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أثر تحرير السياسة التجارية على المؤشرات االقتصادية الكلية
*

د .بن موسى كمال
مستخلص:
تهددددلسياسات ادددد ديا إلىدددد ق ايسسدددد يت تدددد يا اددددل ا ي
ا إلى قي،يو ي ل يهذايا ال ا يس يمنيخالليت ت ي
ثالثايأهلاس،يوهييت ت يمعل دينمد يم تععدا،يواسدل م ي
فييمعل دياسلضخ يواسل لتليمنيمعل دياسبط سا.يوتمشفي
اسلج د ايا إلى د ق ايأعيا دلم د قيدل د يأاددل اياسلخطددت ي
اسم كزييفشليفييكثت يمنياألحت عيفييت تد يا ادل ا ي
ي
ا إلى قي،يومنيث يتع ستيأص اديأنى يمذهبياسل
ا إلىدددد قيي دلمدددد قيوستدددداياسادددد طيفددددييتاددددتت ياس شدددد ي
ياسات اداياسلج داي
ا إلى قي.يوإليحظييم ض عيت
بأهمتدددايكبتددد ريفدددييبددد امصيايصدددالليا إلىددد قييسلدددلولي
اس متددايب دلب د يأهمتدداياسلج د رياسخ فتددايفددييحعددزياس م د ي
ا إلى قييوتى فياسع ئضيا إلى قييدب ياس لوقيفيي
ظلياسع صياسلييتلت ه ياسع سمايا إلى ق ا .ي
الكلمات المفتاحية :ياسلج ر ياسخ فتا ،ياس م  ،ياسل ظتف،ي
ياس ر،ي
اس ت ق ياسممتا ،ياس ا م ياسجم كتا ،ياسم
اسى ق اد .ي

Abstract:
The purpose of the economic policies is to
reach economic stability, which can realized
through the three following main goals: high
progress rates, controlling the inflation rates
and reducing unemployment rates.
The economic experiments showed that
depending on central planning methods
generally failed in reaching economic
stability. However, economic liberalization
doctrine followers called for setting market
mechanism to liberate financial and
business transactions in managing economic
 Liberating trade policies got aيactivities.
great interest in the economic reforming
programs followed by the developing
countries putting into consideration the
importance of foreign trade in the economic
growth level and in discharging of the
economic
surplus through
borders
depending on the opportunities that the
economic globalization provides.
Key words : International trade, the growth,
the employment, quantities restrictions,
customs tax, export.

 -1تحرير التجارة الخارجية وأثرها على البطالة
ياسلج ر ياسخ فتا يوتأثت ه يدل ياسملغت اد يا إلى ق ا ياسملتاي
أث يم ض ع يت
ن ش يم للم يبتنياسمعم نيا إلى ق تنيبلا ايمنيم لىفياس عياسم ضي.يفمنيا إلى ق تني
ياسلج رياسخ فتايب ظ ريتش ؤميو بايب دلب ه يتؤقييسس يت ضينم ي
مني ىيسس يت
اسى د د ياسم لتا ياس ستلر يواس ادلر يم ي ضعف يمن يإل ر ياسلوسا يدل ياسلىل  ،يوت لتصي
اتط ر ياس م ما يوا دلم ق يدل ين يغت يم ضب يدل ياسع امل ياسمجه سا يفي ياسا ط،ي
وات قرياسم فاايغت ياسش عايبتنياإلى ق دياسلوليب ءايدل ياس دلري"ينميينعاكيبإف ي
* -يأال ذياسلعلت ياسع سي،يكلتاياسعل ميا إلى ق ا،ياسعل مياسلج ايودل مياسلاتت ي–يف معاياسجزائ ي.3
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ياسلج رياسخ فتايأث اي تبايدل ي
ف ك".ي فييحتني ىياسمثت يمنيا إلى ق تنيأعيسل
مجمل ياس ش يا إلى قي يسللوسا يمن يخالل ي فع يمعل د ينم ياينل ج ،يواالغالل يوف ادي
اس ج ،يو فعيمعل دياسلىل يوت عهيوتخعتضياسعجزيفيياسمتزاعياسلج ي.
ياسلج رياسخ فتايفيي فعي
تهلسيهذهياس إاياسب ثتايسس ياسمشفيدنيساه ميت
مال ىياسلشغتليواسل ظتفيبشمليد ميمنيخاللياسل اا دياس ظ ايواس ظ يفييواإعيبعضي
ايفييات ا ته ياسلج ا .ي
اسلولياسلييشهلديت
أ -محتوى تحرير التجارة الخارجية
ياسلج رياسخ فتايسسغ ءياس افزيواس ت قياسلييت ليقوعيانل لياسالعي
ىليبل
ياسلج ري
واسخلم ديبتنياألا اطياس تايوه يم ي ؤاسيسعم ري"ياسا طياسع سمتا"،يوت
اسخ فتا يبهذا ياسمع يتعل يمن يأه يمؤش اد يا نعل ليدل ياألا اط ياسلوستا يوا نلم ج يفيي
ا إلى قياسع سمي .ي
ياسلج ر ياسخ فتا يكمطلب ي ل ج يضمن يايصالل يا إلى قي ياسش مل ي لضمني
سع يت
1
سد قريهتملايخماايات ا ديف دتا،يوهي  :ي
ي
 سياسات االستيراد :يتلضمن يهذه ياسات ا د يسسغ ء ياس ت ق ياسممتا -يأو يم ي ع س يب ظ مياس ىص -ي وتخعتض ياس ا م ياسجم كتا يوت حتله  .يوتهلس يهذه ياآلستا يسس ي ب يتاعت ي
اسم لج دياسم لتايب سا طياسم ستاياسع سمتايومنيث يضم عيم فااياع ا يملم ثلايسلم لج دي
األف بتا يواسم لج د ياسم لتا ،يوتخعتض ياس م ا ياسععلتا يسلى د د يواسم لج د ياسم لتاي
وا تج هين يات اايأكث يحت ق ايبتنياسلىل يوا الت اق.يوتلضمنيدملتايتخعتضياس ا مي
اسجم كتايدلري ط،يم ه :يتخعتضيملم فئيسم فاياس ا م،يأويتخعتضيمعل دياس ا مياسليي
تلعلىيحلايمعت ،يأويتخعتضياس ا ميشل لريا تع ع.
 سياسات تشجيع الصادرات :سجأدياسمثت يمنياسلولياس متا بعليحى سه يدل ياال السه يسس يانله جيات اايتشجتعياسى ق اديواسلييتلضمنيفلحيم فذيسلا ياسم اقياسلييتلمتزيفته ي
بمتزرينابتايدل يمال ىياألا اطياسلوستا.يوتهلسيهذهياسات اايأا ا يسس :ياس ى ليدل ي
اسعملا ياسىعبا يتم ع يك فتا ي الت اق ياسم لج د ياس أام ستا يوا الهالكتا ياسلي ي ل فه ي
اسمجلمع،يخل يف صيدمليفل لر،يسصاللياسخلليفييمتزاعياسملف د د،يوتا عيمعل دي
اس م يا إلى قي .يغت يأع ينج ل يهذه ياسات اا ي لطلب يت فت يمجم دا يمن ياسم م دي
واسش و ،يمنيأهمه :يخعضياس ا مياسجم كتايدل ياسمال قاديمنياسالعياس اتطتاياسليي
تلخل يفي يسنل ج ياسالع ياسمعلر يسللىل  ،يت فت ياسب تا ياسل لتا ياألا اتا يسلاهتل يدملتا ين لي
اسم لج ديسس ياسم انئيواسمط يك سمخ زعيووا ئلين ل يم اتتايومنيشأع يهذايأعي لليمني
تملعاياسلىل  ،يم وناياسجه زياينل فييفييا الج بايسلطلب دياسخ فتايمنيخالليوف قي
 -2ي حا ع يخض  ،يب امص يسصالل ياسلج ر ياسخ فتا يوت تتمه  ،ياسمعهل ياسع بي يسللخطت  ،ياسم ت:ييييي
 www.arab-api.orgي
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تاهتالديم ستايوائلم نتايوشبماياتى ديإ ايوك ق يملمتز،يوت عيإ دلرياسم لج دياسمعلري
سللىل يحل ي ي ى ا يإط ع ياسلىل يب نمم ش يفي يح ل ياضط اا يا ط يم لص يمعتني
دل ياسمال ىياسلوسي.
ايت ل لياع يدملايقوسايم يد ماليه م يفييت عتزي
 سياسات سعر الصرف :تملايياسى ق اديوز قر معل ته،يحتثيت تت ياع يص سيأدل يمم ي جبيمنيش نهيأعي ؤقييسس ي
تب ؤينم يإط عياسلىل يوه واي أسياسم ليسس ياسخ ج.يوهذايم ي عا يال كياس م ماي
اسىت تا يحت م يتلجأ يسس يتخعتض يدملي يفي ياع يص س يدملله يم بل ياسعمالد ياألخ ىي
يدط ءيمتزريت فاتاياع ايسم لج ته يفيياألا اطياسلوستا،يواس ع ظيدل يمال ىيم ب لي
من ياسعم سا ياسىت تا يفي ياسى د د ياسم لتا .يس يأعيهذه ياسات اا ي جب يما ته يبات ا دي
أخ ىيسلع قيياس إ عيفييش كياسلضخ .
 السياسات التجارية تجاه الشركاء التجارية :تشت ياسمثت يمن ياسل اا د يأع ياسمم ابيياسلج رياسخ فتايفييظلياسع سمايا إلى ق اي ي ململينى به يس يمني
اس فمايدنيت
خالليسإ مايدالإ ديتج ايبتنيمجم دايمنياسلولياسلييتلل ييمى س ه يفييسزاحاياس ت قي
بتن يبعضه ياسبعض .يوتأخذ يهذه ياسعالإ د يثالثا يأشم ل يمخللعا ،يوهي :يمع وض د يملعلقري
األ اس يمثل يمع وض د يا نضم م يسس ياسم ظما ياسع سمتا يسللج ر ،يمع وض د يث ئتا يمعي
اسلولياسى دتايأويمنيخالليا نضم ميسس ياسلملالديا إلى ق ا.
ب -عالقة تحرير التجارة الخارجية بمستوى التوظيف والعمالة
تع ظمت يقو ياسلج ر يفي يت عتز يدملتا ياس م يا إلى قي يوفي يقفع يدملتا ياسع سماي
ا إلى ق ا يحتثيتض دعتياسلج رياسع سمتاي 064يم ريخاللياسعل ري 0720-0274يوبمعللي
نم يا ي ي ل يا ،%7.2يكم يزاقد يحىله يمن يسفم سي ياس تص ياسع سمي يمن ي %36يا اي
ياسلج رياسخ فتايفيياس م ي
 0794يسس ي %10يا اي.27446يوإليا ه يا دل قيبلو يت
ا إلى قييب وزيمجم دايمنياسع امل،يمنيأهمه :3يت ليمعظ ياسلولياس متاياسليياتبعتي
ي
سال اتتجتايسحاللياس ا قادين يسال اتتجتاياسل فهين ياسلىل ،يواس ب لياس ااعيبل
اسلج ر ياسخ فتا يفي يب امص يايصالل يا إلى قي ،يوسنش ء ياسم ظما ياسع سمتا يسللج ر يوم ي
وسلته يمن يز قر يحلر ياسم فاا ياسلوستا يفي ياألا اط ياسع سمتا يوظه ياسلملالد يا إلى ق اي
ياس ر .ي
واسم

