
 
 

 
 

ة ادلميلراظَة اًشؼحَة   ادلِورًة اجلزائًر

وزارت اًخؼَمي اًؼايل واًححر اًؼَمي 

- 1سعَف- خامؼة فرحاث غحاس
ة وػَوم اًدس َري  لكَة اًؼَوم الاكذطادًة واًؼَوم اًخجاًر

 

 ختطص ػَوم اكذطادًة

 اًؼٌــــــــــــوان 

 

 

 

 

 

 

 رســــــــاةل ملدمة ًيَي شِادت دنخوراٍ ػَـــــــــــوم 
 

غـــــداد اًعـــــــاًحة رشاف الأســــخاذ ادلنذــــــور:                                                    ا  :ا   

ــــــدت ًركــــط      ـــــزت محمــــــــد                                                    فًر  تُو

 بأغضاء جلية املياكشة

                          رئُسا1د نٌلل توغظم         بأس خاذ                      خامؼة سعَف .بأ 

                     مرشفا وملررا1د محمد توُزت          بأس خاذ                       خامؼة سعَف .بأ 

                     غضوا مٌاكشا2د مدارك توغشة       بأس خاذ                     خامؼة كس يعَية .بأ 

 د مسؼود زموري     بأس خاذ                       حـامــؼة ابثٌــة                        غضوا مٌاكشا.بأ 

 بأ             خامــؼة تـــجاًة                      غضوا مٌاكشا"محمد غشوش        بأس خاذ حمارض . د

 خامؼة سعَف                      غضوا مٌاكشا"           بأ "مطعفى تودرامة     بأس خاذ حمارض . د

ي 27هوكشت تخارخي   2016 بأفًر

 2016  -2015  اًس ية اجلامؼَة 

زائر  ـروكاث يف اجلـحمنَة املزااي اًخيافس َة خارح املح

ي ـاد اًؼاملـ اهدماح نفٍء يف الاكذص من بأخي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                  اًىِف              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال ُـــــــــــــــــــــــــــــداء

 

 

ىل  بأُدي مثرت هجدي ا 

             وادلّي اًــــــــىرميني

 

             ولك اًؼــــــائـــــــَــــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لكـــــــــــــــمة شــــــــىر 

متام ُذا اًؼمي  بأشىر هللا اذلي وفّلين ووُحين اًطرب ل 

ىل الأس خاذ  ىل بأيم اًيت مٌحخين لك اًوكت ل جناز ُذا اًؼمي، وا  بأثلدم ابًشىر بأول ا 

املرشف الأس خاذ ادلنخور محمد توُزت  اذلي كَدي ال رشاف ػَََ، نٌل بأشىٍر ػىل ثددؼَ 

 ٌَؼمي وثطحَحَ ًلك ثفاضَهل، ونذكل ػىل  لك اًخوحهياث اًيت كدهما يل، 

بأشىر لك من كدم يل اًيطح، بأخص ابذلهر الأس خاذ نٌلل دمدوم اذلي مل 

َة  ًحخي ػًّل تؼَمَ، الأس خاذ غخَق مؼخوق، الأس خاذ تَمِدي غحد اًوُاة، واًس َدت ُز

حطائَاث ة اًؼامة ٌَمرنز اًوظين ًل   .تومغار من املدًٍر

متام ُذا اًؼميوبأهور ل ميىن بأن بأوىس لك من بأسٌلء وفضَةل   .ػىل مساػدهتم يل ل 

 .نٌل ل ًفوثين بأن بأشىر بأغضاء جلية املياكشة لٌك ابمسَ ػىل كدوهلم ثلِمي ُذا اًؼمي

 

ًل ًنك  شىرا حًز

   



 
 

 
 

 

 

  خعة اًححر
ف - أ امللدمة اًؼامة

 151- 1  شلك اهدماح ادلول اًيامِة يف الاكذطاد اًؼاملي ورشوط حتلِلِا لهدماح نفء: اجلزء الأول

 68-2 مكاسب اندماج الدكؿ النامية في االقتصاد العالمي بين النظرية كالواقع: الفصل األكؿ

 10-3 الدكؿ النامية يف االقتصاد العاؼبي كفق النظرية التقليدية للتجارة الدكلية مكاسب اندماج :اؼببحث األكؿ

 30- 11 مكاسب اندماج الدكؿ النامية من خبلؿ كاقعها يف العبلقات االقتصادية الدكلية: اؼببحث الثاشل

 57-31 دكر اؼبنظمة العاؼبية للتجارة يف تنظيم التجارة الدكلية كمكاسب الدكؿ النامية : اؼببحث الثالث

 67-58 تأثَت الًتتيبات اإلقليمية  على ذبارة الدكؿ النامية: اؼببحث الرابع

 151-69 "تنمية القدرات التنافسية" في االقتصاد العالمي ءكفشركط  االندماج اؿ: الفصل الثاني

 82-70 التكنولوجيا كرأس اؼباؿ البشرم يف الفكر االقتصادم: اؼببحث األكؿ

 100-83 التنافسية الدكلية كؿبددات اؼبزايا التنافسية: اؼببحث الثاشل

 131-101 اذباىات التجارة الدكلية ككفاءة اندماج الدكؿ النامية: اؼببحث الثالث

 150-132 تنمية القدرات التنافسية للدكؿ النامية: اؼببحث الرابع

اهدماح اجلزائر يف الاكذطاد اًؼاملي وحتََي اًلدراث واملزااي اًخيافس َة         : اجلزء اًثاين

 خارح  كعاع احملروكاث

152-357 

اندماج االقتصاد الجزائرم في االقتصاد العالمي   شكل كمكاسب: الفصل الثالث
 2012- 2000للفترة 

153-209 

 181-154 اإلندماج القطاعي لبلقتصاد اعبزائرم يف االقتصاد العاؼبي: اؼببحث األكؿ

 209-182 اإلندماج اعبغرايف لبلقتصاد اعبزائرم يف االقتصاد العاؼبي: اؼببحث الثاشل

 285-210 2012 - 1962تحليل تنمية القدرات التنافسية لالقتصاد الجزائرم للفترة : الفصل الرابع

 233-211  قدرات رأس اؼباؿ البشرم بعض جوانبربليل تنمية: اؼببحث األكؿ

 259-234  القدرات التكنولوجية بعض جوانبربليل تنمية:اؼببحث الثاشل

 285-260  القدرات اإلنتاجيةبعض جوانبربليل تنمية : اؼببحث الثالث

 357-286 2012- 2000  المحركقات للفترة خارجالفركع كالمنتجات ذات المزايا التنافسية:الفصل الخامس

 310-287 الكفاءة اإلنتاجية لفركع الصناعات التحويلية كجودة التخٌصص اإلنتاجي:اؼببحث األكؿ

 355- 311 الكفاءة التجارية للمنتجات التحويلية اؼبصٌدرة كجودة التخٌصص التجارم: اؼببحث الثاشل

 375-358 اخلامتة اًؼامة

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 امللدمة اًؼامة  
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  أ
 

 :اإلطار النظرم للبحث
  أنو ال يبكن ألم بلد أف ينتج كل ما وبتاج إليوعلى ، التجارة الدكليةتفسَت كجودالكثَت من الكتابات يف  كزتتر

 فليس من صاغبها أف تفعل ،حىت كإف استطاعت بعض البلداف إنتاج كل شيء، لكن، يف ظل ؿبدكدية اؼبوارد االقتصادية
داخليا  الدكلية لتلك البلداف فرص اغبصوؿ على بعض السلع بأسعار أقل من تكاليف إنتاجها األسواؽسبنح . ذلك

كل دكلة يف إنتاج ، أم ستتخٌصص  ستتوجو إلنتاج السلع اليت تكوف تكاليف إنتاجها أقل من أسعارىا اػبارجيةكعندىا
اإلنتاج بأقل التكاليف، كيتيح التبادؿ االستَتاد بأقل ب يسمح التخٌصص . يف التكاليفالسلع اليت سبتلك فيها مزايا نسبية

  على.Smith, Aأكد. كىنا تكمن أنبية التجارة اػبارجية، كالذم سينعكس على زيادة اؼبستول اؼبعيشي لؤلفراد األسعار
إذا كاف ىناؾ بلدا أجنبيا يستطيع "  ، حيث يقوؿ1776الصادر سنة " ثركة األمم "مكاسب التجارة اػبارجية يف كتابو 

أف يزكٌدنا بسلعة بتكلفة أقل فبٌا ننتجها كبن، فمن األفضل شراؤىا جبزء من عملنا الذم نستعملو يف إنتاج ما ىو أكثر 
رحبية لنا، كبالتارل فإف العمل لن يكوف مستعمبل يف أحسن صورة إذا استعمل لصناعة سلع يبكن شراؤىا من اػبارج كبأقل 

مع كل   حيث تزداد إمكانية تقسيم العمل، للنمو االقتصادمؿبددا مهما   الدكليةاعترب ظبيث أف السوؽ.  "األسعار
 .، كاليت تزيد من مشاركة الدكؿ فيهااتٌساع يف حجمها

 على أف النمو االقتصادم يزداد ،تستند الدعوة إذل االندماج يف االقتصاد العاؼبي من خبلؿ التجارة الدكلية
الزيادة السنوية اغبقيقية يف الناتج ''  النمو االقتصادم بأنو.Kuznets, S يعٌرؼ . دبعدالت عالية يف إطار السوؽ الدكلية

أم الزيادة يف حجم السلع كاػبدمات اليت ينتجها االقتصاد يف سنة - أك حصة الفرد من الناتج القومي- القومي اإلصبارل 
كبالتارل سيساىم ربرير التجارة '' معينة، كاليت يبكن قياسها بالتغٌَت السنوم يف متوسط اؼبستول اؼبعيشي اؼبادم للفرد

كعلى ىذا  .الدكلية يف زيادة الطلب على اؼبنتجات احمللية، فبا يشجع على زيادة إنتاجها أكثر كمنو زيادة النمو االقتصادم
تسعى إذل االندماج أكثر يف االقتصاد العاؼبي من أجل رفع مبوىا ساألساس فإف صبيع البلداف كمنها البلداف النامية  

  . أفرادىا كبالتارل معيشةاالقتصادم كربسُت مستول دخل

االتفاقية العامة للتعريفات كالتجارة   اغبرب العاؼبية الثانية بفضل بعدشهد العادل مبوا سريعا غبركة التجارة الدكلية 
استهدفت ربرير اليت   تلك االتفاقيات،ككذلك يف هناية الثمانينات كبداية التسعينات بفضل اتفاقيات جولة األكرغوام

 كؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككفاءة الس  النظرية التقليدية غبرية التجارةمبادئ على ات قامت تلك االتفاقي.كل القيود التجارة الدكلية من
التخٌصص كتقسيم العمل على اؼبستول الدكرل دبا وبقق الرفاىية لكل أطراؼ بالتارل أنبية  ك،يف التوزيع األمثل للموارد

من التجارة  %90 على أكثر من  يسيطركفإذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة متقدما كناميا بلدا 161إف انضماـ  .التبادؿ
الدكؿ اؼبتقدمة  ، كقبد أف كمنها اعبزائر، يعٍت أف السوؽ الدكلية قد تشٌكلت فعبل1 بلدا مبلحظا،23 مقابل الدكلية
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تشكيل السوؽ الدكلية عن طريق إزالة اغبواجز اعبمركية كغَت اعبمركي ربرير التجارة، إذل يف إطار اتفاقيات،سعت

  . تطٌورىا مسَتةعلى حركة السلع كاػبدمات كاالستثمارات، من أجل تثمُت مزاياىا اليت اكتسبتها خبلؿ

                                                           
1

   .www.wto.org . موقع اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، 2015أفريل كذلك إذل غاية  -
 
 

http://www.wto.org/
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  ب
 

فالًتتيبات التجارية اإلقليمية  (االتفاقيات اؼبتعددة) اؼبنظمة العاؼبية للتجارة ال تتشٌكل السوؽ الدكلية فقط يف إطار 
قبد أف معظم الدكؿ سواء كانت عضوا يف اؼبنظمة أـ ال، تنتمي لًتتيب ذبارم ك ،تعترب أيضا آلية لتشكيل تلك السوؽ

 شركط االندماج الدكرل، إذ ينطوم على التعاكفؿيبثل االندماج اإلقليمي بالنسبة للدكؿ النامية تعديبل . إقليمي أك أكثر
. االندماج يف االقتصاد العاؼبي مزايا كبالتارل يسمح ؽبا بتعظيم ، كتسهيل اؼببادالتكتأىيل االقتصاديات األقل تطٌورا

 التنافس بُت البلداف على اكتساب  إذل(كيف السوؽ احمللية من خبلؿ الواردات) الدكلية األسواؽ االنفتاح على يؤدم
أف حدكد التبادؿ   الدكلية يعٍتاألسواؽ اؼبنافسة التامة يف كيف حالة كجود ،حصص سوقية أكرب من أجل تعظيم اؼبكاسب

 تكوف يف صاحل الدكؿ اليت تتمٌيز بضعف الطلب الدكرل كضعف مركنتو، أم تكوف .Mill, J.S ا  إليو أشار اليت ،الدكرل
 . لدكؿ النامية على حساب الدكؿ اؼبتقدمةؿؼبكاسب ايف صاحل الدكلة األقل تطٌورا، كىو ما يؤدم إذل ربقيق 

  : البحثشكاليةإ
إذ أكد  ،يف ربقيق النمو االقتصادم  فكر ـبالف للفكر التقليدم حوؿ دكر الصادرات،ظهر يف الفكر اغبديث

 النمو  ربقيق على استحالة قياـ التجارة اػبارجية بدكر فاعل يفMyrdal , Nurkse, Singer, Marxكل من 
 يةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ظل سيطرة الدكؿ اؼبتقدمة على العبلقات االقتصادية الدكؿ لدكؿ اؼبصدرة للسلع األكليةبالنسبة ؿاالقتصادم 

   إف األسواؽ الكبَتة. (كاليت تأكدت عن طريق اتفاقيات اؼبنظمة) كعلى األسواؽ الدكلية كربٌكمها يف رأس اؼباؿ العاؼبي
   الدكؿ الناميةهتميش مقابل ، الدكؿ اؼبتقدمة اليت تتمتع بصناعة قويةموقعاليت زبلقها التجارة الدكلية تعمل على تعزيز 

  ال ربٌقق صبيع التخٌصصات نفس القدر من اؼبكاسبإذا. كاليت تواجو عوائق دخوؿ منتجاهتا إذل أسواؽ الدكؿ اؼبتقدمة
. إذل ربقيق النمو االقتصادم  بالضركرةصبيعهاؤدم مكال 

ب ػػػػػػػػػػػػػػاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتأٌخرت معظم الدكؿ النامية يف انضمامها إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، حيث بقيت توازف بُت اؼبك
، يف ظل زبٌصصهػػػػػػػػػػػا عدـ االنضماـاؼبكاسب من  بُت ك، ربرير نشاطها االقتصادم كذبارهتايستلـز كالذم ،من االنضماـ

ًب يف إطار اؼبنافسة التامة، كمنو فإف ت أف التجارة يف ظل اتفاقيات اؼبنظمة ال ترٌدد الدكؿ النامية يؤكد .يف السلع األكلية
 فلماذا انضمت معظم ،ربرير يصبح غَت أكيد بالنسبة ؽبااؿربقيق اؼبكاسب كزيادة النمو االقتصادم عن طريق اؼبزيد من 

؟   الدكؿ النامية إذا
 ؿ كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلكن كاقع عم ،إف السمة اؼبشًتكة للمنظمات الدكلية ىي عدـ التدٌخل يف الشؤكف الداخلية ألعضائها

   يؤكد فبارستهما للعديد من الضغوط (بالتنسيق مع اؼبنظمة العاؼبية للتجارة بعد قيامها) من الصندكؽ كالبنك الدكليُت
 الصندكؽ أجرب. على الدكؿ لتبٍت سياسات االنفتاح على العادل اػبارجي، كبالتارل إدماجها أكثر يف االقتصاد العاؼبي

عندما توقفت معظم الدكؿ اؼبدينة   الثمانينات لبلندماج أكثر يف االقتصاد العاؼبي خبلؿالبلداف الناميةالدكليُت كالبنك 
 قاـ الصندكؽ بعمليات عن سداد ديوهنا، حيث  ( يف بداية التسعينات اعبزائركمنها)كاؼبكسيك كالربازيل كاألرجنتُت 

        اشًتط الصندكؽ . يف تقدصل اؼبزيد من القركض لتلك الدكؿ إلعادة جدكلة ديوهنا اػبارجية  كاليت سبثٌلت اإلنقاذ اؼبارل
 إجراءات اغبد من تدخل الدكلة يف اجملاؿ االقتصادم كاليت تضمنتعلى تلك الدكؿ تطبيق سياسات التصحيح اؽبيكلي، 

تلك كانت .  من كافة القيود الكمية كالنوعية، كدعم االستثمار األجنيبىاربريرككإلغاء احتكار التجارة اػبارجية 
يف ظل الظركؼ اليت عانتها ك ، كدؾبها يف االقتصاد العاؼبي،يف ربويل التوٌجو االقتصادم للبلداف النامية تدٌخبل السياسات 

 اضطرت لقبوؿ تلك ، يف تلك الفًتة، كنتيجة اللبفاض أسعار اؼبواد األساسية كزيادة مديونيتها الدكؿ الناميةمعظم
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 معظم البلداف النامية على االندماج يف االقتصاد كبالتارل أيجربت .السياسات رغم ارتفاع تكلفتها االقتصادية كاالجتماعية
 ة إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة كبالتارل إذل السوؽ الدكلية رغم عدـ قدر، أك إعبلف نية االنضماـ،العاؼبي باالنضماـ
 .سة على اؼبناؼقطاعاهتا اإلنتاجية

 أنبية  أكثر أكثر، جعلها تدرؾ األكليةإف االندماج اؼبفركض على الدكؿ النامية كتدىور شركط تبادؿ منتجاهتا
مرتبطة هبيكل الصادرات كبالتارل   إف اؼبكاسب من التبادؿ.التخٌصص يف اؼبنتجات اؼبصنعة، كضركرة التوجو كبو التصنيع

 كعليو يصبح تدخل ، ما هبعل اؼبكاسب من التخٌصص يف اؼبنتجات اؼبعتمدة على اؼبوارد الطبيعية ضعيفة،بنوع التخٌصص
الصناعة دبفهومها اؼبادم إف . ضمنهاتنافسية  زاياـ يف اختيار التخٌصصات اؼبرتبطة بالصناعة كؿباكلة بناء االدكلة مهم

 للتشابك كالًتابط بُت كالتأسيسعلى إنتاج القيم اؼبضافة كإحداث تراكم معريف كتكنولوجي،   ىي اجملاؿ القادر،كاؼبعريف
 بقدر ، امتبلؾ عوامل اإلنتاج ؾبرد اؼبزايا النسبية اؼبتمثلة يفالتنافس يستند إذل دل يعد. العديد من فركع االقتصاد األخرل

  التطٌورات التكنولوجيةتعترب اليت  للمنتجات الوطنية، اؼبزايا التنافسيةيرتكز على تثمُت تلك اؼبوارد كتنميةما أصبح 
 .جوىرىا

زبتلف طريقة اندماج الدكؿ النامية يف االقتصاد العاؼبي كبالتارل زبتلف مكاسبها، كتعترب الدكؿ الناشئة خاصة دكؿ 
 اندكنيسيا، تايبلندا)أصبحت دكؿ جنوب شرؽ آسيا . شرؽ كجنوب شرؽ آسيا  األفضل اندماجا يف االقتصاد العاؼبي

اليت قبحت يف ربقيق معدالت مبو مرتفعة من خبلؿ ( الصُت، تايواف، كوريا اعبنوبية) كدكؿ شرؽ آسيا (سنغافورة، ماليزيا
 نفس اؼبنهج كذلك بالتحٌوؿ من سياسة إتباع مرجعية بالنسبة للدكؿ النامية، إذ حاكلت ،االندماج يف التجارة الدكلية

تتطلب سياسة .  إذل سياسة تشجيع الصادرات-اليت انتهجتها معظم الدكؿ النامية بعد استقبلؽبا– إحبلؿ الواردات
من مكاسبو، كالذم يتطلب يعظم تشجيع الصادرات أف يكوف البلد قادرا على تقدصل منتجات كثَتة للسوؽ الدكلية حىت 

. بدكره تنويع االقتصاد يف اؼبنتجات التحويلية كليس األكلية
تحقيق االندماج بطريقة كفؤة ؿ كبين ضركرة ،تجد الدكؿ النامية نفسها إذا بين حتمية االندماج كتحرير تجارتها

كبالتارل إما أف تنجح تلك الدكؿ يف االستجابة لشركط ، كالتنافسيةمن خالؿ تحسين قدرتها التصنيعية  منو، المكاسب
اؼبنافسة الدكلية كاالندماج كتستفيد من اتساع األسواؽ الدكلية بتقدصل منتجات ذات مزايا تنافسية، كإما فإهنا ستتعٌرض 

 .لسلبيات االنفتاح ك منها التفكك السريع للقطاع الصناعي اؼبوجود كمنو تراجع النمو االقتصادم كالتنمية هبا

مع أف اعبزائر دل تنضم بعد إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، إالٌ أف كوهنا طرفا يف اتفاؽ الشراكة مع دكؿ اإلرباد 
 االقتصاد اعبزائرم ءكحبكم انتمااألكركيب، كالسوؽ العربية اغبرة كاالتفاقيات الثنائية، هبعلها ضمن السوؽ الدكلية، 

.  لتحقيق اؼبكاسب من االندماج يف االقتصاد العاؼبيىاكاجو التحديات نفسمالنامية، فإنو لبلقتصاديات 

ال تتعلق اؼبكاسب من االندماج يف االقتصاد العاؼبي فقط بتحقيق اؼبوارد اؼبالية، بل أف اؼبشاركة يف السوؽ الدكلية 
نتجات ينتج عنو مكاسب أىم، إذ أف توسيع كتنويع الصادرات يعزز االستثمار يف االقتصاد ادل  عددا كبَتا منبتقدصل

 اكتساب التكنولوجيا، ربسُت مستول الوطٍت كما يًتتب عنو من تشغيل أفضل لعوامل اإلنتاج، كربقيق تراكم للعوائد، 
كرفاه أم ؾبتمع، كمنو تتعلق كفاءة االندماج حبجم  كمنو ربقيق الثركة أساس تقدـ أم اقتصاداؼبوارد البشرية كغَتىا، 

 . اؼبكاسب احملققة
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د رتصدير تلك اؼبواؼ ،كارد الطبيعية، خاصة النفط كالغاز، ال يبكن أف يشٌكل يف ذاتو ميزةـ  إف امتبلؾ اعبزائر لل
يف األسواؽ من االندماج كال حىت اؼبكاسب اؼبالية، يف ظل عدـ تأثَتىا  اؼبكاسب للجزائريف شكلها اػباـ لن وبقق 

  %3 من اإلنتاج العريب ك%5 مثلت أف اعبزائر  20132 تشَت اإلحصائيات لسنة إذ. كبكأيف سوؽ حىت النفطية كال 
           %1.2 من االحتياطي العريب ك%1.7  من اإلنتاج العاؼبي، كما أهنا ال سبتلك إالٌ %1.6من إنتاج دكؿ األكبك ك

 . من االحتياطي العاؼبي%0.99من احتياطي دكؿ األكبك ك

        من كجهة نظرنا ليس فقطؼإشكالية سوء االندماج، إذا إف التخٌصص كاالندماج من خبلؿ اؼبواد األكلية يطرح 
 الذم ىو السلعة األكثر طلبا يف التجارة ،بافًتاض استمرار ارتفاع أسعار النفطحىت ألنو  -من حيث تذبذب اؼبداخيل

 كحده  الذميعٍت تراجع التصنيع كلكن، ألنو  - االندماج يبقى قائماسوءاستمرار ربقيق اؼبداخيل، فإف بالتارل  ك،الدكلية
فمن بُت العوامل اليت تؤدم إذل التهميش يف التجارة الدكلية ىو ضعف القدرة على تنويع . اإلنتاجيف تنويع اؿيضمن 

االقتصاد، الذم ىو كسيلة لتحسُت تنافسية االقتصاد كاالندماج بشكل أفضل يف االقتصاد العاؼبي، إذ يساىم التنويع               
خلق  ،، التشغيل، اكتساب اؼبعرفة كالتكنولوجيا، اإلنتاج االستثماريف رفع عدد القطاعات كالفركع اليت تساىم يف 

استمرار ربقيق اؼبداخيل داخل ك كاليت تؤدم يف األجل الطويل إذل ربقيق النمو التشابك بُت األنشطة االقتصادية،
  .االقتصاد كثركة كليس كأمواؿ

مرتبطا بقطاع احملركقات، إذ يبثل ال يزاؿ رغم احملاكالت العديدة لتنويع اإلنتاج كالصادرات، فإف االقتصاد اعبزائرم 
 االقتصاد الريعي بدال كيعٍت ىذا سيطرة  ، من الصادرات%97 من القيمة اؼبضافة اإلصبالية  كأكثر من %40أكثر من 

تعاشل اعبزائر من ضعف صادراهتا الصناعية كمن ضعف القيم اؼبضافة . من االقتصاد اغبقيقي على بنية اإلنتاج كالصادرات
 األمر الذم يتطلب ، ىيكل الصادرات إذل ضعف القاعدة الصناعية لبلقتصاد اعبزائرمضعفيعود ك ،لتلك الصادرات

كزهنا يف القيمة اؼبضافة اإلصبالية            كزيادة ،تعديبل ىيكليا يف بنية الصناعة باذباه تعميق الصناعات التحويلية كتطويرىا
 كىذا ما يستدعي حتمية  ، حباجة إذل خلق التجارة كليس إذل ربريرىاإف اعبزائر. ةدكرلاؿ كاإلقليميةا يؤىلها للمنافسة ممٌ 

من  المحركقات لتحقيق المكاسبخارج  لترقية الصادرات لمنتجات التحويلية ؿتنمية المزايا التنافسية ك  اإلنتاجتنويع
  .االندماج في االقتصاد العالمي

 : كعليو، فإف اإلشكالية اؼبطركحة ىي
 في تنمية مزايا تنافسية خارج المحركقات؟ كما ىي المنتجات التي يجب تنمية االقتصاد الجزائرمما ىي إمكانيات "

 "؟كي تساىم في تنويع االقتصاد، كبالتالي تحقق اندماج كفء في االقتصاد العالمي مزاياىا التنافسية

مع أف البحث يتناكؿ االقتصاد اعبزائرم، إالٌ أف دراسة االندماج يف االقتصاد العاؼبي هبب أف تكوف يف إطار 
:  هبا اؼبرتبطة الفرعية األسئلة من صبلة طرح إذلربليل اإلشكالية  يقودنا.  الدكؿ النامية اليت تواجو التحديات نفسها

 ما ىي أىم معوقات االندماج الكفء للدكؿ النامية يف االقتصاد العاؼبي؟ -1
  كيف يبكن للدكؿ النامية أف ربقق اندماجا كفؤا يف االقتصاد العاؼبي؟-2
  ما ىي خصوصيات اندماج االقتصاد اعبزائرم يف االقتصاد العاؼبي؟-3
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 ىل يبتلك االقتصاد اعبزائرم اإلمكانيات لتنمية مزايا تنافسية خارج قطاع احملركقات؟ -4
ىل ىناؾ منتجات يبكنها أف تساىم يف تنويع الصادرات خارج احملركقات كمنو تنويع التخٌصص، كأف ربقق  -5

 اندماجا كفؤا يف االقتصاد العاؼبي؟ 

 :فرضيات البحث
 :من خبلؿ القراءات اؼبتعٌددة اليت سبقت ربديد اإلشكالية ظبحت بطرح الفرضية الرئيسية التالية

رغم صعوبة اندماج الجزائر،كدكلة نامية، في االقتصاد العالمي، إالّ أف االقتصاد الجزائرم يتمّتع ببعض "
كما أنو يمتلك بعض المنتجات خارج المحركقات التي تتمتع . اإلمكانيات التي تمكّنو من  تنمية مزايا تنافسية مستقبال

 ".بمزايا تنافسية كالتي تسمح لو باالندماج بشكل أفضل في االقتصاد العالمي

إف اإلجابة عن الفرضية الرئيسية سيكوف من خبلؿ اإلجابات اؼبتٌوقعة لؤلسئلة السابقة، كاليت تشٌكل الفرضيات 
 : اعبزئية للبحث، كتتمثل فيما يلي

إف شكل العبلقات االقتصادية بُت الدكؿ اؼبتقدمة كالدكؿ النامية ينعكس بشكل كبَت على ضعف اندماجها  -1
 .يف االقتصاد العاؼبي، كهبعلها أقل تنافسية

أصبح االندماج الكفء يف االقتصاد العاؼبي يرتبط بتنافسية البلداف كدبا سبلكو من مزايا تنافسية، كتتعلق ىذه - 2
األخَتة، بأداء االقتصاد الكلي، بيئة األعماؿ، جاذبية االستثمارات األجنبية، كأيضا زبفيض التكاليف، جودة اؼبنتجات، 

 .إنتاجية عوامل اإلنتاج، امتبلؾ التكنولوجيا كغَتىا
 .رغم ضعف االقتصاد اعبزائرم، إالٌ أنو يبتلك إمكانيات يبكن استغبلؽبا الكتساب مزايا تنافسية -3
رغم قلة تنوٌع االقتصاد اعبزائرم، فإف ىناؾ منتجات ضمن اإلنتاج الوطٍت، سواء كانت ؿبل تصدير               -4

أـ ال، يبكن الًتكيز عليها يف تنويع الصادرات  كالتخٌصص كمنو ربقيق مشاركة أفضل يف السوؽ الدكلية، كاليت هبب تنمية 
 .مزاياىا التنافسية

 :كأسباب اختيار البحث أىمية
يستمد البحث أنبيتو من ؿباكلة االستجابة للتحٌديات اليت أصبحت تواجهها اعبزائر يف ظل االنفتاح              

 .على األسواؽ العاؼبية، كمنو البحث عن ربقيق اؼبكاسب منو
إف طرح إشكالية عدـ تنوٌع صادرات اعبزائر خارج قطاع احملركقات ليس جديدا، كلكنو غالبا ما يكوف يف إطار 

ضركرة تنويع مصادر الدخل، كرغم أف ذلك يعترب مهما، إالٌ أف طرح اإلشكالية يف إطار اندماج االقتصاد اعبزائرم          
يف االقتصاد العاؼبي كربقيق اؼبكاسب ىو أكثر أنبية، كالذم يستلـز تنويع اؼبنتجات اليت هبب تقديبها للسوؽ الدكلية اليت 

تتجلى أنبية البحث كذلك يف ؿباكلة استخبلص احملددات اؽبيكلية كاعبوىرية لتنمية اؼبزايا التنافسية، . ىي يف حالة توٌسع
إمكانياتو يف تنمية اؼبزايا التنافسية لتلك اؼبنتجات حىت تكوف  إظهار كاختبار تلك احملددات يف االقتصاد اعبزائرم، كمنو 

 .قادرة على اؼبنافسة  يف األسواؽ الدكلية
 تكمن أنبية البحث كذلك يف إظهار أفاؽ كؿباكلة استشراؼ إمكانيات االقتصاد اعبزائرم يف تنمية صادراتو  

ربديد الفركع كأيضا اؼبنتجات اليت هبب الًتكيز عليها  كمنو ربقيق اؼبكاسب من االندماج رغم ضعف تنافسيتو، من خبلؿ
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لتوسيع قاعدة الصادرات خارج احملركقات، أم  أنٌنا سنبحث يف اإلنتاج التحويلي كيف النسبة الباقية للصادرات السلعية 
 .2014 سنة %4.11ك (2002سنة ) %3.89اليت دل تتجاكز يف أحسن األحواؿ 

إف الكتابات كالدراسات، اليت تناكلت إشكالية عدـ تنوٌع الصادرات اعبزائرية كسيطرة احملركقات، توقفت عند 
إظهار اإلشكالية كتقدصل مقًتحات عامة لكيفية تشجيع الصادرات خارج احملركقات، على مستول السياسات الكلية 

ننطلق يف ىذا البحث من قناعاتنا بأف االقتصاد اعبزائرم، كرغم ضعف تنوٌع صادراتو  . كعلى مستول اؼبؤسسات
كاندماجو يف االقتصاد العاؼبي، إالٌ أنو يبتلك إمكانيات تسمح بتنمية مزايا تنافسية خارج احملركقات، كما أنو توجد 

منتجات خارج احملركقات يبكنها تنويع الصادرات، على خبلؼ ما توصلت إليو تلك الكتابات كالدراسات، كىذا ما 
 .دفعنا للبحث يف ىذا اؼبوضوع

 :يف إطار اإلشكالية اؼبطركحة كالختبار الفرضيات، فإف البحث يهدؼ إذل: أىداؼ البحث
 .معوقات االندماج الكفء للدكؿ النامية كبالتارل للجزائر يف االقتصاد العاؼبي دراسة -1
 استخبلص احملددات اؽبيكلية كاعبوىرية لتنمية اؼبزايا التنافسية ؟ -2
 .دراسة خصوصيات اندماج االقتصاد اعبزائرم يف االقتصاد العاؼبي -3
 .تقييم إمكانيات االقتصاد اعبزائرم يف تنمية اؼبزايا التنافسية خارج قطاع احملركقات- 4
 . ربديد اؼبنتجات خارج احملركقات اليت هبب تنمية مزاياىا التنافسية-5

 .كيتم ربقيق األىداؼ السابقة من خبلؿ احملاكر اؼبختلفة للبحث

 :منهج  كمصادر معلومات البحث
التحليلي كما - من أجل اإلجابة على سؤاؿ اإلشكالية كالتحقق من الفرضيات، سنعتمد على اؼبنتهج الوصفي

نستعُت باؼبنهج األكؿ من أجل استنتاج عوائق اندماج الدكؿ . ستستعُت باؼبنهج االستنباطي كاالستقرائي ككذلك اؼبسحي
النامية يف االقتصاد العاؼبي، من خبلؿ ربليل تطٌور األحداث التارىبية للعبلقات االقتصادية كبشكل خاص التجارية       

نستعُت بنفس اؼبنهج من أجل استنباط احملددات اعبوىرية . بُت الدكؿ اؼبتقدمة كالنامية، كمنو استنتاج تلك العوائق
لبلندماج الكفء يف االقتصاد العاؼبي، من خبلؿ التحليل النظرم، كاليت افًتضنا أهنا تتمثل يف تنمية اؼبزايا التنافسية 

نستعمل اؼبنهج االستقرائي يف اعبزء . ككذلك التحليل الواقعي اإلحصائي بدراسة اذباىات التجارة الدكلية قطاعيا كجغرافيا
اؼبتعلق بدراسة االقتصاد اعبزائرم، إذ نفًتض أف النتائج اليت سنتوصل إليها يف ربديد العوائق كاحملددات ىي صحيحة 

نلجأ إذل اؼبنهج اؼبسحي يف الدراسة الشاملة للصناعات كالصادرات التحويلية   . ككباكؿ اختبارىا يف االقتصاد اعبزائرم
اليت هبب تنمية مزاياىا  (كليس أمثلة عنها)كباستخداـ عدة مؤشرات، من أجل التحديد الفعلي للفركع كاؼبنتجات 

 . التنافسية حىت تساىم يف توسيع قاعدة الصادرات خارج قطاع احملركقات، كمنو ربقيق اندماج أفضل يف االقتصاد العاؼبي

نستعُت يف دراستنا باؼبراجع اليت زبدـ اؼبوضوع كتسمح لنا باإلجابة عن األسئلة اؼبرتبطة بو، كاؼبتمثلة يف الكتب 
كبرص يف اغبصوؿ على البيانات اإلحصائية قدر اإلمكاف من مصادرىا، منها . كاؼبقاالت كاألحباث النظرية كالتطبيقية

 اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة كالتنمية، منظمة األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعية، مركز تإصدارا
التجارة الدكلية، الديواف الوطٍت لئلحصائيات، اؼبديرية العامة للجمارؾ اعبزائرية، الوكالة الوطنية لًتقية االستثمار، كزارة 

 .الصناعة، كغَتىا
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 :حدكد البحث
تشمل التجارة الدكلية تبادؿ اػبدمات كالسلع، ىذه األخَتة اليت تتمثل يف اؼبنتجات الصناعية كالفبلحية 

إف الًتكيز على اؼبنتجات الصناعية كبالتارل على القطاع الصناعي . كاالستخراجية، فبا هبعلها صبيعا ؿبل تنافس بُت الدكؿ
كمجاؿ لدراستنا، ال يعٍت أف اعبزائر ال سبتلك إمكانيات لتنمية مزاياىا التنافسية يف اؼبنتجات الفبلحية أك اػبدمية   

 :كلكن كاف ذلك لؤلسباب التالية
يف إطار مفاكضات اؼبنظمة  يعترب القطاع الفبلحي ؾباال ربتكره الدكؿ اؼبتقدمة، كتفرض ىذه األخَتة، -

كمنو فإف تنمية القطاع الفبلحي من األكذل         ، قيودا عديدة على الصادرات الفبلحية للدكؿ النامية، العاؼبية للتجارة
 .أف يكوف يف إطار ربقيق األمن الغذائي

         %20.25 إالٌ  2013 تشٌكل صادرات اػبدمات نسبة أقل يف الصادرات العاؼبية، فهي دل سبثل يف سنة - 
 .الصادرات العاؼبية من %60 بينما كانت الصادرات الصناعية أكثر من 3من الصادرات العاؼبية،

 .يعترب القطاع الصناعي أساس ربقيق النمو االقتصادم يف األجل الطويل- 
ما داـ أف النمو االقتصادم يزداد دبعدالت عالية يف إطار السوؽ الدكلية، فإنو ال بد من زيادة صادرات - 

 .اؼبنتجات الصناعية اليت تعترب األكثر دينامكية يف التجارة الدكلية
لدراسة خصائص اندماج االقتصاد اعبزائرم يف االقتصاد العاؼبي، ككذلك لتحديد اؼبنتجات اليت يبكن أف تساىم              

. يف تنويع الصادرات خارج قطاع احملركقات حاليا كمستقببل، ال بد أف تكوف دراسة اؼبؤشرات كاؼبتغَتات لفًتة طويلة نسبيا
  كأحدث فًتة2012 -2000إف مدة ثبلث عشرة سنة كافية لدراسة التوجهات اؼبستقبلية، كؽبذا اخًتنا اجملاؿ الزمٍت 

إف تطٌور إمكانيات أم اقتصاد            . ، كما أهنا ربمل تراكم تغَتات الفًتات السابقة( عند توفٌر اؼبعطيات2014حىت )
ال يكوف إالٌ يف األجل الطويل، كؽبذا فإف ربليل إمكانيات االقتصاد اعبزائرم يف تنمية مزايا تنافسية سيكوف للفًتة  

 .كىي فًتة طويلة تسمح برصد تراكم اإلمكانيات 1962-2012

:  الدراسات السابقة
 عرض الدراسات السابقة 

اشًتكت يف اؽبدؼ كىو البحث عن كيفية تنويع اختلفت الدراسات اليت سنتناكؽبا من حيث إشكالياهتا، كلكن 
: تشابو بعضها من حيث اإلطار العاـ الذم طرحت ضمنو، إذ مبٌيزالصادرات خارج احملركقات، كما 

قتصادم، كىي دراسة كل من شريات المبو ااؿالدراسات اليت رٌكزت على تنويع االقتصاد من أجل ربقيق - 
 . كقاظبي األخضر كبلقلة براىيم عثماف 

كىي دراسة كالتنافسية الدراسات اليت رٌكزت على تنويع االقتصاد لضماف اندماج كفء يف االقتصاد العاؼبي - 
  . رياض كسدم علي ككذلك دراستنارل كعبادككبايب كلثـو عايشي كماؿ  ك: ؿ منؾ
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 -  OMC (2014) : Statistiques du commerce international.  الصفحة الرئيسية 

 


 .ىناؾ ندرة يف دراسات الدكتوراه اليت ترتبط باؼبوضوع، كؽبذا استعٌنا بدراسات اؼباجستَت 
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إمكانيات ترقية الصادرات الصناعية الجزائرية في ظل المتغيرات االقتصادية ": (2006-2005) عايشي كماؿ- 
 4".2003-1990العالمية، مع التطبيق على الصناعات التحويلية خالؿ 

ما ىي اإلمكانيات اؼبتاحة للصادرات الصناعية التحويلية يف اعبزائر ؟ككيف يبكن ":التالية  اإلشكاليةيناقش البحث
استغبلؽبا لصاحل االقتصاد اعبزائرم يف ظل اؼبتغَتات الدكلية اغبالية ؟ ككيف نعمل على رفع القدرة التنافسية اعبزائرية ؟  

اؼبتغَتات االقتصادية الدكلية، كاليت يقصد هبا االندماج يف االقتصاد العاؼبي             إشكاليتو في إطاريضع الباحث 
تطرؽ البحث إذل اؼبتغَتات االقتصادية العاؼبية كاإلصبلحات اليت قامت هبا اعبزائر . كما يفرضو من منافسة بُت الدكؿ

توصل . استجابة لتلك اؼبتغَتات، كذلك اإلمكانيات اؼبتاحة للصناعة الوطنية ك كاقع صادرات كتنافسية االقتصاد اعبزائرم
 :سبثىل أنبها يف النتائج كالتوصياتالباحث إذل ؾبموعة من 

 .عدـ قدرة االقتصاد اعبزائرم على االندماج يف االقتصاد العاؼبي- 
 .يتسم القطاع الصناعي التحويلي بغياب اؼبناخ التنافسي- 
  .دل تستطع اعبزائر إنتاج سلعا إسًتاذبية تسمح ؽبا بأف ربتل موقعا خاصا يف السوؽ الدكلية مثل النفط- 
 .انعكس ىيكل الصناعات التحويلية على ىيكل التجارة اػبارجية للجزائر لقد- 
:   تتمتع اعبزائر دبزايا نسبية يف بعض الصناعات التحويلية-

 .متنٌوعةمنتجات كيماكية      * 
 .أظبدة مصٌنعة كمبيدات     * 
 .كيماكيات غَت عضوية     * 
 .السيارات الصناعية، جرارت كحاصدات كؿبركات ديزؿ: الصناعات اؼبيكانيكية     * 
 .بعض الصناعات اغبديدية    * 
. (اخل...مكيفات التلفزيوف، الطباخات، الثبلجات، )معدات منزلية كالكًتكنية     * 

 :كعليو قدـ بعض اؼبقًتحات منها
 .ضركرة التفاعل اػببلؽ مع التغيَتات يف البيئة االقتصادية الدكلية- 
 كربقيق اؼبزيد من الًتابط بُت الصناعات ،إعادة ىيكلة النظاـ اإلنتاجي جبعل اؼبشاريع أكثر قدرة على اؼبنافسة- 

 .الصغَتة كالصناعات الكبَتة
ضع التصدير كصناعة قائمة بذاهتا يف االقتصاد ت أكاديبيا مع اػبربة الصناعية ة مؤىلإطاراتكجوب تشكيل - 

 .اعبزائرم
 . اؼبنتجات اليت تتمتع دبيزة تنافسية كإقامة صناعات تصديرية تستجيب الحتياجات السوؽ العاؼبيةربديد- 

– Cheriat Athmane (2006-2007): «Mondialisation et Stratégies Industrielles : Cas de l’Algérie».5  
كضعت حدا لئلسًتاذبية الصناعية اؼبرتكزة على  1986إف األزمة اعبزائرية لسنة " :يف إشكالية البحثتتمثل 

 ". الذات، كبالتارل ما ىي اإلسًتاذبية الصناعية البديلة القادرة على اغبفاظ على مبو مستقر كسريع؟
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 .رسالة دكتوراه، جامعة اغباج ػبضر، باتنة -
5
- Thèse de Doctorat, Université Mentouri Constantine.  
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 تطرؽ .العملة الصعبة كسبويل الواردات ربقيق النمو االقتصادم كضركرة اغبصوؿ علىاإلشكالية في إطار نوقشت 
تكٌيف االقتصاد اعبزائرم مع اؼبتطلبات اعبديدة لبلقتصاد العاؼبي، اليت تفرض تنويع االقتصاد خاصة   البحث إذل ضركرة

بدراسة  يف ظل اعتماده على اؼبيزة النسبية للمحركقات للحصوؿ على العملة الصعبة كسبويل الواردات كربقيق النمو، كذلك
 : اليت توصل إليها الباحث ىي النتائج كالتوصيات إف .القطاع الصناعي

 .، كىي تقوية الصناعة كالصادراتاؼبنتظرة دل تعط النتائج اليت تبنتها اعبزائر"التنموية"أف اسًتاذبيات التصنيع- 
رغم أف اإلصبلحات اليت نفذهتا اعبزائر ربت كصاية البنك الدكرل  كصندكؽ النقد الدكرل حققت نتائج إهبابية - 

  .يف اؼبؤشرات الكلية، إالٌ أهنا تبقى غَت مستقرة كقصَتة اؼبدل
كقع ادلال بد لبلقتصاد أف يستغل كل مؤىبلتو، موارد نفطية، إمكانيات صناعية، يد عاملة متوفرة كشابة، - 

 .اعبغرايف، لًتقية تصدير السلع كاػبدمات، لضماف مبو سريع كمستقر
  عليها، تتمثل        إف القطاعات اؼبهمة خارج احملركقات حسب مسانبتها يف القيمة اؼبضافة، كاليت هبب الًتكيز- 

 .يف التجارة، الفبلحة، النقل كاالتصاالت، البناء كاألشغاؿ العمومية
 : كبالتارل أكصى الباحث

 كما هبب أف تركز السياسة ا، إهبايباؤسساهتا كاقتصادىا لتضمن اندماجدل  اعبزائرتكييفكضركرة دعم ب- 
تدعيم :  كذلك من خبلؿ. الصناعية البديلة على اؼبؤسسات الرائدة يف القطاعات الواعدة لبلقتصاد لتؤدم دكر القاطرة

تشجيع ، اؼبؤسسات الصناعية العمومية اإلسًتاذبية، تشجيع اإلبداع، ترقية التكنولوجيات اعبديدة، ترقية اؼبوارد البشرية
. االستثمارات األجنبية اؼبباشرة، تأىيل كترقية اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة للقطاع اػباص

التنافسية كإشكالية االندماج في االقتصاد العالمي، دراسة حالة الجزائر، المغرب : "(2008-2007) كبابي كلثـو -
  6."كتونس

ما ىي أسباب ضعف تنافسية دكؿ اؼبغرب العريب على اؼبستول العاؼبي؟  ":كالتارل إشكالية الدراسةتصيغ الباحثة 
  اإلشكالية في إطار تتناكؿ الدراسة ."ككيف يبكن ؽبا النهوض بقدرهتا التنافسية كتفعيل اندماجها يف االقتصاد العاؼبي؟

االندماج يف االقتصاد العاؼبي كزيادة اؼبنافسة الدكلية، كربٌلل تنافسية تلك الدكؿ من خبلؿ اؼبؤشرات الواردة يف تقرير 
: البحث يف تتّلخص نتائج كتوصيات. اؼبنتدل االقتصادم العاؼبي، دكف أف ربدد ؾباؿ معُت للدراسة

ىذه األخَتة . إف اؼبزايا ال تعتمد على اؼبوارد اؼبوىوبة، بقدر اعتمادىا على اؼبوارد اؼببتكرة اليت ترتبط بالتكنولوجيا- 
 .اليت تعترب احملدد الرئيسي لرفع القدرة التنافسية على اؼبدل الطويل

خاصة  (مع تباين أكضاعها)تعاشل دكؿ اؼبغرب العريب من عجز تنافسيتها حسب ـبتلف مؤشرات التنافسية - 
 .منها اؼبؤشرات التكنولوجية، كبيئة األعماؿ

كتقًتح الدراسة لتحسُت تنافسية تلك البلداف، انتهاج سياسات النهوض بالقطاع التكنولوجي، القطاع اإلنتاجي - 
. الصناعي كالفبلحي ككذلك اػبدمي، كاؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة، كربسُت بيئة األعماؿ

  آليات تنويع كتنمية الصادرات خارج المحركقات كأثرىا على النمو االقتصادم: "(2009-2008)بلقلة براىيم  -
 7".دراسة حالة الجزائر
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 .رسالة ماجستَت، جامعة اغباج ػبضر، باتنة - 
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 لتنمية كتنويع الصادرات هبدؼ ربفيز إتباعهاما ىي اآلليات اليت يبكن "التالية  اإلشكاليةيتمحور البحث حوؿ 
  النمو االقتصادم إشكاليتو في إطاركيتناكؿ الباحث " النمو االقتصادم؟ كما ىو الواقع يف اعبزائر بالنسبة ؽبذا اؼبوضوع؟

النتائج توصل الباحث من خبلؿ ربليلو إذل . ذلك أف للتصدير القدرة على ربقيق أقصى درجات التصنيع كمنو النمو
: التالية كالتوصيات

 .ال توجد عبلقة بُت مبو الناتج احمللي اإلصبارل كمبو الصادرات خارج احملركقات، يرجع ذلك إذل ضعف قيمتها  - 
 .هبب تبٍت آليات أكثر فاعلية لتنويع  الصادرات خارج احملركقات، عبعلها عامبل للنمو االقتصادم -

 :كمنو يقًتح الباحث
من ضمن اآلليات اليت هبب اعتمادىا لتنويع الصادرات، زبفيض قيمة العملة، سبويل كائتماف الصادرات بشكل  -

أكثر فاعلية، انتهاج مقاربة تسويقية للتعريف باؼبنتج اعبزائرم يف األسواؽ اػبارجية، إنشاء شركات ذبارية مشًتكة           
 .بُت اؼبؤسسات يف ؾباؿ التصدير لتسهيل أعماؽبا التصديرية كتقليل التكاليف

- Abadli Riad (2010-2011): « Processus d’ouverture de l’économie algérienne, vingt ans de 

transition. Evolution et performance ».8  
ربليل كانعكاسات القيود اؼبفركضة على اعبزائر يف ازباذ قراراهتا االقتصادية " لتالية اإلشكالية ايتناكؿ البحث 

 ."%98كاالجتماعية، كتأثَتىا على كفاءة كمردكدية مؤسساهتا، علما أف الصادرات من احملركقات سبثل 
تتناكؿ الدراسة ربليل تطٌور ك ، كربقيق النمواالنفتاح اؼبتزايد على االقتصاد العاؼبي إشكاليتو في إطار يطرح الباحث

ككفاءة االقتصاد اعبزائرم يف ظل االنفتاح االقتصادم، بصفة كلية دكف أف تركز على قطاع معُت، من خبلؿ مؤشرات 
: يف نتائج  كتوصيات الدراسةتلخصت .  كفاءة االنفتاح كمؤشرات تنافسية اؼببادالت كمؤشرات التخٌصص

 .أٌف اعبزائر تتخٌصص يف احملركقات- 
أٌف االنفتاح دل يغٌَت من ىيكل الصادرات، كبالتارل ليس ىو أفضل اغبلوؿ بالنسبة للجزائر ألجل ربقيق النمو - 
 . ىذا األخَت الذم يبقى مرتبطا باحملركقات،االقتصادم

 .أف االنفتاح على االقتصاد العاؼبي ال يضمن تنوٌع الصادرات، بل أدل يف حالة اعبزائر إذل زيادة كتنويع الواردات- 
 .كمنو فإٌف تنويع الصادرات هبب أف يكوف عن طريق استثمار عائدات احملركقات، يف القطاعُت الفبلحي كالصناعي

يف ظل غياب منافسة شفافة يف اؼببادالت التجارية، فإف ىناؾ قطاعات هبب ضبايتها لكن إذا اإلنفتاح ضركرم ك
. كتطويرىا، من أجل ضماف انتقاؿ اقتصاد يعتمد على منتج كاحد يف التصدير إذل اقتصاد متنوٌع كمنفتح

9
- Seddi Ali (2011-2012) : «Compétitivité économique : Quel potentiel pour l’Algérie?»  

ما ىي اإلمكانيات التنافسية ، الدينامكيُت يف إطار االقتصاد اإلقليمي كالعاؼبي" التاليةاإلشكالية يطرح الباحث 
 إشكاليتو في إطارأم ىل سبتلك اعبزائر أك ؽبا إمكانية امتبلؾ منتجات تنافسية؟ يتناكؿ الباحث " لبلقتصاد اعبزائرم؟ 

االندماج يف االقتصاد العاؼبي كاشتداد اؼبنافسة يف األسواؽ الدكلية، كمنو فإف متطلبات اندماج االقتصاد اعبزائرم ىي بناء 

                                                                                                                                                                                     
7
 .رسالة ماجستَت، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف - 

8
 - Thèse de Doctorat, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. 

9
 - Thèse de Doctorat, Université d’Oran. 
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  ك
 

 نتائج تتلٌخص.  للدراسةااقتصاد تنافسي من خبلؿ تنويعو كفك ارتباطو باحملركقات، دكف أف وبدد الباحث ؾباال معُت
   :يفكتوصيات البحث 

 .احملركقات، اؼبناجم، الصيد كاؼبوارد اؼبائية، السياحة: تتمثل القطاعات اليت هبب استغبلؽبا يف- 
            سبتلك اعبزائر مزايا نسبية يف منتجات، النفط اػباـ، اؼبنتجات النفطية اؼبكررة، الغاز الطبيعي كبدرجة أقل - 

 .يف الكيمياء العضوية األساسية، الكيمياء غَت العضوية األساسية، الكهرباء
 فإف اؼبنتجات خارج احملركقات اليت ؽبا تنافسية ؿبتملة تتمثل يف، التمور   ، الدكليةاألسواؽحسب الوضعية يف - 

. الفلُت كاؼبنتجات الفلينية، اؼبشركبات غَت الكحولية ما عدا العصائر، الصبلؿ كاعبلود
أثر الصادرات غير النفطية على النمو االقتصادم في الجزائر ، دراسة : "(2014-2013)قاسمي األخضر - 

 10."مستقبلية حوؿ تنويع االقتصاد الجزائرم
  ."مدل أنبية كدكر الصادرات غَت النفطية يف النمو االقتصادم باعبزائر؟:" تبحث الدراسة اإلشكالية التالية

النمو االقتصادم، إذ أف االعتماد الرئيسي على الصادرات النفطية لفًتة طويلة، جعل اإلشكالية في إطار يدرس الباحث 
النمو االقتصادم للجزائر مرتبطا بالنتائج اليت وبققها قطاع الطاقة، فبا أثٌر على عدـ استقرار معدالت النمو، كبالتارل 

: التالية النتائج كالتوصياتكمن أجل ربقيق ىدؼ التنويع يقدـ الباحث . هبب تنويع الصادرات
استفادت اعبزائر من إيرادات احملركقات يف إقامة قاعدة صناعية، مع ذلك فإف عوائق تصدير اؼبنتجات الصناعية - 

 .ىي ضعف جودهتا كارتفاع تكاليفها
 .ال توجد عبلقة بُت معدؿ مبو الناتج احمللي اإلصبارل كمعدؿ مبو الصادرات غَت النفطية- 
 .رغم قباح اعبزائر يف إقامة تنظيم مؤسساٌب يشرؼ على ترقية الصادرات غَت النفطية، إالٌ أهنا بقيت ضعيفة- 

 :، حيث يقًتح الباحث إسًتاذبية من أجل تنمية الصادرات غَت النفطية
 تتمثل أىدافها يف : 

 .اختيار األنشطة اليت تًتٌكز فيها االستثمارات الوطنية كاألجنبية- 
. إحداث تغيَتات نوعية ككمية على اؼبنتجات التصديرية، خصوصا الزراعية كالسمكية- 
 كترتكز على احملاكر التالية :

 .بناء إدارة كطنية للنشاط التصديرم- 
  . خلق مناخ ؿبفز على االستثمار-

 .اعتماد سياسة التسويق كالًتكيج- 
البًتككيماكيات كاألظبدة : تبٍت سياسة توجيهية بتعيُت القطاعات احملورية، يف اجملاؿ الصناعي- 

 يف ؾباؿ الصيد ؛الًتفاس كالفطر كالفوؿ كاللوز:  يف اجملاؿ الزراعي؛كالصناعات الكهربائية كاإللكًتكنية كصناعة األدكية
. القشريات كاعبمربم كالرخويات: البحرم
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 .رسالة ماجستَت، جامعة اغباج ػبضر، باتنة-  
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  ل
 

 موقع البحث من الدراسات السابقة: 
تشًتؾ دراستنا مع الدراسات السابقة، يف طرح إشكالية التنويع يف إطار االنفتاح على االقتصاد العاؼبي، كضركرة 

 . جعل االقتصاد اعبزائرم أكثر تنافسية، كبدرجة أقل يف ربقيق النمو االقتصادم

من حيث ربليل مدل كفاءة انفتاح االقتصاد اعبزائرم، كاستنتاج نقاط  عبادلي رياضتتفق دراستنا مع دراسة  
تبحث عن ما ىي ؿبددات ربسُت تنافسية االقتصاد اعبزائرم   اليت كبابي كلثـوالقوة كالضعف،كذلك مع دراسة 

لئلمكانيات التنافسية لبلقتصاد اعبزائرم كما ىي اؼبنتجات اليت ؽبا تنافسية  يف دراستوسيدم علي  كباألخص مع دراسة
كمع ذلك ىبتلف حبثنا بدراستو للقطاع الصناعي، عكس الدراسات األخرل اليت دل ربدد . ؿبتملة يف األسواؽ الدكلية

األقرب إذل دراستنا، من حيث ربليلها للصناعة التحويلية الوطنية كأيضا  عايشي كماؿكتعترب دراسة . قطاعا معينا
للصادرات كتنافسية الصناعة، كمنو ؿباكلة ربديد اإلمكانيات كاؼبنتجات ذات اإلمكانيات التصديرية، مع ذلك زبتلف 

 .دراستنا يف بعض جوانب ربليل العناصر السابقة

زبتلف دراستنا مع باقي الدراسات كوهنا طرحت اإلشكالية يف إطار اؼبشاركة يف السوؽ الدكلية، ككذلك يف 
 بلقلة دراسة بينما ركزت ، دبحاكلة ربديد عناصر سياسة صناعية بديلةعثماف شريات عناصر أخرل، إذ اىتمت دراسة 

 .على آليات تنويع الصادراتقاسمي األخضر كدراسة براىيم 

تتلٌخص خصوصية دراستنا يف كوهنا تنطلق من ربليل أسباب ضعف اندماج االقتصاد اعبزائرم يف االقتصاد العاؼبي 
من خبلؿ كاقع الدكؿ النامية، ككذلك  يف ؿباكلة استنتاج ما ىي احملددات اعبوىرية اليت تضمن ألم اقتصاد اندماجا كفأ 

كما ىبتص البحث بدراسة تنافسية االقتصاد اعبزائرم من خبلؿ ربليل . يف االقتصاد العاؼبي من خبلؿ التحليل النظرم
يف اإلطار اإلقليمي كالدكرل، ككذلك ؿباكلتو اختبار مدل امتبلؾ االقتصاد  (التصديرية)كفاءتو اإلنتاجية كالتجارية 

كما تتمٌيز . اعبزائرم لتلك احملددات كاإلمكانيات التنافسية كاليت ستنعكس على بناء اؼبزايا التنافسية للمنتجات الوطنية
دراستنا عن باقي الدراسات كوهنا تستهدؼ ربديد  ما ىي اؼبنتجات التحويلية اليت يبكن تقديبها لؤلسواؽ الدكلية، كاليت 

 . تشكل انطبلقة لتنويع الصادرات، كذلك من خبلؿ إجراء دراسة مسحية لئلنتاج كالصادرات

كبصفة إصبالية تتفق دراستنا مع كل الدراسات السابقة من حيث طرح انشغاؿ ضركرة تنويع االقتصاد اعبزائرم 
كفك ارتباطو بقطاع احملركقات، كبالتارل ؿباكلة اإلجابة عن كيفية ربقيق ىدؼ التنويع، سواء كاف يف إطار النمو 

 االقتصادم بشكل مباشر أك بشكل غَت مباشر عن طريق االندماج يف االقتصاد العاؼبي؟

 : صعوبات البحث
 :تتمثل أىم الصعوبات اليت كاجهناىا  يف إقباز ىذا البحث فيما يلي

 غياب قواعد كطنية للبيانات االقتصادية كالتجارية كغَتىا، فرغم أف كل الوزارات كاؽبيآت الوطنية سبتلك مواقع -
إلكًتكنية، إالٌ أهنا ال تيوفر تلك البيانات، كيف ظل صعوبة االتصاؿ اؼبباشر بكل تلك اؽبيآت، فإف نتائج البحث تصبح 

 ؿبدكدة؛
كفاءة رأس اؼباؿ البشرم، القدرات التكنولوجية كاالبتكارية، القدرات :صعوبة قياس القدرات التنافسية- 

 حاكلنا ربليلها من خبلؿ السياسات كاؼبؤشرات اؼبتوفرة؛ اإلنتاجية، كمنو
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  م
 

كمقارنتها باؼبنتجات اؼبصدرة، كلكن   كاف ىدفنا من ربليل كفاءة اإلنتاج الوطٍت، ىو ربديد اؼبنتجات الكفؤة-
 حىت أف اغبصوؿ على اؼبعطيات ،لعدـ حصولنا على اغبسابات االقتصادية اػباصة باؼبنتجات، فإف دراستنا كانت للفركع

 ؛اػباصة بالفركع دل يكن سهبلن 
، فبٌا 2014، ككاف ذلك يف مام 2012 إف أحدث معلومات ربٌصلنا عليها يف دراسة الفركع اإلنتاجية ىي -

 اضطرٌنا للتوقف عند ىذا التاريخ بالنسبة لدراسة  الكفاءة التجارية للمنتجات  اؼبصٌدرة يف الفصل اػبامس؛
عدد كبَت من اؼبنتجات اؼبدركسة كاليت كانت حوارل ؿ مؤشرات الكفاءة التصديرية صبع البيانات كحساب صعوبة -

 . منتجا200

 : البحثىيكل
تنمية اؼبزايا التنافسية خارج احملركقات من أجل اندماج كفء يف االقتصاد : تفرض إشكالية البحث صياغة العنواف التارل

 :العاؼبي، كما تفرض معاعبة اؼبوضوع اؽبيكل التارل
 .شكل اندماج الدكؿ النامية في االقتصاد العالمي كشركط تحقيقها الندماج كفء: الجزء األكؿ

 كيتناكؿ أسباب كمعوقات اندماج الدكؿ النامية كمنها اعبزائر يف االقتصاد العاؼبي، كمنو ؿباكلة استنتاج الشركط 
 :كيضم ىذا اعبزء فصلُت. اليت هبب أف ربققها تلك الدكؿ حىت تستطيع أف تندمج بكفاءة كربقق اؼبكاسب

  مكاسب اندماج الدكؿ النامية في االقتصاد العالمي بين النظرية كالواقع: الفصل األكؿ
كالذم ندرس من خبللو مكاسب اندماج الدكؿ النامية يف االقتصاد العاؼبي من الناحية النظرية، من خبلؿ النظرية 

كما يتناكؿ الفصل طريقة تنظيم . التقليدية للتجارة الدكلية، كأيضا من خبلؿ كاقعها يف العبلقات االقتصادية الدكلية
أيضا يف إطار الًتتيبات التجارة الدكلية، عن طريق االتفاقيات التجارية اؼبتعددة يف إطار اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، ك

 . اإلقليمية
 "تنمية القدرات التنافسية"شركط االندماج الكفء في االقتصاد العالمي : الفصل الثاني

 : كبٌدد يف ىذا الفصل ما ىي الشركط اعبوىرية الندماج كفء يف االقتصاد العاؼبي، كذلك بعد دراسة
معوقات اندماج الدكؿ النامية من ناحية العبلقات االقتصادية الدكلية، كمن ناحية تنظيم التجارة يف الفصل - 

 األكؿ؛ 
 ربليل مفهـو كعناصر كؿبددات التنافسية من الناحية النظرية؛  - 
لننهي الفصل  ربليل اذباىات التجارة الدكلية كموقع الدكؿ النامية فيها من خبلؿ بيانات التجارة الدكلية،- 

 .بكيفية تنمية القدرات التنافسية لبلكتساب اؼبزايا التنافسية
 تحليل القدرات كالمزايا التنافسية خارج قطاع المحركقاتاندماج الجزائر في االقتصاد العالمي ك:الجزء الثاني

دبا أف القدرات التنافسية لبلقتصاد، كاليت تنعكس على اكتساب اؼبزايا التنافسية، ىي الشرط األساسي الندماج 
كفء يف االقتصاد العاؼبي، فإف ىذا اعبزء يتناكؿ ربليل القدرات التنافسية لبلقتصاد اعبزائرم، ككذلك اؼبزايا التنافسية 

كلكن قبل ذلك نتطرؽ إذل خصائص اندماج االقتصاد اعبزائرم             . للصناعات التحويلية كالصادرات خارج احملركقات
 :يضم ىذا اعبزء ثبلثة فصوؿ. يف االقتصاد العاؼبي قطاعيا كجغرافيا، كأيضا دراسة تنافسيتو إقليميا كدكليا
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  ن
 

 2012- 2000اندماج االقتصاد الجزائرم في االقتصاد العالمي للفترة  شكل كمكاسب: الفصل الثالث
نستعرض يف ىذا الفصل شكل كمكاسب اندماج االقتصاد اعبزائرم، قطاعيا حيث نوضح كزف القطاع الصناعي 

التحويلي يف اإلنتاج كيف الصادرات، كأيضا األداء اإلنتاجي كالتجارم لبلقتصاد اعبزائرم يف اإلطار التنافسي إقليميا 
كأيضا جغرافيا من خبلؿ مكاسب انضماـ اعبزائر التفاقية الشراكة مع االرباد األكركيب، كالتحديات اليت تواجهها . كدكليا

 .يف مفاكضاهتا لبلنضماـ إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة
 .2012-1962تحليل تنمية القدرات التنافسية لالقتصاد الجزائرم للفترة : الفصل الرابع

حيث يتم ربليل تنمية عناصر القدرات التنافسية، من خبلؿ السياسات الوطنية ؼبعرفة مدل اىتماـ اغبكومات 
ككجود إرادة سياسية يف تطوير تلك القدرات لبلقتصاد اعبزائرم، ككذلك من خبلؿ اؼبؤشرات اليت تٌدؿ على تطٌور تلك 

 . الستخبلص ما إذا كاف لبلقتصاد اعبزائرم إمكانيات لتنمية مزايا تنافسية أـ ال2012-1962القدرات خبلؿ الفًتة 
 .2012- 2000الفركع كالمنتجات ذات المزايا التنافسية خارج المحركقات للفترة : الفصل الخامس

كلما سبتع . تنعكس القدرات التنافسية ألم اقتصاد، على اؼبزايا التنافسية اليت تتمتع هبا منتجاتو كبالتارل صادراتو
االقتصاد بقدرات تنافسية عالية، كلما اذبو ىيكل صادراتو كبو اؼبنتجات األكثر دينامكية يف التجارة الدكلية، كمنو 

نستهدؼ يف ىذا الفصل ربديد الفركع كاؼبنتجات ذات اؼبزايا التنافسية يف ظل . توسعت مشاركتو يف األسواؽ الدكلية
إف الفركع كاؼبنتجات اليت سيتم اختيارىا ىي تلك اليت تيثًبت كفاءهتا . القدرات التنافسية اغبالية لبلقتصاد اعبزائرم
 . اإلنتاجية كالتجارية، أم ذات اؼبزايا التنافسية

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجلزء الأول

شلك اهدماح ادلول اًيامِة يف الاكذطاد 

ورشوط حتلِلِا لهدماح نفء  اًؼاملي

 

 

 



 

 

 
 

 : ملـدمــة

شاكًَة حتلِق ادلول اًيامِة ٌَماكسة من اهدماهجا يف الاكذطاد  ت ا  ثؼددث اًىذاابث وادلراساث اًيت ثياًو

غعاء احلَول املياس حة  ىل ا  هتا ثفسري بأس حاة سوء اهدماح ثكل ادلول، ومن خلل سؼهيا ا  اًؼاملي، من خلل حماٍو

ة . ًخحلِق اهدماح بأفضي ن ما متخَىَ ادلول اًيامِة من مزااي يف اًؼدًد من امليخجاث، ٌسمح ًِا اًياحِة اًيظًر ا 

. تخحلِق املاكسة

 ل ثخؼَق املاكسة من الاهدماح يف الاكذطاد اًؼاملي فلط تخحلِق املوارد املاًَة، تي بأن املشارنة يف 

َة تخلدمي مٌخجاث بأنرث ًًذج غيَ ماكسة بأمه ع اًطادراث، ًؼزز الاسدامثر يف . اًسوق ادلًو ن ثوس َع وثيًو ا 

هخاح، وحتلِق حرامك ٌَؼوائد، ومٌَ حتلِق اًرثوت  الاكذطاد اًوظين وما ًرتثة غيَ من جشغَي بأفضي ًؼوامي ال 

. بأساس ثلدم بأي اكذطاد، ورفاٍ بأي جممتع

ىل ضؼف اهدماح ادلول اًيامِة يف الاكذطاد اًؼاملي، وهتمُشِا يف اًخجارت  من بأمه الأس حاة اًيت بأدث ا 

َة  يه ػدم ثيوّع اكذطادايهتا، واغامتدُا ػىل ػدد حمدود من امليخجاث يف ضادراهتا ن ػدم ثيوّع اكذطادايث . ادلًو ا 

ىل شلك اًؼلكاث الاكذطادًة تُهنا وتني ادلول املخلدمة . ادلول اًيامِة ًؼود لأس حاة َُلكَة، واًيت ٍرحع بأضَِا ا 

ظار  ة وثبأندث يف املرحةل اًطياغَة وبأخذث شالك كاهوهَا يف ا   جشلّكت ثكل اًؼلكاث يف املرحةل اًخجاًر

َة، ومهنا امليظمة اًؼاملَة ٌَخجارت وكدَِا  فاث واًخجارتامليظٌلث ادلًو فرضت ادلول املخلدمة من . الثفاكِة اًؼامة ٌَخؼًر

د الاهدماح جىفاءت يف الاكذطاد اًؼاملي وضٌلن حتلِق  خلل اًؼلكاث الاكذطادًة، رشوظا ػىل ادلول اًيت حًر

َة  .املاكسة من اًخجارت ادلًو

َة مٌافسة شدًدت تني ادلول لندساة حطص سوكِة بأنرب، واذلي ٌس خَزم ثلدمي   ثفرض اًسوق ادلًو

مٌخجاث مذيّوػة وحمتخع مبزااي ثيافس َة جتؼَِا ذاث ظَة ػاملي همم، ويه اًرشوط اًيت فرضهتا ادلول املخلدمة 

هدماح هخاحِة . ًخحلِق املاكسة من ال  لث ا  ن ثلدمي مٌخجاث ذاث مزااي ثيافس َة، ًخعَة من اًحدل امذلك مُؤ ا 

و ما ثفذلدٍ ادلول اًيامِة ة، بأي كدراث ثيافس َة ػىل املس خوى اًلكي واجلزيئ، ُو .  وجتاًر

َة، نٌل    هتمت ادلراساث تخحََي غيارص اًخيافس َة اًيت جسمح ابختاذ وضع ثيافيس بأفضي يف اًسوق ادلًو

كَميَة تلِاس ثكل اًؼيارص وحرثُة ادلول ػىل بأساسِا َة وا  من تني غيارص ػدًدت . هتمت ػدت مٌظٌلث دًو

ة ٌَخيافس َة، ما يه ثكل  ًر  ػىل املزااي اًخيافس َة مليخجاهتا؟ اًيت جية ػىل ادلول اًيامِة حمنَهتا، حىت ثيؼىساجلُو

.  ومٌَ حتلِق رشوط الاهدماح اًىفئ يف الاكذطاد اًؼاملي، واًيت وحدُا ثضمن حتلِق املاكسة

: حنَّي اًؼيارص اًساتلة يف ُذا اجلزء من خلل اًفطَني

ة واًواكع : اًفطي الأول ماكسة ادلول اًيامِة من الاهدماح يف الاكذطاد اًؼاملي تني اًيظًر

 "حمنَة اًلدراث اًخيافس َة" يف الاكذطاد اًؼاملي نفئ  رشوط  الاهدماح ال:اًفطي اًثاين



 

 

 
 

 

 

 

 

 

اًفطي الأول 

ماكسة اهدماح ادلول اًيامِة يف الاكذطاد اًؼاملي 

ة واًواكع   تني اًيظًر
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 اًفطي الأول

ة واًواكع  ماكسة اهدماح ادلول اًيامِة يف الاكذطاد اًؼاملي تني اًيظًر

 متِــــــــــــــــــَد

َة، ثكل اًسوق اًيت جشارك فهيا ادلول  ًُؼخرب الاغامتد املخحادل تني الاكذطادايث بأساس جشلّك اًسوق ادلًو

 .ابخذلف مس خوى ثعّورُا الاكذطادي، واذلي ًيؼىس ػىل هوع امليخجاث اًيت ًُلدهما لك تدل  ًِا

َة وامليخجاث اًزراغَة   من سوء  ، فا هنا ثؼاينرمغ ما متخَىَ ادلول اًيامِة من مزااي وسخِة يف املوارد الأًو

َة،اهدماهجا يف الاكذطاد اًؼاملي ن حاخة ادلول  .ماكةل املاكسة احملللة مٌَمٌَ  و ومشارنهتا يف اًسوق ادلًو ا 

ىل املوارد  َة يفاملخلدمة ا  ر ضياػاهتا حؼَِا ثححر، مٌذ اًثورت اًطياغَة، غن هَفِة اًس َعرتالأًو              ثعٍو

ا وابًخايلػىل  .  ػىل اًحدلان امليخجة ًِامطادُر

ظاٍر اًيظري ن حتََي ماكسة اهدماح ادلول اًيامِة يف الاكذطاد اًؼاملي جية بأن ٍىون يف ا  من خلل  ا 

َة،  ة اًخلََدًة ٌَخجارت ادلًو  املشارنة          ظرافالأ ابًًس حة ًلك  اًخحادلمن  اًيت ثؤند ػىل حتلِق امليافع واًيظًر

َة تني ادلول املخلدمة يف اًخجارت، ظاٍر اًواكؼي واًخارخيي من خلل شلك اًؼلكاث الاكذطادًة ادلًو  ونذكل يف ا 

 ثبأندث من خلل اًخيظمي اًخجاريو،  واًيت جشلّكت مٌذ اًثورت اًطياغَة، ومٌَ ظحَؼة ختّطص لك مهنٌلواًيامِة

كَميي . ادلويل وال 

:  ًمت ثفطَي ما س حق من خلل املحاحر اًخاًَة

َة  ماكسة اهدماح:املححر الأول ة اًخلََدًة ٌَخجارت ادلًو  .ادلول اًيامِة يف الاكذطاد اًؼاملي وفق اًيظًر

َة: املححر اًثاين  .ماكسة اهدماح ادلول اًيامِة من خلل واكؼِا يف اًؼلكاث الاكذطادًة ادلًو

َة وماكسة ادلول اًيامِة:املححر اًثاًر  . دور امليظمة اًؼاملَة ٌَخجارت يف ثيظمي اًخجارت ادلًو

كَميَة  ػىل جتارت ادلول اًيامِة: املححر اًراتع  .ثبأزري اًرتثُداث ال 
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 للتجارة الدكلية النظرية التقليدية كفقالدكؿ النامية في االقتصاد العالمي  مكاسب اندماج : المبحث األكؿ
لن تكوف إالٌ من خبلؿ التخٌصص كالتبادؿ               من التجارة الدكلية على أف اؼبكاسب النظرية التقليدية لقد أكدت

يرجع اختبلؼ التكاليف بُت الدكؿ  .إذ يستند التخٌصص إذل اختبلؼ التكاليف، كاليت على أساسها تتشٌكل اؼبيزة
حسب النظرية الكبلسيكية إذل تقسيم العمل أك اختبلؼ امتبلؾ التكنولوجيا، كاليت على أساسها إما أف تكوف اؼبيزة 

 ترجع النظرية النيوكبلسيكية اختبلؼ التكاليف إذل اختبلؼ امتبلؾ عوامل اإلنتاج. (المطلب األكؿ) مطلقة أك نسبية
 .، كأم كاف مصدر اؼبيزة، فإف صبيع الدكؿ ربقق اؼبكاسب من التخٌصص كالتبادؿ(المطلب الثاني)

                المكاسب حسب النظرية الكالسيكية:المطلب األكؿ
هتدؼ الدكؿ من إنتاجها ؼبختلف السلع إذل ربقيق رفاه اجملتمع، كألنو ال يبكنها إنتاج كل ما وبتاجو اجملتمع              

 .يف ظل ؿبدكدية اؼبوارد، فإهنا تقتصر على إنتاج بعضها فقط، فبا يقٌلل من رفاىيتو
تتعلق اؼبكاسب من التبادؿ، باؼبكاسب من التخٌصص الذم يقـو على أساس اختبلؼ التكاليف، كالذم يبنح إما 

كلكي تتحقق تلك اؼبكاسب هبب  (الفرع األكؿ)ميزة مطلقة حسب أداـ ظبيث، أك ميزة نسبية حسب دافيد ريكاردك 
 .(الفرع الثاني)أف زبتلف معدالت التبادؿ الداخلية عن تلك اػبارجية، كاليت يهفًتض أف تكوف يف صاحل الدكؿ النامية 

 التخّصص كالتبادؿ حسب سميث كريكاردك كميل: الفرع األكؿ
التخٌصص يف إنتاج السلع ذات التكاليف األقل ما يسمح ؽبا بإنتاج كميات أكرب منها، كيقوم  زبتار كل دكلة

التبادؿ توجو التخٌصص يف إنتاج تلك السلع، من بُت السلع اؼبنتجة فعبل، فبا يقٌلل من تكاليف اإلنتاج، كمنو أسعار 
 .التصدير كاالستَتاد، كاليت ستنعكس على رفاىية اجملتمع بتوفَت سلع متنٌوعة كبتكاليف مقبولة

           كاتفق كل من ظبيث  كريكارد : Adam Smith 1776 ; David Ricardo 1817 سميث كريكاردكتا نظرم: أكال
. على أف التجارة الدكلية تقـو على أساس اختبلؼ اؼبزايا بُت الدكؿ، كلكن اختلفا من حيث ربديد طبيعة تلك اؼبيزة

 .يعترب ظبيث ك ريكاردك رائدا النظرية الكبلسيكية
اعتمدت النظرية الكبلسيكية من أجل تدعيم ربليل اؼبكاسب من حرية التبادؿ :  فرضيات النظرية الكالسيكية-1

  1 :على الفرضيات التالية
سيادة اؼبنافسة التامة يف سوؽ عوامل اإلنتاج كسوؽ اؼبنتجات، كىذا معناه أف األسعار ىي معطاة بالنسبة - أ

عبميع اؼبنتجُت كاؼبستهلكُت؛ 
توجد أسعار للصرؼ ال  سلعتُت يف صورة مقايضة، كىذا يعٍت حيادية النقود ككيفتتم التجارة بُت بلدين فقط - ب

بُت العمبلت؛ 
 كإمبا ، فإف مبو اإلنتاج ال يرجع إذل زيادة عوامل اإلنتاجكمية اؼبوارد معطاة كال تتأثر بالتبادؿ الدكرل،  كبالتارل -ج

لتحسن إنتاجيتها؛ 
 

                                                           
1

  كذلك25ص الدار اعبامعية، اإلسكندرية، ، اقتصاديات دكلية :(2007)ؿبمود يونس  -
Mucchielli, J.L. et  Mayer, T .)2010( : Economie internationale .2

éme
 édition. Ed. Dalloz, Paris. p. 117. 
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حرية ربٌرؾ اؼبنتجات بُت الدكلتُت، دكف عوامل اإلنتاج، إذ أف ىذه األخَتة يبكنها التحٌرؾ فقط بُت قطاعي - د
السلعتُت داخل البلد الواحد؛ 

سبثيل كل عوامل اإلنتاج يف عامل إنتاج كاحد كىو العمل، كما أف القيمة التبادلية لكل سلعة تتحدد دبا - ق
 من ساعات عمل، كىذا االفًتاض يقـو على نظرية العمل يف ربديد القيمة؛ تتضمنو

اختبلؼ التكنولوجيا اؼبستعملة يف البلدين، ك ىذا يعٍت أف الكميات اؼبنتجة من السلعتُت باستعماؿ كحدة - ك
من العمل لن تكوف متماثلة يف البلدين؛  

  .ثبات تكلفة العمل حىت مع اختبلؼ حجم اإلنتاج، كعدـ كجود نفقات نقل أك غَتىا- ز
 .إف الفرضيات اليت قامت عليو النظرية ىي اليت حددت نتائجها

 الصادر" ثركة األمم "دـ ظبيث مكاسب التجارة اػبارجية يف كتابو آناقش  :قانوف الميزة المطلقة آلدـ سميث- 2
إذا كاف ىناؾ بلدا أجنبيا يستطيع أف يزكٌدنا بسلعة بتكلفة أقل فبٌا ننتجها كبن، فمن األفضل "   يقوؿث، حي1776سنة 
نستعملو يف إنتاج ما ىو أكثر رحبية لنا، كبالتارل فإف العمل لن يكوف مستعمبل يف أحسن سىا جبزء من عملنا الذم ؤشرا

  1."ىا من اػبارج كبأقل األسعارؤصورة، إذا استعمل لصناعة سلع يبكن شرا
 كما يستطيع أف يشًتيو بأقل ،يتضح فبٌا سبق، أف آدـ ظبيث يوٌجو كل بلد إذل ربديد ما يستطيع أف ينتجو بأقل تكلفة

   كبالتارل حيث أف التكلفة ىي أساس اؼبفاضلة، اػبارجيةقحقق مكاسب من صناعتو احمللية كذبارتماألسعار من اػبارج، ؿ
 حسب فرضية أف التبادؿ يتم فقط بُت بلدين كيف سلعتُت، فقد. اؼبزايا اليت يتمتع هبا أنو على كل بلد ربديد  ظبيث يشَت

ثاشل يف إنتاج اؿبلد اؿكيتمٌيز البلد الثاشل، يتميز بلد ما يف إنتاج سلعة ما إذا كاف ينتجها بتكلفة أقل فبٌا يستطيع أف ينتجها 
سلعة ثانية إذا استطاع أف ينتجها بتكلفة أقل فبٌا ينتجها البلد األكؿ، كعندىا يكوف للبلد األكؿ كعلى أساس التكلفة 

 . يف إنتاج السلعة األكذل كاليت هبب بأف يتخصص أكثر يف إنتاجها، كيتخلى عن إنتاج السلعة الثانية2"ميزة مطلقة"
 كاليت هبب أف يتخٌصص يف إنتاجها ،يف إنتاج السلعة الثانية" ميزة مطلقة"ككذلك بالنسبة للبلد الثاشل الذم تكوف لو 

.  ربقق اؼبكسب لكليهماتأكثر كيتخلى عند إنتاج السلعة األكذل، كمن ٍب يتم تبادؿ السلعتُت بُت البلدين ك
 إذ أف التخٌصص داخل ،يكوف آدـ ظبيث بذلك أٌكؿ من نقل فكرة تقسيم العمل كالتخٌصص إذل اؼبستول الدكرل

فالتبادؿ . كل بلد كاف موجودا قبل عملية التبادؿ، كأف تقسيم العمل داخل نفس البلد ىو ما خلق ؾباال للتبادؿ الدكرل
 فالتجارة اػبارجية  ىو عامل معٌمم للفائض يف كل البلداف، كليس عملية دبجموع صفرم كما ادعى التجاريوف، إذا 

  3 :دـ ظبيث تؤدم كظيفتُتآحسب 
تسمح بالتخٌصص الدكرل كالذم يؤدم بدكره إذل ارتفاع مستول اإلنتاجية، اؼبتمثل يف زيادة الكميات : األكذل- 

اؼبنتجة من السلعتُت على اؼبستول الدكرل؛ 
 
 

                                                           
1
- Salles, P.) 1986( : Problèmes économiques généraux. Tome2, macro économie, 6

ème
 édition,  Ed. Dunod, Paris. 

p. 212.  
2

 .21ص القاىرة، ، اعبديدة الدار اعبامعية.االقتصاديات الدكلية:(2001)عبد الرضباف يسرم أضبد  -
3

اتفاقيات التجارة ،  العالقات االقتصادية كالنقدية الدكلية، االقتصاد الدكلي الخاص لألعماؿ:االقتصاد الدكلي:(2004)زينب حسن عوض اهلل  -
 .11 اعبامعية اعبديدة، القاىرة، صالدار . الدكلية
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ستبدؿ بسلع أخرل، كبالتارل م اإلنتاج عن حاجة االستهبلؾ احمللي، ك منىبلق ؾباال لتصريف الفائض: الثانية- 
. استمرار النمو داخل البلد، كمنو فإف ثركة األمم اغبقيقية ىي القدرة على إنتاج السلع كتبادؽبا كليس تراكمها

الصادر " مبادئ االقتصاد السياسي كالضريبية"شرح ريكاردك نظريتو يف كتابو : قانوف الميزة النسبية لديفيد ريكاردك- 3
 انتبو إذل أف نظرية اؼبيزة اؼبطلقة دل تشرح معظم ق، غَت أف"اؼبيزة اؼبطلقة"، كقد استمد أساسها من نظرية 1817سنة 

 دل يفٌسر ظبيث كيف يبكن.اغباالت الواقعية للتبادؿ، كاليت تتم بُت بلداف قد ال يبلك بعضها أم ميزة يف إنتاج أم سلعة
 كعندىا  أكضح ريكاردك أف التخٌصص ،  أف زبتار السلعة اليت هبب أف تتخٌصص فيهااليت ال سبتلك أم ميزة،  للبلداف 
. على أساس مزايا أخرل أيضا على أساس اؼبيزة اؼبطلقة كلكن فقط ال يكوف   كالتبادؿ

من أجل أف يشرح ريكاردك نظريتو، انطلق من فرض أف أحد البلدين يبلك ميزة مطلقة يف إنتاج السلعتُت معا 
            " ميزة نسبية" كعليو تكوف لو ، كلكنو ينتج السلعة األكذل بتكلفة أقل من إنتاجو للسلعة الثانية1مقارنة بالبلد الثاشل،

كىكذا كمن أجل خلق ؾباال . يف إنتاج السلعة األكذل مقارنة بإنتاج السلعة الثانية، ككذلك اغباؿ بالنسبة للبد الثاشل
                     .للتبادؿ هبب أف يتخٌصص البلد األكؿ يف إنتاج السلعة األكذل كيتخٌصص البلد الثاشل يف إنتاج السلعة الثانية

".  النفقات النسبية"إذا ال وبدث التخٌصص كالتبادؿ كفق اؼبزايا اؼبطلقة كإمبا كفق اؼبزايا النسبية أك 
   يبكن للعمل كرأس اؼباؿ أف ينتقبل إذل البلد الذم يتمٌيز يف إنتاج السلعتُت،يشَت ريكاردك أنو يف ىذه اغبالة

   ألف أصحاب ، حسب الفركض السابقة، إالٌ أنو استبعد ىذا االنتقاؿ،كعندىا فإف القيم النسبية ستتعادؿ يف البلدين
            ىبشوف خسارتو، كما أف األفراد ال يبيلوف إذل ترؾ ذكيهم كأصدقائهم كعاداهتم، كاالنتقاؿ  (أك مستثمريو)رأس اؼباؿ 

        إذل بلداف جديدة كمواجهة قوانُت كعادات جديدة، ىذا ما هبعل اؼبستثمرين كالعٌماؿ يفضلوف البقاء يف بلداهنم حىت 
كعليو افًتض ريكاردك عدـ انتقاؿ عناصر . على أف ينتقلوا إذل بلداف أخرل لتحقيق عوائد أكرب مع ربقيق أرباح أقل

 2.  بُت البلداف يف تلك الفًتة اإلنتاج
 رغم اختبلؼ ظبيث كريكاردك يف تفسَت نوع اؼبزايا :المكاسب من التخّصص كالتبادؿ حسب سميث ك ريكاردك- 4

. اليت يتم على أساسها التبادؿ بُت البلداف، إالٌ أهنما اتفقا يف ربديد اؼبكاسب من التخٌصص كالتبادؿ مقارنة حبالة العزلة
كاليت يقصد هبا ساعات العمل الضركرم اجتماعيا  )قبل التخٌصص كاف كل بلد وبتاج إذل عدد كبَت من ساعات العمل

إلنتاج ما وبتاجو من السلعتُت، كعندما زبٌصص كل منهما يف إنتاج سلعة  (إلنتاجها، كاؼبتمثلة يف العمل البشرم كاآلرل
أصبح وبتاج إذل ساعات عمل أقل من أجل إنتاج كمية أكرب             (كبافًتاض التشغيل الكامل لعوامل اإلنتاج)كاحدة 

من السلعة اليت زبٌصص فيها كبتكلفة أقل، كبالتارل يصبح ؾبموع كمية السلعتُت اؼبنتجة أكرب، كىي منافع التخٌصص 
 3.كتنتج مكاسب التبادؿ عندما وبصل كل بلد على كميات أكرب من السلعتُت كبسعر أقل

 نتيجة لتباين طرؽ ،ييرجع ريكاردك اختبلؼ تكلفة إنتاج السلعتُت داخل البلد الواحد إذل اختبلؼ اإلنتاجية
 كمنو فإف التبادؿ سيؤدم إذل إعادة  توجيو عوامل اإلنتاج من الفركع األقل  ،اإلنتاج اؼبستعملة، أم الختبلؼ التكنولوجيا

 

                                                           
1

 .يستعمل ريكاردك لتوضيح ذلك مثالو الشهَت حوؿ تبادؿ اقبلًتا إنتاجها من اؼبنتجات القطنية بإنتاج الربتغاؿ من اػبمور  -
2
-Ricardo, D.)1977( : Des principes de l’économie politique et de l’impôt. Traduit par Constancio,  P. et Fonteyraud 

A. Ed.  Flammarion, France.  p.117. 

3
-Guillochon, B. et Kawecki, A.)2006 ( :  Economie internationale :  commerce et macroéconomie. 5

ème
 édition,                

Ed. Dunod. Paris. p. 9. 
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          كألف الدكؿ . إنتاجية إذل الفركع األعلى إنتاجية، ما ينعكس يف النهاية على ارتفاع متوسط اإلنتاجية يف كل بلد
 فإف اؼبكاسب احملققة من التجارة حسب ريكاردك تبقى صحيحة يف حالة ،يف الواقع يف إنتاج سلعة كاحدة ال تتخٌصص

  1.سلعإنتاج الدكؿ لعدة 
كلكن ىل ذلك  ،أكدت النظرية الكبلسيكية على كجود مكاسب من التخٌصص كالتبادؿ بالنسبة لكل األطراؼ

      معناه أف البلداف ستتقاسم تلك اؼبكاسب بالتساكم أك بصفة عادلة؟ إف استفادة كل بلد من عملية التبادؿ تتوقف 
يعرٌب معٌدؿ التبادؿ الداخلي عن تكلفة السلعة . على اؼبقارنة بُت معٌدؿ تبادلو الداخلي كمعٌدؿ التبادؿ اػبارجي أك الدكرل

نتاج كمية إل  من السلعة األكذل، التخلي عنهاهبب، أم عن الكمية اليت (معدؿ اإلحبلؿ بينهما)مقٌيمة بالسلعة الثانية 
 أما معٌدؿ التبادؿ الدكرل فيعرٌب عن الكمية اليت هبب التنازؿ عنها من السلعة .(سلعة التخٌصص) الثانيةأكرب من السلعة 

   التبادؿ مع الطرؼ اآلخرقبوؿ أكيد أف  2. من السلعة الثانية يف السوؽ الدكليةأخرل  على كميةاألكذل مقابل اغبصوؿ
أم أف الكمية اؼبتحٌصل عليها من السوؽ الدكلية ) أكرب من معدؿ التبادؿ الداخليىو  معٌدؿ التبادؿ الدكرل يفًتض أف

كعندىا ، ألنو يف ىذه اغبالة فقط سيحقق كل طرؼ مكاسب من التبادؿ (تكوف أكرب من تلك اؼبتحٌصل عليها داخليا
 كيتوقف ، كمن أجل اقتساـ مكاسب التبادؿ هبب أف يكوف معدؿ التبادؿ الدكرل ؿبصورا بُت معدالت التبادؿ الداخلية

  3. الداخلي ك اؼبٌعدؿ الدكرلقاؼبكسب الذم سيحققو كل طرؼ على الفرؽ بُت معٌدؿ
استطاع ريكاردك أف وبدد ؾباؿ معٌدؿ التبادؿ الدكرل الذم وبقق مكاسب لكل طرؼ، كيسمى باجملاؿ 

الريكاردم، إالٌ أنو دل يستطع ربديد قيمة ذلك اؼبعٌدؿ، كىذا راجع العتماده على حدكد إمكانيات إنتاج كل بلد، أم 
 من خبلؿ   ريكاردكاستكمل جوف ستيوارت ميل ربليل. جانب العرض فقط دكف أف يعطي للطلب أنبية يف ربليلو

. نظريتو للقٌيم الدكلية
دكرا كبَتا يف إبراز  كاف عبوف ستيوارت ميل : Jean Stuart Mill 1848لجوف ستيوارت ميل  نظرية القّيم الدكلية :ثانيا

يف  أنبية طلب كل بلد يف ربديد النقطة اليت يستقر عندىا معٌدؿ التبادؿ الدكرل، إذ أف عرض بلد ما من سلعة ما، يبٌثل
يتحٌدد معٌدؿ التبادؿ الدكرل عندما . اغبقيقة طلب البلد الثاشل على تلك السلعة، كىذا ما يبٌثل الطلب اؼبتبادؿ للبلدين

تتعادؿ قيمة طلب البلد األكؿ مع قيمة طلب البلد الثاشل، كبالتارل فإف معٌدؿ التبادؿ الدكرل يتوقف على أنبية كمركنة 
 سيؤدم ذلك إذل ارتفاع ،إذا كاف طلب أحد البلدين كبَتا كشديد اؼبركنة. طلب كل بلد، كالذم يتأثر باألذكاؽ كاغباجات

      4. كيتحقق التوازف يف التجارة الدكلية عندما تتساكل قيم صادرات ككاردات كل بلد،كارداتو مقارنة بأسعار صادراتو أسعار
  الكالسيكيةمكاسب الدكؿ النامية كفق النظرية : الفرع الثاني

سبتلك صبيع الدكؿ ميزة مطلقة أك نسبية ذبعلها ربقق اؼبكاسب من التخٌصص كالتبادؿ، كمنو فإف ربقيق   
           لو سادت اؼبنافسة التامة. اؼبكاسب بالنسبة للدكؿ النامية ىو أكيد يف ظل افًتاضات النظرية، كخاصة حرية التبادؿ

كأف األسعار تتحدد كفق قول السوؽ  ، يف كل األسواؽ الداخلية كالدكلية، حبيث تتم اؼبعامبلت بُت الدكؿ بكل شفافية
 

                                                           
1
-  Mucchielli,  J.L. et  Mayer, T. Op.Cit. p.137.  

2
 .26 ص.، مرجع سابقعبد الرضباف يسرم أضبد -

3
 .Mucchielli, J.L. et  Mayer, T.  Op.Cit. p.120   كذلك 27، ص نفسواؼبرجع  -

4
 .33-29؛ ؿبمود يونس، مرجع سابق، ص15-14زينب حسن عوض اهلل، مرجع سابق، ص -
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 تكوف يف صاحل الدكؿ اليت تتمٌيز بضعف الطلب الدكرل كضعف  اليت أشار إليها ميلفقط، فإف حدكد التبادؿ الدكرل
            كىو ما يؤدم إذل ربقيق ىذه الدكؿ ؼبكاسب أكثر من غَتىا ، أم تكوف يف صاحل الدكلة األقل تطٌورا.مركنتو

 .من الدكؿ اؼبتٌميزة حبجم كمركنة طلب متبادؿ كبَتين، أم يف صاحل الدكؿ النامية على حساب الدكؿ اؼبتقدمة
    ، خاصة بالنظرة غَت كاقعيىي اليت قامت عليها االفًتاضات تعرضت النظرية للكثَت من النقد، على أساس أف

 :من بينها ،إذل ذبارة البلداف النامية كاؼبتقدمة
استندت النظرية بشكل أساسي يف ربقيق اؼبكاسب من التخٌصص كالتبادؿ على مبدأ حرية التبادؿ كاؼبنافسة - 1

   1التامة، كبالتارل غياب مظاىر االحتكار، يف حُت أف الواقع يؤكد تسلط مظاىر االحتكار يف عبلقات التبادؿ الدكرل
بل أف التقسيم الدكرل للعمل نشأ يف فًتة تارىبية ازدىر فيها النظاـ الرأظبارل لدل الغرب اؼبتقدـ على أساس السيطرة 

 ؛كالنفوذ، فبٌا جعل التخٌصص يف صاحل تلك الدكؿ الصناعية كعلى حساب دكؿ العادل النامي
           إف ريكاردك دل ينكر تغٌَت ىيكل التجارة بالنسبة لبلد ما بسبب تٌغَت الظركؼ، فاعترب أف الطلب- 2

 كما أف فرض الضرائب قد يغٌَت أك ينقص من اؼبزايا النسبية . اؼبنتجات ال يتعلق فقط باغباجات، كإمبا أيضا باألذكاؽلعل
 منافسة نفس اؼبنتجات ـاليت كاف يتمتع هبا البلد، كغَتىا من الظركؼ اليت قد ذبعل اؼبنتجات اؼبصٌدرة ال تصمد أما

 كدبا أف الدكؿ ،بالدكؿ إذل البحث من جديد عن منتجات أخرل ذات ميزة نسبيةالوضع  يؤدم ذلك .2لبلداف أخرل
فإنو يصعب ربويلو إذل فركع إنتاجية أخرل، بينما قبد ىذا  (فبثل يف اآلالت)اؼبتطٌورة يكوف معظم رأظباؽبا ىو ثابت 

فصعوبة انتقاؿ  3 العمل اليدكم،فبثبل يفالتٌحوؿ أسهل يف البلداف األقل تطورا، حيث يكوف معظم رأس اؼباؿ ىو متغٌَت 
  بالنسبة للدكؿ اؼبتقدمة؛د من تعظيم االستفادة من اؼبيزة النسبية، كبالتارل من التخٌصص كمنو التبادؿتحعوامل اإلنتاج 

 يستلـز أف بعض الدكؿ ستكوف مهمتها تزكيد البلداف ،كبتطبيق قانوف اؼبزايا النسبية يف اؼببادالت اػبارجية- 3
 .كاسب من التبادؿ بُت دكؿ غَت متكافئة يف التطٌورادلالصناعية باؼبواد األساسية، ألف النظرية دل تتطرؽ إذل كيفية ربقيق 

أشار آدـ ظبيث إذل ىذا التفاكت فيما ىبص ذبارة اؼبستعمرات، كاليت كصفها بعدـ العدالة، إذ اعترب أف الدكؿ اؼبستعمرة 
تعيق حرية التجارة، ألهنا سبنع الدكؿ الواقعة ربت سيطرهتا من بيع سلعها بكل حرية يف األسواؽ الدكلية أين يبكنها أف 

ؽبا   فبا يسمح،ا أيضا من السوؽ الدكلية باألسعار اليت تراىا مناسبةاتوف تشًتم احتياجأربصل على أسعار مرتفعة، ك
  4.بتحقيق اؼبكاسب من عملية التبادؿ

إف ما جعل ربقيق اؼبكاسب بالنسبة للدكؿ النامية غَت أكيد ليس عدـ كاقعية النظرية يف ذاهتا، كإمبا كاقع العبلقات 
، ألف منطق اؼبزايا، سواء كانت اؼبطلقة  أك النسبية كأم (كىو ما سنوضحو يف اؼببحث الثاشل)بُت الدكؿ اؼبتقدمة كالنامية 

األساس  النظرية الكبلسيكية ال تزاؿ تشٌكلكاف مصدرىا، ال يزاؿ أساس قياـ التبادؿ بُت الدكؿ كربقيق اؼبكاسب، ك
للعديد من النظريات اليت تفسر أسباب قياـ التجارة الدكلية، ألف ما توٌصلت إليو من نتائج فيما ىبص أنبية اإلنتاجية 

 Mac Dougallكبالتارل التكنولوجيا كعبلقتها بالصادرات أثبتت العديد من االختبارات صحتها يف الواقع، منها اختبار 
. 1963 سنة Balassa ككذلك اختبار  (1961ك 1951) سنيت

                                                           
1

 .115 اؼبرجع السابق، صدار اعبامعات، مصر، . العالقات االقتصادية الدكلية: (1983) كجدم ؿبمود حسُت - 
2
- Ricardo, D. Op.Cit. p.233. 

3
-  Ibid. p.335. 

4
- Ibid. p.299. 
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المكاسب حسب النظرية النيوكالسيكية  :لمطلب الثانيا
إف اختبلؼ  امتبلؾ الدكؿ لعوامل اإلنتاج، يقودىا للتخٌصص يف السلع ذات الكثافة من العامل اؼبتوفر كبالتارل 

، إالٌ أف اؼبكاسب من التبادؿ يكوف يف ظل توفر شركط معينة للعرض كالطلب كاليت (الفرع األكؿ)اإلنتاج بأقل التكاليف 
 .(الفرع الثاني)ربقق من خبلؽبا الدكؿ النامية اؼبكاسب 

     Heckcsher   Eli 1933 ;  Bertil Ohlin 1919  :اإلنتاج قانوف التوافر النسبي لعوامل :الفرع األكؿ
            ظبويلسن ليضعها 1933 ٍب طٌورىا أكلُت سنة 1919سنة  ظهرت الفكرة األساسية للنظرية على يد ىكشر

 عناصر من  الوفرةتفاكتبفٌسرت النظرية سبب قياـ التجارة الدكلية كاختبلؼ التكاليف، . 1948 سنة يف مبوذج رياضي
  .البلداف، كأهنا ىي أساس اؼبيزة النسبية كليس التكنولوجيا كما فسرىا ريكاردك بُت اإلنتاج اؼبختلفة 

 1: ىيربليل أضافت النظرية افًتاضات أخرلاؿمن أجل :  فرضيات النظرية:أكال
سباثل التكنولوجيا اؼبستعملة يف البلدين بالنسبة لكل سلعة عكس ما افًتضو ريكاردك؛ - 1
             إدخاؿ عامل إنتاج آخر كىو رأس اؼباؿ، مع قابلية اإلحبلؿ بينو كبُت العمل إلنتاج نفس السلعة كىذا- 2

: لو نتيجتُت مهمتُت
 توزيع مكاسب التبادؿ داخل نفس البلد بُت أصحاب رأس اؼباؿ كأصحاب اختبلؼيؤدم ىذا إذل - 

. غٌَت األسعار النسبية بينهماتحد العاملُت أكثر استعماال من العامل اآلخر تأكعندما يكوف ، العمل
 (تكاليف متزايدة)أف منحٌت حدكد إمكانيات اإلنتاج ليس مستقيما، كلكن يكوف ؿبدبا كبو نقطة األصل- 

 كلما كانت الكمية اليت هبب ،كىذا يعٍت أف تكلفة الفرصة البديلة لئلنتاج ىي متزايدة، أم كلما زاد اإلنتاج من سلعة ما
. التنازؿ عنها من السلعة األخرل أكرب

 حيث قد ،اختبلؼ البلدين يف الوفرة من عوامل اإلنتاج، فهما ال يبلكاف نفس الكمية من العمل كرأس اؼباؿ- 3
كرب أحدنبا عنصر العمل بكميات أكرب مقارنة برأس اؼباؿ، بينما يبتلك البلد الثاشل عنصر رأس اؼباؿ بكميات أيبتلك 

. مقارنة بالعمل، فيكوف لؤلكؿ ميزة نسبية يف عنصر العمل، كيكوف للثاشل ميزة نسبية يف عنصر رأس اؼباؿ
 فإف كل بلد سيتخٌصص يف إنتاج كتصدير السلعة اليت يتطلب ،حسب الفرضيات السابقة : تفسير النظرية:ثانيا

  قل مقارنة بالدكؿ األخرلأإنتاجها استعماؿ كميات أكرب من عامل اإلنتاج اؼبتوفر نسبيا، كالذم سيكوف سعره النسيب 
يسمح بتخفيض تكلفة اإلنتاج فبٌا  ،نسبيا كدبا أف تقنيات اإلنتاج متماثلة، فإف البلد سيختار التقنية كثيفة العامل اؼبتوفر

   3 :يؤدم ذلك إذلك 2،( أقل منها في البلد األكؿ2 معبر عنها بوحدات من س1تكلفة إنتاج كحدة من س) إذل أدسل حد
 هبعلو يصٌدر اؼبنتج الذم يكوف سعره النسيب أقل من سعره الدكرل؛ ،أف انفتاح بلد ما على التبادؿ- 1
ذلك أف زيادة التصدير من السلعة  :أسعار التبادؿ الدكرل ىي اليت ربدد األسعار الداخلية لعوامل اإلنتاج- 2

ر من العنصر  ثيتطلب التنازؿ عن كميات معينة من السلعة الثانية، كىذا يؤدم يف اغبقيقة إذل ربرير العنصر النادر أؾ

                                                           

1
- Allegret, J.P. et Merrer, P.)2007 

 ( :Economie de la mondialisation : opportunités et fractures. Ed. De Boeck, Bruxelles. p.133.  
2
- Mucchielli, J.L. et  Mayer, T. Op.Cit. p.  142 .   

3
 كذلك .   22زينب حسُت عوض اهلل، مرجع سابق، ص -

Mucchielli, J.L. et  Mayer, T. Op.Cit. p. 144, Aussi  Allegret, J.P. Op.Cit. p.134. 
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 ال يتحقق التوازف مرة أخرل إالٌ بارتفاع سعر العنصر .كمنو سيختل التوازف يف سوؽ العوامل ( اؼبتوفرالعامل)اؼبطلوب 
             كمنو فالتبادؿ الدكرل سيعادؿ أسعار عوامل اإلنتاج بُت كل القطاعات اؼبشًتكة ،النادر كالبفاض سعر العنصر اؼبتوفر

 ؛يف التبادؿ، كعندما تكتمل عملية التخٌصص لن تكوف ىناؾ ميزة نسبية ماداـ أف الفركؽ يف التكاليف ستختفي
أف انفتاح البلداف على االقتصاد العاؼبي سيكوف عن طريق التخٌصص اعبزئي، كالذم يؤدم إذل رفع األسعار - 3

 كألف العامل النادر نسبيا ىو أقل طلبا، فإف سعره . يف كل االقتصادكفرةكثر األالنسبية للمنتج الذم يستعمل العامل 
 كبالنتيجة يبدأ العامل النادر نسبيا يف إحبلؿ العامل اؼبتوفر نسبيا يف كل القطاعات هبدؼ ،النسيب يكوف منخفضا

تص، كىذا معناه الندرةزبفيض التكاليف، كمنو فإف   تشغيبل غَت كامل ال يوجدنو أ غَت اغبقيقية للعامل النادر سرعاف ما سبي
 ؛للعنصر النادر رغم التخٌصص اؼبوجو للقطاع الذم يستعمل العنصر األكثر كفرة

 كيكوف ىذا ،أف التجارة ستعادؿ عوائد عوامل اإلنتاج عن طريق تعادؿ األسعار النسبية للمنتجات اؼبتبادلة- 4
 كمنو كحسب ىذا النموذج ،التعديل مقبوال إذا كاف البلداف ينتجاف اؼبنتجُت معا، كبالتارل ال يكوف ىناؾ زبٌصصا كامبل

.  فإف التجارة الدكلية ستٌعوض التحٌرؾ الدكرل لعوامل اإلنتاج

   مكاسب الدكؿ النامية كفق النظرية النيوكالسيكيةالفرع الثاني
تتحقق اؼبكاسب كفق ىذه النظرية ضمن شركط ؿبددة تتعلق بالعرض كالطلب معا، كرغم أهنا أخذت بعُت 

االعتبار عدة عوامل يف تفسَت التبادؿ، إالٌ أهنا تعرضت لبلنتقاد حوؿ صحتها خاصة من خبلؿ االختبارات الواقعية 
 .لتجارة بعض البلداف

إف اؼبكاسب احملققة من التجارة الدكلية ليست أكيدة كما ىو اغباؿ يف النظرية  :شركط تحقيق المكاسب: أكال
:   يتوقف على العديد من العوامل منهاىاالكبلسيكية، إذ أف ربقيق

:  إذ يعتمد العرض على1 اختبلؼ ظركؼ العرض كالطلب، فهي اليت ربدد أسعار اؼبنتجات كعوامل اإلنتاج،-1
عرض عوامل اإلنتاج كمدل كفرهتا النسبية؛ - 
.  أم دكاؿ اإلنتاج، اليت ترل النظرية أهنا كاحدة يف كل البلداف،الشركط الفنية لئلنتاج- 

: كيعتمد الطلب على
حاجات كرغبات اؼبستهلكُت كأذكاقهم؛ - 
  . كمن ٍب الطلب على السلع، اليت ربدد اؼبداخيل الفرديةفهيالظركؼ اليت ربكم ملكية عوامل اإلنتاج، - 

كبالتارل فاف آلية األسعار تقـو على العناصر األربعة معا، كإذا اختلفت العبلقة بينها من دكلة ألخرل، فإف األسعار 
. ستختلف، كمن ٍب ستكوف التجارة الدكلية فبكنة

 مدل مركنة اعبهاز اإلنتاجي، كىذا يفًتض أف كل عوامل اإلنتاج تكوف قادرة على التحٌرؾ إذل قطاع آخر -2
 فهو جد مكٌلف خاصة بالنسبة ، كعلى فرض أنو فبكن،دكف صعوبة كدكف تكاليف، كلكن يف الواقع أف ذلك التحٌرؾ

  2.للبلداف األقل تطٌورا، ىذا ما هبعل التكٌيف كفق تطورات السوؽ الدكلية شبو مستحيل
 

                                                           
1

 .66ؿبمود يونس، مرجع سابق، ص  -
2
 - Guillochon, B. Op.Cit. p.  271 . 
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نظريا  .كتأثَت ذلك على البلداف أطراؼ التبادؿ (زيادة العمل أك رأس اؼباؿ)التحٌسن يف شركط اإلنتاج  -3
إذا دل تتغَت العوامل ) سيؤدم ذلك إذل زيادة قدرة البلد على التصدير كاالستَتاد Rybczynski (1955)كحسب 
 البفاض  نتيجةكإذا بقي منحٌت طلب البلد الثاشل دكف تغيَت، فإنو وبدث ربٌسن يف حدكد تبادؿ ىذا األخَت (األخرل

.  كزيادة الطلب على صادراتو من جهة أخرل،أسعار صادرات البلد األكؿ، نتيجة لزيادة اؼبعركض من السلعة من جهة
 كبالتارل فإنو إذا حدث ربٌسن يف عوامل اإلنتاج فإف ،" نموا مفقرا "كمنو فإف البلد الذم حدث فيو ربٌسن سيحدث فيو 

إذا  1.يها ستحقق مكاسب عكس الدكؿ األكثر تأثَتا عل، مثل الدكؿ النامية،الدكؿ األقل تأثَتا على التجارة الدكلية
فالدكؿ النامية ستستفيد من كل تطٌور وبدث يف عوامل اإلنتاج يف الدكؿ اؼبتقدمة، كمنو ربٌسن مستمر يف معٌدالت تبادؽبا 

     ىل ىذا ما ىو حاصل فعبل؟،يف التجارة الدكلية، كلكن
 2 :كيجهت للنظرية العواملية االنتقادات التالية:  انتقادات النظرية:ثانيا

 صعوبة قياس الوفرة أك الندرة النسبية من عوامل اإلنتاج، خاصة إذا أخذنا بعُت االعتبار األنواع اؼبختلفة -1 
 ؛للعمل كرأس اؼباؿ

صعوبة ربديد كثافة عناصر اإلنتاج يف سلعة ما يف حالة كجود أكثر من عاملي إنتاج، كبالتارل صعوبة ربديد  -2
 ؛ما ىي السلع اليت هبب أف تكوف ؿبل تبادؿ دكرل مربح

 يعٍت التبعية للسوؽ الدكلية، فحىت كإف امتلك بلد ما ميزة ، تركيز الصادرات حسب العوامل اؼبتوفرة نسبيا-3
حبيث تضمن لو بعض االستقرار يف استعماؿ العوامل اإلنتاجية، فإنو  ( طبيعيةمواردمتعلقة مثبل بوفرة )نسبية قوية 

سيتعرض للصدمات اػبارجية، ألف عوائد الصادرات يف ىذه اغبالة تكوف مرتبطة بشكل كبَت باألسعار العاؼبية، كحبجم 
 ككمثاؿ على ذلك الدكؿ البًتكلية اليت تعتمد على تصدير النفط فقط لتمويل تنميتها، كبالتارل تكوف. الطلب العاؼبي

. إيراداهتا مرتبطة بتغَتات األسعار يف السوؽ الدكلية، فبا هبعل تنميتها غَت مستقرة
 لصادرات 1947 كباستعماؿ معطيات عاـ 1953سنة  Leontief قاـ : المزايا النسبيةكتراتبيةاختبار النظرية : ثالثا

انطلق ليونتيف من فرضية أف الواليات اؼبتحدة تتمتع بوفرة . ككاردات الواليات اؼبتحدة، باختبار صحة النظرية العواملية
ف كارداهتا ىي كثيفة أ ك نسبية يف رأس اؼباؿ كبندرة نسبة يف العمل، كمنو حاكؿ إثبات أف صادراهتا ىي كثيفة رأس اؼباؿ

 الواليات  عكس ما نصت عليو النظرية، إذ كجد أف صادراتجاءت  يف اختبارهف النتائج اليت توٌصل إليهاإ. العمل
يف سنة   3".بتناقض ليونتيف" ىي كثيفة رأس اؼباؿ، ىذا ما جعل االختيار يسمى ا ىي كثيفة العمل، بينما كارداتواؼبتحدة
صدرة ىي 1964

ي
 كيف اختبار ثاف فسر ليونتييف النتيجة على أساس اختبلؼ نوع العمل، إذ أف اؼبنتجات األمريكية اؼب

 .  كثيفة العمل اؼباىر
                      أعيد اختبار النظرية من طرؼ العديد من الباحثُت، كقد توٌصلوا إذل نفس النتائج، إذل أف أكضح 

أم قد    بأف أم بلد سيكوف لو موضع متوسط مقارنة ببلدين آخرين1956 سنة  Tatemoto ك  Ichimuraكل من
 . يكوف لو كفرة نسبية من عامل إنتاج بالنسبة لبلد ما، بينما لو ندرة نسبية من نفس العنصر بالنسبة لبلد آخر

                                                           
1
-  Mucchielli, J.L. et  Mayer, T.  Op.Cit. p.154. et Guillochon, B. Op.Cit. p.22.  

2
 .72ؿبمود يونس، مرجع سابق، ص -

3
- Allegret, J.P. Op.Cit. p.  136 . 
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 1950 من خبلؿ دراستهما لتجارة الياباف، حيث انطبلقا من مبدأ أف الياباف كيف سنة أكضح الباحثاف ذلك
لو كفرة نسبية من العمل، كباستعماؿ طرؽ ليونتيف ظهر نفس التناقض، إذ احتوت الصادرات اليابانية على نت اػػػػػػػػػػػػؾ

 نبا ، عند ربليل ذبارة الياباف إذل منطقتُت شريكتُت يف التبادؿ.فة رأس اؼباؿ كالواردات على سلع كثيفة العملػػػػػػػػػػػػسلع كثي
 كثيفة رأس اؼباؿ للدكؿ االدكؿ اؼبتقدمة كالدكؿ النامية ظبح ذلك بفهم كحل لغز ليونتيف، إذ ظهر أف الياباف يصدر سلع

من  ف كفرتوأكدبا أف ثبلثة أرباع ذبارة الياباف كانت موجهة للدكؿ النامية، ك. النامية، كسلع كثيفة العمل للدكؿ اؼبتقدمة
عنصر العمل كانت على أساس اؼبقارنة بالدكؿ اؼبتقدمة، جاءت النتائج ظاىريا متناقضة، كبالتارل فإف الياباف ىو بلد 

إف امتبلؾ الدكؿ النامية للموارد  1."تراتبية في المزايا النسبية"من عوامل اإلنتاج، ىذا ما يستلـز أف ىناؾ  كسيط يف كفرتو
الطبيعية كاليد العاملة، هبعلها تتخٌصص يف إنتاج سلعا كثيفة من تلك اؼبوارد، كربقق مكسبا من التبادؿ مع شركاء معينُت 

 . يفتقدكف إليهما
             يف اغبقيقة عندما نبحث يف مكاسب االنفتاح، ليس معناه االختيار بينو كبُت االنغبلؽ، كلكن نبحث

رغم )إف البلداف النامية كمن خبلؿ النظرية التقليدية . عن الشركط اليت ذبعل منو كسيلة أكيدة لتحقيق تلك اؼبكاسب
 نظرا ؼبا تتمٌتع بو من مزايا نسبية ،ستحقق مكاسب كبَتة عند االنفتاح على األسواؽ العاؼبية (االنتقادات اليت كيجهت ؽبا

 كجدت ىذه النظرية دعما من خبلؿ الدراسات اليت أجريت يف اػبمسينات كالستينات، كاليت كانت  .منتجات معينةيف 
 األساس النظرم السًتاذبيات التنمية  اؼبرتكزة على االنفتاح كاندماج الدكؿ النامية يف االقتصاد العاؼبي، حيث أكضح

Viner فبا   أنو على الدكؿ النامية أف تدعم زبٌصصها يف اؼبنتجات األساسية على حسب مزاياىا النسبية  1950 سنة
يف ربليلو على قباح ذبارب فينر اعتمد . يسمح ؽبا بتمويل كارداهتا من التجهيزات، ككذلك ربقيق تراكم رأس اؼباؿ

كىو ما تستند إليو اؼبؤسسات الدكلية يف تشجيع الدكؿ النامية لبلنفتاح أكثر على االقتصاد  ،اسًتاليا، نيوزيلندا كالدمبارؾ
بالتارل ك،   من منافع التبادؿ كالتخٌصص تقتصر عليهاجعل اؼبمارسات غَت العادلة للدكؿ اؼبتقدمة ىو الذم إف. العاؼبي
 خاصة يف ظل عدـ قدرهتا على  كالتبادؿ،  الدكؿ النامية من تثمُت اؼبزايا اليت سبتلكها من خبلؿ التخٌصصحرماف

 تعاشل منو كعدـ مركنة جهازىا ذم اؽبيكلي اؿلبلختبلؿاالستفادة الكاملة من إمكانياهتا االقتصادية الداخلية، نتيجة 
. ىذا ما سنحلليو يف اؼببحث اؼبوارل .الدكؿ اؼبتقدمةالعبلقات االقتصادية بُت الدكؿ النامية ك  شكلاإلنتاجي، أيضا يف ظل

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
- Mucchielli, J.L .et  Mayer, T. Op.Cit. p.157. 
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 مكاسب اندماج الدكؿ النامية من خالؿ كاقعها في العالقات االقتصادية الدكلية: لمبحث الثانيا
النظاـ االقتصادم العاؼبي ارتبط تشٌكل العبلقات االقتصادية بُت الدكؿ بالتقسيم الدكرل للعمل، كبالتارل فإف 

  1: توجد عدة احتماالت ؽبذا التقسيمكمنوصل دكرل معٌُت لو، سيفًتض كجود تق
من كجهة النظر االشًتاكية، سيكوف ناتج عن إرادة الدكؿ يف كضع زبطيط منٌسق ؼببادالهتا االقتصادية؛  -

كمن كجهة نظر دكؿ العادل الثالث، فإف التقسيم الدكرل للعمل سيكوف نتيجة لتدخل قول الدكلة لتنظيم - 
االقتصاد العاؼبي بطريقة تقٌلل من فركؽ التنمية؛ 

  .قول السوؽؿأما كجهة النظر الليربالية فإف ذلك التقسيم سوؼ يكوف نتيجة -
رغم أف الواقع يؤكد انتصار كجهة النظر الليربالية على اؼبستول العاؼبي، إالٌ أف التقسيم الدكرل للعمل دل يتم كفق 

الذم إف . ، كاليت كاف من اؼبمكن للدكؿ النامية أف ذبد من خبلؽبا مكانا يف النظاـ االقتصادم العاؼبيؽبااألسس النظرية 
. انتصر ىو منطق القوة كالسيطرة كاالستغبلؿ كاالستنزاؼ الذم حدث للدكؿ الضعيفة من قبل الدكؿ القوية

 األكذل             اؼبرحلة  سبثلت 2، عملية تراكم رأس اؼباؿ على اؼبستول العاؼبي إذل ثبلثة مراحل  .Frank, G وبٌلل
 مهٌدت لتشٌكل العبلقات ، كاليت كانت مهمة يف رأينا،  من حيث بداية سبايز دكؿ العادل ذباريا، كاليت التجاريةيف اؼبرحلة

 التمٌعن يف أىم اغبركات التجارية يسمح لنا دبعرفة أسباب إف. التجارية كاالقتصادية كمنها اإلنتاجية بُت مناطق العادل
 يف اؼبرحلة الثانية  سٌهل فيما بعد قياـ الثورة الصناعية يف أكركباالذم (المطلب األكؿ)  النقدم الًتاكم حدكثكظركؼ

تلك الثورة اليت أدت إذل ظهور الشكل األكؿ للتخٌصص كتقسيم العمل على اؼبستول الدكرل، كمنو سبايز الدكؿ صناعينا 
كتكنولوجينا، كاليت تشٌكلت على أساسها العبلقات االقتصادية الدكلية، كبالتارل ربددت مكانة الدكؿ النامية ضمنها 

ساىم رأس اؼباؿ الصناعي يف تشكيل رأس اؼباؿ اؼبارل الذم انتقل إذل ـبتلف البلداف يف شكل  (المطلب الثاني)
استثمارات باػبصوص يف اؼبرحلة الثالثة ، ما ساىم يف بداية تصنيع الدكؿ النامية، كمنو ظهور تقسيم جديد للعمل على 

 .(المطلب الثالث)اؼبستول الدكرل خاصة فيما بُت الدكؿ النامية 

 كتمايز مناطق العالم تجاريا  (ـ1770-ـ1453)المرحلة التجارية : المطلب األكؿ  
يتفقوف            .Frank, Gكمنهم معظم الباحثُت ، إالٌ أفمع أنو ال يبكن ربديد بداية للحركة التجارية يف العادل

دراسة خصائص العبلقات التجارية، كبالتارل بوادر عملية  ، غَت أفـ1500 على أف بداية اؼبرحلة التجارية ىي من سنة
 يف بداية ىذه .ذلك التاريخ تستدعي العودة إذل ما قبل ،الًتاكم النقدم كتقسيم مناطق العادل إذل مناطق ذبارية متمايزة

غَت أف كضعها قد تغٌَت عندما  (الفرع األكؿ)اؼبرحلة ظهرت اؼبنطقة العربية كمحور مهم للتجارة بُت الشرؽ كالغرب 
 .(الفرع الثاني)كيجدت طريقا جديدة للتجارة، ألهنا كانت كسيطا ذباريا  أكثر من كوهنا طرفا يف اؼببادالت التجارية 

 1498- 1453دكر المنطقة العربية في التجارة بين الشرؽ كالغرب :الفرع األكؿ
ىو سقوط ذباريا   العادلإف أكؿ حدث تارىبي يبكن االنطبلؽ منو يف ىذه اؼبرحلة بالنسبة لتمايز مناطق

ـ يف أيدم القوات العثمانية، كاندفاع ىذه األخَتة غربا إذل شرؽ ككسط أكركبا، ٍب شرقا كبو 1453القسطنطينية سنة 
           الربية كالبحرية بُت آسيا كأكربا، عمدت الدكلة العثمانية يف ربركاهتا إذل سد الطرؽ التجاريةلقد. البحر األسود كإيراف

                                                           

1
- Carreau, D. et Julliard, S.)2005( : Droit international économique. 2ème

 édition, Ed. Dalloz, Paris. p. 34. 

2
-Alaoui, M.M.)1999 ( : Economie du développement. 3

éme
 édition, Ed. Bibliothèque Générale et Archives. Maroc. 

p.127. 
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 إذل شبو اعبزيرة العربية كالشاـ  بكثافة ىذا ما جعل طرؽ التجارة تتحٌوؿ1،فبا أثٌر على التجارة بينهما- لدكاعي أمنية- 
لفًتة طويلة، فكاف سكاهنا ينٌظموف التجارة بُت اإلمرباطورية الركمانية الشرقية هبذه اؼبنطقة انتعشت التجارة   .كمصر

من الشرؽ كببلد  2كانت السلع اؼبتبادلة.  كبُت جنوب شبو اعبزيرة العربية كإثيوبيا كاؽبند من جهة ثانية،كفارس من جهة
العرب، التوابل، اؼبسك كالبخور، مواد الصباغة كالدباغة، القطن، اغبرير، التمور اؼبنسوجات، األحجار الكريبة، كما كانت 

 كغَتىا؛ كمن الغرب، زيت األندلس، العسل  فظهرت طريق اغبرير، كالتوابلصناعة الزجاج يف أكجها يف مصر كالشاـ،
 .اخل...اؼبلح البحرم، األثاث، اؼبصنوعات اغبديدية، اؼبنسوجات الصوفية، الرصاص كالنحاس كاألسلحة

 ضمن حركة التجارة بُت القارات، فكانت تعيش على فوائد التجارة البعيدة دبمارستها اؼبنطقة العربية تدخل
 ىم ؾبتمعات ذبارية 3كظيفة كسيط ذبارم، كليس من استغبلؿ مواردىا اػباصة، خاصة كأف سكاف شبو اعبزيرة العربية

.  بالدرجة األكذل كحرفية بدرجة ثانية كفبلحيو بدرجة ثانوية
ازدىرت موانئ مصر كالشاـ على البحر اؼبتوسط كالبحر األضبر، كظلت مركزا لبلتصاؿ التجارم بُت شرؽ آسيا 

 فتجمعت يف أسواقهما اؼبتاجر كالوكاالت الشرقية كالغربية، كما ازدىرت موانئ ايطاليا كفرنسا كاسبانيا ،كجنوب أكركبا
  كانت مكة مركزا ىاما للتجارة الواردة من الشرؽ بطريق الرب، كمنفذىا إذل البحر ميناء جدة، حيث كاف 4.كالربتغاؿ

لقد كانت التجارة  5. صبل80.000يصلها يف مواسم كصوؿ سفن اؽبند، اليت تصادؼ مواسم اغبج، ما ال يقل عن 
مصدرا أساسيا لؤلمواؿ بالنسبة للبلداف اليت مارستها، كؽبذا فإف تنظيمها كاف أمرا ضركريا الستمرارىا كازدىارىا، فكانت 

             كاليت ىي قوائم األسعار كالضرائب" اؼبراصد"ىناؾ نيظما مالية كذبارية سائدة كمتقاربة بُت الشرؽ كالغرب كمنها نظم 
ٌصل أمواال من التجارة اؼبارة كاؼبصدرة ،على الصادرات كالواردات  كديواف للجمارؾ يشرؼ على التجارة اػبارجية كوبي

كألف العبلقات التجارية بُت الشرؽ كالغرب كانت مزدىرة، فإف التجار األجانب أقاموا ككاالهتم كـبازهنم . كاؼبستوردة
كفنادقهم اػباصة هبم، يف دمشق كحلب كبَتكت كصيدا كبيت اؼبقدس كيافا كعكا، كما كاف ؽبم سفراء كقناصل سياسيُت 

 .  كعليو ازدىرت التجارة كاغبياة يف اؼبنطقة العربية بفضل التجارة العابرة6كذباريُت ينظموف العبلقات بُت دكؽبم،
 التجارة كانت ىي العمود الفقرم للنشاط االقتصادم خبلؿ اؼبرحلة التجارية، فقد ظهرت طبقة نظرا ألف

حيث تاجركا بأمواؽبم كأمواؿ " بالتٌجار الدكليُت"  الذين رٌبولوا فيما بعد إذل ما يعرؼ  يف الغربالربجوازيُت من التٌجار
 كبدأت اؼبصاحل بينهم كبُت دكؽبم تزداد ،فأصبحت ؽبم مكانة مرموقة يف اجملتمع، كبدأ نفوذىم يزداد يف الدكلة غَتىم

    7.فبٌا جعل الدكلة أداة ضركرية لسلطتهم كذبارهتم تشابكا
 الطلب على اؼبنتجات الكمالية من الشرؽ، كألف أسعارىا كانت مرتفعة، فكاف ازدادبتغٌَت مبط اغبياة يف أكركبا، 

بعد أف تناقص ما كاف يصل إذل أكركبا عرب البحر اؼبتوسط من السوداف ) البد من البحث عن مصادر إضافية للذىب
                                                           

1
 .8-7ص.اؽبيئة اؼبصرية للكتاب .أكاخر العصور الوسطى: طرؽ التجارة الدكلية كمحطاتها بين الشرؽ كالغرب: (1973)نعيم زكي فهمي  -

2
 ترصبة برىاف غليوف، الطبعة الثانية، دار الطليعة .دراسة في التشكيالت االجتماعية للرأسمالية المحيطية : ئالال متكاؼالتطّور : (1978)ظبَت أمُت  -

 .كما بعدىا 191 زكي فهمي، مرجع سابق، ص ككذلك، 42ص. بَتكت،للطباعة كالنشر
3

 .34 صمرجع سابق،  نعيم زكي فهمي،-
4

 .37 ، صمرجع سابق نعيم زكي فهمي،  -

5
 .139-138نفسو، ص اؼبرجع -  

6
 .332-296  صنفسو،اؼبرجع -  

7
 .63ص.   الطبعة األكذل، دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة، األردف.مأزؽ العولمة  :(2007)ؿبمد طاقة  -
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 ك مقايضة األىارل ـ1460كالسنغاؿ كالنيجر، بسبب كصوؿ الربتغاليُت إذل غانا عن طريق الساحل الغريب إلفريقيا سنة 
كتشاؼ  ظبح ا.ـ1493بفضل اإلسباف سنة  (العادل اعبديد)كاف أكؿ كصوؿ لؤلراضي األمريكية ؼ  1،(لسلعهم بالذىب
على اؼبنتجات  صوؿاحل باستغبلؿ اؼبناجم الغنية بالفضة كالذىب كمعادف أخرل، باإلضافة إذل األراضي اعبديدة،

 يف استغبلؿ اؼبناجم كإقامة اإلنتاج الزراعي اؼبوٌسع باستعباد اؽبنود  ، خاصة اعبنوبية منها،سبحور دكر أمريكا 2.الزراعية

 التجارة الثبلثية الدكلية بُت ظهرت كيف ىذه اؼبرحلة ،ـ1510 سنة  كاألفارقة السود الذين ًب جلبهم من غرب إفريقيا منذ
  3.من جهة كالعادل اعبديد كالوكاالت الشرقية كاإلفريقية من جهة أخرل أكركبا الغربية 

 1498التجارة الثالثية كتحّوؿ التجارة عن المنطقة العربية بعد سنة : الفرع الثاني
، أحداثا سياسية كاقتصادية ـ1498لقد نتج عن كصوؿ الربتغاليُت حبرا إذل اؽبند، بعد أف داركا حوؿ إفريقيا سنة 

من التجارة الدكلية  ىامة يف شرؽ البحر اؼبتوسط، إذ أف اكتشاؼ طريق رأس الرجاء الصاحل أدل إذل ربويل جزء كبَت 
كمع ذلك بقيت كل من بغداد كدمشق كالقاىرة كاإلسكندرية - العابرة بُت الشرؽ كالغرب عن دكؿ شبو اعبزيرة العربية

            لكنهم فشلوا)  يف أيدم التٌجار العربركةفقد كانت ذبارة التوابل الشرقية مصدرا مهما للث- مدنا ذبارية مهمة
 مهما من الفائض االقتصادم اكما كانت تشٌكل جزءن  (يف استخداـ الفائض يف زيادة الًتاكم كتوسيع قاعدة اإلنتاج

  4 .البلـز للحفاظ على ركاج التجارة كاغبرؼ كالزراعة
قاـ  .ًب إال بالقضاء على ذبارة العرب كمصرملقد أدرؾ الربتغاليوف أف استقرارىم كازدىار ذبارهتم يف اؽبند لن 

             فرضوا السيطرة الكاملةـ1511 باالستيبلء على طريق البحر األضبر كشرؽ إفريقيا، كيف عاـ ـ1506سنة الربتغاليوف 
           على كل مراكز البهارات كطرقها من الطريق اعبنويب الشرقي آلسيا حىت مضيق ىرمز إذل رأس اػبليج العريب، كعدف

كعندىا أغرؽ  5، كل منافذ التجارة على سفن اؼبماليككا على ساحلها الشرقي، كبالتارل سدٌ ةعن طريق البحر األضبر كجد
 .الربتغاليوف أسواؽ أكركبا باؼبنتجات الشرقية

رغم البفاض األسعار يف أكركبا مقارنة بأسواؽ الشاـ كمصر،  فإف الوكاالت التجارية الغربية استمرت يف ربقيق 
            كما كانت ذبارة العبيد مصدرا آخر لثركات طائلة،مكاسب كبَتة، سانبت بدكرىا يف خلق تراكم إضايف لؤلمواؿ

لقد كاف النظاـ التجارم يبٌثل . يف اؼبستعمرات، إذ كانت زراعة القصب السكرم كالقطن كالتبغ تعتمد على عمل العبيد
 كما قٌدمت زيادة اؼبعركض من اؼبعادف .استغبلؿ الدكلة اؼبنظم للتجارة، الذم لعب دكرا يف تكوين الصناعة الرأظبالية

             كاف يعترب  ؽبذا فإف الفكر التجارم آنذاؾ6،النفيسة يف القرف السادس عشر ظركفا خاصة لزيادة تراكم رأس اؼباؿ
أف التجارة الداخلية ال ربقق ثراء األمة، كلكنها تنقل الثورة من شخص آلخر فقط، بينما سبٌثل التجارة اػبارجية إضافة 

            مارست الدكؿ األكركبية عملية النهب اؼبباشر لثركات الدكؿ الضعيفة، كاليت مارستهافقد .خالصة لثركة البلد

                                                           

1
- Schnapper, B. et Richardot, H.)1971( : Histoire des faits économiques jusqu'à la fin du XVIII Siècle. 3

éme
 édition, 
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2
- Ibid. p.245. 

3
 .123ظبَت أمُت، مرجع سابق، ص -

4
 .146-111ص ص . مركز دراسات الوحدة العربية، بَتكت "نظرية التبعية كتفسير تخلف االقتصاديات العربية "(2005)ؿبمد السيد سعيد - 

5
 .145نعيم زكي فهمي، مرجع سابق، ص -

6
 .203،227ص. لدنيا الطباعة كالنشراترصبة رؤكؼ عباس حامد، الطبعة األكذل، دار الوفاء  :دراسات في تطّور الرأسمالية : (2003)موريس دكب - 
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            من اسبانيا كالربتغاؿ ٍب ىولندا كبريطانيا كبعدىم فرنسا، كأصبحت الدكؿ الضعيفة مصدرا لتزكيد اؼبراكز األكركبية كل
  1.  دبا ربتاجو،اليت كانت الرأظبالية فيها يف مرحلة تشٌكل

 كما صاحب ظهورىا كمبوىا حىت القركف ،(ايطاليا) الغرب ك(مصر) الشرؽكل من لقد تزامن ظهور الربجوازية يف 
  2: الوسطى أمراف

تكدُّس رؤكس األمواؿ على شكل نقد كسلع، ككجود جهود كبَتة للتنافس كربسُت أساليب التعامل : األكؿ- 
اؼبارل يف األسواؽ؛ 

.   كمصرإيطالياقياـ حركات مضادة للرأظبالية الربجوازية التجارية يف : الثاني- 
يف القرف   فبا أدل إذل اندثار الربجوازية،يف الشرؽ كقفت سلطة اؼبماليك ضد التٌجار األغنياء موقف اؼبصاحل اػباصةؼ

، إالٌ أف  الفاحش للتٌجارالكنيسة  يف كجو الغٌت فرغم كقوؼ  الغرب ىو العكس، غَت أف ما حدث يف.اػبامس عشر
النهضة االيطالية كما صاحبها من ظهور للقوميات كحركات اإلصبلح الديٍت كالسياسي أكاخر القرف اػبامس عشر كأكائل 

على   من سلطة البابوية كتدخلها يف الشؤكف السياسية، كىو ما أكقف ؿباكالهتا للقضاء تالقرف السادس عشر، قد حدٌ 
. الطبقة الربجوازية النشطة اليت ازدىرت لتبلغ أكجها يف عصر الثورة الصناعية

:  سبثلت يفإف اؼببلمح األساسية للتجارة بُت اؼبناطق يف ىذه اؼبرحلة 
      كانت التجارة الدكلية تتم يف اغبقيقة بُت الشرؽ كالغرب، كذلك دببادلة اؼبنتجات الشرقية اليت كانت مطلوبة-1

يف أكركبا دبا كاف يقدمو األكركبيوف من ذىب بالدرجة األكذل كسلع بالدرجة الثانية،  فما كاف دكر شبو اعبزيرة العربية 
ألف ىذه اؼبنطقة كانت سبارس التجارة بشكل أساسي كالنشاط اغبريف كالزراعي بشكل ك. كالشاـ كمصر إالٌ كسطاء ذباريُت

قل أنبية بالنسبة ؼبنتجات الشرؽ، كىذا معناه انو يبكن كانت أمنتجاهتا فإف غلبها مناطق صحراكية، أثانوم، حيث كاف 
إقصاء ىذه اؼبنطقة من عملية التبادؿ، كىذا ما حدث عندما كيجدت طريقا أخرل تربط بُت الشرؽ كالغرب عن طريق 

.  رأس الرجاء الصاحل
 كانت العبلقات بُت أكركبا كأمريكا، عبلقات استغبلؿ أكثر منها عبلقات تبادؿ ذبارم، إذ كانت أمريكا -2

. كليس شريكا ذباريا كما ىو اغباؿ بالنسبة للشرؽاعبنوبية بالنسبة ألكركبا مصدرا للمعادف النفيسة كبعض اؼبنتجات الزراعية، 
              سبٌيزت أكركبا دببادالت ذبارية داخلية كاسعة، إذ كاف يتم فيها إعادة توزيع اؼبنتجات اآلتية من الشرؽ -3

كمن العادل اعبديد ألمريكا، كقاـ هبذا الدكر أساسا ميناء البندقية بالنسبة ؼبنتجات الشرؽ كموانئ اسبانيا كالربتغاؿ بالنسبة 
.  ؼبنتجات أمريكا ك آسيا فيما بعد

 إف اؼبنتجات ؿبل التبادؿ أكثرىا منتجات غريبة عن اجملتمعات اليت تتبادؽبا، كبالتارل فهي ؾبهولة التكلفة -4
. عل أسعارىا تتحٌدد كفق اغباجة إليها، كليس كفق تكلفة إنتاجهايجفبا  3،االجتماعية بالنسبة لكل ؾبتمع

 فالسيطرة ، أف يفرض سيطرتو على الكثَت من مناطق العادل كإخضاعها لتحقيق مصاغبو الغرباستطاع- 5
 كانت من أىم أدكات اجملتمع األكركيب للًتاكم النقدم، كالذم ترتب عليو اؼبناطقثركات التجارة كعلى األكركبية على 

                                                           
1

 سلسلة كتب االقتصاديات العربية كتناقضات السوؽ كالتنمية،  "رؤية للقرف الحادم كالعشرين: حوؿ مسألة الرأسمالية "(2005)سادل توفيق النجفي  -
 .33-11 ص ص مركز دراسات الوحدة العربية، بَتكتاؼبستقبل العريب، 

2
 .340-339نعيم زكي فهمي، مرجع سابق، ص -

3
 .29ظبَت أمُت، مرجع سابق، ص -
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تقسيم العمل على اؼبستول الدكرل دل يظهر يف ىذه اؼبرحلة إالٌ كتقسيم طبيعي، إذ كاف يتم ؼ .عمل األكركيبللتقسيم 
  .تبادؿ منتجات ال يبكن إنتاجها إالٌ يف مناطقها، خاصة اؼبنتجات الطبيعية

 . كمنو سبايزت مناطق العادل ذباريا كاستقرت بُت بلداف آسيا كالبلداف األكركبية، كبُت ىذه األخَتة كالعادل اعبديد

التقسيم الدكلي للعمل ظهور كبداية  (ـ1870-ـ1770)المرحلة الصناعية : المطلب الثاني
استفادت الدكؿ األكركبية بتحٌوؽبا إذل مركز للتجارة العاؼبية من تراكم األمواؿ لديها، كاليت حٌولتها بفضل سبويل 

تطٌورت الصناعة بداية يف اقبلًتا بفضل التطٌور التقٍت ٍب  انتشرت إذل دكؿ أخرل . التطٌورات التقنية إذل رأس ماؿ صناعي
احتاج تطور الصناعة إذل توسع األسواؽ كاؼببادالت التجارية، فكانت مناطق النفوذ كجهة أساسية  (الفرع األكؿ)

خبلؿ ىذه اؼبرحل ظهر التقسيم الدكرل للعمل، كالذم تطٌور بُت بداية الفًتة كهنايتها  (الفرع الثاني)للصادرات األكركبية 
 .(الفرع الثالث)نتيجة لتطور التكنولوجيا كالصناعة 

 بداية التصنيع في بريطانيا كانتشار الثورة التقنية :الفرع األكؿ
إف ارتباط الثورة الصناعية بالتطورات التقنية ال يعٍت أف ىذه األخَتة دل تظهر إالٌ يف تلك اؼبرحلة، بل أف 

عندما أيستعمل رأس اؼباؿ التجارم يف سبويل االخًتاعات . االخًتاعات من طرؼ اغبرفيُت كاؽبواة كانت دائما موجودة
كتنظيم العمل اغبريف، توٌسع التصنيع كارتبط تطٌوره عندئذ بالتطٌور يف اجملاؿ التقٍت، كالذم سينعكس بعدة فًتة على التطٌور 

 . انتشرت الثورة التقنية يف باقي الدكؿ فبا ساىم يف تصنيعها. االقتصادم
 إف انطبلؽ الثورة الصناعية دل يكن كليد ظركؼ عرضية كسريعة:  كبداية التصنيع في انجلتراتطور الثورة التقنية :أكال

يف سبويل استعمل  ، كالذم الذم حدث يف الفًتة التجاريةالنقدمكإمبٌا كاف نتيجة عملية تطٌور مستمر باستخداـ الًتاكم 
بداية كنظرا حملدكدية اؼببادالت النقدية، أيجربت اؼبناطق األكركبية كخاصة الريفية منها . االخًتاعات كتطوير كسائل اإلنتاج

توٌسعت .  سواء يف الزراعة أك يف اغبرؼ األخرل،على إنتاج ما ربتاجو، فبدأت اغبرؼ بسيطة كباستخداـ أدكات بسيطة
  كعندما ازبذت 1تلك اغبرؼ بتطوير أدكات العمل، كأخذت ىذه الظاىرة أنبية متزايدة ابتداء من القرف السادس عشر،

 كتوٌسعت بالتارل التجارة داخل ،اغبرؼ شكبل تنظيميا أكثر، دخلت اؼبنتجات ؾباؿ التبادؿ احمللي ٍب الوطٍت ٍب الدكرل
.  مناطق أكركبا

كانت  (الدكؿ اؼبنخفضة) فهولندا ،، إالٌ أهنا دل تكن الدكلة األكثر تقٌدمااقبلًتا بدأت يف ةرغم أف الثورة الصناعي
كما كاف (حيث أصبحت بريطانيا األعلى إنتاجية) 1780تعترب األعلى إنتاجية كاألكثر استعماال للتكنولوجيا إذل غاية 

يف اجملاؿ ا تقٌدمت ىولند. كانت ذبارهتا الدكلية أىم من ذبارة بريطانياك من بريطانيا، %50 ػػ أعلى بػىاالدخل الفردم يف
إذ كانت ؽبا معامبلت دكلية يف ؾباؿ البنوؾ )، كيف  اجملاؿ اػبدمي (إنتاج كتصدير اؼبنتجات اللبنية )الزراعي اؼبتخٌصص 

  كامتلكت صناعة متنٌوعة باستعماؿ آليات اإلنتاج اؼبتطٌورة يف صباغة كطباعة النسيج كاػبزؼ (كالتأمينات كالنقل البحرم
رائدة يف اؼبخًتعات التكنولوجية يف اجملاؿ الزراعي كالبناء كصناعة السفن كيف ؾباؿ ىولندا   كانت .اخل... تكرير السكر

الرم، كاستطاعت اعبامعات اؽبولندية أف تصل إذل مستول عاؿ يف ؾباؿ التطبيقات التكنولوجية بفضل العماؿ اؼبهرة 
إف اجملتمع اؽبولندم دل يكن إقطاعيا بل كانت الصناعات الرأظبالية مصدرا لؤلرباح . الذين كاف بإمكاهنم صناعة اآلالت

فقدت ىولندا مكانتها العاؼبية بانتهاء االحتكار الذم مارستو . ككانت اغبرية االقتصادية فيها أكرب من أم مكاف آخر
                                                           
1
- Schnapper, B. et Richardot, H. Op.Cit. pp.197-198. 
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 نتيجة لبلتفاقيات اليت سبت بُت فرنسا كاقبلًتا، كعندىا دخلت ـ1795 إذل غاية ـ1585على اؼبنافذ البحرية من سنة 
 يف حُت 1790 ك 1700 بُت %20ىولندا مرحلة االكبطاط خبلؿ القرف الثامن عشر كالبفض حجم ذبارهتا اػبارجية بػ 

  1. مرات4تضاعف حجم التجارة الربيطانية بػ 
 فأكؿ تغٌَت ، يف ؾبارل النسيج كالتعدين،2 يف كسائل اإلنتاج يف اقبلًتاتلتطٌورات كاالخًتاعاؿ ظهور  أكؿلقد كاف

، إذ استعمل الفحم اغبجرم يف صهر اؼبعادف، كما أف أكؿ تغٌَت يف ؾباؿ النسيج ـ1709مهم يف ؾباؿ التعدين كاف سنة 
 باخًتاع أدكات الغزؿ، كقد كاف لآللة البخارية دكرا حاظبا يف اجملاؿ الصناعي، كاليت بدأ استخدامها ـ1733كاف سنة 
.  1875فعليا يف 

استمٌرت عملية ربسُت أدكات اإلنتاج، فبٌا غٌَت طريقة اإلنتاج كالعمل داخل اقبلًتا، كالذم كاف عبارة عن نقل 
 أف التقدـ التكنولوجي كاف أسرع فبٌا كاف عليو يف ىولندا ،ما مٌيز النموذج الربيطاشل. للتكنولوجيا عن النموذج اؽبولندم

             ساىم (ـ1767-ـ1764) فاؼبغزؿ القطٍت .خاصة يف ؾباؿ النسيج، كالذم دل يكن وبتاج إذل درجة عالية من اؼبهارة
 رغم أهنا بقيت ،توٌسعت الصناعات اغبرفية لتأخذ شكل اؼبصانع أك الورش الكبَتةك ، مرة16بػػػػػيف مضاعفة اإلنتاجية 

 ستعماؿ اؼبخًتعات كاستغبلؿ نتائج األحباث العملية يف اجملاؿ الصناعينتيجة ال .تعتمد على العمل اليدكم بشكل كبَت
كأصبحت منتجات  ،ظهرت صناعة تعتمد على اآلالت، ؿبٌطمة بذلك كبشكل تدرهبي اؽبياكل القديبة لئلنتاج اغبريف

زراعية الثورة الصناعية يف اقبلًتا، حيث ًب إدخاؿ تقنيات اؿثورة اؿ سبقت 3.الورش الصناعية تنافس اؼبنتجات اغبرفية
 كنتج عنو ـ1750-ـ1700 بُت %25جديدة سانبت يف ربسُت إنتاجية األراضي، أدل ذلك إذل ارتفاع إنتاجية الفرد بػ 

  إف ربٌسن اإلنتاجية أدل4. حيث كانت سبثل الزراعة آنذاؾ نصف الدخل القومي،زيادة القدرة على إنتاج القمح كغَته
غل فيما بعد يف الصناعة، كما أدل تفٌوؽ التٌطور الصناعي على التطٌور الزراعي تإذل ربرير اليد العاملة من الزراعة لتش

.  الرأظباليةكازدىاركتضارب اؼبصاحل بُت مبلؾ األراضي كأصحاب رأس اؼباؿ الصناعي، إذل ربطيم اإلقطاع 
 كما جٌر تطور فرع ،إف االستخداـ اؼبتزايد لآلالت يف الورش الصناعية زاد من حجم اؼبنتجات اؼبصٌدرة للخارج

 تطٌور كل الصناعات التعدينية كاؼبيكانيكية، كاليت تطٌورت على أساسها صناعة السكك اغبديد اليت ستصبح ،النسيج
. على صناعة النسيج نفسهاالقطاع الرائد يف عملية التصنيع كستؤثر 

خبلؿ فًتة تصنيع بريطانيا، منعت اغبكومة كل ىجرة للعماؿ  :انتشار الثورة التقنية في أكركبا كأمريكا كالياباف: ثانيا
               إذل غاية ، ككاف ذلك حىت ربتفظ الصناعة الربيطانية باحتكارىا للتقنيات اغبديثة،اؼبهرة ككل تصدير لآلالت

من التقنيات   استطاعت الدكؿ األكركبية كالواليات اؼبتحدة األمريكية أف تستفيد  لكن-حيث ريفع ىذا اغبضر- 18255
. الربيطانية يف عملية تصنيعها كذلك بشكل متزامن تقريبا

امتلكت فرنسا يف كقت مبكر صناعة نسيج قوية كحيوية، ككذلك صناعة تعدين مطٌلعة على االبتكارات  -1
بسبب االضطرابات الداخلية كضعف السوؽ احمللية، دل تستطع فرنسا االستفادة من تلك ككالتقنيات اغبديثة، إالٌ انو 

                                                           
1
-Maddison, A. )1981( : Les phases du développement capitaliste. Traduit de l’anglais par Granier R.  Ed.  

Economica, Paris. pp.35-39. 
2
-Nouschi, M. et  Benichi, R. )1990( : La croissance aux XIX ème et XX ème Siècle. 2 

ème
 édition, Ed. ellipses, 

France. p. 27.  
3
-Schnapper, B. et Richardot, H. Op.Cit. p.  319 .  

4
  .22ص. دمشق-  ترصبة إبراىيم فوزم منشورات كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي.1880-1780الثورة الصناعية : (1970)جاف بيَت ريو  -

5
 .47ص.  الدار اعبامعية، اإلسكندرية.االقتصادمفي التطّور الرئيسية األحداث :  (1985)يونس أضبد البطريق  -
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            . توٌسعت على إثرىا السوؽ الداخلية،، حيث أحدثت ثورة يف السكك اغبديدية1860 معالصناعات إالٌ 
  كاليت ربتاج إذل اؼبهارة اليدكية،اعتمدت فرنسا على الوحدات اإلنتاجية الصغَتة كاؼبتوسطة يف صناعة اؼبنتجات النسيجية

لكن القطاع دل يستطع أف يصٌدر إالٌ طبس إنتاجو خبلؿ النصف األكؿ من القرف، ألف السوؽ اػبارجية كانت نصف 
إف النقص يف الفحم اغبجرم أيضا أعاؽ بشكل كبَت انطبلؽ التصنيع، فقد كاف إنتاج . مفتوحة بسبب السيطرة الربيطانية

 1890-1865تعرض االقتصاد الفرنسي خبلؿ الفًتة . فرنسا يبثل عشر إنتاج اقبلًتا خبلؿ الثلثُت األكليُت من القرف
للركود بسبب األزمة الزراعية كمنافسة البلداف اعبديدة، كما أف فرنسا دل تستغل رٌبوؽبا إذل الشرؽ بفتح قناة السويس سنة 

 فأثر عدـ االنفتاح على السوؽ اػبارجية على التنمية الصناعية، ؽبذا فإف االنطبلؽ الفعلي للتصنيع يف فرنسا كاف 1869
  كبرزت قطاعات مثل الكهرباء كالسيارات على الرغم، سنويا%4.5 عندما أصبحت نسبة النمو الصناعي 1890حوارل 

       1.من أنبية النسيج
جعلت . استفادت أؼبانيا من األخصائيُت كالتقنيُت كمن اآلالت كالسكك اغبديد الربيطانية، ككذلك الفرنسية -2

-1820 الفًتة خبلؿ .أؼبانيا صناعة القطن كمرحلة انتقالية، لتنطلق يف ثورة صناعية تعتمد على الفحم اغبجرم كالفوالذ
طاقة من اؿ سنويا كحصلت أؼبانيا على %6ضعاؼ كازداد إنتاج التجهيزات دبعدؿ أ ارتفع إنتاج الفحم ستة 1856

االكتشافات األساسية يف ؾبارل الفيزياء كالكيمياء كضعتها مباشرة موضع التنفيذ، فبدأت صناعة األصبغة كاؼبتفجرات 
  2. كأصبحت أؼبانيا بذلك تكتشف يف كل اجملاالت،كاألظبدة كاألقمشة الصناعية

 استطاع أف يتفٌوؽ على االقتصاد الربيطاشل خبلؿ ، نفس الفًتة تٌكوف يف الواليات اؼبتحدة اقتصادا قٌويا يف-3
يف البداية أعاقت السيطرة الربيطانية ازدىار قطاع النسيج، فتوجهت الواليات اؼبتحدة إذل تطوير العمليات . عقود فقط

 اؽبجرة األكركبية اليت قٌدمت اليد ،ساىم يف ذلك التطٌور، كقد البحرية باستعماؿ التقنيات الربيطانية كربسينها كفق حاجتها
        ىا صفة الرمزيةؤ بشراء أكؿ آلة أمريكية كازبذ شرا1855 قامت بريطانيا يف سنة .العاملة اؼباىرة من الناحية التقنية

ساىم يف ظهور  ما . بالتارل مكانة بريطانياكأخذت أصبحت الواليات اؼبتحدة سبثل أعلى إنتاجية 1890يف سنة ك
 غناىا باؼبوارد الطبيعية كامتبلكها لؤلراضي الشاسعة كاؼبناجم كتطويرىا ، ىوالواليات اؼبتحدة كرائدة يف اجملاؿ التقٍت

 مليوف سنة 50 إذل 1790 مليوف نسمة يف سنة 4 عدد السكاف من عارتفحيث  ،داخليةاؿسوؽ اتساع اؿلوسائل النقل ك
    دبرتُت كاف أعلىمعٌدؿ االستثمار الداخليأف كما  ،1854 ك 1844 سنويا بُت %6.9  كبلغت نسبة النمو 18803

دفعا لظهور شركات سبتلك أمواال كبَتة أعطى ذلك ، فقد االستثمارات نظرا ألنبية 4.من معٌدؿ االستثمار يف بريطانيا
 رغم استمرار جهود ،أطٌرت عمليات البحث كالتطوير كاالخًتاعات، يف اؼبؤسسات اعبامعية كمراكز البحث التابعة ؽبا

 للبحوث اليت كجدت تطبيقاهتا االقتصادية، ففي سنة بر يف إعطاء فاعلية أؾ،ساىم ذلك التأطَت. اؼبخًتعُت األفراد
    %21 إذل من براءات االخًتاع األمريكية بفضل اعبهود الفردية لؤلشخاص، كالبفضت ىذه النسبة %82 كاف 1901

ما دل  كىذا،  أعطت تلك الشركات أنبية إلطبلؽ منتجات جديدة كليس فقط االىتماـ بطرؽ اإلنتاج.1970يف سنة 
اخل ...االستهبلؾ قركض ،يف بريطانيا، كبالتارل فتحت ؾباالت جديدة تتعلق بفن البيع، البحث عن األسواؽ يكن موجودا

                                                           
1

 .68يونس اضبد البطريق، مرجع سابق، ص؛ 124- 120جاف بيَت ريو، مرجع سابق، ص  -
2

 .127-125مرجع سابق، ص  ، يونس اضبد البطريق-

3
     مًتجم. ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر. التقسيم الجغرافي الدكلي للعمل في ظل الرأسمالية: (1985)علي ؿبمد تقي عبد اغبسُت القزكيٍت - 

 .69ص  . . تأليف ؾبموعة من األساتذة الركس،من الركسية
4
-  Maddison,  A. Op.Cit. p. 46-47. 
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 تستطع ىذه األخَتة تقليصها إالٌ مع سنة دل اإلنتاجية بُت الواليات اؼبتحدة كالدكؿ األكربية،  يفكازدادت اؽبوةكمنو 
       1. حيث أصبحت متقاربة1985

             استعمل الياباف القركض األجنبية لشراء التجهيزات الربيطانية كاألمريكية كاألؼبانية، كما استعاف بالتقنُت - 4
  ٌشيد الياباف معامل النسيج كاستغل اؼبناجم كأقاـ معامل الزجاج كاالظبنت كمد خطوط السكك اغبديد. من تلك الدكؿ

كاستحدث استهبلؾ  األلياؼ النسيجية،ك، كما زاد اإلنتاج الزراعي من اؼبواد الغذائية 1857كلكن دل يتم ىذا إالٌ حبلوؿ 
نشأ الياباف صناعات كمؤسسات يف اؼبدف، كما كانت األرياؼ نشطة كبالتارل دل ربدث ىجرة ريفية أ. اؼبنتجات الصناعية

.  أصبح التصنيع راسخا يف الياباف1880بدأ ثورتو الصناعية كالزراعية يف الوقت ذاتو، كبعد حيث كما حدثت يف أكركبا، 
قامت اغبكومة اليابانية بالتنازؿ إذل القطاع اػباص عما أقامتو من مشاريع بأسعار منخفضة كاكتفت بالدكر التوجيهي 

  2.لبلقتصاد
 ارتفعت .النمو االقتصادمأحدثت التطٌورات التقنية خبلؿ الثورة الصناعية تغَتٌات مهمة يف ؾباؿ اإلنتاجية كيف 

 يف اجملاؿ الصناعي، كمع 2 سنويا يف اجملاؿ الزراعي ك بػػػػػػ 1بػػػػػػػػػػ  (1870-1856)اإلنتاجية يف الفًتة األكذل من الثورة 
، فقد زاد النمو االقتصادم كدل تؤثر بشكل كبَت يف 3 ذلك فإف التحسينات التقنية كانت تعترب يف ؾبموعها تقنيات بسيطة

، بينما ارتفع اؼبتقدمةبالنسبة جملموع الدكؿ  (1913-1800) سنويا خبلؿ الفًتة 1.1حجم الناتج الوطٍت اػباـ للفرد بػػػػػ 
اغبرب العاؼبية الثانية، كاليت مثٌلت فًتة النمو االقتصادم  أم يف فًتة ما بعد 4 (1973-1945) خبلؿ الفًتة 3.5إذل 

. اغبقيقي الرتباطو بالتطٌور التكنولوجي الذم تسارع خبلؿ نفس الفًتة
:  ما يستنتج من العرض المختصر لتجارب تلك البلداف ما يلي

 أف البلداف اليت استطاعت أف تستفيد خبلؿ اؼبرحلة الصناعية من التقنيات اعبديدة آنذاؾ، ىي نفسها البلداف -أ
، إذ أف السبق يف  على مستول   التكنولوجيا يعطي األفضلية للبلداف يف حجز مكانة مهمةإنتاجالصناعية الرائدة اليـو

 ؛كمنها اؼببادالت التجارية الدكلية  العبلقات االقتصادية الدكلية،
البلداف يف انطبلؽ صناعاهتا على الصناعات الرائدة يف بريطانيا، النسيج كالتعدين تلك د ارغم اعتم- ب

 كاؼبيكانيكا، إالٌ أهنا سانبت بدكرىا يف استحداث تقنيات جديدة كتقدصل ـبًتعات كاف ؽبا دكرا يف تقٌدـ الصناعة عامة
 جديدة؛ تكنولوجيات تقدصل كلكن من اؼبهم أيضا اؼبسانبة يف ،كبالتارل فإنو ليس من اؼبهم فقط ىو استخداـ التكنولوجيا

 إذل ربويل نوع السلع اؼبتبادلة دكليا، فدخوؿ اؼبنتجات اؼبصٌنعة أدلإف ربٌوؿ البلداف السابقة إذل التصنيع - ج
 اليت كانت سائدة يف اؼبرحلة التجارية ،ؾباؿ التبادؿ الدكرل، أفقىد التجارة باؼبنتجات الزراعية كاغبرفية كاؼبواد الطبيعية كالعبيد

كمنو فإف   انتقل مركز ثقل الرأظبالية العاؼبية اعبديدة من التجارة كالزراعة إذل الصناعة.(ماعدا اؼبعادف النفيسة) 5أنبيتها
دل تقتصر مظاىر الثورة .  بشكل جذرم كهنائي من طبيعة التجارة الدكلية، كحىت من سرعة مبوىاغٌَتتالتغٌَتات التقنية 

بل امتدت إذل زيادة ،  اليت غٌَتت من أساليب اإلنتاج،الصناعية على ؾبٌرد التوٌسع يف استخداـ اآللة كانتشار اؼبخًتعات

                                                           
1
- Maddison,  A. Op.Cit. p.70. 

2
 .142- 137 جاف بيَت ريو، مرجع سابق، ص -

3
- Arrous, J. (1999) : Les théories de la croissance, la pensée économique contemporaine. T3, Edition du Seuil, 

Paris..p.23. 
4
- Arrous, J. Op.Cit. p.24. 

5
 .145أمُت، مرجع سابق، ص  ظبَت- 
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حجم اإلنتاج كعمليات التصدير كتكوين رأس اؼباؿ بشكل دل يشهد لو التطٌور االقتصادم مثيل من قبل، فالثورة الصناعية 
. دل تكن ثورة تقنية بقدر ما كانت ثورة اقتصادية

 الدكلية دكر األسواؽ الخارجية كدمج مناطق النفوذ في المبادالت :الفرع الثاني
زيادة معٌدؿ اؼبواليد )لقد كجدت الثورة الصناعية حافزا ؽبا يف السوؽ الداخلية أكال، كذلك بزيادة عدد السكاف 

كارتفاع  (كالبفاض معٌدؿ الوفيات، بعدما أف عانت أكركبا من البفاض حاد يف عدد السكاف بسبب اغبركب كاألكبئة
 كمع ذلك فإف  1،مستول اؼبعيشة، فبٌا أكجود طبقة متوسطة يف اجملتمع تسعى للحصوؿ على منتجات استهبلكية جديدة

 .فاؼبرحلة التجارية دل تقٌدـ للمرحلة الصناعية رأس اؼباؿ فقط، كإمبا أيضا األسواؽ. األسواؽ اػبارجية كانت أكثر أنبية
دكرا  (دكؿ احمليط) شٌكلت األسواؽ اػبارجية كخاصة مناطق النفوذ: دكر مناطق النفوذ في توسع عملية التصنيع: أكال

   حاظبا يف توٌسع تلك الثورة، إذ كانت سبثل سوقا الستيعاب اؼبنتجات اؼبصٌنعة يف بداية اؼبرحلة، ليصبح ؽبا دكرا إضافيا 
 ما سٌهل عملية استيعاب اؼبنتجات اؼبصٌنعة 2.باؼبواد األكلية الضركرية لصناعاهتا (دكؿ اؼبركز)كىو تزكيد البلداف الصناعية 

 كاليت تشٌكلت يف اؼبرحلة التجارية، أف طبيعة النظاـ االقتصادم يف تلك اؼبناطق كاف يقـو على ،داخل مناطق النفوذ
  االكتفاء الذاٌب سواء يف الشرؽ أك يف إفريقيا أك يف أمريكيا اعبنوبية، كذلك بإنتاج قيمنا استعماليو إلشباع حاجاتو اؼبباشرة

 ة إذ أنو يف ظل ذلك النظاـ يسهل قبوؿ منتجات جديدة كبأم3قضة مع مبط اإلنتاج الرأظبارل اؼبنتج لقيم تبادلية،نامت
. أسعار

            األسواؽ الرئيسية للمنتجات االقبليزية يف بداية اؼبرحلة الصناعية، كانت ىي مستعمراهتا اليت سيطرت عليها إف 
         يف القرنُت السادس عشر كالسابع عشر كأكائل القرف الثامن عشر، بينما شٌكلت أسواؽ أكركبا ذات أنبية أقل بالنسبة 

 إذل النظاـ القارم الذم فرضتو فرنسا على الدكؿ األكركبية اجملاكرة ؽبا كالواقعة ربت سيطرهتا، كالذم ،يرجع ذلك. ؽبا
ردا على اغبصار البحرم ) 4يقضي دبنع دخوؿ اؼبنتجات الواردة من اقبلًتا أك مستعمراهتا إذل أسواؽ الدكؿ األكركبية

         كالشيء نفسو قامت (االقبليزم لتجارة فرنسا مع مستعمراهتا كحرماهنا من اغبصوؿ على حاجاهتا من السكر كالقطن
           كبالذات يف تونس، كاليت أدت،بو فرنسا عندما كجدت يف البحر اؼبتوسط منفذا لصناعتها خاصة النسيجية منها

            (كلكن بصورة أقل)كبالتارل اعتمدت كل من اقبلًتا كفرنسا كبعدنبا أؼبانيا كالواليات اؼبتحدة . إذل ربطيم اغبرفة هبا
  5.ايف تنشيط صناعاتو على اؼبنافذ اػبارجية

 كانت األسواؽ اػبارجية شرطا ضركريا ؼبٌا :تحطيم الحرؼ المحلية لمناطق النفوذ كدمجها في المبادالت الدكلية: ثانيا
 قامت حيث ،كاف يستلـز ربطيم األسواؽ اػبارجية للدكؿ اليت تصٌدر نفس السلعفإنو الستمرار مبو القطاع الصناعي، 

فبا أدل إذل فقداف اؽبند  6فرضت عليها بيع القطن اػباـ كشراء القطن اؼبصٌنع،ؼاقبلًتا دبمارسة احتكار ذبارم على اؽبند، 
                                                           

1
 .ؿبمد السيد سعيد، مرجع سابق -

2
- Alaoui, M.M. Op.Cit. p.127.  

3
 ترصبة ميشيل .مدخل إلى مشاكل النمو االقتصادم في البلداف المتأخرة: حلولو-مشاكلو- آلياتو- التأخر االقتصادم: (1980)باريف خلعتربم  -

 .45ص.دمشق- كيلو، منشورات كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي
4

 .146يونس أضبد البطريق، مرجع سابق، ص- 

5
- De Bernis, G.D,)1977( :Relations économiques internationales. Tome1, Echanges internationaux. 4 

ème
 éditions, 

Ed. Dalloz, Paris. p.322.  
6
-  Treillet S, )2005 ( :Economie du développement : de Bandoeng à la mondialisation. 2

ème
 édition,  Ed. Armand 

Colin, Paris. p.30. 
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، كعندىا أصبحت اؽبند مستوردة لؤلقمشة القطنية بعد أف كانت 1832-1815من أسواقها اػبارجية بُت % 92 ػػػػػػػػلػ
 إقامة كأعاقت اغبرفة احمللية ، كبالتارل ربٌطمت تشًتم ربع صادرات بريطانيا اؽبند أصبحت1850  سنة حبلوؿ.مصٌدرة ؽبا

 اؽبند خطوط السكك اغبديدية اليت أقامتها بريطانيا بُت تستغلا .  كلكن كاف ذلك بشكل مؤقت فقط1صناعة متطٌورة،
 لتحتل 1853 مكانتها، عندىا ظهرت صناعة نسيجية متٌطورة يف فببام منذ يف اسًتجاعمزارع القطن كموانئ التصدير 

قامت كل من اقبلًتا كالواليات اؼبتحدة باستغبلؿ اؼبزارع  2.كالياباف بعد الواليات اؼبتحدة كبريطانيا اؼبركز الرابع عاؼبيا
الكبَتة يف مناطق النفوذ يف أمريكا البلتينية، من اؼبكسيك إذل األرجنتُت، لتموين عماؿ اؼبناجم  ككذلك لزراعة الُبي 

أصبحت تلك اؼبناطق ككالكاكاك كقصب السكر كاؼبطاط الطبيعي كاحتكار ذبارة تلك اؼبواد إذل أكركبا كأمريكا الشمالية، 
استطاع األكركبيوف النفاذ إذل اؼبناطق الضعيفة . خبلؿ القرف التاسع عشر تابعة ألكركبا كأمريكا كحقل استثمار لرأظباليتهما

 كاستغل االستعمار أفضل األراضي ،سياسيا يف الشرؽ األقصى، مثل اندكنيسيا كشبو جزيرة اؽبند الصينية كاؽبند اؽبولندية
 كىو نفس الدكر الذم قامت بو فرنسا يف اعبزائر  3.كأكثرىا مردكدية يف زراعة السكر كالفلفل كالشام كاحتكار ذبارهتا

سبانيا باغببوب، حيث تنافست كل من فرنسا كبريطانيا كا كانت اعبزائر سبٌوف جنوب ايطاليا كفرنسا 1830فإذل غاية 
 احتػيلىت من طرؼ فرنسا إذل أف ،عليها، ألهنا كانت سبثل أكرب كاجهة حبرية على اؼبتوسط، كمنفذا مباشرا لقلب إفريقيا

استفادت فرنسا من األراضي الشاسعة كاػبصبة للجزائر يف زراعة الكرـك كإنتاج اػبمور لتعويض االلبفاض . 1830سنة 
كمنو لتفتح منافذ جديدة للتصدير   (داخل األراضي الفرنسية) 1875 مقارنة بإنتاج %30 بػ 1879الذم حصل يف سنة 

  إذل األسواؽ العاؼبية، كبالتارل قامت فرنسا بتعويض زراعة القمح بزراعة الكرـك ، فبٌا أرغم الفبلحُت احملليُت على العمل 
  4.يف أراضي غَت خصبة، كىذا ما حٌطم بشكل كبَت إنتاج اغببوب باعبزائر كأضعف مردكدية األراضي

           ألهنا بعد ،  هباما تسبب يف ربطيم األنشطة احملليةمن ىنا أصبحت مناطق النفوذ مندؾبة يف اؼببادالت الدكلية 
دل ربقق الدكؿ الصناعية ىدؼ . أف كانت تنتج لبلكتفاء الذاٌب كتلبية االحتياجات احمللية، أصبحت تنتج لؤلسواؽ العاؼبية

سبٌكن رأس فقد  ، ربويل مناطق نفوذىا إذل خدمة مصاغبها بصفة مستمرة يف هناية القرف التاسع عشر إالٌ بوسائل ؿبدكدة
اؼباؿ الصناعي من تنظيم تلك اؼبناطق تنظيما مباشرا عندما ظهر االحتكار كأصبح تصدير رأس اؼباؿ بكميات كبَتة 

إذل فرض  فبٌا أضطر الدكؿ األكربية، بعد اهنيار النظاـ القارم، فيتحت األسواؽ األكركبية أماـ اؼبنتجات الربيطانية 5.فبكنا
كاؼبنتجات الصناعية خاصة   بقصد اغبماية من اؼبنتجات الزراعية خاصة القطن1841 إذل 1816نظاـ اغبماية من 

 الذم قضى بتخفيض التعريفات اعبمركية بُت 1860النسيجية كاغبديدية، إالٌ أف ىذا الوضع تغٌَت بعد اتفاؽ كوبدف سنة 
 فبا حٌرر اؼببادالت داخل السوؽ األكركبية 6فرنسا كاقبلًتا، كجاءت بعده عدة اتفاقيات ثنائية بُت باقي دكؿ أكركبا،

. كأصبحت أنبيتها كبَتة مقارنة بالسوؽ اػبارجية

 

                                                           
1
- De Bernis, G.D. Op.Cit. p.322. 

2
 .158، مرجع سابق، صجاف بيَت ريو -

3
 .144-143، صنفسواؼبرجع  -

4
-Rezig, A.)2007( : L’accumulation coloniale en Algérie durant l’entre deux guerres, Surexploitations et 

Substitutions à l’exploitation.  Ed. O.P.U, Alger. pp.37-39. 
5

 .149أمُت، مرجع سابق، ص  ظبَت -

6
 .148-147يونس أضبد البطريق، مرجع سابق، ص -
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كتطّور التجارة الدكلية  (التخّصص )التقسيم الدكلي للعمل : الفرع الثالث
            مثٌلت التجارة بُت أكركبا كالعادل اعبديد إذ غٌَتت الثورة الصناعية من سرعة كطبيعة اؼببادالت التجارية الدكلية، 

 بريطانيا دكرا مهما يف إعادة أدت أعظم قسط من التجارة الدكلية، ك،من جهة كبينها كبُت دكؿ الشرؽ من جهة ثانية
دبا أف بريطانيا كانت ؿبور اؼببادالت الدكلية خبلؿ اؼبرحلة الصناعية، فإف دراسة . توزيع تلك اؼبنتجات داخل أكركبا

:  التقسيم الدكرل للعمل سيكوف على أساس تٌطور ذبارة بريطانيا اػبارجية، كبالتارل فإهنا تيقسم إذل فًتتُت
  .ـ1850 إذل ـ1800من :  األكذل-
. ـ1870 إذل ـ1850من :  الثانية-

خبلؿ ىذه الفًتة كانت الصناعات النسيجية :  كبداية ظهور التقسيم الدكلي للعمل1850-1800الفترة األكلى : أكال
  الفًتة            خبلؿ%12 من  الربيطانية سنويا، إذ انتقلت مكانتها النسبية يف الصادرات%14.8القطنية تنمو دبعٌدؿ 

 كاحتلت بذلك مكانة اؼبنتجات الصوفية، اليت كانت سبثل قبل 1820-1800 خبلؿ الفًتة %50 إذل 1770-1790
 استطاعت بريطانيا من خبلؿ إدخاؿ نظاـ اآلالت كتنظيم العمل 1. حوارل ثلثي حجم الصادرات الربيطانية1850سنة 

              %6يف الورش أف تغمر العادل بأصناؼ جديدة من السلع متوسطة النوعية، فازداد حجم الصادرات أكثر من 
إذل   ربٌولت1840 إذل 1815 كمن ، سيطرت بريطانيا على األسواؽ العاؼبية1810، كمنذ سنة 1800ك 1783سنة بُت 

ميصٌدر عاؼبي للقطنيات كالصوفيات كاآلالت كالتقنيات،
  كيعكس ىذا أنبية قطاع النسيج يف اعبهاز االقتصادم الربيطاشل2

.  مركز ثقل االقتصاد إذل الصناعات التعدينية كاؼبيكانيكية  بعدىاربٌوؿرل ،1840إذل غاية 
 سنويا، كىذا ما يعكس مبو اإلنتاج %3.7 سنويا ٍب دبعٌدؿ %0.9 دبعٌدؿ 1820-1780مبت التجارة العاؼبية بُت 

 كما ساىم فيو ىو التخصيص األفضل للموارد بفضل التخٌصص ، %2.5 إذل %0.6خبلؿ نفس الفًتة، حيث انتقل من 
  3. بفضل التجارة اػبارجيةكربقيق اقتصاديات اغبجم

كانت بريطانيا سبثل مركز اؼببادالت الدكلية، حىت بالنسبة للدكؿ األكربية اليت بدأت تصنيع نفسها، ألنو إذل تاريخ 
بعدما أصبحت ) استَتاد اغببوب كالقمح من طرؼ ىذه األخَتة حوؿ سبحورت اؼببادالت بُت دكؿ أكركبا كبريطانيا 1850

 مثٌلت الدكؿ 4. مقابل تصديرىا للمنتجات الصناعية،(غَت قادرة على تلبية الطلب الداخلي بسبب ارتفاع عدد السكاف
 كانت العبلقات .األكركبية أيضا ؿبيطا لربيطانيا مثل مناطق النفوذ االستعمارم، غَت أف دكر كل منهما كاف ىبتلف

  يظهر ذلك.التجارية بُت بريطانيا كالدكؿ األكركبية عبلقات متكافئة، على الرغم من أهنا دل تكن على نفس درجة التطٌور
 بينما كانت ،من خبلؿ االتفاقيات التجارية الثنائية اليت كانت هتدؼ إذل تشجيع التجارة فيما بينها كتقليص اغبواجز

 كمناطق النفوذ، عبلقات استعمارية استغبللية حىت كاف (الدكؿ األكركبيةك)العبلقات التجارية من اعبانب اآلخر لربيطانيا 
خبلؿ .  النفوذكانت تتخذ شكل اؼببادالت، نظرا لبلحتكار الذم كانت سبارسو تلك الدكؿ على اقتصاد كذبارة مناطق

أيضا  مناطق النفوذ ك،ىذه الفًتة أصبح سبايز البلداف إنتاجيا كذباريا كاضحا، إذ أصبحت دكال تتخٌصص يف اإلنتاج الزراعي

                                                           
1
-  De Bernis, G.D. Op.Cit. p.318. 

2
 .116جاف بيَت ريو، مرجع سابق، ص  -

3
- Maddison,  A. Op.Cit. p. 73.  

4
 .135يونس أضبد البطريق، مرجع سابق، ص -
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 بريطانيا بشكل أساسي ،كتتخٌصص أخرل يف اإلنتاج الصناعي (حبوب، منتجات استوائية، قطن)الدكؿ األكركبية 
      . كالتخٌصص بُت البلداف1قل الدكؿ األكركبية، ككاف ىذا التوزيع القطاعي أكؿ شكل للتقسيم الدكرل للعملأكبدرجة 

             اغبرية التجارية، كألهنا كانت رائدة  شعاررفعت بريطانيا كمن أجل االستفادة من كضعها يف التجارة الدكلية
 ب       يف ؾباؿ التصنيع، فإهنا ستكسب كال زبسر شيء من فتح أسواقها، خاصة بعد إلغاء قانوف الرسـو على اغببو

 خاصة يف كجو ،اليت انتهجت سياسة ضباية الصناعات الناشئة خبلؿ مرحلة تصنيعهاعكس الدكؿ األكركبية  ،1846سنة 
  2.السلع الربيطانية

 تطٌور ،لقد ٌجر تٌطور فرع النسيج يف بريطانيا:  كتغّير شكل التقسيم الدكلي للعمل1870-1850الفترة الثانية :ثانيا
الصناعات التعدينية كاؼبيكانيكية، كاليت كجدت منفذا ؽبا بداية يف ؾباؿ النقل كالسكة اغبديد، ىذا اجملاؿ الذم كاف 

 الصناعة، كجدهتا أكال يف فرنسا ٍب يف دكؿ أكركبا لتلك بدأت بريطانيا تبحث عن منافذ .يستعمل بقوة اآلالت كالفوالذ
  بدأت القطاعات الفحمية كاؼبعدنية ربل ؿبل قطاع النسيج1850 ك1830بُت سنة   3.كبعدىا يف باقي دكؿ العادل

 زادت منتجات صناعة التعدين على األقل إذل ثبلث 1870 إذل 1840كتصبح احمٌلرؾ األساسي يف التنمية، كمن سنة 
  4.النسيجأضعاؼ يف البلداف األكركبية كبالتارل عٌوضت هنائيا صناعة 

 مليوف 400 مليوف إذل 3، حيث انتقل من  بداية  الفًتةتطٌور حجم اؼببادالت السلعية كلكن بشكل بطيء يف
 18705 مليار جنيو إسًتليٍت سنة 2جنيو إسًتليٍت خبلؿ الثبلثُت سنة األكذل من القرف التاسع عشر، ليتسارع كيصل إذل 

 كتعود ىذه الزيادة إذل انتشار حرية ،%350 ػػػػػػػ ارتفعت قيمة صادرهتا  بػحيث ،كىي فًتة النمو السريع لتجارة اقبلًتا
 1870كلكن منذ . التجارة اليت فرضتها على باقي دكؿ العادل، ككذلك إذل تٌنوع الصادرات الصناعية اؼبيكانيكية كالتعدينية

اليت كانت ىي أيضا يف مرحلة التصنيع دكؿ اؿدل تعد بريطانيا تسيطر على التجارة العاؼبية اؼبنظورة بسبب ظهور منافسة 
  6:حيثأؼبانيا كفرنسا كالواليات اؼبتحدة 

 إنتاج اؼبناجم يف كل من أؼبانيا كالواليات اؼبتحدة األمريكية أكثر من بريطانيا، إذ أصبحت مناجم الفحم زاد- 
أكثر تكلفة نظرا لطوؿ فًتة استغبلؽبا؛ 

 سبويلها؛      يف البنوؾ تساعد، حيث  الوحدات اإلنتاجية الكبَتةانتشرت- 
               صادرات بريطانيا غَت اؼبنظورة كاؼبتمثلة يف عوائد النقل البحرم، كالذم كاف ينقل اعبانب األكربارتفعت- 

 أيضا االستثمارات ، التأمينات، حيث أصبحت لندف أىم كأكرب مراكز التأمُت يف العادل يف ؾباؿكذلك.من ذبارة العادل
ؽبذا البفضت أرباح اقبلًتا من التجارة كالصناعة، كدعا احملافظوف إذل ضركرة العودة إذل نظاـ اغبماية  الدكلية خارجها

. كفرض ضرائب ؼبقاكمة سياسة اإلغراؽ، هبدؼ ضباية اؼبنتجات االقبليزية من اؼبنافسة غَت العادلة
عندما أصبحت الواليات اؼبتحدة كباقي كذلك  ، بعد قياـ اغبرب العاؼبية األكذل عادت بريطانيا إذل نظاـ اغبماية

أؼبانيا كالواليات اؼبتحدة كدكؿ أكركبية ) نت تستورده منها، كانتقلت بدكرىاادكؿ أكركبا خاصة أؼبانيا قادرة على إنتاج ما ؾ
                                                           
1
- Amin, S.)1970( : L’accumulation à l’échelle mondiale. Tome 1, Ed. Anthoropos, Paris. P.84. 

 
2

 .214موريس دكب، مرجع سابق، ص  -
3
- De Bernis G.D. Op.Cit. p. 318. 

4
 .108 ك92جاف بيَت ريو، مرجع سابق، ص  -

5
- De Bernis G.D. Op.Cit.  p. 317.  

6
 .143يونس أضبد البطريق، مرجع سابق، ص  -
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.  للبحث عن منافذ خارجية لتصريف منتجاهتا، فنشأت بينها منافسة قوية على األسواؽ اػبارجية كمنها األكركبية(أخرل
    خبلؿ ىذه الفًتة حدث ربٌوؿ يف كاردات الواليات اؼبتحدة كالدكؿ األكربية، حيث البفضت أنبية الواردات النسيجية

 1900 سنة % 7 لتصل إذل 1860 سنة %19 إذل 1820 من صادرات بريطانيا النسيجية سنة %60اليت كانت سبثل 
 . 1كزيادة أنبية الواردات من اؼبنتجات اؼبصنعة من اآلالت كمن اغبديد كالفوالذ يف شكل منتجات كسيطة موجهة لئلنتاج
من أجل أف تٌعوض بريطانيا سوؽ اؼبنسوجات الضائعة يف أكركبا، توجهت مرة أخرل إذل اؼبستعمرات يف اؽبند كأمريكا 

 1840 سنة %22 إذل 1815 سنة %6البلتينية، حيث ارتفع نصيب تلك الدكؿ يف الصادرات القطنية الربيطانية من 
   2. يف هناية القرف%85 كأكثر من 1873 يف سنة %60 ٍب 1850 يف %31ليصل إذل 

  يف تبادؿ اؼبنتجات اؼبصٌنعة مقابل اؼبنتجات الزراعية، ذبارة بريطانيا مع باقي الدكؿ يف الفًتة األكذلتسبثل بعدما
كالذم كاف أكؿ شكل للتخٌصص الدكرل، أصبحت اآلف كبعد أف دخلت البلداف األكركبية كالواليات اؼبتحدة مرحلة 

  ظهور شكل جديد للتخٌصص الدكرل يف ىذه اؼبرحلة بدأ3.التصنيع، تتبادؿ منتجات مصنعة كمعادف يف االذباىُت
  يعٍت تغٌَت اؼبصنعة، فبا فقط للمنتجات الزراعية، بل أيضا للمنتجات رةإذ دل تعد الدكؿ األكركبية مصدٌ  (الشكل الثاشل)

بل أصبحت ، دل تعد الدكؿ األكركبية ؿبيطا لربيطانيا كما كانت سابقا. دكرىا ضمن العبلقات االقتصادية الدكليةك موقعها
 لتشٌكل ألهنا دل تبلغ بعد مستول تطٌور بريطانيا، كتطٌورت التجارة فيما بينها ، كلكن يف حالة تشٌكل،ىي أيضا دكؿ مركز

 مركز ثقل القطاع الصناعي انتقل من الصناعات النسيجية إذل الصناعات اؼبعدنية دبأف. أكرب جزء من التجارة العاؼبية
يف   كبالتارل كجدت الدكؿ الصناعية غايتها، الصناعاتتلككاؼبيكانيكية، فإنو كاف البد من تأمُت اؼبواد األكلية لنمو 

اذبهت الدكؿ الصناعية من أجل ضماف التزٌكد  ؼ4،اؼبستعمرات كأشباه اؼبستعمرات لتزكيدىا دبا ربتاجو بأرخص األشباف
بغلق اجملاؿ ، من صراع استعمارم يف تقاظبو للمناطق سياسيا باؼبواد األكلية إذل تقسيم العادل اقتصاديا، كما صاحبو

 5.االقتصادم ؽبا، كىنا يبدأ رأس اؼباؿ يتحٌرؾ يف شكل استثمارات مباشرة يف القطاع اؼبنجمي بصفة خاصة
، فنجد من جهة زبٌصص الدكؿ الصناعية  مرة أخرلتغٌَت شكل التخٌصص كتقسيم العمل على اؼبستول الدكرل

يف اؼبواد األكلية  (دكؿ اؽبامش) الضعيفة  اؼبستىعمرةيف اؼبنتجات اؼبصٌنعة، كمن جهة ثانية زبٌصص الدكؿ (دكؿ اؼبركز)
      على انقساـ التبادؿ الدكرل إذل ؾبموعتُت ـبتلفتُتذلكانعكس . اؼبوجهة للدكؿ األكذل، باإلضافة إذل اؼبنتجات الزراعية

 تعرٌباف عن التخٌصص السابق، اجملموعة األكذل كاليت سبثل التجارة اليت تتم ما بُت دكؿ اؼبركز، حيث تتمٌيز 6يف بنيتهما
 من اؼببادالت اػبارجية ؽبا، كىي منتجات القطاع %80بتقارب اؼبستول التقٍت كاليت سبثل نسبة التجارة فيما بينها 

الصناعي، أٌما اجملموعة الثانية فهي التجارة اليت تتم بُت دكؿ اؼبركز كدكؿ اؽبامش، كتتمثل اؼبنتجات اؼبتبادلة يف منتجات 
             %80 ألهنا سبثل ،منتجات زراعية كمنجميو، كتعترب ىذه التجارة ذات أنبية كبَتة بالنسبة لدكؿ اؽبامش مصٌنعة مقابل

إف التقسيم الدكرل للعمل بُت الدكؿ الصناعية اؼبتقدمة كالدكؿ النامية استهدؼ خلق نوع . من ذبارهتا اػبارجية مع اؼبركز
    . ككانت بريطانيا ىي الرائدة يف خلق ىذا الوضع7من التكامل حوؿ اؼبراكز الرأظبالية،

                                                           
1
- De Bernis,  G.D. Op.Cit.  p.  323 . 

2
- Ibid. p. 324. 

3
- Amin, S. Op. Cit .p.85. 

4
 .45باريف خلعتربم، مرجع سابق، ص - 

5
 .264كجدم ؿبمود حسُت، مرجع سابق، ص -

6
- Amin, S. Op.Cit .p.86.  

7
 .266كجدم ؿبمود حسُت، مرجع سابق، ص  -
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العبلقات يف تشٌكل  ك التجارية نوع اؼببادالتربديد أدت دكرا حاظبا يفنستخلص أف التطٌورات التكنولوجية قد 
 عندما  .(دكؿ ىامش)كأخرل غَت صناعية  (دكؿ مركز )أصبحت على أساسها تتم التفرقة بُت دكؿ صناعية إذ الدكلية، 

دل تلحق الدكؿ األكركبية سريعا بربيطانيا يف اجملاؿ التقٍت، بقيت ؿبيطا ؽبا، كألقت عليها بريطانيا مهمة تزكيدىا باؼبواد 
كىذا ما تعاشل منو . الغذائية كبعض مستلزمات صناعتها، كدل تتحٌوؿ تلك الدكؿ إذل دكؿ مركز إالٌ بعد تطٌورىا التقٍت

 مهاـ كزبٌصص دكؿ اؽبامش يف كل مرة كفق متطلبات البلداف النامية، حيث تقـو الدكؿ الصناعية الرأظبالية بتحديد
 .التنمية فيها

  1970- 1880تحّرؾ رأس الماؿ  مرحلة: المطلب الثالث
        سواء ،بدأ التٌوسع يف نشاط رأس اؼباؿ اؼبصريف داخل الدكؿ الصناعية، فضبل عن حركات تصديره للخارج

 كأسفر ىذا التوٌسع عن ترٌكزه بأحجاـ كبَتة يف اؼبشركعات اإلنتاجية بصورة ،يف شكل قركض أك استثمارات أجنبية
ساىم انتقاؿ رأس اؼباؿ . (الفرع األكؿ) احتكارية، كاليت أخذت طابعا دكليا، كسيطرت على ذبارة الكثَت من اؼبواد األكلية

، فتوٌسع التصنيع يف بعض تلك (الفرع الثاني)إذل الدكؿ األقل تطورا يف بداية تصنيعها حىت كأف دل يكن بطريقة مقصودة 
الدكؿ بفضل سياسة إحبلؿ الواردات ٍب سياسة تشجيع الصادرات، ما أدل ظاىريا إذل ظهور تقسيم جديد للعمل  على 

 . (الفرع الثالث)اؼبستول الدكرل 
كاستمرار الشكل الثاني للتخّصص  1945-1880الفترة األكلى : الفرع األكؿ

 كىو القركض :األكؿ: سبٌيزت ىذه اؼبرحلة بتحٌرؾ رأس اؼباؿ على اؼبستول الدكرل، كقبد ؽبذا التحٌرؾ كجهاف
            حالة تشٌكل، سبثٌلتاليت كانت يف ركز ادلاغبكومية اليت منحتها كل من بريطانيا كفرنسا للدكؿ الناشئة كىي دكؿ 

الواليات اؼبتحدة ككندا كالياباف كركسيا كاسًتاليا، كىامشيا لدكؿ يف بشكل أساسي يف الدكؿ األكركبية كبدرجة أقل 
            مليوف 210 مليوف جنيو إسًتليٍت ك 100  إذل1830 – 1825 القركض الربيطانية مثبل للفًتة ارتفع حجم. احمليط
                  1. كاليت كانت موٌجهة لتمويل مشاريع السكك اغبديدية كبعض اؼبشاريع األخرل1854إسًتليٍت يف سنة جنيو 
 مليوف جنيو 5فهو استثمارات اؼبدٌخرين األفراد، حيث كاف اؼبدخرين الربيطانيُت يصٌدركف سنويا حوارل : الثانيأما 

 مليوف 30 يصٌدركف حوارل ينف الفرنسيم، كما كاف اؼبدٌخر1875ك 1855 مليوف بُت 40 ك1855 ك1825إسًتليٍت بُت 
  1870.2 ك1850 مليوف بُت 650 ك1850ك 1820فرنك فرنسي سنويا بُت 

 حيث بلغت رؤكس األمواؿ الربيطانية اؼبوٌجهة 1880،3 إالٌ ابتداء من سنة ةركة رؤكس األمواؿ أنبية فعليحلدل تكن 
ربرؾ رأس دل يعٌوض . 1913 مليوف جنيو إسًتليٍت سنة 3.763، لتبلغ 1880 مليوف جنيو يف سنة 1.300للخارج حوارل 

 يف التجارة العاؼبية  كانت سبثل أسرع فًتة مبو1913-1880 حركة السلع، بل ساعد على تطٌورىا، إذ أنو خبلؿ الفًتة اؼباؿ
   .1880–1840 خبلؿ الفًتة %3 سنويا مقابل %14اليت بلغت ك

       ظهرت اغباجة إذل رٌبرؾ رأس اؼباؿ عندما أصبحت إمكانيات تطٌور الرأظبالية يف هناية اؼبرحلة الصناعية مستنفىذة 
 فبدأ الرأظباليوف ،جديدا (استعماريا)يف أكركبا كأمريكا الشمالية، كبالتارل أصبح من الضركرم أف وبدث توٌسعا جغرافيا 

، الذم نتج عن تراكم رأس الغلةيبحثوف عن ـبرج من مأزؽ ضيق حدكد الربح يف األسواؽ الداخلية بفعل قانوف تناقض 

                                                           
1

 .127ظبَت أمُت، مرجع سابق، ص -
2
- De Bernis, G.D. Op.Cit. p.323. 

3
- Amin, S. Op. Cit. p.174. 
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 للتوظيفىذه األخَتة اليت كجدت ـبرجا  تظهر، بدأت اؼبرحلة االستعمارية يف العبلقات اػبارجية للبلداف الرأظبالية 1.اؼباؿ
 تزامن ربٌرؾ رأس اؼباؿ  2.اؼبربح يف اؼبستعمرات اليت تفتقد إذل رأس اؼباؿ، كيف نفس الوقت سبتلك األراضي كاؼبواد األكلية

"  إذ أف االمربيالية تعٌرؼ على أهنا ،فرض السيطرة السياسية كالعسكريةب  كظهور االمربيالية،الدكرل خبلؿ ىذه اؼبرحلة
منذ  3."عبلقة طرؼ قوم بطرؼ ضعيف يصبح دبوجبها شعب منطقة جغرافية معٌينة، خاضعا لرغبات كنفوذ دكلة أجنبية

 إذل فرض السيطرة على مناطق جديدة يف آسيا كإفريقيا  كاليت أدت4 أنشئت بعض الشركات االستثمارية الربيطانية1880
كالشركة الربيطانية عبنوب إفريقيا  (1888)كالشركة الربيطانية لشرؽ إفريقيا  (1882)من بينها شركة النيجر اؼبلكية 

 سنة  حيث أصدرت قانوف قركض اؼبستعمرات، ، كدعمت بريطانيا مستعمراهتا لتأكيد السيطرة التجارية عليها(1889)
.   هبدؼ تنميتها كجعلها سوقا رائجة ؼبنتجاهتا دكف غَتىا1889

 رٌبرؾ رأس اؼباؿ خبلؿ ىذه اؼبرحلة يف شكل استثمارات مباشرة يف مناطق معينة، كليس فقط يف شكل توسع
 فرض االستعمار األشكاؿ السابقة للتقسيم الدكرل للعمل. 1914-1880 الفًتة يف بدايةقركض حكومية كما كاف 

حيث استمرت دكؿ احمليط يف التخٌصص يف اؼبنتجات الزراعية كاؼبواد األكلية، كلكن أعطيت أنبية أكرب للمواد األكلية 
 اتسمت طريقة اإلنتاج الرأظبارل بنمو .ف كجهت ؽبما االستثمارات الرأظبالية عالية اإلنتاجيةا اللذ،كالقطاع اؼبنجمي

بعد اغبرب العاؼبية األكذل كجٌهت . 5االحتكارات اليت تقـو على تركيز رأس اؼباؿ كالطاقات اإلنتاجية يف اؼبشركعات الكربل
إذل قطاع الصناعات االستخراجية مثل  (أصبحت ىي أيضا ميصٌدرة لرأس اؼباؿحيث ) 6الواليات اؼبتحدة استثماراهتا

 ازدكاجية يف القارة، مشالية نتج عن ذلك . كالنحاس يف البَتك كالشيلي، كالقصدير يف بوليفيا،يف اؼبكسيك كفنزكيبل النفط
           مالكة لرأس اؼباؿ كالتكنولوجيا، كجنوبية توجد هبا اؼبواد األكلية كاليد العاملة الرخيصة كتابعة الستثمارات الشماؿ

 فبٌا يعٍت أف األمواؿ ،(إذ ربٌولت الواليات اؼبتحدة خبلؿ اغبرب العاؼبية األكذل إذل السيطرة على العادل بدال من بريطانيا)
يف تلك البلداف كانت ـبٌصصة لئلنتاج من أجل السوؽ العاؼبية، كعليو أصبحت اقتصاديات البلداف اؼبستعمرة  اؼبستثمرة

. مكٌملة القتصاديات البلداف اؼبتطٌورة
  إف تدخل الرأظبالية يف النظم االقتصادية للمناطق اؼبسيطرة عليها، أدل إذل تغٌَت األنظمة االقتصادية التقليدية

             النظاـ االقتصادم التقليدم قائمافلم يبق .كساىم تدرهبيا يف تشكل السمة االقتصادية للبلداف النامية حاليا
            من قبل  تطٌورت سلسلة من الفركع االقتصادية اعبديدة اليت دل تكن معركفةك 7أف النظاـ  الرأظبارل دل وبل ؿبلو، كما 

يف اؼبستعمرات كأشباه اؼبستعمرات، كاليت ارتبطت باستغبلؿ اؼبواد األكلية كالزراعية، خاصة كاف حاجة االقتصاديات 
 دل يكن  يف الدكؿ اؼبستعمرةألف القطاع الزراعيك. كقدرهتا على استغبلؿ تلك اؼبوارد كانت ؿبدكدة كٌما كنوعا التقليدية

تٌدخل بُت أسواؽ اإلنتاج كاالستهبلؾ كسطاء يف شكل شركات فقد قادرا على إقامة عبلقات مع األسواؽ البعيدة، 
                                                           

1
 .64ؿبمد طاقة، مرجع سابق، ص - 

2
 .328موريس دكب، مرجع سابق، ص  -

3
 .121ص. الدار اعبماىَتية للنشر كالتوزيع كاإلعبلف، اعبماىَتية الليبية. موسوعة علم العالقات الدكلية: (2004)مصطفى عبد اهلل خشيم  -

4
 .140يونس اضبد البطريق، مرجع سابق، ص  -

5
 .263كجدم ؿبمود حسُت، مرجع سابق، ص - 

6
االقتصاديات العربية كتناقضات " من الجزيرة العالمية إلى أمريكا الكبرل: جيوبوليتيكة االقتصاد العالمي "(2005)فهد بن عبد الرضباف آؿ الثاشل  -

 .50-35ص ص مركز دراسات الوحدة العربية، بَتكت، ،  سلسلة كتب اؼبستقبل العريب ،السوؽ كالتنمية

7
 .45-44باريف خلعتربم، مرجع سابق، ص  -
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 تشًتم اؼبنتجات بأسعار أدسل  تلك الشركات كانت.كاليت حققت أرباحا كبَتة بفضل نشاطها أقامها رأس اؼباؿ األجنيب،
 كبالتارل أىرغمىت الدكؿ اؼبتخلفة على رفع إنتاجها التصديرم على حساب ،كتبيعها بالسعر العاؼبي من سعر السوؽ الدكلية

  .الوطٍت كمنو زيادة عزؿ تلك الفركع عن االقتصاد 1تلبية االحتياجات الوطنية،
إف الدكؿ اؼبستعمىرة كمن خبلؿ الفركع اإلنتاجية التابعة، كانت كال تزاؿ مهمتها تلبية حاجات الدكؿ اؼبتطٌورة 

 تطٌور الفركع اإلنتاجية اغبديثة إف . خالقة بذلك االنسجاـ بُت تلك الفركع كاقتصادياهتا، تتحٌكم بنموىااليتكاحتكاراهتا 
 كخاضع للرأس اؼباؿ األجنيب، تلك الفركع اليت سبثل  االقتصاد احمللي،داخل اؼبستعمرات ىو تطٌور منعزؿ عن باقي فركع

لقد قامت الدكؿ الرأظبالية . 2 من اإلنتاج داخل اقتصادياهتاا من إعادة اإلنتاج يف البلداف الرأظبالية، كليس جزءاجزء
من بُت األنشطة اليت أقامتها كبتنشيط التنمية يف عدد قليل من البلداف  كعند مستول معُت فقط، حىت تبقى مرتبطة هبا، 

 النقل دبد خطوط السكك 3الدكؿ االستعمارية من أجل تسهيل استغبلؽبا للثركات الطبيعية يف البلداف اؼبسيطر عليها،
 كاف  ذلك الًتاكم منالكبَتزء اجل إف .هبا اغبديد، اؼبوانئ، الطرقات، البنوؾ، كالذم أدل ظاىريا إذل تراكم رأس اؼباؿ

من   ييستعمل يف استَتاد التجهيزات من أجل الصناعات االستخراجية، كتستعمل الركاتب يف شراء السلع األجنبية، كبدال
كمنو   الطلب يف البلداف اؼبتطٌورة،قامةػػػيػ، حٌفزت االستثمارات ادل لتلك الدكؿربريك الطلب الداخلي يف السوؽ الداخلية

 فإنو عند استغبلؿ ، يف ىذا اإلطار. للدكؿ اؼبستىعمرةثنُت النصيب األكرب من الدخل القومي كمن التصديرإاحتل منتج أك 
 %44لتوظيف ال تتجاكز القها يخ اليت اإليرادات من ؾبموع اليت تينفق ؿبليا اإليراداتجعل من  4فرنسا لبًتكؿ اعبزائر

 .%22 يتجاكز ال يكاد  الصادرات البًتكلية،مبالغربٌوؿ إذل كاردات، ما يعٍت أف ما يتم إنفاقو فعبل من م ىاككانت نصف
  5 :كسبيزت آخر ىذه الفًتة بتغَتات بنيوية يف النظاـ الرأظبارل ىي

تكٌوف الشركات العمبلقة اؼبشًتكة بُت األمم العاملة على اؼبستول العاؼبي، كىي الشركات متعددة اعبنسيات؛ -
            تعٌمق التكنولوجيا اعبديدة كاالستخدامات الطاقوية اعبديدة اليت سانبت يف ربويل مركز ثقل الصناعة-

إذل االلكًتكنيات كاآللية؛ 
ترٌكز اؼبعرفة التكنولوجية لدل تلك الشركات العمبلقة؛ -
 .بداية تنظيم االقتصاد العاؼبي عند طريق اؽبيئات الدكلية-

  كبداية التصنيع في الدكؿ النامية 1970- 1945الفترة الثانية : الفرع الثاني
  بداية ظهور قطاع صناعي ؿبلي يعتمد على تقنيات بسيطة يف الدكؿ اؼبستعمىرة، كحىت قبلها،شهدت ىذه الفًتة

إذ أف ظهوره كاف من خبلؿ األزمات كاغبركب العاؼبية، كذلك كرد فعل على البفاض قيمة الصادرات، بسبب البفاض 
دل ذبد اؼبواد األكلية  .كالدكؿ اآلسيوية خاصة اؽبند (الربازيل، اؼبكسيك، األرجنتُت)الطلب اػبارجي يف الدكؿ البلتينية 

مع توفٌر اليد العاملة كبعض اؽبياكل الصناعية، فقد فرض ك 6للبلداف اؼبتخلفة سوقا لتصريفها إالٌ البلداف اؼبنتجة نفسها،

                                                           
1

 .63-62  صنفسو،رجع ادل -
2
- Alaoui, M.M. Op.Cit.p.117.  

3
 - Ibid. p. 118.  

4
 .163ظبَت أمُت، مرجع سابق، ص  -

5
 .148 اؼبرجع نفسو، ص -

6
 .73باريف خلعتربم، مرجع سابق، ص  -
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  1حدث ذلك .نشوء كتطٌور قطاع ؿبلي نفسو، كاحتلت الصناعة اػبفيفة يف البنية الصناعية للبلداف اؼبتخلفة أنبية كبَتة
 ٍب يف فًتة ثالثة كىي األىم خبلؿ اغبرب العاؼبية ،1929يف فًتة اغبرب العاؼبية األكذل، ٍب يف فًتة األزمة العاؼبية بداية 

من اؼبنتجات   ما ربتاجو ألف تلك الدكؿ دل تعد قادرة أيضا على استَتاد ك .1950الثانية، كاليت امتد أثرىا إذل غاية 
إالٌ أهنا ، على تقنيات بسيطة  عن طريق الصناعات احمللية، كاف كانت قد اعتمدت احتياجاهتااؼبصنعة، اضطرت لتلبية 

اتبعت .  كانت تلك السياسة ىي إحبلؿ للواردات من البلداف اؼبصنعة،سانبت يف ربقيق نتائج اهبابية يف الناتج احمللي
   سياسة إحبلؿ الواردات كإسًتاتيجية  لتلبية الطلب الداخلي- 1945بعد -العديد من الدكؿ بعد استقبلؽبا السياسي 

 ىامن ناحية، كحىت ال تبقى مرتبطة بتخصصها فقط يف إنتاج اؼبواد األكلية من ناحية أخرل، إالٌ أف تلك الصناعات جعلت
 تلكالستفادة من أىداؼ امن أىم اؼبعوقات  غبصوؿ على التجهيزات كالتكنولوجيا كىوؿ أكثر ارتباطا بالدكؿ اؼبتقدمة

.  2السياسة
لقد صاحب تطٌور القطاع الصناعي احمللي يف بلداف اؽبامش منافسة شديدة، مارسها رأس اؼباؿ األجنيب، حيث 

               كالذم كاف شرطا أكليا إلرساء قواعد صناعة مستقلة قادرة ،من جهة عمل على تفكيك االقتصاد التقليدم احمللي
 اليت 3 فالشركات األمريكية.على خلق الًتاكم، كمن جهة ثانية قاـ بإغراؽ األسواؽ احمللية بالسلع األجنبية منخفضة السعر

استقرت يف أمريكا البلتينية تسببت يف إفبلس العديد من الشركات الوطنية، كما أف تلك الشركات كاليت استثمرت 
إذل غاية ىذه الفًتة استمر  . مليار دكالر إذل أمريكا24,2، قامت بتحويل 1968-1950 ما بُت امليار دكالر18,6

. الشكل الثاشل للتخٌصص بُت البلداف اؼبتقدمة كالنامية

 كتغّير شكل اندماج الدكؿ النامية التقسيم الدكلي الجديد للعمل ،كما بعدىا 1970الفترة الثالثة : الفرع الثالث
صناعية    استطاعت بعض الدكؿ النامية أف تستفيد من عملية التصنيع بإحبلؿ الواردات يف تكوين قاعدة 

 الدكؿ تلكمع أف  4. دكؿ اؼبركزمصٌنعة مثلتصبح مصٌدرة ؼبنتجات ك بعدىا إذل سياسة تشجيع الصادرات، لتتٌحوؿ
 5استعملت رؤكس أمواؿ كتكنولوجيا أجنبية، فإهنا استطاعت أف ربقق انطبلقها الصناعي، مثل دكؿ جنوب شرؽ آسيا

 أتاح التٌطور العلمي كالتكنولوجي إمكانية ذبزئة السلسلة لقد. كالذم غالبا ما ًب يف إطار شبكات اإلنتاج الدكلية
 .مع مقتضيات الكفاءة االقتصادية لكل حلقة  كذلك دبا يتفق،كتوطُت حلقاهتا بشكل مستقل عن بعضها التكنولوجية

 شكبل جديدا  كظهر كيف أجزاء معينة من السلعة،انتشر على نطاؽ كاسع زبٌصص البلداف يف إطار الفركع اإلنتاجية
.  كإف دل يشمل كل الدكؿ الناميةالعمل،للتخٌصص كتقسيم  (ظاىريا)

                لقد كانت السمة األساسية لبلستثمارات األجنبية خبلؿ فًتة االستعمار ىي اؼبلكية الكاملة ألصوؿ 
كانت ؽبا إذ   ،فكانت الشركات متعددة اعبنسيات تتمٌتع بامتيازات عالية يف استغبلؿ موارد البلداف اؼبستعمىرة، اؼبشركع

 بعد االستقبلؿ .يف اإلنتاج كالتجارة كربديد األسعار، مقابل مبالغ متواضعة يتم دفعها غبكومات الدكؿ اؼبضيفة اغبرية
 حالة تأميم 455 حيث شهدت فًتة الستينيات حوارل ، فإف معظم تلك اؼبشاريع تعٌرضت للتأميم لتلك البلداف،السياسي

                                                           
1
- Alaoui, M.M. Op.Cit. pp.167-168.  

2
 - Treillet, S. Op.Cit. p. 37. 

3
- Ibid. p. 172. 

4
- De Bernis,G.D. Op.Cit. p.  979 . 

5
- Nouschi,  M. Op.Cit. p. 142. 
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 نتيجة لتلك التأميمات تقٌلصت  1. حالة يف فًتة السبعينيات930كللمشركعات األجنبية على مستول العادل الثالث 
 كما أصبحت  نفسها،تدفقات االستثمار األجنيب إذل الدكؿ النامية، كاذبهت إذل األسواؽ احمللية للدكؿ الرأظبالية

الشركات متعددة اعبنسيات توٌجو استثماراهتا إذل البلداف النامية ليس يف شكل مشركعات متكاملة، كإمبا مشركعات 
كوريا ، جنوب شرؽ آسيا شرؽ كبشكل أساسي إذل دكؿ األجنبية  توجهت االستثمارات .إلنتاج أجزاء فقط من السلع

 كخبلؿ الفًتة ،اعبنوبية كىونغ كونغ  كسنغافورة كماليزيا، كبعض البلداف البلتينية منها الربازيل كاؼبكسيك كاألرجنتُت
يف   من كاردات البلداف اؼبتطٌورة من السلع اؼبصٌنعة من البلداف النامية، يتم إنتاجها%70 كاف أكثر من 1970-1977

  2.البلداف السابقة
ال يرتبط بتصنيعها بقدر ما يعكس إسًتاتيجية كمصاحل الشركات   يف البلداف الناميةالفركع الصناعيةإف ظهور 

 ألف البلداف اؼبتطٌورة ربتفظ بالفركع األكثر تقدما كاألكثر ،متعددة اعبنسيات، كمن كرائها البلداف الرأظبالية الراعية ؽبا
إف تلك الفركع من األنشطة اؼبفٌككة اؼبعزكلة . استخداما  للتكنولوجيا، كتتخلى عن الفركع األقل تقدما، للدكؿ األخرل

              يف كل قطاع، ألهنا ال تستطيع  عن باقي االقتصاد، دل تسمح للبلداف الضعيفة بامتبلؾ بنية صناعية متجانسة كمتكاملة
يف ىذه اغبالة أف تنتج منتجا كامبل،  كما أف الشركات متعددة اعبنسيات تقـو بإنتاج نفس اعبزء من اؼبنتج يف عدة بلداف 

  3.اإلنتاجاستمرار حبيث أف أم عملية تأميم يف أم بلد ال تعرقل 
 اختيار التخٌصصإف العملية االستعمارية اليت مارستها الدكؿ القوية على الدكؿ الضعيفة قد حٌدت من إمكانيات 

كاف ، من أجل ربقيق التنمية بتنويع الصادرات.  يف اؼبواد األكليةتتخٌصصبعد االستقبلؿ، كىذا ما جعل تلك البلداف 
كبالتارل كجدت   تاج إذل استَتاد التجهيزات من اػبارج بالعملة الصعبةيح ذم كاؿ، التصنيعتتحٌوؿ إذل أف ل تلك الدكؿعل

بالرغم من أف بعض البلداف النامية استطاعت .  اؼبواد األكلية إنتاج كتصدير تتخٌصص أكثر يفالدكؿ النامية نفسها
ظاىريا أف تعٌدؿ من زبٌصصها كتتحٌوؿ إذل تصدير للمنتجات اؼبصٌنعة، إالٌ أف ذلك دل ىبرجها من دائرة خدمة مصاحل 

 . ألهنا بقيت مرتبطة بالسوؽ العاؼبية الرأظبالية
اختلف شكل اندماجها يف االقتصاد العاؼبي، كعندىا بدأ التمييز  عندا بدأت العديد من الدكؿ النامية تصنيعها،

منذ الستينات كبداية السبعينات ظهرت الدكؿ نصف . كبقية الدكؿ النامية (كالدكؿ الناشئة)بُت الدكؿ حديثة التصنيع 
            قبحت حيث من بُت أىم اؼبصدرين على اؼبستول العاؼبي، (كاليت ظبٌيت أيضا بالدكؿ حديثة التصنيع) 4صناعيةاؿ

 للحصص التصديرية ا جديدايف تطوير صادراهتا دبعٌدؿ يزيد عن معدؿ مبو التجارة الدكلية، كبالتارل أصبح ىناؾ توزيع
  من تلك الدكؿ  مشلت اؼبوجة األكذل.للسلع الصناعية يف السوؽ الدكلية، بُت الدكؿ الصناعية كالدكؿ نصف صناعية

  .ىونغ كونغ،  سنغافورة تايواف، كوريا اعبنوبية
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 .51ص . الطبعة الثانية، الدار اؼبصرية اللبنانية. "عولمة النظاـ االقتصادم العالمي كمنظمة التجارة العالمية "(2004)عادؿ مهدم  -
2

 .26 ص ،على ؿبمد تقي عبد اغبسُت القزكيٍت، مرجع سابق -
3
- Alaoui, M.M. Op.Cit. p.118. 

4
- Severino, J.M, Ray, O. (2009) « Puissance émergentes: incontournables et fragiles partenaires». Revue 

Problèmes économiques, N°2962,  7 Janvier.  
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 1 : إذل ؾبموعتُت  1975سنة GATT  ػػػػػلل ألكؿ مرة يف دراسة  بُت الدكؿ النامية التمييزًب
        ، كمشلت آنذاؾ بالدكؿ نصف المصّنعة كىي الدكؿ اليت عرفت تطٌورا صناعيا مهما، ظبيت :المجموعة األكلى -

 دكلة حسب األمم 12األرجنتُت، الربازيل، اؼبكسيك، اسًتاليا،  اؽبند، جنوب إفريقيا، فلندا، يوغسبلفيا أك :  دكؿ ىي8
  اؼبكسيك،  األرجنتُت،اليوناف، الربتغاؿ، إسرائيل، ايرلندا، الشيلي، بورتوريكو، فورمز، جنوب إفريقيا: اؼبتحدة مشلت
  . اػبارجيةهتا كيف ذبار هباإلنتاج الصناعي التحويلي دكرا رئيسيا يف عملية التنمية االقتصادية ؿ إذا أصبح الربازيل، اؽبند،

:  الدكؿ عن باقي الدكؿ النامية باػبصائص التاليةتلكتتمٌيز 
 ؛، خاصة الصناعي االقتصادمسرعة كثبات كتَتة النمو   -   
 .(السوؽ الدكلية)توجو أغلبيتها كبو التجارة اػبارجية    -  

           الدكؿ األقل نمواضمن ىذه اجملموعة مبٌيز  ، الدكؿ النامية غير الصناعيةكتضم باقي : المجموعة الثانية-   
كىي الدكؿ اليت تعاشل من ضعف مستول تطٌورىا االقتصادم، أم الدكؿ منخفضة الدخل حسب تصنيف األمم 

  2 ةالبلتيٍتيف أمريكا  بلدا كاحدا يف إفريقيا ك23 يف آسيا ك14 بلػػػدا، 49 (حسب اإلحصائيات اغبديثة) ، كتضماؼبتحدة
 الدكؿ مهمشة يف اؼببادالت تلك تعترب .فهي شديدة الفقر كلديها اقتصاديات ضعيفة البنية ك تفتقر إذل القدرة على النمو

خارج  %0.5من الناتج احمللي اإلصبارل العاؼبي، كما أف نصيبها من الصادرات العاؼبية أقل من  %1  ؾبتمعةالدكلية إذ سبثل
 3. من كاردات االقتصاديات اؼبتقدمة%1النفط كال يتجاكز نصيبها 

  كاأللفينيات ظهرت دكؿ أخرل مثل الصُت كيف التسعينات،  اسبانيا، الربتغاؿ كاليونافظهرت يف الثمانينات 
تعبَتا عن البلداف  االقتصاديات الصاعدة أك الناشئةتستعمل الدراسات األكاديبية اليـو مصطلح . اندكنيسياتايبلندا، ، ماليزيا

سجلت معدالت مبو ، كما اؼبتوسطة الدخل اليت أخذت تتكامل بسرعة مع األسواؽ العاؼبية منذ منتصف الثمانينات
  4. يف الثمانينات كالتسعينات  مع إبقاء التضخم كغَته ربت السيطرة إذل حد كبَت بعد األزمات اؼبالية اؼبختلفة،كبَتة

 بُت اؼبنظمات الدكلية كالدراسات ، كبالتارل ربديد ما ىي الدكؿ الناشئة ككذلك فًتات تصنيفها،ىبتلف تعريف
ييركز مركز الدراسات اؼبستقبلية كاؼبعلومات .  يف التصنيف كل جهةاألكاديبية، نظرا الختبلؼ اؼبعايَت اليت تعتمد عليها

 انتهاج سياسة االنفتاح - مبو اؼبؤشرات الكلية : منها ،يف ربديده  للدكؿ الناشئة على عدة مؤشرات CEPII   5الدكلية
 مبو حصة -عدؿ أعلى من اؼبتوسط العاؼبي كحىت أعلى من الدكؿ الصناعية مبلناتج احمللي امبو -التجارم كاؼبارل 

 6يعترب صندكؽ النقد الدكرل.  ارتفاع حجم احتياطات النقد األجنيب-الصادرات الصناعية، خاصة اؼبنتجات التكنولوجية
ديفوار  الكوت، اؼبغرب، اؽبند، تونس الصُت،، مثبلن كل من  اؼبكسيك، الربازيل، األرجنتُت، الشيلي، جنوب إفريقيا

                                                           
1
 - Nyahoho, E. et autres (2006) : le commerce international, théorie politiques et perspectives industrielles .3

 ème
 

édition . Ed. Presses de l’université du Québec. p.559. Aussi Alaoui. Op.Cit. p. 14. 
2
 - CNUCED (2011) : rapport  sur les pays  les moins avancés . Nations Unis, New York. 

3
 . 52-50ص ص ،ديسمرب, ؾبلة التمويل كالتنمية"أفقر االقتصاديات يمكن أف تصّدر أكثر "(2010) مغرم غورككتيك ك ركبرت – كاترين البورغ  -
4
  .10-7ص ص. ديسمرب، صندكؽ النقد الدكرل،ؾبلة التمويل كالتنمية ،"األسواؽ الصاعدة تشب عن الطريق"(2010) ايهاف  كوزم كأسوار براساد-  

5
-  Severino, J.M, Ray, O. Op.Cit.   


 Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales, 

6
 -The Economiste (2008) « Multinationales des pays émergents: les nouveaux champions ». Problèmes 

économiques, N°2962, Janvier 2009. 
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 اؼبكسيك  ماليزيا، كتعترب األرجنتُت، الربازيل، الشيلي الصُت، مصر، اجملر، اؽبند، اندكنيسيا،كغَتىا من الدكؿ الناشئة
 1.تايبلندا دكال ناشئة بالنسبة عبميع اؼبنظمات

 20032 -1990خبلؿ الفًتة ، ؼعند مقارنة الدكؿ اؼبتقدمة كالدكؿ الناشئة يف بعض اؼبؤشرات قبد تقاربا بينها
يف الواليات اؼبتحدة، بينما كانت  %3.3 يف اؼبكسيك ك%3 يف الصُت ك %9.6معدؿ مبو الناتج احمللي اإلصبارل كاف 

 يف دكؿ %20ك يف تركيا %13 يف اؼبكسيك، %18 يف الصُت، %39 مسانبة القطاع الصناعي يف الناتج احمللي اإلصبارل
يف الربازيل %52 يف الصُت، %91 أما نسبة الصادرات الصناعية من ؾبموع الصادرات السلعية فقد كانت ،االرباد أكركيب

.   يف الواليات اؼبتحدة األمريكية% 80ك
  3:كمنو تعترب باقي الدكؿ دكال نامية تشًتؾ يف اػبصائص التالية

 ؛ضعف معٌدؿ مبو الدخل الفردم مقارنة باؼبتوسط العاؼبي -
  ؛االعتماد بشكل كبَت على القطاع الزراعي كاالستخراجي يف ربقيق الدخل -
 ؛قلة جاذبيتها لبلستثمارات األجنبية اؼبباشرة -
 ؛ترٌكز صادراهتا يف اؼبواد األكلية كاؼبنتجات الزراعية -
 .ضعف امتبلكها لرأس اؼباؿ اؼبادم كالبشرم -

دكر المنظمة العالمية للتجارة في تنظيم التجارة الدكلية كمكاسب الدكؿ النامية  :  الثالثلمبحثا
أدركت الدكؿ النامية أف العبلقات االقتصادية كالتجارية الدكلية، اليت تشٌكلت قبل اغبرب العاؼبية الثانية، قد 

فرضت عليها موقعا ىامشيا ضمنها، حيث اكبصر زبٌصصها يف اؼبنتجات األكلية كالزراعية، كالذم اكبصرت معو 
عند ؿباكلة الدكؿ اؼبتقدمة تنظيم العبلقات التجارية الدكلية عن طريق إقامة نظاـ ذبارم دكرل بعد اغبرب العاؼبية . مكاسبها

الثانية، أىًملت الدكؿ النامية أف ذلك النظاـ سيضع قواعد عادلة للعبلقات التجارية بُت صبيع الدكؿ، كالذم يبكن من 
، إالٌ أف ذلك النظاـ قد (المطلب األكؿ)خبللو أف تعٌدؿ من موقعها يف العبلقات التجارية كبالتارل تزيد من مكاسبها

 .(المطلب الثاني)كٌرس من موقعها أكثر يف تلك العبلقات، كبالتارل ضٌيق من مكاسبها يف التجارة الدكلية 

 تحرير التجارة الدكلية كمطالب الدكؿ النامية بتجارة عادلة:المطلب األكؿ
حىت تتحقق اؼبكاسب من ربرير التجارة الدكلية لدكلة ما، هبب أف تشارؾ يف كضع قواعد ربريرىا، كىذا               

ما دل وبدث بالنسبة للدكؿ النامية، إذ أبعدهتا الدكؿ اؼبتقدمة من اؼبشاركة يف إقامة النظاـ التجارم منذ بداية اؼبفاكضات 
إف قواعد النظاـ التجارم الدكرل، كإف كانت يف ظاىرىا عادلة كمنصفة عبميع الدكؿ، فإف . (الفرع األكؿ)األكذل 

ما جعل الدكؿ النامية ذبتمع  (الفرع الثاني)فبارسات الدكؿ اؼبتقدمة قد  قٌيدت استفادة الدكؿ النامية من ذلك النظاـ 
 . (الفرع الثالث)حوؿ اؼبطالبة بتجارة أكثر مراعاة لظركفها، كعليو حصلت على بعض التفضيبلت كاالمتيازات 

 

                                                           
1

-  Selon, FMI, Standard Poor’s, BNP Paribas, BCG(Boston Consulting Group) .  Severino, J.M, Ray, O. 

Op.Cit.   
2
- Nyahoho, E, et autres. Op.Cit. p560. Et  Severino, J.M. Op.Cit.                                 ؼبزيد من التفاصيل يبكن الرجوع إذل  

3
 -Krugman, P. et autres (2009) : Economie internationale. 8

ème
 édition, Ed. Pearson Education, France. p665. 

Aussi Nyahoho, E. et autres, Op.Cit. p.528. 
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   قواعدىاصياغة كمشاركة الدكؿ النامية في تحرير التجارة الدكلية: الفرع األكؿ
، كاليت هبب احًتامها من طرؼ صبيع اؼبتعاقدين الدكؿ كضعتها اليتالقواعد كاالتفاقيات من خبلؿ يٌتضح ىذا الدكر 

 .يف ربديد نتائج االتفاقياتمنو مشاركتها يف كضع تلك القواعد كمن خبلؿ أك األعضاء، كتظهر مكانة الدكؿ النامية 
جاءت أكؿ دعوة لتحرير التجارة الدكلية من طرؼ : نشأة المنظمة العالمية للتجارةك تحرير التجارة الدكلية :أكال

 بريطانيا لتنادم باغبرية لو دل تكن كما كانت ،1846سنة " قوانُت الرسـو على اغببوب"بريطانيا، حينما قامت بإلغاء 
رغم عودة اغبماية يف فًتات الحقة، إالٌ أف الدعوة إذل اغبرية . ربتل مكانة مهمة يف اإلنتاج العاؼبي كيف اؼببادالت الدكلية

التجارية جاءت مرة أخرل من طرؼ دكلة كانت ؽبا القوة العسكرية كاالقتصادية، حبيث ستسمح ؽبا تلك اغبرية بالسيطرة 
 بإنشاء منظمة 1نادت ىذه األخَتة خبلؿ اغبرب العاؼبية األكذل. على التجارة العاؼبية، كىي الواليات اؼبتحدة األمريكية

 خبلؿ اؼبؤسبر االقتصادم العاؼبي، ٍب يف اؼبؤسبر الدكرل السابع للدكؿ 1927للتجارة العاؼبية، كأعيد طرحها مرة أخرل سنة 
حىت ، 1941، كٌجدد الفكرة كل من الرئيس األمريكي ركزفلت كرئيس الوزراء الربيطاشل تشرشل سنة 1933األمريكية سنة 

  .يتمٌكنا من الوصوؿ إذل اؼبواد األكلية بأرخص األسعار
انتهاء اغبرب العاؼبية الثانية كخركج معظم دكؿ أكركبا منها باقتصاد مدٌمر، ظهرت اغباجة إذل رؤكس أمواؿ ب

 كألف الواليات اؼبتحدة األمريكية استفادت من اغبرب .كمنظمات دكلية إلعادة العمىار كإعادة تنظيم االقتصاد العاؼبي
 إلهباد الصيغة اؼببلئمة برتُت ككدز يف 1944كظهرت كأكرب قوة اقتصادية، فقد دعت الدكؿ األكركبية إذل مؤسبر دكرل سنة 

كانت   2.إلدارة النظاـ النقدم الدكرل، كنظاـ التمويل الدكرل ككذلك ربقيق االستقرار يف أسعار الصرؼ كالتجارة الدكلية
، ٍب ربقيق العاؼبيتلك الدعوة ألجل ربقيق مصاحل الواليات اؼبتحدة األمريكية أكالن إلحكاـ سيطرهتا على االقتصاد 

 كدبقتضى ذلك اؼبؤسبر ًب إنشاء صندكؽ النقد الدكرل كالبنك الدكرل لئلنشاء .كبدرجة أقل مصاحل باقي الدكؿ األكركبية
  .التجارة العاؼبيةكالتعمَت، بينما تأخر االتفاؽ على إقامة منظمة عاؼبية تدير شؤكف 

 بناء على مقًتح من الواليات اؼبتحدة ،كاالجتماعي لؤلمم اؼبتحدة أصدر اجمللس االقتصادم 1946يف سنة 
ميثاؽ " أك  "ميثاؽ ىافانا" كصدر عنو 1947األمريكية، توصية بعقد مؤسبر دكرل للتجارة، عيقد ذلك اؼبؤسبر يف ىافانا سنة 

 خوفا من فقداف سيادهتا يو، إالٌ أهنا دل تصادؽ علاقًتحتو أف الواليات اؼبتحدة األمريكية ىي اليت كمع 3،"التجارة الدكلية
 اليت كانت -عيٌوضت فكرة إنشاء منظمة عاؼبية بعقد مؤسبر دكرل، بعيدا عن إشراؼ األمم اؼبتحدة. على ذبارهتا اػبارجية

فعيقد -  كمنها اؼبتخلفة كىذا ما دل تكن تريده الواليات اؼبتحدة األمريكية، بُت مطالب كل البلداف إذل حد ماستٌوفق
لتحرير التجارة دكرل دبثابة نظاـ  " االتفاقية العامة للتعريفات كالتجارة" كأيعلنت  (1947) نفس السنة يفيف جنيف  اؼبؤسبر

 1دخلت حيز التطبيق يف ك   دكلة23صادقت على االتفاقية . ع التعديبلتالدكلية استنادا إذل ما جاء يف مؤسبر ىافانا ـ
 من التخفيضات دمنذ ذلك التاريخ عيقدت ٌعدة جوالت للتفاكض حوؿ اؼبزمك ،إلزامية مع أهنا دل تكن ،1948جانفي

" اعبوالت ىي جولة األكرغوام كاليت كاف من أىم نتائجها إنشاء تلك اعبمركية كاؼبزيد من ربرير التجارة، ككانت أىم 

                                                           
1

 اجمللداقتصادية ؾبلة أفاؽ  ."منظمة التجارة العالمية كأثارىا االقتصادية في الدكؿ النامية "(2004)غازم صاحل ؿبمد الطائي كأضبد إبراىيم منصور - 
 .دكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة. الصناعةالتجارة ك، مركز البحوث كالتوثيق كارباد غرؼ 77-53، ص ص97، العدد 25

2
 .85صمرجع سابق، عادؿ مهدم  -
              .17-12ص .  دار الثقافة، األردفمنظمة التجارة العالمية :(2006) سهيل حسن الفتبلكم- 2
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كىكذا جاءت ىذه االتفاقية منسجمة .  دكلة متقدمة كنامية117 لتضم 1994 أفريل 15بتاريخ  "المنظمة العالمية للتجارة
 .مع مصاحل الدكؿ الرأظبالية

ىىدىؼ االتفاؽ العاـ للتجارة  : االتفاؽ العاـ كفي إنشاء المنظمة العالمية للتجارةصياغة مشاركة الدكؿ النامية في :ثانيا
 كبالتارل ربقيق التنمية كرفع اؼبستول اؼبعيشي لشعوب الدكؿ ،من البداية إذل ربرير اؼببادالت التجارية على اؼبستول العاؼبي

 1  دكلة11 عدد الدكؿ اؼبتخٌلفة اؼبوقٌعة على االتفاؽ العاـ كاف إف.  دكف سبييز بُت دكؿ متقدمة كأخرل متخٌلفة،اؼبشاركة
ما  على حسب من اؼبنتظر أف يكوف ؽبذه اجملموعة دكرا يف ربديد بنود االتفاؽككىو يبثل نصف عدد الدكؿ اؼبوقٌعة، 

شبرة زبطيط الدكؿ الرأظبالية كعلى " الغات"، إالٌ أف الواقع كاف ـبالفا لذلك، إذ تعترب اتفاقية "اؼبشاركة"يقتضيو مفهـو 
 .العاؼبيمن خبلؽبا توسيع سيطرهتا على االقتصاد رأسها الواليات اؼبتحدة األمريكية اليت أرادت 

احتٌجت الدكؿ النامية على عدـ استفادهتا من النظاـ التجارم العاؼبي " الغات " خبلؿ اعبوالت اليت عقدهتا أمانة 
كتوفَت  سبٌكنها من االحتفاظ دبا يكفي من اؼبركنة يف ىيكل تعريفاهتا  2يف ربقيق تنميتها، كعليو مينحت معاملة تفضيلية

إذل  باإلضافة ،اؼبدفوعاتللحفاظ على توازف ميزاف الواردات اغبماية إلقامة صناعة ؿبلية، ككذلك تطبيق قيود كمية على 
أف  على إف اؼبعاملة التفضيلية للدكؿ النامية من طرؼ الدكؿ اؼبتقدمة، ما ىو إالٌ اعًتاؼ من طرفها. تسهيبلت أخرل

 إف. االتفاقيةتلك الدكؿ ليست يف مستول تطٌورىا، كبالتارل ليست على مستول ربٌمل االلتزامات اليت جاءت هبا 
ا دل تشارؾ  أنويعٍتكىذا ،  كإمبا جاء بعد احتجاجها،ؤخذ بعُت االعتبار عند كضع االتفاقيةتي الدكؿ النامية دل خصوصيات 

 مع ةأٌب منسجمت كمن الطبيعي أف ىا،كضع ب الدكؿ اؼبتقدمة، كإمبا انفردتالقواعد العامة للنظاـ التجارميف كضع 
كما دعت الدكؿ األكركبية لعقد مؤسبر جنيف  كما أف الواليات اؼبتحدة دل تدعو الدكؿ النامية. ؼبصاغبهاة أىدافها كؿبقق

، ىذا ما يدفعنا للتأٌكد من أف الدكؿ النامية دل تشارؾ يف صياغة بنود االتفاؽ، كإمبٌا كانت ؾٌبرد دكال موقٌعة عليو 1947
.  صبغة الدكليةئولتوسيع دائرة اؼبشاركة كإعطا

كانت لقد .  الدكر الرئيسي يف ربديد موضوع االتفاقيات خبلؿ اعبوالت اؼبتتاليةتؤدمظلت الدكؿ الصناعية 
لوضع  ،دكف إعبلفالواليات اؼبتحدة األمريكية كدكؿ اجملموعة االقتصادية األكركبية ذبتمع بعيدا عن كل الدكؿ النامية كمن 

جدكؿ أعماؿ اؼبفاكضات كصياغة مسودات االتفاقيات اليت هبرم إقرارىا يف االجتماعات الرظبية، دكف السماح بإدخاؿ 
             خاصة، استمر احتجاج الدكؿ النامية كأصبح صوهتا مسموعا أكثر بتقٌدـ اؼبفاكضات3.أم تعديبلت جوىرية عليها

         هتانظرا لضعف حصك .دـ تنميتهايخاألمم اؼبتحدة، كمع ذلك بقيت مهمشة يف إيصاؿ كفرض مطالبها دبا إطار يف 
رغم استمرار – يف مفاكضات اعبولة األخَتة للغات  دخل أيضاتيف التجارة العاؼبية كضعف قدراهتا التفاكضية، فهي دل ت

 الدكؿ اؼبتقدمة  فرضتلقد. كأطراؼ مشاركة باؼبعٌت اغبقيقي كعلى قدـ اؼبساكاة مع الدكؿ اؼبتقدمة- ارتفاع عددىا 
 كذبعلها تقبل بكل ما يهتفق من موقفها  حىت تضعفعلى الدكؿ النامية 4كاالقتصاديةالسياسية من الضغوطات  العديد
أف ىذه األخَتة تضع من بُت أىدافها اؼبزيد   مرة أخرل دل تضع قواعد إنشاء اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، رغما كمنو فإنو عليو،

رٌكز على اؼبصاحل " الغات" كبالتارل فإف صياغة اتفاقية .النامية منهاباػبصوص من التحرير دبا ىبدـ مصاحل صبيع الدكؿ ك
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 .غازم صاحل ؿبمد الطائي، مرجع سابق -
2

 .46ص. القاىرة،  اعبزء األكؿ، دار النهضة العربية.دراسة اقتصادية تشريعية: اتفاقيات التجارة العالمية :(2001)أضبد جامع  -
3

 .24سهيل حسُت الفتبلكم، مرجع سابق، ص- 
4

 .127ص .  القاىرة، دار النهضة العربية دراسة في منهجية كآليات التبادؿ االقتصادم الدكلي المعاصر: التبادؿ الدكلي :(2002) معماد ؿبمد الليث- 
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 النفوذ االقتصادم كالسياسي للدكؿ الصناعية  عن دل ييغن للدكؿ النامية التمثيل العددم، كأفالتجارية للدكؿ الصناعية
أف ربقق مطالب  العاؼبية للتجارة  من اؼبنظمة إذاال يبكن أف ننتظر. اليت حٌددت موضوعات االتفاقية كبالتارل نتائجها

 كضع أسسها، كال يبكن للدكؿ اؼبتقدمة أف تسعى لتحقيق مصاحل الدكؿ النامية اليت أبعدهتا تشارؾ يفكمصاحل دكؿ دل 
.  إقامة نظاـ ذبارم دكرلالفعلية يفمن اؼبشاركة عمدا 

  قواعد تنظيم التجارة الدكلية كخرقها من طرؼ الدكؿ المتقدمة:الفرع الثاني
أك األعضاء " الغات"بُت صبيع اؼبتعاقدين يف اتفاقية   ضوابط تنظيم التجارة،قواعد تنظيم التجارة الدكليةتيلخص  

 لنقارف بُت ما نصت عليو نظريا كإمكانية استفادت الدكؿ ،نستعرض ىذه القواعد. للتجارةالعاؼبية اؼبنضمُت إذل اؼبنظمة 
كبالتارل معرفة  ككيف انعكس ذلك على الدكؿ النامية ، خاصة بالنسبة لبلستثناءات،النامية منها، كبُت ما ًب تطبيقو فعبل

. مدل احًتاـ الدكؿ الواضعة ؽبا عند تطبيقها الواقعي

. ألحكاـؿؼببادئ ٍب ؿ سنتطرؽالقواعد يف اؼببادئ كاألحكاـ، ؽبذا ىذه تتمثل  :قواعد تحرير التجارة الدكلية: أكال
 :ك ىي اؼببادئ اليت أقرهتا االتفاقية يف ربرير التجارة، كاليت تتمثل فيما يلي :مبادئ تحرير التجارة الدكلية- 1
 :الذم يتحقق بشرطُت نباك : مبدأ عدـ التمييز-أ

 أف أية ميزة ذبارية يبنحها طرؼ متعاقد يف االتفاقية ،كيعٍت ىذا الشرط: شرط الدكلة األكلى بالرعاية 
   كيهعترب ميزة.لدكلة ما، أك ألم منتج مىصدريه بلد آخر متجو إليو، ستيمنح كدكف شرط لباقي األطراؼ

    على حسب ىذا الشرط1.كل إجراء من شأنو أف يساىم يف ربرير التجارة الدكلية كفتح األسواؽ
، كغَتىا من التسهيبلت على السلع كاػبدمات فإف صبيع الدكؿ ستستفيد من التخفيضات اعبمركية

. دبا يضمن انتقاؽبا بكل حرية يف األسواؽ، سواء كاف مصدرىا دكال متقدمة أك نامية
 :تتمثل يف (صاحل الدكؿ اؼبتقدمة عند تطبيقهاالقواعد ؿداية ربويل ب)  استثناءاتعلى ىذا الشرطكضعت االتفاقية 

 االندماجات االقتصادية كاليت تشمل االربادات اعبمركية كمناطق التجارة اغبرة؛: االستثناء األكؿ- 
 .1966 كالذم أدرج يف جولة طوكيو سنة .كىو اؼبعاملة التفضيلية للدكؿ النامية: االستثناء الثاشل- 
 يعٍت ىذا الشرط أف تىلقى السلع األجنبية اؼبستوردة نفس :شرط المعاملة الوطنية للمنتجات األجنبية 

 كمنو فإف اؼبنتجات الوطنية . بعد خضوعها للتعريفة اعبمركية،معاملة اؼبنتجات الوطنية اؼبماثلة ؽبا
تؤدم   ظركؼ اؼبنافسة، حبيث ال هبوز إخضاعها ألعباء مالية كإدارية إضافيةستواجو نفسكاؼبستوردة 

 2.إذل توفَت اغبماية للمنتجات احمللية يف مواجهة تلك اؼبستوردة
غراض حكومية أكقد كرد على ىذا الشرط استثناءا كحيدا كىو اؼبشًتيات اغبكومية للمنتجات، بشرط استخدامها يف 

  . أك بقصد استخدامها يف إنتاج سلع تباع ذباريا،كليس بقصد إعادة بيعها ذباريا
ييلـز ىذا اؼببدأ الدكؿ اؼبنظىمة إذل االتفاقية استخداـ التعريفة  :الرسـو الجمركية فقطعن طريق  مبدأ الحماية -ب

اعبمركية كوسيلة كحيدة لتقييد حركة التجارة بُت الدكؿ، كبالتارل ال هبوز استخداـ القيود غَت التعريفية، كأنبها القيود 
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 .48أضبد جامع، مرجع سابق، ص - 

2
 .54، صنفسورجع ادل - 
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 فالقيود غَت التعريفية عادة ما تيعٌتم . كأف تتم اؼببادالت التجارية بكل شفافية 1،الكمية كتراخيص االستَتاد كالتصدير
الصورة أماـ اؼبتعاملُت يف التجارة الدكلية، كبالتارل ربدي من قدرة اؼبصٌدرين كاؼبستوردين على ازباذ القرارات الصحيحة 

:  ىي استثناءات ىذا اؼببدأ أيضاكيتضمن
          تقييدية مربىرة على أساس ضبايةإجراءات ات أف تتخذ م لكل دكلة طرؼ يف االتفاؽ وبق:االستثناء األكؿ- 

. كاليت تتمثل يف صحة األفراد كاغبيواف، ضباية النبات، ذبارة الذىب ككل األشياء الثمينة كضباية الًتاث" اؼبصلحة العامة" 
 إذ  يبكن للدكؿ النامية ،(12اؼبادة )كقد كرد علػى القيود اػباصة بوقاية ميزاف اؼبدفوعػات : االستثناء الثاشل- 

، خاصة          للمحافظة على توازف ميزاف مدفوعاهتاالواردات ، أف ربصل على إذف االحتفاظ بالقيود الكمية على ااستثناء
  2.يف إطار سياسات التعديل اؽبيكلي اؼبفركضة عليها من البنك الدكرل كصندكؽ النقد الدكرل لتخفيض مديونيتها

رغم أف التعريفات اعبمركية تعترب  :الجوالتمن خالؿ للرسـو الجمركية كالمتبادؿ   مبدأ التخفيض العاـ كالمتتالي-ج
 اؼببادالت الدكلية،  ؽبذا فإف لتوٌسع إالٌ أهنا تعترب من جهة أخرل معرقلة ،"الغات"ىي الوسيلة الوحيدة اؼبفٌضلة يف إطار 

ربرير التجارة بتخفيض تلك التعريفات بقدر اإلمكاف، كبطريقة مرحلية يف إطار زيادة ىدؼ االتفاقيات التجارية ىو 
  3:ىي كعليو فإف تلك التعريفات زبضع لقواعد .اعبوالت اؼبتتالية

 ؛ربديد مستول التعريفات بشكل فردم أك ثنائي، كإمٌبا يف إطار مفاكضات متعددة األطراؼ ال هبب-
 إالٌ يف إطار مفاكضات ،توحيد التعريفات اؼبتفق عليها، كبالتارل ال هبوز ألم طرؼ تعديل ما ًب االتفاؽ عليو- 

 ؛جديدة أك يف ظل ظركؼ استثنائية
م كاؼبستمر ؽبا، كأيضا زبفيض كل اإلجراءات األخرل اليت من شأهنا أف تقيٌػد اؼببادالت ػالتخفيض التدريج- 

. التجارية الدكليػة
  تقدـ، أف أف تتم تلك التخفيضات بصفة تقابلية، أم البد لؤلطراؼ اليت استفادت من التخفيضات اؼبٌقدمة-

 زبفيضات معادلة يف أنبيتها، كىذا حىت ال تستفيد أطراؼ على حساب أطراؼ أخرل ربقيقا ؼببدأ اؼبنافع اؼبتبادلة بدكرىا 
. الدكليةالتجارة يف ربرير 

، كيقصد بو التزاـ أعضاء اؼبنظمة بنشر كل القوانُت 1994أيضيف ىذا اؼببدأ يف اتفاقية  :الشفافية مبدأ- د
كاللوائح كالقرارات كاإلجراءات الوطنية لبلٌطبلع عليها من طرؼ باقي األعضاء، كاليت تكوف ؽبا صلة بالتطبيقات العامة 

.     كاليت يؤدم إفشاؤىا إذل إغباؽ الضرر باؼبصلحة العامة4 ماعدا اؼبعلومات السرية،لبلتفاقية
  :كتتمثل يف األحكاـ اليت تنظم عملية ربرير التجارة: الدكليةالتجارة أحكاـ تنظيم - 2
 تنازؿ عن إيراد ساعدة مالية ؼبنتجاهتا، أكدلمثل الدعم يف تقدصل أم دكلة تم :تجنب دعم المنتجات- أ

         يؤدم الدعم. ، بتخفيض أسعارىا اصطناعياالعاؼبيةكاإلعفاءات الضريبية، فبا يؤدم إذل تقوية مركزىا اؼبارل يف السوؽ 
 كما قد يؤدم ىذا . دعما ؼبنتجاهتاتقدـكاليت ال  إذل تشويو اؼبنافسة اغبرٌة، حيث يضر باألطراؼ اؼبصٌدرة لنفس اؼبنتج

ر تقدصل الدعم سواء ظييح. العاؼبيإذل زبفيض الواردات من اؼبنتج اؼبدٌعم، حيث يكوف السعر احمللي أقل من السعر  الدعم
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 على أف ال يؤدم ىذا ،  مع مراعاة أكضاع الدكؿ النامية ،كاف عاما كدعم الدخل أك السعر أك خاصا كدعم الصادرات
ر ظال تحاالتفاقية ف إ 1.يف ذبارة ىذا اؼبنتج" نصيب عادؿ" الدعم إذل زيادة صادرات أم طرؼ من أم منتج أكثر من 

تقدصل الدعم العمومي، كىو الدعم اؼبسموح بو، كاؼبتعلق بالدعم اؼبقٌدـ لربامج البحوث كالتطوير اليت تقـو هبا الشركات 
 كقد ،الشاملةكمؤسسات التعليم اؼبتعاقدة مع تلك الشركات، كذلك الدعم اؼبمنوح لؤلقاليم األقل مبوا يف إطار التنمية 

  . مٌدة أطوؿ إليقاؼ الدعم احملظور94" الغات"مينحت الدكؿ النامية يف إطار 
 هبدؼ اخًتاؽ ،اإلغراؽ ىو بيع بضاعة أجنبية يف البلد اؼبستورد بأسعار أقل من تكلفتها: مكافحة اإلغراؽ -ب

  أسواؽ التصدير على اؼبدل الطويل كتشكيل احتكار ؽبذه السلعة، أك كاستجابة قصَتة اؼبدل النكماش السوؽ احمللية
 خاصة الدائم منو، إذل إغباؽ الضرر ، يؤدم اإلغراؽ 2.فيباع الفائض من اإلنتاج يف اػبارج بسعر منخفض للتخلص منو

. بالصناعات احمللية للبلداف األخرل اليت تنتج نفس السلعة أك سلع مشاهبة، كمنو التأثَت على اؼبنافسة يف األسواؽ احمللية
 أف اؼبغرؽ على، فرض رسم على اؼبنتج لواغبق للدكلة اليت تعرضت االتفاقية  تعطي ،من أجل مواجهة أثاره أك منع حدكثو

يًتتب على اإلغراؽ نفس نتائج الدعم، ألنو يؤدم إذل زبفيض سعر السلعة اصطناعيا  3.ال يتجاكز مقداره ىامش اإلغراؽ
كيف ظل اتفاقية مراكش ، كعلى حساب صادرات دكلة أخرل، كتصبح سوؽ اؼبنتج سوقا احتكارية أك شبو احتكارية

  .أضرارهحجم  أصبحت ىناؾ عبنة ـبتصة ىي اليت ربٌدد كجود اإلغراؽ من عدمو ك 1994
 كل أيضا كيستهدؼ  ما، منتج من اؼبستوردة  لكمياتا تقييد يعٍت كالذم :منع استخداـ القيود الكمية- ج

 األعلى اغبد أك الصادرات ألسعار األدسل اغبد ربديد التصدير، أك االستَتاد تراخيص مثل اؼبماثل، التأثَت ذات اإلجراءات

                           تفادم أجل من مؤقتة، تكوف أف هبب كاليت الكمية القيود إذل باللجوء تسمح اليت االستثناءات جاءت .الواردات ألسعار

 "اؼبؤقت اإلنتاج من الفائض" امتصاص أجل من الزراعي اجملاؿ يف أك األساسية، كاؼبواد الغذائية اؼبواد ندرة يف  "اغبرج الوضع "
 القيود كل ربويل هبب  ذلك، ماعدا 4النامية، بالدكؿ اػباص الوضع كىو اؼبدفوعات، ميزاف توازف على للحفاظ ككذلك

. صبركية قيود إذل الكمية
 أكضحقواعد ربرير التجارة الدكلية ؿ التحليل النظرمإف  : تحرير التجارة الدكليةلقواعد خرؽ الدكؿ المتقدمة :ثانيا

العادلة   مدل حرص الدكؿ اؼبتعاقدة على ربرير التجارة الدكلية كفق آليات تضمن الشفافية يف التعامل، كربقق اؼبنافسة 
 كدكف سبييز بُت دكؿ متقدمة ،كما أف االستثناءات على تلك اؼببادئ كاألحكاـ تسمح عبميع الدكؿ. صبيع الدكؿبُت
 أك يف إطار 1947 االتفاؽ العاـ سواء لسنة إف.  بوضع قيود على ربرير ذبارهتا للحفاظ على اقتصادياهتا،ناميةأخرل ك

 سبييزية ضد الدكؿ النامية، بل على العكسإجراءات  ، أك دل يتخذ صراحة،، دل ينص صراحة1994جولة األكرغوام سنة 
 اؼبمارسات إف .من ذلك، فقد نصت االتفاقيات اؼبتتالية خاصة جولتا كيندم كطوكيو على بعض اؼبزايا للدكؿ النامية

- رغم أهنا ىي اليت كضعتها-  تؤكد خركجها عن كل اؼببادئ كاألحكاـ اتالتفاقيؿالواقعية للدكؿ اؼبتقدمة عند تنفيذىا 
 كمنو  خاصة يف اجملاالت اليت تتمتع فيها دبزايا نسبية،،من أجل ربقيق مصاغبها، كاستمرار ربطيم االقتصاديات النامية

                                                           
1

  .65أضبد جامع، مرجع سابق، ص- 
2

 .292صالدار اعبامعية، اإلسكندرية .  من أكرغوام لسياتل كحتى الدكحة:الجات كآليات منظمة التجارة العالمية: (2003)عبد اؼبطٌلب عبد اغبميد  -
3
 .66أضبد جامع، مرجع سابق، ص - 

4
- Rosiak, P. Op.Cit. p.102. 
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 لتأكيد ذلك نورد بعض تلك اؼبمارسات على سبيل .يصبح االستثناء ىو أصل تطبيق القاعدة بالنسبة للدكؿ اؼبتقدمة
. اؼبثاؿ ال على سبيل اغبصر، ألنو ال يبكن حصرىا، كما أهنا ال تزاؿ مستمرة

              إالٌ أف كلالسابقة، قواعد اؿرغم أف دعم اؼبنتجات كالصادرات ىو ؿبظور حسب  : الدعم الزراعي-1
 خاصة كأف ىذا ،من الواليات اؼبتحدة األمريكية كدكؿ االرباد األكركيب ال يتوقفاف عن تقدصل الدعم اؼبباشر للقطاع الزراعي

 مليار 133قيمة الدعم الزراعي يف دكؿ االرباد األكركيب كانت أكثر من إف . القطاع يشكل ميزة للدكؿ النامية الزراعية
  كما أف الدعم اؼبباشر للتصدير اؼبقٌدـ 1 من الناتج احمللي اإلصبارل ؽبا،%2.2 أم ما يبثل حوارل 1992دكالر سنة 

كيعترب   (بعد اتفاؽ األكرغوام) 1999مليػار دكالر سنة  22 ك1997 مليار دكالر يف سنة 7للفبلحُت األمريكيُت ذباكز 
كاليت " Cairns" كما تقـو بتدعيم ىذا القطاع، كلكن بشكل أقل ؾبموعة  2.اؼبصدر األمريكػي األكثر دعما يف العالػم

   دكلة مصٌدرة صافية للمنتجات الزراعية، كىي األرجنتُت، اسًتاليا، كندا، نيوزيلندا، الربازيل، الشيلي، كمبوديا14تضم 
كبالتارل فإف ىذا الدعم سيجعل اؼبنتجات الزراعية  3،  اجملر، اندكنيسيا، ماليزيا، الفلبُت، تايبلندا كاألكرغوام،فيجياؿ

 تدىوره يف البلداف النامية  فبٌا يعٍت  فبا ىبلق منافسة غَت عادلة،العاؼبيةللدكؿ السابقة أكثر قدرة على اؼبنافسة يف األسواؽ 
 .ذات اإلمكانيات الزراعية اؼبتواضعة كىو عكس ما تنادم بو الدكؿ اؼبتقدمة

            ضباية الصناعات احمللية من الواردات اؼبنافسة اللجوء من أجل  19ذبيز اؼبادة  : اإلجراءات الوقائية-2
التزامات الطرؼ الوقائية يف تعليق اإلجراءات  كتتمثل ،"الظركؼ االستثنائية" ربت مظلة " الوقائية اإلجراءات "إذل  

 4.اؼبتضرر كليا أك جزئيا، أك سحب التنازالت أك تعديلها يف ؾباؿ خفض التعريفات اعبمركية
 بتطبيق اإلجراءات الوقائية كٌلما رأت أف اقتصادياهتا تتعرض ،استفادت الدكؿ الصناعية من ىذا االستثناء

مبادئ حىت ضد الدكؿ ؿ ؿخرقاكتعترب أكثر دكلة )طٌبقت الواليات اؼبتحدة األمريكية  85-81 ففي الفًتة .للمنافسة
 إجراءا ضبائيا ضد صبيع الدكؿ فيما ىبص كارداهتا من اؼبنسوجات كاؼبنتجات اعبلدية 152حوارل  (اؼبتقدمة األخرل

 إجراء 87كاػبشب كالورؽ كاؼبطاط كالسلع الكيماكية كالصلب كاؼبعادف كمعدات النقل كاآلالت، كيف نفس الفًتة طٌبقت 
  5.ضبائيا ضد الدكؿ حديثة التصنيع لنفس السلع السابقة

 كاليت انعكست بشكل مباشر على اقتصاديات "الغات" أشهر  انتهاكات قواعد  من إف  :اإلجراءات الرمادية -3
       " الغات" كيقصد هبا تلك اؼبمارسات اليت ذبمع بُت اػبركج عن  قواعد ،"الرماديةاإلجراءات "ىي الدكؿ النامية
 أف ىذا التقييد ىو دبوافقة على أساس التقييد الكمي للواردات كالذم ىو ؿبظور، كبُت احًتاـ تلك القواعد على أساس 

  6.أطراؼ االتفاؽ
   لدكؿ اؼبتقدمة ؿصناعات احملليةباؿ يستطيع أف يضر ،ينظر للدكؿ النامية على أهنا منافسا حقيقيا يف ؾباؿ النسيج

يف البداية التفاؽ قصَت القطاع  خضع ".الغات" لسلسلة من الًتتيبات خارج قواعد 1961ؽبذا فقد خضع منذ سنة 
                                                           

1
 .54على إبراىيم، مرجع سابق، ص  - 
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 - Rosiak, P. Op.Cit. p. 135. 

