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 امللخص:

 كلىخجازة الحسة اللسبُت الىبري لتهدف هره الدزاطت ئلى جلُُم أثس ئجفاكُت مىؼلت ا 

 ؤلاخصائي لُلخدالالدزاطت و  حجم الخبادٌ الخجازي بين الجصائس ودٌو اإلاىؼلت مً خالٌ

ت مً دٌو اإلاىؼلت، وهرا بلد الخؼسق ل ت ئلى دٌو اإلاىؼلت والىازداث الجصائٍس لصادزاث الجصائٍس

ت بصفت كامت، ئطافت ئلى  لميزان ؤلاخصائي لخدلُل الالدزاطت و ئلى الصادزاث والىازداث الجصائٍس

شازة ئلى هُفُت (، مم ؤلا 2015-2009الخجازي الجصائسي مم دٌو اإلاىؼلت وهرا خالٌ الفترة )

ص الخبادٌ الخجازي بين الجصائس ودٌو اإلاىؼلت.  حلٍص

، الخجازة ، الخجازة اللسبُت البُيُتاللسبُت الىبري  حسةالخجازة المىؼلت  كلمات مفحاحية:

تالخازحُت   .الجصائٍس

Abstract: 

The aim of this study to assess the impact of the Greater Arab Free Trade Area 

agreement  on the volume of trade exchange between Algeria and countries of the 

region through the study and statistical analysis of the Algerian exports to the 
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countries of the region and imports from the countries of the region, after addressing 

the Algerian exports and imports in general, in addition to study and statistical 

analysis of the Algerian trade balance with the countries of the region this period 

(2009-2015), with reference to how to enhance trade between Algeria and other 

countries of the region. 

Keywords: Greater Arab Free Trade Area , intra-Arab trade , Algeria foreign trade 

  :ملقدمةا

في ئػاز اإلاىـمت اللاإلاُت للخجازة التي دكذ ئن الخؼىزاث ؤلاكخصادًت التي شهدها اللالم خاصت 

س الخجازة الدولُت مً اللُىد واللىائم التي حل ئلى   ألاطىاق اللاإلاُتوئهفخاح  ترض طبلهاجدٍس

ت خسهت زؤوض ألامىاٌ مً حهت جىامي الخىحه هدى حشىُل جىخالث ئكلُمُت بين مخخلف و ،وخٍس

، ول مً حهت أخسي  مً أحل خماًت ئكخصادًاتها والصمىد في وحه اإلاىافظت اللاإلاُت دٌو اللالم

ي تهدف مً هرا دفم بالدٌو اللسبُت ئلى الخفىير الجاد والحسص كلى ئوشاء جىخل ئكخصادي كسب

س اللمل ؤلاكخصادي اللسبي اإلاشترن، وح ت البِىت،خالله ئلى جؼٍى ص اإلابادالث الخجاٍز  لٍص

م كلد اللدًد مً   خخفُف مً جبلُتها إلكخصادًاث الدٌو اإلاخلدمتوال ووان ذلً كً ػٍس

 ،ؤلاجفاكُاث فُما بُنها  و مً أبسشها وأهمها ئجفاكُت مىؼلت الخجازة الحسة اللسبُت الىبري 

 1997ؤلاحخماعي اللسبي كسازه بخأطِع هره اإلاىؼلت طىت ،خُث أصدز اإلاجلع ؤلاكخصادي و

والتي دخلذ خيز الخىفُر في 1996ئطخجابت للساز اللمت اللسبُت اإلاىللدة قي اللاهسة طىت  وذلً

،خُث ًخم في ئػاز هره ؤلاجفاكُت ئلغاء ول السطىم الجمسهُت و ؤلاحساءاث ذاث ألاثس 1998طىت 

 ماثل كلى الخجازة اللسبُت البُيُت.اإلا
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وحلخبر الجصائس مً بين الدٌو اللسبُت التي أمظذ كلى هره ؤلاجفاكُت خُث طلمذ ملف 

و ؤلاهظمام ئلى مىؼلت الخجازة الحسة  2008ئهظمامها ئلى حاملت الدٌو اللسبُت في نهاًت طىت 

ليها لخدلُم حملت مً وكُا منها مً أهمُت ؤلاهظمام ئ 2009اللسبُت الىبري زطمُا طىت 

ألاهداف والسفم مً وجيرة الخصدًس خازج اإلادسوكاث وجدكُم الخىافظُت بين اإلاإطظاث 

ت ئطافت ئلى ؤلاطخفادة مً بلع اإلاصاًا هف خذ أطىاق حدًدة للمىخىج الجصائسي خاصت الجصائٍس

 .1ملُىن وظمت( 374وأن اإلاىؼلت جمثل طىق ئطتهالهُت هبيرة )أهثر مً 

جلُُم أثس مىؼلت الخجازة الحسة اللسبُت كلى الخجازة الخازحُت  را البدث ئلىلرلً يهدف ه

للجصائس مم دٌو اإلاىؼلت بلد مسوز أهثر مً ثماهُت طىىاث كلى ئهظمامها للمىؼلت وجدلُل أهم 

، ئطافت ئلى الخسوج الللباث والخددًاث التي جىاحه الخجازة الخازحُت للجصائس مم دٌو اإلاىؼلت

ص الخبادٌ الخجازي بين الجصائس ودٌو اإلاىؼلت. بخىصُاث التي   مً شأنها حلٍص

ومما طبم ًمىً ػسح الدظاٌؤ الخالي: ما هي ئولياطاث ئهظمام الجصائس ئلى مىؼلت الخجازة 

ت مم دٌو اإلاىؼلت؟ ت الجصائٍس  الحسة اللسبُت الىبري كلى جؼىز اإلابادالث الخجاٍز

 ث كالجىا اإلاىطىق في ثالثت مداوز هي:ولإلحابت كلى هرا الدظاٌؤ وجدلُم هدف البد

 مىؼلت الخجازة الحسة اللسبُت الىبري )اإلادخىي وألاهداف( .1

 أثس مىؼلت الخجازة الحسة اللسبُت كلى الخجازة الخازحُت للجصائس مم دٌو اإلاىؼلت. .2

ت في ؿل مىؼلت الخجازة الحسة اللسبُت  .3 الخددًاث التي جىاحه الخجازة الخازحُت الجصائٍس

 الىبري 

 وال: مىطقة الحجارة الحرة العربية الكبري )املححىي وألاهداف(أ



 دحماوي الهىاريةأ 

   ربال عبد القادرأ.د

مىطقة الحجارة الحرة العربية الكبري على الحبادل إهضمام الجسائر إلى آثار 

 الحجاري الجسائري مع دول املىطقة

 

Revue Des Etudes Economiques Approfondies  N° 05/2017 مجلة الدراسات الاقحصادًة املعمقة رقم 

181 

 

للد طلذ الدٌو اللسبُت مىر خمظُيُاث اللسن اإلااض ي ئلى ئًجاد أشياٌ  وشأة املىطقة: 1

، ئجفاكُت حظهُل الخبادٌ  1950ملاهدة الدفاق اإلاشترن طىت مخخلفت للخيامل ؤلاكخصادي )منها 

ت اإلادفىكاث وئهخلاٌ زؤوض ألامىاٌ طىت و  زة التراهيزثالخجازي و جىـُم ججا  1953ئجفاكُت حظٍى

 197، ئجفاكُت الىخدة الاكخصادًت اللسبُت طىت  1964، ئجفاكُت الظىق اللسبُت اإلاشترهت طىت 

، مً أحل خماًت (1981، ئجفاكُت جِظير و جىمُت الخبادٌ الخجازي بين الدٌو اللسبُت طىت 

صت أمام ؤلاهدشاز الىبير للخىخالث ؤلاكلُمت، لىً ملـمها مصالحها وشٍادة كىتها الخفاطُت خا

ٌ  وافخلازللملىكاث التي ئكترطذ مظازها باء بالفشل هـسا    ؤلاهخاحُت اللىاكد ئلى اللسبُت الدو