 -2ين زاقيدبلياس حمنياسهتلي،ياسل متاياسع بتايفييد س يملغت ،يالالايأو اطياسجز ر،ياسعلقي،00يم كزي
اسجز ريسلل اا د،ياسلوحا،ي،7447يصي .42ي
ياسلج رياسخ فتايواسلشغتليفيياسلولياسع بتا،يق اا دياإلى ق ا،ياسعلقي
 -3ي فم لياسل نيز وط،يت
األول،يص لوطياس لياسع بي،يايم ادياسع بتاياسمل لر،ي،7442يص.43ي ي
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ياسلج ر ياسخ فتاي
وتلع ياغلب ياسل اا د يا إلى ق ا يح ل ياسعالإا يا ج بتا يبتن يت
واسل متايا إلى ق ا،يذسكيأعيإت مياسلوسايبإنل جيوتىل ياسالعاياسلييتملكيفته يمتزرينابتاي
معيسزاسايك فاياسع ائ ياسجم كتايوغت ياسجم كتايدل يح كايهذهياسالعيه ياسابتلياس حتلي
سل ت يا الغاللياألمثليسلم ا قيا إلى ق ايوت ستلياسلخ ليوا ت ءيبمال ىياسلشغتليبم ي
ياس ف هيألف اقياسمجلمع .ي
ياسلج ر ياسخ فتا يدل يمال ى ياسل ظتف يواسعم سا يفيي
و ممن ي صل يأه يتأثت اد يت
اس ياسل ستا :ي
ياسلج ر ياسخ فتا يمن يشأنه يت ستل يف ص يدمل يفل لر يمن يفها يوف لاع يوظ ئفي
 تياسلج ريت مليفيي ت ته يدلميتلخلياسلوساي
دمليإ ئمايمنيفهايأخ ى،يحتثيأعيت
وانا به يمنياس ش يا إلى قييم ي ؤقييسس يف لاعيم صبياسعملينلتجايخىخىاي
اس ط ع ياسع م يوتخلي ياس م ما يدن ياسلزام ته يبل فت يوضم ع ياسعم سا ياتم يبتن يفئاي
اسخ جتنيمنياسج معا.يوم ي ز ليمنيتعمت يظ ه رياسبط سايه ياالع ضايأ ب اياسعملي
وأص اياسمش عيب سل تاياس ل ثايبلليت ظتفياسعم لياعت يسلخعتضيتم ستفياينل ج،ي
وب س غ يمن يف لاع ياآل س يس ظ ئعه يفي يا ط ياسعمل ياألم مي ينلتجا ينم يإط عي
اسلم س فت ديبلا ايمنيتاعت ت دياس عياسم ضييف نهيب سم ازاريمنيذسكيت يخل يأكث يمني
244يأ سيف صايدمليفييمج لياسب مجت ديفيياسعل ري.40777-0771يفييم بليذسك،ي
ف عياسل ات ياسلوسييسلعمليوتخىتصياسلوسييفيياينل جيواسلىل يإلي لتحيسللولياس متاي
اسل اع يفي ياس ش د يواسى د د يذاد ياسمث فا يفي ياستل ياسع ملا يم ي ج يد ه يمني
املى صيفزءيمنياستلياسع ملاياسع لا.
ياسلج رياسخ فتايفييس ياسلملالديا إلى ق ايمنيشأنهيأعي فعيمنيمال ىي
 تتشغتل ياستل ياسع ملا يمن يخالل يخل يتج ر يبتن يأدض ء ياسلملل ،يو ىل يبخل ياسلج ري
اسل ل يمن يم لجتن يغت يأكع ء يسس يم لجتن يأكع ء .يف ل يح ت ياسمماتك يوف ر يه ئلا يفيي
يتج ته يوانضم مه يسس ياتع إتاياسلج رياس ر"ياس فل "ي
م صبياسعمليمنيخالليت
معيكليمنياس دياسمل لرياألم متايوك لا.
 أض ت ياسمب ق د ياسلج ا ياسلوستا ،يفي يظل ياسلط ياسلم س في ياسه ئل ،ي يت م يدل يأا سياينل جياسالعييف اب،يوسنم يأصب تيما هماياسخلم ديفييم ل ىيسنل ج ياسالعي
د مالي ئتات يفييت ل لياس ل رياسلىل ايسهذهياسالعيومىل اي ئتات يسز قرياينل فتاي
وت فت يف صيدمليفل لريفييا إلى قياس ي.يوتشمليناباياسعم ساياسم ظعايفييإط عي
اسخلم ديفيياسلولياسى دتايم ي ز ليدني %24يمنيسفم سيياسلشغتل.يوفييهذاياسىلقي
ف ع يفلح ياسلج ر ياسخ فتا يفي يمج ل ياسخلم د يفي ياسلول ياس متا يا س ي ؤقي يسس ي
اال ط ايدم سايه مايخ صايتلكياسملعل ايب سلع إليمنياسب نيسخلم دياألدم لياسلييم ي

