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 افتتاحية
 

نوفمبر  3في  ارح بيصتي ال في مقولتو Helmut Schmidt  األلماني السياسي يقوؿ
، في رّد حوؿ اإلجراءات الواجب اتخاذىا لمواجية الصدمة النفطية األولى أواخر عاـ 1974

1973: 

 

 

« L’investissement d’aujourd’hui fait la production de demain, la 
production de demain l’emploi d’après demain». 

 

 



 شكر وتقدير
 (من سورة إبراىيم 8اآلية رقم )﴾كملئن شكرتم ألزيدن  ﴿

نا بالصحة  فالشكر األول واألخير هلل العلي العظيم الذي وفقنا إلى إتمام ىذا العمل المتواضع،نحمده كل  الحمد على مد 
                               جل شأنو إالبمشيئتو ملكو ... فما كان لشيء أن يجري فيرغم الظروف الصعبة وماموالعزيمة إلت

 يس(من سورة  93اآلية رقم )﴾إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون إنما أمره﴿
 أتقدم بجزيل الشكر و عظيم االمتنان إلى …" ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس": قال رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم 
اتها السديدة بتوجيه دون أن تبخل علي "على تشريفي بقبولها اإلشراف على ىذه المذكرةفضيلة عكاش" الدكتورة 

 ...وأدامكم ذخرا للجامعة الجزائريةجزاكم اهلل خيرا أستاذتي... ....وصبرىاومالحظاتها الحصيفة ونصائحها القي مة

البروفيسور "عبد  :لجنة المناقشة الموقرة األستاذين عضوي إلى كما أتشر ف بالتوج و بأسمى عبارات الشكر والتقدير
 ألجل الثمين اجزءا من وقتهم امناقشة ىذه المذكرة وصرفهما على قبولهم بشير" والدكتور"محمد سي  القادر كاشير"

 القيمة. اقراءتها وإثرائها بتوجيهاتهم

وفي مقدمتهم الوالدين  اليفوتني التقدم بخالص امتناني إلى كل  األساتذة األفاضل الذين تتلمذت على أيديهم منذ الصباو 
 بالذ كر أيضا كال  من: أخص   ؛الكريمين أطال اهلل في عمرىما

الدكتور تاجر محمد، األستاذة لعرابي كريمة على ثقتها بي ودعمها لي، الدكتورة نبيلة بن يوسف، األستاذة مليكة سايل، 
عمر بغزوز، البروفيسور األستاذة حاكم فضيلة، األستاذة كحلي فلة، األستاذة سالمي سالف، األستاذ زايف عبد اهلل، 

ورئيس القسم األستاذ  األستاذ محمد شريف فتحياألستاذ مهدي فتاك، ، األستاذ سيد احمد كبير، باألستاذ عمر بوكرك
وموظفتي  ووردة لوناس حمداني وكل أساتذة القسم، دون أن أنسى العاملين في المكتبة وأخص بالذكر اآلنستين: راضية

 .مدرسة الدكتوراه

القدير  أسأل اهلل العلي ،هما فعلت لن أفيهما ولو ذرة من فضلهما عليذين ملالكريمين ال اأجدد شكري هلل تعالى ولوالدي
 أن يجعل صالح أعمالنا في ميزان حسناتهما.

 ي كل خير.. جازاكم اهلل عن  لمن ذكرىم القلب ونسيهم القلم..و لكل ىؤالء ..

ياسمين 

 

 



 ىداءاإل        
ت حصادي العلمي بعد مسار أشبو بشوط المحارب إلى منبع من منطلق الوفاء بالعهد والعرفان بالجميل أىدي أولى ثمرا

.من قال فيهما اهلل ما شاء اهلل.. وسأبقى إلى فخري واعتزازي، إلى من اكتنزت نفسي بأخالقهما فعشت بوحي منها
 سورة االسراء(  24تعالى:﴿...واخفض لهما جناح الذل من الرحمة...﴾)اآلية

 أطال اهلل في عمرىما…أمي وأبي
 الحياة...دراستي وفي رحلتي في ىذه  األمان فيي إلى بر  أوصالن

إلى ىدية الرحمن، التي أمر ببر ىا ووضع الجنة تحت أقدامها، نور عيناي، رمز التضحية، التي أحبتني بال مقابل وأغدقت 
معركة المنتصر فيها من   علمتني أن  الحياة علي بفضلها في الشدة والرخاء موف رة لي كل  شروط الراحة التامة طلبا للعلم...

..إليك يا معلمتي في المدرسة االبتدائية وقدوتي في الحميد.كان سالحو تقوى اهلل وذخيرتو العلم والمعرفة والخلق 
 أمي أمي أمي...ىذا نجاحك. مدرسة الحياة...

 ي العزيز حفظو اهلل...أبالحياة...إلى نبراسي في الكريم.إلى قدوتي في االستقامة واإلخالص وإتقان العمل والخلق 
إلى قلوب كانت تفرح لفرحتي وتأسى أللمي...إخوتي الذين ترقبوا بشوق كبير إتمام ىذا العمل: توأمي روحي أختاي طبيبة 
المستقبل القريب  إيمان،وحبيبة قلبي البرعمة ليديا، إلى أروع وأحن  أخ ...محمد رضا ... أسأل اهلل القدير أن يجعلني 

 لكم.خير قدوة 
وعائلتو  نسيم ى ىدية الرحمن بعد صبري، إلى رفيق دنياي وآخرتي، إلى الذي بأخالق أفضل خلق اهلل يعاملني...خطيبيإل

 أسأل اهلل العلي القدير أن يحفظهم ويديم بيننا المودة والرحمة . ...الكريمة
 ..رحمو اهلل الذي رحل وىو يوصي بي ...حسين.إلى روح خالي 

 أمال، أنيسة ، رزيقة ، ليلية ، لطيفة...على دعائهن لي.إلى صديقاتي المخلصات: 
 قوميري.....و  أخص بالذكر الدكتورين : بلقاسم إلى كل  األطباء الذين سهروا على رعايتي،

 إلى كل  ذي ضمير حي في ىذا الزمان، إلى كل طالب علم أخلص نيتو طلبا للعلم وتحد ى ظروفو لينجح.
 نو بأن  اهلل وحده ىو الحسيب والرقيب وإليو تُرفع األعمال...إلى كل عامل أتقن عملو يقينا م

 إلى كل  من سهر الل يالي من أجل فكرة يؤمن بها، إلى كل  متمس ك بحبل اهلل...
 إلى كل  حسود، إلى كل من ظلمني وحاول وضع عراقيل في دربي ...سامحكم اهلل...

 إليكم أىدي ثمرة جهدي

 ياسمين 
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بشػػكؿ ؿ الدولػػة فػػي المجػػاؿ اال تصػػادي سػػادت فكػػرة ضػػرورة تػػدخّ  منػػذ نيايػػة الحػػرب العالميػػة ال انيػػة،
عمػى الدولػة أف  ، فكػافتحقيػؽ معػدالت أكبػر لمتنميػةلسعيا منيا  ،في الدوؿ النامية حدي ة االستقبلؿ خاص

 ا. تستولي عمى األنشطة اإلنتاجية التي ال يقوى القطاع الخاص عمى خوض غمارى
يسػػعى إلعػػادة صػػياغة فػػي تمػػؾ الػػدوؿ، بالمقابػػؿ، شػػيدت العقػػود ال بل ػػة الماضػػية تبمػػور توّجػػو جديػػد 

إلػػى مػػنّظـ لممجػػاؿ ، ذ لممشػػاريا اإلنتاجيػػةمػػف محتكػػر لمنشػػاط اال تصػػادي ومنفّػػ، دور الدولػػة فػػي اال تصػػاد
سػػػت مار فػػػي القطاعػػػات بتنميػػػة القطػػػاع الخػػػاص وفػػػتم المجػػػاؿ أمامػػػو لبل االىتمػػػاـكمػػػا تزايػػػد  ،اال تصػػػادي

 كمكّوف ضروري لتحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لؤللفية الجديدة.  ،المنتجة
بيػػدؼ دعػػـ اسػػتقبلليا الّسياسػػي باالسػػتقبلؿ اال تصػػادي، اختػػارت الجزائػػر عشػػية و فػػي ىػػذا السػػياؽ، 

فػػي ظػػؿ  ، ػػائـ عمػػى احتكػػار الدولػػة لمعظػػـ النشػػاط اال تصػػادي ،اسػػتقبلليا نموذجػػا تنمويػػا اشػػتراكيا طموحػػا
مّمػػا فػرض مركزيػػة شػديدة عمػػى عمميػة اتخػػاذ القػرارات السياسػػية  ،نظػاـ سياسػي  ػػائـ عمػى األحاديػػة الحزبيػة

، في حيف تـ الّنظر إلى القطاع التنموية االستراتيجيةالرئيسية لتنفيذ شّكؿ القطاع العاـ األداة  ؛اال تصاديةو 
 لذلؾ تـ حصػر نشػاطو فػي أنشػطة  انويػة ،ات الوطنيةباعتباره ناىبا لم رو ، الحذرو  الخاص بنوع مف الّريبة

بطريقػة ال تسػمم لػو باكتسػاب  ػوة ا تصػادية تمّكنػو مػف التّػ  ير أو ، ممارسا بذلؾ دورا تكميميا لمقطػاع العػاـ
تيديػد مراكػز القػرار فػػي الدولػة، مّمػا أّدى إلػػى تخػّوؼ المسػت مريف الخػواص الػػوطنييف واألجانػب مػف المنػػاخ 

  صادي السائد ومف حركة التّ ميمات التي شّنتيا الدولة.السياسي واال ت
لػـ  ،ات العموميػة الضػخمة فػي سػنوات السػبعيناتاالست مار قة مف خبلؿ النتائج المتواضعة المحقّ  إفّ 

تكف في مستوى الطموحات المنتظرة، لتشيد بداية ال مانينات تراجعا نسبيا عف الخيارات المتبناة، حيث فتم 
 مقّيػدا تولكف رغـ ذلؾ بقػي مجػاؿ مسػاىم ،القطاع الخاص لممساىمة في المجيود التنمويمجاؿ أكبر أماـ 

  .ومحدودا
بفعػػؿ انييػػار أسػػعار البتػػروؿ فػػي األسػػواؽ ، ى انخفػػاض عائػػدات الجزائػػر مػػف العممػػة الّصػػعبةأدّ و ػػد 

يػة المتبعػة التػي العالمية فػي الّنصػؼ ال ػاني لم مانينػات، إلػى تسػميط الضػوء عمػى اخػتبلالت السياسػة التنمو 
خاصػػة أف اال تصػػاد -عمػؿ النظػػاـ السياسػي الحػػاكـ عمػػى تيطيتيػا فػػي ظػػؿ وفػرة المػػوارد الريعيػػة البتروليػة 

ا فػرض عمػى مّمػ -اال تصػاديةالجزائري خاضا لممنطػؽ السياسػي أك ػر مػف خضػوعو لمقتضػيات العقبلنيػة 
ـ بصدور جممة مف القوانيف والتشريعات وىو ما تدعّ  ،السمطات العمومية إعادة النظر في سياستيا التنموية

 التي أعادت االعتبار لمقطاع الخاص وتر يتو إلى مرتبة الشريؾ اال تصادي.
 

فػػػي ظػػػؿ اشػػػتداد أزمػػػة  ،الشػػػروع فػػػي عمميػػػة التحريػػػر التػػػدريجي لبل تصػػػاد مرحمػػػة التسػػػعينات لتشػػػيد
فػي تمويميػػا عمػى مصػدر وحيػد ىػػو باعتبػار أف السياسػة التنمويػػة فػي الجزائػر تعتمػد  -المديونيػة الخارجيػة 

حيػث كػّرس الخطػاب  ،كاف لزاما عمى الجزائر إعػادة النظػر فػي دور الدولػة فػي اال تصػادف -الريا البترولي
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 لبلسػت مارفػتم المجػاؿ أمػاـ القطػاع الخػاص الػوطني واألجنبػي  فتـ ،الرسمي القطيعة ما اال تصاد الموجو
 .تنافسية اال تصاد الوطنيحتى يساىـ في دفا عجمة التنمّية ويرفا مف 

 القوي التدخؿ عودةؿ اليوـ تراجا مسار الخوصصة و جّ وبعد كؿ ىذه األشواط المقطوعة نس غير أّنو
و تنمف خبلؿ ما تضمّ  ،بفعؿ انتعاش الّريا البترولي في الحياة اال تصادية منذ مطما األلفية ال ال ة، لمدولة

يا أغمفة مالية ضخمة جسدت عودة اإلنفاؽ العمومي سياسة اإلنعاش اال تصادي التي رصدت ل مجابر 
اليياكؿ و  لئلنفاؽ عمى العديد مف القطاعات عمى غرار  طاع السكف بشكؿ ال نظير لو منذ االستقبلؿ،

بيف  اال تصاديةمما يعكس التردد بش ف الخيارات  ،است مارات صناعية إلنشاءالقاعدّية إلى جانب عودتيا 
الذي ينتعش في ظؿ  ،ىذا األخيرالخاص الموجو لبلستيراد االست مارنتج أو الخاص الم االست ماردعـ 

 اإلنتاج الوطني خاصة في ظؿ ضعؼ ،تخصيص م ؿ ىذه األغمفة المالية الضخمة لبلست مار العمومي
 المنتج. غموض سياسة الدولة اتجاه القطاع الخاصبفعؿ تدىور مناخ االست مار واستمرار 

فعؿ تحرير التجارة الخارجية وفتم السوؽ لراىنة المفروضة عمى الجزائر با تحدياتوعميو، فإّف ال
سمطات تضا ال، في ظؿ ىشاشة اال تصاد الوطني وضعؼ تنافسّيتو، الوطنية أماـ المنتجات األجنبية

أماـ ضرورة تبنى سياسة تنموية واضحة المعالـ، تشرؾ القطاع الخاص المنتج في صمب  العمومية
 لمواجية ىذه التحديات. العممية التنموية

  إٔــــَـــٍّــت اىـــذراســـت

فػػػي ظػػػؿ ا فػػػاؽ  ،تنبػػػا أىمّيػػػة ىػػػذه الدراسػػػة مػػػف التحػػػديات التػػػي تواجػػػو ببلدنػػػا فػػػي المرحمػػػة الّراىنػػػة
العالمّيػػة الّراىنػػة الميػػددة باالنخفػػاض المفػػاجن ألسػػعار الػػنفط  اال تصػػاديةالسػػمبية بفعػػؿ األزمػػة  اال تصػػادية

جميػا خطػط التنميػة مرىونػة بحركػات أسػعار  ، حيػث أفّ در الّرئيسػي لئليػرادات فػي الجزائػرالذي يعّد المصػ
واال تصػػػادي الكبيػػػر لمجزائػػر ىػػػو العمػػػؿ عمػػى تر يػػػة القطػػػاع الخػػػاص ي ، ليػػػذا يبقػػػى التحػػدي السياسػػػالػػنفط

 المنتج لضماف تنمية مستدامة بعيدا عف التبعية لمّريا البترولي في تمويؿ العممية التنموية.
تزايػد الحػديث فػي ا ونػة األخيػرة خاصػة فػي  بفعػؿ ،أىمّيػة باليػة اكما يعتبػر موضػوع ىػذه الدراسػة ذ

حػوؿ أىميػة تشػجيا القطػاع الخػاص المنػتج فػي الجزائػر ، النقاشػات السياسػيةو  أوساط الخبػراء اال تصػادييف
 ات المجتما.ؼ مستقبؿ تطّور جميا  طاععميو يتو ّ و  ،أساسيا الماّديو  باعتباره محرؾ التنمية

 ٍبّرراث اختٍار اىَ٘ض٘ع

 ذاتيةيمكف تقسيميا إلى مبّررات موضوعّية، ، موضوع كاف نابعا مف عّدة مبّرراتإّف اختيارنا ليذا ال
 أخرى مكتبية:و 
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 مبّررات موضوعية: - أ
وأىـ العوامؿ المحّددة لمكانتو فػي ظػؿ  إبراز دور القطاع الخاص المنتج كمحرؾ أساسي لعجمة التنمية .1

 .سياسات التنموية الجزائريةال
موضػػوع السػػاعة حيػػث ىػػو  ،المنػػتج لتحقيػػؽ تنميػػة متوازنػػة ومسػػتدامة إّف موضػػوع دعػػـ القطػػاع الخػػاص .2

حّفزنػػا عمػػى خػػوض غمػػار ىػػذا الموضػػوع السػػتخداـ أدوات  وىػػو مػػار صػػفحات العديػػد مػػف الجرائػػد، تصػػدّ 
 عممّية أكاديمية بيدؼ إجراء دراسة تحميمية معمقة حولو.

وموضػػوع مكانػػة  تخصصػػنا،فػػي البحػػث والتػػد يؽ فػػي مواضػػيا محػػددة إل ػػراء معارفنػػا فػػي دائػػرة  رغبتنػػا .3
مػػف أبػػرز  ،فػػي ظػػؿ السياسػػات التنموّيػػة فػػي الجزائػػر -كفاعػػؿ غيػػر حكػػومي-القطػػاع الخػػاص المنػػتج 

 التي تقا بدورىا في صمب تخصص السياسات العامة. اال تصاديةمواضيا السياسة 
 حاوؿ حصرىا في النقاط التالية:التي سنو  مبررات ذاتية: - ب

 لدراسػػػة المواضػػػيا الحدي ػػػة االىتمػػػاـ والميػػػوؿ الشخصػػػي لػػػدينا كػػػاف اختيارنػػػا لمموضػػػوع نابعػػػا مػػػف .1
الخػواص مػف عرا يػؿ  ، وألّف الباحث ابف بيئتو فقد ت  رنا بمعاناة العديد مف المسػت مريفوالديناميكّية

المنتجػػة رغػػـ كونيػػا مشػػاريا طموحػػة ومػػف  بيرو راطيػػة، حالػػت دوف تجسػػيد مشػػاريعيـ االسػػت مارية
 ص مف البطالة.ش نيا أف تخمؽ  يمة مضافة لبل تصاد الوطني وتقمّ 

زالة العرا يؿ البيرو راطية التػي  .2  ناعتنا الّراسخة ب ّف عممية زيادة الطا ة اإلنتاجية لمقطاع الخاص وا 
ب أف يجػد طبلؽ نحو التقدـ يتطمّػىو الطريؽ لتحقيؽ التنمية الحقيقّية المستدامة وأّف االن ،تعترضو

 المجتما طريقا الستخداـ موارده الخاصة استخداما فّعاال.
يذا الموضػوع جػاء أيضػا نتيجػة  ناعتننػا بػ ّف مسػؤولية الجامعػة ىػي تحقيػؽ االنسػجاـ لإّف اختيارنا  .3

ليذا فإّف عمى الباحػث الجػامعي أف يخػوض البحػث فػي  ،ا تصادي-ما محيطيا السوسيووالتناغـ 
مّيػػػة تسػػػاىـ فػػػي تحقيػػػؽ التنميػػػة المجتمعّيػػػةم مػػػف ىنػػػا جػػػاء االىتمػػػاـ بدراسػػػة التحػػػديات ؛ واضػػػيا علمل

الّراىنػػػة التػػػي تواجػػػو المسػػػار التنمػػػوي لمػػػببلد فػػػي ظػػػؿ االنفتػػػاح التجػػػاري وتيمػػػيش القطػػػاع الخػػػاص 
 المنتج.

 

 :ترمي ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية :ػةداؼ الػػػدراسأىػػ

 صػػد كشػػؼ العقبػػات التػػي تقػػؼ أمػػاـ تطػػّور القطػػاع  ،الخػػاص فػػي الجزائػػر االسػػت مارتحميػػؿ منػػاخ  .1
والبحث عف العوامؿ الحقيقّية التي تحوؿ دوف التحرير الفعمػي والشػّفاؼ لممبػادرات  الخاص المنتج 

 في القطاعات المنتجة. االست مارتحفيزىا عمى التوّجو نحو ، و الخاصة
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والوا ػػا ، ايػػا تشػػجيعية لمقطػػاع الخػػاص المنػػتجتضػػّمنو مػػف مز  المقارنػػة بػػيف الخطػػاب الّرسػػمي ومػػا .2
فػػػي  والمصػػػمحية ومػػػدى تػػػ  ير االعتبػػػارات السياسػػػّية، ومػػػدى مسػػػايرتو لمخطػػػاب الّرسػػػمي الميػػػداني

 تحجيـ دور القطاع الخاص المنتج في الجزائر.
تشػجيا  ،عبريػةالو وؼ عمػى عوامػؿ نجػاح بعػض التجػارب الرّائػدة لػدوؿ اسػتطاعت تنويػا  اعػدتيا اإلنتاج .3

 .تمؾ التجارب العمؿ عمى االستفادة مف، و في القطاعات المنتجة عمى االست مارالخاّصة  اتالمبادر 
د بػػػػيف المتػػػػردّ  ،لعػػػػدـ وضػػػػوح التوجيػػػػات التنمويػػػػة لمنظػػػػاـ الحػػػػاكـ الكشػػػػؼ عػػػػف األسػػػػباب الحقيقيػػػػة .4

ؿ الدولػة فػي اال تصػاد خّ ب تقمػيص تػدالتوجيات الّميبرالية التي تفرضيا المرحمة الّراىنػة والتػي تتطمّػ
واإلرث الػػػذي خّمفتػػػو حػػػوالي  ػػػبلث عشػػػرّيات مػػػف اال تصػػػاد الموجػػػو  ،وتحفيػػػز المبػػػادرات الخاصػػػة

 المرتكز أساسا عمى القطاع العاـ والمركزّية الشديدة.
يتم ّػػؿ أساسػػا فػػي إضػػافة لبنػػة  ،أخيػػرا، إّف اليػػدؼ العممػػي المحػػوري الػػذي نتوّخػػاه مػػف ىػػذه الّدراسػػة .5

مػف خػبلؿ الػّربط بػيف  ،بيا فػي السػنوات األخيػرة االىتماـلم ؿ ىذه المواضيا التي بدأ لبناء أساس 
 ما ىو سياسي وا تصادي في آف واحد.

والتػي بإمكانيػا فػتم  ،فيكمف في ربط تخّصص مستقبمي في م ؿ ىذه الّدراسػات ،أّما اليدؼ الّتطّمعي
 بم ؿ ىذه المواضيا . آفاؽ جديدة لتطوير البحث العممي وفتم تخّصصات جديدة تيتـّ 

 مف بيف الدراسات التي تناولت بعض المتييرات الجزئية لمدراسة نذكر: :أدبيات الدراسة
-I:الكػػتػػب 

1-Nordine Grim, Entrepreneurs, pouvoir et société en Algérie. Alger : Edition Casbah, 2012.   

خػػػواص  و  فػػػي العبل ػػػة بػػػيف المقػػػاوليف  عمػػػومييف ،تتم ّػػػؿ اإلشػػػكالية المركزيػػػة التػػػي عالجيػػػا المؤلّػػػؼ
سػـ بػػالك ير مػف اليمػػوض التػػي توّصػؿ إلػى كونيػػا تتّ و والسػمطات العموميػة وكػػذا المجتمػا الجزائػػري عمومػا، 

وبالريبػػة والحػػذر مػػف جانػػب المجتمػػا ، والتيمػػيش مػػف جانػػب السػػمطات العموميػػة اتجػػاه المقػػاوليف الخػػواص
ي الصػػعب الػذي ينشػط فيػو أربػػاب العمػؿ الخػواص فػػي االسػت مار منػاخ ؽ المؤلػػؼ إلػى الاتجػاىيـ. كمػا تطػرّ 

يمّكػنيـ مػف تشػكيؿ طبقػة بورجوازيػة وطنيػة  وّيػة  ػادرة عمػى  ،والذي يحوؿ دوف تبمور وعي طبقػي، الجزائر
 .ببلدالوصوؿ إلى مراكز القرار السياسي في ال

2-Taib Hafsi (s.d), Le Développement Economique de l’Algérie : Expériences et Perspectives, 
Ouvrage collectif. Alger : Edition Casbah, 2011.  

ـّ مػف خبللػو التركيػز عمػى  ضـىو مؤلَّؼ جماعي ي مقاالت العديد مف األساتذة والخبراء والباح يف، ت
 ػػة بػػيف الدولػػة        مػػا التركيػػز عمػػى دراسػػة الحالػػة الجزائريػػة والعبل، ألّي بمػػد اال تصػػاديةمختمػػؼ أبعػػاد التنميػػة 

 والقطاع الخاص في ظؿ ا تصاد الّسوؽ.
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3-Mustapha Mekideche, L’Algérie entre économie de rente et économie émergente. Alger : 
Edition Dahleb, 2000. 

 سػنة إلػى غايػة 1986 سػنة خبلؿ الفترة الممتّدة مػف اال تصادية ّيـ الباحث مف خبللو اإلصبلحات 
ت توّصؿ إلى نتيجة مفادىا أّف ىذه اإلصػبلحات وبفعػؿ غيػاب إرادة سياسػية فعميػة لتجسػيدىا، تّمػو  1999

بػػدؿ إحػػداث  طيعػػة فعمّيػػة  ،االجتمػػاعي الّريعػػيو  عر متيػػا وسػػاىمت فػػي تقويػػة دعػػائـ النمػػوذج اال تصػػادي
لمجابيػة مختمػؼ  ،ترسي دعائـ نموذج ا تصادي جديد يعتمد عمػى معػّدالت نمػو مرتفعػة خػارج المحرو ػات

 الخارجّية.و  التحّديات الداخميةو  الضيوطات
4- Ahmed Dahmani, L’Algérie à l’épreuve : Economie politique des réformes 1980-1997. 
Alger : Edition Casbah, 1999. 

ألّوؿ تسػػػاءؿ الباحػػػث مػػػف خبللػػػو عػػػف األسػػػباب الفعمّيػػػة التػػػي تجعػػػؿ السػػػمطات الرسػػػمية المبػػػادر والمعر ػػػؿ ا
أرجػا تنػا ض و  1997إلػى سػنة  1980سػنة  لمسار اإلصبلحات اال تصادية في الجزائر خبلؿ الفتػرة الممتػدة مػف

إلػػى أسػػباب سياسػػية  ،ليػػاالمقاومػػة  والممارسػػة الػػداعي لئلصػػبلحات التنمويػػة بػػيف الخطػػاب الرسػػمي االسػػتراتيجية
 مات داخؿ النظاـ السياسي الحاكـ في الجزائر.بالدرجة األولى تتمّ ؿ أساسا في الصراعات المصمحية واالنقسا

-IIالدراسات والبحوث الجامعّية 
 مف أبرزىا:غة العربية: بالمّ  - أ

حػػوؿ الحػػوار االجتمػػاعي فػػي الجزائػػر ودور الفػػاعميف االجتمػػاعييف فػػي  دراسػػة كعكػػاش فضػػيمةك-1
سػة أّف فعاليػة الحػوار ، مف أبرز النتػائج التػي توصػمت إلييػا الدرا1ـ2009/2010وضا السياسة التنموية، 

مّمػا ، الذي تعتبػره بيرو راطيػة الدولػة أسػاس سػمطتيا ونفوذىػا، في الجزائر مرتبطة بمتيير الريا االجتماعي
والتنظيمػي  يجعميا ال تسمم بتدّخؿ القوى االجتماعية في أساليب وأوجػو توزيعػو، خاصػة فػي ظػؿ الضػعؼ البنيػوي

 رولي الذي يسمم بإخماد كّؿ معارضة وكّؿ نضاؿ مطمبي.الذي يرجا بدوره لمّريا البت ،ليذه القوى
دراسػػة حالػػة  -حػػوؿ تجربػػة تنميػػة القطػػاع الصػػناعي الخػػاص فػػي الجزائػػردراسػػة كزوزي محّمػػدك -2

ُمصػػػت الدراسػػػة إلػػػى نتيجػػػة مفادىػػػا أّف القطػػػاع الصػػػناعي الخػػػاص فػػػي 2009/20102 -واليػػػة غردايػػػة ، خل
وىو ما أرجعو الباحث إلى التعقيدات اإلدارية التػي  ،مية التنمويةالجزائر بعيد عف الدور المنوط بو في العم

مّمػػػػا يجعمػػػو يرّكػػػز اسػػػػت ماراتو فػػػي القطاعػػػات ذات الربحيػػػػة المنتجػػػة،  تصػػػاحب إنشػػػاء المشػػػػاريا الخاصػػػة
 .ال يعمؿ ضمف استراتيجية وطنية شاممةو  السريعة

                                                      
، أطروحة دكتوراه الحوار االجتماعً فً الجزائر : دور الفاعلٌن االجتماعٌٌن فً وضع السٌاسة التنموٌة فضٌلة عكاش،  -1

 (.9002/9000)جامعة الجزابر: كلٌة العلوم السٌاسٌة واإلعالم، 
، -دراسة حالة والٌة غرداٌة -جربة تنمٌة القطاع الصناعً الخاص و دوره فً التنمٌة االقتصادٌة فً الجزائرتمحمد زوزي،  -2

 (.9002/9000ورقلة: كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، -أطروحة دكتوراه )جامعة قاصدي مرباح
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. تطّرؽ 2006/20071زائر، التنمية في الجو  الموسومة: القطاع الخاصدراسة كمرازقة عيسىك -3
جديدة لمتنمية فػي  استراتيجية محاوال تصور ،مف خبلليا الباحث إلى نش ة وتطّور القطاعيف العاـ والخاص

تمّكػػف مػػف تكامػػؿ مجيػػودات القطػػاعيف و ػػد توّصػػؿ إلػػى أّف ذلػػؾ لػػف يتحقّػػؽ إاّل بوجػػود دولػػة  ويػػة  ،الجزائػػر
 لمست مريف الخواص.  تعمؿ عمى إزالة مختمؼ العرا يؿ التي تعترض ا

 .2ـ2004/2005الخػػاص فػػي التنميػػة المحميػػة،  االسػػت مارحػػوؿ دور : كحػػاكـ فضػػيمةكدراسػػة -4
المحمية بالموازاة ما  اال تصاديةات الخاصة في التنمية االست مار زت الباح ة عمى دراسة تطور مساىمة ركّ 
ات الخاصػػػة االسػػػت مار رت عمػػػى وكيػػػؼ أ ّػػػ ،ر السياسػػػات التنمويػػػة التػػػي تبنتيػػػا الجزائػػػر منػػػذ االسػػػتقبلؿتيّيػػػ

 مختمؼ مناطؽ الوطف.  تيا وعمى توزيعيا الجيرافي عبرومردوديّ 
فػػي الجزائػػر فػػي ظػػؿ المرسػػـو التشػػريعي  االسػػت ماربعنػػواف: "تقيػػيـ  دراسػػة كخمي ػػي عبػػد النػػورك-5

 ز الباحػػػث مػػػف خبلليػػػا عمػػػى إجػػػراء دراسػػػة. رّكػػػ3ـ2002/2003"، 05/10/1993المػػػؤرخ فػػػي  93-12
 الممنوحػػػة تاالمتيػػػازاو  أىػػـ الضػػػمانات ،، ظػػػروؼ صػػػدوره 12-93تحميميػػة لمضػػػموف المرسػػػـو التشػػريعي 

 وكذا حصيمة تطبيقو.في إطاره مست مريف الخواص لم

 مف أىّميا: بالّمغة األجنبية: - ب

الصناعي الخاص الوطني في الجزائر خبلؿ  االست مارحوؿ  سياسات توجيو وتر ية  دراسة كبوتيف محمدك
 ؿ الباحػػث مػػف خبلليػػا إلػػى أفّ توّصػػ .4ـ2000/2001، 2000إلػػى غايػػة سػػنة  1962تػػرة الممتػػدة مػػف الف

نظػػرة  وأفّ  ،ز بالعشػػوائية وغيػػاب االنسػػجاـالخػػاص فػػي المسػػار التنمػػوي فػػي الجزائػػر تمّيػػ االسػػت مارإشػػراؾ 
تجػاه األحػادي ة القطاع الخاص لمقطػاع العمػومي ال زالػت سػائدة، وىػو مػا يتجمػى أساسػا مػف خػبلؿ االتبعيّ 

يات الدولة، واعتبػر الباحػث أف اإلطػار القػانوني ميمػا كػاف ميّمػا التي تفرض توجّ  االست مارلسياسة تر ية 
 .ياالست مار ليذا البد مف التحسيف العممي لممناخ  ،الخاصة اتو يبقى غير كاؼ لتحفيز المبادر  أنّ إالّ 

يػػدىا لمكانػػة القطػػاع الخػػاص المنػػتج عبػػر تحد سػػابقاتيا فػػيأغمػػب تختمػػؼ عػػف  غيػػر أّف ىػػذه الّدراسػػة
يػا تتػزامف واالحتفػاؿ بالػذكرى الخمسػيف خاصػة وأنّ  ،في الجزائػر مسار خمسيف عاما مف السياسات التنموّية

 واستخبلص الدروس والتخطيط الجّدي لممستقبؿ. السترجاع السيادة الوطنّية وبالتالي ىي فرصة لمتقييـ

                                                      
باتنة: كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم -)جامعة الحاج لخضرأطروحة دكتوراه ، القطاع الخاص والتنمٌة فً الجزائرعٌسى مرازقة،  -1

 (.9002/9002التسٌٌر، 
ماجستٌر )جامعة الجزابر: كلٌة العلوم السٌاسٌة  مذكرة، االستثمار الخاص ودوره فً التنمٌة المحلٌة فً الجزائرفضٌلة حاكم،  -2

 (.9002/9002 ،واإلعالم
ماجستٌر  مذكرة ،50/25/2339المإرخ فً  21-39الجزائر فً ظل المرسوم التشرٌعً تقٌٌم االستثمار فً عبد النور خلٌفً،  -3

 (.9009/9002)جامعة الجزابر: كلٌة العلوم السٌاسٌة واإلعالم، 
4- Mohamed Boutine, Les politiques d’orientation et de promotion de l’investissement industriel 
privé national en Algérie, Période : 1962-2000,Mémoire de Magister non publié (Université d’Alger : 
Faculté des sciences économiques, 2000/2001). 
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عػف العبل ػة مػا بػيف تقمبػات أسػعار الػنفط  يػابح ىػو  عف سابقاتياة أك ر ما يمّيز ىذه الدراس فّ أكما 
فػػي األسػػواؽ الدوليػػة أي تطػػور اإليػػرادات الريعيػػة لمدولػػة الجزائريػػة والتحفيػػزات الميدانيػػة الممنوحػػة لممنتجػػيف 
الخواص وبالتالي اعتماد الريػا النفطػي كمحػدد لمكانػة القطػاع الخػاص المنػتج فػي ظػؿ السياسػات التنمويػة 

 وأر اـ تؤكد ىذا الطرح .  الجزائر، عبر دراسة وتحميؿ معطيات في
وطنية وحّتى  - لعديد مف األم مة والنماذج الوا عية الست مارات خاصة منتجةا أيضا  دمت الدراسة

 ،إلعادة البيا عمى حالو موّجية لبلستيراد خاصة عقيمة مقابؿ تحفيز است مارات، تّمت عر متيا -أجنبية
 . الوطنييف واألجانب تصريحات العديد مف المنتجيف الخواصاعتمادا عمى 

تجػػارب تنمويػػة ناجحػػة  الكوريػػة الجنوبيػػة  بدراسػػة  ػػبلث ىػػذه الدراسػػةإضػػافة إلػػى مػػا سػػبؽ، انفػػردت 
المبػادرات الخاصػة، وتػوفير منػاخ اسػت ماري  الماليزية واإلماراتيػة  تظيػر الػدور المحػوري لمدولػة فػي تحريػر

العمميػػػػة اإلنتاجيػػػػة، تحفيػػػػزا لممسػػػػت مريف الخػػػػواص عمػػػػى االسػػػػت مار فػػػػي القطاعػػػػات  بمتطّمبػػػػات يفػػػػي مبلئػػػػـ
 المنتجة.      

