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الموسم الدراسي4102/4102 :

أهدي ثمرة جهدي هذا إلى من تقف ع دهم كل عبارات الحب و ااحترام و التقدير ،و ا توافيهم
حقهم ،إلى من تعبا و سهرا الليالي من أجل راحتي ،و سجدوا للمولى عز و جل راجين أن أتمكن من
تحقيق آمالي و أحامي ،إلى ج ة الدنيا والدي العزيزين والجدة الزهرة..
إلى من تحت الج ة تحت قدميها التي أنجبت ي و أرت ي نور الحياة ،و التي ضحت براحتها
و سعادتها أجلي ،و من علمت ي حب الخير و كانت رمزا للعطاء و الصبر ،أمي الغالية حفظها اه و أطال
في عمرها و صانها برعايته.
إلى كل إخوتي و أخواتي :زين الدين ،روفيذة ،رندة ،هشام ،عصام حفظهم اه و أصانهم برعايته.
إلى كل اأهل و اأق ارب و أصدق اء العمر و الطفولة ،إلى رفيق دربي و صديق عمري،إلى من تعلم ا معا
حروف الصداقة و أتق اها اأخ و الصديق ياسين.
أهدي تحياتي و سامي إلى كل اأصدق اء اأعزاء و اأوفياء .ضياء الدين ،حسين ،أيمن ،ع اء ...
إلى من رسمت لي الحب على صفحات الحياة ...وأخذت بيدي أخط أجمل الذكريات...
إلى من أضائت شموع اأمل داخلي ...وأوقدت نار الحب والغيرة في ق لبي....إلى من أحبت ي بصدق...
من عشقت ي..........نريمان.
إلى أسرتي ومن هم س دي في الحياة إلى من ليس لي سواهم ،الجدة فطيمة . ...نورة  ،سميحة ،نصيرة.
إلى ج دي رحمه اه وأسك ه فسيح ج انه .......،و إلى كل من أرادوا أن نذكرهم و لو بكلمة و يبقى
ذكرهم في الق لب أجمل هدية
و أختم قولي ب قول علي بن أبي طالب:
شي ئان لو بكت الدماء عليهم ا
فق دان الشباب و فرقة اأحباب



س يفو

عي ايا حتى تأذن بذهاب ي
و حضن اأم حتى أورى في التراب

ش ك ر وع رف ان
بعد باسم اه الرحمان الرحيم
ق ال ربي أوزع ي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل
صالحا ترضا وأدخل ي برحمتك في عبادك الصالحين"
أوا أشكر اه تعالى على إتمام هذا العمل
ثانيا أتقدم بصدق الوف اء واإخان إلى اأستاذ المشرف"جيلح الصالح الذي أسبق
عليا وافر علمه وإخاصه ،وسديد توجيهاته وصبر عليا ،وتف انيه المتواصل بجزيل
الشكر والتقدير .عرفة له بما قدمه من نصائح وتوجيهات وتقييمات
كما أتقدم بالشكر الجزيل للسادة اأف اضل أعضاء لج ة الم اقشة الموقرة على قبولهم
قراءة عملي هذا وم اقشته.

:ا ملخــــــــــــــــــــــــــص با عربية
تهدف هذ ا دراسة إ ى ا تعرف على مدى مساهمة ا ش ار ة اأوروجزائرية في جذب واستقطاب ااستثمار
 وقد اعتمد ا على إحصائيات ااستثمار اأج بي ا مباشر ا واردة إ ى ا جزائر عبر،اأج بي ا مباشر إ ى ا جزائر
، ومن خال ا مقارة بين ا تدفقات،0220 حيز ا ت فيذ في
ّ  قبل وبعد دخول اتفاقية ا ش ار ة،سلسلة من ا س وات
 في تلبية حاجة ا جزائر من ااستثمارات اأج بية عموما،تأ د ا أن اتفاقية ا ش ار ة م تساهم بش ل بير

 أما، ما احظ ا أن ااستثمارات اأج بية تتر ز بش ل رئيسي في قطاع ا محروقات،واأوروبية خصوصا
 وهو ما أثر على دورها، ف ان صيبها ضئيا من ااستثمارات اأج بية،قطاعات ا زراعة وا خدمات وا سياحة
 أما جغرافيا ف جد أن مصدر ااستثمارات اأج بية تر ز في مصر وا ويت من ا دول،في ا ت مية ااقتصادية
. وفرسا وا وايات ا متحدة من ا دول ا غربية،ا عربية
. ا ش ار ة اأوروجزائرية، ا ش ار ة اأورومتوسطية، ااستثمار اأج بي ا مباشر:ا لمات ا مفتاحية

Résumé en Français:
Cette étude vise à déterminer l'ampleur de la contribution du partenariat Euroalgérienne à attirer l'investissement direct étranger en Algérie, a compté sur les
statistiques d'investissements directs étrangers figurant à l'Algérie à travers une série
d'années, avant et après l'entrée de l'accord de partenariat en vigueur en 2002, et à
travers la comparaison des flux, il nous a assuré que l'accord de partenariat n'a pas
contribué de manière significative à répondre aux besoins de l'Algérie de
l'investissement étranger en général et européenne en particulier, comme nous l'avons
noté que l'investissement étranger est principalement concentrée dans le secteur des
hydrocarbures, mais les secteurs de l'agriculture, des services et du tourisme, était une
petite part des investissements étrangers, qui aurait un impact sur son rôle dans le
développement économique, et géographiquement, nous constatons que la source de
l'investissement étranger a été en Egypte et au Koweït en provenance des pays
arabes, et en la France et les Etats-Unis dans les pays occidentaux.
Mots clés: l’investissement direct étranger, le partenariat euro-méditerranéen, le
partenariat euro-algérienne.
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اﻟــﻣﻘــدﻣــﺔ اﻟﻌــــــــــﺎﻣــــــﺔ

ﺗﻌﯾش اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺣوﻻت و اﻟﺗطورات اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
و ذﻟك ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﻌوﻟﻣﺔ و اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ظﻬور اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

و اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أﺛﺎ ار ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟدول .

و ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ و ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺟدت ﻧﻔﺳﻬﺎ

أﻣﺎم ﺿرورة ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرار و رﻓﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ و ﻫذا ﻣن
ﺧﻼل اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺟﻬوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿم إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ دول ﻧﺎﻣﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻼﻧدﻣﺎج ﻓﻲ
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ .

و ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺗﻧدرج اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ اﻻوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﺑﯾن اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ و اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﺗﻛﺗل اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟدول
اﻷوروﺑﯾﺔ و ﺑﯾن دول اﻟﺣوض اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﺣﯾث ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة إﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺳﺗﻘرة ﻧﺎﻣﯾﺔ
ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎء ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺟﺎرة ﺣرة و ﻫذا ﺧﻠق وﺿﻊ ﺟدﯾد ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗواﺟد اﻟدول

اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ أﻣﺎم أﻫم اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗطرﺣﻬﺎ اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ و ﻫﻲ إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ و ﺗﺄﻫﯾل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺗﻬﺎ

ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة و ﻫﻧﺎ ﯾﺑرز دور اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﻧدﻣﺎج ﻟﻠدول اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻻﺗﻔﺎق اﻟﺷراﻛﺔ
و ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟزاﺋر دوﻟﺔ ﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺟذرﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﺑﻌد ﺧروﺟﻪ ﻣن اﻷزﻣﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ و ﺑﻌدﻫﺎ أزﻣﺔ
اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ

و ﯾﺛﯾر ﻣوﺿوع اﻟﺷراﻛﺔ اﻻوروﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺟواﻧﺑﻪ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل و اﻟدراﺳﺔ و

ﻟﻌل اﺑرز ادوار و أﺛﺎر اﻟﺷراﻛﺔ اﻻوروﺟزاﺋرﯾﺔ ﻫو ﺗﺷﺟﯾﻌﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟذي ﯾﻌد أول ﻣﺻدر
ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر .

إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ :
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗزاﯾد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻧﺣو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و ﻛذا ظﺎﻫرة اﻟﺷراﻛﺔ اﻻوروﺟزاﺋرﯾﺔ و ازدﯾﺎد ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟدول

اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ﻣن اﺟل اﻧﺟﺎز وﺟﻠب اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و ﻣن ﻫذا
اﻟﻣﻧطﻠق ﺗﺗﻣﺣور إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﺣول :

ﻣﺎ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺷراﻛﺔ اﻻوروﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟذب و اﺳﺗﻘطﺎب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر
أ

و ﺗﻧدرج ﺗﺣت ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻋدة أﺳﺋﻠﺔ ﻓرﻋﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ :
 .1ﻫل ﺗﺳﺎﻫم اﻟﺷراﻛﺔ اﻷورو ﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳـﯾن اﻟﻧظـﺎم اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺧـﺎص ﺑﺎﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑـﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷـر ﻓـﻲ
اﻟﺟزاﺋر ﻣن اﺟل ﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ؟

 .2ﻫل ﺗﺳﺎﻫم اﻟﺷراﻛﺔ اﻷورو ﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت و اﻟﺣواﻓز ﻓـﻲ اﻟﺟ ازﺋـر ﻣـن اﺟـل ﺟـذب
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ؟

 .3ﻫـل ﺗﺳــﺎﻫم اﻟﺷـراﻛﺔ اﻻوروﺟزاﺋرﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣﺳــﯾن اﻟﻣﻧــﺎخ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎري ﻓــﻲ اﻟﺟ ازﺋــر ﻣــن اﺟــل ﺟــذب اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر
اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ؟

اﻟﻔرﺿﯾــــــــــﺎت:

ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث و ﺗﺳﺎؤﻻﺗﻪ ،ﻛﺎن ﻻ ﺑد ﻣن وﺿﻊ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :

 .1ﺗﺳﺎﻫم اﻟﺷراﻛﺔ اﻻوروﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧظـﺎم اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﻓـﻲ اﻟﺟ ازﺋـر ﻣـن اﺟـل ﺟـذب اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑـﻲ
اﻟﻣﺑﺎﺷر .

 .2ﺗﺳــﺎﻫم اﻟﺟ ازﺋــر اﻟﺷ ـراﻛﺔ اﻻوروﺟزاﺋرﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻘــدﯾم اﻟﻣزﯾــد ﻣــن اﻟﺿــﻣﺎﻧﺎت و اﻟﺣ ـواﻓز ﻓــﻲ اﻟﺟ ازﺋــر ﻣــن اﺟــل
ﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر .

 .3ﺗﺳ ــﺎﻫم اﻟﺷـ ـراﻛﺔ اﻻوروﺟزاﺋرﯾ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗﺣﺳ ــﯾن اﻟﻣﻧ ــﺎخ اﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎري ﻓ ــﻲ اﻟﺟ ازﺋ ــر ﻣ ــن اﺟ ــل ﺟ ــذب اﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎر
اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر .

أﻫداف اﻟدراﺳﺔ :
إن اﻟﻐرض ﻣن ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﯾﻧﺻب ﺣول ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻵﺗﯾـﺔ:
 .1ﻋرض وﺗﻘدﯾم اﻹطﺎر اﻟﻔﻛري واﻟﻧظري ﻟﻣﻔﻬوم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و اﻟﺷراﻛﺔ
 .2اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﺑﺎﻟﺟزاﺋر

 .3ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﻛل ﺟواﻧﺑﻪ

 .4اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ دواﻓﻊ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺗوﻗﯾﻊ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ اﻻوروﺟزاﺋرﯾﺔ و ﻣﺎﻫو ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ .

أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ :
ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻟـذي ﺗﻌﺎﻟﺟـﻪ ،ﻓﺎﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑـﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷـر ﺗ ازﯾـدت أﻫﻣﯾﺗـﻪ ﻓـﻲ

اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻟذﻟك ﺗﺳﻌﻰ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻻﺳﺗﻘطﺎﺑﻪ ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻣزاﯾﺎﻩ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧﻔﯾض ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ
و اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗطورة  ،...ﻛﻣﺎ إن اﻟﺟزاﺋر ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺷراﻛﺔ اﻻوروﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن

ﺧﻼل اﺳﺗﻘطﺎب اﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ .

ب

ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ :
إن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟذي ﺳﯾﺗم اﺗﺑﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫو اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻓﻲ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺷراﻛﺔ

اﻻوروﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر  ،و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﻣﺻﺎدر
ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت و ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺑﻐرض اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ  ،ﻛﻣﺎ ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ

اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻛظﺎﻫرة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﺿﯾت ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم

اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن  ،و اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣن ﺗطور اﻟﺷراﻛﺔ اﻻوروﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ
اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل واﻗﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر .
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ :
 دراﺳﺔ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻛﺎﻛﻲ  ،اﺛر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ 2010،و
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة و دراﺳﺔ أﺳﺎﻟﯾب ﺟذﺑﻬﺎ و ﺗوطﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ

اﻟﺟزاﺋر  ،ﻣﻌرﻓﺔ ﺗرﺗﯾب اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﺿﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  ،دراﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺄﺛﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري  ،و اﻋﺗﻣدت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣن ﺧﻼل

اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺗطور اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر و اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ و اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻟﺗﺷﺧﯾص و ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻔﺳﯾر

اﺛر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري  ،و ﺗوﺻﻠت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻋدة ﻧﺗﺎﺋﺞ

ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ أن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﯾﻠﻌب دو ار إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻓﻲ اﻟرﻓﻊ ﻣن ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ  ،و أن

اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟﺟذب ﺣﺟم اﻛﺑر ﻣن ﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﻐﯾﺔ

اﻟرﻓﻊ ﻣن ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد وﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أﻧﻬﺎ رﺑطت ﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﺷﻛل
اﻟﻣطﻠوب ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ .

 د ارﺳﺔ ﻋﻣﺎر زودة  ،ﻣﺣددات ﻗرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر – دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر  2008 ،-ﺗﻬدف
ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻋرض أﻫم اﻟﻣﺣددات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﻣﻧﺎخ اﺳﺗﺛﻣﺎري ﺟﺎذب ﻟرؤوس اﻷﻣوال
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ  ،و اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل اﻷﺟﺎﻧب ﯾﺗﺧذون ﻗ ارراﺗﻬم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ،اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت

اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬم  ،و ﻗد اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻋرض و ﺗﻔﺳﯾر أﺑﻌﺎد

ﻣﺣددات ظﺎﻫرة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر  ،و دواﻓﻊ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن ﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن طرف
رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل اﻷﺟﺎﻧب  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘﺎرن أﺣﯾﺎﻧﺎ رﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل و ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺟﺎرب

اﻟدول ﻓﻲ اﺳﺗﻘطﺎب ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات  ،و ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻋدة ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﻬﺎ أن اﻟوﺿﻊ اﻟﻌﺎم و
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و اﻷﻣﻧﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ و ﻣدى ﻣﺎ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﻪ ﻣن اﺳﺗﻘرار و ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﻪ اﻹدارﯾﺔ  ،ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ و ﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﻧظﺎﻣﻬﺎ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ و ﻣدى ﻣروﻧﺗﻪ و وﺿوﺣﻪ و اﺗﺳﺎﻗﻪ و ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و إﺟراءاﺗﻬﺎ و طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳوق و

آﻟﯾﺎﺗﻪ و إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ  ،ﻣﻧﺷﺎت ﻗﺎﻋدة و ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج  ،ﺧﺻﺎﺋص ﺟﻐراﻓﯾﺔ و دﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ  ،ﻛل ذﻟك ﯾﺷﻛل

ﻣﺣددات ﻣﺎ اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺳﻣﯾﺔ " اﻟﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري "  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻫﺗﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

.

ج

 دراﺳﺔ ﺟﻣﺎل ﻋﻣورة  ،دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ و ﺗﻘﯾﻣﯾﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻻوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ  2005 ،و
ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﺑﺣث إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺷراﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻋﻠﯾﻬﺎ  ،و

ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺑﻌض اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﺗﺟرﺑﺔ ﺗوﻧس  ،اﻟﻣﻐرب و ﻣﺻر  ،اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺗﻧﻔﯾذ

اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت  ،ﻗﺻد اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋر  ،ﻛﻣﺎ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣزج

ﺑﯾن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ و اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ  ،و ذﻟك ﻟﻌرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ و

اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﺎﻣﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌرﺑﻲ ﺧﺎﺻﺔ  ،و ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻋدة
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﻬﺎ أن اﻟﺷراﻛﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻓرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻣﺎ

ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺗدﻓق رؤوس اﻷﻣوال و اﻟﺧﺑرات و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ  ،ﺗﺣﺳﯾن ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ و اﻟﺿﻣﺎن
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ،و ﻟﻛن ﻟﺷراﻛﺔ أﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ ﻫذﻩ اﻟﺷراﻛﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ

ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟذي أدى ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﻘداﻧﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ
ﻣﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ و ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻠﺗﺟﺎرب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻛﺗوﻧس  ،اﻟﻣﻐرب  ،ﻣﺻر .

ﻫﯾﻛل اﻟدراﺳﺔ :
ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻠﯾﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺻول ﺛم ﺧﺎﺗﻣﺔ و ذﻟك ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
اﻟﻔﺻل اﻷول ﺳﻧﺗطرق ﻣن ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر و ﺑﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣث ﺣﯾث ﯾﺗﻧﺎول

اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر  ،أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﻧﺎول اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدي و اﻟﺣدﯾث

ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر  ،و اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﺗﺣدث ﻋن ﻣﺣددات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر و اﻵﺛﺎر
اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻧﻪ.
أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻌﻧون ﺑـ  :اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷراﻛﺔ اﻻوروﺟزاﺋرﯾﺔ و ﺑﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣث ﺣﯾث ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻣﺑﺣث اﻷول

ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو ﻋن اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺷراﻛﺔ اﻻوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ ،و اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﺗﻧﺎول اﻹطﺎر

اﻟﻌﺎم ﻟﺷراﻛﺔ اﻻوروﺟزاﺋرﯾﺔ .

أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻌﻧون ﺑـ  :اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ظل اﻟﺷراﻛﺔ اﻻوروﺟزاﺋرﯾﺔ ،ﺑﻪ ﻣﺑﺣﺛﯾن ﺣﯾث
ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻷول إﻟﻰ ﻣﺣددات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ظل اﻟﺷراﻛﺔ اﻻوروﺟزاﺋرﯾﺔ أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث

اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو ﻋﺑﺎرة ﻋن دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ظل اﻟﺷراﻛﺔ اﻻوروﺟزاﺋرﯾﺔ و
أﺧﯾ ار اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ .

د

تحليل اتفاقية الش ار ة اأوروجزائرية

الفصل اأول :تحليل اتفاقية الش ار ة اأوروجزائرية
مقدمة الفصل اأول:
أسهمت عدة متغيرات دو ية واقليمية بيرة في إقناع مجموعة دول ااتحاد اأوروبي ،بأن أوروبا ا يم ن
ها أن تبني مستتببلها بتجالتل جنتول ا متوستم ،ومتن لتتغ ا متغيترات ،حترل ا لتي ا ثانيتة ا تتي أدت إ تي ليمنتة
ا واي تتات ا متح تتدة اأمير ي تتة عل تتي من تتابا ا تتن م ،واس تتت دامها س تتيه ا تتن م

نت ت أق تترل منافس تتيها م تتن ا ت تتتيت

ااقتصادية ولتي أوروبتا وا يابتان ،باف تاى إ تي ا م تامر وا تهديتدات اأمنيتة ا تتي باتتت تهتدد اأمتن اأوروبتي،
ولتتي فتتي ما مهتتا قادمتتة متتن ا جنتتول ا تتتي يلتتمل جنتتول ولتتر ا متوستتم ،وألتتر تلت ا م تتامر صتتاود ا تيتتارات
ااسيمية وا هجرة غير ا لرعية ،هتا توجهت دول افتحاد اأوروبي نحو إعادة تبيتير سياستتها تجتاغ دول ا جتوار
ا مملة علي لر وجنول ا متوسم ،وا امل علي إقامة ملروع للت ار ة اأوروبيتة ا متوستمية ،حيتن تان إعتين
برللونة بداية فرساء قواعد رسمية لايقات افقتصادية بتين ااتحتاد اأوربتي وا تدول ا متوستمية ،وأصتبا أساستا
لت اوض بينها ،بهدى إنلاء منمبة تجارة حرة ومنمبة سير وأمن واستبرار أوروبية متوسمية.
و تتون ا ج ائ تتر واحتتدة متتن ألتتر ا تتدول ا متوستتمية ،فبتتد ستتات ابتتد ات تتا لت ار ة متتا افتحتتاد اأوروبتتي،
قصتتد ااستتت ادة متتن ا م ائيتتا ا تتتي يتيحتتص افت تتا  ،اصتتة وأن ا ج ائ تتر انتتت تمتتر ب تتروى اقتصتتادية صتتابة ب اتتل
انهيار أستاار ا تن م باتد منتصتى ا ثمانينتات ،ومتا نتت عنتص متن تتدلور أمنتي ،ولتو متا أثتر علتي ا بتدرات ا ما يتة
وااستثمارية لدو ة ،مما جالها تتبا دول ا جوار في ابرار ات اقية ا ل ار ة اأوروج ائ رية.
ومن أجل اف مار بمو وع ا ل ار ة اأوروج ائ رية ،ارتأينا تبسير لتا ا صل إ ي ا مباحن ا تا ية :
ا مبحن اأول :افمار ا اار فت اقية ا ل ار ة اأورومتوسمية.

ا مبحن ا ثاني :مسار ا ل ار ة اأوروج ائ رية.
ا مبحن ا ثا ن :عوا

وآفا ا ل ار ة اأوروج ائ رية.
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الفصل اأول :تحليل اتفاقية الش ار ة اأوروجزائرية
المبحث اأول :اإطار العام إ تفاقية الش ار ة اأورومتوسطية.
سات ا دول اأوروبية منت ا ثلن اأ ير من ا برن ا ما ي ،إ ي إقامتة عيقتات تاتاون متا دول ا منمبتة
ا متوستتمية بمتتا فيهتتا ا ج ائ تتر ،و تتان متتمتمر برلتتلونة ا منابتتد ستتنة  ،5991ا مبتتادرة اأو تتي فتتي إمتتي ا م هتتور
ا جديد لايقات ا ثنا ية تحت ما يسمي ا ل ار ة اأورومتوسمية.

المطلب اأول :مفهوم ومسار الش ار ة اأورومتوسطية:
إن م هتور ا لت ار ة اأورومتوستمية وا متمثتل فتي ات اقيتات ا لت ار ة بتين افتحتاد اأوروبتي وباتض ا تدول
ا متوس تتمية ،يت تتمن جوان تتل عدي تتدة م تتن ا ايق تتات ااقتص تتادية ،وا سياس تتية واأمني تتة وااجتماعي تتة ،حي تتن تاتب تتر
ا ل ار ة بهتا ا م هور ،ا مرحلة اأو ي في مري ا وصول إ ي ا ت امل ااقتصادي.
أوا :مفهوم الش ار ة اأورومتوسطية.
إن لمة اأورومتوسمية تت ون من جئ ين ،فا جئء اأول " أورو" يبصد بص أوروبا أو افتحاد اأوروبي ،
أما ا جئء ا ثاني " متوسمية " فهو يا س حوض ا بحر اأبيض ا متوسم ،أي أن ا ل ار ة اأورومتوستمية تجمتا
بين افتحاد اأوروبي من لمال ا بحر ا متوسم ،وبين باض دول جنول و لر ا متوسم.

ويم تتن تاريتتى ا لت ار ة ااورومتوستتمية متتن وجهتتين ن تريتين :وجهتتة ن تتر أوروبيتتة ،ووجهتتة ن تتر ا تتدول

ا واقاتتة جنتتول ا بحتتر اأبتتيض ا متوستتم ،فبا نستتبة م هتتور ا لت ار ة ااورومتوستتمية متتن وجهتتة ن تتر أوروبيتتة :لتتي
توسيا ا دعر اأوروبي لدول ا تي تااني من ملا ل عديدة ،وت

من يل دعوة لتغ ا دول لد ول فتي ا ن تار

ا رأسما ي ا اا مي ،وموا بة ا تبدر ا ها ل وا سريا في لتي ا ميادين ،وااندماج في ااقتصاد ا اا مي وفبا منم
اان تاه ااقتصادي وا تجاري ا سا د في ا اا ر ا يور.

1

أمتتا م هتتور ا ل ت ار ة ااورومتوستتمية متتن وجهتتة ن تتر ا تتدول ا واقاتتة جنتتول ا بحتتر ا متوستتم :فهتتي وستتيلة

أساستتية موا بتتة ا تحتتوات ا جديتتدة فتتي ا منمبتتة ،ممتتا يتملتتل تغيترات جتريتتة فتتي بنيتهتتا ااقتصتتادية وااجتماعيتتة،
وي ترض أن تبور ا ل ار ة بين ا مرفين علي مبدأ ا مصا ا ا ملتر ة.

2

ثانيا  :مسار الش ار ة اأورومتوسطية.
ه تتر م ه تتور ا لت ت ار ة اأورومتوس تتمية م تتا بداي تتة ا س تتباينات ،إث تتر ه تتور ا سياس تتة ا متوس تتمية يتح تتاد

اأوروبي ما ا دول ا واقاة علي حدود ا بحر اأبيض ا متوسم ،بحين ياتبر أول ا ترتيبات ا تتي عبتدت متا لتتغ
ا مجموعة متن ا تدول ،متا تتر فتي أوا تل ا ستباينات ،ف تي عتار  ،5991و تا افتحتاد اأوروبتي أول م هتور لتامل
1

سمير محمد عبد ا ائيئ" ،الت تات ااقتصادية اإقليمية في إطار العولمة" ،م تبة وممباة افلااع ا نية ،افس ندرية ،ا مباة اأو ي ،1222 ،ص

ص.581 ،581
2

صا ا صا حي "،التحديات المستقبلية لاقتصاديات المغاربية في مجال الش ار ة مع ااتحاد اأوربي" ،مجلة ا الور ااقتصادية وعلور ا تسيير ،ا ج ائ ر،

ا ادد  ،1221 ،1ص .19
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إتجاغ افة ا دول ا واقاة جنول ولر ا بحر ا متوسم ،محتاوا إيجتاد نتوع متن ا توحيتد فتي مااملتة ا تدول أع تاء
ااتحاد اأوروبي ما ا دول ا متوسمية.
وقد تر في ا ترة ا ممتدة من  5991وحتي منتصى ا تساينات ،توقيا ا اديد من اات اقيتات بتين ااتحتاد
اأوروبتتي وباتتض ا تتدول ا متوستتمية ،حيتتن وفتترت لتتتغ اات اقيتتات قتتد ار بيتت ار متتن ا تاتتاون بتتين ااتحتتاد اأوروبتتي

وا دول ا متوسمية.

وقد إعتمتد افتحتاد اأوروبتي علتي مبتدأ ا تتدرج فتي ا لت ار ة افقتصتادية متا دول ا متوستم ،وت ت بتأجيتل

ا تحري تتر ا ام تتل حر تتة عناص تتر افنت تتاج إ تتي مرحل تتة تا ي تتص ،وا ام تتل عل تتي تنس تتي ا سياس تتات ااقتص تتادية وفب تتا
لمتملبتات تتل مرحلتتة ،وقتد ربتتم افتحتتاد اأوروبتتي م هتور ا لت ار ة بم هتتور ا ت امتتل افقتصتادي متتن تتيل ا تأ يتتد

علي مجموعة من ا اناصر ،ال ألمها:1

 ا بتتدء با مجتتال ااقتصتتادي باعتبتتارغ ا من اتتة اأو تتي ،ا تتتي ا يم تتن تحبيبهتتا بل ت ل امتتل علتتي ا صتتايد
ا بمري لدول؛

 اابتااد عن ا نئعة ا بمرية ا تي تاتبر عا با أما ا دول ا تي تساي نحو تحبي ا ت امل؛

 إم انية ا سماه بان مار أع اء جدد ،لرم استي ا هر لروم ا ا وية ومساعدتهر في تحبي ا نمو.
ويم ن تبسير مسار ا ايقات بين افتحاد اأوروبي ودول حوض ا متوسم إ ي مرحلتين:
 .1المرحلة اأولى( :)1551 – 1591
تمتتتد لتتتغ ا مرحلتتة متتن عتتار  ،5919ا تتتي لتتهد توقيتتا ماالتتدة رومتتا ،ا تتتي نلتتأت علتتي إثرلتتا ا مجموعتتة

ااقتصادية اأوروبية  ،CEEوحتي عار  ،5992ولو ا اار ا تي لهد إعين ا مجموعة اأوروبية عن نيتها فتي
سياستتة متوستتمية جديتتدة ،ومتتن ي هتتا اقتصتتر التمتتار ا مجموعتتة اأوروبيتتة بحتتوض ا متوستتم علتتي ثيثتتة منتتام
وأو ها دول ا مغرل ا اربي ،وا ثانية ا دول اأوروبية ا متوسمية غير اأع اء ،وا ثا ثة إس ار يل.

وقد اتسمت سياسة ا مجموعة اأوروبية في بدايتة ا تترة ،بابتد عتدد متن اات اقيتات ،اانتستال متا تر يتا

عتتار 5931ر ،وات اقيتتة تجاريتتة متتا إس ت ار يل ،ات اقيتتة تجاريتتة متتا بنتتان ،تلتهتتا اات اقيتتة ا مااملتتة ا ت صتتيلية عتتار
5931ر  ،وات اقيتتة تاتتاون م تا تتل متتن ا مغتترل وتتتونس عتتار  ،5939وات اقيتتة انتستتال متتا تتل متتن ما متتا عتتار

 ،5992وقبتترص عتتار  ،5991و تتيل ا ت ترة متتن  ،5991حتتتي  ،5992ولتتي متتا وص ت ت با سياستتة ا متوستتمية

ا لاملة لجماعة اأوروبية ،استهدفت لتغ ا سياسة إ ي ا مسالمة في تنمية دول ا متوسم من يل ئيادة ا تبادل

ا تجتتاري ،وفتتتا أس توا ا مجموعتتة صتتادرات تل ت ا تتدول ،وا تاتتاون ا متتا ي دا تتل إمتتار مجموعتتة متتن اات اقيتتات
ا ثنا ية ،ور ئت علي ست دول عربيتة لتي :تتونس وا مغترل وقاتت ات اقياتهتا فتي أفريتل  ،5993ومصتر واأردن
وسوريا وقات ات اقياتها في يناير ،5999و بنان في ماي  ،5999واس ار يل في ماي. 5991

1

محمد محم د اإم  ،التكامل ااقتصاد اإقليمي بين النظري والتطبيق ،مع د البح ث الدراس
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وقد حصلت تل ا دول علي مساعدات ما ية في ل ل قروض مبدمة من ا بن اأوروبتي يستتثمار متن
تتيل ميئانيتتة ا مجموعتتة ااقتصتتادية اأوروبيتتة تاتهتتا ،حيتتن بلغتتت ا بتتروض ا مبدمتتة مصتتر  92مليتتون وحتتدة

حسال أوروبية ( افي و ،) 1وسوريا  32مليون وحدة حسال واأردن  12مليون إي و .

2

 .2المرحلة الثانية :1559 -1595
ولي مرحلة ما باد ا حرل ا باردة متن  5989وحتتي  ،5991حيتن أصتدرت ا لجنتة اأوروبيتة تبريت ار فتي

يوني تتو ع تتار  ،5992أملت ت علي تتص'' :نح تتو سياس تتة متوس تتمية'' ،أ تتدت اس تتتم اررية ا ايق تتات ااقتص تتادية ا تبليدي تتة،

وأد ل تتت تم تتويرات جدي تتدة ت تتدعير تلت ت ا ايق تتات ،حي تتن ت اعل تتت مجموع تتة م تتن ا مامي تتات اأوروبي تتة وافقليمي تتة
ا اا مية ،ا تي ل لت في مجموعها محددات توجص ا جماعة اأوروبية نحو سياسة متوسمية جديدة ،ومن ثر نحتو

ملروع ا لار ة اأوروبية ا متوسمية بص ة اصة .

وتتمثل ا متغيرات وا محددات افقليمية في مجموعتة ا م تامر وا تهديتدات اأمنيتة ا تتي باتتت تهتدد اأمتن

اأوروبي ،ولي ما مها قادمة من ا جنول ا تي يلمل جنول ولر ا متوسم ،نتيجة استتمرار مستتويات ا تستلا
ا مرت اة في ا اا ر ا ثا ن ،واستمرار تدف ا مهاجرين غير ا لرعيين من لمال إفريبيا إ تي أوروبتا ،باف تافة إ تي
ن ترة ا غتترل

ستتير ا تتتي ت لتتم فتتي باتتض اأحيتتان بتتين اأصتتو ية وافرلتتال ،و انتتت ا متغيترات اأوروبيتتة ا تتتي

و ات ااتحاد اأوروبي نحو ا متوسمية ا جديدة د تول أوروبتا فتي مرحلتة تحتول ميترة تدعر ا هويتة اأوروبيتة

وا يان ا جماعي اأوروبي ،وا تي أ تت ل ل أوروبا ا موحدة عار . 5991

3

تاتبتتر ماالتتدة ااتحتتاد اأوروبتتي ،ا تتتي تاتترى أي تتا باستتر ات اقيتتة أو ماالتتدة ماستتتر ت ،لتتي اات اقيتتة

ا ممسستتة يتح تتاد اأوروب تتي ،وأل تتر تغيي تتر ف تتي تاري تتص منتتت تأس تتيس ا مجموع تتة ااقتص تتادية اأوروبي تتة ف تتي نهاي تتة

ا مستتينات ،حيتتن تتتر اات تتا عليه تتا متتن قبتتل ا مجلتتس اأوروبتتي ف تتي مدينتتة ماستتتر ت ا هو نديتتة فتتي ديس تتمبر
.5995

وجتتاءت لتتتغ ماالتتدة تتتا س رغبتتة ا متترى اأوروبتتي فتتي ا تربم بتتين إح ترائ ا تبتتدر علتتي صتتايد ا وحتتدة

ااقتصادية وا سو ا واحدة ،وبين ا تبدر علي صايد ا سياسة ا ارجية ا ملتر ة ،وفي جوان  ،5991بدأ ا تمور

ا جتري في سياسة ااتحاد اأوروبي تجاغ ا متوسم ،حين ألارت قمة لتبونة لمجلتس اأوروبتي ،إ تي أن لترقي
وجنوبي ا متوسم باف افة إ ي ا لر اأوسم لي منام جغرافية هتا ألميتة بيترة يتحتاد اأوروبتي فتي إمتار

اأمن وااستبرار ا جماعي .

اإيك (  )ECUب إنج يزي  European Currency Unitب ل رنسي  Unité de compte européenneلي حدة الحس
الي ر من طرف المج س اأ ر بي بمدريد في ديسمبر .2002
2
حمدوش علي ،دراوسي مساود " ،اتفاقية الش ار ة اأورومتوسطية العربية وموقع المؤسسة الجزائرية في ذلك" ،ا ملتبي ا ومني اأول حول ا ممسسة
اأ ر بي قبل اعتم د

1

ااقتصادية وتحديات ا مناخ ااقتصادي ،جاماة ورقلة ،من  11إ ي  11أفريل  ،1221ص .8
3
المرجع الس ب  ،ص .0

14

الفصل اأول :تحليل اتفاقية الش ار ة اأوروجزائرية
وما د ول ات اقية ماستري ت حيئ ا تن يت نوفمبر  ،5991ل تت قمتة تورفر با يونتان ا مجلتس اأوروبتي
في جوان  ،5991ي من ا مجلس ا وئاري وا لجنة اأوروبية بتبيير ا سياسة ا متوسمية وا رص ا متاحة تمتوير
وتامي تل ا سياسة عن ا مدى ا بصير وا متوسم .

وبنتتاءا عليتتص ،عبتتد متتمتمر " تتان" ب رنستتا يتتومي  13و 19ج توان  5991مناقلتتة إم انيتتة ا تمتتوير ا التتي

لسياستتة ا متوستتمية ا جديتتدة يتحتتاد اأوروبتتي ،ا تتتي ت تتمن ا بيتتان ا تتتامي ا صتتادر عنتتص تأييتتد عبتتد ا متتمتمر

اأوروبي ،ا متوسمي في برللونة نوفمبر.5991

واستتتنادا إ تتي لتتتا ا موقتتى اأوروبتتي ،تتتر إعتتداد ملتتروع افعتتين ا رستتمي تتيل متتمتمر برلتتلونة ،5991
ا تتتي أصتتبا أساستتا لت تتاوض بتتين ااتحتتاد اأوروبتتي وا تتدول ا متوستتمية ،بهتتدى إنلتتاء متتتدرج منمبتتة تجتتارة حترة

ومنمب تتة س تتير وأم تتن واس تتتبرار أوروبي تتة متوس تتمية ،وج تتاء م تتمتمر برل تتلونة ن تتوفمبر  5991و تتا أس تتس جدي تتدة
لايقات اأوروبية ا متوسمية .

وقد ت من ا بيان ا تي تر إق اررغ يل ا متمتمر اأوروبتي ا متوستمي فتي برلتلونة أيتار  19و 18نتوفمبر
 ،5991موافبة ا ملار ين في ا ممتمر اأوروبي ا متوسمي في برللونة علي إقامة لار ة أوروبية متوسمية بين

عبر حوار سياسي مائئ ومن ر ،وتنمية ا تااون ااقتصادي وا متا ي ،متا االتمتار باأباتاد ااجتماعيتة وا ثبافيتة

وافنستتانية ،وأن لتتتغ ا محتتاور تل ت ل ا جوانتتل ا ثيثتتة لملتتار ة اأوروبيتتة ا متوستتمية ،متتا أن ات اقيتتة برلتتلونة
ستو ا اآ ية ا تي ست تمدي إ ي إنلاء منم تبة حترة لتبتادل اأوروبي ا متوسمي .
المطلب الثاني :اتفاقية برشلونة للش ار ة اأورومتوسطية.

يل ت ل إعتتين برلتتلونة فتتي نتتوفمبر  ،5991مرحلتتة م صتتلية فتتي ا ايقتتة بتتين ااتحتتاد اأوروبتتي وبلتتدان
حتتوض ا متوستتم ،حيتتن و تتا إمتتار ا ايقتتات ا مستتتببلية بتتين بلتتدان ااتحتتاد اأوروبتتي ا مستتة علتترة ،وبلتتدان
ا حتتوض ا متوستتم افثنتتي علتتر ا مرلتتحة للت ار ة متتا ااتحتتاد اأوروبتتي ،ويحتتدد ا ملتتار ون فتتي إعتتين برلتتلونة
األداى ا مرجو تحبيبها علي ا مدى ا مويل .
أوا :إعان برشلونة
وقتتد حتتدد ا ملتتار ون فتتي لتتتا افعتتين ألتتداى يرجتتي تحبيبهتتا علتتي ا متتدى ا مويتتل وانميقتتا متتن ا امتتل علتتي
تحبي ت لتتتغ األتتداى ،تمتتت ا موافبتتة علتتي إقامتتة ملتتار ة اقتصتتادية وما يتتة متتا اأ تتت باتتين ااعتبتتار م تلتتى

درجات ا نمو وتر ئ علي:1

 تأسيس تدريجي منمبة ا تبادل ا حر؛

 تن يت تداول وتااون اقتصاديين مي مين في ا مجاات ا مانية؛

1

إعين برللونة ،مدينة برللونة ،إسبانيا 51 ،نوفمبر .5991
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 ئيادة

مة لماونة ا ما ية من ااتحاد اأوروبي إ ي لر ا هر .

وفيما يلي ن صل ا نبام ا ساببة ا ت ر.

 .1منطقة التبادل الحر:

ستتتتحب منمبتتة ا تبتتادل ا حتتر عبتتر ات اقيتتات أوروبيتتة متوستتمية جديتتدة وات اقتتات تبتتادل حتتر بتتين لتتر ات

ااتحتتاد اأوروبتتي ،وقتتد حتتدد ا ملتتار ون ستتنة  1225تتتاريل بدايتتة ا امتتل علتتي تأستتيس تتتدريجي هتتتغ ا منمبتتة
ا اا مية لتجارة ،وقرر ا ملار ون تسهيل ا تأسيس ا تدريجي هتغ ا منمبة تات ا تبادل ا حر من يل: 1

 تبني تدابير مي مة فيما ي ص اأمل وا تصدي افثباتي وحماية ا مل ية ا رية وا صناعية وا م اربة؛

 متاباتتة وتنميتتة ا سياستتات ا مر تئة علتتي مبتتادح ااقتصتتاد ا حتتر وت امتتل اقتصتتادياتهر متتا أ تتت حاجتتاتهر و
مستوياتهر في ا نمو باين ااعتبار؛

 افقتتدار علتتي استتتواء وتحتتدين ا بنيتتات ااقتصتتادية وااجتماعيتتة متتا إعمتتاء اأو ويتتة إ تتي تلتتجيا ا بمتتاع
ا تتاص ورفتتا ا بمتتاع افنتتتاجي إ تتي ا مستتتوى ا مملتتول ،وو تتا إمتتار دستتتوري وقتتانوني مي تتر سياستتة

ااقتصاد ا حر؛

 تلجيا اأو ويات ا هادفة إ ي تنمية ا تبادات ا ت نو وجية.
 .2التعاون والتبادل ااقتصاديين:

حرصت ات اقية برللونة باأ ص علي تنمية ا تااون في ا مجاات افقتصادية ،ونت ر في لتا ا مجال:

 ياتت تترى ا ملت تتار ون بألميت تتة دعت تتر ا نمت تتو ااقتصت تتادي ،وت ت ت بت تتا توفير باعت تتدة ربت تتم ااست تتتثمار ا ت تتدا لي
بااستتتثمارات ا ارجيتتة ا مبالترة ،ويلتتددون علتتي أنتتص متتن ا مهتتر تأستتيس جتتو مناستتل همتتا ،وبا تحديتتد عبتتر

إ ائ ة ا اوا

في وجص لتغ ااستثمارات تدريجيا؛

 يم د ا ملار ون بأن ا تااون افقليمي ا محب علي أساس ا تياري ،وباأ ص من أجل تنمية ا تبادل بين
ا لر اء أن سهر ،ولو ما يل ل عامي ر يسيا في سبيل ا تلجيا علي تأسيس منمبة ا تبادل ا حر؛

 يلجا ا ملار ون علي ترابمهر في مجال ا بي ة ا تي ي رض تحليي إقليميتا وتاتاون م ثتى ،و تت

تنستي

أف ل ا برام ا متاددة اأمراى ما اعترافهر ب رورة ا توفي بين ا نمو ااقتصادي وا ح ا علي ا بي ة؛

 يل تتجا ا مل تتار ون ا لت تتر ات عل تتي عب تتد ات اقيت تتات فيم تتا بينهت تتا ،ويتاه تتدون ب تتدعر ل ت تتا ا تا تتاون وا تح تتدين
ااقتصادي وا صناعي ،وت

بمنا جو وامار قانوني مي مين؛

 ياترى ا ملار ون با دور ا ر يسي لمرأة في ا تنمية ،وينه ون بتلتجيا ملتار ة ا نستاء ا اا تة فتي ا حيتاة
ااقتصادية وااجتماعية؛

 يلتتدد ا ملتتار ون علتتي ألميتتة ا ح تتا علتتي ا متوارد ا ستتم ية اأوروبيتتة ا متوستتمية ،وادارتهتا إدارة منمبيتتة،
وتحسين ا تااون في مجال ا بحن عن ا موارد بما فيها تربية ا ما يات ؛

1
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 ياتتترى ا ملتتار ون با تتدور ا بنتتاء بمتتاع ا ماقتتة ،ويبتتررون ل ت ا لتتروم ا لتتاملة وا مي متتة استتتثمارات،
وأعمال ا لر ات ا نالمة في ميدان ا ماقة ؛

 ياترى ا ملار ون أن ا تئويد با ماء ،و تا

افدارة ا مناسبة هتا ا متورد ،وتنميتة ا متوارد ا ما يتة ،ستلت ل

مسأ ة تات أو وية ل ا لر اء ا متوسمين ،وأنص من ا

رورية تنمية ا تااون في لتغ ا مجاات؛

 يواف ا ملار ون علي ا تااون من أجل ا تحدين واعادة بناء ا ئراعة وتلجيا ا نمو ا ري ي ا مت امل.

ويواف ا ملار ون أي ا علي ا تااون في مجاات أ رى ومنها نت ر :ا تلديد علي تنمية وتحسين ا بنية

ا تحتيتتة بمتتا فيهتتا جهتتائ مواصتتيت فاتتال وتنميتتة ت نو وجيتتا ا مالومتتات ،وا موافبتتة علتتي توميتتد ا بتتدرات ا تاتيتتة فتتي
ا بحتن ا المتي وتمتويرغ وا حتتن علتي ا ملتار ة فتي ملتتاريا ا بحتن ا ملتتر ة ،باا تافة ا تتي تلتجيا ا تاتاون فتتي

مجال افحصا يات .