- Michael Mandel, The Coming Internet Depression, Prentice Hall, London,2001, p33.
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فل ديتشهليتط ايه ئال يفييت ستليم صبياسعمليإل ديفيياسه ليب اسييملت عيوظتعاي
فل لر.5
ياسلج رياسخ فتايوسزاساياس ت قيأم ميح كاي ؤوسياألم اليتعلي
 سعيتب ييات اايتمنيأه ياسع املياسما دلريدل يفلبيا الثم ياألف بيياسمب ش يسس يا إلى قياس ييم ي
ا ه يفييز قريت ظتفياسعم ساياتم ياسم ه ريم ه يسم ائمله يمعي لب ديش ك ديملعل اي
اسج ات د.
ياسلج رياسخ فتايدل يمال ىياسعم ساي خللفي
ودل ياسعم مي ممنياس ليأعينل ئصيت
ب خلالسياسات اايا إلى ق اياسم لهجايواسلى يا إلى قيياسع م.يوإليأثبلتياسل اا ديأعي
ياسلج رياسخ فتايمعيت تت ياس ل ئصياسم حلتايمنيأه ياسم هصينج ح ي
م هصياسلل جيفييت
ياسات ااياسلج ا.يف سلولياسع بتايكمجم دايمثاليس يتعلحيفيي
فييا الع قريمنيمزا يت
اس فع يمن يإل ته ياسلىل ا يحتث يب ي يمعلل ينم ياسى ق اد يغت ياس عطتا يد ل يمال دي
مللنتا يس يتلعلى ينابا ي ،%1يوهذا يم يانعمس يالب يدل يمال د ياسلشغتل يفي يهذه ياسلول.ي
ودل يمال ىياسلولينج تيكليمنيت نسيواسمغ ايومى يفييت ت يت اعيمل ظيفيي
ت ظتف ياسعم سا يفي ياس ش د ياسم فها يسللىل  ،يفمثال يتال طب يص دا ياسم ا ف دي
واسمالبس يدل ي %06يمن ياسعم سا ياسم ظعا يفي ياس ط ع ياسى دي يفي يت نس ،يوتمثل يحىاي
اسم ل ف ديواسمالبسياسج هزريسللىل يح اسيي %37يمنيسفم سيياسى ق ادياسل ناتا.يوفيي
اسمغ اياسعم سايفييص داياسمالبسيواسم ا ف ديسس يسفم سيياسعم سايفيياس ط عياسى ديي
ب اسي ي %07يوتشمل يحىا ياسم ا ف د يواسمالبس ياسج هزر ينابا ي %30يمن يسفم سيي
اسى ق ادياسمغ بتا.6يومنيمتزاديهذهياس ش ديأنه يكثتعاياستلياسع ملايوأنه يتاه يفييت ستلي
ياس عتا .ي
اسلخ ليفيياسم
ياسلج ر ياسخ فتا يفي يبعض ياسلول ياسع بتا يوتالت يم ستل ياينل ج يسس ي
كم يا ه يت
اس ط عياسخ صيسس يب وزيدلقيمنياسى د دياسم لتاياتم يفييمج لياسى د دياسل لتاي
منيخالليسملاق يهذه ياسى د ديب سم لج دياألوستايوشبهياسمى عاياسمال قر يواسمعع ريمني
اس ا م ياسجم كتا يم يانعمس يس ج ب يدل يإل ته ياسل فاتا يسلم لج د ياألف بتا ،يوإل يد فتي
ت نسيز قرياسلشغتليفيياس ط عياسى ديياسم فسيسل ا قاديف اءيانخع ضيتم ستفياينل جي
وممنيث يز قرياسعم سايدل ياسمال يياس ىت يواسمل ا ،يو فعيهذايأا ا يسس ياسلخعتض دي
اسجم كتايدل ياسالعياس اتطتاياسلاخلايفييسنل جياسم لج دياسم لتا.يمنيف نبيأخ يإليتؤقيي
ياسلج رياسخ فتايسس يحلوثيتش ه ديواخلال ديفييا طياسعمليوا تع د ديفيي
ت
معل د ياسبط سا ينلتجا يتله يواخلع ء يبعض ياسى د د يغت ياس ق ر يدل يم فاا ياسالعي
األف بتا،ي واسخ ا ياألكب يمنيبتنيهذهياسى د ديفييتلكياسلييتعلمليدل ياسلد يوايد ن دي
ياسلج ري
اس امتاياسلييتلل ه يمنياس م م د .يفعيياسع اطيمثال،يتشت ياسل اا ديأعيت
-5يف لياسل نيز وط،يم فعياب يذك ه،يصي .46ي
-6يفم لياسل نيز وط،يم فعياب يذك ه،يصي .34ي
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ك عيد ماليح ام يفييا تع عيمعل دياسبط سايحتثيانل ليهذاياسمعلليمني %07يا اي7447ي
سس ي%72.6يا اي .7446ي
وإل ينج ت يمعظ ياسلول ياسع بتا يفي يكبح يفم ل يا تع ع يمعل د ياسبط سا ياسم اف يسات ااي
ياسلج ر ياسخ فتا يمن يخالل ياتخ ذ يمجم دا يمن يايف اءاد ،يمن يأهمه  :يسسزامي
ت
اسش ك دياسخ صاياسم لتايم ه يواألف بتايب سم فظايدل ياسعم ساياس ئمايفيياسمش عياسم اقي
ياسلل جي يسللع ع د ياسجم كتا يأم م ياسالعي
خىخىله يوش اءه  ،يوتب ي يأال ا ياسل
اسمال قريس م اياينل جياسم لييمنياسم فاايغت ياسع قسا.ي ي
ي
ي
ي
 -2عالقة التحرر االقتصادي بالنمو االقتصادي
ي يأنى يمذهب ياس ا يا إلى ق ا يأنه يثما يدالإا يا ج بتا يبتن يح ا ياسلج ري
واس م يا إلى قييحتثيأعيز قريحج ياسى ق اديفييقوسايم يسهيا تب يوثت يفييقد ياس م ي
ا إلى قييمنيخالليتعز زيمبلأياسلخىصيفييسنل جيالعياسى ق اديم ي ؤقييسس يت اتني
مال ىياينل فتايو فعياسمال ىياسع مايسلمه ادياينل فتايفييإط عياسى ق اد،يوب سل سيي
سد قر يتخىتص ياسم ا ق يمن ياس ط د د يغت ياسز ادتا يذاد ياسمع ءر ياسمللنتا يسس يإط د دي
ص ق اديتلملعيبمع ءريسنل فتايد ستايودلتهي ىبحيقو ياسلج ريبمث بايوساياس م ياسلييت كي
وتلفعيدجلاياس م يفييك فاياس ط د ديا إلى ق ا.7ي ي
سع يخعض ياسلع عا ياسجم كتا يوسزاسا ياس افز يايقا ا يواسمع إ د ياسممتا يفي يوفهي
ص ق اد ياسلول ي ؤقي يسس يتعز ز يا الخلام ياسمفء يسلم ا ق ياسذي يت لص يد ه يمزا يتع طي
بمثت يم يتات يسستهياسل ستلياسمعت ايسلم اقيووف ادياس ج ينظ ايس ف قيح فزيواضحي لفعي
ش ك دياسلىل يسس يما رياسل ت دياس ل ثايوت اتنيايقا ريف عيهذهياسش ك ديتالعتليمني
ن ل ياسلم س فت يمنيخالليا حلم كيفيينش ه يب سخب رياألف بتا،يمم ي ؤقييسس ياس فعيمني
اس ل ر ياسل فاتا يسالإلى ق ياس ي يوز قر ياينل ج يمم ي سل يا تع ع ياسع ئل يدل يا الثم ي
اينل فييمم ي امحيبز قريت اك ي أسياسم لياسث بتياألم ياسذي ي ؤقي يسس يت لتليا دلم قي
دل ياسللف دياس أام ستاياألف بتا .يوتب ياس ظ اياسمالاتمتايف ضتاياسعالإايبتنياسلج ري
واس م يا إلى قي يوف ياسمم اب ياسلج ا ياسلي يت ىل يدلته ياسلوسا يمن يف اء يتج ته ي
اسخ فتايوتللخصيهذهياسمم ابيفتم ي لي :8ي

يأث ياسى ق اديدل ياس م يا إلى قييفيياسلولياياالمتا ،يق ااايت لتلتاي
 7ي د بليبنيد بلياسعبلسي،يت
إت اتا،يمجلايم كزيص سحيدبليهللايك مليسالإلى قياياالمي،يف معاياألزه ،ياسعلقي،72يص.7-9
8ياسمىل ينعاه،يص .47ي
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مكاسب ساكنة ي:يوهيياسمم ابياسلييتل يوف يإ ن عياسمتزرياس ابتايل"دفيد ريكاردو"،ي
نلتجاياسلخىصياسلوسييفيياينل جياسالعيحتثيبعليهذاياسلخىصيواتلايسلعظت يمال ىي
اينل جيواالغاللياسم ا قياسمل حايسس يأإى ي إ ته ياينل فتاي(مال ىياسل ظتفياسم مل)ي
وت ت ياسز قريفيياس ف هتايسلىياسشع اياسمخللعاياس تجايمنياسلب قلياسلج يياس ي ي
مكاسب حركية ي :يوتلمثل يفي يوف اد ياس ج ياس تجا يدن يت اع يا ط يص ق اد يوم لج دي
إط عياسلىل يفإذايك عياينل جيخ ضعيس ن عيتزا لياسغلايف عياسمم ابياسلج اياسلييت ه ي
يتج ته يوز قريص ق اته يتلض دفيدنياسمم ابياسا ك اياسى فتاي
اسلوسايمنيف اءيت
ب يض فا يسس يحى سه يدل يمع س يتم س فتا يفل لر يوت ت د يحل ثا يفي ياينل ج يوتلف ي
ؤوس ياألم ال يوكذسك يز قر يمعلل ياسلخىص ياسذي ي ؤقي يسس يت ل ث ي ط يوأا ستبي
اينل جيمم ي ؤقييفيياس ه ايسس ياسمط سيسس يز قريمال ىياس ف هتايسلمجلمع دي ي
مكاسب تصريف الفائض ي:تغل ياسلج ر ياسخ فتا يم عذا يسع ئض يم لج د ياسلوسا يدن يا إه ي
اسم لييسس ياألا اطياسع سمتايواسلييس يب تتيفيياسا طياسم لييف نهيسني ل يبتعه يوب سل سيي
تىبحيهلا يسلم ا قيا إلى ق ا،يتعلب ياسمم ابياسم ايمنيتى فيف ئضياينل جيابب ي
وفته يفييت اتعيفييحج ياسى ق اديبليهييمبلأيإت مياسلج رياسخ فتا ياعت يم ه يسل ت ي
هذهياسمم ابيدملتياسلولياسمل لمايسس يتخعتضياس ت قياسجم كتايوسزاساياسمع إ ديايقا اي
يسنش ءياسم ظماياسع سمتايسللج رياسلييادلملديدل يسال اتتجتاي
واس افزياسممتايدني
ا نعل ل ياسلج ي يكأقار يسل ت ياس م يو ف هتا ياسشع ا يو لضح يس يأع ياسلج ر ياسلوستاي
ا الط دتيأعيت ينم ايمعلب ايبعضليسزاساياس افزياسلييت ينم ايمعلب ايبعضليسزاساي
اس افز ياسلي يتعت ه يمن يتأاتس ياتع إتا ياسلع عا ياسجم كتا يسس يغ ا يبلا ا يدمل ياسم ظماي
اسع سمتايسللج ريفيي ،"0700يحتثيا تععتينابا يص ق ادياسالع يواسخلم ديمني% 9,2ي
اس تص ياسع سمي يد م ي 0703يسس ي %07,0يفي يد م ي 0723يث يسس ي %73,6يفي يد م ي0776ي
وأصب ت يتمثل ياسى ق اد يواس ا قاد ياسالعتا يفي يد م ي 7444يح اسي ي %14يمن ياس تصي
اسع سمي" .9يكم ينالحظ يا تب ينم ياينل ج ياسم لي يايفم سي يب م ياسلج ر ياسخ فتا،ي
واسجلوليأقن هي ضحيذسك :ي
الجدول األول  :معدل نمو الناتج المحلي إجمالي الحقيقي والتجارة في الدول اآلسيوية مرتفعة األداء
0881-0892
الدول

