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  :اهدي مثرت هذا العمل 

 سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم العاملني إىل نيب الرمحة ونور.. ونصح األمة .. إىل من بلغ الرسالة وأدى األمانة 

ا يف ظالم الدهر على سراج األمل بال فتور أو كلل  إىل من نذرت عمرها يف أداء رسالة صنعتها من أوراق الصرب وطرز

و تعلم الصرب كيف يكون صربا  تعلم العطاء كيف يكون العطاء وتعلم الوفاء كيف يكون الوفاء رسالة  

   األرضلن تكفيين يف وصفها الكلمات ولو كانت مداد السماوات و  اليت إىل

  أميالغالية  ............... قبس نور حيايت 

  أيب................من يشقى يف سبيل راحيت و عيشيت اهلنيئة و لداليل  إىل

  ..الذكرياتواخذ بيدي ألخط أمجل .. وشجعين ألبدع على تلك الصفحات ..إىل من رسم يل احلب على صفحات احلياة 
  ..أحالمهوجعلين كل  ..ه وحنان.. إىل من أحاطين حببه  ..ا يل اهاليت أهد..الرائعة  اتوتفنن معي يف تلوين تلك اللوح

  ..إىل من أحــــــــــبين بصدق  ..قليبأوقد نار احلب والغرية يف  و ..إىل من أضاء مشوع األمل داخلي ..ورأى يف شخصي مستقبله 
 أسامة زوجي العزيز ....من عشقين 

 إىلمن دخلت حيايت لتعرب يل عن اشتياقها يل و تبادرين حب و حنانا مل اشعر به يف حيايت من قبل  مالك حيايت اىل فتفوت السكر اىل إىل
 ابنيت الغالية الني .........  إىل أقداميتكون اجلنة حتت  أنمن هي سبب يف 

  وحيد أخي......رعايتهبني عينيه و حتت  كربتمن دللين و   اعتربين دوما صغرية إىلمن  إىل

يوم مثرة علم قدمته اللكي ترى  األصالةو  األدباليت تعلمت منها فن اللغة العربية و  إىلمن ليس يل سواها  إىلسندي يف احلياة من هي  إىل
  شقيقيت الغالية فريدة........ يل دون علمها

اولو  أحزنناو  أفراحنامن شاركنا كل  إىلثاين  أخحياتنا يف ثوب  لمن دخ إىل   ناصر  أخيتزوج ........... .إىلقليلة  أ

  يف حيايت ضياء الدين و املعتز باهللا انأروع برعممن اعترب احدمها عيين اليمني و اخر عيين الشمال إىل 

  الءماما حسينة ، بابا ديدي ، رفيق ، زبيدة ، جن: الثانية  أسرة إىل

  و كل صديقايت و رفيقايت دريب و زمياليت يف الدراسة  صغريا و كبريا أقاريب كل  إيل

                                                                       . 2014االقتصاد و العلوم التجارية و خاصة دفعة  التسيري وكل طلبة كلية علوم   إىلو 
  إيمان



  ان ـــــــرفــــــعـــــر و الـــــكـــالش

الشكر على  أسالكدوما العافية و  أسالك دائما و قلبا خاشعا و علما نافعا و يقينا صادقا و دينا قيما ، و إميانا أسالك إيناللهم 

  رب العاملني  الغىن عن الناس يا أسالكالعافية و 

   أمجعنيحممد و على اله و صحبه  سيدنا على وسلم وصلى اهللا

   املتواضعهذا العمل  إكمال و إمتاموفقنا يف  إن" بعد الرضا رضيت ولك احلمد  إذاللهم لك احلمد حىت ترضى ولك احلمد " 

و اسال اهللا عز وجل ان يوفقها يف كل عمل  " عزيز امينة" بعد شكر اهللا ومحده نتقدم بكلمة شكر و عرفان إىل األستاذة املشرفة 

   تقوم به و كل خطوة ختطوها حنو االعلى 

  أو من بعيد  يف هذا العمل من قريبكما نشكر كل من ساعدىن
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  الــمقــدمــة العــــــــــامــــــة                              
   

تعیش الساحة الدولیة و النظام االقتصادي العالمي العدید من التحوالت و التطورات المتسارعة للعالقات الدولیة 
ظهور التكتالت االقتصادیة  إلى باإلضافةتنامي العولمة و التوجیهات االقتصادیة المعاصرة ،  إطارو ذلك في 

  . هامة على العالقات االقتصادیة الدولیة و االنفتاح االقتصادي لمختلف الدول  أثاراو التي كان لها 

ول النامیة التي وجدت نفسها و ذلك على مستوى الدول المتقدمة و الد اإلقلیمیةو في ظل التكتالت االقتصادیة 
ضرورة مواجهة المنافسة العالمیة و اكتساب المقومات التي تسمح لها باالستمرار و رفع التنافسیة و هذا من  أمام

جانب الدول المتقدمة دول نامیة تسعى لالندماج في  إلىتجمعات الجهویة التي تضم  إلى االنضمامخالل 
  . االقتصاد العالمي 

و في هذا اإلطار تندرج اتفاقیة الشراكة االورومتوسطیة بین االتحاد األوروبي و الذي یمثل التكتل اإلقلیمي لدول 
بحیث تهدف هذه اإلستراتیجیة الجدیدة إلى بناء منطقة مستقرة نامیة   األوروبیة و بین دول  الحوض المتوسط 

هذا خلق وضع جدید یتمثل في تواجد الدول بصورة دائمة و ذلك من خالل إنشاء منطقة تجارة حرة و 
المتوسطیة أمام أهم المسائل التي تطرحها الشراكة مع االتحاد األوروبي و هي إعادة هیكلة و تأهیل اقتصادیتها 

لمواجهة نتائج تحریر التجارة و هنا یبرز دور االتحاد األوروبي لتحقیق االندماج للدول المتوسطیة من خالل 
  یة المرافقة التفاق الشراكة المساعدات المال

رفع معدل النمو االقتصادي و تحقیق التنمیة االقتصادیة  إلىو باعتبار الجزائر دولة نامیة متوسطیة تسعى 
 أزمةالبترولیة و بعدها  األزمةالمستدامة خاصة بعد التحوالت الجذریة لالقتصاد الجزائري بعد خروجه من 

 المدیونیة 

التحلیل و الدراسة و  إلىالوروجزائریة في جوانبه النظریة العدید من النقاط التي تحتاج و یثیر موضوع الشراكة ا
مصدر  أولالمباشر الذي یعد  األجنبيالشراكة االوروجزائریة هو تشجیعها لالستثمار  أثارلعل ابرز ادوار و 

  .لتنمیة للجزائر 

  :الدراسة  إشكالیة

انطالقا من تزاید االهتمام نحو االستثمار و كذا ظاهرة الشراكة االوروجزائریة و ازدیاد حدة المنافسة بین الدول 
و من هذا  األجنبیةالنامیة و الدول المتقدمة على حد سواء من اجل انجاز وجلب المزید من االستثمارات 

  :بحثنا حول  إشكالیةالمنطلق تتمحور 

  المباشر  األجنبيب و استقطاب االستثمار ذاالوروجزائریة على ج الشراكة تأثیر مدىما 



 ب 
 

  : فرعیة تتمثل في  أسئلةعدة  اإلشكالیةو تندرج تحت هذه 

المباشـر فـي  األجنبـيجزائریة في تحسـین النظـام القـانوني الخـاص باالسـتثمار  األوروهل تساهم الشراكة  .1
 المباشر ؟ األجنبيالجزائر من اجل جذب االستثمار 

جزائریة في تقدیم المزید من الضمانات و الحوافز فـي الجزائـر مـن اجـل جـذب  األوروهل تساهم الشراكة  .2
 المباشر ؟  األجنبياالستثمار 

هـل تســاهم الشــراكة االوروجزائریــة فــي تحســین المنــاخ االســتثماري فــي الجزائــر مــن اجــل جــذب االســتثمار  .3
 المباشر ؟  األجنبي

  : الفرضیــــــــــات
  : كان ال بد من وضع الفرضیات التالیة  ،هبة على إشكالیة البحث و تساؤالتلإلجا
تساهم الشراكة االوروجزائریة في تحسین النظـام القـانوني فـي الجزائـر مـن اجـل جـذب االسـتثمار األجنبـي  .1

 . المباشر 
تســاهم الجزائــر الشــراكة االوروجزائریــة فــي تقــدیم المزیــد مــن الضــمانات و الحــوافز فــي الجزائــر مــن اجــل  .2

 . جذب االستثمار األجنبي المباشر 
تســـاهم الشـــراكة االوروجزائریـــة فـــي تحســـین المنـــاخ االســـتثماري فـــي الجزائـــر مـــن اجـــل جـــذب االســـتثمار  .3

 . األجنبي المباشر 
    : لدراسةأهداف ا

  :اآلتیـةحول محاولة تحقیق األهداف  ینصبالموضوع إن الغرض من تناولنا لهذا 

 عرض وتقدیم اإلطار الفكري والنظري لمفهوم االستثمار و الشراكة   .1
 لجزائرالوقوف على واقع المناخ االستثماري با .2
 تسلیط الضوء على مفهوم االستثمار األجنبي بكل جوانبه .3
 .  توقیع اتفاقیة الشراكة االوروجزائریة و ماهو مضمونهاالتعرف على دوافع الجزائر من  .4

  :  دراسةأهمیة ال

فـي  أهمیتـهالمباشـر تزایـدت  األجنبـيفاالسـتثمار  تعالجـه،الموضوع الـذي  أهمیةفي ه الدراسة تكمن أهمیة هذ
لذلك تسعى الدول النامیة الستقطابه حتى تستفید من مزایاه من خالل تخفیض نسبة البطالة  األخیرةالسنوات 

الجزائر تعمل على االستفادة من الشراكة االوروجزائریة من  إن، كما ...و االستفادة من التكنولوجیا المتطورة 
  .ق التنمیة االقتصادیة التي تساعد في تحقی األوروبیةخالل استقطاب اكبر قدر ممكن من االستثمارات 
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  : منهج الدراسة 

االستكشافي لتحدید مدى مساهمة الشراكة في هذه الدراسة هو المنهج  ةاتباعیالمنهج الذي سیتم  إن
االوروجزائریة في جذب االستثمار األجنبي المباشر ، و ذلك من خالل االعتماد على جمع البیانات من مصادر 

اإلحصائیات و تحلیلها بغرض الوصول إلى نتائج الدراسة ، كما تم االعتماد على ثانویة تمثلت في استخدام 
المنهج الوصفي في معالجة اإلطار النظري لالستثمار األجنبي المباشر كظاهرة اقتصادیة حضیت باهتمام 

إلى المنهج ، و المنهج التاریخي من تطور الشراكة االوروجزائریة باإلضافة  نالعدید من الباحثین االقتصادیی
 . التحلیلي من خالل تحلیل واقع االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر 

  :الدراسات السابقة 

  و  2010المباشر على تنافسیة االقتصاد الوطني، األجنبيدراسة عبد الكریم كاكي ، اثر االستثمار
جذبها و توطینها في  أسالیبالمباشرة و دراسة  األجنبیةهدفت هذه الدراسة للتعرف على االستثمارات 

االستثمار  تأثیرالجزائر ، معرفة ترتیب االقتصاد الجزائري ضمن المؤشرات التنافسیة الدولیة ، دراسة نتائج 
المباشر على تنافسیة االقتصاد الجزائري ، و اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التاریخي من خالل  األجنبي

المباشر و المنهج الوصفي و التحلیلي لتشخیص و تحلیل و تفسیر  األجنبيالحدیث عن تطور االستثمار 
عدة نتائج  إلىو توصلت هذه الدراسة المباشر على تنافسیة االقتصاد الجزائري ،  األجنبياثر االستثمار 

 أنفي الرفع من تنافسیة االقتصاد الوطني ، و  إیجاباهذا النوع من االستثمارات یلعب دورا  أننذكر منها 
المباشر بغیة  األجنبيلجذب حجم اكبر من تدفقات االستثمار  اإلصالحاتالمزید من  إلىزائر تحتاج الج

المباشر بالشكل  األجنبيربطت جذب االستثمار  أنهاالرفع من تنافسیة االقتصاد وما یمیز هذه الدراسة 
 . تنافسیة االقتصاد الوطني المطلوب یساعد على زیادة 

 تهدف  2008، -دراسة حالة الجزائر  –دات قرار االستثمار االجنبي المباشر سة عمار زودة ، محددرا
 األموالالمساعدة على بناء مناخ استثماري جاذب لرؤوس  األساسیةالمحددات  أهمعرض  إلىهذه الدراسة 

المتعلقة ، المفاضلة بین االقتصادیات  مقراراتهیتخذون  األجانب األعمال، و التي تجعل رجال  األجنبیة
 أبعاداستثماراتهم ، و قد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحلیلي في عرض و تفسیر  إلقامةالمختلفة 

المباشر ، و دوافع المفاضلة بین بیئة االقتصادیات المختلفة من طرف  األجنبيمحددات ظاهرة االستثمار 
رغبة في تحلیل و مقارنة تجارب  أحیانااعتماد المنهج المقارن  إلى افةباإلض،  األجانب األعمالرجال 

الوضع العام و  أنعدة نتائج منها  إلىالدول في استقطاب هذا النوع من االستثمارات ، و توصلت الدراسة 
ظامها ، فعالیة و كفاءة في ن اإلداریةللدولة و مدى ما تمتاز به من استقرار و تنظیماته  األمنيالسیاسي و 

و طبیعة السوق و  إجراءاتهاالقانوني و مدى مرونته و وضوحه و اتساقه و سیاسات الدولة االقتصادیة و 
، كل ذلك یشكل  و دیموغرافیة جغرافیة، خصائص  اإلنتاج، منشات قاعدة و عناصر  إمكانیاتهو  آلیاته

اهتمام هذه الدراسة بقرار االستثمار ، باإلضافة إلى " المناخ االستثماري " محددات ما اصطلح علیه تسمیة 
 . 
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  و 2005و تقیمیة التفاقیات الشراكة العربیة االورومتوسطیة ،  ةتحلیلیدراسة جمال عمورة ، دراسة 
یة التي وقعت علیها ، و االقتصادیة التفاقیات الشراكة على الدول العرب اآلثاردراسة  إلىیهدف هذا البحث 

بالفعل تنفیذ  بدأتذلك من خالل بعض التجارب السابقة كتجربة تونس ، المغرب و مصر ، التي 
االلتزامات المترتبة على تلك االتفاقیات ، قصد االستفادة منها في تجربة الجزائر ، كما اعتمد على المزج 

لك لعرض المعلومات وفقا لتسلسل التاریخي و بین المنهج الوصفي التحلیلي و المنهج التاریخي ، و ذ
عدة  إلىالمراحل التي مر بها االقتصاد العالمي عامة و االقتصاد العربي خاصة ، و توصلت الدراسة 

زیادة فرص االستثمار في الدول العربیة الموقعة على هذه االتفاقیات مما  إلىالشراكة تهدف  أننتائج منها 
و الخبرات و التكنولوجیا ، تحسین نظام الرعایة الصحیة و الضمان  األموالیساهم في زیادة تدفق رؤوس 
سلبیة تتمثل في محدودیة المزایا التي توفرها هذه الشراكة للدول العربیة  أثاراالجتماعي ، و لكن لشراكة 

تي كانت في فقدانها العدید من المزایا ال إلىبها  أدىنتیجة غیاب التكامل العربي في هذه المفاوضات الذي 
  . متناولها و تتمیز هذه الدراسة بعرضها للتجارب السابقة للجزائر كتونس ، المغرب ، مصر 

  :هیكل الدراسة 

   :كالتاليعامة یلیها ثالثة فصول ثم خاتمة و ذلك  مقدمةتتضمن هذه الدراسة 

مباحث حیث یتناول  ثالثة به والمباشر  األجنبيالعام لالستثمار  اإلطار سنتطرق من خالله إلىالفصل األول 
التفسیر التقلیدي و الحدیث  تناول المبحث الثاني  أما المباشر ، األجنبي المبحث األول ماهیة االستثمار

 اآلثارالمباشر و  األجنبيمحددات االستثمار  تحدث عنالمبحث الثالث  و ، المباشر األجنبيلالستثمار 
  .الناجمة عنه

به ثالثة مباحث حیث یتناول المبحث األول   والعام للشراكة االوروجزائریة  اإلطار:  فعنون بـ الفصل الثانيأما  
 اإلطار تناولالمبحث الثالث  و ،العام لشراكة االورومتوسطیة اإلطار فهو عنالمبحث الثاني  أما ماهیة الشراكة

  . ةالعام لشراكة االوروجزائری

 حیثمبحثین به  المباشر في ظل الشراكة االوروجزائریة، األجنبياالستثمار : عنون بـ الفصل الثالث ف أما 
المبحث  أماالمباشر في ظل الشراكة االوروجزائریة  األجنبيمحددات االستثمار  إلىالمبحث األول   سنتطرق في

 و ة الجزائر في ظل الشراكة االوروجزائریالمباشر في  األجنبيلالستثمار  ةتحلیلیفهو عبارة عن دراسة الثاني 
 .الخاتمة  أخیرا
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  :مقدمة الفصل األول 

لقد كان لتدفقات رؤوس األموال الدولیة عدة تطورات في أشكالها في ظل ما یعرف بالعولمة المالیة ، و ذلك في 
العالقات االقتصادیة الدولیة ، فبعدما كانت محدودة االنفتاح أصبحت الیوم فیر مقیدة في انتقال كل ما  إطار

  .یرغب األفراد و المؤسسات نقله خاصة ما تعلق بعوامل اإلنتاج 

و نتیجة التزاید السكاني الذي یشهده العالم و الضغوط االقتصادیة و االجتماعیة و محاربة البطالة و توفیر 
كان لزما على الدول زیادة االستثمارات . الخدمات الصحیة و السعي عموما وراء تحقیق التنمیة بجمیع جوانبها

و خلق المزید من مناصب الشغل ، باإلضافة إلى الحاجة لضخ قدر هائل من رؤوس األموال من مختلف 
ادر رؤوس األموال ، إضافة إلى و بسبب االعتقاد بجدوى االستثمار األجنبي المباشر كأحد أهم مص. المصادر

الدور المهم الذي یلعبه في الرفع  من القدرات اإلنتاجیة القتصادیات الدول المضیفة و زیادة معدالت التشغیل 
و نقل التكنولوجیا الحدیثة، و من اجل الظفر بهذه المزایا تحاول العدید من الدول جلب االستثمارات األجنبیة 

  .خالل استخدام العدید من الحوافز و االمتیازات المالیة  المباشرة إلیها و ذلك من

و نظرا لألهمیة البالغة لالستثمار األجنبي المباشر ، فقد ارتأینا في هذا الفصل األول دراسة مختصرة له و   
  : ذلك ومن خالل تقسیم الفصل إلى 

 ماهیة االستثمار األجنبي المباشر : المبحث األول 
 التفسیر التقلیدي و الحدیث لالستثمار األجنبي المباشر: المبحث الثاني  
 محددات االستثمار األجنبي المباشر و اآلثار الناجمة عنه: المبحث الثالث .  
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  اإلطار العام لالستثمار األجنبي المباشر                                                        الفصل األول
  

  

 ماهیة االستثمار األجنبي المباشر : المبحث األول

 

یعتبر االستثمار األجنبي المباشر من أهم أشكال تدفقات رؤوس األموال الدولیة و واحد من أكثر أشكال 
االستثمار المثیر للجدل في األوساط االقتصادیة و التجاریة و السیاسیة ، نظرا لآلثار الناشئة عنه لكل من 

بي و للدولة المستضیفة ، و ذلك ألنه یتوجه إلى إنشاء مشاریع اقتصادیة في مختلف القطاعات المستثمر األجن
  : بشكل مباشر ، و قصد فهم هذه الظاهرة سوف نتطرق في هذا المبحث إلى 

  مدخل إلى االستثمار و االستثمار األجنبي : المطلب األول 
 مفهوم االستثمار األجنبي المباشر و خصائصه : المطلب الثاني  
 أنواع و أشكال االستثمار األجنبي المباشر : المطلب الثالث 

    
 مدخل إلى االستثمار و االستثمار األجنبي :األولالمطلب 

   
  مفهوم االستثمار : الفرع األول 

إن  تعریف االستثمار یختلف من اقتصاد ألخر و فیما یلي بعض التعریفات لعدد من :  تعریف االستثمار: أوال 
  1: االقتصادیین البارزین 

االستثمار هو تطویر و تنمیة وسائل الطاقة المهیأة ، فاالستثمار تحسین : " فیقول"  Guittonقویتون " یعرفه  
فیعتبر االستثمار اقتناء أصل معین قصد "   Vizzafonaفیزافونا " أما " . في المستقبل مع إنفاق و تضحیة 

فیرى أن االستثمار هو ارتفاع التجهیزات في رأس المال الثابت أو  " كینز "أما .الحصول على امتیازات مستمرة 
  . التداول 

تخصیص رأس المال للحصول على وسائل إنتاجیة : " بأنه بشیر علیةو یعرفه صاحب القاموس االقتصادي  
أما صاحب موسوعة المصطلحات ". یدة أو لتطویر الوسائل الموجودة، لغایة زیادة الطاقة اإلنتاجیةجد

تكوین رأس المال العیني الجدید الذي یتمثل في زیادة الطاقة اإلنتاجیة، وهو : " فیعرفهحسین عمر االقتصادیة 
 صره من المباني والتشییدات واآلالت بهذه المثابة زیادة صافیة في رأس المال الحقیقي للمجتمع، وتتكون عنا

                                                           
2 ، ص  االستثمار األجنبي المباشر مع اإلشارة إلى تجارب بعض الدول: بودي عبد القادر و آخرون / د  1  
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و آخرون حسین الهموندي أما الموسوعة االقتصادیة  ".والتجهیزات ووسائل النقل والحیوانات و األرض 

  ه الذي یعبر عن انتقال رأس المالیقوم به رب العمل كي یحفظ أو یطور جهاز إنتاج مصروف: " فیعرفونه بـ 
النقدي إلى رأس مال منتج، وفي مشروع ما یتألف االستثمار من تحویل مبلغ من المال إلى وسائل عمل 

  1. " بهدف زیادة اإلنتاج واستخالص أرباح أكثر..) مصانع، ماكینات(

عامة على أّنه اإلضافة على السلع اإلنتاجیة بأنواعها كالمواد األولیة و اآلالت و كما یّعرف االستثمار بصفة 
المعدات و األماكن و المباني و غیرها من األمور المستخدمة في عملیة اإلنتاج التي تشكل ثروة وطنیة و التي 

  .تشكل بمجموعها اإلضافات إلى خزائن رأس المال الحقیقي للبالد 

ستثماري أحد عناصر الناتج القومي اإلجمالي و هو أكثر العناصر للتغیرات و عدم االستقرار و یعد اإلنفاق اال
مما  یسبب التقلبات في اإلنتاج و الدخل و التوظیف ،  ویعد االستثمار عامل أساسي في تحدید حجم الدخل 

وقف على استقرار أو تقلبات القومي ، فالدخل القومي یتوقف على مقدار االستثمار و إن استقراره أو تقلباته یت
یفسران ) the acceleration principle(و المعجل ) the multiplier(االستثمار ، و إن كل من المضاعف 

  . هذه العالقة 

لالستثمار تأثیر كبیر على التنمیة االقتصادیة و االقتصاد القومي ، فإما أن یكون التأثیر ایجابي أو تأثیر سلبي 
أسس غیر صحیحة ، فقد یؤدي إلى ارتفاع األسعار و التضخم إذا لم یحفز الطاقات  إذا كان مبني على

اإلنتاجیة المعطلة و تعذر توسیع اإلنتاج ، كما أن زیادة الطلب على السلع األجنبیة إذا لم یقابله رصید كاف من 
   2 .العمالت األجنبیة سیؤدي إلى اختالل میزان المدفوعات و ارتفاع األسعار الداخلیة 

 3:یمكن التمییز بین عدة أنواع لالستثمار فیما یلي: أنواع االستثمار: ثانیا

یقصد باالستثمار الحقیقي كل االستثمارات في المباني واآلالت : االستثمار الحقیقي واالستثمار المالي -1
حین تختص واألراضي، فهذا النوع یختص في االستثمارات المادیة ذات القیم الحقیقیة ال المالیة، في 

  .االستثمارات المالیة في االستثمار في األوراق المالیة كاألسهم والسندات
یمثل االستثمار المادي الشكل التقلیدي والمتمثل في جل االستثمارات في : االستثمار المادي واالستثمار البشري -2

المورد البشري وكل ما له  الموجودات الثابتة والمتداولة، في حین یختص االستثمار البشري في تكوین وتدریب
 .صلة بالتعلیة والصحة والثقافة والتأهیل، طالما أن المورد البشري رأسمال فكري محوري في العملیة االستثماریة

                                                           
   http://www.veecos.net،  2014/ افریل /  16،  مفهوم االستثمار في االقتصاد الوضعي،   2011/ ماي / 9محمد بن صالح حمدي ، / د  1
،مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة ،  األجنبي المباشر بین محددات العولمة و إشكالیة البیئة االستثماریة العراقیةبالسم جمیل خلف ، االستثمار / د  2

   50، ص  2013العدد الخاص بمؤتمر الكلیة ، 

   http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/1222/chap1.html،  2014/ افریل/ 16،  ماهیة المشروع االستثماري: دلفوف سفیان  3

  اإلطار العام لالستثمار األجنبي المباشر                                                        الفصل األول
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یقصد بالمشروعات المستقلة تلك التي تكون عملیة اتخاذ القرار : االستثمارات المستقلة واالستثمارات البدائل -3
االستثماري بشأنها مستقٌل تمامًا عن عملیة القرار المتعلقة بالبقیة منها، في حین یقصد بالمشاریع البدائل تلك 

  إقصاء ورفض البقیة منهاالمشاریع التي قبول تنفیذ إحداها یؤدي بالضرورة إلى 

  مفهوم االستثمار األجنبي : الفرع الثاني

  :تعریف االستثمار األجنبي: أوال

یمكن أن یعرف االستثمار األجنبي على انه االستثمار القادم من الخارج و المالك لرؤوس األموال و المساهم في 
اقتصاد أخر ، إذ یمكن أن ینظر إلى إنشاء مشروعات استثماریة في اقتصاد ما من قبل مؤسسة قائمة في 

االستثمار األجنبي من جهة انه ذلك االستثمار الذي یعمل على جلب الخبرات و المهارات الفنیة و التقنیة ، و 
یسمح بتحویل التكنولوجیا و توفیر فرص العمل ، و من جهة ثانیة فهو أداة للسیطرة تقوم بشكل مباشر على 

ت مظلة مؤسسات عرفت بمؤسسات متعددة الجنسیات ، و علیه فاالستثمار تسییر و إدارة  موجوداته تح
كما یعرف  1.األجنبي غیر محدود یحوي مجموعة معقدة من العملیات المختلفة یختلف حسبها نوع االستثمار

االستثمار األجنبي بأنه كل استثمار یتم خارج موطنه، بحثا عن دولة مضیفة سعیا وراء تحقیق جملة من 
   2. ف االقتصادیة و المالیة و السیاسیة سواء كان الهدف مؤقت أو ألجلاألهدا

  : أنوع االستثمار األجنبي: ثانیا 

لالستثمار األجنبي نوعان األول هو االستثمار األجنبي الغیر مباشر أما الثاني فهو االستثمار األجنبي المباشر  
  .الثانيوهو محور بحثنا هذا و سنتطرق إلیه بالتفصیل في المطلب 

  3: تعریف االستثمار األجنبي غیر المباشر -1

یعرف هذا النوع من االستثمار باالستثمار المحفظي و الذي یقوم على أساس شراء األجانب لألسهم و السندات 
الخاصة أو الحكومیة في البلد المضیف بقصد المضاربة و االستفادة من فروق األسعار التي تّدرها األوراق 

  .ال یكون في حوزة األجانب من األسهم ما یمكنهم من حق إدارة المشروع أو اإلشراف علیه  المالیة شرط أن
                                                           

 2005،فیفري  8مجلة العلوم اإلنسانیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، العدد  – و أفاقواقع  –االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر : زغیب شهرزاد  1
  . 4،  ص

  . 23، ص 1998، مؤسسة شهاب الجامعة ، اإلسكندریة ،  االستثمار الدولي و التنسیق الضریبي: فرید نجار   2
نبي غیر المباشر على بعض المتغیرات االقتصادیة الكلیة في البلدان قیاس اثر االستثمار األج: عامر عمران كاظم / عبد الرزاق حمد حسین ، د/د 3

   . 5، ص  2012، مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلداریة و االقتصادیة ، سنة  -دراسة حالة الهند – النامیة
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كما عرفه بعض االقتصادیین بأنه االستثمار الذي یكون بشكل قروض مقدمة من األفراد أو الشركات األجنبیة 
أو یأخذ صیغة اكتتاب في األسهم و سندات الصادرة من البلد المضیف لرأس المال على أن ال یكون في حیازته 

  . من األسهم ما یمكنه من إدارة الشركة أو السیطرة علیها 
تستطیع البلدان النامیة الحصول على تمویل الخارجي الضروري لعملیة التنمیة االقتصادیة بإصدار  و بذلك

سندات ذات قیمة معینة و بأسعار فائدة محددة في أسواق رأس المال في الدول المتقدمة ، و هذا األسلوب كان 
م وجود حوافز تدفع المستثمرین مستخدما في كثیر من الدول النامیة بسبب عدم تطور أسواقها المالیة و عد

األجانب لالكتتاب في أسواق هذه الدول ، و تلتزم الدول المصدرة لهذا النوع من السندات بتسدید قیمتها في المدة 
 .المحددة إضافة إلى دفع فائدة سنویة یحصل علیها حامل السند طیلة مدة السند 

  1: هاو لالستثمار األجنبي غیر المباشر عدة أنواع نذكر من

شراء السندات الدولیة و شهادات اإلیداع المصرفیة الدولیة المقومة بالعمالت األجنبیة و شهادات اإلیداع   -1
 . في سوق العمالت الدولیة 

 ) العام أو الخاص ( شراء سندات الدین   -2
 اإلیداع في البنوك الوطنیة   -3
 شراء الذهب و المعادن النادرة   -4
 .شراء القیم المنقولة  -5
 . قروض للحكومات األجنبیة أو هیئاتها العامة أو الخاصة أو األفراد و بآجال مختلفة بهدف المضاربة -6

  

 مفهوم االستثمار األجنبي المباشر و خصائصه : المطلب الثاني

  

  مفهوم االستثمار األجنبي المباشر : الفرع األول

  : تعریف االستثمار األجنبي المباشر: أوال 

التدفقات الناشئة نتیجة انتقال رؤوس األموال االستثماریة إلى الدول المضیفة لتعظیم األرباح و هو مجموعة 
و هناك  1وتحقیق المنافع المرجاة ، وبالمشاركة مع رأس المال المحلي إلقامة المشاریع المختلفة في تلك الدول

  عدة تعاریف لالستثمار األجنبي المباشر 
                                                           

  1 6المرجع نفسھ ، ص  
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االستثمار األجنبي المباشر هو النقود و األوراق المالیة و التجاریة و اآلالت المعنویة : فحسب التعریف القانوني
  . المملوكة ألشخاص طبیعیین ال یتمتعون بجنسیة البلد المضیف

فیقصد باالستثمار األجنبي المباشر كل الموجودة خارج المنظومة االقتصادیة : یف االقتصاديأما حسب التعر 
  2. المحلیة بغض النظر عن ملكیتها سواء كانت ملكیة وطنیة أو أجنبیة

االستثمار في : و حسب منظمة التعاون االقتصادي و تنمیة االستثمار األجنبي و صندوق النقد الدولي 
و ال  % 100إلى   % 10المشروعات داخل بلد ما ، یسیطر علیه مقیمون في بلد أخر بنسبة تتراوح بین 
 3.  یشمل ذلك االستثمارات البنكیة ما لم تنفق على األسهم و السندات و أصول ثابتة

االستثمار األجنبي المباشر هو ذلك االستثمار الذي ینطوي على : عرف مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمیة
عالقة طویلة المدى تعكس مصالح دائمة و مقدرة على التحكم اإلداري بین الشركة في القطر األم و شركة أو 

 4. وحدة إنتاجیة في قطر أخر 

ذلك النشاط الذي یقوم به المستثمر المقیم في بلد ما و : ارة فعرفت االستثمار على انهأما المنظمة العالمیة للتج
 5. الذي من خالله یستعمل أصوله في بلدان أخرى و ذلك مع نیة تسییرها

و نستنتج من التعریفات السابقة أن االستثمار األجنبي المباشر هو تدفق لرأس المال على دولة غیر الدولة 
مال بغرض إنشاء مشروع طویل األجل یتولى المستثمر إدارته كلیا أو جزئیة وفقا لنسبة األسهم صاحبة رأس ال

 . التي یمتلكها و بهدف تحقیق اإلرباح

 

 

  
                                                                                                                                                                                                 

و االقتصاد ،  اإلدارة، مجلة كلیة  دراسة لعینة من الدول العربیةالمباشر  األجنبيمخاطر االستثمار : سعد محمود الكواز ، عمر غازي العبادي / د1 
 . 4، ص  2007جامعة الموصل ، العراق ، سنة 

السعودیة ، مذكرة ماجستیر ،غیر منشورة ،  المباشرة و دورها في النمو االقتصادي في المملكة العربیة األجنبیةاالستثمارات : بندر بن سالم الزهراني    2
  .  26، ص 2004قسم اقتصاد جامعة الملك سعود ، المملكة العربیة السعودیة ، سنة  اإلداریةة العلوم جامعة  كلی

.نفس المرجع السابق   3  
مذكرة ماجستیر  المباشر على النمو االقتصادي و التنمیة المستدامة في االقتصادیات المغاربیة ، األجنبيتقییم اثر االستثمار : بیوض محمد العید  4

  . 7، ص  2011،غیر منشورة ، كلیة العلوم االقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر ، جامعة فرحات عباس ، سطیف ، سنة 
بكر  أبيعة  في الجزائر ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، غیر منشورة ، جامالمباشر و النمو االقتصادي  األجنبياالستثمار : كریمة  قویدري 5 

   6، ص  2011بلقاید ، تلمسان ، الجزائر ، 
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  خصائص االستثمار األجنبي المباشر : الفرع الثاني

  : لالستثمارات األجنبیة المباشرة عدة خصائص أهمها 

یتمیز االستثمار األجنبي المباشر باالستقرار مقارنة مع قروض المصارف  :التقلبانخفاض درجة  :أوال 
  ب من مشروع استثماري تكالیفالتجاریة و هذا راجع إلى طبیعته في حد ذاته ، إذ یتطلب توقیف أو انسحا

باإلضافة إلى مختلف العقود و الشروط المتفق علیها قبل بدایة  المشروع،ضخمة تقف حاجزا أمام صاحب 
   1.بدءالتي تقید المستثمر للوفاء بعهوده و إتمام ما  النشاط،

و المقصود بها كیفیة توزیع االستثمار األجنبي المباشر عبر :  توجهات االستثمار األجنبي المباشر: ثانیا
مختلف أنحاء العالم ، یختف توزیعه حیث یكون بنسب كبیرة في الدول المتقدمة مقارنة بالدول النامیة و ذلك 

ة راجع لطبیعة السیاسة المنتهجة من طرف كل دولة لجذب االستثمار و المناخ االستثماري و التحفیزات الممنوح
 . للمستثمرین األجانب 

نظر الرتفاع معدالت نمو االستثمار األجنبي المباشر جعله :  معدل نمو االستثمار األجنبي المباشر: ثالثا
 . محل اهتمام الكثیر من أصحاب القرار في المجال االقتصادي 

 

  أنواع و أشكال االستثمار األجنبي المباشر :  لثالمطلب الثا

 

  أنواع االستثمار األجنبي المباشر : الفرع األول 

  2حسب الدوافع و المحفزات  تصنیفات االستثمار األجنبي المباشر: أوال 

الستقطاب االستثمارات ال بد من وجود دوافع و محفزات في البلد المضیف و بذلك تختلف أنواع االستثمارات 
 : ثمار األجنبي المباشر وفقا لغایته إلى وفقا لتلك الدوافع ، وقد أمكن تصنیف أنواع االست

  

                                                           
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ،غیر منشورة،  جامعة  االستثمار األجنبي المباشر و المیزة التنافسیة الصناعیة بالدول النامیة: سلمان حسین    1

  .  10، ص  2004الجزائر ، 
23كریمة قویدري ، مرجع سابق ، ص   2  
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یسعى الكثیر من المستثمرین إلى االستفادة من الموارد الطبیعیة التي  :االستثمار الباحث عن الثروات الطبیعیة  -1
تتمتع بها الدول النامیة ، خاصة في مجال البترول و الغاز ، حیث یزید هذا النوع من صادرات الدولة المضیقة 

 .هالكیةمن مواد أولیة و زیادة الواردات من السلع الرأسمالیة و مدخالت اإلنتاج الوسیط و المواد االست
هو نوع بدیل عن التصدیر من الدولة األم و یتم اللجوء إلیه عادة بسبب وجود :  االستثمار الباحث عن األسواق -2

قیود مفروضة على الواردات ، قیود السیاسة الحمائیة ، باإلضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل في الدولة المضیفة مما 
لیها ، و هو یساعد على ارتفاع معدالت النمو في الدول المضیفة یجعل االستثمار فیها أكثر ربحا من التصدیر إ

لالستثمار عن طریق زیادة رأس المال فیها ، كما أن لها أثار توسعیة على التجارة في مجالي اإلنتاج و 
 . االستهالك و ذلك بزیادة صادرات و واردات الدولة المضیفة

ا النوع فیما بین الدول المتقدمة و األسواق االقلیمة یحدث هذ: االستثمار الباحث عن الكفاءة في األداء -3
المتكاملة كالسوق األوروبیة أو شمال القارة األمریكیة ، و یتم هذا النوع من االستثمار عندما تقوم الشركات 
متعددة الجنسیات بتركیز جزء من أنشطتها في الدول المضیفة بهدف زیادة الربحیة ، فقد دفع ارتفاع مستویات 

ور في الدول الصناعیة بعض هذه الشركات إلى االستثمار في العدید من الدول النامیة ، و یتمیز هذا النوع األج
من االستثمارات بآثاره التوسعیة على تجارة الدولة المضیفة ، كما یؤدي إلى تنویع صادراتها فضال عن أثارها 

 . نتاجالتوسعیة على االستهالك عن طریق استیراد كثیر من مدخالت اإل
یتم هذا النوع من االستثمار في المراحل الالحقة من نشاط شركات  :االستثمار الباحث عن أصول إستراتیجیة  -4

متعددة الجنسیات عندما تقوم الشركة باالستثمار في مجال البحث و التطویر في الدول النامیة و المتقدمة 
ستثمار ذا اثر توسعي على التجارة من زاویتي اإلنتاج مدفوعة برغبتها في تعظیم الربحیة ، یعد هذا النوع من اال

و االستهالك ، كما انه یعتبر بمثابة تصدیر للعمالة الماهرة من قبل الدول النامیة و یزید من صادرات الخدمات 
 . و المعدات الدولة األم 

  1تصنیفات االستثمار األجنبي المباشر حسب وجهة نظر الدولة المصدرة : ثانیا 

  : ینقسم االستثمار األجنبي المباشر وفق هذا األساس إلى نوعین 

تكون فروع الشركات مستقلة عن الشركة األم فقط في عنصر الملكیة لوسائل اإلنتاج و :  االستثمار األفقي -1
التحویل التكنولوجي و التمویل ، و یهدف هذا النوع إلى التوسع االستثماري في الدول المتلقیة بغرض إنتاج نفس 