 إشناىٍت اىذراست

يقتضػػػي تشػػػجيا القطػػػاع الخػػػاص عمػػػى االسػػػت مار فػػػي القطاعػػػات المنتجػػػة إدخػػػاؿ تيييػػػرات جديػػػة  
سػية واضػحة ال يشػوبيا واألىػـ ىػو وجػود إرادة سيا ،واسعة وعميقة عمى خيارات وأولويات السياسة التنموية

التػردد، تكػػوف داعمػػة ليػػذه العمميػػة وليسػػت ناشػػئة عػف ضػػرورة مؤ تػػة تفرضػػيا الظػػروؼ الداخميػػة والخارجيػػة 
المتييػػرة، فتصػػبم تمػػؾ اإلصػػبلحات مجػػرد عمميػػة سػػطحية، ظرفيػػة ومنػػاورة سياسػػية تضػػمف اسػػتمرار النظػػاـ 

 وطنية.الحاكـ عمى سدة الحكـ، دوف ىدؼ استراتيجي يخدـ التنمية ال
وتحفيػػػػػػػز رأس   إّف الخطاب الرسمي بما يتضّمنو مف تحفيزات وضمانات لتر ية المبادرات الخاصة

الماؿ الخاص عمى التوجو نحو االست مار في القطاعات المنتجة، عمى  در كبير مف األىمية لما يبّ و مف 
غيػػػر أّف التصػػػريحات  قػػػة فػػػي نفػػػوس المسػػػت مريف ومػػػا يضػػػفيو مػػػف شػػػفافية عمػػػى العبل ػػػات االسػػػت مارية، 

السياسػية والنصػػوص القانونيػػة تبقػػى غيػػر كافيػػة لتحفيػز المبػػادرات الخاصػػة عمػػى االسػػت مار فػػي القطاعػػات 
المنتجة عندما يصطدـ تطبيقيا بعرا يؿ ميدانيػة تعيػؽ ترجمتيػا إلػى تػدابير ممموسػة تحّسػف ظػروؼ اإلنتػاج 

ار فػػي القطاعػػات المنتجػػة واالنػػدفاع نحػػو وىػػو مػػا يػػدفا بالمسػػت مريف الخػػواص الػػى العػػزوؼ عػػف االسػػت م
 مجاؿ االستيراد والمضاربة، حيث يكوف الربم أوفر وأسرع.

 السؤاؿ المحوري التالي: تبرز معالـ اإلشكالية مف خبلؿ، انطبل ا مما سبؽ
متح يزات والضمانات الواردة في ل ،الواقع الميداني لممنتجيف الخواص في الجزائر ةواكبممدى  ما

 لرسمي واليادفة لجمب وتوجيو رأس الماؿ الخاص نحو االستثمار في القطاعات المنتجة؟الخطاب ا

 التالية: التساؤالت ال رعّيةىذه اإلشكالية تقودنا إلى طرح 
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 كيؼ أ ّرت الطبيعة الّريعية لمدولة الجزائرية عمى وا ا القطاع الخاص المنتج في الجزائر؟ -1
رغػػـ  ،عر مػػة القطػػاع الخػػاص المنػػتج فػػي الجزائػػر سػػتمرارا مػػاىي األسػػباب الفعميػػة التػػي تقػػؼ وراء -2

 ؟مببلد المسار التنموي ل التحّديات الراىنة التي تواجو
 في الجزائر؟  المنتجيف الخواصمف ىي األطراؼ المستفيدة مف عر مة  -3
ىؿ ساىمت برامج اإلنفاؽ العمومي في ظؿ سياسة اإلنعاش اال تصادي في دعـ القطػاع الخػاص  -4

 المنتج ؟

 ّذراست االستطالػٍت )حذٗد اىذراست(اى

 الحدود العممّية:1-
التنموّيػػػػة الجزائريػػػػة، القطػػػػاع الخػػػػاص  اترّكػػػػزت الّدراسػػػػة عمػػػػى المتيّيػػػػرات الرئيسػػػػية التاليػػػػة: السياسػػػػ

توخيػا لمد ػة وضػبطا  ؛والطبيعة الّريعيػة التوزيعيػة لمدولػة الجزائريػة لبلستيرادالموجو  القطاع الخاص، المنتج
  ر. لمموضوع أك

 الحدود المكانّية: 2-
 ،ية الخاصػػةاالسػػت مار ىػػذه الدراسػػة بمجػػاؿ معػػّيف مػػف مجػػاالت السياسػػة العامػػة ىػػو السياسػػة  تخػػتّص 
مػػػا دراسػػػة بعػػػض ، الػػػوطني الجزائػػػري لتػػػرابعبػػػر كامػػػؿ ا ا بالدراسػػػة والتحميػػػؿتحديػػػدىا مكانّيػػػ عمػػػى أف يػػػتـّ 

 لبلستفادة منيا. ة، ماليزيا واإلمارات العربية المتحدة  كوريا الجنوبي النماذج التنموية الّرائدة لبمداف أخرى
 الحدود الّزمانية:3-

الفتػػػرة  لتشػػػمؿ ،تّتسػػػا دراسػػػة مكانػػػة القطػػػاع الخػػػاص المنػػػتج فػػػي ظػػػؿ السياسػػػات التنمويػػػة الجزائريػػػة
لػـ تحػظ  فػي كونيػاسػبب اختيػار ىػذه الفتػرة يكمػف  .2012سػنة  غايػة إلى 1962الّزمنية الممتدة مف سنة 

تتػػػػزامف والػػػػذكرى الخمسػػػػيف  2012ألّف سػػػػنة  ،والتحميػػػػؿ أيضػػػػا جػػػػديرة بالدراسػػػػة، كمػػػػا أّنيػػػػا اسػػػػة أوالبالدر 
وبالتالي ىي فرصة لتقييـ خمسيف عاما مف االنجازات فػي المجػاؿ اال تصػادي ، السترجاع السيادة الوطنية

 . جزائرّيةمرورا بمختمؼ مراحؿ السياسات التنموية ال ،وتحديدا مكانة القطاع الخاص المنتج

 اىفرضٍاث

 سعيا لئلجابة عمى إشكالية البحث والتساؤالت المطروحة، انطمقنا مف الفرضيات التالية:

 ال رضية المركزية:
الواقػػع الميػػػداني لممنتجػػػيف الخػػػواص فػػػي الجزائػػػر ال يواكػػػب التح يػػػزات والضػػػمانات الػػػواردة فػػػي  إفّ 

نحو االستثمار في القطاعػات المنتجػة،  الخطاب الرسمي واليادفة لجمب وتوجيو رأس الماؿ الخاص
داء القطػػاع العػػاـ آإاّل فػػي الحػػاالت االسػػتعجالية فػػي سػػياؽ االسػػتجابة لمضػػغوطات الداخميػػة )تراجػػع 
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واالحتجاجات الشعبية( والخارجية )ضػغوطات الييئػات الدوليػة وتراجػع أسػعار البتػروؿ فػي األسػواؽ 
يػع االقتصػادي وبنػاء اقتصػاد منػتج، ممػا يقتػؿ لػدى بعيدا عػف أيػة رؤيػة إسػتراتيجية لمتنو  ،الدولية(

و عيـ أكثػر عمػى التوّجػالمستثمريف الخواص إرادة اإلبداع واالسػتثمار فػي القطاعػات المنتجػة ويشػجّ 
 نحو االستثمار في المجاؿ السيؿ والمغري المتمثؿ في االستيراد إلعادة البيع عمى حالو.

 ال رضيات الثانوية:
يػػرتبط تحفيػػز النظػػاـ الحػػاكـ لمقطػػاع الخػػاص  ،التوزيعيػػة لمدولػػة الجزائريػػة فػػي ظػػؿ الطبيعػػة الريعيػػة -1

تحفيػػز وكممػػا انتعشػػت تمػػؾ اإليػػرادات كممػػا تراجػػا النظػػاـ الحػػاكـ عػػف المنػػتج بػػنقص إيراداتػػو الريعيػػة 
 في القطاعات المنتجة. االست مارعمى  لقطاع الخاصا

ترجػا  رغـ التحػّديات الراىنػة التػي تواجػو الػببلد عر مة القطاع الخاص المنتج في الجزائراستمرار إّف   -2
اكتساب المنتجيف الخواص  ػوة ا تصػادية  التخّوؼ مف إلى أسباب سياسية بالدرجة األولى تتمّ ؿ في

مّمػا ييػّدد احتكػار الّنظػاـ الحػاكـ  ،ـالتّ  ير عمػى مراكػز القػرار السياسػي لحمايػة مصػالحي نيـ مفتمكّ 
 .الريا النفطي، المصدر األساسي لنفوذه اف التحّكـ فيلمسمطة السياسية وبالتالي فقد

 أجػؿ مػفضػيط كّمما استشرى الفساد في دولة ريعية توزيعيػة كّممػا ظيػرت أطػراؼ فػي النظػاـ الحػاكـ ت -3
أساسػػػيا إعػػػادة بيػػػا  ،اسػػػتيرادّية اسػػػتيبلكية عقيمػػػة أنشػػػطةفػػػي  الريعيػػػةيػػػرادات اإلالػػػّدفا نحػػػو اسػػػتيبلؿ 

الخاّصة  اتاالست مار عمى عر مة بالمقابؿ وتعمؿ ليا في السوؽ الوطنية المنتوجات المستوردة عمى حا
 .ألّف في ذلؾ ضياعا ألسوا ياالمنتجة 

إّف أولوية النظاـ الريعي في الجزائر مف خبلؿ تبني برامج اإلنفاؽ العمومي في إطار سياسة اإلنعاش  -4
دة الحكـ، عف طريؽ توزيا اال تصادي، ىي الحفاظ عمى السمـ االجتماعي لضماف استمراره عمى س

الريا النفطي عمى  طاعات غير منتجة إرضاء ألطراؼ نافذة أو المتصاص غضب  الشارع، بعيدا 
عف أّية رؤية استراتيجية لمتنويا اال تصادي وبناء ا تصاد منتج، بدليؿ عدـ إرفا يا بإصبلحات 

راد التي تجد في انتعاش الريا وىو ما يخدـ لوبيات االستي ،االست مار طاعية جذرية لتحسيف مناخ 
 النفطي وضعؼ جياز اإلنتاج المحمي، المناخ المبلئـ لمضاعفة  رواتيا.

 اإلطــار اىَـْٖـدً

 المناىج-1

تسػػػتدعي المشػػػكبلت البح يػػػة المنػػػاىج المبلئمػػػة التػػػي تسػػػاعد عمػػػى كشػػػؼ حقائقيػػػا وسػػػبر أغوارىػػػا 
ة والد يقػة التػي يسػمكيا الباحػث فػي منا شػة العمميػة الواضػحفالمنيج ىو عبارة عف مجموعػة مػف الخطػوات 
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، وبالتالي فالمنيج عبارة عف  واعد وخطوات 1أو معالجة ظاىرة اجتماعية أو سياسية أو إعبلمية معينة...
. لمعالجػػة الموضػػوع واإلجابػػة عمػػى إشػػكالية بح نػػا وا  بػػات 2لئلجابػػة عمػػى أسػػئمة البحػػث واختبػػار فرضػػياتو

 نا عمى المناىج التالية:، اعتمدياأو نفيالفرضيات صحة 
  المنيج اإلحصائي:-أ

 االسػتدالؿيعتمد التعبير الّر مي عف الظواىر التي يتناوليا بالبحث ويسػتخدـ البيانػات الّر ميػة ألجػؿ 
؛ يفيػد ىػذا 3ؿ إليػو مػف نتػائجويعمؿ عمى تعميـ ما توّصػ ،بيا عمى وجود العبل ات بيف الظواىر أو انتفائيا

ي فػػػي تفسػػػير الك يػػػر مػػػف أنػػػواع السػػػموؾ السياسػػػي التػػػي يمكػػػف التعبيػػػر فييػػػا كميػػػا الػػػدارس السياسػػػ المػػػنيج
 .4كالسموؾ التصويتي

في دراستنا انطبل ا مف جما العديد مف المعطيات اإلحصائية الصادرة عف عدة فنا ىذا المنيج وظّ 
تتعمػؽ  ؛ة واالجتماعيػةىيئات وطنية ودولية، وبّوبناىا في جداوؿ و رأناىا في سيا اتيا السياسية واال تصادي

ىذه اإلحصائيات أساسا بعدد وحجـ المشاريا االست مارية الخاصة المعتمدة في كؿ مرحمة كمعيار تقييمػي 
لمػػػدى تجسػػػيد الضػػػمانات والتحفيػػػزات المتضػػػمنة فػػػي الخطػػػاب الرسػػػمي، و ػػػد  ارّنػػػا اعتمػػػادا عمػػػى جػػػداوؿ 

دى الوكالػػة الوطنيػػة لػدعـ االسػػت مار ومػػدى إحصػائية بػػيف أىػـ المؤشػػرات المتعمقػػة بتصػريحات االسػػت مار لػ
ممػػا يعكػػس نسػػب تجسػػيد المشػػاريا ومػػدى نجػػاح الخطػػاب الرسػػمي فػػي طم نػػة المسػػت مريف  ،تقػػّدـ انجازىػػا

الخػػواص وا نػػاعيـ بالتوجػػو نحػػو االسػػت مار فػػي القطاعػػات المنتجػػة، كمػػا جمعنػػا معطيػػات إحصػػائية تتعمػػؽ 
المضػػافة وحجػػـ المؤسسػػات مػػف حيػػث ر ػػـ أعماليػػا وعػػدد بمسػػاىمة القطػػاع الخػػاص فػػي التشػػييؿ والقيمػػة 
كمعيػػار تقييمػػي لمػػدى أىميػػة القطػػاع الخػػاص ومسػػاىمتو  ،عماليػػا والقطاعػػات التػػي توّجيػػت السػػت مار فييػػا

 في المجيود التنموي لمببلد.
ولدراسة البيئػة االسػت مارية التػي ينشػط فييػا المنتجػوف الخػواص فػي الجزائػر، اعتمػدنا عمػى جػداوؿ 

نت ترتيػػب الجزائػػر فػػي التقػػارير الوطنيػػة والدوليػػة المتعمقػػة بمنػػاخ االسػػت مار، كمػػا وظفنػػا ىػػذا المػػنيج تضػػمّ 
لبلستدالؿ عمى وجود عبل ة بيف متيّير الّريا النفطي وتطور مكانة القطاع الخاص المنتج في الجزائر مف 

مرحمػػة وبػػالموازاة عػػدد ر االيػػرادات الريعيػػة فػػي كػػؿ ، مػػف خػػبلؿ جمػػا معطيػػات إحصػػائية حػػوؿ تطػػوّ عدمػػو
تورة الػػواردات ار فػػالمؤسسػػات الخاصػػة المنتجػػة المعتمػػدة ومسػػاىمتيا فػػي النشػػاط اال تصػػادي، مقابػػؿ تطػػوّ 

 يت نحو القطاعات المنتجة.لمعرفة ما إذا كانت االيرادات الريعية لمببلد  د وجّ 
 

                                                      
 .02ص. ،9002الجزابر: دٌوان المطبوعات الجامعٌة، . منهجٌة البحث فً العلوم السٌاسٌة واإلعالمعامر مصباح،  -1
بٌروت: المإسسة الجامعٌة للدراسات . اسة المقارنة: النموذج المعرفً، النظرٌة، المنهجابستمولوجٌا السٌنصر محمد عارف،  -2

 .22، ص.9009، 0والنشر والتوزٌع، ط.
 ،0222الجزابر: دار النشر للجامعات،  .المنهجٌة فً التحلٌل السٌاسً: المفاهٌم، المناهج، االقترابات واألدواتمحمد شلبً،  -3

 .29ص.
 .22ص. المرجع نفسه،-4
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 منيج دراسة الحالة-ب
 أومؤسسة  أولمتعمقة ب ية وحدة سواء كانت فردا جما البيانات العممية ا إلى جوىو المنيج الذي يتّ 

مجتمعا محميا أو مجتمعا عاما، ويقوـ عمى أساس التعمؽ في دراسة مرحمة معينة مف  أونظاما اجتماعيا 
تاريخ الوحدة أو دراسة جميا المراحؿ التي مرت بيا وذلؾ  صد الوصوؿ إلى تعميمات عممية متعمقة 

فرغـ  ،؛ وىو ما ينطبؽ عمى الموضوع محؿ الدراسة1لوحدات المشابية ليابالوحدة المدروسة وبييرىا مف ا
تعريجنا عمى دراسة  بلث تجارب تنموية ناجحة في دعـ وتطوير القطاع الخاص المنتج وىي التجربة 
التنموية الكورية الجنوبية، الماليزية واالماراتية، إاّل أّف دراستنا تنحصر في مجاؿ السياسة االست مارية 

خاصة في الجزائر وذلؾ ب خذ مكانة القطاع الخاص المنتج خبلؿ خمسينية استرجاع السيادة الوطنية ال
   كحالة لمدراسة والتحميؿ.0229-9009 
 البيانات جمع أدوات-2

بيػػػدؼ الحصػػػوؿ عمػػػى المػػػادة العمميػػػة، حرصػػػنا عمػػػى البحػػػث فػػػي أبػػػرز المكتبػػػات الجامعيػػػة وغيػػػر  
مػػػػػػػذكرات ورسػػػػػػػائؿ  ،مػػػػػػػف كتػػػػػػػب، مجػػػػػػػبلت، نصػػػػػػػوص  انونيػػػػػػػػػػػػػة الجامعيػػػػػػػة عمػػػػػػػى المراجػػػػػػػا ذات الصػػػػػػػمة

كمػػػػا انتقينػػػػا عػػػػددا معتبػػػػرا مػػػػف المقػػػػاالت اإللكترونيػػػػة ألسػػػػاتذة وبػػػػاح يف  ...وغيرىا مػػػػف المراجػػػػا،جامعيػػػػة
، وعمػى اعتبػار أّف الدراسػة الوطنيػة والدوليػةباإلضافة إلى موا ا العديد مػف الييئػات الّرسػمية  ،متخصصيف

 ا الميػػداني لممنتجػػيف الخػػواص، وبػػالنظر إلػى رفػػض العديػػد مػػنيـ ذكػػر أسػػمائيـ وضػػمانا و يقػة الصػػمة بػػالوا
لمصدا ية أكبر لمبحػث،  منػا بتكػويف ممفػات صػحفية ألبػرز المقػاالت المنشػورة المتضػّمنة حػوارات صػحفية 

 ما أرباب عمؿ خواص ومسؤوليف كبار في الدولة يتعّذر الحصوؿ عمييا بطريقة مباشرة.  
 النػػظري:اإلطػػار 

وىػػػػذا يسػػػػتمـز االعتمػػػػاد أساسػػػػا عمػػػػى  ،ترّكػػػػز ىػػػػذه الدراسػػػػة عمػػػػى البعػػػػديف السياسػػػػي واال تصػػػػادي
 اإل ترابات التالية:

 المؤسسي )المؤسساتي(: االقتراب-1
منيا اليرض مف تكويف المؤسسة، أبنيتيػا  ،ز ىذا اال تراب عمى دراسة المؤسسات مف عّدة زوايايركّ 

عنػػد التطػػرؽ إلػػى اإلطػػار المؤسسػػاتي لمسياسػػة  ىػػذا اال تػػراب توظيػػؼتػػـ  ،راسػػةفػػي ىػػذه الد .واختصاصػػاتيا
 ية في الجزائر.االست مار 

 

 

                                                      
 .22ص. مرجع سابق،شلبً،  -1
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 اقتراب صنع القرار:-2
المسػػؤولية أو مػػف تتػػوافر ليػػـ القػػػدرة و   يػػاـ مػػف ىػػـ فػػػي موا ػػا السػػمطة صػػنا القػػرارعمميػػة  فتتضػػمّ 

 مكػػف تفكيػػؾ ىػػذه العمميػػة إلػػى  بل ػػة أبعػػاد:يُ  ،1باختيػػار أحػػد الحمػػوؿ البديمػػة المطروحػػة لمواجيػػة مشػػكمة مػػا
وىو ما سيتـ إسقاطو عمى ، جية لصنعو والعوامؿ المؤ رة في صنا القرارمراحؿ صنا القرار، المبادئ المو 

التي كاف ليا ت  ير كبير عمى مكانػة  واال تصادية -بالدرجة األولى -كيفية صنا بعض القرارات السياسية 
 .لجزائرالمنتج في ا القطاع الخاص

 اقتراب النخبة:-3
يقصػد بػو النظػر إلػػى عمميػة صػنا القػػرار أو  ،إف اال تػراب مػف الظػاىرة السياسػػية عبػر وسػيط النخبػػة

ر ليػػػا مػػػف ػبمػػػا توفّػػػ ،ذة تسػػػيطر عمػػػى المجتمػػػا والدولػػػةصػػػنا السياسػػػات العامػػػة عمػػػى أنيػػػا نتػػػاج أ مّيػػػة متنفّػػػ
نيػا مػف رسػـ السياسػات وتوجيػو ة التػي تمكّ عناصر القػوّ ز فييا حيث تتركّ  ،ات مادّية وفكرية وتنظيمّيةيإمكان

والكشؼ عف وجود أ ميات متنّفذة  كإطار تحميمي بيدؼ البحثفي ىذه الدراسة توظيؼ النخبة  تـّ  ؛القرارات
تتعػارض مصػالحيا مػا دعػـ القطػاع الخػاص  ،مسيطرة عمى الّريػا البترولػي ،في النظاـ السياسي الجزائري

 المنتج في الجزائر.

 :م اىيميإلطار الا
  عمى عممية  يقوـىو ذلؾ القطاع اإل تصادي الذي  جنبي(:األالقطاع الخاص المنتج )المحمي أو

ؽ سواء ما تعمّ  ،في القطاعات المنتجة في اال تصاد الوطني االست مارتوجيو رؤوس األمواؿ الخاصة نحو 
 منيا بإنتاج السما أو الخدمات. 

 ىو ذلؾ القطاع  جنبي(:األمحمي أو الو الموّجو لالستيراد )لقطاع الخاص غير المنتج أا
في نشاطات طفيمية  االست مارعمى عممية توجيو رؤوس األمواؿ الخاصة نحو  يقوـاإل تصادي الذي 

 أساسيا استيراد مواد استيبلكية إلعادة بيعيا عمى حاليا. 
           :ـّ كػػػّؿ القػػػرارات والبػػػرامج ال السياسػػػة التنمويػػػة تػػػي تعتمػػػدىا الحكومػػػة بيػػػدؼ توسػػػيا القػػػدرة تضػػػ

مقتضػيات ىػذا التوسػيا مػف تيييػر فػي الشػروط الموضػوعية لئلنتػاج الموّسػا وكػذا  بكؿّ  ،اإلنتاجية لممجتما
مػػػػف خػػػػبلؿ زيػػػادة اسػػػػتعداد و ػػػػدرات أكبػػػر عػػػػدد مػػػػف أفػػػراد المجتمػػػػا عمػػػػى  االجتماعيػػػة،تحسػػػيف األوضػػػػاع 

 .2مف  مراتيا واالستفادةالمساىمة في العممية التنموية 

                                                      
 .022ص. مرجع سابق،شلبً،  -1
، 0222الجزابر: دٌوان المطبوعات الجامعٌة، . سٌاسة تخطٌط التنمٌة وإعادة تنظٌم مسارها فً الجزائرمحمد بلقاسم بهلول،  -2

 ، بتصرف.22ص.
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  :إّف الفكرة األساسية المرتبطة بمفيوـ الريا ىي أّنو الّدخؿ الذي ال يقابمو جيد أو تضحية  الريع
 .1وىذا ما ينطبؽ تماما عمى المداخيؿ النفطية لمدولة ،فيو يرتبط بالممكية وليس باإلنتاج

          اويحسيف ميدعرفيا عالـ اال تصاد اإليراني  :الريعية ةالدول(Hussein .MAHDAVI)  في بح و
عمى  0220" الذي نشر عاـ -حالة إيراف-في الدوؿ الريعية  االقتصاديةنمط ومشاكؿ التنمية الموسوـ "

إّف الدوؿ الريعية ىي تمؾ فبالتالي، و  2«ى موارد كبيرة مف الريع الخارجي بشكؿ منتظـدوؿ تتمقّ »يا: أنّ 
جو فييا الموارد التي ت تي في ىـ  أك ر مف النصؼ  لمدخؿ وتتّ ؿ فييا الريا الجزء األالدوؿ التي يم ّ 

 .لمواد األولية، إلى الدولة مباشرةاليالب عف طريؽ تصدير ا

 ىندسة الدراسة 
لدراسػػة الموضػػوع وا  رائػػو وتحميػػؿ اإلشػػكالية المحػػددة فػػي البحػػث وت كيػػد أو نفػػي الفرضػػيات المقترحػػة 

اسػتيّمينا كػؿ  ؛وخاتمػة مقدمػة،  بل ػة فصػوؿ :فالذي يتضػمّ  ،الياعتمدت الدراسة عمى التحميؿ المنيجي الت
 .وفصؿ بتمييد لنختمو بخبلصة تضّمنت أبرز استنتاجات

ماىية القطاع الخػاص ودوره فػي السياسػات التنمويػة، اسػتيّميناه بتعريػؼ القطػاع  ال صؿ األوؿتناوؿ 
لدراسػػة دور القطػػاع الخػػاص فػػي ي خّصصػػنا المبحػػث ال ّػان فػي حػػيفوأنواعػػو، فػػي المبحػػث األّوؿ،  الخػاص

تجػارب تنمويػة ناجحػة فػي ىػذا المجػاؿ ىػي التجربػة الكورّيػة الجنوبّيػة  ةالسياسات التنموية، مػا دراسػة  بل ػ
 الماليزية واإلماراتية. 

في ظّؿ  مكانتو نش ة القطاع الخاص وتطّور مف خبللو إلى ت الدراسةتطّر فقد  ال صؿ الثّانيأّما 
سنة  خبلؿ الفترة الممتّدة مف ،زائرية لمتنمية وتطبيؽ االصبلحات الييكمية في الجزائرالج ستراتيجيةاإل

 االستعمارخّصصنا مبح و األّوؿ لدراسة نش ة القطاع الخاص الجزائري إّباف ، 1999 إلى سنة 1962
الخاص المنتج في الفرنسي، أّما المبحث ال ّاني فقد أجرينا مف خبللو دراسة تحميمية وتقييمّية لوا ا القطاع 

 منذ االستقبلؿ إلى غاية نياية ال مانيناتالجزائرية لمتنمية  واالستراتيجيةالموّجو  اال تصادالجزائر في ظؿ 
مرحمة التسعينات التي في حيف درسنا مف خبلؿ المبحث ال الث مكانة القطاع الخاص المنتج  خبلؿ 

 . جّسدت مرحمة األزمة وبداية تحرير اال تصاد
مف  انطبل ا المنتج، مكانة القطاع الخاص ،عمى بلثال حثاالمبدراستنا ليذه في  زناركّ  و د

 المنتج الخاص والنتائج التي حققيا القطاع الخاص االست مار وانيف الخطاب الرسمي  ـّ حصيمة تطبيؽ 

                                                      
1- Jean-Pierre Delas,Economie contemporaine : Faits, Concepts, Théories. Paris : Ellipses, 2008, 
p.218. 
2-H.MAHDAVI, «The patterns and problems of economic development in Rentier states: the case of 
Iran». In studies in the economic history of the Middle East.: from the Rise of Islam to the Present 
Day, Editor.M.A.Cook. London: Oxford University Press, 1970, p.428. 
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ينات عمى سعار النفط في االسواؽ الدولية خبلؿ عقدي السبعينات وال مانأ، ومدى ت  ير تقمبات في ظميا
 مكانة القطاع الخاص المنتج خبلؿ تمؾ المرحمة.

لتطور مكانة القطاع الخاص المنتج  إلجراء دراسة تحميمية ونقديةه ناصفقد خصّ  ،ال صؿ الثّالثأّما 
، انطبل ا مف 2012 سنة إلى 2000في ظؿ برامج االنعاش اال تصادي خبلؿ الفترة الممتدة مف سنة 

-01ش اال تصادي وحصيمة تطور مكانة القطاع الخاص في ظؿ األمر ر ـ دراسة برامج سياسة االنعا
مف خبلؿ المبحث األوؿ، لنحّمؿ المشاكؿ التي تعترضيـ، مدّعميف ىذا  182-01والقانوف ر ـ  031

التحميؿ بدراسة أم مة ونماذج وا عية لعر مة است مارات خاصة منتجة وطنية وأجنبية وكذا تحميؿ نتائج 
الريا النفطي كمحدد لمكانة  اعتمدنامف خبلؿ المبحث ال اني، و  2011صادي األوؿ لسنة اإلحصاء اال ت

القطاع الخاص المنتج في الجزائر مف خبلؿ المبحث ال الث، حيث درسنا ت  ير تقمبات أسعار النفط في 
لى غاية سنة األسواؽ الدولية عمى مكانة القطاع الخاص المنتج في الجزائر منذ بداية األلفية ال ال ة وا

ـّ درسنا وا ا استمرار غموض سياسة الدولة اتجاه القطاع الخاص المنتج رغـ التحديات الراىنة 2012   ،
التي تواجو المسار التنموي لمببلد، مف خبلؿ دراسة مؤشريف بارزيف ىما: تمويؿ إنشاء المؤسسات 

مرتبطة بتوزيا الريا النفطي لشراء  كقرارات شعبوية ،المصيرة في إطار آليات دعـ المبادرة المقاوالتية
السمـ االجتماعي ورىانات تحرير التجارة الخارجية في ظؿ استمرار غموض سياسة الدولة اتجاه القطاع 

ختمنا الدراسة دوف أدنى تشاور ما المنتجيف الخواص؛ و  اّتخذت الخاص، باعتبارىا  رارات ارتجالية
ُـّ ب برز ما توّصمنا إليو مف ن  تائج.بخاتمة ُتم

                                                      
 .9000غشت 99صادر بتارٌخ ، 22، ٌتعلق بتطوٌر االستثمار. جرٌدة رسمٌة، عدد 9000غشت  90مإرخ فً  14-12 أمر رقم-1
، ٌتضّمن القانون التوجٌهً لترقٌة المإسسات الصغٌرة والمتوسطة. جرٌدة 9000دٌسمبر  09مإرخ فً  29 -12قانون رقم  -2

 .9000دٌسمبر  02، صادر بتارٌخ 22رسمٌة، عدد 
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لـ تعد تسمم بتنظيـ ينطوي عمى  ،العالمّية اال تصاديةإف التطورات السريعة في البيئة السياسية و 
مزيد مف ، السيما بعد أف أّدت ىذه الوضعّية إلى الاال تصادي مطمقة لمقطاع العاـ عمى المجاؿ ىيمنة

 في العديد مف الدوؿ النامية منذ السبعينات.  التسّيب والفساد وانعداـ الكفاءة اإلنتاجية

بيذا، أصبحت الّسمة العاّمة ال تصادّيات الدوؿ الّنامية والمتقّدمة، ىي تراجا دور الدولة كمحّرؾ 
بعد أف كانت ىذه الفكرة  أساسي و ائد لمتّنمية مقابؿ تزايد دور القطاع الخاص في النشاط اال تصادي،

 لسنوات طويمة غير مسموح النقاش فييا في الدوؿ النامية. 

و د  منا بتقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبح يف: األّوؿ تطر نا مف خبللو إلى تعريؼ القطاع الخاص 
اسة أّما المبحث ال اني، فقد تناولنا مف خبللو مفيـو السي ، المطمب األوؿ ،  ـ أشكالو  المطمب ال اني 

تحت عنواف: تفعيؿ دور القطاع الخاص المنتج  المطمب ال اني جاء في حيفالتنموية  المطمب األّوؿ ، 
ركزنا مف خبللو عمى التجربة الكورية الجنوبية  ،ناجحة ،: تجارب تنمويةاال تصاديةفي تحقيؽ التنمية 
 الماليزية واإلماراتية. 