  
3
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6
 .46على إبراىيم، مرجع سابق، ص - 
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ٍب عٌوض باتفاؽ  (الذم خٌص اؼبنتجات القطنية فقط) 1961سنة " العاؼبيةاؼبنسوجات " ك ىو اتفاؽ 62-61اؼبدل 
         1.(كل اؼبنسوجاتعندىا كمشل ) 1974سنة " األلياؼ المتعددة"كالذم عٌوض بعدىا باتفاؽ  73-62طويل اؼبدل 

           للحد ،صبع االتفاؽ بُت الدكؿ الصناعية كالدكؿ النامية اؼبصٌدرة األساسية للمنسوجات كاؼببلبس من أجل تقييد ذبارهتا
 خرقا ذلككيعترب  2.من منافستها كإعاقة تطوير صادراهتا، ؼبا تتمٌتع بو من ميزة نسبية بفضل البفاض تكلفة اليد العاملة

  الناميةالدكؿ  كأيضا ؼببدأ عدـ التمييز، حيث كاف ىناؾ سبييزا ضد ،ؼببدأ التعريفة اعبمركية كوسيلة كحيدة للحماية التجارية
     مليار دكالر900، أم مػا يقارب سنويا مليار دكالر 48 تقٌدرىا اؼبنظمات الدكلية حبوالػي مداخيلكالذم حرمها من 

 3.إذل بداية التسعينات
اإلجراءات خلق عوائق للمبادالت، ىي من أجل   اؼبتقدمةاليت استعملتها الدكؿ"  الرماديةاإلجراءات" من بُت 

 بفتح مركز 1982اليت ازبذهتا فرنسا سنة اإلجراءات ؾبموعة من بينها .اإلدارية كاعبمركية الثقيلة للتقليص من االستَتاد
 للحد من السيارات الفرنسية اؼبستوردة كىو ما عبأ إليو الياباف أيضا  4موحد للجمركة لعرقلة استَتاد اؼبسٌجبلت اليابانية،

من ىنا يتأكد أف الدكؿ اؼبتقدمة ال تفتح اجملاؿ  5. يوما من اإلجراءات30اليت كاف اإلفراج عنها من اعبمارؾ يستلـز ك
. ىا إف دل تكن كل، إالٌ إذا كانت سبتلك أكرب اؼبزايا كربقق أعظم اؼبكاسب، للمنافسة
               كردت استثناءات من مبدأ استخداـ التعريفة اعبمركية كحدىا كوسيلة للحماية :استعماؿ القيود غير التعريفية -4

             ألم طرؼ يواجو تدىورا جسيما يف احتياطاتو النقدية أك يواجو احتماؿ حدكث " 12اؼبادة "كىو ما أجازتو 
أك يف حالة  .اػبارجيةىذا التدىور، أف يفرض قيودا كمية على كارداتو أك قيمتها، إذل أف يستعيد التوازف يف مدفوعاتو 

  أك للتخٌلص من فائض مؤقت من تلك اؼبنتجات،إذا كاف ذلك ضركريا للتخفيف من العجز يف اؼبواد الغذائية التصدير
 اإلنساف ألم طرؼ ازباذ إجراءات ضركرية غبماية األخبلؽ العامة أك غبماية صحة" 20اؼبادة "كما ذبيز   6.ؿبليا

  7.الوطٍتازباذ نفس اإلجراءات غبماية األمن " 21اؼبادة "كاغبيواف كالنبات كذبيز 
ظبك التونة  عندما أرادت تضييق استَتاد 1991استعمل ىذا االستثناء من طرؼ الواليات اؼبتحدة األمريكية سنة 

بسبب ك إذل حجة أف ىذا السمك يتم اصطياده يف مياه متنازع عليها، كمع ذلك فإف التقارير من اؼبكسيك، فاستندت
             كما قٌيدت االستَتاد ،الضغط األمريكي دل تتطرؽ بأف االستثناءات كانت على السلع كليس على طريقة إنتاجها

 8. حبجة عدـ احًتامو للمعايَت األمريكية1994من اإلرباد األكركيب يف سنة 
أثناء مفاكضات جولة األكرغوام، طلبت الواليات اؼبتحدة األمريكية  : عدـ تطبيق شرط الدكلة األكلى بالرعاية-5

عدة استثناءات من تطبيق شرط الدكلة األكذل بالرعاية، يف كل من قطاع النقل البحرم كالنقل اعبوم كخدمات 
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كما أبدل الياباف عدـ رغبتو يف ربرير . رادات أف تقٌدـ تنازالت على أساس ثنائيأاالتصاالت كاػبدمات اؼبالية، حيث 
  1.كاعًتضت الدكؿ األكركبية على ربرير خدمات اؼبرئيات كالصوتيات ،أسواقو اؼبالية

حىت يبكن للدكؿ اؼبتقدمة 2مصطلحات غَت دقيقة، االتفاقياتاستعملت  : استعماؿ مصطلحات غير كاضحة-6
 أف االتفاقية منعت اإلغراؽ إذا كاف يف شكل  تلك اؼبصطلحات، من بُت.استعماؽبا كقت ما رأت يف ذلك مصلحة

 دكف ربديد ما ىي ىذه اؼبمارسات الضارة، كبالتارل أعطت للدكؿ ؾباال لتطبيق بعض ،"ذات طبيعة ضارة"فبارسات 
تو، حسب          مكافح ك إغراؽ سلعة ما من عدمو إثبات أماـ الدكؿ النامية يف أفاإلشكاؿطرح م. أشكاؿ اإلغراؽ

 عاجزة عن إثبات ستكوف كألف إمكانياهتا ضعيفة ، يستلـز موارد مالية كبشرية تكوف مؤىلة ككافية،االتفاقية تتطلبو ما
  .عن سلعة كطنية مصدرة تتعرض لشكول اإلغراؽ حدكث اإلغراؽ أك الدفاع 

  لفرع "خسائر معتبرة"لئلجراءات اؼبضادة لئلغراؽ، هبب أف يسبب أك يهدد بالتسبب يف حىت يبكن تربير اللجوء 
اليت بلد ما، سواء كاف ىذا الفرع موجودا أك أف إنشاءه سيتأخر بسبب اإلغراؽ ، دكف ربديد معٌت خسائر معتربة، كؿإنتاج 

  .الوطنيةستخضع لتقدير كل دكلة تريد أف تتخذىا مربرا غبماية السوؽ 
 دكف ربديد ، يف احتياطاتو النقدية"تدىورا جسيما" كذلك إعطاء اغبق للدكؿ أف تلجأ للقيود الكمية إذا حدث 

كغَتىا من اؼبصطلحات غَت  ،"المصلحة العامة" ك"ستثنائيةإلاالظركؼ    "مىت يعترب ذلك التدىور جسيما، أك يف حالة 
.   الواضحة اليت ارتكزت عليها الدكؿ اؼبتقدمة يف خرؽ قواعد االتفاقية

 اإجراء اؼبتعاقدة للواليات اؼبتحدة األمريكيةاألطراؼ  منػحت 1949منذ سنة  :تقييد الواردات ك الصادرات- 7
استثنائيا يسمح ؽبا بتقييد استَتاد اؼبنتجات اللبنية كالزراعية، على عكس مػا نصت عليو اؼببادئ، كمن ٍب اتبعت العديد 

    3."الغات" نفػس اإلجراء دكف الرجوع إذل أمانة الدكؿمن 
كاليت  - دكؿ جنوب شرؽ آسيا تواجو منافسة مندكؿ أكركبا كالواليات اؼبتحدة األمريكيةأصبحت عندما 

 زادت أنبية ضباية الصناعات احمللية من اؼبنافسة، كبالتارل دل يصبح أماـ الدكؿ -استطاعت غزك أسواؽ الدكؿ اؼبتقدمة 
 كالتوٌسع االختيارم للواردات ،االختيارم للصادراتاؼبنافسة عن طريق التقييد  تلك الصناعية إالٌ أف تلجأ إذل اغبد من 

 كما فرضت الواليات اؼبتحدة األمريكية ؼبواجهة اؼبنافسة   4. لصاحل الدكؿ الناشئةاؼبدفوعات للتخفيف من ميل ميزاف 
            أيضا عبأت دكؿ االرباد األكركيب   2002.5قيودا على استَتاد اغبديد كالصلب من االرباد األكركيب كالياباف يف سنة 

 لدكؿ االرباد" بالسياسة الزراعية اؼبشًتكة" إذل تقييد الواردات الزراعية من الدكؿ اؼبتقدمة كالنامية يف إطار ما يسمى 
      6."الغات"كبالتارل استبعاد قطاع الزراعة من اؼبنافسة الدكلية كمن التحرير حسب قواعد 

             كاف وبق لكل طرؼ متضٌرر "1947الغات " كيف إطار 94قبل اتفاؽ مراكش  : فرض الرسـو التعويضية-8
كلكن الدكؿ ، "الغات"أف يفرض العقوبات على الطرؼ الذم قاـ خبرقها، دكف العودة إذل أمانة التجارة من خرؽ قواعد 

                                                           
1

مع تقييم للفرصة المتاحة أماـ : منظمة التجارة العالمية بين اتفاقيات سياتل كأماؿ الدكحة " (2003)فهد الغريرم كؿبمود خالد اؼبسافر  أيسر ياسُت -
 .40-32 ص ص الوحدة االقتصادية العربيةسؾبل،  إصدار  الوحدة االقتصادية العربيةةؾبل"  العرب من خالؿ االنضماـ

2
 - Rosiak, P. Op.Cit. pp. 37-38. 

3
- Ibid. p.39. 

4
 .57.على إبراىيم، مرجع سابق، ص -

5
 .26سهيل حسن الفتبلكم، مرجع سابق، ص   -

6
 .26 إبراىيم العيسوم، مرجع سابق، ص ،51على إبراىيم، مرجع سابق، ص -
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 على بلداف ذات كزف اقتصادم ،يف حالة تضٌرر اقتصادياهتا 1 ،النامية كانت عاجزة عن فرض مثل تلك العقوبات
  .العاؼبيكسياسي قوم على اؼبستول 

كاؼبتعلقة بإجراءات مواجهة سياسة " 6اؼبادة "من اؼبواد اليت أسيئ استعماؽبا من جانب الدكؿ الصناعية ىي 
 اإلغراؽ، حيث هبوز فرض رسـو تعويضية إضافية على السلعة، تساكم الفرؽ بُت سعرىا اغبقيقي كبُت سعر اإلغراؽ

، إذا دل تستعمل يف موضعها، من القيود غَت التعريفية على السلع األجنبية  رغم أف ىدؼ فرض 2.كتعترب ىذه الرسـو
الرسـو ىو ضباية الصناعات احمللية، إالٌ الدكؿ الصناعية بالغت يف قيمة الرسم اؼبضاد لئلغراؽ حبيث ربٌوؿ إذل منع دخوؿ 

  .إذل أسواقهااألجنبية السلع 
 حيث طٌبقتها ضد األكرغوام، طٌبقت الواليات اؼبتحدة إجراءات ؼبكافحة اإلغراؽ بوتَتة متزايدة  قبل جولة لقد

              يف الفًتةات مر108 ك 1979-1975 مرٌة ما بُت 45 ك 1974-1970الدكؿ النامية مرتُت خبلؿ الفًتة 
من أكثر الوسائل استعماال من طرؼ الدكؿ الصناعية ضد صادرات    كتعترب إجراءات مكافحة اإلغراؽ1980-1986.3

الدكؿ النامية، خاصة يف ؾباؿ النسيج بالنسبة لبلداف مثل تركيا، اندكنيسيا، الباكستاف، اؽبند، كغَتىا من الدكؿ اؼبصٌدرة 
. للمنسوجات كاؼببلبس

تأٌب الواليات اؼبتحدة األمريكية على رأس الدكؿ اليت زبًتؽ قواعد ربرير التجارة، خاصة بفرض تشريعاهتا الداخلية 
بل " الغات"إذ دل تكتف بعدـ تعديل تشريعاهتا الداخلية دبا يتماشى كقواعد  ،على دكؿ العادل دبا فيها الدكؿ اؼبتقدمة

 4.(301ك 300القانوف )1974 سنة الذم أصدرتو كمن بينها القانوف .استمرت يف كضع قوانُت تزيد من ضباية اقتصادىا

األمريكي مٌضرة  الدكؿ اليت تتخذ إجراءات قد يعتربىا اؼبشرٌع  لئلدارة األمريكية فرض عقوبات ضد صادرات القانوفىبٌوؿ
لذلك  كما أنو ككفقا .دبصاحل االقتصاد الوطٍت، طبقا ؼبعايَت ال زبضع ال لقواعد اعبات كال لقواعد حرية التجارة الدكلية

 كىو ما جعل ، بالدكؿ اليت تعرقل الصادرات األمريكية"  سوداء قائمة" القانوف، يبكن لوزير التجارة األمريكي إعداد 
اليت تفرضها خارج  5األمريكيةمنذ تلك الفًتة خوفا من العقوبات األمريكية العديد من الدكؿ تفتح أسواقها للمنتجات 

 . اإلنساف، أك عدـ تطبيق نظما مقبولة لتشغيل العمالة كغَتىاعدـ احًتاـ حقوؽ حبجة  "الغات"إطار
احتجاج الدكؿ النامية كاالمتيازات التي حصلت عليها خالؿ الجوالت : الفرع الثالث

    حصوؿ معظمها على االستقبلؿ السياسيبعدأدركت الدكؿ النامية مع هناية اػبمسينيات كبداية الستينيات، 
    . تنميتها االقتصاديةكالذم ال يبكنها يف ظلو ربقيققائم على ربقيق مصاحل الدكؿ الصناعية،  أف النظاـ التجارم الدكرل

           كما أنتجو من تقسيم للعمل ، قواعد ىذا النظاـ سوؼ تكٌرس الوضع الذم ساد خبلؿ الفًتة االستعماريةإف
 . ما جعلها تطالب بتجارة أكثر إنصافاعلى اؼبستول الدكرل،

 
 

                                                           
1

 ..ياسر فهد الغريرم، مرجع سابق - 
2

 .32إبراىيم العيسوم، مرجع سابق، ص- 
3

 .239على إبراىيم، مرجع سابق، ص   -
4

 .52 ؼبرجع السابق، صا -
5
 .25إبراىيم العيسوم، مرجع سابق، ص - 
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 قامت الدكؿ اؼبتقدمة بغلق أسواقها أماـ صادرات لقد: احتجاج الدكؿ النامية على أكضاعها في التجارة الدكلية: أكال
 الدكؿ ، فلم تستطع"الغات"الدكؿ النامية، سواء بفرض رسـو صبركية عالية عليها أك بلجوئها إذل االستثناءات من قواعد 

رفعت الدكؿ . التجارةالنامية مواجهة اؼبنافسة غَت العادلة كغَت اؼبتكافئة، ىذا ما حرمها من ربقيق التنمية بواسطة ربرير 
 عبنة 1958يف سنة  حيث تٌكونتا، ىتم ؾبلس الوزراء بدراسة مشكبلتوا كعليو"الغات"النامية انشغاؽبا إذل أمانة 

«Haberler »1 :لدراسة أكضاع التعريفات اعبمركية كاقًتاح التدابَت البلزمة لثبلث مسائل 
 دراسة أكضاع التعريفات اعبمركية يف ضوء قياـ السوؽ األكركبية اؼبشًتكة؛- 
 أثر السياسات الزراعية اؼبختلفة على التجارة الدكلية يف اؼبنتجات الزراعية؛- 
. تنشيط ذبارة الدكؿ النامية كالعمل على زيادة صادراهتا، لتدعيم جهود التنمية االقتصادية هبا- 

 لوحظ أف جهود زبفيض التعريفات اعبمركية من خبلؿ مبدأ عدـ التمييز قد استفادت منو الدكؿ الصناعية فيما بينها
               بالعمل1961يف ديسمرب "الغات"أكصى ؾبلس كزراء كعليو دل تستفد منو الدكؿ النامية بنفس القدر،  بينما

  .األجنيب البلـز الستَتاد مستلزمات برامج التنمية كتوفَت النقد ،على زيادة صادرات الدكؿ النامية لتعزيز جهود التنمية هبا
خاصا هبا لتعرٌب فيو منتدل ػبلق  (62-61)ألمم اؼبتحدة إذل ا فإف الدكؿ النامية قد عبأت أيضا ،اإلطاريف نفس 

 دكلة نامية موقفا موحدا 77ازبذت . عن انشغاالهتا، خاصة تلك اؼبتعلقة بالربط بُت ذبارهتا اػبارجية كمتطلبات التنمية هبا
 أرادت تلك ،فعوض ربرير التجارة كتقدصل اؼبعونات 2،"الغات" ىبتلف عن موقف "التجارة كالتنمية"حوؿ موضوع 

 كأيضا ازبذت "التجارة بدال من اإلعاناتبتسهيل "ػ ػػػػػػػػػػاجملموعة تقييد التجارة للسماح ؽبا بإقامة صناعات ؿبلية، كطالبت ب
يف استعماؿ قيودا  مبدأ التمييز كمبدأ يف اؼبعامبلت التجارية، إذ طالبت أف تعامل منتجاهتا معاملة تفضيلية كمنحها اغبق 

.  أخرل غَت التعريفات اعبمركية
حسػب توصيات عبنة اؼبواد األكلية،  لدراسة التوٌسع يف تصدير 1963 سنة ىامؤسبر" الغات"عندما عقدت 

 3: يتضمنا تفضيلياقدمت الدكؿ النامية مقًتحات تقضي بوضع نظاـ« ىابرلر»
 اعبمركية على صادراهتا؛الضرائب التزاـ الدكؿ الصناعية بعدـ زيادة - 
 ؛1965إزالة القيود الكمية على الصادرات قبل ديسمرب - 
 اعبمركية؛الضرائب العمل على إعفاء الصادرات من اؼبواد األكلية من - 
                 اعبمركية على اؼبنتجات اؼبصٌنعة كنصف اؼبصٌنعة عند دخوؽبا أسواؽ الدكؿ الصناعيةالضرائب زبفيض - 

  . سبهيدا إلزالتها%50 يقل عن دبا ال
أدركت األمم اؼبتحدة أف اؼبسائل اؼبتعلقة بالتجارة الدكلية كربقيق التنمية االقتصادية قد أضحت من اؼبسائل ذات 

مؤتمر األمم المتحدة » إنشاء 1964اليت هبب أف تكوف ؿببل للتعاكف بُت الدكؿ، فأقرت يف أكاخر ك ،الصبغة الدكلية
تعود فكرة إنشاء اؼبؤسبر إذل مؤسبر . كإطار تابع ؽبا، يهتم بدراسة مشاكل التنمية كالتجارة يف الدكلة النامية«للتجارة كالتنمية

 اػباص بقضايا التعاكف االقتصادم بُت الدكؿ النامية، كحاجتها إذل منرب متعدد األطراؼ للمطالبة من خبللو 4القاىرة

                                                           
1
 .277-276كجدم ؿبمود حسُت، مرجع سابق، ص  - 

2
 .94أضبد جامع، مرجع سابق، ص  - 

3
 .277كجدم ؿبمود حسُت، مرجع سابق، ص - 
4

 .166عادؿ مهدم، مرجع سابق، ص -
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  مبدأ 1964كقد أقر اؼبؤسبر يف أكؿ اجتماع لو سنة "تسهيل التجارة بدال من اؼبعونات"بدعم عمليات التنمية ربت شعار 
كم بواسطة مبادئ أف التجارة كالتنمية ىي أحد العوامل األكثر أنبية " ميتفقة مع  يف التنمية االقتصادية، كهبب أف ربي

عليها كاجب  صبيع الدكؿ.  متعارضة مع ىذا  اؽبدؼإجراءاتإعاقتها بواسطة  التقٌدـ االقتصادم كاالجتماعي، كال هبب
النامية، كبصفة   كزيادة حصيلة الصادرات للدكؿتوسٌعهاالتعاكف من أجل خلق الظركؼ اؼبناسبة للتجارة الدكلية، كضماف 

على مستويات  عامة هتيئة الظركؼ التسٌاع كتنوٌع التجارة بُت صبيع الدكؿ سواء كانت على مستول كاحد من النمو أك
 1".ـبتلفة أك ذات نظم اقتصادية كاجتماعية ـبتلفة

مل فإفذبسيدا للمبدأ السابق،   2:دكر حوؿت اؼبتتالية كانت  يف اجتماعاتو توصيات اؼبؤسبرؾبي
االعًتاؼ حبق الدكؿ النامية يف ضباية صناعاهتا الناشئة، كمساعدهتا على إدخاؿ األساليب اغبديثة يف اإلنتاج - 

 كتنويع منتجاهتا؛ 
 الكف عن سياسات اإلغراؽ اليت تيضر بتجارة الدكؿ النامية؛- 
اعبمركية كالداخلية ككافة القيود اؼبفركضة الضرائب إنعاش صادرات الدكؿ النامية من اؼبواد األكلية، بالتخفيف من - 

 على االستَتاد؛
، كزبٌصص للدكؿ الناميةالتخلي عن مراحل التصنيع األكلية على أساس التخلي عن إتباع نظاـ تقسيم العمل - 

 الدكؿ اؼبتقدمة يف الصناعات الفنية اؼبعقدة؛
كضع نظاـ للتفضيبلت بشأف السلع اؼبصٌنعة كنصف اؼبصٌنعة، تستفيد منو الدكؿ النامية دكف تقدصل تنازالت - 

.  مقابلة من طرفها
على منح الدكؿ " الغات"اؼبتعاقدة يف اتفاقية األطراؼ اتٌفقت األمم اؼبتحدة، استجابةن ؼبطالب الدكؿ النامية عن طريق 

كبدأت بوضع بركتوكوؿ لتعديل بعض أحكاـ النامية معاملة تفضيلية، كلكن بالشركط اليت تراىا الدكؿ اؼبتقدمة مناسبة، 
 لبلتفاقية األصلية إضافة جزء ًب  .1966 صادقت عليو معظم األطراؼ كأصبح نافذا من سنة 1965االتفاقية يف فيفرم 

.  (67-64) من أىم نتائج جولة كيندم إذ كاف 38،37،36كالذم يضم اؼبواد " التجارة كالتنمية"كىو اعبزء الرابع بعنواف 
. االتفاقية طرفا متكافئا ذباريا كاقتصاديا يف تىو اعًتاؼ من الدكؿ اؼبتقدمة، بأهنا ليسللدكؿ النامية إف اؼبعاملة التفضيلية 

 
   18تلك االمتيازات يف اؼبادة تلٌخصت ": الغات"االمتيازات التي حصلت عليها الدكؿ النامية خالؿ جوالت : ثانيا

  . ككضع النظاـ اؼبٌعمم للتفضيبلت،من االتفاقية كيف اعبزء الرابع
الدكؿ النامية " الغات"بداية أعطت اتفاقية ": المساعدة الحكومية للتنمية االقتصادية" من االتفاقية 18المادة - 1

االتفاقية سعت قد  ك"اغبكومية للتنمية االقتصاديةاؼبساعدة " بعنواف 18بعض اؼبعاملة التفضيلية، كقد جاء ذلك يف اؼبادة 
 3 .من خبلؿ ىذه اؼبادة إعطاء الدكؿ النامية اليت ذبتاز أكذل مراحل مبوىا فرصا للتنمية

 : كما يلي18يبكن قراءة اؼبادة 
   من البلداف الناميةفئتُتمٌيزت ىذه اؼبادة بُت :  

                                                           
1
 .30على إبراىيم، مرجع سابق، ص - 

2 -
  .167-165 مهدم، مرجع سابق، صعادؿ كذلك  . 283-277كجدم ؿبمود حسُت، مرجع سابق، ص  

3
 .98-96 من أضبد جامع، مرجع سابق، ص ا كشرح فقراتوىاًب ربليل اؼبادة اعتمادا على نص  - 
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البلداف النامية اليت يبكن القتصادىا أف يكفل فقط مستويات منخفضة من اؼبعيشة، كتوجد يف اؼبراحل األكذل - 
. كىي الدكؿ األقل مبوان  (أ-4)للتنمية كاليت نصت عليها الفقرة 

 .(ب-4)البلداف النامية اليت اقتصادىا يف طريق النمو، كاليت نصت عليها الفقرة - 
  فئةمٌيزت بُت االمتيازات اؼبمنوحة لكل  كما :

إمكانية كضع القيود الكمية على السلع اؼبستوردة غبماية الصناعات احمللية، كأيضا لضماف استقرار معدؿ - 
تسهيبلت إضافية يف ازباذ تدابَت  (أ-4)اػبارجي، إالٌ أهنا أعطت للدكؿ النامية التبادؿ اػباص هبا، كضباية مركزىا اؼبارل 

من   لبلحتفاظ دبا يكفي من اؼبركنة يف ىيكل تعريفاهتا، منها تعديل أك سحب تنازؿ قد قدمتوالواردات ضبائية تؤثر على 
 قبل، ىذا االمتياز غَت فبنوح للدكؿ النامية األخرل؛

           إمكانية منح اؼبساعدات اغبكومية لتشجيع إقامة صناعة ؿبلية، أك رفع مستول اؼبعيشة لشعوهبا، كلكن- 
 أهنا ضركرية؛االتفاقية  إالٌ إذا رأت أطراؼ ،(ب-4) من النوع  للدكؿ الناميةمنح تلك اؼبساعداتال يبكن 

االتفاقيات أم إجراء، حبيث يؤدم ذلك إذل البفاض حصيلة الصادرات من السلع يف األطراؼ إذا ازبذ أحد - 
             خاصة بالنسبة للدكؿ النامية اليت تعتمد على تصدير عدد ؿبدكد -األكلية، نتيجة اللبفاض يف مبيعات ىذه السلع 

 . فإنو يبكن ؽبذه األخَتة أف ترجع إذل تلك األطراؼ كالتشاكر معها للرجوع عن ذلك اإلجراء- من السلع األكلية
   (ب-4)حٌددت شركط االستفادة من االمتيازات خاصة بالنسبة للدكؿ: 

 حدكث البفاض خطَت يف حصيلة الصادرات؛ - 
موافقة باقي األطراؼ ذات اؼبصلحة بعد اؼبشاكرات، خاصة موافقتهم على التعويض اؼبقٌدـ من طرؼ صاحب  -
 االمتياز؛

عدـ اإلضرار باؼبصاحل التجارية كاالقتصادية ألم طرؼ، كما هبب توقيف العمل باالمتياز يف حاؿ ربٌسن - 
 الظركؼ اليت أدت إذل منحو؛

 .احًتاـ مبدأ عدـ التمييز كتعميم اإلجراء، أم تقدصل التعويض لكل األطراؼ اؼبتضٌررة- 
 :فبا سبق يبكن استنتاج مايلي

أف التمييز بُت الدكلة النامية يعطي فكرة عن عدـ قبوؿ األطراؼ اؼبتعاقدة من الدكؿ اؼبتقدمة تعميم االمتيازات - 
 ؛ عدد كبَت من الدكلة النامية من االستفادة من تلك االمتيازات، كبالتارل حرمافاؼبمنوحة

أف تركيزىا على البلداف األقل مبوا، كنظرا لضعف اقتصادياهتا، ىو إدراؾ من طرؼ الدكؿ اؼبتقدمة بأف تلك - 
االمتيازات سوؼ لن تشٌكل دافعا لتحقيق التنمية، كأهنا أقل قدرة على االستفادة من االمتيازات مقارنة بالبلداف النامية 

 ؛األخرل
 اقتصار االمتيازات فقط على إمكانية كضع بعض القيود الكمية على بعض السلع اؼبستوردة، كتقدصل إف -

اؼبساعدات اغبكومية إلقامة صناعات ؿبلية، لن يساىم لوحده يف ربسُت أكضاع تلك الدكؿ، كتأٌب الشركط اؼبوضوعة 
        اليت قد ال تتفق كال توافق على التعويض الذم هبب أف يقدمو صاحب االمتياز،كموافقة األطراؼ ذات اؼبصلحة

. يف حد ذاهتا عائقا أماـ االستفادة من تلك االمتيازات، كمن اؼبادة كلها
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            أىم  إف.38، 37، 36اؼبواد " كالتنمية التجارة" الرابعيضم اعبزء ": التجارة كالتنمية"الجزء الرابع من االتفاقية - 2
 1:يف تلك اؼبواد مايليجاء ما 
  تضمنت األىداؼ اليت  ك36اؼبادة  :

ضركرة رفع مستول اؼبعيشة كتنمية متواصلة لكافة األطراؼ، بصفة خاصة للدكؿ النامية؛  -
توسيع حصيلة الصادرات لتلك الدكؿ؛  -
اغبصوؿ على نصيب يف مبو التجارة الدكلية يتماشى مع احتياجات تنميتها االقتصادية؛  -
إتاحة شركط أفضل لنفاذ منتجاهتا األكلية كالزراعية لؤلسواؽ العاؼبية؛  -
التٌوصل إذل أسعار مستقرٌة كعادلة؛  -
تنويع ىيكل اقتصادياهتا؛  -
 .عدـ إلزاـ الدكؿ النامية بنفس التزامات الدكؿ اؼبتقدمة -
  تضمنت التعهداتاليت  ك37اؼبادة  :

 أك اؼبمكنة لؤلطراؼ اغبالية سواء ،إعطاء األكلوية ػبفض العقبات كإزالتها أماـ اؼبنتجات ذات األنبية التصديرية -
النامية، دبا فيها الضرائب اعبمركية، كغَتىا من القيود سواء بالنسبة للمواد األكلية أك اؼبنتجات اؼبصٌنعة؛ 

 االمتناع عن فرض تدابَت ضريبية جديدة من اؼبمكن أف زبفض من استهبلؾ اؼبواد األكلية أك اؼبصٌنعة، كاؼبنتجة  -
 يف أراضي الدكؿ النامية؛

  تضمنت العمل اؼبشًتؾكاليت  38اؼبادة  :
؛ 36أف كل األطراؼ اؼبتعاقدة ستشارؾ معا لتحقيق األىداؼ اليت كردت يف اؼبادة  -
التعاكف مع مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة كالتنمية؛  -
ربليل خطط التنمية كسياساهتا لؤلطراؼ النامية كبشكل منفرد؛  -
لتٌوسع يف التجارة، من خبلؿ التصحيح يف السياسات كالتنظيمات ااؼبشاركة يف البحث عن أساليب عملية  -

  .الوطنية
رغم أف جولة كيندم أضافت مواد ؼبساعدة الدكؿ النامية، إالٌ أف التخفيضات اليت خرجت هبا دل تكن مشٌجعة 

  عن اؼبستول الذم كاف يف بداية اعبولة%35لتجارهتا، حيث استفادت اؼبنتجات الصناعية بتخفيضات بلغ متوسطها 
        فقط بالنسبة للمنتجات الزراعية%25كىو القطاع الذم تتمتع فيو الدكؿ اؼبتقدمة دبزايا كثَتة، بينما بلغ التخفيض 

للدكؿ كيبقى القطاع الزراعي ؿبور اإلشكاؿ بالنسبة .  أنبية بالنسبة للدكؿ الناميةك كىو قطاع ذ2(ال تشمل اغببوب)
 بُت اجملموعة االقتصادية األكركبية كالواليات اؼبتحدة  حىت، كما يبقى مصدرا للخبلؼمنواليت تعترب معظم صادراهتا النامية 

  عندما 1955 كتعترب ىذه األخَتة أكؿ من أخرج فعليا قطاع الزراعة مػن اؼبفاكضات التجاريػة منػذ سنة ،األمريكية
. للحد من كارداهتا من اؼبنتجات الزراعية" الغات"حصلت علػى استثناء من أمانة 
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 .104-99أضبد جامع، مرجع سابق، ص - 
 

2
- Rainelli, M. Op.Cit. p.54.  
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                 لدكؿ اجملموعة االقتصادية األكركبية لقطاع الزراعة فػي إطار السياسة اؼبشًتكة، ىو دليلاتعترب سياسة دعم 
 خارج اؼبنافسة الدكلية، حيث كانت دكؿ اجملموعة تتحكم فػي مقدار اؼبنافسة اؼبسموح ئوعلى رغبة تلك الدكؿ على إبقا

 1:ين كذلك لتحقيق ىدؼ، بتخفيض التعريفة اعبمركيػة إذا ارتفعت األسعار الدكلية، كرفعها عندما تنخفض األسعار،بو
 غلق األسواؽ األكركبية أماـ صادرات الدكؿ األخرل عند عدـ قدرهتا على اؼبنافسة، كخاصة من الدكؿ النامية؛ -
 .ربٌوؿ دكؿ اجملموعة إذل منافسُت أقوياء يف األسواؽ العاؼبية، يف سلع قد ال تتمتع فيها دبيزة نسبية يف إنتاجها -

فإف الدكؿ اؼبتقدمة طبقتها فقط على اؼبنتجات اليت تتمتع ،  من الناحية النظرية اؼبقدمة للدكؿ الناميةفرغم أنبية االمتيازات
.  فيها دبزايا تنافسية، كىي منتجات القطاع الصناعي

              مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة كالتنميةسعى: "مؤتمر األمم المتحدة للتجارة كالتنمية"االمتيازات من خالؿ - 3
  2:يف إطار ربرير التجارة الدكلية، كقد حٌقق اؼبؤسبر عدة إقبازات أنبهاللدكؿ النامية إذل االستمرار يف ربصيل مزايا إضافية 

 ؛1971إطبلؽ النظاـ اؼبعٌمم للتفضيبلت سنة - 
 ؛1989االتفاؽ على النظاـ الشامل للتفضيبلت التجارية فيما بُت الدكؿ النامية سنة - 
كاػبدمات اؼبساندة، كتقدصل اؼبعلومات كرفع كفاءهتا من خبلؿ تبٍت تكنولوجيا  التجارةاؼبسانبة يف تسهيل - 

  ؽبذا الغرض؛ةبرامج التدريب اؼبناسب
االتفاقيات السلعية الدكلية لضماف ربقيق قدر من االستقرار يف أسعار صادرات الدكلة تنظيم العمل بعدد من - 
 كالسلع الزراعية؛اؼبواد األكلية النامية من 

 كإجراء البحوث ،إنشاء الصندكؽ اؼبشًتؾ للسلع، لتوفَت التمويل اؼبطلوب للحفاظ على اؼبخزكنات الدكلية- 
 كالتطوير يف ؾباؿ السلع؛

 ؛األطراؼمساعدة الدكؿ النامية يف تفٌهم القضايا األساسية يف ؾباؿ اؼبفاكضات التجارية متعددة - 
تطوير النظاـ اعبمركي اؼبتكامل الذم يؤدم إذل اإلسراع بعمليات التخليص اعبمركي كمساعدة اغبكومات - 

 اعبمركية؛اإلجراءات على إصبلح كربديث أنظمتها اعبمركية، دبا وبقق تنفيذ 
  مركزا على مستول العادل، توفٌر ىذه الشبكة150إنشاء الشبكة العاؼبية لنقاط التجارة، حيث ًب إنشاء - 
التجارة البلزمة لتنفيذ عمليات التجارة الدكلية يف السلع كاػبدمات، إضافة إذل مساعدهتا للدخوؿ يف ؾباؿ اؼبعلومات 
  .االلكًتكنية

: كمن بين كل تلك اإلنجازات السابقة يعتبر النظاـ المعّمم للتفضيالت أىمها
ؼبؤسبر بوضع نظاـ معٌمم للتفضيبلت لصاحل الدكؿ النامية، بالنسبة ا أكصى  لو، أم يف الدكرة الثانية،1968يف سنة 

ىذا لؤلمم اؼبتحدة أقٌرت اعبمعية العامة . اؼبنتجات اؼبصٌنعة كنصف اؼبصٌنعة، دكف تبادؿ يف اؼبعاملة مع الدكؿ اؼبتقدمة
 كقد مينح ،1981على أف يستمر عشر سنوات إذل غاية  (قبل انطبلؽ جولة طوكيو) 1971النظاـ ليصبح نافذا يف سنة 

نح زبفيضات صبركية أقل من اؼبٌتفق 3 بلدا أقل مبػوا49 إقليما كلػ 36ك بلدا ناميػا 142ىذا التفضيل لػػ   كالذم دبوجبو سبي
  .االتفاقيات، أك دخوؿ السلع حىت دكف تعريفاتعليها يف 

                                                           
1
 .140صعلى إبراىيم، مرجع سابق،  - 

2
 .170-169عادؿ اؼبهدم، مرجع سابق، ص  - 

3
-Commission Européenne ( 2004) : Le système de préférences généralisées de l’Union européenne. La direction 

générale du commerce.  Rapport. pp. 1-20. 
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" الغات" خرقا لقواعد اإلجراءفقد أيعترب ىذا للدكؿ النامية، األصلية دل تنص على ىذا االستثناء االتفاقية دبا أف 
كمن أجل ذبسيد ما جاء يف نظاـ التفضيبلت، فقد سبت مراجعة شرط الدكلة األكذل بالرعاية، بإضافة استثناء كىو اؼبعاملة 

كما أدرج ضمن . (79-73)يف إطار جولة طوكيو للدكؿ النامية يف التعريفات اعبمركية كاغبواجز غَت اعبمركية، التفضيلية 
 كالذم يسمح للدكؿ اؼبتقدمة بتقدصل معاملة تفضيلية أكثر رعاية لظركؼ الدكؿ "شرط التمكُت"نفس اعبولة اتفاؽ 

 الدكؿ اؼبتقدمة تنتظرال  االتفاؽ على أفينص . أف تتبادؿ اؼبعاملة التفضيلية فيما بينهاللدكؿ النامية النامية، كما يسمح 
حبل قانونيا بعد انتهاء « شرط التمكُت»أف تكوف ىناؾ تقابلية يف التعهدات اليت تقدمها لتجارة البلداف النامية، كيعترب 

مستمرة حىت ؼبا بعد جولة للدكؿ النامية ، كبالتارل فإف اؼبعاملة التفضيلية 1981مدة تطبيق النظاـ اؼبعٌمم للتفضيبلت سنة 
. "النظاـ اؼبعٌمم للتفضيبلت"األكرغوام كربت نفس اؼبسمى 

  1:تطبق قاعدة التمكُت على أربع ؾباالت ىي
اؼبتعاقدة اؼبتقدمة ؼبنتجات البلداف النامية طبقا للنظاـ اؼبعٌمم األطراؼ ؼبعاملة التفضيلية بالتعريفة اؼبمنوحة من ا- 

 للتفضيبلت؛
بالنسبة للتدابَت غَت التعريفية اليت تنظمها أحكاـ االتفاقية، اؼبعاملة التفضيلية كاألكثر رعاية فيما يتعلق بأحكاـ - 

 التجارية؛اؼبفاكضات 
     هبدؼ التخفيض ،اؼبتعاقدة النامية فيما بينهااألطراؼ الًتتيبات اإلقليمية أك خارج اإلقليمية اليت تدخل فيها - 

 ؛أك اإللغاء اؼبتبادؿ للتعريفات كالتدابَت غَت التعريفية على اؼبنتجات اؼبتبادلة فيما بينها
. اؼبعاملة اػباصة للدكؿ األقل مبوا من بُت البلداف النامية، يف نطاؽ أية تدابَت عامة ؿبددة لصاحل البلداف النامية- 

 إالٌ أنو يبكن النظر إليو على أنو تسوية عادلة بالنسبة للدكؿ الناميةرغم أف ىذا االستثناء يعتبػر خرقا ؼببدأ عدـ التمييز، 
 ىذه األخَتة اليت مارست عليها كل أشكاؿ ،كاليت ال يبكن أف تيعامل بنفس اؼبستول من االلتزاـ مع الدكؿ اؼبتقدمة

التجارة االستغبلؿ، كبالتارل فمن حقها االستفادة من االستثناءات حىت تتمكن من ربقيق مكاسب عادلة من ربرير 
إف ما يبكن اعتباره خرقا ؽبذا الشرط ىي االستثناءات اليت حصلت عليها الدكؿ اؼبتقدمة من تطبيق شرط الدكلة . الدكلية

 .األكذل بالرعاية، سواء يف مفاكضات جولة األكرغوام أك قبلها

 العراقيل اؼبختلفة اليت تضعها أماـ ال يبكن أف تعطي نتائج ميرضيةإف استفادة الدكؿ النامية من اؼبعاملة التفضيلية، 
 (بعد جولة األكرغوام)  فبالنظر إذل تطبيق اجملموعة األكركبية للنظاـ اؼبعٌمم للتفضيبلتا، صادراتويف كجوالدكؿ اؼبتقدمة 

      منتجا3750 منتجا على أنو حساس، بينما اعتربت 3250 يدخل يف إطاره، حيث صنف ا منتج7000حددت 
 القطاع االقتصادم الذم يينتج نفس اؼبنتجات ية تكمن حساسية اؼبنتجات على حسب كضع2.حساسغَت على أنو 

كبالتارل تعترب اؼبنتجات حساسة، إذا كانت غَت تنافسية كمنو ربتاج إذل ضباية صبركية عالية، أما ،  اجملموعة دكؿداخل
. اؼبنتجات غَت اغبساسػة فهي اليت تستطيع أف تنافس اؼبنتجات اؼبستوردة، حتػى عنػد مستول التعريفات اؼبنخفضة

ليس معناه فتح أسواؽ الدكؿ اؼبتقدمة أماـ كل صادراهتا، كإمبا أماـ للدكؿ النامية،  التفضيبلت اؼبمنوحة إف
  االتفاقية األصلية أك يف إطار التفضيبلت كبالتارل فإنو سواء يف إطار .الصادرات اليت ال تشٌكل منافسة ؼبنتجاهتا احمللية

فإف اؼبنتجات اؼبسموح بتصديرىا ىي نفسها، أم عدـ تقدصل زبفيضات مهمة بالنسبة للمنتجات اليت سبتلك فيها الدكؿ 
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دبا أف كل دكلة متقٌدمة كضعت نظاما خاصا هبا لتقدصل تلك التفضيبلت، فإف النظاـ دل يكن موحدا  .النامية ميزة نسبية
  1: فقد كيضعت العديد من القيود لتنفيذ النظاـ حيث،كمعٌمما بنفس الطريقة بالنسبة للبلداف النامية

 ؛"منظمة الدكؿ اؼبصٌدرة للنفط"رفضت الواليات اؼبتحدة األمريكية منح أية تفضيبلت للدكؿ األعضاء يف - 
عدـ تقدصل أية تفضيبلت للمنتجات اليت تشٌكل منافسة للصناعة يف الدكلة اؼباكبة، كبصفة خاصة تلك اليت - 

  األحذية كبعض اؼبنتجات الزراعية؛،يكوف مصدرىا قطاع صناعي تفتقد فيو ؼبزايا نسبية مثل النسيج، اؼببلبس
 اؼبسموح هبا يف إطار نظاـ التفضيبلت؛الواردات تضع الدكلة اؼباكبة قيودا على قيمة  -

كألف عدد أف تكوف إحدل اؼبكٌونات األساسية للسلع اؼبصٌدرة مصنوعة داخل البلد اؼبستفيد من التفضيبلت،   - 
 . يستثٍت العديد مػن اؼبنتجاتللنظاـقليػل من الدكؿ النامية يستطيع إنتاج تلػك اؼبكٌونػات فإف التطبيق الواقعي 

  أيدخلت قيودا جديدة على تطبيق 2006كما أنو يف إطار مراجعة ىذا النظاـ بالنسبة للدكؿ األكركبية يف سنة 
 (ال ترتبط بالتجارة) اتفاقية دكلية 27 أف سبضي كتطبق ، لكي تستفيد من النظاـ، حيث هبب على الدكؿ النامية 2النظاـ،

.         خرهآ، معايَت العمل، ضباية البيئة، ؿباربة اؼبخدرات، اغبوكمة إذل اإلنسافحوؿ حقوؽ 
إف عدـ امتبلؾ الدكؿ النامية لبينية صناعية قوية، سيحرمها من االستفادة من اؼبزايا اؼبمنوحة للمنتجات اؼبصٌنعة 

عوض أف تعتمد تلك الدكؿ على ما تقٌدمو الدكؿ اؼبتقدمة من زبفيضات صبركية، كاف عليها أف هتتم ككنصف اؼبصٌنعة، 
 ففي ىذا الصدد استطاعت الدكؿ الناشئة أف تنمي صادراهتا. بتنمية صناعاهتا حىت تستطيع أف تطٌور منتجاهتا الصناعية

باالعتماد فقط على النظاـ اؼبعٌمم للتفضيبلت كال باالعتماد فقط على التخفيضات التجارية يف إطار ال الصناعية 
  . نسيجها الصناعياؼبفاكضات التجارية، كإمٌبا بفضل التحٌوالت اؽبيكلية كتطوير

 أف اػبسائر الناصبة عن التخفيضات اعبمركية  1980،3للتجارة كالتنمية لسنة األمم اؼبتحدة يؤكد تقرير مؤسبر 
              دل تهعوىض بواسطة اؼبكاسب الناذبة عن خفض ،اؼبمنوحة يف إطار شرط الدكلة األكذل بالرعاية، من طرؼ الدكؿ النامية

 كمنو فإف ذبارة الدكؿ النامية كانت ستستفيد من التخفيضات ،أك إلغاء التعريفات اعبمركية يف إطار نظاـ التفضيبلت
         أفضل -لذم يشمل كل اؼبنتجات كدكف تقييد لقيمتها أك كميتهاا -اؼبمنوحة يف إطار شرط الدكلة األكذل بالرعاية

.  "معٌممان " كليس "نظامان مقيدان "يف ىذه اغبالة نعتربه من نظاـ التفضيبلت اؼبقٌيد للمنتجات، كالذم 
ال يبكن أف تعٌوض التفٌوؽ االقتصادم للدكؿ اؼبتقدمة، من حيث تنوٌع  إف اؼبعاملة التفضيلية للدكؿ النامية

            اقتصادياهتا كدرجة استخدامها ألساليب اإلنتاج اغبديثة يف استغبلؿ ثركاهتا، فالتفضيبلت كحىت اإلعانات ال يبكنها 
أف ربل مشكلة تنمية صادرات الدكؿ النامية، كلكن هبب أف يفتح ؽبا اجملاؿ بنفس القدر كما فتح لصادرات الدكؿ 

 اليت كانت سببا مباشرا يف ربقيق اؼبكاسب للدكؿ اليت كضعتها، كانت ىي نفسها اليت فإف القواعد ،كعليو. اؼبتقدمة
.     أغبقت اػبسائر بالدكؿ النامية

زايا ضمن تلك ادلدل تكتف الدكؿ النامية باغبصوؿ على  :محاكلة الدكؿ النامية إقامة نظاـ اقتصادم دكلي جديد- 4
 يف العبلقات ىاهتميشالذم زاد  من -  اغبارل بل أرادت إعادة النظر يف ىيكل النظاـ االقتصادم، التجاريةاؼبفاكضات 

على خلفية توصيات مؤسبر  . أسس أكثر عدال كموضوعيةنظاـ  يقـو علىكإرساء  -منها التجارية كاالقتصادية الدكلية 
                                                           
1
- Loehr, W. et Powelson, J.P.)1984 ( : Les pièges du nouvel ordre économique international. traduit par Renault, 

B.B.  Ed. Economica,  Paris. pp. 67-69. 
2
-Drogué,S. )2009( «Impact de la Révision du Système généralisé des préférences européen sur les importations 

agro-alimentaires des pays en développement» INRA, Cahiers d’économie et sociologie rurales, , N° 3, Juin. 
3
 - Loehr, W. Op.Cit. p.70. 
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الرئيس اعبزائرم من طرؼ لؤلمم اؼبتحدة ، طيرحت الفكرة أماـ اعبمعية العامة 1974للتجارة كالتنمية سنة األمم اؼبتحدة 
 كقد مٌيز حينها كألكؿ مرة بُت دكؿ اعبنوب كدكؿ 1،باالستمرار يف استغبلؿ موارد الدكؿ النامية للتنديد "ىوارم بومدين"

 -الشماؿ، تعبَتا عن الدكؿ النامية كاؼبتقدمة استنادا للموقع اعبغرايف لكل منهما، كىكذا تداخل مفهـو اغبوار مشاؿ
. جنوب كضركرة إقامة نظاـ اقتصادم دكرل جديد

             اإلعبلف عن ضركرة تأسيس النظاـ االقتصادم اعبديد الذم يقـو لؤلمم اؼبتحدة تبنت الدكرة السادسة 
  2:األساسية التارلاؼببادئ على 

ؼبا فيو اؼبصلحة  ،اشًتاؾ الدكؿ النامية على قدـ اؼبساكاة مع الدكؿ اؼبتقدمة يف حل مشاكل العادل االقتصادية -
 اؼبشًتكة للجميع؛

 تتمتع كل دكلػة بالسيادة الدائمة كالتامة على مواردىا الطبيعية، كعلى كل األنشطة االقتصادية؛ -
 ؛الوطنيةدبا ىبدـ مصلحة االقتصاديات الشركات األجنبية تنظيم كمراقبة أنشطة  -
 إقامة عبلقات عادلة منصفة بُت أسعار اؼبواد اػباـ كاؼبنتجات األكلية، كبُت السلع اؼبصٌنعة كنصف اؼبصٌنعة؛ -
 الفٌعالة للبلداف النامية دكف ربطها بأية شركط سياسية أك عسكرية؛اؼبساعدات توفَت  -
يف ىذا النظاـ للنهوض بتنمية البلداف النامية؛ األكلوية إعطاء  -
 ؛تسريع عملية التصنيع كنقل التكنولوجيا إليها -
 ؛ الدكؿ الناميةفتح الدكؿ اؼبتقدمة ألسواقها أماـ صادرات -
 زيادة اؼبساعدات كاالستثمارات؛ -
 .مسح الديوف -

       شٌكل رفع أسعار النفط لقد .دل تلتـز الدكؿ اؼبتقدمة باؼببادئ السابقة نظرا لعدـ إلزامية توصيات مؤسبر األمم اؼبتحدة 
 جعل الدكؿ اؼبتقدمة تقبل اغبوار مع الدكؿ النامية، كلكن لتحقيق أىداؼ يف منعطفا مهما ،من طرؼ الدكؿ اؼبصٌدرة لو

 يضم الدكؿ النامية اؼبصٌدرة "مؤسبر التعاكف االقتصادم الدكرل"عقد باقًتاح  كذلك ،غَت تلك اليت أرادهتا الدكؿ النامية
 3: يف اؼبصدرةمطالب الدكؿ النامية  سبثلت .كالدكؿ اؼبتقدمة كالدكؿ النامية اؼبستوردة لو للنفط

 نتيجة تدىور حدكد تبادؽبا؛العاؼبية، دعم أسعار صادراهتا من اؼبواد األكلية يف األسواؽ  -
 للدكؿ اليت تعمل هبا؛الداخلية متعددة اعبنسيات يف الشؤكف الشركات كضع تقنُت دكرل للحد من تدخل  -
 ؛الشركاتتسهيل نقل التكنولوجيا عن طريق تلك  -
 إلغاء أك زبفيف أك إعادة جدكلة ديوهنا؛ -
 اؼبنتجات الغذائية حىت ال يكوف فقراء العادل ؿبكـو عليهم باعبوع؛ باىتماـ أكرب -
. نصيب متزايد من اإلنتاج الصناعي العاؼبياغبصوؿ على  -

 4: اؼبستوردة ما يليالدكؿ اؼبتقدمة الدكؿ النامية كبينما أرادت

                                                           
1

 .27:ص.اعبزائر،  دار الفجر للنشر كالتوزيع.جنوب، نحو عالقات اقتصادية عادلة-الحوار شماؿ: (2004)عبد القادر اؼبخادمي - 
2

-Brawand, A.)1976(«Sous développement et nouvel ordre économique internationale». Revue Options 

Méditerranéennes, N°36,  pp. 33-39. 
3
- Loehr, W. Op.Cit. p 13.  

4
 .54-53.عبد القادر اؼبخادمي، مرجع سابق، ص  - 
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 ضماف التزكد بالنفط كمشتقاتو؛ -
 اؼبواد األكلية كضماف التزكد هبا على األمد البعيد؛الوصوؿ إذل  -
 . هباتنمية اؿكتسهيل نقل التكنولوجيا كاالستثمارات الدكلية، بغية تسريع اؼبساعدات اؼبالية تقدصل  -

عارضت الواليات اؼبتحدة األمريكية قياـ حيث  ، عن نتائج ضعيفة1977كأيعلن خبلؿ االجتماع اػبتامي سنة 
تبعتها يف ذلك الدكؿ الصناعية، كبالتارل فإف ىذه الدكؿ دل تعط أم فرصة انظاـ اقتصادم جديد كصٌوتت ضده، كما 

انتهت بالتارل ك 1كال يف أية مؤسبرات دكلية أخرل،لؤلمم اؼبتحدة أخرل للدكؿ النامية لعرض مطالبها ال أماـ اعبمعية العامة 
 بعد أف فشلت .مساعي الدكؿ النامية يف إقامة نظاـ اقتصادم قائم على العدالة كعبلقات متكافئة مع الدكؿ اؼبتقدمة

       خضعت لنظاـ اقتصادم دكرل جديد،الدكؿ النامية يف إقامة نظاـ اقتصادم دكرل حسب طموحاهتا يف السبعينيات
ساىم يف إبراز معاؼبو التسارع يف التطٌور التكنولوجي كالشركات متعددة ، التسعينياتبداية يف أكاخر الثمانينيات ك

.    اعبنسيات ككذلك اؼبنظمة العاؼبية للتجارة
 1987سنة   الغات"الذم ترأس ؾبلس " OXLEY"يف األخَت يبكن تلخيص ما جاء سابقا يف قوؿ أالف أكسلي 

التجارة ذبد  طريقها إذل التطبيق الكامل حُت تكوف " الغات"فمبادئ " الغات"ق إف ىناؾ قانونا غَت مكتوب يوٌج... »
قد فالغات ... اعبارية يف ما بُت الدكؿ الصناعية عرب األطلنطيالتجارة موضع االىتماـ، مكمٌلة كغَت مهددة ألمباط 

 2.« ...ـ مصاحل االقتصاديات ذات القدـ الراسخة يف ذبارة السلعئصممت لتبل

 الدكؿ النامية  صادراتنتائج جولة األكرغوام كإشكالية فتح األسواؽ أماـ: المطلب الثالث
، عهقدت عدة جوالت للمفاكضات، لكن كانت جولة األكرغوام االتفاقية العامة للتعريفات كالتجارةمنذ كضع 

أف قياـ النظاـ التجارم الدكرل دل يكن كفق قواعد اؼبنافسة التامة كالشفافية حيث تأكد من خبلؽبا  (الفرع األكؿ)أنبها 
دل يتضح ذلك فقط من خبلؿ خرؽ القواعد، كإمبا أيضا من خبلؿ طريقة ربرير ـبتلف اجملاالت ذات الصلة .يف اؼبعامبلت

 . (الفرع الثالث)بينما قٌيدت أخرل  (الفرع الثاني)بالتجارة، إذ حيررت بعض اجملاالت ربريرا شبو تاـ 

 الدعوة إلى جولة األكرغوام كالنتائج العامة لها: الفرع األكؿ
      (حىت مقارنة جبولة الدكحة)، تعترب جولة األكرغوام أنبها 1979من بُت كل اعبوالت اليت عهقدت إذل غاية 

 .من حيث االتفاؽ على إنشاء اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، كأيضا مشوؽبا للعديد من اجملاالت اليت دل تكن مطركحة من قبل
 ظهرت ،1979انتهاء جولة طوكيو سنة  سنوات بعد 6بعد فًتة انقطاع دامت  :أسباب عقد الجولة الجديدة: أكال

 1986 سنة متغٌَتات عديدة جعلت من الدكؿ اؼبتقدمة كخاصة الواليات اؼبتحدة تدعوا إذل عقد مفاكضات جديدة
 3:أنبها

                                                           
1
 - Brawand, A. Op.Cit. 

2
 .23اؼبرجع السابق، ص ،  عبد القادر اؼبخادمي- 


 كمع ذلك دل تستطع التوٌصل إذل اتفاؽ هنائي فيما ىبص اؼبسائل اؼبطركحة خبلؿ ،2013كإذل غاية ديسمرب 2001سنة من  12اليت استمرت و 
 .اؼبؤسبرات الوزارية السابقة، خاصة فيما يتعلق بتسهيل ذبارة الدكؿ النامية كنقل التكنولوجيا إليها، كاؼبلف الزراعي

3
منظمة التجارة االقتصادية المتوقعة النضماـ ليبيا إلى اآلثار  "(2007)عيسى ضبد الفارسي كذلك   53؛ عبد الواحد العفورم، مرجع سابق، ص - 

 .142-107ص ص . عماف- ، مسقطاإلدارية العربية للتنمية  العريب الثاشل للمنظمةاؼبؤسبر.  "العالمية
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" السياسة الزراعية اؼبشًتكة"تدىور الوضعية التنافسية للواليات اؼبتحدة األمريكية يف اجملاؿ الزراعي، نتيجة   -1
  األكركيب؛لدكؿ اإلرباد

 لتحريره تسعى كبالتارل ،دبزايا عديدةفيو الدكؿ اؼبتقدمة   أنبية قطاع اػبدمات يف التجارة الدكلية كسبٌتع زيادة-2
 ؛أكثر

 اؼبنتجات اؼبزيٌفة، ىذه األخَتة اليت تينتج بفقداف الشركات األمريكية كحىت اليابانية كاألكركبية لتنافسيتها بسب- 3
 كبالتارل سعت تلك الشركات كدكؽبا إذل ضركرة ضباية حقوؽ اؼبلكية الفكرية يف اإلطار ،باستعماؿ تكنولوجيا غَت مرٌخصة

  اؼبتعٌدد؛ 
          القيود اليت تعًتض االستثمارات األجنبية يف البلداف اؼبضيفة ؽبا، كخاصة يف الدكؿ النامية، فٌبا يقٌلل - 4

كبالتارل فإف إدماج اعبوانب اؼبرتبطة باالستثمار األجنيب اؼبباشر ضمن أحكاـ تنظيمية دكلية، سيزيد من حرية ، من أرباحها
.  ربرٌكها كمنو أرباحها

 لتنظيم التجارة اتفاقيات جديدة ًب كضع كما ، السابقةاجملاالتإذل كمنو توٌسعت ؾباالت ربرير التجارة الدكلية 
: حوؿالدكلية 

قواعد اؼبنشأ؛ - 
إجراءات فحص البضائع قبل الشحن؛ - 
تقدير الرسـو اعبمركية؛ - 
إجراءات تراخيص االستَتاد؛ - 
 .العوائق الفنية- 

 1: إف أىم ما يبٌيز جولة األكرغوام مقارنة باعبوالت السابقة، ما يلي:النتائج العامة للجولة: ثانيا
لمنظمة ا» ىو إعبلف قياـ  1994 كإذل غاية 1986شك أف أىم ما نتج عن اؼبفاكضات الطويلة منذ سنة ال - 1

إدارة النظاـ ب ىذه اؼبنظمة اليت ستصبح الوحيدة اؼبخٌولة ، دبدينة مراكش اؼبغربية1994 أفريل 15يف « العالمية للتجارة
لتدخل كل االتفاقيات حيز التنفيذ « 1947الغات » ما ًب االتفاؽ عليو يف إطار تبٌنت اؼبنظمة كل .التجارم الدكرل

 . 1995 جانفي 01يف
ضمنو من نتائج، كال تما ت  الدكؿ األعضاء بتطبيق كل دبوجبوتلتـز" تعهدا كاحدا"تشٌكل  االتفاقيات أصبحت - 2

 ."GATT à la carte"أك ما كاف يسمى بػ " الغات"ؽبا اختيار االتفاقيات اليت تناسبها كما كانت تفعل إطار  وبق 
استفادت الدكؿ النامية كاألقل مبوا من اؼبعاملة التفضيلية خبلؿ اعبوالت  التخفيضات كااللتزامات اؼبتبادلة، -3

              بعدـ تطبيق بعض االلتزامات خاصة يف ؾباؿ النفاذات يف منحها استثناء، يف كثَت من األحياف،سبثلتاليت السابقة، ك
 فرض القيود الكمية ؼبواجهة العجز يف ميزاف اؼبدفوعات ،إذل األسواؽ، كاغبق يف تقدصل اإلعانات للصناعات الناشئة

 كمع أف ىذه اعبولة أخذت بعُت االعتبارات ظركؼ الدكؿ النامية، إالٌ أهنا فرضت عليها تطبيق كل التزاماهتا .كغَتىا
 .ىابصفة كاملة مع التخفيف من بعضها كمنحها كقتا أطوؿ لتطبيق

                                                           
1
 كذلك . أضبد جامع مرجع سابق؛  64-61ص، عبد الواحد العفورم، مرجع سابق؛ 80 عادؿ اؼبهدم، مرجع سابق، ص - 

Rosiak, P.  Op.Cit. p. 39. 
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كذلك لتحقيق     حيث كيضعت آليات ؼبراجعة تلك السياسات لكل عضو، مراجعة السياسات التجارية- 4
كىي كسيلة إضافية للضغط على الدكؿ النامية، دل تكن .  كالتأكد من االلتزاـ الكامل بقواعد النظاـ التجارم،الشفافية

 ".الغات"موجودة يف اتفاقيات 
            عكس ،إنشاء جهاز لتسوية اؼبنازعات ليقـو بالتحكيم يف القضايا اؼبتعلقة دبخالفة أحد األعضاء اللتزاماتو -5

إذ كاف وبق لكل دكلة متضٌررة من اإلجراءات اليت تتخذىا دكلة أخرل أف تقـو بنفسها ، "الغات"ما كاف يتم يف إطار 
 .بإجراءات مضادة غبماية مصاغبها، مثل الرسـو اليت تفرض يف حالة اإلغراؽ

      توٌسعت جغرافيا بانضماـ عدد كبَت ، كمادبا أف جولة األكرغوام توٌسعت من ناحية اؼبوضوعات اعبديدة اليت مشلتها
      على ربرير التجارة لكثَت برمن الدكؿ إليها مقارنة باعبوالت السابقة، فبل بد أف تكوف نتائجها أيضا ذات تأثَت أؾ

. من البلداف

 المجاالت األكثر تحريرا نسبيا: الفرع الثاني
أدارت الدكؿ اؼبتقدمة ربرير ـبتلف اجملبلت بطريقة زبدـ مصاغبها، حيث حٌررت اجملاالت اليت أصبحت تشٌكل 

 :تتمثل تلك اجملاالت يف التارل. أنبية أقل بالنسبة لتجارهتا، أك تلك اليت سبتلك فيها مزايا قوية
حيث حيٌررت بعض فركع اؼبواد اػباـ،  كفرضت تعريفات كبَتة على تلك  : تجارة المنسوجات كالمالبستحرير:أكال
 مقابل عدـ ،كافقت الدكؿ اؼبتقدمة على إدراج قطاع اؼبنسوجات كاؼببلبس ضمن مفاكضات جولة األكرغوام. اؼبصٌنعة

سعت الدكؿ النامية . معارضة الدكؿ النامية إلدراج قطاع اػبدمات كاؼبلكية الفكرية كاعبوانب اؼبتعلقة باالستثمار األجنيب
 يف تطوير صادراهتا، كعليو ًب االتفاؽ خبلؿ توأنبي سبلكو من مزايا، كبالتارل إذل ربرير قطاع اؼبنسوجات كاؼببلبس نظرا ؼبا 

كاستخداـ التعريفة " ترتيب األلياؼ اؼبتعددة"عبولة على التخلي التدرهبي عن القيود الكمية اليت كانت تينظميو كفق ا
. اعبمركية كحدىا لتنظيم ذبارتو

              1995 جانفي 1على أربع مراحل من " بأحكاـ الدمج"ًب ربرير قطاع اؼبنسوجات كاؼببلبس كفق ما يسمى 
 إف دمج القطاع ليس معناه التحرير الكامل لو، كإمبا يبقى ربريرا جزئيا ألنو دل يشمل اغبرير .2005 جانفي 1إذل غاية 

 من كاردات اؼبنسوجات %25 على الرغم من االتفاؽ، فإف أكثر من 1.اػباـ، الصوؼ اػباـ، كالقطن اػباـ كغَته
  2.%15كاؼببلبس ستبقى زبضع لرسـو صبركية تزيد عن 

 من القيمة الكلية %44دل يبنع صادرات الدكؿ النامية من أف تبلغ " اتفاؽ ترتيب األلياؼ اؼبتعددة"إف كجود 
 كتعترب كل من الصُت كىونغ كونغ ككوريا اعبنوبية .1992يف اؼببلبس يف سنة  %60للصادرات العاؼبية يف اؼبنسوجات ك

  3 باإلضافة إذل بنغبلديش كالباكستاف كتركيا كتونس كاؽبند،كتايواف من أىم الدكؿ النامية اؼبصٌدرة للمنتجات النسيجية
 يعترب قطاع اؼبنسوجات كاؼببلبس ذك أنبية .ا صادراتوسيحٌسن من" بًتتيب األلياؼ اؼبتعددة"  إهناء العملفإفكبالتارل 

خاصة بالنسبة للدكؿ النامية، كقطاع تصديرم من جهة كمشغل لعدد كبَت من األيدم العاملة من جهة ثانية، ؽبذا فإف 
    للحصوؿ على أكرب نصيب من األسواؽ العاؼبية كخاصة أسواؽ الدكؿ اؼبتقدمة، فبا يعٍت ىا ربريره سيقوم اؼبنافسة بُت

                                                           
1
 .446أضبد جامع، مرجع سابق، ص  - 

2
 .119على إبراىيم، مرجع سابق، ص - 

3
 .187ص، نفسورجع ادل - 
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 يف زيادة نصيبها ، كستنجح الدكؿ اليت تستطيع أف تنتج بكفاءة أفضل،أف اؼبنافسة ستزيد ٌحدهتا فيما بُت الدكؿ النامية
. يف التجارة الدكلية على حساب الدكؿ األقل كفاءة

كما مبت اػبدمات ، يرجع إدماج القطاع إذل أنبيتو اؼبتزايدة يف حجم اؼببادالت الدكلية : تحرير تجارة الخدمات:ثانيا
 1 : يرتكز اتفاؽ اػبدمات حوؿ ثبلثة ؿباكر أساسية.بسرعة كبَتة مستفيدة من ثورة اؼبعلومات كاالتصاالت

 باقي القطاعات كفقا التجارة يف كىي القواعد العامة اليت تنظم ،اإلطار العاـ الذم يضم االلتزامات األساسية - 
 ،ؼببادئ اؼبنظمة

         حيث تكوف القطاعات الفرعية للخدمات اؼبدٌكنة " بالقوائم االهبابية"قوائم االلتزامات اؼبقٌدمة، كاليت تسمى -  
 ؛كتضم أيضا التزامات إضافية يقًتحها كل عضو تكوف موضوع ربرير مستقبلي، يف تلك القوائم مفتوحة للتجارة الدكلية

حيث زبضع لشركط " القائمة السلبية" معاعبة الوضعية اػباصة بكل قطاع خدمي ضمن مبلحق خاصة، كىي -
تعٌهدت الدكؿ األعضاء بتسهيل . خاصة للنفاذ إذل األسواؽ كاؼبعاملة الوطنية، كالذم يبنح اغبماية للخدمات الوطنية

 كرفع مستول كفاءهتا ،مشاركة الدكؿ النامية يف ذبارة اػبدمات من خبلؿ التفاكض، بتقوية قطاعات اػبدمات فيها
 كذلك تيسَت حصوؽبا على التكنولوجيا، كاالتصاؿ ،كقدرهتا على اؼبنافسة، كربسُت فرص كصوؽبا إذل األسواؽ اػبارجية

. بشبكات اؼبعلومات
           . عل ىذه األخَتة زبضع لبعض القواعد اػباصة يف تنظيم ذبارهتايجإف اختبلؼ طبيعة السلع عن اػبدمات، 

 2 أشكاؿ توريد اػبدمة اليت تستلـز إما نقل اػبدمة، أك انتقاؿ اؼبستهلك أك انتقاؿ مقٌدـ اػبدمة،تلك اػبصائصبُت من 
كألف الشكل األخَت يفًتض انتقاؿ األشخاص الذم قد يكوف من الدكؿ النامية إذل الدكؿ اؼبتقدمة، فإف ىذه األخَتة 

. تضع قيودا كبَتة عليو، كتفضل مناقشتو ضمن مواضيع ىجرة العمالة
 .            منحت اتفاقية اػبدمات مركنة أكرب للدكؿ األعضاء من اتفاقية السلع الصناعية أك الزراعية أك اؼبنسوجات

 كأيضا اختيار شكل تقدصل تلك ، أعطت اغبق لكل عضو يف اختيار ربرير اػبدمات اليت يراىا قادرة على اؼبنافسةفقد
             قبد أف قطاع السياحة .اػبدماتاػبدمات، كىذا ما يناسب الدكؿ النامية غَت القادرة على اؼبنافسة يف كل فركع 

جديدة ىو القطاع األكثر ربريرا من طرؼ معظم الدكؿ النامية من أجل جذب اؼبزيد من االستثمارات، كخلق فرص عمل 
 3 : ذلك فإف الدكؿ النامية ستواجو يف تعاملها مع االتفاقية ربدو يف اذباىُتكمع

 ؛ضعف ٌقوهتا التفاكضية الذم يرجع على ؿبدكدية اػبدمات القابلة للتحرير- 
 ربرير من أجل إالٌ أف الدكؿ النامية ستواجو ضغوطا من الدكؿ اؼبتقدمة ،رغم أف االتفاقية كانت مرنة- 

             مثل اػبدمات اؼبالية كاالتصاالت كغَتىا، على أساس أنو يتم االتفاؽ،قطاعات خدمية سبتلك فيها اؼبزايا كاػبربة
.  يف اؼبفاكضات من أجل ربرير قطاعات خدمية جديدة على االستمرار

                                                           
1

، اجمللد اقتصاديةؾبلة أفاؽ  ."الخدمات الدكلية كسبل تعزيزىا في ظل اتفاؽ تجارة الخدمات العربية في التجارة  "(2004)عبد الكرصل جابر شنجار - 
عبد  كذلك . دكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة،الصناعةالتجارة كيصدرىا مركز البحوث كالتوثيق كارباد غرؼ  151-119، ص ص 98، العدد 25

 .86ص الواحد العفورم، مرجع سابق، 
2
-  Hedir, M. Op.Cit. p. 77. 

3
 العربية  حبوث كأكراؽ عمل اؼبؤسبر العريب الثاشل، إعداد اؼبنظمة. "برنامج عمل الدكحة: الخدماتفي التجارة مفاكضات  "(2007)ؿبسن ىبلؿ   - 

 .288-251 ص، مسقط، مارس، صاإلداريةللتنمية 
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سعت كل من الواليات اؼبتحدة األمريكية كالدكؿ األكركبية كالياباف إذل مناقشة  : تدابير االستثمار المتصلة بالتجارة:ثالثا
 كاليت تعترب احملٌرؾ ،موضوع تدابَت االستثمار اؼبتصلة بالتجارة ضمن جولة األكرغوام ضبايةن لشركاهتم متعددة اعبنسيات

أرادت تلك الدكؿ إزالة أك زبفيض كل القيود اليت قد تعرقل نشاط االستثمار . األساسي لبلستثمار األجنيب اؼبباشر
 ة الدكؿ النامية لتنظيم كضبط اؼبمارسات اليت تقـو هبا الشركات متعددتضعها اليت اإلجراءات كىياألجنيب اؼبباشر، 

تنقسم . تلك اؼبمارسات اليت ؽبا أثار سلبية على اقتصادياهتا كعلى التجارة الدكلية كفق معايَت اؼبنافسة الشفافة، اعبنسيات
 1 :اإلجراءات اليت تتخذىا الدكؿ النامية يف ؾباؿ االستثمارات إذل نوعُت

 ؛ إجراءات تتعلق بتقدصل اغبوافز اؼبناسبة لتشجيع االستثمار األجنيب اؼبباشر كجذبو كبو الدكلة-
  . إجراءات تتعلق بنوعية االستثمارات، إذ أهنا تشٌجع االستثمارات كفقا ألكلوياهتا االقتصادية-

من بُت التدابَت غَت اؼبتصلة بالتجارة اليت تتخذىا البلداف اؼبضيفة لبلستثمار األجنيب، كاليت رفضت الدكؿ النامية مناقشتها 
   متطلبات القيود * متطلبات اؼبشاركة احمللية يف ملكية رأس اؼباؿ * ضركرة نقل التكنولوجيا  *ألهنا ال تتصل بالتجارة،

. القيود على ربويل األمواؿ* على اإلنتاج 
متطلبات * متطلبات اؼبكٌوف احمللي : قد خرج االتفاؽ النهائي باالعًتاؼ فقط بالتدابَت اؼبتعلقة بالتجارة كىيؿ

كما هبب االلتزاـ دببدأ عدـ . متطلبات األداء التصديرم* متطلبات اإلنتاج احمللي كالبيع احمللي * توازف النقد األجنيب 
إف استبعاد اإلجراءات غَت اؼبتصلة بالتجارة من مضموف . التمييز كاستخداـ التعريفة اعبمركية كحدىا دكف القيود األخرل

 كاالستفادة منها يف نقل ،االتفاؽ يبنح الدكؿ النامية حرية أكرب يف ضبط نشاط االستثمارات األجنبية اؼبباشرة
. التكنولوجيا، كبالتارل خلق اػبربة يف االقتصاد الوطٍت يف ؾباالت أنشطة معينة تشٌجعها الدكلة

 المجاالت األقل تحريرا نسبيا: الفرع الثالث
 على عكس اجملاالت السابقة، فقد قٌيدت الدكؿ اؼبتقدمة اجملاالت األكثر أنبية بالنسبة ؽبا، ليس عن طريق التعريفات 

 .اعبمركية، كلكن عن طريق تدابَت غَت تعريفية
كانت حقوؽ اؼبلكية الفكرية اؼبتمثلة يف براءات االخًتاع كالعبلمات التجارية  : الملكية الفكريةحماية حقوؽ :أكال

، كبصيغتها 1883غبماية اؼبلكية الصناعية " اتفاقية باريس" أنبها ،كحقوؽ التأليف ؿبمية دبعاىدات متعددة األطراؼ
تبٌت االتفاؽ  2. كأحكاـ اؼبنظمة العاؼبية للملكية الفكرية،1971 بصيغتها اغبديثة 1886" بَتف" كاتفاقية ،1967اغبديثة 

، كبالتارل أصبح لزاما على كل الدكؿ األعضاء تعديل تشريعاهتا االتفاقيات السابقةالنهائي عبولة األكرغوام كل ما جاء يف 
إف سعي الدكؿ اؼبتقدمة إلدراج ".  حقوؽ اؼبلكية الفكرية اؼبتصلة باعبوانب التجاريةتفاقيةا"دبا يتوافق مع ما نصت عليو 

 3:ضباية حقوؽ اؼبلكية الفكرية ضمن النظاـ التجارم الدكرل يعود لعدة أسباب أنبها
  ضباية حقوؽ االبتكار تؤدم إذل زيادة معٌدالت االبتكار كمنو زيادة العائد؛أف -1
 أف اغبماية القوية تعمل على زيادة استغبلؿ التكنولوجيا يف الدكؿ اؼبستضيفة لبلستثمارات األجنبية                 -2

 أك من خبلؿ الًتاخيص دكف اػبوؼ من تقليدىا؛
                                                           

1
 .541-539أضبد جامع، مرجع سابق، ص - 

2
- Hedir, M. Op.Cit. p.106. 

3
      كذلك، 395-394دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، ص. حقوؽ الملكية الفكرية كأثرىا االقتصادم: (2009)عبد الرحيم عنًت عبد الرضباف -  

 ؾبلة التعاكف االقتصادم بُت ."اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوؽ الملكية الفكرية كانعكاساتها على البلداف النامية "(2002) ضبد طوبا أكنغوف
 .132-103الدكؿ اإلسبلمية، ص ص 
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 ذلك التقليد الذم مارستو خاصة دكؿ آسيا على منتجات الدكؿ اؼبتقدمة خاصة األمريكية، ما يعود بالسلب -3
كبالتارل منح االحتكار ألصحاب االخًتاعات من أجل اغبصوؿ على مردكد على القطاع الصناعي يف الدكؿ اؼبتقدمة، 
 .مناسب لتعويض تكاليف البحث كالتطوير

كهتدؼ الدكؿ اؼبتقدمة من خبلؿ ىذا اإلجراء إذل تشجيع الشركات كاؼبستثمرين على زيادة االستثمار يف ؾباؿ البحث 
.  كالتطوير البتكار منتجات كأساليب إنتاج جديدة

بينما عارضت الدكؿ النامية إدراج اؼبوضوع يف جولة األكرغوام، ألنو ال توجد منفعة منو بالنسبة ؽبا، ما داـ أف الدكؿ 
 1:اؼبتقدمة ىي اليت تنفرد بأغلبية االخًتاعات كما أنو

 ال يبكن معرفة الدرجة اؼبثلى غبماية االخًتاع، فإذا كانت الرباءة سبنح تعويضا للقياـ باألحباث كالتطوير         -1
 فإف اإلفراط يف اغبماية يقيد أطراؼ أخرل يف استعماؿ تلك اؼبعرفة يف اخًتاعات أخرل؛

وبصل أصحاب الرباءات، كيستمركف يف اغبصوؿ على أرباح تتجاكز إذل حد بعيد التكاليف اليت أنفقوىا           - 2
 على البحث كالتطوير، خاص عند طوؿ فًتة اغبماية؛

 ارتفاع تكاليف تكييف التشريعات احمللية لآلليات كاإلجراءات اليت يتطلبها تطبيق نظاـ حقوؽ اؼبلكية الفكرية؛- 3
 .  تغطية نظاـ اغبماية جملاالت كاسعة خاصة ؾباؿ صناعة األدكية، كاألغذية-4

كما أف الدكؿ النامية ضعيفة البنية التحتية التكنولوجية ال ربتاج إذل مستويات عالية من اغبماية اليت تتطلبها االتفاقية 
فهي ليست عامبل ذم أنبية بالنسبة لنموىا، ألف البلداف النامية اليت حققت قدرات تكنولوجية معينة ارتبطت دبستويات 

 .ترتبط ىذه االتفاقية بشكل كبَت بالقطاع الصناعي كالزراعي. ضعيفة من اغبماية كليس العكس
 فقد يعترب القطاع الصناعي أكثر القطاعات ربريرا من حيث التعريفات اعبمركية، : السلع الصناعيةتحرير: ثانيا
 كتعريفة متوسطة على السلع الصناعية %6.3 بالنسبة للدكؿ اؼبتقدمة أم من %38ػػػػػػػبػ 2 زبفيضات جديدة اعبولةحٌددت

كما نصت االتفاقية على أنو             .  بالنسبة للدكؿ النامية خبلؿ فًتة عشر سنوات%20 سنوات، ك6 خبلؿ %3.9إذل 
 أنبية تلك كمع ، عبميع السلع الصناعية%12.3 يفوؽ اؼبتوسط اؼبرجح للرسـو اعبمركية يف هناية الفًتة سقف ال هبب أف

  .%10التخفيضات فإف السلع ذات األنبية التصديرية بالنسبة للدكؿ النامية ستبقى تواجو ضباية تعريفة أكثر من 
صادرات اؿ التصنيع، األمر الذم وبدي من  درجةتفرض الدكؿ الصناعية تعريفات صبركية متصاعدة مع ازدياد

 اؼبواد تبلغ تعريفة. رغم البفاض معٌدؿ تصعيد التعريفة عما كاف عليو قبل جولة األكرغوام ،لدكؿ النامية إليهاالصناعية ؿ
كبالتارل  3،  بالنسبة للسلع التامة الصنع%6.2 على السلع نصف اؼبصٌنعة لتصل إذل %2.8لًتتفع إذل  %0.8األكلية 

 كنتيجة الحتكارىا للسلع ،ىناؾ ضباية متزايدة على القيمة اؼبضافة بالشكل الذم يؤدم إذل تراكمها يف الدكؿ الصناعية
. العاليةالصناعية ذات القيمة اؼبضافة 

 

 

  

                                                           
1
 .، اؼبرجع السابقضبد طوبا أكنغوف، 398عبد الرحيم عنًت عبد الرضباف، اؼبرجع السابق، ص  -  

2
 .126عبد الواحد العفورم، مرجع سابق، ص - 

 
3

 .65، مرجع سابق، صعبد اؼبطٌلب عبد اغبميد -
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 كاؼبعدات الطبية كاآلالت ، سلع ؿبددةذبارةإف تقليص اؼبٌعدؿ العاـ للتعريفات على السلع الصناعية إمبا ًب على 
إف كاف من الناحية النظرية يبكن للدكؿ  ؼ 1.اإللكًتكنية، كيتم اعبزء األكرب من ذبارة ىذه السلع فيما بُت الدكؿ الصناعية

معظم السلع إف  .النامية أف تستفيد من تلك التخفيضات، فإنو من الناحية العملية ال تنتج أغلب الدكؿ تلك السلع
 كإمبا بالتفٌوؽ التكنولوجي كاػبربة الطويلة للبلداف اؼبتقدمة يف ؾباؿ ،الصناعية ؿبمية ليس بالقيود اعبمركية أك الكمية

 فتح األسواؽ أماـ السلع الكهربائية كااللكًتكنية إف. على صناعات الدكؿ النامية سلبية ستكوف ىناؾ آثارا، كالتصنيع
 سيٌدمر الصناعة الوطنية يف الدكؿ النامية، كما أنو سيقٌلل من فرص 2 (1996كما ًب االتفاؽ عليو يف مؤسبر سنغافورة، )

من    سلعة 400 من %90 الدكؿ اؼبتطورة اليت تنتج حوارل ةإقامتها يف اؼبستقبل، ألهنا سوؼ لن تكوف قادرة على منافس
  .السلع الكهربائية كااللكًتكنية

إف اغبماية اليت أقٌرهتا اتفاقية األكرغوام فيما ىبص فًتة االحتكار كانت طويلة، فبا يعٍت أهنا دل سبنح حق االحتكار 
 .لفًتة ؿبٌددة كإمٌبا منحتو بشكل هنائي، ألف استخداـ التكنولوجيا بعد تلك الفًتة سوؼ لن تكوف لو منفعة اقتصادية

 سنوات قابلة 7 سنة، العبلمات التجارية 50كمثاؿ ذلك زبضع برامج تأليف البيانات كالربؾبيات اآللية لفًتة ضباية 
لقد مشلت االتفاقية ضباية  اؼبنتج نفسو كليس فقط طريقة  3. سنوات10للتجديد ألجل غَت مسمى، التصاميم الصناعية 

ما يعٍت أف الشركات يف الدكؿ النامية ال يبكنها اإلعبلف عن التوٌصل إذل  نفس اؼبنتج  حىت كإف كاف بطريقة  4إنتاجو،
إنتاج ـبتلفة، كىذا ما يزيد  من تقييد االستفادة من عمليات البحث كالتطوير يف الدكؿ النامية الذم سيحرمها          

 . من إدخاؿ ربسينات على التكنولوجيات اؼبوجودة
 كتقوية نفوذ الشركات ،اعتربت الدكؿ النامية أف االتفاقية ىي كسيلة جديدة لرفع تكلفة التكنولوجيا اؼبستوردةلقد 

     من براءات االخًتاع %90خاصة كأف الدكؿ اؼبتقدمة سبتلك حوارل ، متعددة اعبنسيات يف ؾباؿ احتكار التكنولوجيا
 اغبصار على نقلها، إالٌ األجياؿ اؼبتقادمة بسبب كمنو ستبقى الدكؿ النامية تابعة تكنولوجيا للدكؿ اؼبتقدمة 5.يف العادل

 فإف القطاع ،كهبذا فرغم البفاض مستويات اغبماية اعبمركية. منها اليت تصبح خارج االستخداـ لدل الدكؿ اؼبتقدمة
الصناعي يتمتع حبماية أكرب عن طريق ضباية حقوؽ اؼبلكية الفكرية، كمنو سيزيد التضييق على اجملاالت اليت يبكن للدكؿ 

.  منهاالنامية أف تتخٌصص فيها كتزيد صادراهتا
سبسكت الدكؿ النامية من جديد حبقها يف التنمية كيف ذبارة عادلة، كمنو حقها يف اغبصوؿ على التكنولوجيا          

               6.، كعليو ألـز اؼبؤسبر الدكؿ األعضاء بأف تبحث العبلقة بُت التجارة كنقل التكنولوجيا2001يف مؤسبر الدكحة 
إف اختبلؼ اؼبصاحل بُت الدكؿ اؼبتقدمة كالنامية أدل إذل اختبلؼ الرؤل، إذ أرادت ىذه األخَتة كضع ؾبموعة               

من األىداؼ احملٌددة ككيفية ربقيقها، يف حُت أرادت الدكؿ اؼبتقدمة  أف يظل عمل اجملموعة يف إطار الدراسة كالتحليل 
 .اخل...النظرم كالًتكيز على مسائل نظرية جدلية مثل اؼبقصود بنقل التكنولوجيا كطرؽ نقلها

                                                           
1

  حبوث كأكراؽ عمل اؼبؤسبر العريب ."الفرص كالتحديات أماـ الدكؿ العربية: التوجيهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية" (2007)علي لطفي - 
 .47-1، ص ص2007، مسقط، مارس اإلدارية العربية للتنمية الثاشل، إعداد اؼبنظمة

2
 .121علي إبراىيم، مرجع سابق، ص  - 

3
 .94 ص ،مكتبة مدبورل، مصر.  العولمة كالغات، التحديات كالفرص: (2000)عبد الواحد العفورم  - 

4
. 166الدار اعبامعية اعبديدة، اإلسكندرية، ص . االقتصاد السياسي لحماية  قانوف الملكية الفكرية: (2006)السيد أضبد عبد اػبالق  - 

5
 .144اؼبرجع السابق، ص ، السيد أضبد عبد اػبالق- 

. 168 عبد الواحد العفورم ، مرجع سابق، ص - 6
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 ال تيعامل كل السلع بنفس الطريقة، إذ تلقى ذبارة النفط كمن كرائها اؼبنتجات اؼبرتبطة بو، ذات األنبية بالنسبة 
 اتفاقيات اؼبنظمة  يف صريح كرغم أف النفط دل يدرج بشكل ،"الغات" يف مفاكضات للعديد من الدكؿ النامية، هتميشا

يبكن أف تشمل االتفاقية النفط كثورة طبيعية ناضبة   1.قاؼبقابل ال توجد نصوص تقضي باستبعادب إالٌ أنو ،العاؼبية للتجارة
، كترتبط اتفاقية التجارة يف اػبدمات مع قطاع النفط كالغاز ارتباطا كثيقا من خبلؿ ا كعدـ ىدرهاهبب ترشيد استهبلكو

 كما ترتبط عمليات التنقيب كاالستكشاؼ كاالستخراج بشكل مباشر ،خدمات االستشارات اإلدارية كاالقتصادية كالفنية
.  كتعترب ذبارة النفط من اغباالت اليت ًب االحتكاـ فيها إذل نصوص االتفاقيات التجارية،باالستثمارات األجنبية اؼبباشرة

 كتؤثر يف اقتصاديات الدكؿ ،إف السياسات اليت تتبعها الدكؿ الصناعية تشٌكل تشوىات كبَتة يف أسواؽ الطاقة العاؼبية
يف دكؿ   %76 ك%65ما بُت تراكحت تلك الضرائب  . كمنها الضرائب احمللية على استهبلؾ اؼبنتجات النفطية2النفطية،

 كبالتارل فإف اؼبداخيل اليت حصلت عليها ،2004يف الواليات اؼبتحدة األمريكية سنة  %29 ك%24بُت االرباد األكركيب ك
 مليار دكالر 260 أم دبعدؿ ، تريليوف دكالر1.3  بلغت 2000ك 1996الدكؿ الصناعية من تلك الضرائب ما بُت 

 170 مليار دكالر، أم دبعدؿ 850سنويا، يف حُت دل تتجاكز ما حققتو دكؿ األكبك من صادراهتا خبلؿ نفس الفًتة 
من   كمن زيادة الصادرات من النفط كمادة من جهة  بشكل كبَت زيادة الصادراتذلكيعرقل ك 3 .امليار دكالر سنوم

على النفط كالغاز   البًتككميائية اليت تعتمداؼبنتجات  أف الدكؿ اؼبتقدمةإذ تىعترب ،اؼبنتجات البًتككميائية من جهة ثانية
 ازباذ يف ، كبالتارل يعطي ؽبا اغبقيف أكربا، فٌبا ييعترب إغراقا للمنتجات اؼبرتبطة هبا خاصة  تيسعر بأقل من نظائرىا،الطبيعي

 (اؼبصدرة للنفط كالغاز)بينما تىعترب الدكؿ النامية ، كضمها إذل قوائم السلع اغبساسة إجراءات ضبائية، منها القيود الكمية
     اليت تتمتع هبا كال يبكن اعتباره دعماالطبيعيةأف النفط كالغاز اؼبستعمل يف إنتاج اؼبنتجات البًتككميائية ىو من اؼبزايا 

 .أك إغراقا
           ، ؿبور اػببلؼ  كإذل جولة الدكحة جولة األكرغواممنشىٌكل قطاع الزراعة  : تحرير تجارة السلع الزراعية:ثالثا

 الدعم اؼبقدمة  اػببلؼ إذل سياساتسببيعود  .بُت الدكؿ اؼبتقدمة من جهة، كبينها كبُت الدكؿ النامية من جهة ثانية
تلك ؼ ،لكميات اؼبصٌدرة من طرؼ الدكؿ الناميةعلى ا التقييدللقطاع من طرؼ الدكؿ اؼبتقدمة، كأيضا بسبب سياسات 

 كفق ما تدعو إليو نظريات ،ؽ اؼبكاسب عبميع الدكؿمربقؿالسياسات دل تًتؾ ؼببدأ ربرير التجارة كفق اؼبزايا النسبية ؾباال 
يف   إف التقٌدـ الذم حققتو الدكؿ األكركبية كالواليات اؼبتحدة يف اجملاؿ الزراعي دل يكن نتيجة تفٌوؽ.التجارة الدكلية

 من  كمنو حرماف الدكؿ النامية، سانبت اؼبمارسات غَت العادلة كغَت الشفافة يف ذلك التفٌوؽبل أساليب اإلنتاج فقط، 
  : اتفاؽ الزراعة أربعة ؿباكر يغطي.االستفادة من اؼبزايا اليت تتمٌتع هبا يف اجملاؿ الزراعي

 مثل القيود الكمية ، ىو ربويل التعريفات غَت اعبمركيةىذا احملورأىم إجراء يف  إف :النفاذ إذل األسواؽ تسهيل -1
مع أف الدكؿ اؼبتقدمة تدعو إذل رفع تلك القيود، إالٌ أهنا ىي اليت تطبق ، ك إذل قيود تعريفية معادلة ؽبا،على الواردات

  كلكن  بإدماج ، %9فالتعريفات اعبمركية اليت تفرضها الدكؿ مرتفعة الدخل على اؼبنتجات الفبلحية ىي حوارل . أكثرىا

                                                           
1
 ، منظمة األقطار العربية اؼبصدرة للبًتكؿ              116 العدد ،ؾبلة النفط كالتعاكف العريب" االتجاه نحو تحرير التجارة الدكلية" (2006)صبيل طاىر  - 

 .أبو ظيب
2

  .، الكويت، مركز دراسات الوحدة العربية282العدد  ؾبلة اؼبستقبل العريب، " الوطن العربي كمنظمة التجارة العالمية " (2003)صباح نعوش  -
3
 .، اإلدارة االقتصاديةللبًتكؿجمللس كزراء اؼبنظمة األقطار العربية اؼبصٌدرة  (2005) 75االجتماع الػ  - 
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فبٌا يقيد الصادرات الفبلحية ذات األنبية  1،%30القيود األخرل غَت التعريفية يصل مستول التعريفة إذل ما يقارب 
 .بالنسبة للدكؿ النامية

لدكؿ األعضاء مركنة يف اختيار أنواع اؼبنتجات اليت ا أيعطيت :زبفيض الدعم احمللي كإعانات الصادرات -2
 1995سنة  بلغ الدعم احمللي للمنتجات الزراعية .يشملها التخفيض، كطبعا ستختار الدكؿ اؼبتقدمة اؼبنتجات األقل أنبية

 إالٌ أف نسبة التخفيض اؼبقٌررة 2 مليار زبص الدكؿ اؼبتقدمة،158 منها ، مليار دكالر بالنسبة جملموع األعضاء197حوارل 
.  سوؼ تبقي حجم الدعم مرتفعا، فٌبا يعٍت استمرار اغبماية على القطاع الزراعي،%20 كىي ،يف جولة األكرغوام

 3:كقد مينحت الدكؿ النامية بعض االستثناءات منها
 ؛ دعم االستثمار اؼبوٌجو للزراعة صفة عامة-

 ؛دعم مستلزمات اإلنتاج بصفة عامة للمنتجُت ذكم الدخوؿ اؼبنخفضة أك اؼبوارد احملدكدة- 
 . اؼبساعدات الغذائية احمللية، كبالتارل تقدصل اؼبنتجات بأسعار معقولة للفقراء- 

 بتخفيض الدعم ىا التزاـفإف ، بالقدر الذم تقٌدمو الدكؿ اؼبتقدمة الدعم معظم الدكؿ النامية غَت قادرة على تقدصلدبأف
. زراعتها ما ىو إالٌ زبلي عن ربقيق أمنها الغذائي على األقلؿ

 الدكلة اؼبتقدمة يف جولة األكرغوام على ضركرة كضع  اتفقت:إجراءات ضباية صحة اإلنساف كاغبيواف كالنبات- 3
بُت  اؼبعايَت البلزمة غبماية الصحة العامة، كوبق لكل دكلة أف تضع ما تراه ضركريا من معايَت، شرط اؼبساكاة يف اؼبعاملة

من   للدكؿ اؼبتقدمة ؾباال أكسع لوضع قيود جديدة ربيد تلك اإلجراءاتأعطت. الدكؿ كاحًتاـ اؼبعايَت اؼبٌتفق عليها دكليا
اليت   ىذه األخَتة االلتزاـ باؼبعايَت كربقيق الشركطل من الٌصعب علقصادرات الدكؿ األخرل كالنامية منها، خاصة كأف

         أكدت دراسة قاـ هبا مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة كالتنمية على العديد من الدكؿ النامية  كقد.تفرضها الدكؿ اؼبتقدمة
 من اإلجراءات غَت التعريفية اؼبقٌيدة للصادرات يبكن تصنيفها ضمن إجراءات الصحة العامة كاغبواجز التقنية %80أف 

   اؼبنسوجات كاؼببلبس،  اؼبنتجات النباتية، اآلالت كاألجهزة الكهربائية،كأف القطاعات األكثر عرضة ؽبذه اإلجراءات ىي
  4.منتجات الصناعات الكيميائية كالصناعات اؼبرتبطة هبا

من اآلثار اؼبباشرة لرفع الدعم عن القطاع الزراعي ىو ارتفاع أسعار اؼبواد الغذائية  :تعويض الدكؿ النامية- 4
كؽبذا سعت الدكؿ النامية إذل استصدار قرار . ستوردة صافية لو ادلكستعاشل من ىذا االرتفاع بشكل خاص الدكؿ النامية

            كزارم يعًتؼ بضركرة تعويضها عند ارتفاع األسعار، كرغم موافقة كزراء البلداف اؼبتقدمة على تقدصل اؼبعونات الغذائية
  5.إالٌ أف ذلك دل يتحقق نظرا لعدـ إلزامية ذلك القرار

 "cairns"إذا ربقق التخفيض السابق فإف الدكؿ اؼبستفيدة ىي الدكؿ اؼبصٌدرة للمنتجات الزراعية يف ؾبموعة 
كما ستزيد الدكؿ األفريقية من صادراهتا كلكن بصفة أقل، بينما الدكؿ اإلفريقية جنوب الصحراء كاؼبتوسطية، فإف زيادة 

                                                           
1
 - Centre du Commerce International (2014) : Les mesures non tarifaires : Enjeux de taille pour les politiques 

commerciales. Revue Trimestrielle du centre, 09/01/  www.forumducommerce.org.   
2
 .65عبد اؼبطلب عبد اغبميد، مرجع سابق، ص - 

3
 .اؼبرجع نفسو - 

4
- CCI (2014) . Op.Cit.   

5
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كلكي تستطيع الدكؿ النامية زيادة  1عٌوض ارتفاع أسعار اؼبواد الغذائية،ماإليرادات من الصادرات الزراعية سوؼ لن 
.  صادراهتا من اؼبنتجات الزراعية عليها أف تقـو بإصبلحات ىيكلية لزيادة الطاقات اإلنتاجية احمللية

نظرا لبلعتبارات االقتصادية كاالجتماعية للقطاع الزراعي يف ربقيق األمن الغذائي، فإف الشركات العاؼبية تسيطر 
على ذبارتو، كعلى األحباث اؼبرتبطة بو كباػبصوص تلك اؼبتعلقة بتطوير التكنولوجيا اغبيوية، كما تسعى تلك الشركات             

لقد أصبحت الشركات العاؼبية تستغل التنوٌع . ضباية تلك التكنولوجيات من خبلؿ اتفاقية حقوؽ اؼبلكية الفكرية إذل
البيولوجي عرب العادل، خاصة يف الدكؿ النامية، من أجل ربديث اإلنتاج الزراعي، كذلك من خبلؿ التعديل اعبيٍت 

 كتضغط اؽبيئات الدكلية على الدكؿ النامية للسماح لتلك الشركات باستغبلؿ زراعتها كإحداث تغيَتات 2.للنباتات
إف االحتكار  3.عليها، كمن ٍب انتقاؿ ملكية اؼبنتجات الزراعية اؼبعٌدلة إليها عن طريق براءات االخًتاع للٌسبلالت اؼبعٌدلة

الذم سبارسو تلك الشركات على الزراعات اؼبعٌدلة كراثيا، يعٍت زيادة قبضتها على إنتاج الغذاء يف العادل، خاصة          
رب الدكؿ على شرائها كل سنة" بالبذكر اؼبتفجرةٌ "من خبلؿ إنتاج ما يسمى          رغم. اليت تستخدـ مرة كاحدة، فبا هبه

يف موادىا بعُت االعتبار االحتياجات التنموية للدكؿ النامية بضركرة نقل التكنولوجيا إليها كمراعاة  أف االتفاقية أخذت
 عدـ منحها أم اعًتاؼ أك تعويض عن الرباءات من الدكؿ النامية امتعضت كقد ، دل تيطٌبق يف الواقع اؼبنفعة العامة، فإهنا

  4.يف اؼبنتجات اليت تطٌورىا باستخداـ اؼبوارد البيولوجية أك اؼبعرفة التقليدية عكس ما حظيت بو اؼبنتجات الصناعية
لقد جاءت نتائج ربرير التجارة يف ظل إنشاء اؼبنظمة معاكسة ؼبا كانت توعد بو الدكؿ النامية من انتعاش اإلنتاج 

  5:كازدىار التجارة بزيادة ربريرىا، فقد أكدت النتائج ؿبدكدية اؼبكاسب بالنسبة للدكؿ النامية خاصة كأف
معدؿ مبو الصادرات العاؼبية يف السنوات التالية إلنشاء اؼبنظمة كاف أقل فبٌا كاف عليو قبل إنشائها، كدل يطرأ      - 

 على معدؿ مبو صادرات الدكؿ النامية أم تغيَت؛
 قبل ذلك، كما أف معدؿ النمو %4.2 يف التسعينيات مقابل %3.2معدؿ مبو الناتج احمللي اإلصبارل دل يزد عن - 

 ؛1980-1965 يف الفًتة %6 بينما كاف %3.6يف الدكؿ النامية كاف 
 من الناتج %5 كىو 1982-1975تدفق رأس اؼباؿ األجنيب إذل الدكؿ النامية بقي عند نفس مستول الفًتة - 

 احمللي اإلصبارل ؽبا؛
تعاشل الصناعات احمللية لتلك الدكؿ البفاضا حادا يف الطلب على منتجاهتا من خبلؿ فتح األسواؽ أماـ - 

 منتجات الدكؿ اؼبتقدمة، كتعرض الكثَت منها لئلفبلس؛
دعاكل اإلغراؽ اليت ترفعها الدكؿ اؼبتقدمة ضدىا، يف إطار فض اؼبنازعات،  تكٌلف تلك الدكؿ اعبهد كاؼباؿ - 

 .كعدـ القدرة على تطبيق اآلليات ؼبواجهة تلك الدعاكل

                                                           

1
- Bureau,  J.C. et Decreux, Y. et Gohin, A, )2007( «La libéralisation des échanges agricoles dans le code de 

l’OMC : l’impact économique dans l’agriculture». Dans : L’Agriculture dans le monde. Ed. Nouveaux défis, 

pp.143-151. 
2
 .211-210سيد أضبد عبد اػبالق، مرجع سابق، ص  - 

3
 . 266، 238 اؼبرجع السابق، ص - 

4
 .ضبد طوبا أكنغوف، مرجع سابق - 

5
دار التعليم اعبامعي للطباعة كالنشر كالتوزيع، اإلسكندرية،    . التنافسية الدكلية كتأثيرىا على التجارة العربية كالعالمية: (2009)نيفُت حسن مشت -  

 .126-125ص 
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إف عدـ احًتاـ شركط اؼبنافسة التامة يف األسواؽ العاؼبية، ىو الذم أدل إذل عدـ التوزيع العادؿ ؼبكاسب االندماج 
ال تشتكي الدكؿ النامية فقط كوف أف قواعد ربرير التجارة الدكلية ال تتم كفق اؼبنافسة التامة . كاالنفتاح على صبيع الدكؿ

 .كلكن أيضا كوهنا مرنة تستغلها الدكؿ اؼبتقدمة بالشكل الذم ىبدـ مصاغبها، كليس مصاحل صبيع الدكؿ أطراؼ التبادؿ
كبالتارل فإف التنظيم التجارم كعوض أف ىبدـ مصاحل صبيع الدكؿ اليت تعمل كفق قواعده كمنها الدكؿ النامية، فقد عمل 

 .على تكريس موقع ىذه األخَتة يف العبلقات االقتصادية الدكلية، كبالتارل ضٌيق من مكاسبها يف التجارة الدكلية

 الدكؿ النامية  تجارة علىالترتيبات اإلقليمية تأثير : الرابعالمبحث 
تينظىم العبلقات التجارية الدكلية بشكل أساسي عن طريق النظاـ التجارم الدكرل يف إطار اؼبنظمة العاؼبية للتجارة 

كتعترب نتائج اتفاقياهتا األكثر تأثَتا على حركة التجارة الدكلية، كلكن أصبحت للًتتيبات اإلقليمية اليت تتم بُت ؾبموعة     
المطلب )خاصة على ذبارة الدكؿ النامية  (المطلب األكؿ)من الدكؿ أيضا تأثَتا على جزء مهم من حركة تلك التجارة 

 .(الثاني
 الترتيبات اإلقليمية كأىمها نشأة كخصائص: المطلب األكؿ

 بإقامة اربادات اقتصادية بُت الدكؿ، كعليو أهنشئت                  1947ظبحت اتفاقيات ربرير التجارة الدكلية منذ 
تغٌَتت طريقة إنشاء تلك االربادات مع بداية التسعينات، كبالتارل تغٌَتت . عدة اربادات بُت دكؿ من نفس اؼبستول

كتتمتع بعض االربادات أك االندماجات بأنبية أكرب يف التأثَت على اذباىات التجارة الدكلية  (الفرع األكؿ)خصائصها 
 .(الفرع الثاني)كمنو على ذبارة الدكؿ النامية 

 كتغّير خصائصها اإلقليمية الترتيباتنشأة : الفرع األكؿ
نشأت عدة اتفاقيات ذبارية على مستول العادل، يف أكركبا، أمريكا، إفريقيا كغَتىا، كاليت كانت ذبمع بُت دكؿ    

تغٌَت شكل تلك االتفاقيات كأصبحت تضم دكال . من نفس اؼبستوم االقتصادم، حبيث هبمعهم ربقيق مصاحل مشًتكة
 .   ذات مستول متباين من التطٌور، كمنو تغَتت خصائص تلك الًتتيبات

 بإنشاء اربادات اقتصادية« العامة للتعريفات اعبمركية كالتجارةاالتفاقية »ظبحت  :اإلقليمية الترتيباتشأة ف: أكال
جاء ذلك  .االتفاقيةبُت الدكؿ، كقد أعطتها اغبق يف تبادؿ مزايا ذبارية فيما بينها دكف تعميمها على باقي أطراؼ  جهوية

على أف يكوف " التطبيق اإلقليمي، تجارة الحدكد، االتحادات الجمركية "العامة ربت عنوافاالتفاقية  من 24يف اؼبادة 
اؼبتعاقدة األطراؼ ما بينو كبُت التجارة بُت أعضائو، كليس زيادة اغبواجز يف كجو التجارة ىدؼ أم ذبٌمع ىو تسهيل 

 استثناءا من تطبيق شرط الدكلة األكذل بالرعاية، كاليت أرادهتا الدكؿ اؼبتقدمة كسيلة لتبادؿ اؼبزايا اؼبادةجاءت ىذه  .األخرل
 ظبحت للدكؿ اؼبتقدمة االتفاقيةرغم أف من ك .األقل تطٌورااألطراؼ ، كىي األطراؼفيما بينها دكف تعميمها على باقي 

يف إقامة اربادات فعلية كما فعلت  إالٌ أف الدكؿ النامية دل تنجح، كالنامية على حد السواء بإنشاء اربادات اقتصادية
. الدكؿ اؼبتقدمة

 بينها      زيادة التعاكف االقتصادم التجارة اػبارجية ك أينشئت عٌدة اربادات ىدفت إذل توسيع دائرة 1947منذ 
 "        السوؽ األكركبية اؼبشًتكة" ، كالذم ضم كل من بلجيكا كىولندا كلوكسمبورغ،1947  سنة"Beneluxارباد "1 منها
اغبرة التجارة منظمة "كذلك ،  كاليت ضٌمت كل من  فرنسا، أؼبانيا، ايطاليا، ىولندا بلجيكا، لوكسمبورغ1957سنة 

                                                           
1
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 كاليت ضمت األرجنتُت، الربازيل الشيلي، اإلكوادكر، ككولومبيا، الرباغوام، األكرغوام، البَتك 1960 سنة "ألمريكا اعبنوبية
  (حالياالكونغو ) كالذم ضم برازافيل 1962 سنة "االرباد اعبمركي كاالقتصادم إلفريقيا الوسطى"كاؼبكسيك، أيضا 

لقد  .  كغَتىا من االندماجات بُت الدكؿ اؼبتقدمة أك الدكؿ النامية،الغابوف الكامَتكف صبهورية إفريقيا الوسطى كتشاد
ؾبٌرد اتفاقيات دكف  "اؼبنظمة العاؼبية للتجارة" كحىت إنشاء "الغات"بقيت كل االندماجات اإلقليمية منذ كضع اتفاقية 

 التجربة األكركبية اليت  ربقيق فعلي ؼبصاحل أطرافها، خاصة تلك التػي كانت بُت الدكؿ النامية، كيستثٌت من ىذه القاعدة
كانتقاؿ رؤكس األمواؿ كالعمالة  شٌكلت اندماجا تدرهبيا كفٌعاال يف ؾباؿ تنمية التجارة البينية، كربقيق النمو للدكؿ األعضاء

زادت كتَتة إنشاء الًتتيبات اإلقليمية مع هناية الثمانينات كبداية  1.كتوحيد السياسات التجارية كاالقتصادية كالنقدية
 . التسعينات، كدل تعد فقط بُت دكؿ من نفس مستول التطٌور االقتصادم، كبالتارل ظهرت خصائص جديدة ؽبا

  :كباكؿ تلخيص تلك اػبصائص فيما يلي:  بعد التسعينيات اإلقليميةتغّير خصائص االندماجات االقتصادية: ثانيا
             بأهنا كانت إما بُت دكؿ متقدمة، كحىت التسعينيات إنشائهاسبٌيزت االندماجات االقتصادية منذ بداية -أ

قبد . دكؿ نامية، فتجٌمعت الدكؿ ذات نفس اؼبستول من التطٌور لتعرٌب عن نفس االنشغاالت كربقق نفس اؼبصاحل بُت أك
         اغبرة لشماؿ أمريكاالتجارة أف اعبماعة االقتصادية األكركبية دل تضم إالٌ دكال من أكركبا الغربية، كدل تضم منظمة 

  "ارباد اؼبغرب العريب" كما شٌكلت الدكؿ النامية فيما بينها تكتبلت عديدة منها .إالٌ الواليات اؼبتحدة األمريكية ككندا
 شكلها  لتصبح توٌسع بداية من التسعينات  مع. كغَتىا من االندماجات"اعبماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا "ك

اغبرة لشماؿ أمريكا التجارة كقد شٌكلت اتفاقية  2ذبمع بُت دكؿ متقدمة كنامية ضمن نفس مناطق التبادؿ اغبر،
«NAFTA» أكؿ مبوذج بُت بلداف ذات مستول   بُت كل من الواليات اؼبتحدة األمريكية ككندا كاؼبكسيك1994 سنة

 .نفس النموذج بتوٌسعو كبو دكؿ أكركبا الوسطى كالشرقيةاالرباد األكركيب اتٌبع  ،ـبتلف من التطٌور
ىا لبلندماجات فيما بينها، إذل ربقيق ىدؼ إلغاء كل القيود على حركة ئسعت معظم الدكؿ عند إنشا -ب

 يف ؾباؿ التعاكف كالتكامل التدرٌجالسلع كاألشخاص كرؤكس األمواؿ كالتنسيق بُت سياساهتا االقتصادية، كىذا يعٍت 
    من منطقة التبادؿ اغبر  3،أف التكامل االقتصادم يكوف عرب مراحل  Balassa (1961)  افًتضوكىو ما ،االقتصادم

ىو االندماج   يف الواقع أف التكتل األكركيب. االرباد اعبمركي، ٍب السوؽ اؼبشًتكة، إذل الوحدة أك االرباد االقتصادمإذل
         مع بداية التسعينات دل تعد االندماجات هتدؼ. الوحيد الذم حقق التدرٌج السابق، كلكن بداية باالرباد اعبمركي

إذل ربقيق التكامل التدرهبي، بل أصبحت زبتار النموذج الذم يعٌظم اؼبكاسب لكل الدكؿ األعضاء، إما بإنشاء منطقة 
 كؽبذا أ صبحت معظم 4"بالمنهج البديل للتكامل"ذبارة حرة، أك مباشرة ارباد صبركي، أك سوؽ مشًتكة، كىو ما يعرؼ 

ؿ االندماجات يف شكل مناطق للتجارة اغبرة، كتتوقف عند ىذا اغبد من التعاكف، أك تنتقل إذل التعاكف يف ؾبا
. االرباد األكركيبدكؿ ق تاخل لكن دكف أف ترقى إذل مستول التكامل الذم حقق...  كنقل التكنولوجيااالستثمارات

                                                           
1
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اليت تكوف بُت التكتل كدكؿ أخرل العبلقات ظهور نوع جديد من اؼبشاركة االقتصادية كالتجارية، كىي  -ج
 دكلة جنوب كشرؽ 12كاالرباد األكركيب اؼبتوسطية، بُت دكؿ -  كمثاؿ على ىذا النموذج اؼبشاركة األكركبية1خارجو،

. التجارم كاؼبارل كاالجتماعي كالسياسي كاألمٍت كالبيئيكالبحر األبيض اؼبتوسط، كاليت أخذت صبغة التعاكف االقتصادم 
- اتفاؽ كندا   ككذلك التعاكف بُت الواليات اؼبتحدة األمريكية كدكؿ خارج القارة األمريكية مثل اؼبغرب كاألردف كسنغافورة

  إذل جذب اؼبزيد من االستثمارات األجنبية اتفاقيات التعاكفىدفت الدكؿ النامية من خبلؿ، اخل ...1996الشيلي 
ألف ،  العبلقات ال يبكن تصنيفها ضمن االندماجات اإلقليميةإف تلك .كاغبصوؿ على التكنولوجيا من الشركاء الصناعيُت

مفهـو اإلقليمية يفًتض التجاكر اعبغرايف، كهبذا يظهر مفهـو جديد لعبلقات التبادؿ اغبر بُت األقطاب اؼبتباعدة جغرافيا 
فبٌا   كالذم هبمع بُت شركاء مستعدكف إلزالة اغبواجز التجارية أكسعPluri-partenariat"2" "الشراكة الجماعية"كىو 
الشراكة اعبماعية أنو يضمن التخفيض اؼبتبادؿ للحواجز التجارية بُت كل إف اؼبيزة األساسية لنظاـ .  اإلطار اؼبتعٌدداحققو

يف  شركط أفضل من تلك اليت حصلت عليهاب الدكؿ اؼبتقدمة دخوؿ أسواؽ الدكؿ النامية ستضمنكعليو  األطراؼ،
 الذم يقٌر مبدأ عدـ التمييز، هبد طريقو للتطبيق يف ظل نظاـ ، كقبد أف شرط الدكلة األكذل بالرعاية.اإلطار اؼبتعٌدد

نح أم استثناء للدكؿ النامية  الشراكة أفضل من النظاـ اؼبتعٌدد اذباه للدكؿ النامية، ألف أطراؼ ىذه اؼبشاركة سوؼ لن سبى
 .يف تطبيق التنازالت اؼبتبادلة

ألف اؼبفاكضات ،  لئلطار اؼبتعٌدد األطراؼاأهنا هتديدعلى "الغات"دل يكن يينظر إذل التجارة اإلقليمية يف إطار -د
اؼبتعٌددة كانت ترٌكز فقط على خفض التعريفات اعبمركية، كدل تتطرؽ بعد إذل السياسات التجارية، كما أف تشٌكل اعبماعة 

من التفاكض مع كل دكلة على   بدالكاحدا طرفا ااالقتصادية األكركبية قد سٌهل عملية التفاكض يف اإلطار اؼبتعٌدد على أنو
عندما اختلفت  بدأ يظهر عدـ التوافق بُت االندماجات اإلقليمية كعرب اإلقليمية كبُت اؼبفاكضات اؼبتعٌددة. 3حدا

معايَت ، اؼبشًتيات اغبكومية األجنبية، توجيهات كل طرؼ حوؿ مواضيع ؿبددة مثل الزراعة، اؼبلكية الفكرية، االستثمارات
 يف معاعبتها فػي إطار االندماجات، نظػرا لعدـ ربقيق نتائج أكثر تقدما  أصبحت الدكؿ تفضلاخل، حيث... العمل

دد ىذه االندماجات حصر 4.، كىػذا مػا يفٌسر الفشل اؼبتتارل للمؤسبرات الوزارية للمنظمةاؼبتعٌددةفاكضات ادل  كبالتارل قد هتي
عمل اؼبنظمة يف فض اؼبنازعات كبعض األعماؿ اإلدارية كاإلحصائية بدال من إدارة اؼبفاكضات اليت أصبحت تتم يف 

. اإلطار اعبماعي
إف مشاركة الدكؿ النامية يف تلك الًتتيبات سينعكس ال ؿباؿ على ذبارهتا اػبارجية، كعندىا إما أف تستفيد              

 .من تلك اؼبشاركة أك قد ال تستفيد
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .30اؼبرجع السابق، ص  - 

2
- Regnault, H. ) 2005 ( . Op.Cit . 

 
3
 .52أسامة اجملدكب، مرجع سابق، ص  - 

4
- Sirõen, J. M.)2007( «OMC : le possible et le souhaitable». L’économie politique, N° 35, pp. 7-17. 
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 اإلقليمية  الترتيباتأىم : الفرع الثاني
.  إالٌ أهنا ال تؤثر بنفس الدرجة يف التجارة الدكلية، على اؼبستول العاؼبياالتفاقيات التجارية اإلقليميةرغم تعٌدد 

.  يف التجارة العاؼبية حىت دكف التكتلاكزفكاليت يكوف لبعضها يأٌب تأثَت االندماجات من قوة االقتصاديات اؼبنتمية إليها، 
.  تلك التكتبٌلت أىم"األبيك" ك"اآلسياف" ك"النافتا"كاتفاؽ التجارة اغبرة لشماؿ أمريكا االرباد األكركيب يعترب كل من 

كيوضح اعبدكؿ التارل أنبية صادرات تلك اجملموعات  ،تظهر أنبية التكتل من خبلؿ مسانبتو يف التجارة الدكلية
 .، كاليت سيأٌب شرحها2011-1995للفًتة 

 %: الوحدة.      2011-1995صادرات المجموعات التجارية للفترة : 1-1الجدكؿ

البيانات 

1995 2000 2005 2010 2011 
من 

لصادرات ا
العالمية 

من 
صادرات 

 التكتل

من 
الصادرات 

العالمية 

من 
صادرات 

التكتل 

من  
الصادرات 

العالمية 

من 
صادرات 

 التكتل

من 
الصادرات 

العالمية 

من 
صادرات 

التكتل 

من 
الصادرات 

العالمية 

من 
صادرات 

التكتل 
اإلتحاد 
 األكركبي

42.28 65.9 37.98 67.5 38.66 67.6 33.83 64.8 33.31 64.4 

 48.3 12.53 48.7 12.86 55.7 14.08 55.7 19.01 46.0 16.54النافتا 
 25.0 6.81 25.0 6.90 25.3 6.23 23.0 6.67 24.9 6.21اآلسياف 
 67.3 46.59 67.4 47.42 70.8 44.61 73.0 48.31 71.7 45.43األبيك 
   .CNUCED (2012) : Manuel de statistiques de la CNUCED. Nations Unies, New York et Genève, p26, 55    :المصدر

                                     

 أكثر االندماجات مشوال كاكتماال من حيث مراحل التطٌور، فبانضماـ دكؿ  االرباديعترب  :االتحاد األكركبي: أكال 
 2007 كسنة  (بولونيا، قربص،استونيا،اجملر، لتونيا، ليتوانيا، مالطا، التشيك، سلوفاكيا، سلوفينيا ) 2004جديػدة سنة  

 8أكثر من  أم  2013 مليوف نسمة يف 505 عضوا يبثلوف 28 أصبح  يضم ( 2013ككركاتيا  سنة ) (بلغاريا، ركمانيا)
  1. من سكاف العادل%

 كرغم أهنا 1995 سنة %42الصادرات العاؼبية، حسب اعبدكؿ السابق، أكثر من مثٌلت مسانبة االرباد يف 
 إالٌ أهنا تبقى مهمة من حيث قدرهتا على التأثَت يف اذباىات التجارة الدكلية ،2011 سنة %33.31البفضت إذل 

               دكؿ االربادارتفع نصيب . خبلؿ كل الفًتة%60خاصة كأف حجم التبادؿ الداخلي لدكؿ االرباد كاف أكثر من 
يضم االرباد  2009.2 سنة %28.29  ٍب إذل2002 سنة %26.5 إذل 2000 سنة %25يف الناتج اإلصبارل العاؼبي من 

كدكال ناشئة كانت أقل تطٌورا عند بداية االتفاؽ   3، ٍب تأٌب إيطاليا كإسبانيابريطانياأؼبانيا، فرنسا، دكال متقدمة أنبها 
 .1989على ضمها سنة 

  دخل، ضم كل من الواليات اؼبتحدة األمريكية ككندا كاؼبكسيكم: "النافتا"اتفاؽ التجارة الحرة لشماؿ أمريكا : ثانيا
ؾباالت مثل التدابَت اغبكومية كقوانُت االستثمار كاالتصاالت كالطاقة عدة غطي م ،1994 حيز التنفيذ سنة االتفاؽ

                                                           
1
 -Base de données de l’Union Européenne sur le site   http://ec.europa.eu/eurostat 

 
2
  ؛87-85، مرجع سابق، ص2003 عبد اؼبطلب عبد اغبميد، - 

3
 - Base de données de l’Union Européenne. Op.cit 

http://ec.europa.eu/eurostat
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 سلعة خبلؿ 9.000ىدؼ يف ؾباؿ التجارة إذل إلغاء الرسـو اعبمركية لنحو مكالزراعة كاػبدمات اؼبالية كالصحة كالبيئة، ك
.  سنة كبالتارل زيادة التبادؿ التجارم15

        2000سنة  استحوذ  مليوف نسمة،495سوقا حجمها حوارل  2003 تظهر أنبية التكتل كونو مٌثل سنة 
حسب اعبدكؿ السابق، كرغم البفاضها بعد ذلك إالٌ أهنا تبقى نسبة مهمة، كما  ، العاؼبيةالصادرات من %19على 

.  1من الناتج احمللي اإلصبارل العاؼبي% 35.2 على حصلت دكؿ اجملموعة
حيث كانت ، 2011 سنة %48 كأكثر من 1995  من ؾبموع ذبارهتا سنة %64داخل اؼبنطقة  مثٌلت التجارة 

كما  2008،2سنة % 77.8 ك 2007 من ؾبموع صادراهتػا سنػة %75صػادرات كنػدا كبو الواليات اؼبتحدة األمريكيػة 
من  %  50.1 ك 2012ؾبمػوع صادراتو سنػة ف ػ ـ%77.8ة ػدة األمريكيػات اؼبتحػك الوالمػؾ نحػت صادرات اؼبكسيػبلغ

يضم التكتل الواليات اؼبتحدة ككندا  2008.4 بليوف دكالر سنة 17بلغ الناتج احمللي اإلصبارل قد  ك3،ؾبموع كارداتو
 .كدكؿ متقدمة كاؼبكسيك كدكلة ناشئة

  بُت اندكنيسيا، ماليزيا، الفلبُت، سنغافورة1967تأسس سنة  :"اآلسياف"تكتل رابطة دكؿ جنوب شرؽ آسيا : ثالثا
 .1991 ليٌكوف منطقة تبادؿ حر سنة بَتمانيا،بركنام، فيتناـ، كمبوديا،  مينامار، الكس ك  يف الثمانينات تايبلند، ليضم

" باؼبعجزة " االقتصاديات الناشئة اليت حٌققت معٌدالت مبو مرتفعة أك ما يسمى أنو يضم عددا منما يبٌيز ىذا التكتل 
 ككذلك  من حيث الدخل الذم كانت لو آثار استدراكية تفٌسر تقارهبا مع البلداف اؼبتقدمةمنتيجة لبلستقرار االقتصاد

 مليوف 493 سوقا حجمها "اآلسياف"  مثٌلت دكؿ 5. كبالتارل التصدير كاؼبشاركة يف التجارة العاؼبية، التصنيعمن حيث
، بينما كانت 2011 ك1995الصادرات العاؼبية بُت يف  %6ثابتة يف حدكد   بنسبة كما سانبت،2000نسمة سنة 

 . ما يساىم يف دعم االقتصاديات الضعيفة اؼبنتمية إليو خبلؿ نفس الفًتة%24ذبارتو البينية أىم، فكانت حوارل 
 .             ( ASEAN+3) الصُتخاصة كوريا اعبنوبية كالياباف كيستمد اآلسياف قوتو أيضا من عبلقاتو مع 

        ًب 2010جانفي 1 دخلت حٌيز التنفيذ يف 6رة،احلذبارة للًب االتفاؽ بينها كبُت دكؿ اآلسياف على إنشاء منطقة 
كباؼبقابل  ،%0.1 إذل %9.8على إثرىا زبفيض متوسط التعريفات اعبمركية على السلع اؼبتأتية من دكؿ اآلسياف من 

      بالنسبة2015 حبلوؿ %0.6 لتصل إذل %12.8ستخفض دكؿ اآلسياف متوسط تعريفاهتا على السلع الصينية من 
 78.2 مقابل 2008 مليار دكالر سنة 231 كصل حجم التبادؿ بُت الطرفُت إذل . من اؼبنتجات ؿبل التبادؿ%90 ػػػلػ

 .، يضم التكتل دكال ناشئة قوية اقتصاديا2003مليار دكالر سنة 

                                                           
1
 .153،163مرجع سابق، ص  عماد ؿبمد الليثي، - 

2
-Industrie Canada )2010) «Economie Canadienne: développement économique, innovation et exportation». 

Rapport sur le Commerce international, Québec. sur le site    http://www.ic.gc.ca. 

3
-Julie, P. )2010 ( : Note sur l'économie et le commerce : Le Mexique. Rapport de la Direction de l’analyse 

Economique , Québec,  Juillet. p.8. 

4
- Département d'état des Etat Unis )2008( «Les Accords de libre-échange entre les Etat Unis et divers pays du 

monde » 

5
-Hugon, Ph. )2001( «Les trajectoires inversées de la régionalisation en l’Afrique Sub-saharienne et en Asie 

Orientale : le rôle des marchés, des institutions et des réseaux», dans «L’intégrations régionale : une nouvelle voie 

pour l’organisation de l’économie mondiale». Commissariat Générale du Plan, De Boeck, Belgique. pp.33-58.  

6
-Le  quotidien  du  peuple  (2010) «Faits et chiffres: La  zone de libre-échange : chine- Asean » sur  le 

site  http://french.peopledaily.com.cn/Economie/  

http://www.ic.gc.ca/
http://french.peopledaily.com.cn/Economie/
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 هبدؼ ،1989كالذم تأسس سنة  :"األبيك" مجموعة التعاكف االقتصادم لدكؿ آسيا كالمحيط الهادم :رابعا
يهدؼ ، كذلك يف منطقة آسيا كاحمليط اؽبادمالتجارم كاالستثمار تسهيل النمو االقتصادم كالتبادؿ كالتعاكف يف اجملاؿ 

  ليس فقط ، بالنسبة للدكؿ النامية2020 بالنسبة للدكؿ اؼبتقدمة ك2010التٌجمع إذل إنشاء منطقة تبادؿ حر حبلوؿ سنة 
ك كضع   كاػبدمات كحركة األفراد، التعاكف االقتصادم كالتقٍتاالستثماراتنب كايف اعبانب التجارم، كلكن أيضا يف ج

            أعضاء من اآلسياف ستةفهو يضم يعترب أكرب تكتل اقتصادم،  .(Bogor 1994أىداؼ )سياسات مشًتكة 
  الواليات اؼبتحدة األمريكية، كندا"النافتا"ىي اندكنيسيا، ماليزيا، الفلبُت، سنغافورة، تايبلند، بركنام، الفيتناـ كأعضاء 

.  التبت،  الصُت، ىونغ كونغ، نيوزيلندا، اؽبند، البَتك، ركسيا،اؼبكسيك، إضافة إذل الياباف، كوريا اعبنوبية، اسًتاليا، الشيلي

             %45.4 على  التكتل استحوذ، مليوف نسمة309ك مليار 2 ، كصل حجم السوؽ إذل2000يف سنة 
 لنفس %67.3ك % 71.7، كما مثٌلت ذبارتو الداخلية 2011سنة % 46.59 ك1995الصادرات العاؼبية سنة من 

ٍب إذل  1996 سنة %8.2 عند تأسيسو كالبفض إذل %16.9كاف متوسط اغبواجز اعبمركية لدكؿ اؼبنطقة . السنوات
 سنة %60 ك2004 سنة   من الناتج احمللي اإلصبارل العاؼبي%54استحوذ التكتل على حوارل . 2008سنة % 5.4

2008.1    
ىا ئبُت أعضايتم  كبَتا من التجارة الدكلية اجزءن  ألف االندماجات السابقة تضم أىم الدكؿ اقتصاديا كذباريا، فإف

     .  سلبا على الدكؿ اليت تبقى خارج أم تكتل ذبارم مهم ذلكسينعكسك ،ستنحصر اؼبنافسة الدكلية يف إطارىاكما 
 .من أجل دراسة تأثَت التكتبلت التجارية على ذبارة كاقتصاديات الدكؿ النامية فإننا لبتار االرباد األكركيب كالنافتا

 على تجارة الدكؿ النامية الترتيبات اإلقليميةأثر : المطلب الثاني
      من خبلؿ االرباد اعبمركي يؤدم إذل زيادة اؼببادالت التجارية الداخلية  أف إزالة القيود Viner (1950)يؤكد 

 فإنو ، كلكن يف نفس الوقت.التجارة ػبلق كىو األثر اإلهبايبفبٌا يؤدم إذل زيادة مستول الرفاىية العامة،  ،قئبُت أعضا
 كىو األثر السليب ق كبُت باقي دكؿ العادل،ئاؼببادالت التجارية بُت أعضاسيحدث ربويبل للتجارة فبٌا يؤدم إذل خفض 

دث األثرين معا، فإف صايف األثر على الرفاىية العامة ال يبكن . على الرفاىية العامة كألف االتفاقات التجارية اعبهوية ربي
 عند دراسة تأثَت االندماجات التجارية على اقتصاديات الدكؿ النامية، هبب أف نفٌرؽ 2.ربديده، ألنو يتعلق بقوة كل أثر

كانت ضمن التكتل سواء يف شكل عبلقات تعاكف ذبارية كاستثمارية كغَتىا، أك اليت كانت ضمن بُت الدكؿ النامية اليت 
كانت خارج التكتل كتربطها بو  عبلقات ذبارية  كبُت تلك اليت (الفرع األكؿ)التكتل من أجل ربقيق االندماج 

 كسنحاكؿ إظهار  اؼبكاسب حسب أنواع تلك اؼبشاركة            . ألف األثر بالنسبة ؽبم سيختلف(الفرع الثاني)كاستثمارية 
 . من خبلؿ االرباد األكركيب كالنافتا

 

 

 

                                                           
1-  Rapport du Sommet de l’APEC,) Novembre 2008(, Lima, Pirou. http://www.fmprc.gov.cn/ 

2
- Muccheilli, J.L. Op.Cit. p.408. 

http://www.fmprc.gov.cn/
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 األثر بالنسبة للدكؿ النامية داخل التكتل : الفرع األكؿ
ك رغم أف الطرفاف يعترباف ضمن التكتل، إالٌ أف ، ندرس ىذا األثر بالتطبيق على اؼبكسيك ك دكؿ كسط كشرؽ أكركبا

. النتائج بالنسبة ؽبما زبتلف
 ثبلث يفاالرباد األكركيب  إذل انضمامها  تلك الدكؿ مناستفادت  :"دكؿ البيكو "دكؿ كسط كشرؽ أكركبا: أكال
:  ىينواحي

 من قوة االحتكار اليت كانت موجودة قبل ت عنو بيئة تنافسية، قٌللت أف زبفيض الرسـو كاغبواجز اعبمركية نتج-أ
 استفادت كل دكلة.  كل دكلة حسب اؼبزايا اليت تتمتع هباأعضائو، كبتارل زيادة التخٌصص كتقسيم العمل بُت 1،االنضماـ

نتيجة إلزالة اغبواجز اعبمركية، كما بلغ حجم التبادؿ % 1.5زيادة  تبادؽبا التجارم بنحو من  (عند بداية االنضماـ)
االرباد  من إصبارل ذبارة %6.5 مليار أكرك، أم ما يبثل 23.17كبُت دكؿ االرباد حوارل  الدكؿ اؼبنضمة التجارم بُت

إذ يستحوذ االرباد  ،  كىذا معناه زيادة فرص التصدير لتلك الدكؿ2تعترب كل من التشيك كاجملر كبولندا أنبها، .األكركيب
 مرات كنصف بُت 4تضاعفت الصادرات األكركبية اذباه دكؿ البيكو. من كارداهتا %62 من صادراهتا كعلى %52على

 2007.3–1994 مرات خبلؿ الفًتة 5أما كارداتو فقد تضاعفت  2007ك 2000 مرات بُت 3ك 2000-1994سنيت 
   كتلك الدكؿ سوؼ لن يتوقف عند التبادؿ التجارم، فستظهر االرباد األكركيب  ألف مستول اؼبشاركة بُت -ب 

 كربقيق مزايا تنافسية يف الصناعات كثيفة العمل، كصناعة ،يف األجل الطويل آثار زيادة كفاءة زبصيص اؼبوارد كالتخٌصص
الصناعات الكيميائية كصناعة اؼبطاط كالببلستيك ؾ  كأيضا كثيفة رأس اؼباؿ بفضل االستثماراتاؼبنسوجات كاؼببلبس،

اؼبباشرة، خاصة كأهنا االستثمارات كستيحسن دكؿ شرؽ ككسط أكركبا من كضعيتها التنافسية بفضل . كاغبديد كالصلب
 مليار 80األكركبية يف الدكؿ العشر كبو االستثمارات  حيث بلغت ، كمعٌدالت األجورالضرائبتتمٌيز بالبفاض معٌدالت 

من   استفادت دكؿ البيكو. اؼبباشرة لبلرباد األكركيباالستثمارات األجنبية  من إصبارل تدفقات %57أكرك أم كبو 
االستثمارات اليت تسهل نقل التكنولوجيا إليها، كبالتارل كيجهت بشكل أساسي لؤلنشطة اإلنتاجية األكثر تطٌورا بزيادة 

 4.احملتول من البحث كالتطوير ك العمل اؼبؤىل
 اعبوانبمػع الدكؿ األقل تطٌورا، أهنا هتدؼ إذل ربقيق اندماج اقتصادم يف كل  ،العبلقة من خصائص ىذه -ج

فقد . كليس فقط فػي اعبانب التجارم، كذلك بالتأىيل التدرهبي لتلك االقتصاديات حىت تتمكن من استيعاب االندماج
الوطنية  لتطوير البٌت األساسية، كمواءمة التشريعات  حىت قبل االنضماـمساعدات للدكؿ اؼبنضمة االرباد األكركيب قدـ 

كاالجتماعي  مليار أكرك لئلنفاؽ على عملية التوٌسع كالتأىيل االقتصادم 27مع النظاـ العاـ لبلرباد، بلغت قيمتها كبو 
   2006.5-2004خبلؿ الفًتة 
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 1 :استفاد اؼبكسيك من انضمامو للواليات اؼبتحدة ككندا من خبلؿ: المكسيك: ثانيا
 الفركع  نفس على النحو الذم رأيناه سابقا، كخاصة من اؼبنتجات الصناعية ضمن،زيادة مبادالتو التجارية -أ
"  يف فركع  اليت كنت بشكل أىم  من مبادالتو اػبارجية ك%95إذ أصبحت تشٌكل حوارل  (intra-branche) اإلنتاجية

.  1996 سنة  %96.9حيث بلغت " اؼبنتجات اؼبعدنية، اآلالت، التجهيزات
، فٌبا خلق ؾباالت  ربفيز االستثمار سواء من مصادر داخلية أك خارجية، بفضل اتٌساع حجم السوؽ-ب 

              جديدة للعمل، كزيادة فرص العمل يف كل دكؿ التكتل، حيث تدفقت االستثمارات األمريكية إذل اؼبكسيك حبجم
  .مليار دكالر سنويا نتيجة اللبفاض متوسط األجور 2.5

    كما ساعدت كندا كالواليات اؼبتحدة األمريكية اؼبكسيك على إصبلحات مكثفة متعلقة بسياسة السوؽ-ج
كيف قطاعات ـبتلفة مثل السيارات كاؼبنسوجات كاؼببلبس كاالتصاالت كالنقل الربم كاؼبالية، لكن كيجهت اؼبساعدات 

       كىو،  سنوات لتدعيم القطاع5 مليار دكالر ؼبدة 23  اؼبكسيك على كبو تلقىحيث  بشكل أكرب لقطاع النفط،
 .يف اغبقيقة أىم ما هتتم بو الواليات اؼبتحدة يف ىذا التكتل

بقى يعاشل مثل باقي الدكؿ النامية األخرل، فبل يبكػن ، إالٌ أف اؼبكسيك سيرغم زيادة الصادرات كاالستثمارات
 بالرغم من أنو     "دكؿ احمليط"حدل أف تقيم عبلقػات متكافئة مع أ " دكؿ اؼبركز " ركزللواليات اؼبتحدة، كىػي سبثػل ـ

لتخٌصص يف ؾباالت ربقق لو مكاسب بسبب ؿ يستفيد من مزاياه ف كعليو ال يبكن للمكسيك أمن الدكؿ الناشئة،
اؼبدٌعمة، فبٌا األمريكية تٌضررت الزراعة اؼبكسيكية من دخوؿ اؼبنتجات الزراعية . منافسة يف األجل الطويلللرٌضو عت

، ككذلك نظرا المتبلكو احملدكد للرأس اؼباؿ التقٍت، كعدـ كجود انعكس سلبا على قدرة اؼبكسيك على اإلنتاج الزراعي
كما أف شركات الواليات اؼبتحدة . 2عدد كبَت من الشركات متعددة اعبنسيات اليت تعترب العامل الرئيسي يف التبادؿ اغبر

األمريكية دعمت اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة اغبرة، هبدؼ زيادة قدرهتا التنافسية عن طريق تسهيل نقل أنشطتها 
  3.كثيفة العمالة إذل اؼبكسيك

 الشرقية اليت انضمت لبلرباد يف شكل اندماج يف صبيع جوانبو كىو اندماج اقتصادم ايتضح الفرؽ بُت دكؿ أكركب
ألف التجارة يف اغبقيقة تتم . لك الدكؿ، كبُت اؼبكسيك الذم كاف ؾبرد عضو يف منطقة ذبارة حرةتيعطي نتائج إهبابية ؿ

بُت الواليات اؼبتحدة كاؼبكسيك كالواليات اؼبتحدة ككندا فهي ذبارة ثنائية كليست ثبلثية، إذ دل سبثل كاردات اؼبكسيك 
  كبالتارل يبكن اعتبار أف ما حققتو دكؿ أكركبا الشرقية ىو اندماج حقيقي. من ؾبموع كارداتو %2.4من كندا سول 

. بينما ما حققو اؼبكسيك ىو ؾبرد انتماء ؼبنطقة التبادؿ اغبر
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األثر بالنسبة للدكؿ النامية خارج التكتل : الفرع الثاني
 إذ توٌسعت ،النموذج األكركيبمن خبلؿ يبكن توضيح أثر االندماجات على الدكؿ النامية اليت ال تنتمي إليها 

كالكارييب كاحمليط إفريقيا عبلقات الشراكة اعبماعية بينو ك بُت دكؿ جنوب كشرؽ البحر األبيض اؼبتوسط، ككذلك دكؿ 
 . اؽبادم، كىي دكؿ تربطها عبلقات باالرباد ترجع للفًتة االستعمارية

االرباد ، أخذت االتفاقيات بُت دكؿ 1995يف إطار اتفاقية برشلونة : األثر بالنسبة لدكؿ جنوب كشرؽ المتوسط: أكال
دؼ اؼبعلن الورغم أف ؼ  1.كدكؿ جنوب كشرؽ البحر األبيض اؼبتوسط أبعادا سياسية كأمنية أكثر منها اقتصاديةاألكركيب 

جاىزية معظم دكؿ   عدـ، بسبب بالنسبة لكل الدكؿ كاف ربقيق منطقة ذبارة حرة، إالٌ أف ذلك دل يتحققتالتفاقياؿ
إف السلع األساسية اليت يصدرىا االرباد لدكؿ اؼبنطقة . اؼبتوسط للدخوؿ يف مبادالت حرة يف ظل ضعف اقتصادياهتا

تتمثل يف اآلالت كاؼبعدات اؼبيكانيكية، اؼبعدات الكهربائية، السيارات، أما كارداتو فيهيمن عليها الوقود كبشكل أقل 
         ٍب أصبحت تتحدث"باالرباد اؼبتوسطي" التٌحوؿ يف موقف للدكؿ األكركبية اليت كانت تنادم  إف2.اؼبنسوجات

 يفٌسر زبليها عن ىدؼ ربقيق شراكة متعددة اعبوانب كمنطقة ذبارة حرة، رغم التخفيض "االرباد من أجل اؼبتوسط"عن 
  3.اؼبتبادؿ للتعريفات اعبمركية على السلع الصناعية كاإلعانات اؼبقٌدمة لدكؿ اؼبتوسط من أجل التنمية االقتصادية

            إف ىدؼ الدكؿ األكركبية دل يكن اقتصاديا إالٌ بشكل ىامشي، كإمبا كاف ىدفو األساسي ىو ربقيق االستقرار 
. يف تلك اؼبنطقة بتنميتها اقتصاديا، كمنو ضباية جنوب أكركبا من اؽبجرات غَت الشرعية كاآلثار األخرل لعدـ االستقرار

سوؼ لن تؤدم إذل ربقيق مكاسب إضافية، ألف إقامة االرباد األكركيب إف عبلقات الشراكة لدكؿ اؼبتوسط مع 
 فإنو يف ظل تبادؿ ،  بل العكس من ذلك،منطقة ذبارة حرة سوؼ لن ربقق ؽبا ال خلقا للتجارة كال ربويبل ؽبا لصاغبها

فإف دكؿ اؼبتوسط ستفقد نظاـ اغبماية الذم كانت تتمتع بو منتجاهتا بفضل النظاـ اؼبعٌمم  (على أساس الشراكة) اؼبزايا
دكف  (ربويل التجارة منها إذل ىذه الدكؿ) ستتعرض دكؿ اؼبتوسط ؼبنافسة قوية من دكؿ نامية  أخرل كما. للتفضيبلت

اليت تتمٌيز بعمالة ماىرة عكس دكؿ اؼبتوسط ك  ،كثيفة العمل كىي دكؿ آسيا يف اؼبنتجات أف ذبد الدعم من االرباد،
الدكؿ اؼبتوسطية   كبالتارل فإف 4.ىذه األخَتة اليت تعترب أقل تكلفة يف الصُت كاؽبند  اليت تعترب عمالتها أقل كفاءة،

 ليس ؽبا خصوصيات أك مكانة إسًتاتيجية اقتصاديا، فيما عدا ضباية أمن أكركبا، فهي تشٌكل خاصة اعبنوبية منها،
 إف .، كؽبذا فهي تعاشل من خسائر كثَتة من تلك الشراكةحدكدا عبنوب ألكركبا بدال من منطقة اقتصادية أك ذبارية

انضماـ الدكؿ العشر لبلرباد، سٌيحدث ربويبل لتجارة بعض البلداف العربية، إذ تعترب بولندا كالتشيك من أكرب اؼبنافسُت 
القربصية كلتونس كاؼبغرب كمصر يف قطاع اؼبنسوجات كاؼببلبس اعباىزة، كذلك تشٌكل الصادرات الزراعية البولندية 
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 دكؿ كبالتارل فإف .التمٌسك باغبماية يف اجملاؿ الزراعي يف ظل  خاصة1منافسا ؼبثيلتها من سوريا كلبناف كمصر كاؼبغرب
  .ستكوف مكاسبها ضعيفة مقارنة باؼبكسيك كخاصة مقارنة بدكؿ كسط كشرؽ أكركبااؼبتوسط 

كالكارييب كاحمليط اؽبادم إفريقيا  دكلة من 79 ارتبطت: كالكاريبي كالمحيط الهادمدكؿ إفريقيا األثر بالنسبة لدكؿ : ثانيا
(ACP)  على خلفية اتفاقيات ياكندم ٍب اتفاقيات لومي، ىذه العبلقة اليت  ،االرباد األكركيببعبلقات ذبارية مع دكؿ

  إذليف دخوؿ منتجاهتا الزراعيةتلك التفضيبلت  تتمثل .كانت على أساس التفضيبلت اؼبمنوحة لتجارة ىذه الدكؿ
عن منتجات دكؿ أسواؽ الدكؿ األكركبية بأسعار أعلى من األسعار العاؼبية، كضبايتها من اؼبنافسة كتفضيل منتجاهتا 

 شركاء توجهت كبو، أصبحت ىذه اؼبنطقة تشٌكل أنبية أقل بالنسبة ألكركبا، حيث 1990 بعد سنة 2.أمريكا البلتينية
 كعليو عيٌوضت اتفاقيات لومي باتفاقية جديدة على أساس جدد من دكؿ كسط كشرؽ أكركبا، كذلك للدكؿ اؼبتوسطية،

، كاليت على أساسها سيتم ربويل التفضيبلت غَت 2000اليت أمضيت سنة « كوتونو» كىي اتفاقية "الشراكة اعبماعية"
  3.اؼبتبادلة إذل تفضيبلت متبادلة
ىػي دكؿ اإلفريقية مػن ربرير قطاع الزراعة من القيود الكمية، خاصة أف الدكؿ  (ACP) ردبا ستستفيد الدكؿ 

ك تشٌكػل اؼبنتجات الزراعية أىم صادراهتا، كبتارل ستزيد من صادراهتا كمنو  (اخل...الكونغو، الكامركف، الغابوف )زراعية 
 البلداف على إزالة اغبواجز األخرل، اؼبتعلقة باؼبعايَت اؼبفركضة تلكبقدرة ترتبط زيادة الصادرات الزراعية   4.مداخيلها

. رتبط برفع قدرهتا على منافسة منتجات دكؿ أمريكا البلتينيةتكذلك  على كل اؼبنتجات عند دخوؽبا األسواؽ األكركبية،
    دكف أف تعٌوضها،ستفقد البلداف النامية خارج التكتل اؼبزايا اليت كانت تستفيد منها يف ظل النظاـ اؼبعٌمم للتفضيبلت

يف إطار الشراكة اعبماعية اليت تقـو على أساس اإلزالة اؼبتبادلة للحواجز بُت الطرفُت، كىذا ما يتيح للدكؿ اؼبتطٌورة 
دل تكن تستفيد من اؼبعاملة  ACPكمع ذلك فإف دكؿ . دخوؿ أسواؽ الدكؿ النامية بشركط أفضل من اإلطار اؼبتعٌدد

التفضيلية، فاؼبنتجات اغبساسػة بالنسبة ؽبا تعاشل من التهميش سواء يف ظل التجارة الدكلية أك يف ظل مبادالهتا مػع دكؿ 
 %3.8 إذل 1976سنة % 6.7 تناقص نصيبها يف السوؽ األكركبية حيث انتقل من مػن خبلؿاالرباد، كيتضح ذلك 

  2002.5 سنة %3.11 ك1998 سنة %3 ٍب إذل 1995سنة 
ستكوف  (دكؿ ذات مستول تطٌور ـبتلف)كعليو فإف الشراكة اعبماعية بُت الدكؿ اؼبتقدمة كالنامية خارج التكتل 

الدكؿ االرباد األكركيب كالعبلقة بُت من خبلؿ  ؼ. إذل شراكة حقيقيةترقىيف شكل انفتاح ذبارم بسيط، كال يبكنها أف 
كيتجو أكال كبو اإلفريقي االرباد بدأ يتخلى عن ؿبيطو النامية داخل التكتل كبينو كبُت الدكؿ النامية خارجو، قبد أف 

.  يف إطار الشراكة، كثانيا كبو دكؿ البحر األبيض اؼبتوسط يف إطار االندماجإذل دكؿ كسط كشرؽ أكركباأم  ،الداخل
ستكوف مكاسب الدكؿ النامية من الشراكة مع الدكؿ اؼبتقدمة متوقفة على درجة االنفتاح كالتكامل الذم ستمنحو ىذه 
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األخَتة، كما أف ظهور دكؿ ناشئة ؽبا قدرات زراعية كصناعية كقدرا معينا من التقدـ التقٍت سيزيد من صعوبة كضع 
. الدكؿ النامية اليت ىي اليـو خارج أم تكتل قوم

 
:  خلضة اًفطي

ة ملمح جشلّك الأكعاة الأكوى جتاراي واكذطاداي          متىٌّت املياظق ، حِرظِرث مٌذ املرحةل اًخجاًر

حداج زورت  َة من حتلِق حرامك يف ربأس املال اًيلدي، واذلي اس خؼمَخَ يف ا  اًيت س َعرث ػىل اًخجارت ادلًو

ي اًخعّوراث اًخلٌَة متاٍزث ادلول يف املرحةل اًطياغَة، من حِر اًخعّور اًخلين وابًخايل . ضياغَة تفضي متًو

ة غري مذاكفئة،   شلّكت حِراًطياغي والاكذطادي، واذلي ػىل بأساسَ وشبأث فامي تُهنا ػلكاث اكذطادًة وجتاًر

حّرمجت ثكل اًؼلكاث يف ثلس مي ٌَؼمي .  املياظق الأكي ثعّورا مٌاظق هفوذ اكذطادي وس َايس ٌدلول اًطياغَة

هخاح اًسَع الاس هتلهَة واًربأسٌلًَة، تُامن ختّططت  ػىل املس خوى ادلويل، حِر ختّططت ادلول اًطياغَة يف ا 

ق هخاهجا ًخكل املواد اكن غن ظًر َة، حىت بأن ا  هخاح وثطدٍر املواد الأًو           ادلول غري اًطياغَة الأكي ثعّورا يف ا 

وحِا وربأس مال  .  دلول اًطياغَةاحىًٌو

ظارا  اس متر وثبأند شلك اًؼلكاث الاكذطادًة تني ادلول اًيامِة واملخلدمة، غيدما وضؼت ُذٍ الأخريت ا 

ة َة اًيت بأضححت حرغى اًؼلكاث اًيلدًة واملاًَة واًخجاًر كامت اثفاكِاث . ثيظميَا ًِا، من خلل امليظٌلث ادلًو

ة واًشفافِة، وػَََ بأِمَت ادلول اًيامِة بأن ثؼّدل من ختّططِا وحتلق  َة ػىل مدادئ احلًر حتٍرر اًخجارت ادلًو

ة اًخلََدًة بأند اًخيظمي اًخجاري ػىل حمثني ما اندسخذَ ادلول . املاكسة من جتارهتا اخلارحِة حسة ما ثؤندٍ اًيظًر

ُا اًخفّوق اًخجاري ػىل املس خوى ادلويل، تُامن كِّد لك حماوةل ٌدلول اًيامِة  لاملخلدمة خلل ثعّورُا، حِر مٌح

ق اثفاكِة حٌلًة حلوق  وحِا وػدم ورشُا غن ظًر ىل اًخطيَع، خاضة من خلل ثلٌني احذاكر اًخىًٌو ٌَخحّول ا 

ة . املَىِة اًفىًر

ة ة اًخجاًر ىل مدادئ احلًر َة ا  ٍهيا مل جسدٌد اثفاكِاث حتٍرر اًخجارت ادلًو ىل مٌعق فذح  اًيت دغت ا  منا ا  ، وا 

كد هّرس اًخيظمي اًخجاري موكع ادلول اًيامِة يف اًؼلكاث ف .بأسواق ادلول اًيامِة وغَق بأسواق ادلول املخلدمة

فاخلسائر من ثكل ، وجحم ماكس هبا من اهدماهجا يف الاكذطاد اًؼامليختّططِا الاكذطادًة، ومٌَ حّدد شلك 

ن بأول اًرشوط .  واذلي س خدٌافس ػَََ لك ادلول اًيامِة،لأضي وبأن املاكسة يه الاس خثٌاءااًؼلكاث يه  ا 

 حمنَة كدراهتا  الاس خفادت من املاكسة الاس خثٌائَة واًلََةل، يهاًيت جية ػىل ادلول اًيامِة بأن حتللِا من بأخي

هخاحِة وحِةو ال   .اًخىًٌو



  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

اًفطي اًثاين 

رشوط  الاهدماح اًىفء يف الاكذطاد اًؼاملي 

" حمنَة اًلدراث اًخيافس َة "
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 اًثايناًفطي 

" حمنَة اًلدراث اًخيافس َة" يف الاكذطاد اًؼاملي ءنفرشوط  الاهدماح ال

 

د ـــــــــــــــمتِيي

 بأن املاكسة اًيامجة غن الاهفذاخ والاهدماح يف الاكذطاد اًؼاملي ًُست هدِجة ،بأظِرث هخاجئ اًفطي الأول

َة ذ ثواخَ اًحدلان اًيامِة كِودا شدًدت ػىل غرض مٌخجاهتا يف الأسواق ادلًو نٌل . بأهَدت ابًًس حة دلَع ادلول، ا 

 كد احذَت ماكىهتا اًرايدًة يف الاكذطاد اًؼاملي تفضي ثحًهيا ،اظِر اًخحََي بأن ادلول اًيت يه اًَوم مذلدمة

وحِا .   الاكذطادي وثفّوكِا اًخجاري هكحدد بأسايس ٍمنّوُا، مٌذ اًثورت اًطياغَة،ٌَخىًٌو

ن حتسني ادلول اًيامِة  ذا يف الاكذطاد اًؼاملي ًخوكفاهدماهجا ًرشوطا   ػىل مدى كدرهتا ػىل حمنَة  ا 

وحِة َةو ،كدراهتا اًخىًٌو  ًطحح امذلك يف ظي زايدت ثيافس ادلول ػىل اندساة حطص بأنرب يف الأسواق ادلًو

ن . وحمنَة مزااي ثيافس َة مرثحعة هبا رضوري ويج ُو مفذاخا            الاس خفادت حمنَة املزااي اًخيافس َة واًخعّور اًخىًٌو

َة وحِة ابمذلك ربأسٌلل ثرشي من اًفرص وال ماكهَاث املخاحة تواسعة اًخجارت ادلًو رثحط تياء اًلدراث اًخىًٌو ، ٍو

ذ سٌُؼىس ذكل ػىل  ىل بأوشعة اكذطادًة غري ثلََدًةنفء، ا  وجشلّك .  خاضة يف اجملال اًطياغيالاهخلال ا 

اًيت جية حمنَهتا ًخحلِق اهدماح نفء يف الاكذطاد اًؼاملي " اًلدراث اًخيافس َة"اًؼيارص بأو احملّدداث اًساتلة، 

َة و ما س َوّّضَ حتََي اجتاُاث اًخجارت ادلًو  .ُو

 :وػَََ ًدٌاول اًفطي املحاحر اًخاًَة

 يف اًفىر الاكذطاديوربأس املال اًخرشي اًخىٌوًوحِا : املححر الأول

َة وحمّدداث :املححر اًثاين  املزااي اًخيافس َةحمنَة  اًخيافس َة ادلًو

َة ونفاءت اهدماح ادلول اًيامِة : املححر اًثاًر اجتاُاث اًخجارت ادلًو

 حمنَة اًلدراث اًخيافس َة ٌدلول اًيامِة: املححر اًراتع
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 في الفكر االقتصادمكرأس الماؿ البشرم  االتكنولوجي: األكؿالمبحث 
تستمد التكنولوجيا كرأس اؼباؿ البشرم أنبيتهما من كوهنما ؿبدداف أساسياف لضماف استمرار النمو االقتصادم   

، كلكن تساىم ىذه (المطلب األكؿ) مهما كاف مستول تطٌور البلد، حىت دكف كجود التجارة الدكلية ،يف األجل الطويل
، كهبذا (لمطلب الثانيا)األخَتة يف زيادة أنبية التكنولوجيا كالكفاءات البشرية كوهنما متغَتاف حاظباف يف التفٌوؽ التجارم 

نفهم سعي الدكؿ اؼبتقدمة إذل احتكارىا ضمن اتفاقيات التجارة الدكلية، لضماف استمرار تفٌوقها التجارم كالتنافسي 
 . كبالتارل االستئثار دبكاسب التبادؿ الدكرل

التكنولوجيا في نظريات النمو االقتصادم :المطلب األكؿ
إف االعًتاؼ بأنبية التكنولوجيا يف النشاط االقتصادم ليس جديدا، فقد بٌُت الفكر الكبلسيكي أنبيتها يف زيادة 

كلكن ركز الفكر النيوكبلسيكي كالفكر اغبديث، رغم اختبلؼ كجهة  (الفرع األكؿ)اإلنتاجية كربقيق النمو االقتصادم 
حىت كإف كانت التكنولوجيا . (الفرع الثاني)نظرنبا، على كوهنا متغَتا ىاما يف استمرار النمو االقتصادم يف األجل الطويل 

 .(الفرع الثالث)متغَتا خارجيا، فإنو يبكن للدكؿ النامية االستفادة منها يف ربقيق مبوىا االقتصادم 

 في الفكر الكالسيكي   كمحدد لوالتكنولوجيا كدكر مفهـو النمو االقتصادم:الفرع األكؿ
نتناكؿ أكال مفهـو النمو االقتصادم، ٍب دكر التكنولوجيا يف ربقيقو من خبلؿ ربسُت اإلنتاجية، حسب الفكر 

 .الكبلسيكي لكل من أداـ ظبيث كمالتس كريكاردك
ارتفاع طويل األجل يف إمكانيات ''   بأنو1النمو االقتصادم S. Kuznets يعٌرؼ :مفهـو النمو االقتصادم: أكال

كالتكٌيف اؼبتقٌدمة عرض بضائع اقتصادية متنٌوعة بشكل متزايد للسكاف، كتستند ىذه اإلمكانيات اؼبتنامية إذل التقنية 
. ''اؼبؤسسي كاإليديولوجي اؼبطلوب ؽبا

 أك حصة الفرد من الناتج  -الزيادة السنوية اغبقيقية يف الناتج القومي اإلصبارل''  على أنو نفس الكاتب  يعٌرفوكما 
أم الزيادة يف حجم السلع كاػبدمات اليت ينتجها االقتصاد يف سنة معينة، كاليت يبكن قياسها بالتغٌَت السنوم - القومي

. ''يف متوسط اؼبستول اؼبعيشي اؼبادم للفرد
عن طريق  إالٌ  فالنمو االقتصادم إذان ىو تعبَت عن ارتفاع مستول معيشة األفراد داخل اقتصاد ما، كال وبدث ذلك 

            إذان ىو ؿبدد أساسي  فالتطٌور التكنولوجي.إنتاج سلع كخدمات متنٌوعة كمتزايدة باالعتماد على التطٌور التكنولوجي
.  يف ربقيق النمو قبل أف يكوف كذلك يف التفٌوؽ التجارم

  في الفكر الكالسيكي كمحدد للنمو االقتصادمالتكنولوجيا دكر: ثانيا
من اؼبخاكؼ اليت طرحها اقتصاديو ،يف األجل الطويلالنمو االقتصادم نبع التفكَت كالبحث عن ؿبددات استمرار 

مٌثل اذباه ىذه . اإلنتاجسيتوقف يف حالة استمرار تراكم عوامل النمو االقتصادم اؼبدرسة الكبلسيكية، كاليت تقضي بأف 
  .Ricardo (1817)كديفيد ريكاردك  Malthus (1798) كتوماس مالتس Smith (1776) اؼبدرسة كل من آدـ ظبيث

كالذم يؤدم إذل زبٌصص العاملُت يف أجزاء صغَتة من العملية  1إف أىم طرح قدمو ظبيث ىو تقسيم العمل
الدخل األرباح ك يكفل التخٌصص الزيادة يف اإلنتاجية كاإلنتاج دبا يؤدم إذل زيادة ، إذاإلنتاجية يف القطاع الصناعي

                                                           
1
- Arrous, J. (1999) : Les théories de la croissance, la pensée économique contemporaine. T3. Edition du Seuil. 

Paris. pp.9-10.   


 . بعض نظريات النمو إلظهار أنبيتو يف تفسَت استمرار النمو االقتصادم يف األجل الطويليف نريد الًتكيز فقط على اعبانب التكنولوجي  
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اعترب ظبيث أف األرباح احملٌققة يف الصناعة تسهم يف زيادة .  حىت بُت الطبقات الفقَتة كالعاملة،كزيادة ثركة اجملتمع
 إذا ،كلكن. كبالتارل زيادة النمو بشكل مباشر- كمنو زيادة استعماؿ رأس اؼباؿ-  فبا يقود إذل زيادة االستثمار،االٌدخار

، كعندىا تنخفض األرباح كتقل ىذا األخَتاالقتصاد سيصل إذل مرحلة حدة تراكم  فإف استمر تراكم رأس اؼباؿ
 فقد تنبأ ظبيث بالدكر الذم ستلعبو منظمات البحث ،كمع ذلك. كربدث حالة ركود كقد يتوقف النمو اؼبدخرات
تراكم رأس   إذ يرتكز النمو حسبو، على أربعة عناصر،2،النمو االقتصادممنو اؼبتخٌصصة يف دفع التغٌَت التقٍت ك كالتطوير

 3.كاالجتماعية اؼببلئمة للقياـ بالنشاط االقتصادم اؼباؿ، تقدـ الفنوف اإلنتاجية، توٌسع األسواؽ، البيئة االقتصادية
                         السكاف سيؤدياف إذل البفاض إنتاجية عنصر  عدد مالتس أف ثبات عامل األرض كزيادةرأل 
ٌسن من إنتاجية العمل كبالتارل دعى قكمنو البفاض اإلنتاج الزراعي، كعلي، العمل  إذل استغبلؿ العامل التقٍت الذم وبُّ

 بينما سيزيد ، سيؤدم إذل زيادة عدد السكاف كفق متتالية ىندسية، حسب مالتس،إالٌ أف توفٌر الغذاء. استمرار النمو
تتٌضح فكرة مالتس أكثر .  كمنو فإف عدـ التوافق يف الزيادة بينهما سيؤدم إذل توقف النمو،الناتج كفق متتالية حسابية

  إذ يعتقد ىذا األخَت أف اغباجة إذل زيادة الغذاء نتيجة لزيادة عدد السكاف ستفرض زيادة ،بإدماج ربليل ريكاردك
 استمرار تشغيل العٌماؿ يف نفس إف 4. ككذلك زيادة استغبلؿ األراضي األقل خصوبة،استخداـ العٌماؿ يف األراضي
إذل أف تتوقف اإلنتاجية أك حىت - قانوف تناقص الغلة– اإلنتاج كلكن دبعدالت متناقصة  مناؼبساحة من األرض، سيزيد

أف ذلك يكوف يف القطاع الصناعي  إالٌ ، أف استخداـ التقنيات سيزيد من اإلنتاجيةب أقر  ريكاردك مع أف.تصبح سالبة
ىذا ما جعل ) سيتوقف النموفإف  أف ىذا األخَت ىو أساس النشاط االقتصادما يف القطاع الزراعي، ك مب أكثر منو 

 . (ريكاردك يدعو إذل إلغاء قانوف اغببوب كربرير التجارة اػبارجية
، كلكن ليس يف األجل الطويل، كما أف على النمو االقتصادم تأثَت التقٌدـ التقٍت إذا ب النظرية الكبلسيكيةاعًتفت
.   يف اجملاؿ الزراعيكليس يف زيادة اإلنتاجية يف القطاع الصناعي ، يساىمحسب رأيهم، التقٌدـ التقٍت

الحديث  الفكر الفكر النيوكالسيكي ك استمرار النمو في األجل الطويل فيكالتكنولوجيا :الفرع الثاني
ربقيقو يف األمد البعيد على عاملُت أساسُت  تفسَت استمرار على- طويلةكلفًتة – النمو االقتصادمرٌكزت نظريات 

 يعرؼ دل .األرباحنبا العمل كالذم توفٌره الزيادة يف عدد السكاف، كرأس اؼباؿ كالذم يوفٌره االدخار بفضل ربقيق 
           منذ الثورة الصناعية، إالٌ عندما أيخذ التغٌَت التقٍت بعُت االعتبار  االقتصادم الستمرار النمومنطقيا االقتصاديوف تفسَتا

 : عندما أدؾبت التكنولوجيا يف تفسَت استمرار النمو كاف ذلك حسب كجهيت نظر ـبتلفتُت.يف تأثَته اؼبباشر عليو
   مثٌلها رائدا اؼبدرسة النيوكبلسيكية  ،''نظرية النمو اػبارجي'' نظرت إليها على أهنا متغَتا خارجيا : األكذل- 
Solow (1956)ك  Sawn(1956)؛ 
  مثٌلها رائدا النظرية اغبديثة للنمو االقتصادم،''نظرية النمو الداخلي'' متغَتا داخليا ااعتربتو: كالثانية -

Romer(1986) ك Lucas (1988)  كقبلهماSchumpeter(1933). 
                                                                                                                                                                                     

1
، ف، مكتبة العبيكا2002تعريب على أبو عمشة،  .نظرة جديدة للنمو االقتصادم كتأثره باالبتكار التكنولوجي : (1999)فريدريك ـ شرر - 

  .Arrous, J. Op.Cit. p.23  ككذلك 18ص   ، السعودية
2
 .78-77ص ،نفسواؼبرجع  - 

3
، 26ؾبلة العلـو االقتصادية، العدد ". (دراسة ميدانية-العراؽ)دراسة في معّدالت النمو الالزمة لصالح الفقراء  "(2010)توفيق عباس اؼبسعودم  -  

 .50-26، أفريل، ص ص 7اجمللد 
4

 .24-23، ص اؼبرجع نفسو  -
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            مبوذج كل على 1956 صولو مبوذجو لسنة بٌت : نظرية النمو الخارجيالتكنولوجيا كاستمرار النمو في :أكال
معٌدؿ النمو مضمونا، كىو  من  افًتضا كجود معامل ثابت هبعل اللذاف ،Domar(1946)  ك Harrod (1939) من

، كما اعتربا أف  االستثمار يف اؼبصانع كاؼبعداتكمنو  االدخار الذم ينتج عن إذل الناتج اإلصبارل،اؼبعامل الثابت لرأس اؼباؿ
 حسب ىذا النموذج، فإف صولو يرل بأنو يف اؼبدل الطويل 1. االقتصادمالتطور التقٍت ىو عنصر ؿبايد ال يؤثر يف النمو

إف البلد الذم يكوف  . كعندما يصل االقتصاد إذل حالة االستقرار، فإف  مبو دخل الفرد سيتوقف كمنو سيتوقف النمو
لديو قوة عمل فائضة كمعٌدالت ادخار منخفضة، يبكن أف يزيد من مبو اقتصاده باستخداـ تلك القوة، كمنو يزداد الدخل 

 كعبعلو يستمر 2.كاالدخار كتراكم رأس اؼباؿ، بشرط استمرار مبو لئلنتاجية، كإالٌ فإف النمو سيتوقف يف األجل الطويل
 فإف الناتج يصبح يتبع رأس اؼباؿ اؼبباشر ، كمنو التقدـ التقٍت الذم يدعم العمل ،1957أدخل صولو يف مبوذج جديد، سنة

 للتغٌَت التقٍت كخلق اؼبعرفة، القوة اليت إف .إنتاجيتواؼبرتبط بالعمل، كالذم يؤدم إذل ربسُت كالعمل اؼبباشر كالتغٌَت التقٍت 
          تكنولوجيات جديدة خارجية ال يبكن للنمو أف يستمر دكف كجود ك ،ربافظ على استمرارية ربقيق معٌدالت مبو موجبة

اعترباه عنصرا  صواف إذل التقدـ التكنولوجي دبا فيو التحسينات يف العنصر البشرم،-عندما أشار صولو. يف األجل الطويل
يبكن  كدث يف شكل صدماتيح ،أم متغٌَت خارجي''   من السماء ىبة ''  ىيكإمباال يتأثر باؼبنظومة االقتصادية،  حياديا

. لكل الدكؿ أف ربصل عليها
 كذلك للفًتة ،الختبار ما توصل إليو، قاـ صولو بتحليل أسباب زيادة اإلنتاجية بالتطبيق على االقتصاد األمريكي

         أف مبو اإلنتاجية يعود صولو  كجد . حيث صبع التغٌَتات السنوية يف اإلنتاج اإلصبارل لساعة العمل3(1909-1949)
                       فقط، بينما يعود سببها  األساسي إذل التحٌوؿ التقٍت دبعناه الواسع  12.5يف اؼبدل الطويل إذل زيادة رأس اؼباؿ بػػػػػػػ 

 التقدـ  صولو يف مبوذجوأخذ. كبالتارل أكد صولو أف التطٌور التقٍت ىو احملرؾ األساسي للنمو االقتصادم ،87.5بػػػػػػػػ 
 بسبب تلك النتيجة             تعرض . (متبقي صولو) 4كرقم ميعطى، كبالتارل ترؾ معٌدؿ النمو دكف تفسَت التكنولوجي

كبعد .  أف يساىم يف ربقيق اإلنتاجية بتلك النسبة اؼبهمة، إذ كيف يبكن ؼبتغٌَت خارجي يصعب التحٌكم بو،لبلنتقاد
أف تكوف متغَتا داخليا   ثبلثُت عاما من طرحو لنموذجو اؼبعٌدؿ، تراجع صولو عن فكرتو، ليؤكد أنو ال بد للتكنولوجيا

 حملاضرة دبناسبة حصولو على جائزة 1987ق سنة ئحىت تضمن استمرار النمو مثلما أكدتو النظرية اغبديثة، كذلك عند إلقا
. 1957نوبل عن مبوذجو لسنة 

أدل فشل النظرية النيوكبلسيكية ككذلك األعماؿ اليت  : نظرية النمو الداخليالتكنولوجيا كاستمرار النمو في :ثانيا
نظرية النمو " كىي ، إذل ظهور فكر جديد يف هناية الثمانينات،يف تفسَت استمرار النمو االقتصادم جاءت بعدىا

             كاالستثمار يف البحث كالتطوير كإنتاج اؼبعرفة،ترٌكز على االستثمار يف رأس اؼباؿ البشرم من جهةكاليت " مالداخل
سبق شومبيًت، صولو يف طرح أفكاره حوؿ النمو االقتصادم، كمع ذلك كاف أكثر كاقعية كأكثر عمقا  .من جهة أخرل

يف  اعترب شومبيًت أف التكنولوجيا ىي باألساس متغَتا داخليا حىت تستطيع أف تساىم . منو يف ربليل مصدر التقدـ التقٍت
.  تعترب األساس يف تطوير النظرية اغبديثة للنمو االقتصادمقاستمرار ربقيق النمو االقتصادم، كؽبذا فإف الكثَت من أفكار

                                                           
1
-Aghion. Ph, (2002) «Les défis d’une nouvelle théorie de la croissance ». Revue d’Analyse  économique, Vol 78, 

04. pp.459-486. 
2
  مرجع سابق،توفيق عباس اؼبسعودم-   

3
 .32، ص  اؼبنظمة العربية للًتصبة، لبناف ،الطبعة الثانية، 2003، ترصبة ليلى عبود .نظرية النمو: (2000)ركبرت صولو - 

4
 .1 ص ،اؼبرجع السابق-  
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 حيث ربط ىذا األخَت بُت توٌسع الرأظبالية كقدرهتا ،(K. Marx) شومبيًت أفكاره، على أفكار كارؿ ماركس بٌت
سنة '' رأس اؼباؿ ''مؤلفوكتب كارؿ ماركس يف  .رأس اؼباؿ كبُت التطٌورات التكنولوجية اؼبتتاليةتراكم على اعبمع بُت 

كبالتارل فإف   1،''... عن إجراء التغَتات اعبذرية يف أدكات اإلنتاجؼأف الرأظباليوف ال يستطيعوف التوؽٌ   ''  يقوؿ1848
           الرأظبالية دينامكية أكمل شومبيًت مسانبات ماركس حوؿ . استمرار الرأظبالية مرىوف باستمرار التطٌورات التكنولوجية

 حيث ربط بُت االبتكار دبا فيو من طرح ؼبنتجات جديدة كطرؽ إنتاج جديدة 2''نظرية التطٌور االقتصادم '' يف كتابو
دبا أف االقتصاد يبنح نفس . كفتح أسواؽ جديدة كتطوير موارد جديدة، كبُت التطٌور االقتصادم كتنامي االزدىار اؼبادم

بنفس ك ،اؼبوارد كبنفس األسعار بالنسبة عبميع اؼبقاكلُت، فإف ذلك يؤدم مع مركر الزمن إذل طرح منتجات متشاهبة
كيستطيع اؼبقاكؿ اؼببدع أف يستعمل توليفات ـبتلفة من عوامل اإلنتاج كأف يطٌور اآلالت، كبالتارل يبكنو تقدصل ، األسعار

 فإف االبتكار يكوف من طرؼ اؼببدعُت داخل ،كحسب شومبيًت. منتجات جديدة كبأسعار أعلى ربقق لو األرباح
 كتعترب الشركات الضخمة كاالحتكارية ؿبركا ، االبتكارات من جديدتلكيف سبويل  األرباح الشركات اليت ستستعمل 

أساسيا للتطٌور التكنولوجي، مدفوعة بتحقيق األرباح كبفكرة أف اؼببتكرات األفضل ربل ؿبل اؼببتكرات األدسل كقد أطلق 
   . يف إشارة إذل التجديد اؼبستمر للتكنولوجيا3''التدمير الخالؽ'' شومبيًت على ىذه العملية

يف فكرة أف اؽبدؼ األساسي لبلبتكار ىو اغبصوؿ على الربح   Arrow  (1962)4يلتقي شومبيًت ك أراك 
كحسب أراك فإف اؼبعارؼ اعبديدة اؼبنتىجة ىي مشاهبة للمعلومات العامة يف كوهنا ملكية عامة، كبالتارل من الصعب 

إف من اآلثار الثانوية لعمليات االبتكار الناصبة                 . كىذا من شأنو أف يثبط االستثمار اػباص يف عملية االبتكار امتبلكها،
 كىي سيل من اؼبكتسبات اإلبداعية اؼبنتقلة 5"التدفقات المستفيضة"أك " التناثرات"عن البحوث التطبيقية،  ما يسمى 

من موقعها إذل الغَت ببل تكلفة، عن طريق انتشار ناتج البحث كالتطوير اجملسد يف شكل سلع كخدمات جديدة            
ٌيز بُت األحباث األساسية اليت هبب أف تكوف متاحة للجميع، كاألحباث التطبيقية اليت تتم . أك ميطٌورة كمنو فإف أراك يبي

داخل الشركات، كاليت هبب أف تكوف ؿبمية عن طريق حقوؽ اؼبلكية الفكرية، خاصة عن طريق الرباءات لتجنب كل 
 .   عملية تقليد

     R. Lucas ٍب (1986)سنة  P. Romer  كيٌسعت أطركحات شومبيًت يف صيغ جديدة بداية من طرؼ
، كقد النمو االقتصادمكبعدىا كثرت الكتابات حوؿ ؿبددات  (1990) سنة R. Barro، كمن بعدىم (1988)سنة 

: تناكلت أحباثهم األفكار األساسية التالية
 ؛أف التطٌور التكنولوجي ىو متغَت داخلي حيث يتم داخل االقتصاد كليس خارجو -
 استمرار أساسيا يف كخاصة تلك اؼبتعٌلمة تعليما عاليا، أم رأس اؼباؿ البشرم، ىي ؿبددا ،أف اليد العاملة اؼبؤىلة -

 ؛مثل التكنولوجياالنمو االقتصادم، ربقيق 

                                                           
1
 .8فريدريك ـ شرر، مرجع سابق، ص-  

2
- Arrous, J. Op.Cit. p.28. 

3
 - Ibid. p.29. 

4 
Cohendet - , P.(2003) « Innovation et théorie de la firme ». dans : encyclopédie de l’innovation. Ed. Economica. 

Paris. pp.386-687. 
5
.        مركز الدراسات اإلقليمية، جامعة اؼبوصل". اتجاىات النمو االقتصادم كالتقدـ التكنولوجي إقليميا كدكليا "(2007)نوفل قاسم علي الشهواف  - 
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، كأف للحكومة دكر           ''رمالبحث كالتطو''التكنولوجية ربدث من خبلؿ أنشطة كالتطٌورات  االبتكارات أف -
 .من خبلؿ اإلنفاؽ

   1:بالصيغة التالية (Romer-Lucas)يعطى مبوذج 
     Y=AK  ( ؽبذا فهو ييعرؼ بنموذجAK)   

 بإنتاجية Y كيتحدد بالتارل الناتج الكلي ،K مستول التقٌدـ التكنولوجي الذم يؤثر يف رأس اؼباؿ Aحيث سبثل 
 التحتية كاػبدمات العامة يةرأس اؼباؿ، ىذا األخَت الذم يضم يف معناه الواسع، رأس اؼباؿ اؼبادم، رأس اؼباؿ البشرم كالُب

. اخل... 
ييعاجل النموذج اؼبعرفة كنوع خاص من رأس اؼباؿ، إذ يساىم رأس اؼباؿ اؼبادم اؼبًتاكم من طرؼ اؼبؤسسات 

 االلبفاض  كتقـو اؼبعارؼ بصفة مستمرة بتعويض ،كالتكنولوجية التنظيمية ،اؼبتنافسة يف اػبلق اعبماعي للمعارؼ اعبديدة
 2فبا يسمح لبلقتصاد باغبفاظ على معدؿ مبو موجب يف األجل الطويل (نتيجة الستمرار تراكمو) يف إنتاجية رأس اؼباؿ

   حسب لوكاة رأس اؼباؿ البشرمزيادإف  .ة مثل رأس اؼباؿ اؼبادمصإنتاجية رأس اؼباؿ البشرم ال يبكن أف تكوف متناؽؼ
 فاف ، األفكارد كإذا دل يكن ىناؾ ميبل الستنفا، تؤدم على األقل إذل ربقيق عوائد ثابتة، كمنو استحالة توقف النمو

 اإلنتاجية  زيادة دكرا ؿبوريا يفتؤدمإف قوة العمل اؼبتعٌلمة كاؼبدرٌبة . معٌدالت النمو ستظل موجبة يف األجل الطويل
 اؼباؿ البشرم إذ يتكٌوف رأس  3،، كذلك باعتبار أف التعليم سببه كالنمو االقتصادم نتيجة االقتصادمالنموبالتارل يف ك

 كزيادة مهاراتو كإلظهار أنبية رأس اؼباؿ البشرم. يتمٌيز بالقدرة على االستيعابؽبذا فهو  ك،من القدرات كاؼبهارات كاؼبعرفة
 4 1965سنة  (.Shultz, T) كبالتارل تأثَته اإلهبايب على النمو االقتصادم، استشهد ،من خبلؿ التعليم كالتدريب

رغم الدمار الذم غبق برأس اؼباؿ اؼبادم، فإف خربة اؼبدراء ؼ ،اغبرب العاؼبية الثانية األؼباشل كالياباشل بعد ينبتعايف االقتصادم
فكلما ازداد رأس . كمهارة العماؿ اؼبًتاكمة سانبت يف إعادة ترسيخ األساس لنهضة صناعية جديدة يف كبل االقتصاديُت

 اإلنتاجية، كتساىم ىذه العملية  مناؼباؿ البشرم يف اقتصاد ما، استطاع أف ينتج بشكل أكرب منتجات جديدة تزيد
  ؽبذا فإف البلداف اليت يكوف رأظباؽبا ، ربقيق النمو االقتصادم يفاالستمرار ب يدفعزيادة ـبزكف اؼبعارؼ، فبا يف بدكرىا 

  .البشرم ضعيفا تعجز عن استغبلؿ اؼبعارؼ اؼبنتشرة مهما كانت كفَتة
  كىي ، يتطلب نشاط صباعيا مقصودا هبدؼ ربقيق الربح،1986إف التقدـ التكنولوجي يف الصناعة حسب ركمار 

 5: كتتكوف تلك األنشطة من مركبتُت ـبتلفتُت نبا،أنشطة البحث كالتطوير

                                                           
1
 .248ركبرت صولو، مرجع سابق، ص - 

2
- Aghion. Ph, Op.Cit. et  

األردف،  كالتوزيع،  اغبديث للنشر الكتبعادل، 2009:  ترصبة نادر إدريس التل.محددات النمو االقتصادم، دراسة تجريبية عبر البلداف :(1997)
 .3ص

3
ختبار فرضية عالقة السببية بين االستثمار في رأس الماؿ البشرم كالنمو االقتصادم في مصر باستخداـ نماذج ا" (2012)سوزاف حسن أبو العينُت  - 

. 141- 104ص ص. ،أفريل، اجمللد األكؿ2 العدد. اجمللة العلمية لبلقتصاد كالتجارة."(2011-1990)التكامل المتساكم كتصحيح الخطأ
4
 .54رجع سابق، ص دلفريدريك ـ شرر، ا - 

5
 Hanel, P. Et  Niosi, J. (1998) « La Technologie et la croissance                كذلك. 50رجع سابق ، صدلفريدريك ـ شرر، ا  - 

économique, Survol de la littérature ».  Cahier de recherche, Centre Interuniversitaire de Recherche sur la Science 

et la Technologie, Montréal.            
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               كسبثل تصاميم ؿبددة تتجسد يف منتجات يبكن تسجيل براءات اخًتاعها إلبعاد الشركات اؼبنافسة: األكلى -
 ؛عن فبارسة نفس النشاط

 يبكن للجميع االستفادة منها، تكوف اؼبنطلق كسبثل اؼبعرفة اؼبتعلقة بتلك التصاميم، كاليت تعد ملكية عامة: الثانية -
 .لكل االخًتاعات

ىي اؼبؤسسات كاؼبقاكلُت كمراكز البحث  (التصاميم احملددة)األطراؼ اؼبنتجة للمعرفة كالتكنولوجيا كألف 
كمع أف اؼبنافسة .  اؼبعرفةتلكاؼبتخٌصصة، فإهنا تكوف مدفوعة بتحقيق األرباح، كاليت ال تتحقق إالٌ دبمارسة االحتكار على 

ألف  (اؼبنافسة التامة)بُت اؼبؤسسات تعترب دافعا كراء التطوير التكنولوجي، إالٌ أف االبتكار ينخفض كلما زادت اؼبنافسة 
 كىنا 1،ـىذه األخَتة تقٌلل من ريع االحتكار الذم ييعترب تعويضا للمبدعُت عن أمواؽبم كجهودىم عند بيع اخًتاعاتو

 .تظهر أنبية براءات االخًتاع كاغبماية الفكرية
 Aghion- )ككذلك  (Grossman- Helpman,1991)كالتطوير بواسطة  تطورت مباذج البحوث

1992,Howitt) د عبلقة طردية بُت حجم اؼبوارد اؼبخٌصصة للبحث كبُت حجم االكتشافات ككج على   أكدكا حيث
كاالخًتاعات، كما أف معٌدؿ مبو اؼبعرفة ىو دالة متزايدة يف معٌدؿ مبو السكاف الذم ىو متغٌَت داخلي، كبالتارل يرتبط 

 2. الداخليلتقدـ التكنولوجيباالنمو االقتصادم برصيد اؼبعرفة أم 
أك سلع استهبلكية  Romer (1990) سواء كانت رأظبالية 3،يتمثل التقدـ التكنولوجي يف إنتاج سلع جديدة

Grossman- Helpman (1991) كبالتارل ظهور فركع إنتاجية جديدة، كما يتمٌثل يف ربسُت نوعية اؼبنتجات 
خبلؿ  من  كبالتارل فالتطورات التقنية تتم يف شكل ربسينات مستمرة،Aghion- Howitt(1992) اؼبوجودة 

.  كليس يف شكل قفزات أك صدمات خارجية كما افًتض النيوكبلسيك،عمليات البحث كالتطوير
إف السبيل الوحيد السًتجاع تكاليف البحث ىو الوصوؿ إذل معارؼ جديدة، كبالتارل اغبصوؿ على براءة 

 ما معارؼ عامة، ىذا يعٍت أف صبيع اؼبؤسسات اؼبنافسة سوؼ تستفيد منها دكف أف تنتج مؤسسةعندما كاالخًتاع، 
كما داـ أف ـبرجات البحث غَت   كألنو من الصعب امتبلؾ عوائد األحباث ذات الصبغة األساسية،.تتحمل أم تكلفة

 سوؼ كعندىا ، فإف اؼبؤسسات ال تستثمر إالٌ بالقدر الذم ربتاجو ؼبواجهة اؼبنافسُت4 للحصوؿ على الرباءة،أكيدة
فعلى  .الدافع كراء البحث كاالبتكار، كلن تستثمر بالتارل مبالغ كبَتة من أجل تطوير اؼبعارؼ اليت تعترب ملكية عامةىبتفي 

          5.9إالٌ  (1994سنة ) اليت تعد أساسية األحباث يف 5 الشركات األمريكيةاستثماراتدل تتجاكز نسبة  سبيل اؼبثاؿ
  .(1990 كمن ىنا يعترب دعم الدكلة لؤلحباث األساسية ضركريا حسب بارك ،ا على البحث كالتطويراستثماراتومن ؾبموع 

 

 

 

                                                           
1
- Aghion, Ph. Op .Cit.  

2
 .سوزاف حسن أبو العينُت، مرجع سابق -  

3
-  Arrous, J. Op.Cit. p.204. 

4
- Nézeys, B. (1994): les politiques de compétitivités. Ed. Economica,  Paris. p.64. 

5
 .85صرجع سابق، ـفريدريك ـ شرر،  -  
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  االقتصادم كمتغّير خارجي في تحقيق النموااستفادة الدكؿ النامية من التكنولوجي:الفرع الثالث

ربقق ىدؼ ؿ كمتغَتات داخلية ،د نظرية النمو الداخلي على أنبية اؼبعرفة كالتكنولوجيا كرأس اؼباؿ البشرمؤؾتي 
قد كاف للتجارة الدكلية أنبية خاصة يف زيادة الرباعة التكنولوجية لدل ؼكمع ذلك  .استمرار النمو يف األجل الطويل

  النموإف .الدكؿ للتكنولوجيا اؼبتطٌورة ربٌوؽبا كبو الصناعات اؼبتطٌورةتلك  سهل استَتاد حيثبعض الدكؿ النامية، 
 يبكن أف وبدث عن التحسُت اؼبستمر الذم يكوف بل ال وبدث فقط إذا كاف التقٌدـ التكنولوجي داخليا، االقتصادم

فدكؿ مثل   Sheshinski (1967).1ك ) Arrow1962 (أشار إليو كالذم '' التعّلم بالممارسة''عن طريق اؼبمارسة 
 تقٌدما كمبوا اقتصاديا مهما ا أف ربققا استطاعت، كتطويرىا اؼبستوردةلتكنولوجياؿا ـكبفضل استيعابوكوريا اعبنوبية كتايواف 

تعترب التجربة اآلسيوية عموما كالتجربة اليابانية خصوصا أفضل مثاؿ على ذلك، حيث ك .ا البشرمـبفضل رأظبالو
اؼبتقٌدمة الدكؿ كما أف  .''اؽبندسة العكسية''من خبلؿ عملية  تطٌورت الصناعة اليابانية باستعماؿ التكنولوجيا اؼبستوردة

الديناميكية بسبب تباينها يف من حيث مبو اإلنتاجية،   حققت تقاربا يف فًتات سابقة، قبدىا تتباعد أكثراليت
ال يوجد من بينها من ىو ؼ 2، خاصة إذا ما قورنت بالواليات اؼبتحدة األمريكية اليت ربتل اؼبرتبة األكذل،التكنولوجية

 3.ىناؾ اعتمادا متبادال بينهاأف إذ ،  مصدر صاؼ أك مستورد صاؼ للتكنولوجيا
كيبقى السؤاؿ ؼباذا استطاعت دكال نامية أف تستفيد من التكنولوجيا اؼبستوردة بفضل اؼبمارسة كربقق مبوا اقتصاديا 

 بينما دل ربقق دكال أخرل ذلك؟ تكنولوجيا،كتقدما 
على اقتصاديات  حوؿ العبلقة بُت االستثمار كالتقدـ التكنولوجي، Wolff4 قاـ هبا  اليتدراسةاؿيب على ذلك بنج

 -1880 إيطاليا، الياباف، بريطانيا كالواليات اؼبتحدة األمريكية للفًتة ، كندا، فرنسا، أؼبانيا:ؾبموعة من الدكؿ ىي
كقياس سرعة   حبساب متوسط معدؿ مبو اإلنتاجيةWolff قاـ .1979-1980 على الفًتة كلكن بالًتكيز 1979

 فوجد عبلقة إهبابية قوية بُت معدؿ التقٌدـ التكنولوجي كسرعة ،يف عوامل اإلنتاج كمنها التكنولوجيا االستثمار
اليت تستثمر  (صبيع الدكؿ)إالٌ أهنا تؤكد لنا بأف الدكؿ   ،اؼبتقدمة أف الدراسة كانت على االقتصاديات   كرغم.االستثمار

  فإففبفضل االستثمارات،. كالتكنولوجيابشكل أسرع ستكوف ؽبا قدرة أكرب على االستفادة من انتشار اؼبعرفة 
كافية لتجنيد اؼبوارد  5''قدرة مجتمعية'' اليت سبتلك تلك كلكن يف ، يبكن أف وبدث بُت البلدافاالستدراؾ التكنولوجي

على مناخ مناسب   أم أهنا تتوفر،اخل...قدرات تعليمية كتدريبية، أنشطة البحث كالتطويراستثمارات كالبلزمة من 
كعندىا يبكن أف ربقق اقًتابا من التكنولوجيات  اؼبنتشرة كاؼبسانبة يف التطٌور التكنولوجي،يسمح ؽبا باستغبلؿ اؼبعارؼ 

 ال تقتصر على استخدامها فقط، بل أف إضافة اؼبعارؼ إف أنبية التكنولوجيا .''الحدكد التكنولوجية'' من اغبديثة أم
الدكؿ يف ؼبنشآت الصناعية اؼبستخدمة للتكنولوجيات اغبديثة ااعبديدة إذل اؼبعارؼ اؼبوجودة يعترب أكثر أنبية، ؽبذا فإف 

                                                           
1
 .4ركبار بارك، مرجع السابق، ص  -  

2
- Cette, G. ; Epaulard, A. et Givord, P. (2008) « Croissance de la Productivité, le rôle des institutions et de la 

Politique économique » Economie et Statistique,  N° :419-420. pp.1-10. 
3
 .69للطباعة كالنشر، ص الشركة العاؼبية. العولمة كعالقتها بالهيمنة التكنولوجية :(2001)آدـ مهدم أضبد -  


 .اػبارجية استطاعت أف تستفيد من التكنولوجيات ىاال نقصد ىنا أهنا أصبحت منتجة للتكنولوجيا، كلكن  

4
 .37 ركبرت صولو، مرجع السابق، ص  - 

5
-  Hanel, P. Op.Cit. 
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 التكنولوجية اليت تكوف سريعة يف البلداف الدينامكية لضعفها عن ربقيق ،كثَتا ما تتوقف عن ربقيق نتائج اهبابيةالنامية 
 1.األخرل

 إالٌ أنو ،  ربقيق النمو االقتصادم استمرارمع أنو باألساس متغَتا داخليا يفك ،كلبلص إذل أف التطٌور التكنولوجي
      فقد أثبتت ذبربة بعض الدكؿ اآلسيوية قباح نقل التكنولوجيا إليها . يبكن أف يساىم يف ربقيق النمو كمتغَت خارجي

 االقتصادم، كلكن كاف ذلك بتوفَت عوامل داخلية كاالستثمار يف رأس اؼباؿ البشرم كتدعيم أنشطة النمويف ربقيق 
 يف ؾباؿ التكنولوجيا، هبعل منها متغَتا خارجيا كداخليا يف الوقت فاالعتماد اؼبتبادؿ بُت البلداكأف  .البحث كالتطوير

. نفسو يدعمو االستثمار يف رأس اؼباؿ البشرم كأنشطة البحث كالتطوير كدعم الدكلة
         ، بغض النظر عن كجود التجارة الدكليةللنمو االقتصادم أنبية التكنولوجيا يف كوهنا ؿبركا أساسيا إذا تتمثل

. تطٌور التكنولوجي كليس سببا يف كجودهاؿ، كلكن تشٌكل السوؽ الدكلية حافزا إضافيا لتسريع من عدمو

 التكنولوجيا في نظريات التجارة الدكلية:المطلب الثاني
ييعترب اختبلؼ امتبلؾ رأس اؼباؿ البشرم ىو أساس اختبلؼ القدرة على ابتكار تكنولوجيات جديدة، كمنو 

 (الفرع الثاني)كتساىم التجارة الدكلية يف انتقاؿ اؼببتكرات بُت البلداف  (الفرع األكؿ)التفٌوؽ التجارم للشركات كالبلداف 
كمنو ستختلف قدرة كل بلد على استيعاب التكنولوجيات اؼبنقولة كاالستفادة منها، ككذلك القدرة على ربسينها كتطويرىا 

 .(الفرع الثالث)

 Keesing (1968)النظرية العواملية الجديدة : الفرع األكؿ
يف تفسَت  ظبويلسن، كاليت كانت مقبولة كمسلم هبا- أكلُت-ر شيعود أصل ىذه النظرية إذل النظرية العواملية ؽبك

عندما جاءت .  بالتطبيق على االقتصاد األمريكي1953التجارة الدكلية إذل أف قاـ ليونتييف باختبار صحتها عاـ كجود 
معاكسة ؼبا نصت عليو النظرية ظهر تناقض ليونتييف، كأثَتت الشكوؾ حوؿ صحة النظرية كحوؿ صحة الدراسة نتائج 

 على االقتصاد Baldwin (1971)  2،يف ؿباكلة لتفسَت التناقض قاـ العديد من الباحثُت بنفس االختبار. االختبار
    على االقتصاد الكندم، ككجدا نفس التناقض، بينما تأكدت صحة النظرية يف اختبار Wahl(1961)  ك األمريكي

كأظهر  Bharadwaj (1962) ك على االقتصاد اؽبندم  ،Roskamp (1961) ك Stalperعلى االقتصاد األؼباشل 
: ، كبالتارل فيسر التناقض على أفIchimura (1956)3 ك Tatemotoاالقتصاد الياباشل الوجهاف معا 

 كثيف         ىوىناؾ تراتبية يف امتبلؾ عوامل اإلنتاج، فقد يكوف البلد كثيف العمل بالنسبة لبلداف معينة، بينما- 
 ؛رأس اؼباؿ بالنسبة لبلداف أخرل

 ألف ،ليس بالضركرة أف تكوف ىناؾ عبلقة بُت االمتبلؾ النسيب لعوامل اإلنتاج كؿبتول اؼببادالت من تلك العوامل- 
              كجود التعريفات اعبمركية، اختبلؼ دكاؿ االستهبلؾ: ىناؾ عناصر أخرل قد تتدخل يف ربديد نوع اؼببادالت مثل

 ؛ الكثافة العوامليةتغٌَت بُت البلداف، السياسات التجارية، التكنولوجيا اليت 

                                                           
1
 ربرير "القدرات التنافسية لبلقتصاد اؼبصرم، الواقع كسبل ربقيقها الطموحات" ضمن "مفهـو التنافسية االقتصادية"  (2004) لبٌت عبد اللطيف - 

 .25-11  ص ص.ليلى أضبد اػبواجة، مركز دراسات كحبوث للدكؿ النامية، إصدار مكتبة الشركؽ الدكلية
2

-  Nyahoho, E. et autres. Op.Cit. pp.125-126. 
3

- Muccheilli, J.L .Op.Cit. p.157.  
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            إذ أنو ، إف الواليات اؼبتحدة فعبل ؽبا كفرة يف رأس اؼباؿ، كلكن ؿبتول الصادرات منو غَت مقٌيم بشكل صحيح- 
 .اخل...  مثل البٌت التحتية، اؽبياكل التعليمية ،دل يتم األخذ بعُت االعتبار رأس اؼباؿ غَت اؼبباشر
ىو يف عدـ يف نتائج دراستو كجد أف مكمن التناقض الظاىرم   ك1956أعاد ليونتييف االختبار مرة أخرل سنة 

، نتيجة للتعليم كاػبربة العمل اؼباىر صادرات الواليات اؼبتحدة كثيفة ، إذ كانت(أنبية التعليم كالتدريب) ذبانس العمل
الكفاءة  من حيث شباشل فئاتنفس الدراسة كصنف العمل إذل  Keesing (1968)استكمل . اؼبهنية اؼبًتاكمة عرب الزمن

إذل اإلنتاج  ، كتوٌصل إذل أف نصيب الصادرات(اؼبهندسُت كالعلماء)كفاءة   من العمل البسيط إذل العمل األكثرأم
كهبذا فإف نصيب العمل . ضمن العمالة النشطة ( بالشهادات اؼبهنيةمقٌيمة)مرتبط بشكل إهبايب حبصة اليد العاملة اؼباىرة 

  اؼبملكة ،كندا)اؼباىر ضمن العمل الكلي يف ؾبموع صادرات الواليات اؼبتحدة يعترب األعلى بالنسبة لكل الدكؿ اؼبتطٌورة 
غَت اؼباىر ضمن العمل اإلصبارل يف الصناعات ؿبل الواردات للواليات   كأف نصيب العمل،(اؼبتحدة، فرنسا، أؼبانيا، الياباف

 من العمل اؼباىر، كبالتارل  فالصادرات األمريكية تعترب ذات ؿبتول عاؿو . اؼبتحدة، ىي األقل مقارنة بكل الدكؿ اؼبتطٌورة
           رأس اؼباؿ البشرم، كما داـ أنو نتاج اؼبستول العارلكىو 1إذل رأس اؼباؿ اؼبادم كالعمل العادم أضيف عامبل جديدا 

 يف امتبلؾ رأس اؼباؿ البشرم الفوارؽكأف  ،من التعليم كالتدريب، فبل يبكن لدكاؿ اإلنتاج أف تكوف متشاهبة يف كل البلداف
 كعند دراسة مبوذج دكرة حياة اؼبنتج ندرؾ أف الواليات اؼبتحدة األمريكية كانت .ىو مصدر االختبلؼ التكنولوجي بينها

تصٌدر السلع عندما تكوف يف مراحلها األكذل، كىي منتجات جديدة كثيفة رأس اؼباؿ البشرم كالعمل اؼباىر، ٍب تستوردىا 
    .عندما تصبح مبطية كثيفة رأس اؼباؿ

  النظرية التكنولوجية: الفرع الثاني
بُت البلداف، ككيفية  كل ابتكار كذبديد، كاختبلؼ حدكثهاؿ كمصدرركزت ىذه النظرية على التغَتٌات التكنولوجية 
 :  نباتتضمن مبوذجُتاليت انتقاؿ إنتاجها من الدكلة اؼببتكرة إذل باقي الدكؿ، ك

 ؛كز على جانب العرضيرمبوذج الفجوة التكنولوجية ك- 
. ركز على جانب الطلبمكمبوذج دكرة حياة اؼبنتج ك- 

الحظ بوسنر أف الدكؿ اؼبتشاهبة يف امتبلؾ عوامل اإلنتاج : Posner,M. (1961) نموذج الفجوة التكنولوجية :أكال
 تيتاجر فيما بينها بشكل أكرب من الدكؿ اؼبختلفة يف امتبلؾ تلك العوامل، كبالتارل فإف ،كاؼبتقاربة يف التطٌور االقتصادم
كلكن ، ختبلؼ امتبلؾ عوامل اإلنتاجالال يبكن تفسَته  (على أساس تشابو عوامل اإلنتاج)التبادؿ يف اؼبنتجات اؼبتشاهبة 

 .(االختبلؼ من حيث عنصر التشابو)ختبلؼ التكنولوجيا كرأس اؼباؿ البشرم ال
ف أجل  ـ أف الشركات يف ـبتلف الدكؿ تقـو بعمليات البحث كالتطوير بشكل مستمر2ينطلق بوسنر من فرضية

 سيكوف ، ابتكار منتجات أك طرؽ إنتاج جديدةإذلاليت تكوف سٌباقة  (كبالتارل الدكؿ)التجديد كاالبتكار، كأف الشركات 
كالتبادؿ  كمنو فإف التصدير ،(كمعريفاحتكار قانوشل )ؽبا اغبق يف االحتكار اؼبؤقت للمنتجات اعبديدة يف األسواؽ العاؼبية 

يف بلد دكف غَته  إف ظهور منتج جديد.  كلكن على أساس اؼبزايا اؼبطلقة،يف ىذه اغبالة ال ييفسر على أساس اؼبزايا النسبية
ي بنموذج  امتبلؾأك قبل غَته، سببو الفوارؽ يف  القدرات العلمية كالتكنولوجية كمستول كفاءة اليد العاملة، ؽبذا ظبي

      تستمر يف أحباثها، فإنو خبلؿ مدة معينة ستكوف قادرة س كألف الشركات يف الدكؿ األخرل ."الفجوة التكنولوجية"
                                                           
1
- Guillochon, B. et Kawecki, A. Op. Cit. pp.46-48. Aussi  Nyahoho, E. Op.Cit. pp.126-128.  

2
 - Rainelli, M. (1999) : La nouvelle théorie du commerce international.  Ed. Casbah, Alger, pp. 12-13. 
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 كعندىا ،(بعد فًتة االحتكار، أك بفضل انتشار التكنولوجيا) أك تقليد نفس اؼبنتج ،على ابتكار منتج منافس لؤلكؿ
        ؤدم ميف القدرات التكنولوجية   االختبلؼكلكن ،أك زبتفي اؼببادالت بُت البلد اؼببتكر كالبلداف األخرل ستنخفض

  1:إذل اختبلؼ اؼبزايا اؼبكتسبة كمنو قياـ التجارة الدكلية بطريقتُت
 ؛( اخل... أك تكاليف أقلأعلىجودة )إما زيادة الكفاءة النسبية إلحدل الدكؿ يف إنتاج سلعة تنتجها كل الدكؿ  -
     أك بتقدصل منتج جديد ذك  مستول تكنولوجي عاؿ، كال يبكن للدكؿ األخرل تقليده بسبب االحتكار القانوشل -

 .أك عدـ امتبلكها لنفس القدرات التكنولوجية
ركزت النظرية على الفارؽ الزمٍت بُت إنتاج السلعة اعبديدة يف موطنها األصلي، كبداية إنتاجها كتصديرىا يف الدكؿ 

 2: كبالتارل مبيز،األخرل
. صديرىاكتكىي الفًتة الزمنية بُت إنتاج السلعة كاستهبلكها ؿبليا كبداية ظهور الطلب اػبارجي عليها : فجوة الطلب- 
. كتكوف من بداية إنتاج السلعة اعبديدة ؿبليا كبداية إنتاجها يف اػبارج: فجوة التقليد- 

أف فجوة  تتمتع الدكؿ صاحبة التفٌوؽ التكنولوجي باحتكار كتصدير اؼبنتج اعبديد إذل الدكؿ األخرل ما داـ
 كعندما يبدأ إنتاج نفس اؼبنتج يف بلداف أخرل، تأخذ العملية اإلنتاجية شكلها .الطلب ىي أكرب من فجوة التقليد

           النمطي، كعندىا تفقد العوامل التكنولوجية دكرىا يف تفسَت التبادؿ، كيصبح الفرؽ يف امتبلؾ عوامل اإلنتاج كالقدرة
أف ربقق تكاليف أيضا  (صاحبة االبتكار األكؿ) تستطيع الشركة اؼببتكرة. 3على اإلنتاج بتكاليف أقل ىو أساس التبادؿ

 كعندىا ستحتفظ ،(السوؽ الداخلية كاػبارجية) بفضل اقتصاديات اغبجم الناصبة عن اتٌساع السوؽ اليت تنشط هبا ،أقل
.  سواء على أساس التكنولوجيا أك على أساس التكاليف،بالتفٌوؽ يف إنتاج السلعة

 بفضل التكنولوجيا، فإف التنافس بُت الدكؿ  جديدة أف النموذج يرٌكز على طرح اؼبنتجات أك طرؽ إنتاج دبا
   البحث كالتطوير، كمع أف كفاءة التخٌصص أنشطةسيكوف يف اؼبنتجات عالية كمتوسطة التكنولوجيا بفضل االستثمار يف

 ففي  .ترتبط هبما، إالٌ أف حجم اإلنفاؽ على البحث كالتطوير ال يعكس دائما التخٌصص يف اؼبنتجات عالية التكنولوجيا
 أف أؼبانيا  اتضحعند مقارنة نسبة االتفاؽ على البحث كالتطوير من اؼببيعات اإلصبالية، ك4،دراسة على الصناعة األؼبانية

 تبٌُت أف ميزانية  العميق،تتخٌصص يف الفركع أك اؼبنتجات متوسطة التكنولوجيا كأهنا أقل ابتكارا، كلكن عند التحليل
 على تصميم اؼبنتج، تنظيم لئلنفاؽباقي يوجو اؿ ، إذالبحث كالتطوير ال يوٌجو إالٌ الربع منها كبو األنشطة الفعلية لبلبتكار

نسبة   تتمٌيز الصناعات األؼبانية بنسبة عالية من براءات االخًتاع ك. اخل... دراسات السوؽ،عملية اإلنتاج، اختبار اؼبنتج
 ككلها مؤشرات تدٌؿ على القدرة على االبتكار الصناعي حىت كإف،  كبكثافة استخداـ رأس اؼباؿ البشرم، عدد العماؿإذل

.  دل يكن يف شكل منتج جديد
         يضمن دائما الوصوؿ أنو ال إاٌل ، على البحث كالتطوير يف ربقيق الكفاءة التجاريةاإلنفاؽرغم أنبية حجم 

        يف ظل كجود منافسُت ال يضمن النجاح التجارم لبلد ما، خاصة  كبالتارل5،إذل منتجات جديدة قابلة للتجسيد
 أيضا كالتطوير، كلكنفالتنافسية الصناعية كرصيد اؼبيزاف التجارم ال يرتبطاف فقط جبهود البحث . من نفس اؼبستول

                                                           
1
 .152دار اؼبنهل اللبناشل للدراسات كالتوثيق، ص .التجارة الدكلية في عصر العولمة: (2010)ؿبمد دياب -  

 .126ص ،السابقرجع ادل-  2
3
 - Guillochon, B. et Kawecki, A. Op.Cit. p.62 

4
- Nyahoho, E. Op.Cit. p.153. 

5
- Guillochon, B. et Kawecki, A. Op.Cit. pp. 65-63  
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 أم صبيع ؿبٌددات اخل،... معٌدؿ النمو، تقلبات أسعار الصرؼبيئة األعماؿ، توفر العوامل األساسية،بالعوامل الكلية مثل 
.  أنبية كبَتةتنافسية ؽبا ابتكار منتجات القادرة علىكما أف كيفية توجيو البحوث التكنولوجية كبو القطاعات ، التنافسية
يرتبط ىذا النموذج بالنموذجُت  :Vernon(1966) كاالنتشار الجغرافي للتكنولوجيا  نموذج دكرة حياة المنتج :ثانيا

          اؼبراحل اليت يتم  وبٌلل فرنوف يف مبوذج دكرة حياة اؼبنتج. السابقُت، مشٌكلُت اذباىا كاحدا يف تفسَت التجارة الدكلية
 دكف أف يبٌُت كيف وبدث Posnerمن خبلؽبا انتقاؿ التكنولوجيا من الدكلة اؼببتكرة إذل باقي الدكؿ، كاليت أشار إليها 

            مرحلة مبو الطلب- مرحلة االبتكار  - 1:قسم فرنوف فجوة الطلب كفجوة التقليد إذل مراحل ىي .ذلك االنتقاؿ
  :، كالتارلمرحلة الزكاؿ- مرحلة النضج - 

ال تظهر التجديدات يف كل البلداف، كلكن تظهر يف تلك األكثر تقٌدما كذلك :  مرحلة االبتكار كاإلنتاج الجديد-1
 2: نبالسببُت

 ؛، مادية كبشرية، قادرة على ربويل تلك اؼبعارؼ إذل ابتكارات قابلة للتجسيدةتوفٌر قدرات معرفية كتكنولوجي- 
          تيربٌر حجم االستثمارات، كتوفٌر سوؽ كاسعة كذات قدرة شرائية مرتفعة، تسمح بإطبلؽ اؼبنتج اعبديد- 

. يف البحث كالتطوير
 كانت األكثر باعتبارىا- الباحثُتككذلك معظم  -انطلق فرنوف يف دراستو للمراحل السابقة من السوؽ األمريكية

            عندما يظهر االبتكار يف بلد ما، فإف إنتاج السلعة اؼبرتبطة . استجابة لتلك الشركط خبلؿ اػبمسينات كالستينات
             بو يكوف بكميات قليلة كعلى عدة مباذج، إذل أف ىبضع الختبار أذكاؽ اؼبستهلكُت، فتيدخل عليو ربسينات سواء 

ربتاج ىذه اؼبرحلة إذل رأس اؼباؿ البشرم العلمي كاليد العاملة اؼبؤىلة، فيكوف اؼبنتج . يف خصائصو أك يف طريقة إنتاجو
كثيف التكنولوجيا، كينعكس ذلك على ارتفاع تكاليف إنتاجو كبالتارل أسعاره، ؽبذا يوٌجو يف البداية إذل السوؽ الداخلية 

البلداف ذات  يف تتمٌيز ىذه اؼبرحلة باالنتشار التدرهبي للمنتج يف السوؽ الداخلية كاػبارجية. كللفئات ذات الدخل اؼبرتفع
.  دبعدؿ مبو ضعيف نسبيالكن الطلب كالدخل اؼبشابو، ك

إف التوٌسع يف اإلنتاج مرتبط بالتوٌسع يف الطلب الداخلي، إذ أف كجود طلب داخلي على اؼبنتجات اعبديدة ييعد 
 حبيث ىبلق  3"الطلب الممّثل" Linder, B.  (1961)شرطا ضركريا حىت تكوف صادرات ؿبتملة، كىذا ما يسميو لندر 

: ميزة نسبية ؽبذه السلع، كمنطقو يف ذلك أف
 ؛تساٌع السوؽ يولد ميزة نسبية، حيث يكوف اغبافز على التجديد قوياا - 
 ؛زيادة حجم اإلنتاج يؤدم إذل كفرات اغبجم، خصوصا إذا كاف اجملاؿ الصناعي متقٌدما بدرجة كافية- 
 تطوير سلع جديدة إالٌ يف السوؽ الداخلية، بسبب العبلقة اؼبباشرة بُت اؼبنتج كال يبكن تعديل أ- 

، حيث كلما  للطلب احمللياال يقـو البلد اؼببتكر بالتصدير إالٌ للبلداف اليت سيكوف فيها الطلب مشابو ك .اؼبستهلكك
 .  تشابو ىيكل الطلب بُت بلدين، كلما كانت اؼببادالت احملتملة بينهما أكثر كثافة

 يف اؼبرحلة الثانية        يرتفع الطلب على اؼبنتج:  مرحلة نمو الطلب كانتشار اإلنتاج في الدكؿ الصناعية األخرل-2
يف السوؽ الداخلية من طرؼ متوسطي الدخل، كيف السوؽ اػبارجية من طرؼ الفئات مرتفعة الدخل، عندىا سيكوف 

                                                           
1

:  كذلك، 128- 127ؿبمد دياب، مرجع سابق، ص : على اؼبراجع التاليةيف شرح اؼبراحل ًب االعتماد بشكل أساسي  -
Guillochon, B. Op.Cit. pp.66-67, Nyahoho, E. Op.Cit. pp.145 – 149. 
2
- Guillochon, B. et Kawecki, A.  Op.Cit. p.66. 

3
 .82 ص ،ؿبمود يونس، مرجع سابق -  
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تتم تلبية . اإلنتاج أكثر توٌسعا، فبا يؤدم إذل االستفادة من اقتصاديات اغبجم، كبالتارل تنخفض التكاليف كاألسعار
 عن طريق فركع الشركة ،الطلب اػبارجي بداية بتوٌسع عملية التصدير، ٍب بانتقاؿ النشاط اإلنتاجي إذل الدكؿ اؼبستوردة

اكز اغبواجز التجارية اليت تضعها الدكؿ اؼبقٌلدةؿاؼببتكرة ؼبواجهة اؼبنافسُت يف عُت اؼبكاف، ك  يبدأ ، ىذه اؼبرحلةخبلؿ. ذبى
 ؽبا من القدرات البشرية كالتكنولوجية، كلكنسلعة باالنتقاؿ إذل البلداف األقل تطٌورا من الناحية العلمية اؿإنتاج 

.  للمنتج يف هناية الفًتةمستورداتنخفض صادرات البلد اؼببتكر كقد يصبح . كالتكنولوجية ما يسمح ؽبا باستيعاهبا
كحققوا  1 فكرة اإلنتاج اؼبوٌسعكا أكؿ من طبق ىمخبلؿ العشرينيات لسياراتين ؿ األمريكيينف اؼبنتجأالحظ فرنوف 

 كمع بداية السبعينات . فبا مكٌنهم من السيطرة على السوؽ العاؼبية يف سنوات الستينات،مكاسب من اقتصاديات اغبجم
 عندىا انتقل اإلنتاج إذل الياباف، ٍب إذل بعض الدكؿ األكركبية، كمع بداية ،أصبحت صناعة السيارات أكثر مبطية

. بفضل البفاض تكلفة اليد العاملة الثمانينات ظهر منتجوف جدد يف الدكؿ النامية مثل كوريا اعبنوبية، الربازيل، اؼبكسيك
  كنفس الشيء ما حدث يف صناعة النسيج اليت انتقلت من بريطانيا إذل الواليات اؼبتحدة األمريكية خبلؿ الثورة الصناعية

. اخل...  تايواف، ىونغ كونغ، كوريا بعدىا اؽبند، ماليزيا  مثل ٍب إذل الياباف يف اػبمسينيات ٍب إذل الدكؿ حديثة التصنيع
تاج تحيصبح اؼبنتج يف ىذه اؼبرحلة منمطا، كالتكنولوجية اؼبستخدمة معركفة كال  : كتنميط اإلنتاج مرحلة النضج-  3

يف تفسَت كعندىا تفقد التكنولوجيا أنبيتها  (انتهاء فًتة االحتكار كبالتارل انتشار أسرار االبتكار)كبَتة  إذل تغَتات
ينتقل اإلنتاج .  ىو أساس التبادؿصبح االختبلؼ يف امتبلؾ عوامل اإلنتاج كالقدرة على اإلنتاج بتكاليف أقلم، كالتبادؿ

 كتصبح -كىي الدكؿ النامية -ؽبا باإلنتاج ىذه اؼبرة إذل البلداف اليت تتوفر على حد أدسل من اإلمكانيات اليت تسمح
.  مصٌدرة للبلداف اؼبقٌلدة يف اؼبرحلة السابقة ككذلك للبلد اؼببتكر

          يف ىذه اؼبرحلة يصل اؼبنتج اعبديد إذل مرحلة الزكاؿ  : كانتقاؿ اإلنتاج إلى الدكؿ األقل تصنيعامرحلة الزكاؿ- 4
 لو، كيقل تصدير الدكؿ اؼبقٌلدة لصاحل الدكؿ النامية اليت تصبح اؼبصدر الرئيسي يا صاؼايف البلد اؼببتكر، كيصبح مستورد

 بسبب ظهور منتجات أكثر تطٌورا كتليب نفس اغباجات بشكل ،عادية ةالسلعة خبلؿ ىذه اؼبرحلة سلعتصبح . للمنتج
 .أفضل، ك عندىا تقل أنبية اؼبنتج يف اؼببادالت الدكلية بسبب البفاض أرباحو

 كبفضل التطٌور .يتحٌدد طوؿ أك قصر فًتة حياة اؼبنتج على حسب سرعة ابتكار منتجات أك تكنولوجيات جديدة
       دل تعد تقتصر   كيف صبيع اجملاالت، كما أف تلك االبتكاراتسريع فإف االبتكارات اليـو ربدث بشكل ،التكنولوجي

يف ظل  .بل أصبحت كل الدكؿ الصناعية مصدرا ؽبا (كما افًتضت النماذج السابقة)على الواليات اؼبتحدة األمريكية 
لدكؿ النامية، ىو نتيجة لتخلي الدكؿ الصناعية عن بعض إذل ا انتقاؿ اإلنتاج أك التكنولوجيفإف ا تسارع االبتكارات،
            من أجل االستثمار يف األنشطة التكنولوجية األكثر تطٌورا، كىذا ما هبعل دكرة حياة اؼبنتج،األنشطة اإلنتاجية

. أك التكنولوجيا ترتبط بشكل أساسي بظهور االبتكارات اعبديدة يف الدكؿ اؼبتطٌورة
   بُت البلداف   الفوارؽ، كمنوتفٌسر النماذج السابقة كيف أف امتبلؾ رأس اؼباؿ البشرم ىبلق القدرات التكنولوجية

 لتكنولوجيا ؿ  احتكار الدكؿ اؼببتكرةيف القدرة على ابتكار تكنولوجيات جديدة، كما توٌضح تلك النماذج كيف أف
. ، ىبص القديبة منها كليس اعبديدة البلداف اؼبتطٌورة إذل األقل تطٌورامن يدفعها لبلبتكار باستمرار، كأف انتقاؿ التكنولوجيا

 
 
 

                                                           
1
- Nyahoho, E. Op.Cit. p.147. 
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  في تحقيق الكفاءة التجارية المستوردةااستفادة الدكؿ النامية من التكنولوجي:الفرع الثالث
  أكؿ من حٌلل اإلمكانيات التكنولوجية للدكؿ النامية، كأكضح كيف أف اؼبزايا تنتقل Hirch  (1965)1ييعترب 

                    ربتاج إذل درجة أقلمنتجاهتا يف ىذه اؼبرحلة إذل مرحلة النضج، ألف الصاحل تلك الدكؿ عندما تصل التكنولوجي
                       إذل البلداف اليت تتوفر  ينتقل إف اإلنتاج يف مرحلة النضج يتمٌيز بكثافة رأس اؼباؿ، ؽبذا . من اؼبعارؼ كاؼبهارة العمالية

 كما  2. كقبد أف بعض الدكؿ النامية استقطبت مثل تلك الصناعات يف إطار إسًتاذبية إحبلؿ الواردات،على اؼبوارد اؼبالية
سينتقل اإلنتاج إذل الدكؿ اليت يكوف حجم سوقها الداخلية كبَتا، ىذا ما ييفسر ردبا استقطاب الدكؿ اآلسيوية للعديد من 

كمع ذلك تيشكل الدكؿ اؼبتقدمة أرضية مناسبة لتنوٌع كاسع يف . كعدـ توطٌنها يف الدكؿ ذات األسواؽ الضعيفة الصناعات
أنشطتها الصناعية، ليس فقط المتبلكها ـبزكف مهم من عوامل اإلنتاج، كلكن ألف أسواقها الداخلية قادرة على استيعاب 

اؼبنتجات اعبديدة، كبالتارل فإف زبٌصصها يتجو كبو اؼبنتجات اؼبتمايزة، عكس الدكؿ النامية اليت ؽبا خيارات زبٌصص 
  . ؿبدكدة يف اؼبنتجات اؼبنمطة عاؼبيا

 احتكار ذلك أفعلى حسب النظرية التكنولوجية فاف التخٌصص ليس ثابتا كىبضع لظاىرة االنتشار، كمعٌت أف 
يف اؼبنتجات   الدكؿ اؼبتقدمة أك اؼببتكرة سوؼ تفقد مزاياىا التكنولوجية بشكل تدرهبيإف .التقٌدـ التكنولوجي ىو مؤقت

 كبالتارل ينتقل ، تلك اؼبنتجات، لتكتسب مزايا جديدة يف منتجات جديدةاليت تتخٌصص فيها مع تقدـ دكرة حياة
 كلكن يكوف ، بو تنتقلالتكنولوجية اؼبرتبطةصحيح إف اإلنتاج كبالتارل .  البلداف النامية إذلالتخٌصص بُت البلداف كمنها

 التكنولوجيا كإمباما يتم نقلو ليس   النضج كالزكاؿ، أم بعد أف تصبح التكنولوجيا منتشرة، كبالتارل فإفٌبذلك يف مرحل
 منتجات تقليدية، يشبو تكوف كاليت ، اؼبنتجات اليت كصلت إذل مرحلة النضجإف التخٌصص يف .الصناعات اؼبنٌمطة

  سيجعل الدكؿ اؼبتطٌورة ما ىذا، كالذم ييبقي الدكؿ النامية على ىامش اؼببادالت الدكلية،التخٌصص يف اؼبنتجات األكلية
 بينما تتخٌصص الدكؿ األقل تطٌورا يف اؼبنتجات األقل كثافة تكنولوجية  التكنولوجية عاليةتتخٌصص دائما يف اؼبنتجات

 . ستمر التقسيم الدكرل التقليدم للعملكمنو سي
ك إدخاؿ  أ كاؼبسانبة يف ابتكار تكنولوجيات جديدة،من اؼبهم استيعاب التكنولوجيا كىي يف مراحلها األكذل

 االتكنولوجيجذب  فإف ،مع ذلكك. ربسينات على التكنولوجيات اؼبوجودة للمشاركة بشكل أفضل يف التجارة الدكلية
ؽبا بوضع البٌت األساسية  فهي تسمح، كىي يف مرحلة النضج تبقى مناسبة للدكؿ النامية من أجل تكوين قاعدة صناعية

 شجعتي للمعرفة كاستيعاب التكنولوجيات اعبديدة مستقببل، على أف يتم كضع إسًتاذبية لًتاكم اإلمكانيات التكنولوجية 
تقٌدمة خبلؿ مرحلة الثورة ادلىذا ما أثبتتو ذبارب الدكؿ .  استيعاب التكنولوجيا اؼبستوردة كربقيق االبتكارات احملليةعلى

، كعليو أصبحت الدكؿ تتسابق أك تتنافس الكتساب كابتكار أحدث التكنولوجيات لتحقيق أكرب اؼبكاسب        الصناعية
 .من التبادؿ الدكرل

 
 
 
 

                                                           
1
- Pérez, C.(2005) « Changement technologique et opportunités de développement, une cible mouvante ». Revue 

Revesta de la CEPAL .Numéro spécial. Juin. pp 165-187.   
2
 .49-47ص. ، مرجع سابقؿبمد دياب   
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 المزايا التنافسيةتنمية التنافسية الدكلية كمحددات : المبحث الثاني
أدل التقليص اؼبستمر للحواجز التجارية إذل توٌسع التجارة الدكلية، كمنو زيادة مشاركة الدكؿ باختبلؼ قدراهتا 

     فكلما زاد عدد الدكؿ يف األسواؽ الدكلية، كلما ارتفعت حدة اؼبنافسة بينها للحصوؿ . االقتصادية يف تلك التجارة
ؽبا القدرة على الصمود  على حصص سوقية أكرب، كتتحٌدد ىذه األخَتة دبا سبتلكو كل دكلة من أدكات أساسية كمزايا سبنح

         كمنو هبب تنمية عدة ؿبددات الكتساب مزايا تنافسية مستدامة تضمن كفاءة االندماج  (المطلب األكؿ)أماـ اؼبنافسُت 
  .(المطلب الثاني) يف االقتصاد العاؼبي

 المقاربات المختلفة لمفهـو التنافسية الدكلية كالمزايا التنافسية : المطلب األكؿ
 كثَتة حبيث مست جوانب ىا،تعاريف اليت تعددت ييستدؿ على مفهـو اؼبزايا التنافسية من مفهـو التنافسية الدكلية

 1.اخل.. .كالنمو كالتنمية االجتماعيةكالتنمية االقتصادية التنافسية فبٌا أدل إذل صعوبة التفرقة بُت يكاد يصعب حصرىا، 
، كيعترب (الفرع األكؿ)توجهات كاىتمامات العديد من اؼبنظمات إذل تبٍت مفاىيم ـبتلفة للتنافسية  كينتج عن اختبلؼ

كتساىم تلك العناصر يف ربقيق إما تنافسية  (الفرع الثاني)مفهـو اؼبيزة التنافسية جوىريا يف ربديد العناصر ؿبل التنافس 
 . (الفرع الثالث)جارية أك تنافسية كامنة تشًتؾ يف ربقيقها عدة أطراؼ 

 مفهـو التنافسية الدكلية: الفرع األكؿ
هتتم العديد من اؼبنظمات بالتنافسية، كلكن زبتلف يف ربديد مفهومها، كألف التعاريف اؼبوجودة ىي كثَتة فإننا 

، كىي اعبوانب اليت تركز على األنشطة اإلنتاجية  اليت تتضمن اعبوانب اليت زبدـ البحث ببعض التعاريفسنهتم فقط
 . الصناعية، كربسُت األداء يف األسواؽ الدكلية

 كقد  ،قادنا البحث عن تعريفو ؿبددو للتنافسية إذل إهباد عدد كبَت منها: المقاربات المختلفة لمفهـو التنافسية: أكال
يعود سبب كجود عدة تعاريف للتنافسية إذل اىتماـ عدة جهات هبا . اختلفت تلك التعاريف يف ربديد عناصر التنافسية

كبالتارل  (منظمات أك مؤسسات نقدية، مالية، اقتصادية، ذبارية كغَتىا، سواء كانت دكلية أك إقليمية أك حىت كطنية )
من خبلؿ القراءات اؼبختلفة، قبد أف ىناؾ . تبنت كل جهة مفهوما ـبتلفا يعكس اىتماماهتا ككجهة نظرىا للتنافسية

 :مقاربتُت ؼبفهـو التنافسية
ؼبعرفة  2من الستينات،  مصطلح التنافسية هبا بداية كهتتم بتنافسية اؼبؤسسات، حيث ارتبط:المقاربة األكلى- 

مستول أدائها كمقارنتو دبنافساهتا، كانعكس على اؼبؤشرات اليت تقيسها مثل القدرة على كسب حصص سوقية أكرب 
ربقيق األرباح، البفاض التكاليف، ارتفاع مستول اإلنتاجية، كمنو مدل قدرة اؼبؤسسات على البقاء كاالستمرار يف السوؽ 

 .أك االنسحاب منو
يف اػبطابات السياسية مع السبعينات لييعرب          كهتتم بتنافسية األمم، كالذم توٌسع استعمالو : المقاربة الثانية- 

عن نفس اؽبدؼ، سواء بالنسبة الدكلة أك اؼبنطقة، حبيث سبتلك مؤىبلت تنظيمية أك تكنولوجية أك غَتىا تسمح ؽبا دبنافسة 
 : (رغم تداخلهما) كتوجد ضمن ىذه اؼبقاربة توجهُت 3.مناطق أخرل

                                                           
1
 .16-1ص ص.ديسمرب، إصدار اؼبعهد العريب للتخطيط الكويت 24جسر التنمية العدد . ''كقياسهاالتنافسية القدرة '' (2003)ؿبمد عدناف كديع -  

2
- Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (2004) : Compétitivité et attractivité de l’économie 

française. Direction de l’Analyses économiques N
o
36, Avril. Aussi Chopplet, M.(2007) «Compétitivité » Revue 

Quaderni, N°63.   
3
 - Chopplet, M. Op.Cit. 
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 كيركز على األداء الكلي لبلقتصاد، من حيث السياسات االقتصادية كاؼبالية، توفٌر كجودة : التوجو األكؿ
البنية التحتية، مناخ األعماؿ كاالستثمار، القدرات التكنولوجية كاالبتكارية، الفساد كالرشادة يف اغبكم، الديبقراطية 

تيدرج ـبتلف اؼبنظمات الدكلية كاإلقليمية يف تقاريرىا . كالشفافية، كغَتىا من العناصر اليت تعترب مؤشرات لقياس التنافسية
السنوية من بُت ؾبموعة اؼبؤشرات السابقة، مؤشرات ؿبٌددة، ما يعرٌب عن كجهة نظرىا، مثل اؼبنتدل االقتصادم العاؼبي 

 .البنك الدكرل، منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية كغَتىا
 كيركز على األداء اإلنتاجي كالتجارم لبلقتصاد، أم على األنشطة اإلنتاجية كالتجارية : التوجو الثاني

كبالتارل يهتم بالتنافسية يف األسواؽ احمللية كالدكلية، كمنو تصبح اغبصة السوقية كاإلنتاجية العالية كالقيمة اؼبضافة العالية 
لؤلنشطة كالقدرات التكنولوجية كالبشرية كغَتىا، من أىم مؤشرات قياس التنافسية، كاليت تنعكس يف النهاية على مستول 

هتتم هبذا التوجو منظمة األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعية كمؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة كالتنمية، كذلك . معيشة األفراد
 ..Porter, Mاؼبنتدل االقتصادم العاؼبي يف بعض مؤشراتو، ككذلك عدد من الباحثُت منهم 

إف اختبلؼ اؼبقاربات يف ربديد مفهـو التنافسية، جعلو يتعرض لبلنتقاد على أنو أصبح يشمل كل شيء، كلكنو 
 . يف اغبقيقة فإنو يعرٌب عن اختبلؼ االىتمامات بُت اعبهات

مفهـو التنافسية الذم يركز على األداء  إف موضوع البحث يفرض علينا تبٍت: تعريف التنافسية الدكلية لألمة: ثانيا
    :اإلنتاجي كالتجارم لبلقتصاد، أم على األنشطة اإلنتاجية، كمنو سنعرض التعاريف التالية

 ،ىي مقدرة البلد على إنتاج السلع كاػبدمات اليت تستويف شركط األسواؽ الدكلية" :تعريف المجلس األمريكي- 
  1".كيف الوقت نفسو تسمح بتنمية اؼبداخيل اغبقيقية

سبثل قدرة األمة يف إطار سوؽ حرة " :( عوٌضها اجمللس السابقاليت) األمريكيةرئاسة لجنة التنافسية الصناعية  تعريف-  
   2". حبيث ربافظ أك ربٌسن الدخل اغبقيقي ؼبواطنيها،كعادلة على إنتاج سلع كخدمات تستجيب لشركط األسواؽ الدكلية

القدرة على إنتاج السلع كاػبدمات اليت تواجو اختبار اؼبنافسة  " :تعريف منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية- 
قدرة البلد على توسيع "كذلك عٌرفتها على أهنا " اػبارجية يف الوقت الذم ربافظ فيو على توسيع الدخل احمللي اغبقيقي

 3 ."حصصو يف األسواؽ احمللية كالدكلية
  ىي ؾبموع اؼبؤسسات: "2011-2010 لسنة التنافسيةيف تقريره حوؿ  4تعريف المنتدل االقتصادم العالمي-  

وبدد مستول اإلنتاجية بدكره اؼبستول الدائم للرفاىية اليت ك "السياسات كالعوامل اليت ربدد مستول اإلنتاجية لبلد ما
يتمتع هبا ذلك البلد، أك دبعٌت آخر فاالقتصاديات األكثر تنافسية ىي القادرة على ربقيق مستويات عالية من اؼبعيشة 

. ؼبواطنيها

                                                           

  القدرات التنافسية  "(2004)ليلى أضبد خواجو ك آخركف :    يبكن الرجوع أيضا إذل حوؿ التنافسيةلبلطبلع على اؼبزيد من التعاريف كاؼبفاىيم
 (2002) كذلك عبد الكرصل كامل أبو ىات كآخركف. 25-11ص ص.مكتبة الشرؽ الدكلية". الواقع كسبل ربقيق الطموحات لبلقتصاد اؼبصرم،

 كغَتىم. 59-29ص ص. 27د ؾبلة الوحدة االقتصادية العربية، العد".القدرة التنافسية للصادرات العربية يف ظل االنفتاح التجارم كسبل دعمها"
1

  . 21 ص.الكويت .تقرير التنافسية العربية: (2003)للتخطيط اؼبعهد العريب - 
2
 
-
Debonneuil, M. et Fontagné, L. (2003) : Compétitivité.   Rapport. Ed.  La Documentation Française, Paris. p.12. 

 21.ص ،اؼبرجع السابق  تقرير التنافسية العربية،-3
4
-World Economic Forum (2011): the global competitiveness report 2010-2011. Editor Klaus, s. Geneva, 

Switzerland. p.4 
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القطاعات ىي األداء اغبارل كالكامن لبلقتصاد يف إطار  ":2003تقريره لسنة يف  تعريف المعهد العربي للتخطيط- 
 1".كاألنشطة اليت تتعرض للمنافسة من قبل االقتصاديات األجنبية

ىي قدرة البلداف على التواجد يف األسواؽ الدكلية  ":2002 سنةتعريف منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية - 
 2".كاحمللية بتطوير القطاعات كاألنشطة ذات القيمة اؼبضافة العالية كاحملتول التكنولوجي العارل

  : إذ مست يف ؾبملها العناصر التاليةعندما تبنت اعبهات السابقة نفس اؼبقاربة دل ىبتلف مضموف تعريفها للتنافسية، 
 أم استخدامها ؼبوارد طبيعية كمالية ، إنتاج الدكؿ للسلع كاػبدماتالتنافسية يكوف يف إطار اغبديث عن  أف-أ

 ؛كبشرية كتكنولوجية كغَتىا، كمنو كفاءهتا يف استخداـ تلك اؼبوارد
 كىي ،ف كفاءة استخداـ اؼبوارد يف حد ذاتو ال تضع الدكؿ موضع اؼبقارنة، فبلبد من كجود مكاف تتنافس فيو أ-ب

 رئاسة، كما افًتضتها  األسواؽ ال تتعلق باؼبنافسة التامة كالشفافية كاغبرية التجارية تلك مع أف شركط.األسواؽ الدكلية
عبنة التنافسية الصناعية األمريكية، بقدر ما تتعلق بتلك اليت تفرضها الدكؿ الصناعية اؼبتقدمة على باقي دكؿ العادل 

       كىنا إما أف تكوف الدكلة قادرة . كمنها اتفاقيات اؼبنظمة العاؼبية للتجارة،كضغوطات اؼبنظمات الدكلية مدعومة بتوصيات
  التنافسي كبالتارل اغبصص اليت ستكسبها  كعليو يتحدد مركزىا ،على فرض شركطها كإما أف زبضع لشركط باقي الدكؿ

 . يف األسواؽ الدكلية
  3: تنافسية اقتصاد ما ترتبط باذباىُت كمنو فإف-ج

 تطٌور كمبو اإلنتاجية كالذم يؤدم إذل زيادة اؼبداخيل كمنو رفاىية الكفاءة اإلنتاجية، أم : األكؿ االتجاه 
ىذا النمو اإلبداع التكنولوجي أك التحٌسن يف قدرات اؼبوارد البشرية أك من تراكم اؼبعارؼ  األفراد، كيكوف مصدر

.  إذ  أف مبو اإلنتاجية كالقيمة اؼبضافة العالية ىي من اؼبؤشرات األكثر استعماال لتقييم كفاءة اقتصاد ما.كاػبربات
  الصادرات الكفاءة التجارية، إذ أف اؼبؤشرات اؼبستعملة ترتبط بتطٌور ىيكل  :الثانياالتجاه                  

 .األسواؽ الدكليةكبو اؼبنتجات ذات احملتول التكنولوجي أك ذات القيمة اؼبضافة العالية ككذلك بالنصيب يف 
 :يفرض على البلد أف 4 فإف القدرة على االستجابة الختبار اؼبنافسة اػبارجية،كمنو كحسب اؼبعهد العريب للتخطيط

 :ينتج أكثر كأكفأ نسبيا كيقصد بالكفاءة- 
 ؛ من خبلؿ ربسُت اإلنتاجية كاستعماؿ اؼبوارد كالتكنولوجيا كالتنظيم،تكلفة أقل 
 ؛ كفقا ألفضل معلومات السوؽ كتقنيات اإلنتاج،جودة أفضل 
 بتوافق أفضل مع الطلب العاؼبي .