 .3اإعانة المالية :
يل تتير ا بي تتان إ تتي ألمي تتة ا تا تتاون ا م تتا ي نج تتاه ا لت ت ار ة واقام تتة منمب تتة ا تج تتارة ا حت ترة ،و تترورة ئي تتادة

ا ماونات ا ما ية وئيتادة ا بتروض متن بنت ااستتثمار اأوروبتي ،إ تافة إ تي ماونتات ثنا يتة متن ا تدول اأوروبيتة
وتوجيههتتا بص ت ة أساستتية تتدعر ا تنميتتة ا تاتيتتة ا متواصتتلة ،وتاب تتة ا بتتدرات ااقتصتتادية ا محليتتة ،وقتترر ااتحتتاد

اأوروبتتي ت صتتيص  1381مليتون اي تتو متتن ميئانيتتتص ل تترة  ،5999 – 5991وتوجيههتتا بموجتتل برنتتام فدارة
ا مساعدات ا ما ية ،علي أن يراعي فيص صا ص ل من ا لر اء ،وأن يجري حوار حول ا سياسات ااقتصتادية

مان سيمة افدارة ااقتصادية ،ومانتي لتتا أن متوستم

ووسا ل تحبي ا ا دة ا مثلي لتااون ا ما ي ،من أجل

ما تحصل عليص ل من ا دول ا متوسمية افثني علر لو  82مليون اي و سنويا  ،يرفا متوسم ا ماونتات ل ترد

متتن  21اي تتو فتتي أوا تتل ا تستتاينات إ تتي  21اي تتو ،مبارنتتة بارت اعتتص متتن  29إ تتي  51اي تتو ل تترد فتتي دول لتتر

ووسم أوروبا  ،ولتا أقل من أن ياوض تل ا دول عن اأعباء ا تي تترتل عتن ا ملتار ة واآثتار ا ا ستية علتي

ا نلام ااقتصادي ،نالي عن فبدان مورد

ريبي لار من ت يض ا رسور ا جمر ية علي ما يتوائي  %12متن

تجارتهتتا متتا ااتحتتاد اأوروبتتي  ،ي تتاى إ تتي ت ت جاتتل ا مستتاعدات مجملتتة وغيتتر م صصتتة ،يستتت يد منهتتا متتن

يسب إ ي تبدير ملبات تلبي قبتوا تدى ا جانتل اأوروبتي ،واتا تان لتتا ي تل استت دار ا ماونتات باتد أن ات تا

امم نتتان ا تتدول إ تتي أنهتتا م صصتتة هتا بجالهتتا ا تهتتتر بحستتن استتت دامها ،إا أن لتتتا يم تتن أن ينلتتأ حا تتة متتن
ا منافسة تتمثر علتي عيقتات ا تدول ا متوستمية ا اربيتة ببا تها ،وتم تد ستيمرة ااتحتاد اأوروبتي علتي توجيههتا،

دون وجتود

تتمان أن يتتر ت ت وفت ماتايير مو تتوعية صتا ا تتل متتن ا تدول ا متلبيتتة لماونتة ،و تتدعر ا ت امتتل

فيمتتا بينهتتا ،ومبابتتل ت ت  ،يتتتر اربتتم تل ت افعانتتات ا ما يتتة بملتتاورات حتتول ا سياستتات ااقتصتتادية ،ولنتتا ي تترض
ااتحاد اأوروبتي من تورغ لمصتا ا افقليميتة ،حيتن يلتترم
وصندو ا نبد ا دو ي ومن مة ا تجارة ا اا مية.
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ثانيا :برنامج العمل لتنفيذ إعان برشلونة:
حتتتي يتحب ت نجتتاه ا تاتتاون وات اقتتات ا ل ت ار ة بتتين ااتحتتاد اأوروبتتي وبلتتدان ا حتتوض ا متوستتم ،تاتبتتر

عمليتة تن يتتت إعتتين برلتلونة وات اقيتتات ا لت ار ة متا ااتحتتاد اأوروبتتي وستا ر أدوات ا سياستتة ا اامتتة وا ممسستتات،
تات ألميتتة استتتراتيجية وبنيويتتة با نستتبة إ تتي ا جتتانبين ،فبلتتدان حتتوض ا متوستتم تواجتتص تحتتديات ناتجتتة عتتن تستتارع
عملية ا او مة وتحرير ا سلا وا دمات ،ولتتغ ا تحتديات ت تيى أباتاد جديتدة إ تي نلتامات ا تاتاون وا تنميتة بتين

ااتحتتاد اأوروبتتي وا بلتتدان ا متوستتمية ،وستتيتر ا تح تتير وا متاباتتة م تلتتى اأو ويتتات ا تتتي يجتتل ات اتلتتا تنميتتة

ا تاتتاون ،وا تمنتتا بنتتود افت تتا  ،توستتيا ا تاتتاون اأوروبتتي ا متوستتمي يلتتمل تتتدابير أ تترى إتا نتتت ا ب ترار عتتن

ا لر اء ،وتتوجص لتغ ا تدابير إ ي ا دول ووحداتها ا محلية أو افقليميتة وا تي فاا يتات ا مجتمتا ا متدني ،وتستتميا
دول أ رى اان مار إ ي ا تدابير ا متوقاة في برنام ا امل ،وت

باد موافبة ا ملتار ين ،ويجتل أن يتتر ا تن يتت

بأس تتلول م تترن ولت ت اى ،وف تتي ا مس تتتببل وبا تتد موافب تتة ا مل تتار ين ،س تتيأ ت ا تا تتاون اأوروب تتي ا متوس تتمي با تتين
ااعتبار ،و ما يلي

اآراء وا توجيهات ا ناجمة عن ا حوارات ا مناسبة علي م تلى ا مستويات في ا منمبة .

وقد مس برنام ا امل تن يت إعين برللونة عدة أبااد ا باد ا سياسي وااقتصادي وعدة قماعتات مثتل
ا بمتتاع ا ئ ارعتتي ،وقمتتاع ا نبتتل ،وا ماقتتة ،متتا تاتترض إ تتي مجتتال ااتصتتال وت نو وجيتتا ااتصتتاات وا مالومتتات،
ما تارض إ ي ا باد ا ثا ن ،أي ا نواحي ااجتماعية ا تي تحتتوي علتي مجتال تنميتة ا متوارد ا بلترية وغيرلتا متن

ا لمون ااجتماعية .
فتتا مملول متتن ااتحتتاد اأوربتتي أن ياتمتتد بصتتورة اصتتة إ تتي سياستتة جديتتدة نحتتو اقتصتتاد ا ستتو فيمتتا
يتال با بماع ا ئراعي وا مبادات ا تجارية وسو ا امل ،وتحتاج سياسة ااتحاد اأوروبي ا اصة با هجرة إ ي

مراجاتتة أساستتية ،فافتحتتاد اأوروبتتي بحاجتتة إ تتي مهتتاجرين ،تتي يحب ت جميتتا ا منتتافا ا تتتي تنمتتوي عليهتتا عملتتة

ا يتتورو ا موحتدة ،ا تتتي تتملتتل حريتتة تنبتتل ا يتتد ا ااملتتة ،متتا أنتتص يحبت ااستتتبرار فتتي نستتل ف تتات ا ست ان ا مامترة
وا محتاجتتة إ تتي إعانتتة ،ويحتتل مل ت لة ا مي متتة ا ما يتتة فتتي ن تتر ا

تتمان ااجتمتتاعي ويتتنجر عتتن ت ت متتن ئاويتتة

ا سياسة ا اامة ،أن ااتحاد اأوروبي يحتاج إ ي تلجيا ا هجرة بدا متن تثبيمهتا و جمهتا تي يتتم ن متن مستاندة
ا تتات ا ست انية ا متبدمتتة فتتي ا امتتر ،علمتتا بتتأن مصتتدر لتتتغ ا هجترة لتتو بلتتدان حتتوض ا بحتتر اأبتتيض ا متوستتم،
ا تي يوجد فيها فا ض من ا يد ا ااملة ،وا تي تصدر ا رأسمال ا بلري.

أما ا مملول من بلدان حوض ا متوسم ا لري ة وا بلدان ا اربية ،فهو االتمار بت اصيل ا ت اوض حول ات اقات
ا ل ت ار ة وتوقياهتتا وا مصتتادقة عليهتتا ،ولتتتا أمتتر يجتتل أن تصتتاحبص إصتتيحات اقتصتتادية وما يتتة عميبتتة فتتي لتتتغ

ا بلدان ،ومن لتغ ااصيحات:
 ا تنسي بين ا بوانين وا

وابم وا ماايير ااقتصادية وا ما ية بل ل منت ر ومنهجي؛

 تحتتدين سياستتة ا منافستتة واأمتتر ا منال تتة يحت تتار وانلتتاء ستتلمات رقابيتتة مس ت و ة عتتن ا تجتتارة غيتتر
ا مت اف ة؛
18

الفصل اأول :تحليل اتفاقية الش ار ة اأوروجزائرية
 تمتتوير اأس توا ا مص ترفية ا أرستتما ية فتتي جنتتول ا بحتتر ا متوستتم وتحبي ت ت املهتتا متتا أس توا ااتحتتاد
اأوروبي ،وت

بواسمة تحدين ا بوانين.

ومتتن لنتتا نجتتد ،أن ا وقتتت قتتد حتتان تامتتل جميتتا اأم تراى بمئيتتد متتن ا اتتئر وا واقايتتة ،أن ا هتتدى ا ملتتتر

وا صريا لو ت يي ا روقات وسد ا جوات ااقتصادية وا ت نو وجية ،فاملية تن يت إعين برللونة ا يم نهتا أن
ت تص تتر بمقام تتة تا تتاون تج تتاري أ ث تتر اتس تتاعا ول تتموا ،م تتا أن ا ماون تتة وا تا تتاون ف تتي إم تتار برن تتام مي تتدا اأول

وا ثتتاني ،1لمتتا بحجتتر ا ي تتي تحبيت ا تبتتارل فتتي ا تتد ل وت تتيي ا جتوات فتتي ا ميتتدان ااقتصتتادي وت نو وجيتتا
ا مالومات.
المطلب الثالث :محاور وأهداف اتفاقية برشلونة.
إن إجراء تحليل اات اقية ،وت حص نتا جها يسما باست يص ألر ا نبام ،وا محاور ا تي تبور عليها ا ل ار ة
اأورو -متوسمية ،و ت

استنتاج األداى ا تي يرمي إ يها ل اأمراى ا ملار ون في مسار عملية ا ل ار ة،

حتي و إن انت ل دو ة تح ي بات ا

اص بها ،مستبل عن ا دول اأ رى ،إا أنص تببي ل لتغ اات اقيات

في إمار ا مسار ا اار لل ار ة اأورو-متوسمية ما مراعاة صوصية ل بلد ،ما أن ا مبارنة تسما باستنتاج
أنهااات اقيات متباربة من حين م امينها عموما ،وفي مايلي سنتناول ألر محاور ا ل ار ة وألدافها.
أوا :محاور الش ار ة اأورومتوسطية:

تمحورت ات اقية ا ل ار ة اأورو ج ائ رية حول عدد متن ا نبتام ا هامتة ،تناو تت جوانتل سياستية ،أمنيتة ،اقتصتادية،

ثبافية واجتماعية ،وفيما يلي ت صيل ت .
 .1الش ار ة السياسية واأمنية:
ياتبتتر

تتمان اأمتتن وااستتتبرار فتتي منمبتتة حتتوض ا متوستتم أمتتر

تتروريا ،تتتا فالتتي ا تتدول ا واقاتتة علتتي

افص ،ا امل علي تجسيدغ وتحبيبص ،ولو ما يسالر في تحبي ا تنمية ااقتصادية وااجتماعية ،ولتا ما بين أن

ا ل ار ة ا سياستية واأمنيتة -حستل متا ورد فتي إعتين برلتلونة -تهتدى إ تي جاتل منمبتة ا بحتر ا متوستم منمبتة

استبرار علي ا صتايد افقليمتي ،متا تامتل علتي إنلتاء ن تر سياستية يب ار يتة تحتترر ا ديمبراميتة ،وحبتو افنستان
وا تادديتتة ا سياستتية ،ومتتن ثتتر ا مستتالمة فتتي ل ت بنيتتة مواتيتتة ائدلتتار ا نلتتام ااقتصتتادي ،وتح تتير ا مبتتادرات

ا ردية في إمار ا تحول نحو ا بماع ا اص.

2

 .2الش ار ة ااقتصادية والمالية:
بد حدد بيان برللونة األداى ا بايدة ا مدى ا تا ية:
برنامج ميدا اأول ه برن مج إع دة ت هيل المؤسس الجزائري  ،است د منه  224مؤسس صغيرة مت سط  ،أم برنامج ميدا الثاني فقد اهت بت هيل
 2آاف مؤسس صغيرة مت سط جزائري  ،خصص له ااتح د اأ ر بي  20م ي ن أ ر .
2
عبد اه بدياة  ،مدا لة بانوان" :ا ل ار ة ااقتصادية ا متوسمية"  ،ا ملتبي ا امس ا المي :ا ل ار ة اأورو ج ائ رية ،جماية ا مارفة ا المية ،جاماة
1

ا ج ائ ر  23 ،جوان ،1225ص. 1
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 تلجيا ا نمو ااقتصادي وااجتماعي ا مستدير؛
 تحس تتين تتروى ا حي تتاة لست ت ان ،ورف تتا مس تتتوى ا تل تتغيل وتحبيت ت فت توار ا نم تتو ف تتي ا منمب تتة اأوروبي تتة
ا متوسمية؛

 تلجيا ا تااون وا ت امل افقليميين بين دول حوض ا بحر ا متوسم.
تحبي لتغ األداى ،يجل تر ئ ا ل ار ة ااقتصادية وا ما ية علي ا مبادىء ا تا ية:1
 -افقامة ا تدريجية منمبة ا تبادل ا حر ،ويتر ت

في فترة أقصالا عار 1252؛

من يل ات ا أورومتوسمي ما ببية ا لتر اء ا متوستمين

 تنمي تتة ا تا تتاون وا تب تتادل ا تج تتاري ،ول تتو م تتا يس تتتحب م تتن تتيل تنمي تتة ااد تتار ا محل تتي ،وتل تتجيا ااس تتتثماراأجنب تتي ا مبال تتر تتدعر وت اي تتل ا نم تتو ااقتص تتادي ،إ تتافة إ تتي ا بي تتار بمل تتاريا ا تا تتاون ف تتي مج تتال ا تح تتدين

ا صناعي وتوفير ا مناخ وافمار ا بانوني يستثمار ،وتبني برام

لدعر ا تبني لممسسات ا صغيرة وا متوسمة؛

ت -ا تااون ا ما ي من تيل ئيتادة ا ماونتة ا ما يتة بهتدى تاب تة ا بتدرات ااقتصتادية ا دا ليتة لتدول ا متوستمية

متن متترى ا هي تتات ا ما يتتة اأوروبيتتة ،وبصت ة أساستتية متتن ا م و تتية اأوروبيتتة وا بنت اأوروبتتي مستتاعدة ا تتدول
ا متوسمية علي إعادة تأليل اقتصادلا حتي تستميا ا ت يى ما متملبات ا ل ار ة.
 .3الش ار ة ااجتماعية والثقافية:
وتتر تتئ ا ل ت ار ة فتتي لتتتغ ا مجتتاات علتتي تنميتتة ا م توارد ا بل ترية ،وتلتتجا ا ت تتالر وا تبتتادل بتتين ا ثبافتتات
وا مجموعتتات ا مدنيتتة ،وت ت متتن تتيل ا تأ يتتد علتتي مبتتدأ ا ح توار ا متبتتادل بتتين لتتاول ا منمبتتة ا متوستتمية ،متتا

ا تأ يتتد علتتي احت ترار ا ثبافتتات واأديتتان لتتروم تبتتارل ا لتتاول ا متوستتمية ،باف تتافة إ تتي ا تأ يتتد علتتي تنميتتة

ا بل ترية واالتمتتار بتالتتير وتأليتتل ا لتتبال ،وا ملتتار ة فتتي ا تتتدابير ا صتتحية وا مايلتتية لس ت ان ،وتلتتجيا ودعتتر
عملي تتة ا تنمي تتة وعم تتل بتترام تس تتالر ف تتي ل تتتا ا ص تتدد ،و تتت

ا تا تتاون ف تتي مج تتاات ا تص تتدي إ تتي ا هجتترة غي تتر

ا لرعية ،م افحة افرلال ،تجارة ا م درات ،الرة افجرار ا دو ي ،ا ساد ا ما ي وم تلى م الر ا انصرية.2
ثانيا :أهداف الش ار ة اأورومتوسطية

منت عار 5991ر وحتي اناباد ممتمر لبونة اأ ير ،ساي افتحاد اأوروبي بين دول حوض ا متوسم،

إ ي تحبي مجموعة من األداى وا مموحات تر ئت في ا مجاات ا تا ية:
 .1المجال السياسي واأمني:

تر ئ ا امل علي تحبي ااستبرار في منمبتة حتوض ا متوستم ،و لت منتاخ مناستل لتاتاون ا متوستمي

يبور علي تسوية افة ا يفات في ا منمبة وعلي رأسها ا صراع ا اربي افس ار يلي ا تي يلت ل ا اببتة اأساستية
1

رعد ا صرى"،أساسيات التجارة الدولية المعاصرة" ،ا جئء ا ثاني ،ا مباة اأو ي ،دار ا ر ا لنلر .سوريا ، 1225 ،ص .111

2

عبد اه بدياة  ،مرجا ساب ص. 3
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الفصل اأول :تحليل اتفاقية الش ار ة اأوروجزائرية
أمار لتا ا تااون ،و ت
امتدادا

ا تربم بتين اأمتن فتي ا بحتر اأبتيض ا متوستم واأمتن اأوروبتي ،واعتبتار أن تي منهتا

ر ،وترسيل ف رة تحويل ا بحر ا متوسم إ ي بحيرة لتااون بين ا مرفين.

 .2في المجال ااقتصادي:
تتتر ا تأ يتتد علتتي ا ت ترابم بتتين دول لتتمال وجنتتول ا متوستتم ،وأن لنتتا مصتتا ا اقتصتتادية ملتتتر ة بتتين
ا م ترفين تتبلتتور فتتي عتتدة ق تتايا مثتتل ا تنميتتة ،ونبتتل ا ت نو وجيتتا ،وا تغلتتل علتتي ا بما تتة وا بتتر وملتتا ل ا هج ترة،
و تتت

ا امتتل ا جمتتاعي علتتي تحبي ت ا تنميتتة ااقتصتتادية فتتي دول ا منمبتتة ،وتبليتتل ا جتتوة بتتين ا تتدول اأوروبيتتة

ودول ا حوض ا متوسم في ا جنتول ،وت ت باعتبتار أن ااستتبرار ااقتصتادي وااستتبرار ا سياستي وجهتان املتة

واحتتدة ،وأنتتص ا يم تتن ا حتتدين عتتن ستتير واستتتبرار سياستتي وأمنتتي ،فتتي غيتتال تنميتتة اقتصتتادية لتتاملة ومتواصتتلة

دول حوض ا متوستم ،ومتن لنتا انتت ا تدعوة فقامتة منمبتة تجاريتة حترة بتين دول حتوض ا متوستم بحلتول عتار

 ،1252من يل ات اقيات ا ملار ة ا تي يبرمها افتحاد اأوروبي ما دول جنول ا متوسم بصورة فردية ،وا تي
وقات عليها ل من تونس ،ا مغرل ،إس ار يل ،اأردن ،فلسمين ومصر ،ما د لت يبيا وسوريا و بنان وا ج ائ تر
في م او ات ما افتحاد اأوروبي بهدى ا توصل إ ي ات ا مماثل.
 .3أهداف أخرى من الشار ة مع دول جنوب البحر المتوسط:
يل ا سنوات ا ما ية تبلورت مجاات ا تااون اأوروبي ا متوسمي في عدد من ا مجاات ا تتي ت تدر
ا جانل ااقتصادي لايقات بين ا مرفين ،وا تي تر و ا ألداى محددة ل مجال منها ولتغ ا مجاات لي:1
أ .النقل وااتصاات:
حين اعتبرت دول إعين برللونة أن ا نبل وا مواصيت من ألر ا هيا ل اأساسية ا يئمة تنمية أي لت ل

من أل ال ا تااون بينها ،و ت

تر صياغة أف ار حول تائيئ لتب ة متوم ا نبتل ا بحتري ا تتي تتربم بتين متوان

ا بحر ا متوسم ،ستواء نبتل ا ر تال أو ا ب تا ا ،وتن تير بترام تتدريل وحلبتات نبتاش حتول مو توع ااتصتاات

بهتتدى تبتتادل ا مالومتتات وا بترات فتتي مجتتال ا نبتتل وااتصتتاات بمتتا ي تتدر حر تتة ا تجتتارة وااستتتثمارات بتتين دول

ا منمبة.

ب .حماية البيئة:
تنبهت دول إعين برللونة لملا ل ا بي ية في حوض ا متوسم وانا استاتها ااقتصتادية علتي دول ا منمبتة،

مثتتل تتتدلور نوعيتتة ا تربتتة ا ئراعيتتة وتاتتا ر اففترام فتتي استتت دار ا متوارد ا ما يتتة واستتتنئاى ا ميتتاغ ا جوفيتتة ،وئيتتادة
ا تلون ا ناجر عن أعمال ا تنبيل واست راج ا ن م ،وأعمال ا نبل ا بحتري ،و تيل ا ستنوات ا ستاببة تبلتورت أف تار

حتول و تا ريمتة بي يتة منمبتتة ا بحتر ا متوستم ،واقامتة روابتم بتتين م ار تئ ا بحتن وا تمتوير ا ومنيتة وافقليميتتة
ا ااملة في مجال ا بي ة ،وت

بغرض تو يى ا امل وا ت نو وجيا أغراض ا ح ا علي ا بي ة.

 1فتا اه و الو"،ااقتصاد العربي والمجموعة اأوربية" ،بنان ،دار ا حداثة ،ا مباة اأو ي  ،5981ص .19
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الفصل اأول :تحليل اتفاقية الش ار ة اأوروجزائرية
ت .ترشيد استخدام الطاقة:
فبد ات بت ا دول ا متوسمية علي ألمية ا حصول علتي مصتادر ا ماقتة ا ن ي تة وا ئليتدة لت تا يى ببتدر افم تان

باعتبارلا أساسا قويا املية ا تنمية ااقتصادية ،وقد تبلتورت مجموعتة متن اأف تار وااقت ارحتات بلتأن تاتاون لتتغ
ا دول ،في مجال ترليد است دار ا ماقة ا بابلة لتااون ،وفي مجتال ا تلتاى مصتادر جديتدة لماقتة وا امتل علتي
تبادل ا برات في لتا ا مجال.
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الفصل اأول :تحليل اتفاقية الش ار ة اأوروجزائرية
المبحث الثاني :مسار الش ار ة اأوروجزائرية.
بت ر مو وع ا ل ار ة ا ج ائ رية اأوروبية ،نجد أنها قد جرت حو هتا أعمتال وم او تات بيترة منتت مملتا
ا تستتاينيات ،و بتتد التتتر ااتحتتاد اأوروبتتي ثي ت ار بمستتا ة ا ل ت ار ة متتا بلتتدان ا بحتتر ا متوستتم بل ت ل عتتار ،وا ج ائ تتر

بل ل اص ،ونهتا تت تمن ستو جديتدة وواعتدة ،حيتن تاتاني ما تر ا بماعتات متن ا تنبص أو قصتور افنتتاج
ا محلتي علتتي تغميتتة ا ملتتل ،لتتتا متتا يغتتري ا لتتر اء اأجنبيتتين وعلتتي أرستتهر ااتحتتاد اأوروبتتي لو تتوج فتتي ات اقيتتة
ا ل ار ة لتغ.

المطلب اأول :دوافع الش ار ة اأوروجزائرية.
اعتبتتا ار لتم تتورات ا ت تتي لتتهدتها ا ج ائ تتر وا ب تتارة اأوروبيتتة ،ون تت ار ألمي تتة ا ايقتتات ا ثنا ي تتة ا ت تتي تتتربم

ا مرفان ،يم ن اعتبار ا ل ار ة بمثابة ا مسالمة اأوروبية في ا مجهودات ا مبتو ة من مرى ا ج ائ تر ،فتي مستار
ااصيحات وا تبوير ااقتصادي ،ا تي بالرت بتها ،بهدى تحبي ا تنمية واانتدماج فتي ااقتصتاد ا اتا مي ،وفتي

مايلي :ألر األداى ا منت رة من ت .
أوا :إنشاء منطقة التجارة الحرة

تم تتر ا ب تتال ا ث تتاني م تتن اات تتا

مس تتأ ة تحري تتر حر تتة تنب تتل ا س تتلا ف تتي ا

تتاء ا مت تتون م تتن اأق تتا ير

ا جمر ية لمرفين ،بمانتي أن ا ج ائ تر مما بتة بتاا تئار بمتملبتات ا ن تار ا تجتاري ا تدو ي ا جديتد ،وت ت فتي أجتل
أقصتتاغ  51ستتنة ،تت للهتتا مرحلتتة انتبا يتتة يبتتدأ حستتابها متتن تتتاريل د تتول لتتتا اات تتا حيتتئ ا تن يتتت متتا متتنا ستتنتين
تأجيل علي غرار ا دول ا مغاربية اأ رى.1

فتي حتين تتمثتتل ا باعتدة اأساستية هتتتا ا ن تار ،فتي حريتتة تنبتل ا ستلا فتتي أستوا ا تدول اأعت ت ت تاء ،دون
أي ح ت ت ت تاجئ أو تمييتتئ ،فتتا ج ائ ر ا تتتي انتتت تستتت يد م تن مبتتدأ ا دو تتة اأو تتي با رعايتتة ،ومتتن ا مااملتتة ا ت

تتيلية

منتجاتها وف ات اقيات  ،5993ست تا أسواقها اآن استببال منتجات أحسن جودة ،بأقل ت ل تة وأقتل ستار ،لتتا

اأمر من لأنص أن ي ا ا ممسسة ااقتصادية ا ومنية أمار منافسة حادة ر تتاود عليها ،ولو رلان صال يجل
عليها سبص ،ت

فمن إقبال ا ج ائ ر علي إبرار لتا اات ا  ،تملل منها لتجاعة وارادة قويتة ،فهتو يحمتل مجائفتة

تهدد اقتصادلا ا نال وتوائنها ااجتماعي ا جاري تدعيمص.2

وستح ي ا منتجات ا ج ائ رية ،ب رصة ا ن ات إ ي اأسوا اأوروبية فتي تل لتتغ ا منمبتة ،اصتة ا غتائ

ا مبياي ،فلبد أعتد ااتحتاد اأوروبتي إستتراتيجية ماقويتة ،تاتترى با تدور ااستتراتيجي وا متنتامي لج ائ تر فتي لتتا

ع يد لمين ،الشراك اأورومتوسطي وآثارها المتوقع على تطوير القطاع الصناعي في الجزائر ،مذكرة لنيل ش دة الم جيست ر في الع
ج مع الجزائر ،4002،ص.42
2
ب ش ر أحمد ،ت هيل الم سسا ااقتصادي ااقتصادي الجزائري في ظل منطق التبادل الحر اأورومتوسطي ،مذكرة لنيل ش دة الم جيست ر في الع
ااقتص دي  ،فرع إدارة أعم ل ،ج مع الجزائر ، 4004 ،ص.40

ااقتص دي ،

1
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الفصل اأول :تحليل اتفاقية الش ار ة اأوروجزائرية
ا مجتتال ،وحتتن علتتي إقامتتة ل ت ار ة إستتتراتيجية ،تهتتدى إ تتي

تتمان أمتتن وانت تتار تمتتوين أوروبتتا با غتتائ ا مبياتتي

ا مميا.1
ثانيا :تدعيم آليات التعاون في المجال ااقتصادي.
أ دت اأمراى ا متااقدة بموجتل ا بتال ا تامس متن ات تا ا لت ار ة اأوروج ائ ريتة ،بتأن ا تاتاون ستيهدى

باأستتاس إ تتي دعتتر ا جهتتود ا تتتي بتتت تها ا ج ائ تتر فتتي ستتبيل تمتتوير اقتصتتادلا ،فهتتتا ا تاتتاون ستتير ئ بلت ل تتاص

علي ا ميادين واأنلتمة ا ا تاة

تغومات ومصتاعل دا ليتة ،وعلتي وجتص ا صتوص تحريتر ا مبتادات بتين

ا مرفين ،ما سيامل لتا ا تااون علي تسهيل ا تبارل بين اقتصاديات اأمراى ،اسيما في ا ميادين ا تي تحب
ا نمتتو و ل ت فتترص ا تلتتغيل ،متتا اأ تتد باتتين ااعتبتتار ا مجتتال ا بي تتي ،متتا أجتتائ لتتتا اات تتا

لم ترفين إم انيتتة

تحديد مجاات أ رى لتااون ااقتصادي بات ا ملتر .
في حين يساي اات ا من يل أح امص ا متالبة با تااون ااقتصادي ،إ ي تحبيت نتوع متن ا تبتارل متا
بتتين تل ترياات اأم تراى ،أن مستتأ ة إ ائ تتة ا تتار ا موجتتود بتتين اأن متتة ا بانونيتتة

م تراى ا متااقتتدة تاتتد متتن

ا اناصتتر اأساستتية لتاتتاون ،فحريتتة تنبتتل ا منتجتتات تتن ي تتن هتتا مانتتي إتا تتر توجتتد علتتي ستتبيل ااحتيتتام قواعتتد

ملتتتر ة ،هتتتا فمتتن ا

تتروري تحبيت انستتجار ) (Harmonisationبتتين ا تتدعا ر ا بانونيتتة لتاتتاون بلت ل يستتما

بتجسيد حرية ا تبادل ا تجاري ويلجا حرية افنتاج.2
ما يساي ااتحاد اأوروبي أي ا ،إ ي ت ريس احترار ا مل ية ا ريتة ا صتناعية وا تجاريتة ،ا تتي وردت

في افعتين ا ملتتر  ،وا تتي تببتي مو توع ا تتئار تحبيت حمايتة مناستبة وفاليتة ،وا هتدى متن ت ت تائيتئ ا تجتارة

مت تتن ت تتيل تت تتوفير ا مات تتايير وا متملبت تتات ا نيت تتة ا يئمت تتة ،وا حت تتد مت تتن ا ت ت تتا يى ا متالبت تتة بائدواجيت تتة اا تبت تتارات
وا تصديبات.
وياتب تتر تل تتجيا حر تتة ،عوام تتل افنت تتاج أح تتد اأس تتبال ا ت تتي دفا تتت ا ج ائ تتر عل تتي غت ترار ب تتاقي ا بل تتدان

ا متوسمية ا نامية ،توقيا ات ا ا ل ار ة ما ااتحاد اأوروبي ،فهي تما ل بتحبيت تاتاون ثنتا ي متتوائن يتجتاوئ

مجتترد اا ت تتاء بتن تتير ا مبتتادات ا تجاريتتة متتا بتتين ا م ترفين ،ويرقتتي إ تتي مس تتوى تلتتجيا إرستتاء وتائيتتئ ا بتتدرات

افنتاجيتتة ا ومنيتتة متتن تيل ترقيتتة ااستتتثمارات ا محليتتة واأجنبيتة تم ينهتتا متتن لت مناصتتل ا امتتل وا محاف تتة
عليها.3

 1مج س الشراك الجزائر -ااتح د اأ ر بي ،نحو بحث التعاون الم سساتي ،مق ل مت فر ع
 http//193 .194.78.233/ma-ar/stories PHP06/05/ 16/127982ت ريخ التحميل ج ن ي .4022
2
BENCHENEB (A)،Harmonisation du droit et le partenariat euro-méditerranéen ، colloque ،le partenariat euroméditerranéen، le processus de Barcelone،éd.Bruylant ،2003،p78.
3
ع يد لمين ،مرجع س ب  ،ص.00
م قع
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الفصل اأول :تحليل اتفاقية الش ار ة اأوروجزائرية
باف افة إ ي ت

يلال إت ا ا ل ار ة ،دو ار لاما في إيجاد ا سبل ا يلة تدعير ااندماج بين ا مترفين،

اسيما تمبي ا مبدأ ا اار ا مبرر في نتص ا متواد  18فبترة ،1وا متادة  12متن ات تا ا لت ار ة ،فهتو يمتنا ا رصتة

لتتدول ا غربيتتة متتن أجتتل إنلتتاء جبهتتة موحتتدة مناقلتتة لت ار تهر ا جماعيتتة ،فتتي أحستتن ا تتروى ا تتتي تتر يستتتغلولا،

وفتتي ستتيا آ تتر فتتمن عيقتتات ا تاتتاون ا ثنتتا ي ،ا يم نهتتا أن ت ت تتي بتن تتير ا مبتتادات ا تجاريتتة وا تاتتاون فتتي

ا مستتا ل ااقتصتتادية ،حيتتن يم تتد ا م ترفين علتتي حرصتتهما علتتي تائيتتئ تااونهمتتا فتتي مجتتاات أ تترى ،ا ستتيما
ا مسا ل ا ما ية وااجتماعية وق ايا ا ادا ة وا لمون ا دا لية ،ن ار ما تاود بص من فوا د علي رعايا ا مرفين.

1

ثالثا :تفعيل التعاون الثنائي في المسائل المالية وااجتماعية
قصد افسهار بص ة املة تحبي ألتاى اات تا  ،لتدد ا مرفتان حرصتهما متن جهتة علتي ا م تي قتدما

نحتتو تائيتتئ ا تاتتاون ا متتا ي ا ثنتتا ي ،و متتن جهتتة أ تترى ت ايتتل ا ح توار فتتي ا مستتا ل ااجتماعيتتة و ا ثبافيتتة ،إ تتي
جانل االتمار بب ايا ا تااون في مجال ا ادا ة و ا لمون ا دا لية.
 .1تعزيز التعاون المالي:
أص تتبا ا تا تتاون ا م تتا ي من تتت ن تتدوة برل تتلونة ،يرت تتئ عل تتي برن تتام جدي تتد تتدعر افص تتيحات ااقتص تتادية
وااجتماعية في اأقا ير وا بلدان ا متوسمية ،ولتا ا برنتام أملبتت عليتص تستمية برنتام ميتدا ) ، (MEDAا تتي
تنتتدرج قرو تتص

تتمن ا ن بتتات غيتتر افجباريتتة ،فتتي إمتتار ا ميئانيتتة ا اامتتة يتحتتاد اأوروبتتي ،ممتتا أدى إ تتي تبنتتي

مبدأ اف غاء في ا ميئانية ،وبتا

أصبا ا تااون ا متا ي ي

تا د ارستة دوريتة تاتدلا ا م و تية اأوروبيتة ،ويبتدو

متتن تتيل لتتتغ افجتراءات ا متباتتة فتتي مجتتال ا تاتتاون ا متتا ي ،اصتتة بتتا ن ر إ تتي ا لتتروم ا تتتي تبتتترن بهتتا لتتتغ

اأ يترة ،أن افتحتاد اأوروبتتي ا يتو ي ا تتدول ا متوستمية غيتتر اأع تاء ا انايتة ا افيتتة ،وت ت ي هتتر متن تتيل
مبترحتتات ا م و تتية اأوروبيتتة بمتتنا دول أوروبتتا ا ل ترقية وا وستتمي مستتاعدات تصتتل إ تتي أرباتتون مليتتار أورو،
موئعتتة علتتي ستتتة ستتنوات ،تتت

ت تتل لتتتغ افيترادات ا موجهتتة لتتدول ا متوستتمية دون ا مستتتوى ا مملتتول ،مبارنتتة

باحتياجات لتغ ا دول.2

ويببي إتن تمبيت ماتايير ااحتياجتات ،مترتبم بنتتا

ا حتوار ااقتصتادية ا مستتمر بتين ا ج ائ تر وااتحتاد

اأوروبتتي ،فمتتن ا ناحيتتة ا امليتتة تبتتور ا ج ائ تتر باالتتت ار متتا ا م و تتية اأوروبيتتة ،بمعتتداد برنتتام تتتوجيهي يحتتدد
اأو ويتتات فتتي تمبي ت ا تاتتاون ا متتا ي س تواء فتتي ا مجتتال ااقتصتتادي أو ا مجتتال ااجتمتتاعي ،وستتمي با برنتتام

ا تتومني ااستتتدا ي ،ا تتتي يمتتتد متتن  1229إ تتي غايتتة  ،1255ويستتما لمتترى ا ج ائ تتري باستتتهي ا ب تروض
ا ممنوحة في ل برنام ميدا ،من يل و ا ميئانية لاملة ،بدا من ت صيص ميئانية ل ملروع.

أ شن لي  ،الشراك اأجنبي و الم سسا ااقتصادي الجزائري  ،مذكرة لنيل ش دة الم جيست ر في الق ن ن ،فرع ق ن ن التع ن الد لي ،ج مع تيز
ز  ، 4022ص . 20
2
مرجع ن سه ،ص .22
1
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 .2ااهتمام بالتعاون في ميدان ااجتماعي ،العدالة والشؤون الداخلية:
ألر ما يميئ ات ا ا ل ار ة اأوروبية ا ج ائ رية لو التمامص با باد ااجتماعي وا ادا تة افجتماعيتة ،وا لتمون

ا دا لية.

أ .تفعيل التعاون والحوار في المسائل ااجتماعية والثقافية:
أ تتد اات تتا ع تتي ح تترص ا مت ترفين عل تتي

تترورة تحس تتين ا ن تتار ا ب تتانوني ،لام تتال ا مه تتاجرين وتنب تتل

األت اص ،متا اعتمتاد افتة ا تتدابير ا يئمتة قصتد ا وقايتتة وم افحتة ا هجترة ا سترية ،1وا ستاي إ تي تحبيت ا مئيتتد
م تتن ا تب تتارل ب تتين ا ثباف تتات .2ون ت ت ار تن تتامي تتالرتي افرل تتال وا جريم تتة ا دو ي تتة ا من م تتة وا تت تي تلت ت ل تهدي تتدا

مجتتاات ا ل ت ار ة وااستتتبرار فتتي ا منمبتتة ،أ تتدت اأم تراى ا متااقتتدة حرصتتها علتتي ت ايتتل ا تاتتاون فتتي مستتا ل

ا ادا ة وا لمون ا دا لية.
ب .إرسال التعاون في ميدان العدالة والشؤون ااجتماعية:

نتتص ا بتتال ا ثتتامن متتن اات تتا علتتي ا تاتتاون فتتي ا ميتتادين ا ب تتا ية وا لتتمون ا دا ليتتة ،و بتتد ستتالر فتتي

ت

حصول ااتحاد اأوروبي بموجل ا مادة  11من ماالدة أمستردار ،علي صيحية إجراء م او ات فتي لتتغ

ا ميادين ما ا دول اأ رى ،وتر تجسيد ت

منتت اعتمتاد مجلتس ااتحتاد اأوروبتي ،متا أ تد اات تا علتي حترص

ا مرفين علي م افحة ا جريمة ا من مة وا وقايتة منهتا ،ا ستيما تلت ا متالبتة با متتاجرة بتاأفراد وا متوارد ا مح تورة

وا ممتل تتات ا ثبافيتتة ،3متتا ا امتتل علتتي محاربتتة عمليتتات تبيتتيض اأم توال ،لتتتا إ تتي جانتتل ت تريس ا تا تاون قصتتد

ا وقاي تتة وردع ا املي تتات افرلابي تتة ،م تتن تتيل ا تن ي تتت ا ام تتل لبت ترار  5191ا ص تتادر م تتن م تترى مجل تتس اأم تتن،
وا ب اررات اأ رى تات ا صلة ،ما مراعاة اات اقيات ا دو ية ا تي ان مت إ يها اأمراى.4
ما يم ن ميح تص عموما عن لتا اات ا  ،أنص أعمي اأو وية

حس تتال افص تتيحات ف تتي ا مج تتال ااجتم تتاعي ،ا تربي تتة وا تال تتير

صيحات ا سياسية وافقتصتادية ،علتي

تتتا م افح تتة ا ب تتر واأمي تتة ،م تتا أن تتص ت تتمن

ا ت ائمتتات غيتتر متوائيتتة ،بحيتتن أنتتص فتتي ا وقتتت ا تتتي تلتتتئر فيتتص ا ج ائ تتر بتحبي ت نتيجتتة ،تتمثتتل فتتي إ ائ تتة ن امهتتا

ا تاري ي تجاغ ا منتجات ا صناعية اأوروبية ،فمن بلدان ااتحاد اأوروبي ا تلتئر تجاغ ا ج ائ ر إا بتحبي عناية

في مجال تدعير ااقتصادية ا ومنية.

المطلب الثاني :محاور ومراحل اتفاقية الش ار ة ااوروجزائرية.
م تترت ات اقي تتة ا لت ت ار ة اأوروج ائ ري تتة با تتدة م ارح تتل قب تتل ا توقي تتا ا نه تتا ي ،وق تتد تمرق تتت ا م او تتات ا تتدة

محاور ،ولو ما سناا جص في لتا ا مملل.

الم دة  42من النص ات الشراك اأ ر بي الجزائر .
2
الم اد  24 22من نص اات الشراك اأ ر بي الجزائر .
3
الم دة  48من النص ات الشراك اأ ر بي الجزائر .
4
الم دة  42من النص ات الشراك اأ ر بي الجزائر .
1
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أوا :محاور الش ار ة اأوروجزائرية:
ت تتمنت إت اقيتتة ا لت ار ة اأورو ج ائ ريتتة عتتدة محتتاور ،تغمتتي جوانتتل سياستتية ،أمنيتتة ،اقتصتتادية وما يتتة،

وسنتمر هتغ ا محاور فيما يلي:

 .1المحور السياسي واأمني:
يحتتتل ا جانتتل ا سياستتي واأمنتتي فتتي إت اقيتتة ا ل ت ار ة اأوروج ائ ريتتة ألميتتة با غتتة با نستتبة تتدول افتحتتاد
اأوروبتتي ،ولتتتا ب تتيى ا تتدول ا متوستتمية اأ تترى ا تتتي انتتت أحوا هتتا اأمنيتتة أحستتن متتن ا ج ائ تتر عنتتد إب ترار

بير يل
افت اقية ،تا حرص افتحاد اأوربي علي قيار ا ج ائ ر بمبادرات تسوية أو اعها ا تي لهدت تدلو ار ا
ا تساينات أثناء ا م او ات ،حين ر ئ علي إحترار حبو افنسان وا حريات ا سياسية في لتا ا محور.
 .2المحور ااقتصادي والمالي:

ان لمحور ااقتصادي ا نصتيل اأوفتر فتي التمامتات ا مترفين ،تجستد ت ت فتي ا متواد متن  18إ تي 33

محتتددا ألتتداى ا تاتتاون ااقتصتتادي ،ولتتي متتا يلتتي :تلتتجيا ا نم تو ااقتصتتادي وااجتمتتاعي ا مستتتمر تحستتين

روى حياة ا س ان ،ما رفا مستوى ا تلغيل وتبليص فوار ا نمو ا بيرة بين ا ج ائ تر ودول افتحتاد اأوروبتي،

باف تتافة إ تتي تلتتجيا ا تاتتاون ااقتصتتادي ،و تحبي ت ت ت  ،تتر تتئ ا ل ت ار ة ااقتصتتادية وا ما يتتة علتتي ا مبتتادىء
ا تا ية:

 افقامت تتة ا تدريجيت تتة منمبت تتة ا تبت تتادل ا حت تتر ،ويت تتتر ت ت ت مت تتن ت تتيل ات ت تتا أورومتوست تتمي مت تتا ببيت تتة ا لت تتر اء

ا متوسمين في فترة أقصالا عار 1252ر ،مما يجاتل ا ج ائ تر جتئءا متن منمبتة ا تبتادل ا حتر ،تن أعميتت
لج ائ ر مهلة أ بر تمتد إ ي  ،1259ولتا ن ار ل روى ا تي مرت بها ا ج ائ ر؛

 تنمية ا تااون وا تبادل ا تجاري بين ا ج ائ ر ودول افتحاد اأوروبي ،ولو ما يتحب من يل تنمية ااد ار
ا محلي في ا ج ائ ر ،وتلجيا ااستثمار اأجنبي ا مبالر دعر وت ايل ا نمو ااقتصادي ،إ افة إ ي ا بيار
بملتتاريا ا تاتتاون فتتي مجتتال ا تحتتدين ا صتتناعي ،وتتتوفير ا منتتاخ وافمتتار ا بتتانوني يستتتثمار وتبنتتي ب ترام
لدعر ا تبني لممسسات ا صغيرة وا متوسمة في ا ج ائ ر؛

 يم تتن

م تراى ا متااقتتدة ( ا ج ائ تتر وافتحتتاد اأوروبتتي) تحديتتد ا مجتتاات اأ تترى لتاتتاون بتتا رغر متتن تتل

األتداى ا تتي تستاي لتتغ اات اقيتة تحبيبهتا ،إا أن ا ت توى اأساستي نتاجر متن فتتا ا ستو ا ج ائ ريتة أمتتار
ا منتجتتات ا صتتناعية اأوروبيتتة ن ت ار

تتاى ا بتتدرة ا تنافستتية لمنتجتتات ا صتتناعية أمتتار ن يرتهتتا اأوروبيتتة

وعدر قدرتها علي مواجهتها علي اأقل في ا مدى ا بصير وا متوسم1؛

عبد العزيز ب خ د  -زير الد ل زير الخ رجي الجزائر": -الكلم اإفتتاحي للملتقى الثاني حول الشراك اأوروجزائري " ،ج مع الب يدة (ن د
إقب ل) 82 82 ،أفريل  ، 8002ص . 00
1
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 ا تاتتاون ا متتا ي متتن تتيل ئيتتادة ا ماونتتة ا ما يتتة ،ا تتتي يبتتدمها افتحتتاد اأوروبتتي إ تتي ا ج ائ تتر ،بهتتدى تاب تتة
قتدراتها ااقتصتتادية ا دا ليتتة متن متترى ا هي تتات ا ما يتة اأوروبيتتة ،وبصت ة أساستية متتن ا م و تتية اأوروبيتة
وا بن اأوروبي ،مساعدتها علي إعادة تأليل اقتصادلا ،حتي تستميا ا ت يى ما ا متملبات ا ل ار ة.1

 .3المحور ااجتماعي والثقافي:

وتتر تتئ ا ل ت ار ة فتتي لتتتغ ا مجتتاات علتتي تنميتتة ا م توارد ا بل ترية ،وتلتتجا ا ت تتالر وا تبتتادل بتتين ا ثبافتتات
وا مجموعتتات ا مدنيتتة ،وت ت متتن تتيل ا تأ يتتد علتتي مبتتدأ ا ح توار ا متبتتادل بتتين لتتاول ا منمبتتة ا متوستتمية ،متتا

ا تأ يتتد علتتي احت ترار ا ثبافتتات واأديتتان لتتروم تبتتارل ا لتتاول ا متوستتمية ،باف تتافة إ تتي ا تأ يتتد علتتي ا تنميتتة

ا بل ترية ،واالتمتتار بتالتتير وتأليتتل ا لتتبال ،وا ملتتار ة فتتي ا تتتدابير ا صتتحية وا مايلتتية لس ت ان ،وتلتتجيا ودعتتر
عملي تتة ا تنمي تتة وعم تتل بتترام تس تتالر ف تتي ل تتتا ا ص تتدد ،و تتت

ا تا تتاون ف تتي مج تتاات ا تص تتدي إ تتي ا هجتترة غي تتر

ا لرعية ،وم افحة افرلال وتجارة ا م درات ،و الرة افجرار ا دو ي وا ساد وم تلى م الر ا انصرية

.

 .4محور حرية انتقال السلع والبضائع:
يتناول ا محور ا رابا حرية تنبل ا ب ا ا وقد تر ا ت اوض بلأن ثيثة قوا ر سلاية ت

ا جمر ي ا تدريجي.

ا املية اف غاء

إن عمليتتة إ غتتاء ا ح تواجئ ا جمر يتتة ،تترتتتل عنهتتا آثتتار ستتلبية ،وا تتتي ستتت هر بل ت ل بيتتر اصتتة فتتي

ان تتاض إيترادات ا دو تتة ،حتتتي وان تمتتت عمليتتة ا ت يت ا جمر تتي بصتتورة تدريجيتتة ،فتتمن ا ج ائ تتر تتن تتتتم ن متتن
تاويض لتغ ا سا ر ،ومن جهة أ رى ،فمن ا ترة ا ئمنية غير افية ت تسل فيها ا منتجات ا صناعية ا ج ائ رية

ا بت تتدرة ا تنافست تتية ،ا تت تتي تحتاجهت تتا تنت تتافس ن يرتهت تتا اأوروبيت تتة ،اصت تتة وأن اأو ت تتاع ااقتصت تتادية ،وا سياست تتية،
وااجتماعيتتة لج ائ تتر ،ا يم نهتتا أن تل ت ل عامتتل جتتتل يستتتثمار اأجنبتتي ا مبالتتر ا تتتي يستتاعدلا فتتي تمويتتل
ميئانيتها وتاويض سا رلا.
 .9المحور الزراعي:

استتتماعت ا ج ائ تتر إقنتتاع ا متترى اأوروبتتي بببتتول اات تتا ا ت صتتيلي ا تتتي أبتترر فتتي  13أفريتتل 5993ر
فبا نس تتبة لمج تتال ا ئ ارع تتي ت تتر اات تتا ا ت تتار تحري تتر ا مب تتادات ،وت تتر ا تم تتر ه تتتا ا بم تتاع منتج تتا بمن تتت حس تتل

ا مصا ا ا ملتر ة بين ا مرفين وفيما ي ص مبياتة ا تنتائات ا مبدمتة فتي ا مجتال ا ئ ارعتي ،فمنهتا ت تص باتض

ا منتجات فبم و يس لها.

