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  مدخل للعولمة.  :المحاضرة األولى 

  :مقدمة -1

 االقتصاد علم يف الدارسون حوهلا واختالف  اآلراء بشأا  وتتعدد واسعا جدال تثري  العوملة ظاهره إن-

 االشرتاكي املعسكر زوال مع العوملة مصطلح عن احلديث زاد  وقد واالجتماع ، والثقافة والسياسة

 للعامل جديد نظام على املصطلح هذا ويدل الرأمسايل للمعسكر كقائل  العامل بقياده أمريكا وانفراد

 للتجارة حترير من ذلك عن يرتتب وما الدول بني اجلغرافية واحلدود الفواصل وإلغاء دجمه إىل يهدف

  املال.  رؤوس ةحرك على للقيود إلغاء

  : تعريف العولمة  -2

 تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل العامل كله، ويقال عومل الشيء أي جعله :1لغويالعوملة تعين ا

 هذا األساس فإا تتجاوز البعد االقتصادي لتشمل مجيع مظاهر احلياة األخرى،  عامليا ،وعلى

  السياسية والثقافية أيضا. 

  علمنا يف الشائعة املفاهيم احد أصبح  العوملة مفهوم أن ،ورغم األوجه متعددة ظاهره هي العوملة إن-

 بعض ذكر وميكن التحليل وجهات  تغري بسبب هلا تعريف حتديد على يتفقوا مل العلماء أن ،إال الراهن

: التعاريف  

  املكان  فوحده ة، االجتماعي العالقات  يف واحلدود املسافات  زوال من نوعا تتطلب عمليه ة العومل *

.العامل يف  البشر بني االجتماعية العالقات  يف متزايدا دورا تلعب  

وبعضهم يرتمجها بالكونية، وبعضهم  )Globalization (لفظة العوملة هي ترمجة للمصطلح اإلجنليزي* 

، إال إنه يف اآلونة األخرية أشتهر بني الباحثني مصطلح العوملة   ةيبالشموليرتمجه بالكوكبة، وبعضهم 

وأصبح هو أكثر الرتمجات شيوعاً بني أهل الساسة واالقتصاد واإلعالم . وحتليل الكلمة باملعىن  

  .  كسابه الصبغة العاملية وتوسيع دائرته ليشمل العامل كلهاللغوي يعين تعميم الشيء وإ

 

"، مذكرة نيل شهادة ماجستري يف العلوم اقتصادية ختصص حتليل اقتصادي  العولمة و أثرها على القطاع الصناعي الجزائرييعقوبن صليحة " - 1
  . 03، ص2009جامعة اجلزائر ، سنة 
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 إن العوملة ظاهرة متعددة األوجه ، ورغـم أن مفهـوم العوملـة أصـبح أحـد املفـاهيم الـشائعة فـي* 

  : عاملنا الراهن ، إالّ أن الفقهاء مل يتفقوا على حتديد تعريف هلا ، حيث يرى روجيه جارودي بأـا 

 التـي تـسمح بـافرتاس املستـضعفني بذريعـة الالإنسانيةنظـامّ  ميكــن األقويـاء مـن فـرض الـدكتاتوريات 

  . التبادل احلر وحرية السوق

 : صــريورة رأســمالية تارخييــة يتحــول فيهــا خــط اإلنتــاج2ويعــرف بــول ســويزي العوملــة بأــا  

 املبادلـة والتوزيـع والتـسويق والتجـارة الـى دائـرة عوملـة االنتـاج الرأسـمايل الرأمسايل من دائرة عوملـة

 مع عوملة رأس املال اإلنتاجي وقوى وعالقات اإلنتاج الرأمسالية ، مما يؤدي إلخضاع العامل كله إلـى

 دة نظـام التبـادلالنظام الرأمسايل حتت قيادة وهيمنة وتوجيه القوى الرأمسالية العاملية واملركزية وسـيا

  .الشامل واملتميز ، لصاحل االقتصاديات الرأمسالية املتقدمة

و سياسية و  ة ن العوملة ليست جمرد ظاهرة اقتصادية فحسب، بل إّ ا ظاهرة حتمل أبعادا ثقافيا    

الغربية، بل أّ ا قد انبثقت عن  ن ا لعوملة ليست جمرد مسخ تولدت عن اإلمربياليةأّ إيديولوجية. كما 

العامل. رمبا هذا ما جيعل العوملة أكثر تعقيدا   الكوبيني من خمتلف أرجاء مصادر عدة للثقافة و الفعل 

حتفيز املفكرين و القراء مجيعا على التفكري يف هذه الظاهرة و  رة و خالفية، و هذا األمر يلزمنا بضرو 

  .3حيثياا بعمق أكرب

  واخلصخصة ( اخلوصصة) ركةواالم والشمولية الكونية منها للعوملة ةمرادف طلحات مص عده وردت 

 يف كتب  من كل  مفهومها حول اختلف اليت العوملة تعريف  جيب البداية يف ولكن املسمات  من وغريها

  اا على (Globalization)  العوملة وعرف  (International)العاملية  بني فرق من فمنهم ،اال هذا

 احلدود إلزالة مسعى  هي او عاملي ليصبح وطين  خاص تصميم  او ،العاملي  املستوى على الشيء وضع

  السيادة  تفرضها قيود بدون السلع و واالموال االفكار بني التبادل ةحبري للسماح الدول بني ما واملوانع

  4القومية واخلصوصية  الوطنية

 

  .64) ص 2011(سنة  86" جملة اإلدارة و االقتصاد ، العدد  العولمة االقتصادية و تأثيرها على الدول العربيةد/ أمحد عبد العزيز و أخرون " - 2
العدد 02)"، جملة احلكمة للدراسات الرتبوية و النفسية ن الد العولمة و التعليم (مؤهالت المعلم في عصر العولمة حيدرة فتيحة "  - 3

  .61) ، ص 2014(04
  .10، ص  2009"، عامل الكتاب احلديث دارة العولمة و أنواعهانعيم إبراهيم الظاهر "إ- 4
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  العولمة: أبعاد -3

  :ابعاد العوملة يف الشكل التايل ميكن تلخيص 

  : ابعاد العولمة 01شكل 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جملــة احلقيقة للعلوم االجتماعية  ،"   العولمة بين الرفض المطلق و االستسالم التام "د/دنيا بقال ، شهات امحد : املصدر 

 . 181)، ص2019(   04العدد  18، الد واإلنسانية 

 

 ابعاد العولمة  

 السياسية االقتصادية  الثقافية  اللغوية 

السيطرة على  النظام الليبرالي 

األسواق العالمية 

 ويمثلها

 البنك الدولي  

صندوق النقد 

 الدولي  

لمنظمة العالمية ا

 للتجارة 

حوار 

الحضارات و  

 الديانات

سيطرة اللغة 

اإلنجليزية على 

 ومحاولةالعالم  

طمس اللغات 

 االخرى
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    : العولمة السياسية -1

دف العوملة السياسية اىل القضاء على احلدود اجلغرافية بني الدول ،و ربط اتمعات مبصاحل 

الوطين احمللي .مع بروز   اقتصادية و ثقافية تتعدى الدول و تتجاوز سيطرا التقليدية على جماهلا

  يف التحكم يف سياسات الدولة. الشركات العمالقة 

 :5 تنقسم املظاهر السياسية للعوملة إىل اجتاهني 

 السياسي للعوملة هو جانب احلرية الدميقراطية، وهو جانب دفعت من اجلانب:األول يرى أصحابه أن  

 أجله الشعوب باختالفها مثن غايل من دماء أبنائها، وأن الدميقراطية مل تعد جمرد شعارات زائفة ميكن

 إرجاء تطبيقها، أو ميكن تزوير إرادة الشعوب فيها، وما العوملة إال تيار يدخلنا إىل عامل جديد عامل

  .ز مساحته احلدود اإلقليمية لدول العاملتتجاو 

  :أما االجتاه الثاين فريى أصحابه أن مظاهر العوملة السياسية تتمثل يف

 تراجع مبدأ السيادة الوطنية للدول ويظهر ذلك جليا يف التوسع يف إبرام االتفاقيات الدولية-

 الرتاجع، أن تزايدت إمكانيةواليت تتضمن أحكاما ملزمة لعموم الدول، وقد كان من نتائج هذا 

 التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى العتبارات إنسانية، أو حلماية حقوق األقليات

 .التدخل بدعوى مقاومة اإلرهاب الدويل العرقية أو الدينية أو

 .تراجع قوة الدولة القومية وتضاؤل دورها، حلساب الشركات متعددة اجلنسيات -

 قليمية واالجتاه حنو التكتالت واالندماج بني الدول، باإلضافة إىل حرية اندثار احلدود اإل-

 انتقال األفراد من منطقة إىل أخرى دون قيود، وال ريب أن مسألة االستقالل السياسي

 واجلغرايف مل تعد حتظى بتلك القدسية اليت كانت حتظى ا سابقا، وأخذت التكتالت اإلقليمية

 القومية، حىت أن أهم مظاهر السيادة الوطنية وهي العملة مل تعدحتل حمل السلطة السياسية 

  بتلك األمهية.

  

 

  .21"، مرجع سابق الذكر  ص أثرها على القطاع الصناعي الجزائريالعولمة و يعقوبن صليحة "  - 5
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  : الثقافةعولمة -2

لة الفوارق اختلفة واز الشعوب امل نياولة االندماج والتقارب الثقايف بحمة الثقافية فتعرف بأا لعوملا      

يمنة ثقافة االقوى على هكة, دف اىل ها يف ثقافة واحدة ذات خصائص مشرتً جمود الثقافية بينها

فهي مزيج  ،ية واحدة ها بثقافة عاملجمثقافة االخر وتالشيها ود الثقافات الضعيفة من خالل تذويب

ناك من عرفها هو   ةمتكافئ ريبطريقة غ هاالتصال الثقايف واالجتماعي ولكن من الثقافات النامجة عن

 نيية القومية الوطنية من خالل االستالب والتهجو من القيم يقوم على خرق اهل بأا نسق موحد

  .6ذه اتمعات هداخل  هالفكر االمريكي وخصوصيت زئتها وسريانجتويات الثقافية و بة اهلحمار و 

 يف ظل الثورة  الثقافية، خاصة تتعدد وختتلف وسائل العوملة الثقافية يف عملية متريرها لنماذجها *       

  : 7التكنولوجية املنتشرة على املستوى العاملي، وعليه تتمثل وسائل العوملة الثقافية يف اآليت

 وسائل اإلعالم على اختالفها، من قنوات تلفزيونية وفضائية وصحف وجمالت واهلاتف وشبكة  -

 .دعى إىل تأسس النظام اإلعالمي الدويل اجلديد االنرتنت، ما

 .تكنولوجيا املعلومات أو املعرفة واليت متثل قوة الدفع للعوملة الثقافية -

 .موسيقى وأفالم وسينما الفنية: منالوسائل  -

  .استخدام اللغات األجنبية كالفرنسية واالجنليزية اللغوية: انتشار األدوات  -

  :للغةعولمة ا-3

 بني لغات العامل وجاءت بفكرة اللغة بال حدود، فاحنصرت اجلغرافيةلقد كسرت العوملة احلدود 

ا هل متار الّلغة اليت يستعخي، وأصبح مبقدور أي إنسان أن التعبري و التبليغمهمة اللغة يف حدود 

املستجدات  تيعاب سا ث درجات نضجها وقدراا على ي الّلغات، من حنيعلى املفاضلة ب  باالعتماد

، ومدى طاقاا على االستجابة للحاجات ريبها من إمكانات للّتعير فوفة، وما يتيم العلميو املفاه
 

6
) ، 2018( 01العدد 08الد جملة الرتاث أبعاد العولمة الثقافية على الهوية العربية في عصر األحادية القطبية" ،  املعتصم باهللا أمحد اخلاليلة "- 

  .252ص 
"جملة العلوم القانونية و   -التحديات وسبل المواجهة -الثقافية الجزائرية في زمن العولمة الثقافية الهوية صديقة الفتين ، أ/ حنان مالكي " - 7

 .1204) ص 2021( 01العدد 12السياسية، الد 
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، فإننا نّتجه مباشرة إىل  اللغويةعن العوملة  احلديثنتناول  عندما ا. نية الناطقيااملتجددة حل التعبريية

اليت أصبحت دد   اإلجنليزيةاللغة  هيمنةتعين  األمريكية الثّقافة  هيمنة ، فمن املؤكد أناإلجنليزيةالّلغة 

يف   ةمهيمن  عامليةجعل لغة األمم املتحضرة لغة  عمليةهي  اللغويةفالعوملة .  باالنقراض كثريةلغات  

ا، وطمس بعضها  يهف ريوالتأثة لغات العامل يبق ميش طيااالعامل، وتضم يف  اة يفيخمتلف نواحي احل

  . 8ةيوالثقاف ةيطة احلضار يمن اخلر 

  سوف يتم شرحها يف احملاضرات املقبلة.  : االقتصاديةالعولمة -4

  

 

 .1092ص:  ، 02 :العدد35: الد1حوليات جامعة اجلزائر" المفردات العربية في ظل العولمة" هامل مسية - 8
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 ة: العولمة االقتصاديةنية و الثالثالمحاضرة الثا

 :العولمة االقتصادية تعريف -1

بأا تعين حترر العالقات    (Economic Globalization) االقتصادية ميكن تعريف العوملة   

السياسات واملؤسسات القومية واالتفاقيات املنظمة هلا خبضوعها  االقتصادية القائمة بني الدول من 

التلقائي لقوى جديده افرزا التطورات التقنية واالقتصادية، تعيد تشكيلها وتنظيمها وتنشيطها بشكل 

 .1ةواحد ةطبيعي على مستوى العامل بأكمله كوحد

فيه العوائق امام حركه السلع كما ميكن تعريفه على انه نظام جتاري عاملي مفتوح، تزول    

واخلدمات والعوامل اخلاصة منها راس املال، عرب احلدود الدولية وتغدو فيه التجارة الدولية احلرة  

زايد يف اسواق السلع واملتعددة االطراف هي القاعدة فتنتهي بذلك اىل تكامل اقتصادي عاملي مت

ية اىل نظام اقتصادي عاملي تفرض فيه  س املال، وتتحول فيه قوى السوق العاملواخلدمات و رأ

بني  نسجاماالشركات املتعددة اجلنسيات واملنظمات العاملية مثل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ا

 . 2مجيع االقطار مهما كانت مواقعها وتفصيالا

تبادل االعتماد االقتصادي امل "زيادةعلى اا  االقتصادية العوملةيعرف صندوق النقد الدويل 

بني الدول مع تنوع وتكامل املعامالت اليت تتم عرب احلدود، كما اا تصف العمليات اليت من خالهلا  

  لألفراداجزاء العامل اىل نتائج مهمه  أحداليت حتدث يف  واألنشطةتؤدي القرارات واالحداث 

 تعريفه على مبدا ومن الواقع ان صندوق النقد الدويل يركز يف "اجزاء العامل بقيةواتمعات يف 

 .االعتماد املتبادل بني الدول الذي يعترب االساس واحملرك للنشاط االقتصادي

 

 –  03’ جملة اقتصاديات مشال افريقيا العدد   -نظرة شمولية –’العولمة و اثارها االقتصادية على المصارف عبد املنعم حممد الطيب محد النيل  /د 1

  .10ص 

  
  .131ص  –جملة البديل االقتصادي العدد السادس  ’العولمة االقتصادية و مؤشرات قياسها،خالد عيجويل  /د  2



15 

 

 العوملةارض الواقع من أكثر اكتماال وحتققا على هي  االقتصادية العوملةالبد ان نشري اىل ان  -

معومل ثقافيا او سياسيا بسبب اا  مما هو  أكثر، ويبدو العامل اليوم معومل اقتصاديا السياسيةاو  الثقافية

  .اجلنسيات  متعددةوشركات  دولية و توجهها مؤسسات و منظمات دوليةتستنبذ على اتفاقيات 

  :1االقتصادية العولمةهداف أ -2

دف اىل حتقيق جمموعه من االهداف ميكن تلخيصها يف  فأا  االقتصادية العوملة يحسب مؤيد 

 :التاليةالنقاط 

للدول  اجلزئيةبني الشعوب وااء التوجهات  العازلةواحلواجز  الفاصلةاحلدود  ةوازالتفكيك  �

  ة مفتوحةسوق عاملي بأنشاءاالنعزال القومي مما يسمح   والقضاء على حالة ،واالقتصاد احمللي

صغريه   قرية، حيث يصبح العامل املعمورةلكل املؤسسات والشركات واالفراد يف خمتلف احناء 

 .  هلا  املكونةف والتوافق بني االطراف التئو من االيسودها ج

بناء هياكل إنتاجية مثلى إلنتاج السلع وتقدمي اخلدمات، وصناعة األفكار هي مستوى  �

احلجم االقتصادي الكبري الذي يأخذ يف معطياته السوق العاملي اجلديد والذي يفرض على 

 :ن ألنه حيققاألطراف املختلفة االعرتاف به على انه االفضل واالحس 

 .األكثر إشباعا الحتياجام األكثر توافقا مع متطلبام •

 . األكثر استجابة واالسرع إتاحة واألوسع اختيارا •

 . األيسر من حيث احليازة ومن حيث االنتفاع •

 :اعطاء الفرصة الكاملة لإلبداع والتطور للوصول اىل �

 

1
  92-91ص  11" جملة االقتصاد و املنامجنت العدد موقع الدول العربية ضمن العولمة االقتصاديةمجيلة اجلوزي " /د  
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   ةمتكررة وجديدسلع  •

 نظم تسويق عالية الكفاءة  •

النقود اإللكرتونية، اليت تضمن تغطية النشاط االقتصادي،  مثلأدوات متويلية مبتكرة ومشتقة  •

 اج الدائم واملستمر. وحتقيق اإلنعاش والرو 

 . الوصول إىل رابطة إنسانية شاملة تعتمد على الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان �

 .1لي والعامليإن العوملة يئ الفرص للنمو االقتصادي على املستويني احمل �

 .إن العوملة تزيد من حجم التجارة العاملية وتنعش االقتصاد العاملي �

 .  إن العوملة تقرب االجتاهات العاملية حنو حترير أسواق التجارة ورأس املال �

إن العوملة حتل املشاكل اإلنسانية املشرتكة اليت ال ميكن أي دولة مبفردها مثل أسلحة الدمار  �

 .  ملخدرات وقضايا البيئة الشامل وانتشار ا

  

  

  

  

 

 

  .66 -االقتصاد، العدد السادس و الثمانون ص" جملة اإلدارة و "العولمة االقتصادية و تأثيرها على الدول العربيةأمحد عبد العزيز و اخرون  /د  1



17 

 

 

 

 

 

 

 

: 04المحاضرة 

خصائص العولمة  

  االقتصادية
 

 



18 

 

  : خصائص العولمة االقتصادية04المحاضرة 

    1تتصف العوملة االقتصادية مبجموعة من اخلصائص ميكن تلخيصها

 :آليات السوق والسعي الكتساب القدرات التنافسية سيادة   -1

حيث يالحظ أن أهم ما مييز العوملة هي سيادة آليات السوق واقرتاا بالدميقراطية بدال من   

واجلودة الشاملة واكتساب القدرات التنافسية  االمثليةالشمولية واختاذ القرارات يف إطار من التنافسية و 

االتصاالت واملواصالت واملعلومات وتعميق تلك  التكنولوجية و ثورة من خالل االستفادة بالثورة 

القدرات املمثلة يف اإلنتاج بأقل تكلفة ممكنة وبأحسن جودة ممكنة وبأعلى إنتاجية والبيع بسعر 

تنافسي على أن يتم كل ذلك باقل وقت ممكن، حيث أصبح الزمن احد القدرات التنافسية اهلامة اليت  

د التعامل يف ظل العوملة. حيث أن العامل حتول إىل قرية صغرية متنافسة األطراف  جيب اكتساا عن

حيث    ،يتفق مع اجتاه اإلنتاج او عامليه اإلنتاج وعامليه األسواقلويتغري فيه منط تقسيم العمل الدويل 

أصبح كل جزء من السلع املختلفة ينتج يف أماكن خمتلفة من العامل وأصبحت قرارات اإلنتاج 

 .الستثمار تتخذ من منظور عاملي اعتبارات الرشادة االقتصادية يف ما يتعلق بالتكلفة والعائدوا

 :تزايد االتجاه نحو االعتماد االقتصادي المتبادل -2 

ويعمق هذا االجتاه حنو اعتماد املتبادل ما أسفرت عنه حتوالت عقد التسعينيات من  

ية انتقال رؤوس األموال الدولية مع وجود الثورة التكنولوجية  اتفاقيات حترير التجارة العاملية وتزايد حر 

بني الدول والقارات مع ما يعنيه ذلك   املسافات  واملعلوماتية حيث يتم يف ظل العوملة إسقاط حاجز

من تزايد احتماالت وامكانيات التأثري والتأثر املتبادلني وإجياد نوع جديد من تقسيم العمل الدويل 

الذي يتم مبقتضاه توزيع العملية اإلنتاجية وخباصة الصناعية بني أكثر من دولة حبيث يتم تصنيع  

 .احدمكونات أي منتج ائي يف أكثر من مكان و 

 

  .26: ص  2008، الدار اجلامعية للنشر "منظماتها، شركاتها، تداعياتها –العولمة االقتصادية  "عبد املطلب عبد احلميد 1
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وتشري هذه االجتاهات إىل تغري موازين القوى االقتصادية و تطرح معايري جديدة هلذه القوة  

طراف   التسعينات يف إطار اجتاه كل اتلخصت يف السعي إىل اكتساب امليزة التنافسية لألمم يف

لقوة والقدرة االقتصادية هي املوارد  لالتنافسية، وبالتايل مل تعد الركيزة األساسية  اىل العاملياالقتصاد 

بل أصبحت الركيزة األساسية يف ذلك امتالك امليزة أو القدرة التنافسية يف جمال التبادل   الطبيعية

جتاه حنو  السعر وهو ما عمق اال التجاري الدويل و اليت تدور حوله التكلفة و اجلودة و اإلنتاجية و 

 .االعتماد املتبادل

وينطوي مفهوم االعتماد املتبادل على معىن تعاظم التشابك بني األطراف املتاجرة. ويؤدي     

و أخرى من البالد، فإن  بني كل بلد واخر او بني جمموعة   هذا التشابك اىل خلق عالقة يف اجتاهني

أحدمها تابعا    ى اآلخر وبالتايل يكونالتبعية االقتصادية تنطوي على تأثري أحد الطرفني عل   كانت

واآلخر متبوعا، فإن االعتماد االقتصادي املتبادل يعين وجود تأثري من كل من الطرفني على اآلخر 

 .يف نفس الوقت  تبوعا يكون كالمها تابعا وم

ر  وقد ترتب على زيادة درجة االعتماد االقتصادي املتبادل كأحد اخلصائص املميزة للعوملة ظهور آثا 

 :عديدة لعل من أمهها

زيادة درجة التعرض للصدمات االقتصادية الوافدة من اخلارج نظرا الرتفاع كبري يف نسبة   ) 1

 .االقتصاد املعتمد يف رخائه أو كساده على ما حيدث يف العامل اخلارجي

سرعة انتقال الصدمات االقتصادية اجيابية كانت او سلبية من ركن إىل آخر من األركان  ) 2

 .العاملي االقتصاد

تزايد أمهية التجارة الدولية كعامل حمدد من عوامل النمو يف البالد املختلفة حيث أصبحت  ) 3

 .صادرات حمرك النمو بعد زيادة درجة االعتماد املتبادل
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العوائق  ضزيادة درجة التنافسية يف االقتصاد العاملي زيادة كبرية وينتج ذلك عن ازالة أو ختفي ) 4

واملالية وقيام أسواق عاملية يف السلع واخلدمات املختلفة تتصارع فيها  أمام التدفقات السلعية 

 البالد املختلفة

 :وجود أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي -3

حيث تتسم العوملة بوجود أمناط جديدة من تقسيم العمل الدويل، وقد ظهر ذلك واضحا يف     

طبيعة املنتج الصناعي حيث مل يعد يف إمكان دولة واحدة مهما كانت قدرا الذاتية أن تستقل 

رات، مبفردها هلذا املنتج وامنا اصبح من الشائع اليوم أن جند العديد من املنتجات الصناعية مثل السيا

واألجهزة الكهربائية وغريها يتم جتميع مكوناا يف أكثر من دولة حبيث تقوم كل واحدة منها  

 .بالتخصص يف صنعاء أحد املكونات فقط

اىل حدود  بإضافةويرجع ذلك إىل تعاظم دور الشركات متعددة اجلنسيات يف ظل العوملة 

ظهرت أمناط جديدة لتقسيم العمل مل تكن الثورة التكنولوجية واملعلوماتية واالتصاالت. ومن هنا 

معروفة، ومن أهم ظهورها تقسيم العمل بني البالد املختلفة يف نفس السلعة وأصبح من املألوف بل  

الغالب بالنسبة لعدد كبري من السلع االستهالكية املعمرة واآلالت واملعدات ان تظهر نفس السلعة يف 

، وهذا ما يعرف بتقسيم العمل داخل الصناعة واحدة. بل  قائمة الصادرات والواردات يف نفس البلد