ـّ ب برز ما درسنا  ه مف خبللو. وفي األخير ممّخص لمفصؿ يم
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ه ّٗ  ٍإٍت اىقطاع اىخاص.:اىَبحث األ

،  صد اإلحاطة لنعّرج بعدىا عمى أنواعو  أشكالو  ،استيّمينا ىذا المبحث بتعريؼ القطاع الخاص
 . بمفيـو القطاع الخاص المنتج باعتباره المفيـو المركزي لمدراسة

 .الخاص القطاع تعريؼ: األّوؿ المطمب

إاّل أّف جّميا ذىب إلى المعنى نفسو تقريبا، نذكر منيا ما يمي:  ،لقطاع الخاصتعّددت تعاريؼ ا
ذلؾ الجزء مف االقتصاد غير الخاضع لمسيطرة الحكومية ويدار وفقا العتبارات  »ىو:  القطاع الخاص
 كما يعّرؼ القطاع الخاص عمى أّنو: .1«الرّبحيّة الماليّة

يث تتلق ى األسر الد خل من توفير مدخالت قسم من االقتصاد يهتم بصفقات األسر، ح»
االقتصاد األخرى وتؤثر على مجريات االقتصاد عبر قرارات اإلنفاق  اإلنتاج لقطاعات

)المصروفات االستهالكي ة على الس لع والخدمات( واالد خار ويعتمد القطاع الخاص في تسييره 
والمستهلكة  لكميات المنتجةعلى آليات السوق الحرة والمنافسة في تحديد أسعار السلع وا

 .2«تدخل الدولة في النشاط االقتصادي ومن أجل تحقيق المنافسة الحرة يفض ل ويفترض عدم

القطاع الممموؾ لمخواص وتتوّلى آليات السوؽ  » يمكف تعريؼ القطاع الخاص أيضا عمى أّنو:
 .3« توجييو ويسعى بالتالي إلى تحقيؽ أقصى ربح ممكف

يعتمد و   طاع األعماؿ الذي يممكو األفرادتعاريؼ عمى أّف القطاع الخاص ىو تتّفؽ مجمؿ ىذه ال
بالمقابؿ، ىناؾ العديد مف  .ويسعى إلى تحقيؽ أ صى ربم ممكف في تسييره عمى آليات السوؽ الحرة

 كاّفة ال عالّيات األىمّية غير الحكوميةالباح يف الذيف يتبّنوف المفيوـ الواسا لمقطاع الخاص لكي يشمؿ 
بما فييا جميع الييئات والتشكيالت والّتجمعات والمؤّسسات األىمّية وغير الحكومية سواء كانت مشتغمة 

 عدا الحكومية الّرسمّية.  االجتماعيةبأعماؿ تجارية واقتصادية أو منصرفة إلى سائر الّنشاطات 
يشمؿ القطاع  »مف وجية نظر المحاسبة القومّية يعّرؼ القطاع الخاص عمى الّنحو التّالي: 

: المشروعات الخاّصة، القطاعات 1993الخاص وفقا لنظاـ الحسابات القوميّة لألمـ المتّحدة لسنة 

                                                      
ماجستٌر )جامعة الجزابر: كلٌة  مذكرة، -دراسة حالة الجزائر-عملٌة التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاصمراد محفوظ،  -1

 .02ص. (،9000/9009العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، 
، ورقة مقدمة فً إطار "القطاع الخاص على القدرة التنافسٌة لالقتصاد الجزائري"تؤثٌر  عبد الكرٌم كاكً، عطاء هللا بن طرٌش،-2

الملتقى الوطنً األول حول دور القطاع الخاص فً رفع تنافسٌة االقتصاد الجزابري والتحضٌر لمرحلة ما بعد البترول، جامعة 
 .022، ص.9000نوفمبر  90/90 جٌجل: كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة،

 .22، ص.9002القاهرة: مكتبة المدبولً، .الخصخصة وآثارها على التنمٌة بالدول النامٌة عبده، فاضل الربٌعً، مدمح-3
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العائمية والييئات التي ال تيدؼ لمرّبح وتخدـ العائالت وذلؾ بغض النظر عف ممكيّة المقيميف أو غير 
 . 1«المقيميف لمّشركات الخاصة

    عمى النحو التالي:كإدارة شؤوف الدولة والمجتمعك، ؤّلفيا في مسموى شعراوي جمعة كما تعّرفو 
مجموع المنظمات أو الجمعيات التي يؤّسسيا رجاؿ األعماؿ وتستعمؿ أساليب مختم ة ومتنّوعة  »

 .2«لحماية مصالحيا الخاصة وتتنوّع مؤسسات ىذا القطاع بحسب النشاط الذي تمارسو
بلص جممة مف الخصائص التي يتمّيز بيا القطاع مف خبلؿ التعاريؼ السابقة، يمكننا استخ

الخاص، أبرزىا أّنو يضـّ مجموع المؤسسات التي ينشئيا أفراد أو جماعات بمبادرة فردّية وتكوف ىذه 
اليدؼ مف إنشاء ىذه المؤسسات ىو  ،ومستقّمة ماليا ومينيا عف القطاع العاـ أو الحكومة المؤسسات حّرة

 راد أو جماعات معّينة، بحيث تنشط ىذه المؤسسات في مجاالت متنّوعة.تحقيؽ الربم وخدمة مصالم أف
 اال تصاديغير أّف التعريؼ المعتمد في موضوع بح نا ىو التعريؼ الذي يقتصر عمى المجاؿ 

ذلؾ الجزء مف االقتصاد الذي ال تتدّخؿ فيو الّدولة في يمكف أف نعّرؼ القطاع الخاص باعتباره  حيث
 و يتقّمص تدّخميا إلى أدنى مستوياتو.المجاؿ االقتصادي أ

 .الخػاص القػطاع أشػكاؿ: الثاني المطمب

ـ ، ىذا القطاع يعمؿ في إطار منظّ ـقطاع خاص منظّ يقّسـ القطاع الخاص إلى  طاعيف جزئييف: 
يضـّ منشآت عديدة بما في ذلؾ الوحدات  ـقطاع خاص غير منظّ حيث يمسؾ حسابات نظامّية وىناؾ 

تتمّيز بتوارث الميف في حدود عائمية أو محمّية ضعيفة وغالبا ما تختمط الممكّية باإلدارة؛ ىذا  الحرفّية التي
الوطني و يمكف التمييز بيف القطاع الخاص كما أنّ  .3القطاع ال يمسؾ في تعامبلتو حسابات نظامّية

قيميف في البمد تبعا لكوف المست مر مف المقيميف أو مف غير الم األجنبيوالقطاع الخاص  )المحمي(
 التصنيؼ التالي: عمى المست مر فيو. غير أّف الدراسة اعتمدت أساسا 

 :)يقوـ عمى عممية ىو ذلؾ القطاع اإل تصادي الذي  القطاع الخاص المنتج )المحمي أو أجنبي
سواء ما تعمؽ  ،في القطاعات المنتجة في اال تصاد الوطني االست مارتوجيو رؤوس األمواؿ الخاصة نحو 

 نيا بإنتاج السما أو الخدمات. م
 :)ىو ذلؾ القطاع اإل تصادي  القطاع الخاص غير المنتج أو الموّجو لالستيراد )محمي أو أجنبي
أساسيا استيراد  ،في نشاطات طفيمية االست ماريقوـ عمى عممية توجيو رؤوس األمواؿ الخاصة نحو الذي 

 مواد استيبلكية إلعادة بيعيا عمى حاليا. 
                                                      

، ورقة مقدمة فً إطار المإتمر الدولً حول دور القطاع الخاص فً "بٌئة القطاع الخاص: النظرٌة والواقع"أحمد الكواز،  -1

 :، نقال عن الموقع االلكترون20ً، ص.9002عربً للتخطٌط، التنمٌة: تقٌٌم واستشراف. لبنان: المعهد ال

0309/p31.pdf-2009.api.org/conf-http://www.arab ، : د.02سا:02، 00/09/9009تم االطالع علٌه بتارٌخ 
 .092، ص.9000القاهرة: مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة، . معإدارة شإون الدولة والمجتسلوى شعراوي جمعة،  -2
ماجستٌر غٌر )جامعة الجزابر:  مذكرة، االندماج فً االقتصاد العالمً وانعكاساته على القطاع الخاص فً الجزائرإكرام مٌاسً،  -3

 .20(، ص.9002/9002كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، 

http://www.arab-2009.api.org/conf-0309/p31.pdf
http://www.arab-2009.api.org/conf-0309/p31.pdf
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 اىثاًّ: دٗر اىقطاع اىخاص فً اىسٍاساث اىتٌَْ٘ت.اىَبحث 

ىذا المبحث بتعريؼ السياسة التنموية مرورا بتعريؼ كؿ مف السياسة، السياسة العامة  نستيؿّ 
والتنمية باعتبارىا مفاىيـ و يقة الصمة بمفيـو السياسة التنموية، ىذا مف خبلؿ المطمب األّوؿ، لنفرد 

ما دراسة  بلث  ،اال تصاديةالقطاع الخاص المنتج في تحقيؽ التنمية  دورمتطرؽ إلى المطمب ال اني ل
 تجارب تنموية ناجحة في ىذا المجاؿ.

 .التنموية السياسة م يـو: األّوؿ المطمب
 بؿ التطّرؽ إلى مفيوـ السياسة التنموية، يبدو لنا مف األىمية أف نعّرج عمى مفيوـ كؿ مف السياسة 

ىذا األخير  مفيوـ التنمية  أواله المفكروف اال تصاديوف والسياسيوف خاصة أف  ،والتنمية عمى حدة
واالجتماعيوف اىتماما متزايدا عبر الزمف، وال زالت تبرز حوؿ مضمونو اختبلفات بينيـ بسبب اختبلؼ 

 لتنمية، مرورا باإلشارة إلى مفيوـ السياسة العاّمة التي تعدّ إلى انظر مف خبلليا المعايير والرؤى التي يُ 
 السياسة التنموية أحد فروعيا المتعّمقة بتحقيؽ األىداؼ التنموّية. 

 ٍفًٖ٘ اىسٍاست-1

الذي يعني  « Polis »" في اشتقا يا إلى المصطمم اليوناني  Politiqueسياسةترجا كممة "لغة: 
 البف منظور لساف العربوبالتالي فالسياسة تتعّمؽ بإدارة شؤوف الدولة. وجاء في  ،الدولة أو دولة المدينة

ى رياستيـ و يادتيـ، وساس : تولّ اس سياسةوساس النّ  1«السياسة تعني الرياسة»جزء السابا: في ال
 األمور: دّبرىا و اـ بإصبلحيا؛ فيي القياـ عمى األمر وتدبيره أو القياـ عمى األمر بما يصمحو.

ف حكـ المجتمعات السياسة ىي ف»يمي: كما 0229سنة  Robert روبيرتعّرفيا معجـ اصطالحا: 
السياسة صراع متواصؿ بيف فئة اجتماعية تسعى لبسط  أفّ  فاعتبرجيو ر موريس دوفي أّما .2«اإلنسانية

وبيف فئة أخرى مناىضة ليا، تحرص عمى ، نفوذىا والتحّكـ في مصير المجتما كّمو والتمّتا بخيرات الببلد
 .3لقانوفتوفير األمف والعدالة والمساواة لجميا األفراد بواسطة ا

السياسة ىي التوزيع »كما يمي:  The Political System في مؤلفودي يد إستوف مف جيتو، عّرفيا 
مكانيات محدودة، فالسياسي ىو الذي يوّزع القيـ بطريقة  ، 4«السمطوي لمقيـ أي أّف لكّؿ مجتما مطالب متعّددة وا 

 ة الصراع فيمج  السياسي إلى القوة لمتوزيا التوفيقي.أّما في حال ،عقبلنية ويحّقؽ التوازف بيف الموارد والمطالب
ب ّف جوىر السياسة ىو الصراع حوؿ العبل ة  االعتراؼعموما، معظـ التعاريؼ الحدي ة تّتجو نحو 

 بيف الجماعات في إطار المجتما السياسي.

                                                      
 .200، ص.9000، 2و الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم ابن منظور. بٌروت: دار صادر للطباعة والنشر، ج.، أبلسان العرب -1
ترجمة. سامً الدروبً، جمال األتاسً. دمشق: دار دمشق للطباعة والنشر والتوزٌع، ، مدخل إلى علم السٌاسةمورٌس دوفرجٌه،  -2

 .2، ص.0220
 .2ص. المرجع نفسه، -3

4 - David Easton, A Framework for Political Analysis.New Jersey: Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 
1965, p.50. 
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 ٍفًٖ٘ اىسٍاست اىؼاٍت -3

بيا، بسبب تعّدد وظائؼ األنظمة  إّف مفيوـ السياسة العاّمة مف المفاىيـ التي تصعب اإلحاطة
ليست  السياسية والمتيّيرات المؤ رة في تمؾ الوظائؼ والدور المتنامي لممجتما، مّما يجعؿ السياسة العامة

ميمة النظاـ السياسي فحسب، بؿ ميمة كؿ المجتما بقواه السياسية، كما أّف القطاع الخاص ومتييرات 
 داءا سؽ الدولي ، تؤ ر في عممية رسـ وتنفيذ السياسة العامة ومرا بة البيئة الخارجية لمنظاـ السياسي  الن

  .الحكومي
 توماس دايومف بينيـ  ،يا فعؿ حكوميىناؾ مف الباح يف مف ينظر إلى السياسة العامة عمى أنّ 

 Thomas Dye)  ّفيا في كتابو "الذي يعرUnderstanding Public Policy ّما تختار الحكومة »يا " عمى أن
مف ينطمؽ في تعريفو لمسياسة العامة مف كونيا مخرجات لمنظاـ السياسي  ىناؾو  1«ال ت عمو ف ت عمو أوأ

 مافي كتابي (B.Powell)بنجياـ باوؿ و (G.Almondجابريؿ ألموند )في مقدمتيـ و لممدخبلت،  كاستجابة

" "Comparative politics : A developmental approach ،العامة عمى أّنيا  السياسات افحيث يعّرف   
النظاـ السياسي مف  داءآ محّصمة عممية منتظمة مف ت اعالت المدخالت مع المخرجات لمتعبير عف »

 .2«خالؿ القرارات والسياسات المتخذة
ىارولد السويؿ لسياسات العامة، حيث يعّرفيا إلى ااتجاه آخر عف منظور القوة في النظر يعّبر 

(H.Lassewel )في كتابو  Politics: Who Gets What, When, How مف خبلؿ التساؤالت التالية : " مف
وىذا في إشارة إلى أسموب توزيا الموارد والمكاسب والقيـ لصالم مف  "؟يحصؿ عمى ماذا؟ متى؟ كيؼ

لويس مالوف (Chares Cochran)  تشارلز كوشرافمف جيتيما،  .3يحوز عمى القّوة  F.Malone) (Eloiseوا 
كقرارات سياسّية لتن يذ برامج عامة  Public Policy: Perspectives and Choicesي كتابيما يعّرفانيا ف

 .4بغرض تحقيؽ أىداؼ اجتماعية
عف نتيجة الت اعالت بيف أّما مف حيث العوامؿ المؤ رة في تحديد معالـ السياسة العامة فإّنيا تعّبر 

 كوفنظرا لف ،5ذلؾ ميزاف القوى الّسائد بينيـعدد مف ال اعميف الرسمّييف أو غير الرسمّييف وتعكس ب
                                                      

1-Thomas R. Dye, Undestanding Public Policy. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Chiffs, 
7thedition, 1992. 

، 9000عّمان: دار المسٌرة للنشر والتوزٌع، .ً فً البنٌة والتحلٌلالسٌاسة العامة: منظور كلفهمً خلٌفة الفهداوي،  نقال عن:

 .22ص.
2-Gabriel Almond, G.Bingham Powell, Comparative politics : A Developmental approach, Boston : 
Little Brown and company, 1966. 

 .000، ص.1998سكندرٌة: مإسسة شبا  الجامعة، اإل .النظرٌة السٌاسٌة والسٌاسة المقارنةمحمد نصر مهنا، نقال عن: 
3- Harold D. Lassewel, Politics : who Gets what, when, How.New York :New Meridian Books, INC, 
1958, p.17. 
4-Charles L. Cochran, Eloise F.Malone, Public Policy : perspectives and Choices. USA : Lynne Rienner 
Publishers INC, Coborads ,4th edition, 2009. 

الجزابر: -عنابة .تحلٌل السٌاسات العامة للبٌئة فً الجزائر: مدخل عام إلى علم تحلٌل السٌاسات العامةعبد النور ناجً، نقال عن: 

 .09.، ص9002-9002منشورات جامعة باجً مختار، 
 .02، ص.0222بٌسً. عّمان: دار المسٌرة للنشر والتوزٌع، ، ترجمة. عامر الكصنع السٌاسات العاّمةجٌمس أندرسون، -5
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السياسة العاّمة عممية حيوية فإّنيا تدفا العديد مف األطراؼ لممشاركة في صنعيا، سواء كانت جيات 
رسمية والتي تتمّتا بصبلحيات  انونية تسمم ليا بالمشاركة في صنا السياسة العامة وىذه الجيات متم مة 

ير رسمية مف خبلؿ ممارسة غ، وكذا فواعؿ أخرى ية، التنفيذية والقضائيةت ال بلث التشريعفي السمطا
 ،ضيوطات عمى السمطة وتتمّ ؿ ىذه الجيات أساسا في: مؤسسات المجتما المدني، الرأي العاـ

وليذا األخير  القطاع الخاص  دور ىاـ في  ،ومنظمات القطاع الخاص المنظمات الدولية غير الحكومية
ة صنا القرار وتوجيييا، فتنظيمات أرباب العمؿ م بل يمكف أف تّتسـ بدرجة عالية مف الت  ير عمى عممي

ما  درتيا عمى توفير  نوات  ،مصالم أعضائيا الفعالية الناتجة عف استقبلليا المالي واإلداري وتجانس
 .    تبّني سياسة معّينة تخدـ مصالحياالقرار ل ياتصاؿ تؤّ ر عمى صانع

 َـٍتٍفـٖـً٘ اىتـْـ -3
شّكمت التنمية بعد الحرب العالمية ال انية محور اىتماـ مختمؼ المؤسسات محمية، إ ميمية ودولية 
باعتبارىا المشكمة األساسية التي تواجو البمداف المتخّمفة، غير أّف عدـ ا تصار التنمية عمى تعريؼ واحد 

عتقاد في الدوؿ استمّر اإل ، فقداتمحّدد وشامؿ، إّنما يعود إلى كونو مفيوما متطّورا يواكب المستجدّ 
المتقدمة والمتخمفة عمى حّد سواء، وفي المؤسسات الدولية إلى غاية منتصؼ الستينات أّف التنمية والنمو 

طرحت التنمية في تقارير األمـ المّتحدة خاصة في الخمسينات عمى أّنيا تعني  حيثمفيوميف مترادفيف، 
ي عمى توليد واستدامة الزيادة السّنوية في الناتج القومي اإلجمالي قدرة االقتصاد القوم »بشكؿ أساسي: 
، 1«أكثر وىو ما سيؤدي بالضرورة إلى تحقيؽ الّرفاه االجتماعي أو %7إلى  %5ما بيف  بنسبة تتراوح
قدرة الدولة عمى توسيع إنتاجيا بمعدالت أسرع مف معدؿ النمو السكاني وانخ اض  »إضافة إلى

 .2«طاع تقميدي بينما تزداد مساىمة الصناعة وقطاع الخدماتمساىمة الزراعة كق
عممية يزداد بواسطتيا الدخؿ  »ب ف التنمية ىي ميير وبالدويف في ىذا الصّدد يعتبر كؿ مف 

القومي الحقيقي لمنظاـ االقتصادي خالؿ فترة زمنية طويمة... فإذا كاف معّدؿ التنمية أكبر مف معدؿ 
في أواخر مقاربات جديدة لموضوع التنمية  ظيرلت .3«ال ردي الحقيقي يزداد... زيادة السّكاف فإف الّدخؿ

 ثقافّية -اجتماعية، جوانب االقتصاديةف باإلضافة إلى الجوانب ذات الطبيعة جعمتو يتضمّ  ،الستينات
 تطوير نسؽ لمقيـ والتقاليد يتناسب ما النمّو اال تصادي واإلطار السّياسي وحاجات السكاف وطبيعة 

،  يـ الزعماء وأ رىا عمى نسؽ القيـ العاـ في المجتما وارتباط ذلؾ االست مارالسوؽ وأ ر ذلؾ عمى 

                                                      
، 9002، ترجمة. محمود حسن حسنً، محمود حامد محمود. الرٌاض: دار المرٌخ للنشر، التنمٌة االقتصادٌةمٌشٌل تودارو،   -1

 .029ص.
 .22.، ص9002طباعة والنشر، اإلسكندرٌة: دار الوفاء لدنٌا ال .نظرٌات وسٌاسات التنمٌة االقتصادٌةمحمد صفوت قابل،  -2

3 -  Robert E.Baldwin, Economic Development: theory, history and policy. New York: John Wiley, 
1963. 

. الّدولة والتنمٌة فً إطار العولمة: تحلٌل سوسٌولوجً ألزمة التنمٌة العربٌة ودور الدولة فً تجاوزهامجد الدٌن خمس، نقال عن: 
 .  000، ص.9002مجدالوي للنشر والتوزٌع،  عّمان: دار
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أّدى ىذا الّطرح النظري إلى تطوير عدد مف  .1 كالحاجة إلى اإلنجاز  ن سّيةبالتجديد واإلبداع  وجوانب 
  Indicators of social welfar)مؤشرات الّرفاه االجتماعيك المقاييس الكمّية لمتنمية التي عرفت باسـ "

ـّ الفصؿ  وغيرىا، االجتماعيةتقيس ىذه المؤشرات تمّتا الفرد بالّسما والخدمات والمسكف والّرعاية  حيث ت
خاصة أف النمو المستمر لـ يؤّد في عدد مف البمداف النامية إلى تحقيؽ الّرفاه  التنميةو النموّ بيف مفيومي 
بؿ بالعكس فقد أنتج تدىورا لمستوى  -األمـ المتحدة في عقد التنمية األّوؿكما ا ترحتو ىيئة -االجتماعي

6% التي وصؿ معّدؿ النمّو فييا إلى باكستافمعيشة السكاف  عمى غرار تجربة 
ر غير أّف ذلؾ لـ يييّ (*)

لقومي الزيادة في اإلنتاج ا كما أفّ ، مف وا ا الفقر الجماىيري والمرض واألمّية والبّلمساواة في الفرص 
اإلجمالي  د ال ترجا إلى زيادة حقيقية في اإلنتاج بؿ لبعض الظروؼ العارضة كتقمبات التجارة الدولية، 

ىذا  واألىـّ ىو كيفية استخداـ الدخؿ وتوزيعو العادؿ عمى المستوييف الفردي والمجتمعي وبالتالي فإفّ 
 .   2داء التنمويلمقياس ال يعطي صورة د يقة عف ا ا

عف طريؽ التنمية التي تكوف مبلئمة بشكؿ أفضؿ بما  ،اربة الجديدة لعممية التنميةالمقتبحث 
ص مف التبعية بشتى وبما يكفؿ التخمّ  اال تصاديةوالسياسية و  االجتماعيةيتناسب ما الضرورات البيئية و 

بو،  أو عمى األ ؿ التقميؿ منيا، حيث أّف ىناؾ إجماعا عمى أّف لكؿ بمد ظروفو الخاصة (**)صورىا
وفي مطمؽ األحواؿ،  3نظرية شاممة وكاممة يمكف تطبيقيا عمى كافة الدوؿوبالتالي مف الصعب صياغة 

ألبناء  االجتماعيةو  اال تصاديةلتنمية القدرات  ،ليذا فإّف عمى كّؿ دولة اتّباع ما يناسبيا مف إجراءات
 .اال تصاديةوتحسيف الكفاءة اإلنتاجية في مختمؼ القطاعات  المجتما

اىتماما كبيرا حيث اعتبر البشر الياية واليدؼ النيائي  البعد البشريمنذ عقد التسعينات لقي 
كيدؼ لعممية التنمية  القدرة البشريةمفيومو حوؿ ، 1990عاـ  ()أمارتيا سفطّور  حيثلمتنمية، 

                                                      
 .009ص.، سابقمرجع  ،خمس -1
سنة  %00.29و 0222سنة  %2.22وقد بلغ  %2.0بلغ معّدل النمو االقتصادي  9009إلً  0220خالل الفترة الممتّدة بٌن سنتً  -*

مٌة االجتماعٌة  خالل عقدي الستٌنات ، غٌر أّنه نظرا لعدم توفر معطٌات إحصابٌة حول مإشرات التن0220سنة  %00.22و 0222

النمو المستمر لم ٌإّد فً عدد من البلدان النامٌة  والسبعٌنات فإّننا وظفنا مإشرات حدٌثة انطالقا من سنوات التسعٌنات للداللة على أنّ 
 ومنها باكستان إلى تحقٌق الّرفاه االجتماعً، فعلى سبٌل المثال:

  فً حٌن  %9.22وخالل ذات السنة كان معّدل النمو االقتصادي ٌقّدر بــــــ  %2بــــــ  ٌقّدر 0222كان معّدل البطالة سنة

 . %2.22معّدل النمو االقتصادي بلغ فً حٌن أّن  %2قّدرت نسبة البطالة بــــــ  9002أّنه فً سنة 

  9002سنة  %20لتبلغ  %22قدرت نسبة األمٌة بــــــ  0222فً سنة . 

 لٌبلغ مإشر التنمٌة  %00.99وكان معدل النمو االقتصادي ٌقدر بـــــــ  0220سنة  %0.222شرٌة بـ قّدر مإشر التنمٌة الب

 . %0.20رغم اّن معّدل النمو االقتصادي لم ٌتجاوز  9002سنة   %0.209البشرٌة 

  ًٌّر متوسط سنوات التمدرس بٌن سنت صادي تراجع من والذي قّدر بسنتٌن رغم أّن  معدل النمو االقت 9002و 9002لم ٌتغ

 . 9002سنة  %0.20إلى  9002سنة  2.22%

  سنة  22فً حٌن أّنه بلغ  %2.22رغم أّن النمو االقتصادي قّدر بــــــ  0220سنة عام  22لم ٌتجاوز متوسط العمر المتوقع

 . %0.2رغم أّن النمو االقتصادي لم ٌتجاوز  9002عام 
 .009، ص.9002، 2.القاهرة: دار الشرق، ط.راسة فً مفهوم التنمٌة ومإشراتهاالتنمٌة فً عالم متغٌر: دإبراهٌم العٌسوي،  -2

على الرغم من ذلك هناك العدٌد من األسالٌ  المتبعة من القوى االقتصادٌة الدولٌة المتنفّذة التً تعٌق حرٌة تحّرك الدول فً  -**

 اختٌار ما ترٌده.
 .92، ص.9002بٌروت: دار المنهل اللبنانً، . السٌاسات العامة فً الدول النامٌةحسٌن خلٌل،  -3

 -  0222حابز على جابزة نوبل للعلوم االقتصادٌة عام. 
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اس بالنسبة لثالث عممية توسيع الخيارات أماـ النّ  »يا:البشرية المستدامة والذي عّرؼ التنمية عمى أنّ 
ومف  ّمة أضيفت أبعاد أخرى م ؿ الحرّية  ،1«قدرات أساسية ىي الصحة والمعرفة والعيش الالئؽ

باعتبارىا شرطا ضرورّيا لممارسة ُبعد االستدامة، الذي يتطمب فرصا متكافئة بيف األجياؿ المتعا بة، 
تمؼ األنشطة وأخيرا ُبعد األمف لضماف الذي يستيدؼ مشاركة األفراد في اتخاذ القرارات في مخ والتمكيف

 . 2االختيار بحّرية وأماف
مف خبلؿ ما أسمفنا ذكره، نستنتج أف التنمية وفؽ الفكر التنموي الحديث، ليست عممية ا تصادية 
بحتة، إّنما ىي ظاىرة شاممة تتكامؿ فييا مختمؼ جوانب الحياة مف ا تصادّية واجتماعية وسياسية و قافية 

إعالف ف المتضمّ  1996في أواخر العاـ  الجمعية العامة لألمـ المتحدةه القرار الصادر عف م مما يؤكد
عممية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاممة  »والذي اعتبر أف التنمية  الحؽ في التنمية

 تستيدؼ التحسيف المستمر لرفاىية السكاف بأسرىـ واألفراد جميعيـ عمى أساس مشاركتيـ النشطة
 . 3«والحرّة واليادفة في التنمية وفي التوزيع العادؿ لم وائد الناجمة عنيا

 ٍفـٖـً٘ اىسٍـاست اىتـْـٌَّ٘ـت -4

و يصعب الوصوؿ إلى تحديد مفيوـ د يؽ لمسياسة التنموية نظرا لتعقيد التنمية في حّد ذاتيا، غير أنّ 
 يمكننا الو وؼ عند التعاريؼ التالية: 

الجمع الواعي بيف عدد مف اإلجراءات التي تستيدؼ تحقيؽ  »نمية عمى أّنيا يفيـ مف سياسة الت   
 : باعتبارىاتعّرؼ سياسة التنمية أيضا  ،4«صورة معينة مف التنمية

أن الت غيير تغيير ثقافي موج و نحو تحقيق ىدف معي ن وفق مراحل وخطوات محد دة، ذلك »
رورة أن يكون منتجا اجتماعيا، ألن  شامل ال يشترط فيو بالض  الث قافي الديناميكي ال

لى أساليب حياة كافة أفراد الجماعة وإلى وع الديناميكية ستؤدي إلى التأثير على اتجاىات
وتنميتها، فال يصبح ىدفا واعيا إال  االجتماعيةو  االقتصاديةتغييرىا، أما تعاظم القدرات 

 والفئات قطاعاتها تحرص على تحسين أوضاع البفضل سياسة للتنمية، خاصة وأن  
 فترة ما قبل بدء التغيير الث قافي الديناميكي أو في األقل حظ ا واألسوء حاال، في االجتماعية

 . 5«مراحلو األولى

                                                      
  .92، ص.9002بٌروت: دار المنهل اللبنانً،  .إشكالٌة التنمٌة فً العالم الثالثإبراهٌم مشرو ،  -1
، 9002، طرابلس، 2، عددمجلة الجامعة المغاربٌةس"، مفٌدة خالد الزقوزي، "التنمٌة مراجعة للمفهوم واألبعاد ومنهجٌة القٌا -2

 .002ص.
 .90، ص.9002. بٌروت: منشورات الحلبً الحقوقٌة، إشكالٌات التنمٌة االقتصادٌة المتوازنة: دراسة مقارنةمحمد حسن خٌل،  -3
 .022، ص.9000. عمان: دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، علم اجتماع التنمٌةمحمد محمود الجوهري،  -4
 .022ص.، نفسهمرجع ال -5
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 والسياسة التنموية االقتصاديةالتمييز بيف م يومي السياسة -5
أّنو توجد  والسياسة التنموية اختبلؼ في المضموف، غير اال تصاديةإّف االختبلؼ بيف السياسة 

إذ  ،عبل ة  وّية بينيما مف حيث الوظيفة ويبرز ذلؾ مف خبلؿ الّدور الذي تؤّديو األولى بالنسبة إلى ال ّانية
 اال تصاديةكوسيمة وأداة لتحقيؽ أىداؼ السياسة التنموية، فإذا كانت السياسة  اال تصاديةالسّياسة  تعدّ 

التنمية عممية  ، فإفّ (*)كموضوع ليا اال تصاديةلعممية عبارة عف  رارات تعتمدىا الدولة لمت  ير عمى ا
تتضمف تطوير النظاـ اال تصادي لممجتما سواء كاف ذلؾ عمى صعيد  واه اإلنتاجّية أو عمى صعيد 

يا تنموية إاّل .  إّف اتجاه التّنمية ىو التقّدـ وال يمكف بالتالي نعت سياسة ا تصادية ما ب نّ 1عبل اتو اإلنتاجية
بكؿ مقتضيات ىذا التوسيا مف تييير في الشروط  ،2توسيع القدرة اإلنتاجية لممجتمع ىدفياإذا كاف 

. وبالتالي، فإّف السياسة االجتماعيةالموضوعية والذاتية إلعادة اإلنتاج الموّسا وكذا تحسيف األوضاع 
 ىيكمية. ا تصاديةالتنموية ىي سياسة 

 .ناجحة تنموية تجارب: االقتصادية التّنمية تحقيؽ في جالمنت الخاص القطاع دور ت عيؿ: الثاني المطمب

 لمنتج في الفكر اال تصاديادور التنموي لمقطاع الخاص اللى إمف خبلؿ ىذا المطمب  ؽسنتطرّ  
توجيو القطاع الخاص المنتج نحو دعـ و  في تجارب تنموية ناجحة  بلث، كما سندرس كإطار نظري

التجربة  ،ة، تتم ؿ ىذه التجارب في كؿ مف التجربة الكورية الجنوبيةّ متنمية الوطنيلخدمة  األنشطة المنتجة
 الماليزية والتجربة االماراتية.

 االقتظادٌتْتح فً تحقٍق اىتٍَْت دٗر اىقطاع اىخاص اىَ-2
 (**)آدـ سميثالمدرسة الكبلسيكية وعمى رأسيا كّؿ مف  بالّرجوع إلى الفكر اال تصادي، نجد أفّ 

حيث  التي رّكزت عمى الّدور التنموي لمقطاع الخاص، اال تصاديةمف أبرز المدارس  ،(***)دافيد ريكاردوو
الّدور الرئيسي  وأفّ  ،النشاط اال تصادي يجب أف يتـ عف طريؽ القطاع الخاص إلى أفّ  سميثأشار 

حة الّذاتية لمّدولة يقتصر عمى األمف والّدفاع والعدالة وأّف ممارسة األفراد لمنشاط اال تصادي بدافا المصم
وفي سعييـ وراء ذلؾ، تتحقؽ المصمحة العاّمة بشكؿ أفضؿ كما لو كاف الشخص ينوي عمؿ ذلؾ 

                                                      
تكون الدولة المحّرك الوحٌد والمباشر لالقتصاد الوطنً وتنظمه على أساس قوانٌن  االشتراكٌةمثال فً السٌاسة االقتصادٌة  -*

سوق، أما بالنسبة تباشر الّدولة تؤثٌرها على االقتصاد عن طرٌق قانون ال الرأسمالٌةالتخطٌط، فً حٌن أّنه فً السٌاسة االقتصادٌة 
 فتكون البلدان خاضعة لقوانٌن المستعمر حس  السٌاسة التً ٌتبّناها. االستعمارٌةللسٌاسة االقتصادٌة 

 .29، ص.مرجع سابقبهلول،  -1
 .22، ص.المرجع نفسه -2

**
اذا، من أبرز ( فٌلسوف واقتصادي إنجلٌزي، درس فً غالسكو وأكسفورد التً أصبح فٌها أست0220-0292آدام سمٌث ) -   

  ثروة األمم".مإلفاته "
***

( من أصل هولندي، كان مصرفٌا ناجحا، عمل بالبورصة وكان عضوا بمجلس العموم من أهم 0292-0229دافٌد رٌكاردو ) -   

  .0202الصادر سنة  مبادئ االقتصاد  السٌاسً والضرائب"مإلفاته "
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  .1بالفعؿ
ركيزتيـ األولى وأفضؿ  ،بالنسبة لمفكّري المدرسة الكبلسيكية اال تصاديةتعتبر الحرّية  وبالتالي

ى السوؽ إذا ما تركت لتوجيو اإلنتاج أّف  و ، و 2ىي أّ ميا تدّخبل في شؤوف اال تصادىـ الحكومات في نظر 
 والتّبادؿ والّتوزيا ستقوـ بذلؾ عمى أحسف وجو.