أمتتا فتتي مجتتال ا صتتيد ا بحتتري ،فات تتا ا لت ار ة يحتتاف علتتي ا ت صتتييت ا تواردة فتتي ات تتا ستتنة 5993ر،

وا متال بتصدير ا ستم ا حتي إ تي ا ستو اأوروبيتة دون قيتود جمر يتة ،وتلتئر ا ج ائ تر برفتا ا حتواجئ ا جمر يتة
علي ا سم ا حي أو ا مجمد بنسبة تتراوه ما بين  % 11و.% 522

1

رعد الصرف"،أساسيا التجارة الدولي المعاصرة" ،دار الرض ل نشر .س ري الجزء الث ني،الطبع اأ ل لسن  8000ص .283
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وفيما يتال با منتجات ا ئراعية ا محو ة ،فافتحاد اأوروبي يرفا ا بيود ا جمر ية علتي ا متواد ا مستتهل ة
حا يا في ا ج ائ تر بنستبة  ،% 91متا تبتدر ا ج ائ تر تنتائات تد ول ا متواد ا ئراعيتة ا محو تة ا مستتوردة متن بلتدان

افتحتتاد اأوروبتتي عتتن مري ت تبلتتيص ا تستتايرة ا جمر يتتة متتا بتتين  % 91و ،% 81وفتتي حتتديثنا عتتن ا رستتور
حسل ما يلي:

ا جمر ية ،فمنها سوى تحتى نها يا وتدريجيا وت

أ .المنتوجات الجزائرية المقبولة لاستيراد من طرف المجموعة اأوروبية :ستيتر اف غتاء ا تتدريجي لرستور
ا جمر ية ما يلي:

 عامين باد ا د ول في مجرى افت ا

ل ح رسر تنبص قيمتص إ ي % 82؛

 ثين سنوات باد ا د ول في مجرى افت ا

ل ح رسر تنبص قيمتص إ ي % 92؛

مسة سنوات باد ا د ول في مجرى افت ا

ل ح رسر تنبص قيمتص إ ي % 12؛

 أرباة سنوات باد ا د ول في مجرى افت ا


 ستة سنوات باد ا د ول في مجرى افت ا

ل ح رسر تنبص قيمتص إ ي % 32؛
ل ح رسر تنبص قيمتص إ ي % 12؛

 سباة سنوات باد د ول افت ا تحتى ل ا حبو ا جمر ية وا رسور نها يا.

ب .حقوووا الجمر ووة مطبقووة لاسووتيراد فووي الجزائوور للمنتوجووات موون بلوودان المجموعووة اأوروبيووة :ستتتحتى
تدريجيا حسل ما يلي:

 سنتين باد ا د ول في مجرى اات ا

ل ح رسر تنبص قيمتص إ ي % 92؛

 ثين سنوات باد ا د ول في مجرى اات ا

ل ح رسر تنبص قيمتص إ ي % 82؛

مسة سنوات باد ا د ول في مجرى اات ا

ل ح رسر تنبص قيمتص إ ي % 32؛

 سباة سنوات باد ا د ول في مجرى اات ا

ل ح رسر تنبص قيمتص إ ي % 12؛

 أرباة سنوات باد ا د ول في مجرى اات ا



ل ح رسر تنبص قيمتص إ ي % 92؛

 ثمانية سنوات باد ا د ول في مجرى اات ا

ل ح رسر تنبص قيمتص إ ي % 12؛

 تساة سنوات باد ا د ول في مجرى اات ا

ل ح رسر تنبص قيمتص إ ي % 12؛

 علرة سنوات باد ا د ول في مجرى اات ا

 إحدى علر سنة باد ا د ول في مجرى اات ا
 اثنا علرة سنة باد د ول اات ا

ل ح رسر تنبص قيمتص إ ي % 12؛

ل ح رسر تنبص قيمتص إ ي % 52؛

ل رسر تنبص قيمتص إ ي .% 1

ولنتتا إجتراءات اصتتة تات متتدة محتتدودة تتتد ل فتتي إمتتار ا متتادة( ،)9يم تتن أن تبتتور بهتتا ا ج ائ تتر فتتي لت ل

حبو جمر ية تات حد أقصي ،لتغ افجراءات ا تمب إا لصناعات ا جديدة ،أو علتي باتض ا بماعتات ا تتي
لي في حا ة إعادة بناء ،أو تواجص مصاعل بيرة ،ما قد تنت عن لتغ ا مصاعل من ملا ل اجتماعية بيرة.
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 .6مجال الخدمات والتجارة وحرية انتقال رؤوس اأموال:
أما في مجال ا دمات وا تجارة ،فاات تا بانت تار ان تمار ا ج ائ تر إ تي ا من متة ا اا ميتة لتجتارة (،)OMC
ياني أف لية أ بر لج ائ ر دى ا مجموعة اأوروبية ،ويدعر موق ها فتي م او تاتها متا ا من متة ا اا ميتة لتجتارة

( ،)OMCوت ت متتن تتيل تبتتدير افتحتتاد اأوروبتتي ،لتبنيتتين وا م تصتتين فتتي ا ت تتاوض متتا ا من متتة ا اا ميتتة
لتجتتارة ،متتا تبتتدر ا ج ائ تتر بتتدورلا م انتتا ت

تيليا تتدول افتحتتاد اأوروبتتي ،فيمتتا ي تتص ا تتدمات ا دو يتتة ،و تتت

تواجد ا لر ات ا تجارية فو أ ار يها ،و ها ا ح بموجل اات ا أن تتاامل حستل قوانينهتا ا دا ليتة ،متا فتروع

ا بنو وا لر ات اأوروبية ا متواجدة فتو أ ار تيها ،وفيمتا يتالت بحريتة انتبتال رموس اأمتوال ،فبتد ت تمن ا بنتد

( )19حريتتة انتبتتال رموس اأم توال ا اصتتة بااستتتثمار ا مبالتتر فتتي ا ج ائ تتر ،وت ت بتاتتاون ا م ترفين متتن أجتتل
توفير ا مناخ ا مي ر يستثمار وتنبل رموس اأموال واأل اص.1

ثانيا :مفاوضات الش ار ة اأوروجزائرية.
وافبت ا ج ائ ر علي ملروع ا ل ار ة اأورومتوسمية عار  ،5991يتأ تد تأييتدلا متمتمر برلتلونة ا منابتد

سنة  ،5991بين دول افتحاد اأوروبي ( انت  51دو ة) ودول حوض ا متوسم ( 51دو تة) ،وقتد جترت سلستلة
مويلة من ا م او ات بين ا ج ائ ر وافتحاد اأوروبي ،في برو سل بداية من تتاريل  21متارس  ،5999وتمثلتت

مما تتل ا ج ائ تتر ا مالنتتة فتتي ا تتدورة اأو تتي ،اان تتتاه ااقتصتتادي ا تتتدريجي ن ت ار

صوصتتية ااقتصتتاد ا ج ائ تتري،

توسيا ا تااون من ا مرى اأوروبي ،حتي ا ينحصر في ا جانل ا تجتاري فبتم ،وبا تتا ي

تمان ااستت ادة متن

جميتا ا تترص ا متاحتتة ،و اصتتة مبتتدأ اف غتتاء ا متتتدرج لحتواجئ ا جمر يتتة ،وستتاندت مبتتدأ ا مراجاتتة تتل  21و21
سنوات ،بهدى إعادة تأليل ا بماع ا صناعي ا ج ائ ري.

أما فيما يتال با ملى ا ئراعي ،فلر ت ن مناقلتص با ل ل ا مر ي با نستبة لمترى ا ج ائ تري ،فتي ا وقتت

ا تي يببي فيص افتحاد اأوروبي محاف ا علي سوقص ا ئراعية ا مغلبتة ،فيمتا ي تص ا منتجتات ا متوستمية ا ناميتة،
حتي وان أ ت لتا افجراء مابا ا وقتية.

2

متتا يمتتنا ات تتا ا ل ت ار ة فت ترة  21ستتنوات ،با نستتبة لمرحتتة اانتبا يتتة امتيتتائ ،متتن أجتتل تثبيتتت قا متتة
ا منتجتتات ا تتتي مثلتتت مو تتوع ا ت تتاوض ،وبمتتا أنتتص ا يوجتتد حصتتة تصتتديرية ج ائ ريتتة لت تتاوض ،تتن فتتي ا مبابتتل
توجتد حصتتص تصتتديرية أوروبيتتة مارو تتة متتن قبتتل افتحتتاد اأوروبتتي ،وقتتد رف تتت ا ج ائ تر لتتتغ ا با متتة ،وياتتود

ت

غاء ا تار لحماية علتي ا بمتاع ا صتناعي بتا ج ائ ر ،ولتو اأمتر ا

تروري قبتل إ غتاء ا حتواجئ ا جمر يتة،

ولتو متتا صتتار حبيبتتة فاليتتة ممتتا يتملتل و تتا حتدود مم نتتة لتبتتادل وا توستا فتتي ا ئ ارعتتة ،ن ت ار أن نبتتص قا متتة

رعد الصرف ،ن س المرجع الس ب  .ص.482
2
فطيم ح يظ" ،الشراك اأورومتوسطي وإشكالي اإستثمار المباشر في الجزائر" ،مذكرة مقدم لنيل ش دة الم جستير في الع
ب تن  -السن الج معي  ،8002/8008ص .063
1
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حصص ا صادرات اأوروبية ،تئامن ما ملل تأليل ا صناعة ا ج ائ رية ،ولو ما تمت مناقلتص في آ تر اجتمتاع
في برو سل عار .5999
وببيت ا ج ائ ر في انت ار ا رد اأوروبي ،رغر تح ص ا لديد علي لتغ ا مما تل ،اأمتر ا تتي تستبل فتي
عرقلتتة مستتار ا م او تتات وقتتت مويتتل ،تستتتأنى باتتدلا فتتي ستتنة  ،1222وتنتتتص با مصتتادقة ا مبد يتتة متتا ستتنة

 ،1225وفا تتي ص تتادقت ا ج ائ تتر م تتا ا م تترى اأوروب تتي عل تتي ات تتا ا لت ت ار ة اأورومتوس تتمية ف تتي  59ديس تتمبر

 1225ببرو سل ،باد جو ة من ا م او ات إ ي اات ا ا نها ي ما منتصى  ،1221ولمل اات ا ا موقا بين
ا ج ائ ر وافتحاد اأوروبي  552بندا ،بحين غمت ا مواد ا واردة بص جميا ا جوانل ا م تل ة ا تي عاد بها إعين
برللونة ،غير أن ا مميئ فيص ،ونص قد ت من مجاات جديدة لتااون في مجال ا ادا ة وا ب ايا اأمنية ،ما تر

ا تاامل ما مسأ ة ا هجرة وحرية تنبتل اأفتراد بمرونتة أ ثتر ،متن حيتن تستهييت إجتراءات متنا ا تألتيرة متا ا تتئار

ا مرى ا ج ائ ري ،دون ببية ا دول ا موقاة علي ات اقيات مماثلة ما افتحاد اأوروبي ،وياتبد أن ا ج ائ ر

يات

فرصتتة ا ت تتاوض فتتي تتل ا ص ت وى ا موحتتدة تتدى ااتحتتاد اأوروبتتي ،أن لتتتا اأ يتتر تتان ي تتاوض علتتي أستتاس

إتحتاد ،وا ج ائ تتر ت تتاوض علتي أستتاس دو تة فتي إمتتار اتحتتاد مغترل عربتتي ،و تتن وجتود تتروى و تتدواعي أمنيتتة ،
ترى أن تت

متا با تها ا تباض ،وتتأتي باستتثمارات فيمتا بينهتا ،و تيس فبتم لستو ا تونستية وانمتا تت

لستو

ا ج ائ رية وا مغربية ،وبا تا ي ان لنا رغبة في افسراع في ا م او ات لوصول إ ي ات ا  ،ف تان أمت ار وا تحا

أن ا تتدول ا جتتارة  -ا مغتترل وتتتونس -أرادا ااستتت ادة متتن ا تتروى اأمنتتة ا تتتي انتتت تايلتتها ا ج ائ تتر ،تتتا قامتتت
تائ لت تاوض ولترعت فتي
ا ح ومة ا ج ائ رية بملاورات با ية واساة اصتة فتي ا ميتدان ا صتناعي ،وو تات جه ا

ا ت تتاوض متتن جديتتد فتتي  21متتارس  ،5991ثتتر انبماتتت ا جو تتة ا ثا ثتتة فتتي متتاي  ،5999وحملتتت رس تا ة مبهمتتة
تحتاد اأوروبتتي فيمتا ي تتص ا تمرال ا ج ائ تتر ،و اصتة وأنهتتا

تيات مترة أ ترى فتتي مت ار ش فرصتتة ي تحتتا

بر ل ا من مة ا اا مية لتجارة(.)OMC
وحي تتن أن إت تتا ا لت ت ار ة ين تتدرج ف تتي س تتيا ا تتن ر ا اا مي تتة اقتص تتاد ا س تتو  ،وا تتتي يس تتما بنبله تتا إ تتي
ا مستتتوى ا مملتتول ،فمنتتص ا يتستتني إقامتتة اقتصتتاد حتتر فتتي متتور افنجتتائ تتص صوصتتيات دون أن تايتتد ا ج ائ تتر

ا ن ر في افة أمورلا.

31

الفصل اأول :تحليل اتفاقية الش ار ة اأوروجزائرية
المبحث الثالث :عوائا وآفاا الش ار ة اأوروجزائرية وتحدياتها.
إن افصيحات ااقتصادية ا منتهجة في م تلى ا بوانين ا متالبتة با لت ار ة ،وا تتي مستت تل ا بماعتات
ا حيويتتة فتتي ا تتبيد بمريبتتة أو بتتأ رى محاو تتة ا نهتتوض بااقتصتتاد ا ج ائ تتري ،تتان هتتا صتتدى فتتي دعتتر مستتار

ا ل ت ار ة إ تتي اأحستتن ،تتن فتتي ا مبابتتل تار تتت لتتتغ ا ل ت ار ة إ تتي عوا ت عديتتدة ،ستتنتمر إ يهتتا فتتي ا مملتتل
اأول ،وفي ا مملل اأ ير سنحاول ا روج بأفا حول لتغ ا ل ار ة.
المطلب اأول :عوائا الش ار ة اأوروجزائرية.
با رغر من ل افصيحات ا تي قامت بها ا دو ة ا ج ائ رية ،ستواء انتت اقتصتادية أو سياستية ،ورغتر أن
ا اديد من ا لر ات أعربت عن نيتها في ااستثمار فتي ا ج ائ تر ،إا أنتص با مبارنتة بتين متا أعترل متن نيتات ،ومتا

تحب فاي من استتثمارات إ تي يومنتا لتتا ،يمثتل م ارقتة بترى تثيتر ا تستامل عتن ماليتة ا اوا ت ا تتي تحتول دون
تدف ااستثمارات اأجنبية نحو ا ج ائ ر ،وسنحاول تو يا لتغ ا اوا

فيما يلي:

أوا :العوائا الخاصة بالوضعية اأمنية وااجتماعية:
رغ تتر أن ا جان تتل افقتص تتادي ل تتو ا مح تتور ا تتر يس ف تتي ات اقي تتة ا لت ت ار ة اأوروج ائ ري تتة ،إا أن ا جوان تتل
ااجتماعيتتة وا سياستتية هتتا تتتأثير بيتتر علتتي لتتتا ا جانتتل ،ولتتو متتا جاتتل افتحتتاد اأوروبتتي ياميهتتا اأو ويتتة فتتي

ات اقية ا ل ار ة ما ا ح ائ ر.
 .1اأوضاع اأمنية:

إن ا نمو ااقتصادي وتحبي ا تنمية ا لاملة مرلونة بمدى استبرار ا و اية اأمنية وا سياسية ,حين أن

ا مستثمر اأجنبي ،يبور بتبتوير ا و تاية اأمنيتة أي دو تة يريتد ااستتثمار فيهتا قبتل ات تات ا بترار ا متالت بتت ،
فا ج ائ ر عانت أئمة أمنية حادة تاود إ ي أحتدان أ تتوبر  ،5988وقتد تلتهتا أحتدان أ ترى ئادت متن حتدة اأئمتة

و مورتهتا ،وتستببت فتتي إفستاد صتتورة ا ج ائ تر علتي ا مستتتوى افقليمتي وا تتدو ي ،رغتر ا مجهتودات ا تتتي قامتت بهتتا

ا ستتلمات ا ج ائ ريتتة ،تتمقرار مستتاي ا و تتار ا متتدني ،ثتتر متتا تتتيغ متتن مستتاي ا مصتتا حة ا ومنيتتة ،و تتتا ا مجهتتودات
ا تي قار بها ر يس ا جمهورية عبد ا ائيئ بوت ليبة ف هار ا صورة ا حسنة وا حبيبية لج ائ ر في ا محافل ا دو يتة،

وتببي وسا ل افعير اأجنبية تبدر أ بار مبا غ فيها تلوغ صورة ا ج ائ ر.

بتد متنا افتحتاد اأوروبتي اأو ويتة لجانتل ا سياستي اأمنتي علتي حستال ا جانتل ا تنمتوي لمنمبتة

ا متوستمية ،وعليتص فتمن ستيمرة ا جانتل اأمنتي فتي م تلتى جوانتل إعتين برلتلونة وا متمتمرات ا يحبتة تد يل

إ افي علي ا هاجس وا بل ا تي ينتال دول افتحاد اأوروبي ،عليص فمن ا وى اأوروبي من وجود مر قتد
يأتي من ا

اأمني.

ة ا جنوبيتة لمتوستم ،جاتل مستا ل ا تنميتة فتي حيتئ
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 .2اأوضاع ااجتماعية:
إن من بين ا اوامل ا تي تحدد جاتبية أو عدر جاتبية ا بلد لبيتار بااستتثمار ،ا مستتوى ا مايلتي لست ان

دا ل ا بلد ا م يى ،وبما أن ا ج ائ ر وصلت مستوى متدني من لأنص عرقلة عملية ااستثمار فتي ا ج ائ تر ،فتمن
لتا سيببي حاج ائ أمار ا مستثمر ا محلي واأجنبي ،رغر اامتيائات ا تي قد يحصل عليها من مرى ا دو ة.
ثانيا :العوائا الخاصة بالوضعية ااقتصادية:

ا يم تتن فت تتا ا ل ت ار ة اأوروج ائ ريتتة أن يتتنجا  ،متتا متتا ياانيتتص ااقتصتتاد ا ج ائ تتري متتن ا تتتيات فتتي

ا بماعين ا ما ي وافنتاجي ،باف افة إ ي سوء ا تسيير وا ساد ،ومن ا اوا

في ا مجال ااقتصادي نت ر:

 .1النقائص المسجلة على المستوى البن ي والمالي:
إن ا من ومة ا بن ية ا ج ائ رية ،تااني تأ ر في ليا لها حيتن ما ائ تت باتض بنو هتا تتميتئ بحا تة ا جمتود

وع تتدر ا اا ي تتة ،ول تتتا ارج تتا با درج تتة اأو تتي إ تتي أن ا بنت ت ا ج ائ تتري ،ا ائ تتت مهام تتص فب تتم تبتص تتر عل تتي توئي تتا

ا بروض ،ويل ل ا ن ار ا بن ي وا مصرفي في ا ج ائ ر أحد ا اببات أمار ااستتثمار ا محلتي واأجنبتي ،حيتن أنتص
ا يستتتجيل لتتروم ومتملبتتات ا تحتتوات ااقتصتتادية ا تتتي تارفهتتا ا ج ائ تتر ،فتتا بنو ا ج ائ ريتتة تاتتاني حا يتتا متتن

ملت ت ل ا س تتيو ة ،وع تتدر ا وف تتاء ب تتل اا ت ائم تتات ف تتي مج تتال و ي تتة ا ب تترض أو ق تتروض ا توثيت ت با نس تتبة لتج تتارة

ا ارجيتتة .1ومتتن جانتتل أ تتر ياتترى ا بمتتاع ا متتا ي نبتتا ص لامتتة فتتي ا ج ائ تتر متتا غيتتال آ يتتات ا بورصتتة ،علتتي
ا رغر من وجود بورصة ا بير ا منبو ة وا تي ا تت من إا ثيثة أسهر اصة بااستثمار ا ممسساتي.
 .2ضعف اإعام ااقتصادي:
إن افعتير ااقتصتتادي تتر يثبتتت باتد فاعليتتتص فتتي ا واقتتا ،وت ت

تتون ا ج ائ تتر تر تهيت و تتر تت تتت ا تتتدابير

ا يئمتتة لتاريتتى بو تتايتها ااقتصتتادية ،ومتتن ثتتر تتر تتوصتتل إ تتي إعتتير ا متاتتاملين اأجانتتل ،فيمتتا يتال ت بهتتتا
اأمر.

 .3البيروقراطية:
إن ا بيروقرامية ا ستا دة و تتا ستوء تستير افدارة وا تحيتئ ،لهتا عوا ت تتنبص متن نيتة ا مستتثمر اأجنبتي

في ات تات قترار ااستتثمار فتي ا ج ائ تر ،ومتن تل لتتا يم ننتا ا بتول أن ااقتصتاد ا ج ائ تري يواجتص صتاوبات يم تن
حصرلا فيما يلي:2

 صتتاوبات اانتبتتال إ تتي اقتصتتاد ا ستتو  ،وعتتدر اعتمتتاد آ يتتات ا ستتو فتتي تستتيير ااقتصتتاد ،حيتتن ببتتي
ا ممسسات ااقتصادية وا مصرفية تدار وف ا ابلية االت ار ية؛

جلة ااقتصاد واأعمال" ،الوئام امدي واانفتاح ااقتصادي ملتقى اجزائر الدوي لاستثمار" ،اجزائر ، 4000،ص.22
2
بن عز ز محمد ،الشراك اأجنبي في الجزائر في الجزائر :واقع ا في الجزائر وآفاق ا ،مذكرة لنيل ش دة الم جيستير ،ج مع الجزائر ،ك ي الع
ااقتص دي  ،4002ص ص .222- 228
1
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تاى اأجتور متن جهتة ،و ت ارجتا متدا يل ا دو تة باتد انهيتار

اى ااد ار ا ح ومي واأسري ،ولتتا
أساار ا ن م في منتصى ا ثمانينات؛

 صتتاوبة جتتوء ا ستتلمات ا اموميتتة إ تتي ا ستتو ا دو يتتة يستتتدانة ،ولتتتا بتتا ن ر إ تتي ا حجتتر ا تتتي وصتتلت
إ يص ا مديونية إت بلغت  18مليار دوار أوا ر 5999؛



تتاى ا جهتتائ ا

تريبي ،نتيجتتة توستتا ا بمتتاع ا م توائي ا تتتي ت تبتتر ا ستتلمات ا اموميتتة إ تتي مالومتتات

عنص ،مما جال ا تهرل وا غش ا

ريبي يست حل ،دون أن تنجا افجراءت ا ح ومية في م افحتص؛

 عدر ااستب ارر سار صرى ا دينار ،ن ار أن قيمتص تحددلا عوامتل ارجيتة ،ولتو متا جاتل قيمتة ا تديانر
تنهار في فترة ا تسايناتيب ال لروم صندو ا نبد ا دو ي.

ثالثا :عوائا أخرى للش ار ة في الجزائر:
باف افة إ ي ما ت ر من ا اوا  ،لنا عوا
 .1مش ل العقار:

أ رى سندرجها تحت عناوين م تل ة ولي:

إن أغلتتل ا مستتتثمرين ياتبتترون أن ا ابتتار ا صتتناعي ،يمثتتل ا لتتمر اأول واأساستتي تحبيت ااستتتثمار،
ومن جملة ا ملا ل ا تي تارض ها ا مستثمرون في لتا ا مجال نت ر:

 اانت ار ا تي يتادى ا سنة وا متال برد ا هي ات ا م ل ة بت صيص ا ابار ا صناعي لملروع ،ولو متا
جال ا مستثمرين اأجانل وا محليين ،يترددون في إقامة ملارياهر با ج ائ ر؛

 ت صيص ا ابار بت ا يى عا ية بما فيها ا تهي ة ،دون

وع لتا اأ ير أي تهي ة ،ولو ما يمدي إ ي

إرت اع ت ل ة ا ملاريا ااستثمارية ،ويبلص من ا جدوى ا ما ية ها؛

 ا تسيير ا غير فاال وافلمال لابار وا تأ ير في تسلير عبود ا مل يتة ،حيتن توجتد ا ثيتر متن ا مستاحات
ا مهملة ،باف افة إ ي ا بمء في تحرير ا وثا

افدارية؛

 عدر ا تواف بين نوع ا نلام ا مراد ،إقامتص وا ابار ا صناعي ا م صص ت
ت

ا منام ا صناعية.

ا نلام ،وانادار اأمن في

علي ا ج ائ ر أن تساي جالدة تدار لتغ ا ملا ل ،وبا تا ي ت ون ها فرصة جتل ااستثمار.

 .2المشا ل المالية:
ياتبر عنصر تمويل ا ملاريا ألر عنصر في ا املية ااستثمارية ،إت أن إل ا ية تمويل ا ملاريا وا ي

حد ا يور ،انحصرت ب ل جوانبها في إمار غير تنافسي ،متمثل في ا بنو ا تجارية فبم ،وقليلة لي ملبات
ا تمويل ا تي ر توجص إ ي غير ا بنو  ،وت
ا م سرة

ار وجود ممسسات تمويل أ رى يستثمار ،وان أحد اأسبال

اى ا ن ار ا بن ي ،ياود إ ي عدر تار ص لمنافسة ،وحتي إن وجدت بنو أجنبية ،تببي
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أمار ا بنو ا محلية ،ويببي فبم أمار ا بنو ا محلية ي تحب ق ئة نوعية ،ا د ول في ل ار ة ما بنو أجنبية
من أجل تحسين اأداء وا تسال ا برة.1
 .3المشا ل اإدارية:
إن أول عتا

يواجتص ا مستتتثمر ا محلتي واأجنبتتي لتو افدارة ،فهتتو ياتبتر ا يتتور بمثابتة مملتتر أساستي فتتي

ا ح ر علي ا مناخ ااستثماري في ا بلدان ا تي تمر بمرحلة انتبا ية ،وان ان ا مدير ا اتار ا ستاب

صتندو ا نبتد

ا دو ي " ميلل امدوسيس" يم د أن استبمال ا ج ائ ر يستثمار اأجنبي يتملتل تغييتر ا تتلنيات افداريتة ،فمنتص
يبصتتد بتتت

أن اأم تتر يتملتتل ن امت تا إداريتتا غي تتر مابتتد ،وع تتدر ا لجتتوء إ تتي اأستتا يل ا بيروقرامي تتة فتتي ا نل تتام

ااقتصادي وا تجاري.
 .4مش ل الموانئ:
تاتبتتر ا م توان إحتتدى ا حلبتتات اأساستتية وا اا تتة فتتي ا من ومتتة ا تجاريتتة ،تتت

فتتمن ا نلتتام ااقتصتتادي

ا تتتي يجتتل أن تلابتتص ا م توان  ،ي تترض مبتتاييس دو يتتة ،ويتوقتتى نجتتاه استتتبمال ااستتتثمار اأجنبتتي علتتي متتدى
احترامها هتغ ا مباييس ،وبما أن ا موان ا ج ائ رية تامل دون لتتغ ا مبتاييس ،حيتن وجهتت هتا انتبتادات متن قبتل

ا مستثمرين تتال بن ار ا مداومة فتي ا امتل ا ليلتي ا تتي يتوقتى نها يتا فتي ا متوان ا ج ائ ريتة ،ومتن أجتل تحستين

اأداء ااقتصتتادي فتتي ا متوان  ،منحتتت ا مديريتتة ا اامتتة لجمتتار  512اعتمتتادا فنلتتاء ا م تتائن ا صتتناعية ،إا
أنص علي ا مستوى ا املي وجد م ئن صناعي عمومي واحد فبم.
المطلب الثاني :آفاا الش ار ة في الجزائر:
وس تتم ل تتتا ا تس تتارع ف تتي إقام تتة عيق تتات ا لت ت ار ة ب تتين ا ممسس تتات ا ومني تتة ا
ا متاددة ا جنسيات ا اا مية ،يح
وعلي ا مدى ا مويل.

تتاي ة نس تتبيا ،وا مجما تتات

نا أن نتساءل عن أفا وأثار لتغ افستراتجية علي مجمتوع ااقتصتاد ا تومني

أوا :الش ار ة محور للتنمية:
بتتد تتتر إعمتتاء إستتتراتجية ا ل ت ار ة عتتدة و تتا ى تنمويتتة فنبتتات ااقتصتتاد ا تتومني ا ج ائ تتري وا تتروج متتن

م تل تتى مل تتا لص ،وتتالت ت ل تتتغ ا و تتا ى با مح تتاور ا ت تتي يج تتل أن تنص تتل عليه تتا أيت تة جه تتود تنموي تتة ،وا لت ت ار ة
بمبياتهتتا استتتثمار إ تتافي منتتت و تتا

مناصتتل ا امتتل ،ومح تور فنتبتتال ا ت نو وجي تا ا مهتتارات ا تستتييرية ،ولتتي

تمثل افستراتجية ا مثا ية في ا روى ا حا ية يقتصاد ا ومني.

1

اجلس الوطي ااقتصادي وااجتماعي" ،إشكالية إصاح امنظومة امصرفية" ،تقرير جنة أفاق التنمية ااجتماعية وااقتصادية ،الدورة السادسة عشر ،نوفمر  ،4004ص .48
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ثانيا :الش ار ة مصدر للتمويل:
متتر ااقتصتتاد ا تتومني ب ت ترة عستتيرة ،تتميتتئ بستتوء ا تستتيير علتتي ا مستتتوى ا لتتي وا جئ تتي ،وانهيتتار أستتاار

ا محروقتتات ،وقتتد تترج منهتتا منه تتا متتا مديونيتتة ارجيتتة بي ترة ،بوستتا ل إنتتتاج قديمتتة وممسستتات عموميتتة بي ترة
تتاي ة اأداء ،لتتتغ ا اوامتتل وغيرلتتا جالتتت ا دو تتة تلجتتأ إ تتي إعتتادة جدو تتة ديونهتتا واا تتئار بتوصتتيات ا ممسستتات

ا اا مية ،مثل صندو ا نبد ا دو ي وا بن ا اا مي ،وا تي أعادت توجيهات يقتصاد ا ج ائ ري من أجل أن يسترد
باض متن توائناتتص ا بترى (و تو علتي حستال ا و تاية ااجتماعيتة ا دا ليتة ) ،ف هترت باتض األتداى ا جديتدة

من بينها ،اعتماد اقتصاد ا سو

ن ار بديل علي ا ن ار االتت ار ي ،بمتا يتملبتص ت ت متن وصصتة لممسستات

ا امومية ،تحرير ا تجارة ا ارجية ،إنلاء سو ما ية ،تنمية ا بماع تارج ا محروقتات ،تأليتل ا ن تار ا مصترفي
...ا ل.
لتغ األداى ا تي بدأت تتحب تدرجيا بمنلاء بورصة ا ج ائ ر ،وتحرير ا تجارة ا ارجية ،ولو ما تتملل

ا مئيد من ا تمويل ،وت

من أجل سد حاجيات م تلى برام تأليل ا ممسسات ،وتجديتد وستا ل افنتتاج ا ومنيتة

استاادة حصتها ا سوقية من جهة ،ومن جهة أ ترى تن يتت باتض بترام األتغال ا بترى ،وتحستن ا بنيتة ا تحتيتة
ا ومنية ا يئمة تنمية ل لتغ ا مما ل ،وقد تصاعد ت ار ر ا مديونية ا ارجية لج ائ ر ،مما قلص من إم انيات

جو هتا إ تتي ا ستتو ا ما يتتة ا اا ميتتة ،ف انتتت ا بتتدرة ا تمويليتة للتري اأجنبتتي ،ا بتتديل اأمثتتل فتتي ن تتر ا ستلمات،

استيما وأن ا تمويتتل فتتي لتتا افمتتار ياتبتتر تمتويي ارجيتتا ،أصتتبا يتحستن لتتي ا فلتتي ا ،ن صتار ياتبتتر متتن بتتين

تغم ا مديونيتة ا ارجيتة ،ويحستن متن ا توائنتات ا ما يتة

مصادر تمويل ااستثمارات ا ومنية ،بل ل ي ى متن
لج ائ ر.

ثالثا :الش ار ة وسيلة لتأهيل المؤسسات الجزائرية:
تمتتتائ ا لت ار ة اأجنبيتتة عتتن بتتاقي ااستتتثمارات اأجنبيتتة ا مبالترة ونهتتا تتستتبل فتتي احت تتا ا ممسستتات

ا ومنية با ممسسات اأجنبية ،لتا ا لباء بين ا ممسسات يم ن أن ي ون تا فا دة بيرة با نسبة لمتاامل ا ج ائ تري
ا تتتي يستتت يد متتن ا مهتتارات ا تس تييرية لمتاامتتل اأجنبتتي ،باف تتافة انتبتتال ا ت نو وجي تا ،و اصتتة منتتال ومتتر

افنتاج وا تسوي وسا ر نلامات ا ممسسة ،مما قد يمدي علي ا مدى ا مويل وعلي ا مستوى ا جئ ي ،إ ي تأليل

ا ي تتد ا اامل تتة ف تتي ا ممسس تتة ا ج ائ ري تتة ،وت ت ت ب تتدفاها اعتم تتاد ا ما تتايير ا دو ي تتة فيم تتا ي تتص ا مردودي تتة افنتاجي تتة
وا جودة ،ويتحب لتا اأمر عن مري عاملين ،يتمثل اأول في اا تسال ا مبالر هتتغ ا مهتارات وا تبنيتات متن

ا متاامتتل اأجنبتتي ا متترى فتتي ا ملتتروع ا ملتتتر  ،باف تتافة إ تتي ا اامتتل ا ثتتاني ا متمثتتل فتتي منافستتة منتجتتات
ا مل تتروع ا مل تتتر لممسس تتات ا ومني تتة اأ تترى ،مم تتا ي تتدفاها إ تتي رف تتا ا ب تتدرة ا تنافس تتية منتجاته تتا عل تتي ا م تتدى

ا مويل.

رابعا :الش ار ة وسيط الخوصصة :
يتملتتل إقامتتة ملتتروع ملتتتر د تتول متترى أجنبتتي فتتي رأس متتال ا لتتر ة اأر ا محليتتة ،فتتي حا تتة ل ت ار ة

ااندماج ،أو إنلاء ملروع مستغل ي ون محل مسالمة من ا مرفين ،ولو في ي ا حا تين يت من بداية افتجاغ
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نحتتو ا وصصتتة ،فمتتثي يم تتن اعتبتتار ا لت ار ة لن تتل واينتتاد ( )HENKEL & ENADعبتتارة عتتن وصصتتة
جئ ية لممسسة ا ومنية إيناد  ENADعن مري رفتا رأس ما هتا ،وا نتيجتة لتي ممسستة  ENADتملت %12

 ،بينما تمتل  %32 HENKELا باقية ،وا وا تا أن حا تة ا وصصتة ا جئ يتة قتد تحببتت ،تن ت ت

تر يمنتا

لن تتل متتن افمتتتي ا امتتل ت ت  ،ENADاستتيما وأن ا ممسستتة  HENKELتمل ت اأغلبيتتة ،متتن جهتتة أ تترى
نيح أن لتا ا لت ل متن ا وصصتة ،يتوفر باتض ا م ائيتا مبارنتة باألت ال اأ ترى ل وصصتة ا مبالترة ،علتي

اأقتتل علتتي ا متتدى ا بصتتير ،فا لتتر ة قتتد ت تتمن ا ح تتا علتتي مناصتتل ا لتتغل ا متواجتتدة ،وت تتمن أي تتا تأليتتل
وتموير قدرات ا ممسسة ا ومنية ،مما يساعد علي تحبي انتبال غير مم ر إ ي ا بماع ا اص .
خامسا :الش ار ة حل لمش ل البطالة:
ا ل ت ار ة بمبياته تتا استتتثمار س تتيمدي إ تتي ل ت مناص تتل لتتغل إ تتافية ،استتيما وأن ا س تتلمات ا ماني تتة
( )APSتامي لملاريا ا تي ت ل أ بر عدد من مناصل ا لغل اأو وية األمية ا با غتة ،فا ملتاريا ا ملتتر ة
تحتتاف متتن جهتتة علتتي مناصتتل ا لتتغل ا تتتي ت تتون علتتي مستتتوى ا ممسستتات ا ومنيتتة ،ومتتن جهتتة أ تترى تنل ت

مناصل أ رى جديدة في حا ة إنلاء ملاريا جديدة.

للر ة ا ينحصر فبم علي ا ملاريا ا ملتر ة بحتد تاتهتا ،بتل يمتتد إ تي بتاقي ااقتصتاد
ا
واأثر ا تنموي
ا تتومني تحتتت تتتأثير عامتتل اانتلتتار ،وا تتتي يتمثتتل فتتي ااستتتثمارات ا ومنيتتة ا اصتتة وغيرلتتا ا تتتي تنلتتأ لبيتتار
بنلمات فرعية م ملة ،ا صيانة ،ا نبل ،وافماار وغيرلا.

المطلب الثالث :تحديات الش ار ة في الجزائر:
إن ا تد ول فتي ات اقيتات ا لت ار ة متا ااتحتاد اأوروبتي ي ترض علتي دول ا جنتول(ا ج ائ تر) تحتديات بيترة

ينبغي عليها ت ميها ،وسنحاول لرحها في مايلي:
أوا :مش لة السوا الوطنية.

أستهمت ا تحتتوات ا تتي لتتهدتها أوروبتا فتتي ا بترنين ا ثتتامن و ا تاستا علتتر بلت ل بيتتر فتي تلت ل استواقها

ا ومنيتة أوا ،ومتن ثمتة تلت يلها لستو ا أرستما ية ا اا ميتة ،و تحديتد أباادلتا احبتا وبا تتا ي فتمن ا ستو ا ومنيتتة
أية دو ة من ا دول اأوروبية تل لت تدريجيا.

و ون اقتصاديات ا دول اأوروبية قد مرت في سلسلة ارتبا ية من حاات ا ل ار ة افقليمية و ا تي تتباين

دا لهتتا درجتتات ا حمايتتة و ا حريتتة ااقتصتتادية إ تتي عمليتتة ا توحتتد ااقتصتتادي فتتي ا ستتو اأوروبيتتة ا موحتتدة ،و
يتجلي ت

با مراحل ا ميح ة في مسيرتها ااقتصادية ،فبد ان من ا منمبي أن ت ر أوروبا ا موحدة في إقامتة

ملروعات ل ار ة ما ا منام ا م تل ة ،وبل ل اص ما باقي دول حوض ا متوسم.1

1

عبد اأمير سعد ،ااقتصاد العالمي قضايا راهن  ،دار الن ض العربي  ،الق هرة ، 2000 ،ص.200
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وفي ا مبابل ر تلتهد دول جنتول و لتر ا متوستم تيل ا بترنين ا ثتامن علتر و ا تاستا علتر ،عمليتات
ت ار ميتتة يم تتن أن ت

تتي إ تتي نمتتم إنتتتاج أرستتما ي ،ولتتو متتا حتتال باتتد ت ت دون تل ت ل أس تواقها ا ومنيتتة ،وفتتي

ا حتتاات ا تتتي هتترت ميمتتا ستتو ومنيتتة فمنهتتا هتترت ملتتولة بستتبل ارت ائلتتا علتتي حلبتتة ا تتتداول بينمتتا لتتت
حلبتتة اانتتتاج ،وا تتتي تاتبتتر ا حلبتتة ا محر تتة بتتامرة ااقتصتتاديات ا ومنيتتة غا بتتة ،ويم تتن اعتبتتار افقحتتار ا واستتا
لدو تتة فتتي لتتتغ ا بلتتدان ميل تة ا بتترن ا ال ترين ،فتتي ت توين لتتبص ستتو  ،ا تجلتتي ا ر يستتي

تتالرة ا ستتو ا م بتتودة

تاري يا في ااقتصتاديات ا مت ل تة ،إت حينمتا حاو تت أرستما ية ا دو تة فتي ا بلتدان ا مت ل تة ماا جتة لتتغ افلت ا ية
متتن تتيل ب ترام تنميتتة ،تتر ترت ت إ تتي مستتتويات مبت تتيات حتتل ا تابيتتد ا تتتاري ي فتتي اقتصتتادياتها ،وفتتي ا غا تتل

تار تتت لتتتغ ا بترام ستواء علتتي ا مستتتوى افعتتداد و ا ت متتيم ،أو علتتي مستتتوى ا تن يتتت إ تتي حا تتة قسترية حا تتت

دون افعانة ا مملوبة تل ل اقتصاد حبيبي.

وبا تا ي يم ن فهر ون ا سو ا ومنية لبص غا بة ،أو غا بة ،ولو ما يجال من ا ل ار ة اأورومتوسمية،

بوصت ها مملبتتا عتتاجي با نستتبة تتدول جنتتول و لتتر ا متوستتم نوعتتا متتن ا مغتتااة ،ف متتا لتتو مالتتور لنتتا ارتبتتام
ع تتوي بتتين ا مستتتوى ا تتتي وصتتلت فيتتص عمليتتة تل ت ل ا ستتو ا ومنيتتة متتن جهتتة ،ودرجتتة ا حريتتة ااقتصتتاديات
ا مت ل ة ،بما فيها دول جنول و لر ا متوسم.

ومتتن لن تتا ف تتمن ا م تتره ا تترالن للتت ار ة اأورومتوستتمية ،ي تترئ مالم تتين عل تتي مس تتتوى ااقتص تتاد ا سياس تتي

لل ار ة:1

 )5ا تيى حاجات ا لح ة ا تاري ية في ا ل ار ة اأورومتوسمية :ف ي ا وقت ا تي صار لنا أ ثر من مبترر
مو تتوعي امتتتداد ا تتدول اأوروبيتتة جنوبتتا ،يصتتال با مبابتتل ا حتتدين عتتن م هتتور اقتصتتادي مماثتتل حاجتتة و
مبدرة ا دول ا نامية هتا اامتداد؛

 )1ا تيى م هور ا ميل ت افم ا رص :فمن ئاوية ااقتصاد ا سياسي ي تحب ا ل ار ة منتافا مماثلتة لجميتا،
يستوجل ت حيات مماثلة من ا جميا ،و ي تترض أن ي تون لنتا لاملتا مببتوا تو ميتل ت تافم ا ترص بتين

ا مترفين ،ولتتتا أمتتر يصتتال ا حتتدين عنتتص ،باعتبتتار أن أحتتد ا مترفين (ا تتدول ا ناميتتة) تتر تحبت ا مرتجتتي فتتي
تل ل ا سو ا ومنية.
ثانيا :إش الية قواعد المنشأ.
يتتتيا م هتتور ا منلتتأ ،إ ت اء جنستتية اقتصتتادية علتتي ا ستتلا ا تتتي يتتتر تباد هتتا فتتي ا تجتتارة ا دو يتتة ،ت ت أنتتص
اعتبا ار ون ا منتجات حصيلة مسالمات ت ار مية ،وقير م افة اصة بادد من ا منتجين في بلدان م تل تة" ،قتد

أ حي تحديد منلأ ا منتجات أم ار جولريا".2
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وتحدد قواعد ا منلأ ا منصوص عليها في ات اقية ا ل ار ة اأورومتوسمية ،حجر ا تلغيل و نسبة ا م ون
اأجنبي وا محلي في سلاة ما ،ويتوقى ا حصول علي افع اء ا جمر ي أن ي ون منلأ ا سلاة ا مصتدرة يتحتاد

اأوروبي لو ا دو ة ا مرى في ا ملار ة  ،أو أعيد تصنياها بها عتن مريت إ تافة م ونتات تات منلتأ أوروبتي

أو من دو ة أ رى ع و في منمبة ا تجارة ا حرة ،ويحتاج اأمر إ ي موائنة دقيبة تحبي نسبة ا م ون اأجنبتي
حتي ا تتحول ا دول اأمراى في ا ملار ة إ ي م ئن سلا ا دول غير اأع اء.
وبا ت تتا ي فه تتي تس تتاي إ تتي تبيي تتد ا ايق تتات ا تجاري تتة تتدول جن تتول ا متوس تتم ،م تتا غيرل تتا م تتن ا تتدول غي تتر
اأع اء في ات اقية ا ل ار ة ،بما فيها ا ايقتات ا اربيتة ا اربيتة ،إت تتمدي إ تي ا تمييتئ

تد ا ستلا ا مستتوردة متن

دو ة عربية يست مرفا في ات ا ا ل ار ة ،مصلحة ا سلاة ن سها ا مستوردة من دو ة مرفا ،مثل إس ار يل ،ما متا

باعتبار لتغ ا دول أع اء في منمبة ا تجارة ا حرة ما أوروبا ،فمتا افتر نا  Nمادة بترو يماوية تد ل فتي نتتاج

ا بيستتتي  ،واتا استتتوردت متتثي ا ج ائ تتر لتتتغ ا متتادة متتن إس ت ار يل ،فتتي لتتتغ ا حا تتة جتتائ ستتلاة ا بيستتتي د تتول

ا سو اأوروبية من دون قيود ،أما إتا استوردت تل ا مادة ا بترو يماوية ن سها وا دا لة في إنتاج ا بيستي من

ا ساودية مثي ،فمن سلاة ا بيستي في لتغ ا حا ة ا تد ل ا سو اأوروبية إا تحتت

تريبة جمر يتة مرت اتة،

وان انتتت لتتتغ نتيجتتة مبيايتتة متتن ا ناحيتتة ا بانونيتتة باعتبتتار إست ار يل ع تتوا فتتي منمبتتة ا تجتتارة ا حترة اأوروبيتتة،
بينمتتا ا ستتاودية يستتت تتت  ،إا أنتتص متتن ا ناحيتتة ااقتصتتادية تانتتي تلتتجيا استتتيراد متتد يت افنتتتاج متتن دول
مس ار يل أو ما ما ،واابتااد عن استيرادلا من دول عربية يست في ات اقية ا ل ار ة اأورومتوسمية.1

ثالثا :انتقائية السلع في اتفاقية الشار ة.
بد اتسمت جميا ات اقيات ا ل ار ة ا تي وقاتهتا دول جنتول ا بحتر ا متوستم متا ااتحتاد اأوروبتي ،ومنهتا

افت اقيتتة متتا ا ج ائ تتر ،بأنهتتا لت ار ة محتتدودة فتتي ا ستتلا ا صتتناعية ا تحويليتتة ،وباعتبتتار أن أغلتتل لتتتغ ا صتتناعات

محتتدودة ونال ت ة ب تا ج ائ ر ،فتتمن لتتتا ا و تتا قتتد ياجتتل فتتي ا ب تاء علتتي أغلتتل ل تتغ ا صتتناعات ا تحويليتتة بستتبل
ا تبتتدر ا واستتا هتتتغ ا صتتناعات بتتدول ااتحتتاد اأوروبتتي ،وت ت استتت ادتها متتن اقتصتتاديات افنتتتاج علتتي نمتتا

واسا ب ال

امة ا سو  ،في حين أنها با ج ائ ر ا تادو عن ونها ممسسات حديثة ا نلأة وقليلة ا برة.