 نوع من االستثمارات بین الدولالسلعة أو سلع مشابهة للسلع المنتجة في الدولة األم ، و عادة ما یحدث هذا ال
 ذات المستوى المماثل من النمو 

                                                           
العربي ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، غیر منشورة ، جامعة الحاج الحوافز الممنوحة لالستثمار االجنبي المباشر في دول المغرب : ساعد بوراوي  1

  . 27، ص 2008لخضر باتنة ، 

  اإلطار العام لالستثمار األجنبي المباشر                                                        الفصل األول
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في هذا النوع یتخصص كل فرع من فروع الشركات األجنبیة بإنتاج جزء من العملیات :  االستثمار العمودي - 2
اإلنتاجیة ، و اإلنتاج الذي تقوم به الفروع في هذا النوع عادة ما یكون موجه لتصدیر لخدمة أسواق البلد األم 

إلى استغالل المواد األولیة  دون األسواق المحلیة ، و تهدف الشركة من خالل تبنیها لهذا النوع من االستثمارات
في الدول المضیفة أو إلى االقتراب أكثر إلى المستهلكین من خالل منافذ التوزیع ، و تحسین و ضعها التنافسي 
في قطاع النشاط الذي تعمل فیه أمام الشركات المنافسة المتواجدة في الدولة األم أو في الخارج  من خالل 

 .استغالل العمالة الرخیصة 
  1تصنیفات االستثمار األجنبي المباشر حسب وجهة نظر الدول المستقطبة له : ثا ثال

  : ینقسم االستثمار األجنبي المباشر من منظور الدولة المتلقیة إلى ثالثة أنواع حسب الهدف منها 
ض یكون هدف الدولة المستقطبة لهذا النوع من االستثمار تعوی :االستثمار الهادف إلى إحالل الواردات  -1

احتیاجاتها من السلع و الخدمات التي تستوردها من الخارج بسلع محلیة الصنع ، حیث تعتمد في سبیل تحقیق 
ذلك على استقطاب االستثمارات و الشركات األجنبیة خصوصا في حالة غیاب مصادر التمویل المحلیة الكافیة 

 . لتحقیق مثل هذا النوع من المشاریع 
یكون هدف الدول المضیفة من وراء استقطاب مثل هذا النوع من :  تعزیز الصادراتاالستثمار الهادف إلى  -2

االستثمارات تعزیز قدرتها على التصدیر ، و بالتالي الرفع من قدرتها التنافسیة في األسواق الدولیة مما ینعكس 
ویل مشاریع التنمیة باإلیجاب على حالة االقتصاد المحلي لها و یساهم في توفیر النقد األجنبي الالزم لتم

 .المستدامة بكل جوانبها االقتصادیة و االجتماعیة و البیئیة و السیاسیة و التكنولوجیة 
و عادة ما تتخذ هذه االستثمارات صفة المشاریع الخیریة :  االستثمارات األجنبیة المباشرة بمبادرة حكومیة -3

 . ث كالمنح و الهبات و مبادرات إعادة اإلعمار عند حدوث الكوار 

  :2شكل التبعیة للشركة األمتصنیفات االستثمار األجنبي المباشر حسب : رابعا 
  :یمكن تقسیمه إلى ثالث أشكال رئیسیة 

یتمیز هذا النمط من االستثمار بتبعیة اقتصادیة كاملة للشركة األم وخضوعها لحاجاتها، : النوع األول -1
وتتجلى في ملكیة المستثمر األجنبي لرأس مال الشركة نظرا ألن كافة القرارات تتخذ من قبل هذه الشركة 

 .في البلد المضیف
  

                                                           
  1 33،  32بیوض محمد العید ، مرجع سابق ، ص   

، الملتقى الدولي حول سیاسات  تعزیز االستثمار األجنبي المباشر هو المفتاح للتنمیة االقتصادیة: زیز التعجیل بالتع: براهمیة امال ، سالیمیة ظریفة  2
   9، ص  2006نوفمبر  22و  21التمویل و اثارها على االقتصادیات و المؤسسات ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، یومي 
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مخصصة للبیع في هذا النوع یتمثل في إقامة الطاقات اإلنتاجیة في بلد معین إلنتاج مواد : النوع الثاني -2
سوق مغلقة في إطار البلد المضیف، وقد تكون للشركة فروع في بلدان مختلفة في العالم ، و تتصف 
العالقات المتبادلة بین الشركة الرأسمالیة والفروع التابعة لها بغیاب التجارة الدولیة، كما أن قرارات المقر 

 .لذي یقیم فیه الفرعالرئیسي تتحدد أساسا على ضوء ظروف السوق في البلد ا
هذا النوع من االستثمارات یخدم السوق العالمیة من خالل تورید المنتجات التي تنتجها الفروع وتقام  :النوع الثالث -3

هذه الفروع في مختلف البلدان حسب مبدأ أدنى تكلفة إنتاجیة ممكنة، وتتوحد الفروع ضمن مخطط هیكلي واحد 
  .یضم الشركة األم

  1تصنیفات االستثمار األجنبي المباشر حسب طبیعة الملكیة : خامسا 

  :ویمكن تقسیمها إلى نوعین 

هذا النوع من أكثر أنواع االستثمارات تفضیال للشركات متعددة : االستثمارات األجنبیة المباشرة الصافیة -1
على أن یقوم باإلشراف الجنسیات، ویتمثل في قیام المستثمر األجنبي بإنشاء فروع في الدول المضیفة 

  .الكامل على سلسلة الحلقة اإلنتاجیة ویكون الفرع ملكا له بالكامل
والمشاركة هنا ال تقتصر على رأس المال بل تمتد وأیضا إلى الخبرة : االستثمارات األجنبیة المشتركة -2

ة تمارس حقا كافیا ویكون أحد األطراف فیها شركة دولی...واإلدارة وبراءة االختراع والعالقات التجاریة،
 2.في إدارة المشروع أو العملیة اإلنتاجیة دون السیطرة الكاملة علیه

  
  أشكال االستثمار األجنبي المباشر : الفرع الثاني 

تتعدد أشكال االستثمار األجنبي المباشر بسبب تباین المرجعیة الفكریة للكاتب من جهة ، و إلى تعدد المعاییر 
االستثمارات ، و تبعا لذلك یمكن التمییز بین األشكال التالیة من االستثمار  المستخدمة في تصنیف تلك

  : األجنبي
  تبعا لنوعیة أو صفة القائم بعمل االستثمار : أوال 

و هو االستثمار الذي یقوم به األفراد ، أو الشركة أو هیئة خاصة ذات جنسیة  :االستثمار األجنبي الخاص  -1
 3. أجنبیة 

وهو االستثمار الذي تقوم به الحكومات األجنبیة أو المؤسسات و الهیئات التابعة لها  :األجنبي العام االستثمار  -2
  1 .أو المؤسسات الدولیة و اإلقلیمیة 
                                                           

  1 10نفس المرجع السابق ، ص : براهمیة امال   
 

.  206، ص  2000، الدار الجامعیة ، طبعة  - دراسات نظریة و تطبیقیة –التنمیة االقتصادیة  :محمد عبد العزیز عجمیة ، ایمان عطیة ناصف   3  
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  :للمدة الزمنیة تبعا : ثانیا 
و هي االستثمارات التي تتضمن تحركا في رأس المال لمدة تقل عن سنة واحدة ، و  :االستثمارات قصیرة األجل  -1

یمثلها األوراق المالیة و الكمبیاالت و فتح االعتمادات ، و هذه االستثمارات غالبا ما تؤدي إلى دعم العجز في 
 . میزان المدفوعات البلدان المضیفة 

 . وتشمل تحركات رؤوس األموال بین البلدان المختلفة لمدة تزید عن سنة :  ستثمارات طویلة األجلاال -2
  تبعا لمعیار السیطرة في التحكم في االستثمار : ثالثا 

و یطلق على هذا النوع باسم استثمار المحفظة ، نظرا لتعلقه بشراء األسهم و :  االستثمار األجنبي غیر المباشر -1
 .أو االكتتاب في األسهم و سندات مشروعات قائمة دون قصد ممارسة إشراف ما السندات ، 

و هو أكثر األنواع شیوعا و أهمیة في البلدان المتلقیة له ، و ینقسم إلى عدة  :االستثمار األجنبي المباشر  -2
 : 2أنواع

و الذي یتجسد من خالل مساهمة طرفان أو أكثر في رأس المال و اإلدارة أو الخبرة أو :  االستثمار المشترك  -أ 
براءة االختراع أو جمیعها ، حیث یكون احد األطراف شركة دولیة تقوم بإدارة المشروع باالتفاق مع بقیة 

 .األطراف
لمطلق ألصول استثماریة من و الذي ینطوي على التملك ا:  االستثمار المملوك بالكامل للمستثمر األجنبي  - ب 

طرف األجانب في البلدان المضیفة ضمن مشروعات إنتاجیة أو تسویقیة ، حیث یتم تنظیم العالقات بین المقر 
الرئیسي و الفرع حسب اختصاصات و صالحیات الفرع ، و التفویض الموكل له ، و نوع النشاط ، وذلك وفق 

 3. اتفاقیة مبرمة مع البلد المضیف 
حیث یمتلك رأس مالها أكثر من دولة أو شركة أو كالهما ، و هي تعني و جود :  متعددة الجنسیات الشركة   -ج 

مد أنشطتها إلى خارج إقلیم الدولة التي توجد فیها الدولة األم، شركة ذات إمكانیات مالیة و إداریة كبیرة تحاول 
األخیرة استقاللها القانوني عن الشركة األم فتقوم بإنشاء شركة تابعة لها أو ولیدة في دولة أخرى و یكون لهذه 

المنشئة لها ، حیث تخضع الشركة الولیدة لنظام القانوني السائد في الدولة المضیفة و تكتسب جنسیتها لكن یبقى 
والؤها االقتصادي للشركة األم التي تباشر علیها الرقابة و السیطرة و التوجیه ، وتكونان الشركة االم و الشركة 

 . ة  معا كیانا اقتصادیا واحد و إن لم تتحقق له وحدة الكیان القانوني الولید
حیث تقوم الشركات الدولیة بوضع وكالء لها قي العدید من الدول بدف توزیع منتجاتها على :  وكالء التوزیع  -د 

 .الثقیلة أساس بضاعة أمانة مقابل عمولة ، و ینتشر هذا النوع من االستثمارات في قطاع السیارات و اآلالت 

                                                                                                                                                                                                 
  23ساعد بوراوي ، مرجع سابق ، ص   1
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر  -ب العربيدراسة بعض دول المغر  –المباشر  األجنبيدور السیاسة المالیة في جذب االستثمار : سالكي سعاد    2

  88،  87، ص  2011بكر بلقاید ، تلمسان ، الجزائر ،  أبي، غیر منشورة ، جامعة 
  15، ص  2003، طبعة  اإلسكندریة، مؤسسة سباب الجامعة ،  األجنبیةو السیاسات المختلفة لالستثمارات  األشكال: قحف  أبوعبد السالم   3
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یعني أن تقوم الشركات العمالقة و الناجحة ببیع خبرتها :  االستثمار في الفروع أو ما یسمى بحق االمتیاز -ه 
المتكاملة في أحد األنشطة للدولة المضیفة مقابل عمولة أو رسم إضافة إلى نسبة سنویة من اإلرباح الصافیة ، 
و ذلك شریطة االلتزام باالسم التجاري و العالمة التجاریة و مواصفات المنتج ، و مثال ذلك سلسلة مطاعم 

 1. میة ، هذا النوع ال یعتبر استثمار مباشر بقدر ماهو بیع لتكنولوجیا محددة أو معرفة محتكرة عال
و هو انتهاء دور المستثمر الدولي وقت االنتهاء من بناء المشروع و : 2 االستثمار في عملیة تسلیم المفتاح  - و 

 الخ ...المصانع و الفنادق  تسلیم مفتاح تشغیله للبلد المضیف ، و من األمثلة على ذلك مشاریع إنشاء
تعد عقود اإلدارة أحد أشكال االستثمارات األجنبیة حیث تقوم الدولة المضیفة بانتهاج هذا :  عقود اإلدارة  -ز 

األسلوب الجدید في اإلدارة و نجدها خاصة في مجال الفنادق ، السیاحة و شركة الطیران ، و مما یتمیز به هذا 
 . الغ هامة إلى الخارج عن طریق األجور و الحوافز النوع من االستثمار تحویله لمب

و یقصد باإلنتاج الدولي عملیات اإلنتاج و التجمیع التي تتم في دولة ما :  االستثمار في اإلنتاج الدولي   -ح 
دة من المزایا النسبیة في الدولة لصالح دولة أخرى ، یلجأ لهذا النوع من االستثمار األجنبي بدافع االستفا

المضیفة مثل انخفاض أسعار المواد الخام و األجور أو القرب من أسواق التصدیر ، أو وفرة العمالة الماهرة ، و 
مثال ذلك إنتاج بعض المنتجات ذات العالمة التجاریة المشهورة في الدولة المضیفة ثم إعادة تسویقها عالمیا 

 .  ة في المغرب العربي كإنتاج العطور الفرنسی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  27مرجع سابق  ، ص : عبد السالم ابو قحف   1
  2  31المرجع نفسه ، ص  
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  التفسیر التقلیدي و الحدیث لالستثمار األجنبي المباشر : المبحث الثاني 

  
تندمج نظریة االستثمار األجنبي المباشر إلى النظریة العامة لتدفقات الدولیة لرأس المال و تشیر إلى أن رأس 
المال ینتقل من دولة إلى أخرى استجابة الختالفات اإلنتاجیة الحدیة ، أي انه سینتقل من مناطق ذات وفرة إلى 

خرى ذات عائد مرتفع ، و لتحدید أكثر و أدق أخرى ذات ندرة ، أو من دولة ذات عائد منخفض إلى دولة أ
لحركة رؤوس األموال الموجهة لالستثمارات األجنبیة المباشرة ال بد من دراسة نظریات المفسرة لالستثمار 

  : األجنبي المباشر وذلك وفق المنهج التالي 
  التفسیر التقلیدي لالستثمار األجنبي المباشر : المطلب األول 
  التفسیر الحدیث لالستثمار األجنبي المباشر : المطلب الثاني  

  
  التفسیر التقلیدي لالستثمار األجنبي المباشر : المطلب األول 

  
  النظریة الكالسیكیة و النیوكالسیكیة  : الفرع األول 

  النظریة الكالسیكیة : أوال 

یفترض الكالسیك أن االستثمارات األجنبیة المباشرة تنطوي على الكثیر من المنافع ، إال أن هذه المنافع تعود في 
معظمها على شركات متعددة الجنسیات ، أما االستثمارات من وجهة نظرهم فهي مباراة من طرف واحد حیث أن 

  1. ضیفة  الفائز بنتیجتها الشركات متعددة الجنسیات و لیست الدول الم

  :2و تتمثل مبررات الكالسیك فیما یلي 

تحویل قدر كبیر من األرباح المحققة من طرف الشركات متعددة الجنسیات إلى الدولة األم بدال من إعادة  -1
 استثمارها في الدولة المضیفة 

 ل المضیفة قیام الشركات متعددة الجنسیات بتحویل التكنولوجیا التي تتالءم مع متطلبات التنمیة في الدو  -2
و ذلك من  الدخل،وجود الشركات متعددة الجنسیات قد یوسع الفجوة بین أفراد المجتمع فیما یخص هیكل توزیع  -3

  .المحلیةخالل األجور المرتفعة التي تقدمها الشركات األجنبیة مقارنة مع نظیراتها مع الشركة 

                                                           
  . 11كریمة قویدري ، مرجع سابق ، ص  1
  . 15، ص مرجع سابق: سلمان حسین   2
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 .التأثیر على سیادة الدولة المضیفة و استقاللیتها  -4
تركیز معظم االستثمارات الخاصة بالشركات متعددة الجنسیات في الصناعات اإلستراتیجیة بدرجة اكبر من  - 5

   .األخرىالتحویلیة أو غیرها من األنشطة اإلنتاجیة 

  1: النظریة النیوكالسیكیة : ثانیا 

و هذه النظریة  تقوم على أساس أن األسواق المالیة في مختلف الدول منعزلة على بعضها البعض ، و سوق 
رأس المال لیست بالقدر العالي من التطور في الكثیر من الدول و خاصة المتخلفة ، و من ثم فان النظریة 

الختالف أسعار الفائدة ، حیث یتدفق  النیوكالسیكیة تشرح تدفق رأس المال من دولة إلى أخرى على أنه استجابة
  . للمناطق التي یتحصل فیها على عائد أعلى 

  : و یرى أصحاب هذه النظریة أن االستثمار األجنبي المباشر

  .یساهم في استغالل و االستفادة من الموارد المادیة و البشریة المحلیة المتاحة لدى الدول المضیفة  .1
  .البطالةمحلیة و یقلل من یساهم في تدریب القوى العاملة ال .2
  .یعمل على زیادة تدفق رؤوس األموال األجنبیة  .3
  . خلق أسواق جدیدة لتصدیر .4
  .الوارداتتنمیة عالقات اقتصادیة بدول أخرى أجنبیة و تقلیل  .5
  .تحسین میزان المدفوعات للدولة المضیفة  .6
 .المضیفةنقل التكنولوجیا الحدیثة إلى الدول  .7

  نظریة رأس المال و أخطار التبادل  :الثانيالفرع 

  2نظریة رأس المال : أوال 

تعتمد هذه النظریة في تفسیرها لالستثمار األجنبي المباشر على عامل واحد من عوامل اإلنتاج و المتمثل في 
رأس المال النقدي ، و انشغاالت أصحاب هذه النظریة هي البحث عن تحقیق أكبر مردودیة ممكنة لرأس المال، 

على الصعید الدولي تكون تدفقات االستثمار األجنبي المباشر من قبل الدول ذات المردودیة الضعیفة نحو  و
  . الدول التي تتمیز بمردودیة قویة لرأس المال 

 

                                                           
   .30و النشر و التوزیع ، الجزائر ، ص، دار الهومة للطباعة العالقات االقتصادیة الدولیة و التنمیة : جمال الدین لعویسات / د  1

  2 Bernard Bonnin, , L’entreprise multinationale et L’état, (édition études vivantes, France, 1984), P86. 
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  : ینقسم الباحثین االقتصادیین الذي قاموا بأبحاث في هذا المجال إلى فئتین 

  ترى أن كل القرارات المتعلقة بعملیة االستثمار و الصادرة من المؤسسة تكون مرتبطة بمعد نمو  :الفئة األولى
  . األسواق ، أي أن تطور االستثمار األجنبي المباشر یتوقف على مدى نمو األسواق 

  ترى أن هناك عملیة إحالل بین المستثمرین المحلیین و األجانب ، و أن قرارات االستثمار  :الثانیة الفئة
  . المباشر الصادرة عن المؤسسة تكون مرتبطة بكل من معدل النمو للسوق  و معدل الربح 

  1نظریة أخطار التبادل : ثانیا 

المباشر ، حیث یرى أصحاب هذه النظریة أن هذا  معدل التبادل هو المحرك األساسي لعجلة االستثمار األجنبي
المحرك یعد بمثابة العامل األساسي الذي یستخدم في تفسیر االستثمار األجنبي المباشر ، و هذا باعتبار أن 
التوقعات المتعلقة بمحتوى التبادالت تبقى غیر أكیدة مع مراعاة وجود مناطق نقدیة مختلفة في العالم ، 

م بالمناطق ذات العملة القویة تقوم باستعمال إمكانیاتها المالیة لالستثمار في مناطق تمتاز فالشركات التي تقی
بالعملة الضعیفة ، مما یجعل المؤسسة تأخذ بعین االعتبار معدل التبادل و كل اإلخطار التي تنجم عن تغیراته 

    .قبل أن تتخذ أي قرار یتعلق باستثماراتها في الخارج 

  ریة عدم كمال األسواق و المیزة االحتكاریة نظ :الثالثالفرع 

  2نظریة عدم كمال األسواق : أوال 

تقوم هذه النظریة على افتراض غیاب المنافسة الكاملة في أسواق الدول النامیة باإلضافة إلى نقص المعروض 
الشركات أكثر قدرة على  تجعل هذهباإلضافة إلى توافر بعض جوانب و عناصر القوة التي  فیها،من السلع 

ومن أهم عناصر القوة للشركات األجنبیة التي توفر لها قدرة  .النامیةمنافسة المشروعات المحلیة في الدول 
  :یليتنافسیة اكبر ما 

 . اختالفات جوهریة في نوعیة إنتاجها بالمقارنة مع اإلنتاج المحلي  .1
 . ما متوفر منها في الشركات و المشروعات المحلیة توفر مهارات إداریة و إنتاجیة و تسویقیة مقارنة مع  .2

 

                                                           
 1 Pierre Jacquemot, La Firme multinationale, Une introduction économique, (Economica, France, 1990), P 
97. 

أطروحة دكتوراه ، غیر منشورة ، جامعة أبي  –دراسة حالة الجزائر  –استقطاب االستثمار األجنبي المباشر  أثرهاالسیاسة المالیة و : داودي محمد  2  
 . 106، ص   2012بكر بلقاید ، تلمسان ، الجزائر ، 
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قدرات تتیح لها تحقیق أحجام كبیرة في اإلنتاج و االستفادة من وفورات الحجم التي تجعل إنتاجها اقل كلفة و  .3
 . سعر بالمقارنة مع الشركات المحلیة التي تتیح بكلفة و سعر أعلى 

 . اختراق إجراءات الحمایة اإلداریة و الجمركیة من خالل مشروعات االستثمار األجنبي المباشر  .4
 . وق التكنولوجي للشركات األجنبیة باستخدامها وسائل و أسالیب إنتاجیة أكثر  حداثة و تطور التف .5
االستفادة من االمتیازات و التسهیالت المالیة و غیرها التي تمنح للشركات األجنبیة بهدف جذبها لالستثمار في  .6

 . الدول النامیة 
  نظریة المیزة االحتكاریة : ثانیا 

النظریة على فرضیة التدویل في تفسیرها لألسباب التي تؤدي بالشركات المتعددة الجنسیات إلى تعتمد هذه 
اللجوء لالستثمار األجنبي المباشر، و تركز هذه النظریة على فكرة أن الشركات المتعددة الجنسیات تمتلك قدرات 

ن هناك عوائق مثل عدم كمال السوق و إمكانیات خاصة ال تتمتع بها الشركات المحلیة بالدول المضیفة ، كما أ
تمنع الشركات المحلیة من الحصول على تلك الممیزات و التي تجعل الشركات تحصل على عائدات أعلى من 
الشركات المحلیة ، و من تلك الممیزات التنافسیة إنتاج شركة معینة لسلعة متمیزة ال یمكن للشركات المحلیة أو 

  1.ها بسب فجوة المعلومات أو حماسة العالمة التجاریة أو مهارات التسویق الشركات المنافسة األخرى إنتاج

  

  التفسیر الحدیث لالستثمار األجنبي المباشر: المطلب الثاني 

   

  نظریة دورة حیاة المنتوج و النظریة االنتقائیة : الفرع األول 

  2نظریة دورة حیاة المنتوج : أوال 

و هي عبارة عن مناقشة للتغیرات المتعلقة بالعوامل الراجعة إلى موقع النشاط عبر الزمن ، فهي تقوم على 
افتراض أساسي و هو أن المنتجات یتم تطورها مثل اإلنسان حیث تبدأ بفكرة  الحمل ثم المیالد ثم النمو و 

  :  احل أساسیة  و هي النضج ثم الشیخوخة و الموت ، و تتبلور هذه التطورات في  ثالثة مر 

 

                                                           
14كریمة قویدري ، مرجع سابق ، ص   1  
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، غیر منشورة ، جامعة حسیبة المباشر  األجنبيالمالیة في استقطاب االستثمار  السیاسةدور : بوزیان عبد الباسط  2

   2 36،  35، ص  2007بن بو علي الشلف ، الجزائر ، 
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تتمیز هذه المرحلة باإلنفاق الكبیر و ذلك على الحمالت اإلعالنیة المكثفة خالل مرحلة :  مرحلة المنتج الجدید -1
إدخال منتوج جدید إلى السوق و ذلك بهدف خلق وعي و الوالء للعالمة التجاریة الجدیدة ، كما أن هذه المرحلة 

زیع المنتوج الجدید في السوق الداخلي تمتاز بارتفاع األسعار نتیجة التكالیف الكبیرة و غیاب المنافسة ، و یتم تو 
 . لدولة األم 

في هذه المرحلة یشهد المنتج عملیة نمو سریع نظرا لتوسع المستهلكین في عملیة الشراء و تبدأ :  مرحلة النمو -2
المنافسة و ترتفع حساسیة الطلب للثمن و تنخفض كثافة عنصر البحث العلمي و تصبح تكالیف  اإلنتاج 

یا ، و مع اشتداد المنافسة تجد الشركة أنه من الضروري و المربح البحث عن فرص تصدیریة ، عنصرا استراتیج
حیث تندفع الدولة المخترعة إلى التوسع في األسواق الدولیة كون الظروف مالئمة التي تتجلى في بروز التباین 

 رف التكنولوجیة المستخدمة في هذا التكنولوجي بینها و بین الدول المتقدمة األخرى التي تفتقد حینها إلى المعا

المنتج ، و تستهدف أوال أسواق الدول المتقدمة األخرى حیث تتشابه أذواق المستهلكین و قدراتهم الشرائیة مع 
 1. األفراد في الدولة التي ینشا فیها المنتوج 

و إنشاء فروع إنتاجیة جدیدة في هذه المرحلة تقوم الشركة المبتكرة باالستثمار األجنبي المباشر :  مرحلة النضج -3
في الخارج و ذلك لحمایة سوقها الذي خلقته من خالل التصدیر، باإلضافة إلى أسباب أخرى متمثلة في عدم 
القدرة على المنافسة بسبب الضرائب المفروضة على الواردات من قبل الدولة المستوردة ، و ارتفاع ثمن السلعة 

لب علیها ، باإلضافة إلى محاولة تجنب تكالیف النقل و الشحن فیصبح في السوق المستوردة ، مما یخفض الط
 . االستثمار في الدولة أحسن من التصدیر إلیها 

تسمى هذه المرحلة بمرحلة شیوع التكنولوجیا لدى عامة الدول ، في هذه المرحلة :  مرحلة االنحدار و التدهور -4
مل على تدعیم موقفها في السوق ، فعنصر تكلفة إنتاج تكون زیادة المبیعات هدفا استراتیجیا للشركة و الع

السلعة أصبح للشركة مهما للغایة و بدأ المستهلكون یغیرون من والئهم للسلعة بحثا عن السلعة جدیدة مماثلة و 
تبدأ الشركة بالعمل على تخفیض تكالیفها خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض ، كما تحاول إعادة تجدید 

لسلعة في دول األخرى لم تصل السلع إلى أسواقها و تقوم بإجراءات دفاعیة مثل إجراء بعض دورة حیاة ا
 . الخ  بهدف البقاء في السوق ألطول فترة ممكنة ........التغیرات على شكل السلعة و أحجامها و ألوانها 

األجنبي المباشر في إن نموذج دورة حیاة المنتوج كان قد صمم لتوضیح الصادرات األمریكیة و االستثمار 
منتجات صناعة تحویلیة مختلفة ، و هكذا فإنها ال تستطیع توضیح االستثمار األجنبي المباشر من قبل شركات 

  في بلدان أخرى ، و في الخمسینات و الستینات من القرن الماضي فان اختراعات المنتوج كانت أوال تطور 

 
                                                           

  . 24بیوض محمد العید ، مرجع سابق ، ص 1
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للسوق األمریكیة و تحول على نحو متتابع إلى أسواق أجنبیة من خالل الصادرات ، و االستثمار األجنبي 
 1. ي في تلك الفترة الزمنیة المباشر كان مبررا من خالل هیمنة االستثمار األجنبي المباشر األمریك

  2النظریة االنتقائیة : ثانیا 

بتحقیق التكامل و الترابط بین نظریة المنشاة الصناعیة و نظریة االستخدام الداخلي للمزایا "  دنینغ "لقد قام 
انه یلزم توافر ثالثة شروط لكي تقوم الشركة باالستثمار في "  دنینغ" االحتكاریة ، و نظریة الموقع و قد أوضح  

  : الخارج وهي 

  .تملك الشركة لمزایا احتكاریة قابلة للنقل في مواجهة المنشات المحلیة في الدول المضیفة .1
أفضلیة االستخدام الداخلي للمزایا االحتكاریة في شكل استثمار أجنبي مباشر في الخارج عن االستخدامات  .2

  .التراخیصبدیلة لهذه المزایا مثل التصدیر أو ال
أن تتوافر للدولة المضیفة لالستثمار األجنبي المباشر مزایا مكانیة أفضل من الدولة التي تنتمي إلیها الشركة  .3

  .األولیةمثل انخفاض األجور و اتساع السوق و توافر المواد  المستثمرة،

ار األجنبي المباشر  یحدث عندما تتضافر العوامل الثالثة یوجد اتفاق على نطاق كبیر  على أن االستثم
السابقة، حیث أن امتالك الشركة لمزایا مثل التكنولوجیا إذا ما استغلت بطرقة مثلى  یمكن أن تعوض الشركات 
عن التكالیف اإلضافیة إلقامة تسهیالت إنتاجیة في الدول المضیفة و یمكن أن تتغلب على المعوقات التي 

یة بمزایا مكانیة لمنشات المحلیة ، و یجب أن تقترن ملكیة الشركات متعددة الجنسیات لمزایا احتكار تضعها ا
انخفاض تكلفة الموارد ، اتساع السوق ، هكذا یجب أن تحصل هذه الشركات على : مثل  للدولة المضیفة

شكل استثمار أجنبي مباشر عن مكاسب كبیرة من استغاللها لكل من المزایا االحتكاریة و المزایا المكانیة في 
  . االستخدامات البدیلة لهذه المزایا 

  نظریة توزیع المخاطر و المیزة النسبیة  :الثانيالفرع 

  نظریة توزیع المخاطر  :أوال

رّكزت هذه النظریة على مبدأ توزیع المخاطر من أجل شرح ظاهرة االستثمار األجنبي المباشر في منطقة معینة، 
توزیع المخاطر تتضمن إنتاج سلع جدیدة  و اقتحام أسواق جدیدة  أو تقلید منتوجات الشركات و أن عملیة 

  .األخرى

                                                           
  111مرجع سابق  ، ص : داودي محمد    1
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انطالقا من نظریة توزیع المخاطر ، ستستثمر الشركات العالمیة في الخارج و ذلك من أجل تعظیم أرباحها على 
تقلیل المخاطر المرتبطة بنشاطها ، فعملیة تقلیل المخاطر تكون من خالل توزیع األنشطة و تنویعها ، و من ثم 

نظریة في مبدئها تشابه الفكرة العامة المعروفة تختلف عائدات االستثمار من بیئة استثماریة إلى أخرى ، فهي 
بعدم وضع كل البیض في سلة واحدة ، فربما تقوم الشركة بعملیة التوزیع الستثماراتها من خالل التواجد في 

  1. مناطق مختلفة في دول مختلفة 

  . نظریة المیزة النسبیة : ثانیا 

تقوم هذه النظریة على محاولة تفسیر االستثمارات األجنبیة المباشرة استنادا إلى تجربة الشركات الیابانیة المتمتعة 
  . بخصائص تسیریة و تنظیمیة و تكنولوجیا تختلف عن نظیرتها في أوروبا و الوالیات المتحدة األمریكیة 

الجزئیة و األدوات الكلیة بمعنى أخر یمزج بین  نموذجا یمزج بین األدوات" اوزوا " و" كوجیما" حیث طور 
القدرات و األصول المعنویة للشركة و السیاسة التجاریة و الصناعیة للحكومات و ذلك لتحدید عوامل المیزة 
النسبیة للدولة ، و ّتؤكد هذه النظریة على أن السوق وحده غیر قادر على التعامل مع التطورات و االبتكارات 

المتالحقة ، و مع االستبدال الجزئي للسوق یجب زیادة التدخل الحكومي لخلق حالة من التكیف التكنولوجیة 
الفعال من خالل السیاسات التجاریة ، فنظریة المیزة النسبیة تندمج بین النظریات التجاریة و نظریات االستثمار 

  .األجنبي المباشر 

هي إال بدیل عن التجارة في حین أن االستثمارات  یة ماعلى أن االستثمارات األمریك" كوجیما " و بهذا برهن 
  .الیابانیة تشجع على خلق قاعدة تجاریة ، نتیجة لحزمة المهارات التي یتم نقلها إلى الدول المضیفة 

و توصف هذه النظریة بالبساطة الشدیدة في إطارها و مرجعیتها لدرجة أنها تؤكد أن االستثمار األجنبي المباشر 
منتظم من القدرة التنافسیة و یلعب دورا ایجابیا في عملیات اإلصالح االقتصادي في الدول المضیفة  یرفع بشكل

مع اإلهمال التام لآلثار السلبیة التي قد تسوقها االستثمارات األجنبیة خصوصا ما تعلق منها بالجانب البیئي و 
 2. كذا الدوافع الحقیقیة لالستثمارات األجنبیة المباشرة 
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  نظریة الموقع و الموقع المعدلة : الفرع الثالث 

  1نظریة الموقع :  أوال 

ترتكز هذه النظریة على العدید من العوامل بعضها دولي و بعضها األخر محلي على مستوى الدولة األم و التي 
  : تتمثل فیما یلي 

تهتم هذه النظریة بقضیة اختیار الدولة المضیفة التي ستكون مقرا لالستثمار أو ممارسة األنشطة اإلنتاجیة أو  -1
  .الشركةالتسویقیة الخاصة بهذه 

ترتكز على المحددات و العوامل الموقعیة أو البیئیة المتوفرة على قرارات االستثمار المباشر أو غیره في الدول  -2
المضیفة  و التي ترتبط بالعرض و الطلب ، تلك العوامل التي تؤثر على األنشطة اإلنتاجیة أو التسویقیة و 

 . البحوث و التطویر و نظم اإلداریة و غیرها 
لنظریة بكل العوامل المرتبطة بتكالیف اإلنتاج و التسویق و اإلدارة و الترویج باإلضافة إلى عوامل اهتمت هذه ا -3

 .بالسوقالمزیج التسویقي الدولي و العوامل المرتبطة 
  : و أهم العوامل الموقعیة التي تؤثر على الشركات  

افسة ، حجم السوق ، معدل نمو السوق ، مثل بیئیة التسویق الدولي ، درجة المن:  العوامل التسویقیة و السوق -1
مدى تفاعل عناصر المزیج التسویقي من منافذ التوزیع ، وكاالت اإلعالن ، تكالیف اإلنتاج و نوعیة السلع ، 

... التقدم التكنولوجي ، و كذلك الرغبة في المحافظة على العمالء السابقین ، احتماالت التصدیر لدول أخرى 
 الخ 

القرب من المواد الخام و المواد األولیة ، مدى توافر الید العاملة ، مستویات :  بالتكالیف العوامل المرتبطة -2
 .األجور ، مدى توافر رؤوس األموال ، مدى توافر و انخفاض تكالیف النقل ، و التسهیالت اإلنتاجیة 

ص ، القیود األخرى كالتعریفة الجمركیة ، نظام الحص:  اإلجراءات الحمائیة من ضوابط التجارة الخارجیة -3
 . المفروضة على التصدیر و االستیراد 

و هو مدى قبول االتجاه العام لالستثمارات األجنبیة المباشرة ، :  العوامل المرتبطة بالمناخ االستثماري األجنبي -4
یمیة أي وجود عمالء أجانب ، االستقرار السیاسي و االقتصادي و المالي ، و سیطرة األوضاع القانونیة و التنظ

 . ، مدى فاعلیة الحوافز المالیة و التمویلیة و الضریبیة 
 . و هي تلك التي تمنحها الحكومة المضیفة للمستثمرین األجانب : الحوافز و االمتیازات و التسهیالت -5
 . كاألرباح المتوقعة ، حریة تحویل األرباح ورؤوس األموال للخارج ، إمكانیة التهرب الضریبي :  عوامل أخرى -6

                                                           
تركیا ، كوریا الجنوبیة ، : دراسة مقارنة  –محددات االستثمار االجنبي المباشر و غیر المباشر في البیئة االقتصادیة العربیة : امیرة حسب اهللا محمد    1

  . 32، ص   2005 - 2004، الدار الجامعیة ، طبعة   –مصر 
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  1نظریة الموقع المعدلة : ثانیا 

نالحظ تشابه من حیث التسمیة بین هذه النظریة و النظریة السابقة و كذلك تشابه في الكثیر من الجوانب ، غیر 
أن هذه النظریة تضیف بعض المحددات أو العوامل األخرى التي قد تؤثر على االستثمارات األجنبیة المباشرة ، 

  : و المتمثلة فیما یلي 

الدولة بالنسبة لعوامل اإلنتاج مثل العمالة الماهرة و النسبة اإلنتاجیة و یقصد بها موقف :  عناصر اإلنتاج -1
 . الالزمة للمنافسة في صناعة معینة 

 . و یقصد بها درجات وعي المستهلك المحلي :  ظروف الطلب -2
و یقصد بها الظروف السائدة في الدولة و التي تحكم تكوین الشركات و :  استراتیجیات الشركات و هیاكلها -3

 . یمها و إدارتها تنظ
و تتمثل في عالقتها مع الدول األخرى و مدى توفر الموارد المالیة و البشریة و الفنیة : عالقات الدول المضیفة -4

 . و التكنولوجیة و حجم الشركة 
كالقوانین و اللوائح و السیاسات الخاصة بتشجیع تصدیر :  خصائص الدول المضیفة من العوامل الحاكمة -5

 . رؤوس األموال و االستثمارات األجنبیة 
الخصائص الممیزة للدولة األم و االتفاقیات المبرمة بین الدولة المضیفة و المبادئ و المواثیق الدولیة المرتبطة  -6

 . باالستثمار األجنبي المباشر 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، غیر  المباشر دراسة حالة الجزائر األجنبيالتسویق الدولي و تاثیره على تدفق االستثمار : بوشمال عبد الرؤوف  1

  . 126، ص   2012منشورة ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، 
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  . محددات االستثمار األجنبي المباشر و اآلثار الناجمة عنه: المبحث الثالث

هناك عوامل متنوعة تتحكم و تؤثر بشكل بارز على توجهات و تدفقات االستثمار األجنبي المباشر سواء 
الجغرافیة أو القطاعیة باإلضافة إلى قرارات تجسیده و أیضا قرارات اختیار مواقعه ، زد على ذلك فلالستثمار 

امل التي تتحكم باالستثمار أو ما یسمى األجنبي أثار مترتبة عنه منها االیجابیة و السلبیة ، و لتنوع العو 
  : بالمحدّدات و تنوع اآلثار الناجمة عنه ارتأینا إلى تقسیم هذا المبحث على النحو التالي 

 محددات االستثمار األجنبي المباشر : المطلب األول  
 أثار االستثمار األجنبي المباشر : المطلب الثاني 

  

  محددات االستثمار األجنبي المباشر : المطلب األول

  : سنتناول فیما یلي أهم المحددات لجذب االستثمار األجنبي المباشر

  محددات االستثمار األجنبي المباشر الراجعة للمستثمر األجنبي : الفرع األول

  1: یبنى المستثمر قراره باالستثمار بناءا على محددات منها

یعتبر معدل العائد على االستثمار أحد العوامل الهامة و الرئیسیة في جذب :  العائد على االستثمارمعدل  : أوال
االستثمار األجنبي المباشر ، ألن القاعدة العامة هي أن المستثمر األجنبي ال یّتجه إلى االستثمار األجنبي في 