، حيث كانت 1929لـ يمؽ موضوع التنمية اىتماما إلى أف حد ت أزمة الكساد العالمي سنة  ،وعميو
ي البنية ف االست مارىي المخرج مف األزمة، عف طريؽ زيادة الّنفقات العاّمة و ()لكينزالّنظرية العاّمة 

األساسّية الكبرى لزيادة الّطمب، دوف المساس باألساس الجوىري العتماد النظاـ الّرأسمالي عمى القطاع 
ما حصوؿ العديد مف الّدوؿ الّنامية في إفريقيا وآسيا ، و 3الخاص في آداء الّنشاط اال تصادي المباشر

الّسريعة،  االجتماعيةو  اال تصاديةيؽ التّنمية عمى استقبلليا الّسياسي مف الّدوؿ المستعمرة ورغبتيا في تحق
تنموية، تمّ مت في االعتماد عمى القطاع  استراتيجيةتبّنت معظـ الّدوؿ الّنامية في ستّينات القرف العشريف 

حيث شيد عقد السبعينات زيادة كبيرة في عدد شركات ىذا  ،في العممية التنموية -بالّدرجة األولى -العاـ 
 .القطاع
، ولـ ُير دور ليذا اال تصاديةقابؿ، أّدى ذلؾ إلى تحجيـ القطاع الخاص عف مزاولة األنشطة بالم 

السوداف... و مصر ، القطاع في التّنمية في الّدوؿ النامية  األردف، المممكة العربية السعودية، تونس
لضيوطات لسبعينات واوغيرىا ، إاّل بعد تعّ ر خططيا اإلنمائية وزيادة حّدة مشكبلت القطاع العاـ منذ ا

، مّما اضطّر ىذه الّدوؿ إلى تييير 4اتيا بفعؿ أزمة الّديوف خبلؿ عقد ال مانيات تصادياالتي تعّرضت ليا 
ـّ بتقميص دور الدولة  اال تصاديةالسياسات  المتبعة انطبل ا مف تبّني برامج الخوصصة، وىي سياسة تيت

فساح المجاؿ أماـ القطا  واالزدىارع الخاص لمقياـ بالّدور األساسي في اإلنتاج في المجاؿ اال تصادي وا 
اال تصادي، بيدؼ تخفيض األعباء المالية لمدولة التي تسّببيا شركات القطاع العاـ الخاسرة والسعي 

 مف خبلؿ اعتماد أكبر عمى القطاع الخاص في عممية التنمية.  اال تصاديةلتحسيف الكفاءة 
ديد مف الدراسات ارتباط است مار القطاع الخاص المنتج بإدامة التنمية انطبل ا مّما أسمفنا، تؤّكد الع

والنمّو اال تصادي في المجتمعات التي تيين البيئة المناسبة لمقطاع الخاص لممساىمة في الجيود 

                                                      
ماجستٌر )جامعة الجزابر:  مذكرة، -مع اإلشارة إلى حالة الجزائر -البورصةمساهمة القطاع الخاص فً تفعٌل عبد القادر بسبع،  -1

 .22(، ص.9002/9000كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، 
 .02ص.مرجع سابق، محفوظ،  -2
 - ( ابن أحد صغار الفالحٌن من أتباع المدرسة الكالسٌكٌة وهو جون نٌفل كٌنز درس 0222-0222جون ماٌنرد كٌنز ) ًاالقتصاد ف

والذي  00/02/0222جامعة كمبرج على ٌد أستاذه مارشال، ترأس وفد بالده فً المإتمر المالً والنقدي لألمم المتحدة المنعقد فً 

 أسفر عن إنشاء صندوق النقد الدولً والبنك الدولً لإلنشاء والتعمٌر.  
 .22ص. مرجع سابق،بسبع،  -3
. بٌروت: مركز دراسات الوحدة ت االقتصادٌة وسٌاسات الخوصصة فً البلدان العربٌةاإلصالحامصطفى محمد العبد هللا،  -4

 .22، ص.0222العربٌة، 
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في نياية التسعينات، شممت  ف الجدوؿ الموالي نتائج دراسة أعّدىا البنؾ الّدولييتضمّ  ، حيث1التنموية
 الخاص ونمو الّناتج المحّمي اإلجمالي.  االست مارف العبل ة بيف تبيّ  ،دولة ناميةخمسيف 

 
 (.1998-1970) تطّور استثمار القطاع الخاص ومعّدؿ نمّو الناتج المحّمي اإلجمالي :1 رقـ جدوؿ

 

، لباحثمجمة ا"،  -دراسة حالة الجزائر -لخضر موالي، شعيب بونوة، "متطمبات تنمية القطاع الخاص بالّدوؿ النامية  المصدر:
 .148.ص، 2010-2009 ،، الجزائر07عدد

الخاص ومعّدالت نمّو الّناتج المحّمي  االست ماريبدو واضحا مف الجدوؿ وجود عبل ة موجبة بيف حجـ 
تجػاوز  %15الخاص إلػى الّنػاتج المحمّػي اإلجمػالي عاليػة بحػدود  االست ماراإلجمالي، فعندما كانت نسبة 
تراوحػت  %11.9، وعندما انخفضت ىذه الّنسبة إلى حوالي سنوّيا %5جماليمعّدؿ نمّو الّناتج المحّمي اإل

الخػاص إلػى  االسػت مارسنوّيا، ومػا انخفػاض نسػبة  %5و %3معّدالت نمّو الّناتج المحّمي اإلجمالي بيف 
 %3انخفضػػت معػػّدالت نمػػّو الّنػػاتج المحمّػػي اإلجمػػالي إلػػى مػػا دوف  %9.9الّنػػاتج المحمّػػي اإلجمػػالي إلػػى 

ىػذه اإلحصػائيات تػدّؿ  ؛العػاـ كانػت عاليػة نسػبّيا ومسػتقرة االسػت مارنسبة  ا، وذلؾ عمى الّرغـ مف أفّ سنويّ 
 . 2عمى الكفاءة الّنسبّية التي يتمّيز بيا القطاع الخاص مقارنة ما است مار القطاع العاـ

       بروفيسوريعّد القطاع الخاص المنتج شرطا أساسّيا لبلنطبلؽ اإلنمائي الفّعاؿ، حيث يؤكد ال
و كّمما انتقمت الّدولة تدريجّيا مف مجّرد االعتماد عمى الموارد الطبيعية إلى التحّوؿ أنّ  (*)«مايكؿ بورتر »

كخطوة إلى التحّوؿ نحو اال تصاد المعتمد عمى االبتكار، يقّؿ  االست مارنحو اال تصاد المعتمد عمى 
 . 3قابؿ دور القطاع الخاص في  يادة عجمة التنميةالّدور المباشر لمحكومة تدريجّيا ويتعاظـ بالم

يمكف أف نبّيف تطّور دور القطاع الخاص وتيّير دور الحكومة وفقا لمراحؿ تطّور ا تصادّيات 
 الّدوؿ، كما يرسميا بورتر عمى الّنحو الوارد في الشكؿ الموالي : 

                                                      
 .022، ص.مرجع سابقموالي، بونوة،  -1

2-Judith Hamelet, François Vaillancourt, «Secteur privé, secteur public, gouvernements 
nationaux/décentralisés et fiscalité : qui fait quoi et comment payer? », Décembre 2002, sur le site 
électronique :http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan006730.pdf, 
consulté le : 12/11/2012, 18h :00mn. 

عة هارفارد لألعمال بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة. ، بروفٌسور فً مجال استراتٌجٌات المإسسة  بجام0222ماي  92من موالٌد  -*

 كتابا ومبات المقاالت فً مجال التنافسٌة. 02ألّف 
 .20-22، ص ص.9002. القاهرة: المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة، الحكمانٌة قضاٌا وتطبٌقاتزهٌر عبد الكرٌم الكاٌد،  -3

 %9.9 %11.9 %15 الخاص إلى الّناتج المحّمي اإلجمالي االستثمارإجمالي 
 %8.4 %8 %9.5 العاـ إلى الّناتج المحّمي اإلجمالي االستثمارإجمالي 

 %3أقؿ مف  %5و %3بيف  %5أكبر مف  معّدؿ نمّو الّناتج المحّمي اإلجمالي سنوّيا
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 الّتنمية. تطّور دور القطاع الخاص في: 1شكؿ رقـ

 .20.ص، مرجع سابؽ لكايد،ا المصدر:   

محورا أساسيا في  اال تصاديةمف ىذا المنطمؽ، شّكؿ تفعيؿ دور القطاع الخاص المنتج في الحياة 
أبرزىا  والتنموية العالمية والعربية خصوصا، لعؿّ  اال تصاديةمختمؼ المنتديات والمؤتمرات والمقاءات 

الصندوؽ العربي لإلنماء القطاع الخاص المنتج في العممّية التنموّية، إطبلؽ وأدّليا عمى أىمّية 
، لتمويؿ الصناعات ()شـر الشيخال انية في  اال تصاديةفي ختاـ أعماؿ القمة  االقتصادي واالجتماعي

وفي إطار االىتماـ بقضايا  ،مميار دوالر 2الصييرة والمتوسطة لمقطاع الخاص برأسماؿ  دره 
 22إلى  18مف  ،المكسيؾب الذي عقد في مونتري - المؤتمر الدولي لتمويؿ الّتنمّية كاف ،(**)ّيةالحكمان

 د سّجؿ أّوؿ تبادؿ لآلراء بيف الحكومات والمجتما المدني والقطاع الخاص  -2002مارس مف العاـ 
 . 1العالمية اال تصاديةحوؿ القضايا 

 القػطػاع الخػاص المػنػتج تجػارب تػنػمويػة نػاجػحػة فػي تػ عيػؿ دور-2

 التجربة الكورية الجنوبية-أ
أضحت التجربة التنموية الكورية الجنوبية م ار اىتماـ متزايد في السنوات األخيرة، مف جانب 

يحاوؿ معظميا الو وؼ عمى األسباب مف خبلؿ كتابات ك يرة  ،واال تصادييفالخبراء والباح يف السياسييف 
ؿ مف إحدى أفقر الدوؿ ا سيوية  مف حيث الموارد يا نجاح ىذه الدولة في  التحوّ الرئيسية التي يعزى إلي

 السيما بعد الدمار -(***)اليد العاممة المؤىمة  خبلؿ خمسينات القرف العشريفو الطبيعية، رؤوس األمواؿ 

                                                      
 -  9000جانفً  02فً جمهورٌة مصر العربٌة، بتارٌخ. 

**
الفاعلة هذا المفهوم ٌعنى أساسا بتكامل أدوار كل من اإلدارة الحكومٌة، القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنً ومشاركتها  - 

 .لتحقٌق التنمٌة وإدامتها
تم ، .http://www.arabthought.org: نقال عن الموقع االلكترونً "،"القطاع الخاص والتنمٌة: مازال التساإل قابما -1

 د.00:سا02، 02/02/9009االطالع علٌه بتارٌخ : 
***

دوالر، أّما الصادرات  22ولم ٌتعّد نصٌ  الفرد منه   0222ملٌار دوالر سنة  0,2قّدر الناتج الداخلً الخام لكورٌا الجنوبٌة    - 

 اد أولٌة فً مقدمتها الحرٌر الخام.   منها  مو % 22دوالر، ملٌون  92فلم تكن تتجاوز 

 
 

 

 
 

المعتمد عمى اال تصاد 
 الموارد الطبيعية

المعتمد عمى  اال تصاد
 راالست ما
 

المعتمد عمى  اال تصاد
 االبتكار

 دور الحكومة
 

 دور القطاع الخاص

http://www.arabthought.org./
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 -(**) ية والحرب بيف الكوريتيف  الشمالية والجنوب (*)الذي أحد و توالي كؿ مف االستعمار الياباني 
في أ ؿ مف  ، لتنجم1%450سنة بػنسبة  15 إلى  وة صناعية ارتفا اإلنتاج الصناعي فييا في ظرؼ

وترتفا بذلؾ إلى مصاؼ الدوؿ الرأسمالية  2"جكان فاليامعجزة نير أربعة عقود في تحقيؽ ما سّمي بػ "
 . المتقدمة

بالّنمر ييف يصفوف كوريا الجنوبية ىذه القفزة النوعية الكبرى، جعمت العديد مف الباح يف اليرب
ألّف ىذا التطور السريا والّشامؿ البّد أف يكوف برىاف تجربة تنموية رائدة،  رية بالدروس  (***)اآلسيوي

وىو ما جعؿ أك ر مف  -ضمف سياؽ كؿ دولة وظروفيا الخاصة  -لمعديد مف الدوؿ النامية لمحذو حذوىا
لبلستفادة مف  ،(****) Korean Development Instituteلمتنمية )المعيد الكوري  بل يف دولة تمج  إلى 

مف ىنا جاء اختيارنا لمتجربة التنموية الكورية الجنوبية بيدؼ االستفادة مف . 3ىذه التجربة التنموية الرائدة
 معطياتيا. 

اضطمعت الدولة في كوريا الجنوبية بدور محوري وفعاؿ في دعـ القطاع الخاص المنتج خاصة 
، وىو ما يتجّمى مف Developmental state 5كدولة التنميةك )، في إطار ما يعرؼ بػ 4موجو لمتصديرال

زة، بيدؼ توجيو طا ات المشروعات الخاصة إلى أنشطة خبلؿ اتخاذىا لمعديد مف اإلجراءات المحفّ 
 . مف أبرز ىذه اإلجراءات: 6اإلنتاج التصديرية

يعية، أخذت الدولة عمى عاتقيا منذ السبعينات مسؤولية إنشاء في ظؿ محدودية الموارد المالية والطب .2
 ؛البنية التحتية األساسية مف أجؿ دعـ صناعات التصدير في إطار األىداؼ الوطنية التنموية

                                                      
-

*
 .(0222 -0200سنة ) 22دام االستعمار الٌابانً لشبه الجزٌرة الكورٌة   

**
ذلك وتوسع نطاق الحر  بعد  كورٌا الجنوبٌة كورٌا الشمالٌةعندما هاجمت 1950 جوان  25فً  الحر  األهلٌةكانت بداٌة  - 

أطرافا فً الصراع فً إطار الحر  الباردة بٌن المعسكرٌن الشرقً  الصٌنبقٌادة الوالٌات المتحدة، ثم  األمم المتحدةعندما تدخلت 
 .0222جوٌلٌة  92والغربً. انتهى الصراع عندما تم التوصل إلى اتفاق وقف إطالق النار فً 

1--Abdelouahab Rezig, Algérie, Brésil, Corée du sud : Trois expériences de développement. Alger : 
OPU, 2006, p.34. 

،  نقال عن  الموقع 9002جانفً  02، 02920، عددلرٌاض الٌومٌةافهد عامر األحمدي، "معجزة على نهر الهان كانج". 2 -

 د.02سا: 02، 02/02/9002تم االطالع علٌه بتارٌخ:  ،www.alriyadh.com/802888االلكترونً: 
***

سنغافورة، تاٌوان، هونج كونج وكورٌا ظهر مصطلح النمور اآلسٌوٌة لإلشارة إلى النمو االقتصادي الكبٌر الذي حققته كل من  - 
 منذ ستٌنات القرن العشرٌن.   الجنوبٌة 

****
 %000االقتصاد االجتماعً ٌمّول بنسبة ، ٌعنى بقضاٌا 0220هو بٌت من بٌوت الخبرة وحاوٌة للفكر االستراتٌجً، أنشؤ عام  - 

 من قبل الحكومة الكورٌة الجنوبٌة، لكنه فً نفس الوقت ٌعمل ككٌان مستقل قانونٌا ولٌس كؤحد اإلدارات الحكومٌة.
قع ، نقال عن المو9.، ص9000ٌونٌو  2. جدة، "دراسة حالة التجربة الكورٌة الجنوبٌة لالنتقال إلى اقتصاد معرفً"سوه جونجً،  -3

June-KE-to-Korea-content/uploads/2011/09/south-aghar.org/arabic/wp-http:// al-2011-اإللكترونً:
AR.Pdf -Studies-aghar-Al ، د00سا:09، 92/00/9009: علٌه بتارٌختم االطالع. 

4- Gilbert Etienne, Repenser le développement .Paris : Armand Colin, 2009, p.228.  
5- Yves Tiberghien, « Japon, Corée : Analyse politique de deux parcours divergents», In  Après la crise, 
les économies asiatiques face au défis de la mondialisation,sous la direction de . Jean Marie 
Bouissou,Diana Hochraich et autres. Paris : Editions Karthala, 2003 , p .305. 

 92أوراق ووقائع ندوة إدارة سٌاسات التنمٌة سالزبورج إٌل ساكونج، "كورٌا  فً االقتصاد العالمً ملخص واستنتاجات"، فً  -6
 .992، ص.0222واشنطن: معهد التنمٌة االقتصادٌة للبنك الدولً،  .2330ٌونٌو  1 -ماي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1950
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://www.alriyadh.com/802888
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نتيجة لذلؾ تتوفر اليوـ كوريا الجنوبية عمى بنية تحتية جد متطورة، إدارة كف ة وشفافة ونظاـ 
  ضائي مستقؿ.

الصندوؽ الكوري ية لتوجيو الموارد نحو الصناعات التصديرية، عمى غرار خمؽ مؤسسات مال .3
، لت ميف المصّدريف مف الخسائر الناجمة عف 1(Korean Export Insurance Fundلضماف التصدير )

 األخطار السياسية والتجارية وحمايتيـ مف المنافسة األجنبية. 

لخاص المنتج، مف خبلؿ إيبلء أىمية خمؽ كوادر  ادرة عمى النيوض باحتياجات القطاع ا .4
 صوى لمتعميـ وتنمية الكفاءة اإلنتاجية لميد العاممة، عف طريؽ تكويف متخصص في الميداف الصناعي 

الناتجة عف الوفرة في ميزاف كأرباح السالـك لمطمبة خارج ساعات التعميـ العمومي، وتخصيص جانب مف 
ري، وىو األساس التنافسي الذي ينبني عميو اال تصاد في تكويف رأس الماؿ البش لبلست مارالدفاع 
 . 2الكوري

ـّ استحداث حوافز أخرى غير مالية م ؿ  .5 باإلضافة إلى الحوافز المالية الممنوحة لممصدريف، ت
قوا معدالت عالية مف التصدير بمكاف ة رجاؿ األعماؿ الذيف حقّ  كيـو التصديركفي  االجتماعيةاإلشادة 

نضباط عف طريؽ فرض عقوبات ؛ بالمقابؿ، يتـ العمؿ عمى فرض اإل3بطاؿ الوطنييفباألبوف الذيف يمقّ و 
 الضعيؼ. داءا عمى أصحاب 

الوكالة الكورية عمى سد  يرة المعمومات التجارية حوؿ األسواؽ الخارجية عف طريؽ العمؿ  .6
، في إطار 0229سنة  (*)(Park Chung-Heىي )-بارؾ تشونجالتي أّسسيا الرئيس ، 4لتشجيع الصادرات

ـّ تبنييا منذ وصولو إلى Export-led industrialisationسياسة التصنيع مف أجؿ التصدير )   التي ت
 المعمومات البلزمةوجميا تقديـ الخدمات اإلدارية  تتمّ ؿ أبرز مياـ ىذه الوكالة، في . 0220السمطة سنة 

إعداد  ىيا في البمداف األجنبية، كما تتولّ ، كي تتمّكف مف إنشاء شبكات توز لممؤسسات الصناعية المصّدرة

                                                      
1- Kim Ji Hong, ‘’Expérience coréenne et implications politiques pour les économies d’Afrique du 
Nord’’, In  Etude comparative sur les politiques d’exportation de l’Egypte, du Maroc, de la Tunisie et 
de la Corée du sud.Abidjan- Côte D’ivoire :Banque Africaine de développement, p.231,sur le site 
électronique :http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Projet-and-Operations/ 
Etudes comparative sur les politiques d’exportation de l’Egypte, du Maroc, de la Tunisie et de la 
Corée du sud.PdF, consulté le : 21/06/2012, 19h00mn. 

.920ص.مرجع سابق، ساكونج،  - 2 
3- Taieb Hafsi, ‘’le développement économique Algérien : quelques idées et propositions’’, In  Le 
développement économique de l’Algérie : Expériences et perspective, sous la direction de . Taieb 
Hafsi.  Alger : Edition Casbah, 2011, p.25.  
4- Mario Lanzotti, La Corée du sud : une sortie du sous –développement. Paris : Collection Tiers 
Monde, 1992, p.155. 

نٌة فً ، عمل بالتدرٌس لمدة أربع سنوات ثم التحق باألكادٌمٌة العسكرٌة الٌابا0202سبتمبر  20فً  هً –بارك تشونجولد  -*

حققت البالد خالل فترة حكمه قفزات هابلة فً  . قاد انقالبا عسكرٌا فً كورٌا الجنوبٌة 0220ماي  00، وفً 0220منشوكو عام 

 طرق القٌادة، الطرٌق إلى أمتنا، الدولة والثورة وأنا.التنمٌة االقتصادٌة. من أبرز مإلفاته: 

http://www.afdb.org/file
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، وباعتبارىا أيضا ىيئة لتعزيز بيدؼ توسيا أسواؽ المنتجات الكورية بالخارج البحوث التسويقية
كما  ادت  .ةات األجنبية إلى كوريا الجنوبياالست مار ات الوطنية، تعمؿ الوكالة عمى جذب االست مار 

مرات دورية لممصدريف الكورييف، بيرض مساعدتيـ عمى مواجية الحكومات المتعا بة مبادرة تنظيـ مؤت
 العقبات التي تعترض تسويؽ منتجاتيـ في األسواؽ الخارجية.

مف خبلؿ منم مزايا ضريبية عديدة تساىـ في تقميؿ تكاليؼ اإلنتاج  إنشاء أ طاب صناعية .7
ـ، اإلعفاء مف ضريبة الشركات  إعفاء السما المستوردة ألغراض اإلنتاج مف الرسو  1لمصناعات التصديرية

ا ممّ  الصادرات سنوات في حاؿ إدخاؿ تكنولوجيا جديدة....  بيدؼ رفا تنافسية 2ولمدة  %000بنسبة 
 .2ؿ  ّوة دفا لمصادرات الصناعية ولبنة أساسية لمتنمية المستقبميةشكّ 

مف  ،ارداتعبل ة التعاوف الو يؽ والشراكة بيف الحكومة ورجاؿ األعماؿ مف أجؿ تخفيض الو  .7
، ففي سنوات الستينات كاف الرئيس 3خبلؿ حوار دوري ما أرباب العمؿ لمواجية أي عقبات لمتصدير

 Monthly Export promotion  اجتماعات تقنية شيرية إلزامية لترقية التصديريعقد  بارؾ تشونغ
conference)4 .  

لمحصوؿ  اال تصادية استراتيجيتيالخواص إّف عمى الحكومة في كوريا الجنوبية أف توّضم ألرباب العمؿ ا
التي أّسسيا  لمجالس المشاركة الشعبيةعمى مساندتيـ وعمى التجاوب الشعبي، مف خبلؿ عقد اجتماعات 

بما فييا أحزاب  -معيد التنمية الكوري الجنوبي بحضور ممّ ميف عف أرباب العمؿ، األحزاب السياسية 
 .5والعمماء المتخّصصوف -المعارضة

 العبل ة القوية بيف القطاع الخاص والحكومة تظير بوضوح مف خبلؿ الشكؿ الموالي:  ىذه 
 
 
 
 
 

                                                      
1- H.Lee Chung, La transformation économique de la Corée du sud : Leçons pour les économies en 
transition. Paris : OCDE, 1995, p. 29. 
2- Ji Hong, op-cit, p.221. 
3-Eric Bidet,”Corée du Sud: Leçon et impact de la crise“ , In Après la crise , les économies asiatiques 
face au défis de la mondialisation, sous la direction de . Jean Marie Bouissou, Diana Hochraich et 
autres. Paris : édition Karthala, 2003, p.330. 
4- Jacques Brasseul, Les nouveaux pays industrialisés. Paris : Armand Colin, 1993 , p.100.  

 جامعة بغداد: كلٌة العلوم السٌاسٌة، ،38عدد ،دراسات دولٌةتنمٌة"، سعٌد رشٌد عبد النبً، "التجربة الكورٌة الجنوبٌة فً ال -5

 . 22.، ص9002
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 نمو قوي مرتكز عمى المقاولة ودعـ الحكومة. :2 شكؿ رقـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Source : Ji Hong, op-cit, p.231. 
   

مات الكورية اىتماميا عمى وعيا منيا ب ىمية القطاع الخاص المنتج وضرورة توسيا دوره، رّكزت الحكو  
في األنشطة المنتجة؛ ففي  االست مارتوفير مناخ است ماري محفز، تشجيعا لممبادرات الخاصة عمى 

احتمت كوريا الجنوبية المرتبة ال امنة  2013التقرير السنوي لمبنؾ العالمي حوؿ مناخ األعماؿ لسنة 
 دولة. 185  عالميا مف مجموع 08 
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 لمصادرات(
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 ضريبية
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 التسويؽ

الوزارات االقتصادية   
 )التجارة، المالية، الصناعة ...(

 

 مكتب الرئيس
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 االقتصاديةمنظمة التعاوف والتنمية  آجاؿ إنشاء مؤسسة في كوريا الجنوبية مقارنة بدوؿ :2رقـ جدوؿ
 (.2013)سنة 

 (OCDE) االقتصاديةدوؿ منظمة التعاوف والتنمية  كوريا الجنوبية المؤشر
 5 5 (عدداإلجراءات )

 12 7 اآلجاؿ )األياـ(
 13.3 0.0 ؿ ال رد(مف دخ%رأس الماؿ األدنى المسبؽ )

Source: Groupe de la Banque Mondiale, Rapport Doing Business 2013, sur le site électronique : 
http://français.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/Korea, consulté le : 05/02/2013,18h:00mn. 

ؽ عمى با ي دوؿ منظمة التعاوف مف خبلؿ معطيات الجدوؿ، نبلحظ أّف كوريا الجنوبية تتفوّ 
يوما  23ر بػ وؿ يقدّ ؿ في ىذه الدّ فإذا كاف المعدّ  ،فيما يتعمؽ بآجاؿ إنشاء مؤسسة اال تصاديةوالتنمية 

في حيف أف نسبتو مف  ا ال يشترط تسبيؽ رأس ماؿ أدنى،أياـ في كوريا الجنوبية، كم 8نجده ال يتجاوز 
   كمعّدؿ عاـ. %13.3ر بػ وؿ المنظمة تقدّ دخؿ الفرد في با ي د

نتيجة لذلؾ، تنامى دور القطاع الخاص المنتج، وىو ما يظير جميا مف خبلؿ مجموعات 
مطما ستينات القرف ، التي عممت الحكومة منذ (*)Chaebolsالشائيبوؿ المؤسسات الصناعية المسماة 

العشريف عمى تكوينيا كقاعدة لمتصنيا السريا، مقدمة ليا العديد مف التسييبلت مقابؿ اتّباعيا 
ّف إنتاج أكبر أ ، بدليؿ1الرئيسية لبل تصاد الكوري القاطرة لئلستراتيجية التنموية الوطنية، مما جعميا

وبفضميا  19972لناتج الداخمي الخاـ سنة مف ا %75يعادؿ )سامسونغ، غولدستار، دايو...( الشائيبوؿ 
تحتّؿ كوريا المرتبة األولى عالميا في صناعة السفف والمرتبة ال ال ة في إنتاج الحديد والسادسة في صناعة 

 الكوري يظير بوضوح مف خبلؿ الشكؿ الموالي. اال تصادىذا التحّوؿ في ، 3السيارات في العالـ

 

 

                                                      
فكلمة  ،هً عبارة عن مجموعات اقتصادٌة تجمع عدة شركات خاصة ٌدٌرها مساهمون ٌنتمون لنفس العابلة المإسسة لهـــا -*

Chael  تعنً عابلة وكلمةBol  االقتصاد الكوري وتمول أساسا عن طرٌق وهً مسٌطرة على  ملكٌة العائلةتعنً ملكٌة أي

بخدمة األهداف القومٌة للدولة، وتقدم خدمات اجتماعٌة من خالل توفٌر فرص العمل وتوفٌر الضمان  Chaebolتقوم الـ القروض. 

لعامل فً مجموعة االجتماعً للعمال )تكالٌف تعلٌم أبناء عمالها، اإلسكان، الرعاٌة الصحٌة والتقاعد(. فعلى سبٌل المثال، نجد أن ا
" ٌحظى بامتالك سٌارة "هٌونداي"، وٌتمتع بالسكن الذي توفره له، كما ٌحصل على احتٌاجاته االستهالكٌة Hyundaiهٌونداي "

بالتقسٌط والدعم من المجموعة، وتدٌر مجموعة "هٌونداي" العدٌد من المستشفٌات والمدارس والمطاعم التابعة لها، وٌستفٌد من 
 لون فٌها بشكل خاص.خدماتها العام

1- Charles P.Oman, Douglas H.Brooks et autres, Investir en Asie .Paris : OCDE, 1997, p.128. 
2- Tiberghien, op-cit ,p.304. 

 . 22.ص مرجع سابق،عبد النبً،  -3

http://français.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/Korea
http://français.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/Korea
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 ورياالتحّوؿ في اقتصاد ك :2شكؿ رقـ

 

 

 

 

 

 

 

     

 .2.ص، مرجع سابؽجونجي،  المصدر:   

، 1962سنة  االقتصاديمجمس التخطيط ىي -أّسس الرئيس بارؾ تشونج إلحداث نقمة نوعية كبرى،
خطط خماسية لمتنمية  07ليتوّلى صياغة السياسات التنموية واإلشراؼ عمى تنفيذىا؛ حّدد المجمس 

مف  االنطبلؽ تـّ ، إلى مصاؼ أكبر الدوؿ تقّدما في العالـ االرتقاء تمّكف كوريا الجنوبية مف اال تصادية
 كما تـّ  ،(*) بؿ تطبيؽ سياسة اإلحبلؿ محؿ الواردات ،إعادة ت سيس البنية التحتية والبنية الصناعية لمببلد

 . 1شّكمت ركيزة لمصناعات الخفيفة (**)تطبيؽ سياسة إصبلح زراعي
ولة توجيو ىيكؿ الصادرات نحو تطوير الصناعات ال قيمة والصناعات خبلؿ عقد السبعينات، استيدفت الد

، حيث تـ تقديـ حوافز لصناعات  م بل بناء السفف والصناعات االلكترونية والكيميائية  وحتى 2الكيميائية
ـّ التوّجو ،كالتصدير أوالك لشركات بذاتيا، بيدؼ حمايتيا مف المنافسة األجنبية دوف التخمي عف سياسة  ليت

منذ بداية ال مانينات نحو تشجيا الصناعات ك يفة التكنولوجيا وك يفة العمالة كصناعة اإللكترونيات، كما 
 التكنولوجي مف خبلؿ الترابط بيف الصناعة والمؤسسات التعميمية. االبتكارتشجيا  تـّ 

                                                      
 حالل المنتوجات المحلٌة محل المنتوجات المستوردة .ٌقصد بها إ -*

وتوسٌع المساحة الزراعٌة من خالل اللجوء للزراعة الجبلٌة  ،د مساحة األراضً بثالث هكتارات لكل فالحتم من خاللها تحدٌ -**

 والتوسع على البحر.
1- Ching, op-cit, p.20. 

 ، تقرٌر البنك الدولً لبحوث السٌاسات العامة، ترجمة. عبد هللا ناصر"معجزة شرق آسٌا: النمو االقتصادي والسٌاسات العاّمة" -2

 . 292، ص.9000السوٌدي، شٌخة سٌف الشامسً. أبوظبً: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتٌجٌة، 
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ـّ التركيز عمى تطوير المجاالت التقنية المتطورة،أّما مطما التسعينات،       كالصناعة الفضائية  فقد ت
كاف اال تصاد الكوري  د أصيب بشدة مف  1997ما نياية عاـ  لكف ،وصناعة اإللكترونيات الد يقة

، حيث بمغ حجـ ديف كوريا  صير األجؿ  بلث أم اؿ حجـ احتياطاتيا، وىو (*)ا سيوية اال تصاديةاألزمة 
  . $مميار 50 حوالي مف صندوؽ النقد الدولي  اال تراضما دفعيا إلى المجوء إلى 

إلضفاء المزيد مف  (**)باشرت كوريا الجنوبية إصبلح  طاعيا المالي ،الصندوؽ استجابة لتوجييات     
كما عممت الحكومة عمى تشجيا الشركات العمبل ة عمى تبادؿ بعض  ،1الشفافية عمى التعامبلت المالية

كوريا  ا تصادفييا الكفاءة والتنافسية، ليعود الصناعات فيما بينيا والتخّصص في الصناعات التي تحّقؽ 
ا سيوية األخرى التي مرت  اال تصاداتإلى مستوياتو  بؿ األزمة، بسرعة أك ر مف  1999الجنوبية سنة 

تمّكنت كويا الجنوبية مف التسديد الكمي لديونيا الناجمة عف القروض  2004وبحموؿ عاـ ، باألزمة
 ندوؽ النقد الدولي.الطارئة التي تحّصمت عمييا مف ص

، حققت كوريا الجنوبية  فزات (***) وعميو، رغـ تعّرضيا لمعديد مف النكسات خبلؿ مسيرتيا التنموية
 ناجحة مف أبرز شواىدىا: ا تصادية
 680.1إلى  1962مميار دوالر سنة  2.3الناتج المحمي اإلجمالي لكوريا الجنوبية مف  ارتفاع 

 .2010مميار دوالر سنة  1007، ليبمغ 2004مميار دوالر سنة 
  دوالر عاـ  82شيد نصيب الفرد مف الناتج الداخمي الخاـ تطورات مذىمة حيث انتقؿ مف

 مرة  . 290 ػػػػ  تضاعؼ ب 20133دوالر عاـ  23838إلى  19612
  نمّوا صناعيا ىو األعمى مف نوعو في العالـ  1990و 1961بيف سنتي سّجمت كوريا الجنوبية

 .4%4.14 ّدر بنسبة 

                                                      
*

العرض  ه االستثمارات نحو هذا القطاع وألنّ مما وجّ  ،بفعل الطل  الكبٌر على السكنات 0222بدأت األزمة فً تاٌلندا فً سنة  - 

كبٌر من المإسسات العقارٌة وعدم تسدٌد دٌونها للبنوك التً بدأت تعانً من أزمة فاق الطل  بكثٌر، فقد أدى ذلك إلى إفالس عدد 
مّما خلق أزمة لكل دول جنو  شرق آسٌا؛ نتٌجة  ،أدت إلى سح  المستثمرٌن األجان   رإوس أموالهم من المنطقة ككل ،سٌولة

كما  ،مّما جعل الصادرات الكورٌة أقّل تنافسٌة ،ًلذلك انخفضت قٌمة العملة الكورٌة بؤكثر من النصف مقارنة بالدوالر األمرٌك
، فؤشهرت اآلالف من الشركات 0222بلٌون دوالر فً نهاٌة سنة  222التً بلغت   عجزت الشركات الكورٌة عن تسدٌد دٌونها

 حالة. 2000فالسها، حٌث بلغت المعدالت الشهرٌة لإلفالس إالكورٌة 
 بنك عن طرٌق الدمج أو التؤمٌم أو الغلق. 99إلى  22دد البنوك من على سبٌل المثال تّم تخفٌض إجمالً ع - **

1-Françoise Nicolas, ‘’La restriction du système financier coréen: vers une nouvelle forme du 
capitalisme’’, In  Après la crise, les économies asiatiques face aux défis de la mondialisation,sous la 
direction de . Jean Marie Bouissou, Diana Hochraich et autres. Paris : Edition Karthala, 2003,p.115. 

***
وكارثة محصول  0222عانى االقتصاد الكوري الجنوبً منذ نهاٌة السبعٌنات من نكسة خطٌرة بفعل صدمة البترول الثانٌة عام  - 

 ك تشونج خالل ذات السنة.األرز، إضافة إلى اغتٌال الربٌس بار
2- Ji Hong, op-cit, p.211. 
3-Groupe de la Banque Mondiale, Rapport Doing Business 2013, op-cit. 
4- Jean Jacques Pluchart , La crise Coréenne : Grandeur et décadence d'un modèle de performance. 
Paris : L’Harmattan,0222, p. 920. 
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 فقد ارتفعت  يمة %40في العالـ  ّدر بنسبة  ىو األسرع نمت الصادرات الكورية بمعّدؿ سنوي ،
دوالر عاـ مميوف  255مميار و 3 إلى 1961دوالر عاـ  مميوف 41الصادرات الكورية مف 

وبعد أف  ،20103دوالر سنة  مميار 466.3و 20042دوالر في عاـ  ميارم 254، لتبمغ 19731
منتصؼ الخمسينات في  مف إجمالي الصادرات الكورية %95تمّ ؿ رات المواد األولية كانت صاد

تمّ ؿ  م ي  ،وجات البتروكيميائية وأشباه الموصبلتتأضحت أجيزة الكمبيوتر، اليواتؼ النقالة، المن
ا الخبراء اال تصاديوف أف ، يتو ّ 2040وبحموؿ عاـ  4صادرات كوريا الجنوبية لؤلسواؽ الدولية

وأف   تريميوف دوالر أمريكي 2.8حجـ اال تصاد الكوري إلى  بل ة أضعاؼ حجمو ا ف   يصؿ
 . 5دوالر أمريكيألؼ  60يرتفا نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي إلى 

 التػجػربػة المػالػيزيػة-ب
الت مف تحقيؽ معد -رغـ معاناتيا مف اضطرابات عر ية عنيفة نياية الستينات -تمّكنت ماليزيا 

واستحّقت عف جدارة أف توصؼ  ،فت أماـ تحميميا وتفسيرىا أوساط حكومية وعالمية ك يرةإنمائية تو ّ 
 أىّميا:  ،بالمعجزات. تعتبر دراسة التجربة التنموية الماليزية ذات أىمية بالية ألسباب عديدة

 مية، لذلؾ فإفّ أّف ماليزيا مف الدوؿ ا سيوية المسممة التي  طعت أشواطا ميمة في مجاؿ التن -
ؼ تجربتيا ىي الرد عمى نظرية صراع الحضارات التي ترى في الديف اإلسبلمي مصدرا لمتخمّ 

 .6ـوعائقا أماـ التقدّ 
حّققت ماليزيا نقمة نوعية في مجتمعيا، حيث تحّولت مف دولة زراعية وريعية، تعتمد عمى تصدير  -

ت نسبة صادراتيا الصناعية متوسطة وعالية بمي 7ر مية ، إلى دولة-منيا البتروؿ -المواد األولية 
إجمالي  مف % 82صادراتيا مف السما المصنعة، التي بميت بدورىا  مف إجمالي %47التقنية 

 .8الصادرات الماليزية

                                                      
1-Données du Fond Monétaire International (FMI), sur le site électronique: http://data.lesechos.fr/pays-
indicateur/coree-du-sud/pib-par-habitant.html, consulté le : 12/11/2012,  20H:15mn. 