نمو الناتج المحلي الحقيقي
0881-0882 0882-0892

كوريا
هونج كونج

2,7
 1,6ي

7,0
 6,7ي

نمو الصادرات
0881-0882 0882-0892
07
 00,0ي

9يم مليصع ريإ بل،ياسلولياس متايواسع سما،ياسلا ياسج معتا،ياسطبعاياألوس ،ي،7443يص.67
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سنغافورة
تايالندا
اندونيسيا
ماليزيا
المعدل
الصين
الدول النامية

 6,0ي
 2,6ي
 6,0ي
 1,7ي
 6,7ي
 04,7ي
 7,9ي

 9,6ي
 9,0ي
 2,6ي
 9,2ي
 2,2ي
 07,9ي
 7,0ي

 04ي
 00ي
 1,3ي
 04,7ي
 00,0ي
 00,1ي
 2,3ي

 03,3ي
 00,7ي
 70,3ي
 00,0ي
 01ي
 01,6ي
 1,7ي

الدول الصناعية

 3,7ي

 47ي

 1,7ي

 6,0ي

المصدر:يخ سليم ملياسا ادي،ياسلج ريواسل متايقا ياسم هصياسطبعاياألوس يدم عي7446يص 06ي
منياسجلولياألولي لضحيس يأع ياس تصياسم لييايفم سييسمخللفياسلولياآلات ايذادي
األقاءياسم تععيشهليمعل دينم يم تععايك لتجا يس م ياسلج ري(نم ياسى ق ادي)،يحتثيأعي
نم ياسى ق اد يمن ي %00,0يكمل ا يسلعل ر ي 0774/0794يسس ي %01يكمل ا يسلعل ري
 0771/0774يأقىيسس ينم ياس تص ياسم لييايفم سيياس ت ييمني%6,7يسس ي%2,2يخاللي
نعس ياسعل ر يا ب ا ياسذك  .يهذا يا تب يك ع يفي يظل يا تع إتا ياسع ما يسللع عا ياسجم كتاي
ياسلج ر ياسخ فتا يمن يخالل يسزاسا ياس افز ياسجم كتا يوغت ي
 GAATياسلي يقدمت يت
اسجم كتا يوت ل ياسما دلاد ياسع تا يوت ل ياسلد يسل ش ياسلج ي ياسخ ص ،يوتاهتل يقخ لي
اسالع يوخ وفه يب يض فا يسس يا هلم م يب سج انب ياسلج ا يس ط ياسملمتا ياسعم ا يمم ي
ياسلج ر .يواسجلوليأقن هي
ض دفيمنيق فايا تب ياسم ف قيبتنياس م يا إلى قييوت
ياسمل لما يوا إلى ق د ياس متا يواسى دلري
ضح ينم ياس تص ياسم لي ياس ت ي يفي ياسم
وملىيا تب هيبمعل دينم ياسلج رياسخ فتا:ي ي
الجدول  : 0معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي والتجارة في االقتصاديات المتقدمة والنامية 0200-0881
7447-0773

7443

7440

7441

7446

7442

7449

7447

7404

7400

سفم سيياس تصياسع سمي
3,3
ا إلى ق دياسى دلريواس متا ي  7,9ي
اإلى ق ديمل لما ي
 0,0ي

7407

اسا اد ي
اسم

3,6
 0,7ي

0,7
 3,0ي

0,6
 7,2ي

1,3
 3,0ي

1,0
 7,9ي

7,9
 4,0ي

-4,2
 -3,2ي

1,0
 3,0ي

40
 0,6ي

40
 0,7ي

 6,7ي

 2,1ي
 7,6ي

 2,3ي  9,7ي
ص ق اد ي
 6,1ي  7,0ي

 9,7ي

 46ي

 7,9ي

 2,3ي

 6,0ي

 6,0ي

 6,9ي

 7,0ي  -00,7ي

 07,3ي

 6,7ي

 1,7ي

 04,6ي  04,7ي

 -2,2ي

 03,7ي

 7,0ي

 2,9ي

 46ي

0ي

ا إلى ق دياسمل لما ي
ي
متا
ا إلى ق دياسى دلريواس
 9,3ي  00,2ي

 01,0ي

 6,3ي

 0,9ي

 7,2ي

 07ي

 0,2ي

وا قاد ي
ا إلى ق دياسمل لما ي

 6,2ي
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 2,7ي

 1,7ي

 4,6ي  -07,0ي

 00,2ي

 1,7ي

 40ي
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ا إلى ق دياسى دلريواس متا ي  42ي