اریة مع أخذ المحددات األخرى الخاصة بمناخ الخارج إال توقعا للعائد األعلى بعد تعدیله بمعدل المخاطر التج
 . االستثمار و القدرة التنافسیة في االعتبار عند اتخاذ قرار باالستثمار في دولة معینة 

یعتبر محدد رئیسي لتدفق االستثمار األجنبي المباشر ، فرؤوس األموال تتجه أینما كانت :  سعر الفائدة: ثانیا 
 . كس صحیح ، فإنها ال تتوطن أینما كانت أسعار الفائدة منخفضة أسعار الفائدة مرتفعة ، و الع

یلعب التسویق دورا هاما في االستثمار الدولي بصفة عامة ، إذ یساعد الشركات المتعددة :  التسویق: ثالثا 
  الجنسیات على معرفة حجم الطلب على منتجاتها ، حیث تمتلك تلك الشركات إمكانیات تسویقیة عالیة و 

                                                           
،  2008، دار النهضة العربیة للنشر و التوزیع ، سنة  -الواقع و التحدیات  –یة االستثمار االجنبي المباشر في الدول العرب: فرید احمد قبالن / د  1  
 . 15، 12ص . ص
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، و بالتالي سهولة دخولها إلى األسواق المختلفة و ان القدرة على تمییز منتجاتهمتطورة، و بالشكل الذي یمكنها م
 . بكفاءة عالیة مع تنویع منتجاتها 

یمثل انخفاض تكالیف اإلنتاج عامل جذب للمستثمرین للقیام باالستثمار المباشر، حیث  :تكالیف اإلنتاج :رابعا
 .الحجمیستطیعون من خالل إنتاجهم الضخم االستفادة من مزایا اقتصادیات 

ة و هي تمتلك الشركات متعددة الجنسیات قدرات تكنولوجیة هائل :القدرات الذاتیة للتطویر التكنولوجي : خامسا
المیزة التي تمتاز بها و تعطیها التفوق ، و هذا راجع إلى إنفاقها الكبیر على البحوث و االكتشافات  و 
تخصیص میزانیات كبیرة لذلك بهدف الوصول إلى اكتشافات متواصلة من أجل تغطیة احتیاجات السوق و تلبیة 

التكنولوجیا الدقیقة التي تفتقر إلیها الدول رغبات المستهلكین ، و الخروج باستمرار بمنتجات جدیدة ، هذه 
 . المضیفة هي التي یجعل هذه الشركات تستقر في هذه األسواق لسهولة السیطرة علیها 

  محددات االستثمار األجنبي المباشر لدى الدولة : الفرع الثاني

  محددات لدى الدولة األم : أوال

  1: یمكن أن نوجز أهم المحددات في

 رغبة الدولة األم في السیطرة و الهیمنة على الدول المضیفة من اجل توجیه قرارها السیاسي  -1
 رغبتها في خلق فرص عمل لعملتها خارج حدودها  -2
نشر ثقافتها و أنظمتها السیاسیة و االجتماعیة حتى تبقى الدول المضیفة في تبعیة دائمة لها و بالتالي یسهل  -3

 .احتوائها 
 . من اجل تصدیر فائض منتجاتها إلى الدول المضیفة بعد تشبع أسواقها الداخلیةفتح أسواق جدیدة  -4
 .تحقیق عوائد أعلى لرؤوس أموالها مقارنة بتوظیفها في الدولة األم  -5
تقوم الشركات متعددة الجنسیات باالستثمار في الدول التي تعتمد على الدولة األم في االقتراض أو المساعدات،  -6

 .ستیراد و التصدیر بینهماحتى تتم عملیات اال
 .معالجة الخلل في موازین مدفوعاتها من العائدات المحققة من االستثمار  -7

  

  

                                                           
  17مرجع سابق ، ص : فرید احمد قبالن / د  1 
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  محددات لدى الدولة المضیفة : ثانیا

  : حتى تتناسب االستثمارات األجنبیة المباشرة نحو البلدان المضیفة یجب أن تتوفر بیئتها على العناصر التالیة

إن توفر استقرار النظام السیاسي یعتبر شرطا أساسیا ال یمكن االستغناء عنه و یتوقف :  المحددات السیاسیة -1
علیه االستثمار ، فحتى إذا كانت المردودیة المتوقعة لالستثمار كبیرة فال یمكن االستثمار في ظل غیاب 

 . االستقرار السیاسي
إن و جود اإلطار التشریعي و التنظیمي المنظم ألنشطة االستثمار :  اإلطار التشریعي و التنظیمي لالستثمار -2

األجنبي المباشر من العوامل الهامة المؤثرة على اتجاهات االستثمارات األجنبیة ، ربما یعتبر أهم محدد ، فهو 
ر ، و بالتالي یعطى الثقة و األمان للمستثمر األجنبي و یؤثر ایجابیا على اتجاهاته نحو البلد المضیف لالستثما

 1. انجذاب رؤوس األموال من الخارج اتجاه االقتصاد المحلى 
 : المحددات االقتصادیة  - 3
یعتبر حجم السوق للبلد المضیف محدد من محددات تدفق االستثمار األجنبي المباشر ، فإذا :  حجم السوق  -أ 

رات األجنبیة المباشرة تتدفق كان هذا السوق كبیر و نشط وواعد یملك كل إمكانیات التوسع ، فإن االستثما
 2. باتجاهه أمال في تحقیق أقصى عائد و العكس صحیح 

إن وجود بیئة اقتصادیة كلیة مرحبة باالستثمار و تتمتع باالستقرار و الثبات :  سیاسات اقتصادیة كلیة مستقرة  -ب 
بصفة خاصة ، ألنها من العناصر األساسیة في تشجیع االستثمار بصفة عامة و االستثمار األجنبي المباشر 

إشارات سلیمة لكل من المستثمر المحلي و األجنبي فضال عن اهتمامها بتحریر االقتصاد و االنفتاح على العالم 
الخارجي و التي تعد متطلبات أساسیة لتدفق االستثمار ، و یتم الوصول إلى هذه البیئة من خالل تطبیق برامج 

 3. م في التضخم و عجز الموازنة و تقلیل العجز التجاري اإلصالح االقتصادي التي تعمل على التحك
یمیل االستثمار األجنبي إلى التوجه نحو االقتصادیات :  درجة االنفتاح االقتصادي على العالم الخارجي  - ج 

المفتوحة و بعیدا عن االقتصادیات المغلقة ، و اتجاه االقتصاد للتعامل مع العالم الخارجي معناه عدم وجود أیة 
على حركة التبادل التجاري أو عناصر اإلنتاج األمر الذي یتضمن حسن الكفاءة االقتصادیة في توجیهها ،  قیود

و عدم و جود أیة اختالالت في هذه األسواق ، و بما أن المستثمر األجنبي یسعى لتحقیق أفضل ربحیة ممكنة، 
 ثمارات األجنبیة المباشرة تمیل بطبیعتها إلى فاالست. فانه یهتم بالكفاءة االقتصادیة ، و بعیدا عن فرض القیود 

  

                                                           
  .37امیرة حسب اهللا محمد ، مرجع سابق ، ص   1
  . 35المرجع نفسه ، ص   2
  . 36امیرة حسب اهللا محمد ، مرجع سابق ، ص   3



26 
 

  اإلطار العام لالستثمار األجنبي المباشر                                                        الفصل األول
  

ضمانا للعائد الكبیر ، و تنفر من االقتصادیات المغلقة ، التي  الخارجي،االقتصادیات المفتوحة على العالم 
  1.بطبیعتها تضع قیودا على حركة التبادل الدولي التجاري ، و على حركة عناصر اإلنتاج

إن التكتالت اإلقلیمیة و الجهویة خاصة بالنسبة :  تعزیز التعاون االقتصادي اإلقلیمي و الجهوى و الدولي  -د 
ز قدرة هذه الدول على تبعیة مواردها و ترقیة التبادالت البینیة، مما یعزز فرص االستثمارات للدول النامیة تعز 

البینیة التي تؤدي إلى دفع التنمیة االقتصادیة بهذه البلدان ، و أیضا إلى تدفق االستثمارات األجنبیة المباشرة 
 . حة فیها إلیها ، طمعا في رحابة السوق المشتركة بینها ، و طلیا للفرص المتا

تمثل القوة التنافسیة لالقتصاد القومي أحد العوامل الرئیسیة في جذب :  القوة التنافسیة لالقتصاد الوطني  - ه 
االستثمارات األجنبیة ، ذلك أنه كلما تحسن المركز التنافسي لالقتصاد القومي كلما كان ذلك مدعاة للمزید من 

اه ازدیاد قوة و االستثمارات األجنبیة ، و العكس صحیح ، و لعل هذا یرجع إلى أن ازدیاد المركز التنافسي معن
قدرة االقتصاد القومي على مواجهة أیة ظروف خارجیة و امتصاصها ، مما یشجع على المزید من فرص 

 2. االستثمار لضمان تحقیق الربحیة المطلوبة التي یسعى من أجلها المستثمر األجنبي 
ر تدفقها مرهون بحسن إدارة انتقاالت االستثمارات األجنبیة و استمرا:  القدرة على إدارة االقتصاد الوطني  -و 

االقتصاد القومي و القدرة على مواجهة الظروف االقتصادیة المتغیرة ، و ما تنتهجه اإلدارة االقتصادیة من 
ومن أهم المؤشرات التي یمكن من خاللها التعرف على قدرة اإلدارة . سیاسات لمواجهة هذه الظروف 

اإلدارة االقتصادیة باالحتفاظ بمجموعة من االحتیاطات ، مدى  االقتصادیة على إدارة االقتصاد القومي  قیام
ثباتها و استقرارها ، و جهود الدولة للمحافظة علیها تعتبر من المؤشرات القویة على القدرة على إدارة االقتصاد 

 3. القومي ، األمر الذي من شانه تشجیع المزید من االستثمارات األجنبیة 
 :  ت االقتصادیة الكلیةالمحددات الخاصة بالسیاسا -4
تلعب حوافز االستثمار التي تمنحها الدول النامیة للمستثمر األجنبي دورا هاما :  المحددات المالیة و التمویلیة  -أ 

في جذب االستثمار األجنبي ، السیما عندما تمنح هذه الحوافز لتكون عوضا عن انعدام المزایا النسبیة األخرى 
 4: ، و تتمثل هذه الحوافز في في الدول المضیفة لالستثمار 

 تتمثل في الحوافز الضریبیة بصفة أساسیة و من أهم إشكالها اإلعفاءات الضریبیة المؤقتة :  الحوافز المالیة
ائتمانات ضریبة االستثمار ، االستهالك المعجل لألموال الرأسمالیة ، إعفاء السلع الرأسمالیة المستوردة من 

ائب الواردات األخرى ، باإلضافة إلى حوافز التصدیر ، عالوة على الحوافز الرسوم الجمركیة أو من الضر 
 . الخاصة التي تطبق لتشجیع االستثمار في المناطق الحرة لكل مراحل الصادرات 

                                                           
  23مرجع سابق ، : د قبالن فرید احم/ د  1
  25المرجع نفسھ ، ص   2
  3 26المرجع نفسھ ، ص  
  4 40، ص  39امیرة حسب هللا محمد ، مرجع سابق ، ص   
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 تتمثل األنواع األساسیة منها في اإلعانات الحكومیة المباشرة التي تمنح لتغطیة جزء من  1: الحوافز التمویلیة
تكلفة رأس المال ، اإلنتاج ، تكالیف التسویق المرتبطة بالمشروع االستثماري ، و في االئتمان الحكومي المدعم 

ستثماریة التي تتضمن مخاطر تجاریة مرتفعة ، ، و كذلك مشاركة الحكومة في ملكیة أسهم المشروعات اال
تأمین حكومي بمعدالت تفضیلیة لتغطیة أنواع معینة من المخاطر مثل مخاطر تغیر أسعار الصرف أو 

 . المخاطر غیر التجاریة مثل التأمیم و المصادرة 
 لصرف مثل ضمان تحویل تشمل المعاملة التفصیلیة لالستثمار األجنبي المباشر في مجاالت ا:  الحوافز األخرى

رأس المال و األرباح إلى الخارج ، و تشمل أیضا تزوید المستثمر بالخدمات األساسیة مثل تنفیذ و إدارة 
المشروعات ، تزوید المستثمر بمعلومات عن السوق ، توفیر المواد الخام ، تقدیم النصح بخصوص عملیات 

وید المستثمر بالبنیة األساسیة من أرض و مباني و مرافق اإلنتاج و فن التسویق ، المساعدة في التدریب ، تز 
عامة بأسعار تقل عن األسعار التجاریة ، و تسهم هذه الحوافز في تخفیض تكالیف إنشاء المشروعات بشكل 

 . غیر مباشر و بالتالي إمكانیة تحقیق  معدل عائد مرتفع 
نوع من الحوافز بهدف تخفیض أعباء الضرائب و هي محفزات جبائیة ، یتم تقدیم هذا ال:  المحددات جبائیة  -ب 

اإلعفاءات الضریبیة و االستثناءات : بالنسبة للمستثمر األجنبي و هناك عدة بنود تنطوي تحت هذا النوع مثل 
من رسوم االستیراد على المواد الخام و المدخالت الوسیطة و السلع الرأسمالیة ، و إعفاء أو تخفیض معدالت 

لى الصادرات ، و كذا إعفاء صادرات المشروعات بالمناطق الحرة من الرسوم الجمركیة و الرسوم الجمركیة ع
عاما ما بعد مرحلة تشغیل المشروع ، فاإلغراءات الضریبیة لها أهمیة  15ضرائب التصدیر لمدة قد تصل إلى 

بحیث تؤثر ایجابیا في ,  كبیرة و خاصة في اتخاذ قرار االستثمار أم ال كذلك في اتخاذ القرار باالستقرار أم ال
مردود االستثمار األجنبي المباشر و تشكل في هذا المجال الوسیلة األكثر استعماال من طرف الحكومة ، و منه 
فإنه یتعین على الدولة التي ترغب في جذب المزید من االستثمارات األجنبیة أن تبذل الجهد من أجل خلق 

 .األجنبي على اتخاذ قرار االستثمار  المناخ االستثماري الذي یشّجع المستثمر

  

  

  

  

  
                                                           

    .259، ص  2003دیوان المطبوعات الجامعیة ، سنة  –دراسة تحلیلیة تقیمیة  –المدخل الى السیاسات االقتصادیة الكلیة  :عبد المجید قدي   1
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  أثار االستثمار األجنبي المباشر : المطلب الثاني 

  

  اآلثار االیجابیة لالستثمار األجنبي المباشر : الفرع األول 

تعاني معظم الدول النامیة من نقص :  اثر االستثمار األجنبي المباشر في زیادة معدل التكوین الرأسمالي: أوال
في رؤوس األموال الالزمة لتحقیق التنمیة ، و ذلك بسبب انخفاض دخلها القومي و كذا ضعف معدل االّدخار 
  فیها مما یجعلها تبحث عن طرق مختلفة لجلب هذه األموال و التي من بینها االستثمارات األجنبیة المباشرة التي 

الدول المضیفة تعجز عنها الشركات الوطنیة ، و تظهر الزیادة في معدل التكوین تستثمر أموال ضخمة في 
  . 1الرأسمالي في البلدان المضیفة من خالل الزیادة المستمرة في تدفق هذه االستثمارات إلى هذه البلدان 

ة في الدول المضیفة تخلق االستثمارات األجنبیة المباشر 2:  أثر االستثمار األجنبي المباشر على العمالة: ثانیا
فرص عمل فلذلك نجد أن الدول تتهافت على استقطاب هذه االستثمارات ، و تقوم االستثمارات األجنبیة المباشرة 

  3: بخلق فرص العمل في ظل االعتبارات اآلتیة 

 ة و خلفیة قیام االستثمارات األجنبیة المباشرة في الدول النامیة سوف یؤدي إلى خلق عالقات تكامل رأسیة أمامی
بین أوجه النشاط االقتصادي المختلفة في الدولة ، من خالل تشجیع المواطنین على إنشاء مشروعات لتقدیم 
الخدمات المساعدة الالزمة ، أو المواد الخام لشركات األجنبیة و هذا سوف یؤدي إلى زیادة عدد المشروعات 

  .ثم خلق فرص عمل جدیدة  الوطنیة الجدیدة و تنشیط صناعة المقاوالت و غیرها و من
  تقوم شركات االستثمار األجنبي المباشر بدفع ضرائب على األرباح المحققة ، و هذا سوف یؤدي إلى زیادة

  . عوائد الدولة و هذا یمكنها من التوسع في إنشاء مشروعات استثماریة جدیدة و من ثم خلق فرص عمل جدیدة 
  إن إنشاء المشروعات االستثماریة الموجهة للتصدیر  و المشروعات كثیفة العمالة في المناطق الحرة سوف یؤدي

  . إلى خلق العدید من فرص العمل الجدیدة 

االستثمارات األجنبیة تحدث أثرا ایجابیا على :  أثر االستثمار األجنبي المباشر  على میزان المدفوعات: ثالثا
 ت للدولة المضیفة طالما كان حجم انسیاب هذه األموال و االستثمارات یزید عن حجم تصدیر میزان المدفوعا

                                                           
  .74سالكي سعاد ، مرجع سابق ، ص    1
  . 252مرجع سابق ، ص : المجید قدي  عبد 2
   .75نفس المرجع السابق ، ص : سالكي سعاد  3
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الفوائد و األرباح للخارج ، و إن تقلیل الواردات و زیادة اإلنتاج الموجه لتصدیر یؤدي إلى زیادة تدفق رؤوس 
 . 1األموال األجنبیة التي تؤدي إلى تحسین المیزات التجاري مما یحسن میزان المدفوعات 

نقل التكنولوجیا بواسطة االستثمارات تتم عملیة :  اثر االستثمار األجنبي المباشر على التقدم التكنولوجي: رابعا 
  تحفیز التقلید ، تنشیط الطلب على منتجات تتضمن محتوى : األجنبیة المباشرة عن طریق عدة أشكال أهمها 

تكنولوجي أكثر حداثة ، انتقال العمالة التي توظفها الجهة المستثمرة دون فقدنها للمیزة النسبیة التي تملكها من 
جیا بواسطة تقدیم أجور لموظفیها تفوق ما یمكن أن یحصلوا علیه من المنافسین المحتملین جراء حیازة التكنولو 
 2. في البلد المضیف 

تعمل شركات متعددة الجنسیات على زیادة في :  تأثیر االستثمار األجنبي المباشر على النقد األجنبي: خامسا 
حصیلة من النقد األجنبي فهذه الشركات تملك موارد مالیة ضخمة و قدرة كبیرة في الحصول على األموال من 
أسواق النقد األجنبي تمكنها من سد الفجوة الموجودة بین احتیاجات الدولة المضیفة من النقد األجنبي لتمویل 

و بین المدخرات أو األموال المتاحة محلیا ، كما تستطیع هذه الشركات أن تشجع المواطنین مشروعات التنمیة 
على االدخار ، و ذلك بما تقدمه من فرص جذابة و مربحة لالستثمار ، باإلضافة إلى ذلك فان وجود هذه 

 3.دول النامیةالشركات یساعد في زیادة معدل تدفق و تنوع المساعدات و المنح المالیة المقدمة إلى ال

  اآلثار السلبیة لالستثمار األجنبي المباشر  :الثانيالفرع 

یدفع نشاط شركات متعددة الجنسیات إلى  :المدفوعاتتأثیر االستثمار األجنبي المباشر على میزان : أوال
  عن  إضافة إلى تحویل أرباح هذه الشركات إلى الخارج و دفع الفوائد الخدمات،استیراد السلع الوسیطة و 

عالوة عن تحویل العمال األجانب جزء من  التقنیة،التمویل الخارجي و دفع مقابل براءات االختراع و المعنویة 
 4 .العجزأجورهم إلى دولهم و هو ما یترتب علیه زیادة العبء على میزان المدفوعات و بالتالي حدوث 

تقوم الدول النامیة التي تسعى لجذب االستثمارات :  تأثیر االستثمار األجنبي المباشر على التضخم: ثانیا
 األجنبیة إلیها بالمساهمة في إنفاق جزء من تمویل هذه المشروعات و ذلك عن طریق التمویل المحلي كالعمل 

                                                           
مذكرة مقدمة لنیل شهادة  –دراسة حالة الجزائر  –المباشر  األجنبيقیاس اثر بعض المؤشرات الكمیة لالقتصاد الكلي على االستثمار : سحنون فاروق   1

  . 29، ص  2010الماجستیر ،غیر منشورة،  كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة فرحات عباس ، سطیف ، الجزائر ، 

  . 91مرجع سابق ، ص : عبد الكریم كاكي   2 
  . 85عمار زودة ،مرجع سابق ، ص   3
، مذكرة  2007 – 1991المباشر على النمو االقتصادي في الجزائر باستخدام نموذج النمو الداخلي خالل فترة  األجنبياثر االستثمار : مودع  إیمان   4

  . 34، ص  2010جامعة الیرموك ،  اإلداریةمقدمة لنیل شهادة الماجستیر ،غیر منشورة،  كلیة االقتصاد و العلوم 
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على توفیر البنیة األساسیة و إن هذه الزیادة في اإلنفاق خاصة في المرحلة األولى لهذه المشروعات قد یساهم 
في خلق الخلل بین اإلنفاق و اإلیراد الذي لم یحدث بعد ، و یزید األمر سوءا عند لجوء الدولة المضیفة إلى 

حجم االئتمان في الجهاز المصرفي ، فإنها  تمویل هذه المشروعات عن طریق التمویل التضخمي ، أي بزیادة
  1. تعمل على زیادة كمیة النقود المتداولة مما قد یؤدي إلى حدوث التضخم 

إن االستثمارات األجنبیة تؤثر سلبا على البیئة في البلد :  تأثیر االستثمار األجنبي المباشر على البیئة: ثالثا
ید من التلوث البیئي مثل الصناعات اإلستخراجیة و التعدینیة و المضیف ألنها غالبا ما تستثمر في مجاالت تز 

الصناعات البتروكمیاویة و األسمدة و االسمنت بدال من توطن مثل هذه السلع في دولها ، و ذلك ألنها تخضع 
 لمعاییر بیئیة مشددة بسبب االهتمام الشعبي و الرسمي بذلك ، بینما ال توجد مثل هذه المعاییر و القیود في

  2. الدول النامیة 

و المتمثلة في األعباء التي تتحملها :  تأثیر االستثمار األجنبي المباشر في زیادة أعباء الدول النامیة: رابعا
الدولة من اجل جذب االستثمارات األجنبیة و المتمثلة في اإلعفاءات الضریبیة و التخفیضات الجمركیة ، مما 

 3. ة نتیجة تلك اإلعفاءات یؤدي إلى نقص في اإلیرادات الحكومی

یعتبر :  تأثیر االستثمار األجنبي المباشر على السیاسة االقتصادیة و مفهوم السیادة و االستقالل: خامسا
االستثمار األجنبي المباشر وسیلة الدول المصدرة له للسیطرة على البلدان المضیفة له ، بغرض توجیه الغرض 

الح الوطنیة للدولة المضیفة إلى ضغوط ، و لذا فان نشاط تلك الشركات األساسي فیها ، و من ثم تتعرض المص
قد یؤدي إلى اإلنقاص من االستقالل السیاسي و االقتصادي لدولة النامیة ، ولكن بدرجات متفاوتة ، كما أن 
، نشاط الشركات متعددة الجنسیات یؤدي إلى خلق طبقة من المنتفعین ترتبط مصالحهم بمصالح تلك الشركات 

و یشكل هؤالء مجموعة ضغط للدفع عن تلك الشركات ولو على حساب المصلحة الوطنیة ، باإلضافة إلى 
 4. استخدام الدول المصدرة لرأس المال ألسالیب تهدف إلى فرض إرادتها السیاسیة على هذا البلد النامي أو غیره

إن قیام أي استثمار أجنبي ببلد مضیف ما  :تأثیر االستثمار األجنبي المباشر على زیادة االستهالك : سادسا
من شانه أن یؤدي إلى تحقیق وفرات اقتصادیة للمستهلك في ذلك البلد ، هذه الوفورات تتمثل في العدید من 
السلع االستهالكیة األمر الذي یؤدي إلى خلق أنماط استهالكیة جدیدة لم تكن معروفة من قبل في تلك الدولة 

 عنه توسع في االستهالك من قبل المواطنین خاصة تحت تأثیر الحمالت الترویجیة  المضیفة و هذا ما ینجر

                                                           
  .84مرجع سابق ، ص : سالكي سعاد    1
  . 503، ص  2007، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندریة ، سنة  االثار االقتصادیة لالستثمارات األجنبیة :مبروك  نزیه عبد المقصود  2
   .94كاكي عبد الكریم ، مرجع سابق ، ص   3
  . المرجع نفسه   4
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ضیفة خاصة في السنوات األولى لتسویق تلك المنتجات الجدیدة ، و هذا االستهالك الجدید قد ال یخدم الدولة الم
  1. في سبیل تحقیق التنمیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .489مرجع سابق ، ص : نزیه عبد المقصود مبروك    1
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  : خالصة الفصل 

 إلى باإلضافة النظریات التي قامت بتفسیره  أهمالمباشر و  األجنبيماهیة االستثمار  إلىفي فصلنا هذا تطرقنا 
المباشر  األجنبياالستثمار  أن، و انطالقا من المعلومات السابقة یمكن القول  أثارهمحددات جذب االستثمار و 

المبالغة فیه  یمكن انه ال إال،  األخیرةكبیر على الدول المضیفة من خالل المكاسب التي تحققها هته  تأثیرله 
 األجنبيالمحتملة لالستثمار  اآلثاریجب علیها الحذر من  إذي یعكس ضعف مؤسسات تلك الدول بالشكل الذ

المال المحلي و  رأس أنواعالمباشر ، باالستعداد الستغالله من خالل التركیز على تهیئة مناخ االستثمار لكافة 
  . على السواء  األجنبي

 إلىالمحلیین  األشخاصباشر لیس مجرد نقل للملكیة من الم األجنبياالستثمار  أنیمكن القول  األخیرو في 
  . و السیطرة على منشات الدول المضیفة  اإلدارةممارسة  األجانبتتیح للمستثمرین  آلیة أیضا، لكن  األجانب

التحكم في البیئة االستثماریة لجذب  العمل علىو من هذا المنطق كان ال بد على هذه الدول من بینها الجزائر 
  .االستثماراتاكبر قدر ممكن من هذا النوع من 
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  :  مقدمة

لقد أدى تطور العالقات االقتصادیة و زیادة المنافسة في مختلف دول العالم إلى ظهور تجمعات من شانها 
التقلیل من المخاطر االقتصادیة التي تواجه كل دولة على حدا ، حیث أصبحت تسعى إلى التنسیق فیما بینها 

ة في إطار تكتالت إقلیمیة و دولیة تربطها لزیادة فعالیة عملیات اإلنتاج و التبادل و تحقیق قوة اقتصادیة موحد
عالقات محكومة من خالل المصالح االقتصادیة باعتبارها المحرك األساسي و الدافع القوى لالندماج 

  . االقتصادي فیما بینها 

و أمام هذه التطورات و حركة التكتالت االقتصادیة العالمیة بقیت الدول المتخلفة اقتصادیا نتیجة اعتمادها 
اسا على الثروات الباطنیة فقط ، و في محاولة تداركها لهذا العجز ظلت الدول النامیة تعتمد على مساعدات أس

الدول المتقدمة لفترة طویلة من الزمن إلى أن برزت ظاهرة الشراكة كبدیل عن المساعدات الموجهة لدول النامیة 
  . التي كانت سائدة من قبل 

لمتوسط و في ظل هذه التطورات ، رأت في الشراكة ضرورة حتمیة اثر و باعتبار الجزائر من دول حوض ا
التغیرات التي حصلت في المیدان السیاسي و االقتصادي خالل اآلونة األخیرة و ذلك عن طریق تأسیس 
عملیات و عقود شراكة أجنبیة و سعیها جاهدة إلى التفاوض و المنافسة من أجل الحصول على أفضل العقود 

  . األداء االقتصادي من اجل رفع 

  : و سنتطرق في هذا الفصل إلى 

  ماهیة الشراكة : المبحث األول 

  اإلطار العام لشراكة االورومتوسطیة : المبحث الثاني 

   اإلطار العام لشراكة االوروجزائریة:المبحث الثالث 
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  ماهیة الشراكة : المبحث األول 

تعتبر الشراكة من أهم المواضیع التي عرفتها التطورات االقتصادیة في العالم مؤخرا ، و لقد 
تعرض هذا الموضوع إلى الكثیر من الجدیة في مختلف دول العالم الثالث ، باإلضافة إلى بدا 
الكثیر من المؤسسات الدولیة في فرض الخوصصة او اللجوء الى الشراكة و التي سنتطرق إلیها 

  : ى النحو التالي عل

  مفهوم الشراكة : المطلب األول  
  أشكال الشراكة و مزایاها و عیوبها :المطلب الثاني 

  

  مفهوم الشراكة : المطلب األول 

إن المنطق االقتصادي المعاصر وضع أسس و مبادئ التعاون و االتحاد في عدة میادین أساسیة 
هامة، تمثل كل من الشراكة التعاون و االتحاد مصطلحات تصاحب التحول االقتصادي الذي مس 
معظم بلدان العالم مع بدایة القرن العشرین إذ بدأت الدول انتهاج سیاسة جدیدة تركز على جملة 

االستراتیجیات ، فقد ظهرت الشراكة مع بدایة الثمانینات مع التطورات االقتصادیة التي برزت من 
  . آنذاك بصعود قوى جدیدة من آسیا وهیمنة البنیة األمریكیة على أوروبا 

  1تعریف الشراكة : الفرع األول 

هو اتفاق یلتزم بمقتضاه شخصین أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام على : المعنى العام لشراكة : أوال 
المساهمة في استغالل فضاء مشترك بهدف التنمیة المتبادلة أو لتحقیق منفعة مشتركة تجمع بین السیاسي و 

  . االقتصادي ، االجتماعي و كذا الثقافي 

قامة التدریجیة لمنطقة التبادل الحر بین أطراف العقد هو مجرد اتفاق على اإل :المعنى الخاص لشراكة : ثانیا 
  . حسب جدول زمني متفق علیه بینهم 

                                                           
 1، دار الخلدونة لنشر و التوزیع ن الجزائر ، ط التجربة الجزائریة في تنظیم التجارة الخارجیة من احتطار الدولة الى احتكار الخواص : ععجة الجاللي  1
  . 274، ص  2007، 
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و هو یجعل من الشراكة قانوني مختلف عن باقي الكائنات القانونیة األخرى ،  :المعنى السیاسي لشراكة : ثالثا
فالشراكة حسب هذا المفهوم ال تعني المساعدة أو المعونة ألن هذه األخیرة تكون على وجه اإلحسان أو الصدقة 

  . في حین أن الشراكة تقتضي في كل الحاالت تبادل بمقابل 

و یختلف هذا المعنى حسب النمو االقتصادي لكل طرف فمعنى الشراكة  :المعنى االیجابي لشراكة : رابعا 
  .هي نقل التكنولوجیا بمدلوالتها المختلفة ، وتبني الدول النامیة مقاربة إنتاجیة لشراكة : بالنسبة للبلدان النامیة 

لرسوم الجمركیة و هي إقامة منطقة التبادل الحر خالیة من ا:  معنى الشراكة بالنسبة لدول المتطورة: خامسا
  . القیود اإلداریة ، أو بعبارة أخرى سوقا مفتوحا لها  تتمیز الدول المتقدمة بأن مقاربتها تجاریة محضة 

إن التمایز في المقاربات هو السبب الرئیسي لنشوب معركة المفاوضات مابین الطرفین و التي بدأت مع تخلي 
من  288ه بمصطلح الشراكة و هو مؤسس على نص المادة االتحاد األوروبي عن مصطلح التعاون و استبدال

معاهدة المجموعة األوروبیة و الذي یسعى لتحقیق منطقة حرة تبتلع كافة الدول المطلة على البحر األبیض 
 1.االورومتوسطیة المتوسط ، أو في إطار ما یسمى بالشراكة 

 خصائص الشراكة : الفرع الثاني 

دول أو مجموعات (أو أداة لتنظیم عالقات مستقرة ما بین وحدتین أو أكثر إن الشراكة ما هي إال وسیلة 
   2:فتتطلب هذه العملیة جملة من الخصائص نلخصها فیما یلي ). إقلیمیة

 أي ال بد االتفاق حول حد أدنى من المرجعیات المشتركة تسمح بالتفاهم , التقارب والتعاون المشترك
 .المتعاقدة  واالعتراف بالمصلحة العلیا لألطراف

 عالقات التكافؤ بین المتعاملین.  
 خاصیة الحركیة في تحقیق األهداف المشتركة.  
  هي اتفاق طویل أو متوسط األجل بین طرفین أحدهما وطني واآلخر أجنبي لممارسة نشاط معین داخل

  .دولة البلد المضیف
 قد یكون الطرف الوطني شخصیة معنویة عامة أو خاصة.  
  على تقدیم حصة في رأس المال، بل یمكن أن تتم من خالل تقدیم خبرة أو نقل ال تقتصر الشراكة

 .الخ. . . تكنولوجي أو درایة أو معرفة 
 

                                                           
   .275مرجع سابق ، ص : عجة الجیاللي  1
 . 164، ص  2005غیر منشورة ، جامعة الجزائر ، ،، رسالة دكتوره متوسطیة  األوروالشراكة  التفاقیاتدراسة تحلیلیة و تقیمیة  :عمورة جمال   2
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  التقارب والتعاون المشترك على أساس )إدارة مشتركة(المشروع ال بد أن یكون لكل طرف الحق في إدارة ،

  .الثقة وتقاسم المخاطر بغیة تحقیق األهداف والمصالح المشتركة
  والتي ینبغي أن تؤدي إلى تحقیق ) على األقل في مجال النشاط المعني بالتعاون(التقاء أهداف المتعاملین

  .وى مساهمات الشركاء والمتعاملینعلى مست  والمعاملة المماثلة نوع من التكامل
  تنسیق القرارات والممارسات المتعلقة بالنشاط والوظیفة المعنیة بالتعاون .  