، 9002وزارة االقتصاد الفلسطٌنً، منشورات قلقٌلٌة: . بة كورٌا الجنوبٌة فً التنمٌة االقتصادٌة، تجرسمٌر زهٌر الصوص -2

 . 99ص.
 .26ص. المرجع نفسه، -3
 .92ص. المرجع نفسه، -4
 .02، ص.المرجع نفسه -5
. عرفة: قراءة فً تجارب الدول العربٌة وإسرائٌل والصٌن ومالٌزٌاالتنمٌة البشرٌة وبناء مجتمع المعبد الحسن الحسنً،  -6

 .222، ص.9002بٌروت: الدار العربٌة للعلوم ناشرون، 
7- Abdul Razak Mohd Najb Bin Tun, " Nouveau modèle économique et large bande à haut débit en 
Malaisie", Nouvelles de l’UIT,  Vol : N° 4/2010, Mai 2010, p.10. 

 تم ،http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZSبٌانات البنك العالمً عبر موقعه اإللكترونً:  -8

 د.20سا:02، 92/00/9002 :االطالع علٌه بتارٌخ

http://data.lesechos.fr/pays-indicateur/coree-du-sud/pib-par-habitant.html
http://data.lesechos.fr/pays-indicateur/coree-du-sud/pib-par-habitant.html
http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS،%20تم
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 االنفتاحخاصة في مجاؿ -في تفعيؿ ودعـ القطاع الخاص المنتج ولة الماليزيةور الفعاؿ لمدّ الدّ  -
شر  -األجنبي االست مارعمى  اكو في إنجاح المسيرة التنموية وبناء ا تصاد المعرفة، بما يتوافؽ وا 

 ما االحتياجات والمصالم الوطنية. 
، انطمقت (*)أّف ماليزيا تشترؾ ما العديد مف الدوؿ النامية في كونيا دولة حدي ة االستقبلؿ نسبيا -

استيراد جميا السما  ، فكاف البد عمييا مف1مف كونيا دولة تفتقر إلى خبرة التصنيا ورأس الماؿ
 عة. المصنّ 

وطنية لمتعامؿ ما األزمات  استراتيجيةة تطوير اإلشارة إلى أّف ماليزيا  ّدمت نموذجا إلمكانيّ  تجدر        
، حيث (**)مة مف المؤسسات المالية الدوليةدوف الّمجوء إلى الوصفات  األجندات  الخارجية المقدّ  ،الكبرى

استنادا إلى  ،(***)1997نتيف في تجاوز مخّمفات أزمة العممة ا سيوية لعاـ مف س خبلؿ أ ؿّ  أّنيا نجحت
حسف استيبلؿ وتوظيؼ الموارد المحمية، وليذا العامؿ صمة و يقة بالقيـ السائدة  أّوليما، عامميف رئيسييف

امة في ىو مف العوامؿ اليو  دخاراإلألّف مبع يا البساطة وعدـ اإلسراؼ، مّما يؤّدي إلى رفا معّدالت 
 ؛ نتيجة لذلؾ تفّيـ الماليزيوف خطط الحكومة أ ناء األزمة م ؿ خفض اإلنفاؽ العاـ. التنمية

فيو الموضوعية والوا عية السياسية التي تتمّيز بيا خطط الحكومات الماليزية  الثانيأّما العامؿ 
فا الشعارات اإليديولوجية عف ر  واالبتعادحيث يتـ تقديـ تنازالت آنية في سبيؿ مكاسب أكبر في المستقبؿ 

خذت الحكومة الماليزية العديد مف اإلجراءات العاجمة لمنا المضاربة عمى اتّ  ، فقد(****)الفضفاضة
العمبلت، أىّميا منا خروج رؤوس األمواؿ المست مرة في البورصة الماليزية إاّل بعد عاـ عمى األ ؿ 

ية فقط، كما تقّرر تعويض المشاريا اإلنتاجية لممعامبلت الداخم –الرينجت  –وحصر العممة الوطنية 
مّما جعؿ ماليزيا مف أسرع الدوؿ ا سيوية  ،المتضّررة مف اليروب المفاجن لرؤوس األمواؿ مف الببلد

الماليزي نسبة نمو  اال تصادبالمؤسسات المالية الدولية، حيث سّجؿ  االستعانةتعافيا مف األزمة دوف 
 ،2ظّمت ماليزيا جاذبة لممست مريف الخواص األجانب رغـ الركود ا سيوي ومف  ـّ ، 2000سنة  %8 درىا 

                                                      
 .0222ر البرٌطانً عام استقلت عن االستعما -*

1- «Message  de  Malaisie aux Africains :Faites les choses à votre façon!», Les Afriques, N°111, 11 au 
17 Mars 2010, p.16. 

 حٌث أّن محاضٌر محمد رفض بشدة اللجوء إلى طل  مساعدة صندوق النقد الدولً خالل األزمة . -**
وانخفضت قٌمة العملة  %3.5 –سّجل معّدل نمو سلبً قدره   ، حٌث0222د المالٌزي بشكل كبٌر سنة داء االقتصاآتراجع  -***

%  2تقلّص اإلنتاج الصناعً بنسبة  ،كما انخفض ناتج معظم القطاعات المنتجة )على سبٌل المثال %20المالٌزٌة )الرٌنجت( بحوالً 

 . 0222عام  %4.: –إلى  0222% عام 2القومً من تراجع معّدل النمو السنوي لنصٌ  الفرد من الدخل  وقد
خالل  %8، أن ٌصل معّدل النمو االقتصادي إلى 9090على سبٌل المثال من بٌن أهداف رإٌة مالٌزٌا فً عام  -****

 .% ممكناً 2% مما ٌجعل تحقٌق معدل 2, 2الثالثٌن عاماً القادمة، حٌث بلغ معّدله على مدار العشرٌن عاماً الماضٌة 
2- Juliette Van Vassenhove, ‘’L’après crise en Malaisie : La résistance du national-capitalisme’’,In 
Après la  crise : Les économies asiatiques face au défis de la mondialisation,sous la direction de . 
Jean Marie Bouissou, Diana Hochraich et autres . Paris : édition Karthala, 2003, p.348. 
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عاـ  %32.7األجنبي المباشر في الناتج المحمي اإلجمالي مف  االست مارحيث ارتفعت نسبة مساىمة 
 .20001عاـ  %36إلى  1990

  مكانة القطاع الخاص المنتج في ظّؿ السياسات التنموية الماليزية 
 ف ىو تطّور الّدور التدّخمي لمّدولةيالقرف العشر  مسيرة التنمية في ماليزيا خبلؿ سبعينات إّف أىـ ما مّيز

في مجاالت التنمية الّريفية والبنية األساسية  لبلست مار، اال تصاديةوتوسيا ر عة القطاع العاـ في الحياة 
ـّ في الّصناعات ال قيمة مطما ال مانينات  

2 . 
ي خبلؿ ىذه المرحمة، مف الركود بفعؿ تدىور األسعار العالمية ألىـ اال تصاد الماليز  و د عانى

بفعؿ ضعؼ  –الصادرات الماليزية  البتروؿ وزيت النخيؿ ، كما أّف حجـ العجز في القطاع العاـ 
دفعا الحكومة إلى إعادة النظر في سياستيا، لتنتيج سياسة  ،ونمو المديونية الخارجية لماليزيا -كفاءتو
في المجاالت ذات  االست مارمف خبلؿ إفساح المجاؿ لمقطاع الخاص وتشجيعو عمى  ال تصاديا االنفتاح

بإعطائو المزيد مف الحوافز لممشاركة في التنمية ما الّسماح لرأس الماؿ األجنبي ، اإلنتاجية العالية
 الماليزي وفقا لضوابط معينة. اال تصادفي  االست مارب

الك ير مف المشاريا الممموكة لمقطاع  برنامج  وي لخوصصةأخذت الحكومة ب في ىذا السياؽ،
...وغيرىا  بيدؼ تخفيض  االتصاالتفي العديد مف المجاالت النقؿ الجوي، النقؿ البحري، (*)العاـ

عندما بدأت ماليزيا منذ عاـ  وحّتى؛ األعباء المالية واإلدارية لمدولة وتحسيف الكفاءة وتشجيا المنافسة
لتحقيؽ األىداؼ عمى القطاع الخاص  االعتماد،  صد التحّوؿ إلى سة الخوصصةبانتياج سيا 1983

فالخوصصة ال تعني انسحاب الدولة التاـ مف النشاط ، اتّبعتيا بضوابط، 3التنموية الطموحة لمدولة
ولكنيا تعني أف تقوـ الدولة بالتخطيط والر ابة واستخداـ ماليا مف سمطات في مجاؿ  اال تصادي
ات االست مار الضرائب والحوافز المالية وغيرىا مف اإلجراءات التنظيمية بما يضمف أف تسير التراخيص و 

 الببلد وبما يتبلءـ ما الخطط التنموية .  الخاصة وفؽ أىداؼ واحتياجات
األجنبية  لبلست ماراتلقد كاف لمدولة في ماليزيا دور توجييي في عممية التنمية، فحّتى ما استقباليا 

اىيؾ عف ضرورة ن (**)فييايا وعمى المجاالت التي يتـ ضخ اتاالست مار عمى نوعية ىذه  كانت حريصة
مف نقؿ تكنولوجيا الشريؾ األجنبي إلى الماليزييف، عف طريؽ تدريب المنتجيف المحمييف إلنتاج  االستفادة

                                                      
 .22.، ص9000بٌروت: مركز دراسات الوحدة العربٌة،  .العرب والتجربة اآلسٌوٌة: الدروس المستفادةمحمود عبد الفضٌل،  -1
 .22.صمرجع نفسه، ال -2
 .9090فً إطار رإٌة  0220و موجة ثانٌة سنة  0222شهدت مالٌزٌا موجة أولى للخوصصة سنة  -*

3-Ibrahim Al’Alim," La privatisation en Malaisie", In  La privatisation en Asie, Europe et Amérique 
Latine .Paris : Edition OCDE, 1996, p.41 

**
 من إجمالً تدفقات االستثمار األجنبً المباشر فً مالٌزٌا . %62مّما جعل قطاع اإللكترونٌات ٌستؤثر بنحو  - 
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ى المست مريف فرضت الحكومة الماليزية عم كما، (*)تنافسيةأجيزة إلكترونية ذات جودة عالية وب سعار 
مف اإلعفاءات الضريبية.  لبلستفادةكشرط  %41عمى موارد محمية بنسبة  االعتماد، 0220األجانب عاـ 

اّتخاذ العديد مف اإلجراءات لحماية المؤسسات الخاصة المحمية المنتجة باإلضافة إلى ما سبؽ، تـّ 
ة مف خبلؿ منا الشركات متعّددة مف المنافسة األجنبية الشرس ،المست مرة في بعض القطاعات الناشئة

 الجنسيات مف منافستيا.
عمى المشاريا  االعتمادد رئيس الوزراء محاضير محمد، أّف عمى الدولة في ذات السياؽ، أكّ 

الخاصة وأف يقتصر دورىا  الدولة  عمى توفير الدعـ والّتشجيا ليا، فالحكومة ليست إال الّذراع الخادمة 
 كMalaysia incorporatedكماليزيا كشركةك كاصطمم عميو محاضير  لممشاريا الخاصة وفقا لما

تتضّمف ىذه السياسة التعاوف بيف الدولة ورجاؿ األعماؿ لتحقيؽ أىداؼ ماليزيا  ،Malaysia INC1أو
مف أرباح الشركات الخاصة في شكؿ  %41التنموية، وتحصؿ الحكومة بمقتضى ىذه السياسة عمى 

كما يشترؾ القطاع الخاص في ماليزيا ما الحكومة في  ،2شاريا التنمويةضرائب تستخدـ في تمويؿ الم
و د تشّكمت ليذا اليرض عدة لجاف في كؿ وزارة، يشارؾ فييا القطاع  اال تصاديةوضا السياسات 

 اال تصاديةبيدؼ زيادة كفاءة اإلدارة في المؤسسات  الخاص لمنا شة موضوعات ا تصادية تيـّ الجانبيف،
 الحكومة والقطاع الخاص. الفساد وتوطيد العبل ة بيف والقضاء عمى

في القطاعات المنتجة،  امت  االست مارعمى  -خاصة األجنبي  -وبيدؼ تشجيا القطاع الخاص
الحكومة الماليزية بتحرير بيئة األعماؿ، إذ تعتبر ماليزيا مف أك ر الدوؿ نجاحا في استخداـ مختمؼ 

 3ومف أبرز تمؾ الحوافز نذكر: ،طنيةالحوافز في ضوء أىداؼ التنمية الو 
  منطقة صناعية حرة إل امة صناعات تصديرية، أي مناطؽ إنتاج مف أجؿ  900إنشاء ما يزيد عف

الحدي ة والصناعات  بيدؼ جذب است مارات القطاع الخاص إلى  طاع اإللكترونيات التصدير
 تتضّمف ىذه المناطؽ:  ؛الفضائية

 تطّورة . خدمات البنية األساسية الجد م -
 تسريا اإلجراءات الجمركية. -
 اإلعفاء مف رسـو الجمارؾ والضرائب عمى الصادرات .  -
 اإلعفاء الكمي مف رسـو االستيراد ألغراض اإلنتاج مف أجؿ التصدير. -

                                                      
*

ملٌون دوالر على تدرٌ  القوى  000شركة أمرٌكٌة تنتج أشباه الموصالت فً مالٌزٌا، أكثر من  02فقت ، أن0222فً عام  - 

 العاملة المالٌزٌة.
1-Van Vassenhove, op-cit, p.356. 

. 092ص.مرجع سابق، عبد الفضٌل،  - 2 
3- Ahmed Benbitour, "Les premiers pas dans le développement-Le cas de la Malaisie-", Liberté, 
N°5947, 12 /03/2012, p.07. 
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  كما أّنيا  ،يةاالست مار  صد توفير المعمومات الخاصة بالمزايا  1الييئة الماليزية لمتنمية الصناعيةإنشاء
ية االست مار فحص المشاريا و  است ماريفي أي مشروع  باالنطبلؽف كؿ اإلجراءات الخاصة مسؤولة ع

لمت ّكد مف أّنيا تتماشى ما الخطة العامة لمدولة، باإلضافة إلى العمؿ عمى ضبط نشاط الشركات متعّددة 
 .الجنسيات

   شّكؿ كبير و  د آتى  ماره بشكؿ  (*)الحكومي الكبير في  طاع التعميـ االست مارف، 2الماىرة تكويف العمالة
ؼ حيث تضا ماليزيا تحت تصرّ  عامؿ جذب لبلست مارات األجنبية الباح ة عف العمالة الماىرة،
وىو ما أولتو الحكومات الماليزية  المست مريف الخواص أيادي عاممة شابة ومدربة وعالية الت ىيؿ،

نمبدليؿ إنشاء  ،المتعا بة أولوية  صوى يدؼ تكويف ب، 0222 عاـاء الموارد البشرية وزارة لمتخطيط وا 
المعيد الماليزي لمبحوث والتطوير  ، كما تعتبر خطوة ت سيس K-workersكعماؿ المعرفةك )ما يعرؼ بػ 

لكترونيات   .3الفعمية نحو بناء ا تصاد المعرفة نطبلؽاإلنقطة ، 0222منذ سنة في الميكروا 

  مف حقوؽ ممكية المشاريا عند  ياميـ  %211نسبة  السماح لممست مريف األجانب باالستحواذ عمى  
 أو أك ر مف إنتاجيـ إلى الخارج. %91بتصدير ما نسبتو 

 : ػػػػػػو د سمحت ىذه اإلجراءات ب
بفضؿ التوجيو األفضؿ لو مف طرؼ  ،األجنبي في تنمية اال تصاد الماليزي االست مارتزايد دور   -
المحمي اإلجمالي مف  تقمت مساىمة القطاع الصناعي في الناتجحيث ان ،نحو القطاعات المنتجة الحكومة

األجنبي المباشر مف  االست مارو د ارتفعت نسبة مساىمة  2003سنة  %48.5إلى  1979سنة  39%
وبميت نسبة ، 2003عاـ  %57.2إلى  1980عاـ  %20إجمالي الناتج المحمي اإلجمالي مف 

كما تضاعؼ الناتج . 20114عاـ  %44.6في ماليزيا  اتاالست مار مف إجمالي  األجنبي االست مار
 . 20105  إلى غاية سنة 1957مرة منذ االستقبلؿ  سنة  22المحمي اإلجمالي بػ 

تشػجيا الصػادرات وتنويعيػا، حيػث وصػمت نسػبة الصػادرات  ة القائمة عمػىماليزيالسياسة النجاح  -
، األمػر الػذي سػاىـ 20106سػنة  %82د عػف مف المواد المصّنعة بالنسبة لمجمػوع الصػادرات إلػى مػا يزيػ

وكانػػػت حصػػػيمة توّجػػػو الدولػػػة نحػػػو  1997فػػػي تمكػػػيف ماليزيػػػا مػػػف تجػػػاوز األزمػػػة الماليػػػة ا سػػػيوية لسػػػنة 

                                                      
دراسة تجربة كورٌا الجنوبٌة  –تدفقات رإوس األموال الدولٌة وأثرها على النمو والتنمٌة فً الدول النامٌة لعال رمضانً،  -1

 .922(، ص.9000/9000، أطروحة دكتوراه )جامعة الجزابر: كلٌة العلوم االقتصادٌة، العلوم التجارٌة وعلوم التسٌٌر، -ومالٌزٌا
 .222ص. مرجع سابق،الحسنً،  -2
على سبٌل المثال  ،تظهر اإلحصابٌات أّن ما تنفقه مالٌزٌا على قطاع التعلٌم ٌبلغ نحو ثالثة أضعاف ما تنفق على الجٌش والدفاع -*

فٌما بلغ اإلنفاق على الدفاع   ملٌار دوالر 00.0ملٌار رٌنجت أي حوالً  22.22نحو 9002بلغت مٌزانٌة التعلٌم المالٌزٌة لسنة 

 ملٌار دوالر . 2.22ملٌار رٌنجت أي حوالً  02.22والجٌش نحو 
 .220ص. مرجع سابق،الحسنً،  -3

4-Malaysia  Investment  Performance 2011 , 21/02/2012, on the website: 
http://www.mida.gov.my/env3/uploads/PerformanceReport/2011/Report.pdf, date consulted: 
12/12/2013, 21h :15mn.  
5-‘’L’entreprise africaine à la rencontre de l’Asie‘’,Les Afriques, N°111,  11 au 17 Mars 2010, p.15. 
6-Loc-cit. 

http://www.mida.gov.my/env3/uploads/PerformanceReport/2011/Report.pdf
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منػػذ مطمػػا التسػػعينات، ارتفػػاع صػػادرات ماليزيػػا ) High Tech)  الصػػناعات ذات التقنيػػة والتكنولوجيػػا العاليػػة
فيا تقريػػر التنميػػة صػػنّ ، و ػػد 20021مميػػار دوالر عػػاـ  100لػػى إ 1980دوالر عػػاـ  مميػػار 5مػػف أ ػػؿ مػػف 

دولة  30في المرتبة التاسعة ضمف أىـ  2001البشرية الصادر عف البرنامج اإلنمائي لؤلمـ المتحدة لعاـ 
يطاليا والسويدمصدّ   .2رة لمتقنية العالية، واحتمت مركزًا متفو ًا عمى كؿ مف الصيف وا 

في ماليزيا جّد محّفز لممنتجيف  االست مارؼ الدولة، جعمت مناخ إّف الجيود المبذولة مف طر 
، احتّمت 2013في التقرير السنوي لمبنؾ العالمي حوؿ مناخ األعماؿ لسنة الخواص المحمييف واألجانب؛ ف

دولة وىي مرتبة جد متقدمة . عمى سبيؿ الم اؿ، نبلحظ مف  185عالميا مف مجموع  12ماليزيا المرتبة 
ذات  - اال تصاديةأّف ماليزيا تتفّوؽ عمى دوؿ منظمة التعاوف والتنمية  المواليت الجدوؿ خبلؿ معطيا
 ؽ بالمؤشرات المتعمقة بإنشاء مؤسسة.فيما يتعمّ  -الدخؿ المرتفا

   ةػػػػػادياالقتصة ػػػػػػآجاؿ إنشاء مؤسسة في ماليزيا مقارنة بدوؿ منظمة التعاوف والتنمي:3رقـ جدوؿ
 (2013سنة )

 االقتصاديةدوؿ منظمة التعاوف والتنمية  ماليزيا المؤشر
 5 3 (عدداإلجراءات )

 12 6 اآلجاؿ )األياـ(
 13.3 0.0 مف دخؿ ال رد( %رأس الماؿ األدنى المسبؽ )

 

Source: Groupe de la Banque Mondiale, Rapport  Doing  Business 2013, sur le site  électronique: 
http://français.doingbusiness.org/data/exploreconomies/Malaysia, consulté le : 05/02/2013,18h45mn. 

إطار الرأسمالية الوطنية  مف خبلؿ ما أسمفنا ذكره، يّتضم أف دور الدولة المركزي في ماليزيا في
كاف استشرافيا لممستقبؿ اال تصادي عبر التخطيط االستراتيجي والتكنولوجي، وىو ما سمم  بالتصنيا 

يكوف لو أف  ،والتشارؾ ما القطاع الخاص المنتج، وبقدر ما يسيـ ىذا األخير في تحقيؽ التنمية الوطنية
والسياسات وتحقيقيا، وبذلؾ يكوف القطاع الخاص المنتج يشترؾ في تحديد الخيارات وا  رار االستراتيجيات 

 شريكا رئيسيا لمدولة. 
وصوؿ بالمجتما إلى مرحمة اإلبداع واالبتكار التقني، بما يؤىمو الحتبلؿ مكانة لمتطمم ماليزيا 

في إطار التوجو القومي الطموح الذي وضعو رئيس الوزراء  مرمو ة عمى الخريطة التكنولوجية العالمية،

                                                      
 :اإللكترونً ، نقال عن الموقع00/00/9000التجربة المالٌزٌة"، "لصاوي، عبد الحافظ ا -1

»c103c1docff »&à C-89e6-41e5-c699-http://www.aljazeera.net/books/pafes/182e830b ، تّم االطالع

 د.22سا:90/00/9009،90علٌه بتارٌخ: 

.المرجع نفسه- 2 

http://français.doingbusiness.org/data/exploreconomies/Malaysia
http://français.doingbusiness.org/data/exploreconomies/Malaysia
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والتي تيدؼ إلى االنتقاؿ بماليزيا  "Vision 2020ك 2020رؤية تحت شعار  1990عاـ (*)حاضير محمدم
 .20201إلى مصاؼ الدوؿ المتقدمة بحموؿ عاـ 

ومكانة القطاع  الماليزيةو الكورية الجنوبية مف خبلؿ دراستنا لمتجربتيف التنمويتيف ا سيويتيف
 ص ما يمي: الخاص المنتج في ظّميما، يمكننا استخبل

  ّالدولة  اضطمعت ـ خبرة ميايرة، حيثأّف الرؤية الفكرية ا سيوية لدور الدولة في عممية التنمية تقد
نتقائية بلت اإلمف خبلؿ التدخّ  ،2التنموية الوطنية االستراتيجيةبدور مركزي، مرف وفعاؿ في  يادة 

ات والصادرات نحو ار االست مبيرض دفا ، ترّكز عمى صناعة بعينيا أو  طاع بذاتو التي
إشراؾ كؿ الفاعميف  القطاع الخاص، المجتما المدني، األحزاب  ما المرغوبة المسارات

البعد الديمقراطي في العممية  ، وىو ما يمّ ؿاالستراتيجيةحوؿ ىذه  السياسية...  في كسب وفاؽ
 . 3التنموية

  ات المنتجة، وفي مقدمتيا ات الخاصة نحو القطاعاالست مار أولت الدولة أىمية  صوى لتوجيو
في القطاعات  االست مار الصناعة كمحرؾ لمتنمية ومجسد لمعصرنة، ومقابؿ تولي القطاع الخاص

المنتجة، تعمؿ الدولة عمى تعزيز المشروعات العامة العمبل ة في مجاؿ البنية التحتية وتخصيص 
 والبشرية، خدمة لمقطاع الخاص المنتج. الموارد المادية

 لقصوى لبلست مار في تنمية الموارد البشرية، لخمؽ كوادر مؤىمة ت ىيبل عاليا وفؽ األىمية ا
 . 4المسطرة وبتوافؽ ما احتياجات المؤسسات الخاصة المنتجة االستراتيجية

  في اال تصاد العالمي،غير أّف ذلؾ تـ بطريقة  واالندماجات األجنبية االست مار عمى  االنفتاحرغـ
بما يخدـ أىداؼ التنمية الوطنية، ما اّتخاذ العديد مف اإلجراءات لحماية و  انتقائية، استراتيجية

المؤسسات الخاصة المنتجة المحمية المست مرة في بعض القطاعات الناشئة مف المنافسة األجنبية 
 .5الشرسة

                                                      
عند التحاقه بمنظمة المالٌو  0222اه شمال مالٌزٌا، بدأ العمل السٌاسً عام بوالٌة كٌد 0292دٌسمبر  90ولد محمد محاضٌر فً  -*

ٌّن وزٌرا للتعلٌم ثم ناببا لربٌس الوزراء "حسٌن عون"، ثم وزٌرا للصناعة والتجارة وبتارٌخ 0222المتحدة، ثم برلمانٌا عام  ، لٌع

 .9002أكتوبر  20ل لٌعلن  استقالته فً أصبح محاضٌر محمد رابع ربٌس وزراء لمالٌزٌا منذ االستقال 02/02/0220
، نقال عن الموقع 9009جوٌلٌة  02محسن صالح، "النموذج السٌاسً المالٌزي وادارة االختالف"، مركز الجزٌرة للدراسات،  -1

تم االطالع علٌه ، ies.aljazeera.net/issues/2012/06/201262111235327448.htmwww.stud االلكترونً:

 د.02سا:  02، 92/02/9009بتارٌخ: 
2-Groupe de la Banque Mondiale,Rapport Doing Business 2013 , op-cit. 

القاهرة: مركز الدراسات   . لقرن العشرٌناألفكار السٌاسٌة اآلسٌوٌة الكبرى فً اسٌف الدٌن عبد الفتاح، السٌد صدقً عابدٌن،  -3

 . 92.، ص9000اآلسٌوٌة، 
ورقة مقدمة ضمن ندوة حول مسٌرة االقتصاد الجزابري خالل "، آفاق الصناعة الجزائرٌة: عناصر تفكٌر " أحمٌن شفٌر، -4

لوم االقتصادٌة، العلوم التجارٌة وعلوم من تنظٌم الجمعٌة الوطنٌة لالقتصادٌٌن الجزابرٌٌن . جامعة الجزابر : كلٌة الع ،خمسٌن عاما
    .90، ص.9009دٌسمبر 00التسٌٌر، الثالثاء 

 .90ص. ،نفسهمرجع ال -5

http://www.studies.aljazeera.net/issues/2012/06/201262111235327448.htm
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  في كؿ ىذا، تستند ىاتيف التجربتيف إلى منظومة فكرية  يمية  كونفوشيوسية في كوريا الجنوبية
سبل وتنبذ االستيبلؾ الترفي  1مية في ماليزيا ، تقّدس التعميـ والعمؿ المتقف والتخطيط الد يؽوا 
مما ساىـ في رفا المدخرات المحمية ومف  ـ توجيييا نحو  االستيرادد المبني عمى المقمّ 

 ات المنتجة. االست مار 

 اىتدربت اإلٍاراتٍت -ج

يا في مجاؿ التنمية الشاممة عمى كافة المستويات تمّ ؿ التجربة التنموية اإلماراتية نموذجا عالم
مف خبلؿ استطاعت التخطيط بحكمة لمرحمة "ما بعد النفط"، (*)لدولة ريعيةباعتبارىا أحد النماذج الرائدة 
ع القاعدة اإلنتاجية وتنمية دور القطاع الخاص المنتج وتفعيؿ مساىمتو في الجيود التي بذلتيا لتكريس تنوّ 

 راسة والتحميؿ الستخبلص النتائج.اإلجمالي، مّما يجعؿ منيا تجربة تستحؽ الدالناتج المحمي 

تبّنت القيادة السياسية في دولة اإلمارات العربية المسيرة التنموية لإلمارات العربية المتحدة: -1
 االجتماعيةو  اال تصاديةأسموب التخطيط في إدارة الفعاليات ، 1971عاـ  االتحادالمتحدة منذ  ياـ 

، والتي جاءت شاممة لمجوانب وثيقة األىداؼ العامة الرئيسية لمتنمية 1974واعتمدت الدولة سنة 
 والسياسية.  االجتماعيةو  اال تصادية

 مف أىـ المبادئ التي تضّمنتيا الو يقة ما يمي: 

  اليدؼ المحوري المحدد لمسيرة التنمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ىو تنويا الييكؿ
 إلنتاجي لبل تصاد.ا
  الت كيد عمى أىمية البحث العممي في خمؽ كوادر  ادرة عمى استيعاب تقنيات العمؿ عالي

 .2التكنولوجيا، بيدؼ تعويض الكفاءات الماىرة الوافدة
  تحقيؽ رفاىية المجتما كيدؼ أساسي لمتنمية، وذلؾ بالتطوير المستمر لمستويات المعيشة عمى

، ما الت كيد عمى ضماف رفاىية األجياؿ القادمة، بتوجيو  در متزايد عيةاالجتماأساس مف العدالة 
 مف الدخؿ لبلست مار في القطاعات المنتجة. 

                                                      
1-Sid Ahmed Abdelkader, Le développement Asiatique : Quels  enseignements pour les économies 
arabes?Éléments de Stratégie de développement-le cas de l’Algérie- Paris : Editions Publisud, 2004, 
p.56. 

 تلك الدولة التً تحّصل معظم إٌراداتها من الخارج على شكل رٌع.   -*
، نقال "9009/9002-9000/9000مسٌرة التعلٌم فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة خالل الفترة " وزارة االقتصاد اإلماراتً، -2

 عن الموقع اإللكترونً :
http://www.economy.gov.ae/Arabic/EconomicStatisticsreports/doclib/2002,2003,2001.pdf ، تم

 .د02:سا02 ،00/00/9002االطالع علٌه  بتارٌخ : 

http://www.economy.gov.ae/Arabic/EconomicStatisticsreports/doclib/2002,2003,2001.pdf
http://www.economy.gov.ae/Arabic/EconomicStatisticsreports/doclib/2002,2003,2001.pdf
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  تعزيز  درات اال تصاد القومي عمى االعتماد الذاتي، وتييير الييكؿ اإلنتاجي وتنويا أنشطتو
مى تزايد الحاجة إلى لموصوؿ إلى أ صى زيادة ممكنة في اإلنتاج الزراعي، وتخفيؼ الضيط ع

 االستيراد.
عكس معظـ الدوؿ النامية، تبّنت دولة اإلمارات المّتحدة منذ ت سيسيا نظاـ ا تصاد السوؽ ليكوف 

الوطني، في حيف ا تصر دور الحكومة عمى التخطيط لرسـ  اال تصادلمقطاع الخاص دور الريادة في 
رئيس  في ىذا اإلطار،أنش  الحر. لبل تصادالعامة  االستراتيجيةالكمّية التي تعكس  اال تصاديةالسياسة 

بيدؼ بناء ا تصاد حديث و وي، يجعؿ مف تنويا وزارة التخطيط، الدولة الشيخ زايد بف سمطاف آؿ نيياف 
 .تيجياالسترامصادر الدخؿ القومي ىدفو 
األساسية ات العمومية موجية إلرساء البنية االست مار ، كانت معظـ االتحادفي أولى سنوات  ياـ 

لتمبية  1ات الخاصة نحو القطاعات المنتجةاالست مار وت سيس  اعدة متقدمة مف الخدمات، في حيف وّجيت 
ما تدىور أسعار البتروؿ في  مانينات القرف العشريف، تـ ، و حاجة الببلد مف السما االستيبلكية واإلنتاجية

و اال تصادي المستداـ، حيث شيد ا تصاد الّتركيز عمى ضرورة تنويا مصادر الدخؿ القومي وتحقيؽ النم
اإلمارات العربية المتحدة تحوالت واضحة خبلؿ العقود ال بلث الماضية، تمّ مت في تطوره مف ا تصاد 

 عا وانفتاحا. ، إلى ا تصاد أك ر تنوّ -ىي البتروؿ-يعتمد عمى سمعة واحدة 
محمد بف راشد آؿ دبي الشيخ ، أطمؽ نائب رئيس الدولة رئيس مجمس الوزراء حاكـ 2010في سنة 

مف  ؛ك2021نريد أف نكوف مف أفضؿ دوؿ العالـ بحموؿ عاـ  ، بعنواف "20212رؤية إمارات  ،مكتوـ
 أبرز أىدافيا :

  تعميؽ التنّوع اال تصادي لئلمارات لتحقيؽ تنمية مستدامة أ ؿ اعتمادا عمى الموارد النفطية، مّما
، بيدؼ توجيو الطا ات نحو القطاعات المنتجة جديدة استراتيجيةيستوجب تفعيؿ  طاعات 

 لتطوير الميزة التنافسية لبل تصاد اإلماراتي .
 دػػػػنظاـ تعميمي مف الطراز األّوؿ يشّجا المواطنيف عمى النيوض بإمكانياتيـ إلى أ صى ح، 

 تحضيرا الستبداؿ العمالة الوافدة بعمالة محمية مؤىمة.
 جيؿ ريادية، توّظؼ ميارات اإلماراتييف وتنمي  درات  التركيز عمى ضرورة خمؽ بيئة أعماؿ

 عيـ عبر حاضنات تدّعـ المشاريا الصييرة والمتوسطة. جديد مف رّواد األعماؿ، وتشجّ 

                                                      
نقال عن الموقع اإللكترونً: "، ٌة المتحدة فً مسٌرة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة"تجربة دولة اإلمارات العرب-1

http://www.dmuae.com/vb/showthread.php ، :د.02سا:02، 90/09/9002تم االطالع علٌه بتارٌخ 
 : نقال عن الموقع اإللكترونً ،"قوي وتجاوزنا األزمة العالمٌة والدٌون األوروبٌة سلطان المنصوري، "اقتصاد اإلمارات -2

9e47dGF239b1.aspx-81bb-4dGd-50F8-http://www.alkhaleej.ae/portal/03ce2639 ،تم االطالع علٌه 

 د.20سا:90، 02/00/9002بتارٌخ: 

http://www.dmuae.com/vb/showthread.php
http://www.dmuae.com/vb/showthread.php
http://www.alkhaleej.ae/portal/03ce2639-50F8-4dGd-81bb-9e47dGF239b1.aspx
http://www.alkhaleej.ae/portal/03ce2639-50F8-4dGd-81bb-9e47dGF239b1.aspx
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  حيث البّد مف واالبتكارتطّور اإلمارات ا تصادىا إلى نموذج تعتمد التنمية فيو عمى المعرفة ،
اإلماراتي،  اال تصادث عمى مختمؼ مستويات في العموـ والتكنولوجيا واألبحا االست مار
 العالمية. اال تصاداتوالتنافسية لتضاىي أفضؿ  بوتيرة اإلنتاجية لبلرتقاء

، في محمد بف راشد آؿ مكتوـكما أطمؽ نائب رئيس الدولة رئيس مجمس الوزراء حاكـ دبي الشيخ 
ر لتنمية مستدامة خالؿ اقتصاد أخضتحت شعار: " (*)مبادرة االقتصاد األخضر 2012 جانفي 15

بيدؼ  ،، لجعؿ اإلمارات مركزا لتصدير المنتجات الخضراء والتكنولوجيات(ك2021-2012األعواـ  )
 .1التحّوؿ مف عممية التنمية لموصوؿ إلى المركز األوؿ عمى المستوى العالمي

ستخداـ الموارد في ىذا الصدد، تقّرر توجيو است مارات القطاعيف العاـ والخاص نحو تعزيز كفاءة ا 
التكنولوجية، باإلضافة إلى ضرورة تصحيم  االبتكاراتإلنتاج سما وخدمات خضراء، ما تشجيا 

 السياسات الضريبية والقطاعية، بما يضمف أف تكوف األسعار انعكاسا مبلئما لمتكاليؼ البيئية.