 بُنها. فُما اكخصادي حلاون  إلكامت الالشمت الاكخصادًت والبِئت

صادي اللسبي خاصت في ؿل أدزهذ الدٌو اللسبُت طسوزة ئكادة بلث زوح الخيامل ؤلاكخ

الخؼىزاث الساهىت مً خالٌ ئوشاء مىؼلت الخجازة الحسة اللسبُت الىبري، والتي جمثل ئخدي 

خُث أصدز اإلاجلع ؤلاكخصادي وؤلاحخماعي أهم وأشمل الخؼىاث لخدلُم الخيامل اللسبي، 

 فمىؼلت،1998والتي دخلذ خيز الخىفُر في طىت  1997اللسبي كسازه بخأطِع هره اإلاىؼلت طىت 

ٌ  ألاػساف مخلدد اجفاق هي الىبري  اللسبُت الحسة الخجازة س ئلى تهدف للىصى  اليامل لخجازة الخدٍس

ٌ  بين ما الىػني اإلايشأ ذاث اللسبُت الظلم مدددة بلشس طىىاث،  شمىُت فترة خالٌ اللسبُت الدو

ا كلى 10وذلً باطخخدام ألاطلىب اإلاخدزج بيظبت   والسطىم هُتالجمس  السطىم باإلائت طىٍى

 جدفم مً جدد التي الجمسهُت وغير الجمسهُت اللُىد وافت ئلغاء مم ، اإلاماثل ألاثس ذاث والظسائب

ٌ  بين ما اللسبُت الظلم  . 2اإلاىؼلت في ألاػساف الدو

 :3وتهدف هره اإلاىؼلت ئلى

ت الاكخصادًت اللالكاث جىمُت - ٌ  بين ما والخجاٍز  الخيامل خالت ئلى وصىال اللسبُت الدو

 بُنها. لخجازي ا
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ص - ٌ  اإلاشترهت الاكخصادًت اإلاياطب حلٍص  اللسبُت. للدو

ٌ  الاكخصادًت اإلاصالح كلى الحفاؾ -  اللسبُت. للدو

 اللاإلاُت. الخجازة هـام في الخغيراث مً الاطخفادة -

ت الاكخصادًت اللالكاث جىمُت -  اللالم الخازجي. مم والخجاٍز

 اللاإلاُت. الاكخصادًت الظاخت كلى همياهخ جيىن  كسبي اكخصادي جىخل للُام ألاطاض وطم -

بلغ كدد الدٌو اللسبُت التي ئهظمذ ئلى مىؼلت الخجازة الدول العربية ألاعضاء في املىطقة: 2

ألازدن، طىزٍا، ؤلامازاث اللسبُت اإلاخددة ،  الجصائس، : دولت كسبُت وهي 19الحسة اللسبُت خالُا 

ً ، جىوع ، اإلاملىت اللسبُت الظلىدًت، ال لساق ، طلؼىت كمان ، كؼس ، اليىٍذ ، لبىان البدٍس

، في خين لم جىظم بلد ول مً  اإلاغسب ، الُمً ، مىزٍخاهُا ، فلظؼين، الظىدان ، ، مصس

الصىماٌ، حُبىحي وحصز اللمس، وججدز ؤلاشازة ئلى أن مىزٍخاهُا واهذ مً بين الدٌو التي 

ها لم جؼبم بلد البرهامج الخىفُري صادكذ كلى ئجفاكُت حظُير وجىمُت الخبادٌ الخجازي ئال أن

 لإلجفاكُت.

جميزث ئجفاكُت مىؼلت الخجازة الحسة اللسبُت  :الحرة الحجارة مىطقة إلقامة السمني البرهامج 3

الىبري ببرهامج جىفُري وببرهامج شمني واكعي ًددد الىاحباث وؤلالتزاماث ليل دولت كظى والري 

 :4جظمً ماًلي

 كليها كىاكد اإلايشأ اللسبُت ملاملت الظلم الىػىُت.ملاملت الظلم التي جىؼبم  -

س وافت الظلم اإلاخبادلت بين الدٌو ألاػساف مً السطىم الجمسهُت وفلا إلابدأ  - ًخم جدٍس

ت خالٌ كشس طىىاث جبدأ مً  جي والري ًؼبم بيظب مدظاٍو س الخدٍز الخدٍس

ماٌ اإلاىؼلت ، وكد جم حلدًل الفترة الصمىُت إلطخى31/12/2007وجيخهي في  1/1/1998
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جي مً السطىم الجمسهُت في بداًت طىت  وبداًت  2004وجم زفم وظبت الخخفُع الخدٍز

 % في ول منهما.20ئلى  2005طىت 

الظلم التي ًخم جبادلها في ئػاز البرهامج الخىفُري ال جخظم ألي كُىد غير حمسهُت جدذ  -

 أي مظمى.

هره اإلالاملت الخفظُلُت ول  مىذ ملاملت جفظُلُت للدٌو ألاكل همىا وكد ئطخفادث مً -

 مً الظىدان والُمً.

مساكاة ألاخيام واللىاكد الدولُت فُما ًخص ئحساءاث الىكاًت والدكم وؤلاغساق  -

 والخلل في اإلايزان الخجازي الىاحم كً جؼبُم البرهامج.

جددًد أطلىب مخابلت الخىفُر وفع أي مىاشاكاث جيشأ كىد الخؼبُم مً خالٌ لجان  -

 مخخصصت.

 ا: أثر مىطقة الحجارة الحرة العربية على الحجارة الخارجية للجسائر مع دول املىطقةثاهي

 2015-2002ثطىر الحجارة الخارجية الجسائرية خالل الفترة   1

% مً حجم  75ٌلخبر ؤلاكخصاد الجصائسي ئكخصاد مفخىح، خُث جمثل الخجازة الخازحُت وظبت

(، وطىداٌو مً خالٌ الجدٌو أدهاه دزاطت جؼىز 2015الىاجج الداخلي الخام )البىً الدولي، 

 .2015-2009الخجازة الخازحُت للجصائس خالٌ الفترة 

 2015-2002ثطىر الحجارة الخارجية الجسائرية خالل الفترة  :1جدول رقم 

 

2015 

 

2014 

 

2013 

 

2012 

 

2011 

 

2010 

 

2009 

 

 البُان

37.79 61.17 65.82 72.62 73.80 57.76 45.47 

 

زاث ؤلاحمالُتالصاد  
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الصادزاث مً  44.41 56.14 71.66 70.57 63.66 58.36 35.72

 اإلادسوكاث

 

94.52 

 

95.41 

 

96.72 

 

97.18 

 

97.10 

 

97.20 

 

97.66 

صادزاث 

اإلادسوكاث/الصادزاث 

 ؤلاحمالُت  )%(

الصادزاث خازج  1.06 1.62 2.14 2.04 2.16 2.81 2.06

 اإلادسوكاث

 

5.45 

 

4.59 

 

3.28 

 

2.82 

 

2.90 

 

2.80 

 

2.34 

الصادزاث خازج 

اإلادسوكاث/الصادزاث 

 ؤلاحمالُت )%(

 الىازداث ؤلاحمالُت 39.29 40.21 47.30 50.37 54.90 58.33 51.50

-13.71  اإلايزان الخجازي  6.18 18.20 25.96 20.17 9.73 0.32 

 ئحمالي الخجازة 84.76 97,97 121.10 123 120.72 119.50 89.29

 

، واإلاسهص الىػني للمللىماث 2015الجصائس: اليشسة ؤلاخصائُت الثالثُت، حىان  اإلاصدز: بىً 

 .CNISؤلاخصائُت والجمسهُت 

ت خالٌ الفترة  1ًبين الجدٌو زكم  ، خُث هالخف 2015-2009جؼىز الخجازة الخازحُت الجصائٍس

ملُاز  123الي ملُاز دوالز ئلى خى  84.76مً  2012-2009ئزجفاق كُمت الخجازة اليلُت خالٌ فترة 

ملُاز دوالز طىت  89.29لخصل ئلى خىالي   2013دوالز، في خين بدأث باإلهخفاض ئبخداء مً طىت 

، وججدز ؤلاشاز ئلى أن هرا ؤلاهخفاض في كُمت الخجازة الخازحُت ًسحم أطاطا ئلى ئهخفاض 2015

 أطلاز الىفؽ بالظىق الدولُت.