  1أهداف الشراكة : الفرع الثالث 
  : لكل طرف من أطراف الشراكة  هدف یرید تحقیقه    

  :أهداف البلد المستثمر:أوال  

  .استثمار األموال المجمدة وضمان موارد جدیدة -
 .فتح أسواق جدیدة لتصریف الفائض من المنتجات -
 .التقلیل من حدة المنافسة بین الدول العمالقة فیما بینها -
 .تنمیة التجارة الدولیة -
 .ربط عالقات سیاسیة واقتصادیة وتقویم التعاون فیها -
 .ضمان تموین من الموارد األولیة للعملیة الصناعیة -

  :أهداف للبلد المضیف:ثانیا

  .اقتصادیة متكاملة ونمو مستدیم یحافظان على البیئة والموارد الطبیعیةتشجیع تنمیة  -
 .تطویر المنشأة القاعدیة -
 .تعزیز القدرات الصناعیة -
 .تحسین تسییر مختلف القطاعات -
 .تنمیة وتأهیل الموارد البشریة الوطنیة -
 .تنمیة إمكانیات البحث العلمي -
 .طاعاتالنقل الفعلي للتكنولوجیا وتطبیقها في مختلف الق -
 .توفیر مناصب شغل -
 .تحقیق الربح وبذلك تحقیق األهداف المسطرة من قبل األطراف المشاركة -
 .الكفاءة األدائیة وتعتبر الحجر األساسي في مثل هذه الحاالت -
 .الربط بین الشركات من أجل تحسین تبادل المعلومات -

                                                           
  . نفس المرجع السابق   1
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  أشكال الشراكة و مزایاها و عیوبها : المطلب الثاني 
  

  أشكال و أنواع الشراكة : الفرع األول 
  أشكال الشراكة : أوال 

  1:تتخذ الشراكة عدة أشكال منها  :التصنیف األول  -1
 هي خلق محدد في  اخصوصیاته، فالشراكة التعاقدیة مبدئیهذا النوع من الشراكة له : الشراكة التعاقدیة

إن .موضوعه، لكن یمكن أن تتطور إلى خلق مالي وتجاري معطیة بذلك حریة أكبر لحیاة الشركة
  .الشراكة التعاقدیة كثیرة االستعمال في االستغالل المشترك للمواد المنجمة والتعاون في مجال الطاقة

 لثاني یخص الجانب المالي، إضافة إلى الشراكة  التعاقدیة هناك الشراكة  إن الشكل ا: الشراكة المالیة
المالیة أي أنها تتخذ طابعا مالیا في مجال االستثمار، و هذا النوع یختلف عن باقي اإلشكال األخرى  

  :من خالل 

  .وزن كل شریك -
 .مدة أو عمر الشراكة  -
 .تطور المصالح لكل شریك -
 الشراكة التقنیة في تبادل المعارف من خالل تحویل التكنولوجیا والخبرات حیث تتمثل : الشراكة التقنیة

 .یتم جلب معارف جدیدة وتقنیات حدیثة في مختلف مجاالت اإلنتاج
 لشراكة  التجاریة طابع خاص حیث أنها ترتكز على تقویة وتعزیز مكانة المؤسسة : الشراكة التجاریة

لعالمات التجاریة أو ضمان تسویق المنتوج وهذا الشكل یعني  في السوق التجاریة من خالل استغالل ا
  .التخلص من حالة عدم توازن في السوق ویخص جانب التسویق بشكل كبیر

 تهدف هذه الشراكة عموما إلى تطویر المنتوجات وتحسینها مع :   الشراكة في البحث و التطور
ة تعطي للمؤسسة األفضلیة عن باقي التقلیص من التكالیف اإلنتاجیة والدخول إلى  أسواق جدید

 . المؤسسات المنافسة لها

 

  

                                                           
، مداخلة مقدمة للملتقى الوطني االول حول االقتصاد الجزائري  الشراكة و دورها في جلب االستثمارات االجنبیة: بن حبیب عبد الرزاق ، حوالف رحیمة  1 

  .6،7ص .  ، ص 2002ماي  22/ 21لیدة ، یومي حلب البفي االلفیة الثالثة ، جامعة سعد د
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  :  1التصنیف الثاني -2
 خلق تعاون أفقي للتموین عن طریق استغالل المنتوج بترخیص أو شراء من المورد ، و تلجأ :  الشكل األول

بعض الشركات لشراء بعض المنتجات من شركة أخرى عن طریق الترخیص و هذه الحالة شائعة في 
 :  التبادالت التجاریة ،قد تلجأ الشركة الطالبة للترخیص إلى ذلك نظرا لـ 

 لعالیة الخاصة بالمنتوج افتقارها للكفاءات ا. 
  ارتفاع تكلفة إنتاجها مقارنة بإمكانیة شرائها من المصدر الرئیسي. 
  السمعة و الشهرة التجاریة الممیزة التي یمتاز بها المنتوج المنتج  من قبل المصدر الرئیسي. 
 ة تطبیق و إنشاء شركة مشتركة أخرى تجد بعض المؤسسات نفسها أمام عائق و محدودی:  الشكل الثاني

  : تنفیذ إستراتیجیتها التسویقیة خصوصا من خالل 
 .عدم قدرتها على النفاذ و اقتحام األسواق الخارجیة  -
 .ضعف طاقتها اإلنتاجیة  -
 . عدم تأقلمها لتوزیع منتجاتها عن طریق بحوث التسویق و تسریب المنتجات عبر القنوات التسویقیة العالمیة -

  : و إجماال فان اللجوء إلى مثل تلك الشركات یؤسس على ما یلي
 .انقسام المورد المالي : أسباب مالیة  -
 . الحصول على حسن التصرف و الخبرة : أسباب تجاریة  -
 .الوصول إلى مستوى التكنولوجیا الجدیدة المتطورة : أسباب إستراتیجیة  -
 

إال أن هناك بعض المخاطر التي تواجه المتعاملین الراغبین في إقامة شراكة مختلطة في بلدان العالم الثالث 
  : منها 
   .عدم استقرار الصرف -
   .الظروف السیاسیة السائدة -
 .القوانین و التشریعات المحلیة  -

  
  
  
  
  

                                                           
التكامل " مداخلة ضمن الندوة الدولیة حول   - دراسة حالة الجزائر –في تحسین مناخ االستثمار  األوروبیةالشراكة العربیة  أهمیة: تشام فاروق  1

   . 3، ص  2004ماي  8/9، جامعة فرحات عباس ، سطیف ، الجزائر ، یومي  األوروبیةلتحسین و تفعیل الشراكة العربیة  كآلیةاالقتصادي العربي 
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  مزایا و عیوب الشراكة : الفرع الثاني 
إن الشراكة و كغیرها من االتفاقیات المبرمة بین طرفین لها مزایا عدة و ال تخلوا بالتأكید من العیوب و التي 

  1: تتجلى فیما یلي 
  :ما یلي نذكر الشراكة عقود بین مزایا من: مزایا الشراكة: أوال

 في كل طاقاتها استخدام إلى بالمؤسسات السوق اقتصاد نظام یدفع ::االقتصادیة المؤسسات بین المنافسة -1
 بین للتعاون واالتحاد وسیلة باعتبارها الشراكة إلى باللجوء وذلك والدولیة، المحلیة المنافسة مواجهة

 ممیزات یمكن االستفادة من انه إال ذاته، حد في سلبي عامل تكن لم المنافسة وهذه االقتصادیة المؤسسات
 .به بأس ال ثقال تشكل والتي إلمكانیاتها المؤسسة باستغالل المنافسة

 أسلوبها وٕاستراتیجیتها تغییر التي االقتصادیة بالمؤسسات السوق واقتصاد العولمة نظام دفع :األسواق دولیة -2
 جدیدة، نشاطات في إما االستثمار، عملیة وتشجیع العالم بین القائم والتبادل التفتح موجه لمواجهة التسییریة

 للمبادالت العالمیة السوق من حصة الخارجیة، و التي تساعد على أخد المؤسسة استثمارات في التحكم أو
 .إستراتیجیة معتبرة مكانة على للحصول الخارجیة

 وفي رواج االقتصادیة المؤسسة تطویر في أساسي عامل التكنولوجي یعتبر التطور  :التكنولوجي التطور -3
 یوم، فمن بعد یوم یستمر عامل التكنولوجي التطور لكون ونظرا الدولیة، األسواق على وتفتحها منتجاتها
 أمام المؤسسة مما عائقا تشكل قد التي للتكالیف نظرا التطور هذا دوما تواكب أن المؤسسة على الصعب
والثقافي  العلمي المستوى ولرفع التكنولوجیات أبحاث تكالیف لتقلیص شراكة عقد إلى اللجوء یستدعي
 .لموظفیها

 إنشاء إلى تقود الدولیة للمشاریع المرتفعة والمخاطر المرتفعة المالیة المتطلبات إن: المخاطر في المشاركة -4
علیه  متفاوض بشكل األعضاء على )سیاسیة تقنیة، مالیة،( المختلفة المخاطر بتوزیع تسمح التحالفات التي

 علیه؛  ومتعاقد
 بین الجدیدة االرتباطات من حزمة عن الناتج األثر التعاضد بمفهوم یقصد :التنافسیة والمیزة التعاضد -5

 أن الصناعة، أي یجب میدان نفس في أخرى منظمات مع أو المنظمة داخل في أعمال أو مجاالت أنشطة
التعاضد مما یسمح باكتساب میزات تنافسیة  عملیة ألطراف المستقلة الوحدات قیم من مجموع اكبر تكون

 .في كالیفورنیا 1985األمریكیة سنة GMیة وشركة الیابانToyotaأكبر، كما حدث مع شركة 
 

                                                           
،  - 2008- 1998دراسة حالة الصناعة الصیدالنیة  –على تنافسیة القطاع الصناعي الجزائري  اثر الشراكة االورو متوسطیة:   تواتي محمد  1

                                       .          44، ص  2010/ 2009مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، غیر منشورة ، تخصص اقتصاد صناعي ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 
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 :ال تخلو الشراكة من بعض االنعكاسات والسلبیات التي نلخصها فیما یلي :عیوب الشراكة: ثانیا

ضارة أو ذات  الربح والتوسع و االبتكار على حمایة المستهلك، وذلك بتقدیم سلع أو خدماتقد یطغى هدف  -1
 جودة ونوعیة ردیئة وبأسعار مرتفعة، أو زرع عادات استهالكیة تتنافى مع قیم المجتمع ومبادئه؛

اب غی یترتب أحیانا على قیام تحالفات بین الشركات الكبرى خلق مراكز تجاریة ضخمة مما یؤدي إلى -2
 المنافسة وتدهور القدرة التنافسیة لبقیة الشركات، وبالتالي ظهور عدم تكافؤ الفرص التنافسیة؛

السوق في  تؤدي التحالفات التجاریة إلى ظهور أسواق للبائعین وغیاب أسواق للمشترین، حیث تصبح قوى -3
 . أیدي عدد قلیل من التحالفات نتیجة االحتكار

في ظل  إنشاء كیانات كبرى تقلل من القدرة التنافسیة للصناعات الوطنیةیؤدي التحالف أو الشراكة إلى  -4
 1.إلغاء الحمایة، هذا ما قد یؤدي إلى القضاء على الصناعات الوطنیة
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  اإلطار العام لشراكة االورومتوسطیة :المبحث الثاني 

  
اهتمت الجماعة األوروبیة منذ فترة طویلة بتطویر عالقاتها الثنائیة و الجماعیة بدول حوض البحر المتوسط 
ألسباب تاریخیة و جیو إستراتیجیة معروفة، و ال مجال للخوض فیها هنا ، لم یكن هناك اتفاق بین دول 

ذلك الدول المتوسطیة فیها ، حول الصیغة اإلطار المؤسسي األنسب لهذه العالقة ، فبینما  الجماعة بما في
" ، اقترح بعضها صیغة اشمل "دول غربي المتوسط " اقترحت بعض الدول صیغة محدودة النطاق تقتصر على

و تعتبر الوثیقة  1995تشارك فیه جمیع دول اإلقلیم ، إلى أن تم انعقاد مؤتمر برشلونة لعام " منتدى متوسطي 
التي صدرت عن هذا المؤتمر هي شهادة میالد الشراكة االورومتوسطیة حیت سنتطرق في مبحثنا هذا إلیه وذلك 

  :تبعا للخطوات التالیة 
  مفهوم الشراكة االورومتوسطیة و تطورات مسارها : المطلب األول 
  دوافع و أهداف الشراكة االورومتوسطیة : المطلب الثاني 

  
  مفهوم الشراكة االورومتوسطیة  تطورات مسارها:طلب األول الم
  

    مفهوم الشراكة االورومتوسطیة: الفرع األول 
م اللجنة  1994بالیونان خالل یولیو " كورفرو" دعا المجلس الوزاري األوروبي في اجتماعه الذي انعق في 

متوسطیة ، و قد أقرت هذه الورقة في  –األوروبیة لوضع ورقة عمل حول المبادئ األساسیة لسیاسة أوروبیة 
ثم جاء انعقاد برشلونة الوزاري للشراكة . م  1994بألمانیا خالل دیسمبر " ایس" القمة األوروبیة التي عقدت في 

م شاركت فیه الدول العربیة المتوسطیة باستثناء لیبیا  1995نوفمبر  28- 27األوروبیة المتوسطیة خالل الفترة 
و صدر في ختام أعمال . ألسباب سیاسیة ، كما شاركت فیه كل من تركیا و قبرص و مالطا و إسرائیل 

لذي عالج العدید من القضایا من أهمها الشراكة السیاسیة األمنیة ، الشراكة ا" إعالن برشلونة "المؤتمر 
االقتصادیة و المالیة ، الشراكة الثقافیة و االجتماعیة و القضایا اإلنسانیة كما وضع المؤتمر برنامج عمل و آلیة 

  1. للمتابعة و التنفیذ
هي توسیع الدعم األوروبي للدول التي تعانى من : أما مفهوم الشراكة االورومتوسطیة  من وجهة نظر أوروبیة 

  مشاكل عدیدة ، وذلك من خالل دعوتهم لدخول في النظام الرأسمالي العالمي ، و مواكبة التقدم الهائل و السریع 
  

                                                           
  225، ص  1999، مكتبة مدبولي ، ط االولى ،  ةالسوق العربیة المشتركة في عصر العولم: سلیمان المنذرى / د    1
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في شتى المیادین و االندماج في االقتصاد العالمي وفقا لمنطق االنفتاح االقتصادي و التجاري السائد في العالم 
  1.الیوم

أساسیة هي وسیلة : أما مفهوم الشراكة االورومتوسطیة من وجهة نظر الدول الواقعة جنوب البحر المتوسط 
لمواكبة التحوالت الجدیدة في المنطقة مما یتطلب تغیرات جذریة في بیاناتها االقتصادیة و االجتماعیة ، و 

  2.یفترض أن تقوم الشراكة بین طرفین على مبدأ المصالح المشتركة 
  . تطورات مسار مشروع الشراكة االورومتوسطیة : الفرع الثاني 

  رومتوسطیة بدایة مشروع الشراكة االو : أوال 
  3)1995 -1976(اتفاقیات التعاون  - 1

التي أنشئت بموجبها المجموعة االقتصادیة األوروبیة من خالل بعض  1957لقد ألحت معاهدة روما سنة 
عالقات استعماریة (على إبرام االتفاقیات مع الدول التي لها عالقات خاصة  131موادها وخصوصا المادة 

دول السوق  األعضاء في المجموعة ومن بینها الدول المتوسطیة مع العلم أنمع الدول ) بالدرجة األولى 
منذ تأسیسها، في عالقاتها االقتصادیة الخارجیة، بین مجموعة الدول األوروبیة  میزت األوربیة المشتركة

لمتوسطیة وبین مجموعة الدول ا) الیونان ، البرتغال، أسبانیا( المتوسطیة المرشحة لالنضمام إلى عضویة السوق
  .األخرى التي یقتصر التعامل معها على التعاون االقتصادي والتنسیق السیاسي

العالقات التاریخیة، : كما میزت داخل كل مجموعة مجموعات فرعیة أو بلدان محددة على أسس متباینة 
تجات بعض مستوى التطور االقتصادي، القدرة التنافسیة للمنتجات في الدول الشریكة إضافة إلى حمایة من

  .البلدان األوربیة في إطار السوق المشتركة من المنافسة الخارجیة

التحوالت التي عرفتها الساحة الدولیة في عقدي الستینات والسبعینات والتي كان من أهمها انتشار  معو 
تینات، استقالل معظم المناطق التي كانت تحت سیطرة بلدان الجماعة األوروبیة في أوائل السموجات التحرر و 
العالقات بین دول المجموعة األوروبیة والدول المتوسطیة فكانت أولى االتفاقیات المبرمة مع أعیدت صیاغة 

ذات جانب تجاري لمدة خمس سنوات  1969سنة ، ثم  اتفاقیتین مع كل من المغرب وتونس1962تركیا سنة
، رة إلى دول المجموعة األوروبیةالسلع الصناعیة المصد الخاصة ألغلب محض تضمنتا جملة من التفضیالت

  .ممنوحة مالیة لمساعداتا همتضمن مع عدم 

  
                                                           

اثار و انعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائري : ، مداخلة ضمن ملتقى دولي حول  محتوى الشراكة االوروجزائریة: غراب رزیقة ، سجار نادیة    1
    5، ص  2006نوفمبر  14 – 13و على منظومة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، جامعة فرحات عباس ،سطیف ، الجزائر ،یومي 

. نفس المرجع السابق   2  
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 یسمى حیث تبنت أوروبا ما  1972كانت  سنة  العالقات األوروبیة المتوسطیة  لتنشیط غیر أن البدایة الفعلیة
والتي   (Politique méditerranéenne globale et équilibrée)المتوسطیة الشاملة والمتوازنة بـالسیاسة

اتجاه حوض المتوسط، والتي تم في إطارها عقد اتفاقیات التعاون " إقلیمیة " تعتبر بمثابة أول سیاسة أوروبیة 
زائر، تونس، المغرب، مصر، األردن، لبنان، سوریا، إسرائیل، والتي الج:دول متوسطیة هي يبینها وبین ثمان

تدور حول نقطتین  مع اإلشارة إلى أن هذه السیاسة كانت  .1978دخلت  كلها حیز التنفیذ في نوفمبر 
 : أساسیتین

حریة دخول المنتجات الصناعیة للدول المتوسطیة إلى السوق وضع نظام أفضلیات تجاري یسمح ب -1
بمنح لهذه الدول نفس األفضلیة التجاریة الممنوحة للدول األعضاء في السوق األوروبیة المشتركة  األوروبیة

، ماعدا بعض المنتجات الحساسة كالمنتجات النسیجیة التي یخضع دخولها إلى السوق األوروبیة آنذاك
 Concessions)لنظام الحصص، أما فیما یخص المنتجات الزراعیة فسوف یتم تقدیم تنازالت تعریفیة 

tarifaires)  من الطرفین إضافة إلى وضع جداول زمنیة یتم تحدید حجم المنتجات الزراعیة التي یتم
 . دخولها إلى السوق األوروبیة وهذا بغیة حمایة المنتجین األوروبیین

لقروض التعاون المالي الموزع بین المساعدات المالیة الممنوحة من قبل میزانیة المجموعة األوروبیة وا -2
       . الممنوحة من قبل البنك األوروبي لالستثمار وفق شروط میسرة وبنسب فوائد محسنة

وقد ترجمت سیاسة المجموعة األوروبیة تجاه المتوسط على المستوى الثنائي بإبرام جملة من االتفاقیات 
اتفاقیات مع دول جنوب وشرق المتوسط  والتي یطلق علیها اسم  1977و1972مابین سنتي 

، مع العلم أنه یمكن الفصل بین ثالث أنواع من هذه االتفاقیات  (Accords de Coopération)التعاون
 1977ومالطة سنة  1972المبرمة مع قبرص سنة  (Accords d’association)اتفاقیات الشراكة  :وهي

إلى اتفاقیة  1963ریة الموقعة سنة الذي یسمح بترقیة االتفاقیة التجا 1970والبرتوكول اإلضافي مع تركیا سنة 
، وكذا مصر ولبنان  1976واتفاقیات التعاون الشاملة مع كل من تونس والمغرب والجزائر سنة . شراكة 

  .1975، وأخیرا اتفاقیة التبادل الحر والتعاون مع الدولة العبریة سنة 1977وسوریا واألردن سنة 
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- 1972(االتفاقیات األورومتوسطیة  المبرمة في إطار السیاسة المتوسطیة الشاملة  :)01(الجدول رقم     
1995(  

  

تاریخ التوقیع   طبیعة االتفاقیة  الدولة 
  علیها

  تركیا 
 (accord créant une association)اتفاقیة شراكة 

1970  
  1977  مالطة 
  1972  قبرص
  1975 (accord de libre échange et de coopération)اتفاقیة التبادل الحر والتعاون    إسرائیل
  تونس

  المغرب
  (accord de coopération globale) اتفاقیة التعاون الشاملة                    الجزائر

  
  

  1976افریل 25
  1976افریل 26
  1976افریل 27

  مصر
  األردن
  سوریا 
  لبنان

  1977جانفي 18
  1977جانفي 18
  1977جانفي 18
  1977  ماي  3

   .73الشراكة االورومتوسطیة بین الطموح و الواقع ، مرجع سابق ، ص : میموني سمیر   : المصدر  
  

  –شهادة میالد الشراكة االورومتوسطیة  –إعالن مؤتمر برشلونة   - 2
بمشاركة كافة دول االتحاد  1995نوفمبر  27،28المتوسطي یومي  –عقد مؤتمر برشلونة األوروبي  تم

لیبیا نظرا للعقوبات المفروضة علیها من قبل  عاداستب مع ، واثنتي عشر دولة متوسطیة األوروبي الخمسة عشر
  .1كة االورومتوسطیة، والذي اعتبر اإلعالن الختامي له بمثابة شهادة میالد الشرااألمم المتحدة

تمت صیاغة إعالن مكمل ببرنامج عمل یجسد روح الندوة، القائم أساسا على فكرة األمن والتعاون في حوض 
  .المتوسط

إذن األمر یتعلق بإطار متعدد األطراف، یجمع بشكل واسع المعطیات االقتصادیة واالجتماعیة واألمنیة، بهدف 
  :2إنشاء فضاء أورومتوسطي متعدد األبعاد

                                                           
. 81مرجع سابق ، ص : میموني سمیر   1  
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ،غیر منشورة ،   الشراكة االورومتوسطیة و اثارها المتوقعة على تطور القطاع الصناعي في الجزائر: عاید لمین  2

  .30، ص  2004تخصص التحلیل االقتصادي ، جامعة الجزائر ، سنة 
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 لقد أعطت وثیقة برشلونة أولویة أمنیة للتعاون السیاسي، تتضمن تبادل : البعد السیاسي واألمني
  المعلومات  األمنیة، والتعاون لمكافحة اإلرهاب ووضع إجراءات ثقة لألمن المشترك، وتشترط الوثیقة 

القانون على موقعیها االلتزام بالتعددیة السیاسیة، واحترام حقوق اإلنسان والحریات األساسیة، وتنمیة دولة 
  :والدیمقراطیة في أنظمتها السیاسیة، وهذا لتحقیق هدفین أساسیین 

 انطالقا من مبدأ السلم، فإن استقرار أمن حوض المتوسط هو غایة : إنشاء فضاء مشترك للسلم واألمن
ار مشتركة، وضع لها إعالن برشلونة الحوار السیاسي الشامل والمنتظم كآلیة لتحقیقها، والتزم الجمیع في إط

إعالن المبادئ باحترام المبادئ األساسیة للقانون الدولي، والمساهمة في الحفاظ على األمن اإلقلیم، مع 
كل طرف في اختیار وتطویر بكل حریة نظامه السیاسي والسوسیوثقافي "االعتراف في هذا اإلطار بحق

طلب دول جنوب حوض  ، هذه العبارة األخیرة التي أدخلت في اإلعالن بعد"واالقتصادي والقانوني
  .المتوسط، تعكس مخاوف هذه األخیرة ومحاولة للدفاع عن السیادة

 تم وضع مجموعة من اإلجراءات في میدان ترقیة األمن اإلقلیمي مكملة لآللیات التي : ترقیة األمن اإلقلیمي
ة، وجعل منطقة الشرق جاء بها إعالن برشلونة، والهدف هو منع انتشار األسلحة النوویة والكیماویة والبیولوجی

األوسط ومال أفریقیا منطقة خالیة من أسلحة الدمار الشامل، وبناء نظام أمني إقلیمي یقوم على مفهوم األمن 
  .الشامل
 نشیر أوال إلى ارتباط الشق االقتصادي بالقضایا السیاسیة في المنطقة، والتي یمكننا :  1البعد االقتصادي

فهمها بشكل أعمق لدى تحلیلنا لمجریات الحوار خالل مؤتمر برشلونة، والتي سیطرت على أجوائه 
راكة قضیة السالم والصراع العربي اإلسرائیلي على حساب مناقشة األبعاد االقتصادیة واالجتماعیة للش

  .األورومتوسطیة

  :ویقوم البعد االقتصادي على 

 إن مسار تحریر المبادالت المقترح في االتحاد األوربي في ندوة :  إنشاء منطقة أورومتوسطیة للتبادل الحر
  .برشلونة یدخل في سیاق مضاعف، فهو من جهة تكفل إقلیمي، ومن جهة أخرى یندرج ضمن ظاهرة العولمة

دول من جنوب  9إنشاء منطقة للتبادل الحر، تجمع  2010یقترح من هنا إلى سنة لذلك فاعالن برشلونة 
 الحوض مع االتحاد األوربي، ولتسهیل عملیة إنشاء هذه المنطقة أبرمت اتفاقیات الشراكة مع كل دولة على 

 
                                                           

اطروحة دكتوراه دولة ،غیر منشورة ،  جامعة الجزائر ،  –حالة دول المغرب العربي  –تحلیلیة لواقع و افاق الشراكة االورومتوسطیة دراسة : شریط عابد  1
   104، ص  2004سنة 
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حدى مستوحاة من نموذج وحید تعوض االتفاقیات المبرمة في السابق، تم توقیعها مع دول جنوب الحوض 
  ).…96، المغرب في فیفري 96، إسرائیل في جانفي9وقعت اتفاقیات مع كل من تونس في جویلیة (

للتبادل الحر، وٕالغاء الحواجز الجمركیة بین شركاء والمالحظ أن وثیقة برشلونة تفرد اهتماما كبیرا إلنشاء منطقة 
هذه المنطقة تدریجیا،  وتحدد الوثیقة أن إنشاء مثل هذه المنطقة یتطلب من الدول المتوسطیة القیام باإلجراءات 

  :التالیة 

  .اعتماد إجراءات ضروریة في مجال شهادة المنشأ، وشهادة األصل وحمایة الملكیة  .أ 
االقتصادیة واالجتماعیة، عبر إعطاء األولویة لتحدیث القطاع الخاص وٕاطاره تطویر وتكییف الهیاكل   .ب 

  .القانوني والتنظیمي
  .تطویر السیاسة المعتمدة على اقتصاد السوق، واندماج اقتصادیات هذه الدول  .ج 
 تؤكد وثیقة برشلونة على ضرورة زیادة المساعدات، خصوصا تلك :  الرفع من المساعدات وترقیة االستثمار

موجهة للبنیات التحتیة خالل السنوات الخمسة  التالیة للمؤتمر وفیما یتعلق بالجانب االستثماري تطالب ال
الوثیقة بتوفیر المناخ والتشریع اإلیجابي لالستثمارات، الذي یسمح بعبارات إعالن برشلونة بـ  نقل التكنولوجیا 

  .ات الصغیرة والمتوسطةورفع إنتاج الصادرات، وكذلك إرسال برنامج لدعم فني للمؤسس

كما أن الوثیقة اعترفت بالمصاعب التي تطرحها مشكلة المدیونیة، وبضرورة بذل مزیدا من الجهود 
  .لمعالجة هذه المشكلة

 تعترف الوثیقة بالتقالید الثقافیة والحضاریة للضفتین، وترى أن : 1البعد االجتماعي والثقافي واإلنساني
بادالت اإلنسانیة هي مكونات أساسیة للتقارب والتفاهم بین الشعوب، ضمن الحوار بین هذه الثقافات والت

  :هذا السیاق تقترح الوثیقة إنشاء شراكة في المجاالت االجتماعیة والثقافیة تقوم أساسا على 
 الحوار واالحترام المتبادل بین الثقافات واألدیان شرط أساسي للتقارب بین شعوب المنطقة.  
  البشریة بواسطة التعاون وتبادل الخبرات في مجال التربیة والتكوینتطویر الموارد.  
 اشتراك المجتمع المدني في مسار التنمیة والتفاهم بین الشعوب.  

وضمن البعد االجتماعي دائما تطرح الوثیقة المشكل الدیمغرافي في شكله الحالي یطرح تحدي، یجب مواجهته 
قتصادي، كما تطالب الوثیقة بضرورة تدعیم التعاون في مجال عن طریق سیاسات تضمن تسریع االنطالق اال

  2.مكافحة اإلرهاب والجریمة المنظمة وكذا العنصریة

                                                           
496، ص 2004، سنة 1، مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت ، لبنان ،ط  و الدروس المستفادة عربیا األوروبياالتحاد : حسن نافعة / د  1  
  .33مرجع سابق ، ص : عاید امین  2
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  ومتوسطیة دوافع و أهداف الشراكة االور : المطلب الثاني 

  
  دوافع الشراكة االورومتوسطیة :الفرع األول 

أن الظروف الدولیة واإلقلیمیة على الساحة الدولیة أثرت على الدوافع المؤدیة النعقاد مؤتمر برشلونة   یبدو
متوسطیة بین الضفتین الشمالیة والجنوبیة للبحر األبیض - ، القاضي بإعالن میالد الشراكة األورو1995

لشراكة من دوافع دولیة وٕاقلیمیة و أخرى لقد تعددت الدوافع و األسباب المؤدیة إلى بعث مثل هذه ا. المتوسط
 . محلیة داخلیة 

  :1الدوافع الدولیة: أوال 

نهایة الحرب الباردة بین المعسكرین الشرقي والغربي، الذي حول الوالیات : الدوافع الجیوسیاسیة -1
العالم كله المتحدة األمریكیة إلى القوة األولى في العالم ومن دون منازع، مما یعني أنها ستنفرد بإدارة 

من دون إعطاء أي اعتبار لباقي الدول األخرى، و حرب الخلیج الثانیة خیر دلیل على نوایا السیاسة 
  و التكنولوجیة  الجدید، معتمدة على قوتها العسكریة، االقتصادیة  األمریكیة في ظل الوضع العالمي

ر المتوسط یعود أیضا إلى قوتها االقتصادیة، إن الوزن الذي اكتسبته الوالیات المتحدة األمریكیة في منطقة البح
فمقارنة مع دول المجموعة األوروبیة التي تقدر تدفقاتها المالیة في إطار عالقاتها الثنائیة و الجماعیة في 

من المجموع المالي الموجه للدول المتوسطیة، في حین نجد التدفقات المالیة األمریكیة %24المنطقة بحوالي 
في شكل استثمارات وقروض ،مما یجعل الوالیات المتحدة األمریكیة قوة منافسة لإلتحاد %41تقدر بحوالي 

  .األوروبي في المنطقة

إنفراد الوالیات المتحدة األمریكیة بإدارة الصراع في منطقة الشرق األوسط بین فلسطین و إسرائیل، وما عقد 
إلى   ة األمریكیة لخیر دلیل على ذلك، ضفتحت الرعای1993وٕاتفاقیة أوسلو 1991مؤتمر مدرید للسالم سنة 

الشيء  هذا تلك المناورات و القواعد العسكریة التي أقامتها الوالیات المتحدة األمریكیة في منطقة الخلیج العربي، 
، مما دفع بالدول 1994بالدار البیضاء" السوق الشرق أوسطیة" الذي تزامن مع الطرح األمریكي لمشروع

  .مع جیرانها بدال من سیاسات التعاون كطرح أكثر عمقا و شموال   لفتح أبوابها للشراكةاألوروبیة بالسعي 

  

                                                           
  . 2013، سبتمبر  17، مجلة العلوم االجتماعیة ، العدد  مستقبل الشراكة االورومتوسطیة: نصیر العرباوي   1
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یتي سابقا، ساهم في حدوث نزاعات قیادة اإلتحاد السوف  إن الفراغ الذي تركه انهیار المعسكر الشرقي تحت
 بات من المؤكد لدى باقي الدول فيالكبرى إخمادها و السیطرة علیها، و   وتوترات داخلیة والتي حاولت الدول

العالم عامة و الدول األوروبیة خاصة بضرورة إعادة ترتیب البیت و إعادة الحسابات ألن العالم یشهد نوعا من 
الیات المتحدة األمریكیة للسیطرة على زمامه، حتى یتسنى للدول األوروبیة و دول الفوضى، وسعیا منفردا للو 

من التقسیمات الجدیدة على الساحة الدولیة ومحاولة البروز كقوة منافسة للوالیات المتحدة   االستفادة  أخرى
  .األمریكیة و خلق توازن في القوة والمصالح

العالمي، وخاصة في جانبه المالي و التجاري منذ التوقیع على عولمة النظام :الدوافع االقتصادیة  2-
 OMC - Organisationالعالمیة للتجار ة  القاضیة بإنشاء المنظمة1994اتفاقیة مراكش في أفریل

Mondiale du Commerce    

  :و التي كان من أهم نتائجها OMCبـ GATTتم استبدال1995و في جانفي 

  %.04الواردات الصناعیة بمعدل تخفیض الرسوم المفروضة على  - 

  .إزالة القیود غیر الجمركیة على الواردات الزراعیة المتمثلة في الحصص وٕاحاللها بقیود جمركیة أخف - 

  .36%المتقدمة بـ  ، و%24التزام الدول النامیة بتخفیض التعریفة الجمركیة على وارداتها الزراعیة بـ  - 

  .%21الزراعیة إلى تخفیض الدعم الحكومي للصادرات  - 

  .إلغاء اتفاقیة النسیج و التي كانت الدول النامیة تتمتع خاللها بحصص صادرات اختیاریة لدول متقدمة - 

  .فرض العقوبات ضد اإلغراق من طرف كل دولة - 

ر سنوات للدول األكثر فقرا من أجل تنفیذ بنود هذه االتفاقیة، األم10و لقد تم إعطاء مدة زمنیة تقدر بحوالي 
في )18(الذي فرض على اإلتحاد األوربي محاولة إقحامه للدول المجاورة له في حوض البحر األبیض المتوسط

  .وذلك حفاظا على نفوذه السیاسي و االقتصادي في المنطقة  خطة اإلستراتیجیة العامة في المنطقة

الدولیة الراهنة التي أفرزت السعي األوروبي إلى تكوین قطب اقتصادي عالمي یواكب التطورات والتغیرات  - 
    NAFTAبروز العدید من األقطاب االقتصادیة التي تهدف إلى التعاون و التكتل االقتصادي على غرار 



50 
 

  الفصل الثاني                                                           اإلطار العام للشراكة االوروجزائریة 

  

و التعاون االقتصادي لدول )رابطة دول أمریكا الجنوبیة( MERCOSUR) اتفاقیة التجارة الحرة لدول أمریكا(
  .تجمع دول جنوب شرق آسیا  في آسیا ASEANإضافة على  ) APEC(الباسفیك 

بیض إن هذا التغییر الذي عرفه االقتصاد العالمي، جعل من أوروبا تغیر من سیاستها تجاه البحر األ       
المتوسط و تجاه جیرانها من جنوب و شرق الحوض، حیث أصبحت تنظر إلى دول المنطقة على أنها دول 
شریكة بدال من دفع عجلة التعاون و المساعدة في عالقاتها معها، و هو األمر الذي حدث فعال عندما أعلنت 

  .دول الضفة الجنوبیة للمتوسط  متوسطیة مع –على میالد شراكة أورو

  :1الدوافع المحلیة : اثانی

یقصد بها تنامي الحركات األصولیة اإلسالمیة وظاهرة التطرف الدیني و العنف : ظهور المد اإلسالمي -1
السیاسي التي ظهرت خاصة على ضفاف المنطقة الجنوبیة للبحر األبیض المتوسط ، وخاصة دول 

  .شمال إفریقیا، وقد امتدت جذورها إلى دول الشرق األوسط

هذه الظاهرة التي ساهمت في ظهورها العدید من العوامل الداخلیة ذات الصلة بالمشاكل االجتماعیة و 
متطلبات شعوبها،باإلضافة إلى   السیاسیة، كفشل الحكومات الحدیثة االستقالل في تحقیق  االقتصادیة و حتى

نوعا من الفقر و الحرمان، ناهیك عن ذلك مخلفات البیروقراطیة و المحسوبیة،كما أن هذه الدول، یعاني شعبها 
مشاكل البطالة التي تفشت بها ، و عملیات تسریح العمال الجماعیة، عملیات القهر الناتجة عن قمع الحریات 

  . السیاسیة لهذه المجتمعات 

العالم، إن الشيء الذي یمكن أن یؤخذ بعین االعتبار تجاه هذا المد اإلسالمي هو انتشاره في مناطق كثیرة من 
فقد امتدت جذور المنتقمین اإلسالمیین من الفلبین إلى البحرین، وهذا ما أثار مخاوف الدول األوروبیة خاصة و 

، و تعد ) كالقتل والتعذیب و التفجیر(العربیة عامة من تجذر هذا التطرف الذي كان یسعى لتحقیق غایاته بالقوة 
هم المعاقل قربا لدول اإلتحاد األوروبي فتدهور األوضاع في الجزائر، تونس ،المغرب، مصر، الیمن و تركیا أ

في تركیا   الجزائر منذ بدایة التسعینات و التي أدت إلى انزال قات خطیرة، ضف إلى ذلك تنامي القوة اإلسالمیة
  .زاد من مخاوف الدول األوروبیة من هذه الظاهرة و ولد الحذر الشدید بها

اإلسالمي یحمل عداءات شدیدة لها، وما االعتداءات و الهجمات التي شنت على  ترى الدول األوروبیة أن التیار
  .األجانب في كل من مصر و الجزائر، محاصرة السفارة األمریكیة في إیران لخیر دلیل على ذلك

                                                           
   .مرجع سابق : نصیر العرباوي   1 
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لكن الشيء الذي یشهد له أن دول اإلتحاد األوروبي رغم ما تحمله من نظرة لهذا التیار وتخوفاتها منه على 
تحطیم مؤسساتها االقتصادیة وتهدید مصالحها داخل هذه الدول، إال أننا نجدها تختلف مع الوالیات المتحدة 

دیسمبر 11تعرضت لها الوالیات المتحدة األمریكیة في األمریكیة في تحدید مفهوم اإلرهاب، بعد األحداث التي 
2001.   