المصدر:يت
اسى لوط ي

 04,9ي

 06,0ي  00,2ي  04,9ي  03,9ي

العدد- 1 :
 7,0ي

 -9ي

 00,7ي

 00,0ي  9,0ي

يص لوطياس لياسلوسييوف طيا إلى قياسع سمييص،070-029يا اي7407يت إع ديمني

سي

لضح يمن ياسجلول يأداله ،يأع ينم ياسلج ر ياسع سمتا ي ؤقي يسس ينم ياس تص ياسم ليي
ايفم سيياسع سمي .يواسملعتيسالنلب هيأعيناباينم ياسلج ريفيياسى ق اديأوياس ا قاديسللولي
اسى دلريواس متايك نتياكب يبمثت يمم يح لهياسلولياسمل لمايفيي04يا ادياألخت ر،يوهذاي
ي
افعيسس يسزاساياس افزياسجم كتا يواسمع إ ديايقا ايبعليقخ ل يهذهياسلوليفي يت
اسلج رياسخ فتايمم يأاه يفيينم ه يوانعمسيذسكيب ض ليدل ياس تصياسم لييسهذهياسلول.ي ي
س ل يت اعت يحىا ياسلج ر ياسع سمتا يفي ياس تص ياسع سمي ياسذي ي ىل ياآلع يسس يثالثاي
ياسلج ريفييذسكي
أضع سيمال اهيفييمطلعياسخمات ديمنياس عياسم ضي،يوإليأاه يت
منيخالليت لتلياس افزياسلج ايأو يفييا إلى ق دياسمل لمايوفييوإتياإ ايفييكثت ي
منياسبللاعياس متا،يب يض فايسس يذسكيأصبحيمنياسمجلييأكث يت ات يدملت دياينل جيحل ي
تالطتعيأعيتلخىصيفييم حلايمعت ايمنيسنل جياسالعيوأقىيهذايسس يظه ياالاليد ضي
د سمتايواست ميتعب ياسالعياس اتطاياس لوقيدلريم اديإبليأعيتل ليسس ياسم لصياس ه ئي .ي
ياسلج ر ي ممن يسه يأع يتلطلع يسس يحلوثي
سع يا إلى ق د ياألكث يانلم ج يفي يت
قفعايإ ايفيياس م يفيياسمال بليكم يأنه ييتالطتعيأعيتضمنياسل انياسمالم يس ىتبياسع قي
من ياس تص ياسم لي يوذسك يبعضل ياس فع يمن يكع ءر ياينل ج يواسم فاا يواكلا ا ياسخب ادي
اسلم س فتايمم ي ؤقييسس يحى سه يدل يف قريص ق اته يونم ه يبىعايمالم ر ياسلييت قي
ياسلج ريواس م يا إلى قييهيي
سس ينم ياسلخليسهذهياسلول.يوم ي ثبتيإ رياسل اب يبتنيت
نل ئصياألزماياسم ستاياسع سمتا ي 7449يحتثيإ متيمعظ ياسلولياسع س يب الخلاميتلابت يحم ئتاي
ياسم ظماياسع سمتايسللج ريف ليف ضتي
مم يأقىيسس يت افعيا إلى قياسع سمي .يوحابيت
مجم دا يمن ياسلول يتلابت يتج ا ي ىل يدلقه يسس ي 0013يخالل ياسعل ر ي،7404-7449ي
ح اسي يثالثا يأ ب ع يهذه ياسللابت يتع ض يإت ق يدل ياسلج ر يبت م يأاه ي بعه يفي يتخعتضي
مال ىيحم اياس ا قاد،يأم يم صلياسلج رياسع سمتا GATTي شت يسس ياتخ ذي 0373يسف اءي
أث ء ياسعل ر يبتن ين فمب ي 7449يون فمب ي 7404يم ه ي 0492يسف اء يتمتتزايضل ياسم ق ني
.يوف ضتيهذهياسللابت يفييا إلى ق دياسمل لمايواسى دلري
األف نبيو346يسف اءايت
ومعظمه يس ي ط يدل يتع ع د يفم كتا يوس يت لث يز قر يكبت ر يفي يا الخلام ياسمليي
سللع ع د ياسجم كتا يأو ياس افز ياسلج ا ياسمؤإلا يمثل يمم ف ا يايغ اط يحتث يس يتلج وزي
تأثت يهذه ياسللابت ي %47يمن ياسلج ر ياسع سمتا يب س غ يمن يم لوق ا يف ض يهذه ياسللابت ي
اسجم كتايب فهيد م .يس يأعياالخلاميكثت يمنياسبللاعيتلابت يغت يفم كتايمثليف ضيإت قي
دل يت اختصيا الت اقيوش و ياسم ل ىياسم لييك عيسهيتأثت يبلتغيدل يانخع ضيتلف دي
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اسلج ريبم ي ل اوليبتني%1يو%9يملأث ريبع ضياس ت قيم نايبللف ديتج رينعسياسم لصي
بتنياسش ك ءياسلج تنيغت ياسملأث نيب سللابت ياس م ئتا.ييي ي
ونالحظ يمن ياسجلول ي إ ي 47يأع يف ض يتلابت ياس م ئتا يأقى يسس يت افع يص ق اد ياسلولي
اسمل لمايا%00,7يمني7449يسس ي7447يبت م يص ق ادياسلولياسى دلريواس متايت افعتي
بـ %2,2يخالل ينعس ياسعل ر يبت م ياس ا قاد يف ل يت افعت ياسلول ياسمل لما يبـ %07,0يبت م ي
اسلولياسى دلريف ليت افعتيبـي%49يم ي حييب عيتأث يهذهياسللابت يك عيسهيانعم سيواضحي
دل ينم ياسلج ريمم يأقىيسس يانعم سيذسكيدل ينم ياس تصياسم لييايفم سييحتثيت افعي
فيياسلولياسمل لمايبـ%3,9يبت م يفيياسلولياسى دلريف ليت افعيبـ%3,7يودل يهذاياألا سي
ياسلج ر يمن ياس ت ق ياسلي يتعت ه ي عطي يقفع يسعجلا ياس م ي
ممن يس يأع ينالخلص يأع يت
ا إلى قييوذسكيمنيخالل يتعمت ياسلخىصيفيياينل جيواسمم ابياسلج اياسلييتج ته ي
اسلوسا.
 -3اإللغاء التدريجي للرسوم الجمركية وإلغاء القيود الكمية كآلية لتحرير السياسة
التجارية
يا إلى ق ديت تيس اءي
م ياسع س ياست م يبم حلايتط يتلد يوست دياسا طيوت
اسم ظماياسع سمتايسللج ريوفييس ياس غباين يت ت يانلم جياسمت ن ديا إلى ق ا.وسذسكي
تض دف يا هلم م يب سات ا د ياسلج ا يخى ص يأنه يأحل يم لقاد ياسا ط ياسع سمتا .يوفيي
اسا ادياألخت رياتط يدل ياسات ااياسلج ايفييمعظ ياسلولياس متايا دل قيبأعيا نلم جي
اس ييفيياس ظ مياسلج يياسع سميياتخل يش و يم اتتايسل م يفته ،يواخل ديهذهياسلولي
ياسلج ر يوا الثم ياألف بي ياسمب ش يحل يتز ل يمن يما همله يفيي
أال ا يا دا يت
اسلج رياسخ فتا .ي
يتج ته ياسخ فتا ،يووافهتي
وتعل ياسجزائ يمن يبتن يهذه ياسلول ياسلي يإ مت يبل
يم فاايغت يملم فئايأث ديدل يات ا ته ياسم ستاي
اسمؤاا دياسجزائ ايفييخض يهذاياسل
يايسغ ءي
واس ل ا ،يومن يبتن يأه ياسع ص ياسلي ياتم ع يسه ياألث ياسمبت يمن يهذا ياسل
اسلل جييسل ا مياسجم كتايوكذايسسغ ءياس ت قياسممتا.يوهذايم يا ل وسهيب سلعىتليفتم ي لي :ي
ي
أ -الرسوم الجمركية:
تعلب ياس ا م ياسجم كتا يواتلا يمن ياس ا ئل ياسم ستا يسل إ با يدل ياسلج ر ياسخ فتا،ي
وتع س ياس ا م يدل يأنه يض ائب يتع ضه ياسلوسا يدل ياسالع يد ل يدب ه يسل لوقي
اسجم كتاياس تايقخ ي(وا قاد)يأويخ وف ي(ص ق اد)،يوغ سب يم يتع ضيهذهياس ا مي
دل ياس ا قاد يك اتلا يأا اتا يسلطبت يات اا ياس م ا ياسلج ا .يكم ينمتز يفي ياس ا مي
اسجم كتاياس تمتايواس ا مياس دتايواس ا مياسم كبايمنيحتثيت ل لياس ا ،يكم ينجلي ا مي
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فم كتا يتع ض يبغ ض يم سي يمن يافل يت ت يس اق يسخز ا ياسلوسا يو ا م يحم ئتا يواسليي
تهلسيسس يحم اياينل جياس ييمنياسم فااياألف بتا .10ي
 القيود الكمية:وهي يواتلا يمن ياس ا ئل ياسلج ا يسل إ با يدل ياسلج ر ياسخ فتا ،يوتم ع يبع ضي
اسل ل لياسممييدل ياسى ق اديواس ا قاد ،يوهذاياألال ايمنياس إ با ي العمليخ صايسذاي
ك نت ياسلوسا يت افه يمشملا يدلم يت ف ياس ل ياألف بي ،يألنه يفي يهله ياس سا يف ض ي ا مي
فم كتايإلي ي لليمنياس ا قاديسذايك عياسطلبيغت يم ع.11ي
و ممنياسم نايبتنياس اتللتنيكم ي لي:

 -10يز ب يحاتن يد ض يهللا ،يا إلى ق ياسلوسي :ينظ ر يد ما يدن يبعض ياس ض  ،ياسلا ياسج معتا،ي
ايام ل ا،ي،0779يص.772
 -11ي د قل يأحمل يحشتش ،ياسعالإ د يا إلى ق ا ياسلوستا ،يقا ياسج معا ياسجل لر ،يايام ل ا ،ي ،7444يصي
.710
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الجدول رقم  : 21مقارنة الرسوم الجمركية بالقيود الكمية
أوفهيا خلالس
أوفهياسلش به
يكالهم ي ؤقييسس يا تع عياع ياسالعا،يوبذسكيا سي للي
ا الهالك،يوتخعتضياس ف هتاي
ا إلى ق ايسلمالهلك.
يكالهم ي ؤقييسس يحم اياينل جياسم لييو شجعيم لجتنيفلقيدل ي
قخ ليا طياينل جينظ اي تع عي
اساع

اس ت قياسممتاي(نظ مياس ىص)

يضت عيحىتلاياسلوسايمنيس اقادياس ا مياسجم كتا.
ي م عياحلم يفيياسا طياسم لتا .ييأكث يكع ءريفييحم ايا إلى قياسم لييفييح ساي لبيغت يم عيأوي
إلتلياسم ونايدل ياسالع.

اس ا مياسجم كتا

ي ف يس اقاديسخز اياسلوسا.ي لغييا حلم يفيياسا طياسم لتا .ييتعجزيدنيحم اياسا طياسم لييفييح سايم ونايإلتلايسلطلبيدل ياسالعي
األف بتا.