الواحدة بني عدد من البالد حبيث يتخصص كل بلد يف  ح من املألوف أن يتجزأ انتاج السلعةاصب

 منواحدة وقد أصبح هذا النوع ما يعرف بتقسيم العمل داخل السلعة الجزء أو أكثر منها، وهذا 

   البلدان الصناعية والنامية. التخصص من أهم مظاهر تقسيم العمل بني

عتبارات الرشادة  ارات تتخذ من منظور عاملي ووفقا ال وبالتايل أصبحت قرارات اإلنتاج واالستثم

يتعلق بالتكلفة والعائد، بل واصبح من ممكن أمام الكثري من الدول النامية فرصه   االقتصادية يف ما

جات حيث تتيح األمناط اجلديدة لتقسيم العمل الدويل و الخرتاق السوق العاملية يف الكثري من املنت
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ية  لتلك الدول اكتساب مزايا تنافسية يف دائرة واسعة من السلع يف الصناعات الكهربائية واإللكرتون

  .واهلندسية والكيماوية ولعل جتربة النمور اآلسيوي يف جنوب شرق آسيا شاهد على ذلك 

  تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات -4

هي    Transnational Corporation وجتدر االشارة اىل ان الشركات متعددة اجلنسيات 

 تعترب يف كل معانيها هي أحد  أيضا الشركات عابرة القوميات واخريا هي شركات عاملية النشاط واليت

السمات األساسية للعوملة، فهي تؤثر بقوة على االقتصاد العاملي، من خالل ما يصاحب نشاطها يف  

شكل استثمارات مباشرة من نقل التكنولوجيا واخلربات التسويقية واإلدارية وتأكيد ظاهرة العوملة يف  

 .والتسويقية واإلدارية كافة املستويات اإلنتاجية واملالية والتكنولوجية

ائلة تلعب دور العائد يف اهلاإلمكانات التمويلية  ويضاف اىل ذلك ان تلك الشركات العمالقة ذات  

الثورة التكنولوجية اليت نقلت الفن االنتاجي اىل ان يصبح فن انتاجيا كثيف املعرفة، وبالتايل فهي من 

 .وبالتحديد العوملة االقتصاديةهذا املنظور تعمق االجتاه حنو العوملة 

ويالحظ ان هناك العديد من املؤشرات االخرى الدالة على تعاظم دور الشركات املتعددة اجلنسيات   

  :العاملية النشاط يف تشكيل وتكوين العاملية. ومن أمهها

شركة متعددة اجلنسيات يف العامل  500اكرب 1996يف يوليو يشري التقرير الذي نشرته جملة فورشن . 1

الناتج احمللي االمجايل العاملي، وتستحوذ الشركات  من %45تصل اىل حوايل  إيراداا ان امجايل 

% من حجم التجارة الدولية، ومعظم االستثمار 40املتعددة اجلنسيات يف جمموعها على حوايل 

 .يف التمويل الدويل مؤخرا دوراب األجنيب املباشر يف احناء العامل وذلك تلع
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%من مبيعات العامل تتم من خالل الشركات متعددة اجلنسيات وهو يوضح مركزها   80أن حوايل  . 2

 شركة متعددة اجلنسيات وحدها يرتاوح ما بني 600يف التسويق الدويل، وان انتاج اكرب 
�

�
،
�

�
  

  .املضافة املولودة من إنتاج السلع عامليا ةالقيم

كذلك االصول السائلة من ذهب واالحتياطات النقدية الدولية املتوفرة لدى شركات متعددة  . 3

اجلنسيات حوايل ضعفي احتياطي الدويل منها، ويدل هذا املؤشر على مقدار حتكم هذه الشركات  

 .يف السياسة النقدية الدولية واستقرار النقد العاملي

الثورة التكنولوجية يف   يف ائد الذي تلعبه الشركات متعددة اجلنسيات قيضاف إىل ذلك الدور ال    . 4

نسبة كبرية من االكتشافات التكنولوجية اليت يرجع معظمها جلهود البحث والتطوير مسؤولة على 

 .اليت قامت ا هذه الشركات 

ر املتعاظم للشركات متعددة اجلنسيات ولعل من الواضح أن هذه املؤشرات وغريها توضح متاما الدو  

 .يف العوملة

 :ديناميكية مفهوم العولمة -5

الديناميكية هو احتمال تبدل موازين القوى االقتصادية القائمة حاليا واملستقبلية   تعينويف هذه احلالة  

األخرية تسعى وأن التنافسية تواجه اجلميع مبا يف ذلك الواليات املتحدة االمريكية، حيث ان هذه 

اىل اكتساب القدرات التنافسية لكي تستطيع التنافس مع باقي االطراف االخرى   بكل جهد

  .  ، وبالتايل البقاء يف الريادة)، روسيا، اإلحتاد األورويبالصني(مثل 

واليت ميكن تلخيصها يف النقاط   تزايد دور المنظمات االقتصادية العالمية في إدارة العولمة -6

 :التالية
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 .صندوق النقد الدويل املسؤول عن إدارة النظام النقدي للعوملة •

 .النظام املايل للعوملةالبنك الدويل وتوابعه املسؤول عن إدارة  •

 .املنظمة العاملية للتجارة املسؤولة عن إدارة النظام التجاري للعوملة •

 النقدية السياسةالوطنية في مجال  السيادةتقليص درجة السيادة الدولية القومية وإضعاف  -7

 .والمالية

 :لعوملة االقتصادية يف الشكل التايلوميكن أن جنمل خصائص ا 
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  خصائص العولمة االقتصادية 02شكل

 

الدار   -"شركاتها تداعياتها –منظماتها –العولمة االقتصادية املصدر: عبد املطلب عبد احلميد "

  .37ص   2008 -اجلامعية للنشر

 

العولمة

تزايد ا�تجاه نحو 
ا�عتماد 

ا�قتصادي 
المتبادل

وجود أنماط جديدة 
في تقييم العمل 

الدولي

تعاظم دور 
الشركات متعددة 

الجنسيات

تزايد دور 
المنظمات 
ا�قتصادية 

العالمية في إدارة 
العولمة

تقليص درجة 
سياده الدوله 

القوميه واضعاف 
السياده الوطنيه في 

مجال السياسة 
النقدية والمالية

سيادة آليات السوق 
�كتساب  والسعي

ةالقدرات التنافسي

ديناميكية مفھوم 
العولمة 
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 المحاضرة 

: والسادسة  الخامسة

أنواع العولمة  

  االقتصادية
 

 

 

 



26 

 

  االقتصادية: أنواع العولمة والسادسة المحاضرة الخامسة

 :استنادا على احملاضرات السابقة ميكن التمييز بني نوعني من العوملة االقتصادية

  :العولمة المالية -1

 :تعريف العولمة المالية-1-1

تعترب العوملة املالية هي الناتج األساسي لعمليات التحرير املايل والتحول اىل ما يسمى باإلنتاج    

تكامل وترابط األسواق املالية احمللية بالعامل اخلارجي من خالل إلغاء القيود على  مما أدى إىل يلاملا

 .حركة رؤوس األموال، ومن مث أصبحت تتدفق عرب احلدود لتصب يف اسواق املال العاملية

أا ذلك الرتابط والتشابك شبه الكامل لألنظمة  1كما ميكن تعريف العوملة املالية على   

ة ملختلف الدول والذي بدا بتجسيد اكثر مع تطبيق اجراءات التحرير املايل، ورفع  النقدية واملالي

-1979(احلواجز على حركة رأس املال يف الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا خالل الفرتة 

،مث بعد ذلك يف باقي الدول الصناعية الرئيسية االخرى، اضافة اىل تطبيق أسعار الصرف  )1982

 .ويل الديون العمومية اىل اوراق ماليهاملرنة وحت

: ناتج قيام عالقة وطيدة بني العوملة والنظام املايل، من خالل 2كما ميكن تعريف العوملة بأا 

وتزايد تكامل وارتباط    على األسواق الدولية  القيام بعمليات التحرير املايل واالجتاه حنو االنفتاح

اخلارجي من خالل القاء القيود على حركة رؤوس األموال بكل  أسواق رؤوس األموال احمللية بالعامل

  انواعها واخذها بالتدفق على احلدود لتصب يف األسواق العاملية اليت تكون شبكة متعددة بني الدول.

 

1
  -ختصص التنمية –مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية  ؛أطروحة  "العولمة المالية و دورها في تكريس االزمات الماليةنادية العقون "  

  49جامعة باتنة ص 

  
) ص 2019( 09" جملة االقتصاد الصناعي الة العولمة المالية "كسب انتقال عدوى االزمات المالية الى البورصات –نور الدين دالل  /د  2

243   
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من خالل ما سبق ميكن استنتاج أن العوملة املالية هي النمو اهلائل يف حجم ونوعية املعامالت املالية  

خيرتق كل أشكال احلواجز اجلغرافية والقيود التنظيمية حبيث تصبح املعامالت املالية تتم يف إطار  اليت 

  .سوق مايل عاملي موحد يضمن احلصول على العوائد يف أقل املخاطر

 : 1أسباب العولمة المالية-1-2

بدأت تتبلور عن ما يزيد  تضافرت عدة عوامل يف توفري املناخ املالئم لتطور ومنو العوملة املالية واليت  

 :عن ربع قرن وكان أمهها 

 :تنامي الرأسمالية المالية �

لقد كان للنمو اهلائل الذي حققه الرأمسال املستثمر يف األصول املالية دورا أساسيا يف إعطاء قوة 

ف  معدالت الربح اليت حيققها الرأمسال يف أصول مالية تزيد بعدة أضعا فأصبحتالدفع للعوملة املالية، 

عن معدالت الربح اليت حتققها قطاعات اإلنتاج احلقيقي، واصبحت الرأمسالية ذات طابع ربيعي  

 .تتغذى على توظيف الرأمسال ال على استثماره

على الصعيد العاملي لعب الرأمسال املستثمر يف األصول املالية دورا مؤثرا ملا يقدمه من موارد مالية  

ناطق، ال سيما بعد االخنفاض امللحوظ الذي حدث يف حجم  بشروطه اخلاصة ملختلف البلدان وامل

تقدمة واملنظمات الدولية، ولقد اليت كانت تقدم من طرف الدول امل واحلكومية الرمسيةالتدفقات املالية 

ت املعامالت املالية منوا ملحوظا ، فقد قفزت حجم التدفقات املالية على املستوى العاملي من  من

  10أي خالل   1992مليار دوالر سنة   5000اىل حوايل   1982مليار دوالر سنة   1230

مرات، متجاوزا بكثري حجم النمو احملقق يف   04سنوات تضاعف حجم التدفقات املالية حوايل 

ية، فعلى سبيل املثال، فإن احتياجات التجارة الدولية من عملية الصرف األجنيب ال متثل التجارة الدول

 

- 258-) ص 2015( 02، عدد 03" جملة مقاربات: جملة العولمة المالية و النظام المصرفي: اثار و التجليات مراد؛ بلخري عمر " د/ دلة 1

259.  
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باملئة من إمجايل عملية صرف األجنيب اليت تتم على املستوى العاملي، وهو األمر الذي يعين  03سوى 

 .أن حركة رؤوس األموال غدت مستقلة عن حركة التجارة الدولية وآلياا ودورا اخلاصة

 :األسواق الوطنية عن استيعاب الفوائض المالية جزع �

ادى عدم قدرة بعض االسواق الوطنية على استيعاب األحجام الضخمة من املدخرات    

معدالت و عن فرص استثمار أفضل  ا أسواق خارجية حبث إىل الفوائضاجتاه هذه  إىل املاليةوالفوائض 

املالية اجتهت حنو تسوية العجز يف ميزان   ئضربح اعلى، وجتدر االشاره هنا ان معظم هذه الفوا

 .املدفوعات لكثري من الدول املتقدمة، وخاصة الواليات املتحدة األمريكية

 :ظهور االبتكارات المالية الجديدة �

العوملة املالية بدخول عدد هائل من االدوات اجلديدة فإىل جانب األدوات املالية التقليدية    ارتبطت 

املتداولة يف األسواق املالية أصبح هناك العديد من االدوات االستثمارية منها:  )األسهم والسندات (

من قيمة األصول  العقود اليت تشتق قيمتها على اا   1املالية   و اليت ميكن تعريفها   املشتقات 

املعنية(أي األصول اليت متثل موضوع العقد و اليت تتنوع ما بني: أسهم, سندات, سلع وعمالت 

أجنبية...اخل ) و تسمح املشتقات للمستثمر بتحقيق مكاسب أو خسائر اعتمادا أداء األصل 

هي عبارة   و .اخل.موضوع العقد ومن أمهها: عقود اخليار ,العقود املستقبلية , عقود املبادالت ....

عن عقود مالية تتعلق ببنود خارج امليزانية وحتدد قيمتها بقيمة واحدة أو أكثر من املوجودات أو 

  املؤشرات األساسية املرتبطة ا. 

املشتقات املالية هي أدوات مالية يتم اشتقاقها من أصل نقدي و ميكن شراءها و بيعها و تداوهلا  -   

يعتمد تسعري و أداء املشتقات املالية مثل   أية أصول مالية أخرى. بطريقة مماثلة لألسهم أو 

املستقبليات، اخليارات و املقايضات بشكل كبري على األصل حمل التعاقد .تتم املتاجرة باملشتقات 

 

1
، عدد خاص باليوم العلمي  " ، دفاتر بوادكس أثر االبداعات المالية على النمو و توازن األسواقرمضاين حممد ، بن محو عصمت حممد "  - 

  .62).ص 2014جوان  25االبداع حتدي رئيسي لعوملة املؤسسات ( 
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وذلك يف السوق الغري  راملالية يف األسواق املنظمة (البورصة) أو مباشرة عرب اهلاتف أو الكمبيوت

  د مالية تتعلق ببنود خارج امليزانية. منظمة، وهي عقو 

 

المشتقات المالية فيما يلي : يمكن تلخيص خصائص      

.تتم تسويتها في تاريخ مستقبلي  هي عبارة عن عقود -  

(مثل عقود ال تتطلب استثمارات مبدئية أو تتطلب مبلغ مبدئي صغير مقارنة بقيمة العقد-

 الخيار)

تتوقف قيمتها على قيمة األصل أو المؤشر(أي تشتق قيمتها من قيمة األصل أو المؤشر   -

   محل التعاقد , لهذا سميت بالمشتقات ).

  : و تشمل جمموعة من األنواع و هي  

  :المستقبلية /العقود اآلجلة و 1-

العقود اليت يلتزم فيها البائع أن يسلم املشرتي "ميكن تعريف العقود اآلجلة على أا     

  ."السلعة يف تاريخ الحق ،بسعر يتفق عليه وقت التعاقد

كما ميكن تعريفها على أا تلك العقود اليت تعطي ملشرتيها احلق يف شراء أو بيع قدر معني من        

  أو عيين ،بسعر حمدد مسبقا ،وحبيث يتم التسليم يف تاريخ الحق.  أصل مايل،

كما ميكن تعريفها على أا اتفاق بني طرفني لشراء أو بيع أصل مايل أو عيين يف وقت الحق         

و بسعر حمدد مسبقا1. فهي عبارة عن عقود و مشتقات بسيطة تربم بني طرفني (البائع و املشرتي)  

 

1
" ،امللتقى الدويل حول االزمات املالية و التعامل بالمشتقات المالية كأحد عوامل ظهور االزمات المالية الحديثةبوعافية مسري ،فريد مصطفى "- 

  .08، ص2009االقتصادية الدولية و احلوكمة العاملية 
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ميز  حيتمل حصول أي منهما على مكاسب أو خسائر نتيجة التغريات يف املركز املرتبط بالعقود و تت

 باخلصائص التالية  1: 

هذا يعين اتصاف طريف العقد (البائع و املشرتي) حبرية التصرف يف ما خيص حتديد  لمرونةا-

 شروط و بنود العقد.

فحدوث إحدى طريف هذه الثنائية يتحدد من خالل إمكانية الربح و الخسارة فإمكانية -

التعاقد وسعر التنفيذ الذي مت تضمينه يف العقد  العالقة بني السعر السوقي الفعلي لألصل حمل 

 من خالل االتفاق بن الطرفني.

بني  حتقيق قيمة العقد األجل يف اية تاريخ صالحية العقد (ال توجد نقود يتم حتويلها -

  قبل انتهاء صالحية العقد). الطرفني

اآلجلة حيث أن االختالف  تعترب امتدادا و تطورا طبيعيا للعقود  املستقبلية فهي أما العقود     

منطية (أي متشاة يف عدد الوحدات يف العقد الواحد وتواريخ  2العقد املستقبلي كون بنودالوحيد 

  تداوهلا يف البورصة.   إمكانيةالتسليم و جودة األصل...اخل) ما يتيح 

ريخ التسليم،  كما ميكن تعريف العقود املستقبلية على أا عقود قانونية تتضمن نوع السلعة، تا    

األسعار، اخلصائص النوعية ،و التفاعالت األخرى ذات العالقة. أو هي التزام تعاقدي منطي إما لبيع 

  أو لشراء موجود معني بسعر حمدد وبتاريخ معني يف املستقبل.

كما مت تعريف العقود املستقبلية على أا عقود تعطي حلامليها احلق يف شراء أو بيع كمية من أصل  

قد تكون سلعة أو ورقة مالية بسعر حمدد مسبق ،على أن يتم التسليم و التسليم يف وقت الحق  معني

  يف املستقبل.

 

1
  .339ص  07"، جملة الباحث ،العدد استراتيجيات إدارة المخاطر في المعامالت الماليةبلعزوز بن علي" - 

  
امللتقى الدويل حول االزمة املالية و االقتصادية الدولية " ، زماتمخاطر المشتقات المالية و مساهمتها في خلق االسحنون حممد، حمسن مسرية "- 2

  . 03، ص2009و احلوكمة العاملية 
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  :ميكن تلخيص أوجه االختالف بني العقود اآلجلة و املستقبلية يف اجلدول التايل 

  أوجه االختالف بين العقود اآلجلة و العقود المستقبلية .  :1الجدول

  العقود اآلجلة  العقود املستقبلية

  *عقود غري شخصية

*عقود منطية موحدة من حيث قيمتها و تواريخ  

  التسليم .

  *تتيح وجود سوق ثانوي. 

  *جيد املضاربون فرصة لتحقيق األرباح.

حتركات  *يتم االحتفاظ وامش متحركة لتعكس 

  األسعار.

*ميكن تسوية العقد يف أي وقت قبل تاريخ  

  االستحقاق.

*يتحقق الربح أو اخلسارة يوميا عند ارتفاع أو  

  اخنفاض األسعار.

  

  *عقود شخصية

*عقود غري منطية حتد شروطها باتفاق و تراضي  

  الطرفني.

  *عدم وجود سوق ثانوي هلا. 

  * ال جيد فيها املضاربون مكان هلم. 

  امش مرة واحدة يوم توقيع العقد.* حيدد ه

  

  *تتم تسوية العقد يف تاريخ االستحقاق.

  

  *يتحقق الربح أو اخلسارة يوم التسليم.

  

  . .108، ص  2015،دار األيام لنشر و التوزيع، "األسواق المالية و الفشل المالي"حيدر عباس عبد اهللا الجنابي :المصدر 

  : عقود الخيارات  /3-2

،مث توسع التعامل ا لتشمل العقارات و  1630أت عقود اخليارات أوال يف السلع يف سنة بد   

معامالت األوراق املالية يف األسواق خارج البورصة ،حيث مث التعامل بعقود اخليارات يف األسهم يف  

كانت هناك سوق اخليارات   1860،ويف سنة 1820سوق لندن لألوراق املالية يف بداية سنة 

راق املالية يف أمريكا و كانت تلك العقود غري منطية و بالتايل مل تكن هلا قابلية التداول يف السوق  األو 

  الثانوي. 
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حيث أنشأ سوق   1973ظهرت أول سوق منظمة للخيارات يف أمريكا يف مدينة شيكاغو سنة     

أدوات مالية،   متخصصة للخيارات صممت فيها عقود منطية مكن من تداوهلا و التعامل ا بوصفها

مث أنتشر التعامل ذا النوع من العقود يف داخل الواليات املتحدة حيث وصلت عقود اخليارات اىل 

  أكثر من مليون عقد يومي.     

كن تعريف عقد اخليار على أنه عقد ميثل حق للمشرتي (وليس إلزاما)يف بيع أو شراء شيء  مي      

فرتة زمنية معينة، ويلزم بائعه ببيع أو شراء ذلك الشيء بالسعر معني (سعر التعاقد أو املمارسة )خالل 

املتفق عليه خالل تلك الفرتة الزمنية ،مقابل مبلغ حمدد يدفعه مشرتي العقد يسمى عالوة الصفقة 

و يعرف عالوة الصفقة الشرطية على أنه تعويض متفق عليه يدفع للبائع (بائع عقد   الشرطية.

املشرتي (دافع مثن اخليار)مقابل متتعه حق شراء (إن كان خيار الشراء) أو   اخليار)يف البورصة من قبل 

حق بيع (إن كان خيار بيع) أوراق مالية خالل فرتة زمنية حمددة . و هذا املبلغ غري مرجع سواء نفذ 

  املشرتي حقه، أو مل ينفذه. 

      كما ميكن تعريف عقد االختيار على انه عقد بني طرفني 1(مشرتي و حمرر) يعطي للمشرتي 

احلق يف أن يشرتي أو يبيع إىل احملرر عدد من وحدات أصل حقيقي أو مادي بسعر يتفق عليه حلظة 

إبرام العقد على أن يتم التنفيذ يف تاريخ الحق يطلق عليه تاريخ التنفيذ أو تاريخ انتهاء صالحية  

يف مقابل تعويض  يدفعه  العقد ,و للمشرتي حق يف عدم التنفيذ إذا كان يف غري صاحله وذلك 

للمحرر يعرف باسم املكافئة أو العالوة عند بداية التعاقد غري قابل للرد وال ميثل جزئ من قيمة  

 الصفقة.

 

 

 

1
" امللتقى الدويل حول االزمات املالية و  المنتجات المالية المشتقة : أدوات مستحدثة لتغطية المخاطر أم لصناعتها؟بن رجم حممد مخيسي " -

  .07، ص2009االقتصادية الدولية و احلوكمة العاملية 
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: و تتمثل مفاهيم عقود اخليار يف اجلدول التايل     

مفاهيم عقود الخيار  :2جدول ال  

بشراء األصل هو الطرف الذي يستفيد من احلق الذي يتيح له العقد 

 (إن كان خيار الشراء) أو حق بيع (إن كان خيار بيع). 

مشرتي أو حامل عقد -1

 اخليار

هو الطرف الذي يقع عليه االلتزام بتنفيذ العملية موضوع العقد يف 

 حالة طلب املشرتي التنفيذ للعقد.

بائع أو حمرر عقد اخليار-2  

السعر احملدد سلفا لتنفيذ عقد اخليار  و هو سعر املمارسة أو التنفيذ -3   

هو ما يدفعه املشرتي حلق اخليار للبائع مقابل الشراء.و غالبا ما حتدد  

 بنسبة مؤوية من مبلغ العقد.

العالوة أو املكافأة  -4  

هو سعر األصل حمل التعاقد يف السوق يف تاريخ تنفيذ العقد أو يف 

فرتة العقد.أخر يوم يف   

السعر السوقي -5  

تاريخ التنفيذ -6 هو التاريخ الذي يقوم فيه مشرتي العقد بتنفيذ االتفاق.   

تاريخ االنتهاء -7 و هو أخر يوم متفق عليه لصالح تنفيذ العقد.  

الملتقى  "أدوات مستخدمة لتغطية المخاطر أم لصناعتها؟  :المنتجات المالية المشتقة  " بن رجم محمد خميس : لمصدرا

  21- 20العلمي الدولي حول األزمات المالية و االقتصادية الدولية و الحوكمة العالمية ، جامعة فرحات عباس سطيف ،

. 2009أكتوبر   

:تنقسم عقود اخليار من حيث صالحية ممارسة احلق اىل -   

حلامله احلق يف التنفيذ يف أي وقت أثناء مدة اخليار (ابتداء من تاريخ  يعطي   :*الخيار األمريكي  

يوم االستحقاق). ي إبرام العقد حىت تاريخ انتهاء مدة اخليار أ  
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يعطي حلامله احلق يف التنفيذ يف أي وقت أثناء مدة اخليار بل يقتصر حقه    ال :* الخيار األوربي   

وم االستحقاق). يف التنفيذ يوم احملدد النتهاء العقد (ي  

 

كما ميكن تنقسم عقود اخليار من حيث طبيعة و شروط العقد إىل نوعني:-   

مينح فيه الطرف األول و هو حمرر العقد أو البائع للطرف   هو عقد بني طرفني:*خيار الشراء    

يخ  األخر و هو املشرتي احلق يف االختيار بني شراء األصل حمل التعاقد أو عدم شراءه و ذلك يف تار 

مستقبلي حمدد و بسعر حيدد مسبقا يف العقد،و مقابل ذلك حيصل على مبلغ  من املشرتي مقابل 

 منحه هذا احلق يسمى بالعالوة أو سعر اخليار. 