فالوالیات المتحدة األمریكیة ترى أن مقاومة حزب اهللا اللبناني لالحتالل اإلسرائیلي إرهابا، لكن اإلتحاد األوروبي 
جهة ومن هذا من   )32(  ال یعتبرها كذلك و إنما یصنفها ضمن المقاومات التي تسعى من أجل نیل االستقالل،

جهة أخرى نجد أن بعض الدول العربیة تتهم بعض الدول األوروبیة بكونها معاقل تلجأ إلیها الجماعات اإلرهابیة 
  .فرارا من دولها تحت غطاء اللجوء السیاسي

نظرا للمشاكل التي تعاني منها دول الضفة الجنوبیة من فقر و : تفاقم مشكلة الهجرة غیر الشرعیة -2
شاكل أخرى أدى ذلك إلى تدفق اآلالف من المهاجرین غیر الشرعیین إلى الدول وحرمان و بطالة وم

األوروبیة، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن طرق الهجرة غیر الشرعیة كثرت وتعددت، حیث أصبحت هناك 
جماعات سریة تعمل بتهریب المهاجرین، كما أنه یمكن مالحظة أ ن معظم المهاجرین توافدا على 

ة هم مغاربة، و هذا ما خلق ذعرا وتخوفا لدى الدول األوروبیة من تهدید أمنها و الدول األوروبی
من المهاجرین فیها من أوروبا الوسطى و الشرقیة لكن مشكل اإلرهاب   استقرارها رغم تواجد نسب كبیرة

  .القادم من الدول الجنوبیة هو الذي أثار مخاوفها

أن دول المشرق العربي والمغرب تعتبر مصدرا مهددا 1992 و یعتبر المجلس األوروبي المنعقد في لشبونة
لالستقرار و األمن في المنطقة، وبالتالي سببا لهجرة الید العاملة، و معقال للتطرف األصولي و الدیني، و 

لتجارة المخدرات، والجریمة المنظمة التي لها تأثیرات سیئة على المنطقة عامة و على اإلتحاد األوروبي   مراكز
  . صة خا

  : 1الدوافع اإلقلیمیة:ثالثا

بات من الواضح للدول األوروبیة أن أمنهم واستقرارهم مرهون بضرورة إنشاء : الدوافع األوروبیة  -1
السالم واالستقرار، الشيء الذي یفرض علیهم التعاون مع جیرانهم في جنوب وشرق    منطقة یسودها

 مي لمؤتمر برشلونة من خالل تأكیده على أن كل البحر األبیض المتوسط، ولقد جسد ذلك البیان الختا
                                                           

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، غیر  –حالة الجزائر  -ییر الفعال للمدیونیة الخارجیة في اطار الشراكة االورومتوسطیة  التس: احالم سوداني   1 
   .87 ،ص 86، ص  2006، قالمة ، الجزائر ، سنة  45ماي  8منشورة ، تخصص نقود و مالیة ، جامعة 
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المشاركین یعبرون عن قناعتهم بأن السالم و االستقرار و األمن في منطقة البحر األبیض المتوسط 
 .مشتركا، یتعهدون بضرورة تشجیعه وتوطیده بكل الوسائل التي في حوزتهمیعد مكسبا 

  : في النقاط التالیة  األوروبيیمكن حصر مخاوف االتحاد 

إمكانیة انتشار أسلحة الدمار الشامل في المناطق العربیة التي تعتبر قریبة جغرافیا منها، مما قد یهدد  -
ة سوف یتجاوزون بذلك التأخر العلمي والتكنولوجي مما أمنها، فبامتالك العرب للتكنولوجیة النووی

 .یشجعهم أكثر على التكتل، وهذا یثیر مخاوف اإلتحاد األوروبي ویهدد أیضا مصالحه في المنطقة 
تنامي ظاهرة اإلرهاب في المنطقة، وما یترتب عنها من مخاطر كالجریمة المنظمة، التطرف، تجارة  -

 .اط األوروبیة خوفا من انتشار الظاهرة ووصولها إلى أوروباوالتي  ذعرا في األوس..المخدرات
من سكان ⅔االنفجار السكاني الذي تعاني منه الضفة الجنوبیة من حوض البحر األبیض المتوسط  -

الحوض المتوسطي وما قد ینجر عنه من هجرة ونزوح إلى الدول األوروبیة، فرارا من الفقر و البطالة و 
االجتماعي داخل دولهم األصلیة، الشيء الذي یهدد االستقرار االقتصادي و  عدم االستقرار السیاسي و

النمو الدیموغرافي للدول األوروبیة، لذلك تسعى الدول األوروبیة إلیجاد سیاسات تحد من هذا التدفق 
السعي األوروبي إلى التحرر من الهیمنة األمریكیة و محاولة  على أراضیها بالتعاون مع دول الجنوب

ستقالل بذاتها في مختلف القضایا الدولیة و رغبة منها للبروز كقوة عالمیة صاعدة تلغي قواعد النظام اال
 .العالمي الجدید

ذلك رغبة الدول األوروبیة في اإلبقاء على عالقاتها مع دول الشرق األوسط و دول شمال  إلىیضاف 
إفریقیا خاصة، نظرا لما تلعبه هذه الدول من دور هام في اقتصادیات الدول األوروبیة وخاصة لضمان تدفق 

الء شبه تام، ناجم عن قریبة منها جغرافیا و تربطها عالقات تبعیة و و   النفط و الغاز من المنطقة التي تعد
الفترة االستعماریة، كما تعتبر هذه الضفة سوقا واسعة تتمیز بكثافة سكانیة كبیرة وقدرة إنتاجیة منخفضة 
لتسویق المنتجات األوروبیة ، كما تسعى الدول األوروبیة إلى دعم نفوذها الثقافي و اللغوي و الفكري في 

ظمة الفرانكفونیة، المجلس األوروبي مؤسسة الفضاء المتوسطي من خالل عدة وسائل، كالمن
  .والمنتدیات العلمیة و الثقافیة   األوروبیة، الملتقیات  الثقافة
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  أهداف الشراكة االورومتوسطیة : الفرع الثاني 
  :  1بالنسبة لالتحاد األوروبي: أوال 

یهدف االتحاد األوربي إلى الحفاظ على مصالحه سواء التجاریة االقتصادیة و االجتماعیة ، من بین مبررات 
  : الجانب األوربي ما یلي

المتحدة األمریكیة، و هذا في إطار المنافسة التواجد بأي شكل في المنطقة و عدم تركها خالیة للوالیات  -1
 .لبسط النفوذ العالمي

تدعیم مراكز االتحاد األوربي في مواجهة التكتالت االقتصادیة، و رغبة في منع قیام أي تكتالت  -2
 .اقتصادیة أخرى في الجانب  الجنوبي و الشرقي لحدوده

 .الرغبة في توسیع السوق لصالح صادراته -3
 .لعب دور مؤثر في السیاسات العالمیة الرغبة األوربیة في -4
إیجاد توازن مع الروابط التي أقامتها مجموعة بلدان االتحاد األوربي مع دول وسط وشرق أوروبا،  -5

 . والحاجة الماسة إلى أسواق
 .إیجاد حل لمشكلة الهجرة غیر المشروعة -6
تثمارات األوربیة بالمنطقة التعاون في مجال البیئة و الحفاظ على مصادر الطاقة و زیادة تنمیة االس -7

 .العربیة
 إدخال إسرائیل في المعادلة و محاولة إیجاد صیغة للتقارب و القضاء على النزاع القائم؛ -8
 .المصالح األمنیة -9
  :  2بالنسبة لدول المتوسطیة: ثانیا 
الصادرات فتح األسواق األوروبیة أمام صادراتها الصناعیة من جهة، وتخفیض القیود المفروضة على  .1

الزراعیة سیضمن للدول المتوسطیة تحقیق فائض كبیر من خالل مبادالتها التجاریة مع االتحاد 
  .األوروبي

 قصد تمویل مختلف المشاریع، عالوة على جذب اإلنمائیة القروضو  المعونات المالیة الحصول على .2
  .في شكل استثماراتتدفق رؤوس األموال األوروبیة 

  .نقل التكنولوجیا من خالل المشاریع االستثماریة األوروبیةتشجیع المساهمة في  .3
 

                                                           
  1  13ص : مرجع سابق : تواتي محمد   
مذكرة مقدمة لنیل  – مع دراسة اتفاقیة الشراكة بین الجزائر و االتحاد االوروبي –الشراكة االورومتوسطیة بین الطموحات و الواقع : میموني سمیر   2

  . 107، 106ص .، ص  2006شهادة الماجستیر ،غیر منشورة ، تخصص تسییر ، المدرسة العلیا لتجارة ، الجزائر ، سنة 
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یعرف  التغلب على المشاكل االجتماعیة التي تعاني منها، وخاصة البطالة واحتواء الشباب الذي بدأ .4

  .میوالت أخرى ال تخدم الطبقات السیاسیة
 1.تحویل نمط العالقة مع االتحاد األوربي من عالقة مانح و متلق إلى عالقة تعاون و مصالح مشتركة .5

  
ألن الشراكة و كما رأینا ال یمكن أن تقوم إال إذا كانت هناك مصالح مشتركة بین الطرفین فإن اتفاقیة الشراكة 

  :2من ذلك، فهي تسعى إلى تحقیق خمسة أهداف رئیسیة تتمثل فیما یلياألورومتوسطیة ال تخلو 
  

توفیر إطار مالئم للحوار السیاسي بین األطراف بهدف تدعیم العالقات فیما بینهما في جمیع المجاالت  -1
 .ذات األهمیة

لخدمات و تنمیة و ترقیة المبادالت التجاریة، و تحدید شروط التحریر التدریجي  لعملیات  تبادل السلع ا -2
 .رؤوس األموال

تشجیع االندماج ألمغاربي عن طریق تنمیة المبادالت و التعاون فیما بین الدول المغاربیة وبین هذه  -3
 .األخیرة و اإلتحاد األوروبي

 .تشجیع التعاون في المجاالت االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة و المالیة -4
 .وٕاسراع منح التأشیرة لألشخاص تسهیل تنقل األشخاص خاصة فیما یتعلق بتسهیل -5

 
أي أن استفادة الدول العربیة المتوسطیة من هذه الشراكة تكمن في إمكانیة تحسین القدرة التنافسیة بواسطة إزالة 

كما یمكن أن تؤدي إلى تأهیل الید , الحمایة الجمركیة واالنفتاح على الخارج في إطار منطقة التبادل الحر
باإلضافة إلى إعطاء حركیة أكثر لتشجیع اإلصالحات , ت القادرة على التصدیرالعاملة وتطویر القطاعا

االقتصادیة وبجدیة أكثر وٕاحداث قطیعة مع الممارسات السابقة في ظل االقتصاد المركزي أو الموجه،كما یمكننا 
المنطقة على كما تتوفر , ملیون مستهلك محتمل 200القول أن أوروبا ستستفید من سوق واسعة تقدر بأكثر من 

  .الغاز والبترول والفوسفات وكذا الموارد البشریة التي هي قابلة للتجنید و االستغالل في إطار مشروع مستقبلي
  
  
  
  
  

                                                           
  . 14مرجع سابق ، ص : تواتي محمد :   1
.نفس المرجع السابق :   2  
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  اإلطار العام لشراكة االوروجزائریة : المبحث الثالث 

  

في ظل ظاهرة المنافسة العالمیة و اقتصاد السوق و توسع االستثمارات تلجا الدول الستراتیجیات التعاون فیما 
بینها، وقد سعى االتحاد األوروبي قبل سنوات التفاقیة الشراكة مع دول حوض المتوسط بالنظر إلى أهمیتها 

و الجزائر كغیرها من الدول . اتیجیة و مواردها الطبیعیة المهمة و البعد الحضاري و الذي تتمتع به اإلستر 
  : المتوسطیة وقعت على هذا االتفاق وهذا ما حاولنا التطرق إلیه في 

  . اتفاقیة الشراكة االوروجزائریة و مضمونها: المطلب األول 

    .وروجزائریة و انعكساتها االقتصادیةدوافع و عراقیل الشراكة اال: المطلب الثاني 

  

  اتفاقیة الشراكة االوروجزائریة و مضمونها : المطلب األول 

  

   اتفاقیة الشراكة االوروجزائریة: الفرع األول 

و هي الجزائر و المغرب  1976لقد وّقع االتحاد األوروبي اتفاقیات تعاون مع ثالثة دول من شمال إفریقیا عام 
شملت االتفاقیات منح . مصر لبنان ، سوریا و األردن : و تونس، و مع أربع دول من المشرق العربي هي 

والت المالیة المرفقة باالتفاقات الموقعة معها األفضلیة التجاریة و المساعدات المباشرة لتلك الدول حسب البروتوك
  1. ،غطت هذه االتفاقیات فترة خمس سنوات وفرت دعما مالیا للتنمیة االقتصادیة للشركاء 

إبرام اتفاق الشراكة مع أجل  من 1996بادرت الجزائر إلى بدء مفاوضتها مع اإلتحاد األوروبي في جوان 
وع من التأخیر بسبب إصرار الجزائر على تمسكها بتأجیل موضوع فعرفت المفاوضات ن, اإلتحاد األوروبي

  التفكیك التدریجي للحقوق الجمركیة من أجل حمایة إنتاجها الوطني، خاصة وأن االقتصاد الجزائري محل إعادة 

  

                                                           
   5مرجع سابق ، ص : تشام فاروق   1
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للوصول ) جولة 12(عرفت المفاوضات مسیرة طویلة  1997فمنذ سنة، هیكلة وٕاعادة تأهیل الجهاز اإلنتاجي
  :1ولعل أهم األسباب التي وقفت أمام تجسید توقیع هذا االتفاق هي. إلى اتفاق بین الجزائر واإلتحاد األوروبي

 حركة رؤوس األموال والمنافسة, التنازالت بخصوص الجانب الفالحي والحقوق الجمركیة.  
 بالقضاء على اإلرهاب والجریمة المنظمة, الجانب األمني. 
 طلب الحصول على مساعدات مالیة لتحدیث وعصرنة القطاع المالي والمصرفي. 
 توسیع إطار التعاون االقتصادي لیشمل جوانب اإلنتاج وال یقتصر على جانب التبادل فقط. 
  الحمایة على الصناعة مدروسة وفق تواریخ مختلفة تأخذ بعین االعتبار ینبغي أن تكون إجراءات رفع

التي یقدمها اإلتحاد األوروبي من أجل ) المخصصات(وبداللة الحصص المالیة , القطاعات الصناعیة
 .إعادة تأهیل الجهاز اإلنتاجي الوطني

 المطالبة بالتحریر التدریجي.  
و التي تم التوقیع بعد نهایتها  2001/  12/  5تحاد األوروبي یوم و تم استئناف المفاوضات بین الجزائر و اال
 4/ 22ببروكسل و التوقیع الرسمي علیه یوم  2001/ 12/ 19على اتفاقیة الشراكة باألحرف األولى یوم 

یحل هذا االتفاق محل اتفاق التعاون بین .  2 2005باسبانیا ، ودخلت حیز التنفیذ في سبتمبر  2002/
القتصادیة األوربیة و الجزائر، وكذا محل االتفاق بین دول أعضاء المجموعة األوربیة للفحم و الحدید المجموعة ا

  3.  26/4/1976و الجزائر الموقعین بالجزائر في 

  مضمون اتفاقیة الشراكة االوروجزائریة : الفرع الثاني 

الجزائریة أمام المنتجات األوروبیة و فتح  یسعى اتفاق الشراكة بین الجزائر و االتحاد األوروبي إلى فتح األسواق
تحوي اتفاقیة الشراكة  االوروجزائریة على ثمانیة محاور و هي . 4األسواق األوروبیة أمام المنتجات الجزائریة

  5: على النحو التالي 

یتمثل في إقامة حوار سیاسي بین الطرفین یسمح بإقامة عالقات دائمة للتضامن بین  :الجانب األول : أوال 
  )من االتفاقیة 5,4,3وهذا ما جاءت به المواد (المتعاملین تساهم في تحقیق رفاهیة وأمن المنطقة المتوسطیة 

                                                           
  . 387مرجع سابق ، ص : عمورة جمال  1
  .المرجع نفسه  2
زائر ،  دكتوراه ،غیر منشورة ، تخصص تسییر ، جامعة یوسف بن خده ، الج أطروحة –حالة الجزائر –دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق : زاید مراد  3

  . 210، ص  2006غیر منشورة سنة 
، العدد الخامس ،  إداریة، ابحات اقتصادیة و  المؤسسة االقتصادیة الجزائریة في ظل الشراكة االورومتوسطیة تأهیل: على لزعر ، بوعزیز ناصر / د   4

  .33، جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر ، ص  2009جوان 
   .388 مرجع سابق ، ص: عمورة جمال   5
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وذلك بإقامة منطقة حرة للتبادل وهذا خالل , )التبادل التجاري(یتعلق بحریة تنقل البضائع  :الجانب الثاني : ثانیا
سنة ابتداء من دخول االتفاقیة حیز التنفیذ وهذا طبقا إلجراءات المنظمة العالمیة  12فترة انتقالیة تم تحدیدها بـ 

  ).06المادة (, للتجارة
مر بالمنتجات التي یكون منشؤها المجموعة و الجزائر و الخاصة و یتعلق األ 1:بالنسبة للمنتجات الصناعیة  

من المدونة المشتركة لالتحاد األوروبي و التعریفة الجمركیة الجزائریة، فالمنتجات  27إلى  25بالفصول من 
الصناعیة الجزائریة المستوردة من طرف االتحاد األوروبي تعفى من جمیع الحقوق الجمركیة و من الرسوم التي 

أما بالنسبة للمنتجات الصناعیة التي تستوردها . لها أثر مكافئ و كذا من كل قید كمي أو إجراء له أثر مكافئ 
 2: الجزائر من االتحاد األوروبي فقد صنفت حسب االتفاقیة إلى ثالث أصناف 

  یتم إلغاء الحقوق الجمركیة و ) : من االتفاقیة  2القائمة الواردة في الملحق ( من المنتجات  :األولالصنف
  . الرسوم ذات األثر المماثل المطبقة على هذه المنتجات فور دخول هذا االتفاق حیز التنفیذ

 ا إلغاء الحقوق یتم تدریجی) : من االتفاقیة  3القائمة الواردة في الملحق ( من المنتجات : الصنف الثاني
  : الجمركیة و الرسوم تبعا للرزنامة التالیة 

   من الحق القاعدي  % 80بعد سنتین من بدء سریان االتفاق تخفض الحقوق الجمركیة و الرسوم إلى . 
   من الحق القاعدي  % 70بعد ثالث سنوات من بدء سریان االتفاق تخفض الحقوق الجمركیة إلى . 
  من الحق القاعدي  % 60ء سریان االتفاق تخفض الحقوق الجمركیة إلى بعد أربعة سنوات من بد . 
   من الحق القاعدي  % 40بعد خمس سنوات من بدء سریان االتفاق تخفض الحقوق الجمركیة إلى . 
   من الحق القاعدي  % 20بعد ستة سنوات من بدء سریان االتفاق تخفض الحقوق الجمركیة إلى 
  ء الحقوق المتبقیة بعد سبع سنوات یتم إلغا . 
 یتم اإللغاء التدریجي للحقوق الجمركیة  3و  2و یشمل المنتجات غیر الواردة في الملحقین : الصنف الثالث

  : و الرسوم حسب الرزنامة التالیة 
  القاعديمن الحق  % 90بعد سنتین من بدء سریان تخفض الحقوق الجمركیة إلى.  
  القاعديمن الحق  % 80بعد ثالث سنوات من بدء سریان تخفض الحقوق الجمركیة إلى.  
  القاعديمن الحق  % 70بعد أربعة سنوات من بدء سریان تخفض الحقوق الجمركیة إلى.  
  من الحق القاعدي  % 60بعد خمس سنوات من بدء سریان تخفض الحقوق الجمركیة إلى . 
  من الحق القاعدي  % 50تخفض الحقوق الجمركیة إلى بعد ستة سنوات من بدء سریان . 
  من الحق القاعدي  % 40بعد سبعة سنوات  من بدء سریات تخفض الحقوق الجمركیة إلى . 

                                                           
و انعكاسات اتفاق الشراكة  أثار: حول  الدولي، الملتقى  األهمیةالدوافع ، المحتوى ، : جزائري  -األورواتفاق الشراكة : مفتاح صالح ، بن سمیة دالل    1

   .3، ص  2006نوفمبر  14و   13على االقتصاد الجزائري و على منظومة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، جامعة فرحات عباس ، سطیف ، یومي 
   .نفس المرجع السابق:   2
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  من الحق القاعدي  % 30بعد ثماني سنوات من بدء سریات تخفض الحقوق الجمركیة إلى .  
  من الحق القاعدي  % 20بعد تسعة سنوات من بدء سریات تخفض الحقوق الجمركیة إلى . 
  من الحق القاعدي  % 10بعد عشرة سنوات من بدء سریات تخفض الحقوق الجمركیة إلى . 
  من الحق القاعدي  % 5بعد إحدى عشرة سنة من بدء سریات تخفض الحقوق الجمركیة إلى . 
  بعد اثني عشر سنة یتم إلغاء كل الحقوق المتبقیة . 

في حالة ظهور صعوبات قصوى بخصوص منتوج ما یمكن للجنة الشراكة أن تعید النظر في الرزنامة الخاصة 
 . سنة  12اوز المدة القصوى للفترة االنتقالیة بالصنفین الثاني و الثالث بحیث یتم تج

تنص االتفاقیة على أن یعمل الطرفان على تحریر :  بالنسبة المنتوجات الفالحیة و منتوجات الصید البحري
  :وذلك بالتركیز على المبادئ اآلتیة, أوسع للمبادالت فیما بینهما بصفة تدریجیة

 تخاذ إجراءات أخرى مماثلة على المبادالت بین الطرفینعدم فرض قیود كمیة جدیدة على الواردات و ا.  
 إلغاء القیود الكمیة واإلجراءات ذات األثر المماثل المطبقة على المبادالت. 
 أو دخول , إمكانیة اتخاذ إجراءات حمائیة ووقائیة في حالة ممارسة اإلغراق في عالقاته مع الطرف اآلخر

  .وشروط من شأنها أن تلحق الضرر بالمنتجین الوطنیینمنتوجات عن طریق االستیراد بكمیات 
حیث اتفق الطرفان على توسیع مجال , التأسیس أو اإلنشاء وتقدیم الخدمات یتعلق بحقوق: الجانب الثالث: ثالثا

وتحریر , تطبیق االتفاقیة بشكل یسمح بإدراج الحق في إنشاء أو تأسیس المؤسسات في إقلیم الطرف اآلخر
 ).الخ...المواصالت و االتصاالت, الیة، البنكیةالم(الخدمات 

المدفوعات، رأسمال، المنافسة وٕاجراءات أخرى اقتصادیة، حیث تعهد الطرفان بالسماح  :الجانب الرابع : رابعا
مع االلتزام بإمكانیة كل طرف من , بعملیة الدفع وتسویة العملیات أو الصفقات الجاریة بعملة قابلة للتحویل

وحریة تنقل رؤوس األموال المتعلقة , المستثمرة الرسامیل أو إخراج األرباح الناتجة عن عملیة تحویل
- 38المواد (باالستثمارات المباشرة في الجزائر التي تقوم بها الشركات المنشئة وفقا للتشریع الجاري العمل به 

تعرض أحد الطرفین إلختالالت ، وتم في هذا الجانب اتفاق الطرفان على اتخاذ إجراءات تقییدیة في حالة )39
وأن یتم إزالتها فیما بعد فور تصحیح , شریطة أن یتم إبالغ الطرف اآلخر بهذه اإلجراءات, في میزان مدفوعاتها

 كما ینبغي أن تكون محددة وفق رزنامة متفق علیها , هذا االختالل
التعاون االقتصادي الذي یخدم  التعاون االقتصادي و التزم الطرفان على تقویة: الجانب الخامس : خامسا

ویتعلق هذا التعاون أساسا وحسب , المصلحة المشتركة وهذا في إطار الشراكة المنصوص علیها في االتفاقیة
من االتفاقیة بالقطاعات التي تعاني مشاكل داخلیة أو التي تم االتفاق بشأن تحریر  48ماجاءت به المادة 

وكذا القطاعات التي تسمح بتسهیل التقارب بین االقتصاد الجزائري و , وروبيمبادالتها بین الجزائر واإلتحاد األ
  وخاصة القطاعات المؤدیة إلى رفع مستویات النمو وخلق فرص الشغل وتطویر المبادالت , االقتصاد األوروبي
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بین الجزائر واإلتحاد األوروبي وٕاعطاء األولویة للقطاعات المؤدیة إلى تنویع الصادرات الجزائریة وتم التركیز في 
 :  من االتفاقیة على التعاون الجهوي وذلك كما یلي) 53-50(المواد    

  البینيالسیما التعاون المغاربي (دعم التكامل و االندماج االقتصادیین.(  
  البني التحتیة(تطویر الهیاكل االقتصادیة األساسیة.( 
 التعاون في مجال البیئة ومقاومة التلوث. 
 التعلیم والتكوین, التربیة, التعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجي. 
 لبحث والتطویر والمعارف التطبیقیة وٕاقامة مشاریع ل, تحویل التكنولوجیا الجدیدة, تشجیع االبتكار التكنولوجي

 .وتثمین نتائج البحث العلمي والتقني, التكنولوجي
 واستعمال وثائق إداریة موحدة و, التعاون في المجال الجمركي بهدف تنشیط الرقابة واإلجراءات الجمركیة 

 ).63المادة (وضع نظام مشترك للعبور بین الطرفین 
 ةیدعم وتشجیع االستثمار المباشر والشراكة الصناع. 
 الغذائیة-تشجیع عملیات التحدیث وٕاعادة الهیكلة الصناعیة بما فیها الصناعات الزراعیة. 
 إعطاء األولویة لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. 
 توفیر المحیط المشجع للمبادرة الخاصة بهدف دعم تنویع اإلنتاج الموجه لألسواق الداخلیة والتصدیریة. 
  54المادة(االستثمار بتوقیع اتفاقیات تتعلق بتفادي االزدواج الضریبي وضع إطار قانوني یشجع.( 
  التعاون من أجل مقاربة القواعد المعیاریة المشتركة عن طریق تقویة وٕاعادة هیكلة المصالح أو الهیئات

 ).57-56المواد(الرقابة المالیة, المراجعة المحاسبیة, المالیة بتحسین النظم المحاسبیة
  55المادة (مجال توحید وتقییم مطابقة النوعیة والملكیة الثقافیة والصناعیة والتجاریة التعاون في.(  
  عدة قطاعات أخرى تمثلت في قطاع النقل بدعم إعادة هیكلته ) التعاون االقتصادي(كما مس هذا الجانب

اون في مجال التع, السیاحة والحرف, وكذا قطاع اإلعالم و االتصال وقطاع الطاقة والمناجم, وتحدیثه
  .كما اشتمل هذا الجانب أیضا على التعاون بخصوص حمایة المستهلكین, اإلحصاء

, حیث تضمن هذا الجانب اإلجراءات الخاصة بالعمال, التعاون االجتماعي والثقافي :الجانب السادس: سادسا
نفس إجراءات الضمان  والمكافآت والتسریح و االستفادة من, وذلك بعدم المعاملة التمییزیة في شروط العمل

 ).    68-67المواد(االجتماعي المعمول بها في البلد 
كما احتوى هذا الجانب على التعاون الثقافي والتربوي وذلك بتشجیع تبادل المعلومات وتشجیع التفاهم المتبادل 

لصحافة والوسائل كاإلعالم وا, بین الثقافات باستعمال كل الوسائل التي من شأنها أن تقرب بین هذه الثقافات
  .الخ....السمعیة والبصریة وتكوین أشخاص یشتغلون في المجاالت الثقافیة وتنظیم تظاهرات ثقافیة
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  :   التعاون المالي الذي یقوم على ما یلي: الجانب السابع : سابعا
 دعم اإلصالحات الهادفة إلى تحدیث وعصرنة االقتصاد بما فیها التنمیة الریفیة.  
 إعادة تأهیل الهیاكل االقتصادیة. 
 ترقیة االستثمارات الخاصة واألنشطة المؤدیة إلى خلق فرص العمل. 
 خاصة عن , لتبادل الحر على االقتصاد الجزائرياألخذ بعین االعتبار اآلثار الناتجة عن وضع منطقة ا

  .طریق إعادة تأهیل االقتصاد
 :وذلك ) J.A.I(التعاون في مجال العدالة والشؤون الداخلیة : الجانب الثامن : ثامنا
 بتقویة مؤسسة الدولة والقانون.  
  خاصة ما یتعلق بالتأشیرات(التعاون في مجال تنقل األشخاص.( 
  رقابة الهجرة غیر المشروعةالتعاون في مجال. 
 التعاون في مجال محاربة الجریمة المنظمة. 
 وذلك بمنع استعمال األنظمة المالیة لهذه الدول في تسهیل  العملیة الناتجة عن , مقاومة تبییض األموال

  ...).المخدرات(تنقل رؤوس األموال الناشئة عن أنشطة إجرامیة 
 لدولي ومحاربة الفساد والرشوةالتعاون من أجل القضاء على اإلرهاب ا.  

فإنه من جملة األهداف التي یسعى إلى تحقیقها هذا , وانطالقا مما سبق ومن خالل تفحصنا لبنود هذه االتفاقیة
  :  االتفاق نوجزها فیما یلي

 وضع إطار مالئم للحوار السیاسي بین الطرفین.  
 بصفة تدریجیة وضع الشروط المالئمة لتحریر المبادالت وتنقل رؤوس األموال.  
 دعم العالقات االجتماعیة وتطویر التعاون في المجاالت الثقافیة واإلنسانیة.  
 تشجیع االندماج المغاربي بدعم المبادالت والتعاون بین الجزائر ودول المنطقة.  
 تدعیم اإلصالحات المؤدیة إلى عصرنة وتحدیث االقتصاد. 
 إعادة تأهیل الهیاكل القاعدیة االقتصادیة.  
 وخاصة خلق مناصب الشغل, االستثمارات الخاصة دعم.  
  سنة كأقصى تقدیر من العمل 12إنشاء منطقة للتبادل الحر بین الجزائر واإلتحاد األوروبي على مدى

قوائم من السلع سیتم تحریرها وفق  وقد تم االتفاق على تحدید ثالثة, التدریجي إلزالة الحواجز الجمركیة
 :جدول زمني متفق علیه وتشمل هذه القوائم على ما یلي
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بشأنها بخصوص التفكیك الجمركي یوضح قوائم السلع و المنتوجات التي تم االتفاق ): 02(الجدول رقم 
  ).حالة الجزائر(

نسبة الواردات   نوع المنتوج  وتیرة اإللغاء  القائمة
الجزائریة من 

  اإلتحاد األوروبي

معدل الحمایة الجمركیة یتراوح (المواد األولیة   إلغاء فوري  ) 1
وتمثل الواردات من هذه ) 5 -15مابین 

  ملیار دوالر 1.1المواد تقریبا 

23  

سنتین بعد توقیع االتفاقیة   ) 2
تمتد إلى , ودخولها حیز التنفیذ

% 20سنوات أي بنسبة  05
  سنویا

  

المنتوجات نصف المصنعة والتجهیزات 
من الواردات  26الصناعیة التي تمثل 

الجزائریة من اإلتحاد األوروبي أي تقریبا  
  ملیار دوالر1.2

26  

یتم إلغاء الحقوق الجمركیة على   ) 3
المنتوجات بعد سنتین من هذه 

تمتد إلى , توقیع االتفاقیة
  سنویا  10أي , سنوات10

المنتوجات التامة الصنع أو النهائیة وتمثل 
50  من الواردات الجزائریة من اإلتحاد

  .ملیار دوالر 2.3تمثل , األوروبي

50 

  391مرجع سابق ، ص : عمورة جمال : المصدر 
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  دوافع و عراقیل الشراكة االوروجزائریة و انعكساتها االقتصادیة  : المطلب الثاني 

  

   دوافع و عراقیل الشراكة االوروجزائریة: الفرع األول 

  دوافع الشراكة االوروجزائریة : أوال 

یرى الكثیر من المحللین أن هذه الشراكة لم تكن ولیدة الصدفة ، فقد سبقتها عدة حوارات و مفاوضات بین 
الطرفین للتمكن من الوصول إلى االتفاق ، لذلك كانت هناك دوافع لكل جانب تمحورت المفاوضات من خاللها 

  1: تتمثل هذه الدوافع في . لتجسید هذه الشراكة 

 مربحة ألوروبا تسمح بدفع قوة الطلب على المنتجات األوروبیة الجزائر سوق جدیدة  -1
 . الشراكة تفید في  حصول الجزائر على التكنولوجیا الجدیدة  -2
 . التعاون االقتصادي المكثف و زیادة حجم االستثمارات  -3
  .المعلوماتالتعاون من اجل األمن و تبادل  -4
ن بین أهم العوامل التي تبحث على إقامة تعاون المصالح االقتصادیة المتبادلة بین الطرفین و تعد م -5

 2: وثیق في جمیع المیادین و هو ما عبرت عنه مقدمة االتفاق إذ وزعته إلى
الروابط التاریخیة و القیم المشتركة و الرغبة في تدعیمها على أساس عالقات االقتصادیة و التجاریة و  -

یشجع االستثمار في الجزائر ، بما یسمح لها االستفادة من التكنولوجیا األوروبیة و یعید البناء 
 االقتصادي القتصادها 

تصادیة، االجتماعیة ، الثقافیة ، التكنولوجیة ، الرغبة في إقامة تعاون و حوار منظم في المیادین االق -
 . السمعیة البصریة ، البیئیة 

 . تقریب مستوى التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة بین الجزائر و االتحاد األوروبي  -
إقامة إطار مناسب للحوار السیاسي و األمني بما یعمق التوافق السیاسي حول الجوانب و المسائل  -

 . لیة ذات المصالح المشتركة الثنائیة و الدو 
مصلحة أوروبا في االستقرار الجزائري و تخوفها من االضطرابات التي تزید من عدد المهاجرین إلى  -6

  1. أراضیها 

                                                           
، الملتقى الدولى حولى اثار و انعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائري و على منظومة  الجزائریة –اتفاقیة الشراكة االوربیة : قطاف لیلي  1

    3، جامعة فرحات عباس ، سطیف ، الجزائر ، ص  2006نوفمبر      14و  13المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، یومي 
   2مرجع سابق ، ص : مفتاح صالح ، بن سمینة دالل / د   2
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  عراقیل الشراكة االوروجزائریة : ثانیا 

العدید من الشركات  أنسیاسیة و رغم  أوالتي قامت بها الجزائر سواء كانت اقتصادیة  اإلصالحاترغم كل 
انه یوجد فرق كبیر بین ما صرح عنه من نوایا في  إالصرحت عن نیتها لالستثمار في الجزائر  األجنبیة

ذا ما یجعلنا نطرح التساؤل حول عن العوائق التي تواجه تدفق االستثمارات االستثمار و ما استثمر فعال و ه
  2: التي حاولنا تلخیصها في النقاط التالیة  األجنبیة

  3: و االجتماعیة األمنیةالعوائق الخاصة بالوضعیة  -1
و  األمنیةالنمو االقتصادي و تحقیق التنمیة الشاملة مرهونة بمدى استقرار الوضعیة  أن :األمنیة األوضاع  .أ 

دولة یرید االستثمار فیها  أليو السیاسیة  األمنیة ةالوضعییقوم بتقویم  األجنبيالمستثمر  أنالسیاسیة حیث 
 .بذلكقبل اتخاذ القرار المتعلق 

زادت من  أخرى أحداثو تلتها  1988 أكتوبر أحداث إلىحادة تعود جذورها  أمنیة أزمةفالجزائر تعاني 
   .الدولي اإلقلیميصورة الجزائر على المستوى  إفسادو خطورتها و تسببت في  األزمةحدت 

مسعى الوئام المدني و كذا المجهودات  كإقرارالجزائریة  تالسلطاو بالرغم من المجهودات التي قامت بها 
الصورة الحسنة و الحقیقیة للجزائر في المحافل  إلظهار" بد العزیز بوتفلیقة ع" التي قام بها رئس الجمهوریة 

  . الدولیة
عدم جاذبیة البلد للقیام باالستثمار نجد المستوى  أومن بین العوامل التي جاذبیة :  االجتماعیة األوضاع  .ب 

المستوى المعیشي للجزائر متدني من شانه عرقلة  أنالمعیشي لسكان داخل البلد المضیف ، و بما 
رغم كل االمتیازات التي قد یتحصل  األجنبيالمستثمر المحلي و  أماماالستثمار فان هذا سیبقى حاجز 

 . علیها من طرف الدولة 
 4:  اإلداریةالعوائق الخاصة بالوضعیة االقتصادیة و  -2

في هیاكلها  اتأخر المنظومة البنكیة الجزائریة تعاني  إن:  النقائص المسجلة على المستویین البنكي و المالي  .أ 
البنك  أن إلى األولىحیث مازالت بعض بنوكها تتمیز بحالة من الجمود و عدم الفاعلیة وهذا راجع بالدرجة 

الجزائري الزالت مهامه مقتصرة فقط على توزیع القروض لالستثمار المحلي و االجنبي حیث انه ال 
یستجیب لشروط و متطلبات التحوالت االقتصادیة التي تعرفها الجزائر فالبنوك الجزائریة تعاني حالیا من 

 القرض او شباك او قروض  مشكل السیولة و عدم القدرة على الوفاء بكل االلتزامات في مجال وظیفة
                                                                                                                                                                                                 

، مذكرة ماجستیر ، غیر منشورة ، تخصص نقود و تمویل ، جامعة  جزائریة على االقتصاد الجزائري األورواثر الجانب المالي للشراكة : رة عدیسة شه  1
  .74، ص  2008محمد خیضر بسكرة ، سنة 

  .75نفس المرجع السابق  ، ص   2
  . 56، ص  2006ملتقى الجزائر الدولي لالستثمار ، جولیة ،  الوئام المدني و االنفتاح االقتصادي،  األعمالمجلة االقتصاد و   3
.المرجع نفسه   4  
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فالقطاع المالي یعرف نقائص هامة في الجزائر مع  أخرو من جانب . التوثیق بالنسبة للتجارة الخارجیة 
غیاب آلیات البورصة على الرغم من وجود بورصة القیم المنقولة و التي ال تتضمن إال ثالث أسهم خاصة 

 . باالستثمار المؤسساتیة 
لم  إن اإلعالم االقتصادي لم یثبت بعد فاعلیته في الواقع و ذلك كون الجزائر:  ضعف اإلعالم االقتصادي  .ب 

تهیئ و لن تتخذ التدابیر الالزمة للتعریف بوضعیتها االقتصادیة و من ثم لم تتوصل إلى إعالم المتعاملین 
 . األجانب فیما یتعلق بهذا األمر 

إن البیروقراطیة السائدة و كذا سوء تسییر اإلدارة و التحیز كلها عوائق تنقص من نیة  1:البیروقراطیة  .ج 
 . قرار االستثمار في الجزائرالمستثمر األجنبي في اتخاذ 

 : و من هنا یمكن القول أن االقتصاد الجزائري یواجه صعوبات یمكن حصرها فیما یلي 

  صعوبة االنتقال إلى اقتصاد السوق و اعتماد آلیات السوق في تسییر االقتصاد , 
 ضعف االدخار الحكومي و األسري . 
  صعوبة لجوء السلطات العمومیة إلى السوق الدولیة لالستدانة و هذا بالنظر للحجم الذي وصلت إلیه

 . المدیونیة
  ضعف الجهد الضریبي الكلي نتیجة توسع القطاع الموازي الذي تفتقر السلطات العمومیة إلى معلومات

 . عنه
 یمته تحددها عوامل خارجیةعدم االستقرار التام لسعر الصرف الدینار الجزائري نظرا الن ق . 

ال یمكن فصلها عن بعضها  أخرىما ذكر من عوائق  إلى باإلضافة: للشراكة في الجزائر أخرىعوائق  -3
 : البعض و هي كما یلي 

، لتحقیق  األساسيو  األولالعقار الصناعي یمثل الشرط  إناغلب المستثمرین یعتبرون  إن:  مشكل العقار  .أ 
 : كل التي تعرض لها المستثمرون في هذا المجال نذكر االستثمار ومن جملة المشا

  للمستثمراالنتظار الذي یتعدى السنة و المتعلق برد الهیئات المكلفة بتخصیص العقار الصناعي.  
  تهیئة ألي األخیرتخصیص العقار بتكالیف عالیة بما فیها التهیئة دون خضوع هذا.  
  في تسلیم عقود الملكیة  التأخرللعقار و  اإلهمالالتسییر غیر الفعال و . 
  النشاطو العقار الصناعي المخصص لذلك  إقامتهعدم توافق بین نوع النشاط المراد.  
  في المناطق الصناعیة  األمنانعدام . 