هتتتا فان تتتاه أس توا جنتتول ا متوستتم متتن دون حمايتتة افيتتة ،ستتينت عنتتص ارت تتاع فتتي وارداتهتتا متتن ا ستتلا
ا مصناة ا متمورة وتات ا تبنية ا اا ية مثل صناعة اف ترونيتات وماتدات ا هندستة ا متمتورة وغيرلتا ،...وستيادة

مثل لتا ا و ا سيل ل عببة جديدة في مري ا امل علي إقامة لتغ ا صناعات في دول جنول ا متوسم.

ما يبرئ اانتباء ا وا ا في سلا ا ل ار ة من ا منتجات ا ئراعية ،فرغر ما يبال عن ت يض في ا رستور

ا جمر يتتة علتتي واردات ااتحتتاد اأوروبتتي متتن ستتلا ئراعيتتة ،إا أنهتتا ا ت تئال تاتبتتر با غتتة اارت تتاع ،فتتي تتل متتا

1
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يتمتا بص افنتاج ا ئ ارعي في ااتحتاد اأوروبتي وا صتادرات ا ئراعيتة اأوروبيتة متن دعتر بيتر ،واستتمرار افتحتاد
اأوروبي في فرض ا بيود وا اببات في وجص ا صادرات ا ئراعية دول جنول ا متوسم ،حتتي ا تتد ل إا
ا حدود ا مسموه بص في نما ا سياسة ا ئراعية يتحاد اأوروبي.1

1

س يم ن المنذر  ،السوق العربي  -المشترك في عصر العولم  ،الطبع الث ني  ،مكتب مدب لي ،الق هرة ،4000،ص.444
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خاصة الفصل اأول:
رغر ا مموحات ا واساة محتوى ا ل ار ة اأورومتوسمية ،وألدافها في ا جوانل ا سياسية أو ااقتصادية،
فتتمن ا واقتتا يلتتير باتتد م تتي ستتنوات متتن عبتتد لتتتغ ا ل ت ار ة فتتي إعتتين برلتتلونة علتتي بدايتتة ا تاتتاون اأوروبتتي
ا متوسمي ،إا أن ا ل ار ة ا تي يمرحها ااتحتاد اأوروبتي تبترئ لتي بيت ار فتي متوائين ا بتوى بتين ا مترفين فهتي
فتتي صتتا ا لتتتا اأ يتتر ،وا ت تتدر ا تتدول ا ناميتتة منهتتا ا ج ائ تتر ،وأبتترئ متتا يتتدل علتتي ت ت

تتاى ا مبتتا غ ا ما يتتة

ا ممنوحة مساعدات لنهوض بمقتصادلا.
وا الر علي لتا ا تااون لو اففرام في ا مموحات واألداى و ت

اأف ار وااقتراحات ،إا أنص قليي

متتا ترجمتتت لتتتغ اأف تتار وااقت ارحتتات إ تتي واقتتا ملمتتوس ،وت ت فتتي تتل ا تتتيى وجهتتات ا ن تتر ،بتتين افتحتتاد
اأوروبي ودول ا حوض ا متوسم و اصة ا ج ائ ر ،وتمثل لتا اا تيى في تحديات سياسية وأمنيتة واقتصتادية،
ولو ن س ا تحتدي ا تتي يواجتص ا ج ائ تر ،إتا تر تتد ل إصتيحات اقتصتادية جتريتة علتي ليا لهتا وأستا يل ا امتل،
تتمالتتي متتا نصتتوص ات اقيتتات ا ل ت ار ة ،و تتمن من تتور تنميتتة مستتتديمة ،وااستتت ادة متتن ا ل ت ار ة وا امتتل علتتي
استبمال أ بر ر من ااستثمار اأجنبي.
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الفصل الثاني :ااستثمار اأجنبي المباشر وواقعه في الجزائر
مقدمة ا فصل ا ثاني:
يحتل موضوع ااستثمار مكانة هامة فـي اسسياسـات استنمويـة سلحكومـات ،فهـو أحـد اسمكونـات اأساسـية

سلطلــب اسكلــي ،واسكفيــل بتــوفير مناصــب اسشــغل وانتــاج اسســلع واسخــدمات استــي يحتاجهــا اسمجتمــع أغ ـراض

ااستهاك اسنهائي واسوسيط أو بهدف استصدير ،وسه آثار متنوعة على ااقتصاد اسوطني ككل ،سذسك اسـتوجب

علــى اسحكومــات إدارة اسنشــاط ااســتثماري ،وتــوفير اسظــروف اسمناســبة ســه ،وا ازســة اسعراقيــل استــي تعيقــه وتوجيهــه
نحو تحقيـق اسمنـافع ااقتصـادية وااجتماعيـة اسكليـة ،دون اسمسـاس بمصـاسح أوسئـك اسقـائمين بـه (اسمسـتثمرين)،

أي وضع سياسة استثمارية رشيدة.
وتسعى اسحكومات إسى تحقيق ااستقرار ااقتصادي ،اسمتزامن مع نسب مرتفعة من استنمية ااقتصـادية،

ه ــذأ اأخيـ ـرة تحت ــاج إس ــى تنش ــيط ااس ــتثمار ،وتحفي ــز اسمس ــتثمرين عل ــى زي ــادة اس ــتثماراتهم ،غي ــر أن نـ ـواحي

ااستثمار متنوعة ومتعددة وتستدعي تمويات قد تقوق اسمتوفر منها محليـا ،اأمـر اسـذي يـدفع اسحكومـات إسـى

اسبحـث عـن مصـادر خارجيـة ستمويـل بـرامج اسـتثماراتها ،ومــن بـين هـذأ اسمصـادر واأكثـر تـدفقا خـال اسعقــدين
اأخيرين ااستثمار اأجنبي اسمباشر.

ونظ ار سأهمية اسباسغة ساستثمار اأجنبي اسمباشر في اسجزائر ،فقد ارتأينا في هـذا اسفصـل د ارسـة مختصـرة سـه،
وذسك من خال تقسيم اسفصل إسى:

 اسمبحث اأول :اإطار ا نظري استثمار اأجنبي ا مباشر.

 اسمبحث اسثاني :اإطار ا تشريعي وا تنظيمي استثمار اأجنبي ا مباشر في ا جزائر.

 اسمبحث اسثاسث :تقييم مناخ ااستثمار اأجنبي ا مباشر في ا جزائر.
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ا مبحث اأول :اإطار ا نظري استثمار اأجنبي ا مباشر.
إن ااستثمار اأجنبي اسمباشر ظاهرة اقتصـادية معقـدة اسجوانـب ،وحتـى يتسـنى سنـا فهـم هـذأ اسظـاهرة
خصصنا هذا اسمبحث سلتعريف بااستثمار اأجنبي اسمباشر ،ثم محدداته و أشكاسه بااضافة اسى استمييـز بـين

ااستثمار اأجنبي اسمباشر وغير اسمباشر.

ا مطلب اأول :تعريف ااستثمار اأجنبي ا مباشر وأنواعه.
يمث ــل ااس ــتثمار اأجنب ــي بنوعيـ ـه "ااس ــتثمار اأجنب ــي اسمباش ــر وااس ــتثمار اأجنب ــي غي ــر اسمباش ــر"،

مصادر استمويل سلدول اسنامية ،حيث يلعب كل منها دو ار هامـا فـي دفـع عجلـة استنميـة ااقتصـادية ،باعتبارهمـا
شكلين من أشكال استدفقات اسماسية اسخاصة ،متوسطة وطويلة اأجل.
أوا :تعريف ااستثمار اأجنبي ا مباشر
سنحاول بلورة بعض استعاريف اسخاصة بااستثمار اأجنبي اسمباشر

يعرف ااستثمار اأجنبي اسمباشر ،بأنه حصة ثابتة سلمستثمر اسمقيم في اقتصـاد مـا ،فـي مشـروع مقـام

فــي اقتص ــاد آخــر ،ووفق ــا سلمعي ــار اســذي وض ــعه صــندوق اسنق ــد اس ــدوسي يكــون ااس ــتثمار مباش ـ ار ح ــين يمتل ــك

اسمستثمر اأجنبي  %50أو أكثـر مـن أسـهم رأس مـال إحـدى مؤسسـات اأعمـال ،ومـن ع ــدد اأصـوات فيهـا،
وتكون هذأ اسحصة كافية عادة إعطاء اسمستثمر رأيا في إدارة اسمؤسسة.1
و تعرف منظمة استعاون ااقتصادي واستنمية  ،OECDااستثمار اأجنبي اسمباشر بأنـه :ااسـتثمارات
فــي مشــروعات داخــل دوســة ،بواســطة مقيمــين فــي دوســة أخــرى ،بحيــث تزيــد حصــة هــؤاء اسمســتثمرين اأجانــب

على  %10من رأس اسمال ،أو يتركز  %21فـأكثر مـن اأسـهم فـي يـد شـخص واحـد ،أو جماعـة منظمـة مـن
اسمستثمرين حتى تكون سهم اسسيطرة على اسسياسات واسق اررات في اسمشروع.
كما يعرف مؤتمر اأمم اسمتحدة سلتجارة واستنمية  ،UNCTADااستثمار اأجنبي اسمباشـر بأنـه :ذسـك

ااستثمار طويل اأجل واسذي يعكس منفعة سلمستثمر اأجنبي ،أو اسشركة اأم في فرع في دوسة ما.

2

أيضا تعرف اسمنظمة اسعاسمية سلتجارة ( ، )OMCااستثمار اأجنبـي اسمباشـر علـى أنـه  :ذسـك اسنشـاط

اسذي يقوم به اسمستثمر اسمقيم فـي بلـد مـا (اسبلـد اأصـلي) ،واسـذي مـن خاسـه يسـتعمل أصـوسه فـي بلـدان أخـرى

(دوسة مضيفة) ،وذسك مع نية تسييرها.

3

أميرة حس ه محمد ،محددا
 ،4002ص .40
2
إبراهي مت ل حسن المغربي ،دور حوافز ااستثم ر في تعجيل النمو ااقتص د  ،دار ال كر الج معي ،ااسكندري  ،4022 ،ص.222
3
كريم ق يدر  ،ااستثم ر اأجنبي المب شر والنمو ااقتص د في الجزائر ،مذكرة تخرج لنيل ش دة الم جيستير في الع ااقتص دي  ،ج مع
ت مس ن ،4022 – 4020 ،ص .08

1

ااستثم ر اأجنبي المب شر وغير المب شر في البيئ ااقتص دي العربي  ،الدار الج معي  ،اإسكندري -4002 ،

44

الفصل الثاني :ااستثمار اأجنبي المباشر وواقعه في الجزائر
يتض ــح م ــن استعريف ــات اسس ــابقة أن :اسمؤسس ــات اسدوسي ــة تتف ــق جميعه ــا ف ــي نظرته ــا ساس ــتثمار اأجنب ــي
اسمباشر كونه تدفق سرأس اسمال على دوسة غير اسدوسة صاحبة رأس اسمال ،بغرض إنشاء مشروع طويل اأجل

يتوسى اسمستثمر إدارته كليا أو جزئيا ،وذسك خدمة سهدفه اسمتمثل في تحقيق اسربح.
ثانيا :ا فرق بين ااستثمار اأجنبي ا مباشر وغير ا مباشر.

سمعرفــة أهــم اسفروقــات بــين ااســتثمار اأجنبــي اسمباشــر وااســتثمار اأجنبــي اسغيــر اسمباشــر ،ســيتم أوا

تعريــف كــا اسمفهــومين ،ثــم ســيتم بعــد ذســك وباإعتمــاد علــى هــذأ استعــاريف إســتنباط أهــم اسفروقــات اسجوهريــة
بينهما.
مباشر في حاسة امتاك كيان أجنبـي أصـول ملكيـة تامـة أو جزيـة فـي
ًا
حيث يعتبر ااستثمار اأجنبي
دوسة مضيفة ،وهذا ما يمنحه حق اسنظر في تسيير ااستثمار إبتداءاً من نسبة مقدرة بـ ـ  %50كحد أدنى.،
أما ااستثمار اأجنبي غير اسمباشر ،فيمكن تعريفه على أنه تلك ااستثمارات استـي تتـدفق داخـل اسدوسـة

فــي شــكل قــروض ،مقدمــة مــن طــرف أفـراد أو هيئــات أجنبيــة عامــة أو خاصــة ،أو تــأتي فــي شــكل اكتتــاب فــي
اسصكوك اسصادرة عن تلك اسدوسة ،سواء تم اإكتتاب عن طريق اسسندات استي تحمل فائدة ثابته أو عن طريق

اأسهم ،بشـرط أن ا يكـون سأجانـب اسحـق فـي اسحصـول علـى نسـبة مـن اأسـهم تخـوسهم حـق إدارة اسمشـروع.
وباإعتماد على هذين استعريفين ،نخلص إسى اسفروقات استي سنوردها في اسنقاط اآتية:

1

 ينطوي ااستثمار اأجنبـي اسمباشـر ،علـى تملـك كيـان أجنبـي سجـزء أو كـل ااسـتثمارات فـي مشـروع معـين،
إبتداءا من نسبة تقدر بـ ـ ـ  ،%50أما ااستثمار اأجنبي غير اسمباشر ،فينطوي علـى تملـك أفـراد أو هيئـات
أو شركات على نسبة من اأوراق اسماسية ،شـرط أن ا تصـل نسـبتها إسـى  ،%50حتـى ا يتحـول ذسـك إسـى

استثمار مباشر؛

 يمنح ااستثمار اأجنبي اسمباشر سلمستثمر اأجنبي ،حق اإدارة واإشراف واسرقابـة علـى مختلـف اسعمليـات
است ــي ت ــتم عل ــى مس ــتوى ااس ــتثمارات ،است ــي يش ــترك فيه ــا عل ــى حس ــب اسنس ــبة است ــي يمتلكه ــا ،و يمت ــد ح ــق
اسمســتثمر اأجنبــي فــي اإشـراف واإدارة واسرقابــة إســى غايــة اإدارة اسكليــة علــى ااســتثمار ،وذســك فــي حاســة

ااستثمار اسمملوك باسكامـل سلمسـتثمر اأجنبـي ،أمـا ااسـتثمار اأجنبـي غيـر اسمبـاش،ر فـا يمـنح سصـاحبه
أي نوع من اسرقابة أو اسمشاركة في تنظيم و إدارة اسمشروع ااستثماري ،وذسـك ارجـع مـن جهـة إسـى طبيعـة

مــا يحــوزأ اسمســتثمر اأجنبــي (ســندات ،أســهم ،قــروض) ،و مــن جهــة أخــرى إســى نســبة اسمحــددة ساســتثمار
اأجنبي غير اسمباشر ،واستي يجب أن ا تتجاوز %50؛

 باسنسبة أشـكال استـي يتخـدها كـل نـوع ،نجـد أن ااسـتثمار اأجنبـي غيـر اسمباشـر يختلـف عـن ااسـتثمار
اأجنبــي اسمباشــر ،بــإختاف م ارحــل اسمشــروع ،فعلــى ســبيل اسمثــال ،نجــد فــي مرحلــة استمويــل ،أن ااســتثمار

اأجنبي غير اسمباشـر يمكنـه أن يتخـد شـكلين رئيسـيين ،همـا اإكتتـاب فـي اأسـهم واسسـندات استـي تصـدرها

1

عمر ه ش محمد صدق  ،ضم ن

ااستثم را اأجنبي في ال نون الدولي ،دار ال كر الج معي ،اإسكندري  ،4004 ،ص.28
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اسدوســة اسمضــيفة ،أو اسقــروض استــي تقــدمها اسهيئــات اسخاصــة و اسعامــة أو اأف ـراد ،أمــا فــي مرحلــة اإنتــاج
فااســتثمار اأجنبــي اسمباشــر ،يمكنــه أن يتــدفق إســى اسدوســة اسمضــيفة ،إمــا ف ـي شــكل عقــود است ـراخيص ،أو

اامتيــاز عنــد اسســماح سمســتثمر محلــي باســتخدام بــراءة اخت ـراع أو خب ـرة فنيــة ،أو غيرهــا مقابــل عائ ــد ،أو

إتفاقيات اسمشروعات أو عمليات تسليم اسمفتاح ،في حاسة ااتفـاق بـين طـرف محلـي وطـرف أجنبـي ،بحيـث
يقـوم هــذا اأخيـر بموجــب هـذا اإتفــاق بإقامــة اسمشـروع ااســتثماري واإشـراف عليــه حتـى بدايــة استشــغيل أو

عقود اإدارة ،بحيث يقوم اسطرف اأجنبي بتصـنيع سـلعة أو تقـديم خبـرة فـي مجـال اإدارة سلطـرف اسمحلـي،
باإضافة إسى عقود امتيازات اإنتاج واستصنيع اسدوسي من اسباطن ،واستي تكون في حاسة اتفاق يقوم بموجبه

اسمســتثمر اأجنبــي (مقــاول مــن اسبــاطن) ،بإنتــاج وتوريــد قطــع اسغيــار أو مكــون سلمســتثمر اسمحلــي إنتــاج
اسسلعة؛

 يعتبر ااستثمار غير اسمباشر قصير اأجل باسمقارنة بااستثمار اسمباشر ،واسذي عادة ما يكون متوسط أو
طويل اسجل.

ثا ثا :أنواع ااستثمار اأجنبي ا مباشر.
اختلفــت اأســس استــي يــتم علــى أساســها تصــنيف ااســتثمار اأجنبــي اسمباشــر ،و استــي أفــرزت كــل منهــا
أنواع معينة منه ،حيث أن هناك من يصنفه من منظار اسدوافع واسمحفزات استي تؤدي إسى حدوثه ،وهنـاك مـن
يصنفه من وجهة نظر اسدول اسمصدرة سه ،كما أن هناك من يصنفه من منظار اسدول اسمستقطبة سه.

 .9تصنيفات ااستثمار اأجنبي ا مباشر استنادا إ ى ا دوافع وا محفزات.
تم وضع تصنيفات مختلفة أنواع ااستثمار اأجنبي اسمباشر استنادا إسى اسدوافع واسمحفزات استي

تؤدي إسى حدوثه ،وقد أمكن تصنيف أنواع ااستثمار اأجنبي اسمباشر وفق غاياته إسى:

1

أ .ااستثمار ا باحث عن ا ثروات ا طبيعية :تسعى اسعديد من اسشركات متعددة اسجنسيات ،نحـو اإسـتفادة
من اسموارد اسطبيعية استي تتمتع بها اسعديد من اسدول اسنامية ،خاصة في مجاات اسبترول واسغـاز ،واسعديـد مـن
اسصناعات اإستخراجية اأخرى ،ويشجع هذا اسنوع من ااستثمارات على زيـادة صـادرات اسدوسـة اسمضـيفة مـن

اسمواد اأوسية ،وزيادة اسواردات من اسسلع اسرأسماسية ،ومدخات اإنتاج اسوسيطة.

ب .ااستثمار ا باحث عن اأسواق :ساد هذا اسنوع من ااستثمار ،قطاع اسصناعات استحويلية في اسدول

اسنامي ــة خ ــال اسس ــتينات واسس ــبعينات ،أثن ــاء تطبي ــق سياس ــة إح ــال اسـ ـواردات ،ويعتب ــر ه ــذا اسن ــوع ب ــديا ع ــن
استصــدير مــن اسدوســة اأم ،حيــث أن اسلجــوء إسيــه يكــون عــادة ســببه اسقيــود اسمفروضــة علــى اس ـواردات ،كمــا أن

هناك أسبابا أخرى سلقيام بهذا اسنوع مـن ااسـتثمار ،منهـا ارتفـاع تكلفـة اسنقـل فـي اسدوسـة اسمضـيفة ،ممـا يجعـل

ااستثمار فيها أكثر جدوى من استصدير إسيها ،وفي هذأ اسحاسة ا يؤثر هذا اسنوع من ااسـتثمار علـى اإنتـاج
أنه يحل محل اسصادرات ،كما أن آثار ايجابية مباشرة على اإستهاك وغير مباشرة على استجارة ،ومن شأن
المؤسس العربي لضم ن ااستثم ر ،تقرير من خ ااستثم ر في الد ل العربي  ،ل سن ا
 http://www.iaicg.orgت ريخ اإطاع.4022/00/00 :
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هــذا اسنــوع مــن ااســتثمار ،أن يســاهم فــي ارتفــاع معــدات اسنمــو ااقتصــادي فــي اسدوســة اسمضــيفة ،عــن طريــق
زيــادة رصــيد رأس اسمــال فيهــا ،كمــا أن ســه آثــا ار توســيعية علــى استجــارة فــي مجــاسي اإنتــاج واإســتهاك ،وذســك

بزي ــارة ص ــادرات اسدوس ــة اسمض ــيفة ،وزي ــادة وارداته ــا م ــن م ــدخات اإنت ــاج واسس ــلع اسـ ـواردة إسيه ــا م ــن اسمص ــدرة

ساستثمار.
ت .ااستثمار ا باحث عن ا فاء في اأداء :يتم هذا اسنوع من ااستثمار ،عندما تقوم اسشركات متعددة
اسجنســيات ،بتركيــز جــزء مــن أنشــطتها فــي اســدول اسمضــيفة بهــدف زيــادة اسربحيــة ،فقــد دفــع ارتفــاع مســتويات
اأجـور فـي اســدول اسصـناعية بعــض هـذأ اسشــركات ،إسـى ااسـتثمار فــي عديـد مــن اسـدول اسناميــة ،ويتميـز هــذا
اسنوع من ااستثمارات بآثارأ استوسيعية على تجارة اسدوسة اسمضيفة ،كما يؤدي إسى تنويع صادراتها فضا عن

آثــارأ استوس ــعية علــى اإس ــتهاك عــن طري ــق اس ـتيراد كثي ــر مــن م ــدخات اإنتــاج ،وق ــد يأخــد ه ــذا اسنــوع م ــن
ااستثمار أشكاا عدة منها تحويل اسشركات اسوطنية وفقا ستعاقد ثنائي ،وبهذأ اسوسـيلة تـتمكن اسشـركة اأجنبيـة

من دخول اأسواق ،استي سم يكن متاحا سها اسنفاذ إسها بمفردها ،نسبة افتقارها إسى شبكات استوزيع واسمعلومات
واسقنوات استي تتوافر سدى اسشركات اسوطنية ،وقد سعبت فكرة تحويل اأنشطة كثيفـة اسعماسـة إسـى اسـدول اسناميـة،

دو ار محوريا في نمو اسصادرات اسصناعية فيها خال اسسنوات اسماضية.

وهناك شكل آخر من هذا اسنوع ،وهـو تصـنيع بعـض اسمكونـات فـي اسخـارج ،بسـبب ارتفـاع اأجـور فـي

اسبلد اأم أو ارتفاع صرف عملته ،إا أن هذأ اسعملية تتطلب إنتاجية ومهارة تقنية عاسيتين في اسدوسة اسمضيفة
ساستثمار ،وباستاسي فإنها تتركز حاسيا في بعض اسدول حديثة استصنيع ،حيث تقوم اسشركة اسمحلية مع اسشركة

متعددة اسجنسيات بتصنيع اسسلعة بكاملها ،وتضع عليها اسعامة استجارية سلشركة اأم أغـراض استسـويق ،وقـد
يؤدي هذا اسنشاط إسى تعزيز اسقدرات اإنتاجية سلشركة باسبلد اسمضيف ،مما يشجعها على إنتاج اسسلعة بنفسها

وسنفسها ،ثم تغزو بها اسسوق مما يعتبر نوعـا مـن ترقيـة اسجـودة ،ومـن أهـم مـا يميـز هـذا اسنـوع مـن ااسـتثمار،

أن صــادرات هــذأ اسســلعة إســى اسدوســة اسصــناعية ،سيســت معرضــة سلحـواجز استجاريــة باعتبارهــا مرتبطــة باسشــركة

اأم في اسدوسة اسمعنية.
ث.

ااستثمار ا باحث عن أصول إستراتيجية :يتم هذا اسنوع من ااستثمار فـي اسم ارحـل اساحقـة مـن نشـاط

اسشركات متعددة اسجنسيات عنـدما تقـوم اسشـركة بااسـتثمار فـي اسمجـال اسبحـث واستطـوير فـي اسـدول اسناميـة أو

اسمتقدمة مدفوعه برغتها في تعظيم اسربحية ،ويعتبر هذا اسنوع من ااستثمار ذو أثر توسعي على استجارة مـن
زاويتــي اإنتــاج واإســتهاك ،كمــا أنــه يعتبــر بمثابــة تصــدير سلعماســة اسمــاهرة مــن قبــل اســدول اسناميــة ويزيــد مــن
صادرات اسخدمات واسمعدات اسدوسة اأم.
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 .1تصنيفات ااستثمار اأجنبي ا مباشر وفق وجهة نظر ا دو ة ا مصدر .
باإضــافة إســى استصــنيف علــى أســاس اســدوافع أو اسمحفـزات ،استــي توجــه ااســتثمار اأجنبــي اسمباشــر إســى
دوســة دون أخــرى ،يــتم تصــنيف ااســتثمار اأجنبــي اسمباشــر أيضــا وفــق وجهــة نظــر اسدوســة اسمصــدرة (اسدوســة
اأم) ،حيث أنه يقسم وفق هذا اأساس إسى نوعين هما :ااستثمار اأفقي ،ااستثمار اسعمودي.

أ .ااســـتثمار اأفقـــي :تك ــون ف ــروع اسش ــركات ف ــي ه ــذا اسن ــوع م ــن ااس ــتثمار مس ــتقلة ع ــن اسش ــركة اأم،
وتنحصر اسعاقة فقط في عنصر اسملكية سوسائل اإنتاج ،واستحويل استكنوسوجي واستمويلي ،ويهدف هذا اسنـوع

إسى استوسع ااستثماري ،بغرض إنتاج نفس اسسلعة أو سلع متشابهة سلسلع اسمنتجة في اسدوسـة اأم ،وعـادة مـا
يحدث هذا اسنوع من ااستثمارات بين اسدول ذات اسمسـتوى اسمتماثـل مـن اسنمـو ،وتتحـدد شـروط قيـام هـذا اسنـوع

من ااستثمارات بتوفر أربعة عوامل رئيسية هي:

1

 اسقدرة على تحقيق أو اسوصول إسى اقتصاديات اسحجم؛
 اإستفادة من تكاسيف اإنشاء اسمنخفضة؛

 أن يكون سوق اسدوسة اسمضيفة سهذا اسنوع من ااستثمار كبير اسحجم؛
 أن تكون تكاسيف اسنقل واسعوائق اسجمركية مرتفعـة ،تحـول دون قيـام عمليـات استصـدير إسـى اأسـواق
اسمستهدفة.

كما يعتبر هذا اسنوع من ااستثمارات تعويضا عن استجارة سوجود اسعوائق اسجمركية ،وهذا اسـنمط يمكـن

ماحظتــه بوضــوح ،فــي حاســة صــناعة اسســيارات اسيابانيــة استــي قامــت بإنشــاء فــروع إنتاجيــة سهــا فــي اسوايــات
اسمتحــدة اأمريكي ــة ،بس ــبب اسسياس ــة اسحمائي ــة اسمتخ ــذة مــن جان ــب اسواي ــات اسمتح ــدة ،عل ــى اس ــتيراد اسس ــيارات
اسيابانية ،وكأسلوب ستجنب اسعوائق اسجمركية.

ب .ااســتثمار ا عمــودي :فــي هــذا اسنــوع مــن ااســتثمار يتخصــص كــل فــرع مــن فــروع اسشــركات اأجنبيــة،
بإنتـاج جـزء مـن اسعمليـات اإنتاجيـة مثـل استجميـع أو صـناعة اسمكونـات كمنـتج نهـائي ،أو تخصـص اسفـرع فـي

عمليات استسويق ،إضافة إسى ذسك فان اإنتاج اسذي تقوم به فروع اسشركات اأجنبية في ااسـتثمار اسعمـودي،
عادة ما يكون موجه سلتصدير سخدمة أسواق اسبلد اأم دون اأسواق اسمحلية ،وتهدف اسشركة من خـال تبنيهـا

سهذا اسنوع من ااستثمارات ،إسى إستغال اسمواد اأوسية فـي اسـدول اسمضـيفة (ااسـتثمار اسعمـودي اسخلفـي) ،أو

إســى ااقت ـراب أكثــر مــن اسمســتهلكين مــن خــال منافــذ استوزيــع (ااســتثمار اسعمــودي اأمــامي) ،باإضــافة إســى
تحسين وضعها استنافسي في قطاع اسنشاط اسذي تعمل فيه أمام اسشركات اسمنافسة اسمتواجدة في اسدول اأم أو

ف ــي خارجه ــا ،مـ ـن خ ــال إس ــتغال اسعماس ــة اسرخيص ــة ،حي ــث أن تمرك ــز ف ــروع ه ــذأ اسش ــركات ف ــي اسقطاع ــات
استقليديــة ذات اسكثافــة فــي اسعمــل ،مثــل صــناعة اسنســيج ،اسمابــس ،اأحذيــة ،أو اسلعــب ،وهــي أقــل تمرك ـ از فــي
Markisem ، J.R، Foreign direct investment as a catalyst for industrial development .euroupean economic
review ، London ، Vol43,1999,p335 .
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اسصــناعات ذات استكنوسوجيــا اسعاسيــة ،مثــل صــناعة ااسكترونيــات واسبرمجيــات ،كمــا أنهــا توســعت ستشــمل قطــاع
اسخدمات.
 .3تصنيفات ااستثمار اأجنبي ا مباشر وفق وجهة نظر ا دول ا مستقطبة ه.
أما من منظار اسدوسة اسمتلقيـة ،فـيمكن تقسـيم ااسـتثمار اأجنبـي اسمباشـر إسـى ثاثـة أنـواع حسـب اسهـدف

منه ــا :ااس ــتثمارات اسهادف ــة إس ــى إح ــال اسـ ـواردات أو إس ــى تعزي ــز اسص ــادرات وااس ــتثمارات اأجنبي ــة اسمباشـ ـرة
بمبادرة حكومية.

أ .ااستثمار ا هادف إ ى إحال ا واردات :يكون هدف اسدوسة اسمستقطبة سهذا اسنوع من ااسـتثمار " تكـون

عادة دوسة نامية ،تطمح إسى تحقيق استوازن واسنمـو اقتصـادي اسـذي يؤهلهـا إسـى انتـاج سـبيل استنميـة اسمسـتدامة"

ستعويض احتياجاتها مـن اسسـلع واسخـدمات ،استـي تسـتوردها مـن اسخـارج ،بسـلع محليـه اسصـنع ،حيـث تعتمـد فـي

سبيل تحقيق ذسك ،على استقطاب ااستثمارات واسشركات اأجنبية ،خصوصا في حاسة غياب مصادر استمويل
اسمحلية اسكافية ستحقيق مثل هذا اسنوع من اسمشاريع.

ب .ااستثمار ا هادف إ ى تعزيز ا صادرات :يكون هدف اسدول اسمضيفة من وراء استقطاب مثل هذا اسنـوع

من ااستثمارات ،تعزيز قـدرتها علـى استصـدير ،وباستـاسي اسرفـع مـن قـدرتها استنافسـية فـي اأسـواق اسدوسيـة ،ممـا
سينعكس باإيجاب على حاسـة ااقتصـاد اسمحلـي سهـا ،ويسـاهم فـي تـوفير اسنقـد اأجنبـي اسـازم ستمويـل مشـاريع

استنمية اسمستدامة بكل جوانبها ااقتصادية ،اإجتماعية ،اسبيئية ،اسسياسية واستكنوسوجية.

واسمعــايير استــي يجــب أن تتبعهــا اســدول اسناميــة كأســس عنــد اســتقطابها ساســتثمارات اأجنبيــة اسمباش ـرة،

تتحـدد وفـق قـدرة هــذأ اأنـواع مـن ااســتثمارات ،علـى خدمـة مصــاسح اسـدول اسناميـة ،مــن خـال اسمسـاهمة فــي

تــوفير اسنقــد اأجنبــي ،وخلــق مناصــب اسشــغل ،ومحاربــة اسبطاســة ،خصوصــاإذا وجهــت إســى اسصــناعات كثيفــة

اسعمل ،نظ ار ستوفر اسبلدان اسنامية على طاقات بشرية هائلة ،وترفع مـن قـدرتها استنافسـية ،ستـوفير اسدعامـة استـي
ترتكز عليها في سبيل تحقيق استنمية اسمستدامة.

ت .ااســـتثمارات اأجنبيـــة ا مباشـــر بمبـــادر ح وميـــة :وعــادة مــا تتخــذ هــذأ ااســتثما ارت صــفة اسمشــاريع

اسخيرية ،كاسمنح واسهبات ومبادرات إعادة اإعمار عند حدوث اسكوارث.
ا مطلب ا ثاني :محددات ااستثمار اأجنبي ا مباشر

يمكــن تقســيم اسمحــددات واسعوامــل اسمســتقطبة ساســتثمارات اأجنبيــة اسمباش ـرة إســى قســمين ،حيــث تتجــه
ااستثمارات اأجنية اسمباشرة إسى دوسة مـا دون أخـرى ،إمـا نتيجـة سعوامـل اسجـذب اسراجعـة سلدوسـة اسمضـيفة ،أو

سعوامل راجعة سلدوسة اأم ،واستراتيجية اسشركة اسقائمة بااستثمار(عوامل طاردة).
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أوا :عوامل ا جذب ا متعلقة با دو ة ا مضيفة.
تتمثل عوامل اسجذب اسمتعلقة باسدوسة اسمضيفة في اسعناصر اآتية:

.9

1

ا عوامــل اإقتصــادية :مــن أهمهــا اسنــاتج اســوطني اإجمــاسي ،معــدات اسنمــو ،مســتوى استضــخم ،أســعار

اسفائــدة ،هيكــل اسجهــاز اسمص ـرفي ،وقيــود استجــارة اسدوسيــة ،حيــث تمثــل أهميــة كبــرى فــي اسق ـ اررات ااســتثمارية

سلشـركات متعـددة اسجنسـيات ،وكلمـا زادت اسقـوة ااقتصـادية سدوسـة مـا ،كلمـا جعلهـا ذسـك موقعـا مرغوبـا مـن قبـل
اسمستثمرين.

 .1توفر ا موارد :قد تكون هذأ اسموارد طبيعية (اسبترول ،اسغاز ،اسمناخ اسمائم) ،وقد تكون بشرية (وا يقصد
هنــا تكلفــة عنصــر اسعمــل فقــط وانمــا أيضــا جودتــه وكفاءتــه) ،كمــا يمكــن أن تكــون تكنوسوجيــة (م اركــز اسبحــث

واستطوير ،اسمخابر) أو تمويلية (إمكانية اسحصول على اسقروض).

 .3ا تشريعات ا ضريبية :هناك اسعديد من اسدراسات ركزت على أثـر اسحـوافز اسضـريبية ،و قـد كانـت نتائجهـا
متضـاربة ،فــبعض اسد ارســات وجـدت أن سإعفــاءات اسضـريبية أثـر ايجــابي علــى جـذب ااســتثمار ،بينمــا انتهــى

اســبعض اآخــر إســى أن اإعفــاءات اسضـريبية ،تكــون مــؤثرة ايجابيــا إذا كانــت اسعوامــل اأخــرى متـوافرة ،وهنــاك

من اسدراسات من ترى أن اسشركات متعددة اسجنسيات ،تفضل بشدة سع ار معقوا وثابتـا مـن اسضـرائب يتـيح سهـا

إعداد خطة ماسية طويلة اسمدى ،على إعفاءات ضريبية عاسية وا يمكن استيقن منها.

2

وتك ــون اسحـ ـوافز اسضـ ـريبية اسممنوح ــة سلمس ــتثمر اأجنب ــي ،ع ــادة ف ــي ص ــورة إعف ــاء أو تخف ــيض ف ــي

اسض ـ ـريبة ،قصـ ــيرة أو طويلـ ــة اأجـ ــل ،وتأخـ ــد هـ ــذأ اسح ـ ـوافز عـ ــادة صـ ــورة إعفـ ــاءات ض ـ ـريبية وتسـ ــهيات فـ ــي

اإج ـراءات اسجمركيــة اسمرتبطــة بــاسواردات كاأصــول اس أرســماسية واسم ـواد اسخــام ومســتلزمات اإنتــاج ،أو إعفــاء
اسمشاريع ااستثمارية استي يكون اسمستثمر اأجنبي طرفا فيهـا مـن اسضـرائب علـى اأربـاح بعـد انطـاق مرحلـة

استشـغيل علـى وجـه اسخصـوص ،كمـا قـد تأخـد هــذأ اسحـوافز صـورة تخفـيض اسرسـوم اسمتعلقـة بإسـتغال اسم ارفــق
اسعامــة كاسمــاء و اسكهربــاء ،كمــا قــد يســتفيد اسمســتثمر اأجنبــي مــن إعفــاء عــن اسصــادرات اسموجهــة سلمشــاريع

اسقائمة في اسمناطق اسحرة من اسرسوم اسجمركية بعد انطاق مرحلة استشغيل.

3

 .9ا بنية اأساسية :مثل ااتصاات واسمواصات واسبنية استحتية ،فاسبنية اأساسية اسضعيفة تقلل من فرص

اسدوســة فــي جــذب ااســتثمار ،نظ ـ ار أنهــا ســتؤدي إســى تحمــل اسشــركة ستكــاسيف أكثــر ،وهــو مــا يتعــارض مــع
إستراتيجية اسشركات.

 .1حجم ا سـوق وا طلـب علـى ا سـلعة فـي ا دو ـة ا مضـيفة :فكلمـا زاد حجـم اسطلـب أو حجـم سـوق اسدوسـة

اسمضيفة ،كلما جعلها ذسـك سـوقا أكثـر جاذبيـة ساسـتثمار ،وخاصـة باسنسـبة ساسـتثمار اسـذي يهـدف إسـى خدمـة
اسسوق اسمحلي.

كل من شر و جنو

عبد السا رض  ،محددا ااستثم ر اأجنبي المب شر في عصر العولم دراس م رن لتج ر
ع مصر ،المكتب العصري  ،المنص رة.4002 ،ص.82
2
غي في رم ن ،تيسير ااستثم ر اأجنبي ،مج التمويل و التنمي  ،المج د  ،40العدد  ،2م رس،2004ص.22
3
عبد المجيد قد  ،المدخل إل السي س ااقتص دي الك ي دراس تح ي ي ت ييمي  ،دي ان المطب ع الج معي  ،الجزائر ،الطبع الث ني ، 4002 ،
ص .424
1

50

شر أورب مع التطبي

الفصل الثاني :ااستثمار اأجنبي المباشر وواقعه في الجزائر
 .0وضع ا دو ة من ااتحادات ااقتصادية ااقليمية :حيث تبين من خال اسدراسات استي تناوست اتحادات
مثل :اسنافتا وااتحاد اأوربي وااوبيك ،أن تأثير هذأ ااتحادات شديد اايجابية على تدفق ااستثمار اأجنبي
اسمباشر.

 .6وضــع ا ـرأي ا عــام ا ــداخلي مــن ااســتثمار اأجنبــي ا مباشــر :إذا كــان اس ـرأي اسعــام اســداخلي منــاهض
ساستثمار اأجنبي اسمباشر أو سدوسة معينة ،فان اسشركة ستتردد كثي ار قبل اتخاد قرارها بااستثمار.

.9

ا نظام ا تجاري لدو ة ا مضيفة :إذا ما قامت اسدوسة اسمضيفة بفرض عوائق من خال اسقيود استجارية،

فان اسشركة اسدوسية ستفكر كثي ار قبل أن تتخد قرارها بااستثمار

.1

أســـعار ا صـــرف :ي ــزداد نص ــيب اسدوس ــة م ــن ااس ــتثمار اأجنب ــي اسمباش ــر ،عن ــدما تك ــون عمل ــة اسدوس ــة

ضــعيفة نســبيا ،باسمقارنــة بعملــة اسدوســة اأم استــي تنتمــي إسيهــا اسشــركة ،وتوصــل ســباريس أو ارتــا Aurata

 ،Sparusإس ــى أن تخف ــيض قيم ــة عمل ــة اسدوس ــة اسمض ــيفة ،ي ــؤثر باايج ــاب عل ــى ت ــدفق ااس ــتثمار اأجنب ــي

اسمباشر ،فتخفيض قيمة اسعملة يخفض من تكاسيف اإنتـاج و ااسـتثمار ،إذا مـا قورنـت باستكـاسيف فـي اسدوسـة
اأم مما يجعل ااستثمار أكثر ربحية سلمستثمر.

 .90ا عوامل ا سياسية وااجتماعية :على اسرغم من أن اسدائل اسعلميـة غيـر حاسـمة فـي هـذا اسشـأن ،إا أن
هناك إجماع حول أهمية اسعوامل اسسياسية و اإجتماعية في اسقرار ااستثماري ،ذسك أن اسمستثمر سن يخاطر

بنقل رأسماسه أو خبرته إسى دوسة ما ،إا إذا اطمأن إسى إستقرار اأوضاع اسسياسية فيها ،فرأس اسمال اأجنبـي

يبحث بطبيعتـه عـن اأمـان و اإسـتقرار ،وا يمكنـه أن يقـوم بااسـتثمار فـي ظـل أجـواء تسـودها اأزمـات ،أمـا

اسعوامل اإجتماعية فتنعكس سدى جمهور اسمستهلكين في بلد ما ،من تفضيل سلمنتج اسوطني على غيرأ.

1

 .99اإطـــار ا تشـــريعي وا تنظيمـــي اســـتثمار :إن وج ــود إط ــار تشـ ـريعي وتنظيم ــي يحك ــم وي ــنظم أنش ــطة
ااســتثمار اأجنبــي اسمباشــر ،مــن اسعوامــل اسهامــة اسمــؤثرة واسمحــددة اتجاهاتــه ،وسكــي يكــون اإطــار استشـريعي

جاذبا ساستثمار ،ابد من تـوافرأ علـى قـانون موحـد ساسـتثمار واضـح ،متسـق ،شـفاف ويتوافـق مـع استنظيمـات
اسدوسية ،وكذا وجود ضمانات كافية سحماية اسمستثمر من أنواع معينة من اسمخاطر ،مثـل :استـأميم ،اسمصـادرة،

فرض اسحراسة و نزع اسملكية ،فضا عن أهمية وجود قانون حماية اسملكية اسفكرية ،باإضافة إسى توفر هيكل
أو نظــام قضــائي مســتقل قــادر علــى تنفيــذ اسق ـوانين و استعاقــدات ،وحــل اسمنازعــات استــي تنشــأ بــين اسمســتثمر

واسدوسة اسمضيفة بكفاءة عاسية.

2

 .91ا ح ـوافز ا ح وميــة غيــر ا ضــريبية :إذا كانــت اسنتــائج متناقضــة بشــأن اسح ـوافز اسض ـريبية ،فــإن اسح ـوافز
غيــر اسض ـريبية مثــل استيســيرات عنــد اإنشــاء وتخفــيض اسبيروقراطيــة ،كــل ذســك يــؤثر باإيجــاب علــى اسمنــاخ
ااستثماري.
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ص.82
2
ه
ه محمد  ،مرجع س ب  ،ص .02
أميرة حس
1

والضم ن

ال نوني  ،مركز دراس

51

ال حدة العربي  ،بير

 ،الطبع اأ ل

.4008 ،

الفصل الثاني :ااستثمار اأجنبي المباشر وواقعه في الجزائر
 .93نقل اأرباح وا تحويات :تنحـاز اسشـركات متعـددة اسجنسـيات ،ساسـتثمار فـي اسـدول استـي تسـمح بتحويـل
اأرباح ورؤوس اأمـوال واأجـور واسمرتبـات إسـى اسدوسـة اأم ،مـع فـرض ضـرائب أقـل مـا يمكـن ،كمـا يجـب أن
تكون اسحكومات مستعدة ستحويل اسعملة وفقا سأسعار اسسائدة.

1

 .99ا تقــارب ا جغرافــي وا ثقــافي وا تــاريخي :تتجــه اسكثيــر مــن اسبلــدان إســى ااســتثمارات فــي اسبلــدان اسقريبــة
جغرافيا وثقافيا ،بسبب سهوسة ااتصال واستواصل ،وانخفاض تكاسيف اسنقل كما هو اسحال باسنسبة ساستثمارات
اسضخمة سلوايات اسمتحدة اأمريكية في دول أمريكا اساتينية ،وكذا اسحال باسنسبة سليابان في دول جنوب شرق

آسـيا ،كمـا يلعـب عامــل استـرابط استـاريخي بـين اســدول ،دو ار فـي توجيـه ااسـتثمارات اأجنبيــة اسمباشـرة مـثا بــين
اسدول اسمتقدمة ومستعمراتها قديما.

باإضافة إسى كل هذأ اسمحددات ،يمكن أن نضيف درجة تفتح اسمجتمع اسمـدني ،فـي اسـدول اسمضـيفة علـى

اسثقاف ــات اأجنبي ــة واسمس ــتوى استعليم ــي ،وه ــي عوام ــل يمك ــن أن ت ــؤثر باسس ــلب أو اإيج ــاب عل ــى اس ــتقطاب
ااستثمار اأجنبي اسمباشر.
ثانيا :ا عوامل ا متعلقة با دو ة اأم واستراتيجية ا شر ة ا مستثمر (عوامل طارد ).
إضــافة إســى اسعوامــل اسمتعلقــة باسدوســة اسمضــيفة ،كانــت هنــاك عوامــل يمكــن تســميتها "طــاردة" ،ترجــع إمــا
سلدوسة اأم أو إستراتيجية اسشركات اسدوسية وهي :

.9

2

طبيعة ا نشـاط ااقتصـادي وا تجـاري :تلعـب طبيعـة اسنشـاط ااقتصـادي واستجـاري ،دو ار مهمـا فـي دفـع

اسمستثمر إسى مزاوسة نشاطه عبر اسحدود اسوطنية ،إذ أن هناك على سبيل اسمثـال بعـض اسسـلع سـريعة استلـف،

استي تستلزم ضرورة قيام اسمنتج وسغرض تافي اإخفاق ،باسبحث عن أسواق إستهاك مائمـة ،ونقـل جـزء أو
كل نشاطه أو رأسماسه سإنتاج فيها.