  المتحدة: دور القطاع الخاص المنتج في ترسيخ التنوع االقتصادي في اإلمارات العربية-2

التنموية خبلؿ عقد السبعينات مف القرف العشريف، انتيجت دولة اإلمارات  انطبل تيامنذ      
اال تصادي المعتمدة عمى نظاـ السوؽ، والسعي الدائـ إلعطاء دور أكبر  االنفتاحالعربية المتحدة  سياسة 

بيدؼ تنويا الييكؿ  ،لمنتجةما أولوية القطاعات ا 2اال تصاديةلمقطاع الخاص في مختمؼ األنشطة 
 اعتماده عمى الريا النفطي. اإلنتاجي لبل تصاد وتقميؿ

في ىذا السياؽ، تشيد القطاعات غير النفطية تطّورا سريعا وممحوظا، نظرا لؤلىمية التي تولييا ليا 
 وىو ما تؤكده معطيات الجدوؿ الموالي: ،الدولة

 

 

                                                      
ٌقصد به االنتقال من االقتصاد االفتراضً المبنً على أساس العقارات والمضاربات المالٌة واستنزاف الموارد، إلى االقتصاد  -*

من نماذج  المستدام واالستثمار المنتج الذي ٌخلق فرص عمل جدٌدة وٌحّد من التلّوث البٌبً واالحتباس الحراري؛ فهو نموذج جدٌد
كما عّرفه   ،"  القابم على الوقود الحجري مثل الفحم، البترول والغاز الطبٌعًاالقتصاد األسودالتنمٌة االقتصادٌة ٌتناقض مع نموذج "

اقتصاد ٌإدي إلى تحسٌن حالة الرفاه البشري واإلنصاف االجتماعً، مع العناٌة فً »باعتباره :  برنامج األمم المتحدة  للبٌئة
 «.بالحد على نحو ملحوظ من المخاطر البٌئٌة وحاالت الشح اإلٌكولوجً  ،نفسه الوقت

، نقال عن الموقع اإللكترونً: "موشٌه تردمان، "إطالق مبادرة االقتصاد األخضر فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة -1

. -54/item/82-22-18-29-12-AA/2011-bia.com/index.php/ar-http://arabالع علٌه بتارٌخ: ، تم االط

 د.20سا:90، 02/00/9002
نقال عن  ، 09، ص."اقتصاد دولة اإلمارات العربٌة المتحدة: اإلنجازات المحققة والتطلعات المستقبلٌة"محمد سعٌد عمٌرة،  -2

تم االطالع علٌه بتارٌخ: ، PdF-articles/ARTO2020101-tcic.org/jecdhttp://www.ser.2:الموقع اإللكترونً

 د.20سا:02، 02/00/9002

http://www.sertcic.org/jecd-articles/ARTO2020101-2.PdF
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 مساىمة القطاع الن طي والقطاعات غير الن طية في الناتج المحمي اإلجمالي تطور: 5 رقـ جدوؿ
(1975-2010) 

 القيمة: مميار درىـ  

 :نقبل عف المو ا االلكتروني ،9000، 9000، 0229السنوية لمسنوات  اال تصاديةوزارة اال تصاد اإلماراتي، التقارير اىَظذر: 
http://www.economy.gov.ae/Arabic/EconomicStatisticsReports/DocLib/Forms/AllItems.aspx ، عميو  االطبلعتـ

 .د20سا:02، 02/00/9002بتاريخ: 

غير النفطية في  اديةاال تصنبلحظ مف خبلؿ أر اـ الجدوؿ تضاعؼ نسبة مساىمة القطاعات 
 %66.1إلى  1975سنة  %33.5سنة فقط، حيث انتقمت مف  25الناتج المحمي اإلجمالي في ظرؼ 

نسبة النمو المذىمة لمناتج المحمي لمقطاعات  . كما نبلحظ2010سنة  %6886لتبمغ ، 2000سنة 
خبلؿ  %400مف   إلى أزيد 1985-1975خبلؿ العشرية   %30غير النفطية، مف حوالي  اال تصادية
نتيجة لذلؾ، تعتبر اإلمارات العربية المتحدة أ ؿ الدوؿ اعتمادا عمى البتروؿ  ؛ 2010-2000العشرية  

مميار دوالر  100رغـ كبر حجـ صادراتيا البترولية والتي تجاوزت  ،بيف دوؿ مجمس التعاوف الخميجي
 .20071سنة 

تنوع اال تصاد اإلماراتي، حيث ساىـ  قد لعب القطاع الخاص المنتج دورا واضحا في تعزيزل 
سنة  %90، ليبمغ نسبة 20062مف الناتج المحمي لمقطاعات غير النفطية في عاـ  %67بحوالي 
ىذا الدور المتنامي لمقطاع الخاص المنتج، أّدى إلى ارتفاع نسبة مساىمة القطاعات غير  ؛2012

، كما 2007إجمالي الصادرات عاـ مف  %42إلى حوالي  1986سنة  %4النفطية في الصادرات مف 
 كاف مف بيف أبرز أسباب عودة االنتعاش اال تصادي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، بعد ا  ار السمبية

 

                                                      
 نقال عن الموقع اإللكترونً:"، 9002وزارة االقتصاد اإلماراتً،"التقرٌر االقتصادي السنوي لسنة  -1

http://www.economy.gov.ae/Arabic/Economic Statistics Reports/DocLib/2007.pdf ،االطالع علٌه تم

 د.20سا:02، 92/00/9002بتارٌخ: 

.مرجع سابق"، 9000التقرٌر االقتصادي السنوي لعام  " وزارة االقتصاد اإلماراتً، - 2 

 3121 3111 2::2 2:96 2:86 البػياف

 222,2 929 092,9 000.2 22.2 الناتج المحّمي اإلجمالي

 220,2 020 20,2 22.9 02.9 غير الن طية االقتصاديةالناتج المحمي لمقطاعات 

غير الن طية في  االقتصاديةمساىمة القطاعات 
 الناتج المحمي اإلجمالي

44.6% 6763% 68613% 7762% 7967% 

http://www.economy.gov.ae/Arabic/EconomicStatisticsReports/DocLib/Forms/AllItems.aspx
http://www.economy.gov.ae/Arabic/EconomicStatisticsReports/DocLib/Forms/AllItems.aspx
http://www.economy.gov.ae/Arabic/Economic%20Statistics%20Reports/DocLib/2007.pdf
http://www.economy.gov.ae/Arabic/Economic%20Statistics%20Reports/DocLib/2007.pdf
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رغـ التحػػّديات التػػي فرضػػتيا األزمػػة فػػ ؛ (*) 2008العالميػػة الراىنػػة  ابتػػداء مػػف سػػنة  اال تصػػاديةلؤلزمػػة  
مت و ػػػػد شػػػػكّ  2009سػػػػنة  %8.9اإلمػػػػاراتي غيػػػػر النفطػػػػي نمػػػػّوا  ػػػػدره  اال تصػػػػادالماليػػػػة العالميػػػػة، حقّػػػػؽ 

، 2008إجمػػالي النػػاتج المحمػػي سػػػنة  مػػف %66.5مقابػػػؿ ، %71.6القطاعػػات غيػػر النفطيػػة مػػا نسػػبتو 
وتتمّ ؿ أىـ الصادرات اإلماراتيػة غيػر النفطيػة فػي: السػفف  سػفف إرشػاد ضػوئي، سػفف إطفػاء الحرائػؽ... ، 

... ، الػببلط، أسػبلؾ النحػاس، اإلسمنت، المنتوجات الخش بية والمعدنية  األبػواب، النوافػذ، براميػؿ األلمنيػـو
 . 1وغيرىا ، العصائر... ...الشكوالتةالمواد اليذائية  

 وعميو، نتيجة لمجيود المك فة التي بذلتيا الدولة في مسيرتيا التنموية، برزت القطاعات غير النفطية
نتيجة  ،ولعبت دورا ىاما في ىيكؿ الناتج المحمي اإلجمالي  تصاديةاالكركيزة ىامة في عممية التنمية 

التّباع الدولة لسياسة تنويا مصادر الدخؿ في مجاؿ القطاعات اإلنتاجية، فقد تضاعؼ الناتج المحمي 
إلى  1972مبليير درىـ عاـ  5 قؿ  يمتو مفنتسنة فقط، لت 39في ظرؼ  مرة 250اإلجمالي بحوالي 

 .20112سنة مميار درىـ  1248

 : ةدور الدولة في دعـ القطاع الخاص المنتج في اإلمارات العربية المتحد-3
لقد جاء توّسا مساىمة القطاعات غير النفطية في اال تصاد والدور المتنامي لمقطاع الخاص في 

رة عمى خمفية السياسات واالستراتيجيات التي طبقتيا الحكومة والتي رّكزت بصو  ،ةػػالقطاعات المنتج
 مف خبلؿ: ،اال تصاديةأساسية عمى تطوير القطاع الخاص المنتج وتعزيز دوره في التنمية 

  إنشػػاء مراكػػز أبحػػاث ودوائػػر دراسػػات مسػػتقمة وأخػػرى تابعػػة لمػػوزارات والمؤسسػػات الحكوميػػة، تقػػـو
وتقػػػديـ الحمػػػوؿ ليػػػا، كمػػػا تتػػػوّلى عمميػػػة  االجتماعيػػةو  اال تصػػػاديةبػػدور فّعػػػاؿ فػػػي دراسػػػة المشػػػاكؿ 

سػػتخداـ األفضػػؿ لمػػوارد ووضػػا الخطػػط والبػػرامج لضػػماف اإل 3وتحديػػد أولويػػات التنميػػة االستشػػراؼ

                                                      
، فٌما سّمً بؤزمة الرهن العقاري، حٌث توّسعت المإسسات المالٌة األمرٌكٌة فً منح قروض 9002تعود بداٌة األزمة إلى أوت  -*

لعدد كبٌر من األسر األمرٌكٌة من ذوي الدخل المتواضع لتموٌل شراء سكنات دون ضمانات كافٌة، وهو ما أّثر سلبا على قدراتها 
وقد قّدرت خسابر مٌرل لٌنتش ولٌمان براذرز كٌة من أهّمها مإسستً مإسسة مالٌة أمرٌ 090المالٌة، مّما أّدى إلى إفالس حوالى 

 ملٌار دوالر. 222بحوالً  9002المإسسات المالٌة حول العالم  فً جوٌلٌة 

القطاع المالً والمصرفً فً اإلمارات من أكثر القطاعات التً تعرضت لالنعكاسات السلبٌة لألزمة المالٌة العالمٌة، ما أثَّر كان 
ملٌار دوالر تقرٌبا، حس  البٌانات الصادرة عن  920لى المشارٌع اإلعمارٌة، حٌث بلغت قٌمة المشارٌع اإلعمارٌة الملغاة بشدة ع

 ". إتش إس بً سً" ومصرف "مورغان ستانلً"" العقارٌة ومإسسة إعمارشركة "

العالمٌة، فً جملة إصالحات اقتصادٌة ونقدٌة  تركزت اإلجراءات التً اتخذتها دولة االمارات للتعامل مع تداعٌات األزمة المالٌة
وتسهٌالت مالٌة تمثلت أبرزها بضمان الودابع لدى كافة البنوك التً لدٌها عملٌات كبٌرة فً اإلمارات وتوفٌرتسهٌالت لدعم السٌولة 

 لسٌولة لدى البنوك.موزعة على تسهٌالت وزارة المالٌة والمصرف المركزي مما أدى إلى تحسن وضع ا نملٌار درهم 090بقٌمة 
نقال عن موقعه اإللكترونً : ، إحصابٌات المركز اإلماراتً لإلحصاء -1

http://www.uaestatistics.gov.ae/Home/tabid/38/Default.aspx#، :92/09/9009تم االطالع علٌه بتارٌخ ،

 د.92سا:02
  .2.، صمرجع سابقجربة دولة اإلمارات العربٌة المتحدة فً مسٌرة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة"، "ت -2
"، ورقة مقدمة فً إطار ندوة مراكز البحوث وصناعة القرار فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدةعبد الرزاق فارس الفارس، " -3

 2 -2السٌاسات االقتصادٌة واالجتماعٌة فً الدول العربٌة، تونس: المعهد العربً للتخطٌط،  حول األهداف الدولٌة للتنمٌة وصٌاغة
 .02.، ص9002ماي 

http://www.uaestatistics.gov.ae/Home/tabid/38/Default.aspx
http://www.uaestatistics.gov.ae/Home/tabid/38/Default.aspx
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واإلبػػػػػداع فػػػػػي التخطػػػػػيط لممشػػػػػاريا  االبتكػػػػػارالمجتمػػػػػا، الماديػػػػػة والبشػػػػػرية، مػػػػػا توظيػػػػػؼ عػػػػػاممي 
 أبػػو ظبػػي   االسػػتراتيجيةمركػػز اإلمػػارات لمدراسػػات والبحػػوث ومػػف أىػػـ ىػػذه المراكػػز:  ،المسػػتقبمية

  دبي .   دعـ اّتخاذ القرار مركزو
 وما تمنحو مف امتيازات لمقطاع الخاص المنتج، مف خبلؿ  المناطؽ الحرة لدعـ الصادرات إنشاء

منيا  %90تطبيؽ تعريفة مخّفضة عمى الواردات البلزمة ألنشطتو والتي يتـ تخميص حوالي 
 ،صي في تمؾ المناطؽإلكترونيا، إضافة إلى غياب ضرائب أرباح األعماؿ وضرائب الدخؿ الشخ

 .1مف الصادرات غير النفطية %80جعميا تساىـ ب ك ر مف يما 
 ذات الميارات الفنية العالية لمقابمة ( *)الدور الفعاؿ لسياسات سوؽ العمؿ في انتقاء العمالة الوافدة

مج ، في ظؿ النمو المتسارع لنشاطاتو، كما تبّنت الدولة عّدة برااحتياجات القطاع الخاص المنتج
تعّزز مشاركة القوى العاممة المواطنة وتطّور  دراتيا، إلى جانب زيادة الكفاءة والمرونة واإلنتاجية 

 في سوؽ العمؿ، ليكوف ا تصاد اإلمارات ا تصادًا معرفيًا عالي اإلنتاجية بقيادات مواطنة. 
 اص المنتج لعبت السياسة المالية دورا ىاما في تييئة المناخ المناسب لممارسة القطاع الخ

لنشاطاتو، حيث تبّنت الدولة سياسة توسعية رّكزت عمى ضخ مبالغ كبيرة مف اإليرادات النفطية 
ؿ منطمقا ألي تخطيط تنموي استراتيجي مف أجؿ خمؽ الفرص التي تشكّ  ،في تر ية البنية التحتية

 .2لمقطاع الخاص المنتج وتخفيض كمفة ممارسة األعماؿ
 نوني دورا أساسيا في تشكيؿ المناخ المبلئـ لتحفيز نشاطات القطاع لعب اإلطار التنظيمي والقا

الخاص المنتج، مف خبلؿ تخفيض القيود وتقميص اإلجراءات وسّف القوانيف الفاعمة، مّما  ّمؿ مف 
الّتكاليؼ المالية والزمف المطموب إلنجاز نشاطاتو، و د احتّمت اإلمارات العربية المتحدة المرتبة 

دولة في التقرير السنوي لمبنؾ العالمي حوؿ مناخ األعماؿ لسنة  185مجموع عالميا مف  26
 وىي مرتبة متقدمة. 20133

عمى سبيؿ الم اؿ، فيما يتعمؽ بمؤشرات إنشاء مؤسسة، نبلحظ أّف اإلمارات العربية المتحدة تحتّؿ المرتبة 
يد مف دوؿ منظمة التعاوف عالميا، لتتقارب بؿ وتتفّوؽ في بعض المؤشرات ذات الصمة، عمى العد 22

 :، م مما ىو موضم في الجدوؿ الموالي)OCDE) اال تصاديةوالتنمية 

                                                      
ورقة مقدمة فً إطار "، اإلمارات العربٌة المتحدة فً ترسٌخ التنوع االقتصادي تجربة"عبد الحمٌد مرغٌت، عبد المالك بوركوة،  -1

الخاص فً رفع تنافسٌة االقتصاد الجزابري والتحضٌر لمرحلة ما بعد البترول، جامعة الملتقى الوطنً األول حول دور القطاع 
 .220.، ص9000نوفمبر  90/90كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر،  :جٌجٌل

ٌّز سوق العمل فً اإلمارات هو أّن العمالة الوافدة تمّثل الشرٌحة األعظم فً سوق العمل فً  -*  %2:القطاع الخاص بنسبة أهم ما ٌم
 من قوة العمل مقارنة بالعمالة المواطنة التً تترّكز فً القطاع العمومً.

 . 222-229ص ص. مرجع سابق،مرغٌت، بوركوة،  -2
3- Groupe de la Banque Mondiale, Le  Rapport Doing Business 2013, op-cit. 
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والتنمية مقارنة بدوؿ منظمة التعاوف اإلمارات العربية المتحدة آجاؿ إنشاء مؤسسة في  :5رقـ جدوؿ
 (2013)سنة  االقتصادية

اإلمارات العربية  المؤشر
 المتحدة

الشرؽ األوسط 
 وشماؿ إفريقيا

دوؿ منظمة التعاوف 
 االقتصاديةوالتنمية 

 6 9 7 (عدداإلجراءات )

 23 34 9 اآلجاؿ )األياـ(

 24.4 83.4 1.1 مف دخؿ ال رد(%رأس الماؿ األدنى المسبؽ )

   Source: Groupe de la Banque Mondiale, Le Rapport Doing Business 2013, op.cit. 

مف خبلؿ معطيات الجدوؿ أعبله، أف اإلمارات العربية المتحدة تتفّوؽ مف حيث كّؿ  نبلحظ
المؤشرات عمى دوؿ الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا، في حيف أّنيا تتقارب إلى حد كبير مف حيث عدد 
اإلجراءات البلزمة لت سيس مؤسسة ما ما ىو معموؿ بو عمى مستوى دوؿ منظمة التعاوف والتنمية 

، بؿ وتتفّوؽ عمييا فيما يتعمؽ با جاؿ البلزمة إلنشاء مؤسسة ورأس الماؿ األدنى الواجب اديةاال تص
 تسبيقو كنسبة مف دخؿ الفرد.

وعميو، يتضم مف خبلؿ العرض السابؽ أّف ما تحقؽ مف مكتسبات تنموية في دولة اإلمارات 
رادة وحسف العربية المتحدة، لـ يكف سببو توفر الموارد الطبيعية فحسب، بؿ ك اف وراءه أيضا تصميـ وا 

عمى  ،اتحاد الدولة ت سيسحرصت  يادتيا منذ إدارة في توظيؼ الموارد في إطار أىداؼ واضحة، فقد 
 ،استخداـ عائدات الموارد النفطية في إرساء بنية تحتية جد متطورة توّفر كؿ متطمبات العممية اإلنتاجية

كوف مقرًا لكبرى الشركات العالمية، ومقصدًا لرجاؿ األعماؿ شّكمت عامؿ جذب عّزز مكانتيا وأىّميا لت
 .ووجية سياحية متميزة
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 خالطت اىفظو األٗه

رّكزنا ضمف محتويات ىذا الفصؿ عمى توضيم المفاىيـ األساسية الواردة في عنواف بح نا، وذلؾ 
التنمية وفؽ الفكر التنموي   صد تحديد اإلطار النظري لمدراسة موضوع المذكرة، و د توّصمنا إلى أفّ 

مختمؼ جوانب الحياة مف الحديث ليست عممية ا تصادية بحتة، إّنما ىي ظاىرة شاممة تتكامؿ فييا 
سياسية و قافية، حيث ظيرت في أواخر الستينات مقاربات جديدة لموضوع التنمية  ،اجتماعية، ا تصادّية

المستمر لـ يؤّد في عدد مف البمداف النامية إلى فصمت بيف مفيومي النمّو والتنمية، خاصة أف النمو 
 تحقيؽ الّرفاه االجتماعي.

ت معظـ الّدوؿ الّنامية في إفريقيا وآسيا ما حصوليا عمى استقبلليا في ستّينات القرف العشريف، تبنّ 
 راتيجيةاستالّسريعة،  االجتماعيةو  اال تصاديةالّسياسي مف الّدوؿ المستعمرة ورغبتيا في تحقيؽ التّنمية 

  .مت في االعتماد بالّدرجة األولى عمى القطاع العاـ في العممية التنمويةتنموية تم ّ 

حيث شيد عقد السبعينات زيادة كبيرة في عدد شركات ىذا القطاع، ولـ ُير دور لمقطاع الخاص في 
طاع العاـ منذ السبعينات، التّنمية في الّدوؿ النامية إاّل بعد تعّ ر خططيا اإلنمائية وزيادة حّدة مشكبلت الق

ضت ليا ا تصادّياتيا بفعؿ أزمة الّديوف خبلؿ عقد ال مانيات، مّما اضطّر ىذه والضيوطات التي تعرّ 
المتبعة انطبل ا مف تبّني برامج الخوصصة وىي سياسة تيتـ  اال تصاديةالّدوؿ إلى تييير السياسات 

فساح الم جاؿ أماـ القطاع الخاص لمقياـ بالّدور األساسي في بتقميص دور الدولة في المجاؿ اال تصادي وا 
اال تصادي، بيدؼ تخفيض األعباء المالية لمدولة التي تسّببيا شركات القطاع العاـ  واالزدىاراإلنتاج 
مف خبلؿ اعتماد أكبر عمى القطاع الخاص المنتج في عممية  اال تصاديةوالسعي لتحسيف الكفاءة  الخاسرة
وكذا العمؿ عمى خمؽ مناصب  لبل تصادمية القطاعات اإلنتاجية وخمؽ  يـ مضافة ليتوّلى تن .التنمية

 ات الخاصة نحو القطاعات المنتجة.االست مار شيؿ، شريطة أف يكوف دور الدولة مساندا ومحفزا لتوجيو 

في القطاعات المنتجة، تعمؿ الدولة عمى تعزيز  االست ماري القطاع الخاص وعميو، مقابؿ تولّ 
 في إرساء بنية تحتية جد متطورة، توّفر كؿ متطمبات العممية اإلنتاجيةات العامة العمبل ة المشروع

والبشرية التي تشّكؿ منطمقا ألي تخطيط تنموي استراتيجي، مف أجؿ خمؽ  وتخصيص الموارد المادية
ة لكؿ مف وىو ما أ بتتو التجارب التنموي ،الفرص لمقطاع الخاص المنتج وتخفيض كمفة ممارسة األعماؿ

 كوريا الجنوبية، ماليزيا واإلمارات العربية المتحدة.

 

 

 



 
 

 

 

 

 الفصل الثاني:
مكانتو في ظل  وتطور المنتج نشأة القطاع الخاص

االستراتيجية الجزائرية للتنمية وتطبيق االصالحات الهيكلية 
 .(1666-1692)في الجزائر 
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تنموية  ائمة عمى احتكار الدولة لمعظـ النشاط  ستراتيجيةا تبنت الجزائر غداة استقبلليا
في  اإلستراتيجيةاال تصادي في ظؿ نظاـ السياسي  ائـ عمى األحادية الحزبية، وبالنظر لفشؿ ىذه 

الييكمة العضوية  إعادةشرعت القيادة السياسية منذ مطما ال مانينات في عممية استيدفت  أىدافياتحقيؽ 
مؤسسات القطاع العاـ عقب فشؿ  أداءالعمومية؛ وما استمرار تدىور والمالية لممؤسسات الصناعية 

لى إجوء ما المّ  البلمركزيى نظاـ التخطيط تتبنّ  اإلصبلحاتىيكمتيا، تـ اعتماد جممة مف  إعادةعممية 
العمومية مف خبلؿ  اال تصاديةلممؤسسات  اإلنتاجيةبعض ميكانيزمات ا تصاد السوؽ لتوجيو النشاطات 

تقبللية القانونية والمالية والعضوية، ليشيد اال تصاد الوطني تحوالت عميقة مطما التسعينات منحيا االس
لمنتصؼ ال مانينات وأحداث اكتوبر  اال تصاديةمت  را بالضيط الداخمي الناجـ عف مخمفات االزمة 

اص واحتراـ توسيا نشاطات القطاع الخب أساساالتي تتعمؽ  اال تصادية اإلصبلحات إلزاميةوكذا  1988
 الممكية الخاصة، وبفعؿ الضيط الخارجي لممؤسسات المالية الدولية كشرط لكؿ مساعدة تقدميا لمجزائر.

أصوؿ رأس الماؿ الخاص الجزائري إّباف ىذا الفصؿ، إلى أّوؿ مباحث  سنتطّرؽ مف خبلؿ
في حيف أّننا ، يؼالفرنسي وفقا لنتائج دراستي كؿ مف الباح يف جيبللي اليابس وجوف بين االستعمار
 واالستراتيجيةالموجو  اال تصادلدراسة مكانة القطاع الخاص المنتج في ظؿ  الثاني ومبحثص سنخصّ 

خبلؿ  االست مارمف خبلؿ الخطاب الرسمي ومف خبلؿ حصيمة تقييمية لتطبيؽ  وانيف  الجزائرية لمتنمية
اع الخاص المنتج خبلؿ مرحمة فسندرس مف خبللو مكانة القط المبحث الثالث،أما ، ذات المرحمة

ـّ ، التسعينات، مف حيث النصوص القانونية  ـّ مف حيث حصيمة تطبيقيا وفي األخير ممّخص لمفصؿ يم
 ب برز ما درسناه مف خبللو.
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 اىفرّسً االستؼَارّشأة اىقطاع اىخاص اىدسائري إبّاُ اىَبحث األٗه: 

ا يقودنا س الماؿ الخاص في الجزائر، ممّ سنتطرؽ مف خبلؿ ىذا المبحث إلى دراسة أصؿ رأ
المالكة لو وكيفية حصوليا  االجتماعيةوالمينية لمفئات  االجتماعيةبالضرورة إلى البحث عف األصوؿ 

إلى النشاطات المنتجة وبالتالي  اال تصاديةعميو، واألىـ مف ىذا معرفة مدى  ابميتيا لتحويؿ نشاطاتيا 
يمة المضافة بصفة خاصة، مما سيعطينا فكرة عف مساىمتيا المساىمة في التشييؿ وتكويف الق

 مف خبلؿ والتحميؿ الدراسةبتناولو نلمببلد، وىو ما س االجتماعيةو  اال تصاديةالمستقبمية في التنمية 
 يذا الفصؿ.لالمبحث األوؿ 

 دراسة  ائجلنت  وفقا الجزائر في  الصناعييف  العمؿ  وأرباب  الخاص  الماؿ  رأس أصوؿ: األوؿ المطمب
 اليابس جياللي

 انطمػػؽ )1982-1962 فػػي دراسػػتو المتعّمقػػة بالّرأسػػماؿ الخػػاص وأربػػاب العمػػؿ الصػػناعييف فػػي الجزائػػر 
الجمعيػػػػة الجزائريػػػػة لمبحػػػػث الػػػػديمغرافي واالقتصػػػػادي مػػػػف ت كيػػػػد نتػػػػائج تحقيقػػػػات  (*)اليػػػػابس جياللػػػػي
األمػواؿ المسػت مرة فػي القطػاع الصػناعي ليالبيػة رؤوس  بالمصػدر الحضػري ، فيما يتعمّػؽ(**)يواالجتماع
، نتيجة النب اؽ البرجوازية الصناعية الجزائرية عف البرجوازية التجارية التي كانت نشػيطة خػبلؿ 1الخاص

نتيجػػة مفادىػػا أّف المؤسسػػات الصػػناعية الممموكػػة مػػف  إلػػىاليػػابس ؿ توّصػػ .سػػنوات االسػػتعمار الفرنسػػي
، 2 قػؿ عمػى مسػتوى اإلنتػاج الصػناعي لمػببلد ارية، لػـ تكػف ذاتالمرحمػة االسػتعمطرؼ الجزائػرييف خػبلؿ 

ة عددىا وتواضا حجميا ووسائؿ اإلنتاج المسػتخدمة، ناىيػؾ عػف خضػوعيا إلػى منافسػة شػديدة بسبب  مّ 
مػػػف طػػػرؼ المنتجػػػات الفرنسػػػية؛ بالمقابػػػؿ فػػػإّف عػػػددا كبيػػػرا مػػػف الجزائػػػرييف اسػػػت مروا أمػػػواليـ فػػػي القطػػػاع 

       التجاري.

                                                      
ٌّن سنة  00/00/0222ٌة بجامعة الجزابر، من موالٌد باحث فً علم االجتماع وأستاذ فً العلوم السٌاس -* بمدٌنة سٌدي بلعباس، ع

، ثم مدٌرا للمعهد 0220(، ثم وزٌرا للجامعات فً جوان CREADمدٌرا لمركز البحث فً االقتصاد التطبٌقً للتنمٌة ) 0220

اسات حول القطاع الصناعً الخاص، ، أشرف على العدٌد من الدر0222( سنة INSEGالوطنً للدراسات االستراتٌجٌة الشاملة )

الحجار والحاجٌات من التشغٌل الصناعً فً إطار الجمعٌة الجزابرٌة للبحث الدٌمغرافً واالقتصادي  –القط  الصناعً بعنابة 
حٌث أشرف خالل عشر سنوات على إحدى أكبر الدراسات التً تبّناها هذا المركز  0220واالجتماعً، التً التحق بها عام 

" لم تنشر 3116جزائر شرف على دراسة استشرافٌة تحت عنوان "أ"، كما القطاع الخاص فً الجزائردٌمً والمعنونة بــ "األكا

 .0222مارس  02بشكل مباشر، اغتٌل فً 
، اهتمت بإعداد دراسات 0222سنة  (A.A.R.D.E.S) الجمعٌة الجزائرٌة للبحث الدٌمغرافً واالقتصادي واالجتماعًأنشبت  -**

قة بمواضٌع الدٌمغرافٌا، السكان، التخطٌط العابلً، التنمٌة المحلٌة، التشغٌل، تقٌٌم المإسسات المحلٌة، التهٌبة العمرانٌة متعل
 .0220و 0222والتنمٌة الزراعٌة، أعّدت تحقٌقا حول القطاع الصناعً الخاص سنتً 

1-Djilali Liabes, Capital privé et patrons d’industrie en Algérie 1962-1982, propositions pour 
l’analyse de couches sociales en formation. Alger : Centre de recherche en Économie Appliquée, 
1984, p.239. 
2 - Ibid, p.91. 
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 ،1962ؿ الرأسماؿ التجاري إلى رأس ماؿ صناعي لف تتحرر إال بعد سنة د الباحث أف عممية تحوّ أكّ   
الرأسماؿ التجاري لمجممة في مرافقة نمو  ، ليستمرّ 1966لسنة  االست مارخاصة عقب صدور  انوف 

 .1مف الحاالت المؤسسات الجديدة %50ال في ، مموّ (*)الرأسماؿ الصناعي

   شاء المؤسسات الصناعية الخاصةالحرفي والصناعي في إن مساىمة الرأسماؿ التجاري، :7 رقـ جدوؿ
 .في الجزائر

Source :Liabes, op-cit, p.254. 

نبلحظ مف خبلؿ معطيات الجدوؿ ىيمنة رأس الماؿ التجاري عمى رؤوس األمواؿ المست مرة في 
  المقاوليف 2/3 م ي   الصناعة خبلؿ مرحمة الستينات والنصؼ األوؿ مف عقد السبعينات، حيث أفّ 

ؼ القطاعات األخرى وىو ما أرجعو الباحث إلى تخمّ  2نوا تجارا سابقا  أغمبيـ تجار جممة الصناعييف كا
 1962خاصة ما بيف سنتي -فالرأسماؿ التجاري ،وافتقارىا لمموارد البلزمة لتحقيؽ التراكـ الرأسمالي

ارؼ البلزمة كاف تقريبا الشكؿ الوحيد لمرأسماؿ الموجود والذي يممؾ  درات التنظيـ والمع –(**)1970و
وتحّكمو في منافذ  نسجيا خبلؿ المرحمة االستعمارية بفضؿ شبكات العبل ات التي ،في ميداف الصناعة

التوزيا، كما أّنو الشكؿ الوحيد لتراكـ الرأسماؿ المسموح بو في ظؿ االحتبلؿ الفرنسي وحتى بعد 
مة تحّوؿ الخطاب السياسي ؿ عبلالذي شكّ  ،1966لسنة  االست ماراالستقبلؿ إلى غاية صدور  انوف 

 .3حوؿ الممكية الخاصة عف طريؽ رفا الحواجز النتقاؿ الرأسماؿ التجاري إلى رأسماؿ صناعي
ؿ رأسماؿ صناعي مستقؿ  ائـ عمى التمويؿ سيتشكّ  1970و انطبل ا مف سنة د الباحث أنّ يؤكّ 

النسيج نحو الصناعات  و نحو فروع أك ر مردودية لتحقيؽ أكبر األرباح  مف  طاعسيتوجّ  الذاتي،
 المطاطية، مف الصناعات اليذائية إلى مواد التجميؿ، مف صناعة األحذية إلى األمف الصناعي  مستيبّل 

                                                      
ثمروا فً من عدد التجار الجزابرٌٌن الذٌن است %50ٌعادل بالتقرٌ   1969و 1968عدد التجار الذٌن استثمروا خالل سنتً  -*

 (.1970-1900سنة )70الصناعة خالل 
-مانوكا  -دراسة حالة لمإسسة صناعة األحذٌة -الخاص الواقع المهنً تمّثالت عمال القطاع الصناعًسٌد علً ملود،  -1

 .29(، ص.9002/9002ماجستٌر )جامعة الجزابر: كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة،  مذكرة، -بومرداس
2- Liabes, op-cit, p.239. 

**
سرٌعا، بفعل التوجه نحو االستٌراد فً ظل عجز كمٌات اإلنتاج عن سّد  0222تطّور رأسمال التجاري إلى غاٌة سنة كان  - 

 .22، ص.مرجع سابقملود،  المصدر:وحرفً.  تاجر 020.000حاجٌات البالد، حٌث وصل عدد التجار إلى 
3 -Liabes, op-cit, p.96-97. 