  .تسعى جاهدة لتدارك هذه المشاكل و بالتالي تكون لها فرصة لجذب االستثمار  أنلذلك على الجزائر 
                                                           

، رسالة ماجستیر ، غیر منشورة ، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة  أفاقهافي الجزائر ، واقعها و  األجنبیةالشراكة : بن عزوز محمد   1
  177،  176ص .الجزائر ، ص



65 
 

  الفصل الثاني                                                           اإلطار العام للشراكة االوروجزائریة  
  

تمویل  إشكالیة إن االستثماریة،عنصر في العملیة  أهمیعتبر عنصر تمویل المشاریع  1:الماليالمشكل   .ب 
متمثل في البنوك التجاریة و الفاعلین  ثنائي، إطارحد الیوم انحصرت و بكل جوانبها في  إلىالمشاریع و 

  .البنوك إلىاالقتصادیین و قلیلة هي طلبات التمویل التي لم توجه 
فهو یعتبر الیوم بمثابة مؤشر  اإلدارةهو  األجنبيا ناول عائق یواجه المستثمر المحلي و  :اإلداريالمشكل   .ج 

  .انتقالیةي تمر بمرحلة في الحكم على المناخ االستثماري في البلدان الت أساسي

استقطاب االستثمار  أنیؤكد على " میشال كامدوسیس " كان المدیر العام السابق لصندوق النقد الدولي  وٕاذا
غیر معقد و  إداریایتطلب نظاما  األمر أن، فانه یقصد بذلك  اإلداریةللجزائر یتطلب تغییر المهنیات  األجنبي

   2.ملتویة في النشاط االقتصادي و التجاري  أسالیب إلىعدم اللجوء 

و الفاعلة في المنظومة التجاریة لذلك فان النشاط  األساسیةحلقات  إحدىتعتبر الموانئ :  مشكل الموانئ  .د 
تلعبه الموانئ یفرض مقاییس دولیة یتوقف على ما مدى احترامها نجاح استقطاب  أناالقتصادي الذي یجب 

هنا فان الموانئ الجزائریة تعمل دون هذه المقاییس حیث وجهت لها انتقادات من ، و من  األجنبياالستثمار 
 . قبل المستثمرین تتعلق بنظام المداومة في العمل اللیلي الذي یتوقف نهائیا في الموانئ الجزائریة 

   
  :   تتمثل فیما یلي أخرىكل ما سبق من عوائق توجد عوائق  إلى باإلضافة
  سنوات للوصول إلى مستوى  8یجب على الجزائر مضاعفة الجهود لالرتقاء بتمیز لمدة تزید عن

 . الشراكة الحقیقیة بین دول االتحاد و أمریكا الشمالیة 
  انعدام و ضعف الهیاكل القاعدیة یحد من توسیع األفاق الوطنیة ضمن منظور الشراكة االقتصادیة و

 .ول األخرى في مجال السلع و الخدمات و رؤوس األموال تقلص حجم تبادالت الجزائر و الد
  إمكانیة تدهور االستثمار األجنبي لعدم االستقرار السیاسي و االقتصادي. 
  غیاب مجموعة إقلیمیة اقتصادیة كاالتحاد المغاربي و تكون ذات حیویة و مدمجة في االقتصاد

 .العالمي

  

  

  
                                                           

، تقریر أعدته لجنة أفاق التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة ، الدورة  إشكالیة إصالح المنظومة المصرفیة: المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي   1
  .  2، ص  2002السادسة عشر ، نوفمبر 

  . 2،ص 2001مارس  19،  33113العدد : جریدة الخبر   2
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  .شروط نجاح الشراكة االوروجزائریة و انعكساتها االقتصادیة :الفرع الثاني 

  1شروط نجاح الشراكة االوروجزائریة : أوال 

شرعت اللجنة األوروبیة في برنامج طموح في الجزائر یهدف : دعم تنمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  .1
إلى رفع و تطویر المؤسسات و الصناعات الصغرى و المتوسطة یسعى هذا البرنامج إلى رفع مستوى 

م و متطلبات اقتصاد المنافسة و تجسیدها في قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، بما یسمح لها بالتأقل
السوق و تسهیل الوصول إلى المعلومة و المتعاملین و رؤساء المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، و یتعین 

 : على هذا البرنامج أن یسهم في 
  مؤسسة صغیرة و متوسطة خاصة للسماح لها بالتأقلم مع متطلبات اقتصاد السوق  3000تحسین قدرات

 .مشروعا مشتركا  75 مشروع نموذجیا و 80من خالل 
 تحسین المحیط المقاوالتي عبر دعم المؤسسات المعنیة مباشرة بقطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة. 
  تسهیل الوصول إلى المعلومة المهنیة على رؤساء المؤسسات و المتعاملین االقتصادیین العمومین و

 .مشروعا 25الخواص عبر 
من اجل تعویض عدم التوازن في میزان المدفوعات على المدى : تشجیع االستثمارات األجنبیة المباشرة  .2

 . المتوسط و خاصة في القطاعات التصدیریة و السماح بتحویالت مهمة في التكنولوجیا 
ة لتعویض االنخفاض في الدخل الجمركي من الواردات نتیجة إلزال: تقویة و إصالح النظام الضربي  .3

 . التعریفات الجمركیة على السلع القادمة من االتحاد األوروبي 
إذ أن وجود دین خارجي كبیر یؤدي إلى تعقید التصحیح االقتصادي الكلي ، كما : تخفیف الدین الخارجي  .4

یقلل من احتماالت جذب المستثمرین ، و یرجع هذا إلى أن خدمة الدین المرتفعة تفرض عبء ثقیال على 
 .میزان المدفوعات  الموازنة و

مع تحریر أسواق عناصر اإلنتاج و السلع المحلیة لتسهیل نقل الموارد و سرعة : زیادة التوجه نحو السوق  .5
االستجابة إلى تغیرات األسعار  ویتضمن ذلك على وجه الخصوص تحدید القواعد التنظیمیة المطبقة على 

 .االستثمار األجنبي المباشر و قطاع الخدمات 

  

  
                                                           

اتفاق  تانعكاساو  أثار: ، ملتقي الدولي حول  على المؤسسات االقتصادیة الجزائریة أثرهااكة االوروجزائریة و الشر : بورغدة حسین ، قصاص الطیب    1
، ص  2006نوفمبر  14و  13الشراكة على االقتصاد الجزائري و على منظومة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،جامعة فرحات عباس ، سطیف ، یومي 

5.  
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لضمان سرعة االستجابة في اإلنتاج و قطاعات التجارة و في : الخوصصة و إصالح القطاع العام  .6
االقتصاد إلى أوضاع السوق مما یساهم في زیادة الكفاءة االقتصادیة العامة و المدخرات باإلضافة إلى 

 توسیع المجال أمام القطاع الخاص في االقتصاد 

  راكة االوروجزائریة االنعكاسات االقتصادیة للش: ثانیا 

نظرا لكون االتفاق یهتم و یركز على ضرورة رفع الحمایة :  1االنعكاسات المرتقبة من رفع الحمایة .1
على المنتوج الوطني أي اإللغاء الكلي للرسوم الجمركیة ، و یمكننا من خالل هذه المعطیات توقع ما 

 : یلي 
 نظرا لكون االتفاق یهتم و یركز على ضرورة رفع الحمایة على المنتوج :  على مستوى میزانیة الدولة

الوطني فهذا یعني إلغاء كلیا للرسوم الجمركیة و بالتالي فإن میزانیة الدولة ستتأثر من جراء هذا اإللغاء ذلك 
الرفع من أن هذه الرسوم تعتبر عنصرا أساسیا فیها و لذا یجب تغطیة هذا العجز بفرض رسوم داخلیة، أو 

  .الرسوم الموجودة أصال أو انتهاج سیاسة مالیة متقشفة
 نتیجة رفع  –إن غزو السلع األوروبیة ذات الجودة العالیة و السعر المنخفض :  على مستوى التشغیل

سیترتب علیه انخفاض في الطلب الكلي على المنتوج المحلي األدنى جودة و األرفع سعرا مما قد  –الحمایة 
لق مؤسسات اقتصادیة عمومیة و خاصة ال تستطیع االستمرار طویال في مواجهة المنتوج یتسبب في غ

 . FMاألوروبي ،مما یعني تسریحا جدیدا للعمال قد یكون أكثر رهبة من الذي عرفناه في فترة تطبیق برنامج 

  قبل االتفاق كنا بلدا مستوردا و بعد االتفاق سیتأكد بل سیرسخ هذا  :على مستوى المیزان التجاري
المبدأ و بالتالي فإن وارداتنا ستعزز من العجز في میزاننا التجاري ذلك أن المنتوج الوطني غیر 

  .نظرا للمنافسة الرهیبة للمنتجات األوروبیة. مرغوب فیه على مستوى األسواق الخارجیة
تبقى دول االتحاد األوروبي أول  2: الحر على نسبة التجارة الخارجیة الجزائریة انعكاسات منطقة التبادل .2

من الواردات صادرة من المجموعة األوروبیة  % 60شریك للجزائر ، و من الجانب التجاري فان أكثر من 
 .من مبیعاتها إلى الخارج  % 62بینما تقدر الصادرات الجزائریة الموجهة للمجموعة بنسبة 

إن اتفاق الشراكة بین الجزائر و االتحاد األوروبي یؤثر على الواردات :  اسات المرتقبة على الوارداتاالنعك - 
من خالل رفع الدعم للسلع مما یؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات من السلع األساسیة و الضروریة و التي ال 

 . ع أكثر حدة فیما یخص المنتجات الزراعیة تناسب القدرة الشرائیة للمواطنین الجزائریین ، و یكون اثر االرتفا

                                                           
، الملتقي  األوروبيبین واقع االقتصاد الجزائري و الطموحات التوسعیة القتصاد االتحاد  األوروبیةالشراكة الجزائریة : س كمال رزیق ، مدوس فار   1

  . 9الثالثة ، جامعة سعد دحلب ، البلیدة ، ص  األلفیةحول االقتصاد الجزائري في  األولالوطني 
  .78مرجع سابق ، ص : عدیسة شهرة    2
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و عموما فان عملیة إصدار األورو یمكن أن تؤثر بشكل محسوس على زیادة حجم الواردات الجزائریة من دول 
  : االتحاد األوروبي بصفة خاصة لالعتبارات التالیة 

  زیادة اهتمام أوروبا بالسوق الجزائریة في السنوات األخیرة عن طریق إقامة شركات معها. 
  الجزائریة من االتحاد األوروبي نتیجة زیادة المنافسة داخل منطقة األوروإمكانیة انخفاض قیمة الواردات . 
  االستفادة من شفافیة األسعار داخل دول االتحاد النقدي ، حیث ستمكن الموردون من مقارنة األسعار داخل

المنطقة  منطقة األورو بسهولة كبیرة نظرا لوجود عملة موحدة ، و بالتالي التمكن من اختیار العمالت داخل
النقدیة دون القیام بمقارنة األسعار بین العمالت األوروبیة التي اختفت بحلول األورو كعملة أوروبیة موحدة 
، و بالتالي فانه من الضروري االستفادة من فرصة تدهور أسعار صرفه اتجاه العمالت األخرى ، و الذي 

ي و بالتالي المواد المستوردة نحو الجزائر و سیؤدي تلقائیا إلى انخفاض األسعار داخل االتحاد األوروب
بالتالي استفادة المستهلك الجزائري ما لم تتدخل ظروف غیر اقتصادیة و التي یعاني منها االقتصاد الوطني 

 . مثل المنافسة غیر النزیهة بین المستوردین الجزائریین و عنصر االحتكار من طرف بعض المستوردین 
قیما یخص الصادرات فالتأثیر لیس بنفس الحجم المتوقع على :  الصادرات االنعكاسات المرتقبة على - 

الواردات ، لكن اغلب الصادرات مسعرة بالدوالر األمریكي و لكن األمر سیختلف في المدى الطویل 
الحتمال فك العالقة بین الدوالر األمریكي و أسعار النفط بالدوالر في األسواق الرئیسیة المستوردة للنفط في 
أوروبا و الیابان ، و هذا سیؤثر على الصادرات الجزائریة باعتبار أن الجزائر ضمن الدول المنتجة و 
المصدرة للنفط ، و بصفة عامة فان عملیة إطالق األورو سیمكن الجزائر من تنمیة التبادل التجاري بینها و 

قیمة المضافة للصادرات من خالل بین المجموعة األوروبیة ، باإلضافة إلى أهمیة اتفاق الشراكة لرفع ال
  . إدخال أسالیب تسییر جدیدة و االستفادة من اثر التكنولوجیا العالیة و الكفاءات المتخصصة 
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  : خالصة الفصل 

سعى االتحاد األوروبي لتنظیم عالقاته و تطویرها مع دول جنوب و شرق البحر المتوسط تجسدت في فكرة 
إنشاء الشراكة االورومتوسطیة ، و التي تأسست اثر انعقاد مؤتمر برشلونة ، وفي هذا المؤتمر تم تجسید أسس 

، المجال الثقافي و االجتماعي ، الشراكة بین االتحاد األوروبي و شركائه في المجال السیاسي و األمني 
المجال االقتصادي و المالي ، و الجزائر كغیرها من دول المتوسط وقعت على هذا االتفاق رسمیا بمدینة 

و هذا بسبب األوضاع االقتصادیة التي كانت تسودها من اجل تحسین هذه  2002أفریل  22فالونسیا في 
  . الجزائر تسعى الستقطاب االستثمارات األوروبیة  أناألوضاع ، كما 

لذلك سنقوم بدراسة االستثمارات األوروبیة في الجزائر قبل توقیع اتفاقیة الشراكة االوروجزائریة و بعدها لمعرفة 
  . ما إذا ساهمت الشراكة االوروجزائریة في جذب االستثمار األجنبي المباشر 
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  : تمهید 

لقد تبنت الجزائر منذ أواخر الثمانینات سیاسة االنفتاح االقتصادي الرامیة إلى معالجة االختالالت التي مست 
االقتصاد الوطني ، فلقد عمدت إلى تحسین مناخها االستثماري و تطهیر بیئة أعمالها من خالل توفیر اإلطار 

االقتصاد الكلي و محاولة جعلها أكثر استقرارا  التشریعي و التنظیمي، باإلضافة إلى العمل على تحسین مؤشرات
  . لجذب اكبر قدر ممكن من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر خاصة من االتحاد األوروبي 

  : مبحثین  إلىو علیه سنتطرق في هذا الفصل 

  .محددات االستثمار األجنبي المباشر في ظل الشراكة االوروجزائریة : المبحث األول 

   دراسة تحلیلیة لالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر في ظل الشراكة االوروجزائریة: الثاني المبحث 
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  محددات االستثمار األجنبي المباشر في ظل الشراكة االوروجزائریة : المبحث األول 

تبذل مجهودات مستمرة لتهیئة مناخ استثماري مالئم جاذب لالستثمارات المحلیة و األجنبیة ، فقد ر إن الجزائ
صدرت عدة قوانین و تشریعات مرتبطة بذلك السیما في األلفیة الثالثة ، صاحب إصدار هذه القوانین إنشاء عدة 

ت و ضمانات للمستثمر المحلي و هیئات من اجل تسهیل عملیة االستثمار األجنبي ، كما قامت بتقدیم تحفیزا
  : و لذلك ارتأینا إلى تقسیم هذا المبحث على النحو التالي .األجنبي المباشر 

  اإلطار المنظم لالستثمار األجنبي المباشر و مناخه : المطلب األول . 
  ضمانات و حوافز االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر : المطلب الثاني .  

  

  طار المنظم لالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر و مناخه اإل: المطلب األول

  

  اإلطار القانوني و المؤسساتي لالستثمار األجنبي المباشر : الفرع األول 

  اإلطار القانوني لالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر  : أوال

 األورو جزائریة اإلطار القانوني لالستثمار األجنبي المباشر قبل توقیع اتفاقیة الشراكة - 1

مرت القوانین المنظمة لالستثمار في الجزائر بمراحل عدیدة، اختلفت باختالف التوجهات االقتصادیة هدفها 
  . تنظیم العملیة االستثماریة في الجزائر، سنوجزها حسب التسلسل الزمني لصدورها

  جتماعي و االقتصادي تمیز الوضع اال:  1963جویلیة  26المؤرخ في  277/ 63قانون االستثمار رقم
بعد االستقالل بضعف المقومات األساسیة للنهوض بالتنمیة االقتصادیة الشاملة ، فكان على الدولة أن 
تسارع للحفاظ على ماهو موجود من خالل دعوة األجانب الستثمار أموالهم داخل الجزائر و المحافظة على 

كما كان هدف هذا . لتشجیع االستثمار  1963 المنشات الموجودة ، فأصدرت أول قانون لالستثمار سنة
 األخیر إنعاش الحیاة االقتصادیة من جدید و إعادة بناء و تنمیة االقتصاد الجزائري الذي كان یعاني فراغا 
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هجرة المعمرین بعد االستقالل للمحافظة على بقاء رؤوس األموال األجنبیة الموجودة في الجزائر و  بسب
لقد جاء هذا القانون لیجسد مجموعة من االمتیازات لصالح المستثمر  1. جلب استثمارات أجنبیة أخرى 

  2: األجنبي نلخصها في التالي 

نسبة لشركات المتعاقدة التي ال یقل استثمارها عن خمسة سنة، بال 15ضمان استقرار النظام الضریبي لمدة  - 
 مالین دینار جزائري 

 . تخفیضات جبائیة على المواد المستوردة من الخارج شریطة أن یكون اتفاق مسبق بین المستثمر و الدولة  - 

كما احتوى هذا القانون على مجموعة من االمتیازات و الحوافز قدمت للمستثمرین بغیة تحفیزهم على االستثمار 
  3: و االستقرار في الجزائر نوجزها كما یلي 

یستفید المستثمرون من الحریة الكاملة في ممارسة النشاط االستثماري سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو  - 
 .معنویین

  .اإلقامة بالنسبة للمستثمرین األجانب حریة التنقل و - 
 .المساواة بین المستثمرین المحلیین و األجانب  - 

  4 :یليغیر أن هذا القانون لم یحقق أهدافه و ذلك لعدة اعتبارات نوجزها فیما 

 .عدم تجانس الخیار السیاسي المتبع آنذاك مع الواقع االقتصادي  - 
ذلك لوجود إدارة هشة و إطارات غیر مؤهلة و نقص في  ة،المتدهور األوضاع االقتصادیة و االجتماعیة  - 

 . و غیرها ... .القاعدیةالهیاكل 
  الخاص باالستثمار قامت  63/277بعد فشل قانون  5: 1966سبتمبر  15المؤرخ في  284/ 66قانون

السلطات الجزائریة بتعدیل القانون و تدارك النقائص التي میزته ، لذا فان هذا القانون یحدد اإلطار الذي 
ینظم بموجبه تدخل رأس المال الخاص في مختلف فروع النشاط االقتصادي ،و بالتعریف عن المبادئ التي 

لمال و بتحدید الضمانات و المنافع الممنوحة لرأس المال الخاص سواء كان أجنبیا یقوم علیها تدخل رأس ا
 إن هذا القانون قد اعترف لألشخاص الطبیعیین و المعنویین الجزائریین أو األجانب بإمكانیة . أو وطنیا 

  

                                                           
   60كریمة قویدري ، مرجع سابق ، ص  1
   162عبد الكریم كاكي ، مرجع سابق ، ص  2
   .163نفس المرجع السابق ، ص  3
   .نفس المرجع السابق 4

   80، العدد  1966سبتمبر  15الصادر بتاریخ  الجریدة الرسمیة،، 284/ 66أمر رقم : الدیمقراطیة الشعبیةلجمهوریة الجزائریة ا  5



74 
 

  شراكة االوروجزائریة االستثمار األجنبي المباشر في ظل ال                                    لث الفصل الثا
  

االستثمار في القطاعین الصناعي و السیاحي ، و كان هدف السلطات من وراء ذلك مضاعفة الطاقات 
  . اإلنتاجیة للبالد 

  : أما مبادئ هذا القانون فهي كالتالي 

االختیارات إعطاء حق للمستثمرین الخواص المحلیین و األجانب في بناء االقتصاد الوطني و ذلك في ظل  -1
  .و التوجهات السیاسیة للبلد 

 . تحدید مجاالت االستثمارات في القطاعات الصناعیة و السیاحیة  -2
في الفروع المعتبرة حیویة بالنسبة لالقتصاد الوطني فانه احتفظ للدولة بحق المبادرة لتحقیق مشاریع   -3

 . خاص الوطني أو األجنبي االستثمارات فیها مع إمكانها عند الضرورة من مشاركة رأس المال ال
 .یمكن لدولة أن تشارك مع شركات االقتصاد المختلط في مساهمة رأس المال األجنبي أو الوطني   -4

  : أما االمتیازات و الضمانات فهي كالتالي 

 .تقدیم تسهیالت للحصول على قروض مصرفیة من الصندوق الوطني للتنمیة   -1
 10تسجیل المتعلقة بالملكیة العقاریة و من الرسم العقاري لمدة اإلعفاء الكلي  أو الجزئي من  حقوق ال  -2

 . سنوات على األكثر 

  . لم یتجاوب هذا القانون مع مخططات التنمیة المرسومة من طرف السلطات العمومیة الجزائریة 

  وضح هذا القانون كیفیة إنشاء و تسییر الشركات  1: 1982أوت  21المؤرخ في  82/13قانون
االستثماریة المختلطة تجسیدا لرغبة السلطات العمومیة في ضم القطاع الخاص في مختلف المشاریع 
االستثماریة ، خاصة في مجال المحروقات فرغم احتكار الدولة للقطاع و تأمیمها له ، بقیت بحاجة 

التي یتطلبها ، كما حدد  لمساهمة االستثمارات األجنبیة المباشرة نظرا لإلمكانیات المالیة و التقنیة الكبیرة
 . من رأس مال الشركة  %49هذا القانون نسبة المشاركة األجنبیة بحد أقصى ال یتجاوز 

  2: برز أهداف هذا القانون ما یلي اومن 

تحدید األهداف المنوطة باالستثمارات االقتصادیة الخاصة الوطنیة و كذا إطار ممارسة النشاطات الناجمة  -1
 . طها عنها و مجالها و شرو 

یخضع كل مشروع استثماري یقل مبلغه عن ثالثین ملیون دینار جزائري یبادر به شخص أو عدة أشخاص  -2
 . طبیعیون ذوي الجنسیة الجزائریة و مقیمون بالجزائر ألحكام هذا القانون و ینجز وفقها 

                                                           
  . 34، العدد  1982أوت  21الصادر بتاریخ الجریدة الرسمیة،،  82/11قانون رقم :  الدیمقراطیة الشعبیةلجمهوریة الجزائریة ا 1

نفس المرجع السابق   . 2  
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تندرج مشاریع هذه االستثمارات في إطار األهداف و األولویات و المجاالت المحددة في المخططات   -3
 . اإلنمائیة الوطنیة و المنوطة بالقطاع الخاص الوطني 

 1. الرفع من الطاقة اإلنتاجیة و توفیر مناصب الشغل و بالتالي زیادة في الدخل الوطني   -4
 . العمل على التكامل بین القطاعین العام و الخاص   -5
  نظرا  82/11و هو قانون معدل لـقانون :  1986أوت  19المؤرخ في  86/13قانون االستثمار رقم

ب فیه من االستثمارات األجنبیة ، وقد نص على أن الشركات لعدم قدرته على تحفیز و جلب الحجم المرغو 
المختلطة و الموجود مقرها في الجزائر تخضع للقانون التجاري الجزائري باإلضافة إلى حق مشاركة 

أما المستثمر األجنبي فیضمن تحویل التكنولوجیا و   على األقل ، %51المؤسسة العمومیة الجزائریة بنسبة 
فیر مناصب الشغل و تكوین و تأهیل الید العاملة ،و یستفید الشریك األجنبي بالمقابل رؤوس األموال و تو 

  2.من المشاركة في التسییر و اتخاذ القرارات و تحویل اإلرباح و بعض أجزاء رواتب العمال األجانب 
  ألغى قانون النقد و القرض جمیع :  1990 أفریل 14المؤرخ في  90/10قانون النقد و القرض رقم

األحكام السابقة المتعلقة بالشراكة المحلیة و األجنبیة ، و شمل عدة إصالحات في مجال التسییر المالي و 
القرض و االستثمار ، كما رخص هذا القانون لغیر المقیمین و الذي اعتبرهم كل األشخاص الطبیعیین أو 

سي لنشاطهم االقتصادي خارج القطر الجزائري ، بتحویل رؤوس األموال إلى المعنویین یكون المركز الرئی
الجزائر لتمویل أیة نشاطات اقتصادیة ، كما یحدد مجلس النقد و القرض كیفیة إجراء هذه التمویالت مع 
مراعاة حجات االقتصاد الوطني في مجال أحداث و ترقیة الشغل و تحسین مستوى اإلطارات و 

زائریین باإلضافة إلى شراء وسائل تقنیة و علمیة و االستغالل األمثل محلیا لبراءة االختراع المستخدمین الج
و العالمات التجاریة المسجلة و العالمات المحمیة في الجزائر طبقا لالتفاقیات الدولیة و المحافظة على 

 3.توازن سوق الصرف 
  و هو متعلق بترقیة االستثمارات  4: 1993أكتوبر  5المؤرخ في  93/12قانون ترقیة االستثمارات

المواكبة لإلصالحات االقتصادیة التي شرعت فیها الجزائر بغیة النهوض باالقتصاد الوطني و إرساء قواعد 
اقتصاد السوق ، و ذلك بتشجیع القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام لهذا ألغي هذا القانون كل القوانین 

 : ى مجموعة من المبادئ و أحكام نذكر منها السابقة ، و نص هذا القانون عل
 .االستثمارحریة المقیمین و الغیر مقیمین في  -1
 .إجراءات مبسطة في شكل التصریح باالستثمار  -2

                                                           
   .164مرجع سابق ، ص : عبد الكریم كاكي  1
   .35،العدد 1986أوت  27الصادرة بتاریخ الجریدة الرسمیة،،  82/13قانون رقم :الدیمقراطیة الشعبیةلجمهوریة الجزائریة ا  2
  .16، العدد  1990أفریل  18الصادرة تاریخ  الجریدة الرسمیة،، 90/10قانون رقم  :الدیمقراطیة الشعبیةلجمهوریة الجزائریة ا 3
  .64، العدد  1993أكتوبر  10الصادرة بتاریخ  الجریدة الرسمیة،، 12/ 93قانون رقم : الدیمقراطیة الشعبیةلجمهوریة الجزائریة ا4
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حریة إنشاء مشاریع استثماریة شرط توضیح النشاط و مناصب الشغل المستحدثة و التكنولوجیا المنتظر  -3
 . استخدامها و المدة التقدیریة النجاز المشاریع 

  .  APSIإنشاء وكالة ترقیة و دعم االستثمار  - 4
 . إعطاء امتیازات خاصة للمستثمرین في المناطق الخاصة و المناطق الحرة  -5
بین األشخاص الطبیعیین و المعنویین الجزائریین و األجانب فیما یخص االستثمار مع مراعاة  المساواة -6

 .أحكام االتفاقیات المبرمة بین الدولة الجزائریة و الدول التي ینتمي إلیها هؤالء األشخاص 

سلطات قضائیة غیر كما أجاز هذا القانون للمستثمرین األجانب في إطار تسویة النزاعات المحتملة باللجوء إلى 
إعاقة استقطاب االستثمارات األجنبیة ، السلطات الجزائریة ، و ذلك إلزالة مختلف المعوقات التي من شانها 

الوطنیة لترقیة و دعم  باإلضافة إلى جملة من التحفیزات في إطار االمتیازات التي تمنحها الوكالة
  . االستثمار

  لقد ألغى هذا القانون المرسوم  2001:1أوت  20بتاریخ الصادر  01/03قانون تطویر االستثمار
و المتعلق بترقیة االستثمار ما عدى األحكام المتعلقة 1993أكتوبر  5المؤرخ في 12/ 93التشریعي 

بالمحروقات ، و یعد قانون تطویر االستثمار اإلطار القانوني الذي یعكس النظام االقتصادي السائد في 
یع الحاكم لالستثمارات األجنبیة فیها حیث یتم بمقتضى المواد المندرجة تحته انجاز الجزائر فهو یعتبر التشر 

االستثمارات في حریة تامة مع مراعاة التشریع و التنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننة و حمایة البیئة كما 
ظیمات المعمول بها تستفید هذه االستثمارات من الحمایة و الضمانات المنصوص علیها في القوانین و التن

 :كما نص هذا القانون كذلك على حق االستثمارات االستفادة من. 
  تخفیضات في نسب الحقوق الجمركیة على التجهیزات المستوردة التي تدخل في انجاز االستثمار و اإلعفاء

 . محلیة من الضریبة على القیمة المضافة سواء كانت السلع و الخدمات مستوردة أو مقتناة من السوق ال
  سنوات من النشاط الفعلي من الضریبة على أرباح الشركات ، ومن ضریبة الدخل  10اإلعفاء لمدة

على األرباح الموزعة ، ومن الرسم على النشاط المهني و من الرسم العقاري على الملكیات  اإلجمالي
 . العقاریة التي تدخل في إطار االستثمار 

 منجزة موضوع مصادرة إداریة إال في الحاالت المنصوص علیها في ال یمكن أن تكون االستثمارات ال
  .بهالتشریع المعمول 

  

                                                           
  .47، العدد  2001أوت  22الصادرة بتاریخ الجریدة الرسمیة ، ،  01/03قانون رقم : الدیمقراطیة الشعبیةلجمهوریة الجزائریة ا 1
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  : االوروجزائریةاإلطار القانوني لالستثمار األجنبي المباشر بعد توقیع اتفاقیة الشراكة  -1
  إن قانون المحروقات یعتبر من أهم  1: 2005أفریل  28المؤرخ في  05/07قانون المحروقات رقم

القوانین التي أصدرتها الجزائر و هذا من جانب أثاره االیجابیة على التنمیة و االستثمار ، ومن أسباب هذا 
 . تنویع صادرات هذا القطاع و بالتالي زیادة مداخیل الدولة : القانون 

 . توفیر مناصب شغل جدیدة  -1
الموارد المائیة و بالتالي فتح العزلة على المناطق المحرومة لسكان زیادة استغالل المجال الطاقوي و  -2

 .الجنوب 
 . تغیر أوضاع الدولة كالبطالة ، هشاشة االقتصاد ، قلة االستثمارات األجنبیة المباشرة و نقص التكنولوجیا  -3

یة و كما اعتبر الخبیر و أما اآلثار السلبیة في هذا القانون فتتمثل في انتقال ثروات الدولة إلى الشركات األجنب
إن هذا القانون ساهم في تراجع االحتیاطات النفطیة و " مراد برور " المستشار السابق لمجمع سوناطراك 

  2.الغازیة و كذا اإلنتاج 

  یهدف هذا القانون إلى تحدید كیفیات :  2005جوان  6المؤرخ  05/03قانون االستثمارات األجنبیة رقم
ل المستثمر و صافي النواتج الحقیقیة و األرباح  وتعتبر البنوك و المؤسسات المالیة تحویل إیرادات رأس ما

الوسیطة المعتمدة، مؤهلة لدراسة طلبات التحویل و تنفیذها حیث یتم تحویل األرباح بمبلغ یطابق حصة 
الیة و البنوك المساهمة األجنبیة في رأس المال و التي تم معاینتها بصفة قانونیة ، و تقوم المؤسسات الم

 3.بتصریح لبنك الجزائر بهذه التحویالت 
  یهدف هذا القانون إلى تعدیل و  4: 2006جویلیة  15المؤرخ في  06/08قانون تطویر االستثمار رقم

و المتعلق بتطویر االستثمار حیث  2001أوت  20المؤرخ في  01/03تتمیم بعض أحكام قانون رقم 
تثمارات في حریة تامة مع مراعاة التشریع و التنظیمات المتعلقة ینص هذا القانون على انجاز االس

بالنشاطات المقننة و حمایة البیئة كما یتمتع المستثمرون بعدة مزایا و لهم حق الطعن إذا كانوا یرون أنهم 
قد غبنوا بشان االستفادة من هذه المزایا ، و نص هذا القانون على زیادة في الحوافز الجبائیة و الشبه 
الجبائیة و الجمركیة المنصوص علیها في القانون العام و مع الحفاظ على جمیع اإلعفاءات المذكورة في 

، باإلضافة إلى المساواة في التعامل مع كل المستثمرین 2001أوت  20المؤرخ في  01/03قانون رقم 
 . ثنائیة لحمایة االستثمارات المحلین و األجانب ، و التغطیة عن طریق المعاهدات و االتفاقیات الدولیة و ال

                                                           
  . 50، العدد  2005جویلیة  19الصادرة بتاریخ  الجریدة الرسمیة،، 05/07قانون رقم :  الدیمقراطیة الشعبیة لجمهوریة الجزائریةا 1
  . 2012أكتوبر  6، الخبر ،  تسبب في أزمة في االستثمار 2005قانون المحروقات : حفیظ صوالیلي   2
  .40،ص  39، ص  2005یونیو  06 بتاریخ الصادرة الجریدة الرسمیة،، 03/ 05نظام رقم : الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة   3
  . 47، العدد  2006جویلیة  19، الجریدة الرسمیة ، الصادرة بتاریخ  06/08قانون رقم : الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة   4
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  : باإلضافة إلى عدد من المراسیم األخرى نذكر منها 

  یحدد قائمة النشاطات و السلع و  2007:1جانفي  11المؤرخ في  07/08المرسوم التنفیذي رقم
المتعلق بتطویر  2001 أوت 20المؤرخ في  01/03الخدمات المستثناة من المزایا المحددة في األمر رقم 

 . االستثمار
  و یتعلق بشكل التصریح باالستثمار و  2: 2008مارس  24المؤرخ في  98/ 08المرسوم التنفیذي

طلب الحصول على المزایا و ال یتم تنفیذ الفعلي للمزایا المتعلقة إال بعد تسلیم السجل التجاري بالمقال یلتزم 
المستثمر بتقدیم كشف سنوي  لمدى تقدیم المشروع موضوع التصریح من اجل المتابعة اإلحصائیة لتقدم 

 . المشاریع المصرح بها 
 یحدد النسبة القصوى لمساهمة البنك أو المؤسسة المالیة في رأس  : 2008فیفري  20رار المؤرخ في الق

 .من رأس مال هذه الشركة  %15أو إعادة التامین بـ /مال شركة تامین و
  اإلطار المؤسساتي لالستثمار األجنبي في الجزائر : ثانیا 

المباشر في الجزائر تم إنشاء هیاكل إداریة وكلت لها مهمة من اجل تعزیز اإلطار القانوني لالستثمار األجنبي 
  : اإلشراف و متابعة المشاریع االستثماریة تمثلت أساسا في 

 3:یشرف علیه رئیس الحكومة و یقوم بالمهام التالیة :  ) CNI (المجلس الوطني لالستثمار  -1
  .صیاغة إستراتیجیة و أولویات االستثمار - 
 .بالتنمیة تحدید المناطق المعنیة  - 
 .إقرار اإلجراءات و المزایا التحفیزیة  - 
 .المصادقة على اتفاقیات مشاریع االستثمار  - 
وضعت تحت إشراف رئیس الحكومة ، و نظمت في شكل :  ( ANDI )الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار  -2

شباك و حید یظم مجموعة من اإلدارات و األجهزة المعنیة باالستثمار مثل بنك الجزائر ، إدارة الضرائب ، 
 4: إدارة الجمارك ، و تقوم بالمهام التالیة 

 . تستقبل و تعالج تصریحات االستثمار  - 
 . ت و إنشاء المشروعات االستثماریة ترافق و تساعد في استكمال اإلجراءا - 

                                                           
. 04، العدد  2007جانفي  14، الجریدة الرسمیة ، صادرة بتاریخ  07/08المرسوم التنفیذي رقم  :الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة   1  
 . 16، العدد  2008مارس  26، الجریدة الرسمیة ، صادرة بتاریخ  08/98المرسوم التنفیذي رقم : الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  2
، دراسة حالة المنطقة الحرة بالرة ، مداخلة ضمن الملتقى  دور المناطق الحرة  كحافز لجلب االستثمار األجنبي المباشر: بلعزوز بن علي ، مداني احمد  3

،  2006نوفمبر  13الدولي حول اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائري و على منظومة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، جامعة فرحات عباس سطیف ، 
   .3ص 

.نفس المرجع السابق   4  
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 . تصدر قرارات منح المزایا و التحفیزات  - 
 .المستثمرتضمن متابعة االستثمارات خاصة احترام االلتزامات الموقعة من طرف  - 
یعمل على تمویل األنشطة الخاصة بتحسین مناخ االستثمار ، تهیئة الشروط :  صندوق دعم االستثمار - 3

الالزمة النطالق المشاریع كتهیئة المناطق الصناعیة و توصیل المرافق الضروریة بالكهرباء و الغاز و 
  1. الخ ، و تعبید الطرقات ....الماء 

تم تأسیسه ضمن الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار ، یتواجد على مستوى :  الشبابیك الوحیدة الالمركزیة -4
الجزائر، وهران ، عنابة ، ورقلة ، البلیدة ، قسنطینة ، ادرار ، سطیف ، تلمسان ، : بعض الوالیات و هي 

الستثمار سعیدة ، باتنة ، بجایة ، تیارت ، و یشمل ممثلین محلیین للوكالة و الهیئات اإلداریة المعنیة با
 2.فهو أنشئ خصیصا لتسهیل العملیات االستثماریة باعتباره المخاطب الوحید للمستثمرین 

 : تتمثل مهامها فیما یلي :  الوكالة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلف بالمساهمة و ترقیة االستثمار  -5
 . تنسیق األنظمة المرتبطة بتحضیر  تجسید برنامج الخوصصة  - 
 . اقتراح استراتیجیات ترقیة و تطویر االستثمار  - 

حاولت الجزائر تحسین أوضاع االقتصادیة من خالل تنظیم العملیة االستثماریة من اجل إعادة بناء و تنمیة 
  . االقتصاد الجزائري ، و ذلك بإصدار عدة قوانین من شانها أن تشجع االستثمار سواء المحلي أو األجنبي 

قوانین االستثمار في الجزائر من حیث تاریخ إصدارها قبل توقیع اتفاقیة الشراكة االوروجزائریة و من خالل تقسیم 
و بعدها ، نالحظ أن أهم القوانین صدرت قبل توقیع اتفاقیة الشراكة االوروجزائریة من اجل تحسین 

ملكیة رأس مال  األوضاع العامة التي كانت تسود الجزائر ، حیث ركزت على أن تكون النسبة األكبر في
  : كما قامت بجملة من االمتیازات نذكر منها ) %51(المشروع االستثماري للمستثمر المحلي 

 .حریة تحویل أرباح المشروع االستثماري  - 
 حریة االستثمار في أي مشروع استثماري إال بعض األنشطة المتعلقة بالدولة  - 
 . ضمان التعویض في حالة التأمیم أو نزع الملكیة  - 

القوانین التي صدرت بعد توقیع اتفاقیة الشراكة االوروجزائریة جاءت مؤكدة للقوانین السابقة و لم تحدث  أما
من  % 51تغیرات كبیرة ، فبالرغم من مطالبة المستثمرین األجانب تغییر نسبة ملكیة المستثمر المحلي لـ 

   تقم الجزائر بتعدیل هذا القانون فقط ، لم % 49المشروع االستثماري و المستثمر األجنبي له الحق في 
                                                           

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، 2000/2010: ل على جذب االستثمار األجنبي المباشر حالة الجزائرأثر تحریر حركة رؤوس األموا فاطمة رحال،  1
  . 33، ص2011جامعة محمد خیضر ،بسكرة ،

. 192المرجع نفسه ، ص   2  



80 
 

  االستثمار األجنبي المباشر في ظل الشراكة االوروجزائریة                                     لث الفصل الثا
  

لحمایة اقتصادها من الضغوط التي یمارسها المستثمر األجنبي على الحكومة و كذا حمایة مكانة مؤسساتها 
  . المحلیة في السوق 

من خالل ما سبق یتضح أن الشراكة األورو جزائریة لم تساهم في تحسین المنظومة القانونیة الخاصة باالستثمار 
  . األجنبي المباشر في الجزائر 

  المناخ االستثماري في الجزائر: الفرع الثاني

لتي تؤثر بصورة یعرف مناخ االستثمار بأنه مجمل األوضاع السیاسیة، االقتصادیة، االجتماعیة،القانونیة،ا
  1.مباشرة أو غیر مباشرة على أداء المشاریع االستثماریة في بلد معین

لذلك یتضح أن جلب االستثمار األجنبي المباشر یعتمد بدرجة كبیرة على ما یتوفر في البلد المضیف من 
توجیه استقرار سیاسي و امني و استقرار اقتصادي و قوانین منظمة تعطي الثقة للمستثمر و تقنعه ب

  .استثماراته إلى بلد دون آخر

  :المناخ السیاسي و األمني: أوال

ترتبط الجزائر على الصعید الخارجي بعالقات وثیقة مع مختلف الدول العالم، و بالكثیر من التجمعات اإلقلیمیة 
في و الدولیة، أما على الصعید الداخلي فقد مرت الجزائر بفترات عصیبة على الساحة األمنیة خصوصا 

بدایة التسعینات، مما أدى إلى نقص التمویل الخارجي و نفور المستثمرین األجانب من االستثمار فیها، كما 
أن اإلعالم األجنبي یعطي نظرة سیئة عن الوضع األمني بالجزائر، إال أنه و بعد انتخاب الرئیس عبد 

و األمن و االستقرار یعود للبالد خاصة  ، بدأ الهدوء1998العزیز بوتفلیقة لرئاسة الجمهوریة الجزائریة سنة 
، و إعادة انتخاب الرئیس عبد العزیز 1999مع موافقة األغلبیة الساحقة على قانون الوئام المدني عام 

  2.بوتفلیقة لعهدة ثانیة، و قد ولد هذا االستقرار تحسنا كبیرا في المناخ السیاسي و األمني للبالد

ادي عالم جذب لالستثمار األجنبي المباشر لذلك سنتعرف على المناخ یعتبر االستقرار و النمو االقتص  
  3:االقتصادي في الجزائر ذلك بدراسة ما یلي

ألف كلم و هي األهم من نوعها في منطقة  120تتوفر الجزائر على شبكة طرقیة طولها  :خدمات الطرق. 1
  كلم و  2000الذي سیغطي مسافة المغرب العربي، و یتم حالیا تنفیذ مشروع الطریق السیار شرق غرب 

                                                           
  .120: سعاد سالكي، مرجع سابق، ص 1
 .63: المرجع السابق، ص 2
 .64،66: إیمان مودع، مرجع سابق، ص،ص  3
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 200كلم و تضم أكثر من  45000الذي ستنتهي أشغاله قریبا، كما تمتد شبكة السكك الحدیدیة على مسافة 
  .محطة تجاریة عملیة

مطارا دولیا و التي من بینها مطار  13مطارا، منها  35یوجد بالجزائر  :المطارات و الموانئ خدمات. 2  
مالیین مسافر سنویا و هو مجهز بأحدث التقنیات أما  6الجزائر الجدید الذي یملك طاقة استیعاب قدرها 

  .نواع السلعمیناءا رئیسیا  یمكنها استقبال كل أ 16في الواجهة البحریة، تتوفر الجزائر على  

شهد قطاع االتصاالت السلكیة خصوصا منذ مطلع األلفیة الثالثة تحوالت معتبرة، حیث  :االتصاالت. 3  
تشكل الجزائر في هذا القطاع أكبر سوق في المنطقة المتوسطیة، إذ بلغ عدد خطوط الهواتف النقالة أكثر 

ملیون خط، أما عن تطبیقات تكنولوجیا  7ملیون خط، في حین بلغ عدد الخطوط الهاتفیة الثابتة  22من 
اإلعالم اآللي و االنترنت فهي تنمو نموا سریعا و المیل الستخدامها أصبح ظاهرة حقیقیة في المجتمع 