فلد شادث كُمتها مً  2012-2009الفترة  أما باليظبت للصادزاث فلد سجلذ ئزجفاكا خالٌ

ملُاز دوالز لدسجل بلد ذلً ئهخفاطا مظخمسا  ختى كُمت  73.80ملُاز دوالز ئلى خىالي  45.47
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، وكد شيلذ صادزاث اإلادسوكاث اليظبت ألاهبر مً الصادزاث  2015ملُاز دوالز طىت  37.79

 2015ذ لدسجل في طىت % ثم ئهخفظ97.99أكلى وظبت  2009ؤلاحمالُت خُث سجلذ طىت 

% وهرا الخربرب زاحم ئلى ئهخفاض أطلاز الىفؽ و حغير الؼلب اللالمي وبالخالي 94.52وظبت 

ئهخفاض الىمُاث اإلاصدزة مىه باإلطافت ئلى الجهىد اإلابرولت مً كبل الحيىمت مً أحل جسكُت 

زغم أنها سجلذ  الصادزاث خازج اإلادسوكاث، وهى ماٌشير ئلى جىاطم مظاهمت كُمت هره ألاخيرة

% مً 5.45بـ  2015جدظىا ملحىؿا خالٌ فترة الدزاطت فلد وصلذ هأكلى وظبت لها في طىت 

 ئحمالي الصادزاث.

وفي ؤلاػاز ذاجه فلد كسفذ كُمت الىازداث ئزجفاكا مظخمسا ػىٌ فترة الدزاطت فلد ئزجفلذ مً 

التي كسفذ  2015طخثىاء طىت با 2014ملُاز دوالز طىت  58.33ئلى  2009ملُاز دوالز طىت  39.29

 ملُاز دوالز . 51.50ئهخفاطا في كُمتها ئلى 

بلُمت  2015لِسجل برلً عجصا في طىت  2012أما اإلايزان الخجازي فلد كسف جساحلا مىر طىت 

والتي جمثل 5ملُاز دوالز وهرا ٌلىع التراحم الىبير الري كسفخه صادزاث اإلادسوكاث  31.71

 اث اليلُت.اليظبت ألاهبر مً الصادز 

كامذ الجصائس باإلاصادكت كلى إهضمام الجسائر إلى مىطقة الحجارة العربية الحرة الكبري:  -2

ت بين الدٌو اللسبُت في أوث   2007، وفي طىت 20046ئجفاكُت حظهُل وجىمُت اإلابادالث الخجاٍز

لهره أكلً زئِع الجمهىزٍت في اللمت ؤلاكخصادًت وؤلاحخماكُت بالٍساض ؤلاهظمام زطمُا 

ص الخىمُت اللسبُت الشاملت،  اإلاىؼلت هخؼىة هدى الىخدة ؤلاكخصادًت اللسبُت ووىطُلت لخلٍص

وجلدمذ الجصائس بملف ؤلاهظمام إلاىؼلت الخجازة الحسة اللسبُت الىبري لدي ألاماهت اللامت 

ت 2009حاهفي  01.وئبخداء مً 2008دٌظمبر  31للجاملت اللسبُت في   أصبدذ اإلابادالث الخجاٍز

بين الجصائسي والبلدان اللسبُت أكظاء اإلاىؼلت حظخفُد مً ؤلاكفاء اليامل مً الحلىق 

 الجمسهُت.
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ومً أحل الخؼبُم الصازم واإلاىخد ألخيام مىـمت مىؼلت الخجازة الحسة اللسبُت الىبري جم 

 :7وطم  ئلى مجمىكت مً ألاخيام خُث

جصائس والدٌو اللسبُت ألاكظاء ول اإلاىخجاث التي لها صفت اإلايشأ ًمىً جبادلها بين ال -

في جفظُلي باطخثىاء اإلاىخجاث اإلاظخثىاة مً اإلاىؼلت  باإلاىؼلت، في ئػاز هـام حلٍس

 ألطباب دًيُت، صحُت، أمىُت وبُئُت.

ول اإلاىخجاث غير اإلاظخثىاث مً اإلاىؼلت والتي ميشإها ئخدي الدٌو اللسبُت ألاكظاء  -

د مً ؤلاكفاء الىلي للحلىق الجمسهُت باإلاىؼلت كىد ئطخيرادها مً الجصائس، حظخفُ

 .2009والسطىم ذاث ألاثس اإلاماثل، ئبخداء مً الفاجذ مً حاهفي 

حظخفُد اإلاىخجاث ذاث اإلايشأ الجصائسي غير اإلاظخثىاة مً اإلاىؼلت مً هفع الىـام  -

الخفظُلي كىد ئطخيرادها مً ػسف دولت كسبُت كظى باإلاىؼلت فُما ًخللم باإلكفاء 

 الجمسهُت والسطىم ذاث ألاثس اإلاماثل.الىلي للحلىق 

ت اإلامىىخت بين الجصائس والدٌو اللسبُت في ئػاز  - فُت والخجاٍز ئن الخفظُالث الخلٍس

.  اإلاىؼلت جىدصس في البظائم التي ًيىن ميشإها الجصائس أو هره الدٌو

 :8وللل مً بين أهم ألاهداف التي دفلذ بالجصائس ئلى ؤلاهظمام ئلى اإلاىؼلت هي

ت لألطىاق اللسبُت، والسفم جىىَم  - ممىلي الجصائس مً الظلم، وولىج اإلاىخجاث الجصائٍس

 مً وجيرة الخصدًس خازج كؼاق اإلادسوكاث.

 حصجُم ؤلاطدثمازاث اإلاباشسة الخازحُت والشساهت. -

ت ، وطمان ئطخلساز ألاطلاز ووفسة اإلاىخىج. -  جدكُم الخىافظُت بين اإلاإطظاث الجصائٍس

 جية للجسائر مع دول مىطقة الحجارة الحرة العربية الكبري :واقع الحجارة الخار  -3
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مم ئهظمام الجصائس ئلى مىؼلت الخجازة الحسة اللسبُت الىبري أصبدذ الظلم اإلاخبادلت بين  

الجصائس ودٌو اإلاىؼلت ال جخظم ألي زطىم حمسهُت، والظإاٌ اإلاؼسوح هىا: هل طاهم ئهظمام 

ت لها مم دٌو اإلاىؼلت بلد مسوز أهثر مً الجصائس ئلى اإلاىؼلت مً جدظين اإلابا  9دالث الخجاٍز

 طىىاث مً ؤلاهظمام؟

بدزاطت جؼىز الخجازة الخازحُت للجصائس مم دوٌ  2وكلُه طىلىم باإلكخماد كلى الجدٌو زكم 

اإلاىؼلت بشليها الصادزاث والىازداث وهرلً جؼىز اإلايزان الخجازي البُني، وكد جم ئكخماد طىت 

 مً أحل خظاب ملدٌ الخغير كلى ػىٌ فترة الدزاطت. طىت ألاطاض 2009

مً خالٌ الجدٌو ثطىر الحجارة الخارجية للجسائر مع الدول العربية في إطار جافحا:   3-1

ًدبين أن مخىطؽ كُمت الخجازة بين الجصائس ودٌو اإلاىؼلت خالٌ فترة الدزاطت بلغ  2زكم 

ملُاز دوالز   2.87بــدىالي   2009في طىت  ملُاز دوالز وكد سجلذ أدوى كُمت لها  4.84خىالي 

%، أي أن الخجازة بين 217.07بسكم وظبي  2013ملُاز دوالز طىت  6.23وأكلى كُمت بــ 

 الجصائس ودٌو اإلاىؼلت جظاكفذ مسجين خالٌ فترة الدزاطت.