إلى  1900مف سنة  
1954 

 1955مف سنة 
 1962إلى 

    1963مف سنة 
 1965إلى 

 1966مف سنة 
 1971إلى 

 المجموع

 % 59.5 % 64.4 % 63.1 % 42.5 % 42.6 التجارة
 % 15.2 %15.1 % 7 % 25 % 21.3 الحرؼ

 % 11.8 % 10 % 14.3 % 16 %14.6 الصناعة
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مف جية  انية، اعتبر الباحث أّف  .1إما تراجا أو حتى اليياب التاـ لمقطاع العمومي في ىذه الفروع
رغـ أف الخطاب السياسي واإليديولوجي آنذاؾ القطاع الخاص في الجزائر ريعي، يديف بوجوده لمدولة  
مف خبلؿ  ،منذ االستقبلؿالمحرؾ لمسوؽ المحمي كاف مناىضا لمبرجوازية ومعاديا لميبرالية ، فالدولة ىي 

قت المعتبرة التي تتطمب خمؽ مناصب شيؿ وتوزيا األجور، كما طبّ  اتاالست مار المبادرة بالعديد مف 
الخارجية  تقييد االستيراد  وتدعيـ األسعار بيدؼ حماية السوؽ الوطنية  سياسة حمائية في مجاؿ التجارة

مساعدات واسعة لؤلعضاء السابقيف في جيش وجبية التحرير الوطني، ما العمؿ عمى توفير  تومنح
ؿ فإّف الدولة  د ساىمت عبر سياساتيا في تحوّ  ؛ بالتالي2السمـ االجتماعي مف خبلؿ  ما الحركة النقابية

 اؿ التجاري نحو المجاؿ الصناعي.الرأسم
كما استخمص الباحث أّف شبكة العبل ات تمعب دورا بارزا في نجاح مشاريا القطاع الخاص،  

يا خارج الحقؿ رغـ أف البرجوازية الجزائرية تعتبر أنّ  -مف خبلؿ البحث عف حمفاء داخؿ أجيزة الدولة 
ية لمقطاع الخاص تقؼ وراءىا عناصر برجوازية حفيز حيث أف ىذه السياسة التّ  –apolitisme 3السياسي 

 .4نتيا مف خدمة مصالم الرأسماؿ الخاصبموا ا في الحكـ مكّ  فازت
وبالرغـ مف أحقية ىذا التحميؿ مف وجية النظر اإل تصادية، فعمميات دعـ األسعار والتوزيا 

لقطاع الخاص بشكؿ غير اإلجتماعي غير العقبلني التي مارسيا النظاـ الحاكـ في تمؾ المرحمة تفيد ا
مباشر، غير أّنو مف زاوية التحميؿ السياسي فيذا ال يعني ب ّف النظاـ الحاكـ آنذاؾ كاف يسعى إلى 

منا ل ،5تحفيز القطاع الخاص، حيث أّنو وضا بالمقابؿ العديد مف القيود عمى تطور القطاع الخاص
 سي في الدولة. نو مف تيديد مراكز القرار السياكتسابو  وة ا تصادية تمكّ ا

 جوف دراسة لنتائج وفقا الخواص الجزائرييف لممقاوليف والمينية االجتماعية األصوؿ: الثاني المطمب
 بينيؼ

 Les Industrielsالصناعيوف الجزائريوفك )كتابو " (Jean Peneff)جوف بينيؼ ضّمف 

algériens قة الجزائر العاصمة ، نتائج دراسة ميدانية أجراىا عمى مستوى منط0220  الصادر سنة
، 0220إلى غاية سنة  0229ت سست خبلؿ الفترة الممتدة مف سنة  (*)مؤسسة صناعية 990شممت 

                                                      
1- Liabes, op-cit, p.93.  
2- Ibid, p.22. 
3- Ibid,  p.929. 
4-Ibid, p.22.  

5
 .137.، صمرجع سابقعكاش،  - 
باستثناء مقاولً قطاع البناء واألشغال العمومٌة، بسب  نقص المعلومات عنهم ولكونهم ال ٌملكون فً الغال  مقرا اجتماعٌا بفعل  -*

 قطاع المناجم وإنتاج الطاقة. تنقالتهم المستمرة إلى ورشات العمل، كما استثنى أٌضا
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ىذه  ، وتكوف أغمبية رأس الماؿ ممموكة مف طرؼ جزائرييف، ما العمـ أفّ 1عماؿ كحد أدنى 2ؿ تشيّ 
عماؿ والتي  00عّماليا   المؤسسات الصناعية التي تجاوز عدد 0/2ؿ حوالي ربا  العينة كانت تم ّ 

بعد تتبا المسار االجتماعي لعينة مف المقاوليف الجزائرييف  .2مؤسسة 0000ر آنذاؾ بػ كانت تقدّ 
 ؿ جوف بينيؼ إلى تحديد الفئات التالية:مقاوال توصّ  250ر عددىـ بػ الخواص المقدّ 

 (Anciens Négociants) فئة المقاوليف الذيف كانوا م اوضيف تجارييف قبؿ االستقالؿ-1

أو  ،عيف لمنتوجات أوروبيةمقاوال، كانوا تجارا بالجممة أومستورديف أو موزّ  60تضـّ ىذه الفئة 
، كونيا 3كانت نشاطاتيـ ترتكز في الجنوب والجنوب الشر ي لموطف .منتجيف لبعض المواد الصناعية

فّضموا شراء ورشات  .ضةف في تجارتيـ عمى المقايو يعتمد وكانوا مناطؽ تساعد عمى التبادؿ التجاري
حينما  -4لمجزائر مف االحتبلؿ الفرنسياألخيرة  السنوات في ت تجارية في المدف الكبرىصناعية ومحبّل 

 .-كانت الظروؼ تساعد عمى ذلؾ
دىـ مف االستقرار السياسي وكذا التشجيعات الممنوحة ابتداء مف منتصؼ الستينات، وبعد ت كّ 

ييـ نحو ، بدأ توجّ 1966ال اني الصادر سنة  االست مارإطار  انوف  لبلست مارات الخاصة المنتجة في
م ؿ صناعة المواد اليذائية غير  -النشاطات الصناعية ذات التكنولوجيا البسيطة واألرباح السريعة 

ا يقمؿ مف درجة ممّ  -19655ابتداء مف سنة  كصناعة العمؾاألساسية التي ال تست مر فييا الدولة 
رغـ تحويؿ نشاطيـ، مازالوا يتصرفوف وفؽ ذىنية التاجر  ـيأنّ  ،ز مقاولي ىذه الفئةيّ المخاطرة. ما يم

 الذي ييتـ بفتم محبلت تجارية أك ر مف فتم مصانا. 

 فئة المقاوليف الذيف كانوا تجارا وحرفييف وأجراء قبؿ االستقالؿ-2
يـ ليسوا عماؿ مصانا   لكنّ مقاوال كانوا تجارا وحرفييف وأجراء  بؿ االستقبلؿ  94تشمؿ ىذه الفئة 

اعتمدوا بالدرجة األولى عمى نظاـ العمؿ العائمي، ىـ ينحدروف مف عائبلت مف المزاب  منطقة غرداية  
أساليبيـ المتنوعة في التجارة، سمحت ليـ بتكويف  وكذا منطقة القبائؿ ويعرفوف بالتجار المتجوليف. إفّ 

، وجدوا صعوبة في تشييميا في  طاع 1960إلى سنة  1930 روة كبيرة خبلؿ الفترة الممتدة مف سنة 
 التجارة وىذا لسببيف ىما: 

                                                      
1-Jean Peneff, Industriels algériens .Paris : Editions du CNRS, 1981, p.31.  

 . 20.ص مرجع سابق،ملود،  - 2
3-Peneff, op-cit, p.49. 
4- Ibid, p.62. 
5-Ibid, p.42. 
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 .1ؼ مف ت ميـ  طاع التجارةالتخوّ  .1
عة أرباحو لـ تعد مشجّ  الي فإفّ عا نسبيا وبالتّ أّف ىذا القطاع بدأ يعرؼ في تمؾ الفترة تشبّ  .2

 في البنوؾ.  يـ مف وضا  روتيـمقارنة ب رباح القطاع الصناعي، باإلضافة إلى تخوفّ 
 (*)يػػػػػوبفضؿ ما تممكو ىذه الفئة مف رؤوس أمواؿ ومستوى تعميم نتيجة ليذيف السببيف مف ناحية،

والتشجيعات الممنوحة مف طرؼ الدولة لمرأسماؿ الوطني الخاص ابتداء مف سنة  ،مف ناحية  انية
خاصة إنتاج  -الصناعي راالست ما، دخمت ىذه الفئة مجاؿ -ال اني االست ماربصدور  انوف  - 1966

ليا رأس الماؿ التجاري، كما موّ يوىذا بخمؽ وحدات صييرة  -المواد اليذائية التي كانت تستورد مف فرنسا
 يـرباتجاستفادوا مف جيوا إلى الخارج لمتعا د ما أصحاب مصانا مشابية في ألمانيا، إيطاليا وفرنسا و اتّ 

اعدة التقنية لفترة معينة، مقابؿ شراء ا الت والمواد األولية في التسيير وعمموا عمى أف تشمؿ العقود المس
 والنصؼ مصنعة الضرورية لوحداتيـ اإلنتاجية مف تمؾ الدوؿ. 

 فئة المقاوليف الذيف كانوا عماؿ مصانع سابقا-3
وبالتالي  ،(**)مقاوال كانوا عماؿ مصانا لدى المعمريف أو عماال ميتربيف 63تشمؿ ىذه الفئة 

، مّما مّكنيـ منذ (***)موه مف الصناعييف األوربييفميف لمقياـ ب عماؿ صناعية بفضؿ ما تعمّ كانوا مؤىّ 
أو التي اشتروىا  2ي تسيير المصانا الميجورة مف طرؼ المعمريفاألولى، مف تولّ  االستقبلؿسنوات 

كانوا يعرفوف كيؼ  إاّل أّنيـمنيـ اعتمادا عمى المدخرات العائمية. رغـ إمكانياتيـ المالية المتواضعة، 
ا الذي ا سمم ليـ بتبّوء مكانة في اال تصاد الوطني والمحافظة عمييا بفضؿ التوسّ يسايروف القوانيف ممّ 

   .3أحرزوه

 إلى نتيجة مفادىا األصؿ جوف بينيؼو جياللي اليابسف عموما، توّصمت دراستي الباح يْ 
 الحضري لرأس الماؿ الصناعي الخاص الجزائري.  -التجاري

                                                      
1- Peneff,op-cit, p.138. 

 نصفهم تابع الدراسة حتى المرحلة الثانوٌة أو درس بالمراسلة. منهم فقط لم ٌدخلوا المدارس فً حٌن أنّ  09% -*
 خاصة المنحدرٌن من منطقة القبابل الذٌن اكتسبوا تجربتهم فً المصانع الفرنسٌة. -**

 ،مرجع سابق زوزي، المصدر: صاح  عمل من هذا النوع. 2000أن هناك حوالً  0222أوضحت إحصابٌات سنة  -***

 .002ص.
2 -  Peneff, op-cit, pp.93-94.  

 . 90ص.مرجع سابق، مرازقة،  - 3
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اىَبحث اىثاًّ: ٍناّت اىقطاع اىخاص اىَْتح فً اىدسائر فً ظو االقتظاد 

 :2:9-2:73 اىدسائرٌت ىيتٍَْت ٗاالستراتٍدٍت اىَ٘خٔ

 اال تصادالمنتج في ظؿ إلى مكانة القطاع الخاص  ،ىذا المبحثأوؿ مطالب سنتطرؽ مف خبلؿ 
، كما سنقوـ بدراسة االستراتيجيةئـ ىذه الجزائرية لمتنمية انطبل ا مف أسس ودعا واالستراتيجيةالموجو 

ات العمومية في ظؿ المخططات التنموية، لنخصص المطمب ال اني االست مار تحميمية ونقدية لتوزيا 
والتي تعكس جانبا ىاما مف  االست مارلدراسة مكانة ىذا القطاع في ظؿ الموا يؽ الرسمية و وانيف 

لث لدراسة مساىمة القطاع الخاص المنتج في النشاط الخطاب الرسمي، في حيف أفردنا المطمب ال ا
 ، عبر دراسة مساىمتو في التشييؿ وخمؽ القيمة المضافة.  اال تصادي

 الجزائرية لمتنمية. االستراتيجيةالمطمب األوؿ: أسس ودعائـ 

ط االشتراكي لمتنمية القائـ عمى احتكار الدولة لمعظـ النشا الجزائر غداة استقبلليا النيج تبّنت
مف أجؿ تحقيؽ التنمية الشاممة بوصفو  -في ظؿ نظاـ سياسي  ائـ عمى األحادية الحزبية -اال تصادي

، خاصة في ظؿ الظروؼ اإل تصادية واإلجتماعية التي 1وسيمتيا المفضمة لتحقيؽ العدالة اإلجتماعية
    ور تيا الببلد عف الفترة اإلستعمارية.

 مصمحية -موحات سياسيةط ، فيبالدرجة األولىمية يجد مبرراتو اختيار النيج االشتراكي في التن إفّ 
الطبقة  ، حيث أفّ  Rigmar Osterkamp ريغمار أوستركامب األلماني اال تصادوىو ما يؤّكده  أستاذ 

متكّونة مف  دماء المجاىديف الذيف استفادوا مف امتيازات ال، االستقبلؿالمسّيرة لبل تصاد والسياسة بعد 
، ال يمكف الحفاظ عمى استمرارىا أو حتى االستقبلؿة ومف مناصب شيؿ ىامة مباشرة بعد ومصالم معين

في ظؿ ا تصاد السوؽ، الذي يعطي أىمية أكبر لمكفاءة والقدرات الفردية، وبالتالي فإّف  إلييا الوصوؿ
يد تصعلنتيجة و  2« إ امة نظاـ ا تصادي وسياسي يخالؼ مبادئ السوؽ حماية ىذه المصالم تستمـز

ر واستقبلؿ الشعوب خبلؿ ستينات القرف العشريف، أصبحت األنظمة السياسية المختارة حركات التحرّ 
ة عف أنظمة شعبية، ألّف كؿ بمد حديث االستقبلؿ يريد كسر العبل ات التقميدية بينو وبيف نظاـ البمد عبار 

بمداف المستقمة حدي ا وجدت في ال الذي استعمره، ولكوف البمداف االستعمارية ىي بمداف رأسمالية، فإفّ 
    .النظاـ االشتراكي ممج  يحّقؽ طموحاتيا

                                                      
، المتضّمن إصدار دستور الجمهورٌة الجزابرٌة 0222نوفمبر  99المإرخ فً  8:-87من األمر رقممن  00نصت المادة  -1

ق تطــور تتوخى االشتراكٌة تحقٌــ، على ماٌلً:" 0222نوفمبر  92، صادر بتارٌخ 22الدٌمقراطٌة الشعبٌة. جرٌدة رسمٌة، عدد 

البالد، و تحوٌـل العمال و الفالحٌن إلى منتخبٌن واعٌن و مسئولٌن، ونــشر الــعدالة االجتماعٌة، وتوفٌر أسباب تفتح شخصٌة 
 ."المواطن

2-Rigmar Osterkamp , ‘’Apropos des reformes : Le cas de l’Algérie’’,Revue EL NAQD,N°07,Alger, 
1994, p.46. 
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فترة  -الذي  اده العقيد ىواري بومديف ضّد الرئيس بف بمة  -1965جواف  19أغمؽ انقبلب      
في  انطمقت القيادة السياسية الجديدة ،االشتراكيولتكريس الخيار التنموي االشتراكية المسّيرة ذاتيا 

 1les industriesنظرية الصناعات المصنعةتنموية مستوحاة مف  ستراتيجيةاوضا 
industrialisantes)جيرار ديستاف دوبرنيسك"ػػ  ل(*)  Gérard Destanne de Bernis والتي تجد  

 .  François Perroux)2 ل رانسوا بيرو ( **)نظرية أقطاب النموبدورىا أصوليا النظرية في 
بخمؽ  -في نظره-في الصناعات ال قيمة، الكفيمة  االست ماريتو عمى ضرورة نظر  دوبرنيسبنى     

آ ار دفا لصناعات أخرى مف خبلؿ توفير المواد األولية البلزمة ليا أو مف خبلؿ منحيا ا الت 
أّف األمر ال يقتصر عمى مجّرد إنشاء صناعات  دوبرنيسنتاجيتيا. يؤكد إوالتجييزات البلزمة لرفا 

ّنما خمؽ  تكامؿ بيف مختمؼ األنشطة الصناعية، فتجد كؿ صناعة في نفس الو ت زبائف وممّونيف وا 
باإلضافة إلى ذلؾ، فإّف كؿ  ،3ليا في الصناعات األخرى، وتصبم الزراعة بدورىا سو ا لمصناعة

ال يمكنيا المحاؽ بالبمداف التي بدأت تصنيعيا منذ  -في نظره  -البمداف السائرة في طريؽ التنمية 
 ر مف  رف، إاّل إذا  ّررت اختزاؿ عدد مف المراحؿ حتى تتمّكف مف إحداث عمميات اإلنتاج، وىي أك

 . 4فكرة ُيعتقد أّنو كاف ليا ت  ير عمى مخّططي اال تصاد الوطني
حوؿ جدوى ىذا الخيار  ،كاف خيار الصناعات المصنعة الذي انتيجتو الجزائر محؿ جدؿ واسا

سنة، وىؿ سيمّكف الببلد فعبل مف تحقيؽ أىدافيا  029ؿ استيطاني داـ لدولة خرجت لتّوىا مف احتبل
خاصة أّف إنجاحو كاف يتطّمب رؤوس أمواؿ كبيرة وتكنولوجيا متقدمة ويد عاممة ماىرة وىو ما  ،التنموية

عمى غرار  –، في حيف أّف القيادة السياسية في دوؿ أخرىاالستقبلؿلـ تكف تتوّفر عميو الببلد غداة 
في ظروؼ  -انطمقت في مسيرتيا التنموية خبلؿ خمسينات القرف الماضي -كوريا الجنوبيةويا ماليز 

اختارت انتياج سياسة إحبلؿ الواردات مف أجؿ الحد مف التبعية  -متقاربة إلى حد بعيد ما الجزائر
الحجـ  ذات اعاتالتركيز عمى التنمية الريفية وتنمية الصن تـّ  ماليزياففي  ؛لؤلسواؽ الخارجية اال تصادية

ـّ  كوريا الجنوبيةوالتي كانت تتبلءـ أك ر ما اإلمكانيات المتاحة، أّما في  الصيير مف  االنطبلؽفت

                                                      
1-Mahrez  Hadjseyd, L’industrie Algérienne, Crise et tentative d’ajustement. Paris :Editions 
L’harmattan, 0222, p.90. 

اقتصادي فرنسً ذو توجه اشتراكً، تتلمذ على ٌد أستاذه فرانسوا بٌرو، عاش فً الجزابر خالل مرحلة الستٌنات، ٌعتبره كل  -*

 ( أ  النموذج التنموي الجزابري.L.Jackemot( وجاكموت )M.Raffinotمن رافٌنوت )
ٌعتبر فرنسوا بٌرو أن النمو ال ٌمكن أن ٌظهر فً كل المواقع وال فً لحظة واحدة، بل فً نقاط معٌنة تدعى بؤقطا  النمو،  -**

 وبواسطة عالقة هذه األقطا  مع الوسط االقتصادي واالجتماعً تإدي إلى نشر النمو االقتصادي.
2 - Mohamed Elhocine Benissad, Économie de développement de l’Algérie. Alger : O.P.U, 1982, 
p.142. 

ترجمة: الصدٌق سعدي.الجزابر: دٌوان المطبوعات الجامعٌة،  التنمٌة الصناعٌة فً الجزائر،جمال الدٌن لعوٌسات،  -3

 .00.ص،0229
 .002.، ص0222مركز الدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة،  القاهرة:.التجربة الجزائرٌة فً التنمٌة والتحدٌثعزٌز خٌري، -4
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 ،وفرض حقوؽ جمركية مرتفعة و يود كمية عمى الوارداتإعادة ت سيس البنية التحتية الصناعية المدمرة 
 ركيزة لمصناعات الخفيفة. تمشكّ  زراعي تطبيؽ سياسة إصبلح تـّ  كما ،تحفيزا وحماية لئلنتاج الوطني

 لمتنمية فيما يمي: الجزائرية جماؿ أسس ودعائـ االستراتيجيةإيمكننا 
ما السماح بوجود  طاع خاص غير مستيؿ وغير :(*)القضاء عمى استغالؿ اإلنساف لإلنساف .1

 مرتبط بمصالم أجنبية. 
لبطالة اعتبر إحدى أبرز لذلؾ فإف القضاء عمى ا :اعتبار العمؿ واجبا وليس مجرد حؽ .2

 .                           1االشتراكيةأولويات 
مف خبلؿ رفا المستوى المعيشي لمسكاف :إعطاء األولوية لتمبية الحاجات األساسية لمجماىير .3

القضاء عمى األمية، تطوير ال قافة الوطنية وكذلؾ السكف والصحة؛ في ىذا اإلطار اتُّخذت 
كتعميـ التعميـ، الطب المجاني،  وانيف عمؿ وضماف اجتماعي لحماية  العديد مف اإلجراءات

دعـ أسعار المواد األساسية والزيادات في األجور بيدؼ رفا القدرة الشرائية لمعائبلت.  ،العمػػاؿ
كّؿ ىذه اإلجراءات، كانت تصب في إطار استكماؿ مسار بناء الدولة وفي الو ت ذاتو، كسب 

 .2والئيا القاعدة الشعبية وضماف
ـّ إعطػػاء األولويػػة  التركيػػز عمػػى التصػػنيع والسػػعي لتحقيػػؽ التكامػػؿ بػػيف الصػػناعة والزراعػػة: .5 تػػ

 كالمنتجػػات الطا ويػة، الصػػناعات الكيمياويػػػػة التجييػػزات الصػػناعية...  ال قيمػػة المنتجػة لمصػناعات
 ،لػري، آالت اإلنتػاج أدوات ا 3وغيرىا  والتي تعمؿ عمى تزويد الزراعة بالوسػائؿ البلزمػة لتطويرىػا

المػػػواد المبيػػػدة لمحشػػػرات... وغيرىػػػا  مقابػػػؿ اسػػػتيبلؿ الفػػػائض الزراعػػػي لتطػػػوير الصػػػناعة بيػػػدؼ 
تطوير جياز إنتاجي وطني يوفر بدائؿ لبلستيراد ويساىـ إلى حد كبير في الحػد مػف البطالػة، ممػا 

ّكنيا مف استدراؾ الت ّخر عػف يخّمص الدولة الجزائرية مف كؿ تبعية لؤلسواؽ الميبرالية العالمية، ويم
فػي  ىػواري بومػديفد الػرئيس ّكػأفقػد  ؛الدوؿ المتقدمة في أ رب ا جاؿ، أي اختصار مسار التنميػة

  عمػى مػا 00/00/0222  الندالع ال ػورة التحريريػة  02خطاب لو بمناسبة الذكرى الرابعة عشر  

                                                      
فً هذا الصدد ٌعتبر كارل ماركس فً نظرٌة فابض القٌمة أن عمل اإلنسان هو مصدر غنى الرأسمالٌٌن من خالل استغاللهم  -*

 للعمال.
الجمهورٌة الجزابرٌة  ، المتضّمن إصدار دستور0222نوفمبر  99المإرخ فً  8:-87 من األمر رقممن  33نصت المادة  -1

وهـً تستهـدف تـحرٌر المواطن  ..الدولة مسإولة عن ظروف حٌاة كل مواطن. ، على ماٌلً:"مرجع سابقالدٌمقراطٌة الشعبٌة، 
 ".االستغالل و البطـالـةمن 

 .22-29ص ص.مرجع سابق، لعوٌسات، -2
3 - Front de Libération Nationale (FLN) ,Projet de programme pour la réalisation de la révolution 
Démocratique populaire, Adopté à Tripoli en Juin 1962,  sur le site électronique  de la Présidence de la 
République Algérienne Démocratique et Populaire: 
http://www.elmouradia.dz/arabe/symbole/textes/symbolear.htm, consulté le : 10/01/2013, 17h :15mn. 

http://www.elmouradia.dz/arabe/symbole/textes/symbolear.htm
http://www.elmouradia.dz/arabe/symbole/textes/symbolear.htm
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اعػة وىػو مػا سيضػمف تكػامال ؽ تكامػؿ بػيف الصػناعة والزر عف طريؽ التصنيع، سيتحقّ  »  يمي:
 .1« البالد حقيقّيا داخؿ اقتصاديا

حيث أّنو البّد أف يتـ تمويؿ ىذه :االقتصادياستقاللية السياسة التمويمية مف أجؿ دعـ التحرر  .5
، حتى ، دوف المجوء إلى اال تراض األجنبي أو المساعدات األجنبيةبحتةاإلنجازات بموارد وطنية 
، ألّف التبعية المالية تؤدي إلى رجية عائقا لئلستقبلؿ اإل تصاديال تشّكؿ اإلستدانة الخا

 جنبي سياسيا والتسميـ بسيطرتو ا تصاديا.الخضوع لؤل
يقتضي وضا ىذا النموذج التنموي موضا : 2ةالتخطيط كأداة لتحقيؽ تنمية شاممة ومتوازن .6

وينبيي  ممة ومتوازنةك داة لتحقيؽ تنمية شا ،التطبيؽ ضرورة توفر بنية تخطيطية مركزية  وية
باعتباره دعامة أساسية لتطبيؽ السياسة  ،عمى التخطيط تعزيز القطاع العمومي وتوسيعو

اإل تصادية واإلجتماعية وتدعيـ اإلستقبلؿ اإل تصادي ما إدماج القطاع الوطني الخاص في 
 حيث تـ وضا المخططات التنموية التالية: ؛ 3مخططات التنمية

 ( 1969-1967المخطط الثالثي :) كاف اليدؼ منو تحضير الوسائؿ المادية والبشرية
 .يياتبنّ  ؼ ما سياسة التخطيط المركزي الجديدة التي تـّ لمتكيّ  ،واإلدارية االجتماعيةو  اال تصاديةواليياكؿ 
 ( 2:84-2:81المخطط الرباعي األوؿ:)  ّفعمية لمتخطيط عمى النمط االشتراكي،البداية د الجس 

ي آفاؽ ػػتوفير الشروط التي تسمم بت ميف العمؿ الدائـ ليالبية العماؿ الجزائرييف ف األساسي وىدف
بيدؼ حؿ أزمة الزراعة في الببلد وتحقيؽ  (*)كما شيد ىذا المخطط تطبيؽ ال ورة الزراعية، ال مانينات

 االكتفاء الذاتي مطما ال مانينات.
 ( 2:88-2:85المخطط الرباعي الثاني :)ىتـّ الممخطط السابؽ، إاّل أّنو  استمرارا جاء 

مف حيث توفير مناصب الشيؿ وزيادة فرصو، إجبارية التعميـ  ،وبالجانب االجتماعي أك ر مف سابقيْ 

                                                      
1- H.M. Temmar, Stratégie de développement indépendant : le cas de l’Algérie.Alger :OPU, 1983, p.27. 
2 - FLN , Projet de programme pour la réalisation de la révolution Démocratique populaire, Adopté à Tripoli 
en Juin 1962,op-cit. 

 0222ٌناٌر  02، ٌتعلق بنشر المٌثاق الوطنً الموافق علٌه فً استفتاء 0222فبراٌر سنة  02مإرخ فً  33-97مرسوم رقم  -3

 .902فبراٌر، ص. 02، صادر بتارٌخ 02رسمٌة، عدد فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة. جرٌدة 
ٌتسم بها الرٌف الجزابري بهدف« األرض لمن ٌخدمها»تحت شعار  0220تم تطبٌقها منذ سنة  -* عن  ،القضاء على الفوارق التً كان 

رة وإعادة توزٌعها، حٌث تم توزٌع األراضً على الفالحٌن وت ترقٌة  دعٌمهم بقروض ومواشً،طرٌق تؤمٌم األراضً وإلغاء الملكٌات الكٌب
ات الثورة الزراعٌة، باإلضافة إلى إنشاء قرى اشتراكٌة تجمع مستفٌدي الثورة الزراع  ٌة.حقٌقٌة للفالحة من خالل تجمٌع الفالحٌن فً تعاوٌن

، وعلى المستفٌدٌن ألف مزارع ال ٌملكون أرضا زراعٌة 20ألف هكتار من األراضً الخاصة على  220تّم توزٌع أكثر من  0222فً عام 

ة تمتد على  2000الذي ٌنتمون الى التعاونٌات الزراعٌة والتً بلغت  ة فالحٌة  220هكتار، كما تم إنشاء  0,000,000تعاوٌن تعاوٌن

هكتار، حٌث ٌقبض  200,000تجمع استصالح على أراض غٌر إنتاجٌة تقّدر بـ 220باستثمارات مشتركة مكلفة باستعمال وسابل اإلنتاج و

 .مزارعون كالموظفٌن أجورا مسبقة حتى ظهور نتابج االستثمار التً تستغرق سنواتال
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 وفيما، النفط في األسواؽ الدولية ألسعارخاصة أّف ىذه الفترة شيدت  ارتفاعا كبيرا  مجانية العبلج،و 
  .0222 -0222ة  المنجزة خبلؿ الفتر  اتاالست مار يمي توزيا 

 (.:2:8 -2:78المنجزة خالؿ ال ترة )  االستثماراتتوزيع  :6رقـ جدوؿ
 الوحدة : مميار دج

 :2:8 2:89 2:88-2:85 2:84-2:81 :2:7-2:78 ال ترة

 النسبة الحجـ النسبة الحجـ النسبة الحجـ النسبة الحجـ النسبة الحجـ القطاعات
 %29.90 22 %20.90 20.20 % 20.0 22 % 22.20 90.20 %22.20 2.20 الصناعة

 %2.90 2.90 %2.20 2.22 % 2.20 2.22 % 09 2.22 20.70% 0.20 الزراعة

 %22.20 02.90 %29.90 02.29 %20.20 22.92 % 20.2 00.02 %9.22 9.22 باقي القطاعات

 %211 65.91 %211 62 211 232.21 211 47.41 % 211 28.: المجموع

Source : Marc Ecrement, Indépendance politique et libération économique.Alger-Grenoble : OPU-
PUA,1986,p.56.    

 

 اال تصاديةالكبيرة في التنمية بيف القطاعات  االختبلالتضم لنا مف خبلؿ الجدوؿ أعبله، تتّ 
 %60 تومت حصحيث م ّ  ،المخصصة لو اتاالست مار الصناعة مف حيث حجـ   طاع ةىيمنالمختمفة و 

ألّف الدولة كانت تعتبره  ، 79-67خػػبلؿ الفترة   مميار دج 164.4واستيمكت  اتاالست مار مف إجػػمالي 
الزراعػػػػة ظؿ في انخفاض   طاع نصيب أفّ  في حيفالقطاع الوحيد القادر عمى تطوير وسائؿ االنتاج، 

مف  %7لـ يعد يحظ سوى بػ  ، 69-67ات في الفترة  مار االست مف مجموع  %20ؿ فبعد ما كاف يم ّ 
مجػػػموع است مارات المخطط الرباعي ال اني، وىي نسبة ضعيفة تؤكد عدـ إعطاء األولوية ليذا القطاع 

 االستراتيجيةأىداؼ  ؿ تنا ضا صارخا مايم ّ مما حساسا في تمبية الطمب االستيبلكي الوطني  الذي يعدّ 
لممخطط الذي تـ رصده مميار دج   121  نبلحظ بوضوح، اليبلؼ المالي الكبير كما. الوطنية لمتنمية

مميار دج   9.17ي التقديري لممخطط ال بل ي  االست مار مرة الحجـ  12الرباعي ال اني وىو ما يعادؿ 
 ،مميار دج  وىذا نتيجة انتعاش اإليرادات الريعية 36.3مرات بالنسبة لممخطط الرباعي األوؿ   4و

 النفط في األسواؽ الدولية. ألسعاررتفاع كبير إلبفعؿ ا 1973 ا مف سنة انطبل

، ومػػا إف رحػػؿ صػػاحب التجربػػة التنمويػػة فارتػػبط النمػػوذج التنمػػوي الجزائػػري بػػالرئيس ىػػواري بومػػدي
ؾ البرنامج الطموح، ليفسم المجاؿ لمقيػادة السياسػية الجديػدة لطػرح برنامجيػا، الػذي اختمػؼ لحّتى توّ ؼ ذ

بقو مف حيث األولويات . في ظؿ تمؾ الظروؼ الجديدة، عقد حزب جبية التحرير الوطني مؤتمرا عّما س
است نائيا لصياغة سياسة تنموية جديدة، انتقد جميا جوانب السياسة السابقة واعتمد مخطط خماسي جديد 
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ي توزيػػػػا التػػػػي مّيػػػػزت المخططػػػػات السػػػػابقة، كعػػػػدـ التػػػػوازف فػػػػ واالخػػػػتبلالتالسػػػػتدراؾ النقػػػػائص  1لمنمػػػػو
بيف القطاعات،  كما شيدت ىذه المرحمة التحّوؿ نحو تطبيؽ البّلمركزيػة فػي التخطػيط، مػف  اتاالست مار 

 خبلؿ إعطاء الجماعات المحمية دورا ىاّما لممساىمة في التنمية المحمية.
( 2:95-2:91المخطط الخماسي األّوؿ:) "حيث مف أجؿ حياة أفضؿك، جاء تحت شعار

، ليمّكف القيادة السياسية الجديدة مف كسب القاعدة االست مارعمى حساب  بلستيبلؾلأعطى األولوية 
ا تصرت  فيما ،أولى ىذا المخطط أىمية كبيرة لتطوير  طاع الزراعة الشعبية التي كانت تفتقدىا.

انطبل ا مف  ناعة لدى  ،المخصصة لمقطاع الصناعي عمى إنجاز البرامج المقررة مف  بؿ اتاالست مار 
مسؤوليف في ذلؾ الو ت، مفادىا أّف الجزائر است مرت ك يرا في الصناعة، ليذا ينبيي تخفيض وتيرة ال

     المتاحة تثميف الطاقة »بتحسيف األداة اإلنتاجية العامة وىي سياسة كاف يطمؽ عمييا واالىتماـالتصنيا 
 La Valorisation du potentiel Existant»2. 