مينح فيه الطرف األول و هو حمرر العقد أو املشرتي للطرف   هو عقد بني طرفني: :*خيار البيع     

االختيار بني بيع األصل حمل التعاقد أو عدم بيعه و ذلك يف تاريخ  احلق يف و هو البائع  األخر

و مقابل ذلك سوف يدفع البائع قيمة من املال مقابل  مستقبلي حمدد و بسعر حيدد مسبقا يف العقد.

 منحه هذا احلق يسمى بالعالوة أو سعر اخليار. 

/عقود المبادالت أو المقايضات:3-3  

عندما طور جتار اجلملة مبادالت  1970ن عقود املبادالت إىل سنة  يعود إنشاء هذا النوع م        

هي التزام  األجنبيةالعملة من اجل جتنب الرقابة الربيطانية على حركة رؤوس األموال والعمالت 

تعاقدي يتضمن مبادلة نوع معني من التدفق النقدي أو موجود معني مقابل تدفق نقدي أو موجود 

،مبوجب شروط تنفيذ معينة يتفق عليها عند التعاقد ،أو هي أتفاق بني طرفني أو أكثر ملبادلة   أخر

التزامات دين أو أكثر، أو تبادل الفوائد املتحققة على أصول مالية (موجودات) بطريقة يستفيد منها  

  مجيع أطراف العقد.  
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عني من األصول املالية أو العينية يف  كما ميكن تعريفه على انه اتفاق بني طرفني على تبادل قدر م     

، و ميكن تقسيمه اىل   احلاضر على إن يتم التبادل العكسي لألصل يف  تاريخ الحق حمدد مسبقا

  :  1نوعني

عقود مبادالت أسعار الصرف : -     

تتضمن عملية مبادلة بني عملتني معنيتني يف شراء إحدامها و بيع األخرى على أساس السعر    

و يف نفس الوقت يتم إعادة بيع األوىل و شراء الثانية  مبوجب سعر املبادلة  ( السعر ، الفوري

األجل ) لذي يتم حتديده وفق الفرق القائم بني أسعار الفائدة السائدة حينئذ على اإليداع و  

 اإلقراض لكل من العملتني.

عقود مبادالت أسعار الفائدة:   -  

دف إىل تقليل من املخاطر النامجة عن تقلبات أسعار الفائدة وذلك خالل تقدمي مدفوعات        

دف التحوط من املخاطر ارتفاع أو اخنفاض   قرضه هو بدال منالفائدة على قرض الطرف األخر 

 أسعار الفائدة . 

  : ا نذكر من أمههاهلذا النوع من العقود جمموعة من املزاي

  تعترب أداة إلدارة املخاطر و التحوط. -

  منخفضة التكاليف.  -

  تتمتع مبرونة عالية . -

  :وميكن تلخيص مزايا و سلبيات عقود املبادالت يف اجلدول التايل

  

 

 

  .09مرجع سابق صالمنتجات المالية المشتقة : أدوات مستحدثة لتغطية المخاطر أم لصناعتها؟ بن رجم حممد مخيسي " - 1
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  مزايا و سلبيات عقود المبادالت  : 03جدول 

  العيوب  املزايا 

  *حتقيق هيكل اقرتاض بالكلفة املرغوبة

*متكن املقرتضني من الدخول إىل مصادر متويل 

  جديدة. 

*استعماهلا يف التحوط من خماطر تقلب أسعار 

  الفائدة و أسعار صرف العمالت األجنبية. 

*مرونتها الكبرية و إمكانية تصميمها حسب   

  رغبات املتعاملني.

* ال تتطلب دفع العالوات أو اهلوامش يف أغلب 

  أنواعها.

  سوق املنظمة.*ال ختضع لرقابة ال

  *يصعب إلغاؤها أو تسييلها يف أغلب األحيان. 

  *وجود خماطر ائتمانية كبرية.

  *صعوبة قياس املخاطر النامجة عنها . 

*اتصافها بالغموض و التعقد يف بعض األحيان  

  هذا ما جيعل صعوبة فهمها من طرف املتعاملني.

  .116، ص  2015،دار األيام لنشر و التوزيع، "األسواق المالية و الفشل المالي"عباس عبد اهللا الجنابي  حيدر:المصدر 

  

إبداع و ابتكار كان وليد احلاجة إىل التغطية من املخاطر   املالية هو من املالحظ إن املشتقات   

مع  استثمارية جديدة  النامجة عن تقلبات السريعة يف أسواق رأس املال و كذلك حماولة إتاحة فرص

( أسهم, سندات, سلع وعمالت أجنبية...اخل ) يف تواريخ   بأسعار األصولاعتبارها كأداة للتنبؤ 

 مستقبلية.

 :مها1ولقد ظهرت هذه األدوات حتت تأثري عاملني مهمني 

صرف العمالت وأسعار  حنو تعومي أسعار   االضطرابات اليت سادت األسواق املالية بعد االجتاه . 1

الفائدة، و تكمن أمهية هذه األدوات يف احلماية من خماطر التقلبات اليت حتدث على مستوى 

 

  . 261" مرجع سابق صاثار و التجلياتالعولمة المالية و النظام المصرفي: دلة مراد؛ بلخري عمر " /- 1
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أسعار صرف العمالت وأسعار الفائدة، مع مرور الوقت أصبحت املخاطر نفسها سلعة تتداول يف  

 .األسواق

منها اىل  احلديثةسات وخاصة بني املؤسسات املالية، أدت إىل جلوء هذه املؤس الشديدة املنافسة . 2

 .استعمال هذه االدوات من اجل جتزئة املخاطر وحتسني السيولة

 :التقدم التكنولوجي �

لقد ساهم التقدم التكنولوجي يف جمال االتصاالت واملعلومات مسامهه فعاله يف دمج وتكامل 

ة والزمانية بني خمتلف  األسواق املالية على املستوى العاملي، حيث مت التغلب على احلواجز املكاني

السلكية والالسلكية، ولقد ساعد كثريا هذا التقدم   األسواق الوطنية، واخنفضت تكلفة االتصاالت 

التكنولوجي يف ترابط األسواق وكذلك القدرة على متابعة األسعار يف خمتلف األسواق املالية الختاذ  

 .قرارات املناسبة بالبيع والشراء

 :والدولي التحرير المالي المحلي �

- 1980يف بريطانيا،   1979لقد أقدمت العديد من الدول على إلغاء الرقابة على الصرف منذ 

 .وغري املقيمنيللمقيمني  يف اليابان وبداية التسعينيات يف فرنسا، وهذا بالنسبة 1985

  :1أسس العولمة المالية و مظاهرها 1-3

اىل االستناد اىل   سنلجأ اسسها معرفهو حملاوله   املالية العوملةتفسري  قصد: العولمة المالية أسس-1

  تتمثل فيما يلي:  اليت و Les trois Dالدالالت الثالث او   بقاعدةما يسمى 

او جتديد كل القوانني والتنظيمات اليت   بإلغاء: وهو أن تقوم البلدان  تغيير القوانين والتنظيمات -ا

وإدخال سلسلة كاملة من األدوات املالية اجلديدة   كانت تقيد عمل املؤسسات واألسواق املالية،

 

1
  .244ص  ،"مرجع سابق الذكر العولمة المالية النتقال عدوى االزمات المالية الى البورصات" د/ نوردين دالل  
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إلدارة خمتلف التذبذبات احلاصلة يف معدالت الفائدة ومعدالت الصرف، واملتمثلة يف املشتقات املالية  

 ، إىل جانب حترير خمتلف املعامالت يف أسواق الصرف.)اخليارات، والعقود املستقبلية(

: وهو ما يسمح للمتعاملني االقتصاديني الذين هم حباجة إىل  دور الوساطة في التمويل تقليص-ب

صرفية، مبعىن االنتقال التمويل اىل اللجوء مباشرة إىل األسواق املالية بدال من اللجوء اىل القروض امل

ل األسواق  غري مباشر من خالل الوساطة املالية واملصرفية إىل التمويل املباشر من خال من التمويل

ضمن    مكانتها  املالية إلجراء خمتلف عمليات التوظيف واالقرتاض. غري أن ذلك مل يفقد البنوك

  املؤسسات املالية وأمهيتها يف متويل االقتصاد.

  الفصل بين مختلف أقسام أسواق رأس المال: عدم-ج

ال العمل للمؤسسات املالية داخليا، من خالل فتح جم واإلدارية  القانونيةوهو يعين رفع وإلغاء احلواجز 

تبادل العمالت  (، وأسواق الصرف )األسواق النقدية، أسواق رأس املال(يف كل اقسام السوق املايل 

، وخارجيا بالسماح للمؤسسات املالية األجنبية مبمارسة النشاط املايل وكذلك متكني )يف ما بينهما 

املؤسسات املالية احمللية من ممارسة النشاط املايل خارج حدود الدولة الواحدة. يف العوملة املالية ال تعين  

اخل هذه  د املوجودةفقط انفتاح األسواق القطرية بعضها على بعض ولكن أيضا انفتاح االقسام 

 األسواق وتوسيعها. 

  

  مها: 1ؤشرين  مبوميكن االستدالل عن العوملة املالية 

 يف )والسندات  األسهماألدوات املالية الكالسيكية ( يف احلدود عرب املعامالت  حجم تطور *     

  السندات و  األسهم يف اخلارجية املعامالت  أن إىل البيانات  تشري حيث املتقدمة الصناعية الدول

 إىل وصلت بينما   1980 عام الدول هذه يف احمللي اإلمجايل الناتج  يف% 10 من األقل متثل كانت

 

1
  . 49"مرجع سابق ص -تداعياتها- شركاتها-منظماتها -العولمة االقتصادية عبد املطلب عبد احلميد" - 
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  عن  زيد ي ما واىل 1996 عام أملانيا  و ةاألمريكي املتحدة الواليات  من كل  يف % 100  عن يزيد ما

.العام نفس يف وكندا  وايطاليا فرنسا يف % 200  

 

  حجم متوسط أن إىل تشري اإلحصائيات  فان العاملي الصعيد على األجنيب لنقدا تداول  تطور*    

  إىل الثمانينات  منتصف يف دوالر مليار 200 من ارتفع األجنيب الصرف أسواق يف اليومي التعامل

  بلدان جلميع الدولية االحتياطات  من % 84 عن  يزيد ما وهو  1995 عام يف دوالر مليار 1200

. العام نفس يف العامل  

 

    :عولمة اإلنتاج -2

  :1 تتم عوملة اإلنتاج بواسطة الشركات متعددة اجلنسيات وتتبلور عوملة اإلنتاج من خالل اجتاهني

   عولمة التجارة الدولية :االتجاه األول

 بلغ حيث العشرين القرن من التسعينيات  عقد  خالل  ةكبري   بدرجات  زادت  العاملية  التجارة  أن حيث

 معدل زاد(  1995  سنه  العاملي اإلمجايل احمللي الناتج منو معدل ضعفي العاملية  التجارة النمو معدل

  ). %  5 ب  العاملي اإلمجايل احمللي الناتج  زاد  بينما %9 حبوايل العاملي  التجاري النمو

  المباشر  الجانبي باالستثمار والخاص الثاني  االتجاه

  بعدما العامل مستوى على دوالر مليار  386 املباشر  األجنيب االستثمار  قيمه وصل 1996  سنه يف 

  بنسبه زيادة أي، دوالر مليار 226 عند يرتاوح)  1995 - 1990  ( الفرتة خالل املتوسط  يف كان

  ما إىل مثال  2000   سنه يف يصل أن إىل املستمر تزايد  يف املباشر األجنيب االستثمار وبقي ،  71%

 

1
"، مذكرة نيل شهادة ماجستري يف العلوم اقتصادية ختصص حتليل اقتصادي  العولمة و أثرها على القطاع الصناعي الجزائرييعقوبن صليحة " - 

  . 11، ص2009جامعة اجلزائر ، سنة 
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  وهذا،  ) 95 -90  ة(الفرت  يف عليه كان  ما  ةمر  6.6 ب  تضاعف أي  دوالر مليار 1495 قيمته

  .  وأثارها وجوانبها  أبعادها بكل اإلنتاج عوملة تعميق حنو  االجتاه هذا ةأمهي تزايد  إىل يشري اهلائل التطور
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:  المحاضرة السابعة

 العولمة  أدوات

 االقتصادية
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االقتصادية  العولمة أدوات :المحاضرة السابعة  

  االقتصادية العولمة اتمؤسس -1

 النظام ،الدويل النقدي النظام :  هي رئيسيه نظم ةثالث  على تنطوي االقتصادية العوملة أن القول ميكن

 ةاقتصادي منظمات  ثالثة  الثالث  ةاألنظم هذه ةإدار  على ويقوم، الدويل التجاري والنظام الدويل املايل

 وتقوم العاملية التجارة ةمنظمو دويل ال البنك جمموعة  ،الدويل النقد صندوق التوايل على وهي ةعاملي

. للعوملة االقتصادية السياسات  ةبإدار  املنظمات  هذه  

: صندوق النقد الدولي -1-1  

 أ-تعريف صندوق النقد الدويل:

 مبوجب أنشئ ،املتحدة األمم ةمنظم وكاالت  من ةمتخصص ةوكال هو الدويل النقد صندوق     

  واملايل النقدي التعاون ودعم العاملي االقتصاد سالمه تعزيز على للعمل 1944 عام دوليه ةمعاهد

 الدويل يقع مقرها يف واشنطن1.

-م-وودز (و ونيتر ب يف عقد الذي املتحدة األمم مؤمتر أثناء الدويل النقد  صندوق  فكره تبلورت      

  كارثة   تكرار جتنب إىل يهدف االقتصادي  للتعاون إطار على حكومة  45 وممثل  اتفق عندما،  أ)

 القرن من الثالثينيات  يف الكبري الكساد حدوث  يفسامهت  اليت ،الفاشلة االقتصادية السياسات 

.العشرين  

 الدولية املدفوعات  نظام أي ،الدويل النقدي النظام يف املركزية املؤسسة هو الدويل النقد صندوق     

ة . املختلف البلدان  بني ةالتجاري املعامالت  بإجراء  يسمح الذي ،العمالت  الصرف أسعار و  

 

1
"مذكرة ماجستري يف العلوم  -إدارة االزمات المالية نمودجا-المؤسسات المالية الدولية و دورها في تكريس العولمة المالية ة علي "عليو - 

  .03،ص  2016جامعة ورقلة سنة  االقتصادية ختصص مالية دولية  ،
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 على ةاملختلف البلدان التشجيع طريق عن األزمات  وقوع منع إىل الدويل النقد صندوق يهدف        

 موارده من يستفيد أن  ميكن )صندوق ( امسه يف  يتضح  كما  انه كما، ةسليم اقتصاديه ة سياس اعتماد

.املدفوعات  ميزان يف مشاكل من له يتعرضون  ما ةملعاجل املؤقت تمويلال إىل حيتاجون الذين األعضاء  

الكلية على الفرتة القصرية،  االقتصاديةيرتكز صندوق النقد الدويل يف معاجلته للسياسات        

  .2وأحيانا على الفرتة املتوسطة و يطلق عليها سياسة التثبيت

  :أهداف الصندوق -ب 

: التالية  النقاط يف تلخيصها ميكن واليت أهدافه حتديد على الصندوق اتفاقيات  من األوىل ة املاد صتن  

. الدولية التجارة يف املتوازن والنمو التوسع تسيري-  

.األعضاء الدول بني منتظمة صرف ترتيبات  على احملافظة و الصرف أسعار استقرار حتقيق-  

 الصرف عمليات  على املفروضة  القيود وإلغاء ،األطراف متعدد مدفوعات  نظام ةإقام على املساعدة-

.العمالت  وحتويل  

 األعضاء الدول ات حكوم إىل الصندوق ةخرب   جماالت  يف والتدريب الفنية واملساعدة املشورة تقدمي-

ة. املركزي وبنوكها  

.  مدفوعاا ميزان يف مبشاكل متر اليت األعضاء للبلدان ة)كافي  بضمانات   (الصندوق موارد ةإتاح-  

ورة. املش  وتقدمي األعضاء للدول واملالية االقتصادية ،السياسية التطورات  مراقبه-  

 

 

 

2
" 2015-2008دور صندوق النقد الدولي في إدارة أزمة الديون الخارجية للدول العربية خالل الفترة أ/دودان حنان ،أ.د/ زبريي بلحاج " - 

  .235، ص  02العدد  04جملة البشائر االقتصادية ، الد 
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 ج- موارد صندوق النقد الدويل:

 يتكون موارد صندوق النقد  الدويل من 3:  

 تسددها اليت احلصص او االشرتاكات  وميثل الصندوق ملوارد الرئيسي املصدر هوو  :احلصص  -

  اخلاصة السحب حبقوق االشرتاكات  من%  25 تدفع( الصندوق عضويه إىل االنضمام عند البلدان

 بالعملة فيدفع الباقي ...اخل،أماالياباين الني أو األمريكي الدوالر مثل الرئيسية العمالت  ى بإحد أو

زيادة رأس  دف  احلصص فيها  زدادت اليت  سنوات) 5رية(كل الدو  املراجعات  أعقاب  يف أو ) الوطنية

  مال الصندوق.

   .لديه  ةاملتاح  املوارد تكميل اجل من ةالضرور  عند االقرتاض الدويل النقد  صندوقل زو جي : اقرتاض -

 ةحكوم من مشرتك 11 فيها  ويشارك  1962 سنه استحداثها مت لالقرتاض العامة االتفاقيات  *

. املركزية بنوكها أو اوسويسر  العشر ةالصناعي الدول ةجمموع  

ة. دول 25 فيها  ويشارك 1997 عام استحداثها مت اليت و لالقرتاض اجلديدة االتفاقيات  *  

يعترب صندوق النقد الدويل من أكرب احلائزين الرمسيني للذهب يف العامل بامتالك   :بيع الذهب -

. و ميكن هذا األخري بيع جزئ من هذه املادة    2006مليار دوالر بسعر السوق سنة  65احتياطي 

 دف توفري موارد مالية إضافية. 

  :الدولي مجموعة البنك-1-2

 أ-تعريف البنك الدويل :

 

3
مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية  – دراسة حالة الجزائر-لمالية الدولية في االقتصاد اثر تدخل المؤسسات النقدية و ا "برباص الطاهر  - 

  .21، ص  2009ختصص نقود و متويل " جامعة بسكرة ، سنة 
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 والذي ،الدويل النقد لصندوق توأمال العاملية  القتصاديةا املؤسسة  انه على دائما الدويل للبنك  ينظر    

 االتفاقيات  ونتيجة ،الثانية العاملية احلرب  بعد ما العاملي االقتصادي النظام تكوين إطار يف ئأنش 

 عمل لتكمل األجل ة طويل  قروض متنح ةاقتصادية مؤسس  إىل احلاجة منظور من بريتون وودز 

.الصندوق  

    : الدويل املايل النظام ةإدار  عن ةاملسؤول العاملية االقتصادية املؤسسة بأنه الدويل البنك  تعريف ميكن

  املستدامة التنمية  حتقيق يف واإلسهام الفقر من احلد يف رسالتها  تتمثل ةدولي ةمنظم الدويل البنك   

 وهو يتألف  من مخس مؤسسات  فرعيه4: 

 والتعمري لإلنشاء الدويل للبنك  االفرتاضية السياسة تقوم ) 1946( والتعمير لإلنشاء الدولي *البنك

  بداية يف موجهه كانت  بعدما ،احلاضر الوقت يف النامية الدول اىل متوسطه القروض منح على

  و  15 بني ما االسرتداد ة مد تكون ما وعادهة ،  الثاني ةالعاملي احلرب  من ةاملتضرر  الدول اىل االنشاء

  يتمتعون ممن دخال االقل للدول وكذلك  الدخل ةمتوسط النامية للدول حاليا تعطى وهي،  سنة 20

ة. االئتماني ةباألهلي  

 : يلي فيما فنجزها الدويل البنك  يقدمها اليت القروض بانواع يتعلق ما يف اما

  الكهرباء  وتوليد والطرق الري مشروعات  مثل معني مشروع لتمويل ومتنح المشروعات قروض  -

.الدويل للبنك  االقراض النشاطالنسبة الغالبة من  ....اخل و هذا النوع من القروض  

 او ،مشروعات  عده ليتناول قطعي او امنائي برنامج للتمويل ضالقرو  هذه متنح  البرامج  قروض -

  البنك  ةاتفاقي وتقضي  ة،معين ةلصناع الالزمة الرأمسالية والسلع األولية املواد من الواردات  للتمويل

ة. استثنائي ظروف يف اال مينح ال بان هذا النوع من القروض الدويل  

 

4
جملة " نموذجامجموعة البنك الدولي  -تقييم االستراتيجيات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة في افريقياعبيدات ياسني ،قصاص طيب "- 

  .620) ، ص 2022(02العدد07الدالرسالة للدراسات و البحوث اإلنسانية 
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 لتقدمي الزمني شرطني وحددت  1980 اوائل يف استحدث  وقد ةالهيكلي التصحيحات قروض -

  احتوائه الصعب من ويكون للدول املدفوعات  ميزان يف اخلطري خل وجود ضرورة   اوهلما ضالقرو  هذه

  خالل اهليكلي التكثيف برامج لتنفيذ احلكومة جانب من ةرغب وجود يف يتمثل الثاين والشرط ،سريعا

ة. معين ةزمني ةفرت   

  ةالطاق او  ةالصناع او الزراعة مثل معني بقطاع املتعلقة السياسات  على تقتصر القطاعية  القروض -

  متنح الذي بالقطاع حمدودا نطاقها كان   وانية  املشر وط من ةعالي  درجه على كذلك ، اال اا تنطوي  

  .   اجله من

 حلكومات  ومنحا االعتمادات  تسمى فوائد بدون قروضا تقدم )1960للتنمية( الدولية *المؤسسة

ة. دول 80 عددها فقرا األشد البلدان  

  فنيه ومساعدات   املال رأس أسهم يف ومسامهات  قروض تقدم ) 1956( الدولية التمويل مؤسسه*

 يف تساهم واليت ةاملنتج  ةاالستثماري املشروعات  يف اخلاص القطاع ةمشارك هو هدف اخلاص للقطاع

. النمو معدالت  ةزياد  

  تقدمي طريق عن اخلاص  االستثمار حتفز ) 1988( االستثمار لضمان األطراف متعددة*الوكالة 

ة  جتاري الغري املخاطر عن نامجة خسائر من النامية بالبلدان املستثمرون يتكبده قد ملا ضمانات 

 (السياسية). 

  يف والتحكيم للتصاحل دوليه تسهيالت  يقدم ) 1966( االستثمار منازعات  لتسويه الدويل املركز*

. االستثمارية املنازعات   

  ب -  وظائف  البنك  العاملي:

النقاط التالية. نلخص وظائفه يف   
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  3.5 فيها الفرد دخل متوسط يقل والذي فقرا األكثر  النامية للدول اخلاصة املالية املساعدات  تقدمي-

 دوالر يوميا.