. يبيع أكثر من السلع اؼبصٌنعة كالتحٌوؿ إذل السلع عالية التصنيع كالتكنولوجيا ذات القيمة اؼبضافة العالية- 
           اليت ترفع 5كالعمالة اؼباىرة االبتكاريةاألنشطة اؼبباشرة، خاصة جذب األجنبية يستقطب االستثمارات - 

ألنو يف النهاية فإف القيمة  1،التنافسية، كيف ىذه اغبالة فإف التوطُت يتفٌوؽ على اعبنسية األصلية للشركاتمن اؼبزايا 

                                                           
. 26.اؼبرجع السابق،ص  التنافسية العربية،تقرير- 1

2
 -UNIDO (2013): The industrial competitiveness of Nations. Competitive Industrial performance Report 

2012/2013, p. 5. 
3
- Djimasra, N. (2009) : Efficacité technique, productivité et compétitivité des principaux pays producteurs de coton. 

Thèse de doctorat, Université d’Orléans. France. p. 23.  
4
 . ؿبمد عدناف كديع ، مرجع سابق - 

5
- Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Op.Cit. 
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كطنية أك فركع لشركات أجنبية  تعود مؤسسات اؼبضافة كالتشغيل كالرصيد اإلهبايب لؤلنشطة اؼبوطٌنة سواء كاف مصدرىا 
. االقتصاد الوطٍتبالفائدة على 

 اكتساب حصص سوقية أكرب كربقيق مركزا تنافسيا ميرضيا خبلؿ فًتة معينة بالنسبة لبلد ما، ال يعٍت ضماف أف -د
غبارل كاؼبستقبلي، كمنو مبٌيز بُت اؼبوضع التنافسي للبلد مقارنة اىذا اؼبركز، كإمبا اغبفاظ عليو أك ربسينو يستلـز كفاءة األداء 

 . كضعو مقارنة بفًتات سابقةـببلداف أخرل، كبُت 
 ترتبط كفاءة األداء دبستول اإلنتاجية  الذم تشًتؾ يف ربقيقو  اؼبؤسسات اليت تنشط ضمن قطاعات ـبتلفة -ق

. كاغبكومات من خبلؿ سياساهتا اؼبختلفة، كالذم يؤدم كمحصلة إذل زيادة مستول معيشة كرفاىية األفراد  داخل البلد
متمٌثبل  التجارية كربقيق مستول معيشي أفضل لؤلفرادك  اإلنتاجية ذبمع بُت الكفاءة،تعاريف السابقةاؿفالتنافسية حسب 
.  يف زيادة اؼبداخيل

يوحي ك ،تتجو الدكؿ كىي تتنافس ألف ربتل مراتب متقدمة يف التقارير الدكلية للتنافسية خاصة يف اجملاؿ التجارم
أصبحت تعرٌب عن اغبرب التجارية بُت الدكؿ، فاحتبلؿ مراكز تنافسية متقدمة بالنسبة لدكلة ما، يعٍت التنافسية ىذا بأف 

ك يعود بنا ىذا إذل الفكر التجارم الذم يتناقض كمنطق ربقيق اؼبنافع بالنسبة عبميع أطراؼ . فقداهنا بالنسبة لدكلة أخرل
             الفرؽ  إذلKrugman (2000)2ك Latouche (1996)يشَت كل من  .التبادؿ حسب نظريات التجارة الدكلية

حتمية إقصاء الغَت، فاألكذل رباكؿ من خبلؽبا  بُت الدكؿ اليت ربٌولت إذلالتنافسية إشكالية إذل  ك،كالتنافسيةبُت اؼبنافسة 
التنافسية اؼبؤسسات أف تقدـ أفضل اؼبنتجات للمستهلكُت كتًتؾ اػبيار ؽبم دكف أم ضغط أك احتكار، يف حُت هتدؼ 

 .إذل إقصاء اؼبنافس كبالتارل القضاء على اؼبنافسة
يف ظل   ىو ربقيق التنمية كالعدالة كالكفاءة االجتماعية كالتطٌور اؼبستمربلدهبب أف يكوف ىدؼ كل  

 إذا من ؿباكالت الدكؿ النامية  ىي الفائدة ألنو يف ىذه اغبالة، ما ،كوف أفضل من الغَتماإلمكانيات اؼبتاحة، كليس أف 
        للرفع من كفاءهتا االقتصادية كالتجارية كزيادة صادراهتا، ماداـ أهنا لن ربقق تقدما على الواليات اؼبتحدة األمريكية

 اؽبدؼ بالنسبة لكل إف .التنافسية الدكليةاخل كلن تكوف قادرة على احتبلؿ اؼبراتب األكذل يف تقارير ... أك الياباف أك أؼبانيا
كزيادة الصادرات ، كما زيادة مداخلو كزيادة تو يف الرفع من مستويات معيشبوىو ربقيق األفضل لشعهبب أف يكوف بلد 

الوطنية حسب درجة تطٌور التنافسية  كمنو سيختلف ىدؼ ،اخل إالٌ سببل لتحقيق ذلك... اإلنتاجية كتطوير التكنولوجيا
 3: إذا كانت متقدمة أك ناميةالدكؿ، فيما
بالنسبة ؽبا قدرهتا على اغبفاظ على موقعها الريادم يف االقتصاد العاؼبي التنافسية تعٍت  :حسب الدكؿ المتقدمة- 

من خبلؿ اإلبداع كاالبتكار، كذلك بعد أف حققت االستخداـ األمثل لعوامل اإلنتاج،  أم أهنا كصلت إذل مستويات 
  .مرتفعة من اإلنتاجية

             كاغبصوؿ على حصص سوقية متزايدة ، بالنسبة ؽبا قدرهتا على النموالتنافسيةكتعٍت  :حسب الدكؿ النامية- 
إذل مزايا تنافسية، أك تكوف قادرة على خلق النسبية يف القطاعات أك األنشطة اليت تتوفر فيها على فرص لتحويل اؼبزايا 

 . مزايا تنافسية جديدة

                                                                                                                                                                                     
1
-Lafay G, Herzog. C, (1991) « La Création des Avantages Comparatifs dans les Activités de Haute Technologie». 

Revue D’Economie Industrielle N°55, 1
er

 trimestre, pp.52-55. 
2
- Djimasra, N. Op.Cit. pp. 24-26.   

3
 .سبوز، اعبمهورية العربية السورية" التنافسية في الفكر االقتصادم" (2011)تقرير اؼبرصد الوطٍت للتنافسية  - 
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            قدرة االقتصاد أك البلد ممثال في سياساتو كمؤسساتو " ف علتنافسية تعرٌب إف اؼ من خبلؿ التحليل السابق، 
تنافسية اقتصاد ما كأف  ،على الصمود أماـ المنافسين في األسواؽ الدكلية كالمحلية، كالتكّيف مع األكضاع المختلفة

، ألف تنافسيتو بالنتيجة ىي تنافسية كحداتو اإلنتاجية عكرفاىية المجتمنمو اؿمرتبطة بقدرتو على خلق مناخ مناسب لتحقيق 
 ".الصناعي الوطنيالقطاع المَكّونة للجهاز اإلنتاجي ك

  كأىمية مفهـو الميزة التنافسية دينامكية: الفرع الثاني
تطٌور مفهـو التنافسية نتيجة زيادة شدة اؼبنافسة بُت الدكؿ، كمنو سبٌيزت اؼبيزة التنافسية بالدينامكية، كتطٌورت معها 

كمع ذلك فإف ىناؾ عناصر مهمة تشٌكل . العناصر اليت تشٌكل ؿباكرا للتنافس، حبيث أصبحت عديدة كال يبكن حصرىا
 .  جوىر التنافس بُت الدكؿ

كمفهـو جديد التنافسية اؼبيزة  التنافسية،تناكؿ معظم، إف دل تكن كل األحباث يف ؾباؿ ت :ية التنافس الميزة دينامكية:أكال
تتفق تلك األحباث على أف اؼبيزة اؼبطلقة أك النسبية تعٍت امتبلؾ البلد ؼبوارد طبيعية . يعٌوض مفهـو اؼبيزة اؼبطلقة كاؼبيزة النسبية

النسبية      أف  ىل معٌت ذلكؼ. امتبلؾ البلد للتكنولوجيا كمصدر للميزةالتنافسية اؼبيزة تكوف ىي مصدر اؼبيزة، بينما تعٍت 
اليت يبتلكها البلد؟ كىل أف زيادة أنبية التكنولوجيا يف التنافس الدكرل مقارنة العوامل ىي مفاىيم مرتبطة بطبيعة  التنافسية أك

يف التنافس؟  العوامل، يعٍت أف التكنولوجيا دل تظهر إالٌ حديثا حىت تعٌوض باقي الطبيعيةبالعوامل األخرل كخاصة اؼبوارد 
 : من خبلؿ النقاط التالية على ذلكقبيب

عندما فسر آدـ ظبيث أسباب قياـ التجارة الدكلية على أساس اؼبيزة اؼبطلقة، انطلق من فكرة أف كل بلد  -1
سيصدر أك يتبادؿ السلعة اليت يستطيع إنتاجها بتكلفة أقل من تكلفة إنتاجها يف أم بلد آخر، كبالتارل تكوف ؽبذا البلد 

         عندما كٌسع ريكاردك ؾباؿ تفسَت قياـ التجارة الدكلية بالنسبة للدكؿ اليت . يف تكاليف إنتاج تلك السلعة كضعية مطلقة
ال سبتلك أم كضعية مطلقة يف إنتاج أم سلعة، أدخل مفهـو النسبية، أم أف الدكؿ يبكنها أف تتبادؿ السلع اليت تكوف 

 ؿبل  سلعتو كتكوف،أفضل ةكضعية نسبي  للبلد كبالتارل تكوف.تكلفة إنتاجها داخليا أقل مقارنة بتكلفة إنتاج باقي السلع
 يف نفس الوقت بتكلفة إنتاج أقل من تكلفة إنتاجها يف باقي الدكؿتلك السلعة للتبادؿ الدكرل، كلكن يبكن أف تتمتع 
، بينما أرجعها  اختبلؼ التكاليفأصل  ىوتقسيم العملظبيث اعترب أف مع العلم أف . كعندىا تكوف ؽبا كضعية مطلقة أيضا

 .كمنو دل يرتبط  نوع اؼبيزة باختبلؼ امتبلؾ العوامل ،التكنولوجيا إذل اختبلؼريكاردك 
 من عوامل اإلنتاجالنسبية للوفرة  النسبيةأرجع ىكشر كأكلُت سبب اختبلؼ التكاليف كاكتساب اؼبيزة اؼبطلقة أك 

 كمنو ليست ، سباثلها يف صبيع البلدافا افًتضماكليس الختبلؼ التكنولوجيا، ألنو (الطبيعيةالعمل، رأس اؼباؿ، اؼبوارد )
، إذا فهناؾ فصل بُت عناصر التنافس (الوفرة كالندرة)العناصرالعناصر يف ذاهتا ىي اليت ربدد نوع اؼبيزة، كإمبا كضعية تلك 

.  التنافساتكبُت كضعي
 بفضل ،تكنولوجيات كمنتجات جديدة ربصل اليـو على اؼبزايا التجارية االحتكارية إف الشركات السٌباقة لتطوير -2

فبا يكسبها ميزة مطلقة ،  كبالتارل قبدىا هتيمن على السوؽ يف بيع منتجاهتا1قوانُت ضباية حقوؽ اؼبلكية الفكرية كالصناعية،
يف النسبية على أساس اؼبيزة  خبلؿ فًتة احتكارىا لبلخًتاع أك االبتكار، بينما تسود بُت الشركات األخرل اؼبنافسة

  . امتبلؾ اؼبوارد الطبيعية، كليسكامتبلؾ التكنولوجياالنسبية التكنولوجيا اؼبنتشرة نسبيا، كقبد االرتباط ىنا بُت اؼبيزة اؼبطلقة أك 

                                                           
1
 .64ص، ، مرجع سابقأضبد عبد اػبالق السيد - 
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              الطبيعية قد سبق تطٌور التكنولوجيا، بل على العكس من ذلكيبكن اعتبار أف اكتشاؼ اؼبوارد  ال -3
.   كال استغبلؿ اؼبوارد الظاىرة،فلوال التطٌور التكنولوجي ؼبا استطاعت الشعوب اكتشاؼ الكثَت من اؼبوارد الطبيعية الباطنية

فمن تسخَت قول الطبيعة كاخًتاع اآلالت كتطبيق ... ''  1 يقوؿ1848سنة '' رأس اؼباؿ''يف كتابو  فقد كتب كارؿ ماركس
أف تستخرج من األرض قول   الشعوباستطاعت... الكيمياء يف الصناعة كالزراعة كاؼببلحة البخارية كالسكك اغبديد 

إذا سبق اكتشاؼ اؼبوارد الطبيعية، كتعترب  فتطوير التكنولوجيا'' منتجة دل تكن يف القركف السابقة تشك حىت يف كجودىا
النسبية أك التنافسية إذا كضعيات سبثل اؼبيزة اؼبطلقة أك . يف استخراج النفط مثبل من التكنولوجيا العاليةاؼبستخدمة التكنولوجيا 

كدل تكن العناصر ذاهتا ؿبل إحبلؿ يف اكتساب اؼبيزة، فالذم يبٌيز اؼبيزة التنافسية         ،امتبلؾ عناصر التنافسيف تنافسية 
ىو استنادىا إذل عناصر ال عديدة كلية كجزئية تعتمد عليها الدكؿ كشركاهتا يف اكتساب ميزة كطنية، مع أف التكنولوجيا 

 .أنبها
 يف فبارساتو، فقد تنافست الدكؿ ا قدصل،جديدا يف طرحوالتنافسية يعترب مفهـو : أىمية مفهـو الميزة التنافسية: ثانػػػػيا

            طبيعية أك ماليةاعتمدت يف تنافسها على ما سبلكو من موارد حىت قبل الثورة الصناعية يف كسب األسواؽ اػبارجية، ك
ظهرت اغباجة إذل بلورة مفهـو التنافسية كربديد جوانبو مع اتساٌع رقعة التنافس . أك يد عاملة  أك تكنولوجيا أك غَتىا

        بينها كبالتارل اشتداد التنافس.لتشمل عدد أكرب من الدكؿ، خاصة باقتحاـ الدكؿ النامية ؾباؿ التصنيع كالتصدير
التنافسية للتعبَت               ـمفهو تطٌوركعندىا  2،على جذب االستثمارات كالتكنولوجيا ككذلك على إهباد أسواؽ لصادراهتا

 ليصبح المتبلؾ التكنولوجيا كرأس اؼباؿ ،عن توٌسع عناصر التنافس تعبَتللاؼبزايا التنافسية عن القدرة على اؼبنافسة، ك
 كلكن سبثل أيضا األداة ،فقط يف ربٌوؿ االقتصاد العاؼبي ليست عامبل حاظبا اؼبتقدمة فالتكنولوجيا . البشرم األنبية األكرب

يعترب إتقاف التكنولوجيا  ك. اليت تسمح لبلقتصاديات الوطنية بأف تغٌَت من موضعها النسيب يف االقتصاد العاؼبي 3األىم
 4:مقياسا للقدرة التنافسية كذلك ألف

 إذل رفع القدرة اإلنتاجية ،التقدـ التكنولوجي يؤدم من خبلؿ إدخاؿ منتجات جديدة كعمليات جديدة- 
 ؛الكامنة لبلقتصاد

. التنافسيةكما يؤدم رفع القدرة اإلنتاجية بدكره إذل تعزيز - 
 كبالتارل تعٌوض مفهـو اؼبيزة  فقط، رغم أنبيتها،يف كوهنا تستند إذل التكنولوجياال تكمن إذا التنافسية  اؼبيزة إف أنبية

، قد تكوف اؼبوارد الطبيعية  ذاتو يف الوقتعوامل أك عناصر التنافسية يف كوهنا ذبمع بُت العديد من  النسبية، بلكأاؼبطلقة 
 كرأس اؼباؿ كحىت رأس الطبيعيةالنسيب لعوامل اإلنتاج، اؼبوارد تعٍت التفٌوؽ يف االمتبلؾ النسبية إذا كانت اؼبيزة ؼ .كالتكنولوجيا

  ؽبذا فإف. " المتاحةلمواردؿ  كالتوجيو الكفئاستثمار كتثمينالتفّوؽ في " تعٍت التنافسيةفإف الميزة كالتكنولوجيا، اؼباؿ البشرم 
على أساس  التنافس جعل ما   كأصبح مصدر اؼبيزة ذك طبيعة ديناميكية،،عناصر التنافس أصبحت عديدة كغَت ؿبصورة

                                                           
1
 .44فريدريك ـ شرر، اؼبرجع السابق، ص - 

 . اؼبفهـو الذم تبنتو حوؿ اؼبيزة النسبية كاؼبيزة التنافسية إذل حد مامن أجل التوافق مع اؼبراجع اؼبستعملة، فإننا نقبل  

-
2

" التنافسية لالقتصاديات العربية في األسواؽ العالميةالقدرة "، ضمن "المنافسة في ظل العولمة، القضايا كالمضامين "(1999)علي توفيق الصادؽ  
 .69-23، ص ص العريب تشرين أكؿ، أبو ظيب، إصدار صندكؽ النقد 7 إذل 3سلسلة حبوث كحلقات عمل من 

3
- Lafay, G.  Herzog, C. Op.Cit. 

القدرة التنافسية لالقتصاديات العربية في األسواؽ "ضمن  ."تنظيم المشركعات كالتغيرات التكنولوجية كالقدرة التنافسية الدكلية" (1999)عرفاف اغبق  -4
 .93-74، ص ص العريب تشرين أكؿ، أبو ظيب، إصدار صندكؽ النقد 7 إذل 3سلسلة حبوث كحلقات عمل من  ."العالمية
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        اؼبزايا التنافسية تعرٌب عن اؼبيزة غَت الثابتة كاليتؼ  موضع اختبار، (ؾبرد امتبلؾ عوامل التنافس) النسبية الساكنةاؼبيزة 
ؽبذا قبد أف النظريات اغبديثة  للتجارة .  كعناصر جديدة باستمرارال يبكن االحتفاظ هبا إالٌ إذا أيدخلت عليها ربسينات 

الدكلية دل ترٌكز على عوامل ؿبٌددة كما فعلت النظرية التقليدية يف تفسَت التبادؿ الدكرل، كاعتربت أف أنبية الطلب 
 Lafay)كالقدرة على االستجابة للطلب العاؼبي  (Marshall 1879)كاقتصاديات اغبجم  (Linder 1961)الداخلي 

اخل كلها عوامل تفٌسر كجود التبادؿ ...(Krugman et Helpman ،1979 ،1980)كاؼبنافسة غَت التامة  (1976
 . الدكرل، كما تساعد الدكؿ على اكتساب اؼبزايا

 اغباجة ت كخلق،للعناصر اليت تشكل ؿباكر للتنافسالدينامكية سانبت التحٌوالت التكنولوجية يف إضفاء الصبغة 
 سانبت أيضا الشركط اليت . ركيزهتا األساسية االبتكار كالتكنولوجيا اليتإذل منتجات أكثر تطٌورا، كمنو التحٌوؿ إذل اؼبزايا

لك مزايا تكذلك كوهنا ًب، يف ىذا التحٌوؿ فرضتها الدكؿ اؼبتقدمة تكنولوجينا يف إطار اتفاقيات اؼبنظمة العاؼبية للتجارة
يف حُت حاصرت ضمن نفس ،  فقد سهلت تبادؿ اؼبنتجات ذات احملتول التكنولوجي كتثمينها،تكنولوجية قوية

الضعيفة تكنولوجينا، كؽبذا قبد أف اؼبنتجات النامية بالنسبة للدكؿ النسبية االتفاقيات باقي اؼبنتجات ذات اؼبيزة 
 .التكنولوجية ىي األكثر دينامكية يف التجارة الدكلية

''        على أهنا يبكن أف نعرٌب عنها أك نعٌرفهاالتنافسية فاؼبزايا تعتمد التنافسية إذا على تثمُت اؼبزايا الدينامكية، كمنو 
 أك كانت موارد طبيعية أك موقع جغرافي  سواءىا البلدستثمركملكها تالتي يمك ،لتنافسؿ  التي تشكل محوراعناصراؿ مجموع

سواؽ األ تمنحو القدرة على استغالؿ الفرص المتاحة في الخ...كلوجياتكنأك سياسات صناعية كتجارية أك رأس ماؿ بشرم 
 كما أنها كل بعد تنافسي جديد تضيفو . في األجل القصير كلكن األىم في األجل الطويلفقط ليس الدكلية كالمحلية،

 ''كدينامكية كبالتالي فهي ذات طبيعة متغيرة ،البلداف أك شركاتها معتمدة على االبتكار كالتجديد يصعب تقليده بسرعة
تراكم رأس اؼباؿ اؼبادم كأف  ،ال توجد مزايا دائمة كمستمرة  كبالتارل،فاؼبزايا الساكنة يبكنها أف تزكؿ دبزايا دينامكية

. اليت كانت تتمتع هباالتكنولوجية التنافسية  إذل فقداف الدكؿ حىت ؼبيزهتا كفكالبشرم كتقٌدـ كتعٌقد التكنولوجيا قد يؤد

على عدـ ثبات " تراتبية اؼبزايا النسبية"حوؿ  Tatemoto (1959)ك  Ichimura يبكن إسقاط فكرة كل من
اؼبزايا التنافسية بالنسبة للبلداف، إذ قد يبتلك البلد ميزة تنافسية يف منتج  بالنسبة لسوؽ ما أك لشريك ذبارم ما، بينما 

 ". الميزة التنافسية، نسبية"يفقد تلك اؼبيزة لنفس اؼبنتج بالنسبة لشريك آخر يتمتع دبيزة أقول منها، كمنو تصبح  
كبالتارل اغبديث عن النشاط اإلنتاجي  ،تشَت تعاريف التنافسية إذل مقدرة البلد على إنتاج السلع كاػبدمات

أك قطاعات  أم التخٌصص يف نشاطات   (1990)Porter، (1991) Lafay، Unido (2002)منو كخاصة الصناعي
 ."التنافسية الصناعية" معينة كبالتارل اغبديث عن صناعية

 الًتكيز إذ عليو 1،ال يبكن ألم بلد أف يكوف منافسا عاؼبيا يف كل القطاعات، كال يبكنو تصدير كل اؼبنتجات
ؿ بشرم أكثر  ما كرأس،على القطاعات أك النشاطات القادرة على إظهار مزايا تنافسية باستعماؿ تكنولوجيات عالية

 قبدىا ،بالنظر إذل اتفاقيات اؼبنظمة العاؼبية للتجارة.  التنافس بُت الدكؿ داخل القطاعات الصناعيةكمنو يصبحكفاءة، 
قد كضعت القيود كحاصرت القطاعات كليس الشركات، كبالتارل فإف تنافسية البلداف مرتبطة بتنافسية قطاعاهتا الصناعية 

 مفهـو اؼبزايا يرتبط ؽبذا ، معظم تطبيقات التكنولوجيا كانت يف الصناعة  كألجلهاإف. اؼبمثلة بالشركات الناشطة ضمنها
قدرة االقتصاد على رفع مستول المعيشة ''الصناعية التنافسية التنافسية بتنافسية القطاع الصناعي، إذ يعٍت مفهـو اؼبيزة 

                                                           

 .الثالثسنيظهر أنبية القطاع الصناعي كاؼبنتجات الصناعية يف اؼببحث   

1
- Porter M E .(1990): L’avantage concurrentiel des nations. Ed Française 1993. Ed Inter Edition, Paris. p. .7  



"    تنمية القدرات التنافسية" في االقتصاد العالمي الكفء االندماج الثاني                                                          شركط لفصل ا
                                                          

91 
 

فالتنافسية ليست ىدفا يف حد   1،''بالتحسين المستمر في اإلنتاجية الصناعية، فيما يتعلق بإنتاج السلع األكثر تقدما
.   كأفضل يف االقتصاد العاؼبيئذاتو، كإمبا ىي مفتاح لتحقيق اندماج أكف

 أصبحت عندما ربٌولت األنبية إذل مفهـو النشاط ،الدكليةاؼببادالت بعد أف كاف للمنتج كوحدة أنبية كبَتة يف 
التخٌصص الدكرل دل يعد زبٌصصا قطاعيا، بل أصبحت ؼ 2، فبكنة، كبالتارل ذبزئة اؼبنتج نفسو،ذبزئة العملية اإلنتاجية

اختبلؼ إف  .البلداف كالشركات تتجو كبو فركع معٌينة لتتخٌصص فيها، كبالتارل االنتقاؿ من اؼبزايا الكلية إذل اؼبزايا اعبزئية
    اؼبزايا النسبية كٌجهت التخٌصص كالتبادؿ كبو اؼبنتجات اؼبتباينة، بينما تعطي اؼبزايا التنافسية أبعادا جديدة للتخٌصص 

 .يف أنشطة فرعية كدقيقة منها  كلكن،يف اؼبنتجات اؼبتشاهبة

  الميزة التنافسية كاألطراؼ الُمساىمة في تحقيقهاأنواع:الفرع الثالػػث
إف امتبلؾ البلد ؼبيزة تنافسية يف فًتة ما قد يضمن لو اكتساب حصص سوقية أكرب يف تلك الفًتة، كلكي يضمن 

يشًتؾ يف ربقيق اؼبيزة الوطنية . االستمرار يف اكتساهبا عليو أف يكوف قادرا على خلق مزايا بشكل مستمر يف األجل الطويل
 . على مستول القطاعات، كل من الدكلة بسياساهتا اؼبختلفة ككذلك الشركات

إذل تقرير اؼبنتدل االقتصادم العاؼبي لسنة  ستناد باال2003العربية التنافسية لقد مٌيز تقرير : أنواع الميزة التنافسية: أكال
 يكفي أف وبقق االقتصاد كضعية تنافسية جٌيدة يف اؼبدل القصَت الكامنة، إذ أنو الكالتنافسية اعبارية التنافسية  بُت 2000

 :، ؽبذا مبٌيز بُتدكف أف يكوف قادرا على ربقيقها  أيضا يف اؼبدل الطويل
  كتتعلق تلك النتائج،تعٍت قدرة االقتصاد على ربقيق نتائج كمؤشرات إهبابية يف اؼبدل القصَتك :الجاريةالتنافسية - 

       ككوهنا قصَتة األجل،اخل... اغبصص  السوقية ، مثل بيئة األعماؿ كاعباذبية لبلستثمارات الكليباألداء االقتصادم
 فبا يستلـز كجود عناصر أخرل داعمة ، االحتفاظ هباهبب ضماف كلكن ،ربقيقها يف ىذا األجلأنبية نتهي تال يعٍت أنو س

. أكثر كفاءة
   التنافسية تعٍت قدرة االقتصاد على ربقيق مؤشرات إهبابية يف العناصر اليت تضمن ربقيق ك :الكامنةالتنافسية - 

. كليس فقط استدامة نوع اؼبيزة ذاهتاالتنافس، على اؼبدل البعيد، كىي عناصر دينامكية تساىم يف استدامة القدرة على 
 كبالتارل ،رأس اؼباؿ البشرم تتمثل تلك العناصر بشكل جوىرم يف التكنولوجيا كالقدرة على االبتكار كالتطوير ككفاءة

 .كتظهر أنبية ىذه التنافسية عند التطٌرؽ حملددات اؼبيزة كتكاملها .اإلنتاجية
على مستول اؼببادالت التجارية الدكلية اعتمادا التنافسية عادة ما تقاس : أطراؼ تحقيق الميزة التنافسية الوطنية: ثانػػػيا

شكل مباشر بل بُت شركاهتا، فما عبلقة بكلكن دبا أف التنافس ال يتم بُت الدكؿ ، كالواردات الكلية للبلدالصادرات على 
 الشركاتالرجوع إذل تعاريف التنافسية فإف كل من  بتنافسية الشركات بتنافسية الدكؿ اليت تظهر يف التقارير الدكلية؟

                                                           
1
 األمانة العامة عبامعة الدكؿ العربية  ، 125ؾبلة شؤكف عربية، العدد  " إستراتيجية دعم القدرات التنافسية الصناعية العربية'' (2006)نيفُت حسُت  - 

  Porter نقبل عن 154-141 ص ص
2
- Rollet, Ph. (1990) : spécialisation internationale et intégration européennes. 2

ème
 édition, Ed. Economica, Paris. 

p.44. 

نصنف اإلنتاجية من احملٌددات النوعية، عكس اؼبعهد العريب الذم اعتربىا قصَتة األجل، مع أنو يصفها بأهنا ىي اليت ربدد الفرؽ بُت الصناعات   

 .34، ص2012 ، تقرير التنافسية العربية.  كاؼبنتجات القابلة للحياة كاالزدىار
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كدبا أف القطاع أك فرع النشاط  ، تشًتؾ يف ربقيق اإلنتاجية كبالتارل التنافسية(اؼبؤسسات كالسياسات)كاغبكومات
فإف تنافسية الدكلة تتعلق ، القطاعات الصناعية تتنافس داخل كأف ىذه األخَتةيتكٌوف من ؾبموع الشركات العاملة بو، 

  . ضمن القطاعات الصناعيةبتنافسية تلك الشركات
 األسواؽ الدكلية داخل الشركات، ىذه األخَتة اليت تقتحم  كالتنظيمية كالتسويقيةدث االبتكارات التكنولوجيةتىح

 يفؤثر إذل اكتساب القطاعات اليت تنشط هبا ؼبزايا متعددة، ت ذلك أدل ، أكثر تنافسية كأكثر دينامكيةفكلما كانت
ال يبكن الوصوؿ إذل صناعة تنافسية دكف كجود شركات ذات قدرات تنافسية . قتصاد ككللبل التنافسيةقدرات اؿزيادة 

يف الوقت نفسو ال يبكن لتلك الشركات أف ربقق قادرة على قيادة القطاع كإكسابو قدرة تنافسية على اؼبستول الدكرل، 
 للدكؿ أك اغبكومات دكرا بارزا يف توفَت إف . يف الدكلةالكلية يةاالقتصاد ظركؼاؿكالتجارية دبعزؿ عن الدينامكية تلك 

أف تكوف أكثر بحىت تعطي الفرصة لشركاهتا ، كغَتىاكالتنافسية ظركؼ مناسبة من خبلؿ السياسات الصناعية كالتجارية 
كالذم يقاس باغبصة ، يف اجملاؿ التجارم يكوف البلد تنافسيا خاصةس إذا حدث التكامل بُت األطراؼ السابقة، .تنافسية

إذا توجد عبلقات . اخل... كمبو الدخل اغبقيقي للفردالصادرات من السوؽ الدكلية كرصيد اؼبيزاف التجارم كتركيبة ىيكل 
كبالتارل  لدكلة ىي امتداد لتنافسية شركاهتاا فتنافسية ،متبادلة كمتكاملة بُت األطراؼ السابقة يف ربقيق تنافسية الدكلة

مناخ األعماؿ، السياسات )  توفَت الظركؼ اؼبناسبة لشركاهتا قدرهتا علىتظهر تنافسية الدكؿ يف التقارير من خبلؿ
 الدكؿ تعرٌب فتنافسية .يف األسواؽ العاؼبية  تستطيع كسب نصيب متزايدحىت (التكنولوجية، السياسات التعليمية كغَتىا

  . التنافسية الوطنيةاؼبزايااؼبيزة أك عن تنافسية شركاهتا ضمن قطاعات معينة، كتشٌكل فيما بينها أطرافا متكاملة يف خلق 

  كتكاملها المزايا التنافسية بناءمحددات: المطلب الثاني
تبٌُت من التحليل السابق، أنو ال يبكن للدكؿ أف ربقق ميزة أك مزايا تنافسية كطنية عن طريق الصدفة، كإمبا هبب 

 بُت التنافسية اعبارية ناكدبا أننا مٌيز. العمل على بنائها من خبلؿ توفَت ؿبددات معينة، كاليت ترتبط بالقدرة التنافسية
 الكتساب اؼبيزة  تيوفٌر اؼبناخكالتنافسية الكامنة، فإننا سنقسم احملٌددات على ىذا األساس، أم ؿبددات جارية ضركرية

كيكوف ربقيق  (الفرع األكؿ ) ىا كاالحتفاظ هبايف ربقيق  لبلستمرار كأخرل نوعية، لتحقيق اؼبيزةكؿبددات كامنة ضركرية
 .(الفرع الثاني)الًتابط كالتكامل بينها ىو جوىر خلق تلك اؼبزايا 

  تنمية المزايا التنافسيةمحددات: الفرع األكؿ 
اخل كاليت ترتبط ...السعر، اعبودة، االبتكار، التكاليف: تعترب أغلب الكتابات أف ؿبددات اؼبيزة التنافسية ىي

باؼبنتجات كبالتارل باؼبؤسسات، كمع أهنا مهمة ألف التبادؿ يتم يف اؼبنتجات، إالٌ أننا نبحث عن احملٌددات أك العوامل اليت 
تشٌكل قاعدة لتلك العناصر على مستول االقتصاد ككل كعلى مستول القطاعات، كمنو ترتبط ؿبددات بناء اؼبزايا 

 . التنافسية بامتبلؾ البلد لقدرات تنافسية
 : الستنتاج ؿبددات بناء اؼبزايا التنافسية ىي  أساسيةعلى ثبلث مصادر من أجل الًتكيز على أنبها اعتمدنا

استنادا إذل مؤشر التنافسية الكلية الذم طٌوره  ،2013 تقرير اؼبنتدل االقتصادم العاؼبي لسنة: المصدر األكؿ- 
البحث  ك البٌت التحتية، نظاـ التعليم: منهامتغَتا حوؿ الوضعية الكلية االقتصادية، 110 ضمم الذمك 2005 سنة

                                                           


. نيفُت حسُت، مرجع سابق. تتناكؿ كل الكتابات على أف الدكلة كالقطاع كالشركات ىي مستويات للتنافسية، منها ؿبمد عدناف كديع،مرجع سابق  
Djimasra, N. Op.Cit اؼبيزة الوطنية تتكامل لتحقيق اأهنا أطراؼل كنر. كغَتىم. 
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 تفئة ظبي 12  يفصبعهاكمن أجل التحٌكم هبا فقد  كاليت تنعكس يف ؾبملها على امتبلؾ مزايا تنافسية، اخل ... كالتطوير
. لبلحتفاظ باؼبيزةنوعية كإبداعية  ؿبددات، الكفاءة كربقيق اؼبيزة ؿبددات أساسية، ؿبددات: ، حيث صٌنفها إذل''أعمدة''

 كاليت على أساسها نقٌسم احملٌددات 
            ''ألممؿالتنافسية الميزة ''  اليت طرحها يف كتابو،األممحوؿ تنافسية   .Porter, E.Mدراسة  :المصدر الثاني- 

تعترب تلك الدراسة مرجعا أساسيا ؼبعظم الدراسات كاألحباث اليت تناكلت موضوع التنافسية كاؼبيزة  إذ ،1990سنة 
 ؿبددات التنافسية من خبلؿ التحليل النظرم، كإمبا بدراستو لعدد من الصناعات الرائدة Porterدل يستخلص . التنافسية

 سويسرا، السويد  ،اؼبملكة اؼبتحدة، الياباف، أؼبانيا، إيطاليا، الواليات اؼبتحدة األمريكية: ىي البلدافموعة من يف مجعاؼبيا 
 يف طريقة ذكرىا كخاصةاليت  يف احملٌددات كقد ػٌبص أسباب قباح تلك الصناعات. رؾ، كوريا اعبنوبية، سنغافورةاالدزل

مع أف النموذج رٌكز على الدكؿ اؼبتقدمة كالناشئة اليت تتوفٌر فيها البيئة اؼببلئمة لتحقيق اؼبيزة، إالٌ أنو يبكن للدكؿ . ترابطها
              كما سيأٌبأنواع ثبلثة إذل  احملٌددات سنحاكؿ تقسيم.النامية االعتماد على تلك احملٌددات لتنمية مزاياىا التنافسية

.  اعتربىا كحدة كاحدةPorterمع أف 
     حيث قسم احملٌددات  2012ك 2003  العربية التنافسية اؼبعهد العريب للتخطيط حوؿتقرير :المصدر الثالث- 

 17  كتضم،التنافسية الكامنة مؤشرا، كطويلة األجل لتحقيق 35 كتضم ،اعباريةالتنافسية إذل قصَتة األجل لتحقيق 
 .كما صٌنفها اؼبنتدل االقتصادم ،سنحاكؿ تصنيف احملٌددات اليت ذكرهتا اؼبصادر السابقة. مؤشرا

، كما أهنا ال زبص قطاع         ال تتعلق ىذه العناصر باألجل : المتالؾ المزايا التنافسية األساسيةالمحّددات: أكال
كلما زاد مستول جودة ؼ ، بناء قدراتو التنافسيةالبلد يفاألدسل من أجل أف ينطلق اؼبتطلبات   ألهنا تعتربأك نشاط معٌُت،

: ىذه اجملموعة فيما يليؿبٌددات   أىمتتمثل. تلك العناصر كلما كاف البلد أقدر على ربقيق مستول أفضل من التنافسية
األساسية  كالتقنيةتتمثل ىذه العوامل يف اؼبوارد الطبيعية، اؼبوارد اؼبالية، اؼبعارؼ العلمية   :العوامل األساسيةتوفر - 1

امتبلكها يبنح للبلد ميزة إذا اقًتف بكفاءة إف  ،اخل... العاملة غَت اؼبؤىلة كالرخيصة، اؼبناخ اؼبناسب، اؼبوقع اعبغرايفاليد
مؤقتة ميزة كلكنها ،  بطبيعة اؼبوارد اليت يبتلكها ذلك البلد كميزهتا،ترتبط الصناعات اليت قبدىا يف بلد ماك 1.استخدامها

 . ألهنا تفقد أنبيتها عند كجود عوامل أكثر تطٌورا
كيعرٌب عن كفاءة السياسات االقتصادية الكلية يف ربقيق االستقرار االقتصادم، خفض : أداء االقتصاد الكلي- 2

طي االطمئناف ؼببٌلؾ كمستثمرم تع ٌب كاؿ،اخل...معٌدالت التضخم كاستقرار األسعار، استقرار األنظمة اؼبالية كالضريبية
إف االستقرار يؤدم إذل زيادة االدخار كمنو  2. كبالتارل القدرة على جذب اؼبستثمرين احملليُت كاألجانب،رأس اؼباؿ

 يركز كذلك على أنبية  العاؼبي فإف اؼبنتدل االقتصادم،كلكي يتحقق ذلك االستثمار كبالتارل زيادة النمو االقتصادم،
كالتنظيمي للعبلقات بُت األفراد كاؼبؤسسات كالسلطات العمومية، إذ كاليت ربدد اإلطار القانوشل  3اؽبيئات كاؼبؤسسات

إذا ارتقى عمل تلك . (الفاعلُت اؼبدنيُت، كالفاعلُت االقتصاديُت)تشٌكل إطارا مهما لتنسيق عمل ـبتلف األطراؼ 
كمع ،  الدكلة إذل مصاؼ الدكؿ اؼبتقدمةرتقتا ، حسب تقرير اؼبنتدل،إذل الشفافية كاالستقبلليةكاؽبيئات اؼبؤسسات 

  ذلك يكفي أف يكوف عمل تلك اؼبؤسسات على مستول معُت من الكفاءة ليضمن ربقيق مستول معُت من التنافسية
                                                           

 The competitive advantage of Nations. 

1
 -Porter, E. M. Op.Cit. pp.82-85. 

2
 .32 ص.الكويت، "تقرير التنافسية العربية "(2012)اؼبعهد العريب للتخطيط - 

3
- World Economic Forum (2013) «The Global  Competitiveness Report  2012-2013 » Editor Klaus, S. Geneva, 

Switzerland. p.7 
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            1ة   يف آسيا كأمريكا البلتيٍت،الواقع يؤكد أف ىناؾ دكال ناشئةإف  .ربسينا مستمرا يف كفاءهتاعلى أف يكوف ىناؾ 
         ؽبيئات كاؼبؤسسات تعرٌب فا ،دكف أف ترقى مؤسساهتا إذل ربقيق الكفاءة العالية قد حققت مبوا اقتصاديا كازدىارا ذباريا

كمهما كانت درجة ربرير االقتصاد فإنو يبقى للدكلة دكرا   .اإلطار عن كفاءة تدخل الدكلة يف الشؤكف االقتصادية يف ىذا
                  من خبلؿ تشريعاهتا البد أف يكوف تدخٌلها لتوفَت اؼبناخ اؼبناسب لنشاط الشركاتهبب أف تقـو بو، إذ 

 مثل معايَت الصحة من خبلؿ اؼبعايَت اليت تفرضها يف اؼبنتجات  كحىت كسياساهتا االقتصادية كاؼبالية كالضريبية كغَتىا،
          كذلك بتشجيع االستثمار،عرب ـبتلف مراحل تطٌورىا  تدخل الدكلةاؼبتقدمةقد أثبتت ذبارب الدكؿ ؿ .اخل... السبلمةك

إف الدكؿ النامية ربتاج         ، كبالتارل ؼكأنشطة معينة زبتارىا من أجل ربسُت تنافسيتها يف األسواؽ الدكليةقطاعات يف 
 .تساعد الصناعات على اكتساب اؼبزايا بنفسهاحىت  من كفاءة احملٌددات األساسية إذل تدخل أكرب للدكلة للٌرفع

 كاؼبطاراتكتتمثل يف كثافة تواجد شبكات الطرقات، كالسكك اغبديد كاؼبوانئ  :كالجاذبيةبيئة األعماؿ - 3
تسٌهل اليت تربط بُت ـبتلف اؼبناطق ك كالكهرباء، كخاصة تكنولوجيات اؼبعلومات كاالتصاؿ اغبديثة، االتصاؿ شبكات

 تعكس  . سبنح مزايا لكل اؼبتعاملُت كتدعم كفاءة اؼبؤسساتكما أف جودهتا ، الفاعلُت االقتصاديُت كتكاملقباح تعامل
 .اخل... البَتكقراطية، الفساد اإلدارم، احًتاـ النظاـ العاـ عدـ كجود مثلاألعماؿ، سبلمة مناخ جودة بيئة األعماؿ،

 األجنبية ؼبا ؽبا        جذب االستثمارات يف تشجيع االستثمارات احمللية، كخاصة يف تطٌور القطاع اؼبارل كاؼبصريفكيساىم 
 2.من دكر يف نقل التكنولوجيا كاػبربات اإلدارية كالتنظيمية ككذلك فتح األسواؽ اػبارجية

تكوف أكثر اليد العاملة عندما يستفيد اجملتمع من نظاـ صحي كتعليمي جٌيد، فاف  :الصحة كالتعليم األساسي- 4
 3.كأكثر كفاءة يف استغبلؿ قدراهتاإنتاجية 

وبقق البفاضا نسبيا يف تكاليف إذا امتلك البلد العوامل األساسية، مع كفاءة النظاـ االقتصادم، فإنو يبكنو أف 
 .فبا يسمح لو بزيادة صادراتو ككسب حصص سوقية إضافية (التنافسية السعرية)اإلنتاج 
 كمنو اكتساب ، احملٌددات اليت تساىم يف بناء القدرات التنافسيةتتمثل يف: كتحقيق الميزة الكفاءة محّددات: ثانيا

:  اعبارية، كمن أنبهاالقصَت كربقيق التنافسيةمزايا يف األجل 
،  مثل البنية التحتية4،تشًتؾ صبيع البلداف يف االستثمار يف خلق العوامل غَت اؼبتخصصة :المتطّورةالعوامل -1

 استغبلؿ كلكن ما يبٌيزىا عن بعضها ىو درجة الكفاءة يف ،اخل...كجود نظاـ للتعليم، توفَت كسائل االتصاؿ كاؼبواصبلت
 انتقاؿ  تسهلتتمثل العوامل اؼبتطٌورة يف كجود يد عاملة مدربة كمؤىلة، كسائل نقل ككسائل اتصاؿ متطٌورة .تلك العوامل
ىذا التمٌيز ىو الذم وبٌوؿ العوامل غَت اخل، ...ابتكار تكنولوجيا حديثة، كطرؽ إنتاج كمنتجات جديدة اؼبعلومات،

 أصبحت تلك العوامل ىي اؼبصادر الرئيسية .تساىم يف اكتساب ميزة تنافسية كطنية اؼبتخٌصصة إذل عوامل متخٌصصة
 كمع 5،إذل جهود استثمارية يف ؾباؿ التجهيزات كالتكوين اؼبستمر الكتساب ميزة تنافسية، فهي تعترب نادرة ألهنا ربتاج

  ألهنا تشٌكل القاعدة أك األساس الذم تبٌت عليو العوامل ،كٌما كنوعا ذلك فإنو من الضركرم توفٌر العوامل األكلية

                                                           
1
 -Nézeys, B. Op.Cit. P6.  Et Porter, E. M. Op.Cit. pp.140-142. 

2
    World Economic Forum .2013. p.5                     كذلك  .41، 39، 37صمرجع سابق،  ، (2012)  التنافسية العربيةتقرير - 

 
3
- World Economic Forum (2013). Op.Cit. p.5. 

4
- Porter, E M. Op.Cit. p.147. 

5
- Ibid. pp. 86-87.  
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عوامل، يؤدم إذل عدـ تكافؤ البلداف فيما اؿ  للرفع من كفاءة ىذهعلى اؼبستول الوطٍت  إف توجيو االستثمارات. اؼبتطٌورة
. ىبص ـبزكف العوامل اؼبتخٌصصة

كالتكنولوجيا عند اؼبستول الذم تفرضو اؼبنافسة التحٌكم يف ميادين العلـو إف   :التعليم العالي كالتكوين المهني- 2
كجود نظاـ ؼ .الدكلية كاحملافظة عليو ال يكوف إالٌ عن طريق كجود نظاـ تعليمي فٌعاؿ، يسمح باكتساب اؼبعارؼ كاؼبهارات

 ييشجع رأس اؼباؿ البشرم على فهم كابتكار طرؽ إنتاج أكثر تعقيدا، كما أف االستثمار يف العمالة مناسب، متعليم
 أك ذات ،التطبيق بشكل أفضل من اإلنفاؽ على العمالة غَت اؼبتعٌلمةعلى مستول اؼبكٌونة تكوينا عاليا يعطي نتائجو 

 كبالتارل بالتقنيات اؼبستعملة ،كييعترب التكوين يف جانبو التطبيقي باالتصاؿ اؼبباشر مع اؼبؤسسات.  األدسل التعليمياؼبستول
 1.ت اغبديثةمهما الستيعاب أفضل للتكنولوجيا

مهما كمحٌدد يساعد الشركات على اكتساب يكوف للطلب احمللي دكرا  :المحلية كالتخّصص  األسواؽحجم- 3
   2:مزايا تنافسية يف قطاعات معينة من خبلؿ

، إذ يكوف    التنافسية الوطنيةبناء اؼبيزة يف طبيعة كتنوٌع رغبات اؼبستهلكُت  تساىم : الطلب المحليمتطلبات- أ
، كبالتارل االستجابة ؽبا ىمقرب مناؿحبكم ربليل كفهم حاجات كرغبات اؼبستهلكُت الشركات الوطنية  ل السهل علمن

فكلما كانت متطلبات  ،تعمل الشركات الوطنية ربت ضغط تطٌور حاجات اؼبستهلكُت. األجنبيةأفضل من الشركات 
 كحىت يساىم .الرغبات إذل االبتكار كتطوير منتجاهتا إلشباع تلك  ذلك الشركاتدفعاؼبستهلكُت عالية يف اؼبنتجات 

 هبب على الشركات ذبزئتو كالتخٌصص يف أجزاء منو فقطكطنية بشكل أفضل، الطلب الداخلي يف ربقيق ميزة تنافسية 
 بشكل  تساىمصناعةاؿ  نفس إف اؼبهارات اؼبكتسبة يف عدة أجزاء من السوؽ من طرؼ عدة شركات ضمن.لتقوية ميزهتا

. األسواؽ الدكلية ما يسهل على الشركات الوطنية اقتحاـ االصناعة، كىذالوطنية لتلك التنافسية كبَت يف تنمية اؼبيزة 
        إذا كاف حجم السوؽ احمللية كبَتا ضمن صناعة ما، فإنو ييشجع  :حجم الطلب المحلي كطريقة نموه- ب

           أم .على توجيو االستثمارات كبو تطوير التكنولوجيا كالبحوث اؼبرتبطة هبا، خاصة إذا كانت السوؽ دينامكية
 يف تطوير كابتكار منتجات أف الشركات الناشطة فيها تستغل مكاسب اقتصاديات اغبجم لبلستثمار كإعادة االستثمار

.  إذل السوؽ الدكليةتتوٌسعكمنو ال تكتفي بالسوؽ احمللية لتحقيق األرباح، بل   اخل،...جديدة
 فسرعة مبو ،يرتبط معٌدؿ االستثمار يف صناعة ما بسرعة مبو الطلب احمللي أكثر من ارتباطو باغبجم كقيمة مطلقة

 اليت تستجيب بشكل ، كبالتارل الدكؿ، الشركاتإف .تقدصل منتجات جديدةاالستمرار يف الطلب تفرض على الشركات 
على اؼبستول على اكتساب مزايا تنافسية على اؼبستول الوطٍت كمنو   احمللي، تكوف أقدرطلبهاأسرع كباستمرار لنمو 

 ليس 3، يف الدكؿ الناميةإف ؿبدكدية الطلب .الدكرل، فبا يسمح ؽبا باالستفادة من مزايا اغبجم، كمنو زيادة تنافسيتها
 ال يسمح لشركاهتا بأف تصبح باغبجم الذم ، الشرائيةتو كلكن أيضا من حيث معدؿ مبوه كقدرحجموفقط من حيث 

 4ربقق يف ظلو اقتصاديات حجم مهمة، كمنو فإف البعد اعبغرايف األدسل الذم هبب أف تنشط فيو ىو البعد اإلقليمي

                                                           
1
- World Economic Forum. Op.Cit. p5.  et  Nézeys, B. Op.Cit. p.76. 

2
- Porter, E. M. OP. Cit. pp. 95-110. 

3
- Bellout, A (1995) « Mondialisation de l’économie ». Journées d’études- Union Maghrébine des économistes, 

Tunis, pp.49-62. 
4
- Henner, F. H. (2004) « Libéralisation et compétitivité », dans : Ouverture et compétitivité  des Pays en 

développement.  Actes de colloque international sous la direction de Tahar Ben Marzouka et Bernard Haudville, 

Tunisie. Ed. L’Harmattan.  pp.269-291. 
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             فالشركات أصبحت ربقق اقتصاديات اغبجم من السوؽ العاؼبية الواسعة أكثر، يبنح ؽبا سوقا أكثر اتساعاحيث
   .من السوؽ احمللية

ييعترب الطلب اػبارجي أك الدكرل مهما مثل الطلب الداخلي، إذ أنو مؤشرا رئيسيا : الطلب الخارجي كالتخّصص- 4
سبثل قدرة . يف ربديد اؼبنتجات األكثر تداكال، كبالتارل األكثر دينامكية يف التجار الدكلية كمنو األكثر ربقيقا للمكاسب

البلد على االستجابة للطلب الدكرل كباعبودة اؼبطلوبة مؤشرا على قدرتو على اؼبنافسة، كييصبح ىدؼ الدكؿ ىو البحث 
 . كليس يف حالة ثبات أك البفاض1عن اؼبنافذ، أم التخٌصص يف اؼبنتجات اليت يكوف الطلب العاؼبي عليها يف حالة مبو

 فعندما 2،توجد عبلقة قوية بُت شٌدة اؼبنافسة احمللية كاكتساب ميزة تنافسية ضمن صناعة ما :المنافسة المحلية -5
ييلزمها على اإلبداع كاالبتكار ، تكوف اؼبنافسة احمللية شديدة، ذبد الشركات نفسها أماـ ربد صعب للبقاء كاالستمرار

 فالشركات .اخل...التكاليفكؿبسنة كمنخفضة كاستعماؿ التكنولوجيات اغبديثة يف اإلنتاج، كمنو تقدصل منتجات مطٌورة 
    تكوف ىي األقدر  (شركات أجنبية أخرل أككطنية  سواء يف مواجهة شركات)اليت تنجح يف مواجهة اؼبنافسة احمللية 

 ؾبربة على اػبركج إذل السوؽ الدكلية لتوسيع حصتها الشركاتتكوف  احملليةاؼبنافسة ضغط كربت  .على مواجهتها دكليا
  كألف صبيعها يستفيد فبا يعترب ميزة كطينة، يد عاملة رخيصة أك مؤىلة، موارد ،السوقية كاالستفادة من اقتصاديات اغبجم

 فإف كل كاحدة منها ستبحث عن ميزة أكثر تطٌورا لتنفرد هبا، كعندىا ،اخل... تكنولوجيا ،بنية ربتية متطٌورة، طبيعية
 مزاياىا على اؼبستول  ككلشركات القطاع كبالتارل ستوٌسع الصناعةستستفيد الصناعة ككل من اؼبزايا اليت ستكتسبها 

. الدكرل
إف حٌدة اؼبنافسة تساىم يف تقدصل تشكيلة كاسعة من اؼبنتجات من طرؼ الشركات، كىذا يؤدم إذل تشٌكل كعي 

 كىنا يصبح طلبهم أكثر تشٌددا كأكثر انتقادا 3ين ؼبا هبب أف تكوف عليو تلك اؼبنتجات،اؼبستهلككمعرفة أكثر لدل 
 الطلب احمللي اؼبتشٌدد، فإنو يبكنها تقدصل أفضل اؼبنتجات سواء ة تليبمن الشركات احمللية سبٌكنعند ك .يدةدللمنتجات اجل

من حيث التنوٌع أك اعبودة عند اقتحامها لؤلسواؽ الدكلية، كمنو فإف اؼبنافسة احمللية زبلق كبطريقة غَت مباشرة طلبا 
. خارجيا على اؼبنتجات الوطنية

 مدخبلت ،إف كجود صناعة ما ىبلق حوؽبا ؾبموعة من األنشطة كالصناعات : كالداعمةالصناعات المكّملة- 6
 تساىم طبيعة 4. كاليت تعترب خدمات كمنتجات مكٌملة،اخل...اإلنتاج، قنوات التوزيع، التسويق، خدمات ما بعد البيع

           كمستول جودة اؼبنتجات كاػبدمات اؼبكٌملة يف زيادة الطلب على منتجات الصناعة الوطنية على اؼبستول 
 خاصة إذا ، باؼبقابل يساىم الطلب على منتجات الصناعة الوطنية يف زيادة الطلب على اؼبنتجات اؼبكٌملة ؽبا. الدكرل

اليت تعترب من أىم مبلمح خلق اؼبيزة '' العناقيد الصناعية'' يف إطار ،كانت تعمل صبيعها يف شكل متكامل كمتشابك
ال يبكن أف يقاس يف إطار صناعة ما دبعزؿ   أف قباح الدكلةPorter, Mكيؤكد . يف الكثَت من الصناعات العاؼبيةالتنافسية 

 كيعكس تطٌور تلك . عن إطارىا الكلي، إذ هبب قياسها يف إطار العناقيد الصناعية اليت ترتبط بعبلقات أفقية كعمودية
 حيث يبكن أف 5،الدكلةتنافسية مقياسا على   يعترب قباح تنافسية شركة ما إذ ال،العناقيد مرحلة التطٌور االقتصادم للدكلة

                                                           
1
- Lafay, G. (1976) « compétitivité, spécialisation et demande mondiale ». Revue Economie et Statistique,  N

o
 80, 

Juillet-Aout. pp. 25-36.  
2
- Porter E M. Op.Cit. pp.129-137.  

3
- Porter E M. Op.Cit. pp. 151-152  

4
- Ibid. pp. 111-119. 

5
 .30التعليم اعبامعي، اإلسكندرية، ص  .التنافسية الدكلية كتأثيرىا على التجارة العربية كالعالمية :(2009 )نيفُت حسُت مشت - 
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 كدل تستفد منها باقي شركات القطاع، ؽبذا فإف ، الشركة فقطتلك استفادت منها استثنائية يرجع ذلك النجاح إذل عوامل 
 . ككافة األنشطة اؼبرتبطة هبا، دليل على كجود قوة يف الصناعة ككل يف صناعة معينةالشركات ؾبموعة من قباح 

مزايا اكتساب  قادرا علىصبح م ىذه احملٌددات فإنو البلدإذا امتلك  :ميزةباؿ لالحتفاظنوعية كإبداعية  محّددات: ثالثا
 رىُت  البلدكوفمكمنو ال ، كاالحتفاظ هبا ككذلك تطويرىا (أك نسبية قد تكوف مطلقة)  يف األجل الطويلتنافسية كامنة

.  اؼبنافسة الدكلية حٌدة كعناصرستسمح لو بتجديد مزاياه على حسب تطٌورالعوامل ألف ىذه ، ميزة كاحدة قد اكتسبها
  :ما يلي  احملٌدداتتلكتضم 

 مصدر كلكاليت تكوف )اؼبتخٌصصة، فإف العوامل األكثر زبٌصصا  أك ف العوامل اؼبتطٌورةـ : األكثر تمّيزاالعوامل- 1
 1.من العوامل األساسية أك اؼبتخٌصصة التنافسية أكثر أنبية كأكثر استدامة يف ربقيق كاالحتفاظ باؼبيزة ىي (ابتكار كإبداع

االستفادة من تطٌور )الشركات اؼبنافسة إف العوامل اؼبتخٌصصة يبكن ربويلها أك إعادة اكتساب اؼبيزة اؼبرتبطة هبا عن طريق 
. (اخل... كمن التقليد كاالتٌصاالت، من اليد العاملة اؼبتعٌلمة كاؼبدرٌبة، من التكنولوجيات اؼبنتشرة يف البلداؼبعلوماتشبكات 

كما أف التطٌور اؼبستمر يف ؾباؿ العلـو كالتكنولوجيا كبالتارل االبتكار سيجعل منها غَت متخٌصصة يف كقت ما، ككذلك 
 ككذا اؼبعرفة ،إف تثمُت كاستمرار كل ميزة تنافسية يرتكز إذل رأس اؼباؿ البشرم كالتكنولوجيا العالية. اؼبيزة اؼبرتبطة هبا

االستثمار يف تلك العناصر من أجل خلق عوامل أكثر زبٌصصا للمحافظة على مستول  كىذا يستلـز استمرار، اؼبتقدمة
 ما هبعل اؼبيزة أكثر استدامة ىو تراكم العناصر اؼبتمٌيزة يف شكل خربات تتمٌتع هبا  إف.حىت ال تفقد قيمتها، كتطٌورىا

ىا قدرتو على خلق يففكل بلد سيتخٌصص يف القطاعات اليت سييظهر  ،من الصعب اللحاؽ هبا  يكوفالشركات، حبيث
الصناعات الرائدة عاؼبيا تعتمد على امتبلؾ عوامل متمٌيزة تسمح ؽبا بتقدصل إف  .عوامل أكثر زبٌصصا كتطويرىا ببل توقف

  .كاؼبزايا اليت سبتلكها الدكؿ اؼبتقدمةالنامية  كىذا ما يصنع الفرؽ بُت اؼبزايا اليت سبتلكها الدكؿ ،منتجات يصعب تقليدىا
 ففي إطار التغٌلب على تلك 2تشكل ندرة أك ضعف العوامل يف بعض األحياف مصدرا لبلبتكار كبالتارل للميزة،

فالندرة كاغباجة . الندرة تقـو الشركات بابتكار أساليب جديدة لئلنتاج، كتطوير العوامل اؼبوجودة لديها كاالستثمار فيها
    كبالتارل خلق مزايا جديدة،تساىم يف خلق عوامل جديدة أكثر سبٌيزا ىي اليت كالضغوطات اليت تعيشها الشركات

 الظركؼ لصاحل  معتكيفاؿعلى   يستلـز كجود يد عاملة مؤىلة قادرةظل الندرة كلكن االبتكار يف .كليست الوفرة
               أفضل من استَتادىا الذم باؼبواردكىنا تتطٌور الكفاءات على اؼبستول الوطٍت يف إهباد اغبلوؿ للمشاكل اؼبتعلقة ، الشركة

. ال يضيف أم معارؼ أك كفاءات للموارد البشرية احمللية
 تكنولوجيات جديدةبتكار ا ك، احملٌرؾ األساسي الستيعاب التكنولوجياكيعترب : كالفكرمرأس الماؿ البشرم- 2

 .يف اليد العاملة اؼباىرة كاؼبتعٌلمة كاؼبدرٌبة، كخاصة يف العلماء كالباحثُت الذين يعملوف يف ؾباؿ البحث كالتطوير كيتمثل
  3:ا كونومناؼبوارد البشرية كتنبع أنبية 

تنتج قيمة مضافة على مستول اؼبؤسسات كبالتارل على مستول القطاعات، سواء يف مراكز العمل كالنشاط  -
 .اإلنتاجي، أك يف مراكز التنظيم كالقرار

 .تعترب من اؼبوارد النادرة إذا سبٌيزت بالكفاءة العالية -

                                                           
1
 -Porter, E. M. Op.Cit. pp.  87 -88. 

2
- Porter E M. Op.Cit. pp.  91 -92. 

3
- Grisé. J, Asselin. J. Y et autres (1997) « Les Ressources Humaines entant que source d’avantage concurrentiel 

durable » Document de travail, Publié par la Faculté des Sciences de l’administration, Université Laval, Canada. 
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كآخركف  .Wright, P.Mكيشَت . تساىم يف ربقيق ميزة مستدامة جٌيدة لعدـ قدرة اؼبنافسُت على تقليدىا -
 خاصة مع ، تعترب من اؼبوارد اليت ال يبكن إحبلؽبا رغم كل التطٌورات التكنولوجيةةإذل أف اؼبوارد البشرم (1994)

 .التدريب كالتعليم اؼبستمرين
             القدرة" تعٌرؼ اإلمكانيات التكنولوجية على أهنا :البنية التحتية التكنولوجية كالقدرة على االبتكار- 3

 اليت يبتلكها رأس اؼباؿ البشرماؼبهارات  كىي تشمل كل 1،"على االستخداـ كالتكامل الفعاٌؿ للمعارؼ التكنولوجية
 يف القدرة على استيعاب التكنولوجيات اؼببتكرة يف بلداف أخرل             سواء ذبٌسد ذلك ككذلك النظم التكنولوجية السائدة،

  .اخل...2تكنولوجيات جديدةأك ة  يف ابتكار منتجات جديدة أك طرؽ إنتاج جديدأك
                نوعية التكنولوجيا كرأس اؼباؿ البشرم هبعبلف معا استيعاب التكنولوجيا كابتكار تكنولوجيات أخرل فبكناإف 

 كمبو االبتكارية ىناؾ عبلقة قوية بُت رأس اؼباؿ البشرم كاعبهود . مزايا تكنولوجية مستدامةخلقكما يشكبلف أساس 
فإف ،  إذل التقدـ التكنولوجي كمنو زيادة اإلنتاجيةافكالقوة العاملة اؼبتعٌلمة يؤدماؼبادم فإذا كاف كجود رأس اؼباؿ ، اإلنتاجية

 أفراد  ذلككوبفز اؼبادم، التقدـ التكنولوجي كبالتارل اإلنتاجية يؤدياف بدكرنبا إذل تكوين معدؿ مرتفع من رأس اؼباؿ
. اجملتمع على اكتساب اؼبعارؼ بشكل مستمر

            سيخلق مركنة يف أمباط التنمية الصناعية، كبالتارل يغٌَت للتطٌور التكنولوجية،إف تطبيق إسًتاذبية شاملة 
  أمرإف االستثمار يف اؼبوارد الوطنية، البشرية كالتكنولوجية. من االذباىات النمطية اليت تفرضها االقتباسات التكنولوجية

             وبدث  إذ.ضركرم من أجل اكتساب القدرة على ربقيق مزايا تنافسية مستدامة، حىت كإف كانت نتائجو بعيدة اؼبدل
 كلكن بعدىا ، بسبب قلة اؼبوارد البشرية اؼبتخٌصصة3،يف البداية ارتفاع يف تكاليف االستثمار كالبفاض يف اإلنتاجية

كنتيجة لظهور حلقات إنتاجية جديدة كزيادة اؼبهارات العلمية كالتقنية، ترتفع اإلنتاجية كتنخفض التكاليف، كعندىا 
. وبدث التطٌور التكنولوجي تدرهبيا

 تكامل المحّددات في اكتساب مزايا تنافسية : الفرع الثاني
            أف تعمل  أف صبيع مصادر اؼبيزة هببكمايرجع إذل أنبية ككفاءة احملٌددات السابقة،  مزايا تنافسية  إف اكتساب

                  Porter, M.  (1991) عنو  كىو ما يعرٌب ،يف تكامل كتناغم كتأثَت متبادؿ، حبيث تشٌكل فيما بينها نظاما متكامبل

 . كيرتبط امتبلؾ احملٌددات كدرجة تكاملها دبرحلة النمو االقتصادم للبلد،''الماسة''بػػػػػػػ 
 أك فركع  قباحا على اؼبستول الدكرل يف صناعات معينةالبلدقق يح: أىمية تكامل محددات بناء المزايا التنافسية: أكال

كمع ذلك،             . ضمنها إذا كانت ماسة احملٌددات اػباصة هبا مناسبة بالقدر الذم يسمح باكتساب ميزة تنافسيةمنها،
 زبتلف من صناعة ألخرل كمن بلد آلخر حسب أنبية اؼباسة، فهي ؼبا هبب أف تكوف عليو تلك ا مثارلا يوجد مبوذجال

 رغم أف جودة صبيع احملٌددات ىي اليت .الظركؼ اليت يعيشها كل بلد من جهة أخرلحسب  ك، احملٌددات من جهةةكجود
          يكتسب ميزة تنافسية احملٌددات حىتكل يف  ميزة ال يستطيع ربقيق قدالبلد تسمح خبلق مزايا كطنية دائمة، إالٌ أف 

              اؼبوجودة  النقائص أف تعٌوضيبكن  بُت احملٌدداتف العبلقة التكامليةإ .عية الصنا الفركعيف صناعة أك ؾبموعة من
كلما .  من الٌصعب التمييز بُت السبب كالنتيجة فيما بينهايصبح احملٌددات أكثر مع مركر الزمن ىا، كمع تشابكيف بعض

 بُت احملٌددات يكوف دائما مصدرا ، فالًتابطنتاج أكثر من ؿبٌددالتنافسية كلما كانت اؼبيزة ، زادت درجة تطٌور الصناعة
                                                           

1
 .يوليو، اؼبعهد العريب للتخطيط، الكويت 95جسر التنمية، العدد  ."اإلمكانيات التكنولوجية كالنمو االقتصادم"  (2010) سعودؿبمد سيد أبو اؿ - 

2
 .World Economic Forum.(2013). Op.Cit .p.7                  :كذلك .47مرجع سابق، ص ، (2012 ) تقرير التنافسية العربية - 

 .277ص.  عٌماف، األردف،دار جرير للنشر كالتوزيع. تحليل االقتصاد التكنولوجي :(2006) ىوشيار معركؼ -  3
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 كىٌسع البلد تنافسيتو لباقي احملٌددات فإف فإذا ، كاليت تسرٌع من عملية االبتكار كالتجديد،كفاءات جديدةكألفكار جديدة 
               ميزة تنافسية عاؼبية سوؼكذمنتج إف تقليد ؽبذا، ؼ. اؼبزايا اؼبكتسبة تكوف أكثر دينامكية كيسهل االحتفاظ هبا لفًتة أطوؿ

           ال يبكن تقليد الطلب احمللي، ؼلن يؤدم إذل اكتساب تلك اؼبيزة اليت ىي نتاج العبلقات اؼبتشابكة بُت احملٌددات
  إف استدامة اؼبيزة التنافسية تعتمد.، فإنو يصعب تقليد النظاـ ككلاؼبنتجكال اؼبنافسة احمللية، كبالتارل إذا كاف يسهل تقليد 

 كبالنتيجة فإف قوة التكامل            1على نوعية مصدر اؼبيزة، عدد مصادر اؼبيزة، كالتحسينات اؼبستمرة يف كفاءة اؼبصادر،
توليد مزايا "بُت احملٌددات كتعدد ارتباطاهتا يف شكل نظاـ ال يؤدم فقط إذل اكتساب مزايا تنافسية كإمبا ييؤدم إذل 

 .باستمرار ردبا دل تكن حىت متوقعة" تنافسية
           ليس معناه أهنا قادرة على النجاح يف كل الصناعات، كما أف فشلها إف قباح دكلة ما يف صناعات معينة

يؤكد ذلك خصائص البلداف  ما  ك، ليس معناه أيضا أهنا فاشلة أك ستكوف فاشلة يف كل الصناعاتلرخيف صناعات أ
أدت الدكلة دكرا ؿبوريا يف  تثمُت ما يبلكو . أخرل دكف كاليت سبتلك مزايا تنافسية يف صناعات (Porter, M)اليت درسها 

 كاستغبلؿ غناه باؼبوارد اؼبائية يف تطوير اإلنشاءات البحرية كزيادة إنتاجيتها دبعٌدالت أسرع           2الياباف من موارد نادرة،
كرغم ندرة رأس اؼباؿ، فقد تغٌلب عليها الياباف بفضل زيادة كعي اؼبواطنُت بضركرة االدخار، كتوظيفو       . من باقي الدكؿ

كما كضع الياباف نظاما تعليميا صارما خاصة يف ؾباالت الرياضيات كالتخٌصصات التقنية  . يف صناعات ذات أكلوية 
.             كقد ساىم النظاـ التدرييب القوم داخل اؼبؤسسات يف تكوين رأس ماؿ بشرم كاف أساس هنضة الياباف

عملت اؼبؤسسات اليابانية على تنمية قدراهتا التكنولوجية بشراء الًتاخيص، ٍب بتطوير تكنولوجيات جديدة بفضل 
إف كرب حجم . اإلنفاؽ على البحث كالتطوير، كأيضا بالتعاكف فيما بينها دبا ىبدـ الصناعة لتحقيق مزايا تنافسية كطنية 

، جعل     (منتجات ببل عيوب)السوؽ احمللية كاؼبنافسة الشديدة بُت اؼبؤسسات كبو تقدصل أفضل اؼبنتجات للمستهلكُت
دل تعرؼ إيطاليا هنضتها كدل تلحق بركب الدكؿ . من اؼبنتجات اليابانية ذات مزايا متعددة كبالتارل ذات طلب عاؼبي

ضعف يف عدة جوانب يعاشل من  ك، االقتصاد اإليطارل يعيش عدة تناقضاتكاف. الناشئة ٍب اؼبتقدمة إالٌ يف الثمانينات
كرغم توفٌر رأس اؼباؿ إالٌ أنو كاف عائقا أماـ انطبلؽ - كارد األكليةلل للغذاء كللطاقة كيا صاؼايعترب مستوردإذ -

 كفاءة تحقق ايطاليا قد  فإفكجود تلك النقائص،كمع . االستثمارات، إذ دل تؤد البنوؾ كالسوؽ اؼبالية دكرا يف توجيهها
ىا، كاالعتماد على اؼبؤسسات الصغَت كاؼبتوسطة عالية يف عدة صناعات بفضل إسًتاتيجية الًتكيز على أجزاء معينة من

مع أف اؼبؤسسات االيطالية ال تقتحم ؾباؿ  .اإلبداع كاالبتكار كاإلتقافب اليت تنشط على اؼبستول العاؼبي، كاليت سبٌيزت
التكنولوجيات العالية كال هتتم بإدخاؿ تعديبلت جوىرية على منتجاىا، إالٌ أهنا تقـو بتكييف التكنولوجيات األجنبية 

كاالستفادة منها يف تطبيقات خاصة على مستول االستعماؿ النهائي، فلقد ساىم سبركز مؤسسات نفس الصناعة ضمن 
يقودنا ىذا لبلستنتاج، أف صبيع ؿبٌددات اكتساب . ؿبيط جغرايف كاحد يف تراكم كانتشار اػبربات كاؼبعارؼ اػباصة هبا

يف صبيع البلداف، فلكل بلد ظركفو كخصائصو   اؼبزايا التنافسية مهمة، كلكن ليس بالضركرة أف تعمل بنفس الطريقة
 .كبالتارل ال يوجد مبوذجا مثاليا يبكن تطبيقو الكتساب اؼبزايا كربقيق القدرة التنافسية

                                                           
1
 .، مرجع سابقلبٌت عبد اللطيف - 

2
- Porter, E.M. Op.Cit. pp .386-463.   لتجارب بلداف أخرلحوؿ يبكن الرجوع إليو لتفاصيل أكثر 
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ينعكس تكامل ؿبٌددات بناء اؼبزايا التنافسية على كفاءة القطاع الصناعي، كاليت تظهر من خبلؿ ربٌسن قيمتو 
اؼبضافة كمسانبتو يف الناتج احمللي اإلصبارل، ككذلك ربٌسن صادراتو كجودة زبٌصصها، كىي اؼبؤشرات اليت تستعملها 

 .منظمة اليونيدك يف قياس األداء التنافسي الصناعي
 مع مرحلة النمو بناء اؼبزايا التنافسيةؿبٌددات يتوافق امتبلؾ : ارتباط امتالؾ المحّددات بمرحلة النمو االقتصادم: ثانيا

حسب التنافسية اؼبيزة  تطٌور  ككذلك كفق1حسب تقرير اؼبنتدل االقتصادمكذلك  ،االقتصادم اليت يبر هبا كل البلد
Porter .2  امتبلؾ  تعتمد علىحيثاليت تكوف يف اؼبرحلة األكذل للنمو،  األساسية يبٌيز االقتصادياتالعوامل إف امتبلؾ 

يف ىذه اؼبرحلة تشٌكل . Porter عند  كاليت توافق مرحلة الدفع بالعوامل، يف اكتساب اؼبزايا60عوامل اإلنتاج  بنسبة 
حيث تكوف من خبلؿ اؼبنافسة السعرية عن طريق زبفيض تكاليف اإلنتاج، ، عوامل اإلنتاج األساسية أساسا للتنافس

         اليت ىي البلداف تعتمد . احملٌددات على باقي قدرات الدكؿ اليت ىي يف ىذه اؼبرحلة ضعيفة، كال تسمح ؽبا باالعتماد
حيث ، كتكوف يف مرحلة الدفع بالكفاءة، 50يف اكتساب مزاياىا بنسبة  الكفاءة ؿبددات يف مرحلة النمو الثانية على 

 كاليت ىي ،الدكؿ األكثر تطٌوراتعتمد  .كزيادة اإلنتاجية كتطوير التكنولوجيافيها، كاالستثمار العوامل أنبية نوعية تلك تزيد 
الكفاءة  ؿبددات  تبقى تعتمد على ، مع أهنا30ػػػبػػػػػ اإلبداعؿبٌددات  على بناء مزاياىا على ،الثالثة للنمواؼبرحلة يف 
االعتماد على الًتاكم يف عوامل اإلنتاج كاؼبيزات اليت  أم ة، مرحلة الدفع باالبتكار كربقيق الثرك  كتكوف يف 50ػػبػػػػػػ

نستنتج من خبلؿ ما سبق، أف مركر الدكؿ باؼبراحل السابقة يعٍت تطوير زبٌصصها             .  خبلؿ اؼبراحل السابقةىااكتسبت
 كسبوضع بعض البلداف   التارل يوٌضح اؼبراحل السابقةاعبدكؿك. من القطاعات أك الفركع التقليدية إذل الفركع األكثر تطٌورا

 .ضمنها
   االقتصادم    مراحل النموحسب  التنافسيةحّدداتـأكزاف : 1-2 الجدكؿ

             االنتقالية المرحلةالمرحلة األكلى  البيانػػػػػػػػػػػػػػات
المرحلة االنتقالية المرحلة الثانية  2إلى  1  من 

المرحلة الثالثة  3إلى  2  من

المحلي اإلجمالي  الناتج
 2.000> (دكالر أمريكي) للفرد

2.000 -2.999 3.000-8.999 9.000- 17.000 >17.000 

 %20 %40- % 20 %40 % 60 - 40% 60% كزف المتطلبات األساسية 
 %50 %50 %50 %50 -% 35 % 35كزف محّددات الكفاءة 
كزف محّددات اإلبداع 

 %35 %30 – %10 %10 %10- % 5 %5كالعناصر المتمّيزة 

 
بعض االقتصاديات 

 اقتصادا 38
البنغبلدش، 

 التشاد،، الكامركف
، اؽبند

  ،الباكستاف،الفيتناـ
اخل ...اليمن

 اقتصادا 17
إيراف، ، اعبزائر، مصر

 قطر،، ليبيا لكويت، ا
  العربية السعوبية، لفلبُت،ا

اخل ...فنزكيبل

 اقتصادا 33
 الصُت، بلغاريا،ا

 األردف،، اأندكنيسي
جنوب  اؼبغرب،

اخل ...إفريقيا،تايبلندا

 اقتصادا 21
 البحرين  األرجنتُت،

 لبناف، ماليزيا، ،اجملر الربازيل،
، ركسيا ، اؼبكسيك عيماف

 اخل...تركيا

 اقتصادا 35
اسًتاليا،كندا 

ريطانيا،أؼبانيا، كوريا ب
اعبنوبية، ىونغ كونغ، 

سنغافورة  الياباف،
الواليات  تايواف،
 اخل..اؼبتحدة

                                                    .WEF,  The Global Competitiveness Report 2012–2013 Op.Cit. pp. 9-10:لمصدرا

                                                           
1
-  World Economic Forum. Op.Cit. 

2
- Porter E.P, Op.Cit, pp. 520-532. 
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         كوفت تسريع الكفاءة أك اإلبداع دكف أف احملٌددات األساسية أكبلد الكفاءة يف بعض اؿيف الواقع قد يبتلك 
ؽبذا يقـو اؼبنتدل االقتصادم بًتتيب الدكؿ على أساس اؼبؤشر الكلي، ٍب يرتبها حسب - لو الكفاءة يف صبيع احملٌددات

فإف كل بلد  لذلك-  كل مؤشر أك عمود من األعمدة اإلثٍت عشر، كىبتلف ترتيب نفس الدكلة من مؤشر إذل آخر
.             يقـو كباستغبلؿ ما يبلك من ؿبٌددات باختيار أك استهداؼ بعض القطاعات أك فركع منها يكوف قادرا على ترقيتها
دبا أف مصادر اؼبيزة أصبحت متعٌددة كال يبكن حصرىا فإف اؼبيزة أصبحت أقل ثباتا، كينعكس ذلك على دينامكية 

التنافسية كالبشرم كتقدـ كتعٌقد التكنولوجيا أصبح فقداف الدكؿ حىت ؼبيزهتا  فبًتاكم خربات رأس اؼباؿ .التخٌصص نفسو
التكنولوجية اليت كانت تتمتع هبا فبكنا، كمنو إذا أرادت الدكلة اغبفاظ على مكانتها أك ربسينها يف التجارة الدكلية  

.  التكنولوجية كالبشريةعليها أف تطٌور مزاياىا باستمرار، مستندة إذل تنمية القدرات 

 اتجاىات التجارة الدكلية ككفاءة اندماج الدكؿ النامية : الثالثلمبحث ا
  لضماف استمرار النمو االقتصادمينجوىرم كرأس اؼباؿ البشرم كمتغَتين  أنبية التكنولوجيا،اتضح لنا فبٌا سبق

 التجارة الدكليةعلى ىيكل كاذباىات  سندرس تأثَتنبا األسواؽ العاؼبية، كعليو  يف يف تنافسية الدكؿكمحددين أساسيُتك
اندماج الدكؿ مدل كفاءة  مكانة الدكؿ ذات القدرات التكنولوجية كالبشرية يف التجارة الدكلية، كمنو ٍب ( األكؿالمطلب)

 الدكؿ النامية ظبح ؽبا  بعضكأخَتا ىل أف كفاءة اندماج ( الثانيالمطلب) النامية يف الشكل اعبديد للتجارة الدكلية
 .( الثالثالمطلب) أـ ال؟لعبلقات االقتصادية الدكليةابتعديل زبٌصصها كربسُت موقعها يف 

التجارة الدكلية بنية كاتجاىات تطور : المطلب األكؿ
 اؼبنتجات كلكن ليس لكل ت،اؼبنتجا من العديد كيف البلداف من العديد بُت الدكلية األسواؽ يف اؼببادالت تتم 

كمنو يظهر  ،(الفرع الثاني)ال تشارؾ كتؤثر كل البلداف على اذباه اؼببادالت بنفس القدر  ، كما(الفرع األكؿ)نفس األنبية 
 .(الفرع الثالث)تقاطع اؼبنتجات كالدكؿ األكثر دينامكية يف التجارة الدكلية 

  كأسباب التوجو نحو المنتجات الصناعيةتطّور البنية القطاعية للتجارة الدكلية: الفرع األكؿ
يوضح اعبدكؿ ك ، حسب طبيعتها علىزبتلف أنبية اؼبنتجات اؼبتبادلة دكليا: تطّور البنية القطاعية للتجارة الدكلية: أكال
: ذلك اؼبوارل 

، كيعود ذلك باألساس إذل زيادة ربريرىا من 1963تؤكد اإلحصائيات زيادة أنبية تبادؿ اؼبنتجات الصناعية منذ 
 .القيود اعبمركية كاتٌساع شبكات اإلنتاج الدكلية

.    %79  أكثر من الصادرات العاؼبية، إذ مثلت إصبارلسيطرة الصادرات السلعية على يتضح جليا من خبلؿ اعبدكؿ
     من ؾبموع %64.7 بلغت نسبتهاتبادال، إذ أكثر اؼبنتجات  الصناعية تعترب اؼبنتجات الصادرات السلعية من بُت

             نسبة أقلقاؼبنتجات اؼبنجميكشٌكلت احملركقات  . مليار دكالر أمريكي11.848  منرثبقيمة بلغت أؾك ،الصادرات
 .  أسعارىابتغَت ذبارة احملركقات حجم ، كيتأثر2011 سنة %22.5مقابل   %21.84 إذ كانت مسانبتها  ذبارة السلع،يف

 2011 دكالر سنة 80 ٍب إذل 2010  دكالر سنة90 إذل 2008سنة للربميل  دكالرا 97.02إذ ارتفعت أسعار النفط من 
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 إذل أقل              2015لينخفض يف بداية  1نظرا لزيادة الطلب يف مناطق مثل أمريكا البلتينية، الصُت كاؽبند كالشرؽ األكسط
 . من ذبارة السلع %9.5إالٌ  ق تشٌكل اؼبنتجات الفبلحيدل. دكالر أمريكي60من 

 2013بنية الصادرات العالمية لسنة : 2-2الجدكؿ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  يف الصفحة الرئيسية من الصادرات العاؼبية بالقيمًب إعداد اعبدكؿ انطبلقا من بيانات  :المصدر
                   OMC (2014) : Statistiques du commerce international.  

 تضاعفت 1995 كمنذ حوارل الدكلية،  من ؾبموع اؼببادالت %20 اؼببادالت يف اػبدمات التجارية حوارل تمٌثل
   2013 مليار دكالر سنة 4.600ٍب  2011مليار سنة  4.100، ٍب 2004مليار سنة  2.000 لتصل إذل اصادراتو

كدكؿ  %17ػ ػػػػ كدكؿ أمريكا الشمالية ب%42ػ ػػػػػ إذ سانبت دكؿ االرباد األكركيب ب2. ؽباتعترب الدكؿ اؼبتقدمة أكثر تصديراك
 .2010 سنة 17%بػػػػػ ػشرؽ كجنوب شرؽ آسيا 

:  اعبدكؿ التارل كما يبٌينو 1950  سنة تطٌورا منذاؼبنتجات الصناعيةعرؼ ىيكل التجارة الدكلية يف  كقد 
               2013-1950 للفترة تطّور ىيكل الصادرات السلعية العالمية: 3-2الجدكؿ

 2013 2010 2008 2006 2002 1995 1987 1983 1973 1963 1950 البيانات

 64.7 67.1 66.5 70.1 78 78 72 61 62 55 40منتجات صناعية 

ؿبركقات كمنتجات 
استخراجية 

14 16 17 24 14 10 13 19.3 22.5 20.4 21.8 

 9.5 9.4 8.5 8.0 9.0 12 14 15 21 29 46 فبلحيومنتجات 

 : جدكؿ مركب من :المصدر
Adda, J. (2004) : la mondialisation de l’économie. Tome 1,  6: 2002-1950 إحصائيات

ème
 édition, Ed. La 

découverte, Paris.  
 -OMC : Statistiques du commerce international, 2007- p.43,  2009- p.43,  2011:  2013-2006  إحصائيات 

p.60, 2014- p.62.,                                                                       

                                                           
1 -

 CNUCED (2011) « Evolution récentes des principaux marchés de produits de base : tendances et contraintes », 

Réunion d’experts pluriannuelle sur les produits de base et le développement. 21 Janvier. TD/B/C.I/MEM-2/13.  
2 -

 Fouquin, M., M. Guimbard, C. Et autres (2012) «Panorama de l’économie mondiale »revue de CEPII.  

 أنواع الصادرات
 

القيمة باؼبليار 
دكالر أمريكي 

 من  %
الصادرات العاؼبية 

 من %
صادرات السلع 

 من صادرات %
اؼبنتجات 
الصناعية 

اػبدمات التجارية * 
كتٌضم :  السلع* 
كتٌضم : منتجات صناعية-    

ذبهيزات مكتبية كاتصاالت - 
منتجات كيميائية - 

منتجات صناعة السيارات - 
مبلبس كنسيج - 

ؿبركقات كمواد منجميو - 
منتجات فبلحيو - 

4.645 20.25   
18.301 79.75   
11.848  64.73  

1.750   14.77 
2.001   16.88 
1.348   11.37 

766   6.46 
3.997  21.84  
1.745  9.53  
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 سيطرت  اؼبنتجات الفبلحيو 1950توضح اإلحصائيات السابقة تغٌَت البنية القطاعية للتجارة الدكلية، ففي سنة 
 كخاصة مقارنة باحملركقات كاؼبنتجات االستخراجية اليت كانت سبثل ،(%40 ) مقارنة باؼبنتجات الصناعية %46بنسبة 
       %64.7 لتسيطر اؼبنتجات الصناعية على كل اؼبنتجات، كتصبح تشٌكل 1963 تغٌَت الوضع يف سنة .%14فقط 

قبد أف مسانبة احملركقات كاؼبنتجات االستخراجية ىي أكرب من اؼبنتجات الفبلحيو، ىذه األخَتة اليت . 2013يف 
 . 1950  سنة %46  فقط من الصادرات السلعية بعد أف كانت %9.5أصبحت سبثل 

، فقد كاف معدؿ مبوىا 1950 ك1913 تباطأ مبو التجارة الدكلية بُت 1950قبل : مراحل تطّور التجارة الدكلية:ثانيا
 يف الدكؿ األكركبية، كما كاف أقل من معدؿ مبو اإلنتاج اغبماية تصاعد سياسات بسبب3%   يف اؼبتوسطالسنوم
، إذ كاف معدؿ مبوىا أعلى دبرتُت من معدؿ مبو اإلنتاج العاؼبي ،1950 تعرؼ التجارة انتعاشا إالٌ مع سنة دل. العاؼبي

 1 :إذل مرحلتُت ينقسم مبو اؼببادالت الدكلية. كأصبحت الدكؿ أكثر انفتاحا كاندماجا يف االقتصاد العاؼبي
، حيث كاف معٌدؿ مبو ا ازدىار األكثرفًتةاؿكانت تعترب ك 1973 إذل 1949امتدت من  :المرحلة األكلى- 

           6% كاف معدؿ مبو اإلنتاج العاؼبي كما، 1973 ك1960 بُت 10% ك 1960ك 1949 بُت 7%اؼببادالت حوارل 
   الدكؿ الصناعيةيف مبو اؿنتيجة لتباطؤ   ؾبٌددا تباطأ النمو االقتصادم العاؼبي،1973يف سنة  .1973ك 1949بُت 
 البفض النمو مرة أخرل سنة كما دكالرا بُت أكتوبر ك ديسمرب، 14 دكالرا أمريكيا إذل 2من النفط  أسعار ت ارتفعماعند

  1979ك1973 بُت 2% إذل 3% اإلنتاج العاؼبي من ت كتَتة مبو البفضإذ، النفطالرتفاع أسعار كذلك  ،1979
 .نفس الفًتةخبلؿ  %3.5 إذل 6% الصادرات العاؼبية من البفض معدؿ مبوك

مرة  1.6 ػػػ بػ2001ك 1980 حيث تضاعف اإلنتاج العاؼبي بُت ،كانت مع بداية الثمانينات :المرحلة الثانية- 
كما عرفت اؼببادالت الدكلية اؼبشاركة اؼبتزايدة للعديد من الدكؿ نتيجة للتخفيض اؼبستمر   مرة،3.3 ػػػػػتضاعفت التجارة بك

.  تكاليف النقل كاالتصاؿمنللحواجز اعبمركية، ككذلك للتطٌورات التكنولوجية اليت خفضت 
 كنظرا لتباطؤ 1950 التجارة الدكلية خبلؿ الفًتات السابقة على تطٌور ىيكلها، حيث أنو قبل مبو  مستولانعكس

 ؽبذا ، أنبهاق احملركقات كاؼبنتجات الفبلحيتشٌكلؼ ، األساسيةاؼبنتجات اقتصرت علىالنمو االقتصادم، فإف اؼببادالت 
 كدل تعرؼ ىذه األخَتة انتعاشا إالٌ مع عودة النمو .أعلى من اؼبنتجات الصناعية يف التجارة الدكلية كانت نسبتها

  70% أكثر من ك1983-1963 للفًتة  من اؼببادالت 55 % حيث أصبحت سبثل أكثر من،1950االقتصادم بعد 
        -إضافة لؤلسباب اليت سيأٌب ذكرىا- ذلك كيرجع ق، أنبية اؼبواد األكلية كاؼبنتجات الفبلحي، كبالتارل البفاض1987بعد 

 . التصنيعكذلك إذل توٌجو بعض الدكؿ النامية كبوك، التطٌور التكنولوجي يف الدكؿ اؼبتقدمةكإذل توٌسع القطاع الصناعي 
  2: قامت معظم الدكؿ النامية بتحرير ذبارهتا اػبارجية كىذا أدل إذل أثرينكما أنو خبلؿ الثمانينات

 ؛ كبالتارل زيادة مسانبة التجارة يف الناتج احمللي اإلصبارلمبادالهتازيادة حجم : األكؿ -
تطٌور ىيكل ذبارهتا، إذ ارتفع نصيب اؼبنتجات الصناعية ضمن صادراهتا، كأصبحت سبثل بالنسبة لبعض : الثاني- 

  .البلداف معظم صادراهتا
دينامكية يف التجارة الدكلية،  كمنو تظهر أنبية الطلب العاؼبي على اؼبنتجات  األكثر  الصناعية ىياؼبنتجاتؼ إذا 

 .الصناعية كبالتارل أنبية القطاع الصناعي

                                                           
1  
- Lemoine, M. (2007) :Grandes questions d’économie et de finance internationale. Ed. De Boeck université. 

Bruxelles. pp.23 –32.  
2 -

 Krugman, P. et autres. Op.Cit. p.263. 
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تطٌور ىيكل العوامل اليت سانبت يف   سبثلت أىم:أسباب اتجاه التبادؿ الدكلي نحو المنتجات الصناعية :ثالثا
 : فيما يلياؼببادالت الدكلية كبو اؼبنتجات الصناعية

 الطلب، إذ كلما  ىيكليعترب الدخل أحد العوامل الرئيسية اليت ربدد : انخفاض الطلب على المواد األساسية -1
 إذل اؼبنتجات الصناعية الكمالية     الزراعية التقليدية األكليةاؼبواد ك اؼبواد الغذائية من، اإلنفاؽرتفع الدخل تغٌَت اذباه ا
 كبالتارل البفض 2 كما سانبت الثورة التكنولوجية يف تعويض بعض اػبامات الطبيعية بأخرل صناعية،1،(قانوف اقبل)

 . الدكر الذم كانت تؤديو تلك اػبامات بالنسبة للدكؿ الصناعية
            إف االختبلؼ يف سرعة ربرير األسواؽ لو أثر كبَت على توٌسع التجارة العاؼبية :النفاذ إلى األسواؽسهولة - 2

 بشكل أكرب من سلع أخرل، فإف ذلك  معٌينةيف العديد من السلع، فحينما يتم زبفيض التعريفات اعبمركية على سلع
فبينما أعاقت . (إذا دل تكن ىناؾ حواجز أخرل غَت تعريفية) بشكل أكرب األكذليؤدم إذل زيادة اؼببادالت يف السلع 

يف إطار  أسواؽ السلع الصناعيةحٌررت  ،(السلع األساسية) 3الدكؿ اؼبتقدمة مبو الصادرات ذات األنبية للدكؿ النامية
 .ربرير التجارة الدكلية، كقد أدل ذلك  إذل توٌسع  صادراهتا من تلك اؼبنتجات، كاليت سبتلك فيها ميزة تنافسيةمفاكضات 

 ككذلك البفاض اغبواجز ،لقد أدت التكاليف اؼبنخفضة لبلتصاالت كالنقل :ةشبكات اإلنتاج الدكلياتّساع  -3
تكز بصفة أساسية على تر ٌباؿك  الدكلية،اإلنتاج شبكات يفالدكؿ النامية شاركة ـ تسهيل ، إذلالتنظيمية كالتجارية

 مثل صناعة االلكًتكنيات 4،أك األجزاء كثيفة العمالة يف عمليات اإلنتاج اؼبتقدمة تكنولوجيا األنشطة كثيفة العمالة
 كزبتار اؼبواقع ، اليت تتوٌطن يف دكؿ كمناطق عديدةالدكلية شبكات األعماؿ ،سبثل الشركات متعددة اعبنسيات. كاآلالت

النامية، يف الدكؿ متزايد  كألهنا تتوٌطن بشكل .البنية األساسيةالتكاليف كتوفٌر ارتفاع اإلنتاجية كالبفاض  اليت ذبمع بُت
سواء يف اؼبنتجات النهائية أك يف ،  اؼبنتجات الصناعية العاؼبية منصادراتاؿ يف ىذه األخَتة ىذا يفٌسر زيادة حصة فإف

 5: خاصة يف ظلتراجعت أنبية التخٌصص الدكرل التقليدم منو كت، األجزاء كاؼبكونا
 ؛اتٌساع التجارة بُت االقتصاديات اؼبتماثلة -
 ؛مبو التجارة ما بُت الفركع اإلنتاجية -
 .األخذ بعُت االعتبار الطلب العاؼبي كليس فقط العرض -

لتجارة الدكلية ؿ  الجغرافيةتجاىاتالتطّور ا: الفرع الثاني
تتبادؿ صبيع بلداف العادل السلع كاػبدمات فيما بينها مكٌونة سوقا دكلية، غَت أف درجة مشاركتها يف تلك السوؽ  

 : كيبكن إظهار تلك اؼبشاركة من خبلؿ النقاط التالية. زبتلف على حسب مستول تطٌورىا االقتصادم
     كل بلدقوة أك ضعف اندماج يوضح اذباه اؼببادالت الدكلية  :مساىمة مختلف المناطق في المبادالت السلعية:أكال

 .  مسانبة ـبتلف مناطق العادل يف الصادرات العاؼبية4-2كيوضح اعبدكؿ .  يف االقتصاد العاؼبيأك كل منطقة
، حيث ( حسب اعبدكؿالصادرات)خبلؿ كل الفًتة سيطرت كل من أمريكا الشمالية كأكركبا على اؼببادالت التجارية 

        49.5%كرغم البفاض النسبة إذل ) 2003سنة  61% كحوارل63% أكثر من 1948كاف نصيبهما ؾبتمعتُت سنة 

                                                           
. 64 عماد ؿبمد الليثي، مرجع سابق، ص-  1
. 46ؿبمد دياب، مرجع سابق، ص - 2
 .92ص،دار اؼبريخ للنشر،السعودية.تعريب السيد أضبد عبد اػبالق.الدكؿ النامية كالتجارة العالمية، األداء كاآلفاؽ المستقبلية (2006) يلماظ أكيوز - 3

4 -
CNUCED (2002): Rapport sur le commerce et le développement,  Nation Unis, New York, Genève. pp. 56-57. 

5
 .لبٌت عبد اللطيف، مرجع سابق -
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      مسانبة أمريكا الشمالية  تراجع إالٌ أف التدقيق يف اإلحصائيات ييظهر أف،(، تبقى تشكبلف أعلى نسبة2013سنة 
بينما ارتفع نصيب .  نتج عن تراجع مسانبة الواليات اؼبتحدة األمريكية قد خبلؿ نفس الفًتة%13.2إذل  28.1%من 

  فبعد أف، ىو البفاض نصيب بريطانيايشيد االنتباه كما ، ربسن مسانبة أؼبانيانتيجة 45.9%إذل   35.1%أكركبا من 
. 2013سنة  3%بػػػػػػػػػػ  أصبحت تشارؾ فقط 1948سنة إذل غاية   ذبارية يف أكركباكرب قوةأ تشٌكل كانت

 %:الوحدة   2013- 1948تطّور مساىمة مختلف المناطق كالدكؿ في الصادرات العالمية للسلع للفترة : 4-2الجدكؿ 
 2013 2011 2003 1993 1983 1973 1963 1953 1948 البػػػػػيانػػػػػات

 13.2 12.8 15.8 18.0 16.8 17.3 19.9 24.8 28.1أمريكا الشمالية 

األمريكية الواليات اؼبتحدة 

كندا 

اؼبكسيك  

21.7 

5.5 

0.9 

18.8 

5.2 

0.7 

14.9 

4.3 

0.6 

12.3 

4.6 

0.4 

11.2 

4.2 

1.4 

12.6 

3.9 

1.4 

9.8 

3.7 

2.2 

8.3 

2.5 

2.0 

8.6 

2.5 

2.1 

 4.0 4.2 3.0 3.0 4.4 4.3 6.4 9.7 11.3أمريكا اعبنوبية كالوسطى 

الربازيل 

األرجنتُت 

2.0 

2.8 

1.8 

1.3 

0.9 

0.9 

1.1 

0.6 

1.2 

0.4 

1.0 

0.4 

1.0 

0.4 

1.4 

0.5 

1.3 

0.4 

 36.3 37.1 45.9 45.4 43.5 50.9 47.8 39.4 35.1أكركبا 

أؼبانيا 

فرنسا 

إيطاليا 

بريطانيا 

1.4 

3.4 

1.8 

11.3 

5.3 

4.8 

1.8 

9.0 

9.3 

5.2 

3.2 

7.8 

11.7 

6.3 

3.8 

5.1 

9.2 

5.2 

4.0 

5.0 

10.3 

6.0 

4.6 

4.9 

10.2 

5.3 

4.1 

4.1 

8.3 

3.3 

2.9 

2.7 

7.9 

3.2 

2.8 

3.0 

 3.3 3.3 2.4 2.5 4.5 4.8 5.7 6.5 7.3إفريقيا 

 0.5 0.5 0.5 0.7 1.0 1.0 1.5 1.6 2.0إفريقيا اعبنوبية 

 7.4 7.0 4.1 3.5 6.8 4.1 3.2 2.7 2.0الشرؽ األكسط 

 31.5 31.1 26.2 26.1 19.1 14.9 12.5 13.4 14آسيا 

الصُت  

الياباف 

اؽبند 

0.9 

0.4 

2.2 

1.2 

1.5 

1.3 

1.3 

3.5 

1.0 

1.0 

6.4 

0.5 

1.2 

6.0 

0.5 

2.5 

9.9 

0.6 

5.9 

6.4 

0.8 

10.7 

4.6 

1.7 

12.1 

3.9 

1.7 

                                OMC (2014) : Statistiques du commerce international. p.24 :المصدر

هتا            مساىمتٌسنتحقد ، ؼ1963 كخاصة بعد 1948تشارؾ آسيا يف الصادرات العاؼبية بنسبة متزايدة منذ 
 اؼبشاركة إذل ظهور الياباف تلك تعود .2013 سنة 31.5%، ٍب إذل 1983 سنة 19.1% إذل 1973 سنة 14.9%من 

 سنة 6.4% إذل 1953 سنة 1.5% مشاركتو من زادت، حيث الستيناتت كبداية ااية اػبمسُتنوكدكلة صناعية يف 
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 إذل زيادة كأيضا ،عمظهور الدكؿ حديثة التصنإذل  كذلك  قبل أف تنخفض بعد ذلك،1993 سنة %9.9 ٍب 1973
بُت  كهبذا قبد أف اؼبنافسة تقع. 2013 سنة 12.1% حيث ارتفع نصيبها إذل،2000مشاركة الصُت خبلؿ سنوات 

. ( كالصُتخاصة الياباف)كآسيا  (دكؿ أكركبا الغربية)أكركبا ك (خاصة الواليات اؼبتحدة)أمريكا الشمالية  األقطاب الثبلثة
 إذ تراجعت ،فريقيا مهمشة يف اؼببادالت الدكليةخاصة إمن أمريكا الوسطى كاعبنوبية كدكؿ الشرؽ األكسط ك كل تبقى

 .دكليةا يف السوؽ اؿـفريقيا كأمريكا الوسطى كاعبنوبية بشكل ملحوظ، كيدؿ ىذا على سوء اندماجومن إمسانبة كل 
تعترب ييظهر سبركز اؼببادالت التجارية مكانة اؼبناطق يف التجارة الدكلية، إذ : ركز اإلقليمي للمبادالت الدكليةـالت: ثانيا

.  كبالتارل فإف اؼببادالت تتم فيما بينها بشكل كبَتدكؿ أمريكا الشمالية كأكركبا كآسيا األكثر مشاركة يف التجارة الدكلية، 
  .اعبدكؿ اؼبوارل ما يوضحو اكثافة، ىذاألكثر ىي دكؿ نفس اجملموعة كقبد أف التجارة مابُت 

 %:الوحدة              2012 – 2000 للفترة يةسلعاؿصادرات لل التمركز اإلقليمي :5-2الجدكؿ
 

  اعبدكؿ انطبلقا من تقارير اؼبنظمة العاؼبية للتجارةإعدادًب : المصدر
OMC: Statistiques du commerce international : 2001- p.42, 2007- p.9, 2013- p.21. 

 الصادرات اذباه
 

الصادرات مصدر 
أمريكا الشمالية 

أمريكا 
الوسطى 
كاعبنوبية 

الدكؿ اؼبستقلة أكركبا 
  الشرؽ األكسطأفريقيا حديثا 

آسيا  كمشاؿ إفريقيا

أمريكا الشمالية 
2000 
2006 
2012 

 
39.8 
38.4 
48.6 

 
16.5 

5.7 
9.1 

 
18.5 
18.3 
16.0 

 
0.6 
1.0 
0.8 

 
1.1 
3.4 
1.6 

 
1.9 
3.1 
3.2 

 
21.6 
30.1 
20.6 

أمريكا الوسطى كاعبنوبية 
2000 
2006 
2012 

 
61.3 
28.4 
24.9 

 
17.3 
29.5 
27.4 

 
12.5 
17.6 
17.0 

 
0.8 
2.0 
1.1 

 
0.8 
3.0 
2.8 

 
0.8 
1.2 
2.3 

 
5.8 

18.4 
23.0 

أكركبا 
2000 
2006 
2012 

 
10.8 

5.5 
7.7 

 
2.3 
1.7 
1.9 

 
67.8 
71.3 
68.6 

 
5.3 
4.8 
3.8 

 
2.4 
2.9 
3.3 

 
2.5 
2.0 
3.3 

 
8.2 

11.8 
10.1 

ؾبموعة الدكؿ اؼبستقلة 
2000 
2006 
2012 

 
4.4 
2.8 
4.6 

 
2.2 
2.1 
0.9 

 
54.2 
48.7 
53.4 

 
2.20 

27.7 
18.5 

 
1.1 
0.5 
1.7 

 
2.6 
1.0 
2.5 

 
7.4 

17.1 
15.7 

أفريقيا 
2000 
2006 
2012 

 
17.8 

7.7 
11.7 

 
2.8 
4.0 
4.8 

 
49.7 
42.6 
38.2 

 
0.7 
2.0 
0.3 

 
7.9 

11.6 
12.8 

 
1.4 
7.4 
2.7 

 
17.2 
24.7 
25.3 

كمشاؿ  األكسط الشرؽ
 إفريقيا

2000 
2006 
2012 

 
15.6 
11.0 

8.7 

 
1.1 
2.1 
0.8 

 
18.6 
33.8 
11.0 

 
0.8 
3.5 
0.5 

 
3.8 
1.7 
2.9 

 
6.5 
8.8 
8.6 

 
47.9 
29.5 
54.2 

آسيا 
2000 
2006 
2012 

 
25.7 
11.0 
17.3 

 
2.5 
2.2 
3.5 

 
16.9 
12.9 
15.2 

 
0.9 
1.6 
2.1 

 
1.3 
2.6 
3.1 

 
2.5 

12.0 
4.6 

 
48.9 
57.7 
53.4 
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 : مبلحظات أساسية على بيانات اعبدكؿثبلثيبكن إبداء 
 أم ما بُت دكؿ أمريكا الشمالية، ما بُت دكؿ ،فيما بين دكؿ نفس المجموعة الداخليةالمبادالت  حجم ارتفاع - 1
 إذ أف ، مع باقي اؼبناطقمتاجرهتا من أكثر فيما بينها تتاجرقبد أف دكؿ أمريكا الشمالية . كما بُت دكؿ آسيا أكركبا، 

 أكرب من نسبة صادراهتا كبو  كىي،2012سنة % 48.6ك 2000سنة  39%بر من أؾ كاف حجم اؼببادالت الداخلية
 سنة %70من  أكثر مثٌلت مبادالهتا الداخليةإذ أف األكربية،  بالنسبة للدكؿ قكجو نبلحظتنفس اؿ. األخرلاؼبناطق 
 %57 أكثر من  حيث كانت مبادالهتا الداخليةبالنسبة لدكؿ آسيا، كذلك 2000 سنة %67.8 بعد أف كانت 2012

 : ىذا التوجو ىوييفسرما . 2012سنة 
 بالنسبة لدكؿ النافتا اليت سبت بينها، اتفاقية اإلقليميةزيادة اؼببادالت ما بُت تلك الدكؿ يف إطار الًتتيبات  - 

ما بُت بعض الدكؿ اآلسياف  اتفاؽ كذلك، 2013 دكلة سنة 28يضم االرباد األكركيب الذم أصبح أمريكا الشمالية، 
 التعاكفأف   Baldwin (1995)1، إذ يشَت جغرافياأهنا ذبمع بُت دكؿ متقاربة ب تلك االتفاقيات زمٌ ـ تت.ةاألسيوم

، حيث مثٌلت التجارة قـو على أساس الوفرات االقتصادية اليت وبققها القرب اعبغرايف للدكؿم ،االقتصادم، كمنو التجارة
 2010.2  من التجارة العاؼبية سنة  %40الداخلية 

           خاصة بينها، يزيد من حجم التجارة فيما منتجاهتا ما تنوٌع  إذل الصناعي لتلك الدكؿيؤدم التطٌور -
 .يف اؼبنتجات الصناعية

 حيث تيتجار دكؿ ،مجموعات السابقة فيما بينها أكثر من مبادالتها مع المناطق األخرلؿتتم المبادالت الخارجية ؿ- 2
 %18 بُت صادراهتا تراكحت أكثر من متاجرهتا مع باقي الدكؿ، إذ ،بنسبة كبَتة مع دكؿ أكربا كدكؿ آسيا أمريكا الشمالية

  بينما البفض حجم مبادالهتا.2012 – 2000خبلؿ الفًتة  دكؿ آسيا إذل %20.6 ك%21.6ك  دكؿ أكربا إذل %16ك
 اؼببادالتأف  ككذلك قبد .2012سنة % 6.1 إذل 2000 سنة %16.5من مع دكؿ أمريكا الوسطى كاعبنوبية مثبل 

 تتم ذبارهتا أيضا مع أمريكا الشمالية كدكؿ سيابالنسبة آلك. اػبارجية ألكركبا تتم يف أغلبها مع آسيا كأمريكا الشمالية
.  األقطاب الثبلثة داخل كبُت التجارة الدكليةسبرٌكز كىذا ما يؤكد .أكركبا

:  إالّ أننا نمّيز، ضعيفة لباقي المناطقتعتبر المبادالت الداخلية - 3
بر، حيث ؾاأللدكؿ حديثة االستقبلؿ ىي ؿدكؿ أمريكا الوسطى كاعبنوبية، كؿأف نسبة اؼببادالت الداخلية   -
بالنسبة للمجموعة الثانية، كيرجع ذلك أف ىاتُت  % 20ر من ثبالنسبة للمجموعة األكذل كأؾ 28% من كانت أكثر

 . كبالتارل فإف مستواىا الصناعي يسمح بتسهيل اؼببادالت فيما بينهاالناشئة،اؼبنطقتُت تضم معظم الدكؿ 
بالنسبة  %8 بالنسبة لؤلكذل ك12% اأف نسبة اؼببادالت الداخلية ؼبنطقيت إفريقيا كالشرؽ األكسط ال تتعد  -

  .كال سبتلك من اؼبنتجات ما يوٌسع مبادالهتا ةؼمضع ااقتصادياتو ، فإفاألقل مبواك النامية تضم معظم الدكؿ ، كألهناللثانية
 تكوف كثيفة، فإف مبادالهتا اػبارجية للمناطق األقل تطٌورا ىي ضعيفةما داـ أف اؼببادالت الداخلية   - 

مع دكؿ أمريكا  ىي مبادالت دكؿ أمريكا الوسطى كاعبنوبية  إذ قبد أف.كوبكمها القرب اعبغرايف كالعبلقات التارىبية
، كما أف بلداف ىذه اؼبنطقة ىي األكثر تنويعا يف اذباه مبادالهتا    أكرب من اؼبناطق األخرل كأكركبا آسياكالشمالية 

                                                           
 .نبيل سكر، مرجع سابق - 1

2 -
Fouquin, M. Guimbard, C, et autres. Op.Cit. 
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، كما تتم  مع دكؿ أكربا ىيمعظم مبادالت دكؿ إفريقيا، كأف  بشكل أكربأكركبادكؿ حديثة االستقبلؿ مع دكؿ كتيتجار 
 .، ٍب أكركبادكؿ آسيا مع دكؿ الشرؽ األكسط معظم  مبادالت 

         (قاؼبوارد الطبيعية كبعض اؼبنتجات الفبلحي) النسبية مع الدكؿ اؼبتقدمة يف إطار مزاياىا الدكؿ الناميةكتتم مبادالت 
 إف التجارة الدكلية إذا ىي باألساس ذبارة . اؼبنتجات الصناعية كاؼبنتجات األساسية مقابل استَتادإذ تصٌدر اؼبواد األكلية 
 .ما بُت الدكؿ اؼبتقدمة

 المناطق كالمنتجات األكثر دينامكية في التجارة الدكلية كاتجاىات التخّصص:الفرع الثالث
 كاذباىات اؼببادالت الدكلية، كبالتارل فهو يبُت اؼبناطق كاؼبنتجات األكثر  اؼبوارل،  تقاطع ىيكل6-2اعبدكؿ يبُت  

 : كبالتارل اذباه زبٌصص ـبتلف اؼبناطقديناميكية يف التجارة الدكلية

 ىاعيعكس ىيكل الصادرات لكل منطقة مستول تصٍت: المناطق كالمنتجات األكثر دينامكية في التجارة الدكلية :أكال
 .         من اؼبنتجات الصناعيةتتشٌكل ، ككذلك اليت ىي يف طريق التصنيع،كؽبذا قبد أف معظم صادرات الدكؿ الصناعية

 بالنسبة 77%ف ـ  من صادرات أكركبا كأكثر75%من صادرات أمريكا الشمالية ك 65%أكثر من ىذه األخَتة مثٌلت 
كاؼبعدات اؼبكتبية كمعدات النقل أكثر اؼبنتجات   تعترب اؼبنتجات الكيميائية.2013 – 2006لدكؿ آسيا خبلؿ الفًتة 

، حيث كاف ىناؾ  تقاربا يف الصادرات من اؼبنتجات الكيميائية كالتجهيزات اؼبكتبية كاالتصالية، ككذلك منتجات تصديرا
ترٌكزت الصادرات األكركبية                . صناعة السيارات بالنسبة ألمريكا الشمالية، كما أهنا كانت ثابتة نسبيا خبلؿ الفًتة

كبشكل أقل يف منتجات صناعة السيارات            ،(اؼبنتجات الصيدالنية) ةمن اؼبنتجات الصناعية يف اؼبنتجات الكيميائي
 تكنولوجية ، منتجاتنتجاتادل تعترب تلك. يف حُت كانت التجهيزات اؼبكتبية معظم الصادرات الصناعية للدكؿ اآلسيوية

   كدبا أف معظم اؼببادالت الدكلية تتم بُت األقطاب الثبلثة السابقة،تيطٌور فيها الدكؿ اؼبتقدمة مزاياىا كصادراهتا باستمرار
، أم ضمن نفس القطاعات كالفركع ضمن تلك اؼبنتجات ىي  اؼببادالت فيما بينهاتكوف معظم ق من الطبيعي أففإف

 .اإلنتاجية
تشٌكل التجارة اؼبتقاطعة لنفس الفرع أكرب نسبة مبادالت بُت الدكؿ اؼبتقدمة سواء : اتجاىات تخّصص المناطق: ثانيا

أف بكانت مبادالت أفقية أك عمودية، كتسمح التجارة ما بُت الفركع األفقية للدكؿ اليت تتشابو يف امتبلؾ عوامل اإلنتاج، 
عكس التخٌصص العمودم للمنتجات اؼبتمايزة اختبلؼ م ك.ف تتخٌصص يف منافذ معينةأ ك، اغبجمتاقتصاديامن  تستفيد

إف مؤشر قياس .  البحث كالتطوير أنشطةطريقة توظيف عوامل اإلنتاج، خاصة فيما يتعلق بكفاءة اليد العاملة كتوجيو
 أكثر               التجارة سبثلتلكحيث كجدا أف Lloyd (1975) 1 ك Grubelالتجارة داخل نفس الفرع يرجع إذل كل من 

من ذبارة فرنسا  77.5%من ذبارة بريطانيا ك   73.3%  نسبة2000 ت سنةثٌلإذ ـ ، من ذبارة الدكؿ اؼبتقدمة50% من
 الدكؿ اؼبتقدمة تسعى إذل زيادة زبٌصصها يف تلك اؼبنتجات قبد أف ؽبذا . بالنسبة إلسبانيا71%من ذبارة أؼبانيا ك  72%ك

  2:كالذم نتج عنو ،كاكتساب مزايا تنافسية يصعب تقليدىا معتمدة على التكنولوجيات اغبديثة
  ؛ يف قطاع اؼبعلومات كاالتصاالت كغَتىا،زيادة قيمة كأنبية األحباث كظهور نوع من الصناعات اعبديدة 
 ؛ظهور منتجات جديدة كأسواؽ جديدة، كبالتارل تغٌَت طبيعة النشاط االقتصادم 
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 Lemoine, M. Op.Cit. p.40. 
  .322دار صفاء للنشر كالتوزيع، عماف، ص   .الموقع الصناعي كسياسات التنمية المكانية: (2008)كامل كاظم بشَت الكناشل  - 2
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 %:الوحدة         2013-2006 للفترة تطّور مساىمة مناطق العالم في الصادرات السلعية حسب المنتجات: 6-2الجدكؿ

 : انطبلقا منجدكؿ مركب :لمصدرا
OMC : Statistiques du commerce international : 2007, p.44 ; 2010, p.44; 2013-p.60 ; 2014, p.62.    

                           

 ؛اهنيار بعض الصناعات التقليدية، كاختفاء جزء كبَت من اؼبكونات التقليدية للناتج الوطٍت 
 زيادة أنبية العمل اؼبتخٌصص على العمل العادم.  

 البيػػػانػػػػػات

نتجات ادل
 فبلحيواؿ

 
 

 

ركقات كمنتجات اؼبح
الصناعة االستخراجية 

اؼبنتجات الصناعية 
 :منها

 اجملموع
 

 :منها
منتجات اجملموع احملركقات 

كيميائية 
ذبهيزات 
مكتبية 

كاتصاالت 

منتجات 
صناعة 

السيارات 
أمريكا الشمالية 

2006 
2009 
2012 
2013 

 
9.0 

11.2 
10.9 
11.0 

 
13.2 
13.6 
17.0 
16.9 

 
9.0 
9.8 

12.9 
13.1 

 
73.5 
70.5 
66.7 
66.8 

 
10.4 
12.3 
10.9 
10.8 

 
11.8 
10.8 

9.0 
8.8 

 
12.2 

8.9 
11.4 
11.5 

 الوسطى أمريكا
كاعبنوبية 
2006 
2009 
2012 
2013 

 
 

23.8 
30.5 
27.4 
29.5 

 
 

42.4 
38.9 
42.6 
40.3 

 
 

25.7 
23.9 
26.5 
24.6 

 
 

31.4 
27.4 
26.6 
26.4 

 
 

5.7 
6.3 
6.7 
6.2 

 
 

1.5 
1.1 
0.8 
0.8 

 
 

4.4 
3.3 
3.3 
3.9 

أكركبا 
2006 
2009 
2012 
2013 

 
8.8 

10.5 
10.3 
10.7 

 
10.8 

9.6 
13.2 
12.2 

 
7.3 
6.9 
9.8 
9.1 

 
78.4 
77.3 
74.1 
73.9 

 
15.0 
17.2 
16.3 
16.2 

 
8.6 
6.7 
5.6 
5.3 

 
11.1 

9.4 
9.9 

10.2 
اؼبستقلة حديثا  الدكؿ

2006 
2009 
2012 
2013 

 
7.0 
8.7 
8.2 
8.9 

 
64.6 
62.9 
65.8 
66.0 

 
55.9 
56.3 
59.5 
60.6 

 
24.9 
24.1 
23.2 
22.3 

 
5.2 
5.9 
6.3 
5.6 

 
0.3 
0.4 
0.5 
0.5 

 
1.3 
0.8 
0.7 
1.2 

إفريقيا 
2006 
2009 
2012 
2013 

 
8.8 

10.2 
9.1 

10.3 

 
68.5 
64.6 
69.5 
66.0 

 
62.0 
55.3 
60.9 
58.9 

 
19.6 
19.2 
16.4 
18.5 

 
3.1 
3.7 
3.4 
3.8 

 
0.7 
0.6 
0.5 
0.6 

 
1.5 
1.4 
1.5 
1.9 

الشرؽ األكسط 
2006 
2009 
2012 
2013 

 
2.1 
2.6 
2.2 
2.5 

 
74.5 
68.0 
67.8 
65.3 

 
72.7 
66.8 
66.6 
63.4 

 
21.4 
27.3 
20.2 
20.5 

 
5.7 
6.3 
6.4 
7.0 

 
2.3 
2.9 
1.1 
1.2 

 
1.3 
2.7 
1.0 
0.9 

آسيا 
2006 
2009 
2012 
2013 

 
5.5 
6.3 
6.8 
6.7 

 
10.2 
10.8 
12.3 
12.0 

 
6.6 
7.4 
8.7 
8.4 

 
81.9 
79.7 
78.3 
79.1 

 
7.2 
7.7 
8.0 
7.8 

 
24.4 
22.0 
19.0 
20.0 

 
6.8 
5.3 
6.0 
5.7 
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مناطق أمريكا الوسطى كاعبنوبية، الدكؿ اؼبستقلة ) زبٌصص الدكؿ النامية  السابق،نبلحظ انطبلقا من نفس اعبدكؿ
تسيطر إفريقيا،  من صادرات  65% أكثر من سبثل  إذ كانت ،يف تصدير اؼبواد األكلية (حديثا، أفريقيا، الشرؽ األكسط

كىو نفس الوضع الذم تعاشل منو الدكؿ بالنسبة للشرؽ األكسط،  %66 كأكثر من، 54% احملركقات بأكثر من اعليو
 كاالندماج بطرقة أفضل         األكلية عدة عوائق يف ربقيق النموالسلعاالعتماد على بكيشٌكل التخٌصص  .النامية األخرل

 1: نذكر منهايف االقتصاد العاؼبي،
تعترب أسواؽ اؼبواد األكلية بطيئة النمو، إذ أف زيادة الدخل العاؼبي يؤدم إذل تغَت ىيكل الطلب من اؼبنتجات -  

 ؛األساسية إذل اؼبنتجات الصناعية الكمالية
كفاءة ) التقٍت يف الصناعة التحويلية ظبح بتقليص اؼبدخبلت من اؼبواد األكلية يف العملية اإلنتاجية رالتطوٌ  أف- 

                     فخبلؿ الفًتة.كما ظبح بتعويض بعض اؼبواد األكلية الطبيعية بأخرل صناعية،(استخداـ اؼبواد كاقتصادىا
 سنويا، إالٌ أف استهبلؾ اؼبواد األكلية دل ينمو إالٌ دبعدؿ %3.5 مع أف اإلنتاج الصناعي قد زاد دبعدؿ ك 1986 – 1963
 ؛ سنويا%1.5

                  Hans Singer ك Raul Prebisch يقود ىذا التوجو الفكرم كل من ، الدكرلتبادؽباتدىور معٌدالت -  
 اؼبدل الطويل ستنخفض يف األسواؽ الدكلية مقارنة يف إذ يؤكدكف أف أسعار اؼبنتجات األساسية ، كغَتىمظبَت أمُتك 

كما داـ أف الدكؿ النامية تصٌدر اؼبنتجات األساسية كتستورد اؼبنتجات الصناعية، فإف ىذا ، بأسعار اؼبنتجات الصناعية
 تصدير كميات أكرب من اؼبواد األكلية لتحصل على نفس كمنو يصبح على الدكؿ .يقود إذل تدىور معدالت تبادؽبا

 البفاض الطلب على اؼبواد األساسية كالبفاض أسعارىا سيؤدم إذل تأخر كيف ظل ،يات من اؼبنتجات الصناعيةكماؿ
 .التنمية هبا

 أفماداـ الصناعية غط اغباجة إذل تطوير اؼبنتجات ضكوف ربت تال الطبيعية سبتع بوفرة يف اؼبوارد ت ٌب اؿافالبلدإف 
 ضعف إنتاج كتصدير معظم الدكؿ النامية للمنتجات الصناعية ىذا ما يفٌسرك 2اؼبداخيل الكافية، ااؼبوارد توفر لوتلك 

يقودنا ذلك لبلستنتاج، أف الدكؿ النامية  .تلك اؼبنتجات  إنتاج كتصديرد الطبيعية يفر الفقَتة باؼبوااألسيويةقباح الدكؿ ك
اليت ال تزاؿ تعتمد على اؼبوارد األساسية أك على السلع التقليدية ذات الكثافة العمالية ستشهد صادراهتا تراجعا يف الطلب 

 (6اعبدكؿ)نبلحظ من نفس اعبدكؿ  .يف ظل استمرار ارتفاع الدخل العاؼبي- كمنو حصصها السوقية-العاؼبي عليها 
 اما عدا أمريكا الوسطى كاعبنوبية اليت حققت نسب، صبيع اؼبناطق صادراتمن  أقل نسبة ق سبثلاؼبنتجات الفبلحيأيضا أف 

  مصدر كمع ذلك تبقى الدكؿ اؼبتقدمة أكرب،، اؼبواد األكلية كاؼبنتجات الصناعيةق اؼبنتجات الفبلحيرمتقاربة يف تصدم
                 كاليت تعتمد على اآللية، كبالتارل رفعتاإلسًتاتيجية، طٌورت تلك الدكؿ الزراعات الغذائية .قللمنتجات الفبلحي

              ىي الواليات اؼبتحدة األمريكية، كندا، اسًتاليا كفرنسا تنتج من القمح 3 دكؿ صناعيةأربعمن اإلنتاجية كأصبحت 
 .بعد أف كانت ىذه األخَتة تتخٌصص يف إنتاجو ، دكلة نامية150ما يتم استَتاده من طرؼ 
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 Dwight, H. et autres (2008) : Economie du développement. 3
ème

 édition. Edition de Boeck université, Bruxelles. 

pp. 763 – 770.   
2 -

Lafay, G. et Herzog, C. Op.Cit. 
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 .319كامل كاظم بشَت الكناشل، مرجع سابق، ص  
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 كل من دكؿ تستأثر إذ 1 ىي نفسها اليت تسيطر على الصناعة العاؼبية،الدكليةإف اؼبناطق اليت تسيطر على التجارة 
 من القيمة اؼبضافة 80% من ذبارة اؼبنتجات الصناعية، كربقق 80% علىاالرباد األكركيب كأمريكا الشمالية كشرؽ آسيا 

  .الصناعية
 لدكؿ الناميةؿ أداء كتنافسية القطاع الصناعي كفاءة:لمطلب الثانيا

إف كفاءة اؼبشاركة يف السوؽ الدكلية وبددىا كفاءة القطاع الصناعي، كمدل قدرتو على الصمود أماـ منافسيو 
كتتحٌدد تنافسية الدكؿ جبودة زبٌصصها يف اؼبنتجات الصناعية كاليت تقاس باحملتول  (الفرع األكؿ) ضمن نفس السوؽ

 . كتنعكس كل تلك اؼبؤشرات على ترتيبها التنافسي العاؼبي (الفرع الثاني) التكنولوجي للقيمة اؼبضافة كللصادرات
يتم تقييم كفاءة أداء القطاع الصناعي عن طريق عدة مؤشرات، كمن خبلؿ : كفاءة أداء القطاع الصناعي:الفرع األكؿ

مقارنة الدكؿ النامية بالدكؿ اؼبتقدمة يظهر مستول تطٌور قطاعها الصناعي، كما تكشف اؼبقارنة بُت مناطق الدكؿ النامية 
 . ذاهتا عن سبايز ىذه األخَتة

كاليت يعكسها مؤشرا مبو اإلنتاج الصناعي ككذلك مسانبة القطاع يف الناتج : كثافة التصنيع في الدكؿ النامية:أكال
 .احمللي اإلصبارل

 ييعرب مبو اإلنتاج الصناعي على سرعة عملية التصنيع، كأيضا على قدرة مسانبتو يف ربقيق : اإلنتاج الصناعينمو- 1
  :كاعبدكؿ التارل يٌوضح معدالت مبو اإلنتاج الصناعي يف الدكؿ النامية مقارنة بالدكؿ اؼبتقدمة. النمو االقتصادم

  %  :الوحدة           .2011-1990 للفترة الصناعي العالمي لإلنتاج  السنومنمواؿمعدؿ : 7-2 الجدكؿ
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000-1990 البيانات

 3.1 3.9 -2.1 1.7 4.0 4.1 3.6 4.1 2.7 1.8 1.5 2.9  العادل
 1.8 2.5 -3.6 0.3 2.6 2.8 2.5 3.0 1.9 1.2 1.2 2.5ؼبتقدمة االدكؿ 

 6.3 7.4 2.5 5.4 8.0 7.6 6.9 7.5 5.4 3.8 2.6 4.9الدكؿ النامية 
 : جدكؿ مركب اعتمادا على:المصدر

 .CNUCED (2006) : Rapport sur le commerce et le développement, p.33               2002-1990        إحصائيات  
  .CNUCED (2012) : Rapport sur le commerce et le développement, p.33          2011 -2003               إحصائيات 

 أف معٌدؿ مبو اإلنتاج الصناعي يف الدكؿ النامية ىو أعلى منو يف الدكؿ اؼبتقدمة ،يتبٌُت من خبلؿ البيانات السابقة
 حالة انتعاش  تشهد أف الدكؿ النامية إذليرجع ىذا التوٌسع. بالنسبة لكل الفًتات، كما أنو أعلى من اؼبتوسط العاؼبي

.  مستويات النضجبوصولو إذل على عكس الدكؿ اؼبتقدمة اليت استقر فيها النشاط االقتصادم  منذ الثمانينات،اقتصادم
فعندما كاف معدؿ  2، أكرب من معٌدالت مبو الناتج احمللي اإلصبارل يف الدكؿ الناميةاإلنتاج الصناعيتعترب معٌدالت مبو ك

 كبلغ ىذا األخَت ،4.8%، بلغ معدؿ مبو اإلنتاج احمللي اإلصبارل 2000-1990 سنويا للفًتة %4.9 اإلنتاج الصناعيمبو 
 .5.4% الصناعي حُت كاف معدؿ مبو اإلنتاج2003 سنة 3.5%معدؿ 

لقد سانبت يف ربقيق معٌدالت اإلنتاج السابقة بشكل أساسي دكؿ جنوب شرؽ آسيا، اليت كصل فيها معدؿ مبو 
زيادة اإلنتاج يف  األقول مسانبة الصُت ىي لقد كانت .2010 سنة 7.8%ك 2000-1990فًتة لل 7%اإلنتاج إذل 

خبلؿ  4%بعد أف كاف  ،2007سنة  14% إذل 2003 سنة %10 من معدؽبا، حيث ارتفع اآلسيويةالصناعي يف الدكؿ 

                                                           
1 -

 CNUCED (2007) : Rapport sur le commerce et le développement. Nation Unis, New York, Genève. p.42. 
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CNUCED 
(2003) 

: Rapport sur le commerce et le développement . Nation Unis, New York, Genève.
 
 p.7.

  



"    تنمية القدرات التنافسية" في االقتصاد العالمي الكفء االندماج الثاني                                                          شركط لفصل ا
                                                          

112 
 

              قٌدمة إذل الواليات اؼبتحدة األمريكية خبلؿ الفًتةت بالنسبة للدكؿ ادل الصناعييعود مبو اإلنتاج. 2000-1990الفًتة 
النمو يف الناتج الدكؿ الناشئة عموما  كقد دعمت .2011-2006 ٍب إذل دكؿ االرباد األكريب للفًتة ،1990-2005

الدكؿ اآلسيوية، خاصة اؽبند  من بينها 20091-2008األزمة  خبلؿ سنيت  لواحملٌرؾ الوحيد احمللي العاؼبي، إذ كانت
 . حادانكماش  من اؼبتقدمةاالقتصادياتيف الوقت الذم عانت فيو كالصُت 

تو         أنبية القطاع الصناعي من خبلؿ مساىم تظهر : مساىمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي-2
كتعترب الصناعات  . كلما أعترب احملٌرؾ األساسي للنمو االقتصادمتو كلما زادت مساىماإلصبارل، حيثيف الناتج احمللي 

اإلصبارل   كيلي يف ربقيق الناتج احمللي ح كاعبدكؿ التارل يوضح مسانبة القطاع الت.للقطاع الصناعي التحويلية أىم مكٌونا
  :يف الدكؿ النامية
     ( %) (سنوات ـبتارة) 2008-1970مساىمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي للفترة تطّور :8-2 الجدكؿ

 2008 2005 2000 1990 1980 1970 البػيػػػػػػػػػػػػػػانػػػػػػػػػػػػػػات 
 الدكؿ الصناعية

 :الصناعة منها
الصناعة التحويلية 
 قالصناعات اؼبنجمي

أخرل  

 
36.88 
26.70 

3.87 
6.31 

 
38.10 
24.38 

7.08 
6.64 

 
33.25 
21.74 

5.17 
6.34 

 
29.09 
19.18 

4.51 
5.4 

 
28.77 
17.77 

5.46 
5.54 

 
30.08 
18.13 

6.21 
5.74 

الدكؿ النامية 
 :الصناعة منها

الصناعة التحويلية 
 قالصناعة اؼبنجمي

أخرل  

 
27.29 
17.56 

5.67 
4.06 

 
41.05 
20.19 
14.66 

6.2 

 
36.80 
22.39 

8.87 
5.54 

 
36.29 
22.61 

8.29 
5.39 

 
38.86 
23.32 

10.5 
5.04 

 
40.24 
23.73 
10.93 

 -----
 ONUDI et CNUCED (2011) : promouvoir le développement industriel en Afrique dans le nouvel :المصدر

environnement mondial .  Rapport spécial, p.17.                                                                   

             القطاعات الصناعيةمن   بنسبة أكرب القطاع الصناعي التحويلي يف ربقيق الناتج احمللي اإلصبارليساىم
مع اؼببلحظ أنو على اؼبستول الدكرل البفضت . سواء على اؼبستول العاؼبي أك على مستول الدكؿ النامية، األخرل

، كتيفسر ىذه الظاىرة أف القطاع الصناعي 2008 سنة %18.13 إذل 1970 سنة %26.70مسانبتو بشكل مستمر من 
 يساىم فيها  ال يزاؿاليت  عكس الدكؿ النامية2البفضت أنبيتو كمصدر للنمو مقارنة بالفًتات السابقة بتلك الدكؿ،

 . 2008سنة   % 23.7 إذل 1970 سنة 17.5%من  يف ربقيق النمو، إذ ارتفع بشكل متزايد القطاع الصناعي التحويلي
            ناعي ص القيمة اؼبضافة الصناعية مستول التطٌور اؿسؾع ت:ة العالميةملصناعا في القيمة المضافة المساىمة:ثانيا

 اندماج معرفة درجة أف كما .االقتصاد لنفس ؼبختلف القطاعاتؿ مؤشر للمقارنة بُت األنبية النسبية ضأؼألم اقتصاد، ك
 . القيمة اؼبضافة الصناعية العاؼبيةإصبارلمن صناعتها ققو تح يتم من خبلؿ نسبة ما  يف االقتصاد العاؼبيالبلداف النامية

: كاعبدكؿ التارل يوضح ذلك
 
 

                                                           
 . مرجع سابق،ىاف كوزم ك اسوار براسادمإ - 1

2 -
ONUDI (2011) Rapport sur le développement industriel. Nation Unis, Vienne. p.16. 
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:الوحدة      2012-1980 ةفترؿ ؿالعالمية %    المضافةمساىمة الدكؿ النامية في القيمةتطّور : 9 -2 الجدكؿ                  الصناعية 
 متوسط النمو

2012-2007 البيػػػػػػػػػػانػػػػػػػػات 1980 1990 2000 2005 2007 2009 2010 2012  2003-2007  

1.02-  
 

3.79 65.0 
 

64.4 
 

65.5 
 

69.4 
 

69.4 
 

74.3 
 
 

74.1 
 
 

64.5 
 

 35.5 

لصناعية الدكؿ   
 

 الدكؿ النامية 16.6 17 26 30.6 30.5 34.33 35.6 35.0 8.60 6.23

 :جدكؿ مركب اعتمادا على:  المصدر
  .CNUCED  (2006):Rapport sur le Commerce et le développement. p.187                    1990، 1980إحصاءات 
 .ONUDI  (2009):  Rapport sur développement industriel.  Résumé, p.11                           2005-2000 إحصاءات 

             .ONUDI  (2011): Rapport sur le développement industriel. Résumé, p.18             2010-2007     إحصاءات     
      ONUDI  (2013): Industrial Development Report,  p.171 ,179                                               2012 إحصاءات

 %74  كارتفعت إذل،1980 من القيمة اؼبضافة الصناعة العاؼبية يف سنة %64.5 الدكؿ الصناعية اؼبتقدمة حققت 
 ىذه كتساىم.  الدكؿ الناميةإصبارل أهنا تبقى تساىم بشكل أكرب من إالٌ  ، البفضت بعد ذلككمع أهنا ،2000سنة 

 سنة %30.6إذل  1980 سنة% 16.6من  ارتفعت األخَتة بشكل مستمر يف القيمة اؼبضافة الصناعية العاؼبية، حيث
سيا آ شرؽ  مسانبة دكؿعرفتك ،ىات مناطق الدكؿ النامية من مساىممعظم حٌسنت. 2012 سنة %35 لتصبح 2005

 1995 الصُت أفضل النتائج بُت حققت .2012 سنة %58 إذل 1992 سنة %30من   تطورا أفضل،كاحمليط اؽبادم
                     1995سنة   %23 من ؾبموع القيمة اؼبضافة الصناعية للدكؿ النامية من صتها ح حيث ارتفعت2005،1ك

، كحىت                %48 ك%38.8كتركيا إفريقيا اؽبند كاؼبكسيك كجنوب ك ؾبموع مسانبة الصُت كبلغ ،2005سنة  %34إذل 
 . إالٌ أهنا تبقى أفضل الدكؿ النامية مسانبة يف القيمة اؼبضافة الصناعية العاؼبية،2012 سنة %26كإف أصبحت فقط 

 اف ىناؾ سبايزفإ كبالتارل ، األقل مسانبة يف القيمة اؼبضافة الصناعية العاؼبيةإفريقيا ىيالدكؿ العربية كدكؿ كتعترب 
.   العاؼبياالقتصاد اؼبشاركة يف من التصنيع ك من نفس اؼبستول، إذ دل تعيد  يف بُت الدكؿ الناميةاكبَت

 لبلندماجتعكس الصادرات الصناعية أنبية القطاع الصناعي كمؤشر  : العالميةمساىمة في الصادرات الصناعيةاؿ: ثالثا
 10-2  كاعبدكؿ،  يرتفع نصيب صادراهتا الصناعية من إصبارل صادراهتاتصنيعايف التجارة العاؼبية، كقبد أف الدكؿ األكثر 

 .يوٌضح ذلك
، إالٌ أف الدكؿ اؼبتقدمة 2008-2000بالرغم من توٌسع صادرات اؼبنتجات الصناعية للدكؿ النامية خبلؿ الفًتة 

 التجارم التحرير ساىم زيادة  لقد.تلك الدكؿ حىت كإف البفض نصيبها لصاحل ،تبقى تسيطر على الصادرات العاؼبية
           ىا إذ ارتفع نصيب،لدكؿ الناميةؿيف توٌسع الصادرات الصناعية اإلنتاج، كزيادة تدكيل عمليات  كالبفاض تكاليف النقل

إالٌ أف صادراهتا تسجل معدؿ مبو أعلى  2011  ، كإف البفض سنة2008  يف37.3% يف بداية الفًتة إذل 27.9%من 
 .من الدكؿ اؼبتقدمة، كحىت أعلى من اؼبعٌدؿ العاؼبي

 

                                                           
1-

 CNUCED (2009) Rapport sur le développement industriel. Nation Unis, New York, Genève. p.104.    للمزيد من
  التفاصيل حوؿ تلك الدكؿ يبكن الرجوع إليو



"    تنمية القدرات التنافسية" في االقتصاد العالمي الكفء االندماج الثاني                                                          شركط لفصل ا
                                                          

114 
 

 
 %:الوحدة          .2011-2000 مساىمة الدكؿ النامية في الصادرات الصناعية العالمية للفترة تطّور:10-2لجدكؿا

 البيانات
 

 
2000 2002 2003 2005 2007 2008 2011 

 %النمو السنوم متوسط
2000-
2004 

2007-
2011 

 5.5 9.6 13.469 12.100 11.000 8.450 6.260 5.005 4.917بالقيم مليار دكالر  : العادل
 3.7 7.9 70.4 63.10 63.60 65.70 69.00 70.16 70.29  %الدكؿ الصناعية 

 10.5 14.0 29.5 37.3 36.3 34.3 31.2 27.9 27.9: منها    %الدكؿ النامية
 11.3  16.5 16.3 15.8 14.4 12.6  شرؽ آسيا كاحمليط اؽبادئ 

 17.6  8.2 8.2 8.0 8.2 8.0  جنوب آسيا كجنوب شرؽ آسيا 
 8.6  4.7 4.6 4.5 4.6 4.5  أمريكا البلتينية كالكارييب 

 8.3  2.9 6.0 5.3 4.6 3.7  أكركبا كالدكؿ اؼبستقلة حديثا 
 5.2  2.03 1.5 1.9 1.8 1.6  الدكؿ العربية 

  0.8 0.7 0.7 0.7  إفريقيا ماعدا دكؿ مشاؿ إفريقيا 

 :مركب انطبلقا منجدكؿ  :المصدر
                                                        .ONUDI (2009) : Industrial Development Report, p.113                  : 2002-2000 إحصائيات

    ONUDI (2011) : Rapport sur le développement industriel, p.20                                      : 2008-2003 إحصائيات
  ONUDI (2013) : Rapport sur le développement industriel,  p.33 .                 :                       2011 إحصائيات

   كوريا اعبنوبية، ماليزيا:دكؿ منطقة جنوب كشرؽ آسيا مبو الصادرات الصناعية يف الدكؿ النامية إذل يعود
 سنويا خبلؿ الفًتة 14.6%  دبعدؿ مبوا  صادراهتا عرفت اليت ، الصُتىاأىم ك اؽبند، ىونغ كونغ،سنغافورة، تايواف

من الصادرات العاؼبية سنة  11.3% مثٌلتكما أهنا  ،2008 ك2001 بُت 27.9%، كدبعدؿ أعلى من 1992-2000
 دكؿ نامية أخرل يف ىذا التوٌسع مثل تشارؾ .2003 من ؾبموع صادرات الدكؿ النامية سنة  53%حوارل ك ،2008

  .اؼبكسيك، جنوب إفريقيا، الربازيل
كبو القطاع  كلها اإلنتاجيةاإف استمرار زيادة مسانبة الدكؿ النامية يف الصادرات الصناعية يدؿ على ربٌوؿ يف ىي

 : إذ مبٌيزالصناعي، كلكن ليس بالنسبة عبميع الدكؿ النامية،
كىي الدكؿ ،  النمو كاالندماج بشكل أفضل يف السوؽ العاؼبيةسبيبل لتحقيقازبذت من التصنيع الدكؿ اليت  - 

 الناشئة؛حديثة التصنيع كالدكؿ 
 تلك باؼبوارد الطبيعية، حيث قبد أف مسانبة لغناىا نظرا االستخراجية من صناعاهتا كٌسعتالدكؿ اليت - 
 كتواجو ىذه الدكؿ ،2008 سنة 10.9% إذل 1970 سنة 5.6% قد ارتفع من ، ؽبايف الناتج احمللي اإلصبارل الصناعات

.  اؼببادالت الدكليةيفهتميشا متزايدا 
  فإهنا اذبهت كبو تنمية الصناعات اؼبرتبطة بو1، للنفطالمتبلكهانظرا   من بُت تلك الدكؿ قبد معظم الدكؿ العربية، ك

 ؽبذا فاف اؼبنتجات الصناعية سبثل ، كاألظبدة الصناعات البًتككميائية للطاقة كأنبها االستخداـ فطٌورت الصناعات كثيفة 
. نسبة ضعيفة من إصبارل صادراهتا

                                                           
. ضمن القدرة التنافسية لبلقتصاديات العربية يف السوؽ العاؼبية ."أداء الصادرات كالقدرة التنافسية في البلداف العربية "(1999)كارد براكف كآخركف  - 1

        .صندكؽ النقد العريب. العدد اػبامس.  تشرين أكؿ،  معهد السياسات االقتصادية، أبو ظيب7 إذل3سلسلة حبوث كمناقشات كحلقات عمل من 
 .167- 118ص ص 
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أف الدكؿ النامية   يبدك،افة الصناعيةض من القيمة ادلنصيبهامن خبلؿ مؤشرات توٌسع الصادرات الصناعية كزيادة 
                       البلدافلتلك زيادة الصادرات الصناعية لكن .ةقد حٌسنت من كضعيتها يف التجارة العاؼبية كيف الصناعة العاؼبي

 ككذلك ، احملتول اإلسًتادم يف اإلنتاج احملليالرتفاع كذلك ، كبالتارل يف اؼبداخيل1 زيادة يف القيمة اؼبضافةاقيصاحب دل
 . اؼبضافةكثيفة العمالة كمنخفضة القيمةاغبلقات يف الدكلية، حيث تشارؾ  يف شبكات اإلنتاج اندماجهالزيادة 

 جودة التخّصص: الفرع الثاني
من خبلؿ دراسة بنية الصادرات العاؼبية، اتٌضح أف ىناؾ اذباىا متزايدا كبو التخٌصص يف اؼبنتجات ذات احملتول  

إف زبٌصص البلداف يف الفركع األكثر كثافة . التكنولوجي العارل، كاليت تعترب أكثر اؼبنتجات دينامكية يف التجارة الدكلية
تكنولوجية يضمن ؽبا اؼبشاركة بكفاءة يف األسواؽ  اليت ىي  يف حالة توٌسع، كما وبقق ؽبا مكاسب من زيادة اإلنتاجية 

تيعرَّؼ .  كالتنافسية كتعترب الكفاءة التجارية يف الفركع عالية التكنولوجيا مؤشرا على جودة التخٌصص. يف تلك الفركع
الصناعات اليت يكوف اإلنفاؽ فيها على أنشطة البحث كالتطوير فوؽ اؼبتوسط العاؼبي "صناعات التكنولوجيا العالية بأهنا 

 نقيس جودة زبٌصص للبلداف النامية، كبالتارل كفاءة قطاعها 2".كذات التوظيف فوؽ اؼبتوسط للمهندسُت كالعلماء
 : التاليُتالصناعي، بالًتكيز على اؼبؤشرين

تعترب القيمة اؼبضافة مؤشرا جٌيدا  على قدرة اقتصاد  :ىيكل القيمة المضافة الصناعية حسب الكثافة التكنولوجية:أكال
النصيب األكرب منها يتحقق يف األنشطة ذات احملتول التكنولوجي العارل فإف االستثمار فيها  ما على خلق الثركة، كألف

 . الصناعية حسب الكثافة التكنولوجية كيوضح اعبدكؿ التارل ىيكل القيمة اؼبضافة  .ىو استثمار اسًتاتيجي

 (%) 2011 -2002 للقيمة المضافة الصناعية لمختلف المناطق الهيكل التكنولوجيتطّور : 11-2الجدكؿ

  ONUDI (2013) Industrial Development Report, p.173:                          المصدر        

 .أنشطة متوسطة كعالية احملتول التكنولوجي: (3)، أنشطة ضعيفة احملتول التكنولوجي: (2)، أنشطة تعتمد على اؼبوارد الطبيعية: (1)

                                                           
 .85ص. يلماظ أكيوز، مرجع سابق،- 1
الدار الدكلية للنشر . ترصبة عبد اغبميد ؿببوب. من يسحق من؟ الصراع التجارم في صناعات التكنولوجيا العالية (1998) لورا داندريا تايسوف - 2

. 42 ص.كالتوزيع، مصر

 2011 2008 2002 البيانات
(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

 %العادل 
 

الدكؿ الصناعية 
:  الدكؿ النامية

شرؽ آسيا كاحمليط اؽبادئ 
جنوب كجنوب شرؽ آسيا 

أمريكا البلتينية كالكارييب 
أكركبا كالدكؿ اؼبستقلة 

 الشرؽ األكسط كمشاؿ إفريقيا

31.5 
 

29.4 
39.6 
36.5 
31.1 
41.4 
45.4 
47.0 

25.2 
 

24.8 
27.1 
23.8 
37.3 
27.0 
32.9 
27.7 

43.1 
 

45.7 
33.1 
39.5 
31.5 
31.5 
21.6 
25.2 

27.8 
 

25.5 
32.8 
29.6 
25.2 
40.0 
40.2 
39.5 

25.1 
 

23.5 
28.7 
28.4 
32.9 
26.8 
32.1 
29.2 

47.0 
 

50.8 
38.4 
41.9 
41.7 
33.1 
27.6 
31.1 

26.7 
 

24.5 
30.2 
27.2 
24.5 
40.6 
38.4 
40.3 

25.4 
 

22.4 
30.1 
31.1 
32.7 
25.2 
31.4 
27.0 

47.8 
 

53.0 
39.5 
41.6 
42.6 
34.1 
30.1 
32.6 
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 يف ربقيق القيمة  العارل كاؼبتوسطاألنشطة ذات احملتول التكنولوجيأك  تزايد أنبية الصناعات بيانات اعبدكؿتيظهر 
، بينما دل سبثل األنشطة اليت تعتمد على اؼبوارد 2011سنة  %47.8ك %25.4 كاليت مثٌلت على التوارل ،افة الصناعيةضادل

كقد تطٌور ىيكل القيمة اؼبضافة حسب احملتول التكنولوجي خبلؿ . الطبيعية كاألقل كثافة تكنولوجية إالٌ نسبا ضعيفة
 : كالتارل2011-2002الفًتة 

يدؿ ارتفاع مسانبة ىذه األنشطة يف القيمة اؼبضافة الصناعية     :  األنشطة عالية كمتوسطة المحتول التكنولوجي- 1
         التكنولوجيامسانبة األنشطة عالية كمتوسطة يف اقتصاد ما، على أف البنية الصناعية بو  ىي أكثر تعقيدا كتطٌورا، كقبد أف

 سنة% 47.8 ٍب إذل ،2008 سنة %47 إذل 2002 سنة %43.1  منيف القيمة اؼبضافة الصناعية العاؼبية  قد ارتفعت
، إذ  اؼبنتجات ىذه يفىا زبٌصصقد عمٌقت اؼبناطق من اؼببلحظ أف صبيع  1993.1 سنة % 47.6 ت أف كافبعد 2011
 %38.4 إذل 2002 سنة % 33.1 منلدكؿ النامية ؿمسانبة تلك اؼبنتجات يف ربقيق القيمة اؼبضافة الصناعية  انتقلت

تعود تلك الزيادة إذل دكؿ شرؽ آسيا كاحمليط اؽبادئ اليت أصبحت اؼبنتجات . 2011 سنة% 39.5 إذل ٍب 2008 سنة
.  التكنولوجية مصدرا للقيمة اؼبضافة الصناعية فيها، ككذلك مسانبة دكؿ جنوب كجنوب شرؽ آسيا كدكؿ شرؽ أكركبا

، إذ سانبت تلك األنشطة يف تشكيل القيمة اؼبضافة  يف الدكؿ اؼبتقدمةباألساسكز الصناعات التكنولوجية مر تتمع ذلك،
 أجهزةيف  لدكؿ الناميةؿ اؼبنتجات التكنولوجية تتمثل أىم. 2011 سنة% 53ك 2008 سنة %50.8 الصناعية ؽبا  بػػػػػ

 األيدم كىي صناعات تتطلب الكثَت من ،  السمعي البصرمأدكات ، االتصاؿ، أجهزة اؼبكتبيةاآلرل، اآلالت اإلعبلـ
                 تشًتؾ تلك الدكؿ، كلكن كثيفة اليد العاملةاآلسيويةيف الدكؿ   تلك الصناعاتتوطُتكىذا ماساىم يف العاملة، 

 مسانبة نعكس ظاىريا على ارتفاع اىذا ما 2، عالية التكنولوجياللمنتجاتمن القيمة اؼبضافة األضعف  اإلنتاجيف حلقات 
 . نسبة صادراهتا من اؼبنتجات التكنولوجيةاؼبنتجات التكنولوجية يف قيمتها اؼبضافة الصناعية ككذلك ارتفاع

تتمٌيز اؼبنتجات ضعيفة احملتول التكنولوجي بضعف مسانبتها يف القيمة : األنشطة ضعيفة المحتول التكنولوجي- 2
  يف الدكؿ اؼبتقدمة بعد أف كانت%23.5 بػػػػػ إالٌ  2008 على مستول العادل، فهي دل تساىم يف سنة اؼبضافة الصناعية

كاف العكس بالنسبة للدكؿ النامية، إذ انتقلت النسبة              .  من ذلك قبل ىذه سنة كأكرب2002 سنة 24.8%
يٌدؿ ذلك االرتفاع على تزايد أنبية األنشطة ضعيفة احملتول ، ك2011 سنة %30.18 إذل 2002 سنة % 27.1من 

 . التكنولوجي كمصدر للقيمة اؼبضافة الصناعية مقارنة باألنشطة اليت تعتمد على اؼبوارد
 اليت تعتمد األنشطةنسبة مسانبة رغم أنبية العامل التكنولوجي، فإف  :األنشطة التي تعتمد على الموارد الطبيعية- 3

من مسانبة ىي أعلى  ، للدكؿ اؼبتقدمةأك بالنسبة الدكؿ النامية اؼبضافة الصناعية سواءعلى اؼبوارد الطبيعية يف القيمة 
     %26.7 إذل %31.5 من 2011ك 2002 الضعيف، فرغم البفاضها بُت سنيت ذات اؼبستول التكنولوجي األنشطة
تبقى أكرب من مسانبة األنشطة ضعيفة احملتول التكنولوجي، إذ ربقق بعض السلع األكلية مبوا أسرع                    إالٌ أهنا 

 . من مبو اؼبنتجات ضعيفة احملتول التكنولوجي

                                                           
 سنة ONUDI  يبكن الرجوع إذل ملخص تقرير منظمة األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعية 2003 إذل 1993للمزيد من التفاصيل حوؿ سنوات  -1

 .12 ص،2009
2
- CNUCED (2002): Rapport sur le commerce et le développement. p. 66.  
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ييظهر ىيكل الصادرات حسب الكثافة التكنولوجية  :ىيكل الصادرات الصناعية حسب الكثافة التكنولوجية: ثانيا
. موقع الدكؿ النامية منها، كمنو يبكن ربديد  ىيكل صادراهتا كجودة زبٌصصها، كإمكانياهتا التنافسية يف األسواؽ الدكلية

 :كىو ما يوضحو اعبدكؿ التارل

يف تشكيل القيمة اؼبضافة  انعكست أنبية ىذه اؼبنتجات :عالية التكنولوجيا متوسطة كالصادرات من المنتجات- 1   
 لًتتفع  2000 بليوف دكالر سنة 3.5 الصناعية على ارتفاع قيمة الصادرات العاؼبية منها، إذ بلغت يف ؾبموعها أكثر من

          2011 سنة %59.15 ك2000 سنة %72.57 فهي سبثل حوارل. 2011بليوف دكالر سنة  7.9 إذل أكثر من
تزداد حدة التنافس . من ؾبموع الصادرات العاؼبية حسب الكثافة التكنولوجية، كتعترب الدكؿ اؼبتقدمة اؼبصٌدر الرئيسي ؽبا

        ظاىريا  اإلحصاءات دٌلت إفك حىت 1، كاليابافأكركبا كاألمريكيةيف ذبارة التكنولوجيا العالية بُت الواليات اؼبتحدة 
 تساىم الدكؿ النامية يف الصادرات التكنولوجية بنسبة تتجاكر.  التكنولوجيا العاليةأيضا تنتج  أصبحت الدكؿ الناميةأف

فبينما . الدخل العاؼبيُت من ىذا القطاعمن ال يعٍت زيادة حصتها من الناتج كالنامية زيادة حصة الدكؿ كلكن   ،% 27
        تزداد حصتها  (تسيطر عليها تبقى مع أهنا) التكنولوجية للمنتجات الدكؿ اؼبتقدمة من الصادرات العاؼبية نصيبخفض ين

يعود          التكنولوجية اؼبنتجاتاعبزء األكرب من صادرات الدكؿ النامية من ؼ .من الدخل الصناعي العاؼبي بشكل مستمر
، كبالتارل فإف تلك النسبة ال تيفسر التقٌدـ الصناعي للدكؿ  أيضا ؽبا كتعود األرباحاعبنسيات،إذل الشركات اؼبتعددة 

 العديد من الدكؿ تقد سارؿ.  النامية، بقدر ما تعكس كثافة اندماجها يف شبكات اإلنتاج الدكلية يف الفركع التكنولوجية
 ضمن  االلكًتكنيةاؼبنتجات أجزاء يف خاصة العالية، إنتاج اؼبنتجات ذات التكنولوجياحديثة التصنيع خطوات كاسعة يف 

 ، شٌجعتعاقت القيود اؼبستمرة من قبل الدكؿ اؼبتقدمة مبو الصادرات ذات األنبية للدكؿ الناميةأفبينما . تلك الشبكات
 السياساتساعدت كما  ،دكؿ الناميةباؿ  التكنولوجية ـبتلف الصناعاتطُت تو  ككذلكالتوٌسع يف ذبارة السلع الصناعية

 التجميع  عمليات من خبلؿ لسلع اليت يتم إنتاجهاادخوؿ  تسهيل من خبلؿ ذلك،التجارية يف الدكؿ الصناعية على 
 الشركات تلكذب ج على النامية تتنافس الدكؿ  هبعل  كىذا ما،بواسطة شركاهتا متعددة اعبنسيات إذل أسواقها يف اػبارج
 . ابو لبلستثمار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .23لورا داندريا تايسوف، مرجع سابق، ص - 1
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  .2011-2000 للفترة تطّور الهيكل التكنولوجي للصادرات لمختلف المناطق :12-2الجدكؿ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .ةباؼبائ نفس السنة ىي مائة اؼبنتجات يفالنسب ؿبسوبة على أساس أف قيمة الصادرات ؼبختلف  كل    (بالقيماعبدكؿ األصلي ) :المصدر
    .ONUDI (2009 Industrial Development Report , pp.134-135                             2005،2002إحصائيات 
              ONUDI (2013) Industrial Development Report, pp.216-219                       2011،2010 إحصائيات 

تعترب ىذه اؼبنتجات أقل دينامكية يف التجارة الدكلية مقارنة  :الصادرات من المنتجات ضعيفة التكنولوجية - 2
ترتفع مسانبة البلداف النامية             . 2011ك 2000باؼبنتجات التكنولوجية، رغم استمرار ارتفاع قيمة صادراهتا بُت سنيت 

 سنة %43.5من الصادرات ضعيفة التكنولوجية مقارنة باؼبنتجات التكنولوجية، حيث كصلت مسانبتها إذل أكثر من 
 تتمٌيز األنشطة ضعيفة التكنولوجيا بأهنا . كيعكس ذلك ضعف مستول قدراهتا التكنولوجية كمنو مستول تصنيعها،2011

اليت تصدرىا )كثيفة العمالة غَت اؼباىرة، ىذا ما ييؤدم إؿ تدىور شركط التجارة اػباصة هبا،  كتشبو  ذبارة  تلك السلع 
رغم البفاض . 1يف مسلكها، ذبارة السلع األكلية أكثر من ذبارة السلع الصناعية كثيفة اؼبهارة كالتكنولوجيا (الدكؿ النامية

أنبية تلك اؼبنتجات بالنسبة للدكؿ اؼبتقدمة، فإهنا تساىم أكرب من الدكؿ النامية يف تصديرىا، كيدؿ ذلك على تنويع 
صادرات تلك البلداف كاحتفاظها حىت باألنشطة ضعيفة التكنولوجية، كقد يعود سبب ذلك إذل ؿباكلة  اغبفاظ           

 .على مستول معٌُت  من التشغيل كالتقليل من معٌدالت البطالة

تتقارب اإليرادات من صادرات ىذه اؼبنتجات كتلك : المنتجات التي تعتمد على الموارد الطبيعيةالصادرات من - 3
              اؼبنتجات اليت تعتمد فعندما حققت . ضعيفة التكنولوجية، كىذا ما ييؤكد أف ؽبما نفس اؼبسلك يف التجارة الدكلية

                                                           
 

 
 .144 ص، مرجع سابقيلماظ أكيوز،  - 1

 البيػػػػػػػػػػػػانػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 2000 2005 2010 2011
23.38 
3,149 
69.22 
30.77 

21.86 
2,527 
69.60 
30.43 

17.50 
1,546 
62.36 
31.82 

16.55 
875 

67.18 
28.89 

%اؼبنتجات اليت تعتمد على اؼبوارد   
       (مليار دكالر) بالقيمة العادل

 الدكؿ الصناعية اؼبتقدمة %
النامية الدكؿ   

17.50 
2,358 
56.78 
43.56 

17.36 
2,007 
58.19 
41.85 

15.18 
1,395 
56.63 
40.32  

16.48 
881 

58.56 
36.85 

لوجياكالتكن  اؼبنتجات ضعيفة %  
 (دكالرمليار ) بالقيمة العادل  

  الدكؿ الصناعية اؼبتقدمة%
  الدكؿ النامية               

37.88 
5,103 
65.91 
24.20 

37.84 
4,374 
76.74 
23.52 

35.35 
3,118 
74.74 
23.55 

35.92 
1,920 
79.63 
19.16 

  اؼبنتجات متوسطة التكنولوجيا %
(مليار دكالر)العادل بالقيمة   

% لدكؿ الصناعية اؼبتقدمة ا  
 الدكؿ النامية        

21.22 
2,858 
73.33 
26.66 

22.92 
2,649 
74.36 
25.63 

31.30 
2,761 
64.10 
24.75 

36.65 
1,659 
74.81 
24.80 

  اؼبنتجات عالية التكنولوجيا %
(مليار دكالر)  بالقيمة العادل  

 الدكؿ الصناعية اؼبتقدمة
  لدكؿ النامية  ا
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 كانت اإليرادات من اؼبنتجات ضعيفة التكنولوجية 2000 مليار دكالر سنة 885   إيرادات بقيمةعلى اؼبوارد الطبيعية
زادت الصادرات           2011 بليوف دكالر سنة 2.3 إذل مليار دكالر، كعندما ارتفعت صادرات ىذه األخَتة 881

ما يشد االنتباه يف ىذه البيانات أف الدكؿ اؼبتقدمة تسيطر على الصادرات . بليوف دكالر 3.1 من اؼبنتجات األكلية إذل
كبنسبة أكرب من اؼبنتجات ضعيفة - رغم أهنا ال تٌشكل نسبة مهمة يف ىيكل صادراهتا-العاؼبية حىت يف اؼبنتجات األكلية 

يرجع ذلك المتبلؾ بعض الدكؿ اؼبتقدمة للموارد الطبيعية، كردبا أيضا ألهنا تستورد اؼبواد اػباـ من الدكؿ . التكنولوجيا
تيشكل اؼبنتجات من اؼبوارد الطبيعية معظم صادرات الدكؿ النامية  .  النامية كتعيد تصديرىا كمنتجات اؼبوارد الطبيعية

    %29 من اإليرادات العاؼبية من تلك اؼبنتجات إالٌ على نسب ضعيفة، إذ تراكحت بُت كمع ذلك فإهنا ال تتحٌصل
 . يعٍت ىذا البفاض مداخيلها من عملية التصدير، ك(دبا فيها الدكؿ اؼبستقلة) 2005-2000  للفًتة %37ك

تعتمد االقتصاديات النامية األكثر دينامكية يف التجارة الدكلية على االستثمار بقوة يف قطاعات موٌجهة خصيصا 
للتصدير، أم اعتمادىا على األسواؽ اػبارجية يف ربقيق القيمة اؼبضافة الصناعية، على عكس الدكؿ اؼبتقدمة اليت 

 كؽبذا قبد أف نسبة القيمة اؼبضافة الصناعية كالصادرات إذل الناتج احمللى هبا 1.اعتمدت دائما على أسواقها الداخلية
مستقرة، أم أف القيمة اؼبضافة من التصنيع تفوؽ التجارة يف السلع اؼبصنعة، على عكس الدكؿ النامية اليت رغم ارتفاع 

   2.صادراهتا الصناعية، إالٌ أف قيمتها اؼبضافة الصناعية دل تشهد زيادة بالنسبة للناتج احمللي اإلصبارل
كؽبذا فإف اغبكم ،   الصناعات عالية التكنولوجية تلك اليت تنمو دبعدالت أعلى على اؼبستول العاؼبيإذا،تصادؼ 

يكوف البلد  مستمر يف تطٌور ك فإذا كاف موجبا 3يكوف بفحص رصيد اؼبنتجات عالية التكنولوجيا، على جودة التخٌصص
فركع معينة  يف التنافسيةفقداف اؼبكانة إف  . حىت كإف كاف رصيد ؾبموع اؼبنتجات الصناعية سالبا،جٌيدةتنافسية يف كضعية 

 ترتبط الكثافة التكنولوجية .البلد ىو مؤشر إهبايب على زيادة تنافسية ،لصاحل فركع أكثر تطٌورا كأكثر تثمينا للموارد الوطنية
 يف القطاع تًتكزمن استثمارات البحث كالتطوير  90 ف حوارلللمنتجات حبجم اإلنفاؽ على البحث كالتطوير، كقبد أ

ىي اؼبنتجات  (ربت قطاعات) أربع فركع على تتوزعمن االستثمارات  90  كضمن ىذا القطاع فإف أكثر من،الصناعي
 ففي سنة 4.معدات النقل ك كاالتصاالتاؼبعلوماتدبا فيها تكنولوجيات  الكيميائية، اآلالت الكهربائية كغَت الكهربائية

شركة متعددة اعبنسيات مرتبة حسب استثماراهتا يف البحث  1400 من بُت 5(األكركبيةيف تقرير نشرتو اللجنة ) 2010
يشٌكل أكلوية إسًتاتيجية بالنسبة ؽبا، حيث بلغت نسبة االستثمارات من إصبارل  أصبح كالتطوير، تؤكد أف ىذا النشاط 

 (Pfizer) يف كل من شركيت 16.5 كإذل (اجملاؿ الصيدالشل)السويسرية  (Roche) يف شركة 19.1 أعماؽبارقم 
يف نفس  السويسرية أيضا (Novartis) يف شركة 17.4الفرنسية يف نفس اجملاؿ ك (Sanofi-Aventis)األمريكية ك

االستثمارات للشركات العشر   كقبد أف كثافة.األمريكية يف ؾباؿ الربؾبيات (Microsoft) يف شركة 15.4، كاجملاؿ
ؽبذا كانت ىي  ،الصيدلة بشكل أساسي ٍب الربؾبيات كاالتصاالت، السيارات كاإللكًتكنيك: األكائل كانت يف اجملاالت

 .أكثر القطاعات دينامكية يف التجارة الدكلية، حسب إحصائيات اذباه التجارة الدكلية
                                                           

 .136-135، ص السابقرجع ـ يلماظ أكيوز،  - 1
 .86-85،ص نفسواؼبرجع  - 2

3
-Lafay, G. et Herzog, C. (1991), Op.Cit. 

4
- OMC(2013) « Facteurs déterminant  l’avenir du commerce mondial ». Rapport sur le commerce mondial. P.161. 

5
- Arzumanyan, L. (2011) «L’innovation  dans les  firmes multinationales, une revue de la littérature ». 2 

ème
 colloque 

Franco- tchèque,  trends in international Business.  Co-organisé par l’université Dean moulin Lyon 3 et l’université 

d’économie de Prague, Lyon, Publié dans Trends in international Business , Lyon, France. 
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ىناؾ عبلقة موجبة بُت كفاءة أداء القطاع الصناعي كتنافسيتو، كتقدـ منظمة األمم : تنافسية الدكؿ النامية :ثالثا
  "األداء التنافسي الصناعي"اؼبتحدة للتنمية الصناعية مؤشرا مركبا يقيس كفاءة كتنافسية القطاع الصناعي، كىو مؤشر 

  1:ىي  أبعاد3اؼبؤشر يضم.  ييرٌكز على أداء الصناعة التحويلية كاألداء التصديرم كىيكلهما التكنولوجيكالذم
 :كيشمل القدرة على إنتاج كتصدير المنتجات الصناعيةكيبثل  (داخلي) البعد األكؿ - 

 حصة الفرد من القيمة اؼبضافة الصناعية؛ 
 حصة الفرد من الصادرات الصناعية. 

 :كيتألف من مؤشرات مركبةالتعميق كالتطوير التكنولوجي كيبثل  (داخلي) البعد الثاني  - 
 :من خبلؿ كثافة التصنيعيقيس : اؼبركب األكؿ- 

 حصة األنشطة متوسطة كعالية التكنولوجيا يف القيمة اؼبضافة الصناعية؛ 
 حصة القيمة اؼبضافة الصناعية يف الناتج احمللي اإلصبارل. 

 :من خبلؿ جودة الصادراتيقيس : اؼبركب الثاشل- 
 حصة الصادرات متوسطة كعالية التكنولوجيا يف إصبارل الصادرات الصناعية؛ 
 حصة الصادرات الصناعية يف إصبارل الصادرات. 

 :كيشمل التأثير الدكليكيبثل : (خارجي) البعد الثالث- 
 تأثَت البلد يف القيمة اؼبضافة الصناعية العاؼبية؛ 
 تأثَت البلد يف الصادرات الصناعية العاؼبية. 

كبناءن على قيم اؼبؤشرات اعبزئية السابقة، تتحٌدد القيمة اإلصبالية ؼبؤشر التنافسية، كالذم على أساسو تأخذ الدكؿ ترتيبها 
 :كما يبينو اعبدكؿ التارل

 2012/2013ترتيب بعض الدكؿ حسب مؤشر األداء التنافسي الصناعي لسنة : 13-2الجدكؿ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UNIDO (2013): The industrial competitiveness of   tions.p.Cit.pp.11-13: المصدر
                                                           


 Competitiveness  Industrial  performance  Index. 
1
 - UNIDO (2013): The industrial competitiveness of Nations. UN, Vienna.  Op.Cit. p.6. 

ترتيبها  اسم الدكلة
2012/
2013 

ترتيبها  اسم الدكلة
2012/
2013 

 الياباف
 أؼبانيا
 أمريكا

 كوريا اعبنوبية
 تايواف

 سنغافورة
 بريطانيا
 ماليزيا

 اؼبكسيك
 تركيا

 الربازيل
 الربتغاؿ
 األرجنتُت

1 
2 
3 
4 
5 
6 

14 
21 
22 
30 
33 
34 
35 

 الكويت
 اؽبند
 قطر
 تونس
 مصر
 اؼبغرب
 عيماف
 األردف
 لبناف
 سوريا
 اعبزائر

 الكامركف
 اندكنيسيا

39 
43 
57 
58 
62 
66 
69 
72 
75 
81 
82 
97 
38 
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   سويسرا كمنها الياباف، أؼبانيا، أمريكا، إالٌ أف الدكؿ اؼبتقدمة، ترتيب الدكؿ من سنة ألخرلاختبلؼرغم 
الصُت كما احتلت مراتب متقدمة الدكؿ الناشئة مثل سنغافورة ك . ربتل اؼبراتب األكؿ يف كل السنواتكايرلندا، تبقى

ربتل الدكؿ األقل أداء أفضل، بينما   كتنافسي فيما بينها لتحقيق أداء صناعياعبنوبية، كيعكس ذلك شدة التنافسككوريا 
 إالٌ ،رغم أهنا أظهرت ديناميكية عالية يف التجارة الدكليةك ، مثل الربازيل كاؽبند كاؼبكسيكدكال كقبد أف .تب األخَتةااؼبر

  .العاـ الًتتيب يف مراتب متوسطة احتلتأهنا 

يعكس ترتيب الدكؿ كفق ىذا اؼبؤشر، القدرة على تصدير اؼبنتجات التكنولوجية، فالدكؿ اليت تتمٌيز صادراهتا 
          لدكؿ اليت ا  إذلبنسبة عالية من اؼبنتجات كثيفة التكنولوجيا ىي اليت ربتل اؼبراتب األكذل،  أما اؼبراتب األخَتة فتعود

          للتعبَت. إما تعتمد يف صادراهتا على اؼبنتجات ضعيفة الكثافة التكنولوجية أك على اؼبنتجات من اؼبوارد الطبيعية
 1"فجوة التنافسية"عن التحدم الذم تواجهو الدكؿ لتحسُت مستول تنافسيتها، يتبٌت اؼبعهد العريب للتخطيط مؤشر 

إف ربٌسن أداء القطاع الصناعي القتصاد ما، ال ييؤدم . كالذم يقيس الفرؽ بُت أداء  ـبتلف االقتصاديات ؿبل اؼبقارنة
ألف ذلك مرتبط أيضا بتحٌسن أداء باقي االقتصاديات، كمنو فإف الدكؿ تتنافس يف ربسُت ، بالضركرة إذل ربسن ترتيبو

.  االقتصادم كبالتارل ثركهتاستمرار مبوىاا  لتحقيقكإمبا من أجل ربسُت ترتيبها أدائها الصناعي، ليس
رغم التحرير اؼبتزايد للقطاع الصناعي، إالٌ أف قطاع التكنولوجيا العالية ييقٌيد باستمرار من طرؼ الواليات اؼبتحدة 

عوض أف .  سواء عن  طريق التجارة أك عن طريق االستثمار اؼبباشر،كالدكؿ األكركبية كالياباف، بتقليل النفاذ  إذل أسواقها
افس تن أصبحت تنحصر على األقطاب السابقة،  ليس باؿ،تكوف سوؽ التكنولوجيا العالية سوقا تنافسية ذات بعد دكرل

كيف يبكن ؼ. االتفاقات العديدة للحصوؿ على اؼبعاملة باؼبثل خدمة ؼبصاغبها صبيعامن خبلؿ   2"بإدارة التنافس"كلكن 
، أف يكوف ؽبا نصيب يف إنتاج كتصدير اؼبنتجات الشفافةللدكؿ النامية يف ظل ضعف إمكانياهتا كغياب أسس اؼبنافسة 

عالية التكنولوجية؟  كمهما تغٌَت ترتيب الدكؿ فإف ؾبموعة ؿبدكدة منها ىي اليت ستتناكب على احتبلؿ اؼبراكز الستة 
كما يوضحها   .Osvaldo, R.  (2012) ، ىذا ما أكضحتو دراسة2040األكذل من حيث الناتج احمللي اإلصبارل إذل غاية 

 :اعبدكؿ التارل
 2040الدكؿ ذات المراتب األكلى في الناتج المحلي اإلجمالي المتوقعة إلى غاية : 14-2الجدكؿ

2040 2030 2020 2000 
 الواليات اؼبتحدة األمريكية

 الصُت
 اؽبند
 الياباف
 ركسيا
 الربازيل

 الواليات اؼبتحدة األمريكية
 الصُت
 الياباف
 اؽبند
 ركسيا
 أؼبانيا

 الواليات اؼبتحدة األمريكية
 الصُت
 الياباف
 أؼبانيا

 بريطانيا
 اؽبند

 الواليات اؼبتحدة األمريكية
 الياباف
 أؼبانيا

 بريطانيا
 فرنسا
 إيطاليا

         Osvaldo, R.V.)2012) « la mondialisation et les nouveaux Scénarios du commerce international » المصدر:   

 Revesta CEPAL Numéro hors Série .pp183-202. 
 
 

                                                           
1
 .23ص.، مرجع سابق(2012)تقرير التنافسية العربية   - 

 .25لورا داندريا تايسوف، مرجع سابق، ص - 2
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 ىاتعديل تخّصصتصدير بعض الدكؿ النامية للمنتجات التكنولوجية كإشكالية : المطلب الثالث
ة  ىي تلك اليت اندؾبت بشكل أكرب يف شبكات اإلنتاج الدكرل  الدكؿ األكثر مشاركة يف التجارة الدكليةتعترب

كمنو طٌورت من قدراهتا التكنولوجية كالبشرية، فبا أدل إذل ربسُت  (الفرع األكؿ)كالذم ظبح بنقل التكنولوجيا إليها 
 ىل أف توٌسع :طرح السؤاؿفكىنا . (الفرع الثاني)مستول مشاركتها يف التجارة الدكلية، خاصة يف اؼبنتجات التكنولوجية 

 يعٍت أهنا عٌدلت من زبٌصصها الذم ،يف اؼبنتجات التكنولوجية  كخاصةة يف التجارة الدكرل النامية الدكؿبعضمشاركة 
 كأهنا أصبحت ربٌدد بنفسها شكل االندماج الذم ىبدـ فرضتو عليها الدكؿ اؼبتقدمة يف إطار التقسيم الدكرل للعمل؟

 :الفرعُت التاليُتنناقش ىذه الفكرة من خبلؿ تنميتها كوبقق ؽبا اؼبكاسب؟ 

 اندماج الدكؿ النامية في شبكات اإلنتاج الدكلية كنقل التكنولوجيا: الفرع األكؿ
كثَتا ما ايعترب أف ربٌوؿ البلداف النامية من االعتماد على تصدير السلع األكلية إذل االعتماد على تصدير السلع 

. ، كاالندماج بطريقة أفضل يف االقتصاد العاؼبييشٌكل أفضل كسيلة للمشاركة بفعالية يف التقسيم الدكرل للعمل الصناعية،
، كما ارتبطت  صادراهتا من اؼبنتجات الصناعيةكسيعكت سعت معظم تلك الدكؿ إذل التوجو كبو التصنيعكعليو، فقد 

 .الكثَت من الدكؿ النامية بشبكات اإلنتاج الدكلية من أجل ربقيق ذلك

يف التجارة  دل تشارؾ صبيع الدكؿ النامية بنفس الفعالية: اختالؼ مشاركة الدكؿ النامية في التجارة الدكلية :أكال
 1:كؽبذا قبد الدكلية،

 ا؛يف صادراتو عتمد بشكل أساسي على السلع األساسيةت كرغم ربٌوؽبا إذل التصنيع، بقيت ،أف العديد من الدكؿ -
اذبهت إذل الًتكيز على الصناعات القائمة  أف معظم الدكؿ اليت استطاعت أف تتحٌوؿ إذل السلع الصناعية، -

 ؛ىي صناعات تفتقر منتجاهتا إذل الدينامكية يف األسواؽ الدكليةكعلى االستخداـ الكثيف للموارد كاليد العاملة، 
              قبح عدد من البلداف يف زيادة صادراتو من اؼبنتجات القائمة على االستخداـ الكثيف للمهارات -

 يف إطار تدكيل اإلنتاج  ضمن نشاط التجميع،شاركتها يف العمليات كثيفة اليد العاملةمب لكن كاف ذلك ك،كالتكنولوجيا
 ؛ يتضمن نسبة ضئيلة من القيمة اؼبضافةالذمك

 أنشأتكىي البلداف اليت  ق من القيمة اؼبضافة العاؼبية،تشهد عدد قليل من البلداف النامية زيادة مهمة يف حص -
  مع بداية السبعينات  بدال من إسًتاذبية إحبلؿ الواردات،تبنت إسًتاذبية تشجيع الصادراتك  قويةقاعدة صناعية

 .سنغافورة تايواف،  كوريا اعبنوبية،سبثلت يف
 صناعات  بعض بدأت ظاىرة نقل،منذ اػبمسينات كالستينات: شبكات اإلنتاج الدكليةاندماج الدكؿ النامية في  :ثانيا

إذ كانت الشركات متعددة اعبنسيات للدكؿ اؼبتقدمة . الدكؿ اؼبتقدمة إذل الدكؿ النامية، كازداد كضوحها يف السبعينات
  من مصادر اؼبوارد الطبيعيةكاالقًتاب 2، التكاليفالبفاض من لبلستفادةإذل الدكؿ النامية  تقـو بتحويل بعض صناعاهتا

 استقبلت الدكؿ النامية تلك الصناعات ضمن إسًتاذبيتها الصناعية .ملوثة للبيئةكفكانت الصناعات اؼبنقولة كثيفة العمل 
  منذ أكائل الثمانينات، ك(يف إطار سياسة إحبلؿ الواردات)  من مستول تطٌورىا االقتصادم للرفع بإقامة صناعات ربويلية

 كمنو انتهجت سياسة تشجيع  االستثمار األجنيب اؼبباشرسٌهلت دخوؿ ك،حٌررت معظم الدكؿ النامية ذبارهتا اػبارجية
 يف إطار تلك السياسة    على السوؽ كاؼبنافسة الدكليةلتلك الدكؿ مالقواالنفتاح كاف من اؼبتوٌقع أف . الصادرات

                                                           
1 -

 .جنيف نيويورؾ، ألمم اؼبتحدة،ا ، استعراض عاـ ،تقرير التجارة ك التنمية :(2002)مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة كالتنمية  
2 

 .49-47ص مرجع سابق،ؿبمد دياب،- 
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يف اجملاؿ   على تعجيل مبٌوىا كغباقها بالدكؿ اؼبتقدمةىافبا يساعد يف التجارة الدكلية،  بتغيَت مبط مشاركتهاسيسمح ؽبا
 فعبل  ىا ارتفع نصيب إذ1، سٌجلت صادرات الدكؿ النامية مبوا أسرع من اؼبتوسط العاؼبي الثمانيناتخبلؿ فًتة. الصناعي

 .1990 سنة %55إذل  1977  من ؾبموع  صادراهتا سنة% 15 من 2من الصادرات الصناعية
إذل اتساٌع شبكات ،  استمرار القيود على حركة اليد العاملة، يف ظللقد أدل تزايد قدرة رأس اؼباؿ على التحٌرؾ

ىا قعكنقل موا فبا أدل إذل تسارع مبو التجارة يف عدد من القطاعات اليت يبكن ذبزئة سبلسل إنتاجها، اإلنتاج الدكلية،
يف الدكؿ   اؼبراحل اليت ربتاج إذل كثافة يف العمل تيوطن3".مة التكنولوجيةحزفك اؿ"ػػػػػػػػػأك ما يعرؼ ب، إذل بلداف عديدة

متقدمة ىي دكال  كاليت ، البلداف األصلية للشركات متعددة اعبنسيات ربتفظيف حُت منخفضة تكلفة اليد العاملة،
        قطاعات ضمن حلقات اؿ للعديد من ذبزئة العمليات اإلنتاجية تًب.  كالبحث كالتطويرالتكنولوجيااؼبراحل كثيفة ب

 ل كأصبحت الدكؿ النامية تشارؾ يف اغبلقات ذات اؼبستو4، سبلسل للقيمة على اؼبستول الدكرلأم ،أك سبلسل إنتاج
 كالذم ة،التكنولوجيات الضامرك يف الصناعات التقليدية أك  كبالتارل ذات القيمة اؼبضافة الضعيفة،التكنولوجي األدسل

 الوطنية، أصبحت االقتصادياتبعد أف كانت العمليات اإلنتاجية تتم ضمن نطاؽ ؼ. يعترب نقبل خاؿ من التكنولوجيا
 تتحٌكم يف األنشطة متعددة اعبنسيات كأصبحت الشركات ،تتم على اؼبستول العاؼبي بشكليها العمودم كاألفقي

 .االقتصادية على اؼبستول العاؼبي
إف اشًتاؾ الدكؿ النامية يف شبكات اإلنتاج :  الدكؿ النامية ضمن شبكات اإلنتاج الدكليةتصنيع خصائص: ثالثا

  5: يف التقسيم الدكرل للعمل كذلك ألنوربسُت موقعهاالدكلية ال يضمن ؽبا دائما 
قد يكوف من الصعب ربقيق الزيادة يف القيمة اؼبضافة من خبلؿ التطوير التكنولوجي كمبو اإلنتاجية يف إطار  - 

 ؛عنو يف إطار الصناعات اؼبستقلة اؼبعتمدة على الذات تلك الشبكات،
 إذل االذباه أكثر كبو ، االستثمار األجنيب اؼبباشر جذبمن أجل  بُت الدكؿ الناميةالتنافسؤدم ميبكن أف  - 

 ؛التكنولوجياحملتول  اؼبنتجات ضعيفة استقطاب 
 احمللية نتيجة االعتماد اؼبتزايد على األجزاء اؼبستوردة كاالكتفاء القدرات إعاقة كبشكل كبَت تطوير يبكن -

على البفاض ات الشبكتلك كبالتارل ستقتصر مزايا الدكؿ اؼبندؾبة يف  من إنتاجها ؿبليا،  بدال،بعمليات التجميع
 ؛ أجنبيةلصناعاتسنغافورة كتايواف يف ؾباؿ صناعة األجزاء األصلية جزئيا كل من  ما عدا ما حققتو ،التكاليف
  حيث، فإنو ال يتم خلق ركابط أمامية كخلفية مع باقي قطاعات االقتصاد الوطٍت يف إطار تلك الشبكات، -

كما داـ أف حلقات متفرقة من العملية .  يتبعو تنمية قاعدة صناعية يف تلك الشبكات ال بعض الدكؿ الناميةاندماج أف
 فبا ، اؼبواقعاؼبفاضلة بُت لديها ؾباال كاسعا يف أصبح الشركات العاؼبيةفإف   تدخل البلد اؼبضيف، ىي اليتاإلنتاجية

 .عليهاستحواذ  الإذل االذم قد يؤدم  ك،يقٌوم من قدراهتا التنافسية يف مواجهة الشركات احمللية

                                                           
1 -

 .مرجع سابق،(2002)التنمية  مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة ك 
2 -

.    ، العراؽ26ؾبلة دراسات شرؽ أكسطية، العدد " أثر التكنولوجيا على موقع الوطن العربي في تقسيم العمل الدكلي"  (2004)داكد عباس غارل  
 .71-41ص ص 

3 -
 .اؼبرجع نفسو 

4 -  Lemoine, M. Op.Cit. p133. 

5
  .83-79 صمرجع سابق، أكيوز ،ؼباظم - 
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ف التقارب التكنولوجي الذم حدث إ :لبلداف الناميةا  إلى التصنيع كنقل التكنولوجيا،شبكات اإلنتاج الدكلية: رابعا
             خبلؿ اػبمسينات كالستينات بُت الواليات اؼبتحدة األمريكية كالياباف كأكركبا الغربية، كاف بفضل نقل التكنولوجيا 

عترب أي   1. من خبلؿ االستثمار األجنيب اؼبباشر،من الواليات اؼبتحدة إذل تلك الدكؿ عرب شركاهتا متعددة اعبنسيات
  يساىم يف تطوير التكنولوجيات الوطنيةس ، كأنواالستثمار األجنيب اؼبباشر أفضل أداة لنقل التكنولوجيا للدكؿ النامية

يف ىذا .  تنمية القدرات التنافسية لتلك البلدافكمنو اعبديدة،فضبل عن تدريب العماؿ احملليُت على اؼبهارات كاؼبعارؼ 
خاصة خبلؿ ) كسياساهتا لتحرير االستثمار األجنيب كضبايتو قامت معظم البلداف النامية بتعديل قوانينهااإلطار، 

 كبو الكثَت ق الكثيف فبا شٌجع على توجو،( اعترب بديبل عن القركض اليت زادت من مديونية تلك الدكؿإذ ،الثمانينات
ارتفع حجم تدفقات االستثمار . ذبتذب الدكؿ اؼبتقدمة النصيب األكربمنذ تلك الفًتة، كمع ذلك  البلداف  تلكمن

، كاستقطبت كل من الصُت 1990 مليار سنة 25 إذل 1980 مليار دكالر أمريكي سنة 9األجنيب إذل الدكؿ النامية من 
خبلؿ األلفية الثالثة أصبحت الدكؿ النامية كالدكؿ  2.كاؼبكسيك كماليزيا كاألرجنتُت كالربازيل كىونغ كونغ اغبصة األكرب

                2008 سنة %37.7إذ ارتفع نصيبها من   االستثمارات األجنبية اؼبباشرة، نسبة مهمة مناالنتقالية تستقبل
             على الشركات احمللية االستحواذ عمليات الرتفاعنتيجة ارتفعت النسبة يف معظمها ) 20103سنة  %46.1إذل 

، كما أصبحت ميصدرا لتلك االستثمارات، فقد (الشركات متعددة اعبنسيات، كليس كاستثمارات حقيقيةمن طرؼ 
  .2010 سنة  من التدفقات العاؼبية اػبارجة% 24.8 إذل 2008 سنة %16.2ارتفعت حصتها خبلؿ نفس الفًتة من 

كي توٌجو باقي  ، التكنولوجيات التقليديةيف  باالستثمار يف الدكؿ النامية الشركات متعددة اعبنسياتتقـو
 فإف ما يتم نقلو ىو حلقات ،حىت كإف قامت بنقل الصناعات اغبيويةك ،الصناعات األكثر تطٌوراإمكانياهتا الستغبلؿ 

لبلداف النامية اؼبشاركة يف قطاعات ا  إف.اليت تتمٌيز بكثافة اليد العاملةك ،متفٌرقة من العمليات اإلنتاجيةؿبدكدة ك
ربتاج            اليت ، كالتكنولوجياكالتكنولوجيا اؼبتطٌورة ال تشارؾ يف األجزاء القائمة على االستخداـ الكثيف للمهارات 

 تكمكونا  أك صناعة أجزاء،تتنافس على جذب مراحل التجميعبل  ، درجة عالية من أنشطة البحث كالتطويرإذل
 أشباه ،صناعة اؼبنتجات الكهربائية اإللكًتكنية) ىي اؼبراحل البسيطة من األنشطة عالية التكنولوجيةك ،كسيطة بسيطة

 األكرب ، ألف القدر نقل التكنولوجيا يف إطار تلك الشبكاتقبد أف الدكؿ النامية ال تستفيد من  .(اخل...اؼبوصبلت
  فإف مسانبة الدكؿ النامية يف القيمة اؼبضافة تتحٌدد ، كمنو يف األجزاء كاؼبكونات اؼبستوردةيكوف من القيمة اؼبضافة 

            التوٌسع ؽبذا فإف ،(اليد العاملة غَت اؼباىرة، اؼبوارد الطبيعية ) 4على أساس تكلفة عامل اإلنتاج األكثر كفرة كاألقل قيمة
 لبعض إالٌ بالنسبة)يف القيمة اؼبضافة الصناعية إذل الناتج احمللي اإلصبارل الزيادة يف الصادرات التكنولوجية دل وبٌقق ؽبا 

  إف نقل حلقات إنتاج متفٌرقة إذل الدكؿ النامية ال يبكن .(سنغافورة،  تايواف، كوريا اعبنوبية:، ىيسيوية فقطآلالدكؿ ا
 أكثر من بناءه،  كما أف نقل ا يؤدم إذل تفكيك ىيكل اإلنتاج الوطٍت، مم صناعية متكاملة البنيةاقتصادياتينشئ أف 

التكنولوجيا إذل الدكؿ النامية عن طريق الشركات العاؼبية ىو غَت أكيد، ألف ذلك يرتبط بسلوؾ تلك الشركات اذباه 

                                                           
1
  .267ص.بيت اغبكمة، بغداد. االستثمار األجنبي المباشر كالتجارة الدكلية، الصين أنموذجا (2002) عبد الغفار ىناء -  

2
  .42ص اؼبرجع السابق،-  

3
تقرير االستثمار العاؼبي " اإلنتاج الدكلي كالتنمية غير القائمة على المساىمة في رأس الماؿ أشكاؿ" (2011)للتجارة كالتنميةمؤسبر األمم اؼبتحدة -  

. يبكن الرجوع إليو ؼبزيد من التفاصيل حوؿ تطٌور مسانبة الدكؿ النامية يف االستثمارات األجنبية اؼبباشرة .األمم اؼبتحدة، نيويورؾ، جنيف .العرض العاـ
4
 .135أكيوز ، مرجع سابق، ص يلماظ-  
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نقل التكنولوجيا للدكؿ اؼبستضيفة لبلستثمار، كمنو تربز ثبلثة أبعاد لسلوؾ تلك الشركات حسب                     
   1 :كالتارل   Pavit et Patelدراسة

أف الشركات العاؼبية تعزؼ عن توطُت األنشطة التكنولوجية، فبل تزاؿ مواقع القدرة التكنولوجية متمركزة                - 
 يف الدكؿ األـ لتلك الشركات؛

أف األنشطة ذات الطابع التقليدم ىي األكثر تدكيبل يف صناعات التكنولوجية العالية، إذ ربتفظ الدكؿ - 
 الصناعية بعمليات اإلنتاج كثيفة اؼبعرفة كالتكنولوجيا؛

أف األنشطة االبتكارية كالبحثية اؼبنقولة زبتار اؼبواقع اؼبتمٌيزة للدكؿ اؼبستضيفة لبلستثمار األجنيب اؼبباشر       - 
من أجل استغبلؿ القدرات احمللية لتك الدكؿ، حىت ترفع من ميزاهتا التكنولوجية انطبلقا من اؼبصادر اػبارجية، كقليلة 

 .  ىي الدكؿ اليت سبتلك تلك اؼبٌميزات
 نتيجة  كاف إاٌل أف ذلك،رغم ظهور اؼبنتجات التكنولوجية ضمن قائمة صادرات بعض الدكؿ الناميةإذا، ؼ

يف تلك اغبلقات يؤدم إذل تعميق التبعية كاؼبشاركة  االستثمار فبا يعٍت أف ،لتجميع األجزاء التكنولوجية اؼبستوردة
 نظرا الرتباط ىذا األخَت ك. األجنيبرلبلستثما اؼبستقبلة البلدافيف ع  من خبلؿ ربديد نوع التصٍت2،التكنولوجية

 التجارة اػبارجية للبلداف النامية ترتبط بشكل كبَت بالقرارات اإلسًتاذبية فإف ،بإسًتاذبيات الشركات اؼبتعددة اعبنسيات
 أما اندكنيسيا كماليزيا فإف ، %83فنجاح الصناعات الكورية يعتمد على االستثمار الياباشل حبوارل   .لتلك الشركات

  3.صناعة اػبشب فيهما متأثرة بصناعات مبساكية ككندية  كفنلندية كسويدية كأمريكية
يتم توزيع الصناعات إذا على أساس احملتول التكنولوجي، حيث تتخٌصص الدكؿ اؼبتقدمة يف الصناعات          

ذات اؼبستول التكنولوجي العارل مقابل زبٌصص الدكؿ، اليت نقلت ؽبا بعض الصناعات، يف تلك األدسل  (أك فركع منها)
تكنولوجيا، أم ذات التكنولوجيات التقليدية مثل صناعة النسيج، الصناعات الغذائية، إنتاج بعض قطع الغيار  

 4.صناعات التجميع مثل السيارات
 من اؼبوجة)  حديثة التصنيعفالدكؿ  على حسب طريقة  نقلها،ا الدكؿ النامية من نقل التكنولوجياستفادةزبتلف 

 التكنولوجيات اغبديثة عن طريق شراء الًتاخيص من الدكؿ اؼبتقدمة كاليت نقلت ، تايواف، سنغافورة، كوريا اعبنوبية(األكذل
يرجع قباح الدكؿ اآلسيوية إذل طبيعة  .تكنولوجيةك التكنولوجيا كبناء قاعدة صناعية باكتساب ظبح ؽبا ،خبلؿ السبعينات

 إذ رٌكزت على استهداؼ بعض القطاعات الرائدة 5،السياسات الصناعية اليت انتهجتها يف بداية مرحلتها التنموية
كما أدت سياسات توجيو االستثمار األجنيب .لتطويرىا، من خبلؿ ضبايتها أكال ٍب نقلها تدرهبيا إذل األسواؽ اػبارجية

      تنتقلأف استطاعت تلك الدكؿ إذ، اؼبباشر كبو قطاعات معينة دكرا حاظبا يف تطوير الصناعات كتوفَت شركط النجاح
 االستثمار بُت بفضل التكامل الذم خلقتوكثيفة رأس اؼباؿ كالتكنولوجيا  من الصناعات كثيفة العمل إذل الصناعات

  6.األجنيب كالقدرات احمللية

                                                           
1
 .58-57ص .الشركة العاؼبية للكتاب.  نحو رؤية جديدة:االقتصاد السياسي للعولمة كالتكنولوجيا :(2004)ؿبمد عبد الشفيع -  

2
 .269 عبد الغفار، مرجع سابق، صىناء - 

3
 .360، ص ، مرجع سابقىوشيار معركؼ-  

4
 .عباس غارل، مرجع سابق - 

5
 .، اؼبعهد العريب للتخطيط، الكويت11، السنة 111ؾبلة جسر التنمية، العدد ".  السياسات الصناعية في ظل العولمة "(2012)بلقاسم العباس  - 

 .84أكيوز ، مرجع سابق، ص  يلماظ- 6
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 تقـو الشركات اليت السبلسل العاؼبية للقيمة اؼبضافة،سيوية عرفت كيف تستفيد من آل الكثَت من الدكؿ اإف
كما ، قد جذبت تلك الدكؿ اؼبراحل األىم من العملية اإلنتاجيةؿ .من اؼبواقع على العديد متعددة اعبنسيات بتقسيمها

مستول معُت           ب تكتساستطاعت أف كؽبذا 1السبلسل،ىا ضمن تلك عمن إمكانياهتا لتحسُت موؽطٌورت أهنا 
ظل  مكانياهتا التكنولوجية يفإل بفضل تطويرىا  النامية، ترفع من مهارات عماؽبا أفضل من باقي الدكؿكأف التكنولوجيا من

 أف ف يبك، ضمن شبكات اإلنتاج الدكليةة األجزاء كثيفة العماؿ يفشاركةادلف  إ.إليهاأك اؼبنقولة  التكنولوجيات اؼبتاحة
 الوطنية من اؼبشاركةاالقتصاديات كحىت تتمٌكن ،  للدكؿ النامية اليت ىي يف مراحلها األكذل من التصنيعبالنسبة اربقق فوائد

  التنافسيةكاالبتكار جوىر السياسات الصناعية ؿ من عليها أف ذبعمردكدية، يف السبلسل عالية القيمة اؼبضافة كاألكثر 
               كما هبب زيادة حضور الشركات الوطنية العارل،كأف ذبذب االستثمارات كبو القطاعات ذات اؼبعامل التكنولوجي 

 2. الدكلية لبلبتكاراتالشبكاتيف 
 تطوير الكفاءات التكنولوجية للدكؿ النامية كتعديل تخّصصها : الفرع الثاني

استفادت الدكؿ النامية اليت اندؾبت يف شبكات اإلنتاج الدكلية من ربسُت قدراهتا التكنولوجية كالبشرية كاإلنتاجية 
كمنو ربسُت مشاركتها يف التجارة الدكلية، من خبلؿ زيادة صادراهتا من اؼبنتجات التكنولوجية كربقيق الكثَت من اؼبكاسب 

كلكن، ىل يعٍت ذلك أهنا خرجت عن التقسيم الذم كضعتو الدكؿ اؼبتقدمة للعمل . من اندماجها يف االقتصاد العاؼبي
 على اؼبستول الدكرل؟ كأصبحت زبتار طريقة اندماجها يف االقتصاد العاؼبي، كمنو ربٌدد بنفسها اؼبكاسب من االندماج؟

لقد ساىم انتشار شبكات اإلنتاج الدكلية كنقل التكنولوجية إذل دكؿ  :نقل التكنولوجيا كتمايز الدكؿ النامية: أكال
الًتاتبية   إفMucchielli (1979).3  كLassaudrie-Duchène العادل يف إهباد تراتبية اقتصادية على اؼبستول الدكرل،

الكفاءة التجارية كالتخٌصص القطاعي : االقتصادية الدكلية  ىي امتداد لفكرة تراتبية اؼبزايا النسبية، كاليت تستند إذل معيارين
للمبادالت، كبدمج ىذين اؼبعيارين فإف التقسيم الدكرل للعمل يبتعد قليبل عن مبوذج توزيع األنشطة بُت الشماؿ كاعبغرايف 

 : تصبح ميقسمة إذل ؾبموعات كالتارلتفإف االقتصاديا كاعبنوب، ك عند األخذ يف االعتبار شركط العرض كالطلب،
 :كتضم ؾبموعتُت من الدكؿ :الدكؿ الصناعية- 1

 :  الدكؿ الرائدة، كتتمٌتع  ىذه الدكؿ باػبصائص التالية-أ
  استثمارات يف البحث كالتطوير، كرأس ماؿ بشرم : شركط العرض)مزايا مطلقة على اؼبستول الدكرل

 .(عاؿ التأىيل
 صادرات كثيفة العمل اؼباىر كالتقدـ التقٍت. 

 :الدكؿ الوسيطة، كتتمٌتع بػػػخصائص مهمة كلكن أقل أنبية من الفئة األكرل -ب
  (سوؽ ؿبلية عالية القدرة الشرائية، كطلب إقليمي مرتفع: شركط الطلب)مزايا نسبية. 
 فائض يف اؼببادالت كثيفة العمل اؼباىر  كاحملتول التكنولوجي مع الدكؿ النامية. 
 عجز يف اؼببادالت كثيفة العمل اؼباىر كاحملتول التكنولوجي مع الدكؿ الرائدة. 

 : كلكنها ال تتمتع بنفس اػبصائص، حيث أصبحت متمايزة كالتارل :الدكؿ النامية- 2

                                                           
1 -

 OCDE , (2007) Document de réflexion : les échanges, l’innovation et la croissance. Forum mondial de l’OCDE, 

Dirigé par le Secrétariat de l’OCDE, 15-16 octobre, Paris. 
2 -
  Osvaldo, R.V. Op.Cit. 

3
 -Lahmouchi, M.(2003-2004) : Compétitivité industrielle au Maroc : Aspects  méthodologique, Eléments théorique 

et Essai d’analyse empirique. Thèse de doctorat, Université Mohammed V- Agdal, Rabat, Maroc. p.84. 
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 : الدكؿ حديثة التصنيع، كتتمٌيز بػػػػػػػػ-أ
  (البفاض تكاليف األجور، ارتفاع اإلنتاجية، عمل عاؿ التأىيل: شركط العرض)مزايا نسبية. 
 عجز يف اؼببادالت كثيفة العمل كالتكنولوجيا مع الدكؿ الصناعية . 
 تصدير اؼبنتجات اؼبصٌنعة إذل الدكؿ الصناعية ك إذل الدكؿ النامية األخرل. 

 : كتتمٌيز بػػػػػػػػػػػ Les Pays Relais) ) ؽبا ةالدكؿ اؼبستخلف -ب
  (شركط الطلب)مزايا مطلقة على اؼبستول اإلقليمي. 
 تصدير اؼبنتجات اػباـ إذل الدكؿ اؼبصٌنعة. 
 تصدير اؼبنتجات الصناعية إذل الدكؿ النامية. 

 : الدكؿ األقل مبوا، كتتمٌيز بػػػػػػػ-ج
  (امتبلؾ اؼبوارد الطبيعية: شركط العرض)مزايا نسبية. 
           تصدير اؼبنتجات اػباـ كاستَتاد اؼبنتجات الصناعية يف إطار التقسيم الدكرل التقليدم للعمل

 .بُت الشماؿ كاعبنوب
إف الدكؿ الوسيطة كالدكؿ اؼبستخلفة للدكؿ حديثة التصنيع تتحٌدد مزاياىا على حسب اذباه عبلقاهتا التجارية 

قق فائضا مع الدكؿ األقل تطٌورا منها، بينما ربقق عجزا مع الدكؿ األكثر تطٌورا، كبالتارل فإف اؼبزايا النسبية          إذ ربي
 تفٌضل ربليل التخٌصص يف إطار 1أك اؼبطلقة تتحٌدد على حسب اختبلؼ األسواؽ اػبارجية، ؽبذا فاؼبقاربات اغبديثة

 .على اإلطار الكلي (أك حىت اإلقليمية)العبلقات التجارية الثنائية 
 ما يساىم يف انتقاؿ إف: لدكؿ الناميةؿ  التكنولوجيةكفاءاتاؿ البحث كالتطوير كالرفع من أنشطةتدكيل : ثانيا

 توٌسعت ىذه ، إذكالتطوير عرب العادل  البحثأنشطة ىو توٌسع ظاىرة انتشار توطُت ، بُت الدكؿأكثرالتكنولوجيا 
          أنشطتها البحثيةكلركز ًب الشركات متعٌددة اعبنسيات بعد أف كانت .الظاىرة بشكل خاص خبلؿ التسعينات

الدكؿ اليت سبتلك من اؼبؤىبلت العلمية كالبشرية             جزءا منها يف كبشكل متزايد  توٌطنيف دكؽبا األصلية، أصبحت
 إف ىذا التطٌور ىبص بشكل أكرب الشركات الكبَتة، كلكن يف عدد ؿبدكد            2.ما يبٌكنها من استيعاب تلك األحباث

تقـو بأنشطة البحث كالتطوير يف الدكؿ اؼبضيفة ألغراض تلك الشركات كانت . من اجملاالت كبدرجة تدكيل ضعيفة
 مراكز فإفمنو ك ، منتجات للسوؽ العاؼبيةرأصبحت تستهدؼ منو تطومٍب  ،التكٌيف مع متطلبات األسواؽ احمللية

 ما قامت            مثل3، تتخٌصص يف تطوير منتجات عالية التكنولوجيا، أصبحت الناميةالدكؿالتطوير اؼبوطٌنة يف كالبحث  
كذلك               للشركة،التطوير اؽبندية التابعةكالبحث  يف مراكز تطوير ؿبركات الطائراتب جنراؿ الكًتيك بو شركة

 كسهولة ،من التشريعات الصارمة يف البلداف اؼبتقدمة ىٌربتؿحيث تسعى الشركات من خبللو ا الصناعات الدكائية يف
. يف السوؽ العاؼبية  يف الدكؿ النامية  قبل إطبلؽ اؼبنتجاتالسريريةاء االختبارات رجإ

                                                           
1 -

Lahmouchi, M. Op.Cit. p.85. 
2
 -Lallement,R . Mouhoud, E.  M. et autres (2002) « Polarisation et internationalisation des activités  d’innovation : 

incidence sur la spécialisation technologique des nations »Revue Région et développement. N° 16. pp17-54. 

3
 .مرجع سابق، (2002) كالتنميةللتجارة مؤسبر األمم اؼبتحدة  - 
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                 اؼبعرفة ألنو يتضمن مستول كثيف من 1، قابلية للتجزئةاالقتصاديةيعترب البحث كالتطوير أقل األنشطة 
      كؽبذا قبد أف تدكيل تلك األنشطة يكوف كبو عدد قليل ، كثيفا بُت اؼبنتجُت كاؼبستعملُتمعرفياتبادال كاليت تتطلب 

 فهي   ؽبذا ،كالتطوير   دكؿ إنفاقا على البحثعشرةر ث تعترب كوريا اعبنوبية كالصُت من بُت أؾ. من البلداف النامية
تعترب الواليات اؼبتحدة األمريكية كالياباف كدكؿ غرب ك 2 العاؼبية، جذبا ؼبراكز البحثالدكؿ الناميةأكثر  من بُت تعترب

متعددة  الشركات  تقـو3. المتبلكها أقطاب حقيقية لبلبتكارالبحثيةأكركبا أكرب مصدر كمستقبل لبلستثمارات 
حيث قامت شركات ،   بنقل جزء من أنشطتها البحثية إذل دكؿ أخرل أيضاسيويةآل للدكؿ حديثة التصنيع ااعبنسيات

قامت شركات ىندية باالستثمار يف كل ، ككسنغافورية كتايلندية باالستثمار يف اؽبند يف ؾباؿ الربؾبيات  كماليزية ةكورم
  .سنغافورةكأبو ظيب كمن الصُت 

نشر اؼبعارؼ بُت كيف  ،يساىم نقل أنشطة البحث كالتطوير إذل الدكؿ النامية يف تأىيل الكفاءات العلمية
فتح ال م ،تدكيل أنشطة البحث كالتطويرإف . بتكارالباحثُت ك التقنيُت، خاصة إذا كاف بالتنسيق مع النظاـ الوطٍت لبل

، كقد يبٌكن من تعزيز القدرات الباب فقط أماـ نقل التكنولوجيا، كلكن أيضا أماـ ابتكار التكنولوجيا نفسها
فق يف االرتباط بشبكات االبتكار العاؼبية   4. التكنولوجية للبلداف اؼبضيفة، كما قد يوٌسع الفجوة مع البلداف اليت زبي

          ة اعبديد يف صيغتوخلق التقسيم الدكرل للعمل لقد: نقل التكنولوجيا كتعديل تخّصص الدكؿ النامية: ثالثا
 كلكن على أساس منتجات ضعيفة التكنولوجيا ة، ليس على أساس مواد أكلية كمنتجات صناعي5،"تراتبية تكنولوجية"

  أصبحت كبدخوؽبا ،دبعٌت أف الدكؿ اليت كانت تتخٌصص يف إنتاج كتصدير اؼبواد األكلية. كأخرل عالية التكنولوجيا
ة   األقل كثافة تكنولوجي، كلكنالتكنولوجية اؼبنتجات يف  اؼبنتجات الصناعية اؼبنمطة ٍب تتخٌصص يفمرحلة التصنيع

.  مقارنة بالدكؿ اؼبتقدمة اليت تتخٌصص يف اؼبنتجات عالية التكنولوجيا
أنو بالرغم من أف اؼبنتجُت يف الدكؿ النامية   Crossman et Helpman (1991)6 لقد أظهرت دراسة كل من

  بفضل تفٌوقهم التكنولوجي كالبشرمك ،يف ىذه الدكؿ   فإف اؼبنتجُت،رة يف الدكؿ اؼبتقدمةؾتب اؼبنتجات ادل تقليديبكنهم
ياة للمنتج اؼبطٌور عديدة حل حبيث كبصل على دكرات ،يبكنهم إدخاؿ ربسينات على نفس اؼبنتجات بشكل مستمر

انتقاؿ  كمنو فإف ،لبلبتكارات يف العادلاآلرل ؽبذا فإف الباحثاف يستبعداف االنتشار . األصليةمتداخلة مع  دكرة حياتو 
إف انتقاؿ التكنولوجيا ال يتسم باغبرية اليت افًتضها مبوذج دكرة  . صناعة متكاملة ليس أكيداؾ إذل الدكؿ النامية اإلنتاج

إذل إبطاء عملية إغبلؽ   قد أدل، الصناعيةاالقتصادياتكارتفاع معدؿ البطالة يف  النمومعٌدالت ضعف حياة اؼبنتج، ؼ
، مٌكن الدكؿ دل تنص عليو النظرية التكنولوجية الذم الدكلية، ك إف انتشار حلقات اإلنتاج7. للزكاؿاآليلةصناعاهتا 

، كقبل كصوؽبا إذل مرحلة الزكاؿ يف التجارة الدكلية ال تزاؿ دينامكية (أجزاء منها)يف إنتاج منتجات النامية من اؼبشاركة 

                                                           
1
استعراض عاـ، نيويورؾ، ، تقرير االستثمار العاؼبي".  الشركات عبر الوطنية كتدكيل البحث كالتطوير " (2005) مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة كالتنمية - 

 . جنيف

2
 .اؼبرجع نفسو-  

3 - Lallement,R. et autres. Op.Cit. 
 .مرجع سابق، "الشركات عرب الوطنية كتدكيل البحث كالتطوير " (2005) التنمية مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة ك - 4

5
- Madeuf, B. (1980) « Le transfert  de technologie et la nouvelle DIT » .Revue d’économie industrielle. Vol 14. 

pp. 87-93. ًب تطوير فكرة الكاتب كفق اؼبعطيات السابقة 
6
- Lallement,R. et autres. Op.Cit.  

7
 .مرجع سابق،(2002)التنمية كمؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة   - 
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يف التقسيم  ىاع قد حٌسنت من موؽ، اليت عرفت كيف تستفيد من تلك اغبلقات النامية الدكؿإف. يف الدكؿ اؼبتقدمة
كليس ، ًب يف إطار إسًتاذبيات الشركات متعددة اعبنسيات  ألف ذلك،من زبٌصصها  دل تعٌدؿمع أهنا ،الدكرل للعمل

 (اؼبركز) اؼبتطٌورة التقسيم الدكرل للعمل بُت الدكؿ جوىر كبالتارل بقيت يف إطار ،(تليب حاجات ؿبلية) كمنتجات ؿبلية
 صاحبت تطٌور التقسيم الدكرل للعمليات اإلنتاجية  دينامكية زبٌصص الدكؿ الناميةإف .(اؽبامش)كالدكؿ األقل تطٌورا 

 ت قد استفاد، كرغم أف بعض الدكؿ(أم يف ظل األدكار اعبديدة لدكؿ اؽبامش ضمن جوىر التقسيم الدكرل للعمل)
فإف  ،يف ربسُت زبٌصصها مقارنة بوضعيات سابقة (سيوية بشكل خاصآلالدكؿ ا)  إليها التكنولوجيا عمليات نقلمن

 استدراكا تلك الدكؿ قد حققت  أفألف ما حدث ىو ،  زبٌصص الدكؿ الصناعيةتنافس ليس معناه أهنا أصبحت ذلك
  1.كليس تكنولوجيااقتصاديا 

يف اغبقيقة هبب التمييز بُت مفهـو التخٌصص كتقسيم العمل بُت الدكؿ، كبُت إعادة توزيع األنشطة الصناعية 
  إذ أف التقسيم األكؿ ييقصد بو حسب النظريات الكبلسيكية 2.بُت عدة أقاليم يف إطار الشركات متعددة اعبنسيات

 .  كأف زبضع لقراراتو كخياراتو كوحدة مستقلة،أف تنتمي األنشطة للفضاء االقتصادم يف إطار اغبدكد اإلقليمية لكل بلد
 فييقصد بو أف تنتمي األنشطة الصناعية للفضاء االقتصادم الذم تنشط فيو الشركات متعددة ،أٌما التقسيم الثاشل

اعبنسيات، كالذم يضم عدة أجزاء من الفضاء اعبغرايف لعدة دكؿ، كبالتارل فهو يعترب إعادة توزيع لؤلنشطة كليس 
زبٌصصا مستقبل، كمنو فإف القرارات اؼبتعلقة بتلك األنشطة تكوف خاضعة إلرادة الشركات التابعة ؽبا، كليست خاضعة 

 .للدكؿ اليت تنشط داخل إقليمها
  يف ىذا االذباه.أف التخٌصص التكنولوجي ىو ثابت عرب الزمن بالنسبة عبميع الدكؿ تقريباأكدت عدة دراسات 

جملموعة            1990 -1850  بدراسة اػباصية الًتاكمية للتخٌصص التكنولوجي خبلؿ الفًتة Vertova  (1999)3قاـ 
من الدكؿ، كذلك باختبار العبلقة بُت مؤشر اؼبيزة التكنولوجية الظاىرة يف الزمن االبتدائي جملاؿ تكنولوجي معٌُت، كالزمن 

كقد أكدت النتائج الطابع الًتاكمي للتخٌصص التكنولوجي للدكؿ على طوؿ الفًتة، إذ تقٌوم الدكؿ زبٌصصها . النهائي
 بريطانيا  ،كل من الواليات اؼبتحدة األمريكيةكقد عرفت . التكنولوجي يف اجملاؿ الذم كانت سبتلك فيو مزايا من البداية

               بينما عرفت كل من إيطاليا كالياباف تعديبل نسبيا ،أؼبانيا درجة ثبات عالية يف زبٌصصها التكنولوجي كفرنسا
 يف حُت أف درجة ،(يف كقت مبكر للتكنولوجياحقيقيا خاصة بالنسبة للياباف الذم عرؼ استدراكا )ا ـيف زبٌصصو

ىي الدكؿ حديثة التصنيع ، كتعديل التخٌصص تعترب قوية بالنسبة للدكؿ اليت ىي يف حالة استدراؾ سريع للتكنولوجيا
ىناؾ إذا ارتباط بُت التخٌصص التكنولوجي للدكؿ كبُت زبٌصصها الدكرل، إذ تتكٌوف لدل . تايوافكمثل كوريا اعبنوبية 

 كألنو من الصعب نقل مقٌومات اإلنتاج 4الدكؿ نقاط قٌوة كنقاط ضعف يف قطاعات معٌينة سبيل إذل التوٌطد عرب الزمن،
إف اؼبنافسة العاؼبية حسب . كالتطٌور اؼبعريف بُت البلداف، فإف ذلك ييؤدم إذل تعميق التخٌصص التكنولوجي لكل بلد

Porter تدفع الدكؿ إذل الًتكيز على نقاط سبٌيزىا على اؼبستول الدكرل، ؽبذا قبد كمهما زادت درجة تدكيل األنشطة 
التكنولوجية، فإف الدكؿ األكثر تقدما ستحتفظ بتلك العالية كاؼبعٌقدة تكنولوجينا، كتنقل األقل كثافة تكنولوجية                

                                                           
1 -

 Lemoine, F. et Unal- Kesenci, D. (2003) « Insertion internationale et transfert de technologie : les cas comparés 

de la Turquie de l’Inde et de la Chine ». Revue Région et développement. N°17. pp.13-47.       
2
- De Bernis, G.D. Op.Cit. p .  980 .  

3
- Lallement, R. et autres. Op.Cit. 

4
 .63ص .، مرجع سابقؿبمد عبد الشفيع-  
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، ككلما تسارعت عمليات االبتكار يف الدكؿ (نظرا لعدـ أنبية االحتفاظ جبميع األنشطة )إذل الدكؿ األقل تطٌورا 
 . اؼبتقدمة  كلما كاف نقل األنشطة التكنولوجية للدكؿ األخرل أسرع، كلكن يبقى يف نفس اإلطار

   ظهور منتج جديد يف بلد دكف غَته أك قبل غَتهأفأكضح ربليل مبوذج الفجوة التكنولوجية كدكرة حياة اؼبنتج، 
رأس اؼباؿ البشرم، كعندىا يستأثر البلد اؼببتكر مستول كفاءة كيف سببو الفوارؽ يف القدرات العلمية كالتكنولوجية 

فكلما . باؼبراحل األىم يف ربقيق األرباح من دكرة حياة اؼبنتج، كما أنو وبٌدد شكل التجارة بينو كبُت البلداف اؼبستوردة
تأخرت الدكؿ يف اللحاؽ باؼبستول التكنولوجي للبلد اؼببتكر أك دكف أف تكوف ىي أيضا ميبتكرة، فإهنا ستبقى ضمن 

ؽبذا فإف البلداف اؼبستوردة للتكنولوجيا كغَت القادرة             . اؼبراحل األقل مردكدية كبالتارل األقل أنبية يف التبادؿ الدكرل
 .   على إنتاجها، لن ربقق مكاسب كبَتة مقارنة باؼبكاسب اؼبتوفرة على مستول األسواؽ الدكلية ككل

 مركزا إلنتاج اا أصبحتـ مؤشرات التجارة الدكلية أنو كاليت تبٌُت 1 كاؽبند، الصُتٌبذبربا الصدد نورد يف ىذ
  اؼبنتجات تلكا لعمليات ذبميعـؿ استقطابوبفضا من اؼبنتجات التكنولوجية ـ ارتفعت صادراتو، إذالتكنولوجيا

            اؼبستوطنة فركع الشركات متعددة اعبنسيات  إف.  اؼبنتجات التكنولوجيةؼببادلةيف الشبكات الدكلية نبا جاكاندـ
 كتسيطر التكنولوجية من ؾبموع صادرات الصُت من اؼبنتجات %72 حوارل 2001سنة يف  يف الصُت كانت تغطي

ة            كبالتارل كانت الصادرات الدينامكية للصُت ىي عبار، (أجزاء اؼبنتجات) التكنولوجية ا من كارداتو%74على 
منتجات ؿؿ مستورد صاؼىي إذا، الصُت إف  .عن مبادالت داخل ؾبموعة فركع الشركات متعددة اعبنسيات

   كمع ذلك استطاعت أف تندمج بشكل أفضل يف التقسيم الدكرل للعمل، حيث2،التكنولوجيا كليس مصدرا ؽبا
جبانب البحث الصُت  اىتمت . يف اكتساب كتطويع التكنولوجيات اؼبستوردةمن فرص إعادة توطُت اإلنتاج استفادت

ٍب عملت على تطويرىا باالعتماد على ، على التكنولوجيات اؼبستوردة كاعتمدت يف تصنيعها  اػبمسينياتذكالتطوير من
 كمن ٍب طٌورت قدراهتا احمللية على التجديد كتكييف (اليت اىتمت بتأىيلها لتكوف ذات مستول عاؼبي)  البشريةىبلهتامؤ

   الصُت قباحات ىامة يف تطوير العلـو كتكنولوجيا الدفاع اغبريبتحقق. التكنولوجيات اؼبستوردة للمتطلبات احمللية
 الستقطاب أكرب الشركات كحديثة التكنولوجيا  منطقة صناعية عالية، كما استحدثت طبسُتضاءالفكتكنولوجيات 

أصبحت الصُت من أكرب البلداف اؼبتلقية لبلستثمارات األجنبية بعد الواليات اؼبتحدة . العاؼبية اؼبنتجة للتكنولوجيا
 يف إطار تعمل، ك إذل منتجات جديدةأحباثهاج ائربويل نت حاالت كثَتة، يف يف ـبابرىا،  كما قبحت3األمريكية،

ال تقل التجربة اؽبندية أنبية .  صينيةخًتاعاتعلى تطوير منتجات ذات عبلمات ذبارية صينية من اإسًتاذبية جديدة 
عن سابقتها، إذ رٌكزت اؽبند على الدكائر اؼبتكاملة اليت ىي أساس صناعة أجهزة اإلعبلـ اآلرل كالربامج نظرا             

أقامت اؽبند مناطق تكنولوجية للربؾبيات، كأصبحت أكثر مناطق العادل . ؼبا سبتلكو من رأس ماؿ بشرم مؤىل كمدرب
جاذبية لبلستثمارات العاؼبية يف الربؾبيات، كما أهنا دخلت سوقا جديدة كىي إدخاؿ البيانات لصاحل شركات عاؼبية                           

كاليت تندرج ضمن ظاىرة نقل  يف ؾباالت، البنوؾ، الطَتاف كغَتىا، بفضل تطٌور شبكات االتصاؿ كالبفاض التكاليف
 .الوظائف إذل داخل البلد، أك إسناد أنشطة األعماؿ إذل جهات خارجية
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                 ف التقسيم الدكرل للعمل اؼبفركض عليها عيبكنها اػبركج   الدكؿ النامية ال بفكرة أفإذا سلمنا
ما حققتو الدكؿ النامية األفضل اندماجا               فإف ، (كما جاء يف الفصل األكؿ) من طرؼ الدكؿ اؼبتقدمة يف جوىره

 اؼبوقع  عن ربسُت التخٌصص كتعبَتفكرة تعديل كبالتارل يبكن قبوؿ يف االقتصاد العاؼبي ىو ربسُت ؼبوقعها ضمنو،
 فكرة ضركرة  Hla Myint1 لقد رفض .(منتجات صناعية حسب الكثافة التكنولوجية) ضمن التقسيم اعبديد للعمل

كعملية التنمية الشاملة يف الدكؿ النامية، إذ أف ما حدث يف كثَت  (التكنولوجية)االرتباط بُت زيادة الصادرات الصناعية 
من تلك الدكؿ، ىو مبو اقتصادم دكف أف يتبعو تغٌَت نوعي كحقيقي يف اؽبياكل اإلنتاجية، ما نتج عنو زيادة يف التبعية 

فحىت كإف ًب نقل التكنولوجيا إذل الدكؿ النامية، فإنو من الصعب نقل منظومة اإلنتاج  .التكنولوجية األجنبية
التكنولوجي، كاليت ىي أساس التخٌصص التكنولوجي،  كمنو ستتعمق اؽبوة بُت ؾباالت زبٌصص الدكؿ اؼبتقدمة كؾباالت 

  النامية، خاصةالنجاحات اليت حققتها بعض الدكؿ أما إذا قبلنا فكرة تعديل التخٌصص، فإف. زبٌصص الدكؿ النامية
 توحي بأنو ردبا ، احملليةاعبهود يف ؾباؿ تطوير بعض التكنولوجيات بفضل تكامل التكنولوجيات اؼبنقولة ؽبا كاآلسيوية،
ف لن إ حىت ك، كمنو قد وبدث تعديبل يف زبٌصصها التكنولوجي مستقببل، تلك الدكؿ تكنولوجيا يف استدراكاسيحدث

 ضبايةضمن اتفاقيات العالية  اليت فرضت حصارا على نقل التكنولوجيات ، الدكؿ اؼبتقدمة زبٌصصتصل إذل مستول
.   حقوؽ اؼبلكية الفكرية يف إطار اؼبنظمة العاؼبية للتجارة

شبكات اإلنتاج الدكلية قد ب ارتبطت الدكؿ النامية اليت  سواء كاف ىناؾ تعديبل للتخٌصص أـ ال،  فإف
من بُت تلك اؼبكاسب، ربقيق مبو . ، كأف ربقق بعض اؼبكاسبيف االقتصاد العاؼبيبشكل أفضل أف تندمج  استطاعت

اقتصادم مرتفع كمستول أعلى من التشغيل بفضل زيادة االستثمارات األجنبية، التمٌرف على التكنولوجيات اغبديثة 
حىت كإف كانت تلك . كاكتساب اؼبهارات ربسُت مستول تصنيعها، زيادة حصصها يف األسواؽ العاؼبية، كغَتىا

اليت   الدكؿ من تلك  كضع أفضل اؼبكاسب يف إطار  نفس مكانتها يف العبلقات االقتصادية الدكلية، كمنو كانت  
    .بقيت خارج دينامكية االستثمار األجنيب كالتجارة  الدكلية

وبمل تطٌور كربسن مكانة بعض الدكؿ النامية يف التجارة الدكلية يف طياتو عدة تناقضات بُت مظهره كجوىره 
فبالنظر إذل اؼبؤشرات الظاىرية، قبدىا أصبحت ؿبركا مهما للتجارة كاالستثمار الدكليُت، كانعكس ذلك على زيادة 

مشاركتها يف التجارة الدكلية كجذهبا االستثمار األجنيب، كخاصة تطٌورىا التكنولوجي، كلكن دل ىبرج ذلك التحٌوؿ         
 . (من التقسيم الدكرل اعبديد للعمل)يف جوىر عن إطار التقسيم الدكرل للعمل يف صيغة أكثر حداثة 

 

 

 

 

 

                                                           
1
. 364ص. ىوشيار معركؼ، مرجع سابق - 



"    تنمية القدرات التنافسية" في االقتصاد العالمي الكفء االندماج الثاني                                                          شركط لفصل ا
                                                          

132 
 

 تنمية القدرات التنافسية للدكؿ النامية: المبحث الرابع
إف سعي أم بلد كبو تنمية قدراتو التنافسية ال بد أف ينطلق من توفَت احملٌددات األساسية أكال، مثل توفَت مناخ 

األعماؿ بالنسبة للشركات الوطنية كاألجنبية، ضماف مناخ شفاؼ كتنافسي ؽبا، توفَت البٌت األساسية من كسائل اتصاؿ 
كلكن، دبا أف ضماف استدامة القدرة على التنافس يرتبط باؼبيزة التكنولوجية كالبشرية فإف الدكؿ النامية . اخل...كمواصبلت

المطلب )كالتكنولوجية  (المطلب الثاني)هبب أف ذبعل من بناء قدراهتا البشرية  (المطلب األكؿ)ضعيفة التكنولوجيا 
ؿبور سياساهتا الصناعية، ألف الدكؿ، كما رأينا يف اؼببحث السابق، اليت تتمتع بقدرات تكنولوجية كبشرية  (الثالث

 .كصناعية كانت األفضل اندماجا يف االقتصاد العاؼبي

الضعف التكنولوجي للدكؿ النامية : المطلب األكؿ 
إف الفوارؽ االقتصادية كالتجارية بُت الدكؿ اؼبتقدمة كالدكؿ النامية، مصدرىا الفوارؽ يف القدرات التكنولوجية 

 ستبقى بعيد عن االستفادة من تأثَتاهتا  الرفع من قدراهتا التكنولوجيةكىذا يعٍت أف الدكؿ اليت ال تستطيعبينهما، 
          انعكس ذلك على ضعف قطاعها الصناعي كمنو تنافسيتو  فقد 1للتكنولوجيا الدكؿ النامية مستوردا صافيا كألف. اإلهبابية

 .(الفرع الثاني)يف إنتاج التكنولوجيات اغبديثة مسانبتها  نظرا لضعف (الفرع األكؿ) يف األسواؽ الدكلية

التبعية التكنولوجية كالتنمية الصناعية في الدكؿ النامية : الفرع األكؿ
نتجت التبعية التكنولوجية للدكؿ النامية من التحديات اليت فرضتها الدكؿ اؼبتقدمة كشركاهتا، كلكن أيضا            

 . من ضعف انتشار التكنولوجيا بتلك الدكؿ نتيجة لضعف تكامل القطاع الصناعي
  2:لقد فرضت الدكؿ اؼبتقدمة كاقعا اقتصاديا، من أىم مبلؿبو مايلي:   الواقع االقتصادم الجديدمالمح :أكال

 ؛سرعة التطٌور التكنولوجي كشل القدرة على اللحاؽ بالنسبة للدكؿ اؼبتأخرة- 
إذ ربتكر الشركات متعددة اعبنسيات االبتكارات من خبلؿ حقوؽ : تنامي االحتكار كاالنغبلؽ التكنولوجي- 

           باإلضافة  (أك ال تتنازؿ عنها)ة للدكؿ النامية ظاؼبلكية الفكرية كبراءات االخًتاع، اليت ال تتنازؿ عنها إالٌ بأشباف باه
 ؛ كبالتارل تزايد حدة االنغبلؽ التكنولوجي، اؽبندسة العكسيةعلىإذل كضع القيود 

 ؛زيادة أنبية االبتكار يف ربقيق القيمة اؼبضافة العالية- 
 .زيادة توجو االستثمارات كبو القطاعات التكنولوجية كاؼبعرفية على اؼبستول العاؼبي- 

 كعلى كيفية ،ك قد أثرت ىذه التغٌَتات على طريقة استفادة الدكؿ النامية من التكنولوجيات اغبديثة يف تنميتها الصناعية
. انتشارىا داخل االقتصاد

 3:ييعد انتشار التكنولوجيا يف الدكؿ النامية ضعيفا لؤلسباب التالية: ضعف تكامل النسيج الصناعي: ثانيا
 ؛ ييؤدم إذل ضعف اؼبنافذ اليت تنتشر عربىا التكنولوجياماضعف االرتباطات األمامية كاػبلفية للنسيج الصناعي،  - 
 كىذا يعٍت زيادة التبعية ، فبٌا ييضٌيق ؾباؿ االبتكار كتطبيقاتو،االعتماد على التكنولوجيا كاػبربات اؼبستوردة- 

 .التكنولوجية للدكؿ اؼبنتجة ؽبا
                                                           

1
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 1: عاملُت أساسيُت نباعن  التبعيةتنتج إذ 
  الفجوة اؼبوجودة بُت حاجات القطاعات اإلنتاجية كبُت القدرات العلمية كالتكنولوجية احمللية العاجزة

 ؛عن تلبية تلك اغباجات، فبٌا يستلـز االستَتاد اؼبستمر للتكنولوجيا من اػبارج
  ينعكس ضعف القدرات العلمية كالتكنولوجية احمللية على ضعف اؼبركز التفاكضي للدكؿ النامية          

 .يف مواجهة مصدرم التكنولوجيا، كىذا يهؤدم إذل قىبوؿ ما ييسمح نقلو كباألسعار اؼبفركضة
 سبٌثل ذلك يف كجود صناعات تقليدية ضعيفة التكامل 2 تكامل القطاع الصناعي،على عدـ انعكست األسباب السابقة 

تكنولوجيات ـبتلفة، إذ يصعب استيعاب ـبرجات صناعة ضمن مدخبلت صناعة أخرل، فبٌا ىبلق حلقات ؿستعماؽبا كا
 كظهور حلقات تكنولوجية متطٌورة سبثلت يف مؤسسات حديثة ،مفقودة يصعب معها ربقيق بناء متكامل للقطاع الصناعي

         تعاشل الدكؿ الناميةكما .  الوطٍتال توجد ارتباطات بينها كبُت النسيج الصناعي تأسست عن طريق اؼبشركع اعباىز
 كأنظمة اؼبعلومات كاؼبؤسسات ، بُت التطٌور العلمي كالتكنولوجي كاالقتصادم من جهةكبَت كاختبلؿمن حلقات مفقودة 

 3.اؼبسٌَتة ؽبا من جهة ثانية، فهناؾ أمواؿ كثَتة تصرؼ دكف أف ربقق األداء العارل

 في الدكؿ الناميةضعف إنتاج التكنولوجيا : لفرع الثانيا
يرتبط ىذا الضعف من جهة باالعتماد على استَتاد التكنولوجيا، كمن جهة ثانية بأسباب داخلية تتعلق بطبيعة  

 .السياسات الوطنية للتكنولوجيا كاالبتكار، كمنو ضعف نتائج البحث العلمي
يف رفع القدرات الصناعية عن طريق استَتاد التكنولوجيا من الدكؿ  األملإف  :اآلثار السلبية الستراد التكنولوجيا :أكال
 4: منها  قد أفرز العديد من اآلثار السلبية على الدكؿ النامية،اؼبتقدمة

 فإنو يصعب على الدكؿ النامية اغبصوؿ ، نتيجة الحتكار الشركات متعددة اعبنسيات لبلبتكارات التكنولوجية-1
         كز بشكل أساسي سبرإنتاج التكنولوجيا يف الدكؿ الصناعية مإف .  إالٌ بًتاخيص استخدامها كبأسعار مرتفعة،عليها

 كبصفة أساسية يف الشركات متعددة اعبنسيات اليت تسيطر بشكل كبَت على عمليات التطٌور ،يف الشركات اػباصة
:  كيًتتب على ذلك نتيجتُت،التكنولوجي على مستول العادل

 ؛أف نقل التكنولوجيا ىبضع ؼبنطق ربقيق الربح كاستمرار االحتكار : األكذل-
 كبالتارل فإف السيطرة على األسواؽ كاؼبنافسة ،يف إطار احتكار القلة أف إنتاج التكنولوجيا يتم  : الثانية-

           يكوف بشكل خاص عن طريق ذبديد اؼبنتجات كتنويعها بفضل التجديد التكنولوجي، كمنو فإف التكنولوجيا اؼبنقولة 
.  تظهر أنبية تنمية القدرات التكنولوجية احملليةعليوك. إذل الدكؿ النامية ىي األقل أنبية

  نتاج بيئة ليست مشاهبة لبيئة الدكؿ الناميةإذ أف إنتاج التكنولوجيا كاف ، االستَتاد العشوائي للتكنولوجيا-2
 ؽبذا فإف الفهم العميق للواقع االقتصادم كاالجتماعي يف الدكؿ ،ليب حاجات اجملتمعات الناميةم لن كبالتارل فإف االستَتاد
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  .73أدىم مهدم أضبد، مرجع سابق، ص -

 .   104- 103ىوشيار معركؼ، اؼبرجع السابق ذكره، ص - 2
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كمنو فإف الدكؿ  . كبالتارل التكنولوجيات اؼبناسبة اليت هبب إنتاجها أك استَتادىا، ىو الذم وبٌدد اغباجات اغبقيقية النامية
  1:النامية ستجد نفسها تستورد أجهزة

 ؛متقادمة تكنولوجينا ضمن صناعات تينتج سلعا مبطية يصعب إحداث تعديبلت مهمة عليها- 
 ؛تنتج سلعا تتعرض لتدىور مستمر يف معٌدالت تبادؽبا الدكرل- 
.  تعتمد على التكنولوجيات اغبديثةأكثر من سلع ،تنتج سلعا تتعرض للمنافسة الشديدة يف األسواؽ الدكلية- 

 2:مبٌيز ىذا الضعف على عدة مستويات:  أسباب ضعف إنتاج البحث العلمي كاإلبداع التكنولوجي:ثانيا
كذلك  ،مبٌيز نوعُت من السياسات، الطموحة كغَت الطموحة :على مستول السياسات العلمية كالتكنولوجية -1

 فهي اندفاعية من حيث شراء التكنولوجيات اغبديثة ،فحىت بالنسبة لؤلكذل. حسب اؼبوارد اؼبتوفرة  كتصٌور اؼبسؤكلوف ؽبا
السياسات نتج ضعف لقد . ضمنها كلكن دكف أف تأخذ اليقظة التكنولوجية مكانة متمٌيزة ،كمن حيث التكوين العارل

 فمعظم البحوث ال تزاؿ .  كعدـ ارتباطها بقطاع اإلنتاج،العلميالبحث عن غياب الرؤية الصحيحة كاؽبيكلية ؼبنظومة 
الستفادة من نتائج على ا القدرة احملدكدةكذلك ، كالتطبيقيةترٌكز على العلـو األساسية دكف االىتماـ بالعلـو التكنولوجية 

كتطوير القدرة الذاتية على توليد ، اليت ىي أساس بناء القدرة على البحث 3ضعف اؼبوارد البشرية، كالبحث العلمي
. مقطاع الصناعاؿ كالذم ينعكس على اؼبردكد التكنولوجي يف ،معارؼ جديدة

 البحث كالتطوير  أنشطةتيقدـ الكثَت من الدكؿ النامية على االستثمار يف: نتائج البحث العلميعلى مستول  -2
 كيرجع ضعف نتائج .اؼبؤسسات كاالقتصاد كاجملتمع ككلكحاجات  األحباث بُت تلك اتوافق دثتيحكلكن دكف أف 

  4:البحث العلمي إذل
 ؛عدـ التنسيق بُت اعبهات العلمية، فبٌا ييؤدم إذل تكرار نفس البحوث يف مراكز ـبتلفة داخل نفس البلد- 
 ؛ نتائج االبتكار كالتطوير ذبسيدعدـ تشجيع- 
اليت ربيد من طموح الباحثُت يف إجراء حبوث ك ،قلة كضعف اإلمكانيات التقنية كالتجهيزات العلمية اغبديثة- 

 ؛متقدمة، كاػبركج بالبحث العلمي من اغبلقة التقليدية
عدـ ثقة القطاع اإلنتاجي يف نتائج البحوث اعبامعية، فبٌا ييقلل من عزيبة الباحثُت على إجراء حبوث موجهة غبل -

 .مشاكل القطاع
إف ضعف االرتباط الديناميكي بُت تغٌَتات األجور كتغٌَتات  :على مستول تثمين  جهود الباحثين كالمؤىلين- 3

حيث قبد أف مداخيل  5اإلنتاجية  كعدـ تقييم العمل كفق الكفاءة، يقٌلل من التوجو كبو البحث ككبو التعليم نفسو،
اؼبتعاملُت يف األسواؽ غَت الرظبية ىي أضعاؼ ما يبكن للمختصُت يف مراكز التعليم كالبحث العلمي أف وبققوه يف فًتات 
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 .269، مرجع سبق ذكره، صىوشيار معركؼ-  
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كيبتد سوء االرتباط إذل النشاط الصناعي،  فعندما يكتشف اػبرهبوف بأف الدراسة دل تزكدىم دبؤىبلت كافية . طويلة
تتطابق مع متطلبات كظائفهم، كأف سنوات تعليمهم دل ربقق ؽبم مداخيل مناسبة، خاصة عند مقارنتها دبداخيل ذكم 

 . اؼبهارات األقل،  فإف ميلهم إذل ربسُت مستول تعليمهم يضعف

 : يبكن ذكر النقائص التالية،على ىذا اؼبستول: على مستول الهياكل -4
الصناعة أك غَتنبا هتتم بإدارة اؼبسألة التكنولوجية   التجارة أكٌبعدـ كجود أقساـ أك مديريات ضمن كزار- 

 ؛األجنبية بشكل جاد
.  عدـ كجود أقساـ على مستول اؼبؤسسات الصناعية هتتم باليقظة التكنولوجية مدعومة دبوارد بشرية متخصصة- 

  تنمية قدرات رأس الماؿ البشرم:المطلب الثاني
  (الفرع األكؿ)تتمثل تنمية القدرات البشرية يف كضع السياسات اؼبناسبة لبناء معارؼ ككفاءات صبيع أفراد اجملتمع 

كمنو ضماف ربقيق التمٌيز يف األداء، سواء على مستول األعماؿ اغبرفية البسيطة، أك يف اجملاؿ اإلنتاجي الواسع، 
 .(الفرع الثاني)كما هبب أف تكوف تلك السياسات ضمن سياسة كطنية شاملة .كغَتىا

 سياسة كأساليب تنمية الكفاءات البشرية:الفرع األكؿ
 الكتساب كتطوير التكنولوجيا اليت "القدرة المجتمعية"ترتبط عملية تطوير كفاءات كمهارات العنصر البشرم بتنمية 

ىي ؿبدد جوىرم الكتساب كتوليد اؼبزايا التنافسية، كبالتارل فإف تنمية تلك القدرة يكوف يف إطار سياسة ؿبٌددة األىداؼ 
 .ككفق أساليب تضمن تلك التنمية

 يهقصد باؼبعارؼ 1.إف قدرة األفراد ربٌددىا عناصر من اؼبعرفة الضمنية كالصروبة معنا :بناء القدرات المجتمعية: أكال
، كاليت يسهل تبادؽبا بُت األشخاص يف إطار عملية تعليم (ءمعرفة الشي) الصروبة اؼبعرفة اؼبتعلقة بالوقائع كاؼببادئ كالقواعد

ثل قدرة الشخص على تطبيق تلك القواعد كاؼببادئ بكفاءة عند اقباز  (معرفة الكيف )أما اؼبعرفة الضمنية . كتعٌلم فهي سبي
تتحٌدد مهارات الشخص بفضل امتزاج اؼبعرفة الصروبة كالضمنية، فاؼبعرفة الضمنية يتم اكتساهبا             . مهمة أك عمل ما

يف إطار عملية مبلحظة كفبارسة كاختبار، كتتحٌوؿ اؼبعرفة الصروبة إذل معرفة صباعية إذا تقاظبها أفراد اجملتمع، كتغلغلت            
إف بناء القدرات اجملتمعية إذا ىي عملية طويلة من التمٌرس كالتعٌلم باؼبمارسة كالتواصل مع اآلخرين داخل . يف اؼبؤسسات

" القدرة المجتمعية"مفهـو  إف أكؿ من أدخل . الشبكات االجتماعية، ترتبط يف مضموهنا دبفهـو القدرة على االستيعاب
إذ يغطي اؼبفهـو ، شرح معٌدالت مبو الياباف يف سنوات األربعينات كالستينات ؿ Rosovsky (1973)2 كOhzawaنبا 

اؼبفهـو يف هناية التسعينات من طرؼ   كقد عيٌوض.التعليمي، اؼبارل كالسياسي ك كفاءة النظاـ االقتصادممنها،عدة أبعاد 
   حرية التعبَت، اؼبسؤكلية، االستقرار السياسي:ة أبعادتكالذم يشمل س (حوكمة الدكؿ) 3"الحوكمة"ؾ العاؼبي دبفهـو فالب

كبالتارل فإف أم سياسة أك أسلوب لتنمية  ، سيادة القانوف، ؿباربة الرشوة،(القوانُت) جودة التنظيم ،كفاءة اغبكومة
 .الكفاءات هبب أف يهدؼ إذل تنمية القدرة اجملتمعية ككل

                                                           
1
 .10ك97ص . ، جنيف97 التقرير اػبامس، الدكرة"مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية كنمو العمالة كالتنمية" (2008)مكتب العمل الدكرل -  

2 -
 Nurbel, A et Ahamada, I . (2008/ 3) « Investissement direct étranger et développement :l’enjeu de la capacité 

d’absorption ». Monde en développement, N° 124, pp. 79-96. Dol : 10.3917/med.143.0079. 
3
  .مكتب العمل الدكرل، اؼبرجع السابق-  
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تيصٌمم البلداف سياسات ـبتلفة لتنمية اؼبهارات حبسب اختبلؼ : أىداؼ كتحديات تنمية الكفاءات البشرية :ثانيا
ظركفها االقتصادية كاالجتماعية، كاختبلؼ مستوياهتا من تلك اؼبهارات كالكفاءات، كلكن هتدؼ كلها إذل ربقيق 

 1 :األىداؼ التالية
تلبية الطلب على اؼبهارات من حيث اؼببلئمة كالنوعية، إذ يتعٌُت تطوير مهارات مبلئمة ألنشطة ؿبٌددة كتشجيع - 

التعليم اؼبستمر لتوفَت مستويات عالية من الكفاءات، كنسبة كافية من العماؿ اؼباىرين لتحقيق التكافؤ بُت عرض اؼبهارات 
 كالطلب عليها؛

 ؛ األكثر إنتاجية الصناعات إنتاجية إذلاألقلربٌوؿ العاملُت من الصناعات تسهيل - 
 ؛زيادة نسبة القوة العاملة إذل إصبارل عدد السكاف - 
  ؛زيادة فعالية القول العاملة يف الصناعات ذات اإلنتاجية العالية من خبلؿ التدريب اؼبنظم كاؼبستمر- 
خفض تكاليف التكٌيف، إذ تساىم سياسات التدريب يف زبفيض تكاليف التكٌيف مع التطٌورات التكنولوجية - 

اليت تقع على عاتق العماؿ كالشركات اليت تتأثر سلبا بتلك التغٌَتات، كاليت قد تؤدم إذل تقليص الشركات غبجم نشاطها 
 أك فقداف العماؿ لوظائفهم؛

الًتكيز على اؽبدؼ الديناميكي، كىو توليد التغٌَت التكنولوجي، كاالستثمار يف ؾباؿ التعليم كالتدريب لتحفيز - 
 .القدرة التنافسية باستمرار

 كألف من ظبات البلداف النامية اقًتاف النمو اؼبرتفع كاإلنتاجية اؼبرتفعة يف بعض القطاعات كاؼبناطق، كالبفاضها يف أخرل 
 2:لتطوير تلك المهارات تواجو تحٍد مزدكجفإهنا 

تلبية الطلب على مهارات أعلى يف القطاعات اؼبتنامية اؼبعتمدة على تكنولوجيات أعلى، كاؼبوٌجهة غالبا كبو - 
 التصدير؛

تطوير اؼبهارات لتحسُت اإلنتاجية، كدعم تنظيم األنشطة االقتصادية يف االقتصاد غَت اؼبنظم، إذ وبدي نقص - 
 .اؼبهارات من ازدىار القطاعات عالية اإلنتاجية كازدىار اإلنتاج احمللي باالنتقاؿ إذل األنشطة ذات القيمة اؼبضافة العالية

تتنوٌع تلك السياسات بُت التعليم الرظبي العاـ كبُت التدريب اؼبستمر، كترتبط          : سياسات تطوير المهارات: ثالثا
يف جوىرىا بعملييت التعليم كالتعٌلم، إذ يتولد عن االقًتاف بُت التعليم اؼبنهجي كالتدريب القدرة على االبتكار التكنولوجي 

 3:على فالتعليم يساعد
 ؛معرفة كيفية تطبيق التكنولوجيات اغبديثة، استيعاب التطٌورات النظرية كالتطبيقية كالدفع على تطٌورىا كنشرىا- 
 ذبميع كاستثمار اؼبعلومات اؼبتعلقة بالنشاطات االقتصادية، كحىت االجتماعية؛- 
 تطوير الكفاءات الفردية كبالتارل تعميق زبٌصص  العماؿ يف ـبتلف اجملاالت؛- 
 .توسيع التشابك اإلنتاجي دبا يساعد على تكثيف االرتباطات بُت الصناعات- 

 :  من أجل بناء القدرات اجملتمعية، فإف تطوير اؼبهارات يكوف عن طريق النظاـ التعليمي بشكل أساسي من خبلؿ
 : كىو التعليم الذم يسمح باكتساب اؼبعرفة بشكل مباشر كفق مراحل تعليمية معينة، كيشمل: التعليم النظامي- 1

                                                           
1
عولمة "ضمن اؼبؤسبر العلمي الدكرل " استراتجيات إدارة الموارد البشرية في ظل العولمة، مع اإلشارة لحالة البلداف العربية "(2012)فريد كورتل . - 

 .8ص ،اؼبكتب الدكرل للعمل، مرجع سابقك .39-1ص ص .جامعة جناف طرابلس، لبناف.  ديسمرب17-15" اإلدارة في عصر المعرفة
2
 .30صمرجع سابق،،  اؼبكتب الدكرل- 

3
 .303صىوشيار معركؼ، مرجع سابق، -  
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 إف عملية التعٌلم كبناء اؼبؤىبلت ىي عملية تدرهبية كطويلة األمد                :التعليم األساسي لبناء المؤىالت األساسية- أ
كنها أف تقفز على اؼبراحل إذ يضمن التعليم األساسي العاـ اكتساب اؼبؤىبلت األساسية، اليت ىي شركط أساسية . كال يبه

 كخاصة التقٍت منو، ييعزز قدرة 1فالتعليم دبراحلو الثبلث،. لتمكُت االقتصاد كاؼبنشآت من اكتساب التكنولوجيا كالتنويع
. الفرد كقابليتو الستعاب اؼبعلومات كاستعماؽبا، خاصة يف اجملاؿ اإلنتاجي، كاليت يبكن أف تًتجم إذل عمليات إبداع
 . فالتعليم ييسرٌع من عملية انتشار التكنولوجيا يف الصناعة، كبالتارل يستلـز استثمار حصة مهمة من اؼبوارد لتطويره

تيعترب اعبامعة مسؤكلة بصورة مباشرة عن عملييت اؼببادرة كالتطوير             : التعليم الجامعي كالتطّور التكنولوجي- ب
 فهي تتوذل إعداد الكفاءات اؼبتوسطة كالعالية اليت تساىم يف النشاط 2،(خاصة التقٍت)من خبلؿ التعليم كالبحث 

عندما وبدث التفاعل بُت البيئة اإلنتاجية كالنشاط األكاديبي تزكؿ . اإلنتاجي، كالقادرة على استيعاب التكنولوجيا
 أصبح ااالختناقات، كتتوسع قنوات االنتشار التكنولوجي ضمن شبكة معقدة، ككلما تكاملت حلقات تلك الشبكة، كلم

على الدكؿ النامية إذا، أف  .دبقدكر البلد اآلخذ يف النمو إخضاع مراحل اختيار كنقل كتطوير التكنولوجيا للقرارات الوطنية
، كبالتارل إنتاج مهارات قادرة            حبيث تصبح مراكز اسًتجاع معريف يف اجملتمع احمليط هباة اعبامعة، يف رساؿتعيد النظر 

 :فعلى اعبامعة فبارسة ثبلثة أنواع من التعليم.  كالبيئة اإلنتاجية بكفاءة عاليةمع متطلبات كمشكبلت اجملتمععلى التفاعل 
 اػبركج  كالذم يضمن للطالب اكتساب مؤىبلت معٌينة، إذ هبب :التعليم المنهجي أك الرسمي المستقر

 إذل ربديد الربامج بدقة لتصبح منظمات ،(الذم يشبو اؼبصنع للوصوؿ إذل اؼبنتج كىو الشهادة)عن اإلطار القدصل للتعلم 
 . كالعمل على اكتساهباالبلزمةىا يف خلق اؼبعرفة راؼتتفاعل صبيع أط
 كالذم يتحدد حباجات الوحدات االقتصادية، من أجل مساعدهتا على زيادة :التعليم غير المستقر 

 .قدراهتا على استيعاب التغٌَتات التكنولوجية
 كيضمن دكرات تدريبية للمتخرجُت لبلطبٌلع  كالتحٌكم يف اؼبستجدات العلمية اليت ؽبا :التعليم المستمر 

عبلقة مباشرة بوظائفهم، فبا يساعدىم كيبنحهم القدرة على إدخاؿ أساليب جديدة يف العمل، كبالتارل يساىم ىذا 
 .النوع من التعليم يف زيادة اإلنتاجية، كإهباد اغبلوؿ باستمرار للعمليات اإلنتاجية

كىو التعليم اؼبستمر أك مدل اغبياة، كالذم يساىم يف اكتساب اؼبعارؼ كاؼبهارات، خارج         :التعليم اإلضافي- 2
 اغبياة هبدؼيف كل مرحلة من  (اؼبقامة)األنشطة التدريبية اؼبتاحة " على أنو  اللجنة األكركبيةقتعرؼ. أك بعد التعليم النظامي

الذاتية أك بناء مؤىبلت سَتة  أك ربسُت اؿ كاؼبؤىبلت يف إطار تطٌلعات شخصيةكالكفاءاتتطوير كربسُت اؼبعارؼ 
 :  كالذم يكوف من خبلؿ3" مرتبطة بالعمل مؤىبلتاجتماعية أك

يلتحق األفراد باؼبراكز اليت  ، من أجل التغيَت كتعزيز التعٌلم الذاٌب: في مراكز متخّصصة أك الجامعاتالتدريب- أ
.       اخل...عن بعدالليلية، أك دبراكز التعليم  اؼبفتوحة، اعبامعات توفٌر دكرات تدريبية يف زبٌصصات معٌينة، أك باعبامعات

           دمات التعليميةاخلكصوؿ ك ، النتشار تقنيات اؼبعلومات أثر كبَت يف تطٌور نظم التعليم اؼبفتوح كالتعليم عن بعدإفٌ 

                                                           
1
 .73نوفل قاسم علي الشهواف، مرجع سابق، ص  - 

2
األدكار المرتقبة للتعليم المستمر في ظل " (2013)كأضبد عارؼ ملحم . 321،314-313، 310-309ىوشيار معركؼ، مرجع سابق، ص -  

 .أفريل 25-24جامعة الزرقاء  "الوضع االقتصادم العربي كخيارات المستقبل"ضمن اؼبؤسبر العلمي الدكرل التاسع " اقتصاد المعرفة
3 
-M’hanni, H.(2012) : Relever les capacités scientifiques et technologiques des pays du Maghreb : vers un nouveau 

défis pour la région. Document de travail, Association pour le développement de l’éducation en Afrique. Doc 

3.4.01. 
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 .إذل مبليُت األفراد الراغبُت يف التعٌلم أينما كانوا، كمهما تباعدت مواطنهم عن مصادر التعليم التقليدم يف بلداهنم
اح الفكرم كالثقايف كالتعليمي، كأصبح ت كمنو زاد االنف،ىو السائد يف معظم البلداف" التعليم مدل اغبياة"كأصبح مفهـو 

 (نوعيات متفٌوقة)أك العامل وبصل على اؼبعرفة يف أم مكاف كيف أم كقت، كمنو أصبحت تتوفر لدل الشركات  الفرد
         كىم اللذين يشغلوف األعماؿ األكثر أنبية 1،"عماؿ المعرفة" اسم Drucker, P.(1994) موارد بشرية أطلق عليها 

 .  مستويات أعلى من اػبربةكبو اؼبنتظم كالتوجو  التعليم اؼبستمر، بفضليف إنتاج القيمة اؼبضافة يف الشركات
إذل جانب التعٌلم يف مراكز التدريب، فالتعليم التطويرم للعاملُت أثناء : التدريب كالتعّلم في مكاف العمل- ب

 كمنو، فإنو  2،العمل يساىم يف تراكم خرباهتم، كينعكس ذلك على ربٌسن يف الكفاءة التكنولوجية كيف األسلوب التقٍت
استخداـ فبارسات العمل عالية األداء :* على الدكؿ النامية أف تشٌجع توسع التعٌلم كالتدريب يف مكاف العمل من خبلؿ

 .تنظيم التدريب أثناء العمل كخارج الشركة عن طريق مقدمٌي برامج التدريب* كاليت ربٌسن من اؼبهارات؛ 
إف ما يعيق عملية التطوير التكنولوجي يف الدكؿ النامية ليس فقط نقص كفاءة العنصر البشرم، كلكن أيضا ىجرة 

الكفاءات القادرة على إحداث ذلك التطوير، إذ تعاشل معظم الدكؿ النامية من ىجرة العماؿ اؼباىرين اللذين يبحثوف            
كتؤدم اؽبجرة إذل التأثَت على التنمية كعلى عائدات االستثمار يف تطوير اؼبهارات  . عن فرص عمل أفضل يف بلداف أخرل

من السكاف اغباصلُت على تعليم عاؿ، كما  %8  3فقد كصل تدفق اؼبهاجرين من البلداف النامية إذل البلداف اؼبتقدمة
 . يف بعض الدكؿ اإلفريقية%50ككدكؿ البحر الكارييب،   % 70كصل يف بعض البلداف  

 دمج سياسة تطوير المهارات في إستراتجية كطنية: الفرع الثاني
من أجل الوصوؿ إذل ىدؼ بناء الكفاءات، ال بد أف يتم ذلك يف إطار إسًتاذبية كطنية تضمن التنسيق           

 .  بُت ـبتلف اؼبشاركُت يف ربقيق ذلك اؽبدؼ
ال بد من أف تكوف سياسة كإسًتاذبية تطوير اؼبهارات  :تنسيق سياسة تطوير المهارات بالسياسات المرتبطة بها: أكال

متسقة مع سياسات الصناعة كالتجارة كالتكنولوجيا، إذ أف تنسيق تطوير اؼبهارات مع اعتماد تكنولوجيات جديدة 
فاالكتفاء باالستثمار . كاالنتقاؿ إذل قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، ييشكل ربديا جوىريا بالنسبة للدكؿ النامية

يف رأس اؼباؿ البشرم من شأنو أف ييؤدم إذل البفاض عائدات اكتناز اؼبهارات، بوجود عماؿ ذكم مهارات عالية دكف 
  4.توفٌر عمل  مناسب ؽبم، كما أف زيادة نقل التكنولوجيا كحده دكف إعداد العماؿ كاؼبديرين لن ييعطي نتائجو

 :للبلداف اليت حققت، أك يف طريق ربقيقها لبلستدراؾ التكنولوجي، اعتمادىا على ما يلي أكدت التجارب الناجحة لقد 
إذ أدت اغبكومات دكرا مهما يف النهوض بالصادرات كاالستثمار كنقل التكنولوجيا  :دكر الحكومات النشط -1 

 .كالتغيَت التكنولوجي كتنمية اؼبوارد البشرية، كقد صاغت اسًتاذبيات تنموية كطنية باعتبارىا إطارا للتنسيق بُت السياسات
 حيث استخدمت تلك البلداف اؼبنشورات العلمية اؼبتاحة، كاستعانت دبدربُت :سياسة تعّلم منفتح على الخارج -2

أجانب، كخاصة جذب الشركات األجنبية اؼبتخٌصصة يف التكنولوجيات اؼبتطٌورة، كإقامة عبلقات بينها كبُت الشركات 
 .احمللية، كتشجيع تلك الشركات على تقدصل التدريب

                                                           
1
 .كفريد كورتل، مرجع سابق. أضبد عارؼ ملحم، مرجع سابق-  

2
 .73نوفل قاسم علي الشهواف، مرجع سابق،ص  - 

3
 .85 اؼبرجع السابق، ص - 

4
 .100-99ص  اؼبرجع نفسو، - 
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كذلك باختيار القطاعات اليت تتيح الظركؼ األساسية ؽبا إمكانية النمو، كىي : النهج القطاعي في بناء القدرات -3
 .القطاعات ذات إمكانيات تعٌلم كبَتة تتيح االرتقاء يف سلسلة التعٌلم كالقيمة اؼبضافة

تعتمد عملية ربديد االحتياجات من اؼبهارات على الربط بُت الًتتيبات : نهج استباقي لتطوير المهارات -4
اؼبؤسسية كالسياسات الصناعية كاالستثمار، إذ أنو هبب توفَت اؼبعلومات يف كقت ميبكر للحكومات كمراكز التدريب 

ففي صبهورية كوريا مثبل، تصٌمم اغبكومة توسيعا تدرهبيا . كترصبتها إذل إمدادات دبهارات جديدة، يف الوقت اؼبناسب
للتعليم الرظبي، كالتدريب اؼبهٍت باالستناد إذل خطط تنمية صناعية، كقصد تدارؾ الفارؽ الزمٍت بُت االستثمار يف اؼبهارات 

 . كتكوين رصيد منها، تتبٌت اغبكومة سياسة تنمية اؼبوارد البشرية على التنبؤ بالطلب على اؼبهارات

نظرا لدكر اؼبهارات كاؼبؤىبلت التكنولوجية         : ربط بناء القدرات المجتمعية بدعم االستدراؾ التكنولوجي: ثانيا
يف االبتكار كالتنويع، فإنو من اؼبهم أف يقًتف تطويرىا بالتغٌَت التكنولوجي، ففي الوقت الذم تعمل فيو البلداف اؼبتقدمة 

 كييتيح التقليد كاالستثمار يف قطاعات 1.على دفع اغبدكد التكنولوجية إذل األماـ، زبطوا البلداف النامية كبو تلك اغبدكد
غَت تقليدية كتطبيق التكنولوجيات اعبديدة على ؾبموعة كاسعة من األنشطة االقتصادية، االنتقاؿ إذل ىيكل إنتاجي أكثر 

فالعماؿ اؼباىركف ىم أكثر استعداد لتعٌلم التكنولوجيات اغبديثة كتطبيقها،  كما يينشئ توافر عماؿ ماىرين . تعقيدا كتنويعا
حوافز ربث الشركات على استحداث تكنولوجيات كثيفة اؼبهارات، كمنو ربقيق مبو يف اإلنتاجية كالدخل كالقدرة التنافسية 

 .يف األسواؽ الدكلية
 تنمية القدرات التكنولوجية :  المطلب الثالث

ييقصد بالقدرة التكنولوجية مدل قدرة اجملتمع على حيازة التكنولوجيا كالتعامل معها كتطويرىا كتوليدىا، كيتم رفع 
القدرات الوطنية عن طريق نقل التكنولوجيا كتوطُت التكنولوجيا األجنبية، كاليت تعترب مهمة بالنسبة للدكؿ النامية     

 .(الفرع الثاني)كلكن أيضا عن طريق اعبهود الذاتية من خبلؿ سياسة البحث كالتطوير كتشجيع االبتكار  (الفرع األكؿ)

 نقل كتوطين التكنولوجيا األجنبية في الدكؿ النامية: الفرع األكؿ
 الداخلي، كلكن أيضا عن طريق انتشار التكنولوجيا باالبتكارإف اؼبستول التكنولوجي لبلد ما ال يتحٌدد فقط 

 تصبح ؽبا اؼبستوردة فإف اآلثار اإلهبابية للتكنولوجيا ، الداخلية ىي ضعيفةاالبتكارات كدبا أف ،يف الدكؿ الناميةؼ. األجنبية
كيتم نقل التكنولوجيا األجنبية بطريقة مباشرة عن طريق االستثمار األجنيب اؼبباشر، أك بطريقة غَت  2.أنبية أكرب نسبيا

االمتيازات كالًتاخيص، ككلها يف إطار الشركات متعددة اعبنسيات اليت تسيطر على إنتاج كتطوير  مباشرة عن طريق منح
 .كتوزيع معظم التكنولوجيا يف العادل

إف نقل التكنولوجيا دل يعد ضمن ىامش : نقل كتوطين التكنولوجيا عن طريق االستثمار األجنبي المباشر: أكال
اغبرية الذم سبت ذبربتو يف السبعينات كالثمانينات يف الدكؿ حديثة التصنيع، كمع ذلك يبكن للدكؿ النامية اليت تسعى    

  3.إذل التصنيع كتطوير قدراهتا التكنولوجية أف تستفيد من التكنولوجيات اؼبوجودة كرصيد اؼبعرفة الذم أصبح ملكا عاما
يعٍت نقل التكنولوجيا، نقل اؼبعارؼ الفنية من منشئها الستخدامها يف موقع              :أىمية توطين التكنولوجيا- 1

ييقصد بالتوطُت قدرة اجملتمع على امتبلؾ كاستيعاب التكنولوجيا  .  كييعترب مفهـو التوطُت أكسع من عملية النقل1آخر،

                                                           
1
 .107مكتب العمل الدكرل، مرجع سابق، ص - 

2
 -OMC (2013) : Rapport sur le commerce mondial .Op.Cit. p.156. 