ب -اآلثار الناجمة عن تحريرهما:
ياسات اا ياسلج ا يب يسغ ء ياسلل جي يسل ا م ياسجم كتا يأو يسسغ ءي
من يخالل يت
اس ت قياسممتاي(نظ مياس ىص)ياتل تبيدنيذسكيأث يا ج بتايوأخ ىيالبتايدل ياسات التني
اسم ستايواس ل اياسم لهجايمني سياسجزائ .يوذسكيمنيخالليم لي :12ي
 اآلثار االيجابية:
 يت ع ياسى ق اد يخ ج ياسم وإ د يوسنع ش ياس ط د د يا إلى ق ا ياألخ ىياسى دتا،ياسز ادتا،يواسخلم تتا .ي
يت اتعياألا اطياس تا .ي يضم عيف ضياسلخىصيأيياسلخىصيفيياسم لج دياسلييتل ف يسه يايمم نت ديا إلى ق ايواسم اقياسم لتاياسالزما،يوب سل سييات ج يد هيانخع ضيتم ستفياينل ج.ي ي
يت اتنياسمع ءرياينل فتا .ييا الغاللياألمثليسلم ا قياسبش ايواسطبتعتاياسمل حا .ي ياالع قر ياسمؤاا د ياس تا يمن ياسل ت د يواسط ط ياسجل لر يفتم ي خص ياسلم ن،ياينل ج،ياسلا يوكذاياسى امايفيياسلاتت  .ي
يتعز زيسمم نتاياس ى ليدل ياسلم س فتا .ييت فت يالعيوخلم ديسض فتايد ستاياسج قريوم خعضاياسلم ستف .ييوضعيم ت يأكث يم ونايسلمالثم نياألف نبيواس تتن .ي يتبات ياس ظ م ياسلع عي ين يال يم حل يوم لق ،ي ممن يمن يتاهتل يدمل يسقا رياسض ائبيو ضعييدلته ياسشع فتا .ي
12ي-ينات يفب ،ياسش اكاياألو ومل اطتا:يواإعيوأف طيمعيسش ريسم وساياسجزائ ،يأ وحاياسلكل اهيغت ي
م ش ر،يكلتاياسعل ميا إلى ق ايودل مياسلاتت ،يف معاياسجزائ ،ي،7442/7446ييصي-039ي .004ي
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يتل سليف صيدمليفل لريمنيخالليز قرياسم فاايفيياسا طياسم لتا.ي ي اآلثار السلبية:
ياسعجزيفيياسمتزاعياسلج ي .ييدلميسمم نتايحم اياسى د دياس شئايب س ابايسللولياألإليتط ايمثلياسجزائ  .ييأخط يملعل ايب سب تاياسمال بلتايسلمب ق دياسخ فتا .ييتزا لياسمخ يدل ياس ط عياسمى في .ييا تع عيفييدلقياس ا قاديبلليمى ق يأخ ىيفييا قخ  .ييوهذايم ي ز ليمنياسلم ستفي
 يتخعتضيأاع ياسى سياسذيي ل عيبعملتاياسلوإلي ؤقييسس يا تع عيمعللياسلضخ  .ي
ي فعيناباياسض ائبيأويز قرياس د ءياسض بيينظ اي نخع ضيس اقادياسلوسايفيياسعل رياألوس ،يوهذايم ي ؤقييسس يز قريأدب ءياسمؤاا د .ي
 يت لصيحج ياسطلبيدل ياسالعياسم لتا يوب سل سييت افهياسمؤاا دياسم لتايم فاايشل لري ؤقييبه يسس يا نا ايمنياسا ط .ي
يتله يوضعتاياسعم ليفيياسى د دياسلييك نتيتلملعيب س م ا .ييتله ياس ضعتاياسمعتشتايسلعئ دياسع ت ريمعيا تع عياألاع يفيياسعل رياس ىت ر .يي
ي
 -4آثار تحرير السياسة التجارية على البيئة التجارية
ياسلج ر ياسخ فتا يحى ل يمجم دا يمن ياسلغت اد يفي ياسبتئاي
تلطلب يدملتا يت
اسلج ايمنيسصالليسلم ظ ماياسمى فتايواسلخعتفيمنيسف اءادياسلىل يوا الت اقيواني
ياسلج ييبلو هيفيي
.يو ع زياسل
مجم دايمنياسلش ع دياسما دلريدل يهذاياسل
دملتاي ح ايمجم دايمنياسلأثت اديدل ياسبتئاياسلج اي ممنيذك ه يفيياس ياسل ستا:يي ي
أ -تشجيع التصدير:
ياسلج ري
س ل يأثبلت ياسعل ل يمن ياسل اا د يأع ياسلول ياس متا ياسلي يدملت يدل يت
ياسلج ريإلي جعلياسى ق اديأكث يإل ري
ح تيت ا يفييأقاءيإط عياسلىل ،يوأعيت
دل ياسم فاا يفي ياسا ط ياسع سمتا يسذا يم يت يتهتئا يوتشجتع ياسمؤاا د ياسمالثم ر يفي يذسكي
وت فت ياسم خ ياسما دل يدل يذسك .يوتعلب ياسلج ر ياسخ فتا يف نب ياسلىل يمن يأب زي
اسل ل د ياسلي يت افه ياسلول ،يحتث يأنه ي علب يمن ياسمؤش اد ياسلي يتعمس يمال ى يتط ي
ا إلى قيوانعل حهيدل ياألا اطياسع سمتا .ي
تممنيأهمتايإط عياسلىل يب س ابايسعملتاياسل متايا إلى ق ايفييز قريس اقادياسلوساي
من يمخللف ياسعمالد ياسىعبا ،يوت فت يف ص يدمل يفل لر يوت اتن يمال ى يقخل ياسع قي
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وغت ه يمن ياآلث ياسطتبا ،يوسذسك يتاع يمعظ ياسلول يسس يت فت يك فا يأشم ل ياسلد يسهذاي
اس ط عياسه ميواس ت ييفيياس ش يا إلى قي.يي ي
يح ريسل إتاياسى ق ادي
ومنيخالليذسكي علب يتشجتعيما هماياس ط عياسخ صيوسنش ءيم
ياسلج ي،يا سينلط طيسهذ ني
منياسع ص ياسمهماياسلييتأث ديبات ا ديا نعل ليواسل
اسع ى نيمعيايش ريسس يح ساياسجزائ .يي ي
ي
ي
ي
ب -المناطق الحرة:
ياس ر يفي ياسلو ياسذي يتلعبه يفي يت شت ياسمب ق د ياسلج اي
تممن يأهمتا ياسم
وا الثم يواس ش ياسى دي يواسلىل ي ،يسض فا يسس ياسما هما يفي ياس ش ياسلوسي يمعي
يفييس يم ي ع فهياسع س يمني
تب ييات اايتج ايح ر.يفج ءيا هلم ميبهذاياس عيمنياسم
ياسات اا ياسلج ا يوسسغ ء ياس ت ق ياسجم كتا يوغت ي
تط اد يفي ياسلملالد يايإلتمتا يوت
ي
اسجم كتايوتشجتعيا الثم ادياألف بتاياسمب ش ر،يسض فا يسس يملىيما همايهذهياسم
فييقفعيدجلاياسل متايا إلى ق ايمن يخالليز قريف صياسى دا يوز قرينابيا الثم ي
وت شت ياسمب ق دياسلج ايقوعيأعين ا ياسما همايفيياملى صياسبط سا .ي
و ىليب سم ط اياس ريحابي"اتع إتايكت ت "يبأنه يفزءيمنيايإلت يأوياسلوسايأ ني ل ي
ادلب ياسالع ياسم لجا يأو ياسم لما يفته يخ ج ياسم ط ا ياسجم كتا يوغت يخ ضعا يسلض اب ي
يح ر يتج ا يتخزع يفته ياسبض ئع يبى ري
واس ا م ياسجم كتا ،يو هي يدل ين دتن :يم
يح ريص دتايحتثي ل ي
ئتاتايقوعيأعي ل يتى تعه يأويمع سجله يإبليتىل ه ،يوم
فته ياسلى تعيألغ اضياسلىل .13ي ي
يبإدع ءاديوح افزيتشجعيدل يفذايا الثم ياألف بييواسم لي،ي
ودلتهيفلمل زيهذهياسم
يا الثم اد يمن ياس ت ق ياس ن نتا يوايقا ا يواسم ستا ،يمم يقد ي ا ه يفي ي فعي
حتث يتل
يوز قرياس كاياسلج ايبمليح ا،ي
مال ىيت فاتاياسم لج دياسمى عا يفي يهذهياسم
وهذا ي عل يمن يبتن يم يتهلس يسسته ياسع سما يواسم ظما ياسع سمتا يسللج ر ياسلي يتض ياسمثت يمني
اسلولي(.)012يوسذا ينظ ن يبعتلايسس يم يتىب يسستهيهذهياسم ظمايف ىيأنهيفيياألخت يهيي
تاع يألع ي م ع ياسع س يكم ط ا يح ر يتب قل يفته ياسم لج د يبلوع يإت ق .يس يأع ياس ل ث يدني
ي جعل ينع ض يأ ض يا نل قاد ياسم فها يسه يواسلي يتلمثل يفي يتأثت ي
مزا يهذه ياسم
اسمالثم ن يدل ياس م م د،يهذهياألخت رياسلييت ميبلفعيفزءيمنيتم ستفيسنش ءياسمى نعي
13