.  النامية بالدول اخلاصة  التنمية  وبرامج ملشاريع اآلجل طويل الدويل التمويل تقدمي على العمل-  

. النامية الدول يف اخلاص القطاع دور  زيادة على العمل-  

.  التمويلية ملشاكلها احللول أفضل حتقيق يف ملساعدا األعضاء للدول الفنية ةاملشور  بتقدمي القيام-  

  املياه ، سدودبناء  مثل الكبري املشاريع متويل خالل من للتنمية ةاألساسي البنية  تقويه على عمل-

احلديدية و الطرقات ....اخل ك السك،   الكهرباء توليد حمطات ،  الري شاريعم  

 توزيع وحتسني ،الفقر ةومكافح عموما التنمية مبشاكل الدويل البنك  اهتمام زادت  الزمان مر على -

   . البيئة ومحاية املقرتضة البالد داخل الدخل

  : ملوارد و احلصص و القوة التصويتية للبنك العامليا-ج

  الدول طرف من واملدفوع املكتسب املال  رأس من املالية موارده على الدويل البنك  يتحصل    

  ة). احلاج حني  الباقية النسبة على احلصول يتم أن على املبلغ من %10 فقط تدفع( األعضاء

كما توجد طرق أخرى فرعية ميكن من خالهلا الزيادة من موارد البنك الدويل ميكن تلخيصها يف      

  : النقاط التالية  

.األعضاء للدول املمنوحة القروض تسديد فوائد-  

البنك املختلفة.التدفقات املالية و الدخل الصايف من عمليات -  

.العاملية  األسواق خمتلف يف يصدرها اليت سندات  بيع-  
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  الفوائد قيمه بلغت واليت التجارية املصارف لدى كالودائع  ةالسائل  البنك  أصول استثمار فوائد-

. دوالر مليار )17.2(0199 سنه عليها املتحصل  

  ا  املوزعة النسب بنفس تقريبا موزعه الدويل البنك  رأمسال يف احلصص أن أخرى ناحية  من ونالحظ

 احلصص من % 43 حوايل متتلك  اخلمس املتقدمة الدول أن جند حيث  ،الدويل النقد صندوق يف

  توجيه  يف ة كبري   ةقو  بالتايل تكون هلاو  % 41 حبوايل ةالتصويتي قوا دتتحد وبالتايل االكتتاب  إمجايل

.للبنك  الداخلية السياسات   

  : المنظمة العالمية للتجارة -1-3

  : المنظمة العالمية للتجارة تعريف-1

  ةدولي ةجتاري مفاوضات  يف ءللبد باقرتاح ةاألمريكي احلكومة تقدمت بريتون وودز التفاقيات  ستكماالا

  لألمم واالجتماعي االقتصادي الس اصدر وقد ا،عليه املفروضة القيود منها حترير  إىل دف

،  1946   عام بلندن   والتوظيف للتجارة دويل مؤمتر بعقد توصيه الطلب هذا على ناءا ب ةاملتحد

 هذا عن ليصدر 1948  عام فاناها يف واختتمها 1947  عام يفجن  يف أعماله استكمل والذي

  أسس وضع إىل يهدف  الدولية  التجارة ميثاق أو هافانا  ميثاق باسم عرفت وثيقة  األخري االجتماع

  . الدولية للتجارة منظمه إنشاء على والعمل الدولية التجارة التفاقيه التواصل

 حتكم اليت العامة للقواعد شامل نظام تتضمن واليت ،التجارة لتعريفات  العامة االتفاقية تقوم        

  ةلتلبي مواد ثالثة   1965 عام يف هلا أضيفت ة،ماد 35 يف تقع واليت طرافاال بني التجارية العالقات 

  املتعاقدة األطراف بني التمييز عدم التجارة حترير  :هي ةرئيسي مبادئ ثالث  على النامية الدول مطالب

قد دامت هذه االتفاقيات ما   . الواردات  تقييد يف الكمية دون ةالسعري الوسائل على واالعتماد ،

اليت متثل   )1994بقارب نصف قرن (من اتفاقية جنيف املذكورة سابقا إىل غاية  اتفاقية مراكش 

  أساس إنشاء املنظمة العلمية للتجارة. 
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 االنتقال خالل من ةالعاملي  ةالتجار  ةحري على تعمل ة دولي ةمنظم بأا ةالعاملي  ةالتجار  ةمنظم تعرف

  ة،السياسي  ةاالقتصادي أثار من ذلك  على  يرتتب  وما ،الدول بني واألشخاص واخلدمات  السلع

  .  ة وبيئي ةالثقافي، ةاالجتماعي،

 النظام منظومة ضمن ،تعمل ةل قمست قانونيه ةشخصي ذات  النشاط ةعاملي  ةاقتصادي ةمنظم وهي

  حترير جمال يف وتقويته الدويل اريالتج نظام دعائم ةإقام و ةإدار  على، اجلديد العاملي االقتصادي

  . العاملي االقتصادي والنشاط الدويل التبادل ةوزياد ة ،الدولي ةالتجار 

:المنظمة العالمية للتجارة أهداف  ب- 

  هذا جانب إىل و العامل دول بني ةالتجار  حترير  هو ة للتجار  العاملية للمنظمة األساسي اهلدف إن

:يلي  كما  تلخيصها ميكن أخرى أهداف هناك اهلدف  

 األعضاء للدول احلقيقي الوطين الدخل املستوى  ورفع ةالتجار  بتحرير العاملي االقتصاد تقويه -

. الدولية األسواق إىل الوصول وتسهيل  

. والنقدية واملالية التجارية السياسات  لتنسيق الدويل والبنك  الدويل النقد صندوق مع التعاون -  

 من ةواالستفاد العاملي االقتصاد يف ةالنامي والدول ةالشرقي أوروبا الدول اقتصاديات إدماج ةحماول -

. لديها املتاحة والطبيعية والبشرية املادية اإلمكانيات   

 للدول ة وحناملم ةالفرت  تلك  من أطول ةمساح فرته مبنحها  ةخاص  ةتفضيلي ةمعامل  ةالنامي الدول حنم -

.السوق اقتصاد يف باالندماج هلا للسماح ةاملتقدم  

.األعضاء دول بنيأ تنش   قد اليت التجارية النزاعات  بفض  خاص هيكل إجياد -  

. الدولية التجارة  نطاق  زيادة و الدويل العمل لتقسيم جديدة أشكال وخلق توسيع -  

ذلك.  بتحقيق  الكفيلة  الوسائل  ودعم   ومحايتها  البيئة  على  احلفاظ  مع   للموارد  األمثل  استخدام  إىل السعي -  
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.املوارد صيختص يف االقتصادية الكفاءة  على تعتمد الدولية التجارة يف ةمنافس  لقخ -  

  : الشركات متعددة الجنسيات  2-

 حجمها ةلضخام نظرا  ةاالقتصادي ة العوملو أسس  مظاهر أهم من اجلنسيات  ةمتعدد الشركات  تعد   

و    به تتصف الذي التكنولوجي التفوق وأيضا ة ، اإلنتاجي  ا انشاط  تنوع ، اجلغرافية رقعتها  اتساع ،

حتاول احملافظة عليه لكي يكون سبب يف خلق امليزة التنافسية مقارنة باملنتجات البديلة أو املؤسسات  

 املنافسة.   

 اخلصائص خمتلف ذكر مع ، اجلنسيات  املتعددة  الشركات  ماهية حتليل احملاضرة هذه يف حناول سوف

ي. ها وأثارها على االقتصاد العاملدوافع حتديد وكذلك  ا  تتصف اليت  

: الجنسيات متعددة الشركات تعريف -2  

  تلك  بأا "اجلنسيات  متعددة الشركة املتحدة لألمم التابع واالجتماعي االقتصادي الس عرف-

  أو واملبيعات  اإلنتاج جمال يف نشاطها  وتباشر عليها وتسيطر ،اإلنتاج وسائل متتلك  اليت املنشاة

"أكثر أو دولتني يف اخلدمات   

5ميلتون فريدمان كما عرفها 
 الشركة اليت تقوم بشكل أو بآخر وحسب اختصاصها  :«∗

 باستثمارات مباشرة يف أكثر من دولة، وتنظم نشاطات يف احلاضر واملستقبل فيما خيص التسيري

  .واإلسرتاتيجية على املدى الطويل يف اإلطار الدويل

 من تتكون  حيث  بلدان ةعد يف نشاطها  متارس اليت الشركة تلك  هي اجلنسيات  متعددة الشركة-

 الشركات  مثل تسميات  ةعد عليها ويطلق املضيفة  البلدان يف وفروع ،األصلي البلد يف األم ةشرك

. الدولية أو  القومية ةعابر  ، الشمولية  

 

 01العدد 05الد ،  الدراسات جملة ايليزا  للبحوث والشركات المتعددة الجنسيات واقتصاديات الدول النامية" ، ملزري مفيدة، ساملي وردة "- 5

  .139،ص  2020
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  حجم أو اخلارج يف العاملني عدد أو اخلارجية مبيعاا تصل أن جيب اليت الشركات  هي -

.والعاملني  واالستثمار  املبيعات  إمجايلمن   %  25  حوايل األجنبية  الدول يف االستثمارات   

  فروع أو ةوليد شركات  أكثر أو  دولتني يف وله ،القارات  عرب واإلنتاج التجارة يزاول اقتصادي كيان-

ا ختطيطا شامال. قرارا لكل وختطط ةفعالصورة ب  األم ةالشرك فيها تتحكم  

جتاهله من أي  فالشركات املتعددة اجلنسيات هلا دور فعال يف االقتصاد الدويل وتأثريها ال ميكن-

متعددة اجلنسية منها  6شركة  37000حوايل 1990دولة، فقد كانت هذه الشركات يف سنة 

فرع أجنيب  170000حوايل  شركة أم متواجدة يف الدول املتقدمة و وبلغ عدد فروعها33500

شركة غري وطنية واليت هلا  70000السنوي  حسب تقرير األونكتاد 2004 سنة  ووصل عددها يف

العاملي، فبمقارنة األرقام السابقة نالحظ أن عدد الشركات   فرع على املستوى690000على األقل 

عدد الفروع قد ازداد أربع مرات عما كان عليه يف السابق وهذا ما يبني   قد تضاعف تقريبا ولكن

  من 40%فان 2002هذه الشركات على املستوى العاملي، فحسب تقرير سنة  انتشارزيادة 

العاملي ،بينما   من قيمة اإلنتاج44 %املبادالت التجارية عامليا تقوم ا هذه الشركات وهي متتلك 

العاملي، وحسب معطيات  من اإلنتاج4.6%تبلغ حصة أفريقيا والشرق األوسط وأمريكا الالتينية  

   يف اخنفاض مستمر حيث اخنفض من ويل فان حجم الواردات والصادرات للبلدان الناميةالبنك الد

  . 2004عام   % 1.9اىل   1993- 1991عام % 6.7

:الجنسيات المتعددة الشركات خصائص-3  

:اجلنسيات  املتعددة الشركات  خصائص أهم من  

    تركيز اإلدارة العليا و وحدة مركز القرار أ/

 

) ، 2011(  35، جملة العلوم اإلنسانية العدد  "الشركات المتعددة الجنسيات ودورها في نقل التكنولوجيا في الدول النامية " لوج بعبولعيد  - 6

 .239ص 
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متــارس الشـــركات املتعـــّددة اجلنســية ســـيطرة مركزيـــة علــى فروعهـــا املنتشـــرة عــرب العـــامل، حيـــث تعمــل 

مجيـــع فروعهــا حتـــت نظـــام انضـــباطي دقيـــق وختضــع ملركـــز موحــد الختـــاذ القــرار وذلـــك يف إطـــار 

تـــتمكن   هاموحـــدة . وباعتمـــاد هـــذه الشـــركات علـــى شـــبكة اتصـــاالت واســـعة، فإ اســـرتاتيجية عامليـــة

مــــن معرفــــة وضــــعية فروعهــــا يف أي وقــــت إىل جانــــب وضــــع اســــرتاتيجيات وتبــــين سياســــات واختــــاذ  

.قرارات يف الوقت املناسب  

 يف الكبري  بالتنوع  تتميز اجلنسيات  املتعددة الشركات  إن :ةاألنشط تنوع ةدرج  ازدياد- ب/      

  إىل التنوع هذا ويرجع ، ةومتعدد ةمتنوع منتجات  وجود على تقوم ةاإلنتاجي سااسياف ، أنشطتها

  تعوضه  أن ميكن نشاط يف خسرت  إذا أا حيث( اخلسائر احتمال من التقليل يف العليا ةاإلدار  ةرغب

). األخرى ةاألنشط يف احملققة باألرباح  

:  املزايا االحتكارية ج/        

 الصــــفة االحتكاريــــة للشــــركات املتعــــددة اجلنســــية يرجــــع إىل هيكــــل الســــوقإن اكتســــاب 

الـــذي تعمـــل فيـــه ،حبيث يأخـــذ شـــكل احتكـــار القلـــة وعليـــه خيضـــع الســـوق لســـيطرة عـــدد  قليل 

مـــل الـــيت أضـــفت صـــبغة امليـــزة االحتكاريـــة للشـــركات مـــن املشـــروعات الكبـــرية. ومـــن أهـــم العوا

مـــاتتمتع بـــه هـــذه األخـــرية مـــن التفـــوق التكنولـــوجي واملهـــارات الفنيـــة واالداريـــة وغريهـــا، ويصـــف 

  خمتلف املزايا االحتكارية للشركات املتعددة اجلنسية:  اجلـــدول املـــوايل
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  المزايا االحتكارية للشركات المتعددة الجنسية   04جدول رقم

  مضمونها  المزايا  

تـــوافر مـــوارد ماليـــة كبـــرية لـــدى الشـــركات املتعـــددة اجلنســـية،  *          المزايا التمويلية 

املاليــة العامليــة نظــرا  ومتكنهـــا مـــن االقـــرتاض بأفضــل الشــروط مــن األســواق 

  لوجــود عنصــر الثقــة يف ســالمة وقــوة مركزها املايل. 

المزايا التنظيمية و  

  اإلدارية  

وجـــــود هيكـــــل تنظيمـــــي علــــى أعلـــــى مســـــتوى مـــــن الكفـــــاءة، *       

االتصاالت، ويؤدي بالتايل إىل اختاذ القرار  يســـــمح بتـــــدفق املعلومات وسرعة 

  .السليم

حتـــــرص الشـــــركات علـــــى وجـــــود وحـــــدات متخصصـــــة يف جمـــــاالت *       

  التـــــدريب واالستشارات والبحوث اإلدارية

 لمزايــــــــــا التقنيـــــــــــةا

  والتكنولوجية

الشــــركات علــــى هــــذه املزايــــا مــــن خــــالل التطــــور  حتصــــل *        

لالستجابة ملتطلبات السوق واحلد من دخول منافسني  التكنولــــوجي املســــتمر

 جدد

حتــــرص هــــذه الشــــركات علــــى التجديــــد واالبتكــــار وحتســــني *       

وحتقيـــق مســـتوى عــايل مـــن اجلـــودة، فهـــي  ـازياد و  اإلنتاجيــــة وتطويرهــــا

  تطوير-اطار البحوث  ماليـــة ضـــخمة يف أغلفةختصــص 

تم بأحبــاث الســـوق والرتكيــز علـــى أســاليب الــرتويج والدعايـــة   *         المزايا التسويقية 

 .واإلعــالن ملنتجاتـهــا لضمان طلب متزايد ومستمر عليها

التوزيـــع -الســـعر-تعتمـــد الشـــركات علـــى املـــزيج التســـويقي (املنـــتج *       

وجــــــود وحــــــدات متخصصــــــة يف جمــــــاالت  واالعـــالن) كمـــا حتــــــرص علــــــى

  التــــــدريب واالستشــــــارات والبحوث التسويقية
الجوزي جميلة ،دحماني سامية "دور استراتيجيات الشركات المتعددة الجنسية في اتخاذ القرار في ظل التطورات العالمية"   المصدر :

  .89،ص  2015 06،المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات االقتصادية العدد

  د/ كرب احلجم وضخامة االنتاج:
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  رأمساهلارنــــة بالشـــركات احملليــــة مــــن حيــــث حجــــم تتفـــوق الشــــركات املتعــــددة اجلنســــية مقا

نوع  واســـــتثماراا، عـــــدد العـــــاملني فيهـــــا، حجم املنظومـــــة االداريـــــة والتسويقية والكفـــــاءة البشـــــرية ،ت 

  انتاجهـــا وأرقـــام مبيعاـــا واإليرادات الـــيت حتققهـــا.

ويوضـــح اجلـــدول املـــوايل ترتيـــب أكـــرب الشـــركات املتعـــددة اجلنســـية علـــى الصـــعيد العـــاملي يف 

  (fortune global 500): وذلك حسب جملة فرتون العاملية2013جويلية 08

  2013   (لعام    والعشـــرون فـــي العـــالمترتيـــب كبـــرى الشـــركات المتعـــددة الجنســـية الخامســـة    05الجدول

  .عدد العمال $/   ونالوحدة : ملي )حسب األصول والمبيعات وعدد العمال)  

  عدد املوظفني   األرباح   رقم االعمال   اسم الشركة    الرتبة  

01  Royal Dutch Shell   (بترول )  87000  26600  481700  

02  Wal- Mart   (تجارة التجزئة)  220000  17000  469200  

03  ExxonMobil  (بترول )  88000  44900  449900  

04  Sinopec  (بترول )  1015039  8200  428200  

05  National (البترول ) 
Petroleum 

Corporation  

408600  18200  1674541  

06  BP  (البترول )  85700  11600  388300  

07  State Grid  (الكھرباء)  849594  12300  298400  

08  Toyota MOTOR ص)
  السيارات)

265700  11600  333498  

09  Volkswagen (ص السيارات)  549763  27900  247600  

10  Total (بترول )  97126  13700  234300  
الجوزي جميلة ،دحماني سامية "دور استراتيجيات الشركات المتعددة الجنسية في اتخاذ القرار في ظل التطورات العالمية"   المصدر :

  .91،ص 2015 06،المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات االقتصادية العدد
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 ةاملتعدد ات الشرك قوه نإ :اجلنسيات  ةاملتعدد الشركات  يف التكنولوجي والتطور  التفوقو/       

 اكرب خلق إىل دف  خالهلا من اليت و اجلديدة التكنولوجيا على هيمنتها  إحكام يف تكمن اجلنسيات 

.األرباح من ممكن هامش  

 نسب على اجلنسيات  ةاملتعدد الشركات  االستحواذ إىل ةاإلحصائي املعطيات  توضح اإلطار هذا ويف

  ةنسب بلغ اليت  اليابان  مثل ،صناعيا ةاملتقدم الدول يف والتطوير للبحث املوجه  اقنفاإل من ةعالي

فبلغ  ةاألمريكي ةاملتحد الواليات  أما اإلمجايل القومي الناتج من %3.1 العلمي البحث على اإلنفاق

). 1997-2002من نفس الناتج يف الفرتة ( %2.7حوايل   

  ) األم شركات ( اجلنسيات ة املتعدد الشركات  تنتمي : صناعيا ةاملتقدم الدول إىل االنتماء- ر         

 ةإقام إىل السعيمع   لنموها مناسب استثماري مناخ توفر بسبب وذلك  املتقدمة الدول إىل

  التحالف ألعضاء ةمشرتك ةاقتصادي ةمصلح حتقيق إطار يف وذلك  :ةاإلسرتاتيجي التحالفات 

يف التحالف.  األعضاء غري ركات ش ال من ى مثيالا  عل  ةوتسويقي ةتنافسي قدرات  واكتساب   

 بعض ويف إليها  التابعة فروعال كل  على تسيطر اجلنسيات  متعددة الشركات  إن  :السيطرة- ز     

ة  األولي املواد قابلم والتكنولوجيا التمويل توفر فهي ،احمللي ك يالشر  مع  الشراكة ج تتبىن احلاالت 

. ك يالشر  يقدمها اليت والعمالة اخلام  

ميكن تلخيص هذه الدوافع يف النقاط التالية.  :الجنسيات  المتعددة الشركات  دوافع - 4        

 على اجلنسيات  ةمتعدد شركات  عمل قد  :ةاألولي املواد على واحلصول النفقات  ترشيد-       

 األمر هذا (ترشيد النفقات )،التكاليف بأقل ة اإلنتاجي لعملياا ةالالزم ةاألولي املواد على احلصول

 ةالالزم والكفاءات   ةوالتقني  املالية املوارد  هلا ليس اليت املؤسسات  من كبري  عدد اختفاء إىل أدى الذي

ة.للمنافس   
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ة(معدالت سعر النقدي الفوارق يف واالختالف  النقل تكاليف تعترب :ةالدولي  ةالتجار  قوائع-     

  ،املوقع يف باإلنتاج التصدير ةعملي استبدال على للشركات  ةالدافع العوامل من الصرف العمالت)

. أخرى بلدان يف فروع إنشاء على تبحث جيعلها ما وهذا  

  ةسياس ظل يف ة مقارنة بالوطن األصليمنخفض بأجور أنواعها بكل ةالعامل  اليد على احلصول-    

ة. النامي الدول يف جتدها قد واليت اإلنفاق الرتشيد  
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الثامنة:  المحاضرة  

االقتصاد الجزائري  

 وإشكالية العولمة.
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  االقتصاد الجزائري وإشكالية العولمة. الثامنة:المحاضرة 

عرف االقتصاد اجلزائري جمموعة من اإلصالحات االقتصادية مواكبة لإلشكالية العوملة االقتصادية  

: ميكن تلخيصها يف النقاط التالية    

  التقليل من تدخل الدولة في االقتصاد عن طريق تطبيق استراتيجية الخوصصة:-1

العملية الّيت دف إىل إدخال طرق الّتسيري و يعّرف اخلوصصة على" أّا 1حسب الدّكتور "حسني بين سعد"-

  الرّأس املال اخلاّص يف املؤّسسات العمومية".

" يعّرفها على "أّا العملية الّيت ميكن من خالهلا الّتخّلي أو بيع ممتلكات املؤّسسات العمومية 2أّما الدّكتور بن بيتور  -

  إىل اخلواص".

  املتعّلق بالّتنظيم و الّتسيري و خوصصة املؤّسسات  2001أوت   20الّصادر يف    01/04حسب مضمون األمر -

أو معنويني ذوي  عاديني ل إىل أشخاصيالعمومية االقتصادية، تعّرف اخلوصصة على" أّا أيّة صفقة تؤّدي حتو 

  :ما يليالقانون اخلاّص يف املؤّسسات العمومية  

كّل أو جزء من رأس مال الّشركات الّيت متلكها الّدولة بشكل مباشر أو غري مباشر من طرف *               

  األسهم أو حصص من رأس املال أو االشرتاك يف زيادة رأس املال.  ، ببيع العموميأشخاص معنويني ذوي القانون  

  لّدولة". األصول الّيت تشّكل وحدة استغالل مستقّلة للّشركات الّتابعة ل  *              

 95/22بصدور األمر    1995لقد ّمت إعداد أّول إطار قانوين و مؤّسسايت خاص بعملية اخلوصصة يف اجلزائر سنة    -

املتعّلق باملشاريع األساسية   95/25املتعّلق خبوصصة املؤّسسات العمومية و كان متبوعا بقانون آخر متمّثل  يف األمر  

  العمومية للمؤّسسات القابضة بدل صناديق املسامهة.للّدولة و الّذي أوكل مأمورية تسيري املؤّسسات  

  

  

  

  

 

1
 - Hocine  BENISSAD ,Restructuration et réformes économiques (1979-1993) ,opu ,p 158 . 

 
2
 BOUHEZZA Mohammed, La privatisation de l’entreprise publique algérienne et le rôle de l’état 

dans ce processus, revus des sciences économique et de gestion, N°03,p 81.       
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  22-95:الجهاز المؤّسساتي الخاص بعملية الخوصصة حسب األمر 03الّشكل 

                    
  
  
  
  
   

           

      

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Source :Nacer-eddine SADI « La privatisation des entreprises publiques en Algérie -op-cité ,p 

122 . 

  

المجلس الوطني لمساهمات  

 CNPE      الّدولة 

  المكّلف بــ: 

  محفظة الّدولة. تحديد الوجهات االستراتيجية لتسيير  -

تحديد عملية إعادة الّتهيئة و خوصصة المؤّسسات العمومية  -

  الّراغبين في خوصصتها. 

تقييم الكفاءات و االمتيازات المقّدمة من طرف الّشركات  -

  . الفابضة

األمانة الّتقنية الّدائمة/  

STP  

مفوّضية  

  مساهمة الّدولة 

مهّيئة قصد تنسيق و تنظيم  - ) (المؤّسسة 

االجتماعات الخاّصة  

  .  CNPRبــ

جمع المعلومات الّصادرة عن  -

الّشركات القابضة و الموّجهة لـ  

CNPE 

لجنة مراقبة  

عمليات  

 الخوصصة 

المجلس  

الوطني  

  للخوصصة 

CNP 

عالقة  

شبه  

 وصاية 

  شركات قابضة وطنية  11

 مؤّسسة وطنية  400أكثر من  

 فرع و/أو وحدة  1117

 احلكومة
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املتعّلق  95/22بصدور قانون  1995كانت االنطالقة احلقيقية خلوصصة املؤّسسات العمومية اجلزائرية سنة 

و استنادا على ذلك فقد ّمتت عملّية اخلوصصة لبعض املؤّسسات    خبوصصة املؤّسسات العمومية يف قطاعات حمّددة

      ة خمّيبة. ميكن تلخيصها  يف اجلدول الّتايل:و كانت احلصيل  2001العمومية و لكن بوترية بطيئة إىل غاية سنة 

  : 2003-1995: المؤّسسات المخوصصة طيلة فترة  06جدول  ال

املؤّسسة 

  املخوصصة

حّصة الرّأمسال   فرع الّنشاط

  املتخّلى عنه

  إسهام الّشريك  تقنية اخلوصصة

العملية(قيمة مداخيل   الّلجوء إىل سوق املال  %20  الّسياحة  فندق األوراسي

  الّتنازل)

مداخيل العملية(قيمة   الّلجوء إىل سوق املال  %20  كمياء الّصيدلة  صيدال

  الّتنازل)

تصنيع املوارد    إرياض سطيف

  الغذائية

مداخيل العملية(قيمة   الّلجوء إىل سوق املال  20%

  الّتنازل)

صناعة احلديد و   سيدار احلّجار

  الّصلب

فتح رأس املال   70%

االجتماعي لفائدة 

 الّشركة اهلندية

LNM-ISPAT  

مليار  50استثمار بـــ

دينار لتجديد الوسائل 

  و األجهزة.

فتح رأس املال   %60  مواد الّتنظيف  إيناد

االجتماعي لفائدة 

 الّشركة األملانية

HENKEL    

املاركة + استثمارات 

جتديد الوسائل و 

  األجهزة.

 

Source : Wladimir ANDREFF, Réformes, Libéralisation, Privatisation en Algérie, 

L’harmattan , 2009, P 13. 

 

املتعّلق بتنظيم و تسيري   2001أوت    20الّصادر يف    04-01أّدت إىل ظهور أمر تعديلي  بسبب حمدودية النتائج  

  :  لشكل التايل اأعضاء ميكن تلخيصها يف   05و خوصصة املؤّسسات العمومية االقتصادية حيث أنّه يتأّلف من  
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  :01/04: الجهاز المؤّسساتي الخاّص بعملية الخوصصة حسب األمر 04شكل

            
 

 

  ملّفات الّتنازل                 ملفات التّنازل                                        

  للمراقبة                     للقرار الّنهائي                                          

          

  قرار الّتنازل           

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :Nacer-eddine SADI « La privatisation des entreprises publiques en Algérie -op-cité ,p 

123 . 