3
 .43-42ؿبمد عبد الشفيع، مرجع سابق، ص-  
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كبالتارل الوصوؿ إذل مرحلة التعامل مع اؼبعارؼ كالتحٌكم يف أساليب تنفيذىا، كمنو امتبلؾ القدرة على اإلبداع كاالبتكار 
- كليس فقط التحٌكم يف استغبلؿ اآلالت، كلكن التحٌكم يف التكنولوجيات اؼبرتبطة هبا -2يف التصميم كاالستخداـ 

التكنولوجيا بناء القاعدة اؼبعرفية  كيتم يف عملية توطُت.  الطابع اػباص للمجتمع كتلبية متطلباتوءظفاإكالذم يسمح ب
كالتقنية للمجتمع، كتكوين اػبربات كاؼبهارات اليت تكوف قادرة على عملية التقليد باستخداـ اؼبوارد احمللية، كمن ٍب ابتكار 

إف عملية التوطُت ىي عملية بطيئة نظرا الرتباطها باػبصوصيات االقتصادية . طرؽ كأساليب جديدة غَت ميقلدة
كاالجتماعية للمجتمع اؼبوطنة فيو، فهي تتطلب مواءمتها للبيئة احمللية بوجود سياسة كطنية للتنمية التكنولوجية كاضحة 

  3.اؽبدؼ كاؼبناىج عبعلها جزء من النسيج الوطٍت

يتم نقل التكنولوجيا يف إطار االستثمار األجنيب اؼبباشر           :نقل التكنولوجيا باالستثمار األجنبي المباشر آليات- 2 
  4:من خبلؿ اآلليات التالية

من الشركة األـ إذل فركعها اؼبنتشرة دكليا، إذ يتم داخل اجملاؿ االقتصادم  كيكوف ىذا النقل: الشركات الفرعية- أ
للشركة متعددة اعبنسيات، كيكوف يف شكل حزمة تتضمن كل ما ربتاجو الشركات الفرعية للقياـ بنشاطها اإلنتاجي 
كاإلدارم، حيث تبقى أسرار التكنولوجيا اؼبنقولة يف يد تلك الشركات، كبالتارل تكوف منعزلة عن القاعدة الصناعية 

كالذم يعٍت  6، الشركات احملليةعن  تكنولوجية معزكلةذبمعات  بأف تنشط يفسبيلالشركات األجنبية  رغم أف 5.الوطنية
كجود الفرع داخل اجملاؿ االقتصادم للبلد  إالٌ أف، من الناحية النظرية أهنا لن تضيف شيئا للقدرات التكنولوجية احمللية

دث نقبل للتكنولوجيا إذل األنشطة االقتصادية اليت يكوف يف عبلقة معو، ؽبذا فإف جذب  اؼبضيف يبكن أف وبي
يتحدد ذلك النقل دبدل عمق كقوة . االستثمارات األجنبية هبب أف يكوف كبو الصناعات اليت سبتلك قدرات تكنولوجية

كتنوٌع الركابط اليت يقيمها الفرع أك الفركع األجنبية مع القطاعات كاؼبؤسسات اإلنتاجية كالتكنولوجية احمللية، فالشركات 
متعددة اعبنسيات اليت يكوف اؼبنتجُت احملليُت جزءا من شبكاهتا، ربتاج ألف تكوف شبكات التوريد كاإلمدادات احمللية 

 فبا يدفعها إذل نقل جزء من تكنولوجيتها كاالستثمار يف تدريب موظفيها احملليُت، اؼبهنيُت 7،على حدكد اؼبنافسة الدكلية
 .كاإلداريُت

                                                                                                                                                                                     
1
العلـو كالتكنولوجيا      : ضمن" مؤسسات التعليم العالي كمراكز البحث العلمي في توطين العلـو كالتكنولوجيادكر  "(2002)ؿبمد ـبتار اغبلوجي  - 

كمؤسسة عبد اغبميد شوماف .إصدار مشًتؾ، اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر، بَتكت. مراجعة كتقدصل أبو اؽبجاء. يف الوطن العريب، الواقع كالطموح
 .311-293ص ص . األردف

2
 .54ؿبمد بن أضبد الفزارم، مرجع سابق، ص-  

 .ؿبمد ـبتار اغبلوجي، اؼبرجع سابق-  3

4
 .ك ؿبمد سيد أبو السعود، مرجع سابق. 87-83آدـ مهدم، مرجع سابق، ص - 

5
 .55ؿبمد بن أضبد الفزارم، مرجع سابق، ص -  


 Les  Enclaves technologiques. 

6
 -Bouoiyour, J. et autres (2009/1) « Investissements directs étrangers et productivité : quelles interactions dans le 

cas des du Moyen Orient et d’Afrique du Nord ? ». Revue économique, Vol.60, pp. 109-131.    
7
 .115 مكتب العمل الدكرل، مرجع سابق، ص- 
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تكوف ؽبا األغلبية           بُت شركة متعددة اعبنسيات كشركة كطنية ينشأ اؼبشركع اؼبشًتؾ: المشركع المشترؾ- ب
 كأيضا يف اإلدارة، كتؤدم مسانبة كل األطراؼ يف إدارة النشاط اؼبشًتؾ إذل اكتساب اؼبهارات التسيَتية 1يف رأس اؼباؿ،

 .كاإلنتاجية للطرؼ احمللي، حبيث يكوف ىناؾ نقبل للتكنولوجيا أفضل من الشركات الفرعية
يكوف يف شكل اتفاؽ بُت شريكُت أك أكثر لتطوير تكنولوجيا معينة، كلكن : التعاكف كالتطوير المشترؾ- ج

 2يتطلب ىذا األسلوب كجود قاعدة تكنولوجية يبدأ منها التطوير، ؽبذا يكوف بُت شركات أك دكؿ متكافئة تكنولوجينا
 .كمن أجل ربقيق ذلك للدكؿ النامية هبب أف تكوف ىناؾ حوافز قوية للطرؼ األجنيب لقبوؿ ىذا التعاكف

 عملية آلية            لشركات األجنبية ليستؿإف االرتدادات التكنولوجية : شركط نجاح عملية توطين التكنولوجيا- 3
 : يتعٌُت توفر الشركط التاليةكعبعلها كذلك أك أكيدة،
 إذ أف االنفتاح على اػبارج يعطي الفرصة للوصوؿ إذل اؼبعارؼ :االنفتاح على التجارة الدكلية- أ

على التكنولوجيا ؼ لتعرٌ با للشركات كالتكنولوجيات اعبديدة، سواء عن طريق شراء التجهيزات كاؼبنتجات، كالذم يسمح
 شجع كتقليدىا، أك عن طريق االستثمارات اؼبباشرة، كاليت تتجو بشكل أساسي كبو الدكؿ اؼبنفتحة ذباريا، كماليت يتضمنها
كسيلة لنشر التكنولوجيا، ؾ ،ستَتادلبل يكوف 3. اغبماية غبقوؽ اؼبلكية الفكريةإذا توفرت نقل التكنولوجيا كجودىا على

 عندما تكوف اؼبستوردات من الدكؿ اؼبتقدمة كتتضمن ؿبتول عاؿ من التكنولوجيا، على أف تكوف من الدكؿ برؾأأنبية 
يبكن  . اؼبنتجات النهائيةعنو يف (اؼبدخبلت)ة طكما أف نقل التكنولوجيا يكوف أكثر أنبية يف اؼبنتجات الوسي، النامية

 تكتسب كفاءات  أفجانب يف اؼبنتجاتاألزبائن اؿ  اليت يفرضهامعايَتلل هتاكيف إطار تليبأيضا للمؤسسات احمللية 
 .الذم يؤدم إذل زيادة الكفاءة يف استخداـ التكنولوجيا كاستيعاهبا 4"التعّلم بالتصدير" ػػػ ما يسمى بػ   جديدة، كىذا
 إذل أف مسانبة االستثمارات األجنبية اؼبباشرة 5تشَت الدراسات: مستول معين من التطّور االقتصادم- ب

فإذا كاف الفارؽ التكنولوجي بُت . يف النمو االقتصادم يكوف أقول يف الدكؿ اليت تكوف عند مستول معُت من التطٌور
الشركات متعددة اعبنسيات كالبلد اؼبستقبل ؽبا كبَتا، فإف ذلك يعيق انتشار اآلثار اإلهبابية لتلك التكنولوجيات، كما أف 

 .تلك الشركات ال تفضل االستثمار يف الدكؿ األقل مبوا
إف مدل فاعلية انتقاؿ التكنولوجيا ترتبط دبدل استيعاهبا، : القدرة على استيعاب التكنولوجيات المنقولة- ج

        مستول معُتامتبلؾ  كاليت تفرض 6،كاليت ترتبط بدكرىا دبدل التقارب بُت البيئتُت اؼبصدرة كاؼبستوردة لتلك التكنولوجيا
            ببل سبييز لوصف القدرة على التمٌرف اليت هببمفهوما النقل كاالستيعاب  ييستعمل. البشرممن ـبزكف رأس اؼباؿ 

 .كاليت تعترب أىم شرط قباح عملية التوطُت ،أف يبتلكها البلد اؼبستقبل
 االستثمارات نقل التكنولوجيا من خبلؿ ربليل د عن- الدراسات النظرية حوؿ دكر القدرة على االستيعابتستند

    Levinthal (1989 ،1990)7 كCohenعماؿ أيف كثَت من األحياف إذل - اؼبستقبلةاألجنبية اؼبباشرة على الدكؿ 
                                                           

1
 . 49- 31، جامعة بسكرة، ص ص 9ؾبلة أحباث اقتصادية كإدارية، العدد  "التجديد كنقل التكنولوجيا"  (2011)بوضراؼ اعبيبلرل  - 
2

 .56ؿبمد بن أضبد الفزارم، اؼبرجع السابق، ص  -
3
 - OMC (2013) : Rapport sur le commerce mondial .Op.Cit. p169. 

4
- OMC (2013).  Op.Cit. p168.  et  Mrad, F. (2006) : Transfert technologique et capacité d’absorption : cas d’un 

pays en développement. Dans, Innovations technologique, aspects culturels et mondialisation. Sous la direction 

de Ammi, Ch. Ed. Lavoisier, Paris. pp. 59-74. 
5

- Sachwald, F. Et Perrin, S. (2003) : Multinationales et développement: le rôle des politiques nationales. pp. 23-24. 

Sur le site de l’Institut français des relations Internationales. www.ifri.org. Le 1/10/2013. et  Mrad, F. Op.Cit.  
6
 .، مرجع سابقبوضراؼ اعبيبلرل-  

7
 - Nurbel, A. et Ahamada, I .Op.Cit. 

http://www.ifri.org/
http://www.ifri.org/
http://www.ifri.org/


"    تنمية القدرات التنافسية" في االقتصاد العالمي الكفء االندماج الثاني                                                          شركط لفصل ا
                                                          

142 
 

           ؿبور القدرة  أك  رأس اؼباؿ البشرم مركزيبثل. إشكالية االستدراؾ التكنولوجيبُت القدرة على االستيعاب ك كاليت تربط
ق البلد ىو الذم وبٌدد قدرتو على التعٌلم كالتمٌرف لك رأس اؼباؿ البشرم الذم صل مناؼبخزكف األكرلؼ ، االستيعابلعل

Becker (1962 ،1975)،1 مؤشرا عن ـبزكف رأس اؼباؿ ، عنو بعدد سنوات التعليما ميعرب،كيعترب مستول التعليم 
 سنوات للتمدرس تسع اؼبدة اؼبتوسطة كانت  2000 قبد أنو يف سنة  فنعد مقارنة الدكؿ اؼبتقدمة كالدكؿ النامية.البشرم

   مقارنة ىذه األخَتة فيما بينهاد كعن، يف الدكؿ النامية كاحد سنوات كشهر طبس مقابل،أشهر يف الدكؿ اؼبتقدمة تسعةك
ثبلث  ؿ مقاب، أشهرشبانية سنوات كست كانتدكؿ شرؽ آسيا كاحمليط اؽبادئ يف قبد أف متوسط سنوات التمدرس 

 أنو كلما ارتفع اغبد األدسل Xu (2000)2كما أكضحت دراسة .أشهر يف دكؿ إفريقيا جنوب الصحراء ستةسنوات ك
كلما استطاع البلد اؼبضيف االستفادة من نقل  ( بعدد سنوات الدراسةا أيضامقاس)ؼبخزكف رأس اؼباؿ البشرم  (عتبة)

 تستعمل االستثماراتك.  التكنولوجيا إليهانقلا يفٌسر ضعف ممكىو ما ال ربققو أغلب الدكؿ النامية، ، التكنولوجيا إليو
 تكنولوجيا ،(أك تتوفر على شركطا أقل تشجيعا) البلداف اليت ال تتوفر على الشركط الضركرية كبوؼبتوجهة األجنبية ا

  على االستيعاب بالنسبة للدكؿ الناميةإذا القدرةسبثل  . كتساىم بطريقة ىامشية يف تأىيل كتطوير اؼبهارات احمللية،بسيطة
 . كللسياسة التنافسية بصفة خاصة،سياسة االقتصادية بصفة عامةللكسيلة كىدفا 

 آثار االستثمارات األجنبية ؼبسألةالنسبة بنظرية النمو الداخلي مع ر مفهـو القدرة على االستيعاب ك ظوتزامن لقد
 يف ربويل ربليل تأثَت االستثمارات ا مهمالو دكركاف   االستيعاب مفهـو القدرة علىفتوظيف 3. ؽباعلى الدكؿ اؼبستقبلة

   يف إطار الًتاكم اؼبادم للعواملات تنظر إذل تلك االستثماراليت-  التقليدية للنموةالنيوكبلسيكي النظرية ؾباؿاألجنبية من 
دثو تلك اليت هتتم بتحليل الًتاكم النوعي للعوامل، ك إذل ؾباؿ نظرية النمو الداخلي-خاصة رأس اؼباؿ  الذم ربي

  . اليت ىي ؿبدد داخلي للتطٌور التكنولوجي بالقدرة على االستيعابمرتبطاؼبكٌوف النوعي للنمو ؼ. االستثمارات
إذل البلداف النامية              نقل تلك األنشطةيبكن أف يساعد :نقل أنشطة البحث كالتطوير إلى الدكؿ النامية- 4

 تكنولوجيات أكثر  مع فبا يبٌكنها من التعامل،تكنولوجياؿصناعي كاؿ كرفع مستواىا ،على تعزيز نظم االبتكار لديها
الشركات احمللية كمؤسسات ك متعددة اعبنسياتفكلما زاد التفاعل بُت الشركات .  منتجات أكثر تطويرناكإنتاجتعقيدا 

 التأثَتات كثزاد احتماؿ حد،  ككلما كاف نظاـ االبتكار الوطٍت أكثر تقٌدما،البحث كالتطوير التابعة للبلد النامي اؼبضيف
  5:عن طريق هبابيةاإل   كربدث التأثَتات4.ككلهبابية على االقتصاد اإل

            إذل رأظباؿ بشرم علمي مؤىلربتاج الشركات األجنبية كألف ، اعبامعات احملليةيفإدماج أنشطة البحث - 
 وبدث كىو ما  6.اؼبهاجرالعلمي  على عودة رأس اؼباؿ  يف تأىيلو، ككذلك يساىمذلك كالتطوير، فافأنشطة البحث يف 

 .تأىيل عاؿب من الواليات اؼبتحدة ، حيث عاد رأس اؼباؿ البشرم اؼبؤىل خاصةكإيرالندا ايوافتاليـو يف اؽبند كقبلها يف 
 ؛ؼبنتجات اؼبشتقة اؼبنتجة من طرؼ الشركات احملليةؿتراخيص التكنولوجيا - 

                                                           
1
 - Nurbel, A. et Ahamada, I .Op.Cit 

   سنة 13 يف اعبزائر مثبل أصبححىت بالنسبة للدكؿ النامية، إذ  2000  سنةبعدقبد أف متوسط سنوات الدراسة ارتفع بشكل كبَت.  
2
 -Sachwald, F. Et Perrin, S. Op.Cit. p.25. 

3
 -Nurbel, A et Ahamada, I .Op.Cit. 

4
 .مرجع سابق (2005) تقرير االستثمار العالمي، التنمية مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة ك-  

5
 -CNUCED (2005) « Incidences de l’IED sur le développement :mondialisation de la R-D par les sociétés 

transnationales et conséquences  pour les pays en développement » Réunion d’experts sur les incidences de l’IED 

sur le développement. 24-26 Janvier. TD/B/COM/EM.16/2.   
6
 .، مرجع سابق(2005)تقرير االستثمار العاؼبي - 
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 اخًتاع ين كاؼبهندسُت، حبيث تكوف أحباثهم موجهة للحصوؿ على براءات مشجيع ثقافة التجارة بُت العلمت- 
  الرباءات؛كمنو إمكانية إقامتهم ؼبشاريعهم اػباصة باستغبلؿ تلك 

للشركات  شر ثقافة البحث كالتطوير كاالبتكار يف اؼبؤسسات احمللية، ففي اؽبند مثبل كاف ألنشطة البحثف -
متعددة اعبنسيات أثر تنافسي على اؼبؤسسات اؽبندية، حيث ارتفعت نفقات البحث كالتطوير فيها ككذلك تسجيبلت 

  .الشركات األجنبية كما أصبحت الشركات اؽبندية خاصة يف ؾباؿ اإلعبلـ اآلرل تنافس بصفة مباشرة االخًتاع،براءات 
 اإلهبابية فيما يتعلق بالنمو كاإلنتاجية كالتنافسية للشركات متعددة اعبنسيات بقدرة الدكؿ اؼبستقبلة التأثَتاتترتبط 

تقدـ تكنولوجي، قدرات ) إذ أف اؼبزايا التنافسية للشركات متعددة اعبنسيات األجنبية التأثَتات،على االستفادة من تلك 
 األخَتة تسمح ؽبذه ،لبلداف اؼبستقبلةؿ مع مزايا اؼبوقع التفاعلبك (اخل...عالية على التحٌكم يف التكاليف، تفوؽ تنظيمي

 .تدعيم مبوىااحمللية كمنو  بفضل تأثَت اؼبنافسة كبالتارل زيادة اإلنتاجية صناعاهتاإعادة تنظيم ب
يتم ىذا النقل عن طريق : نقل كتوطين التكنولوجيا عن طريق اإلنتاج غير القائم على المساىمة في رأس الماؿ: ثانيا

 .منح الًتاخيص كالرباءات للشركات الوطنية، كبالتارل يتم دكف تواجد للشركات األجنبية
 :كتتمثل يف: آليات نقل كتوطين التكنولوجيا عن طريق اإلنتاج غير القائم على المساىمة في رأس الماؿ- 1

 تتمثل يف نقل التصاميم  كاؼبواصفات كأسرار التصنيع كاػبربة :التكنولوجية المنقولة بشراء براءات االختراع- أ
كاؼبهارات لبعض السلع كاػبدمات، كتعترب ىذه الطريقة مناسبة لتنمية القدرات الذاتية كربقيق قدر من الكفاءة           

 . كلكن تتطلب قدرات تكنولوجية كمعرفية لتطبيق االخًتاع1يف اؼبشاركة كاؼبنافسة الدكلية،
اؿ اإلنتاج ؾفأش، دل يعد اإلنتاج الدكرل يقتصر على االستثمار األجنيب اؼبباشر: منح التراخيص كاالمتيازات -ب

 2.اخل...عقود اإلدارة، غَت القائمة على اؼبسانبة يف رأس اؼباؿ تتسم بأنبية متزايدة، منها منح االمتيازات، منح الًتاخيص
كالتأثَت على إدارة ؽبا،  يف سبلسل القيمة العاؼبية التابعة اؼبختلفة تقـو الشركات متعددة اعبنسيات بتنسيق األنشطة إذ

يكوف ىذا الًتخيص من الطرؼ األقول تكنولوجيا إذل الطرؼ . رأظباؽبا سبتلك نصيبا يف أف دكفشركات البلداف اؼبضيفة 
كيكوف النقل إذل الدكؿ اليت . األضعف، كتتم من خبللو نقل تكنولوجيا كاملة، كالذم ييساىم يف فتح األسواؽ للمنتج

 .تيظهر قدرة على التحكم يف التكنولوجيا اؼبرتبطة باإلنتاج
ترـب عقود اؼبقاكلة بُت طرؼ أجنيب كطرؼ ؿبلي يقـو بإنتاج قطع الغيار، أك ذبميع : المقاكلة من الباطن- ج

 3.األجزاء اؼبصنعة، كيسٌوؽ اؼبنتج عن طريق الطرؼ األجنيب سواء يف سوقو احمللية أك أسواؽ أجنبية أخرل
       االستثمارإذلدفع الشركات متعددة اعبنسيات كمى  ، ترتيب مرف ييعقد مع شركات ؿبليةاأنوب ىذه اآللياتسبيز ت

 اؼبضيفة إمكانيات كبَتة تلبلقتصاديا كىذا يتيح ، طريق نشر اؼبعرفة كالتكنولوجيا كاؼبهاراتعن مقٌومات شركائها بناءيف 
 تنميةالقيمة اؼبضافة ك العمالة كتوليدتدريب  عن طريق عدد من القنوات مثل ، الطويلاألجل الصناعية يف اتلبناء القدر
 . التكنولوجياكامتبلؾالصادرات 
  4: تتمثل التأثَتات يف:يرات اإلنمائية الرئيسية ألشكاؿ اإلنتاج الدكلي غير القائمة على المساىمة في رأس الماؿثالتأ- 2

  ؛ خاصة التصنيع التعاقدم كاالستعانة دبصادر خارجية يف تقدصل اػبدمات،توليد فرص عمل- 
                                                           

1
 .56ؿبمد بن أضبد الفزارم، مرجع سابق، ص-  

2
 .27ف26، مرجع سابق، ص(2011)تقرير االستثمار العاؼبي-  

3
 . 29- 27اؼبرجع السابق،  ص -  

4
 .  29- 27، مرجع سابق،  ص 2011تقرير االستثمار العاؼبي-  
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  ؛لية كاسعنااؼبحصادر ادل مضافة مباشرة مهمة، خاصة إذا كاف نطاؽ االستعانة بقيمتوليد - 
يف حالة خاصة  إمكانية كصوؿ الشركاء احملليُت إذل الشبكات الدكلية للشركات متعددة اعبنسيات، كإتاحة- 

  ؛ كالتصنيع التعاقدم كالتعهيد اػبارجي كعقود اإلدارة،أشكاؿ اإلنتاج اليت تعتمد على األسواؽ اػبارجية
 ىي يف جوىرىا شكل من أشكاؿ نقل اؼبلكية ،معظم عبلقات اإلنتاج غَت القائمة على اؼبسانبة يف رأس اؼباؿ- 

 كقد يصبح ، تكوف مصحوبة بتدريب كل من اؼبوظفُت احملليُت كاإلداريُت فبا يرفع اإلنتاجية،الفكرية إذل شريك ؿبلي
  ؛رين مهمُت للتكنولوجياكٌ الشركاء احمللُت مط

دمج األنشطة االقتصادية احمللية يف سبلسل القيمة أف تكبالتارل يبكن أف تدعم تنمية القدرات اإلنتاجية احمللية، ك- 
.  العاؼبية

أم قدرة الشركات متعددة  "طّيارة" بطبيعة أهنا تتسم ، مقارنة باالستثمار اؼبباشر، أشكاؿ اإلنتاج ىذهمساكئمن 
  . فقداف أمواؽبا ؼبخاطر، دكف أف تتعرضأخرلاعبنسيات على نقل النشاط اإلنتاجي إذل أماكن 

تتمثل أسباب تفضيل الشركات العاؼبية ؽبذا األسلوب يف نقل :  أسباب اختيار ىذا األسلوب في نقل التكنولوجيا- 3
 1:التكنولوجيا عن االستثمار اؼبباشر فيما يلي

 ربقيق عوائد من بيع الًتاخيص كالرباءات كمنح االمتيازات، دكف ربٌمل تكاليف االستثمار كالتعٌرض للمخاطر؛ - 
أك ما تفرضو الدكلة  صعوبة استغبلؿ التكنولوجيا اؼبنقولة عن طريق االستثمار اؼبباشر بسبب ضيق السوؽ احمللية- 

 اؼبضيفة من قيود على االستثمار األجنيب اؼبباشر؛
اختبار األسواؽ اعبديدة قبل اقباز االستثمار، مع تقييد النشاط التجارم للمشركعات اؼبتلقية للتكنولوجيا فيما - 

 .يتعلق بالتصدير
 زيادة التفاعل إذل كأف هتدؼ سياسة نقل التكنولوجيا ،إف ـبتلف قنوات نقل التكنولوجيا هبب أف تكوف متكاملة

عن طريق مضاعفة  (اذ إليهاؼاليت يبكن الن)بُت النظاـ الوطٍت لبلبتكار كالقاعدة العلمية كالتكنولوجية األجنبية 
   افيةشف، اؿلؤلعماؿ، التشريعات إف اآلثار اإلهبابية لبلستثمارات األجنبية اؼبباشرة تتعلق أيضا بالبيئة العامة .االتفاقيات

 .اخل...الفساد ؿباربة  الديبقراطية،،يف اؼبعامبلت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .90-89أدـ مهدم أضبد، مرجع سابق، ص -  
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 تنمية القدرات التكنولوجية الذاتية:الفرع الثاني
 مبوىا عن طريق تدرهبيا أصبحت ربقق  الدكرل،لئلنتاجؾبرد أرضية بسيطة  من الدكؿ النامية  كانت ؾبموعةبعد أف

افورة كاؽبند غسيوية مثل سنآلالصُت كبعض الدكؿ اؼ. تساىم يف اؼبخزكف العاؼبي التكنولوجيك لبلبتكار، الذاتية اإمكانياتو
فبثبل يف عدد طلبات  2010،1 ك1985بُت " ـبزكف االبتكارات التكنولوجية"ككوريا الشمالية ارتفعت مسانبتها يف 

اإلنتاجية         جزء كبَت من القدرات توطُتإعادة اؼبسانبة بأف تلك الدكؿ استطاعت ر ىذه سؼى تي . براءات االخًتاع
.   فركع أجنبيةطُتدبا فيها خلق صناعات كطنية جديدة أك تطوير صناعات موجودة كتو،  أراضيهاعلى

يعتمد بناء القدرات التكنولوجية الذاتية باألساس على كضع سياسة  :القدرات التكنولوجية الذاتيةعناصر بناء : أكال
كطنية للعلم كالتكنولوجيا، ككذلك على توفَت بنية ربتية تكنولوجية تدعم أنشطة البحث كالتطوير، يف إطار نظاـ كطٍت 

 . لبلبتكار
تدعيم االبتكار تقـو عملية االندفاع الذاٌب للتطٌور التكنولوجي على : السياسة الوطنية للتنمية التكنولوجية- 1

على زيادة اإلنتاجية كتكوين مزايا ذبارية  يساعداف، ك بعملية التحٌوؿ اؽبيكلياف يرتبط، اللذافالعلمي كالتكنولوجي
القدرات يف ؾباالت كاكتساب  يف البلداف النامية ضركرم لتعزيز التعٌلم للتنمية التكنولوجية سياسة كجود إف .دينامكية

زيادة  إذل ىدؼم  كاالبتكاريةبناء القدرات العلمية كالتكنولوجيةؼ . احمللياؼبستولالعلم كالتكنولوجيا كاالبتكار على 
 من خبلؿ استحداث أنشطة اقتصادية تنافسية جديدة ػبدمة األسواؽ احمللية ،اإلنتاجية كالثركة كاالرتقاء دبستويات اؼبعيشة

 3:تهدؼ إلىكعليو، فإف مثل تلك السياسة   2.الدكليةككاإلقليمية 
تنمية القدرات التكنولوجية الذاتية لرفع القدرة على استغبلؿ نتائج البحوث التطبيقية كالتطويرية، ككذلك   - 

 القدرة على استيعاب التكنولوجيات اؼبنقولة؛
 رفع كفاءة استخداـ اؼبوارد احمللية كمنو رفع القيمة اؼبضافة للمنتجات احمللية، فبٌا يتيح ؽبا فرص التصدير؛- 
 رفع العائد من التكنولوجيا اؼبستوردة؛- 
كضع اؼبقٌومات التشريعية كالربامج كاؽبياكل اليت تتوافق كأىداؼ التنمية التكنولوجية، على اؼبستول           - 

 الوطٍت، كالقطاعي كعلى مستول اؼبؤسسات؛
 .دعم القدرات التنافسية كالتصديرية للمنتجات احمللية- 

  4:تأخذ في االعتبار كلكي ربقق السياسة الوطنية للتنمية التكنولوجية أىدافها يف الدكؿ النامية، هبب على أف 
ينبثق من حاجات اجملتمع، كبالتارل ال بد من ربط عملية التنمية التكنولوجية التطوير الذاٌب للتكنولوجيا أف  -

كما ىي )كالصناعية دبتطلباتو كقدراتو، إذ تيستخدـ التكنولوجيا للبحث عن حلوؿ ؼبشكبلت ؿبٌددة يواجهها اجملتمع 
كهبذا تأٌب . باالعتماد على إمكانياتو احمللية، كبالتارل يكوف ؼبنتجات التكنولوجيا طابع اجملتمع الذم أنتجها (اغبلوؿ ذاهتا

أنبية كضع سياسة للتنمية التكنولوجية تراعي اػبصوصيات احمللية دكف إغفاؿ التغٌَت التكنولوجي السريع على مستول 
 العادل؛  

                                                           
1
- OMC (2013) : Rapport sur le commerce mondial .Op.Cit. p 157.  

2
" إتباع منهج متكامل في تعزيز التحّوؿ الهيكلي: التصدم للتحديات اإلنمائية المستمرة كالناشئة" (2012) مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة كالتنمية-  

 . TD/458.اجتماع الدكرة الثالثة عشر، أفريل، الدكحة
3
 .49ؿبمد بن أضبد، مرجع سابق، ص-  

 . 196-191ك ىوشيار معركؼ، مرجع سابق، ص . 52صبلح زين الدين، مرجع سابق، ص-  4
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هبب إعادة ىيكلة القطاع الصناعي هبدؼ زبفيف حالة الًتٌكز اليت يتميز هبا، كنشر النشاطات الصناعية  أنو- 
إذل كافة القطاعات اؼبهملة يف فركع اإلنتاج اؼبختلفة، فبٌا ىبلق تكامبل بُت تلك الفركع من خبلؿ تبادؿ السلع كاػبدمات 

 كاؼبعلومات؛
الًتكيز يف نقل التكنولوجيا األجنبية على اؼبعلومات اػباصة باألنظمة كاألساليب كدبعارؼ التصميم كاألداء  -

كالصيانة كالتطوير، ككذلك توجيو االىتماـ كبو اغبلقات األساسية كالوسطى للتحويل اإلنتاجي، بدال من االعتماد فقط 
ؽبذا فإف االندفاع الذاٌب للتحٌوؿ التكنولوجي ال يبكن أف وبدث إالٌ يف إطار اسًتاتيجي شامل  . على نشاطات التجميع

 . كمتكامل للتنمية الصناعية، كبكافة أبعادىا االستثمارية، اؼبادية كالبشرية كالتكنولوجية
           تتلخصتواجو الدكؿ النامية عدة ربٌديات من أجل الوصوؿ إذل أىداؼ سياسة التنمية التكنولوجية، 

  1:فيما يلي تلك التحديات
غياب أك نقص األطر القانونية اليت تنظم نشاط البحث العلمي كالتطوير التكنولوجي  إف: ربديات تشريعية- 

ككذلك قوانُت ضباية اؼبلكية الفكرية ييعرقل االستثمارات التكنولوجية، كما أف ضعف االتصاؿ بُت اعبامعات كمراكز 
البحث كبُت الشركات ييقٌلل من عزيبة القطاع اػباص على االستثمار يف أنشطة البحث كالتطوير، كمنو ال يبكن للبحث 

 .األكاديبي أف يساىم بشكل مهم يف التطٌور التكنولوجي

أف تعٌدد كتنوٌع اؼبنظمات كاؽبيآت اليت تتدخل يف تنظيم البحث العلمي كغياب : ربديات مؤسساتية-  إذ ٌ
 .التنسيق فيما بينها، ييشكل عائقا أماـ التطٌور التكنولوجي

يف الوقت الذم تعترب فيو أنشطة البحث كالتطوير جوىر التطور التكنولوجي كبناء القدرات : التحديات اؼبالية- 
عملية التصنيع فيها تقـو              التنافسية، ال زبٌصص الدكؿ النامية إالٌ نصيبا ضعيفا من ناذبها احمللي ؽبذا النشاط، ألف

فمقارنة نسب اإلنفاؽ على البحث كالتطوير من الناتج . على نقل التكنولوجيا كليس على البحث كالتطوير كاالبتكار
  تيظهر اؼبكانة اليت توليها كل ؾبموعة لعملية االبتكار كالتطوير 2احمللي اإلصبارل بُت الدكؿ النامية كالناشئة كاؼبتقدمة

، الياباف %3.6، السويد %2.8 كأؼبانيا ة خٌصصت كل من الواليات اؼبتحدة األمريكي2010ففي سنة  التكنولوجي، 
  .%0.1 اعبزائر ،%1.5الصُت  %1.1 تونس ،%1.1 الربازيل ،%1.3 ايطاليا ،%3.4، سنغافورة 3.4%

ما ًب التطرؽ إليو يف اؼبطلب )قادر على استغبلؿ اؼبعارؼ كاؼبسانبة يف خلق معارؼ جديدة  رأسماؿ بشرم- 2
 . (الثاشل

 من أجل رفع مصادر عرض اؼبعارؼ  مهمتطوير البٍت التحتية التكنولوجية كالعلميةيعترب  :بنية تحتية تكنولوجية- 3
كتكوف تلك البٌت مادية، مثل أقساـ البحث كاؼبخابر داخل اعبامعات، مراكز البحث اؼبتخصصة، توفر أجهزة . اؼبتقدمة

 تلك األقطاب  ىدؼ يتمثل3.تاخل كغَت مادية، مثل اغبظائر العلمية كاألقطاب التكنولوجية كاغباضنا...كأدكات البحث
البحوث مُت أعماؿ كنتائج ث كتاؼببتكرة، تقدصل مكاف مشًتؾ للمساعدة على إقامة اؼبشاريع كخلق اؼبؤسسات كاغبظائر يف

                                                           
1

- Roumate, F.(2005) « les défis du développement technologique pour les pays en développement » lettre de centre 

d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéenne, Genève,  9 décembre.   
2
يبكن الرجوع إذل اعبدكؿ . 198ص. تقرير التنمية البشرية. تقدـ بشرم في عالم التنّوع: نهضة الجنوب: (2013) اإلمبائي برنامج األمم اؼبتحدة-  

 .للمزيد من تفاصيل مؤشرات االبتكار كالتكنولوجيا لكل بلداف العادل
3
 -Madiès, T. et Prager, J-C. (2008) : Innovation et compétitivité des régions. Ed. La documentation française. 

Paris. p.90. 
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إذل اغبظائر العلمية  تعترب الشركات اليت تنتميك. لبحث كأيضا اعبامعاتؿ دبساعدة التنظيمات العمومية أك اػباصة كنشرىا
  .األخرلإنتاجية من الشركات كأكثر  ،االبتكارتوجها كبو  أكثر

األساسي  البحث 1: أنواع من األنشطةأربعة أنشطة البحث كالتطوير تشمل: تدعيم نشاط البحث كالتطوير-4
غطي البحث األساسي األعماؿ التجريبية اؼبنجزة من طرؼ م حيث . التطبيقي، تطوير اؼبنتجات كتطوير العملياتكالبحث

 تكوف هبدؼ  اليت األعماؿيف تلكالبحث التطبيقي كيتمثل  ، يف أغلب األحياف،اعبامعات دكف أىداؼ ذبارية ؿبددة
             خلق استعماالت جديدة أكربسُت اؼبنتجات اؼبوجودةجديدة أك نتجات ـ تطوير كسبثل عمليات التطوير، ؿبدد،

ككبلنبا يهدؼ           (طرؽ اإلنتاج)قصد بتطوير العمليات خلق علميات جديدة أك ربسُت العمليات اؼبوجودة مك، ؽبا
 . إذل ربقيق األرباح

  2: البحث كالتطوير دكرا ميزدكجا يف التحٌوؿ التكنولوجييبارس
  ىو إحداث االبتكارات من خبلؿ تطبيق االخًتاعات كتشخيص أنبيتها العلمية كرحبيتها االقتصادية؛ :األكؿ- 
 .ىو تطوير االبتكارات اؼبوجودة من االقتباسات اػبارجية أك التحٌوالت احمللية :الثاشل- 

 كتؤدم اليقظة التكنولوجية دكرا اهبابيا يف زبفيض اعبهود كالتكاليف اؼبتعلقة بالبحث كالتطوير للوصوؿ إذل نفس 
التقاط كاالنتباه إذل ما هبرم يف العادل الصناعي كاؼبتقدـ، خاصة فيما يتعلق دبجاؿ اؼبعلومات   فهي تعٍت3النتائج،

كالتكنولوجيا، هبدؼ التعٌرؼ على اؼبعارؼ كاؼبستجدات العلمية كالتكنولوجية، كبالتارل هبب االطبٌلع على التطٌورات         
إف نشاط البحث كالتطوير يدخل يف عملية التحٌوؿ التكنولوجي من خبلؿ . التكنولوجي كالصناعي- يف اجملالُت العلمي

نشاطات متعددة منها ربسينات أك تغيَتات ربدث يف الصناعة، أساليب إنتاج جديدة، مواد ربويلية جديدة، منتجات 
ترتبط القدرة باالضطبلع  .(كىي االبتكارات اليت أشار إليها شومبيًت)جديدة، طرؽ جديدة يف التنظيم، أسواؽ جديدة 

 على مستول "الكثافة التكنولوجية"بأنشطة ابتكاريو مباشرة بنشاط البحث كالتطوير، كالذم ييستخدـ يف ربديد مفهـو 
  .الشركات أك القطاعات، كأيضا للداللة على مبو اإلنتاجية كعلى القدرة التنافسية للدكؿ على اؼبستول الدكرل

إف االبتكار ال يبثل مهمة جهة معينة، فالقطاع العاـ كاػباص ؽبما  :النظاـ الوطني للعلم كالتكنولوجيا كاالبتكار- 5
ال تقـو بذلك  هنافإ ، الشركات ىي اعبهات األساسية اليت تقـو باالبتكار، كألف على اؼبستول الوطٍتإحداثودكر مهم يف 

طبيعة إف  .كىيئات أخرل منتجة للمعرفةجامعات مؤسسات حبثية عامة كمن  اؼبعنيُتيف إطار منعزؿ، بل بالتفاعل مع كل 
نظاـ اؿ"دث يف إطارىا االبتكار يطلق عليها يحاليت   التفاعبلت يشٌكلها اإلطار اؼبؤسسي احمليط هبا، كالشبكة اؼبعقدةتلك

ؾبموع السياسات كاألنظمة كالًتتيبات كاألنشطة اؼبؤسسية كاؽبيكلية اؼبعنية بتوليد اؼبعرفة " كالذم يعٍت 4،"الوطنياالبتكار 
كيؤدم مكٌونا التعليم العارل كالبحث كالتطوير دكرا ىاما يف نظاـ ". العلمية كالتكنولوجية، كحيازهتا كنشرىا كاستخدامها

         االبتكار كألف .االبتكار، إذ يوٌلداف اؼبدخبلت كاؼبخرجات على السواء داخل نظاـ كطٍت شامل للعلم كالتكنولوجيا
 .  يف تقويتوكيبكن للتدخل اغبكومي أف يؤثر،  العمل اؼبتناسق للجهات السابقةفهو شبرة ،ىو عملية أك نشاط منهجي

                                                           
1
 - CNUCED (2005) : Réunion d’experts sur les incidences de l’IED sur le développement. Op.Cit. 

2
 .8األمم اؼبتحدة،ص " مؤشرات العلم كالتكنولوجيا كاالبتكار في المجتمع المبني على المعرفة" (2003)اللجنة االقتصادية كاالجتماعية لغريب آسيا  - 

3
 .السعيد أككيل، مرجع سابق - 

4
 .8ك4ص.  مرجع سابق،(2003)اللجنة االقتصادية كاالجتماعية لغريب آسيا -  



"    تنمية القدرات التنافسية" في االقتصاد العالمي الكفء االندماج الثاني                                                          شركط لفصل ا
                                                          

148 
 

مراكز البحث دكف نشرىا   يف أف يتم إنتاج التكنولوجيا  ال يكفي: ضماف انتشار التكنولوجيا داخل االقتصاد- 6
 1:ليستفيد منها كامل االقتصاد، كيتم ىذا النشر من خبلؿ

" صناديق دعم الصناعة"حيث تنشئ بعض الدكؿ : اتفاقيات التعاكف بُت اعبامعات كاؼبؤسسات الصناعية- 
لتحقيق ىدؼ نقل التكنولوجيا من اعبامعات كمراكز البحث إذل الصناعة، بإهباد تطبيقات ؽبا غبل بعض مشاكل القطاع 

 الصناعي، أك يف شكل منتجات جديدة أك ميطٌورة يستفيد منها كل اجملتمع؛

 . كجود ىيآت كمؤسسات لتنظيم كتسهيل عملية النقل من اعبامعات كمراكز البحث إذل الصناعة- 

كيعٍت اإلطار الشامل للبناء، ليس فقط القدرات التكنولوجية : إلطار الكلي المتناسق لبناء القدرات التكنولوجية: ثانػػيا
 .كإمبا أيضا القدرات البشرية، أم القدرات التنافسية على مستول السياسات االقتصادية كالصناعية كالتجارية

 نتاج إدارة فرؽ البحث من جهة كإدارة  كالتطبيقييعترب البحث العمومي األكاديبي :ضركرة رؤية طويلة األجل- 1
الدكؿ اليت حققت قباحنا يف ؾباؿ إف  .، ؽبذا فإف تدخلها هبب أف يكوف على اؼبستول الكليالدكلة من جهة أخرل

تضمن االستمرارية على األمد كيف  ككطريقة تنفيذىا،االبتكار ىي تلك اليت عرفت كيف تضمن التنسيق بُت سياستها 
                  كىذا2، كطٍت منذ أكثر من نصف قرفالتزاـم الياباف ككوريا اعبنوبية كفنلندا كاف التطٌور التكنولوجي ؼ ؼ.الطويل

 . ما دل تستطع البلداف النامية ضمانو
كمنو يستلـز من أجل ، االبتكار الوطٍت ضمن األكلويات الوطنيةك  التنمية التكنولوجيةهبب أف تكوف سياسة 

 كلتحقيق ،شامل لبلبتكار كالتنافسية إطار  طويلة اؼبدل، كأف تكوف ضمن تلك  السياسةالوصوؿ إذل األىداؼ أف تكوف
إف كضع فبارسات .  اؽبدؼ األكؿ ىو التنسيق بُت عمل اؼبنظمات العمومية كالقطاع اػباصيكوف هبب أف ،ذلك

النظرة ؼ ، األنظمة الوطنية كاحمللية لبلبتكاربُتمستقبلية ميعىدة بطريقة جٌيدة يبكن أف تضاعف القدرة على التنسيق 
هبب أف ربقق  اكم ، ال يبكن الوصوؿ إليها من طرؼ شركاء منعزلُت،اؼبستقبلية تشٌجع على تكوين أفكار جديدة

  3:األىداؼ التالية
  ؛(ربديد األىداؼ بوضوح)الوصوؿ إذل فهم جٌيد كمشًتؾ للخطط اؼبرغوبة كالقابلة للتحقيق يف اؼبستقبل - 
 . ذبميع الشركاء يف شبكة فٌعالة لتحويل اػبطط إذل كاقع- 

 ال يبكن اغبكم عليها  لبلبتكار السياسات الوطنيةفاعليةإف  :البحث عن المزيج المناسب من السياسات- 2
         للبلداف اليت ىي التكنولوجية كاالبتكارية أىداؼ السياساتف بُتـؼ ،لنظاـ الوطٍت لبلبتكاريف إطار اكتقييمها إالٌ 

 ق        مصادرمن االبتكار التأخر يف كصوؿأم   4،"تأّخر التنفيذ" ػػػيف مرحلة استدراؾ تكنولوجي ىو سد ما يسمى بػ
         فإذا كاف اؽبدؼ، سياسات ليس عملية سهلةمن اؿإهباد مزيج جٌيد ؼ . نتيجة ضعف ترابط السياساتمستعمليوإذل 

 فإف اؼبزج ،التنافسية ىو خلق مناخ مناسب لتحقيق مبو مبٍت على اؼبعرفة كتدعيم القدرة من اؼبزج بُت سياسات االبتكار 
:  م قىذه العناصر، االرتباط بُت العناصر األساسية كاحملورية للقدرة الوطنية على االبتكاركهبب أف يضمن التعاكف 

 ىا؛نشرإنتاجها ك اؼبعرفة،القدرة على استيعاب - 

                                                           
1
العلـو كالتكنولوجيا يف الوطن العريب، : ضمن" ةنقل العلـو كالتكنولوجيا من الدكؿ المتقدمة كأثره على النهضة العلمي: "(2002)أضبد أبو اؽبجاء -  

 .344- 323ص . إصدار اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر، بَتكت كمؤسسة عبد اغبميد شوماف، األردف. الواقع كالطموح
2

- M’hanni, H. Op.Cit. 
3
- Commission économique des Nation Unies pour l’Europe(2008) :Recueille des bonnes pratiques permettant de 

promouvoir un développement fondé sur le savoir. Nations Unies, New York, Genève. p.4.   
4
 - Ibid. p.5. 
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  . النظاـ الوطٍت لبلبتكارضمن ىا تفاعلضماف  -
كالتطوير غَت رغم أف عملية االبتكار ترتكز على أنشطة البحث : الممارسات الجّيدة لتشجيع االبتكار كالتنافسية -3

. تنسيق كإدماج سياسات االبتكار ؼبختلف القطاعات أف ىذا كحده دل يعد كافيا، فالقدرة على االبتكار تتم من خبلؿ
  يبكن أف تكوف يف شكل إجراءات تقوم التعاكف كتصٌحح مكامن الضعف  فاؼبمارسات اليت تشٌجع االبتكار كالتنافسية

 إقامة عبلقات تعاكف ، ضماف استقبللية مراكز البحث كالتطوير تلك اإلجراءات أك اؼبمارسات، من بُت.يف نظاـ االبتكار
هبب أف تكوف ىدؼ السياسة الوطنية لبلبتكار  اليت  فتح اؼبنافسة التكنولوجية،(اؽبيئات العاؼبية)مع االقتصاد العاؼبي 

  للدكؿ األخرل كدبا أنو ال توجد فبارسات مثالية يبكن تطبيقها، فإف اؼبقارنات بُت ـبتلف األنظمة الوطنية.كالتنافسية
 . للممارسات اعبٌيدةا يبكن أف تكوف مرجع،1مع األخذ بعُت االعتبار اػبصوصيات احمللية (التمٌرف باؼبقارنة)

يف ظل االنفتاح على االقتصاد العاؼبي كنتيجة لعدـ كفاءة : اإلطار الصناعي كالتجارم لبناء القدرات التنافسية: ثالثػػػػػػػا
األسواؽ، فإف الدكلة تتدخل من أجل استغبلؿ الفرص اؼبتاحة، من خبلؿ  السياسات الصناعية كالتكنولوجية كالسياسات 

 . التجارية
من أجل خلق مزايا تنافسية، فإنو ال يبكن توجيو اؼبساعدات العمومية لكل القطاعات، بل  :السياسة الصناعية -1

أيجريت عدة دراسات يف دكؿ منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية لتحديد القطاعات  2.هبب الًتكيز على بعضها
فإف صبيعها  (مدخبلت كـبرجات)اإلسًتاذبية، كلكنها دل تستطع ذلك، فنظرا للعبلقات اؼبتشابكة بُت صبيع القطاعات

اخل، كلكن بالًتكيز على النظرة التجارية التصديرية يكوف             ...ييصبح مهما كاسًتاذبيا من حيث ربقيق التنمية، التشغيل
 . من اؼبمكن ربديد تلك القطاعات كاستهدافها

يكوف .  ذات أكلويةالبلدراىا م  أك فركع منها، كاليت كتدعيم كتطوير بعض الصناعات  تفضيل3يعٍت االستهداؼ
، دعم الصادرات كتوفَت اؼبناخ اؼبناسب  ؽبا، توفَت اغبمايةللصناعات اؼبختارةاالستهداؼ عن طريق توجيو االستثمارات 

لق مزايا تنافسية خل اؼباىرة، خاصة التكنولوجيا كالعمالة ،توجيو كتفعيل احملٌددات اؼبهمة، كذلك ب رفع إنتاجيتهاأجلمن 
 كما ، اتبعت العديد من الدكؿ اؼبتقدمة ىذه السياسة يف بداية تنميتها . الدكليةاألسواؽ أكثر تنافسية يف ىاجعلك، كطنية

          أك الصناعات  كحىت يكوف االستهداؼ صحيحا فإنو ال هبب اختيار القطاعات.الدكؿ حديثة التصنيع طبقتها
 معٌرضة  تكوفتلك اليتأك  ، التنافسية السعرية من أجل ربقيق ،أك األنشطة على أساس البفاض أسعار عوامل اإلنتاج

مستدامة مزايا تنافسية بل على أساس احملٌددات اليت تضمن ربقيق  4،للزكاؿ  نتيجة لتدىور مكانتها يف التجارة الدكلية
 التكنولوجيات اإلسًتاذبية اليت سبنح أك الفركع اؼبستقبلية أك اختيار القطاعات أم، البشرمكرأس اؼباؿ كىي التكنولوجيا 

 أم اؼبنتجات ذات احملتول ،إف الًتكيز على إنتاج كتصدير اؼبنتجات ذات القيمة اؼبضافة العالية .مزايا تكنولوجية
العواملية، كبالتارل فإف اختيار التخٌصص يف اؼبنتجات اؼبزايا من اؼبنتجات اليت تستند إذل  التكنولوجي العارل ىي أكثر أنبية

 اؼبدل، أفضل من اختيار التخٌصص يف قطاعات تتجو ة بعيدنتائجو تىو اختيار إسًتاتيجي حىت كإف كاف التكنولوجية
               أصبح من الصعب الفصل بُت التقدـ التكنولوجي كاؼبنافسة الصناعية كالتجاريةإذ .كبو الزكاؿ يف التجارة الدكلية

                                                           
1
 Commission économique des Nation Unies pour l’Europe. p3. 

2
 - Nézeys, B. Op.Cit. pp.68-69. 


  Le Ciblage. 

3
- Porter E.M, Op.Cit, pp.655-657. 

4
-  Nézeys, B. Op.Cit. pp. 69-71. 
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 حوؿ أثر التخٌصص على النمو، أف االنفتاح         1كقد أكضحت الدراسات، عند مواجهة اؼبنافسُت يف األسواؽ الدكلية
 :على اؼببادالت الدكلية يساىم يف ربقيق النمو يف حالتُت

 عندما ينجح البلد يف التموضع  أك التخٌصص يف القطاعات اليت يكوف الطلب العاؼبي عليها مرتفعا؛ - 
كعندما يهطٌور البلد التجارة مابُت الفركع، كاليت تسمح بتنويع اؼبنتجات الوسيطة كاؼبنتجات الرأظبالية اؼبناسبة  - 

 . للرفع من اإلنتاجية الكلية كاالنتشار التكنولوجي، ككذلك تتمتع باكتساب اؼبهارات عن طريق اؼبمارسة
تتعلق التنمية الصناعية كاكتساب القدرة على توليد مزايا تنافسية صناعية يف أم بلد، دبدل : العناقيد الصناعية- 2

فمفهـو  ،Cortright (2006) (clusters)ال يوجد تعريف كاحد ؿبدد ؼبعٌت العناقيد  2.جودة العناقيد الصناعية
 تنتمي لنفس الفرع  اليت يطبق اليـو على التمركز اعبغرايف جملموع اؽبيئات كاؼبؤسساتؿؼبارشا "المقاطعة الصناعية"

مقدمي ، ةؿاؼبؤسسات اليت تعمل باؼبناك، اإلنتاجيةكتتمثل يف اؼبؤسسات . ؽبا نفس سلسلة القيمةاليت  ك،لبلقتصادم
           يبكنها تقوية التوافق ، كاليت منظمات سبويليةكاعبامعات كمراكز البحث اخل ك...اؼبوزعُت، الزبائن، ، اؼبورديناػبدمات

يعترب كجود العناقيد ضمانا لوجود بيئة مبلئمة . ة كغَت رظبيةمرسمتفاعبلت  شبكة  ضمن العنقودداخلالتنسيق  أك
  فهي تشكل أك سبارس عملية جذب للموارد البشريةاالبتكارية، لتقوية قدرهتا  للمؤسسات اليت تنتمي لنفس فرع النشاط

 كاليت هبا ،إذل زيادة االستثمار يف البحث كالتطوير كاالبتكاريؤدم  العنقود داخل نفسالتنافس ؼ. كالنتشار التكنولوجيا
 ىذه العناقيد كألف . على اؼبستول الدكرل  الوطٍت، كمن ٍب اؼبستول علىقول العنقود فبٌا ينتج عنو مزايا يصعب تقليدىام

  .التخٌصص دكرنا دينامكيا يف تقوية سبارس فإهنا تتجو عادة إذل األنشطة اليت تعترب أسواقها مرحبة 
إف ىدؼ السياسة التجارية يف ظل زيادة أنبية االستثمار التكنولوجي، يصبح تشجيع تبٍت  :السياسة التجارية- 3

 ةالتكنولوجيات اغبديثة كاالندماج أك اؼبشاركة يف سبلسل القيمة العاؼبية، كمنو الًتكيز على جذب االستثمارات األجنيب
 3.كبو القطاعات ذات التكنولوجية العالية، ككذلك مضاعفة حضور الشركات الوطنية يف الشبكات الدكلية لبلبتكار

 . كتكوف السياسة التجارية أداة لتنفيذ إسًتاذبية االندماج الدكرل يف الشبكات الدكلية لئلنتاج كاالبتكار
      فالتقدـ الناجح ىو نتيجة الندماج تدرهبي 4 التجارية، تتطلب مزهبا دقيقا من السياسات الصناعيةإف التنمية

ذبارب كىي ،  ينطلق من الظركؼ الوطنية كيرافقو استثمار يف األفراد كاؼبؤسسات كالبنية التحتية،يف االقتصاد العاؼبي
تتمثل أىم أدكات السياسة التجارية لتشجيع االندماج كضباية اإلنتاج الوطٍت يف الوقت نفسو         . الدكؿ اآلسيويةأكدهتا 

يف إجراءات تقييد الواردات، اشًتاط استعماؿ اؼبدخبلت احمللية يف اإلنتاج، اشًتاط تصدير نسبة معينة من اإلنتاج الوطٍت 
دعم اؼبؤسسات الوطنية اؼبصدرة، دعم الصناعات الوطنية الناشئة كضبايتها من اؼبنافسة، كغَتىا من اإلجراءات، كذلك 

. االتفاقيات التجارية الثنائية كاإلقليمية لتسهيل نفاذ اؼبنتجات الوطنية إذل األسواؽ اػبارجية الواعدة
 
 
 
 

                                                           
1
- Lemoine, F. et Unal- Kesenci, D. (2003). Op.Cit. 

2
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 : خلضة اًفطي

َة ػىل ما ًلدمَ اًحدل من مٌخجاث ذاث مزااي ثيافس َة، وما ًضمن  ثؼمتد نفاءت اًخيافس يف اًسوق ادلًو

ن حمّدداث اندساة املزااي . حتلِلِا ُو امذلنَ ًلدراث ثيافس َة ػىل املس خوى اًلكي واًلعاغي يف ضياػة ما ا 

تداغَة ًلحذفاظ ابملزيت جشلّك ُذٍ . اًخيافس َة مذؼّددت، حمدداث بأساس َة، حمدداث اًىفاءت، وحمدداث هوغَة وا 

وحِا وال تداع وربأس املال  ىل اًخىًٌو ي، واًيت جسدٌد ا  ر تياء اًلدراث اًخيافس َة يف الأخي اًعًو الأخريت، حُو

هخاحِة يف اًلعاع اًطياغي ىل اندساة مزااي . اًخرشي، واًلدراث ال  ؤدي حاكمَِا يف شلك هظام، ًُس فلط ا  ًو

ا َد مزااي غري مذوكؼة حىت بأهَ كد ًطؼة حتدًد مطدُر ىل ثًو منا ا   .ثيافس َة، وا 

ل ميىن ٌَحدلان بأن متخكل مزيت يف مجَع اًطياػاث، ومٌَ ًطحح ًلس هتداف بأمهَة يف ثوحَِ احملّدداث حنو 

ًؼخرب اًخخّطص يف اًطياػاث . ضياػاث حمددت، بأو فروع مهنا، ًحياء كدراث ثيافس َة ومٌَ اندساة مزااي ثيافس َة

ي   لّ يف الأخي اًعًو ن اكن حتلِق املزااي مضيَ ًن حيدج ا  وحِة بأفضي اس هتداف، حىت وا  واًفروع اًخىًٌو

َة وحِة حمتزّي ابرثفاع كميهتا املضافة  وتدًيامىِهتا يف اًخجارت ادلًو  . فامليخجاث اًخىًٌو

منا مبحاوةل الارثحاط  وحِة، ل ًؼين حتلِق اًخخّطص املس خلي، وا  ن ختّطص ادلول اًيامِة يف اًفروع اًخىًٌو ا 

َة ُو  َة ًلسدامثر فهيا، فلوت مشارنة ادلول حدًثة اًخطيَع واًياش ئة جىثافة يف اًخجارت ادلًو هخاح ادلًو ثش حاكث ال 

ظار اًخخّطص املس خلي ُس يف ا  ظار ثكل اًش حاكث، ًو وحِة مضن ضادراث . يف ا  فرمغ ظِور امليخجاث اًخىًٌو

وحِة املس خوردت ظار جتمَع الأحزاء اًخىًٌو لّ بأن ذكل اكن يف ا  ن ثكل ادلول، ومع بأهنا مل خترح     . ثكل ادلول،  ا  ا 

لّ بأهنا حّسًت من موكؼِا مضيَ تفضي حمنَة كدراهتا اًخيافس َة، واكهت بأفضي اهدماخا    غن اًخلس مي ادلويل ٌَؼمي، ا 

 .وبأنرث حتلِلا ٌَماكسة من ابيق ادلول اًيامِة



                                                               

 
 

 :خلضة اجلزء الأول
َة دورا مدارشا يف حتدًد ماكهة ادلول اًيامِة             من خلل اًعرخ اًساتق، ثحنّي بأن ٌَؼلكاث الاكذطادًة ادلًو

لة مشارنهتا وماكس هباُايف الاكذطاد اًؼاملي، وحتدًد اجتاٍ ختّطص                  يف ظي اًخلس مي ادلويل ٌَؼمي، وابًخايل ظًر

ةاًؼلكاث الاكذطادًة وشبأث .من الاهدماح يف الاكذطاد اًؼاملي ة واًخجاًر  وثبأندث يف املرحةل ، يف املرحةل اًخجاًر

َةاًطياغَة وبأخذث شالك كاهوهَا يف  ظار الثفاكِاث املخؼّددت ًخحٍرر اًخجارت ادلًو من خلل  فرضت ادلول املخلدمة. ا 

َة رشوظاثكل اًؼلكاث  د الاهدماح جىفاءت يف الاكذطاد اًؼاملي وحتلِق املاكسة من اًخجارت ادلًو   . ػىل ادلول اًيت حًر

يف تداًة املرحةل اًطياغَة ػىل بأساس اخذلف  هفسِا،  اًؼلكاث غري املخاكفئة، حىت تني ادلول املخلدمة ثكل جشلّكت

هخاهجا ذ بأضححت جتارت ػىل بأند اًخيظمي اًخجاري ادلويل وكد  ،امذلوِا ٌَخىٌوًوحِا واًلدرت ػىل ا  شلك ثكل اًؼلكاث، ا 

ة وخاضةادلول اًيامِة بأنرث ثلَِدا   . من خلل اثفاكِة حلوق املَىِة اًفىًر

ويف اًخفّوق اًخجاري، حمتثي بأمهَة اًخىٌوًوحِا يف كدرهتا ػىل ضٌلن اس مترار اٍمنو الاكذطادي يف الأخي اًعوًي، 

لثف ة، بأي  وت حىٌوًويجثلدمي مٌخجاث ذاث مزااي ثيافس َة، ًخعَة من اًحدل امذلك مُؤ هخاحِة وجتاًر ماكهَاثا   ا 

و ما ثفذلدٍ ادلول اًيامِة    ٍرثحط اًخعّور اًخىٌوًويج تلدرت الأفراد ػىل حتلِلَ.ثيافس َة ػىل املس خوى اًلكي واجلزيئ، ُو

هخاهجا ومٌَ وتني امذلك ربأس مال ثرشي واذلي ًؼين املؼارف  ثًشبأ اًؼلكة تني امذلك اًخىٌوًوحِا واًلدرت ػىل ا 

َة، وبأن . واملِاراث هخاح خدًدت، ويف ثلدمي مٌخجاث خدًدت ٌَسوق ادلًو جسامه اًخعّوراث اًخلٌَة يف اندشاف ظرق ا 

ىل ذكل، حتلق ثفّوكِا اًخجاري واًخيافيس ػىل املس خوى ادلويل فادلول اًيت يه مذلدمة اًَوم  . ادلول اًيت حىون س ّحاكة ا 

هخاح اًخىٌوًوحِا مٌذ اًثورت اًطياغَة، راي ًحياء اًلدراث اًخيافس َة ومٌَ جنحت يف ا   .بأضححت حمّددا حُو

ن مؼظم اًخعحَلاث اًخىٌوًوحِة اكهت ىل ولأخَِا،يف اًطياػة  ا  ن تياء اًلدراث اًخيافس َة املسدٌدت ا   وػَََ فا 

ذا ارثحعت ابًلعاع اًطياغي ة . اًخىٌوًوحِا وربأس املال اًخرشي، ثيؼىس ػىل ثفّوق اًحدل جتاراي ا  ًر ن احملدداث اجلُو ا 

هخاحِة اًطياغَة ذا، حمنَة اًلدراث اًخىٌوًوحِة واًلدراث اًخرشًة واًلدراث ال   ويه .ًحياء اًلدراث اًخيافس َة يه ا 

 .اًرشوط اًيت فرضهتا ادلول املخلدمة

َة  َة كعاغَا وحغرافِا ًُؤند ثكل اًيدِجة، فامليخجاث الأنرث ثداول يف اًخجارت ادلًو ن حتََي اجتاٍ املحادلث ادلًو ا 

 ادلول املخلدمة وادلول  اًيت متخكل كدراث حىٌوًوحِة، ويهيه امليخجاث اًخىٌوًوحِة ، نٌل بأن اًحدلان الأنرث مشارنة يه

ظار اًؼلكاث ثكل ادلولبأدرهت . حدًثة اًخطيَع وادلول اًياش ئة ّل يف ا   بأن اهدماهجا يف الاكذطاد اًؼاملي ًن ٍىون ا 

َة اًلامئةالاكذطادًة  حّّضث هفسِا ًلرثحاط ثش حاكث ،حِر، واًخلس مي ادلويل ٌَؼمي اذلي فرضخَ ادلول املخلدمة ادلًو

ق الاسدامثر الأحٌيب املحارش  َة غن ظًر هخاح ادلًو  وذكل من خلل خَق -يف اًوكت اذلي كاومذَ ابيق ادلول اًيامِة-ال 

 وتني هلي اًخىٌوًوحِا واملؼارف واملِاراث يف ظي ثكل ،اًخفاػي تني حمنَة كدراهتا اذلاثَة، اًخىٌوًوحِة واًخرشًة واًطياغَة

َة و. اًش حاكث  اس خحوذث ػىل مؼظم املاكسة املخاحة ٌدلول اًيامِة اكهت ثكل ادلول بأفضي ٌمَشارنة يف اًخجارت ادلًو

.  تفضي كدرهتا ػىل اس خلعاة ثكل اًش حاكث، واسدِؼاهبا وثؼامَِا  مع حراثخِة الاكذطاد اًؼاملي

ىل حتلِق اهدماح بأفضي يف الاكذطاد اًؼاملي، ػَهيا بأن ثؼمي ػىل تياء كدراهتا  ن ادلول اًيامِة اًيت جسؼى ا  ا 

ة ورتط تياء كدراهتا اجملمتؼَة تدمع الاس خدراك اًخىٌوًويج، ونذكل تياء كدراهتا  اًخرشًة من خلل اًخؼَمي واًخدًر

 من خلل دمع بأوشعة اًححر واًخعوٍر، ودمع اهدشار اًخىٌوًوحِا مضن الاكذطاد، ػىل بأن ًمت لك ذكل يف  اًخىٌوًوحِة

ظار س َاسة ضياغَة ظوًةل الأخي حتلّق اًخفاػي تني اًؼيارص اًساتلة ن حمنَة احملدداث اًساتلة سدسامه. ا  يف  خذة  ا 

 .الاسدامثر الأحٌيب املحارش واذلي ٌشلك وس َةل ًلهدماح يف الاكذطاد اًؼاملي



                                                               

 
 

 

 

 

 

اجلزء اًثاين 

اهدماح اجلزائر يف الاكذطاد اًؼاملي وحتََي اًلدراث 

واملزااي اًخيافس َة خارح كعاع احملروكاث 
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: تــدمــــــــــــقـــــــــــــم

ن ُدفٌا من دراسة غيارص اجلزء الأول اكن ُو حتدًد ال ظار اذلي جية بأن ثيدمج من خلهل ادلول اًيامِة  ا 

لة نفؤت ة اًيت متىهّنا من الاهدماح تعًر ًر  .يف الاكذطاد اًؼاملي، ونذكل حتدًد اًرشوط اجلُو

ثيدمج اجلزائر هحايق ادلول اًيامِة يف الاكذطاد اًؼاملي من خلل اًخلس مي ادلويل ٌَؼمي، حبَر ثخخطص 

هخاخا وثطدٍرا، نٌل حرثحط حغرافِا تبأسواق ادلول املخلدمة املمتثةل يف بأسواق دول الاحتاد  كعاغَا يف احملروكاث ا 

كَميي وادلويل ذا ما ًيؼىس ػىل ثيافسُهتا ػىل املس خوى ال  رمغ س َعرت كعاع احملروكاث ػىل الاكذطاد . الأورويب، ُو

ِذا جية اسددؼاد ثبأزري  ع اًطادراث، ًو ََة ميىهنا املسامهة يف ثيًو هَ ل تد من وحود ضياػاث حتًو اجلزائري، فا 

هخاح بأو اًطادراث  . احملروكاث غيد اًخحََي سواء ػىل مس خوى  ال 

ظار حتسني موكؼِا  اًخلس مي ادلويل  ن اهدماح الاكذطاد اجلزائري يف الاكذطاد اًؼاملي جية بأن ٍىون يف ا  ا 

اًلامئ ٌَؼمي، وحىت ثيجح يف ذكل نٌل جنحت ادلول حدًثة اًخطيَع وادلول اًياش ئة، ػَهيا بأن ثؼمي ػىل حتلِق 

ة ًحياء اًلدراث اًخيافس َة واندساة املزااي اًخيافس َة  ومٌَ رشوط الاهدماح اًىفئ، واًيت يه حمنَة  ًر احملدداث اجلُو

ََة هخاحِة يف جمال اًطياػاث اًخحًو وحِة ونذكل اًلدراث ال   .اًلدراث اًخرشًة واًلدراث اًخىًٌو

ن هخاجئ  ن اًخحََي س َىون كدر ال ماكن ٌَفرتت  ا  ي، ًِذا فا  لّ يف الأخي اًعًو تياء ثكل اًلدراث ًن ثظِر ا 

، وذكل من خلل اخذحار وحود اًس َاساث اًيت ثدل ػىل بأن ُياك سؼَا ًخمنَة ثكل اًلدراث ونذكل 1962-2012

ُس يف  ظار حتلِق اًخعّور واٍمنو الاكذطادي ًو ن اكن ذكل يف ا  املؤرشاث اًيت ثدل ػىل وحودُا وثعّورُا،حىت وا 

ظار اًخيافس اذلي ًؼخرب مفِوما حدًثا يف الاكذطاد اجلزائري  .ا 

ََة اًيت ميىن بأن جشلك هلعة  يف ظي اًلدراث اًخيافس َة احلاًَة ًلكذطاد اجلزائري، ما يه امليخجاث اًخحًو

َة ع اًطادراث؟ ومٌَ ثوس َع املشارنة يف اًسوق ادلًو من بأخي حتدًد ثكل امليخجاث جية الاغامتد ػىل . اهعلق ًخيًو

هخاحِة، وبأًضا اًخحََي املفطي ٌَطادراث  ََة من خلل مؤرشاث اًلمية املضافة وال  اًخحََي املفطي ٌَطياػاث اًخحًو

ا فرتت اكفِة ًخحدًد اًخوهجاث 2012-2000من خلل ػدت مؤرشاث، وسُمت ذكل خلل اًفرتت   واًيت هؼخرُب

 .املس خلدََة

 : هدرس اًؼيارص اًساتلة من خلل اًفطول اًخاًَة

 2012- 2000اهدماح الاكذطاد اجلزائري يف الاكذطاد اًؼاملي ٌَفرتت   شلك وماكسة:اًفطي اًثاًر

 2012 - 1962حتََي حمنَة اًلدراث اًخيافس َة ًلكذطاد اجلزائري ٌَفرتت : اًفطي اًراتع

 2012- 2000اًفروع وامليخجاث ذاث املزااي اًخيافس َة خارح كعاع احملروكاث ٌَفرتت : اًفطي اخلامس

 



                                                               

 
 

 

 

 

 

اًفطي اًثاًر 

اهدماح الاكذطاد اجلزائري يف الاكذطاد  شلك وماكسة

        2012- 2000اًؼاملي ٌَفرتت 
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 اًفطي اًثاًر

شلك وماكسة اهدماح الاكذطاد اجلزائري يف الاكذطاد اًؼاملي 

   2012- 2000                     ٌَفرتت 

 دــــــــــمتِيي

بأوّضت هخاجئ اجلزء الأول بأن ماكسة ادلول اًيامِة من اهدماهجا يف الاكذطاد اًؼاملي اكهت حمدودت، ومل 

َة ًخوس َع ضادراهتا ىل ماكهة ادلول اًيامِة يف . جس خعع الاس خفادت من اجساع الأسواق ادلًو ثؼود حمدودًة املاكسة ا 

َة، حِر فرضت ػَهيا ادلول املخلدمة شلك وهَفِة اهدماهجا اًلعاغي وحرصث دورُا يف  اًؼلكاث الاكذطادًة ادلًو

َة، ونذكل اهدماهجا اجلغرايف حِر رتعهتا تبأسواكِا رمغ بأن ثكل اًيخاجئ ثيعحق ػىل اجلزائر  . ثطدٍر امليخجاث الأًو

لّ بأن ًلك اكذطاد خطائطَ، ًِذا س يدرس شلك اهدماح الاكذطاد اجلزائري يف الاكذطاد اًؼاملي  هوهنا دوةل انمِة، ا 

 :وماكس حَ وثيافسُذَ، من خلل هَفِة اهدماخَ اًلعاغي ونذكل اهدماخَ اجلغرايف يف املححثني اًخاًَني

 .الاهدماح اًلعاغي ًلكذطاد اجلزائري يف الاكذطاد اًؼاملي: املححر الأول

 . ًلكذطاد اجلزائري يف الاكذطاد اًؼاملياجلغرايفالاهدماح : املححر اًثاين
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 االندماج القطاعي لالقتصاد الجزائرم في االقتصاد العالمي: المبحث األكؿ
إف االستفادة من فرص توٌسع اؼببادالت التجارية يستلـز تقدصل منتجات متنوعة لؤلسواؽ الدكلية، كال يبكن ربقيق 

االندماج القطاعي   إف دراسة االندماج يف االقتصاد العاؼبي يتطلب دراسة. ذلك التنوٌع إالٌ عن طريق تنويع اإلنتاج الوطٍت
كألف األسواؽ الدكلية تعٍت تواجد  (المطلب الثاني) كالتخٌصص اإلنتاجي (المطلب األكؿ) معرٌبا عنو بالتخٌصص التجارم

 . (المطلب الثالث) عدة منافسُت، فإف الدراسة يف اإلطار التنافسي تصبح ضركرية

 التخّصص التجارم لالقتصاد الجزائرم :األكؿالمطلب 
دد ىذه األخَتة اؼبكاسب احملققة من اؼببادالت الدكلية، حيث   يرتبط التخٌصص التجارم بنوع اؼبنتجات اؼبصدرة، كربي

كألف اؼببادالت تتضمن  (الفرع األكؿ)  يف رصيد اؼبيزاف التجارم كاؼبنتجات اليت ربقق الفوائضيظهر جزء من تلك اؼبكاسب
كيف ظل سيطرة احملركقات على  (الفرع الثاني) أيضا الواردات، فإف ؽبيكل التجارة اػبارجية أيضا تأثَته على تلك اؼبكاسب

 .(الفرع الثالث) الصادرات فما ىو تطٌورىا خارج ىذا القطاع
 كفاءة االندماج تطّور مؤشرات : الفرع األكؿ

إف اؼبكاسب التجارية اليت حققتها اعبزائر خبلؿ فًتات عديدة كمنها فًتة الدراسة، ارتبطت بشكل أساسي 
بالصادرات من احملركقات، كاليت ارتبطت بدكرىا بأسعارىا يف األسواؽ الدكلية، كمنو تصبح اؼبكاسب احملققة تتعلق بظركؼ 

 .خارجية كليس بظركؼ ىيكلية لبلقتصاد
يقيس اؼبعٌدؿ الوزف الذم ربتلو اؼببادالت اػبارجية يف اإلنتاج الوطٍت، كبالتارل درجة االعتماد  :تطور معدؿ االنفتاح: أكال

ييقاس معٌدؿ االنفتاح دبتوسط الصادرات كالواردات نسبة إذل الناتج احمللي اإلصبارل، كىو ما سبثلو اؼبعادلة . اؼبتبادؿ لبلد ما
 1 :التالية

 
 
 
 

 :إذا كاف
< TO 25 %يدؿ على االنفتاح الكبَت للبلد على  اؼببادالت الدكلية؛ 
> TO 25 %يدؿ على أف البلد منغلق كغَت مندمج يف اؼببادالت الدكلية.  

 :كبتطبيق اؼبعادلة السابقة فإف معٌدؿ االنفتاح لبلقتصاد اعبزائرم يظهر كالتارل
 
 

 

                                                           

   .تعترب اؼبكاسب اؼبالية جزءا من مكاسب االندماج، إذ توجد مكاسب أخرل كما ًب توضيحها يف اعبزء األكؿ
1
 - Abadli, R Op.Cit. p.122. 
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       2013-2001للفترة  تطّور معدؿ االنفتاح:  1-3الجدكؿ
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 البيانػات

مليار )الناتج احمللي اإلصبارل 
 (دكالر

54.74 56.76 67.86 85.32 103.19 117.02 134.97 

 32.52 32.50 32.15 29.53 28.10 27.16 26.55 %معدؿ االنفتاح 
        

  2013 2012 2011 2010 2009 2008 البيانػات
 210.18 204.33 199.07 161.20 137.21 171.00 الناتج احمللي اإلصبارل

 28.72 29.91 30.32 30.25 30.78 34.73 %معدؿ االنفتاح 
 كذلك بيانات الناتج احمللي اإلصبارل من موقع البنك 2-3الصادرات كالواردات من اعبدكؿ  ًب حساب اؼبعدؿ اعتمادا على بيانات: المصدر

 http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries/DZ-zq?display=graph   . العاؼبي

 اعبزائرم االقتصاد يعترب كحسب اؼبعدؿ النظرم  ،%30.24يظهر اعبدكؿ السابق أف متوسط معدؿ اإلنفتاح كاف 
 اليت ييفًتض أهنا 1تعترب درجة اإلنفتاح تلك مرتفعة مقارنة حىت بالدكؿ اؼبتقدمة،. مندؾبا بشكل كبَت يف اؼببادالت الدكلية

، كىو ما يدؿ على ارتباط االقتصاد اعبزائرم ( بالنسبة لفرنسا خبلؿ نفس الفًتة%26حيث كانت حوارل )أكثر انفتاحا 
إف اؼبعدؿ السابق ال ييعرٌب عن الوضع اغبقيقي، ألنو متأثر بارتفاع . باألسواؽ الدكلية، سواء من جهة الصادرات أك الواردات

الصادرات من احملركقات كبالتارل بأسعارىا، كبارتفاع قيمة الواردات، فاالقتصاد اعبزائرم خارج قطاع الطاقة يعترب اقتصادا 
 .منغلقا، نتيجة لضعف الصادرات من اؼبنتجات األخرل

اؼبالية                  يعترب اؼبيزاف التجارم مؤشرا عن ربقيق اؼبكاسب:  كمعدؿ التغطية تطور رصيد الميزاف التجارم :ثانيا
 :من اؼببادالت الدكلية، كما يعرٌب معدؿ التغطية عن القدرة على تغطية الواردات، كاعبدكؿ التارل يوضح ذلك

 مليوف دكالر : الوحدة     2014-2000للفترة  تطور رصيد الميزاف التجارم كمعدؿ التغطية:  2-3الجدكؿ
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيانػات

 CAF  9173 9940 12009 13534 18308 20357 21456 27631الواردات  

 FOB 22031 19132 18825 24612 32083 46001 54613 60163الصادرات 
 32532 33157 25644 13775 11078 6816 9192 12858 اؼبيزاف التجارم
 218 255 226 175 182 157 192 240  %معدؿ التغطية 

  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 البيانػات
 CAF 39479 39294 40473 47247 50376 54852 58580الواردات

 FOB 79298 45194 57053 73489 71866 65917 62886الصادرات
 4306 11065 21490 26242 16580 5900 39819 اؼبيزاف التجارم
 107.3 120 143 156 141 115 201 %معدؿ التغطية 

 /www.douane.gov.dz                            التجارة اػبارجية،  اؼبديرية العامة للجمارؾ على موقعهابيانات:     المصدر     

                                                           
1
 - Abadli, R. Op.Cit. p. 123. 

  .ىي طرؽ تقييم الصادرات كالواردات عند التسليم كاالستبلـ             


 

 CAF: Coût Assurance Fret :    تكاليف تامُت الشحن دكف الضريبة على القيمة اؼبضافة كخارج حقوؽ اعبمارؾ 

 FOB: Free On Board: التسليم على ظهر السفينة دكف الضريبة على القيمة اؼبضافة.  
 

 

http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries/DZ-zq?display=graph
http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries/DZ-zq?display=graph
http://www.douane.gov.dz/
http://www.douane.gov.dz/
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 على التجارة الدكلية، كوبقق البلد مكاسب كلما اإلنفتاح عن مكاسب البلد من أكليةيعطػػي اؼبيزاف التجارم فكرة 
 أكرب فاهإف زيادة قيمة الصادرات تسػػمح من جهة بتمويل الواردات  كمنو ربقيق ر. زادت قيمة صادراتو عن قيمة كارداتو

. االقتصاد مالية لتمويل فوائضللمواطنُت، كما تسمح بتحقيق 

 %14.3 بلغ دبعدؿ مبو سنوم متوسط 2012-2001 لقد سبٌيزت اؼببادالت التجارية السلعية بالقيم خبلؿ الفًتة
إف ارتفاع قيمة الصادرات كالواردات ييفسر بارتفاع أسعار كل منهما، إذ أف . بالنسبة للصادرات %9.9 كبالنسبة للواردات

   إف 1.%0.8 كمتوسط سنوم، بينما البفض حجم الصادرات دبتوسط سنوم %9 حجم الواردات ارتفع فقط بنسبة
 (رغم ارتفاع قيمة الواردات)على اؼبيزاف التجارم موجبا  ارتفاع أسعار الصادرات رغم البفاض حجمها ساىم يف اغبفاظ

 كالردمليار 12.8 منالتجارم   ارتفع الفائض . كلكن بشكل متذبذب 2014-2000  خبلؿ الفًتةمالية فوائض كربقيق
 إذل 2009  سنةلينخفض بشدة 2008 مليار دكالر سنة 39.8 إذلٍب  ،2006  يفمليار دكالر  33.1 إذل  2000 سنة
، كما أصبح الفائض التجارم سنة  بانعكاسات األزمة اؼبالية على ركود االقتصاد العاؼبيا متأثرمليار دكالر فقط، 5.5

إف تذبذب قيمة اؼبيزاف التجارم يرجع . مليار دكالر بسبب البفاض أسعار النفط منذ منتصف السنة 4.3 فقط 2014
ر ارتباط ىذه األخَتة سٌ ييفكىو  ما  (يف ظل االرتفاع اؼبستمر للواردات)إذل عدـ استقرار اذباه قيمة الصادرات كتراجعها 

.  كبنوع الصادرات اليت تتأثر بسرعة باألزمات االقتصادية العاؼبيةة،بالتغَتات اليت ربصل يف السوؽ العاؼبي
جهة ك الصادرات ادلإيرادات يعكس من جهة حجم ، حسب اعبدكؿ السابق،قيمة الوارداتؿ  اؼبستمررتفاعالإف ا

 ثانية،، كما يعكس من جهة م االقتصاد للميزاف التجارم يف سبويل النشاطاألمواؿ الفائضة استغبلؿ  كبالتارل عدـ،طيتهاغلت
. احملليعدـ قدرة اعبهاز اإلنتاجي على تلبية الطلب 

  2000 مليار دكالر سنة 11.9 ارتفعت من 2 مهمة،لقد ظبحت فوائض اؼبيزاف التجارم بتحقيق احتياطات صرؼ
ظبحت الوضعية . 2012 مليار دكالر سنة 190 كأكثر من 2008 مليار سنة 143 ٍب إذل  2003 مليار سنة 32.9 إذل

 سنة مليار 25 إذل 1998 مليار دكالر سنة 30.2 من بالتسديد اؼبسبق للديوف اػبارجية، اليت البفضتاؼبالية السابقة 
. 2014كحىت   2012 سنة فقط دكالر مليار 3.6 ك 2008 سنة مليار 5.9  لتصبح 2005 مليار سنة 17.1 ٍب 2000

يف ظل الوضعية اؼبالية اؼبروبة، تصبح اعبزائر مطالبة باستغبلؿ الوفرات اؼبالية لدعم االستثمار يف القطاعات اإلنتاجية خارج 
 .  احملركقات كخاصة الصناعية منها

يعرٌب معدؿ التغطية عن العبلقة بُت قيمة الصادرات كقيمة الواردات، كبالتارل فهو يعطي صورة عن قدرة صادرات  
 عدـ استقراررغم ، ك اعبدكؿ السابقحسب. ٌلما ارتفع معدؿ التغطية كاف البلد يف كضع أفضلإذ ؾالبلد على تغطية كارداتو، 

فقد كمعٌت ذلك أنو يف كل سنة استطاعت الصادرات تغطية قيمة الواردات،  ،%100 من  أنو يبقى أكربإالٌ  ،معدؿ التغطية
، 2006ك 2005 بُت    %25.5 ػػػكيرجع ذلك إذل مبو الصادرات بػ ،%255 حيث بلغ 2006 سنة لوبلغ اؼبعدؿ أكرب قيمة 

انعكس  .2014-2000  الفًتةخبلؿ %175  حوارلالتغطيةمعٌدؿ لغ متوسط ب .%4.35 بينما مبت الواردات فقط دبعدؿ
إذل أكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثر  2003 شهر سنة 24ذلك على ارتفاع احتياطات الصرؼ كقدرهتا على تأمُت االحتياجات من الواردات  من 

                                                           
1
- ONS (2014) « Evolution des échanges extérieurs de marchandises de 2001à 2012 ». Collections                                  

statistiques   N° 182, Série E : statistiques économiques,  N°75, p.8. 
2
- Banque d’Algérie,  Rapports : 2002-2007-2012, Annexes. http://www.bank-of-algeria.dz/html/rapport.htm  

http://www.bank-of-algeria.dz/html/rapport.htm
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 مؤشر اؼبيزاف التجارم،  فإف اعبزائر ربقق مكاسب مالية مهمة من مبادالهتا حسب .2012 ك2006 بُت شهر 36 من
  .التجارية

أكضح ربليل التجارة الدكلية أف الدكؿ اليت ربقق اؼبكاسب من االندماج يف االقتصاد العاؼبي ىي  :تنوّع الصادرات: ثالثا
تلك اليت يكوف ىيكل صادراهتا متنٌوعا، كبالتارل تقدـ منتجات متنٌوعة إذل األسواؽ الدكلية، فتنويع الصادرات شرط مهم 

 : يوٌضح اعبدكؿ التارل ىيكل الصادرات اعبزائرية. لتحقيق اؼبكاسب من االندماج
 2014-2000للفترة  المحركقات في مجموع الصادرات نسبة : 3-3الجدكؿ

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيانات
 58831 53429 45094 31302 23939 18091 18484 21419  قيمة صادرات احملركقات

 97.78 97.86 98.02 97.56 97.26 96.10 96.60 97.23  من  إصبارل الصادرات %
         

  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 البيانات
 60304 63752 69804 71427 55527 44128 77361 قيمة صادرات احملركقات

 95.89 96.71 97.13 97.19 97.32 97.64 97.55  من  إصبارل الصادرات%
 /www.douane.gov.dz   التجارة اػبارجية، اؼبديرية العامة للجمارؾ على موقعها      بيانات ًب حساهبا من:        المصدر

خبلؿ معظم سنوات   %97 من خبلؿ اعبدكؿ، يتبُت إذا سيطرة احملركقات على إصبارل الصادرات السلعية بأكثر من
إف الفوائض التجارية السابقة مصدرىا ارتفاع . الفًتة، كىذا ما يؤثر على كفاءة اندماج االقتصاد اعبزائرم يف االقتصاد العاؼبي

قيمة الصادرات من احملركقات، كبالتارل ارتباط اؼبيزاف التجارم بشكل مباشر هبا، إذ أف السنوات اليت شهدت البفاض فائض 
فاالقتصاد . ىي نفسها اليت البفضت فيها الصادرات من احملركقات (2013، 2009، 2002، 2000)اؼبيزاف التجارم 

حيث يساىم اعبزائرم إذا ىو اقتصاد ريعي يتخٌصص كيعتمد على مادة أكلية كاحدة لتحقيق اؼبداخيل من العملة الصعبة، 
ييعترب التنويع يف الصادرات . من اليد العاملة %2 من الناتج احمللي اإلصبارل مع أنو ال ييشغل إالٌ  %40 القطاع بأكثر من

  :اعبزائرية ضعيفا جدا، إذ يوضح الشكل التارل سباثل اذباه تطور اؼبيزاف التجارم كالصادرات من احملركقات
 2014-2000مقارنة تطّور الميزاف التجارم كالصادرات من المحركقات للفترة :  1-3الشكل  

 
 

  ًب إعداده انطبلقا من بيانات اعبداكؿ السابقة:المصدر
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تعتمد اعبزائر إذا على احملركقات كخاصة النفط يف ربقيق مداخيلها، مع أهنا ال سبتلك التأثَت يف السوؽ النفطية حيث 
كيف  (مليوف برميل يف اليـو 1.2) أف اعبزائر احتلت اؼبرتبة السادسة عربيا يف اإلنتاج 20131 تشَت اإلحصائيات لسنة

من  %1.6 كمن إنتاج دكؿ األكبك %3 كمن اإلنتاج العريب %5 إذ مثلت، (مليار برميل عند هناية السنة 12.2) االحتياطي
من  %0.99ك     من احتياطي دكؿ األكبك %1.2 كمن االحتياطي العريب %1.7 أهنا ال سبتلك إالٌ كما، اإلنتاج العاؼبي

 من قيمتو اؼبضافة، كساىم يف سنة %29.5 فقد أكثر من 2013-2006كما أف القطاع كخبلؿ الفًتة . االحتياطي العاؼبي
   2.كالناتج عن البفاض إنتاج النفط كالغاز كاألنشطة األخرل للتكرير كالتمييع  ،%69.2 سلبا يف مبو االقتصاد بػػػػػػػػ 2013

ماداـ أف اؼبيزاف التجارم يتبع الصادرات من احملركقات فإنو : ارتباط الميزاف التجارم باألسعار الدكلية للمحركقات: رابعا
ىبضع مباشرة للتغٌَت يف أسعارىا الدكلية،  ؽبذا قبد أف الصادرات من احملركقات كاؼبيزاف التجارم يتخذاف نفس اذباه تغَت 

يعترب ربٌسن الفائض التجارم للفًتة اؼبدركسة انعكاسا لتحٌسن أسعار النفط كليس لنوع . (حسب اعبدكؿ التارل)أسعار النفط 
اؼبنتجات اؼبصدرة، كبالنتيجة يرتبط معدؿ التغطية كمنو القدرة على االستَتاد كتلبية الطلب الداخلي  ككذلك احتياطات 

 . الصرؼ كالقدرة على سبويل االقتصاد باألسعار الدكلية للنفط، كليس ألنبية نوع الصادرات اؼبوٌجهة ألسواؽ الدكلية
 للربميل/         الوحدة دكالر أمريكي         2013-2000تطور أسعار النفط للفترة : 4-3الجدكؿ                                

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البياف

سعر 
 109 111 112.9 80.15 62.25 99.86 74.9 65.9 54.60 38.7 29 25.4 24.30 28.5 النفط

  .Rapports de la banque d’Algérie, 2002, 2007, 2012, 2014                                 :المصدر

إف كفاءة االندماج يف االقتصاد العاؼبي تفًتض استمرار ربقيق اؼبكاسب، على األقل اؼبالية، إالٌ أف  التخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌصص   
 . من اؼبكاسب اؼبالية غَت أكيدة يف تصدير اؼبواد األكلية، اليت تتعرض كثَتا للتقلبات السعرية، هبعل حىت

 النفط سلعة دينامكية يف التجارة الدكلية من حيث حصتو يف الصادرات العاؼبية خبلفا للمواد األكلية األخرل، ييعترب
باعتباره مادة طاقوية إسًتاذبية اقتصاديا كسياسيا، كىذا ما مٌكن اعبزائر كالبلداف النفطية من ربقيق مكاسب مالية عندما 

  .2000 منذ سنة ارتفعت أسعاره
أدل            ،دكالر 44.4إذل   2015 سنة مع هناية شهر مارس كخاصة 2014إف تراجع أسعار النفط مع هناية 

 ، ما تسبػػػػػػػػػػػػػب 2014  مقارنة بنفس الفًتة لسنة %30.1إذل تراجع إيرادات الصادرات النفطية  خبلؿ الثبلثي األكؿ بنسبة 
 ىذا ما يؤكد يف كل مرة أنو ال بديل عن تنويع .3 مليار دكالر1.73 قيٌدر بػػػػػػػػػ 2000 ألكؿ مرة منذ سنة  يف عجز ذبارم

. االقتصاد خارج قطاع احملركقات
 
 

                                                           
1
  .380 ك 378ص. التقرير االقتصادم العربي الموحد: (2015)صندكؽ النقد العريب ًب حساهبا من معطيات  - 

2
 31، ص  2013  اػباص بسنةالتقرير السنوم: (2014)بنك اعبزائر.- 

3 للنفط اػباـكزارة الطاقة كاؼبناجم اعبزائرية، التطورات الشهرية ألسعار سلة أكبك-  www.mem-algeria.org.كذلك موقع اعبمارؾ اعبزائرية
  

http://www.mem-algeria.org/
http://www.mem-algeria.org/
http://www.mem-algeria.org/
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 ىيكل التجارة الخارجية : الفرع الثاني
إف اؼببادالت الدكلية تفًتض أف كل بلد يستورد كيصدر ؾبموعة متنٌوعة من اؼبنتجات، كيعرٌب ىيكل التجارة اػبارجية 

 . عن التنوٌع أك الًتٌكز يف اؼبنتجات اؼبستوردة كاؼبصدرة كمنو التخٌصص اإلنتاجي كالتجارم

مدل قدرة اعبهاز  ييوضح ىيكل الواردات اؼبنتجات األكثر استَتادا، كبالتارل فهو مؤشر عن: ىيكل الواردات: أكال
اإلنتاجي على تلبية الطلب احمللي من تلك اؼبنتجات، ككذلك درجة اخًتاؽ الواردات للسوؽ احمللية كمنافستها للمنتجات 

  :كييبُت الشكل التارل ىيكل الواردات اعبزائرية. الوطنية
 مليوف دكالر: الوحدة          2014-2000ىيكل الواردات للفترة : 2-3الشكل

     
     www.douane.gov.dz  ًب إعداده اعتمادا على بيانات التجارة اػبارجية، اؼبديرية العامة للجمارؾ على موقعها: المصدر

خبلؿ كل  (حسب ؾبموعات االستعماؿ)ييظهر الشكل السابق ارتفاع مستمر يف قيمة الواردات من صبيع اؼبنتجات 
 :تسيطر أربع ؾبموعات على الواردات ىي. الفًتة

 مليار دكالر سنة 18 إذل 2000 مليار دكالر سنة 3 اليت ارتفعت قيمة كارداهتا من: منتجات التجهيز الصناعية- 
 إذل % 33.44 كلكن البفضت حصتها  من  ؾبموع الواردات من، سنويا %30.5 حيث كاف معدؿ مبوىا اؼبتوسط، 2014

 .2014 سنة %32.37 إذل  ٍب 2013 سنة 29.48%
 10 ك2013 مليار دكالر  سنة 11 إذل 2000 مليار دكالر سنة1حيث ارتفعت قيمتها من : اؼبنتجات االستهبلكية - 

  ك %20.4 إذل %15 كما ارتفعت حصتها   من ،%50.2 كبالتارل كاف معد مبوىا السنوم يف اؼبتوسط، 2014 مليار سنة
17.63%. 
 كمنو  2014  مليار سنة 12.8 إذل 2000 مليار دكالر سنة 1.6 اليت زادت كارداهتا من: اؼبنتجات نصف اؼبصنعة - 

 .%21.94 إذل %18 انتقلت حصتها  من كما  ،%41.29 فإف معدؿ مبوىا اؼبتوسط كاف
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               2013 مليار دكالر سنة 9.5 إذل 2000 مليار دكالر سنة 2.4 اليت زادت قيمتها من: اؼبنتجات الغذائية - 
كما تراجعت حصتها من الواردات              ، % 21.18 دبعدؿ مبو سنوم متوسط أم، 2014 مليار دكالر سنة 11ك

  .%18.79 إذل %26.3 من
تعرٌب . تؤثر زيادة قيمة الواردات، خاصة للمجموعات األربع، سلبا على اؼبيزاف التجارم، رغم ارتفاع قيمة الصادرات

اؼبنتجات السابقة من حيث قيمتها كمعدؿ مبوىا عن عجز الفركع اإلنتاجية اؼبرتبطة هبا على تغطية االحتياجات الوطنية منها، 
  ةأف الواردات من منتجات الصناعات اؼبعدنية كاؼبيكانيكي  قبد1.ما جعل معدؿ اخًتاؽ الواردات للسوؽ الوطنية مرتفعا

كذلك تغطي الواردات من اؼبنتجات  2012-2001 الفًتة من حجم السوؽ الوطنية يف أغلب سنوات %80 سبثل أكثر من
إف ارتفاع . من السوؽ احمللية، كقبد أف معدؿ االخًتاؽ عموما مرتفعا بالنسبة ألغلب القطاعات  %35 أكثر من  الغذائية

حجم الواردات يعترب مؤشرا أيضا عن القطاعات ذات الفرص االستثمارية بالنسبة للمستثمرين الوطنيُت كاألجانب الذين 
 .  سيسانبوف يف رفع القدرات اإلنتاجية كالتصديرية ؼبختلف الفركع اإلنتاجية

ثل: ىيكل الصادرات خارج المحركقات: ثانيا ىيكل الصادرات حصة ـبتلف اؼبنتجات اؼبصدرة من إصبارل الصادرات،  يبي
ككلما كاف للبلد ىيكل صادرات متنوٌع، خاصة من اؼبنتجات التحويلية، كلما كانت حصصو يف األسواؽ الدكلية أكرب، 

أظهر التحليل السابق سيطرة احملركقات على ىيكل الصادرات . خاصة إذا كانت من اؼبنتجات الدينامكية يف التجارة الدكلية
اعبزائرية، كمنو ضعف الصادرات من باقي اؼبنتجات، ىذا ما هبعل معدؿ تغطية الواردات من إيرادات الصادرات غَت النفطية 

كىذا ، 2كأدسل قيمة  2009سنة  % 2.7  ككأعلى قيمة لو  2001 سنة %6.7 تراكح  معدؿ التغطية بُت. ضعيفا جدا
 من السلع الغذائية إالٌ بنسبة (2009 سنة) يعٍت أف الصادرات خارج قطاع احملركقات دل يكن باستطاعتها أف تغطي الواردات

 ك من اؼبنتجات الكيميائية اليت تشمل اؼبنتجات الدكائية إالٌ بنسبة أ%4.22 من اؼبنتجات الصناعية إالٌ بنسبة أك 23.5%
 التجارة خاصة يفلنفط ديناميكية ؿلوال أف يؤكد ذلك ارتفاع درجة ارتباط االقتصاد اعبزائرم باألسواؽ الدكلية   ؼ 3.24.6%
 ، الصادراتإصبارلسيطرة قطاع احملركقات على ؿنتيجة ك ،ؼبا استطاعت اعبزائر تأمُت حىت ضركرات اغبياة ؼبواطنيها، الدكلية

 : كما يوضحو الشكل اؼبوارلتظهرتكاد ال فإف مسانبة باقي القطاعات 

 :تتمثل اجملموعات األكثر مسانبة يف الصادرات خارج قطاع الطاقة يف
 .2014 سنة %82.14 ك 2000 سنة %76  اؼبنتجات نصف اؼبصنعة، إذ سانبت بػػػ -
 .2014 سنة %0.16 كلكن البفضت إذل 2000 سنة %7.67 منتجات التجهيز الصناعية، كاليت سانبت بػػػ -
 .2014 سنة %4.22 ك2000 سنة %7.18 اؼبنتجات اػباـ، اليت كانت مسانبتها بػػػ -
 .2014 سنة% 12.50ك 2000 سنة% 5.22 اؼبنتجات الغذائية حيث سانبت بػػػػ -

                                                           
1
- ONS (2014) . Collections statistiques   N° 182. OP.Cit, p.158.  

.معرفة بالضبط معدؿ االخًتاؽ بالنسبة لكل ؾبموعةيتعُت  على أساس ؾبموعات االستعماؿ عنو على أساس قطاع النشاط، ؽبذا ىبتلف تصنيف اؼبنتجات   
  

.اعتربنا أف الصناعات الغذائية كقطاع الفبلحة كالصيد كبلنبا يوفر الغذاء  
  

 

2. اؼبديرية العامة للجمارؾ ،ًب حساهبا اعتمادا على بيانات الصادرات- 
  

3. قيمة الصادرات خارج احملركقات بالواردات من القطاعات السابقةمن مقارنةًب حساهبا - 
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 مليوف دكالر: الوحدة   2014-2000ىيكل الصادرات خارج المحركقات للفترة : 3 -3الشكل  

 
 .ًب إعداده اعتمادا على بيانات التجارة اػبارجية، اؼبديرية العامة للجمارؾ: المصدر

يسمح التخٌصص بتوجيو اؼبوارد كبو القطاعات األكثر كفاءة ذبارية، أم تلك اليت تتمتع دبزايا يف األسواؽ الدكلية غَت 
 منها التغَت اؼبفاجئ يف الطلب العاؼبي، ظهور منافسُت 1أف التخٌصص الشديد يف عدد قليل من اؼبنتجات يبثل عدة ـباطر،

فتوزيع البلد . جدد أكثر تنافسية، إهناؾ اؼبوارد، باإلضافة إذل ربقيق مبو كلكن ميفقر إذا كاف للمنتج حصة سوقية مهمة
إف االعتماد على . لصادراتو على ؾبموعة كاسعة من اؼبنتجات كاألسواؽ اليت ىي يف حالة مبو مستمر، وبقق مكاسب أفضل

اؼبوارد الطبيعية يف التصدير كميزة نسبية سيؤدم يف ظل النمو السكاشل، إذل البفاض حصة الفرد من الريع يف األجل الطويل، 
 أف 2تيؤكد الدراسات،. كمنو فإف االستقرار االجتماعي كربقيق الرفاىية ال يبكن أف يضمنو إالٌ االستخداـ اؼبنيتج لعوامل اإلنتاج

خاصة يف اإلنتاج التحويلي الذم ىبلق تشابكا ديناميكيا ،  األكثر تنويعا ىي األكثر كفاءة يف األجل الطويلتاالقتصاديا
يرجع . لتعليم اؼبهارات، اكتساب اؼبعارؼ، ربسُت اإلنتاجية كمنو اؼبداخيل، كىذا ما ال يضمنو التخٌصص يف اؼبواد األكلية

اػبلل بُت ىيكل الصادرات كالواردات اعبزائرية إذل ضعف القاعدة الصناعية كاعتماد االقتصاد بشكل كبَت على استغبلؿ 
 .الثركات الطبيعية

 أسواؽ اقتحاـ على القدرة كبالتارل معينة صناعة يف التخٌصص درجة عن اؼبؤشر ىذا يعرٌب : التجارة ما بين الفركع: ثالثا
، الصناعة فسلن التجارة إصبارل مع ةفباؼبقار  ماصناعة داخل التجارة بدرجة اؼبؤشر ىذا كيقاس ،التخٌصص ؽبذا تيجةف جديدة

 ييستعمل لقياس التجارة ما بُت .أم تبادؿ اؼبنتجات اؼبتماثلة اليت تنتمي إذل نفس الفرع  كلكنها متمايزة من حيث اػبصائص
 Grubel –Lloyd  (1975) مؤشر (أك داخل الصناعة)الفركع 

3
 :بالعبلقة التالية كالذم يعطى 

 
 

                                                           
1  -  

Fontagné, L .Et Mimouni, M. (2002) « Globalisation, performances commerciales et développement ». Revue  

Reflets et perspectives de la vie économique, N°2, pp.27-39. 
2
 - Alan, G. (2010) « Diversification de l’économie des pays riches en ressources naturelles ». Séminaire du FMI 

sur « ressources naturelles, finance et développement » Alger, 4 et 5 Novembre. 
3
 - Mucchielli,  J.L. et  Mayer, T. Op.Cit. p.38. 
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 : حيث أف

منتجات  الصادرات من :i . 𝑋𝑖القطاع
𝑀𝑖: الواردات من منتجات القطاع i. 

فإذا ساكل اؼبؤشر الصفر معٌت ذلك أنو ال توجد ذبارة بُت فركع نفس القطاع،  ،(1) كالواحد (0) يأخذ اؼبؤشر قيم بُت الصفر
 :كعليو ًب حساب اؼبؤشر بالنسبة ؼبختلف القطاعات كما يظهره اعبدكؿ اؼبوارل

  2014-2000مؤشر التجارة ما بين الفركع لمختلف القطاعات للفترة : 5-3الجدكؿ 

منتجات 
 استهالكية

منتجات 
التجهيز 

 صناعيةاؿ

معدات 
التجهيز 
 الفالحيو

منتجات 
نصف 
 مصنعة

 الغذاء الطاقة مواد خاـ

 0,018 0,030 0,229 0,438 0,186 0,011 0,026 2000 
0,016 0,025 0,248 0,424 0,143 0,014 0,023 2001 
0,032 0,0226 0,238 0,381 0,166 0,015 0,025 2002 
0,032 0,012 0,015 0,302 0,135 0,009 0,035 2003 
0,009 0,013 0.00 0,270 0,205 0,010 0,032 2004 
0,012 0,008 0.00 0,274 0,302 0,009 0,036 2005 
0,028 0,010 0,020 0,287 0,375 0,009 0,037 2006 
0,013 0,010 0,013 0,245 0,226 0,010 0,034 2007 
0,009 0,010 0,011 0,242 0,386 0,015 0,030 2008 
0,015 0,005 0.00 0,127 0,248 0,024 0,037 2009 
0,010 0,003 0,005 0,189 0,125 0,033 0,098 2010 
0,004 0,004 0.00 0,245 0,165 0,032 0,069 2011 
0,003 0,004 0,006 0,251 0,167 0,132 0,067 2012 
0,003 0,003 0.00 0,250 0,112 0,127 0,591 2013 
0.01 0.01 0.01 0.283 0.109 0.09 0.06 2014 

 المتوسط 0,081 0,036 0,210 0,280 0,053 0,011 0,014
 .ًب حساهبا كفقا للمؤشر من بيانات التجارة اػبارجية للمديرية العامة للجمارؾ: المصدر

نبلحظ من اعبدكؿ أف التجارة ما بُت الفركع للقطاعات السابقة كانت ىامشية، حيث قارب اؼبؤشر اؼبتوسط للفًتة 
يرجع ذلك الوضع إذل عدـ سباثل ىيكل الصادرات كالواردات، حيث قبد قلة الواردات من قطاع الطاقة مقارنة . الصفر

  كالذم يعترب بصادراتو، كقلة الصادرات لباقي القطاعات مقارنة بوارداهتا، ككبلنبا يؤدم إذل ضعف التجارة داخل القطاع
 كمنو فإف التجارة اػبارجية للجزائر تتم ما بُت القطاعات، كىذا ما يبٌيز مبادالت .مؤشرا عن ضعف إنتاج السلع الوسيطة

  .الدكؿ النامية كالذم يعكس سبركز زبٌصصها يف عدد قليل من اؼبنتجات، كمنو ضعف مشاركتها يف األسواؽ الدكلية
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 تطّور الصادرات خارج قطاع المحركقات كآليات ترقيتها: الفرع الثالث
 تطٌورا مستمرا، خاصة           عرفترغم سيطرة احملركقات على الصادرات الوطنية، إالٌ أف قيمة الصادرات خارجها  

رغم اآلليات اليت كضعتها السلطات اعبزائرية لتنويع الصادرات، إالٌ أف اإلشكاؿ اغبقيقي يبقى . يف بعض الصناعات التحويلية
 .ىو  ضركرة توجيو اؼبؤسسات الوطنية كبو اؼبنتجات اليت هبب تصديرىا

أجل التحليل الدقيق للصادرات اعبزائرية، فإنو هبب استبعاد  من: تطّور قيمة الصادرات خارج قطاع المحركقات: أكال
 يف أحسن األحواؿ، %4.11فمع أف نسبة الصادرات غَت النفطية ضمن ىيكل الصادرات دل تتعدا  تأثَت احملركقات،

في تطٌور قيمتها،  كاعبدكؿ التارل يبُت ذلك ذلك إالٌ أف  : ال هبب أف ىبي
      مليوف دكالر: الوحدة        2014-2000تطور قيمة الصادرات خارج المحركقات للفترة : 6-3الجدكؿ

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيانات
الصادرات 

خارج 
 احملركقات

612 648 734 673 781 907 1184 1332 1937 1066 1526 2062 2062 2165 2582 

 إذل %
إصبارل 

 الصادرات
2,77 3,38 3,89 2,73 2,43 1,97 2,16 2,21 2,44 2,35 2,67 2,80 2,86 3,28 4.11 

  /www.douane.gov.dz ًب حساهبا من بيانات التجارة اػبارجية للمديرية العامة للجمارؾ على موقعها:  المصدر

 عاـ كانت تتطٌور، باستثناء االلبفاض الشديد يف قرغم ضعف نسبة الصادرات خارج احملركقات، إالٌ أف قيمتها ككاذبا
 مليار دكالر سنة  2.1إذل ٍب 2006 سنة مليار 1.1 إذل 2000 مليوف دكالر سنة 612  حيث ارتفعت من،2009سنة 

يعٍت ذلك أنو يبكن تطويرىا  يف حالة انتهاج  .%18 مبو سنوم متوسط ، أم دبعدؿ2014 مليار دكالر سنة 2.5ك  2013
خبلؿ كل الصادرات خارج احملركقات  قيمة  اذباه تطوركيوضح الشكل التارل بشكل أفضلسياسة صناعية كذبارية مناسبتُت، 

 .الفًتة
 2014-2000 للفترة ج المحركقاترتطور قيمة الصادرات خا: 4-3الشكل    

 
 .  ًب إعداده اعتمادا على بيانات اعبدكؿ السابق:المصدر
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 :بالرجوع إذل بيانات ـبتلف القطاعات قبد أف قيمة صادراهتا قد تطٌورت كالتارل
 أم 2013 مليوف دكالر سنة 402 إذل 2000 مليوف دكالر سنة 32 زادت قيمة صادرات اؼبنتجات الغذائية من- 
كىذا يؤدم إذل ربٌسن ميزاهنا   %296.6 بػػػػػػػػ بُت بداية الفًتة كهنايتها، بينما مبت الواردات منها فقط  %1156 دبعدؿ مبو

 .  التجارم، رغم أنو يبقى سالبا
 مليار دكالر سنة 1.6 إذل 2000 مليوف دكالر سنة 465 ارتفعت أيضا الصادرات من اؼبنتجات نصف اؼبصنعة من- 

  .%246.2 أم دبعدؿ مبو بُت السنتُت، 2013
مليوف دكالر خبلؿ نفس الفًتة،  17 مليوف دكالر إذل 13 ارتفعت قيمة الصادرات من اؼبنتجات االستهبلكية من- 

 .، مقارنة باؼبنتجات السابقة%30 كلكن دبعدؿ مبو ضعيف بلغ
 .بينما البفضت الصادرات من منتجات التجهيز الصناعية كالفبلحية بشكل كبَت- 

عجز باقي القطاعات عن توليد تلك الفوائض           ال يعٍت ،ائض اؼباليةك االعتماد على احملركقات يف ربقيق الفإف
يف حالة تنميتها، فقطاع الصناعات التحويلية يضم عددا من الفركع كاؼبنتجات اليت ال تتمٌيز بنفس الوضع، ؽبذا فإف ربليل 

بنية الصادرات بشكل أدؽ على مستول كل صناعة يسمح بتحديد ما ىي الفركع كاؼبنتجات اليت يبكن تنمية مزاياىا 
إف ربليل ىيكل التجارة الدكلية أكضح أف اؼبنتجات   من الصناعات . التنافسية، لتصبح صادرات مقبولة يف األسواؽ الدكلية

التحويلية تشٌكل أكرب نسبة من اؼببادالت الدكلية، كأهنا أكثر دينامكية من اؼبواد األكلية كاؼبنتجات الفبلحية، فما ىي كضعية 
 تلك الصناعات يف الصادرات الوطنية؟

تعكس الصادرات الصناعية أنبية القطاع الصناعي كمؤشر الندماج كفء  يف االقتصاد :ة التحويليت ىيكل الصادرا:ثانيا
 أجل ربديد األنبية النسبية للصناعات التحويلية يف الصادرات، فإنو يتم استبعاد تأثَت قطاع احملركقات ككذلك فمن، العاؼبي

إظهار كبشكل أفضل أىم   يبكن، كعندىاكاؼبقالع،، الفبلحة كالصيد، اؼبياه كالطاقة، اؼبناجم اؼبنجميواؼبواد األساسية ك
 .يوضح ذلك 3-7  كاعبدكؿ . كخاصة احملركقاتالسابقة، اؼبسانبة يف التصدير خارج القطاعات الصناعات

 :  يبكن من اعبدكؿ السابق إبداء اؼببلحظات التالية
  كالكهربائية كصناعات الكيمياء كالببلستيك، أىم الصادرات التحويلية سنةةشٌكلت الصناعات اؼبيكانيكي- 

 إذ سانبت بػػػػ، 2013 ك لكن أصبحت الصناعات الكيميائية كالغذائية أنبها سنة %92 ، إذ سانبت ؾبتمعة بػػػػ2001
92.42%. 

 %48.18 فبعد أف كانت، 2010  كالكهربائية بشكل كبَت خاصة بعدةتراجعت مسانبة الصناعات اؼبيكانيكي- 
، كال يرجع ذلك إذل تغٌَت ىيكل الصادرات التحويلية فقط  كلكن أيضا  2013 سنة فقط %3.19أصبحت ، 2006 سنة

 6.666 ٍب إذل  2009 مليوف دينار سنة 14.247 إذل 2006 سنة مليوف دينار 37.563 إذل البفاض قيمة صادراهتا من
من أسباب ذلك االلبفاض، تراجع كميات اإلنتاج من ـبتلف منتجات القطاع كحىت اختفاء . 2012 مليوف دينار سنة
 2008.1 بعضها بعد سنة

 
                                                           
1
 - ONS (2012) : Annuaire  statistique de l’Algérie. Vol N° 28,  p.309-310. : لبلطبلع على التفاصيل يبكن الرجوع إذل    



2012- 2000اندماج االقتصاد الجزائرم في االقتصاد العالمي للفترة  شكل كمكاسب                                         الفصل الثالث          

165 
 

 (حسب قطاع النشاط)       2013-2001ة للفترة لصناعات التحويليالصادرات من اىيكل : 7-3الجدكؿ 
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 البيانات

 3.19 4.64 7.00 13.63 21.68 29.35 36.35 48.18 35.51 27.55 23.16 34 28.30 ؾ.ـ.ـ.ح.الص
 0.65 2.13 0.16 0.13 0.16 0.12 0.30 مواد البناء كالزجاج

 2.9 3.9 2.77 1.91 1.27 1.48 

 ؾ، الببلسيتءالكيميا
 كاؼبطاط

63.7 55 64.6 70 55.7 40.5 54 60.5 66.50 60.65 70.75 77 73.58 

 18.84 14.77 17.3 20.55 5.33 4.91 5.08 5.28 4.95 6.08 4.67 3.83 1.84 الصناعات الغذائية
 0.02 0.02 0.03 0.20 0.23 0.25 0.73 0.47 0.38 0.58 0.55 0.50 0.62 الصناعات النسيجية

 1.42 1.31 1.7 1.3 1.35 1.08 1.36 1.52 0.91 1.8 3.06 3.64 2.47 صناعة اعبلود كاألحذية
 1.34 0.88 1.3 0.85 1.06 0.9 1.43 1.45 2.3 2.18 3.16 2.82 2.47 صناعة اػبشب كالورؽ

 0.09 0.07 0.01 0.05 0.05 0.06 0.44 0.47 0.08 0.09 0.6 0.12 0.3 صناعات ـبتلفة
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 اجملمػػػػػػػػػػػػػػػوع 

   ONS (Mars 2014) collections statistiques, N° 182, Op.Cit. p.99ضمنًب إعداده اعتمادا على بيانات الصادرات بالقيم :المصدر 
 .الصناعات اغبديدية كاؼبعدنية كاؼبيكانيكية كالكهربائية. ؾ.ـ.ـ.ح. الص

بُت  تراكحت مسانبتهامشتقات النفط خبلؿ كل الفًتة، إذ  تزايد أنبية الصناعات الكيميائية كسيطرة- 
 حافظت على ارتفاعها بالنسب ، إالٌ أهناكرغم أف مسانبتها اتسمت بالتذبذب، 2012 سنة %77 ك2001 سنة63,7%
 .كالقيم

كانت نقطة ربوؿ بينها كبُت الصناعات ) 2010 تزايد أنبية الصناعات الغذائية بشكل ملحوظ ابتداء من سنة- 
 سنة٪ 20,55 إذل   2001 سنة %1.84  شهد القطاع زيادة مهمة يف نسبة مسانبتو اليت انتقلت منحيث (اؼبيكانيكية

  أف قيمة صادراتو ارتفعت منإالٌ  2012 ك2011 ٌب سن نسبة مسانبة القطاع البفاضرغم. 2013 سنة %18.8 ك 2010
سنوم اؿ  مبوه معدؿكاف  كبصفة عامة 2011 مليوف دينار سنة 23.837,1 إذل 2010 سنة مليوف دينار  21.878,4

 . %191 توسطادل
 :نسب أقلبتساىم القطاعات األخرل - 

  ت ػػػػػػػػػػػ فقد البفضٌ  من ذلك، الصناعات اعبلدية كاألحذية أم تطٌور، بل على العكسةدل تشهد مساىمإذ
 ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلكن مقارنة القيم يعطي نتائج ـبالفة، إذ انتقلت صادراتو 2012 سنة %1.3 إذل 2001 سنة %2.47 من
 2011 ك2010  بُتبركاف االرتفاع األؾك، 2011 مليوف دينار سنة 2347 إذل 2001 مليوف دينار سنة 1184,3 من
. 2011 مليوف دينار سنة 2347 مليوف دينار إذل 1379,3 من

 إالٌ انو كاف بطيئا كمتذبذبا 2006 رغم أف صناعة مواد البناء عرفت مبوا بداية من سنة. 
  2005 سنة %2.47  نسبة مسانبتها منا يف اػبشب ك الفلُت كالورؽ تدىورةصناععرفت كذلك                

 كلخبلؿ  غَت مستقرة  صادراهتافقد كانت قيمة ،2013 مع أهنا ارتفعت سنة  2012 سنة %0.88 ذلإ
 .الفًتة 

 2013-2001  فإف مسانبتها ضعيفة كدل تتطٌور خبلؿ الفًتة،أما الصناعات النسيجية كمواد البناء. 
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ربقيق  ؼ،تنويع الصادرات خارج قطاع احملركقاتؿ  كجود سياسة ثابتة  النتائج صورة كاضحة عن عدـتلكتعطي 
يف األسواؽ الدكلية،  قطاعات من أجل االستفادة من التغَتات اإلهبابية  عدة  يستلـز توزيع اؼبنتجات اؼبصدرة علىاؼبكاسب

يف  التنافسية هتا قدركالرفع من تنمية اؼبزايا التنافسية للصناعات التحويلية من ىنا تظهر أنبية. ككذلك لتفادم التغَتات السلبية
 كدعم النم كبالتارل االندماج  بشكل أفضل يف االقتصاد العاؼبي، ككذلك  الصادراتألجل توسيع  األسواؽ الدكلية،

 اغبكومات اؼبتعاقبة منذ هناية الثمانينات دل تأٌب اليت اتبعتهافسياسات دعم كترقية الصادرات  ،االقتصادم يف األجل الطويل
  .شبارىا

إف إشكالية عدـ تنوٌع الصادرات اعبزائرية ليست طرحا جديدا، : آليات ترقية الصادرات خارج المحركقاتأىداؼ ك :ثالثا
:   إطارين نبالًتقية الصادرات يف اعبزائريندرج سعي  .فدائما كانت اعبزائر تسعى إذل تنويعها

تنويع االقتصاد، ككاف ذلك خبلؿ السبعينات عندما بدأت كىو مسعى نابع من قناعة اعبزائر بضركرة : األكؿاإلطار - 
كبهذا تجد الصناعة  لدل السوؽ "...   حيث نص على 1976مسارىا التصنيعي، حيث تأكد ىذا التوٌجو يف ميثاؽ  

الوطنية الدعم الضركرم للتغلب على المشكالت المرافقة النطالقها كاستكماؿ نضجها، كعليها أف تستفيد        من ىذا 
الدعم لتجويد منتجاتها كخلق الظركؼ التي تمّكنها من دخوؿ المنافسة لتحتل موقعها من السوؽ الدكلية، كذلك في نطاؽ ما 

 . 1"يُبذؿ من الجهود لتنويع صادرات البالد كاالنتقاؿ بالجزائر من مرحلة المواد األكلية إلى مرحلة تصدير المنتجات المصنعة
 ألـز الدكلة على مراجعة سياسة ، كارتفاع قيمة الديوف اػبارجيةمنتصف الثمانينات أسعار النفط مع إف البفاض

يجب توفير الشركط " نص على مايلي 1986 كعليو فإف اؼبيثاؽ الوطٍت لسنة ،اعتمادىا شبو اؼبطلق على تصدير احملركقات
المالئمة لجعل الصناعة الوطنية خارج المحركقات مصدرنا دائما للتراكم، كنظرنا لهيمنة القول على السوؽ الدكلية، فإنو يتعين 

 من مستول منافستها، كال يمكن تحقيق ذلك إالّ باالستعماؿ األمثل ألداة اإلنتاج طبقا ترفعاعة الوطنية أف فعلى الص
بأنبية تنويع اإلنتاج خارج قطاع احملركقات من أجل ربقيق الًتاكم، ككذلك كعينا عبزائر ؿكاف كمنو  2"للمقاييس الدكلية

 مطابقة  من خبلؿ يستلـز أف تكوف الصناعة الوطنية على مستول اؼبنافسة الدكلية كالذمللمشاركة يف السوؽ الدكلية، 
 .الؿ الواردات إذل سياسة تشجيع الصادراتح كمنو التحٌوؿ من سياسة إ.اؼبواصفات الدكلية

 من طرؼ اؼبؤسسات اؼبالية ،كىو ناتج عن فرض التحرير التجارم كاالقتصادم على االقتصاد اعبزائرم:  اإلطار الثاني-
من خبلؿ ربرير  (برامج اإلصبلحات االقتصادية) ديوهناإعادة جدكلة ككشرط لتقدصل اؼبساعدات اؼبالية كالتقنية ،الدكلية

 االرباد األكركيب كبداية اؼبفاكضات دكؿ كترجم ذلك يف اتفاقيات الشراكة مع .ربرير حركة رؤكس األمواؿ كاؼببادالت
  .لبلنضماـ للمنظمة العاؼبية للتجارة

 :، سبثلت فيما يليعدة آلياتمن أجل ربقيق ىدؼ تنويع الصادرات كضعت السلطات 
 
 

                                                           

.218-209، ص ص 14 العدد  جامعة قسنطينة،ؾبلة العلـو اإلنسانية،" الصادرات الجزائرية خارج المحركقات" (2000)بن ضبودة سكينة   -
1
  

2
 عن .203 دار اػبلدكنية، اعبزائر، ص.التجربة الجزائرية في تنظيم التجارة الخارجية من احتكار الدكلة إلى احتكار الخواص: (2007)جة اعبيبلرل ع- 

 .42ص، 1986اؼبيثاؽ الوطٍت لسنة 
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 : تتمثل تلك اؼبؤسسات يف 1: استحداث مؤسسات لترقية الصادرات خارج قطاع المحركقات-1 
إعادة تنظيم دكر كزارة التجارة يف ؾباؿ ترقية التجارة اػبارجية، حيث ًب تكليف الوزارة دبهمة ترقية التبادؿ التجارم - 

كرات اعبديدة لؤلدكات صحيث تساىم يف كضع الت، 1994 لسنة 207-94 مع اػبارج كذلك حسب اؼبرسـو التنفيذم رقم
 . التنظيمية كاؽبيكلية اؼبتعلقة بالتجارة اػبارجية

كاليت ؽبا طابع صناعي ذبارم،  94-96 باؼبرسـو التنفيذم رقم 1996 إنشاء الغرفة اعبزائرية للتجارة كالصناعة سنة- 
:  ربددت مهامها يف
 ؛كضع قاعدة بيانات زبص ؾبموع اؼبؤسسات التجارية  
 ؛ضماف التكوين ؼبستخدمي اؼبؤسسات 
 ؛العمل على ترقية كتنمية ـبتلف القطاعات االقتصادية كتوسيعها كبو األسواؽ الدكلية  
 ؛تنظيم اؼبلتقيات كالتظاىرات االقتصادية داخل الًتاب الوطٍت كخارجي 

منها اؼبركز الوطٍت لرصد األسواؽ اػبارجية كالصفقات : مؤسسات هتتم باعبانب التسويقي للصادراتإنشاء - 
تعويضا للديواف الوطٍت للمعارض الذم أنشئ سنة ) 1990 الشركة اعبزائرية للمعارض كالتصدير سنة ،1990التجارية سنة 

:  يف تلك اؼبؤسساتتتمثل مهاـ .1996 سنة الديواف الوطٍت لًتقية الصادرات، (1987
  اؼبسانبة يف كضع اسًتاتيجيات ترقية التجارة اػبارجية عن طريق ربليل كل معطيات العرض من اؼبنتجات

  ؛اعبزائرية
  ؛ترقية اؼببادالت اػبارجية خارج قطاع احملركقاتك كتثمُتتشجيع  
  ؛ الوطٍت يف األسواؽ اػبارجيةاؼبنتجمعاينة كربليل الوضعيات اؽبيكلية كالظرفية بغرض مضاعفة تواجد  
  تزكيد اؼبؤسسات باؼبعطيات الكافية حوؿ سَت كفرص األسواؽ الدكلية، ككذلك نشر اؼبعلومات           

 . حوؿ اؼبعايَت اؼبطبقة يف معامبلت التجارة الدكلية
         كاؼبتعلق بتأمُت القرض  205-96 إنشاء الشركة اعبزائرية لتأمُت كضماف الصادرات باؼبرسـو التنفيذم رقم- 

 سَت عمليات أثناءعلى الصادرات ككذلك نظاـ التأمُت على ـباطر التصدير، مهمتها تغطية اؼبخاطر الرئيسية اليت قد تنتج 
 ؛التصدير

 يف سبويل األحباث للمسانبة، 205-96 إنشاء صندكؽ خاص لًتقية الصادرات دبوجب اؼبرسـو التنفيذم رقم- 
ىدؼ إذل توفَت اؼبعلومات للمصدرين كربسُت نوعية اؼبواد اؼبخصصة للتصدير، كيعترب م ذم كاؿ،اؼبتعلقة باألسواؽ الدكلية

شبو مؤسسة مالية لضماف السَت اغبسن  1997 الصندكؽ قناة قانونية لدعم الصادرات، كأصبح حسب قانوف اؼبالية لسنة
 .لعمليات التصدير

 
                                                           

1
           كذلك. 258-250اؼبرجع السابق، ص  -

Si  Mohammed, DJ. Hachemi-Douci, N. (2014) «Ouverture économique et insertion dans l’économie-monde : les 

atouts et les contraintes pour l’économie algérienne». Sur le site de l’Université de Tizi ouzou. http://www.unmmto.dz 

  

  

 

http://www.unmmto.dz/
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  1:ػػػػستفيد منها اؼبؤسسات اؼبصدرة بػتتتعلق أىم االمتيازات اليت : منح معاملة تفضيلية للمؤسسات المصدرة- 2
 ؛ٌ(الرسم على النشاط اؼبهٍت، الرسم على القيمة اؼبضافة، الضريبة على أرباح الشركات)اإلعفاءات الضريبية - 
  ؛عن طريق صندكؽ ترقية الصادراتٌ : الدعم اؼبارل- 
  .التسهيبلت اعبمركية اؼبتعلقة بعمليات التصدير يف كل من اؼبوانئ كاؼبطارات كاغبدكد الربية- 

 إالٌ أف ،تاج إذل التنظيمات السابقة كتشجيع اؼبؤسسات اؼبصدرةيحرغم أف ترقية الصادرات خارج قطاع احملركقات 
ؼبؤسسات فقط، ؿ كعوض منح اؼبزايا . قادرا على اؼبنافسة يف األسواؽ الدكليةكجعلو ىو ترقية اإلنتاج الوطٍت اغبقيقي التحدم

 . كبو ماذا هبب أف تصدراأم توجيو،اؼبنتجات الدينامكية يف األسواؽ الدكلية كهبب توجيهها كبو الفركع 
  التخّصص اإلنتاجي لالقتصاد الجزائرم:لمطلب الثانيا

يقاس التخٌصص اإلنتاجي باألنبية النسبية ؼبختلف القطاعات يف مؤشرم الناتج احمللي اإلصبارل كالقيمة اؼبضافة كمنو  
ٍب أنبية الصناعات التحويلية  (الفرع األكؿ) يتضح مصدر ربقيق الثركة بالنسبة لؤلمة، ؽبذا سندرس ىيكل اإلنتاج الوطٍت

 .  (الفرع الثاني) ضمن الصناعة الوطنية
 مؤشرات كفاءة أداء الصناعة : الفرع األكؿ

يف االقتصاد الوطٍت من خبلؿ عدة مؤشرات، كبالتارل تتضح األنبية  يوضح ىيكل اإلنتاج كزف ـبتلف القطاعات
 :ندرس ذلك من خبلؿ اؼبؤشرات التالية. النسبية لتلك القطاعات كمنو التخٌصص اإلنتاجي الوطٍت

 اليت ىي مصدر القيمة يبُت ىذا اؼبؤشر القطاعات: مساىمة مختلف القطاعات في الناتج المحلي اإلجمالي: أكال
 :اؼبضافة لؤلمة، كمنو يظهر اذباه زبٌصص البلد يف قطاع معُت، كىو ما يوضحو اعبدكؿ التارل بالنسبة للجزائر

 %الوحدة                 2013-2000التوزيع القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي للفترة :  8-3الجدكؿ
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيانات
 30.0 34.4 36.1 34.9 31.2 45.3 44.3 45.9 44,4 37.8 35.6 32.8 34.1 39.4 احملركقات

باقي القطاعات 
 62.6 59.0 58.0 58.9 61.6 48.8 49.9 48.7 49.0 54.9 56.7 60.7 59.2 54.5 :منها

 9.8 9.0 8.1 8.5 9.3 6.6 8.5 7.6 7.7 9.4 9.8 9.3 10.0 8.7الفبلحة 
الصناعات 

 4.6 4.6 4.6 5.1 5.7 4.7 5.2 5.0 5.3 6.2 6,7 7.3 7.4 7.2 التحويلية

  خارجخدمات*
 23.1 19.9 19.7 21.6 23.6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- اإلدارات العمومية 

 البناء كاألشغاؿ
 9.8 9.3 9.2 10.5 11.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- العمومية

 Rapports annuels de la   Banque d’Algérie : 2002, 2007, 2012                                                                   :    المصدر

 Et Bulletin statistique trimestriel –Mars 2015. www.bank-of-algeria.dz/html/rapport.htm  
 حيث كانت 2009 خدمات خارج اإلدارات العمومية كالبناء كاألشغاؿ العمومية إالٌ بداية من تقرير  تظهردل * .باقي النسبة ىي حقوؽ كرسـو على الواردات

        .فقط خدمات اإلدارات العمومية

                                                           
1
 ،       العددؾبلة الباحث. «التجارة الخارجية الجزائرية بين اتفاؽ الشراكة األكرك متوسطية كاالنضماـ إلى منظمة التجارة العالمية» (2012)فيصل هبلورل -  

 .122-111، ص ص 11
  .نستخدـ تصنيف القطاعات حسب قطاع النشاط كما جاءت يف اغبسابات االقتصادية 

http://www.bank-of-algeria.dz/html/rapport.htm
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 يف تكوين الناتج احمللي اإلصبارل، بينما %34توضح النسب السابقة أف قطاع احملركقات يساىم لوحده بأكثر من 
تقاس كثافة التصنيع بدرجة مسانبة القطاع الصناعي كخاصة الصناعات . تشًتؾ باقي القطاعات يف تكوين النسبة الباقية

كل  ضعيفة كمتناقصة حسب بيانات اعبدكؿ، فإف تلك الصناعات دل تساىم إالٌ بنسب. التحويلية يف الناتج احمللي اإلصبارل
 كىي نسبة متواضعة حىت عند مقارنتها بالدكؿ النامية اليت كانت ،2001 كأفضل نسبة سنة %7.4 سنة، حيث بلغت

يدؿ ذلك على ضعف درجة تصنيع االقتصاد اعبزائرم كاعتماده على . 2008 سنة %23.7 كأصبحت 1970 سنة 17.5%
 . قطاع اؼبواد األكلية الذم يظهر زبٌصصو فيو، أم سيطرة اإلنتاج الريعي على اإلنتاج اغبقيقي

يقيس ىذا اؼبؤشر مشاركة ـبتلف القطاعات             : مساىمة مختلف القطاعات في القيمة المضافة اإلجمالية: ثانيا
يف القيمة اؼبضافة للقطاعات اؼبنتجة فقط، كبالتارل ييظهر بشكل أفضل األنبية النسبية ؼبختلف القطاعات، كما ىو مبٌُت يف 

 :اعبدكؿ التارل
 :%         الوحدة            2013- 2000 ىيكل القيمة المضافة اإلجمالية للفترة :9-3الجدكؿ 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيانات
 10.6 9.7 8.6 9.0 10.0 7.0 8.0 8.0 8.2 10.2 10.6 10.1 10.5 9.0الفبلحة 

 32.4 35.4 38.3 37 33.5 47.9 46.3 48.4 47.4 40.7 38.6 35.7 36.7 41.9احملركقات 
 5.0 5.0 4.9 5.5 6.2 5.0 5.4 5.6 5.8 6.8 7.3 8.1 8.8 7.5الصناعة 

البناء كاألشغاؿ 
اػبدمات ) العمومية

كاػبدمات البًتكلية 
8.7 9.1 9.9 9.2 8.9 8.0 8.4 9.3 9.2 11.8 11.1 9.8 10.1 10.6 

 25.0 21.7 21.1 23.3 25.6 20.6 21.7 21.2 21.5 22.9 22.9 24.2 23.5 21,9اػبدمات السوقية 
 16.5 18.2 17.3 14.1 12.9 10.3 9.0 8.4 8.9 10.6 11.4 12.0 12.0 11.0اػبدمات غَت السوقية 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100اجملموع 
      .ONS (Juillet 2014) : Les comptes économiques en volume de 2000 à 2013, N° 669, p.25: المصدر

يؤكد ىذا اعبدكؿ سيطرة قطاع احملركقات على اإلنتاج الوطٍت، كتراجع أنبية الصناعات التحويلية اليت تعترب ؿبرؾ       
يف اؼبقابل قبد أف القطاعات اػبدمية . النمو االقتصادم يف األجل الطويل، كىذا ما يعٍت تراجع عملية التصنيع يف اعبزائر

اقتصاد ريعي سواء من حيث إذا فاالقتصاد اعبزائرم . تزداد أنبيتها، خاصة قطاع البناء كاألشغاؿ العمومية كاػبدمات السوقية
يف القيمة  %40.1 ك حبوارل يف الناتج احمللي اإلصبارل % 34.5  اإلنتاج أك من حيث التصدير، إذ يساىم يف اؼبتوسط بػػػػػػػػػػ

 . من مداخيل الصادرات، كمنو يتخٌصص االقتصاد الوطٍت يف قطاع احملركقات  %97.28 ك بػػػػػػػ اؼبضافة اإلصبالية
إف ضعف مسانبة قطاع الصناعات التحويلية يف اؼبؤشرات السابقة ىو أحد اؼبشكبلت اؽبيكلية يف بنية االقتصاد 

الوطٍت، كاليت تتطٌلب تعديبل باذباه رفع مسانبتها من أجل إحداث التحٌوؿ إذل إنتاج القيم اؼبضافة، من خبلؿ تعديل بنية 
 .  الصناعة نفسها، تعديبل نوعيا ككميا دبا يؤؽبا للمنافسة إقليميا كدكليا

من أجل ربليل أدؽ هبب استبعاد تأثَت  دائما ك: مساىمة القطاعات خارج قطاع المحركقات في القيمة المضافة: ثالثا
 قطاع احملركقات، كعندىا ستظهر مسانبة قطاع الصناعات التحويلية مقارنة بالقطاعات األخرل، كىو ما ييظهره اعبدكؿ             

: اؼبورل 10 -3
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 :%الوحدة            2013-2000ىيكل القيمة المضافة خارج المحركقات : 10-3الجدكؿ               
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيانات

 15.7 15.0 13.9 14.3 15.1 13.4 14.9 15.5 15.7 17.2 17.3 15.6 16.6 15.5 الفبلحة
 7.4 7.7 7.9 8.7 9.3 9.6 10.1 10.9 11.3 11.5 11.9 12.7 12.7 13.0 الصناعة

البناء كاألشغاؿ 
 العمومية

15.0 14.5 15.4 14.9 15.0 15.2 16.3 17.4 17.6 17.7 17.7 17.7 15.8 15.6 

 36.9 34.3 37.0 38.5 38.5 39.6 40.7 41.0 40.9 38.5 37.4 37.6 37.2 37.5 اػبدمات السوقية

اػبدمات غَت 
 السوقية

19.0 19.0 18.7 18.5 17.8 17.0 16.4 16.8 19.8 19.4 19.4 22.3 28.1 24.4 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 اجملموع
    ONS (Juillet 2014) Les comptes économiques, N° 669, p.25:                                                             المصدر

رغم ربسن نسبة مسانبة القطاع الصناعات التحويلية يف القيمة اؼبضافة خارج احملركقات، مقارنة بالقيمة اؼبضافة اإلصبالية، 
إالٌ أف سوء أدائو يبقى كاضحا من خبلؿ تراجع نسبو بُت بداية كهناية الفًتة، كتعترب كل القطاعات األخرل أكثر كفاءة 

 . ليس ؿبركا للنمو االقتصادممنو،  كبالتارل فهو
يفًتض منطق التخٌصص كالتخصيص األمثل للموارد إعادة توجيهها كبو القطاعات األكثر كفاءة، فهل معٌت ذلك أنو 

هبب التخلي عن القطاع الصناعي األقل كفاءة كالتوجو كبو القطاعات األخرل؟ إف أنبية القطاع الصناعي التحويلي كونو 
يدعم النمو يف األجل الطويل، كؾباؿ الكتساب كنشر التكنولوجيا كمنو بناء القدرات  االقتصادية كالتنافسية، كأكثر 

القطاعات استيعابا لليد العاملة، كأفضلها لتحقيق اؼبكاسب من االندماج يف االقتصاد العاؼبي، ذبعلنا نبحث عن ما ييشَت إذل 
فالتخٌصص اليـو أصبح يف فركع معينة كيف قطاعات سوقية ؿبددة كبالتارل فإف .  إمكانية تنميتو حىت كإف كاف يف بعض الفركع

 . خيار التخلي عنو ليس باػبيار الصحيح
 الصناعات التحويلية ضمن ىيكل الصناعة الوطنية: الفرع الثاني

اتٌضح أف اذباه التخٌصص يف االقتصاد اعبزائرم كاف كبو احملركقات، كلكن نظرا ألنبية الصناعات التحويلية            
 .يف دعم النمو االقتصادم كيف التجارة الدكلية، فإننا نريد الًتكيز عليها لبلستدالؿ على مؤشرات إمكانية تنميتها

من أجل إظهار األنبية النسبية للقطاع التحويلي            : مساىمة الصناعة التحويلية في القيمة المضافة الصناعية: أكال
كيف سبيل البحث عن إمكانية تنميتو، فإننا ننسبو فقط لنتائج القطاع الصناعي كليس للنتائج اإلصبالية لبلقتصاد، كاعبدكؿ 

 :التارل ييبُت مسانبتو يف القيمة اؼبضافة الصناعية
 
 
 
 
 
 
 
 



2012- 2000اندماج االقتصاد الجزائرم في االقتصاد العالمي للفترة  شكل كمكاسب                                         الفصل الثالث          

171 
 

 2013-2000ىيكل القيمة المضافة الصناعية للفترة : 11-3الجدكؿ

 (2013) 669،  (2012) 640،  (2011-2000)  609األعداد ، للحسابات االقتصادية ًب إعداده بناء على بيانات القيمة اؼبضافة: المصدر   

يتٌضح من اعبدكؿ أف مسانبة الصناعات التحويلية يف القيمة اؼبضافة الصناعية ىي متذبذبة كليست متناقصة كما 
 سنة %7.54 ك  2004 سنة  %11.92  إذل2002 سنة %15.72 أظهرتو اؼبؤشرات السابقة، فبعد أف البفضت من

تٌدؿ النتائج السابقة على أف القطاع . 2013 سنة %11.01 ك2012 سنة %10.03 أخرل إذل مرة ارتفعت ،2008
كاف ربسن نتائج القطاع  2012 الصناعي يبكنو أف ينتعش يف السنوات القادمة، خاصة إذا علمنا أنو يف سنة

 فرع %5.8 فرع الكيمياء كالببلستيك دبعدؿ مبو، %7.4 مبو فرع الصناعات اؼبيكانيكية دبعدؿ :يرجع إذل (باغبجم)الصناعي
 ، %1.3 مواد البناء: كما سجلت الفركع األخرل معدالت مبو ضعيفة  كلكن موجبة، %5.6 الصناعات الغذائية دبعدؿ مبو

  1. %2.3 كالورؽ اػبشب، %2.8 كاألحذية اعبلود، %1.5 النسيج

يسمح لنا ىذا اؼبؤشر : مساىمة مختلف الصناعات التحويلية في القيمة المضافة إلجمالي الصناعة التحويلية: ثانيا
دبعرفة الفركع األكثر أنبية يف الصناعة التحويلية كاليت هبب تنميتها، إذ أف القطاعات أك الفركع اليت ربقق أعلى قيمة مضافة 

 : إذ يوضح اعبدكؿ اؼبوارل  ما يلي. تكوف األقدر  على تقدصل منتجات إذل األسواؽ الدكلية

 

 
       

                                                           
1
 -ONS (Juillet 2014) :Les comptes économiques en volume de 2000 à 2013, N° 670, p.6. 

 البيانات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 المحركقات 86,91 84,60 83,96 86,42 87,86 90,71 91,37

0,20 0,17 0,21 0,26 0,31 0,36 0,27 
المعادف 

 لعاكالمق

8,43 9,12 11,92 13,32 15,72 15,05 12,82 
الصناعات 

 التحويلية

4249 063,10 3696 364,60 2640 228,30 2 162 485,60 1759 128,40 1706 862,90 1859 795,40 
الصناعية .الم.الق

 دينار.ليوف ـ

        
 البيانات 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 المحركقات 91,25 92,15 86,49 88,97 90,46 89,58 88,59

0,40 0,39 0,36 0,39 0,53 0,31 0,23 
المعادف 
 كالمقالع

11,01 10,03 9,18 10,64 12,98 7,54 8,52 
الصناعات 

 التحويلية

5607 637,10 5814 507,70 5794 757,70 4 698 433,30 3594 905,80 5423 353,60 4481 431,70 
الصناعية .الم.الق

 دينار.ـ
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  2013-2000 للفترة ىيكل القيمة المضافة للصناعة التحويلية: 12-3الجدكؿ  

 البيانات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 ؾ.ـ.ـ.ح. الص 13,93 13,22 12,40 13,19 13,13 12,92 12,66
 مواد البناء كالزجاج 11,21 12,65 13,05 11,57 13,25 13,63 14,20
كالمطاط  ءالكيميا 9,57 7,25 8,15 8,20 8,31 8,11 9,82

 كالبالستيك
  الغذائية. الص 43,87 42,41 41,62 41,11 40,44 41,04 40,75
النسيجية.الص 4,26 4,68 4,41 4,56 4,28 4,20 3,80  
كاألحذيةالجلود .ص 1,01 0,89 0,94 0,86 0,85 0,81 0,72  
 صناعة الخشب كالورؽ 4,30 4,38 4,82 4,79 4,89 4,62 4,62
 صناعات مختلفة 11,86 14,54 14,62 15,72 14,84 14,66 13,44

358 340,10 337 169,20 314 772,00 287 977,70 276 614,20 256 798,80 238 459,10 
. التحويلية.الص.الم.الق

 مليوف دينار
        

 البيانات 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ؾ.ـ.ـ.ح. الص 14,02 15,76 17,81 16,73 16,91 16,70 16,85  
 مواد البناء كالزجاج 15,32 14,77 14,33 14,11 14,28 13,01 13,02
كالمطاط  ءالكيميا 9,77 10,29 9,69 9,53 9,47 10,14 10,52

 كالبالستيك
الغذائية. الص 40,90 40,15 40,38 42,84 43,58 45,63 46,26  
النسيجية.الص 3,42 3,15 3,13 2,77 2,53 2,40 2,32  
كاألحذيةالجلود .ص 0,62 0,62 0,55 0,52 0,49 0,46 0,43  
 صناعة الخشب كالورؽ 4,21 4,08 3,61 3,44 3,31 3,15 3,06
 صناعات مختلفة 11,74 11,18 10,51 10,06 9,42 8,52 7,53

التحويلية.الص.الم.الق 617,40 381 883,10 408 765,10 466 870,10 499 991,20 531 311,30 583 175,40 617  
    (2013)669، (2012)640، (2011-2000) 609األعداد ، للحسابات االقتصادية  ًب إعداده اعتمادا على بيانات القيمة اؼبضافة:لمصدرا

مع أف األنبية النسبية للقطاع التحويلي كانت تًتاجع، إالٌ أف أنبيتو من حيث القيم اؼبطلقة كانت تتحٌسن، إذ يوضح 
 .2013 كسنة 2000اعبدكؿ السابق استمرار ارتفاع القيمة اؼبضافة للقطاع بُت سنة 

 : كتكٌوف ثبلثة فركع معظم القيمة اؼبضافة للصناعة التحويلية خبلؿ كل الفًتة، سبثلت يف
كىي نسبة مهمة جدا، تشَت إذل سيطرتو على  %46 ك%40 إذ تراكحت مسانبتو بُت: فرع الصناعات الغذائية- 

 . القطاع كبالتارل كثافة نشاطو
كىي نسبة متوسطة كلكن مهمة مقارنة  %15 ك%11كالذم كانت مسانبتو بُت : فرع مواد البناء كالزجاج- 

 .بالفركع األقل مسانبة
كبالتارل لو نفس الوزف  %17 ك%11 حيث ساىم بنسب تراكحت بُت: فرع الصناعات اؼبيكانيكية كالكهربائية- 

 .مع فرع مواد البناء
بينما سانبت باقي الفركع بنسب ىامشية أثرت على ضعف تنويع ىيكل الصناعة التحويلية، كردبا كانت سببا يف - 

 .ضعف مؤشرات القطاع الصناعي ككل
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عند مقارنة ىيكل القيمة اؼبضافة كىيكل الصادرات للصناعة التحويلية، قبد أف فرع الصناعات الغذائية كالصناعات 
اؼبيكانيكية أبديا توافقا نسبيا بُت التوجو اإلنتاجي كالتجارم، عكس فرع الكيمياء الذم كانت مسانبتو ضعيفة يف القيمة 

اؼبضافة مقارنة بالفركع الثبلثة السابقة، يف حُت أنو كاف األقول تصديرا، نفس اؼببلحظة بالنسبة لفرع مواد البناء الذم كانت 
إف دراسة أداء القطاع الصناعي إنتاجا كتصديرا تٌدؿ على عدـ توافق . نتائجو يف القيمة اؼبضافة أفضل من نتائجو يف التصدير

إف التحليل على . كتكامل بُت السياسة الصناعية كالسياسة التجارية من أجل ضماف اندماج مكسب   يف االقتصاد العاؼبي
مستول الصناعات أكضح نتائج أفضل من التحليل على مستول القطاع الصناعي ككل، كمنو إذا تابعنا التحليل على 

 .مستول الشعب كاؼبنتجات ستظهر لنا ما ىي اؼبنتجات اليت يبكن كهبب تنمية مزاياىا التنافسية

في اإلطار التنافسي لالقتصاد الجزائرم   الصناعي كاإلنتاجي األداء التجارم: المطلب الثالث
إف ربليل الوضعية التجارية كاإلنتاجية لبلقتصاد اعبزائرم أظهر ضعف أدائو كتنٌوعو، حسب اؼبؤشرات الوطنية            

كما داـ أف االندماج يف االقتصاد العاؼبي يعٍت تواجد العديد من االقتصاديات اليت تتنافس ضمن نفس األسواؽ، فإف ذلك 
قد تكوف اؼبؤشرات الوطنية . يستلـز دراسة كفاءة أداء االقتصاد الوطٍت  حسب مؤشرات اؼبقارنة مع تلك االقتصاديات

. ضعيفة، كلكن عند مقارنتها باؼبنافسُت قد تصبح أفضل كعندىا يكوف االقتصاد الوطٍت أفضل تنافسية، أك قد يكوف العكس
الفرع ) التجارية  (البلداف العربية)  مشاؿ إفريقيا كالشرؽ األكسطةهندؼ من خبلؿ ىذا اؼبطلب إذل اؼبقارنة اإلقليمية دبنطق

 . (الفرع الثالث)  الدكليةةٍب اؼبقارف (الفرع الثاني) كالصناعية  (األكؿ

 مقارنة األداء التجارم لالقتصاد الجزائرم في اإلطار اإلقليمي :الفرع األكؿ
ألداء التجارم، اختبلؼ قدرة البلداف على االستفادة من الفرص اؼبوجودة يف األسواؽ الدكلية   كتوجد اتيظهر مقارنة 

 1 : لبلستدالؿ على ذلك، لبتار من بينها ما يليعدة مؤشرات
سلعة  أك  العاؼبية يف (الوارداتأك )كقي غبصة الدكلة من الصادراتسيقيس مستول الًتكز اؿ :مؤشر التركيز: أكال   

 أك يف الصادراتتعديل حصة ـبتلف اؼبنتجات    ، أمأك ؾبموعة سلعية أك تنوٌعها بُت أكثر من سلعة، ؾبموعة سلعية ؿبددة
 الفركع، كبالتارل ف تنويع أنشطتو كتوزيعها على عدد ـعلى الصادرات قدرة البلد   كيظهر تنوع 2.إدخاؿ منتجات جديدة

ىو األكثر استعماال لقياس درجة  Herfindnal ك Hirschman إف مؤشر. زيادة قدرتو على اؼبشاركة يف التجارة الدكلية
ككلما كانت قيمة اؼبؤشر مرتفعة دؿ ذلك على قوة تركيز  (1)كالواحد (0) تًتاكح قيمة اؼبؤشر بُت الصفر. الصادراتزتركي

  :يوضح اعبدكؿ اؼبوارل ذلك. الصادرات يف عدد قليل من اؼبنتجات اؼبصدرة
                                                           


الدكؿ العربية  لتشاهبها يف اػبصائص االقتصادية مع اعبزائر كمصدرة للنفط ، كما أهنا منافسة ؽبا يف األسواؽ األكركبية، كتنتمي لنفس اؼبنطقة، اخًتنا    

كما اخًتنا بعض الدكؿ النفطية األخرل ؼبعرفة تأثَت النفط على تنوٌع ىيكل . مشاؿ إفريقيا كالشرؽ األكسط، كما أهنا ؿبل مقارنة يف العديد من الدراسات
  .الصادرات

  .ندرس اؼبؤشرات الكلية كنؤجل اؼبؤشرات اعبزئية إذل اؼبقارنة الدكلية  
1 .169ص . التقرير االقتصادم العربي الموحد :(2013)  النقد العريبصندكؽ- 
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 (سنوات ـبتارة)     2012-2000مؤشر التركيز لدكؿ المقارنة  للفترة  : 13-3الجدكؿ
  الصادراتزمتطور مؤشر ترؾالمنتجات المصدرة  تطور عدد البيانات

 2000 2005 2010 2012 2000 2005 2010 2012 

 0.540 0.523 0.588 0.515 98 108 108 101الجزائر 

 0.419 0.407 0.458 0.546 259 257 256 245اإلمارات 

 0.353 0.368 0.422 0.44 234 215 214 188البحرين 

 0.756 0.714 0.745 0.724 254 246 248 242السعودية 

 0.157 0.162 0.180 0.199 226 213 200 204تونس 

 0.523 0.483 0.571 0.604 233 203 175 145قطر  

 0.743 0.717 0.632 0.644 233 227 244 175الكويت 

 0.800 0.791 0.833 0.778 131 102 119 81ليبيا 

 0.160 0.155 0.157 0.177 229 232 220 204المغرب 

 0.636 0.694 0.649 0.605 225 203 233 225فنزكيال 

 0.754 0.726 0.769 0.735 139 140 85 79الغابوف 

 0.775 0.787 0.880 0.922 235 204 199 138نيجيريا 

 0.676 0.696 0.795 0.803 255 245 238 229إيراف 

 0.182 0.144 0.31 0.113 235 257 257 255جنوب إفريقيا 

 0.150 0.138 0.102 0.145 222 224 215 190لبناف 

 0.164 0.174 0.135 0.160 234 223 220 213األردف 

 . من صادرات البلدأك أكثر   %0.3 سبثل أكدكالر 100.000تفوؽ قيمتها  تساكم أك كاليت  CTCI Rev 3   (ارقاـ3) اؼبنتجات ىي      

 .CNUCED(2011): Manuel de statistiques, pp.214-219.            2010، 2000إحصائيات    :المصدر 
                 .CNUCED (2013 ) : Manuel de statistiques, pp.214-219 2012، 2005    إحصائيات                 

 ربقيق مكاسب الدكلية، كمنوذ اؼبوجودة يف األسواؽ ؼ أكرب لبلستفادة من اؼبناصاتنوٌع اؼبنتجات يعطي للدكؿ فر إف
             : يتضح بباقي الدكؿ مقارنة اعبزائر عند.  يف عدد قليل من اؼبنتجاتت الصادرات تركز لو أفأكرب من

 تنويعا من أقل اعبزائر ، أفكاليت تعترب أكؿ مؤشر عن التنويع ،(ؾبموعة منتجات) من حيث عدد المنتجات المصدرة- 
 98 زيد عدد اؼبنتجات اؼبصدرة يف كل سنة قبده البفض إذلمكعوض أف  ،2012-2000بُت كل دكؿ اؼبقارنة خبلؿ الفًتة 

 كما أف.اعدد منتجاتو من الوقت الذم زادت فيو كل البلداف  يف 2000 سنة منتجا 101أف كاف  بعد 2012 سنة منتج
 كرفع قدراهتا التصديرية من جهة ، يف ىياكل إنتاجها من جهةا تنوٌعيعكس، كىذا ما  منتج 220أكثر من يصدر معظمها 

 .ثانية
أف معظم الدكؿ النفطية  (دل ىبتلف الوضع كثَتا خبلؿ سنوات الفًتة) 2012 يف سنة  مؤشر التركيز رنةاكتشَت مق- 

  كيؤكد ىذا 0.7 كاف معدؿ تركيز صادراهتا عاليا جدا أكرب من( إيراف ، نيجريا السعودية، الكويت، ليبيا، فنزكيبل، الغابوف)
أف الدكؿ اليت سبتلك اؼبوارد الطبيعية كمنها النفط، غالبا ما سبيل صادراهتا إذل الًتكيز، كلكن ال يعيق ذلك إمكانية تنويع 

 أف عدد اؼبنتجات  معٌت ذلكك 0.353 البحرينكاإلمارات ، 0.523 قطر، 0.540 عبزائرؿ مثلما تبٌُت بالنسبة صادراهتا
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 كيعترب مؤشر الًتكيز ضعيفا .القليل اؼبصدر من طرؼ اعبزائر كاف بدرجة تنويع أكرب من غَتىا من بلداف اؼبقارنة النفطية
إفريقيا، كىي دكؿ ؽبا تنوع يف صادراهتا من اؼبنتجات الصناعية أفضل من جنوب اؼبغرب كلبناف كاألردف كبالنسبة لتونس ك

 التقليدية، كإف كاف بعدد كبَت، يبثل فرصا أقل  ألف الًتكيز على اؼبنتجات،كيبقى لطبيعة اؼبنتجات األنبية األكرب .اعبزائر
  . األكثر تطورا كاألكثر ديناميكيةالقتحاـ األسواؽ الدكلية، عكس اؼبنتجات

 ميزة اليت يبلك فيها البلد عن اؼبنتجات، كبالتارل الفركع اإلنتاجية، ىذا اؼبؤشر يكشف :مؤشر الميزة النسبية الظاىرة: ثانيا
كلما اقًتبت قيمة اؼبؤشر من الواحد اكتسب ، إذ ك ما الهناية (0)الصفر قيمة بُت  اؼبؤشريأخذ. تنافسية يف األسواؽ الدكلية

البلد ميزة أكرب ضمن اؼبنتج ؿبل الدراسة، كإذا تساكل مع الواحد فإف ميزتو تكوف قوية كتعترب ميزتو أقول إذا كاف اؼبؤشر أكرب 
كيوضح  Balassa (1965)،1  تعتمد معظم الدراسات يف حساب اؼبيزة النسبية الظاىرة للصادرات على مؤشر. من الواحد

 :اعبدكؿ التارل عدد اؼبنتجات اليت تتمتع فيها دكؿ اؼبقارنة دبيزة نسبية
 (سنوات ـبتارة)   2012-2002للفترة  (1) ذات ميزة نسبية أكبر من الواحد المنتجات عدد :14-3الجدكؿ

 2012 2011 2010 2009 2002 البيانات
 17 27 30 31 23 األردف

 4 8 10 7 10 اإلمارات
 9 10 6 8 6 البحرين

 33 32 37 38 37 لبناف
 4 5 4 1 4 قطر
 45 42 45 44 32 مصر

 28 26 27 36 29 اؼبغرب
 4 3 4 3 4 اعبزائر
 8 7 10 8 7 عماف

 2 3 2 2 3 الكويت
 4 4 4 3 5 السعودية

 42 29 32 34 19 سوريا
 21 34 29 30 26 تونس
 1 2 1 1 2 ليبيا

-  6 6 11 10 السوداف
 4 11 11 9 5 اليمن

  . قاعدة بيانات مركز التجارة الدكليةمن السابقة ًب حساب عدد اؼبنتجات من البيانات اػباصة بتلك البلداف للسنوات :المصدر      
   legacy.itracen.org/appli 1/tradecom/TP_EP_CI.   

يبُت اؼبؤشر أف الدكؿ العربية إف االختبلؼ يف امتبلؾ اؼبيزة النسبية يعكس اختبلؼ القدرات التنافسية لتلك البلداف، ك
كمع أف . النفطية تتمتع دبيزة نسبية ظاىرة يف عدد قليل من اؼبنتجات غالبا ما تكوف منتجات نفطية أك مرتبطة باؼبوارد الطبيعية

                                                           

 .50-1صندكؽ النقد العريب، ص ص  "العربية الدكؿ فيتنافسية الصادرات السلعية " (2012)صباؿ قاسم حسن كؿبمد إظباعيل -  1

   رةذبالل ة العاؼبيالتنمية كاؼبنظمة للتجارة ك األمم اؼبتحدةر ًبمركز التجارة الدكلية ىو ككالة للتعاكف التقٍت ؼبؤ. 
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الدكؿ العربية األخرل مثل األردف، لبناف، مصر، اؼبغرب، تونس، سوريا تتمتع بعدد أكرب من اؼبنتجات ذات اؼبيزة النسبية يف 
اؼبنتجات الصناعية،  إالٌ أف أقواىا ىو يف اؼبنتجات األقل دينامكية يف التجارة الدكلية، مثل اإلظبنت، األلبسة، اؼبنتجات 

ىذا ما  يؤكده اعبدكؿ .  الفبلحية، األظبدة كغَتىا، ما هبعلها صبيعا يف مستول متقارب من التنافس يف األسواؽ الدكلية
   :اؼبوارل

 2012أىم المنتجات ذات الميزة النسبية لبعض الدكؿ العربية لسنة : 15- 3الجدكؿ

منتجات   1,1 السكريات، السكر ك 1,0منتجات كيمائية غَت عضوية  5,4احملركقات - الجزائر
 .1,0من الفلُت 

 األردف
 اإلمارات

 اليمن
 تونس
قطر 

 اؼبغرب
 

 لبناف
 

 مصر
 البحرين

.  12,5 األلبسة، 46,5 األظبدة ،76.5قوية يف اإلظبنت  ميزة-
 2,4، األؼبنيـو 12,8، اؼبلح، الكربيت 4,5 األحجار الكريبة ،3,7قات كاحملر-
 .3,0 ، السباكة5,3حملركقات -
.   2، اآلالت الكهربائية كاإللكًتكنية 7، األظبدة 14,2األلبسة كملحقاهتا -
. 1,3 ، األؼبنيـو 3,2 ، األظبدة 5,1احملركقات -
، كلكن معظم 28,2 األظبدة 28 ، الكربيت كاؼبلح 10,3، اؼببلبس 7الفلُت كمنتجاتو -

. ميزاهتا تقع يف اؼبنتجات الفبلحية كالبحرية
  10,5 ، السباكة 11,6 األحجار الكريبة  أنبها ميزة يف أغلب اؼبنتجات اؼبصدرةيبتلك-

 4,8، األظبدة 3,4الزيوت كالعطور 
 .8,7، النسيج 3,3 ، الزجاج 6,6 ، السَتاميك 10,9 األظبدة ، 1,7احملركقات -
 .32,1 األؼبنيـو ،26,4 اؼبناجم ،3,1، احملركقات 19,9األؼبنيـو -

 الدكلية  قاعدة بيانات مركز التجارة من اؼبنتجات من البيانات اػباصة بتلك البلداف ذبميع نوع ًب :   المصدر
    legacy.itracen.org/appli 1/tradecom/TP_EP_CI              

 
كبالتارل فإف عدد اؼبنتجات ضمن مؤشر الًتكيز دل ينعكس على أنبيتها من حيث اؼبيزة بالنسبة للدكؿ اؼببينة          

 . إذ أهنا تركزت يف اؼبنتجات ضعيفة احملتول التكنولوجي

حوؿ الكثافة التكنولوجية للمنتجات ذات اؼبيزة النسبية  1(2013)أكضحت دراسة عبد اؼبواله كبلقاسم العباس 
للبلداف العربية، أف صبيع اؼبنتجات اعبزائرية تعتمد على اؼبوارد الطبيعية، بينما قبد أف معظم الدكؿ العربية األخرل ؽبا منتجات 

قبد أف كل من األردف كلبناف كاؼبغرب كتونس يبتلكوف منتجات ذات مزايا . على األقل ضعيفة كمتوسطة احملتول التكنولوجي
 .نسبية عالية التكنولوجيا، كىو ما هبعلها أكثر تنافسية

 

                                                           
1
 -Abdoumlah, W. et Labaas, B. (2013) « Assessment of Arab Export Competitiveness in Markets Using Trade 

Indicators». Jornal of development   and economic policies. Vol.15, N° 2, pp. 5-74. 
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 صادرات بلد  توافقيفيد مؤشر التوافق يف اغبكم على مدل (cosine مؤشر) :العالميةمؤشر التوافق مع األسواؽ  :ثالثا
يضمن  كإذا حٌقق ذلك فإنو  ، العاؼبيةاألسواؽ دبعٌت ىل يصدر ذلك البلد ما ربتاجو 1ما مع متطلبات األسواؽ الدكلية،

 التاـكيكوف التطابق   تنحصر قيمة اؼبؤشر بُت الصفر ك الواحد. انفتاحو على األسواؽ اػبارجية عندربقيق مكاسب مهمة
   :، كسنبُت توافق صادرات دكؿ اؼبقارنة يف اعبدكؿ التارلكاحداؿلصادرات مع الطلب العاؼبي عند قيمة ؿ

  2009ك 2002توافق التجارة الخارجية مع األسواؽ الدكلية لسنتي : 16- 3لجدكؿ   ا

 

 .2008 ك2002بيانات :  كسوريا2008،2009 بيانات :مصر. صباؿ قاسم كؿبمد إظباعيل، مرجع سابق: المصدر               

من  تحٌسن، إالٌ معظم الدكؿ العربية ؤكد البفاض توافق الصادرات العربية مع الطلب العاؼبيتبيانات اعبدكؿ مع أف  
                  0.586 إذل 2002 سنة 0.384 ارتفع اؼبؤشر بالنسبة للجزائر من، حيث 2009ك 2002  بُت سنةامؤشره

ما  (ما عدا اؼبغرب) اعبزائر من اأكثر توافق 0.735 كتونس 0.686 كسوريا 0.658  تعترب كل من مصرلكنك ،2009 سنة
 الدكؿ العربية إف . األسواؽ كىي أسواؽ االرباد األكريب نفسخاصة كأهنا تستهدؼهبعلها أفضل تنافسية منها، 

عدا البحرين ا ـ(0.5) ربقق مؤشر توافق أعلى من اؼبتوسط العاؼبي عليواؼبصدرة للنفط كبسبب ازدياد الطلب العاؼبي 
0.299 . 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.صباؿ قاسم حسن كؿبمد إظباعيل، مرجع سابق- 1
  

السنػػػوات 
 البلػد

السنػػػوات  2009 2002
 البلد

2002 2009 

 0.591 0.392الكويت  0.408 0.369األردف 
 0.560 0.428السعودية  0.590 0.454اإلمارات 
 0.686 0.392سورية  0.299 0.202البحرين 

 0.735 0.433تونس  0.361 0.424لبناف  
 0.589 0.385ليبيا  0.596 0.398قطر 
 0.594 0.401السوداف  0.658 0.733مصر 

 0.596 0.683اليمن  0.482 0.382المغرب 

 0.586 0.384الجزائر 
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  في اإلطار اإلقليمي  لالقتصاد الجزائرم(الصناعي)مقارنة األداء  اإلنتاجي :الفرع الثاني
يعكس األداء التجارم للدكؿ إذل حد كبَت أدائها اإلنتاجي، كبالتارل  ال بد من ربليل ىذا األخَت  ؼبعرفة  ما إذا كاف 

ضعف التنافسية التجارية لبلقتصاد اعبزائرم يرجع إذل عدـ قدرتو على الوصوؿ إذل األسواؽ الدكلية، أـ إذل ضعف أدائو 
 :الصناعي مقارنة بالدكؿ األخرل؟ من أجل ذلك نعتمد على اؼبؤشرين التاليُت، كاللذين يوضحهما اعبدكؿ اؼبوارل

 %اإلجمالي لسنوات مختارة ىيكل القيمة المضافة الصناعية كنسبتها إلى الناتج المحلي : 17-3الجدكؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، 323، 359الصفحات ، 2013،2012،2011، للسنوات التقرير االقتصادم العربي الموحد: جدكؿ مركب، صندكؽ النقد العريب:المصدر
 .التوارلعلى   368

كيف القيمة  كالذم هبمع بُت نسبة الصناعات التحويلية يف الناتج احمللي اإلصبارل،: ىيكل القيمة المضافة الصناعية: أكال
 .وبدد ىذا اؼبؤشر مصادر ربقيق الثركة، كبالتارل أنبية تلك اؼبصادر كاستدامتها. اؼبضافة

إف اختبلؼ الدكؿ العربية يف حجم امتبلكها للثركات الطبيعية انعكس على ىيكل قيمتها اؼبضافة، ؽبذا فإف الدكؿ 
، كىي مصر كاؼبغرب (إضافة إذل الفبلحة كاػبدمات)اليت ال سبلك مثل تلك اؼبوارد، يكوف مصدر ثركهتا الصناعات التحويلية 

دبأف اؼبنتجات الصناعية ىي أكثر تنٌوعا، فإف ذلك ييفسر امتبلؾ تلك الدكؿ لعدد كبَت              . كلبناف كتونس كاألردف
اليت يسيطر على ىيكل قيمتها اؼبضافة الصناعات  (النفطية)من اؼبنتجات ذات اؼبيزة النسبية، على عكس باقي دكؿ اؼبقارنة 

رغم امتبلؾ معظم الدكؿ العربية عددا أكرب من . االستخراجية، ىذا ما انعكس على نوع السلع اليت سبتلك فيها ميزة نسبية
 .اؼبنتجات اؼبصدرة مقارنة باعبزائر، إالٌ أهنا من السلع األكلية،  ىذا ما هبعلها متقاربة تنافسيا

الصناعات التحويلية الصناعات االستخراجية  
 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
ـ .ؽإ .ـ.فـ .ؽإ .ـ.فـ .ؽإ .ـ.فـ .ؽإ .ـ.فـ .ؽإ .ـ.فـ .ؽإ .ـ.ف 

األردف 
اإلمارات 
البحرين 

تونس 

3.3 
31.6 
24.4 
8.6 

16.5 
76.4 
58.7 

36.5 

3.9 
38.6 
31.0 
6.7 

18.7 
82.8 
64.8 
28.5 

3.0 
40.0 
25.0 
7.0 

16.6 
81.8 
62.3 
33.1 

16.8 
9.7 

17.1 
14.9 

83.5 
23.6 
41.3 
63.5 

17.0 
8.0 
16.8 
16.7 

81.3 
17.2 
35.2 
71.5 

17.0 
9.0 
15.0 
15.0 

83.4 
18.2 
37.7 
66.9 

 9.8 4.0 9.0 3.6 12.6 5.0 90.1 35.0 91.0 36.7 87.4 34.7الجزائر 
السعودية 
السوداف 

سورية 
قطر 

الكويت 
لبناف 
ليبيا 

مصر 
المغرب 

 

47.8 
9.4 

26.0 
55.7 
51.5 
0.0 

72.2 
13.7 
3.9 

82.7 
53.6 
85.5 
88.3 
90.6 
0.0 
93.9 
46.0 
21.4 

53.2 
5.2 

23.2 
57.7 
62.1 
0.0 

70.0 
14.2 
5.2 

83.9 
37.2 
84.3 
85.3 
93.0 
0.0 
93.4 
47.4 
26.2 

47.0 
5.0 
26.0 
58.0 
65.0 
0.0 
73.0 
15.0 
5.0 

82.3 
37.2 
85.6 
85.4 
96.1 
0.0 
95.3 
48.9 

24.7 

10.0 
8.1 
4.4 
7.3 
5.3 
7.7 
4.7 

16.1 
14.1 

17.3 
46.4 
14.5 
11.7 
9.4 
100 
6.1 
54 

78.6 

10.1 
8.7 
4.3 
9.9 
4.6 
7.7 
4.5 

15.8 
14.5 

16.1 
62.8 
15.7 
14.7 
7.0 
100 
6.6 
52.6 

73.8 

10.0 
9.0 
4.0 

10.0 
3.0 
8.0 
4.0 

15.0 
14.0 

17.7 
62.8 
14.4 
14.6 
3.9 
100 
4.7 
51.1 
75.3 



2012- 2000اندماج االقتصاد الجزائرم في االقتصاد العالمي للفترة  شكل كمكاسب                                         الفصل الثالث          

179 
 

ينعكس ىيكل القيمة اؼبضافة الصناعية على مسانبة الصناعات التحويلية             :  الناتج المحلي اإلجماليىيكل :ثانيا
تشٌكل الصناعات االستخراجية نسبة مهمة من الناتج احمللي للدكؿ . يف الناتج احمللي اإلصبارل، كمنو درجة تصنيع البلد

، كيعٍت ذلك ضعف درجة تصنيعها ما هبعلها يف مستول تنافسي متقارب 17-3النفطية كمنها اعبزائر، كما يوضحها اعبدكؿ 
دبأف كل من األردف كتونس كلبناف كمصر كاؼبغرب فقَتة نسبيا باؼبوارد الطبيعية، فإهنا تعترب أكثر تصنيعا . يف األسواؽ الدكلية

 من باقي الدكؿ العربية النفطية، كييؤثر ىذا على موقع اعبزائر التنافسي مقارنة بتلك البلداف يف األسواؽ

مع أف الصناعات االستخراجية غلبت على الصناعات . (حيث هبمعها اتفاؽ الشراكة) العاؼبية، كخاصة األكركبية 
التحويلية يف الصناعة اعبزائرية منذ االستقبلؿ، إالٌ أهنا كانت تساىم بنسب مهمة يف القيمة اؼبضافة الصناعية، ككانت اعبزائر 

انعكست تلك اؼبسانبة على نصيب الفرد من القيمة اؼبضافة الصناعية للقطاع . أكثر تصنيعا من معظم الدكؿ العربية
 دكالر يف 80ك دكالر يف تونس 160ك دكالر يف اؼبغرب 120 دكالرا، مقابل 242، 1983التحويلي، اليت كانت مثبل سنة 

 220ك دكالر يف تونس 440ك دكالر يف اؼبغرب 240 دكالر يف اعبزائر، بينما ترتفع إذل 125 فقط 2003مصر، لتصبح سنة 
 .1دكالر يف مصر، كىذا ما يؤكد تراجع التصنيع يف اعبزائر

 شَت أف معظم الدكؿ العربية ىي ذات توجو إنتاجي أكرلت حيث 2(2009) تؤكد ىذه النتائج  دراسة بلقاسم العباس
 إذل مرحلة التحٌوؿ الصناعي كدل تعد دكال اليت كصلت كتونس اؼبغرب كلبناف ك األردف، ما عداربٌوؽبا الصناعي بعد ربقق كدل

ماداـ أف ذات توجو ذبارم أكرل، حىت بالنسبة للدكؿ السابقة ماعدا تونس كاؼبغرب  غلب الدكؿ العربية كما تعترب أ. أكلية
 اليت تتجو الدكؿ إذ .ال تزاؿ يف مرحلة استغبلؿ اؼبوارد الطبيعيةك  ،االستخراجيةصادراهتا تسيطر عليها اؼبوارد األكلية الزراعية ك

تتبع الدكؿ اليت تتوفر ؽبا موارد  بينما ، إذا توفرت ؽبا اؼبوارد اؼبالية إنتاج كتصدير اؼبنتجات اؼبصنعةإذل اؼبوارد الطبيعية  سبتلكال
إف ضعف أداء القطاع .  دخلهاارتفاعالتصنيع كتسيطر اؼبوارد األكلية على صادراهتا بالرغم من  طبيعية إسًتاتيجية تأجيل

الصناعي اعبزائرم ال يرجع إذل ضعف اإلمكانيات كإمبا إذل ضعف استغبلؽبا، فاعبزائر ؽبا إمكانيات دكلة ناشئة كلكن بواقع 
 3.دكلة أقل مبوا

 مقارنة األداء الصناعي كالتجارم  لالقتصاد الجزائرم في اإلطار الدكلي:  الفرع الثالث
يعطي اجملاؿ الدكرل مرجعية أفضل ؼبقارنة األداء التجارم كالصناعي، كبالتارل التنافسي للدكؿ على مستول األسواؽ 
 .   الدكلية، كىنا نستند  إذل مؤشر منظمة األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعية، كالذم يهتم بقياس كفاءة األداء الصناعي كتنافسيتو

مؤشرات جزئية، نقارف على أساسها بُت اعبزائر كدكؿ  8 كيضم اؼبؤشر ثبلثة أبعاد: مؤشر األداء التنافسي الصناعي: أكال
 :اؼبقارنة السابقة إضافة إذل بعض الدكؿ الناشئة كاؼبتقدمة، كما يوضحو اعبدكؿ التارل
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 - Bouzidi, A. (2011) : Economie algérienne : Eclairage. Ed. Enag, Algérie. p.187.  
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international « Enjeux économiques, sociaux et environnementales de la libéralisation commerciale des pays du 

Maghreb et du Proche-Orient ».Rabat, Maroc www.gate.cnrs.fr (Université de Lyon, France). 

http://www.gate.cnrs.fr/
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 (2005األسعار الثابتة ) (  (سنوات ـبتارة) 2011-2006مؤشرات الكفاءة الصناعية لبعض بلداف المقارنة للفترة : 18-3الجدكؿ 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 
 0.5 1.8 0.15 0.1 25.7 16.2 512 267 11.28 11.28 0.07 0.07 4.79 5.6 159 176الجزائر 

 28 13.5 0.16 0.08 62.7 50.7 239 91 22.0 22.0 0.23 0.19 16.1 15.1 241 200مصر 
 46.4 27.4 0.04 0.04 74.8 79.6 790 593 24.1 21.1 0.03 0.03 16.6 16.7 449 415األردف 
 13.4 7.6 0.23 0.21 40.3 33.0 7783 7825 18.9 20.6 0.08 0.08 6.2 7.1 2323 2581 الكويت
 35.8 35.6 0.02 0.02 64.9 70.9 651 393 19.5 10.3 0.02 0.03 7.3 9.9 510 531لبنػػػػػػػػػػػاف 
 21.4 35.3 0.17 0.06 19.6 15.6 11552 5211 17.4 17.4 0.09 0.05 7.0 8.2 4122 4275قطػػػػػػػػػػػػػر 

 40.1 28.7 0.13 0.11 77.0 80.5 521 330 21.1 21.7 0.12 0.11 12.9 14 316 293المغرب 
 36.8 24.6 0.56 0.47 19.1 20.5 2476 1702 41.2 41.2 0.45 0.0 1.17 9.6 1405 1266السعودية 
 22.6 29.3 0.05 0.05 43.7 44.2 244 255 21.2 21.2 0.01 0.01 2.6 2.6 52 41سػػػػػػػػػوريا 
 45.0 32.3 0.12 0.1 81.6 85.0 1381 1002 9.2 9.2 0.07 0.07 16.8 15.3 611 521تونػػػػػػس 
 0.5 0.1 0.00 0.00 33.3 43.0 361 403 34.7 33.7 1.76 1.74 13.0 15.1 779 737البرازيػػل 
 58.6 57.4 14.60 10.6 96.7 95.9 1355 701 40.0 41.9 16.42 10.4 34.5 32.2 1063 631الصيػػن 

 19.2 31.0 0.03 0.04 29.4 47.9 159 213 14.9 14.9 0.04 0.04 17.3 17.1 152 159 ساحل العاج
 8.7 15.2 0.16 0.05 15.0 6.5 121 28 33.4 33.4 0.06 0.04 3.8 2.9 32 24نيجيػػػريا 

 41.9 42.0 0.96 0.7 88.0 90.6 1623 1115 30.4 29.1 1.27 1.4 18.7 17.1 1503 1309تػػػركيػػا 
 62.4 69.0 3.00 4.8 79.5 83.1 6015 6138 41.9 42.3 2.78 3.4 10.2 11.9 3882 4518بريطانيا 

 62.8 72.3 7.89 8.9 75.3 86.0 3150 2669 51.2 48.5 20.52 22.5 13.0 13.0 5714 5901أمريػػػػػػػكا 

 .UNIDO(2013): Industrial Devlopement Report, p.196-203  :                                                                  المصدر
ص من القيمة اؼبضافة الصناعية .ـ.نسبة ؽ: (3) نسبة القيمة اؼبضافة الصناعية من الناتج احمللي اإلصبارل: (2)حصة الفرد من القيمة اؼبضافة الصناعية :(1)

نسبة الصادرات الصناعية : (6)حصة الفرد من الصادرات الصناعية :(5) نسبة األنشطة متوسطة كعالية التكنولوجيا يف القيمة اؼبضافة الصناعية:(4)العاؼبية 
 .نسبة األنشطة متوسطة كعالية التكنولوجيا يف الصادرات الصناعية: (8) العاؼبية. الص. نسبة  الصادرات الصناعية من الص: (7) من ؾبموع الصادرات

ضعف أدائو التجارم كالصناعي، حىت بالنسبة للدكؿ  عند مقارنة االقتصاد اعبزائرم بباقي دكؿ العادل يظهر بوضوح
إف ما يٌشد االنتباه يف اعبدكؿ ىو نسبة . العربية النفطية، كاليت كاف يغلب  على توجهها التجارم كاإلنتاجي الطابع األكرل

األنشطة متوسطة كعالية التكنولوجيا، سواء يف القيمة اؼبضافة الصناعية أك يف الصادرات الصناعية بالنسبة للدكؿ النامية، 
 حيث بلغت نسبة القيمة اؼبضافة الصناعية من الناتج احمللي اإلصبارل)فنجد أف نيجَتيا، كرغم مستواىا التصنيعي الضعيف 

، نفس %8.87   كمن الصادرات%33.44  كانت  حصة تلك األنشطة من القيمة اؼبضافةإالٌ أف (2011 سنة 0.3%
عكس اعبزائر اليت مع أهنا أبدت مستول تصنيعيا أفضل،   ،(كردبا دكؿ أخرل دل تظهر يف اعبدكؿ)اؼببلحظة بالنسبة لسوريا 

كتعترب . %0.53 إالٌ أف نسبة األنشطة التكنولوجية كانت ضعيفة جدا، خاصة يف الصادرات الصناعية، إذ دل سبثل سول
التكنولوجية مؤشرا قويا على كفاءة االندماج يف االقتصاد العاؼبي، إذ قبد أف اؼبؤشر يرتفع يف الدكؿ اؼبتقدمة كالناشئة  األنشطة

  .كالذم يعرب عن القدرات التكنولوجية لتلك الدكؿ
إف الكفاءات السابقة تنعكس مباشرة على ترتيب البلداف     يف : ترتيب الدكؿ كفق مؤشر األداء التنافسي الصناعي: ثانيا

اإلطار التنافسي، كبالتارل قدرة كل بلد على توسيع حصصو السوقية كاالستفادة بشكل أفضل من غَته عند اإلنفتاح على 
 :األسواؽ العاؼبية، كيوضح اعبدكؿ التارل ترتيب الدكؿ السابقة ضمن مؤشر إصبارل هبمع اؼبؤشرات  اعبزئية السابقة
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 2012/2013ترتيب بعض الدكؿ كفق مؤشر الكفاءة التنافسية للصناعة  :19-3الجدكؿ
 

 UNIDO(2013) :Competitive Industrial Performance Report 2012/2013 , pp. 11-13  : المصدر
 

بلد أدرج يف التقرير، كىي مرتبة متأخرة عن كل الدكؿ العربية كالنامية  133 من ؾبموع 82 ربتل اعبزائر إذا اؼبرتبة
قبد أف الدكؿ النامية اليت عملت على تنمية قدراهتا . (ألهنا احتلت مرتبة متقدمة فقط عن الدكؿ الضعيفة كاألقل مبوا)تقريبا 

التنافسية قد حققت نتائج اهبابية يف اؼبؤشرات السابقة، كمنو احتلت مراتب متقدمة يف الًتتيب الدكرل، مثل الصُت كتركيا 
كالربازيل كغَتىا، كما يبٌيز تلك الدكؿ ىو ارتفاع نسبة االستثمار األجنيب اؼبباشر هبا، كالذم من خبللو استطاعت ربسُت 

 .قدراهتا اإلنتاجية ،كما ًب ربليلو يف اعبزء األكؿ
من بُت العوامل الداخلية اليت تؤدم إذل التهميش يف التجارة الدكلية ضعف تنويع اإلنتاج الوطٍت، فاالستثمار يف 

القطاع الصناعي يسمح باستعماؿ تكنولوجيات جديدة كربسُت اإلنتاجية، كالذم ينعكس على مسانبة القطاع التحويلي يف 
 . القيمة اؼبضافة كيف الناتج احمللي اإلصبارل، كمنو زيادة الصادرات كبالتارل ربسُت االندماج يف االقتصاد العاؼبي

 لقد أكدت اؼبؤشرات الداخلية كاؼبقارنة ضعف القطاع الصناعي اعبزائرم خارج قطاع احملركقات، كالذم أثر على 
ضعف صادراهتا الصناعية كمنو ضعف مكانتها النسبية حىت بُت االقتصاديات النامية، كمنو سوء اندماجها يف االقتصاد 

إف تنويع الصادرات لن يتحقق إالٌ بتنويع اإلنتاج خاصة الصناعي منو، حبيث يصبح ىو احملرؾ . العاؼبي كربقيق اؼبكاسب
األساسي لبلقتصاد، كمنو تصبح تنمية القدرات الصناعية كالتجارية لبلقتصاد اعبزائرم للرفع من كفاءة أدائو شرطا أساسيا قبل 

. التفكَت يف ربسُت تنافسيتو على اؼبستول الدكرل يف ظل حتمية اإلنفتاح على االقتصاد العاؼبي
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 االندماج الجغرافي لالقتصاد الجزائرم في االقتصاد العالمي: المبحث الثاني
يفًتض كجود اؼببادالت التجارية اختيار الشركاء اػبارجيُت، كعندىا ستكوف تلك اؼببادالت إما يف إطار االتفاقيات 

على الدكؿ النامية شكل اندماجها، كمنو  (الدكؿ اؼبتقدمة)لقد فرضت العبلقات االقتصادية الدكلية . الثنائية أك اؼبتعددة
بالدكؿ اؼبتقدمة بشكل أكرب من ارتباطها  (كاالقتصادية)قبد أف الدكؿ النامية ترتبط يف عبلقاهتا التجارية . اختيار شركائها

ببعضها، سواء يف اإلطار الثنائي أك اإلقليمي أك الدكرل، يف ىذا الصدد كرغم االتفاقيات التجارية الثنائية للجزائر اؼبتعددة، إالٌ 
يف انتظار انضمامها  (المطلب األكؿ) اتفاؽ الشراكة الذم يربطها بدكؿ االرباد األكركيب يف اإلطار اإلقليمي يعترب األىم

 .(المطلب الثاني) للمنظمة العاؼبية للتجارة يف اإلطار الدكرل

 اتفاؽ الشراكة مع دكؿ االتحاد األكركبي: االندماج اإلقليمي: المطلب األكؿ
يضم اإلرباد األكركيب أكثر الدكؿ تقٌدما، كما أنو من أىم التكتبلت اإلقليمية اليت تؤثر على اذباه التجارة 

الدكلية، كنتيجة لطبيعة العبلقات االقتصادية الدكلية، فإنو ليس من السهل على اعبزائر كدكلة نامية ربقيق اؼبكاسب 
من أجل . اؼبنتظرة من اتفاؽ الشراكة، خاصة كأف اإلرباد ييركز على اعبانب األمٍت كالتجارم يف عبلقاتو مع اعبزائر

 . (الفرع الثاني)ٍب تقييم اؼبكاسب اؼبختلفة من تنفيذه  (الفرع األكؿ)تقييم االتفاؽ البد من التطرؽ إذل مضمونو 
 األىداؼ كالمحاكر: جزائرية -الشراكة األكرك: الفرع األكؿ

نتناكؿ مضموف اتفاؽ الشراكة من خبلؿ أىدافو كمدل اىتمامو بتحقيق اؼبكاسب للطرفُت، ككذلك أبعاده كؿباكره 
 .حىت تظهر اعبوانب اؼبهمة اليت ترٌكز عليها دكؿ االرباد

 :كنتناكؽبا من خبلؿ: أىداؼ كأبعاد اتفاؽ الشراكة: أكال
عن إقامة منطقة  1962 حبثت الدكؿ األكركبية بعد استقبلؿ اعبزائر سنة: من اتفاؽ التعاكف إلى اتفاؽ الشراكة- 1

 بينما أرادت اعبزائر إقامة اتفاؽ يأخذ بعُت االعتبار اؼبساعدات ،ر عن طريق اإللغاء التدرهبي للتعريفات اعبمركيةاحلتبادؿ لل
. شاملأم اتفاؽ    كنظاـ مبادالت أكثر مبلئمة ؼبستول تطٌور اعبزائر التقنية، التكوين اؼبهٍت، اإلعانات غَت قابلة االسًتجاع

بعد اؼبفاكضات العديدة اليت ك ،1969 رفضت اعبزائر إمضاء اتفاؽ ذبارم ؿبض كما فعلت كل من تونس كاؼبغرب سنة
، كؾباالت يف ؾباؿ التعاكف التجارم، التعاكف االقتصادم كالتقٍت كاؼبارل  1"االتفاؽ الشامل"  قبوؿًب ،1976 استمرت إذل غاية

تضٌمن االتفاؽ يف اجملاؿ التجارم حرية دخوؿ اؼبنتجات الصناعية للسوؽ األكركبية، ما عدا اؼبنتجات الفلينية . أخرل
استفادت ك  ،%100 ك%20 ا استفادت اؼبنتجات الفبلحية من زبفيضات ذبارية تراكحت بُتكمكاؼبنتجات النفطية اؼبكررة، 

  . فورم دبعاملة فباثلةالتزاـ دبوجب اتفاؽ التعاكف دبعاملة تفضيلية دكف  بشكل عاـاؼبنتجات اعبزائرية
           بإعادة النظر،إعداد مقاربة جديدة للعبلقة مع دكؿ اؼبتوسط 1990ك 1988 بدأت الوحدة األكركبية بُت سنة

 يف العبلقات بُت اجملموعة األكركبية كدكؿ اؼبتوسط مقارنة  كتكافئا توازنامن أجل إعطاءيف ؿباكر التعاكف التجارم كاؼبارل، 
 (كال تزاؿ) كانت  كانت يف إطار البعد اعبيوسياسي، فمنطقة اؼبتوسط 2"السياسة المتوسطية المجددة" إف . التعاكفباتفاؽ

                                                           
1
 - Bekenniche, O. (2006) : La coopération entre l’Union Européenne et l’Algérie, l’Accord d’Association. OPU, 

Algérie, p. 24-25. 
2
 - Bekenniche, O. Op.Cit. pp. 75, 79,80. 
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، كعليو جاءت  خبلؿ تلك الفًتةقةط دكؿ اؼبنعاشتهاتوازنات اليت ال كعدـ استقرار نظرا ؿاتشٌكل بالنسبة ألكركبا هتديد
يف بياف اللجنة  ذلكمتوسطي أكرب كربديد احملاكر الرئيسية للشراكة، جاء -اقتصادم أكرك السياسة اؼبتوسطية لتحقيق اندماج

إذ ًب االتفاؽ ، 1995 متوسطية من خبلؿ مؤسبر برشلونة سنة-ذبسد مفهـو الشراكة األكرك. 1995 مارس 8 األكركبية يف
 تأخرت .سلطة الفلسطينيةاؿدكلة متوسطية إضافة إذل  11 كدكلة أكركبية 15 على إقامة شراكة يف العديد من اجملاالت بُت

مقارنة بالدكؿ اؼبتوسطية األخرل، رغم أهنا شاركت يف كل  2002 أفريل 22 اعبزائر يف إمضاء اتفاؽ الشراكة إذل تاريخ
 الظركؼ ،كيفسر تأخر اعبزائر يف إمضاء االتفاؽ، 1995 االجتماعات اإلقليمية، دبا فيما اجتماع برشلونة يف نوفمرب

 .2005 سبتمرب1 يفإالٌ  دخل االتفاؽ حيز التنفيذ  إذ دل االقتصادية كالسياسية كاألمنية اليت كانت سبر هبا،
من  ؿ اقتصادم أك تعاكف اقتصادم إذل ربقيق نوعُتتتسعى الدكؿ من خبلؿ إقامتها لتك: أىداؼ الشراكة - 2

  1:األىداؼ نبا
 الدكلية  الدكرل يف اؼبسائل السياسيةكالذم يتمثل يف ضماف موقع تفاكضي أقول على اؼبستول: ىدؼ سياسي- 

  ؛العسكريةكحىت األمنية ك
إذ  ، الكفاءة الناصبة عن إزالة العوائق اؼبفركضة على األنشطة االقتصاديةدكىو االستفادة من عوائ :ىدؼ اقتصادم- 

 :  كمنو النمو االقتصادم، كذلك عن طريقكاالدخاريؤدم ذلك إذل زيادة اإلنتاج 
  تعزيز السياسات الوطنية لزيادة القدرة التنافسية على مستول التجارة الدكلية؛ 
 بيئة مبلئمة عبذب االستثمار األجنيب اؼبباشر باعتباره قوة دافعة للتجارة؛ إهباد  
 ؛ كاسعةرير التجارة بُت الدكؿ األعضاء كبالتارل فتح أسواؽ تصديرية جديدة كتح 
 استغبلؿ اؼبزايا النسبية للدكؿ بشكل متكامل يف إطار إقليمي. 

كبالتارل فإف عملية برشلونة كانت هتدؼ نظريا إذل ربقيق مصاحل أطراؼ االتفاؽ يف إطار األىداؼ العامة السابقة، كألف 
كليس اعبماعي فإف األىداؼ التفصيلية اختلفت من دكلة             (دكلة متوسطية-االرباد)العملية سبٌيزت بالطابع الثنائي 

عبمهورية اعبزائرية كاعبريدة الرظبية لبلرباد ؿيف كل من اعبريدة الرظبية  إف أىداؼ الشراكة المحددة في االتفاؽ. إذل أخرل
  2: كالتارلكانتاألكركيب 

 كضع إطار مناسب للحوار السياسي بُت الطرفُت لتقوية عبلقاهتما كتعاكهنما يف كل اؼبيادين اؼبرتبطة باؼبوضوع- 
  كاحًتاـ حقوؽ اإلنساف؛ الديبقراطيةمنة كمستقرة مبنية على مبادئ آمتوسطية -إنشاء منطقة أكركبيةكيتجلى ذلك يف 

                                                           
1

 دار اغبامد للنشر كالتوزيع، األردف، ص. آليات العولمة االقتصادية كآثارىا المستقبلية على االقتصاد العربي:  (2010)م ىيفاء عبد الرضبن ياسُت الًتيك  -
471. 

2
 -Bouhezza, M. Salhi, S. (2013) « Le partenariat avec l’UE : cas de l’Algérie ». 9 

ème  
conférence internationale   

«Intégration économique, concurrence et coopération ». Faculty of Economics Rijeka, Coroatia, 17-19 Avril. كذلك 
توسيع االتحاد األكركبي كانعكاساتو على البلداف األعضاء في منظمة المؤتمر » (2005) من إعداد ؾبلة التعاكف االقتصادم بُت الدكؿ اإلسبلمية دراسة

                                                                                                                  .65-25ص ص « اإلسالمي
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ربديد شركط التحرير التدرهبي ، كضماف توسع عبلقات اقتصادية كاجتماعية متوازنة بُت الطرفُتكتطوير اؼببادالت - 
إقامة عبلقة ذبارية حرة تتماشى مع أحكاـ اؼبنظمة العاؼبية للتجارة من خبلؿ  ،س األمواؿكؼببادالت السلع كاػبدمات كرؤ

 نطقة للتجارة اغبرة يف السلع اؼبصنعة كالتحرير التدرهبي للمنتجات الفبلحية؛ـ إقامة ، ككذلك على فًتة انتقالية
  كاؽبجرة؛ االجتماعيةإقامة تعاكف يف الشؤكف كتيسَت مبادالت األشخاص خاصة يف إطار اؼبعامبلت اإلدارية - 
 تشجيع االندماج اؼبغاريب بتسهيل اؼببادالت كالتعاكف داخل الفضاء اؼبغاريب كبينو كبُت الوحدة األكركبية؛ - 
 .الثقافية كاؼباليةكاالجتماعية   كتشجيع التعاكف يف اؼبيادين االقتصادية- 

 .متوسطية بصفة عامة-كتندرج األىداؼ السابقة ضمن األبعاد التالية اليت تؤطر للعبلقات األكرك
  1: ىيتضمن مشركع الشراكة ثبلثة أبعاد  :أبعاد الشراكة- 3

 فإف االتفاقية ركزت على ،من أجل جعل منطقة اغبوض اؼبتوسط أكثر استقرارا كأكثر أمنا :البعد السياسي كاألمني- 
كالذم يهدؼ إذل إنشاء فضاء موحد للسبلـ كاالستقرار عرب سياسات التنسيق حملاربة ، اعبانب السياسي كاعتربتو أىم جانب

اغبركات السياسية اؼبتطرفة، كاحًتاـ حقوؽ اإلنساف كالتعددية السياسية كبالتارل جعل منطقة حوض اؼبتوسط منطقة سبلـ 
  ؛كاستقرار

يركز على إقامة منطقة رفاىية اقتصادية من خبلؿ التنمية االقتصادية كاالجتماعية  :االقتصادم كالمالي البعد-  
  ؛الدائمة كاؼبتوازنة، كاستحداث منطقة للتبادؿ اغبر، مع منح مساعدات مالية لتسهيل إقامة تلك اؼبنطقة

يف اغبوار العلمي بُت الثقافات كاحًتاـ تنٌوعها كما ربملو من ثكيهدؼ إذل تك :البعد االجتماعي كالثقافي كاإلنساني- 
 .عادات كتقاليد كاحًتاـ األدياف كؿباربة كل مظاىر العنصرية

 كيظهر ذلك ، البعد السياسي كاألمٍت يعترب جوىر مشركع الشراكةرغم تعدد أىداؼ كأبعاد اتفاؽ الشراكة، إالٌ أف
خطوط  "ربت مسمى 1999 اؼبتوسطي اؼبقًتح من طرؼ أؼبانيا سنة-جليا من خبلؿ صياغة مشركع اؼبيثاؽ األكركيب

إذ ربٌددت كالذم رٌكز على ربقيق االستقرار كاألمن،  "المتوسطي للسالـ كاالستقرار -استرشادية حوؿ تطوير الميثاؽ األكركبي
  2:اػبطوط االسًتشادية بأربع ىي

 أف يسهم مشركع الشراكة يف دعم السبلـ كاالستقرار؛ - 
 طور من متطلبات األمن؛ مي أف - 
  كاالقتصادية اليت هتدد استقرار اإلقليم؛ االجتماعيةأف يعاجل الظركؼ - 
 .  أف يدعم القيم اؼبشًتكة كاؼببادئ اؼبتفق عليها- 

           متوسطية على ضوء كل حدث سياسي أك أمٍت جديد-عيد صياغة أىداؼ جديدة للعبلقات األكركت داالرباإف دكؿ  
زاد اىتماـ دكؿ االرباد باحملور األمٍت يف عبلقات الشراكة أكثر من اعبوانب األخرل،  2001 سبتمرب 11 إذ أنو بعد أحداث

مع الدكؿ اجملاكرة   جوار جيدة من أجل بناء عبلقات 2004 اليت أعلنها االرباد األكركيب سنة" سياسة الجوار "كعليو جاءت
                                                           
1 . Commission Européenne: Barcelona declaration: adopted at the Euro-Mediterranean Conference - 27-28/11/95.  

ec.europa.eu/research/iscp/.../ 

2  مركز « من برشلونة إلى سياسة الجوار: المتوسطية-شراكة األكركبيةاؿ»ضمن « المتوسطية-مسار الشراكة األكركبية»: (2007)عبد العليم ؿبمد    -
 

.48-41  ص ص،إشراؼ كتقدصل ىاشل اغبوارشل. األردف اعبديد للدراسات  
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تطبيقا  1"إطار جديد للعالقات مع جيراننا في الشرؽ كالجنوب: ة كالجوارعا الموسّ بأكرك "لبلرباد األكركيب ربت مسمى
لئلسًتاتيجية األمنية األكركبية على اؼبستول اإلقليمي، كتأمُت القارة عن طريق تطوير دائرة من الدكؿ ذات اغبكم الراشد يف 

:   كمنو هتدؼ سياسة اعبوار إذل،شرؽ اإلرباد كعلى حدكد اؼبتوسط
 ؛  دكلومنع الصراعات يف جوار االرباد األكركيب كأعماؿ االعتداء ضد- 
 تسوية النزاعات اؼبستمرة يف دكؿ اؼبنطقة؛ - 
 التحٌكم يف اؽبجرة، ككل أشكاؿ التهريب إذل داخل االرباد األكركيب؛ - 
 ؛ ضباية أمن مواطٍت االرباد األكركيب يف اػبارج- 
 . إقامة شراكات اقتصادية كسياسية قوية تقـو على القيم اؼبشًتكة كالرفاه كاألمن- 

:  ، ؽبذا فإف سياسة اعبوار تقدـ اغبوافز التاليةاكيؤكد االرباد أف سياسة اعبوار ال ربل ؿبل عملية برشلونة بل ربٌسنو
 إمكانية حصوؿ الدكؿ اؼبشاركة على حصة من السوؽ الداخلية لدكؿ االرباد؛ - 
 توفَت أدكات سبويل جديدة؛ - 
 . التعاكف يف ؾباالت البحث العلمي كالبيئة كالتعاكف الثقايف- 

حقوؽ احًتاـ  كالتقدـ يف ؾباؿ اإلصبلح السياسي ك، للمعايَت األكركبيةباالمتثاؿات فتقدصل اؼبعوككقد ربطت سياسة اعبوار 
 . اإلنساف

  2:  ىيسياسة اعبوار يف ظل اؼبعطيات اعبديدةإف األىداؼ اليت تريد اعبزائر ربقيقها من خبلؿ 
تدعيم طاقة البحث كاالستغبلؿ األمثل سياسات البحث كاإلبداع كالتطوير التكنولوجي من أجل تنمُت القدرة - 

 الصناعية الكامنة؛ 
 مُت اؼبوارد البشرية؛ ثت- 
 ترقية االستثمار كالشراكة الصناعية؛ - 
 . مرافقة إعادة ىيكلة القطاع الصناعي كبرامج إعادة التأىيل بغية ربسُت القدرة التنافسية للمنتجات اعبزائرية- 

اؼبتوسطية، إذ حٌددت دكؿ  - أحداث الربيع العريب نقطة ربٌوؿ أخرل يف صياغة جديدة للعبلقات األكركبيةت شٌكل
 اإلصبلحات االقتصادية كتعميق تسريع إذ اشًتطت عليها 2011،3  جديدة بالنسبة للدكؿ اؼبغاربية سنةإسًتاتيجيةاالرباد 

 إذل السوؽ النفاذ ككذلك تسهيل من مساعدات مالية معتربة كأكثر من اؼبساعدات السابقة، مقابل استفادهتاكالسياسية، 
مع الدكؿ             اإلصبلحات كربقيق التقارب  جهود التـز االرباد األكركيب بتقدصل مساعدات مالية لدعمكما .األكركبية
كىو  2014-2011 تغطي الفًتةك يف إطار األداة األكركبية للجوار كالشراكة أكرك ات ملياربأربعة  اؼبساعدات قيدرت.األكركبية

 1995بُت  سنة منذ إعبلف عملية برشلونةطبسة عشرة مبلغ يقارب نصف ما قدمو االرباد للدكؿ اؼبتوسطية خبلؿ 

                                                           

  www.ahram.org.eg/   -  1 . ةجريدة األىراـ اإللكًتكشل« أكركبا كالمتوسط، من برشلونة إلى سياسة الجوار» (2012)ؿبمد مطوع
  

2
 ؾبلة اقتصاديات مشاؿ إفريقيا، العدد صفر السنة األكذل، ص .«متوسطية كأثرىا على االقتصاد الجزائرم-الشراكة أكرك» (2004)عبد اغبميد زعباط  - 
   .66-51ص 

3
 - Labarone, D. (2013) « Les difficultés de l’intégration économique régionale des pays Magrébins ». Monde en 

développement, vol 41, N°163, p. 99-113.   
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كما اعبوانب األخرل إالٌ أدكات تشجيعية كمساعدة يف عبلقات الشراكة، السياسي كاألمٍت  أكلوية البعد إذاتتأكد . 2010ك
 .لتحقيق اؽبدؼ األساسي

 :تتمثل ؿباكر الشراكة اؼبرتبطة بالبعد االقتصادم كاؼبارل فيما يلي:  الشراكة اتفاؽمحاكر: ثانيا
 .إف إنشاء منطقة تبادؿ حر بُت أطراؼ غَت متكافئة اقتصاديا يستلـز هتيئة األطراؼ الضعيفة :المحور االقتصادم- 1

تعهد االرباد األكركيب بتقدصل الدعم االقتصادم يف صبيع اؼبشاريع كاألنشطة اليت من شأهنا ربقيق التنمية االقتصادية 
.  اجملاؿ العلمي كالتكنولوجي، التعليمي، كحىت ضباية البيئة، سبس اعبانب الصناعي، الفبلحي، الطاقة، كاليتكاالجتماعية
 1:كاؼبتمثلة يف

 امية إذل ربديث االقتصاد دبا يف ذلك التنمية الريفية؛ رتسهيل اإلصبلحات اؿ- 
 تأىيل البٌت التحتية االقتصادية؛ - 
 رة ؼبناصب الشغل؛ كؼترقية االستثمار كالنشاطات ادل- 
 .مرافقة السياسات اليت يتم تنفيذىا يف القطاعات االقتصادية- 

             االتفاؽ مع اإلشارة إذل أف ففي اجملاؿ الصناعي يهدؼ االتفاؽ إذل تشجيع التعاكف بُت الشركات األكركبية كاعبزائرية، 
 كيبقى على . كبالتارل فإف عملها يكوف يف إطار تشجيع ىذا التعاكف فقط2تضمن أم التزامات من اعبانب األكركيب،مال 

  اعبزائر ازباذ اإلجراءات اؼبناسبة كتوفَت اؼبناخ اؼبناسب عبذب كحث الشركات األكركبية على التعاكف مع الشركات اعبزائرية
 .كمنها جذب االستثمارات األكركبية

يتم دعم اؼبشاريع السابقة من خبلؿ التعاكف اؼبارل يف إطار اؼبساعدات اؼبالية اؼبمنوحة عن طريق األدكات اؼبالية 
.   ككذلك عن طريق القركض اؼبيٌسرة من قبل البنك األكركيب لبلستثمار،للشراكة

 كالتقنية باذباه كاحد، من الدكؿ األكركبية  اؼبساعدات اؼباليةتتمثل تلك الشراكة يف تقدصل :المحور المالي كالتقني- 2
 3: باعبوانب التاليةللجزائر،  كتتعلق

 تأىيل االقتصاد اعبزائرم من خبلؿ سبويل مشاريع البٌت التحتية كتنمية اؼبناطق الريفية ككذلك تطوير التكوين؛ - 
دعم ربرير التجارة اػبارجية كربديث القطاع الصناعي لتسهيل انفتاحو على اؼبنافسة، ككذلك القطاع الفبلحي - 

 ؛إلدماجو بشكل أفضل يف عملية التنمية
تنمية شراكة اقتصادية كاستثمارية عن طريق االستثمارات اؼبباشرة األكربية يف اعبزائر، من خبلؿ تبٍت إجراءات - 

  .اللجوء إذل رأس اؼباؿ اؼبخاطرك الشركات  الشراكة بُتعممناسبة كتنمية الوسائل اؼبالية كالتقنية لتشج
  كذلك القركض اؼبقدمة من البنك "ميدا"تتمثل األداة اؼبالية األساسية للمساعدات اؼبالية كللشراكة يف برنامج 

.  القركض اػباصة كاؼبساعدات اؼبقدمة من ميزانية االربادكاألكركيب لبلستثمار،  
 

                                                           
 مداخلة يف "جزائرية-دراسة تحليلية للجانب االقتصادم التفاقية الشراكة األكرك: االقتصاد الجزائرم كمسار برشلونة" (2006)ؿبمد براؽ كظبَت ميموشل  - 1

 .  نوفمرب14-13، جامعة سطيف، كلية العلـو االقتصاديةتنظيم « آثار كانعكاسات اتفاؽ الشراكة على االقتصاد الجزائرم»اؼبلتقى الدكرل 
2
 - Bekenniche, O. Op.Cit. p.170. 

3
 - Ibid. p.184-186. 
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ؿ التكنولوجيا نقأما الشراكة كاؼبساعدات التقنية فهي تتمثل يف إقامة ركابط دائمة بُت الوحدات العلمية هبدؼ 
. البتكار التكنولوجي، كذلك إنشاء مشاريع حبث للتطوير التكنولوجياتقوية قدرات البحث كتشجيع ك ،كاؼبعارؼ كاؼبهارات

يهدؼ التعاكف التجارم إذل تطوير اؼببادالت التجارية عن طريق التخفيض  :(المنتجات الصناعية) المحور التجارم- 3
 كىذا يستلـز إلغاء كل اغبواجز اعبمركية كغَت اعبمركية ،اؼبتبادؿ للتعريفات اعبمركية كالوصوؿ إذل إقامة منطقة للتبادؿ اغبر

إلغاء  2005 سبتمرب 1 يف  بعد دخوؿ االتفاؽ حيز التنفيذانتقالية،  اعبزائر خبلؿ فًتة  على إف.على الواردات من اعبانبُت
هتدؼ اؼبرحلة . حل حسب نوع اؼبنتجاتاعلى مر (كالفبلحية)كل اغبواجز على الواردات األكركبية من اؼبنتجات الصناعية 

 إالٌ أف اعبزائر ، تأىيل اؼبؤسسات الوطنية ؼبواجهة اؼبنافسة من اؼبنتجات األكركبية، كبالتارل ضباية بعض اؼبنتجاتاالنتقالية إذل
. تأخرت كعجزت عن إحداث إصبلحات ىيكلية نتيجة لغياب سياسة صناعية تسمح خبلق مزايا تنافسية كنسبية لبلقتصاد

التفكيك اعبمركي ككل الرسـو على الواردات إلقامة اؼبنطقة اغبرة،  كاليت خبلؽبا يتم  ربددت أكؿ فًتة انتقالية باثٍت عشرة سنة
 1:كالتارلمن اؼبنتجات الصناعية ذات اؼبنشأ من دكؿ االرباد كفق رزنامة ؿبددة 

. التنفيذز  حيث تتضمن اؼبنتجات اليت تفكك حقوقها اعبمركية بنسبة كاملة كفور دخوؿ االتفاؽ حي:القائمة األكذل-  
 .(خط تعريفي 2034) 2017 عرض للتفكيك إذل غايةتمن اؼبنتجات اليت ست% 34.53 سبثل ىذه اؼبنتجات نسبة

تشمل اؼبنتجات من التجهيزات الفبلحية  2007  سنةبداية منكيتم ربريرىا يف اؼبرحلة الثانية : القائمة الثانية- 
ما عدا التجهيزات ، كالصناعية،كذلك اؼبنتجات الصيدالنية، العجبلت، اؼبعدات اؼبيكانيكية، اؼبعدات الكهربائية كاإللكًتكنية

 1995 كيتم تفكيك ،ركمنزلية، معدات ألجل النقل بالسكة اغبديد، معدات السيارات، قطع الغيار، أدكات كآالتالكو
 %.33.70 كتضم  نسبة %10 بنسبة 2012 ك2007 خط تعريفي بُت

  خط تعريفي أم ما يبثل1860 كتضم 2017 إذل غاية 2007 كيتم ربريرىا بنسبة كاملة من: القائمة الثالثة-  
. من ؾبموع اؼبنتجات اليت هبب ربريرىا% 31.58

  مع اإلتحاد األكركبيتقييم المكاسب من الشراكة: الفرع الثاني
من أجل تقييم مدل استفادة اعبزائر من اتفاؽ الشراكة، فإنو ال بد من تقييم جانب  اؼببادالت التجارية ككذلك  

 .   اعبوانب اؼبالية كاالقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالنهوض بالقطاع الصناعي
نقٌيم اؼبكاسب التجارية من حيث مدل مسانبة االتفاؽ يف ترقية الصادرات خارج  :ة المكاسب التجارم تقييم:أكالن 

 .احملركقات، ككذلك مسانبتو يف ربسُت جودة الصادرات
ف التوزيع اعبغرايف لواردات كصادرات اعبزائر، ايوضح اعبدكالف التارل: الجغرافي للمبادالت التجارية للجزائرالهيكل - 1

 : التجارية للجزائراؼببادالتكمنو إظهار أنبية بعض اؼبناطق يف 
 :يوضحو اعبدكؿ اؼبوارلك :الهيكل الجغرافي للواردات - أ

 
 
 

 
                                                           
1
 - Bouhezza, M. Salhi, S. Op.Cit. 
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  2012-2002لواردات السلعية للفترة ؿ  الجغرافيىيكلاؿ: 20-3لجدكؿ

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002  اتالبياف

 52,3 52,1 50,5 52,4 52,8 51,9 54,4 52,5 54,7 57,4 55,3االرباد األكركيب  
 8,0 5,5 6,9 8,2 6,3 7,5 8,3 12,1 11,2 12,5 11,4دكؿ أكركبية أخرل  

 4,5 5,1 6,0 6,2 8,0 9,5 7,9 7,8 7,4 7,5 12,5أمريكا الشمالية 

 7,5 8,9 6,4 5,3 7,0 6,6 6,5 6,6 6,9 5,4 4,0أمريكا البلتينية 

 1,6 1,5 1,3 1,2 1,0 1,0 1,1 1,1 0,9 0,9 1,1اؼبغرب العريب  

ما عدا )الدكؿ العربية 
  (دكؿ اؼبغرب

3,0 3,1 2,8 2,1 2,3 2,2 1,8 2,8 3,1 3,7 3,1 

 1,5 1,2 1,0 0,9 1,0 0,8 0,7 0,7 0,8 0,9 0,7إفريقيا  

 20,9 21,1 24,3 22,3 21,2 19,6 17,6 16,2 14,5 11,8 11,0آسيا  

 0,8 0,9 0,6 0,7 0,9 0,9 1,2 0,8 0,7 0,6 1,1باقي دكؿ العادل  
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100اجملموع  

 .ONS(2014) Collections Statistiques, N° 182, Op.Cit, p.18-19       :                        المصدر

  االرباد يضمأفمن كاردات اعبزائر ىي من دكؿ االرباد األكركيب، كرغم  %50 يتضح جليا من اعبدكؿ أف أكثر من 
 كماإالٌ أف فرنسا كإيطاليا كأؼبانيا كاسبانيا كبلجيكا كبريطانيا تعترب أىم اؼبوردين، ، (2013 قبل انضماـ كركاتيا يف)دكلة  27
.  اتفاؽ الشراكة كالتفاكض كاف باألساس مع ىذه الدكؿأف

 ت ارتفعكبالتارل قد البفضت بعد دخوؿ اتفاؽ الشراكة حيز التنفيذ،  اعبزائر االرباد األكركيب من كارداتحصةإف 
                يف كاردات اعبزائر %7.5 ػػػػأصبحت تساىم ب ك منطقة أمريكا البلتينيةحيث ارتفعت حصة. باقي الشركاء حصة
 ا               مهمامنطقة آسيا اليت أصبحت تشٌكل جزء ،2002 يف سنة %4 ػػػػػػػػػبعد أف كانت تساىم فقط بػ 2012 سنة

كقبد أف الدكؿ األكركبية األخرل كأمريكا  .2002 سنة %11بعد أف كانت  2012 سنة% 20.9 ػػػػػمن كاردات اعبزائر بػ
كىي نسبة مهمة، مع أهنا ترتبط مع اعبزائر  2012 يف  من كاردات اعبزائر %36.4  يف ؾبموعها ت كآسيا مثلالبلتينية

 . بعبلقات ثنائية كليس صباعية
 كانت نسبة كلكن ،2012ك 2002 بُت %286  بأكثر منت من دكؿ االرباد األكركيب قد ارتفعالواردات قيمة إف

  %517 ػػػػػػ بػ العريب        ٍب دكؿ اؼبغرب %650 ػػػػػػأمريكا البلتينية بٍب دكؿ  %677 بػػػ دكؿ آسيا من نصيباالرتفاع األكرب 
 على أف اتفاؽ الشراكة كربرير اؼببادالت دل يؤد إذل ربٌسن األنبية النسبية لدكؿ ذلكيٌدؿ  1.%314األخرل  العربية الدكؿك

فرنسا، )إذل جانب دكؿ االرباد السابقة على مستول الدكؿ، ؼ .ا فٌضلت اعبزائر تنويع مصادر كارداتو، بلكارداتاؿاالرباد يف 
حيث كانت ربتل  2004 من عبزائر ابتداءن ؿ ف موردمعشرةتعترب الصُت من أىم  (إيطاليا، أؼبانيا، بلجيكا، إسبانيا، بريطانيا

 قبد ،من كاردات اعبزائر %11  من بعد فرنسا بأكثر 2009 لتصبح يف اؼبرتبة الثانية ابتداء من سنة %2.8 ػػػػب 8 اؼبرتبة
 .كذلك الواليات اؼبتحدة، تركيا، األرجتُت

                                                           
1
 ONS (2014) Collections Statistiques, N° 182, Op.Cit, p .16,17                     :منًب حساهبا اعتمادا على قيمة الواردات -  
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  :كيوضحو اعبدكؿ التارل :الهيكل الجغرافي للصادرات- ب
 2012-2002 للفترة السلعيةالهيكل الجغرافي للصادرات : 21-3الجدكؿ

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002  اتالبياف

 55,3 50,8 49,1 51,3 52,2 43,6 52,5 55,6 54,7 59,0 63,9االرباد ألكركيب  
 4,6 5,9 5,8 5,0 4,0 3,6 3,8 4,3 4,8 5,1 5,8دكؿ أكركبية أخرل 

 22,1 26,7 29,4 28,3 30,6 37,8 33,8 28,0 28,2 25,6 19,2أمريكا لشمالية  
 5,9 5,8 4,6 4,1 3,8 4,4 4,5 7,0 6,4 5,3 5,3أمريكا البلتينية  

 2,9 2,2 2,2 1,9 2,0 1,3 0,9 0,9 1,4 1,1 1,3اؼبغرب لعريب  
ما عدا دكؿ )الدكؿ العربية 

  (اؼبغرب
1,4 1,4 1,6 1,3 1,1 0,8 1,0 1,2 1,2 1,1 1,3 

 0,1 0,2 0,1 0,2 0,5 1,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3إفريقيا  
 7,7 7,4 7,4 7,8 5,8 7,1 3,4 2,7 2,7 2,5 2,6آسيا  

 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2باقي دكؿ العادل  
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100اجملموع  

 .Collections Statistiques, N° 182, Op. Cit, pp. 92                                            :المصدر            
 على توجو صادرات اعبزائر كما يف الواردات يسيطركىولندا يبقى االرباد األكركيب فبثبل خاصة يف فرنسا كإيطاليا 

 ارتفعت الصادرات إذل االرباد األكركيب بُت. 2009 سنة% 49.1 ك2002 سنة %63.9  نسبة سيطرتو بُتتراكحتحيث 
 %28 إذل   2002 سنة %19.2  نسبة الصادرات إذل دكؿ أمريكا الشمالية منت زادكما ،%228 بػ 2012ك 2002

ارتفعت قيمة الصادرات كبو االرباد  .2012 سنة %22.1 قبل أف تنخفض إذل 2007 سنة %37.8ك 2005 سنة
تشٌكل منطقة آسيا أيضا أنبية ك، الوارداتكىي نسبة مهمة مقارنة بنسبة ارتفاع  %344 ػػػ بػ2012ك 2002 األكركيب بُت

 قيمة أفكقبد ، 2012 سنة %7.7 ارتفعت إذل 2002 سنة %2.6فقط  فبعد أف كانتبالنسبة لصادرات اعبزائر، 
كتعترب الصُت كالياباف   %1000  بلغت أكثر من  مهمة جدابنسبة 2012ك 2002  قد ارتفعت بُت إليهاالصادرات

.  كسنغافورة أىم دكؿ اؼبنطقة اؼبستوردة من اعبزائر
 دل يزد من تركز اؼببادالت كبو االرباد األكركيب، بل على 2005  دخوؿ اتفاؽ الشراكة حيز التنفيذ سنةنستنتج أف 

.             كأمريكا البلتينية خاصة آسيا كأمريكا الشمالية،عبزائر أكثر كبو اؼبناطق األخرلاتوجهت فقد  ،العكس من ذلك 
              العاؼبية للتجارةف أنبية االتفاقيات الثنائية من جهة، كعن أنبية االنضماـ إذل اؼبنظمةعإذل التساؤؿ  ذلك  يدعوك

 حبيث  إف اتفاقيات الشراكة تكوف بُت أطراؼ ؽبا مصاحل مشًتكة من ربرير اؼببادالت. من جهة ثانية يف مقابل اتفاؽ الشراكة
 %3 أقل من سبثل فهي ،  شريكا أساسيا لدكؿ االربادال تعترب  اعبزائرتكوف اؼببادالت التجارية بينهم بنسب متقاربة، بينما 

 ا سبثل اعبزائر أك دكؿ اؼبتوسط عمومنا إال أسواؽإذ ال كىذا يعٍت أف ىدؼ االتفاؽ ىبتلف بُت الطرفُت، 1،من مبادالتو التجارية
 29حيث عقد   يف إطار اتفاقيات ربرير التجارة اليت يسعى إليها االرباد مع أغلب دكؿ العادل،ب النفاذ إليها بكل حريةيج

                                                           
1
 -Fiches  techniques sur L’Union Européenne, L’Union Européenne et ses partenaires commerciaux.    

http:// ec.europa.eu/  
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 حيث 1،متوسطي-كىي نفس النتائج اليت توصلت إليها دراسة اؼبنتدل األكرك .2011 ربرير اؼببادالت إذل غايةؿ ااتفاؽ
 خبلؿ الفًتة (ردات كاصادرات ك) ىا إذ أف مبو،االرباد كدكؿ اؼبتوسط دل يكن باؼبستول اؼبنتظردكؿ لوحظ أف اؼببادالت بُت 

 كىذا راجع إذل ضعف ديناميكية اتفاقيات ، مع اؼبناطق األخرل، خاصة مع الصُتىاكاف أضعف من مبو 1995-2005
 . البحث عن تنويع الشركاء بالنسبة لدكؿ اؼبتوسط ككذلكالشراكة

ربقق اعبزائر ميزانا ذباريا موجبا مع االرباد :تطور الصادرات خارج قطاع المحركقات نحو دكؿ االتحاد األكركبي- 2
حقق              فهل  خارجو،صادراهتا ذل تنويع إ من خبلؿ اتفاؽ الشراكة لسعت األكركيب ضمن قطاع احملركقات، كؽبذا فهي

 : ذلك اؽبدؼ؟ يظهر ذلك من خبلؿ اعبدكؿ التارل الشراكةؽبا اتفاؽ
 مليوف دكالر أمريكي       2012-2002تطور الصادرات خارج المحركقات نحو االتحاد األكركبي للفترة : 22-3الجدكؿ

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002  اتالبياف

 2062 2064 1526 1066 1937 1332 1184 907 781 673 734ـ  .خ.إصبارل 
 703 793 467 373 810 557 642 435 350 344 382 االرباد كبو  ـ.خ.ص

 34,09 38,42 30,60 35 41,81 41,81 54,22 48 44,81 51,11 52% بالنسبة 
 65,91 61,58 69,40 65 85,19 58,19 45,78 52 55,19 48,49 48نسبة باقي اؼبناطق  

صادرات خارج احملركقات  اؿ: ـ.خ.ص          
 Bilateral trade between Algeria and Européen Union (Eu 28)               قاعدة بيانات مركز التجارة الدكلية، :المصدر          

              يبٌُت اعبدكؿ زيادة قيمة صادرات اعبزائر خارج قطاع احملركقات، كلكن ال يبكن إرجاع ذلك إذل اتفاؽ 
الشراكة، ألنو لو كاف كذلك لكانت الصادرات خارج احملركقات توجهت كبو دكؿ االرباد أكثر من توجهها كبو اؼبناطق 

            %54 بعد أف كانت 2012 فقط سنة %34 تراجعت نسبة الصادرات خارج احملركقات كبو االرباد إذل. األخرل
 بينما ارتفعت نسبة الصادرات .البفضت النسبة بعد دخوؿ اتفاؽ الشراكة حٌيز التنفيذإذ ، 2002 سنة% 52 ك2005 سنة

كىذا يٌدؿ على أف اعبزائر ، 2012 سنة %65.9  أصبحت سبثلحيث ،خارج احملركقات كبو اؼبناطق األخرل بشكل مستمر
.   صادراهتا من جهة كعلى تنويع زبائنها من جهة ثانيةرفع قيمةعملت على 

من الدكؿ األكركبية يف إسبانيا كفرنسا كإيطاليا كىولندا كالربتغاؿ كيشكل  2 زبائن اعبزائر خارج قطاع احملركقاتيتمثل 
كاألردف كسوريا  ( العريببأنبية ربرير اؼببادالت بُت دكؿ اؼبغر) تونس كليبيا كاؼبغرب ،من خارج االربادك ،ىامشي بريطانيا

 كدكؿ أخرل مثل (كبالتارل أنبية منطقة التجارة اغبرة العربية)العراؽ كالعربية السعودية كمصر كاإلمارات العربية ككلبناف 
 تظهر خبلؿ كل الفًتة مثل دل باإلضافة إذل دكؿ أخرل ، الصُت، نيجَتيا، تركيا، اؽبند، الربازيل،الواليات اؼبتحدة األمريكية

 كنظرنا ألنبية (أنبية االنضماـ إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة) مارل  الغابوف، السنغاؿ،،البنُت، الفلبُت، الياباف، كوريا اعبنوبية
دل يؤد إذل رفع قيمة صادرات اعبزائر خارج قطاع تفاؽ ال فإف ا،2005 خاصة بعد األخرلنسبة الصادرات إذل اؼبناطق 

 .احملركقات بشكل كبَت إذل دكؿ االرباد ، فبا أبقى على العجز التجارم  الكبَت خارج القطاع

                                                           
1
-Femise (2010): Le partenariat Euro-méditerranéen à la croisée des chemins. Rapport sur le  partenariat        Euro-

med, p.4.  
2
 - ONS (2014) Collections Statistiques, N° 182, Op. Cit. pp.155-156. 
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طور األنشطة مي  يينتظر منو أف ،إف اتفاؽ الشراكة مع االرباد األكركيب خاصة يف اجملاؿ الصناعي :جودة الصادرات- 3
 الذمك،  باذباه باقي اؼبناطقأكسواء باذباه دكؿ االرباد للصادرات، احملتول التكنولوجي أم ربسُت كالصناعات التحويلية، 

  . كيوضح اعبدكؿ التارل ذلك،يسمح للجزائر بأف تندمج بكفاءة يف االقتصاد العاؼبي
 2012-2000للفترة  مساىمة األنشطة عالية كمتوسطة الكثافة التكنولوجية في الصادرات الصناعية :23-3الجدكؿ      
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

4,5 2,2 1,8 1,3 0,9 0,75 0,66 0,46 0,53 0.4 

  ,UNIDO : Competitive Industrial Performance Index, Stat planet                                :المصدر    
http://www.unido.org/data1/Statistics/Research/cip.html  

 ؼبسانبة األنشطة ا مستمرا إذ قبد البفاض،إذا دل يساىم اتفاؽ الشراكة يف ربسُت جودة الصادرات اعبزائرية 
 أفكىذا يعٍت ، 2012 فقط سنة %0.4 إذل أف أصبحت سبثل ،2005  خاصة بعد سنة،التكنولوجية يف الصادرات الصناعية

إف أىم أسباب البفاض الصادرات  .كل التكنولوجيتزيادة الصادرات خارج قطاع احملركقات كانت يف اؼبنتجات ضعيفة اؼبح
التكنولوجية، ىي تراجع معٌدالت مبو الصناعات التحويلية خاصة اؼبيكانيكية كالكهربائية، فبٌا انعكس على مسانبة القطاع يف 

 .القيمة اؼبضافة الصناعية كمنو الصادرات الصناعية كالتكنولوجية خاصة
 المكاسب المالية كاالقتصادية  تقييم:ثانيا

تتعلق اعبوانب اؼبالية باؼبساعدات، كلكن أيضا باػبسائر الناصبة عن التفكيك اعبمركي، كاليت ييفًتض تعويضها بًتقية 
عن طريق الدعم التقٍت كالرفع من مستول كفاءة اؼبؤسسات  اإلنتاج الوطٍت كزيادة الصادرات كبو دكؿ االرباد كبقية الشركاء،

 . تككذلك االستثمارا
 كالذم ،"ميدا"سبثلت األداة اؼبالية األساسية للتعاكف اؼبارل يف اتفاؽ الشراكة يف برنامج : المكاسب الماليةتقييم - 1 

 ميدا" ك1997 استفادت منو اعبزائر حىت قبل توقيع اتفاؽ الشراكة ابتداء من سنة، 1999-1995 "1ميدا" إذل فًتتُت قيسم 
إذل  رفع القدرة  يهدؼ ، القطاع اػباص اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة خاصة يف إذل تطويرجكيجو الربناـ .2000-2006" 2

إف .  التحضَت لتنفيذ اتفاؽ الشراكةالتنافسية  لتلك اؼبؤسسات كجعلها قادرة على البقاء كمواكبة التطٌورات الراىنة، كمنو
  :كانت كالتارل" ميدا"اؼبساعدات اؼبالية اؼبقدمة يف إطار برنامج 
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   2005-1997المبالغ الممنوحة كنسب السداد في برنامج ميدا  : 24-3الجدكؿ       

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997  اتالبياف

 40 51 41,6 50 60 30,2 28 95 41" مليوف أكرك "MEDA التزامات

 98,5 82,4 38 22 9 1,3 0,007 31,6 0%  نسبة السداد

 Instrument Européen de voisinage et de partenariat Algérie, document de stratégie 2007-2013, et programme: المصدر

indicatif national 2007-2010. p.19-20.    