.1

ا سعي إ ى زياد عوائد ا مشروع :بهدف استمرار اسمشروع من خال نجاحه فـي تحقيـق مسـتوى معـين

مــن اسعوائــد (تحقيــق ربــح مائــم) ،وسلوصــول إســى هــذا اسهــدف ،فــان اسمســتثمر يبحــث عــن اسســبل اسمختلفـة استــي
تؤدي إسى زيادة أرباحه ،ومن هذا اسمنطلق بدأت اسشركات استجارية اسمختلفة بااستثمار في دول أخـرى ،سـعيا

وراء تحقيق اأرباح واأهداف اسمرجوة ،من خال اإنتاج بتكاسيف أقل ،مستندة على إنخفاض تكاسيف اإنتاج

في اسدول أخرى ،ومن هذا اسمنطلق تقوم اسكثير من اسشركات اأمريكية ،مـثا بتحويـل عملياتهـا اإنتاجيـة إسـى
اسدول ،استي تتميز بوفرة اسعماسة فيها وانخفاض مستوى أجورها مثل اسمكسيك واسفلبين.
.3

ا رغبة في ا نمو وا توسع :ا يعد تحقيق أعلى اسعوائد اسعامل اسوحيد استقطاب ااستثمارات اأجنبيـة،

بل نجد أيضا اسسعي نحو تطوير اإستغال استجاري ،واسحصول على أكبر قدر ممكن من اأسواق اأجنبية،
فعجـز اسســوق اسوطنيــة عــن تحقيــق أهــداف اسمشــروع استجـاري ااســتثماري فــي اسنمــو واستوســع ،يــؤدي باسضــرورة

إسى استوجه نحو ااستثمار اسخارجي ،واسبحث عن منافذ عبر اسحدود اسوطنية.

ب خي ط جم ل ،اآث ر المتوقع ل منظم الع لمي ل تج رة ع
سطيف ،4000 ،ص .42
2دريد محمود اسسمرائي ،ااستثمار اأجنبي ا معوقات وا ضمانات ا قانونية ،اسطبعة اأوسى ،مركز دراسات اسوحدة اسعربية ،بيروت ، 2001 ،ص.11
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.9

ا تخفيف من مخاطر اإعتماد على سـوق اقتصـادية واحـد  :رأس اسمـال اأجنبـي يحـاول قـدر اإمكـان

توزيــع اســتثماراته فــي دول وأسـواق مختلفــة ،سكــي يحــد مــن اانعكاســات اسســلبية سأزمــات ااقتصــادية ،استــي قــد
تتعرض سها اسسوق اسواحدة ،و يلمس ذسك بوضوح اتجاأ اغلب شركات ااستثمار استجاري اسكبرى نحو إنشاء

فروع سها في دول أخرى نامية أو غير نامية.

.1

ا سياسة ااقتصادية لدول ا متقدمة :تهـتم اسـدول اسمتقدمـة اقتصـاديا بتشـجيع شـركاتها علـى ااسـتثمار

فــي اسخــارج ،باعتبــار أن هــذا اإســتثمار يعــود بفوائــد عديــدة علــى اقتصــادها اس ـوطني ،إذ انــه يــؤدي إســى فــتح
أسـواق جديــدة أمامهــا ،وزيــادة حجــم تجارتهـا اسدوسيــة ،وتــأمين حصــوسها علــى اسمـواد اسخــام بأســعار معتدســة ،ممــا
يؤدي في نهايته إسى تحسين وضعها ااقتصادي وزيادة دورها في اسحياة استجارية اسدوسية.

باإضـافة إسـى مـا سـبق ذكـرأ مـن محـددات ،نـورد أيضـا مـا أشـار اسيـه اسباحثـان & Harinder Singh

 Kwang W. Junعــام  ،5881مــن بعــض اسعوامــل اسهامــة ،كمحــددات تــدفع إســى اسمزيــد مــن خــروج
ااستثمارات اأجنبية من اسدوسة اأم ،إسى اسدوسة اسمضيفة واسمتمثلة فيما يلي:

 عدم توفر اسمناخ ااستثماري اسذي يشجع على استثمار فائض اأموال في اسدوسة اأم؛

 عدم وجود استقرار سياسي فـي اسدوسـة اأم اأمـر اسـذي يـدفع باسشـركات إسـى اسبحـث عـن ظـروف أفضـل

في اسدول اأخرى سلتغلب على عدم مائمة اسمناخ ااستثماري في اسدوسة اأم.

كــذسك فيمــا يتعلــق بأهــداف اسدوســة اأم ،فكثي ـ ار مــا نجــد أن حكومــات اسشــركات اأجنبيــة تســتهدف مــن

جان ــب خل ــق ف ــرص جدي ــدة سلعماس ــة ف ــي اسخ ــارج ،أو ف ــتح أسـ ـواق جدي ــدة ستص ــدير ،أو نش ــر ثقافاته ــا وأنظمته ــا

اسسياســية وااجتماعيــة فــي دول أخــرى ،أو محاوســة ممارســة بعــض أنـواع مــن اسضــغوط ااقتصــادية واسسياســية

إقحام اسـدول اسمضـيفة علـى اسـدخول فـي أحـاف عسـكرية أو اقتصـادية ،ومـن جانـب آخـر ،فقـد يرجـع تشـجيع

اسحكومة اأم ستلـك اسشـركات إسـى تشـبع اسسـوق اسمحلـي وارتفـاع اسمنافسـة فيـه أو فـي أسـواق اسـدول استـي تنتمـي

إسيها تلك اسشركات.

ويشـير بعـض اسكتـاب ،إسـى أن قـرار ااسـتثمار اأجنبــي اسمباشـر ينطـوي علـى اأقـل ،علـى ارتبـاط بــين

ن ــوعين م ــن اسمنط ــق" ،منط ــق اسمؤسس ــة ومنط ــق اسحكوم ــة" ،بمعن ــى أن اهتم ــام اسمؤسس ــات "باسق ــدرة استنافس ــية
 ،"Compétitivitéواهتمــام اسحكومــات "بكفــاءة اسحكــم  ،"Bon gouvernanceأثرهمــا اسكبيــر علــى عمليــة

اتخاذ اسق اررات اسمتعلقـة بااسـتثمار اأجنبـي اسمباشـر ،إذ ا تسـتطيع اسمؤسسـات أن تتجاهـل اسعوامـل اسمتعلقـة
بكفاءة اسحكم ،بل إن وجود درجة عاسية من هـذأ اسكفـاءة ،يكـون ضـمانا سلمؤسسـات مـن ناحيـة تقليـل اسمخـاطر

اسسياسية ،ويكفل استقرار اسعمل داخل اسبلد ،وباسمثل ا تستطيع اسدوسة أن تتجاهل عوامل اسقدرة على اسمنافسة
ستلك اسمؤسسات.

ويــدسال علــى ذســك بــأن معظــم استــدفقات اأجنبيــة ،سدوســة مثــل اندونيســيا وماسيزيــا ،هــي نتيجــة ســتفهم كــل

طرف ساهتمامات اأساسية سلطرف اآخر ،فماسيزيا قد سعت إسى اجتـذاب اسمؤسسـات استـي تسـتطيع أن تهيـ

سها قاعدة استراتيجية قوية ،ورغم أنها ا توفر بيئة حرة تماما سلمستثمرين اأجانب ،و سكنهم تدفقوا عليها نظـ ار
اتفــاق اســتراتيجيتهم اسخاصــة مــع شــروطها اسواضــحة ،ورغــم ســعي بعــض اسحكومــات فــي اســدول اسعربيــة ومنهــا
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تــونس ومصــر واسمغــرب ،أن توجــد ظــروف مواتيــة فــي محاوســة اقتنــاص أي اســتثمار أجنبــي ،إا أنهــا انتهــت
باسحصول على قدر ضئيل سلغاية من ااستثمار اأجنبي اسمباشـر ،وبتطبيـق اسمعـايير اسمعتـادة كـان ينبغـي أن

تجتــذب كــل مــن تــونس واسمغــرب ،مقــادير كبيـرة مــن ذســك ااســتثمار ،وسكنهــا ســم تحقــق ذســك ،ممــا يبــرز أهميــة

اسعاقة بين اسقدرة استنافسية وكفاءة اسحكم.

ومما سبق نرى بأن اسظروف استي يتم تهيئتها ،من قبل اسدول اسمضيفة ساستثمار اأجنبي اسمباشر ،سيسـت

وحدها اسمحـددات اأساسـية سجـذب هـذا اسنـوع مـن ااسـتثمار ،وانمـا تتـداخل عوامـل أخـرى ،منهـا أن يكـون هـذا
اسنوع من ااستثمار متفقا مع أهداف اسبلد واستراتيجيتها.1
ا مطلب ا ثا ث :أش ال ااستثمار اأجنبي ا مباشر.
تتصف أشكال ااسـتثمار اأجنبـي اسمباشـر باستعـدد واستنـوع ،ومـن اسشـائع تصـنيفها بااعتمـاد علـى ملكيـة

ااستثمار أو بااعتماد على اسقطاعات ااقتصادية ،استي ينتسب إسيها ااستثمار باإضافة إسى اسغرض منه.
أوا :أش ال ااستثمار اأجنبي ا مباشر من حيث ا مل ية.
يمكن تصنيف هذا ااستثمار باسنظر سملكيته إسى:

 .9ااستثمار ا مملوك با امل لمستثمر اأجنبي :و يقع هـذا نتيجـة قيـام مسـتثمر أجنبـي أو عـدة مسـتثمرين
أجانب ،بإحدى اسعمليتين اتاسيتين:

أ .إقامة استثمار جديد كتأسيس شركة جديدة ،أو فرع جديد سشركة أجنبية فـي اسبلـد اسمضـيف ،دون إشـراك

اسطرف اسمحلي بأية نسبة كانت.

ب .شراء مشروع أو شركة محلية قائمة ،بحيـث تـؤول ملكيتهـا باسكامـل إسـى مسـتثمر واحـد أجنبـي ،أو عـدة

مستثمرين أجانب ،وعادة ما تقع هذأ اسحاسة في إطار عملية اسخوصصة ،استي تلجـأ إسيهـا بعـض اسـدول ضـمن
اإصاحات ااقتصادية استي تعتمدها.

 .1ااستثمار ا مشترك و يدعى أيضا بااستثمار ا ثنائي:
وهو ااستثمار اسمنجز في اسبلد اسمضيف ســه ،واسذي تتوزع ملكيته بين طرف أو عدة أطراف أجنبية مـن
جهة ،وطرف أوعدة أطراف محلية من جهة ثانية ،و يمكن نمييز به اسشكلين استاسيين:

أ .إقامة مشروع جديد أو فرع جديد سشركة أجنبية مملوكة باستساوي ،أو بدون تساوي بين مستثمر أو عدة

مستثمرين أجانب ونظرائهم اسمحليين.

ب .ش ـراء مســتثمر أو عــدة مســتثمرين أجانــب سجــزء مــن رأس اسمــال مشــروع اســتثماري ،أو شــركة محليــة

قائمة .و هنا ينبغي أن تكون نسبة مساهمة اسطرف اأجنبـي ا تقـل عـن  %50مـن أرسـمال اسمشـروع اسمعنـي
حتى يصبح هذا ااستثمار اأجنبي مباش ار.

2

فريد أحمد قبان ،ااستثم ر اأجنبي المب شر في الدول العربي  ،دراس م رن (كوري الجنوبي  ،م ليزي  ،المكسي  ،مصر ،اأردن ،تونس ،
البحرين) ،دار الن ض العربي  ،بير  ، 4004 ،ص ص24-22:
2
عبد الكري بعداش،ااستثم ر اأجنبي المب شر وآث ره ع ااقتص د الجزائر  ،رس ل دكت راه في الع اإقتص دي  ،ج مع الجزائر-4002،
 ،4004ص 82
1
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 .3ااستثمارات اأجنبية ا مباشر متعدد ا جنسيات (ا شر ات متعدد ا جنسيات):
و تعــرف علــى أنهــا ذات رؤوس أم ـوال ضــخمة ،تملــك أعمــاا ووســائل إنتــاج فــي أكثــر مــن دوســة ،ويــدير
نشاطها على اسمستوى اسدوسي مجلس إدارة ،يتخذ من اسوطن اأم مركز رئيسيا سها.

1

وقد عرفت منظمة مؤتمر اأمم اسمتحدة سلتجارة واستنمية  UNCTADهذأ اسشركات على أنها تلك اسمؤسسات
ذات اسمسؤوسية اسمحدودة أو غير اسمحدودة ،استي تتأسف من اسشركة اأم وفروعهـا اأجنبيـة ،فاسشـركة اأم هـي
اسماسكة سأصول اسمستخدمة في اإنتاج في اسخارج ،أما اسفـرع اأجنبـي اسمملـوك كليـا أو جزئيـا ،فهـو اسمؤسسـة

ذات اسمسؤوسية اسمحدودة ،استي مقرها اسدوسة اسمضيفة ،واستي تمتلك حق اسمشاركة في اإدارة.
وتتميز اسشركات اسمتعددة اسجنسيات بمجموعة من اسخصائص هي كاستاسي:

2

3

 .5كبر حجمها وتشجيعها في اسعاسم بأسرأ؛

 .2تنوع اسمنتجات؛

 .3اسطبيعة ااحتكارية؛
 .1استفوق استكنوسوجي؛

 .1هيمنتها على ااقتصاد؛

 .1ق ــدراتها اسماسي ــة اسكبيـ ـرة ،حي ــث أن اسش ــركة است ــي تق ــل مبيعاته ــا ع ــن  500ملي ــون دوار ا تعتب ــر م ــن

اسشركات متعددة اسجنسيات؛

 .1ق اررات استخطيط وااستثمار واإنتاج واستسويق واستسعير ،يتم اتخادذها من قبل اسشركة اأم؛

 .9اسقدرة اسهائلة على استسويق وااعتماد اسكبير على اإعان اسدائم في مختلف وسائل اإعام اسمتاحة؛
 .8رغبتها اسدائمة في استحكم واسسيطرة على سوق استكنوسوجيا في اسعاسم ،وذسـك سبسـط سـيطرتها ااقتصـادية

وزيادة نفوذها في اسعاسم.

ثانيا :أش ال ااستثمار اأجنبي ا مباشر من حيث طبيعة ا نشاط ااقتصادي.
ونقص ــد بطبيع ــة اسنش ــاط ااقتص ــادي ،اسقط ــاع اسفاح ــي أو اسص ــناعي أو اسخ ــدمي ،اس ــذي ينتم ــي إسي ــه

مشروع ااستثمار اأجنبي اسمباشر.

 .9ااستثمار اأجنبي ا فاحي :وهو ااسـتثمار فـي اسقطـاع اسفاحـي ،مـن تربيـة اسحيوانـات وانتـاج اسمحاصـيل
اسزراعية ،اسذي يمتلكه اسمستثمر اأجنبي أو يشارك في ملكيته.

 .1ااســتثمار اأجنبــي ا مباشــر ا صــناعي :ويتمثــل أساســا فــي إقامــة وحــدات إنتاجيــة مــن طــرف مســتثمرين
أجان ــب ،م ـ ــهمتها إنت ــاج اسس ــلع ااس ــتهاكية أو اس أرس ــماسية ،اسموجه ــة سلس ــوق اسمحل ــي أو اسخ ــارجي ،كمص ــانع

اسسيارات واآات واسمابس واسمواد اسغدائية ...اسخ.

م س سعيد مطر ،شقير ن ر م س  ،ي سر الم مني ،التم يل الد لي ،الطبع اأ ل  ،دار الص ء ، 4004 ،ص .220
2
حسين عبد المط اأسرج ،سي س تنمي ااستثم ر اأجنبي المب شر في الدول العربي  ،رس ئل بن الك ي الصن عي ،العدد  ،40ديسمبر ،4002
ص .0
3
م س سعيد مطر ،شقير ن ر م س  ،ي سر الم مني ،مرجع س ب  ،ص.220
1
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 .3ااســتثمار اأجنبــي ا مباش ـر ا خــدمي :وهــو شــبيه بااســتثمار اأجنبــي اسصــناعي ،غيــر أن منتجــات هــذا
اسنوع من ااستثمار ،ا تكـون فـي شـكل خـدمات مثـل ااتصـاات واسنقـل واسبنـوك واستـأمين ،ومكاتـب اسد ارسـات
واسفنادق ...اسخ.
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ا مبحث ا ثاني :اإطار ا تنظيمي وا تشريعي استثمار اأجنبي ا مباشر في ا جزائر.
تبـ ــذل اسج ازئـ ــر جهـ ــود مسـ ــتمرة ستهيئـ ــة وخلـ ــق منـ ــاخ اسـ ــتثماري ،مائـ ــم وجـ ــاذب ساسـ ــتثمارات اسمحليـ ــة
واأجنبية ،فقد صدرت عدة قوانين وتشريعات مرتبطة بذسك ،ا سيما في فترة استسعينات وبدايـة اأسفيـة اسثاسثـة،

وصاحب إصدار هذأ اسقوانين ،إنشاء عدة هيئات عمومية من اجل تسهيل عمليات ااستثمار اأجنبي.
ا مطلب اأول :ا تطور ا تاريخي قوانين ااستثمار في ا جزائر (اإطار ا قانوني).
عرفت اسجزائر تطور قوانين وتشريعات ااستثمار منذ ااستقال إسى أربعة مراحل وهي كاستاسي:
أوا :قوانين فتر ا ستينات
تبنت اسجزائر في هذأ اسفترة قانونين اأول في سنة  5813و اسثاني في سنة .5811
 .9قانون ااستثمار ا صادر سنة 9103

أصــدرت اسج ازئــر أول قــانون يتعلــق بااســتثمار بتــاريخ  21جويليــة  ،5813و قــد كــان هــذا اسقــانون موجــه إســى

رؤوس اأمـ ـوال اأجنبي ــة ،حي ــث م ــنحهم ض ــمانات ،بعضـــها ض ــمانات عام ــة يس ــتفيد منه ــا ك ــل اسمس ــتثمرين
اأجانب ،وبعضها خاصة تستفيد منها اسمؤسسات اسمنشأة عن طريق اتفاقية.

1

أ .تتمحور ا ضمانات ا عامة في أربع نقاط هي:

 حرية ااستثمار سأشخاص اأجانب سواء كانوا طبيعيين أو معنويين؛
 حرية استنقل واإقامة باسنسبة سمستخدمي ومسيري اسمؤسسات اأجنبية؛

 اسمساواة أمام اسقانون وا سيما اسمساواة اسجبائية؛

 ضــمان ضــد نــزع اسملكيــة ،حيــث يمكــن نــزع اسملكيــة بعــدما تصــبح اأربــاح اسمتراكمــة تســاوي رؤوس
اأموال اسمستوردة واسمستثمر ،ويؤدي نزع اسملكية إسى تعويض عادل.

هنــاك بعــض اسمؤسســات اسقديمــة استــي تقــوم باســتثمارات جديــدة ،واسمؤسســات اسجديــدة يخــول سهــا اسقــانون

ضــمانات وامتيــازات خاصــة ،تتمثــل فــي إمكانيــة تحويــل  %10مــن اأربــاح اسصــافية اسســنوية ،واستحويـل اسحــر
سأمـوال اسمتنــازل عنهــا ،واسحمايــة اسجمركيــة واســدعم ااقتصــادي سإنتــاج سكــن يشــترط علــى هــذأ اسمؤسســات أن
تضمن استكوين اسمهني وترقية اسعمال واإطارات اسجزائرية.

2

ب .ا مؤسسات ا منشأ عن طريق اتفاقية :يتعلق هـذا اسنظـام باسمؤسسـات اسجديـدة أو توسـيع اسمؤسسـات

اسموجودة ،واستي يتكون برنامجها ااستثماري بقيمة 1مايين دينـار فـي مـدة  3سـنوات ،ويشـترط أن يكـون هـذا

ااســتثمار فــي قطــاع يتســم باأوسويــة ،أو فــي منطقــة ذات أوسويــة أو يشــغل أكثــر مــن  500يــد عاملــة دائمــة
سلجزائريين.

ق ن ن رق  622-26الص در في  48ج ي ي  2080يتضمن ق ن ن ااستثم را  ،الجريدة الرسمي  ،العدد  ،20الم اف لـ  04أ
2
ع ي ش قرب ع كم ل ،ق نون ااستثم را في الجزائر في الجزائر ،دي ان المطب ع الج معي  ،الجزائر ،2000 ،ص04
1
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يمكـن ساتفاقيـة أن تـنص علـى اامتيـازات اسـواردة فــي ااعتمـاد ،وزيـادة علـى ذسـك يمكنهـا أن تجمـد اسنظــام
اسجبائي سمدة  51سـنة ،و تخفـيض نسـبة اسفائـدة اسخاصـة بقـروض استجهيـز متوسـطة و طويلـة اسمـدى ،إضـافة
إسى ذسك استخفيض اسجزائري اسكلي من اسضريبة على اسمواد اأوسية اسمستوردة.

1

 .1قانون ااستثمار ا صادر سنة 9100
جاء هذا اسقانون بعد فشل قانون  ،5813حيـث تبنـت اسج ازئـر قـانون جديـد ساسـتثمارات ،يحـدد دور

رأس اسمــال فــي إطــار استنميــة ااقتصــادية ،واسضــمانات اسخاصــة بــه ،فصــدر هــذا اسقــانون بتــاريخ  51ســبتبر
 ،5811وهذ تطبيقا أوامر مجلس اسثورة تضمن اسمبادئ استاسية:

2

أ .ااستثمارات ا خاصة ا تنجز بحرية في ا جزائر:

قيام اسدوسة واسهيئات استابعة سها بإنشاء اسمشاريع ااستثمارية ضمن اسقطاعات اسحيويـة وبمعنـى آخـر

احتكار اسدوسة سلقطاعات اسحيوية ،ويمكن سلمستثمرين اسخواص سواء كانوا وطنيين أو أجانب أن يسـتثمروا فـي
اسقطاعات اأخـرى ،إا أن هـذا ااسـتثمار ا يـتم بكـل حريـة ،حيـث يشـترط مـن اسعديـد آراء مصـاسح ااسـتثمار
في اسصناعة أو اسسياحة ،وا بد عليه أن يحصل على اعتماد مسبق من قبل اسسلطات اإدارية.
ب .منح امتيازات و ضمانات استثمار:

تخــص اامتيــازات ااســتثمار اأجنبــي ،وهــذأ اامتيــازات تتمثــل فــي مــنح ثــاث اعتمــادات محــددة فــي
هذا اسقانون وهي:

 ااعتمادات اسممنوحة من طرف اسواسي خاصة باسمؤسسات اسصغيرة؛

 ااعتمادات اسممنوحة من طرف أمانة اسلجنة اسوطنية ساستثمارات وهي خاصة باسمؤسسات اسمتوسطة؛

 ااعتمادات اسممنوحة من طرف وزير اسماسية واسوزير استقني اسمعني باسقطاع.

أمــا فيمــا يخــص ق ـرار ااعتمــاد فإنــه يحتــوي علــى ضــمانات وامتيــازات ماسيــة منهــا :اسمســاواة أمــام

اسقانون ،وا سيما اسمساواة اسجبائية ،وتحول اأرباح اسصافية وضمان ضد استأميم.

ونظ ـ ار سصــعوبة تطبيــق هــذا اسقــانون علــى اسمســتثمرين اأجانــب اقتصــر تطبيقــه علــى ااســتثمارات اسجزائريــة
اسخاصة.

طبق هذا اسقانون فـي ميـدان ااسـتثمارات اأجنبيـة ،وفـي اسشـركات ااقتصـادية اسمختلطـة ،وذسـك فـي

اسفترة اسممتدة من  5811إسى .5892

وسقد فشا قانوني اسستينات في جلب اسمستثمرين اأجانب سكونهما ينصان على إمكانية استأميم.

ثانيا :قوانين فتر ا ثمانيات.

يمكن تلخيص اسقوانين اسصادرة في هذأ اسفترة فيما يلي:

ع ي ش قرب ع كم ل ،مرجع س ب ،ص02
2
عبد الق در ب ب  ،سي س ااستثم را في الجزائر و تحدي
.
الجزائر,4002- 4000 ،ص 222-222
1

التنمي في ظل التطورا الع لمي الراهن  ،أطر ح دكت راه ،الع
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 .9أوا :قانون  93-91ا مؤرخ في  19أوت 9191
-

بعـدما كـان دور اسقطـاع اسخــاص ينحصـر فـي أداء بعـض اسمهــام ااقتصـادية ،واسمتمثلـة فـي مجــال

استجارة و اسخدمات ،دون مجال اسمحروقات اسـذي كـان احتكـار مـن طـرف اسدوسـة ،وباعتبـار قطـاع اسمحروقـات

اسعمــود اسفقــري ساقتصــاد اسج ازئــري ،ونظـ ار سإمكانيــة اسماسيــة واستقنيــة اسكبيـرة استــي يحتاجهــا هــذا اسقطــاع ،أبــدت
اسدوسة حاجاتها سلقطاع اسخاص واأجنبي ،اسذي يملك هذأ اإمكانيات استغال قطاع اسمحروقات ،سهذا تبنـت

اسج ازئـر قـانون  ،53 92حيـث أهـتم هــذا اسقـانوني باسجوانـب اسشـكلية أكثــر مـن اسجوانـب استحفيزيـة ،أي أهــتم

بطريقة عمل اسشـركات ذات ااقتصـاد اسمخـتلط ،وسقـد حـدد اسقـانون نسـبة اسمشـاركة اسوطنيـة بـ ـ  ،%15و نسـبة

اسمشاركة اأجنبية ب ـ  %18كحد أقصى من رأس مال اسشركة ،و نظ ار سحاجة ااقتصاد اسجزائري ساستثمارات

اسمحلية اسخاصة واأجنبية ،تم إصدار قانون  53-91سيعدل ويكمل اسقانون اسسابق.

1

 .1قانون  93-90ا مؤرخ في  91أوت 9190
-

جاء هذا اسقانون ستعديل قانون  ،53 92وهذا سعدم قدرة اسقانون على جلب ااستثمارات اأجنبيـة

واسمحلية ،خاصة في قطاع اسمحروقات ،سذسك تضمن قانون  53-91طرق جديدة ستسيير اسشـركات اسمختلطـة

وبطريقـة محفـزة نسـبيا ،فمــثا اسدوسـة سـم تعـد مسـ اـيرة سهـذأ اسشـركات ،بـل تكــون مسـريرة مـن طـرف مجلــس اإدارة،
واسذي يكون مسؤوا أمام مجلس اسمساهمين ،وهذا على أساس بروتوكول اتفاق ،وسقـد أبقـى اسقـانون علـى نسـبة
اسمؤسســة اسعموميــة نســبة  %15مــن رأس اسمــال علــى اأقــل ،فــي حــين تمثــل دور اسمســتثمر اأجنبــي فــي نقــل

استكنوسوجيا و رؤوس اأموال ،و توفير مناصب شغل وتكوين اسيد اسعاملة ،ومقابل هذا سوف يستفيد اسمستثمر
اأجنبي من اإمتيازات استاسية:

حق اسمشاركة في استسيير وعملية اتخاد اسقرار اسخاص فـي اسـتخدام أو تحويـل اأربـاح ،وفـي دفـع أو تخفـيض

رأس اسمال اسمساهم به ،وضمان تحويل بعض اأجزاء من رواتب اسعمال اأجانب و ضمان استأميم.

ورغــم اامتيــازات اسمقدمــة سلمســتثمر اأجنبــي فــي قــانون  ،53-91فــإن ااســتثمار اأجنبــي يبقــى

خاضــع سلش ـراكة اسمختلطــة بنســبة  ،%18واجباريــا مــع اسمؤسســة اسعمومي ـة دون اسمؤسســة اسخاصــة اسمحليــة،
واضافة إسى ذسك اسصعوبات اسبيروقراطية استي تواجه اسمستثمر اأجنبي في تحويل أرباحه.

2

 .3قانون  11-99ا مؤرخ في  91جويلية 9199
-

تبن ــت اسج ازئ ــر ق ــانون  21 99مـ ـوازات م ــع اإص ــاحات ااقتص ــادية ،است ــي أدت إس ــى اس ــتقاسية

اسمؤسسات اسعمومية ،وهذا من أجل تحرير اسمؤسسات في اسسوق اسمحلية واسدوسية ،وتحميلهم اسمسؤوسية ،وهذا

بإتباع سياسة اقتصاد اسسوق اسمماثلة في اسمنافسـة واسبقـاء ،و تحقيـق اسمردوديـة اسماسيـة ،فأصـبحت اسمؤسسـات

اسعمومية تتمتع بنوع من ااسـتقاسية ،وأصـبحت غيـر خاضـعة سلوصـاية اسو ازريـة ،كمـا أصـبحت غيـر خاضـعة
زغي ش رزاد ،ااستثم ر اأجنبي المب شر في الجزائر واقع و آف
24
2
مردا كم ل ،ااستثم ر اأجنبي المب شر عم ي الخ صص في الد ل المخت  ،الم تق الد لي ح ل اقتص دي
ج مع سطيف 2-0 ،أكت بر  ،4002ص . 000
1

،مج الع
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سلقـانون اسعـام بـل خاضــعة سلقـانون استجـاري ،أي يكـون تأسيســها فـي شـكل شـركة أمـوال (شـركة أسـهم أو شــركة
ذات مسؤوسية محدودة) ،وتتوسى صناديق اسمساهمة تسييرها ،مقابل رأس اسمال استأسيسي اسمدفوع.

جــاء فــي نفــس اسســنة اسقــانون اسخــاص باستجــارة اسخارجيــة ،واســذي عمــل علــى تعــويض نظــام استسـريحات

واسمطب ــق مس ــبقا ،وق ــد دع ــم بق ــانون  ،5881اسمتض ــمن اانفت ــاح اسكل ــي سلتج ــارة اسخارجي ــة سجمي ــع اسمؤسس ــات

اسعمومية اسخاصة ،سواء كانت محلية أو أجنبية ماعدا اسقمح.

فــي جويليــة  5898صــدر قــانون اأســعار ،حيــث تــم حســاب ســعر اسبيــع علــى أســاس استكــاسيف وقــانون

اسطلب واسعرض واسمنافسة ،باستثناء بعض اسمواد بقت خاضعة سلنظام اسسابق حتى سنة .5882

1

ثا ثا :قوانين فتر ا تسعينات
تبنت اسج ازئـر فـي هـذأ اسفتـرة قـانونين ،أوسهمـا فـي  5880متعلـق باسنقـد واسقـرض ،واسثـاني سـنة 5883

متعلق بجذب اسمستثمرين ،وهمـا أول قـانونين يعبـران عـن رغبـة اإدارة اسجزائريـة فـي اسـتقطاب رؤوس اأمـوال

اأجنبية.

 .9قانون  90-10ا متعلق با نقد وا قرض
تم إصدار قـانون  50-80مـن أجـل تنظـيم سـوق اسصـرف وحركـة رؤوس اأمـوال ،حيـث نصـت اسمـادة

 593من ــه ،عل ــى أن ــه":ي ــرخص سغي ــر اسمقيم ــين بتحوي ــل رؤوس اأمـ ـوال إس ــى اسج ازئ ــر ،ستحوي ــل أي ــة نش ــاطات

اقتصــادية غيــر مخصصــة سلدوســة ،أو سلمؤسســات اسمتفرعــة عنهــا ،أو أي شــخص معنــوي مشــار إسيــه صـراحة
بموجــب نــص قــانوني" ،كمــا قــام بإسغــاء قــانوني  53 -92و  53-93اسلــذان حــددا نســبة اسش ـراكة اسمختلطــة

( ،)%18 ،%15ومنــه فــتح اأبـواب سكــل أنـواع اسمســاهمات اأجنبيــة فــي رأس اسمــال ،واضــافة إســى ذســك ،رد
اعتبار إسى اسبنوك استجارية كمؤسسات إقراض ودورها في عملية تمويل اسقطاع اسعام واسخاص دون تمييز.

2

وتتمثل اسمبادئ استي تضمنها قانون اسنقد واسقرض ما يلي:

أ .حرية ااستثمار :غير أن هـذا اسقـانون حـدد قطاعـات تحتكرهـا اسدوسـة واسهيئـات استابعـة سهـا ،واسـى جانـب
ذسك وضع شروط ستدخل اسرأسمال اسخاص؛

ب .تحديد اسضمانات اسواردة في ااتفاقيات اسدوسية واستي وقعت عليها اسجزائر؛

ت .حرية تحويل رؤوس اأموال ،وذسك بتقديم طلب إسى بنك اسجزائر سلتأشيرة عليه ،بعد مرو 10يوما؛

ث .تبسيط عملية قبـول ااسـتثمار ،حيـث يقـدم اسمسـتثمر طلبـا إسـى مجلـس اسنقـد واسقـرض ،سينظـر فـي ملفـه
خال شهرين من تقديمه ،مع إمكانية اسطعن في حاسة اسرفض أمام اسفرقة اإدارية سلمحكمة اسعليا.

إن سقـانون اسنقـد واسقــرض آثـار ايجابيـة منهــا :خلـق وترقيــة مناصـب اسشـغل ،تأهيــل اإطـارات واسعمــال،

تشجيع استغال ونقل استكنوسوجيا ،وتوازن سعر اسصرف.
بشراير عمران ،نمذج قي سي لتأثير ااستثم ر ع
 ،4002ص.82
2
مردا كم ل ،مرجع س ب  ،ص.002:
3
ع ي ش قرب ع ،مرجع س ب  ،ص.20:
1

3
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 .1قانون ااستثمار سنة .9113
سقــد جــاء هــذا اسقــانون بهــدف إتمــام رغبــة اسج ازئــر فــي ااســتثمار ،واستــي بــدأت منــذ ســنة  ،5899حيــث
يعتبر قانون ،5883أول قانون يشجع ااستثمار اأجنبي اسمباشر ،وهذا من أجل إنجاح عمليـة اإصـاحات

ااقتصــادية ،إذ بهــذا اسقــانون تــم إسغــاء جميــع اسقيــود استــي ميــزت قــانون  53-92و ،53-91وتــم اســتبعاد كــل

معوقــات ااســتثمار اأجنبــي اسمباشــر ،س ـواء كانــت مباش ـرة أو علــى أســاس ش ـراكة مختلطــة ،وسقــانون 5883

شطران:

ا شطر اأول :يكمل و يغير اسقانون اسصادر سنة 5880؛

ا شطر ا ثاني :هو اسمرسوم  52-83اسمتضمن قانون ااستثمار ،و سعل أهم اسنقـاط استـي جـاء بهـا هـذا
اسقانون كما يلي:

 مبــدأ اسمســاواة وعــدم استميــز بــين اسمســتثمرين عمــوميين أم خ ـواص ،محليــين أم أجانــب ،حيــث أن سجميــع
اسمستثمرين نفس اسحقوق واسواجبات؛

 إنشاء وكاسة ترقية ااستثمارات ،ودعمها ومتابعها؛

 مبــدأ حريــة ااســتثمار اسخــاص ،س ـواء كــان محلــي أو أجنبــي ،مــع ممارســة أي مشــروع اســتثماري ،وهــذا
باستثناء بعض اسقطاعات اإستراتيجية اسخاصة باسدوسة أو أحد فروعها؛

 استخفــيض مــن إطــار تــدخل اسدوســة بمــنح بعــض اامتيــازات اسجمركيــة واسجبائيــة واسماسيــة ،مــع إ ازســة نظــام
ااعتماد 1؛

 ضمان تحويل رؤوس اأموال اسقابلة ساستثمار ،واسفوائد اسناجمة عنها؛

 في حاسة حدوث نزاع بين اسمستثمر اأجنبي واسدوسة ،يعرض علـى اسمحـاكم اسمختصـة ،وسكـن بشـرط عـدم
وجود اتفاقية ثنائية أو متعددة اأطراف ،أبرمتها اسدوسة اسجزائرية تتعلق باسصلح و استحكيم.

وسقد أسغى هذا اسنص استشريعي ،صراحة كل اسقوانين اسصادرة استي تعاسج نفس اسموضوع واسقوانين اسمخاسفـة

سه ،باستثناء تلك اسمتعلقة باسمحروقات.2

وسقد تتابع صدور اسقوانين واسمراسيم واستشريعات بعد  5883اسمهيأة سمناخ ااستثمار في اسجزائر ،من

أجل جلب رؤوس اأموال اأجنبية واسوطنية ،حيث تتمثل ا مراسيم ا رئاسية فيما يلي:

 اسمرس ــوم اسرئاس ــي رق ــم  311-81اسم ــؤرخ ف ــي  ،5881/50/30واسخ ــاص باسمص ــادقة عل ــى ااتفاقي ــات
اسمتضمنة إحداث اسوكاسة اسدوسية سضمان ااستثمار؛

 اسمرســوم اسرئاســي رق ـم  351/81اسمــؤرخ فــي  ،5881/50/30واسخــاص باسمصــادقة علــى اتفاقيــة تســوية
اسمنازعات اسمتعلقة بااستثمارات بين اسدول و رعايا اسدول اأخرى؛

نظ اإعتم د :هيئ طني تمنح ل مستثمرين المح يين اأج ن
في ق انين  ،لحم ي اقتص ده مؤسس ت أمن
2
حتح محمد رض  ،محددا ااستثم ر اأجنبي دراس تح ي ي قي سي ح ل الجزائر ،مذكرة م جيستر ،المع د ال طني ل تخطيط اإحص ء،
الجزائر،4002 ،ص.40:
1

ش دة اعتراف بط بق المنتج
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 اسمرسوم اسرئاسي رقم  301-81اسمؤرخ في  ،5881/50/01واسخاص باسمصادقة على ااتفاقية اسموحدة
استثمار رؤوس اأموال اسعربية في اسدول اسعربية؛

 اسمرسوم اسرئاسي رقم  331-98اسمؤرخ في  ،5889/50/21واسخاص باسمصادقة على انضـمام اسج ازئـر
إسى اسشركة اسعربية ساستثمار.

أما ا مراسيم ا تنفيذية استي ظهرت بعد  5883ستشجيع ااستثمار اأجنبي ،منها:
أ .اسمرس ــوم استنفي ــذي رق ــم 01-81اسم ــؤرخ ف ــي  5881/05/21ويخ ــص عملي ــة ترقي ــة وحماي ــة تنظ ــيم
اسمنافسة اسحرة؛

ب .اسمرسومين استنفيذيين رقم  358-81و  320-81اسصادرين في  5881/09/21اسلـذان يهـدفان إسـى
إنشاء اسشباك اسوحيد من أجل إزاسة اسصعوبات استي تعيق اسمستثمر اأجنبي؛

ت .اأم ــر رق ــم  52-81اسمتعل ــق بخصخص ــة اسمؤسس ــات اسعمومي ــة وتش ــجيع مس ــاهمة اأفـ ـراد ف ــي رأس
ماسها.

1

رابعا :قوانين لفتر ا ممتد من  1000إ ى غاية ا يوم
سقد بذست اسجزائر مجهودات في تطبيق مجموعة من اإجراءات ،بهدف تحسين اسبيئة ااستثمارية بغيـة

جذب ااستثمارات اسمحلية واأجنبية ،وهذا من خال سن مجموعة من اسقوانين واأوامـر واسم ارسـيم استشـريعية،
وكذسك إنشاء اسوكاات سترقية ااستثمار.

 .9اأمر رقم  03-09ا مؤرخ في  10أوت ،1009ا ذي يتعلق بتطوير ااستثمار :
في هذا اإطار يندرج اأمر  03-05اسمؤرخ في  20أوت  ،2005اسمتعلق بتطوير ااستثمار ونصوص

تشــريعية وتنظيميــة أخــرى .حيــث اسمــادة  30مــن اأمــر  ،03-05تــنص علــى إسغــاء اأحكــام اسســابقة اسمخاسفــة
سهذا اأمر ،خاصة اأحكام اسموجودة في اسمرسوم استشريعي رقم  ،52-83اسمتعلق بترقية ودعم ااستثمار.

يح ــدد ه ــذا اأم ــر اسنظ ــام اس ــذي يطل ــق عل ــى ااس ــتثمارات اسمحلي ــة واأجنبي ــة اسمنجـ ـزة ف ــي إط ــار

اسنش ــاطات ااقتص ــادية اسمنتج ــة سلس ــلع واسخ ــدمات ،وك ــذا ااس ــتثمارات است ــي تنج ــز ف ــي إط ــار م ــنح اامتي ــاز
واسرخص.

2

وسقد تضمن هذا اأمر مايلي:

 زيادة اسحوافز اسممنوحة سلمستثمرين ،خاصة اسحوافز اسضريبية وشبه اسضريبية واسحوافز اسجمركية؛
 ضمان تحويل رأس مال اسمستثمر واأرباح اسناتجة عن تنازل أو استصفية؛
 يتم إنشاء بموجب اأمر  03-05كل من:

 اسمجلــس اســوطني ساســتثمار وفــق اسمرســوم استنفيــذي رقــم  292-05اسمــؤرخ فــي ،2005/08/25واسوكاســة
اسوطنية ستطوير ااستثمار وفق اسمرسوم استنفيذي رقم  292-05اسمؤرخ في .2005/08/21

زغي ش رزاد ،مرجع س ب  ،ص.42:
2
الم دة ( )2من اأمر رق ( )00-02المؤرخ في  40أ

التس يا اإداري أ إزال العراقيل اإداري .
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 بموجــب اسمرســوم استنفيــذي رقــم  ،292-05تحــل اسوكاســة اسوطنيــة ستطــوير ااســتثمار ،محــل وكاســة ترقيــة
ااستثمارات ودعمها ،ومتابعة طبقا سلتشريع اسمعمول به؛

 اسنظام ااستثنائي اسمتعلق باامتيازات اسخاصة بااستثمار فـي اسنـاطق استـي تتطلـب تنميتهـا حيـث تسـتفيد
من مزايا في مرحلتين :مرحلة اانجاز ساستثمار ومرحلة اانطاق ساستغال.
 .1اأمر  99/03ا مؤرخ في  10أوت  ،وا متعلق بانقد وا قرض:
من بين أسباب صدور هذا اأمر ما يلي:1
 اانفتاح على اسعاسم اسخارجي من خال حرية استجارة اسخارجية وااستثمار اأجنبي اسمباشر؛
 تطوير أدوات اسضبط اسنقدي واسمصرفي واسماسي؛

 سياســة اسصــرف ا تعتمــد علــى تســيير استوازنــات قصــيرة اسمــدى ،بــل يجــب أن تعتمــد علــى استوازنــات
اسداخلية واسخارجية سمجموعة اسمؤسسات ااقتصادية ،إضافة إسى اسخزينة؛

 م ارقبة اسبنوك واسمؤسسات اسماسية واإشراف بشكل أفضل على سوق اسنقد؛
 ارتفاع اسمديونية اسعمومية اسداخلية واسخارجية؛

 يجب ااعتماد في استمويل على موارد اسسوق عوض اسموارد اسعمومية.
ومن أهداف هذا اأمر ما يلي:

أ .اسفصــل بــين مجلــس اإدارة ومجلــس اسنقــد واسقــرض وهــذا مــن أجــل قيــام بنــك اسج ازئــر بمهامــه فــي أحســن
اسظروف؛

ب .خلق عاقات من استعاون بين بنك اسجزائر واسحكومة في مجال اسماسي؛
ت .حماية أفضل سلبنوك واسساحة اسماسية واادخار اسعمومي.

 .3قانون ا محروقات رقم  03/01ا مؤرخ في مارس :1001
إن قانون اسمحروقات اسمعدل ،من أهـم اسقـوانين استـي صـدرت سحـد اآن ،وهـذا مـن خـال آثـارأ اايجابيـة

على استنمية وااستثمار ،ومن أسباب اصدار هذا اسقانون:

أ .تنويع صادرات هذا اسقطاع و باستاسي زيادة مداخيل اسدوسة؛
ب .زيادة مناصب شغل جديدة؛

ت .زيـادة اسـتغال اسمجــال اسطـاقوي واسمـوارد اسمائيــة و باتـاسي فــتح اسعزسـة علـى اسمنــاطق اسمحرومـة سســكان
اسجنوب وذسك بإنشاء شبكة توزيع اسغاز ومحطات تحليت اسمياأ.

ومن آثارأ اايجابية:

ت مي عبد الرحم ن ،واقع و آف
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تغير اأوضاع استي تعاني منها اسدوسة كاسبطاسة وهشاشة اقتصادها وقلة ااستثمارات اأجنبية ونقـص
استكنوسوجيا ،حيث يكون هذا استغير باإنعاش ااقتصادي اسذي يوفرأ استغال اسثروات اسطبيعية.
وسكن هذا ا يعني خلوأ من اسسلبيات ،فمن سلبياته:

انتق ــال ثـ ـروات اسدوس ــة (اسث ــروات اسطبيعي ــة واسمنش ــآت اأساس ــية) إس ــى ي ــد اسش ــركات اأجنبي ــة وباست ــاسي

استنزاف احتياطي اسمحروقات ،ومنه حرمان أجيال اسمستقبل من هذأ اسثروات ،وكذسك تحرير أسعار اسسلع
اسنفطية في اآجال اسمتوسطة ،مما يؤدي إسى استهاك اسمنتجات اسمستوردة بدل اسمنتجات اسمحلية.

1

وباإضـافة إســى ذسـك ،هنــاك عـدد مــن اسم ارسـيم واسقـ اررات اأخـرى استــي تـوفر اسمنــاخ اسمناسـب ساســتثمار

منها:

 اسمرس ــوم استنفي ــذي رق ــم  09-01اسم ــؤرخ ف ــي  55ين ــاير  ،2001اس ــذي يح ــدد قائم ــة اسنش ــاطات واسس ــلع

واسخ ــدمات اسمس ــتثناة م ــن اسم ازي ــا اسمح ــددة ف ــي اأم ــر رق ــم  03-05اسم ــؤرخ ف ــي  20أوت س ــنة 2005

اسمتعلق بتطوير ااستثمار؛

 اسمرســوم استنفيــدي رق ـم  89-09اسمــؤرخ فــي  21مــارس  ،2009اسمتعلــق بشــكل استص ـريح بااســتثمار،
وطلب ومقرر منح اسمزايا وكيفيات ذسك؛

 اسقرار اسمؤرخ في  20فبراير سـنة  2009يحـدد اسنسـبة اسقصـوى سمسـاهمة اسبنـك أو اسمؤسسـة اسماسيـة فـي

رأس مال شركة استأمين أو إعـادة استـأمين واسـذي يحـدد اسنسـبة اسقصـوى سمسـاهمة اسبنـك أو مؤسسـة ماسيـة

في رأسمال شركة استأمين أو إعادة استأمين ب ـ  %51من رأس مال هذأ اسشركة.
ا مطلب ا ثاني :ا هيئات ا م لفة بترقية وتشجيع ااستثمار (اإطار ا تنظيمي).
بهدف ترقية وتنظيم أكثر سإستثمار ،وقصد إزاسة اسمشاكل أمام اسمستثمرين ،واسقضـاء علـى اسعراقيـل

استي سم تؤخد بعين ااعتبار في اسقوانين اسسابقة ،وتكملة سلقانون  ،52-83قامت اسسلطات اسجزائرية ،بإصدار

اأمر  03-05اسمؤرخ في  20أوت  ،2005اسمتعلق بتطوير اإستثمار ،فجـاء "اأمـر رقـم  03-05تعويضـا
سأمر رقم  52-83قصد رفع اسعراقيل ،استي واجهت اسمستثمر في ظـل قـانون  ،52-83كمـا تـم اإشـارة إسيهـا

ســابقا فــي اسعراقيــل اإداريــة ،اسماسيــة ،اسعقاريــة ،وكــذا استــداخل فــي اسصــاحيات بــين وكاســة ( )APSIواسشــباك

اسوحيــد ،وعــدم اإنســجام بــين اسهيئــات اسمكلفــة بتشــجيع و ترقيــة اإســتثمار فــي تطبيــق اسنصــوص اسقانونيــة و
مركزيــة اسق ـ اررات" .و قــد نــص هــذا اأمــر علــى "إنشــاء اسمجلــس اســوطني سإســتثمار ( ،)CNIو هــذا مــن أجــل
استخفيــف علــى اسوكاســة اسوطنيــة سإســتثمار  ،ANDIباسفصــل فــي اإمتيــازات اسممنوحــة وتحديــد اسمنــاطق استــي

يمكن أن تستفيد من اسنظام اإستثنائي وذسك بإقتراح تدابير تحفيزية سإستثمارات( ،أي هناك توزيع سلمهام بـين

1
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اسهيئتين  CNIو ،)ANDIوهذا قصد تقليص مـدة اسـرد علـى ملفـات اسمسـتثمرين ،مـن  10يـوم كأقصـى أجـل،
إبتداءا من تاريخ اإيداع ،سطلب اإمتياز (حسب قانون  ،)52-83إسى  30يوم (حسب قانون .")03-05

1

وقــد أفــرزت هــذأ اإصــاحات واستعــديات ،باإضــافة إســى اأوامــر واسقـوانين استــي صــدرت ،مجموعــة

من اسهيئات اسمسهلة سعملية اإستثمار نذكر منها:

أوا :ا مجلس ا وطني إستثمار(:)CNI

اسمجلــس اســوطني سإســتثمار(  ،)Conseil National de L’Investissementهــو ســلطة أو هيئــة

حكومية ،أنشأت من طرف اسسلطات اسعمومية ،من أجل اسسـهر علـى ترقيـة وتطـوير اإسـتثمار ،وفـك اسضـغط
عـن اسهيئــات اأخــرى ،وتسـهيل اسعمـل باسنســبة سلمسـتثمرين اأجانــب ،ومحاوســة استقليـل مــن اسبيروقراطيــة ،حيــث

أســس هــذا اسمجلــس مــن طــرف اسـو ازرة اسمكلــف بترقيــة اإســتثمار ،وهــو موضــوع تحــت ســلطة رئــيس اسحكومــة،

ويتشــكل مــن وزراء اسقطاعــات استاسيــة :اســوزير اسمكلــف باسجماعــات اسمحليــة ،اســوزير اسمكلــف باسماسيــة ،اســوزير

اسمكل ــف بترقي ــة اإس ــتثمارات ،اس ــوزير اسمكل ــف باستج ــارة ،اس ــوزير اسمكل ــف باسطاق ــة واسمن ــاجم ،اس ــوزير اسمكل ــف
باسصناعة ،اسوزير باسسياحة ،واسوزير اسمكلف باسمؤسسات اسصغيرة واسمتوسطة واسمكلف بتهيئة اإقليم واسبيئة.