  :و كانت النتائج هذه املرحلة على النحو التايل  

  

 رئيس الحكومة 

  لجنة المراقبة 

CCOP   مجلس مساهمة الّدولة 

CPE 

  تحديد استراتيجية الخوصصة. -

استراتيجيات برنامج   يعّرف و يطّبق -

  مساهمات الّدولة. 

يعرف و يصادق على برنامج  -

  خوصصة المؤّسسات. 

يراجع و يصادق على ملّفات  -

  الخوصصة 

  

MDCPP 

مع     باالتّفاق 

MDCPP 

  الّتقييم. -

  اإلعالن. -

  المناقصات. -

  ملّخص اإلعالن. -

ملّف حول  -

  االّتصال

  المفاوضات-
  ) SGPشركات تسيير المساهمات(  28

) بينها  شكل قانوني (مؤّسسات و وحدات 1318إدارة  

فروع جزئية منّظمة في أغلبيتها حول    984فرعا و  334

28 SGP  

لجنة             

 المتابعة 
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  ): 2007-2003: حصيلة الخوصصة في الجزائر(  07جدول  

  عدد العمليات  2003  2004  2005  2006  2007  اموع

  اخلوصصة الكلّية  05  07  50  62  68  192

اخلوصصة   01  02  11  12  07  33

  %(أغلبية)50اجلزئية>

اخلوصصة   00  03  01  01  06  11

  %(أغلبية)50اجلزئية<

  العّمالاالستعادة من طرف    08  23  29  09  00  69

  الّشراكة املضافة  04  10  04  02  09  29

  بيع األسهم للخواص  02  13  18  30  20  83

  اموع  20  58  113  116  110  417

 

Source : HAMMADA Mohammed Tahar, Privatisation des entreprises publiques en 

Algérie, Editions Choiseul(Géo-économie), 2011, p 147.  

نالحظ من خالل اجلدول أّن اخلوصصة الكّلية استحوذت على حّصة األسد، أي أعلى نسبة من 

%) من مجلة كّل اخلوصصة تليها طريقة   46العمليات خالل الفرتة املدروسة حيث بلغت نسبة (

%)، يف حني   19,90على نسبة ( حتصلتاخلوصصة الّيت تعتمد على بيع األصول للخواص الّيت 

. أّما أضعف  )%  16,54ة عن طريق الّتنازل لصاحل العّمال يف املركز الثّالث بنسبة( جاءت اخلوصص

بنسبة   ة%  من أصول املؤّسسات العامّ 50 ننسبة فكانت ختّص طريقة اخلوصصة اجلزئية( أقّل م

02,63  .(%  

  من اإلحصائيات نستنتج أّن خيار اخلوصصة بصفة كلية متّثل البديل األمثل الّذي ُحظي بأكرب-

مستوى من الّنجاح مقارنة بباقي البدائل املطروحة و هو ما يفّسر الّتطّور املتصاعد لعدد العمليات من 

  سنة ألخرى فيما يتعّلق هلذا اخليار و هو ما ال جنده يف باقي اخليارات املطروحة األخرى.

  



62 

 

  : انشاء بورصة الجزائر  -2

  الّتعريف ببورصة الجزائر: 2-1

م  25/04/1993املؤرّخ يف    08/ 93ّمت تكريس إنشاء بورصة اجلزائر بصدور املرسومني الّتشريعيني رقم   

م  1993ماي   23الّصادر يف  93/10املتّمم و املعّدل لألمر املتضّمن قانون الّتجارة و أيضا املرسوم 

سري العمليات فيمل خيّص القيم   "إطار لتنظيم و3املتعّلق ببورصة القيم املنقولة و اّلذي عرّفها على أّا  

املنقولة و الّيت تصدرها الّدولة و األشخاص اآلخرون من القانون العام و الّشركات ذات األسهم". كما  

  ختّص املاّدة الثّانية من نفس املرسوم الّتشريعي انعقاد هذه األخرية يف مدينة اجلزائر.

  إىل اجلهات الّتالية:  ّمت توكيل مهّمة تسيري و تنظيم بورصة اجلزائر    

 ): COSOBلجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة (أ/ 

األّول) تكّرس إنشاء جلنة تنظيم و    (الباب الثّالث:الفصل  93/10من املرسوم الّتشريعي    20إّن املاّدة  

من نفس املرسوم الّتشريعي فتحّددان أعضاء هذه الّلجنة   22-21مراقبة عمليات البورصة، أّما املاّدتني  

  و املتمثّلني يف رئيس و سّتة أعضاء على الّنحو الّتايل:

 سنوات. 04الرّئيس مّدة نيابته  �

 قاض يقرتحه وزير العدل. �

 زائر.عضو يقرتحه حمافظ اجل �

 عضوان ُخيتاران من بني مسؤويل األشخاص املعنويني الّصادرين للقيم املنقولة. �

 عضوان ُخيتاران ملا هلما من خربة اكتسباها يف اال املايل واملصريف أو البورصي.  �

وذلك من   تتمّتع هذه الّلجنة باالستقاللية املالية واإلدارية وتتمّثل مهّمتها يف تسيري ومراقبة القيم املنقولة

  :4خالل

  الّسهر على محاية املستثمرين يف البورصة. -

 

3
  .01م، ص  1993ماي  23الّصادر في  10-93المرسوم الّتشريعي رقم  - 
4

بات حوكمة الّشركات و أثره على بورصة الجزائر"، الملتقى الوطني حول "حركمة الّشركات حسين عثماني، سعاد شعابنية،"الّنظام المالي  المحاسبي كأحد أهّم متطلّ  - 

  .2012ماي  07و  06كآلية للحّد من الفساد المالي و اإلداري"،جامعة بسكرة، يومي 
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  ضمان حسن سري العمل وشفافية هذا الّسوق.  -

 ):SGBVشركة تسيير بورصة القيم (ب/

) املذكور سابقا تتّوىل هذه الّشركة مهّمة تسيري أو  10-93من املرسوم الّتشريعي ( 15حسب املاّدة 

املنقولة و تكتسي شكل شركة ذات أسهم تسّري املعامالت الّيت جتري حول القيم  أدارة بورصة القيم 

  املنقولة يف البورصة. 

  ركة فيما يلي: من نفس املرسوم ميكن حصر أهداف هذه الشّ  18حسب املاّدة 

 الّتنظيم العملي إلدخال القيم املنقولة يف البورصة.  �

 الّتنظيم املادي ملعامالت البورصة و اجتماعاا.  �

 تسجيل مفاوضات الوسطاء يف عمليات البورصة.  �

 تنظيم عمليات مقاصة املعامالت حول القيم املنقولة.  �

 تسيري نظام للّتفاوض يف األسعار و حتديدها.  �

 نشر املعلومات املتعّلقة باملعامالت يف البورصة.  �

 إصدار نشرة رمسية لسعر البورصة حتت مراقبة الّلجنة.  �

كما ميكن تعريف هذه الّشركة يف املوقع الّرمسي  لبورصة اجلزائر على أّا " شركة ذات أسهم مملوكة  

ة و تتمّثل مهامها يف الّتنظيم العملي لعمليات إدخال الّشركات إىل البورصة،  للوسطاء يف عملية البورص

و تنظيم جلسات الّتداول و تسيري نظام الّتسعري و نشر املعلومات و اإلحصائيات املتعّلقة بالبورصة(من  

فزة، الّصحف :مواقع اإلنرتنيت، الومضات املتل   خالل الّنشرة الّرمسية للّتسعرية  و قنوات اإلعالم األخرى

  الوطنية...اخل). 

 : المؤتمن المركزي على الّسنداتج/ 

م املعّدل و املّتّمم   2003فرباير  17املؤرّخ يف  04/ 03ّمت الّتطّرق ألّول مرّة هلذه الّشركة يف القانون 

م املتعّلق ببورصة القيم املنقولة يف املاّدة الثّالثة حيث   1993ماي  23املؤرّخ يف  10/ 93للقانون 

ميكن تعريفها على أّا " شركة ذات أسهم تتمّثل مهّمتها يف ضمان حفظ الّسندات املالية املصدرة و  
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و إجناز   TCC(5إدارة احلسابات اجلارية املفتوحة باسم مالكي اكتسابات حافظي الّسندات(

معامالت على الّسندات لفائدة الّشركات املصدرة و نزع الّصفة املاديّة عن الّسندات و ترميزها وفقا 

  :الرّقم الّدويل لتعريف األوراق املالية). ISINللمعايري الّدولية (

وهي شركة ذات كما ميكن تعريف هذه اهليئة على أّا " اهليئة الثّالثة من اهليئات املنّظمة لبورصة اجلزائر  

  240000م مقّسمة على  2010مليون دينار جزائري من سنة 2406أسهم يقّدر رأمساهلا حبوايل 

دج للّسهم الواحد حتوزها سّتة بنوك عمومية و ثالث مؤّسسات مسّعرة يف البورصة،    1000سهم بقيمة  

هلا وظيفة تسوية  سطيف  -نزل األوراسي و أخريا مؤّسسة رياضو هي جمّمع صيدال، مؤّسسة تسيري 

  و تسليم املعامالت الّسندات.

 ):IOBد/ الوسطاء في عملية البورصة(

م املعّدل و املّتمم للمرسوم  2003فرباير  17املؤرّخ يف  04-03إّن املاّدة الّسادسة من القانون رقم 

م يعّرفان الوسطاء يف عملية البورصة على الّنحو   1993ماي  10املؤرّخ يف  10-93الّتشريعي 

يات البورصة  و  الّتايل:"ميارس نشاط الوسيط يف عمليات البورصة بعد االعتماد من جلنة تنظيم عمل 

مراقبتها من طرف الّشركات الّتجارية الّيت تنشأ خّصيصا هلذا الغرض و البنوك و املؤّسسات املالية". أّما  

) فتحّدد ااالت أو األنشطة الّيت ميكن أن يقوم ا هذا  04-03املاّدة الّسابعة من نفس القانون  ( 

  الّيت خيضعون هلا و الّيت تشمل:  الوسيط يف حدود األحكام الّتشريعية و التّنظيمية

 الّتفاوض حلساب الغري. �

 اإلرشاد يف جمال توظيف القيم املنقولة.  �

 الّتسيري الفردي للحافظة مبوجب عقد مكتوب. �

 تسيري حافظة هيئات الّتوظيف اجلماعي  يف القيم املنقولة. �

 توظيف القيم املنقولة و املنتجات املالية.  �

 

5
 http:/ www.sgbv.dz/ar/?page=document&doc=5 . 

 
6

 76-75)، ص 2010الّتقرير الّسنوي للجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة(  
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 ضمان الّنجاح يف املسعى و االكتتاب يف جمموع الّسندات املصدرة. �

 الّتفاوض للحساب اخلاص. �

 حفظ القيم املنقولة و إدارا.  �

 شراء املؤّسسات. وإعادة وإدماجإرشاد املؤّسسات يف جمال هيكلة الرّأمسال  �

  :2022/ تحليل أداء بورصة الجزائر في سنة 2-2

  التايل:كانت على النحو   2022لسنة   اخلاصة ببورصة اجلزائرنات التداول ا ان بي

  . 2022بيانات التداول الخاصة ببورصة الجزائر لسنة  :08جدول 

 

  

  

  

  
consulter le 09/01/2023. https://www.sgbv.dz/ar/?page=bilan_boc Source : 

 

أن عدد املؤسسات اليت يتم تداول أدواا املالية يف السوق املايل الوطين حسب أحدث      
مؤسسات و   5ال تتعدى) SGBVاملعلومات املصرح ا من طرف هيئة شركة تسيري بورصة القيم (

هي ( أليانس للتأمينات ، م.ت.فاالوراسي ،صيدال ، بيوفارم و أخريا مؤسسة أوم انفست اليت يتم 
 يف سوق املؤسسات الصغرية و املتوسطة).  تداوهلا

  مع صفقة (أقل من صفقة يف اليوم)    211مت أبرام  2022حسب بيانات التداول لسنة  -
سهم أغلبها خاصة مبؤسسة أليانس للتأمينات اليت استحوذت على  229783تداول 

 % من امجال األسهم املتداولة يف السوق الثانوي .  54.13سهم أي   124403
  

  

  

 عددالصفقات القيمةا�تداولة(دج)  حجمالتداول(سهم)  الشركة 

ALLIANCE ASSURANCES 124 403 47 060 876,00 65 

AOM invest spa 26500  6338100.00 08 
BIOPHARM 40227 63987477.00 75 

EGH EL AURASSI 4010 2094950.00 08 
SAIDAL 34643 18812728.00 55 
 211 138294131.00 229783 ا�جموع
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  اصالح القطاع البنكي في الجزائر بصدور قانون النقد و القرض . /3

 كرس قانون النقد والقرض أفكار ومبادئ جديدة فيما يتعلق بتنظيم النظام البنكي وأدائه حيث مسح

القرض والنقد، الذي يعترب مبثابة جملس إدارة  بتحول السلطة النقدية إىل جملس  10  /90قانون رقم 

اجلزائر، يتمتع بصالحيات واسعة يف جمال القرض والنقد. باإلضافة إىل أنه اخذ بأهم األحكام   بنك 

كما محل يف  1988والقانون املعدل واملتمم لسنة ،1986ا قانون اإلصالح النقدي لسنة  اليت جاء

، كما أن املبادئ اليت يقوم عليها واليات  7اجلهاز البنكي وأدائه جديدة فيما يتعلق بتنظيم طياته أفكار

تعكس إىل حد كبري الصورة اليت سوف يكون عليها هذا النظام يف املستقبل، أما  العمل اليت يعتمدها

  : 8  ميكن اختصارها يف النقاط التالية عن مبادئه األساسية فإنه

يف النظام السابق كان ينبىن التخطيط املركزي   :والدائرة الحقيقيةالفصل بين الدائرة النقدية *    

مبوجبه أصبحت القرارات 90-10ولكن قانون   لالقتصاد وذلك وفق اعتبارات القطاع احلقيقي،

 :النقدية تتخذ اعتبارا للسياسة النقدية وذلك اعتبارا ب 

 يف االقتصاد؛اسرتجاع البنك املركزي سلطته النقدية واعتالئه اهلرم النقدي  -

 تنشيط السوق النقدية؛  -

 إعادة تنظيم آلية منح القروض وفق مبدأ املردودية؛ -

 إجياد مرونة نسبية يف حتديد سعري الصرف والفائدة ويف حتديد سعر القروض؛ -

مع صدور هذا القانون أصبح دور اخلزينة خالفا   :الفصل بين الدائرة النقدية ودائرة ميزانية الدولة*

مل تعد حرة يف اللجوء إىل البنك املركزي ومتويل   لذي كانت عليه يف الفرتة السابقة، حيثلذلك ا

من  10%هذا القانون الذي حيدد نسبة  من) 78(   عجزها إال يف حدود ما نصت عليه املادة رقم  

 .اإليرادات العادية للدولة يف السنة املقفلة

 :القرضالفصل بين دائرة ميزانية الدولة ودائرة *

اإلقراض  سسات املالية عمليات ؤ للبنوك التجارية وامل90-10على غرار املبدأ السابق خول القانون 

 

7
 " 2017-1990الجزائرية خل الفترة أثر تعديت قانون النقد و القرض على مسار اصح المنظومة البنكية  "زواوي فاضلة و أخرون - 

  .77ص -2021مارس - 01العدد05المجلد -مجلة البحوث و الدراسات التجارية 
8

  .27، ص 2021جامعة غرداية سنة  "  دروس و محاضرات في قانون النقد و القرض " عباس بو ھريرة  - 
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 ومتويل االقتصاد دون سواها، وبذلك فإن اخلزينة العمومية يقتصر دورها يف متويل االستثمارات 

 :ع لذلك كالتايليف باب املوان 120اإلسرتاتيجية املخططة من طرف الدولة، وقد أشارت املادة رقم

 سسات املالية؛ ؤ مينح كل شخص طبيعي أو معنوي القيام بالعمليات اليت جتريها البنوك وامل -

 ميكن للخزينة القيام بالعمليات املمنوعة وفق النصوص القانونية اخلاصة؛  -

 :إنشاء سلطة نقدية وحيدة*

والبنك   ا بوزارة املالية، مث اخلزينةوس للهرم النقدي واملايل، بدءؤ يف النظام السابق يلحظ وجود عدة ر 

  املركزي، وقد حدد قانون النقد والقرض وخول ذلك بإنشاء سلطة نقدية وحيدة تكلف بتسيري وضبط 

  ."ولة على السياسة النقدية وهو جملس النقد والقرض ؤ ومراقبة النظام النقدي واملايل ومس 

  مستويين:وضع النظام البنكي على *

البنوك التجارية   و وظائفاإلصدار  وبنك بني وظائف البنك املركزي بصفته بنك البنوك الفصل 

  األخرى املاحنة للقروض و فقط.

  التايل: قانون النقض و القرض على النحو  9تلخيص أهداف و ميكن 

  املباشرةإدخال وظائف وأنشطة على البنوك اليت تدخل يف إطار الوساطة البنكية واألسواق -        

لنقدية، املالية والصرف وبذلك تطورت األنشطة البنكية ووجدت البنوك نفسها أمام عدة أنشطة ا

متثلت يف تقدمي سلفات، مسامهات يف رأس املال، إصدار السندات واالستثمارات   مالية جديدة 

  . املباشرة

نظام يعتمد على  وضع حد لكل تدخل إداري يف القطاع املايل والبنكي عن طريق إنشاء-       

التقليدية يف متويل االقتصاد الوطين ليحرر اخلزينة من عبئ منح االئتمان ويرجع دورها   القواعد

  للدولة. كصندوق

 

9
،  " 2017-1990مسار اصح المنظومة البنكية الجزائرية خل الفترة أثر تعديت قانون النقد و القرض على  " زواوي فاضلة و أخرون  - 

  .80مرجع سابق ، ص 
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إعطاء االستقاللية للمؤسسة البنكية وجتسيدها على ارض الواقع، إذ تصبح تعمل وفقا -        

 واملردودية املالية وحرية التعامل مع القطاع العام واخلاص بدون اقتصاد السوق واملتمثلة يف الرحبية  ملعايري

  التمييز بينهما، مما جعل اختيار السياسة اإلقراضية من صالحيات البنك وليس مفروضا عليها. 

  إعادة تقييم العملة مبا خيدم االقتصاد الوطين وكذلك التخلص ائيا من مصادر املديونية -        

  .ال التسربات والتضخم وخمتلف أشك

رد االعتبار لدور البنك املركزي يف تسيري النقد والقرض عن طريق إعادة تأهيل السلطة -        

من خالل إعطاء االستقاللية للبنك املركزي واهلدف منه خلق جو مالئم باالدخار واالستثمار   النقدية

  .الوصول إىل النمو املطلوب  وبالتايل

والسماح بإنشاء مصارف وطنية خاصة أو أجنبية وهذا إلرساء قواعد  تشجيع االستثمارات  -        

  السوق لتطوير عملية ختصيص املوارد.  اقتصاد

  جلب املستثمر األجنيب وتشجيعه بإجراءات مسهلة وضعها بنك اجلزائر ومنه متهيد  -        

  القانونية لالستثمار بصدور قانون االستثمار وانشاء سوق مالية.  األرضية

  .  إجياد مرونة نسبية يف حتديد سعر الفائدة من قبل البنوك -       

 والقرض قد وضع وبشكل تام املنظومة البنكية و  ومن خالل ما سبق ميكن القول أن قانون النقد

 النظام النقدي يف مسار االنتقال من االقتصاد مسري مركزيا إىل اقتصاد موجه بآليات السوق

    :95/07بصدور قانون  التأمينات في الجزائر/ اصالح قطاع 4

  النقد صندوق رأسها وعلى الدولية  املالية املؤسسات  طرف من املفروضة لإلصالحات  تطبيقا    

  التأمينات  سوق فتح مت االقتصاد يف الدولة تدخل من بالتقليل العام اإلنفاق ترشيد إىل واهلادفة الدويل

  حقيقي إصالح خالل من وذلك  واألجنيب الوطين اخلاص  املال رأس  أمام 1995  سنه اجلزائري

  1966 سنه  الصادرة األوامر إلغاء إىل يهدف حيث 07/  95 القانون مبوجب التأمينات  لسوق

  العامة التامني شركات   بني املنافسة أبواب  فتح وبالتايل 278 املادة )حسب  66/129و 66/127(
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 االقتصاد حال  هو مثلما السوق اقتصاد ديناميكية  يف وإدخاله القطاع مصلحه خيدم مبا واخلاصة

  ككل.  الوطين

  

  احد تأخذ اجلزائر يف التامني شركات  أصبحت 07/  95 قانون من 215 املادة حسب -

 :التاليني الشكلني

  ).SPA(*شركات ذات أسهم  

  * شركات ذات شكل تعاضدي . 

 للتامني العام الوكيل صوره يف تامني وسطاء يعيد  07/  95 القانون النفس من 252  املادة أما -

التأمينية مما   املنتجات  على الباحثني األشخاص وتوجيه  حتفيز دف وذلك  التامني و مساسرة

  سيؤثر باإلجياب على نسبة الطلب عليها.

  ميثل طبيعي شخص انه على للتأمينات  العام  الوكيل تعرف القانون نفس من 253 املادة أما-

  الوكيل يضعو   الصفة ذه اعتماده املتضمن التعيني عقد مبوجب للتامني شركات  عدة أو  شركة

  : وكيال بصفته العام

  موكله. حلساب  واكتتابه التامني عقد قصد البحث عن اجلمهور تصرف حتت التقنية  *كفاءته

  بالنسبة  ميثلها اليت والشركات  الشركة تصرف حىت العامة الوكالة وخدمات  الشخصية *خدماته

  إدارا.  له توكل اليت للعقود

  ميارس معنوي أو  طبيعي شخص بأنه  التامني مساسرة يعرف القانون نفس من 258  املادة -

 التامني، عقد  بغرض اكتتاب  التامني وشركات  التامني طاليب بني التوسط مهنه اخلاص حلسابه

  تبني القانون نفس من 259 املادة  أما اجتاهه. و مسؤوال له للمؤمن وكيال التامني مسسار ويعد

و ذه الصفة خيضع هذا األخري إىل التسجيل يف السجل   ، جتاري نشاط التامني مسسار مهنة أن

  تاجر.  كل  التجاري كما خيضع لاللتزامات األخرى املوضوعة  عاتق
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  )CNAللتأمينات( الوطين جملس يدعم استشاري جهاز حيدث  القانون نفس من 274 املادة-

 التامني نشاط  بوضعيه املتعلقة املسائل يف ويستشار باملالية املكلف الوزير الس هذا ويرأس

  وتطويره.  وتنظيمه التامني وإعادة

  

  : التالية األطراف من اخلصوص على للتأمينات  الوطين الس يتشكل انه تبني 277 املادة أما-

  الدولة.  ممثلي  *          

  والوسطاء. املؤمنني ممثلي  *          

  .  هلم املؤمن ممثلي  *          

 القطاع. مستخدم *ممثلي          

  

  جلنة :هي اللجان من جمموعه خالل من وذلك  دائمة أمانه للتأمينات  الوطين تنظم الس      

  السوق، وتطوير تنظيم  جلنة هلم، املؤمنني مصاحل عن والدفاع األسعار حتديد جلنة االعتماد،

  العامة الوضعية  عن تقارير الس يقدم املتخصصة. الدراسات  جلنة االستشارية، القانونية اللجنة

 السنوي. القطاع األعمال رقم أيضا وتضمن احلكومة رئيس إىل ترسل اجلزائر يف التامني للنشاط

  

 على اإلشراف إنشاء جلنة  مت التامني وإعادة التامني النشاط على الدولة رقابة  ممارسة اجل ومن-

  واملتمم املعدل 2006 فيفري 20 يف املؤرخ 04/  06 القانون من 26 املادة  حسب التأمينات 

 تتكفل  04/   06 القانون نفس من 28 املادة  سابقا. وحسب يف  املذكور  07/  95 للقانون

  : التالية األهداف حتقيق على التأمينات  على اإلشراف جلنة

  املتعلقة والتنظيمية  التشريعية األحكام التامني املعتمدين، ووسطاء شركات  احرتام على *السهر     

  التامني.  وإعادة بالتامني

  ال وأا له املؤمن اجتاه عليها تعاقدت  اليت بااللتزامات  تفي الشركات  هذه  أن من *التأكد     

  الوفاء. على قادرة زالت
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  شركة  مال رأس زيادة  أو إنشاء يف املستخدمة األموال مصادر حول املعلومات من *حتقق      

 التامني .  إعادة أو تامني

  

  سنه يف واألجنبية الوطنية  والعامة، اخلاصة املؤسسات  من العديد بإنشاء  القطاع حترير مسح-

 و  CAAT، CAAR:وهي عمومية الشركات  ستة  طرف من كليا  حمتكرا  التأمني سوق  كان   1995

SAA يمن اليت من حصة التعاضديتني   % 12.7من حصة السوق و تبقى  %87.3 على

)MAATEC، CNMA ( باإلضافة إىلCCR   اليت كانت حتتكر جممل عمليات إعادة التامني  ،أما

شركة هي باإلضافة إىل  22أحدث التقارير تبني ارتفاع عدد الشركات التأمني يف اجلزائر اىل 

  : املذكورة سابقا 

  ) 01/1996/ 10مان الصادرات ( *الشركة اجلزائرية لتأمني و ض

*TRUST ALGERIE  )25/10/1997) ترست اجلزائر للتأمني و إعادة التأمني.  