حيث كصلت نسبة التسديد  ،2005 ك2004  اؼبساعدات إالٌ يف سنيتتلكدل تستفد اعبزائر فعليا بشكل مهم من 
مليوف  69,6 كانت 2005 إذل غاية 1997 كمنو فإف ؾبموع اؼببالغ اليت استفادت منها اعبزائر بُت ،%80 إذل أكثر من

لتنفيذ اتفاؽ ا كانت ربتاجو اعبزائر من أمواؿ للتحضَت مب تبقى ضعيفة مقارنة ا فإنو،مهما كانت قيمة اؼبساعداتؼ. أكرك
يف إطار .  ال يبكن االعتماد على اؼبساعدات اػبارجية لتهيئة القطاع اإلنتاجي كتعويض التمويل الداخليكما أنو، الشراكة

األداة األكركبية للجوار  "ىيك 2007 بعد إعبلف سياسة اعبوار بآلية جديدة سنة" ميدا"نفس اؼبساعدات عوض برنامج 
 حسب كيزعت 2010ك 2007 مليوف أكرك بُت 220 حيث مينحت اعبزائر، 2013-2007كاليت غطت الفًتة " كالشراكة

  1: كالتارلجدكؿ زمٍت
  ؛مليوف أكرك لتحديث قطاع العدالة 17ك مليوف أكرك لتحسُت تنافسية اؼبؤسسات 40 خيصص: 2007سنة - 
مليوف أكرك لقطاع الصحة؛   30ك تنويع االقتصادؿمليوف أكرك  25 خيصص: 2008سنة - 
 ؛مليوف أكرك لقطاع التعليم العارل 30ك مليوف أكرك لتنظيم سوؽ العمل 24 خيصص مبلغ: 2009سنة - 
.  مليوف أكرك مشكل تسَت اؼبياه 30ك مليوف أكرك لتحديث اإلدارات العمومية 24 خيصص مبلغ: 2010سنة - 

 2011/2013.2 مليوف أكر للفًتة 172كما مهنحت اعبزائر يف نفس اإلطار 
 اؼبقدمة للجزائر دل كلن تعوض اػبسائر اؼبالية الناذبة عن التفكيك اعبمركي، سواء يف تأثَته اؼباليةإف اؼبساعدات  

سائر لقد قيدرت اخل.  اغبقوؽ اعبمركية أك غَت اؼبباشر على القطاع الصناعي كاؼبؤسسات الوطنية اإليرادات مناؼبباشر على
 سنة %2 على أف تصل إذل، 2006 سنة  %0,4 ترتفع إذلؿ 2005 من الناتج احمللي اإلصبارل سنة %0.1ػ ػػػػػ باعبمركية
مليار دكالر من اؼبداخيل اؼبختلفة  8.1 ر بقيمةئكتيقدر مصاحل اعبمارؾ أف التفكيك اعبمركي قد تسبب يف خسا  2017.3

 على اإلبقاءلو ًب  2017-2010مليار  8.5ك (مليار دكالر رسـو صبركية 2.5منها حوارل ) 2010 إذل غاية 2005 منذ
 ػػػػػاليت ييقدر أهنا ستنخفض بػك ،مباشرة على االستهبلؾ  إذل اػبسائر يف الضرائب غَت  ىذا باإلضافة،التفكيك اعبمركي األكرل

إذل طلب إعادة مراجعة رزنامة التفكيك  2010 يف سبتمرب  اعبزائر فبثلة يف كزارة التجارةإف ىذه الوضعية دعت. 25%4

                                                           
1
-  Chaib, B. (2009) « L’accord d’association Algéro-Européen à l’heure de la politique européenne de 

voisinage ».Revue des sciences économiques et de gestion, N° 9, pp.29-45.  
2
 - Instrument Européen de voisinage et de partenariat Algérie, programme indicatif national 2011-2013. p.9. 

3
 -FMI (2006) : Algérie : questions choisies. Rapport N° 06/101. p. 12. 

www.mincommerce.gov.dz                                                                      4 - كزارةعلى موقع اؿالمجلة الصحفية :  كزارة التجارة  

http://www.mincommerce.gov.dz/
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غبماية االقتصاد اؼبتضٌرر من  2020 طالبت اعبزائر بتأجيل إقامة اؼبنطقة اغبرة إذل سنة  كما، صناعيمنتج 1740 ػػػػػاعبمركي لػ
 رلحققت اعبزائر رحبا حبوا 2010 سنة  منذ أف ًب ذبميد التفكيك اعبمركي.مع دكؿ االرباد اؼببادالت التجارية غَت اؼبتوازنة

كقد دخلت الًتتيبات اعبديدة حيز التطبيق يف أكؿ  ،2011 مليوف دكالر يف ؾباؿ اغبقوؽ اعبمركية إذل غاية ديسمرب 152
  1:كالتارل% 36  حوارلللمنتجات الصناعية أم 2955 ؾبموع من يا تعريفخطا 1058 مست اؼبراجعة .2012 سبتمرب
 .(1860/791) %43 القائمة الثالثة سبت مراجعتها بنسبة -
  (1095/267) %25 القائمة الثانية سبت مراجعتها بنسبة -

%  30%  15% 5 مستول اغبماية 

 747 105 206جعة  اعدد اػبطوط التعريفية اؼبر

 70,5 10 19,5  1058نسبة إذل 

.  األدكات، قطع الغيار، اآلالت، ذبهيزات كمعدات النقل،ااؼبيكانيك أم 87، 86، 85، 84متعلق حصريا بالفصوؿ % 5مستول اغبماية 
 
  :كاليت مبٌيزىا على مستول القطاع اإلنتاجي، ككذلك على مستول تطٌور اؼبؤسسات اإلنتاجية  :المكاسب االقتصاديةتقييم - 2

 كجعلو أكثر ،ىدفت اعبزائر من خبلؿ اتفاؽ الشراكة إذل النهوض بالقطاع اإلنتاجي :لقطاع اإلنتاجيؿ بالنسبة -أ
تنافسية يف مواجهة اؼبنتجات األجنبية، كإذا ربقق ذلك فإنو سينعكس على ربٌسن معدالت مبو ـبتلف الفركع اإلنتاجية بعد 

  : يوضح ذلكالتارل  كاعبدكؿ،2005 دخوؿ االتفاؽ حيز التطبيق سنة
  2012-2001لصناعات التحويلية للفترة اتطور معدالت نمو : 25-3الجدكؿ                          

 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001 اتالبياف
 18 21- 9,1- 2,1 14,4- 20,6- 12,5الصناعات الغذائية  

 0,1- 9,5 3,4- 3,9 12,4 0,6- 2,8اؼبناجم  
- -  0,0- 31,2- 25,1- 11,5 2,0ؾ .ـ.ـ.ح.الص

 0,4- 3,4 9,2- 8,9- 4,1 8,9 10الصناعات الكيميائية  
 0,6- 5,5 2- 4,4 3,9- 10,6- 1,3الصناعات النسيجية  

 0,14- 13,1 1,2- 15 0,6- 2,4- 14,7الصناعات اعبلدية 
 0,10- 9,4- 10,3- 4,8- 18,4- 7,7- 0,5صناعة مواد البناء  

 0,3- 3,2- 1 2,7 4,8- 7,3 0,3صناعة اػبشب كالورؽ  
 0,12- 11,8- 21,4- 6,8- 15,9- 6,3- 13,1صناعات أخرل  

- 1 3,5- 4,5- 3- 4,5 3,5- 1متوسط الصناعة التحويلية  
  .اعبزائرعن تقارير ـبتلفة لبنك  Bouhezza, M. et Salhi, S. Op.Cit   . :المصدر      

 كل الفركع الصناعية كيف أغلب السنوات معدالت مبو سالبة، كال تفٌسر معدالت النمو اؼبوجبة يف بعض تسجل
أك خاصة بالفركع   لظركؼ استثنائية كليةإرجاعهاباآلثار اإلهبابية التفاؽ الشراكة، بل يبكن  2005 السنوات حىت بعد

                                                           
1
 -Ministère de l’Industrie, de la PME et de la Promotion de l’investissement (2010) :  Principaux résultats des 

consultations avec l’Union Européenne , produits industriels. 
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 بينما ما نبلحظو من اعبدكؿ أنو ، ربقيقهاالستمر ألنو لو كاف التحٌسن يف معدالت النمو ألسباب ىيكلية ،التحويلية نفسها
.  الفركع تلكمبوؼبعدؿ  كال يوجد اذباه كاضح اكاف ىناؾ تذبذب

من الناتج احمللي اإلصبارل نتيجة للمنافسة اليت  %2 إذل %1.7 منربرير اؼببادالت سيؤدم إذل خسارة تقدر إف 
 كبالتارل تراجع ،اليت ستستحوذ على حصص مهمة من األسواؽ احمللية، كمن اؼبنتجات األكركبيةستتعرض ؽبا اؼبنتجات احمللية
 على اكتساب ا إهبايبا األسواؽ األكركبية للمنتجات اعبزائرية لن يكوف لو تأثَتفتح يف اؼبقابل فإف .حصص اؼبؤسسات الوطنية

 .1 يف األسواؽ األكركبية  اآلسيوية اؼبنتجات اعبزائرية مقارنة باؼبنتجات األكركبية كحىت  تنافسية، نتيجة لضعفحصص سوقية
 ضعف جودة اؼبنتجات اعبزائرية أف السلطات العمومية دل ترفع من مستول اؼبتطلبات اؼبعيارية كاغبواجز فمن بُت أسباب

ربةكالشركط التقنية داخل السوؽ احمللية، كمنو فإف اؼبؤسسات دل تكن  رفع مستول جودة منتجاهتا كتكيفها للمعايَت على  ؾبي
 دخوؿ  يشٌكل أىم عائق أماـ ادلاؼبفركضة، فعلى سبيل اؼبثاؿ أف اؼبعايَت اؼبطبقة يف الصناعات الغذائية على مستول الع

غَت مفركضة يف اؼبنتجات  عدد كبَت من األسواؽ، كرغم ذلك فإف تلك اؼبعايَت العاؼبية ال تزاؿ إذلاؼبنتجات الغذائية اعبزائرية 
  2.احمللية

 نتيجة ؼبنافسة الوارداتإف فقداف اؼبؤسسات الوطنية غبصصها السوقية،  :بالنسبة للمؤسسات الصغيرة كالمتوسطة -ب
إفبلسو، ما سينعكس على البفاض حجم النشاط  كبالتارل ، االستمرار يف نشاطوعيستطي لن ىا منا كبَتا أف عدديعٍت

 كبالرغم ، تؤكد أنو2012-2003ات اؼبرتبطة بعدد اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة خبلؿ الفًتة ئي اإلحصاإف. اإلنتاجي
:   كما يوٌضحو اعبدكؿ التارل، إالٌ أف ىناؾ زيادة صافية يف عدد اؼبؤسسات اعبديدة،من تصفية عدد مهم منها

 2012-2003ة المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة الخاصة الفترة مرؾح: 26-3الجدكؿ                      

 2012 2011 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 البياف 
 I 21244 18987 21018 24352 24835 27950 30541 26239 30530إنشاء 

 II 4789 3407 3488 3090 3176 3475 9892 9189 8050شطب 
 III  1942 1920 2863 2702 2481 2966 3866 5392 5876إعادة إنشاء 
III+II-I 18397 17500 20474 23964 24140 21509 24515 22442 28356 

                                                   .Kheladi,M. Op. Cit  :2006-2003 :جدكؿ مركب: المصدر        
 22،20،18،16،14،12 نشرية اؼبعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة، األعداد     2012  - 2007          

 كزارة الصناعة.  على التوارل2013،2012،2011،2010،2009،2008للسنوات                           

كاف أكرب   إالٌ أف الزيادة الصافية للمؤسسات اعبديدة،كل سنةيف  من اؼبؤسسات كبَتيبُت اعبدكؿ كرغم إفبلس عدد 
 كما يؤكد اعبدكؿ،2012 سنة 420.117 إذل 2006 سنة 269.806  كمنو ارتفع عدد اؼبؤسسات من،كيف ارتفاع مستمر

 قبد ،عند تفحص مبو عدد اؼبؤسسات بالنسبة للصناعة التحويلية. على عدد اؼبؤسسات اليت أعيد بعث نشاطها بعد توقفها
 . يوضح ذلككاعبدكؿ التارل ،أف صبيع الفركع قد شهدت زيادة يف عدد اؼبؤسسات، كلكن بدرجات متفاكتة

 
                                                           

. 
  كتونس كاعبزائر يف إطار دراسة مشًتكة للمغرببالنسبة 

1
 - Bouzidi, A. (2011) . Op. Cit. p. 373. 

2
 -Harbia, A. (2009) « La compétitivité de l’entreprise algérienne en jeux ». Revue, Economia, 4 Avril, 

www.andpme.org.dz   

http://www.andpme.org.dz/


2012- 2000اندماج االقتصاد الجزائرم في االقتصاد العالمي للفترة  شكل كمكاسب                                         الفصل الثالث          

195 
 

 2012-2007 الخاصة في الصناعة التحويلية توسطةـاؿكالمؤسسات الصغيرة تطور عدد : 27-3الجدكؿ

 2012 2011 2009 2008 2007 البياف 
 450 344 380 441 447ؾ  .ـ.ـ.ح.ص

 577 371 344 406 379مواد البناء  
 200 157 107 121 117الكيمياء كالببلستيك  

 1026 778 634 936 839الصناعات الغذائية  
 355 234 25 139 133صناعة النسيج  
 46 41- 17 39 70صناعة اعبلود  

 809 638 682 789 759صناعة الورؽ كاػبشب  
 164 99 80 118 149صناعة ـبتلفة  

 .مراجع سابقة. 22، 20، 18، 16، 14، 12عداد األ اؼبعلومات اإلحصائية اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة نشرية :المصدر             

 كىي  رغم منافسة الوارداترحبية كاليت تعترب بالنسبة ؽبم الفركع األكثر ،يبُت اعبدكؿ الفركع ذات األنبية للمستثمرين
اؾ آثار فكبالتارل فإنو من األكيد ستكوف قالنسيج، صناعة الكيمياء كالببلستيك، فركع الصناعات الغذائية، مواد البناء، 

 بدليل زيادة عدد اؼبؤسسات يف كل الفركع ،سلبية على اؼبؤسسات الوطنية، إالٌ أف تراجع عددىا بالشكل اؼبتوقع غَت أكيد
 .2005  الشراكة حيز التنفيذ سنةاتفاؽالصناعية حىت بعد دخوؿ 

  يف اجملاؿ اإلنتاجيكاؼبتوسطةدعم اؼبؤسسات الصغَتة ك األكركبية يف اجملاؿ الصناعي على تأىيل ات اؼبساعدتكزر
 : من خبلؿ نوعُت من الربامج، كذلك كجعلها قادرة على مواجهة ربديات اؼبنافسة بكفاءة،التسويقي، اإلدارم كالتسَتمك

EDPME  المؤسسات الصغيرة كالمتوسطةدعمبرنامج - 
 تقدصل الدعم التقٍت كاؼبارل كالذم يهدؼ إذل : 

 لود خيصص ؽك 2007-2001  الربنامج الفًتةل  غط1. على تبٍت اؼبعايَت التقنية الدكلية كاألكركبيةهتامساعدك للمؤسسات
 مؤسسة 450 يف تأىيل  الربنامج ساىم.مليوف أكرك 6 بينما قدمت اعبزائر ، مليوف أكرك57مليوف أكرك، قدـ االرباد  63

 .2010-2008، كاستمر الربنامج السابق لفًتة أخرل صغَتة كمتوسطة
 ألغلب دكؿ اؼبتوسط، يهدؼ إذل االستجابة ؼبطلب  األكركيبكىو برنامج يوجهو االرباد: برنامج التعاكف الصناعي- 

           إذل مساعدة 2يهدؼ الربنامج ،تقريب سياسات دكؿ اؼبتوسط كدكؿ االرباد اؼبطبقة يف الصناعة التحويلية كاػبدمات
غطى . اؼبؤسسات على استعماؿ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ، إذل جانب إرساء نظاـ للجودة كاؼبقايسة كربسُت التنافسية

مليوف أكرك، دل 44 بػػػػػػػ، تقدر ـبصصاتو ( فقد ميد أجلو2011كألنو دل ينطلق إالٌ يف سنة  ) 2013-2009الربنامج الفًتة 
  3:إذل ربقيق األىداؼ التالية 2013/2014 كيهدؼ برنامج العمل لسنة.  مليوف أكرك4تساىم اعبزائر فيو إال بػػػػػػ 

  الصغَتة كاؼبتوسطة؛اؼبؤسسات ضمن تشجيع الشراكة  كربسُت مناخ األعماؿ- 

                                                           

 
  ىناؾ العديد من الربامج اليت هتدؼ إذل تأىيل كترقية تنافسية اؼبؤسسات كاالقتصاد الوطٍت، سواء يف اإلطار الوطٍت أك الشراكة أك يف إطار اؼبساعدات

  .اؼبقدمة للدكؿ النامية
1
 - FMI (2006). Op.Cit.  

2
، 9ؾبلة الباحث، العدد ".  PME II سياسة تأىيل المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة في الجزائر مع التركيز على البرنامج "(2011)سهاـ عبد الكرصل -  

  .150-143ص ص 
3
 - Commission Européenne (2013) : Coopération industrielle Euro-méditerranéenne. Programme de travail 

2013/2014. http:// ec.europa.eu/    
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  ؛ على االبتكار كالتصدير كاالستَتاد كتدكيل نشاطهاالصغَتة كاؼبتوسطةتشجيع اؼبؤسسات - 
 ؛منتجات الصناعيةللمتوسطية -إقامة سوؽ كبَتة أكرك- 
 . بتكاريةالتطوير األنشطة يف قطاع النسيج كاأللبسة ككذلك الصناعات ا- 

  تدعيم تنافسية اؼبؤسسات الصناعيةيف تنفيذ برنامج 2000  سنة(يف إطار الربامج الوطنية) لقد شرعت كزارة الصناعة 
 مؤسبر األمم  منبدعم  (1998-1996)  يف إطار برنامج التعديل اؽبيكليكانت بدايتو كالذم ربت إشراؼ كزارة الصناعة،

الربنامج اؼبدعم لدعم كإعادة اؽبيكلة "،  ربت مسمى (ONUDI) األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعيةاؼبتحدة للتنمية كمنظمة 
  1:من أىداؼ الربنامج ، "كربسُت تنافسية اعبزائر

 ىيكلة القطاع الصناعي عن طريقإعادة :على اؼبستول الكلي   :
إعداد سياسات صناعية بالتعاكف مع ـبتلف القطاعات لؤلخذ بعُت االعتبار الفرص اؼبتاحة من - 

 القدرات الوطنية كالدكلية؛ 
 اإلجراءات كالعمل على اؼبستول اؼبتوسط بازباذكضع آليات تسمح للمؤسسات كاؽبيآت اغبكومية - 

 ؛ كاعبزئي (القطاعي)
 كالوسائل اؼبتاحة كآلياهتا كشرح السياسة الصناعية ،كضع برامج للحوار كالتوعية للمتعاملُت االقتصاديُت- 

 . للمؤسسات
 من بينها ربديد اؽبيآت اؼبرافقة للمؤسسات يف جهودىا إلعادة اؽبيكلة كترقيتها:  القطاعيعلى اؼبستول ،

 .2000 سنة الذم أنشئ " صندكؽ ترقية التنافسية الصناعية"
  ربسُت تنافسية اؼبؤسسات، خاصة كأف اؼبؤسسات تنخرط يف ىذا الربنامج بإرادهتا : اعبزئيعلى اؼبستول

 . مؤسسة عمومية كخاصة158، كلكن ًب تأىيل فقط كيزإل على شهادات احصوؽبا كمنو ،سعيا منها لتحسُت كضعيتها
 لوطنيةكتعترب برامج تأىيل الصناعة كاؼبؤسسات الصناعية برامج مستمرة تدعمها كزارة الصناعية كتشرؼ عليها الوكالة ا

.   كككاالت أخرل،لتطوير اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة
يف            كلكن أيضا ىا،إف أنبية الفركع الصناعية ال تكمن فقط يف معدؿ مبو :تطور جودة األنشطة الصناعية- ج

 ،يف االقتصاد العاؼبي  أفضلباالندماج بشكل عن جودهتا كيسمح  ييعرٌب كثافتها التكنولوجية، فاحملتول التكنولوجي لؤلنشطة
سواء يف إطاره الدكرل أك اإلقليمي، فهل سانبت الشراكة يف رفع احملتول التكنولوجي للصناعة الوطنية؟ يبُت اعبدكؿ التارل 

: ذلك
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 -ONUDI (2002) : Guide méthodologique: Restructuration, mise  à jour et compétitivité industriel. pp.71-80. 
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 2010-1990مساىمة األنشطة متوسطة كعالية التكنولوجيا للفترة : 28-3الجدكؿ                                 
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000 1995 1990البياف  

 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 10,5 10,1  يف القيمة اؼبضافة الصناعية

     ,UNIDO : Competitive Industrial Performance Index, Stat planet                        :المصدر 
http://www.unido.org/data1/Statistics/Research/cip.html          

 .متوسطة كعالية التكنولوجيا يف القيمة اؼبضافة الصناعيةاألنشطة نسبة مسانبة  :ص.ـ.يف ؽ ت.ع.األنشطة ـ

،كما أثبتتو التعاكف الصناعي يف زيادة مسانبة قطاع الصناعة يف الناتج احمللي تأىيل اؼبؤسسات كبرامج دل تساىم  
اإلحصائيات السابقة، إذ تراجعت حصة القطاع التحويلي يف الناتج احمللي اإلصبارل كيف القيمة اؼبضافة الصناعية،   كبالتارل 

دل تساىم يف ربسُت احملتول التكنولوجي لؤلنشطة الصناعية، إذ أف نسبة األنشطة عالية كمتوسطة التكنولوجية يف القيمة فهي 
. 2010-2000 على طوؿ الفًتة% 11.3 اؼبضافة الصناعية بقيت ثابتة

             رغم أف االستثمارات األكركبية تعترب األكثر توجها كبو اعبزائر، إالٌ أف اعبزائر: تدفق االستثمارات األكركبية- د
  تونسال تشكل أنبية بالنسبة لبلستثمارات األكركبية الصادرة، إذ تتوجو ىذه األخَتة ضمن دكؿ اؼبتوسط بشكل كبَت كبو

كمصر  69  بعد كل من تونس اؼبرتبة،ضمن االستثمارات األكركبية 136 ربتل اعبزائر اؼبرتبة . ٍب إذل اؼبغرب كلبناف مصرك
       جزائرية يف اجملاؿ الصناعي كانت - أف الشراكة األكركعلى كيدؿ ىذا 108،1  كلبناف اؼبرتبة128 كاؼبغرب 106 اؼبرتبة

ظر من الشراكة زيادة تدفق تكانت اعبزائر تن. يف شكل إعداد الربامج كاؼبساعدة التقنية كليس يف شكل استثمارات كثيفة
 أنو إذ ، على طبيعة الشراكة القائمة بُت اعبانبُتىاىذا ما يفسر احتجاج،  القطاعات غَت النفطيةإذلاالستثمارات األكركبية 

 ،من طرؼ مفوضية االرباد لدل اعبزائر  2«جزائرية-يـو الشراكة األكرك» 2014 فيفرم 24 خبلؿ االجتماع اؼبنظم بتاريخ
 الشراكة بالضعيفة، كأنو كاف ينتظر من شركائو األكركبيُت  نتائجىذا األخَتـٌ قي ،اعبزائرماعبانب  فبثلي اعبانب األكركيب كبُت

 كأف اعبزائر تريد ،هبدؼ تنويع االقتصاد مرافقتو يف تأىيل االقتصاد عن طريق تطوير شراكة صناعية كربويل التكنولوجيا
يف القطاعات اإلنتاجية   اؼبرافقة التقنية، ليس فقط يف القطاع احملركقات كلكنؾبرداستثمارات أكرب من اعبانب األكركيب كليس 

 .بشكل خاص
إالٌ أف  التقييم  ،2015 إذل سنوات 10 أم ما يقارب ،2005 مع أف اتفاؽ الشراكة دخل حيز التطبيق سنة 

يرجع . السابق أكضح ؿبدكدية اؼبكاسب احملققة مقارنة دبا كانت هتدؼ إليو اعبزائر، حسب األىداؼ اؼبعلنة لعملية برشلونة
اليت ال تزاؿ غَت مؤىلة  (ما أكضحو اؼببحث األكؿ)ضعف نتائج االتفاؽ، يف جانب منو، إذل ضعف الصناعة الوطنية 

مرا ث، ال يبكنو أف يكوف ـإف اإلنفتاح على االقتصاد العاؼبي، كإف كاف يف اإلطار اإلقليمي. لبلنفتاح على األسواؽ اػبارجية
دل  كألف اعبزائر Rodrik(2001)،3 ك Rodreguez  حسبقإالٌ إذا ترافق مع سياسات داخلية حضرت مسبقا لنجاح

                                                           
1
 - Bouhezza, M. et Salhi, S. Op.Cit 

2
 - Forum des chefs d’entreprises (2014)  «  L’Algérie  veut  plus  d’investissement  que  d’assistance  technique  de la  

part de  l’Union européenne ».  Revue de presse , 25 Février. www.fce.dz 

3
 - Ben Abdallah.(2007) « l’économie Algérienne entre réforme et ouverture : quelle priorité ? » communication au 

colloque  international «  enjeux économique, sociaux et environnementaux de la libération commerciale des pays du 

Maghreb  et du Proche-Orient ». Rabat, Maroc, sur le site www.gate.cnrs.fr 

http://www.fce.dz/
http://www.gate.cnrs.fr/
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الدكؿ األسيوية إف . فإف النتائج كانت متواضعة ، صناعية شاملةإسًتاتيجيةربٌضر اقتصادىا كمؤسساهتا ؽبذا اإلنفتاح ضمن 
كما أكضحتو نتائج )  كاف بفضل ديناميكية داخلية كحضور قوم للدكلة، االندماج يف االقتصاد العاؼبيمناليت حققت قباحنا 

، أف الدكؿ النامية ال يبكنها أف (أيضا كما أكضحتو نتائج الفصل األكؿ)كلكن هبب أيضا األخذ يف االعتبار  ،(الفصل األكؿ
ف الشراكة بُت الدكؿ اؼبتقدمة كالنامية تكوف يف شكل انفتاح ذبارم ، إذ أ(اقتصادية كتكنولوجية)ربقق مكاسب كاسعة 

من الشراكة مع الدكؿ اؼبتقدمة متوقفة على    مكاسب الدكؿ النامية كما أف إذل شراكة حقيقية، ترقىكال يبكنها أف ، بسيط
 . ؽبادرجة اإلنفتاح كالتكامل الذم ستمنحو ىذه األخَتة

لمنظمة العالمية للتجارة ؿاالنضماـ :  المتعدد الدكلياالندماج: المطلب الثاني
 كتواجو 1بلدا مبلحظا، 23عضوا ك  161،   أغلب دكؿ العادل2015 تضم اؼبنظمة العاؼبية للتجارة  إذل أفريل  

إف . الدكؿ غَت اؼبنضمة ضغطا من الدكؿ اؼبتقدمة لتعجيل انضمامها، كما ييشكل عدد الدكؿ اؼبنضمة ضغطا إضافيا عليها
معظم اؼببادالت التجارية الدكلية تتم بُت أعضاء اؼبنظمة، كمنو ال يبكن للدكؿ اؼبػػػػػػيػبلحظة البقاء خارج الدينامكية الدكلية، 

ييوضح مسار انضماـ اعبزائر أهنا من البلداف اؼببلحظة اليت تأخرت يف . فضبل عن عدـ امتبلكها ػبيار عدـ االنضماـ
الفرع )إذ تواجو الكثَت من الصعوبات كالرىانات الداخلية كاػبارجية من أجل ازباذ قرار االنضماـ  (الفرع األكؿ)االنضماـ 

 .  (الثاني
  كالمحاكر كالمسارؼانضماـ الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة،  األىدا: الفرع األكؿ

يوضح مسار انضماـ اعبزائر للمنظمة، صعوبة االنضماـ، كما توضح األىداؼ اؼبراد ربقيقها كؿباكر التفاكض تباعد 
 .ؽبا، فبا أٌخرى االنضماـ ككذلك حٌد من اؼبكاسب اليت يبكن أف ربققها اعبزائر مصاحل اعبزائر كالدكؿ اؼبفاكضة

اعبزائر اآلثار السلبية اليت ستنتج عن االنضماـ للمنظمة كحتميتو، فإف  يف ظل : بالنسبة للجزائر أىداؼ االنضماـ:أكالن 
  2:تسعى إذل ربقيق األىداؼ التالية

   إذ أف دخوؿ اؼبنتجات األجنبية سيولد ضغوطا تنافسية على اؼبؤسسات الوطنية،إنعاش االقتصاد الوطٍت- 
 . ىذه األخَتة اليت ستسعى إذل ربسُت منتجاهتا كطرؽ تسيَتىا من أجل البقاء، كىذا ما يساىم يف إنعاش االقتصاد

عدة مزايا للمستثمرين  1990  اعبزائر منذمنحت من أجل ربقيق ىذا اؽبدؼ ،ربفيز كتشجيع االستثمارات - 
 كسيسمح االنضماـ إذل اؼبنظمة فرصا أكرب عبلب اؼبستثمرين األجانب، كبالتارل االستفادة من ،احملليُت كاألجانب

، خاصة عند احًتاـ قوانُت ضباية اؼبلكية الفكرية، كؿباربة أعماؿ التكنولوجيات اليت سبلكها الشركات متعددة اعبنسيات
 .القرصنة

 كاؼبتمثلة خاصة يف اغبق يف ضباية اؼبنتجات كالصناعات الوطنية ،االستفادة من اؼبزايا اؼبمنوحة للدكؿ النامية -
من اؼبنافسة باإلبقاء على تعريفات صبركية مرتفعة نوعا ما، كذلك االستفادة من مرحلة اغبماية قبل التحرير الكلي، كبالتارل 

 .عادة ىيكلة االقتصاد كتعديل التشريعات كالسياسات للتوافق مع قواعد اؼبنظمةإلإعطاء الفرصة 

                                                                                                                                                                                           
 

.يبكن الرجوع إذل موقع اؼبنظمة-  1
  

.، مرجع سابق ناصر دادم عدكف كمتناكم ؿبمد- 2
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إف االنضماـ إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة يبنح فرص ربقيق اؼبكاسب لبلقتصاديات اليت حضرت نفسها لبلندماج يف 
اعبزائر لؤلىداؼ  األسواؽ الدكلية، أم من خبلؿ ربقيق شركط االندماج الكفء يف االقتصاد العاؼبي، كبالتارل فإف إحراز

 . السابقة كغَتىا لن يتحقق إالٌ يف ظل ربقيق تلك الشركط
 يتوافق مع مبادئ كقواعد دباتعديل اؼبنظومة القانونية  زبص حوؽبا اؼبتفاكض إف احملاكر : مفاكضات االنضماـمحاكر: ثانيا
قق كقد  ،االتفاقية  1:تقدما يف احملاكر التاليةربى

 ليس فقط ، انتهاج نظاـ اقتصاد السوؽمإف أىم الشركط اليت تفرضها االتفاقية ق :كتحرير االقتصاداإلصالحات - 
 تواجو اعبزائر ضغوطات لتحرير أسعار صبيع . صبيع األنشطة االقتصادية ؼببادئ اغبرية االقتصاديةإخضاعربرير التجارة كلكن 

اؼبنتجات اليت تدعمها الدكلة لغايات اجتماعية، منها أسعار بعض اؼبواد الغذائية، أسعار توزيع الكهرباء كاؼبنتجات كاؼبواد 
 . أيضا األدكية،النفطية

 على االتفاقيات الدكلية اؼبرتبطة مصادقتها نتيجةال تشٌكل ىذه اغبقوؽ عائقا أماـ اعبزائر  :حقوؽ الملكية الفكرية- 
االقتصاد   فمحاربة. على االتفاقية اػباصة حبقوؽ اؼبلكية الفكرية اؼبتعلقة بالتجارةىاحبماية حقوؽ اؼبلكية الفكرية، كتوقيع

 زيادة جذب اعبزائر لبلستثمار األجنيب اؼبباشر كما يتبعو من نقل  إذلاؼبوازم الذم يعمل على تقليد اؼبنتجات، ردبا يؤدم
 . للتكنولوجيا

            فإهنا ،دبا أف معظم صادرات اعبزائر ىي من احملركقات :النفاذ إلى السوؽ المحلية كالحواجز على المبادالت- 
 اإلنفتاح ستخص تكؽبذا فإف تأثَتا (القيود على تصدير اللحـو كالنخيل) إالٌ ىامشيا الصادراتال تتأثر باغبواجز على 

بالنسبة للمنتجات % 11.2 كيبثل اؼبعٌدؿ اؼبتوسط اؼبطبق ،%30 ك%0  تطبق اعبزائر تعريفات صبركية بُت.الواردات أكثر
باؼبقابل تطبق .  كالشرؽ األكسطإفريقياتطبق اعبزائر على العمـو معدالت متقاربة ؼبا تطبقو دكؿ مشاؿ ك ،الصناعية كالفبلحية

 بعض اؼبنتجات دالستَتااعبزائر حواجز غَت صبركية مهمة تشٌكل جوىر مفاكضات االنضماـ، منها طلب اإلذف اؼبسبق 
 كمواد إسًتاتيجية كاليت بررهتا اعبزائر على أهنا منتجات غذائية ، أيضا كجود احتكارات يف استَتاد بعض اؼبنتجات،الصناعية

 :كترتبط اؼبفاكضات يف ىذا اػبصوص باحملاكر التالية. أكلية أك منتجات نصف مصنعة ضركرية للقطاع اإلنتاجي
  ؛زبفيض العوائق كالقيود التقنية على التجارة- 
  ؛بعض التدابَت الصحية كالصحة النباتية- 
  ؛اؼبمارسات ضد اإلغراؽ كاإلجراءات الوقائية كالتعويضية- 
  ؛سياسات التقييم لدل اعبمارؾ- 
  ؛استَتاد اؼبنتجات الصيدالنية كاؼبشركبات الكحولية- 
 . تصدير غبـو األبقار كاألغناـ كتصدير النخيل- 

:  التفاكضتعيق تقدـ  التالية بقى احملاكر اغبساسةتك
 ؛ (اخل...القضاء، اؼبؤسسات العسكرية)مؤسسات الدكلة - 
  ؛حقوؽ البيع كالتواجد التجارم- 
  ؛النظاـ الضرييب- 

                                                           
1
- Si Mohammed, DJ. Hachemi-Douci, N. Op.Cit. et Barbet, Ph. Souam, S. Talahite, F. Op.Cit.   
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 ؛دعم الصادرات- 
 .أسعار احملركقات- 

كبُت اؼبفاكضُت من دكؿ  جوىر اػببلفات بُت اعبزائر ، بُت السوؽ الدكلية كاحمللية،يشٌكل ازدكاج سعر احملركقات
اؼبنتجات كثيفة فهي تفرض على  ؽبذا للشركات كثيفة االستعماؿ للطاقة، ا دعمقتعترب على اػبصوص، اليت االرباد األكركيب

ؼبوارد الطاقوية كاليت ىي ؿ ىا، إذل امتبلؾاحمللية سعر احملركقات يف السوؽ البفاضتربر اعبزائر . الطاقة تعريفات صبركية خاصة
تعارض ازدكاج مال  ك.  تستفيد منو الشركات احمللية كاألجنبية دكف سبييزاداخلياؼبطبق ٍب إف السعر ، ميزة نسبية بالنسبة ؽبا

  . بشكل سبييزم، ما داـ أنو غَت مطبقالسعر من الناحية القانونية مع قواعد اؼبنظمة
  ضمن اتفاقيات الغات، مبلحظ صفة بلدعبزائرا اكتسبت 1965 ابتداء من سنة: التردد كالتأخر  مسار االنضماـ،:ثالثا

عند انطبلؽ مفاكضات جولة .  كلكن بصفة مؤقتة إذل أف ربدد سياسة هنائية لتجارهتااتكىذا يعٍت أهنا ستطبق قواعد االتفاقي
ح للدكؿ النامية اليت كاف ؽبا صفة عضو مبلحظ أف تشارؾ يف مفاكضات ىذه اعبولة 1986 ألكرغوام سنةا  شرط تبليغ ،ظبي

كمن بينها اعبزائر، حينئذ أصبح لزاما عليها احًتاـ قواعد كمبادئ االتفاقية دكف أف تكوف  1987 أفريل 30 نية التعاقد قبل
قدمت اعبزائر مقررنا تبُت فيو نيتها للتعاقد، ٍب . ؾبربة على احًتاـ الًتتيبات اػباصة باإلجراءات، أك زبفيض تعريفاهتا اعبمركية

من نفس السنة للتفاكض حوؿ  جواف 17  تنصيب فوج العمل يفكعليو ًب ، 1987 جواف 3 يخطلبت االنضماـ بتار
من اآلخركف ستفيد األعضاء مأف على  من الدكؿ األعضاء اليت ؽبا مكاسب يف السوؽ اعبزائرية، الفوجيتشٌكل . االنضماـ

 توقفت اؼبفاكضات .كتعترب الواليات اؼبتحدة األمريكية كاإلرباد األكركيب أىم اؼبفاكضُت كقائدم اؼبفاكضات، نتائج اؼبفاكضات
يبكن تقسيم مسار اؼبفاكضات . 1أم عند تاريخ مباشرة اؼبنظمة العاؼبية للتجارة عملها ،1995 جانفي 1 إذل أف استؤنفت يف

ا أكثر من جولتُت، )الطويلة   2:إذل ثبلث فًتات ( كالدكحةاألكرغوامتعترب فًتة اؼبفاكضات طويلة جدن
إذل أف     كدل تقدـ أم مذكرة،طلب االنضماـ فقط 1987 حيث قدمت اعبزائر سنة:  1997-1987الفترة األكلى - 1

 أكؿ مذكرة يف جويلية  قيدمت على أساسها اػبارجية، التجارة حوؿ مذكرة بصياغة 1995 سنة مشًتكة كزارية عبنة قامت
 جويلية 14يف  كقدمت األجوبة مشاريع صياغة سبت، كاألعضاء طرؼ من سؤاؿ 500 حوارل طرح ًب إثرىا علىك ، 1996
 فاالنضماـ إذل اؼبنظمة دل إف ما ييفسر ىذا االنقطاع ىو الًتٌدد كعدـ كضوح اؽبدؼ من االنضماـ بالنسبة للجزائر .1997

مفركضا عليها من طرؼ صندكؽ النقد الدكرل كالبنك الدكرل  يكن خيارا  بالنسبة ؽبا، على األقل يف ىذه اؼبرحلة، بل كاف
 علىفقواعد اؼبنظمة  تفًتض . إلجبارىا على االندماج يف االقتصاد العاؼبي، يف إطار اإلصبلحات االقتصادية الشاملة

سبارس االحتكار على التجارة اػبارجية اعبزائر ال تزاؿ  يف حُت كانت ، يعمل يف ظل اإلنفتاح كاغبرية االقتصادية أف االقتصاد
  .كعلى كل النشاط االقتصادم

                                                           

على موقعها العالمية مسار انضماـ الجزائر إلى منظمة التجارة: كزارة التجارة-          /http://www.mincommerce.gov.dz  كذلك  1 
ص  ، جامعة كرقلة،03ؾبلة الباحث، العدد" األىداؼ كالعراقيل: انضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة "(2004)ناصر دادم عدكف كمتناكم ؿبمد 

 .78-65ص 
                   :ملف اعبزائر على اؼبوقع:  كذلك اؼبنظمة العاؼبية للتجارة ،الملف الصحفي:  كزارة التجارة -2

http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_algerie_f.htm                                                                                         
 Aussi Barbet, Ph. Souam, S. Talahite, F. (2009) «Enjeux et impacts du processus d’adhésion de l’Algérie à l’OMC ». 

Document de travail du CEPN (Centre d’économie de l’université de Paris Nord) N° 5.  

http://www.mincommerce.gov.dz/
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_algerie_f.htm
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 العمل لفوج إالٌ أف االجتماع األكؿ 1996، رغم أنو ًب تقدصل مذكرة االنضماـ سنة :2000-1998 الفترة الثانية -2
 فوج اعتربحيث  ، اؼبقدمة من طرؼ اعبزائراألجوبة أساس على ،1998 أفريل 23ك  22  يفكاف اعبزائر بانضماـ اؼبكلف
 .اػبدمات ارةكتج التعريفة حوؿ أكلية عركض تقدصل اعبزائر من كطيلب ناضجة، اؼبرحلة ىذه العمل
  1:فيما يلي 1996 حسب اؼبذكرة اؼبقدمة سنة للجزائر األساسية للسياسة التجارية األىداؼ سبثلت

رغم أنبية الصادرات من احملركقات بالنسبة االقتصاد اعبزائرم، فإنو من اؼبهم تنويع : (الصادرات)تنويع اؼببادالت  -
 الطويل كاؼبتوسط كبالتارل األجلاؼببادالت كعدـ االرتباط بالتخٌصص الوحيد، فتحرير اؼببادالت يشًتط تنويع الصادرات يف 

 . تنويع اإلنتاج
 من أجل التحضَت ؼبواجهة آثار اؼبنافسة الشديدة اؼبنتجات األجنبية ،ستول تنافسية قطاع اإلنتاج الصناعيـرفع - 

 .  كعليو فإف برامج التعديل اؽبيكلي لبلقتصاد اعبزائرم كانت هبذا اؽبدؼ،يف األسواؽ الداخلية كاػبارجية
 فارتفاع الواردات من ىذه اؼبنتجات ،التحٌكم كمراقبة الواردات من اؼبنتجات الغذائية اؼبوجهة لبلستهبلؾ العائلي- 

 سياسة ذبارية مهشٌجعة على االستَتاد، فإذا دل ككذلك نتيجة ،نتج عن عدـ كفاءة األنشطة الداخلية اؼبرتبطة باإلنتاج الفبلحي
 فإف الفاتورة الغذائية سًتتفع ، كيف ظل ارتفاع أسعار اؼبنتجات الغذائية يف األسواؽ العاؼبية،يتم التحٌكم يف الواردات الغذائية

ا  .جدن
 كمع أف اعبزائر دخلت مرحلة اإلصبلحات كربرير النشاط االقتصادم كالتجارة اػبارجية، إالٌ أهنا بقيت بعيدة عن االستجابة 

. ؼبتطلبات اؼبنظمة، كعليو دل تتمكن من االنضماـ
حيث سبت مراجعة  ،2001  مرة أخرل تباطأت اؼبفاكضات كدل تبدأ جديا إالٌ سنة:2014-2001الفترة الثالثة - 3

:  اؼبسائل التاليةخبصوصمذكرة التجارة اػبارجية للجزائر 
 حقوؽ اؼبلكية الفكرية؛ -  

 التعريفات اعبمركية؛ - 
 قنية للتجارة؛ تاغبواجز اؿ- 
 الوسائل القانونية للحماية التجارية؛- 
 .إجراءات ؿباربة الغش كالقرصنة- 

 انص 36  منيتشٌكل 2004  تقدصل برنامج إضايف يف نوفمربكما ًب، 2002 أكتوبر 17 كعليو ًب تقدصل مذكرة ثانية يف
، مع ذلك طالبت اؼبنظمة دبراجعة صبيع النصوص القانونية غَت اؼبطابقة لشركط منو متعلق حبقوؽ اؼبلكية الفكرية 17 ،اقانوشل

، 2003 مام، 2002 نوفمرب، 2002 مام، 2002 يفرمؼ:  خبلؿ ىذه الفًتة تسارعت جوالت اؼبفاكضات.. االنضماـ
 نوفمرب 2014 مارس، 2013 أفريل، 2008 جانفي، 2005 أكتوبر، 2005 فيفرم، 2004 جواف، 2003 نوفمرب
إذل . مع تلك اؼبعموؿ هبا دكليا، مع حرصها على ربقيق مصاغبها ، حيث أكدت اعبزائر على سعيها ألقلمة تشريعاهتا2014

سؤاال حوؿ  1933  كاليت خبلؽبا سبت مناقشة اإلجابة عن،جولة من اؼبفاكضات 13 أجرت اعبزائر 2014 نوفمرب 18 غاية
 حيث كضعت اعبزائر قوانُت جديدة متعلقة باغبواجز ،كاؼبرتبطة بالتحوالت التشريعية كالتنظيمية، النظاـ التجارم كاالقتصادم

 اإلجراءات الوقائية ،التقنية اؼبرتبطة بالتجارة كاإلجراءات الصحية كالصحة النباتية، اؼبلكية الفكرية، اؼبمارسات ضد اإلغراؽ
                                                           
1
 - Barbet, Ph. Souam, S. Talahite, F. Op.Cit. Et Si Mohammed, DJ. Hachemi-Douci, N. Op.Cit.   
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 كاؼبشركبات الكحولية، الصادرات من  كالتعويضية، سياسة األسعار، التقييم اعبمركي، الواردات من اؼبنتجات الصيدالنية
، كعليو سويسرا كاألرجتُتكألكرغوام كالربازيل كفنزكيبل ك كل من كوبا كما استكملت اعبزائر مفاكضاهتا مع. اللحـو كالنخيل

. اتفاقيات ثنائية 6  إمضاءًب

 صعوبات كرىانات انضماـ الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة:الفرع الثاني
 على الدكؿ، فهو قرار تتخذه الدكلة الطالبة لبلنضماـ بكل سيادة، كؽبذا إجبارياإف االنضماـ إذل اؼبنظمة ليس 

ترتبط اؼبوازنة بُت اؼبكاسب كاػبسائر فقط باآلثار االهبابية كالسلبية لبلنضماـ  كلكن ال . كبَتة اؼبكاسبييفًتض أف تكوف 
 .ترتبط أيضا بالصعوبات كالرىانات األخرل اليت تواجهها الدكؿ يف التمسك حبماية اقتصادىا كمصاغبها

تواجو الدكؿ اليت تأخرت يف إمضاء اتفاقيات الغات : صعوبات انضماـ الجزائر  إلى المنظمة العالمية للتجارة: أكالن 
 :كرباكؿ اليـو االنضماـ إليها بعد قياـ اؼبنظمة، صعوبات على عدة مستويات، تتمثل يف

 قياـ اؼبنظمة جاء لتأطَت اتفاقيات الغات رغم أف :المنظمةاالنضماـ إلى اتفاقيات الغات ك إمضاءاالختالؼ بين  -1
 االختبلفات تلكاؼبنظمة، تتمثل االنضماـ إذل تفاقيات كالاتلك  إمضاءبُت ىناؾ اختبلفات  إالٌ أف (بالتارل فهي امتداد ؽبا)

 1:ما يلييف
 كلكن أيضا ، ليس فقط ذبارة السلع، يف ؿباكر االتفاقيات اليت هبب التفاكض حوؽبا، إذ أصبحت تضم التوٌسع-

 ؛ذبارة اػبدمات، حقوؽ اؼبلكية الفكرية، االستثمار األجنيب كغَتىا
 من اغبرية يف هبامش تسمح ؽبا باالحتفاظ كاليت ،التحٌوؿ من حرية اختيار االتفاقيات اليت تيصادؽ عليها الدكؿ -

  ؛ يف نظاـ اؼبنظمةحزمةربديد توجهات ذبارهتا اػبارجية، إذل ضركرة قبوؿ أك رفض االتفاقيات ؾ
 يعطي ذلك اغبق لؤلطراؼ اؼبتعاقدة دبراقبة ال كلكن ،قعةكـز بو الدكؿ ادلت تلاكانت االتفاقيات يف الغات تعهد- 

 كلكن أيضا السياسات ، ليس فقط تطبيق االتفاقيات،مراقبة كتفٌحصيف ؽ احلألعضاء ؿتطبيقها، أما يف نظاـ اؼبنظمة أصبح 
  ؛التجارية كاالقتصادية ككل كالتدخل يف تصحيحها

 أما بعد قياـ اؼبنظمة فأصبح ،ف عن طريق توقيع االتفاقياتااالنضماـ يف اتفاقيات الغات ؾأف  نستنتج أيضا- 
  .عن طريق التفاكض مع فريق العمل

 ، عن طريق فبارسة الضغط عليهاتااللتزاماكمنو فإف الدكؿ اليت تطلب االنضماـ تواجو عنو ضغوطات يف قبوؿ 
.  ىا من االستفادة من اإلجراءات التفضيلية اليت سبنحها االتفاقياتعكمن

من اتفاقية إنشاء اؼبنظمة على أنو يبكن للبلد أف يصبح  12  اؼبادةتنص :ضغوطات الدكؿ األعضاء أثناء المفاكضات- 2
 التفاكض شركطا كاضحة يتم اؼبادة تلك كدل ربدد 2«الشركط المتفق عليها بينو كبين المنظمة»عضوا يف اؼبنظمة على أساس 

 لفرؽ اؼبػػػهكٌونةف الدكؿ إ ؼ، كمنوعملية االنضماـ عن طريق اؼبفاكضاتتتم  .ىاؤ استيفاهبب أك قواعد موضوعية ،على أساسها
 كإذا دل يقتنع فريق العمل فإنو على الدكلة تقدصل العمل تفرض قيودنا كالتزامات غَت منصوص عليها يف بنود اتفاقيات اؼبنظمة،

                                                           
1
 -Hedir, M. Op Cit.  pp.377-378. 

2
- Ibid. p. 383. 
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التزامات تفوؽ تلك اليت قدمتها الدكؿ األعضاء عند  ك االنضماـ ضغوطاتطالبة كعليو تواجو الدكؿ تنازالت أكرب،
 1:تتمثل بعض تلك الضغوطات فيما يلي  لبلتفاقية، كما أهنا ال تكوف متماثلة لكل الدكؿ، انضمامها

مع أف اؼبنظمة تعطي للدكؿ اؼبنضمة اغبق يف تصنيف نفسها كدكؿ متقدمة أك نامية، إالٌ أف ىذه األخَتة ذبد  -
 عن              التخليإلزامها ، كمنو منها التخلي عن كضعها كدكلة ناميةصعوبة يف اغبصوؿ على ىذه الصفة، إذ ييطلب

  ؛االمتيازات يف إطار اؼبعاملة التفضيلية
العراقيل اليت ربد من االستفادة من اؼبركنة اؼبمنوحة للدكؿ النامية من خبلؿ الفًتات االنتقالية، إذ هبب اغبصوؿ  -

التزاماهتا، ؽبا لتنفيذ  كألف الدكؿ النامية تستمر يف التفاكض خبلؿ الفًتات الزمنية اؼبمنوحة. على اؼبزايا بًتخيص من األعضاء
 ؛لك الفًتاتت تتمتع بال فهي عمليا

رغم أف اتفاقيات اؼبنظمة ظبحت للدكؿ النامية بازباذ اإلجراءات اؼبناسبة يف حاؿ تعرض صناعاهتا أك أسواقها - 
ية ئاؽفإف اؼبفاكضُت يفرضوف على البلد اؼبنضم التخلي عن اإلجراءات الو ،مركيةاجلكمية أك اؿقيود اؿ كاستخداـ ،للتهديد

 كبالتارل فإف اؼبفاكضات اخل...دعم الصادرات كالشركط اؼبفركضة على االستثمارات األجنبية بكالعديد من اإلجراءات اؼبتعلقة 
مة يف إطار قواعد كمبادئ اؼبنظمة كلكن زبرؽ تلك اؼببادئ ضال تشٌكل فقط ضغوطا على الدكؿ اؼبن 12 يف إطار اؼبادة

  ؛كالقواعد
 الدكؿ مرغم أف االتفاقيات تعفك اؼبنتجات،تبادر بعض الدكؿ اؼبتقدمة بإلغاء التعريفة اعبمركية على بعض  -

 تفرضها فيما بعد إالٌ أهنا ؛النامية من اؼبعاملة باؼبثل فيما ىبص زبفيض التعريفات اؼبقررة من طرؼ الدكؿ اؼبتقدمة بصفة فردية
  . البلدافتلكعلى 

 . حسب اتفاقيات األكرغوامإلزامية غَت  ىي مثل ذبارة الطَتاف اؼبدشل اليت،فرض االلتزاـ ببعض االتفاقيات -

  لبلنضماـ فهو ؿباكر ؿبددة كمسبقةالذم ال يضع "أجوبة –أسئلة "  نظاـ تواجو اعبزائر تلك الصعوبات من خبلؿ
 .ة مفاكضاتؿ جديدة عند كل جوشركط ألسئلة جديدة كلما قدمت اعبزائر أجوبة، ما يعٍت كضع اجملاؿيفتح دكف توقف 

ا، مأف عدـ انضماـ اعبزائر عند أكؿ طلب، أك على األقل عند إنشاء اؼبنظمة كاف خطأن إسًتاتيج  2ؽبذا يرل الباحثوف،
 . تتحمل اعبزائر تكاليفو اليـو

من طوؿ اؼبفاكضات اعبزائر  امتعضت  (اندكنيسيا)يف مدينة بارل  2013  انعقاد اللجنة الوزارية يف ديسمربعند 
 بُت التوازف لعدـ كجود أم حدكد كاضحة كؿبٌددة حوؿ شركط االنضماـ، كذلك عدـ كجود ضماف لتحقيق 3كتشٌددىا،

 فبا يتحملو مستول تطٌور من الدكؿ النامية اؼبرشحة لبلنضماـ، بر أؾ، يتطلب االنضماـ التزامات كثَتة.االلتزامات كاغبقوؽ
 إذل اؼبنظمة التزامات أكرب من تلك االنضماـفرض على الدكؿ اليت تطلب مي كما أهنا بعيدة عن اؼببادئ اؼبعلنة للمنظمة، إذ 

ضباية اقتصادىا كمواجهة الضغوطات السابقة  من أجل .اليت كانت مفركضة على اؼبتعاقدين، دبا فيهم الدكؿ اؼبتقدمة نفسها
لبلنضماـ،  اأرادت اعبزائر إحداث إصبلحات داخلية كتأىيل القطاعات اؼبعرضة للمنافسة كربقيق تنويع االقتصاد ربضَت

                                                           
1
 - Ibid. pp. 383-385. Aussi        . ، مرجع سابقناصر دادم عدكف كمتناكم ؿبمد  

2
 - Abbas, M. (2008) « Le processus d’accession à l’OMC, une analyse d’économie politique appliquée à l’Algérie ». 

Journée d’étude internationale « Regards croisés  sur l’accession de l’Algérie à l’OMC ». Laboratoire Grand 

Maghreb, Univ. Constantine, et Univ. Mendès, Grenoble. Constantine le 22 Novembre. 
3
 - Algérie Presse Service (2014) « OMC : L’Algérie compte accélérer le processus de son adhésion ». 8Mai, 

www.aps.dz/économie/.  
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اعبزائر تواجو عراقيل عديدة سبنعها من االستفادة من اؼبزايا اليت كانت تنتظرىا كربقيق ىدؼ ضباية اؼبنتجات كالصناعات ؼ
 .الوطنية

            تصٌعب  النامية كمنها اعبزائر يف إدارة اؼبفاكضات النقائص اليت تواجهها الدكؿ إف: سوء إدارة المفاكضات- 3
  1:يف  النقائصتلك تتمثل .، كما تنعكس بشكل مباشر على اآلثار اليت ستنتج عن االنضماـمن عملية االنضماـ

فهم تأثَتاهتا على التطٌور ك كعدـ إدراؾ ، عن االتفاقيات الدكؿ اؼبفاكضةؿبدكدية اؼبعلومات اليت سبلكها- أ
 كتطبيقاهتا كتطرح فنظرا لتعدد االتفاقيات كتشابكها هبعل من الٌصعب على الدكؿ ربديد تأثَتاهتا .االقتصادم يف اؼبستقبل

 : بالتارل صعوبات تتمثل يف
  ؛ـ اعبٌيد كالعميق لنظاـ جد معقد من االلتزاماتقالف- 
           ة السياسيةدار إالٌ أنو التزاـ سياسي، كؽبذا قبد أف اإل،فاالنضماـ كرغم أنو ىبص اعبوانب االقتصادية- 

كىو . يف االلتحاؽ باؼبنظمة تغلب على التحليل االقتصادم العميق للرىانات اليت ستواجو الدكؿ النامية عند تطبيق االلتزامات
 ما وبٌوؿ اؼبفاكضات إذل عمل سياسي أكثر منو اقتصادم؛

  يستلـز معرفة كامتبلؾ مهاراتإذ الدكؿ النامية يف ربليل االتفاقيات كتأثَتاهتا ربليبلي تقنيا،  إمكانياتضعف- 
  .يف التحليل التقٍت للعقود، الذم يتطلب الوسائل كاؼبعرفة كالتجربة

 الكافية كاآلليات اػباصة بإدارة الوسائلتتطلب اؼبفاكضات امتبلؾ  إذ، ؿبدكدية الوسائل كاآلليات -ب
 :  كاليت ىي عادة ؿبدكدة كتتمثل احملدكدية يف،اؼبفاكضات

             كبالتارل ذبد صعوبة، اؼبفاكضات التجارية الدكلية إدارةعدـ كجود ذبارب لدل الدكؿ النامية يف- 
 عدـ  إدارة اؼبفاكضات تتطلب كضع اسًتاتيجيات، اختبار ـبتلف اػبططؼ .يف مواجهة طلب الشركاء لفتح أسواقها الداخلية

 ؛ كل العمليةكإسباـ إهناءالقبوؿ بالتزاـ النهائي قبل 
عدـ القدرة على تشكيل فريق أك فرؽ للمفاكضات مزكدة بالوسائل الضركرية لبلستعبلـ عن التطٌورات - 
            فبعض الدكؿ ال سبتلك حىت فبثبلن عنها .اخل...لبلنضماـ كأيضا عن اؼبفاكضات مع البلداف اؼبرشحة ،خبلؿ اؼبفاكضات

 مواجهة ديف اؼبنظمة ؼبتابعة التطورات اليت ربدث داخلها، فكل ىذا يساىم يف عدـ القدرة على الدفاع عن مصاحل البلد عن
 . اؼبفاكضُت احملًتفُت من الدكؿ اؼبتقدمة

حىت   كاؼبؤسساتاإلنتاج كالبيانات االقتصادية كالتجارية كغَتىا حوؿ لئلحصاءاتأيضا عدـ امتبلؾ قاعدة - 
إف بطئ اإلصبلحات االقتصادية كالتشريعية اؼبتفق عليها مع األعضاء . ف من إدارة اؼبفاكضات على أساسهاكيتمكن اؼبفاكض

 .اؼبفاكضة، كاليت تدؿ على عدـ استيعاب اؼبتغَتات االقتصادية الدكلية، قٌلل من كزف اؼبلف اعبزائرم كبالتارل تأخر انضمامها

رغم أف تنظيم التجارة الدكلية            : الرىانات التي تواجهها الجزائر ألجل االنضماـ إلى المنظمة العالمية للتجارة: ثانيا
مهما غبماية صبيع األطراؼ، إالٌ أف اإلجراءات كالسياسات اليت سبليها اؼبنظمة، كذلك ضعف  يف اإلطار الدكرل يعترب

 : االقتصاد اعبزائرم، يفرض مواجهة رىانات عديدة، تتمثل فيما يلي

                                                           
1
 - Hedir, M. Op.Cit . pp.379-382. et                                                                                                                                   

.                   79-78دار اػبلدكنية، اعبزائر، ص ص . ، معوقات االنضماـ كآفاقو الجزائر كمنظمة التجارة العالمية:(2008)سليم سعداكم                             
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إف انفتاح االقتصاد اعبزائرم على األسواؽ اػبارجية سواء كاف يف اإلطار اإلقليمي أك  :تقييم المكاسب من االنضماـ- 1
الدكرل، كيف ظل ضعف الصادرات خارج قطاع احملركقات كضعف الصناعة الوطنية، يؤدم إذل نفس اآلثار التجارية 

 :   كاليت ترتبط دبا يليكالصناعية
 اؼبزايا تثمُتإف مكاسب اإلنفتاح تنتج عن إمكانية زيادة الصادرات من خبلؿ استغبلؿ ك :ىيكل الصادرات-  

  .رفع اغبواجز اعبمركية كغَت اعبمركية عن اؼببادالت التجاريةؿ نتيجة ،النسبية
ما داـ أهنا غَت مشمولة ك االقتصاد اعبزائرم بالصادرات من اؼبنتجات الطاقوية اليت تشكل اؼبيزة النسبية لو، يرتبط
                 يعترب اندماج االقتصاد اعبزائرم.  يف األسواؽ الدكلية ال تواجو أم معوقات أك حواجزا يعٍت أنو، فهذاباالتفاقيات

، كىنا   من خبلؿ رفع اغبواجز عن الوارداتايف االقتصاد العاؼبي يف ظل ضعف الصادرات خارج قطاع احملركقات، اندماج
              1. ما داـ أف صادراهتا خارج احملركقات ضعيفةانضمامها إذل اؼبنظمة  من ماذا ستستفيد اعبزائركثَتا ما ييطرح السؤاؿ عن

  على االقتصاد فاالرهيفرض نفس  خيارا أك سواء كاف حتميا (اؼبتعدد أك اإلقليمي)إف اإلنفتاح على االقتصاد العاؼبي 
ققو من تسهيبلت يح أف بُت التزاماتو كبُت ما يبكن كمنو اؼبوازنة  مدل قدرتو على تنويع إنتاجو كصادراتو،  كىواعبزائرم،
 ، على تتنوٌع صادراهتاكاليت  إذل اؼبنظمة،مةض الدكؿ اؼبنتعمل.  كأف ؾبرد االنضماـ إذل اؼبنظمة ال يضمن ذلكلصادراتو

تكوف مكاسبها كبَتة عند اإلنفتاح  كتلك اؼبتحصل عليها للصادرات، حبيثإحداث توازف بُت التسهيبلت اؼبمنوحة للواردات 
  .على األسواؽ الدكلية

 يؤدم االنضماـ إذل االتفاقيات متعددة األطراؼ إذل رفع :رفع الحواجز عن الواردات كمنافسة المنتجات الوطنية- 
زبلق تلك . كل أشكاؿ القيود اعبمركية كغَت اعبمركية عن الواردات، ككل أشكاؿ الدعم كالتمييز عن اؼبنتجات الوطنية

كبالتارل زيادة حصة اؼبؤسسات األجنبية كتراجع ، الصناعات األجنبيةالوطنية ك الصناعات بُتمباشرة اإلجراءات منافسة 
تفرض اؼبنافسة الشديدة على اؼبؤسسات الوطنية رفع مستول أدائها .  يف السوؽ احمللية الضعيفةحصة اؼبؤسسات الوطنية

 . كربسُت إنتاجها كتنافسيتها أك االنسحاب من السوؽ، كىذا ما ال هبب أف يكوف
 كبُت الصناعات اليت ليس ، اليت قد تكوف تنافسية كمهددةالفركعيز بُت م التم إذا إف اإلنفتاح كفتح اغبدكد يستلـز

 هبب إذ 2.الفركع  تلكما ىي عن كمنو يطرح السؤاؿ ،  أك ألهنا معرضة لتهديد ضعيفكفؤة  سواء ألهنا غَت ،غبمايتها أنبية
ما ىي اإلجراءات اليت هبب التفاكض حوؽبا ، ك الوطنية بالنسبة لكل فرعاؼبنتجات غبماية البلزمة التعريفات الدنيا ربديد

فإنو البد من اختيار الفركع اليت هبب التخٌصص  ( كل شيءإنتاج) الفركعكألنو ال يبكن دعم كالتمسك جبميع . غبمايتها
 كمنو دعم اؼبؤسسات اػباصة كالعمومية ضمن ،( مزاياىاتلك يفصلريد أف مأك ) مزايا االقتصادا ق كىي تلك اليت سبتلك يف،فيها

 إذل أسواؽ الشركاء بطريقة   التحٌسن يف شركط النفاذإذا ًب ربديد الفركع كاؼبنتجات، فإنو يبكن االستفادة من . الفركعتلك 
  إذ3،اؼبنافسُت مع منتجات باقي  كىنا يعٍت أف اؼبنتجات الوطنية ستكوف على نفس القدر من اؼبعاملة كاؼبنافسة ،غَت سبيزية

                                                           

. على التجارة اػبارجية كالصناعة الوطنية اآلثار احملتمة لبلنضماـ سنتناكؿ باختصارؽبذا ًب التطرؽ إليها يف اتفاؽ الشراكة مع االرباد األكركيب  
  

1
 - Abbes, M. (2010) « L’accession de l’Algérie à l’OMC entre ouverture contrainte  et ouverture maitrisée ». Les 

cahiers de Cread, N°93, pp. 43-72. et  Hedir, M . P. Op.Cit. p. 262.  
2
 - Slaouti, A. (2004) « OMC-Algérie, conditions  stratégiques pour un développement durable ». Revue des sciences 

commerciales, Ecole des hautes études commerciales,  N° 4, pp. 46-74.  

3
 - Bekhechi, M. A. « L’accession de l’Algérie à l’organisation mondiale du commerce : problèmes et perspectives ». 

www.academia-edu/. Le 20/06/2014.  

http://www.academia-edu/
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يفتح االندماج الدكرل على خبلؼ االندماج اإلقليمي أسواقا كثَتة أماـ الصادرات  ما ييشجع على استغبلؿ اؼبزايا التنافسية 
 .   اليت يبلكها البلد  كتنمية مزايا تنافسية أكثر للمنتجات الوطنية

 دبا يتناسب ق كتشريعاتوسياساتييعدؿ ب أف يج  أم بلد،قبل انضماـمي  حىت :االلتزاـ باالتفاقيات كاإلجراءات- 2
 تشريعات االستثمار األجنيب اؼبباشر، حقوؽ ،متطلبات النظاـ التجارم للمنظمة فيما ىبص ذبارة السلع، ذبارة اػبدماتك

، كمنو هبب االلتزاـ كالقيود التقنية األخرل على اؼببادالت، اؼبلكية الفكرية اؼبرتبطة بالتجارة كالتدابَت الصحية كالصحة النباتية
 1:دبا يلي

، كاليت كاصفات السلع كاػبدماتمب اؼبرتبطة الصحية كالبيئية اؼبعايَتااللتزاـ بإذ هبب  :القيود الفنية على التجارة- أ
كىذا   كعوائق غَت كاضحة ؼبنع دخوؿ منتجات الدكؿ األعضاء إذل أسواقهاتستعملهاك معايَت دكليةؾالدكؿ اؼبتقدمة تفرضها 
يتطلب . الفرصة يف دخوؿ األسواؽ األجنبية ق على اؼبؤسسات الوطنية مسايرة تلك اؼبعايَت حىت تعطي ؼبنتجاهتا يعٍت أف

االلتزاـ بتلك اؼبعايَت تقنيات كتكنولوجيات متطورة، كبالتارل استثمارات إضافية كأيضا رأس ماؿ بشرم متخصص كمن اؼبهم 
  .يف ظل تلك القيود التوجو كبو األسواؽ اليت تفرض شركطا أقل

كرغم التزاـ اعبزائر ، عبزائر ضباية عبلماهتا التجارية من التقليدا الدكؿ اؼبفاكضة تلباط :حقوؽ الملكية الفكرية- ب
ز بُت م اعبمارؾ يؤكدكف أنو ال يبكن يف كثَت من األحياف التميمبضماف حقوؽ اؼبلكية الفكرية اؼبرتبطة بالتجارة، إالٌ أف مفتش

ىا مستلـز إجراء فحص اؼبنتجات اؼبقٌلدة معرفة تقنية تفتقد إؿكم. ة عند دخوؽبا السوؽ الوطنية كاؼبقٌلدة األصلياتاؼبنتج
 االستثمارات بكلكن تعطي ىذه اغبماية فرصة عبذ.  كثَتة تتطلب أموالن كمامنها إدارة اعبمارؾ، ك ،اإلدارات اؼبكٌلفة بالرقابة

.  من تعٌرض تقنياهتا للتقليدخوؼقلها للتكنولوجيا دكف فاألجنبية اؼبباشرة ك
افية شفباؼبعاملة الوطنية للمستثمر األجنيب، ككذلك اؿتلك اإلجراءات ترتبط  :إجراءات االستثمار المتصلة بالتجارة- ج

 التزمت .لسوؽ احمللية من ا تو ربديد حصأك كإلغاء كافة القيود الكمية على تصدير منتوجو ،كاإلعبلف عن تدابَت االستثمار
 من  كلكن اشًتطت مسانبة رأس اؼباؿ الوطٍت،1993سنة ؿيف قانوف االستثمار كحرية االستثمار  اؼبماثلةاعبزائر دببدأ اؼبعاملة 

 تكنولوجية، ،نظرا لئلمكانيات اليت تتمتع هبا الشركات األجنبية، مالية.  نقل اؼبعارؼ كاؼبهارات للشريك الوطٍتأجل ضماف
 . سلبية كما ينتج عنو من آثار  قد تؤدم إذل تراجع نشاط اؼبؤسسات الوطنية العاملة يف نفس اجملاؿتسويقية، فإف ذلك

 االتفاقية اجملاؿ للمنتجُت األجانب للمشاركة يف اؼبناقصات الوطنية، فبا يعٍت ذبريد تفتح :الصفقات العمومية- د
 كىذا  هبدؼ تشجيع األنشطة اإلنتاجية داخل السوؽ الوطنية اؼبؤسسات الوطنية من األفضلية اليت كاف يبنحها ؽبا القانوف،

شركات يابانية  (تقنيا كتنفيذيا)غرب الذم شاركت يف إقبازه - منها الطريق السريع شرؽ،كاضح يف مشاريع األشغاؿ العمومية
 أف الدكؿ الٌ  إ، بالنسبة ألعضاء اؼبنظمةإلزاميأف االتفاؽ حوؿ األسواؽ العمومية غَت رغم . كصينية، كذلك مشاريع السكن

 كفقداف حصة مهمة األجنبيةعٌرض اؼبؤسسات الوطنية اؼبنافسة سي كالذم ق،اؼبنظمة حديثا تواجو ضغط الدكؿ اؼبفاكضة لقبوؿ
إما االستسبلـ ، اؼبؤسسات الوطنية أماـ خيارين يضع ىذا .الوقت الذم ربتاج فيو إذل اغبمايةيف من السوؽ الوطنية العمومية 

 مواجهة ىذه اؼبنافسة أك ،من السوؽ  االنسحابكبالتارل  (حىت كإف كانت غَت عادلة كغَت شفافة) األجنبيةللمنافسة 
بعض دكؿ فريق كقبد أف . بتحسُت أدائها كمنتجاهتا كمنو اكتساب حصص سوقية إضافية سواء يف السوؽ احمللية أك الدكلية

                                                           
 ، العددإفريقياؾبلة اقتصاديات مشاؿ « آثار انضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة بين التفاؤؿ كالتشاـؤ» (2005)عبد اهلل  عياش قويدر كبراىيمي -1
 .Slaouti, A. Op.Citكذلك  .84-49، ص ص 2
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فيما ىبص اإلنتاج  (رغم أنو خارج ؾباؿ االتفاقيات) 1فتح قطاع احملركقاتبلب االعمل كمنها الواليات اؼبتحدة األمريكية تط
ؼبوارد النفطية الوطنية، كىذا يؤدم بالضركرة إذل البفاض ؿ احتكارىماكنفطاؿ   سونطراؾٌبفقداف شرؾذلك كالتوزيع، كمعٌت 

 . اية البًتكلية للدكلة اعبزائريةباجل
إف االنضماـ إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة يستلـز قبوؿ اإلصبلحات :  اإلنفتاححتميةاإلصالحات المؤسساتية ك ضركرة- 3

 كال ترتبط تلك اإلصبلحات فقط باغبرية كالشفافية يف اجملاؿ االقتصادم، كلكن أيضا دبجاؿ االقتصاد اليت تفرضها
يف ظل حتمية اإلنفتاح كبالتارل اإلصبلحات، فإف اعبزائر اختارت التدرج يف ربقيقها، كما اختارت االندماج . السياسي

 :احملدكد يف االقتصاد العاؼبي، كنوضح ذلك من خبلؿ
يعترب ربليل االنضماـ إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة يف إطار دكر مؤسسات كىيئات  :اإلصالحات المؤسساتية -أ

يكوف   لبلنفتاح أف ينجح كال أفؼبؤسسات ال يبكنافدكف تلك  ،الدكلة ذك أنبية بالغة يف ربديد اؼبكاسب من ىذا االنضماـ
 ييعرٌب  2. كبُت نوع األنشطة االقتصادية اليت تتخٌصص فيهاةلدكؿا مؤسساتتوجد عبلقة قوية بُت ىيكل ، إذ مدعوما سياسيا

يف ـبتلف  تستعمل نفوذىا ؾبموعاتك أفراداؾبموع العبلقات اؼبتشابكة، اليت تضم " عن القتصاد السياسيؿالنظاـ الوطني "
 ،"إذل موارد الدكلة غَت قانونيةك ؽبا القدرة على النفاذ بقنوات رظبية كغَت رظبية، قانونية كماأجهزة الدكلة يف فرض مصاغبها، 

 يفرض ، يف اؼبؤسسات السياسية كنظاـ اغبكم كاؼبؤسسات االقتصادية اليت تتبع بالتارل ذلك النظاـ ذلك النظاـترجمكمي 
 فبا افية يف اؼبعلومات كاؼبعامبلت كمنع االحتكاراتشفاغبرية االقتصادية كبالتارل اؿتطبيق مبادئ االنضماـ إذل اؼبنظمة 

مواجهة ذكم اؼبصاحل  كيستلـز تغيَت شكل العبلقات اؼبوجودة بُت النظاـ السياسي كالنظاـ االقتصادم السائد يف اعبزائر
. السياسية كاالقتصادية اليت ال ترغب يف التغيَت

         من الصادرات كيف القيمة اؼبضافة اإليرادات نظرا ؼبا يبثلو قطاع احملركقات يف الناتج احمللي اإلصبارل كيف 
 ع النفطيم يرتكز على كيفية توزيع الركالذم ،السياسية للجزائر-االقتصادية   فإنو يف قلب العبلقات،كيف حجم االستثمارات

 يشٌكل اإلنفتاح االقتصادم كالتجارم أحد ، يف حُتدكف االىتماـ باإلنتاج يف باقي قطاعات االقتصاد "عيمالميثاؽ الر"
.  توزيع الثركةكبَتة لكيفية كالذم يعطي أنبية ،العوامل إلعادة تشكيل ذلك اؼبيثاؽ

 مصاحل، فمع هناية صباعةع النفطي، كلكن يف كل فًتة كانت تظهر مدل تظهر التحالفات فقط يف توزيع الر
بيع كلسلع كاػبدمات من الدكلة إذل السوؽ، كيف إطار عمليات اػبوصصة امن خبلؿ ربويل حقوؽ ملكية ك ،الثمانينات

                                                           
1
 - Slaouti, A. Op.Cit. 


  باستعماؿ كل أساليب الضغط االقتصادية ،تفرض  اؼبنظمة كصندكؽ النقد كالبنك الدكليُت تلك اإلصبلحات على الدكؿ يف إطار النظاـ الدكرل اعبديد  

.   كالسياسية كحىت العسكرية
2
 - Abbes, M. (2011) « L’ouverture commerciale de l’Algérie : apports et limites d’une approche en termes d’économie 

politique protectionnisme ». Cahiers de Recherches, N° 13, pp.1-18. et Martinez, L. (2010) « Algérie : les illusions de 

la richesse pétrolière ». Les études de CERI (Centre d’Etudes et de Recherches Internationales),  N°168, pp.1-36.   


 صناعاهتا محىت اليـو ال تزاؿ ربمفهي سها دل ربقق تقدمها كتقدـ صناعاهتا يف ظل اغبرية االقتصادية كإمبا يف ظل اغبماية، نفف الدكؿ اؼبتقدمة مع أ  

 .ةضركر  ذلكيفرأت  ماؿكزبرج عن قواعد كمبادئ التحرير كاؼبنظمة ؾ
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 1999ك 1986 بُت قامت بتحويل حيث ،الصناعيةك استفادت تلك اجملموعات من اؼبمتلكات العقارية ،فبتلكات الدكلة
ين كسر ىذا النظاـ، كربقيق إصبلحات ىيكلية م مع بداية التسعينات أرادت ؾبموعة من اإلصبلح.أربعوف مليار دكالر

افية شفعلى أساس اغبرية كاؿ كالسياسية اإلصبلحات االقتصادية، كألف القتصاد اعبزائرم بدعم من صندكؽ النقد الدكرلؿ
 ليس على إصبلح االقتصاد ،ارتكزت اإلصبلحات 1999 بعدك عرقلت تنفيذىا، فإهنا ، دبصاحل العديد من اجملموعاتستضر

  .ع ىذا القطاع كارتفاع أسعارهمدين من جديد من رمف على زيادة كفاءة قطاع احملركقات مدعومنا باؼبستفلكككل، ك
 Oueld Aoudia (2006) حسب  قبحت، حيثفسر نوع اإلصبلحات اليت قامت هبا اعبزائرإف تلك العبلقات تي  

، لبلقتصادمن اإلصبلحات كاليت أدت إذل االستقرار االقتصادم كاغبفاظ على التوازنات الكلية " الجيل األكؿ" ثحداإيف 
 إعادة تنظيم العبلقات كاؼبرتبط باإلصبلحات اعببائية، اؼبالية، ربرير كتنظيم األسواؽ،" ؿ الثانيمالج"كلكن دل تنجح يف ربقيق 

يف التحٌوؿ "  دكف تغييرإصالحات" فالسلطات اعبزائرية أجرت. إرساء دكلة القانوفالديبقراطية، كبالتارل  السياسية عن طريق 
إف اإلجراءات التصحيحية ال يبكن أف تيثمر إذا دل ربكمها كتديرىا  . انضمامها إذل اؼبنظمة كىذا ما أعاؽاؽبيكلي لبلقتصاد،

 تشٌجع على االستثمار كربقيق اإلنتاجية لعوامل اإلنتاج، كمنو ربقيق النمو االقتصادم،  حبيث تضع تلك 1ىيآت عامة،
 .اؽبيآت القوانُت كالتنظيمات كاؼبعايَت كاألخبلؽ، الرظبية كغَت الرظبية، اليت ربكم اجملتمع

 خبلؿ سنوات التسعينات ربت كصاية صندكؽ النقد الدكرل،  يف  تنفيذ اإلصبلحات كربرير االقتصادذبربة اعبزائرإف 
 منها إفبلس العديد من الشركات الوطنية، ارتفاع البطالة، البفاض الدخل اغبقيقي  عديدة،أدت إذل آثار اجتماعية كاقتصادية

 العاؼبية يف إطار اؼبنظمة  كؽبذا فإف اعبزائر ترل أف عملية التحرير . الصناعة كتنويع اإلنتاجإنعاش إذل مؤدت دكف أفؼبواطنُت، ؿ
دىا ستفقد سيادهتا أماـ الشركات متعددة اعبنسيات فشبيهة بعملية التحرير يف إطار صندكؽ النقد الدكرل، كع  ىيللتجارة

   .دكف أف ربصل على آثار اهبابية على القطاع الصناعي
نظرا ؼبا يسببو اإلنفتاح التجارم من آثار مباشرة كغَت مباشرة سلبية على اؼبتعاملُت  :إدارة اإلنفتاح- ب

اإلنفتاح التدرهبي كالتكٌيف مع اتبعت اعبزائر إسًتاذبية .  ضركرية تصبحاالقتصاديُت، فإف اإلصبلحات االقتصادية كالتشريعية
 من     الضغوطات ككذلك تفادم تكاليف التحرير الكلي على اؼبتعاملُت االقتصاديُت الوطنيُتمن أجل ،آثاره مع الوقت

تنويع الشركاء ككذلك ك اختيار من خبلؿالسعي إذل التحٌكم يف عملية االندماج إف  2.ذكم اؼبصاحل االقتصادية كالسياسية
  يفسر اختيار اعبزائر إبراـ اتفاؽ الشراكة مع االرباد األكركيب،طار اؼبتعٌدداإلحدكد اإلنفتاح، كالذم ال يبكن ربقيقو يف 

 كتأخَت  عن طريق توطُت اؼبستثمرين كاؼبتعاملُت االقتصاديُت الدكليُت يف القطاعات غَت النفطية،االتفاقيات الثنائية،ككذلك 
 اإلنتاجي إعادة التوطُت  خبلؿ من ؿبٌددة تبحث اعبزائر عن ربديد موقع ضمن أجزاء أك تقسيمات.االنضماـ إذل اؼبنظمة

يف التخٌصص عن طريق   االستثمارات األجنبية اؼبباشرة أصبحت ؿبددنا أساسينااقتناعا منها بأف (شبكات اإلنتاج الدكلية)
  .يرىا على نقل التكنولوجيا كاؼبعارؼ اؼبهاراتثتأ

 
 
 

                                                           
1
-  Bouzidi, A. (2011). Op. Cit. p. 55. 

2
  نفس اؼبراجع السابقة-  
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:  خلضة اًفطي
هدماح اجلغرايف ن ال  ظار سواء ،ا  ظاربأو ه ال كَميييف ا   ًفرض هفس اًخحدايث ػىل الاكذطاد ه ادلويل، يف ا 

ذل خيخَف يف ب اثٍر واهؼاكساثَوابًخايل اجلزائري  هفذاخ وحدٍ ل . ثؼخرب ادلول اًطياغَة يه اًفاػي اًرئُيس فَِ، ا  ن ال   ا 

اانث وابًخايل ال اثر يه بأنرب مما ميىن حتََهل هظراي، لأن اًواكع  خيَق اًفرص تلدر ما ٌشلك هتدًًدا، فاًطؼوابث واًُر

جياتَة ل ميىن ثوكؼِا ن ضؼف اًًشاط اًخطدٍري ٌَجزائر وابًخايل كةل املشارنة يف   .كد ًًُذج ب اثًرا سَحَة بأو حىت ا  ا 

هخاح اًوظين ىل ضؼف جحم ال  َة ٍرحع ابلأساس ا  ق خَق .اًسوق ادلًو لّ بأن ظًر ن مواهجة ثكل اًخحدايث ًن ٍىون ا   ا 

ع َُلك اًطادراث حنو امليخجاث املطيؼة هخاح وابًخايل ثيًو ع ال  ق ثيًو لّ داخََا غن ظًر ن ٍىون ذكل ا   ،اًفرص، ًو

 .  من الاهدماح يف الاكذطاد اًؼامليومٌَ ضٌلن حتلِق املاكسة

ي  حمتثي بأساسا يف ثلََص اًفارق تني الاسدامثر يف الأوشعة املرثحعة ،ثواخَ اجلزائر حتدايث يف الأخي اًعًو

ر َُلك اًطادراث ىل ،ابًيفط والاسدامثر يف الأوشعة الأخرى غري اًحرتوًَة، واًيت ميىهنا حتسني وثعٍو  نٌل ثؤدي ا 

هخاحِة واملسامهة يف خَق املؤسساث  وابًخايل اًزايدت يف مؼدل اًدشغَي ومٌَ دمع اٍمنو ،خَق ػدت بأوشعة ا 

ًل ظِرث ضؼَفة ملارهة تلعاع احملروكاث. الاكذطادي ن مؤرشاث اًلعاع اًطياغي اًخحًو لّ بأن اًخحََي ابسددؼاد  ا  ا 

ذ ُذا الأخري بأغعى هخاجئ بأفضي،  جشلّك هلعة الاهعلق يف اًححر غن امليخجاث اًيت ميىن املشارنة هبا يف اًسوق ا 

هخاحِة وحِة وال  َة يف ظي ال ماكهَاث احلاًَة ًلكذطاد اجلزائري، بأي ال ماكهَاث اًخرشًة واًخىًٌو . ادلًو
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اًفطي اًراتع 

حتََي حمنَة اًلدراث اًخيافس َة ًلكذطاد اجلزائري 

 2012 – 1962 ٌَفرتت   
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اًفطي اًراتع 

 2012- 1962لكذطاد اجلزائري ٌَفرتت لحتََي حمنَة اًلدراث اًخيافس َة 

 

 ثــــــــــــــمِِـــــــد

وحِة ة ًلكذطاد اجلزائر ًؼمتد ػىل مدى متخؼَ ابًلدراث اًخرشًة واًخىًٌو هخاحِة واًخطدًٍر ن حتلِق اًىفاءت ال   ،ا 

ظار س َاسة ضياغَة ن امذلك ثكل اًلدراث ًيؼىس ػىل نفاءت مجَع الأوشعة الاكذطادًة، . واًيت جية حمثَهنا يف ا  ا 

. ومٌَ اندساة مزااي ثيافس َة يف امليخجاث اًوظيَة

هخاحِة وحِة وال  ر اًلدراث اًخرشًة واًخىًٌو ىل حتََي هجود اجلزائر يف ثعٍو   هندف من خلل ُذا اًفطي ا 

ظار حتسني ثيافس َة الاكذطاد اًوظين ُس يف ا  ظار  حتلِق اًخعّور الاكذطادي، ًو ن اكن ذكل يف ا  . حىت وا 

لّ مع تداًة الأًفِيَاث . فاًخيافس َة يه مفِوم خدًد ابًًس حة ًلكذطاد اجلزائري مل ًُؤخذ تَ ا 

ن  ِذا  فا  ي، ًو لّ يف الأخي اًعًو ن تياء اًلدراث اًخيافس َة  وظِور هخاجئَ ًن ٍىون ا  حتََي حمنَة ثكل ا 

رادت س َاس َة من خلل اًس َاساث وال ضلحاث  ونذكل من خلل املؤرشاث اًيت ،اًلدراث من حِر وحود ا 

ةل جسمح ًيا 2012-1962س َىون ٌَفرتت  ثلُس هخاجئِا ذا اكن ُياك حتّسن يف اًلدراث ، ويه مدت ظًو تخلِمي ما ا 

 : اًخيافس َة ًلكذطاد اجلزائري بأم ل، خنخرب ذكل من خلل املحاحر اًخاًَة

 

كدراث ربأس املال اًخرشي  حتََي حمنَة تؼظ حواهة: املححر الأول

وحِة ـــولــدراث اًخىنـــاًق بعض جوانب حتََي حمنَة: املححر اًثاين

 احِةــــــدراث ال هتــــاًق حواهة تؼظ حتََي حمنَة: املححر اًثاًر
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  قدرات رأس الماؿ البشرم بعض جوانب  تحليل تنمية:المبحث األكؿ
.  مباشر بالقدرة التنافسية ألم اقتصاد، كمنو بكفاءة اندماجو يف االقتصاد العاؼبييرتبط رأس اؼباؿ البشرم بشكل

أنو " الناشئة" الدكؿ لقد أكدت ذبارب. فالتعليم يساىم يف تطوير القدرة االستيعابية، كمنو رفع مستول بناء القدرات اجملتمعية
 كأف استطاعت أف ربقق مبوا مستمرا ، كالتكوين رأظباؽبا البشرم عن طريق التعليميف  بفضل اإلرادة السياسية يف االستثمار

ترتبط مسانبة التعليم يف تنمية القدرات التنافسية  . أفضل يف االقتصاد العاؼبيتبٍت قدراهتا التنافسية، كبالتارل أف تندمج بشكل
  1:بكفاءتو، إذ مبٌيز

كتتمثل يف قدرة النظاـ التعليمي على إعداد أكرب عدد من اؼبخرجات نسبة إذل اؼبدخبلت         : الكفاءة الداخلية- 
 ، كاليت تقاس باؼبؤشرات الكمية كالنوعية؛(اؼبعرفة الصروبة)مع مبلءمة نوعية اؼبخرجات للمواصفات اؼبوضوعية 

كتتمثل يف قدرة النظاـ التعليمي على تزكيد اؼبتخرجُت باؼبهارات كاؼبؤىبلت كاػبربات اليت سبكنهم من : الكفاءة اػبارجية- 
، كىذا يعٍت التوافق بُت عمليات اإلعداد كبُت حاجات (اؼبعرفة الضمنية)أداء اؼبهاـ اؼبوكلة إليهم يف مواقع العمل بكفاءة 

العمل من اؼبهارات اؼبطلوبة، كاليت تقاس باؼبستول التعليمي لكل أفراد اجملتمع ككذلك دبدل استجابة التكوين ؼبتطلبات النظاـ 
 .اإلنتاجي

التعليم ما بعد اإلجبارم، الذم يضم التعليم الثانوم كالتكوين ك للتعليم األساسي اإلجبارم 2 نتناكؿ إذا الكفاءة الداخلية
كأخَتا الكفاءة اػبارجية كالتوافق بُت ـبرجات التعليم كتثمينها يف  (المطلب الثاني)كالتعليم اعبامعي  (المطلب األكؿ)اؼبهٍت 

 . (المطلب الثالث)سوؽ العمل 
 تطور نظاـ ككفاءة التعليم العاـ كالمهني : المطلب األكؿ

يضمن التعليم العاـ اكتساب اؼبؤىبلت األساسية، فهو يوفٌر على األقل اؼبعرفة الصروبة لؤلفراد، كاليت تؤىلهم لبلطبلع 
كما ييوفر التدريب تطبيق اؼبعارؼ كاكتساب اؼبعرفة الضمنية، كلكن قبد أف التدريب  (الفرع األكؿ)على اؼبعارؼ كاستيعاهبا 

يف اعبزائر يرتبط دبراكز التكوين اؼبهٍت اؼبخصصة للذين فشلوا يف االستمرار يف التعليم النظامي لتحضَتىم لوظائفهم اؼبستقبلية 
 . (الفرع الثاني)

نتناكؿ من خبللو اىتماـ السلطات بتطوير نظاـ التعليم : تطّور نظاـ التعليم العاـ كمؤشرات كفاءتو: الفرع األكؿ
 .باستعراض أىدافو كمبادئو كأىم إصبلحاتو ، ككذلك كفاءتو الداخلية باالستناد إذل بعض اؼبؤشرات

إف اؽبدؼ من التطٌرؽ إذل ىذه اإلصبلحات، ىو معرفة مدل سعي اعبزائر إذل إحداث : أىم إصالحات نظاـ التعليم: أكال
كيتضح ذلك، من خبلؿ اإلصبلحات اليت مرت هبا اؼبنظومة الًتبوية يف . نشر اؼبعرفة كاكتساهبا التغيَت كبو األفضل يف ؾباؿ

 :مٌرت تلك اإلصبلحات باؼبراحل األساسية التالية. ؿباكلة إلهباد الصيغة اؼببلئمة للرفع من مستول التعليم
 كالذم ينقسم 1سبٌيزت ىذه اؼبرحلة باستمرار اؽبيكل اؼبوركث عن النظاـ الفرنسي،: 1975-1962المرحلة األكلى - 1

العاـ، التعليم الصناعي كالتجارم، )، التعليم الثانوم (التعليم العاـ كالتقٍت كالفبلحي)إذل التعليم االبتدائي، التعليم اؼبتوسط 

                                                           
1
الجامعة " اؼبلتقى الدكرل حوؿ ."التعليم العالي كعالقة مخرجاتو بسوؽ العمل كالتنمية في الجزائر بين الواقع كالمأموؿ "(2013)بومدين يوسف -  

  كذلك.  ديسمرب5ك4جامعة اؼبدية، ". كالتشغيل، االستشراؼ، الرىانات كالمحك
Bakouche, S. (2010) :L’université algérienne et sa gouvernance. Ouvrage collectif, Ed. Cread, Algérie, pp.102-119. 

2
كذلك . نوفمرب. تقنية/مؤشرات التربية، توجيهات فنية: (2009) معهد اليونسكو لئلحصائيات :اعتمدنا يف اختيار مؤشرات الكفاءة الداخلية على-  

 http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/eiguide09-ar.pdf.      حسب اؼبعطيات اؼبتوفرة
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، كلكن ًب تعويض التعليم الصناعي التجارم بالشعب التقنية الصناعية كالتقنية احملاسبية، كما  أف  اإلصبلحات (التعليم التقٍت
مع ربديد اػبيارات االقتصادية اليت ذبٌسدت  يف اؼبخططُت الرباعي  ك.دل سبس الربامج، إذ كاف االىتماـ بنشر التعليم كتعريبو

 173-71األكؿ كالثاشل، كاف ال بد لنظاـ التعليم الثانوم أف يستجيب ؽبا، كبرز ذلك يف البداية فيما تضمنو اؼبرسـو رقم 
تم التأسيس لتعليم ثانوم مهمتو تكوين إطارات ذكم تكوين متوسط استجابة  " كالذم جاء فيو 1971سنة  ( جواف17اؼبؤرخ يف )

 ".لحاجة االقتصاد الوطني
 ،1973استند تنظيم التعليم كالتكوين خبلؿ ىذه الفًتة إذل مشركع اإلصبلح لسنة : 1999-1976المرحلة الثانية - 2

جاءت تلك اإلصبلحات استجابة غباجات .  أفريل16 اؼبؤرخ يف 35-76 عن طريق األمر 1976الذم صودؽ عليو سنة 
اجملتمع اعبزائرم آنذاؾ، إذ أف ربقيق أىداؼ التنمية الصناعية كاف يستلـز خفض نسبة األمية    يف اجملتمع، كمنو ربددت 

  2:أىداؼ النظاـ التعليمي كالتارل
تعميم التعليم من أجل رفع اؼبستول التعليمي للمواطنُت، كذلك عن طريق نشر التعليم األساسي لتمكُت  كل - 

 فرد من تنمية قدراتو الذىنية، ككذلك ؿبو األمية عند الكبار؛
 ؛تشجيع الولوج إذل العلـو كالتكنولوجيات -
، خاصة كأف اعبزائر تسعى إذل ربقيق ثورة تكوين اإلطارات كالتقنيُت استجابة غباجة البلد من اليد العاملة اؼبؤىلة-

 صناعية كاليت ال ؾباؿ لتحقيقها إالٌ عن طريق التعليم؛
  . كربقيق التطور،تأكيد دكر التعليم كأداة مهمة لنقل اؼبعرفة-

 . كعليو عملت اعبزائر على بناء نظاـ تعليمي يضمن أف يكوف التعليم ىو أساس التنمية اجملتمعية كاالقتصادية كالتكنولوجية
تعريب - إلزامية التعليم األساسي - ؾبانية التعليم - ديبقراطية التعليم- كما استند نظاـ التعليم إذل مبادئ بقيت ثابتة، ىي 

 . جزأرة التعليم- التعليم 
 3:سبثلت أىم اإلصبلحات خبلؿ ىذه الفًتة فيما يلي

 إنشاء إذل جانب اؼبدرسة، جهاز عملي يسعى إذل ؿبو األمية لدل الكبار، لتمكُت كل فرد من تنمية قدراتو الذىنية؛-  
إنشاء اؼبدرسة األساسية بدمج التعليم االبتدائي، الذم يدـك ست سنوات، مع التعليم اؼبتوسط الذم يدـك ثبلث  - 

سنوات، بعد أف كاف أربع سنوات، لرفع مستول التعليم اإلجبارم من ست سنوات إذل تسع سنوات، كاليت شيرع             
، كقد صاحبها كذلك تعديل يف الربامج كالتأطَت، حيث ارتفع عدد 1981-1980يف تطبيقها مع اؼبوسم الدراسي 

 مؤسسات تكوين األساتذة؛
 ؛1981إعداد كل برامج اؼبدرسة األساسية من طرؼ جزائريُت، كالتخلي عن الربامج الفرنسية ابتداء من سنة - 
فيما ىبص تطابق التكوين يف اؼبتاقن              بشكل أساسي التعليم الثانوم، 1999- 1981  مست التعديبلت بُت -

 أعيد 1990/1991مع بداية التسعينات . مع الثانويات التقنية، كفتح شعب جديدة كإقامة التعليم الثانوم قصَت اؼبدل
صياغة برامج السنة األكذل، كما ًب ربديد اعبذع اؼبشًتؾ علـو إنسانية، اعبذع اؼبشًتؾ علـو ك اعبذع اؼبشًتؾ تكنولوجية أما 

                                                                                                                                                                                           
1
  .84،78 رسالة دكتوراه، جامعة تلمساف، ص. العائد من التعليم في الجزائر: (2010-2009)فيصل بوطيبة -  
2

 .16الًتبية، صكزارة  سند تكويٍت،. النظاـ التربوم كالمناىج التعليمية: (2004) اؼبعهد الوطٍت لتكوين مستخدمي الًتبية كربسُت مستواىم -
3
 .85،84،68 ص، ص ،مرجع سابقفيصل بوطيبة -  
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كما ًب تعديل الربامج جزئيا لتوافق مرحلة  ،1993/1994التعليم التقٍت فقد خضع ؼبراجعة كل الشعب ابتداء من اؼبوسم 
 التحٌوؿ االقتصادم؛

اعتماد التوجو العلمي كالتكنولوجي يف النظاـ التعليمي، كذلك هبدؼ تنمية القدرات الذىنية للتلميذ كتدريبو  على - 
 التفكَت العلمي، لتسهيل التحاقو إما بوحدات اإلنتاج أك دبؤسسات التكوين اؼبهٍت، كبالتارل العمل يف النشاط االقتصادم؛

رغم اإلصبلحات اليت مرت هبا اؼبنظومة الًتبوية، إالٌ أهنا دل تعكس الطموحات :  كما بعدىا2000المرحلة الثالثة - 3
إذ أف اؼببادرات كاعبهود الرامية إذل التحسُت كالتطوير تكاد تكوف  1.اؼبسطرة، كاؼبتمثلة يف بناء ؾبتمع قائم على العلم كاؼبعرفة

جامدة بسبب عدـ مسايرة األساليب ؼبتطلبات التحٌوالت يف القطاع االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي كالثقايف كقد نتج عن 
  :سلبيات عديدة، منهاذلك الوضع 

كثرة التبلميذ الذين يعانوف صعوبات يف الدراسة، ضعف التحصيل كالبفاض نسب النجاح، : يف اعبانب التحصيلي - 
 . تزايد عزكؼ التبلميذ عن اؼبدرسة كعن التعٌلم، كثافة الربامج كضعف انسجامها، النقص يف تكوين األساتذة

سوء استغبلؿ الكفاءات كاإلمكانيات اؼبتوفرة، التطبيق الشكلي للنصوص التشريعية كعدـ : يف اعبانب التنظيمي- 
 .متابعة كتقييم نتائجها، نقص تكوين اؼبسَتين كقلة اطبلعهم على التقنيات اغبديثة يف اإلدارة اؼبدرسية

  بوضع إطار كتصور جديد للمنظومة الًتبوية، يتمثل ذلك ،لتصحيح السلبيات السابقة2000كمنو جاءت إصبلحات سنة 
إذ يستلـز االنفتاح تكوين نوعي للموارد . اإلطار يف االستجابة ؼبتطلبات اإلنفتاح على االقتصاد العاؼبي كاؼبنافسة الدكلية

البشرية الستيعاب التطٌور السريع للمعارؼ العلمية كالتكنولوجية، كاليت سبٌكن التلميذ من ربديد مستقبلو كاختيار مشركعو 
من أجل ربقيق ما . الشخصي ككذلك التكٌيف مع متطلبات كظائفو يف اؼبستقبل، اليت ستفرض عليو معايَت الكفاءة يف األداء

 اليت أقرت تعديبلت زبص كل اؼبراحل التعليمة يف إطار إسًتاذبية 2000 سنة 2سبق، ًب تنصيب عبنة إصبلح اؼبنظومة الًتبوية
 بقانوف جديد لتوجيو الًتبية 2003 تيوجت مساعي اإلصبلحات اليت بدأت فعليا سنة .1976شاملة، تعديبل إلصبلحات 

 : جانفي، كالذم يشمل23 اؼبؤرخ يف 04-08الوطنية، كىو القانوف رقم 
 اليت تضع اؼبتعٌلم يف قلب العملية التكوينية؛" المقاربة بالكفاءات"تبٌت  - 
 ؛  1976التأكيد على اؼببادئ األساسية للًتبية الوطنية يف إطار االنتماء اللغوم كالديٍت، ككذا مبادئ إصبلحات  - 
 تعويض اؼبدرسة األساسية باؼبرحلة االبتدائية كاؼبتوسطة؛ - 
إعادة ربديد أىداؼ التعليم، حبيث ال يبكن أف ينحصر فقط يف تلقُت اؼبعارؼ النظرية، بل تدريب التلميذ على - 

كقد تضمن .  كيفية استعماؿ تلك اؼبعارؼ يف حل اؼبشاكل اليومية اليت يواجهها، كاليت تسمح لو باكتساب اؼبهارات بنفسو
  :القانوف عدة ؿباكر منها

حيث اشًتط القانوف اؼبستول اعبامعي يف اؼبكٌونُت، كالتكوين اؼبستمر طيلة مسارىم اؼبهٍت لرفع مستواىم : اؼبكونُت - 
 العلمي فبا وبٌسن من نوعية التعليم؛

 ؛2007/2008لتستجيب ؽبدؼ التكوين النوعي، حيث ًب إهناء إعدادىا مع السنة الدراسية : الربامج- 
 . كاالتصاؿلئلعبلـكيفيات إدخاؿ التكنولوجيات اعبديدة - 

                                                           
1
 .90،91، مرجع سابق، ص اؼبعهد الوطٍت لتكوين مستخدمي الًتبية كربسُت مستواىم-  

2
 - Unesco et Bureau  international d’éducation (2012) : Données mondiales de l’éducation. http://www.ibe.unesco.org 

  

http://www.ibe.unesco.org/
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إف ما يعرٌب فعبل عن كفاءة التعليم، ىو جودة الربامج كقدرهتا على جعل التلميذ : تقييم الكفاءة الداخلية للتعليم: ثانيا
، كألنو  من  كبالتارل ضماف تأثَتىا اإلهبايب على اجملتمع كعلى الصناعة كاالقتصاديكتسب اؼبعارؼ كاؼبهارات اليت وبتاجها،

 : الصعب قياس كتقييم ذلك، فإننا نستعُت باؼبؤشرات الكمية كالنوعية التالية
بذلت اعبزائر جهود كبَتة منذ االستقبلؿ، يف توفَت الوسائل اؼبادية ألجل ضماف التعليم : المؤشرات الكمية- 1

 : كالتمدرس ألغلب أفراد اجملتمع ، كتٌدؿ اؼبؤشرات التالية على ذلك

يٌدؿ ىذا اؼبؤشر على درجة تعميم التعليم، كبالتارل اؼبستول التعليمي ألفراد : تطور عدد المتمدرسين كنسبة التمدرس- أ
 : اجملتمع، كما يوضحو اعبدكؿ التارل

      تلميذ: الوحدة    2010/11 - 1962/63تطور عدد التالميذ في مختلف األطوار التعليمية : 1-4الجدكؿ       

 10/11 02/03 92/93 82/83 72/73 62/63 البيانات
    3.345.885 4.612.574 4.436.363 3.241.926 2.206893 777.636 االبتدائي
 2.980.325 2.186.338 1.558.046 1.001.420 272.345 30.790 األساسي/المتوسط

 1.198.888 1.095.730 747.152 279.299 53.799   --- الثانوم
 7.525.098 7.894.642 6.741.561 4.522.645 2.533.037   --- المجموع
                                                                              .ONS (2012) : Rétrospective statistique 1962-2011. P.119 :  المصدر

                  

  على مستول التعليم االبتدائي، %183.79 بنسب مهمة قدرت بػػػػػػػػػػػػػ 72/73 ك62/63ارتفع عدد اؼبتمدرسُت بُت 
بػػػػػػػػػػػ  82/83ك 72/73كما ارتفع العدد اإلصبارل بُت . أين ذبٌسد  فعبل مبدأ تعميم التعليم بعد عشر سنوات من االستقبلؿ

  ما ييفسر اذباه .%4.68 بػػػػػػػػػػػ 10/11 ك02/03 بينما تناقص بُت ،02/03 ك92/93 بُت %17.10، كبػػػػػػػػػ  78.54%
تطٌور عدد للتبلميذ ىو تناقص عددىم يف االبتدائي، نتيجة اللبفاض عدد األطفاؿ يف سن السادسة بسبب تراجع نسبة 

 مليوف تلميذ، أم ما يبثل 7.5 إصباال أكثر من 10/11كبلغ عدد اؼبتمدرسُت بُت .  كليس نسبة التمدرس1،اػبصوبة
 حيث انتقل معدؿ التمدرس  نسبة التمدرسإف السعي إذل تعميم التعليم انعكس على ارتفاع .من عدد السكاف% 20.33

 يف حُت       أف اؼبعدؿ العاؼبي كاف 2012،3 سنة %97.3ك 2003 سنة %92 إذل  19662 سنة %45.5اغبقيقي من 
  2012.4 سنة 73%

توفَت اؽبياكل، كعليو ارتفع عدد مؤسسات التعليم بالنسبة    من أجل استيعاب العدد اؼبتزايد للتبلميذ كاف ال بد من
فمقارنة عدد التبلميذ يف الطور  رغم ارتفاع عدد اؼبؤسسات، فإف السلطات دل تغط االحتياجات منها، . عبميع األطوار

 تلميذا داخل القسم الواحد، كىو عدد 30 قبد أف ىناؾ حوارل  112.0025بعدد األقساـ الذم كاف  (10/11)االبتدائي 
 .مرتفع يؤثر سلبا على عملية التعٌلم كاالستيعاب

                                                           
1
 -Banque Mondiale(2007) : A la recherche d’un investissement public de qualité. Rapport N° 36270-DZ, p.126. 


 .مليوف نسمة 37 كالبالغ  2010ؿبسوبة من إصبارل عدد السكاف سنة  

2
- Rétrospective statistique. Op.Cit. p.120. 

3
 - Institut de statistique de l’UNESCO, 2014. http:// www.uis.unesco.org. 

4
 www.banquemodiale.org  .      حسب بيانات البنك الدكرل على موقعو-  
   

5
- Rétrospective statistique. Op.Cit. P.126. 

http://www.uis.unesco.org/
http://www.banquemodiale.org/
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 مكانة التعليم          يٌدؿ حجم اإلنفاؽ، على االستثمار يف رأس اؼباؿ البشرم كمنو: تطور اإلنفاؽ على التعليم- ب
 :كالذم يقاس مقارنة حبجم اإلنفاؽ الكلي كبالناتج احمللي اإلصبارل كما يظهره اعبدكؿ التارل،  يف اجملتمع

             %:الوحدة   (سنوات ـبتارة)  2011-1965تطور نسبة اإلنفاؽ على التعليم للفترة : 2-4الجدكؿ
 اإلنفاؽ على التعليم من الناتج المحلي اإلجمالي اإلنفاؽ على التعليم من اإلنفاؽ العمومي     البيانات

1965 18.48 4.8 
1975 9.79 3.62 
1985 6.66 6.02 
1995 7.40 4.94 
2005 7.70 3.35 
2011 8.47 5.20 

 .p.  Rétrospective statistique 1962-2011, Op. Cit 135.                      :                      المصدر

. ؿبسوبة من اؼبيزانية اإلصبالية لقطاع الًتبية كالتعليم: (*)                        

اليت كاف وبتاجها القطاع،   حبجم االستثمار يف اؽبياكل1965ييفسىر ارتفاع نسبة اإلنفاؽ من اإلنفاؽ العمومي سنة 
بسبب تناقص إنشاء ىياكل جديدة خاصة يف ظل  ،2011-1975كقبده ينخفض بعد ذلك إذل نسب متقاربة خبلؿ الفًتة 

  يف حُت ،%90 ك%85 إذ تراكحت بُت 1تشٌكل  الكتلة األجرية البند األىم يف ميزانية التسيَت. التزايد البطيء لعدد التبلميذ
كينعكس ذلك على البفاض معدؿ اإلنفاؽ على التبلميذ يف ؾباؿ تقدصل كتنويع كسائل . %66أف اؼبعيار الدكرل ىو أقل من 

 دكالر 2فقد بلغ حجم اإلنفاؽ لكل تلميذ   يف الطور االبتدائي . الدعم البيداغوجي، كاليت ؽبا تأثَت على جودة التعليم
 دكال، أما بالنسبة للتعليم الثانوم التقٍت فهو 14 دكالر، كيف التعليم الثانوم العاـ أقل من 23سنويا، كيف الطور اؼبتوسط 

 عوض 2+بكالوريا)كيفسر ارتفاع ميزانية التسيَت كذلك بالتوظيف الكثيف لؤلساتذة ذكم اؼبؤىبلت العالية .  دكالر285
مقارنة باإلنفاؽ على باقي مع أف النسب السابقة تظهر ضعيفة، إالٌ أنو يف الطورين االبتدائي كاؼبتوسط، ك (4+بكالوريا 
   2.الدفاعكزارة  فإف كزارة الًتبية كالتكوين ربتل اؼبرتبة الثانية يف اإلنفاؽ اعبارم بعد ،الوزارات

يعترب الناتج احمللي اإلصبارل أكثر داللة عند اؼبقارنة الدكلية، إذ أف اإلنفاؽ على التعليم بالنسبة للدكؿ العربية         
 يف جزر القيمر،  %7.6 يف جيبوٌب، %8.4 يف اعبزائر، مقابل  %4.3 كاف 2012،3-2005من الناتج احمللي اإلصبارل للفًتة 

  يف عيماف، بينما %4.7 يف سوريا، %4.9  يف السعودية، %5.6 يف اؼبغرب، %5.2 يف اليمن، %6.7 يف تونس، 6.2%
كمنو يصبح اإلنفاؽ على التعليم يف اعبزائر  ،%1.6كلبناف  %3.1 كالبحرين %3.1 كاألردف  %3.7ىو أقل يف كل من مصر

 . مستول الدخل جبيبوٌب أك جزر القمر ضعيفا خاصة  عند مقارنة

 إف تقييم نوعية التعليم، كبالتارل نوعية رأس اؼباؿ البشرم بالنسبة ألم اقتصاد يستلـز دراسة :المؤشرات النوعية-  2
الربامج التعليمية، كربديد مدل تناسقها كاستجابتها ؼبتطلبات تنمية اجملتمع، كألنو يصعب دراسة ذلك، فإننا نعتمد          

 :على بعض اؼبؤشرات النوعية، كاليت تتمثل فيما يلي
                                                           
1
 - Banque Mondiale, Rapport, N° 36270-DZ. Op.Cit, p.140. 

2
 . رسالة دكتوراه، جامعة قسنطينة.االستثمار التعليمي في رأس الماؿ البشرم، مقاربة نظرية كدراسة تقييمية لحالة الجزائر: (2010-2009)ؿبمد دىاف -  

 .170 ص
3
               .192-190ص  ،تقرير التنمية البشرية،  الخطرلدرء بناء المنعة ، المضي في التقدـ:(2014)برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي -  
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يبُت عدد سنوات الدراسة اؼبتوقعة مستول التأىيل اؼبتوقع ألغلب : عدد سنوات الدراسة المتوقعة كمعدالت التّسرب- أ
التبلميذ، بينما يعكس معدؿ التٌسرب إخفاؽ اؼبدرسة كاؼبنظومة الًتبوية يف التكٌيف مع ـبتلف القدرات اليت ييظهرىا التبلميذ، 

 :كيوضح اعبدكؿ التارل ذلك
 عدد سنوات الدراسة المتوقعة كمعدالت التسرب في التعليم االبتدائي : 3-4الجدكؿ

 **2012-2003معدالت التسرب  *(2010)عدد سنوات الدراسة المتوقعة  البيانات
 7.2 13.6 الجزائر
 6.4 13.5 ُعماف
 6.7 13.9 لبناف

 2.1 12.7 األردف 
 5.3 14.5 تونس
 1.1 12.1 مصر
 10 8.6 اليمن

 8.4 10.5 المغرب

 .343، مرجع سابق، ص 2013التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد،  (*): جدكؿ مركب: المصدر
 .192-190، مرجع سابق، ص2014تقرير التنمية البشرية،  (**)

تشَت البيانات السابقة، إذل أف عدد سنوات الدراسة اؼبتوقعة يف اعبزائر ىو يف مستول مقبوؿ مقارنة بالدكؿ العربية، 
كاليت تضمن أف أغلب التبلميذ يصلوف  على األقل إذل اؼبستول الثانوم كاجتياز امتحاف شهادة البكالوريا، كلكن بالنظر إذل 

الذم ال ،  عن اإلخفاؽ الدراسيالتٌسرب اؼبدرسيعرٌب ظاىرة تي . نسبة التٌسرب، قبدىا عالية مقارنة بالدكؿ العربية األخرل
 كعدـ تنٌوعها كمركنتها  يبكن إرجاع أسبابو فقط إذل ضعف االستيعاب بالنسبة للتبلميذ، كلكن أيضا لعدـ مبلئمة الربامج

 .  أسباب الفشلاؼبدرسة بدراسة أيضا عدـ االىتماـ من طرؼ ،قدرات كاستعدادات التبلميذلتوافق اختبلؼ 
 تلميذ مسجل يف السنة األكذل100فمن بُت 

 
-2005)وبصلوف على شهادة التعليم االبتدائي  منهم70% 1

 يف التعليم اؼبتوسط، كقد كصل معدؿ %19.6، بينما كاف (2014-2000) %9.5 السنة بلغ معدؿ إعادة ك،(2014
 %          35.5 ، أمعلى شهادة التعليم األساسي  %50.7 فقط  وبصل.%9.2التخلي عن الدراسة يف ىذه اؼبرحلة إذل 

معدؿ التخلي  أما بالنسبة للتعليم الثانوم فإف .%64.5من عدد اؼبسجلُت سنة أكذل ابتدائي، كمنو تبلغ نسبة الفاقد  حوارل 
كالذم )% 55.5  البكالوريانسبة النجاح يف بينما مثلت، %23كلكن ترتفع نسبة إعادة السنة إذل  %9.5عن الدراسة كاف 

 أم أف معدؿ النجاح اؼبًتاكم من السنة األكذل ابتدائي ىو فقط ،(كمتوسط للعشريات السابقة %30 ك%20 كاف بُت
19.7 .% 

اؼبعدؿ عدد التبلميذ لكل معلم، كالذم ينعكس على قدرة األستاذ على التحٌكم يف  ىذا يبثل: تطور معدؿ التأطير- ب
 : التبلميذ كمنو الًتكيز على نقل اؼبعارؼ، كاعبدكؿ التارل يوضح معدؿ التأطَت

 

 

                                                           

 .أدناهاؼبدرجة يف اؼبرجع   من البيانات السنويةحسبت النسب  

1
  - Sous direction de l’évaluation  et des systèmes (2014) : Indicateurs des Wilayas. Direction de l’éducation de la 

Wilayas de Sétif, Document interne.  
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 2012-2003معدؿ التأطير للفترة  : 4-4الجدكؿ         

 جزر القمر قطر اليمن المغرب مصر تونس األردف لبناف ُعماف الجزائر البيانات
 28 10 30 26 28 17 20 14 20 23 معدؿ التأطير

 192-190ص . 2014 ،تقرير التنمية البشرية: المصدر

إف معدؿ التأطَت السابق يعترب مرتفعا خاصة عند مقارنتو بلبناف كقطر، كرغم جهود اعبزائر يف تكوين عدد أكرب من 
 .اؼبدرسُت إالٌ أنو يبقى غَت كاؼ يف ظل زيادة عدد اؼبلتحقُت باؼبدرسة

 تطور نظاـ التعليم كالتكوين المهنيين كمؤشرات كفاءتو: الفرع الثاني
إف قطاع التعليم كالتكوين اؼبهٍت يشكل أحد أعمدة النظاـ الوطٍت للتعليم كالتكوين الثبلثة، فهو يساىم بشكل مباشر 

 .يف تكوين كتأىيل اليد العاملة اليت وبتاجها االقتصاد الوطٍت كخاصة القطاع اإلنتاجي
يػيؤىمن التكوين اؼبهٍت التأىيل كالتكوين اؼبتخٌصص لليد العاملة اليت :  أىم إصالحات نظاـ التعليم كالتكوين المهنيين: أكال

  1 :وبتاجها سوؽ العمل، كقد سبثل اؽبدؼ من إقامة ىذا النوع  من التكوين  منذ البداية يف
 تأمُت تكوين يد عاملة مؤىلة كفقا ؼبتطلبات سوؽ العمل؛ -
 .تأمُت إعادة تأىيل العماؿ بشكل متواصل -

 :ك من أجل ربقيق اؽبدفُت السابقُت، فإف القطاع مر بعدة إصبلحات خبلؿ اؼبراحل التالية
 17.000 مركز تكوين مهٍت قادر على استقباؿ 73 كرثت اعبزائر 1962يف سنة : 1969-1962المرحلة األكلى - 1
 للعمالة عمدتاستجابة للحاجات اؼبتزايدة للقطاعات االقتصادية ك . مغادرة اإلطارات األكربية كلكن أيغلقت بسببمتدرب،

 إذل إنشاء مصلحة متخصصة بالتكوين اؼبهٍت يف كل القطاعات العمومية، كذلك إعادة فتح مؤسسات 1964اعبزائر يف سنة 
 ،لتكوين اؼبهٍتكمع ذلك دل هتتم اعبزائر خبلؿ ىذه الفًتة بشكل كاؼ بإنشاء مراكز ؿ  2،التكوين اؼبهٍت اليت كانت موجودة

  3:إذ أهنا دل تأخذ بعُت االعتبار
 التوسع؛ كبالتارل ضركرة التكوين الفورم للعماؿ كاؼبوظفُت لسد حاجات ذلك  بشكل سريعتوٌسع اعبهاز اإلنتاجي- 
اصة من أجل ضماف تكوين اخل ىاياكللواؼبؤسسات إنشاء سينتج عنو كالذم عبهاز اإلنتاجي يف األجل الطويل، اتوٌسع - 
 من %1.5 كرغم أهنا دل تكن سبثل سول 4، بالعمالة األجنبية اؼبؤسسات الوطنية بعد االستقبلؿ تستعُتكانتإذ . عماؽبا

 بقيت يف فقد تدرهبيا كمع البفاضها ، بالنسبة لئلطارات يف بعض الفركع الصناعية%56 إالٌ أهنا تصل إذل ،ؾبموع العماؿ
 .  باإلضافة إذل التكوين باػبارج الذم كانت تضمنو اؼبؤسسات إلطاراهتا،1976 من ؾبموع اإلطارات سنة %27حدكد 
 ككذا اؼبراكز اؼبوجودة أف يف السبعينات، تطبيق اؼبخطط الرباعي الثاشل خبلؿ اتضح: 1985- 1970المرحلة الثانية - 2

كمنو  اؼبوارد البشرية اليت يتطلبها ىذا اؼبخطط،  اغباجة منكافية لتلبيةدل تكن  ،البعثات للخارج لتدريب الفنيُت كالعماؿ اؼبهرة
                                                           

1
        www.mfep.gov.dz  موقعهاعلى كزارة التكوين كالتعليم اؼبهنيُت   - 

2
   كذلك.   91ص  دكتوراه، علـو اقتصادية، جامعة سطيف .دراسة الحيز االقتصادم للتكوين المهني بالجزائر: (2008-2007)أماؿ شوترم  -

                  Henni, A. (1987) : La mise en œuvre de l’option scientifique et technique en Algérie : le système 

d’enseignement et de formation. Ed. Cread, Alger, p.36.  

3
 - Henni, A. Op.Cit. p.115. 

4
 - Oufriha, F.Z. Djeflat, A. (1987) : Industrialisation et transfert de technologie dans les pays en développement : le cas 

de l’Algérie. Ed. OPU, Alger et Publisud, Paris, p.64. 

http://www.mfep.gov.dz/
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 مركز تدريب 100كذبهيز   بناءحيث تقٌرر 1،على مستول اؽبياكل كالوسائلترجم ذلك،  .استجابت الدكلة ؽبذا االنشغاؿ
 عدة مستويات من الكفاءات اليت وبتاجها القطاع الصناعي بتوفَت ازداد االىتماـ  .مهٍت لتدريب األعداد الكافية كما كنوعا

تكوين اإلطارات الفنية ؿ لتكنولوجيةااؼبعاىد كاؼبدارس الكربل على اؼبستول العارل كيف عن طريق اؼبعاىد العليا اؼبتخٌصصة، 
تكوين العماؿ يف مراكز التكوين ك (تقنيُت سامُت كتقنيُت متوسطُت)اؼبستويات اؼبتوسطة ، ك(ينىندسادل)ذات اؼبستول العارل 

 إذل جانب تلك اؼبعاىد كاؼبدارس فإف ـبتلف الوزارات كانت هتتم بإنشاء مراكزىا اؼبستقلة ذات التكوين األكثر .اؼبهٍت
أعطيت مراكز التكوين نوعا . 1974سنة   ىيئة تكوينية243 عددىا  بلغ، فبا ضاعف مؤسسات التكوين، حيثاٌصصتخ

 التخٌصصات حباجة التنمية الصناعية ريبطت كقد 2، خاصة يف تكييف ؿبتويات الربامج مع متطلبات الشغل،من االستقبللية
  .اخل... الًتكيب اؼبيكانيكي كاؼبعدشل، اؼبعادف كالكهرباء  البناء كاألشغاؿ العموميةزبٌصصات مثل 3،كتوٌسع البٌت التحتية

اجات البلد من حل كأيضا تلبية ، هبدؼ ضماف تكوين كفء للذين فشلوا يف النظاـ اؼبدرسي1978جاء مرسـو سنة 
مراكز التكوين اؼبهٍت كالتدريب، كمعاىد التكوين :  منها، كبالتارل أنشئت عدة أنواع من اؼبراكز ؽبذا الغرض،اليد العاملة اؼبؤىلة

 صدر قانوف ىبص 1981كيف سنة   . مكلفة بتكوين اؼبكونُت البلزمُت لتأطَت اؽبياكل اعبديدة،اؼبهٍت اؼبتخٌصصة حسب اؼبهن
  4:على إثرىا كافاليت ك،  لتفعيل دكر اؼبؤسسات كمشاركتها يف تكوين اليد العاملة اليت ربتاجها،التدريب
 مهمتو إعداد برامج التكوين، ككذلك تقدصل الدعم البيداغوجي 1982إنشاء اؼبعهد الوطٍت للتكوين اؼبهٍت سنة - 

ؼبؤسسات التكوين اؼبهٍت كتكوين اؼبؤطرين اإلداريُت كالبيداغوجيُت،  
 ؛ اؼبركز الوطٍت للتعليم عن بعداءنشإ- 
كتطوير   إنشاء مركز دراسة كحبث حوؿ اؼبهن كالكفاءات، إلجراء حبوث يف ؾباؿ دمج اؼبتدربُت اجملازين يف سوؽ العمل- 

 عن طريق ضماف حصص تدريبية داخل ،طرؽ التكوين التناكيب اليت تدمج القطاع االقتصادم أكثر يف مسار تكوين اؼبتدربُت
من مهمة استعماؿ  ربٌوؿؿ أم ا5السابق،لتنظيم ؿ ظبح باػبركج من اإلطار الضٌيق 1981فقانوف التكوين لسنة . اؼبؤسسات

فبوف منتجات أسندت مهمة تنميتها ص أف اؼبتدربُت كانوا م إذلمن اؼبهم اإلشارةك ،الفاشلُت يف الدراسة إذل التكوين اغبقيقي
 . أك تيوجو إلعادة ذبهيز مراكز التكوين نفسهاىا إذل أف يتم تسويق،إذل دكاكين األعماؿ التطبيقية

رتباط بُت ـبرجات التعليم كحاجات ال اعدـ يف منتصف الثمانينات ظهر إشكاؿ :1999- 1986المرحلة الثالثة - 3
االنفصاؿ عن  فمن نقائص نظاـ التكوين كالتعليم ككل  .اجملتمع، كخاصة حاجات القطاع اإلنتاجي من اإلطارات اؼبناسبة

 من قدرهتا على حدٌ   قد كضعف درجة اندماجها صبلبة التنظيم كاألداء ؼبختلف قطاعات التعليم إذ أف 6،النظاـ اإلنتاجي
فاؽبياكل العمومية كانت تنظر إذل التعليم من جانبو االجتماعي كليس ، التكٌيف للحاجات اؼبتغَتة كاؼبتطٌورة لبلقتصاد

 . كبالتارل كانت بعيدة كمنفصلة عن النظاـ اإلنتاجي،االقتصادم

                                                           
1
 - Henni, A. Op.Cit. p.116. 


 . كليس فقط اؼبرتبطة بالتكنولوجيااخل...كالتعليممع اإلشارة أف تسمية معاىد تكنولوجية كانت تطلق حىت على تلك اؼبرتبطة بالصحة   

2
 - Oufriha, F.Z. Djeflat, A. Op.Cit. pp.64-65. 

3
 .91، مرجع سابق، ص أماؿ شوترم- 

4
- Berkane,Y. (2005-2006) : L’adéquation emploi- formation post-secondaire en Algérie. Thèse de Doctorat, 

Université de Sétif. p.204. 
5
 - Henni, A. Op.Cit. p.115, 118. 

6
 - Berkane, Y. Op.Cit. p.223. 
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 كاف فإف نظاـ التكوين ،من أجل التغلب على مشكل عدـ مبلئمة ـبرجات التكوين مع حاجات اؼبؤسسات من الكفاءاتك
 أعباء ؿ يف ربمٌ ، ؼبختلف الشركاء كاؼبستهدفُت، أكثرمشاركة حوؿ تتمحور 1، جديدةإسًتاتيجيةهبب أف يعمل من خبلؿ 

 الذم يبتلك اؽبياكل التعليمية كالتكوينية ككذلك رأس ماؿ بشرم كقاعدة ،التعاكف بُت القطاع العموميإف  .التكوين كالتمويل
يساىم يف إنعاش س   اليت سبتلك التجهيزات اغبديثة كاػبربة كاؼبهارات، كبُت اؼبؤسسات اػباصة،صناعية ربتاج إذل إنعاشها

 أقيمت شراكات بُت قد ك.قطاع التكوين عن طريق تبادؿ اػبربات، كتسهيل إجراء الًتبصات داخل تلك اؼبؤسسات
% 0.5فرضت الدكلة على اؼبؤسسات زبصيص ،كما مؤسسات التكوين كبعض اؼبؤسسات العمومية كاػباصة كحىت األجنبية

.  لتكوين كتدريب عماؽبا%0.5من الكتلة األجرية للتكوين اؼبستمر ك
 1998سنة  كيف    يف ربٌمل أعباء التكوينإشراكو من أجل 1991فتحت الدكلة التكوين اؼبهٍت للقطاع اػباص سنة 

 رفعت مسانبة للبحث عن مصادر أخرل للتمويل، حيث ،لتمهُت كالتكوين اؼبتواصلاأنشئ الصندكؽ الوطٍت لتطوير 
لتكوين ؿ من األجر اإلصبارل اؼبخٌصص %1 من األجر اإلصبارل اؼبخٌصص للتمهُت ك%1 إذلالقطاعات االقتصادية 

كالتكوين   يف منظومة الًتبية كبَتة اختبلالت، ظهر 1999 منذ سنة م، سيماكنتيجة تغٌَت التوجو االقتصاد .2اؼبتواصل
  3: من بينها،التشغيلك

 كبُت ىذه األخَتة كالوزارة اؼبكلفة بالتشغيل ، الًتبية كالتكوين اؼبهٍت من ناحيةٌبضعف آليات التنسيق كالتشاكر بُت كزار- 
 ؛من ناحية أخرل، فبا يصعب معرفة الطلب على التدريب كمتطلبات سوؽ العمل

ين كما ككيفا، ال سيما بفعل ظهور معايَت جديدة أدخلتها فركع معدـ توافق ـبرجات منظومة التكوين كالتعليم اؼبهن- 
 ؛اؼبتعددة اعبنسيات لسوؽ العمل الشركات
 العٌماؿ يتطلب إف إنشاء اآلالؼ من اؼبنشآت الصغَتة كاؼبتوسطة اػباصة اليت ليست ؽبا القدرة اؼبالية على تدريب -

 . اؼبؤىلةالعاملة اليد من هتا قصد تلبية حاجللقياـ بذلك،كجود نظاـ عمومي قوم 
  4:رتكز حوؿ ثبلث ؿباكرت ،2000 مع بداية ات جديدةشهد القطاع إصبلح :كما بعدىا 2000 المرحلة الرابعة -4    

 ؛اؼبهن اليدكية كخاصة البناء كالفبلحةك من خبلؿ اغبرؼ التقليدية ،إعادة التكوين اؼبهٍت إذل مساره األصلي- 
 ؛ اعبديد اؼببٍت على اؼبعرفةاالقتصادإدخاؿ كتعزيز مهن - 
.  اؼبوارد البشرية اػباصة بالقطاع كخاصة اؼبكوًنُتكإعادة تأىيلالتٌكفل بالتكوين - 

 جلسات التكوين كالتعليم اؼبهنيُت ؼبناقشة 2007 اؼبهنيُت خبلؿ شهر أفريل كيف ىذا اإلطار نظم قطاع التكوين كالتعليم
 اعبلسات الوطنية األكذل عناؼبنبثقة إف التوصيات .  مع صبيع شركاء النظاـ الوطٍت للتكوين كالتعليم اؼبهنيُت،كافة القضايا

اليت تضم ك  ، عباف تقنية متخٌصصة دبتابعة تنفيذىا كيلفت2007 أفريل 9،10، 8للتكوين كالتعليم اؼبهنيُت اؼبنعقدة أياـ 
. كل اؼبعنيُت كالشركاء يف النظاـ الوطٍت للتكوين كالتعليم اؼبهنيُت

 
 

                                                           
1
 - Berkane, Y. Op.Cit.  p. 227. 

2
 .127 ، مرجع سابق، ص أماؿ شوترم- 

3
 .موقعهاعلى كزارة التكوين كالتعليم اؼبهنيُت  - 

4
. اؼبرجع نفسو-  
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  1: تبنت اعبزائر طبسة أمباط من التكوين اؼبهٍت، ؾباؿ أكسع للتكوينضمافمن أجل : أنماط التكوين المهني: ثانيا
تكمل بفًتات تدريبية كتطبيقية يف سكالذم يكوف داخل اؼبؤسسة التكوينية طيلة فًتة التكوين، كم: التكوين اإلقامي- 

 ؛الوسط اؼبهٍت
 التكوين بالتناكب بُت اؼبؤسسة التكوينية كالوسط اؼبهٍت، حيث يكوف اؼبتٌدرب يف حالة مزاكلة حيث يكوف :التمهُت– 

يف عادل   ىدفو تسهيل عملية إدماج اؼبتكونُت ،ؼبهنتو اؼبستقبلية بشكل حقيقي، باإلضافة للمعارؼ النظرية اؼبرتبطة باؼبهنة
  ؛الشغل مباشرة

               كيهدؼ إذل تسهيل عملية اكتساب اؼبعارؼ اليت ال تتطلب ذبهيزات خاصة: التكوين اؼبهٍت عن بعد– 
 يهدؼ ىذا التكوين إذل توسيع دائرة التأىيل حىت بالنسبة للذين ال يبكنهم مزاكلة التكوين ،مع االستفادة من تربصات دكرية

 ؛(عماؿ، أك يقطنوف بأماكن بعيدة عن مراكز التكوين)بشكل مستمر 
 ؛ىدفو تلبية حاجة الراغبُت يف ربسُت اؼبستول: التكوين عن طريق الدركس اؼبسائية -
عامل، كإما أف يطلبو ىذا ؿيكوف ىذا التكوين يف إطار تطوير مستول اؼبهارات أك اؼبعارؼ اؼبهنية ؿ: التكوين اؼبستمر -

األخَت من أجل االستفادة من معارؼ جديدة كتنمية قدراتو اؼبهنية، كما تطلبو اؼبؤسسة ؼبواجهة اؼبستجدات التكنولوجية 
.  كمنو رفع القدرات اإلنتاجية كالتنافسية للمؤسسات،كاؼبعلوماتية

 : خبلؿ بعض اؼبؤشرات التاليةكاليت نقيسها من: تقييم الكفاءة الداخلية للتكوين المهني: ثالثا
بالتسجيل اإلرادم لؤلفراد الراغبُت  يف  يتميز التعليم كالتكوين اؼبهنيُت:  تطور عدد المتدربين حسب أنماط التكوين- 1

يعترب . اغبصوؿ على تأىيل مهٍت، كمنو يرتبط االلتحاؽ بتلك اؼبراكز بدرجة الثقة يف مستول التكوين كالتأىيل الذم تقدمو
: التكوين اإلقامي أكثر جذبا من التمهُت، كما يوضحو اعبدكؿ التارل

 طالب متدرب: الوحدة   2010-2000تطور عدد المسجلين بالتكوين المهني خالؿ الفترة : 5-4الجدكؿ 

 التكوين عن بعد التكوين اؼبسائي التمهُت التكوين اإلقامي البيانات

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

162.025 
187.413 
185.980 
171.043 
225.723 
223.758 
210.943 
176.052 
261.365 
261.117 
219.049 

113.141 
119.144 
120.165 
120.900 
170.968 
198.883 
202.579 
183.899 
262.460 
254.416 
246.570 

14.897 
16.610 
17.714 
16.636 
22.922 
23.874 
20.136 
21.179 
25.923 
25.112 
20.997 

13.501 
10.334 
14.938 
14.853 
13.771 
20.938 
29.866 
31.505 
34.204 
41.065 
34.897 

 Annuaire statistique de l’Algérie, N°28, p.145:                   المصدر

                                                           
1
 .104أماؿ شوترم، مرجع سابق، ص  - 
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 إذل 303.564 إذ انتقل العدد من ،2010ك 2000نبلحظ تطور ؾبموع اؼبسجلُت يف ـبتلف أمباط التكوين بُت سنة 
قبد أف أغلب اؼبتدربُت يتوجهوف إذل التكوين . سنويا% 6.5 متدرب،  كلكن دبعدؿ مبو ضعيف بلغ فقط 521.513

اإلقامي، إذ يصعب يف التمهُت اغبصوؿ على موافقة اؼبؤسسات كالورش لقبوؿ استقباؿ اؼبتدربُت، كما يظهر من اعبدكؿ 
 . اإلقباؿ على التكوين اؼبسائي كاؼبستمر للعماؿ كاؼبوظفُت ألجل ربسُت اؼبستول

:1توجد ثبلثة أنواع من مؤسسات التكوين: تطّور عدد مؤسسات التكوين- 2
 

 985 كيقدـ التكوين اغبريف كاؼبهٍت البسيط للتبلميذ دبستول اؼبتوسط، كقبد أف عددىا كبَت بلغ:  مركز التكوين اؼبهٍت-
  متدرب؛225.180بطاقة استيعابية  2010مركزا سنة 
الذم يقدـ مستول تكويٍت أعلى يف التخٌصصات التكنولوجية، كاليت تتطلب : اؼبعهد اؼبتخٌصص للتكوين اؼبهٍت - 

 قادرة 2010 سنة 118اؼبستول الثانوم، إذ سبنح شهادة تقٍت كتقٍت سامي، كقبد أف عددىا أقل من اؼبراكز األكذل، إذ بلغ 
  متدرب؛46.925على استقباؿ 

الذم يتخٌصص يف تكوين اؼبكونُت كربديد مسارات التكوين كإعداد الربامج، كىي معاىد : معهد التكوين اؼبهٍت - 
 . 2000 معاىد منذ سنة 6جهوية عددىا قليل جدا بلغ فقط 

 475 إذل 2002 سنة 672 يساىم القطاع اػباص أيضا يف تكوين اليد العاملة، كلكن تراجع عدد مؤسساتو من
 . يرجع ذلك إذل أف التكوين بتلك اؼبؤسسات باىظ التكاليف كبالتارل عدد الشهادات اليت يبنحها، 2010 مؤسسة سنة

يعترب اإلخفاؽ كالتخلي عن التكوين مؤشرا على عدـ جاذبيتو كأنبيتو يف ظل : اإلخفاؽ كالتخلي عن التكوين اإلقامي- 3
 : عدـ الزاميتو، كيبُت اعبدكؿ التارل ذلك
 2010-2001اإلخفاؽ كالتخلي عن التكوين اإلقامي خالؿ الفترة : 6-4الجدكؿ

 العدد اإلصبارل البيانات
عدد 

 الشهادات
 التخلي اإلخفاؽ

 % العدد % العدد
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

187.413 
185.980 
171.043 
225.723 
223.758 
210.943 
176.052 
261.365 
261.117 
219.049 

82.840 
81.983 
79.468 
90.718 
97.057 
98.635 
93.798 
84.453 
100498 
90.631 

4.831 
4.255 
3.574 
3.631 
5.022 
4.862 
3.488 
3.171 
4.456 
8.144 

2.57 
2.28 
2.08 
1.60 
2.24 
2.30 
1.98 
1.21 
1.70 
3.71 

24.309 
28.333 
24.309 
30.846 
38.128 
16.092 
14.988 
31.687 
40.184 
28.189 

12.97 
15.23 
14.21 
13.66 
17.03 

7.62 
8.51 

12.12 
15.38 
12.86 

  ONS, Annuaires statistiques de l’Algérie, N° 21(2005), 24(2008), 27(2011), 28(2012) :    المصدر
يبُت اعبدكؿ، كرغم التزايد اؼبستمر للمسجلُت، إالٌ أف نسبة التخلي عن التكوين اإلقامي كحده كانت مرتفعة كصلت 

من بُت األسباب اليت أدت إذل . 2009 ألف مسجل سنة 40، كبالنظر إذل العدد، قبده بلغ أكثر من 2005 سنة %17إذل 

                                                           

 .376 ص 1رقم  الرجوع إذل اؼبلحقؼبزيد من التفاصيل يبكن   

1
- Annuaires statistiques de l’Algérie, N° 21(2005), 24(2008), 27(2011), 28(2012). 
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  كإذا أخذنا يف االعتبار أف 1.منهم فقط ـبتصوف يف التكوين اؼبهٍت% 27.1ىذا الوضع، ىو ضعف تكوين اؼبكوًنُت، إذ أف 
 فإف الفرص الضائعة يف استثمار قدرات الشباب، األكثر قدرة  2، سنة19-15بُت  من الشباب % 9ال يبتص إالٌ القطاع 

 . على التعٌلم كالعمل، تصبح أكرب

 تطور نظاـ ككفاءة التعليم الجامعي : المطلب الثاني
يتوج التعليم العارل مراحل التعليم السابقة، فإذا كاف التعليم العاـ يضمن اكتساب اؼبعارؼ كاؼبهارات األكذل، فإف  

حاكلت . التعليم العارل يوجو الطالب كبو اكتساب اؼبعارؼ اؼبتخٌصصة، كاليت تنعكس على القطاع اإلنتاجي بشكل مباشر
الفرع )اعبزائر منذ االستقبلؿ ربط التعليم العارل دبتطلبات الصناعة الوطنية، كيتضح ذلك من خبلؿ اؼبراحل اليت مٌر  هبا 

 .، الذم يعترب من مؤشرات انتشار التكنولوجية(الفرع الثاني)ككذلك ربسُت مستول ربصيل الطلبة  (األكؿ

 نظاـ التعليم الجامعي مراحل: الفرع األكؿ
 :من أجل ربقيق أىداؼ التعليم العارل فإف النظاـ مٌر بأربعة مراحل ىي

ىي جامعة ، كرثت اعبزائر بعد االستقبلؿ جامعة كحيدة :كضع قواعد الجامعة الوطنية 1969-1962 المرحلة األكلى -1 
، كلية اآلداب كالعلـو االجتماعية، كلية اغبقوؽ كالعلـو :  كاليت كانت تضم أربع كليات ىي،اعبزائر كلية الطب، كلية العلـو

 1966ٍب أنشئت جامعة كىراف سنة  . معهدا، كثبلث مراكز جامعية، كأربع مدارس عليا كمرصدا فلكيا19، كاالقتصادية
كلية اغبقوؽ كالعلـو االقتصادية، كلية اآلداب، كلية العلـو ككلية الطب، كجامعة قسنطينة : كاليت كانت تضم أربع كليات ىي

أما .  كاليت كانت تضم اؼبدرسة الوطنية للطب، اؼبعهد العلمي، معهد الدراسات القانونية كاؼبعهد األديب اعبامعي1967سنة 
ليسانس، الدراسات اؼبعمقة دكتوراه درجة ثالثة، دكتوراه )النظاـ البيداغوجي فكاف مطابقا للنظاـ البيداغوجي الفرنسي 

  3.(دكلة
ـ بدأت ىذه اؼبرحلة بإنشاء كزارة التعلي: بدء تنفيذ أكؿ إصالح لنظاـ التعليم العالي 1984-1970 المرحلة الثانية -2 

 ٍب تدعيمو كتصحيحو عن طريق كضع اػبريطة ،بعد أف كانت تابعة لوزارة الًتبية الوطنية 1970العارل كالبحث العلمي سنة 
 . 1984، كربديثها سنة 1982اعبامعية 
ارتبطت أىداؼ التنمية اؼبرتكزة على الصناعات الثقيلة بإطبلؽ أكذل : 1984-1971 إلصالحاتؿاإلنجازات األكلى - أ

إف . "على المعرفة اقتصاد كطني مبني " بناء  إذلل يف ؾبملهاع كاليت كانت تس،1971إصبلحات نظاـ التعليم كالتكوين سنة 
 4:نبا سبحورت حوؿ ىدفُتسياسة التنمية اؼبرتكزة على التصنيع 

ألجل خلق  ،(احملركقات، اؼبناجم، اغبديد، كغَتىا)  كاؼباليةيتعلق حبشد اؼبوارد اؼبادية: يف األجل القصَت كاؼبتوسط -
  ؛يتمكن من خلق فركع إنتاجية أمامية كخلفية داخل كل االقتصادجهاز إنتاجي صناعي 

 .القادرة على ربقيق اؽبدؼ السابق البشرية،يتعلق حبشد اؼبوارد  :الطويليف األجل  -

                                                           
1
- Unesco et B.I.E, Données mondiales de l’éducation. Op.Cit. 

2
 - Berkane, Y. Op.Cit. p.211. 

3
 .93بوطيبة فيصل، مرجع سابق، ص - 

4 - Khaoua, N. (2008) « L’Entreprise, l’université et le marché du travail en Algérie : tentative d’analyse ». Revue du 

Chercheur,  N°6, Université de Ouargla, pp.9-18. 



      2012 - 1962                            تحليل تنمية القدرات التنافسية لالقتصاد الجزائرم للفترة                     لفصل الرابع          ا

223 
 

   فاالعتماد على التصنيع خلق حاجات كبَتة من اإلطارات،ماشى مع متطلبات التنميةت اإلصبلحات لتتلكجاءت ؼ
  كزير التعليم العارل كالبحث العلمي سنةإعبلف  ؿبددة، حسبكبالتارل كيجهت اعبامعة كالتعليم العارل لتحقيق أىداؼ كمهاـ 

 كال موارد بشرية مؤىلة تساىم يف التنمية الصناعية     حشد ؾبموع الطاقات الكامنة للجامعة ألجل تكوين "كىي  ،1971
كعليو فإف الربامج ، " هبب االستجابة لكل اؼبتطلبات القطاعية،  بلهبب أف يقتصر فقط تكوين إطارات بطريقة كبلسيكية

كمنو ظهر توٌجو جديد من التكوين ألجل ربقيق  ".1 تفرضها اعبامعة، كإمبا تفرضها حاجات اجملتمع هبب أفالتعليمية ال
  2:ىي ارتكز على أربعة ؿباكر ،متطلبات التنمية

 ألجل ربقيق تنويع  ،التجديد البيداغوجي عن طريق ذبديد ؿبتول برامج التكوين كربطها باعبانب التطبيقي  -
شهادة  التكنولوجيا داخل اعبامعة، كمنو ظهور شهادات جديدة، شهادة مهندس كاؼبهنية، كتطوير التعليمكضماف التخٌصص، 

  ؛ كليسانس تعليم ا العليالدراسات
 ؛ كالتطبيقيةاؼبوجهةتدعيم الدراسة باألعماؿ - 
 حىت يبكن تكوين أكرب قدر من اإلطارات ، لتسهيل التحاؽ أكرب عدد فبكن من الشبابعدد اعبامعاتتكثيف - 

 ،العالية اليت وبتاجها االقتصاد الوطٍت
يف ميداف   إذل اؼبعاىد اؼبتخٌصصة، اليت تضم عدة علـو يف نفس الوقت،إعادة تنظيم ىياكل اعبامعة من الكليات- 

 .ؿبور حولو التخٌصصات اؼبرتبطة بوت ت،علمي معُت
أنو ال هبب أف يقتصر دكر اعبامعة على تكوين الطلبة فقط يف اجملاؿ " يف ذات الوقت  العارل يؤكد كزير التعليمكمع ذلك 

التقٍت كاكتساب اؼبهارات باؽبدؼ اؼبهٍت كالوظيفي، كلكن هبب تكوين طلبة قادرين على إهباد مكانة يف أنشطة البحث 
ألجل مواجهة االحتياجات الكبَتة كبشكل . "نظاـ جامعي جزائرم للبحث" أكذل ؿباكالت كضع  فكانت3،"كخلق األفكار

التعليم يف اؼبعاىد اؼبتخٌصصة اؼبرتبطة بكل قطاع من  نظاـ  مع نظاـ التعليم اعبامعي،باؼبوازاة  ظهر،سريع لعملية التصنيع
ت ـبتلف القطاعات معاىدىا التكنولوجية أأنش .(اخل...اإللكًتكنيكاحملركقات، اؼبناجم، اؼبيكانيكا، ) 4قطاعات الصناعة

تقنيُت سامُت   لتكوين اإلطارات ذات اؼبستول اؼبتوسط، قصَت اؼبدل فيهاتكويناؿغالبا ما يكوف كاليت تقٍت اؿتوجو اؿ ذات
يف استقطاب   اؼبعاىد تنافس اعبامعة تلككأصبحت  ،كفاءة اليد العاملة اإلدارية كالتقنيةؿ  ضمانا،كمهندسُت تطبيقيُت

 . الطلبة
 5،تعريب لغة التعليم، اؽبيئة التدريسية، جزأرة ديبقراطية االلتحاؽ باعبامعةقامت إصبلحات التعليم العارل على مبادئ 

 :كاليت توٌسعت إذل إصبلحات التعليم العاـ
 .حيث ساىم يف توٌسع التعليم اعبامعي يف كل سنة: ديبقراطية االلتحاؽ باعبامعةؾبانية ك- 
أغلب األساتذة اعبامعيُت جزائريوف مكونُت يف ـبتلف  كاف  85/86الدراسية  حيث أنو خبلؿ السنة :اعبزأرة - 

 بعدد كبَت من األساتذة غَت الدائمُت كغَت كلكن استعانت اعبامعةكل األساتذة  جزائريوف، أصبح  1990 كمع سنة ،العلـو

                                                           
1
 - Henni, A. Op.Cit. p.40.\ 

2
 - M.E.S.R.S. (2013) : L’enseignement  supérieur et la recherche scientifique en Algérie 50 années aux services du 

développement 1962-2012.  p.24.   www.mesrs.dz/documents/12221 

3
 -  Henni, A. Op.Cit, p.48. 

4
 -  Khaoua, N. Op.Cit. 

5
 - Ibid. 

http://www.mesrs.dz/documents/12221
http://www.mesrs.dz/documents/12221
http://www.mesrs.dz/documents/12221
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 فبا   من ؾبموع األساتذة الدائمُت%60 كصلت نسبتهم إذل (كمؤقتُتأساتذة مشاركوف )ؤىلُت لوظيفة التعليم العارل ادل
 .أضعف جودة التكوين كمنو إفقاد اؼبورد البشرم صفة رأس اؼباؿ البشرم

 حيث أصبحت معظم الفركع كالتخٌصصات تدرس باللغة العربية، يف حُت أف اؼبؤسسات ال تزاؿ تعمل :التعريب - 
.  فبا زاد عدـ التوافق بُت ـبرجات اعبامعة كمتطلبات سوؽ العمل،كتسَت باللغة الفرنسية

 بعض اإلجراءات لتقوية كترشيد ازبذت الدكلة ،مع بداية الثمانينات :1984-1982 كضع الخريطة الجامعية  -ب
 1 : اإلجراءاتتلك هبدؼ ضماف أفضل توافق بُت التعليم العارل كحاجات االقتصاد الوطٍت، من بُت ،التعليم العارل

الفركع كقطاعات احتياجات لتكوين اإلطارات حسب   األىداؼ الكمية(كألكؿ مرة)د مربد :اإلجراء األكؿ- 
 ؛ كىو ما أعطى شكل اػبريطة اعبامعية، التكنولوجييف اجملاؿاإلنتاج السنوم لئلطارات خاصة ب كالذم ييًتجم ،األنشطة

" العلـو"توجو الطلبة يف الثانوم كبو ؼىو نظاـ توجيو الطلبة اعبدد كبو ـبتلف التخٌصصات، ك :اإلجراء الثاني -
 ، كعليو فإف أكؿ خريطة جامعية دل ربقق أىدافهاؽبذا كبو التعليم كالفركع األدبية يف اعبامعة، يتوجهوف   هبعلهم"اآلداب"ك

  . كاؼبوازنة بُت التخٌصصات العلمية كاإلنسانية نظاـ توجيو الطلبةبتعديل 1984سنة اػبريطة اعبديدة كيضعت 
عن    ليتوافق مع التغيَتات االجتماعية كاالقتصادية للمجتمع  : تقوية كترشيد نظاـ التعليم، التسعينيات،المرحلة الثالثة- 3

ؾبموع األطر  القانوف  إذ ػبص. لتعليم العارلا كالذم يتضمن قانوف توجيو 1999،2سنة  (05-99)طريق القانوف رقم 
 نظاـ التعليم العارل كحدد األىداؼ  سَت أسس القانوف أقركما.  كأعطى ؽبا نسق اجملموعة الواحدة،التنظيمية منذ االستقبلؿ
. كالتكوين اؼبتواصل يف ـبتلف مستويات التكوين لباالطقانوف ذ، ككذلك ا قانوف األستبإحداثاليت هبب الوصل إليها، 

.  كعلى الركابط اليت هبب أف تيطىور مع اؽبيئات الوطنية كالدكلية، على العبلقة بُت التعليم كالبحثأكدأيضا 
كضع نظاـ بعرؼ نظاـ التعليم يف تنظيمو تعديبل جوىريا  :د.ـ. كضع النظاـ العالمي نظاـ ؿ، األلفينيات،المرحلة الرابعة- 4

فنظاـ  . ليسانس، ماسًت، دكتوراه كل تدرج لو شهادتو مستويات، كالذم يرتكز على ثبلثة ،2005 -2004د سنة .ـ.ؿ
 3: يهدؼ إذلالتعليم اعبديد

 سبكُت اعبامعة من أف تصبح قطبا لئلشعاع الثقايف كالعلمي على الصعيدين الوطٍت كالدكرل؛ - 
 إشراؾ اعبامعة اعبزائرية يف التنمية اؼبستدامة للببلد؛ - 
 اؼبوائمة بُت متطلبات التعليم العارل كاؼبتطلبات الضركرية لضماف تكوين نوعي؛- 
 ربط اعبامعة بالفضاء العاؼبي كالتفتح أكثر على التطورات العاؼبية، خاصة اؼبتعلقة منها بالعلـو كالتكنولوجيا؛- 
 . تشجيع التبادؿ كالتعاكف الدكليُت- 

الكفاءات العلمية من  السوؽ ةأم حاجتوافق ـبرجاتو مع متطلبات التوظيف،  يأخذ ىذا التكوين يف جوىره  
 4 كبرامج التكوين  التخٌصصاتباقًتاحاؼبكونة من األساتذة يف التخٌصص   فرؽ التكوين أك كحدات التكوينتقـو .كالتقنية

يهدؼ التكوين .  كأيضا كبو إمكانية إقامة مشركعو الفردم،بطريقة أفضل كبو السوؽك تسمح بتوجيو الطالب تدرهبيا كاليت

                                                           
1
 - M.E.S.R.S. Op.Cit. p.26. 

2
 -Ibid. p.27. 

3
 جامعة اؼبدية، ."الجامعة كالتشغيل، االستشراؼ، الرىانات كالمحك" اؼبلتقى الدكرل حوؿ ".نظاـ التعليم العالي كرىانات الجودة "(2013)الوايف الطيب -  
 . ديسمرب5ك4

4
- M.E.S.R.S. Op.Cit. p.29. 
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من خبلؿ استعماؿ الوسائل التكنولوجية يف التكوين، ككذا إقامة شبكة  1إذل إحداث تغيَت نوعي على مستول الوسائل،
معلوماتية داخلية كالربط بشبكة االنًتنيت لتمكُت األساتذة كالطلبة من االتصاؿ باعبامعات كمراكز البحث     على مستول 

 2: ىيئتُت لتقييم التعليم العارل كالبحث العلمي(2010سنة )ما يبيز التعديبلت اعبديدة ىو إنشاء . العادل
 العارل ككضعنشطة مؤسسات التعليم أ مهمتها التقييم اؼبستمر جملموع :كطنية لتقييم مؤسسات التعليم العارلاؿجنة الل- 

 .نظاـ مرجعي كمعيارم لتحليل فعالية تلك اؼبؤسسات من كجهة نظر فعاليتها الداخلية كاػبارجية
 مهمتو تقييم االسًتاتيجيات كالوسائل يف إطار السياسة :اجمللس الوطٍت لتقييم البحث العلمي كتطوير التكنولوجيا- 

يف     كاؼبسانبة يف ربليل تطور النظاـ الوطٍت للبحث كاقًتاح إجراءات كتدابَت،الوطنية للبحث العلمي كالتطوير التكنولوجي
   .إطار التنافسية العلمية الدكلية

 نظاـ التعليم الجامعيمؤشرات كفاءة : لفرع الثانيا
يسمح التخٌصص اعبامعي . يدمج التعليم اعبامعي اؼبعارؼ اؼبكتسبة من اؼبراحل السابقة، كيوجهها كبو التخٌصص

بتحديد التوجهات اؼبهنية اؼبستقبلية، كمنو ربديد اؼبعارؼ كالكفاءات اؼبطلوبة، كؽبذا فإف كفاءة االرتباط بُت احتياجات 
كلقياس الكفاءة الداخلية للنظاـ اعبامعي نستعمل . القطاع اإلنتاجي كالنظاـ التعليمي تقاس خاصة دبخرجات التعليم اعبامعي

 :اؼبؤشرات التالية
الكم، كبغض النظر  كىي اؼبؤشرات اليت تقيس تطٌور التعليم من حيث: المؤشرات الكمية لكفاءة التعليم الجامعي: أكال

 :عن تطٌور اؼبستول التعليمي، كتتمثل فيما يلي
ىدفت اعبزائر منذ االستقبلؿ إذل تعميم التعليم، كتوسيع  : كعدد الشهادات تطور عدد الطلبة المسجلين في التدرج-1

قاعدة اؼبتعلمُت الذين سيسانبوف يف ربقيق النهضة االقتصادية للببلد، كيوضح عدد الشهادات، عدد الطلبة الذين سبٌكنوا من 
إكماؿ دراستهم اعبامعية، كبالتارل إمكانية االستفادة منهم يف اجملاؿ العملي، كقد تطٌور عدد الطلبة اؼبنتسبُت  إذل اعبامعة 

 : كعدد الشهادات بشكل متزايد كما يظهره اعبدكؿ التارل
 10/11 - 62/63تطور عدد الطلبة السجلين في الجامعة للفترة : 7-4الجدكؿ

 2010/11 2009/10 99/2000 89/90 79/80 69/70 62/63 السنة الدراسية

 1.077.945 1.034.313 407.995 181.350 57.445 12.243 *2.725العدد اؼبسجل يف التدرج 

 246.400 199.767 52.804 22.917 6.963 759 93 عدد الشهادات

 . أكريب2061 منها (*)      p.36, 47. M.R.S.E.S. Op.Cit.  :                     المصدر

 من ألفُت طالب 10/11 ك 62/63من اؼبنطقي أف يتطٌور عدد الطلبة خبلؿ فًتة طبسوف سنة، إذ ارتفع العدد بُت 
 كىو معدؿ مهم يؤكد اعبهد ،%800 مرة، كبعدؿ مبو سنوم يقارب 400إذل أكثر من مليوف طالب، أم تضاعف بػػػػػػػػػػػػػ 

كىو   طالب،3.000 نسمة بلغ حوارل 100.000مقارنة بعدد السكاف، فإف عدد الطلبة لكل . اؼببذكؿ يف ربقيق اؽبدؼ
                                                           

1
 الواقع كالمستجدات اؿ-الجامعة في تنمية الموارد البشريةدكر  "(2013) سبلرل بوبكر-  

 .اؼبلتقى السابق". حاصلة في سوؽ العمل
2
 - M.E.S.R.S. Op.Cit. p.56. 


 .مليوف نسمة 38 حوارل كاف 2011على أساس أف عدد سكاف اعبزائر سنة  ؿبسوبة  



      2012 - 1962                            تحليل تنمية القدرات التنافسية لالقتصاد الجزائرم للفترة                     لفصل الرابع          ا

226 
 

  الطلبة يؤدم إذل ارتفاع عددإف . طالب4.800ك 3.000 كالذم يبلغ بُت ،معدؿ ضعيف مقارنة  دبتوسط الدكؿ اؼبتوسطية
 .  مليوف شهادة جامعية خبلؿ الفًتة السابقة2حيث سجلت اعبزائر زيادة الشهادات العليا، 

من أجل استيعاب األعداد اؼبتزايدة للطلبة كاف ال بد من توفَت اؽبياكل :  تطّور عدد مؤسسات التعليم الجامعي-2
 قطاع التعليم ضم. البيداغوجية، كقد ارتفع عدد اؼبؤسسات اعبامعية إذل أف أصبح يف كل مدينة تقريبا جامعة أك مركزا جامعيا

، عليا مدارس 4 ككطنية معاىد 6 ككطنية مدراس 6 كجامعيا مركزا 13 كجامعة 27 منها ،2006 مؤسسة سنة 57 العارل
 ارتفع العدد سنة. 1980سنة  19 ك1970 سنة مؤسسات 6 فقط كانت أف بعد، جامعية مدينة 38 الشبكة كتغطي
 مراكز جامعية ارتقت إذل تصنيف 8 ك جامعة 47 منها ، كالية48 مؤسسة تعليم عارل موزعة على 90  ىناؾأصبح ك2012
  1. مدرسة كطنية عليا18 مراكز جامعية، 10جامعة 
 مستول  (اغباصلُت على األقل على شهادة ماجستَت)يضمن توفر األساتذة الدائموف : تطّور عدد األساتذة الدائمين-3

 نتيجة ؽبجرة عدد كبَت من 99-90تكويٍت أفضل من األساتذة اؼبؤقتُت، الذين استعانت هبم اعبامعة خبلؿ العشرية 
 : كيظهر اعبدكؿ التارل تطٌور عدد األساتذة.األساتذة

 10/11 - 62/63تطّور عدد األساتذة الدائمين للفترة : 8-4الجدكؿ  

 10/11 09/10 99/00 89/90 79/80 69/70 62/63 السنة الدراسية

 40.140 37.688 17.460 14.536 7.497 842 298 عدد األساتذة الدائموف

 p.56. M.R.S.E.S. Op.Cit.                 :    المصدر

 األكثر 1979-1970إذ تعترب الفًتة .  ألف، كدبعدؿ تطٌور مرتفع40 إذل أكثر من 298لقد ارتفع عدد األساتذة من 
، كما  تضاعف بأكثر من 69-62 عن الفًتة %800 أستاذا جديدا كدبعدؿ زياد حوارل 6.655بػػػػػػػػ  توظيفا لؤلساتذة

بعد أف زاد خبلؿ العشرية اليت قبلها فقط  بػػػػػػػػػػػػ  تعويضا للفاقد من األساتذة، 2009-2000 خبلؿ الفًتة 115%
 . كيتبع عدد األساتذة تطٌور عدد الطلبة لضماف كفاية التأطَت.20.11%
              مقارنة اإلنفاؽ يعرٌب اإلنفاؽ عن األنبية اليت توليها الدكلة للقطاع، فب: تطّور اإلنفاؽ على التعليم الجامعي- 4

 : كمن حيث اغبجم فإف اعبدكؿ اؼبوارل يوضح ذلك2،زارة التعليم العارل اؼبرتبة اػبامسةكربتل الوزارات، على باقي 
 %: الوحدة    2010 – 1971تطور اإلنفاؽ على التعليم العالي للفترة : 9-4الجدكؿ

 2010 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1971 السنة

نسبة من ميزانية 
 التسيَت للدكلة

2.81 3.17 5.38 4.31 6.04 3.85 4.00 6.53 6.11 

 .75رسالة ماجستَت، جامعة باتنة، ص. دكر جودة التعليم العالي في تعزيز النمو االقتصادم، دراسة حالة الجزائر: (2010-2009)ضبزة مرداسي : المصدر

                                                           
1
 - M.E.S.R.S. Op.Cit. p.66 ; et  M’heni, H. Op.cit.p.27. 

2
 .170ؿبمد دىاف، مرجع سابق، ص   - 
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ارتفعت نسبة اإلنفاؽ على التعليم العارل من ميزانية الدكلة للتسيَت بشكل مهم ابتداء من السبعينات، كلكنها  البفضت 
 كدل تعرؼ النسبة ارتفاعا إالٌ مع سنة ،ما كانت تعانيو اعبزائر من ضعف يف اإلمكانيات اؼبالية بسبب يف منتصف التسعينات،

 سنة %25.8 إذل 2000سنة  %21.8ارتفعت حصة التعليم العارل من . ارتفعت اؼبوارد اؼبالية من جديد  عندما2000
 مليار دينار خبلؿ 439 مليار دينار  إذل 223 من اؼبيزانية الكلية للتعليم اليت زادت من 2006 سنة %33.2 ٍب إذل 2003

 ٍب 1999-1973خبلؿ الفًتة  %1 احمللي اإلصبارل أقل من مثلت اؼبيزانية الكلية للتعليم العارل من الناتج .1نفس الفًتة
     2007.2 سنة % 1.82ك 2006سنة %2.71 ك2004-2000 للفًتة % 1.63أصبحت 

 تؤكد اؼبؤشرات الكمية السابقة على اىتماـ اعبزائر بالتعليم العارل من حيث توفَت اإلمكانيات الضركرية، كاليت 
 فهل تعكس اؼبؤشرات النوعية نفس االىتماـ؟  . انعكست على زيادة االلتحاؽ باعبامعة كمنو زيادة عدد الشهادات

كمنو مدل ، على اؼبستول التكويٍت كىي اؼبؤشرات اليت تدؿ نسبيا: المؤشرات النوعية لكفاءة التعليم الجامعي: ثانيا
 :التوافق بُت توفَت اإلمكانيات اؼبادية كالبيداغوجية كاؼبستول التعليمي اؼبتحقق، تتمثل تلك اؼبؤشرات فيما يلي

كيعرٌب عن اؼبسجلُت يف اعبامعة نسبة إذل عدد السكاف الذين ىم يف سن التعليم العارل كمع : معّدؿ االلتحاؽ بالجامعة- 1
:   فبن وبصلوف على شهادة البكالوريا يلتحقوف بالتعليم اعبامعي، فإف نسب االلتحاؽ تعترب ضعيفة%97 أف حوارل

 2012-2003تطور معدؿ االلتحاؽ بالجامعة للفترة : 10-4الجدكؿ

 2012 2011 2010 2009 2007 2006 2005 2004 2003 البيانات

 31.5 30.3 28.8 28.6 22.3 20.2 19.8 18.2 17.7 معدؿ االلتحاؽ

 Institut de statistique de l’UNESCO, 2014:                                      المصدر

سنة  %31.5 إذل 2003 سنة %17.7من  لقد عرؼ معٌدؿ االلتحاؽ بالتعليم العارل ربسنا كبَتا، حيث انتقل
قلة عدد  تفٌسر. كلكن عند مقارنة معٌدؿ التمدرس يف الطور االبتدائي كمعٌدؿ التسرب، تعترب ىذه النسب ضعيفة. 2012

التبلميذ الذين يكملوف مسارىم التعليمي، بضعف نسب النجاح يف شهادٌب اؼبتوسط كالبكالوريا، كمنو فإف مردكد اإلنفاؽ 
مثل  2012-2003عند مقارنتها بدكؿ فباثلة للفًتة  أكثر كيظهر ضعف النسب السابقة. على التعليم العاـ كاف ضعيفا

 كاؼبغرب (%29) كلكنها تعترب أفضل من مصر،(%35) كتونس(%40) كاألردف(%46) كلبناف (%51)السعودية 
  3.(%12) كقطر (%16)كعيماف

إذ كلما كانت النسبة أقل كلما حىٌسن ذلك مستول ، كيقيس عدد الطلبة إذل عدد األساتذة :تطور معّدؿ التأطير -2
: االستيعاب لدل الطلبة، كىو ما يبينو اعبدكؿ التارل

 

 

                                                           
1
 - Banque Mondiale (2007). Op.Cit. p.138. 

2
 .101فيصل بوطيبة، مرجع سابق، ص -  

3
 .192-191، مرجع سابق، ص(2013)تقرير التنمية البشرية -  
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 10/11 - 62/63تطّور معدؿ التأطير للفترة : 11-4الجدكؿ

 2010/11 2009/10 99/2000 89/90 79/80 69/70 62/63 السنة الدراسية

 27 27 23 12 8 15 9 معدؿ التأطَت

 p. 59. M.R.S.E.S. Op.Cit.                                                            :المصدر
يعكس تزايد  معٌدؿ التأطَت، عدـ التناسب بُت زيادة عدد الطلبة كعدد األساتذة ، كيرجع ذلك إذل ضعف التوجو 

.  ( طالب20)كتونس ( طالب18)كيعترب اؼبعدؿ ضعيفا خاصة إذا ما قورف بدكؿ أخرل مثل اؼبغرب . كبو الدراسات العليا
 كىو ما يعكس قلة 1.طالب 68.4 طالب، كلكل أستاذ ؿباضر 430.8كيصل معدؿ التأطَت لكل أستاذ للتعليم العارل 

 .األساتذة ذكم الكفاءات العالية
 (عدد الشهادات )إف اإلنفاؽ على التعليم العارل يف اعبزائر يعترب غَت كفء، ما داـ أف ـبرجاتو :تكلفة التعليم- 3

كتقاس تكلفة الشهادة  مقارنة بالناتج احمللي اإلصبارل . ضعيفة مقارنة حبجم اإلنفاؽ عليو، ككذلك اإلمكانيات اؼبسخرة لو
  فهي تعترب مرتفعة مقارنة بدكؿ ذات 2010 سنة %594كرغم أهنا ربسنت إذل  2000 سنة %681للفرد، حيث بلغت 

 من الناتج احمللي للفرد، أك مصر حيث تبلغ %203مستول متقارب من الدخل، مثل تونس اليت تعترب فيها تكلفة الشهادة 
، كلكن تعترب أفضل من اؼبغرب الذم تعترب فيو كفاءة اإلنفاؽ على الشهادات عالية جدا كصلت            %180النسبة 

 2. فقط%40،  بينما تبلغ تكلفة الشهادة يف دكؿ منظمة التعاكف االقتصادم 2000 سنة %1053إذل 
يضمن التعليم التكنولوجي القدرة على استيعاب التكنولوجيات اؼبستوردة  :التوّجو نحو التخّصصات التكنولوجية- 4

ككذلك تنمية القدرات التكنولوجية الوطنية، كيعترب التوٌجو كبو التخٌصصات التكنولوجية مؤشرا على االىتماـ بالتكنولوجيا 
 :كيوضح اعبدكؿ اؼبوارل الشعب األكثر جاذبية للطلبة. نفسها

 10/11 - 62/63توزيع نسبة الطلبة على التخّصصات األساسية للفترة : 12-4الجدكؿ

 2010/11 2009/10 99/2000 89/90 79/80 69/70 62/63 البيانات
 22 19 30 47 29 24 27 العلـو التكنولوجية

 8 8 7 7 16 1 -- علـو اغبياة كاألرض
 5 5 10 16 16 31 28 العلـو الطبية كالبيطرية

 65 68 53 30 39 44 45 العلـو اإلنسانية
 100 100 100 100 100 100 100 اجملمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع
 p. 47. M.R.S.E.S. Op.Cit. :            المصدر

، كالذم ال يبكن أف يتحقق إالٌ  ارتبط االستقبلؿ بالولوج إذل التكنولوجيا اؼبتطورة،1962منذ البداية كيف ميثاؽ طرابلس 
 حيث ارتفعت نسبة 3،الثمانيناتبداية إالٌ مع  دل يتجسد ذلك. بتدعيم الفركع التكنولوجية ضمن التخٌصصات اعبامعية

فخبلؿ . %29 ك%27 بعد أف كانت بُت %47 إذل 89/90الطلبة اؼبسجلُت يف الفركع التكنولوجية خبلؿ السنة الدراسية 
 من الطلبة مكٌونُت للتعليم كللصحة كليس للقطاع اإلنتاجي، كيعود السبب يف توجو الطلبة كبو %60 كاف 87-62الفًتة 

                                                           
1
 - Banque Mondiale (2007). Op.Cit. p.139. 

2
 - Nabni (2014) : Cinquantenaire de l’indépendance: Enseignements et vision pour l’Algérie de 2020. Rapport, p.136. 

3
 - Henni, A. Op.Cit, p.106. 
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الفركع اإلنسانية كاالجتماعية، أهنا تٌسهل اندماجهم يف سوؽ العمل خاصة يف التعليم، يف حُت يواجو اؼبهندسوف صعوبة 
  1.أكرب يف االندماج

 على التحٌكم يف التكنولوجيات اغبديثة التقنيُت كاؼبهندسُتعدـ قدرة  (خبلؿ سنوات الثمانينات)كيؤكد الصناعيوف 
عزكؼ فبا انعكس على ارتفاع نسبة البطالة بينهم، كالذم أدل  إذل  2كإحداث التغيَت كاإلبداع داخل الوحدات الصناعية،

كلن ىبدـ ذلك الوضع بناء . كبالتارل البفاض نسبة اؼبسجلُت يف الفركع التكنولوجية من جديدالطلبة عن الفركع التكنولوجية 
  3. التكنولوجياكاكتسابؽ االرتباط بُت التعليم م ربقتنجح يف  دلاعبزائركما أف ، القدرات التكنولوجية كبالتارل تنافسية البلد

يستهدؼ الطلبة الذين يكملوف تعليمهم ما بعد التدرج، التدريس  : تطّور عدد الطلبة في التكوين ما بعد التدرج-5
اعبامعي كالبحث العلمي، فبا وبسن من كفاءة التأطَت ككذلك يوٌسع أفاؽ البحث العلمي مستقببلن، كاعبدكؿ التارل يوضح 

: تطور نسبة الطلبة اؼبسجلُت يف الدراسات العليا
 10/11 - 62/63تطور نسبة الطلبة المسجلين في ما بعد التدرج للفترة :13-4الجدكؿ

 2010/11 2009/10 1999/00 1989/90 1979/80 1969/70 1962/63 البيانات

 1.138.562 1.093.288 428.841 195.317 61.410 12.560 2.881 العدد اإلصبارل للطلبة

 يف اؼبسجلوفعدد الطلبة 
ما بعد التدرج 

156 317 3.965 13.967 20.846 58.975 60.617 

 5.32 5.39 4.86 7.15 6.45 2.52 5.41 نسبػػة إذل اجملموع

 p. 36. M.R.S.E.S. Op.Cit. :      المصدر

        مع 2000ما ييبلحظ من اعبدكؿ زيادة عدد الطلبة اؼبسجلُت يف الدراسات العليا بشكل كبَت بداية من سنة 
كإذا . أف نسبتهم إذل ؾبموع الطلبة كانت مستقرة خبلؿ كل الفًتة، كينعكس ذلك على عدد األساتذة كالباحثُت مستقببل

أستاذا للتعليم العارل،  3.186، منهم 2011افًتضتا أف كل أستاذ ىو باحث، فإف عددىم أصبح أكثر من أربعوف ألف سنة 
.  أستاذا ؿباضرا، كمع ذلك يبقى العدد ضعيف مقارنة بعدد الطلبة، كىو ما أكده معٌدؿ التأطَت7.652ك

 

 

 

 

 
                                                           
1
 -Mancer, I. (2011-2012) « L’entreprise algérienne et l’innovation: un essai d’analysa ». Les cahiers du Cread,              

N° 98-99, pp. 31-48. 
2
- Henni, A. Op.Cit, p.44. 

3
 - Djeflat, A. (2012) « L’Algérie, du transfert de technologie à l’économie du savoir et de l’innovation : trajectoire et 

perspectives ». Les cahiers du Cread, N° 100, pp. 71-94. 
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 الكفاءة الخارجية لمخرجات نظاـ التعليم كالتكوين : ب الثالثؿلمطا
يرتبط النمو االقتصادم كالقدرات التنافسية باؼبستول التعليمي للمجتمع، ؽبذا تسعى صبيع الدكؿ إذل توفَت التعليم 

إف بناء القدرات التنافسية من خبلؿ التعليم لن يكوف إالٌ بالتفاعل اإلهبايب بُت ـبرجاتو كبُت القطاع . ألكرب عدد من أفراده
كوبدث ذلك التفاعل عندما ييدمج كيثمن ىذا األخَت األفراد األكثر تعليما يف اجملتمع، حبيث يسانبوف يف رفع . اإلنتاجي

 كاليت تقاس باؼبستول التعليمي لكل أفراد اجملتمع مستول األداء كمنو ربسُت اإلنتاجية، أك ما ييعرب عنو بالكفاءة اػبارجية،
. (الفرع الثاني) التكوين كالنظاـ اإلنتاجي- ككذلك بالتفاعل بُت التعليم (الفرع األكؿ)

 تطور المستول التعليمي للمجتمع : الفرع األكؿ
إذا دل يساىم التعليم يف تكوين أفراد ذكم كفاءات عالية، فهو يسمح على األقل يف رفع اؼبستول اؼبعريف للمجتمع، إذ 

يكوف لؤلفراد اؼبتعلمُت، كإف كاف تعليما متوسطا، القدرة على االستيعاب كمنو اكتساب اؼبعارؼ الضمنية حىت كإف كانت 
 .يقاس اؼبستول التعليمي للمجتمع دبعدؿ األمية، إذ كلما البفض كلما ارتفعت القدرة اجملتمعية. معارفهم الصروبة بسيطة
 2012-2005تطور معّدؿ اإللماـ بالقراءة كالكتابة للفترة : 14-4الجدكؿ    

 قطر جزر القمر المغرب اليمن مصر تونس األردف لبناف ُعماف الجزائر البيانات

الفئة العمرية بين 
  سنة15-24

81.9 97.7 89.7 99.1 97.2 89.3 86.4 81.5 86 96.8 

 192.-190ص . 2014 تقرير التنمية البشرية،:     المصدر

اجملتمع  لقد عاسل 1.تعرٌب األمية عن عدـ القدرة على القراءة كالكتابة بأم لغة كإجراء العمليات اغبسابية البسيطة
           1966سنة % 74.6 إذل  البفض بعد ذلك،%90حوارل بلغ  االستقبلؿ، إذ لؤلمية عند  مرتفعمعدؿ من اعبزائرم

 . كمع ذلك فهو يبقى مرتفعا 1997،2 سنة %38.4 ك1987سنة   %43.8 ليصبح 1977 سنة %61.5   إذلٍب

 ،2009   سنة %22.3 إذل 1999 سنة %47.1  من 3  سنة15تراجع اؼبعٌدؿ بالنسبة لؤلفراد الذين ىم أكرب من  
   من التعليم، كمنو فزيادة عدد اؼبستفيدم إالٌ أف تلك اؼبعطيات تعكس ،2008 سنة %19كمع أف اؼبتوسط العاؼبي كاف 

بلغت نسبة األفراد اؼبلمُت بالقراءة كالكتابة، . كىو ما توضحو بيانات اعبدكؿ السابقتطٌور اؼبستول التعليمي للمجتمع، 
تستطيع ىذه الفئة أف ، كىي مرتفعة كيف نفس مستول دكؿ اؼبقارنة  %81.9 سنة 24 ك15كالذين تًتاكح أعمارىم بُت 

بلغت .  تكتسب اؼبعارؼ عن طريق التكوين العملي كمنو اؼبسانبة بشكل مباشر يف القطاع اإلنتاجي أفضل من الفئة األمية
 من إصبارل السكاف الذين تفوؽ (2012ك 2002بُت )  ،%24.1نسبة األفراد اغباصلُت على جزء من التعليم الثانوم 

كقد .  كيبثلوف األفراد الذين يبكن تعميق معارفهم النظرية كالتطبيقية عن طريق التعليم كالتكوين اؼبهنيُت4 سنة،25أعمارىم 
 على العمل، القادرحققت اعبزائر ىدؼ تعميم التعليم كرفع نسب التمدرس بشكل مستمر، خاصة بالنسبة لفئة الشباب 

كلما كانت نسبة اؼبتعلمُت عالية يف اجملتمع، كلما سهيل االنتقاؿ إذل األنشطة األكثر . اليت تعترب ثركة حقيقية ألم ؾبتمعك
                                                           

.3 مرجع سابق، صمؤشرات الًتبية،لئلحصائيات، معهد اليونسكو -  1
  

2
 - Berkane, Y. Op.Cit. p.202. 

3
، ص 64- 63 مركز دراسات الوحدة العربية، العدد  ؾبلة حبوث اقتصادية عربية،."الملف اإلحصائي للجمهورية الجزائرية" (2013)ىدل ضبودة إبراىيم  -

 .212-193ص 
4
 .191، مرجع سابق، ص 2014تقرير التنمية البشرية،  - 
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 1 ( سنة25من إصبارل البالغُت أكثر من )كثافة معرفية كبالتارل األكثر إنتاجية، فنسبة األفراد اغباصلُت على شهادات جامعية 
كرغم أهنا ضعيفة مقارنة بالدكؿ اؼبتقدمة مثل دكؿ االرباد ، 2000 سنة %3.4 بعد أف كانت 2010 سنة %5.4بلغت 

،  إالٌ أف ربٌسنها يدؿ على أف ىناؾ تطورا يف اؼبستول التكويٍت للمجتمع اعبزائرم، كالذم %13.5األكركيب حيث بلغت 
 النسبة متقاربة مع دكؿ ناشئة، مثل تعترب تلك. سيساىم يف تراكم ـبزكف رأس اؼباؿ البشرم كالقدرات اإلنتاجية مستقببل

كمنو . ربوال نوعيا يف ىيكلها اإلنتاجيربقق  أف كاليت استطاعت عن طريق رأظباؽبا البشرم (%5.8) كتركيا (%5)ماليزيا 
دث ذلك التحٌوؿ إف أحسنت استثمار الفئة اؼبتعلمة كتشجيعها على التغيَت كاإلبداع كاالبتكار، كمنو  يبكن للجزائر أف ربي

  ،تأثَتىا بطريقة مباشرة على القطاع اإلنتاجي من خبلؿ ربسُت جودة العمليات كاؼبنتجات، كعلى كفاءة أداء االقتصاد ككل
 فهل استفادت اعبزائر من رأس ماؽبا البشرم؟ .تو تنافسيحسُتفبا يسمح لبلقتصاد بت

 تثمين رأس الماؿ البشرم في القطاع اإلنتاجي: الفرع الثاني
. يرتبط تثمُت رأس اؼباؿ البشرم مباشرة بالقطاع اإلنتاجي، كبالتارل بسوؽ العمل الذم يعترب حلقة الوصل بينهما

  2:يوجد شكلُت من تسرب رأس اؼباؿ البشرم، األكؿ خارجي كالثاشل داخلي
 ، كاؼبرتبط خاصة بالكفاءات اعبامعية؛ال تعود بعد استكماؿ تكوينهااليت الكفاءات اليت هتاجر أك كيتمثل يف : اػبارجي- 
 .ضمن القطاع اإلنتاجي كالصناعي (داخليا)اؼبوجود  كيرتبط بعدـ تثمُت رأس اؼباؿ البشرم: الداخلي- 

إذل العدد الكبَت للكفاءات اعبزائرية  -ك إف دل تتطابق-تشَت ـبتلف اإلحصائيات : التّسرب الخارجي للكفاءات: أكال
حسب  15.200 بلغ عدد الكفاءات العلمية اؼبقيمة باػبارج أكثر 3اؼبهاجرة إذل اػبارج، فحسب كزير اػبارجية اعبزائرم

 أف اعبزائر تيصنف من بُت الدكؿ األكثر 2004كما بٌينت دراسة ؼبنظمة التعاكف االقتصادم سنة . 2010تقديرات سنة 
كقد .  من الكفاءات اليت تتجو فقط إذل منظمة التعاكف االقتصادم%8ك% 4فقدانا لكفاءاهتا، كتًتاكح نسبة الفقداف بُت 

أف الكثَت من اؼبعاىد كاعبامعات  (الصادر عن اعبامعة العربية) 2008كرد يف التقرير اإلقليمي ؽبجرة العمالة العربية سنة 
 ألف جزائرم، من بينهم ثبلثة 42 ىاجر كبو 19964-1991اعبزائرية تعاشل من ىجرة أساتذهتا منذ بداية التسعينيات، فبُت 

كثر أ اعبزائر كما غادر. أالؼ متخٌصص يف اإلعبلـ اآلرل، كعدد مهم من اإلطارات السابقة يف ـبتلف قطاعات االقتصاد
ما )اعبامعات األمريكية ب التحقوا حامبل لشهادة جامعية 18.000 منهم ،2006ك 1994 ألف جامعي بُت 70.000من 

 مليار دكالر 10 ػػػػػػبػ   كىذا ما يتسبب يف خسارة لؤلمة تقدر ،(يؤكد مستول التكوين اعبامعي اؼبقبوؿ على اؼبستول الدكرل
 ألف 99 كيف ؾباؿ األعماؿ أحصى اؼبعهد الوطٍت لئلحصاء كالدراسات االقتصادية الفرنسي 5.سنويا (فقداف فرص مكاسب)

سنة تعليم 13)كسبثل نسبة الكفاءات العالية  6.جزائرم رئيس مؤسسة خاصة يف أكركبا، صنفوا من بُت الكفاءات األكركبية

                                                           
1
 -Nabni. Op. Cit. p.134. 

2
 - Djeflat, A. (2012).  Op. Cit. 

3
رسالة . 2010-1999دراسة حالة الجزائر : ىجرة الكفاءات الوطنية كإشكالية التنمية في المغرب العربي: (2011-2010) شيخاكم سنوسي-  

 .137 -136ماجستَت، جامعة تلمساف، ص
4
- Djeflat, A. (2008) « L’économie fondée  sur la connaissance ». Dans  « l’Algérie de demain, relever les défis pour  

gagner l’avenir ». Fondation Friedrich Ebert.    http://library.fes.de/pdf-files/bueros/algerien/06422.pdf        

5
 -Henni, A. Op.Cit. p.32. 

6
 .138، مرجع سابق، شيخاكم سنوسي-  

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/algerien/06422.pdf
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 يؤثر التٌسرب 1.(2000سنة ) %9.2 من ؾبموع اؼبهاجرين، بينما سبثل نسبة  الكفاءات  اؼبتوسطة %14.1 (فما أكثر
استغبلؿ  اػبارجي لرأس اؼباؿ البشرم على اعبانب االقتصادم من حيث خسارة اإلنفاؽ على التعليم، كخسارة عدـ

فتزايد عدد اؼبهاجرين من ذكم الكفاءات سييفقد االقتصاد إمكانياتو يف . اؼبخرجات يف النشاط االقتصادم كيف اجملاؿ البحثي
 رغم أف اعبزائر .بناء قدراتو العلمية كاإلنتاجية كبالتارل التنافسية، ىذا ما يستلـز توفَت عوامل اعبذب لعودة تلك الكفاءات

 التٌكفل عن ىي عاجزة فاغبكومة ىي اؼبسؤكؿ األكؿ عن ىذا النزيف كاليت ا،بو تكٌوف النخبة إالٌ أهنا ال تستطيع االحتفاظ
إذا كانت اعبزائر ال تتحٌكم    يف التسرب اػبارجي، فهل استغلت ما تبقى على ، كبالشباب اؼبتميزين كاستثمار قدراهتم

 اؼبستول الداخلي؟

يبكن أف نستدؿ على التٌسرب الداخلي من خبلؿ مؤشرات التشغيل حسب مستول : التّسرب الداخلي للكفاءات: ثانيا
 :التأىيل، كىو ما يوضحو اعبدكؿ التارل

 %: الوحدة   2013-2005توزيع المشغلين حسب مستول التأىيل للفترة :  15-4الجدكؿ     
 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006  *2005 البيانات

 9.1 11.1 12.8 12.2 10.66 12.38 13.96 12.54 دكف تعليم
 17.2 18.6 18.9 19.1 22.22 22.71 24.61 24.19 (ملم بالقراءة كالكتابة)ابتدائي

 35.7 34.0 34.3 35.2 34.47 31.10 30.52 31.02 متوسط
 21.8 21.9 22.3 21.7 21.09 21.37 20.70 21.56 ثانوم

 16.2 14.4 11.7 11.8 11.56 12.44 10.21 10.69 جامعي
 . ؽبذا دل ندرج السنوات اليت قبلها2005بدأت البيانات تعرض هبذا التصنيف فقط من سنة * جدكؿ مركب، :     المصدر

2005-2007:N° 25, p.78.                                                          l’Algérie  ONS (2009) : Annuaire statistique de              
2008- 2010: (2012) Annuaire statistique de l’Algérie N° 28, p.66.                                                          ONS 

2011  :                          , p.51. S : Statistiques Sociales, (2011) N° 175. Série  Collections Statistiques 2013   : 
                      , p.64. S : Statistiques Sociales, (2013) N° 185 . Série  Collections Statistiques 

 أف مستول التشغيل األفراد الذين ىم يف مستول التعليم اؼبتوسط أعلى منو بالنسبة للثانويُت ،ييظهر اعبدكؿ
يعٍت ذلك أنو كلما . كاعبامعيُت، كتقل نسبة توظيف اعبامعيُت حىت مقارنة دبن ىم دكف أم تعليم أك يف مستول االبتدائي

ارتفع اؼبستول التعليمي كلما كانت فرص التشغيل أقل، كىو ما يؤكد عدـ الًتابط بُت النظاـ التعليمي كالقطاع اإلنتاجي  فبا 
 إذل     %10إف نسبة . البفاض عائدات اكتناز اؼبهارات، بوجود عماؿ ذكم مهارات عالية دكف توفر عمل ؽبميؤدم إذل 

من اعبامعيُت اؼبشغلُت تفٌسر ضعف مستول األنشطة االقتصادية اؼبوجودة، كاليت ال ربتاج إذل معارؼ عالية كعدـ  16%
، عدـ التوافق كالتناقض بُت قةبتلٌخص الوضعية الساك. بتحسُت أدائو (اؼبؤسسات االقتصادية)اىتماـ القطاع االقتصادم 

إف عدـ التوافق . سعي اعبزائر إذل زبريج عدد كبَت من اؼبؤىلُت علميا كبُت عدـ قدرهتا على االستفادة منهم يف تنمية االقتصاد
 :  مرٌده عدة أسباب نلٌخصها يف النقاط التالية

                                                           
1
رأس الماؿ الفكرم في منظمات " ملتقى دكرل حوؿ". ىجرة الكفاءات العلمية كأثرىا على التنمية االقتصادية في البلداف النامية "(2011) مانع فاطمة - 

  .ديسمرب 14 ك13جامعة الشلف،  ". األعماؿ العربية في االقتصاديات الحديثة
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إف اؼبعٌدالت اؼبوجبة لنمو االقتصادم اعبزائرم خبلؿ  :ضعف العالقة بين معدؿ نمو االقتصاد كخلق الوظائف النوعية- 1
  بل كاف نتيجة 1 أك خلق كظائف نوعية جديدة،كن نتيجة الرتفاع اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج دل ت2012-2000الفًتة 

اعبزائر تواجو ربديات يف األجل الطويل تتمثل أساسا يف ؼ.  ككذلك األشغاؿ العموميةمبو األنشطة اؼبرتبطة باحملركقاتؿ
 تؤدم إذل خلق كاليت 2، األخرل اإلنتاجيةتقليص الفارؽ بُت االستثمار يف األنشطة اؼبرتبطة بالنفط كاالستثمار يف األنشطة

يبكنها ربسُت  تشغيل الكفاءات اليت  كبالتارل الزيادة يف معٌدؿ، كاؼبسانبة يف خلق اؼبؤسسات جديدةعدة أنشطة إنتاجية
 . الصادرات اإلنتاج، كمنو ىيكلكتطوير ىيكل

 بُت  %10 إذل 2008-2005 بُت  %13.2من  3إف البفاض معٌدؿ البطالة :ارتفاع التوظيف في الوظيف العمومي- 2
كإذل الوظائف   الشهادات حاملي العمومي يف توظيف الوظيف يرجع إذل مسانبة 2012سنة  %9.7 ٍب إذل 2000-2011

 %30 مقابل      يف2010-2005للفًتة  من الوظائف اعبديدة %50 فالوظائف اؼبؤقتة مثلت .اؼبؤقتة كالقطاع غَت الرظبي
عقود )اليت اتبعتها اعبزائر من أجل زبفيف البطالة بُت حاملي الشهادات اعبامعية  كىي السياسة،  التسعيناتخبلؿ سنوات

، كإف كانت تلك العقود تسمح دبرافقة أفضل خبلؿ نشاطات التكوين كربسُت اؼبعارؼ اؼبهنية (إدماج حاملي الشهادات
 4.لؤلفراد، فهي ربيد من ركح اؼبقاكلة كاؼببادرة يف إنشاء اؼبؤسسات اػباصة

  صعوبة إنشاء مؤسسات جديدةإف االستثمار اػباص يعترب ضعيفا بسبب: ضعف االستثمار في القطاع الخاص- 3
 اؼبنافسة غَت الشرعية، اإلجراءات ،البَتكقراطية، الرشوة)  مناخ األعماؿةـءلعدـ مبلخاصة يف اجملاؿ اإلنتاجي، 

سنة   150بعد أف كانت ) 2013 اقتصاد سنة 185 من ؾبموع 156 اعبزائر اؼبرتبة احتلت حيث 5 ،(اخل...اإلدارية
خبلؿ ) إجراء 14ف عدد اإلجراءات اليت هبب استكماؽبا إلنشاء مؤسسة جديدة ىو كمن أكجو ذلك اؼبناخ، أ. (2012
يف الدكؿ ك ، إجراءات يف دكؿ اؼبتوسط8ك (2013) إجراءات 5 لػػػػػػبينما ال ربتاج يف لبناف إالٌ  (2013 - 2004الفًتة 

 25تاج يح اعبزائر يف (نشاطأك ) نشاء مؤسسة جديدةإدبقارنة مؤشر عدد األياـ فإف ك .(2013)منخفضة كمتوسطة الدخل 
، كيف ظل البفاض االستثمار العمومي فإف مناصب العمل  يوما يف اؼبتوسط يف دكؿ اؼبتوسط12 لبناف ك أياـ يف 5  مقابليوما

 .اعبديدة يف اجملاؿ اإلنتاجي، كمنو فرص تشغيل األفراد األكثر تأىيبل، تصبح قليلة
. من النسيج الصناعي الوطٍت، كتًتكز يف قطاع التوزيع  90%تشٌكل اؼبؤسسات اؼبصغرة :ضعف الهيكل اإلنتاجي- 4

 كإذل مثل الزراعة، اػبدمات اتكفاءذات ربتاج إذل يد عاملة ال ذبو كبو القطاعات اليت ت كما أف اؼبؤسسات اإلنتاجية
. من اؼبؤىبلت  كبالتارل فإف طبيعة الوظائف اؼبعركضة ال تتناسب مع العرض ،الصناعات التحويلية ضعيفة احملتول التكنولوجي

كرغم تعٌرض اؼبؤسسات ؼبنافسة الواردات، إالٌ أهنا ال هتتم بتطوير أدائها كتشجيع اإلبداع، أك ذبد اؼبؤسسات الوطنية صعوبة 

                                                           
1
 - Femise (Octobre 2011) : les pays méditerranéen au seuil d’une transition fondamental. Rapport sur le partenariat 

Euro –Méditerranéen, p.57. 
2
 - Femise (Janvier 2014) : Vers une nouvelle dynamique pour le maintien des équilibres économiques et sociaux. 

Rapport  sur le partenariat Euro –Méditerranéen, p.111. 
3
 - Femise (Janvier 2014). Op.Cit. p.111.  

4
 - Jaramilo, A; et Mélonio, T. (Aout 2011) : Enseignement supérieur au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Rapport 

collectif de la B.M et ADF, p.5. 
5
 - Ibid. p.4. 


  . عماؿ10كاليت تشغل أقل من   
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  فبا يؤدم إذل ارتفاع 1يف إقامة عبلقات مع احمليط العلمي كالبحثي، بسبب االختبلؿ اؼبؤسسي يف نظاـ البحث الوطٍت،
  . كىذا ما سيؤثر على قرارات األجياؿ القادمة يف تفضيل مستويات أقل من التعليم،معدؿ بطالة اؼبؤىلُت

كيظهر ذلك من خبلؿ ارتفاع بطالة اعبامعيُت   يف الوقت  :(سوؽ العمل)عدـ مواءمة التكوين لحاجات المؤسسات - 5
إف نسبة اؼبؤسسات اعبزائرية اليت . الذم ذبد فيو اؼبؤسسات صعوبة يف اغبصوؿ على عمالة مؤىلة تساىم يف ربسُت تنافسيتها

اؼبتعلمُت كؽبذا قبد أف  2، كىي من أعلى النسب يف الدكؿ العربية،2007 سنة %37تعاشل من عجز يف الكفاءات بلغت 
 ، ألنو يف الواقع. يف القطاع اػباص   العمل يف كظائف أقل من مستول شهاداهتم أك حىت يف غَت زبٌصصهم، خاصة يقبلوف

اؼبؤسسات يف القطاع اػباص تبحث عن  ؼرؽ بُت اغبصوؿ على الشهادة كبُت اكتساب كامتبلؾ الكفاءات كاؼبهاراتاىناؾ ؼ
 بُت فارؽكجود   فمن خصائص ـبرجات التعليم اعبامعي3. كأف الشهادة ليست ىي اؼبؤشر الذم يدؿ عليها،الكفاءات

اؼبكتسبات العلمية كما ىو ؾبٌسد يف الواقع التطبيقي، نظرا لنقص التطبيق  كذلك عدـ اىتماـ الطالب بالتحصيل العلمي، 
  4.بقدر اىتمامو بالشهادة اليت تؤىلو للحصوؿ على كظيفة

 تصبح أينساسية لتسهيل االنتقاؿ من مرحلة مبو إذل أخرل، األعوامل اؿ ىو من  منو، كخاصة اعبامعي،التعليمإف 
عدـ مبلئمة التكوين كالبفاض مستول التأىيل كالكفاءة يؤثر يف األجل الطويل  كأف ية،عرؼاألنشطة أكثر تنٌوعا كأكثر كثافة ـ
. فبا يسمح لبلقتصاد بتحقيق تنافسية أفضل االقتصادم، عامل داخلي لتحقيق النموؾسلبا على جعل رأس اؼباؿ البشرم 

بُت  كإمبا ىو ؾبرد عامل من ، يف اعبزائر، إالٌ أنو ال يعترب احملرؾ األساسي للنمو االقتصادمل التعليمكرغم أنبية اإلنفاؽ عل
ضعف   إف 5.اؿ اؼبادم ىو احملرؾ األساسي للنمو يف اعبزائرادلاالستثمار اؼبًتاكم لرأس  يزاؿ ، كاللنموؿ  أخرل عواملعدة

 يؤخر (سبركز التعليم يف التخٌصصات األدبية على حساب التخٌصصات اؼبرتبطة مباشرة بالقطاع اإلنتاجي)التعليم التقٍت 
اؼبؤسسات اعبزائرية ضعيفة التوٌجو كبو أنشطة البحث كما أف الًتاكم اؼبعريف العلمي للتأثَت على التطٌور التكنولوجي كاإلبداع، 

 .كالتطوير
إف التحليل السابق كرغم إظهاره لنقائص التعليم، إالٌ أنو كشف عن اإلرادة السياسية يف رفع مستول قدرات رأس 

إف االستفادة من الكفاءات البشرية من خبلؿ توجيها . اؼباؿ البشرم الوطٍت، كاليت انعكست على ربسن اؼبؤشرات اؼبرتبطة بو
بطريقة فعالة كبو تثمُت معارفها ىو الذم وبسن من قدراهتا، فبناء القدرات التنافسية يستلـز الربط بُت ما يبلكو البلد من 

إف اعبزائر كرغم اىتمامها بالتعليم من خبلؿ السياسات كتوفَت الوسائل اؼبادية كاؼبالية . كفاءات كطنية كبُت قطاعو اإلنتاجي
سن استثمار اؼبتعلمُت يف القطاع اإلنتاجي .  كالبيداغوجية إالٌ أهنا دل ربي

 

 

                                                           
1
 - Femise (Octobre 2011). Op.Cit. p.60, et Mancer, I. Op.Cit. 

2
 - Nabni (2014). Op. Cit. p.137.  

3
 - Femise (Octobre 2011). Op.Cit. p.61.  

4
 .بومدين يوسف، مرجع سابق - 

5
 .305ص دىاف، مرجع سابق، ؿبمد  - 
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 القدرات التكنولوجية  تحليل تنمية بعض جوانب:المبحث الثاني
تقاس القدرات التكنولوجية ألم بلد بقدراتو على التطوير كاإلبداع كإنتاج التكنولوجيا ؿبليا، كمع ذلك تشٌكل 

استعانت اعبزائر من أجل بناء قدراهتا التكنولوجية . التكنولوجيا اؼبستوردة مصدرا مهما يف اكتساهبا بالنسبة للدكؿ النامية
كأيضا من خبلؿ جذب االستثمار  (المطلب األكؿ)بالتكنولوجية اؼبستوردة يف شكل استَتاد كثيف للتجهيزات الصناعية 

كلكن يف نفس الوقت سعت إذل بناء القدرات الذاتية من خبلؿ تبٍت سياسة تكنولوجية منذ  (المطلب الثاني)األجنيب اؼبباشر 
 .(المطلب الثالث)السبعينات 

 مساىمة التكنولوجيا المستوردة في بناء القدرات التكنولوجية :المطلب األكؿ
تعتمد اعبزائر يف ذبهيز قطاعها الصناعي على االستَتاد من اػبارج، كقد سبيزت فًتة بناء القطاع الصناعي مع بداية  

بالولوج إذل االقتصادم  ارتبط االستقبلؿ 1962ميثاؽ طرابلس ففي  .السبعينيات باالستَتاد الكثيف للتجهيزات الصناعية
                يف تنميتها التكنولوجية فكرة القفز على اؼبراحل األكذل إلنتاجانتهجت اعبزائر . التكنولوجيا اؼبتطٌورة

 لبناء كإنتاج تكنولوجيا إسًتاتيجيةأهنا أفضل باعتقادا منها  توظيف أحدث التكنولوجياتك كذلك باستَتاد 1،التكنولوجيا
، فما ىو الشكل الذم اختارتو اعبزائر  على الكفاءات اؼبكٌونة يف ـبتلف اؼبؤسسات كخاصة يف اعبامعةكذلك باالعتماد ،ؿبلية

 .(الفرع الثاني)كما جوانب االستفادة اليت حققتها كما ىي معوقات ذلك  (الفرع األكؿ)يف استَتاد التكنولوجيا 

صيغ كخصائص استيراد التكنولوجيا : الفرع األكؿ
 تنفيذا لسياسة تبٌنت اعبزائر على غرار الدكؿ النامية حديثة االستقبلؿ، إسًتاذبية االستَتاد الكثيف للتكنولوجيا،

 :سبثلت صيغ االستَتاد كخصائصها فيما يلي. إحبلؿ الواردات
من أجل بناء قاعدة صناعية عبأت الدكلة إذل إبراـ عقود بُت اؼبؤسسات : صيغ استيراد التكنولوجيا في الجزائر :أكال

  2:صيغتُت يف طريقة استَتاد التجهيزات التكنولوجيةالوطنية كالشركات األجنبية، كىنا مبٌيز 
موردم التجهيزات، مكاتب ) إذل عدة جهات لتنفيذ اؼبشركع بلحيث يلجأ البلد اؼبستق:  المفّككةةلصيغا-

 كجود إالٌ أهنا تفًتض ، الكتساب اؼبهارات أسلوبتعترب أفضل كإف كانت ،(اخل...الدراسات، شركات متخصصة يف التكوين
 التدرهبي للمستول  للرفعذبنيد كل اؼبوارد كاإلمكانياتككذلك  ،قدرات ككفاءات عالية للتحٌكم يف متابعة تنفيذ اؼبشركع

  . الثانيةة إذل الصيغعبأت ؽبذا ، كىذا ما كانت تفتقده اعبزائر،التكنولوجي كالعلمي للبلد
كحىت "  يف اليداؼبنتج"ك "اؼبفتاح يف اليد"حيث يتم استَتاد التجهيزات يف شكل حزمة تكنولوجية،  :المركبة ةالصيغ- 

عند تركيب التجهيزات كضماف تشغيلها عند مستول معُت من الطاقة " اؼبفتاح يف اليد"كقف عقود تت ."السوؽ يف اليد"
 تضمن استمرار تواجد الشركة اؼبنجزة ، فهي إضافة إذل ذلك"اؼبنتج يف اليد" أما عقود .  ضماف جودة اؼبنتج، معاإلنتاجية

 ككانت اعبزائر . خبلؿ الفًتة، ككذلك تأطَت العماؿ احملليُتاألعطاؿشهرا لتحٌمل مسؤكلية  36ؿ إذل صللمشركع ؼبدة قد ت
 .نظرا لضعف إمكانياهتا من اإلطارات اؼبؤىلة اليت تتطلبها الصيغة األكذل ، يف هناية السبعيناتالثانية ةصيغاؿنفضل 

                                                           
1
 .221 -211 ص ص12ؾبلة العلـو اإلنسانية، جامعة بسكرة، العدد " الجامعة، مؤسسة االستثمار في رأس الماؿ البشرم "(2007) قبول بوزيد - 
 


  .رغم أف اعبزائر ال تزاؿ تعتمد على استَتاد التجهيزات، إالٌ أهنا مٌيزت بشكل كبَت فًتة السبعينات 

2
 - Bouzard,C; et Tareb, F.(2009) « L’investissement direct étranger et les transferts de technologie vers les pays 

d’Afrique ; cas de l’Algérie. Revue des Recherches Economiques et Administratives, Univ. De Biskra, N° 6, pp.68-

91.  Aussi De Villers, G. « Acheter le développement ? Le cas algérien ». pp28-43. www.palitique-africaine.com/   

http://www.palitique-africaine.com/
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  يف  سياسة امتبلؾ التكنولوجيا خبلؿ ىذه الفًتة سبثلت خصائص: خصائص السياسة الوطنية المتالؾ التكنولوجيا :ثانيا
  1:كوهنا

احملليُت، ىدفت إذل ضماف اكتساب التكنولوجيا كالتحٌكم هبا عن طريق العماؿ كاؼبهندسُت  حيث  ة، سياسة كطٍت-
 ؛أكيد التوجو الوطٍتت ؿاقتصادية كلية تندرج ضمن إسًتاتيجية كاليت

 ؛ساسي يف سياسة التصنيع كالتنمية التكنولوجيةاألفاعل اؿ سياسة ذبعل من الدكلة -
.  سياسة تعتمد يف اغبصوؿ على التكنولوجيا من خبلؿ عقود التجارة الدكلية-
 كالتحٌكم هبا يستلـز أف تكوف عملية االستَتاد مرحلية، إذ هبب تكوين الكفاءات الوطنية  اكتساب التكنولوجياإف ىدؼ

فما ىي جوانب .  التكنولوجيا األجنبية، كمنو خلق اؼببادرات لتطوير التكنولوجيا اؼبوجودةبالقادرة على فهم كاستيعا
 االستفادة اليت ظهرت على مستول الصناعة كرأس اؼباؿ البشرم، كؼباذا بقيت اعبزائر يف مرحلة االستَتاد؟

 :االستفادة من التكنولوجيا المستوردة: الفرع الثاني
رغم أف اعبزائر دل تصل إذل ربقيق ىدؼ إنتاج التكنولوجيا بسبب عدة معوقات، إالٌ أهنا استفادت                      

من التكنولوجيا اؼبستوردة يف تنمية بعض القدرات التكنولوجية، ككذلك تنمية معارؼ كمهارات اليد العاملة من خبلؿ خلق 
 . دينامكية معرفية كتكوينية

أعطت ـبططات التنمية خبلؿ فًتة التصنيع أنبية كبَتة لقد  :جوانب االستفادة من التكنولوجيا المستوردة: أكال
                كانت عقود اؼبفتاح  2.للتجهيزات الصناعية يف جانبها اؼبادم ككذلك للتكوين كنقل التكنولوجيا يف جانبها اؼبعريف

، الصيانة، التجريب كمراقبة اإلنتاج كف، مهندسكف الساـكلعماؿ القائمُت على اآلالت، التقٍتايف اليد تتضمن أيضا تكوين 
 ع إلزاميةـ (معرفة الكيف)كما كانت عقود اإلقباز تستكمل بعقود ترخيص لنقل جزء مهم من اؼبعارؼ التكنولوجية .اعبودة

 للسماح لرأس اؼباؿ البشرم اعبزائرم ،ذبديد كربديث اؼبعارؼ التقنية كالعلمية كاالبتكارات ؼبدة عشر سنوات أك أكثر
.  كلوجيات اؼبستوردة كتتبيع كل التطوراتفالتحٌكم يف التكب

طرؼ الشركات من كانت تنشئ حوؿ األقطاب الصناعية كالتكنولوجية اليت إف معاىد تكوين التقنيُت كاؼبهندسُت 
بقصر البخارم، اغبديد تقٍت  بسيدم بلعباس، االكًتكاإللكًتكنيكالوطنية، مثل مركز تكوين الربيد كاالتصاالت بتلمساف، 

            لتكوين اؼبعارؼ كانتشارىا  مهمة قاعدةت شٌكل، ببومرداس كأرزيو كسكيكدةءكالكيمياكالصلب بعنابة، البًتككيمياء 
شبكة التكوين زٌكدت  أك الثانويات التقنية على مستول الًتاب الوطٍت اؼبتاقن اؼبرتبطة هبا، كما أف إنشاء كاؼبصانعيف الشركات 

  3.التكنولوجي كاؼبهٍت
يف ؾباؿ ؼ 4 على اؼبستول التقٍت كاالقتصادم،، تأثَتات إهبابيةؽبا كاليت ، التقنيةكالتحسيناتبدأت تظهر التغَتات 

              كلكن دل تأخذ ، التغَتات التقنية اؼبنجزة كانت يف أغلبها يف شكل ربسينات تقنيةأفالدراسات أكدت النسيج 
  أيضا الدراسات اؼبنجزة يف قطاع التعدين أظهرت .سواء على مستول اؼبؤسسة أك على مستول االقتصاد ككل يف االعتبار

شركة الوطنية اؿ بعض اؼبؤسسات الوطنية مثل أف كمن نتائج اؼبعارؼ كاؼبهارات اؼبكتسبة اجملاؿ، مهمة يفكجود إقبازات 

                                                           
1
 - Bouzard,C; et Tareb, F. Op.Cit. 

2
 - Mekideche, M. (2008) : L’économie Algérienne à la croisée des chemins : Repères actuels et éléments prospectifs. Ed. 

Dahlab, Algérie. p.230-231.  
3
 - Ibid. p.231. 

4
 - Djeflat, A. (2012). Op.Cit.  
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كبالتارل  ، كمن أجل استعماؿ اؼبكونات احمللية اؼبتوفرة، من أجل اكتساب اؼبهاراتاغبزمة التكنولوجيةللحديد حاكلت فك 
 للتكنولوجيا 1"استهالؾ سلبي"فإف بوادر إحداث التغيَتات التقنية يف عدة ؾباالت كانت موجودة، كدل يكن ىناؾ فقط 

ع ذبهيزاهتا يف ضتكانت كما أهنا   فإف الشركات الكبَتة كانت سبتلك ـبابر للبحث التطبيقي،كيف ؾباؿ البحث .اؼبستوردة
  2. ككذلك كانت اعبامعة تضع ـبابرىا كباحثيها يف خدمة اؼبؤسسات الوطنية.خدمة الباحثُت اعبامعيُت

رغم االستفادة السابقة، إالٌ أف اؽبدؼ األساسي اؼبتمثل يف التحٌكم               : معوقات االستفادة من نقل التكنولوجيا: ثانيا
 3: من خبلؿذلككيظهر يف التكنولوجيا، كمنو إعادة إنتاجها ؿبليا دل يتحقق، 

 ؛لوصوؿ إذل اؼبعٌدالت اؼبثلى يف استعماؿ الطاقات اإلنتاجيةا  يفكثَت من القطاعات عرفت صعوباتاؿأف  -
 ؛اغباجة اؼبستمرة للمساعدات التقنية يف تشغيل اؼبصانع - 

 : ما يلي  منعت من التحكم يف التكنولوجيا من بينهامعوقات كبالتارل كانت ىناؾ 
ة اؼبتداكلة على اؼبستول الدكرل إف التكنولوجيا  :عملية النقل التي تخضع لالحتكار الدكلي- 1  طرؼ من كمراقبةمسَتى

 بل ،ضع لشركط العرض كالطلبتخال  سوؽ التكنولوجياأك  فتجارة التكنولوجيا . ؽباالشركات متعددة اعبنسيات اؼبوردة
  الذم تندرج فيو اإلطاركىو ، كضعهما يف العبلقات االقتصادية الدكليةكاليت تستند إذل كاؼبشًتم،لقدرات التفاكضية للبائع ؿ

التجهيزات كحىت ك   الدراسات كلتقنيةا، اؼبرافقة الرباءات إف استَتاد التكنولوجيا عن طريق شراء 4.السياسة التكنولوجية للجزائر
ألهنا كانت تتم   يف شكل حزمة تكنولوجية  ،التحٌكم هبا كاكتساهباب  كدل تسمحؤد إذل نقل التكنولوجيات دل ،اؼبصانع الكاملة

 ،كسيلة ضركرية يف بداية الفًتةكاف  االستَتاد فعلى الرغم  من أف. ال يبكن التأثَت فيها، ما يؤدم إذل االستمرار يف شرائها
دل تكن  (اؼبصانع اعباىزة) إالٌ أف السياسة اؼبتبعة ،  كربقق استقبلؽبا التكنولوجي فيما بعد التكنولوجيايف اعبزائر حىت تتحٌكم 

خاصة كأهنا دل تكن سبتلك قاعدة صناعية كافية تكتسب من خبلؽبا التكنولوجيا  ،ااسًتادهاستمرت يف ك ،اؽبدؼؽبا لتحقق 
  .تدرهبيا
 من خبلؿ التجهيزات كمن ،"نقل التكنولوجيا"إف مبط التصنيع اؼبعتمد على استَتاد أك : نمط استيراد التكنولوجيا- 2

يسمح يبكن أف  كاف اليد العاملة الوطنية اؼبؤىلة يف كضع كتركيب التجهيزات، إشراؾخبلؿ أيضا نقل اؼبهارات عن طريق 
 يف مراحل متقدمة ، أك على األقل إدخاؿ ربسينات عليها، كمنو إمكانية إعادة إنتاجها ؿبلياالتكنولوجياباستيعاب كالتحٌكم ب

 كدل ،الضركرية كالتدرهبيةبالقفز على اؼبراحل  ،سرعة التصنيعجعل اعبزائر تتبٌت سياسة  5 اؼبوارد اؼباليةلكن توفٌر ك.من التصنيع
 عط الفرصة أيضا ؼبخرجات اعبامعةكما دل ت،  الكتساب التكنولوجيا اؼبرحلي كالتدرهبياالنطبلؽ شركط لتحقيقعطي الفرصة ت

  . كىو الوصوؿ إذل القدرة على إعادة إنتاج تلك التجهيزات كاؼبعارؼ اؼبرتبطة هبا ؿبليا، الدكر الذم أنشئت من أجلويف أداء
 بُت حجم االستثمارات كنوع التكنولوجيا اؼبستخدمة ا توافقدل يكن ىناؾ :نقص الكفاءات من حيث العدد كالتأىيل- 3

 ة اؼبتوفرفاليد العاملة اؼبؤىلة . إلعدادهطويبل ف يستلـز كقتاا، كالذم ؾيف ـبتلف الصناعات كبُت رأس اؼباؿ البشرم اؼبؤىل
 كانت موجهة أك موزعة على كل مراحل كضع الوحدات ا أنودل تكن كافية من حيث العدد، كما (مهندسُت كتقنُت سامُت)

ككيماء، فإف تر كاليباكاؼبيكانيكيف اإللكًتكنيك  ظهور الفركع الدقيقةك كمع تعٌدد الصناعات ككثرة الفركع الصناعية .الصناعية
                                                           
1
 - Oufriha, F.Z; et Djeflat, A. (1987) : Industrialisation et transfert de technologie dans les pays en développement : le 

cas de l’Algérie. Ed.  O.P.U, Alger, et  Publisud, paris. P.137. 
2
 - Mekideche, M. Op.Cit. p.132.  

3
 - Bouzard,C; et Tareb, F. Op.Cit. 

4
 - Oufriha, F.Z; et Djeflat, A. Op.Cit. p.18-20. 

5
 -  Khaoua, N. Op.Cit. 
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أىداؼ مضاعفة القدرات اإلنتاجية كمضاعفة اإلنتاج اؼبادم كأف خاصة  ،مشكل عدـ التحٌكم يف التكنولوجيا أصبح أكرب
 إذنا كاف ىناؾ انفصاؿ بُت شكل التكنولوجيا . أىداؼ التحٌكم كاالستقبلؿ كإعادة إنتاج التكنولوجياحساب على كانت

 فبا انعكس على عدـ كجود تفاعل كتعٌلم تدرهبي على ، سواء تقنيُت أك عماؿ تنفيذيُت،اؼبستورة كبُت الكفاءات اؼبوجودة
 كمعٌت ىذا أنو 1،(االستعانة باػبربات األجنبية)  حجم العقود اؼبربمةإذل زيادة ذلك أدلك، استيعاب كاكتساب التكنولوجيا

عوض ربقيق التحٌكم التدرهبي يف التكنولوجيا الذم كاف مستهدفا، تفاقم مشكل االرتباط التكنولوجي باػبارج نتيجة 
.  للخيارات الصناعية كالتكنولوجية

برامج حدث االنقطاع يف الًتاكم التكنولوجي كاؼبعريف مع بداية تطبيق  :االنقطاع في التراكم المعرفي كالتكنولوجي- 4
 فاقمت من تأخر اعبزائر يف ؾباؿ حيازة كاكتساب اؼبعارؼ كالتكنولوجيا كربرير االقتصاد يف الثمانينات، كاليتالتعديل اؽبيكلي 

كالذم رافقتو عدة إجراءات من  ،قق تطورات علمية كتكنولوجية مهمةيحفيو العادل كاف  يف الوقت الذم ،كاستعماؽبا كنشرىا
 2:بينها

" رادمالتسريح اإل "من خبلؿزبفيض تكاليف عنصر العمل كاليت كاف من بُت أىدافها  :التصحيحات الهيكلية -
 فإذا حققت .األقدـ كاألكثر كفاءة للقطاع الصناعيالتنفيذيُت   كالعماؿكاليت أدت إذل مغادرة اؼبوظفُت" التقاعد اؼبسبق"ك

كخاصة   خسارة اؼبعارؼ كاؼبهارات اليت تراكمت منذ سنوات طويلة إذل  فإهنا أدت ،نيةاآلالية ادلكاسب ادل اػبطط بعض تلك
 لبللتحاؽ بالقطاع التجارم غَت الرظبي،  1990-1980اؼبغادرة الكثيفة للمهندسُت كالتقنيُت للقطاع اإلنتاجي خبلؿ الفًتة 

. اؽبجرةكيف كثَت من األحياف 
 الوطنية اليت كانت يف اؼبرحلة األكلية الصناعة على سلبية ا آثارإف ربرير االستَتاد نتج عنو  :تحرير التجارة الخارجية- 

             على اؼبقتنيات نصف اؼبصنعة كاألجزاء كاؼبكونات اليت تدخلاؼبفركضةضريبة إف اؿ. للتعٌلم كاكتساب التكنولوجيا
  حدث سبييز ضد كمنو، من تلك اؼبفركضة على اؼبنتجات النهائية اؼبوجهة لبلستهبلؾبر أؾ، كانتيف اإلنتاج الصناع

 ل ذلكأدكقد  .تتخٌصص يف استَتاد التقنيات النهائيةكانت اؼبؤسسات اإلنتاجية العمومية كاػباصة مقارنة باؼبؤسسات اليت 
 إف . للتحٌوؿ إذل عمليات االستَتاد للمنتجات النهائية، عن األنشطة اإلنتاجيةمبالعديد من الصناعيُت اػبواص إذل التخل

 األجنبية على حساب تقليصها يف اعبزائر كبالتارل يتأكد تلبلقتصاديا، يعٍت تقدصل كخلق فرص توظيف االستَتاداستمرار 
. عدـ توافق اؽبدؼ من التعليم العارل كالسياسات اؼبتبعة

  3: كيظهر ذلك من خبلؿ: الهياكل المحلية للبحث كالتطويرضعف -5
  اؼبوجودة؛دـ كفاية كسوء استعماؿ القدرات التكنولوجية كالعلميةع- 
 ؛يف اختيار اغبلوؿ التكنولوجيةك ،عدـ مشاركة مستعملي التكنولوجيا يف ربديد اؼبشاكل -

 . إذل مشاريع اقتصادية كذباريةـبتكاراتوا لتحويل ،الغياب شبو التاـ للفكر التجارم لدل الباحثُت- 
من % 0.5 إالٌ   يف حُت أهنا دل زبٌصص ات كالًتاخيصءشراء الرباؿ   من ناذبها الوطٍت%5 زبٌصص حوارل كانت فاعبزائر  

 4.(السبعيناتسنوات ) ناذبها الوطٍت للبحث التطبيقي

                                                           
1
 - Oufriha, F.Z; et Djeflat, A. p.31-33. 

2
 - Khelfaoui, H. (2011) « Accès  aux technologies en Algérie : imposition ou appropriation ? ». Africain sociological 

Revew, 15(1), pp.1-19.  et Khaoua, N. Op.Cit;  et Mekideche, M. Op.Cit. p.233. 
3
 - Bouzard,  C ;  et Tareb, F. Op.Cit. 

4
 -Oufriha, F.Z; et Djeflat, A. p.48. 
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بناء القدرات التكنولوجية  في  االستثمار األجنبي المباشر مساىمة:الثانيالمطلب 
ليس فقط  ،الوطنيةلنقل التكنولوجيا كربديث كتطوير الصناعات كسيلة مهمة شٌكل مأصبح االستثمار األجنيب لقد 

 من االستفادةتبقى ك ،نقل اؼبعارؼ كاؼبهاراتاؼبرتبط ب التكويٍت  جانبها كلكن أيضا يف،يف جانبها اؼبادم اؼبرتبط بالتجهيزات
ؽبذا  .دؾبها كربطها بالنشاط االقتصادم ككلمن خبلؿ لك االستثمارات تاعبوانب اإلهبابية مرتبطة بقدرة البلد اؼبستقبل ؿ

كمن حيث التدفقات الفعلية كنقلها للتكنولوجيا، حيث  (الفرع األكؿ)فإننا سنهتم دبدل جذب اعبزائر ؽبا من حيث التنظيم 
 .(الفرع الثاني)كلما زادت يفًتض أهنا ستنقل التكنولوجيا أكثر 

 تنظيم جذب االستثمار األجنبي المباشر    : الفرع األكؿ
عرفت اعبزائر ربٌوال مهما يف االقتناع بأنبية االستثمار األجنيب اؼبباشر، كيظهر ذلك من خبلؿ أىم ؿبطات        

 :  تنظيم تدفقو كاليت نلٌخصها فيما يلي
كىي مرحلة االقتصاد اؼبوجو، كسيطرة الدكلة على صبيع األنشطة االقتصادية كمنو : 1989-1962المرحلة األكلى : أكال

  :نقٌسمها إذل فًتتُت. كانت االستثمارات األجنبية ضعيفة كدل تسمح بنقل التكنولوجيا
 للجزائر دل يكن يسمح بوجود االستثمار األجنيب اؼبرتبط االشًتاكي ماإليديولوجإف التوجو :  1970-1962الفترة - 1

 كسيلة للدكؿ الرأظبالية للسيطرة على الدكؿ النامية بعد مبالشركات متعددة اعبنسيات، على خلفية أف تلك الشركات ق
ا  موجودكاف ما  احملافظة علىكمع ذلك فإف االستثمار األجنيب دل يكن منعدما، إذ حاكلت اعبزائر . استقبلؽبا السياسي

 كالتحفيزات  حرية االستثمار الدكلة أعطت ؽبم.األجانب الستثمار أمواؽبمبدعوة  277-63بتنظيمو عن طريق القانوف 
 284- 66، كلكن ربت رقابة الدكلة من خبلؿ القانوف ديث كذبديد عوامل اإلنتاج، تكوين كترقية العمالةتح شرط العديدة،

  1. إذل قلة كجودىاتالتأميم أدل عمليات  إالٌ أف ،كيف ؾباالت الصناعات غَت اغبيوية كالسياحة
 الذم ازبذتو  للقرارسنة التوٌجو الفعلي لبلستثمارات األجنبية كبو اعبزائر، تبعا 1971تعترب : 1989-1971الفترة - 2 

كنقل النفط كالغاز ، الذم استثمر بشكل كبَت يف ؾباالت التكرير، االستغبلؿ، كبفتح صناعة احملركقات للرأس اؼباؿ األجنيب
توجهت كبو ،  كمنع الشركات النفطية الكربل من امتبلؾ حقوؿ نفطية،1973بعد ارتفاع أسعار النفط سنة كلكن  .الطبيعي

أك األنشطة اليت تسمح      ككاف االستثمار يف شكل شراكة يف الفركع ،االستثمار يف البٌت التحتية كالقاعدية النفطية كالغازية
بقي قطاع احملركقات اعباذب الرئيسي للمستثمرين األجانب ك ،(1978 قانوف تثمُت احملركقاتخاصة بعد ) 2بنقل التكنولوجيا

 .على حساب القطاعات األخرل خاصة الصناعية
 -1982لسنة  13-82 عيدؿ القانوف ،خاصة بعد اهنيار أسعار النفط،  أكثراألجنبيةمن أجل تشجيع االستثمارات 

يف ربديد نوع   اؼبستثمر األجنيب أكرب حريةالذم أعطى 1986سنة  13-86، بقانوف جديد- اؼبنظم للشركات اؼبختلطةك
 ربويل التكنولوجيا كتأىيل ، شرطربويل األرباح ك كازباذ القرارات اػباصة باستعماؿ،استفادتو من اؼبشاركة يف التسيَتكالنشاط 

                                                           


  .  أصبحت االستثمارات األجنبية أيضا مصدرا لنقل التكنولوجيا الواردات، كلكن  مهمة من نسبة  تشٌكلال تزاؿ مواد التجهيز الصناعية 
1
. 195-181، جامعة بسكرة  ص ص 8 ؾبلة العلـو اإلنسانية، العدد .«االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر، كاقع كآفاؽ» (2005) شهرزاد زغيب-  
: ع الخاص في التنميةقطاؿا » حوؿ  الثامن  اؼبؤسبر الدكرل.«معدؿ االستثمار الخاص بالجزائر، دراسة تطبيقية»: (2009) شييب عبد الرضبن كشكورم ؿبمد ك

 .  اؼبعهد العريب للتخطيط، تنظيم، بَتكت، لبنافمارس 25-23.«  كاستشراؼقييم ت
2
 - Guerid, O. (2008) « l’investissement direct étranger en Algérie : Impacts, opportunités et entraves ».Revue 

Recherche économiques et managériales, Université  de Biskra, N°3 juin, pp.28-50. 
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 سنة عيدؿ يف ظل عدـ قدرة القانوف السابق على ربفيز كجلب اغبجم اؼبرغوب فيو من االستثمار األجنيب،  ك1.العماؿ
 2.من رأس ماؿ الشركات اؼبختلطة %65ظبح للجانب األجنيب بامتبلؾ مي  كأصبح 1989
كىي مرحلة بداية ربرير النشاط االقتصادم كمنو االستثمار، كبالتارل يبكن : كما بعدىا 2000-1990المرحلة الثانية : ثانيا

 :اعتبار أف االستثمار األجنيب أصبح شكبل جديدا لنقل التكنولوجيا إذل اعبزائر، كنقٌسمها إذل فًتتُت
دخلت اعبزائر مع بداية ىذه الفًتة مرحلة التحٌوؿ إذل اقتصاد السوؽ، كمنو ربرير االستثمار  :1999-1990الفترة  -1
  منحدد شركط انتقاؿ رؤكس األمواؿ مرحلة التحٌوؿ، كاؼبتعلق بالنقد كالقرض كالتجارة 10-90لقد جٌسد القانوف . األجنيب

اجملاؿ لكل أشكاؿ مسانبات رأس اؼباؿ األجنيب لتنشيط القانوف أيضا  فتح .إذل اعبزائر من أجل سبويل النشاطات كتوطينهاك
 ككذلك توفَت مناصب شغل جديدة ، خاصة بعث صناعات ؿبلية إلحبلؿ الواردات كتدعيم الصادرات التقليدية،االقتصاد

االت التسيَت كالتسويق  دبج كأنبها توفَت التكنولوجيا كـبتلف اؼبعارؼ كاؼبهارات اؼبرتبطة،كتأىيل العمالة كاإلطارات احمللية
  4:منتتلتها خبلؿ نفس فًتة التسعينات مراسيم رئاسية لطمأنة كضماف االستثمارات األجنبية كاليت تض. 3كاإلنتاج
 ؛اؼبصادقة على االتفاقية اؼبتضمنة إحداث الوكالة الدكلية لضماف االستثمار -
 ؛اؼبصادقة على اتفاقية تسوية اؼبنازعات بُت رعايا الدكؿ -
 ؛ؿ استثماراتو كأرباحوصربويل مبلغ أبإعطاء ترخيص للمستثمر األجنيب  -
 كغَتىا من اؼبراسيم.  اغبرة اؼبنافسة كتنظيم كضباية ترقية -

 اؼبشجع اغبقيقي لتوجو كقكاف   1993قانوف االستثمار لسنة فإف  ،التشريعات اعببائية كاإلطار اؼبؤسساٌبكل كمع 
اغبرية إلقامة الشراكة بُت القطاع اػباص الوطٍت كاألجنيب يف إطار  الذم أعطى  حيث5،االستثمار األجنيب كبو اعبزائر

  كمنو خلق كترقية مناصب ، اإلجراءات كتبسيط كحرية اختيار ؾباؿ االستثمار،االتفاقيات الدكلية اليت كقعت عليها اعبزائر
على    كلكن دخوؿ اعبزائر يف أزمة سياسية كأمنية أثر.الشغل كتأىيل اإلطارات كالعماؿ كتشجيع نقل التكنولوجيا

 .حىت الوطنية العموميةبل  األجنبيةاالستثمارات اإلصبالية ليس فقط 
 لبلستثمار األجنيب مكانة مهمة يف توافقا مع سياسة اإلنعاش اليت انتهجتها اعبزائر أيعطيت :كما بعدىا 2000الفترة - 2
إطارا تصوريا لبلستثمارات الوطٍت، كقد تدعم ىذا التوجو يف إطار السياسة الصناعية اعبديدة، اليت كضعت  االقتصاد تنشيط

 اإلطار ذلك يبكن ربليل . اؼبتغَتات الدكلية بعُت االعتبارذتأيخك ، إجراءات تشجيعيةا كونومناألجنبية اؼبباشرة أكثر مشوال 
  6:يف النقاط التالية

                                                           
1
 .، مرجع سابقشييب عبد الرضبن كشكورم ؿبمد-  

2
 - Boualem, F.(2008) « Les Institutions et attractivité des  IDE ». Colloque international  « ouverture et émergence en 

Méditerranée ». Les 17 et 18 octobre. Université de Rabat, Maroc. 
3
 5-3 حبوث كأكراؽ اؼبلتقى الدكرل اؼبنعقد خبلؿ الفًتة ."االستثمار األجنبي المباشر كعملية الخوصصة في الدكؿ المتخلفة " (2006)مردادم كماؿ -  

مغاريب، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، - منشورات ـبرب الشراكة كاالستثمار يف اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة يف الفضاء األكرك. 2004أكتوبر 
 .340-319 ، ص ص2006جامعة سطيف 

4
 .، مرجع سابق شهرزادزغيب-  

5
 - Boualem, F. Op.Cit. 

6
الكتاب . إستراتجية كسياسات إنعاش كتنمية الصناعة: (2007)كزارة الصناعة كترقية االستثمار : اؼبرجعمن عناصر ذلك اإلطار  استخبلص حاكلنا-  

 .صفحات عدة  من ،األبيض للحكومة
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 1:كاليت نلٌخصها فيما يلي:  المباشراألجنبي األساسية لجذب االستثمار المنطلقات- أ
اليت حاكلت  ( يف اليداؼبنتجاؼبصنع يف اليد ك)" حزمة تكنولوجية"إف األشكاؿ السابقة الستَتاد التكنولوجيا يف صيغة - 

  ؛ ربقق اؽبدؼ منهاالذاتية، دل لوجية قصد ذبسيد مسار التنمية التكنو،اعبزائر من خبلؽبا نقل التكنولوجيا
، بل يشٌكل على العكس من اإلنتاجإف االستثمار األجنيب اؼبباشر ليس عامبل لنزع اؼبلكية أك نقل جزء من قدرات - 

  ؛ عامل تأىيل كإعادة ىيكلة للصناعة التحويلية كللخدمات ككذلك لتنافسية االقتصاد الوطٍت،ذلك
اػبواص يف التنمية ك العموميُتالؿ األجانب ؿبل الفاعلُت الوطنُت حإف سياسات االستثمار األجنيب ال تعٍت إ- 

  ؛ كاالستثمار الوطٍتاالدخارالصناعية، كمنو ضركرة استمرار 
 إنعاش عاجل أك إنقاذإف سياسة تعبئة االستثمار األجنيب اؼبباشر ليست سياسة انفتاح عشوائية من أجل - 

 . كسيلة فعالة للتكامل كاالستجابة ؼبتطلبات السوؽ العاؼبيةااصطناعي للصناعة اعبزائرية، بل كونو
 سنة بعد  خاصة اغباليةاؼبرحلة ين االستثمارات األجنبية بُت فًتة السبعينات كالثمانينات كبالنظرة إذلكىنا يظهر التحٌوؿ يف 

 .، حيث تعتربه مكٌمبل كمدعما للفاعلُت الوطنيُت إلعادة إنعاش الصناعة الوطنية2000
   2: فإف اؽبدؼ من جذب تلك االستثمارات ىو،انطبلقا فبا سبق:  المباشراألجنبي جذب االستثمار أىداؼ- ب

  كاؼبنافسة    يف جهاز صناعي قادر على النمو الذاٌبإنشاء كالتنمية الصناعية هتدؼ إذل اإلنعاش إسًتاتيجيةإف - 
  القدرة على التنمية التكنولوجية كاالبتكارستساىم يف ربسُت األجنبية كبالتارل فإف االستثمارات ،السوؽ الداخلية كالدكلية

  ؛ لبلقتصادكلية التنافسية اؿ رفعكبالتارل
ككذلك إقامة ، البتكار كفبارسات التسيَتاقدرات ك الكفاءات  تطويرتكنولوجيا،اؿربقيق اآلثار الناصبة عن نقل - 

عبلقات بُت اؼبتعاملُت احملليُت كالشبكات الدكلية للتسويق، كبالتارل الوصوؿ إذل شراكة تضمن مردكدية جٌيدة لتلك 
  ؛االستثمارات

  ؛ترقية الصادراتكذلك  ك، استعادهتا من جهةمن أجلتطوير سوؽ ؿبلية - 
 ؛استدراؾ التأخر كاالستفادة من البحث كذبارب البلداف اؼبتقدمةكتقليص اؽبوة التكنولوجية - 

.  ع أسواؽ الصادراتمتوسب ككذلك ، االستثمار األجنيب بنقل التكنولوجيا جذبكبالتارل يرتبط
 على أنو هبب هتيئة األجنبيةتؤكد سياسة جذب االستثمارات  :(الشركط) األجنبيتهيئة االقتصاد لجذب االستثمار - ج 

  3:تتمثل يفك ،الظركؼ حىت تضمن آثار اهبابية ؽبا
تنمية قاعدة صناعية صلبة حىت يكوف االستثمار األجنيب حافزا على التنافسية كتنمية الصادرات، كإالٌ فإف - 

على   االقتصاد الوطٍت سيكوف ديناميكي متجو كبو اػبارج بينما يبقى جامدنا يف الداخل، كتكوف التبعية لبلستثمار اؼبباشر 
  ؛حساب اؽبياكل الوطنية

 فاؼبزايا   غَت أهنا غَت كافية للمستثمر األجنيب،تعترب إجراءات اعبذب اؼبارل مثل اإلعانات كاؼبزايا اعببائية ضركرية- 
 على اغبكومة   اؼبرتبطة باالقتصاد يف حد ذاتو من حيث ىيكلتو كطريقة عملو ىي األىم يف ازباذ قرار االستثمار، كؽبذا يتعُت

  ؛تسريع ذبسيد برامج تغيَت إطار سَت االقتصاد الوطٍت كتأىيل اؼبؤسسات الوطنية

                                                           
1
 .311،309،306،305، ص نفسواؼبرجع  -  

2
 .311،308،304اؼبرجع نفسو، ص  - 

3
 .313،312،311،310 كزارة الصناعة كترقية االستثمار، اؼبرجع السابق، ص- 
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إالٌ  قرار االستثماريف  األجور اؼبنخفضة كتقليص تكاليف التموقع كاإلقامة كاإلنتاج تعترب مقاييس مهمة أفرغم - 
  ؛صلمأف االستقرار االجتماعي كاإلطار االقتصادم الكلي اؼبنسجم تعترب مقاييس أقول للتق

الستيعاب كاالكتساب الوطٍت للمعرفة كالتكنولوجيا اتعزيز القدرات البشرية الوطنية النوعية ككذلك خلق شركط - 
  . اؼبباشرةاألجنبيةاليت تأٌب هبا االستثمارات 

 2001 أكت 20 اؼبؤرخ يف 03-01 األمر رقم ذبسد ذلك يف  :جذب االستثمار األجنبي المباشرؿ اآلليات القانونية -د

اإلعفاءات الضريبية كاعبمركية، اؼبزايا ضمن مناطق ) اإلجراءات اعبديدةعلى  األمريؤكد ىذا  1.كالذم يتعلق بتطوير االستثمار
سبٌيز .  اليت ستطبق على االستثمارات الوطنية كاألجنبية يف النشاطات االقتصادية اؼبنتجة للسلع كاػبدمات(معينة، الضمانات

 ،كدعمها تطوير االستثمار إسًتاتيجية األساسية يف اقًتاح تو الذم تتمثل مهم،الستثماراجمللس الوطٍت ؿ القانوف بإنشاء ذلك
، ككذلك الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، كاليت من مهامها  يبثل الدكلة يف اؼبشاريع االستثمارية اليت تكوف طرفا فيهاكما

ما يضيفو ىذا األمر أف  ،03-01  اؼبعٌدؿ كاؼبتمم لؤلمر  08-06األمر رقم ك .استقباؿ اؼبستثمرين كإعبلمهم كمساعدهتم
 الوطنيةالستثمارات ذات األنبية بالنسبة لبلقتصاد الوطٍت تكوف يف إطار التفاكض بُت اؼبستثمر كالوكالة ؿاالمتيازات اؼبمنوحة 

 لبلستثمار األجنيب، خاصة عندما يتعلق اؼبمنوحة دل تنص على االمتيازات إف القوانُت اؼبنًظمة لبلستثمار. لًتقية االستثمار
. قرارات رئاسية كحكوميةؿ ا كفقاالمتيازاتكتتحدد    كمنو ال يوجد قانوف خاص هباف،كلوجيا، كأشكاؿ التوطٌ فاألمر بنقل التك

 أغلبية كطنية ذك استثمارم جديد يف اعبزائر سيكوف مشركع  أف أم 2أعلنت اغبكومة ديسمرب 22تاريخ بك 2008يف سنة 
 .من أجل ضماف الشراكة مع اؼبؤسسات الوطنية كبالتارل زيادة فرص نقل التكنولوجية (51%)

 : كإمكانيات نقل التكنولوجية  المباشرةةتدفق االستثمارات األجنبي: الفرع الثاني
إف كجود االستثمارات األجنبية يف بلد ما ييفًتض هبا نقل التكنولوجيا، كيف ظل صعوبة قياس ىذا األخَت، فإننا 

 .نستدؿ على إمكانية حدكثو بطريقة غَت مباشرة من خبلؿ تتبع تطور تدفقاهتا، كمن خبلؿ مؤشرات أخرل
 : كنهظهر ذلك من خبلؿ: مؤشرات تطّور االستثمارات األجنبية المباشرة: أكال
-1970يوضح الشكل اؼبوارل اذباه تطور االستثمارات األجنبية خبلؿ الفًتة    :تطّور تدفق االستثمارات األجنبية -1
كانت ضعيفة كمنعدمة يف كثَت من السنوات نتيجة لعدة أسباب، منها سيطرة الدكلة على النشاط االقتصادم  حيث ،2012

كعدـ االعًتاؼ بقدرة االستثمار األجنيب على اؼبسانبة يف تنشيط االقتصاد الوطٍت، ككذلك الظركؼ األمنية كركود االقتصاد 
كن يف شكل استثمارات جديدة، تدل عرفت هناية التسعينيات بداية ربٌسن تدفق االستثمارات، كلكن . سنوات التسعينيات

 (مع استمرار عمليات اػبوصصة)كأصبحت التدفقات حقيقية  1998،3ك 1995 بُت كانت نتيجة عمليات اػبوصصةإمبا ك
 رغم االذباه .بفضل عودة األمن كارتفاع أسعار النفط اليت ظبحت بإطبلؽ سياسات إنعاش االقتصاد الوطٍت 2001مع سنة 

     4. الدكؿ الناميةحىت على مستول إالٌ أنو يبقى ضعيفا ليس فقط على اؼبستول الدكرل، كلكن  للتدفقاتاؼبتزايد

 
                                                           

1
 .االستثمارقانوف : (2007)األمانة العامة للحكومة  - 

2
 - MIPI (2010) : Les IDE : état des lieux et benchmarking . Série Investissement et Partenariat, N°1. 

3
 - Guerid, O. Op.Cit. 