بلغ مخىطؽ كُمت صادزاث ثطىر الصادرات البييية الجسائرية إلى دول املىطقة: 3-2

ملُاز دوالز خالٌ فترة الدزاطت، وكد سجلذ أدوى كُمت 2.54ى دٌو اإلاىؼلت هدى الجصائس ئل

ملُاز دوالز في خين سجلذ أكلى كُمت لها  1.35)طىت ؤلاهظمام( بدىالي  2009لها في طىت 

% أي أن صادزاث الجصائس ئلى دٌو 246.67ملُاز دوالز بسكم وظبي  3.3بدىالي  2014في طىت 

 خالٌ فترة الدزاطت.اإلاىؼلت جظاكفذ مسجين 

ملُىن دوالز أي ما  83وكد سجلذ صادزاث الجصائس خازج اإلادسوكاث ئلى دٌو اإلاىؼلت 

% مً الصادزاث ؤلاحمالُت للجصائس، والتي جمثلذ أطاطا في مىخىج الظىس والري 7وظبخه 
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% ، وفُما ًخص اإلاخىحاث اإلاصدزة واإلاظخفُدة مً اإلاصاًا الجمسهُت 40كدزث وظبخه بــ 

 . 9ملُىن دوالز 81.3سجلذ ما كُمخه  فلد

: بلغ مخىطؽ كُمت وازداث الجصائس ثطىر الىاردات البييية الجسائرية إلى دول املىطقة3-3

ملُاز دوالز خالٌ فترة الدزاطت، وكد سجلذ أدوى كُمت لها في  2.31مً دٌو اإلاىؼلت هدى 

بدىالي  2014في طىت  ملُاز دوالز في خين سجلذ أكلى كُمت لها 1.52بدىالي  2009طىت 

% أي أن وازداث الجصائس مً دٌو اإلاىؼلت جظاكفذ 214.47ملُاز دوالز بسكم وظبي  3.26

 مسجين خالٌ فترة الدزاطت.

س الجمسوي ما وظبخه  % 76.6وكد شيلذ الىازداث مً دٌو اإلاىؼلت واإلاظخفادة مً الخدٍس

ىؼلت واإلاظخثىاة مً اإلاصاًا مً ئحمالي الىازداث مً اإلاىؼلت ، أما الىازداث مً دٌو اإلا

% مً ئحمالي الىازداث مً اإلاىؼلت وهرا خالٌ الظداس ي 23.4الجمسهُت شيلذ ما وظبخه 

ت، ألاهابِب، 2015الاٌو مً طىت  ، ومً بين اإلاىخىحاث التي جظمىتها هره ألاخيرة هي : ألادٍو

 . 10الخساػُم، الحبىب الجافت،كصير الفىاهه

هالخف  3:مً خالٌ الجدٌو زكم بيني الجسائري ودول املىطقةثطىر امليزان الحجاري ال3-4

جربرب في خصُلت اإلايزان الخجازي بين الجصائسي ودٌو اإلاىؼلت، هدُجت الخربرب في خصُلت 

الصادزاث والىازداث بين الجصائس ودٌو اإلاىؼلت خالٌ فترة الدزاطت، خُث سجل اإلايزان 

كلى الخىالي ، في  0.29-, 0.02-, 0.17-ُم بل  2012-2011-2009الخجازي عجصا في الظىىاث 

ملُىن دوالز في طىت  27خين خلم فائظا في باقي الظىىاث خُث سجل أدوى فائع بلُمت 

 0.23، وكد بلغ مخىطؽ كُمخه 2012ملُىن دوالز في طىت  82وأكص ى فائع بلُمت  2010

 ملُاز دوالز 
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الخجازة الخازحُت اليلُت كسفذ ئهخفاض كلى مظخىي  2015وججدز ؤلاشازة ئلى أن طىت 

للجصائس، وهرلً كلى مظخىي الخجازة مم دٌو اإلاىؼلت، خُث ئهخفظذ صادزاث 

اإلادسوكاث وهرلً الصادزاث خازج اإلادسوكاث في خين بلُذ الىازداث مً اإلاىؼلت 

ثابت.هما أن زغم ئهظمام الجصائس ئلى اإلاىؼلت لم ًخظاكف حجم الخبادٌ الخجازي البُني 

 ٌ فلد جظاكف مسجين في أخظً أخىاله خالٌ فترة الدزاطت.بالشيل اإلاإمى 

الفترة  خالل واملىطقة الجسائر  بين الكلية الخارجية الحجارة قيمة :  ثطىر 2جدول رقم 

2002-2015 

يي                                                                              اللُمت: ملُاز دوالز أمٍس

اإلايزان  الىازداث البُيُت الصادزاث البُيُت خجازة البُيُتال الظىىاث

الخجازي 

 البُني

السكم  اللُمت

 اللُاس ي

السكم  اللُمت

 اللُاس ي

السكم  اللُمت

 اللُاس ي

 اللُمت

2009 2.87 100.00 1.35 100.00 1.52 100.00 -0.17 

2010 3.43 119.51 1.85 137.03 1.58 103.94 0.27     

2011 4.8  167.25 2.39 177.03 2.41 158.55 -0.02 

2012 5.16 179.79 2.99 221.48 2.17 142.76 0.82  

2013 6.23 217.07 2.97 220.00 3.26 214.47 -0.29 

2014 6.09 212.19 3.33 246.67 2.76 181.58 0.57 

2015 5.32 185.36 2.87 155.13 2.45 161.18 0.42 

 0.23  2.31  2.54  4.84 اإلاخىطؽ
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س ؤلاكخصادي اللسبي الىخد، أكداد  اإلاصدز:حاملت الدٌو اللسبُت،صىدوق الىلد اللسبي، الخلٍس

 مخخلفت.

ت  وإلالسفت مدي جأثير ئجفاكُت مىؼلت الخجازة الحسة اللسبُت الىبري كلى الخجازة الخازحُت الجصائٍس

( وذلً 2008-2005، خُث جم جلظُم فترة الدزاطت ئلى فترجين، ألاولى )3وظخلين بالجدٌو زكم 

 ( بلد ئهظمامها للمىؼلت خُث:2015-2009كبل ئهظمام الجصائس ئلى اإلاىؼلت والفترة الثاهُت )

ئهظمام الجصائس ئلى اإلاىؼلت وان له أثس ئًجابي في جدظً كُمت الخجازة الخازحُت للجصائس مم -

 4.82ؽ كُمتها % ملازهت بالفترة الظابلت لإلهظمام ، فلد بلغ مخىط216.07دٌو اإلاىؼلت بــ 

ملُاز دوالز خالٌ الفترة  2.24( ملابل 2015-2009ملُاز دوالز بلد ؤلاهظمام أي خالٌ الفترة )

 (.2008-2005الظابلت لإلهظمام )

ت ئلى دٌو اإلاىؼلت  - ملُاز دوالز بلد ؤلاهظمام  2.54في خين بلغ مخىطؽ الصادزاث الجصائٍس

(، 2008-2005دوالز في الفترة الظابلت لإلهظمام )ملُاز  1.45( ملابل 2015-2009خالٌ الفترة )

 % ملازهت بالفترة التي طبم ؤلاهظمام.175.17وكد سجل جدظىا بيظبت 

% ملازهت 292.40أما فُما ًخص وازداث الجصائس مً اإلاىؼلت شهدث هي ألاخسي جدظىا بــ  -

-2005الفترة )بالفترة التي طبلذ ؤلاهظمام، وكد بلغ مخىطؽ كُمتها كبل ؤلاهظمام خالٌ 

-2009ملُاز دوالز بلد ؤلاهظمام خالٌ الفترة ) 2.31ملُاز دوالز ليرجفم ئلى  0.79( خىالي 2008

2015.) 