  ) 1998/ 15/02الشركة الدولية للتأمني و إعادة التأمني ( *

  ) A2  )05 /08 /1998*اجلزائرية للتأمينات 

  ) 2010أكتوبر  5*شركة ضمان القرض العقاري (

  ) 31/07/1999(*شركة لتأمني للمحروقات 

  ) 03/2000/ 26*شركة سالمة للتأمينات اجلزائر (شركة الربكة و األمان سابقا)( 

  ) 2002سبتمرب   10*التأمينات العامة املتوسطة (

  ) 2005/ 07/ 30*أليونس للتأمينات (

  ) 2006*كرديف اجلزائر (

  ) 09/03/2011*تأمينات اليف اجلزائر (

  ) 2011/ 10/03( *تأمني االحتياط و الصحة

  ) 08/2011/ 10*مصري حياة ( 

  *أكسا للتأمينات يف اجلزائر 

  ) MUTUALISTE)(05 /01 /2012*التأمني التعاضدي  (
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باإلضافة إىل ما ذكر سابقا نالحظ لقد ارتفع رقم األعمال اخلاص بسوق التأمينات اجلزائري        

و ما    2011ج سنة  مليار د  86.5إىل ما يفوق  1995مليار دج سنة  13.6من مستوى 

  . 2018مليار دج اية سنة  142.6يفوق 
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 :المحاضرة التاسعة
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 التنموي.  ودورهالنقل  :المحاضرة التاسعة

يعد قطاع النقل شريان احلياة االقتصادية وأهم قطاعات البنية التحتية نظرا للدور اهلام              
للمجتمعات. حيث يتسم االستثمار يف  يف التطور االقتصادي واالجتماعي  الذي يلعبه هذا القطـاع

لفرتة طويلة جدا، وانعكاساته االقتصادية واالجتماعية   مشروعات النقل مبنافعه الكبرية اليت تتحقـق
فقد حرصت الدول املتقدمة والنامية   اهلامة على االقتصاد الوطين، ونظرا لألمهية النقل يف هذا اال

مطلب أساسي  فوجود قطاع نقل فعـال هـو  وحتديثها،ية على حد السواء على تطوير نظمها النقل 
لضمان التطور االقتصادي يف كل دولة ويقاس مستوى تطور هذه الدولة أو تلك مبدى تطور قطاع  

، وذلك من خالل والعامليفيها. كما يلعب دورا حموريا يف التنمية على املستويني اإلقليمي  النقل
اس يف مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، اليت تأيت يف إطار  ويظل األس تسهيل عمليـات التبـادل،

  . دعم التحرك السريع حنو التنمية املستدامة

  : تعريف النقل-1

بالدرجة األوىل  يعترب النقل من املتطلبات األساسية لكـل جمتمـع ، وهـو عبـارة عـن خدمـة اجتماعيـة
األفراد من خالل إشـباع   عوامـل حتسـني مسـتوى معيشـةكما أنه يعد أحـد مصـادر الرفاهيـة، وأحـد 

  تفرضها ظروف احلياة اليومية.  حاجـام املختلفـة بواسـطة التنقـل باعتبـاره ضـرورة اجتماعيـة

 17/88مـن القـانون رقـم  16لقد عرف القانون اجلزائري خدمة النقـل حيـث نصـت املـادة  
   :1على ما يلي1988ماي  10املؤرخ يف 

 يعد نقل كل نشاط ينقل بواسطة شخص طبيعـي أو معنـوي أشـخاص أو بضـائع مـن مكـان  "

  عها. إلى أخر على متن مركبة مهما كان نو 

كما أيضا تطرق املشرع اجلزائري لتعريف النقل نظرا لألمهية اليت حيققها يف خمتلف جوانب احلياة  
االقتصادية االجتماعية، السياسية و حىت العمرانية، حيث حدد مفهوم النقل حسب نص املادة  

 

1
  .اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية املتضمن تنظيم النقل الربي وتوجهيه ،1988ماي 10يف  المؤرخ 17/88انون رقم ق - 
 . 
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كل نشاط يقوم من خالله شخص طبيعي أو اعتباري بنقل  أنه "01-13من القانون رقم02

  .بضائع من مكان إلى آخر عبر الطريق أو سكة حديد على متن مركبة مالئمةأشخاص أو 

االقتصادي  عند حبثنا عن تعريف حمدد للنقل وجدنا أن هناك الكثري منها، فقد ُعرف بأنه "النشاط
الزمين دف خلق  الذي يتعلق حبركة االفراد أو السلع من مكان آلخر متجاوزا املسافة املكانية والبعد

والوسائط والتكنولوجيا  واألساليب املنافع أو زيادا أو تطويرها"، كما يعرف أنه "جمموعة الطرق 
من مكان آلخر"، يف حني   واالجراءات التنظيمية واالقتصادية اليت دف إىل حتويل اإلنسان وإنتاجه 

والتعمري بأنه عبارة عن  يل لإلنشاءعرّفه "هانز أولر" اخلبري السابق بشؤون النقل لدى البنك الدو 
مراكز االستهالك"، فيما يعرفه   "خدمة أوجدت إليصال مراكز االنتاج واملناطق املأهولة ببعضها أو مع

بشؤون النقل بقوله أن "النقل عبارة   "جان بودوسكي" املستشار السابق مبنظمة األمم املتحدة اخلاص
الباحث املصري الدكتور عبد احلسن  والسلع"، ويرىعن شحن االمحال املادية أي نقل االشخاص 

يتعلق حبركة االشخاص واالشياء من مكان   عبد الغين عمليات النقل باا عبارة عن "نشاط اقتصادي
احلركة وأن وظيفة النقل هي عبور عنصري   اىل آخر كما أنه يقتصر يف الوقت الذي تستلزمه هذه

واملكانية"، ومن خالل هذه التعاريف ميكن القول  افع الزمانية الزمان واملكان، ويرتتب عليه خلق املن
يسعى لالستخدام االقتصادي األمثل ملستلزمات النقل  بأن عمليات النقل هي "نشاط تنظيمي علمي

  "2.مالية وبشرية بأقل تكلفة ممكنة واختصار يف زمن النقل من وسائط وطرق وشبكات ووقت وموارد

  : النقل أنواع -2

  حيث من ةاملناسب النقل ةوسيل  اختيار  ةامكاني للناقل يتيح للنقل انواع او شكالأ عدة  تواجد نا
من جهة و من جهة    ةوسيل  كل  وطبيعة وخصائص املسطرة االهداف ظل يف وذلك  ة،والسرع ةالتكلف
  :االقسام من جمموعه اىل وينقسم ة املنقول املواد ةطبيعأخرى 

  

 

2
، ص 2014سنة  22جملة االقتصاد و اإلحصاء التطبيقي ؛العدد رقم ،"األهمية االقتصادية للنقل ودوره في التنمية االقتصادية حبيطة علي "- 

60. 

  



76 

 

  3تنقسم اىل قسمني :/ النقل الربي 2-1

تربز أمهية النقل بالسكك احلديد من خالل قدرا الكبرية على نقل  :يدةالنقل بالسكك الحدأ/ 
بعيدة وبسرعة واضحة تفوق الكثري من الوسائل األخرى حيث بلغت  احلموالت الثقيلة وملسافات 

أمهية السكك من خالل تأثريها املباشر يف توزيع   كم/ساعة، كما تبـرز210سرعة بعض القطارات 
فيها وكما نالحظ ذلك يف   السكان وإجياد التجمعات احلضرية الكبرية جراء مرور شبكات السكك 

 العديد من املدن األوروبية الصناعية اليت منت وازدهرت جراء وجود السكك احلديد فيهـا. و 
 تعتمد عليها الدول اعتماداً كبيـراً فـي حتقيـق تعترب السكك احلديد يف مقدمة وسائل النقل اليت

واالجتماعية والسياسية والعسكرية، وعلى ذلك تقوم العديد من الدول بإنشاء   األهـداف االقتصـادية
احلديثة. واملنشآت الثابتة من اخلطوط احلديدية على  السكك احلديد وحتديثها بالوحدات املتحركـة

أمهها يف ضخامة االستثمارات  يف قطاع سكك احلديد اليت يتمثل أساس مراعاة خصائص االستثمار
مبعىن أنه يف  املطلوبة، وألن سكك احلديد صناعة كثيفة حباجة إىل رأس املال وتكامل االسـتثمارات 

حالة شراء قاطرات ذات سرعة عالية فالبد من جتديد اخلطوط احلديدية لتتحمل هذه السرعات 
سكك عامًال من عوامل التوطن الصناعي حيث تربز أمهيته يف مرحليت كذلك تعترب ال  العاليـة، و 

فرص نقل للمواد األولية وعنصر العمل والسلع الوسيطة وكذلك نقل  اإلنتاج والتوزيـع حيـث تتـوفر
  اإلنتاج إىل مناطق التخزين واالستهالك. 

مهمة يزداد االعتماد عليها من سنة إىل أخرى ولعل   وسيلة :السياراتالشاحنات و بالنقل البري ب/
االعتماد عليها أو احلاجة إليها هو املرونة واالستجابة العالية اليت تتصف   السبب الواضـح فـي زيـادة 

لنقل األفراد أم البضائع. إن أمهية النقل بالسيارات   ا لتلبية حاجات النقل سواء كان ذلك بالنسـبة 
املتناثرة واليت يصعب يف الكثري من  ابط السهل والسريع ما بـني املنـاطق اجلغرافيـةتأيت من خالل الرت 

ا السيارات، وإن    األحيان على الوسائل األخرى يف حتقيق عملية االتصال بنفس املرونة اليت تتمتـع
لذا   ركبـات تطور النقل بالسيارات جيب أن يواكبه ختطيط وتطوير الطرق لتوفري انسيابية سليمة هلذه امل 

 

/ عدد  –الة اجلزائرية للتنمية االقتصادية واقع و أفاق تطوير قطاع النقل في الجزائر ودوره في التنمية االقتصادية" مسري بوختالة و أخرون "  - 3
  .49،ص  2017جوان 06
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اجتهت الدول إىل تطوير وحتديث شبكات النقل كي حتصل على كفاءة أعلى يف العملية اإلنتاجية  
  حتققها السيارة.  واالجتماعيـة التـي

 نقل ةوسيل  أقدم البحري والنقل النهري النقل اىل ينقسم  الذي املائي النقل : يعدالمائي النقل 2-2
 و الصلب، احلديد ،مثل: الفحم الكبرية االحجام ذات  السلع ةحال يف احليوان، وتستخدم بعد

  املائي املمر على ةباملؤسس  ة خاص شحن ةنقط وجود النقل من الشكل هذا استخدام ويتطلب احلبوب 
  .4إضافية  ةنقل  ةوسيل  الستخدام الناقل اضطر نفسه، واال

  ملا نظرا  ةالقيم ةعالي املنتجات  نقل يف يفضل ال  فهو نسبيا حمدودا الشكل هذا استعمال يعترب هلذا 
  ة. املناخي العوامل ة نتيج ةوخسار  تلف من له تتعرض

إن النقل اجلوي أصبح يف الوقت احلاضر ليس فقط واسطة النقل بني القارات  :النقل الجوي/2-3
نقل األفراد فقط املدن يف البلد الواحد، و إن أمهية النقل بالطائرة ال تقف عند  والبلدان وإمنا أيضاً بني

املراقبني بأن حجم البضائع املنقولة بواسطة الطائرة سيفوق   بل نقل البضائع أيضاً حيث يعتقد بعـض
بواسطة البواخر والسكك احلديد من جهة   حجم املسافرين من جهة ويفوق حجم البضـائع املنقولـة

  العامل. صادية يفثانية وهذا ما سيحققه من انعكاسات إجيابية على جممل احلركة االقت

 االنابيب: /خطوط 2-4

 والغاز اخلام البرتول يف  واملتمثلة والغازية السائلة املنتجات  على االنابيب خطوط استخدام يقتصر    
  : نذكر  االخرى للوسائل منافسة االنابيب اخلطوط جتعل اليت مزايا ومن الطبيعي

  .  توقف دون  ساعة 24 مدار على النقل يف استمرارية حتقيق -

  املناخية. بالظروف تتأثر ال-

  .   االنابيب لطبيعة راجع وهذا املنتجات  النقل يف و السالمة  باألمان  تتميز -

 

4
) ،ص 2007( 06العدد  جملة االقتصاد و املنامجنت، أهمية قطاع انقل في دفع التنمية االقتصادية"خطيب سيدي حممد، بلقريصات رشيد" - 

129.  
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  البيئي. التلوث  حجم من الوسيلة هذه تقلل-

  اذ ،تكلفتها من تزيد اليت الصعوبات  بعد من تعاين  ةالوسيل  هذه ان اال  املزايا من بالرغم لكن    
 على تسهر ةماهر  لةعم ويد  مدها طرق يف ةالشديد ةالدق هو ةاجلود يف ةقياسي مواصفات  تتطلب
  .حتدث  ان ميكن اليت واالنفجارات  التسربات  ملنع  ةالصيان

  

ة  وخدماتية اقتصادي مميزات  على الذكر السابق النقل اشكال من شكل كل  يتشكل سبق ملا  ةوخالص
  :التايل اجلدول خصهال ي
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  .النقل االنماط بين : مقارنة09جدول

السكك   السيارات  
  احلديدية  

  خط انابيب  نقل مائي  نقل جوي
  املميزات االقتصادية 

  منخفضة  منخفضة  مرتفعة  منخفضة   معتدلة  التكاليف  
من املؤسسة   تغطية السوق

  اىل نقطة البيع
من جهة اىل  
  جهة أخرى 

من جهة اىل  
  جهة أخرى 

من جهة اىل  
  جهة أخرى 

من جهة اىل  
  جهة أخرى 

  منخفضة  منخفضة  معتدلة  معتدلة  مرتفعة  درجة املنافسة
ذات القيمة    كل املواد  املواد املنقولة 

  املنخفضة
ذات القيمة 

  املرتفعة
ذات القيمة  

املنخفضة+الكمية 
  و احلجم املرتفعني

ذات القيمة  
املنخفضة و  
  الكثافة العالية 

املتوسطة املقطوعة  املسافة 
  (كلم) 

 850  1000  1500  600 -2200  450 -550  

    املميزات اخلدماتية  
  طويلة  طويلة  قصرية  طويلة  متوسطة  مدة العبور

  منخفضة  منخفضة  متوسطة  متوسطة  مرتفعة  درجة التوفر 
حتويل مواعيد 

  التسليم
من معتدلة اىل   ضعيفة  معتدلة  ضعيفة

  مرتفعة
  ضعيفة

نسبة اخلسارة و  
  الضياع

متوسطة اىل   ضعيفة
  مرتفعة

منخفضة اىل   ضعيفة
  معتدلة

  منخفضة

جملة االقتصاد و املنامجنت  ،  "أهمية قطاع انقل في دفع التنمية االقتصادية   "خطيب سيدي حممد، بلقريصات رشيد  :املصدر 

  . 130) ،ص 2007( 06العدد 
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  : /محددات الطلب على النقل 3

  :5امهها  من اخلصائص من ةمبجموع النقل على الطلب يتميز

  وامنا ة االستهالكي السلع مثل لذاته ليس النقل على الطلب ان النقل: مبعىن على الطلب من اهلدف  *
  ةتلبي اجل من يكون للمنظمات  ةبالنسب النقل ة، فطلبخمتلف احتياجات  ةتلبي اجل من طلب هو

  .السوق يف املنتجات  تصريف او ةاملختلف املواد من االحتياجات 

  النوع ولنفس النقل على الطلب يف كبري  دور  له  ةالرحل  زمن بالزمن: ان النقل على الطلب ارتباط *
  يتوقف ما وهذا نفسها النقل ةبوسيل  يرتبط النقل انواع من نوع اي على الطلب ان مبعىن النقل من

 خالل من وذلك  للمسافر ةالشخصي واالعتبارات املناسب،   الوقت يف السلعة صولو  عوامل ةعد على
  .ترتفع النقل  تكاليف فان النقل ةوسيل  او  نوع ة سرع  ةزياد مع انه ة خاص والثمن للزمن تقييمه

  يف كبري  دور  هلا  االقتصادية التقلبات  االقتصادي: ان النشاط مبستوى يرتبط النقل على الطلب *
 ونقل لإلنتاج ةالالزم املواد نقل بغيت النقل على الطلب يزداد الرواج ةحال ففي النقل على الطلب

  اىل ةاحلاج تكون الكساد ةحال ففي صحيح التصريف، والعكس اسواق او املخازن اىل املنتجات 
  .النقل على الطلب يقل وبالتايل اقل املواد

  اضعاف ةعد اىل تصل واليت الثابتة ةالرأمسالي التكاليف  بارتفاع النقل تكاليف  تتصف  :التكلفة *
  سنوات  لعده تستمر ةضخم نشاءات من إ النقل مشاريع تتطلبه ملا  وذلك  ، ةاملتغري  التكاليف

 الطائرات، السفن مثل النقل وسائل مثن اىل باإلضافة ة...اخل،احلديدي املوانئ، طرق ،كاملطارات 
  . ، والصيانةوالتفريغ التحميل الوقود، معدات  حمطات  :مثل ةاملساعد والوسائل ،القطارات 

  ان املثال سبيل االفضل، فعلى النقل ة وسيل  او اسلوب  لتحديد ةكافي  غري لوحدها النقل ةتكلف ان    
  ةاضافي تكاليف هناك ولكن ،والسيارات  اجلوي النقل ةتكلف من قلأ ةاحلديدي بالسكك  النقل ةتكلف

 

جملة االقتصاد و  "-دراسة برامج تطور قطاع النقل في الجزائر -لوجستيك النقل ودوره في التنمية االقتصادية بن حراث حياة " قلبازة أمال،- 5
  .78،ص  2014سنة  13/02إدارة االعمال ،العدد 
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  وأ املخازن  اىل ةاحلديدي السكك  حمطات  من النقل ةاعاد تكاليف وهي االعتبار عني يف اخذها جيب
  االسواق.  اىل و أ التوزيع منافذ

  املنافسة فان النقل جمال ويف منافسه بدون عمل او  نشاط  اي تقريبا اليوم عامل يف يوجد املنافسة: ال *
  . االمان، التكاليف ة،اخلدم مستوى :وهي ةرئيسي نواحي ثالث  يف تكون

  النقل: /أهمية 4

  والتوزيع االنتاج خالل املؤسسات، من وحىت واتمعات  االفراد ةحيا يف فعال دورا النقل قطاع يلعب
  :6يف النقل ة أمهي وتتمثل اخرى ةجه من والتحضر ةالرفاهي خالل ومن ة،جه من

 على انواعه مبختلف  النقل قطاع خدمات  تؤثر حيث ةاالقتصادي ةالتنمي  ةواسرتاتيجي منط على التأثري-
  التسويق. ومنافذ االنتاج مراكز اختيار خالل من ،الصناعي التوطن ةعملي

  انتقال عمليه تسهيل على النقل قطاع اخلدمات  تعمل حيث املال راس معدالت رفع يف ةاملساعد-
  .االقتصادي النمو معدالت  رفع مع فاعليتها ترتفع اليت ةالتكنولوجي ةاملعرف

 من ة الالزم املوارد على احلصول وبالتايل ةالعاملي االسواق على الفائض االنتاج تصدير يف ةاملسامه-
  ة.الصعب ةالعمل 

  .املدفوعات  ميزان حتسني على العمل -

 وتوفري الواردات  بدائل وتوفري الصادرات  بإنتاج وذلك  املدفوعات  ميزان عجز خفض يف ةاملسامه-
  .اخلارج اىل ةر داملص املنتجات  نقل  تكاليف

  خمتلف وبني الواحد القطاع يف املختلفة الصناعات  بني سواء االقتصادي والتكامل الرتابط تدعيم-
  . بينها فيما القطاعات 

 

، ص )2013جوان 08العدد ( - 2مجلة "األبحاث االقتصادية" لجامعة البليدة ، دور النقل وهياكله في تنمية السياحة" بيدي مدين "-6

224. 
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  :7/قطاع النقل ودوره التنموي5

الركيزة األساسية   يأيت قطاع النقل على رأس القطاعات اليت تدعم اهليكـل االقتصـادي، ويعتبـر        
حيث ميثل قطاع النقل بأنشطته املختلفة دعامة أساسية من دعائم التقدم، وال  القومي،لالقتصاد 

تصور حتقق النمو املتوازن بني قطاعات االقتصاد القومي ألي بلد من البلدان دون تأمني  ميكن
خالل إعداد ختطيط جيد   األمر الذي ال ميكن حتقيقه إال من، النقل احتياجات تلك القطاعات مـن

  االقتصادية األخرى. لقطاع النقل، يرتبط ارتباطًا وثيًقا خبطـط القطاعـات 

وقد تطورت صناعات النقل يف وقتنا احلاضر وأّثرت بشكٍل كبري على التطور االقتصادي، حيث        
واستغالل املوارد الطبيعية  معاجلة عامل املسافة والبعد، فيساعد يف توسيع السوق  يؤثر النقل فـي

السلع واليد العاملة إىل األماكن اليت تكون فيها أكثر نفعا وتوطني   والبشرية وزيادة االنتـاج وانتقـال
األفضل ، وميكننا ملس ذلك يف كافة البلدان الصناعية   املشاريع فـي األمـاكن ذات اجلـدوى االقتصـادية

للنقل عموما، أما اآلن فإن تلك   ا هي الوسيلة الرئيسـةاملتقدمة حيث كانت السكك احلديدية قدمي
أخرى كثرية   البلدان تتميز بوجود أنظمة نقل متطورة، فباإلضافة إىل السكك احلديدية هنـاك وسـائل

وأنظمة مرور عابر مؤلفة من شـبكات   )لنقل املواد السائلة كالنفط(كالطائرات والسفن واألنابيب
فعالة يف تقدم هذه البلدان اقتصاديا   مسامهةجند إن قطاع النقل قد ساهم الربية، وبالتايل  الطـرق

  . وصناعيا

  ويفكما يساهم قطاع النقل يف التنمية االقتصادية من خالل ربط مناطق اإلنتاج مبناطق االستهالك 
  عامالاألفراد ونقل املواد اخلام والبضائع من مناطق االستثمار وإليها، كما إنه يعترب  تأمني انتقال

الطبيعية اليت غالبا ما يرتكز وجودها يف مناطق نائية، وميكن إمجال  مساعدا يف اسـتغالل املـوارد
  :التالية ألي دولة يف األمور  املسامهات الرئيسة لقطاع النقل يف عملية التنمية

اختيار أماكن توطني الصناعات اليت توفر لالقتصاد الوطين أكرب الفوائد املتمثلة يف خفض  -
 والتوزيع.  والنقـلنفقات اإلنتـاج 

 

7
/ عدد  –الة اجلزائرية للتنمية االقتصادية واقع و أفاق تطوير قطاع النقل في الجزائر ودوره في التنمية االقتصادية" " وأخرون مسري بوختالة  - 

  .50 ، ص2017جوان 06
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 اكتشاف الثروات الطبيعية واستغالهلا يف أفضل الظروف.  -
 .زراعياتوسيع مساحة األراضي املستغلة  -

 منو املدن واملراكز احلضرية وازدهارها.-
 . حتقيق التوازن يف عملية العرض والطلب على السلع يف خمتلف األسواق احمللية واخلارجية -
  .التكامل االقتصادي بني البلدان واندماجها االقتصادي واالجتماعي والثقايفحتقيق  -
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: 10المحاضرة رقم  

تطوير قطاع النقل  

المستدام حتمية في 

  ظل العولمة.
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  . : تطوير قطاع النقل المستدام حتمية في ظل العولمة10المحاضرة رقم 

يعد النقل عنصر حمفز حلركية األشخاص و البضائع بطريقة إجيابية حتقق التنمية وتسهل              

تبادل الثروات، لكنه أصبح مصدر تأثري سليب على البيئة و اتمع واالقتصاد، ذلك أن البيئة تأثرت  

إىل أمراض بانبعاثات الغازات الضارة النامجة عن وسائل النقل، وتلوث اهلواء وتلوث املياه اليت أدت 

كما مل يسلم اتمع من تأثريات النقل من حوادث املرور، الضوضاء و االزدحام مما سبب  .خطرية 

 ارتفاع يف عدد الوفيات وزيادة التوتر والقلق يف وسط أفراد اتمع بالتوازي مع ارتفاع معدالت 

لك تداعيات النقل النمو السكاين الذي أدى بدوره إىل تفاقم حدة الطلب على النقل ضف إىل ذ

على االقتصاد املتمثلة يف ارتفاع تكاليف تنقل األشخاص نتيجة االرتفاع املستمر ألسعار الوقود احملرك  

     لوسائل النقل املختلفة.