4
 -Benhabib, A; et Zenasni, S. (2013) « Déterminants et effets des investissements directs étrangers sur la croissance 

économique en Algérie :analyse en donnés de panel ». Colloque international « Evaluation des effets des programmes 

d’investissements publics 2001-2014 ». Les 11-12 mars Univ. De Sétif. 
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 2012-1970تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة خالؿ الفترة  : 1-4الشكل   

                      
 .CNUCED , UNCTADStat  www.cnuced.org      ًب إعداده من البيانات اؼبنشورة على موقع:المصدر

           1974مليوف سنة  358إذل  1970مليوف دكالر سنة  80ارتفع التدفق السنوم لبلستثمارات األجنبية من  

        إالٌ مع ىاكدل يرتفع حجم ،1988 كأكرب تدفق سنة دكالرمليوف  13 إذ دل تتعد 1995ك 1981ٍب انعدـ تقريبا بُت 
 مليار دكالر سنة  1.1ارتفعت التدفقات بشكل كبَت إذل .  كبشكل متذبذب بعدىا(مليوف دكالر أمريكي 270) 1996سنة 

كمع ذلك فهو أعلى من مستول السنوات ، 2012مليار دكالر سنة  1.4 لينخفض إذل 2006 مليار سنة 1.8ٍب إذل  2001
إذ بعدما كانت اعبزائر يف الصنف  ،2006منذ " خطر البلد"إف تزايد جاذبية السوؽ اعبزائرية يفٌسر يتحٌسن مؤشر . السابقة

"B" 4"أصبحت يف الصنفA"رغم ربسُت التشريعات فيما يتعلق يبنح اؼبزايا . أم يف نفس مرتبة كل من تونس كاؼبغرب 
 رفع مستول    ؿ التكنولوجيانق تبقى ضعيفة لتحقيق أىداؼ اإالٌ أنوكربٌسن تدفق االستثمارات للمستثمرين األجانب، 

 حيث سجل 2االستثمارات األجنبية خارج قطاع احملركقاتأيضا  ارتفعت 1.اؼبساعدة على دخوؿ األسواؽ العاؼبيةكيل غالتش
بُت أكراسكـو شراكة يف شكل     مليوف أكرك 746، قطاع الكيمياء 2007 سنة ك أكرمليوف 1,6قطاع الصناعات اؼبعدنية 

، 2006مليوف أكرك سنة  311مليوف أكرك مقابل  636اؼبصرية كشركة سونطراؾ، كما جذب قطاع البناء كاألشغاؿ العمومية 
 اآلالت كالتجهيزات اؼبيكانيكية، القطاع ،زادت الشراكة بُت القطاع العمومي كاألجنيب خاصة يف قطاع مواد البناءك

تباينا بُت ما ىو منتظر ربقيقو كما ربقق فعبل، إذ تبقى عدة معوقات منها مشكل ىناؾ يبقى كمع ذلك ، اخل...البنكي
  . كضعف مناخ االستثمار عموما العقار، بطئ اإلجراءات اإلدارية، صعوبة االستفادة من اإلعفاءات اعببائية اؼبنصوص عليها

            إف البفاض مسانبة االستثمارات األجنبية : المساىمة في تكوين رأس الماؿ الثابت كالناتج المحلي اإلجماليتطور - 2
كما أف االستثمارات .مصدرىا كطٍت كليس أجنيب اعبزائر يفاالستثمارات أغلب دؿ على أف ميف تكوين رأس اؼباؿ الثابت 

يف إطار   ىو يف شكل استحواذ على شركات موجودة جزء منهاأف ك كبو القطاعات اؼبنتجة،  بشكل أساسيال تتجواألجنبية 
ة الثمانينات فًتقارنة بُت بادل . يف الناتج احمللي اإلصبارلةكىذا ما انعكس على ضعف مسانبتها اؼبًتاكم، اػبوصصةعملية 

خبلؿ تكوين رأس اؼباؿ الثابتيف مسانبة االستثمارات األجنبية متوسط  قبد أف ،األكذل من األلفياتالعشرية كالتسعينات ك
خبلؿ الفًتة %1.55 ٍب     %0.239 (1989-1980)خبلؿ الفًتة أصبح ٍب % 2.52 كاف (1979-1970)الفًتة 

 كىو ما يعكس بداية التوجو كبو القطاعات اإلنتاجية كمنو ،%5.82 (2010-2000)كخبلؿ الفًتة  (1990-1989)
                                                           
1
 - Bouzard,C; et Tareb, F. Op.Cit. 

2
 - Boualem, F. Op.Cit. 

 

 .ًب حساب اؼبتوسطات من بيانات اؼبؤسسة العربية لضماف االستثمار من موقعها اإللكًتكشل  
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 ٍب 1991ك 83بُت % 0 الناتج احمللي اإلصبارل، حيث كانت  ربقيقيفكما تطٌورت مسانبتها . إمكانية نقل التكنولوجيا
، حىت كإف كانت 2001سنة   % 2 لتصل إذل 1998سنة % 1.2 إذل ٍب %0.5 إذل 1996ك 1991ارتفعت قليبل بُت 

كاليت يبكن أف تنعكس على أنبية نقل   ىناؾ انتعاش لبلستثماراتا إذ1.%1.5 إالٌ أهنا دل تقل عن ،2010 سنة إذل متذبذبة
 . اؼبعارؼ كاؼبهارات،التكنولوجيا

إذ تساىم االستثمارات األجنبية، كإف كاف  2ببعض الدكؿ العربية،ضعيفة مقارنة  اؼبؤشرات كمع ذلك تبقى تلك
بشكل متفاكت، يف تنمية اقتصادياهتا، كيتضح ذلك خاصة من خبلؿ مسانبتها يف تكوين رأس اؼباؿ الثابت، الذم بلغ  يف 

 ما ييفسر ضعف ترتيب اعبزائر يف  يف تونس كىو%14 يف مصر، ك%16 ك%24 كيف األردف حوارل %36 لبناف أكثر من
.  مؤشر اعباذبية على اؼبستول الدكرل

على إمكانية نقل  يف االستدالؿ ة مؤشرات السابقة أنبيرغم : مؤشرات االستدالؿ على نقل التكنولوجيا: ثانيا
، إذ تعكس إمكانية نقل التكنولوجيا  ىي مؤشرات أىمتوجهها كبو قطاعات معينة كمصدرىا كغَتىاأف التكنولوجيا، إالٌ 

 :بشكل أفضل، إذ ال يبكن معرفة ما إذا حدث فعبل نقل للتكنولوجيا أـ ال، كنتناكؿ اؼبؤشرات التالية
حيث كلما زادت مشاركتها            : مساىمة االستثمارات األجنبية في المشاريع االستثمارية كفي توفير مناصب الشغل- 1

 :كاعبدكؿ التارل يوضح ذلك. يف اؼبشاريع أدل ذلك إذل نقل التكنولوجيا كاؼبعارؼ كنقل اؼبهارات للعماؿ
 2012-2002مساىمة االستثمارات األجنبية في المشاريع االستثمارية كتوفير مناصب الشغل للفترة : 16-4      الجدكؿ

% مناصب الشغل  % القيمة مليوف دينار جزائرم  % عدد اؼبشاريع   البيانات 
 86 256.156 68 1.743.783 99 31.594االستثمارات احمللية  

 14 42.959 32 803.057 1 410االستثمارات األجنبية  
 100 299.115 100 2.546.840 100 32.004اجملموع  

 www.andi.dz.          الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار: المصدر

 من ؾبموع اؼبشاريع %1 إذ دل سبثل إال ،رغم أف االستثمارات األجنبية اؼبباشرة كانت ضعيفة من حيث عدد اؼبشاريع
 من ؾبموع اؼببالغ اؼبستثمرة فعليا خبلؿ الفًتة %32مثلث حيث  ، من حيث القيمة كانت أكربهتا إالٌ أف مساىم،االستثمارية

 .%14 نسبتها فكانت أما بالنسبة ؼبناصب الشغل اليت كفرهتا اؼبشاريع األجنبية ،2002-2012
 مليوف 10  بُت ما  منها تقع يف الشروبة %97 حسب تصنيف الوكالة لبلستثمارات كفق شرائح اؼببالغ اؼبالية قبد أف 

 مليوف 500 من    ىي ضمن الشروبة%1مليوف دينار كفقط  500 مليوف ك200يف الشروبة ما بُت  %2ك   دينار مليوف200ك
 أف اؼبشاريع عٍت ذلك م. مليوف دينار500 يف الشروبة األكثر من األجنبية االستثمارات كتقع ، مليوف دينار1.500إذل 

،  ما يفٌسر قلة عددىاىذاك،  اليت تتمٌيز بأف معظمها مؤسسات مصغرة،األجنبية ىي ذات حجم أكرب من اؼبشاريع احمللية
اليت تتضمن مستول معُت من اؼبتقدمة حجم االستثمارات اؼبادية الرأظبالية اؼبتمثلة يف التجهيزات كبالتارل فهو يعكس 

 . العمالة اؼبشغلة من%14مهارات رفع  تأىيل ككاليت يبكن نقلها، كمنو إمكانية اؼبسانبة يفالتكنولوجيا 
إف التأثَتات اإلهبابية لبلستثمارات األجنبية اؼبباشرة من حيث نقل التكنولوجيا كتأىيل : شكل االستثمارات األجنبية- 2

  : من خبلؿ ما يليمبلحظة ذلك كيبكن ،العمالة احمللية، يظهر من خبلؿ شكل تلك االستثمارات

                                                           
1
 - Benhabib, A; et Zenasni, S. Op.Cit.   

2
 /www.iaigc.net        على موقعهااؼبؤسسة العربية لضماف االستثمار كائتماف الصادرات  - 

http://www.iaigc.net/????
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 .2011-2002شكل االستثمارات األجنبية المباشرة للفترة : 17-4الجدكؿ 

%  (مليوف دينار)اؼببلغ % عدد اؼبشاريع  البيانات
 100 2164378 100 451:  إجمالي المشاريع األجنبية منها

 39,34 851473 46,35 209الشراكة  
 60,66 1312905 53,65 242مملوكة بالكامل للمستثمر األجنبي  

                                                                                                         ؾبلة العلـو اإلنسانية .«تشجيعها في الجزائراالستثمارات األجنبية المباشرة كسبل » (2013)نسرين برجي كمبارؾ بوعشة : المصدر
        .26-11 ص ص. ر بسكرةض جامعة ؿبمد خي،29العدد 

 لنقل أسلوبا مهماشٌكل  ت ىذه الشراكة اليت،نبلحظ أف نسبة الشراكة مهمة جدنا من ؾبموع اؼبشاريع األجنبية
                 لتصل  2009سنة  %37ك 2008سنة  %33إذ مثلت حوارل ، ؼبعارؼ اؼبرتبطة بالتسيَتؿالتكنولوجيا كأيضا 

 . تأثَتات اهبابية على مستول التأىيل كنقل التكنولوجيا يف إحداثكىي نسب مهمة ،2011سنة  %47.45إذل 
ناطق ادل) كعند إقامتها يف ؿبيط جغرايف اقتصادم معُت ، إف اؼبشاريع اؼبشًتكة أك اؼبملوكة بالكامل لؤلجانب

 شركات ؿبلية تتعامل معها سواء يف ؾباؿ التعاقد من الباطن القباز بعض ة حوؽبا أك تكوف ضمن ؾبموعؽزبلس ،(الصناعية
سيكتسبوف اػبربة يف ؾباؿ اػبضوع للشركط الذين  ، مع موردين ؿبليُت كمتعاملُت آخرينمن خبلؿ التعامل  أكاألنشطة

.  ـ ككفاءتوـ بزيادة فعاليتوـكاؼبعايَت الدكلية كاألكثر صرامة من اؼبعايَت احمللية، فبا يسمح لو

 من تلك االستثمارات يف نشر االبتكارات ؿيستفيد البلد اؼبستقب :القطاعات التي تتوجو إليها االستثمارات األجنبية- 3
االستثمارات بيستأثر  بعد أف كاف قطاع احملركقاتالتكنولوجية إذا توٌجهت بشكل أكرب كبو القطاع الصناعي التحويلي، ؼ

خاصة تكنولوجيا االتصاالت )أصبحت فركع الصناعة التحويلية كاػبدمات  2012-2000ق خبلؿ الفًتة األجنبية، فإف
 : يوضح اعبدكؿ اؼبوارل توزيع تلك االستثمارات .البناء كاألشغاؿ العمومية أيضا تستقطب جزء منها (كاؼبعلومات

 2012-2002التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية المباشرة للفترة : 18-4الجدكؿ 

% مناصب الشغل % القيمة بالمليوف دينار % عدد المشاريع قطاع النشاط  
الصناعة  

الخدمات  
البناء كاألشغاؿ العمومية كالمياه  

النقل  
الفالحة  
الصحة  

السياحة  

220 
97 
63 
16 
6 
5 
3 

56 
23 
15 
4 
1 
1 
1 

599.200 
167.118 
120.82 
3.991 
887 

6.192 
13.587 

74 
21 
1 

0,04 
0,11 
0,77 

2 

23.450 
10.363 
6.698 
505 
82 
737 

1.124 

57 
24 
14 
1 
2 
0 
1 

 100 42959 100 803057 100 410المجموع  
" حصيلة مشاريع االستثمار "www.andi.dz.  الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار:  المصدر

تًتٌكز االستثمارات األجنبية يف القطاع الصناعي، كالذم يضم أيضا قطاع احملركقات، كلكن يبكن االستدالؿ    على 
 ىي فرع اإلظبنت 1إف الفركع األكثر استقطابا للمستثمرين األجانب،. إمكانية نقل التكنولوجية يف الصناعات التحويلية

كالببلستيك، األظبدة، اآلالت اؼبيكانيكية، الصناعات الغذائية   اؼبعادف  (خاصة فرع األدكية)الزجاج كمواد البناء، الكيمياء 
                                                           
1
 - Luçon, Z. (2014) : Focus sur les investissements européens en Algérie. ANIMA Investement Network, p. 14.    
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جىذب فرع اؼبعادف ستة مشاريع أجنبية، من أنبها مشركع بُت قطر للصلب كأرسلور ميتاؿ كتوسارل الًتكية، كما . كالسيارات
 )جذب فرع األدكية طبسة مشاريع أربعة منها أكركبية كمشركع إماراٌب كالذم ىو يف األصل مشركع مشًتؾ مع شركة جولفار

Julphar) العاؼبية، أما فرع اآلالت كالتجهيزات اؼبيكانيكية فقد استفاد من أربعة مشاريع، منها ثبلثة أكركبية كمشركع أمريكي 
(General-Electric)كغَتىا من االستثمارات ،.    

 اتفاقيات شراكة مع دكؿ أكركبية لبلستثمار يف ؾباؿ الصناعة عدة كقعت اعبزائر ،2002-1998خبلؿ الفًتة 
كذلك  (ؾبموعة دانيلي دبنطقة جيجل)كاغبديد  (ميشبلف)لصناعات الببلستيكية ااػبزؼ، الكيمياء كالصيدلة ك ،ةالغذائي

دخوؿ اؼبستثمر . كذلك مشركع الغاز الصناعي، كل األؼبانية كاؼبؤسسة الوطنية للمنظفاتفإنشاء مشركعُت للشراكة بُت ىي
من رأظباؿ     %70 على (ISPAT)، أيضا حيازة اجملموعة اؽبندية (أكراسكـر)يف ؾباؿ اؽباتف النقاؿ  2001اؼبصرم سنة 

 1.رركب اغبجادلاؼبالكة ، الشركة العمومية للحديد
من جهة كشركة % 17ككزارة الدفاع الوطٍت بنسبة % 34مشركع شراكة بُت الشركة الوطنية للعربات الصناعية بنسبة - 

من   %49 بنسبة (الشريك التكنولوجي) األؼبانية (Daimler/ Mercedes- Benz) كشركة ديبلر (Aabar) ةاإلماراٌببار عأ
-Mercedes أنواع من الشاحنات ربت عبلمة طبسةسبثل يف تركيب كت ،2012تأٌسست ىذه الشراكة سنة . جهة ثانية

Benz شل ؽ مع ضماف تكوين ت،2015شاحنة سنة  2000 إذل  اإلنتاجتوٌسعمؿ 2014 شاحنة سنة 550 إنتاجية بطاقة
جزاء أاليت ستقـو بإنتاج   توكل األنشطة الباطنية للشركات الصغَتة كاؼبتوسطة اعبزائرية أف على.للعماؿ ككذلك للمسَتين

 خاصة اؽبيآت العسكرية كاؼبؤسسات العمومية ، كفق معايَت الشركة األؼبانية موجهة للوفاء باحتياجات السوؽ احملليةاحملركات
 العمودم الذم سيمسح بنقل التكنولوجيا االندماجكيهدؼ اؼبشركع إذل ربقيق . ير يف اؼبستقبلدصت مع احتماؿ اؿ،كاػباصة

  .خاصة يف احملركات
 تركيب  مصنعالفرنسية (Renault) أقامت الشركة الوطنية للسيارات الصناعية كشركة ركنو   ضمن نفس الفرع- 

بسبب توفر اليد العاملة اؼبؤىلة كقرهبا من ميناء كىراف " كاد تليبلت بوىراف" كًب اختيار منطقة النشاط .السيارات السياحية
 شبكة كطنية إنشاءهبدؼ " نشاطات اؼبناكلة للمؤسسات الوطنية إسناد كسيتم ،كمنشآهتا الصناعية كنشاطات الدعم

بًتكيب  (فرنسية كتركية) كيف ىذا اإلطار هتتم شركات أخرل .لتزكيد اؼبصنع بالتجهيزات كاؼبستلزمات الصناعية" للمناكلة
 .السيارات السياحية كالنفعية اػبفيفة كالثقيلة يف اعبزائر

  دبدينة عنابة  كالذم 2015عبمع كصيانة عربات الًتاموام سنة " سياتل"كدائما يف ؾباؿ النقل ًب تدشُت مصنع - 
كتفيد ىذه . ىو شراكة بُت مؤسسة صناعة عتاد السكة اغبديدية كمؤسسة ميًتك اعبزائر العاصمة كالشركة الفرنسية ألستـو

 2.%30 ستصل إذل 2018-2017الشراكة أيضا يف توسيع شبكة اؼبناكلة الوطنية، كما أف نسبة اإلدماج اؼبخطط ؽبا بُت 
إلنشاء شركة متخٌصصة يف صناعة قطع فوالذية خفيفة  2013 يف سبتمرب ىاأمريكية ًب توقيع–شراكة جزائرية -  

 نقل يف إطاركتندرج ىذه الشراكة .  كرياضية كبناءات إدارية كصناعيةفندقيةموجهة للبناء، ككذلك إقباز مساكن كمركبات 
على " إعادة بناء الصناعة الوطنية" منصب عمل غَت مباشر يف إطار 4000كمنصب عمل مباشر  300التكنولوجيا كتوفَت 

 .أف يتم التكوين باعبزائر كأمريكا
                                                           


 . استعنا باجمللة الصحفية للوكالة الوطنية لًتقية االستثمار، لغياب قاعدة للبيانات عن الشراكات األجنبية 

1
 - CNUCED (2004). Op. Cit.  p.12, 13. 

http://www.aps.dz/ar/economie/15848 :      2015 أفريل 12 ككالة األنباء اعبزائرية بتاريخ -  2
  

http://www.aps.dz/ar/economie/15848
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حيث سبتلك  2013سبانية يف ؾباؿ صناعة عتاد األشغاؿ العمومية كاليت كقعت يف جانفي  إ–شراكة جزائرية - 
 (فرع اجملمع اعبزائرم للمؤسسة الوطنية لعتاد األشغاؿ العمومية)كاؼبؤسسة العمومية االقتصادية سوفار  %40الشركة اإلسبانية 

 .األكركيبمن اإلنتاج من خبلؿ شبكة ذبارية دكلية للشريك  %25، حيث سيتم تصدير حوارل %60بقسنطينة 
إلقباز مصنع للصفائح الشمسية بالركيبة يف إطار برنامج تطوير الطاقات  (ؾبمع سنًتكتَـت)أؼبانية -شراكة جزائرية- 

شركة ألسوالر بتلمساف  كقبد أف القطاع اػباص أيضا يهتم هبذه اؼبشاريع منها، 2010اؼبتجددة الذم باشرتو اعبزائر سنة 
 .كغَتىا من الشراكات. لئللكًتكنيك بربج بوعريريج  كشركة كوندكر

 التكنولوجيا اليت يبكن نقلها ككذلك نوعإف مصدر االستثمارات يعطي مؤشرا قويا عن  :مصدر االستثمارات األجنبية- 4
: ، كاعبدكؿ التارل يبُت مصدر تلك االستثماراتمستول اؼبهارات اليت يبكن اكتساهباعن 

 مليوف أكرك: الوحدة           2013-2003مصدر تدفق االستثمارات األجنبية خالؿ الفترة : 19-4الجدكؿ 
 2013 2112 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 البيانات

 23 28 16 15 27 24 54 43 39 27 16أكربا  
 2 1 4 2 9 8 7 12 10 2 3 كندا  أمريكا ك
 1 5 4 2 4 16 7 13 6 2 3اػبليج  

 9 4 4 8 9 8 11 15 12 2 7 دكؿ اؼبتوسط
 4 4 4 2 9 1 11 5 9 8 3دكؿ أخرل  

  ,Z.(2014). Op.Cit. p.13. Luçon                                                                              :المصدر       

تليها  %58 عدد اؼبشاريع بنسبة  من حيث 2013-2000 مستثمر يف اعبزائر طيلة الفًتة ؿتعترب الدكؿ األكركبية أك
السابق، مشركع مغريب فتح  Tosalyمشاريع تركية يف ؾباؿ النسيج، كتوسيع مشركع اغبديد كالصلب  3) %18دكؿ اؼبتوسط 

لتوزيع ؿ GB Autoإلنتاج األلياؼ البصرية، مصر، فتح فرع ؿعماؿ الواجهات اؽبندسية، تونس فتح فرع أل Jetaluفرع شركة 
كلكن من  ،%5كدكؿ اػبليج  %10الواليات اؼبتحدة األمريكية ككندا ٍب ، (خاصة الصُت)% 10 ٍب الدكؿ الناشئة (اآلرل

كوف معندما .  دكؿ اػبليج تأٌب يف اؼبرتبة الثانية بعد الدكؿ األكركبية ٍب الواليات اؼبتحدة ككندافإفحيث اؼببالغ اؼبستثمرة 
 أف ، على األقل،فإف ذلك يعٍت (يف ؾبموع عدد اؼبشاريع %68)تقدمة ادلدكؿ اؿ من ية االستثمار اؼبشاريعمصدر معظم

 كبالتارل يبكن ، من بلداف أك مناطق أخرلاؼبتأتية تنقل كمستول اؼبهارات ىي أفضل من تلك أفالتكنولوجيا اليت يبكن 
ع مرااستنتاج أف اؼبشاريع األكركبية كاألمريكية قد تساىم يف الرفع من اؼبستول التكنولوجي كالتسيَت كاؼبهارات خاصة يف اؼبش

 نقل التكنولوجيا فرصمن   سيزيدذلك فإف ،اؼبشًتكة، كما داـ أف اؼبشرع اعبزائرم اشًتط الشراكة يف االستثمارات األجنبية
. كاستيعاهبا خاصة يف مشاريع الصناعة التحويلية

ف الشركات األجنبية كمن أجل القياـ بأنشطتها بأعلى كفاءة فإهنا تقـو بضماف تكوين داخلي لبلستجابة إذل إ
ية نقل التكنولوجيا فإنو ح أما من نا. كمنو اؼبسانبة يف نقل اؼبهارات إذل العمالة الوطنية،الشركط اؼبتنامية يف جودة اؼبنتجات

كن التوجو اؼبتزايد كبو القطاعات أك الفركع عالية التكنولوجيا مثل ؿ ك1، تأثَتات كيفيةألهنا ذلك،من الٌصعب قياس 
من أجل  ك،(كحىت العمومي)اإللكًتكنيك كاالتصاالت ؽبا تأثَت اهبايب يف نقل التكنولوجيا بُت القطاع اػباص احمللي كاألجنيب 

                                                           
1
-  CNUCED (2004) : Examen de la politique de l’investissement de l’Algérie. Nations Unies, New York et Genève, 

p.20. 
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 ربقيق النقل التكنولوجي هبب ربسُت التشريعات الوطنية يف ؾباؿ ضباية اؼبلكية الفكرية اليت تعطي ضمانا للشركات ضماف
 .متعددة اعبنسيات إلبراـ عقود نقل التكنولوجيا

             مثل مركز الدراسات كالبحث1إف اؼبستول اعبيد لتثمُت التكوين العلمي يف اعبزائر ككجود مراكز حبث فبتازة
 كاليت ،يف اؼبعلومات العلمية كالتقنية، مركز تنمية التقنيات اؼبتقدمة، مركز الدراسات كاألحباث يف ؾباؿ االتصاالت كغَتىا

             كلكن ىناؾ ضعف ،ث فرنسية كأمريكية، فإف اعبزائر سبتلك إمكانيات كبَتة لبلبتكارك مراكز بحعتعمل بالتعاكف ـ
 . للمستثمرين الباحثُت عن الكفاءات احملليةكإيصاؽباراكز ادليف التعريف بأحباث تلك 

 كبو  الصناعات ا أيضاىوم اىتماـ اعبزائر باالستثمارات األجنبية اؼبباشرة يف القطاع الصناعي، ىو توجعلىما يبلحظ  
 لتشمل الصناعات اؼبيكانيكية ،يف تكثيف ؿبفظة استثماراهتا الصناعية 2009 كزارة الدفاع منذ شرعتالعسكرية، حيث 

 ككذا تصنيع ذبهيزات ،كصناعة السيارات كالعربات كآليات النقل كصناعة األنظمة اإللكًتكنية كصناعة الطائرات من دكف طيار
  . اجملاؿ ىذاقطاع الصحة كالتجهيزات شبو الصحية، كتعترب الشركات األؼبانية يف مقدمة اؼبستثمرين يف

إف الشراكة اعبزائرم األجنبية ال تزاؿ تعتمد على تركيب اؼبصانع اعباىزة، كلكن دبستول مشاركة أفضل للتقنيُت 
كاؼبهندسُت اعبزائريُت، كما أف الشراكات اليت سبت ىي يف إطار التجميع كالًتكيب ىي يف اغبلقة األضعف يف السلسلة الدكلية 

. للقيمة اؼبضافة، كعلى اعبزائر أف تستثمر تلك  الشراكات يف تصنيع األجزاء كاؼبركبات ذات القيمة اؼبضافة األعلى

 تنمية القدرات التكنولوجية الوطنية : لمطلب الثالثا
ال يبكن اغبديث االستفادة من التكنولوجيا اؼبستوردة، سواء كانت يف شكل ذبهيزات أك استثمارات أجنيب، إالٌ بتنمية 

كيتم تنمية القدرات التكنولوجية .  تلك التكنولوجيابالقدرات العلمية كالتكنولوجية احمللية، اليت سًتفع من مستول استيعا
كاليت يبكن االستدالؿ على نتائجها من خبلؿ بعض اؼبؤشرات  (الفرع األكؿ)الوطنية عن طريق السياسة التكنولوجية الوطنية 

 . (الفرع الثاني)

 السياسة التكنولوجية الوطنية  مراحل: الفرع األكؿ
ترتبط سياسة تطوير القدرات التكنولوجيا بنشاط البحث كالتطوير، كبالتارل نقٌسم تطٌور السياسة التكنولوجية حسب 

 :التحٌوؿ يف التخطيط للبحث العلمي كالتكنولوجي، إذل اؼبرحلتُت التاليتُت
 اؽبدؼ الرئيسي الذم حددتو اعبزائر لسياستها التكنولوجية على اؼبديُت اؼبتوسط إف: 1997-1968المرحلة األكلى : أكال

 ٍبمرحلة أكذل  يف  من خبلؿ استَتاد التكنولوجيا الضركرية لتطوير الصناعة احمللية ،كالطويل ىو ربقيق االستقبلؿ التكنولوجي
شرط أساسي للتنمية كؾ (76ميثاؽ)  من التبعية االستعمارية اعبديدةللحد  كوسيلة،مرحلة ثانيةيف  ىاالوصوؿ إذل إنتاج

سبٌيزت ىذه اؼبرحلة بوجود مبادرات لوضع سياسة تكنولوجية على اؼبستول الوطٍت،  2.(86ميثاؽ ) اؼبستقلة كالسريعة للببلد
كاليت كاف ىدفها التمكُت من اكتساب التكنولوجيا ٍب إنتاجها، عن طريق سن التشريعات كإنشاء اؽبيآت البحثية، كاليت كانت 

 . متفرقة كليس يف إطار متكامل

                                                           
1
 - CNUCED (2004) p.89.  

2
 رسالة . السكاكين كالصنابير، سطيف،أثر التسيير في إنتاج اإلبداع التكنولوجي، دراسة ميدانية لمؤسسة إنتاج اللوالب :(2000-1999)اش نادية خخر - 

 .84ماجستَت، جامعة سطيف، ص
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 ٍب إنشاء اجمللس  كالبحث العلمي،مع إنشاء كزارة التعليم العارل 1970  أكؿ قرارات تنظيم البحث الوطٍت لسنةتعود
 العبلقة كالذم كاف من أىم مهامو توطيد 1973  للبحث العلمي سنةكالديواف الوطٍت 1971 اؼبؤقت للبحث العلمي سنة

خطط كطني للعلم ـ"إعداد أكؿ كيٌلفت اؽبيآت السابقة مع مديرية البحث العلمي ب.كالتنسيق بُت اعبامعة كمراكز البحث
ًب  1. عامل للتطٌور كاالستقبلؿ التكنولوجيكأىم بالبحث يرٌكز على االعًتاؼ كالذم (1977-1974) للفًتة" كالتكنولوجيا

  2: على مستويُت كفق اؼبخطط السابق،تنظيم البحث
                مراكز البحث كالديواف الوطٍت للبحث العلمي،كزارة التعليم العارل كالبحث العلمياألكؿ على مستول - 

 .إذل جانب فرؽ من اعبامعة
 .  القطاعات االجتماعية كاالقتصاديةكالثاشل على مستول- 

 ، األكؿ يعرٌب عن كجهة نظر كزارة التعليم العارل كىو توجيو البحث كبو البحث األساسي3،للبحث كاف ىناؾ توجهُت كعليو
. توجيو البحث كبو البحث التطبيقيكبالتارل ؿباكلة  يعرٌب عن حاجة القطاع اإلنتاجي كافأما الثاشل ؼ

  كلكن دل يىدمج اؼبخطط كدل ييقم بأم حبوث تطبيقية يف القطاع اإلنتاجي،كيلفت عدة جهات بالبحوث األساسية
             (77-74)  ظهرت التناقضات بُت توجهات البحث العلمي كالتكنولوجي كأكلويات اؼبخطط الرباعي للتنميةكمنو

 كبشكل أقل ، اجملاؿ العلميكبو كاف البحث موجها يف أغلبو .كاليت كانت تتمثل يف التحٌكم يف التكنولوجيا كمن ٍب إنتاجها
 .بُت أىدافها كبُت طريقة تنفيذىاالسياسة التكنولوجية دل تكن متوافقة ؼ ، اجملاؿ التكنولوجيكبو

مثل اؼبخرب اؼبركزم  1973  فإهنا ظهرت مع بداية سنة4ات،بالنسبة ألنشطة البحث كالتطوير على مستول اؼبؤسس
 كأيضا  نتاج صيغ دكائية ذات استعماؿ كاسعإل) للمحركقات دبؤسسة سونطراؾ، أيضا ـبرب التطوير كالبحث يف ؾباؿ الصيدلة

أكلت كزارة الصناعة اىتماما بإنشاء خبليا صغَتة للبحث كالتطوير داخل . (اإلنتاج باستعماؿ الًتاخيص لبعض األدكية
  أكؿ ككانت  خاصة يف قطاع الصناعة الثقيلة،حاجتها تستلـز ذلككما أف  ،الوحدات اإلنتاجية اليت تتمتع بإمكانيات مادية

   5.شكل تدرهبي نشاطات البحث داخل كحدات اإلنتاجبخطوة ىي إدخاؿ ك
-80)    األكذل اؼبخطط اػبماسيإالٌ مع بداية الثمانينيات، أم معأكد العبلقة بُت قطاعي البحث كالصناعة تتدل 

عن طريق إنشاء ىياكل للبحث كالتطوير لتحسُت اإلنتاج كاعبودة كتطوير قاعدة بشرية  (سنة من االستقبلؿ 20 بعد) (84
حباث كاستغبلؿ لؤل الشركة الوطنية للصلب كالشركة الوطنية ، ذلك على مؤسستُت فقط نبااقتصرل كلكن .لبلبتكار كاإلبداع

ىدؼ يف م ذم كافلصناعات الثقيلة كاؿاتعٌمق البحث الصناعي يف قطاع  (89-85)  اؼبخطط اػبماسي الثاشلمع ك،اؼبناجم
:  ؾبملو إذل
 ؛ربسُت نوعية اؼبنتجات كأساليب الصنع 
 ؛إنشاء مباذج بتشكيبلت كاسعة كتصٌور منتجات جديدة 
 صنع مركبات جديدة.  

                                                           
1
 - M.E.S.R.S. Op.Cit. p.86. 

2
 .89، اؼبرجع السابق، صاش ناديةخخر-  

3
 - Djeflat, A. (2012). Op. Cit. 

4
 - Djeflat, A. (2012). Op. Cit. 

5
  .95، اؼبرجع السابق، صاش ناديةخخر-  
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 الصناعية، الشركة الوطنية للمركباتاؼبؤسسات اليت بادرت بفتح اجملاؿ ألنشطة للبحث كالتطوير، من بينها،  كقد ارتفع عدد
.  اؼبؤسسة الوطنية لؤلجهزة اإللكًتكمنزلية، اؼبؤسسة الوطنية لؤلجهزة اإللكًتكنية

 الوطنية ألجلتشجيعا للمؤسسات الدائمُت دبثابة قانوف قطاع البحث العلمي كىيئة الباحثُت كاف  1986 سنة يف
 إذ أف قانوف األستاذ الباحث يشجع . كخلق أك إنشاء كحدات كفرؽ كمراكز حبث1،إدماج كظيفة البحث ضمن أنشطتها

 .ربٌرؾ اعبامعات لتدعيم كتقوية كحدات البحث للقطاعات االقتصادية
للدراسة "كحدة  1985  سونلغاز اليت أنشأت سنة مؤسسة مثل2 عديدةظهر مفهـو التطوير يف مؤسساتمبدأ 

       للبحث "جديدة  أنشأت مؤسسة صيداؿ كحدة كما. مهمتها البحث التطبيقي يف ؾباؿ الطاقات اؼبتجددة" كالبحث
 1987 يف   سونطراؾ ـبربىا اؼبركزم للمحركقات إذل مركز البحث كالتطوير شركةحٌولتك ."يف األدكية كالتقنيات الصيدالنية

 دل يكن مفهـو البحث كاضحا لدل .(اخل...الدراسات اعبيولوجية، اعبيوفزيائية، التنقيب)مهمتو البحث يف األنشطة األمامية 
االعًتاؼ بدأ يتأكد  خبلؿ ىذه الفًتة ق فإفكعموما، امتزج كارتبط دبفهـو االستغبلؿ حيث ،ىذه اؼبرحلةيف اؼبؤسسات 

 ظهرت  أيضايف ىذه الفًتة. بأنشطة البحث يف شكل مشاريع كبرامج زبتلف عن األنشطة التقليدية للدراسات كالتحليل
مثل ربسُت جودة ابتكاريو   دل يكن ينظر إليها على أهنا ابتكارات أك أنشطة لكن ، الصناعياجملاؿأنشطة تطويرية يف 

أك إضافات  ألجل ربسُت كزيادة الكفاءة، إدماج  (كاليت تعتربىا نظرية النمو الداخلي على أهنا إبداعات)اؼبنتجات 
يف شكل   ظهرت أيضا الشراكات بُت اؽبيئات العلمية كما  .استعماالت جديدة للمنتجات أك إحبلؿ منتجات جديدة

الباحثُت اعبامعيُت الوطنيُت كاألجانب، كألف اإلمكانيات الداخلية كانت ضعيفة يف اؼبؤسسات ألجل ربقيق بُت تعاكف 
 .  فإهنا كانت يف الغالب تيسند للمخابر اعبامعية،البحث كالتطوير

 الوزارة اؼبنتدبة للبحث كالتكنولوجيا منها 3اتٌسمت فًتة التسعينيات بإنشاء ىيآت جديدة للبحث على اؼبستول الوزارم،
 عباف مشًتكة بُت القطاعات ،1992كما كاف إنشاء سنة . 1993  سنةالوزارة اؼبنتدبة للجامعات كالبحث  ك1990سنة 

بتحديد التوجهات لًتقية البحث العلمي كالتقٍت كبرؾبتو كتقييمو، ككذلك إنشاء اجمللس الوطٍت للبحث العلمي كالتقٍت مكٌلف 
  كبالتارل كانت البداية 4الكبرل للسياسة الوطنية للبحث كالتنمية التكنولوجية كتنسيق عملية تنفيذىا كتقدير مدل تطورىا

أما بالنسبة  .بالتفكَت يف إعادة ربديد التوجهات اعبديدة للبحث كالتطوير بوضع إسًتاذبية جديدة كمتابعة تنفيذىا
 كبالتارل ، يقـو بتمويل مشاريع البحث كالتطوير يف اؼبؤسساتالذم" الصندكؽ الوطٍت للبحث"فقد ًب إطبلؽ  5للمؤسسات

 ،كبو ربقيق اؼبعايَت العاؼبية للجودة  باكتساب التكنولوجيات اغبديثةتسعى  اؼبؤسسات كأصبحتتوٌسعت األنشطة البحثية 
 أك أساليب اإلنتاج أك ربسُت جودة التسيَتاؼبمارسات اعبٌيدة سواء يف ؾباؿ كخاصة منها تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ، 

 تبدل مؤسسات مثل صيداؿ كسونلغاز   كما6اإليزك، ات سعي الكثَت منها للحصوؿ على شهاديفٌسر كىذا ما ،اؼبنتجات
 ، عن الشركاء لتطوير اؼبنتجات اعبديدةكما أصبحت اؼبؤسسات تبحث.كسونطراؾ كسيفتاؿ إرادة يف التطوير التكنولوجي
 على الشراكات اليت سبت بُت اؼبؤسسات الوطنية كالشركات    ما يبلحظ.كخاصة البحث عن التوٌسع كبو األسواؽ الدكلية

                                                           
1
 - M.E.S.R.S. Op.Cit. p.87. 

2
 - Djeflat, A. (2012).  Op.Cit.  

3
 - M.E.S.R.S. Op.Cit. p.89. 

4
 .92، اؼبرجع السابق، صاش ناديةخخر-  

5
 -  Djeflat, A. (2012).  Op.Cit. 

6
 - Mekideche, M. Op.Cit. p.235. 
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كانت يف شكل شركات ـبتلطة أك التنازؿ أهنا  ، من أجل تطوير التكنولوجيات اؼبرتبطة باجملاؿ1 (متعددة اعبنسيات)األجنبية 
 بسبب ، تغٌلبت األنشطة اليت كانت مرتبطة بالشراكة التكنولوجية الدكلية على أنشطة البحث كالتطوير احملليةكما. عن براءة

 مقارنة بالشركات األجنبية، كعوض أف وبدث  الوطنيةالتبعية التكنولوجية كضعف القدرات العلمية الداخلية للمؤسسات
، فإف الذم نتج ىو إحبلؿ التعاكف التكنولوجي ؿبل البحث  احملليتكامبل بُت الشراكة التكنولوجية كالبحث كالتطوير

 .كالتطوير
البحث العلمي كالتكنولوجي أكلوية  عترباي   يف التصٌور، إذ ربٌوال ىذه اؼبرحلةشٌكلت :2012-1998  الثانيةالمرحلة: ثانيا

 اخل... كاحد، ربٌددت فيو األىداؼ كاؽبيآت كالوسائلكف، كأصبح التخطيط للتنمية التكنولوجية ضمن إطار قاف(2اؼبادة) كطنية
 حوؿ البحث العلمي  األكؿ كاؼبتضمن القانوف التوجيهي كالربنامج اػبماسي1998 أكت 22 اؼبؤرخ يف 11-98 كىو القانوف

 05-08كالقانوف اؼبعدؿ كاؼبتمم لو  (2002استمرت أحكاـ ىذا القانوف إذل ما بعد ) 20022 -1998كالتطوير التكنولوجي 
 .2012-2008كالذم يغطي الفًتة  2008 فيفرم سنة 23اؼبؤرخ يف 

جاء ىذا القانوف ليؤطر السياسة الوطنية للبحث كالتطوير التكنولوجي يف إطار متكامل،  كيظهر ىذا اإلطار  يف 
 :العناصر اليت مشلها القانوف من خبلؿ مواده كالتارل

 :تتمثل األىداؼ اليت يريد القانوف ربقيقها حسب اؼبادة األكذل منو فيما يلي: أىداؼ القانوف- 1
 ؛ية البحث العلمي كالتطوير التكنولوجي، دبا يف ذلك البحث العلمي اعبامعيؽضماف تر- 
 ؛تدعيم القواعد العلمية كالتكنولوجية للببلد- 
 ؛ربديد الوسائل الضركرية للبحث العلمي كالتطوير التكنولوجي كتوفَتىا- 
 كاؼبؤسسات اؼبعنية بالبحث كربفيز ،رد االعتبار لوظيفة البحث داخل مؤسسات التعليم العارل كالبحث العلمي- 

 ؛عملية تثمُت نتائج البحث
 ؛دعم سبويل الدكلة للنشاطات اؼبتعلقة بالبحث العلمي كالتطوير التكنولوجي- 

 . تثمُت اؼبنشآت اؼبؤسساتية كالتنظيمية من أجل التكٌفل الفعاؿ بأنشطة البحث العلمي كالتطوير التكنولوجي- 
عند التمٌعن يف األىداؼ اؼبعلنة، ال قبدىا زبتلف يف جوىرىا عن أىداؼ اؼبرحلة السابقة، كلكن ما يضعها يف إطار شامل 
أف القانوف نص أيضا على ضركرة توفَت الوسائل البلزمة للبحث كخاصة اؼبالية، كاألىم ىو السعي إذل تثمُت نتائج البحث 

  .الذم يعترب الدافع األساسي لبلستمرار فيو
 نقاط  علىلكن نركز ، ىذا القانوف متعددةتناكؽبا اليت اؼبيادينإف : منطلقات القانوف المرتبطة بالجانب الصناعي- 2 

: كاليت تتمثل يف ،41كاليت تضمنتها اؼبادة اليت انطلق منها يف اعبانب الصناعي يف ؿباكلة الستدراكها،  الضعف
 ؛امل ؼبختلف الفركع كضعف تثمُت اؼبوارد اؼبتوفرةؾضعف مستول الت- 
 ؛ يف اؼبعٌدؿ%50ضعف توظيف الطاقات اؼبوجودة، - 
 ؛قلة الصادرات من غَت احملركقات- 
 .التقهقر التدرهبي لقدرات اإلنتاج كفرص العمل كاالستثمار، ككذا عدـ تلبية حاجات السوؽ الوطنية كاعبهوية- 

                                                           
1
 - Djeflat, A. (2012).  Op.Cit. 

2
 .45 السنة ،2008 فيفرم سنة 10،27  الجريدة الرسمية رقمك .35 السنة ،1998 أكت سنة 24 االثنين ،62الجريدة الرسمية رقم - 
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  :كمنو فإف الربنامج اػبماسي يهدؼ يف اؼبدل اؼبتوسط إذل، تنظهر ىذه النقاط ىشاشة القطاع الصناعيك
  ؛الرفع من مستول النمو الصناعي عن طريق مضاعفة اإلنتاج من خبلؿ إعادة تنشيط كتوظيف القدرات اؼبوجودة 
   ؛مليار دكالر 4 إعادة توازف اؼبيزاف التجارم عن طريق زيادة الصادرات خارج احملركقات إذل 
   الفبلحية كاألدكية كمواد البناءاؼبنتجات كالسيما منها ، اغبساسةللمنتجاتتطوير قدرات اإلنتاج  .

على  كعليو نص القانوف قبد أف األىداؼ اؼبرتبطة بالقطاع الصناعي انطلقت من تشخيص كضعية حقيقية هبب ربسينها، 
 كىي الصناعات الكيماكية كالزراعة الغذائية، ، الفركع الصناعية ذات األكلويةميادين تناسبضركرة التٌكفل بنشاط البحث يف 

 كاؼبنتجات،كبالتارل فإف نشاط البحث يهدؼ إذل التحٌكم يف التقنيات  .كمواد البناء كاؼبنتجات الصيدالنية، اغبديد كالصلب
  .الصناعات اعبديدة كذلك كمنو ربسُت الطرؽ كاألساليب كالتجديد من أجل ترقية اؼبواد احمللية ك

 : كتتلٌخص فيما يلي: الوسائل المالية كالبشرية، كالهيآت كتقييم النتائج- 3
ترتفع حصة الناتج الداخلي س السابقة،ىداؼ األ أجل بلوغ  كمن21حسب اؼبادة : المخصصات المالية- أ

كتأٌب اؼبوارد . 2000 يف سنة %1 إذل 1997سنة % 0.2اؼبخصصة لنفقات البحث العلمي كالتطوير التكنولوجي من 
موارد ذاتية عمومية أك -   ميزانية الدكلة : من22اؼبادة  حسب اؼبخٌصصة لتمويل برامج البحث العلمي كالتطوير التكنولوجي

.   ىيئات ككصايا-مداخيل ناذبة عن اؼبسانبات- التعاكف الدكرل - عقود حبث كتقدصل خدمات - خاصة 
 يسعى إذل زيادة عدد العاملُت يف البحث  القانوفكمن أجل ربقيق أىداؼ الربنامج، فإف: الموارد البشرية- ب

: (27اؼبادة : )كذلك عن طريق (26اؼبادة )دبعدؿ سنوم يتطابق مع احتياجات الربامج السنوية اؼبصادؽ عليها 
 ؛إشراؾ مكٌثف للمستخدمُت الباحثُت يف مؤسسات التعليم كالتكوين العاليُت 
 ؛رفع عدد الباحثُت الدائمُت يف ىياكل البحث 
  االستعماؿ الفعلي للموارد البشرية اؼبؤىلة يف اؼبؤسسات كاؽبيئات العمومية كاػباصة لصاحل نشاطات

 ؛تقتضيو التحٌوالت االجتماعية كاالقتصادية  حسب ما،البحث
 ؛التكوين بواسطة البحث كمن أجل البحث كالتعليم العارل 
 االستعماؿ األمثل للباحثُت اؼبقيمُت يف اعبزائر، كالعمل على إشراؾ الكفاءات العلمية اعبزائرية العاملة     

 ؛التكوين كالتعليم كالبحث يف اػبارج يف ميادين
 ؛تكوين شبكات من فرؽ البحث لتحقيق تطوير البحث اؼبشًتؾ 
 ؛كضع ترتيبات مبلئمة تسمح بتنقل الباحثُت بُت مؤسسات التعليم كالتكوين العاليُت كىيئات البحث  
 إعداد دليل كطٍت للعاملُت يف البحث العلمي كالتطوير التكنولوجي. 

يقـو اجمللس الوطٍت للبحث العلمي كالتقٍت بتحديد التوجهات الكربل للسياسة الوطنية للبحث ك:  الهيآت- ج
 بينما تقـو ،(13اؼبادة )ربديد األكلويات بُت الربامج الوطنية للبحث كتنسيق تطبيقاهتا كتقييم تنفيذىا ككذلك  ،العلمي

اؼبديرية الدائمة ربت كصاية الوزارة اؼبكلفة بالبحث العلمي بتنفيذ السياسة الوطنية يف ؾباؿ البحث العلمي كالتطوير 
تقـو اؼبؤسسة العمومية اػبصوصية ذات الطابع التكنولوجي كما . (14اؼبادة )التكنولوجي يف إطار مشًتؾ بُت القطاعات

كالعلمي لتحقيق نشاطات البحث العلمي كالتطوير التكنولوجي بتنفيذ برامج البحث العلمي كالتطوير التكنولوجي يف اؼبيادين 
 (18 اؼبادة)كتنشئ كحدات حبث لتنفيذ برامج البحث، ذات صبغة قطاعية أك مشًتكة بُت القطاعات  .(17اؼبادة)احملددة ؽبا 

. (19اؼبادة )كذلك ـبابر البحث اليت تنشأ داخل مؤسسات التعليم كالتكوين العاليُت 
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من   ت اؼبؤىلة التدابَت اؼببلئمةآتتخذ الدكلة بواسطة اؽبي: تقييم كتثمين نتائج البحث العلمي كالتطوير التكنولوجي- د
  :السٌيما عن طريق (36اؼبادة )أجل تثمُت نتائج البحث

 ؛قتصادية داخل مؤسسات التعليم العارل كالبحثالاكتقنية اؿدراسات اؿت كىياكل تثمُت آإنشاء ىي  
 ؛إعادة ربديد مهاـ البحث كالتطوير التكنولوجي داخل اؼبؤسسات كذلك لتوثيق عبلقاهتا مع قطاع البحث 
 ؛إنشاء مراكز كطنية لتثمُت نتائج البحث لصنع النماذج األكلية كالسبلسل األكلية لؤلصناؼ 
 ؛إنشاء مؤسسات صغَتة كمتوسطة مبدعة 
 ؛إقامة أقطاب تكنولوجية يف اؼبيادين ذات القيمة اؼبضافة العالية 
 كذلك من أجل،رد االعتبار إذل ىيئات التقييس كتوحيد األمباط كتنشيطها : 

 ؛تثمُت التكنولوجيات ذات القيمة اؼبضافة كالقدرات يف اؽبندسة كالتجهيزات التكنولوجية اؼبتوفرة- 
 ؛تسهيل نقل نتائج البحث كبو قطاعات التنمية- 
 . اؼبستوردةالتكنولوجيارفع قدرات تكييف - 

 نتائج البحث كاستغبلؽبا كتعميمها تضع الدكلة الوسائل البلزمة لتسهيل نشر نتائج البحث كتشجيعها كإنتاج تثمُتكمن أجل 
، كبالتارل فإف الدكلة كباؼبشاركة مع الدكائر الوزارية اؼبعنية (37اؼبادة )الدكريات كاؼبؤلفات العلمية كالتقنية كتوزيعها ككذا ضبايتها 

ت كاؽبياكل آتعمل على إقامة شبكة كطنية لنقل اؼبعلومات تربط بُت صبيع مؤسسات التعليم كالتكوين العاليُت، ككذا اؽبي
.  (38اؼبادة ). كمؤسسات البحث تسهيبل لتبادؿ اؼبعلومات كتدعيمها للتبادؿ العملي كالتقٍت

 :منهانتائج الربنامج اػبماسي األكؿ، كخاصة القانوف يعطي  :05-08رقم  النتائج حسب القانوف- 4
 اللجاف كضع كتنفيذ اؽبياكل العلمية كلتكنولوجية مثل ـبابر البحث، برامج البحث يف ـبتلف القطاعات،- 

 ؛اخل... زيادة اشًتاؾ األساتذة الباحثُت يف مشاريع البحثالقطاعية اؼبشًتكة،
كلكن من قاعدة ) 2002 يف استغبللو سنة الذم شيرع ك(ALSAT-A) إطبلؽ أكؿ قمر صناعي جزائرم -

 كما أف ىناؾ مشاريع ، ًب إطبلقو من قاعدة ىندية2010 يف جويلية (ALSAT-L)ك ،ىدفو تسيَت اؼبوارد الطبيعية (ركسية
 مبلحظ يف عبنة االستعماؿ للفضاء اعبوم للمحيط اؽبادئ إذل  عضوكمنو ربٌولت اعبزائر من.  أقمار صناعية أخرللئلطبلؽ

  1.كىو اعًتاؼ بالقدرات اعبزائرية يف ؾباؿ تكنولوجيات الفضاء  اللجنة،دائم يفعضو 
اػباضعة لربامج تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ كتكنولوجيات ك ،الشركع يف بناء اؽبياكل القاعدية للبحث- 

. اخل... كالبيوتكنولوجيا كالطاقات اؼبتجددة كالصحة كالزراعة كالتغذية،الفضاء
  : منها(11-98يف إطار تأكيد ما جاء بو القانوف )  على العناصر اؼبكونة للبحث05-08 رقم  القانوفيؤكدك

 ؛ضركرة ربديد كيفيات كطرؽ تنفيذ أعماؿ البحث- 
إصدار القوانُت األساسية للباحث الدائم كاألستاذ الباحث، ككضع إجراءات ربث الباحث على تثمُت نتائج حبثو - 

 ؛سواء كانت اقتصادية أك علمية
داع الرباءات، كإقباز م ككضع تدابَت ربفيزية خاصة بإ،ازباذ إجراءات هتدؼ إذل جعل مهنة اؼبطٌور أكثر جذبا- 

 ؛أرضيات تكنولوجية لصناعة النماذج األكلية كالعينات طبقا للمعايَت الصناعية

                                                           
1
 - Benaisa, Y.  (1 Juillet 2013) « L’ALSAL forge les compétences algérienne aux technique spatiales ». 

www.maghrebergent.com. 

http://www.maghrebergent.com/
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  التثمُت االقتصادم لنشاط البحث العلمي كالتطوير التكنولوجي كنقل اؼبنتجات كاؼبعرفة من فضاءات البحث - 
 .إذل القطاع االقتصادم

من الناتج  %1 ىي 2002  على البحث العلمي اؼبخططة يف سنةاإلنفاؽالتمويل، رغم أف نسبة أما يف ما ىبص 
ٌصص  فإف االعتماد (معدلة 21 اؼبادة)  كؽبذا فإف القانوف اؼبعدؿ،دل يتحقق إالٌ أف اؽبدؼ ،احمللي        بالتناسب أصبح ىبي
، حيث كاف اؼببلغ اؼبسطٌر يف برنامج التنمية اػبماسي             اؼبقٌدر على ـبتلف مكونات برنامج البحثاالعتمادمع 

2010-2014.1  
يف العلـو    ألف البحثالتطبيقي،وبث القانوف على ضركرة التوجو كبو البحث : يف ؾباؿ التطوير التكنولوجي كاؽبندسة

كبالتارل .  دكف تقدصل مسانبة فعلية يف التطٌور االقتصادم بالنسبة للبلداف النامية،األساسية وبتاج إذل اعتمادات مالية كبَتة
فإف توثيق الركابط بُت البحث كالصناعة أمر ال بد منو من أجل نقل اؼبعرفة كاؼبهارات اليت تنتجها اعبامعات كمراكز البحث 

  .دكر يف اؼبنافسة الوطنية كالنمو االقتصادمما ؽبا من  ك،إذل القطاع الصناعي
          كما أنو كبناء على اؼبعاينة اؼبتعلقة بندرة اؼبنتجات الناذبة عن البحث العلمي الوطٍت اؼبطركحة يف السوؽ، فإنو أصبح 

 كعليو ينبغي إقباز األعماؿ كالتدابَت ، حقيقية لنقل اؼبعرفة كاؼبهارات خبلؿ الفًتة اػبماسيةإسًتاتيجيةمن الضركرم كضع 
 : من بينهااآلتية

    تطبيق تسيَت اسًتاتيجي عن طريق توجيو إبداع باحثينا كبو اؼبواضيع األكثر ارتباطا باالقتصاد كإدراج ؿبور التثمُت- 
 ؛ التوعية باؼبسعى االسًتاتيجيذلكربديد مشاريع البحث، أيضا تطوير الكفاءات كربديد حاجات اؼبؤسسات كؾ يف

  ؛تشجيع الشراكة بُت اؼببدعُت كتعزيز اغبوار كاالتصاؿ اؼبباشر بُت كيانات البحث كاؼبؤسسات- 
 ؛لقياـ بنشاطات حبث يف اؼبؤسساتا  علىزبصيص منح للبحث كالصناعة لتشجيع الباحثُت- 
السٌيما  إنشاء نظاـ اؼبعلومات التكنولوجية داخل الوكالة الوطنية لتثمُت نتائج البحث العلمي كالتطوير التكنولوجي- 

من خبلؿ بوابة معلومات تسمح للمؤسسات بتحديد الكفاءات اليت بإمكاهنا اإلجابة على األسئلة اؼبطركحة كإنشاء قاعدة 
 ؛بيانات خاصة باؼبشاريع قيد اإلقباز كالنتائج القابلة للتثمُت

 بإشراؾ الشركات اؼبالية كسندات الضماف ،شًتؾ ؼبشاريع مبتكرةادلسبويل اؿ كاؼبخاطرسبويل ذم اؿ إسًتاتيجيةبعث - 
 ؛كأجهزة الدعم اؼبوجودة

 ؛السٌيما على مستول اعبامعاتاغباضنات تشجيع تنصيب - 
 .تعزيز الوكالة الوطنية لتثمُت نتائج البحث كالتطوير التكنولوجي عن طريق التأطَت كالوسائل كالقانوف األساسي اؼبناسب- 

يتضح إذا سعي الدكلة إذل بناء القدرات الوطنية للبحث كاالبتكار، خاصة ما تعٌلق منو باعبانب االقتصادم 
إف عناصر القانوف السابقة تؤكد اإلطار الشامل للسياسة التكنولوجية الوطنية، كأكيد أف تنفيذ ؿباكر تلك السياسة . كالصناعي

فهل فعبل تطٌورت تلك اؼبؤشرات دبا يؤكد . بشكل مًتابط كمتكامل سينعكس على تطٌور مؤشرات القدرات التكنولوجية
فعالية تلك السياسة؟ 

 
 

                                                           
1
 .2014-2010برنامج التنمية الخماسي : (2010  مام24)بياف اجتماع ؾبلس الوزراء -  
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 مؤشرات تطّور القدرات التكنولوجية الوطنية: الفرع الثاني
رغم أف كل اؼبؤشرات، يصعب من خبلؽبا قياس التفاعل بُت مدخبلت اؼبعرفة كالتكنولوجيا كبُت النشاط االبتكارم 

الذم تستند إليو القدرات التكنولوجية كالتنافسية، إالٌ أننا اخًتنا اؼبؤشرات اليت تعكس نسبيا القدرة على توليد اؼبعرفة كنشرىا 
 .كاستعماؽبا، كاليت سندرسها يف اإلطار اؼبقارف

 :كىي اؼبدخبلت األساسية للقياـ بالنشاط البحثي، كتتمثل يف: مؤشرات مدخالت البحث كالتطوير: أكال
يعرٌب ىذا اؼبؤشر عن اىتماـ الدكلة بدعم اؼبعرفة العلمية كالتكنولوجية : اإلنفاؽ على البحث العلمي كالتطوير التكنولوجي- 1

ييظهر . من خبلؿ سبويل أنشطة البحث كالتطوير، كييستعمل اؼبؤشر أيضا يف قياس الكثافة التكنولوجية لؤلنشطة كاؼبنتجات
 : اعبدكؿ التارل اإلنفاؽ يف بعض دكؿ اؼبقارنة مع اعبزائر

                                                            من الناتج احمللي اإلصبارل%: الوحدة   2012-2000تطور اإلنفاؽ على البحث كالتطوير خالؿ الفترة : 20-4الجدكؿ
 2012-2005 2007-2000 البيانات
 0.1 0.1  الجزائر
 تونس

 األردف
 مصر

 المغرب

1.0 
0.3 
0.2 
0.6 

1.1 
0.4 
0.2 
0.6 

 .207-206، ص مقررات تمهيدية للتنمية البشرية: الثركة الحقيقية لألمم:(2010)تقرير التنمية البشرية ، 2007-2000: المصدر
 .196-195، مرجع سابق، ص(2014)، تقرير التنمية البشرية 2005-2012

تتمٌيز الدكؿ النامية بقلة إنفاقها على اجملاؿ العلمي، كال يرجع ذلك إذل قلة مواردىا فقط كإمبا أيضا لعدـ اىتمامها بو 
. كعدـ اعتباره من بُت األكلويات، كيؤكد اعبدكؿ السابق ذلك بالنسبة للجزائر كلدكؿ اؼبقارنة، ما عدا تونس (إذل حد ما)

 (ناشئة)رغم اختبلؼ اإلنفاؽ من الناتج احمللي اإلصبارل بُت دكؿ اؼبقارنة، فإنو يعترب جد ضعيف مقارنة بدكؿ النامية أخرل 
كيظهر   %.4كمقارنة بالدكؿ اؼبتقدمة الذم كاف أكرب من  ،(%3.7)كوريا اعبنوبية  (%1.7)الصُت  (%1.2)مثل الربازيل 

يف اعبزائر % 3الذم بلغ  (2008)عدـ االىتماـ بالبحث، يف تلك الدكؿ، من خبلؿ مقارنة اإلنفاؽ على القطاع العسكرم 
 ىاامتصاصرغم قلة ميزانية البحث كالتطوير يف اعبزائر فإنو ال يتم . يف تونس %1.3يف األردف، بينما مثل  فقط  %5.9ك

تاج إذل استثمارات يحال  حبيث ضعف االستثمارات اؼبخٌصصة للبحث كضعف نتائجوما يفسر  1،بشكل كامل
  . ضعف االستثمارات اؼبعنوية ػبلق اؼبعارؼ اعبديدة كالتدريب كالتكوينعنيعرٌب ، كما جديدة
 الباحثُت حجم  عدد يعترب الباحثوف دعامة عملية البحث كالتطوير التكنولوجي، كما يعكس: عدد الباحثين- 2

كاعبدكؿ اؼبوارل يوضح عدد . األعماؿ البحثية كاؼبستول اؼبعريف كالعلمي للمجتمع، كمنو القدرة على ربقيق االقبازات العلمية
:  الباحثُت باؼبقارنة ببعض الدكؿ

 
 

 

                                                           

 .تلك اليت تتوفر عنها اؼبعلوماتاخًتنا  البحث كالتطوير ترتبط دبجاؿمن بُت عدة مؤشرات   

1
 - Djeflat, A. Op.Cit. 



      2012 - 1962                            تحليل تنمية القدرات التنافسية لالقتصاد الجزائرم للفترة                     لفصل الرابع          ا

256 
 

 2010-2002عدد الباحثين لكل مليوف شخص للفترة : 21-4 الجدكؿ 

 2010-2002 البيانات
 170 الجزائر
 تونس

 األردف
 مصر

 المغرب

1.862 
1.199 
420 
661 

 .200-199، مرجع سابق، ص(2013)تقرير التنمية البشرية : المصدر

يدؿ على قلة النشاط البحثي، كىو نتيجة اللبفاض عدد  إف البفاض نسبة الباحثُت يف اعبزائر مقارنة بدكؿ اؼبقارنة
ألف أستاذ  27 تتوفر اعبامعة على (2012سنة ) ألف أستاذ جامعي 46من بُت ؼ  .الطلبة الذين يكملوف دراستهم العليا

 من بُت ىؤالء الباحثُت تتوفر ـبابر البحث العلمي ، كما أنو الدكتوراهةمن حاملي شهاد فقط  8.500 من بينهم ،باحث
 للبحث كف اؼبوجوكفال ىبصص الباحثكمع ذلك  1،( باحثا مسطرا يف القانوف4.500عوض )ا  دائماباحث 2.083على 

 بسبب الضغوطات البيداغوجية نتيجة لتزايد عدد الطلبة، يف حُت سبثل ،من كقتهم للبحث اغبقيقي %10األكاديبي إالٌ 
  2.كظيفة البحث اغبصة األكرب يف كقت الباحث يف دكؿ أخرل

كىي اؽبياكل اليت تقـو بالبحث، سواء كانت ككالة أك مركز حبث أك مركز دراسات أك ـبرب           : ىياكل البحث -3
 معظمها تابع لوزارة التعليم العارل، كال يبلك القطاع ،2009 إذل غاية 772أك ؿبطة ذبارب أك معهد تقٍت، كقد بلغ تعدادىا 

 من ؾبموع عدد الباحثُت سنة %3 مراكز حبث، كبالتارل فإف نسبة الباحثُت يف القطاع الصناعي ال تتعدل 10الصناعي إالٌ 
 تعترب األقطاب 3. اؼبخابر ىي يف العلـو األساسية كالتكنولوجيا كالطاقة(%65) كمع ذلك، فإف ؾباؿ حبث معظم .2008

التكنولوجية أفضل من هبمع بُت قطاع البحث كالقطاع الصناعي يف ـبتلف اجملاالت، كاليت يبلغ عددىا ثبلثة  سيدم عبد 
 4.اهلل، جباية كسيدم بلعباس

تتمثل تلك اؼبخرجات يف اإلضافات اليت يقدمها الباحثوف سواء تعلق : مؤشرات مخرجات نشاط البحث كالتطوير: ثانيا
تعترب اؼبقاالت كالرباءات، كمع أهنا ال . ذلك بالبحوث األساسية أك التطبيقية، كاليت قد سبثل منتجات جديدة أك ربسينات

 . مؤشرا أفضلتعكس سباما ـبرجات البحث العلمي، مؤشرات مهمة، بينما سبثل الصادرات التكنولوجية
يعكس عدد اؼبقاالت كثافة نشاط الباحثُت، كتقارف الدكؿ يف ؾباؿ البحث العلمي باؼبقاالت  :المقاالت المنشورة- 1

 :اؼبنشورة، كىو ما يوضحو اعبدكؿ التارل

                                                           
1
اؼبػؤسػسػة البوابة اعبزائرية للطاقات اؼبتجددة، عن  ،العاـ للبحث العلمي كالتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العارل كالبحث العلمي اؼبدير  تصريح-  

   http://www.portail.cder.dz م    العمومية للتػلػفزيػوف اعبزائر

2
 - Djeflat, A.(2012). Op.Cit. 

3
رسالة دكتوراه، جامعة  .2009-1996محاكلة تشخيص كتقييم النظاـ الوطني لالبتكار في الجزائر خالؿ الفترة : (2012-2011)ؿبمد الطيب دكيس -  

 .173،175ص . كرقلة
4
 .216  كتاب اغبكومة، ص - 

من بُت اؼبؤشرات األخرل الدالة على ـبرجات نشاط البحث كاالبتكار،  عدد اؼبنتجات التكنولوجية اعبديدة، اإلنفاؽ عليها كصادراهتا كاليت دل نستطع   

 .إدراجها النعداـ اؼبعطيات عنها

http://www.portail.cder.dz/
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  2013-1996عدد المقاالت المنشورة في المجاّلت العلمية للفترة : 22-4الجدكؿ   

 األردف مصر تونس المغرب الجزائر البيانات
 المقاالت

 مقاالت قابلة للذكر
 عدد مرات الذكر

 مذكورة ذاتيا
 عدد مرات الذكر لكل مقاؿ

31.153 
30.655 
137.505 
26.895 

4.41 

31.822 
29.822 

195.079 
36.039 

6.24 

44.798 
42.808 
218.166 
48.339 

4.87 

104.784 
102.181 
659.779 
132.942 

6.30 

22.273 
22.273 

136.316 
18.084 

5.99 
 H 89 109 79 148 92المؤشر 

                                     .SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank:               المصدر  

Retrieved October 31, 2014, from http://www.scimagojr.com                                   

مقاؿ              4.561إذل  2000مقاؿ سنة  510عرؼ عدد اؼبقاالت اؼبنشورة تطٌورا ملحوظا بالنسبة للجزائر، من 
ما يهم يف اؼبقاالت ىو جودهتا، كاليت تنعكس             . إالٌ أنو يعترب أضعف من دكؿ اؼبقارنة ماعدا األردف  ،2013 سنة

عدد مرات استخدامها كاعًتاؼ من طرؼ الغَت بأنبيتها، كقبد أف اؼبعدؿ متقارب  على عدد اؼبقاالت القابلة للذكر ككذلك
كحسب قيمة .  أنبية اؼبقاالت اؼبنشورة، إذ أنو كلما ارتفع كاف داللة على موضع أفضلHيلخص اؼبؤشر . بُت الدكؿ السابقة

اػبامسة إفريقيا، كتبلغ أعلى قيمة للمؤشر ك (2013-1996)كإقليم  بلد 239عاؼبيا من بُت  56اؼبؤشر، ربتل اعبزائر اؼبرتبة 
ترتبط اؼبقاالت التقنية بشكل مباشر باعبانب التكنولوجي، كبالتارل فهي مؤشر أىم من العدد  .(الواليات اؼبتحدة) 1.518

:  اإلصبارل اؼبقاالت، كيوضح اعبدكؿ التارل تطٌور عددىا
   2011-2000 عدد المقاالت العلمية كالتقنية للفترة :23-4                          الجدكؿ 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيانات
 599 598 609 537 481 413 350 344 230 221 211 -- الجزائر
 األردف
 تونس
 مصر

 المغرب

247 
292 

1433 
466 

233 
352 

1464 
352 

242 
355 

1564 
466 

251 
436 

1717 
400 

281 
455 

1661 
417 

275 
571 

1658 
443 

 

285 
656 

1786 
400 

344 
758 

1934 
379 

412 
851 

2019 
413 

383 
1022 
2247 

391 

378 
978 

2431 
350 

342 
1016 
2515 

386 

 /www.banquemondiale.org ، . البنك العاؼبي، مؤشرات العلم كالتكنولوجيا على موقعو ًب ذبميعها من بيانات:  المصدر

رغم أف عدد اؼبقاالت بشكل عاـ عرؼ تطٌورا يف كل دكؿ اؼبقارنة، إالٌ أهنا كانت أقل يف اجملاؿ التقٍت، كاليت قد 
يف اؼبتوسط فإف عدد اؼبقاالت لكل مليوف شخص ىو ضعيف بالنسبة للجزائر . تتضمن إضافات علمية كتقنية جديدة

 كللمقارنة فقد بلغ عدد 1. مقاال147كاؼبغرب كمصر كلكنو أفضل بالنسبة لتونس كاألردف مقارنة باؼبعدؿ العاؼبي الذم ىو 
مقاؿ بالنسبة القبلًتا  45.000 مقاؿ، كأكثر من 200.000بالنسبة للواليات اؼبتحدة األمريكية  2012اؼبقاالت العلمية سنة 

 . بالنسبة للصُت، كىو ما يعكس حجم النشاط البحثي كمسانبتو يف التطٌور االقتصادم لتلك البلداف74.000كأكثر من 
ألجل نشر حبوثهم يف اجمٌلبلت العاؼبية، بباحثُت من دكؿ متقدمة، كتعترب نسبة  يستعُت الباحثوف يف الدكؿ النامية،

 :كاعبدكؿ التارل يوضحها بالنسبة للجزائر. اؼبقاالت اؼبشًتكة كبَتة بالنسبة لدكؿ اؼبقارنة

                                                           
1
 -Dagault, S; et autres (2012) : Promotion de l’innovation en Méditerranée. ANIMA Investement Network,  Etude  

N° 63, p.30. 

http://www.scimagojr.com/
http://www.banquemondiale.org/


      2012 - 1962                            تحليل تنمية القدرات التنافسية لالقتصاد الجزائرم للفترة                     لفصل الرابع          ا

258 
 

 2013-2000نسبة المشاركة اإلقليمية كالدكلية في إعداد المقاالت للفترة : 24-4الجدكؿ

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيانات

 4.561 4.214 3.526 3.112 3.026 2.451 1.978 1.786 1.190 1.148 825 628 548 510 عدد المقاالت

 45.38 45.04 48.33 52.02 51.49 50.10 53.39 50.95 52.61 52.61 54.18 44.43 48.91 51.57 مشاركة دكلية

 12.47 12.16 11.03 10.96 11.68 10.99 10.00 9.95 8.32 8.27 6.94 5.94 5.71 5.48 مساىمة إقليمية

 0.18 0.16 0.14 0.13 0.14 0.12 0.10 0.09 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 مساىمة دكلية

                                     .SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank:               المصدر

Retrieved October 31, 2014, from http://www.scimagojr.com                                   

إف اغباجة إذل اؼبشاركة الدكلية يف نشر اؼبقاالت تعٍت عدـ القدرة على إعدادىا باؼبعايَت الدكلية من طرؼ الباحثُت 
نبلحظ من اعبدكؿ السابق، كرغم ارتفاع نسبة اؼبشاركة، إالٌ أهنا البفضت . اعبزائريُت، كردبا عدـ أنبيتها من الناحية العلمية

، كيؤكد ىذا االرتفاع التدرهبي للمستول العلمي للمقاالت اعبزائرية 2013ك 2012سنيت  %45تدرهبيا إذل أف أصبحت 
 (%0.18 )كالدكرل  (%12.47)انعكس ذلك على ارتفاع مسانبة الباحثُت اعبزائريُت يف اإلنتاج العلمي اإلقليمي . اؼبنشورة

، كتعترب فركع الفيزياء، اؽبندسة، الكيمياء الطاقة، علـو اؼبواد، اإلعبلـ اآلرل علـو البحث الناشئة 2013 ك 2000بُت سنيت 
 1.يف اعبزائر، إذ ربتل مراتب متقدمة فيها، بُت الثانية كالرابعة على اؼبستول اإلفريقي

تشمل الرباءات اإلضافات اعبذرية  كالتحسينات، كىي مقياس مهم  :طلبات تسجيل البراءات للمقيمين كغير المقيمين- 3
 . طلبات تسجيل الرباءات لدكؿ اؼبقارنة15-4لئلنتاج الفكرم لؤلفراد اؼببدعُت داخل اجملتمع،  كيبُت اعبدكؿ 

  2012-2000 للفترة طلبات تسجيل البراءات للمقيمين كغير المقيمين: 25-4الجدكؿ
   لغير المقيمين            

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2003 2002 2001 2000 البيانات
 781 803 730 -- -- 765 611 465 334 296 291 94 127 الجزائر
 األردف
 تونس 
 مصر

 المغرب

127 
210 

1081 
-- 

147 
156 
923 
-- 

117 
58 
788 
-- 

157 
120 
626 
-- 

141 
223 
312 
457 

169 
282 

1.008 
520 

428 
379 
-- 

732 

507 
416 

1.589 
782 

535 
472 

1.649 
834 

446 
-- 

1.452 
856 

429 
-- 

1.625 
882 

360 
-- 

1.591 
880 

346 
-- 

1.528 
843 

     للمقيمين
 119 94 76 -- -- 84 58 59 58 30 43 51 32 الجزائر
 األردف
 تونس
 مصر

 المغرب

71 
47 

534 
104 

52 
22 
464 
-- 

21 
45 

627 
-- 

25 
35 
493 
-- 

42 
46 
382 
104 

49 
56 

428 
140 

75 
77 
-- 

178 

59 
76 
516 
150 

50 
76 
481 
177 

60 
-- 

490 
135 

45 
-- 

605 
152 

40 
-- 

618 
169 

48 
-- 

983 
169 

 .البنك العاؼبي، مؤشرات العلم كالتكنولوجيا على موقعو ًب ذبميعها من بيانات: المصدر

                                                           
1
 - Reuters (Janvier 2012) : Production scientifique des universités algériennes. Ministère de l’enseignement supérieur 

et de  la R. S. Direction générale  de la R. S; et le développement technologique. p.5.   

http://www.scimagojr.com/


      2012 - 1962                            تحليل تنمية القدرات التنافسية لالقتصاد الجزائرم للفترة                     لفصل الرابع          ا

259 
 

كيدؿ ىذا            ، 2012ك 2000ارتفع عدد طلبات تسجيل الرباءات يف اعبزائر بشكل مهم  بُت سنيت 
لكن تعترب مصر األكثر تسجيبل للرباءات، ليس فقط لؤلجانب كلكن أيضا . على زيادة االىتماـ باإلبداع كاالبتكار

للمقيمُت، كإذا كانت أكثر تثمينا لكفاءاهتا الوطنية، فإهنا ستكوف أكثر تنافسية من باقي الدكؿ يف األسواؽ اؼبشًتكة، منها 
يعترب عدد طلبات تسجيل الرباءات جد ضعيف مقارنة بالدكؿ اؼبتقدمة، ككذلك ببعض الدكؿ الناشئة، إذ . السوؽ األكركبية

 طلب، 260.000 طلب، كيف الواليات اؼبتحدة 48.000 طلب، ك يف تركيا  148.000يف كوريا اعبنوبية  2012بلغ سنة 
 1.كلكنو قريب من بعض دكؿ مشاؿ اؼبتوسط مثل الربتغاؿ كاليوناف

قبد أف أغلب الطلبات ىي من طرؼ غَت اؼبقيمُت بالنسبة لكل الدكؿ السابقة، إذ سبثل بالنسبة للجزائر             
ظهر ضعف القدرات الوطنية أماـ القدرات 2012فقط للمقيمُت سنة  119طلبا لغَت اؼبقيمُت مقابل  781 ، كىذا يبا ي

 2تعود أغلب براءات االخًتاع يف اعبزائر. رغم قلة تواجد األجانب يف اعبزائر (األجانب الناشطوف يف اعبزائر)األجنبية 
كعند تصنيف . فقط% 20 ٍب للمؤسسات بػػػحوارل %10 ٍب جملموعة أشخاص بػحوارل ،%68ألشخاص فرادل بنسبة حوارل 

الرباءات حسب اجملاالت، تستحوذ اؽبندسة اؼبدنية على النصيب األكرب، كاليت تشمل كل ما يتعلق بالبناء  من مواد كعتاد 
كتقنيات موجهة للشغاؿ العمومية، ٍب أجهزة التحٌكم، ٍب احملركات، اؼبضخات، التوربينات، اؼبنتجات الصيدالنية، السلع 

 3.االستهبلكية، اآلالت كاألجهزة الكهربائية كالطاقة الكهربائية
تىظهر جهود البحث التكنولوجي،خاصة التطبيقي منو، يف الكثافة التكنولوجية للسلع اؼبنتجة  :الصادرات التكنولوجية- 3

التجارة يف تلك اؼبنتجات التكنولوجية القدرة التكنولوجية كالتنافسية  داخل االقتصاد، كمنو على نوع صادراتو، إذ تعكس
كترتبط جودة التخٌصص أيضا بالصادرات التكنولوجية ذات القيمة اؼبضافة العالية، كبالتارل نسبتها  إذل إصبارل . للبلد

 :الصادرات السلعية، ىذا كيوضحو اعبدكالف اؼبوالياف
 (باألسعار اعبارية ) مليوف دكالر 2011-2000قيمة صادرات التكنولوجيا المتقدمة من الصادرات السلعية للفترة : 26-4الجدكؿ  

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000البيانات 

 2.4 5.1 4.4 8.4 6.6 10.6 9 6.7 11.9 6.4 3.3 21.2الجزائر 

األردف 
تونس 
مصر  

المغرب 

53.1 
154.3 

5.5 
537.3 

88.6 
176.7 
12.2 
439.5 

49 
207.7 
12.9 
572.7 

28.9 
246.9 

10 
681 

42.6 
377.1 
13.5 
696.3 

34.8 
354.3 
10.1 
708.3 

35.7 
578.6 
15.8 
830.6 

38.5 
573.1 

5.7 
859 

42.6 
628.1 
91.8 

771.3 

50.9 
446.1 
85.2 

664.5 

122.3 
611.1 
96.2 

897.3 

115.6 
732.2 
128 

860.9 

                                                                          البنك العاؼبي، مؤشرات العلم كالتكنولوجيا على موقعو        : المصدر
                                                                                                                                                        

 

 

                                                           
1
 - Dagault, S; et autres. Op.Cit. p.31. 

2
. 198حسب تقديرات الباحث ؿبمد الطيب دكيس، مرجع سابق، ص  - 

3
. 203الرجع السابق، ص  -  
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  2012-2000نسبة صادرات التكنولوجيا المتقدمة من الصادرات السلعية للفترة : 27-4الجدكؿ 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيانات

 0 0 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 4 الجزائر

 تونس
 األردف
 مصر

 المغرب

3 
8 
0 

11 

3 
7 
1 
10 

4 
4 
1 

11 

4 
2 
1 

11 

5 
2 
1 

10 

5 
1 
0 

10 

7 
1 
1 
10 

5 
1 
0 
9 

5 
1 
1 
6 

4 
1 
1 
7 

5 
3 
1 
8 

6 
3 
1 
6 

-- 
-- 
1 
6 

 .البنك العاؼبي، مؤشرات العلم كالتكنولوجيا على موقعو ًب ذبميعها من بيانات: المصدر

تعكس بيانات اعبدكلُت مكانة كنتائج أنشطة التطوير التكنولوجي يف البلداف السابقة، كتعترب اعبزائر األضعف بينها، 
فقيمة .  إذ تراجعت حصة صادراهتا التكنولوجية، اليت كانت يف األصل ضعيفة، بشكل مستمر إذل أف أصبحت شبو معدكمة

 مليوف دكالر سنة 10 إذل 2000 مليوف دكالر سنة 21 صادرات التكنولوجيا اؼبتقدمة، كعوض أف ترتفع، البفضت من حوارل
يف حُت حٌسنت باقي الدكؿ . 2013 مليوف دكالر سنة 3.1 إذل ٍب لًتتفع قليبل ،2011 مليوف دكالر سنة 2.4 ٍب إذل 2006

مليوف دكالر  154 يف تونس بعد أف كانت فقط 2011 مليوف دكالر سنة 732 من صادراهتا التكنولوجية، إذ بلغت  أكثر من
مليوف دكالر خبلؿ نفس                540 مليوف دكالر بالنسبة للمغرب بعد أف كانت حوارل 860 كأكثر من ،2000 سنة

كسبثل قيمة الصادرات التكنولوجيا اؼبتقدمة للواليات اؼبتحدة كالياباف ما . (كلكن بفضل االستثمارات األجنبية اؼبباشرة )
رغم جهود تنظيم نشاط البحث كارتفاع عدد الرباءات كاإلصدارات يف اعبزائر، إالٌ أف . مليار دكالر أمريكي 100 يضاىي

 (الذم ىو يف تطٌور )ذلك دل ينعكس على نوع السلع اؼبنتجة كاؼبصدرة، كيؤكد ذلك االنفصاؿ اؼبوجود بُت نشاط االبتكار
 .كبُت النشاط اإلنتاجي، كىو التكامل الذم هبب أف يضمنو النظاـ الوطٍت االبتكار

لًتقية البحث العلمي كاالبتكار إف تطٌور اؼبؤشرات السابقة، يدؿ على كجود إرادة سياسية : النظاـ الوطني لالبتكار: ثالثا
 خلق إف. 11- 98 القانوف اليت تضمنها امتبلؾ مقاربة متكاملة للبحث كالتطوير التكنولوجي خاصة مع ؿباكلة ،التكنولوجي

  "  الوطني لالبتكار النظاـ"كالتفاعل فيما بينها، كاليت تشكل ت كالتشريعات كالتنظيمات آاؼبؤسسات كاؽبي
ال تكفي كحدىا إلهباد حبث علمي متطٌور ينعكس على رفع أداء النشاط االقتصادم كأداء اؼبؤسسات االقتصادية       

ؿ االبتكار افالدكؿ اليت حققت قباحات يف مج. ككاقع البحث (ما ىو موجود نظريا) يبقى ىناؾ فارؽ كبَت بُت السياسات إذ
 ،التنسيق بُت السياسات كاإلجراءات اليت تنفذ تلك السياساتمن خبلؿ نظاـ االبتكار، ىي تلك اليت عرفت كيف تضمن 

حاكلت اعبزائر كضع نظاـ لبلبتكار يضمن الفاعلية  يف اجملاؿ . كأيضا قبحت يف ضماف االستمرارية يف األمد الطويل
 من أجل ربقيق 2008الصناعي، كذلك بتكليف اؼبديرية العامة للتنافسية بوزارة الصناعة كترقية االستثمار بإعداده سنة 

 1:األىداؼ التالية
 اقًتاح السياسة كالنظاـ الوطٍت للبحث يف اجملاؿ الصناعي، كالسهر على تنفيذىا؛- 
 تنظيم بركز سوؽ لبلبتكار الصناعي؛- 

                                                           
1
. 259، عن ؿبمد الطيب دكيس، مرجع سابق، ص 2008مارس  25اؼبؤرخ يف  101-08اؼبرسـو التنفيذم رقم  -  
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 دعم كترقية اؼبراكز التقنية الصناعية قي أعماؽبا اؼبرتبطة بالبحث كالتنمية؛- 
 ضماف نشر تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ يف القطاع الصناعي كتعميم استعماؽبا؛- 
 ضماف ترقية اؼبوارد البشرية كتأىيلها؛- 
 .إعداد الربنامج الوطٍت لتأىيل اؼبؤسسات الصناعية كالسهر على تنفيذه- 

رغم ؼ 1 التكنولوجياتطويرأك  عقيمة عن توليديف اعبزائر البيئة الرظبية يف اؼبنظمات كالشركات كمراكز البحوث     تعترب 
. دل يدمج ضمن السياسات الصناعيةم كار التكنولوجبت فإف اال، لتحقيق التنمية كالتطور التكنولوجي،كل احملاكالت السابقة

 االبتكار اليت معارض تقدـ يفكثَتا ما ، كاليت  اؼبؤسساتتلك خارج تتمقابل فإف اؼببادرات الفردية كاالبتكارات اليت ادلكيف 
تؤدم شركات االستشارة كككاالت التنمية احمللية كمراكز . ؽبا تواجو صعوبات يف إهباد تنفيذا صناعيا ،تنظمها ىيئات ـبتلفة

التمٌيز كالكفاءة كغَتىا، دكر الوسيط بُت منظومة البحث كالقطاع الصناعي، عن طريق نقل نتائج البحث إذل القطاع 
كيوجد يف اعبزائر مركزين فقط تابعُت للقطاع اػباص نبا  اؼبركز الوطٍت للنسيج . الصناعي من خبلؿ تقدصل خدمات ذبارية

  أما يف القطاع اغبكومي فتؤدم الوكالة 1998.2 كاؼبركز التقٍت لصناعة اؼبواد الذم أنشئ سنة 1990كاعبلود الذم أنشئ سنة 
الوكالة الوطنية لتثمُت نتائج البحث متابعة أعماؿ إف  .الوطنية لتثمُت نتائج البحث العلمي كالتنمية التكنولوجية ذلك الدكر

ظبحت بتحديد أكثر من أربعُت مبوذجا كتطبيقات صناعية، أكثرىا حصل على براءات  2002 منذ كالتنمية التكنولوجية
اؼبنظمة العاؼبية للملكية "ك" منظمة األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعية"اخًتاع أك حصل على جوائز من منظمات عاؼبية مثل 

، كبالتارل فإف النظاـ الوطٍت دل تتبناه أم مؤسسة كطريقا إذل االستغبلؿ كالتسويق  منها كجدا كلكن كال كاحد،"الفكرية
 : يتمثل بعضها يف النقائص يعاشل من صبلة من  3لبلبتكار

 ؛ الباحثُت  إذل إصبارل عددنسبة عدد اؼبنشورات قلة البحث العلمي كالذم يًتجم يف ضعف  -
 ؛اجملتمعباليت ؽبا عبلقة  (اؼبشاريع البحثية) يف ربديد اؼبواضيع البحثية اإلسًتاتيجيةضعف الرؤية -
  كبالتارل ضبايتها؛ـ، كالذم يفٌسر بعدـ قناعة اؼببتكرين جبدكل تثمُت ابتكاراتوضعف طلبات إيداع براءات االخًتاع-

  .ترصبة التشريعات إذل إجراءات تيثًمن اؼببادرات يف القطاع اإلنتاجيضعف - 
 : هبب دعمها كتثمينها من بينها  إيجابيةبنقاطكمع ىذا فإنو يتمتع 

 ؛ ظبح هبيكلة نظاـ االبتكار كتطوره بذاتوإف كضع إطار تشريعي-
 ؛ كالذم يًتجم باالرتفاع اؼبستمر للموارد اؼبخٌصصة البحث،ة سياسية لًتقية البحث العلمي كاالبتكاررادكجود إ-
 ؛الولوج اؼبفتوح كالسهل للمعلومة العلمية-
 ؛توزيع ىياكل التعليم العارل كالبحث العلمي على كل الًتاب الوطٍت-
 ؛، تضم نسبة مهمة من الشباب الباحثُت اؼبكونُتكفؤةإمكانيات بشرية -
 ؛اإلنفتاح كالتبادؿ بُت ـبتلف اؽبيئات كالباحثُت األجانب-
 ؛(اؼبشاريع إلعداد اؼبختصُت)خلق شبكة من اؼبشاتل -
 .تطوير األقطاب التكنولوجية اليت ىي يف مراحل ـبتلفة من اإلقباز-

                                                           
1
 -  Khelfaoui, H. Op.Cit. 

2
 .280ؿبمد الطيب دكيس، مرجع سابق، ص  -  

3
 - M’henni , H. Op.Cit. p.19-20.  
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، أكدتو تطور اؼبؤشرات السابقة، ككذلك ربٌسن قيمة  للقدرات التكنولوجية يف اعبزائراكرغم كل النقائص فإف ىناؾ تطٌور
 كخاصة اؼبشاركة بُت اعبامعة كالصناعة يف بعض اؼبؤشرات اؼبرتبطة باالبتكار يف تقارير التنافسية للمنتدل االقتصادم العاؼبي،

  :ؾباؿ البحث الذم سينعكس بالتأكيد على رفع مستول األنشطة الصناعية مستقببل، كما يوضحها اعبدكؿ التارل
 تطور بعض المؤشرات التكنولوجية حسب المنتدل االقتصادم العالمي: 28-4الجدكؿ      

 اؼبؤشر
 (7-1)قيمة اؼبؤشر 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
 القدرة على االبتكار

 جودة ىيآت البحث العلمي
 المشاركة بين الجامعة كالصناعة في مجاؿ البحث

 توفر العلماء كالمهندسين
 توفر أحدث التقنيات

 استيعاب الشركات للتكنولوجيا 
 االستثمار األجنبي كنقل التكنولوجيا

 جودة نظاـ التعليم
 جودة التعليم العلمي كالرياضي

 إنفاؽ الشركات على البحث كالتطوير
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 WEF: The Global Competitiveness Reports, 2011-2012   2012-2013;   2013 – 2014;   2014-2015          : المصدر

 يظهر اعبدكؿ، أف ىناؾ ربٌسنا يف اؼبؤشرات اؼبرتبطة بالقدرات التكنولوجية، كاليت تطٌورت بشكل مستمر خبلؿ الفًتة 
 ،، حيث زادت القدرة على االبتكار على اؼبستول الوطٍت (2012-2011مع أهنا تراجعت مقارنة بالفًتة ) 2014- 2012

كما أف . ساىم يف ربقيقها ربٌسن، توفر العلماء كاؼبهندسُت، جودة ىيآت البحث، جودة التعليم كخاصة العلمي كالرياضي
الشركات الوطنية أصبحت أكثر قدرة على استيعاب التكنولوجيات اغبديثة، كما أصبحت أكثر إنفاقا على البحث كالتطوير، 

 األجنبية قد بدأ وبقق ىدفو كىو نقل تكقبد أف جذب اعبزائر لبلستثمارا. كىو ما يؤكد توجهها كبو ربسُت أدائها كمنتجاهتا
. التكنولوجيا، كىذا ما أشرنا إليو يف اؼبطلب السابق رغم أننا دل نستطع قياسو

  نتاجيةإلالقدرات ا بعض جوانبتحليل تنمية : المبحث الثالث
إف تنمية القدرات البشرية كالتكنولوجية لن يكوف لو تأثَت يف القطاع الصناعي إالٌ يف إطار كجود سياسة صناعية ؿبددة 

كلن .  كمستهدفة للقطاعات كالفركع ذات األكلوية، كبالتارل مدركة لكيفية استغبلؿ الكفاءات البشرية كالتكنولوجية،األىداؼ
إف تنمية القدرات اإلنتاجية لبلقتصاد اعبزائرم مرت بثبلث مراحل، . يتحقق ذلك إالٌ يف إطار التخطيط لتنمية صناعية شاملة

، ٍب مرحلة التخلي عن التخطيط كتسيَت (المطلب األكؿ)مرحلة التخطيط طويل األجل لتحقيق أىداؼ التنمية الصناعية 
، بعدىا كانت مرحلة جديدة من التنمية الصناعية كاؼبتمثلة يف (المطلب الثاني)القطاع الصناعي عن طريق سياسات ظرفية 

 .(المطلب الثالث)السياسة الصناعية اعبديدة يف ؿباكلة إلعادة إنعاش القطاع الصناعي 

  1989-1969 التخطيط للتنمية الصناعية كبناء القدرات اإلنتاجية  :المطلب األكؿ 
نلمس يف ىذه اؼبرحلة كجود زبطيط طويل األجل لبناء القدرات اإلنتاجية الوطنية كربقيق االستقبلؿ االقتصادم، بتبٍت 

، ( األكؿالفرع)ألجل بناء قاعدة صناعية تكوف أساس التحٌوؿ كبو التصنيع  يف الفًتة األكذل، سياسة الصناعات اؼبصٌنعة
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تغَت التوٌجو يف الفًتة الثانية كبو الصناعات اػبفيفة اليت يبكن ، كانطبلقا من تقييم النتائج السلبية للتوٌجو كبو الصناعات الثقيلة
 . (الفرع الثاني) سبويل استثماراهتا كالتحٌكم هبا

 1979-1969 عة كبناء القاعدة الصناعيةفّ استهداؼ الصناعات المص: الفرع األكؿ
نوٌضح يف ىذا الفرع اؼبرجعية اليت استندت إليها اعبزائر يف تنمية قطاعها الصناعي، كما ىي الصناعات اؼبستهدفة 

 .كالنتائج اليت حققها القطاع الصناعي على مستول بناء القدرات اإلنتاجية

 لبلقتصاد مرحلة التأسيس 1966-1962 تعترب الفًتة : للسياسة الصناعية كالصناعات المستهدفةاإلطار المرجعي: أكالن 
ميثاؽ ربٌددت األىداؼ يف . شبن اؼبوارد الوطنيةالذم ماختيار اؼبنهج التنموم ب ،النفصاؿ عن االقتصاد الفرنسيكاالوطٍت 

 1964يف ميثاؽ كطويل  اؿاألجل الصناعية يف ربقيق تنمية الصناعات القاعدية اليت تشٌكل قاعدة للتنمية ب ،1962طرابلس 

 كاليت ،لتنمية اؼبستقلةؿ استبداؿ الواردات إسًتاتيجية اختارت اعبزائر 1. كاالقتصاد اؼبخططاالشًتاكي اؼبنهج تبٌنت اعبزائر
 الذم يسمح بتفادم ربويل العملة الصعبة كإنشاء مناصب عمل كتوزيع ،مواد اؼبستوردةللهتدؼ إذل تعويض اإلنتاج احمللي 

 اؼبعرفة الكتساب اجملاؿ األساسي باعتبارىا (الصيغة الصلبة) 2 اآلالت كاؼبنتجات الوسيطةخاصة منها، للدخلأكثر مشوالن 
  .العلمية كالتكنولوجية

شٌجع  الغازك كخاصة النفط ، اغبديد الرخاـ، الزئبق،النحاس، إف غٌت اعبزائر باؼبوارد الطبيعية منها الزنك، الرصاص
 حولوالذم ك ، كمنو استغبلؿ مزاياىا الطبيعية يف اختيار زبٌصصها، الثركات كإقامة صناعات مرتبطة هباتلكعلى استغبلؿ 

ما يبٌيز السياسة الصناعية يف بداية التصنيع أهنا كانت كفق زبطيط إف  .ستتمحور التنمية الصناعية كالصناعات ذات األكلوية
  3:تيرجم من خبلؿ ـبططات التنمية اليت ربدد فيها (بغض النظر عن النتائج)بعيد اؼبدل كاضح األىداؼ، ك

  ؛ كىو ربقيق االستقبلؿ االقتصادم كالتكنولوجي كبالتارل فك التبعية لؤلسواؽ الدكلية،اؽبدؼ من عملية التصنيع- 
  ؛ اليت هبب االىتماـ بتنميتهاالصناعاتربديد ما ىي بالصناعات اؼبراد إقامتها، كبالتارل استهداؼ قطاعي - 
 .، ككذلك النتائج اؼبنتظرةصناعةالوسائل كحجم االستثمارات اليت هبب زبصيصها لكل - 
 السياسة الصناعية كفق ثبلث ـبططاتنيفذتكبالتارل 

           كىي اؼبخطط الثبلثي،1979إذل  1967امتدت من سنة  
 اعبزائر يف اؼبرحلة رٌكزت .1977-1974، كاؼبخطط الرباعي الثاشل 1973-1970، اؼبخطط الرباعي األكؿ 1967-1969
 الطاقة  توفَت اؼبنتجات األساسية مثل احملركقات، الصلبؿ ،لصناعات القاعديةعلى ا من التصنيع (69-67)األكذل

كىي الصناعات  لصناعات اؼبستهدفة ؿ قواعد كضع  من أجليةؿاتحل اؿااليت تؤمن اؼبوارد للمر، ك االظبنت،الكهربائية، األظبدة
 .1970ابتداء من سنة  (الصناعات اؼبصنعة) الثقيلة

                                                           
1
 - Chignier, A.(2009) : les politiques industrielles de l’Algérie contemporaine, le développement en faillite des relations 

entre l’Etat et appareil de production dans une économie en développement. Mémoire de séminaire en Economie 

nationale du monde Arabe, Université de Lyon2. France. p.13. 

2
 ؾبلة ".حالة العالم العربي: مالحظات حوؿ فشل بعض سياسات التصنيع كاستراتيجيات التنمية التكنولوجية في العالم الثالث"(1999)نور الدين بومهرة - 

 .39-25 ص ص، 12، العدد االجتماعيةالعلـو 
3
 - Mouhoubi, S. (2011) : les choix de l’Algérie, le passé est toujours  présent. Ed. O.P.U. Algérie. p.18. 


 .الصناعات اؼبستهدفة كالنتائج خبلؿ ىذه الفًتة دكف االىتماـ بالفصل بُت اؼبخططاتبسنهتم يف ربليلنا   
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إف العامل األساسي في عملية " بقولو .De Bernis, G.D فهـو الذم حددهادلسبثل مبوذج التصنيع يف اعبزائر يف 
 ككذلك يجب البدء  التصنيع للدكؿ غير النامية ىو تكوين رأس ماؿ يكوف قادرنا على تغذية الصناعات كالمنتجات الصناعية األساسية

اليت ال يبكن أف تكوف إالٌ يف إطار  ك1"بالصناعات التي تنتج كسائل اإلنتاج كليس بالصناعات التي تنتج المواد االستهالكية
  2:ىي ثبلثة أىداؼ أساسية للصناعات األساسية كالصناعات الثقيلة 1971يف سنة  ربددتك."الصناعات المصنعة"

 كىنا يظهر ؛ الفعلية لبلقتصاداالنطبلقةىدؼ طويل األجل كىو أف تصل اعبزائر إذل مرحلة االخًتاع اليت ستمثل - 
 ؛الوعي بأنبية التكنولوجيا يف بناء االقتصاد الوطٍت

 ؛ات السوؽ الوطنيةمهبب أف تكوف الصناعات االستهبلكية قادرة على تغطية حاج- 
اليت ستحاكؿ   إرساء قاعدة صناعية ثقيلة كنسيج صناعي متكامل، كبالتارل التحٌرر من التبعية للدكؿ اؼبتقدمة صناعيا- 

.   لئلبقاء على عدـ اؼبساكاة بُت البلداف الغنية كالبلداف الفقَتةباىظة بأشباف كآالهتابيع تكنولوجياهتا 
 3:فيما يلي تمثّلت الصناعات المصنعة 

اىتمت اعبزائر بتثمُت اؼبوارد من اغبديد إلقامة صناعة اغبديد كالصلب، نظرا الرتباطو : لتعدينيةالصناعات ا - أ
 كىي منتجات موجهة لقطاع ،، آالت مزح االظبنتاعبارفاتعات، راؼ، عربات السكك اغبديد، اؿ عديدة منهابصناعات

كاف يينظر إذل ىذه الصناعة كمؤشر للتقدـ التكنولوجي، إذ يبثل الٌصلب من ك .النقل كقطاع البناء كاألشكاؿ العمومية
  .اؼبدخبلت اؼبستخدمة إلنتاج معدات االستهبلؾ ككذلك معدات التجهيز

  اخل،...الطبلء أىم منتجات ىذه الصناعة، الببلستيك، األظبدة، الصابوف، الزيوت الصناعية: الصناعة البترككمياكية- ب
.  كانت لو األكلوية يف االستثمارات الصناعيةؼ قطاع احملركقات ىو القاعدة األساسية ؽبا كدبا أف

كسبثل جوىر الصناعات اؼبصٌنعة، حيث ترتبط بإنتاج كسائل اإلنتاج  :الصناعات الميكانيكية، الكهربائية كااللكتركنية -ج
رافقت . الشاحنات، اعبرارات، اغباصدات، اغبافبلت كغَتىا منها، اآلالت كاحملركات، التجهيزات الصناعية ككذلك

 . الصناعات اإلسًتاذبية السابقة صناعات خفيفة مثل الصناعات الغذائية كصناعة النسيج كصناعة اعبلود
 كبَتة فبا يعٍت أهنا ربتاج إذل استثمارات ، أهنا كثيفة رأس اؼباؿ كالتكنولوجيا اإلسًتاذبيةمن أىم خصائص الصناعات

 من حيث   كاليت ربتاج إذل اإلطارات اؼبؤىلة 4، تكنولوجيات متطورةتستعملصانع ادل كانت. كإذل تكنولوجيات متقدمة
كال  ألنو دل يكن لديها صناعات سابقة- كألف اعبزائر كانت تفتقد إذل العنصر البشرم اؼبؤىل،العدد كمن حيث الكفاءة

 .اؼبرافقة التقنية ألجل موردم التكنولوجياإذل  فإهنا عبأت- معاىد تكوين مهمة

 .كيرتبط التنفيذ بالتنظيم اؼبؤسساٌب، كأيضا اعبغرايف كالتمويل :تنفيذ سياسة الصناعات المصنعة: ثانيا
اؼبنهج التنموم الذم طرحو أقطاب ؿبددة، كفق ضمن الصناعات اؼبقامة ًب تنظيم  :التنظيم الجغرافي للصناعات- 1

Perroux, F.، ربدث من خبلؽبا تأثَتات أمامية كخلفية على باقي " نموللأقطاب " النمو وبدث يف أف أكد على كالذم
تكوف ربت سيطرة ك ،اليت تؤدم إذل إحداث تلك التأثَتات من أجل تركيزىا يف أقطاب  ربديد الصناعاتكافكمنو . االقتصاد

                                                           
1
 .73-63 ص ص ، ؾبلة البحوث كالدراسات العربية". سياسة التصنيع في الجزائر" (1999)يسي ـأحسن بن  - 

2
 .اؼبرجع نفسو - 

3
. 25،صديواف اؼبطبوعات اعبامعية. 1978-1968التنمية الصناعية في الجزائر على ضوء دراسة قطاع الحديد كالصلب : (1986)صباؿ لعويسات  - 

 .كذلك أحسن بن ميسي، مرجع سابق
4
 - Mouhoubi, S. Op.Cit. p.30. 



      2012 - 1962                            تحليل تنمية القدرات التنافسية لالقتصاد الجزائرم للفترة                     لفصل الرابع          ا

265 
 

حيث يتم إنشاء أقطاب ، التسهيتأخذ ىذه النظرية بعُت االعتبار اؼبوقع اعبغرايف كما يقدمو من ت 1.أك احتكار الدكلة
كقد بدأت  2. اؼبتكاملة ضمن نفس اؼبنطقةاألنشطة تكوف ؽبا التنمية التشجيعية ؼبختلف ،تتمحور حوؿ صناعة أساسية

يف ؼ .كتوٌسعت يف اؼبخططات اؼبوالية ،(ؽ التوازف اعبهومم ربقلكن يف إطار) 1966سنة  سياسة التوزيع اعبغرايف للصناعات
 تتحدد اؼبناطق الصناعية  كانت حيث3أيدؾبت سياسة اؼبناطق الصناعية كإجراء مهم يف عملية التوطُت الصناعي،  1975سنة 

 اؼبناطق األنشط الصناعية اليت ال تتعارض مع طبيعة اؼبناطق السكنية اليت تقاـ تلكعلى أساس برنامج التصنيع، كربتضن 
 4: كبالتارل سبحورت الصناعات السابقة حوؿ األقطاب التالية،فيها

 . قطباف بًتككيماكياف، أرزيو كسكيكدة -
 . قطب للحديد كالصلب كاؼبعادف بعنابة -
 . بكل من الركيبة كاؼبديةاؼبيكانيكيةقطباف يف الصناعة  -

فإنو من بُت األىداؼ األساسية لتحقيق  1962حسب تصريح اجمللس الوطٍت للثورة يف جواف  :التنظيم المؤسساتي- 2
 كمنو أرادت اعبزائر إحداث ثورة صناعية عن طريق إشراؼ كامتبلؾ الدكلة 5،"القضاء على البرجوازية المحلية"التنمية ىو 

كما أف .  كاؼبساكاة بُت أفراد اجملتمعاالجتماعية منها دببدأ ربقيق العدالة  اقتناعا كإلغاء الطبقة الربجوازية،لوسائل اإلنتاج
تولت الدكلة ، كعليو ستلـز االستثمار من طرؼ الدكلة يف إطار القطاع العموميطبيعة الصناعات اؼبصٌنعة حسب دك برنيس ت

  6: الشركاتتلك من بُتفبثلة يف الشركات الوطنية االحتكارية مهمة النهوض بالقطاع الصناعي، 
 .كمركبات لتكرير النفط كسبييع الغاز الطبيعي، إضافة إذل شركة التوزيعشركة سونطراؾ يف ؾباؿ احملركقات؛ - 
ككحداهتا اليت زبتص يف اؼبركبات الصناعية، معدات  ؛تركيب اآلالت اؼبيكانيكيةكالشركة الوطنية لئلنشاءات - 

 . األشغاؿ العمومية، اعبرارات كاآلالت الفبلحية، الرافعات كخبلطات االظبنت، كغَتىا من الوحدات
 .الشركة الوطنية للبناءات اؼبعدنية يف قطاع اؼبعادف- 
 .كما أقيمت العديد من فركع الصناعات التحويلية، كىو ما يدؿ فعبل على تنويع اإلنتاج-

من أجل قباح . كبالتارل كاف ىناؾ توجها إلنتاج التجهيزات الضركرية للقطاع الصناعي كالفبلحي كالبناء كاألشغاؿ العمومية
 ضباية الصناعات الناشئة اليت ربتاج إذل الوقت لتتطٌور كتصبح قادرة على مواجهة  كمن أجلسياسة الصناعات اؼبصنعة،

 الدكلة للتجارة اػبارجية، احتكرت اؼبنافسة
وبتاج سبويل الصناعات كثيفة رأس اؼباؿ إذل موارد مالية مهمة، كؽبذا أفٌبت اعبزائر قطاع  : تمويل الصناعات المستهدفة- 3

 يف سبويل عملية التصنيع كأيضا تنمية عائداتو ككذلك هبدؼ استثمار ،هبدؼ اسًتجاع الثركات الوطنية 1971 سنةاحملركقات 
سبٌكنت  كنتيجة الرتفاع أسعاره بثبلث مرات %50 ػػػػػػػػػػػػػ بػ1979-1967 إنتاج النفط خبلؿ الفًتة ارتفع .قطاع احملركقات ذاتو

                                                           
1
 - Chignier, A. Op.Cit. p.18. 

2
 .9، مرجع سابق، ص صباؿ لعويسات- 

3
 - C.N.D.P.I (2011) : l’industrie Algérienne : enjeux  et perspectives. Centre national de documentation de presse et 

d’information. p.36. 
4
تقييم آثار برامج " اؼبؤسبر الدكرل "من تقييم مخططات التنمية إلى تقييم البرامج االستثمارية، مقارنة نقدية: االقتصاد الجزائرم" (2013)مبارؾ بوعشة -  

 .مارس 12ك11جامعة سطيف، ". 2014-2001االستثمارات العامة كانعكاساتها على التشغيل كاالستثمار كالنمو االقتصادم خالؿ الفترة 
5
 .19، مرجع سابق، صصباؿ لعويسات-  

 . الصناعية يف الغرب قامت على أساس تكوين طبقة برجوازية ظبحت بتحوؿ اجملتمع الغريب إذل ؾبتمع صناعيمع أف الثورة  

6
 - C.N.D.P.I. Op.Cit. p.14. 
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يف القطاع الصناعي   االستثمارات اؼبنجزة فإف  كمع ذلك ،1979ك 1973 مرة بُت 12 ػػػػػػػػػػ مضاعفة إيراداهتا بػ منزائراجل
اليت ستكوف ملزمة ك قركض بنكية  يف شكل(اإليرادات من تلك %25فقط بنسبة سبوؿ خارج قطاع احملركقات كانت 

 1970بُت  (الصناعيةدبا فيها )  اإلصباليةتضاعف حجم االستثمارات 1.كالباقي عن طريق الديوف اػبارجية (ديدىاسبت
  1973-1970 الفًتة  الناتج احمللي اإلصبارل خبلؿمن  %28.3التكوين اػباـ لرأس اؼباؿ الثابت بلغ حيث 1973ك
 سنة  لو حدأعلىكصل ك 1977 ك1973 بُت %16عٌدؿ يزيد دبعدؿ سنوم إذ كاف ادل ،1977-1973يف الفًتة % 40.4ك

 الصناعات خبلؿ  ـبتلفعلى يوضح اعبدكؿ التارل توزيع االستثماراتك 2.من الناتج احمللي اإلصبارل% 47.8ػ ػػػػػػػ ب1978
  .1977-1967 الفًتة

 .              مليوف دينار: الوحدة   1977-1967توزيع االستثمارات الصناعية خالؿ الفترة : 29-4الجدكؿ

%  1977-1967 اتالبياف
كالمنتجات الكيمائية   المحركقات

الحديد كالصلب  
المناجم  
الكهرباء  

الصناعات التحويلية  

31.295 
8.965 
1.980 
2.285 
7.889 

59.30 
17.00 

3.75 
4.33 

15.00 
 100 52.794المجموع  

  C.N.D.P.I. Op.Cit. p.26                                         :المصدر                                  

، كذلك العتباره مصدر سبويل  الصناعيةاالستثمارات  من%60حبوارل   كاؼبنتجات الكيميائيةقطاع احملركقاتاستفاد  
كاستفادت صناعة اغبديد كالصلب كالصناعات التحويلية، كاليت من بينها الصناعات اؼبيكانيكية ؿبور . باقي الصناعات

 من ؾبموع االستثمارات، كىي نسبة مهمة تعكس حجم األمواؿ اؼبخٌصصة لتلك القطاعات، %32الصناعات اؼبصنعة، بػػػػػػػػػػػ 
 مؤسسة جهوية لتطوير كتنمية عدة قطاعات منها، 1200 مؤسسة كطنية ك100 للقطاع الصناعي بإنشاء أكثر من ما ظبح
 .، اإللكًتكنيكاؼبيكانيكالبناء، 

 :نستٌدؿ على بناء القدرات اإلنتاجية للقطاع الصناعي من خبلؿ بعض اؼبؤشرات: نتائج السياسة الصناعية: ثالثا
 وبقق النتائج اؼبخٌططة لو،  يكندل رغم أف القطاع الصناعي :النتائج اإليجابية التي حققتها سياسة االستهداؼ القطاعي- 1

ارتفاع معدؿ مبو القيمة  التارل كييظهر اعبدكؿ.  منها ارتفاع معدالت مبو القيمة اؼبضافة،إالى أنو كاف وبقق مؤشرات إهبابية
 .اعبزائر كبو التصنيع خبلؿ ىذه الفًتة اؼبضافة للصناعات التحويلية،  ما يؤكد توٌجو

 1979-1969معدالت نمو القيمة المضافة حسب القطاع خالؿ الفترة : 30-4 الجدكؿ 

 1979-1974 1974-1969  اتالبياف
الفالحة  

الصناعات التحويلية  
المحركقات  

  البناء كالخدمات

5.3 
6.9 
4.3 
9.6 

8.6 
13.5 
3.2 
16.3 

                            .Ben Abdallah, y. (2007). Op. Cit               : المصدر          

                                                           
1
 - Chignier, A Op.Cit. p.16. 

2
 - C.N.D.P.I. Op.Cit. p.44. 



      2012 - 1962                            تحليل تنمية القدرات التنافسية لالقتصاد الجزائرم للفترة                     لفصل الرابع          ا

267 
 

 1:نتائج إهبابية منها 1986-1963 خبلؿ الفًتة تربقق
 ؛ %14.5 يف اؼبتوسط احمللي اإلصبارلكانت حصة القيمة اؼبضافة الصناعية من الناتج - 
  بالنسبة للصناعات التحويلية؛% 10.6 ك،%11.2النمو اؼبتوسط لئلنتاج الصناعي العمومي كاف - 
؛ %12.2 حصة التشغيل يف القطاع الصناعي- 
 782.-65يف اؼبتوسط خبلؿ الفًتة % 6.5 ػػػػػػػػػػػمبو الناتج احمللي اإلصبارل بػ- 

 ينجر عنها من آثار جذب للقطاعات اؼبرتبطة هبا اتطٌور حجم اإلنتاج درجة توٌسع القطاعات الصناعية، ـك يعكس
 :  كاعبدكؿ التارل يوضح تطور مؤشر اإلنتاج الصناعي

 (1989:100)         1979-1970تطور مؤشر اإلنتاج الصناعي للقطاع العمومي للفترة : 31-4 الجدكؿ
 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970  اتالبياف

 61,4 53,4 45,7 43,0 37,8 34,8 36,3 32,4 27,0 30,0المؤشر العاـ  
 52,9 46,7 39,5 36,1 32,2 27,0 28,2 24,4 22,4 27,2المؤشر خارج المحركقات  

 50,5 44,7 37,8 34,8 31,2 26,0 27,9 22,8 20,9 20,9المؤشر للصناعات التحويلية  
 .ONS (2013) : Rétrospective 1962-2011. p.165                       : المصدر            

بداية  إذل أف القطاع الصناعي كاف  يف 1978 سنةالٌ  إ%50 يتجاكز ضعف مؤشر اإلنتاج الصناعي الذم دل يعود 
عرفت الصناعات . شهد تطورا مستمرا قكلكنمرحلة التحٌكم يف اإلنتاج، كمن الطبيعي أف يكوف مؤشر اإلنتاج ضعيفا، 

 %50 ٍب 1998 سنة%  44.7 على 1970 سنة% 20.9 من فًتةاؿ خبلؿ  مؤشر اإلنتاجإذ انتقلالتحويلية نفس االذباه، 
يظهر ذلك التطٌور خاصة يف . معٌت ذلك أنو كاف ىناؾ تطٌور يف القدرات اإلنتاجية للصناعات التحويلية ،1979 سنة

 سنة %18  منإنتاجهاالذم انتقل مؤشر  (ؾ.ـ.ـ.ح.ص)الصناعات اغبديدية، اؼبعدنية اؼبيكانيكية كالكهربائية كاإللكًتكنية 
خبلؿ نفس  %62.1إذل % 16.7  انتقل اؼبؤشر منإذأيضا بالنسبة لصناعة مواد البناء ، 1979 سنة %57 إذل 1970
 ،1979 سنة% 61.4 إذل 1970 سنة %22.2خارج احملركقات بشكل عاـ من   كارتفع مؤشر اإلنتاج للصناعات،الفًتة

 يف كل الفركع الصناعية، تؤكد بناء تلك القدرات، على أف تتوٌسع أكثر يف  يف القدرات اإلنتاجيةا كمبوا ىناؾ تطٌوركمنو كاف
 .اؼبراحل البلحقة

رغم أف اعبزائر اىتمت بالسوؽ الداخلية أكالن كأٌجلت االندماج يف السوؽ العاؼبية، إالٌ أف الصادرات خارج قطاع 
 ؾبموع الصادرات سنة من %26.56  سبثل 3 تلك الصادرات كانت.احملركقات كانت مرتفعة مقارنة بالفًتة ما بعد الثمانينات

تعترب ذات أنبية مقارنة دبرحلة إالٌ أهنا  ،1975 سنة %7.67 البفضت إذلمع أف النسبة  .1970 سنة% 29.7 ك1967
 (%1.78) 1980 بسنة كمقارنةالتصنيع اليت كانت يف بدايتها، خاصة كأف التصدير دل يكن ىدفا يف تلك الفًتة، 

 .كبالسنوات اليت بعدىا
 :إف مؤشر مبو الناتج احمللي اإلصبارل يبكنو تلخيص النتائج اإلصبالية خبلؿ تلك الفًتة، كىو ما يبينو اعبدكؿ التارل

                                                           

 .1979-1967دل نستطع فصل الفًتة  

1
 -Bouzidi, A. (2008) « Industrialisation et industrie en Algérie ». Dans  « l’Algérie de demain relever les défis pou 

gagner l’avenir ».  http://library.fes.de/pdf-files/bueros/algerien/06416-index.html   
2
 -Lamiri, A. (2013) : La décennie  de la dernière chance, émergence ou déchéance de l’économie algérienne ?               

Ed. Chihab. p.64. 
3
 - Hedir, M. Op.Cit, p.257. 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/algerien/06416-index.html
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 * 1979-1969الفترة  معدؿ نمو الناتج المحلي اإلجمالي: 32-4 الجدكؿ 

 1979 1978 1977 1976 1975 1974 السنة

 7,5 9,2 5,3 8,4 5,0 7,5معدؿ نمو الناتج المحلي اإلجمالي  

 .1974 سنة  مناتتوفر اؼبعطيات بدء*   .Op.Cit. p.268.  Rétrospective 1962-2011         المصدر    

إذ سٌجل الناتج احمللي معٌدالت مبو . تؤكد بيانات اعبدكؿ إهبابية عملية التصنيع، كاليت انعكست على حركية االقتصاد
كمع ذلك فهي تعترب مرتفعة  %5.3ككاف أضعفها ، %9.2مهمة، خاصة كأف التصنيع كاف يف بداية مرحلتو، كصلت إذل 

مع أف قطاع احملركقات كاف لو الفضل يف ىذه النتائج، إالٌ أف الصناعات التحويلية أيضا . مقارنة بفًتات الًتاجع البلحقة
  .29-4كانت تساىم يف ذلك، بدليل تزايد معدؿ مبو قيمتها اؼبضافة كما أظهرىا اعبدكؿ

 من خبلؿ سياسة الصناعات 79-67 أىم اقباز حققتو اعبزائر خبلؿ الفًتة إف: نقائص تنفيذ السياسة الصناعية- 2
 يف الصناعات احملورية للتنمية الصناعية، خاصة كأهنا -ال تزاؿ قائمة إذل اليـو–مهمة إنتاجية اؼبصنعة ىو بناء قاعدة صناعية 

ات السوؽ مكانت قادرة على تلبية حاج زٌكدة بأحدث التكنولوجياتادلاؼبصانع إف  .كانت صناعات رائدة خبلؿ تلك الفًتة
 فإف النقائص اليت ظهرت خبلؿ تلك اؼبرحلة دل تكن نتيجة للخيارات الصناعية،  ، كبالتارلاحمللية كاؼبشاركة يف السوؽ الدكلية

  1:فيما يليأىم النقائص سبثلت . كإمبا لطريقة تسيَت القطاع الصناعي
% 45البفاض استعماؿ الطاقات اإلنتاجية اليت كانت بُت  عدـ التحٌكم بالتكنولوجيا اؼبستوردة، فبا انعكس على -

 كمنو ضعف مؤشر اإلنتاج، رغم ارتفاعو بشكل مستمر  إذل هناية الفًتة؛ ،%55ك
 األمامية كاػبلفية ،بُت األنشطة الصناعية األخرلكرغم أف ىدؼ األقطاب الصناعية كاف ىو خلق التفاعل بينها - 

          ككل، إالٌ أف تلك اؼبرٌكبات الصناعية دل تكن مًتابطة، بل كاف كل مركب يعمل بشكل مستقل  كمنو النسيج الصناعي
  ؛ كحدة إنتاج مرتبطة بنفسها باػبارجأككال توجد أنشطة دعم فيما بينها، فبا جعل كل مرٌكب 

كفق متطلبات   كاالستثمار على حساب االستغبلؿ األمثل للتجهيزاتاإلنفاؽإف عملية التصنيع السريعة ركزت على - 
 .لق الثركةم، كليس بخ الريع النفطباستغبلؿ مرتبطا باإلنفاؽ،  كافقتصادمال ا، فالنموالكفاءة االقتصادية

تجّلت ، كاليت سوء إدارة كتنفيذ السياسة الصناعيةىو  سبب أساسيكيبكن إرجاع النقائص اليت ظهرت يف ىذه الفًتة إذل 
  2:فيما يليمظاىره 
 زبضع كانت نشاطها، إذغبرية كاؼببادرة يف تنمية ا اؼبؤسسات العمومية إف االحتكار اؼبمارس من طرؼ الدكلة دل يعط- 

 كبالتارل دل هتتم بتوسيع أسواقها؛  (ؾبلس الثورة أك ؾبلس الوزراء)اؼبركزية لقرارات ؿ
 نسبة اؼبوظفُت ما جعل توفَت مناصب عمل، يف اؼبؤسسات على الوظيفة االقتصادية االجتماعية لتلك تغٌلب الوظيفة-

دل يكن من اؼبمكن ربقيق الفوائض اؼبالية كالوصوؿ إذل   كبالتارل،1978 من العمالة الكلية سنة %52 إذل  تصلغَت اؼبنتجُت

                                                           
1
- Benissad, H. (2004) : Algérie : de la planification socialiste à l’économie de marché. Ed. Enag, Algérie, p.23-24; et  

Lamiri, A. Op.Cit. p.65-66. Aussi Chignier, A Op.Cit. p.21. 
2
 -Ghoufi, A. (2009) « Stratégie  de croissance et politiques industrielles : une analyse du cas algérien ».Revue 

Recherches Economiques et Managériales, Université de Biskra, N°6, pp. 18-31. Aussi Chignier, A Op.Cit. p.16; et 

Hedir, M. Op.Cit, p.273; et   
 .180-167  ص، ص5 ؾبلة الباحث، العدد " الصناعات المصنعة كالصناعة الجزائريةإستراتيجية" (2010) زكزم ؿبمد 
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 كمنو أدل إذل  حاؿ دكف خلق فوائض مالية لتمويل النشاطالذم  كذلك التحديد اإلدارم لسعر البيع. الكفاءة يف األداء
 ؛اللجوء اؼبستمر إذل القركض البنكية

أدل إذل ارتفاع التكاليف  ( اإلجراءات اإلداريةثقل)إف ارتفاع عدد اؼبوظفُت غَت اؼبنتجُت ككذلك تأخر اقباز اؼبشاريع - 
 ؛من ؾبموع االستثمارات دكف مقابل% 25  كبالتارل عدـ كفاءة استخداـ األمواؿ، إذ كاف حوارل،كتبذير اؼباؿ العاـ

ر استثماسنويا، كلكن دبعدؿ % 6.5كاف يف اؼبتوسط  78-65، فالنمو االقتصادم خبلؿ الفًتة سوء توجيو اؼبوارد- 
فقط  كانت تستثمر% 7اؼبقارنة مع كوريا اعبنوبية اليت كانت ربقق معدؿ مبو كب ،من الناتج احمللي اإلصبارل% 40ر من ثأؾ
          من أجل اغبصوؿ   فإنو خبلؿ ىذه الفًتةkassimi, D 1 (2008). كحسب. من ناذبها احمللي اإلصبارل  18%

 الصناعات اؼبستهدفة دل ربقق اآلثار أف القطاعات األخرل، كىذا يعٍت  يفدينار 3.5هبب استثمار كاف  إضايفعلى دينار 
  ؛القطاعاتباقي اإلهبابية على 

 كثيفة رأس اؼباؿ كال يبكن قباحها ىي (كحسب دك برنيس نفسو) حيث أف الصناعات اؼبصٌنعة ،ضيق األسواؽ- 
 لتحقيق اؼبردكد لتلك الصناعات، إالٌ إذا كانت مدعومة ياكاؼدل يكن  فحجم السوؽ اعبزائرية ،كاقبازىا إالٌ يف دكلة بأبعاد قارة

  .(ترتيبات إقليمية) بسياسة تصدير كاسعة أك يف إطار سياسة تعاكف اقتصادم
 عن التحضَت لتصدير سلع صناعية غَت تقليدية يف مرحلة متقدمة ؽبذا كاف اؽبدؼ بعد كضع قواعد تلك الصناعات، 

            اؼبنافسة اػبارجية هبدؼ ربقيق الكفاءةعلى  استبعاد اغبماية الصارمة على االقتصاد الوطٍت كانفتاحو جزئيا طريق
اليت اختارت نفس )اندماجا أفضل يف االقتصاد العاؼبي  ففي الوقت الذم حققت فيو دكؿ جنوب شرؽ آسيا. يف اإلنتاج
 سياسة تشجيع الصادرات انتهاج من خبلؿ -االرتباط باألسواؽ العاؼبية كدعم قدراهتا اإلنتاجية كالتكنولوجيةب (الصناعات

       - من االستثمارات األجنبية اؼبباشراستفادت كأيضا ، من خبلؿ سياسة إحبلؿ الوارداتبناءىامستغلة القدرات اليت ًب 
كمنو عدـ  (ال كما كال نوعا)تطٌور اإلنتاج باليت دل تسمح ، ك كبو السوؽ الداخلية الضٌيقة يف سياسة التوٌجو اعبزائراستمرت

 ، فإف مردكد الصناعات الوطنية كاف ؿبدكدنابالتارلتطلبات األسواؽ الدكلية، كدل لبلستجابةؼبؤسسات الوطنية ؿ إعطاء الفرصة
.   معو القدرة على التوٌسعحدٌ 

  1988 -1980 التحّوؿ في السياسة الصناعية كاستهداؼ قطاعات جديدة: الفرع الثاني
استمر التخطيط للتنمية الصناعية خبلؿ ىذه الفًتة، كلكن بتوٌجو جديد نابع من تقييم نتائج الفًتة السابقة، ككاف 

 .التخطيط لتدعيم القدرات اإلنتاجية يف الصناعات اليت يبكن التحٌكم هبا كضماف نتائجها
ابعة عن تقييم نتائج  الصناعات ف  خبلؿ ىذه الفًتة جهود اإلصبلحإف: اإلطار المرجعي كالصناعات المستهدفة: أكالن 
خرج  كقد . السابقةستدراؾ أخطاء اؼبرحلةالؿباكلة يف  ، اؼبكٌثف للمحركقات كصناعة اغبديد كالصلب كاالستغبلؿاؼبصٌنعة

 ، النفطيةغَتضركرة االىتماـ بالصناعات  2أنبها بتوصيات 1979  سنة الذم انعقداؼبؤسبر االستثنائي عببهة التحرير الوطٍت
 اختيار          من حيثٌدد منهج جديد للتنمية الصناعية سواء كمنو تح ،كالتوٌجو كبو الصناعات اػبفيفة كاؼبتوسطة
 3:ىا، كالذم استند إذل اؼبرجعية التاليةالصناعات ذات األكلوية أك طريقة تنفيذ

                                                           
1
 - Lamiri, A. Op.Cit. p.69. 

2
 .، مرجع سابقيسيـأحسن بن  - 

3
 - Chignier, A Op.Cit. p.26 ; et Benissad, H. Op.Cit. p.30. 
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 نتيجة المتصاصها عبزء كبَت من الناتج احمللي اإلصبارل ،التخلي عن الصناعات اؼبصٌنعة كأكلية يف ربقيق التصنيع- 
ىي  دىا على تكنولوجيا عالية كاف من الصعب التحٌكم هبا كإعادة إنتاجها، كمنو التوجو كبو استهداؼ قطاعي جديداكاعتم

  ؛كمواد البناء،  الصناعات الغذائية، صناعة الجلود، صناعة النسيج:الصناعات الخفيفة
، مع االستمرار يف دعم الشركات الوطنية كضباية االقتصاد؛ كتنويع مصادر الدخل ،التحضَت ؼبرحلة ما بعد النفط- 
 ؛ ًب تقييد اؼببادالت اػبارجيةكهبذاتقليص التبعية للخارج يف ؾباالت التكنولوجيا، التمويل كالتموين، - 
  ؛ القطاع اػباص يف ربقيق الثركةإشراؾ كبداية ،التخلي عن احتكار الدكلة للنشاط االقتصادم- 
  ؛ ألف القطاع اػباص سيعمل بتوجيو من الدكلة،االستمرار يف اؼبنهج االشًتاكي كاالقتصاد اؼبخطط- 
 . التقليل من اؼبركزية الشديدة يف ازباذ القرارات كإعطاء اؼبؤسسات االقتصادية حرية أكرب يف تسَت أنشطتها- 

 كلكن (1989-1985)الثاشل ك (1984-1980) األكؿ ذبٌسدت السياسة الصناعية أك التوٌجو اعبديد يف اؼبخططُت اػبماسُت
  . األزمة النفطيةبعدتوقف ىذا األخَت 

 . كاالستثمارم كاليت زبص التنظيم اؼبؤسساٌب كاعبغرايف:  تنفيذ السياسة الصناعية: ثانيا
عوض الًتكيز على أقطاب للنمو يف مناطق معينة كما يف اؼبرحلة السابقة، فإف  :التنظيم الجغرافي كالمؤسساتي- 1

 من.  عن طريق إقامة الفركع الصناعية يف عدة مناطق1السياسة الصناعية اعبديدة سعت إذل ربقيق التنمية اؼبتوازنة بُت اؼبناطق،
إليها مؤسبر جبهة التحرير أيضا أف حجم اؼبؤسسات العمومية حاؿ دكف التسيَت الفٌعاؿ ؽبا، كعليو بُت النتائج اليت خلص 

 2:ازبذت اإلجراءات التالية
 90 حيث ًب تقسيم ،لتسهيل تسَتىا كجعلها أكثر كفاءة 1981ؼبؤسسات العمومية سنة العضوية ؿ ةيكلالوإعادة  -

 اؼبالية للمؤسسات العاجزة عن سداد ديوهنا ةيكلالوإعادة  1983 ًب سنة كما  مؤسسة أقل حجما،450مؤسسة كبَتة إذل 
 ؛للبنوؾ

  ألجل تفعيل دكرىا كمنشط لبلقتصاد يف إطار الصناعات (1988) يريةمؼبؤسسات العمومية استقبلليتها التسا إعطاء- 
  ؛قق ؽبا الكفاءة يف األسواؽ يحا مب ، اغبرية يف كيفية تسيَت أنشطتها اإلنتاجية كاالستثماريةؽباحيث تصبح اؼبستهدفة، 

  ؛تقليص العمالة الزائدة لتحقيق الكفاءة- 
 .إنشاء اؼبؤسسات العمومية اؼبتوسطة كالصغَتة كالتخلي عن اؼبشاريع الكربل- 
-1980األكذل     : عرؼ سبويل االستثمارات دبا فيها الصناعية خبلؿ ىذه اؼبرحلة، فًتتُت :معدؿ االستثمار الثابت- 2
 حيث تراجع سعره، كيظهر ذلك من خبلؿ معٌدؿ االستثمار 1989 -1987 أين كاف سعر النفط مرتفعا،  كالثانية 1986

: من الناتج احمللي اإلصبارل
 
 
 

                                                           
1
 - Ghoufi, A. Op.Cit.  

2
 - Lamiri, A. Op.Cit. p.72; et Benissad, H. Op.Cit. p.50. 
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 1989-1980لفترة ؿالناتج المحلي اإلجمالي من  معدؿ االستثمار: 33-4الجدكؿ 
 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 البيانات

 27.4 26.4 29.7 34.2 31.8 32.2 34.4 34.4 30.5 33.8 المعدؿ

 .C.N.D.P.I. Op.Cit. p.50               :المصدر           

 منح اعبزائر القدرة على سبويل االستثمارات اإلنتاجية   كيظهر 1985إذل غاية منتصف سنة إف ارتفاع أسعار النفط 
، كمع ذلك فإف معٌدؿ االستثمار كاف أقل مقارنة (رغم تذبذهبا) 1986 ك1980 ذلك من خبلؿ ارتفاع نسبة التمويل بُت

 . باؼبرحلة السابقة
أك على األقل ) اإلصبلحات اؽبيكلية تعطي نتائجها كحيث بدأت (1989-1985)مع بداية اؼبخطط اػبماسي الثاشل 

 دكالر للربميل 10إذل أقل من  1981 سنة   دكالر39.5 من البفضت أسعار النفط (يرجع جانب من تلك النتائج إليها
كبالتارل  ( دكالر للربميل10.42) 1975لرجوع إذل مستواه سنة اك ( من قيمتو%50 ػػػػػلػ  مع فقداف الدكالر ذلكتزامن)

ض االبفانعكس ذلك على  . فبكنةغَت %32ػػػػ  البفضت بػاليت النفطيةاإليرادات بأصبحت عملية سبويل القطاع الصناعي 
كما سجلت االستثمارات ، 1989  سنة%27.4 إذل ٍب 1987 سنة %29.7معٌدؿ االستثمار من الناتج احمللي اإلصبارل إذل 

 يف الفًتة               فبا أدل إذل تراجع عملية التصنيع،1بُت اؼبخطط األكؿ كالثاشل% 32إذل % 39 الصناعية البفاضا من
ف أ بعد 1988 مليار دكالر سنة 27  2أصبحت الديوف اػبارجيةباؼبقابل  .كتوقف اؼبخطط اػبماسي الثاشل 1986ما بعد 
 زبطت 1987 سنة  ، كيف النفطية من إيرادات الصادرات%78 سبتص أصبحت كاليت ،1985 مليار دكالر سنة 17.5كانت 

  .تراجع االستثمار يف القطاع الصناعيما يؤكد  ،ألكؿ مرة الواردات الغذائية الواردات من سلع التجهيز

 إالٌ أف إعادة تنظيم القطاع الصناعي            ،1986رغم تراجع عملية التصنيع بعد سنة : نتائج السياسة الصناعية: ثالثا
 كما فإهنا بقيت موجبة 85-79 معدالت مبو القيمة اؼبضافة خبلؿ الفًتة كمع تراجعيف بداية الفًتة أعطى نتائجو إذل هنايتها، 

 : يوضحها اعبدكؿ التارل
 1985-1979معدالت نمو القيمة المضافة حسب القطاع للفترة : 34-4 الجدكؿ

 1985-1979البياف  
الفالحة  

الصناعة التحويلية  
المحركقات  

  البناء كالخدمات

4.3 
8.2 
1.3 -
5.7 

  .Ben Abdallah, y. Op.Cit  :المصدر

                                                           

ت نقل، استثمار ات، معدا، معداتبناء)سنة معينة كاحملٌولة إذل رأظباؿ إنتاجي ؿعرٌب عن اعبزء اؼبخصص من الثركة الوطنية مم ذكاؿ ت،التكوين اػباـ لرأس اؼباؿ الثاب  

 .كمنها القطاع الصناعي. كبالتارل فهو اعبزء اؼبخصص ػبلق الثركة من جديد يف شكل عوامل إنتاج (اخل...حيواشل
1
إمكانيات ترقية الصادرات الصناعية الجزائرية في ظل المتغيرات االقتصادية العالمية مع التطبيق على الصناعات : (2006-2005)عايشي كماؿ -  

 .137 دكتوراه، جامعة باتنة، ص رسالة. 2003-1990التحويلية خالؿ 
2
 - Chignier, A Op.Cit. p.30-31. 
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 خاصة بالنسبة 79-69كانت أقل من الفًتة إذ  تراجعت معدالت مبو القيمة اؼبضافة بالنسبة عبميع القطاعات،
، كيعود ذلك إذل عدة أسباب من بينها %8.2 إذل 79-74 بُت %13.6للصناعات التحويلية، حيث البفض اؼبعدؿ من 

كما يوضحها  (دبا فيها فًتة تراجع أسعار النفط)تقادـ التجهيزات الصناعية، مع ذلك كاف مؤشر اإلنتاج الصناعي يتحٌسن 
: اعبدكؿ التارل

  (100=1989)     1988-1980تطور مؤشر اإلنتاج الصناعي للقطاع العمومي خالؿ الفترة : 35-4 الجدكؿ
 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980البياف  
 102,0 102,5 101,8 96,9 94,3 86,5 77,3 67,6 61,9 المؤشر العاـ  إجمالي

 105,1 107,5 108,5 103,3 99,0 86,6 77,5 68,0 59,1إجمالي المؤشر خارج المحركقات  
 105,4 108,1 109,7 104,0 100,8 86,8 79,8 68,0 58,1إجمالي المؤشر للصناعات التحويلية  

 .              .ONS: Rétrospective. Op.Cit. p.165                                :المصدر
 التحويلية الذمشر الصناعات مؤؼبؤشر العاـ أك ا سواء  كل الفًتة،إذا ىناؾ ربسن جد مهم ؼبؤشر اإلنتاج خبلؿ 

 أكاخر الفًتة، كىذا ما يدؿ على ربٌسن يف استعماؿ الطاقات اإلنتاجية كارتفاع الكفاءة رغم البفاض %100ارتفع ألكثر من 
ربٌسن يف مؤشر إنتاج كل فركع الصناعة التحويلية دكف استثناء، كلكن بشكل خاص إذل الصناعات اؿ يعود .معٌدؿ االستثمار

كلكن بعد أف كاف ) 1988 سنة %117.1 إذل 1980سنة  %64.4، حيث ارتفع مؤشر إنتاجها من اؼبعدنية كاؼبيكانيكية
 سنة %117.8بعد أف كاف ) %101.2 إذل% 72.3 من   ارتفع مؤشرىاٌبؿاصناعة اعبلود كذلك  (1986 سنة 126.7%
 ،((1980سنة % 64.9بعد أف كاف ) 1988 سنة %102.5كصناعة مواد البناء كالزجاج حيث أصبح اؼبؤشر  (1985

 .  1988 سنة %102.9    إذل 1980سنة % 62.4كذلك الصناعات الغذائية حيث عرفت ربسنا يف مؤشرىا من 

 معدؿ مبو الناتج احمللي مقارنة بالفًتة السابقة، خاصة كأنو أصبح ربسن إف التحسن يف مؤشر اإلنتاج دل ينعكس على
: سالبا يف هناية الفًتة، كما يوضحو اعبدكؿ التارل

  1988-1980 معدؿ نمو الناتج المحلي اإلجمالي الفترة :36-4الجدكؿ 
 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980السنة  

- 1.0- 0.7 0.4 3.7 3.3 5.4 6.4 3.0 0.8 الناتج المحلي اإلجماليمعدؿ نمو 

 .ONS: Rétrospective. Op.Cit. p.268                          :المصدر

إف النقائص اليت مٌيزت ىذه اؼبرحلة، رغم إعبلف أىداؼ جديدة كؿباكالت اإلصبلح، ال زبتلف عن نقائص الفًتة 
السابقة، حيث استمر االعتماد على القطاع النفطي يف سبويل القطاع الصناعي، كبالتارل استمر عجز ىذا األخَت عن توليد 

كما أف اؼبؤسسات دل ربٌسن من أدائها فإعادة . الثركة فبا أدل إذل بداية تراجع عملية التصنيع حُت البفض سعر النفط
اؽبيكلة دل زبلق اؼبنافسة بينها، إذ استمرت الوصاية عليها حيث انتقلت إذل الوزارات التابعة ؽبا، كبالتارل دل تستطع أف تكوف 

 كنتيجة للصعوبات اؼبالية كالديوف اؼبًتاكمة عليها، فقد ًب خوصصة معظمها كإعبلف إفبلس 1مؤسسات اقتصادية فعلية،
  .بضعها اآلخر

                                                           
1
 -Ghoufi, A. Op.Cit; et Benissad, H. Op.Cit. p.53. 
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 من حيث النتائج اؼبالية، إالٌ أف التخطيط إلحداث تنمية صناعية أكجد قاعدة كىياكل 89-67رغم إخفاقات اؼبرحلة 
الصناعات اؼبيكانيكية  صناعة اغبديد كالصلبصناعية أساسية كمتنٌوعة، ظبحت ببناء قدرات إنتاجية يف الصناعات الثقيلة، 

كمنو كانت ىذه اؼبرحلة،  .، كذلك الصناعات اػبفيفة ما يؤكد مرة أخرل توجو اعبزائر كبو التصنيعاإللكًتكنيةكالكهربائية ك
 .مرحلة التخطيط للتنمية الصناعية كبناء القدرات اإلنتاجية

  2006- 1990 التخلي عن التخطيط للتنمية الصناعية كتراجع القدرات اإلنتاجية: المطلب الثاني
حٌققت اعبزائر قاعدة صناعية مهمة، كلكن بتمويل من إيرادات الصادرات النفطية، كبشكل أكرب من الديوف 

إف عجز القطاع الصناعي عن سبويل نفسو، بسبب سوء توجيهو إذل خلق الثركة، قد أثٌر على استمرار تدفق . اػبارجية
االستثمارات كبوه عندما البفضت العائدات النفطية، كمنو دخل القطاع الصناعي مرحلة ؿباكلة إعادة ىيكلتو لتحسُت أدائو 

ارتبط القطاع الصناعي ؾبٌددا بالتمويل غَت الذاٌب، إذ أف ارتفاع أسعار النفط جعل اعبزائر تتبٌت سياسات . (الفرع األكؿ)
 .كبالتارل زبلت اعبزائر عن فكرة التخطيط للتنمية الصناعية طويلة األجل (الفرع الثاني)إنعاش االقتصاد 

 1999 - 1990 السياسات الظرفية كبداية تراجع القدرات اإلنتاجية: الفرع األكؿ
لقد كشف الًتاجع اغباد ألسعار النفط منتصف الثمانينات عن ضعف القدرات الصناعية لبلقتصاد اعبزائرم             

فبا أدل إذل توقف اؼبخطط اػبماسي الثاشل، كمنو توقف بناء القدرات الصناعية يف إطار إسًتاذبية متوسطة كطويلة األجل  
 .كدخلت اعبزائر مرحلة تسيَت االقتصاد كمعو الصناعة عن طريق السياسات اؼبؤقتة

سنة    لقد تسبب البفاض أسعار النفط : أسباب انتهاج السياسات الظرفية كالتخلي عن التخطيط للتنمية الصناعية: أكالن 
 كاجبة كاليت أصبحت ،ع الديوف اػبارجية مع هناية الثمانيناتاارتف، ك%45بنسبة  يف البفاض اإليرادات النفطية 1986

              من قدرة اعبزائر على اللجوء ما أضعف ، التٌوقف عن السداد1994 أيعلن سنة. 1993 ك1990التسديد بُت 
الذم كاف مع )1 طلب جدكلة ديوهنا دبساعدة البنك الدكرل كصندكؽ النقد الدكرليهافيرض علك ،الستدانةؿإذل األسواؽ اؼبالية 

 من             كبالتارل زيادة الضغوطات على اعبزائر،سبٌيزت ىذه الفًتة بعدـ االستقرار السياسي كاألمٍت. (هناية الثمانيات
الستعادة  (1998-1994) برامج التثبيت كالتكييف اؽبيكلي  سياسات ظرفية سبثلت يفالدكلية لتطبيقاؼبالية طرؼ اؼبؤسسات 

  2:اإلجراءات، أنبهامن  التوازنات اؼبالية الداخلية كاػبارجية عن طريق ؾبموعة
 كإعطاء دكر أكرب للقطاع اػباص؛ ،ترشيد القطاع العمومي كالدعوة إذل اػبوصصة -
  ؛ اغبكومي كإتباع سياسة التقٌشفاإلنفاؽ منالتخفيض  -
 ربرير التجارة اػبارجية كرفع اغبواجز اعبمركية عن الواردات؛  -
 ربرير االقتصاد عن طريق ربرير األسعار؛  -
 تشجيع االستثمار األجنيب اؼبباشر؛ -

بل كانت   ؿبددة إسًتاتيجية ضمن ف كاليت دل تك،كمنو دخلت اعبزائر مرحلة جديدة من اإلصبلحات غَت اؼبخطط ؽبا
 يف ربقيق ىدؼ التوازنات يف اؼبؤشرات الكربل، حيث ارتفع معدؿ النمو إذل السابقة برامج اؿقبحت . كفق إمبلءات خارجية

                                                           
1
 24ص .فم للنشر، اعبزائركـ.  اغبسنأـ جربيبترصبة . د السياسات الظرفيةكحد: تسعينيات االقتصاد اعبزائرم: (1999) عبد اجمليد بوزيدم - 


. استهداؼ االستقرار االقتصادم (98-94) التوازنات الكربل، الربنامج الثاشلهبدؼ ربقيق (91-89 )الربنامج األكؿ  

2
 - Benissad, H. Op. Cit.  p.  202 . 
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 فبا ظبح بتحقيق فوائض ، 1999سنة % 3.2 ك1998 سنة %5.1 بعد أف كاف سالبا، ككصل إذل 1997 سنة 1.1%
 من الناتج احمللي اإلصبارل سنة %3فائض اؼبيزانية إذل ارتفع  كما . 1998 ك1994 مليار دكالر بُت 21 قدرت بػ 1مالية

 بعد أف 1997سنة   %6 ك1996 سنة %16، البفض معدؿ التضخم إذل 1993 سنة %9 بعد أف كاف عاجزا بػ 1996
 إذ  اإلنتاجية،قدراتوج الكلية اإلهبابية السابقة كانت على حساب قطاع الصناعة كتدىور ئاتإف الن. 1994 سنة %39كاف 

 يف االقتصاد لبلندماجترٌددت السلطات يف كضع سياسة صناعية على ضوء الشركط اليت حٌددهتا اؼبؤسسات اؼبالية الدكلية 
على عدـ قدرة القطاع الصناعي على  (باإلضافة إذل األسباب السابقة)عدـ كجود سياسة صناعية ؿبددة   انعكس،العاؼبي

 . يف قدراتوا ما نتج عنو تراجع،التكٌيف مع األكضاع اعبديدة
البفض معدؿ االستثمار عن الفًتات السابقة، كالذم يؤكد فعبل تراجع االىتماـ بتجديد : معدؿ االستثمار الثابت: ثانيا

 : كتوسيع رأس اؼباؿ اإلنتاجي كمنو الصناعي، كما يوضحو اعبدكؿ التارل
 1999-1990عّدؿ االستثمار من الناتج المحلي اإلجمالي للفترة ـ: 37 -4الجدكؿ

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1991 1990السنوات  

 24.4 25.7 23 24.9 27 27.4 27.2 25 25.2المعّدؿ  

 .C.N.D.P.I. Op.Cit. p.50      :المصدر

يؤكد ىذا .  قبل أف يرتفع بعد ذلك1997 سنة %23 إذل 1990 سنة  %25نبلحظ تراجع معدؿ االستثمار من 
الًتاجع عجز اغبكومات عن إعادة بعث القطاع الصناعي رغم عمليات إعادة اؽبيكلة، حيث تراجعت االستثمارات الصناعية 

نتيجة لعدـ قدرة القطاع على سبويل نفسو، كزبلي للدكلة عن سبويلو بسبب تراكم ديونو لدل البنوؾ، إذ أصبح من الصعب 
بفضل ) مع أف االستثمارات يف الصناعات الثقيلة تراجعت، فقد ارتفعت يف الصناعات اػبفيفة 2.منحو قركض جديدة

، منها الصناعات الغذائية، مواد البناء كالزجاج، النسيج كاعبلود، اػبشب كالورؽ، كالذم يتضح أكثر خبلؿ (القطاع اػباص
إف عدـ قدرة الدكلة على االستمرار يف ضماف االستثمار دعم خيار عمليات اػبوصصة اليت رأت   .2002-1998الفًتة 

 . فيها اغبكومات حبلن قد ينعش القطاع، كانعكس البفاض معٌدالت االستثمار على البفاض مؤشرات اإلنتاج الصناعي
بضعف كفاءة الصناعة الوطنية، بل أيضا  إف النتائج خبلؿ ىذه الفًتة دل ترتبط فقط :نتائج السياسات الظرفية: ثالثا

بسياسة اإلنفتاح كمنها ربرير الواردات اليت أصبحت تنافس بدرجة كبَتة اؼبنتجات الوطنية، خاصة يف ظل غياب سياسة 
 :كيتبٌُت ذلك من خبلؿ اؼبؤشرات التالية. رشيدة لتنمية القطاع الصناعي

 (100=1989)              1999-1990تطور مؤشر اإلنتاج الصناعي خالؿ الفترة : 38-4الجدكؿ 
 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 اتالبياف

 84.1 83.8 78.2 81.1 87.6 88.5 94.7 95.1 98.9 101.9مؤشر اإلنتاج العاـ  
 75.3 75.6 68.9 73.6 82.9 84.4 91.2 91.9 96.8 101.1مؤشر اإلنتاج خارج المحركقات  

 67.9 69.0 63.1 68.3 78.9 80.3 88.2 89.6 95.6 100.8مؤشر اإلنتاج الصناعات التحويلية  
               .              ONS: Rétrospective. Op.Cit. p.166 :المصدر

                                                           
1
 مركز دراسات ، 65ؾبلة حبوث اقتصادية عربية، العدد ". حلة ما بعد االقتصاد المخططرالصناعة الجزائرية في ـ" (2014)أضبد دبيش كنسيمو أككيل  - 

 .172-157ص ص الوحدة العربية، 
2
 .139، مرجع سابق، ص عايشي كماؿ-  
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إذ بلغ  ،  للصناعات التحويلية العاـ، كلكن بدرجة أكرب بالنسبةمؤشر اإلنتاج الصناعييف  البفاضا  اعبدكؿييظهر
كبنسبة أقل  ،%75.8 بػ ككذلك صناعة اعبلود %50.1 بػ مؤشر إنتاج الصناعات التعدينية كاغبديدية  تراجعبسبب 32.9%

             إف .%10.9  بػػػػػػػػػػػػػكالكيمياء كالببلستيك %8.3بػػػػػػػػػػػ  مواد البناء،%9.2بػػػػػػػػػػػع الصناعات الغذائية بًتاجع قدر كفرؿ
 .   خبلؿ معظم سنوات الفًتة%50البفاض مؤشر اإلنتاج يعود إذل تراجع استعماؿ الطاقة اإلنتاجية إذل أقل من 

من خبلؿ تفٌحص ىيكل القيمة اؼبضافة للصناعات التحويلية يظهر أنو خبلؿ ىذه اؼبرحلة، كرغم الًتكيز          
على الصناعات اػبفيفة، فإف الصناعات اؼبيكانيكية كالكهربائية ال تزاؿ تشٌكل نسبة مهمة من القيمة اؼبضافة للصناعات 

 : التحويلية،  كىو ما يوضحو اعبدكؿ التارل
  99-90ىيكل القيمة المضافة للصناعات التحويلية خالؿ الفترة : 39-4الجدكؿ 

 1999 1995 1990البياف  
ؾ  .ـ.. ـ.الصناعات ح

مواد البناء بالزجاج  
الكيمياء كالبالستيك  

الصناعات الغذائية  
النسيج  
الجلود  

الخشب كالفلين  
  صناعات مختلفة

30 
10 

8 
29 
11 

3 
6 
3 

27 
14 
10 
26 

4 
2 
5 

12 

14 
11 

9 
43 

4 
1 
5 

13 

 .189، عن عايشي كماؿ، مرجع سابق، ص 405اؼبعطيات اإلحصائية رقم : (2004)الديواف الوطٍت لئلحصاء : المصدر

تعترب  الصناعات الثقيلة من بُت فركع الصناعات التحويلية اليت تساىم بشكل مهم يف تكوين القيمة اؼبضافة، 
 ىي بصفة خاصة 1999 ك1990كحسب اعبدكؿ، فإف الفركع اليت أظهرت قدرات إنتاجية رغم تغَت مسانبتها بُت 

الصناعات الغذائية كالصناعات اؼبيكانيكية كالكهربائية، ٍب صناعة مواد البناء كالزجاج كأخَتا الصناعات الكيميائية 
اؼبؤشرات   فإف ربٌسن معدؿ مبو الناتج احمللي اإلصبارل كما يظهره اعبدكؿ اؼبوارل، ىو نتيجة لتحٌسن،بصفة عامة. كالببلستيكية

: الكلية  ألداء االقتصاد، كليس لتحسن أداء الصناعة
 1999-1989 معدؿ نمو الناتج المحلي اإلجمالي الفترة :40-4الجدكؿ 

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989السنة  

 3.2 6.2 1.1 3.7 3.8 0.2- 2.2 1.6- 1.2 0.8 4.4  الناتج المحلي اإلجماليمعدؿ نمو 

 .ONS: Rétrospective. Op.Cit. p.268 :المصدر

 إذ أف ،الصناعة الوطنيةتراجع  الفًتة أثر بدكره على  ىذه السريع على األسواؽ اػبارجية خبلؿاإلنفتاحإف 
اؼبؤسسات الوطنية كانت تواجو تراجع سيطرهتا على األسواؽ احمللية بسبب عدـ تنافسية اعبهاز اإلنتاجي ككل، فبا أدل إذل 

 1. عامل إذل البطالة250.000 مؤسسة صناعية، كبالتارل إحالة حوارل 433حل 

                                                           
1
 - Lamiri, A. Op.Cit. p.77. 
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كأصبحت  يف الوقت الذم أصبحت فيو الصناعة التحويلية أساس ربقيق النمو االقتصادم يف كثَت من الدكؿ النامية 
لسوء التخطيط لتنمية صناعية كثباهتا حىت نسبة مهمة من صادراهتا من اؼبنتجات الصناعية، قبدىا تًتاجع يف اعبزائر كتضعف 

إف عدـ كجود رؤية كاضحة يف كيفية توجيو القطاع  .توجيو القطاع الصناعي كبو ربقيق الثركة كالفوائضتظهر نتائجها، كسوء 
بُت إعادة  بُت الصناعات الثقيلة كاػبفيفة كأيضا تنظيم القطاع الصناعي  السياساتالصناعي أدل إذل عدـ الثبات يف تطبيق

  .اؽبيكلة كاػبوصصة كالتطهَت اؼبارل

 ،انفتاح االقتصاد اعبزائرم على األسواؽ العاؼبية دكف التحضَت لذلك خاصة يف ظل غياب اؼبنافسة الداخليةإف 
إف الًتكيز يف فًتة التسعينيات على األكضاع األمنية زاد من . كضع الصناعة اعبزائرية ضمن شركط صعبة يف مواجهة اؼبنافسة

من اؼبفركض  عمليات إعادة اؽبيكلة كالتطهَت اؼبارل كاػبوصصة اليت كٌلفت الدكلة الكثَت من األمواؿ اليت كاف)إنباؿ الصناعة 
ة  ضبامكاف هبب.األمثلاألمواؿ كعدـ القدرة على زبصيصها بتبديد  ؽبذا فإف االقتصاد اعبزائرم سبٌيز (زبصيصها لبلستثمار

يف السوؽ الدكلية كشبكات   كدؾبو تدرهبيا،عمل كفق الكفاءة االقتصاديةم عن طريق هتيئة الظركؼ لو ؿالقطاع الصناعي
عن التخطيط للتنمية الصناعية  كمنو سبٌيزت ىذه الفًتة بالتخلي.  من االستثمارات كاػبربات األجنبيةلبلستفادة ،اإلنتاج الدكلية

. كتراجع القدرات اإلنتاجية

  2012 -2001 القدرات اإلنتاجية انخفاضسياسات اإلنعاش االقتصادم كاستمرار : نيفرع الثااؿ
            تنشيط الطلب الكلي كربريك االقتصاد الذم ىو يف حالة ركودؿتعترب سياسات اإلنعاش االقتصادم كسيلة  

إف مصدر سبويل برامج اإلنعاش . عن طريق الزيادة يف اإلنفاؽ قصد ربفيز اإلنتاج كمنو ربقيق النمو االقتصادم كالتشغيل
 برامج اإلنعاش إلطبلؽاستعملت اعبزائر مداخليها النفطية . 2000االقتصادم ىو ارتفاع أسعار النفط ابتداء من سنة 

 . 2014إذل  2001 برامج من ثبلثة كاليت كانت ،االقتصادم

  1:سبثٌلت تلك الربامج فيما يلي: برامج اإلنعاش االقتصادم: أكالن 
 مليار دكالر 7 كىو برنامج متوسط اؼبدل، خصص لو مبلغ: 2004-2001برنامج دعم اإلنعاش االقتصادم - 1

         . اؼبوجهة لدعم اؼبؤسسات كالنشاطات اإلنتاجية الفبلحية كتقوية اػبدمات العموميةاألنشطةأمريكي، سبحور حوؿ 
 . يف اعبانب الصناعي أنشئ صندكؽ ترقية اؼبنافسة الصناعية، كهتيئة اؼبناطق الصناعية

جاء ىذا الربنامج يف إطار مواصلة كتَتة الربامج كاؼبشاريع : 2009-2005البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادم - 2
 كيجهت باألساس ،2009 مليار دكالر هناية 200 ليصل اؼببلغ إذل مليار دكالر 55اليت سبق إقرارىا، خيصص لو مبلغ 

استكماؿ اإلطار التحفيزم لبلستثمار اػباص  لتحسُت مستول معيشة السكاف، كتطوير البٌت التحتية كتنمية اؼبوارد البشرية،
الوطٍت كاألجنيب، انتهاج سياسة ترقية الشراكة كاػبوصصة مع اغبرص على تعزيز القدرات يف ؾباؿ خلق الثركات كمناصب 

 . الشغل كترقية اؼبنافسة

                                                           

كالسياسة الصناعية ، كاليت تضمنت برامج اإلنعاش االقتصادم 2006- 1990  الصناعية الفًتات بُت فًتة عدـ التخطيط للتنمية نتائجىناؾ تداخل يف  

 . 2012-2007 اعبديدة

  2019-2015 الرابع، اػبماسي إذل الربنامج باإلضافة. 
1

 ، ص10 ؾبلة الباحث، العدد .«سياسة اإلنعاش االقتصادم في الجزائر كأثرىا على النمو» (2012)مبارؾ بوعشة، مرجع سابق، كذلك ؿبمد مسعي  -
 .160-147ص
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 من     الستكماؿ اؼبشاريع،مليار دكالر 286خيصص لو مبلغ : 2014-2010عم النمو االقتصادم د مواصلةبرنامج - 3
:   ىدؼ باألساس إذل، كالذم إضافة إذل اؼبشاريع اعبديدة،الربنامج السابق

، ترقية ربضَت اندماج االقتصاد الوطٍت يف االقتصاد العاؼبي بشكل أمثل– تعميق تنوع االقتصاد الوطٍت كتنافسية - 
 .اقتصاد اؼبعرفة من خبلؿ ذبنيد منظومة التعليم الوطنية، تعبئة تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ كدعم تطوير البحث العلمي

كشفت عمليات إعادة تقييم اؼبشاريع اؼبعتمدة كاؼبتأخرة عن ارتفاع التكاليف كبالتارل ارتفاع اؼبخٌصصات، اليت دل تتوقف عند 
التقديرات األكذل، ما أدل إذل تبديد كبَت لؤلمواؿ، إذ تشَت التقارير الدكلية أف اعبزائر تنفق مرتُت أكثر مقارنة بالدكؿ اؼبماثلة 

 1.ؽبا لتحصل على اقتصادية أقل دبرتُت
 يف إطبلؽ مشاريع األخَت، يتمثل ىذا اإلنفاؽإف كفرة اؼبوارد اؼبالية الناصبة عن اؼبوارد الطبيعية يزيد من التوجو كبو 

 إذل فقداف العمل  اإلنفاؽ يف ىذه اغبالة يؤدم.تعود بالفائدة اآلنية على اؼبواطنُتك اخل...كربل للبٌت التحتية كاإلسكاف 
 هتدؼ من خبلؿ سياسة اإلنفاؽ العمومي إذل ربقيق ىدفُت أك تتوٌجو الدكلة ، إذ(تراجع القطاع اإلنتاجي)يف اجملتمع تو ألنبي

 عن مدل إسًتاتيجية تكوف ىناؾ رؤية إف دكف ،ضماف االستقرار السياسيك-االجتماعية؛  للضغوطات االستجابة-   2:نبا
 كىذا            ما حدث ، كدكف توجيو اؼبوارد كبو االقتصاد اغبقيقي اإلنتاجياإلنفاؽ، ذلك باستيعاقدرة االقتصاد على 

 . تشمل تلك الربامج القطاع الصناعي إالٌ بشكل ىامشييف اعبزائر، إذ دل

ارتفاع اإليرادات، كىذا ما يؤكد أف اإلنفاؽ دل ييوجو  اغبقيقي  دل يعكس معٌدؿ االستثمار:معّدؿ االستثمار الثابت: ثانيا
: إذل سبويل االستثمارات اإلنتاجية، كما يوضحو اعبدكؿ التارل

 2012-2000معدؿ االستثمار من الناتج المحلي اإلجمالي للفترة : 41-4 لجدكؿا
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000السنوات 

 31.4 31.9 36.2 38.1 29.1 26.3 23.1 22.4 24.0 24.1 24.6 22.8 20.7المعّدؿ  

 ,p.24.   ONS (2014) : Les comptes économiques, N° 669         :المصدر   

فإنو كاف فباثبل لفًتة الثمانينات  % 31.4 إذل% 20.7 من 2012 ك2000رغم ربٌسن معدؿ االستثمار بُت سنة 
إف توجيو عائدات النفط إذل قطاعات اػبدمات العمومية ىو ضركرم لتدارؾ التأخر . كالتسعينات، أم فًتة تراجع اإليرادات

كما أنو مهم يف دعم القطاع الصناعي، كلكن  (شبكات النقل كاالتصاالت كغَتىا)يف ؾباؿ اؽبياكل االجتماعية كاالقتصادية 
يف ظل علمنا، )الداعم اغبقيقي للنمو االقتصادم كاالندماج يف االقتصاد العاؼبي  كاف هبب أف ترتفع االستثمارات اإلنتاجية

 . (من اؼبؤشرات السابقة، بأف االستثمارات دل تكن سبٌوؿ عن طريق االستثمار األجنيب
ارتبطت بتحٌسن األداء الكلي لبلقتصاد حققت برامج اإلنعاش السابقة نتائج :  االقتصادمبرامج اإلنعاشنتائج : ثالثا

  :كباعبانب االجتماعي، كليس بالقطاع الصناعي، كما تظهره اؼبؤشرات التالية
 

                                                           
1
 - Mebtoul, A. « L’Algérie sortira t-elle en 2012 de l’économie rentière ? » .Le quotidien Algérien LE Matin  de 

27/12/2012.   
2
 -Benbitour, A. (2011) « D’une économie basé sur les ressources à un  développement équilibré ». Dans « Le 

développement économique de l’Algérie, expériences et perspectives ». Ouvrage collectif sous la direction de    Hafsi, 

T . Ed. Casbah. pp.189-195. 
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  2012-2000 للفترة معدؿ نمو الناتج المحلي اإلجمالي: 42-4 الجدكؿ

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 اتالبياف

 3.3 2.8 3.6 1.6 2.4 3.4 1.7 5.9 4.3 7.2 5.6 3.0 3.8الناتج المحلي اإلجمالي  

 7.1 6.1 6.3 9.6 6.7 7.0 5.4 6.0 5.0 6.6 6.5 6.2 3.8إ خارج المحركقات  .ـ.ف

 .ONS (2014) : Les comptes économiques en volume de 2000 à 2013. N° 670. p.2              :المصدر              

أين  2003 يف كل السنوات، خاصة سنة ا ككاف موجب2012-2000خبلؿ الفًتة ارتفع معدؿ النمو االقتصادم 
 مليار دكالر 500 فاعبزائر أنفقت ، ألجل ربقيقهااإلنفاؽحجم ىذه اؼبعٌدالت ال هبب أف زبفي  إف. %7.2كصل إذل 

 فلم ينفق أم ، سنة كاملة15 من اإلنتاج الوطٍت خارج احملركقات سنويا خبلؿ %33 أم ما يبثل ، برامج تلكأمريكي خبلؿ
بُت اقتصاديا  مبوا من أجل أف ربقق %1أغلب الدكؿ تنفق إف  .ث اقتصادهعبلد يف العادل حجم فباثل من األمواؿ من أجل ب

  1.كالذم يقارب اؼبعدؿ اإلفريقي دكف أم برنامج إنعاش% 5.5 ػػػػػػػػبػ  لتحقق مبوا%18 اعبزائر  تنفق، بينما%3 إذل 2.5%

 كالذم يعود حىت أعلى من اؼبعدؿ العاـ،  عرؼ معدؿ مبو مهمخارج قطاع احملركقات ما يبلحظ أف الناتج احمللي
ييفسر ذلك باؼبرض اؽبولندم،. ، ؿبور برامج اإلنعاشباألساس إذل قطاع البناء كاألشغاؿ العمومية

 حيث يستفيد القطاع 2
، كينتج عنو أثر توٌسع اإلنفاؽ على اؼبنتجات غَت مهمةالذم ترتفع أسعاره بشكل كبَت يف األسواؽ الدكلية من إيرادات 

اؼبتبادلة مثل اػبدمات العمومية، كىذا ما يؤدم بطربقة غَت مباشرة إذل ربويل اؼبوارد من القطاعات اؼبنتجة مثل الفبلحة 
مل تراكم رأس اؼباؿ اؼبادم،. كالصناعة إذل اػبدمات العمومية كالبناء كلكن ال وبدث  فالدكؿ اليت سبتلك اؼبوارد الطبيعية هتي

ذلك بالضركرة دائما، فدكؿ مثل الواليات اؼبتحدة ككندا كاسًتاليا كماليزيا الغنية باؼبوارد الطبيعية كمنها النفط ال تؤكد ىذه 
 دل فالنمو االقتصادم يف اعبزائر كاف توسعيا كليس كثيفا، إذ. النتيجة، فقد طٌورت قدرات إنتاجية يف قطاعات صناعية كثَتة

 . اإلنتاجلعواملؿ الفعاؿ غبليرتكز على االست
:  ف مؤشر اإلنتاج العاـ دل ىبتلف عن اؼبستول الذم كاف عليو خبلؿ التسعينات كما يوضحو اعبدكؿ التارلفإؽبذا 

 (100=1989)        2012-2000تطور مؤشر اإلنتاج الصناعي خالؿ الفترة : 43-4 الجدكؿ
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000  اتالبياف

 91.7 90.2 89.9 92.2 91.8 90.1 98.9 93.0 87.3 87.0 86.0 85.0 85.2مؤشر اإلنتاج العاـ  
 83.0 78.6 76.8 78.9 76.2 73.1 73.3 77.0 73.8 73.8 74.8 74.8 75.0إ خارج المحركقات  . ـ
 50.1 50.1 50.7 53.6 52.8 51.8 53.9 59.4 61.4 62.8 65.2 66.2 66.8ص التحويلية .إ.ـ

 .ONS (2013) : Collections Statistiques, N°180, Série E: statistiques Economique N° 74, p. 26  :المصدر
 كلكن تراجع مؤشر إنتاج الصناعات التحويلية ، العاـ فباثبل ؼبا كاف عليو يف التسعينات الصناعيبقي مؤشر اإلنتاج 

 الفركع ما عدا مواد البناء كالزجاج الذم  كليعود ىذا الًتاجع إذل .2012ك 2005 خاصة بُت %50بشكل كبَت إذل حدكد 
 %101.4 إذل  ٍب 2011 سنة %104 إذل البفض ٍب 2007 سنة %116.1 إذل 2002سنة % 104.7 من مؤشرهارتفع 
 يف ا بعد إعطاءه دكرال بد أف يكوف اإلنتاج يف القطاع اػباص قد ارتفع سٌيما .كلكن بقي أفضل من باقي الفركع 2012سنة 

                                                           
1
 - Lamiri, A. Op.Cit. p.79, 84. 

2
 - Ben Abdallah, y. (2007). Op.Cit. 
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-1989 مع بداية التسعينات، إذ قبد أف مسانبتو يف القيمة اؼبضافة الصناعية    قد ارتفعت بُت الفًتة االستثمار الصناعي
 كصناعة ،%87.3إذل % 52.5 كالصناعات الغذائية   من %53.7إذل % 12.6خاصة يف صناعة مواد البناء من  2013،1

 كىي الصناعات اػبفيفة اليت %88.1إذل % 76.8 كصناعة النسيج من ،%89.6 إذل %31.4اعبلود كاألحذية من 
 خبلؿ الفًتة %74، كقد سيطر القطاع اػباص على إنتاج القيمة اؼبضافة خارج احملركقات بنسبة تزيد عن يتخصص فيها

2000-2013.2 
إف أزمة االقتصاد اعبزائرم ىي أزمة عرض، كبالتارل ال يبكن لسياسات اإلنعاش االقتصادم اؼبرتكزة على الطلب أف 
تؤدم دكرىا، فانتهاج سياسة ىيكلية لتشجيع االستثمارات كمنو تشجيع زيادة العرض، سيكوف ؽبا آثار إهبابية يف األجل 

 . الطويل، عكس سياسة تشجيع الطلب اليت ىي سياسة ظرفية كبالتارل فإف نتائجها ظرفية
 الصناعات ؾ مسانبة تلكلكن يف االقتصاد الوطٍت، ة التحويليات الصناعأنبية يعكسإف حجم االستثمار الصناعي 

 : يوضح ذلك التارل كاعبدكؿ،ربقيق النمو االقتصادم يعكس مشاركتها يف  مؤشركيف الناتج احمللي اإلصبارل ق
 2010-2000 للفترة مساىمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي: 44-4 الجدكؿ

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  اتالبياف

 38.9 40.7 40.0 36.9 49.3 51.0 50.0 50.5 42.9 42.7 40.1 42.0إجمالي القطاع الصناعي 

 4.5 4.6 5.1 5.7 3.8 4.0 4.1 4.3 4.9 6.6 7.3 7.0الصناعات التحويلية  

 . مرجع سابق،أضبد دبيش كنسيمة أككيل   2008-2001 :المصدر
2009- 2012        Banque d’Algérie (2015) : Bulletin statistique trimestriel-Mars, N° 29 , p.26. 

ىي   لق ديناميكية يف الصناعات التحويلية اليتخل دل توٌجو بشكل أساسي فإهنا العالية، اإلنفاؽرغم مستويات  
ساىم ت فبعد أف كانت تلك الصناعات . بشكل كبَت يف الناتج احمللي اإلصبارلا إذ تراجعت مسانبتو،أساس القطاع الصناعي

  يف الوقت 2002 سنة %7.3 كدل تزد عن ،2007سنة % 3.8إذل حد  البفضت 1993  سنة%12ك 1982 سنة %18بػ 
كىذا ما ، 2005   سنة (%18.5) كمصر(%16.4) كاؼبغرب (%17.8)يف دكؿ مثل تونس  %16الذم كانت فيو أعلى من 

 على اؼبوارد الطبيعية االعتماد كبالتارل استمرار االستخراجية مسانبة القطاع الصناعي ككل ترجع إذل الصناعات أفيٌدؿ على 
 . كمصدر للثركة

 من     %15 إنفاؽذ أنو يتم سنويا إ، ثركة أف االقتصاد خارج قطاع احملركقات ىو مبدد لل3يفسر عبد اغبق لعمَتم 
 كل دينار إضايف منفق أفالناتج احمللي اإلصبارل يف االقتصاد للحصوؿ على مبو أقل بثبلث مرات  فبا كاف ـبططا لو، كما 

 سنتيما فقط توجو 20 سنتيما منو للخارج يف شكل استَتاد للسلع كاػبدمات، يف حُت أف 80على االستهبلؾ يتوجو 
 على االستهبلؾ لن تساىم يف دعم القطاع اإلنتاجي إالٌ اإلنفاؽ برامج اإلنعاش القائمة على زيادة أف ذلك يعٍت . للداخل
.  إنعاشو معدالت أعلى إلعادة إذل ىو وبتاج بينما %20بنسبة 

                                                           
1
- Bouzidi, A. (2008). Op.Cit. 

2
 - ONS, Les Comptes Economiques 2000-2013. Op. Cit. p.26.  للمزيد من التفاصيل يبكن الرجوع إذل 

3
 .ؿبمد مسعي، مرجع سابق-  
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كىو معدؿ مرتفع مقارنة حىت % 28.7كانت دبعدؿ متوسط  20101-1970 إف االستثمارات خبلؿ كل الفًتة 
يف اؼبغرب ك   %20.4 كبالنسبة ألؼبانيا %19.4 إذ كاف معدؿ االستثمار خبلؿ نفس الفًتة بالنسبة لفرنسا ،بالدكؿ الصناعية

 ( مليار دكالر665.8) سنة 41 إالٌ أف حجم االستثمارات خبلؿ ،رغم ارتفاع معدؿ االستثمار .%24.1يف تونسك 26,4%
 604.7)من فرنسا          كأكثر بقليل  (2008 مليار دكالر سنة 676.4)تقارب حجم استثمارات أؼبانيا لسنة كاحدة 

 كلكن ىو أعلى من  2010ك 2008 بُت ( مليار دكالر805.1) كوريا اعبنوبية ق استثمرت، أقل فبٌا(2008مليار دكالر سنة 
  . سنة41 خبلؿ (د.ـ .454) كمصر (د.ـ 166.1)تونس  (د. ـ351.4)دكؿ مثل اؼبغرب 

ك التنويع الذم زبلقو يف القطاع اإلنتاجي كالذم ينعكس            قمن عدمها، إف ما يًتجم كفاءة تلك االستثمارات 
 ربقق معدالت مبو أكرب، كلكن ىذا ما دل يتحقق يف  أف فالدكؿ اليت تستثمر أكثر هبب، ققهايح معدالت النمو اليت على

 من حيث معدؿ 107 كانت يف اؼبرتبة أهنا عاؼبيا من حيث معٌدؿ االستثمار، إالٌ 17تلت اؼبرتبة حاعبزائر، فرغم أف اعبزائر ا
 كاف معدؿ ، إذمثبل تركيا)  معدؿ استثمارىا أقل من اعبزائر إالٌ أهنا ربقق معدؿ مبو أعلىل دكالن أخرأف بينما قبد ،النمو

  . (%7.6 بينما حققت معدؿ مبو بػ 2010 سنة %18.7االستثمار 

  2025 - 2007 السياسة الصناعية الجديدة  :المطلب الثالث
العودة ، قٌررت اعبزائر (2006-1986)سنة  20 قرابةبعد أف دامت اؼبرحلة االنتقالية يف مسار بناء اعبهاز الصناعي 

 كانت كافية لوضع تصور كإطار لًتقية القطاع الصناعي كاغبصوؿ تلك اؼبدةف إ.  من جديد للتنمية الصناعيةإذل التخطيط
 القطاع ؼبسارفإهنا كانت فًتة انتقالية ضائعة من منظور التخطيط ،  أما بالنسبة للجزائر،على نتائجو بالنسبة ألم اقتصاد

إف السياسة .  من خبلؿ بناء قدراهتا الصناعيةحركة اندماج الدكؿ النامية يف اقتصاد العاؼبي  خاصة يف ظل تزايد،الصناعي
الفرع )  أىداؼ كمعايَت اختيار الفركعمن حيثك ،(الفرع األكؿ)  من حيث اإلطار اؼبرجعي ؽبا،الصناعية اعبديدة ىي كذلك

عن التحٌوؿ يف الرؤية االقتصادية لبناء   تعرٌب  فهيكبالتارل  (الفرع الثالث)كأيضا من حيث الفركع كالشعب نفسها  (الثاني
أما على مستول النتائج فإهنا دل زبتلف  عن الفًتة اليت قبلها، كاليت ًب توضيحها يف   .اعبهاز الصناعي على األمد الطويل

 .اؼبطلب السابق

 اإلطار المرجعي للسياسية الصناعية الجديدة : الفرع األكؿ
اليت دل ، كصل ذبربة التصنيع خبلؿ اؼبراحل السابقةم من تقانطبلقا ضركرة كضع إسًتاتيجية صناعية جديدة نبعتلقد 

 ،تكفل ؽبا اؼبشاركة بكفاءة كتنافسية يف السوؽ الدكليةفعلية لتحقيق النمو االقتصادم، ك انطبلقةتضمن للصناعة اعبزائرية 
 .إلعداد السياسة الصناعية اعبديدة األساسية رجعية ادلكعليو فإف متطلبات السوؽ الدكلية كانت 

  2:تتمثل تلك اؼبتطلبات أك اؼبرتكزات فيما يلي:  متطلبات السياسة الصناعية الجديدة:أكالن 
إف العوؼبة اليت يتوذل صندكؽ النقد الدكرل كاؼبنظمة العاؼبية للتجارة تأطَتىا تقـو على حرية تنقل رأس اؼباؿ، حرية - أ

   كالذم للتبادؿ كالًتاكم على الصعيد العاؼبيجديدطار إ ترتب عنها ،تنقل السلع كاػبدمات كنسبيا حرية تنقل اليد العاملة
                                                           
1
- Bouyacoub, A. (2012) « Investissements massifs  pendant cinquante ans, pour quelle croissance ? ». Les cahiers du 

Cread,  N°  100, pp. 37-69. 

 : األبيض للحكومة التارلكتابباالعتماد على اؿعناصر اإلسًتاذبية  ربليل استنتاج كًب   

2
 .103،102،97،52،51،29،28،26،20 ، ص، مرجع سابقإسًتاذبية كسياسات إنعاش كتنمية الصناعة ،كزارة الصناعة كترقية االستثمار - 
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 إسًتاتيجية كمنو فإف.  موازين القول ضمن االقتصاد العاؼبيتغٌَتت معوكيضع يف سياؽ اتفاقيات متعددة األطراؼ بُت األمم 
 أك اإلقليمي كإعطاءه الوسائل م يف االقتصاد العادلاالندماج كبو االقتصاد الوطٍت كتطوير الصناعة تستهدؼ توجيو إنعاش

  .ذلكبالضركرية للقياـ 
فاألنشطة الصناعية سوؼ لن تتم فقط يف إطار ،  زبطي اغبدكد الوطنيةم يف فضاء  الصناعية اإلسًتاتيجية كضع-ب

السوؽ اإلقليمية نظرا بينها كبُت  اغبدكد بُت السوؽ الداخلية كالسوؽ العاؼبية ستزكؿ، أك على األقل ألفالسوؽ الوطنية، 
 مؤسسات األجنبيةلل يشكبلف سوقا كاسعة بالنسبة ، فالطلب الوطٍت كالطلب األجنيب.الندماج اعبزائر يف السوؽ األكركبية

 .  يف السوؽ الداخلية كالتغلغل يف األسواؽ اػبارجيةىا حصصاستعادة ىذه األخَتةفبا يفرض على ، كللمؤسسات الوطنية
نتاج كتصدير إ اليت تسمح للبلداف األكثر تقدما ب،كة التكنولوجيةالويكمن العنصر اغباسم للتبادؿ الدكرل يف  -ج

يف    اليت تقع ك ،خٌصص البلداف األخرل يف إنتاج اؼبنتجات ضعيفة احملتول التكنولوجيت بينما ت،اؼبنتجات كثيفة التكنولوجية
 إذل استيعاب   بل يستدعي جهودنا موجهة هتدؼ، يتم عن طريق اقتناء التجهيزاتلنالتصنيع ؼ.  القيم الدكليةسلسلةخر آ

 . ككذلك نشاطات البحث كالتطوير كتأىيل اؼبوارد البشرية،اؼبهارات كالتقليد كالتعٌلم
ؿبركقات للطلقة إذل مزايا تنافسية يعترب من التحديات الكربل بالنسبة للبلداف اؼبنتجة ادلقارنة ادلزايا ادلإف ربويل   -د

كمنها اعبزائر، إذ تتعلق اؼبزايا اؼبقارنة بتكلفة العمل أك بالوفرة من مورد طبيعي ذم استعماؿ صناعي، أما اؼبزايا التنافسية فهي 
عاب االبتكارات التكنولوجية، درجة تغلغل مالتكنولوجي، است نتيجة للسياسة اؼبوجهة للدكلة من أجل تعزيز قدرات التكثيف

  . يف االقتصاد الوطٍتالتكنولوجيات اعبديدة لئلعبلـ كاالتصاؿ
         فالكثَت ،ضمن استدامة اؼبيزة اؼبرتبطة هبامال ك يعترب ىشا األجور التنافس على أساس البفاض تكاليف  إف-ق

 تقلص فبا يؤدم إذل االلبفاض كعندىا فإف التنافس فيما بينها يدفع باألسعار كبو ،من البلداف النامية سبتلك ىذه اؼبيزة
مؤسسات  ىو أكثر صبلبة، إذ يضمن  للاؼبنافسة بواسطة الكثافة التكنولوجية كتنويع اؼبنتجاتؼ .ىوامش أرباح اؼبؤسسات

 . على اؼبستول العاؼبي يف أسواؽ ذات أرباح قويةالتواجدالوطنية 
حىت كإف ارتكزت اإلسًتاتيجية الصناعية على اؼبزايا الطبيعية اليت تتوفر عليها األمة، فإهنا ترمي إذل تعميم االبتكار - ك

كألف .  بالبحث عن االستثمارات اؼبباشرة األجنبية ذات اغبجم اؼبتوسط كحشدىا،كالتقٌدـ التقٍت كتنمية اؼبوارد البشرية
تنافسية اؿ فإف ،لتنمية الصناعية كتبلشى التمييز بُت االستثمار األجنيب كالوطٍتيف ا حاظبااالستثمار اؼبباشر أصبح عامبل 

 اػبارجية كنوعية اؼبوارد البشرية كالقدرة على صاديات بالبيئة العامة لؤلعماؿ كاإلطار اؼبؤسساٌب كاالقت أيضا ترتبطأصبحت 
 . كمنو باؼبستول اؼبرتفع لئلنتاجية الكلية للعوامل، التكنولوجيات األجنبيةاستيعاب

ا بُت اإلطار الصناعي الوطٍت ـ كأف زبلق تبلؤاؼبتطلبات،إلنعاش الصناعي ؽبذه ا ةيب إسًتاتيجيج تستأف يتعٌُت إذا
، كىي الشركط اليت حققتها الدكؿ النامية األفضل اندماجا يف االقتصاد العاؼبي اليت  كالصناعية الدكليةاالقتصاديةكالبيئة 

  .استطاعت ربقيق اؼبكاسب منو
  1: ىي، يف إطار إسًتاتيجية ذات أبعاد طبسة الوطنيةسيتم إنعاش الصناعة :السياسة الصناعية الجديدة أبعاد: ثانيا
 ، كتوجيو اؼبؤسسات الوطنية العاملة يف أسواؽ السلع كاملة الصنع كبو األسواؽ اإلقليمية،استعادة األسواؽ الداخلية- أ

  .من خبلؿ االستفادة من تنفيذ اتفاؽ الشراكة

                                                           
1
 .103،104، مرجع سابق، ص إسًتاذبية كسياسات إنعاش كتنمية الصناعة-  
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الصناعات اؼبيكانيكية كالصناعات ) الصناعية لئلنتاج الصناعي للسلع الوسيطة اغبظَتةإعادة تأىيل كإعادة نشر - ب
 ،ضع اؼبؤسسات العمومية كاػباصة ضمن شبكات األسواؽ اإلقليمية كالعاؼبية اؼبندؾبةك ك ،(يةفالكهربائية كالصناعات التعدم

  .كاالستفادة من رأس اؼباؿ البشرم اؼبؤىل
  . دبشاركة الشركات متعددة اعبنسيات، عرب الوطنكاملة منتشرة فركع إنتاج بإنشاءاستغبلؿ الغاز الطبيعي - ج
 كيستلـز ذلك خلق فضاء ، للقيمة اؼبضافة العالية من التطٌورمنتجةسبكُت صناعات جديدة بتوفَت الشركط الكفيلة - د

ضركرة  كمنو (كتندرج الصناعة الدكائية كتكنولوجيات اإلعبلـ يف ىذا اإلطار)ؿبٌفز دبا يكفي كقدرات كطنية لبلبتكار كالتسيَت 
  .تواجد الصناديق العمومية كمؤسسات رأس اؼباؿ اؼبخاطر كالشركات متعددة اعبنسيات كصبيع أنواع الشراكة

 كأقطاب تكنولوجية متخٌصصة كتوفَت شركط التعاكف فيما بُت القطاعات ،إنشاء مناطق مندؾبة للتنمية الصناعية- ق
 . حيث تنشأ كتتطٌور تنافسية االقتصاد الوطٍت التنمية الصناعية،بُت اؼبؤسسات كمراكز التكوين لتشكيل مناطقك ،الصناعية

 عن الفًتات السابقة يف كيفية التخطيط للتصنيع من حيث اؼبرجعية 2007سنة بعد ما كمنو زبتلف الفًتة 
.  كاألىداؼ كاألدكات كاليت هبب أف تنعكس على النتائج

 ، أىداؼ كمعايير اختيار الشعب االستهداؼ القطاعي: الفرع الثاني
صناعات )بدؿ القطاعات ما يبٌيز عملية االستهداؼ يف السياسة اعبديدة أهنا ركزت على الفركع كالشعب الصناعية

يف إطار -، حيث يبكن تركيز االستثمارات كتوجيو اؼبوارد البشرية كالتكنولوجية كاالستثمارات األجنبية (ثقيلة، صناعات خفيفة
 .بشكل أفضل، كمنو ربسُت تنافسيتها- التقسيم الدكرل لؤلنشطة الصناعية

إف كجود العديد من الفركع الصناعية يستلـز ربديد األىداؼ من اختيار بعضها : الفركع أىداؼ اختيار الشعب ك:أكالن 
 1:دكف غَتىا، كقد حٌددت السياسة اعبديدة فركع معٌينة لتحقيق األىداؼ التالية

 ،  توازنا دائما للميزاف التجارماحملركقات يضمن متنوٌع خارج م لتحقيق ىيكل إنتاج، اعبهاز الصناعيإنعاشإعادة - ا
 ؛ سلطة تفاكض كافيةاألمةكيبنح 
 أك  عل من اؼبؤسسات الوطنية متعامبل فعليا يف السوؽ العاؼبيةما يج ،تطوير قدرات إنتاج كتصدير ضمنهاإمكانية - ب 

 كلكن أيضا اليت ،(مزايا كامنة) ، كىي الشعب اليت سبتلك فيها اعبزائر مزايا ملموسة تسمح بتنمية دائمة على األقل اإلقليمية
  ا؛ كمنو أف تفرض اعبزائر نفسها كمتخٌصصة فيو،شركط السوؽ الدكليةؿيبكن أف تستجيب 

 ؛كذات قيمة مضافة عاليةة، االنتقاؿ من تصدير اؼبواد األكلية إذل مرحلة إنتاج منتجات ؿبٌولة كعصرية تكنولوجي- ج
عدـ البقاء يف مرحلة التغليف كالتجميع كالًتكيب من دكف تعٌلم التكنولوجيا، بل ينبغي التوٌجو كبو اؼبشاركة الفٌعالة - د 

  . أكثر كثافة تكنولوجيةفركعيف السلسلة الدكلية لئلنتاج كاالستثمار يف أقساـ علوية كيف 
كمنو فإف الفركع كالشعب اؼبختارة ستحقق ىدفُت يف ذات الوقت، األكؿ كىو إنعاش اعبهاز اإلنتاجي كما يًتتب عنو 

 السلسلة الدكلية من تشغيل لعوامل اإلنتاج كربقيق الًتاكم داخليا، كالثاشل كىو ضماف االندماج يف االقتصاد العاؼبي من خبلؿ
 .  يف الفركع الدينامكية يف التجارة الدكلية، كمنو ربقيق مكاسب أكربلئلنتاج كاالستثمار

                                                           

 كزارة الصناعة، كثائق داخلية لوزارة لصاحلBooz Allen et Hamilton  على الدراسة اليت أعدىا كل من اعتمادااؼبستهدفة كاف ربديد الشعب   

 .الصناعة
1
 .109،110،169 مرجع سابق، ص ،إسًتاذبية كسياسات إنعاش كتنمية الصناعة-  
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 إف معايَت اختيار الفركع تتعلق باالستجابة للمتطلبات الداخلية كالدكلية، كبالتارل فإف :الشعبكمعايير اختيار الفركع : ثانيا
  1 : ىي االختيارمعايَت
قدرهتا على   كبة يف النظاـ اإلنتاجي من حيث قيمتها اؼبضافة كمعدؿ مبوىاشعأنبية اؿ: ةشعباػباصيات اؽبيكلية لل- أ

  ؛ قدراهتا التصديريةككذلك ،خلق مناصب عمل
االقتصادية بة على خلق عبلقات مباشرة كغَت مباشرة بُت الوحدات شعكىي قدرة اؿ: ةاؼبفعوؿ اعباذب للشعب- ب

 ؛ تكثيف النسيج الصناعي من خبلؿ عبلقات اؼبقاكلة من الباطنتستطيع حبيث
 بالتقدـ التكنولوجي، حىت يكوف مبوىا دائما كاعدة ة أف تكوف الشعبهببحيث :  للشعبةالكثافة التكنولوجية- ج
 . بتقليص اؽبوة التكنولوجيةكمًتافقا

 الواعدة ال يتوقف عند ىذا اغبد، بل ًب تقييم ضمن ىذه اإلسًتاتيجية مواطن القوة الفركعإف ربديد الشعب أك 
 . ككذلك الفرص اليت سبنحها كالتهديدات اليت تفرضها السوؽ الدكلية،كالضعف يف الصناعة الوطنية

الواجب ترقيتها  الفركع كالشعب تحديد : الفرع الثالث 
بعد حصر أىداؼ كمعايَت الفركع كالشعب اليت هبب تنميتها، فإف الدراسة حددهتا من خبلؿ ثبلثة ؿباكر ككذلك 

 .كضعتها يف إطار التنمية اؼبًتابطة عن طريق إقامة مناطق صناعية تضم أنشطة الدعم البلزمة إلقباح تلك الفركع
 حوؿ تدكر ترقيتهاالفركع اليت هبب أخذا بعُت االعتبار األىداؼ كاؼبعايَت السابقة، فإف  :الفركع الواجب ترقيتها: أكالن 

 2:ثبلثة ؿباكر ىي
: ربويلها إذل منتجات ربتاجها السوؽ الدكلية كاليت تشٌكل منتجات صاعدةكالقياـ باستغبلؿ امتبلؾ اؼبوارد الطبيعية - 

، كيل اؼبعادف غَت اغبديدة، تحناعة اغبديد كالصلب، صصناعة األظبدةالبًتككيمياء، : كمنو فإنو من بُت الفركع اؼبستهدفة ىي
 .االصطناعية األلياؼ ،مواد البناء
 كذلك من أجل إحبلؿ األنشطة ذات القيمة ، الدائمكاالستهبلؾتشجيع صعود فركع إنتاج السلع كاملة الصنع - 

الصناعات ،  الفركع اليت هبب ترقيتهاق من بُتاؼبضافة العالية ؿبل األنشطة اؼبتعلقة بالتغليف كالتعليب كالتجميع، كؽبذا فإف
 .الصناعات الغذائية الصناعات التعدينية، الصناعات اؼبيكانيكية، الكهربائية كاإللكًتكنية كأدكات القياس

، كتشمل الفركع الشركع يف ترقية صناعات جديدة من خبلؿ التجميع مع مراعاة صعوبة الدخوؿ إذل ىذه األسواؽ- 
 .تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿب  اؼبرتبطةصناعة، األنشطة اؿصناعة السيارات اػبفيفة: احملددة يف فركع مثل

تبٌنت اعبزائر فكرة تنمية صناعات معينة ضمن أقطاب يف إسًتاتيجية : تنمية الفركع في إطار العناقيد الصناعية: ثانيا
 الصناعات اإلسًتاتيجية جغرافيا صبعت بُت مصانع تلك الصناعات تركيزالصناعات اؼبصنعة كىي أقطاب النمو، إذ ًب 

ىو     ك إف السياسة الصناعية اعبديدة أعادت االعتبار لبلنتشار الفضائي للصناعات يف إطار مفهـو آخر.كمراكز التكوين
بُت  تلك اؼبناطق  ذبمع ."مناطق التنمية الصناعية المندمجة" أك كما تسميها السياسة الصناعية" العناقيد الصناعية"

 كاألنشطة اؼبساعدة اليت زبلق فيما بينها عبلقات ، دبا فيها اعبامعات كمراكز البحث،مراكز التكوينكاؼبؤسسات اإلنتاجية 

                                                           
1
 111، مرجع سابق، ص إسًتاذبية كسياسات إنعاش كتنمية الصناعة-  

2
 .184،183،180،177،171اؼبرجع السابق، ص  ،إسًتاذبية كسياسات إنعاش كتنمية الصناعة-  
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عن طريق   كزيادة درجة التكوين كالتعلم كاالبتكار،تعاكف كتكامل تسمح بتقليص تكاليف اإلنتاج كربسُت نوعية اؼبنتجات
.  تبادؿ اػبربات كاؼبعارؼ

للفًتات  كعلى اإلقبازات الصناعية موجود من مناطق صناعية،  ما ىوتعتمد إسًتاتيجية اإلنعاش الصناعي على
 كاليت يتعٌُت إعادة تأىيلها أك ، الواقعة على مستول اؼبناطق ذات التواجد الصناعياألنشطة، األقطاب الكربل كمناطق السابقة

 من أجل خلق قيم مضافة عالية كربسُت تنافسية ،تغيَت أنشطتها قصد مطابقتها مع متطلبات االقتصاد الصناعي اغبديث
  1:م اؼبناطق ق تلك إنشاءأىداؼ كبالتارل فإف ،النظاـ اإلنتاجي الوطٍت

 كبدفع من الدكلة تستطيع جذب ،بعث أقطاب تكنولوجية ـبٌصصة ؼبختلف اؼبنافذ الصناعية كالتكنولوجية العفوية- 
 االستثمارات األجنبية؛ 

  االبتكار يف إطار اجملمعات؛ نشرتشجيع بركز مؤسسات جديدة مبتكرة من شأهنا ضماف - 
 ؛اإلشعاع على البيئة اعبهوية كالوطنية- 
 . لتنافسية العالية يف السوؽ الوطنية كالتصدير كبو األسواؽ الدكليةؿف تكوف مراكز أ- 

 مناطق التنمية  تتحٌدد،2025كعند إدماج اؼبناطق الصناعية حسب التخٌصص ضمن اإلسًتاذبية الوطنية لتهيئة اإلقليم 
 2:كالتارلالصناعية اؼبندؾبة 

 :كتضم أغلب اؼبناطق اؼبوجودة :مناطق التنمية متعددة االختصاصات- 1
ة م كاليت تضم الفركع الصناعية اؼبرتبطة بالصناعات اغبديد:اعبزائر، البليدة، البويرة، تيبازة، بومرداس، تيزم كزك- 
 .  ككذلك الصناعات الغذائية،اؼبيكانيكية كالكهربائية كاإللكًتكنيةككاؼبعدنية 
 كاليت تضم فركع صناعات الببلستيك، اإلظبنت، مواد البناء، اإللكًتكنيك :سطيف، برج بوعريريج، جباية، مسيلة-

 . كالصناعات الغذائية
   كاليت تضم فركع الصناعات اغبديدية كاؼبعدنية، الفوسفات، األظبدة الفوسفاتية:عنابة، قاؼبة سوؽ أىراس، تبسة-

 . الصناعات الغذائية
كاؼبيكانيكية كالكهربائية  اغبديدية كاؼبعدنة كاليت تضم فركع الصناعات :، جيجل، سكيكدة، ميلةقسنطينة -

 .  الصيدلة، اعبلود كالفلُت، السَتاميككااللكًتكنية  
 .اؽباتفكأجهزة ، أدكات القياس  مثلإللكًتكنيةا كاليت تضم فركع الصناعات :تلمساف، سيدم بلعباس، عُت سبوشنت-
 . كاليت تدمج فركع الصناعات الصيدالنية، الطاقات اعبديدة كاؼبتجددة: زكؿ، اعبلفة، األغواطغؼبدية، بوا- 

 .  كاليت تدمج فركع الصناعات الغذائية كمواد البناء،سعيدة، النعامة، البيض -
 .  كاليت تشمل فركع الصناعات الغذائية كمواد البناء:قيكاباتنة، خنشلة، أـ الب -
 .  كاليت تشمل فركع الصناعات الغذائية، اإلظبنت، اؼبيكانيك:مسيلت، الشلف، عُت الدفلةمتيارت، غليزاف، تس -
 . سيدم بلعباس، جباية- سيدم عبد اهلل-اعبزائر : األقطاب التكنولوجية- 2
  .كاؼبتخصصة يف فركع قطاع احملركقات: كىراف، سكيكدة، حاسي مسعود، أرزيو: األقطاب المتخّصصة- 3

                                                           
1
 .215، ص اؼبرجع نفسو--  

2
                     .Mekideche, M. Op.Cit. pp.160, 161 كذلك .216 اؼبرجع السابق، ص ،إسًتاذبية كسياسات إنعاش كتنمية الصناعة - 
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ما يبٌيز السياسة الصناعية اعبديدة أهنا اعتربت أف التنمية التكنولوجية كالبشرية ىي ؿباكر أساسية من أجل ربقيق 
تصنيع بالوسائل الذاتية، كإذا ربٌقق ذلك، فإف اكتساب اؼبنتجات الوطنية للمزايا التنافسية سيتحقق كإف سيكوف            

 .يف األجل الطويل

 :خلضة اًفطي

وحِة واًطياغَة وحود ال رادت اًس َاس َة يف حمنَة  ًؤند ثخين اجلزائر ٌَس َاساث وال ضلحاث اًخؼَميَة واًخىًٌو

وحِةتؼظ كدراث الاكذطاد اًوظين، وكد اهؼىس ذكل ػىل حتّسن    .املؤرشاث املرثحعة ابًلدراث اًخرشًة واًخىًٌو

وحِة ثعّورا مس مترا خلل اًفرتت            2012-1962غرفت مؤرشاث ربأس املال اًخرشي واندساة اًخىًٌو

هخاحِة مع تداًة اًدسؼًَِاث ىن حراحؼت يف امللاتي اًلدراث ال   ثسخة اًظروف اًيت واهجِا الاكذطاد             ،ًو

ةل  ىل ختًل ادلوةل غن حمنَة اًلعاع اًطياغي وحتدًد اًلعاػاث اًيت جية حمنَهتا وفق هظرت ظًو اًوظين، واًيت بأدث ا 

ر كدراث الاكذطاد اجلزائري يف جمال اًىفاءاث اًخرشًة .املدى ىل ثعٍو  وغيدُا حدج اًخياكظ تني اًسؼي ا 

هخاح اًوظين ع ال  ة وثيًو وحِة وتني ػدم الاُامتم تخلًو هخايج واًلدراث و ،واًخىًٌو اهؼىس الاهفطال تني اًلعاع ال 

وحِة ػىل ضؼف اًلدراث اًخيافس َة ًلكذطاد اجلزائري  واًيت جتَّت بأمه مظاٍُر يف كةل اًطادراث ،اًخرشًة واًخىًٌو

وحِة مهنا . اًسَؼَة خارح كعاع احملروكاث، خاضة اًخىًٌو

لّ تدمنَة اًلدراث اًخيافس َة يف  ن حمنَة املزااي اًخيافس َة ٌَميخجاث اًوظيَة خارح كعاع احملروكاث ًن ًخحلق ا  ا 

ظار مذاكمي، وحِة ا  ػداد س َاسة ضياغَة ،ويف ظي وحود مس خوى مؼني من اًلدراث اًخرشًة واًخىًٌو هَ جية ا   فا 

ػداد اًس َاسة اًطياغَة اجلدًدت،اًيت . حمثن ذكل َة املرحؼَة الأساس َة يف ا  بأخذث تؼني ًلد اكهت املؼعَاث ادلًو

ويج وذاث اًلمية املضافة اًؼاًَة، ومٌَ اغخربث بأن اًخمنَة  الاغخحار رضورت اًخوخَ حنو الأوشعة نثَفة احملخوى اًخىًٌو

وحِة واًخرشًة يه حماور بأساس َة يف تياء اًلدراث اًطياغَة اًوظيَة ذا حللت اًس َاسة اًطياغَة اجلدًدت .  اًخىًٌو ا 

ن اًلدراث اًخيافس َة سدذحسن وغيدُا س خىدسة امليخجاث اًوظيَة مزااي ثيافس َة ِا ،ذكل اًخاكمي، فا   جُسِي دخًو

َة ىل الأسواق ادلًو . ا 

هخاحِة،يف ظي اًلدراث احلاًَة وحِة وال   وابًخايل اًخيافس َة ًلكذطاد اًوظين، جية حتدًد ، اًخرشًة واًخىًٌو

لة بأفضي يف ما يه  امليخجاث خارح كعاع احملروكاث اًيت  ميىن حمنَة مزاايُا اًخيافس َة، واًيت سدسمح ابملشارنة تعًر

َة ذا ُو حمور اًححر يف اًفطي املوايل. الأسواق ادلًو . ُو

 



 

 
 

 

 

 

 

 

اًفطي اخلامس 

  اًفروع وامليخجاث ذاث املزااي اًخيافس َة خارح احملروكاث 

 2012- 2000ٌَفرتت 
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اًفطي اخلامس 

  2012- 2000 ٌَفرتت هخجاث ذاث املزااي اًخيافس َة خارح احملروكاثاًفروع وامل

 متــــــِِـــــــــــد

هخاح  بأو ػىل  ثّدل لك ال حطائَاث ػىل ضؼف الاكذطاد اجلزائري خارح احملروكاث، سواء ػىل مس خوى ال 

َةو ،مس خوى اًخطدٍر . ثؼىس ثكل اًيدِجة خطوضَاث اكذطاد انم ًؼمتد ػىل مٌخجاث كََةل ٌَمشارنة يف الأسواق ادلًو

ن الاهفذاخ والاهدماح حتلِق املاكسة بأن من خلل اًخجارت ٌس خَزم حىثَف وثيوًع امليخجاث، نٌل   يف الاكذطاد اًؼاملي ا 

ىل كدراث حىٌوًوحِة وثرشًةؤ ٌسدٌد تيا، ذاث مزااي ثيافس َة مطيؼةٌس خَزم  ثلدمي مٌخجاث .  ُا ا 

سرتاجتَة ظوًةل الأخي، نٌل بأن هخاجئِا واهؼاكساهتا ىل ا              حيخاح تياء اًلدراث اًخىٌوًوحِة واًخرشًة لكذطاد انم ا 

ّل يف الأخي املخوسط واًعوًي هَ  .ػىل امليخجاث ًن ٍىون ا   ظي ال ماكهَاث احلاًَة ، يف من اًّضوريمع ذكل فا 

، ًُس فلط يف اًححر غن امليخجاث اًيت جية دمع وحمنَة مزاايُا اًخيافس َة خارح احملروكاث، ًلكذطاد اجلزائري

ىن بأًضا يف اًسوق ادلاخََة  . الأسواق اخلارحِة ًو

ن حتدًد امليخجاث  هخاحِة اًخحوًََة ا  ىل مؤرشاث نفاءهتا ال  اًيت جية دمع وحمنَة مزاايُا اًخيافس َة ٌسدٌد ا 

ة  ة)واًخجاًر هخاح اًسَع  : ويه اًؼيارص اًيت حّددهتا ثؼاًرف اًخيافس َة وحودت ختّططِا، (اًخطدًٍر يه ملدرت اًحدل ػىل ا 

اًخواخد يف الأسواق ادلوًَة واحملََة تخعوٍر اًلعاػاث والأوشعة ذاث اًلمية املضافة اًؼاًَة واحملخوى و، واخلدماث

هخاحِة   ، املداخِي ومٌَ حمنَة اًخىٌوًويج اًؼايل، هخاحِة، بأي ابًلمية املضافة وال  حِر حرثحط حمنَة املداخِي ابًىفاءت ال 

ة  .تُامن حرثحط الاس خجاتة ًرشوط الأسواق اخلارحِة ابًىفاءت اًخطدًٍر

ن هخاح اًوظين والأنرث نفاءت يف اا  َة، واًيت ًؼين بأهنا حمتخع مبزااي لأ  امليخجاث الأنرث نفاءت مضن ال  سواق ادلًو

ػىل   اًلدراث اًخىٌوًوحِة واًخرشًة سٌُؼىس وامذلك ثيافس َة مؼَية، حىون يه الأوىل ابدلمع واًخمنَة، ذكل بأن تياء 

اثكل .  امليخجاث بأنرث من غرُي

ة س َىون خلل اًفرتت  هخاحِة واًخطدًٍر ن حتََي املؤرشاث ال  ذ ثؼخرب2012 -2001ا   فرتت ظوًةل وسخِا جسمح ، ا 

ة هخاحِة ،وػَََ.  املس خلدََةتخبأهَد اًيخاجئ واًخًدؤ ابل ماكهَاث اًخطدًٍر  سًدحر يف ُذا اًفطي غن اًفروع الأنرث نفاءت ا 

ة، من خلل املححثني اًخاًَني : وغن امليخجاث الأنرث نفاءت ثطدًٍر

 

هخايج: املححر الأول ََة وحودت اًخخّطص ال  هخاحِة ًفروع اًطياػاث اًخحًو . اًىفاءت ال 

ََة املطّدرت وحودت اًخخّطص اًخجاري: املححر اًثاين ة ٌَميخجاث اًخحًو  .اًىفاءت اًخجاًر
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 الكفاءة اإلنتاجية لفركع الصناعات التحويلية كجودة التخّصص اإلنتاجي:المبحث األكؿ
 إف تنمية اؼبزايا التنافسية للمنتجات التحويلية اؼبوٌجهة للتصدير يستلـز ربديد ما ىي ىذه اؼبنتجات، كيتم اختيار 

نبا القيمة اؼبضافة  كاليت تقاس دبؤشرين 1(شركط اإلنتاج الداخلية،)ربقق الكفاءة يف اإلنتاج  اليت تلك اؼبنتجات أك الفركع
، كمع ذلك ال تتمتع كل اؼبنتجات بنفس األنبية، فاؼبنتجات القادرة على استيعاب التطورات (المطلب األكؿ)كاإلنتاجية 

التكنولوجية كاستثمار الكفاءات البشرية ككذلك األكثر تداكال يف األسواؽ الدكلية ىي اليت تعرٌب عن جودة التخٌصص  
 . (المطلب الثاني)كاليت تقاس باحملتول التكنولوجي للمنتجات، كبأنبية الطلب العاؼبي عليها 

 لفركع الصناعات التحويلية الكفاءة اإلنتاجية: المطلب األكؿ
نستند يف ربديد الفركع اليت ربقق شركط اإلنتاج الداخلية، كاليت يبكن االعتماد عليها يف توسيع الصادرات إذل 

أك اختيار الفركع  (الفرع األكؿ) الفركع الكفؤة ضمن كل صناعة كبالتارل تثمُت صبيع الصناعات التحويلية اختيارإما منهجُت، 
 .  (الفرع الثاني)على أىم الفركع من أجل زبصيص أمثل للموارد  ضمن الصناعة التحويلية ككل، كمنو الًتكيز فقطالكفؤة 

  الفركع األكثر كفاءة ضمن كل صناعة:  الفرع األكؿ
من أجل تنمية كل فركع الصناعات التحويلية من اؼبهم تعيُت الفركع اليت هبب الًتكيز عليها، أم اختيار الفركع 

اليت ربقق أكرب مسانبة يف القيمة اؼبضافة كاألعلى إنتاجية، كألنو من الصعب ربقيق الشرطُت معا فإننا نستعُت دبصفوفة 
 .الفركع الختيار أىم الفركع حسب كل صناعة

فرعا، يتم ترتيبها حسب  14تضم ىذه الصناعة : الصناعات الحديدية كالمعدنية كالميكانيكية كالكهربائية: أكال
 .مسانبتها يف القيمة اؼبضافة للقطاع ككذلك حسب معدؿ إنتاجيتها

 : حيث يتم ترتيب الفركع حسب مسانبتها كما يلي:ترتيب الفركع حسب المساىمة في القيمة المضافة- 1
 2012-2000في القيمة المضافة للفترة . ؾ.ـ.ـ.ح.ترتيب  مساىمة فركع الص: 1-5 الجدكؿ

 NAPR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ـ.ـ  
22 22,50 15,94 16,98 22,11 21,98 26,57 30,58 34,25 40,45 55,11 55,72 54,73 56,32 40,78 
23 3,97 4,91 2,83 2,17 2,39 2,40 2,50 2,95 2,21 1,41 1,13 0,83 0,44 1,92 
24 26,26 32,43 30,38 28,41 28,21 29,24 28,92 29,29 29,90 20,16 18,81 17,57 17,41 24,08 
25 1,16 1,25 1,16 1,12 1,13 1,07 0,91 0,65 0,64 0,40 0,48 0,49 0,52 0,73 
26 0,03 0,27 0,03 0,02 0,02 0,04 0,02 0,01 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,04 
27 12,69 12,45 12,38 11,47 8,55 7,47 7,28 6,06 4,70 2,67 3,02 2,82 2,93 5,87 
28 0,38 0,48 0,50 0,51 0,47 0,43 0,45 0,37 0,32 0,26 0,26 0,25 0,25 0,34 
29 8,52 10,56 12,93 11,05 12,90 12,15 8,81 8,09 5,16 6,04 6,69 8,21 7,93 8,50 
30 8,40 8,80 8,71 8,79 7,81 7,25 6,82 7,21 7,55 5,88 5,81 5,46 5,14 6,74 
31 10,48 8,40 10,24 10,22 10,90 9,44 10,46 8,37 7,07 5,88 5,93 7,55 7,06 8,04 
32 0,07 0,26 0,31 0,25 1,00 0,27 0,27 0,11 0,16 0,13 0,09 0,08 0,10 0,20 
34 0,27 0,27 0,28 0,27 0,26 0,25 0,26 0,23 0,07 0,05 0,06 0,05 0,05 0,14 
35 5,22 3,92 3,22 3,23 4,00 3,06 2,33 2,12 1,45 1,68 1,71 1,70 1,59 2,35 
70 0,06 0,07 0,06 0,38 0,37 0,35 0,39 0,29 0,30 0,28 0,25 0,23 0,25 0,26 

. اغبسابات االقتصادية للصناعات التحويلية: (2014)اؼبديرية العامة للديواف الوطٍت لئلحصائيات  ًب حساهبا بناءا على بيانات :المصدر
 .NAPR : La Nomenclature des Activités et de produits Résumés                                                            .كثائق داخلية

                                                           
1
-  Moiti, Ph. (2000) : Evaluer les performances d’un secteur d’ activité. Cahier de recherche, N° 18. Centre de recherche 

pour l’étude et l’observation des conditions de vie.ككذلك علىالبحث ربليل اعبزء األكؿ من على اختيار تلك اؼبؤشرات يفدنا ـ اعت  
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 ىو األكثر مسانبة يف القيمة اؼبضافة، بنسبة 1(التحويل األكرل للصلب كحديد الزىر) 22ييظهر اعبدكؿ أف الفرع 
ما يدؿ       ،%20.4تزايد بشكل مستمر حيث بلغ يف اؼبتوسط  2، خاصة كأف معدؿ مبوه%40.78بلغت  متوسطة

 (صناعة السلع الوسيطة اؼبعدنية كاؼبيكانيكية كالكهربائية) 24ٍب يأٌب الفرع . على قدرة الفرع على التوٌسع أكثر مستقببل
، كرغم ذلك فإف مسانبتو قد تناقصت بُت بداية كهناية الفًتة، كانعكس ذلك %24.08دبسانبة متوسطة مهمة مثلت 

كبعدؿ % 8.50بػػػػػػػػػػػ (صناعة التجهيزات اؼبيكانيكية) 29يساىم الفرع . %6.24على ضعف معدؿ مبوه الذم بلغ فقط 
 كيعترب الفرعاف %.6.67 كدبعدؿ مبو %8.08فكانت مسانبتو  (إنشاء اؼبركبات الصناعية) 31، أما الفرع %10.69مبو 
%   5.87ك%  6.74أقل مسانبة بػػػػػػػػػػػ (صناعة سلع االستهبلؾ الكهربائية) 27ك (صناعة سلع التجهيز الكهربائية) 30

أما باقي . ، ما جعل معدؿ مبوه سالبا2012ك 2000 بشكل كبَت بُت سنيت 27على التوارل، كقد تراجعت مسانبة الفرع 
صناعة سلع االستهبلؾ ) 26 كانت ضعيف جدا، كلكن وبقق الفرعاف يف القيمة اؼبضافة للقطاع الفركع فإف مسانبتها

 على التوارل            %43.25ك%  83.16معدالت مبو مهمة جدا بلغت  (معدات السكك اغبديدية) 32ك (اؼبيكانيكية
 .كىو ما يعكس توٌسع كدينامكية ىذين الفرعُت

كىنا كبٌدد الفركع األكثر إنتاجية، كبالتارل األكثر كفاءة يف توظيف عوامل  3:ترتيب الفركع حسب معدؿ اإلنتاجية- 2
  :اإلنتاج، كما يوضحها اعبدكؿ التارل

 2012-2000حسب متوسط معدؿ اإلنتاجية للفترة . ؾ.ـ.ـ.ح.ترتيب فركع الص: 2-5الجدكؿ
NAPR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 اإل.ـ.ـ  

22 1,18 1,97 1,91 1,94 1,93 1,97 2,18 2,19 1,91 2,68 2,20 1,91 2,16 2,01 
23 2,93 2,01 1,92 1,50 1,59 1,68 1,69 2,85 2,61 2,17 2,18 2,06 2,28 2,11 
24 2,06 1,96 2,07 2,09 2,09 2,03 2,06 2,24 2,07 2,10 2,04 1,85 2,01 2,05 
25 2,02 1,84 1,66 1,69 1,68 1,73 1,51 1,31 1,27 1,46 1,34 1,14 1,30 1,53 
26 0,13 0,63 0,07 0,07 0,07 0,23 0,24 0,24 0,21 0,23 0,21 0,18 0,21 0,21 
27 1,71 1,35 1,43 1,42 1,42 1,40 1,06 1,02 0,95 1,09 1,03 1,07 1,18 1,24 
28 1,83 1,94 1,99 1,79 1,94 1,90 1,87 1,92 1,90 1,85 1,83 1,77 1,78 1,87 
29 0,96 1,43 1,77 1,78 1,78 1,68 1,58 1,39 1,22 1,22 1,26 1,06 3,75 1,61 
30 0,91 2,87 28,82 29,06 28,98 22,59 21,81 21,73 20,01 21,17 19,83 17,19 19,39 19,57 
31 0,86 0,94 1,16 1,20 1,07 1,03 1,14 0,98 0,97 1,15 1,01 0,85 0,97 1,02 
32 0,18 0,84 0,93 0,82 1,99 0,73 0,88 0,34 1,51 1,26 0,80 0,68 1,01 0,92 
34 1,54 0,98 1,02 1,03 1,03 1,03 1,00 1,00 0,61 0,64 0,83 0,67 0,68 0,93 
35 1,61 1,82 2,61 2,74 3,44 3,11 2,54 2,48 2,31 2,53 2,26 1,97 2,24 2,44 

70 1,58 1,58 1,58 1,60 1,60 1,63 1,77 1,77 1,73 1,73 1,71 1,73 1,72 1,67 
 متوسط معدؿ اإلنتاجية : اإل. ـ. ـ.  ًب حساهبا بناء على بيانات اغبسابات االقتصادية اؼبفصلة للفًتة السابقة، اؼبرجع السابق:المصدر

، خاصة عند مقارنتو بالفركع األخرل، كما أف معدؿ مبو اإلنتاجية 19.57 معدؿ إنتاجية عاؿو بلغ 30وبقق الفرع 
 يف اؼبرتبة الثانية، رغم أف إنتاجيتو ىي (ميكانيكا الدقة اؼبوجهة للتجهيزات) 35 كيأٌب الفرع  %.69.27خبلؿ الفًتة كاف 

 إنتاجية 22 ك24ك (ربويل أكرل للمعادف غَت اغبديدية) 23ربقق الفركع . 2.44بعيدة عن الفرع السابق حيث بلغت 

                                                           

.413 ص ،7يبكن الرجوع إذل قائمة أظباء الفركع يف اؼبلحق رقم - 
1
  

2
 . 380-376  ص ص .14إذل  1ؿ من اعبدك 2 يف اؼبلحق رقم الفركعاالطبلع على معٌدالت مبو القيمة اؼبضافة كاإلنتاجية احملسوبة لكل  يبكن -

3 .الكتلة األجرية/ كالذم ىو معدؿ إنتاجية العمل، إذ يساكم القيمة اؼبضافة- 
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بلغت %.  7.09 كاف معدؿ مبو إنتاجيتو 22 على التوارل مع أف الفرع 2.01 ك2.05 ك2.11، إذ كانت 2أعلى من 
 (صناعة سلع االستهبلؾ اؼبعدنية) 25 ك29ك (أثاث معدشل) 70ك (صناعة سلع التجهيز اؼبعدنية) 28إنتاجية الفركع 

، كبالتارل %21 ىي األعلى بلغت 29، كلكن معدؿ مبو إنتاجية الفرع 1.53 ك1.61ك 1.67 ك1.87كانت على التوارل 
أما الفركع األخرل فإف إنتاجيتها أضعف، كمع ذلك . تأٌب الفركع السابقة يف اؼبراتب السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة

 كبالتارل ييظهراف كفاءة أعلى من باقي 32 بالنسبة للفرع %53.56ك%  35.69 كاف 26فإف معدؿ مبو إنتاجية الفرع 
 .الفركع يف زبصيص اؼبوارد

يف القيمة اؼبضافة كمن  اؼبسانبة كباكؿ من خبلؿ ىذه اؼبصفوفة ربديد تقاطع الفركع من حيث: مصفوفة الفركع- 3
إف اؼبقارنة تكوف على أساس متوسط نسبة اؼبسانبة . حيث معدؿ اإلنتاجية، كاليت تسمح بًتتيب الفركع حسب الكفاءة

 : ، كعليو تكوف اؼبصفوفة كالتارل2.8، كمتوسط معدؿ اإلنتاجية الذم ىو %7.14للقطاع كالذم ىو 

 ـ.        المساىمة في ؽ
 %7.14أقل من   %7.14أكبر من  أك يساكم  معدؿ اإلنتاجية

 30 ---- 2.8أكبر من أك يساكم 
 .70، 35، 34، 32، 28، 27، 26، 25، 23 .29، 24، 31، 22 2.8أقل من 

 : يبكن حسب ىذه اؼبصفوفة، إظهار سبوضع فركع ىذه الصناعة يف أربع ؾبموعات
 يف القيمة اؼبضافة، ككذلك %7.14كتضم أفضل الفركع اليت تستطيع أف تساىم بأعلى من : المجموعة األكلى- 

 .، كألنو من الصعب ربقيق الشرطُت معا فإف اجملموعة دل تضم أم فرع2.8ربقق معدؿ إنتاجية أعلى من اؼبتوسط 
 كتضم الفركع اليت تكوف مسانبتها أقل من اؼبتوسط، كلكن ربقق معدؿ إنتاجية أعلى           : المجوعة الثانية-

 .30من اؼبتوسط، كدل تضم اجملموعة إالٌ فرعا كحيدا ىو الفرع 
 كلكن دبعدؿ إنتاجية أقل          %7.14كتعرب عن الفركع اليت كانت نسبة مسانبتها أعلى من : المجموعة الثالثة- 

 .22،31،24،29من اؼبتوسط، كسبثلت يف الفركع 
كتشمل الفركع اليت كانت أقل مسانبة يف القيمة اؼبضافة كأقل إنتاجية يف نفس الوقت، كتتمثل : المجوعة الرابعة- 
 . 70، 35، 34، 32، 28، 27، 26،(صناعة سلع االستهبلؾ اؼبعدنية) 25 ،(صناعة السفن) 23يف الفركع 

 .ىي اليت هبب توجيو اؼبوارد كبوىا 29، 24، 31، 22، 30 كيلخص الًتتيب السابق أف الفركع
رغم أنبية مؤشرم القيمة اؼبضافة كاإلنتاجية، فإف صايف االستغبلؿ، كالذم يعٍت األرباح اليت وبققها الفرع       

يعترب صايف االستغبلؿ مؤشرا على قدرة الفرع على التمويل الذاٌب . ىو  مؤشر إضايف يبكن االستعانة بو يف اختيار الفركع
كبالتارل التوسع مستقببل، ككذلك مؤشرا على قدرتو على منافسة الواردات كاالستمرار يف السوؽ الداخلية، كمنو إمكانية 

 28 25، 24إف الفركع اليت حققت صايف استغبلؿ موجب خبلؿ فًتة الدراسة ىي . إثبات تنافسيتو يف السوؽ الدكلية
كبالتارل هبب إضافة الفركع األربعة األخَتة إذل الفركع السابقة  ،%45.88 ىو 70، خاصة كأف معدؿ مبو الفرع 70، 35

 :ليصبح لدينا تسعة فركع األكفأ ضمن القطاع ىي
 . من القيمة اؼبضافة للصناعة% 91.82كتشكل يف ؾبموعها   70 ،30،31،35، 29، 28، 24،25، 22
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 .يضم القطاع طبسة فركع، حيث يتم ربليل كفاءهتا بنفس اؼبنهج السابق: صناعة مواد البناء كالخزؼ كالزجاج: ثانيا
 :كيوضح اعبدكؿ التارل مسانبة الفركع خبلؿ فًتة الدراسة: ترتيب الفركع حسب المساىمة في القيمة المضافة- 1

 2012-2000في القيمة المضافة للفترة . ز.خ.ب.ـ.ترتيب مساىمة فركع الص: 3-5الجدكؿ
NAPR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ـ.ـ  

36 2,64 2,00 1,84 2,05 2,21 1,68 1,75 1,23 1,46 1,44 1,34 1,44 1,59 1,64 
37 20,76 18,74 17,58 18,16 14,96 13,82 12,54 8,47 8,58 8,86 9,04 9,28 9,24 11,78 
38 0,16 0,40 0,22 0,11 0,08 0,08 0,07 0,06 0,05 0,06 0,05 0,00 0,00 0,08 
39 52,96 54,56 53,32 49,00 55,42 59,07 61,51 69,74 68,94 70,71 72,07 72,68 71,78 65,03 
40 23,47 24,30 27,04 30,68 27,34 25,35 24,13 20,50 20,96 18,94 17,50 16,60 17,38 21,47 

 .ًب حساهبا بناءا على بيانات اغبسابات االقتصادية اؼبفصلة للفًتة السابقة، مرجع سابق: المصدر

، كما أنو %65.03بأكرب نسبة يف القيمة اؼبضافة للقطاع بػػػػػػػ  (صناعة اعبَت كاالظبنت كاعبص) 39يساىم الفرع 
%  21.47بنسبة أقل بلغت  (منتجات اإلظبنت كمواد البناء) 40كيساىم الفرع  .% 12.69سجل أعلى نسبة مبو بػػػػػػػػ 

صناعة مواد البناء، ) 37كيأٌب الفرع . لكن سجل معدالت مرتفعة يف بداية الفًتة كضعيفة يف هنايتها%  6.70 كدبعدؿ مبو
أما الفرعُت %. 2.35 كلكن دبعدؿ مبو ضعيف بلغ فقط %11.78يف اؼبرتبة الثالثة بنسبة مسانبة تساكم  (اؼبواد اغبمراء

فيسانباف بنسب ضعيفة جدا يف القيمة اؼبضافة للقطاع، مع  (صناعة خزؼ األكاشل كالفخار) 38ك (صناعة الزجاج) 36
 %.5.58، إذ بلغ 37 كاف أعلى من الفرع 36أف معدؿ مبو الفرع 

كيتم ترتيب الفركع حسب معدؿ اإلنتاجية الذم حققتو خبلؿ الفًتة، ما : ترتيب الفركع حسب معدؿ اإلنتاجية- 2
 :يظهره اعبدكؿ التارل

 2012-2000حسب معدؿ اإلنتاجية للفترة .  ز.خ.ب.ـ.ترتيب فركع الص: 4-5الجدكؿ
NAPR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ـ.اإل. ـ  

36 1,04 1,23 1,23 1,21 1,52 1,25 1,29 1,16 0,95 1,00 1,11 1,18 1,05 1,17 
37 1,54 1,47 1,69 1,71 1,72 1,65 1,60 1,35 1,28 1,26 1,42 1,22 1,38 1,38 
38 0,25 0,60 0,19 0,19 0,19 0,29 0,27 0,27 0,25 0,27 0,25 0,00 0,00 0,23 
39 3,67 2,74 3,14 2,55 3,39 3,48 3,85 4,30 4,42 4,55 4,47 3,99 4,41 3,77 
40 1,79 1,83 2,31 2,32 2,31 2,28 2,23 2,28 2,13 2,21 2,12 2,13 2,12 2,16 

 .ًب حساهبا بناءا على بيانات اغبسابات االقتصادية اؼبفصلة للفًتة السابقة، مرجع سابق: المصدر

ترتبت الفركع حسب معدؿ اإلنتاجية بنفس ترتيب اؼبسانبة يف القيمة اؼبضافة، كمنو كانت الفركع األكثر إنتاجية  
 لعدة 4، كقبد أنو حقق إنتاجية بلغت أعلى من 3.77 كمتوسط 39بلغت إنتاجية الفرع . ىي األعلى قيمة مضافة

 فقد 40 أما الفرع %.2.54سنوات، كبالتارل فإف لو كفاءة مهمة يف استخداـ عنصر العمل، كلكن دبعدؿ مبو كاف فقط 
 يف اؼبرتبة الثالثة  كالرابعة على التوارل كدبعدالت 36 ك37كيأٌب كل من الفرع %. 1.69 كدبعدؿ مبو  2.16كانت إنتاجيتو 

 .36مبو سالبة، كيف األخَت الفرع 
، كعليو تكوف  1.74 كمتوسط معدؿ اإلنتاجية %20متوسط نسبة اؼبسانبة للقطاع  يساكم: مصفوفة الفركع- 3

: اؼبصفوفة كالتارل
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 ـ.        المساىمة في ؽ
 %20أقل من  %20أكبر من  أك يساكم   معدؿ اإلنتاجية

 ---- .40، 39  1.74أكبر من  أك يساكم 

  1.74أقل من 
 ---- 36 ،37 ،38. 