2

ويحض ــر رئ ــيس مجل ــس اإدارة ،واسم ــدير اسع ــام سلوكاس ــة اسوطني ــة ستط ــوير اإس ــتثمار ،كماحظ ــين ف ــي

إجتماعات اسمجلس ،ويقدم اسمدير اسعـام سلوكاسـة مشـاريع اإتفاقيـات سلمجلـس وفقـا سلمـادة  52مـن اأمـر -05
 03اسمؤرخ في  20أوت سنة  ،2005كما يستطيع اسمجلـس اسـوطني سإسـتثمار إسـتدعاء كـل شـخص بحسـب

قد ارتـه أو خبرتــه فــي مجــال اإســتثمار ،ويجتمــع علــى اأقــل مـرة فــي اسثاثــي ( 3أشــهر) ،أو يســتدعى مــن قبــل
رئيسه ،بناءا على طلب من أحد أعظائه.

وبناء على أمر إنشائه ،فإن اسمجلس اسوطني سإستثمار يقوم باسمهام استاسية:

 إقتراح إستراتيجية تطوير اإستثمار وأوسوياتها واجراءات تحفيزية سإستثمار مسايرة سلتطـورات اسملحوضـة،
كما يقترح على اسحكومة كل اسق اررات واستدابير اسضرورية ستنفيذ ترتيب دعم اإستثمار و تشجيعه

 اسفصل في اسمزايا استـي تمـنح فـي إطـار اإسـتثمارات ،كمـا يقـوم أيضـا باإضـافة إسـى إجـراءات اسمـادة 58
اسمــذكورة س ــاسفا ،بتحدي ــد اسمبل ــغ اسمتوق ــع سلمخصصــات اسموازي ــة اسموجه ــة سلص ــندوق دعم ــا ساس ــتثمارات،
ومدونة اسنفقات استي يمكن تحميلها سهذا اسصندوق.
ثانيا :ا و ا ة ا وطنية تطوير اإستثمار(:)ANDI
سمرافقة اسمسـتثمرين فـي تحقيـق اسـتثماراتهم ،ومواكبـة عمليـة ااسـتثمار وتقلـيا سلبيروقراطيـة وتـذسيا

سكــل اسعقبــات وت ـدعيمها سلهيئــات اسقائمــة مــن قبــل وتخفيــف اسضــغط عليهــا ،واضــفاء مزيــد مــن اسشــفافية علــى
مؤسسات اسدوسة ،قامت اسسلطات اسعمومية بإنشاء اسوكاسـة اسوطنيـة سترقيـة ااسـتثمارات ( ،(3ANDIووضـعت

عم رة جم ل لمجيد ،دراس تح ي ي و ت ييمي إت قي
الجزائر ،4008-4002 ،ص.084:
2
،الجريدة الرسمي ل جم ري الجزائري  ،العدد رق  ،82الص در بت ريخ  22أكت بر  ،4008المرس التن يذ رق .022-08 :
3
Agence Nationale De Développement De L’investissement.
1
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تحــت رقابــة و توجيــه اســوزير اسمكلــف بترقيــة ااســتثمارات ،و هــي مؤسســة عموميــة ذات طــابع إداري ،تتمتــع
باسشخصية اسمعنوية واإستقال اسماسي ،تقوم بممارسة مهامها في  1مجاات بارزة (كبيرة) هي:

1

 .9اإعام:إستقبال واعام اسمستثمرين؛

 .1ا تسهيات :ستعرف إسى اسقواعد اسمعيقة ستحقيق ااستثمارات ،واقتراح معايير تنظيميـة مـن أجـل معاسجـة
هاته اسقواعد اسمعيقة؛

 .3ترقية ااستثمار :ترقية اسمحيط اسعام سإستثمار في اسجزائر ،وتحسين ودعم صورة اسجزائر في اسخارج؛
 .9اإرشاد :تقديم اسنصح ومواكبة اسمستثمرين سدى اإدارات اأخرى خال تحقيقهم سمشاريعهم؛

 .1ا مســـاهمة تســـيير ا عقـــار اإقتصـــادي:إعــام اسمســتثمرين بوجــود اأوعيــة اسعقاريــة (اسوعــاء اسعقــاري)،
وضمان تسيير محفظة اسعقارات؛

 .0تســـيير ا مزايـــا :استأكــد مــن أهليــة اإنتخــاب سلم ازيــا اسمتعلقــة باإســتثمار اسمعلــن عنهــا ،واسمســاهمة فــي
تعريــف اسمشــاريع استــي تمثــل فائــدة إســتثنائية سإقتصــاد اســوطني ،واسمســاهمة فــي مناقشــة اسم ازيــا اسقابلــة

سلتمييز في هذأ اسمشاريع.

إضافة إسى ما سبق ذكرأ فإن اسوكاسة أيضا مكلفة بما يلي:

أ .وضع أو إنشاء اسشباك اسوحيد طبقا سلمادتين  23و 21رقم 03-05؛

ب .تحديد فرص اإستثمار و تشكيل بنك معلومات إقتصادية ووضعها تحت تصرف اسمتعاملين؛

ت .جمع و معاسجة و اإعان عن كل اسمعلومـات اسضـرورية اسمتعلـق بفـرص اإسـتثمار و اإسـتفادة مـن
خبرات و تجارب اسدول اأخرى.

أما بخصوص سير و تنظـيم اسوكاسـة فقـد نصـت اسمـادة  01مـن اأمـر استنفيـذي رقـم  ،292-05علـى

أنـه يــتم إدارة اسوكاســة مـن طــرف مجلــس إدارة يـرأس مــن طــرف ممثـل رئــيس اسحكومــة ،وتسـير مــن طــرف مــدير

عام وأمين عام ،أما تنظيمه فيخضع سقرار اسسلطة اسوصية ،ويتشكل مجلس اإدارة من :ممثل رئيس اسحكومـة

(رئيســا) ،ممثلــي اســو ازرات اسمعنيــة (اسمســاهمة و تنســيق اإصــاحات ،اسداخليــة و اسجماعــات اسمحليــة ،اسشــؤون
اسخارجية ،اسماسية ،اسصناعة ،اسمؤسسـات اسصـغيرة و اسمتوسـطة ،تهيئـة اسمحـيط) ،باإضـافة إسـى ممثـل محـافظ
بنـك اسج ازئــر ،و ممثـل اسغرفــة اسجزائريـة سلتجــارة و اسصـناعة ( ،)CACIوثــاث ممثلـين عــن منظمـات أصــحاب

اسعمل معينين من بين نظرائهم.

2

ثا ثا :ا و ا ة ا وطنية لوسطاء وضبط ا عقار): (3ANIREF
تكمل ــة سلمجه ــودات است ــي قام ــت به ــا اسس ــلطات اسعمومي ــة ف ــي تهيئ ــة اسمن ــاخ اإس ــتثماري ،وتحدي ــدا

سصاحيات كل هيئـة ،باإضـافة إسـى اسقضـاء علـى مشـاكل اسحصـول علـى اسعقـار باسنسـبة سلمسـتثمرين ،واسـذي
ال ك ل ال طني لتط ير اإستثم ر ،زارة الصن ع ترقي ااستثم ر ،من م قع اأنترن :
 ،http://www .mipi.dz/ar/index_ar.php ?page=invest&titre=andi2تص ح ي .4022 /02/ 42 :
2
عم رة جم ل مجيد ،مرجع س ب  ،ص.044
3
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يعتبــر حجــر اأســاس فــي قيــام اإســتثمار ،حيــث قامــت اسســلطات اسعموميــة بتأســيس اسوكاســة اسوطنيــة واسضــبط
اسعقاري ،بمرسوم تنفيذي تحت رقم  558-01اسمؤرخ في  23أفريل ،2001واسمتضمن إنشاء اسوكاسة سلوساطة

واسضــبط اسعقــاري ،وقــد نصــت اسمــادة( )3مــن مرســوم اسســابق ذك ـرأ علــى أنــه يمكــن":سلوكاســة أن تتــوسى مهمــة
استســيير و استرقيــة و اسوســاطة و اسضــبظ اسعقــاري علــى كــل مكونــات حافظــة اسعقــار اإقتصــادي اسعمــومي"،

واسوكاس ــة اسوطني ــة سلوس ــاطة واسض ــبط اسعق ــاري ،هـ ـي مؤسس ــة عمومي ــة ذات ط ــابع ص ــناعي وتج ــاري ،تتمت ــع

باسشخصية اسمعنوية واإسـتقال اسمـاسي ،وقـد جـاءت هـذأ اسمؤسسـة مـن أجـل إنبثـاق سـوق اسعقـار اإقتصـادي،

وهي تحت سلطة اسوزير اسمكلف بترقية اإستثمارات.

ومن مهامها ما يلي:

 .9ا تسيير ،ا ترقية ،ا وساطة وا تنظيم ا عقاري :تلك هي اسمهام اسممارسة تحت عنوان ترقية اإستثمار؛

 .1ا وســـاطة ا عقاريـــة :تس ــير ع ــن طري ــق اسعه ــدة و سحس ــاب اسماس ــك ،مهم ــا يك ــن اسنظ ــام اأساس ــي اسق ــانوني

سلممتلكات؛

 .3ا ماحظة واإعام :اسوكاسة اسوطنية سلوساطة واستنظـيم اسعقـاري؛ تعلـم اسسـلطة اسق ارريـة اسمحليـة اسمعنيـة بكـل
معلومة متعلقة باسعرض و اسطلب اسعقاري واسمنقوات ،إتجاهات اسسوق اسعقاري و آفاقه اسمستقبلي؛

 .9ضبط ا سوق ا عقاري وا منقوات :سلمساهمة في إنبثاق سوق عقاري موجه سإستثمار.

فــي حــين أن اسمحفظــة اسعقاريــة سلوكاســة اسوطنيــة سلوســاطة واسضــبط اسعقــاري استــي نصــت عليهــا اسمــادة ()03
اسثاسثة من اسمرسوم اسساسف اسذكر ،تتكون من :

أ .اأصول ا فائضة لمؤسسات ا عمومية اإقتصادية :تتمثل في اأ ارضـي غيـر اسمسـتغلة أو استـي ا غايـة
سهـا واسخارجـة عـن اسغــرض اإجتمـاعي باإضــافة إسـى اأ ارضــي استـي تــم تغييـر اسنظــام اأساسـي اسقــانوني
سها ،وكذسك اأراضي استي صارت تعتبر خـارج اسنشـاط سلمؤسسـات اسعموميـة اإقتصـادية ،وكـذا اأ ارضـي
اسمطروحة في اسسوق من قبل اسمؤسسات اسعمومية اإقتصادية.

ب .اأصول ا متبقية :اسعقارات واسمباني اسذاتية سلمؤسسات اسعمومية اإقتصادية.

ت .اأراضــي غيــر ا مخصصــة أو غيــر ا مســتعملة وا واقعــة فــي ا منــاطق ا صــناعية :أمــا أدوات اسوكاســة
اسوطنيــة سلوســاطة واستنظــيم اسعقــاري فهــي :بنــك اسمعلومــات ،واسجــدول اسخــاص بأســعار اسســوق ،باإضــافة

إسى ملحوظات حول سوق اسمنقوات و اسعقار.

ويسير اسوكاسة مجلس إدارة ،ويديرها مدير عام ،ويرأس مجلس اإدارة اسوزير اسمكلف بترقية ااستثمارات

أو ممثله ،ويتشكل اسمجلس من وزراء اسقطاعات اسمتهمة ،في حين أن اسمدير اسعام يتم تعيينه ،وانتهـاء مهامـه
بموجب بمرسوم رئاسي.

1

زارة الصن ع ترقي ااستثم را  ،من الم قع الشبكي،http://www .mipi.dz/ar/lindex_ar.php ?page=invest&titre=andi3:
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ا مبحث ا ثا ث :تقييم مناخ ااستثمار اأجنبي ا مباشر في ا جزائر.
نظ ار سما يحظى به اسمناخ ااستثماري ،من أهمية باسغة من أجل استقطاب ااستثمارات اأجنبية

وتأثيرة على جلب هاته اأخيرة ،سنحاول في هذا اسمبحث استعريف باسمناخ ااسـتثماري واإصـاحات اسمتعلقـة
بااستقرار اسكلي و نختتمه بأثر ااصاحات على مؤشرات اإقتصاد اسكلي.
ا مطلب اأول :مناخ ااستثمار اأجنبي ا مباشر في ا جزائر.
يعــرف منــاخ ااســتثمار بأنــه مجموعــة اسسياســات واسمؤش ـرات واأدوات استــي تــؤثر بطريــق مباشــر أو

غيــر مباشــر علــى اسق ـ اررات ااســتثمارية ،فهــو مجموعــة مــن اسمكونــات واسمعوقــات واأدوات واسمؤش ـرات استــي

تشير في مجموعها ،إذا ما كان هناك تشجيع وجذب وتحفيز ساستثمار أم ا.

1

كم ــا يمك ــن تعري ــف اسمن ــاخ ااس ــتثماري" بوص ــفه مفهوم ــا ش ــاما ،ينص ــرف إس ــى مجم ــل اأوض ــاع
واسظروف اسمكونة سلمحيط اسذي تتم فيه اسعمليـة ااسـتثمارية ،وتـأثير تلـك اأوضـاع واسظـروف سـلبا أو إيجابـا،
علـــى فـ ــرص نجـ ــاح اسمشـ ــروعات ااسـ ــتثمارية ،وباستـــاسي علـ ــى حركـ ــة ااس ــتثمارات واتجاهاتهـ ــا ،وهـــي تشـ ــمل

اأوضاع واسظروف اسسياسية وااقتصادية وااجتماعية ،كما تشمل اأوضاع اسقانونية واستنظيمات اإدارية.

2

من استعريفين اسسابقين يمكن اسقول أن اسمناخ ااستثماري هو مجموعة اسظروف اسطبيعية ،اسسياسية،

ااقتصــادية ،اسقانونيــة ،استنظيميــة ،ااجتماعيــة واسثقافيــة ،استــي تــؤثر بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر ،ســلبا أو
إيجابا في بيئة اسنشاط ااستثماري وق اررات اسمستثمرين (اسمحليين واأجانب) اسحاسيين واسمحتملين مستقبا.
أوا :اإصاحات ا متعلقة بااستقرار ا لي.
سلقيـام بهــذأ اإصـاحات قامــت اسج ازئـر بطلــب اسمسـاعدة مــن صـندوق اسنقــد اسـدوسي مــن اجـل معاسجــة

مختلف ااختاات استي تعاني منها واستي تمكنها من اسحد اسحد مـن اسعجـز فـي مـوازين اسمـدفوعات واسمـوازين

اسعامــة ،وهــذا عــن طريــق تخفــيض اسنفقــات اسعامــة وزيــادة اإي ـرادات اسعامــة ،وتخفــيض فــي معــدات استضــخم
واسبطاسة ،واسى جانب ذسك تحرير سعر اسصرف وتحرير اأسعار ...اسخ.

سهذا دخلت اسجزائر في مفاوضـات مـع صـندوق اسنقـد اسـدوسي مـن اجـل تصـحيح اأوضـاع ااقتصـادية

حيث أبرمت معه اتفاقيتين ،نتناوسهما باسشرح في مايلي:

إدلبي من محم د ،سي س الحوافز الضريبي وأثره في توجيه ااستثم را في الدول الن مي  ،أطر ح دكت راه ،ك ي الحق
.4008ص.82
2
أميرة حس ه محمد ،مرجع س ب  ،ص .00
1
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 .9اتفاق ااستعداد اائتماني اأول
أمضــت اسج ازئــر أول اتفــاق مــع صــندوق اسنقــد اســدوسي ،عــن طريــق اسمفاوضــات اسس ـرية استامــة ،فــي 30
ماي  ،5898واستي تحصلت بموجبه على قرض قيمته  300مليون دوار ،ستحقيـق ااسـتقرار ااقتصـادي فـي
اسمدى اسقصير ،حيث حددت هذأ بسنة واحدة ،في حين تلتزم اسجزائر باسشروط استاسية:1

اسصـرامة فــي إتبــاع اسسياســة اسنقديــة ،واســتخلص مــن عجــز اسميزانيــة اسعامــة ،باإضــافة اســى اسمواصــلة

-

في تخفيض قيمة اسدينار مع تطبيق اسمرونة على نظام اأسعار.

وستفعي ــل ه ــذأ ااتفاقي ــة وااستــزام بش ــروطها ،ت ــم إص ــدار ق ــانون رق ــم  52 98اسم ــؤرخ ف ــي  1جويلي ــة

 ،5898اسمتعلق باأسعار ،وهذا من اجل إرساء أسس نظام اسسوق عن طريق تحريـر اأسـعار ،حيـث أصـبح
يتحدد اسسعر على أساس استكلفة وقوى اسعرض واسطلب واسمنافسة ااقتصادية.
 .1اتفاق ااستعداد اائتماني ا ثاني
سقد جاء هذا ااتفاق سمواصـلة اإصـاحات ،ممـا جعـل اسمفاوضـات تسـتمر بـين اسحكومـة اسجزائريـة
وصندوق اسنقد اسدوسي ،حيث توصا إسى اتفاق ثاني في  03جـوان  5885سمـدة  50أشـهر ،وتتمحـور أهدافـه

فيما يلي:

تقليص تدخل اسدوسة في اسحياة ااقتصـادية ،وهـذا مـن خـال فـتح اسمجـال أمـام اسمؤسسـات اسعموميـة

واسخاصــة وترشــيد عمليــة ااســتهاك واادخــار ،مــع ضــبط نظــام أســعار اسســلع و استــي تعتبــر اسمشــكل اسرئيســي

سمختلف استشوهات ،واسسماح سلخواص بااستيراد و هذا بداية ستحرير استجارة اسخارجية.

وستحقيق هذأ اأهداف تحصلت على اسقـرض قيمتـه  100مليـون دوار مـوزع علـى أربعـة أقسـاط ،كـل

قسط قيمته  500مليون دوار ،وساستفادة من هذا اسقرض يشترط ما يلي:

تحريــر استجــارة اسخارجيــة واأســعار مــع إصــاح اسنظــام اسجمركــي واسض ـريبي ،مــع تخفــيض قيمــة اسعملــة

ومعــدل استضــخم عــن طريــق تثبيــت اأجــوروتخفيض اسنفقــات اسعامــة ،كــذسك رفــع معــدل اسفائــدة علــى اسقــروض
اسبنكية ،واسقيام بعملية اسخوصصة سلمؤسسات اسعمومية.
ووفقا سهذأ اسشروط اتخذت اسجزائر مجموعة من اإجراءات اسماسية و اسنقدية منها:
-

تحريــر  %10مــن اأســعار ،ومــا ا يتجــاوز  %20مــن أســعار اسفائــدة اسدائنــة واسمدينــة ،باإضــافة إســى

تقليص عجز اسميزانية اسعامة سلدوسة.

أم ــا فيم ــا يخ ــص اسمؤسس ــات اسعمومي ــة ،فق ــد ت ــم مراجع ــة اسق ــانون استج ــاري ،وه ــذا باسمص ــادقة عل ــى اسمرس ــوم

استشـريعي رقــم  09 83اسمـؤرخ فــي  21أفريـل  ،5883حيــث صــار يمكـن سلمؤسســات اسعموميـة ،بموجــب هــذا

1

ب عز ز بن ع ي ،مح ضرا

في النظري

السي س النقدي  ،دي ان المطب ع
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الج معي الجزائر ،الطبع الث لث  ،4004 ،ص.240:
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اسمرسوم ،إمكانية إفاسها ،مثلها مثل اسمؤسسات اسخاصـة ،وهـذا عنـد عـدم تمكنهـا مـن دفـع ديونهـا ،ومنـه فـتح
اسمجال أمام عملية اسخوصصة من خال إسغاء اسقانون اسذي يحميها من اإفاس.

1

ثانيا :سياسات اإصاحات ااقتصادية ا هي لية
سقــد جــاءت هــذأ اسسياســات بعــد فشــل ااتفــاقيتين اسســابقتين ،حيــث اتجهــت اسج ازئــر إســى صــندوق اسنقــد

اسدوسي و اسبنك اسعاسمي سلمرة اسثاسثة إبرام اتفاقية في إطار برنامج استثبيت ااقتصادي واستصحيح اسهيكلي.
 .9سياسة ا تثبيت ااقتصادي ( أفريل  9119إ ى مارس )9111
حيث تعتمد سياسة ااستقرار على اسسياسة اسميزانية واسسياسة اسنقدية وسعر اسصرف:

 با نســبة سياســة ا ميزانيــة :مــن اأســباب اسرئيســية سبرنــامج اإصــاح ااقتصــادي ،هــو اســتحكم فــي عجــز
اسميزانية اسعامة سلدوسة ،اسذي يعاني منه ااقتصاد اسجزائري ،حيث كان يمول دائما عن طريق ااقتـراض مـن
جهاز اسمصرفي ،وااقتـراض مـن اسخـارج ،ممـا أدى إسـى تفـاقم أزمـة اسـديون اسخارجيـة ،استـي انعكـس سـلبا فـي

ارتفاع معدات استضخم ،واسذي أدى بدورأ إسى انخفاض معدل استنمية ااقتصادية ،ومن اجل تخفيض عجز
اسميزانية اتخدت اسدوسة مجموعة من استدابير ،منها:

إضافة ضرائب غير مباشرة (رسم علـى اسقيمـة اسمضـافة)،واجـراء إصـاحات ضـريبية شـاملة ،مـع رفـع

اسـدعم علــى اسســلع ذات ااســتهاك اسواســع ،كمــا تقــوم بتحريـر أســعار معظــم اسمنتجــات و تخفــيض اســدعم علــى

بعـض اسمنتجـات ،باإضـافة إسـى تجميـد كـل مـن اسرواتـب واأجـور ،وتقلـيص استوظيـف فـي اسقطـاع اسعمـومي،

مع تخفيض اسمساعدات اسمقدمة إسى اسقطاع اسعام.2

 با نســـبة لسياســـة ا نقديـــة :قبــل عمليــة اإصــاح ااقتصــادي ،كــان عجــز اسميزانيــة يمــول عــن طريــق
اإصدار اسنقدي ،مما أدى إسى رفع نعدل استضخم وعـدم تـوازن اسحسـاب اسخـارجي ،ومنـه ا يمكـن اسقـول أنـه

توجد سياسة نقدية واضحة ،وذسك سلتداخل بـين اسخزينـة اسعامـة واسبنـك اسمركـزي مـن جهـة ،وضـعف اسوسـاطة

اسماسية من جهة أخرى ،ومن استدابير اسنقدية اسسياسية نجد:

3

تخفيض معدل اائتمان ،ورفع معدل اسفائدة اسذي يسمح بتشجيع اادخار ،وكـذا اسـتقاسية اسبنـوك فـي

منح اسقروض.

 با نسبة سياسة سعر ا صرف :سقد أعطى استحديد اإداري سلدينار مقابل اسدوار فـي اسسـابق قيمـة أعلـى،
وغير من حقيقة اسدينار اسجزائري ،وهو ما أدى إسى إحداث عجز في اسحساب اسجاري اسخارجي سلدوسة ،واسى
ظهور سوق موازية سلعمات اأجنبية .سذا تم اتخاذ مجموعة من استدابير في مجال سياسة اسصرف ،أهمها:

Benissad Hocine ,Algerie :Restructurations et reformes économique (1991-1993), OPU,Alger,1994,p :142.
2
بط هر ع ي ،سي س التحرير و اإصاح اإقتص د في الجزائر ،مج اقتص دي شم ل إفريقي  ،العدد اأ ل ،4002،ص.202:
3
قد عبد المجيد ،فع لي التمويل ب لضريب في ظل التغيرا الدولي ،دراس ح ل النظ الضريبي الجزائر في ال ترة ( ،)2002-2044أطر ح
دكت راه ،ك ي الع ااقتص دي  ،ج مع الجزائر،2002،ص.422:
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إيجاد نظام سـعر اسصـرف مـرن ،وتـوفير سـوق اسعملـة مـا بـين اسبنـوك ،وفـتح مكاتـب سلصـرف استـي تحـدد سـعر
اسصرف اسحقيقي عن طريق اسعرض واسطلب.
 .1ا تصحيح ا هي لي (ماي – 9111ماي)9119
بعد انقضاء برنامج استثبيـت علـى أحسـن مـا يكـون ،وافـق صـندوق اسنقـد اسـدوسي علـى اتفـاق قـرض

موسع ،سمدة  3سنوات ابتداء مـن مـاي  5881إسـى مـاي  ،5889فـي إطـار برنـامج استصـحيح اسهيكلـي ،اسـذي

يهدف إسى تغيير اسنظام اسسائد ستدفقات اسعرض و اسطلي ،وذسك من خال مجموعة من استدابير ،استي تسمح

ب ــاستطهير اسكل ــي ساقتص ــاد ،م ــن اج ــل تحوي ــل ااقتص ــاد اسج ازئ ــري إس ــى نظ ــام اقتص ــاد اسس ــوق ،كم ــا أق ــر ه ــذا

ااتفاق ،على إعادة جدوسة ثانيـة سلقـروض اسمتوسـطة و اسطويلـة ،مـع نـادي بـاريس و سنـدن  ،وتمثلـت أهـداف
هذا اسبرنامج فيما يلي:


تحقيق نمو متزايد واستقرار ماسي ،وضبط استوازن في ميزان اسمدفوعات؛



اسعمل على إنشاء مكاتب سلصرف ،وانشاء سوق ما بين اسبنوك من أجل استقرار نظام اسصرف؛



تخفيض اسعجز في اسميزان استجاري اسخارجي؛



إنشاء بورصة اسقيم اسمنقوسة ،من خال إنشاء سجنة تنظيم ومراقبة اسبورصة.

1

ا مطلب ا ثاني :أثر اإصاحات على مؤشرات ااقتصاد ا لي
أدت اسسياسات واإجراءات استي اتخذتها اسجزائر ،باستعاون مع صندوق اسنقد اسدوسي واسبنك اسعاسمي،

إســى إعــادة استوازنــات ااقتصــادية اسكليــة ،وهــذا بفضــل ااستـزام بتطبيــق ااتفاقيــات اسمبرمــة بينهمــا ،حيــث تجلــت
هذأ اسنتائج في اسمؤشرات استاسية:
أوا :ارتفاع معدل ا نمو ااقتصادي

يعتبر معدل اسنمو ااقتصـادي مـن بـين اسمؤشـرات اأساسـية استـي تـدل علـى ااسـتقرار ااقتصـادي ،و
سقياس معدل اسنمو ااقتصادي نعتمد على اسنـاتج اسمحلـي اإجمـاسي .باعتبـارأ يمثـل اسنشـاط ااقتصـادي ،ففيمـا
يتعلق بااقتاد اسجزائري فقد حقق معدات نمو ايجابية بعدما كانت سلبية قبل اإصاحات

1

ب عز ز بن ع ي ،مرجع س ب  ،ص ص.208-202:
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وهذا ما بينه اسجدول استاسي:

جدول رقم( :)01تطور معدات نمو ا ناتج ا محلي اإجما ي لفتر ()1006-9199

اسسنوات

1988

معــدل نمــو اسنــاتج -1,9

1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
-4,9

1 ,1

1,8 -1 ,2

-2,1

-0,9

3,8

1,1

4,1

اسمحلي اسحقيقي
اسسنوات

1998

معـدل نمـو اسنـاتج 5,1

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
3,2

2,4

4,7

2,1

5,2

6,9

5,1

3,1

2,7

اسمحلي اسحقيقي

Source : Conseil national économique et social, rapport sur regard sur la politique monétaire, 26 èmme session
plénière, juillet, 2007.

-

ناحظ من خال اسجدول ،تسجيل معدات نمو ساسبة إسى غاية سنة  ،5881أي قبل اإصاحات،

حيــث انتقــل مــن  % 028ســنة  5881إســى  %329ســنة  ،5881ووصــل اســى  %125ســنة  ،5889و ه ـذا

نتيجة انتعاش قطاع اسصناعة ،واسموسم اسفاحي ،أما في سنة  ،5888فقد انخفض معدل اسنمو إسـى ،%322

ثم سنة  2000إسى  %221مقابل  %225سنة  ،2005حيث يرجع هذا اانخفاض إسى عوامل خارجية منها:
 اسمردود اسفاحي مرهون باسظروف اسمناخية (تساقط اأمطار)؛

 قطاع اسمحروقات مرهون بأسعارأ ،خاصة وأن ااقتصاد اسجزائري ،يعتمد عليه بنسبة تفوق.% 81
وناحظ عودة معدل اسنمو ااقتصادي سارتفاع من  %225سنة  2005إسى  %121سـنة  2002و

 %128سنة  2003ويرجع هذا اارتفاع إسى ارتفاع أسعار اسـنفط ،و علـى هـذا فقـط حقـق ااقتصـاد اسـوطني
بعد اإصاحات معدات نمو تتراوح بين  %525اسى  % 128بعدم كان ساسبا قبل اإصاحات.

ثانيا :تخفيض نسبة ا تضخم
سقد عملت اسجزائر على تطبيق سياسة نقدية غير توسعية سلتحكم في معدل استضخم .واسجدول استاسي
يبين معدات استضخم قبل وبعد اإصاح ااقتصادي.
جدول رقم ( :)02معدات ا تضخم لفتر ()1006-9199
اسسنوات

89 1988

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

معدل استضخم 5,73 18,69 29,78 29,05 20,54 31,67 25,89 17,87 9,31 5 ,91
اسسنوات

98

معدل استضخم 4,95

99

2000

0,34 2,64

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

4,2

1,42

2,3

4

1,64

2,53

3,5

Source : Conseil national économique et social, rapport sur regard sur la politique monétaire, 26 èmme session
plénière, juillet, 2005, p p : 142-163.
ماحظة :معدات استضخم قبل  5880حسبت على أساس سنة  ، 5818أما معدات استضخم سلسنوات اسمواسية ،فحسبت على أساس سنة.5898 :
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يتضــح مــن خــال اسجــدول أعــاأ ،أن معــدات استضــخم شــهدت تحســنا ملموســا بينمــا كــان فــي حــدود
 %30قبـل اإصـاح سلتخفـيض إسـى  %59218فــي  5881ثـم  %1213فـي  ،5881ستسـتمر فـي اانخفــاض

إسى  %0231سنة .2000

هـذا اانخفـاض ارجـع إسـى اسسياسـة اسماسيـة واسنقديـة اسمتبعـة واسمتمثلـة فـي زيـادة اإيـرادات وتقلـص اسنفقـات عــن
طريق رفع اسدعم عن اأسعار واستحكم في اإصدار اسنقدي وتشجيع اادخار برفع معدات اسفائدة.

ثا ثا :سعر ا صرف
تمكنــت اسج ازئــر مــن خلــق ســوق سلصــرف اأجنبــي ،مــن أجــل تحديــد أســعار اسصــرف ،بنــاء علــى قــوى

اسعـرض واسطلــب ،علـى عكــس مرحلــة مـا قبــل اإصــاح حيـث كــان يتحـدد إداريــا ،واسجــدول اسمـواسي يبــين ســعر
اسصرف قبل وبعد اإصاح:
جدول رقم ( :)03تطور سعر ا صرف خال ا فتر ( )1006-9199مقابل ا دوار
اسسنوات

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

سعر اسصرف

5 ,91

1215

52238

25238

22.19

21252

12298

12251

11211

11215

اسسنوات

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

سعر اسصرف

19211

11211

11221

11229

11219

11238

1225

13231

12211

18231

ا مصدر :و ازرة اسماسية ،اسمديرية اسعامة سلدراسات واستنبؤات(.2001 ،)ANEP

ناحــظ مــن اسجــدول أعــاأ أن أهــم تخفــيض سقيمــة اســدينار اسج ازئــري حــدث ســنة  ،5881حيــث انتقــل
من  21252سنة  5883إسى  12298سنة  ،5881أي بنسبة تغير  ،%19واستمر في اانخفاض حتى سنة

 ،2000فقــد عــرف ســعر اسصــرف اســدينار اسج ـزاري مقابــل اســدوار اســتقرار نســبي ،حيــث أصــبح يت ـراوح ســعر

اسدوار اسواحد بين  12إسى  11دينار جزائري.
رابعا :ا توازن ا داخلي
يعتبر مؤشر قياس استوازن اسداخلي ،من مؤشرات اسسياسة ااقتصادية ،وسقياسه نعتمد على استغيير فـي
وضــعية اسميزانيــة اسعامــة كنســبة مــن اسنــاتج اسمحلــي اإجمــاسي ،ومنــه يجــب علــى ااقتصــاديات اسمســتقرة أن

تخفض في هذا اسعجز إسى أدنى حد ،ومن أجل تحقيقـه يجـب تخفـيض اسعجـز اسمسـتمر سلميزانيـة اسعامـة ،وبمـا

أن فرصة اسزيادة في إيرادتها غير ممكن ،فيجب عليها ترشيد وتقليص في نفقاتها عن طريق إسغاء اسدعم على

اسسلع وتجميد اأجور  ...اسخ .وسمعرفة إستقرار هذا اسمؤشر نعتمد على اسجدول استاسي:
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جدول رقم( :)04عجز ا ميزانية نسبة من ا ناتج ا محلي اإجما ي()1006-9199
ا سنوات

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1997 1996

5889

عجز ا ميزانية

2299

1221

-5021

-921

-121

-521

2282

2238

-3298

ا سنوات

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2006 2005

2007

عجز ا ميزانية

-523 -0212

-021

025

-1282 -3213

9211

53221

1233

*يقاس عجز ا ميزانية في ا جدول نسبة من ا ناتج ا محلي اإجما ي
ا مصدر :اسمؤسسة اسعربية سضمان ااستثمار ،اسكويت ،تقرير مناخ ااستثمار سعدة سنوات.)2009-2002( ،

ناحـظ مـن اسجـدول تذبـذب هــذا اسمؤشـر بـين اسعجـز و اسفــائض ،حيـث ارتفـع اسفـائض مــن %2299سنة  5880إسى  1221سنة  ،5885سيسجل عجز سنة  5883بمقـدار  % 921إسـى  %-121سـنة ،5881
بما يقارب اسنصف ثم استمر انخفاض اسعجز بمعدل  %-521سنة  ،5881سيسجل فائض في اسسنة اسمواسية،

واستي تليها بمعدل  %2282و ، %2238سينتقل في سنة  5889إسى عجز ب ـ .%-3298

ويرجــع تذبــذب هــذا اسمؤشــر وعــدم اســتق اررأ ،إســى عــدم قــدرة اسدوس ـة علــى اســتحكم فــي نفقاتهــا واراداتهــا،

حيــث تمثــل اسمــداخيل اسبتروسيــة أكثــر مــن  %10مــن إراداتهــا ،وعاقــة هــذأ اسمــداخيل باأســعار فــي اأســوق
اسدوسية.
خامسا :ا توازن ا خارجي
سقياس استوازن اسخارجي ،نعتمد على قياس نسبة اسحساب اسجاري من اسناتج اإجماسي اسمحلي ،إذ
تعتبر هذأ اسنسبة من أهم هذأ اسمؤشرات استي يعتمد عليها في معرفة مدى ااستقرار ااقتصادي سبلد ما ،سهذا

تضمنت اإصاحات استي قامت بها اسجزائر ،منذ بداية استسعينات ،إصاح ميزان مدفوعاتها بصفة عامة

واسحساب اسجاري بصفة خاصة ،حيث حققت اسجزائر فائض في اسحساب اسجاري باستثناء بعض اسسنوات،
وخاصة  5881و 5881و 5889وهذا ما يوضحه اسجدول استاسي:
جدول رقم( :)05عجز و فائض ا حساب ا جاري نسبة من ا ناتج ا محلي اإجما ي
اسسنوات

1990

اسحس ـ ـ ـ ــاب 223

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

122

221

521

-123

-121

221

123

5889
-528

اسجاري*
اسسنوات

1999

اسحس ـ ـ ـ ــاب 522
اسجاري

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

5123

5521

823

5129

5923

20293

2123

2221

* يعطى اسحساب اسجاري في اسجدول كنسبة من اسناتج اسمحلي اإجماسي
ا مصدر :اسمؤسسة اسعربية سضمان ااستثمار ،اسكويت )2009-2002( ،ص.59
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الفصل الثاني :ااستثمار اأجنبي المباشر وواقعه في الجزائر
ناحظ من خال اسجدول ،تحسن كبير في اسحساب اسجاري كنسبة من اسناتج اسمحلـي اإجمـاسي ،سكـن ا
يمكــن اعتبــار هــذا استحســن نــاتج سإصــاحات استــي تطبقــت ،وذســك أن ســعر اســنفط ارتفــع مــن  2128دوار
سلبرميل سنة  ،2000سيصل إسـى  2921سـنة  ،2005سيبلـغ  3921دوار سلبرميـل سسـنة  2001و يفـوق 500
دوار سلبرميل فيما بعد ،و تزامن مع هذا اارتفاع ،ارتفاع سعر اسصرف سلدوار مقابل اسدينار .
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الفصل الثاني :ااستثمار اأجنبي المباشر وواقعه في الجزائر
خاصة ا فصل.
مــن خــال د ارســتنا سإســتثمار اأجنبــي اسمباشــر ،يتضــح سنــا أنــه قــد أعطيــت ســه أهميــة كبيـرة مــن طــرف
اســدول اسمضــيفة ،فــي اسســنوات اأخي ـرة ،كونــه مصــدر مــن مصــادر استمويــل اســدوسي بــديل اسمديونيــة ،خاصــة
باسنســبة إقتصــاديات اســدول اسناميــة ،فــي ظــل اسعوسمــة واانفتــاح ااقتصــادي ،مــا أدى إســى ظهــور اسشــركات
متعــددة اسجنســيات واستكــتات ااقتصــادية واسجهويــة واسدوسيــة ااقتصــادية ،استــي فرضــت اانــدماج ااقتصــادي
اسعاسمي ،وهو ما أدى باسدول اسنامية منها اسجزائر ،إسى تحرير استجارة اسخارجية واتباع سياسة إقتصـاد اسسـوق،
استي أدت إسى تراجع وانحصار اسقيود اسجمروكية ،وهو ما أسزم على على هاته اسدول اسمضيفة مراجعة وهيكلـة
نظمها وقوانينها اسداخلية ،وتقديم مزيد من اسظمانات واستحفيزات ،سجلب ااستثمارات اسجنبية اسمباشرة.
فااســتثمار اأجنبــي اسمباشــر هــو وســيلة تمويــل دوسيــة فعاســة سلــدول اسناميــة ،وآسيــة ستصــحيح
اإختاات في مـوازين مـدفوعاتها ،ووسـيلة سلقضـاء علـى اسبطاسـة وفـتح آفـاق اأسـواق اسدوسيـة ،أمـام اسمنتجـات
هي ـ ـ ـ ــأ اسمنــاخ اسمناســب واسظــروف
اسمحليــة ،وهــو مــا يعــود باإيجــاب علــى إقتصــاديات اســدول اسمضــيفة ،إذا مــا ا
استي من شأنها إستقطاب إستثمارات أجنبية.
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تحليل تدفقات ااستثمار اأجنبي وعاقته با ش ار ة اأوروجزائرية

ا فصل ا ثا ث  :تحليل تدفقات ااستثمار اأجنبي ا مباشر وعاقته با ش ار ة اأوروجزائرية
مقدمة ا فصل ا ثا ث:
تعتبر دول اإتحاد اأوروبي باسنسبة سلجزائر أهم شريك تجاري سها ،إذ أن نحو  % 65من صادرات اسجزائر
تتم باتجاأ ااتحاد اأوروبي ،وحواسي  % 60من وارداتها منها ،سذا دخل مشروع اسشراكة ضمن أوسويات اسسلطات

اسجزائرية ،ودخلت منذ عام  1997في مفاوضات مع دول اإتحاد ضمن سبعة عشر جوسة ،توجت باستوقيع على
اسشركة في  19ديسمبر ،2001وبصفة رسمية في أفريل  ، 2002ودخل حيز استنفيذ في اأول من
ا
اتفاق
سبتمبر.5002

وفي مجال ااستثمار اأجنبي اسمباشر نجد ااتفاقية تنص على ضرورة خلق جو مناسب سقدوم

ااستثمارات اأجنبية ،ومن أجل تحقيق ذسك يجب تسهيل إجراءات ااستثمار وتوفير اسمعلومات اسضرورية ووضع

إطار قانوني ستشجيع ااستثمارات وتقديم اسمساعدات استقنية اسضرورية سترقية وضمان ااستثمارات اسوطنية
واأجنبية،

وقد سعت اسجزائر من خال إتفاقية اسشراكة مع اإتحاد اأوروبي ،سجلب اسمزيد من ااستثما ارت اأجنبية

اسمباشرة ،بإعتبارها من اسوسائل اسمهمة ،ستمويل احتياجات استنمية من ناحية ،وأداة من أدوات نقل استكنوسوجيا
وتوطينها ،خاصة وأن اسجزائر عانت من نقص استمويل ،بعد انهيار أسعار اسمحروقات بداية من سنة  ،5891وحتى

نستوعب اسعاقة بين متغيري اسبحث ،سنقوم بدراسة كمية من خال تحليل تدفقات ااستثمار اأجنبي اسمباشر في

اسجزائر ،ومع وجود تباين في استوزيع اسقطاعي واسجغرافي سهذأ ااستثمارات ،سنتطرق في هذا اسفصل إسى ما يلي:
 اسمبحث اأول :تدفقات ااستثمار اأجنبي اسمباشر إسى اسجزائر وعاقتها باسشراكة .
 اسمبحث اسثاني :استوزيع اسقطاعي واسجغرافي ساستثمار اأجنبي اسمباشر وعاقته باسشراكة.
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ا فصل ا ثا ث  :تحليل تدفقات ااستثمار اأجنبي ا مباشر وعاقته با ش ار ة اأوروجزائرية

ا مبحث اأول :تدفقات ااستثمارات اأجنبية ا مباشر وعاقتها با ش ار ة
قصد معرفة تأثير اسشراكة ،على ااستثمار اأجنبي اسمباشر اسوارد إسى اسجزائر ،يجب استعراض تدفقات
هذا ااستثمار ،قبل وبعد اسشراكة ،ومن خال اسمقارنة سنكتشف ،مدى مساهمة اسشراكة اأوروجزائرية اسموقعة في

 ،2002واستي دخلت حيز استنفيذ في  ،2001على استقطاب اأموال واسمشاريع اأجنبية واأوروبية إسى اسجزائر.

سذا سيتم تقسيم اسمبحث إسى مطلبين ،يتناول اسمطلب اأول دراسة دراسة تدفقات ااستثمار اأجنبي اسمياشر

اإجماسية ،وفي اسمطلب اسثاني نقوم باسمقارنة بن اسجزائر وبعض اسدول من حيث قدرتها على استقطاب ااستثمارات

اأجنبية.

ا مطلب اأول :تطور ا تدفقات ااجما ية استثمار اأجنبي ا مباشر إ ى ا جزائر.
سرصد تطور تدفقات ااستثمار اأجنبي اسمباشر في اسجزائر ،نحتاج إسى بيانات من عدة مصادر رسمية،

في مقدمتها إحصائيات اسبنك اسمركزي اسجزائري "بنك اسجزائر" ،استي تتعلق بتدفقات ااستثمار اأجنبي اسمباشر إسى

اسجزائر ،وكذا اسوكاسة اسوطنية ستطوير ااستثمار ،استي توفر بيانات عن ااستثمار اأجنبي اسمباشر اسمصرح بها

خارج قطاع اسمحروقات ،باإضافة إسى معطيات و ازرة اسطاقة واسمناجم اسجزائرية عن ااستثمارات اسوطنية واأجنبية

في قطاع اسمحروقات.

أوا -تدفقات ااستثمار اأجنبي ا مباشر إ ى ا جزائر خال ا فتر ()1009-9119
عـ ـ ـرفت تدفقات ااستثمار اأج ـ ـنبي اسمباشر إسى اسج ـ ـزائر ،خـ ـ ـال هذأ اسفترة ،ت ـذبذب ـ ـات نتيـ ـ ـجة ستدهور
اأوضاع واسظروف ،استي مرت بها اسجزائر في فترة استسعينات ،حيث استمرت أسعار اسمحروقات في استراجع ،وهو
ما أثر بشكل حاد على مداخيل اسجزائر ،باعتبارها تعتمد بشكل كلي على تصدير اسبترول واسغاز اسطبيعي ،كما أن

اأوضاع اسساسية واأمنية شهدت تدهو ار هائا ،مع دخول اسجزائر عشرية سوداء ،استمرت حتى نهاية عقد

استسعينات ،مما أثر سلبا على استقطاب ااستثمار اأجنبيي اسمباشر ،وهو ما يظهر من خال اسجدول استاسي:

ا جدول رقم( :)01تطور تدفقات ااستثمار اأجنبي ا مباشر إ ى ا جزائر خال ا فتر (.)1009-9119
ا سنوات

5881

5881

5881

5881

5889

5888

2000

2005

ا وحد *

0

0

210

210

101

282

139

5581

ا مصدر :تقارير ااستثمار اسعاسمي ،سمؤتمر اأمم اسمتحدة سلتجارة و استنمية ،سسنوات من  5881إسى  ،2005من
اسموقع .http://www.unctad.org/fdistatistics :تاريخ اإطاع .2051/01/22

ويمكن تمثيل بيانات اسجدول اسسابق في اسمنحنى استاسي:
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ا فصل ا ثا ث  :تحليل تدفقات ااستثمار اأجنبي ا مباشر وعاقته با ش ار ة اأوروجزائرية
ا ش ل رقم( :)01تطور تدفقات ااستثمار اأجنبي ا مباشر إ ى ا جزائر خال ا فتر (.)1009-9119
الوحدة :مليون دوار أمريكي

تدفق

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

ااستثم ر اأجنبي

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

ا مصدر :من إعداد اسطاسب ،بناءا على بيانات اسجدول.