  .الجزائري

تركز االستثمارات األجنبیة عادة في توجهها إلى بلد معین على تلبیة  :حجم السوق و احتماالت النمو. 4  
المحلي، و تكون فرص االستثمار جیدة كلما كان حجم السوق المحلي كبیرا، حیث االستهالك في السوق 

یؤدي كبر حجم السوق إلى نشوة و فوران الحجم، كما انه كلما كبر حجم السوق فإن ذلك عادة ما یؤدي 
  .إلى زیادة في معدل نموه

ر تقریر أصدره الدیوان و بالنظر إلى عدد سكان الجزائر یعد حجم السوق المحلي كبیرا، حیث أفاد آخ  
ملیون نسمة مشیرا إلى أن هذا العدد سیشهد ارتفاعا  7.35الوطني لإلحصاءات أن عدد السكان قد بلغ 

بسبب ارتفاع المستوى المعیشي و تحسن الخدمات الصحیة مما یجعل االستهالك المحلي كبیرا و محفز 
الذي تتمتع به الجزائر و الذي یربط بین قارتي كما أن الموقع االستراتیجي . الستقطاب االستثمار األجنبي

إفریقیا و أوروبا و یتوسط دول المغرب العربي یمكنها من النفاذ ألسواق دول كثیرة و آهلة بالسكان كفرنسا، 
ألمانیا، بلجیكا، تونس، لیبیا و المغرب، فقرب الجزائر من هذه األسواق الواعدة یقلل من تكالیف اإلنتاج و 

  .ا یمثل تعزیز لحجم السوق المحليالنقل و هو م

تعتمد حركة االستثمارات األجنبیة المباشرة بدرجة كبیرة على وضعیة مؤشرات  :مؤشرات االقتصاد الكلي. 5  
االقتصاد الكلي للدولة المضیفة، و التي من بینها معدل التضخم، نسبة البطالة، حجم الناتج المحلي 

دفوعات، و علیه سوف یتم عرض تغیرات مؤشرات االقتصاد اإلجمالي، سعر الصرف و وضع میزان الم
  :من خالل الجدول التالي) 2013- 2002(الكلي في الجزائر خالل الفترة 
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  بالجزائر 2002/2013تغیرات االقتصاد الكلي خالل الفترة ) 03: (جدول رقم

     

، جوان 2009، مارس 2007سبتمبر (من إعداد الطالبة بناءا على التقاریر الثالثیة لبنك الجزائر : المصدر
  .، المعهد الوطني لإلحصاء) 2014، مارس  2013، مارس2012

  

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  المؤشر

  2.53  1.46  3.56  2.58  1.42  4.23  %التضخم

  852.8  7563.6  6150.4  5247.5  4522.8  4260.8  )ملیار دینار(الناتج الداخلي الخام 

  12.3  15.3  17.7  23.7  25.9  27.3  %معدل البطالة

186853  1445866  )ملیون دینار(احتیاطات الصرف 
2  

663 241  196 17 3  819 17 4  445 57 5  

  5.603  17.191  21.821  23.353  22.642  22.701  )ملیار دوالر(الخارجیة المدیونیة 

  17.73  16.94  9.25  7.47  3.66  6.19  )ملیار دینار(رصید میزان المدفوعات 

  صرف الدینار الجزائري مقابل الدوالر

  

77.26  

  

79.68  77.37  72.06  73.36  72.64  

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  المؤشر

  8.89  4.52  3.91  5.74  4.46  3.51  %التضخم

  -  14480.7  12034.5  10006.7  11077.1  9306.2  )ملیار دینار(الناتج الداخلي الخام 

  -  -  12.3  10.2  11.8  13.8  %معدل البطالة

  -  13932297  12043738  10896098   10 26 469  7 42 960  )ملیون دینار(احتیاطات الصرف 

  3.637  4.405  5.560  -  5.585  5.606  )ملیار دوالر(المدیونیة الخارجیة 

  12.01  20.14  15.58  3.86  36.99  29.55  )ملیار دینار(رصید میزان المدفوعات 

  77.55  72.85  74.40  72.64  64.56  69.36  صرف الدینار الجزائري مقابل الدوالر
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یعتبر استقرار معدالت منخفضة من التضخم عامل جذب لالستثمار األجنبي المباشر، و تشیر  :التضخم .1
إلى أن معدالت التضخم شهدت  03البیانات المتعلقة بالتضخم في الجزائر و الموضحة في الجدول رقم 

 %1.42 یمثل و %2.81بنسبة  2003إذ انخفض معدل التضخم سنة  2002/2013تذبذبا خالل الفترة 
أقل معدل تضخم حققته الجزائر خالل هذه الفترة، و هذا یعود على إتباع سیاسة نقدیة حازمة تهدف إلى 

فتمیزت بارتفاع مستمر في معدالت  2004/2013أما الفترة الممتدة بین . التحكم في معدالت التضخم
د هذا االرتفاع و یعو  %8.86إذ وصل إلى  2013، خاصة سنة 2011و  2006الضخم ما عدا سنتي 

إلى الزیادة الكبیرة نسبیا في أسعار السلع الغذائیة، باإلضافة إلى الزیادة في األجور التي قررتها الحكومة 
  .استجابة لالحتجاجات 2012/2013

  یعد الناتج الداخلي الخام من أهم المؤشرات الدالة على النمو االقتصادي و أداء :الناتج الداخلي الخام .2
تصادیة الكلیة للدولة، فهو یظهر أي القطاعات أكثر تحسنا و ذات نسبة مشاركة عالیة في تكوین السیاسة االق

هذا الناتج الداخلي، كما یمكن من توجیه سیاسة الدولة نحو القطاع المتسبب في حدوث الخلل في النمو 
وضحة في الجدول رقم و تشیر البیانات المتعلقة بحجم الناتج الداخلي الخام في الجزائر الم. االقتصادي

إلى االرتفاع الملحوظ في قیمة الناتج الداخلي الخام بشكل منتظم و مستمر، و یعود هذا االرتفاع إلى  03
ارتفاع الحصة من إنتاج النفط مما ساعد في زیادة إیرادات االقتصاد الوطني من الخارج باإلضافة إلى 

  .االرتفاع المستمر في أسعار النفط

التراجع المستمر للبطالة خالل هذه السنوات، حیث  03نالحظ من خالل الجدول   :لةمعدل البطا. 3  
، و یمكن تبریر هذا التراجع إلى 2011سنة  إلى  2002من سنة  %50تراجعت البطالة إلى من 

اإلصالحات االقتصادیة و االنفتاح الذي شجع االستثمار األجنبي و الوطني في مختلف النشاطات 
الذي أعطى أهمیة كبیرة ) 2005/2009(التجاریة،باإلضافة إلى برنامج الدعم االقتصادي االقتصادیة و 

  .في توفیر مناصب العمل %63.2للقطاع الخاص و الذي یساهم بنسبة 

ما یالحظ من الجدول أن احتیاطات الصرف بدأت في التراكم بعد الصدمة الخارجیة :احتیاطات الصرف .4
، و هي صدمة جاءت في نهایة فترة )1998/1999(الجزائري خالل الفترة التي تعرض لها االقتصاد 
 إعادة جدولة الدیون الخارجیة
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للتقلیص من قابلیة تأثیر میزان المدفوعات و و من هنا تأتي أهمیة تكوین احتیاطات الصرف ) 1994/1998( 
و احتیاطات الصرف في تزاید مستمر، و  2000و مع بدایة عام  1.االقتصاد الجزائري للصدمات الخارجیة

  حیث نالحظ أنه في هذه السنة زادت احتیاطات الصرف. 2010بوتیرة متزایدة في كل السنوات ما عدا سنة 
اد للصدمة الخارجیة الناجمة عن األزمة المالیة الدولیة، و على العموم لكن و بوتیرة ضعیفة على المعت

فاالقتصاد الجزائري الیوم یملك احتیاطي صرف هائل و لذلك نستطیع القول أن الجزائر في مأمن من الصدمات 
  .الخارجیة

انخفاض مستمر نالحظ أن المدیونیة الخارجیة شهدت ) 03(من خالل الجدول رقم  :المدیونیة الخارجیة .5
دوالر أمریكي  28.5، إذ سجلت أسعار البترول تحسن ملحوظا التي بلغت 2002/2013خالل الفترة 

خالل سنة واحدة و هكذا وصل مبلغ الصادرات  %37.19أي ارتفاع بنسبة  2000للبرمیل الواحد سنة 
سبة المدیونیة مقابل ملیار دوالر أمریكي مما أدى إلى انخفاض ن %21.7من المحروقات من المحروقات 

دفع الجزائر لالقتراض بهدف  2002غیر إن عجز میزان المدفوعات سنة  %19.8الصادرات لتصل إلى 
، كما ارتفعت دیونها المتوسطیة و طویلة األجل 2003تغطیة هذا العجز مما أدى إلى ارتفاع دیونها سنة 

انخفاض سعر صرف الدوالر األمریكي ملیار دوالر و ترجع هذه الزیادة إلى  23.35لتبلغ  2004سنة 
مقابل بقیة العمالت الصعبة خاصة مع ظهور الیورو كعملة منافسة له، و استمرت المدیونیة الخارجیة 

و من أهم أسباب هذا  2006ملیار دوالر في مارس  15.5لجزائر في االنخفاض لتصل إلى حوالي 
دوالر أي  73قیمة  2006مارس  05الواحد في االنخفاض ارتفاع أسعار البترول حیث بلغ سعر البرمیل 

ملیار دوالر بفضل صادرات المحروقات التي  60حصول الجزائر على عائدات بالعملة األجنبیة بنحو 
من صادراتها، كما إن الجزائر سددت على دفعة واحدة و بصورة مسبقة باتفاق مع الدول  %98تشكل نحو 

استمر هذا االنخفاض حیث سجلت الجزائر أدنى قیمة  ، و2006ملیار دوالر عام  12.87الدائنة 
  .ملیار دوالر 3.637بـ  2013للمدیونیة الجزائریة سنة 

نالحظ تحقیق فائض في میزان المدفوعات خالل ) 03(من خالل الجدول رقم  :رصید میزان المدفوعات. 6  
فس الفترة ما عدا كما عرف هذا الفائض ارتفاع مستمر بشكل تدریجي خالل ن 2002/2013الفترة 

و یعود انخفاض فائض رصید میزان المدفوعات خالل هذه السنوات  2013و  2010و  2003السنوات 
  لالنخفاض الشدید في 

  

                                                           
، 2009، رسالة ماجستیر،غیر منشورة ، فرع تحلیل اقتصادي، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، إستراتیجیة تسییر احتیاطات في الجزائرمحمد مباني،  1

 .108: ص
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الصادرات نتیجة انخفاض أسعار البترول في األسواق العالمیة باعتبار المحروقات تسیطر على الصادرات 
  .%98و  %96الجزائریة بنسبة تتراوح ما بین 

یعتبر استقرار أسعار الصرف عامل جذب لالستثمار األجنبي المباشر، و انطالقا من  :الصرف سعر. 7  
دینار جزائري خالل الفترة من  64.56و  79.68نالحظ أن سعر الصرف تراوح بین ) 03(الجدول رقم 

للحد من تطور الكتلة  %2، إذ قام البنك المركزي بتخفیض سعر الصرف بحوالي 2013إلى  2002
و  2009و  2008و  2007النقدیة المتداولة في السوق الموازي، ثم شهد تحسین ملحوظ خالل السنوات 

كما أن تفاقم األزمة  2007الذي یعود إلى تحسین الوضعیة المالیة و انخفاض المدیونیة الخارجیة سنة 
أدى إلى انخفاض الطلب على النفط فارتفعت انعكس سلبا على الدول المستوردة للنفط و الذي  2009سنة 

كما حقق میزان  %30أسعار النفط في األسواق العالمیة مما انعكس على إیرادات الجزائر بالزیادة بنسبة 
عرفت تذبذبا في األسعار الصرف ففي  2010/2013ملیار دوالر، أما الفترة  37المدفوعات فائض قدر بـ 

ت تذبذبا مما أدى إلى تدخل بنك الجزائر في األسواق البنكیة للحفاظ عرفت أسعار أهم العمال 2012سنة 
على معدل صرف الدینار في مستواه الفعلي حسب تصریحات محافظ بنك الجزائر إذ ارتفعت قیمة الدینار 

  .بالنسبة للدوالر %2.1بـ 

ة الشراكة األورو أي بعد توقیع اتفاقی 2003/2013بالتالي شهدت الجزائر تحسنا ملحوظا خالل الفترة   
ارتفاع قیمة الناتج المحلي اإلجمالي، تزاید (جزائریة، و یظهر ذلك من خالل مؤشرات االقتصاد الكلي 

لذلك یتضح أن الشراكة ...) احتیاطات الصرف انخفاض المدیونیة الخارجیة، تناقص معدالت البطالة،
سعى نحو التحسین المستمر في المناخ  األورو جزائریة ساهمت و لو بشكل غیر مباشر في جعل الجزائر ت

االستثماري باعتبار أن هذا التحسن تم بعد التوقیع على اتفاقیة الشراكة األورو جزائریة، لكن ال نستطیع 
  .الجزم بأن هذا التحسن تعتبر نتیجة مباشرة للشراكة األورو جزائریة
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 ضمانات و حوافز حمایة االستثمار األجنبي في الجزائر: المطلب الثاني

  

  ضمانات االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر  :األولالفرع 

المشاركة في بناء و أكدت الحكومة الجزائریة على عزمها لتشجیع االستثمارات و حمایتها لتمكنها من   
تطویر االقتصاد الوطني، و هذا من خالل الضمانات الممنوحة المذكورة و المنصوص علیها قانونیا كما 

  1:یلي

المصادقة على اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة باالستثمار بین الدول و رعایا الدول األخرى و ذلك في  -1
 .1995 أكتوبر 30المؤرخ في  95/394المرسوم الرئاسي 

المصادقة على االتفاقیة المتضمنة ألحداث الوكالة الدولیة لضمان االستثمار و ذلك في المرسوم الرئاسي  -2
  1995اكتوبر 30المؤرخ في  95/345

 98/334المصادقة على انضمام الجزائر إلى الشراكة العربیة لالستثمارات و ذلك في المرسوم الرئاسي -3
 .1998أكتوبر  26الصادر في 

ادقة على االتفاقیة الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربیة في الدول العربیة، مرسوم رئاسي رقم المص -4
 .1995أكتوبر  07المؤرخ في  95/306

المصادقة على االتفاقیة الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربیة بین الدول اتحاد المغرب العربي في  -5
 .1990توبر أك 07المؤرخ في  90/420المرسوم الرئاسي 

المؤرخ  95/1993الترخیص للشریك األجنبي بتحویل مبلغ أصل استثماراته و أرباحه في المرسوم التنفیذي  -6
 1995مارس  25في 

التوصیة بدعم كافة المستثمرین و إزالة العوائق التي تحول دون تدفق االستثمار و ذلك بإنشاء الشباك  -7
 1997أوت  24الصادرین في  97/319و  97/320الوحید في المرسومین التنفیذیین  

إصدار العدید من القوانین و المراسیم الخاصة باالستثمار الوطني و األجنبي مثل المرسوم التشریعي  -8
 9/319/320/321المتعلق بترقیة االستثمار و المرسوم التنفیذي  1993أكتوبر  05الصادر  93/112

تنظیم سیر الوكالة الوطنیة لترقیة و دعم االستثمار و المتعلقة بصالحیات و  1997أوت  24الصادر في 
 .و تكفل الدولة بنفقات المنشئات القاعدیة المرتبطة بانجاز االستثمارات

                                                           
جامعة بسكرة ، غیر ، رسالة ماجستیر تخصص نقود و تمویل سیاسة تحویل الدیون إلى استثمارات أجنبیة و أثرها على االقتصاد الوطنيأسماء حدانة،   1

  103: ص 2006منشورة، 
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حمایتها و معاقبة كل من یعیقها في كافة األنشطة بما في ذلك الخدمات  تنظیم المنافسة الحرة و ترقیتها و -9
 .و المتعلق بالمنافسة 1995جانفي  25المؤرخ في  65/06و ذلك بواسطة مجلس المنافسة في األمر رقم 

  .صادقت على االتفاقیة الدولیة لتسویة المنازعات - 10
االستثمارات و تشجیعها مع مجموعة من الدول  إضافة إلى توقیع العدید من االتفاقیات الثنائیة لحمایة - 11

كالوالیات المتحدة األمریكیة و االتحاد االقتصادي البلجیكي  اللوكسومبورغي، ایطالیا، فرنسا، رومانیا و 
 :اسبانیا و غیرها من الدول التي سنوضحها في الجدول التالي
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  2006االتفاقات الثنائیة المتعلقة باالستثمار إلى غایة ) 04(جدول رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  148: یحیى سعیدي، مرجع سابق، ص: المصدر

  

  التاریخ  الدولة 
  1991  لوكسمبورغ/بلجیكا
  1991  ایطالیا
  1993/1994  فرنسا

  1994  رومانیا
  1995  اسبانیا
  1996  الفیتنام
  1997  األردن
  1997  قطر
  1998  مالي
  1998  مصر
  1998/2002  بلغاریا
     998 1  تركیا
  1998  سوریا

  1999  الدنمارك
  1999  كوبا

  2000  ألمانیا
  2000  النیجر
  2000  الیونان
  2000  التشیك
  2001  الیمن

  2001  الموزمبیق

  التاریخ  الدولة 
  2001  مالیزیا

  2001  األرجنتین
  2001  جنوب إفریقیا

  2001  كوریا
  2002  الصین

  2002  اندونیسیا
  2002  اإلمارات العربیة المتحدة

  2002  سلطنة عمان
  2003  نیجیریا
  2003  البحرین
  2003    أثیوبیا

  2003  الكویت
  2003  لیبیا

  2003  السودان
  2004  النمسا
  2004  السوید
  2005  سویسرا

  2005  إیران
  2005  البرتغال
  2006  روسیا
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  2006االتفاقات المتعلقة بمنع االزدواج الضریبي إلى غایة ) 05(جدول رقم 

  تاریخ التوقیع  الدولة     تاریخ التوقیع  الدولة

  1999  الفیتنام  1981  المملكة المتحدة

  2000  البحرین  1982  فرنسا

  2000  األردن  1985  تونس

  2000  سلطنة عمان  1988  لیبیا

  2000  بولندا  1990  المغرب

  2002  أثیوبیا  1991  بلجیكا

  2002  لبنان  1991  ایطالیا

  2002/2005  اسبانیا  1994  رومانیا

  2002  الیمن  1994  تركیا

  2004  أوكرانیا  1997  سوریا

  2005  البرتغال  1998  بلغاریا

  2006  روسیا  1999  كندا

  191: یحیى سعیدي، مرجع سابق، ص: المصدر

االتفاق على تخفیض التعریفة الجمركیة بین الجزائر و االتحاد األوروبي  في إطار الشراكة األورو  -1
جزائریة و ذلك على السلع الصناعیة و كذا المنتجات الزراعیة و منتجات الصید البحري و المنتجات 

 الزراعیة المحولة
لكن الجزائر قررت اللجوء إلى الرخصة التي یتیحها التفاق لمواجهة أجندة التفكیك التعریفي إذ طلبت  -2

عریفة الجمركیة المتضمنة في اتفاق الشراكة الجزائر رسمیا من االتحاد األوروبي مراجعة أجندة تفكیك الت
 2.5، و هذا لما تعرضت له الجزائر من خسارة في هذا المجال و التي وصلت إلى 2005المطبق منذ 
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و  2010ملیار دوالر بین  8.5و قد تصل حسب التوقعات إلى . 2009 و 2005ملیار دوالر بین 
2017.1  

صنفین من المزایا أدرجها  2001لسنة  01/03كما منح المشرع الجزائري في قانون تطویر االستثمار  -3
النظام العام و النظام الخاص، ذلك انه إلى جانب استفادة المستثمر من الحوافز : ضمن النظامین

لجمركیة المنصوص علیها في إطار النظام فإنه یستفید في إطار النظام الخاص من مزایا و الجبائیة و ا
إعفاءات خاصة ال سیما عندما یستعمل تكنولوجیا خاصة من شانها المحافظة على البیئة و حمایة 

 .الموارد الطبیعیة و المساعدة على تحقیق تنمیة شاملة
  ي المباشرحوافز االستثمار األجنب: الفرع الثاني  

   :یليتعددت حوافز االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر ونذكر منها ما 
یقوم هذا النظام على منح امتیازات على أساس السیاسة الوطنیة لالستثمارات  و : النظام العام للحوافز -1

النجاز المشروع و  تهیئة اإلقلیم و تقتصر المزایا الممنوحة للمستثمرین في هذا النظام على المراحل األولى
  2:بدایة تشغیله و تستفید االستثمارات من

  تطبیق النسبة المنخفضة في مجال الحقوق الجمركیة في ما یخص التجهیزات المستوردة و التي تدخل
 .مباشرة في انجاز المشروع

  انجاز اإلعفاء من الضریبة على القیمة المضافة في ما یخص السلع و الخدمات التي تدخل مباشرة في
 .االستثمار

 اإلعفاء من رسم نقل الملكیة في ما یخص كل المقتنیات العقاریة التي تمت في إطار االستثمار. 
یتم منح االمتیازات في النظام االستثنائي على أساس مرحلتین و هي مرحلة بدأ : النظام االستثنائي للحوافز -2

  3:كما هو موضح في ما یلياالنجاز الستثمار و مرحلة االنطالق في االستغالل و هذا 

  : تستفید االستثمارات المعنیة من: مرحلة بدأ االنجاز لالستثمار. 1.2

 اإلعفاء من دفع حقوق الملكیة یعوض في ما یخص كل المقتنیات التي تتم في إطار االستثمار 
  أس في ما یخص العقود التأسیسیة و الزیادات في ر  %0.2تطبیق حق ثابت في مجال التسجیل بنسبة

 .المال

                                                           
على الموقع  2010جویلیة  17، جریدة الخبر األوسط، الجزائر تطالب االتحاد األوروبي بمراجعة أجندة  تفكیك التعریفة الجمركیةبوعالم غمراسة،   1

www.awsat.com 21 /04/2014 19:20على الساعة  
 81: مة قویدري، مرجع سابق، صكری  2
  3: عزوز بن علي، مداني أحمد، مرجع سابق ص  3
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  اإلعفاء من الضریبة على القیمة المضافة في ما یخص السلع و الخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز

المحلیة و ذلك عندما تكون هذه السلع و الخدمات االستثمار سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق 
 الموجهة النجاز عملیات تخضع للضریبة على القیمة المضافة

  تطبیق النسبة المنخفضة في مجال التعریفة الجمركیة في ما یخص السلع المستوردة و التي تدخل مباشرة
 .في انجاز المشروع

  :االستغالل تمنح المزایا التالیة بعد معاینة انطالق: مرحلة انتقال االستغالل. 2.2

  سنوات من النشاط الفعلي من الضریبة على األرباح الشركات و من الضریبة على الدخل  10اإلعفاء لمدة
 .اإلجمالي على األرباح الموزعة، و من الدفع الجزافي و من الرسم على النشاط المهني

  سم العقاري على الملكیات العقاریة التي تدخل في سنوات ابتداء من تاریخ االقتناء من الر  10إعفاء لمدة
 .إطار االستثمار

 منح مزایا إضافیة من شانها أن تحسن أو تسهل االستثمار. 
على الرغم من المجهودات التي تقوم بها الهیئات المكلفة بدعم و ترقیة االستثمار في الجزائر من أجل تحسین 

و التنظیمات و اللوائح التي تهدف إلى جذب االستثمارات بیئة االستثمار و ذلك من خالل سن القوانین 
المحلیة و األجنبیة، إال أن وضع الجزائر في المؤشرات الدولیة و اإلقلیمیة لقیاس جاذبیة مناخ االستثمار 

  .یكشف عن وجود الكثیر من العراقیل و  المعوقات التي تحول دون تدفق االستثمار األجنبي إلیها

إذ تشكل القروض البنكیة المشكلة الكبرى بالنسبة للمستثمرین في : القروض البنكیةمشكلة الوصول إلى  -3
من المستثمرین یقومون بتمویل  %70الجزائر، فتمویل االستثمارات یعاني من بطء شدید، و هذا ما یجعل 

التي یقدمها، فالنظام  البنكي الجزائري ال یزال دون المستوى المطلوب من حیث الخدمات . استثماراتهم ذاتیا
یوما  17و  6فتحصیل صك بنكي لدى نفس البنك و في نفس المدینة یتطلب مدة تتراوح في العادة ما بین 

و تتمثل . یوما عندما یتعلق األمر ببنكین مختلفین و في مدینتین مختلفتین 34و  33و ترتفع إلى ما بین 
  1:القیود التي تعیق تأهیل القطاع البنكي في ما یلي

 كفاءة البنكیة لدى البنكیین في ما یتعلق بالطرق الحدیثة لتسییر القروض و تقییم المخاطرنقص ال. 
 رداءة نظام المعلوماتیة البنكیة و بطئ أنظمة المدفوعات. 
  طول المدة التي تأخذها دراسة ملفات القرض قبل الموافقة على منحها و قد تكون اإلجابة بالرفض في كثیر

 .من الحاالت 
 انات التي تطلبها البنوك لتغطیة قروضهاشدة الضم. 

                                                           
 242: فاطمة رحال، مرجع سابق ص  1
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  1:یواجه المستثمر بالجزائر عدة مشاكل إداریة و تنظیمیة نذكر منها: المعوقات اإلداریة و التنظیمیة -4
  تداخل مختلف الصالحیات بین الهیئات المكلفة باالستثمار و عدم الشفافیة و تعدد الجهات الوصیة 
  تعقد و طول اإلجراءات و الوثائق المطلوبة إلنشاء المشروع حیث أن عملیة تأسیس مؤسسة تتطلب المرور

 10ال تتعدى من دخل الفرد مقارنة بتونس و التي  %21.5یوما و تكلف  24إجراء یستغرق  14بـ 
 .من دخل الفرد %9.3یوما و ال تكلف سوى  11إجراءات تستغرق 

 ضعف البنیة التحتیة و عدم توفر الخدمات األساسیة للمستثمرین في مواقع االستثمار. 
یعتبر الحصول على العقار من بین الشروط المسبقة لتحقیق االستثمار إال أن  :مشكل العقار الصناعي -5

المستثمرین یواجهون مشاكل عدیدة للحصول علیه و التي تتمثل في طول مدة رد الهیئات المكلفة 
بتخصیص العقار الصناعي و نقل اإلجراءات و نقد نفس الملفات أمام هیئات ترقیة االستثمار، هیئات 

ار و مرة أخرى أمام مسیري العقار، تخصیص أراضي بتكالیف باهظة، عدم توافق طبیعة تخصص العق
  2.األراضي الصناعیة المخصصة مع نوع االستثمار

أكدت اإلحصائیات الرسمیة أن القطاع الموازي في الجزائر یسیطر لوحده  :المنافسة الحادة للقطاع الموازي -6
السوق الوطنیة، و هي نسبة مرتفعة جدا تؤكد عدم تحكم من الكتلة النقدیة المتداولة في  %40على 

السلطات االقتصادیة في هذه الظاهرة نتیجة التساهل في معالجة هذا الملف، و بالتالي فإن الخسائر التي 
سببها القطاع الموازي من خالل المنافسة الغیر شرعیة معتبرة جدا، و إن المنتجین الذین یعملون في إطار 

  3.ن من وضع غیر مشجعالقانون یعانو 
یعد الفساد ظاهرة عالمیة و متداخلة الجوانب، حیث أصبح من أسباب انتشار الجریمة و  :مشكلة الفساد -7

تشویه صورة البلد فضال عن كونه أداة لتقلیص حجم و فاعلیة االستثمار، و تصنف الجزائر ضمن أكثر 
و قد أشارت الدراسة التي . بلدا أفریقیا 21بین  البلدان اإلفریقیة فسادا حیث جاءت في المرتبة التاسعة من

من رؤساء المؤسسات یدفعون  %34.3أجراها البنك الدولي حول مناخ االستثمار في الجزائر إلى أن 
 4من رقم أعمالهم في شكل رشاوى لتسریع معامالتهم و االستفادة من بعض المزایا و الخدمات، %7حوالي 

األجنبیة الثقة في السوق الجزائریة، و الدلیل على ذلك إلغاء الحكومة عددا و الذي أدى إلى فقدان الشركات 
من المناقصات الدولیة التي أطلقتها في قطاعات عدیدة و هذا لعدم تمكنها من جذب مستثمرین كبار و 

 شركات قادرة على انجاز المشاریع من هذا الحجم ففي قطاع السكك الحدیدیة ألغت الحكومة مشروع بناء 
  

                                                           
 242: المرجع نفسه، ص  1
 124: أسماء حدانة، مرجع سابق، ص  2
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كلم لعدم مشاركة أي شركة في هذه  180خط سكة حدیدیة جدیدة بین تقرت و حاسي مسعود على طول 
 التي أطلقتها سونلغاز المتعلقة بانجازالمناقصة رغم أن قیمة المشروع مالییر الدوالرات كما أن المناقصة 

      و تم منحه الصفقة بقیمة " الستوم " محطتین لتولید الكهرباء و التي لم یشارك فیها سوى المجمع الفرنسي 
  1.مالییر دوالر 4

حیث لم یعلن عن القائمة األولى عن المؤسسات القابلة للخوصصة إال في جوان  :تأخر مسار الخوصصة -8
إضافة إلى عدم الشفافیة و الوضوح، و التضارب في بعض األحیان بسبب تداخل الصالحیات بین  1998

  2.المجلس الوطني للخوصصة، و المجلس الوطني لمساهمة الدولة، و الشركات القابضة
ستثمار الخاص بشكل عام محلي أو أجنبي أساسا على حركیة السلع و المواد من یعتمد اال :مشكل الموانئ -9

خالل عملیات االستیراد و التصدیر، لذلك یتطلب خضوع الموانئ للمقاییس الدولیة خصوصا في الفترة 
الحالیة، و من بین هذه المقاییس المداومة على عدم التوقف عن العمل، التسلیم في الوقت المحدد 

  . ات، توفیر البنیة التحتیة التي تسهل عمل المیناء، التحكم في إرساء السفنللحاوی

و إذا كانت إحدى عوامل استقطاب االستثمار األجنبي المباشر تتوقف على مدى احترام و توفیر الموانئ 
ثمرین تتعلق للمقاییس الدولیة فإن الموانئ الجزائریة تعمل دون هذه المقاییس حیث وجهت انتقادات من قبل المست

 3.بنظام المداومة في العمل اللیلي الذي یتوقف نهائیا في الموانئ الجزائریة

 4و انخفاض إنتاجیة العامل الجزائري مقارنة بالدول المجاورة: ضعف العنصر البشري المؤهل - 10
و ندرة النشرات حول الفرص االستثماریة، و جمود المواقع الشبكیة : مشكلة الوصول إلى المعلومات - 11

  5.ألغلب الوزارات

قامت الجزائر بتقدیم حوافز و ضمان لحمایة االستثمار األجنبي المباشر تشجیعا لجذب المزید من االستثمارات 
أي قبل توقیع اتفاقیة الشراكة األورو جزائریة، أما بعد توقیع ) 2001- 1955(و التي كانت ما بین 

ما عدا التوقیع على بعض االتفاقیات في ما یخص االتفاقیة فلم تقدم المزید من الحوافز و الضمانات 
باإلضافة إلى التوقیع على بعض االتفاقیات منع ) 2006- 2002(دولة خالل الفترة  16االستثمار مع 

دول خالل نفس الفترة و هذا ما یدل على أن الشراكة األورو جزائریة لم تساهم في  7االزدواج الضریبي مع 
  الضمانات لحمایة االستثمار األجنبي المباشرتقدیم المزید من الحوافز و 

                                                           
 11: ص 2007أوت  28حفیظ صوالیلي، جریدة الخبر الیومي، العدد الخاص بتاریخ   1
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  دراسة تحلیلیة لالستثمار األجنبي المباشر بالجزائر: المبحث الثاني

المباشر من مختلف مناطق العالم و خاصة األوروبیة منها  عملت الجزائر على استقطاب االستثمار األجنبي 
  بعد التوقیع على اتفاقیة الشراكة األورو جزائریة لذلك سنتطرق من خالل هذا المبحث إلى

  تدفق االستثمار األجنبي المباشر من االتحاد األوروبي : المطلب األول  
  تدفق االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر :  المطلب الثاني  

  

  تدفق االستثمار األجنبي المباشر للجزائر من االتحاد األوروبي: المطلب األول

من خالل هذا المطلب سنحاول دراسة تدفق االستثمار األجنبي المباشر من االتحاد األوروبي قبل توقیع االتفاقیة 
ریة و بعدها للتعرف على إذا ما ساهمت الشراكة األورو جزائریة في جذب المزید من الشراكة األورو جزائ

  .االستثمارات األجنبیة أم ال

  تدفق االستثمار األجنبي المباشر من اإلتحاد األوربي قبل توقیع الشراكة األورو جزائریة: الفرع األول 

من  2001- 1998تحاد األوربي خالل الفترة و في ما یلي سنوضح تدفق االستثمار األجنبي المباشر من اإل
  : خالل الجدول التالي
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  1998/2001تدفق االستثمار األجنبي المباشر من االتحاد األوروبي خالل الفترة ): 06(جدول رقم 

  .ملیون دوالر: الوحدة

  المجموع  2001  2000  1999  1998  البلد

  344.001  80.413  49.472  137.460  76.656  فرنسا

  221.045  152.867  35.596  16.373  16.209  اسبانیا

  148.265  34.383  9.262  11.800  92.820  ایطالیا

  132.198  37.791  66.509  7.836  20.062  ألمانیا

  76.687  71.944  1.308  0.623  2.818  هولندا

  32.041  12.384  4.484  0.571  14.648  بلجیكا

  .210: یحیى سعیدي، مرجع سابق، ص: المصدر

أن فرنسا أكثر الدول استثمارا في الجزائر و الذي قدر حجم استثماراتها بـ ) 06(نالحظ من الجدول رقم   
ملیون دوالر و  148.265دوالر ثم إیطالیا بـ ملیون  221.045ملیون دوالر تلیها اسبانیا بـ  344.001

الذي یعود لتوقیع  هذه البلدان لمجموعة من االتفاقیات التعاون و الشراكة مع الجزائر، استثمارات هذه 
و   AGIPاالسبانیتین،  cepsaو  ropsolشركتي  1:الدول خاصة في قطاع المحروقات من خالل

sayrameniv   االیطالیتین، الشركاتschlumberger  وGDF  وtotal  الفرنسیة، باإلضافة إلى بعض
االستثمارات في القطاعات األخرى خارج المحروقات، إذ تتمثل أهم الشركات الفرنسیة المستثمرة بالجزائر 

  :خارج قطاع المحروقات في

 المجال المالي  :Gras, Cardif, Celetem, Natixis, Calyon, Société Générale, BNP 
Paribas, LCH Consultant, Geos, Savoye,  

 مجال السیاحة والنقل :Accor; CMA CGM, Daher  
 مجال خدمات التوزیع :Crrefour 
 مجال االتصاالت :Alcatel telecom, la poste, Sofrecom 

                                                           
 281:عمارة زودة، مرجع سابق ص 1
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 مجال وسائل النقل :Renault, Peugeot, Citroën, Renault trucks 

أما بخصوص االستثمارات األلمانیة فقد تركزت هي األخرى في العدید من المشروعات، كان أهمها المشروعین 
   :التالیین

  دخول شركة)Hinkel(   األلمانیة كأكبر مساهم مع الشركة الوطنیة للمنظفات)ENAD(  
  مجموعة)MESSER (األلمانیة المختصة في الغازات الصناعیة. 