 : توزعت فركع ىذه الصناعة على ؾبموعتُت فقط كالتارل
 يف القيمة اؼبضافة، ككذلك %20كتضم أفضل الفركع اليت استطاعت أف تساىم بأعلى من : المجموعة األكلى- 

 .  الشرطُت معا40 ك39كقد حقق الفرعاف . 1.74ربقق معدؿ إنتاجية أعلى من اؼبتوسط 
 .  دل تضما أم فرعالمجموعة الثالثة ك المجوعة الثانية- 
 . اليت كانت أقل مسانبة يف القيمة اؼبضافة كأقل إنتاجية ك36،37،38كمشلت الفركع : المجوعة الرابعة- 

 .األكثر كفاءة كمنو اليت هبب تثمينهما 40 ك39 كبالتارل كاف الفرعُت
 40 ك39 وبقق صايف موجب خبلؿ الفًتة، إضافة إذل الفرعُت 37كباالستعانة دبؤشر صايف االستغبلؿ فإف الفرع 

 : كمنو تصبح الفركع اؼبختارة ضمن صناعة مواد البناء كاػبزؼ كالزجاج ىي
 .من القيمة اؼبضافة للقطاع %98.28 كاليت تساىم يف ؾبموعها بػػػػػػػػػػػ 40 ك39 ك37

يضم القطاع تسعة فركع يتم ترتيبها أيضا حسب اؼبسانبة يف القيمة : صناعة الكيمياء كالمطاط كالبالستيك: ثالثا
 .اؼبضافة كاإلنتاجية

 :تساىم ـبتلف فركع ىذا يف القيمة اؼبضافة لو كالتارل: ترتيب الفركع حسب المساىمة في القيمة المضافة- 1
 2012-2000في القيمة المضافة للفترة .ب.ـ.ؾ. ترتيب مساىمة فركع الص: 5-5الجدكؿ

NAPR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ـ.ـ 
44 4,93 7,09 6,45 8,05 7,96 7,81 6,40 4,39 4,02 4,81 4,37 3,14 2,48 4,99 
45 27,11 21,22 28,27 26,75 25,61 28,42 24,16 24,62 22,86 21,23 20,05 22,63 24,01 23,86 
46 10,36 4,64 4,73 4,12 3,59 3,06 1,40 0,88 0,61 0,62 0,75 0,52 0,74 2,06 
47 6,08 10,25 9,24 9,64 9,28 8,15 6,37 6,17 5,70 5,60 4,53 4,50 4,10 6,24 
48 1,19 1,31 1,10 1,05 1,08 1,06 0,90 0,89 0,84 0,76 0,64 0,65 0,60 0,85 
49 9,19 12,30 10,93 10,43 11,06 10,96 9,06 8,84 8,61 8,39 8,21 7,48 6,90 8,91 
50 22,30 21,58 18,78 20,30 21,78 19,94 30,51 35,49 38,60 38,44 40,69 41,65 43,14 33,41 
51 18,66 21,37 20,32 19,51 19,49 20,47 17,31 14,46 14,62 16,21 16,18 15,33 14,26 16,79 
52 0,18 0,24 0,17 0,16 0,16 0,14 3,89 4,27 4,15 3,93 4,58 4,10 3,78 2,89 

 .ًب حساهبا بناءا على بيانات اغبسابات االقتصادية اؼبفصلة للفًتة السابقة، مرجع سابق: المصدر

صناعة اؼبنتجات ) 50تشكل ثبلثة فركع اؼبسانبة األساسية يف القيمة اؼبضافة للقطاع، حيث يبثل الفرع 
بػػػػػػػػػػػػ  (صناعة األظبدة كاؼببيدات) 45 كيأٌب بعده الفرع ،%16.58 من القيمة اؼبضافة، كدبعدؿ مبو %33.41 (الصيدالنية

 %16.79دبسانبة بلغت  (صناعة منتجات كيميائية أخرل) 51ٍب الفرع ، %9.07كدبعدؿ مبو للقيمة اؼبضافة % 23.86
 %5.80، كما بلغ معدؿ مبوه %8.91بػػػػػػػػػػػػ  (صناعة الطبلء) 49يساىم الفرع %. 6.19كدبعدؿ مبو أقل كاف فقط 

 44 (سلع أخرل كسيطة ببلستكية) 47أما باقي الفركع فإهنا تأٌب مرتبة على التوارل . كبالتارل يكوف يف اؼبرتبة الرابعة
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 يعود إذل القفزة اليت حققها %135حيث كاف معدؿ مبوه (صناعة اؼبطاط) 52، (الصناعة الكيميائية اؼبعدنية القاعدية)
 .(الكيمياء العضوية األساسية) 48، (االصطناعيةصناعة الراتنجات) 46 كالفرع 2006 ك2005)بُت سنة 

 :يتم بنفس الطريقة ترتيب الفركع حسب معدؿ اإلنتاجية كالتارل: ترتيب الفركع حسب معدؿ اإلنتاجية- 2
 2012-2000حسب معدؿ اإلنتاجية للفترة . ب.ـ.ؾ. ترتيب فركع الص: 6-5الجدكؿ

NAPR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ـ.اإل. ـ 
44 3,18 2,82 3,10 3,12 3,12 3,05 3,00 3,03 2,89 3,00 2,85 2,50 2,84 2,96 
45 3,21 2,65 2,38 4,07 3,59 3,33 3,39 3,91 3,61 3,69 3,59 3,67 3,64 3,44 
46 2,70 1,09 1,32 1,32 1,14 1,03 0,95 0,95 0,91 0,98 0,91 0,78 0,89 1,15 
47 1,34 1,69 1,76 1,80 1,81 1,78 1,54 1,50 1,46 1,56 1,61 1,44 1,57 1,61 
48 3,31 3,30 3,31 3,39 3,42 3,47 3,42 3,42 3,52 3,49 3,38 3,45 3,48 3,41 
49 3,12 2,21 2,29 2,26 2,30 2,29 2,40 2,40 2,41 2,37 2,28 1,99 2,25 2,35 
50 2,21 1,83 1,76 1,93 1,97 1,74 3,16 3,20 2,99 2,85 2,91 2,84 3,27 2,51 
51 2,49 1,89 2,05 2,16 2,52 2,54 2,62 3,09 3,17 3,46 3,55 3,61 3,70 2,84 
52 1,77 1,83 1,84 1,78 1,78 1,79 6,44 6,49 6,26 6,33 6,18 6,32 6,27 4,24 

 .ًب إعداده بناءا على بيانات اغبسابات االقتصادية اؼبفصلة للفًتة السابقة، مرجع سابق: المصدر

، كدبعدؿ مبو 4.24يف القيمة اؼبضافة  قبده األعلى إنتاجية بػػػػػػػػػػ % 2.89 دل يساىم إالٌ بػػػػػػػ 52رغم أف الفرع 
، ٍب يأٌب يف اؼبرتبة 3.41 إنتاجية قريبة منو بلغت 48كوبقق الفرع  3.44 ،45، كتبلغ إنتاجية الفرع %19.28مرتفع 

 األعلى يف القيمة اؼبضافة، فإف 50كبينما كانت مسانبة الفرع . 51، بعده الفرع 2.96 بإنتاجية قيمتها 44الرابعة الفرع 
ما يبلحظ .  على التوارل46، 49،47كربتل اؼبراتب األخَتة الفركع .  مقارنة بالفركع األخرل2.51إنتاجيتو كانت فقط 

 .على إنتاجية صناعة الكيمياء أهنا أعلى من إنتاجية الصناعات اؼبيكانيكية كصناعة مواد البناء

 كعليو تكوف اؼبصفوفة 2.72كما تبلغ اإلنتاجية اؼبتوسطة ، %11.12يبلغ متوسط اؼبسانبة : مصفوفة الفركع- 3
 : كالتارل

 ـ.المساىمة في ؽ
 %11.12أقل من    %11.12أكبر من  أك يساكم  معدؿ اإلنتاجية

 .52، 51، 48، 44 45 2.72أكبر من  أك يساكم  

 .49، 47، 46 50 2.72أقل من  

 : تتوزع فركع ىذه الصناعة على اجملموعات األربع كالتارل
 كمعدؿ إنتاجية %11.12، حيث حقق مسانبة أكرب من 45كتضم فرعا كاحدا ىو الفرع : المجموعة األكلى- 
 .2.72أكرب من 

 %11.12، كىي اليت سانبت بأعلى من 52، 51، 48، 44 كضمت ىذه اجملموعة الفركع :المجوعة الثانية- 
 .كلكن معدؿ إنتاجية أقل من اؼبتوسط

، مسانبتو أعلى من اؼبتوسط كلكن 50كما تضم ىذه اجملموعة أيضا فرعا كاحدا ىو الفرع : المجموعة الثالثة- 
 2.72بإنتاجية أقل من 

                                                           

 . خاصة الصنوبراألشجارمادة صمغية تستخرج من   
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 .49، 47، 46كتشمل الفركع اليت كانت أقل مسانبة كأقل إنتاجية، كتتمثل يف الفركع : المجوعة الرابعة- 
 .، أيضا مقبولة52، 51، 48، 44، 50 األكثر كفاءة، مع ذلك فإف الفركع 45كبالتارل يعترب الفرع 

، كبالتارل سبثل الفركع 46كبالنظر إذل مؤشر صايف االستغبلؿ فإف كل الفركع ربقق صايف موجب ما عدا الفرع 
 . من القيمة اؼبضافة للقطاع %82.79 كاليت تساىم يف ؾبموعها  بػػػػػػػػػ 48،51،52، 44، 50، 45اؼبقبولة 

 : يضم القطاع إحدل عشر فرعا، يتم ترتيبها كالتارل: الصناعة الغذائية كالتبغ: رابعا
زبتلف مسانبة الفركع اؼبكونة للقطاع يف قيمتو اؼبضافة كاليت : ترتيب الفركع حسب المساىمة في القيمة المضافة- 1

 :يتم ترتيبها كالتارل
 2012-2000في القيمة المضافة للفترة  ترتيب مساىمة فركع الصناعة الغذائية كالتبغ: 7-5الجدكؿ

NAPR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ـ.ـ 
53 20,54 24,85 25,31 26,95 26,06 25,58 24,06 21,50 20,93 19,92 18,28 17,10 15,10 21,23 
54 5,38 5,35 4,52 4,05 5,15 5,72 5,41 5,98 6,06 7,92 7,46 7,16 9,52 6,47 
55 26,43 25,75 23,86 23,21 24,36 25,66 25,20 25,89 26,39 25,23 22,52 23,14 22,22 24,38 
56 0,04 0,25 0,05 0,24 0,26 0,25 0,41 0,83 1,02 1,59 7,40 6,45 8,28 2,78 
57 3,02 2,12 1,49 0,84 0,60 0,50 0,56 0,88 0,87 0,54 0,52 0,48 0,44 0,86 
58 4,65 6,18 5,45 5,73 5,62 5,71 6,49 7,30 7,29 7,63 7,31 7,67 7,70 6,74 
59 1,90 1,44 3,25 3,24 2,35 1,53 1,92 1,75 2,24 1,80 1,76 2,16 2,08 2,08 
60 28,08 25,37 25,78 25,84 25,47 26,09 26,96 27,33 26,71 27,33 26,89 27,79 26,32 26,68 
61 1,27 1,56 1,84 1,74 1,86 1,91 1,90 1,80 1,70 1,53 1,30 1,33 1,29 1,59 
62 6,01 4,59 5,69 5,63 5,63 4,99 5,08 5,03 5,02 5,05 4,98 5,01 5,41 5,21 
63 2,68 2,52 2,76 2,53 2,64 2,05 2,02 1,73 1,76 1,46 1,58 1,72 1,63 1,98 

 .ًب حساهبا بناءا على بيانات اغبسابات االقتصادية اؼبفصلة للفًتة السابقة، مرجع سابق: المصدر

 % 6.99 ك دبعدؿ مبو ،%26.68أكرب مسانبة، كانت قيمتها  (تعليب كحفظ اللحـو كاألظباؾ) 60وبقق الفرع 
 ٍب يأٌب ،%6.04 كدبعدؿ مبو متقارب أيضا بلغ %24.38بنسبة قريبة منو تساكم  (ربضَت البذكر) 55كيساىم الفرع 

تنخفض مسانبة باقي الفركع بشكل كبَت مقارنة بالفركع %. 21.23بنسبة مسانبة  (صناعة التبغ كالكربيت) 53الفرع  
 كلكن %6.75دبسانبة نسبتها  (صناعة اؼبشركبات غَت الكحولية، العصائر) 58األكذل، حيث قبد يف اؼبرتبة الرابعة الفرع 

الذم يساىم  (صناعة الدىوف) 54، ما يعٍت أف الفرع ىو يف حالة توسع سريع، ٍب الفرع %12.64دبعدؿ مبو مهم بلغ 
صناعة اؼبواد ) 62 كوبتل الفرع ،%14.12 يف القيمة اؼبضافة اإلصبالية للقطاع كدبعدؿ مبو مهم أيضا يساكم %6.47بػػػػػػػػػػػػ 

.  اؼبراتب  األخَتة على الًتتيب57، 61، 59،63، 56، كبالتارل ربتل الفركع %5.21اؼبرتبة السادسة دبسانبة  (الغذائية

 

 

 

 

                                                           

 Travail des grains. 
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 :حيث سيتم ترتيبها أيضا حسب معدؿ إنتاجيتها: ترتيب الفركع حسب معدؿ اإلنتاجية- 2
 2012-2000حسب معدؿ اإلنتاجية للفترة  الصناعة الغذائية كالتبغ ترتيب فركع: 8-5الجدكؿ

NAPR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ـ.اإل. ـ 
53 15,63 15,19 18,38 18,02 18,02 17,39 16,41 16,41 11,67 12,14 13,06 10,45 11,75 14,96 
54 4,39 3,14 2,12 1,84 1,81 1,99 2,22 2,48 2,36 2,28 2,31 2,33 3,48 2,52 
55 4,01 4,60 5,26 5,27 6,23 7,21 8,74 8,15 6,88 7,32 7,74 7,29 8,17 6,68 
56 0,37 1,30 0,27 1,01 0,90 1,08 1,59 2,29 2,52 4,35 34,90 14,17 20,88 6,59 
57 2,55 3,63 8,12 8,01 7,78 5,23 5,55 3,30 2,90 1,62 2,13 2,08 2,03 4,22 
58 4,94 4,25 3,09 3,06 3,14 3,37 3,69 4,06 4,33 4,86 5,09 5,13 5,14 4,16 
59 0,95 1,00 2,54 2,57 1,97 1,31 1,83 1,35 2,05 1,90 1,62 2,24 1,82 1,78 
60 13,44 13,55 13,70 14,11 14,49 15,21 15,17 15,46 15,26 15,42 14,58 15,19 15,13 14,67 
61 2,02 2,32 2,40 2,44 2,43 2,47 2,50 2,68 2,64 2,68 2,53 2,57 2,58 2,48 
62 7,92 7,26 7,46 7,51 7,47 7,22 7,27 7,40 7,29 7,30 7,13 7,27 7,24 7,37 
63 4,82 2,48 2,47 2,49 2,49 2,46 2,38 2,40 2,41 2,52 2,39 2,45 2,44 2,63 
 .ًب حساهبا بناءا على بيانات اغبسابات االقتصادية اؼبفصلة للفًتة السابقة، مرجع سابق: المصدر

 ما يبلحظ على إنتاجية القطاع أهنا أفضل من باقي القطاعات، حيث كانت موجبة بالنسبة لكل الفركع، كما أف
 14.96إف الفركع اليت حققت أفضل مسانبة حققت أيضا أفضل إنتاجية، حيث بلغت . 4معظمها كاف أكرب من 

إنتاجية  60كحقق الفرع . 2012 ك 2000، كلكن دبعدؿ مبو سالب، إذ تناقصت إنتاجيتو بُت سنة 53بالنسبة للفرع 
وبقق الفرع . ، مع أف مسانبتو يف القيمة اؼبضافة كانت ضعيفة7.73 اؼبرتبة الثالثة بػػػػػػػػػػػػػ 62، كوبتل الفرع 14.67قيمتها  

 كقد كاف معدؿ مبو إنتاجيتو جد مرتفع 6.59 بقيمة متقاربة تساكم 56، يأٌب بعده الفرع 6.68 أيضا إنتاجية بلغت 55
كوبتل . على التوارل 4.16 ك4.55 بإنتاجية قيمتها 58 ك57 كمنو يكوف يف اؼبرتبة السادسة، ٍب يأٌب الفرعاف % 93.83

مع أف ىذا األخَت قد حققت إنتاجيتو معدؿ  على التوارل، 59، 61، 54، 63اؼبراتب األخَت بإنتاجية أقل كل من الفرع 
 . %12.70 مبو بلغ

كعليو تتوزع ، 6.45 كما يبلغ متوسط اإلنتاجية ،%9.09تساكم متوسط اؼبسانبة للقطاع : مصفوفة الفركع-3
  : الفركع كالتارل

 ـ.   المساىمة في ؽ
  %9.09أقل من   %9.09أكبر من  أك يساكم  معدؿ اإلنتاجية

 .62، 56 .60، 55، 53 6.45أكبر من  أك يساكم   

 .63، 61، 59، 58، 57 .54 6.45أقل من  

 : تًتتب فركع الصناعة الغذائية على حسب اؼبؤشرين على اجملموعات األربع كما يلي
 كاليت حققت نسبة مسانبة أكرب من اؼبتوسط يف 60، 55، 53: كتضم ثبلثة فركع ىي: المجموعة األكلى- 

 .بالتارل تعترب ىي أفضل الفركع ضمن ىذه الصناعة 6.45  القيمة اؼبضافة، كما كانت إنتاجيتها عالية أكرب من
 %9.09 كىي اليت سانبت بأعلى من ك62 (صناعة السكر)56 كضمت ىذه اجملموعة الفرعُت :المجوعة الثانية- 

. كلكن دبعدؿ إنتاجية أقل من اؼبتوسط
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 .54ك تضم فرعا كاحدا ىو الفرع : المجموعة الثالثة- 
صناعة ) 59، 58، 57كتشمل الفركع اليت كانت أقل مسانبة كأقل إنتاجية، كتتمثل يف الفركع : المجوعة الرابعة- 

 .(صناعة األعبلؼ اغبيوانية) 63، (تعليب كحفظ الفواكو كاػبضر )61، (األلباف
 . أيضا مقبولة54 ،62، 56 ىي األفضل كلكن تعترب الفركع 60، 55، 53كبالتارل تعترب الفركع 

     %32.61 على 60كبالنظر إذل مؤشر صايف االستغبلؿ فإف كل الفركع ربقق صايف موجب، يستحوذ الفرع 
.  كبالتارل تعترب األفضل حسب كل اؼبؤشرات%23.64 بػػػػػػػػػ 55ٍب الفرع % 25.88 بػػػػػػػ 53من أرباح القطاع، يليو الفرع 
من القيمة اؼبضافة  %86.75كاليت تساىم يف ؾبموعها  بػػػػػػػػػ  54، 62، 56، 60، 55، 53 كبالتارل سبثل الفركع اؼبقبولة 

 . للقطاع

  .يضم القطاع فرعُت فقط: صناعة النسيج كاأللبسة: خامسا
 :يوضح اعبدكؿ التارل ترتيب الفرعُت: ترتيب الفركع حسب المساىمة في القيمة المضافة -1

 2012-2000في القيمة المضافة للفترة .كاأل. ترتيب مساىمة فركع الص ف: 9-5الجدكؿ

NAPR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ـ.ـ 

64 18,88 28,77 24,24 21,29 18,42 18,57 18,00 16,51 17,71 15,50 15,25 13,94 12,79 18,27 

65 81,12 71,23 75,76 78,71 81,58 81,43 82,00 83,49 82,29 84,50 84,75 86,06 87,21 81,73 

 .ًب حساهبا بناءا على بيانات اغبسابات االقتصادية اؼبفصلة للفًتة السابقة، مرجع سابق: المصدر
، ككاف معدؿ % 81.73سيطرة كبَتة على القطاع بػػػػػػػ  (صناعة السلع النسيجية االستهبلكية ) 65يبدم الفرع 

 %.1.3كدبعدؿ مبو ، %18.27فقط بػػػػػػ  (صناعة السلع النسيجية الوسيطة) 64، كبالتارل يساىم الفرع %3.52مبوه فقط 
 : كيتضح الًتتيب كالتارل: ترتيب الفركع حسب معدؿ اإلنتاجية- 2

 2012-2000حسب معدؿ اإلنتاجية للفترة .األ. ترتيب فركع الص ف: 10-5الجدكؿ
NAPR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ـ.اإل. ـ 

 64 0,75 0,91 0,85 0,88 0,94 0,95 0,89 0,92 0,88 0,91 0,88 0,80 0,94 0,89 

 65 2,25 2,55 2,60 2,68 2,71 2,67 2,62 2,74 2,72 2,78 2,72 2,69 2,78 2,66 

 .ًب حساهبا بناءا على بيانات اغبسابات االقتصادية اؼبفصلة للفًتة السابقة، مرجع سابق: المصدر
 .0.89 إالٌ 64، بينما دل سبثل إنتاجية الفرع 2.66إنتاجية أعلى، إذ بلغت  أيضا 65كوبقق الفرع 

 كدبعدؿ %50 يف اػبانة األكذل دبسانبة أكرب من 65الفرع : حيث يًتتب الفرعاف كالتارل :مصفوفة الفركع- 3
 كأيضا %50 فهو يف اػبانة الرابعة دبسانبة أقل من اؼبتوسط 65، أما الفرع 1.77إنتاجية أعلى من اؼبتوسط الذم ىو 

 . ىو األكثر كفاءة كما أنو ىو الذم وبقق األرباح65كمن الواضح أف الفرع . بعدؿ إنتاجية أقل من اؼبتوسط
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 كيضم ىذا القطاع أيضا فرعُت فقط:صناعة الجلود كاألحذية: سادسا
 :حيث يظهر اعبدكؿ التارل ترتيبهما: ترتيب الفركع حسب المساىمة في القيمة المضافة- 1

 2012-2000في القيمة المضافة للفترة . األح.ج.ترتيب مساىمة فركع الص: 11-5الجدكؿ 
NAPR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ـ.ـ 

 66 27,65 20,48 16,67 17,62 16,06 14,06 12,34 12,77 12,70 11,47 11,74 10,41 11,33 14,91 

 67 72,35 79,52 83,33 82,38 83,94 85,94 87,66 87,23 87,30 88,53 88,26 89,59 88,67 85,09 

 .ًب حساهبا بناءا على بيانات اغبسابات االقتصادية اؼبفصلة للفًتة السابقة، مرجع سابق: المصدر
  بػػػػػػ 66كبالتارل يساىم الفرع ، %85.09اؼبسانبة األكرب بػػػػػػػ  (صناعة السلع اعبلدية االستهبلكية) 67وبقق الفرع 

 .فقط% 14.91

 : كيتضح ترتيب  الفركع كالتارل: ترتيب الفركع حسب معدؿ اإلنتاجية- 2
 2012-2000حسب معدؿ اإلنتاجية للفترة . األح.ج.ترتيب فركع الص: 12-5الجدكؿ

NAPR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ـ.اإل. ـ 
66 1,91 1,52 1,47 1,51 1,53 1,58 1,50 1,51 1,46 1,52 1,48 1,27 1,44 1,52 
67 1,89 1,71 2,88 2,88 2,78 2,58 2,70 2,95 2,95 2,95 2,94 2,91 3,12 2,71 

 .ًب حساهبا بناءا على بيانات اغبسابات االقتصادية اؼبفصلة للفًتة السابقة، مرجع سابق: المصدر
 .1.52، 6، يف حُت بلغت إنتاجية الفرع 2.71 ىي األعلى بلغت 67تعترب إنتاجية الفرع 

 : يتموقع الفرعاف كالتارل: مصفوفة الفركع-3
 67، بينما الفرع 2.11 كلكن دبعدؿ إنتاجية أقل من اؼبتوسط الذم ىو %50 يف اػبانة الثانية دبسانبة أكرب من 66الفرع 

 .  كلكن دبعدؿ إنتاجية أعلى من اؼبتوسط%50فهو يف اػبانة الثالثة دبسانبة أقل من 

  :يتكوف القطاع من طبسة فركع يتم ترتيبها كالتارل: صناعة الخشب كالفلين ككرؽ الطباعة: سابعا
 :حيث يظهر اعبدكؿ ترتيب الفركع كالتارل: ترتيب الفركع حسب المساىمة في القيمة المضافة- 1

 2012-2000في القيمة المضافة للفترة .ك.ؼ.خ. ترتيب مساىمة فركع  الص: 13-5الجدكؿ

NAPR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ـ.ـ 
68 27,80 31,92 27,40 27,75 26,24 26,28 24,56 27,64 28,30 27,32 27,55 28,16 28,24 27.53 
69 17,02 15,67 13,45 11,62 11,34 10,65 11,28 9,14 8,72 8,31 8,79 8,48 8,46 10.58 
71 4,00 2,21 1,13 1,13 2,20 0,86 0,54 0,51 0,54 0,42 0,33 0,26 0,16 0.95 
72 23,59 20,04 18,54 18,25 16,89 11,36 12,54 15,45 15,75 15,91 16,17 15,66 16,49 16.31 
73 27,59 30,16 39,48 41,24 43,33 50,85 51,09 47,27 46,69 48,03 47,16 47,45 46,66 44.60 

 .ًب حساهبا بناءا على بيانات اغبسابات االقتصادية اؼبفصلة للفًتة السابقة، مرجع سابق: المصدر
% 44.60بأعلى نسبة مسانبة  (كرؽ الطباعة، الصحف كالنشر) 73تسيطر ثبلثة فركع على القطاع ىي، الفرع 

ٍب يأٌب ، %5.30 كدبعدؿ مبو %27.53دبسانبة نسبتها  (قبارة كمواد خشبية كسيطة)68 ٍب الفرع ،%10.55كدبعدؿ مبو 
 (صناعة األثاث) 69كال سبثل مسانبة الفرع %. 16.31يف اؼبرتبة الثالثة كبنسبة مسانبة  (صناعة كربويل الورؽ)72الفرع 

 .نسبة% 10.58إذل 
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 :تًتتب الفركع حسب معدؿ اإلنتاجية كالتارل : ترتيب الفركع حسب معدؿ اإلنتاجية-2
 2012-2000ك حسب معدؿ اإلنتاجية للفترة .ؼ.خ. ترتيب فركع  الص: 14-5الجدكؿ

NAPR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ـ.اإل. ـ 
68 1,86 1,55 1,52 1,46 1,48 1,45 1,46 1,59 1,54 1,65 1,60 1,64 1,63 1.57 
69 1,80 1,99 1,98 2,16 2,13 2,09 2,10 2,26 2,44 2,49 2,18 2,37 2,49 2.19 
71 2,52 1,25 0,75 0,76 0,76 0,85 0,78 0,78 0,79 0,81 0,76 0,79 0,79 0.95 
72 2,17 1,46 1,69 1,87 1,94 2,29 2,46 2,46 2,58 2,61 2,57 1,67 1,81 2.12 
73 1,97 1,56 1,89 1,94 2,11 2,06 2,07 2,06 2,00 2,03 1,94 1,68 1,89 1.94 

 .ًب حساهبا بناءا على بيانات اغبسابات االقتصادية اؼبفصلة للفًتة السابقة، مرجع سابق: المصدر
 كوبقق ،%2.93 كدبعدؿ مبو موجب 2.19 كاف أقل مسانبة إالٌ أنو كاف األعلى إنتاجية بقيمة 69رغم أف الفرع 

 68 كلكن دبعدؿ مبو سالب لكليهما، كتعترب إنتاجية الفرع 1.94 بػػػػػػػػ 73 ٍب الفرع 2.12 إنتاجية مهمة بػػػػػ  أيضا 72الفرع 
 .ىي األضعف (صناعة الفلُت) 71كتعترب إنتاجية الفرع . 1.57أقل إذ بلغت فقط 

 :، كعليو تًتتب الفركع كالتارل1.72 كمتوسط اإلنتاجية %20يبلغ متوسط اؼبسانبة : مصفوفة الفركع- 3
 ـ.        المساىمة في ؽ

 %20أقل من  %20أكبر من  أك يساكم  معدؿ اإلنتاجية

 .73، 72، 69 ---- 1.72أكبر من  أك يساكم   
 .71 .68  1.72أقل من  

 : تًتتب فركع الصناعة حسب اؼبؤشرين كما يلي
 .دل وبقق أم فرع شركط ىذه اجملموعة: المجموعة األكلى- 
 68. كضمت فرعا كاحدا ىو الفرع :المجوعة الثانية- 
 .73، 72، 69ك تضم الفركع : المجموعة الثالثة- 
 الذم كاف األضعف حسب اؼبؤشرين، كما أف صايف 71كضمت أيضا فرعا كاحدا كىو الفرع : المجوعة الرابعة- 

خاصة كأهنا حققت صايف استغبلؿ موجب خبلؿ  68، 73، 72، 69 كبالتارل تعترب الفركع اؼبقبولة ىي.استغبللو سالبا
 . من القيمة اؼبضافة للقطاع%99.84الفًتة، كسبثل 

 :كمنو فإف الفركع الكفؤة حسب كل صناعة ىي
 الصناعات الحديدية كالمعدنية كالميكانيكية كالكهربائية: 

 صناعة سلع التجهيز الكهربائية؛ -
 التحويل األكرل للصلب كحديد الزىر؛ -
 إنشاء اؼبركبات الصناعية؛ -
 صناعة السلع الوسيطة اؼبعدنية كاؼبيكانيكية كالكهربائية؛ -
 صناعة التجهيزات اؼبيكانيكية؛ -
 صناعة السلع االستهبلكية اؼبعدنية؛ -
 ميكانيكا الدقة اؼبوجهة للتجهيزات؛ -
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 أثاث معدشل؛ -
 .صناعة التجهيز اؼبعدنية -

 صناعة مواد البناء كالخزؼ كالزجاج: 
 صناعة مواد البناء، اؼبواد اغبمراء؛- 
 صناعة اعبَت كاإلظبنت كاعبص؛- 
 .منتجات اإلظبنت كمواد البناء- 

 صناعة الكيمياء كالمطاط كالبالستيك: 
 صناعة األظبدة كاؼببيدات؛ -
 صناعة اؼبنتجات الصيدالنية؛ -
 الصناعة الكيميائية اؼبعدنية القاعدية؛ -
 الكيمياء العضوية األساسية؛ -
 صناعة منتجات كيميائية أخرل؛ -
 . صناعة اؼبطاط -

 الصناعات الغذائية كالتبغ: 
 صناعة التبغ كالكربيت؛ -
 ربضَت البذكر؛ -
 تعليب كحفظ اللحـو كاألظباؾ؛ -
 صناعة السكر؛ -
 صناعة اؼبواد الغذائية؛ -
 .صناعة الدىوف -

 صناعة النسيج كاأللبسة: 
 .صناعة السلع النسيجية الوسيطة -

 صناعة الجلود كاألحذية: 
 .صناعة السلع اعبلدية الوسيطة -

 صناعة الخشب كالفلين ك كرؽ الطباعة: 
 صناعة األثاث؛ -
 صناعة كربويل الورؽ؛ -
 كرؽ الطباعة، الصحف كالنشر؛ -
 .قبارة كمواد خشبية كسيطة -
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 الفركع األكثر كفاءة ضمن مجموع الصناعات التحويلية: الفرع الثاني
سيتم اختيار الفركع كفق نفس اؼبؤشرين، كلكن سنرتبها صبيعا على أساس اؼبسانبة يف القيمة اؼبضافة اإلصبالية 

 .كأيضا على أساس معدؿ إنتاجيتها دكف الفصل بُت الصناعات
 الصناعات اليت سبركزت فيها الفركع األكفأ كذلك لتحديد: ترتيب جميع الفركع حسب المساىمة في القيمة المضافة: أكال

 : ترتيب تلك الفركع، حيث يف الصفحة اؼبوالية 15- 5كيظهر اعبدكؿ 

، حيث تساىم           22، 39، 53، 55، 60: تسيطر طبسة فركع على القيمة اؼبضافة للصناعات التحويلية ىي- 1
 من ؾبموع الفركع يعٍت توجو مهم %10.4إف سبركز القيمة اؼبضافة يف .  من القيمة اؼبضافة%53.85يف ؾبموعها بػػػػػػػ 

كبوىا فبا يعكس حجم نشاطها كمنو قيمتها اؼبضافة، من بُت أسباب أنبية ىذه  (خاصة القطاع اػباص)لبلستثمارات 
 .   الفركع ىو رحبيتها مقارنة بالفركع األخرل

 :  من القيمة اؼبضافة، يتوزعوف كالتارل%37.93 فرعا يف تشكيل 18يشًتؾ - 2
 من القيمة اؼبضافة اإلصبالية        %13.85أم دبجموع %  3.63 ك%3.13 فركع بُت 4تًتاكح مسانبة - 

 .50، 54، 58، 24: كىي الفركع
من القيمة اؼبضافة اإلصبالية         % 10.81 أم دبجموع ،%2.94 ك%2.24 فركع بُت 4تًتاكح مسانبة - 

 .45، 62، 65، 40: كىي الفركع
 من القيمة اؼبضافة اإلصبالية         %13.27 أم دبجموع %1.80ك %1.02 فركع بُت 10تًتاكح مسانبة - 

 .30، 63، 68، 59، 31، 29، 56، 51، 37، 73: كىي الفركع
 . من القيمة اؼبضافة%8.22 الباقية يف 25كتشًتؾ الفركع - 

 :من القيمة اؼبضافة على ـبتلف الصناعات التحويلية كما يلي% 91.78 اؼبسانبة يف تكوين 23تتوزع الفركع - 3
 كبقيمة مضافة 30، 31، 29، 24، 22كتشمل الفركع : الصناعات اغبديدية كاؼبعدنية كاؼبيكانيكية كالكهربائية- 

 %.13.29نسبتها 
 %.13.46 كبقيمة مضافة نسبتها 37 ،40، 39كتشمل الفركع : صناعة مواد البناء كاػبزؼ كالزجاج- 
 %.6.94 كدبسانبة إصبالية نسبتها 51، 45، 50كتضم الفركع : صناعة الكيمياء كاؼبطاط كالببلستيك- 
 كاليت تساىم بنسبة 63، 59، 56، 62، 54، 58، 53، 55، 60كتضم الفركع : الصناعة الغذائية كالتبغ- 

 .، كبالتارل فهي تعترب أىم الصناعات التحويلية %52.35مهمة يف القيمة اؼبضافة لئلصبارل الصناعات التحويلية تبلغ 
 . من القيمة اؼبضافة اإلصبالية%2.83 بػػػػػػ 65حيث يساىم الفرع : صناعة النسيج كاأللبسة- 
 من القيمة %2.91 حيث يسانباف بػػػػػػ 68، 73كتشمل فرعُت نبا : صناعة اػبشب كالفلُت ككرؽ الطباعة- 

 . اؼبضافة اإلصبالية للصناعات التحويلية
 .ال يعترب فرعي صناعة اعبلود كاألحذية من الفركع اؼبهمة- 

 

 

 

 



  2012- 2000الفركع كالمنتجات ذات المزايا التنافسية خارج المحركقات للفترة                                                الخامس الفصل
 

300 
 

 2012-2000ترتيب فركع الصناعات التحويلية حسب المساىمة في القيمة المضافة للفترة : 15-5الجدكؿ
 ـ.ـ NAPR 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 الترتيب

1 60 15,58 15,50 16,75 17,65 18,48 20,45 21,85 22,91 23,40 27,12 29,70 32,76 34,79 14,32 
2 55 14,67 15,73 15,50 15,86 17,68 20,11 20,42 21,70 23,12 25,04 24,87 27,28 29,37 13,08 
3 53 11,40 15,18 16,44 18,41 18,91 20,06 19,50 18,02 18,34 19,76 20,19 20,16 19,96 11,39 
4 39 5,97 7,47 8,11 6,88 9,74 11,45 13,19 17,19 17,55 19,93 21,43 22,93 22,97 8,91 
5 22 3,15 2,28 2,46 3,54 3,83 4,88 5,85 7,72 10,99 19,31 19,64 20,74 23,12 6,15 
6 24 3,68 4,64 4,39 4,55 4,91 5,37 5,53 6,61 8,12 7,06 6,63 6,66 7,15 3,63 
7 58 2,58 3,78 3,54 3,91 4,08 4,48 5,26 6,12 6,39 7,57 8,07 9,04 10,17 3,62 
8 54 2,98 3,27 2,94 2,77 3,74 4,48 4,38 5,01 5,31 7,86 8,24 8,44 12,58 3,47 
9 50 2,14 1,69 1,78 2,02 2,40 2,30 4,53 5,56 6,82 7,27 8,30 9,33 10,76 3,13 

10 40 2,65 3,33 4,11 4,31 4,81 4,91 5,17 5,05 5,34 5,34 5,20 5,24 5,56 2,94 
11 65 3,47 3,61 3,89 4,36 4,64 4,87 4,70 4,59 4,47 5,20 4,95 4,89 5,15 2,83 
12 62 3,34 2,81 3,69 3,85 4,09 3,91 4,12 4,21 4,39 5,01 5,50 5,90 7,14 2,80 
13 45 2,61 1,66 2,69 2,66 2,82 3,28 3,58 3,86 4,04 4,02 4,09 5,07 5,99 2,24 
14 73 1,19 1,43 2,22 2,40 2,81 3,34 3,57 3,20 3,28 3,42 3,42 3,52 3,61 1,80 
15 37 2,34 2,56 2,67 2,55 2,63 2,68 2,69 2,09 2,19 2,50 2,69 2,93 2,96 1,61 
16 51 1,79 1,68 1,93 1,94 2,15 2,36 2,57 2,26 2,58 3,07 3,30 3,44 3,56 1,57 
17 56 0,02 0,15 0,03 0,16 0,19 0,20 0,33 0,69 0,89 1,57 8,17 7,61 10,95 1,49 
18 29 1,19 1,51 1,87 1,77 2,25 2,23 1,69 1,82 1,40 2,12 2,36 3,11 3,26 1,28 
19 31 1,47 1,20 1,48 1,64 1,90 1,73 2,00 1,89 1,92 2,06 2,09 2,86 2,90 1,21 
20 59 1,05 0,88 2,11 2,21 1,70 1,20 1,56 1,46 1,96 1,79 1,95 2,55 2,75 1,12 
21 68 1,20 1,51 1,54 1,61 1,70 1,72 1,71 1,87 1,99 1,94 2,00 2,09 2,19 1,11 
22 63 1,49 1,54 1,79 1,73 1,92 1,61 1,63 1,45 1,55 1,45 1,75 2,02 2,16 1,06 
23 30 1,18 1,26 1,26 1,41 1,36 1,33 1,30 1,63 2,05 2,06 2,05 2,07 2,11 1,02 
24 27 1,78 1,78 1,79 1,84 1,49 1,37 1,39 1,37 1,28 0,93 1,07 1,07 1,20 0,88 
25 61 0,71 0,95 1,20 1,19 1,35 1,50 1,54 1,51 1,49 1,52 1,44 1,57 1,70 0,85 
26 49 0,88 0,96 1,04 1,04 1,22 1,26 1,34 1,38 1,52 1,59 1,67 1,68 1,72 0,83 
27 72 1,02 0,95 1,04 1,06 1,10 0,75 0,88 1,05 1,11 1,13 1,17 1,16 1,28 0,66 
28 64 0,81 1,46 1,25 1,18 1,05 1,11 1,03 0,91 0,96 0,95 0,89 0,79 0,76 0,63 
29 47 0,58 0,80 0,88 0,96 1,02 0,94 0,95 0,97 1,01 1,06 0,92 1,01 1,02 0,58 
30 67 0,73 0,76 0,91 0,86 0,95 0,99 0,95 0,87 0,93 0,95 0,96 0,98 1,00 0,57 
31 44 0,47 0,56 0,61 0,80 0,88 0,90 0,95 0,69 0,71 0,91 0,89 0,70 0,62 0,47 
32 57 1,68 1,30 0,97 0,57 0,44 0,39 0,46 0,74 0,76 0,54 0,58 0,56 0,58 0,46 
33 69 0,74 0,74 0,76 0,68 0,74 0,70 0,79 0,62 0,61 0,59 0,64 0,63 0,65 0,43 
34 35 0,73 0,56 0,47 0,52 0,70 0,56 0,45 0,48 0,39 0,59 0,60 0,65 0,65 0,35 
35 23 0,56 0,70 0,41 0,35 0,42 0,44 0,48 0,66 0,60 0,49 0,40 0,32 0,18 0,29 
36 52 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,58 0,67 0,73 0,74 0,93 0,92 0,94 0,27 
37 36 0,30 0,27 0,28 0,29 0,39 0,33 0,38 0,30 0,37 0,41 0,40 0,45 0,51 0,23 
38 46 1,00 0,36 0,45 0,41 0,40 0,35 0,21 0,14 0,11 0,12 0,15 0,12 0,18 0,19 
39 25 0,16 0,18 0,17 0,18 0,20 0,20 0,17 0,15 0,17 0,14 0,17 0,19 0,21 0,11 
40 66 0,28 0,20 0,18 0,18 0,18 0,16 0,13 0,13 0,14 0,12 0,13 0,11 0,13 0,10 
41 48 0,11 0,10 0,10 0,10 0,12 0,12 0,13 0,14 0,15 0,14 0,13 0,15 0,15 0,08 
42 28 0,05 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,05 
43 70 0,01 0,01 0,01 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,10 0,09 0,09 0,10 0,04 
44 71 0,17 0,10 0,06 0,07 0,14 0,06 0,04 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,04 
45 32 0,01 0,04 0,04 0,04 0,17 0,05 0,05 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 
46 34 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
47 38 0,02 0,06 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,00 0,01 
48 26 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

 .ًب حساهبا بناءا على بيانات اغبسابات االقتصادية اؼبفصلة للفًتة السابقة، مرجع سابق: المصدر
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ال تتغٌَت إنتاجية الفركع فهي نفسها اليت ظهرت يف اعبداكؿ السابقة كعند : ترتيب الفركع حسب معدؿ اإلنتاجية: ثانيا
 :ترتيبها تظهر كالتارل

 2012-2000ترتيب فركع الصناعات التحويلية حسب معدؿ اإلنتاجية للفترة : 16-5الجدكؿ  
 ـ.اإل. ـ NAPR الًتتيب  ـ.اإل. ـ NAPR الًتتيب

1 30 19,57  25 72 2,12 
2 53 14,96  26 23 2,11 
3 60 14,67  17 24 2,05 
4 62 7,37  28 22 2,01 
5 55 6,68  29 73 1,94 
6 56 6,59  30 28 1,87 
7 52 4,24  31 59 1,78 
8 57 4,22  32 70 1,67 
9 58 4,16  33 47 1,61 

10 39 3,77  34 29 1,61 
11 45 3,44  35 68 1,57 
12 48 3,41  36 25 1,53 
13 44 2,96  37 66 1,52 
14 51 2,84  38 37 1,48 
15 67 2,71  39 27 1,24 
16 65 2,66  40 36 1,17 
17 63 2,63  41 46 1,15 
18 54 2,52  42 31 1,02 
19 50 2,51  43 71 0,95 
20 61 2,48  44 34 0,93 
21 35 2,44  45 32 0,92 
22 49 2,35  46 64 0,89 
23 69 2,19  47 38 0,23 
24 40 2,16  48 26 0,21 
 ًب إعداده بناء على بيانات اعبداكؿ اػباصة باإلنتاجية للفركع السابقة: المصدر

 .14 إنتاجية عالية جدا، أكرب من 60، 53، 30حققت الفركع - 
 :حققت الفركع  الباقية معدؿ إنتاجية كالتارل- 

 . كىي قيمة مهمة7.37 ك6.59 كانت إنتاجيتها ما بُت 56، 55، 62الفركع - 
 .4.24 ك4.16، كانت إنتاجيتها ما بُت 58، 57، 52الفركع - 
  .3.77 ك3.41 تراكحت إنتاجيتها ما بُت 58، 57، 39الفركع - 

كانت  (22، 24، 23، 72، 49، 35، 61، 50، 54، 63، 65، 67، 51، 44)عدد كبَت من الفركع -  
  .2.96 ك2.01إنتاجيتو ما بُت 
 (46،31، 36، 27، 37، 66، 25، 68، 29، 47، 70، 59، 28، 73)عدد كبَت أيضا من الفركع - 

 .1.94 ك1.02حقق إنتاجية ما بُت 
 .1فقد حققت إنتاجية أقل من  (38، 64 ،32، 34، 71)أما الفركع اػبمسة الباقية - 
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ما يبلحظ على ترتيب الفركع حسب معدؿ اإلنتاجية ىو احتبلؿ فركع الصناعات الغذائية اؼبراتب األكذل، كما 
 .أف معظم الفركع اليت سانبت يف ربقيق النسبة اؼبهمة من القيمة اؼبضافة كانت ىي األعلى إنتاجية

 ، كما تبلغ %2.08تبلغ اؼبسانبة اؼبتوسطة جملموع الفركع يف القيمة اؼبضافة : المصفوفة اإلجمالية للفركع-3
  : كعليو تتوزع الفركع على اؼبصفوفة كالتارل3.27اإلنتاجية اؼبتوسطة 

 ـ.        المساىمة في ؽ
  %2.08أقل من   %2.08أكبر من  أك يساكم  معدؿ اإلنتاجية

 .57، 56، 52، 48، 30 .62، 58،60، 55، 53، 39،45 3.27أكبر من  أك يساكم   

 63، 67، 51، 44، 40، 24، 22 3.27أقل من  
65 ،54 ،50 ،61 ،35 ،49. 

69 ،72 ،23 ،73 ،28 ،59 ،70 ،47 ،29 
68 ،25 ،66 ،37 ،27 ،36 ،46 ،31 ،71 
34 ،32 ،64 ،38 ،26. 

 : يًتتب إصبارل فركع  الصناعات السابقة على اجملموعات األربع كما يلي
 فقط من ؾبموع %14.58، كتضم سبعة فركع، أم ما يبثل كىي مجموعة الفركع الكفؤة: المجموعة األكلى -

عدد الفركع اليت استطاعت أف ربقق شرطي األعلى مسانبة يف القيمة اؼبضافة كاألعلى إنتاجية، أم ربقيق شركط الكفاءة 
كمنو فإف الفركع األكثر %. 61.77الداخلية للصناعات التحويلية، كتساىم ىذه الفركع يف ؾبموع القيمة اؼبضافة بػػػػػػػ 

 :كفاءة تنتمي إذل
 الصناعات الغذائية كالتبغ   : 

 صناعة التبغ الكربيت؛- 
 ربضَت البذكر؛- 
 صناعة اؼبشركبات غَت الكحولية؛- 
 تعليب حفظ اللحـو كاألظباؾ؛- 
 .صناعة اؼبواد الغذائية- 
 صناعة مواد البناء : 

 .صناعة اعبَت كاإلظبنت كاعبص- 
 الصناعات الكيميائية: 

 .صناعة األظبدة كاؼببيدات-  
، إذ تعترباف على نفس القدر من األنبية  ىي مجموعة الفركع األقل كفاءة: المجوعة الثانية كالمجموعة الثالثة- 

كربقق فركعهما شرطا كاحدا، إما مسانبة أعلى من اؼبتوسط يف القيمة اؼبضافة أك إنتاجية أعلى من اؼبتوسط، كبالتارل فهي 
 من ؾبموع عدد الفركع %37.5سبثل فركعهما نسبة . الفركع األقل كفاءة يف الصناعات التحويلية مقارنة باجملموعة األكذل

 :تتوزع ىذه الفركع على الصناعات كالتارل.  يف القيمة اؼبضافة اإلصبالية%30.15اإلصبالية، كتساىم بنسبة 
 الصناعات الغذائية : 

 صناعة السكر؛-  
 صناعة اؼبشركبات الكحولية؛-  
 صناعة األعبلؼ؛-  
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 صناعة الدىوف؛-  
 .تعليب الفواكو كاػبضر-  

 الصناعات الكيميائية كالمطاط كالبالستيك: 
 الكيمياء العضوية األساسية؛- 
 صناعة اؼبطاط؛- 
 الصناعة الكيميائية اؼبعدنية القاعدية؛- 

 صناعة اؼبنتجات الصيدالنية؛
 .صناعة منتجات كيميائية أخرل- 

 مع أهنا تعترب النواة اغبقيقية للصناعات التحويلية  :الصناعات الحديدية كالمعدنية كالميكانيكية كالكهربائية
 .إالٌ أف عدد الفركع اؼبهمة كاف قليبل

 صناعة التجهيز الكهربائية؛-  
 التحويل األكرل للصلب كحديد الزىر؛-  
 صناعة السلع الوسيطة اؼبعدنية كاؼبيكانيكية كالكهربائية؛-  
 .ميكانيكا الدقة اؼبوجهة للتجهيزات-  

 .مع أف ىذه الصناعة تعترب النواة اغبقيقية للصناعات التحويلية إالٌ أف عدد الفركع اؼبهمة كاف قليبل 
 صناعة مواد البناء كاػبزؼ كالزجاج : 

 .منتجات اإلظبنت كمواد البناء- 
 صناعة النسيج كاأللبسة : 

 .صناعة السلع النسيجية االستهبلكية- 
 صناعة ا لجلود كاألحذية: 

 . صناعة السلع اعبلدية االستهبلكية-  
مع اؼببلحظة أف الفركع األفضل ضمن الصناعات التحويلية ككل كانت ىي نفسها تقريبا الفركع األفضل بالنسبة لكل 

 .قطاع
 23) كىي الفركع غَت الكفؤة، كضمت عددا كبَتا جدا من الفركع اليت كانت أضعف كفاءة :المجوعة الرابعة- 

 . من القيمة اؼبضافة%8.08 من ؾبموع الفركع، كاليت دل ربقق يف ؾبموعها إالٌ %48، أم ما يبثل حوارل  (فرعا
رغم أف فركع اجملموعة الرابعة قد أظهرت عدـ الكفاءة حسب مؤشرم القيمة اؼبضافة كاإلنتاجية، فإنو ال يبكن 

  37، 47، 73، 70، 23، 25، 72، 69: إغفاؿ مؤشر صايف االستغبلؿ، كبالتارل األرباح اليت ربققها، كىي الفركع
 كالكهربائية كااللكًتكنية كاليت تشمل اؼبنتجات التكنولوجية، فبا يعٍت ة، كاليت معظمها فركع الصناعات اؼبيكانيكي68، 59

.  ضركرة إعادة النظر يف تنمية ىذه الفركع
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 جودة تخّصص الفركع اإلنتاجية الكفؤة: المطلب الثاني
إف التحليل السابق كشف عن الفركع األكثر كفاءة ضمن الصناعات التحويلية، كاليت يبكن االعتماد عليها              

يف تنويع قاعدة الصادرات خارج قطاع احملركقات، خاصة كأهنا أظهرت قدرهتا على منافسة الواردات من خبلؿ ربقيق 
إف ربقيق اؼبكاسب من االندماج يف االقتصاد العاؼبي من خبلؿ التجارة يستلـز تقدصل منتجات دينامكية . فوائض موجبة

 (الفرع األكؿ)يف األسواؽ الدكلية، كترتبط دينامكية اؼبنتجات باحملتول التكنولوجي ؽبا، كمنو جودة التخٌصص يف اإلنتاج 
 .(الفرع الثاني)كأيضا بأنبية الطلب العاؼبي عليها 

 جودة التخّصص للفركع ذات الكفاءة اإلنتاجية: الفرع األكؿ
يقاس احملتول التكنولوجي لؤلنشطة باإلنفاؽ على البحث كالتطوير، كألنو يصعب قياسو، فإننا نستند إذل تصنيف 

 .منظمة التنمية الصناعية للصناعات التحويلية
يقـو التصنيف الدكرل للسلع كاألنشطة بتجميع كتنظيم اؼبعلومات : التصنيف التكنولوجي للصناعات التحويلية: أكال

بطريقة ترتيبية كفق نظاـ معيارم ؿبدد، كتقـو اؼبنظمات الدكلية بوضع التصنيف اإلحصائي الدكرل للسلع كاألنشطة 
 . لضماف التطبيق السليم لبلتفاقيات الدكلية هبدؼ تطابق كتوحيد اؼبعلومات الوطنية كالدكلية

 1:من أىم التصنيفات يف ؾبارل التجارة كالصناعة كاؼبعتىمدة دكليا ما يلي
حيث ييقسم السلع حسب نوع النشاط : التصنيف الصناعي الدكرل اؼبوحد عبميع األنشطة االقتصادية- 

 .كالصادر عن األمم اؼبتحدة (اخل...صناعة، زراعة، كهرباء، إنشاءات)االقتصادم 
يهدؼ إذل ذبميع اإلحصائيات حوؿ التجارة الدكلية لكافة السلع : التصنيف اؼبعيارم للتجارة الدكلية - 

 .حسب استعماؽبا، كالصادر أيضا عن األمم اؼبتحدة
يهدؼ أيضا إذل ذبميع اإلحصائيات حوؿ السلع اؼبتبادلة : التصنيف اؼبنسق أك اؼبتناسق لتصنيف السلع- 

دكليا كلكن حسب طبيعتها، كالصادر عن منظمة اعبمارؾ العاؼبية، كالذم تعتمده الكثَت من الدكؿ يف التصريح            
 .عن ذبارهتا

نظرا ألنبية التكنولوجية كعامل جوىرم يف تنمية األنشطة الصناعية كيف التجارة الدكلية، فإف اؼبنظمات الدكلية هتتم 
 بتصنيف السلع كاألنشطة حسب كثافتها التكنولوجية ضمن التصنيفُت األكلُت، منها مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة كالتنمية

تصنف السلع كاألنشطة االقتصادية . كمنظمة األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعية، كمنظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية
باالعتماد )تكنولوجيا خاصة حسب مدخبلهتا من البحث كالتطوير، كبالتارل يصنف مؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعية 

 2:الصناعات التحويلية تكنولوجيا إذل ثبلث ؾبموعات ىي (على تصنيف منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية
 .تتمٌيز بأهنا كثيفة اليد العاملة كضعيفة رأس اؼباؿ:  صناعات ضعيفة التكنولوجيا -
 .تتمٌيز بأهنا أنشطة ربويل اؼبوارد، كثيفة رأس اؼباؿ:  صناعات متوسطة التكنولوجيا -
 .كىي كثيفة رأس اؼباؿ كالتكنولوجيا: صناعات عالية التكنولوجيا -

 .كتنعكس الكثافة التكنولوجية على القيمة اؼبضافة لتلك األنشطة

                                                           
1
 . الكويت،اؼبعهد العريب للتخطيط. ، السنة اػبامسة52 ؾبلة جسر التنمية، العدد" التصنيف التجارم "(2006)حٌساف خضر -  

2
 - ONUDI (2013) : Rapport sur le développement industriel, résumé. Op.Cit. p. 13. 
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 يوضح اعبدكؿ تصنيف الصناعات التحويلية حسب الكثافة التكنولوجية كفق منظمة التنمية الصناعية باالعتماد 
 : (اؼبراجعة الثالثة) على التصنيف الصناعي الدكرل اؼبوحد عبميع األنشطة االقتصادية

 تصنيف الصناعات التحويلية حسب الكثافة التكنولوجية كفق منظمة التنمية الصناعية: 17-5الجدكؿ

CITI Rev. 3     التصنيف التكنولوجي الرمز التسمية كفق 
 منتجات غذائية كمشركبات؛
  منتجات من التبغ؛

 النسيج؛
 األلبسة، منتجات جلدية كمن الفرك، ألحذية؛ 

 اػبشب كمنتجات خشبية ما عدا األثاث؛
 الورؽ كمنتجات من الورؽ؛

 الطباعة؛
.األثاث  

 
 منتجات نفطية مكررة، فحم الكوؾ، الوقود النوكم؛

 منتجات معدنية غَت فلزية؛
 منتجات من اؼبطاط كمواد ببلستكية؛

 منتجات معدنية أساسية،
.منتجات معدنية ما عدا اؼبعدات كاآلالت  

  
 منتجات كيميائية؛

 آالت كذبهيزات مكتبية، كمعاعبة اؼبعلومات؛
آالت كمعدات كهربائية، ذبهيزات الراديو كالتلفزيوف 

 كاالتصاالت،
 أدكات طبية، الدقة، كالساعات؛

عربات السيارات، القاطرات كنصف القاطرات، 
.كمعدات النقل  

15 
16 
17 
18،19  
20 
21 
22 
36 

 
23 
26 
25 
27 
28 

 
24 
29 ،30  

32،31 
 

33 
35،34 

 
:االصناعات ضعيفة التكنولوجي  

 
 
 
 
 
 
 

:الصناعات متوسطة التكنولوجيا  
 
 
 
 
 

: الصناعات عالية التكنولوجيا  
 
 
 

ONUDI (2013) : Rapport sur le développement industriel, résumé. Op.Cit. p. 14.                المصدر:                     

يف ربديد الكثافة التكنولوجية للفركع الصناعية الكفؤة باالستناد إذل  (كالتسمية)كمنو سنعتمد على ىذا التصنيف 
 .القيمة اؼبضافة
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معرفة اؽبيكل  كباكؿ استنادا إذل التصنيف السابق:  التصنيف التكنولوجي لفركع الصناعات التحويلية الوطنية: ثانيا
: التكنولوجي للفركع اإلنتاجية، كذلك باالعتماد على القيمة اؼبضافة، كما يوضحها اعبدكؿ التارل

 الهيكل التكنولوجي للفركع الكفؤة للصناعات التحويلية : 18-5الجدكؿ

 الهيكل التكنولوجي للقيمة المضافة الفركع الكثافة التكنولوجية
  %2012-2000للفترة 

:الصناعات ضعيفة التكنولوجيا  
 

 :منتجات غذائية كمشركبات
55 ،58 ،60 ،62 ،56 ،57 ،63 ،
54 ،61 ،59. 
 : التبغ
53. 

 :النسيج كاأللبسة كاؼبنتجات اعبلدية
65،67. 

 :اػبشب كالورؽ كالطباعة
72 ،73 ،68 ،69. 

 .مواد البناء كالزجاج
40 ،39 ،37. 

44.74 
 

12.06 
 

3.60 
 

4.23 
 

14.25 

 %78.90 نسبة  القيمة المضافة ضعيفة التكنولوجيا   

:لصناعات متوسطة التكنولوجياا  
 

 :منتجات من اؼبطاط كالببلستيك
47 ،45 ،48 ،52. 

 : منتجات معدنية
22 ،25 ،23 ،70 

3.35 
6.97 

 %10.32نسبة القيمة المضافة متوسطة التكنولوجيا     

 الصناعات عالية التكنولوجيا
 :منتجات كيميائية

44 ،50،51. 
 :آالت كمعدات كذبهيزات

30 ،35 ،24. 

5.47 
5.29 

 %10.76نسبة القيمة المضافة عالية التكنولوجيا  
 . كالقيمة اؼبضافة يف اغبسابات االقتصادية CITI Rev. 3كقائمة الصناعات ضمن  ًب إعداده استنادا إذل اعبدكؿ السابق: المصدر

 
تًتكز معظم القيمة اؼبضافة للفركع اليت أظهرت كفاءة إنتاجية يف الصناعات ضعيفة احملتول التكنولوجي، كذلك 

، كبالتارل فإف التخٌصص اإلنتاجي  %21.1، بينما سبثل الصناعات متوسطة كعالية التكنولوجيا %78.9بنسبة كبَتة تبلغ 
إف ضعف احملتول التكنولوجي لؤلنشطة ال يسمح باستيعاب . للصناعات التحويلية يتجو كبو التكنولوجيات الضعيفة

كاكتساب التكنولوجيا كاؼبهارات كتطويرىا، ك يؤكد ىذا عدـ استغبلؿ الكفاءات البشرية  كالتكنولوجية اؼبتوفرة، كالذم 
إف اؼبنتجات التكنولوجية أكثر تداكال يف األسواؽ . أدل إذل ضعف القدرة على تنمية اؼبزايا التنافسية للمنتجات الوطنية

 مؤشرا إضافيا الستهداؼ الفركع كعليو مالدكلية، كرغم أنبية اؼبؤشرات اؼبدركسة، إالٌ أنو هبب أف يكوف احملتول التكنولوج
.  نقوؿ أف الفركع الكفؤة اليت تنتمي إذل متوسطة كعالية التكنولوجية هبب إف تنمى بدرجة اكرب
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 : الطلب العالمي على الفركع ذات الكفاءة اإلنتاجية: الفرع الثاني
الطلب العاؼبي يتشٌكل من كل اؼبنتجات اؼبتداكلة يف األسواؽ الدكلية، إالٌ أف بعضها يتمٌيز بارتفاع الطلب  رغم أف

كباكؿ معرفة مكانة الفركع الكفؤة ضمن اؼبنتجات . عليها، كبالتارل فإف ربقيق اؼبكاسب يفرض االستجابة لذلك الطلب
 الدينامكية، ككذلك أنبية الطلب العاؼبي على باقي الفركع، فهل يعترب التخٌصص اإلنتاجي ىو يف اؼبنتجات اؼبهمة أـ ال؟  

كىي اؼبنتجات  األكثر طلبا يف األسواؽ الدكلية، أم تلك اليت سبثل : المنتجات الدينامكية في الطلب العالمي: أكال
 اؼبوارل ترتيب اؼبنتجات حسب نسبتها إذل إصبارل 19-5كنعرض من خبلؿ اعبدكؿ . األعلى نسب يف الطلب العاؼبي

 %.0.5الوردات العاؼبية من األعلى نسبة إذل 
ما عدا النفط - يتبُت من خبلؿ الًتتيب أف اؼبنتجات أك ؾبموعة اؼبنتجات األكثر طلبا يف األسواؽ الدكلية ىي

اؼبنتجات التحويلية الصناعية، كيؤكد ىذا، أف االندماج  يف االقتصاد العاؼبي عن طريق تنمية القطاع الصناعي - اػباـ
إف اؼبنتجات التحويلية ذات الكثافة التكنولوجية العالية كاؼبتوسطة تعترب األكثر طلبا، منها . يضمن أفضل اؼبكاسب

األجهزة الكهربائية كااللكًتكنية كاؼبنتجات الصيدالنية، العربات كمنها السيارات السياحية، البصريات، اؼبنتجات 
إف التخٌصص يف تلك اؼبنتجات يضمن .  بالًتتيب19-5اخل كما يوضحها اعبدكؿ ...الكيميائية، اؼبنتجات الببلستكية

اؼبشاركة يف األسواؽ الدكلية بكفاءة أكرب، كؽبذا فمن اؼبهم مقارنة الفركع األكثر كفاءة يف اإلنتاج الصناعي الوطٍت 
 .باؼبنتجات اؼبطلوبة يف األسواؽ الدكلية

 :كفيما يلي عرض للمنتجات األكثر طلبا يف التجارة الدكلية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  ،كلكن ال توجد نسبة دنيا فاصلة  تعترب اؼبنتجات الدينامكية األكثر تبادال يف التجارة الدكلية كبالتارل األعلى نسبة يف الواردات كالصادرات العاؼبية
 .لتوسيع تلك الفئة كمنو إمكانية اؼبقارنة مع الفركع اإلنتاجية الوطنية% 0.5ربدد فئة اؼبنتجات الدينامكية، كاخًتنا نسبة 
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 2013-2009ترتيب المنتجات الدينامكية في الطلب العالمي للفترة : 19-5الجدكؿ
SH2 2013 2012 2011 2010 2009 ؾبموعة اؼبنتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 17.8 18.8 18.7 16.3 15.3 الوقود المعدني كالزيوت كمنتجات التقطير 27
 13.5 12.8 12.0 13.3 12.7 أجهزة كهربائية كالكتركنية 85
 11.3 11.5 11.6 11.39 11.4 مسخنات، آالت، مفاعالت نوكية 84
 3.5 3.5 5.7 5.7 7.2 (غير مذكورة في تصنيف آخر)منتجات أكلية  99
 7.1 7.0 6.9 6.6 6.3 عربات أخرل غير عربات السكك الحديد 87
 2.7 2.6 2.6 2.7 3.1 منتجات صيدالنية 30
 3.2 3.1 3.1 3.1 2.9 مواد بالستكية كمنتجاتها 39
 3.0 2.9 2.8 2.8 2.9 بصريات، تصوير فوتوغرافي، تقنيات طبية كأجهزة 90
 2.5 2.6 2.6 2.4 2.5 منتجات كيميائية عضوية 29
 2.2 2.4 2.6 2.4 2.1 الحديد كالصلب 72
 2.9 3.1 3.1 2.2 1.8 أحجار كريمة كمجوىرات 71
 1.7 1.7 1.6 1.5 1.7 منتجات من الحديد كالصلب 73
 1.1 1.0 1.1 1.0 1.8 (غير محاكة كمنسوجة)ألبسة كملحقاتها 62
 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 كرؽ ككرؽ مقول كمنتجاتهما 48
 1.1 1.0 1.1 1.0 1.1 ألبسة كملحقاتها من الحياكة كالنسيج 61
 1.3 1.1 1.0 0.9 1.3 طائرات كمركبات فضائية كأجزائها 88
 1.1 1.0 0.9 1.0 1.0 أثاث، إنارات البنايات ، إشارات 94
 1.5 1.5 1.7 1.4 1.0 الفلزات المعدنية 26
 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 منتجات مختلفة من الصناعات الكيميائية 38
 1.1 1.2 1.3 1.0 0.9 المطاط كمنتجاتو 40
 0.9 0.9 1.0 0.9 0.8 األلمنيـو كمنتجاتو 76
 0.9 1.0 1.1 0.6 0.8 اللعب، األلعاب، كأدكات رياضية 95
 0.5 0.6 0.6 1.0 0.7 النحاس كمنتجاتو 74
 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 مواد كيميائية غير عضوية 28
 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 الخشب منتجاتو، فحم الخشب 44
 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 سفن كمعدات طافية أخرل 89
 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 أحذية كمنتجات مشابهة كأجزائها 64
 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 اللحـو كاألحشاء 02
 0.7 0.7 0.7 0.5 0.6 الحبوب 10
 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 مشركبات كحولية 22
 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 األسماؾ كالقشريات 03
 0.6 0.5 05 0.5 0.5 الزيوت األساسية كالعطور كمواد التجميل 33
 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 فواكو كمكسرات 08
 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5 دىوف حيوانية كنباتية 15

  .http://legacy.intracen.org/appliCom/TP_IPًب ذبميع البيانات من موقع مركز التجارة الدكلية للسنوات السابقة: المصدر

http://legacy.intracen.org/appliCom/TP_IP
http://legacy.intracen.org/appliCom/TP_IP
http://legacy.intracen.org/appliCom/TP_IP
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حيث سنقارف بُت  الفركع الكفؤة يف اإلنتاج الصناعي الوطٍت   :مكانة الفركع الكفؤة ضمن المنتجات الدينامكية: ثانيا
 كاؼبنتجات الدينامكية السابقة، ؼبعرفة ما إذا كانت منتجات تلك الفركع من  اؼبنتجات اؼبهمة يف الطلب العاؼبي أـ ال؟ 
 :تعطينا اؼبقارنة الوضع العاـ ؼبكانة اؼبنتجات الوطنية ضمن اؼبنتجات الدينامكية حسب ما يوضحو اعبدكؿ التارل

 مكانة الفركع الكفؤة ضمن المنتجات الدينامكية: 20-5الجدكؿ

متوسط الطلب العاؼبي  الفركع اؼبنتجات الدينامكية
2009-2013 %  

 12.86صناعة التجهيزات الكهربائية :30أجهزة كهربائية كالكًتكنية : 85
 2.74صناعة اؼبنتجات الصيدالنية :50منتجات صيدالنية : 30
 3.08منتجات ببلستكية كسيطة : 47مواد ببلستكية  كمنتجاهتا : 39
 2.34ربويل أكرل للحديد كالصلب : 22اغبديد كالصلب : 72
صناعة منتجات كسيطة معدنية كميكانيكية ككهربائية  : 24منتجات من اغبديد كالصلب : 73

صناعة منتجات استهبلكية معدنية : 25
أثاث معدشل : 70

1.65 

 (غَت ؿباكة كمنسوجة) ألبسة كملحقاهتا: 62
ألبسة كملحقاهتا من اغبياكة كالنسيج : 61

 1.06صناعة السلع النسيجية االستهبلكية : 65

 0.98صناعة كربويل الورؽ :72كرؽ ككرؽ مقول كمنتجاهتما : 48
 0.38صناعة األثاث : 69أثاث، إنارات البنايات ، إشارات : 94
الصناعة الكيميائية كاؼبعدنية األساسية : 44منتجات ـبتلفة من الصناعات الكيميائية : 38

كيمياء عضوية أساسية : 48
صناعة منتجات كيميائية ـبتلفة : 51

0.96 

 1.1صناعة اؼبطاط :52اؼبطاط كمنتجاتو : 40
 0.66النجارة كسلع خشبية كسيطة  :68اػبشب منتجاتو، فحم اػبشب : 44
 0.62سلع االستهبلؾ اعبلدية  :67أحذية كمنتجات مشاهبة كأجزائها : 64
اللحـو كاألحشاء : 02
األظباؾ كالقشريات : 03

 0.56تعليب كحفظ اللحـو كاألظباؾ : 60

 0.52تعليب الفواكو كاػبضر :61فواكو كمكسرات : 08
 0.53صناعة الدىوف  : 54دىوف حيوانية كنباتية : 15

 .ًب إعداده من بيانات اعبدكؿ السابق كالفركع اليت ًب ربديدىا سابقا: المصدر

يظهر اعبدكؿ أف معظم الفركع اإلنتاجية الكفؤة تعترب منتجاهتا من اؼبنتجات الدينامكية، خاصة التجهيزات 
الكهربائية كااللكًتكنية، اؼبنتجات الصيدالنية، منتجات ببلستكية كسيطة كغَتىا، إذ أف الطلب العاؼبي عليها كاف أكرب 

حىت . كإف كاف معظمها من اؼبنتجات ضعيفة احملتول التكنولوجي، فهو يشٌجع على التخٌصص أكثر كبوىا  ،%0.5من 
كإف كانت الفركع اؼببينة يف اعبدكؿ السابق من ضمن اؼبنتجات الدينامكية، فإف التخٌصص يوجب ربديد ما ىي  

اؼبنتجات األكثر طلبا ضمن تلك اؼبنتجات الدينامكية، فبل تتمتع كل اؼبنتجات الصيدالنية أك كل منتجات التجهيزات 
الكهربائية كااللكًتكنية بنفس األنبية يف األسواؽ الدكلية، كمنو  هبب التحديد الدقيق للمنتجات لتدعيم التخٌصص كبوىا 

 . كليس الفرع ككل

ىناؾ من الفركع اإلنتاجية اليت كانت غَت كفؤة حسب مؤشرم القيمة اؼبضافة كاإلنتاجية كلكنها تعترب من 
 34، الفرع (العربات الصناعية) 31، الفرع (صناعة سلع االستهبلؾ الكهربائية) 27اؼبنتجات اؼبطلوبة عاؼبيا، مثل الفرع 
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كىي الفركع اليت تعترب نواة الصناعات التحويلية   ( الدقة اؼبوجهة للتجهيزاتاميكانيك) 35، الفرع (اإلنشاءات البحرية)
 . ألنو عن طريقها يتم نقل كاكتساب التكنولوجيا،  كمنو هبب استهدافها من خبلؿ رفع كفاءهتا

ىناؾ من الفركع الكفؤة  اليت دل تكن ضمن اؼبنتجات الدينامكية يف : مكانة الفركع األخرل في الطلب العالمي: ثالثا
 : الطلب العاؼبي، كمنو نريد أف كبدد أنبية الطلب العاؼبي عليها، كيوضح اعبدكؿ التارل ذلك

 الطلب العالمي على الفركع الكفؤة األخرل: 21-5الجدكؿ

 2013نسبة الطلب العاؼبي  الفركع  HS2ؾبموعة اؼبنتجات
 0.30 صناعة اؼبنتجات الغذائية: 62 منتجات غذائية ـبتلفة: 21
 0.29 صناعة السكر: 56 السكر كالسكريات: 17
 0.22 صناعة التبغ كالكربيت: 53 تبغ كتبغ مصنع: 24
 0.24 صناعة خزؼ األكاشل كالفخار: 38 منتجات خزفية: 69
منتجات ـبتلفة : 37، 40، 39 أحجار، جص كجَت: 25

 من مواد البناء
0.29 

 0.44 صناعة األظبدة كاؼببيدات : 45 األظبدة: 31
 0.42 صناعة األلباف: 59 منتجات لبنية: 04
 0.26 الطبع كالنشر كالصحف: 73 كتب، صحف كغَتىا: 49
 .اؼبوقع السابق. ًب إعداده من الفركع احملددة سابقا كبيانات الواردات، مركز التجارة الدكلية: المصدر

 ىو أدسل من تلك اليت %0.5إف عدد اؼبنتجات أك الفركع اليت يعترب الطلب العاؼبي عليها ضعيفا أم أقل من 
تنتمي للمنتجات الديناميكية، حيث كاف معظمها من اؼبنتجات الغذائية،  كمع ذلك فهي تظهر طلبا عاؼبيا أفضل من 

  .%0.1كثَت من اؼبنتجات اليت يبثل الطلب عليها أقل من 

رغم ضعف أداء قطاع الصناعات التحويلية مقارنة بالقطاعات األخرل كخاصة قطاع احملركقات، إالٌ التحليل 
اؼبفصل على أساس مقارنة الصناعات التحويلية فيما بينها قد ظبح بتحديد الفركع األكثر كفاءة، كاليت هبب استهدافها 

حىت كإف تركزت تلك . كتنميتها من أجل بناء القدرات اإلنتاجية، ككذلك دعمها لتكوف منتجاهتا صادرات مستقبلية
 .  الفركع يف صناعات معينة، إالٌ أف الكثَت من الفركع يف صناعات ـبتلفة أثبتت كفاءهتا
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 الكفاءة التجارية للمنتجات التحويلية المصّدرة كجودة التخّصص التجارم : المبحث الثاني
 على أساسيبقى تعيُت اؼبنتجات األكثر كفاءة ذبارية كتصديرية ، بعد أف ًب ربديد الفركع األكثر كفاءة إنتاجية

ضمن اؼبنتجات اؼبصدرة  (كيف السوؽ احمللية من خبلؿ منافسة الواردات)قدرهتا على مواجهة اؼبنافسة يف األسواؽ الدكلية 
إف الكفاءة اليت نبحث عنها ليس من حيث القيمة اليت ىي ضعيفة، كلكن من حيث القدرة على التواجد            .  فعبل

، كترتبط الكفاءة التجارية أيضا جبودة التخٌصص التجارم كاليت (المطلب األكؿ)يف األسواؽ كالصمود أماـ اؼبنافسُت 
نقيسها باحملتول التكنولوجي للمنتجات اؼبصدرة، كأيضا دبدل التوافق بُت الفركع األكثر كفاءة إنتاجية كاؼبنتجات األكثر 

 .(المطلب الثاني)دينامكية 

 الكفاءة التجارية للمنتجات التحويلية المصدرة: المطلب األكؿ
 اليت  ؾبموعات من اؼبؤشراتثبلث فإننا اعتمدنا على للمنتجات التحويلية، التصديريةمن أجل ربليل اإلمكانيات 

  : تقيس الكفاءة التجارية يف األسواؽ الدكلية، كاليت تتمثل فيما يلي
 ركمدل استقرا كىي اؼبيزاف التجارم ،بطريقة مباشرةمن التصدير  تسمح بقياس اؼبكاسب اليت ك:األكذلاجملموعة - 

التصديرية                 تعطينا فكرة أكلية عن التخٌصص التجارم للجزائر كبالتارل اؼبنتجات ذات اإلمكانيات ، إذ قيمة الصادرات
 .(الفرع األكؿ)

 التجارم كأيضا اذباه التخٌصص ،عرفة اؼبكاسب اغبالية كاؼبستقبلية للمنتجات اؼبصدرةمبكتسمح : اجملموعة الثانية- 
  .(الفرع الثاني) ةف كذلك من خبلؿ اؼبيزة النسيبة الظاىرة كاؼبيزة النسبية الكاـ،كتطوره عرب الزمن

 (تنافسية كمنو امتبلكها ؼبزايا) يف األسواؽ الدكلية على مواجهة اؼبنافسةلصادرات قدرة اكتقيس : اجملموعة الثالثة- 
             توافق معدؿ مبو الصادرات ، الصادرات العاؼبيةيف  اؼبصدرة مبو حصة اؼبنتجاتمعدؿ مبو الصادرات، كىي معدؿ

 .(الفرع الثالث) مع معدؿ مبو الطلب العاؼبي

 كاستقرار الصادراتالميزاف التجارم تطور : الفرع األكؿ
 حىت كإف الصناعية،  اؼبنتجاتكل فإننا سندرس ،الصادرات اعبزائرية خارج قطاع احملركقاتقيمة نظرا لضعف 

عن اؼبزايا كالفرص الكامنة كليس نبحث ألننا  ، قصد توسيع قاعدة اؼبنتجات اؼبدركسةكانت قيمة صادراهتا ألف دكالر
 خبلؿ اؼبصدرة اؼبنتجات ًب حصر األساسكعلى ىذا ،  الصادرات الضعيفة كفاءات ذبارم مهمةمقد زبف ؼفقط الظاىرة،

 .(2012-2001)الفًتة 
التصدير يعترب اؼبيزاف التجارم أكؿ اؼبؤشرات اليت يستدؿ هبا على ربقيق اؼبكاسب من  :الميزاف التجارمتطور : أكال

أك اؼبنتجات ذات اؼبيزاف التجارم اؼبوجب تعترب صادرات مقبولة يف األسواؽ الدكلية، كمنو هبب   كبالتارل فإف الصناعات
 .تنميتها أكثر

 يعطينا فكرة عن تلك اليت للصناعات تفٌحص اؼبيزاف التجارم إف : الموجب ذات الميزاف التجارمالصناعات- 1
: ؾ ؽبا، كيوضح اعبدكؿ التارل ذؿا صايفاتعترب اعبزائر مصدر

 

 

                                                           

 . بأربعة أرقاـ أك ؾبموعة اؼبنتجات عن اؼبنتجاتكزبتلف ، تظهر برقمُت يف النظاـ اؼبتناسقاليت الصناعاتعٍت تو  
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 ألف دكالر: الوحدة       2012-2001  التصديرية ذات الميزاف التجارم الموجب للفترةالصناعات: 22-5 الجدكؿ
HS2 2006 2005 2004 2003 2002 2001 البيانات 

 72.103 82.523 38.152 36.790 64.998 ---اؼبنتجات الكيميائية غَت العضوية  28
 81.649 36.405 24.188 18.798 13.950 14.081الزنك كمصنوعاتو  79
 15.671 61.89 11.432 17.439 20.075 21.924 اعبلود كالصبلؿ 41
 11.549 11.238 11.805 9.524 6.516 14.068 الفلُت كمصنوعاتو 45
- - - - - -  اخل...ملح، كربيت، اإلظبنت، اعبص 25
- -  2.424- - -  مشركبات كسوائل كحولية كخل 22
- - - - -  2.351 اخل...أحجار كريبة، لؤلؤ كؾبوىرات 71

   : على موقعو 1ًب ذبميعو من بيانات مركز التجارة الدكلية: المصدر

http://legacy.intracen.org/appli1/TradeCom/TP_EP_CI.aspx?RP=012&YR= 

 صناعة 70فمن بُت ،  موجبا قليلا الصناعات اليت حققت ميزانا ذبارم عدد فاف، اعبدكؿ السابق بياناتحسب
: ما يليسبثلت يف (2012-2001) خبلؿ الفًتة يبكن اعتبارىا صادرات مهمة صناعات 7 فقط مصدرة قبد

 العضوية؛اؼبنتجات الكيميائية غَت - 
 ؛ الزنك كمصنوعاتو -
  ؛الصبلؿ كاعبلود اػباـ- 
  ؛الفلبُت كمصنوعاتو- 
 ؛ ،الكلس كاالظبنتاألحجاراؼبلح ،الكربيت، - 
 ؛اؼبشركبات الكحولية كاػبل- 
  . الكريبةكاألحجاراللؤلؤ -  
 كما أف قيم ميزاهنا، كل سنوات الفًتة على كضعيتها االهبابية يف 79 ،45 ،28،41 الصناعات حافظت فقطقد ك

، بينما دل تستطع باقي الصناعات االستمرار يف ربقيق سنوياأمريكي كالر د مليوف 10 أكثر من ،كانت مهمةالتجارم 
 . 2008، ميزانا موجبا إالٌ يف سنة  ،الكلس كاالظبنتاألحجاراؼبلح ،الكربيت، نتائج إهبابية ، إذ دل وبقق مثبل قطاع، 

الفًتة  اليت كاف ميزاهتا سالبا يف كل األخَتة ىذه ، ربويليةتقبد أف الصناعات السابقة ىي صناعات أكلية كليس
إف التوقف عند ىذه النتيجة ال يبنح الفرصة للبحث             . التحويليةالصناعات من ضعف الصادرات اعبزائرية يظهر كمنو

 . التصديرية للمنتجات خارج احملركقات، كمنو هبب تعميق التحليل أكثر عن اإلمكانيات
                                                           

1
  .(SH)يعتمد يف نشر بياناتو على النظاـ اؼبتناسق كالذم  (CCI)نعتمد يف دراستنا على بيانات التجارة الدكلية اليت يوفرىا مركز التجارة الدكلية  - 

HS2 2012 2011 2010 2009 2008 2007 البيانات 
 200.511 153.565 53.230-  132.184 61.213اؼبنتجات الكيميائية غَت العضوية  28

-  32.337 58.854 32.175 49.437 60.917الزنك كمصنوعاتو  79
 20.900 29.985 18.060 8.557 22.993 16.259 اعبلود كالصبلؿ 41
 12.246 6.586 2.795 3.180 8.766 10.516 الفلُت كمصنوعاتو 45

- - - -  79.403-  اخل...اؼبلح، كربيت، اإلظبنت، اعبص 25
- -  4.777 374 3.029-  مشركبات كسوائل كحولية كخل 22
- -  2.219 19.216 6.337-  اخل...أحجار كريبة، لؤلؤ كؾبوىرات 71

http://legacy.intracen.org/appli1/TradeCom/TP_EP_CI.aspx?RP=012&YR
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 أف صبيع يعٍت إف الصناعات اليت كاف ميزاهنا التجارم موجبا ليس بالضركرة أف كل منتجاهتا موجبة، كمنو ال
 إذل دراسة اؼبنتجات ذات اؼبيزاف ، يقودنا اعبواب. كمع كل الشركاء،ميزاف سالب أف منتجاهتا ىي ذات الصناعات السالبة

  .كالشركاء الذين حققت اعبزائر ميزانا موجبا معهم اؼبوجبالتجارم 

 الصناعات الًتكيز على نريد :الصناعات ذات الميزاف التجارم الموجب في بعض المنتجات أك مع بعض الشركاء- 2 
اإلمكانيات ا التجارم سالبا كلكن موجبا يف بعض اؼبنتجات، أك مع بعض الشركاء، كبالتارل يبكن معرفة نواليت كاف ميزا

 .التصديرية من حيث اؼبنتجات كاألسواؽ

 سيقودنا إذل ربديد اؼبنتجات اليت هبب تنميتها لكي تكوف صادرات 23-5بيانات اعبدكؿ اؼبوارل  إف ربليل
مستقبلية،  حىت كإف دل ربقق ميزانا موجبا يف كل السنوات، ألف اإلطبلع على بيانات اؼبنتجات اؼبصدرة للدكؿ اؼبتقدمة 

يشَت اؼبيزاف التجارم اؼبوجب إذل قدرة تلك اؼبنتجات على التواجد . قبدىا أيضا ال ربقق كضعية موجبة يف كل السنوات
يف األسواؽ الدكلية، كىذا يف ذاتو مؤشرا إهبابيا يبكن االنطبلؽ منو يف تنمية كدعم اؼبنتجات اؼبصدرة خاصة التحويلية 

كما سيسمح التحليل بإظهار األسواؽ اليت هبب توجيو الصادرات إليها، فعند عدـ القدرة على ربقيق اؼبكاسب     . منها
كيوضح اعبدكؿ اؼبنتجات كاألسواؽ         .يف صبيع األسواؽ، يصبح من اؼبهم البحث عن تلك اليت تضمن ميزانا موجبا

 :اليت حققت ميزانا موجبا
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 2012-2001المنتجات كاألسواؽ ذات الميزاف التجارم الموجب للفترة : 23-5الجدكؿ

                                                           

 .أدرجنا اؼبنتجات اليت حققت ميزانا موجبا خبلؿ الفًتة كليس شرطا كل الفًتة  

HS4  منتجات اؿمجموعات
 

 (األىم منها)األسواؽ المربحة  الميزاف التجارم رصيد
  كالناشئةالدكؿ الناميةالدكؿ المتقدمة 

خسارة مع كل الدكؿ سالب  الخ...لبن كمنتجاتو، بيض، عسل 0400
 اؼبتقدمة

ليبيا، تونس، البحرين، الرأس األخضر، 
مدغشقر، النيجر، موريتانيا، السعودية، 

 .األردف
0403 
0401 

  ـبيض اللُب كالزبادم
  ألباف كقشدة مركزة كؿببلت

 موجب

كندا، ايطاليا، ىولندا،  سالب الخ...دىوف كزيوت نباتية كحيوانية 1500
 .بريطانيا

تونس، لبناف،  السعودية، ليبيا، سوريا، 
 1522 .اإلمارات،  األردف، الكويت، قطر، النيجر

1520 
1515 

  بقايا كـبلفات دىنية
 اخل ... اعبلسرين اؼبياه. اػباـ اعبلسرين
  جزئياهتاالدىنية اؼبواد معاعبة عن الناذبة اؼبخلفات

 موجب

 .ليبيا،  السعودية، موريتانيا .كندا سالب لكل اؼبنتجات الرخويات القشريات أك كاألسماؾ اللحـو محضرات 1600
بريطانيا، اسبانيا، ىولندا،  سالب سكر كحلويات 1700

 ايطاليا،
تونس، اليوناف، ليبيا، سوريا، السوداف، 

 موجب                          دبس ناتج عن تكرير السكر 1703 األردف، العراؽ، بلغاريا،
فرنسا، ىولندا، سويسرا،  سالب الكاكاك كمحضراتو 1800

 .ىولندا، بريطانيا، أؼبانيا
 .أككرانيا، الرأس لؤلخضر، السنغاؿ، اليمن

1804 
1802 

زبدة الكاكاك 
 قشور الكاكاك كأخرل

 موجب
 

العراؽ، النيجر، موريتانيا، الكونغو، النيجر،  كندا، سالب الخ...محضرات من الدقيق كالنشا كالحليب 1900
 موجب اؼبعكركنة كالكسكسي 1902 السنغاؿ، ليبيا،

ليبيا، تونس، موريتانيا، السنغاؿ، البنُت،  .كندا، بريطانيا، بلجيكا سالب الخ...كالمكسرات كالفواكو خضر محضرات 2000
 موجب اػبضر كالفواكو ؿبفوظة 2001 العراؽ، الكويت، مالطا،

 .الرأس األخضر، السنغاؿ، النيجر .كندا سالبمحضرات غذائية  2100
 موجب مثلجات 2105

فرنسا، كندا، بلجيكا،  موجب مشركبات كسوائل كحولية كخل 2200
 اسبانيا، ىولندا،

ليبياف تونس، اإلمارات، موريتانيا، الصُت، 
غينيا، غانا، غامبيا، ليبَتيا، سَتاليوف، 

 .النيجر
2202 
2204 
2201 

 مياه معدنية كمياه غازية مسكرة
نبيذ  

 ـ طبيعية كصناعية غازية غَت مسكرة.ـ 

 موجب

كندا، أيسلندا، فرنسا،  سالب  كأبداؿ تبغ مصنعةتبغ  2400
 بلجيكا، سويسرا،

 خسارة مع الدكؿ النامية
2402 
2403 

السيجار كالسجائر 
 تبغ كأبداؿ مصنعة ما عدا السيجار

 موجب

 ىولندا، بلجيكا،  سالب الخ...ملح، كبريت، اإلسمنت، الجص 2500
 جنوب إفريقيا،

الربازيل، النيجر، بولونيا، اإلمارات، اؽبند، 
 2510 .ركمانيا، األكرغوام، ليبيا، الفلبُت، أككرانيا

2512 
2501 
2523 

الكالسيـو كالفوسفات 
 أتربة سيليسية فباثلة

 اخل...ملح الطعاـ، كلوريد الصوديـو النقي
 األظبنت

 موجبة

بلجيكا، ايطاليا، فرنسا،  سالب المواد المنجميو كالرماد 2600
 اسبانيا، بريطانيا، أؼبانيا،

 .سويسرا

اؽبند، األردف، الصُت، كركاتيا، األكرغوام، 
 تونس، تركيا، الربازيل،

 
2620 
2607 
2618 
2616 

 رماد كبقايا ؿبتوية على معادف شبينة
 كمركزاتو الرصاص خامات
 الصلب أك اغبديد صناعة منالرمل 

 كمركزاتو الثمينة اؼبعادف خامات

 موجب

 اؼبغرب، ليبيا، مارل، موريتانيا، السنغاؿ،  فرنسا، ايطاليا   موجب منتجات كيميائية غير عضوية 2800
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2814 
2804 
2805 
2802 
2817 

نشادر ال مائية  
 اؼبعادف من كغَتىا النادرة كالغازات اؽبيدركجُت

غازات نادرة 
 اخل...الكربيت الغركم

 أككسيد الزنك، برككسيد الزنك

  موجب
 اسبانيا، السويد 

  أمريكا، الربتغاؿ 
  سويسرا، النركيج 

 
 سوريا، اإلمارات

ايطاليا، أمريكا، اليوناف،  سالب منتجات كيميائية عضوية 2900
مالطا، السويد، سويسرا، 

 ىولندا،

تونس، موريتانيا، تركيا، مارل، سنغافورة، 
 2905 اإلمارات،

2902 
2904 

كحوالت ال دكرية كمشتقاهتا 
 احملركقات الدكرية

 احملركقات اؼبسلفنة

 موجب

النيجر، ليبيا، اليمن، ليبيا، ساحل العاج،   ------ سالب لكل اؼبنتجات منتجات صيدالنية 3000
 تشاد،

 اسبانيا، بلجيكا،  سالب األسمدة 3100
فرنسا، اسبانيا، اليوناف، 

 بريطانيا،

 ألبانيا، تونس، الربازيل، ليبيا، النيجر، اليمن
3102 
3103 

أظبدة أزكتية معدنية 
 أظبدة معدنية بالبوتاسيـو

 موجب

3300 
 

اؼبغرب، السنغاؿ، بوركينافاسو، مارل،  .مالطا، أمريكا سالب لكل اؼبنتجات زيوت عطرية كمواد التجميل
 .السوداف، الكامركف، تونس، ليبيا

العراؽ، السنغاؿ، الكامركف، مارل، تونس،  .كندا، مالطا سالب لكل اؼبنتجات الصابوف كمحضرات الغسيل 3400
 .ليبيا

 .اؼبغرب، ليبيا، نيجَتيا ------ سالب لكل اؼبنتجات منتجات مختلفة من الصناعات الكيميائية 3800
اؼبغرب، ليبيا، نيجَتيا، النيجر، الكامركف،  ------ سالب لكل اؼبنتجات مواد بالستيكية كمصنوعاتها 3900

 .الرأس األخضر، تونس
 .ليبيا، السعودية، اإلمارات، نيجَتيا، مصر .ىولندا سالب لكل اؼبنتجات مطاط كمصنوعاتو 4000
 ايطاليا، الربتغاؿ،  موجب الجلود كالصالؿ 4100

 .اسبانيا، فرنسا، الربتغاؿ
اؽبند، تونس، تركيا، ىونغ كونغ، اإلمارات، 

 4105 .الربازيل، الصُت، لبناف
4104 
4112 
4106 
4101 

 جلود األغناـ اؼبدبوغة
 جلود األغناـ دكف صوؼ

 الدباغة بعد ؿبضرة جلود
 اغبيوانات من كغَتىا كالزكاحف اؼباعز جلود

 جلود اؼباشية فبلحة كؾبففة

 موجب 

 الربتغاؿ، ايطاليا، موجب الفلين كمصنوعات 4500
 . اسبانيا، فرنسا

الصُت،  اؼبغرب،  اؽبند، الربازيل، األرجنتُت، 
 4503 تونس، مارل، التشيك، األرجنتُت،

4501 
4504 
4502 

منتجات من الفلُت الطبيعي 
الفلُت الطبيعي  

ؿ تمصنوعات من فلُت مك
 ألواح الفلُت الطبيعي

 موجب

 أك الورؽ. السليلوزية ليفية مواد أك خشب من عجائن 4700
 المستردة المقول الورؽ

السعودية، اإلمارات، اؽبند، الباكستاف،  .ىولندا، أؼبانيا سالب
 اندكنيسيا، تونس، كوريا اعبنوبية،

 موجب سلفيت الكيميائي، اػبشب لب 4707
 الورؽ أك كالورؽ اللب السليلوز. المقول كالورؽ الورؽ 4800

 المقول
ساحل العاج، الغابوف، مارل، الكامركف،  .مالطا سالب

 اؼبغرب، العراؽ
ليبيا، موريتانيا، النيجر، اؼبغرب، قطر،  .اجملر سالب المنسوجات من أخرل ةفرشاك سجاد 5700

 موجب سجاد كأغطية األرضيات 5705 .الكامركف، بوركينا فاسو، الرأس األخضر
 .النيجر، السنغاؿ، الرأس األخضر ----- سالب منتجات نسيجية أخرل 6300
 .العراؽ، تونس، أنغوال، نيجَتيا، ليبيا ----- سالب  كمواد مماثلةأسمنت أك جص أك حجر من مصنوعات 6800
ليبيا، أنغوال، تونس، السعودية، العراؽ،  جنوب إفريقيا، سالب منتجات خزفية 6900

 .اليمن، الكونغو، البوسنة، النيجر
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 : ًب ذبميع البيانات عن اؼبنتجات كالشركاء للسنوات السابقة من بيانات مركز التجارة الدكلية: المصدر
http://legacy.intracen.org/appli1/TradeCom/TP_EP_CI_HS4.aspx?IN. 

http://legacy.intracen.org/appli1/TradeCom/TP_EP_CI_P.aspx?IN. 

 السنغاؿ، ساحل العاج،  النيجر، ليبيا،  اسبانيا، ايطاليا، سالب الزجاج كمنتجاتو 7000
 

 .تونس، أنغوال، موريتانيا، العراؽ
 موجب تقوصل الزجاج  7005

سويسرا، كندا، فرنسا،  موجب الخ...أحجار كريمة، لؤلؤ كمجوىرات 7100
 .أمريكا، بلجيكا

---- 
7110 
7108 

 

 اؼبشكل أك نصف مصنعة أك يف مسحوؽ غَت الببلتُت
 عذىب خاـ أك نصف مصن

 موجب

 إيطاليا، سويسرا، سالب الحديد كالصلب 7200
  اليوناف، الربتغاؿ، 

 .بريطانيا، أمريكا

تركيا، تونس، مصر، سوريا، اؼبغرب، العراؽ، 
األردف، كوريا اعبنوبية، ليبيا، اؽبند، 

 .الباكستاف
7201 
7204 

صلب خاـ 
 النفايات اغبديدية

 موجب

 .العراؽ ------ سالب لكل اؼبنتجات مصنوعات من الحديد كالصلب 7300
 فرنسا، سويسرا،  سالب النحاس كمنتجاتو 7400

 .ىولندا، بلجيكا
األردف، اإلمارات، تونس، الصُت، التشيك، 

 7404 .كوريا اعبنوبية
7405 

النفايات كاػبردة من النحاس 
 سبائك النحاس

 موجب

 .األردف، السنغاؿ ----- سالب األلمنيـو كمنتجاتو 7600
 موجب نفايات كخردة من أؼبنيـو 7602
 بلجيكا، إيطاليا، سالب الرصاص كمنتجاتو 7800

 ايرلندا، ىولندا، اسبانيا، 
 أؼبانيا

 لبناف، اؽبند، اإلمارات، ماليزيا،
 موجب نفايات كخردة من الرصاص 7802

ايطاليا، اسبانيا، اليوناف،  موجب الزنك كمنتجاتو 7900
 .فرنسا

اؼبغرب، لبناف، مصر، تونس، بلغاريا، 
 7901 .الفلبُت، كوريا اعبنوبية، اندكنيسيا

7902 
الزنك بشكلو اػباـ 

 نفايات الزنك
 موجب

 معادف من المائدة، كأدكات كالسكاكين ألدكات،ا 8200
 عادية

 .تونس، العراؽ، سنغافورة ---- سالب لكل اؼبنتجات

 .األردف، ليبيا ---- سالب لكل اؼبنتجات منتجات أخرل من معادف عادية 8300
 أجزاء. الميكانيكية كاألجهزة كاآلالت مفاعالت نوكية 8400

 جهاز أك آلة من
األردف، ليبيا، موريتانيا، النيجر، الغابوف،  ---- سالب لكل اؼبنتجات

 .الرأس األخضر، مارل، السنغاؿ، اؼبغرب
 .األردف، موريتانيا، النيجر، اؼبغرب، مارل،ليبيا ---- سالب الخ ...كأجزاؤىا؛ الكهربائية كالمعدات آلالتا 8500
 موجب الثابتة كأجزاؤىا كاحملوالت الكهربائية احملوالت 8548
عربات كمعدات السكك الحديدية كالتراموام  8600

 كأجزائها الميكانيكية كالكهربائية
 .اؼبغرب، ليبيا، األردف، سوريا، أنغوال ---- سالب لكل اؼبنتجات

 األخرل، البرية كالمركبات كالجرارات السيارات 8700
 كإكسسوارات قطع

النيجر، الرأس األخضر، موريتانيا، السوداف،  ---- سالب لكل اؼبنتجات
 .غينيا، ليبيا، الغابوف، اؼبغرب، العراؽ

 .بوتسوانا، بلغاريا كندا، بلغاريا سالب لكل اؼبنتجات  كأجزائهاالفضائية كالمركبات الطائرات 8800
 .بلغاريا، مصر، لبناف .الياباف، مالطا سالب لكل اؼبنتجات سفن كقوارب بحرية كنهرية 8900
 األدكات األدكات البصرية، الفوتوغرافية،  9000

 ىذه كلواـز أجزاء. الجراحية أك الطبية كاألجهزة
 كاألجهزة األدكات

اؼبغرب، الرأس األخضر، الكونغو، موريتانيا،  ---- سالب لكل اؼبنتجات
 .اإلمارات، أنغوال

، ألواح اإلنارة أجهزة ، المفركشات األثاث؛ 9400
 الخ...مضيئة

 .النيجر، التشاد، اؼبغرب، كوريا الشمالية .بلجيكا، ايرلندا سالب لكل اؼبنتجات

http://legacy.intracen.org/appli1/TradeCom/TP_EP_CI_HS4.aspx?IN
http://legacy.intracen.org/appli1/TradeCom/TP_EP_CI_P.aspx?IN
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             قبد، إذا أظهره التحليل حسب الصناعاتمم اإلمكانيات التصديرية أفضل ،يوضح التحليل حسب اؼبنتجات
أف ىناؾ منتجات كثَتة حققت مكاسب ذبارية، كأف زيادة قيمة صادراهتا قد وبقق مكاسب أكرب كيوسع قاعدة 

تتوزع تلك اؼبنتجات على عدد كبَت من الصناعات ليس فقط األكلية كلكن أيضا . الصادرات خارج قطاع احملركقات
:  أكرب من اؼبنتجات اؼبهمة ىياالصناعات اليت ضمت عددكتتمثل  ،التحويلية

 ؛الدىوف النباتية كالزيوت- 
 ؛ اؼبشركبات الكحولية كاػبل-

 ؛الكلس كاالظبنت اؼبلح ،الكربيت ،اغبجر،- 
 ؛اؼبواد الكيميائية غَت العضوية- 
 ؛لزات اؼبعدنية كالرمادؼاؿ-  

 ؛اؼبواد الكيميائية العضوية- 
 صنوعاتو؛ اػبشب ـك-

  .كعاتوصنالفلُت ـك - 
 بينما الصناعات اؼبهمة يف الصناعات التحويلية قبدىا سالبة، اآلالت تظهر الصناعات األخرل تنوعا أقل،ك 

 .كاؼبعدات، العربات كمعدات السكك اغبديدية، السيارات كاعبرارات، الطائرات كأجزائها، كاألدكات البصرية

األسواؽ اليت ربقق اعبزائر تنوٌع رغم ارتباط اعبزائر باألسواؽ األكركبية، إالٌ أف التحليل حسب اعبدكؿ السابق يبُت 
ليبيا، اؼبغرب، تونس، موريتانيا   العراؽ، ،األردف،منها  كىي تًتكز بشكل أساسي يف األسواؽ العربية خاصة ،فيها اؼبكاسب

إف . ، الرأس األخضر كغَتىا، الكامركف، غينيا السنغاؿ النيجر، الغابوف، بوركينافاسو،منهاسوريا، كاألسواؽ اإلفريقية 
األسواؽ اؼببينة يف اعبدكؿ دل تظهر يف كل السنوات، كإمبا كاف ىناؾ فتحا ألسواؽ جديدة يف كل مرة، كما حافظت 

 .اعبزائر على األسواؽ التقليدية بالنسبة لكل منتج

           الفوائض التجارية  اعبزائرال ربققؼ ، أسواؽ الدكؿ الناميةإف األسواؽ اؼبهمة بالنسبة للمنتجات اعبزائرية ىي  
           تفصيبل مهما  السابق يعطي اعبدكؿ.اؼبنتجاتإالٌ يف عدد قليل من  (أسواؽ الدكؿ اؼبتقدمة)يف األسواؽ األكركبية 

          . حيث أف منتجات معينة ربقق فوائض يف أسواؽ ؿبددة، كليس يف كل األسواؽ(سواؽ أ–اؼبنتجات )التوليفة عن 
ككذلك الدكؿ الناشئة ىو يف اؼبنتجات  (اؼبقدمة)ما يبكن مبلحظتو يف الغالب أف ربقيق الفوائض مع الدكؿ األكركبية 

 أما الفوائض يف أسواؽ الدكؿ النامية فهي يف اؼبنتجات التحويلية (25،45،26،28)األكلية كاؼبنتجات الكيميائية 
 (30) اؼبنتجات الكيميائية الصيدلية (84،85) اآلالت الكهربائية كاؼبعدات كاآلالت (24-16) الصناعات الغذائية

 يف اؼبنتجات األكلية كاؼبعتمدة تقدماأم تتوجو كبو األسواؽ األكثر نسبيا،  ا جغرايفاكىذا يعٍت أف للجزائر زبٌصص. كغَتىا
، ما يؤكد كجود تراتبية يف زبٌصص الصادرات  يف اؼبنتجات األكثر تطورا كربويبلتقٌدماككبو األسواؽ األقل   على اؼبوارد

 .اعبزائرية
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               عالية مواصفات تفرض ىا كلكنمهمة،كبالتارل فهي أسواؽ  عالية شرائية سبثل أسواؽ الدكؿ األكركبية قدرات
الدخوؿ إليها مرتفعة، كىذا يستلـز العمل على رفع مواصفات اؼبنتجات الوطنية  ، فبا يعٍت أف حواجزيف اختيار اؼبنتجات

 إالٌ أف ، رغم أف األسواؽ اإلفريقية ىي أسواؽ مهمة من حيث الفوائض.لضماف الدخوؿ كربقيق األرباح يف تلك األسواؽ
الناشئة األسواؽ األىم، إذ ربقق اؼبكاسب ك العربية األسواؽ كسبثل ،  أقل أنبيةا أسواؽالضعيفة ما هبعلها الشرائيةقدراهتا 

  .أعلى من الدكؿ اإلفريقية شرائية يف الوقت نفسو ؽبا قدراتك
يساىم االرتفاع اؼبستمر لقيمة الصادرات يف ربسُت كضعية اؼبيزاف التجارم، كلكن : استقرار قيمة الصادرات: ثانيا

من خبلؿ تتبع تطور قيمة الصادرات . نظرا للمنافسة الشديدة يف األسواؽ الدكلية فإنو من الصعب ربقيق ذلك
يعترب االستقرار مؤشرا على القدرة       . قبدىا متذبذبة، كلكن إما تتجو كبو االستقرار أك عدـ االستقرار للمنتجات

على مواجهة ربدم دخوؿ األسواؽ الدكلية، كمنو تصبح دراسة مدل استقرار الصادرات أكثر تعبَتا عن إمكانياهتا       
بُت السنوات فهناؾ اذباه عاـ يظهر استقرارىا من عدمو  كبالتارل  من قيمتها فحىت كإف كانت الصادرات ضعيفة كمتذبذبة

 . إمكانية التنبؤ باذباىها مستقببل
 كالذم يستعُت 1من أجل اختبار استقرار صادرات اؼبنتجات اؼبدركسة خبلؿ الفًتة، فإننا نستعمل اختبار دانياؿ

يعطى . دبعامل االرتباط لسبَتماف، إذ يعتمد ىذا األخَت على قياس االرتباط اػبطي  بُت ترتيبُت، الرتيب التصاعدم كالزمٍت
 :معامل سبَتماف كالتارل

 

                                          
 

 :حيث أف
rs    : ىو معامل ارتباط سبَتماف احملسوب؛ 

dt
  dt=(Rt- t)   ؾبموع مربعات الفرؽ بُت الًتتيب التصاعدم كالزمٍت، أم :2

N :(سنة 13) لعينةا. 
t : الزمن. 

  ||r α/2≥rs          :مشاىدة، فإنو هبب أف يكوف 30 أقل من ىي كيف العينات الصغَتة اليت

 .0.55ىي القيمة اعبدكلية ؼبعامل سبَتماف كاليت تساكم   r α/2  حيث أف
فإذا كاف اؼبعامل احملسوب أقل أك يساكم القيمة اعبدكلية فإف الصادرات ىي مستقرة، كإالٌ فإهنا تكوف غَت مستقرة سواء 

 .(قيمة سالبة)أك متناقصة  (قيمة موجبة)متزايدة 
 : يتبُت لنا مدل استقرار الصادرات، كاليت يوضحها اعبدكؿ التارلكحبساب معامل االرتباط لسبَتماف

 
                                                           


 .387-381  ص ص 3يبكن االطبلع على اؼبلحق رقم   

1
. 29-27، اعبزائر، ص اعبامعيةديواف اؼبطبوعات . نماذج كتقنيات التنبؤ القصير المدل، دراسة مدعمة بأمثلة محلولة: (1998)مولود حشماف -  


 .388 ص 4يبكن االطبلع على مبوذج من نتائج الربنامج يف اؼبلحق رقم . spss ver.19 برنامج باستعماؿًب حساب اؼبعامل   



  2012- 2000الفركع كالمنتجات ذات المزايا التنافسية خارج المحركقات للفترة                                                الخامس الفصل
 

319 
 

 2012-2001اتجاه استقرار الصادرات للمنتجات للفترة : 24-5الجدكؿ
 (سالبة)ة تناقصـالصادرات غير المستقرة اؿ (موجبة)  الصادرات غير المستقرة المتزايدة |rs|≤rα 2/ الصادرات المستقرة

HS4 المنتجات 
 

قيمة 
  rs 

HS4 قيمة المنتجات 
rs 

HS4 قيمة المنتجات 
rs 

4030 
4060 

1512 
1522 
1509 
1515 
1704 
1804 
1902 
2009 
2002 
2103 
2201 
2401 
2501 
2508 
2620 
2804 
2807 
3003 
3102 
3103 
3303 
3301 
3302 
3304 
3402 
3824 
3926 
3921 
4016 
4012 
4013 
4009 
4105 
4104 
4112 
4106 
4501 
4504 

 ـبيض اللُب كالزبادم
 اعبُب كاللُب الرائب

 القرطم كعباد كالشمس
 بقايا كاؼبخلفات الدىنية
 زيت الزيتوف كجزئياتو 

 الدىوف النباتية كجزئياهتا
الشمندر /سكر القصب

 زبدة الكاكاك
 اؼبعكركنة كالكسكسي

عصائر  كاػبضار، الفاكهة  
 طماطم ؿبضرة كمصربة
 صلصات التوابل 

ـ كصناعية غازية.مياه  
 التبغ غَت اؼبصنع
 اؼبلح
 الطُت

  ث. ـرماد كبقايا ؿبتوية على
 غازات نادرة

يت حامض الكربيتز  
  دكاء ليست يف جرعةـباليط

 أظبدة أزكتية معدنية
 أظبدة معدنية بالبوتاسيـو

 عطور اغبمامات
 الزيوت العطرية
 خليط عطور
 مواد التجميل

 تنظيفاؿمواد الغسيل ك
  الكيميائيةؿبضرات الصناعات

 مواد ببلستيكية أخرل
.فائح ببلستككص لوحات  

 مواد مطاطية مربكنة
  الصلبةاإلطارات
  مطاطيةاألنابيب الداخلية 

،،،خراطيم من اؼبطاط   
 جلود األغناـ اؼبدبوغة
 جلود اؼباشية اؼبملح ،،، 
 جلود ؿبضر بعد الدباغة

 جلود اؼباعز كالزكاحف ،،،
 الفلُت الطبيعي

 مكتل من فلُت مصنوعات

0.09 
0.13 
0.05 
0.06 
0.42 
0.36 
0.10 
0.01 
0.51 
0.47 
0.54 
0.27 
0.42 
0.37 
0.07 
0.03 
0.38 
0.35 
0.02 
0.47 
0.48 
0.32 
0.53 
0.43 
0.49 
0.38 
0.34 
0.07 
0.44 
0.16 
0.10 
0.47 
0.48 
0.44 
0.01 
0.15 
0.39 
0.37 
0.44 
0.48 

0402 
1507 
1701 
1703 
1702 
1806 
1905 
1904 
2007 
2106 
2202 
2403 
2510 
2523 
2814 
2844 
2836 
2905 
2904 
2942 
3004 
3105 
3307 
3814 
3815 
3923 
3920 
4011 
6809 
6810 
7005 
7007 
7010 
7308 
8207 
8307 
8415 
8418 
8450 
8473 

 ألباف كقشدة مركزة كؿببلت
 ،،،الصويا كجزئياتو  زيت

قصب السكر كسكركز 
دبس تكرير السكر 
 ،،،السكريات األخرل

 ،،، كؿبضرات الشكوالتو
اػببز كالبسكويت 
 ،،،منتجات اغببوب 

 ،،، مرىب الربتقاؿ
 ،،،ؿبضرات غذائية

سكرة غازية ـ مياه .مياه ـ
 كغَتىا بدائل التبغ اؼبصنعة

الكالسيـو كالفوسفات 
األظبنت 

 ة،،،مائي شادر الف
العناصر الكيميائية اؼبشعة 

 الكربيتات، كالشبة كربيتات 
كحوالت ال دكرية كمشتقاهتا 

اؼبشتقات اؽبيدرككربونية 
مركبات عضوية 

ـباليط دكاء يف جرعة 
 ،،،خليط النيًتكجُت

 مستحضرات التجميل،،،
مزيبلت الطبلء 

 مسرعات كؿبفزات
منتجات التعبئة كالتغليف 

شرائط الببلستيك 
إطارات ىوائية مطاطية 

منتجات من اعبص 
 ،،مواد من االظبنت كاػبرسانة

  ،،،تقوصل الزجاج 
 ،،،زجاج السبلمة

حاكيات من الزجاج 
اؽبياكل من حديد أك صلب 
األدكات اليدكية كاؼبيكانيكية 

أنابيب مرنة من معادف عادية 
مكيفات اؽبواء 

ثبلجات 
غساالت منزلية 

أسطوانات 

0.61 
0.74 
0.93 
0.88 
0.64 
0.63 
0.63 
0.62 
0.68 
0.61 
0.63 
0.84 
0.87 
0.66 
0.68 
0.87 
0.88 
0.68 
0.78 
0.92 
0.68 
0.58 
0.79 
0.80 
0.86 
0.56 
0.84 
0.57 
0.83 
0.72 
0.80 
0.70 
0.56 
0.68 
0.65 
0.77 
0.84 
0.63 
0.70 
0.64 

2005 
2402 
2515 
2811 
2833 
2901 
3401 
4503 
4502 
5801 
6304 
6303 
6302 
6405 
6802 
6910 
7013 
7305 
7323 
7602 
7902 
7903 
8215 
8411 
8484 
8708 
8716 
8704 
8702 
9405 
9403 
---- 

 ؿبضرة كمصربة أخرلفواكو 
 ،،،السيجار كالسجائر 

 ،،،الرخاـ كاغبجر اعبَتم
مركبات  األكسوجُت 

الكربيتات، كالشبة كربيتات 
حلقية   البلاؽبدرككربونات

 كمواد الغسيلالصابوف  
 جلود األغناـ اؼبدبوغة
ألواح الفلُت الطبيعي 

 ،،،نسيج األقمشة كقطيفة
منتجات التأثيث 

ستائر خارجية كداخلية 
أفرشة السرير ، الطاكالت 

األحذية 
 (عدا حجر األردكاز)بناء  اؿحجر

  ضبامات ،أحواض
زجاجيات اؼبائدة 

أنابيب كخراطيم أخرل 
منتجات منزلية من حديد أك صلب 

نفايات كخردة من أؼبنيـو 
نفايات الزنك 

مساحيق كرقائق الزنك 
مبلعق ، أشواؾ، سكاكُت 

توربو الطائرات كأخرل 
كصبلت من القماش اؼبصنع 
قطع غيار مركبات باحملركات 

 مقطورات كشبو مقطورات
شاحنات نقل البضائع 

السيارات لنقل األشخاص 
مصابيح كأجهزة إنارة 

أجزائو أثاث ك
------------------- 

0.88- 
0.56- 
0.58- 
0.70- 
0.60- 
0.87- 
0.68- 
0.69- 
0.97- 
0.87- 
0.85- 
0.77- 
0.75- 
0.98- 
0.60- 
0.58- 
0.74- 
0.66- 
0.58- 
0.61- 
0.75- 
0.63- 
0.91- 
0.56- 
0.61- 
0.63- 
0.74- 
0.60- 
0.79- 
0.67- 
0.82- 
---- 
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4819 
4823 
4820 
4818 
5705 
5803 
6301 
6406 
6908 
7108 
7201 
7208 
7207 
7209 
7210 
7204 
7326 
7307 
7304 
7306 
7318 
7312 
7407 
7403 
7404 
7405 
7601 
7615 
7801 
7901 
8205 
8203 
8431 
8413 
8421 
8481 
8477 
8425 
8471 
8412 
8479 
8483 
8408 
8414 
8422 

 صناديق تعبئة من كرؽ مقول
 الورؽ اؼبقول،كرؽ الًتشيح

 سجبلت ، دفاتر الطلبات
 ،،،كرؽ اغبماـ ، اؼبناديل 

سجاد كأغطية األرضيات 
 ،،،شاش كضمادات

أغطية 
أجزاء من األحذية 

الببلط ، الفسيفساء 
مصنع  ذىب خاـ أك نصف

صلب خاـ 
منتجات مسطحة من حديد 

 .الصأنصاؼ من اغبديد أك 
غَت سبائك الصلب  

منتجات مطلية من حديد 
النفايات اغبديدية 

منتجات من حديد أك صلب 
أنابيب من حديد أك صلب 

 .ص أك .أنابيب جوفاء حد

 . أك ص.مواسَت ؾبوفة من حد
 ،،،،مسامَت ، براغي 
 .أك ص.ح اغبباؿ كالكاببلت

قضباف من النحاس 
مشكل النحاس كالسبائك غَت 

النفايات كاػبردة من النحاس 
 ،،،سبائك النحاس 

أؼبنيـو خاـ 
أدكات منزلية من األؼبنيـو  

رصاص بشكلو اػباـ 
الزنك بشكلو اػباـ 

 يدكية،،،،أدكات 
 ،،اؼببارد، كماشة، مبلقط،

 آالت،،،جزاء أ 
 ،،،مضخات السوائل 
 ،،،أجهزة الطرد اؼبركزم

 ،،،األنابيبكحنفيات 
 اؼبفصل استعراض آالت

 ،،،رافعات ، بكرات 
 اؼبعاعبة الذاتية للمعلومات آالت

 أخرل،،،ؿبركات 
 ،،آالت ذات كظائف فردية

 ،ؿباكر نقل اغبركة كالسواعد
ؿبركات ديزؿ كنصف ديزؿ 

  ،،،مركحة اؽبواء كمضخات
 ،،،غساالت األطباؽ

0.33 
0.16 
0.39 
0.15 
0.40 
0.49 
0.04 
0.44 
0.30 
0.33 
0.48 
0.29 
0.25 
0.05 
0.38 
0.27 
0.20 
0.48 
0.54 
0.22 
0.18 
0.25 
0.05 
0.28 
0.54 
0.30 
0.15 
0.47 
0.16 
0.12 
0.20 
0.19 
0.36 
0.38 
0.41 
0.30 
0.31 
0.15 
0.08 
0.12 
0.04 
0.11 
0.53 
0.21 
0.14 

8523 
8538 
---- 

 

 لتسجيل الصوت اإلعبلـدعائم كسائل 
ألواح كصمامات كمفاتيح 

---------------- 

0.62 
0.83 
---- 
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8482 
8409 
8424 
8447 
8438 
8474 
8467 
8503 
8506 
8536 
8517 
8544 
8501 
8542 
8528 
8512 
8504 
8507 
8537 
8529 
8511 
8502 
8515 
8548 
8525 
8543 
8609 
8701 
8703 
8803 
8901 
9028 
9015 
9030 
9018 
9026 
9014 
9027 
9032 
9031 
9023 
9025 
9022 
9401 

 ،،قطع غيار أجهزة الكمبيوتر
 ،،أجزاء حملركات السيارات

 ،،،توطبيقات ميكانيكية
 آالت النسيج 

آالت إعداد األطعمة كاؼبشركبات 

آالت الفرز اؼبنتجات اؼبعدنية 

معدات العجبلت غَت كهربائية 
 ،،،قطع غيار لآلالت 

البطاريات األساسية 
 ،،،،أجهزة للتحويل

  ،،،ذبهيزات كهربائية للهاتف
أسبلؾ معزكلة 

مولدات كؿبركات كهربائية 
الدكائر اؼبتكاملة إلكًتكنية 

 أجهزة عرض كاستقباؿ تلفزيوشل
إضاءات كهربائية،مساحات 

 ؿبوالت كهربائية 
 كهربائية مراقم

ألواح متعددة اؼبفاتيح 
 الكهربائيةقطع غيار لؤلجهزة 

 اإلشعاؿؿبركات مشعات 
ؾبموعات توليد الكهرباء 

 ،،،الليزر ، شعاع الفوتوف
 الكهربائية اآلالتأجزاء من 

جهاز اإلرساؿ باؽباتف البلسلكي 

 ،،آالت كذبهيزات كهربائية 
حاكيات الشحن 

 جرارات
 مقطورات

 قطع غيار الطائرات
 سفن شحن كقوارب

 إمدادات الغاز ك الكهرباء
 ،،،عبويةاأدكات لؤلرصاد 

ربليل راسم الطيف 
 ،،،أجهزة كهربائية طبية
 ،،،أجهزة قياس الغازات

 االذباه،،،بوصبلت 
 مالفيزيائ التحليل كأجهزةأدكات 

أدكات تنظيم السيطرة التلقائية 
 ،،أجهزة كأدكات التحكم،

 كأجهزة ألغراض توضيحية آالت

 السوائل قياس الرطوبة ككثافة أجهزة
  ،،،أجهزة باألشعة السينية

  مقاعد طب األسناف كأجزائها

0.17 
0.45 
0.53 
0.33 
0.12 
0.15 
0.12 
0.24 
0.51 
0.27 
0.41 
0.53 
0.24 
0.03 
0.19 
0.25 
0.01 
0.14 
0.30 
0.53 
0.43 
0.40 
0.27 
0.30 
0.34 
0.03 
0.33 
0.48 
0.39 
0.33 
0.22 
0.17 
0.48 
0.19 
0.44 
0.12 
0.41 
0.02 
0.28 
0.51 
0.52 
0.22 
0.18 
0.38 

   spss ver.19   برنامج  كباستعماؿ3ًب إعداده بتطبيق اؼبعادلة السابقة على قيمة الصادرات للمنتجات السابقة يف اؼبلحق رقم: المصدر
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 : إف دراسة استقرار الصادرات اعبزائرية للمنتجات السابقة، تضعها يف ثبلث ؾبموعات
   من ؾبموع عدد اؼبنتجات؛%63.86اؼبنتجات اليت كانت صادراهتا مستقرة سبثل أكرب نسبة  بػػػػػ - 

 ؛%20.79اؼبنتجات اليت كانت صادراهتا متناقصة سبثل نسبة -  
 %.15.34اؼبنتجات اليت كانت صادراهتا متزايدة سبثل نسبة - 

كسبثل الصادرات اؼبستقرة كاؼبتزايدة أفضل كضع،  إذ تعرٌب عن كجود إمكانيات تصديرية مستقبلية، كيبثل ؾبموعها 
 : من اؼبهم معرفة طبيعة اؼبنتجات اليت سبثل تلك االذباىات، كمنو فإف تفٌحص اعبدكؿ السابق ييظهر ما يلي%. 79.2
ؾبموعة اؼبنتجات الغذائية، اؼبنتجات الكيميائية، اؼبنتجات  تتوزٌع الصادرات اؼبستقرة كاؼبتزايد على كل اجملموعات،- 

اؼبعدنية، اؼبطاط كالببلستيك، اؼبنتجات اعبلدية، اؼبنتجات اػبشبية، اؼبنتجات النسيجية، منتجات التأثيث، مواد البناء 
يعٍت ذلك أنو يف ظل اإلمكانيات كالسياسات اغبالية . اآلالت كالتجهيزات، معدات كعربات النقل، كالبصريات

يبكن لتلك اؼبنتجات أف ربافظ على اذباه مبو  (اإلمكانيات اإلنتاجية، السياسات التجارية، كإجراءات ترقية الصادرات)
ربتاج اؼبنتجات اؼبتزايدة إذل توجيو إجراءات كسياسات خاصة هبا للحفاظ على نفس اذباىها  . صادراهتا يف اؼبستقبل

بينما ربتاج اؼبنتجات اؼبستقرة سياسات أكثر دعما عبعلها متزايدة خاصة بالنسبة ؼبنتجات مثل اآلالت كالتجهيزات 
 .كأجزائها كالبصريات

تنحصر الصادرات اؼبتناقصة يف ؾبموعات ؿبدكدة ىي، اؼبنتجات الغذائية، اؼبنتجات الكيميائية، اؼبنتجات اؼبطاطية - 
كالببلستكية، مواد البناء، اؼبنتجات اؼبعدنية، كمنو فإف تلك اؼبنتجات إذا دل توجو ؽبا سياسات أكثر دعما ستخرج       
. من السوؽ الدكلية، كىذا ما حدث فعبل لبعض اؼبنتجات اليت البفضت صادراهتا إذل أف أصبحت معدكمة يف هناية الفًتة

 .كمنو فإف تلك اؼبنتجات ربتاج إذل سياسات كإجراءات كثيفة كنوعية لتغيَت اذباىها كإعادهتا لؤلسواؽ الدكلية
 إف معرفة اذباه تطور قيمة الصادرات يسمح بالتنبؤ بو مستقببل، كمنو توجيو سياسات ـبتلفة بالنسبة لكل ؾبموعة 

 .  فبل يبكن تبٍت  نفس السياسات التشجيعية كالتدعيمية لكل اؼبنتجات اؼبصدرة
 للصادراتكالكامنة   الميزة النسبية الظاىرة:الفرع الثاني

 .التجارمدراسة التخٌصص دبزايا نسبية يف األسواؽ الدكلية عن طريق  يتم الكشف عن مدل سبتع اؼبنتجات الوطنية
النسبية للمنتجات اؼبصدرة، نعتمد على مؤشر ببلصا للتخصص الذم يقيس اؼبزايا النسبية الظاىرة من أجل حساب اؼبيزة 

 . فإننا سنعدؿ صيغة اؼبؤشر للكشف عنها، كألننا نبحث عن اؼبزايا الكامنة( على بيانات الصادراتباالعتماد)
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كاليت تقيس األنبية النسبية لصادرات اؼبنتج للبلد إذل ؾبموع صادراتو مقارنة باألنبية  :الظاىرةالميزة النسبية : أكال
 :النسبية للصادرات العاؼبية لنفس اؼبنتج إذل ؾبموع الصادرات العاؼبية،  كييعطى مؤشر ببلصا بالعبلقة التالية

 

                           
 : حيث أف

xij :صادرات البلد من اؼبنتج i. 
xj :الصادرات اإلصبالية للبلد j. 

xiw :الصادرات العاؼبية من اؼبنتج i. 
xw :الصادرات اإلصبالية العاؼبيةw. 

إذا كانت قيمة اؼبؤشر أكرب من الواحد يعٍت أف اؼبنتج يتمتع دبيزة يف األسواؽ الدكلية،  أم أف نصيب البلد من اؼبنتج إذل 
إصبارل صادراتو ىو أكرب من النصيب التصديرم العاؼبي لنفس اؼبنتج منسوبا إذل إصبارل الصادرات العاؼبية،  ككلما كانت 

-2001اؼبدركسة خبلؿ الفًتة   عبميع اؼبنتجات حساب ىذا اؼبؤشر بالنسبةإف. قيمة اؼبؤشر أكرب، كانت اؼبيزة أقول
 :     أظهر أف اؼبنتجات اليت تتمتع دبيزة نسبية ظاىرة ؼبتوسط الفًتة ىي كالتارل2012

 2012-2001فترة للالمنتجات المصدرة التي تتمتع بميزة نسبية ظاىرة : 25-5الجدكؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  من موقع مركز التجارة الدكلية ًب حساب اؼبيزة باالستناد إذل الصيغة السابقة كبيانات التجارة الدكلية:  المصدر

 
.  منتجات فقط9 كاليت اكبصرت يف  يف األسواؽ الدكلية، ظاىرةدبيزة نسبية  اليت تتمتعيبُت اعبدكؿ قلة اؼبنتجات

، مع أف اعبدكؿ يوضح 8.62حيث كانت ميزتو قوية  (بقايا كاؼبخلفات الدىنيةاؿ) 1522اؼبنتج : تتمثل تلك اؼبنتجات يف

𝐑𝐂𝐀       
 الفترة الثالثة المتوسط

2009-2012  
 الفترة الثانية

 2005-2008 
الفترة األكلى 

2001-2004 
  

𝐑𝐂𝐀𝟑         𝐑𝐂𝐀      2 𝐑𝐂𝐀      1 المنتجات HS4 
 1522 بقايا كـبلفات دىنية 12,51 8,44 4,92 8,62
 2510 الكالسيـو كالفوسفات 4,624 5,99 7,64 6,08
 2814 نشادر ال مائية،،، 9,83 8,08 10,19 9,37

 2804 غازات نادرة 3,90 0,91 0,77 1,86
 4503 جلود األغناـ اؼبدبوغة 2,84 1,93 0,97 1,91
لفلُت الطبيعيا 1,45 0,27 2,34 1,36  4501 
 4502 ألواح الفلُت الطبيعي 7,55 0,27 0,10 2,64
 5801 نسيج األقمشة كالقطيفة 3,70 0,160 0 1,28
 7901 الزنك بشكلو اػباـ 1,33 1,10 0,90 1,11
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 ،6.08قيمتها قوية ميزة أيضا حيث امتلك  (الكالسيـو كالفوسفات) 2510 اؼبنتج .تراجع أنبيتها بُت الفًتة األكذل كالثالثة
 8204 اؼبنتج. كما أهنا ربسنت 9.37كالذم كانت ميزتو  (ةمائي الاؿشادر فاؿ) 2814 اؼبنتج . كما ربسنت خبلؿ الفًتة

 إذ قبده حقق ميزة قوية يف بداية الفًتة يف حُت فقدىا يف هناية الفًتة، كمع ذلك فإهنا تبقى أكرب    (غازات نادرة)
 (الفلُت الطبيعي) 4501اؼبنتج ، (منتجات من الفلُت الطبيعي) 4503،  كنفس الشيء بالنسبة للمنتج 1.86 من الواحد

نسيج األقمشة ) 5801ك (ألواح الفلُت الطبيعي) 4502كقبد أف اؼبنتجات   .1.36 كالذم حقق ميزة ظاىرة متوسطة
 كرغم أهنا حققت ميزة ظاىرة متوسطة أكرب من الواحد إالٌ أف ميزهتا تراجعت           (الزنك بشكلو اػباـ) 7901ك (كقطيفة

. يف هناية الفًتة
 

 كانت منتجات أكلية كليس ربويلية كىذا ،2012-2001إف اؼبنتجات اليت حققت ميزة نسبية ظاىرة خبلؿ الفًتة 
إف ربقيق اؼبكاسب من االندماج            . من خصائص الدكؿ النامية اليت تتخصص يف تصدير ذلك النوع من اؼبنتجات

 .يف االقتصاد العاؼبي يستلـز امتبلؾ مزايا يف اؼبنتجات التحويلية كخاصة التكنولوجية منها

 ا عددأظهر، سواء بالنسبة للبلد أك للعادل  الصادراتكإجمالي كألنو قارف بُت صادرات اؼبنتج السابق،ؤشر ادل إف
 فإننا سنعدؿ صيغة اؼبؤشر من أجل توسيع النتائج، ك الدكليةاألسواؽ نسبية ظاىرة يفقليبل من اؼبنتجات اليت سبتلك ميزة 

  . اؼبيزة النسبية الكامنة كليس الظاىرةللبحث عن

اليت ىي كبَتة  1إجمالي الصادراتد قيمة يي الكامنة يتم تح النسبيةمن أجل قياس اؼبيزة: الميزة النسبية الكامنة: ثانيا
عبزائر، كعندىا سنقارف صادرات اؼبنتج ليس بإصبارل الصادرات كلكن بإصبارل ؿ خاصة بالنسبةمقارنة بصادرات اؼبنتج 

التنافس ضمن نفس ) ستول الدكرلادل ألف اؼبنتج ينافس نفس اؼبنتج داخل الفرع على ، تنتمي إليوذمصادرات الفرع اؿ
 : كمنو تصبح صيغة اؼبيزة النسبية الكامنة كالتارل.كليس كل الصناعات (الصناعة

 
 
 

 
 : حيث أف

xiw ، xij: على التوارلبلد  كللعادلىي صادرات اؼبنتج بالنسبة لل.  
 xkw،xkj :على التوارلبلد  كللعادلىي صادرات الفرع بالنسبة لل. 

إف حساب اؼبيزة حسب الصيغة اؼبعدلة يكشف بشكل أفضل عن اؼبنتجات اليت تتمتع دبيزة نسبية كامنة، كمنو 
كنعرض اؼبنتجات اليت تتمتع دبيزة نسبية . يبكن اعتبارىا اؼبنتجات ذات األكلوية يف تنمية مزاياىا التنافسية بشكل أكرب

 : يف اعبدكؿ التارل 2كامنة

                                                           
1
باالستناد إذل "  دراسة مقارنة: ربليل اؼبزايا التنافسية للصناعات الكيماكية ؼبصر كبعض الدكؿ النامية" طارؽ نوير يف دراستو قاـ بنفس التحييد  -  

- 197مرجع سابق، ص ص " القدرات التنافسية لبلقتصاد اؼبصرم، الواقع كسبل ربقيق الطموحات"ضمن .(Greenaway, 1993)دراسة 
 .، كاليت أطلقنا عليها مصطلح اؼبيزة الكامنة236

2
 .398- 389 ص ص 5 اؼبلحق رقملبلطبلع على قيمة اؼبيزة الكامنة لكل اؼبنتجات يبكن االطبلع على  -  
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  2012-2001المنتجات المصدرة التي تتمتع بميزة نسبية كامنة للفترة : 26-5الجدكؿ

الفترة الثالثة  المتوسط
2009-2012  

 الفترة الثانية
2005 -2008  

 الفترة األكلى
2001 -2004  

 SH4 المنتجات

𝑷𝑪𝑨        3 𝑷𝑪𝑨        2 𝑷𝑪𝑨        1   

 0403 ـبيض اللُب كالزبادم 15,00 15,15 14,90 15,02
 1512 القرطم كعباد كالشمس 0,59 0,17 6,60 2,45

 1522 بقايا كاؼبخلفات الدىنية 179,8 214,75 191,37 195,31
 1515 الدىوف النباتية كجزئياهتا 11,35 3,90 0,093 5,11

 1703 دبس تكرير السكر 34,06 28,0 0,93 21,03
 1804 زبدة الكاكاك 8,90 7,95 10,04 8,96
 1902 اؼبعكركنة كالكسكسي 2,64 5,84 5,181 4,55
 2009 الفاكهة كاػبضار، عصائر 1,022 1,44 2,39 1,62
 2002 طماطم ؿبضرة كمصربة 1,29 2,80 2,44 2,17
 2005  ؿبضرة كمصربةأخرلفواكو  2,78 0,50 0,10 1,13
 2103 صلصات التوابل  2,44 2,03 1,07 1,85
 2202 سكرةغازية ـ مياه .مياه ـ 2,46 5,61 6,24 4,77
 2403  كغَتىابدائل التبغ اؼبصنعة 1,30 0,41 3,08 1,60
 2401 عالتبغ غَت اؼبصن 0 3,08 2,10 1,73

 2510 الكالسيـو كالفوسفات 15,51 11,83 10,95 12,77
 2620  معادف شبينةرماد كبقايا ؿبتوية على 25,54 45,56 67,26 46,12
 2814 ة،،،مائي شادر الف 12,53 15,17 14,27 13,99
 2804 غازات نادرة 4,97 1,71 1,09 2,591
 2905 كحوالت ال دكرية كمشتقاهتا 7,42 4,83 7,86 6,70

 2904 اؼبشتقات اؽبيدرككربونية 0,003 16,60 55,41 24,00
 2901 حلقية  البلاؽبدرككربونات 3,52 0,39 0,002 1,30
 3004 ـباليط دكاء يف جرعة 1,06 0,7 1,31 1,04

 3003 ـباليط دكاء ليست يف جرعة 0,93 1,08 2,47 1,498
 3102 أظبدة أزكتية معدنية 2,68 2,51 2,51 2,56
 3307 مستحضرات التجميل،،، 0,41 2,28 4,66 2,45
 3303 عطور اغبمامات 2,86 1,50 2,00 2,12
لزيوت العطريةا 4,88 12,09 1,67 6,21  3301 
 3401 كمواد الغسيلالصابوف   6,35 3,18 0,15 3,22

 3814 مزيبلت الطبلء 0,16 5,98 36,03 14,06
 3824  الكيميائيةؿبضرات الصناعات 2,69 0,80 0,66 1,38
 3802  ،،،اؼبنشط الكربوف 0 0.51 2.92 1.14
 3920 شرائط الببلستيك 0.38 0.20 2.23 1.09
 3923 منتجات التعبئة كالتغليف 5,17 3,22 7,57 5,32
 3920 شرائط الببلستيك 0,86 0,20 2,23 1,10
 4011 إطارات ىوائية مطاطية 1.57 2.30 2.4 2.15
 4012  الصلبةاإلطارات 0,22 2,18 1,30 1,23
 4013  مطاطيةاألنابيب الداخلية  0,21 3,64 1,80 1,88
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 4105 جلود األغناـ كغَتىا من اعبلود 20.67 34,98 37,98 31.21
 4503 جلود األغناـ اؼبدبوغة 1,39 1,54 1,33 1,425
 4501 مالفلُت الطبيع 0,71 0,21 3,21 1,38
 4502 ألواح الفلُت الطبيعي 3,71 0,22 0,13 1,35
 4819 صناديق تعبئة من كرؽ مقول 3.48 4.29 2.78 3.52
 4823 الورؽ اؼبقول،كرؽ الًتشيح 3,71 2,74 3,40 3,28
 4820 سجبلت ، دفاتر الطلبات 6,74 0,85 0,32 2,64
 4818 ،،،كرؽ اغبماـ ، اؼبناديل  0,0 0,34 4,58 1,66

 5705 سجاد كأغطية األرضيات 12,05 11,44 7,44 10,31
 5803 ،،،شاش كضمادات 0 3,19 4,11 2,43

 5801 ،،،نسيج األقمشة كقطيفة 176,47 11,13 0 62,53
 6304 منتجات التأثيث 5,03 2,80 1,01 2,95

 6303 ستائر خارجية كداخلية 2,47 0,48 0,17 1,046
 6301 أغطية 2,95 9,091 11,43 7,82
 6405 األحذية 15,27 6,58 0,23 7,36
 6406 أجزاء من األحذية 1,016 7,75 7,40 5,39
 6809 منتجات من اعبص 0,09 0,68 24,37 8,38
 6908 الببلط ، الفسيفساء 2,28 1,54 2,11 1,98
 6910   ضبامات،أحواض 2,71 4,27 4,05 3,68
 7005  ،،،تقوصل الزجاج  0 8,43 7,87 5,43

 7013 زجاجيات اؼبائدة 3,10 0,005 0,008 1,041
 7108 مصنع ذىب خاـ أك نصف 0 4,21 2,67 2,29

 7201 صلب خاـ 5,064 3,90 11,04 6,671
 7208 منتجات مسطحة من حديد 1,55 1,69 1,48 1,57
 7207 الصلبأنصاؼ من اغبديد أك  3,28 0,02 0,37 1,22

 7210 منتجات مطلية من حديد 1,12 1,33 0,97 1,145
 7204 النفايات اغبديدية 3,36 5,46 3,67 4,16
 7307 أنابيب من حديد أك صلب 0,68 0,80 2,89 1,46
 7304 صلب حديد أكأنابيب جوفاء  3,20 1,33 1,65 2,06
 7306 لب أك صحديدمواسَت ؾبوفة من  0,06 2,94 0,87 1,29
 7312  حديد أك صلباغبباؿ كالكاببلت 0,44 1,89 1,49 1,27
 7305 أنابيب كخراطيم أخرل 6,79 4,76 0 3.85
 7404 النفايات كاػبردة من النحاس 10,22 8,06 2,20 6,83

 7405 ،،،سبائك النحاس  10,01 9,54 56,01 25,19
 7601 أؼبنيـو خاـ 2,81 1,69 10,74 5,08

 7602 نفايات كخردة من أؼبنيـو 33,70 41,34 3,63 26,22
 7801 رصاص بشكلو اػباـ 1,269 1,14 1,23 1,21
 7901 الزنك بشكلو اػباـ 1,33 1,33 1,27 1,31
 8207 األدكات اليدكية كاؼبيكانيكية 1,95 2,74 2,83 2,51

 8307 أنابيب مرنة من معادف عادية 2,58 18,11 18,90 13,20
 8431 آالت،،،جزاء أ 5,36 8,97 8,46 7,60
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 8413 ،،،مضخات السوائل  0,86 1,70 1,60 1,38
 8421 ،،،أجهزة الطرد اؼبركزم 1,09 0,39 1,92 1,13
 8415 مكيفات اؽبواء 0,181 1,59 2,59 1,45
 8481 ،،،األنابيبكحنفيات  1,54 1,09 1,29 1,31
 8477 ؿ اؼبفصاستعراض آالت 0,13 0,66 5,07 1,95
 8425 ،،،رافعات ، بكرات  7,48 0,61 4,91 4,33
 8412 أخرل،،،ؿبركات  6,57 2,43 2,45 3,81
 8414  ،،،مركحة اؽبواء كمضخات 0,95 1,32 1,26 1,18
 8411 توربو الطائرات كأخرل 3,27 1,13 0,12 1,50

 8422 ،،،غساالت األطباؽ 0,56 3,64 2,40 2,20
 8484 كصبلت من القماش اؼبصنع 2,36 0,54 1,27 1,39
 8424 ،،،تطبيقات ميكانيكية 9,53 4,81 0,68 5,01
 8447 آالت النسيج 0,62 2,39 0,41 1,14
 8474 آالت الفرز اؼبنتجات اؼبعدنية 0,63 1,82 0,58 1,01
 8438 آالت إعداد األطعمة كاؼبشركبات 0,19 5,54 2,94 2,89

 8506 البطاريات األساسية 2,81 1,09 32,36 12,09
 8536 ،،،،أجهزة للتحويل 1,80 0,38 1,41 1,20
 8544 أسبلؾ معزكلة 16,47 7,7 1,57 8,61
 8507  كهربائيةمراقم 1,71 0,80 6,98 3,17
 8511 اإلشعاؿ مشعات ،ؿبركات 1,15 0,42 2,57 1,38
 8502 ؾبموعات توليد الكهرباء 2,42 2,27 11,11 5,27
 8515 ،،،الليزر ، شعاع الفوتوف 4,33 1,31 2,88 2,84

 8548  الكهربائيةاآلالتأجزاء من  2,40 71,55 21,68 31,88
 8609 حاكيات الشحن 0,053 0,29 3,98 1,44
 8701 جرارات 15,90 0,43 1,90 6,08
 8708 قطع غيار مركبات باحملركات 0,16 1,04 2,66 1,29
 8716 مقطورات كشبو مقطورات 6,54 0,61 0,81 2,65
 8702 ألشخاص اعبماعي ؿنقل اؿسيارات  10,91 15,55 0 8,82
 8704 شاحنات نقل البضائع 2,28 1,06 1,45 1,60
 8803 قطع غيار الطائرات 0,38 0,73 4,56 1,89
 9028 إمدادات الغاز ك الكهرباء 2,47 0,95 17,91 7,11

 9015 ،،،عبويةاأدكات لؤلرصاد  42,79 37,46 20,79 33,68
 9026 ،،،أجهزة قياس الغازات 1,28 1,42 1,21 1,30
 9014 االذباه،،،بوصبلت  0,10 0,41 3,23 1,25
 9023  كأجهزة ألغراض توضيحيةآالت 3,086 0,57 1,94 1,86
 9405 مصابيح كأجهزة إنارة 1,43 3,36 2,99 2,59

 . من موقع مركز التجارة الدكليةًب حساب اؼبيزة باالستناد إذل الصيغة السابقة كبيانات التجارة الدكلية: المصدر

 اليت التجارية كاليت تعرٌب عن القدرات تتمتع دبيزة كامنة، قائمة اؼبنتجات اليت توٌسعمن خبلؿ اعبدكؿ نبلحظ 
لو ميزة  (ا مدركسا منتج197من أصل ) منتجا 114 كبالتارل يصبح لدينا ،سبتلكها كقدرهتا التنافسية على مستول الدكرل

  .ؾبموع اؼبنتجات  من % 57.86يبثل ما  منتجات فقط حسب ربليل اؼبيزة النسبية الظاىرة ،أم 9كامنة عوض 
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 كبالتارل قبد أف نسبة اؼبنتجات  الكامنة،يتأكد التخٌصص يف منتجات معينة من خبلؿ ثبات أك تطٌور مؤشر اؼبيزة
  :يف  كاليت سبثلت،من ؾبموع اؼبنتجات %28.5 خبلؿ الفًتة ىي اأك طٌورتو على ميزهتا، اليت حافظت

، كحوالت         ـبيض اللُب كالزبادم، القرطم كعباد الشمس، مستحضرات التجميل، أظبدة معدنية بالبوتاسيـو
ال دكرية كمشتقاهتا، نشادر ال مائية، مياه معدنية كمياه غازية مسكرة، صلصات التوابل، الفاكهة كاػبضار عصائر 

اؼبعكركنة كالكسكسي، زبدة الكاكاك، ـباليط أدكية ليست بشكل جرعة، مزيبلت الطبلء، صناديق تعبئة من كرؽ مقول 
جلود األغناـ مدبوغة، إطارات ىوائية مطاطية، منتجات التعبئة كالتغليف، الورؽ اؼبقول ككرؽ الًتشيح، كرؽ اغبٌماـ  

كاؼبناديل األغطية، منتجات مسطحة من حديد، الصلب اػباـ، أجزاء من األحذية، أنابيب من حديد أك صلب، زجاج 
مقٌوـ  أحواض كضبٌامات، النفايات اغبديدية، اغبباؿ كالكاببلت من حديد أك صلب، أؼبنيـو خاـ، سبائك النحاس 

رصاص بشكلو اػباـ، األدكات اليدكية كاؼبيكانيكية، الزنك بشكلو اػباـ، أجزاء اآلالت، أنابيب مرنة من معادف عادية  
حنفيات كأنابيب، مكٌيفات اؽبواء،آالت استعراض،غساالت منزلية،مركحة اؽبواء كمضخات، غساالت األطباؽ البطاريات 

األساسية، إمدادات الغاز كالكهرباء، سفن شحن كقوارب، قطع غيار مركبات باحملركات، شاحنات نقل البضائع، قطع 
غيار الطائرات، مصابيح كأجهزة إنارة، بوصبلت االذباه، حاكيات الشحن، أجهزة اإلرساؿ باؽباتف البلسلكي، أجزاء    

من اآلالت الكهربائية، ؾبموعات توليد الكهرباء، ألواح كصمامات كمفاتيح، مراقم كهربائية، أجهزة عرض كاستقباؿ 
 .تلفزيوشل،  منتجات من اعبص

رماد ، (2510)الكلسيـو كالفوسفات :  اػباـ مثلاألكلية كاؼبوارد اؼبنجميوغم أف اعبزائر سبتلك ميزة يف اؼبوارد ر
 الرصاص بشكلو اػباـ     ،(7601)، األؼبنيـو اػباـ (7204)النفايات اغبديدية  ،(2620) كبقايا ؿبتوية على معادف شبينة

 تتوزٌع   كامنة إالٌ أهنا سبتلك أيضا ميزة،يؤكد توجو زبٌصص الدكؿ الناميةما  كىو (7901) الزنك بشكلو اػباـ، (7801 )
 (04،19،20،21،22)  مثلالصناعات الغذائيةاليت تنتمي إذل اؼبنتجات التحويلية يف بعض  على كل الصناعات، خاصة
 (90)كالبصرية كالقياس  (87،85،84)االلكًتكنية كالكهربائية  ككالصناعات اؼبيكانيكية (72)كصناعات اغبديد كالصلب 

 كبو ا على أف ىناؾ توجومن خبلؿ ىذه النتائج يبكن االستدالؿ إذا . اؼبيزة النسبية الظاىرة  ما دل يظهره ربليل ىذا
 إحدل تكوف قد حققتها يف الفًتة، إف اؼبنتجات اليت دل ربقق ميزة خبلؿ إصبارل .تلك اؼبنتجاتؿتقوية اؼبزايا التنافسية 
  .، كما أنو بالرجوع إذل اعبدكؿ األصلي قبد أف ميزهتا قريبة من الواحد األكذلةالفًتات، خاصة الفًت

 الكفاءة التجارية كالقدرة التنافسية للصادرات  :الفرع الثالث
، حيث تتنافس منتجات الدكؿ اؼبتقدمة كالدكؿ  الدكليةاألسواؽ يف بالقدرة على الصمودترتبط الكفاءة التجارية 

يف ربديد اؼبنتجات اليت تسمح بتنويع  (إضافة إذل اؼبؤشرات السابقة)إف ربقيق الكفاءة التجارية ىو مؤشر مهم . النامية
 1:ندرس الكفاءة التجارية من خبلؿ اؼبؤشرات التالية. الصادرات خارج احملركقات

مقارنة   سبثل معدالت النمو اؼبوجبة أف للبلد قدرة تنافسية يف تلك اؼبنتجات، كعندحيث :نمو الصادراتمعدؿ : أكال
، يظهر ىل أف زيادة الصادرات كاف يف أسواؽ توسعية أـ  بنسبة مبوىا على مستول العاؼبيالوطنيةمبو الصادرات معدؿ 

  انكماشية؟ 
 

                                                           
                                      .ITC : Trade competitiveness Map, Trade Performance Indexيتم شرح اؼبؤشرات من  -1
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 2012كلسنة  (2009-2005غطي الفًتة ت) 2009 الصادرات اعبزائرية كالعاؼبية لسنة ينتج عن مقارنة معدؿ مبو
 : أربعة كضعيات توضحها اؼبصفوفة التالية (2012-2008تغطى الفًتة )

                                       
  العالمية    نمو الصادرات    معدؿ      

 
 الصادرات الجزائريةنمو معدؿ 

 ةمتناقص ةمتزايد

+ - + +  ةمتزايد

-   - -  +  ةمتناقص

 

:  كالتارل1-5 يف اؼبصفوفة  اؼبصفوفة السابقةحسب اؼبقارنةدكؿ ج ترتيب بيانات سنعيد كمنو

 من صادراهتا يف اؼبنتجات اليت أسواقها ىي يف حالة توٌسع، كبالتارل ؽبا  اعبزائرتزيدحيث  :(++)الوضعية األكلى- 
 إذ كانت نسبتها ، حققت ىذه الوضعية الكثَت اؼبنتجات. موجبا  مبو صادراهتاإمكانيات تصديرية مهمة، حيث أف معدؿ

   0402 : حىت أف بعضها كاف مبو صادراتو أعلى من مبو الصادرات العاؼبية مثل، من ؾبموع اؼبنتجات اؼبدركسة28%
القرطم كعباد ، 1512 ،(%1،%19)اعبُب كاللُب الرائب 0406 ،(العاؼبي%1مقابل%238)ألباف كقشدة مركزة كؿببلة 

 قصب السكر كالسكركز، 1701، (%2،%28) الدىوف النباتية كأجزائها 1515 ،(%11،%87) الشمس
  8483 ،(%7،%63) ذبهيزات كهربائية للهاتف، 8517  ،(%2،%9) أجهزة التحويل، 8536  ،(16%،556%)

كغَتىا، كىي تشمل عددا             (%3،% 14) أجهزة باألشعة السينية، 9022،  (%3،%61) ؿباكر نقل اغبركة كالسواعد
كقبد أف بعض . تنافسية مهمة يف األسواؽ الدكلية  ربققإذافهي من  اؼبنتجات الصناعية منها اؼبيكانيكية كالكهربائية،  

       الرخاـ كاغبجر اعبَتم، 2515مثل  زادت من قيمة صادراهتا، بُت الفًتتُت حيث ا من كضعيتوتحٌسنتلك اؼبنتجات قد 
        كحوالت ال دكرية كمشتقاهتا، 2905 ،(%60،% 23-) الورؽ اؼبقول ككرؽ الًتشيح، 4823 ،(18%،57%-)
ربٌسن من تنافسية كبالتارل اؼبزايا أف اعبزائر   أم ، كغَتىا(%13،%33 -) مضخات السوائل، 8413  ،(10%،27%-)

  . اؼبنتجاتتلك اليت سبتلكها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .2012-2008 فقد ركزنا على الفًتة األحدث أم  معا، الفًتتُت كدراسةألنو يصعب دمج 
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 كضعيات نمو الصادرات الجزائرية كالعالمية للمنتجات المدركسة: 1 -5المصفوفة 

معدؿ نمو الصادرات العالمية        
معدؿ نمو  

           الصادرات الجزائرية
 أسواؽ في حالة انكماش أسواؽ في حالة توّسع

 صادرات متزايدة

0402 ،0406،1512 ،1522 ،1515 ،1701 
1703 ،1704 ،1702 ،1806،1905،1904 

2009،2007، 2005،2106 ،2202 ،2403  
2515 ،2620،2814 ،2905،3003 ،3102  

3304،3402 ،3401 ،3814 ،3920 ،4016 
4823 ،4818،7318 ،8413 ،8421 ،8415 

8477،8425 ،8471 ،8483،8484  ،8409 
،8506 ،8536 ،8501،8512 ،8507 ،

8511،8543،8503،9030،9018 ،9022 
9025،9405 

1509،2201،2510،2836،2844،2942 
2901،4501،4820،7007،7207،7326 

7307،7304،8473،8523،8517 

 صادرات متناقصة

1902،2103،2402،2401،2501،2508 
2811،3004،3307،3303،3301،3302 

3815،3824،3923،3921،4011،4012 
4013،4009،4819،5705،5803،6304 
6303،6301،6302،6405،6406،6810 
6908،7010،7013،7108،7113،7323 
7403،7404،7405،7602،7615،7801 
7901،7902،8207،8215،8481،8412 
8414،8482،8544،8542،8504،8537 
8538،8502،8708،8704،9015،9026 
9028،9027،9032،9031،9023،9403 

9401 
 

0403،1507،1804،2009،2523،2804 
2833،2807،2904،3105،3103،4503 
4504،4502،5801،6809،6802،6910 
7005،7201،7208،7209،7210،7204 
7308،7306،7312،7305،7407،7601 
7903،8205،8307،8431،8418،8450 
8479،8408،8411،8422،8447،8438 
8474،8467،8528،8529،8515،8548 
8525،8609،8701،8716،8702،8703 

8803،9014 

 . كاستنادا إذل اؼبصفوفة السابقة399 ص  6 يف اؼبلحق رقم1بيانات جدكؿ اؼبقارنة رقم : المصدر

اعبزائر تزيد صادراهتا كلكن يف أسواؽ انكماشية، حيث تًتاجع الصادرات العاؼبية  أم أف :(+-) الوضعية الثانية- 
  منتجات ىذهيف ىذه اؼبنتجات، كمع ذلك فإف الوضعية تشَت إذل تنامي القدرات التنافسية يف ىذه األسواؽ، إالٌ أف

  .%8.60نسبة  دل سبثل سول  اجملموعة
. كتعرٌب الوضعية األكذل الثانية عن أفاؽ ذبارية كاسعة 

 ىذه الوضعية إذل ضعف تنافسية كتشَت ، اعبزائر يف األسواؽ التوٌسعية تًتاجع صادرات:(- +) ةلثالوضعية الثا - 
  تنافسيتهاكدعم ربسُت فإنو  هبب  ،كلكن ماداـ أهنا موجودة يف أسواؽ توٌسعية. تلك اؼبنتجات يف األسواؽ الدكلية

 سبثل ىذه . عدد اؼبنتجات اؼبتواجدة يف األسواؽ التوسعيةحىت يرتفع ، أكثرزيادة قيمة صادراهتاكبالتارل مساعدهتا على 
 .%35 حورل اؼبنتجات 

 ،صادراهتا العاؼبية يف تراجعاليت نتجات ادل من اعبزائر على البفاض صادرات يدؿ ذلك : (- -) الوضعية الرابعة- 
كليس زيادة   ألنو هبب االنسحاب من األسواؽ االنكماشية ذات األفاؽ التجارية احملدكدة،مقبولة،كتعترب ىذه الوضعية 

 .%28.4  مرتفعة تبلغ قبد أف نسبة ىذه اؼبنتجاتفيها،اغبصص  
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اؼبنتجات كبو  (4ك 3الوضعية )يسمح ىذا التقييم بإعادة توجيو اؼبوارد كاإلمكانيات من اؼبنتجات األقل أنبية 
 (2 ك1الوضعية )األكثر أنبية 

يف الصادرات  يوضح مبو حصة اؼبنتج األنبية النسبية لو : نمو حصة الصادرات في الصادرات العالمية معدؿ:ثانيا
 كالذم يقيس تطور حصة صادرات البلد يف الصادرات العاؼبية، كيعكس بالتارل التحسن يف مؤشر التنافسية يف العاؼبية،

سنقارف إذا بُت معدؿ مبو حصة صادرات اعبزائر من اؼبنتجات يف الصادرات العاؼبية، كمعدؿ مبو حصة . األجل الطويل
كبنفس الطريقة فإنو سينتج عن اؼبقارنة أربع كضعيات ربدد نوع اؼبنتجات، كعليو . نفس اؼبنتجات يف الصادرات العاؼبية

: نعيد ترتيب بيانات اؼبقارنة يف اؼبصفوفة التالية
 كضعيات معدؿ نمو حصة الصادرات الجزائرية مقارنة بالعالمية: 2-5المصفوفة  

   نمو حصة المنتج في معدؿ
            الصادرات العالمية 

 
صادرات  نمو حصةمعدؿ 
في من المنتج  الجزائر

 الصادرات العالمية

 انكماش الحصص العالمية توسع الحصص العالمية

 اكتساب حصص سوقية

1512،1701،1704،1702،1806،1905 
1904،2106،2403،2515،2620،2814 
2905،2901،3003،3102،3304،3402 
3401،3814،4016،4823،8471،8484 

8517،8512،9030،9025،9405 
 
 

0402،0406،1515،1509،1703،1902 
2009،2007،2005،2201،2510،2836 
2844،2942،3920،4501،4820،4818 
7007،7207،7209،7326،7307،7304 
7318،8203،8413،8421،8475،8425 

8473،8409،8506،8536،8523،8507 
8503،9022،9014 

 خسارة حصص سوقية

1522،2103،2401،2501،3301،3302 
3815،3824،3926،3921،4011،4012 
4009،6304،6303،6301،7013،6405 
7108،7312،7403،7615،7801،7901 
7902،7903،8207،8412،8414،8542 
8504،8537،8538،8511،8502،8525 
8543،8708،9015،9018،9026،9028 

9027،9032،9031،9023،9401 
 

0403،1507،1804،2002،2202 
402،2523،2508،2804،2811،2833،2807 

2904،3004،3105،3307،3303،3923 
4013،4503،4504،4502،4819،5705 
5801،5803،6302،6406،6809،6802 
6810،6908،6910،7005،7010،7201 
7208،7210،7204،7308،7306،7323 
7305،7407،7404،7405،7601،7602 
8205،8215،8307،8431،8481،8477 
8418،8450،8479،8483،8408،8411 
8422،8482،8424،8438،8467،8474 
8447،8544،8501،8528،8529،8515 
5848،8609،8701،8716،8702،8703 

8704،8803،8901،9403 
 .404ص .6 يف اؼبلحق رقم2بيانات جدكؿ اؼبقارنة رقم  :المصدر

ضل من حيث أنبيتها يف التجارة الدكلية، فهي ؼ تعترب اؼبنتجات اليت ىي ضمن الوضعية األكذل األ:الوضعية األكلى- 
 معظم ربقق ىذه الوضعية على اؼبستول الدكرل. ''منتجات نجـو''منتجات تتميز بالدينامكية يف األسواؽ كتسمى 
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كمعظمها )قبد أف اؼبنتجات اعبزائرية اليت تعترب منتجات قبـو عددىا قليل . التكنولوجية التحويلية كبصفة خاصة اؼبنتجات
  .%14.7 منتجا أم ما يبثل 29 األكذل فقط الوضعية منتجات عدد كيبثل. (من اؼبنتجات التحويلية

  على اؼبستول العاؼبيحصصها  تًتاجع ٌباؿ حيث تكتسب اعبزائر حصصا متزايدة يف اؼبنتجات :الوضعية الثانية- 
كمع ذلك يعترب . كمعٌت ذلك أف اغبصص السوقية تزداد كلكن يف منتجات غَت دينامكية ''المنتجات الناشئة''كىي 

 . من ؾبموع اؼبنتجات%19.8 سبثل ىذه الفئة . اكتساب اغبصص السوقية يف ذاتو مهما مقارنة بالوضعيتُت الثالثة كالرابعة
 أف معدؿ مبو حصة صادراهتا إذ ،األقل أنبية يف الصادرات اعبزائرية ''المنتجات التقليدية'' كىي :الوضعية الثالثة- 

كمعٌت ذلك أف ىذه اؼبنتجات ، متناقصة يف الوقت الذم ربقق فيو ىذه اؼبنتجات معدؿ مبو متزايد على اؼبستول العاؼبي
 .%23.85 كىي سبثل .حصتهاعوبة يف زيادة صد تج كاألسواؽتواجو منافسة شديدة يف ىذه 

 كيعترب ،حيث أف أنبيتها تتناقص سواء بالنسبة للجزائر أك بالنسبة للعادل ''المنتجات الزائلة'' كىي :الوضعية الرابعة -
إف نسبة ىذه اؼبنتجات عالية   أفضل خيار ألجل الًتكيز على اؼبنتجات األكثر دينامكية،اؼبنتجاتاالنسحاب من ىذه 

 .كىذا يدؿ على أف اؼبنتجات اعبزائرية ال تتموضع بطريقة جيدة يف األسواؽ العاؼبية، %41.6جدا سبثل 

يكوف ؿبققا للمكاسب إذا كاف يف اؼبنتجات  صادرات أم بلد زيادةمن اؼبؤكد أف  :معدؿ نمو الطلب العالمي: ثالثا
 اذباه مبو إذ نقارفكمنو هبب معرفة قدرة تلك الصادرات على االستجابة للطلب اػبارجي، ذات الطلب العاؼبي اؼبتزايد، 

، كعندىا ستنتج أيضا أربع كضعيات نعيد على أساسها ترتيب بيانات جدكؿ  مبو الطلب العاؼبيكاذباهالصادرات اعبزائرية 
 . اؼبوالية3-5اؼبقارنة يف اؼبصفوفة  

: اؼبصفوفة ييظهر مايليتلك كبالتارل فإف تصنيف اؼبنتجات كفق 
أم أف شركط  لبية الطلب العاؼبي اؼبتزايد يف األسواؽ الواعدة،ت استطاعتإذ أف ىذه اؼبنتجات : الوضعية األكلى- 

كقبد أف بعض اؼبنتجات كاف معدؿ مبو صادراهتا أعلى من معدؿ مبو .  احمللي تستجيب لشركط الطلب العاؼبياإلنتاج
ترتيبا مهما يف الصادرات احتلت كما  (%13،%115) القرطم كعباد الشمس، 1512اؼبنتج  مثل  عليها الطلب العاؼبي

اؼبنتج  عاؼبيا، 22اؼبرتبة  ك(%20،%552) قصب السكر كالسكركز، 1701 اؼبنتج  بلد،219 من بُت 47اؼبرتبة  العاؼبية،
كالذم احتل  (%5،%876) زجاج السبلمة، 7007 اؼبنتج  عاؼبيا،7 اؼبرتبة (%2،%8) الكالسيـو كالفوسفات، 2510
 (%2، %49)غساالت منزلية ، 8450، اؼبنتج 76اؼبرتبة (%6، %48)مكٌيفات اؽبواء ، 8415، اؼبنتج  عاؼبيا50اؼبرتبة 
ثل ىذه الفئة نسبة ًب . كغَتىا من اؼبنتجات،89اؼبرتبة  (%10، %16)إضاءات كهربائية ، 8512، اؼبنتج 77اؼبرتبة 
35.8%.  

 إذ أف ىذا األخَت يتجو كبو  تتميز ىذه األسواؽ بعدـ ديناميكيتها من حيث الطلب العاؼبي،:الوضعية الثانية- 
 .%2.5  اعبزائر تزيد من صادراهتا يف ىذه األسواؽ يف عدد قليل جدا من اؼبنتجات مثلت فقط كقبد أف ،االلبفاض
الدينامكية  ضمن األسواؽ تبقى   أف ىذه اؼبنتجات ال تتوافق مع الطلب العاؼبي، إالٌ أهنا رغم :الوضعية الثالثة- 

سيجعلها أكثر  (، مطابقتها للمواصفات الدكليةمن حيث اعبودة ،التنويع)للطلب العاؼبي استجابتها فبا يعٍت أف ربسُت 
 %.53.29تضم ىذه الفئة عددا كبَتا من اؼبنتجات بلغت نسبتها . دينامكية
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 نمو الصادرات الجزائرية كنمو الطلب العالمي :3-5 مصفوفةاؿ
الطلب العالمي   عدؿ نمو ـ
 

معدؿ 
نمو الصادرات 

 الجزائرية

 أسواؽ غير دينامكية أسواؽ دينامكية

 
 
 
 
 

 ةمتزايدصادرات 

0402،0406،1522،1512،1515،1701،1703 
1704،1702،1806،1904،1905،2009 
2007،2005،2103،2106،2202،2201 
2403،2510،2501،2515،2814،2836 
2844،2905،2942،2901،3102،3304 
3402،3814،3920،4016،4501،4823 
4820،4818،6809،6802،7007،7209 
7326،7304،7318،8203،8413،8421 ،
8415،8425،8471،8450،8483،8482 
8409،8506،8536،8501،8552،8507 
8529،8503،9030،9028،9022،9025 

9405،9401 

3003،7207،7304،8473،5803 

 
 
 
 
 

 ةمتناقصصادرات 

0403،1507،1902،2002،2402،2508 
2620،2807،2904،3004،3105،3307 
3303،3301،3302،3405،3815،3824 
3923،3926،3921،3906،2833،4011 
4012،4013،4009،4504،4502،4819 
5705،6304،6303،6301،3103،6302 
6405،6406،6908،6910،6810،7005 
7010،7030،7108،7210،7204،7308 
7306،7312،7323،7405،7403،7404 
7601،7615،7801،7901،7903،8207 
8205،8215،8431،8481،8477،8418 
8412،8479،8408،8414،8411،8422 

8484،8424،8438،8467،8517،8544 
8542،8504،8537،8538،8511،8502 
8515،8548،8525،8543،8609،8701 
8708،8708،8716،8702،8703،8704 
8803،9015،9018،9026،9014،9027 

9032،9031،9023،9403 

1509،1804،2401،2523،2804،2811 
4503،5801،7201،7208،7305،8307 

8447،8474،8523،8528 

 408ص . 6 يف اؼبلحق رقم3 رقم قارنةادلجدكؿ بيانات  :المصدر

قد ؼ (2012-2008) خبلؿ الفًتة باساؿكاف معدؿ مبو صادراهتا  قبد أف الكثَت من منتجات ىذه الفئة كرغم أف
اؼبشتقات ، 2904 اؼبنتج ،( %316 إذل %18-) ـبيض اللُب كالزبادم، 0403مثل  (2012-2011)بُت تو حسن

   3307 اؼبنتج ،(%85إذل   % 11-) ـباليط دكاء يف جرعة، 3004 اؼبنتج ،(%82إذل  %23-) ةاؽبيدرككربوشل

                                                           

 . ضمن جدكؿ اؼبقارنة يف اؼبلحق2012-2011يبكن االطبلع على اؼبنتجات اليت حسنت من معدؿ مبو صادراهتا خبلؿ الفًتة   
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كبالتارل عند  ، (%356،%29-)مسرعات كؿبفزات ، 3815 اؼبنتج ،(%14إذل %15-)مستحضرات التجميل 
 نسبة ىذه األخَتة ترتفع إذل ، فإف األكذلالفئة ضمن 2012-2011  الفًتة إعادة دمج ىذه اؼبنتجات على أساس

، كىذا مؤشر مهم يشجع على تنمية الواعدةإف أغلب اؼبنتجات اؼبصدرة تتواجد إذا يف األسواؽ الدينامكية . %.45.64
  .مزاياىا التنافسية حىت ربقق مكاسب أكرب،  خاصة بالنسبة للمنتجات الصناعية اؼبهمة

 أم أف ىناؾ ،منتجات ىذه الفئة تتناقص مع تناقص الطلب العاؼبي عليها حيث أف صادرات :الوضعية الرابعة- 
، إذا فاؼبنتجات اليت تتواجد             من ؾبموعة اؼبنتجات%8.7 سبثل نسبتها .انسحاب تدرهبي من األسواؽ غَت الدينامكية

 .يف األسواؽ غَت الدينامكية عددىا قليل
ظبحت الدراسة السابقة إذا بإظهار سبوضع اؼبنتجات اؼبصدرة حسب كل مؤشر، كألف دراسة تلك اؼبؤشرات كاف 

بشكل مستقل، فإنو من الصعب الوصوؿ إذل ربديد ما ىي اؼبنتجات اليت هبب تنمية مزاياىا التنافسية، ؽبذا سنقـو 
 .بتصنيف اؼبنتجات اؼبصدرة حسب أغلب اؼبؤشرات اؼبدركسة يف شكل متكامل

  المنتجات المصدرة حسب المؤشرات المدركسةتصنيف :الرابعالفرع 
إف األخذ بعُت االعتبار اؼبؤشرات اؼبدركسة يف شكل متكامل يسمح بوضع تصنيف لكل اؼبنتجات اؼبصدرة ضمن 

اؼبنتجات ضمن أربع ؾبموعة يتم تصنيف . كبالتارل توجيو سياسات ذبارية كصناعية ـبتلفة تناسب كل فئةعدة فئات، 
 :فئات كالتارل

 فئة اؼبنتجات الدينامكية؛ - 
 فئة اؼبنتجات األقل دينامكية؛ - 
 فئة اؼبنتجات غَت الدينامكية؛ - 
 .فئة اؼبنتجات اليت ىي يف حالة انكماش- 

 : كيوضح اعبدكؿ التارل تصنيف اؼبنتجات حسب الفئات السابقة كالتارل
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 اإلمكانيات التصديريةتصنيف المنتجات حسب : 27-5الجدكؿ
 

SH4 
 

المنتجات 
الميزة 
النسبية 
الكامنة 
2001 -

2012 

استقرار 
 الصادرات

2001-
2013 

 القدرة على تلبية
الطلب العالمي 

2008-2012 
معدؿ نمو )

 (الصادرات

خسارة اكتساب أك 
 سوقية حصص

 2008 -
2012 

معدؿ نمو حصة )
 (الصادرات

في  حصةاؿ
الصادرات 

 العالمية
2012 

الترتيب في 
الصادرات 
العالمية 
2012 

 219على )
 (بلد

 منتجات دينامكية   ذات ميزة نسبية كامنة 

1512 
1522 
1515 
1703 
2009 
2005 
2103 
2202 
2403 
2510 
2620 
2814 
2905 
2901 
3102 
3814 
3920 
4105 
4501 
4823 
4820 
4818 
6809 
7307 
8413 
8421 
8415 
8425 
8506 
8536 
8548 
9028 
9025 
9405 

 القرطم كعباد كالشمس
 بقايا كاؼبخلفات الدىنية
 الدىوف النباتية كجزئياهتا

دبس تكرير السكر 
 الفاكهة كاػبضار، عصائر 

 ؿبضرة كمصربة أخرلفواكو 
 صلصات التوابل 

سكرة غازية ـ مياه معدنية،مياه 
 كغَتىا بدائل التبغ اؼبصنعة

الكالسيـو كالفوسفات 
  معادف شبينةرماد كبقايا ؿبتوية على

 ة،،مائي شادر الف
 اكحوالت ال دكرية كمشتقاتو

حلقية   البلاؽبدرككربونات
 أظبدة أزكتية معدنية

مزيبلت الطبلء 
 .شرائط الببلستيك

  كجلود أخرلـجلود األغنا
 الفلُت الطبيعي

 الورؽ اؼبقول،كرؽ الًتشيح
 سجبلت ، دفاتر الطلبات

 ،،،كرؽ اغبماـ ، اؼبناديل 
 .منتجات من اعبص

أنابيب من حديد أك صلب 
 ،،،مضخات السوائل 
 ،،،أجهزة الطرد اؼبركزم

مكيفات اؽبواء 
 ،،،رافعات ، بكرات 

البطاريات األساسية 
 ،،،،أجهزة للتحويل

 . الكهربائيةاآلالتأجزاء من 
 .إمدادات الغاز ك الكهرباء

 ،،، قياس الرطوبة ككثافة أجهزة
 .مصابيح كأجهزة إنارة

2.45 
195.13 

5.11 
21.03 
1.62 
1.13 
1.85 
4.77 
1.60 

12.77 
46.12 
13.99 
6.70 
1.3 
2.56 
3.22 
1.10 

37.98 
1.38 
3.28 
2.64 
1.66 
8.38 
1.46 
1.38 
1.13 
1.45 
4.33 

12.09 
1.20 
3.88 
7.11 
1.19 
2.59 

مستقرة 
 //
 //

متزايدة 
مستقرة 
متزايدة 
مستقرة 
متزايدة 

 //
مستقرة 
متزايدة 

 //
متناقصة 
مستقرة 
متزايدة 
مستقرة 

 //
 //
 //
 //

متزايدة 
مستقرة 

 //
 //
 //
 //
 //

مستقرة 
 //

متناقصة 
 متزايدة
 مستقرة
 متزايدة
 مستقرة

115 
6 

24 
20 
19 
41 
12 
3 

14 
8 

61 
17 
18 
47 
269 
169 
13 
3 

34 
66 
50 
85 
44 
16 
14 
65 
48 
92 
108 

8 
0 

395 
54 
16 

77 
8 -

26 
22 
3 

42 
12 -
0 
3 
4 

42 
2 
2 

12 
60 
10 
11 
0 

25 
43 
72 
118 

0 
17 
11 
55 
39 
67 
162 

7 
0 
0 

67 
24 
 

0.1 
2.1 
0 

0.5 
0 
0 
0 

0.2 
0 

3.2 
0.2 
4 

0.1 
0 
0 
0 
0 

3.6 
1.2 
0 
0 
0 

0.3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

47 
10 

109 
33 

112 
127 
131 
52 
94 
7 
40 
7 
46 
86 
66 
62 
90 
9 
7 
91 

115 
85 
45 
83 

117 
97 
76 

100 
65 

121 
-- 
55 
94 

116 
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   كامنةمنتجات دينامكية ال تمتلك ميزة نسبية        
0402 
0406 
1701 
1704 
1702 
1806 
1905 
1904 
2106 
2007 
2201 
2515 
2836 
2844 
2942 
3304 
3402 
4016 
4104 
7007 
7209 
7326 
7318 
7403 
8203 
8471 
8450 
8507 
2501 
8529 
8483 
8482 
8409 
8501 
8512 
8503 
9030 
9401 

 ألباف كقشدة مركزة كؿببلت
 اعبُب كاللُب الرائب

قصب السكر كسكركز 
الشمندر /سكر القصب

 ،،،السكريات األخرل
 ،،، ا كؿبضراتوالشكوالتو

اػببز كالبسكويت 
 ،،،منتجات اغببوب 
 ،،،ؿبضرات غذائية

 ،،، مرىب الربتقاؿ
 مياه صناعية غازية

 ،،،الرخاـ كاغبجر اعبَتم
 الكربيتات، كالشبة كربيتات
العناصر الكيميائية اؼبشعة 

مركبات عضوية 
 مواد التجميل

تنظيفاؿمواد الغسيل ك  

 مواد مطاطية مربكنة
 جلود اؼباشية اؼبملحة ،،،

 ،،،زجاج السبلمة
  الصلب من غَتسبائك

 .منتجات من حديد أك صلب
 ،،،،مسامَت ، براغي 

 ةالنحاس كالسبائك غَت مشكل
 ،،اؼببارد، كماشة، مبلقط،

 اؼبعاعبة الذاتية للمعلومات آالت
 .غساالت منزلية

 كهربائية مراقم
 اؼبلح

 ألجهزة االتصاؿ اؽباتفي،،،  قطع غيار 
 ،ؿباكر نقل اغبركة كالسواعد
 ،،قطع غيار أجهزة الكمبيوتر

 ،،أجزاء حملركات السيارات
مولدات كؿبركات كهربائية 

مٌساحات ، إضاءات كهربائية
 للمحركات الكهربائية كاؼبولداتقطع غيار 

ربليل الطيف أجهزة 
  ،مقاعد طب األسناف كأجزائها

0.20 
0.11 
0.72 
0.03 
0.02 
0.03 
0.58 
0.04 
0.85 
0.36 
0.13 
0.14 
0.01 
0.02 
0.09 
0.02 
0.88 
0.4 
0.84 
0.77 
0.93 
0.55 
0.44 
0.38 
0.05 
0.1 
0.47 
0.89 
0.84 
0.47 
0.63 
0.28 
0.30 
0.69 
0.73 
0.16 
0.81 
0.13 

 متزايدة
مستقرة 
متزايدة 
مستقرة 
متزايدة 

 //
 //
 //
 //

متزايدة 
مستقرة 
متناقصة 
متزايدة 

 //
مستقرة 

 //
 //
 //

متزايدة 
مستقرة 

 //
 //
 //
 //
 //

متزايدة 
مستقرة 

 //
 //
 //
 //
 //
 //

مستقرة 
 //
 //
 //
// 

174 
43 
552 
20 
53 
5 

11 
40 
87 
54 
146 
12 
46 
45 
37 
51 
5 

29 
4 

876 
18 
60 
1 
0 

31 
26 
49 
2 

11 
380 
112 

5 
14 
23 
16 
46 
31 
7 

237 
18 
541 
58 
104 
35 
3 

38 
83 
80 
163 
11 
55 
35 
17 
92 
1 
4 

47 
870 

1 
62 
2 
0 

23 
11 
0 

19 
9 -
0 

57 
8- 
6 

12 
23 
26 
15 
27- 

0 
0 

0.6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.06 
0.1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

109 
107 
22 

125 
105 
127 
105 
122 
157 
109 
125 
73 
74 
54 
61 

143 
122 
122 
71 
50 
64 
91 

125 
-- 

110 
149 
77 

134 
77 

157 
132 
133 
171 
142 
89 

145 
110 
170 

  بميزة أك دكف ميزة   دينامكيةأقل منتجػػػػات     
3003 
7207 
7304 
5803 

 ـباليط دكاء ليست يف جرعة

 .الصلبأنصاؼ من اغبديد أك 
 يد أك صلبأنابيب جوفاء حد
 ،،،شاش كضمادات

1.49 
1.22 
2.06 
2.43 

مستقرة 
// 

// 

// 

23 
155 
13 
5 

39 
48 
23 
50- 

0 
0 
0 

0.1 

90 
64 

107 
-- 
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  منتجات غير دينامكية لها ميزة كامنة
6301 
7405 
0403 
1902 
2002 
2904 
2401 
3307 
3004 
3303 
3301 
3401 
3824 
3923 
4011 
4012 
4013 
4106 
4502 
4819 
7210 
7306 
7312 
7901 
8207 
8307 
8431 
8481 
8477 
8412 
8414 
8411 
8422 
8484 
8424 
6908 
6910 
8544 
7005 
8511 
8502 
8515 
9015 
9026 

أغطية 
 ،،،سبائك النحاس 

 ـبيض اللُب كالزبادم
 اؼبعكركنة كالكسكسي
 طماطم ؿبضرة كمصربة
اؼبشتقات اؽبيدرككربونية 

 التبغ غَت اؼبصنع
 مستحضرات التجميل،،،

ـباليط دكاء يف جرعة 
 عطور اغبمامات
 الزيوت العطرية

 كمواد الغسيلالصابوف  
  الكيميائية الصناعاتتؿبضرا

منتجات التعبئة كالتغليف 
إطارات ىوائية مطاطية 

  الصلبةاإلطارات
  مطاطيةاألنابيب الداخلية 

 جلود اؼباعز كالزكاحف ،،،
ألواح الفلُت الطبيعي 

 صناديق تعبئة من كرؽ مقول
منتجات مطلية من حديد 

 يد أك صلبمواسَت ؾبوفة من حد
 . من حديد أك صلباغبباؿ كالكاببلت

الزنك بشكلو اػباـ 
األدكات اليدكية كاؼبيكانيكية 
أنابيب مرنة من معادف عادية 

 آالت،،،جزاء أ
 ،،،األنابيبكنفيات احل

 اؼبفصل استعراض آالت
 أخرل،،،ؿبركات 

  ،،،مركحة اؽبواء كمضخات
توربو الطائرات كأخرل 

 ،،،غساالت األطباؽ
 كصبلت من القماش اؼبصنع

 ،،،تطبيقات ميكانيكية
الببلط ، الفسيفساء 

  ضبامات ،أحواض
أسبلؾ معزكلة 
  ،،،تقوصل الزجاج 

 اإلشعاؿؿبركات مشعات 
ؾبموعات توليد الكهرباء 

 ،،،الليزر ، شعاع الفوتوف
 ،،،عبويةاأدكات لؤلرصاد 

 ،،،أجهزة قياس الغازات

7.82 
25.19 
15.02 
4.55 
2.17 

24.00 
1.73 
2.45 
1.04 
2.45 
2.12 
6.21 

14.06 
1.38 
2.15 
1.23 
1.88 
1.82 
1.35 
3.52 
1.14 
1.29 
1.27 
1.31 
2.51 

13.20 
7.60 
1.31 
1.95 
3.81 
1.80 
1.50 
2.20 
1.39 
5.01 
1.98 
3.68 
8.6 
5.43 
1.38 
5.27 
2.84 

33.68 
1.30 

مستقرة 
مستقرة 

 //
 //

مستقرة 
متزايدة 
مستقرة 
متزايدة 

 //
مستقرة 
مستقرة 
متناقصة 
مستقرة 
متزايدة 

 //
مستقرة 

 //
مستقرة 

 //
 //
 //
 //
 //
 //

متزايدة 
متزايدة 
مستقرة 

 //
 //

مستقرة 
 //

متناقصة 
مستقرة 
متناقصة 
مستقرة 

 //
متناقصة 
مستقرة 
متزايدة 
مستقرة 
 مستقرة
 //
 //
 //

0 
0 
8 -

37- 
38- 
23- 
0 
15 -
11- 
-1 
54 -
20 -
65 -
13 -
13 -
33 -
45 -
14 -
22 -
12 -
37 -
53 -
63 -
23 -
10 -
34 
4 -
1 -

24 -
29 -
37 -
18 -
51 -
1 -

52 -
59 -
39 -
52 -
6 -

12 -
39 -
53 -
43 -

0 
1- 
3- 

14- 
36- 
13 -
0 
13 -
3 -
5 -

66 -
6 
47 -
9 -

27 -
44 -
51 -
8 -
2 -

26 -
46 -
57 -
47 -
31 -
5 -

42 -
6 -
2 -
6 -

25 -
44 -
45 -
6 -
8 
61 -
34 -
31 -
72 -
4 -
3 -

53 -
25 -
47 -
 

0 
0 
0 

0.1 
0 

0.6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.17 
0.1 
0 
0 
0 
0 

0.1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 --
 --
58 
61 
93 
23 
 --
95 

115 
106 
124 
118 
145 
110 
67 
85 
74 
47 
15 

116 
80 

122 
114 
37 
64 
77 
97 

105 
97 

117 
155 
134 
124 
-- 

141 
89 
83 

145 
43 

140 
166 
156 
108 
126 
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9014 
8708 
6304 
6303 
7108 
8609 

 االذباه،،،بوصبلت 
قطع غيار مركبات باحملركات 

منتجات التأثيث 
ستائر خارجية كداخلية 

مصنع  ذىب خاـ أك نصف
 حاكيات الشحن

1.25 
1.29 
2.95 
1.04 
2.29 
1.44 

 //
متناقصة 

 //
 //

مستقرة 
// 

25 -
5 -

55 -
46 -
38 -
0 
47- 
 

36 -
1 
40 -
33 -
57 -
23 
42 -

0 
0 
0 
0 
0 
0 

120 
186 
119 
124 
 --
136 

 

    منتجات غير دينامكية ال تمتلك ميزة
8473 
2807 
6810 
8537 
8504 
1507 
1509 
2402 
2508 
2833 
3105 
3302 
3815 
3926 
4009 
4504 
7010 
7323 
7308 
8205 
8215 
8418 
8479 
8408 
8517 
8542 
8543 
9018 
9027 
9032 
9031 
9403 
8538 
6302 
7407 

أسطوانات 
 زيت حامض الكربيت

 ،،مواد من االظبنت كاػبرسانة
ألواح متعددة اؼبفاتيح 

ؿبوالت كهربائية 
 ،،،الصويا كجزئياتو  زيت

 زيت الزيتوف كجزئياتو 
 ،،،السيجار كالسجائر 

 الطُت
الكربيتات، كالشبة كربيتات 

 ،،،خليط النيًتكجُت
 خليط عطور

 مسرعات كؿبفزات
 مواد ببلستيكية أخرل

،،،خراطيم من اؼبطاط   
 مكتلمصنوعات من فلُت 
حاكيات من الزجاج 

منتجات منزلية من حديد أك صلب 
 حديد أك صلب اؽبياكل من

 يدكية،،،،أدكات 
 أشواؾ، سكاكُت مبلعق،
ثبلجات 

 ،،آالت ذات كظائف فردية
ؿبركات ديزؿ كنصف ديزؿ 

  ،،،ذبهيزات كهربائية للهاتف
الدكائر اؼبتكاملة إلكًتكشل 
 ،،آالت كذبهيزات كهربائية 

 ،،،أجهزة كهربائية طبية
 الفزيائي التحليل كأجهزةأدكات 

أدكات تنظيم السيطرة التلقائية 
 ،،أجهزة كأدكات التحكم،

أثاث كأجزائو 
ألواح كصمامات كمفاتيح 

أفرشة السرير ، الطاكالت 
 قضباف من النحاس

0.02 
0.24 
0.79 
0.89 
0.58 
0.71 
0.23 
0.51 
0.12 

0.006 
0.01 
0.25 
0.65 
0.42 
0.18 
0.56 
0.22 
0.28 
0.70 
0.09 
0.34 
0.41 
0.99 
0.85 
0.37 
0.10 
0.23 
0.33 
0.12 
0.08 
0.30 
0.84 
0.56 
0.17 
0.42 

 متزايدة
 مستقرة

// 
 مستقرة

// 
 متزايدة
 مستقرة
 متناقصة
 مستقرة
 متناقصة
 متزايدة
 متناقصة
 متزايدة
 مستقرة

// 
// 

 متزايدة
 متناقصة
 متزايدة
 مستقرة
 متناقصة
 متزايدة
 مستقرة

// 
 مستقرة

// 
// 
// 
// 
// 
// 

 متناقصة
 متزايدة
 متناقصة
 مستقرة

46- 
26- 
0 
37- 
44 -
42 -
12 -
40 -
10 -
0 
56 -
1 -

29 -
33 -
68 -
21 -
70 -
59 -
17 -
38 -
48 -
3 -

28 -
4 -
9 -

16 -
28 -
2 -

51 -
22 -
59 -
27 -
22 -
0 

60 

13 
41- 
18- 
37- 
46 -
48 -
4 
0 
14 -
0 
32 -
7 -

22 -
33 -
0 
28 -
69 -
53 -
15 -
41 -
36 -
0 
33 -
21 -
65 
11 -
7- 
1- 

34 -
31 -
75 -
28 -
26 -
0 
46- 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

157 
51 

132 
140 
160 
71 
63 

157 
66 
-- 

124 
141 
85 

148 
172 
25 

142 
153 
143 
165 
128 
116 
147 
112 
171 
119 
117 
133 
157 
159 
182 
170 
127 
-- 
78 
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           منتجات في حالة انكماش
5705 
2523 
2811 
3103 
7404 
7601 
7602 
7902 
7903 
8525 
8703 
8901 
1804 
2804 
4503 
7201 
7208 
8528 
5801 
6405 
6406 
7013 
7204 
7305 
7801 
8447 
8474 
7615 
8701 
8716 
8438 
8704 
8803 
9023 
8702 
8523 

سجاد كأغطية األرضيات 
األظبنت 

مركبات  األكسوجُت 
 أظبدة معدنية بالبوتاسيـو

النفايات كاػبردة من النحاس 
خاـ أؼبنيـو 

فايات كخردة من أؼبنيـو ف
نفايات الزنك 

مساحيق كرقائق الزنك 
جهاز اإلرساؿ باؽباتف البلسلكي 

 مقطورات
 سفن شحن كقوارب

 زبدة الكاكاك
 غازات نادرة

 جلود األغناـ اؼبدبوغة
صلب خاـ 

منتجات مسطحة من حديد 
 أجهزة عرض كاستقباؿ تلفزيوشل

 ،،،نسيج األقمشة كقطيفة
األحذية 

أجزاء من األحذية 
زجاجيات اؼبائدة 
النفايات اغبديدية 

أنابيب كخراطيم أخرل 
رصاص بشكلو اػباـ 

 آالت النسيج

آالت الفرز اؼبنتجات اؼبعدنية 
أدكات منزلية من األؼبنيـو  

 جرارات
 مقطورات كشبو مقطورات

آالت إعداد األطعمة كاؼبشركبات 
شاحنات نقل البضائع 

 قطع غيار الطائرات
 كأجهزة ألغراض توضيحي آالت

سيارات لنقل األشخاص 
  لتسجيل الصوتاإلعبلـدعائم كسائل 

10.31 
0.33 
0.07 
0.77 
6.83 
5.08 

26.22 
0.23 
0.14 
0.55 
0.30 
0.96 
8.96 
2.59 
1.42 
6.67 
1.57 
0.82 

62.53 
7.36 
5.39 
1.04 
4.16 
3.85 
1.21 
1.14 
1.01 

0.008 
1.29 
2.65 
2.89 
1.60 
1.89 
1.86 
8.82 
0.92 

مستقرة 
متزايدة 
 متناقصة
 مستقرة

// 
// 

 متناقصة
 متزايدة
 متناقصة
 مستقرة

// 
// 
// 
// 

 متناقصة
 مستقرة

// 
// 

 متناقصة
 متناقصة
 مستقرة
 متناقصة
 مستقرة
 متناقصة
 مستقرة
 مستقرة

// 
// 
// 

 متناقصة
 مستقرة
 متناقصة
 مستقرة
 مستقرة
 متناقصة
 متزايد

0 
51- 
71- 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
59- 
29- 
14- 
11- 
5- 

19- 
35- 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30- 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15- 

0 
52 -
72 -
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 -

10 -
12 -
15 -
6 -

23 -
48 -
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10- 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

34 
0 
37- 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.1 
0.2 
0.4 
0.3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

-- 
99 

125 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
81 
29 
33 
11 
23 
59 

131 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

120 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

110 

 
 .ًب ذبميع بياناتو من دراسة اؼبؤشرات السابقة: المصدر
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 :تتوزٌع اؼبنتجات السابقة إذا على الفئات التالية
الدينامكية  كمنو فإف  يف األسواؽ أف صادراهتا تنمو دبعدؿ موجب خصائص ىذه الفئة: منتجات الدينامكيةاؿ- 1

ؽبا القدرة على تلبية الطلب العاؼبي؛ تنمو حصتها يف الصادرات العاؼبية دبعدؿ موجب كبالتارل فهي تكتسب حصصا 
 :كقبد ضمن ىذه الفئة. سوقية؛ ربقق صادراهتا استقرارا  أك تزايدا

 كامنة أكرب من الواحد خبلؿ كل الفًتة ة نسبية ميز امتلكتحيث :المنتجات التي لها ميزة نسبية كامنة- أ
 على اؼبنافسة يف األسواؽ الدكلية ةقدراؿ ىذه اؼبنتجات أثبتت. ىناؾ اذباه كبو التخٌصص فيها  كبالتارل (2001-2012)

          متزايدكأف معدؿ مبو حصة صادراهتا قإذ  ،كٌسعيةتكتسب حصص سوقية كدبعدالت عالية يف األسواؽ اؿت فهي
ا تضم عدد من  أنو،  ما يعيب منتجات ىذه الفئة رغم كفاءهتا التجارية. منتجات ناشئةأكفبا جعلها منتجات قبـو 

ماعدا بعضها  بلغت الصفر،  العاؼبية ىي ضعيفة جدا من الصادرات نسبة صادراهتااؼبنتجات األكلية كخاـ، كما أف
1512 (0.1%) ،1522 (2.1%)،1703 (0.5%) 2202(0.2%)،2510 (3.2%)، 2620(0.2%)، 
8214(4%)،2905 (0.1%)،450 1(1.2%) ، 6809(0.3%). 

رغم أف ىذه الفئة ال سبتلك ميزة كامنة إالٌ أف الكثَت من منتجاهتا  :كامنةالمنتجات التي ال تمتلك ميزة نسبية - ب
 (0.89)  8507،(0.93)7209  ،(0.77) 7007 ،(0.85) 2106 ،(0.72) 1701 مثل من الواحد كانت ميزتو قريبة

 كأهنا تكتسب ، ؽبا القدرة على االستجابة للطلب العاؼبيكما أف (0.81)9030 ،(0.73)8512 ،(0.84) 2501
 إمكانيات ؽباناشئة، كىذا يدؿ على أف حصص سوقية يف أسواؽ توسعية فبا جعل معظمها منتجات قبـو أك منتجات 

% 35.17نتجات الدينامكية ادل تبلغ نسبة. كما  ييثبت ذلك أف اذباه صادراهتا كاف مستقرا أك متزايدا ، تنافسيةك تصديرية 
 .من ؾبموع اؼبنتجات اؼبصدرة

معدؿ مبو صادراهتا موجبا كلكن يف أسواؽ غَت يكوف اليت اؼبنتجات كىي :  الدينامكيةاألقلفئة المنتجات - 2 
ما يبيز تلك اؼبنتجات أف معدؿ مبو حصة صادراهتا متزايد، أم تكتسب . حيث يتناقص الطلب العاؼبي عليها دينامكية،

 منتجات ىذه الفئة قبد أف عدد.  حصص سوقية باستمرار ما هبعلها منتجات ناشئة،كما أف صادراهتا كانت مستقرة
  . سواء امتلكت ميزة أـ ال، مقارنة بالفئات األخرلقليل

 تنشط يف أسواؽ ا رغم أهنا  معدؿ مبو صادراهتا متناقصألف ،  كاعتربناىا كذلك:دينامكيةاؿ غيرفئة المنتجات -3 
:  ىذه الفئةتشمل .،  كما أهنا زبسر حصص سوقية باستمرار، كيعترب معدؿ مبو صادراهتا على العمـو مستقرادينامكية

          البفاضىناؾ طبسوف منتجا يبتلك ميزة كامنة، كمع ذلك  ىناؾ  : نسبية كامنةالمنتجات التي تمتلك ميزة- أ
.  ككاف أغلبها من اؼبنتجات التقليدية أك الزائلة، فبٌا جعلها ال ينتمي للمنتجات الدينامكيةمعدؿ مبو حصة صادراهتايف 

اؼبعكركنة كالكسكسي، الطماطم احملضرة كاؼبصربٌة، مستحضرات : كىي منتجات مهمة تتوزٌع على عدة صناعات مثل
التجميل، عطور اغبٌمامات،ـباليط الدكاء، الزيوت العطرية، منتجات التعبئة كالتغليف، اإلطارات اؽبوائية اؼبطاطية 

أهنا تتمتع دبيزة كما داـ . اإلطارات الصلبة، الببلط كالفسيفساء، ؾبموعات توليد الكهرباء، أدكات لؤلرصاد اعبوية، كغَتىا
لدعم قيمة صادراهتا  دبيزة ىااستغبلؿ سبتعفبٌا يعٍت أنو هبب .بر لتكتسب حصص سوقية أؾ دعم كضعيتهاهبب كامنة 

 .حىت تكتسب حصص سوقية أكرب كتدخل ضمن اؼبنتجات الدينامكية
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  مثل ،  ميزتو قريبة من الواحدكانتكقبد أف البعض منها  :المنتجات التي ال تمتلك ميزة- ب
نتيجة ػبسارهتا غبصص سوقية كدبعدالت كبَتة جعل ، ك(0.99)8479،(0.71)1507،(0.58)8504،(0.89)8537

 (85-84) كيبكن مبلحظة أف الكثَت من منتجات ىذه الفئة تنتمي لصناعة التجهيزات كاآلالت .أغلبها منتجات زائلة
 . اليت هبب دعمها لتكوف أكثر دينامكية

، كىذا ما يعٍت ضركرة توجيو من ؾبموع اؼبنتجات %42.21 سبثل ، حيث  بر دينامكية ىي األؾنسبة اؼبنتجات غَت  تعترب
 .سياسات كإجراءات خاصة ذبعلها أكثر دينامكية

          من خصائص ىذه الفئة أف صادراهتا تنمو دبعدالت متناقصة  :ىي في حالة انكماشفئة المنتجات التي - 4 
 كيف حالة يف حالة انكماشفبا جعلها منتجات  زبسر حصص سوقية باستمرار،، كما أهنا يف األسواؽ غَت الدينامكية

مبدئيا، االنسحاب من ىذه الفئة ىو أفضل خيار، ألجل . ، ؽبذا قبد أف صادرات الكثَت منها غَت مستقرة متناقصةزكاؿ
، كما          ما يبلحظ على بعضها أنو يبتلك ميزة كامنة. إعادة زبصيص اؼبوارد كاعبهود بشكل أفضل كبو اؼبنتجات األىم

 كىي منتجات مهمة جدا            (89-86)كمعدات النقل   (85-84)أف العديد منها ينتمي لصناعة التجهيزات كاآلالت 
يف التجارة الدكلية، كما داـ أهنا صادرات فعلية هبب دعمها لرفع كفاءهتا يف األسواؽ الدكلية، كربويلها إذل منتجات 

 . دينامكية
 . زبتلف الوضعية الدينامكية إذا للمنتجات اؼبصدرة يف األسواؽ الدكلية، كبالتارل هبب أف زبتلف سياسة تنمية كل فئة

فما        ،إذل صناعات ـبتلفةسواء امتلكت ميزة أـ ال   (أك ؾبموعات اؼبنتجات)تنتمي اؼبنتجات الدينامكية 
 ؟يف الصادرات الدينامكية خارج قطاع احملركقات أكرب  الصناعات اليت تشٌكل أنبية ىي

 1 :الصناعات الوطنية كالتارل كاليت على أساسها نينسبها إذل أقساـ،   يصنف النظاـ اؼبتناسق اؼبنتجات إذل عدة

 : كتضم األقساـ:الصناعات الغذائية كالتبغ -
 ألباف كقشدة مركزة كؿببلة، اعبُب كاللُب الرائب؛:  اؼبنتجات ذات األصل اغبيواشل، كيضم اؼبنتجات: القسم األكؿ

القرطم كعباد الشمس، البقايا كاؼبخلفات الدىنية،  : شحـو كزيوت حيوانية كنباتية، كيضم اؼبنتجات: القسم الثالث
 الدىوف النباتية كجزئياهتا؛

دبس تكرير السكر ، قصب : منتجات صناعة األغذية، مشركبات كسوائل كتبغ، كيضم اؼبنتجات: القسم الرابع
الشمندر، السكريات األخرل، الفاكهة كاػبضار عصائر، فواكو أخرل ؿبضرة كمصربة / السكر كالسكركز، سكر القصب

مرىب الربتقاؿ، صلصات التوابل، ؿبضرات غذائية، مياه معدنية كمياه غازية مسكرة، مياه صناعية غازية، بدائل التبغ 
 .اؼبصنعة كغَتىا، اػببز كالبسكويت، الشكوالتو كؿبضراهتا، منتجات اغببوب

 . منتجا20 كمنو يصبح عدد منتجات ىذه الصناعة 
 : كتضم القسمُت: صناعة الخشب كالفلين -

 ؛الفلُت الطبيعيخشب كمصنوعاتو، كيضم منتج كحيد ىو : القسم التاسع
الورؽ اؼبقول ككرؽ الًتشيح، كرؽ اغبماـ : عجائن من خشب، كرؽ ككرؽ مقول، كيضم اؼبنتجات: القسم العاشر

 .كاؼبناديل، سجبلت كدفاتر الطلبيات

                                                           
1
 . ككزارة الصناعة للمملكة األردنية ستشارات الصناعيةلبلمنظمة اػبليج  برعاية .النظاـ المنسق لتوصيف المنتجات: (2013)أضبد اؼبصرم -  

   /www.aci.org.jo/staging     على اؼبوقع

http://www.aci.org.jo/staging/
http://www.aci.org.jo/staging/
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 منتجات 4كمنو فإف عدد منتجات ىذه الصناعة 
 : كتضم قسما كاحدا:صناعة مواد البناء كالزجاج -

 زجاج ،منتجات من اعبص :اتكيضم اؼبنتج زجاج، خزؼ،  اظبنت،أكمصنوعات من جص : القسم الثالث عشر
 .فقط ثبلثة منتجات عدد منتجات ىذه الصناعة ىو. السبلمة، الرخاـ كاغبجر اعبَتم

 :كتضم األقساـ: (األجهزة كالمعدات) ة كالكهربائية  كااللكتركنيةالصناعات التعدينية كالميكانيكي -
الكالسيـو كالفوسفات، اؼبلح، رماد كبقايا ؿبتوية على معادف  : ، كيضم اؼبنتجاتمنتجات معدنية: القسم اػبامس

 شبينة؛
أنابيب من حديد  سبائك من غَت الصلب،: كيضم اؼبنتجاتمعادف عادية كمصنوعاهتا  :القسم اػبامس عشر

 مسامَت كبراغي، النحاس كالسبائك غَت مشكلة؛  منتجات من حديد كصلب،،كصلب
مضخات السوائل، أجهزة  : كيضم اؼبنتجاتمعدات كهربائية كأجزاءىا آالت كأجهزة آلية، :القسم السادس عشر

قطع غيار  ؿباكر نقل اغبركة كالسواعد،  كبكرات، آالت اؼبعاعبة الذاتية للمعلومات،تمكيفات اؽبواء، رافعا الطرد اؼبركزم،
مراقم  أجزاء من اآلالت الكهربائية، أجهزة التحويل، البطاريات األساسية،  أجزاء ؿبركات السيارات، أجهزة الكمبيوتر،

قطع  إضاءات كهربائية، ،تكهربائية، قطع غيار ألجهزة االتصاالت اؽباتفية كاإلرساؿ كالبث اإلذاعي كالتلفزيوشل كالكامَتا
 غيار لآلالت الكهربائية كاؼبولدات، مولدات كؿبركات كهربائية؛ 

أجهزة  :كيضم اؼبنتجات للفحصأجهزة القياس  أدكات كأجهزة للبصريات كالتصوير الفوتوغرايف، :القسم الثامن عشر
كمنو يصبح .  قياس الرطوبة كالكثافةةربليل الطيف كأدكات قياس الكميات الكهربائية، إمدادات الغاز كالكهرباء، أجهز

 . منتجا28عدد منتجات ىذه الصناعة 
 : كتضم القسمُتالصناعة الكيميائية كالمطاط كالبالستيك -

نشادر ال مائية، الكربيتات كشبو الكربيتات  :منتجات الصناعات الكيميائية كالصناعات اؼبرتبطة هبا :القسم السادس
أظبدة أزكتية  ، مركبات عضوية،ةكحوالت ال دكرية كمشتقاهتا، اؽبدرككربونات البلحلقي العناصر الكيميائية اؼبشٌعة، ،

  . مواد الغسيل كالتنظيف،مواد التجميل معدنية،
كمنو فإف  .شرائط الببلستيك، مواد مطاطية مربكنة : كيضم اؼبنتجُتكاؼبطاط كمصنوعاتو الببلستيك :القسم السابع

 . منتجا11عدد منتجات ىذه الصناعة 
 رغم ضعف قيمة الصادرات من اؼبنتجات خارج احملركقات، إالٌ أف ىناؾ منتجات أثبتت كفاءهتا           كبالتارل

للصادرات  المنتجات الدينامكية  ؾبموعة قبد أف.يف األسواؽ اػبارجية، كبالتارل فإف زيادة قيمة صادراهتا سيدعمها أكثر
، كالصناعات الكيميائية ةكالصناعات التعدينية كالميكانيكي، الصناعات الغذائيةيف  تًتكز احملركقات خارج اعبزائرية

 (أك الفركع)أف الصناعات ، إذ  Porterكىي نفسها الصناعات األكفأ يف اإلنتاج الوطٍت،  كىو ما أكده . كالبالستكية
 .ذات الكفاءة الداخلية من حيث اإلنتاجية كالقيمة اؼبضافة، تكوف ىي األقدر على اؼبنافسة يف األسواؽ الدكلية

ما يبلحظ من اؼبنتجات الدينامكية أف معظمها منتجات بسيطة، كال يرقى ألف يكوف منتجا اسًتاذبيا، مثل        
ما ىو الوضع بالنسبة للمحركقات، إالٌ أف ربديد اؼبنتجات السابقة لتنويع الصادرات يسمح دبعرفة الفركع اإلنتاجية اليت 

 .هبب تنميتها، كمنو تنمية اؼبنتجات اليت تنتمي للفرع كافة
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 جودة التخّصص كاألسواؽ المستهدفة: المطلب الثاني
إف ربقيق اؼبكاسب يستند إذل جودة التخٌصص، كالذم يقاس باؽبيكل التكنولوجي للصادرات، كأيضا دبدل 

كبالتارل يستلـز دعم اؼبنتجات التكنولوجية األكثر تداكال يف  (الفرع األكؿ)التوافق بُت التخٌصص اإلنتاجي كالتجارم 
يستند ضماف ربقيق اؼبكاسب أيضا إذل اختيار األسواؽ، إذ هبب . األسواؽ الدكلية ككذلك دعم الفركع األكثر كفاءة

 .(الفرع الثاني)التوجو كبو تلك اليت ربقق اؽبدؼ من التبادؿ 
 جودة تخّصص المنتجات المصدرة : الفرع األكؿ

ترتبط جودة التخٌصص دائما باحملتول التكنولوجي للمنتجات، كيعترب التخٌصص التجارم جيدا إذا اذبو ىيكل 
نقيس جودة التخٌصص أيضا من خبلؿ مدل التوافق بُت التخٌصص اإلنتاجي . الصادرات كبو اؼبنتجات التكنولوجية

 . كنركز يف التحليل على اؼبنتجات الدينامكية اليت حققت الكفاءة التجارية. كالتصديرم
إف اؼبنتجات اليت ًب استخبلصها كمنتجات : الكثافة التكنولوجية للصادرات من المنتجات الدينامكية: أكال

دينامكية تزيد أنبيتها يف عملية التصدير حسب ؿبتواىا التكنولوجي، فكلما تركزت يف فئة اؼبنتجات التكنولوجية 
 .28- 5سهل ذلك تداكؽبا يف األسواؽ الدكلية، كالتوجو كبو عدد أكرب من األسواؽ، كىذا ما يوضحو اعبدكؿ 

 :يبُت اعبدكؿ اؽبيكل التكنولوجي للمنتجات الدينامكية يف الصادرات اعبزائرية
ييظهر اؽبيكل التكنولوجي للصادرات الدينامكية اعبزائرية اذباىا كبو اؼبنتجات عالية التكنولوجية، كذلك بنسبة 

 تسيطر على تلك اؼبنتجات، الصناعات الكيميائية كاليت تعترب من اؼبنتجات األكثر تبادال %. 56قوية بلغت أكثر من 
منتجاهتا كاف أكرب من عدد  رغم أف عدد% 0.88على اؼبستول الدكرل، ك لكن ال تشكل التجهيزات كاآلالت إالٌ نسبة 

كما داـ أف اؼبنتجات من التجهيزات كاآلالت كأجزائها كانت دينامكية، فإف رفع قيمة صادراهتا . اؼبنتجات الكيميائية
كتشٌكل الشراكات األجنبية يف ؾباؿ الصناعات اؼبيكانيكية أنبية كبَتة لرفع . سيضمن بالتأكيد ربقيق مكاسب أكرب

 . اإلنتاج الوطٍت كبالتارل الصادرات، كمنها الشراكات اليت أكضحناىا يف الفصل الرابع
 تعود معظمها للصناعات الغذائية بنسبة %24.46تشكل الصادرات ضعيفة احملتول التكنولوجي نسبة 

 رغم أف اؼبنتجات الغذائية أظهرت كفاءة ذبارية على مستول األسواؽ الدكلية، فإف اؼبنتجات منخفضة %.23.055
احملتول التكنولوجي ىي أقل دينامكية يف التجارة الدكلية، كبالتارل األقل ربقيقا للمكاسب، كمع ذلك فإف معظم الدكؿ 

 .النامية تتخٌصص يف ىذه الفئة نتيجة لضعف قدراهتا التكنولوجية
 تًتكز يف اؼبعادف كمنتجاهتا             %19.2تبلغ نسبة الصادرات من اؼبنتجات متوسطة احملتول التكنولوجي 

عند دمج اؼبنتجات متوسطة كعالية . ،  بينما دل تبلغ اؼبنتجات الببلستكية كاؼبطاطية إالٌ نسبة ضعيفة جدا%19.04بػػػػػػ 
  .%74.5التكنولوجيا ضمن فئة كاحدة، تصبح  نسبة الصادرات الدينامكية منها 

إف ربليل الكفاءة التجارية للمنتجات اؼبصدرة مكنٌنا من ربديد اؼبنتجات اليت هبب الًتكيز عليها يف تنمية مزاياىا 
كدعمها كصادرات مستقبلية، كلكن يف نفس الوقت ال يبكن إغفاؿ أنبية اؼبنتجات التكنولوجية يف التجارة الدكلية، كؽبذا 

يصبح من الضركرم اختيار التخٌصص كالتوجو كبوىا حىت كإف دل  تيظهر كفاءة ذبارية حاليا، كاستهداؼ فئة اؼبنتجات 
 .متوسطة التكنولوجية، خاصة إذا كانت ذات كفاءة إنتاجية
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 الهيكل التكنولوجي للصادرات الدينامكية : 28-5الجدكؿ
 الهيكل التكنولوجي للصادرات

   %2013- 2001للفترة 

 الكثافة التكنولوجية المنتجات

23.055 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.45 
 

 

 

 

0.04 
 

 

0.88 

 :منتجات غذائية كمشركبات كالتبغ
 :القسم األكؿ

 0402، 0406. 
 : القسم الثالث

1512 ،1522 ،1515. 
 : القسم الرابع

1703 ،1701 ،1702،1704،1806 ،1904 
2009 ،2005 ،2007 ،2103 ،2106 ،2202 ،
2201 ،2403 ،1905 ،1806. 

 :النسيج كاأللبسة كاؼبنتجات اعبلدية
----- 

 :اػبشب كالورؽ كالطباعة
 :القسم التاسع

4501. 
 :القسم العاشر

4823 ،4818 ،4820. 
 :األثاث كاؼبفركشات

 :القسم العشركف
9405 ،9401. 

 :مواد البناء كالزجاج
 :القسم الثالث عشر

6809، 7007 

ا ضعيفة التكنولوجيالصادرات  
 

%24.46نسبة الصادرات ضعيفة التكنولوجيا    

0.16 
 
 

19.04 

 :منتجات من اؼبطاط كالببلستيك
 : القسم السابع

3920 ،4016. 
 : منتجات معدنية
 : القسم اػبامس

2515 ،2510 ،2501 ،2620. 
 :القسم اػبامس عشر

7209 ،7307 ،7326 ،7318 ،7403. 

 الصادرات متوسطة التكنولوجيا

 %19.2نسبة الصادرات متوسطة التكنولوجيا  

55.46 
 

 

 

0.88 
 

 :منتجات كيميائية
 :القسم السادس

 2814 ،2836 ،2844 ،2905 ،2901 ،2942 ،
3102 ،3304 ،3402. 

 :آالت كمعدات كذبهيزات
 : القسم السادس عشر

8413 ،8415 ،8421 ،8425 8471 ،8483 ،
8482 ،8409،8450  8506 ،8536 ،8548 ،
8507 8529 ،8501 ،8512 ،8503. 

 : القسم الثامن عشر
9030 ،9028 ،9025. 

 الصادرات عالية التكنولوجي

%56.34نسبة الصادرات عالية التكنولوجيا    

 ًب إعداده استنادا إذل التصنيف التكنولوجي يف اؼببحث األكؿ كالقيمة اؼبتوسطة للصادرات من اؼبنتجات الدينامكية السابقة : المصدر
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نستدؿ من خبلؿ التوافق بُت الكفاءة اإلنتاجية كالتجارية على الفركع : التوافق بين الكفاءة اإلنتاجية كالتصديرية: ثانيا
توصلنا من خبلؿ ربليل . التحويلية اليت هبب استهدافها كي تكوف منتجاهتا صادرات قوية، أم اؼبنتجات الواعدة فعبلن 

الفركع اإلنتاجية كربليل اؼبنتجات اؼبصدرة إذل ربديد األكفأ من بينها، فهل أف اؼبنتجات الدينامكية ضمن الصادرات 
تنتمي للفركع األكفأ ضمن اإلنتاج الوطٍت؟ كىل أف كل الفركع اإلنتاجية الكفؤة كانت منتجاهتا ضمن الصادرات 
 .الدينامكية؟ ألنو ييفًتض أف اؼبنتجات اليت ربقق كفاءة يف األسواؽ الدكلية ىي تلك اليت ربقق الكفاءة يف اإلنتاج

لبترب التوافق من خبلؿ  مطابقة الفركع اإلنتاجية الكفؤة كالصادرات الدينامكية، أم ؿباكلة  ربديد مدل انتماء 
قد ييظهر اعبدكؿ أف ىناؾ صادرات تنتمي إذل فركع غَت كفؤة، أك أف بعض الفركع . الصادرات الدينامكية للفركع الكفؤة

إذا انتمت معظم الصادرات الدينامكية إذل معظم الفركع الكفؤة، فإف ىنا توافقا بُت . الكفؤة ال تعترب صادراهتا دينامكية
 : 29-5كبٌلل ذلك من خبلؿ اعبدكؿ . الكفاءة اإلنتاجية كالتجارية

 :  إف تفٌحص بيانات اعبدكؿ يظهر ما يلي
كانت ؽبا صادرات دينامكية يف األسواؽ الدكلية،  كبالتارل  ( فرعا19)أف معظم الفركع ذات الكفاءة اإلنتاجية - 

إف الفركع اليت حققت توافقا أكرب، حبيث كاف ؽبا عددا كبَتا                    . حققت التوافق بُت الكفاءة اإلنتاجية كالتجارية
 (اػبمائر، القهوة كالسكاكر) ،من اؼبنتجات الدينامكية، ىي الصناعات الغذائية كخاصة فرع صناعة اؼبنتجات الغذائية

صناعة الكيمياء كالببلستيك خاصة الفرعاف صناعة الكيمياء اؼبعدنية األساسية كصناعة اؼبنتجات الكيميائية األخرل 
ككذلك الصناعات اؼبيكانيكية كالكهربائية خاصة الفركع، صناعة السلع الوسيطة اؼبعدنية، اؼبيكانيكية كالكهربائية، صناعة 

يعترب ىذا مؤشرا مهما يشجع على دعم تلك الفركع .  الدقة اؼبوجهة للتجهيزاتامنتجات التجهيزات الكهربائية، ميكانيك
داخليا، من حيث تكثيف االستثمارات فيها كتسهيل حصوؽبا على التكنولوجيا ككذلك تزكيدىا بالكفاءات البشرية 

كخصوصا ضبايتها، كأيضا دعمها خارجيا بتشجيع اؼبؤسسات الناشطة يف تلك الفركع على التصدير أكثر، من خبلؿ 
 . مساعدهتا على دراسة األسواؽ اػبارجية، كاؼبنافسُت، مطابقة منتجاهتا أكثر للمواصفات الدكلية كغَته

بُت الكفاءة اإلنتاجية  دل ربقق أمو من صادراهتا الكفاءة التجارية، كبالتارل دل ربقق التوافقىناؾ سبعة فركع كفؤة - 
، ك من بُت أسباب ذلك قلة عدد (كىي تلك اليت دل يظهر ؽبا مقابل يف الصادرات الدينامكية يف اعبدكؿ)كالتجارية، 

فصناعة مواد البناء كرغم أهنا تعترب صناعة نشطة يف السوؽ الوطنية، إالٌ أف ضعف اؼبنتجات . اؼبنتجات اؼبصدرة نفسها
إف ربقيق . اؼبصدرة،  يػيفىسر بالتوجو بشكل خاص إذل تلبية االحتياجات الوطنية اؼبتزايدة لقطاع البناء كاألشغاؿ العمومية

 . تلك الفركع للكفاءة اإلنتاجية يدفع على تشجيعها على التصدير من خبلؿ تكثيف إنتاجها
اليت كانت ؽبا صادرات دينامكية، كؽبذا فإف التحليل على  كمع ذلك فإف ىناؾ  ستة من الفركع  غَت الكفؤة- 

مستول الشعب كاؼبنتجات ىو أكثر أنبية يف ربديد اؼبنتجات الكفؤة على مستول اإلنتاج الوطٍت، منو التحليل على 
 .مستول الفركع
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 مطابقة الفركع اإلنتاجية الكفؤة للصادرات الدينامكية: 29-5الجدكؿ

 المنتجات ذات الكفاءة التصديرية الصناعات ذات الكفاءة اإلنتاجية
 المنتجات الغذائية كالمشركبات كالتبغ

  القرطم كعباد الشمس1512 البذكر 55
  اؼبشركبات غَت الكحولية58

 
 

  عصائر الفواكو كاػبضار2009
  مياه معدنية طبيعية كصناعية غازية غَت ؿببلة2201
  مياه معدنية كمياه غازية ؿببلة2202

 ----  حفظ اللحـو كاألسماؾ60
 (اخل...طبائر، بن، مربيات) منتجات غذائية 62

 
 
 

  الشكوالتو كـبضرات هبا كاكاك1806
  اؼبربيات كاؽببلـ2007
  صلصات التوابل2103
  ؿبضرات غذائية2106

  صناعة السكر كالسكريات56
 
 

  دبس ناتج عن تكرير السكر1703
  قصب السكر1701
  سكريات1702

  مشركبات كحولية57
  أعالؼ حيوانية63

---- 
---- 

 الدىوف 54
 

  بقايا كـبلفات دىنية1522
  دىوف نباتية1515

  خضر كفواكو ؿبفوظة61
 

  فواكو مصربة2005
  فواكو أخرل ؿبضرة1905

  صناعة األلباف59
 

  ألباف كمنتجات لبنية0402
  اعبُب كاللُب الرائب0406

  بدائل تبغ2403  صناعة التبغ كالكربيت53
 الخشب كاألثاث، الفلين ككرؽ الطباعة

  (فرع غير كفء) صناعة ربويل الورؽ 72
 
 

  الورؽ كالورؽ اؼبقول4823
  كرؽ اغبماـ كاؼبناديل4818
  سجبلت كدفًت الطلبيات4820

  (فرع غير كفء) صناعة األثاث 69
 

  مصابيح كأجهزة إنارة9405
  مقاعد طب األسباب كاغببلقُت كأجزائها 9401

 صناعة النسيج كالجلود
  صناعة المنتجات االستهالكية الجلدية67
 صناعة السلع االستهالكية النسيجية 65

---- 
---- 

 صناعة مواد البناء كالزجاج كالخزؼ
 منتجات من اإلسمنت 40
  صناعة مواد البناء، منتجات حمراء39
  اإلظبنت، اعبص، اعبَت37
 (فرع غير كفء) صناعة الزجاج 36

---- 
---- 
  منتجات من اعبص6809
 زجاج األماف 7007

 صناعة الكيمياء كالمطاط كالبالستيك
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  منتجات ببلستكية كسيطة47
  صناعة اؼبطاط52

  شرائط ببلستكية3920
  مواد مطاطية مربكنة4016

  أظبدة أزكتية3102  صناعة األظبدة كاؼببيدات45
  كيمياء عضوية أساسية 48
  صناعة اؼبنتجات الصيدالنية      50

  مركبات عضوية2942
  مواد التجميل3304

 { الصناعة الكيميائية اؼبعدنية األساسية44
 

                                        
 { صناعة منتجات كيميائية أخرل       51

 

  نشادر ال مائية            2814
        ـ الكربونات، األؼبونيو2836
  العناصر الكيميائية اؼبشعة 2844
  كحوالت ال دكرية          2905
  اؽبدرككربونات ال حلقية   2901
  مواد الغسيل كالتنظيف     3402

  كالكهربائية كااللكتركنيةةالصناعات التعدينية كالميكانيكي
  { التحويل األكرل للصلب كحديد الزىر             22
 {   (كفء.غ) صناعة السلع االستهبلكية اؼبعدنية  25
 {  (كفء. غ) التحويل األكرل للمواد غَت اغبديدية 23
 {                         (غير كفء) أثاث معدشل  70

 

  سبائك من غَت الصلب       7209
  أنابيب من حديد أك صلب  7307
  منتجات من حديد كصلب 7326
  مسامَت                       7318
 النحاس                           7403

 
 
 

  صناعة اآلالت كالتجهيزات الكهربائية        30
 
 
 

  بطاريات أساسية8506
  أجهزة التحويل8536
  مراكمات كهربائية8507
  مولدات كؿبركات كهربائية8501
  إضاءات كهربائية8512
  مكيفات اؽبواء8415
  أجهزة ربليل راسم الطيف9030
  عدادات الكهرباء كالغاز9028
  أجهزة قياس الرطوبة ككثافة السوائل9025
  أجهزة الطرد اؼبركزم8421
  الذاتية للمعلوماتة آالت اؼبعاجل8471

 
 

 { ميكانيكا الدقة اؼبوجهة للتجهيزات                 35
 

 { صناعة السلع الوسيطة اؼبعدنية كاؼبيكانيكية كالكهربائية 24
 

  مضخات السوائل8413
  رافعات، بكرات8425
  ؿباكر نقل اغبركة8483
  اسطوانات8482
  أجزاء ؿبركات السيارات8409
  قطع غيار األجهزة الكهربائية8529
  قطع غيار اآلالت8503
  أجزاء من اآلالت الكهربائية 8548

 .ًب إعداده باالعتماد على الفركع الكفؤة يف اؼببحث األكؿ كالصادرات الدينامكية: المصدر
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ىناؾ إذا ارتباط قوم بُت الفركع الكفؤة كالصادرات الدينامكية، فبا يعٍت أف توسيع قاعدة اإلنتاج الوطٍت كمنو 
فرغم أف اؼبؤشرات تؤكد تراجع القدرات اإلنتاجية دبا فيها . اؼبنتجات الكفؤة، سيؤدم إذل توسيع الصادرات الدينامكية

.           فًتة الدراسة، إالٌ أف التحليل كشف عن عدد من اؼبنتجات الوطنية اليت استطاعت الصمود يف األسواؽ الدكلية
إف تكثيف اإلنتاج الوطٍت سَتفع من قيمة كعدد اؼبنتجات اؼبصدرة، كبالتارل توسيع قائمة اؼبنتجات التحويلية اليت يبكن 

خاصة كأف اعبزائر ربتل ترتيبا مقبوال يف عدد منها من بُت اؼبصدرين  االعتماد عليها للمشاركة بكفاءة يف األسواؽ الدكلية،
 .العاؼبيُت

نظرا الستعماؿ نفس اؼبدخبلت )إف تركز الصادرات الكفؤة يف فركع معٌينة هبير تنمية منتجات الفرع بأكملو 
كحىت األنشطة اؼبرتبطة كالداعمة لو، ألنو ال يبكن  تنمية اؼبنتج أك ؾبموعة اؼبنتجات بشكل منعزؿ،  (كنفس التكنولوجيات

 .كالذم يؤدم إذل تشويو اعبهاز اإلنتاجي كجعلو مشتتا كغَت متكامل

 أسواؽ المنتجات الدينامكية ذات الميزة النسبية الكامنة: الفرع الثاني
إف ربديد اؼبنتجات الدينامكية ال يكفي كحده لتحقيق ىدؼ زيادة اؼبكاسب من التبادؿ، إذ هبب تعيُت األسواؽ 

 :يرتبط اختيار األسواؽ بعدة معايَت منها. اليت يبكن تأكيد اؼبكاسب فيها
كتعترب األسواؽ . األنبية النسبية لسوؽ التصدير، أم حصة السوؽ من ؾبموع الصادرات اعبزائرية من اؼبنتج- 

 ذات اغبصص األكرب ىي األىم، كلكن هبب األخذ يف االعتبار معايَت أخرل؛
 ترتيب اعبزائر من بُت اؼبنافسُت يف نفس السوؽ؛- 
معدؿ مبو صادرات اعبزائر إذل السوؽ مقارنةن دبعدؿ مبو كاردات السوؽ من العادل، فإذا كاف معدؿ مبو صادرات - 

 اعبزائر ىو أكرب فإهنا تعترب سوقا كاعدة، كيبكن توسيع الصادرات إليها؛
حصة السوؽ من الواردات العاؼبية، فإذا كاف للسوؽ حصة مهمة من الواردات العاؼبية، يعٍت أهنا قادرة على - 

 استيعاب عدد كبَت من اؼبوردين كمنو يبكن توسيع الصادرات إليها؛
التعريفة اعبمركية اليت تفرضها السوؽ على اعبزائر، حيث سبثل تكلفة إضافية كلما كانت مرتفعة، كمنو ًب اختيار - 

أسواؽ التصدير حسب اؼبعايَت السابقة، لتحديد األسواؽ اؼبهمة بالنسبة للمنتجات الدينامكية، ذات اؼبيزة النسبية 
 . اؼبوارل30-5حسب ما يوضحو اعبدكؿ  الكامنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . كاليت ىي بُت قوسُتًب إدراجها فقط بالنسبة لؤلسواؽ اليت توفرت عنها اؼبعلومات  


 .نظرا لصعوبة إدراج صبيع اؼبنتجات الدينامكية اقتصرنا التحليل فقط على اؼبنتجات الدينامكية ذات اؼبيزة النسبية الكامنة  
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 أسواؽ التصدير المهمة للمنتجات الدينامكية ذات الميزة النسبية الكامنة: 30-5الجدكؿ
أسواؽ التصدير  المنتج

2012 
 النسبية  أىميتها

في الصادرات 
 الجزائرية

معدؿ نمو صادرات 
الجزائر إلى السوؽ 

2008-2012 

معدؿ نمو كاردات 
السوؽ من العالم 

2008-2012 

التعريفة التي تفرضها 
 السوؽ على الجزائر

2012 

 التي يمكن توسيع الصادرات األسواؽ
  الجمركية حسب التعريفةإليها

 2012لسنة 
  (5)  اؼبرتبةالسعودية  1512

 (5) اإلمارات العربية
 (7)لبناف 

 -النيجر 
 (4)الكويت 

 (3)قطر 
 (6)البحرين 

38.4 
23.4 
16.2 
13.1 

52 
31 

0.7 

11 (2011) 
33 (2011) 
27 -(2011) 
24 (2011) 

--- -
43 -(2011) 
55 -

19 (1.1%) 
1 

26 
106 

---- 
4 -
7 -

0 
0 

7.9 
19.7 

0 
0 
0 

  الدكؿ العربية ماعدا مصركل 0%
 كلبناف

1.64 % .  
  األكركبيةكل الدكؿ  [5.0[

كرغم أهنا  القريبة اإلفريقيةأما الدكؿ 
فهي تفرض توفر مزايا القرب اعبغرايف 

  %15منمعدالت أكرب 
 كل الدكؿ العربية ماعدا مصر  %0  % 33.9 (2.3 ) -12 6 %100  (8)ىولندا  1522

إيراف  [5.0[ 2%
 أكثر األكركبيةالدكؿ  معظم  30%
 . اإلفريقية الدكؿ  10%

 (8)السنغاؿ  1515
 (39)ركسيا 
 (2)مارل 

 (12)الكامركف 
 (60)فرنسا 
 (7)النيجر 

57.1 
16.7 
11.9 

7.1 
4.8 
4.8 

38 
7 

27 
32 

7 
--- 

2 -
20 

3 
4 
9 
 -

14.6 
3.8 

14.6 
29.7 

2.3 
14.6 

 كل الدكؿ العربية ماعدا مصر 0%
 األردف% 14.67 كتونس4.87%

11%  
 كركسيا أما األكركبيةكل الدكؿ  [5.0[

 القريبة فهي تفرض اإلفريقيةالدكؿ 
 %10معدالت أكرب من 

 (7)اسبانيا  1703
 (18)بريطانيا 
 (8)ايطاليا 
 (9)فرنسا 
 (18)ىولندا 

35.8 
29 

20.3 
14.6 

0.3 

35 -
142 

--- 
--- 

59 -

9- (3.3) 
2  (10) 
--- 
--- 
0  (6.4) 

2.7 
2.7 
2.7 
2.7 
2.7 

 كل الدكؿ العربية ماعدا مصر 0%
 إفريقياجنوب إفريقيا  كدكؿ  10%

  %8.68 األردف
 األكركبيةكل الدكؿ  [5.0[

 (20)ليبيا  2009
 (22)النيجر 
 (10)تونس 
 (48)كندا 
 (19) األردف
 (11)مارل 

 (79)فرنسا 
 (7)تشاد 

 (61)بريطانيا 
 (28)السنغاؿ 

37.2 
21 

13.5 
8.9 
7.1 
3.8 
3.6 
2.8 
1.6 
0.6 

89 
103 

--- 
96 

--- 
--- 

38 -
--- 
--- 

14 -

12 
11 

--- 
4 (4.6) 
--- 
--- 
2 (7.69) 
--- 
--- 

16 

0 
20 

0 
2.1 
11 
20 

16.8 
30 

16.8 
20 

 رمصكل الدكؿ العربية ماعدا 0%
 %10.14 األردف ،17.89%

  ، اسًتاليا،فقط كندا [5.0[ 
  األكركبيةالدكؿ  19%
  القريبة   الدكؿ اإلفريقية 20%

 (11) تونس 2005
 (62) كندا
 (52) فرنسا

81 
19 

4.8 

--- 
60 
13 -

--- 
8 (3.4) 
1- (8.1) 

98.2 
5.4 
1.1 

 كل الدكؿ العربية ماعدا تونس 0%
  %23.63  األردف ،%19.9 كمصر

،كندا  األكركبيةكل الدكؿ  [5.0[
 %20 القريبة اإلفريقية الدكؿ

 (65)كندا  2103
 (52) فرنسا

86.2 
10.3 

127(2011/12 
82 -(2011-

2012) 

8 
5 

8.4 
0 

 %20 الدكؿ العربية ماعدا مصر 0%
   %15.74 األردف %59.01تونس 

 األكركبيةكل الدكؿ % 0
 اإلفريقية الدكؿ 20% 
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 (3) غينيا 2202
 (13) غانا

 (179) ىولندا
 (1) ليبَتيا

 (1) سَتاليوف
 (20) فرنسا

 (20) اسبانيا
 (1) غامبيا

 (3) كنست
 (12) النيجر
 (35) كندا

 (30) بلجيكا

46.8 
14 

6.6 
6.5 

6 
5.1 

5 
3.4 
1.2 

1 
0.6 
0.2 

18 
12 -

163 
9- 
8 -

16 -
6 -
2 -
--- 
--- 

22 
54 

27 
31 

0 (4.6) 
5 
2 
1 -
4 

11 
--- 
--- 
8 (4.8) 
6 (4.8) 

20 
20 

3 
20.2 

30 
3 
3 

20 
150 

20 
24.3 

3 

 ماعدا تونس   كل الدكؿ العربية0%
 األردف  ،%30مصر  ،43%

26.82% 
الدكؿ األكركبية، كل الدكؿ  [5.0[

  %20 اجملاكرة اإلفريقية
  

2403 
 
 
 
 

كندا 
تركيا 
أؼبانيا 

اؼبغرب 
اليوناف 

 

81.8 
7.3 
5.5 
3.6 
1.8 

9 
--- 
--- 
--- 
--- 

3 
--- 
--- 
--- 
--- 

5.5 
31.8 

0 
0 
0 

 كل الدكؿ العربية ماعدا تونس 0%
 األردف ،%39.87 مصر 43%

 األكربيةالدكؿ % 0 48.43%
  اإلفريقيةالدكؿ  % 19.03 

بولونيا  2510
أككرانيا 
الربازيل 
ىولندا 
فرنسا 
اؽبند 

ايطاليا 
اسبانيا 
كركاتيا 
بلجيكا 
سلوفينيا 

 األكرغوام
اليوناف 

34.8 
10.7 

8.7 
7.7 
7.6 

7 
5.8 
4.2 
3.2 
3.1 
1.8 
1.8 
1.6 

7.5(2011-12) 
83  
11 -
12 
16 
30 -
47 
26 
27 -(2011) 
28 

1000 (2011) 
138 

39(2011) 

4 
10 

1 (4) 
1- (2.1) 
3 

20 ( 34.8) 
2 

24 -
43 -

3 -
8 -

12 
11 -

0 
2 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 كل الدكؿ العربية ماعدا تونس 0%
  كندا  ،األكركبيةالدكؿ  [5.0[  10%

 موريتانيا،) ككذلك بعض  الدكؿ اإلفريقية
الساحل  السنغاؿ، ،ا نيجَتمالنيجر، مارل،
 .ركسيا بوركينافاسو ،سَتاليوف، العاج،

2814 
 

اسبانيا 
فرنسا 

الربتغاؿ 
اؼبغرب 
النركيج 
أؼبانيا 

ايطاليا 
السويد 

54.1 
18.8 
11.9 

8.4 
2.9 
2.7 
0.5 
0.3 

23 
4 

56 
69 
26 
48 -
26 -
47 -

15 (2.3) 
6 

54 
37 (3.6) 
24 (2.4) 

2 
10 -

6 -

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 كل الدكؿ العربية ماعدا تونس 0%
9.93%  ، 

، كبعض  كندااألكركبية،كل الدكؿ % 0
الدكؿ اإلفريقية منها جنوب إفريقيا، 

ناميبيا،  بوتسوانا، زامبيا، تنزانيا، كينيا، 
 .أكغندا

 اجملاكرة   اإلفريقيةكل الدكؿ  [5.0[

ايطاليا  2905
اسبانيا 
اليوناف 

سلوفينيا 
مالطا 
تركيا 

48 
34.2 

7.8 
5.8 
3.8 
0.4 

15 
36 
59- (2011) 

--- 
1 

72 -

4 (2.5) 
2 (1.4) 
2 -
--- 
1 

11 

0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
2.1 

 كل الدكؿ العربية ماعدا تونس 0%
9.93%. 

  األكربيةكل الدكؿ % 0
 كل الدكؿ  األردف،مصر، [5.0[

 اجملاكرة ،كندا  اإلفريقية
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  كل الدكؿ العربية ماعدا تونس ، %0 10 -4 47 100تونس  2901
 ،كندا األكركبيةكل الدكؿ كذلك 

 اإلفريقيةالدكؿ  ،األردفمصر  [5.0[
اجملاكرة  

تركيا  3102
اسبانيا 

90.1 
9.9 

207 (2011) 
7- 

0 ( 2.6) 
3 (1.5) 

6.5 
0 

 األكركبية كل الدكؿ العربية ك0%
 إفريقيا اجملاكرة ،كندا كدكؿ كاإلفريقية
، بوتسوانا،ناميبيا إفريقياجنوب ) اعبنونية

)  
تونس  3814

تركيا 
77.9 
21.9 

162 
--- 

15 
--- 

10 
0 

 كل الدكؿ العربية ماعدا تونس 0%
 %13.25 كاألردف

تركيا   ،األكركبيةكل الدكؿ  كندا،% 0 
 إفريقياكدكؿ  السوداف، مصر، [5.0[

 .اعبنوبية
  اجملاكرة اإلفريقية  الدكؿ10% 

النيجر  3920
تونس 

الكامركف 
 األخضر الرأس

اؼبغرب 
فرنسا 
أؼبانيا 

38.8 
30.4 

21 
5.1 
4.3 
0.3 
0.1 

--- 
6 -

71 
--- 
--- 
--- 
--- 

--- 
1 

10 
--- 
--- 
--- 
--- 

10 
27 
10 
20 

0 
0 
0 

كل الدكؿ العربية ماعدا تونس % 0
الدكؿ  كذلك  ،%5.85كمصر 

كندا ك األكركبية
، ، أككرانيا، تركيا األردف[5.0[
 اجملاكرة،  اإلفريقية الدكؿ 10% 

4501 
 

الربتغاؿ 
اسبانيا 

اؽبند 
الصُت 
فرنسا  

56.7 
24.1 

15 
3.7 
0.5 

35 
115 

21 
--- 

52- 

9  
 1   (14.49) 

12      (1.9) 
-    --(4.5) 
1- (3.7)       

0 
0 

10 
0.7 

0 

 كل الدكؿ العربية ماعدا تونس 0%
دكؿ    ،كندا،األكركبية كل الدكؿ 10%

 اعبنوبية  إفريقيا
 اإلفريقيةالدكؿ  ، األردفمصر، [5.0[

اجملاكرة  
 

 أنغوال 4820
اؼبغرب 

49.1 
49.1 

--- 
333 (2011) 

--- 
12 

15 
0 

 كل الدكؿ العربية ،ماعدا تونس 0%
 ألردف،%23.96مصر،43%

24.06% 
كندا األكركبية، كل الدكؿ % 0

  اجملاكرةاإلفريقية الدكؿ 20%
تونس  4823

السعودية 
الصُت 
 أنغوال
فرنسا 

السنغاؿ 

44.7 
33.3 
19.9 

1.1 
0.3 
0.3 

29 -(2011) 
30 (2011) 
 -
0 (2011) 

27 -
30 -

18 
16 

- --(2.7) 
25 

0  (3.7) 
11 

39.7 
0 

7.5 
15 

0 
18.4 

 تونس   كل الدكؿ العربية ماعدا 0%
 %9.94 ، األردف %9.88مصر 

 ،كندا  األكركبيةكل الدكؿ % 0
 اعبنوبية  إفريقيادكؿ  [5.0[

 اجملاكرة  اإلفريقية الدكؿ 18.45%

 (2013)السعودية  4818
 

100 
 

92 
 

20 
 

0 
 

  كل الدكؿ العربية ماعدا تونس0%
  %17.17 األردف ،%28.25مصر ك
  . ،كندااألكركبيةلدكؿ ا% 0 
اسًتاليا كالدكؿ اآلسيوية  [5.0[

 اجملاكرة  اإلفريقيةالدكؿ  % 20
ليبيا  6809

مصر 
28 

18.3 
307 (2011) 

45 
10 -

4 
0 

10 
كل الدكؿ العربية ماعدا تونس  0%
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 إفريقياجنوب 
تونس 
 أنغوال

نيجَتيا 
اؼبغرب 

غانا 

14.4 
13.1 
21.1 

5.3 
3.7 
3.4 

60 (2011) 
111 (2011) 

5 
3- 

238 (2011) 
210 

39 
18 

5 
0 
3 

31 

15 
43 
30 
20 

0 
10 

كل ،%30 ألردفا،%10،مصر 
. األكركبيةالدكؿ 

كندا ،اسًتاليا كالدكؿ اآلسيوية   [5.0[
 اجملاكرة  اإلفريقيةالدكؿ    % 20

تونس  7307
 األمريكية.ـ.ك

فرنسا 
بريطانيا 

61.7 
29.1 

4.1 
3.9 

10650(2011) 
73 

 8  (2011) 
3 -

3 -
11 (12.7) 
1- (2.8) 
0 (2.8) 

19 
0.5 

0 
0 

  كل الدكؿ العربية ماعدا تونس،0%
 .%27.02  األردف،%14.58مصر 

  . ااألكركبية، كندكل الدكؿ % 0
اسًتاليا ػأمريكا   [5.0[

  اجملاكرة اإلفريقيةالدكؿ  % 19.7
ـ أمريكية .ك 8413

كندا 
ايطاليا 

98.4 
0.9 
0.3 

128 
0.87 
0.29 

14 (15.5) 
14 (5) 
2- (2.2) 

0 
0 
0 

 كل الدكؿ العربية ماعدا تونس 0%
  ،%9.34 مصر ،17.75%

  %6.65 األردف
أمريكا % 0
زامبيا  ، أنغوالدكؿ افريقية، ، [5.0[

 اجملاكرة اإلفريقية كينيا ،الدكؿ تنزانيا
7.37. %  

موريتانيا  8421
مارل 

تونس 
ايطاليا 
 السنغاؿ
فرنسا 

39.4 
36.5 
16.1 

5 
2.2 
0.7 

119 
123 

85 
--- 
--- 

36 -

39 
16 

5 
 -
 -
1 

5.4 
5.1 
10 

0 
5.1 

0 

 كل الدكؿ العربية ماعدا تونس 0%
 ، %13.89 األردف ،%9.43،مصر 

كندا  األكركبية،كل الدكؿ % 0
  اإلفريقيةالدكؿ  [5.0[

 كل الدكؿ العربية ماعدا تونس %0 21.4 6 56 100 األردف 8415
 األردف %28.61مصر ، 39.40%
  كندااألكركبية كل الدكؿ ،19.62%

 أنغوال،  [5.0[
.   اجملاكرةاإلفريقية الدكؿ 18.87%

 كل الدكؿ العربية ماعدا تونس %0 0 15.47 (2011) -25 100الواليات اؼبتحدة  8425
  %11.63 األردف ،10.08%

 ككندا األكركبية كل الدكؿ 0%
 اجملاكرة اإلفريقيةالدكؿ  مصر، [5.0[

 جنوب ،،الكونغواإلفريقيةكمعظم الدكؿ 
 ،ناميبيا  أنغوال ،إفريقيا

فرنسا  8506
الواليات اؼبتحدة 

99 
1 

307 
0.98 

4- (3) 
1 (8.1) 

0 
0 

 كل الدكؿ العربية ماعدا تونس 0%
، األردف %29.34  مصر، 42.57%
29.51.%  

ة يبكركألكل الدكؿ ا0%
كندا ،أنغوال،  [5.0[

 %19.97 اجملاكرة اإلفريقيةالدكؿ 
البنُت  8536

الكامركف 
فاسو  بوركينا

موريتانيا 

43.2 
14 
14 

7.7 

172(2011) 
19(2011) 
50 
60 

5 
3 -
6 -

17 -

20 
20 
20 
20 

  كل الدكؿ العربية ماعدا تونس،0%
، %6.84 األردف

 ككندا األكركبيةكل الدكؿ % 0
كالواليات اؼبتحدة  
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مارل 
تونس 

الواليات اؼبتحدة 
النيجر 
فرنسا 

الباكستاف 

6.6 
6.6 
3.7 
2.2 
1.1 
0.4 

--- 
45 -(2011) 
49 
17 -
46 -

--- 

--- 
6 
8 (10) 

55 
3 (3.3) 
--- 

20 
35.6 

0 
20 

0 
14.9 

 اعبنوبية إفريقيامصر كدكؿ  [5.0[
  اجملاكرة اإلفريقيةالدكؿ  % 20 

اؼبغرب  9028
الساحل العاج 

81.2 
18.7 

809(2011) 6 
--- 

0 
9.4 

 كل الدكؿ العربية ماعدا تونس 0%
.  %22.83 ، األردف18.24%

 ككندا كالواليات األكركبيةكل الدكؿ 0%
اؼبتحدة  

 اعبنوبية  إفريقيامصر كدكؿ  [5.0[
 ، اجملاكرةاإلفريقية الدكؿ 9.41%

 .%12.47موريتانيا 
الواليات اؼبتحدة  9025

فرنسا 
88.5 
11.5 

93 
12 

10 
5 

0 
0 

 كل الدكؿ العربية ماعدا تونس 0%
  %10.25 األردف ،9.96%

 ،كندا،  األكركبيةالدكؿ% 0
لواليات اؼبتحدة  ا
 اجملاكرة اإلفريقيةالدكؿ  مصر، [5.0[

 أنغوال ،الكونغوكدكؿ افريقية أخرل ،
،زمبابوم  

تونس  9405
اؼبغرب 
لبناف 

59.87 
33.9 

5.5 

11 
82 -(2011) 
15 

 

6 
7 -
8 

42.5 
18.7 

0 

  كل الدكؿ العربية ماعدا تونس،0%
 . %25.47 كمصر األردف

 كالواليات األكركبيةكل الدكؿ % 0
كندا ،الصُت كاسًتاليا  [5.0[. اؼبتحدة 

 معظم الدكؿ تفرضكدكؿ آسيا ك 
 معدالت مرتفعة أكثر من األخرل

 . %20من  أكثر حىت ك 15%

          http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx، ًب ذبميعو من بيانات مركز التجارة الدكلية: المصدر
                                            

، كقد شٌكلت األسواؽ (سوؽ-منتج)ظبح ربليل اعبدكؿ بتحديد األسواؽ اؼبهمة بالنسبة لكل منتج، أم التوليفة 
إف معرفة األسواؽ الواعدة تعترب خطوة . كاألكركبية كبعض األسواؽ اإلفريقية منفذا مهما للصادرات اعبزائرية الفعلية العربية

مهمة بعد ربديد اؼبنتجات، ففي دراسة للمنتدل االقتصادم العاؼبي حوؿ العوائق اليت يواجهها اؼبصدركف اعبزائريوف يأٌب 
اعبهل باألسواؽ الواعدة يف اؼبرتبة األكذل، كما تعترب ثقل اإلجراءات عند اغبدكد اعبمركية كمتطلبات مطابقة اؼبعايَت التقنية 

   1.من بُت أىم العوائق
ربتل اعبزائر مكانة مهمة بُت اؼبنافسُت يف العديد من اؼبنتجات كاألسواؽ اليت تعترب ذات أنبية بالنسبة       

          %38.4 فهي يف اؼبرتبة اػبامسة يف السوؽ السعودية اليت تستقبل 1512للصادرات اعبزائرية، فبالنسبة للمنتج 
كتعترب اعبزائر  ،%23.4من صادرات اعبزائر من ىذا اؼبنتج، كما ربتل نفس اؼبرتبة يف سوؽ اإلمارات اليت تستقطب 

 كقبد أف ؽبا كضعية مهمة يف كل أسواؽ ىذا ،%3.1مع أهنا ال تصدر ؽبا إالٌ  (اؼبرتبة الثالثة)منافسا مهما يف سوؽ قطر 
 ربتل 1515 سبثل اعبزائر ثامن مورد للسوؽ اؽبولندية اليت توجو ؽبا كل الصادرات، يف اؼبنتج 1522بالنسبة للمنتج . اؼبنتج

                                                           
1
 - WEF (2014) : The global enabling trade  Report. p.52. 