Rachid Tlemçani, « Etat, bazar et globalisation : l’aventure de l’infitah en Algérie», les éditions
El Hikma, alger, 1999, p80.
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وت لميت ز ديفتم ي لعل يب م اياسبتئايواس انتنياسم افهايألشم ليدل لريمنيايهم ليوا ءي
مع ملا ياسع ملتن يواسمب سغا يفي ياسلاهتالد ياسض بتا يسا اد يدل لر ،يسل م يبعله ياسش ك دي
اسمالثم ريب نل ليسس يمم عيوخ يسمييتالم يفييدلميقفعياسض ائب.ي(دل يابتلياسمث ل:ي
شهلدياأل قعيفييذسكيفلليفتم ي خضيظ وسياسعمليواس واتبيوا د د ياسعمليوغت ه ي
ياس ر يإل ي يتعيي
من ياسما ئل ياألخ ى ي) .14يف ملت زاد ياسم لما يسلمالثم ن يفي ياسم
ب سغ ضياسم لظ يم ه يفييح ليتج وزياس طياألا اتايسلع ملتنيفته  ،يوهييتؤكل يهتم اي
واتط ر ياسش ك د ياس ا ياسلي يتب يتب ث يدن ياالغالل يكل ياسع ص يسلل لتل يمن يتم ستعه ي
و فعيس اقاته .يي ي
تاع ياسجزائ يسس يا نضم ميسس ياسم ظماياسع سمتايسللج ر،يودلتهيفعم ريسنش ءيم ط اي
ياسات ااياسلج ايك اتلايمنيأفليتشجتعيا الثم ي
ح ريإليتط ليفييظليم اصلايت
فيياس ط د دياسم لجاي(هذاياسذيي ب يضعتع ي غ يايصالح ديا إلى ق اياسملبعايم ذينه اي
اسثم نت د ،يو غ ياس افز ياسلي يوضعله ياس م ما يمن يأفل ياس ه ض يب الثم يوت اتني
اسم لج دياسلييت افهيم فااياسم لج دياألف بتا)،يوسمني بليمن يحانياالغالليف ائليسنش ءي
ي يتأتييب ج بت ديف ي(كم يذك ن ه يأداله)يوسنم يسه ي
م ط ايح ر يألع يمثل يهذه ياسم
تأثت يالبييكذسكيدل ياسلوسا،يودلتهي بليمنيق ااايتلكياآلث يوملىيأهمتايوف قيأويدلمي
وف قيهذهياسم ط ا.ي ي
إ  :ي07/37ي
وتبل د يفم ر ياسجزائ ييإ ما يم ط ا يح ر يفعلت يفي إ ن ع ا الثم
اسمؤ خيفيي،0773/04/41يوصل اسم ا م اسل عتذي إ ي374/70يبل خي0770/04/02ي
اس ر حتث أف ز
اس ر سضب اسش و اسع ما يإ ما وتاتت ياسم
اسملعل ب سم
دل اسل اا ياس ي تل فته مخللف اسعملت د ا الت اق واسلىل
اسلش ع سنش ء اسم
واسلخز ن يواسل ل وسد قر اسلىل أي األنشطا اسلج ا واسخلم تتا يواسى دتا وف
سف اءاد مباطا وب سعمالد األف بتا اس اياس بلا سلل ل ماع ر من ب ك اسجزائ ،يبش
فزء يمن اسالع واسخلم د
أع تم ع يأنشطا اسش ك د م فها سللىل مع اسام ل بلا
قاخل اس ن وف اس انتن سس ت م يوت ظ اسلج ر اسخ فتا .يت يادلم ق م ط ا "بال ر"
ب ا يفتجل كم ط ا تىل ص دتا ح ر،يوت امت سنش ئه بم لض اسم ا م اسل عتذي
إ ي 046/62ياسمؤ خ يفي ي .150772/40/41يواسلافع يمن يو اء يسنش ء يهذه ياسم ط ا يه ي
املى ص ياسبط سا يمن يخالل يفلب ياسمش ع يا الثم ا يخ صا يمن ي س يا الثم ي
األف بي ياسمب ش يوت إتا ياسى ق اد يخ ج ياسم وإ د ياسلي يتع ني يقائم ياسجزائ يمني
ز قته ،يسمن يفيياس اإعيهذهياسم ط ايو غ يم يتم هيمنيمزا ي(م إعه ،يوتهتئله ،ياسمزا ي
14يم مليإ ا يخى ونا،ي"يا الثم يفيياسم
أوا  ،ي"ق ااا ينظ ا يدن ياسم
 15يم
،7443/47يصي .03ي