: أثر إثفاقية مىطقة الحجارة الحرة العربية الكبري على الحجارة الجسائرية مع 3جدول رقم 

 (2015-2005دول املىطقة )

 اللُمت: ملُاز دوالز                                                                                          
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-2005) 1الفترة 

2008) 

-2009) 2الفترة

2015) 

ملدٌ الخغير 

 بين الفترجين %

مخىطؽ كُمت الخجازة البُيُت 

ت مم اإلاىؼلت  الجصائٍس

2.24 4.84 216.07 

مخىطؽ كُمت الصادزاث البُيُت 

ت مم اإلاىؼلت  الجصائٍس

1.45 2.54 175.17 

مخىطؽ كُمت الىازداث البُيُت 

ت مم اإلاىؼلت  الجصائٍس

0.79 2.31 292.40 

س ؤلاكخصادي اللسبي اإلاىخد. خظاًاث شخصُتاإلاصدز:   ئكخمادا كلى أكداد مخخلفت مً الخلٍس

مً الىخائج الظابلت وظخيخج أن ئهظمام الجصائس ئلى اإلاىؼلت وان له أثس ئًجابي كلى الخجازة 

حُت للجصائس مم دٌو اإلاىؼلت بشليها الصادزاث والىازداث، وكد وان له أثس ئًجابي كلى الخاز 

ت للمىؼلت خالٌ فترة الدزاطت. ت مً دٌو اإلاىؼلت أهثر مً الصادزاث الجصائٍس  الىازداث الجصائٍس

 مساهمة الحجارة البييية الجسائرية مع املىطقة في إجمالي الحجارة الخارجية للجسائر - 4

ت مم دٌو اإلاىؼلت إلحمالي كُمت  4لجدٌو زكم ًبن ا أن مخىطؽ وظبت الخجازة الخازحُت الجصائٍس

(، وكد سجلذ أدوى 2015-2009% خالٌ الفترة )4.46الخجازة الخازحُت اليلُت للجصائس بلغ 

، أما باليظبت لألهمُت 2015% طىت 5.96% وأكلى وظبت في طىت 3.38بــ  2009وظبت لها طىت 

ت خالٌ هفع اليظبُت للصا ت مم دٌو اإلاىؼلت إلحمالي كُمت الصادزاث لجصائٍس دزاث  الجصائٍس

% 7.59بــ  2015وخد أكص ى طىت  2009% طىت 2.97الفترة فلد جسواح بين خد أدوى في طىت بـــ 

ت مً اإلاىؼلت 4.44، وبمخىطؽ طىىي بلغ  %.أما فُما ًخص ألاهمُت اليظبُت للىازداث الجصائٍس

ت اليلُت فلد سجلذ هي ألاخسي أدوى وظبت لها في طىت إلحمالي الىازداث  بــ  2009الجصائٍس

، أما اإلاخىطؽ الظىىي لها خالٌ فترة الدزاطت بلغ هدى 2013أكلى وظبت طىت %5.94 % و3.38

4.95.% 
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: مساهمة الحجارة البييية الجسائرية مع املىطقة في إجمالي الحجارة الخارجية 4جدول رقم 

 (2015-2002للجسائر )

 القيمة: وسبة مئىية                                                             

ئحمالي الخجازة البُيُت/  

ئحمالي الخجازة الخازحُت 

% 

الصادزاث ئلى دٌو 

لت/ئحمالي الصادزاث اإلاىؼ

% 

الىازداث مً دٌو 

اإلاىؼلت/ئحمالي 

 الىازداث  %

2009 3.38 2.97 3.38 

2010 3.50 3.20 3.92 

2011 3.96 3.24 5.09 

2012 4.19 4.12 4.31 

2013 5.16 4.51 5.94 

2014 5.09 5.44 4.73 

2015 5.96 7.59 4.76 

 4.59 4.44 4.46 اإلاخىطؽ

 .  2وزكم  1خمادا كلى الجدولين زكم اإلاصدز: جم ئكداده ئك

حشير هره اليظب ئلى أهه وزغم ئهظمام الجصائس ئلى مىؼلت الخجازة الحسة اللسبُت الىبري، ئال أن  

% مً ئحمالي الخجازة الخازحُت للجصائس 5.96الخجازة الخازحُت للجصائس مم اإلاىؼلت لم جخجاوش  

 حلىع خلُلت ئشالت ئشالت اللُىد في أخظً أخىلها، خُث جبلى هره اليظب طلُفت ال 

الجمسهُت وغير الجمسهُت التي هصذ كليها ئجفاكُت الخجازة الحسة بين الدٌو اللسبُت، وهرا ئن 

دٌ كلى ش يء فاهما ًدٌ كلى أهه جىحد كىامل أخسي غير اللُىد الجمسهُت وغير الجمسهُت جدد 

 مً همى الخجازة البُيُت للجصائس مم دٌو اإلاىؼلت.
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زيع الجغرافي للصادرات والىاردات الجسائر مع دول مىطقة الحجارة الحرة العربية الحى  -5

 الكبري:

بغُت الخلسف كلى أثس اإلاىؼلت في فخذ أطىاق حدًدة للجصائس طىاء باليظبت للصادزاث أو 

الخلسف كلى أهم الشسواء  5وزكم  4الىازداث مً اإلاىؼلت،  طىداٌو مً خالٌ الجدولين زكم 

ين م  ً دٌو اإلاىؼلت طىاء باليظبت للصادزاث أو الىازداث.الخجاٍز

 2015-2002:أهم الشركاء الحجاريين مً دول املىطقة باليسبة للصادرات الجسائرية للفترة 5جدول رقم 

 ز()الىخدة:ملُىن دوال                                                                                                   

الظىىا

 ث

 لبىان طىزٍا ؤلامازاث مصس اإلاغسب جىوع

 % اللُمت % اللُمت % اللُمت % اللُمت % اللُمت % اللُمت 

2009 492.3 36.34 379.9 28.04 399.3 29.48 33.3 2.46 4.2 0.31 3.8 0.28 

2010 624.1 33.66 585.9 31.60 346.1 18.67 73.1 3.94 71.7 3.87 28.5 1.54 

2011 702.5 29.31 851.4 35.53 678.0 28.29 11.0 0.46 40.3 1.68 12.6 0.53 

2012 991.5 33.18 968.7 32.42 825.7 27.63 6.7 0.22 28.2 0.94 36.0 1.21 

2013 1189.3 39.97 1027.1 34.52 503.8 16.93 41.1 1.38 35.2 1.18 53.7 1.8 

2014 1653.3 49.53 1238.7 37.11 170.3 5.10 44.5 1.33 35.0 1.05 55.0 1.65 

2015 1037.2 36.06 967.4 33.36 416.8 14.49 7.4 0.26 28.8 1 64.7 2.25 

اإلاخىط

 غ

955.74 36.86 859.87 33.23 477.14 20.08 31.01 1.43 34.77 1.43 36.33 1.17 

س ؤلاكخصادي اللسبي الىخد، أ  كداد مخخلفت.اإلاصدز: حاملت الدٌو اللسبُت،صىدوق الىلد اللسبي، الخلٍس

 اإلاخىطؽ:خظاباث شخصُت ئكخمادا كلى ملؼُاث الجدٌو هفظه.           



 دحماوي الهىاريةأ 

   ربال عبد القادرأ.د

مىطقة الحجارة الحرة العربية الكبري على الحبادل إهضمام الجسائر إلى آثار 

 الحجاري الجسائري مع دول املىطقة

 

Revue Des Etudes Economiques Approfondies  N° 05/2017 مجلة الدراسات الاقحصادًة املعمقة رقم 

194 

 

ت مً دوٌ  6ًدبين أن أهم  4مً خالٌ الجدٌو زكم  ين فُما للصادزاث الجصائٍس شسواء ججاٍز

 اإلاىؼلت هم: جىوع، اإلاغسب، مصس، ؤلامازاث، طىزٍا ولبىان كلى الخىالي.