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx
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اعبزائر اؼبرتبة الثانية بالنسبة ؼبارل كالثامنة بالنسبة للسنغاؿ، كتعترب اؼبورد السابع السبانيا كالثامن إليطاليا كالتاسع لفرنسا     
، كربتل مراتب مقبولة       2202، كما تعترب اعبزائر أكؿ مورد لغامبيا، كثالث مورد لغينيا كتونس يف اؼبنتج 1703يف اؼبنتج 

 . يف باقي األسواؽ بالنظر إذل اؼبنافسة الشديدة كإذل ضعف قيمة الصادرات من تلك اؼبنتجات
تنمو الصادرات اعبزائرية يف كثَت من األسواؽ دبعدالت موجبة، كأعلى من معدؿ مبو كاردات تلك األسواؽ          

 بينما بلغ معدؿ %33 كبو اإلمارات كاف 1512من العادل، كمثاؿ على ذلك، فإف معدؿ مبو صادرات اعبزائر يف اؼبنتج 
 كىذا يعٍت أف اعبزائر تعزز من مكانتها يف ىذه ،%1مبو كاردات اإلمارات من باقي دكؿ العادل من نفس اؼبنتج  فقط 

ىناؾ الكثَت من ىذه اؼبنتجات اليت تتمتع هبذه الوضعية مثل . السوؽ، كمنو تعترب اإلمارات سوقا مهمة يف ىذا اؼبنتج
 (%3 ،%27)، كمارل (%2 -،%38) بالنسبة للسنغاؿ 1515، اؼبنتج (%12 -،%6) بالنسبة ؽبولندا 1522اؼبنتج 

 (%12 ،%89) بالنسبة لليبيا 2009، اؼبنتج (%2 ،%142) بالنسبة لربيطانيا 1703، اؼبنتج (%4، %32)كالكامركف 
 بالنسبة 2202، اؼبنتج (%8 ،%60) بالنسبة لكندا 2005، اؼبنتج (%4 ،%96) ككندا (%11 ،%103)كالنيجر 
كذلك بولونيا، أككرانيا ىولندا  (%3، %16) بالنسبة لفرنسا 2510، ككندا كبلجيكا، اؼبنتج (%0 ،%163)ؽبولندا 

إف اغبفاظ . ، كتتمتع بوضعية فباثلة العديد من اؼبنتجات(%14 ،%128) بالنسبة ألمريكا 8413إيطاليا،اسبانيا،  اؼبنتج 
كبَتة يف ترقية اؼبنتج الوطٍت كزيادة قيمة  على ىذه الوضعية كاالستفادة من الفرص اؼبتاحة يف تلك األسواؽ يستلـز جهودا

من الطلب العاؼبي % 1.1الصادرات كبوىا، خاصة إذا كانت سبثل نسبة مهمة من الطلب العاؼبي، حيث سبثل السعودية 
 1703 من الطلب العاؼبي على اؼبنتج %10، كتشكل بريطانيا 1522من اؼبنتج % 2.3، كسبثل ىولندا 1512يف اؼبنتج 

  2202 على اؼبنتج %4.8 ك،%3.4، 2005 ، كيبثل طلبها على اؼبنتج %4.6، 2009كما يبلغ طلب كندا من اؼبنتج 
، كغَتىا من األسواؽ اليت سبنح فرص زيادة الصادرات 4501من الطلب العاؼبي على اؼبنتج % 57.3كيبثل طلب الربتغاؿ 

 . كبوىا

إف ما يشٌكل عائقا على التصدير يف كثَت من أسواؽ التصدير، ىو ارتفاع تعريفاهتا اعبمركية اليت تفرضها على 
أكرب التعريفات، كمع - كاليت تشكل ميزة القرب اعبغرايف- اعبزائر،  إذ تفرض األسواؽ اإلفريقية اجملاكرة كالقريبة من اعبزائر

يعٍت ذلك أف زبفيض تلك التعريفات سيساىم يف زيادة الصادرات . ذلك ربقق معها اعبزائر األرباح يف منتجات معينة
يف اؼبقابل ال تفرض األسواؽ العربية أم . كىنا تصبح االتفاقيات الثنائية مهمة لبلستفادة من مكاسب ك كضعيات ؿبددة

ما عدا يف بعض اؼبنتجات بالنسبة لؤلردف  (يف إطار منطقة التجارة اغبرة العربية الكربل)تعريفة على الواردات من اعبزائر 
بُت ىذه األخَتة كاعبزائر الذم دخل حيز التنفيذ              1"االتفاؽ التجارم التفاضلي"كمصر كخاصة تونس، كلكن بعد 

 كما تعترب معظم تعريفات أسواؽ ،%0 ستنخفض التعريفات السابقة يف كثَت من اؼبنتجات لتصبح 2015مارس يف 
 . كلكن بشركط أكثر صعوبة (مع االستثناءات اليت ظهرت يف اعبدكؿ)اإلرباد األكركيب ضعيفة 

رغم سيطرة صادرات احملركقات، إالٌ التحليل اؼبفصل للمنتجات اؼبصدرة من حيث الكفاءة ظبح  بتحديد 
اؼبنتجات الدينامكية يف الصادرات الوطنية خارجها، فالدراسة أكضحت أف ىناؾ الكثَت من اؼبنتجات اليت كانت ضمن 

 . الفركع الكفؤة، كىذا ما يسهل استهداؼ الفركع كاؼبنتجات اليت هبب تنمية مزاياىا التنافسية
 
 

                                                           
1
 .يف إطار تقييم حصيلة االتفاؽ، على موقع الوزارة 2014سبتمرب  22/23بياف كزارة التجارة يف -  
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: خلضة اًفطي

هخاحِة  ن ضؼف املؤرشاث اًلكَة ال   املسامهة يف اًلمية املضافة ال حٌلًَة، املسامهة يف اًياجت احملًل ال حٌليل)ا 

ا ة  (وغرُي  وسدٌج بأهَ ل ميىن ًخكل جتؼَيا ،ًلعاع اًطياػاث اًخحوًََة (هتاضؼف كميو ، اًطادراثكةّل ثيوّع)واًخطدًٍر

 رمغ حصة ُذا . ًلكذطاد اجلزائري يف الاكذطاد اًؼامليءاًطياػاث، يف ظي ال ماكهَاث احلاًَة، بأن ثضمن اهدماح نف

ىل حتسني اًوضع،الاس خًذاح ّل بأهَ ل ميىن اًخوكف غيد ُذٍ اًيدِجة، لأن ذكل ًؼين اًدسَمي هبا ومٌَ ػدم اًسؼي ا  .  ا 

هخاحِاًخعَة حتسني وضع اًطياػاث اًخحوًََة   جلؼَِا بأنرث كدرت ػىل حتلِق الاهدماح يف الاكذطاد وثطدٍراي، ا 

ذ جية  ػدم الأخذ ابملؤرشاث اًلكَة، ،اًؼاملي اًححر يف املؤرشاث اجلزئَة اًيت جشلّك هخاجئِا هلعة اهعلق من بأخي ا 

. ثلوًة اًطياػاث اًخحوًََة ومٌَ اًطادراث املرثحعة هبا

ن الاغامتد ػىل املؤرشاث املفّطةل يف اًححر غن امليخجاث اًيت جية حمنَة مزاايُا اًخيافس َة  مىٌّيا من حتدًد ،ا 

َميخجاث املطدرت الأوىل  هخاحِة ٌو تدمنَة وثلوًة ما يه ثكل امليخجاث، وذكل من خلل وضع ثطيَف وحرثُة ٌَفروع ال 

ىل. مزاايُا اًخيافس َة هخاحِة ا  اًىميَائَة واًطياػاث مواد اًحياء  وضياػاث  اًطياػاث اًغذائَة،ثًمتي اًفروع الأنرث نفاءت ا 

ة نٌل ىل اًطياػاث ثًمتي امليخجاث الأنرث نفاءت ثطدًٍر .   املَاكهَىِة واًىِرابئَة واًطياػاث اًىميَائَةاًطياػاثو اًغذائَة ا 

ذا ما ثخعَحَ نفاءت وثؼخرب ثكل اًيدِجة خد هممة  ة، ُو هخاحِة واًخطدًٍر ثؤند ػىل بأن  ُياك ثوافلا تني اًىفاءت ال 

هخايج واًخطدٍري ُو يف امليخجاث ضؼَفة احملخوى  بأنمع. الاهدماح يف الاكذطاد اًؼاملي  ادلراسة بأظِرث بأن اًخوّخَ ال 

ّل بأن وس حة امليخجاث مذوسعة وػاًَة اًخىٌوًوحِا جشّجع ابًًس حة ًواكع دوةل انمِةاًخىٌوًويج، ويه هدِجة مذوكؼة   ، ا 

  .ػىل الاسدامثر فهيا

ن ارثحاط اًطادراث ال حٌلًَة ابلأسواق الأوروتَة، ل ًؼين بأهنا بأًضا الأمه يف اًطادراث من غري احملروكاث، فَلد  ا 

و ما بأندٍ بأًضا  لِة واًؼرتَة، ُو فًر بأوحض خدول حتََي الأسواق اًواػدت ابًًس حة ٌَميخجاث ادلًيامىِة بأمهَة الأسواق ال 

 . ثياكص بأمهَة الأسواق الأوروتَة ابًًس حة ٌَطادراث غري اًيفعَة يف اًفطي اًثاًر
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 :خلضة اجلزء اًثاين

هخاخا وثطدٍرا، من خلل ضؼف مسامهة اًلعاع اًخحوًًلًلد تًَّت ادلراسة           ػدم ثيوّع الاكذطاد اجلزائري ا 

يف اًلمية املضافة اًطياغَة، ونذكل ضؼف مسامهخَ يف اًطادراث خارح احملروكاث، واهؼىس ذكل سَحا ػىل ثيافس َة 

 .  الاكذطاد اجلزائري غرتَا وػاملَا

ن اًيخاجئ اًسَحَة ٌَلعاع اًخحوًًل حؼَت ماكسة اثفاق اًرشانة مع الاحتاد الأورويب ضؼَفة، فداًرمغ            ا 

ّل بأن هطُة املياظق الأخرى اكن بأنرب ن اثفاق اًرشانة        . من ارثفاع كمية اًطادراث خارح احملروكاث حنو دول ال حتاد، ا  ا 

مل حيّسن من مسامهة الأوشعة مذوسعة وػاًَة اًخىٌوًوحِا سواء يف اًطادراث اًطياغَة بأو يف اًلمية املضافة اًطياغَة   

َي املؤسساث اًطياغَة ظار . بأو يف اًياجت احملًل ال حٌليل، مع بأن الثفاق مشي خاهة ثبُأ ثواخَ اجلزائر حتدايث بأنرب يف ا 

ن رشوط الاهضٌلم بأضححت  هخايج، فا  ىل اًخبأزرياث ػىل اًلعاع ال  ىل امليظمة اًؼاملَة ٌَخجارت، فدال ضافة ا  سؼهيا ًلهضٌلم ا 

ذ لكٌل ثلّدمت املفاوضاث ُظَة من اجلزائر ثلدمي ثيازلث بأنرب، ىل ػدم  غري واّضة وغري حمّددت، ا  ذا ما ًؤدي ا  ُو

ة، الاسدامثر الأحٌيب وفذح  الاًزتام اًخوازن تني الاًزتاماث واحللوق، خاضة يف ظي ابثفاكِاث حٌلًة حلوق املَىِة اًفىًر

َة  .  اًطفلاث اًؼمومِة ٌَميافسة ادلًو

َة  ن حتلِق الاهدماح اًىفء ًلكذطاد اجلزائري يف الاكذطاد اًؼاملي، والاس خفادت من فرص اجساع اًسوق ادلًو ا 

ىل حمنَة وتياء اًلدراث اًخيافس َة ن حتََي . ًخعَة حمنَة املزااي اًخيافس َة ٌَميخجاث املطدرت وثيوًؼِا، واذلي ٌسدٌد ا  ا 

مدى ثعور تياء ثكل اًلدراث من حِر اًس َاساث واملؤرشاث، بأظِر بأن اجلزائر، ومٌذ اس خللًِا اًس َايس،  بأرادث 

 .تياء اكذطاد ضياغي وجممتع مدين ػىل املؼرفة

ىل ورش اًخؼَمي واملؼرفة وحىوٍن املوارد اًخرشًة، خاضة املخخّططة مهنا، نٌل   وضؼت اجلزائر هظاما ثؼَميَا هيدف ا 

ضلحاث ًخحسني هوغَة اًخؼَمي واًخىوٍن دًّت املؤرشاث املدروسة ػىل بأن ُياك ثعّورا            . شِد هظام اًخؼَمي ػدت ا 

و ما بأندثَ وس حة اًدشغَي اًضؼَفة             هخايج اكن ضؼَفا، ُو ّل بأهنا حمثَهنا يف اًلعاع ال  يف كدراث ربأس املال اًخرشي، ا 

رمست اجلزائر س َاسة ٌَخمنَة اًخىٌوًوحِة، اغمتدث يف تداًة فرتت اًخطيَع . تني حامًل اًشِاداث، خاضة اجلامؼَة مهنا

مع تداًة الأًفِيَاث ُبغخرب الاسدامثر الأحٌيب املحارش . ػىل الاس خرياد املىثف ٌَخجِزياث، والاس خؼاهة ابخلرباث الأحٌحَة

ضافِة ًلس خفادت من اًخىٌوًوحِة الأحٌحَة، نٌل معَت اجلزائر ػىل حمنَة اًلدراث اًخىٌوًوحِة اذلاثَة، وذكل  وس َةل ا 

هخايج حنو اًححر واًخعوٍر، وثبأند ذكل بأنرث من خلل اًلاهون   اذلي حاول وضع 11-98تخوحَِ اجلامؼة واًلعاع ال 

ظار مذاكمي ٌَححر واًخعوٍر اًخىٌوًويج من خلل حتََي املؤرشاث اخملخَفة اثضح بأن ُياك ثعّورا يف اًلدراث . ا 

هخاحِة ٌَلعاع اًطياغي، فلد لحظيا ثعّورُا غيدما اكهت ُياك رؤًة ظوًةل الأخي . اًخىٌوًوحِة بأما ابًًس حة ٌَلدراث ال 

سرتاجتَة، بأما غيدما ختَّت اجلزائر غن ثكل اًرؤًة، وبأضحح اًلعاع اًطياغي  ٌَخمنَة اًطياغَة، واس هتداف كعاػاث ا 

ؼين ذكل بأهَ ل ميىن حمثني ثعّور اًلدراث اًخرشًة  ٌُسرير ثس َاساث ظرفِة غري مس خلرت، حراحؼت ثكل اًلدراث، ًو

هخاحِة  . واًخىٌوًوحِة يف ظي حراحع اًلدراث ال 

ا، ميىن حمنَة مزاايُا  ن ُياك مٌخجاث بأظِرث نفاءت بأنرث من غرُي هخاحِة، فا  رمغ ضؼف اًلدراث ال 

وحِة املخوفرت ََة من خلل . اًخيافس َة ابس خغلل اًىفاءاث واًخرشًة واًخىًٌو غيد دراسة نفاءت اًطياػاث اًخحًو
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ىل اًطياػاث  هخاحِة مضن اًطياػاث ولك ثًمتي  ا  هخاحِة، ثحنّي بأن اًفروع الأنرث نفاءت ا  مؤرشي اًلمية املضافة وال 

ثؼخرب مؼظم اًطياػاث . اًغذائَة، مث ضياػة مواد اًحياء واخلزف، مث اًطياػاث اًىميَائَة واملعاط واًحلسدِم

وحِة يف اًلعاع  ذا ما ًُؤند ػىل رضورت مثني اًلدراث اًخرشًة واًخىًٌو ويج، ُو َة ضؼَفة احملخوى اًخىًٌو اًخحًو

هخايج ىل بأرتع فئاث، بأمهِا فئة امليخجاث . ال  ن حفص امليخجاث املطدرت ابس خخدام ػدت مؤرشاث، مسح تخطيَفِا ا  ا 

َة، وثرتنز امليخجاث ادلًيامىِة يف اًطياػاث اًغذائَة مث اًطياػاث  ادلًيامىِة اًيت بأزحدت نفاءهتا يف اًسوق ادلًو

ًلد حتلّق ارثحاط كوي        . احلدًدًة واملؼدهَة واملَاكهَىِة واًىِرابئَة، مث اًطياػاث اًىميَائَة واملعاط واًحلسدِم

ىل اًفروع الأنرث نفاءت يف اًطياػاث  ذ بأن ُذٍ الأخريت اىمتت ا  تني اًفروع اًىفؤت وامليخجاث ادلًيامىِة، ا 

ا من غري الأسواق  ََة، نٌل بأظِر اًخحََي نذكل بأن ُياك بأسواق ػدًدت واػدت ميىن ثوحَِ اًطادراث حنُو اًخحًو

 .الأوروتَة
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التجارة الدكلية ؿبورا مهما لبلندماج يف االقتصاد العاؼبي، خاصة مع تزايد ربريرىا يف إطار االتفاقيات  تُػػػػػػػعد
تتعلق . الدكلية كاإلقليمية، كىبضع قرار الدكؿ بتحرير ذبارهتا كاالندماج يف االقتصاد العاؼبي لتقييم اؼبكاسب احملققة منهما

كذلك يف السوؽ الدكلية  اؼبشاركة من خبلؿ توسيع   بتحقيق اؼبوارد اؼباليةاؼبكاسب من االندماج يف االقتصاد العاؼبي
 يًتتب عنو تشغيل أفضل الذم ك،يف االقتصاد الوطٍت  االستثمار تنويعا، كلكن األىم من ذلك بتعزيزبتقدصل منتجات أكثر

 . كربقيق تراكم للعوائد كمنو ربقيق الثركة أساس تقدـ أم اقتصاد كرفاه أم ؾبتمع لعوامل اإلنتاج

إف اندماج الدكؿ النامية يف االقتصاد العاؼبي ال يعٍت أهنا ربقق اؼبكاسب، كلكن فرضت عليها الدكؿ اؼبتقدمة ذلك 
إف حتمية االندماج تستلـز حتمية ربقيق اؼبكاسب، كمنو على الدكؿ النامية االستفادة         . من خبلؿ منظماهتا الدكلية

، إذ ؼبنتجات التحويليةللصادرات من اتنمية اؼبزايا التنافسية ك  اإلنتاجتنويعمن توٌسع السوؽ الدكلية، بتحٌوؽبا إذل التصنيع ك
ذبد اعبزائر نفسها إذا بُت حتمية االندماج كبُت . يؤدم التخٌصص يف اؼبنتجات األكلية إذل التهميش يف التجارة الدكلية

ضركرة ربقيق اؼبكاسب منو، كألف االقتصاد اعبزائرم يتخٌصص يف إنتاج كتصدير احملركقات فإف الدراسة حبثت يف 
 :اإلشكالية التالية

 في تنمية مزايا تنافسية خارج المحركقات؟ كما ىي المنتجات التي يجب االقتصاد الجزائرمما ىي إمكانيات " 
 "؟كي تساىم في تنويع االقتصاد كبالتالي تحقق اندماج كفء في االقتصاد العالمي تنمية مزاياىا التنافسية

إف اإلجابة على ىذا السؤاؿ، كاف من خبلؿ طرح أسئلة كفرضيات، ليس فقط يف إطار االقتصاد اعبزائرم، كلكن  
 . يف إطار الدكؿ النامية كأيضا يف اإلطار النظرم

 .نعرض فيما يلي نتائج الدراسة، ٍب نقارهنا بنتائج الدراسات السابقة: نتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائج الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة: أكال
 : الفرضياتاختبارالنتائج ك- 1

تيلٌخص األسئلة اؼبطركحة يف بداية ىذه الدراسة اإلشكاليات األساسية ؽبا، كذبيب الفرضيات اؼبقدمة بصفة مؤقتة      
، كبالتارل مٌكننا من اإلجابة على األسئلة اؼبوضوعإف التعٌمق يف الدراسة أعطانا نظرة أكسع كأٌدؽ عن . عن تلك األسئلة

سنناقش النتائج ككيفية التوٌصل إليها، كمنو اختبار صحة الفرضيات حسب . بطريقة أفضل، كمنو التأٌكد من الفرضيات
 :ترتيب طرحها كالتارل

  ما ىي أىم معوقات اإلندماج الكفء للدكؿ النامية في االقتصاد العالمي؟: السؤاؿ األكؿ
إف شكل العبلقات االقتصادية بُت الدكؿ اؼبتقدمة كالدكؿ النامية ينعكس : الفرضية األكلىافًتضنا لئلجابة عنو، 

 .بشكل كبَت على ضعف اندماجها يف االقتصاد العاؼبي، كهبعلها أقل تنافسية
 :توٌصلنا من خبلؿ البحث يف شكل العبلقات االقتصادية بُت الدكؿ اؼبتقدمة كالدكؿ النامية، إذل النتائج التالية

بالرغم من تأكيد النظرية التقليدية على مكاسب التخّصص كالتبادؿ بالنسبة لجميع أطراؼ التبادؿ، إالّ أف - أ
كاقع العالقات االقتصادية التي نشأت بين الدكؿ المتقدمة كالدكؿ النامية قد حـر ىذه األخيرة من المكاسب المنتظرة من  

 : ، حيث  كانت أىم ؿبطٌات تشٌكل تلك العبلقات كالتارلتحرير التجارة الدكلية
، إذ أصبحت بعض الدكؿ األكركبية تتحٌكم (1770-1453)بداية، سبايزت دكؿ العادل ذباريا يف اؼبرحلة التجارية - 

حبركة التجارة الدكلية، من خبلؿ فرض سيطرهتا على مسالكها، كخاصة البحرية منها، ما أدل إذل فرض نفوذىا على 
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الدكؿ الضعيفة، كاستعماؽبا كمصدر ؼبا ربتاجو من منتجات بأسعار رخيصة، ككذلك إذل حدكث تراكم نقدم لديها                
 .دل يتوفٌر ألم منطقة أخرل

سبايزت بعدىا الدكؿ إنتاجيا، من خبلؿ ربٌوؿ اؼبناطق القوية، الدكؿ األكركبية كأمريكا الشمالية، من اإلنتاج اغبريف - 
 كذلك باستعماؿ األمواؿ النقدية، اليت ربٌولت إذل رأظباؿ (1870-1770)إذل اإلنتاج الصناعي يف اؼبرحلة الصناعية 

 . صناعي خاصة يف سبويل اؼبخًتعات كالتطٌورات التقنية، بينما بقيت اؼبناطق األخرل معتمدة على اإلنتاج اغبريف
غٌَت التصنيع من طبيعة السلع اؼبتبادلة دكليا، من اؼبنتجات اغبرفية إذل اؼبنتجات اؼبصنعة، كالذم أدل إذل هتميش - 

كإضعاؼ اؼبناطق اؼبنتجة للمنتجات اغبرفية يف التجارة الدكلية، كىنا بدأ ترٌسخ شكل معٌُت من العبلقات اإلنتاجية 
 :كالتجارية بُت الدكؿ الصناعية كغَت الصناعية، كذلك من خبلؿ

  استعماؿ اؼبناطق الضعيفة اليت سيطرت عليها الدكؿ الصناعية يف اؼبرحلة التجارية كمناطق نفوذ كأسواؽ
 للمنتجات الصناعية، كالذم أدل إذل ربطيم اغبرؼ احمللية هبا؛

  ربويل مناطق النفوذ إذل مناطق إنتاج تابعة للدكؿ القوية، فبعد أف كانت تلك اؼبناطق تنتج لبلكتفاء
 . الذاٌب، أصبحت تنتج لؤلسواؽ الدكلية، كىذا يعٍت أنو دل يعد ؽبا حرية اإلنتاج كالتبادؿ

اختلف نوع اإلنتاج كبالتارل نوع التخٌصص بُت الدكؿ الصناعية كغَت الصناعية، كذلك خبلؿ الفًتة            - 
 إذ أصبحت بعض الدكؿ األكركبية كأمريكا الشمالية تتخٌصص يف إنتاج اؼبنتجات اؼبصنعة باستعماؿ 1800-1850

التقنيات اغبديثة، بينما زبٌصصت الدكؿ األخرل يف اؼبنتجات الزراعية، كىو أكؿ شكل للتخٌصص كتقسيم العمل على 
  .اؼبستول الدكرل

كاليت أصبحت دكال ميستعمرة )عندما تطٌورت الصناعات التعدينية كاؼبيكانيكية يف أكركبا، شٌكلت مناطق النفوذ - 
 االنتقاؿ إذل تلك اؼبناطق 1880مصدرا للمواد األكلية، كعندىا بدأ رأس اؼباؿ األكركيب كاألمريكي مع بداية   (سياسيا

أصبحت الدكؿ اؼبستعمىرة تتخٌصص يف إنتاج اؼبواد األكلية إذل جانب اؼبنتجات . لبلستثمار، خاصة يف القطاع اؼبنجمي
لصاحل الدكؿ الصناعية، فبا أكد نوع التخٌصص كشكل العبلقات غَت اؼبتكافئة  (الشكل الثاشل للتخٌصص الدكرل)الزراعية 

 .اليت نشأت قبل ذلك
إف الدكؿ اؼبتقدمة اليـو ىي نفسها اليت حققت السبق التكنولوجي خبلؿ الثورة الصناعية، كمنو فإف التقدـ - 

 .االقتصادم مرتبط بشكل أساسي بامتبلؾ التكنولوجيا، كليس فقط باستعماؽبا
  ؽباتدٌخل الرأظبالية يف النظم االقتصادية للمناطق اؼبسيطرة عليها أدل إذل تغٌَت األنظمة االقتصادية التقليديةإف - 

           النظاـ االقتصادم التقليدم قائما، كما فلم يبق ،كساىم تدرهبيا يف تشٌكل السمة االقتصادية للبلداف النامية حاليا
كقد قامت الدكؿ الصناعية بتنشيط التنمية يف عدد قليل من البلداف، كعند مستول . أف النظاـ  الرأظبارل دل وبل ؿبلو

 .معُت فقط من أجل تسهيل استغبلؿ الثركات الطبيعية هبا
التوٌجو كبو التصنيع حىت ال تبقى مرتبطة - 1945بعد -حاكلت بعض الدكؿ النامية عند استقبلؽبا السياسي- 

بالتخٌصص يف اؼبواد األكلية، كذلك بإتباع سياسة إحبلؿ الواردات، كلكن من أجل اغبصوؿ على التجهيزات من الدكؿ 
 .الصناعية بالعملة األجنبية، زاد استغبلؽبا للمواد األكلية فبٌا عٌمق زبٌصصها أكثر

 استطاعت بعض الدكؿ النامية اليت انتهجت سياسة إحبلؿ الواردات من بناء قاعدة صناعية  1970بعد - 
لتتحٌوؿ بعدىا إذل سياسة تشجيع الصادرات، كتصبح منتجة كمصدرة للمنتجات الصناعية مثل الدكؿ الصناعية، عندىا 
تغٌَت شكل زبٌصصها، كلكن ظاىريا فقط، ألف ذلك دل ىبرج عن التقسيم الدكرل للعمل الذم فرضتو الدكؿ اؼبتقدمة، إذ 



ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػاتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالخ  

360 
 

ًب ذلك        يف إطار شبكات اإلنتاج الدكلية من خبلؿ إمكانية ذبزئة السلسلة اإلنتاجية كتوطُت حلقات منها يف دكؿ 
 . ـبتلفة، كالنقل الشكلي للتكنولوجيا

 .من خبلؿ اؼبراحل السابقة تأكدت العبلقات غَت اؼبتكافئة اليت نشأت بُت الدكؿ اؼبتقدمة كالدكؿ النامية
كتخّصصها في المنتجات المصّنعة )اتخذت سيطرة الدكؿ المتقدمة على العالقات االقتصادية الدكلية - ب

صفة قانونية من خالؿ التنظيم التجارم الدكلي،كما تأّكد شكل تخّصص الدكؿ النامية في المواد  (كالتكنولوجيا المتطّورة
   :إذ كّرس موقعها أكثر في تلك العالقات كبالتالي ضّيق من مكاسبها، كالذم األكلية  كالزراعية ضعيفة القيمة المضافة،

دل تشارؾ الدكؿ النامية يف كضع قواعد تنظيم العبلقات اؼبالية كالنقدية كالتجارية الدكلية، كبالتارل فإف قواعد -
لقد كضع التنظيم التجارم الدكرل قواعد ربرير التجارة الدكلية دبا يعٌزز التفٌوؽ . اؼبنظمات الدكلية دل تكن لتخدـ مصاغبها

فقد حاصرت . الصناعي كالتكنولوجي للدكؿ اؼبتقدمة، كدل يأخذ بعُت االعتبار خصوصيات الدكؿ النامية إالٌ ىامشيا
الدكؿ اؼبتقدمة كل إمكانية للتطٌور الصناعي للدكؿ النامية، كبالرغم من أف  القطاع الصناعي ضمن االتفاقيات اؼبتعددة 
 . كاف ؿبررا من القيود اعبمركية، إالٌ أف التدابَت الفنية على التجارة كاتفاقية ضباية حقوؽ اؼبلكية الفكرية جعلتو أكثر تقييدا

تعترب االتفاقيات التجارية اإلقليمية إطارا إضافيا لتوسيع السوؽ الدكلية، كبعد كانت تلك االتفاقيات تتم بُت - 
سبنح تلك االتفاقيات نظريا . دكؿ من نفس مستول التطٌور االقتصادم، أصبحت ذبمع بُت الدكؿ اؼبتقدمة كالدكؿ النامية

اؼبكاسب للدكؿ النامية أفضل من اإلطار اؼبتعٌدد، من حيث اشتماؽبا على التعاكف كاؼبساعدات، إالٌ أف ذلك يتوقف            
 .على درجة االنفتاح كاالندماج اللذين ستمنحهما الدكؿ اؼبتقدمة للدكؿ النامية

 العبلقات االقتصادية كمنها التجارية بُت الدكؿ اؼبتقدمة كالنامية، كاليت نشأت منذ اؼبرحلة نستخلص أف - 
مع أف الدكؿ النامية حاكلت توجيو . التجارية  قد حٌددت للدكؿ النامية موقعها يف تلك العبلقات كبالتارل مكاسبها

اقتصادياهتا كبو التصنيع، إالٌ أهنا دل تستطع ذلك، نتيجة لسيطرة الدكؿ اؼبتقدمة على التكنولوجيا، كضعف تلك البلداف 
ربديد زبٌصص البلداف  كيف  االقتصاديةالعبلقاتدكرا حاظبا يف تشٌكل لتطٌورات التكنولوجية كاف ؿقد ؿ. على إنتاجها

  الدكؿ النامية مهاـ كزبٌصص بينها، حيث تقـو الدكؿ الصناعية الرأظبالية بتحديد الدكلية التجارية نوع اؼببادالتكبالتارل
إف النظاـ التجارم الدكرل جاء لتقنُت العبلقات االقتصادية الدكلية كبالتارل تثبيت . يف كل مرة كفق متطلبات التنمية فيها

 . موقع الدكؿ النامية  يف االقتصاد العاؼبي
 من خبلؿ التحليل السابق، نستنتج أف العبلقات االقتصادية الدكلية، قد كانت فعبل عائقا أماـ ربقيق الدكؿ 

النامية  الندماج كفء يف االقتصاد العاؼبي، كقد ساىم التنظيم التجارم الدكرل يف تأكيد شكل زبٌصص كاندماج الدكؿ 
 كمكاسب قليلة من االندماج يف االقتصاد  ما ىو متاح ؽبا من فرصالنامية   كمنو أصبحت ىذه األخَتة تتنافس على

 .العاؼبي، كعليو فإف الفرضية اؼبطركحة صحيحة
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 كيف يمكن للدكؿ النامية أف تحقق اندماجا كفؤا في االقتصاد العالمي؟:  السؤاؿ الثاني
أصبح االندماج الكفء يف االقتصاد العاؼبي يرتبط بتنافسية البلداف كدبا  :الفرضية الثانيةافًتضنا لئلجابة عنو، 

سبلكو من مزايا تنافسية، كتتعلق ىذه األخَتة، بأداء االقتصاد الكلي كبيئة األعماؿ، جاذبية االستثمارات األجنبية، كأيضا 
أسفر البحث عن ؿبددات . زبفيض التكاليف، جودة اؼبنتجات، إنتاجية عوامل اإلنتاج، امتبلؾ التكنولوجيا كغَتىا

 :  اكتساب اؼبزايا التنافسية عن النتائج التالية
تتمثل المحددات الجوىرية لالندماج الكفء في االقتصاد العالمي، في اكتساب مزايا تنافسية، كالتي ال يمكن - أ

 :  القدرات التكنولوجية، القدرات البشرية، القدرات التصنيعية: أف تتحقق إالّ بتنمية القدرات التنافسية
نشأت العبلقات االقتصادية الدكلية على أساس التقسيم الدكرل للعمل كاختبلؼ التخٌصص بُت الدكؿ، كالذم كانت  - 

أكدت نظرية النمو الداخلي على دكر التكنولوجيا كمحدد أساسي يف استمرار النمو . التكنولوجيا ؿبورا جوىريا لو
يعتمد إنتاج التكنولوجيا . التكنولوجيا متغَتا داخليااالقتصادم يف األجل الطويل، كلكي يتحقق ذلك  هبب أف تكوف 

،  "قدرات ؾبتمعية"على ما يبتلكو اجملتمع كيستطيع تطويره من معارؼ كمهارات  أم (اخل...تقنيات ككسائل اإلنتاج)
، كىنا تنشأ العبلقة بُت امتبلؾ من القدرات كاؼبهارات كاؼبعرفةكاليت تستند إذل كفاءة رأس اؼباؿ البشرم الذم يتكٌوف 

التكنولوجيا كالقدرة على إنتاجها  كبُت امتبلؾ رأس اؼباؿ البشرم، فكلما تباعدت الدكؿ يف امتبلكها ؽبما، كلما تباعد 
 . مستول تطٌورىا

يف بلد  ظهور منتج جديديرتبط التفٌوؽ التجارم دبا يبكن للدكؿ أف تقدمو من منتجات جديدة للسوؽ الدكلية، ؼ- 
تنعكس تلك القدرات . دكف غَته أك قبل غَته، سببو الفوارؽ يف القدرات العلمية كالتكنولوجية كمستول كفاءة اليد العاملة

 كىذا ما يفٌسر سعي الدكؿ اؼبتقدمة إذل منع على اؼبزايا التنافسية اليت تتمتع هبا منتجات البلد كمنو مستول تنافسيتو،
 .انتقاؿ التكنولوجيا عن طريق اتفاقية ضباية حقوؽ اؼبلكية الفكرية

 كبالتارل اغبديث عن النشاط اإلنتاجيتشَت تعاريف التنافسية إذل مقدرة البلد على إنتاج السلع كاػبدمات - 
فالمزايا التنافسية ترتبط إذا ، خاصة الصناعي منو، كألف التكنولوجيا ارتبطت منذ الثورة الصناعية بالقطاع الصناعي

احملددات اليت اعتربناىا الشركط  كىي، كالتي تشّكل مجتمعة القدرات التنافسية بالجانب التكنولوجي كالبشرم كالصناعي،
 .اعبوىرية لئلندماج الكفء يف االقتصاد العاؼبي كربقيق اؼبكاسب

إف ما يؤكد صحة تلك احملددات ىو اذباىات التجارة الدكلية، قطاعيا كجغرافيا، إذ تعترب اؼبنتجات األكثر تداكال - 
ىي اؼبنتجات اؼبصنعة، كخاصة التكنولوجية منها، كما أف الدكؿ األكثر مشاركة يف التجارة ىي الدكؿ اؼبتقدمة اؼبالكة 
للتكنولوجيا كلرأس ماؿ بشرم كفء كلصناعة قوية، ٍب الدكؿ حديثة التصنيع كالناشئة كاليت ىي أعلى كفاءة من باقي 

 .الدكؿ النامية

إف نجاح الدكؿ حديثة التصنيع كالناشئة في االندماج في االقتصاد العالمي، لم يخرج عن إطار العالقات  -ب  
االقتصادية الدكلية القائمة كالتقسيم الدكلي للعمل، كلكن كاف في إطار تحسين موقعها ضمنو فقط، من خالؿ تنمية 

  :قدراتها التنافسية، فهي حقّقت تقدما مقارنة بالدكؿ النامية كليس المتقدمة
إالٌ أف ذلك يكوف  التكنولوجيا اؼبرتبطة هبا من الدكؿ اؼبتقدمة إذل الدكؿ النامية، رغم انتقاؿ الصناعات كمنو- 

ما يتم نقلو ليس   النضج كالزكاؿ، أم بعد أف تصبح التكنولوجيا منتشرة، كبالتارل فإفٌب مرحلعندما تصل تلك الصناعات
 منتجات تكوف كاليت ، اؼبنتجات اليت كصلت إذل مرحلة النضجإف التخٌصص يف . الصناعات اؼبنٌمطةالتكنولوجيا كإمبا
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 هبعل  ما ىذا، كالذم ييبقي الدكؿ النامية على ىامش اؼببادالت الدكلية،تقليدية، يشبو التخٌصص يف اؼبنتجات األكلية
بينما تتخٌصص الدكؿ األقل تطٌورا يف اؼبنتجات األقل كثافة   التكنولوجية عاليةالدكؿ اؼبتطٌورة تتخٌصص دائما يف اؼبنتجات

 . ستمر التقسيم الدكرل التقليدم للعمل كمنو سيتكنولوجية
كمن اؼبعارؼ اؼبنتشرة  (كمتغَت خارجي)مع ذلك،  يبكن للدكؿ األقل تطٌورا أف تستفيد من التكنولوجيا اؼبستوردة - 

يف ربقيق مبوىا االقتصادم ككفاءهتا التجارية، كلكن يستلـز ذلك توفَت عوامل داخلية، أنبها االستثمار يف التعليم كأنشطة 
 .البحث كالتطوير، مع أنو ال يبكنها أف تصبح دكالن متقدمة، تيؤثر يف االقتصاد العاؼبي، إالٌ إذا أصبحت منتجة للتكنولوجيا

استطاعت الدكؿ حديثة التصنيع كالدكؿ الناشئة أف تندمج بطريقة كفؤة يف االقتصاد العاؼبي من خبلؿ جذب - 
شبكات اإلنتاج الدكلية، كاالستفادة منها يف نقل التكنولوجيا كاؼبعارؼ كاؼبهارات، كلكن حٌسنت باؼبوازاة مع ذلك من 

 .أصبحت مصٌدرة للمنتجات التكنولوجيةقدراهتا التكنولوجية كالبشرية كالتصنيعية، حىت أهنا 
إف ربٌسن مستول تصنيع تلك الدكؿ كتصديرىا للمنتجات التكنولوجية، ال يعٍت أهنا غٌَتت من موقعها يف - 

العبلقات االقتصادية الدكلية كبالتارل من زبٌصصها، كإمبا حٌسنت فقط من موقعها يف التقسيم الدكرل للعمل باالرتباط 
يعتبر . بشبكات اإلنتاج الدكلية، كمنو اندؾبت بطريقة أفضل من باقي الدكؿ النامية اليت ظلت خارج تلك الشبكات

االرتباط بتلك الشبكات مهمنا بالنسبة للدكؿ النامية من أجل تحقيق اندماج أفضل في االقتصاد العالمي، في ظل عدـ 
 . قدرىا على إقامة صناعات مستقلة كبتكنولوجيات مستقلة

 كفاءة اندماج الدكؿ النامية يف االقتصاد العاؼبي مرتبط تنمية اؼبزايا التنافسية، كالذم ال يبكن أف يكوف إالٌ             إف- 
تنمية القدرات التنافسية، أم تطوير القدرات التكنولوجية، قدرات رأس اؼباؿ البشرم، القدرات اإلنتاجية من خبلؿ 

أداء ) إف الًتكيز على احملددات اعبوىرية السابقة، ال يعٍت عدـ أنبية العناصر األخرل. الصناعية رغم صعوبة ربقيقها
، (االقتصاد الكلي كبيئة األعماؿ، جاذبية االستثمارات األجنبية، كأيضا زبفيض التكاليف، جودة اؼبنتجات، اإلنتاجية

إف الفرضية اؼبطركحة صحيحة جزئيا، ألنو فعبل أف . كلكنها تندرج بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة ربت احملددات اعبوىرية
االندماج الكفء   يف االقتصاد العاؼبي يستلـز تنمية اؼبزايا التنافسية، كلكن ال تعترب العناصر السابقة اليت ارتكزت عليها 

القدرات : الفرضية ىي أساس تنمية تلك اؼبزايا، بل ىي القدرات اؽبيكلية اؼبستديبة كاليت تتلٌخص يف ثبلث ؿبددات ىي
 .التكنولوجية، القدرات البشرية  كالقدرات التصنيعية

 ما ىو شكل اندماج االقتصاد الجزائرم في االقتصاد العالمي ؟: السؤاؿ الثالث 
ال ىبتلف شكل اندماج االقتصاد اعبزائرم يف االقتصاد العاؼبي عن شكل اندماج الدكؿ النامية، إذ تتخٌصص اعبزائر    

 من خبلؿ ىذا السؤاؿ ربليل أردنا. ، كما ترتبط بالدكؿ اؼبتقدمة ذباريا كتكنولوجيا(احملركقات)يف تصدير اؼبواد األكلية 
 :كالذم نعرض نتائجو من خبلؿ النقاط التالية، (كبالتارل ال نفًتض أم فرضية)خصائص اندماج االقتصاد اعبزائرم 

ضعف اندماجو في ، كالذم أدل إذل  يعكس التخّصص التجارم لالقتصاد الجزائرم تخّصصو اإلنتاجي-أ
 كعلى الناتج احمللي ،%98خبلؿ فًتة الدراسة سيطر قطاع احملركقات على الصادرات الوطنية بأكثر من . االقتصاد العالمي

            %7.2 على القيمة اؼبضافة اإلصبالية، بينما دل تساىم الصناعات التحويلية إالٌ بػػػػػػ %40 كحبوارل %34اإلصبارل بأكثر من 
، ككاف نصيبها يف القيمة اؼبضافة 2012 سنة %4، كما أهنا البفضت إذل أقل من 2000يف الناتج احمللي اإلصبارل سنة 

 . 2012سنة %5 ك2000 سنة %7.5اإلصبالية 
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، على األقل خبلؿ فًتة الدراسة، إف ضعف نسبة الصادرات غير النفطية ال يجب أف ُيخفي تحسن قيمتها- ب
كيدؿ ىذا على أف ىناؾ إمكانيات ، 2014 مليار دكالر سنة 4.11 إذل 2000مليار دكالر سنة   0.61كاليت انتقلت من 

 . لرفع نسبة الصادرات خارج المحركقات في حالة التركيز على تنميتها
أظهرت المقارنة في اإلطار التنافسي أف الجزائر تعتبر أقل تنافسية، خاصة بالنسبة للبلداف التي ىي منافس - ج

، إذ تشٌكل الصناعات التحويلية نسبة مهمة     كمصر.مباشر لها في األسواؽ األكركبية، مثل تونس كالمغرب كاألردف كلبناف
إذا كاف االقتصاد . (كإف كاف معظمها يف إطار شبكات اإلنتاج الدكلية)من قيمتها اؼبضافة الصناعية كمن صادراهتا 

فهو كذلك يف اإلطار   (من دكؿ تتشابو معو يف اػبصائص االقتصادية)اعبزائرم ىو أقل تنافسية يف اإلطار اإلقليمي 
 . الدكرل، كىذا  ما بٌينتو مقارنة مؤشر األداء التنافسي الصناعي

ال يُمكن التفاؽ الشراكة أف يحّقق المكاسب، إالّ إذا امتلك االقتصاد الجزائرم صناعة قوية كمتنّوعة تستند           - د
   .إلى تثمين اإلمكانيات التكنولوجية كالكفاءات البشرية، كمنو امتالؾ منتجات متنّوعة قادرة على المنافسة

إف االتفاؽ كرغم أنو استهدؼ التعاكف كمحور للشراكة، إالٌ أف التفاكت يف مستول التطٌور ك كاقع كتاريخ - 
يتضمن االتفاؽ ربرير اؼببادالت كإقامة .  العبلقات االقتصادية بُت اعبزائر كالدكؿ األكركبية، جعلو يف صاحل ىذه األخَتة

 يف اؼبنتجات الصناعية كالفبلحية، كلكن كفق نفس منطق ربريرىا ضمن اتفاقيات 2020منطقة للتجارة اغبرة يف سنة 
 .اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، كالذم أدل إذل خسائر مزمنة يف اؼبيزاف التجارم اعبزائرم خارج احملركقات

طٌور األنشطة كالصناعات تإف الدعم االقتصادم كالتقٍت اؼبػيػػػػفًتض تقديبو من طرؼ دكؿ االرباد،دل ينعكس على - 
مسانبة األنشطة عالية كمتوسطة الكثافة ، إذ أف  يسمح للجزائر بأف تندمج بكفاءة يف االقتصاد العاؼبيالذمالتحويلية، ك

 سنة %0.53، ٍب إذل 2005 سنة %1.8 إذل 1995 سنة %2.2 تراجعت من التكنولوجية يف الصادرات الصناعية
إالٌ أف  التقييم  ،2015 إذل سنوات 10 أم ما يقارب ،2005 مع أف اتفاؽ الشراكة دخل حيز التطبيق سنة.  2011

اؼبفصل خبلؿ البحث، أكضح ؿبدكدية اؼبكاسب احملققة مقارنة دبا كانت هتدؼ إليو اعبزائر، حسب األىداؼ اؼبعلنة 
 . لعملية برشلونة

كيعود ضعف نتائج االتفاؽ في جزء منو إلى ضعف الصناعة الوطنية، التي ال تزاؿ غير مؤىلة لالنفتاح على األسواؽ 
 .الخارجية
 دائما كيف إطار العبلقات االقتصادية الدكلية، كجدت اعبزائر نفسها ؾبربة على االنضماـ للمنظمة العاؼبية -ق

ال تختلف اآلثار التجارية كاالقتصادية بين اتفاؽ الشراكة للتجارة كإف كاف آجبل، رغم أف اقتصادىا غَت ؿٌبضر لذلك، إذ 
، فدكؿ االرباد األكركيب مع دكؿ االتحاد التي ىي دكؿ متقدمة، كاالنضماـ إلى المنظمة التي تسيطر عليها نفس الدكؿ

 . ىي أىم اؼبفاكضُت للجزائر، كمع ذلك فاالتفاؽ اؼبتعدد يبنح سوقا أكسع للمنتجات القادرة على اؼبنافسة
يمنح توّسع السوؽ الدكلية في إطار المنظمة العالمية للتجارة الفرص للمنتجات القادرة على المنافسة، كإالّ - ك

يفرض االنضماـ إذل اؼبنظمة على االقتصاد اعبزائرم . فإف الجزائر ستواجو بانضمامها تحديات كالتزامات أكبر من الفرص
رىانات أكرب من تلك اؼبفركضة يف إطار الشراكة، تتمثل يف االلتزاـ باالتفاقيات كاإلجراءات، كالذم يعٍت احًتاـ اؼبعايَت 
الفنية، ضباية حقوؽ اؼبلكية الفكرية، ضباية االستثمارات األجنبية، ككذلك اؼبساكاة بُت اؼبؤسسات الوطنية كاألجنبية يف 

 . الصفقات العمومية
 إف ضعف تنوٌع إنتاج االقتصاد اعبزائرم لتخٌصصو يف قطاع احملركقات، قد حٌدد شكل اندماجو يف االقتصاد 

 .العاؼبي، كالذم أدل إذل ضعف اندماجو كتنافسيتو قطاعيا كجغرافيا
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 ىل يمتلك االقتصاد الجزائرم اإلمكانيات لتنمية المزايا التنافسية خارج المحركقات؟ :السؤاؿ الرابع
رغم ضعف االقتصاد اعبزائرم، إالٌ أنو يبتلك إمكانيات يبكن استغبلؽبا : جوابا مؤقتا لوالفرضية الثالثةكمثلت 

 .الكتساب مزايا تنافسية
إف دراسة إمكانيات االقتصاد اعبزائرم يف تنمية اؼبزايا التنافسية كاف من خبلؿ اختبار مدل امتبلكو للقدرات 

 :  التنافسية، أم قدرات رأس اؼباؿ البشرم، القدرات التكنولوجية، القدرات اإلنتاجية، كاليت أظهرت النتائج التالية
 كمع ذلك ليس ،2012-1962رغم نقائص نظاـ التعليم الوطني، إالّ أف مؤشراتو قد تحّسنت خالؿ الفترة - أ

 . القدرات التنافسيةىناؾ اىتماما بتثمين تلك الكفاءات في القطاع اإلنتاجي، كالذم انعكس مباشرة على ضعف

إف اإلصبلحات . اختربنا تطٌور كفاءات رأس اؼباؿ البشرم، من خبلؿ السياسة التعليمية كمن خبلؿ بعض اؼبؤشرات
اؼبستمرة لنظاـ التعليم العاـ كاؼبهٍت كاعبامعي، كؿباكلة االستجابة للمتغٌَتات العاؼبية االقتصادية كالتنافسية اليت تتطلب 

 .كفاءة العنصر البشرم، تدؿ على أف ىناؾ اىتماما من طرؼ اعبزائر بتطوير كفاءات رأس اؼباؿ البشرم

إف  قباح اإلصبلحات يف ربسُت مستول التعليم كـبرجاتو، يبكن قياسها من خبلؿ بعض اؼبؤشرات الكمية - 
كالنوعية  يف ظل عدـ القدرة على تقييم جودة النظاـ ذاتو كإصبلحاتو، كمن خبلؿ دراسة اؼبؤشرات تبٌُت أف نظاـ التعليم 

 : يعاشل               من  النقائص التالية
ارتفاع نسبة التخلي عن التكوين اؼبهٍت         - ارتفاع معدؿ التٌسرب اؼبدرسي - تراجع اإلنفاؽ على التعليم العاـ - 

 .ضعف التوجو كبو التخٌصصات التكنولوجية- ارتفاع تكلفة الشهادة اعبامعية - البفاض معٌدؿ التأطَت اعبامعي - 
 :كلكن باؼبقابل ارتفعت مؤشرات أخرل تدؿ على ربسن يف الكفاءات منها تطٌور

  عدد اؼبسجلُت يف التكوين – مستول اؼبكٌونُت يف التعليم العاـ – السنوات اؼبتوقعة للدراسة –نسبة التمدرس - 
 معٌدؿ اإلنفاؽ على التعليم –مستول اؼبؤىبلت العلمية لؤلساتذة اعبامعيُت - اؼبهٍت كتعدد أمباط التكوين كالتخٌصصات 

 . تطٌور عدد الطلبة يف الدراسات العليا– معٌدؿ االلتحاؽ بالتعليم اعبامعي –اعبامعي 
 من أجل أف ينعكس تطٌور كفاءات رأس اؼباؿ البشرم على القدرات التنافسية، هبب أف تثمن يف القطاع اإلنتاجي 

إف معظم الكفاءات الوطنية ىاجرت كاستفادت منها دكؿ أخرل، خاصة اؼبتقدمة . كىو ما يعاشل منو االقتصاد الوطٍت
منها  سواء يف ؾباؿ البحث أك اإلنتاج، كما أف الكفاءات اؼبوجودة غَت مندؾبة يف القطاع اإلنتاجي، إذ أف نسبة تشغيلها 

ضعيفة  كىو ما  يعكس كينعكس على ضعف األنشطة اإلبداعية اؼبوجودة،  كييؤثر على تراجع القدرات التنافسية أكثر 
 .مستقببلن 

بفضل تشجيع البحث العلمي كالتطوير  2012-2000تحسنت القدرات التكنولوجية خاصة خالؿ الفترة - ب
 .ككذلك االىتماـ بجذب االستثمارات األجنبية المباشرة 11- 98 التكنولوجي عن طريق القانوف

اىتمت اعبزائر بتطوير القدرات التكنولوجية من خبلؿ االستفادة من التكنولوجية األجنبية، ككذلك تنمية - 
بداية اعتمدت اعبزائر على التكنولوجيا األجنبية يف شكل استَتاد مكثف للتجهيزات، خاصة من خبلؿ . القدرات الذاتية

أعطت ـبططات التنمية خبلؿ فًتة التصنيع أنبية للتكنولوجيا اؼبستوردة يف جانبها التقٍت، ككذلك . عقود اؼبصانع اعباىزة
سانبت تلك السياسة يف رفع مستول اؼبعارؼ التكنولوجية كمهارات العماؿ . اؼبعريف اؼبتعلق بتكوين الكفاءات

 . كاؼبهندسُت
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أرادت اعبزائر دعم استفادهتا  من التكنولوجيا األجنبية من خبلؿ االستثمارات األجنبية، كلكن دل يكن ذلك إالٌ           
أكدت السياسة الصناعية . مع بداية األلفينيات، بتحسُت قوانُت جذهبا كؿباكلة توجيهها كبو القطاعات غَت النفطية

 يف إطار التسيَت البتكار كفبارساتاقدرات ك الكفاءات  كتطويرتكنولوجيا،اؿاآلثار الناصبة عن نقل اعبديدة  على أنبية 
 كلية التنافسية اؿ رفعكبالتارل،  القدرة على التنمية التكنولوجية كاالبتكارستساىم يف ربسُت تلك االستثمارات، كاليت

كألنو من الصعب قياس النقل الفعلي  للتكنولوجيا من خبلؿ االستثمارات األجنبية اؼبباشرة،  فإننا استدلينا  . لبلقتصاد
على ذلك  من خبلؿ حجمها، نسبة تشغيلها لليد العاملة، عدد اؼبشاريع اؼبشًتكة، مصدرىا، الصناعات اؼبستثمرة فيها 

 . نقبل للتكنولوجيا كللمعارؼ كاليت تؤكد   أف ىناؾ
ال يبكن الوصوؿ إذل مستويات عالية من التكنولوجيا ككذلك االستفادة من التكنولوجيا األجنبية، إالٌ بتطوير 

دعمت اعبزائر البحث العلمي منذ االستقبلؿ، على مستول اعبامعة . القدرات التكنولوجية الذاتية خاصة البحثية منها
كاؼبؤسسات االقتصادية، كلكن تأكد ذلك من خبلؿ ؿباكلة كضع إطار متكامل لو يشمل األىداؼ، الوسائل كاآلليات 

رغم النقائص اليت ال تزاؿ موجودة  .اؼبتعلق بالبحث العلمي كالتطوير التكنولوجي 11- 98كالذم سبٌثل         يف القانوف 
 من حيث ،2000ساىم يف ربسُت القدرات التكنولوجية الوطنية خاصة بعد سنة   أنبها ضعف اإلنفاؽ  إالٌ أف القانوف

تطٌور اؼبنشورات العلمية ارتفاع عدد الرباءات اؼبسجلة، القدرة على االبتكار، جودة ىيآت البحث العلمي، اؼبشاركة  بُت 
اعبامعة كالصناعة يف ؾباؿ البحث، استيعاب الشركات للتكنولوجيا، ربسن نقل التكنولوجيا عن طريق  االستثمار 

 .األجنيب، إنفاؽ الشركات             على البحث كالتطوير كغَتىا
كلكن تراجعت بعد سنة ، 1988-1970القدرات اإلنتاجية للصناعات التحويلية خالؿ الفترة  تحّسنت -ج

 . كالتي ظهرت خاصة من خالؿ مؤشر اإلنتاج الصناعي1990

ىناؾ ثبلث مراحل يف السياسة الصناعية للجزائر، كاليت انعكست بشكل كبَت على القدرات اإلنتاجية للقطاع 
 1979-1970سبٌيزت اؼبرحلة األكذل بالنظرة طويلة األجل للتخطيط لتنمية صناعية، استهدفت الفًتة األكذل . التحويلي

الصناعات اؼبصنعة، كصناعات ذات أكلوية لبناء قاعدة صناعية كربقيق تقدـ صناعي، كعليو كيجهت االستثمارات بكثافة 
رغم كل االنتقادات اليت كجهت إذل اختيار تلك . كبو احملركقات، اغبديد كالصلب، الصناعات اؼبيكانيكية كالكهربائية

 فإهنا حققت قدرات إنتاجية مهمة، إذ ارتفع مؤشر إنتاج الصناعات ،الصناعات كطريقة  تسيَت اؼبؤسسات اؼبشرفة عليها
استمر التخطيط للتنمية الصناعية خبلؿ الفًتة الثانية . 1979 سنة %50.5 إذل 1970 سنة %20.9التحويلية من 

، كلكن ىذه اؼبرٌة بالتوٌجو كبو الصناعات اػبفيفة، كىي الصناعات الغذائية، مواد البناء، اعبلود كالنسيج 1980-1988
تواصل ارتفاع القدرات اإلنتاجية يف الصناعات السابقة، كأيضا يف الصناعات اؼبيكانيكية كالكهربائية، حيث ارتفع اؼبؤشر    

 .1988 سنة %105.4 إذل 1980 سنة %58.1من 
 دخلت اعبزائر اؼبرحلة الثانية مع هناية الثمانينيات، عندما بدأت تظهر انعكاسات البفاض أسعار النفط كتراجع 

 عن الرؤية طويلة األجل 2006- 1990زبٌلت اعبزائر خبلؿ ىذه اؼبرحلة . ، كمنو تراجع االستثمارات الوطنيةتاإليرادا
انتهجت اعبزائر السياسات الظرفية لتسيَت الصناعة خبلؿ الفًتة األكذل . لتطوير القطاع الصناعي كبناء القدرات اإلنتاجية

 من خبلؿ ؿباكلة إعادة ىيكلة القطاع الصناعي ككل دكف استهداؼ لقطاعات ذات أكلوية كالًتكيز 1990-1999
 سنة %100.8عليها كالذم انعكس على البفاض كتذبذب يف مؤشر إنتاج الصناعات التحويلية، الذم البفض من 

رغم ؿباكالت إنعاش االقتصاد الوطٍت من خبلؿ برامج اإلنعاش يف الفًتة الثانية . 1999 سنة %67.9 إذل    1990
 إذل 2000 سنة %66.8، إالٌ أف القدرات اإلنتاجية استمرت يف الًتاجع حيث البفضت من (2014) 2000-2012
 .، كالبفضت معها مسانبة قطاع الصناعات التحويلية يف الناتج احمللي اإلصبارل2012   سنة 50.1%
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يف اؼبرحلة الثالثة، عادت اعبزائر إذل التخطيط لتنمية القطاع الصناعي، كالذم سبثل يف السياسة الصناعية اعبديدة 
 يف إطار متطلبات االندماج يف االقتصاد العاؼبي كاؼبنافسة الدكلية، حيث استندت إذل تنمية ،2025-2007طويلة األجل 

اختارت تلك السياسة الفركع الواعدة بتحسُت القيم اؼبضافة . الفركع الصناعية ذات األكلوية بدال من القطاع ككل
اعتربت السياسة الصناعية          . كالتكنولوجيا، دكف إنباؿ اؼبيزة النسبية يف امتبلؾ اؼبوارد الطبيعية كالصناعات اؼبرتبطة هبا

أف سياسات دعم االبتكار كامتبلؾ تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ كتنمية اؼبوارد البشرية، ىي سياسات مرافقة ضركرية 
مع أف تقييم نتائج السياسة الصناعية من حيث اؼبؤشرات اػباصة بالفركع اؼبستهدفة دل يتم بعد                . لنجاح السياسة ككل

 . 2007إالٌ أف األكيد ىو استمرار البفاض القدرات اإلنتاجية إذل ما بعد سنة 
         من خبلؿ ربليل القدرات التنافسية لبلقتصاد اعبزائرم، اتضح أنو كبالرغم من ضعفها، إالٌ أهنا عرفت ربٌسنا

إف الفرضية الرابعة كانت . يف قدرات رأس اؼباؿ البشرم كالقدرات التكنولوجية، كلكن تراجعا  يف القدرات اإلنتاجية
صحيحة يف جانب منها كىو امتبلؾ االقتصاد اعبزائرم إلمكانيات تنمية اؼبزايا التنافسية، من خبلؿ تطٌور القدرات 

التكنولوجية كالبشرية، كلكن ال يبكن أف تنعكس على اؼبزايا التنافسية يف ظل تراجع القدرات اإلنتاجية، كضعف القطاع 
 . التحويلي

ىل ىناؾ منتجات يمكنها أف تساىم في تنويع الصادرات خارج المحركقات، كأف تحقق : السؤاؿ الخامس
 في االقتصاد العالمي؟ اندماجا كفؤا

رغم قلة تنوٌع االقتصاد اعبزائرم، فإف ىناؾ منتجات : الفرضية الرابعة كالذم افًتضنا لو إجابة مؤقتة، سبثلت يف 
ضمن اإلنتاج الوطٍت، سواء كانت ؿبل تصدير أـ ال، يبكن الًتكيز عليها يف تنويع الصادرات كربقيق مشاركة أفضل             

 . يف السوؽ الدكلية،  كاليت هبب تنمية مزاياىا التنافسية
يف إطار البحث عن اؼبنتجات اليت هبب دعمها كتنمية مزاياىا التنافسية، كاف هبب علينا دراسة اإلنتاج التحويلي 

، كاليت 2012-2000الوطٍت سواء كاف ؿبل تصدير أـ ال، ككذلك دراسة اؼبنتجات اليت ىي صادرات فعلية، خبلؿ الفًتة 
 :بٌينت النتائج التالية

 ىناؾ منتجات ضمن اإلنتاج الوطني كفي الصادرات يمكن التركيز عليها في تنويع الصادرات كالتي يجب تنمية -أ
 .مزاياىا التنافسية

من حيث اؼبسانبة يف القيمة اؼبضافة كمعدؿ اإلنتاجية، ظبح لنا  إف تحليل فركع الصناعات التحويلية- 1
 : بتحديد الفركع األكثر كفاءة إنتاجية ضمن اإلنتاج الوطٍت

 :  حيث مشلت كل صناعة على الفركع اؼبهمة التاليةعلى مستول كل صناعة،  -
سلع التجهيز الصناعية، التحويل األكرل : الصناعات اغبديدية كاؼبعدنية كاؼبيكانيكية كالكهربائية- 

للصلب كحديد الزىر، إنشاء اؼبركبات الصناعية، السلع الوسيطة، التجهيزات اؼبيكانيكية، سلع االستهبلؾ اؼبعدنية، سلع 
 .التجهيز اؼبعدنية ميكانيكا الدقة اؼبوجهة للتجهيزات، أثاث معدشل

، اإلظبنت، اعبَت كاعبص، منتجات -اؼبواد اغبمراء-مواد البناء: صناعة مواد البناء كاػبزؼ كالزجاج - 
 .اإلظبنت كمواد البناء
األظبدة كاؼببيدات، اؼبنتجات الصيدالنية، الكيمياء اؼبعدنية : صناعة الكيمياء كاؼبطاط كالببلستيك- 

 .القاعدية الكيمياء العضوية األساسية، منتجات كيميائية أخرل، صناعة اؼبطاط
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التبغ كالكربيت، ربضَت البذكر، تعليب كحفظ اللحـو كاألظباؾ، صناعة السكر : الصناعات الغذائية- 
 .اؼبواد الغذائية، صناعة الدىوف

 . تتضمن فرعُت فقط أنبهما، صناعة السلع االستهبلكية النسيجية: صناعة النسيج كاأللبسة- 
 .أيضا تشمل الصناعة فرعُت فقط أفضلهما، صناعة السلع االستهبلكية اعبلدية: صناعة اعبلود كاألحذية- 

صناعة األثاث، صناعة كربويل الورؽ، كرؽ الطباعة، : صناعة اػبشب كالفلُت ك كرؽ الطباعة- 
 .الصحف كالنشر قبارة كمواد خشبية كسيطة

%.        61.77تنتمي الفركع األكثر كفاءة كاليت تشكل  على مستول الصناعات التحويلية ككل حيث، -
 : إذل الصناعات التالية،من القيمة اؼبضافة للصناعات التحويلية

، تعليب  صناعة اؼبشركبات غَت الكحولية كالعصائرالتبغ كالكربيت، البذكر،: الصناعات الغذائية- 
 .كحفظ اللحـو كاألظباؾ، اؼبواد الغذائية

 .صناعة اإلظبنت: صناعة مواد البناء كاػبزؼ كالزجاج- 
 .األظبدة كاؼببيدات: الصناعات الكيميائية كاؼبطاط كالببلستيك- 

 :من القيمة اؼبضافة، كتنتمي للصناعات التالية %37.5أما الفركع األقل كفاءة من األكذل فهي تشكل 
صناعة السكر، صناعة اؼبشركبات الكحولية، صناعة األعبلؼ، صناعة : الصناعات الغذائية- 

 .الدىوف، تعليب اػبضر كالفواكو
الكيمياء العضوية األساسية، صناعة اؼبطاط، الكيمياء : الصناعات الكيميائية كاؼبطاط كالببلستيك- 

 .اؼبعدنية القاعدية، اؼبنتجات الصيدالنية، منتجات كيميائية أخرل
سلع التجهيز الصناعية، التحويل األكرل للصلب : الصناعات اغبديدية كاؼبعدنية كاؼبيكانيكية كالكهربائية- 

 .كحديد الزىر، السلع الوسيطة، ميكانيكا الدقة اؼبوجهة للتجهيزات
 .منتجات اإلظبنت كمواد البناء: صناعة مواد البناء كاػبزؼ كالزجاج- 
 .صناعة السلع االستهبلكية النسيجية: صناعة النسيج كاأللبسة- 
 .صناعة السلع االستهبلكية اعبلدية: صناعة اعبلود كاألحذية- 

قبد أف الفركع األفضل على مستول كل صناعة ىي نفسها تقريبا  األفضل على مستول الصناعات التحويلية ككل 
يف األنشطة ضعيفة احملتول التكنولوجي بنسبة  (الكفؤة كاألقل كفاءة)تًتكز الفركع األفضل . كتعترب باقي الفركع غَت كفؤة

78.9% 
اعتمدنا            . فإنو ًب على أساس اؼبنتجات كليس الصناعات، أما الدراسة المفّصلة للصادرات التحويلية- 2

فائض اؼبيزاف التجارم بالنسبة للمنتج أك السوؽ، استقرار قيمة الصادرات، اؼبيزة : يف التحليل على عدة مؤشرات ىي
ظبح إدماج اؼبؤشرات السابقة، بتصنيف . النسبية الظاىرة كالكامنة، معدؿ مبو الصادرات، معدؿ مبو حصة الصادرات

 :اؼبنتجات اؼبصىدرة إذل أربع فئات ىي

كاليت تتمٌيز  صادراهتا دبعدؿ مبو موجب يف األسواؽ الدينامكية، كمنو ؽبا القدرة         :  المنتجات الدينامكية- 
على تلبية الطلب العاؼبي، تكتسب حصصا سوقية، صادراهتا مستقرة  أك متزايدة، قد سبتلك ميزة كامنة، كىي اؼبنتجات 

 . من ؾبموع اؼبنتجات اؼبدركسة% 35.17سبثل ىذه الفئة نسبة . األىم، أك قد ال سبتلك ميزة
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تتمتع دبعدؿ مبو موجب لصادراهتا، كلكن يف األسواؽ غَت الدينامكية، : المنتجات األقل دينامكية- 
معدؿ مبو حصة صادراهتا متزايدا كبالتارل فهي تكتسب حصصا سوقية، معظم صادراهتا مستقرة كلكن ال سبثل إالٌ حوارل 

 .              من اؼبنتجات2%
كاليت يكوف معدؿ مبو صادراهتا سالبا، كمع أهنا تنشط يف أسواؽ دينامكية : المنتجات غير الدينامكية- 

تشمل ىذه الفئة  أكرب عدد من اؼبنتجات، إذ تبلغ .  فإهنا  زبسر حصصا سوقية باستمرار، صادراهتا مستقرة على العمـو
  %.42.21نسبتها 

تنمو صادراهتا دبعدالت متناقصة يف األسواؽ غَت الدينامكية، زبسر : المنتجات التي ىي في حالة انكماش- 
 %.20.60حصص سوقية، صادراهتا غَت مستقرة كمتناقصة،  كاليت كانت نسبتها حوارل 

تنتمي المنتجات الدينامكية إلى الصناعات الغذائية، ثم الصناعات الحديدية كالمعدنية كالميكانيكية 
 . كالكهربائية  ثم الصناعات الكيميائية كالمطاط كالبالستيك

اؼبنتجات : إف اؽبيكل التكنولوجي للمنتجات الدينامكية، ييظهر أف معظمها تنتمي للمنتجات عالية التكنولوجية
منتجات من اؼبطاط :  ٍب  للمنتجات متوسطة التكنولوجيا،%56.3الكيميائية، كآالت كمعدات التجهيز، بنسبة 

اؼبنتجات الغذائية كاؼبشركبات كالتبغ، :  ٍب اؼبنتجات ضعيفة التكنولوجيا،%15.1كالببلستيك كاؼبنتجات اؼبعدنية بنسبة 
 كما كجدنا أف  جيل اؼبنتجات الدينامكية  %.24.4اػبشب كالورؽ األثاث كاؼبفركشات، مواد البناء كالزجاج بنسبة 

 . تنتمي للفركع الكفؤة

حىت كإف كانت اؼبنتجات الدينامكية احملٌددة بسيطة ألهنا أهنا تعكس اؼبستول التصنيعي لبلقتصاد اعبزائرم، إالٌ أهنا 
 .  مهمة كنقطة انطبلؽ يف تنويع الصادرات

ال تعتبر األسواؽ األكركبية كحدىا مهمة بالنسبة الصادرات الجزائرية خارج المحركقات، إذ تعتبر - ب
، كىنا تشٌكل منطقة التجارة العربية كاالتفاقيات الثنائية أنبية يف األسواؽ العربية كبعض األسواؽ اإلفريقية مهمة أيضا

تعترب األسواؽ كاعدة، تلك اليت تزيد كارداهتا من اعبزائر أكرب من زيادة كارداهتا من باقي دكؿ العادل، خاصة . ذبارة اعبزائر
كسبثل السوؽ أكثر أنبية إذا كانت تشٌكل نسبة مهمة من . إذا احتلت اعبزائر ضمنها مركزا متقدما من بُت اؼبتنافسُت

 .الواردات العاؼبية، خاصة إذا كانت تعريفاهتا اعبمركية منخفضة

من خبلؿ العرض السابق، كرغم ضعف تنوٌع اإلنتاج كالصادرات، إالٌ أف ىناؾ فركعا هبب أف  تشٌكل ؿباكر 
لتنمية كتنويع اإلنتاج الوطٍت كتكوف صادرات مستقبلية، كما أف ىناؾ من اؼبنتجات اؼبصدرة اليت أثبتت كفاءهتا يف 

 .األسواؽ الدكلية، كعليو هبب دعم كتنمية اؼبزايا التنافسية لتلك الفركع كاؼبنتجات، كمنو تصبح الفرضية صحيحة

استنادا إذل ربليل نتائج البحث كاختبار الفرضيات اعبزئية، فقد تأكد أنو كبالرغم من ضعف اإلمكانيات التنافسية 
لبلقتصاد اعبزائرم ، خاصة اإلنتاجية منها،  إالٌ أنو يتمٌتع بإمكانيات تكنولوجية كبشرية قادرة على اؼبسانبة يف تنمية اؼبزايا 

أكضحت النتائج أيضا، أف ىناؾ فركع كمنتجات تتمتع . التنافسية للمنتجات الوطنية، إذا ًب تثمينها يف القطاع اإلنتاجي
 .دبزايا تنافسية، حيث أكدت كفاءهتا اإلنتاجية ككذلك التجارية يف األسواؽ الدكلية

 : ، يهؤكد ربليل النتائج كاختبار الفرضيات اعبزئية ما يليفي األخير
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أف اعبزائر، كككل الدكؿ النامية، تواجو صعوبات رىانات كثَتة لتحقيق اندماج كفئ كمهربح يف االقتصاد العاؼبي - 
لقد حٌدد شكل تلك . نتجت تلك الصعوبات عن طبيعة العبلقات االقتصادية اليت فرضتها الدكؿ الصناعية اؼبتقدمة

 .العبلقات غَت اؼبتكافئة بُت الدكؿ اؼبتقدمة كالنامية طبيعة زبٌصص كطريقة اندماج ىذه األخَتة، كبالتارل حٌدد مكاسبها

إف بعض الدكؿ النامية، كرغم صعوبة اندماجها يف ظل تلك العبلقات، عرفت كيف تستغل الفرص اؼبوجودة             - 
يف األسواؽ الدكلية لتحقيق مشاركة أفضل، كلكن، كاف ذلك بتنمية قدراهتا التنافسية الذاتية، التكنولوجية كالبشرية 

 .كاإلنتاجية خاصة يف القطاع الصناعي، كىي الشركط اليت فرضتها تلك العبلقات لبلندماج يف االقتصاد العاؼبي

إف ربليل تنمية اعبزائر لقدراهتا التنافسية أظهر أف ىناؾ بعض اإلمكانيات البشرية كالتكنولوجية كاإلنتاجية، كاليت - 
 .يبكن استغبلؽبا لتحسُت قدرة اعبزائر على ربقيق اندماج كفئ يف االقتصاد العاؼبي

إف ربسُت القدرات التنافسية دل يبنح بعد للدكؿ النامية إمكانية تعديل زبٌصصها، كبالتارل فإف تنمية تلك - 
 .القدرات لبلقتصاد اعبزائرم، ال يعٍت أنو يبكن تنويع زبٌصصو

رغم ضعف تنوٌع اإلنتاج الوطٍت كبالتارل الصادرات خارج احملركقات إالٌ أف ىناؾ عددا من الفركع اإلنتاجية اليت - 
أثبتت كفاءهتا أفضل من غَتىا، كما أف ىناؾ منتجات كانت ؽبا كفاءة ذبارية على مستول األسواؽ الدكلية، كىذا ما 

 .يدؿ على أهنا تتمتع دبزايا تنافسية هبب تنميتها أكثر مستقببل

كمنو فإف الفرضية الرئيسية اؼبطركحة صحيحة، ما عدا بالنسبة إلمكانية تنويع التخٌصص اؼبرتبط بإمكانيات تطوير 
 .التكنولوجيا نفسها، كليس دبجرد تنويع االقتصاد

 :مقارنة نتائج الدراسة بنتائج الدراسات السابقة- 2
إف صبيع الدراسات السابقة، ككذلك دراستنا، حبثت يف كيفية ربقيق ىدؼ تنويع الصادرات، سواء كاف ذلك            

من خبلؿ التعٌمق يف البحث، . يف إطار تنويع الدخل أك ربقيق النمو االقتصادم أك االندماج يف االقتصاد العاؼبي
نستعرض فيما يلي، جوانب التشابو . توٌصلت تلك الدراسات إذل نتائج تشًتؾ يف بعض النقاط كزبتلف يف أخرل

 .كاالختبلؼ            بُت نتائج دراستنا كنتائج الدراسات األخرل
  اعتربنا أف القطاع الصناعي ىو جوىر ربقيق النمو االقتصادم كاالندماج يف االقتصاد العاؼبي، كذلك اعتربتو 

الفبلحة، التجارة، النقل : دراسة شريات عثماف، كمع ذلك ييظهر ىذا األخَت يف نتائجو أف القطاعات الواعدة ىي
ٌدد ما ىو القطاع ذك  كاؼبواصبلت البناء كاألشغاؿ العمومية، كذلك حسب مسانبتها يف القيمة اؼبضافة، دكف أف وبي

بينما اعتربنا كبن أف األكلوية للقطاع الصناعي التحويلي، ككانت . األكلوية، كأنبل القطاع الصناعي، رغم أنو جوىر دراستو
 . الدراسة كالنتائج مرتبطة بو فقط، كىو ما رٌكزت عليو أيضا دراسة عايشي كماؿ

تشاهبت نتائج دراستنا مع دراسة عايشي كماؿ يف عدـ قدرة االقتصاد اعبزائرم على االندماج يف االقتصاد العاؼبي كذلك 
كىي نتيجة مكٌملة للنتيجة اليت . بسبب ضعف الصادرات التحويلية، نتيجة ضعف ىيكل القطاع الصناعي التحويلي

توٌصل إليها عبادرل رياض، بأف االنفتاح على االقتصاد العاؼبي دل يغٌَت من ىيكل الصادرات اعبزائرية، بل زاد من تنوٌع 
الواردات كبالتارل فإف االنفتاح على االقتصاد ال يضمن تنوٌع الصادرات، إذ أف اسًتاذبيات التصنيع اليت تبنتها اعبزائر لو 

اؼبكسب، حسب دراستنا،  كعليو فإف االنفتاح. تؤد إذل تنويع الصناعة كالصادرات حسب الباحث شريات عثماف
 .يستلـز تنمية اإلمكانيات التنافسية كمنو اؼبزايا التنافسية للمنتجات الوطنية



ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػاتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالخ  

370 
 

 استنتج كل من دراستنا كدراسة عايشي كماؿ ككبايب كلثـو كسدم علي ضعف تنافسية االقتصاد اعبزائرم، كلكن 
تناكلت تلك الدراسات تنافسية االقتصاد اعبزائرم من خبلؿ اؼبؤشرات الكلية للتنافسية كالًتتيب            . اختلفت طريقة التقييم

يف تقارير التنافسية، تقرير اؼبنتدل االقتصادم العاؼبي كتقرير البنك الدكرل كصندكؽ النقد الدكرل، تقرير التنافسية العربية 
ركزت دراستنا يف دراسة التنافسية على اؼبؤشرات اعبزئية كالنوعية اؼبرتبطة بأداء القطاع . ككذلك تقرير التنمية البشرية

على اؼبستول اإلقليمي باؼبقارنة مع الدكؿ العربية ذات اػبصائص االقتصادية . الصناعي كالتصديرم يف اإلطار التنافسي
كقد استعانت ببعضها - اؼبتشاهبة، من خبلؿ مؤشرات ىيكل القيمة اؼبضافة الصناعية كمسانبتها يف الناتج احمللي اإلصبارل

كذلك مؤشرات الًتكيز، عدد اؼبنتجات اؼبصدرة، اؼبيزة النسبية الظاىرة، التوافق مع األسواؽ - دراسة كماؿ عايشي
 .الدكلية، كعلى اؼبستول الدكرل من خبلؿ مؤشر األداء التنافسي الصناعي الذم هبمع بُت األداء الصناعي كالتصديرم

اشًتكت دراستنا مع دراسة كبايب كلثـو يف اعتبار أف التكنولوجيا  ؿبددا رئيسا لرفع القدرة التنافسية على اؼبدل 
الطويل ألم اقتصاد، كلكن كانت التكنولوجيا يف الدراسة السابقة على نفس القدر من األنبية مع ربسُت بيئة األعماؿ 

 .كالعناصر األخرل اؼبدرجة  يف تقرير اؼبنتدل االقتصادم العاؼبي، بينما كانت يف دراستنا جوىر ربسُت القدرة التنافسية
تعترب دراسة كل من عايشي كماؿ كسدم رياض األقرب إذل دراستنا من حيث البحث عن القطاعات 

احملركقات : يؤكد سدم رياض على أف القطاعات اليت هبب تثمينها كتطويرىا ىي. كاؼبنتجات ذات اإلمكانيات التصديرية
ٌدد الفركع أك النشطة بدقة، بينما نؤكد يف دراستنا على أف القطاع  اؼبناجم، الصيد كاؼبوارد اؼبائية كالسياحة، دكف أف وبي

باستثناء احملركقات كاؼبناجم ألهنا مواد خاـ ضعيفة القيمة اؼبضافة، ككبن نبحث عن تنويع الصادرات )الصناعي التحويلي 
يعطي الباحث بعض األمثلة فقط عن اؼبنتجات . ىو مصدر تنويع اإلنتاج كمنو الصادرات يف األجل الطويل (خارجهما

التمور الفلُت كمنتجات فلينية، مشركبات أخرل غَت كحولية ما عدا العصائر، : ذات اإلمكانيات التصديرية، كىي
اعترب الباحث عايشي كماؿ  أيضا أف الصناعات التحويلية ىي أساس تنويع الصادرات، كمنو فإف . الصبلؿ كاعبلود

الصناعات الكيماكية، الصناعات اغبديدية : الصناعات اليت تتمتع بإمكانيات تصديرية على أساس معايَت ـبتلفة ىي
، الصناعات الكهربائية كااللكًتكنية الصناعات اعبلدية كالنسيجية، كخاصة يف اؼبنتجات، ةكاؼبعدنية، الصناعات اؼبيكانيكي

السيارات الصناعية، جرارت كحاصدات كؿبركات  كيماكيات غَت عضوية  أظبدة مصنعة كمبيداتمتنوعة  كيماكية اؿ
  .(اخل...مكٌيفات التلفزيوف  الطباخات، الثبلجات  ) معدات منزلية كالكًتكنية ، ديزؿ

 اختلفت دراستنا عن الدراستُت السابقتُت، يف أهنا ركزت على ربليل القدرات التنافسية أكال، فتنمية القطاع 
ٍب حٌددت اإلمكانيات التصديرية  من .  التحويلي ال يبكن أف تكوف إالٌ من خبلؿ تنمية القدرات التكنولوجية كالبشرية

، لفركع الصناعات التحويلية كأيضا للمنتجات اؼبصدرة فعبل، أم حوارل المسحية كباستخداـ عدة مؤشراتخبلؿ الدراسة 
كمنو  ًب ربديد  بدقة للفركع الصناعية اليت تتمتع بإمكانيات إنتاجية كتصديرية ؿبتملة،  كأيضا .  ؾبموعة منتجات200

تصنيف اؼبنتجات اؼبصدرة على أساس كفاءهتا التصديرية كإظهار اؼبنتجات الدينامكية يف األسواؽ الدكلية، كأيضا 
 .األسواؽ الواعدة ؽبا

 رغم أف اؽبدؼ كاحد كىو كيفية تنويع الصادرات، إالٌ أف نتائج دراستنا مع دراسة كل من بلقلة براىيم كقاظبي 
ركز الباحث األكؿ على اآلليات اإلجراءات الكلية اليت على الدكلة أف تضعها لتحقيق اؽبدؼ، أما . األخضر قد اختلفت

الباحث الثاشل فقد رأل أف تنويع الصادرات يكوف من خبلؿ كضع إسًتاذبية ترتكز على ربديد القطاعات احملورية دكف أف 
ٌدد ما ىي، بينما تعلقت نتائج دراستنا بتحديد الشركط القبلية لتنمية الصادرات كىي تنمية اإلنتاج الوطٍت بوضع  وبي

إسًتاذبية لتنمية القدرات التنافسية، ٍب ربديد الفركع كاؼبنتجات اليت يبكنها توسيع قاعدة الصادرات ضمن القطاع 
 . التحويلي
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 :إصباال سبٌيزت دراستنا عن الدراسات السابقة من حيث
ربديدىا للعناصر اعبوىرية لبناء اؼبزايا التنافسية، كىي قدرات رأس اؼباؿ البشرم، القدرات التكنولوجية - 

 كاإلنتاجية، كبالتارل اختبار تطٌورىا يف االقتصاد اعبزائرم،  كىذا ما كاف غائبا يف الدراسات األخرل؛
ربليلها لتنافسية االقتصاد اعبزائرم من خبلؿ األداء الصناعي كالتصديرم يف اإلطار اإلقليمي كالدكرل، - 

 كليس من خبلؿ مؤشرات التقارير الدكلية  للتنافسية؛
تركيزىا على قطاع كاحد كىو القطاع الصناعي، ليس كمثاؿ، كلكن ألف االندماج يف االقتصاد العاؼبي  - 

يكوف أفضل من خبللو، إذ أف منتجاتو ىي األكثر دينامكية يف التجارة الدكلية، كىو ما ًب إثباتو إحصائيا، بينما خلصت 
كل الدراسات السابقة إذل أنو هبب تنمية القطاع الصناعي كالفبلحي كاػبدمي، كدل تركز على قطاع كاحد يسمح 

 بالوصوؿ  إذل نتائج فعلية؛
كللصادرات  (الفركع)اعتمادنا على الدراسة اؼبسحية كباالستناد إذل عدة مؤشرات، لئلنتاج التحويلي - 

الستخبلص الفركع كاؼبنتجات الفعلية اليت تتمتع بكفاءة إنتاجية كتصديرية، كاليت هبب  (ؾبموعة اؼبنتجات)التحويلية 
 .تنمية مزايا التنافسية، كىو ما دل تتوٌصل إليو باقي الدراسات

 مقتػػػػػػػػػػرحات الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة: ثانيا
إف بناء القدرات التنافسية الوطنية لن يكوف إالٌ يف إطار إسًتاذبية متناسقة تتكامل فيها السياسة الصناعية 

جل تثمُت أمن لكن، ك. كالتكنولوجية كسياسة تنمية قدرات رأس اؼباؿ البشرم، كتتحٌدد فيها األىداؼ ك كسائل التنفيذ
 . نقترح بعض اإلجراءات  الجزئية التي من شأنها أف تدعم القدرات التنافسية بمختلف ركائزىافإننا  السابقة، نتائج اؿ

يعتمد بناء القدرات التنافسية على السياسات الكلية للدكلة اليت ترسم السياسة الصناعية كالتكنولوجية كالتكوينية 
كلكن يكوف ذلك باالستجابة ؼبتطلبات القطاعات كاؼبؤسسات، كاليت تشًتؾ صبيعها يف اكتساب اؼبزايا التنافسية يف 

إف االقًتاحات اليت سنقدمها تتمثل يف بعض اإلجراءات، كاليت سبس اؼبؤسسات كالقطاعات كبشكل . القطاع اإلنتاجي
 .خاص الدكلة كواضع  لكل  السياسات كاإلجراءات

ثمن كاؼبستفيد األساسي لكل تطٌور يف القدرات : بعض االقتراحات التي تتعلق بالسياسة الصناعية- 1
ي
تعترب الصناعة اؼب

 : التكنولوجية كالبشرية، كؽبذا فإف تنمية القدرات كاؼبزايا التنافسية هبب أف تنطلق من تنميتو، كؽبذا نقًتح ما يلي
 .تبدأ تنمية القطاع الصناعي بضركرة إحداث التوازف بُت االستثمار يف قطاع احملركقات كالقطاع التحويلي -
إف تنويع الصادرات لن يكوف إالٌ بتنويع اإلنتاج، كألنو من الصعب ربقيق الكفاءة يف صبيع القطاعات، فإف   -

يتمثل جوىر االستهداؼ يف تنمية بعض الفركع اإلنتاجية عوض تنمية القطاع ككل، . االستهداؼ القطاعي يصبح مهما
إذ أصبحت التخٌصصات جزئية كليست كلية، فالفركع اليت هبب استهدافها ىي تلك اليت ربقق الكفاءة اإلنتاجية كاليت 

 . كىي الفركع اليت ًب ربديدىا يف دراستنا. تشٌكل منتجاهتا صادرات ؿبتملة
إحداث ربٌوؿ تدرهبي يف ىيكل اإلنتاج الصناعي من األنشطة القائمة على استخداـ اؼبوارد الطبيعية                 - 

إذل األنشطة اؼبعتمدة على التكنولوجيا اؼبتوسطة كرفع إنتاجيتها، كذلك دبا يتناسب كتطوير القدرات البشرية كالتكنولوجيا 
، أك يف إطار  مستقببل سواء  كاف ذلك يف إطار الفركع التكنولوجية اؼبوجودة، كإف كانت من بُت الفركع غَت الكفؤة اليـو

 .استهداؼ كجذب فركع صناعية تكنولوجية جديدة  من خبلؿ شبكات اإلنتاج الدكلية
رغم أف عددا من اؼبنتجات اؼبصدرة أثبت كفاءتو يف األسواؽ الدكلية، إالٌ أنو يعترب قليبل، ؽبذا فإف زيادة عدد  -

من أجل تكثيف اإلنتاج كرفع القدرات اإلنتاجية كمنو حجم  .اؼبنتجات اؼبصٌدرة هبب أف يكوف برفع حجم اإلنتاج الوطٍت
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الصادرات، هبب دعم اؼبؤسسات الرائدة يف الفركع اؼبستهدفة، ككذلك تسهيل االستثمار خبلق مؤسسات جديدة من 
 . خبلؿ ربسُت بيئة األعماؿ كتشجيع اؼبنافسة بينها إلكساهبا كفاءة كمزايا تنافسية

توجيو آليات ـبتلفة لتنمية الفركع الكفؤة، إذ زبتلف خصوصيات كمنو حاجات كل فرع،  فمثبل ربتاج الفركع  -
 .التكنولوجية إذل مرافقة أنشطتها البحثية كالتطويرية أكثر من اؼبنتجات ضعيفة احملتول التكنولوجي

تنمية األنشطة كالفركع الداعمة للفركع اؼبستهدفة لضماف إطار متكامل لبناء قدراهتا اإلنتاجية، كتنمية بعض - 
 .اؼبنتجات الفبلحية الضركرية لبعض فركع الصناعات الغذائية

توفَت اغبماية البلزمة للفركع اؼبستهدفة يف إطار الصناعات الناشئة، خاصة كأنو يبكن ذلك يف ظل عدـ  -
ال تكوف اغبماية فقط من خبلؿ اغبماية اعبمركية، كلكن أيضا من خبلؿ . االنضماـ بعد إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة

تقليص الواردات من منتجات تلك الفركع، كمنو مساعدة اإلنتاج الوطٍت على التوٌسع كربقيق اقتصاديات اغبجم كما ينتج 
 .عنو من زبفيض للتكاليف

تفعيل اآلليات العديدة اؼبتوفرة لتأىيل اؼبؤسسات الصناعية الوطنية كترقية اؼبنافسة كغَتىا، فوجود اآلليات             -
 .يف ظل عدـ فعاليتها يشبو غياهبا

تسريع انطبلؽ نشاط األقطاب التكنولوجية كمناطق التنمية الصناعية اؼبندؾبة اؼبقٌررة يف السياسة الصناعية  -
 .اعبديدة، كاليت تعترب إطارا مهما  يساىم يف نقل التكنولوجيا كاؼبعارؼ كاؼبهارات بُت اؼبؤسسات كمراكز التموين كالبحث

تطوير التجارة ما بُت الفركع،  كاليت تسمح بتنويع اؼبنتجات الوسيطة كاستعماؿ اؼبدخبلت احمللية، كاليت  -
 . ستساىم يف االنتشار التكنولوجي داخل اعبهاز اإلنتاجي، كمنو اكتساب اؼبهارات عن طريق اؼبمارسة

تشجيع االستثمار احمللي كاألجنيب من خبلؿ توفَت بيئة أعماؿ مناسبة كمنافسة للبلداف اجملاكرة، فبٌا يعطي الثقة             - 
 .يف اؼبناخ الوطٍت من أجل االستمرار يف االستثمار كمنو ربقيق أىداؼ دعم اإلنتاج الوطٍت

جذب االستثمارات األجنبية كتوجيهها كبو الفركع التكنولوجية اليت ربتاج إذل التكنولوجيات اغبديثة كإذل تطوير  -
 كالكهربائية كاليت هبب إعادة بعث نشاطها ةأنشطتها، كأيضا اكتساب اؼبهارات العالية، مثل فركع الصناعات اؼبيكانيكي

 . خاصة من خبلؿ اؼبشاريع اؼبشًتكة
االستثمارات األجنبية ستتوجو يف الغالب كبو عمليات التجميع، إالٌ أنو هبب العمل على االنتقاؿ           مع أف- 

 .إذل اغبلقات ذات القيم اؼبضافة األعلى
 ضركرة اىتماـ اؼبؤسسات الوطنية بتحسُت جودة منتجاهتا، إلعادة الثقة يف اؼبنتج الوطٍت يف السوؽ احمللية أكال -

 .كالذم يسمح بزيادة اؼببيعات كزبفيض التكاليف
حىت تيقبل منتجاهتا يف األسواؽ ، ضركرة فرض االلتزاـ باؼبواصفات كاؼبعايَت الدكلية على اؼبؤسسات الوطنية- 

 . اػبارجية

يف ظل البحث عن اندماج أفضل يف االقتصاد العاؼبي، فإف : بعض االقتراحات التي تتعلق بالسياسة التصديرية- 2
 :السياسة الصناعية تتبعها سياسة تصديرية كذبارية، كؽبذا فإننا نقًتح بعض اإلجراءات اليت تساعد على تنمية الصادرات

رغم اآلليات الكثَتة اليت كضعتها الدكلة من أجل تنويع الصادرات، إالٌ أهنا كانت عبارة عن آليات عامة، - 
من أجل أف تكوف تلك اآلليات أكثر فاعلية، فإنو هبب أف تكوف . حيث   دل تفرؽ بُت أنواع اؼبنتجات كاؼبؤسسات

 :انتقائية
 توجيو إجراءات تشجيعية  أكرب للفركع الكفؤة، كاليت تعترب منتجاهتا ذات إمكانيات تصديرية مهمة. 
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  تبٍت إجراءات ـبتلفة حسب أنبية اؼبنتجات اؼبصدرة يف األسواؽ الدكلية، إذ ال يبكن معاملة اؼبنتجات
ربتاج اؼبنتجات غَت الدينامكية إذل تشجيع صادراهتا أكثر ليصبح . الدينامكية كاؼبنتجات غَت الدينامكية

معدؿ مبوىا موجبا، لتتحٌوؿ إذل منتجات دينامكية، خاصة كأهنا تتواجد يف أسواؽ دينامكية، كيبتلك الكثَت 
 .منها مزايا كامنة

  دعم اؼبؤسسات اليت تنشط يف الفركع الكفؤة كالصادرات الدينامكية، ألف منتجاهتا ستكوف ؽبا إمكانيات
 .ربقيق الكفاءة يف األسواؽ الدكلية أكثر من غَتىا

ضباية اؼبنتجات ذات الكفاءة اإلنتاجية كالتصديرية، على األقل من خبلؿ فرض تعريفة صبركية مناسبة على - 
 .الواردات اؼبنافسة ؽبا

كضع إسًتاذبية تصديرية متناسقة مع إسًتاذبية صناعية تيشٌجع اؼبنتجُت الوطنيُت، فالتعديل اعببائي لقانوف اؼبالية  -
 كرفعها بالنسبة %23 إذل %25 كالذم نص على خفض الضريبة على أرباح الشركات للمؤسسات اؼبستورة من 2015

إف . يؤكد على التضارب بُت ـبتلف اؽبيآت اؼبشرفة على الصناعة كالتجارة ،%23 إذل %19للمؤسسات اؼبنتجة من 
 بدؿ اإلنتاج كالتصدير، دالتعديل السابق ال يضر فقط باؼبنتجُت كبتنمية القطاع اإلنتاجي بل يؤدم إذل ربٌوؽبم إذل االستَتا

حىت أف إعادة النظر . ىذا          ما يؤكد التباعد بُت اآلليات اؼبوضوعة من الناحية النظرية كبُت كيفية تنفيذىا يف الواقع
يف النسب السابقة كتعديلها يدؿ على عدـ كجود نظرة شاملة كبعيدة اؼبدل على ما هبب أف يهتخذ كإجراءات لتشجيع 

ضركرم من خبلؿ كضع ىيأة كاحدة مشرفة على تنفيذ اإلسًتاذبية التصديرية  كمنو يصبح إحداث التكامل.اإلنتاج الوطٍت
يبكنها التنسيق مع عدة جهات ؽبا عبلقة بالتصدير كالصناعة، التجارة كاعبمارؾ، عوض كجود عدة ىيآت تتعارض 

 .آلياهتا كما ىو موجود حاليا
يكوف ذلك من خبلؿ . توسيع األسواؽ اػبارجية أماـ اؼبنتجات الوطنية، خاصة تلك اليت ىي أسواؽ كاعدة- 

تعزيز اإلرباد اعبمركي بُت الدكؿ العربية، بالنسبة للمنتجات الكفؤة، حىت أف ارباد األسواؽ اؼبتجاكرة يكوف دافعا عبذب 
االستثمارات األجنبية اؼبباشرة اليت تتوجو إذل األسواؽ الواسعة، كذلك عن طريق االتفاقيات الثنائية مع بعض الدكؿ 
اإلفريقية اليت كانت أسواقها مهمة للصادرات اعبزائرية، كتفرض تعريفات صبركية عالية، كمنو تسهيل دخوؿ اؼبنتجات 

 .الوطنية إليها

ىناؾ الكثَت من اآلليات كاؽبيآت اليت كضعتها الدكلة            : بعض االقتراحات التي تتعلق بالسياسة التكنولوجية-  3
من أجل بناء القدرات التكنولوجية، خاصة يف ؾباؿ البحث كالتطوير، كلكن االرتباط بُت القطاع اإلنتاجي كتطٌور تلك 

 :القدرات كاف ضعيفا، ؽبذا فإنو من الضركرم
 رفع مستول اإلنفاؽ على البحث العلمي، ليس يف شكل مكافآت كاليت سبتص معظم ميزانية البحث، كلكن -

 .لتمويل األحباث التطبيقية، خاصة اؼبرتبطة بالتطوير التكنولوجي
 . رفع عدد الباحثُت، بشكل خاص يف التخٌصصات التكنولوجية التطبيقية، اؼبرتبطة بالقطاع اإلنتاجي-
 رفع مستويات استيعاب التكنولوجيا األجنبية من طرؼ اؼبؤسسات الوطنية، حىت تتمكن من الوصوؿ إذل مرحلة -
 .االبتكار

 تثمُت اؼببادرات الفردية يف االبتكار كالتطوير يف القطاع اإلنتاجي، ليس فقط من خبلؿ التقريب بينهم           -
يف اؼبعارض، كلكن تقدصل الدعم اؼبادم للمؤسسات اليت تتبٌت فعبل تلك االبتكارات كربٌوؽبا إذل منتجات جديدة، كردبا 

 .حىت استحداث فركع إنتاجية جديدة
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 رغم أنبية اؼببادرات الفردية يف الرباءات اؼبسجلة على اؼبستول الوطٍت، إالٌ أهنا هبب أف تكوف من خبلؿ -
لكي يتحقق ذلك، ال بد أف يكوف نشاط البحث . اعبماعي يف اؼبؤسسات، ألنو يف ىذه اغبالة يسهل تبنيها كتطبيقها

ىنا يبكن أف يكوف للدكلة دكرا بتعويض . كالتطوير ؿبورا مهما يف نشاط اؼبؤسسة، كيستند إذل حل اؼبشاكل اليت تواجهها
 .اؼبؤسسات عن تكاليف أحباثها اليت أدت فعبل إذل ابتكارات جديدة

 تقوية الركابط بُت األحباث اعبامعية كاحتياجات القطاع اإلنتاجي، كال ىبلق تلك الركابط إالٌ اؼبؤسسات نفسها         -
إذ هبب عليها أف هتتم بعرض مشاكلها أماـ اعبامعة اليت ىي حباجة إذل مواضيع حبث جديدة، خاصة كأف كزارة التعليم 

 . العارل كالبحث العلمي مستعدة لتمويل ذلك النوع من األحباث يف إطار برامج البحث اليت تشرؼ عليها
 . تسجيل االبتكارات الناذبة عن األحباث اعبامعية كرباءات، لتشجيع الطلبة على البحث اعبدم-
 تشجيع االرتباط بشبكات البحث العاؼبية، كلكن يستلـز ذلك توفَت بنية ربتية تكنولوجية جاذبة لتلك -
 . الشبكات
 . إهباد آليات فٌعالة لنقل التكنولوجية عن طريق االستثمارات األجنبية اؼبباشرة-

أظهرت الدراسة أف ىناؾ تطٌورا يف القدرات البشرية، كلكن             : بعض االقتراحات التي تتعلق بالسياسة التكوينية- 4
 :يف اؼبقابل دل يكن ىناؾ تثمُت لتلك القدرات، إذ هبب

 .إعداد برامج تعليمية هتتم بنوع اؼبهارات التعليمية اؼبقدمة للتبلميذ كالطلبة- 
 يعوداف سلبا على القدرة اجملتمعية، من خبلؿ الدراسة اعبدية فتقليص نسب اإلخفاؽ كالتٌسرب اؼبدرسي اللذا -

 .ألسباب الظاىرة
 .رفع نسبة استقطاب مراكز التكوين للتبلميذ اؼبتسربُت كاؼبخفقُت يف الدراسة- 
مستول الكفاءات من الناحية العلمية كالتطبيقية، كىنا يعترب التكوين اؼبهٍت حلقة مهمة يف بناء تلك  رفع -

 . القدرات ؼبا يوفره من تدريب مباشر للتطبيقات التكنولوجية، كغَتىا
االرتباط بالشبكات الدكلية يف ؾباؿ الربامج كالتكوين كالتدريب ؼبسايرة التطٌورات اعبديدة، سواء على مستول  -

 .اؼبكوًنُت أك اؼبكوىنُت
أف ال يكوف التكوين اؼبهٍت ملجأ للفاشلُت يف الدراسة، بل هبب أف يكوف مركزا لتكوين كصقل اؼبهارات            - 

حىت بالنسبة للمتأىلُت من شهادة البكالوريا، إذ وبتاج القطاع اإلنتاجي إذل اؼبكونُت تطبيقيا يف عدة ؾباالت تقنية كمهنية 
 .قادرة على أداء كظائفها مباشرة

اىتماـ اؼبؤسسات الوطنية بتأىيل عماؽبا كاطبلعهم على اؼبعارؼ كالتقنيات اغبديثة باستمرار، خاصة يف اؼبراكز  -
 .كاؼبعاىد اؼبتخٌصصة

 اؼبباشرة يف تكوين العماؿ كاإلطارات، كنقل اؼبهارات إليهم من خبلؿ ةضركرة مسانبة االستثمارات األجنيب -
 .التكوين اؼبباشر يف ؾباالت استثماراهتا

 .كمنو ضركرة توفَت عدد كبَت من األفراد اؼبؤىلُت، تأىيبل عاليا يف ـبتلف التخٌصصات الصناعية- 

 أفاؽ الدراسة : ثالثا
نتائجو، كمن اعبوانب اليت نراىا ال تزاؿ تستحق  الستكماؿ إف ىذا البحث يفتح أفاقا دراسية عديدة ، يف األخَت 

 :البحث ىي
 .دراسة اغبواجز كالفرص يف اتفاقيات اؼبنظمة العاؼبية للتجارة بالنسبة للصادرات احملتملة كالفعلية للجزائر- 
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 . ربديد اؼبنتجات الكفؤة يف اإلنتاج الوطٍت، كاليت تعطي نتائج أفضل من الفركع- 
 .تقييم مواطن القوة كالضعف يف الفركع اؼبستهدفة- 
دراسة اؼبنافسُت للمنتجات كللصادرات الوطنية يف األسواؽ الدكلية، من حيث قدراهتم اإلنتاجية، التسويقية - 

 .كالتكاليف كغَتىا
دراسة تفصيلية لآلليات اؼبناسبة اليت تساىم فعبل يف زيادة الصادرات من الفركع كاؼبنتجات اؼبهمة، اليت - 

 .حٌددناىا يف البحث
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 2010-2000 تطور مؤسسات التكوين كالتعليم المهنيين للفترة: 1الملحق رقم 

 Annuaires statistiques de l’Algérie, N° 21(2005), 24(2008), 27(2011), 28(2012) :       المصدر

 معدالت نمو القيمة المضافة كاإلنتاجية لفركع الصناعات التحويلية : 2الملحق رقم 
 كالتعدينية كالميكانيكية كالكهربائية الصناعات الحديدية -1

 2012-2000معدؿ نمو القيمة المضافة للفركع لفترة : 1الجدكؿ
  
NA
PR 

00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 
  .ف.ـ

00-12  

 22 -27,64 7,68 44,12 8,20 27,44 19,83 32,10 42,22 75,81 1,71 5,60 11,48 20,40 
 23 26,48 -41,79 -14,90 19,65 5,93 8,23 39,24 -9,70 -17,67 -19,31 -20,93 -42,78 5,94-  
 24 26,16 -5,33 3,50 8,06 9,26 3,01 19,46 22,90 -13,00 -6,14 0,44 7,30 6,24 
 25 10,31 -5,87 6,81 9,59 0,20 -11,49 -15,55 17,56 -18,31 18,71 11,24 15,02 3,11 
 26 963,62 -90,33 -17,84 33,99 88,08 -39,06 -58,50 563,96 21,76 -25,81 -22,99 -39,81 83,16 
 27 0,25 0,51 2,56 -18,93 -7,87 1,42 -1,76 -6,69 -26,70 14,02 0,20 12,63 2,59-  
 28 28,80 4,64 14,21 0,27 -3,43 9,48 -4,14 3,18 7,50 -0,10 4,93 8,17 6.09 
 29 26,63 23,75 -5,42 27,10 -0,73 -24,49 8,26 -23,25 51,22 11,45 31,90 4,65 10.69 
 30 7,00 -0,03 11,75 -3,28 -2,12 -2,13 24,68 26,22 0,37 -0,56 1,09 2,02 5.37 
 31 -18,10 23,13 10,53 16,04 -8,70 15,45 -5,66 1,78 7,27 1,45 36,83 1,25 6.67 
 32 295,09 17,35 -10,64 343,01 -71,96 3,71 -50,04 70,88 3,53 -32,49 0,97 30,89 43.25 
 34 1,39 7,31 3,02 7,66 2,40 5,54 4,04 -65,56 -0,44 14,65 -0,77 -2,98 2.18-  
 35 -23,40 -16,95 11,11 34,62 -19,18 -20,83 7,42 -17,98 49,98 2,62 6,79 1,18 1.04 
70 10,09 -10,54 618,85 5,40 -1,14 16,45 -11,10 22,50 21,81 -10,60 -2,50 17,28 45,88 
 معدؿ النمو ؿبسوب على أساس اؼبتوسط اؽبندسي .: ف.ـ

كىو نفس . ًب إعداده بناء على بيانات اغبسابات االقتصادية اؼبفصلة، كثائق داخلية للمديرية العامة للديواف الوطٍت لئلحصائيات: المصدر
 .اؼبصدر بالنسبة لكل اعبداكؿ

 
 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 01 2000 البيانات
مركز التكوين المهني 

 :كالتمهين
 عدد المؤسسات -

 الطاقة االستيعابية
635 

154.285 

 
 

664 
158.940 

 
 

708 
167.980 

 
 

726 
160.775 

 
 
734 

162.890 

 
 

778 
174.800 

 
 

802 
182.330 

 
 

833 
190.080 

 
 

862 
197.680 

 
 

950 
222.580 

 
 

958 
225.180 

المعهد المتخصص 
 :للتكوين المهني

 عدد المؤسسات -
 الطاقة االستيعابية

 
84 

27.835 

 
83 

27.085 

 
89 

31.015 
 

 
92 

30.920 
 

 
92 

31.380 
 

 
94 

33.375 

 
97 

34.875 

 
104 

36.225 

 
116 

46.125 

 
116 

46.125 

 
118 

46.925 

 :معهد التكوين المهني
 عدد المؤسسات -

 الطاقة االستيعابية

 
6 

2.070 

 
6 

2.070 

 
6 

2.220 

 
6 

2.220 

 
6 

2.120 

 
6 

2.120 

 
6 

2.150 

 
6 

2.150 

 
6 

2.150 

 
6 

2.150 

 
6 

2.150 
 :المجمػوع

 عدد المؤسسات -
 الطاقة االستيعابية -

725 
184.190 

753 
188.095 

803 
170.289 

824 
193.915 

832 
196.360 

878 
210.295 

905 
219.355 

943 
228.455 

984 
245.955 

1072 
270.855 

1082 
274.255 
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 2012-2000معدؿ نمو اإلنتاجية للفترة : 2الجدكؿ

NAPR 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 إ.ـ . 
00-12  

 22 67,28 -2,62 1,08 -0,01 2,06 10,62 0,19 -12,87 40,58 -17,76 -13,56 13,23 7,09 
 23 -31,20 -4,81 -0,22 6,27 5,06 1,01 68,19 -8,20 -17,09 0,48 -5,47 10,75 1,81 
 24 -5,27 5,74 0,01 -0,08 -2,73 1,17 8,64 -7,51 1,45 -2,97 -9,17 8,85 -0,17 
 25 -8,98 -9,55 0,02 -0,58 2,81 -12,46 -13,40 -3,00 15,00 -8,65 -14,54 13,66 -3,35 
 26 365,29 -89,05 0,01 0,00 231,97 5,26 0,00 -11,63 5,05 -5,77 -17,49 19,11 35,69 
 27 -21,22 6,46 -0,01 -0,01 -1,07 -24,15 -4,08 -7,06 14,68 -5,05 4,12 9,40 -2,39 
 28 6,42 2,13 -0,10 8,20 -1,72 -1,71 2,46 -1,13 -2,46 -0,85 -3,26 0,14 0,67 
 29 50,14 23,12 0,01 0,01 -5,91 -5,67 -12,45 -12,27 0,69 2,92 -16,06 254,44 21,00 
 30 214,94 905,38 0,01 -0,30 -22,02 -3,46 -0,37 -7,91 5,75 -6,31 -13,30 12,79 69,27 
 31 9,94 23,17 0,03 -10,79 -3,83 10,68 -14,23 -0,81 19,41 -12,91 -15,28 13,88 1,52 
 32 375,60 9,99 -0,11 141,22 -63,12 19,83 -61,31 343,55 -16,67 -36,60 -15,02 49,14 53,56 
 34 -36,47 4,17 0,01 0,00 0,59 -2,91 0,00 -39,38 5,32 29,09 -18,54 1,25 -4,90 
 35 12,78 43,42 0,05 25,56 -9,51 -18,24 -2,44 -6,80 9,43 -10,78 -12,71 13,49 3,54 
70 0,00 0,00 0,01 0,00 1,91 8,70 0,00 -1,96 -0,50 -1,15 1,47 -0,40 0,67 

 معدؿ تطور اإلنتاجية: إ.ـ
 

 :صناعة مواد البناء كالخزؼ كالزجاج -2
 2012-2000معدؿ نمو القيمة المضافة للفركع لفترة : 3الجدكؿ

NAPR 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 ت.ـ. 
00-12 

36 -7,87 2,30 2,68 34,63 -15,97 15,34 -19,61 23,29 8,86 -2,04 14,48 12,19 5,58 
37 9,64 4,23 -4,58 3,11 1,83 0,36 -22,37 4,73 14,20 7,65 9,01 0,91 2,35 
38 198,22 -39,92 -52,57 -14,56 11,54 -1,77 0,00 -7,67 19,75 0,02 -100,00  0 1,03-  
39 25,12 8,59 -15,12 41,54 17,48 15,23 30,35 2,09 13,53 7,51 7,02 0,15 12,69 
40 25,74 23,65 4,80 11,50 2,18 5,35 -2,31 5,56 0,06 -2,58 0,66 6,22 6,70 

 
 2012-2000معدؿ  نمو اإلنتاجية للفترة : 4الجدكؿ

NAPR 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 ت.ـ. 
00-12 

36 17,96 0,04 -1,78 25,53 -17,94 3,70 -10,63 -18,12 5,35 11,23 6,61 -10,90 0,83 
37 -4,14 14,46 1,25 0,42 -4,16 -2,70 -15,61 -5,08 -2,12 13,15 -14,19 13,46 -0,48 
38 135,52 -67,94 1,01 0,00 48,91 -5,66 0,00 -6,54 6,81 -7,03 -100,00 0,00 -1,03 
39 -25,30 14,40 -18,68 32,68 2,90 10,41 11,80 2,81 2,98 -1,91 -10,66 10,42 2,54 
40 2,77 26,02 0,52 -0,51 -1,25 -2,54 2,27 -6,31 3,58 -3,85 0,19 -0,30 1,69 
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 :صناعة الكيمياء كالمطاط كالبالستيك -3
 2012-2000معدؿ نمو القيمة المضافة للفركع لفترة : 5الجدكؿ

NAPR 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 ت.ـ. 
00-12 

44 17,34 10,28 30,70 9,52 2,53 5,55 -27,58 3,38 27,94 -2,00 -21,10 -12,21 3,55 

45 -36,16 61,34 -0,91 6,10 16,03 9,38 7,59 4,71 -0,55 1,79 24,10 18,09 9,07 

46 -63,45 23,38 -8,69 -3,60 -10,90 -41,12 -33,47 -22,33 8,71 31,37 -23,63 58,12 7,65-  

47 37,47 9,15 9,31 6,64 -8,15 0,60 2,27 4,09 5,34 -12,79 9,04 1,37 5,29 
48 -10,00 1,53 -0,26 14,20 2,47 10,22 3,70 6,04 -2,62 -9,84 12,50 2,69 2,53 
49 9,11 7,61 -0,05 17,58 3,53 6,38 3,00 9,89 4,35 5,48 0,11 2,68 5.80 
50 -21,07 5,41 13,19 18,91 -4,29 96,90 22,84 22,67 6,60 14,12 12,51 15,29 16,58 
51 -6,61 15,14 0,56 10,71 9,85 8,79 -11,80 14,06 18,69 7,56 4,20 3,50 6.19 
52 5,53 -13,51 -4,00 14,62 -6,00 3366,40 15,94 9,79 1,20 25,82 -1,58 2,49 135,37 

 2012-2000معدؿ نمو اإلنتاجية للفترة : 6الجدكؿ

NAPR 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 ت.ـ. 
00-12 

44 -11,27 9,88 0,70 -0,08 -2,20 -1,77 0,90 -4,50 3,70 -4,95 -12,22 13,72 -0,70 

45 -17,37 -10,21 71,01 -11,91 -7,07 1,80 15,31 -7,66 2,04 -2,60 2,11 -0,80 2,65 

46 -59,73 21,79 -0,31 -13,37 -9,95 -8,26 0,00 -3,85 7,31 -6,92 -14,39 14,16 -6,32 
47 26,71 3,96 2,31 0,62 -1,65 -13,79 -2,21 -2,94 7,16 3,20 -10,67 8,95 1,76 
48 -0,17 0,37 2,24 0,84 1,51 -1,49 0,00 2,89 -0,81 -3,02 2,08 0,74 0,43 
49 -29,25 3,66 -1,25 1,81 -0,45 4,83 -0,19 0,55 -1,64 -3,82 -12,84 13,24 -2,16 
50 -16,94 -3,80 9,53 1,88 -11,60 81,48 1,38 -6,68 -4,59 1,96 -2,32 15,16 5,17 
51 -24,23 8,74 5,24 16,54 0,87 3,08 18,09 2,56 9,15 2,55 1,70 2,46 3,84 
52 3,42 0,32 -3,47 0,34 0,68 259,07 0,66 -3,46 1,15 -2,47 2,24 -0,65 19,28 

 
 :الصناعات الغذائية كالتبغ -4

 2012-2000معدؿ نمو القيمة المضافة للفركع لفترة : 7الجدكؿ

NAPR 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 ت.ـ .
00-12 

53 33,18 8,33 11,95 2,73 6,06 -2,78 -7,60 1,78 7,77 2,14 -0,15 -0,97 5,51 
54 9,58 -10,21 -5,77 35,04 20,00 -2,28 14,37 6,03 47,94 4,82 2,42 49,13 14,12 
55 7,24 -1,42 2,28 11,50 13,74 1,54 6,24 6,58 8,28 -0,66 9,71 7,64 6,04 
56 639,68 -77,87 381,71 15,33 5,58 68,66 106,60 28,87 76,68 418,97 -6,91 43,91 125,01 
57 -22,61 -25,25 -40,83 -23,94 -9,61 15,74 61,57 3,16 -29,59 7,40 -2,29 2,51 -5,65 
58 46,36 -6,25 10,57 4,16 9,85 17,41 16,44 4,38 18,46 6,65 11,94 12,56 12.64 
59 -16,37 139,33 4,91 -23,07 -29,73 30,07 -5,93 33,86 -8,92 9,12 30,95 7,75 13.47 
60 -0,53 8,05 5,39 4,72 10,65 6,86 4,82 2,15 15,88 9,53 10,31 6,18 6,99 
61 35,02 25,20 -0,78 13,96 10,95 2,54 -2,04 -1,27 2,15 -5,40 9,01 8,57 8,10 
62 -15,95 31,67 4,16 6,25 -4,24 5,24 2,28 4,30 13,91 9,93 7,25 21,05 7,09 
63 3,45 16,52 -3,56 10,95 -16,32 1,69 -11,48 6,86 -6,17 20,55 15,71 6,72 3,68 
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 2012-2000معدؿ نمو اإلنتاجية للفترة : 8الجدكؿ

NAPR 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 ت.ـ .
00-12 

53 -2,78 20,99 -1,96 0,00 -3,50 -5,66 0,00 -28,90 4,09 7,59 -20,03 12,50 -1,55 
54 -28,39 -32,71 -13,01 -1,90 10,29 11,39 11,62 -4,86 -3,39 1,27 1,23 49,13 -0,14 
55 14,50 14,49 0,12 18,22 15,76 21,25 -6,75 -15,63 6,42 5,80 -5,82 12,06 6,64 
56 246,94 -79,23 275,17 -10,80 20,26 46,50 44,17 9,98 72,68 702,37 -59,39 47,35 93,83 
57 42,48 123,79 -1,35 -2,86 -32,77 6,09 -40,51 -12,03 -44,30 31,46 -2,25 -2,56 4,53 
58 -14,14 -27,31 -0,86 2,61 7,30 9,62 9,83 6,67 12,38 4,71 0,71 0,34 0,93 
59 5,65 153,12 1,27 -23,44 -33,69 40,28 -26,56 52,42 -7,20 -14,97 38,64 -18,97 12,70 
60 0,83 1,10 3,03 2,63 5,00 -0,27 1,94 -1,28 1,01 -5,42 4,17 -0,39 1,03 
61 14,92 3,36 1,47 -0,36 1,94 1,02 7,32 -1,60 1,52 -5,55 1,46 0,52 2,16 
62 -8,37 2,73 0,74 -0,60 -3,28 0,67 1,79 -1,55 0,13 -2,36 1,99 -0,37 -0,71 
63 -48,58 -0,50 1,00 0,00 -1,38 -3,05 0,77 0,47 4,36 -4,93 2,53 -0,36 -4,23 

 
 :صناعة النسيج كاأللبسة -5

 2012-2000معدؿ نمو القيمة المضافة للفركع لفترة : 9الجدكؿ
NAPR 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 ت.ـ .

00-12 
 64 80,48 -14,53 -5,35 -11,25 6,03 -7,00 -12,06 5,93 -0,81 -6,67 -11,03 -4,64 1,30 
 65 4,00 7,87 11,99 6,36 4,97 -3,39 -2,40 -2,68 16,36 -4,84 -1,13 5,33 3,52 

 
 

 2012-2000معدؿ نمو اإلنتاجية للفترة : 10الجدكؿ
 

NAPR 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 ت.ـ .
00-12 

 64 21,00 -6,83 3,66 6,90 1,19 -5,97 3,08 -4,43 3,55 -3,14 -9,38 17,62 2.23 
 65 13,35 1,91 3,19 0,99 -1,34 -2,10 4,78 -0,90 2,21 -1,99 -1,40 3,34 1,83 

 
 

 :صناعة الجلود كاألحذية -6
 2012-2000معدؿ نمو القيمة المضافة للفركع لفترة : 11الجدكؿ

NAPR 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 ت.ـ .
00-12 

 66 -29,83 -6,77 0,59 -1,07 -11,40 -17,19 -4,94 6,58 -8,90 4,14 -10,99 11,41 5,76-  
 67 4,14 19,98 -5,89 10,57 3,61 -3,71 -8,67 7,27 2,31 1,41 1,91 1,33 2,83 
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 2012-2000معدؿ نمو اإلنتاجية للفترة : 12لجدكؿا

NAPR 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 ت.ـ .
00-12 

 66 -20,52 -2,81 2,30 1,67 3,27 -5,59 0,79 -3,00 4,11 -2,90 -14,11 13,11 2,01-  
 67 -9,39 68,17 -0,03 -3,35 -7,24 4,82 9,10 -0,02 -0,12 -0,16 -0,92 7,09 5.48 

 
 :صناعة الخشب كالفلين ككرؽ الطباعة -7

 2012-2000معدؿ نمو القيمة المضافة للفركع لفترة : 13الجدكؿ
NAPR 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 

07-
08 

08-
09 09-10 10-11 

11-
12 

. ت.ـ
00-12 

68 33,18 8,33 11,95 2,73 6,06 -2,78 -7,60 1,78 7,77 2,14 -0,15 -0,97 5,30 
69 9,58 -10,21 -5,77 35,04 20,00 -2,28 14,37 6,03 47,94 4,82 2,42 49,13 0.59-  
71 7,24 -1,42 2,28 11,50 13,74 1,54 6,24 6,58 8,28 -0,66 9,71 7,64 13,19-  
72 639,68 -77,87 381,71 15,33 5,58 68,66 106,60 28,87 76,68 418,97 -6,91 43,91 2.72 
73 -22,61 -25,25 -40,83 -23,94 -9,61 15,74 61,57 3,16 -29,59 7,40 -2,29 2,51 10,55 

 
 2012-2000معدؿ نمو اإلنتاجية للفترة : 14لجدكؿا

NAPR 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 ت.ـ .
00-12 

68 -16,68 -2,33 -3,93 1,36 -1,94 0,62 9,56 -3,18 6,98 -3,37 2,57 -0,68 0,94-  
69 10,57 -0,69 9,31 -1,13 -2,21 0,77 7,58 7,74 2,06 -12,50 8,75 5,12 2,93 
71 -50,65 -39,48 1,01 0,00 11,91 -8,26 0,00 1,32 1,85 -5,49 3,22 0,20 7,19-  
72 -32,38 15,45 10,88 3,64 17,93 7,26 0,24 4,63 1,21 -1,31 -35,15 8,37 0,07-  
73 -20,88 21,06 2,62 8,61 -2,48 0,76 -0,60 -2,78 1,51 -4,48 -13,43 12,76 0.17 
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 HS4 المنتجات 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 0403 ـبيض اللُب كالزبادم 0 252 4587 4725 4751 3613 1995 2848 2022 920 498 2071 4712

 0402 ألباف كقشدة مركزة كؿببلت 0 31 0 55 114 271 7 1 182 177 256 130 121

 0406 اعبُب كاللُب الرائب 0 4 305 489 157 60 5 25 24 1 215 50 0

 1512 القرطم كعباد كالشمس 14 16 525 579 0 0 68 546 596 6731 8181 6705 1353

 1522 بقايا كاؼبخلفات الدىنية 265 2286 3682 2259 2789 3253 4005 3391 1843 1995 2505 2826 1674

 1507 زيت الصويا  كجزئياتو غَت معدلة كميائيا 0 0 0 0 0 0 339 8309 922 399 1040 494 1

 1509 زيت الزيتوف كجزئياتو غَت معدلة كميائيا  40 3 35 9 261 1308 206 90 218 100 53 96 200

 1515 الدىوف النباتية كجزئياهتا 0 5995 1956 6422 4032 2978 26 16 30 16 38 42 4

 1701 قصب السكر كسكركز 0 0 0 0 0 2737 1712 112 6586 231352 265045 207975 272487

 1703 دبس ناتج عن تكرير السكر 228 270 19 1706 1997 1810 1344 1669 2549 2240 2725 3960 3175

 1704 الشمندر/سكر القصب 10 4 3 28 28 0 79 10 39 9 5 69 3

 1702 السكريات األخرل يف اغبالة الصلبة؛ شراب السكر  0 0 18 0 0 0 3 1 7 94 1 22 14

 1804 ,,,,,,,,,,زبدة الكاكاك  2205 3533 3629 5306 6899 4392 4609 6720 5183 2888 1131 2593 5810

 1806 الشكوالتة كؿبضرات غذائية هبا كاكاك 0 0 30 108 2 48 33 19 447 31 56 7930 43

 1902 اؼبعكركنة كالكسكسي 21 12 239 184 1652 2462 7935 12958 20088 0 497 2365 15846

 1905 اػببز كالبسكويت 44 97 227 218 129 151 1147 1812 1995 1288 3446 495 183

 1904 منتجات اغببوب اؼبتحصل عليها بالنفخ اك اغبرؽ  0 12 0 0 3 0 31 5 11 2 22 19 23

 2009 الفاكهة كاػبضار ، عصائر غَتـبمرة 227 106 140 204 382 162 144 406 405 448 1563 39 781

 2002 طماطم ؿبضرة كمصربة 0 3 2 240 1 37 218 270 22 50 757 29 84

 2005 فواكو اخرل ؿبضرة كمصربة 320 405 178 289 63 95 63 4 12 32 14 21 3

 2007 ,,,,اؼبربيات كاؽببلـ، مرىب الربتقاؿ، عصائد، عجائن، 6 2 5 0 10 0 37 7 16 6 11 73 24

 2005 ؿبفوظة بغَت اػبل / خضر أخرل ؿبضرة  320 405 178 289 63 95 63 4 12 32 14 21 3

 2103 ,,,,,,,,صلصات التوابل  0 37 101 431 173 81 13 36 6 15 29 26 36

 2106 ,,,,,,,,ؿبضرات غذائية  1 9 126 29 52 327 15 2 43 112 131 31165 287

 2202 مياه معدنية كمياه غازية مسكرة 137 1755 2592 2537 2341 6628 16882 28839 22296 26752 26620 1215 33718

 2201 ـ طبيعية كصناعية غازيةغَت مسكرة .ـ  3 7 19 3 340 80 156 2 20 115 317 45 65

 2403 منتجات التبغ،  كغَتىا منبدائل التبغ اؼبصنعة 21 31 23 28 26 32 22 31 48 46 56 55 232

 2402 ,,,,,,السيجار كالسجائر  124 169 179 244 0 182 52 0 0 4 5 3 1

 2401 التبغ غَت اؼبصنع 0 0 0 0 0 0 251 2428 31 361 2 0 0
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 2510 الكالسيـو كالفوسفات  16771 16678 10884 18282 20872 37868 57084 137172 75843 43962 128256 152888 96689

 2501 اؼبلح 3016 3903 988 860 1224 684 977 1442 1309 1407 5368 1190 913

 2523 األظبنت  0 96 44 306 128 6201 6551 49901 16149 8849 6613 2883 2178

 2508 الطُت 291 148 145 263 126 104 265 442 299 198 296 261 4

 2515 ,,,,,,الرخاـ كاغبجر اعبَتم  446 384 210 133 322 207 114 75 33 10 26 148 248

 2620 ,,,,,رماد كبقايا ؿبتوية على معادف شبينة  1016 255 501 535 100 2491 3075 1227 3759 5644 14443 6717 3142

 2814 ,,,,,بشادر المائي  53891 60356 88424 104718 160712 159923 164889 301081 147002 195949 371240 420763 303851

 2804 غازات نادرة 22427 81163 25743 23948 29001 24959 30265 51329 45763 43386 39202 26170 39011

 2807 ,,,,,,زيت حامض الكربيت  0 273 347 487 555 377 758 3110 814 168 390 208 0

 2811 مركبات  األكسوجُت 451 900 460 634 637 820 936 84 37 0 0 1 1

 2844 العناصر الكيميائية اؼبشعة كالنظائر اؼبشعة مركباهتا 0 8 10 9 43 44 26 29 66 374 244 96 58

 2833 الكربيتات، كالشبة كربيتات 21 54 31 36 49 20 11 40 61 0 0 0 0

 2836 الكربونات؛ فوؽ كربونات؛ كربونات األمونيـو  0 1 1 0 11 26 106 63 575 751 743 366 524

 2901 اؽبيدرككربونات البلحلقية 11989 5382 4594 68 2682 4235 62 9 0 0 12 18 0

 2905 كحوالت ال دكرية كمشتقاهتا 18280 12747 26374 18573 23857 30908 34675 23330 17058 27621 41731 34015 45250

 2904 اؼبشتقات اؽبيدرككربونية 0 0 0 0 0 24 3843 12413 12697 8615 3529 6431 7640

 2942 مركبات عضوية 0 0 0 0 0 26 34 58 27 54 168 112 117

 3004 ـباليط دكاء يف جرعة 337 477 768 966 658 952 2844 1617 2463 1310 843 1557 2129

 3003 ـباليط دكاء ليست يف جرعة 0 0 0 77 225 0 0 43 148 0 60 193 115

 3102 ,,,,,أظبدة أزكتية معدنية 44904 19113 43995 39633 53788 8266 1850 1304 0 2557 9027 9338 38368

 3105 ,,,,,,خليط النيًتكجُت 0 0 0 0 0 13 103 128 144 37 0 25 75

 3103 أظبدة معدنية بالبوتاسيـو 341 161 0 4984 592 14 704 1747 0 0 638 0 0

 3307 مستحضرات التجميل الشخصية 0 6 4 0 36 42 57 583 677 565 331 376 245

 3303 عطور اغبمامات  3 18 56 13 54 105 255 288 290 364 346 255 9

 3301 الزيوت العطرية 0 31 2 0 1 8 41 998 86 58 47 28 1

 3302 ,,,,,,,,,,,,,خليط عطور  0 3 0 3 5 2 124 10 104 48 144 0  

 3304 مواد التجميل 3 0 1 9 16 7 11 2 11 19 3 3 11

 3402 مواد الغسيل كتنظيف 30 218 13 37 24 53 79 216 4479 3769 4910 258 14

 3401 ,,,,,,الصابوف  3203 10997 18897 188 43 157 162 143 128 50 9 180 44

 3814 مزيبلت الطبلء 0 0 0 5 73 63 253 179 0 159 1591 566 276
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 3815 ,,,,,,,,,,,,ؿبضرات  0 0 0 0 22 63 114 169 138 179 18 82 110

 3824 ؿبضرات  الصناعات الكيميائية 41 231 517 866 566 132 276 508 181 515 0 36 1498

 3923 منتجات التعبئة كالتغليف 68 279 849 917 2224 17115 4591 4420 5144 3535 2085 3464 4273

 3920  شرائط الببلستيك 11 61 151 150 185 232 805 873 1200 799 1517 1449 506

 3926 مواد ببلستيكية أخرل 56 15 21 28 159 3930 4046 245 212 103 226 76 129

 3921 لوحات أخرل، كصحائف،  من اؼبواد لببلستيكية 0 0 4 6 95 33 25 71 128 2 18 6 0

 3906 البوليمرات االكريليك بأشكاؽبا األكلية 0 8 0 0 0 0 59 13 47 0 9 4 15

 4011 إطارات ىوائية مطاطية 0 48 781 2985 4479 18986 23148 22800 12135 11131 15258 9981 7328

 4016 مواد مطاطية مربكنة 711 70 22 108 50 39 36 20 56 55 29 101 75

 4012 ,,,,,,االطارات الصلبة  0 0 17 0 96 584 986 614 297 237 213 96 76

 4013 ,,,,األنابيب الداخلية من اؼبطاط  0 4 5 0 31 339 1032 586 296 164 135 45 11

 4009 خراطيم من اؼبطاط مربكن كصلب 20 51 14 41 202 82 15 106 22 27 3 1 14

 4503 منتجات من الفلُت الطبيعي  5907 4818 7549 9289 8854 7597 5970 5766 2238 1890 3605 2477 1487

 4501 ,,,,الفلُت الطبيعي  3313 23 39 8 0 11 68 826 466 446 2011 1724 908

 4504 مصنوعات من فلُت مكنل 1528 1579 1762 2511 2511 3874 4908 3121 1072 778 1507 825 1231

 4502 ألواح الفلُت الطبيعي 3393 245 422 145 210 0 4 89 5 0 0 59 0

 4819 صناديق تعبئة من كرؽ مقول 8 3561 1487 1637 2057 1170 1440 1834 375 1358 929 620 1416

 4823 الورؽ اؼبقول،كرؽ الًتشيح 0 500 2403 766 930 218 241 52 143 359 486 351 326

 4820 سجبلت ، دفاتر الطلبات 1 3207 23 54 137 53 120 6 11 11 8 53 0

 4818 ,,,,,كرؽ اغبماـ ، اؼبناديل  26 14 22 86 68 57 332 111 2053 1423 1754 0 5

 5705 سجاد كأغطية األرضيات 70 363 471 840 1165 1708 1598 924 521 105 0 0 0

 5801 ,,,,نسيج األقمشة كقطيفة 739 712 512 105 104 0 0 0 0 0 0 0 0

 5803 ,,,,,شاش كضمادات 0 0 0 0 95 450 1776 895 0 114 329 63 166

 6304 منتجات التأثيث  173 328 556 124 350 210 154 46 42 0 1 14 0

 6303 ستائر خارجية كداخلية 82 117 287 12 14 4 14 85 1 0 4 4 0

 6301 أغطية 0 2 165 336 753 311 466 335 348 172 29 0 9

 6302 أفرشة السرير ، الطاكالت 14 31 169 91 49 97 22 22 10 0 3 0 0

 6405 األحذية 216 213 117 168 111 100 9 55 2 1 0 0 0

 6406 أجزاء من األحذية 101 10 4 6 117 141 91 204 121 0 0 0 0

 6809 منتجات من اعبص 0 1 0 0 0 2 1 0 1339 2714 3038 4380 6986
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 6802 ، اخل(عدا حجر األردكاز)بناء / اغبجر  7 24 16 61 13 0 0 7 0 6 5 4 4

 6810 احجار اصطناعية/مواد من االظبنت كاػبرسانة 0 5 0 0 0 1 12 14 10 15 2 7 45

 6908 الببلط ، الفسيفساء 2393 3128 915 239 192 559 959 1330 1075 692 3 292 965

 6910 ,,,,,أحواض ، ضبامات  358 938 763 747 919 1041 774 779 729 443 152 148 150

 7005 ,,,,,تقوصل الزجاج كاألمواج 0 0 0 0 0 0 218 17304 16073 19878 19071 11960 14145

 7007 ,,,,زجاج السبلمة  14 7 0 58 0 4 10 1 80 7055 8036 8832 8715

 7010 ,,,,,,حاكيات من الزجاج  0 0 0 0 221 3 78 1191 381 116 18 14 19

 7013 ,,,,,,زجاجيات اؼبائدة  30 290 897 404 660 271 394 13 235 0 0 0 0

 7108 ذىب خاـ أك نصف مصنع 0 0 0 0 0 3659 1607 1576 26400 8188 883 0 0

 7201 ,,,,,صلب خاـ  3618 2669 2324 17930 6012 8005 15450 28251 5833 6796 14104 14205 11303

 7208 منتجات مسطحة من حديد 7803 28471 11993 39594 27689 65068 112803 55446 7474 14664 23546 10583 4294

 7207 أنصاؼ من اغبديد أك الصلب 33847 64447 1467 3727 130 365 14 1113 0 2668 818 4188 1809

 7209 غَت سبائك الصلب 0 7335 4760 10446 8382 1747 3944 3471 1491 8291 9714 3063 2830

 7210 منتجات مطلية من حديد 4036 20084 11119 23045 14699 53004 38692 33911 7194 11280 10128 2758 1430

 7204 النفايات اغبديدية  3854 16903 27266 63747 105343 134751 88072 190305 83007 33693 0 0 0

 7326 منتجات من حديد أك صلب 48 212 63 38 39 80 159 306 56 62 124 2125 45

 7307 أنابيب من حديد أك صلب 137 761 125 71 147 92 135 568 183 696 241 1045 470

 7304 أنابيب جوفاء من حديد أك صلب 2178 2571 870 2534 759 249 2212 168 1097 48 906 336 289

 7305 ,,,,,,أنابيب كخراطيم أخرل 1288 1157 2148 2604 4144 0 0 51 0 0 0 0 2

 7308 اؽبياكل من حديد أك صلب 31 54 311 91 137 287 249 392 913 1297 576 190 349

 7306 مواسَت ؾبوفة من حديد أك صلب 19 68 46 32 226 280 329 4435 257 315 179 118 0

 7318 ,,,,,مسامَت ، براغي  28 366 75 278 125 507 658 93 79 240 58 115 49

 7312 اغبباؿ ك الكاببلت من حديد أك صلب 89 67 128 10 162 91 3 560 291 82 2 46 60

 7323 منتجات منزلية من حديد أك صلب 68 29 41 116 29 92 68 85 48 10 0 7 0

 7407 قضباف من النحاس 0 120 859 167 223 872 161 1032 64 122 0 84 261

 7403 النحاس كالسبائك غَت مشكل 1180 175 281 175 147 650 122 0 446 2350 988 0 0

 7404 النفايات كاػبردة من النحاس 10689 15825 21354 18569 49330 101489 81162 85594 2642 0 0 0 0

 7405 ,,,,,,سبائك النحاس  698 227 353 353 38 770 2670 593 1272 637 137 0 0

 7601 ,,,,,أؼبنيـو خاـ  80 902 2410 976 2829 2583 632 1893 1401 7793 1263 0 0

 7615 ,,,,,ادكات منزلية من االؼبنيم  45 60 11 9 0 0 30 17 26 0 0 15 0
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 7602 نفايات كخردة من أؼبنيـو 5274 7004 8779 2331 4993 24711 9368 17996 1245 0 0 0 0

 7801 رصاص بشكلو اػباـ 976 1164 226 215 74 219 355 8221 4747 8735 414 0 0

 7901 الزنك بشكلو اػباـ 13949 15206 19295 25433 3850 81334 62005 53352 36764 61418 36224 14845 8683

 7902 نفايات الزنك 461 219 259 257 160 1972 959 103 0 0 0 0 0

 7903 مساحيق كرقائق الزنك 129 176 103 60 204 1082 115 347 0 0 0 0 0

 8207 األدكات اليدكية كاؼبيكانيكية 1295 1892 1806 2730 921 964 1901 5930 5629 4440 1922 5859 4287

 8205 ,,,,,,,,,,أدكات يدكية ،  39 32 13 15 58 27 53 94 26 22 15 11 36

 8215 مبلعق ، أشواؾ، سكاكُت 202 52 128 46 37 59 6 5 29 0 0 1 0

 8203 . اؼببارد، كماشة، مبلقط، اخل 7 19 1 0 0 0 18 5 0 9 0 10 0

 8307 أنابيب مرنة من معادف عادية 0 1 12 0 13 48 70 314 243 358 307 34 304

 8431 ,,,,,,,,أجزاء أالت  1127 2259 2567 2742 2780 1913 4066 5297 2325 3189 3016 3867 1586

 8413 ,,,,,,,مضخات السوائل  491 296 195 220 175 286 1331 418 281 566 390 688 323

 8421 ,,,,,أجهزة الطرد اؼبركزم  381 691 44 221 26 137 170 110 226 271 877 677 903

 8415 ,,,,,,مكيفات اؽبواء  4 5 12 156 148 60 1017 164 272 200 881 658 763

 8481 األنابيب,,,,,,,حنفيات  426 485 978 659 326 506 445 559 485 528 435 565 1055

 8477 ,آالت استعراض اؼبفصل 0 0 103 3 1 0 98 310 2013 0 192 285 0

 8425 ,,,,رافعات ، بكرات  134 213 4 723 27 0 42 24 40 38 414 195 0

 8471 أالت اؼبعاعبة الذاتية للمعلومات 54 1099 128 269 289 205 146 103 72 23 310 192 192

 8418 ثبلجات 6 6 7 27 16 10 195 192 196 107 158 184 16

 8450 غساالت منزلية 0 1 2 0 0 2 71 0 16 62 114 170 3

 8412 ؿبركات اخرل 563 1170 68 63 131 66 260 329 371 263 61 146 310

 8479 ,,,,,آالت ذات كظائف فردية  97 136 124 29 3572 310 114 707 44 168 68 109 290

 8483 ,,,ؿباكر نقل اغبركة كالسواعد 193 519 49 99 138 62 122 16 12 186 493 107 124

 8408 ؿبركات ديزؿ كنصف ديزؿ 182 189 76 116 83 2079 58 283 9 55 64 105 13

 8414 مركحة اؽبواء كمضخات الفراغ 1428 102 24 93 537 104 697 674 827 354 483 85 9

 8411 ,,,,,,توربو الطائرات كأخرل 409 14 8651 1395 1749 58 195 732 8 6 152 63 5

 8422 ,,,,,غساالت األطباؽ  11 0 0 446 123 54 2247 73 674 599 0 54 1

 8473 قطع غيار أجهزة الكمبيوتر كأالت مكيفة 16 27 31 40 36 6 45 30 30 19 36 43 72

 8482 أسطوانات 37 97 17 25 148 17 76 31 11 109 30 24 26

 8484 كصبلت من القماش اؼبصنع 98 102 51 63 18 18 17 12 31 88 8 22 15
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 8409 أجزاء حملركات السيارات 190 338 86 145 15 103 29 15 67 277 153 19 8

 8424 ,,,,,,,,,توطبيقات ميكانيكية  3973 31 97 208 175 760 327 714 98 27 98 19 2

 8447 آالت النسيج 15 26 0 61 13 96 33 112 0 28 0 0 0

 8438 آالت إعداد األطعمة كاؼبشركبات 47 0 0 21 22 1455 163 24 8 717 0 0 5

 8474 آالت الفرز اؼبنتجات اؼبعدنية 0 180 57 2 40 23 0 790 24 9 195 0 0

 8467 بلمحرؾ غَت كهربائية/معدات العجبلت 0 27 1 10 206 16 36 5 40 10 1 1 1

0 8 12 2 2 3 1 19 9 115 6 16 0 

 أك 8501. قطع غيار لآلالت الداخلة يف البند
8502 8503 

 8506 البطاريات األساسية 76 41 273 3 2 4 120 19 335 571 223 916 90

 8536 ,,,,,أجهزة للتحويل 230 1766 60 67 140 120 106 196 237 241 251 271 138

 8523 دعائم كسائل االعبلـ لتسجيل الصوت 0 0 0 2 0 812 524 149 176 74 21 194 167

 8517 ذبهيزات كهربائية للهاتفو التلغراؼ 38 0 0 1 370 252 40 1435 19 209 1129 117 34

 8544 أسبلؾ معزكلة 10685 3861 1550 2668 150 534 277 11287 86 365 688 97 454

 8501 مولدات كؿبركات كهربائية 13 54 154 2 32 33 63 53 99 17 271 89 26

0 8 12 2 2 3 1 19 9 115 6 16 0 

 أك 8501. قطع غيار لآلالت الداخلة يف البند
8502 8503 

 8542 الدكائر اؼبتكاملة إلكًتكنية 22 27 224 75 734 272 79 130 134 48 61 80 54

 8528 أجهزة عرض كاستقباؿ تلفزيوشل 25 32 11 481 208 73 366 1082 183 96 626 69 12

 8512 إضاءات كهربائية،مساحات الزجاج االمامي 6 53 11 49 31 11 9 19 28 31 14 56 30

 8504 ؿبوالت كهربائية 13 322 54 15 80 419 128 484 213 24 48 56 30

 8507 مراكم كهربائية  400 169 1 44 38 275 50 21 1383 42 328 47 1

 8537 ألواح متعددة اؼبفاتيح 91 104 188 64 123 132 99 132 128 50 17 35 105

 8538 ألواح كصمامات كمفاتيح 0 2 3 2 14 10 22 69 106 187 56 20 72

1 24 5 152 2 0 86 838 209 239 251 44 33 

 اذل 8525. قطع غيار لؤلجهزة الكهربائية للبند
8528 8529 

 8511 ؿبركات مشعات االشعاؿ 74 98 39 70 31 50 19 12 217 76 46 14 11

 8502 ؾبموعات توليد الكهرباء 0 17 44 313 42 442 180 125 289 1461 468 0 205

 8515 قوم الليزر ، شعاع الفوتوف 5 84 463 171 12 0 233 16 185 47 0 6 11

 8548 أجزاء من األالت الكهربائية 153 24 92 0 397 504 3250 4042 985 0 0 0 0

 8525 جهاز اإلرساؿ باؽباتف البلسلكي، اخل 10 1 1 772 618 342 18 95 67 351 0 0 0

 8543 آالت كذبهيزات كهربائية ؽبا كظائف خاصة  15 45 16 3 0 3 1 81 32 0 1 88 13
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 =http://legacy.intracen.org/appli1/TradeCom/TP_EP_CI.aspx?RP=012&YR السابقة ًب ذبميع بياناتو من معطيات مركز التجارة للسنوات: المصدر

 

 8609 حاكيات الشحن 17 43 34 164 37 8 94 149 131 22 27 14 1

 8701 جرارات 26660 14738 0 50 133 128 0 0 0 49 0 145 0

 8708 قطع غيار مركبات باحملركات 1074 1435 233 450 682 2809 111 149 1228 595 15 25 10

 8716 مركبات شبو متطورة 5284 1999 3 79 66 83 29 0 0 23 0 13 0

 8703 سيارات كمقطورات 21 53 0 24 876 3868 1210 23 165 10 0 0 0

 8704 شاحنات نقل البضائع 1646 9047 165 5218 1011 396 32 33 173 163 0 0 1635

 8702 السيارات لنقل األشخاص 3834 1864 3158 2674 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 8803 قطع غيار الطائرات 34 9 3 3 375 0 11 111 236 61 80 0 4654

 8901 سفن شحن كقوارب 0 0 0 0 1695 3496 0 3832 4559 0 0 2880 0

 9028 إمدادات الغاز ك الكهرباء 0 317 0 14 20 141 18 0 501 0 304 1802 0

 9015 ,,,,,,أدكات لؤلرصاد اعبوية 2108 3906 1532 2228 2410 3790 4776 3648 2700 1775 902 384 607

 9030 ,,,,,,,ربليل راسم الطيف  14 1000 5 35 116 57 35 112 41 17 136 241 34

 9018 ,,,,,,,أجهزة كهربائية طبية  230 127 2 165 56 178 372 160 609 101 388 185 367

 9026 ,,,,,,,,أجهزة قياس الغازات 106 187 128 111 127 189 212 358 193 56 221 82 151

 9014 ,,,,,,بوصبلت اإلذباه  3 22 3 0 77 14 10 19 114 316 84 17 9

 9027 أدكات كاجهزة التحليل الفزيائي كالكميائي 15 43 15 2 0 61 76 55 90 0 0 15 31

 9032 أدكات تنظيم السيطرة التلقائية 5 43 19 15 2 4 67 33 19 23 17 10 441

 9031 التحكم،/ أجهزة كأدكات كآالت  15 33 19 25 51 19 139 200 104 136 144 2 310

 9023 أالت كأجهزة ألغراض توضيحية 32 100 89 29 10 16 18 15 17 59 82 0 1

 9025 اجهزة قياس الرطوبة ككثافة السوائل  1 2 4 8 31 123 3 7 1 4 0 61 39

 9022 .أجهزة باألشعة السينية كاالشعة ألفا، اخل 0 14 61 201 34 0 7 3 0 1 0 5 49

 9405 مصابيح كأجهزة إنارة 270 446 419 157 235 248 96 41 141 117 66 127 230

 9403 أثاث كأجزائو 1447 1902 743 39 52 66 36 128 25 15 11 39 11

 9401 مقاعد طب األسناف كاغببلقُت كأجزائها 34 12 22 25 28 4 48 18 1 0 58 6 2

http://legacy.intracen.org/appli1/TradeCom/TP_EP_CI.aspx?RP=012&YR
http://legacy.intracen.org/appli1/TradeCom/TP_EP_CI.aspx?RP=012&YR
http://legacy.intracen.org/appli1/TradeCom/TP_EP_CI.aspx?RP=012&YR
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RANK 
[Ensemble_de_données3]  

variables créées 
b
 

Variable source Fonction Nouvelle variable Etiquette 

1512
a
 Rang R1512 Rank of 1512 

a. Les rangs sont dans l'ordre croissant. 

b. Le rang moyen des valeurs ex aequo est utilisé pour ces valeurs. 

 
NONPAR CORR 

  /VARIABLES=année R1512 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Corrélations non paramétriques 
 
[Ensemble_de_données3] C:\Users\mcd\Desktop\spss\pp\Sans 

titre2_1.sav 

Corrélations 

 année Rank of 1512 

Rho de Spearman année Coefficient de 

corrélation 

1,000 ,757
**
 

Sig. (bilatérale) . ,003 

N 13 13 

Rank of 1512 Coefficient de 

corrélation 

,757
**
 1,000 

Sig. (bilatérale) ,003 . 

N 13 13 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

 
RANK VARIABLES=1522 (A) 

  /RANK 

  /PRINT=YES 

  /TIES=MEAN.  
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 الميزة النسبية الكامنة للمنتجات المصدرة : 5 رقمالملحق 
2012-2009الفترة الثالثة  المتوسط 2008--2005الفترة الثانية    

2004- 2001الفترة األولى   
 

𝑷𝑪𝑨      3 𝑋𝐾𝑊        𝑋𝐼𝑊       𝑋𝐾𝐽      𝑋𝐼𝐽     𝑷𝑪𝑨      2 𝑋𝐾𝑊        𝑋𝐼𝑊       𝑋𝐾𝐽      𝑋𝐼𝐽     𝑷𝑪𝑨      1 𝑋𝐾𝑊        𝑋𝐼𝑊       𝑋𝐾𝐽      𝑋𝐼𝐽     المنتجات 

    72883625,8   1668     56266912   3579,5     33846124,25   2837,75   0400 

15,0222263 14,9046287 72883625,8 4039086,75 1668 1377,75 15,1571546 56266912 3424185 3579,5 3301,75 15,00489549 33846124,25 1900559,25 2837,75 2391 0403 

0,20691388 0,47746897 72883625,8 17044531 1668 186,25 0,11342352 56266912 13616333 3579,5 98,25 0,02984915 33846124,25 8590952,25 2837,75 21,5 0402 

0,1160272 0,11915256 72883625,8 26586952,3 1668 72,5 0,04564963 56266912 21263286,8 3579,5 61,75 0,183279399 33846124,25 12982671,3 2837,75 199,5 0406 

    90884825,3   9122     58607231,5   10594,25     27854761,5   6307   1500 

2,45924585 6,60519479 90884825,3 8376506 9122 5553,25 0,17819046 58607231,5 4765461 10594,25 153,5 0,594352286 27854761,5 2106617,75 6307 283,5 1512 

195,312223 191,37236 90884825,3 132355 9122 2542,25 214,757718 58607231,5 86538 10594,25 3359,5 179,806591 27854761,5 52146 6307 2123 1522 

0,71523075 0,67664708 90884825,3 10509576,5 9122 713,75 1,46904516 58607231,5 8141445,75 10594,25 2162 0 27854761,5 4413934,75 6307 0 1507 

5,11981535 0,09373037 90884825,3 3348355,25 9122 31,5 3,90673929 58607231,5 2496427 10594,25 1763 11,3589764 27854761,5 1397091,5 6307 3593,25 1515 

0,23721585 0,22028036s 90884825,3 5280589,75 9122 116,75 0,45958711 58607231,5 5612185,25 10594,25 466,25 0,031780074 27854761,5 3022602 6307 21,75 1509 

    46044923,8   180669,75     29172960,8   2875,5     17792155   571,75   1700 

0,72233667 1,49462894 46044923,8 30307274,5 180669,75 177739,5 0,67160267 29172960,8 17224824,5 2875,5 1140,25 0,000778395 17792155 9994532,5 571,75 0,25 1701 

21,0312297 0,9304565 46044923,8 785697 180669,75 2868,5 28,0932681 29172960,8 615728,5 2875,5 1705 34,0699646 17792155 507610 571,75 555,75 1703 

0,03785672 0,0008579 46044923,8 9060673 180669,75 30,5 0,04159262 29172960,8 7134717 2875,5 29,25 0,071119659 17792155 4922494,5 571,75 11,25 1704 

0,0296258 0,00168946 46044923,8 4676369,75 180669,75 31 0,00330201 29172960,8 3072474,75 2875,5 1 0,083885916 17792155 1669344 571,75 4,5 1702 

    40028582,3   3199     26222217,3   5731     16417721,75   4240,5   1800 

8,96486388 10,0412644 40028582,3 3674561,5 3199 2948,75 7,95232409 26222217,3 3253700,25 5731 5655 8,901003166 16417721,75 1595569,75 4240,5 3668,25 1804 

0,03613186 0,08833807 40028582,3 21353319,3 3199 150,75 0,00584191 26222217,3 19972118 5731 25,5 0,01421559 16417721,75 9396151,75 4240,5 34,5 1806 

    51345838,3   9455,75     37210440,8   7313     21832694,5   285,5   1900 

4,55985901 5,18688241 51345838,3 7463048,25 9455,75 7128,75 5,84361837 37210440,8 5443635 7313 6251,75 2,649076251 21832694,5 3290876,75 285,5 114 1902 

0,58436401 0,50522481 51345838,3 24435405,8 9455,75 2273,5 0,22475689 37210440,8 18331887,8 7313 809,75 1,023110331 21832694,5 10950057 285,5 146,5 1905 

0,04278383 0,01369414 51345838,3 5353136,75 9455,75 13,5 0,01265056 37210440,8 3921606,25 7313 9,75 0,102006798 21832694,5 2249020,25 285,5 3 1904 

    51174929   1053,5     40673070   622,75     24200475,75   573,5   2000 
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1,62097899 2,39598607 51174929 14754368,8 1053,5 727,75 1,44490394 40673070 12362650 622,75 273,5 1,022046949 24200475,75 6987926,25 573,5 169,25 2009 

2,17963 2,44181181 51174929 4316882,75 1053,5 217 2,80577819 40673070 3061016,25 622,75 131,5 1,29129999 24200475,75 2001563,75 573,5 61,25 2002 

0,36115909 0,51573315 51174929 2495994 1053,5 26,5 0,43977593 40673070 2004913 622,75 13,5 0,127968191 24200475,75 1071696,5 573,5 3,25 2007 

1,13216707 0,10881366 51174929 8816706,75 1053,5 19,75 0,50728784 40673070 7242046,25 622,75 56,25 2,78039972 24200475,75 4522718 573,5 298 2005 

    50560243,8   101,75     36977800,5   216,5     21796715   330,25   2100 

1,85387511 1,07872772 50560243,8 9097666,25 101,75 19,75 2,03633362 36977800,5 6353556,25 216,5 75,75 2,446563973 
 

3837460,5 
 

142,25 '2103 

0,85544319 1,46326096 50560243,8 26487901,8 101,75 78 0,86379724 36977800,5 19575215,8 216,5 99 0,239271354   11378407   41,25 '2106 

    93965845   28219     75171686,5   16169     45358135,25   5694,5   2200 

4,77728464 6,24271231 93965845 14246248,5 28219 26708,25 5,61946335 75171686,5 11311604,8 16169 13672,5 2,469678251 45358135,25 5661065,75 5694,5 1755,25 '2202 

0,13842938 0,14471035 93965845 2859072,75 28219 124,25 0,23722037 75171686,5 2831959,25 16169 144,5 0,033357419 45358135,25 1910280,5 5694,5 8 2201 

    37348087,5   152,75     28934607,3   755,75     21956740   204,75   2400 

1,60162604 3,08143648 37348087,5 4066565,75 152,75 51,25 0,41556105 28934607,3 2556628,25 755,75 27,75 1,307880599 21956740 2111315,25 204,75 25,75 '2403 

0,51739931 0,03410087 37348087,5 21510123,8 152,75 3 0,12495866 28934607,3 17923753 755,75 58,5 1,393138387 21956740 13778524,8 204,75 179 '2402 

1,73173923 2,10605856 37348087,5 11435441,5 152,75 98,5 3,08915912 28934607,3 8300645,75 755,75 669,75 0 21956740 6022984 204,75 0 '2401 

    40979016   111545,25     34714437,3   80799,25     19422131,75   18834,25   2500 

12,7720842 10,9584879 40979016 3360392,75 111545,25 100237,5 11,8388001 34714437,3 2295349,25 80799,25 63249 15,51896448 19422131,75 1040169,75 18834,25 
15653,7

5 2510 

0,3397178 0,29706144 40979016 10479172,8 111545,25 8473,5 0,69860116 34714437,3 9652542,75 80799,25 15695,25 0,023490807 19422131,75 4894693,5 18834,25 111,5 2523 

0,84400306 0,37334079 40979016 2281456 111545,25 2318,5 0,27431631 34714437,3 1694252,25 80799,25 1081,75 1,884352065 19422131,75 1199437,25 18834,25 2191,75 2501 

0,12091585 0,05611274 40979016 1725160,75 111545,25 263,5 0,07060544 34714437,3 1425424,5 80799,25 234,25 0,236029372 19422131,75 925136,75 18834,25 211,75 '2508 

0,14867803 0,00893596 40979016 2230330,25 111545,25 54,25 0,052381 34714437,3 1472290,25 80799,25 179,5 0,38471713 19422131,75 786040,75 18834,25 293,25 '2515 

    199029239   7755,75     108115673   1890,75     31528063,5   691,75   2600 

46,126063 67,2641673 199029239 2915045,25 7755,75 7640,75 45,5674581 108115673 2162459,75 1890,75 1723,25 25,54656373 31528063,5 1028971,25 691,75 576,75 2620 

    116241446   323982,5     95163393   232876     46686826,75   119168   2800 

13,9976835 14,2798412 116241446 7129094 323982,5 283738,5 15,1779691 95163393 5294540 232876 196651,3 12,5352402 46686826,75 2401764,25 119168 
76847,2

5 '2814 

2,59187592 1,09056668 116241446 12709098,5 323982,5 38630,25 1,71374626 95163393 8080737,75 232876 33888,5 4,971314839 46686826,75 3019894,5 119168 
38320,2

5 '2804 

0,07661824 0,00092638 116241446 3679379,5 323982,5 9,5 0,09099365 95163393 2780994,25 232876 619,25 0,137934677 46686826,75 1736121,5 119168 611,25 '2811 

0,01730677 0,04688256 116241446 4658725 323982,5 608,75 0,00495967 95163393 4243257 232876 51,5 7,80741E-05 46686826,75 2508981,5 119168 0,5 2836 
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0,00239123 0,00526323 116241446 13292948 323982,5 195 0,001367 95163393 10612210,3 232876 35,5 0,000543463 46686826,75 4865960,5 119168 6,75 2844 

0,00696565 0,00208386 116241446 2625677,5 323982,5 15,25 0,00538767 95163393 2275440,75 232876 30 0,013425422 46686826,75 1035941,25 119168 35,5 2833 

0.26462867 0.14602610 116241446 970523.5 323982.5 395 0.61279392 95163393 800224.75 232876 1200 0.350706612 46686826.75 3091565 119168 276.75 2807 

    391159372   49830,25     320902671   82375,5     188237765,3   40956   2900 

6,70605347 7,86021652 391159372 30066496,8 49830,25 30106,25 4,83407948 320902671 22719306,5 82375,5 28192,5 7,423864392 188237765,3 11758832,3 40956 18993,5 '2905 

24,0079489 55,4129952 391159372 1107502,5 49830,25 7818 16,6070684 320902671 954721,5 82375,5 4070 0,003782971 188237765,3 607472 40956 0,5 '2904 

0,09210805 0,23102897 391159372 3066489,25 49830,25 90,25 0,04529518 320902671 2537145,25 82375,5 29,5 0 188237765,3 1086582 40956 0 '2942 

1,30533428 0,00248298 391159372 23710972,8 49830,25 7,5 0,39032861 320902671 17435635,8 82375,5 1747 3,523191245 188237765,3 7185659,75 40956 5508,25 2901 

    446082426   1669,25     319912733   2597,5     167753320,3   738,25   3000 

1,04621409 1,31752012 446082426 313020483 1669,25 1543,25 0,75312557 319912733 248204025 2597,5 1517,75 1,067996565 167753320,3 135530564 738,25 637 '3004 

1,49886705 2,47277561 446082426 10834114 1669,25 100,25 1,08820902 319912733 7582954,5 2597,5 67 0,935616524 167753320,3 4675203,5 738,25 19,25 '3003 

    61478574,5   5441,25     43664274,5   17261,25     18305707,5   38282,75   3100 

2,56955483 2,51388023 61478574,5 23508435,8 5441,25 5230,5 2,51444727 43664274,5 16400321,5 17261,25 16302 2,680336983 18305707,5 6584954 38282,75 
36911,2

5 3102 

0,01433827 0,02997312 61478574,5 19413343,5 5441,25 51,5 0,01304169 43664274,5 11831773,8 17261,25 61 0 18305707,5 4398769 38282,75 0 '3105 

0,77036907 0 61478574,5 2010725 5441,25 0 1,12317638 43664274,5 1721240,25 17261,25 764,25 1,187930826 18305707,5 552062,25 38282,75 1371,5 '3103 

    92796833   959,75     72337691,3   679     43544735,75   48,25   3300 

2,45696133 4,66491501 92796833 10099111 959,75 487,25 2,28772813 72337691,3 8359011,25 679 179,5 0,418240831 43544735,75 5394509 48,25 2,5 '3307 

2,12789227 2,00929275 92796833 15097865,5 959,75 313,75 1,50961513 72337691,3 12385277,8 679 175,5 2,864768939 43544735,75 7088123,25 48,25 22,5 '3303 

6,21804231 1,67437798 92796833 3161590,75 959,75 54,75 12,0971643 72337691,3 2307345,25 679 262 4,882584708 43544735,75 1524904 48,25 8,25 '3301 

0,25206055 0,38114603 92796833 19279564,8 959,75 76 0,24078502 72337691,3 15596406 679 35,25 0,134250599 43544735,75 10083548 48,25 1,5 '3302 

0,02437149 0,00779238 49697917 29029620 3460,25 15,75 0,06459896 37666364,5 21797384,3 240,75 9 0,000723132 22852539,25 12230673,3 8397,5 3,25 3304 

    49697917   3460,25     37666364,5   240,75     22852539,25 
 

8397,5   3400 

0,88495868 1,90173343 49697917 25330521,3 3460,25 3354 0,73683951 37666364,5 19746833 240,75 93 0,016303094 22852539,25 12435713 
 

74,5 3402 

3,2295664 0,15402655 49697917 8555417,5 3460,25 91,75 3,18300876 37666364,5 6205559,75 240,75 126,25 6,351663898 22852539,25 3565213,25   8321,25 3401 

    160060310   1038     120178973   1756     67961901,5   623,75   3800 

14,0623651 36,0366666 160060310 2905437 1038 679 5,98465691 120178973 1623876,75 1756 142 0,165771738 67961901,5 821588,75 623,75 1,25 '3814 

0,65672985 1,3006757 160060310 12359284,8 1038 104,25 0,66951386 120178973 9404424,75 1756 92 0 67961901,5 5088067,5 623,75 0 '3815 
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1,38948824 0,6654866 160060310 42403145,3 1038 183 0,80356529 120178973 31555206 1756 370,5 2,699412832 67961901,5 16700276,5 623,75 413,75 '3824 

                                  

    498768203   5531,75     413512116   25320,5     231041633   1080   3900 

5,32649669 7,57949883 498768203 42313562,3 5531,75 3557 3,22950514 413512116 35840417 25320,5 7087,5 5,170486093 231041633 21856198,3 1080 528,25 '3923 

1,10407197 2,23957945 498768203 49972261,3 5531,75 1241,25 0,20982704 413512116 40764164,5 25320,5 523,75 0,862809429 231041633 23120671,8 1080 93,25 '3920 

0,4258908 0,26097805 498768203 53291433,5 5531,75 154,25 0,79657966 413512116 42950752,3 25320,5 2095 0,22011468 231041633 29156724,8 1080 30 '3926 

    185541448   12699,5     129360643   18608,25     68719434,75   1327   4000 

2,15633425 2,40308606 185541448 73724445 12699,5 12126,25 2,30714025 129360643 52288172 18608,25 17353,25 1,758776443 68719434,75 28074932 1327 953,5 '4011 

0,4094678 0,0446807 185541448 19701141 12699,5 60,25 0,01553128 129360643 16225472,8 18608,25 36,25 1,168191416 68719434,75 10096085,8 1327 227,75 '4016 

1,23631486 1,30087927 185541448 2366927,25 12699,5 210,75 2,18112473 129360643 1816732,5 18608,25 570 0,226940579 68719434,75 969807,25 1327 4,25 '4012 

1,88953757 1,80681121 185541448 1293783,25 12699,5 160 3,64763175 129360643 947200,75 18608,25 497 0,214169758 68719434,75 544042,75 1327 2,25 '4013 

0,18918752 0,0251373 185541448 7701080,25 12699,5 13,25 0,11019939 129360643 6387229 18608,25 101,25 0,432225867 68719434,75 3774057 1327 31,5 4009 

  
28914800,25 

  
21951 

   
29214248 

  
16640,25 

   
24199188,5 

 
20278,75 

  
4100 

31.215633 37,9856765 
28914800,25 

 
495912,25 

21951 
 

14300,75 34,9833861 
29214248 

 
499691 

16640,25 
 

9957 
20,67909221 

 
24199188,5 

804521,5 
 

20278,75 
 

13941,5 
 

4105 

0.700035 0,84442634 
28914800,25 

 
5369266,75 

21951 
 

3442 0,91063716 
29214248 

 
6603615,5 

16640,25 
 

3425,25 
0,345056191 

 
24199188,5 

7761417,25 
 

20278,75 
 

2244,25 
 

4104 

0.92222 2,59533395 
28914800,25 

 
985140,5 

21951 
 

1941 0,15037801 
29214248 

 
823075,5 

16640,25 
 

70,5 
0,020966083 

 
24199188,5 

683004,5 
 

20278,75 
 

12 
 

4112 

2.592896 1,82408483 
28914800,25 

 
883898,25 

21951 
 

1224 4,68852172 
29214248 

 
560371 

16640,25 
 

1496,5 
1,266168528 

 
24199188,5 

573493,75 
 

20278,75 
 

608,5 
 

4106 

    1673532   4775,5     1904415,5   10952,5     1605180,5   10632,75   4500 

1,42592507 1,3377429 1673532 668664,5 4775,5 2552,5 1,54290485 1904415,5 794142 10952,5 7046,75 1,397127446 1605180,5 744575,5 10632,75 6890,75 '4503 

1,38331988 3,21387681 1673532 126677,25 4775,5 1161,75 0,21911504 1904415,5 179541,5 10952,5 226,25 0,716967789 1605180,5 178082,25 10632,75 845,75 '4501 

0,56255799 0,46489306 1673532 788108,75 4775,5 1045,5 0,7869423 1904415,5 796214,5 10952,5 3603,5 0,435838612 1605180,5 639070,75 10632,75 1845 '4504 

1,35707746 0,13915802 1673532 40292,75 4775,5 16 0,22166194 1904415,5 59421 10952,5 75,75 3,710412417 1605180,5 42772,25 10632,75 1051,25 '4502 

    169382274   2602     157777161   3791,75 
 

  113179636,3   5161   4800 

3,52066979 2,78730326 169382274 19162626,3 2602 820,5 4,29180696 157777161 15757395,5 3791,75 1625,25 3,482899157 113179636,3 10535481 5161 1673,25 '4819 

3,28624155 3,40526557 169382274 6399267,5 2602 334,75 2,74056746 157777161 5469755,75 3791,75 360,25 3,712891624 113179636,3 5417636,75 5161 917,25 '4823 

2,64154929 0,32167373 169382274 4199167,25 2602 20,75 0,85497475 157777161 3844839,75 3791,75 79 6,747999381 113179636,3 2668915,25 5161 821,25 '4820 
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1,66481953 4,58206295 169382274 18575534,3 2602 1307,5 0,34082632 157777161 17336429,8 3791,75 142 0,071569322 113179636,3 11337290 5161 37 4818 

    13967064,8   184,75     13164421,5   1372,75     9236504,25   566,75   5700 

10,3152269 7,44236071 13967064,8 1589733,5 184,75 156,5 11,4483198 13164421,5 1129796 1372,75 1348,75 12,05500035 9236504,25 589434,25 566,75 436 5705 

    11856043,8 
 

127 
 

  12943310,5 
 

856,25 
 

  9089793 
 

620,75 
 

5800 

2,43847449 4,11744676 11856043,8 2868128,5 127 126,5 3,1979767 12943310,5 3800367 856,25 804 0 9089793 2594014,5 620,75 0 '5803 

62,5356245 0 11856043,8 55949,75 127 0 11,1359467 12943310,5 70925,75 856,25 52,25 176,4709267 9089793 51425,75 620,75 619,75 5801 

    50720335,3 
 

163,75 
 

  39194906,5 39194906,5 738,5 
 

  23472686,75 
 

661,25 
 

6300 

2,95142825 1,01515715 50720335,3 4347928,5 163,75 14,25 2,8058254 39194906,5 3593950,5 738,5 190 5,033302201 23472686,75 2082255,5 661,25 295,25 '6304 

1,04662962 0,17709054 50720335,3 3935391,75 163,75 2,25 0,48831292 39194906,5 3179119 738,5 29,25 2,474485386 23472686,75 1786000,5 661,25 124,5 '6303 

7,82955726 11,4374263 50720335,3 3716934 163,75 137,25 9,09153763 39194906,5 2721827,75 738,5 466,25 2,959707812 23472686,75 1508190,75 661,25 125,75 '6301 

0,17823702 0,05730314 50720335,3 17567328 163,75 3,25 0,17213358 39194906,5 14645598,8 738,5 47,5 0,305274327 23472686,75 8866387 661,25 76,25 6302 

                                  

    102799040 
 

56,75 
 

  78842940,5 78842940,5 216,5 
 

  52488083,75 
 

289,5 
 

6400 

7,3668361 0,23985758 102799040 5664101,25 56,75 0,75 6,58534099 78842940,5 3801888,25 216,5 68,75 15,27530974 52488083,75 2118655,5 289,5 178,5 '6405 

5,3904244 7,4004545 102799040 7404405,25 56,75 30,25 7,75471164 78842940,5 6492387 216,5 138,25 1,016107055 52488083,75 5397567,25 289,5 30,25 '6406 

    39628720,5 
 

2912,25 
 

  35655905,3 
 

24,25 
 

  19776648 
 

60,25 
 

6800 

8,38486471 24,3705714 39628720,5 1601242 2912,25 2867,75 0,68882212 35655905,3 1600935,75 24,25 0,75 0,095200606 19776648 861977,5 60,25 0,25 6809 

0.7916520 0.02253661 39628720.5 5132296 2912 .25 8.5 2.17278402 35655905.3 4567798.5 24.25 6.75 0.179636219 19776648 2284082.25 60.25 1.25 6810 

0.80825533 0.00478783 3692872.05 10657951 2912.25 3.75 0.76800441 35655905.3 9572514 24.25 5 1.651975546 19776648 536482.75 60.25 6.75 6802 

    41265923,5   916,25     36161795,5   1739,5     23327012,5   2455,5   6900 

1,98171031 2,11396832 41265923,5 10982666 916,25 515,5 1,54979064 36161795,5 10194504,3 1739,5 760 2,281371982 23327012,5 6948872,75 2455,5 1668,75 '6908 

3,68277995 4,05309549 41265923,5 4089202 916,25 368 4,27662032 36161795,5 4269165,75 1739,5 878,25 2,718624044 23327012,5 2451307 2455,5 701,5 '6910 

    64753312,5   22947,25     56283974,3   5109,25     36478106,5   438   7000 

5,43669882 7,87075499 64753312,5 6003618,25 22947,25 16745,5 8,43934148 56283974,3 5717981,25 5109,25 4380,5 0 36478106,5 3287946,75 438 0 '7005 

0,77247464 1,97639451 64753312,5 8567680 22947,25 6000,75 0,005282 56283974,3 7820962,75 5109,25 3,75 0,335747394 36478106,5 4899058,5 438 19,75 '7007 

0,22160678 0,04586897 64753312,5 8135944,75 22947,25 132,25 0,61895137 56283974,3 6643101,5 5109,25 373,25 0 36478106,5 4071716,5 438 0 '7010 

1,0410419 0,0086016 495696526,8 74398368,75 8907,75 11,5 0,00570953 269921117,5 42507909,5 5282,75 4,75 3,10881450 139323440,3 23378894,5 461,5 240,75 '7013 
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    495696527 
 

8907,75     269921118 
 

5282,75     139323440,3   461,5   7100 

2,29741366 2,67225944 495696527 184664187 8907,75 8867,75 4,21998155 269921118 63647826,3 5282,75 5256,75 0 139323440,3 25902828,3 461,5 0 7108 

    390986867   69012,75     390091303   249185,25     162863972,5   103464,5   7200 

6,67146937 11,0437947 390986867 5250264 69012,75 10234,5 3,90572653 390091303 5783535,25 249185,25 14429,5 5,064886887 162863972,5 2062154,5 103464,5 6635,25 '7201 

1,57801376 1,48443069 390986867 53686696,5 69012,75 14066,75 1,69751266 390091303 60175736,5 249185,25 65251,5 1,552097933 162863972,5 22276691,5 103464,5 
21965,2

5 '7208 

1,2242402 0,37015373 390986867 29363816,8 69012,75 1918,5 0,02053876 390091303 30907258,3 249185,25 405,5 3,282028103 162863972,5 12408559,5 103464,5 25872 '7207 

0,93155737 1,64566391 390986867 19415632,5 69012,75 5639,75 0,35954801 390091303 19096583,3 249185,25 4386 0,789460174 162863972,5 11237123,5 103464,5 5635,75 '7209 

1,14512203 0,97202068 390986867 45695496 69012,75 7840 1,33940977 390091303 40996494,8 249185,25 35076,5 1,123935643 162863972,5 20407113,3 103464,5 14571 '7210 

4,16887803 3,67492339 390986867 44977510,3 69012,75 29175 5,46938797 390091303 37099639 249185,25 129617,8 3,36232275 162863972,5 13081559,5 103464,5 27942,5 '7204 

    268831699   3059,25     236588662   4828,75     110229695,8   6973,25   7300 

0,55862242 1,3648942 268831699 38098228,8 3059,25 591,75 0,22938149 236588662 34069167,3 4828,75 159,5 0,081591565 110229695,8 17484987,3 6973,25 90,25 '7326 

1,46231038 2,89956842 268831699 16403255,8 3059,25 541,25 0,80128462 236588662 14400027,3 4828,75 235,5 0,686078103 110229695,8 6301546,5 6973,25 273,5 '7307 

2,06759496 1,65756998 268831699 31636327,5 3059,25 596,75 1,33921517 236588662 30987908 4828,75 847 3,205999725 110229695,8 10043635 6973,25 2037 '7304 

0,70509747 1,58053754 268831699 41365057 3059,25 744 0,39132759 236588662 33335606 4828,75 266,25 0,143427272 110229695,8 13418396 6973,25 121,75 '7308 

1,29589558 0,87303834 268831699 21867139,5 3059,25 217,25 2,94529747 236588662 21916977,8 4828,75 1317,5 0,069350928 110229695,8 9402320,5 6973,25 41,25 '7306 

0,44696902 0,3777467 268831699 28613431 3059,25 123 0,72482385 236588662 23371625,5 4828,75 345,75 0,238336496 110229695,8 12386067,3 6973,25 186,75 '7318 

1,27517403 1,49232881 268831699 6197593,5 3059,25 105,25 1,89220257 236588662 5282284 4828,75 204 0,4409907 110229695,8 2634640 6973,25 73,5 '7312 

0,28522136 0,16824106 268831699 8487638,75 3059,25 16,25 0,48679508 236588662 6894513 4828,75 68,5 0,200627936 110229695,8 5003175 6973,25 63,5 '7323 

3.85445015 0 268831699 13410504,3 3059,25 0 4,7677242 236588662 10777550,3 4828,75 1048,75 6,795626237 110229695,8 4185288,5 6973,25 1799,25 7305 

    155353268   2087,75     128154508   81606     43476205,75   17779,5   7400 

0,42760918 0,82346573 155353268 6099583 2087,75 67,5 0,15208494 128154508 5906383 81606 572 0,307276871 43476205,75 2279958 17779,5 286,5 '7407 

0,38215536 1,05442273 155353268 66760299,5 2087,75 946 0,00757471 128154508 47632243,3 81606 229,75 0,08446864 43476205,75 14554211 17779,5 502,75 '7403 

6,83234353 2,20522013 155353268 22287572,8 2087,75 660,5 8,06563863 128154508 15458215,3 81606 79393,75 10,22617182 43476205,75 3971632,25 17779,5 
16609,2

5 '7404 

25,1929064 56,0183333 155353268 257035,25 2087,75 193,5 9,54069417 128154508 218301,75 81606 1326,25 10,01969177 43476205,75 80292,25 17779,5 329 '7405 

    147644503   3156,25     141048837   16408,25     74605347,5   7213,75   7600 

0,00843692 0,01061197 147644503 45182881,5 3156,25 10,25 0,00216391 141048837 46677268,8 16408,25 11,75 0,012534892 74605347,5 25783287,3 7213,75 31,25 7615 

5,08354884 10,7415195 147644503 11384849,3 3156,25 2614,25 1,69814352 141048837 10044521,3 16408,25 1984,25 2,810983526 74605347,5 4017660,25 7213,75 1092 '7601 
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26,2292171 3,63976961 147644503 4000196,75 3156,25 311,25 41,3453458 141048837 2966287,75 16408,25 14267 33,70253586 74605347,5 1794235,25 7213,75 5847 '7602 

    6667571,75   3474,25     5282923,25   2437,25     1883710,25   653   7800 

1,21553724 1,23502437 6667571,75 5398348,5 3474,25 3474 1,14175052 5282923,25 4209375,5 2437,25 2217,25 1,269836831 1883710,25 1465821,25 653 645,25 '7801 

    13453742,3   37315,5     15755620,3   59922     5838102,5   18886,75   7900 

1,31497516 1,27524294 13453742,3 10549167 37315,5 37312,75 1,33198465 15755620,3 11584544 59922 58685,25 1,337697893 5838102,5 4268162,75 18886,75 
18470,7

5 '7901 

0,23532583 0 13453742,3 573210,5 37315,5 0 0,30934031 15755620,3 678715,25 59922 798,5 0,396637166 5838102,5 233019,5 18886,75 299 '7902 

0,14667955 0 13453742,3 369405,25 37315,5 0 0,26150112 15755620,3 439397 59922 437 0,178537523 5838102,5 202568 18886,75 117 '7903 

    54244454,3   4528,5     45845092,8   2567,5     29312805,25   2781,5   8200 

2,51387041 2,83789542 54244454,3 18835745,5 4528,5 4462,5 2,7472742 45845092,8 15787301,8 2567,5 2429 1,956441599 29312805,25 10400099 2781,5 1930,75 '8207 

0,09145093 0,03599078 54244454,3 6157174,25 4528,5 18,5 0,17083502 45845092,8 6062245,25 2567,5 58 0,067526989 29312805,25 3862568 2781,5 24,75 '8205 

0,34194636 0,03701302 54244454,3 2427212,25 4528,5 7,5 0,21577343 45845092,8 2213646,25 2567,5 26,75 0,773052634 29312805,25 1458656,5 2781,5 107 '8215 

0.0589085  0.03218056  54244454.3  1768075.75  4528.5     4.75  0.06865779 45845092.8  1495410.5  256.5  5.75  0.075888894 29312805.25  937354.5  2781.5  6.75   8203 

    52566497   268     46729254,3   154     27175279,75   41   8300 

13,2006323 18,9042839 52566497 2443458,25 268 235,5 18,1160137 46729254,3 1863397,5 154 111,25 2,581599229 27175279,75 834420 41 3,25 '8307 

    1853098876   10287     1677960193   12544,75     1030556934   14743   8400 

7,60377498 8,46868476 1853098876 65925054,3 10287 3099,25 8,97521662 1677960193 59820780 12544,75 4014 5,367423552 1030556934 28309347 14743 2173,75 '8431 

1,3891009 1,60043315 1853098876 54168032 10287 481,25 1,70626698 1677960193 43311671 12544,75 552,5 0,860602583 1030556934 24407761,8 14743 300,5 '8413 

1,1397525 1,92801015 1853098876 47907797,5 10287 512,75 0,39393663 1677960193 37604256,8 12544,75 110,75 1,097310714 1030556934 21292562 14743 334,25 '8421 

1,45935364 2,59872215 1853098876 34849944 10287 502,75 1,59743062 1677960193 29076350,3 12544,75 347,25 0,181908146 1030556934 17003849,5 14743 44,25 '8415 

1,31363762 1,29565831 1853098876 69968595 10287 503,25 1,09769375 1677960193 55930813,8 12544,75 459 1,547560799 1030556934 28772515,8 14743 637 '8481 

1,95807565 5,07607152 1853098876 21851766 10287 615,75 0,66709114 1677960193 20502073,5 12544,75 102,25 0,131064297 1030556934 14133430,8 14743 26,5 '8477 

4,33560863 4,91010693 1853098876 6301089,5 10287 171,75 0,61614533 1677960193 5047303,75 12544,75 23,25 7,480573641 1030556934 2508970,25 14743 268,5 '8425 

0,10290859 0,08840334 1853098876 304127395 10287 149,25 0,08908197 1677960193 278906522 12544,75 185,75 0,131240477 1030556934 206390656 14743 387,5 '8471 

0,41008111 0,78275759 1853098876 37109259,5 10287 161,25 0,40514065 1677960193 34088185,3 12544,75 103,25 0,04234508 1030556934 18983706,3 14743 11,5 '8418 

0,47300061 1,21822327 1853098876 13382324 10287 90,5 0,19351596 1677960193 12614374,8 12544,75 18,25 0,007262596 1030556934 7218642 14743 0,75 '8450 

3,81782362 2,45175956 1853098876 15447847,8 10287 210,25 2,43125483 1677960193 10810647,8 12544,75 196,5 6,570456475 1030556934 4957657,25 14743 466 '8412 

0,99955388 0,27899172 1853098876 62792554,3 10287 97,25 2,55966713 1677960193 61439990,3 12544,75 1175,75 0,16000278 1030556934 42158573,8 14743 96,5 '8479 
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0,63189621 0,79097537 1853098876 45434922,5 10287 199,5 0,31237176 1677960193 36183000,8 12544,75 84,5 0,792341487 1030556934 18967591,5 14743 215 '8483 

0,85747102 0,2243436 1853098876 46772663,3 10287 58,25 1,89219455 1677960193 44233847,3 12544,75 625,75 0,455874906 1030556934 21581858,5 14743 140,75 '8408 

1,18049748 1,26076838 1853098876 62474726,5 10287 437,25 1,32599865 1677960193 50739308,8 12544,75 503 0,954725423 1030556934 30146801,8 14743 411,75 '8414 

1,50920097 0,12544071 1853098876 82214201,3 10287 57,25 1,13049223 1677960193 80870584,3 12544,75 683,5 3,271669958 1030556934 55919315,5 14743 2617,25 '8411 

2,20441075 2,40646738 1853098876 24833664,3 10287 331,75 3,64067341 1677960193 22934880 12544,75 624,25 0,566091469 1030556934 14107684 14743 114,25 '8422 

0,02643295 0,04438837 1853098876 129864550 10287 32 0,02197995 1677960193 177999547 12544,75 29,25 0,012930538 1030556934 154068687 14743 28,5 '8473 

0,28249742 0,26207482 1853098876 29900181,3 10287 43,5 0,36908191 1677960193 24643693,5 12544,75 68 0,216335537 1030556934 14217097,3 14743 44 '8482 

1,39768945 1,27956804 1853098876 5244121,5 10287 37,25 0,54727977 1677960193 3971582,75 12544,75 16,25 2,366220539 1030556934 2318999 14743 78,5 '8484 

0,30761204 0,39607844 1853098876 58670307,5 10287 129 0,10224298 1677960193 52983566,3 12544,75 40,5 0,424514694 1030556934 31244615,3 14743 189,75 '8409 

5,01160568 0,68604389 1853098876 15885955 10287 60,5 4,81205277 1677960193 13731444 12544,75 494 9,536720372 1030556934 7895935,25 14743 1077,25 '8424 

1,14702867 0,41549065 1853098876 3034915,75 10287 7 2,39711064 1677960193 3543278,5 12544,75 63,5 0,628484737 1030556934 2836165,5 14743 25,5 '8447 

1,01518319 0,58826402 1853098876 17454701,3 10287 57 1,82003405 1677960193 15672171,3 12544,75 213,25 0,637251507 1030556934 6554101,5 14743 59,75 '8474 

0.22180373 0,12591074 1853098876 18599036,3 10287 13 0,47103322 1677960193 18670840,3 12544,75 65,75 0,068467221 1030556934 9699001,5 14743 9,5 8467 

2,8973725 2,94395669 1853098876 11090636 10287 181,25 5,54828737 1677960193 10028916,8 12544,75 416 0,199873437 1030556934 5945384,75 14743 17 8438 

    1961509169   4217,25     1690563171   8569,75     1009262510   6941   8500 

12,0928458 32,3693621 1961509169 7346156,5 4217,25 511,25 1,09690794 1690563171 6519301,75 8569,75 36,25 2,812267505 1009262510 5079933,5 6941 98,25 8506 

1,20285839 1,41858138 1961509169 81968455 4217,25 250 0,38672546 1690563171 71414849,5 8569,75 140 1,803268321 1009262510 42796844,3 6941 530,75 8536 

0,92428873 0,96374293 1961509169 56103861,3 4217,25 116,25 1,80351223 1690563171 40854017 8569,75 373,5 0,005611023 1009262510 12957166,3 6941 0,5 8523 

0,36489089 0,4938262 1961509169 347075823 4217,25 368,5 0,5770164 1690563171 179231168 8569,75 524,25 0,023830064 1009262510 59492402 6941 9,75 8517 

8,61558464 1,57724074 1961509169 91121631,8 4217,25 309 7,79430482 1690563171 77498099,3 8569,75 3062 16,47520837 1009262510 41401551,3 6941 4691 8544 

0,64485208 1,30657374 1961509169 42361763,5 4217,25 119 0,25308007 1690563171 35271496,5 8569,75 45,25 0,374902422 1009262510 21622640,3 6941 55,75 8501 

0,10849431 0,09538247 1961509169 393763055 4217,25 80,75 0,17523375 1690563171 341949360 8569,75 303,75 0,054866705 1009262510 230564516 6941 87 8542 

0,82133381 1,03578775 1961509169 109342548 4217,25 243,5 0,88684759 1690563171 96149994 8569,75 432,25 0,541366077 1009262510 36864081 6941 137,25 8528 

0,5357659 0,82859785 1961509169 18102848,3 4217,25 32,25 0,25560078 1690563171 13506385 8569,75 17,5 0,523099068 1009262510 8269611,75 6941 29,75 8512 

0,58438682 0,46763287 1961509169 84791116 4217,25 85,25 0,87553706 1690563171 62581041 8569,75 277,75 0,409990523 1009262510 35820335,8 6941 101 8504 

3,17128252 6,98944516 1961509169 29945447,5 4217,25 450 0,80440261 1690563171 23542957,3 8569,75 96 1,719999797 1009262510 12976634,8 6941 153,5 8507 

0,89017544 0,69072513 1961509169 38718951,3 4217,25 57,5 0,85901627 1690563171 27902180,3 8569,75 121,5 1,120784928 1009262510 14497975 6941 111,75 8537 
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0,56751877 1,4506471 1961509169 30219034,3 4217,25 94,25 0,2338879 1690563171 24248973,3 8569,75 28,75 0,018021314 1009262510 14119967 6941 1,75 8538 

0,4719541 0,34256211 1961509169 62117328 4217,25 45,75 0,67313573 1690563171 83010021,5 8569,75 283,25 0,400164444 1009262510 51507048,8 6941 141,75 8529 

1,38492669 2,57737931 1961509169 15925657,5 4217,25 88,25 0,42032547 1690563171 13141216,5 8569,75 28 1,157075271 1009262510 8828091,25 6941 70,25 8511 

5,2716556 11,1158491 1961509169 23285390,3 4217,25 556,5 2,27852175 1690563171 17077609,8 8569,75 197,25 2,420595931 1009262510 7118330,5 6941 118,5 8502 

0,28195437 0,13784466 1961509169 20245210,5 4217,25 6 0,09915685 1690563171 15915874,8 8569,75 8 0,608861599 1009262510 8179449,75 6941 34,25 8503 

2,84349125 2,88106675 1961509169 9565243,5 4217,25 59,25 1,31035199 1690563171 9823263,5 8569,75 65,25 4,33905502 1009262510 6057107 6941 180,75 8515 

31,8832944 21,6863728 1961509169 5281415,25 4217,25 246,25 71,5546192 1690563171 5646879,75 8569,75 2048,25 2,408891238 1009262510 4059356,5 6941 67,25 8548 

0,55086703 1,00175909 1961509169 48519240,5 4217,25 104,5 0,39082415 1690563171 135400911 8569,75 268,25 0,260017857 1009262510 109606168 6941 196 8525 

0,23456746 0,39403344 1961509169 35706994,5 4217,25 30,25 0,14620893 1690563171 28671360,3 8569,75 21,25 0,163460011 1009262510 17568621 6941 19,75 8543 

    36540297   48,5     29943780,8   798,5     15904510   4411,25   8600 

1,44306431 3,98216562 36540297 9175986,25 48,5 48,5 0,29307032 29943780,8 9212815,5 798,5 72 0,053956981 15904510 4309934,75 4411,25 64,5 8609 

    1123849435   656     1085718412   3687,25     679518440,3   19493,75   8700 

6,08063536 1,90205422 1123849435 43684074,5 656 48,5 0,43038612 1085718412 44641304,3 3687,25 65,25 15,90946575 679518440,3 22703554 19493,75 10362 8701 

1,29386986 2,66728982 1123849435 299148582 656 465,75 1,04552922 1085718412 264098245 3687,25 937,75 0,168790532 679518440,3 164801312 19493,75 798 8708 

2,65705602 0,81519282 1123849435 18914133,8 656 9 0,61463398 1085718412 21318569,5 3687,25 44,5 6,541341262 679518440,3 9811870,5 19493,75 1841,25 8716 

8,82275277 0 1123849435 13692412 656 0 15,5523747 1085718412 12656666 3687,25 668,5 10,91588364 679518440,3 7070084 19493,75 2214 8702 

0,30177649 0,1319437 1123849435 568059306 656 43,75 0,77110931 1085718412 570587083 3687,25 1494,25 0,00227646 679518440,3 375155954 19493,75 24,5 8703 

1,60061008 1,45784015 1123849435 98712845,5 656 84 1,06006564 1085718412 102218541 3687,25 368 2,283924449 679518440,3 61339767,8 19493,75 4019 8704 

    238718048    94,25      180179509    550,5      122079251,3    108   8800 

1,89754141 4,56914475 238718048 52245674,3 94,25 94,25 0,73774748 180179509 55123494,5 550,5 124,25 0,385731995 122079251,3 35897857,3 108 12,25 8803 

    167779475   1863,5     104772613   2259,25     53442619   0   8900 

0,96187181 1,43892873 167779475 116365628 1863,5 1859,75 1,44668671 104772613 72310266 2259,25 2255,75 0 53442619 36596463 0 0 8901 

    48784 9438   3399,25     383793641   4663     227250242   3308   9000 

7,11658951 17,9129833 487849438 5341925,25 3399,25 666,75 0,95772393 383793641 3845785,5 4663 44,75 2,479061328 227250242 2293082 3308 82,75 9028 

33,6875257 20,795945 487849438 9939440,25 3399,25 1440,25 37,4670681 383793641 8031355,25 4663 3656 42,79956395 227250242 3922038,5 3308 2443,5 9015 

0,81208661 0,76043285 487849438 20524429,8 3399,25 108,75 0,34834525 383793641 18902204,3 4663 80 1,327481738 227250242 13636123,3 3308 263,5 9030 

0,33002894 0,51428378 487849438 89508966,5 3399,25 320,75 0,23375205 383793641 67428844 4663 191,5 0,242051009 227250242 41436666,8 3308 146 9018 
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1,30530527 1,2105245 487849438 16360938,3 3399,25 138 1,42368438 383793641 12805377 4663 221,5 1,281706925 227250242 7128559,25 3308 133 9026 

1,25132236 3,23440705 487849438 5890369,75 3399,25 132,75 0,41425013 383793641 5960613,5 4663 30 0,105309893 227250242 4566334,5 3308 7 '9014 

0,12161316 0,11326416 487849438 33261322,8 3399,25 26,25 0,16304774 383793641 24230301 4663 48 0,088527579 227250242 14549951,3 3308 18,75 '9027 

0,08736984 0,083297 487849438 29720934,3 3399,25 17,25 0,08834861 383793641 24687580,8 4663 26,5 0,09046392 227250242 15567444 3308 20,5 '9032 
0,30665483 0,47238168 487849438 29318177,3 3399,25 96,5 0,34339045 383793641 24507977,3 4663 102,25 0,104192365 227250242 15164594,3 3308 23 '9031 
1,86732277 1,94277818 487849438 2917941,5 3399,25 39,5 0,57236661 383793641 2121046 4663 14,75 3,086823524 227250242 1390935,75 3308 62,5 '9023 

0,64513592 0,61433171 487849438 3854639 3399,25 16,5 1,17940239 383793641 2861239,5 4663 41 0,141673661 227250242 1818364,75 3308 3,75 9025 

0.1875070 0.01046766 48784938 20565730.75 3399.25 1.5 0.05373479 383793641 16848819.2 4663 11 0.498320799 2277250242 9512155.25 3308 69 9022 

    178516542   225,75     150577380   307     92333817,75   1463,25   9400 

2,59578944 2,99510877 178516542 29768342,8 225,75 112,75 3,36188318 150577380 22613638,3 307 155 1,430376356 92333817,75 14249330,5 1463,25 323 '9405 

0,84428303 0,25807184 178516542 68943385,5 225,75 22,5 0,56527256 150577380 61171985,5 307 70,5 1,709504702 92333817,75 38121252,8 1463,25 1032,75 '9403 

0,13192909 0,09045114 178516542 54640752,5 225,75 6,25 0,2565713 150577380 46835954,5 307 24,5 0,048764827 92333817,75 30085589,5 1463,25 23,25 9401 

متوسط  صادرات  :      𝑋𝐾𝐽،     للجزائرI اؼبنتج  متوسط  صادرات الفًتة  من    :    𝑋𝐼𝐽  :حيث أف.  ًب حساب اؼبيزة اعتمادا على بيانات الصادرات للجزائر كللعادل للمنتجات السابقة من قاعدة بيانات مركز التجارة الدكلية: المصدر
 .متوسط اؼبيزة النسبية الكامنة لكل فًتة :       W . 𝑷𝑪𝑨للعادل K  الفرع متوسط  صادرات الفًتة  من :        W ،𝑋𝐾𝑊 للعادلI اؼبنتج  متوسط  صادرات الفًتة  من:       𝑋𝐼𝑊  ،   للجزائر K الفًتة  من الفرع 
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 معدؿ نمو الصادرات كحصة الصادرات للجزائر كالعالم كالطلب العالمي: 6الملحق رقم 
  كالعالميةنمو الصادرات الجزائرية معدؿ : 1الجدكؿ

 اؼبنتجات
SH4 

2009 (2005-2009)p.p.a  2012 (2008-2012) 
مبو الصادرات 

اعبزائرية 
مبو الصادرات 

العاؼبية 
مبو الصادرات 

اعبزائرية 
مبو الصادرات 

العاؼبية 
0402 
0403 
0406 

18100 
29 -

4 -

33 -
13 -
15 -

238 
8 -

19 

1 
0 
1 

1512 
1522 
1507 
1515 
1509 

9 
46 -
89 -
81 

140 

22 -
16 -
38 -
27 -
19 -

87 
3 

51 -
28 

1 

11 
11 

2 -
2 
3 -

1701 
1703 
1704 
1702 

5781 
53 

280 
600 

13 
0 
5 -

10 -

556 
24 
62 

117 

16 
3 
4 

12 
1804 
1806 

23 -
2383 

7 -
6 -

21 -
40 

11 -
5 

1902 
1905 
1904 

55 
10 

100 

7 -
6 -
4 

12 -
7 

41 

2 
4 
4 

2009 
2002 
2007 
2005 

0 
92 -

143 
140 

18 -
2 

17 -
7 -

5 
38 -
81 
45 

2 
3 -
1 
2 

2103 
2106 

86 -
2000 

1 
5 -

6 -
88 

6 
6 

2202 
2201 

23 -
1800 

12 -
19 -

2 
159 

2 
4 -

2403 
2402 
2401 

55 
0 

99 -

9 
6 -

10 

15 
0 
0 

13 
2 
4 

2510 
2501 
2523 
2508 
2515 

45 -
9 -

68 -
33 -
57 -

57 -
9 

15 -
29 -

2 

3 
5 -

54 -
12 -
18 

2 -
4 
2 -
1 
7 

2620 207 15 -53 11 
2814 
2804 
2811 
2836 
2844 
2833 
2807 

51 -
11 -
56 -

814 
128 

53 
74 -

62 -
28 -
17 -
24 -

7 -
33 -
62 -

9 
15 -
67 -
55 
35 

0 
49 -

6 
4 -
5 
0 
0 
1 -
8 -
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2905 
2904 
2942 
2901 

27 -
2 

52 -
0 

36 -
21 -
10 -
35 -

10 
15 -
18 
19 

8 
3 -
1 
7 

3004 
3003 

7 -
0 

2 
9 -

1 -
46 

2 
6 

3102 
3105 
3103 

0 
13 

0 

38 -
51 -
63 -

64 
34 -

0 

3 
2 -

12 -
3307 
3303 
3301 
3302 
3304 

16 
1 

92 -
0 

450 

9 -
16 -
16 -

6 -
10 -

10 -
3 -

59 -
3 -

97 

3 
2 
6 
5 
5 

3402 
3401 

1974 
11 -

10 -
4 -

4 
6 

4 
1 

3814 
3815 
3824 

0 
18 -
61 -

8 -
26 -
20 -

33 
17 -
43 -

23 
5 
4 

3923 
3920 
3926 
3921 

15 -
17 -
15 -
29 -

6 -
13 
25 -
26 -

6 -
13 
25 -
26 -

3 
3 
7 
1 

4011 
4016 
4012 
4013 
4009 

47 -
195 

52 -
49 -
79 -

10 -
21 -
20 -
21 -
26 -

19 -
51 
37 -
48 -

0 

8 
5 
7 
3 
5 

4104 
4105 
4106 

87- 
36- 
60- 

30- 
19- 

1- 

4 
3 
8- 

0 
3 

10- 
4503 
4501 
4504 
4502 

61 -
43 -
66 -
94 -

24 -
40 -
13 -
46 -

19 -
20 
28 -
10 -

4 -
5 -
0 
8 -

4819 
4823 
4820 
4818 

49 -
23 -
68 -

149 

10 -
10 -
15 -

5 -

24 -
60 
72 

121 

3 
17 

0 
3 

5705 43 -7 -0 3 
5801 
5803 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

10 -
1 

6304 
6303 
6301 
6302 

7 -
99 -

4 
55 -

7 -
3 -
9 -

11 -

27 -
53 -

0 
0 

5 
4 
7 
3 

6405 
6406 

0 
0 

18 -
17 -

0 
0 

13 
2 
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6809 
6802 
6810 

0 
0 

31 -

22 -
0 

22 -

12 -
0 

18 -

2 -
0 
1 

6908 
6910 

6 
3 -

8 -
22 -

32 -
34 -

2 
3 -

7005 
7007 
7010 
7013 

759 
183 
121 

23 -

24 -
19 -
14 -
14 -

9 -
869 

68 -
0 

5 -
1 -
1 
5 

7108 
7113 

68 
450 

12 
5 -

0 
4 -

26 
19 

7201 
7208 
7207 
7209 
7210 
7204 

39 -
74 -

0 
39 -
57 -

3 -

51 -
50 -
54 -
38 -
36 -
41 -

16 -
34 -
39 

3 -
47 -

0 

10 -
10 -

9 -
4 -
1 -
0 

7326 
7307 
7304 
7308 
7306 
7318 
7312 
7323 
7305 

41 -
17 
30 -
92 
12 -
65 -

1108 
6 -
0 

28 -
31 -
36 -
17 -
43 -
29 -
27 -
13 -
15 -

62 
17 
19 
17 -
60 -

5 
46 -
46 -

0 

0 
1 -
4 -
1 -
3 -
4 
0 
6 
3 -

7407 
7403 
7404 
7405 

37 -
91 
82 -

4 

46 -
15 -
29 -
54 -

47 -
0 
0 
0 

0 
6 
9 
2 

7601 
7602 
7615 

26 -
93 -
53 

36 -
38 -
11 -

0 
0 
3 -

2 -
3 
7 

7801 42 -22 -0 2 
7901 
7902 
7903 

31 -
0 
0 

23 -
28 -
36 -

27 -
0 
0 

4 
3 
1 -

8207 
8205 
8215 
8215 

72 
29 -

141 
0 

23 -
25 -
20 -
23 -

0 
43 -
33 -
26 

4 
1 -
3 
3 

8307 23 -25 -43 -1 -
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8431 
8413 
8421 
8415 
8481 
8477 
8425 
8471 
8418 
8450 

56 -
33 -

105 
26 -
14 -

551 
63 
30 -

2 
0 

27 -
20 -
17 -
23 -
19 -
33 -
19 -
14 -
22 -
14 -

8 -
13 
57 
42 

0 
5 -

69 
19 

1 -
0 

1 -
3 
3 
2 
3 
1 
2 
7 
1 -
0 

8412 
8479 
8483 
8408 
8414 
8411 
8422 
8473 
8482 
8484 
8409 
8424 

13 
94 -
31 -
97 -
22 
99 -

823 
3 -

63 -
131 
379 

86 -

28 -
27 -
24 -
36 -
17 -
22 -
21 -
20 -
29 -
14 -
28 -
24 -

19 -
37 -
61 
22 -
41 -
46 -

7 -
9 
6 -

13 
8 

60 -

6 
4 -
3 
1 -
4 
1 -
1 -
3 -
1 
5 
2 
2 

8447 
8438 
8474 
8467 

0 
0 

97 -
825 

25 -
24 -
29 -
31 -

0 
0 
0 
0 

7 -
1 -
4 -
0 

8506 
8536 
8523 
8517 
8544 
8501 
8542 
8528 
8512 
8504 
8507 
8537 
8538 
8529 
8511 
8502 
8515 
8548 
8525 
8543 
8503 

68 
51 
84 -
31 -
44 -
27 
12 -
30 -
90 
29 

431 
14 

115 
85 -

250 
27 
11 -
45 -
93 

466 
41 

9 -
22 -

8 -
13 -
28 -
21 -

6 -
12 -
18 -
14 -
22 -
15 -
20 -
21 -
19 -
19 -
34 -
25 -
11 -
12 -

8 -

164 
9 

32 
63 
70 -
14 

4 -
51 -
31 
51 -
21 
29 -
21 -

0 
2 

50 -
25 -

0 
0 
2 

28 

2 
2 
2 -
7 
2 
3 
8 
3 -
8 
4 
2 
8 
5 
1 -
5 
4 
0 
1 
7 
9 
2 

8609 13 -69 -44 -1 -
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8701 
8708 
8716 
8702 
8703 
8704 

0 
234 

0 
0 

63 -
129 

49 -
26 -
46 -
28 -
32 -
43 -

0 
37 -

0 
0 
0 
0 

1 -
4 
4 -
3 -
0 
1 

8803 362 29 -0 3 -
8901 2452 4 7 -1 -
9015 
9030 
9018 
9026 
9028 
9022 
9025 
9014 
9027 
9032 
9031 
9023 

25 -
10 
28 

4 -
427 

0 
42 -

222 
9 

46 -
14 -

0 

16 -
24 -

3 -
17 -

8 -
9 -
8 -

21 -
4 -

19 -
25 -

9 -

43 -
22 

4 
31 -

0 
14 
72 

1 -
28 -
25 -
68 -

0 

4 
6 
5 
5 
6 
3 
5 
2 -
6 
6 
7 
7 

9405 
9403 
9401 

250 
80 -

0 

19 -
18 -
19 -

33 
26 -
23 -

9 
2 
4 
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  كالعالمية من المنتجات   الجزائريةنمو حصة الصادرات معدؿ : 2الجدكؿ

 اؼبنتجات
SH4 

2009   (2005-2009) p.p.a  2012 (2008-2012) 
 مبو حصة الصادراتمعدؿ 
  يف الصادرات العلمية اعبزائرية

مبو حصة الصادرات معدؿ 
العاؼبية 

مبو حصة معدؿ  
 الصادرات

 يف الصادرات اعبزائرية
 العلمية

 حصة الصادرات معدؿ مبو 
 العاؼبية 

0402 
0403 
0406 

133 
16 -
11 

11 -
9 
7 

273 
7 -

18 

2 -
3 -
2 -

1512 
1522 
1507 
1515 
1509 

31 
30 -
50 -

108 
158 

0 
8 

16 -
5 -
3 

77 
8 -

48 -
26 

4 

8 
11 

5 -
1 -
6 -

1701 
1703 
1704 
1702 

5768 
52 

285 
610 

25 
22 
17 
12 

541 
22 
58 

104 

13 
0 
1 
9 

1804 
1806 

16 -
2389 

15 
16 

10 -
35 

14 -
2 

1902 
1905 
1904 

62 
16 
96 

14 
16 
26 

14 -
3 

38 

1 -
1 
1 

2009 
2002 
2007 
2005 

18 
94 -

160 
147 

4 
24 

5 
15 

3 
36 -
80 
42 

1 -
5 -
2 -
0 

2103 
2106 

87 -
2005 

23 
17 

12 -
83 

3 
3 

2202 
2201 

11 -
1819 

10 
3 

0 
163 

0 
6 -

2403 
2402 
2401 

45 
0 

109 -

31 
16 
32 

0 
0 

10 
1 -
2 

2510 
2501 
2523 
2508 
2515 
2513 

12 
18 -
35 -

4 -
59 -
15 

35 -
31 

7 
7 -

24 
7 

4 
9 -

52 -
14 -
11 
11 

5 -
1 
5 -
1 -
4 
2 

2620 222 7 42 8 

2814 
2804 
2811 
2836 
2844 

11 
18 
39 -

839 
135 

40 -
6 -
5 
2 -

14 

2 
12 -
72 -
55 
35 

3 
3 -
7 -
3 -
3 -
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2833 
2807 

85 
12 -

11 -
40 -

0 
41 -

4 -
11 -

2905 
2904 
2842 
2901 

9 
23 
41 -

0 

14 -
1 

11 
13 -

2 
13 -
17 
12 

5 
6 -
2 -
4 

3004 
3003 

13 -
0 

24 
13 

3 -
39 

1 -
3 

3102 
3105 
3103 

0 
63 

0 

16 -
29 -
41 -

60 
32 -

0 

1 
5 -

15 -
3307 
3303 
3301 
3302 
3304 

25 
18 
75 -

936 
460 

13 
5 
6 

16 
12 

13 -
5 -

66 -
7 -

92 

0 
1 -
3 
2 
2 

3402 
3401 

1984 
7 -

12 
18 

1 
6 

1 
6 

3814 
3815 
3824 

0 
7 

41 -

14 
4 -
2 

10 
22 -
47 -

20 
2 
1 

3923 
3920 
3926 
3921 

31 
55 

1 
96 

7 
5 
7 
5 

19 -
11 
33 -
50 -

0 
0 
5 
1 

4011 
4016 
4012 
4013 
4009 

32 -
216 

32 -
28 -
53 -

7 
1 
2 
1 
4 -

27 -
47 
44 -
51 

0 

5 
2 
5 
0 
2 

4104 
4105 
4106 

57- 
17- 
84- 

8- 
3 

23- 

4 
0 

14- 

3- 
0 
7- 

4503 
4501 
4504 
4502 

37 -
4 -

53 -
49 -

2 -
18 -

9 
24 -

15 -
25 
28 -

2 -

7 -
8 -
3 -

11 -
4819 
4823 
4820 
4818 

48 -
21 -
64 -

145 

12 
12 

7 
17 

26 -
43 
72 

118 

0 
14 

3 -
0 

5705 45 -15 0 0 
5801 
5803 

0 
0 

17 -
0 

0 
50 -

13 -
2 -

6304 
6303 
6301 
6302 

1 
96 -
13 
43 -

15 
19 
13 
11 

33 -
57 -

0 
0 

3 
1 
4 
0 



ؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالم  

406 
 

6405 
6406 

78 -
24 -

4 
5 

0 
0 

10 
1 -

6809 
6802 
6810 

0 
0 
8 -

0 
0 
0 

0 
0 

19 -

5 -
0 
2 -

6908 
6910 

13 
7 

4 
0 

34 -
31 -

1 -
6 -

7005 
7007 
7010 
7013 

767 
189 
123 

22 -

2 -
3 
7 
8 

4 -
870 

69 -
0 

8 -
4 -
2 -
2 

7108 55 35 0 23 
7201 
7208 
7207 
7209 
7210 
7204 

21 -
55 -

0 
27 -
43 
12 

29 -
28 -
32 -
16 -
15 -
19 -

6 -
23 -
48 

1 
46 -

0 

13 -
13 -
11 -

7 -
4 -
3 -

7326 
7307 
7304 
7308 
7306 
7318 
7312 
7323 
7303 

32 -
26 
19 -
88 

6 
55 -

1111 
13 -

0 

6 -
9 -

14 -
5 

21 -
7 -
5 -
9 
7 

62 
17 
23 
15 -
57 -

2 
47 -
53 -

0 

3 -
3 -
7 -
4 -
6 -
1 
3 
3 -
6 -

7407 
7403 
7404 
7405 

9 -
101 

65 -
31 

24 -
7 
7 -

32 -

46 -
0 
0 
0 

3 -
3 
6 
1 -

7601 
7602 
7615 

10 
55 -
64 

14 -
15 -
11 

0 
0 

10 -

5 -
0 
4 

7801 20 -0 0 1 
7901 
7902 
7903 

8 -
0 
0 

1 -
6 -

15 -

31 -
0 
0 

1 
0 
4 -

8207 
8205 
8215 
8203 

80 
19 -

151 
0 

1 -
3 -
1 
1 -

5 -
41 -
36 -
23 

2 
4 -
0 
0 

8307 3 3 -42 -4 -
8431 
8413 
8421 
8415 
8481 

29 -
12 -

1 
89 

6 

5 -
2 
5 
1 -
3 

6 -
11 
55 
39 

2 -

4 -
0 
0 
1 -
0 
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8477 
8425 
8471 
8418 
8450 
8412 
8479 
8483 
8408 
8414 
8411 
8422 
8473 
8482 
8484 
8409 
8424 
8438 
8467 
8474 
8447 

585 
81 
16 -
24 

0 
41 
67 -

7 -
61 -

120 
77 -

844 
17 
35 -

145 
407 

62 -
43 -

856 
67 -

0 

11 -
3 
8 
0 
8 
6 -
5 -
2 -

14 -
4 
0 
1 
2 
7 -
8 
6 -
2 -
2 -
9 -
8 -
4 

6 -
67 
11 

0 
0 

25 -
33 -
57 
21 -
44 -
45 -

6 -
13 

8 -
8 
6 

61 -
0 
0 
0 
0 

2 
1 -
4 
4 -
3 -
3 
7 -
0 
4 -
1 
4 -
4 -
6 -
1 -
2 
1 -
1 -
3 -
3 -
7 -
6 -

8506 
8536 
8523 
8517 
8544 
8501 
8542 
8528 
8512 
8504 
8507 
8537 
8538 
8529 
8511 
8502 
8515 
8548 
8525 
8543 
8503 

69 
60 
73 -
33 -
33 -
32 

5 -
27 -
97 
29 

435 
14 

121 
74 -

256 
24 

5 
25 -
98 

466 
37 

13 
0 
4 
9 
6 -
1 

16 
10 

4 
8 
0 
7 
2 
1 
0 
3 

12 -
3 -

11 
10 
14 

162 
7 

34 
56 
72 -
12 
11 -
48 -
23 
46 -
19 
37 -
26 -

0 
3 -

53 -
25 -

0 
0 
7 -

26 

1 -
1 -
5 -
4 
0 
0 
5 
6 -
5 
1 
1 -
5 
2 
4 -
2 
1 
3 -
2 -
4 
6 
1 -

8609 57 47 -42 -4 -
8701 
8708 
8716 
8702 
8703 

0 
246 

0 
0 

47 -

27 -
4 -

24 -
7 -

10 

0 
40 -

0 
0 
0 

4 -
1 
7 -
6 -
3 -
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8704 153 21 -0 2 -
8803 373 7 -0 0 
8901 2436 26 7 -4 -
9015 
9030 
9018 
9026 
9028 
9022 
9025 
9014 
9027 
9032 
9031 
9023 

18 -
25 
22 

0 
224 

0 
43 -

227 
5 

38 -
3 -
6 -

6 
2 -

19 
5 

14 
13 
13 

1 
18 

3 
3 -
6 -

47 -
15 

1 -
36 -

0 
10 
67 

1 
34 -
35 -
75 -

0 

1 
3 
2 
2 
3 
0 
2 
5 -
3 
3 
4 
4 

9405 
9403 
9401 

152 
0 
0 

3 
4 
3 

24 
28 -
27 -

6 
1 -
1 

 .legacy.intracen.org/appli1/tradecom/TP_IP_CI.sspx  :المصدر

معدؿ نمو الصادرات الجزائرية كالطلب العالمي : 3الجدكؿ

  الجزائريةمعدؿ نمو الصادرات  SH4المنتجات 
2008-2012 

 p.p.a 

 معدؿ نمو الطلب العالمي
2008-2012 

الترتيب في الصادرات 
  بلدا219 على العالمية
(2012) 

0402 
0403 
0406 

174 
18 -
43 

9 
2 
4 

109 
58 

107 
1512 
1522 
1507 
1515 
1509 

115 
6 

42 -
24 
12 -

13 
20 

2 
8 
0 

47 
10 
71 

109 
63 

1701 
1703 
1704 
1702 

552 
20 
20 
53 

20 
2 
5 

12 

22 
33 

125 
105 

1804 
1806 

29 -
5 

11 -
7 

29 
127 

1902 
1905 
1904 

37 -
11 
40 

8 
6 
4 

61 
105 
122 

2009 
2002 
2007 
2005 

19 
3 -

54 (564) {2011-2012} 
41 (50) 

3 
2 
5 
4 

112 
93 

109 
127 
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2103 
2106 

12 (23) 
87 

6 
6 

131 
157  

2202 
2201 

3 
146 (190) 

6 
2 

52 
125 

2403 
2402 
2401 

14 
40 -
 -

15 
7 
 -

94 
157 

 -
2510 
2501 
2523 
2508 
2515 
2520 

8 
11 
51 -
10 -
12 

158 

2 
7 
2 -
5 -

11 
258 

7 
77 
99 
66 
73 
-- 

2620 61 9 40 

2814 
2804 
2811 
2836 
2807 
2844 
2833 

17 
14 -
71 -
46 -
46 -
45 

0 

9 
0 
0 
1 
1 
2 
3 

7 
33 

125 
51 
51 
54 

-- 
2905 
2904 
2942 
2901 

18 
23-  (82) 
37 
47 

11 
1 

11 
11 

46 
23 
61 
86 

3004 
3003 

11- (85) 
23 (222) 

4 
17 -

115 
90 

3102 
3105 
3103 

269 
56 -

0 

8 
5 

11 

66 
124 

 -
3307 
3303 
3301 
3302 
3304 

15- (14) 
1 -

54 -
1 -

51 (900) 

4 
6 
8 
5 
6 

95 
106 
124 
141 
143 

3402 
3401 

5 
20- (1900) 

5 
6 

122 
118 

3814 
3815 
3824 

169 
29- (356) 
65 -

3 
8 

10 

62 
85 

145 
3923 
3920 
3926 
3921 
3906 

13-  (66) 
13 
20 -
50 -
33 -

4 
8 
6 
6 
9 

110 
90 

148 
145 
123 
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4011 
4016 
4012 
4013 
4009 

13 -
29 (248) 
33 -
45 -
68 -

11 
8 

10 
5 
9 

67 
122 

85 
74 

172 
4104 
4105 
4106 

36 
4 
3 

6 
4 

11 

71 
9 

47 
4503 
4501 
4504 
4502 

11 -
34 
21 -
22 -

3 -
4 
3 

16 

11 
7 

25 
15 

4819 
4823 
4820 
4818 

12-  
66  
50 
85  

4 
4 
1 
5 

116 
91 

115 
85 

5705 0 7  -
5801 
5803 

0 
5 

0 
4 -

 -
 -

6304 
6303 
6301 
6302 

46 -
38 -

0 
0 

3 
4 
2 
4 

119 
124 

 -
 -

6405 
6406 

0 
0 

8 
6 

 -
 -

6809 
6802 
6810 

44 
5 

26 -

1 
1 
3 

45 
143 
132 

6908 
6910 

59- (9633) 
39 -

2 
1 

89 
83 

7005 
7007 
7010 
7013 

6 -
876 

70 -
0 

1 
5 
4 
3 

43 
50 

142 
 -

7108 0 31  -
7201 
7208 
7207 
7209 
7210 
7204 

5 -
19-  

155 
18 
37 -

0 

5 -
4 -
3 -
1 
4 
4 

23 
59 
64 
64 
80 
 -

7326 
7307 
7304 
7308 
7306 

60 
16 
13 
17 -
53 -

4 
3 
1 -
1 
3 

91 
83 

107 
143 
122 
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7318 
7312 
7323 
7305 

1 
63- (22) 
59 -

0 

7 
3 
4 
5 -

125 
114 
153 

 -
7407 
7403 
7404 
7405 

60 -
0 
 -
0 

9 
11 
 -

11 

78 
 -
 -
 -

7601 
7602 
7615 

0 
 -

30 -

3 
 -
8 

 -
 -

120 
7801 0 4  -

7901 
7902 
7903 

23 -
 -
0 

4 
 -
3 

37 
 -
 -

8207 
8205 
8215 
8203 

10- (205) 
38 -
48 -
15 

7 
3 
3 
7 

65 
165 
128 
110 

8307 34 -0 77 
8431 
8413 
8421 
8415 
8481 
8477 
8425 
8471 
8418 
8450 
8412 
8479 
8483 
8408 
8414 
8411 
8422 
8473 
8482 
8484 
8409 
8424 
8438 
8467 
8447 
8474 

4 -
14 (76) 
65 
48 

1 -
24 -
92 
31 

3 -
49 
29- (139) 
28- (60) 

112 
4 -

37 -
18 -
51 -

9 
5 
1 -

14 
52 -

0 
50 -

0 
0 

3 
7 
6 
6 
6 
7 
4 
9 
3 
2 

11 
5 
6 
5 
6 
6 
3 
3 -
6 
6 
6 
6 
5 
4 
2 -
0 

97 
117 

97 
76 

105 
97 

100 
149 
116 

77 
117 
147 
132 
112 
155 
134 
124 
157 
133 
118 
171 
141 

 -
179 

 -
 -

8506 
8536 

108 (311) 
8 

2 
6 

65 
121 
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8523 
8517 
8544 
8501 
8542 
8528 
8512 
8504 
8507 
8537 
8538 
8529 
8511 
8502 
8515 
8548 
8525 
8543 
8503 

15- (824) 
9 -

52 -
23 
16- (31) 
35 -
16 (300) 
44- (17) 

2 
37 -
22 -

380 
12 -
39 -
53 -

0 
0 

28 -
46 

0 
10 

7 
7 
8 
3 -

10 
6 
4 

11 
6 
1 
7 
3 
5 
9 
3 

12 
2 

110 
171 
145 
142 
119 
131 

89 
160 
134 
140 
127 
157 
140 
166 
156 

 -
 -

117 
145 

8609 47 -8 136 
8701 
8708 
8716 
8702 
8703 
8704 

0 
55 -

0 
0 
0 
0 

5 
8 
2 
1 -
4 
6 

 -
186 

 -
 -
 -
 -

8803 0 3  -
8901 59 -1 -81 
9015 
9030 
9018 
9026 
9028 
9022 
9025 
9014 
9027 
9032 
9031 
9023 

43 -
31 

2 -
25 -

395 
11 
54 

5 -
51 -
22 -
59 -

0 

6 
10 

6 
8 
7 
5 
8 
2 
8 
7 

10 
6 

108 
110 
133 
126 

55 
150 

94 
120 
159 
159 
182 

 -
9405 
9403 
9401 

16 
27 -

7 

7 
1 
6 

116 
170 
170 

                                                            .ًب ذبميع بيانات اعبداكؿ من قاعدة بيانات مركز التجارة الدكلية: المصدر
www.tradmap.org/product_selproductcountry.aspx.  

 

http://www.tradmap.org/product_selproductcountry.aspx.
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قائمة أسماء فركع الصناعات التحويلية : 7الملحق رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code NAPR Libellés 

21 Extraction de minerais de matières minérales 

22 Sidérurgie et 1ére transfo de la fonte et de l'acier 

23 Production et 1ére transformation des métaux non ferreux 

24 Fabrication de biens intermédiaires métalliques mécaniques et électriques 

25 Fabrication de biens de consommation métalliques  

26 Fabrication de biens de consommation mécaniques  

27 Fabrication de biens de consommation électriques  

28 Fabrication de biens d'équipements métalliques  

29 Fabrication de biens d'équipements mécaniques  

30 Fabrication de biens d'équipements électriques  

31 Construction de véhicules industriels 

32 construction de matériel ferroviaire 

33 construction aéronautique 

34 construction navale 

35 Mécanique de précision destinée à l'équipement 

36 Industrie du verre(fab et transformation) 

37 Fab de matériaux de construction, produits rouges 

38 Fab de céramique-vaisselle et porcelaine 

39 Fab du liants hydraulique (chaux, ciment, plâtre) 

40 Fab de produits en ciment ,de matériaux de construction 

44 Industrie chimique minérale de base 

45 Fabrication d'engrais et de pesticides 

46 Fab de résines synthétiques 

47 Autres biens intermédiaires plastiques 

48 Chimie organique de base  

49 Fabrication de peinture 

50 Fabrication de produits pharmaceutiques 

51 Fabrication d'autres  produits chimiques 

52 Industrie du caoutchouc 

53 Industrie du tabacs et des allumettes 

54 Fabrication de corps gras 

55 Travail des grains 

56 Industrie du sucre 

57 Fabrication de boissons alcoolisées 

58 Fabrication de boissons non alcoolisées 

59 Industrie de lait 

60 Fab de conserves de viandes et de poissons 

61 Fab de conserves de fruits et de légumes 

62 Fab de produits alimentaires (lévures, café,confiserie…….) 

63 Fab de produits pour l'alimentation des animaux 

64 Fab de biens intermédiaires textiles 

65 Fabrication de biens de consommation textiles 

66 Biens intermédiaires en cuir 

67 Biens de biens de consommation en cuir 

68 Menuiserie gle et biens interm. en bois 

69 Industrie se l'ameublement 

70 Mobilier métallique 

71 Industrie du liège 

72 Fabrication et transformation de papier 

73 Imprimerie, presse, édition 

74 Autres industries manufacturières 
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عادل الكتب ، 2009 ،ترصبة نادر إدريس التل. ؿبددات النمو االقتصادم، دراسة ذبريبية عرب البلداف: (1997)ركبار بارك -
 .اغبديث، األردف

  . اؼبنظمة العربية للًتصبة، لبناف،، الطبعة الثانية2003ترصبة ليلى عبود، . نظرية النمو: (2000)ركبرت صولو -

لؤلعماؿ،  العبلقات االقتصادية كالنقدية الدكلية، االقتصاد الدكرل اػباص: االقتصاد الدكرل: (2004)زينب حسن عوض اهلل  -
. الدار اعبامعية اعبديدة، القاىرة. اتفاقيات التجارة الدكلية

االقتصاديات العربية كتناقضات السوؽ  ."رؤية للقرف اغبادم كالعشرين: حوؿ مسألة الرأظبالية "(2005)سادل توفيق النجفي  -
 .33-11 ص ص ، مركز دراسات الوحدة العربية، بَتكتسلسلة كتب اؼبستقبل العريب،كالتنمية، 

 .دار اػبلدكنية، اعبزائر. اعبزائر كمنظمة التجارة العاؼبية، معوقات االنضماـ كآفاقو: (2008)سليم سعداكم  -

                                                                                                          ترصبة برىاف غليوف، . دراسة يف التشكيبلت االجتماعية للرأظبالية احمليطية: التطٌور البل متكافئ: (1978)ظبَت أمُت  -
. الطبعة الثانية، دار الطليعة للطباعة كالنشر، بَتكت

 .  دار الثقافة، األردف.منظمة التجارة العاؼبية: (2006)سهيل حسن الفتبلكم - 

 . لبناف دار اؼبنهل اللبناشل للطباعة كالنشر كالتوزيع. الثورة اؼبعلوماتية كالتكنولوجية كسياسات التنمية: (2009)سوزاف موزم  -
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. الطريق إذل ؾبتمع اؼبعرفة كمواجهة الفجوة التكنولوجية يف مصر، تكنولوجيا اؼبعلومات كالتنمية :(2002)صبلح زين الدين -
 .، مصرمكتبة الشركؽ الدكلية

 . الطبعة الثانية، الدار اؼبصرية اللبنانية.عوؼبة النظاـ االقتصادم العاؼبي كمنظمة التجارة العاؼبية: (2004)عادؿ مهدم  -

 .  الدار اعبامعية اعبديدة، القاىرة.  االقتصاديات الدكلية: (2001) عبد الرضباف يسرم أضبد -

  .دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية. حقوؽ اؼبلكية الفكرية كأثرىا االقتصادم: (2009)عبد الرحيم عنًت عبد الرضباف  -

 .دار الفجر للنشر كالتوزيع، اعبزائر. كبو عبلقات اقتصادية عادلة جنوب،-اغبوار مشاؿ :(2004)عبد القادر اؼبخادمي -

 موفم للنشر. ترصبة جربيب أـ اغبسن.  حدكد السياسات الظرفية،تسعينيات االقتصاد اعبزائرم: (1999) عبد اجمليد بوزيدم -
 .اعبزائر

 الدار اعبامعية، .من أكرغوام لسياتل كحىت الدكحة:اعبات كآليات منظمة التجارة العاؼبية :(2003)عبد اؼبطٌلب عبد اغبميد  -
 .اإلسكندرية

 الدار اعبامعية. ف االندماجات االقتصادية إذل الكويزـ ،اقتصاديات اؼبشاركة الدكلية: (2006)عبد اؼبطٌلب عبد اغبميد - 
 .اإلسكندرية

 . مكتبة مدبورل، القاىرة.التحديات كالفرص:  العوؼبة كاعبات:(2000)عبد الواحد العفورم  -

 دار اػبلدكنية. التجربة اعبزائرية يف تنظيم التجارة اػبارجية من احتكار الدكلة إذل احتكار اػبواص: (2007)عجة اعبيبلرل  -
  .اعبزائر

 .  القاىرة،دار النهضة العربية.جولة أكرغوام كتقنُت هنب العادل الثالث: منظمة التجارة العاؼبية: (1997)علي إبراىيم  -

  ديواف اؼبطبوعات اعبامعية. التقسيم اعبغرايف الدكرل للعمل يف ظل الرأظبالية: (1985)علي ؿبمد تقي عبد اغبسُت القزكيٍت  -
  . تأليف ؾبموعة من األساتذة الركس، من الركسيةمًتجم. اعبزائر

دراسة يف منهجية كآليات التبادؿ االقتصادم الدكرل اؼبعاصر دار النهضة العربية، : التبادؿ الدكرل:(2002)عماد ؿبمد الليثي -
.  القاىرة

  2002  تعريب على أبو عمشة. نظرة جديدة للنمو االقتصادم كتأثره باالبتكار التكنولوجي: (1999) شرر. ـ.فريدريك -
 .مكتبة العبيكاف، السعودية

 .األردف  كالتوزيع، عماف  دار صفاء للنشر.اؼبوقع الصناعي كسياسات التنمية اؼبكانية: (2008)كامل كاظم بشَت الكناشل  -

. ترصبة عبد اغبميد ؿببوب.  من يسحق من؟ الصراع التجارم يف صناعات التكنولوجيا العالية:(1998)لورا داندريا تايسوف -
 .الدار الدكلية للنشر كالتوزيع، مصر

 .، لبنافدار اؼبنهل اللبناشل للدراسات كالتوثيق. التجارة الدكلية يف عصر العوؼبة: (2010)ؿبمد دياب  -

 .   الطبعة األكذل، دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة، األردف.  مأزؽ العوؼبة:(2007)ؿبمد طاقة - 

 .، مصرالشركة العاؼبية للكتاب.  كبو رؤية جديدة،االقتصاد السياسي للعوؼبة كالتكنولوجيا :(2004)ؿبمد عبد الشفيع  -
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.  الدار اعبامعية، اإلسكندرية.  اقتصاديات دكلية: (2007)ؿبمود يونس - 
اعبماىَتية   الدار اعبماىَتية للنشر كالتوزيع كاإلعبلف.موسوعة علم العبلقات الدكلية: (2004)مصطفى عبد اهلل خشيم  -

 .الليبية
ترصبة رؤكؼ عباس حامد، الطبعة األكذل، دار الوفاء الدنيا الطباعة . دراسات يف تطٌور الرأظبالية :(2003)موريس دكب  -

 . كالنشر
 .، اعبزائراعبامعيةديواف اؼبطبوعات . مباذج كتقنيات التنبؤ القصَت اؼبدل، دراسة مدعمة بأمثلة ؿبلولة: (1998)مولود حشماف  -
     اؽبيئة اؼبصرية . أكاخر العصور الوسطى: طرؽ التجارة الدكلية كؿبطاهتا بُت الشرؽ كالغرب: (1973)نعيم زكي فهمي  -

. للكتاب
دار التعليم اعبامعي للطباعة كالنشر . التنافسية الدكلية كتأثَتىا على التجارة العربية كالعاؼبية: (2009)نيفُت حسن مشت  -

 .كالتوزيع، اإلسكندرية
 . دار صفاء للنشر كالتوزيع، األردف.  االقتصاد اؼبعريف:(2008)كناديا الليثي ىاشم الشمرم  -
دار جرير للنشر كالتوزيع، . االقتصاد اؼبعريف كانعكاساتو على التنمية البشرية: (2010)ىدل زكير ـبلف الدعمي كآخركف  -

 . األردف
 .بيت اغبكمة، بغداد.  االستثمار األجنيب اؼبباشر كالتجارة الدكلية، الصُت أمبوذجا:(2002)ىناء عبد الغفار -
.  دار جرير للنشر كالتوزيع، عٌماف، األردف. ربليل االقتصاد التكنولوجي: (2006)ىوشيار معركؼ  -

 دار اغبامد للنشر ،آليات العوؼبة االقتصادية كآثارىا اؼبستقبلية على االقتصاد العريب: (2010)ىيفاء عبد الرضبن ياسُت الًتيكي- 
 .كالتوزيع، األردف

 . دار اعبامعات، مصر.العبلقات االقتصادية الدكلية: (1983) كجدم ؿبمود حسُت -

دار اؼبريخ .تعريب السيد أضبد عبد اػبالق . الدكؿ النامية كالتجارة العاؼبية، األداء كاآلفاؽ اؼبستقبلية:(2006) يلماظ أكيوز -
 .السعودية ،رللنش

.  الدار اعبامعية، اإلسكندرية. االقتصادميف التطٌور الرئيسية األحداث : (1985)يونس أضبد البطريق - 

مركز الدراسات اإلقليمية، .  اذباىات النمو االقتصادم كالتقدـ التكنولوجي إقليميا كدكليا:(2007)نوفل قاسم علي الشهواف  -
 .جامعة اؼبوصل

: المقػػػػػػػػػػاالت كالمداخػػػػػالت
 ، البحوث كالدراسات العربيةمعهد  ؾبلة البحوث كالدراسات العربية، ."سياسة التصنيع يف اعبزائر "(1999)أحسن بن ميسي - 

 .73-63ص ص 

العلـو كالتكنولوجيا ":  ضمن."نقل العلـو كالتكنولوجيا من الدكؿ اؼبتقدمة كأثره على النهضة العلمية" (2002)أضبد أبو اؽبجاء  -
 كمؤسسة عبد اغبميد ، اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر، بَتكت بُت مشًتؾإصدار. "يف الوطن العريب، الواقع كالطموح

 .344-323ص ص . شوماف، األردف

العدد ، ؾبلة حبوث اقتصادية عربية. "الصناعة اعبزائرية يف مرحلة ما بعد االقتصاد اؼبخطط "(2014)أضبد دبيش كنسيمو أككيل  -
 172-157،  مركز دراسات الوحدة العربية، ص ص 65
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 ضمن اؼبؤسبر العلمي الدكرل التاسع ."األدكار اؼبرتقبة للتعليم اؼبستمر يف ظل اقتصاد اؼبعرفة" (2013)أضبد عارؼ ملحم  -
.  أفريل25-24جامعة الزرقاء  . "الوضع االقتصادم العريب كخيارات اؼبستقبل"

، 8كالتقٍت اجمللد ؾبلة اإلعبلـ العلمي ". اليقظة التكنولوجية يف البلداف النامية، بُت النظرية كالتطبيق" (1989)السعيد أككيل  -
 .23-9ص ص. 2 العدد

 الرىانات  اعبامعة كالتشغيل، االستشراؼ" اؼبلتقى الدكرل حوؿ". نظاـ التعليم العارل كرىانات اعبودة "(2013) الوايف الطيب -
 . ديسمرب5ك4 جامعة اؼبدية، ."كاحملك

مع تقييم : منظمة التجارة العاؼبية بُت اتفاقيات سياتل كأماؿ الدكحة" (2003)أيسر ياسُت فهد الغريرم كؿبمود خالد اؼبسافر  -
                   ، ؾبلة الوحدة االقتصادية العربية، ؾبلس الوحدة االقتصادية العربية."للفرصة اؼبتاحة أماـ العرب من خبلؿ االنضماـ

 .40-32ص ص

 ،ؾبلة التمويل كالتنمية، صندكؽ النقد الدكرل" األسواؽ الصاعدة تشب عن الطريق "(2010) كوزم كأسوار براساد إيهاف- 
 .10- 7 ص ص،ديسمرب

ؾبلة التنمية . "التحوؿ اؽبيكلي كاألداء اإلنتاجي كالتنافسي لقطاع الصناعات التحويلية العربية "(2009)بلقاسم العباس  -
 .61-35ص، ص 2، العدد 11كالسياسات االقتصادية، اؼبعهد العريب للتخطيط، اجمللد 

، اؼبعهد العريب 11، السنة 111ؾبلة جسر التنمية، العدد ". السياسات الصناعية يف ظل العوؼبة  "(2012)بلقاسم العباس  -
. للتخطيط، الكويت

              14ؾبلة العلـو اإلنسانية، جامعة قسنطينة، العدد " الصادرات اعبزائرية خارج احملركقات "(2000)بن ضبودة سكينة  -
 .218-209ص ص 

،            ، جامعة بسكرة9 ؾبلة أحباث اقتصادية كإدارية، العدد ."التجديد كنقل التكنولوجيا " (2011)بوضراؼ اعبيبلرل  -
  .49- 31ص ص 

اؼبلتقى الدكرل  ."التعليم العارل كعبلقة ـبرجاتو بسوؽ العمل كالتنمية يف اعبزائر بُت الواقع كاؼبأموؿ "(2013)بومدين يوسف -  
.  ديسمرب5ك 4   جامعة اؼبدية،."اعبامعة كالتشغيل، االستشراؼ، الرىانات كاحملك" حوؿ

ؾبلة العلـو (". دراسة ميدانية-العراؽ)دراسة يف معٌدالت النمو البلزمة لصاحل الفقراء  "(2010)توفيق عباس اؼبسعودم   -
 .50-26، أفريل، ص ص 7، اجمللد 26االقتصادية، العدد 

                 صندكؽ النقد العريب" تنافسية الصادرات السلعية يف الدكؿ العربية "(2012)صباؿ قاسم حسن كؿبمد إظباعيل   -
 .50-1ص ص 

، منظمة األقطار العربية 116 ؾبلة النفط كالتعاكف العريب، العدد ."االذباه كبو ربرير التجارة الدكلية "(2006)صبيل طاىر  -
 .اؼبصدرة للبًتكؿ أبو ظيب

 للتخطيط الكويت اؼبعهد العريب ،، السنة اػبامسة52 ؾبلة جسر التنمية، العدد ."التصنيف التجارم "(2006)حٌساف خضر -

  ."اتفاقية اعبوانب اؼبتصلة بالتجارة من حقوؽ اؼبلكية الفكرية كانعكاساهتا على البلداف النامية "(2002)ضبد طوبا أكنغوف  -
 .132-103ؾبلة التعاكف االقتصادم بُت الدكؿ اإلسبلمية، ص ص 
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         ، 8العدد ،  ؾبلة العلـو اإلنسانية، جامعة بسكرة".االستثمار األجنيب اؼبباشر يف اعبزائر، كاقع كآفاؽ" (2005)زغيب شهرزاد - 
.              195-181ص ص 

 .180-167ص ص   5 ، ؾبلة الباحث، العدد."إسًتاتيجية الصناعات اؼبصنعة كالصناعة اعبزائرية" (2010)زكزم ؿبمد  -

اؼبلتقى الدكرل ". الواقع كاؼبستجدات اغباصلة يف سوؽ العمل-دكر اعبامعة يف تنمية اؼبوارد البشرية "(2013) سبلرل بوبكر -
 . ديسمرب5ك4   جامعة اؼبدية،. "اعبامعة كالتشغيل، االستشراؼ، الرىانات كاحملك" حوؿ

اختبار فرضية عبلقة السببية بُت االستثمار يف رأس اؼباؿ البشرم كالنمو االقتصادم يف  "(2012) سوزاف حسن أبو العينُت - 
 ،2العدد،  اجمللة العلمية لبلقتصاد كالتجارة."(2011-1990)مصر باستخداـ مباذج التكامل اؼبتساكم كتصحيح اػبطأ

 .141-104صص ، أفريل، اجمللد األكؿ

        اؼبؤسبر الدكرل الثامن حوؿ"معدؿ االستثمار اػباص باعبزائر، دراسة تطبيقية" (2009)شييب عبد الرضبن كشكورم ؿبمد - 
 .  مارس، بَتكت، لبناف،25 -23 تنظيم اؼبعهد العريب للتخطيط "تقييم  كاستشراؼ:  القطاع اػباص يف التنمية"

، مركز دراسات الوحدة 282 ؾبلة اؼبستقبل العريب، العدد ."الوطن العريب كمنظمة التجارة العاؼبية "(2003)صباح نعوش  -
 .العربية، الكويت

أثار اتفاقية التجارة التفضيلية بُت أكركبا كدكؿ البحر اؼبتوسط على منطقة الشرؽ  "(2007)طوسوف ؿبمد نبيل سليماف دعبس - 
 . عماف،34 ؾبلة علـو إنسانية، العدد ."األكسط

 ؾبلة دراسات شرؽ أكسطية، ."أثر التكنولوجيا على موقع الوطن العريب يف تقسيم العمل الدكرل " (2004)عباس غارل داكد  -
 .71-41  ص ص .، العراؽ26العدد 

 العدد  ؾبلة اقتصاديات مشاؿ إفريقيا. "متوسطية كأثرىا على االقتصاد اعبزائرم-الشراكة أكرك" (2004)عبد اغبميد زعباط  -
   .66-51 السنة األكذل، ص ص ،صفر

إذل سياسة  من برشلونة : اؼبتوسطية-الشراكة األكركبية" ضمن"اؼبتوسطية-مسار الشراكة األكركبية": (2007) عبد العليم ؿبمد  -
. 48-41إشراؼ كتقدصل ىاشل اغبوارشل، ص ص . األردف اعبديد للدراسات  مركز"اعبوار

ؾبلة أفاؽ  ."اػبدمات الدكلية كسبل تعزيزىا يف ظل اتفاؽ ذبارة اػبدمات العربية يف التجارة "(2004)عبد الكرصل جابر شنجار  -
 ،دكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة. الصناعةالتجارة ك، مركز البحوث كالتوثيق كارباد غرؼ 98، العدد 25، اجمللد اقتصادية
 .151-119ص ص 

".  PME II سياسة تأىيل اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة يف اعبزائر مع الًتكيز على الربنامج "(2011)عبد الكرصل سهاـ   -
 .150-143، ص ص 9 العدد، ؾبلة الباحث

        ".القدرة التنافسية للصادرات العربية يف ظل االنفتاح التجارم كسبل دعمها"(2002)عبد الكرصل كامل أبو ىات كآخركف - 
 .59-29صص . 27ؾبلة الوحدة االقتصادية العربية، العدد 
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القدرة التنافسية " ضمن ."تنظيم اؼبشركعات كالتغَتات التكنولوجية كالقدرة التنافسية الدكلية "(1999)عرفاف اغبق  -
 تشرين أكؿ، معهد السياسات 7 إذل 3 سلسلة حبوث كحلقات عمل من ."لبلقتصاديات العربية يف األسواؽ العاؼبية

 .93-74 ص ص اػبامس،العدد .  أبو ظيب االقتصادية،

            القدرة التنافسية لبلقتصاديات العربية " ضمن ."اؼبنافسة يف ظل العوؼبة، القضايا كاؼبضامُت "(1999)علي توفيق الصادؽ  -
.  أبو ظيب  تشرين أكؿ، معهد السياسات االقتصادية،7 إذل 3 سلسلة حبوث كحلقات عمل من ."يف األسواؽ العاؼبية

 .69-23العدد اػبامس ص ص 

  حبوث كأكراؽ ."الفرص كالتحديات أماـ الدكؿ العربية: التوجيهات اؼبستقبلية ؼبنظمة التجارة العاؼبية" (2007)علي لطفي  -
 .47-1، ص ص2007، مسقط، مارس اإلدارية العربية للتنمية عمل اؼبؤسبر العريب الثاشل، إعداد اؼبنظمة

 ".                 آثار انضماـ اعبزائر إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة بُت التفاؤؿ كالتشاـؤ" (2005)عياش قويدر كبراىيمي عبد اهلل  -
  .84-49، ص ص 2العدد  ؾبلة اقتصاديات مشاؿ إفريقيا، 

 العريب الثاشل اؼبؤسبر". ةمنظمة التجارة العاؼبياالقتصادية اؼبتوقعة النضماـ ليبيا إذل اآلثار  "(2007)عيسى ضبد الفارسي  -
 .142-107 ص ص ،مارس،  عيماف،، مسقطاإلدارية العربية للتنمية للمنظمة

         ." منظمة التجارة العاؼبية كأثارىا االقتصادية يف الدكؿ النامية"(2004)غازم صاحل ؿبمد الطائي كأضبد إبراىيم منصور  -
دكلة اإلمارات العربية . الصناعةالتجارة ك،  مركز البحوث كالتوثيق كارباد غرؼ 97، العدد 25 اجمللداقتصادية، ؾبلة أفاؽ 

 .77-53ص ص ،اؼبتحدة

 ضمن اؼبؤسبر العلمي ."اسًتاذبيات إدارة اؼبوارد البشرية يف ظل العوؼبة، مع اإلشارة غبالة البلداف العربية"(2012)فريد كورتل  -
 .39-1ص ص ، جامعة جناف طرابلس، لبناف.  ديسمرب17-15 . "عوؼبة اإلدارة يف عصر اؼبعرفة"الدكرل 

 االقتصاديات ."من اعبزيرة العاؼبية إذل أمريكا الكربل: جيوبوليتيكة االقتصاد العاؼبي"(2005)فهد بن عبد الرضباف آؿ الثاشل  -
 .50-35 ص ص مركز دراسات الوحدة العربية، بَتكت، العربية كتناقضات السوؽ كالتنمية،

. "التجارة اػبارجية اعبزائرية بُت اتفاؽ الشراكة األكرك متوسطية كاالنضماـ إذل منظمة التجارة العاؼبية" (2012)فيصل هبلورل - 
. 122-111، ص 11 العدد ، جامعة كرقلة، الباحث ؾبلة

،  ؾبلة التمويل كالتنمية."أفقر االقتصاديات يبكن أف تصٌدر أكثر "(2010) ككتيك ك ركبرت غرم غورم _كاترين البورغ  -
 . 52-50ص ص  ديسمرب،صندكؽ النقد الدكرل، 

القدرات التنافسية لبلقتصاد اؼبصرم، الواقع كسبل ربقيقها " ضمن ."مفهـو التنافسية االقتصادية "(2004)لبٌت عبد اللطيف -
               . لدكؿ النامية، إصدار مكتبة الشركؽ الدكليةا ربرير ليلى أضبد اػبواجة، مركز دراسات كحبوث ."الطموحات

 .25-11ص ص 

              دكرل اؿلتقى ادل". ىجرة الكفاءات العلمية كأثرىا على التنمية االقتصادية يف البلداف النامية "(2011) مانع فاطمة -
 . ديسمرب14ك 13جامعة الشلف،  ". رأس اؼباؿ الفكرم يف منظمات األعماؿ العربية يف االقتصاديات اغبديثة " حوؿ
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 اؼبؤسبر ."من تقييم ـبططات التنمية إذل تقييم الربامج االستثمارية، مقارنة نقدية: االقتصاد اعبزائرم "(2013)مبارؾ بوعشة  -
تقييم آثار برامج االستثمارات العامة كانعكاساهتا على التشغيل كاالستثمار كالنمو االقتصادم خبلؿ الفًتة "الدكرل 
 . مارس 12 ك11  جامعة سطيف، ."2001-2014

 ،  ؾبلة العلـو اإلنسانية".االستثمارات األجنبية اؼبباشرة كسبل تشجيعها يف اعبزائر" (2013)مبارؾ بوعشة كنسرين برجي  -
 .26-11، ص ص 29 العدد ،جامعة بسكرة

يف منظمة  توسيع االرباد األكركيب كانعكاساتو على البلداف األعضاء " (2005)ؾبلة التعاكف االقتصادم بُت الدكؿ اإلسبلمية  -
 65-25 ص ص ".اؼبؤسبر اإلسبلمي

 حبوث كأكراؽ عمل اؼبؤسبر العريب الثاشل، ."برنامج عمل الدكحة: اػبدماتيف التجارة مفاكضات  "(2007)ؿبسن ىبلؿ  -
 .288-251  ص، مسقط، مارس، صاإلدارية العربية للتنمية اؼبنظمة

 ص ، بَتكت مركز دراسات الوحدة العربية ."نظرية التبعية كتفسَت زبلف االقتصاديات العربية" (2005)ؿبمد السيد سعيد  - 
 .146-111ص 

دراسة ربليلية للجانب االقتصادم التفاقية الشراكة : االقتصاد اعبزائرم كمسار برشلونة" (2006)ؿبمد براؽ كظبَت ميموشل  -
 تنظيم جامعة ".آثار كانعكاسات اتفاؽ الشراكة على االقتصاد اعبزائرم" مداخلة يف اؼبلتقى الدكرل ".جزائرية-األكرك

 . نوفمرب14-13فرحات عباس، جامعة سطيف، 

 يوليو، اؼبعهد العريب 95 جسر التنمية، العدد ."اإلمكانيات التكنولوجية كالنمو االقتصادم " (2010)ؿبمد سيد أبو السعود  -
 .للتخطيط، الكويت

 ديسمرب، إصدار اؼبعهد العريب للتخطيط 24جسر التنمية العدد ". كقياسهاالتنافسية القدرة  "(2003)ؿبمد عدناف كديع   -
 .16-1ص ص.الكويت

: ضمن" دكر مؤسسات التعليم العارل كمراكز البحث العلمي يف توطُت العلـو كالتكنولوجيا "(2002)ؿبمد ـبتار اغبلوجي  -
 اؼبؤسسة العربية  بُت إصدار مشًتؾ،مراجعة كتقدصل أبو اؽبجاء. "العلـو كالتكنولوجيا يف الوطن العريب، الواقع كالطموح"

 .311-293ص ص .  األردف،كمؤسسة عبد اغبميد شوماف، للدراسات كالنشر، بَتكت

   10العدد  جامعة كرقلة،  ؾبلة الباحث،".سياسة اإلنعاش االقتصادم يف اعبزائر كأثرىا على النمو" (2012)ؿبمد مسعي - 
 . 160-147ص ص

   .  جريدة األىراـ اإللكًتكنية"أكركبا كاؼبتوسط، من برشلونة إذل سياسة اعبوار" (2012)ؿبمد مطوع - 
www.ahram.org.eg/ 

 حبوث كأكراؽ اؼبلتقى الدكرل اؼبنعقد ."االستثمار األجنيب اؼبباشر كعملية اػبوصصة يف الدكؿ اؼبتخلفة " (2006)مردادم كماؿ  -
يف الفضاء  منشورات ـبرب الشراكة كاالستثمار يف اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة. 2004 أكتوبر 5-3خبلؿ الفًتة 

 .340-319، ص ص 2006مغاريب، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، جامعة سطيف - األكرك

 ؾبلة الباحث، ."األىداؼ كالعراقيل: انضماـ اعبزائر إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة "(2004)ناصر دادم عدكف كمتناكم ؿبمد  -
. 78-65ص ص  ، جامعة كرقلة،03 العدد

http://www.ahram.org.eg/
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 ندكة الثبلثاء االقتصادية ."العربية كالشراكة األكركبية اؼبتوسطية- التوافق كالتعارض بُت الشراكة العربية "(2006)نبيل سكر  -
 صبعية العلـو االقتصادية 3/06/2006 إذل 22/11/2001التاسعة عشرة حوؿ قضايا اقتصادية راىنة، دمشق من 

   .السورية

 12العدد ،  ؾبلة العلـو اإلنسانية، جامعة بسكرة."اعبامعة، مؤسسة االستثمار يف رأس اؼباؿ البشرم "(2007)قبول بوزيد  -
 .221- 211صص 

يف العادل  مبلحظات حوؿ فشل بعض سياسات التصنيع كاسًتاتيجيات التنمية التكنولوجية" (1999)نور الدين بومهرة  -
 .39-25، ص ص 12 ؾبلة العلـو االجتماعية، العدد ."حالة العادل العريب: الثالث

، األمانة العامة 125  ؾبلة شؤكف عربية، العدد."إسًتاتيجية دعم القدرات التنافسية الصناعية العربية" (2006)نيفُت حسُت  -
 154-141ص ص عبامعة الدكؿ العربية، 

 ؾبلة حبوث اقتصادية عربية، مركز دراسات الوحدة ."اؼبلف اإلحصائي للجمهورية اعبزائرية" (2013)ىدل ضبودة إبراىيم - 
 .212-193، ص ص  64 -63العربية، العدد 

القدرة التنافسية لبلقتصاديات "، ضمن "أداء الصادرات كالقدرة التنافسية يف البلداف العربية "(1999)كارد براكف كآخركف  -
 تشرين أكؿ، معهد السياسات 7 إذل3سلسلة حبوث كمناقشات كحلقات عمل من . "العربية يف السوؽ العاؼبية

. 167- 118ص ص . صندكؽ النقد العريب. العدد اػبامس.  أبو ظيب       االقتصادية،

 :تقارير، دراسات، كأخرل
برعاية منظمة اػبليج لبلستشارات الصناعية  ككزارة الصناعة . النظاـ اؼبنسق لتوصيف اؼبنتجات: (2013)أضبد اؼبصرم  -

        /www.aci.org.jo/staging     على اؼبوقع .للمملكة األردنية

. قانوف االستثمار: (2007)األمانة العامة للحكومة  -
 .45، السنة 2008 فيفرم سنة 10،27اعبريدة الرظبية رقم - 
 .35، السنة 1998 أكت سنة 24، االثنُت 62اعبريدة الرظبية رقم  -
 األمم . مؤشرات العلم كالتكنولوجيا كاالبتكار يف اجملتمع اؼببٍت على اؼبعرفة:(2003)اللجنة االقتصادية كاالجتماعية لغريب آسيا  -

 .اؼبتحدة
 .  الكويت. تقرير التنافسية العربية: (2012) اؼبعهد العريب للتخطيط -

 .الكويت. تقرير التنافسية العربية: (2003)اؼبعهد العريب للتخطيط -

كزارة الًتبية  سند تكويٍت. النظاـ الًتبوم كاؼبناىج التعليمية: (2004)اؼبعهد الوطٍت لتكوين مستخدمي الًتبية كربسُت مستواىم  -
 . الوطنية

اؼبركز األكركيب  تقرير اؼبعهد األكركيب لئلدارة العامة،. سياسة اؼبنافسة يف الشراكة اليوركمتوسطية: (2007)اندريا رندا كآخركف - 
 .للمناطق

األمم  ، تقرير التنمية البشرية.مقررات سبهيدية للتنمية البشرية: الثركة اغبقيقية لؤلمم :(2010)  برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي-
 . نيويورؾ، جنيفاؼبتحدة،

http://www.aci.org.jo/staging/
http://www.aci.org.jo/staging/
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 األمم اؼبتحدة، ،تقرير التنمية البشرية. تقدـ بشرم يف عادل التنوٌع: هنضة اعبنوب: (2013) برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي -
. نيويورؾ، جنيف

 األمم اؼبتحدة، تقرير التنمية البشرية، ،اؼبضي يف التقدـ، بناء اؼبنعة لدرء اػبطر: (2014)برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي - 
. نيويورؾ، جنيف

 .2014-2010برنامج التنمية اػبماسي : (2010 مام 24)بياف اجتماع ؾبلس الوزراء  -
.  يف إطار تقييم حصيلة االتفاؽ، على موقع الوزارة2014 سبتمرب 22/23بياف كزارة التجارة يف  -

البوابة اعبزائرية للطاقات   العاـ للبحث العلمي كالتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العارل كالبحث العلمي،اؼبدير تصريح- 
 http://www.portail.cder.dzلعمومية للتػلػفزيػوف اعبزائرم   ااؼبػؤسػسػة اؼبتجددة، عن 

 .سبوز، اعبمهورية العربية السورية. التنافسية يف الفكر االقتصادم: (2011)تقرير اؼبرصد الوطٍت للتنافسية  -

 . التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد: (2011)صندكؽ النقد العريب - 

.  التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد: (2012) النقد العريب صندكؽ -

.  التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد: (2013) النقد العريب صندكؽ -

.  التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد: (2015) النقد العريب صندكؽ -

 .    جنيف97الدكرة التقرير اػبامس، . مهارات من أجل ربسُت اإلنتاجية كمبو العمالة كالتنمية:(2008)مكتب العمل الدكرل -

تقرير االستثمار العاؼبي، .  الشركات عرب الوطنية كتدكيل البحث كالتطوير:(2005)مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة كالتنمية - 
 .استعراض عاـ، نيويورؾ، جنيف

 . تقرير التجارة كالتنمية، استعراض عاـ، األمم اؼبتحدة، نيويورؾ، جنيف:(2002)مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة كالتنمية  -

إتباع منهج متكامل يف تعزيز :  التصدم للتحديات اإلمبائية اؼبستمرة كالناشئة:(2012) مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة كالتنمية -
 . TD/458.اجتماع الدكرة الثالثة عشر، أفريل، الدكحة. التحٌوؿ اؽبيكلي

 استعراض ، تقرير االستثمار العاؼبي. االستثمار يف اقتصاد منخفض الكربوف:(2010)للتجارة كالتنمية مؤسبر األمم اؼبتحدة  -
 .األمم اؼبتحدة، نيويورؾ، جنيف.عاـ

 تقرير .أشكاؿ اإلنتاج الدكرل كالتنمية غَت القائمة على اؼبسانبة يف رأس اؼباؿ: (2011)للتجارة كالتنمية مؤسبر األمم اؼبتحدة  -
.  األمم اؼبتحدة، نيويورؾ، جنيف،  استعراض عاـ،االستثمار العاؼبي

 . نوفمرب،تقنية/مؤشرات الًتبية، توجيهات فنية: (2009)معهد اليونسكو لئلحصائيات - 
 .الكتاب األبيض للحكومة. إسًتاذبية كسياسات إنعاش كتنمية الصناعة: (2007)كزارة الصناعة كترقية االستثمار -
 .اغبسابات االقتصادية للصناعات التحويلية، كثائق داخلية: (2014)اؼبديرية العامة للديواف الوطٍت لئلحصائيات  -
كزارة الصناعة كاؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة . 12، العدد 2008 نشرية اؼبعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة، -

 .     كالصناعات التقليدية

http://www.portail.cder.dz/
http://www.portail.cder.dz/
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كزارة الصناعة كاؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة . 14، العدد 2009 نشرية اؼبعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة، -
 .     كالصناعات التقليدية

كزارة الصناعة كاؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة . 16، العدد 2010نشرية اؼبعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة، - 
 .     كالصناعات التقليدية

كزارة الصناعة كاؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة . 18، العدد 2011 نشرية اؼبعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة، -
 .كترقية االستثمار

كزارة الصناعة كاؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة . 20، العدد 2012 نشرية اؼبعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة، -
 .كترقية االستثمار

 كزارة الصناعة كاؼبؤسسات الصغَت كاؼبتوسطة 22، العدد 2013 نشرية اؼبعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة، -
 .كترقية االستثمار

 :الرسائػػػػػػػػػػػل الجػػػػػػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػعية
    .دكتوراه، جامعة سطيفرسالة . دراسة اغبيز االقتصادم للتكوين اؼبهٍت باعبزائر: (2008-2007)أماؿ شوترم  -

 دراسة حالة  آليات تنويع كتنمية الصادرات خارج احملركقات كأثرىا على النمو االقتصادم: (2009-2008) بلقلة براىيم -
  .رسالة ماجستَت، جامعة باتنة. اعبزائر

رسالة ماجستَت، . دكر جودة التعليم العارل يف تعزيز النمو االقتصادم، دراسة حالة اعبزائر: (2010-2009)ضبزة مرداسي  -
 .جامعة باتنة

 السكاكُت  أثر التسيَت يف إنتاج اإلبداع التكنولوجي، دراسة ميدانية ؼبؤسسة إنتاج اللوالب: (2000-1999)خرخاش نادية - 
 . رسالة ماجستَت، جامعة سطيف ".كالصنابَت، سطيف

دراسة حالة اعبزائر : ىجرة الكفاءات الوطنية كإشكالية التنمية يف اؼبغرب العريب: (2011-2010) شيخاكم سنوسي -
 .رسالة ماجستَت، جامعة تلمساف. 1999-2010
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 :املَخص

شاكًَة حتلِق املاكسة مٌَ ًؼخرب . متثي اًخجارت حموًرا همٌل ًلهدماح يف الاكذطاد اًؼاملي، ُذا الأخري اذلي ًعرخ ا 

ق الاهضٌلم  ن مل ٍىن غن ظًر اثفاق اًرشانة وفذح اًسوق احملََة ٌَوارداث ابًًس حة ًلكذطاد اجلزائري، اهدماخا وا 

ن حمتَة الاهدماح ثفرض حمتَة حتلِق املاكسة، ومٌَ رضورت حمنَة مزااي ثيافس َة ٌَميخجاث . ٌَميظمة اًؼاملَة ٌَخجارت ا 

ّل تدمنَة اًلدراث اًخيافس َة َة، واذلي ل ميىن بأن ٍىون ا  اًلدراث : حمتثي ثكل اًلدراث يف. امللدمة ًلأسواق ادلًو

هخاحِة يف اًطياػاث اًخحوًََة .  اًخىٌوًوحِة  كدراث ربأس املال اًخرشي، اًلدراث ال 

ّل بأن ُياك ثعّورا يف اًلدراث اًخىٌوًوحِة الرمغ كةل ثيوّع  َا، ا  كَميَا ودًو ة وضؼف ثيافسُهتا ا  ضادراث اجلزائًر

هخاحِة، مّما ٌس خَزم حتسُهنا ًخحلِق اًخاكمي يف تياء ثكل ،2012-1962واًخرشًة خلل اًفرتت  ىن حراحؼا يف اًلدراث ال   ًو

.  اًلدراث

هخاحِة، نٌل  يف ظي اًلدراث اًخيافس َة احلاًَة ًلكذطاد اجلزائري، كد بأزحدت تؼظ اًفروع اًطياغَة نفاءهتا ال 

ة، ومٌَ جية ثعوٍر اًلدراث اًخيافس َة ًخحلِق مزااي ثيافس َة ًخكل  بأزحدت تؼظ امليخجاث املطدرت نفاءهتا اًخجاًر

َة، وابًخايل حتلِق اهدماح بأفضي يف الاكذطاد اًؼاملي  اًفروع وامليخجاث واًيت جسمح تخوس َع املشارنة يف الأسواق ادلًو

. ومٌَ حتلِق املاكسة مٌَ

  نفاءت الاهدماح يف الاكذطاد اًؼاملي، املزااي اًخيافس َة، اهدماح الاكذطاد اجلزائري يف الاكذطاد :اًلكٌلث ادّلاةل

 .اًؼاملي  اًلدراث اًخيافس َة ًلكذطاد اجلزائري،  ثيوًع اًطادراث خارح كعاع احملروكاث

Le Résumé: 

Le commerce est une plaque tournante d'importance pour l'intégration dans l'économie 

mondiale. Cependant, cette intégration pose la problématique des gains à en tirer. L'accord de 

partenariat et l'ouverture du marché intérieur aux importations est une sorte d'intégration de l'économie 

algérienne dans l'économie mondiale quoiqu'en dehors de l'Organisation mondiale du commerce. 

L'intégration étant inéluctable, il devient dès lors nécessaire d'en tirer des gains et ce en développant 

les avantages concurrentiels des produits proposés sur les marchés internationaux. Ceci n'étant 

possible qu'à travers le développement   des capacités concurrentielles. Celles-ci comprennent les 

capacités technologiques, celles du capital humain et de la production dans les industries de 

transformation.    
Malgré le manque de diversité des exportations algériennes sur le marché régional et 

international et leur faible compétitivité, on assistait durant la période 1962-2012 à un développement 

des capacités technologiques et humaines, mais à une régression des capacités de production. Ceci 

impose des améliorations visant à réaliser une complémentarité dans la construction de ces capacités.  

Dans l'état actuel de la compétitivité de l'économie algérienne, certaines filières de l'industrie 

ont montré une performance productive. De même, certains produits exportés sont d'une performance 

commerciale Ainsi, Il va falloir développer les capacités concurrentielles de ces filières et produits 

pour pouvoir créer des avantages concurrentiels leur permettant une plus grande  participation aux 

marchés internationaux. Ceci permettrait à l'économie algérienne une meilleure intégration dans 

l'économie mondiale et en tirer le plus de gains. 

Mots clés: Efficience de l’intégration dans l’économie mondiale, Avantages concurrentiels, 

Intégration de l'économie algérienne dans l'économie mondiale, Capacités concurrentielles de 

l'économie algérienne, diversification des exportations hors hydrocarbures.



 

 
 

 

 

 

 

 
 