ومنخفضة  هذا القطاع إىل أمناط أنظف هذه الظروف أصبح من الضروري أن يتحول ويف ظل        

  و بالتايل التطرق اىل مفهوم االستدامة يف النقل. مراعات للبيئة الكربون و أكثر

 المستدامة:مفاهيم حول التنمية  -1

  او ةالتضحي دون  احلاضر اجليل احتياجات  تليب اليت ةالتنمي اا على ةاملستدام ةالتنمي تعرف     

 من التخفيف اا على تعريفها ميكن احتياجاا. كما ةتلبي يف ةالقادم االجيال ةبقدر  االضرار

  ةالطبيعي در املوا تالشي من واحلد ةومستدمي ةامن ة حيا  تقدمي خاللمن  الفقراء على الفقر ةوطأ

  . 1االجتماعي واالستقرار الثقايف واخللل ة البيئ وتدهور

  :2ميكن تلخيصها يف النقاط التالية   للتنمية المستدامة مجموعة من الخصائص

*التنمية املستدامة تنمية طويلة األمد، حيث تأخذ بعني االعتبار حقوق األجيال القادمة يف موارد 

تليب احتياجات الفرد األساسية والضرورية من الغذاء، والكساء،   .األرض وتسعى إىل محايتها 

 

،جملة التحوالت " عرض التجربة النيوزلندية في مجال استدامة قطاع النقل-ضرورة االنتقال نحو النقل المستدام أمحد رمحوين وآخرون " - 1

  .43، ص 01الد 01االقتصادية العدد
  .344،ص  01العدد 16جملـة جديد االقتصاد الد"-حالة النقل البري-النقل المستدام في الجزائرعبد العليم " قندوز عائشة ،التاويت- 2
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واحلاجات الصحية والتعليمية اليت تؤدي إىل حتسني األوضاع املادية واالجتماعية للبشر دون 

اإلضرار بالتنوع احليوي، وهذا من أولوياا فعناصر البيئة منظومٌة متكاملٌة واحلفاظ على التوازن ما  

  . يوفر بيئًة صحيًة لإلنسان بني هذه العناصر 

اهلواء واملاء؛ حيث تشرتط اخلطط  :حتافظ على عناصر احمليط احليوي ومركباته األساسية، مثل*

عدم استنزاف املوارد الطبيعية يف احمليط احليوي، وذلك برسم اخلطط واالسرتاتيجيات اليت حتدد 

  ء.طرق استخدام هذه املوارد مع احملافظة على قدرا على العطا

تعتمد على التنسيق بني سلبيات استخدام املوارد واجتاهات االستثمارات؛ حيث تعمل مجيعها  *

  بانسجام داخل منظومة البيئة، مبا حيّقق التنمية املتواصلة املنشودة. 

  التالية: ميكن تلخيصها يف النقاط  وللتنمية المستدامة مجموعة من االبعاد

  ةاالقتصادي اجلوانب ايضا تشمل  بل، فقط البيئي اجلانب على ترتكز ال ةتنمي هي ةاملستدام ة التنمي ان

  ةجمموع يتكون  منها بعد وكل . بينها فيما ةومتداخل  ةمرتبط ثالث  بأبعاد ة تنمي  اا اي ةواالجتماعي

  التايل الشكل يف  مبني هو كما  العناصر من
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  المستدامة.: ابعاد التنمية 05شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عرض التجربة النيوزلندية في مجال  -ضرورة االنتقال نحو النقل المستدام أمحد رمحوين وآخرون "   :املصدر 

  . 44، ص 01الد 01"،جملة التحوالت االقتصادية العدد النقل استدامة قطاع 

 

  

 ابعاد التنمية املستدامة

لبعد البيئي ا لبعد االقتصادي ا البعد االجتماعي    

  النظم االيكولوجية -

  التنوع البيولوجي  -

  اإلنتاجية البيولوجية  -

 القدرة على التكيف-

  العدالة في التوزيع  -

الحراك االجتماعي-  

المشاركة الشعبية والتنوع   -

 الثقافي  

المؤسسات  ةاستدام -  

النمو االقتصادي  -

 المستدام  

   راس المال ة كفاء-

اشباع الحاجات  - 

   ةاالساسي

 ة االجتماعي ة العدال-
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 وميكن ةومتكامل  متداخلةو  ةاملرتبط ابعاد  هي ةاملستدام التنمية  ابعاد  ان اىل اإلشارة وميكن

 وفق بينها  فيما الرتابط هذا ويتمثل ةاملستدام ة التنمي ةملنظوم فرعيه منظومات  اا على معها التعامل

  يلي:  فيما الباحثني احد

 واخلدمات  السلع انتاج من يتمكن  الذي النظام هو اقتصاديا املستدام النظام اقتصاديا •

  بني ما االقتصادي التوازن من ةدار لإل قابل معني مستوى على حيافظ وان مستمر بشكل

 السياسات  عن ةناجت ةاجتماعي اختالالت  حدوث  مينع وان. العام والدين العام الناتج

 ة.االقتصادي

 جتنب الطبيعية املوارد  من ةثابت ةقاعد على حيافظ ان جيب بيئيا  املستدام النظام بيئيا •

  احليوي التنوع  ةمحاي ذلك  ويتضمن ة.املتجدد والغري ةاملتجدد للموارد الزائد االستنزاف

  ةعاد  تصنف ال اليت االخرى ة الطبيعي ةالبيئي  ةواالنظم ةالرتب  ةوانتاجي اجلوي واالتزان

 ة.اقتصادي كموارد

 اخلدمات  وايصال،  التوزيع يف ةالعدال حتقيق يف اجتماعيا مستداما النظام يكون اجتماعيا •

  ةواحملاسب االجتماعي النوع يف  ة واملساوا، حمتاجيها  اىل والتعليم ةكالصح  ةاالجتماعي

 ة.الشعبي ةواملشارك ةالسياسي

  :/مفاهيم حول النقل المستدام 2

  : /تعريف النقل المستدام 2-1

النقل املستدام هو ذلك النوع من النقل الذي ال يهدد الصحة العامة، وحيافظ على سالمة           
املواطن والبيئة واملناخ، كما يهدف إىل ترشيد استعمال وسائل النقل من أجل احلفاظ على مصاحل 

3األجيال القادمة
.  

والصادر عند مؤسسه النقل يف مونرتيال حيث ترى   2009يف تقرير التنمية املستدامة لسنه             
  : ان النقل املستدام عباره عن نظام يهدف اىل حتقيق النقاط التالية

 

جملة العلوم اإلنسانية جلامعة   "، _النقل البحري المستدام وتحديات التنمية المستدامة في الدول النامية _المبررات واآلثار عز الدين نشاد "- 3
 .19) ،ص 2021( 03العدد 08أم البواقي الد 
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 االفراد ةصح مع مويتالء امن بشكل للتنقل ة االساسي حاجام ة بالتلبي واتمعات لألفراد يسمح-
  ة.املستقبلي او ة احلالي لألجيال ةمضر  حيمل وال ة، يئيالب والنظم

  .التنافسي االقتصاد ويشجع النقل الوسائل وبدائل اختيارات  يقدم كما  ةمنطقي تكون تكاليفه -
 ادىن اىل وخيفض ، استيعاا على االرض قدره يتعدى ال بشكل الدافئة الغازات  انبعاثات  من حيد -

  ةالتنمي اسس احرتام حدود يف ةاملتجدد املوارد استهالك  وحيدد ةالنابض  املوارد استهالك  املستويات 
  ة.املستدام

  األرض. واستعماالت  الضوضاء  حد اقصى اىل وخيفض تدويرها املعاد املواد استعمال يعيد -

  نظام النقل المستدام:06شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الجزائر في إطار رؤية تنموية تقييم استراتيجية تطوير النقل البري في  "خالد ليتيم ،صفية دريوش  :املصدر 

  .224،ص    05العدد  جملة "اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات ، "ستدامة م

  

  

  

 متاح لجميع الناس  

 فعال  

 أمن 

 يساهم في استدامة البيئة 

نظام متكامل و 

 متعدد الوسائط

 النقل البري  

لنقل الجوي ا  

 النقل البحري 

 يدعم النمو و التنوع االقتصادي

دائرة 

 النقل  

الفاعلين  

في 

مجال 

 النقل  
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    /أدوات النقل المستدام:2-2

  : 4التالية يف االحتاد األورويب أدوات النقل املستدام يف النقاط  والطاقةحددت املديرية العامة للنقل 

 الطبيعي الغاز ،املسال البرتول غاز ،املتجددة احليوي، الطاقة الديزل وقود : النظيف الوقود *

  . احليوانية الطاقة باستخدام النقل طرق البشرية بالطاقة تعمل اليت النقل املضغوط، طرق

  احلديدية السكك  طرق- املستدامة املسالك - اخلضراء الطرق :ء)اخلضرا( المستدامة التحتية  البنية*

  .السريع النقل حبافالت  اخلاصة واملسارات  والطرق للدراجات  املنفصلة املرافق-

  مناطق -املواقف ةادار  -للسيارات  حمدده ومناطق ةحي  : شوارع الوصول على المفروضة القيود *

  .ةالسرع من واحلد املرور  ةحرك ةدئ -للمشاة

 تسعري -ةالذكي ةالبطاق -ةاملتكامل  التذاكر- االزدحام تسعري :الكامل التسعير استراتيجيات*

  . املواقف

- السيارات  ومواقف مرافق- الوسائط املتعدد النقل -العبور حافالت  :للركاب الجماعي النقل*

  -العابر املرور  ةوشرط االمن -العابر لالنق على للطلب االستجابة او النقل على للطلب االستجابة

  ة.اخلدم ةجود- التسويق -التكاملية البطاقات  -احلديدية السكك  -احلافالت  خدمات -العام  النقل

 البحث يف متخصصةة وكال وهي ةالعام النقل لوسائل ةالزمني اجلداول :الرحالت معلومات*

  .النقل وسائل بعض طرف من نقطتني بني ةرحل  أفضل إلجياد املستخدم االلكرتوين

  . اهلجينة  املركبة  -اهليدروجينية املركبة - الكهربائية : املركبة نظيفة مركبات اعتماد*

 

  

 

4
 التمويل جمله "-حاله قطاع النقل في الجزائر ةدراس -ة"استراتيجيات وسياسات تطوير قطاع النقل المستدام في التجارب الحديث  صونية شنيب - 

  .59،ص  2017سنة  01 العدد 02 الد املستدامة، والتنمية واالستثمار



92 

 

  : دئ النقل المستدام /مبا2-3

  :5يرتكز النقل املستدام على جمموعة من املبادئ نلخصها يف النقاط التالية 

 األمهيةع واخلدمات من ل األشخاص واألماكن والسحيث أن الوصول إىل  :تأمين الوصول*

اتمعات، ويتم ذلك من خالل حتسني فرص التواصل بني األفراد  لرفاهيةواالقتصادية  االجتماعية

 .من النقل احتياجامبية ل لت رات مزيداً من اخليا رادالنقل، واعطاء األف رات خيا من خالل تنويع

  

م هية بالغة يف اقتصاديات الدول، وتسامهتكتسي خدمات النقل أحيث  :العدالة االجتماعية*

ى الدولة توفري نظم نقل حتقق ل يف بناء اتمع وحتسني نوعية احلياة، وبالتايل وجب ع بشكل فعال

م خاصة  ى اختالف طبقال االجتماعية واإلنصاف بني األجيال واألقاليم، ومجيع السكان ع العدالة

 .م هالنائية والفقراء من املناطق

  

حيث يتم وضع خطة شاملة ملنقل باالعتماد على مجع معلومات عن مستوى  :سياسة نقل متكاملة*

خدمات النقل املتوفرة حاليا، واخلدمات املتوقع تقدمييا مستقبال، زيادة الكثافة السكانية وانتشارها  

  ة الوسائل املناسبة. اجلغرايف دف التمكن من تطوير وتوسيع شبكات النقل ويئ

 ول املستدامةل ى عاتق صناع القرار يف الدولة والذي يتضمن النظم واحلل ية ختطيط النقل عل وتقع عم

 ول جزئية أو مؤقتة.ل ا، وليس جمرد حهة فيما بينل واملتكام

حيث جيب تصميم وتشغيل نظم النقل بطريقة غري مضرة بالصحة العامة (  :لصحة والسالمةا*

االجتماعية والسالمة جلميع األفراد وحتسني ونوعية احلياة يف   الرفاهيةية)، وحتقيق ل العقو  البدنية

  اتمع.

 

5
جملة العلوم اإلنسانية جلامعة أم   "، _النقل البحري المستدام وتحديات التنمية المستدامة في الدول النامية _المبررات واآلثار عز الدين نشاد "  -

  21) ،ص2021( 03العدد 08البواقي الد 
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ا  هالكهيف تدمري املوارد الطبيعية أو است تساهمحيث جند أن األنشطة البشرية  :جودة البيئة*

ا  ى البيئة وقدرل ا، كما تزيد الضغط عأو استبداهل جتديدهاى إعادة ل تفوق قدرة الطبيعة ع مبعدالت 

ود حنو تطوير نظم نقل تتقيد باالعتبارات  ه ذا وجب بذل جاستيعاب النفايات، هل ىل احملدودة ع

  : البيئية التالية 

معدل استخدام املوارد املتجددة ال تتجاوز معدالت جتديدها، واستخدام التأكد من أن -        

      املوارد املتجددة ضمن احلد األدىن.

منع التلوث: حيث جيب سد احتياجات النقل دون توليد االنبعاثات اليت دد الصحة  -         

      اإليكولوجية األساسية.العامة، واملناخ العاملي، والتنوع البيولوجي وسالمة العمليات 

  

  وثات السطحية (املياهل فات واملل يل االنبعاثات واملخل احلد من النفايات: وذلك عن طريق تق -       

  العذبة واملاحلة واملياه اجلوفية) خاصة املتعمقة بالنقل اجلوي، إضافة إىل احلد من النفايات املتولدة من

  ية اخلدمة أو املتوقفة عن العمل واستبداليا جبيل جديد والبىنهملنتتغيري وسائل النقل واملركبات والسفن ا

  ا. ها أو إعادة تدوير هيات التغيري واعادة استخدامل ا، وذلك عن طريق خفض عمالتحتية املتعمقة  

     -  ا من أجل االستجابة ألية ضمان وجود إدارة طوارئ ضمن مكونات نظم النقل املعمول 

إىل كوارث بيئية (مثل تسرب النفط من إحدى الناقالت العمالقة يف حوادث ممكن أن تؤدي 

 .ةل ا من احلوادث ذات الصهوغري  ،)البحر

  

  .يل من االنبعاثات من خالل كفاءة إدارة الطلبل الك الوقود األحفوري والتقهاحلد من است-    

 ى حتسنيل املبتكرة اليت تساعد ع لةالبدي للتكنولوجيات مي ل جيب مواكبة التطور والبحث الع -    

  ة واملتجددة. ل كفاءة النقل ومحاية البيئة وتشجيع استخدام الطاقة البدي
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فة، ل : حيث جيب أن تكون نفقات نظم النقل املستدامة فعالة من حيث التك*الجدوى االقتصادية

احلقيقة االجتماعية  تكاليف اإلمجالية، حبث يعكس ل صناع القرار إجياد نظام حساب ل ىل وع

ا، وذلك من اجل إجياد معيار املساواة والعدالة يف الدفع من قبل مستخدمي هل االقتصادية والبيئية 

التكاليف اإلمجالية، إضافة إىل النظر يف اآلثار االقتصادية و فرص العمل   وسائل النقل مقارنة مع

  .من إعادة تشكيل نظم النقل  واملنافع اليت ميكن أن تتولد 
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 :11المحاضرة 

  النقل متعدد الوسائط.  
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  : النقل متعدد الوسائط. 11المحاضرة 

  

  اصبح ،اللوجستيك  و النقل جمال يف عامليا  ةوالتنمي  النمو ةوتري  والتسارع  ةاالقتصادي ة العومل إطار يف

  والذي احليوي القطاع هذا تطورات  ةملواكب الوسائط املتعدد النقل مبنظومه اكثر االهتمام الضروري من

 ختفيض يف  تطبيقه من الرئيسي اهلدف يتمثل اذ ة،فعالي النقل ةانظم واكثر احدث  من يعترب

 املستهلك  اىل البضائع ايصال يتم  مبوجبها اليت اخلصائص من وغريها النقل ةمد تقليص ، التكاليف

  .اخلسائر  وباقل املناسب الوقت يف سعر بأفضل  النهائي

  : النقل متعدد الوسائطتعريف -1

تلفة يف ظل وثيقة واحدة يتحمل مبوجبها متعهد  خمعدة وسائط نقل  باستخدامو نقل البضائع ه-

  . مسؤوليتها  النقل متعدد الوسائط

النقل الذي يستعمل أكثر من واسطة: بالنقل الربي بني الدول  1975عام 1عرف االحتاد األورويب -

األعضاء حيث يتم نقل املقطورة بالسكك احلديدية بني مكان الشحن واقرب نقطة من مكان 

حيث أصبح النقل متعدد الوسائط يشمل 1975مت مراجعة تعريف عام  1992ويف عام   .التفريغ

قتصر على دمج النقل احلديدي والطرقي وعرف النقل وسائط النقل األخرى مثل النقل البحري وال ي

دف تقدمي خدمات نقل من متعدد الوسائط بأنه: نظام النقل الذي يدمج أكثر من واسطة نقل 

  الباب إىل الباب ويستجيب لألصول الفنية. 

على أنو "نقل بضائع  1890عرفته اتفاقية األمم املتحدة للنقل متعدد الوسائط املوقعة سنة   -

وعلى أساس عقد نقل متعدد الوسائط من مكان يف  النقل، وسائط  نمبواسطتني خمتلفتني على األقل 

 

 العلوم يف الدكتوراه شهاده  لنيل اطروحة "-بين ميناء روتردام وميناء وهران ةمقارن  ةدراس- ةفي تطوير البحري اللوجستياتدور "رصاع حياة - 1

  .125،ص2019 سنه وهران  جامعه االقتصادية
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م يف بلد بلد ما يأخذ فيه متعهد النقل متعدد الوسائط البضائع يف حراسته إىل املكان احملدد للتسلي

  :2آخر."، لذا جيب أن يتضمن مفهوم النقل متعدد الوسائط العناصر التالية 

ضرورة أن يشتمل عقد النقل على واسطيت نقل على األقل ال يشرتط أن يكون بني  *         

  .الواسطتني الواسطة البحرية

  داخل الدولة األخرى. * أن يكون النقل دوليا أي يتجاوز احلدود السياسية لدولة ما إىل        

* أن يعهد جلهة واحدة مسئولية تنظيم النقل خالل أمناط النقل املختلفة أمام أصحاب        

  البضاعة يف مقابل أجرة نقل لكافة مراحل النقل.

* تصدر وثيقة نقل واحدة لكافة مراحل النقل تكون بديل لسند الشحن فيما مت لو الشحن        

  نقل يف األحوال اليت يتم فيها النقل باجلو. بطريق البحر أو تذكرة

 لالنق جمال يف ة حديث التكنولوجيا يشكل الوسائط  املتعدد النقل نظام  ان  سبق مما  نستنتج        

 مبوجب خمتلفتني دولتني يف خمتلفتني منطقتني  بني السلع ةحرك ة انسيابي لتسهيل  تصميمه  مت املعاصر

 نظام طريق عن ةاجلغرافي احلدود عبور خالل من ميكن )، واحده قانونيه مسؤوليه اي( واحد النقل عقد

  .ومستقر ثابت منهج وفق ةمتناسق ةخمتلف نقل وسائط وباستخدام ةالتحويل 

 النقل ةووسيل  ةواسط  بني فرق قد والتنمية  للتجارة املتحدة االمم مؤمتر  ذلك، فان اىل ة اضاف     

  : ة التالي ة الرئيسي ة الثالث املكونات  من يتكون  الوسائط  املتعدد الدويل النقل بان  اقر حيث

    .احلديدية السكك  ،اجلو ،الربي الطريق ،البحر مثل النقل وسائط *          

  . ةالطائر  ،القطار ،الشحن ة سيار  ة،السفين  مثل النقل سائل*          

  . احلاويات  مثل ةالنمطي حتميل حدات *و           

  

 

2
جملة البحوث و الدراسات التجارية    "مساهمة النقل متعدد الوسائط في تطوير التجارة العربية البينية كاكي عبد الكرمي، حيياوي عبد احلفيظ "- 

  . 77)، ص2018(سبتمرب4العدد 
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  . الوسائط المتعدد للنقل المكونة العمليات سلسلة :07الشكل

  الدولة1                                                2الدولة 

  

  

  

  امل

  

   حالة -  التجارية  المبادالت وتطوير  االقتصادية التنمية  تحقيق في  الوسائط   المتعدد  النقل نظام فعالية"نبيلة احلبيرتي : املصدر 

 . 286)، ص 2021(سنة  02 لعدد06   الد ةاملعاصر  ة االقتصادي الدراسات ة جمل  "- الجزائر

  

  النقل متعدد الوسائط: /أهمية 2

  مهيته أ برزت  وقد ة،والتجاري ةاالقتصادي ااالت  يف ةالعاملي للمتغريات  ةاستجاب النظام هذا أمهية تأيت

  ةوجه من الدويل النقل العمليات  اىل النظر اىل تستند اليت الشامل النقل ةفكر  ظهور ة مبناسب حديثا

  والتوزيع باإلنتاج ترتبط ةتعددم ةانشط يشمل حيث ة، الدولي ةالتجار   لوجستيات  اطار يف ةشامل 

  ةانسيابي  ضمان  يستهدف الوسائط متعدد النقل فان مث ومن ة.اقتصادي ةوتكلف ةعالي ةبكفاء والتخزين

 يعمل اذ ،مضبوط وقت ويف واحد وبسعر ةاملتكامل  النقل ةسلسل  خالل  من البضائع حركه  ةومرون

 خالل ومن عوائق دون مستمر واحد تدفق يف الطلب مركز اىل العرض مركز من ةالتجار  تدفق على

  وزماين مكاين اتساق يف  تتفاعل اليت ة. اجلوي ،الربي ة،البحري النقل وسائل من ةمتصل  ةسلسل  استعمال

 ةتكلف وختفيض النقل وسائل ةكفاء  ة بزياد يسمح مما  ، الزمنية الفواصل او اجلغرافية الفجوات  تعوقه ال

  الوسائط املتعدد النقل ةامهي  يوضح املوايل واجلدول ة.والدولي ةاالقليمي املستويات  على للبضائع النقل

  األخرى. النقل بأنواع مقارنه

 الوصول الى المرسل اليه  البضاعة عند الشاحن   الوسائط  المتعدد نقلالسلسلة 

 النقل ا�ساسي   النقل الداخلي 

طائرة   -قطار   -شاحنة-سفينة  

 الجمارك  الجمارك 

 

 النقل الداخلي  خدمات المحطات 
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  . الوسائط واالحادي الوسائط المتعدد النقل بين ةمقارن :10جدول

  الوسائط  االحاديالنقل   الوسائط   المتعدد النقل

  وتعقدها الشحن مرات  تعدد  للشحن ةوميسر  ةمباشر  ةخدم

  التوقيت  ضبط صعوبة  احملكم التزامن خدمات 

  النقل ة وسيل  اختيار يف مجود  الرحلة سري وخط النقل وسيله  اختيار يف الرتشيد

  التكاليف  ةزياد مع النقل عمليات  تعدد  التكاليف  بأقل النقل عملية تكامل

  متعددين متعاملني مع التعامل  للنقل واحد متعهد مع التعامل

  النقل وسائل بتعدد ةاملسؤولي تعدد  الشاحن ة مواجه يف ةواحد ةمسؤولي

  النقل وثائق تعدد    ة واحد نقل ةوثيق

 املخزون اىل والوصول املخزون حجم ختفيض

  .املتكاملة النقل خدمات  من لليقني الصفري

 اخلدمات  من اليقني لعدم املخزون حجم  ةزياد

  . عليها ةالسيطر  واحكام ةاملختلف

 ةواخلسار  التلف من البضائع  هلا  تتعرض ما ةكثر   البضائع  ع ا يوض تلف تقليل

  والضياع

 اليد اىل تصل حىت البضائع ةرحل  زمن طول  البضائع تسليم سرعه أمبد حتقيق

  املستهلك

  

ظومة  المن ظل  في الوسائط  متعدد  النقل في  ودوره  الجزائر في  بالحاويات  النقل واقع " مصداع راضية و أخرون   :املصدر

  .870)،ص 2020 سنه(  03 العدد 13 الد  ةالتجاري  وعلوم  والتسيري ة االقتصادي  العلوم  ةجمل  " اللوجستية

    : /متطلبات تفعيل نظام النقل متعدد الوسائط3

  ا ر مم اراضيها وجعل  ةالعاملي النقل شركات  جذب  يف ترغب اليت الدول كل  على لزاما أصبح لقد

 من البد ةوصحيح ةكامل   ة بصور  الوسائط، ولتطبيقه املتعدد النقل نظام تطبيق ةالدولي للمنتجات 
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 ةلوجستي ومتطلبات  النقل بوسائل ةخاص  مبتطلبات  يتعلق  ما منها النظام هذا لتفعيل مقومات  حتديد

  .3ة قانوني مبتطلبات  يتعلق ما ومنها

 سيما وال الدول بني التجاري التبادل ومنو  تطور  ان :النقل بوسائل الخاصة المتطلبات /3-1