  .بینما االستثمارات الهولندیة و البلجیكیة فتعتبر ضعیفة مقارنة  مع استثمارات البلدان األخرى

  الشراكة األورو جزائریةتدفق االستثمار األجنبي المباشر بعد توقیع :الفرع الثاني

و سنقوم بدراسة تدفق االستثمار األجنبي المباشر من االتحاد األوروبي بعد توقیع اتفاقیة الشراكة األورو   
  :من خالل الجدول التالي 2003/2008جزائریة خالل الفترة 

: الوحدة 2003/2008الفترة  األوروبي خاللتدفق االستثمار األجنبي المباشر من االتحاد ): 07(جدول رقم 
  .ملیون دوالر

  المجموع  2008  2007  2006  2005  2004  2003  البلد

  844.89  294.32  132.41  187.04  129.73  40.05  61.34  اسبانیا

  716.44  132.76  211.82  239.76  60.42  61.70  9.98  فرنسا

  330.28  221.91  99.61  4.11  0.81  3.53  0.31  بلجیكا

  192.8  171.14  5.19  12.97  0.76  1.44  1.32  ایطالیا

  154.17  21.76  69.83  36.44  10.38  9.38  6.38  ألمانیا

  69.47  0.14  36.39  30.00  2.92  0  0.02  قبرص

  16.58  3.05  4.31  7.85  1.37  0  0  الدنمارك

  202فاطمة رحال، مرجع سابق ، ص : المصدر
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  االستثمار االجنبي المباشر في ظل الشراكة االوروجزائریة                                     لث الفصل الثا
  

أن كل من اسبانیا، فرنسا، بلجیكا هي الدول التي تستحوذ على معظم تدفقات ) 07(یوضح الجدول رقم 
 %30االستثمار األجنبي المباشر الموجه نحو الجزائر حیث نسبة اسبانیا من هذه التدفقات بالتقریب هي 

، كما أن مجموع االستثمارات األوروبیة بالجزائر قد عرفت تزاید مستمر خالل %12و بلجیكا  %26فرنسا 
تضاعف مجموع تدفقات  2005و نالحظ انه بدخول اتفاقیة الشراكة حیز التنفیذ سنة  2004/2008الفترة 

ر سنة ملیون دوال 1144.48و تجاوزت  2006االستثمار األجنبي المباشر من االتحاد األوروبي سنة 
، و هذا یدل على أن اتفاقیة الشراكة األورو جزائریة 2004ملیون دوالر سنة  173بعدما كانت  2008

  .انعكست إیجابا على تدفقات االستثمار األوروبیة الواردة للجزائر

بلدا متوسطیا، عن تراجع االستثمارات  11و شملت " انفاست أن ماد " و كشفت دراسة أصدرها برنامج   
، و یرجع السبب في ذلك إلى األزمة المالیة التي ضربت العالم 2009بیة المباشرة في الجزائر سنة األورو 

سنوات من تطبیق اتفاقیة الشراكة مع االتحاد  5في انهیار مفاجئ للبورصات األمریكیة، و بعد أكثر من 
یر في تدفق االستثمارات األوروبي ظهر األثر االیجابي لهذه االتفاقیة و الذي انعكس في شكل ارتفاع كب

  1.األوروبیة إلى الجزائر

بصفة خاصة في قطاع المحروقات  2003/2008و تركزت التدفقات الواردة من االتحاد األوروبي خالل الفترة  
( ، في القطاع المالي         %12، البناء و المواد التشیید %13، الصناعات الغذائیة %31بنسبة 

، و تعتبر بقیة القطاعات %7، المنتجات المصنعة %8الصناعة الكیماویة  ،%11) البنوك و التامین 
، الصناعة الصیدالنیة %5صناعة االلكترونیات و اإلعالم اآللي : غیر جاذبة لالستثمار األوروبي و هي

  2.%9، خدمات الري و النقل و الهندسة 3%

  

  تدفق االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر: المطلب الثاني

لقد اهتمت الجزائر بتحسین المناخ االستثماري، كما قامت بإصدار قوانین و منح و امتیازات خاصة   
للمستثمرین سواء من االتحاد األوروبي أو خارجه و ذلك لجذب المزید من االستثمارات األجنبیة المباشرة 

ى االستثمارات األوروبیة، من أجل تكییف اقتصادیاتها مع التحدیات العالمیة، و هذا ما انعكس إیجابا عل
من خالل هذا المطلب سنحاول التعرف على حجم االستثمار األجنبي المباشر بالجزائر و التوزیع القطاعي 

  .و الجغرافي له

                                                           
 .147: محمد بولعسل، مرجع سابق، ص  1
  .203: فاطمة رحال، مرجع سابق، ص  2
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  المباشر في ظل الشراكة االوروجزائریة  األجنبياالستثمار                                     لث الفصل الثا
  

  .2003/2013تطور حجم االستثمار األجنبي المباشر الوارد للجزائر خالل الفترة ): 08(جدول رقم 

  النسبة   )ملیون دینار( المبلغ   النسبة   عدد المشاریع   السنة 

2003  523  1.10  104804  1.51  

2004  1882  3.95  403758  5.82  

2005  903  1.90  240847  3.47  

2006  873  1.83  206731  2.98  

2007  2226  4.68  509350  5.35  

2008  4556  9.57  655670  9.46  

2009  7133  14.99  1773545  25.58  

2010  8024  16.86  469205  6.77  

2011  6759  14.20  401348  5.79  

2012  6999  14.71  1352811  19.51  

2013  7715  16.21  815545  11.76  

  . 249مرجع سابق ، ص : فاطمة رحال : المصدر 

  

  

  

  

  

  



  المباشر في ظل الشراكة االوروجزائریة 

- 2003( حجم االستثمار األجنبي المباشر من حیث عدد مشاریع و مبالغها خالل الفترة

 ) ملیون دینار( عدد المشاریع                                         المبلغ 

  

أن حجم تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوارد للجزائر قد 
بارتفاع ملحوظ في حجم  2013- 2003

االستثمار األجنبي المباشر، حیث شهدت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة على الجزائر زیادة بـ 
سجلت ، في حین 2003مقارنة بـ 2004

ملیون  162911مشروع بمقدار  979تراجعت بـ 
ملیون ، أما خالل الفترة  34116مشروع بمقدار 

اشر و بنسب فشهدت زیادات متتالیة في عدد مشاریع االستثمار األجنبي المب
و التي سجلت قیمة قدرها  2009على التوالي، إذ ارتفاعا سنة 

ملیون دینار و بذلك تصل إلى رقم قیاسي من حیث االرتفاع، و التي لم تحققه الجزائر خالل 
  العقاري بدرجة ملحوظة  ،  و یرجع بصفة أساسیة النتعاش القطاع
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المباشر في ظل الشراكة االوروجزائریة  األجنبياالستثمار                                    

حجم االستثمار األجنبي المباشر من حیث عدد مشاریع و مبالغها خالل الفترة

عدد المشاریع                                         المبلغ 

  ).08(من إعداد الطالبة بناء على معطیات الجدول رقم 

أن حجم تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوارد للجزائر قد ) 01(و الشكل رقم ) 08(نالحظ من الجدول رقم 
2003تدریجیا عبر السنوات فقد تمیزت الفترة الممتدة بین 

االستثمار األجنبي المباشر، حیث شهدت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة على الجزائر زیادة بـ 
2004ملیون دینار في سنة  298954مشروعا و المقدرة بـ

تراجعت بـ  2005ففي سنة  2006و  2005تراجعا خالل سنتي 
مشروع بمقدار  30تقلص االنخفاض إلى  2006دینار و في سنة       

فشهدت زیادات متتالیة في عدد مشاریع االستثمار األجنبي المب 2010و   
على التوالي، إذ ارتفاعا سنة  16.86%،14.99%،  %

ملیون دینار و بذلك تصل إلى رقم قیاسي من حیث االرتفاع، و التي لم تحققه الجزائر خالل 
،  و یرجع بصفة أساسیة النتعاش القطاع)2013-2003(طیلة الفترة المدروسة 
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          لث الفصل الثا
  

حجم االستثمار األجنبي المباشر من حیث عدد مشاریع و مبالغها خالل الفترة): 01(شكل رقم 
2013(  

عدد المشاریع                                         المبلغ                

من إعداد الطالبة بناء على معطیات الجدول رقم : المصدر

نالحظ من الجدول رقم 
تدریجیا عبر السنوات فقد تمیزت الفترة الممتدة بین  تطور

االستثمار األجنبي المباشر، حیث شهدت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة على الجزائر زیادة بـ 
مشروعا و المقدرة بـ 1359

تراجعا خالل سنتي 
دینار و في سنة       

و    2007الممتدة 
 %4.68متزایدة 

ملیون دینار و بذلك تصل إلى رقم قیاسي من حیث االرتفاع، و التي لم تحققه الجزائر خالل  1735445
طیلة الفترة المدروسة 
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  المباشر في ظل الشراكة االوروجزائریة  األجنبياالستثمار                                     لث الفصل الثا
  

مرة مقارنة بقیمة تدفقات القطاع الصناعي بما  20بـ 2008حیث تزایدت التدفقات التي أجتذبها القطاع لعام     
، و قد احتلت الجزائر  المرتبة الثالثة في الدول العربیة سنة 2007تدفقاته لعام یزید عن أربعة أمثال 

بعد كل من السعودیة و اإلمارات ، بالرغم من أن العالم مر خالل هذه الفترة بأزمة مالیة واقتصادیة  2008
انهارت أسعار ، كما %40حادتین تراجعت خاللهما حجم االستثمارات األجنبیة المباشرة في العالم بنسبة 

، مما أدى 2009دوالر للبرمیل في  50إلى أقل من  2008دوالر للبرمیل في جویلیة  147البترول من 
بالجزائر إلى اتخاذ إجراءات اقتصادیة تحفظیة أثارت الكثیر من الجدل، اعتبرها البعض أنها كانت سببا في 

ضافة إلى األزمة المالیة التي تعاني منها ، باإل2010تراجع حجم االستثمارات األجنبیة إلى الجزائر سنة 
إحدى أكبر الشركات البترولیة المستمرة في قطاع المحروقات بالجزائر، فهذا  "بریت بترو لیوم"شركة 

االنخفاض الذي عرفته االستثمارات األجنبیة المباشرة في الجزائر لم یستمر طویال إذ ارتفع عدد المشاریع 
 1352811مشروعا على التوالي بمقدار  7715و 6999إلى  2013و  2012االستثماریة خالل سنتي  

  .ملیون دینار على التوالي و الذي لتحسن الظروف االقتصادیة في الجزائر 815545ملیون دینار و 
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  االستثمار األجنبي المباشر في ظل الشراكة االوروجزائریة                                     لث الفصل الثا

  

  التوزیع الجغرافي و القطاعي األجنبي المباشر في الجزائر: المطلب الثالث

  

  التوزیع الجغرافي لالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر : الفرع األول

- 2002األقالیم استثمارا في الجزائر خالل الفترة تتنوع الدول التي تستثمر في الجزائر لذلك سنحاول معرفة أكثر 
  :و التي یوضحها الجدول التالي20012

  التوزیع الجغرافي لالستثمار األجنبي المباشر): 09(جدول رقم 

  19:30، على الساعة  2014/ ماي /  www.andi.dz ،19 : المصدر 

  

  

  

  )ملیون دینار(المبلغ  عد المشاریع  األقالیم

  36450  228  أوربا

  323298  185  فیما بینها اإلتحاد األوربي

  493406  27  آسیا

  59504  9  األمریكتین

  1181166  153  الدول العربیة

  4510  1  إفریقیا

  2974  1  استرالیا

  2106062  419  المجموع

http://www.andi.dz/


  المباشر في ظل الشراكة االوروجزائریة 

التوزیع الجغرافي لالستثمار األجنبي المباشر من حیث عدد المشاریع و مبالغها خالل الفترة 
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المباشر في ظل الشراكة االوروجزائریة  األجنبياالستثمار                                    

التوزیع الجغرافي لالستثمار األجنبي المباشر من حیث عدد المشاریع و مبالغها خالل الفترة 
2013  (  

  

  )09(من إعداد الطالبة بناء على معطیات الجدول 

االتحاد 
االوروبي

اسیا  االمریكیتین  الدول العربیة  افریقیا 

323298
493406

59504

1181166

4510

االتحاد 
االوروبي

اسیا  االمریكتین  الدول العربیة  افریقیا 

185

27 9

153

1

Série 1

 

          لث الفصل الثا
  

التوزیع الجغرافي لالستثمار األجنبي المباشر من حیث عدد المشاریع و مبالغها خالل الفترة ): 02( شكل رقم 
)2003 – 2013

  عدد المشاریع 

  )ملیون دینار( المبلغ 

من إعداد الطالبة بناء على معطیات الجدول : المصدر 

استرالیا 

0

استرالیا 

1
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  المباشر في ظل الشراكة االوروجزائریة  األجنبياالستثمار                                     لث الفصل الثا
  

یتضح أن اإلتحاد األوربي یحتل المرتبة األولى بالنسبة استثمارات )  (02و الشكل رقم)09(من الجدول رقم 
ملیون دینار ثم تلیها الدول العربیة روعا  323298مشروعا ما قیمته  185األجنبیة المباشرة في الجزائر بـ 

  .ملیون، دینار، و یبقى حضور دول أفریقیا و أمریكا و أسترالیا ضعیفا في الجزائر  493406بقیمة 

  التوزیع القطاعي لالستثمار األجنبي في الجزائر : الفرع الثاني

ئر على أكثر القطاعات ثمارا خالل الفترة من خالل التوزیع القطاعي لالستثمار األجنبي المباشر في الجزا  
3200-2013 .  

من إجمالي صادرات  %95تشكل المحروقات أكثر من نسبة :االستثمار في قطاع المحروقات : أوال 
 99بالغاز الطبیعي، فقد تم التصریح بـ  1967الجزائر، حیث تعد الجزائر الممول العالمي الثاني سنة 

ملیار  472163بقیمة ) 2007- 1991(استثماري أجنبي لدى الوكالة الوطنیة لتطویر استثمار خالل الفترة 
في هذا القطاع نظرا لقیام الدولة بإصدار قوانین  دینار جزائري، و یتوقع أن یرتفع عدد المشاریع األجنبیة

للقطاع سمح للمؤسسات األجنبیة بمزید من الحریة في ) سوناطراك(خاصة تلغي احتكار المؤسسة الحكومیة 
ممارسة نشاطها و تم إبرام عدد من العقود بین شركة سوناطراك و عدد الشركات البترولیة العالمیة  منها 

ملیار دوالر  2.5قیمته  باستثمار 2003خالل عام  BP- AMOCOجموعة  إمضاء عقد شراكة مع م
و ذلك لغرض إنتاج الغاز الطبیعي و العمل على اكتشاف احتیاطات  %35حیث تمتلك شركة سوناطراك 

  .1جدیدة بمنظمة عین صالح بالجنوب الجزائري
  االستثمار خارج قطاع المحروقات : ثانیا

فإن االستثمارات األجنبیة المباشرة خارج المحروقات توزع )  ANDI(االستثمار حسب الوكالة الوطنیة لتطویر 
 :على النحو التالي

 

 

 

 

 

                                                           
 .130رفیق نزاري، مرجع سابق،ص   1
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  المباشر في ظل الشراكة االوروجزائریة  األجنبياالستثمار                                     لث الفصل الثا
  

توزیع االستثمارات األجنبیة المباشرة المصرح بها حسب القطاعات االقتصادیة خالل الفترة ) 10(جدول رقم 
2013-2003  

  النسبة  )ملیون دینار(المبلغ  النسبة  عدد المشاریع  قطاعات النشاط 

  0.82  56539  1.29  612  الزراعة 

  15.24  1057006  19.08  9081  البناء، األشغال العامة و الري

  42.70  2960683  11.37  5413  الصناعة 

  0.98  68040  1.15  545  الصحة 

  9.46  655594  56.14  26718  النقل 

  11.28  781962  0.86  409  السیاحة 

  13.97  968431  10.10  4809  الخدمات

  0.54  374842  0.00  2  التجارة 

  5.02  347842  0.01  4  االتصاالت السلكیة و الالسلكیة 

  100  6933611  100  4593  المجموع

     .  20:30على الساعة ،  2014/ ماي /  www.andi.dz  ،19 : المصدر 

  

  

  

  

  

  

http://www.andi.dz/


  المباشر في ظل الشراكة االوروجزائریة 

التوزیع القطاعي لالستثمارات المصرح بها من حیث المشاریع و مبالغها خالل الفترة 
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المباشر في ظل الشراكة االوروجزائریة  األجنبياالستثمار                                    

التوزیع القطاعي لالستثمارات المصرح بها من حیث المشاریع و مبالغها خالل الفترة 
2013  (  

  

  )10(من إعداد الطالبة بناء على معطیات الجدول 

1057006

2960683

68040
655594 781962 968431

374842

Série 1

9081
5413

545

26718

409
4809

Série 1

 

          لث الفصل الثا
  

التوزیع القطاعي لالستثمارات المصرح بها من حیث المشاریع و مبالغها خالل الفترة ): 03( شكل رقم 
)2003 – 2013

  عدد المشاریع 

  )ملیون دینار( المبلغ 

من إعداد الطالبة بناء على معطیات الجدول : المصدر 

374842 374842

2 4
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  المباشر في ظل الشراكة االوروجزائریة  األجنبياالستثمار                                     لث الفصل الثا
  

یتوزع االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر من عدد قطاعات االقتصاد الوطني، حیث یحتل كل من قطاع 
النقل و البناء ، األشغال العامة و الري و الصناعة الصادرة في استقطاب رؤوس األموال األجنبیة ، سواء 

على  %11.37، %19.08،%19.08، %56.14المسجلة و التي بلغت نسبتها من حیث عدد المشاریع 
التوالي، أما من حیث المبالغ المالیة المقررة فنجد الصناعة و البناء، األشغال العامة و الري و الخدمات 

 .هي القطاعات التي تستقطب أكبر االستثمارات
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  المباشر في ظل الشراكة االوروجزائریة  األجنبياالستثمار                                     لث الفصل الثا
  

  : خالصة الفصل 

یمكن أن نستخلص من دراستنا في هذا الفصل أن الجزائر قد بذلت جهود معتبرة لجذب االستثمار األجنبي 
ل تحقیق االستقرار السیاسي و المباشر، حیث عملت على تهیئة المناخ االستثماري المالئم و ذلك من خال

االقتصادي إلى حد كبیر و الذي ظهرت نتائجه بصورة خاصة بعد توقیع اتفاقیة الشراكة االوروجزائریة ، و 
إصدار عدة تشریعات و قوانین تتیح حریة االستثمار للمستثمرین األجانب ، كما قدمت عدة امتیازات و 

ت دولیة وقعت علیها الجزائر لتعزیز ثقة المستثمرین األجانب ضمانات تجسدت في مراسیم رئاسیة و اتفاقیا
  . و إقناعهم بتوجیه استثماراتهم إلیها 

إن تدفق االستثمار األجنبي المباشر من االتحاد األوروبي انعكس إیجابا بعد اتفاقیة الشراكة االوروجزائریة ، 
غیر األوروبیة و التي توجهت إلى عدة باإلضافة إلى تزاید االستثمارات األجنبیة المباشرة من الدول 

 . قطاعات أهمها قطاع المحروقات و قطاع الصناعة 
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  ــةامـــــة عــمـاتـــخ                              

  

االستثمار األجنبي المباشر هو ذلك االستثمار الذي یقوم به المستثمر خارج الدولة التي یقیم فیها و الذي یمكنه 
من التأثیر في إدارة المؤسسة حسب الحصة التي یمتلكها من رأس مال هذه المؤسسة ، فهو لیس مجرد تدفق 

ة و منتجات حدیثة و مهارات إداریة و تنظیمیة و لرأس المال األجنبي فقط ، و لكنه أیضا تقنیات إنتاجیة متقدم
حیث یساهم االستثمار األجنبي المباشر بتدریب و . خبرات فنیة و تكنولوجیا عالیة تفتقر إلیها الدول النامیة 

تأهیل العاملین المحلین من خالل الدورات التدریبیة و التكوینیة التي یقوم بها المستثمر األجنبي لفائدة العمال 
حلین حتى یتمكنوا من استخدام التكنولوجیا المتقدمة التي یجلبها ، و هو یساهم أیضا في التخفیف من حدة الم

و نظرا ألهمیته قدمت العدید من النظریات شرحا ألسباب هذه الظاهرة . البطالة و هذت ما زاد من تعاظم دوره 
مل على تحسین المناخ االستثماري كما ، لذلك سعت الجزائر لجذب هذا النوع من االستثمارات و ذلك بالع

و قانون تطویر  1993أصدرت عدة تشریعات و قوانین منظمة لالستثمار أبرزها قانون ترقیة االستثمارات سنة 
  . كما قدمت عدت تحفیزات و ضمانات لحمایة االستثمار  2001االستثمار سنة 

أفریل  22الشراكة مع االتحاد األوروبي في  أما فیما یخص التحرر االقتصادي انضمت الجزائر إلى اتفاقیة
، و ركز اتفاق الشراكة بین الدول األعضاء في االتحاد األوروبي و الجزائر على إقامة منطقة تجارة حرة  2002

بین الطرفین فضال عن اهتمام واضح بأبعاد سیاسیة و اجتماعیة و ثقافیة و أمنیة ، بهدف الخروج من المرحلة 
غالل المساعدات المالیة و التقنیة المقدمة من طرف االتحاد األوروبي في تأهیل اقتصادها للشراكة االنتقالیة باست

الفعلیة ، على اعتبار أن عصر العولمة یتطلب تكتالت إقلیمیة لالندماج في حركیة االقتصاد العالمي ، و 
أهداف الجزائر هو جذب و كانت من بین أهم . محاولة استغالل مزایا المنطقة الحرة االورومتوسطیة 

االستثمارات األوروبیة ، و لكن حتى یستفید االقتصاد الجزائري من فرص الشراكة كان البد من الحرص على 
تأهیل المؤسسات االقتصادیة ، و توسیع نطاق الحكم الراشد للظفر بالمكاسب التي توفرها الشراكة بشكل عام و 

  ب االقتصادي منطقة التبادل الحر التي تمس أساسا الجان

  : النــتـــائــــــج 

  : الدراسة توصلنا إلى النتائج التالیة  من خالل هذه

ساهمت الشراكة االوروجزائریة في جذب االستثمار األجنبي المباشر من خالل تحسین المناخ االستثماري ، 
و ...) قص المدیونیة تناقص البطالة ، زیادة االحتیاطات ، تنا( نتیجة التحسن في المؤشرات االقتصادیة 
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تظهر مساهمة الشراكة االوروجزائریة في جذب االستثمار األجنبي المباشر من خالل زیادة تدفق استثمارات 
أي بعد توقیع اتفاقیة الشراكة االوروجزائریة ، ) 2013- 2003(االتحاد األوروبي إلى الجزائر خالل الفترة 

ناخ االستثماري و الذي صاحبه زیادة تدفق استثمارات ولكن ال نستطیع الجزم بان هذا التحسن في الم
بعد توقیع اتفاقیة الشراكة  الن فترة ما  ةاالتحاد األوروبي إلى الجزائر هو نتیجة حتمیة للشراكة االوروجزائری

االوروجزائریة شهدت تحسنا ملحوظا في جمیع المیادین ، لكن لیس لها اثر مباشر على ظاهرة معینة كما 
 . إننا ال نستطیع القول بأنه لو لم تكن الشراكة االوروجزائریة لما تحسن الوضع في الجزائر 

لو بطریقة غیر مباشرة في جذب االستثمار األجنبي  إذن یمكننا القول بان الشراكة االوروجزائریة ساهمت و
المباشر ، وذلك رغبة من الجزائر في استقطاب االستثمارات األجنبیة المباشرة بصفة عامة ، و استثمارات 

  . االتحاد األوروبي بصفة خاصة 

روجزائریة نتیجة كما ارتفعت أیضا استثمارات األقالیم األخرى في الجزائر بعد توقیع اتفاقیة الشراكة االو 
  . تحسین مناخ االستثمار في الجزائر 

یعتبر قطاع المحروقات أكثر القطاعات استقطابا لالستثمارات األجنبیة المباشر، أما خارج هذا القطاع 
  . فتستحوذ الصناعة على هذا النوع من االستثمارات

  : اتــرضیـفـال

زائریة لم تساهم في تحسین اإلطار القانوني الخاص مرفوضة و ذلك الن الشراكة االوروج: الفرضیة األولى 
  . باالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر من اجل جذب هذا النوع من االستثمارات 

  . مرفوضة فالشراكة االوروجزائریة لم تساهم في تقدیم المزید من الحوافز و الضمانات : الفرضیة الثانیة 

الشراكة االوروجزائریة ساهمت في تحسین المناخ االستثماري لجذب مؤكدة و ذلك الن : الفرضیة الثالثة 
االستثمار األجنبي المباشر إلى الجزائر ، ولكن ال نستطیع الجزم بان التحسن في المناخ االستثماري في 

  . الجزائر هو اثر واضح یمكن قیاسه كنتیجة للشراكة االوروجزائریة 

   :اتــوصیــالت

  : لص إلى مجموعة من التوصیات التالیة من خالل هذه الدراسة نخ
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  السعي نحو جذب اكبر قدر ممكن من االستثمارات األجنبیة المنتجة، وذلك الن اغلب االستثمارات األجنبیة
 . تتوجه نحو قطاع المحروقات

 تنظیم زیارات متبادلة للمستثمرین األجانب و تعریفهم بالتسهیالت التي تقدمها الدولة . 
  مكافحة البیروقراطیة لتدعیم سرعة اإلجراءات اإلداریة لدراسة الملف 
 تأهیل الجهاز المصرفي الذي ینشط الحركة االستثماریة في الدولة . 
  تنشیط و تنظیم البورصة بما یتالءم و تطور االقتصاد العالمي . 
  العمل على تحسین البنیة التحتیة و تطویر هیاكلها لتسهیل عمل المستثمرین .  
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  عـــــــــراجـــة المــــــمــــائـــــق                                        
  

            

  :قائمة الكتب 

  
المباشر و غیر المباشر في البیئة االقتصادیة  األجنبيمحددات االستثمار : حسب اهللا محمد  أمیرة .1

  2005 - 2004، الدار الجامعیة ، طبعة   –تركیا ، كوریا الجنوبیة ، مصر : دراسة مقارنة  –العربیة 
    .االستثمار األجنبي المباشر مع اإلشارة إلى تجارب بعض الدول: بودي عبد القادر و آخرون  .2

ة و النشر و التوزیع ، ، دار الهومة للطباعتصادیة الدولیة و التنمیة العالقات االق: جمال الدین لعویسات  .3
   .الجزائر 

، مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت ، لبنان  االتحاد األوروبي و الدروس المستفادة عربیا: حسن نافعة  .4
  2004، سنة 1،ط 

  1999،  األولى، مكتبة مدبولي ، ط  السوق العربیة المشتركة في عصر العولمة: سلیمان المنذرى  .5

، مؤسسة سباب الجامعة ،  األشكال و السیاسات المختلفة لالستثمارات األجنبیة: عبد السالم أبو قحف  .6
  2003اإلسكندریة ، طبعة 

دیوان المطبوعات  –دراسة تحلیلیة تقیمیة  –السیاسات االقتصادیة الكلیة  إلىالمدخل  :عبد المجید قدي  .7
 2003سنة  الجامعیة ،

، احتكار الخواص  إلىالدولة  احتكارالتجربة الجزائریة في تنظیم التجارة الخارجیة من : ععجة الجاللي  .8
    2007،  1لنشر و التوزیع ن الجزائر ، ط  ةالخلدونیدار 

، دار النهضة  - الواقع و التحدیات  –المباشر في الدول العربیة  األجنبياالستثمار : فرید احمد قبالن  .9
  2008العربیة للنشر و التوزیع ، سنة 

  .1998، مؤسسة شهاب الجامعة ، اإلسكندریة ،  االستثمار الدولي و التنسیق الضریبي :نجارفرید  .10
،  -  دراسات نظریة و تطبیقیة –التنمیة االقتصادیة  :عطیة ناصف  إیمان عجمیة،محمد عبد العزیز  .11

  2000الدار الجامعیة ، طبعة 
، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندریة ،  االقتصادیة لالستثمارات األجنبیة اآلثار :ه عبد المقصود مبروك نزی .12

 2007سنة 
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  :المذكرات و الرسائل 

 –حالة الجزائر  - التسییر الفعال للمدیونیة الخارجیة في اطار الشراكة االورومتوسطیة  : سوداني  أحالم .13
، قالمة ،  45ماي  8مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، غیر منشورة ، تخصص نقود و مالیة ، جامعة 

  2006الجزائر ، سنة 
، رسالة سیاسة تحویل الدیون إلى استثمارات أجنبیة و أثرها على االقتصاد الوطنيأسماء حدانة،  .14

  . 2006ماجستیر تخصص نقود و تمویل جامعة بسكرة ، غیر منشورة، 

اثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي في الجزائر باستخدام نموذج النمو : إیمان مودع  .15
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ،غیر منشورة،  كلیة االقتصاد  2007 – 1991الداخلي خالل فترة 

  2010و العلوم اإلداریة جامعة الیرموك ، 
، رسالة ماجستیر ، غیر منشورة ، كلیة  جنبیة في الجزائر ، واقعها و أفاقهاالشراكة األ: بن عزوز محمد  .16

  العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة الجزائر
 االستثمارات األجنبیة المباشرة و دورها في النمو االقتصادي في المملكة العربیة: بندر بن سالم الزهراني  .17

ة ، جامعة  كلیة العلوم اإلداریة قسم اقتصاد جامعة الملك سعود ، السعودیة ، مذكرة ماجستیر ،غیر منشور 
  .  26، ص 2004المملكة العربیة السعودیة ، سنة 

، مذكرة مقدمة لنیل دور السیاسة المالیة في استقطاب االستثمار األجنبي المباشر : بوزیان عبد الباسط  .18
   2007الشلف ، الجزائر ، شهادة الماجستیر ، غیر منشورة ، جامعة حسیبة بن بو علي 

على تدفق االستثمار األجنبي المباشر دراسة حالة  تأثیرهالتسویق الدولي و : بوشمال عبد الرؤوف  .19
    2012، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، غیر منشورة ، جامعة منتوري ، قسنطینة ،  الجزائر

المباشر على النمو االقتصادي و التنمیة المستدامة تقییم اثر االستثمار األجنبي : بیوض محمد العید  .20
مذكرة ماجستیر ،غیر منشورة ، كلیة العلوم االقتصادیة و العلوم التجاریة و  في االقتصادیات المغاربیة ،

  .  2011علوم التسییر ، جامعة فرحات عباس ، سطیف ، سنة 
دراسة حالة  –متوسطیة على تنافسیة القطاع الصناعي الجزائري  األورواثر الشراكة :   تواتي محمد .21

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، غیر منشورة ، تخصص  - 2008-  1998الصناعة الصیدالنیة 
  2010/ 2009اقتصاد صناعي ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 

 –دراسة حالة الجزائر  –ي المباشر السیاسة المالیة و أثرها استقطاب االستثمار األجنب: داودي محمد  .22
 .2012أطروحة دكتوراه ، غیر منشورة ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، الجزائر ، 

أطروحة دكتوراه ،غیر منشورة ،  –حالة الجزائر –دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق : زاید مراد  .23
  .2006ة تخصص تسییر ، جامعة یوسف بن خده ، الجزائر ،  غیر منشورة سن
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العربي ، مذكرة مقدمة لنیل المباشر في دول المغرب  األجنبيالحوافز الممنوحة لالستثمار : ساعد بوراوي .24
  2008شهادة الماجستیر ، غیر منشورة ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، 

دراسة بعض دول المغرب  –دور السیاسة المالیة في جذب االستثمار األجنبي المباشر : سالكي سعاد  .25
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، غیر منشورة ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، الجزائر،  - العربي
2011 .  

 –قیاس اثر بعض المؤشرات الكمیة لالقتصاد الكلي على االستثمار األجنبي المباشر : سحنون فاروق  .26
نشورة،  كلیة العلوم االقتصادیة و علوم مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ،غیر م –دراسة حالة الجزائر 

  التسییر ، جامعة فرحات عباس ، سطیف ، الجزائر
، مذكرة مقدمة  االستثمار األجنبي المباشر و المیزة التنافسیة الصناعیة بالدول النامیة: سلمان حسین  .27

  2004لنیل شهادة الماجستیر ،غیر منشورة،  جامعة الجزائر ، 
 –حالة دول المغرب العربي  –الشراكة االورومتوسطیة  أفاقلیة لواقع و دراسة تحلی: شریط عابد  .28

  2004دكتوراه دولة ،غیر منشورة ،  جامعة الجزائر ، سنة  أطروحة
، مذكرة  المتوقعة على تطور القطاع الصناعي في الجزائر أثارهاالشراكة االورومتوسطیة و : عاید لمین  .29

ورة ،  تخصص التحلیل االقتصادي ، جامعة الجزائر ، سنة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ،غیر منش
2004  

محددات قرار االستثمار األجنبي المباشر ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، غیر : عمار زودة  .30
  2008منشورة ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، سنة 

،غیر منشورة  هدكتورا، رسالة دراسة تحلیلیة و تقیمیة التفاقیات الشراكة األورو متوسطیة  :عمورة جمال  .31
  2005، جامعة الجزائر ، 

: أثر تحریر حركة رؤوس األموال على جذب االستثمار األجنبي المباشر حالة الجزائر فاطمة رحال، .32
  2011،، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة محمد خیضر ،بسكرة 2000/2010

في الجزائر ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة االستثمار األجنبي المباشر و النمو االقتصادي : كریمة  قویدري  .33
  .  2011الماجستیر ، غیر منشورة ، جامعة  أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، الجزائر ، 

رع تحلیل ، رسالة ماجستیر،غیر منشورة ، فإستراتیجیة تسییر احتیاطات في الجزائرمحمد مباني،  .34
  ، 2009اقتصادي، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

مع دراسة اتفاقیة الشراكة بین  –الشراكة االورومتوسطیة بین الطموحات و الواقع : میموني سمیر  .35
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ،غیر منشورة ، تخصص تسییر ،  – األوروبيالجزائر و االتحاد 

 2006المدرسة العلیا لتجارة ، الجزائر ، سنة 
  



114 
 

  المؤتمرات و الملتقیات 

تعزیز االستثمار األجنبي المباشر هو المفتاح للتنمیة : التعجیل بالتعزیز : ، سالیمیة ظریفة  أمالبراهمیة  .36
على االقتصادیات و المؤسسات ، جامعة  أثارها، الملتقى الدولي حول سیاسات التمویل و  االقتصادیة

  2006نوفمبر  22و  21محمد خیضر بسكرة ، یومي 
، دراسة  دور المناطق الحرة  كحافز لجلب االستثمار األجنبي المباشر: بلعزوز بن علي ، مداني احمد  .37

لملتقى الدولي حول اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائري و حالة المنطقة الحرة بالرة ، مداخلة ضمن ا
  ، 2006نوفمبر  13على منظومة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، جامعة فرحات عباس سطیف ، 

، مداخلة مقدمة  األجنبیةالشراكة و دورها في جلب االستثمارات : بن حبیب عبد الرزاق ، حوالف رحیمة  .38
/ 21الثالثة ، جامعة سعد دحلب البلیدة ، یومي  األلفیةاالقتصاد الجزائري في  حول األولللملتقى الوطني 

  2002ماي  22
،  الشراكة االوروجزائریة و أثرها على المؤسسات االقتصادیة الجزائریة: بورغدة حسین ، قصاص الطیب  .39

أثار و انعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائري و على منظومة المؤسسات : ملتقي الدولي حول 
  2006نوفمبر  14و  13الصغیرة و المتوسطة ،جامعة فرحات عباس ، سطیف ، یومي 

  - دراسة حالة الجزائر –أهمیة الشراكة العربیة األوروبیة في تحسین مناخ االستثمار : تشام فاروق  .40
التكامل االقتصادي العربي كآلیة لتحسین و تفعیل الشراكة العربیة " مداخلة ضمن الندوة الدولیة حول 

  2004ماي  8/9األوروبیة ، جامعة فرحات عباس ، سطیف ، الجزائر ، یومي 
و  أثار: ، مداخلة ضمن ملتقى دولي حول  محتوى الشراكة االوروجزائریة: غراب رزیقة ، سجار نادیة  .41

عكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائري و على منظومة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، جامعة ان
  2006نوفمبر  14 – 13فرحات عباس ،سطیف ، الجزائر ،یومي 

و انعكاسات اتفاق الشراكة  أثار حول الدولي، الملتقى  الجزائریة – األوربیةاتفاقیة الشراكة : قطاف لیلي  .42
نوفمبر  14و  13د الجزائري و على منظومة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، یومي على االقتصا

  .، جامعة فرحات عباس ، سطیف ، الجزائر 2006
الشراكة الجزائریة األوروبیة بین واقع االقتصاد الجزائري و الطموحات : كمال رزیق ، مدوس فارس  .43

، الملتقي الوطني األول حول االقتصاد الجزائري في األلفیة الثالثة ،  التوسعیة القتصاد االتحاد األوروبي
  .جامعة سعد دحلب ، البلیدة

، تقریر أعدته لجنة أفاق  إشكالیة إصالح المنظومة المصرفیة: المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي  .44
  2002التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة ، الدورة السادسة عشر ، نوفمبر 

، الملتقى  الدوافع ، المحتوى ، األهمیة: جزائري  - اتفاق الشراكة األورو: تاح صالح ، بن سمیة دالل مف .45
أثار و انعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائري و على منظومة المؤسسات الصغیرة : الدولي حول 

  2006نوفمبر  14و   13و المتوسطة ، جامعة فرحات عباس ، سطیف ، یومي 



115 
 

  : لمجالت و الجرائدا

األجنبي المباشر بین محددات العولمة و إشكالیة البیئة االستثماریة بالسم جمیل خلف ، االستثمار  .46
  2013،مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة ، العدد الخاص بمؤتمر الكلیة ،  العراقیة

، جریدة الخبر التعریفة الجمركیةالجزائر تطالب االتحاد األوروبي بمراجعة أجندة  تفكیك بوعالم غمراسة،  .47
  www.awsat.comعلى الموقع  2010جویلیة  17األوسط، 

 2001مارس  19،  33113العدد : جریدة الخبر  .48

  . 2012أكتوبر  6، الخبر ،  تسبب في أزمة في االستثمار 2005قانون المحروقات : حفیظ صوالیلي  .49
  2007أوت  28جریدة الخبر الیومي، العدد الخاص بتاریخ  حفیظ صوالیلي، .50

مجلة العلوم اإلنسانیة ، جامعة  – واقع و أفاق –االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر : زغیب شهرزاد  .51
  .2005،فیفري  8محمد خیضر ، بسكرة ، العدد 

اشر دراسة لعینة من الدول مخاطر االستثمار األجنبي المب: سعد محمود الكواز ، عمر غازي العبادي  .52
  .   2007، مجلة كلیة اإلدارة و االقتصاد ، جامعة الموصل ، العراق ، سنة  العربیة

قیاس اثر االستثمار األجنبي غیر المباشر على بعض : عبد الرزاق حمد حسین ، عامر عمران كاظم  .53
، مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلداریة  - دراسة حالة الهند – المتغیرات االقتصادیة الكلیة في البلدان النامیة

  2012.و االقتصادیة ، سنة 
قیاس اثر االستثمار األجنبي غیر المباشر على بعض : عبد الرزاق حمد حسین ، عامر عمران كاظم  .54

علوم اإلداریة ، مجلة جامعة كركوك لل - دراسة حالة الهند – المتغیرات االقتصادیة الكلیة في البلدان النامیة
  .2012و االقتصادیة ، سنة 

،  تأهیل المؤسسة االقتصادیة الجزائریة في ظل الشراكة االورومتوسطیة: على لزعر ، بوعزیز ناصر  .55
  .، جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر 2009اقتصادیة و إداریة ، العدد الخامس ، جوان  ثأبحا

، سبتمبر  17، مجلة العلوم االجتماعیة ، العدد  االورومتوسطیةمستقبل الشراكة : نصیر العرباوي  .56
2013.  

  :  القوانین و التشریعات
 

، الجریدة الرسمیة ، صادرة  07/08المرسوم التنفیذي رقم  :الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  .57
   . 04، العدد  2007جانفي  14بتاریخ 

، الجریدة الرسمیة ، صادرة  08/98المرسوم التنفیذي رقم : الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  .58
  . 16، العدد  2008مارس  26بتاریخ 

http://www.awsat.com/


116 
 

 19،الجریدة الرسمیة، الصادرة بتاریخ  05/07قانون رقم : الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  .59
  . 50، العدد  2005جویلیة 

 19، الجریدة الرسمیة ، الصادرة بتاریخ  06/08قانون رقم : الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  الجمهوریة .60
  . 47، العدد  2006جویلیة 

أوت  21، الجریدة الرسمیة،الصادر بتاریخ  82/11قانون رقم :  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة .61
   34، العدد  1982

یونیو  06الجریدة الرسمیة، الصادرة بتاریخ ، 03/ 05نظام رقم : ة الشعبیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطی .62
  .40،ص  39، ص  2005

 15،الجریدة الرسمیة، الصادر بتاریخ  284/ 66أمر رقم : الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة .63
  80، العدد  1966سبتمبر 

أوت  22، الجریدة الرسمیة ، الصادرة بتاریخ  01/03قانون رقم : الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة .64
  .47، العدد  2001

أفریل  18،الجریدة الرسمیة، الصادرة تاریخ  90/10قانون رقم  :الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة .65
  .16، العدد  1990

 10لصادرة بتاریخ ،الجریدة الرسمیة، ا 12/ 93قانون رقم  :الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة .66
  .64، العدد  1993أكتوبر 

أوت  27، الجریدة الرسمیة،الصادرة بتاریخ  82/13رقم قانون :الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة .67
   .35،العدد 1986

  

  : األجنبیةالمراجع بالغة 

68. Bernard Bonnin, , L’entreprise multinationale et L’état, (édition études 
vivantes, France, 1984), 

69. Pierre Jacquemot, La Firme multinationale, Une introduction économique, 
(Economica, France, 1990),  

 

  : المواقع االلكترونیة 

70. www.andi.dz 
71. www.awsat.com 

http://www.andi.dz/
http://www.awsat.com/


117 
 

-http://cte.univ، 2014/ أفریل/ 16،  ماهیة المشروع االستثماري: دلفوف سفیان  .72
setif.dz/coursenligne/1222/chap1.html    

/  أفریل/  16،  مفهوم االستثمار في االقتصاد الوضعي،   2011/ ماي / 9محمد بن صالح حمدي ،  .73
2014  ،http://www.veecos.net  

  

  

  

  

http://www.veecos.net/

	 على مستوى الميزان التجاري : قبل الاتفاق كنا بلدا مستوردا و بعد الاتفاق سيتأكد بل سيرسخ هذا المبدأ و بالتالي فإن وارداتنا ستعزز من العجز في ميزاننا التجاري ذلك أن المنتوج الوطني غير مرغوب فيه على مستوى الأسواق الخارجية. نظرا للمنافسة الرهيبة للمنتجات الأوروبية.