ت ئلى جىوع  حلد جىوع أٌو شبىن للجصائس ثىوس:  .1 خُث بلغ مخىطؽ الصادزاث الجصائٍس

% مً كُمت 36.86ملُىن دوالز وهى ًمثل  955.74ما كُمخه  2015-2009خالٌ الفترة 

ت ئلى دٌو اإلاىؼلت خالٌ هفع الفترة، وكد سجلذ في طىت   2009الصادزاث الجصائٍس

ملُىن  1653.3بــ  2014ملُىن دوالز وأكص ى كُمت في طىت  492.3أدوى كُمت لها بـ 

دوالز، وكد جمثلذ هره الصادزاث أطاض في الظىس ألابُع، الصحاج اإلاظؼذ واإلاُاه 

ت..  اإلالدهُت والغاٍش

ت  املغرب: .2 ئخخل اإلاغسب اإلاسهص الثاوي بلد جىوع وكد بلغ مخىطؽ الصادزاث الجصائٍس

% مً كُمت صادزاث الجصائس  33.23ملُىن دوالز وهى ما ًمثل  859.87ئلُه ما كُمخه 

أدوى كُمت لها  2009ليلُت ئلى دٌو اإلاىؼلت خالٌ فترة الدزاطت، في خين سجلذ طىت ا

ملُىن دوالز،  1238.7بــ  2014ملُىن دوالز وكد بلغذ أكص ى كُمت لها طىت  379.9بـــ 

 وجمثلذ هره الصادزاث أطاض في ألامىهُان، الخمىز، الصحاج اإلاظؼذ وشحاج ألامان.

لثالثت هأهم شبىن للجصائس فلد بلغ مخىطؽ صادزاث جأحي مصس في اإلاسجبت ا مصر: .3

% مً ئحمالي صادزاث  20.08ملُىن دوالز بيظبت  477.14الجصائس ئليها ما كُمخه

الجصائس ئلى دٌو اإلاىؼلت خالٌ فترة الدزاطت، في خين جم حسجُل أدوى كُمت لها طىت 

ىن دوالز، جمثلذ ملُ 825.7بـــ  2012ملُىن دوالز وأكص ى كُمت طىت  346.1بــ  2010

 أطاطا في الؼاكت) غاش البىجان، غاش بسوبان، غاش ػبُعي مظاٌ(.

ثم جأحي ول مً ؤلامازاث، طىزٍا ولبىان بيظب مخلازبت خُث شيلذ الصادزاث ئلى ول مً 

% مً ئحمالي صادزاث الجصائس ئلى اإلاىؼلت 1.43ؤلامازاث وطىزٍا هفع اليظبت بدىالي 

 الٌ فترة الدزاطت.% باليظبت ئلى لبىان خ1.17و
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دٌو بشيل زئِس ي في ئػاز  3مً خالٌ الخدلُل الظابم وظخيخج أن الجصائس جصدز ئلى 

دولت كظى باإلاىؼلت، وهي جىوع ،  18مىؼلت الخجازة الحسة اللسبُت الىبري مً أصل 

اإلاغسب ومصس هـسا لللسب الجغسافي الري ًىلىع ئًجابا كلى ولفت الىلل وطهىلت 

م.في خين ج بلى صادزاث الجصائس ئلى بلع دٌو اإلاىؼلت ملدومت أو شبه ملدومت ) الدظٍى

ً، الُمً..(، زغم ئمخالن الجصائس ميزة وظبُت في اللدًد مً اإلاىخجاث ، وهرا  كؼس، البدٍس

ًدٌ كلى أن ئشالت الحىاحص الجمسهُت وغير الجمسهُت لِع وافُا لخىمُت الخبادٌ الخجازي 

هخاحُت للجصائس مم بلع دٌو اإلاىؼلت مً حهت،  ومددودًت البُني، فالدشابه في الهُاول ؤلا 

)..ً ، 11اللدزة الخىافظُت للجصائس ملازهت ببلع دٌو اإلاىؼلت ) كؼس، ؤلامازاث ، البدٍس

س الخىافظُت اللالمي  138مً أصل  87وواهذ الجصائس كد ئخخلذ اإلاسجبت  دولت خظب جلٍس

ت ئججاه مً حهت أخسي ًىلىع طلبا كلى جى12 2017-2016لظىت  مُت الصادزاث الجصائٍس

 دٌو اإلاىؼلت.
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                            2015-2002: أهم الشركاء الحجاريين مً دول املىطقة باليسبة للىاردات الجسائرية للفترة 6جدول رقم 

                                                  (            )الىحدة:مليىن دوالر

 

   ،ٍس ؤلاكخصادي اللسبي الىخد، أكداد مخخلفت.اإلاصدز: حاملت الدٌو اللسبُت،صىدوق الىلد اللسبي، الخلس 

 اإلاخىطؽ:خظاباث شخصُت ئكخمادا كلى ملؼُاث الجدٌو هفظه.

ممىوي الجصائس مً دٌو اإلاىؼلت خالٌ الفترة  6أن أهم   4هالخف مً خالٌ الجدٌو زكم  

 هم كلى الخىالي: مصس، الظلىدًت، جىوع، ؤلامازاث، اإلاغسب وألازدن . 2009-2015

 ألازدن اإلاغسب ؤلامازاث جىوع الظلىدًت مصس اثالظىى 

 % اللُمت % اللُمت % اللُمت % اللُمت % اللُمت % اللُمت 

2009 536.0 35.12 156.8 10.28 324.4 21.26 86.5 5.67 114.8 7.52 116.5 7.63 

2010 306.0 19.30 278.7 17.58 354.1 22.34 198.1 12.49 126.0 7.95 129.5 8.17 

2011 443.5 18.36 443.9 18.37 428.8 17.75 343.1 14.20 240.2 9.94 150.9 6.25 

2012 361.8 16.67 441.4 20.34 391.8 18.05 245.0 11.29 266.9 12.30 147.4 6.79 

2013 461.9 14.16 577.0 17.69 463.6 14.21 805.6 24.69 206.1 6.32 165.1 5.06 

2014 618.8 16.89 653.6 17.84 497.2 13.57 912.5 24.91 241.5 6.59 142.7 3.90 

2015 552.4 22.5 687.6 28.02 291.2 11.87 295.3 12.04 223.0 9.09 92.6 3.78 

 5.94 142.01 8.53 202.64 15.04 412.3 17.00 393.01 18.59 462.71 20.43 468.62 اإلاخىطؽ
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ملُىن دوالز  468.62لغ مخىطؽ وازداث الجصائس مً مصس خالٌ فترة الدزاطت ب مصر: .1

ت مً دٌو اإلاىؼلت  وكد سجلذ أكلى وظبت  20.43أي ما وظبخه  % مً ئحمالي الىازداث الجصائٍس

%، 16.89بــ  2014، وأدوى وظبت سجلذ في طىت 2009%  طىت 35.12مً للىازداث مً مصس بــ 

 طا في الخظس الجافت، كصير الفىاهه، ألُاف الىداض والىخب.وجخمثل هره الىازداث أطا

: جدخل الظلىدًت اإلاسهص الثاوي مً خُث هفاذ مىخجاتها ئلى الجصائس بلد السعىدًة .2

ادة مظخمسة ئبخداء مً طىت ؤلاهظمام فلد بلغ  مصس، خُث كسفذ الىازداث مً الظلىدًت ٍش

%مً ئحمالي الىازداث  18.59ىال وظبت ملُىن دوالز مش 462.71مخىطؽ وازداث الجصائس منها 

ت مً دٌو اإلاىؼلت خالٌ فترة الدزاطت  اإلاىؼلت. وكد سجلذ أكلى وظبت  2015-2009الجصائٍس