  تطبيق مع ملتتالء وذلك  والعدد واحلجم ةالسرع حيث من النقل وسائل يف تطوير فرض ي ةاملتجاور 

  .الوسائط  املتعدد النقل نظام

 اخنفاض بسبب ةالدولي النقل ةسلسل  ضمن هماأل ةاحللق ةالبحري املوانئ تعترب : *النقل البحري

 فبعد .للنقل الكبري احلجم اقتصاديات  من ةاالستفاد ةامكاني النقل، مع وسائل بباقية  مقارن تكاليفه

 اىل واالنتقال والتخزين التفريغ بعمليات  للقيام  املناسب املكان أاملرف يصبح  ةاملناسب ة التحتي ة البني يئه 

 وتقدم ةالعمالق السفن تستقبل حاويات  موانئ وهي ةاحملوري  املوانئ ظهرت  كما  ،النقل من اخر منط

  ة واالداري ةالتنظيمي االجراءات  وتسيري تطوير املوانئ السلطات  على لدى ةاللوجستي اخلدمات  كامل

  فيما ة خاص كفاءا  من للرفع ةالالزم باملعدات  وتزويدها ةارصف و الساحات  من املوانئ ة بني وتعزيز

  مع والبناء ةالسالم حيث من اوضاعها ينسجم ان ينبغي للسفن ةوبالنسب ،باحلاويات  النقل خيص

ة  ملواجه  وذلك  ةكبري   كيانات   يف ةالصغري ة املالحي الشركات  تندمج ان جيب كما   ةالعاملي املواصفات 

  .العامل يف هلا ةاملماثل  الشركات  قبل من ةالشديد املنافسة

  املزايا  يف امهيته  تكون حيث  الوسائط املتعدد النقل ةمنظوم يف هام دور الربي  للنقل :البري  النقل*

  الباب، وذلك  اىل الباب  من النقل ةخدم حتقيق تستطيع اليت الشحنات  خالل من حيققها اليت ةالنسبي

 حتقيق خالل من امهيتها  فتكمل ةاحلديدي للسكك  ةبالنسب اما ة.مرون النقل وسائل كثرأ لكوا

  .الكبري احلجم اقتصاديات 

 ةعالي الطرقات  منة  شبك  توافر جيب الوسائط املتعدد النقل النظام يف البحري النقل تفعيل يتم ولكي

  ةعالي الشاحنات  من اسطول يتوافر ان جيب  كما   ة،املختلف واملدن ةالرئيسي املوانئ بني تربط ةاجلود

 

جملة العلوم   "واقع النقل بالحاويات في الجزائر ودوره في النقل متعدد الوسائط في ظل المنظومة اللوجستية"مصداع راضية و أخرون  - 3

  .871)،ص 2020(سنه  03العدد  13االقتصادية والتسيري وعلوم التجارية الد 
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 الشحن ةعملي يف ةالسرع حتقيق اجل من وذلك  احلاويات  تنقل اليت الشاحنات  وخصوصا ةالكفاء

  .البضائع نقل عند جيد منأ مستوى حتقيق وكذلك  غوالتفري

 ة،والتكلف واحلجم ةالسع حيث من البحري النقل فس ينا فهو  ةاحلديدي بالسكك  للنقل ةبالنسب اما

  ما تربط ةومتطور   ة جيد ة شبك على يتوافر ان جيب فانه الوسائط املتعدد النقل يف تفعيله يتم ولكي

  ةدراس وضع خالل من ذلك  . ويتم ةاجلاف واملوانئ  البضائع لتداول ةمتخصص وحمطات  املوانئ بني

  بني ما وخصوصا النقل من النوع ذا  ةاخلاص التشريعات  وحتديث ة،احلديدي ا السكك  ةلشبك ةشامل 

  ة. املتجاور  الدول

  ان جيب تفعيله يتم ولكي  ،الوسائط املتعدد النقل ةمنظوم من جزء اجلوي النقل يعد :الجوي النقل*

 ومن التصنيع اماكن من ةقريب  املطارات  تكون ان  جيب كما  ة،احلديث الطائرات  من اسطول على تتوفر

  النقل ان وبالرغم . البضائع  وتوزيع وشحن جتميع مبحطات  املطارات  جتهيز يتم  وان ة، الرئيسي املوانئ

  بعض يف ضروري  انه اال االخرى النقل امناط مع ة مقارن البضائع بنقل ة ضئيلةبنسب يستخدم اجلوي

  . الثمن ةوغالي التلف ة سريع االصناف

  

  ةدول ولكل ة،دول من  اكثر البضائع عبور يتطلب الدويل النقل ان :والتشريعي القانوني اإلطار/3-2

ة  قانوني ةبني  وضع جيب بل  يكفي ال الوسائط متعدد للنقل ةحتتية بني ةاقام لذا ةخمتلف ةمجركي ةانظم

  األعضاء. دول مجيع ا تلتزم ةموحد قواعد تتضمن ةدولي اتفاقيات  ابرام خالل  من ةموحد ةوتنظيمي

  

  ةاملرتب االتصال لوسائل ةاحلديث النظم حتتل : الكترونيا والمعلومات البيانات تبادل /نظام3-3

  اصبح وبذلك  ة،االلكرتوني والربامج االيل االعالم ةاجهز  طريق عن البيانات  تبادل يف االوىل

 ات التأخري  على القضاء خالل من النقل ةانشط يف كبريا  دورا تلعب والربجميات  املعلومات  التكنولوجيا

  اىل ةباإلضاف النقل تسهيالت  استخدام ةكفاء  من تزيد  كما  ة،الورقي االعمال يف املبالغة عن تنتج اليت

 تصميم يقتضي املعلومايت والنظام .النقل ةعملي مراحل عرب والنفقات  التكاليف يف ختفيضات  حتقيق
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 الشحن وكالء منة العالق ذات  ةالفاعل  االطراف ةكاف  فيها تشارك النقل خلدمات  ةمعلوماتي ةبواب

 ةكاف  تتضمن بيانات  ةقاعد على النظام يقوم ان وجيبة. لوجستي وحمطات  ةحملي وسلطات  ومجارك

  ة.اللوجستي اخلدمات  يف ةاملطلوب املعلومات 

  



103 

 

  . عولمة قطاع النقل في الجزائر  : 12المحاضرة رقم  

 كما  االوىل ة بالدراج ة اجتماعي ةخدم عن ةعبار  وهو  ،جمتمع لكل ةاالساسي املتطلبات  من النقل يعترب

  حاجام اشباع خالل من االفراد ةمعيش  مستوى حتسني عوامل واحد ةالرفاهي  مصادر حدأ يعد انه

  ة. اليومي ةاحليا  فظرو   يفرضها  ةاجتماعي ةضرور  باعتباره ،التنقل ةبواسط ةاملختلف

  10  فيه املؤرخ 17 / 88 القانون  من 16  املادة نصت حيث النقل خدمه  اجلزائري القانون عرف لقد

أو   اشخاص معنوي او  طبيعي شخص ةبواسط ينقل نشاط كل  النقل يعد : يلي ما على 1988 ماي

  .1نوعها كان  مهما ةمركب منت على  اخر اىل مكان من بضائع

  اجلانب اىل التطرق دون وصفه على تصروأق نشاط انه على النقل عرف القانون  ان  نستنتج هنا ومن

 الزمان يف ةمنفع خيلق نشاط هو ةاالقتصادي  ةالناحي  من النقل ان حيث  يتضمنه الذي االقتصادي

  . اخر اىل مكان من واالشخاص للسلع الفيزيائي حتويل ة بواسط واملكان

فإن تواجد نظم   وعليهيعترب النقل واحد من الركائز األساسية للتنمية املستدامة واالزدهار ألي بلد. 

وشبكات حديثة ضروري لتحقيق التنمية االقتصادية والرفاه االجتماعي واإلنتاج على  نقـل فعالـة

  . نطاق واسع ومحاية البيئة

  فـي طـور وأخرىعرف قطاع النقل يف اجلزائر حتوال حقيقيا. حيث مت إجناز عدد كبري من املشاريع  وقد

ميكن حتليل واقع  .اإلجناز جلعل هذا القطاع أكثر كفاءة وفعالية للمسامهة يف التنمية االقتصادية للبالد

 قطاع النقل يف اجلزائر يف النقاط التالية: 

 

 

 

  

 

  241،ص.ا الجزائر والمشاكل التي تواجهها مشاريع تنميه قطاع النقل في قرومي محيد - 1
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  شبكة الطرقات: -1

يقدر    شبكة الطرق اجلزائرية واحدة من أكرب الشبكات األكثر كثافة يف القارة اإلفريقية، حيـثتعترب 

من  وأكثركلم من الطريق الوطين 280 29كلم من الطرق، منها 696 112طوهلا ب 

 الواليات  بني ما كلم  23875، ة وطني طرق كلم  43295 اىل3 تنقسم.2هيكـل4910

 ةالشبكمن  كلم  80,000 اي % 72 ةاملعبد الطرق متثل كما  .البلديات  بني ماكلم 57591و

  لتايل.ا الشكل  يف موضح هو كما  الشمال يف معظمها ترتكز ةالوطني

  . : شبكة الطرقات في الجزائر08شكل

  

الة اجلزائرية  واقع و أفاق تطوير قطاع النقل في الجزائر ودوره في التنمية االقتصادية" مسري بوختالة و أخرون "  :املصدر

 . 49،ص   2017جوان 06 /عدد   –للتنمية االقتصادية 

  

 

/ عدد  –الة اجلزائرية للتنمية االقتصادية واقع و أفاق تطوير قطاع النقل في الجزائر ودوره في التنمية االقتصادية" مسري بوختالة و أخرون " - 2

  .51،ص  2017جوان 06
جملة "اإلدارة والتنمية للبحوث تقييم استراتيجية تطوير النقل البري في الجزائر في إطار رؤية تنموية مستدامة"، خالد ليتيم ،صفية دريوش " - 3

  .230،ص  05والدراسات العدد
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  :4ة التالي النقاط يف  ة يف اجلزائراحلديث ةالطرقي االنشاءات  تلخيص وميكن

  اىل شرقا ةالتونسي ةاجلزائري احلدود من ميتد كلم  1216  طوله يبلغ غرب - شرق السيار الطريق -

  ة. والي 24  يعرب ةاملغرب ةاجلزائري احلدود

  احلزام لتعزيز جاء ثاين حزام وهو ة والي 12 يعرب كلم  1300 طول على ميتد العليا اهلضاب  طريق-

  .والغرب  الشرق بني الرابط االول

 التعاون باملخططات  للنهوض بوابه يعترب:) الصحراء العابدي الطريق( ةاالفريقي ةالوحد طريق -

  اجلزائرو هي  افريقيا دول ةست  فيه يشرتك كلم  2344  حوايل طوله يبلغ ةاالفارق بني االقتصادي

  .وتونس النيجر ،تشاد ،املايل، نيجرييا

   :/شبكة السكك الحديدية2

  بعد ةكهرب   ةاالخري  ةاآلون  يف شاهدت  اذا ،5كلم  2150 ب  اجلزائر يف ةاحلديدي السكك  ةشبك تقدر

  . للبالد ةالرئيسي املدن بني تربط ان شاا من قريبا ةفائق ةالسرع ذات  قطارات  لوضع املقاطع

  ةجمهز  ةالشبك هذه ة، الوطني ةاحلديدي للسكك  النقل شركه  قبل من ةاحلديدي السكك  شبكه تسري

  :منها  البالد مشال ةخاص  تغطي ةحمط 200 من بأكثر

  ة. مكهرب السكك  كلم  299 -

  ة. مزدوج سكك  305 -

  ة. ضيق  سكك  1085 -

 

  . 231نفس املرجع السابق، ص - 4
" جمله دفاتر التنمية المستدامة في الجزائراهميه ترويج خدمات النقل في تحسين الصورة الذهنية لدى المسافر كوسيلة لدعم سهام جباوي"  - 5

  . 707)،ص2022( 01العدد  13االقتصادية الد 
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 السكاك من كلم  1000 كهرباء  مشروع نذكر االجناز طول يف ةاحلديدي السكك  مشاريع بني من

 اىل ةاحلديدي السكك  ةشبك  طول مد مت كماة.  احلديدي السكك  من كلم  3000  واجياز ،ةاحلديدي

  . 204كلم سنة 10515

  الجزائر.  في الحديدية السكك شبكه تطوير مخطط :09الشكل

  

  ةلدعم التنمي  ة لدى المسافر كوسيل ة الذهني ةاهميه ترويج خدمات النقل في تحسين الصور  " اويجبسهام  :املصدر

 . 708)،ص2022 (01العدد  13الد  ة جمله دفاتر االقتصادي "في الجزائر  ة المستدام
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 اإلنجاز.شبكة السكك الحديدية في طور  :10الشكل

  

  ةلدعم التنمي  ة لدى المسافر كوسيل ة الذهني ةاهميه ترويج خدمات النقل في تحسين الصور  " اويجبسهام  :املصدر

  . 708)،ص2022 (01العدد  13الد  ة جمله دفاتر االقتصادي "في الجزائر  ة المستدام

  : الجزائر  في البحري  النقل قطاع /3

 قطاع ممثلني للمسافرين البحري للنقل ةالوطني ةواملؤسس  ةللمالح ة اجلزائريةالوطني ةالشرك تعترب     

 الشواطئ اىل الركاب  ايصال على تعمل ة)العابر  ةالسفين( العبارات  معظم ،اجلزائر يف البحري النقل

  .6العامل  احناء مجيع  اىل البضائع ونقل ةاالوروبي

  ،اجلزائر :منها نذكر  جتاري امليناء  11 عرب البحري نقل طرق عرب تتم  ةالدولي ةالتجاري ةاالنشط ظممع

  خيص فيما اما .ودلس  ،جيجل ،غزوات  ،مستغامن ة، جباي ة، بطيو  ، ارزيو ة،سكيكد ة، عناب ،وهران

 

6
جملة االقتصاد و  "-دراسة برامج تطور قطاع النقل في الجزائر -لوجستيك النقل ودوره في التنمية االقتصادية بن حراث حياة "  قلبازة أمال، - 

  .88،ص  2014سنة  13/02إدارة االعمال ،العدد 
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  باستثناء ةالعملي هاته من استفادت  منها قليل عدد فان  للموانئ ةاالساسي اهلياكل ترميم اعمال

  .والغاز النفط حمطات 

  خريطة أهم الموانئ في الجزائر :11شكل 

  

  

جملة االقتصاد و إدارة  "-دراسة برامج تطور قطاع النقل في الجزائر -لوجستيك النقل ودوره في التنمية االقتصاديةبن حراث حياة "  قلبازة أمال،

  .89،ص  2014سنة  13/02االعمال ،العدد 

  

  : ةالتالي النواتج استخالص وميكن

  ة اخلارجي  ةالتجاري ة املبادل من% 95 على  ةاجلزائري املوانئ استحواذ -

  ةاجلزائري للموانئ ية االستيعاب ةالثق اخنفاض -

  ة. اخلارجي  ةالتجاري املبادالت  من% 60 من ألكثر اجلزائر ميناء احتكار -
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 املعامالت  كبطيء  ةعديد ة جانبي مشاكل من ذلك  على ترتب وما املوانئ لتسيري ة الدول احتكار -

  املخازن.  وتكدس عليها الروتني ةوسيطر 
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  : المراجع

" جملة اإلدارة و   العولمة االقتصادية و تأثيرها على الدول العربيةأمحد عبد العزيز و أخرون "    /  1

  ). 2011(سنة   86االقتصاد ، العدد 

)"، جملة احلكمة العولمة و التعليم (مؤهالت المعلم في عصر العولمة/ حيدرة فتيحة "  2

  ). 2014( 04العدد 02الد  للدراسات الرتبوية و النفسية ن 

  .   2009"، عامل الكتاب احلديث دارة العولمة و أنواعها/ نعيم إبراهيم الظاهر "إ3

"، مذكرة نيل شهادة    العولمة و أثرها على القطاع الصناعي الجزائري/ يعقوبن صليحة " 4

  . 2009ماجستري يف العلوم اقتصادية ختصص حتليل اقتصادي جامعة اجلزائر ، سنة  

جملــة احلقيقة  "،  العولمة بين الرفض المطلق و االستسالم التامدنيا بقال ، شهات امحد "/ 5

  ). 2019(  04العدد  18، الد للعلوم االجتماعية واإلنسانية

أبعاد العولمة الثقافية على الهوية العربية في عصر األحادية    / املعتصم باهللا أمحد اخلاليلة "6

  ). 2018(  01العدد 08الرتاث الد جملة القطبية" ، 

  - الهوية الثقافية الجزائرية في زمن العولمة الثقافية صديقة الفتين ، أ/ حنان مالكي "  /7

  ). 2021(  01العدد 12"جملة العلوم القانونية و السياسية، الد  -التحديات وسبل المواجهة

  02: العدد35: الد1جامعة اجلزائرحوليات "المفردات العربية في ظل العولمة"   / هامل مسية8

  . 1092، ص: 

نظرة   –’العولمة و اثارها االقتصادية على المصارف عبد املنعم حممد الطيب محد النيل  /د/ 9

  .  03’ جملة اقتصاديات مشال افريقيا العدد  -شمولية

  . 06، جملة البديل االقتصادي العدد االقتصادية و مؤشرات قياسها ’العولمة/ خالد عيجويل 10
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" جملة االقتصاد و املنامجنت  موقع الدول العربية ضمن العولمة االقتصاديةمجيلة اجلوزي " / 11

  . 11العدد 

منظماا، شركاا، تداعياا، الدار اجلامعية    –/ عبد املطلب عبد احلميد، العوملة االقتصادية 12

  . 2008 للنشر

؛أطروحة مقدمة لنيل  العولمة المالية و دورها في تكريس االزمات المالية  / نادية العقون "13

  جامعة باتنة. ، ختصص التنمية  –شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية 

"  لعولمة المالية "كسب انتقال عدوى االزمات المالية الى البورصاتا –/ نور الدين دالل 14

  ). 2019(  09االقتصاد الصناعي الة جملة 

" جملة مقاربات: العولمة المالية و النظام المصرفي: اثار و التجليات/ دلة مراد؛ بلخري عمر "15

  ). 2015( 02، عدد  03جملة 

  أثر االبداعات المالية على النمو و توازن األسواق / رمضاين حممد ، بن محو عصمت حممد " 16

جوان    25خاص باليوم العلمي االبداع حتدي رئيسي لعوملة املؤسسات (  " ، دفاتر بوادكس ، عدد

2014 .(  

التعامل بالمشتقات المالية كأحد عوامل ظهور االزمات / بوعافية مسري ،فريد مصطفى "17

  " ،امللتقى الدويل حول االزمات املالية و االقتصادية الدولية و احلوكمة العاملية. المالية الحديثة

"، جملة الباحث   استراتيجيات إدارة المخاطر في المعامالت الماليةن علي" / بلعزوز ب18

  . 07،العدد

" ،  مخاطر المشتقات المالية و مساهمتها في خلق االزماتسحنون حممد، حمسن مسرية " / 19

  .، 2009امللتقى الدويل حول االزمة املالية و االقتصادية الدولية و احلوكمة العاملية 

دار األيام لنشر و التوزيع،   ،"األسواق املالية و الفشل املايل"حيدر عباس عبد اهللا اجلنايب  /20

2015 .  
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أدوات مستحدثة لتغطية المخاطر أم   المشتقة:المنتجات المالية بن رجم حممد مخيسي " / 21

  . 2009ية  العامل واحلوكمةالدولية  واالقتصادية" امللتقى الدويل حول االزمات املالية  لصناعتها؟
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  . 2009ماجستري يف العلوم اقتصادية ختصص حتليل اقتصادي جامعة اجلزائر ، سنة  
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كأحد أهّم متطّلبات حوكمة    الّنظام المالي  المحاسبيحسني عثماين، سعاد شعابنية،"/ 30
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جملة االقتصاد و ، "األهمية االقتصادية للنقل ودوره في التنمية االقتصادية حبيطة علي " / 33

  . 2014سنة    22اإلحصاء التطبيقي ؛العدد رقم 

واقع و أفاق تطوير قطاع النقل في الجزائر ودوره في التنمية  مسري بوختالة و أخرون " / 34

  . 2017ن  جوا06 /عدد   –الة اجلزائرية للتنمية االقتصادية االقتصادية" 

جملة  أهمية قطاع انقل في دفع التنمية االقتصادية"، خطيب سيدي حممد، بلقريصات رشيد"  / 35

  ). 2007( 06االقتصاد و املنامجنت العدد 

دراسة برامج  -لوجستيك النقل ودوره في التنمية االقتصادية/ قلبازة أمال، بن حراث حياة "36

  . 2014سنة   13/02 االعمال، العدد وإدارة اد " جملة االقتص-تطور قطاع النقل في الجزائر

مجلة "األبحاث االقتصادية" لجامعة ، دور النقل وهياكله في تنمية السياحة" بيدي مدين " / 37

  . )2013جوان 08العدد ( 2 -البليدة 

عرض التجربة النيوزلندية في  -ضرورة االنتقال نحو النقل المستدام أمحد رمحوين وآخرون "/ 38

  . 01الد 01"،جملة التحوالت االقتصادية العدد استدامة قطاع النقلمجال 

جملـة  "-حالة النقل البري-النقل المستدام في الجزائرندوز عائشة ،التاويت عبد العليم "ق / 39

  . 01العدد 16جديد االقتصاد الد



 

114 

 

النقل البحري المستدام وتحديات التنمية المستدامة في الدول النامية   عز الدين نشاد " / 40

  03العدد 08مجلة العلوم اإلنسانية لجامعة أم البواقي المجلد  "، __المبررات واآلثار

)2021( .  

تقييم استراتيجية تطوير النقل البري في الجزائر في إطار رؤية  "خالد ليتيم، صفية دريوش / 41

  . 05العدد جملة "اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات  ،ستدامة"م تنموية

  -ة"استراتيجيات وسياسات تطوير قطاع النقل المستدام في التجارب الحديث صونية شنيب / 42

 العدد 02 الد املستدامة، والتنمية  واالستثمار التمويل  جمله "-حاله قطاع النقل في الجزائر  ةدراس

  . 2017سنة   01

بين ميناء روتردام وميناء   ةمقارن ةدراس- ةفي تطوير الحري اللوجستياتدور  حياة "رصاع / 43

  . 2019  سنه وهران جامعه االقتصادية العلوم يف الدكتوراه  ةشهاد لنيل اطروحة  "-وهران

مساهمة النقل متعدد الوسائط في تطوير التجارة   كاكي عبد الكرمي، حيياوي عبد احلفيظ "  / 44

  ). 2018(سبتمرب4التجارية العدد  والدراسات البحوث  جملة " العربية البينية

  وتطوير  االقتصادية التنمية تحقيق  في الوسائط  المتعدد النقل نظام فعالية"نبيلة احلبيرتي   / 45

  02 لعدد06  الد املعاصرة االقتصادية الدراسات  جملة "-الجزائر حالة- التجارية المبادالت

  ). 2021(سنة

 متعدد النقل  في  ودوره الجزائر في بالحاويات النقل واقع"/ مصداع راضية و أخرون 46

  13 الد التجارية وعلوم والتسيري االقتصادية العلوم جملة "المنظومة اللوجستية ظل  في الوسائط 

  ). 2020  (سنه 03 العدد

، جملة دفاتر  تواجههامشاريع تنميه قطاع النقل في الجزائر والمشاكل التي  قرومي محيد  /47

  ). 2015(  01العدد 06اقتصادية الد



 

115 

 

لدى المسافر   ةالذهني ةاهميه ترويج خدمات النقل في تحسين الصور اوي"  جبسهام  / 48

  ( 01العدد  13الد  ةاالقتصادي" جمله دفاتر في الجزائر ةالمستدام ةلدعم التنمي ةكوسيل

2022 .( 

  . م 1993ماي  23الّصادر يف   10-93املرسوم الّتشريعي رقم  / 49

  . )2010(عمليات البورصة   ومراقبةالّتقرير الّسنوي للجنة تنظيم  / 50

  النقد والقرض. 10/ 90/قانون 51

  اخلاص بقطاع التأمينات يف اجلزائر. 95/07قانون 52

املتضمن تنظيم النقل الربي وتوجهيه ، اجلريدة  1988ماي  10املؤرخ يف 17/88انون رقم ق / 53

  الرمسية للجمهورية اجلزائرية. 

54/ Hocine BENISSAD, Restructuration et réformes économiques (1979-

1993) ,opu . 
 55/BOUHEZZA Mohammed, La privatisation de l’entreprise publique 

algérienne et le rôle de l’état dans ce processus, revus des sciences économiques 

et de gestion, N°03.     

56/ Nacer-eddine SADI « La privatisation des entreprises publiques en Algérie -

opu. 

57/ Wladimir ANDREFF, Réformes, Libéralisation, Privatisation en Algérie, 

L’harmattan , 2009. 

58/ HAMMADA Mohammed Tahar, Privatisation des entreprises publiques en 

Algérie, Editions Choiseul(Géo-économie), 2011. 

59/: https://www.sgbv.dz/ar/?page=bilan_boc consulter le 09/01/2023 . 

60/www.sgbv.dz/ar/?page=document&doc=5 . 