ياس ر"،يقا ياسعم ،ياأل قع،ي،7404يصي،02ي .09ي
ياس ر ي(مش وع يم ط ا يبال ر)" ،يمجلا ياسب حث ياسعلقي
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اسمم حا) يس يأنه يس يتع س ينش يوم يتجلب يمالثم ن ،يوهذا ي لل يدل يأع يايدع ءادي
اسض بتا يواسمزا يواسضم ن د ي يتمعي يس حله يسجلب يا الثم يبل يه ك يد امل يأخ ىي
مهماي هل يبه ياسمالثم ،يفعل يابتلياسمث لياسمالثم ياسع ناييسمى عي" ون "ي فضيهذهي
اسم ط اي( غ يتماكياسجزائ يبم إعيبال ر)يوفضلياسجزائ يأويوه اعيوذسكيباببين صي
استلياسع ملايذادياسمع ءريحابي أ ه،يوسذايك عيذسكيفعالياساببياسج ه ييفاليشكيفييأعي
ياس ر .يو ج يي
اسعم سا ياسم ه ر يمن ياسع امل ياس ئتاتا يفي يفذا يا الثم يسس ياسم
اس ل ثيح ست يح ليأكب ياسمالثم ادياسجزائ اياس ط ايينش ءيمى عياس ل ليواسىلب يفيي
هذه ياسم ط ا ،يوهذا ياسمى ع ياسذي يمن يشأنه يت فت ياسعل ل يمن يم صب ياسشغل يوسدط ء يقفعي
سى داياس ل ليواسىلبيب سجزائ يواسذييتال قيم هينابايمعلب ري غ يخىخىايم كبي
اس ج ياسذييك عيمنياسم لظ يأعي انيمنياينل ج،يس يأعياس ل ئصيك نتيالبتايوأا ءيمم ي
ك نتيدلتهيفيياسابعت د،يفمنياسم لظ يمنيهذاياسمش وعيأعي خعضيدل ياألإليمنياالت اقي
اس ل ليييييواسىلبيوبذسكيفهلسيتط ياسلىل يخ جياسم وإ ديس ي ل يبل غهيبعل.ي ي
ج -تشجيع دور القطاع الخاص:
يا إلى قييوا نعل ليفييظليتغتت يقو ي
تع سياإلى ق دياسع س ياسمز ليمنياسل
اسلوسا يفي ياس ش يا إلى قي يوت لتىه يوت عتز يقو ياس ط ع ياسخ ص ،يوسزاسا ياس ت ق يأم مي
اسلج ر ياسخ فتا ،يوقد ياسم فاا ياسم لتا يواسلوستا .يفبلأد يأنشطا يت متا ياس ط ع ياسخ صي
تب ز يسل ت ياألهلاس ياينم ئتا يخ صا يفي ياسبللاع ياس متا ،وتممن يأهمتا يت متا ياس ط عي
اسخ صيفييقد ياس م يا إلى قييوت فت يم صبيشغل يوك نهيم كيسل ش يا إلى قيي
وأكث يق متمتايمنياس ط عياسع ميأ ني ممنيأعينمتزيذسكيفيياس ياسل ستا:ي ي
 لمتز ياس ط ع ياسخ ص يبمع ءر يد ستا يم نا يمع ياس ط ع ياسع م يمم ي ؤقي يسس يت فت يفيياسم ا قياسم ستايوت اتنياألقاءيفييمج لياسخلم دياسليي ف ه  .ي
 ي لع ط ياس ط ع ياسخ ص يدل ياس ط ع ياسع م يفتم ي خص يتجمتع يا قخ ياسم لي يواألف بييوت فتهه يسس ياسمش ع ياألكث ي ب تا ياألم ياسذي ي ا ه يسس يز قر يمعل د ياس م ي
ا إلى قييوب سل سييز قريقخلياسع ق .ي
 لىفياس ط عياسخ صيبإتب ع يأا ستبيسقا ايحل ثايوكذسكيب العم ليتم س فت يملط ريمم ي ا دليدل يتجل ل ياألص لياسث بلا يواسم لج ديوز قريف قته يفييا إلى قياسم ليي
و فعين دتاياس ىياسع ملاياسبش ايمم ي ؤقييسس ياسز قرياينل فتا.
كليهذهياس يتلليدل يأنهيسذايت يت فت ياسم خياسم ابيسالالثم ياسم لصيإلي ا ه يذسكيفيي
ز قرياينل جيوت ات هيفييظليوف قياسم فااياسلاخلتايواسخ فتايوت إتاياسى ق اديسلبلل .ي
وتعل ياسجزائ يمن ياسلول ياسلي يأدطت ،يم ذ يستب ع يايصالح د يا إلى ق ا يسعل ري
اسلاعت د،يأهمتايسل ط عياسخ صياسذييد سيتط ايم ذيإ ن عي97ي–ي00ياسمؤ خيفيييي70ي
أودي 0797ي (اسذييادلب يبمث بايت لين دييفيياسلش عياسم ظ يسل ط عياسخ صياس ي)ي
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وخل يهتئ ديسلد يهذاياس ط عي(،)ANSEJ- ANDIيهذاياس ط عياسذييك عيمع ليدلتهيفيي
اسما هماياسمبت ريفيياسل متا يواسخ وجيمنياسلخلف .يو غ ياسمش كليواسع اإتلياسلييت افهي
اس ط ع ياسخ ص يفي ياسجزائ ي(من يمشمل ياسلم ل ،ياسع  ،ياسمش كل يايقا ا ،ياسا طييي
اسم از ا ،ي)...يس يأعيدلقياسمؤاا دياسخ صايفيياسجزائ يد سيز قريمعلب ر،يحتثيت ي
تاجتل يز قر يت ل يب اسي ي 14ي %يخالل يفل ر ي( -7440ي )7446يأ ن يانل ل يدلقه يمني
027.973يمؤااايسس ي767.946يمؤااا.16ي ي
و ل افلياس ط عياسخ صيأا ا يب ط عياسخلم ديب ابايتلج وزي،%01ي لتهيإط عياسب ءي
واألشغ لياسعم متاي(،)%33,67يفييحتني يتمثلياسمؤاا دياسخ صايفيياس ط عياسى ديي
ا ى ي %07يحاب يسحى ئت د يا ا ي .7446ي يوم يه يم لظ يمن يخالل يتشجتع يإط عي
يبعل ،يحتث يأعي
اسى ق اد يخ ج ياسم وإ د يبعضل يق متمتا ياس ط ع ياسخ ص يس ي ل
يمنيهتم ايتىل ياسم وإ د،يوهذايم ي عمسيضعفياس ل ري
ا إلى قياسجزائ ييس ي ل
اسل فاتا ياسخ فتا يحل يبعل ياتع ط ياسش اكا يمع يا ت ق ياألو وبي يونعس يايشم ستا يتط لي
د ليا نضم ميسس ياسم ظماياسع سمتايسللج ر .ي
الخاتمة
يات ا ته ياسلج ايفييغم رياسث رياسى دتاي
س لياالثم دياسلولياسمل لمايفييت
اسلييشهلته يهذهياسلوليف اعتيمنيأا اإه ياسخ فتايوأكابتيم لج ته يإل ريت فاتايد ستاي
و فعتيمنيإ ر يم اكزه ياسلع وضتا،يوهذايم يانعمسيدل ياالئث ياسلولياسمل لمايدل يم ي
نابله ي 97يمن يسفم سي ياسلج ر ياسع سمتا .يفي يحتنيدجزد ياسمثت يمن ياسلول ياس متا يدل ي
يتج ته ياسخ فتا،يبليسعياسعل ليم ه يإ ميبل لتلياسات ا دي
وضعيخطايواض ايتشمليت
اياسم لهجايمنياسلولياسمل لمايقوعيم اد ريس اإعياإلى ق ته يوإل رياالتع بهيسمثلي
اسل
يم يانعمسيالب يدل يما هماياسلولياس متايفيياسلج رياسع سمتاياسليي يتلعلىيفيي
هذاياسل
أحانيأح اسه ي .02ي
ياسلج ي يدل يمجمل ياس ش ي
ودل ياس غ يمن ياسع ائل يا ج بتا ياسليي لت ه ياسل
ا إلى قي يسللوسا يمن يت شت ياسجه ز ياينل في يوقفع يدملتا ياس م يا إلى قي ،يوتشجتعي
اس ط عياسخ صيوت اتنيوضعتاياسمتزاعياسلج ييومتزاعياسملف د ديس يأعيهذاياسل ي
يا إلى قي يدل ي
جب يأع يتاب ه يمجم دا يمن ياسل تتب د ياسلي يتخعف يمن يصلم د ياسل
اس اتص ياسى دي يوا فلم دي ،يوت فت ياآلست د ياسبل لا يس م ا ياسى د د ياسم لتا ياس شئاي
اسلييم يفلأديتع سيم فاايغت يد قسايمنياسم لج دياألف بتا،يوسعليأعيص داياس اتصيمني
أه ياسى د دياسلييد فتيانلث ايفيياسلولياس متايكمى يوب كال عيواسه ل .يفآم لياسلولي
16ي سك امييمت اي،يا نلم جيفييا إلى قياسع سمييوانعم ا تهيدل ياس ط عياسخ صيفيياسجزائ ،يقا يه ما،ي
اسجزائ ،ي،7400يصي.001ي ي
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اس متاياسمىل ريسلم لج دياس اتجتايك نتيمع قريبمج قيت إته يدل ي"اتع إتايا و وغ اي"ي
ياسلل جييسلج ته ياسع سمتاي ىليسس ي344ي
حتثي وجيانهيا سيت يقخاليمعياسل
ملت يقو  ،ي سمن يبعل يم و يخماا يا اد يمن يهذه يا تع إتا يس ي لج وز يمعلل ياس م يفيي
حىله ي 0,1يوه يذاته ياسمعلل يإبل يا تع إتا .يفي يحتن يا تععت يص ق اد ياسلول ياسليي
م اتيإت قايدل يتج رياسم ا ف ديبــي .7ي
ياسل فهي
ه ،يدني
ومنيث ي اللزميدل ياسلولياس متايخل يتج ر،يوستسيت
سس ياالغالل يم ا قه يوت ع يهت كله ياينل فتا يبشمل ي امح يسه ياسمش كا يفي ياسلج ري
اسع سمت ايواسل لتليمنيتبعتله يسللولياسمل لماياسلييد قريم يتالخلمي إ يغت يأخالإتايسللأثت
دل ياألاع يفيياسا طياسلوستا.يومث ليذسكيم يت ميبهياس دياسمل لرياألم متايمنيافلي
اسم فظا يدل يأاع ياس ب ا يد ل يمال د يإت اتا ،يب دلب ه ياكب يمىل يسل ب ا يفيي
اسع س يب ابا يتىل يسس ي 14يمن يسفم سي يص ق اد ياس ب ا يفي ياسع س  ،يمن يخالل يت ل لي
كمت د ياينل ج يوقفع يتع ض د يكبت ر يسلمزا دتن يمن يأفل يا مل ع يدن يز ادا ياس ب ا.ي
وألفل يذسك ،يف سلول ياس متا يوم ه ياسجزائ يمط سبا يبلطهت يم تطه يا إلى قي يوت اتني
م خه يا الثم ييمنيخالليم باياسعا قياسذيياالش ييفييمت ق نيشل ،يواسلع مليمعي
ياسلج ي يواسم سي يمن يم طل ي
اسملغت اد ياسع سمتا يك الثم ياألف بي ياسمب ش يواسل
اسمىل اياس تايوبم ي لم ش يمعيم لضت دياس اإعياسم لي.ي ي
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 سك امي يمت اي ،ي ا نلم ج يفي يا إلى ق ياسع سمي يوانعم ا ته يدل ياس ط ع ياسخ ص يفيياسجزائ ،يقا يه ما،ياسجزائ ،ي.7400
 خ سليم ملياسا ادي،ياسلج ريواسل متا،يقا ياسم هص،يدم ع،ياسطبعاياألوس ،ي.7446 د قل يأحمل يحشتش ،ياسعالإ د يا إلى ق ا ياسلوستا ،يقا ياسج معا ياسجل لر ،يايام ل ا،ي.7444
 م مليصع ريإ بل،ياسلولياس متايواسع سما،ياسلا ياسج معتا،ياسطبعاياألوس ،ي.7443ياس ر"،يقا ياسعم ،ياأل قع،ي.7404
 م مليإ ا يخى ونا،ي"يا الثم يفيياسمب -الدوريات والدراسات
ياسلج ر ياسخ فتا يواسلشغتل يفي ياسلول ياسع بتا ،يق اا دي
 فم ل ياسل ن يز وط ،يتاإلى ق ا،ياسعلقياألول،يص لوطياس لياسع بي،يايم ادياسع بتاياسمل لر،ي7442
يأث ياسى ق اديدل ياس م يا إلى قييفيياسلولياياالمتا،ي
 د بليبنيد بلياسعبلسي،ي تق ااايت لتلتايإت اتا،يمجلايم كزيص سحيدبليهللايك مليسالإلى قياياالمي،يف معاياألزه ،ي
اسعلقي.72
ياس ر ي(مش وع يم ط ا يبال ر)" ،يمجلاي
أوا  ،ي"ق ااا ينظ ا يدن ياسم
 ماسب حث،ياسعلقي،47ي.7443
 ن زاقيدبلياس حمنياسهتلي،ياسل متاياسع بتايفييد س يملغت ،يالالايأو اطياسجز ر،ياسعلقي،00يم كزياسجز ريسلل اا د،ياسلوحا،ي.7447
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