بــ  2009، وأدوى وظبت سجلذ في طىت 2015%  طىت 28.02مً للىازداث مً الظلىدًت  بــ 

ت.% ، وجخمثل هره الىازداث أطاطا في اإلاىاد البالطدُىُت ، ال10.28  خظس وألادٍو

بلغ مخىطؽ وازداث الجصائس مً جىوع خالٌ  جىوع باإلاسجبت الثالثت خُث جأحيثىوس:  .3

ت مً دوٌ  17ملُىن دوالز أي ما وظبخه  393.01فترة الدزاطت  % مً ئحمالي الىازداث الجصائٍس

، وأدوى وظبت 2010%  طىت 22.34اإلاىؼلت  وكد سجلذ أكلى وظبت مً للىازداث مً جىوع بــ 

 %، وجمثلذ هره الىازداث أطاطا في ؤلاطمىذ وأحصاء البىاء.11.87بــ  2015جلذ في طىت س

ملُىن  412.3بلغ مخىطؽ وازداث الجصائس مً ؤلامازاث خالٌ فترة الدزاطت إلامارت:  .4

ت مً دٌو اإلاىؼلت  وكد سجلذ أكلى 15.04دوالز أي ما وظبخه  % مً ئحمالي الىازداث الجصائٍس

بــ  2009، وأدوى وظبت سجلذ في طىت 2014%  طىت 24.91مً ؤلامازاث بــ  وظبت مً للىازداث

ت وألُاف ألاإلاىُىم.5.67  %، وئشخملذ هره الىازداث أطاض فُاإلاىاد البالطدُىُت وألادٍو

ً الخامع والظادض كلى الخىالي خُث سجل  ثم ًأحي ول مً اإلاغسب وألازدن في اإلاسهٍص

ت مً دٌو اإلاىؼلت خالٌ فترة الدزاطت ولم % مً ئحمالي الى  8.53اإلاغسب وظبت  ازداث الجصائٍس

.في خين بلغذ وظبت وازداث الجصائس مً 2012% وذلً طىت  12.30جخلدي في أخظً أخىالها 

 % خالٌ فترة الدزاطت .5.94ألازدن 
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-2009% خالٌ الفترة  14.47أما الىازداث مً باقي دٌو اإلاىؼلت لم جخلدي في اإلاخىطؽ وظبت

ت في ئػاز اإلاىؼلت جمثلذ في ، وم201513  4ىه وظخيخج أن أهم ألاطىاق اللسبُت للىازداث الجصائٍس

دٌو بشيل زئِس ي وهي:مصس، الظلىدًت، جىوع وؤلامازاث، في جىحد دٌو أكظاء أخسي باإلاىؼلت 

ال حظخىزد الجصائس منها أو وازداتها منها بيظب كلُلت حدا مثل )اللساق، الُمً، مىزٍخاهُا( خالٌ 

الفترة.وهىا هىىه ئلى أن اللائمت الظلبُت التي جبىتها الجصائس والتي جدخىي كلى كائمت هفع 

مىخىج( للب دوزا  1000اإلاىخىحاث اإلاظخثىاة مً اإلاصاًا الجمسهُت في ئػاز اإلاىؼلت )أهثر مً 

دٌو بشيل زئِس ي، وكدم ئمخالن  4أطاطُا في ئهدصاز ممىوي الجصائس مً دٌو اإلاىؼلت في 

ت اللدزة الخىافظُت في مىاحهت اإلاىخجاث اإلاماثلت مً بلع دٌو  اللدًد مً اإلاىخجاث الجصائٍس

 اإلاىؼلت.

ئن ئطخفادة الجصائس مً ؤلاهظمام ئلى مىؼلت مسهىن بمدي كدزة الجصائس كلى ئطخغالٌ 

لُت.  ئمياهُاتها اإلاخاخت، خُث جخميز بمصاًا وظبُت خاصت في الصىاكاث الخدٍى

جارة الخارجية الجسائرية في ظل مىطقة الحجارة الحرة العربية الححدًات التي ثىاجه الح

 الكبري:

جىاحه مىؼلت الخجازة الحسة اللسبُت الىبري اللدًد مً الللباث التي جدٌى دون الىصٌى ئلى 

 ألاهداف اإلاإمىلت مً ئوشائها وجدد مً فاكلُتها ومً أهمها :

في ئػاز  خصادي وؤلاحخماعيئن ؤلاطخثىاءاث التي مىدها اإلاجلع ؤلاكإلاسحثىاءات: -

مىؼلت الخجازة الحسة اللسبُت الىبري، والتي جخص الظلم اإلادظىز ئطخيرادها أو 

جداولها ألطباب دًيُت أو صحُت، أو أمىُت، أو بُئُت والظلم التي جم ئطثىاؤها مً 

جي للسطىم الجمسهُت وذلً بصفت مإكخت مساكاة للـسوف  الخخفُع الخدٍز

تي جلدمذ بؼلب ؤلاطثىاء، أثسث طلبا كلى جىمُت الخبادٌ الخجازي ؤلاكخصادًت للدٌو ال
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البُني اللسبي خُث دفلذ بدٌو أخسي جؼبُلا إلابدأ اإلالاملت باإلاثل بؼلب اللدًد مً 

 .14ؤلاطخثىاءاث

د مً   مىخىج كىد ؤلاهظمام ئلى اإلاىؼلت  1000وبدوزها كامذ الجصائس باكداد كائمت طلبُت ألٍش

إلاىخىج اإلادلي، وججدز ؤلاشازة ئلى أن اإلاساحلت ألاخيرة لللائمت الظلبُت وذلً مً أحل خماًت ا

 1644مىخىج ال ٌظخفُد مً اإلاصاًا الجمسهُت ملابل  1352ئشخملذ كلى  2013وذلً في أهخىبس 

 .201215مىخىج في طىت 

جفصُلُت للظلم  16ئن كدم الخىصل ئلى كىاكد ميشأغياب قىاعد امليشأ الحفصيلية: -

خفم كليها مً كبل الدٌو اللسبُت ًمثل أخد أهم الللباث التي جلف في اللسبُت، واإلا

ص وجىمُت الخبادٌ الخجازي اللسبي البُني ، خُث جدبم اإلاىؼلت ختى آلان كىاكد  وحه حلٍص

ميشأ كامت جلخط ي أن الظللت جىدظب صفت اإلايشأ ئذا واهذ جيخج داخل الدولت أو 

افت داخل الدولت وجىخفع هره اليظبت % هلُمت مظ40جدلم كلى ألاكل وظبت الـــ 

، وهرا ما ًىلىع طلبا كلى جىافظُت الظلم 17% في خالت الصىاكاث الخجمُلُت20ئلى 

اإلادلُت أمام الظلم ألاحىبُت الىازدة ئلى ألاطىاق اللسبُت والتي حظخفُد مً ؤلاكفاءاث 

 الجمسهُت.