ناحظ من خال اسمنحنى ،أن وضعية ااستثمار اأجنبي اسمباشر في اسجزائر ،تغيرت منذ عام 5881
عن اسسنوات اسسابقة ،أين شهدت تدفقات معدومة ،نتيجة اأوضاع اأمنية استي عرفتها اسباد منذ  ،5885وهو ما

جعل تدفقات ااستثمار اأجنبي اسمباشر معدومة طيلة اسفترة  ،5881 -5885ثم أخذت استدفقات تشهد ارتفاعا

متذبذبا ،ستتجاوز اسمليون دوار أمريكي سنة  ،2005وهذا راجع إسى دفع اسقسط اأول من اسرخصة اسثانية سلهاتف

اسنقال ،من قبل شركة أوراسكوم تيليكوم) ، (OATبعد تحسن اأوضاع اأمنية ،وفتح اسباب ساستثمارات اأجنبية،
من خال حزمة من اسقوانين واإجراءات اسمشجعة ،وما يؤكد ذسك هو ارتفاع حصة ااستثمارات اسمصرية في

اسجزائر ابتداء من هذأ اسسنة ،حسب ما يظهرأ اسجدول استي:
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ا فصل ا ثا ث  :تحليل تدفقات ااستثمار اأجنبي ا مباشر وعاقته با ش ار ة اأوروجزائرية
ا جدول رقم( :)00توزيع تدفقات ااستثمار اأجنبي ا مباشر إ ى ا جزائر خال ا فتر ()1009-19
ا سنوات

9111

9119

1009

1000

ا دول

ا قيمة

%

ا قيمة

%

ا قيمة

%

ا قيمة

%

ا و.م.أ

211

1221

80

3029

201

11

311

2821

فرنسا

11

5221

531

11

18

5522

90

121

أ مانيا

20

323

9

229

11

51

39

322

بريطانيا

31

1

2

021

51

322

23

2

إيطا يا

83

5121

52

125

8

2

31

229

إسبانيا

51

221

51

121

31

922

513

5229

بلجي ا

51

221

5

023

1

5

52

5

هو ندا

3

021

5

023

5

022

12

1

ا يابان

51

229

3

5

25

129

8

5

مصر

025

0

-

-

025

0

313

3023

ا بحرين

-

-

-

-

9

529

53

525

تر يا

22

321

2

021

025

0

221

022

ا صين

021

0

2

021

52

229

-

-

اإجما ي

006

900

111

900

939

900

9910

900

*ا وحد مليون دوار

ا مصدر :تقرير مؤتمر اأم المتحدة ل تج رة التنمي الخ ص ب لجزائر ،م خ ذ من الم قع اإلكتر ني:

 unctad.org/sections/dite_fdistat/docs/wid_cp_dz_en.pdfبت ريخ .2402/40/22

ما يمكن استنتاجه من اسجدول أعاأ ،هو أن تدفقات ااستثمار اأجنبي اسمباشر في هذأ اسمرحلة ،كان

مصدرها ثاث دول مستثمرة ،بمشاركة تتعدى  %10من إجماسي قيمة ااستثمارات اأجنبية ،ماعدا سنة  5888أين
تقاسمت هذأ اسنسبة ،دوستين فقط هما فرنسا واسو.م.أ ،حيث نجد أن هذأ اأخيرة ،تحتل دائما اسمركز اأول أو اسثاني
في قائمة اسدول اسمستثمرة في اسجزائر ،ويرجع ذسك أساسا استثماراتها اسموجهة إسى قطاع اسمحروقات ،اسذي

يستقطب حصة اأسد من اإجماسي ،بحيث وصل في عام  ،5888نسبة  %90من تدفقات ااستثمار اأجنبي

اسمباشر سهذأ اسسنة ،فيما يوجه باقي ااستثمارات إسى اسقطاعات ااقتصادية اأخرى ،واستي تغيرت في تركيبها مع
بداية اسقرن اسجديد ،أين أصبح قطاع اسخدمات أوسى اهتمامات اسمستثمرين خاصة اسعرب.

 أه الشرك

اأمريكي الع م في هذا القط ع نجد شرك "أن دارك " التي بدأ بنش ط في الجزائر ع .0111
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ا فصل ا ثا ث  :تحليل تدفقات ااستثمار اأجنبي ا مباشر وعاقته با ش ار ة اأوروجزائرية
ومنذ صدور قانون ااستثمارات في أكتوبر  ،5883فإن حصيلة اسمشاريع ااستثمارية اأجنبية ،خارج قطاع
اسمحروقات ،كانت وفق اسجدول استاسي:
ا جدول رقم( :)06تطور ا مشاريع ا مصرحة با ش ار ة وااستثمار اأجنبي ا مباشر في ا جزائر
ا سنوات

عدد ا مشاريع

ا نسبة%

قيمةااستثمار(مليون دج) ا نسبة%

9119

15

51

8031

03

9111

51

01

58915

01

9110

18

55

51950

01

9116

18

53

25351

09

9119

15

55

59802

01

9111

10

51

21188

08

1000

500

23

15921

59

1009

13

50

559958

12

ا مجموع

990

900

193169

900

ا مصدر :منشورات اسوكاسة اسوطنية ستطوير ااستثمار ،توزيع اسمشاريع حسب اسسنوات ،سنة .2003
من موقع اسوكاسة اأسكتروني http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan-des-investissements:تاريخ اإطاع.2051/01/59 :

بلغ عدد اسمشاريع ااستثمارية اأجنبية ،واسمشتركة  110مشروعا في نهاية عام  ،2005وهو ما يمثل

 %50من إجماسي اسمشاريع اسمصرح بها ،خال اسفترة ( ،)2005-5881بقيمة استثمارية تعادل  %1من إجماسي

قيمة ااستثمارات اسمصرح بها خال نفس اسفترة ،وهي أرقام متواضعة باسنسبة ساقتصاد اسجزائري ،مما ايدل على

فشل اسجزائر في استقطاب ااستثمارات اأجنبية رغم تحسن اسحاسة اأمنية واسسياسية.

كما نرى أيضا أن تدفقات ااستثمار اأجنبي اسمباشر في عام  ،2005شهدت انخفاضا في عدد اسمشاريع

ااستثمارية مقارنة بعام  2000من  500مشروع إسى  13مشروع ،إا أن قيمتها قد ارتفعت في هذأ اسسنة ارتفاعا
سم تشهدأ اسسنوات اسسابقة ،حتى تلك استي بلغ فيها عدد هذأ اسمشروعات أرقاما مرتفعة مقارنة بنسبة  ،2005وكما

قلنا سابقا ،فإن سمشروع ااتصاات اسمصري دو ار في ذاسك ،مما ساهم أيضا في ارتفاع حصة اسخدمات سهذا اسعام

استي وصلت  %93من قيمة اسمشاريع اأجنبية اسمصرح بها سنة .2005

1

وتتوزع استدفقات ااستثمارات اأجنبية على حسب اسدول اأصل كما يلي:

1

ال ك ل ال طني لترقي ااستثم ر ت زيع المش ريع حس السن ا  ،تقرير سن  ،2442مرجع س ب .
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ا جدول ا رقم( :)09توزيع ا مشاريع اأجنبية ا مصرح بها في ا جزائر حسب دول اأصل خال ()1009-19
ا دول

فرنسا

إيطا يا

إسبانيا

تونس

أ مانيا

ا صين

سوريا

عدد ا مشاريع

85

11

31

21

23

22

22

ا نسبة%

25

55

09

01

01

01

01

ا دول

اأردن

تر يا

ا و.م.أ

مصر

ا سعودية

دول أخرى

ا مجموع

عدد ا مشاريع

58

51

51

09

01

508

990

ا نسبة%

01

01

01

02

05

21

900

ا مصدر :منشورات اسوكاسة اسوطنية ستطوير ااستثمار ،حصيلة اسمشاريع ( ،)2005 -5881مرجع سبق ذكرأ.

يتبين من خال اسجدول أن أهم اسدول اأوروبية اسمستثمرة في اسجزائر تتمثل في مقدمتها فرنسا ب ـ85

مشروع ما نسبته ،%25ثم إيطاسيا فإسبانيا ،أما اسدول اسعربية ،فنجد منها تونس استي ساهمت ب ـ ـ  21مشروع ،ما
يمثل  %1من إجماسي عدد اسمشاريع اسمصرح بها خال هذأ اسفترة ،بمبلغ قدرأ  5901مليون دج ،مقابل مصر استي

ساهمت ب ـ ـ 09مشاريع ،وسكن بقيمة تقدر 58223مليون دج ،وهو ما يمثل حواسي  %1من إجماسي اسقيمة اسمسجلة

اسمصرح بها خال نفس اسفترة ،ومن جهة أخرى ناحظ أن ما نسبته  %21من مجموع اسمشاريع اسمصرح ،تتوزع
على باقي دول اسعاسم بأقل من عشر مشروعات استثمارية (بما فيها مصر واسسعودية).

ثانيا -تدفقات ااستثمار اأجنبي ا مباشر إ ى ا جزائر خال ا فتر ()1090-1001

سجلت ااستثمارات اأجنبية اسمباشرة تدفقات مرتفعة مقارنة باسمرحلة اسسابقة ،رغم اسقيم اسمنخفضة استي

شهدتها اسفترة ( )2001-2002أين كانت أقل من مستوى عام  ،2005مثلما يظهرها اسجدول استاسي:
رقم( :)02تطور تدفقات ااستثمار اأجنبي ا مباشر ا ى ا جزائر خال ا فتر (.)1090-1001
اسسنوات 2002

2050 2008 2009 2001 2001 2001 2001 2003

اسوحدة* 5011

2285 2115 2181 5112 5181 5095

131

992

ا مصدر :تقارير مؤتمر اأمم اسمتحدة سلتجارة و استنمية سسنة  ،2055ص  ،591مأخوذ من اسموقع اإسكتروني:
 ،unctad.org/en/docs/wir2011_embargoed_en.pdfتاريخ اإطاع .5012/02/55

83

ا فصل ا ثا ث  :تحليل تدفقات ااستثمار اأجنبي ا مباشر وعاقته با ش ار ة اأوروجزائرية
ا ش ل رقم( :)02تطور تدفقات ااستثمار اأجنبي ا مباشر ا ى ا جزائر خال ا فتر (.)1090-1001
الوحدة :دوار أمريكي
3000
2500
2000
تدفق

1500

ااستثم ر

1000
500
0
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ا مصدر :من إعداد اسطاسب ،بناءا على بيانات اسجدول اسسابق

رغم استراجع في تدفقات ااستثمار اأجنبي اسمباشر في عام  2002إسى  5011مليون دوار أمريكي ،إا أن هذا
اسرقم يبقى اأكبر على مستوى تدفقات ااستثمار اأجنبي اسمباشر ،اسوارد إسى دول شمال إفريقيا ،مما جعل اسجزائر
تحتل في تلك اسسنة اسمركز اأول على مستوى اسمغرب اسعربي ،واسمركز اسثاسث في إفريقيا حسب تقرير ااستثمار

اسعاسمي سعام  ،2001كما ناحظ اانخفاض اسثاني ،عام  2003بنسبة  %10مقارنة بسنة  ،2002ويرجع ذسك

أساسا إسى انخفاض اسمشاريع في قطاع اسطاقة استي تحصلت على ثاث مشاريع فقط من بين  35مشروع.
وتشير بيانات من اسو ازرة اأوسى حول ااستثمارات اأجنبية اسمنجزة في اسجزائر ،أن اسرصيد استراكمي

سهذأ ااستثمارات في قطاع اسطاقة ( بما فيها اسمناجم) ،قدر ب ـ ـ 181مليار دينار جزائري (حواسي  55مليار دوار
أمريكي) ،مقابل  531مليار دينار جزائري (حواسي  2مليار دوار أمريكي) باسنسبة استثمارات في إطار اسوكاسة
اسوطنية ستطوير ااستثمار خال نفس اسفترة.

1

وانطاقا من عام  ،2001شهدت تدفقات ااستثمار اأجنبي اسمباشر توسعا ،خاصة باسنسبة سلقطاعات

خارج اسطاقة واسمناجم ،أين سجلت ما قيمته  511مليار دينار جزائري ،مقابل  552مليار دينار جزائري
ساستثمارات في قطاع اسطاقة واسمناجم في عام  ،2001وأهم أسباب هذا اارتفاع تعود إسى بيع اسرخصة اسثانية

سلهاتف اسنقال سشركة أوراسكوم اسمصرية ،وخصخصة شركة اسصناعات اسحديدية باسحجار سشركة إسبات اسهندية،
واسى خصخصة اسمؤسسة اسوطنية سلمنظفات  ،ENADحيث يعود  %10منها سصاسح شركة هنكل اأسمانية.
ب اب ال زارة اأ ل "حصي المنجزا ااقتص دي
 ministre.gov.dzالمط ع ع يه .2402/42/40
1

ااجتم عي ل ترة  ،2442 - 0111ص 00نقا عن الم قعhttp://www.premier- :
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واستمر هذا اارتفاع إسى غاية  ،2001وهي اسسنة استي سجل فيها قيمة استثمارات أجنبية مباشرة حواسي
ثاث مرات اسمبلغ اسمسجل خال سنة  131( 2003مليون دوار أمريكي) ،يتجه ثلث ااستثمار اأجنبي

اسمباشر سعام  2001إسى قطاع اسطاقة واسمناجم ،سيحتل بذسك اسمركز اأول في توزيع هذأ ااستثمارات حسب

اسقطاعات ،كما يظهر أيضا عند تحليل هيكل ااستثمارات اأجنبية اسمباشرة اسمتدفقة في عام  ،2001كما أن

نشاط اسبنوك واستأمينات استفاد بـ ـ  21مشروع ( 50مشاريع ذات أصل عربي ،و 1فرنسي) من بين  502مشروع

اسمعلن عنه في هذأ اسسنة ،واستحوذ على نسبة  %50من قيمتها ،أما سنة  2001فقد عرفت تدفقات ااستثمار

اأجنبي اسمباشر تراجعا طفيفا من  5181مليون دوار أمريكي إسى  5112مليون دوار أمريكي ،أي ما نسبته

( ،)%1-بسبب انخفاض حصة استثمارات كل من اسو.م.أ ،فرنسا ،اسبانيا ومصر بـ ـ %30 ،%22 ،%55
على استرتيب ،واستي تمثل أهم اسدول اسمستثمرة في اسجزائر.

وسكن عرفت سنة  2009تدفقات مرتفعة خاصة في مشاريع اسصناعات اسغدائية ،اسسماد اسكيميائي،

اسبنوك واستأمينات ،اسبناء واأشغال اسعمومية ،هذا ما جعل حجم ااستثمارات خارج قطاع اسطاقة واسمناجم يسجل
حواسي  981مليار دينار جزائري ،أي بزيادة تفوق خمسة أضعاف ،مما سجل في عام  511( 2001مليار

دينار جزائري) ،أما قطاع اسطاقة واسمناجم فقد انخفضت من  519مليار دينار جزائري عام  2001إسى 510
مليار دينار جزائري عام  ،2009رغم أن هذا اسقطاع سم يتأثر بانخفاض تدفقات ااستثمار اأجنبي اسمباشر

اسذي ميز سنة  ،2001إا أنه شهد ارتفاع في هذا اسقطاع من  510مليار دج ( )2001إسى غاية  519مليار

دج ( ،1)2001وبذسك تجاوزت ااستثمارات اأجنبية اسمباشرة في قطاع اسطاقة واسمناجم  51مليار دوار خال
اسفترة اسممتدة بين سنتي  2002و ،2009أي بمعدل سنوي يقدر بحواسي  2مليار دوار ،وتشمل هذأ استدفقات

استثمارات شركاء أجانب في استنقيب وتطوير اسمحروقات ،واسمحطات اسكهربائية وتحلية مياأ اسبحر ،وكذا في
فرع اسمناجم ،حيث كانت حصيلة هذا اسفرع بين سنتي  2002و ،2001حواسي  502مليون دوار أمريكي ،إذ

تأتي اسصين في مقدمة اسدول اسمستثمرة في هذا اسفرع بـ ـ  21مليون دوار أمريكي) ،ومن جهة أخرى ،أوضح

نفس اسبيان أن منطقة أوروبا وحدها شاركت بمساهمة قيمتها  %19من ذسك اسرصيد استراكمي اسمحقق خال
اسفترة ( )2009 - 2002منها  %21سبريطانيا وحدها.

إن اسجزائر سم تتأثر باأزمة اسماسية اسعاسمية سسنة  2009على ما يبدو ،من خال ارتفاع تدفقات

ااستثمار اأجنبي اسمباشر في عام  2009وا حتى في عام  ،2008أين شهدت رقما قياسيا وصل 2115
مليون دوار أمريكي ،وهو يمثل اسقمة استي سم تصل إسيها اسجزائر على طول مسيرة انفتاحها على اسخارج ،وقد

استهدفت هذأ ااستثمارات باسدرجة اأوسى قطاع اسطاقة واسمناجم ،بحيث سجل  8من بين  50أكبر اسمشاريع

اسمعلنة عنها في هذأ اسسنة ، 2أما ااستثمارات خارج هذا اسقطاع ،فشهدت انخفاضا محسوسا ستسجل أربعة
ب اب ال زارة اأ ل  ،مرجع ن سه ص2
ANIMA « investissement directs étrangéres et partenariats vers les pays méd.en 2009 »investir en méditerranée,étude
N14,avril2010,p38.sur le site : http://www.ammaveb.org/uploads/bases/document/AIN_IDE_partenariats-2009_fr_--052010.pdf.(consulté le : 20/04/2015).
1

2
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مشاريع على طول سنة ( 2008مقابل  502مشروع في عام  ،)2009منها  3مشاريع في شكل شراكة حسب
بيانات اسوكاسة اسوطنية ستطوير ااستثمار.

كما تشير نفس اسبيانات أيضا أن عدد اسمشاريع اسمصرح بها ،قد ارتفع في سنة  2050إسى  55مشروع

أجنبي منها  1مشاريع في إطار اسشراكة وأربعة كاستثمار خارجي مباشر ،بقيمة اجماسية تقدر بـ ـ  1928مليار

دينار جزائري ،وبهذا يصل عدد اسمشاريع اأجنبية اسمصرح بها إسى غاية نهاية  2050في شكل نوايا 129

مشروع ،إا أنه في مارس  2052تم اإعان عن اسحصيلة اسمنجزة سلفترة ( )2050-2002من طرف اسوكاسة

اسوطنية ستطوير ااستثمار ،بعد اأخد بعين ااعتبار اسمشاريع اسملغاة ،حيث نجد أنها في حدود  310مشروع

أجنبي ومشترك ،فهذا استراجع في اأرقام يبين انسحاب أو تجميد اسمستثمرين اأجانب س ـ 519مشروع.

ونضيف في هذا اسصدد أن حصيلة إجماسي قيمة ااستثمارات اأجنبية اسمباشرة خال اسفترة (-2002

 )2050تقدر بحواسي  101مليار دج ،منها  %19متأتية من اسشراكة كما يبينها اسجدول استاسي:
ا جدول رقم( :)01توزيع ا مشاريع ااستثمارية اأجنبية في ا جزائر حسب ا ش ل خال ا فتر (-1001
)1090

شكل ااستثمار

عدد اسمشاريع
اسمصرح بها اسمنجزة

شراكة أوروجزائرية

قيمة ااستثمار (مليار دج)

نسبة اإنجاز %اسمصرح بها اسمنجزة

نسبة اإنجاز%

211

511

13221

913

193

11228

استثمار أجنبي مباشر 293

201

12213

915

222

21209

129

310

19259

5181

101

15211

اإجماسي

ا مصدر :اسوكاسة اسوطنية ستطوير ااستثمار ،بيانات استصريح بااستثمار.
نقا عن موقع ،http://www.andi.dz/ar/?fc=liste-projets :تاريخ اإطاع.2051/03/22 :

ونرى بأن أصل ااستثمارات اأجنبية اسمباشرة بنسبة كبيرة ،يعود إسى اسدول اأوروبية(مشروعات اسشراكة)

من حيث اسعدد ،كما أن نسبة اسمشاريع اسمنجزة تبدو ضعيفة مقارنة باسنوايا اأوسية ،حيث سم تتعدى %13.21
من مشاريع اسناتجة عن اتفاقية اسشراكة ،و %11.28من حيث اسمباسغ ،وهذا يعود سلصعوبات استي يواجهها

اسمستثمرون اأجانب في اسجزائر ،مما يجعلهم يتخلون عن إقامة اسمشاريع تحويلها سدول أخرى.

أما من ناحية اسقيمة فتعود اسصدارة سلدول اسعربية ،خاصة اسكويت ومصر بفعل استثمارات أوراسكوم

اسمصرية واسوطنية اسكويتية في قطاع ااتثات سسنتي  ،2005و 2001على استواسي ،وذسك بمجموع يتعدى
نصف قيمة هذأ ااستثمارات ،كما يبينها اسجدول اسمواسي:
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ا جدول رقم ( :)10جنسية ااستثمارات اأجنبية ا مباشر في ا جزائر خال ا فتر ()1090-1001
*

ا نسبة%

ا دول

عدد ا مشاريع

ا نسبة%

قيمة ااستثمار

فرنسا

31

59

08

01

تر يا

21

52

01

03

ا صين

22

55

53

01

يبيا

22

55

0233

00

مصر

51

01

19

22

بنان

53

01

0219

00

تونس

55

01

02

05

اأردن

08

01

02

05

سوريا

09

01

05

00

دول أخرى

11

22

510258

13

ا مجموع

101

900

111

900

* (مليار دج)
ا مصدر :اسوكاسة اسوطنية ستطوير ااستمار ،حصيلة مشاريع ااستثمار اسمنجزة سلفترة ()2050-2002

من موقع اإنترنت http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan-des-investissements :تاريخ اإطاع.2059/01/59 :

ناحظ أن فرنسا سها اسعدد اأكبر من اسمشروعات اأجنبية اسمنجزة ،أما اسمشروعات اسعربية فإن

مصدرها سيبيا ،مصر ،سبنان ،وتونس بأكثر من عشرة مشاريع (تتجه خاصة إسى قطاعات ااتصاات ،اسبنوك

واستأمينات إسى جانب اسصناعة اسصيدانية) ،فيما يتوزع  11مشروع على باقي دول اسعاسم بأقل من خمسة
مشاريع سلدوسة اسواحدة ،وما يظهر أيضا أن اسدول استي سها مشاريع استثمارية كثيرة ،سيس باسضرورة سها أكبر

قيمة ،مثلما هو اسحال باسنسبة سمصر.

1

إن و ازرة اسصناعة واسمؤسسات اسصغيرة واسمتوسطة وترقية ااستثمارات ،ترجع انحصار وتيرة تدفق

ااستثمارات اأجنبية اسمباشرة خال اسسنتين  2008و ، 2050إسى استغيير اسذي ط أر على استشريعات اسجزائرية،
استي تنظم ااستثمارات اأجنبية ،ومنها تحديد حصة اسشريك اأجنبي في أي مشروع في اسجزائر ب ـ  %18كحد

أقصى ،مقابل  %15من رأس مال اسشركة سصاسح اسطرف أو اأطراف اسوطنية ،وكذسك إسزام اسشركات استجارية
اأجنبية اسعاملة باسجزائر باستنازل عن  %30من رأس اسمال اسشركة ،سصاسح شركاء محليين مقيميين( ،حيث بلغ

عددها في مجال ااستيراد  5111شركة أجنبية في نهاية  ،)2009فضا عن استعديات اسمتعددة استي طرأت
على استشريع اسخاص بتحويل أرباح اسشركات إسى اسخارج ،ويعود أيضا إسى اأزمة ااقتصادية اسعاسمية استي

 1ال ك ل ال طني لتط ير اإستثم ر ،حصيلة مشاريع ااستثمار اسمنجزة سلفترة ( ،)2050-2002مرجع سابق.
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تسببت في اسحد من تدفق رؤوس اأموال اسغربية ،وحتى اسعربية نحو اسجزائر خال عام  ،2050بحيث تراجعت
إسى  2228مليار دوار ،ستحتل بذسك اسجزائر اسمركز اسثامن إفريقيا حسب تقرير ندوة اأمم اسمتحدة سلتجارة
واستنمية سعام  ،2055وتبقى تدفقات ااستثمار اأجنبي اسمباشر إسى اسجزائر في تذبذب من سنة أخرى ،وتبقى

اسشركات اسواردة سلجزائر ا تمتص اسنسبة اسكافية من اسبطاسة ،وذسك كما يبينه اسجدول اآتي:

جدول رقم )11(:استثمارات أ بر ا شر ات حسب فرص ا عمل ورأس ا مال ا مستثمر()1099 -1003
اسم ا شر ة

اسمشاريع

اسمصدر

 Jelmoli Holding AGسويس ار

فرص اسعمل

إجماسي ااستثمار

*

5

4500

3,539

 Orascom groupمصر

6

4481

2,814

 Group Ortiz Construccionاسبانيا

4

2344

2,049

5

1095

649

6

187

98

 Nissanاسيابان

7

252

70

 Tunisie leasingتونس

6

114

66

 Bnp Paribasفرنسا

6

202

66

5

146

64

5

95

51

 Accorفرنسا
 Dallah Abaraka Groupاسسعودية

 HSBCاسمملكة اسمتحدة
) Societe Generale(SocGenفرنسا
*ا وحد  :مليون دوار

ا مصدر :ااستثم ر اأجنبي في الد ل العربي حس الت زيع الجغرافي الشرك الع م  ،نشرة فص ي عن المؤسس العربي
لضم ن ااستثم ر إئتم ن الص درا  ،العدد ال ص ي الث ني ،السن  ،22الك ي  ،أفريل/م  ،2400م خ ذ من الم قع اإلكتر ني:
 ،www.iaigc.net/UserFiles/file/ar/archives/monthly_bulletins/2-2014.pdfبت ريخ .2402/42/02

ناحظ من خال اسجدول ،بأن هناك تباين في عدد اسمشاريع وفرص اسعمل اسمتاحة ،إذ ا عاقة بين
عدد اسمشاريع  ،وعدد مناصب اسشغل استي توفرها ،فرغم أن سويس ار وفرنسا قامتا بتوفير  1مشاريع سكل منهما،

إا أن هناك تباين كبير في عدد مناصب اسشغل ،حيث تبلغ  1100منصب باسنسبة سلمشاريع اسسويسرية ،و81

فقط سلمشاريع اسفرنسية في نفس اسفترة ،إا أننا ناحظ عاقة طردية بين حجم ااستثمارات ،وعدد مناصب اسعمل
اسمفتوحة ،فاسشركات استي استثمرت مباسغ كبيرة (سويسرية ،مصرية واسبانية) ،وفرت اسعدد اأكبر من اسوظائف.
ا مطلب ا ثاني :مقارنة تدفقات ااستثمار اأجنبي ا مباشر في ا جزائر مع دول أخرى:

ا تعتبر مباسغ ااستثمار اأجنبي اسمباشر ،اسواردة سلجزائر بقيمها اسمطلقة دسيا على أهميتها ،إاا من

خال مقارنتها مع بعض اسدول في نفس اسفترة ،خاصة إذا كانت من اسدول اسنامية ،واستي تتشابه ضروفها
واقتصادها مع اسجزائر ،وهو ما سنتناوسه في ما يلي.
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ا فصل ا ثا ث  :تحليل تدفقات ااستثمار اأجنبي ا مباشر وعاقته با ش ار ة اأوروجزائرية
أوا -مقارنة تدفقات ااستثمار اأجنبي في ا جزائر ببعض ا دول ا نامية:
وقع اختيارنا على ثاث دول هي :تركيا ،كوريا اسجنوبية ،وماسيزيا سلمقارنة بينها وبين اسجزائر من حيث

تدفقات ااستثمار اأجنبي اسمباشر ،وهو ما يوضحه اسجدول استاسي:

جدول رق ( ) :تدفقا ااستثمار اأجنبي المباشر الوارد إلى كل من الجزائر وتركيا وكوريا ج .وماليزيا
ا بلد
2001 2001 2003 2002 2005 2000 5888 5889 5881 5881
ا جزائر

210

210

105

101

139

131 5011 5581

تر يا

122

901

810

193

892

8195 2931 5112 5013 3211

ما يزيا

1589 1121 3982 2811 3193 9112 8131 1038 2911 2331

وريا ج

111 1199 3981 2151 1323 1281

992

5095

3811 1121 2113 3203

ا مصدر  ،تقارير اسبنك اسعاسمي سعدة سنوات ،من اسمرجع :عبد اسكريم بعداش ،ااستثمار اأجنبي اسمباشر وأثرأ على ااقتصاد اسجزائري ،رساسة
دكتوراأ في اسعلوم ااقتصادية ،تخصص نقود وماسية ،جامعة اسجزائر ،2009/2001 ،ص .201

وستوضيح وابراز اسبيانات في اسجدول اسسابق نعرضها في اسمنحى اسبياني استاسي:
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ا فصل ا ثا ث  :تحليل تدفقات ااستثمار اأجنبي ا مباشر وعاقته با ش ار ة اأوروجزائرية
ا ش ل رقم ( :)03تدفقات ااستثمار اأجنبي ا مباشر ا وارد إ ى ل من ا جزائر وتر يا و وريا ج .وما يزيا
الوحدة :م ي ن د ار .
12000

10000

8000
الجزائر

6000

تركي
م ليزي

4000

ك ري ج

2000

0
2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

ا مصدر :من إعداد اسطاسب ،بناء على اسجدول اسسابق

يتضح من اسشكل اسسابق ،أنه رغم استزايد في قيمة تدفقات ااستثمار اأجنبي اسمباشر ،إا أنها تبقى
ضعيفة جدا مقارنة بعينة اسدول في اسشكل ،حيث سم تتجاوز ثلث نظيرتها في تركيا ،وعشر نظيرتها في ماسيزيا،

وأقل من  %1من نظيرتها في كوريا اسجنوبية ،كما ناحظ أن اسفارق يزداد اتساعا عبر اسسنوات ،حيث سم تعد
تشكل ااستثمارات اسواردة سلجزائر إا  %55من مثيلتها في تركيا ،وهو ما يؤكد ضعف حصيلة اسجزائر من

تدفقات ااستثمار اأجنبي اسمباشر.

مما سبق يمكن اسقول أن حجم تدفقات ااستثمار اأجنبي اسمباشر اسوارد إسى اسجزائر ضعيف مقارنة

باسدول اسثاث اسمشار إسيها سابق و بحصتها اسنسبية ضمن مجموعة اسدول اسنامية ،إذ ا تتجاوز حصة اسجزائر

ثلث ما تستقطبه كل دوسة من اسدول اسساسفة اسذكر في أغلب اسسنوات اسمدروسة.

باسنظر سصغر حجم اقتصاد اسدول اسنامية مثل اسجزائر ،مقارنة باسدول اسمتقدمة ،فإن اسمقارنة بين
استدفقات اسمطلقة ساستثمار اأجنبي اسمباشر ،ا تعبر عن حقيقة جاذبيتها ساستثمار اأجنبي اسمباشر ،سذا من

اأفضل اسمقارنة على أساس نسبة قيمة ااستثمارات اأجنبية اسمباشرة ،إسى رأس اسمال اسثابت 1اسذي تملكه

اسدوسة ،وهو ما يوضحه اسجدول استاسي:
1

رأس اسمال اسثابت ( ، )Fixed Capitalوهو اسجزء من رأس اسمال اسذي يوجد على شكل وسائل إنتاج تشمل اأبنية واسمنشآت واآات ،واأجهزة ،واسطاقة

اسمحركة ،واستجهيزات ،واسمواد اأوسية ،واسمواد اسمساعدة.
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ا فصل ا ثا ث  :تحليل تدفقات ااستثمار اأجنبي ا مباشر وعاقته با ش ار ة اأوروجزائرية
جدول رق ( :)12نسب تدفقا ااستثمار اأجنبي المباشر إلى إجمالي الرأسمال الثاب
2001 2001 2003 2002 2005 2000 5888 5889 5881 5881

اسسنة
اسجزائر

2.3

2.1

1.0

1.3

3.1

8.1

1.1

1.0

1.2

1.8

تركيا

5.1

5.1

5.8

5.8

2.2

52.1

3.1

1.1

1.3

53.1

كوريا ج5.2 .

5.1

1.9

1.5

1.1

2.1

5.8

2.5

3.9

3.5

51.1

51

22.1

51.1

2.1

51.1

50.9

58.5

51.2

ماسيزيا

51

ا وحد . % :

المصدر :عبد اسكريم بعداش ،مرجع س ب  ،ص .802

باسمقارنة بين اسجزائر وتركيا ،ناحظ أن اسجزائر تتفوق على تركيا في نسبة ااستثمارات اأجنبية إسى
رأس اسمال اسثابت حتى سنة  ،2000سيعود استفوق بعدها ستركيا ،وهذا رغم أن حجم ااستثمار اأجنبي اسمطلق

أكبر في تركيا ،أما باسنسبة سكوريا فاسمقارنة متذبذبة ،ففي اسسنوات اأوسى من اسجدول (حتى  ،)2000كان
حجم ااستثمارات اأجنبية في اسجزائر إسى ما سديها من رأسمال ثابت أكبر منه في كوريا ،ستنقلب اسوضعية حتى

حتى  ،2002وفيما يخص ماسيزيا فهي متفوقة في حصيلة ااستثمار اأجنبي اسمباشر من حيث اسمبلغ اسمطلق
أو اسنسبي في جميع اسسنوات ،باستثناء  .2005وهو ما يدل على استف ـوق في اسحجم اسنسبي ساستثمار اسخارجي
سلدول اسثاث أمام اسجزائر ،علما أن تركيا كانت تواجه صعوبات اقتصادية قبل سنة  ،2000ووصول حزب

اسعداسة واستنمية سلحكم ،حيث إستحقت تركيا باسدول اسناشئة واسرائدة في جذب ااستثمار اأجنبي اسمباشر ،أما

باسنسبة سكوريا اسجنوبية فاأفضلية كانت سصاسح اسجزائر باستثناء اسفترة  ،2000-5889وتبدو نسبة ااستثمار

اأجنبي اسمباشر إسى اسرأسمال اسثابت في ماسيزيا أكبر من اسدول اسثاث ،مما يدل على قدرة ماسيزيا على
استقطاب ااستثمار اأجنبي اسمباشر.
ثانيا -مقارنة تدفقات ااستثمار اأجنبي ا مباشر دول ا مغرب ا عربي

سم تحذ اسجزائر حذو تونس واسمغرب اسلتان وقاعتا اتفاقيات شراكة مع اإتحاد اأوروبي في
 5881/01/51و  5881/55/51على استواسي ،فقد عبرت اسجزائر م ار ار عن رغبتها في اسحصول على معاملة
خاصة من اإتحاد اأوروبي بمراعاة خصوصياتها ااقتصادية واسجيو  -إستراتيجية واسسياسية.
نظ ار إبرام دول اسمغرب اسعربي اسثاث (تونس ،اسجوائر ،واسمغرب) إتفاقية اسشراكة مع اإتحاد اأوروبي
في نفس اسسنة (اتفاقية برشلونة) ،ونظ ار سدخول اإتفاقية في نفس اسفترة ،سذا تعتبر اسمقارنة بين تدفقات ااستثمار
اأجنبي اسمباشر إسى هذأ اسدول ،وسيلة جيدة سمعرفة تأثير اإتفاقية اأورومتوسطية تدفقات رؤوس اأموال

اأوروبية إسى اسجزائر ،من خال اسمقارنة مع مثياتها في تونس واسمغرب ،وهو ما يوضحه اسجدول استاسي:
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جدول رقم ( :)13تطور تدفقات ااستثمار اأجنبي ا مباشر في ا مغرب ا عربي( )1001-9111
1996 1995

1997

1001 1009 2003 2002 2001 2000 1999 1998

ا سنة
ا جزائر

00

270

260

501

507

438

1065 1196

634

1081 882

تونس

378

351

365

688

368

779

486

821

584

782 639

ا مغرب

332

357

1.188

417

580

215

2825

481

1653 1070 2429

ا وحد  :مليون دوار

ا مصدر :مؤتمر اأمم اسمتحدة سلتجارة واستنمية ) اأن تاد( ،تقرير ااستثمار ا عا مي . 2050- 2001 ،

تاريخ اإطاع http://data.albankaldawli.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD 2051/01/59

ناحظ من اسجدول أن حجم ااستثمارات اأجنبية في اسجزائر ،كانت أقل منها في تونس حتى ،5889

ويعود ذسك سلحاسة اأمنية استي عرفتها اسجزائر في استسعينات ،كما أن تونس كانت متقدمة على اسجزائر في فتح
اأبواب سإستثمار اأجنبي ،ستبدأ اسجزائر في استفوق على تونس في حجم ااستثمارات اأجنبية اسمباشرة من

 5888وحتى سنة  ،2001وهذا بفعل عودة ااستقرار تدريجيا سلجزائر واارتفاع في أسعار اسمحروقات ،وهو

ماجذب اسشركات ساستثمار في قطاع اسمحروقات ،كما أن اسحجم اسكبير في اإنفاق اسعمومي ،جعل من اسجزائر

سوقا واعدة ،سلشركات اأجنبية ،باإضافة سعمليات اسخوصصة وفتح سوق اسهاتف اسنقال سنتي 2005
و.2001

أما ب اسمقارنة مع اسمغرب ،فإن هذأ اأخيرة تفوقت في معظم اسسنوات في استقطاب ااستثمار اأجنبي

على اسجزائر ،وهذا يعود سسياسات اسخوصصة وتحرير ااقتصاد اسمبكر ،وخاصة في صناعات تكرير اسبترول
واسكهرباء سنة  ،5889وهو ما يفسر إرتفاع ااستثمارات اأجنبية من  357مليون دوار سنة  ،5881إسى

 1.188مليون دوار سنة  ،5889إا أن توقف برنامج اسخوصصة سنة  ،5888حيث جعل حجم ااستثمارات
اأجنبية يتراجع ،سيعود سلصعود سنة .2005

إن اسمعطيات اسسابقة كانت قبل توقيع دخول اإتفاقية اأوروجزائرية حيز استطبيق في سبتمبر ،2001

مما يطرح استساؤل ،هل ستتحسن تدفقات ااستثمار اأجنبي إسى اسجزائر بعد تطبيق اإتفاقية ،وهو ما يعاسجه
اسجدول استاسي:
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جدول رقم ( :)14تطور تدفقات ااستثمار اأجنبي ا مباشر في ا مغرب ا عربي( )1091-1000
*2053 *2052

اسسنة

2001

2001

2009

2008

*2055 2050

اسجزائر

5181

5112

2111

2911

1452 24681 2720,5 2000

تونس

3309

5151

2119

5199

5313

1148

1058 1918

اسمغرب

2110

2903

2191

5335

2129

2568

3360 2836

ا وحد  :مليون دوار

ا مصدر :مؤتمر اأمم اسمتحدة سلتجارة واستنمية ) اأن تاد( ،تقرير ااستثمار ا عا مي  ، 2050- 2001 ،مرجع سابق

*:إحصائيات اسسنوات مأخوذة من اسموقع اإسكتروني سلبنك اسدوسي.

ناحط من اسجدول أن ااستثمارات اأجنبية اسمباشرة في اسجزائر ،واصلت اسصعود بعد  ،2001عكس
تونس واسمغرب استي تراجعت بعد  ،2009ويرجع تراجع ااستثمارات اأجنبية في تونس واسمغرب بين 2001

و ،2008إسى اأزمة اسماسية اسعاسمية ،حيث أن أكثر من يصدر ااستثمار اأجنبي اسمباشر هي دول وشركات
متعددة اسجنسيات ،تأثرت كثي ار باأزمة اسماسية اسعاسمية ،أما اسجزائر فلم تتأثر باأزمة ،كما تراجعت استدفقات
اسواردة ستونس نتيجة استحوات اسسياسية استي مرت بها في  ،2055وهذا ما سم يكن في اسمغرب استي واصلت

تدفقات ااستثمار اأجنبي ارتفاعها ستتجاوز سنة  2053قيمة  3310مليون دوار ،أما في اسجزائر فإن

ااستثمار اأجنبي اسمباشر ،مازال يعرف تذبذبه اسمعهود ،رغم دخول إتفاقية اسشراكة حيز استنفيذ ،ويعوذ ذسك

سلتغيرات اسفوضوية وغير اسمدروسة في اسق اررات واستشريعات ،استي تخلق ضبابية في اسمناخ ااستثماري.

سكن على اسعموم ،تبدو تدفقات ااستثمار اأجنبي في اسدول اسثاثة متواضعة جدا ،وخاصة باسنسبة

سلجزائر استي يعد اقتصادها أكبر اقتصاديات بلدان اسمغرب اسعربي ،ورغم ذسك فشلت في استفوق حتى على تونس

في استقطاب اأموال اأجنبية ،رغم أن اتفاقية اسشراكة اأورو متوسطية ،تم ابرامها سنة  ،5881ومع أن اسفترة

 ،2000-5881يمكن تفسير تراجع ااستثمارات اأوروبية اسمباشرة ،سلوضع اأمني اسمتفجر في اسج ازئر مقارنة
بتونس واسمغرب ،إا أن تحسن اسحاسة اأمنية سم يساهم بشكل كبير في جعل اسشراكة اأوروجزائرية تجذب

ااستثمارات من دول اإتحاد اأوروبي.
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ا مبحث ا ثاني :ا توزيع ا قطاعي وا جغرافي إستثمارات اأجنبية ا مباشر وعاقته با ش ار ة
بعد استعرض إسى تدفقات ااستثمار اأجنبي اسمباشر إسى اسجزائر ،خال اسفترتين ()2005-5881

واسفترة ( ،)2050-2002ينبغي اإشارة إسى ندرة اإحصاءات ،اسخاصة بنصيب كل قطاع اقتصادي من
ااستثمارات اأجنبية ،ذسك أن اسوكاسة اسوطنية ستطوير ااستثمار) ،(ANDIتقدم أرقاما ساستثمارات اسمسجلة

واسمرخص سها ،وا تعطي أية إحصائيات عن ااستثمارات اسمنجزة فعليا ،وا يشير بنك اسجزائر إا ستدفقات
رؤوس اأموال اأجنبية ،دون تحديد اسقطاعات ااقتصادية ،أما مديرية اسجمارك فتكتفي بإحصاء تدفقات اآات

واسمعدات ووسائل اإنتاج ،وا تأخد اسشركات استي نشأت جراء حاات ااندماج وااستحواذ بعين ااعتبار ،ومع
ذسك فسنحاول اإشارة إسى أهم اسقطاعات اسجاذبة ساستثمارات اأجنبية اسمباشرة.

وا يزال قطاع اسصناعة يمثال أكبر قطاع اقتصادي متل ٍ
ق ساستثمار اأجنبي اسمباشر في اسجزائر،

خاصة قطاع اسمحروقات ،يليه قطاع اسخدمات بمختلف نشاطاته ،وهوما يوضحه اسمطلبين استاسيين:
ا مطلب اأول :ا توزيع ا قطاعي استثمارات اأجنبية داخل قطاع ا محروقات.

يحتل قطاع اسمحروقات مكانة هامة في ااقتصاد اسوطني ،حيث مثل سن ـ ــة  2003نحو  %81من

إجماسي اسصادرات ،و %31من اسناتج اسمحلي اإجماسي اسخام ،وقرابة  %11من اسمداخيل اسجبائية ،وفي سنة

 ،2008إحتل قطاع اسمحروقات حواسي  %11من اسناتج اسمحلي اإجماسي ،و %81من إجماسي اسصادرات،
ومنذ سنة  5811سم تعد اسجزائر اسمورد اسعاسمي اسثاني سلغاز اسطبيعي اسمميع).(GNL

وقد استهدف تعديل قانون اسمحروقات سسنة  ،5891وكذا قانون( )25-85اسصادر سنة  ،5885تمكين

اسمستثمرين اأجانب من ااستثمار في اسمحروقات (اإنتاج) ،وذسك بصيغة اسشراكة أو تقاسم اإنتاج ،في حين

تميزت هذأ اسفترة ،بلقاءات ومشاورات بين شركة سوناطراك وشركات أجنبية ،أثمرت عن توقيع عقود شراكة في

مجال ااستكشاف واستطوير واإنتاج ،مع عدد مهم من اسشركات ،وصلت سن ــة  5888إسى  12عقد مع 12

شركة عاسمية ،وفيما يلي أهم هذأ اسمشاريع اسموقعة:
أوا -ا ش ار ة مع منطقة أمري ا:

تركز اسشركات اأمريكية متعددة اسجنسيات ،استثماراتها في اسجزائر في قطاع اسمحروقات ،من خال
عقود شراكة مع سونطراك ،في مجاات ااستكشاف ،استنقيب وااستغال ،ومن أهم هذأ اسشركات:
 .5شر ة أميرادا هايس :Amirada Hess
وقعت شركة سوناطراك عقد ستقاسم اإنتاج بقيمة  100مليون دوار ،مع اسشركة اأمريكية أميرادا
هايس ،ويشمل اسعقد تطوير حقول اسقاسي واسعقرب ،اسواقعة على بعد  10كلم غرب حاسي مسعود ،ويقدر

احتياطي هذأ اسحقول بحواسي  310مليون برميل من اسنفط ،ومن اسمتوقع رفع معدات اإستخراج من %20

إسى  ،%30أي بزيادة اإنتاج من  30أسف برميل إسى  11أسف برميل يوميا خال عام  ،2003على أن تستفيد
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شركة سوناطراك من %15

1

من اسعوائد اسمتوقعة ،كما منحت سوناطراك عقدا سلمشاركة في اإنتاج سنفس

اسشركة اأمريكية في اسقطعة  105في حوض حاسي بركين اسواقع بحاسي مسعود.