خل في ئجفاكُاث ئن ملـم الدٌو ألاكظاء باإلاىؼلت جدالشراكة ألاورومحىسطية:  -

ت أو شساهت مم دٌو أخسي طىاء ئجفاكُاث ثىائُت أو مخلددة وهرا ما ٌلمل كلى   ججاٍز

ت البُيُت اللسبُت ،ومً أهمها الشساهت ألاوزومخىطؼُت، التي  ئطلاف اإلابادالث الخجاٍز

س بين ؤلاجداد ألاوزوبي مً حهت و الدٌو اإلاخىطؼُت بُما فيها اللسبُت مً  تهدف ئلى جدٍس

ت أخسي وهرا ما ٌشيل جددًا للدٌو اإلاخىطؼُت اللسبُت التي ججد هفظها بين حه

جؼبُم ئلتزماتها طمً هره ؤلاجفاكُت وبين ػمىخاتها الخياملُت فُما بُنها خاصت طمً 
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مىؼلت الخجازة الحسة اللسبُت الىبري والتي حلخبر أولى الخؼىاث الجادة مً أحل جيامل 

 .18كسبي شامل

الهُمىت ألاوزوبُت كلى هُيل ججازتها الخازحُت  س فهي ألاخسي حلاوي مً وفُما ًخص الجصائ 

ت بُنها وبين دٌو اإلاىؼلت، خاصت وأن أوزوبا أكسب حغسافُا  كلى خظاب اإلابادالث الخجاٍز

ملازهت بأغلب الدٌو اللسبُت ألاكظاء في اإلاىؼلت وجسبؼهما كالكاث جخميز بلمم ؤلاكخماد 

،ئذ حشير ئخصائُاث اإلاسهص الىػني لإلكالم آلالي 19دًً اإلاخابدٌ وكىجه في ول اإلاُا

أن  ملـم مبادالث الجصائس جخم مم ؤلاجداد ألاوزوزبي بيظبت 20وؤلاخصائُاث للجمازن 

 .2015% صازداث خالٌ طىت 68.28% وازداث و49.21

ٌ  جخفاوث - د الري ألامس الاكخصادي، الىمى دزحاث خُث مً اللسبُت الدو احظاق  مً ًٍص

ٌ  بين اإلالِشت مظخىٍاث نبي الهىة  هى الخيامل مً أهثر اإلاظخفُد أن خُث اللسبُت الدو

 .21اإلاسجفم الاكخصادي الىمى ملدٌ الدٌو ذاث

وحلخبر هره الخددًاث كلى طبُل اإلاثاٌ ال للحصس ألهه جىحد اللدًد مً الخددًاث التي جىاحهها 

بين الدٌو اللسبُت مً أحل مىؼلت الخجازة الحسة اللسبُت الىبري ، فخدلُم الخجازة فُما 

صها ال ًخدلم فلؽ مً خالٌ ئشالت السطىم الجمسهُت، ولىً ًخؼلب ئجخاذ اللدًد مً  حلٍص

ؤلاحساءاث )خاصت ئكادة الخلُُم الجمسوي كلى كىاكد اإلايشأ الخفصُلُت للظلم اللسبُت(، وللل 

ة الحسة اللسبُت مىطىق ؤلاطخثىاءاث الظللُت ٌشيل الللبت السئِظُت إلوشاء مىؼلت الخجاز 

 .22الىبري 
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 : مً أهم الىخائج التي جىصل ئليها البدث هيهحائج البحث: 

أن ئهظمام الجصائس ئلى مىؼلت الخجازة الحسة اللسبُت الىبري وان له أثس طلُف كلى  -

 حجم الخبادٌ الخجازي مم دٌو اإلاىؼلت.

ت ئلى دٌو اإلاىؼلت بملدالث همى مىخفظت، - ادة الصادزاث الجصائٍس خُث جظاكفذ  ٍش

 .%175.17بـــ  بمسة واخدة ملازهت بالفترة التي طبلذ ؤلاهظمام

  أهم الظلم اإلاصدزة ئلى دٌو اإلاىؼلت هي -

 الجصائس مً دٌو اإلاىؼلت. أهم شبائًجىوع، اإلاغسب ومصس حلخبر ول مً  -

ت مً دٌو اإلاىؼلت هي ألاخسي بملدالث همى مىخفظت، وكد  - شبادة الىازداث الجصائٍس

 .%292.40بــ  ملازهت بالفترة الظابلت لإلهظمامجين مس جظاكفذ 

 مً أهم ممىوي الجصائس مً دٌو اإلاىؼلت.مصس، الظلىدًت، جىوع وؤلامازاث حلخبر ول  -

 أهم الظلم اإلاظخىزدة مً دٌو اإلاىؼلت جمثلذ في  -

ئهظمام الجصائس للمىؼلت خلم أطىاق حدًدة لها جمثبذ في ول مً الظلىدًت ؤلامازاث  -

)طىت  2009ظبت الىازداث بشيل ملحىؾ مً هره الدٌو ئبخداء مً طىت خُث شادث و

 ؤلاهظمام(.

كسف اإلايزان الخجازي الجصائسي مم دٌو اإلاىؼلت جربرباث بلد ؤلاهظمام ما بين عجص  -

 وفائع.

 ثباث وظبت الخجازة بين الجصائس ودٌو اإلاىؼلت ملازهت بالخجازة الخازحُت اليلُت للجصائس. -

ئلى مىؼلت الخجازة الحسة اللسبُت الىبري وان له أثس طلُف كلى حجم  أن ئهظمام الجصائس 

ادة في حجم الصادزاث والىازداث مً  الخبادٌ الخجازي مم دٌو اإلاىؼلت، وكلى السغم مً الٍص
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دٌو اإلاىؼلت ئال أن اإلايزان الخجازي شهد جربربا ما بين جدلُم الفائع والعجص خالٌ الفترة 

(2009-2015.) 

هدصاز الخبادٌ الخجازي بشيل زئِس ي مم كدد كلُل مً دٌو اإلاىؼلت ) جىوع، ئطافت ئلى ئ

 ؤلامازاث، مصس ، اإلاغسب،الظلىدًت(. 

 (:سبل جعسيس الحبادل الحجاري بين الجسائر ودول املىطقةالحىصيات )

ئن ئهظمام الجصائس ئلى مىؼلت الخجازة الحسة اللسبُت الىبري وان له أثس طلُف كلى حجم 

طىىاث مً ؤلاهظمام ئليها،  8فللى السغم مً مسوز أهثر مً  لخجازي مم دٌو اإلاىؼلت،الخبادٌ ا

وكلى السغم مً وحىد كدة ملىماث وكىامل مً شأنها السفم مً حجم الخبادٌ الخجازي البُني ) 

واللسب الجغسافي، وخدة اللغت، حشابه اللاداث والخلالُد..( ئال أن حجم الخبادٌ الخجازي البُني 

% في أخظً أخىاله بلد ؤلاهظمام ولرلً ًيبغي اللمل كلى جرلُل 6جاوش وظبت لم ًخ

والتي  الصلىباث واإلالىكاث التي جلف في وحه ذلً ، ومً أحل ذلً طىلدم الخىصُاث الخالُت

ت بين الجصائس ودٌو اإلاىؼلت ص وجىمُت اإلابادالث الخجاٍز  :مً شأنها حلٍص

م ؤلاكخصاد - م ؤلاطدثماز، الشساهت لإلطخفادة  يطسوزة جبني ئطتراجُجُت الخىَى كً ػٍس

 مً هلل الخىىىلىحُا والخبراث لىخمىً مً بىاء كاكدة ئكخصادًت مخِىت.

السفم مً جىافظُت الظلم مً خُث الجىدة والظلس، و خاصت باليظبت للظلم التي  -

 جمخلً فيها ميزة وظبُت.

 .وشٍادة كدزتها الخىافظُت ثحصجُم الصادزا -

تجخفُف ؤلاحساءاث ؤلا  - ت في اللملُاث الخصدًٍس  .داٍز

ًاللمل كلى مىذ  - ين. الدظهُالث الجمسهُت لفائدة اإلاصدٍز  الجصائٍس
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 الدظهُالث في مساكبت الصسف واللمالث مً كبل بىً الجصائس.مىذ  -

ت مم الدٌو اللسبُت. -  اللمل كلى ججاوع وجلازب الظُاطاث ؤلاكخصادًت والخجاٍز

 ت، والدخٌى في شساهت مم مإطظاث وػىُت.حرب ؤلاطدثمازث اللسبُحظهُل ئحساءاث  -

ين  - ً الجصائٍس ادة اإلالسفت الخجازبت واللاهىهُت للمىخجين واإلاصدٍز طسوزة اللمل كلى ٍش

 لىصىص ؤلاجفاكُت.

طسوزة اللُام بدزاطاث كُاطُت مخخصصت خٌى اإلاخغيراث التي جإثس في حجم الخبادٌ  -

 الخجازي بين الجصائس ودٌو اإلاىؼلت.
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