2

 .2شر ة أمو و : Amoco
أبرمت سوناطراك في  28جويلية  ،5889عقدا مع شركة أموكو اأمريكية مدته  20سن ــة من نوع
استقاسم في اإنتاج ،ويتعلق بتطوير واستغال أربعة حقول غازية ،تم اكتشافها في منطقة عين أمناس ،حيث

قدمت شركة أموكو  30مليون دوار ،كحق دخول سسوناطراك ،وقدرت قيمة ااستثمار بـ ـ  180مليون دوار،

باإضافة إسى مبلغ قدرأ  555مليون دوار أمريكي ،تدفعه هذأ اسشركة ستغطية نفقات ااستثمار اسناتجة عن هذا

اإكتشاف ،وقد بدأ إنتاج اسحقول اأربعة سن ــة  ،2002كما أعطت شركة أموكو موافقتها في أفريل  ،2000على

مشروع تطوير غاز عين صاسح ،وهو أول مشروع ستطوير وتسويق اسغاز ،باستعاون مع اسشركاء اأجانب ،وتبلغ

تكلفة اسمشروع  221مليار دوار ،ويتضمن  1حقول سلغاز تقع في اسمنطقة اسوسطى من اسجزائر ،ويصدر اإنتاج
إسى جنوب أوروبا بصفة رئيسية.
 .3شر ة آر و :ARCO
أبرمت سوناطراك في  51أفريل  ،5899عقد شراكة من نوع تقاسم اإنتاج مع شركة آركو ،يخص

تطوير ورفع معدل اإحتياطي سلبترول اسخام ،في حقل "رهد اسبغل" اسذي انتقل إنتاجه في اسبداية من  21أسف
برميل يوميا إسى  11أسف برميل يوميا ،سيصل بعدها إسى  521أسف برميل يوميا في نهاية  ،5888وقد ارتكزت

محتويات اسعقد على دفع مبلغ ،كحق دخول يقدر ب ـ  221مليون دوار أمريكي سشركة سوناطراك ،مع دفع 523
مليون دوار كنفقات تخص ااستغال ،باإضافة اسى دفع  10مليون دوار ،كاستثمار على اسبحث في ميدان

اسغاز وسحساب سوناطراك.

3

باإضافة سلشركات اسسابقة ،فقد قامت شركة انداركو اأمريكية  Anadarkoفي اسمساهمة باستثمار
إجماسي قدرأ  51مليون دوار على مدى خمس سنوات ،وقررت شركة برسينغتون  Burlingtonاسدخول باستثمار

إجماسي قدرأ  51مليون دوار على مدى خمس سنوات في مجال تقديم خدمات اسمناوسة سصاسح اسشركات

اسبتروسية .
ثانيا -ا ش ار ة مع منطقة أوروبا
سم تبق اسشركات اسبتروسية اأوروبية بعيدة عن ااستثمار في اسجزائر ،خاصة بعد أواخر استسعينات
وارتفاع أسعار اسمحروقات ،حيث بدأت تزاحم اسشركات اأمريكية اسكبرى ،من خال عقود شراكة مع سوناطراك،

KPMG, Guide d’investir en Algérie, 2010, p24.
2
النشرة الش ري لمنظم اأقط ر العربي المصدرة ل بتر ل (أ بي ) ،السن  22العدد  ،2ج ان  ،2444ص.02
3
Akacem, KHedidja, évaluation théorique et pratique de L’investissement étranger en Algérie 1962-1999, thèse
de magistère, Alger, juin 2000, p.144.
1
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مما جعل استثماراتها تشكل حصة اأسد في ااستثمارات اأوروبية اسمباشرة في اسجزائر ،ومن أهم هذأ اسشركات
واسعقود ما يلي:
 .9ا مجموعة ا فرنسية :Total Fina ELF company oil
أبرمت سوناطراك سنــة  ،5881عقدا من نوع تقاسم اإنتاج ،ويقدر مبلغ اسعقد ب ـ  911مليون دوار،
حيث تساهم سوناطراك بنسبة  ،%31وتوتال بـ  ،%31وشركة ريبسول اإسبانية ب ـ  ،%30ويخص هذا اسعقد

حقل غاز "تين فوي تبنكورت" مدته  20سنة ،مع دفع  22مليون دوار كحق دخول ،أما اأرباح اسناتجة عن هذا

اسعقد ستعود بنسبة  9525سسوناطراك .

 .1الشركة البريطانية : BP Amoco oil company
تم إبرام عقد شراكة مع مجموعة  BP. Amocoخال سنة  ،2002باستثمار قيمته  221مليار دوار
بمنطقة عين صاسح باسجنوب اسجزائري ،حيث تملك شركة سوناطراك حصة قدرها  ،%31ويهدف هذا اسمشروع

إسى إنتاج اسغاز اسطبيعي واكتشاف احتياطات جديدة ،حيث بدأت عمليات اإنتاج سن ــة  ،2001وبموجب هذا

اسعقد دفع اسشريك اأجنبي  10مليون دوار أمريكي كحق دخول.1
 .3شر ة أجيب اإيطا ية : Agip oïl company

وقعت سوناطراك في  21ماي  ،5881عقد شراكة من نوع تقاسم اإنتاج ،مع شركة أجيب اإيطاسية

مدت ــه  1سنوات وبمبلغ  3521مليون دوار ،ويشمل اسعقــد اسقطعة  253اسواقعة في اسجنوب اسغربي سحاسي
مسعود ،كما يتضمن اسعقد أيضا ،ميزانية خاصة بتكوين اأيدي اسعاملة في ميادين اسبحث واستغال
اسمحروقات ،ويعتبر هذا اسعقد ،اسخامس اسذي توقعه هذأ اسشركة مع سوناطراك ،2وسإشارة فإن أول عقد سهذأ

اسشركة مع سوناطراك ،قد وقع مباشرة بعد صدور قانون  ،5891واسذي شمل حوض بير ربعة اسشماسـ ـي

.3 bir-rebaa-nord

 .9ا ش ار ة مع ونسورسيوم : Consortium
أبرمت شركة سوناطراك عقدا ،قيمته  211مليون دوار مع كونسورسيوم في مارس سنة  ،2002يضم

شركة سايبام اإيطاسية سصناعة معدات حقول اسبترول ،وشركة بواج اسفرنسية سإنشاءات ،إقامة خط تكرير
بطاقة إنتاجية تبلغ  90أسف برميل يوميا ،وشبكة ستجميع اسبترول ،في حقل رورد أواد جمعة في حوض بركين،

واستغرق بناء اسمشروع  21شهرا ،كما تدير شركة سوناطراك هذا اسحقل باإشتراك مع بي .إتش .بي .بيليتون
اأستراسية وأجيب اإيطاسية ستطوير احتياطياته اسباسغة  300مليون برميل.4

 1اسنشرة اسشهرية سمنظمة اأقمار اسعربية اسمصدرة سلبترول (أوبيك) ،اسسنة  ،29اسعدد  ،3مارس  ،2002ص.25.
2
Sonatrach revue, N°7.Juillet 1991, p.19
3
Sonatrach revue, N°6, Mai1997, p, 31.
 4اسنشرة اسشهرية سمنظمة اأقطار اسعربية اسمصدرة سلبترول ،مرجع سابق ،ص .25
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ثا ثا -ا ش ار ة مع شر ات من مناطق أخرى:
باإضافة سلشركات اأوروبية واأمريكية ،قامت سونطراك ،بإمضاء عقود شراكة سجذب ااستثمار

اأجنبي اسمباشر في قطاع اسمحروقات مع دول أخرى ،من أهمها:
 .9شر ة  First Calgary Petroleumا ندية:

باستثمار إجماسي قدرأ  21221مليون دوار على مدى خمس سنوات ،تم اإتفاق بين سوناطراك وهذأ
اسشركة ،على اسبدء في عمليات استنقيب عن اسنفط واسغاز في اسصحراء اسجزائرية ،باسقطعة روض يعقوب اسواقعة
بحوض بركين ،واستي تبلغ مساحتها  810كلم ،2حيث سيتم بموجب اإتفاق اسموقع بين اسطرفين ،حفر بئرين

على اأقل خال اسثاث سنوات اأوسى ،مع اسخيار بحفر بئرين آخرين قبل نهاية فترة اسعقد اسباسغة  1سنوات،
وتتوقع شركة فيرست كاسغاري بتروسيوم اسكندية ،بأن اسقطعة قد تحتوي على احتياطي ،يتراوح ما بين  100إسى

 900مليون برميل.

 .1ا شر ة ا صينية ):(CNPC
تم إنشاء شركة مختلطة بين كل من سوناطراك واسشركة اسصينية) ،(CNPCوحددت نسبة اسطرف

اسجزائري بـ ـ  %30و اسباقي  %10سلطرف اسصيني ،وذسك من أجل إنجاز مصفاة بمنطقة أدرار اسجزائرية.
 .3شر ة بي .أيتش .بي ) (BHPاأست ار ية:

وقعت سوناطراك في جويلية  ،2000عقد بقيمة  5203مليار دوار مع اسشركة اأستراسية )،(BHP

يتعلق بتطوير  1مكامن غازية في منطقة أوهانيت بمقاطعة إسيزي ،في اسجزء اسشرقي من اسصحراء

اسجزائرية ،ومن اسمتوقع أن تحتوي تلــك اأماكن على احتياطات ،تقدر بنحو  321ترسيون متر مكعب من
اسغاز اسطبيعي ،و 551مليون برميل من غاز اسبترول اسمسال ،و 501مليون برميل من اسمكث ـ ـفات.

وينص اسعقد على تحمل اسشركة اأستراسية وشركائها ،جميع استكاسيف اسمتعلقة بتطوير اأماكن اأربعة،

واستزامها بإنتاج  150مليون متر مكعب يوميا من اسغاز اسطبيعي ،ومن اسمتوقع أن يتم تغطية تكاسيف استطوير
خال  9سنوات ،من بداية دخول اسمشروعت في اإنتاج عام  ،2003واسذي سيصل إسى نحو  111مليون متر

مكعب يوميا من اسغاز طبيعي ،و 30100برميل يوميا من اسمكثفات ،و 21100برميل يوميا من غاز اسبترول

اسمسال.1
مما سبق يتضح سنا أن معظم اسعقود تمت بعد تعديل قانون اسمحروقات ،ويرجع ذسك إسى طول مدة
اسمفاوضات سلدواعي اأمنية ،وما يمكن أن تمنحه اسجزائر من ضمانات ،وهو ما جعل اسحكومة اسجزائرية تربط

منطقة حاسي مسعود ،وما يتبعها من مناطق اسبحث اسبتروسي ،بحزام أمني يتميز عن بقية مناطق اسوطن ،وهو

ما أعطى دفعا قويا سلشركات اأجنبية ،سلمضي قدما نحو إبرام عقود شراكة.
1

النشرة الش ري لمنظم اأقم ر العربي المصدرة ل بتر ل (أوبي ) ،مرجع س ب  ،ص .02
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واسماحظ أن أغلب اسعقود اسمبرمة بين سوناطراك واسشركات اأجنبية ،هي من نوع عقود تقاسم اإنتاج،
وهوما يخفف اأعباء اسماسية على اسجزائر ،إا أن اإرتفاع اسكبير أسعار اسنفط ،جعل اسجزائر تخسر مباسغ
ضخمة ،استفادت منها اسشركات اسبتروسية اأجنبية.

وفيما يخص نتائج اسشراكة اأجنبية ،فقد كانت جد إيجابية في مجال اسمحروقات خصوصا ،كما أنها قد

مكنت سوناطراك من اسحصول على أسواق خارجية في مجال استنقيب ،كما يشير مكتب اسخبرة واسدراسات

 KPMGسسنة  ،2050أن برنامج ااستثمار سسوناطراك وسونلغاز سلسنوات اسمقبلة ،ستفوق  50مليار دوار،
سواء تعلق اأمر باستغال آبار جديدة ،أو رفع معدل استرجاع اسمحروقات في اآبار اسمستغلة ،أو إنشاء

أنابيـ ــب جديدة سنقــل اسغاز ،وكــذسك رفع إنتاج اسصناعات اسبيتروكيميائية ،أما باسنسبة سسونلغاز(اسكهرباء) ،وفـي

إطار عقود شراكة أو ااستثمار ،فهي تسعى ستحقيق مخطط تنموي إنتاج اسكهرباء ،يعادل  1000ميقاواط،
واستثمارات تفوق  50مليار دوار ،أما باسنسبة سشبكة توزيع اسغاز اسداخلي فهي تحتاج سثاثة ( )3أضعاف هذا

اسمبلغ.

وابتداءا من عام  ،2003شهد قطاع اسمحروقات تدفقا متزايدا سمشاريع كبـ ــرى اسشـ ـ ــركات اسعاسمية

اسمتخصصة في قطـاع اسمحروقات ،إذ بلغ نصيب هذا اسقطاع من مجموع عــدد اسمشــاريع اسمعلن عنها ،ما بين

 ،2001-2003بنسبة  ،%19ويليه في استرتيب قطاع ااتصاات بنسبة  ،%25ويحتل قطاع اأشغال

اسعمومية واسبناء اسمرتبة اسثاسثة بنسبة  ،%50مــن مجموع ع ـ ــدد اسمشاريع اسمصرح بها سلفترة اسمذكورة ،وفقا

سلبيانات اسص ـ ــادرة عن اسش ــبكة اأورومتوس ـ ــطية إنعـ ـ ــاش ااستثما ارت Agence de L’entreprenariat en
).1méditerranée (ANIMA

ا مطلب ا ثاني :ا توزيع ا قطاعي استثمار اأجنبي ا مباشر خارج قطاع ا محروقات.
تتميز تدفقات ااستثمار اسمعنية بهذا اسقطاع  ،بتقلباتها وعدم استقرارها ،خاصة بعد سنة  ،2000حيث

ارتفعت ااستثمارات اأجنبية اسمباشرة ،في قطاع اسخدمات في بعض اسسنوات سلتتراجع من جديد ،خاصة في

قطاع ااتصاات ،أما في اسقطاعات اإنتاجية ،فتبقى ضعيفة على اسعموم ،إا أننا نميز سنة  2005كسنة
مفصلية ،إذ ارتفعت فيها أسعر اسبترول ،وهو ما جعل اسدوسة تعتمد في تمويل ااستثمارات اسعمومية على
عائدات اسمحروقات.

أوا -ا توزيع ا قطاعي استثمارات اأجنبية ا مباشر خارج ا محروقات في ا فتر (:)1009 -9113
منذ صدور قانون ااستثمارات اسذي صدر في أكتوبر  5883أصبحت حصيلة اسمشاريع ااستثمارية
اأجنبية خارج قطاع اسمحروقات كما في اسجدول استاسي:

1

Pierre henry, Bénédict de saint Laurent, Les IDE dans la région MEDA en 2006, Rapport Agence de
L’entreprenariat en méditerranée (ANIMA), , p p 153-154. Extrait du site internet :
www.animaweb.org/sites/default/.../07-05-30-bilan-ide-meda-2006-fr.pdf, date de vu : 18/05/2015.
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ا جدول رقم ( :)15تطوير ا مشاريع ااستثمارية اأجنبية في ا جزائر حسب ا قطاعات (.)1009 -9113
ا قطاع

عدد ا مشاريع

*

ا نسبة ( )%قيمة ااستثمار

ا نسبة ()%

ا فاحة

51

328

8931

03

ا صناعة

218

18

501131

31

ا بناء واأشغال ا عمومية 15

08

50211

01

ا سياحة

51

321

9933

03

ا خدمات

91

5821

511918

12

ا صحة

03

5

110

00

ا تجار

59

01

5283

05

ا مجموعة

990

900

193169

900

*
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ا مصدر :منشورات اسوكاسة اسوطنية ستطوير ااستثمار ،حصيلة مشاريع ااستثمار(.)2003 -5883

نرى من خال اسجدول اسسابق ،بأن ااستثمارات اأجنبية تتوزع في اسجزائر ،على مجموع قطاعـات

ااقتصاد اسوطني ،إا أنه يحتل كا من قطاعي اسصناعة واسخدمات ،مكان اسصدارة في استقطاب رؤوس

اأموال اأجنبية ،وذسك بحصة  %1921من حيث اسعدد اإجماسي ،ونسبة  %98من حجمها اسماسي على طول

اسفترة ( ،)2005-5883وسم تحظ قطاعات اسزراعة ،اأشغال اسعمومية ،اسصحة واستجارة خال هــذأ اسفترة ،إا
بنصيب متواضع رغم أهميتها ،فقطاع اسفاحة سم يسجل سوى نسبة  %328من إجماسي ع ـ ـدد اسمشروعات ،أما

قطاع اسبناء واأشغال اسعمومية ،فقد سجل نسبة  %8من إجماسي عدد اسمشاريع ،وهي نس ــبة ضئيلة باسنظر إسى
توجه اسسلطات اسعمومية إسى إشتراك اسمستثمر اأجنبي سترقية اسهياكل اسقاعدية.1

ثانيا -ا توزيع ا قطاعي استثمارات اأجنبية ا مباشر خارج ا محروقات في ا فتر (:)1090 -1001
بعد أن شهد اسعقد اأول بعد سنة  ،2000تحسنا كبي ار في اسوضع اأمني ،وعودة اسجزائر إسى مكانتها
على اسساحة اسدوسية ،وبعد اسبحبوحة اسماسية استي بدأت تعرفها اسجزائر ،مع تصاعد أسعار اسنفط ،وبعد دخول

إتفاقية اسشراكة اأوروجزائية حيز استفيذ ،نتوقع إرتفاعا في وتيرة تدفقات ااستثمار اأجنبي اسمباشر إسى اسجزائر،

وخاصة اأوروبي منه ،وهذا ما سنحاول اختبـ ـارأ على إمتداد اسفترة ما بين ( ،)2050 -2002من خ ــال
اسجدول استاسي:

1

منش را ال ك ل ال طني لتط ير ااستثم ر لسن  ،2442حصي المش ريع ل ترة ( ،)2440-0112مرجع س ب .
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ا جدول رقم ( :)16توزيع ا مشاريع ااستثمارية اأجنبية ا منجز في ا جزائر حسب ا قطاع
ا قطاع

عدد ا مشاريع

ا نسبة ( )%قيمة ااستثمار ا نسبة ()%

ا فاحة

1597

2,36

95831

1,42

ا بناء واأشغال ا عمومية

12155

17,93

1301105

19,34

ا صناعة

7209

10,63

2598459

38,62

ا صحة

566

0,83

55188

0,82

ا نقل

39563

58,35

1008984

15

ا سياحة

485

0,72

339862

5,05

ا خدمات

6226

9,17

1086856

16,14

ا تجار

2

0

37514

0,56

ااتصاات

5

0,01

204964

3,05

ا مجموعة

67808

900

6728763

900

*

ا وحد  :مليون دج

ا مصدر :منشورات اسوكاسة اسوطنية ستطوير ااستثمار ،حصيلة مشاريع ااستثمار اسمنجزة خال ( ،) 2050 –2002مرجع سابق.

من خال بيانات اسجدول أعاأ ،ناحظ بأن ااستثمارات اأجنبية اسمباشرة ،قد وزعت على قطاعات

ااقتصاد اسوطني بنســب ومباسغ متفاوتة ،وتبقى قطاعات اسصناعة ،اسخدمات واأشغال اسعمومية تحتل اسصدارة
من حيث عــدد اسمشاريع اسمسجلة واسمباسغ اسمقدرة ،حيث سجل قطاع اسصناعة ،أكبر حصة من اسمباسغ اإجماسية

تقدر ب ـ ،%39212نظ ار سانتعاش اسذي عرفه اسقطاع ،خال اسسنوات اأخيرة في اسصناعة اسميكانيكية واسغذائية،

وخاصة في مجال اسشراكة ،باإضافة إسى صناعة اسحديد واسصلب ،ثم يأتي في اسمرتبة اسثانية قطاع اسبناء
واأشغال اسعمومية بنسبة  ،%58231وذسك بسبب اإهتمام اسذي توسيه اسدوسة سهذا اسقطاع ،فــيما يخــص برنامج

دع ــم اسنمو اإقت ــصادي ،خاصة مش ــروعي اسط ـريق اسسيار شرق – غرب ،ومشروع بناء مليون وحدة سكنية ،يليه
قطاع اسخدمات بنسبة .%51251
بينما سم تحظ قطاعات اسزراعة واسسياحة واسصحة وااتصاات ،باسنصيب اسمرغوب من هذأ ااستثمارات
اأجنبية رغم أهميتها ،فلم يسجل قطاع اسزراعة سوى نسبة  %5212فقط من إجماسي استدفقات ،رغــم ما تزخر به

اسجزائر من إمكانيات في هذا اسمجال ،ويعود ذسك إسى ضعف اسحوافز اسقانونية ،وتعقيد اإجراءات اإدارية.

1

أما فيما يخص قطاع ااتصاات ،من جهته ا يمثل نسبة كبيرة ( %3201فقط) ،متفوقا على قطاع

استجارة واسنقل ،رغم انفتاح سوق ااتصاات ،واسذي تجسد بمنح ترخيص سشركة أوراسكوم ،حتى قبل أن تفتح

éditerra ée ANIMA , , P P.85-86.

Pierre henry, Bénédict de saint Laurent, Age ce de L’e trepre ariat e
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اسمجال سلمستثمرين اسمحليين ،إا أن ديون اسشركة ومشاكلها مع اسجزائر في اسفترة اأخيرة ،قد عجل بخروجها
من اسسوق اسجزائرية ،وهو ما فتح اسباب ساستحواذ على هذأ اسشركة.
ثا ثا -أهم مشروعات ااستثمار اأجنبي ا مباشر خارج قطاع ا محروقات:
نظ ار ستنوع اسقطاعات ااقتصادية خارج اسمحروقات ،سنكتفي بأه ـم اسمشاريع اسمنجزة في إطار ااستثمار
اأجنبي اسمباشر في بعض اسنشاطات اسصناعية واسخدمية ،حتى نستنتج مكانة اسمشاريع اسناتجة ،عن اسشراكة
اأوروحزائرية ضمن هذأ اسمشاريع ،وهذا من خال استقرير اسذي أعدأ اسمرصد اأورومتوسطي سمشاريع
.

ااستثمار  ،MIPOواسوكاسة اسفرنسية ساستثمارات اسدوسية  ANIMAسسنة 2001
 .9ااستثمار اأجنبي ا مباشر في قطاع ا صناعات ا غذائية:

يعتبر قطاع اسصناعات اسغذائية ،من اسصناعات اسحيوية ساقتصاد اسجزائري ،سما سه من أهمية في توفير
اسسلع ااستهاكية ،وتوفير مناصب اسعمل ،ورغم ذسك كان نصيبه من ااستثمار ااجنبي اسمباشر ضئيا ،كما

أن إتفاقية اسشراكة اأوروجزائرية ،سم تساهم إا بعدد محدود جدا من اسمشاريع ااستثمارية في هذا اسمجال ،حيث

تفضل اسشركات اأوروبية ،شراء مشاريع جاهزة في إطار عمليات اسخوصصة استي قامت بها اسجزائر ،أو من
خال استراتيجية اسمقاوسة من اسباطن ،حيث تعهد سمستثمرين جزائريين ،استخدام اسعامة استجارية سلشركة في

اسقيام باسمشروع ،ومن أهم اسمشاريع في هذا اسقطاع:

 إعان اسشركة اسفرنسية دانون  DANONEعن فتح مصنع إنتاج اسبسكويت في منطقة اسرغاية؛

 إعان اسشركة اسسعودية  Savolaاسمتخصصة في اسصناعة اسغدائية عن فتح مصنع إنتاج اسزيت
اسغذائي واسذي من اسمفترض أن يكون مشتغا في منتصف عام .2001

 .1ااستثمار اأجنبي ا مباشر في قطاع ا بنوك:

ركزت اسبنوك اأجنبية عموما واسفرنسية خاصة ،على ااستثمار في اسقطاع اسبنكي في اسجزائر ،وذسك

من خال فتح فروع سها في اسجزائر ،مستفيدة من ضخامة اسمشاريع ااستثمارية اسعمومية ،كما أنها تستفيد من
وجود اسشركات اأجنبية استي تفتح حساباتها فيها ،ومن أهم هذأ اسبنوك:


بنك استجاري اسمغربي وفاء بنك  Wafa Bankيعلن عن فتح فرع سه في اسجزائر؛



بنك  BMCEاسمغربي يعلن عن فتح فرع سه بقيمة  2122مليون أورو؛



إعان اسشركة اسفرنسية  Société Généraleعن توسع شبكتها بحواسي  51وكاسة بنكية؛



بنــك اأعمـ ــال اسسويسري  Swicorpيعلن عن فتح مكتـ ـ ــب ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاسجزائر ،سمرافق ـ ـ ــة عمليـ ـ ـ ــات اسخوصصة



مجموعة إعمار اإماراتية ،تعلن عن إنشاء بنـ ــك اسسام اسجزائرAL-salam BANK Algérie :

بمبلغ  2021مليون أورو؛

برأس مال قدرأ  500مليون دوار.

 .3ااستثمار اأجنبي ا مباشر في قطاع ااتصاات وت نو وجيا ا معلومات:
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بعد أن قامت اسجزائر بفتح مجال ااتصاات اساسلكية ساستثمار اأجنبي اسمباشر ،اندفعت اسمنافسة بين
اسشركات اأوربية واسعربية ،ساستحواذ على هذا اسقطاع ،وقد كانت أكبر اسمشاريع من نصيب أوراسكوم اسمصرية
واسوطنة اسكويتية ،وبقيت ااستثمارات اأوروبية اسمباشرة خارج إطار اسشراكة ضعيف جدا ،ومن أهم هذأ

اسمشاريع ااستثمارية سسنة :12001

 اسشركة اسمصرية ساتصاات  Egypte Télécomتستثمر  200مليون دوار باسشراكة مـ ــع اسمشغ ــل
اسجزائري Algérien Lacom؛

 اسشركة اسفرنسية  Neuf Cégetelتوقع عقد شراكة ستطوير تقنية. ADSL
 .9ااستثمار اأجنبي ا مباشر في قطاع ا بنــاء واأشغال ا عمومية:

بعد قيام اسجزائر بإطاق مشاريع ضخمة ،في مجال اأشغال اسعمومية (اسطرق ،اسجسور ،اسسدود،)...

واسبناء (اسسكن ،اسجامعات ،اإدارات ،)...مستفيدة من اسطفرة اسبتروسية بعد سنة  ،5888وذسك ستعويض استأخر

في هذأ اسمجات ،بفعل انهيار أسعار اسنفط واأزمة اأمنية طيلة عقد استسعينات ،دخلت اسشركات اأجنبية على

خط اسمنافسة اقتناص هذأ اسمشاريع ،سكن استفوق كان سصاسح اسشركات اسصينية بفعل اسيد اسعاملة اسرخيصة،
وذات اإنتاجية اسعاسية ،باسرغم من أن أهم اسمشاريع في هذا اسمجال سسنة  2001كانت كاستاسي:

2

 اسشركة اأمريكية اسعماقة  General Electricتعلن ع ــن اس ــتثمار  219مليون دوار ،إنجاز مصنع
اسنفايات في اسحامة؛

 اسشركة اسليبية  La Ficoتعلن عن إنشاء مركز سأعمال ببئر خادم ،باسشراكة مع كوسيدار اسجزائرية
" ،"Cosiderبمبلغ  8129مليون أورو؛

 اسشركة اسكندية  ،Magestتستفيد من عقد قيمته  11مليون أورو ،إنجاز مرك ــز تج ــاري بوهران بمساحة
 21أسف متر مربع؛

 اسشركة اإيطاسية  Orascomتعلن عن إنجاز مشروع عقاري ذو طابع سياحي ،بواية وهران بقيمة 100
أسف أورو.

 .1ااستثمار اأجنبي ا مباشر في قطاع ا حديد ومــواد ا بناء وا يمياء:
يعتبر قطاع اسحديد واسصلب واسصناعة اسكيماوية ،من أهم اسقطاعات استي فتحتها اسجزائر ساستثمار

اأجنبي اسمباشر ،ورغم أنه قطاع واعد ،إا أن ااستثمارات اأجنبية اسمباشرة سم تكن في اسمستوى ،كما أن
مشاريع اسشراكة اسجزائرية اأوروبية فيه كانت هزيلة ،بفعل رغبة اسشركات اأجنبية باسحصول على مشاريع جاهزة

في إطار اسخوصصة ،وبفعل تردد اسحكومة واستعقيدات اسبيروقراطية ،ومن أهم ااستثمارات اأجنبية اسمباشرة في
هاذين اسقطاعين:

باسشركة مع
ا
 إعان اسشركة اسمصرية  ،Orascomعن إنجاز مصنع إنتاج اأسمدة اسكيمياوية،
سوناطراك سنة 2051؛

زارة الم لي  ،مديري المؤسس
2
ن س المرجع الس ب ص.7.
1

العم مي  ،تقرير سن  ،2442ص.0.
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 اسشركة اإيطاسية  Buzzi Unicemتشتري حصة  ،%31من أس ـ ــهم مص ــنع اأس ــمنت باسحجار بقيمة
 550مليون أورو؛

 اسشركة اأسمانية  Knoufتعلن عن نيتها في شراء حصة  ،%10من أسهم مصـ ــنع اسبـ ــاط بوهران ،بقيمة
 2122مليون أورو؛

 اسشـ ــركة اسصينية  ،Shaolinتمضي عقدين استغال منجمين ب ــوايتي تمن ارس ـ ــت وسـ ــطيف ،بمبلغ 223
مليون أورو.

 .0ااستثمار اأجنبي ا مباشر في قطاع اأدوية:

يبقى قطاع اأدوية واعد في اسجزائر بفعل ضعف اإنتاج اسوطني ،حيث أن أكبر شركة وطنية وهي

صيدال ا تستحوذ إا على  %9من اسسوق اسوطنية ،إا أن ااستثمارات اأجنبية بشكل عام ،واأوروبية بشكل

خاص تبقى ضعيفة ،وهو ما أدى إسى هيمنة اإستيراد على هذا اسقطاع ،ومن اسمشاريع اأجنبية (اسعربية تحديدا)

نذكر:

 اسشركة اأردنية اسدار اسعربية سلدواء ،تعلن عن إنشاء ثاث وحدات سصـ ـ ـ ــناعة اسدواء باسمدينة اسجديدة
سيدي عبد اه ،بقيمة  2922مليون أورو؛

 اسشركة اسسعودية  ،ASTRAتعلن عن إنجاز مصنع اسكندي سصناعة اسدواء بقيمة  10مليون دوار.
 .6ااستثمار اأجنبي ا مباشر في قطاع ا سياحة:
رغم تحسن اأحوال اأمنية في اسجزائر بعد  ،5888إا أن اسقطاع اسسياحي يبقى ضعيفا في اسجزائر،

مما جعل ااستثمارات اأجنبية اأوروبية في هذا اسقطاع نادرة جدا ،ومن أمثله اسمشاريع اأجنبية في هذا

اسقطاع:

 إعان اسشركة اسفرنسية اسرائدة  ،Accorعن إنشاء نزسين في مدينة قسنطينة.

 حص ــول اسشركة اسفرنسية  ،Unknownعن صفقة شراء نزل اسسام بسكيكدة ،في إطار ق ــانون
اسخوصــصة ،بمبلغ  5223مليون أورو.

 شركة سعودية تعلن عن نيتها في إنجاز مشروع مركب سياحي بسيدي فـ ــرج ،بقيم ـ ــة  80مليون دوار.
من خال اسدراسة استحليلية سلتوزيع ااستثمارات ،فيما يخص قطاع اسمحروقات ،واسقطاعات اأخرى

في اسجزائر ،نجد بأن هذا اأخير ،يعاني من نقص رهيب في حصيلة ااستثمارات اسمستقطبة ،وهو ما يستوجب

إعادة اسنظر في اأسباب من قبل اسسلطات اسمعنية بذسك ومعاسجتها ،ما يساعد على جلب اإستثمارات اأجنبية

وخاصة في قطاعات خارج اسمحروقات.
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ا مطلب ا ثا ث :ا توزيع ا جغرافي استثمارات اأجنبية وعاقته با ش ار ة
من أجل تحليل ااستثمارات اأجنبية اسواردة إسى اسجزائر بحسب بل ــدان اسمصدر ،نبدأ أوا باستحليل على

مستوى اأقاسيم اسكبرى ،وهو ما يوضحه اسجدول استاسي:

جدول رقم( :)17توزيع ا مشاريع ااستثمارية اأجنبية في ا جزائر حسب ا دول اأصل

اأقا يم

أوروبا

إ .أوروبي

دول عربية

آسيا

اأمري تين

إفريقيا

است ار يا

ا مجموع

عدد ا مشاريع

229

591

513

21

8

5

5

2811

183101

18101

1150

158

2501012

ا مبلغ*

31110

5595511 323289

ا مصدر :من موقع اسوكاسة اسوطنية ستطوير ااستثمار  www.andi.dzتاريخ اإطاع /01 :ماي.2051 /
ا وحد * :مليون دينار.

ناحظ من اسجدول أن اسنسبة اأكبر من اسمشاريع ،مصدرها اسدول اأوروبية ،وخاصة من اإتحاد
اأوروبي ،حيث بلغت  591مشروع بقيمة اجماسية تفوق  323مليار دينار ،تليها اسدول اسعربية بعدد أقل من

اسمشاريع ،حيث سم تتجاوز  513مشروعا استثماريا ،إا أن اسقيمة اسنقدية كانت أكبر ،حيث تجاوزت 5595

مليار دينار ،أي تفوق  3.1مرة استثمارات اإتحاد اأوروبي ،رغم اتفاقية اسشراكة اسمبرمة معه ،كما أن قيمة

اسمشاريع اأسيوية ورغم قلة عددها ،تبقى مرتفعة وتفوق ااستثمارات اأوربية رغم اسشراكة ،حيث تعدت 183

مليار دينار ،وهذا يعتبر مؤشر جيد سضعف دور اتفاقية اسشراكة اأوروجزائرية ،في استقطاب ااستثمار اأوربي
اسمباشر إسى اسجزائر.

رغم ضعف ااستثمارات اأجنبية اسمباشرة في اسجزائر ،واسمتأتية من اإتحاد اأوروبي ككل ،إا أنه

يختلف حجمها من بلد أووبي آخر ،واسجدول استاسي يقدم عدد اسمشاريع وقيمها اسناتجة عن ااستثمار اأجنبي
سلفترة :2009-2003
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جدول رقم ( :)18ا توزيع ا جغرافي استثمار اأجنبي ا مباشر حسب ا بلدان ا مصدر
اسبلدان اسمستثمرة
بلجيكا

551

51

521

اسبانيا

1281

19

ايطاسيا

593

221

اسنرويج

5122

2021

اسبرتغال

23

023

فرنسا
أوروبا

هوسندا

151

551

استراسيا

201

21251

كوريا ج

50

5221

اسيابان

51

5211

آسيا و اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــيا

أسمانيا

قيمة ااستثمارات اسنسبة%

اسبلد اسمستثمر

قيمة ااستثمارات اسنسبة%

022
9.3

اسصين
اسهند

اسمملكة اسمتحدة

518

باقي أوروبا

51

022

1399

15

اأردن

2288

31

81

سبنان

اسمغرب

39
21

5211

تونس

25

0291

2128

5121

مجموع أمريكا

اسسعودية

313

2021

اسب ارزيل

اسكويت

5511

11222

5903

5221

سويس ار

مجموع أوروبا
دول MEDA

تركيا

مجموع MEDA
دول اسخليج

باقي اسخليج

مجموع دول اسخليج
ا وحد  :مليون أورو

511
81

آسيا وأستـ ـ ارسـ ــيا

5210

و.م .أ

كن ـ ـ ــدا

199

121

5150

12213

118

21231

5201
021

8291

دول أخرى

اإمارات

52

325

أمريكا اسشماسية

مصر

51

2203

521
222

228

113

19280

أخرى

2018

51219

5

/

3

/

8200

مجموع

1

0202

اإجماسي

51185

%500

Source: ANIMA, IDE dans la région MEDA en 2006, OP-CIT, p.25

ناحظ من اسجدول أن ااستثمارات اأوروبية في اسجزائر ،تشكل نسبة هامة من مجموع ااستثمارات

اأجنبية اسمباشرة بنسبة ( ،)%15تليها في اسمرتبة ااسثانية دول حوض اسبحر اأبيض اسمتوسط  MEDAبنسبة
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 ،%51.1إا أن ااستثمارات اأوروبية ،تستحوذ عليها بشك ـ ـل رئيسي دوستان هما اسب ـانيا ب ـ ( )%19واسنروي ـج
ب ـ (  )%20.1من ااستثمارات اأووربية ،وهو ما يبين مرة أخرى ضعف ااستثمارات اأوروبية وتركزها اسشديد

في دوستين فقط ،وفيما يلي تفصيل اسجدول اسسابق:
 .9ااستثمارات اأوروبية.

مثلت ااستثمارات اأوروبية نسبة تفوق اسنصف ( ،)%15من مجموع ااستثمارات استـ ــي تلقتها اسجزائر

خال اسفترة  ،2009-2003وقد احتلت إسبانيا اسمرتبة اأوسى ضمن اسمجموعة اأوروبية بنس ـ ــبة ،%19
وترك ـ ــزت مجم ــل ااسـ ــتثمارات في قطاعـ ــات اسطاق ـ ــة واسمحروقات ،من طرف اسشركات اإسبانية استاسية:

) ،(Cepsa, Gas Endesa, Repsol, Naturalواأشغال اسعمومية وصناعة اأسمدة من قبل شركات
) ،(Villar Mirوتحلية مياأ اسبحر ،ويبلغ عدد اسشركات اإسبانية اسعاملة في اسجزائر  550شركة ،وقد تم
اإتفاق مع اسحكومة اإسبانية ،على تحويل  10مليون أورو من اسمديونية اسخارجية إسى استثمارات.1

أما ااستثمارات اسنرويجية فتحتل اسمرتبة اسثانية بنسبة تبلغ  ،%2021تليها ااستثمارات اسفرنسية بنسبة

 ،%923باسرغم من أن فرنسا تحتل اسمرتبة اأوسى من حيث عدد اسمشاريع اسمتواجدة في اسجزائر استي تبلغ 28
مشروعا سنة.2001

2

وتتواجد ااستثمارات اأسمانية في قطاع اسمنظفات ،وذسك من خال مشاريع اسش ـ ـراكة است ــي تمت بين
اسشركة اأسمانية) ،(Henkelواسفرع اسقديم سلمؤسسة اسوطنية سلمنظفات ومـ ـواد اسصيانة ) ،(Enadوتشغل اسشركة

حواسي  5300عامل.

وتبقى ااستثمارات اأوروبية محل قلق باسنسبة ساقتصاد اسجزائري ،حسب ما أكدأ مركز اسدراسات

 ،ANIMAحيث انخفضت انخفاضا حادا يقدر ب ـ  %10سنة  ،2009مقارنة بسنة  ،2001سواء في قيمة

استدفقات أو في عدد اسمشاريع ،حيث تم رصد سنة  28 ،2009مشروع استثماري أوروبي بقيمة  801مليون

أورو ،مقابل  10مشروع بقيمة  529مليار أورو فقط سنة .2001

ويمكن تفسير هذا اانخفاض في ااستثمارات اأوروبية في اسجزائر إسى بعض اسشروط اسقانونية فيما

يخص ااستثمارات اأجنبية في اسجزائر ،خاصة فيما يتعلق باأرباح ،حيث يجب على اسمستثمر اأجنبي إعادة
استثمارها محليا خال اسربع سنوات استاسية سسنة بدئه اسعمل في اسجزائر ،من أجل تعويض ما تم اكتسابه من

اامتيازات اسجبائية اسممنوحة ســه في اسجزائر.

وفي نفس اسسياق فإنه خال بداية سنة  ،2008ونتيجة سإرتفاع اسحاد في اسواردات ،حرصت اسحكومة

اسجزائرية ،على أن ا يكون رأس مال شركات اإستيراد مملوكا باسكامل ( )%500سأجانب ،بل يجب عليهم منح
 %30من رأس مال اسشركة إسى مستثمرين محليين ،وتطبق هذأ استعليمة على كل اسشركات اسجديدة ،ابتداءا من
: Anima, IDE dans la région MEDA en 2006, OP-CIT, P 12.
OP-CIT, P. 25.
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 05مارس  ،2008ستمتد وتشمل جميع اسشركات اسقائمة اأخرى ،ابتداءا من  30ديسمبر من نفس اسسنة ،وأكد
بعض اسخبراء على أن اسقطاعات اسمعنية هو قطاع اسسيارات ،مثل شركة رونو استي تستورد من أجل اسبيع فقط،

في حين هناك شركات أخرى تنتج وتستورد مثل شركة  ،Michelinويبقى تطبيق هذأ استعليمة محل جدال.
 .1ااستثمارات من دول .MEDA

تمثل ااستثمارات اسواردة من اسدول استي تطل على اسبحر اأبيض اسمتوسط  ،MEDAسلفترة -2003

 ،2009حسب اسجدول اسسابق نس ـ ــبة  %5121من مجموع ااستثمارات اإجماسية ،استي تلقتها اسجزائر خال
اسفترة ( ،)2009-2003وتأتي مصر في اسمرتبة اأوسى بنسبة قدرها  ،%81حيث تعتبر اسمستثمر اأول خارج
اسمحروقات ،وتتميز ااستثمارات اسمصـ ـرية في أنها غاسبا ما تكون سشركة واحدة (أوراسكوم) ،وقد دخلت هذأ

اسشركة مؤخ ار في قطاع اإسمنت ،وساهمت في خلق أكثر من  2380منصب عمل دائم.1
أما ااستثمارات اسبينية اسمغاربية – تونس واسمغرب -فتبقى متواضعة ،حيث ا تمثل هذأ ااستثمارات
مجتمعة سوى نس ــبة  %023من مجموع مـ ــا تلقت ـ ــه اسجزائر م ــن اس ـ ــتثمارات .2009-2003
 .3ااستثمارات ا خليجية.
أدت أحداث اسحادي عشر من سبتمبر ،2005وموجة إرتفاع أسعار اسبترول اسعاسميـ ــة ،إسى توجه
ااستثمارات اسخليجية إسى بلدان عربية ومن بينها اسجزائر ،حيث مثلت تلك ااستثمارات نسبة تساوي ،%5221

وتمثل ااستثمارات اسكويتية ثلثي تلك ااستثمارات خال اسفترة  ،2009-2003وتتركز معظمها في قطاعات

ااتصاات (شركة اسوطنية اسكويتية) ،وتأتي اسكويت في مقدمة اس ـ ــدول اسعربية اسمستثمرة في اسجزائر عام
 ،2001بسبب استثمارات اسشركة اسكويتية ساتصاات اسوطنية ،واستي استثمرت حـ ـ ـواسي مليار دوار ستعزيز

شبكتها سلهاتف اسنقال ،منها  125مليون مقابل اسرخصة ،واسباقي استثمارات في استجهيزات ،تليها في اسمرتبة
اسثانية اإمارات ب ـ  %3123م ــن إجماسي ااستثمارات اسخليجية سنفس اسفتـ ـرة ،وقد تركزت ااستثمارات اإماراتية
في قطاع اسبنــاء واأشغال اسعمومية واسسياحة؛ وتليها ااستثمارات اسسعودية استي ترك ــز في قطاع اسسياحة

وصناعة اسسمدة اسفاحـ ــية ،واأدوية (مصنع اسكندي).
 .9استثمارات أمري ا ا شما ية.
تمثل ااستثمارات اأمريكية نسبة  ،%5121من مجموع ااستثمارات استي تلقتها اسجزائر خال اسفترة

 ،2009-2003وذسك بمجموع ملي ـ ـ ــارين و18مليون أورو ،وتتركـ ــز استثمارات اسوايات اسمتحدة اأمريكية في
قط ــاع اسطـاقة ،حيث تتواجد اكبر اسشركات اسبتروسية فـ ــي اسصـ ــحراء اسجزائرية ،وتمثل اسشركات اأمريكية نسبة

 ،%31م ــن مجموع اسش ـ ــركات اسبتروسيـ ـ ــة اسدوسيـ ــة ،منها ثاث مشاريع موجهة إسى قطاع اإسمنت واسطاقة
باسنسبة سك ــندا.

Abdelatif BENACHENHOU, Les nouveaux investisseurs, Edition Alpha Désign, Alger, 2006, p 30.
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 .1استثـــــمارات دول آسيا وأست ار ـــيا.
تعتبر ااستثمارات اآسيوية في اسجزائر محدودة نسبيا ،إذ تمثل نسبة  ،%121مـ ــن مجموع ااستثمارات
استي تلقتها اسجزائر خال اسفترة  ،2009-2003وتأتي ااستثمارات اسصينية في مقدمة اسبلدان اآسيوية اأكثر

استثما ار في اسجزائر ،بحصة تقارب  ،%10من مجموع ااستثمارات اآسيوية تليها استراسيا ،ثم اسهند.

وتتركز ااستثمارات اآسيوية عموما في قطاع اسطاقة ،اأشغال اسعمومية ،واسبني ـ ــة استحتي ـ ــة وقطاع

صناعة اسحديد ،حيث تمتلك اسشركة اسهنديـ ــة حواسي  ،%10من أسهم اسشركة اسوطنية سلحدي ـ ـ ــد واسصلب
باسحجـ ــار ،وقد تمكنت اسشركة من رفع مستويات اإنتاج سنة  2001ب ـ ـ  %10مقارنة بعام .12005
 .0ااستثمارات ا عربية ا بينية عام .1001

بلغت تدفقات ااستثمار اسجنبي اسمباشر ،اسوارد من اسدول اسعربية سلج ـ ـ ـزائر عـ ــام  ،2001ما يعادل

 21021مليون دوار أمريكي ،وا تمثل هذأ اسنسبة سوى  ،%0210من إجماسي ااستثمارات اسعربية اسبينية
اسمرخص سها واسباسغة  3121321مليون دوار.2

UNCTAD, Examen de La politique de L’investissent (Algérie), p 10, Extrait du site internet :
unctad.org/fr/docs/iteipc20039_fr.pdf, date : 18/05/2015.
2
المؤسس العربي لضم ن ااستثم ر ،تقرير مناخ ااستثمار في الدول العربي  ،الك ي  ،6002 ،عدد ج ان  ،2447ص .020
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خاصة ا فصل
تتميز استدفقات اسواردة من ااستثمار اأجنبي اسمباشر سلجزائر ،بعدم ااستقرار ،واستباين ،حيث تتأرجح

بين اانخفاض واارتفاع من سنة أخرى ،كما أن حصة اسجزائر متواضعة مقارنة ببعض اسبلدان من حوض
اسبحر اسمتوسط.

ويرجع ذسك إسى عدة أسباب نذكر منها:
 حساسية ااستثمار اأجنبي اسمباشر ،سلتعديات واستغيرات اسحادثة في اقتصاديات هذأ اسبلدان،
بااضافة إسى وجود مناطق جغرافية منافسة سلجزائر وتونس ،وا سيما بلدان أوروبا اسشرقية ،باسنسبة

استثمارات اإتحاد اسوروبي ،وبلدان أمريكا اساتينية واسرائيل ،باسنسبة سوايات اسمتحدة اأمريكية.

 ضعف وتيرة اإصاحات وبطء اسبدء في تنفيذ عمليات اسخوصصة باسنسبة سلجزائر ،هو ما ساهم في
انخفاض حصتها من ااستثمارات اأجنبية اسمباشرة2

 على اسعموم فإن حجم استدفقات ،استي تلقتها كل من اسجزائر وتونس ،تعتبر ضئيلة مقارنة بإمكاناتها،

وماتزخر به من مقومات استقطاب ااستثمار اأجنبي ،وا سيما اسجزائر ،حيث استقطبت اسقطاعات

ااقتصادية خارج قطاع اسمحروقات نسب متواضعة جدا .
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