إعادة ىيكمة المؤسسات الصناعية العمومية وذلؾ بموجب ة استيدفت تقرر الشروع في عمميو د  
تحسيف بيدؼ  ،والمتعمؽ بإعادة الييكمة العضوية 1980أكتوبر  04المؤرخ في  242-80المرسـو ر ـ 

تدعيـ فعالية المؤسسات العمومية و  ضماف التطبيؽ الفعمي لمبادئ البلمركزية،  تصاداإلشروط تسيير 
توزيا األنشطة و  اإلنتاج عف طريؽ االستعماؿ العقبلني لمكفاءات والموارد المادية بالتحكـ األفضؿ في

ديونيا بالموازاة ما ذلؾ، تّمت إعادة ىيكمتيا ماليا، عف طريؽ مسم ؛ 3بكيفية متوازنة عبر التراب الوطني
 .يدما منحيا  روضا جديدة إلعادة تشكيؿ رأسماليا مف جد 4دج 1978مميار سنة  179التي بميت 

إعادة الييكمة كانت تخفي وراءىا ىدفا سياسيا وىو إعادة تشكيؿ التحالؼ السياسي الحاكـ، عممية غير أّف      
موف فئة ذات نفوذ وسمطة، مّما شّكؿ خطرا عمى السمطة حيث أّف مسيري المؤسسات الوطنية أصبحوا يشكّ 

عادة رسـ التوازنات السياسيةالجديدة، التي شرعت في التقميص مف المواليف لمنظاـ السياسي ا  إفّ  .5لقديـ وا 
، حيث انتقؿ 6سياسة إعادة الييكمة لـ تكف في الحقيقة إال تفتيتا لممؤسسات العمومية وتبديدا لئلمكانيات الوطنية

أي  1982سنة  وطنية مؤسسة 480إلى  1980سنة  وطنية مؤسسة 150 عدد المؤسسات العمومية مف
، تياف في إنتاجيّ دوف أف يطرأ أي تحسّ في ظرؼ زمني ال يتعّدى سنتيف  %220 بنسبة زيادة  ياسية بميت

                                                      
، 9002القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزٌع،  .الدولة الجزائرٌة الحدٌثة، االقتصاد والمجتمع والسٌاسةعبد العالً دبلة،  -1

 .099.ص
 .092.ص المرجع نفسه، -2
 . 22.، صمرجع سابقبهلول،  -3
 . 022.ص ع نفسه،مرجال - 4
 .092-092.صص  مرجع سابق،دبلة،   -5
)جامعة  ماجستٌر مذكرة، 2331-2391أثر السٌاسات التنموٌة على التحوالت االقتصادٌة فً الجزائر عبد الحق فكرون،  -6

 .20ص.(، 0222/9000الجزابر: معهد العلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌّة،
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في مميار دج  179بدليؿ أّف ديونيا بميت أزيد مف   سمبية مف سنة إلى أخرى،  نتائج تسّجؿ   ظّمت  حيث
 .دج مميار 86.8 ػػػػػوىو ما يمّ ؿ ِضعؼ الناتج الداخمي اإلجمالي لنفس السنة والمقّدر ب 1983ديسمبر  31
 ( 2:9-2:96المخطط الخماسي الثاني: :)بيا  رجة التي مرّ زامف ىذا المخطط ما المرحمة الحت

 1: مف أبرز توّجياتو؛ 0222بفعؿ تدىور أسعار البتروؿ في األسواؽ العالمية سنة اال تصاد الوطني 
  وصا في ، خصاالست ماريةرفا مساىمة المؤسسات العمومية والقطاع الخاص في تحقيؽ البرامج

 العمومية. االست ماراتمف القيمة اإلجمالية لبرامج  %20التي تشّكؿ   طاع البناء واألشياؿ العمومية

 .تطوير المقاولة مف الباطف التي تعتبر الركيزة األساسية لمربط بيف القطاعيف العاـ والخاص 

  تشجيا ، مانيناتالعائمي الذي تطّور بسرعة كبيرة منذ مطما ال  ستيبلؾاإلكما عمؿ عمى كبم
خمؽ مميوف منصب شيؿ جديد وتخفيض تكاليؼ وآجاؿ إنجاز المشاريا في كؿ ، خاردّ اإل

  :0222 -0220المنجزة خبلؿ الفترة   االست ماراتيمي توزيا  وفيما  القطاعات.

 (.1989 -1967ات المنجزة خالؿ ال ترة )االستثمار توزيع  :7 رقـ جدوؿ

 :2:9-2:96 2:95 – 2:91 :2:8-2:78 االستثمار اعاتقط

 % 00.29 % 2.2 % 2.2 الزراعة والغابات والري والصيد البحري

 % 92.00 %92 % 20.2 الصناعة

 %2.09 % 2.2 % 9.2 البناء واألشغاؿ العمومية

 % 2.2 % 2 % 2.2 ) الماء، الكيرباء، الغاز...( خدمات اإلنتاج

 % 22.22 % 20.2 % 20.2 االجتماعيةو  القتصاديةااليياكؿ األساسية 

 % 211 % 211 % 211 المجموع النسبي

 .50.ص، مرجع سابؽبيموؿ، المصدر:   

ات االست مار ما يمكف مبلحظتو عند  راءتنا ألر اـ الجدوؿ ىو تراجا حصة القطاع الصناعي في 
في  %28إلى  1979و 1967تي خبلؿ الفترة الممتدة بيف سن %50.5اإلجمالية والتي انتقمت مف 

ـّ إلى  ىذا التراجا كاف  ؛في ظؿ المخطط الخماسي ال اني %23.10إطار المخطط الخماسي األّوؿ  
انتقمت  الذي  الموانن، الطرؽ، السكؾ الحديدية...  االجتماعيةو  اال تصاديةلصالم  طاع اليياكؿ 

ـّ إلى  %50.4إلى  %30.9حصتو مف  شيد عقد ال مانينات ارتفاعا  كما، عمى التوالي57.76% 
خبلؿ الفترة الممتدة بيف سنتي  %8.8ات مف االست مار نسبيا في حصة القطاع الزراعي مف إجمالي 

                                                      
1-Ecrement,op-cit,p p.329-330. 
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ـّ إلى  %9.9إلى  1979و 1967 في ظؿ المخطط  %11.42في إطار المخطط الخماسي األّوؿ،  
 الخماسي ال اني.

فشػؿ عمميػة إعػادة  عقبمؤسسات القطاع العاـ  داءآت الوضعية المتدىورة التي وصؿ إلييا أدّ لقد 
مػػػػػا المجػػػػوء إلػػػػػى بعػػػػػض  ،تتبّنػػػػػى نظػػػػاـ التخطػػػػػيط البلمركػػػػزيإصػػػػبلحات جممػػػػػة  اعتمػػػػادإلػػػػػى  ،ىيكمتيػػػػا

أعطػػى القػػانوف ، حيػػث العموميػػة اال تصػػادية تميكانيزمػػات السػػوؽ لتوجيػػو النشػػاطات اإلنتاجيػػة لممؤسسػػا
ـّ  والعضػوية يػة والماليػةليذه المؤسسات االستقبللية القانون 88/01ر ـ  ، إليػاء الوصػاية الوزاريػة عمييػافػت

تسّير مف طػرؼ مجمػس إدارة عمػى غػرار شػركات القطػاع الخػاص، وتخضػا فػي تسػييرىا لقواعػد القػانوف ل
التجػاري وىػػي حػػرة فػػي إبػػراـ اتفا ياتيػا حسػػب مػػا تمميػػو مصػػمحتيا، كمػا ُمػػنم مسػػؤولوىا حريػػة المبػػادرة فػػي 

مقابػػػؿ تحميميػػػا مسػػػؤولية  ليػػػا...ا، حريػػػة تحديػػػد أسػػػعار منتوجاتيػػػا وأجػػػور عمّ اديةاال تصػػػاتخػػػاذ القػػػرارات 
 د بداية انفتاح اال تصاد الوطني.، مما جسّ 1القانوف عمى إمكانية إعبلف إفبلسيا حيث نّص  نتائجيا

 المطمب الثاني: مكانة القطاع الخاص المنتج مف خالؿ الخطاب الرسمي.

في ظؿ الموا يؽ الرسمية  مكانة القطاع الخاص المنتجدراسة  إلى طمبسنتطرؽ مف خبلؿ ىذا الم
إلى غاية نياية ال مانينات، بيدؼ التوّصؿ إلى الدور الموكؿ  االستقبلؿالصادرة منذ  االست مارو وانيف 

إليو في ظؿ الخطاب الرسمي ومدى توّفره عمى الضمانات القانونية لتر ية المبادرة الخاصة وتشجيعيا 
 في القطاعات المنتجة.   اراالست معمى 

 مكانة القطاع الخاص المنتج في ظؿ المواثيؽ الرسمية -2
انطبل ا مف النصوص األساسية لمجميورية الجزائرية المستقمة يتبّيف لنا أّف المشّرع الجزائري  د 

 اعترؼ بالقطاع الخاص، غير أّنو كاف اعترافا مصحوبا بالك ير مف التنا ض والتحّفظ. 

 1962القطاع الخاص المنتج في ظؿ برنامج  طرابمس مكانة -أ
السمطة السياسية إزاء القطاع الخاص بفعؿ الصراعات السياسية  توّجو د برنامج طرابمس غموضجسّ 

السماح بوجود  طاع خاص  ما الدولة لمنشاط اال تصادي احتكار نّص عمى ، حيثعمى السمطة آنذاؾ
ما لكف  2« خاصة وتوجيييا في إطار المخطط العاـ لمتصنيعيمكف تشجيع المبادرة ال »:مرا ب ومقّيد

 ؿ طبقة برجوازية:الحد مف مساىمتو الفعالة في المجيود التنموي الوطني منعا لتشكّ 

                                                      
1

، المتضّمن القانون 1988ٌناٌر  12المإرخ فً  01-88نون رقم من القا 7،8،16،19،20،26،27،47إّطلع على المواد  -
، 35، 34، 33، 31، ص.1988ٌناٌر  13، صادر بتارٌخ  2التوجٌهً للمإسسات العمومٌة اإلقتصادٌة. جرٌدة رسمٌة، عدد 

36 ،37  . 
2- FLN , Projet de programme pour la réalisation de la révolution Démocratique populaire, Adopté à 
Tripoli en Juin 1962, op-cit  . 
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...واحتقار (*)الغوغائية و  اإلنهزاميةب تتمي ز أساساالبرجوازية تحمل إيديولوجيات انتهازية  » 
ستعمار الجديد... فالحذر مه د لالناصر التي توىي الع القناعة الثورية المبادئ ونقص

زمة لمكافحة الخطر الناجم عنها و  يوجب في الوقت الحالي منع ات خاذ اإلجراءات الال 
  .1«...الجديدة -االستعمارية للبرجوازية المرتبطة بالرأسمالية االقتصاديةتوس ع القاعدة 

أّيا كاف  يجبال  ...» فائدة البرجوازية:أف تتطور ل جبالصناعة ال ي البرنامج عمى أفّ  كما نّص 
في إقامة قاعدة صناعية لصالح البرجوازية  -مثمما حدث في بعض الدوؿ -دولة تساىـ ال الثمف، أف
 .2«المناسبةجراءات اإلخاذ باتّ بؿ يجب أف تحّد مف تطّورىا  ،المحمية

في حدود شروط معينة في  ب بيا المي اؽأّما بالنسبة لرؤوس األمواؿ الخاصة األجنبية، فقد رحّ 
مف أجؿ استيبلؿ أفضؿ  ،إطار الشركات المختمطة في  طاع الصناعات التقميدية المحمية والجيوية

  ، حيث نّص عمى ما يمي:3لممواد األولية الزراعية

إن  مساىمة رؤوس األموال الخاصة األجنبية مرغوب فيها ضمن شروط معينة، ينبغي » 
يجب تنظيم عملية نقل األرباح مع ة و كات المختلطر لشلة في إطار اأن تكون مكم  

 على الدولة أنالسماح بإعادة استثمار نسبة منها في الموقع نفسو. في مرحلة أولى، 
 إلستغالل أو الجهويةالصناعة المحلية الحرف اليدوية و  نحو تطوير جهودىا توج و

 .في الموقع نفسو" الزراعية المواد الخام

 1964اص المنتج في ظؿ ميثاؽ الجزائر مكانة القطاع الخ-ب
ا خر باليموض والتنا ض فيما يتعمؽ بمكانة القطاع الخاص، فقد  ىو 2:75ميثاؽ  اّتسـ

رى الكبالمؤسسات التجارية : ىما لبل تصادفرعيف  في خاصال الوطني الرأسماؿبوجود  ؼاعتر 
اىمة في مجيود التصنيا لدعـ لمسا نحو ويلذا يجب توجي ،4**الخاصة الكبرى الزراعيةمكيات المو

                                                      
وتعنً العمل، أما معناها السٌاسً   دٌموس" وتعنً الشع  و"غوجٌة"" الغوغابٌة أو الدٌماغوجٌة كلمة ٌونانٌة مشتقة من كلمة*-

 . خداع الشع  وإغرابه ظاهرٌاً للوصول إلى السلطة وخدمة مصالحهمفٌعنً مجموعة األسالٌ  التً ٌتبعها السٌاسٌون ل
1-FLN , Projet de programme pour la réalisation de la révolution Démocratique populaire, Adopté à 
Tripoli en Juin 1962, op-cit  . 
2-Ibid. 
3 -Ibid. 

**
ملكٌة خاصة تستحوذ  02000هكتار و 000تستحوذ كّل منها على أزٌد من ملكٌة خاصة  2200وفقا لنص المٌثاق تّم إحصاء  - 

 02ملٌون ونصف الملٌون هكتار فً حٌن أّن  02ملكٌة خاصة تستحوذ على  92000أي أّن  ،هكتار 20كّل منها على أزٌد من
 مالك خاص. 200.000ملٌون هكتار المتبقٌة تتوّزع بٌن أزٌد من 

4 - FLN6  La charte d’Alger6 adoptée lors du 1ercongrès du parti, du 16 au 21 Avril 1964, sur le site 
électronique de la Présidence de la République Algérienne Démocratique et Populaire : 

http://www.el-mouradia.dz/francais/symbole/textes/charte%15d’Alger.htmducapitalusine_ausocialisme,   
consulté le : 10/01/2013, 17h :35mn. 

http://www.el-/
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مف  اتخّوفم القطاع الخاص الوطني حيث كاف، نتقاليةاإلالمرحمة  نظرا لمشاكؿ ومياـ القطاع العاـ
في الصناعة يعني طوؿ  االست مارسياسة الدولة حيالو، خاصة أّف الميامرة الصناعية في ظؿ غموض 

جذور ل يفتقرأّف الرأسماؿ الخاص الوطني رأسماؿ المست مر وتحصيؿ األرباح، كما الفترة استرجاع 
ناىيؾ عف الّتخوؼ مف إجراءات  ، كما تـ تحميمو في المبحث األوؿ مف ىذا الفصؿ  1وتقاليد صناعية

عمى وجود اختبلؿ كبير بيف  1964ميثاؽ د أكّ كما  .ت ميـ الممكّيات الخاصة خبلؿ ىذه المرحمة
دور وت  ير ل التدريجي تقميصال المي اؽ عمى ضرورة نّص  ،منو القطاعيف االشتراكي والرأسمالي ولمحدّ 

 .2جعؿ القطاع اإلشتراكي محّركا فعميا لمحياة السياسية واإل تصادية لمببلدوبالمقابؿ  ،القطاع الخاص
 وتيديده -وفقا لنص المي اؽ  – لمببلدّف إمكانية ت  ير القطاع الخاص عمى القرار السياسي إ

ـّ القضاء عمى عبل تو بالقوى  ،محدودة المتبّناة في تمؾ المرحمة صاديةاال تخيارات السياسية و لم إذا ت
تحالؼ القطاع  مف الخطر ي تي فالمي اؽ يشير إلى أفّ  ،الجزائر األجنبية المعادية لمّنيج الذي تسمكو

 الرأسماؿ األجنبي :  الخاص ما
ارج البالد، جد حلفاء لها خبالقاعدة الجماىيرية للعناصر الرأسمالية التي ت االستهانة إن   »

إن  المهم والضروري ىو القضاء على كل محاوالت  ...الثورية تشك ل عائقا للسياسة
الوطنية والتفكير بوضوح في العالقة التي  السياسية ل األجنبي في التأثير على الحياةالرأسما

 .3» ساسيةاألجنبي المستثمر من خالل أىدافو األ يمكن أن تكون بين الدولة والرأسمال

اليموض والتنا ض فيما يتعمؽ بمكانة ودور القطاع الخاص الوطني واألجنبي  يجّسد نص المي اؽ
بالقطػاع الخػاص الػوطني شػريطة القضػاء عمػى عبل تػو بالرأسػماؿ  مي ػاؽالفي التنميػة، فمػف جيػة يعتػرؼ 

بالنسػػػبة  والدولػػػة األجنبػػػي، ومػػػف جيػػػة أخػػػرى التفكيػػػر فػػػي إيجػػػاد صػػػيغ لمعبل ػػػة بػػػيف الرأسػػػماؿ األجنبػػػي
م المي ػاؽ ومػف جيػة  ال ػة يوّضػ لئلست مارات التػي تتطمػب إمكانيػات تفػوؽ تمػؾ التػي تتػوّفر عمييػا الػببلد،
سػػػتيبللية المورو ػػػة عػػػف الحقبػػػة اليػػػدؼ الػػػذي تعمػػػؿ مػػػف أجمػػػو الجزائػػػر وىػػػو القضػػػاء عمػػػى العبل ػػػات اإل

 االستعمارية .
نػو ر القطػاع الخػاص المنػتج بشػكؿ يمكّ كـ مػف تطػوّ النظاـ الحا تخّوؼ ما يفّسر ىذا التنا ض، ىو 

مػػف تشػػكيؿ  اعػػدة ماديػػة لبرجوازيػػة وطنيػػة  ػػد تػػؤ ر عمػػى القػػرار السياسػػي الػػداخمي، حيػػث جعػػؿ مػػف أبػػرز 
 إفّ » في الجزائر، القضاء نيائيا عمى المبادرات الفردية، واصفا إياىا بالفوضى: االشتراكيأىداؼ النظاـ 

ستعمارية واإل ستعماريةاإلنساف ألخيو اإلنساف والقضاء عمى العالقات اإل أىمّية القضاء عمى استغالؿ

                                                      
 . 22ص. مرجع سابق، مرازقة، -1

2
- FLN,  la charte d’Alger, adoptée lors du 0er congrès du parti, du 16 au 21 Avril 1964, op-cit. 

3 - Loc-cit. 
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ى تػتمكف اإلنتػاج، حتّػ تكمف في العمؿ الجػاد مػف أجػؿ الوصػوؿ إلػى تحقيػؽ اشػتراكية وسػائؿ ،الجديدة
 .1«ةمتمثمة في المبادرات ال رديال وضى ال عمى الدولة مف القضاء نيائيا

القطػاع الخػاص مػف مسػاىمة فػي  بما يمكف أف يقّدمو واىتمام ؤكدبالمقابؿ يعود المي اؽ مجددا لي 
 :حيث مّيز بيف نوعيف مف الممكية الخاصة ،المجيود التنموي لمببلد

التمييز  مبنية على سياسةالسلطة الثورية تجاه الطبقات المحظوظة، يجب أن تعتمد  »
الخاصة غير  غيرةما بين الملكية المستغلة والملكية غير المستغلة... الملكية الص

...إن  السلطة الثورية لن تتوانى في محاربة الملكية الخاصة ترمالمستغلة يجب أن تح
 .2«المستغلة سواء في الريف أو المدينة

ير، في حيف أّف ذات ىو ربط الممكية الخاصة غير المستيمة بالصّ  لبلنتباهغير أّف الممفت  
 الخاصة الكبرى الزراعية اتوالممكي سات التجارية الكبرىخاص في المؤسد مجاالت القطاع الالمي اؽ حدّ 
د التردد والتنا ض بش ف تحديد دور ومكانة القطاع الخاص، مّما يفّسر ضعؼ مساىمتو في وىوما يجسّ 

ووضوح الدولة دعـ ما ما كاف يمكف أف يقّدمو لو حظي بالمجيود التنموي في تمؾ الفترة، مقارنة 
 حيالو. ياتوّجي

 1976قطاع الخاص المنتج في ظؿ الميثاؽ الوطني مكانة ال-ج
 بيف نوعيف مف الممكية الخاصة ىما:  -ىو ا خر –مّيز ىذا المي اؽ 

 يممؾ رأس ماؿ في مؤسسة صناعية، زراعية : ىي التي تسمم لمف الممكية الخاصة المستغّمة
  .عمى حساب العامؿ ا يجعمو في  راءتجارية أو خدمية باستيبلؿ عمؿ اليير وكسب فائدة منو، ممّ 

 

ؽ باالستعماؿ الشخصي والعائمي، باإلضافة إلى : تشمؿ كؿ ما يتعمّ الممكية الخاصة غير المستغّمة -
 . اال تصاداستخداـ وسائؿ اإلنتاج والخدمات التي تؤدي دورا مفيدا في تنمية 

 ظاـ االشتراكي:و د نّص المي اؽ عمى أف النوع ال اني ىو الوحيد المعترؼ بو والمقبوؿ في ظؿ الن

الملكية .الشخصي أو العائلي مضمونة االستعمالالملكية الفردية ذات »
كما يعر فها القانون جزء ال يتجز أ من النظام اإلجتماعي   ،غير اإلستغاللية الخاصة

                                                      
1 - FLN,  la charte d’Alger, adoptée lors du 1er congrès du parti, du 16 au 21 Avril 1964, op-cit. 
2 -  Ibid. 
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ال سيما في الميدان االقتصادي، يجب أن تساىم الجديد. الملكية الخاصة، 
 .1«اجتماعية وىي مضمونة في إطار القانون في تنمية البالد و تكون ذات منفعة

رغـ أف مفيوـ االستيبلؿ ال  –إّف تعريؼ الممكية الخاصة غير المستيّمة عمى أساس عدد العماؿ 
نّ  ما في عبل ات اإلنتاج وظروؼ العمؿ االستيبللية الناتجة عف ينحصر في عدد العماؿ الم جوريف وا 

ؿ عامبل أو أك ر مف المساىمة في المجيود التنموي يقصي كؿ مؤسسة تشيّ  -ممكية وسائؿ اإلنتاج 
لمببلد باعتبارىا ممكية مستيّمة البّد مف محاربتيا وتجريميا، باست ناء تمؾ التي تنشط في القطاعات ذات 

م ؿ الصناعات التقميدية، الممكية الصييرة لمفبلح أو مربي المواشي وتجارة التجزئة؛  االجتماعيةالفائدة 
بؿ ىي مفتوحة  -عكس تجارة الجممة والتجارة الخارجية  –ال تشّكؿ احتكارا تمارسو الدولة  ىذه األخيرة،

داء آالعبء عمييا في  كونيا تخّفؼ ةلنشاط القطاع الخاص ألّنيا ال تشّكؿ خطرا مف جية وتخدـ الدول
 .الخدمات لممواطنيف مف جية أخرى

ـّ التمييز بيف كاف مف و إّننا نرى أنّ  لقطاع الخاص المستثمر في ال روع اإلنتاجية ااألجدى لو ت
القطاع وبيف  -المجيود التنموي لمدولة الذي يساىـ في التشييؿ وتحقيؽ القيمة المضافة، مكّمبل -

الذي يشتيؿ في المضاربة ويكتفي بإعادة بيا المنتوجات المستوردة في السوؽ الوطنية  الخاص الط يمي
 ؾ عبئا عمى الدولة. دوف أدنى مساىمة تنموية ليشّكؿ بذل

وجود  طاع وطني خاص ال يتعارض ما المرحمة التاريخية  وبالتالي، وفقا لنص المي اؽ فإفّ 
اـ ػػػػػػما إبقائو تحت الر ابة الدائمة لمقطاع الع مكانة ممتازة، االشتراكيفييا القطاع  الراىنة التي يحتؿّ 

 ض حاجزا بيف القطاع الخاص الوطني واألجنبي.تفر  -عبر احتكارىا لمتجارة الخارجية- كما أّف الدولة
في إّف اليدؼ مف الر ابة عمى القطاع الخاص  بؿ وبعد عممية اإلنتاج وحصر نشاطاتو 

المؤسسات ذات الحجـ المتواضا التي يترّكز نشاطيا في المرحمة النيائية مف عممية التصنيا، ما 
ف كانت مؤسسات حرفية جد صييرةو ى حتّ  –الحرص عمى أف ال يتيّمب مجموع األنشطة الخاصة   -ا 

عدـ  تعبير عف ىو ؽ بالتشييؿ؛سواء بالنسبة لحجـ المبيعات أو فيما يتعمّ  االشتراكيعمى القطاع 
السماح بتكويف  اعدة مادية لبرجوازية وطنية يمكنيا تشكيؿ خطر عمى النظاـ الحاكـ مف خبلؿ سعييا 

  .عمى السمطة لبلستيبلء
كاف شديد التحفظ تجاه تطور القطاع الخاص،  0222و أّف مي اؽ ما يمكف استنتاجو، ى

ومتنا ضا ما الوا ا اال تصادي واالجتماعي الذي كانت تعيشو الجزائر  الت ميمات، ال ورة الزراعية...  

                                                      
، المتضّمن إصدار دستور الجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة 0222نوفمبر  99المإرخ فً  8:-87 من األمر رقم 02المادة  -1

 .0922، ص.0222نوفمبر  92، صادر بتارٌخ 22الشعبٌة. جرٌدة رسمٌة، عدد 
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ا جعؿ المست مريف الخواص يتخوفوف أك ر ف ك ر، فاتجيوا لبلست مار في مؤسسات صناعية صييرة ممّ 
األسود أوالقطاع غير  ى نشاط آخر، مفّضميف  طاع التجارة أو العمؿ في الخفاء  العمؿوسيمة التحوؿ إل

 .1الرسمي  وفي ورشات صييرة في  طاع النسيج والجمود والمواد اليذائية

 1986مكانة القطاع الخاص المنتج مف خالؿ ميثاؽ  -د

تنمية  ي دورا مفيدا فيالتي تؤد بالممكية الخاصة غير المستيمة جّدد ىذا المي اؽ اإلعتراؼ
 ة: دمجيا في المخططات التنموينّص عمى ضرورة اإل تصاد الوطني و 

إن  قيام صناعة تحويلية متنو عة يتطل ب جهدا مدع ما ودائما لتعبئة كافة القطاعات " 
والموارد الوطنية. فالقطاع الوطني الخاص يتوف ر على طاقات اد خار ومبادرة ينبغي إدراجها 

 . 2كالتخطيط والتنمية الوطنيةفي عملية 
 .ارات إيديولوجية ال ألسباب ظرفيةكما أّكد عمى أّف القطاع الخاص غير المستيؿ مقبوؿ الختي

"ومن ىنا فإن  البناء اإلشتراكي وإن بلغ درجة متقدمة جدا، يُبقي القطاع الخاص غير 
لزم القيام بعمل وىو ما يست المستغل، ليس عن اختيار ظرفي ولكن الختيار إيديولوجي،

سياسي مكث ف لجعلو حليفا للثورة. وينبغي، في ىذا المجال التمييز بينو وبين القطاع الخاص 
الطفيلي الذي يرتبط بمصالح شركات اإلستعمار الجديد واإلحتكارات والرأسمالية األجنبية، 

  .3ويشك ل خطرا على اإلشتراكية وعلى كل تنمية اقتصادية مستقلة في البالد"

القطاع الخاص إلى جانب األدوار والمياـ التي يتكّفؿ عترؼ المي اؽ بالدور الياـ الذي يؤّديو ا
 ، حيث نّص عمى ما يمي:إلى رفا اإلنتاج وتحسيف اإلنتاجية داعيا إّياهبيا القطاع االشتراكي، 

ي األقصى إلمكانياتو اإلنتاجية الحالية، وف االستعمالإن  ىذا الدور يتمث ل أساسا في  
الوطني. إن   لالقتصادالمشاركة الفعلية في استصالح األراضي وتدعيم القواعد المادية 

القطاع الوطني الخاص، إذ أصبح مندمجا في التخطيط الوطني، على غرار القطاع 
يستطيع أن يقد م مساىمة أكيدة وذات شأن لتطوير  ،ويتمتع بالرعاية والدعم االشتراكي

 4."الفالحة وتحقيق ازدىارىا

                                                      
 .29.ص مرجع سابق، ،مرازقة -1

2
 0222ٌناٌر  02، ٌتعلق بنشر المٌثاق الوطنً الموافق علٌه فً استفتاء 0222فبراٌر سنة  02مإرخ فً  33-97مرسوم رقم  - 

، 0222فبراٌر  02، صادر بتارٌخ 02فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة. جرٌدة رسمٌة، عدد 

 .920ص.
 .022، ص.نفسه المرجع - 3
 .022، ص.المرجع نفسه - 4
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عمى ضرورة التنظيـ والتوجيو الصاـر لمقطاع الخاص لضماف التكامؿ بينو وبيف القطاع  ألمّ  وغير أنّ 
 .البّد أف يخضا لؤلولويات المحددة في المخطط الوطني هتطوير  أفّ حيث  ،العاـ

د "إن  ضرورة االعتماد على كل الطاقات من أجل اإلسراع بتنمية االقتصاد وتلبية سائر حاجيات البال
والمواطن،تقتضي مشاركة االدخار الوطني في مجهود التنمية. ويتطلب ذلك تحديد آفاق للمستثمرين 
الخواص وإعطائهم الضمانات المناسبة في إطار القانون، قصد تجنيد أحسن لما يمتلكونو من موارد 

طني الخاص وتسييره وتشجيع كل المبادرات المفيدة لخدمة التنمية الوطنية.ويجب إدماج تنمية القطاع الو 
كما يجب أن يحترم األولويات المحددة. ومن الضروري أيضا أن ينظم تأطير ىذا   ،في إطار مخطط التنمية

القطاع وتوجيهو ورقابتو تنظيما يؤم ن التكامل ويتفادى التضارب بينو وبين القطاع العام. لهذا، ينبغي أن 
ل القطاع كل الميادين التي يرخص فيها بتدخ    ،ةتحدد بوضوح وفي إطار  المخططات اإلنمائية الوطني

ن يحتلها في مختلف قطاعات النشاط تكملة أ الوطني الخاص كما يجب أن توضح المكانة التي يمكنو
 .1"للقطاع العام

 تمؾ وأالتخطيط مف ش نو أف يحوؿ دوف  ياـ القطاع الوطني الخاص بممارسة أنشطة طفيمية ف   
  .بل ات تبعية دائمة لمرأسماؿ األجنبيب في وجود ع د تتسبّ  التي

"سيشج ع التخطيط القطاع الوطني الخاص كي يعمل على تنمية األنشطة المنتجة سواء كان 
ذلك في إطار الصناعة الصغيرة أو المتوسطة من أجل تكثيف الشبكة الصناعية ودعم 

 .2الغذائي "التكامل االقتصادي أو من أجل المساىمة في تحقيق ىدف االكتفاء الذاتي 

يستمـز أف تتاح الفرصة أماـ القطاع  -وفقا لنص المي اؽ – إّف تنويا الفروع الصناعيةوبالتالي، ف   
خار الوطني، السيما عف طريؽ إ امة دّ ئلالخاص ليساىـ في مجيود التنمية الشاممة بتعبئة أوسا ل

 خاص يسمم في إطار التخطيطوحدات إنتاجية صييرة ومتوسطة الحجـ، ألّف إسياـ القطاع الوطني ال
إلى ، مّما يؤّدي تدريجيا عف استيراد بعض المواد لييني ،بمضاعفة اإلنتاج الصناعي الوطني وتنويعو

عّزز تكامؿ اال تصاد يد وفي مجموع الفروع اإلنتاجية و تك يؼ النسيج الصناعي في كامؿ أنحاء الببل
 .3الوطني
التي شيدتيا  اال تصاديةنتيجة لؤلزمة  ،لخاص توّسعا نسبيااليامش المسموح بو لمقطاع اعرؼ  لقد     
حيث نّص -ممّوؿ الرئيسي لمخزينة العموميةال–بفعؿ تراجا االيرادات الريعية  ،منتصؼ ال مانينات الببلد

نتيجة انحسار القدرة التوزيعية  المي اؽ عمى ضرورة التوجيو الصاـر لمقطاع الخاص نحو الفروع المنتجة

                                                      
1
 .900-902ص.، ص سابقمرجع ، 33-97مرسوم رقم  - 

 .900ص.، المرجع نفسه - 2
 .022ص.، المرجع نفسه - 3
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تعبئة كؿ القوى المنتجة في الببلد الست مار ال روات  ، بيدؼداء القطاع العاـآاكـ وتراجا لمنظاـ الح
إّف التنمية الصناعية... تساىـ في إطالؽ العناف لممبادرات " :في ىذا الصدد وفقد جاء في ،الوطنية

  .1"التي تحدث تغييرات عميقة في اليياكؿ االقتصادية واالجتماعية لمبالد
عمى ضوء المبدأ القائؿ  -وفقا لنص المي اؽ – انة القطاع الوطني الخاص ودوره يتحّددافمكغير أّف 

ك فالممكية الخاصة مسموح  :ب ّنو ال يجوز أف تتحّوؿ الممكية الخاصة إلى مصدر لمسيطرة اإلجتماعية
حو بيا في حدود تجعميا ال تمحؽ أي ضرر بمصالح الجماىير الكادحة وال تعرقؿ تطّور المجتمع ن

ك ىناؾ نزعة برجوازية جديدة برزت عمى الخصوص مف خالؿ المحاوالت : مضيفا ب فّ  ،2كاإلشتراكية
ذات الطابع المصمحي المتصؿ برأس الماؿ األجنبي، وىي محاوالت اليجوز بأي حاؿ مف األحواؿ أف 

يديولوجي  ك. 3يستياف بما ليا مف نشاط سياسي وا 
يسػتمـز القضػاء عمػى أيػة إمكانيػة تتػيم لمقطػاع الخػاص راكي تػ ميف االختيػار االشػت وبالتالي، فػإفّ 

وذلػؾ  أداة سػيطرة تػؤّ ر عمػى اّتخػاذ القػرارات السياسػيةأو  ،أف يتحّوؿ إلى  اعدة لبلستيبلء عمى السػمطة
 .4"لمنظاـ الجبائي وسائر القوانيف اإلجتماعية ور ابة الدولةإخضاعو عبر  عبر التحّكـ في نمّو مداخيمو

 2313لقطاع الخاص مف خالؿ دستورمكانة ا-ٕـ
بطيئػػة، لوجػػود معارضػػة  0222فػػي الجزائػػر  بػػؿ سػػنة  اال تصػػاديةكانػػت اإلصػػبلحات السياسػػية و 

مت عمييػػػا فػػػي ظػػػؿ نظػػػاـ األحاديػػػة داخميػػػة كانػػػت تػػػرفض التيييػػػر، محافظػػػة عمػػػى المكاسػػػب التػػػي تحّصػػػ
صػػػػبلحات نحػػػػو التحريػػػػر ، تسػػػػارعت اإل0222أكتػػػػوبر  الموّجػػػػو، لكػػػػف بعػػػػد أحػػػػداث واال تصػػػػادالحزبيػػػػة 

 مػػػػنم الػػػػذي، 1989بالمصػػػػاد ة عمػػػػى دسػػػػتور  1989فيفػػػػري  23فػػػػي ّوجػػػػت وتُ  والسياسػػػػي اال تصػػػػادي
فػػتم المجػػاؿ أمػػاـ حريػػة التعبيػػر كمػػا سػػمم بإنشػػاء قػػد ضػػمانات لممارسػػة الحريػػات الفرديػػة والجماعيػػة، ف

السػػوؽ وفػػتم المجػػاؿ  ي نظػػاـ ا تصػػادباإلضػػافة إلػػى تبّنػػ -جمعيػػات ذات طػػابا سياسػػي–أحػػزاب سياسػػية 
فػي مادتػو  حيث أ رّ  ،ر المو ؼ الرسمي اتجاه القطاع الخاصفيو ُيظير جميا تييّ  ؛أماـ المبادرة الخاصة

ؿ بػػػذلؾ أوؿ ضػػػماف  ػػػانوني ليشػػػكّ ، 5«الممكيػػػة الخاصػػػة مضػػػمونة »بػػػالحؽ فػػػي الممكيػػػة الخاصػػػة: 49
 ،ؿػػػػػػػلمسػتيؿ وغيػر المستيخػاص ايػز بػيف القطػاع اليالتم ييػيمو  يعترؼ، يضمف ويحمي الممكيػة الخاصػة

 . "القطاع الخاص الوطنيستخدـ مصطمم "حيث أصبم ي

                                                      
 .992ص. ،مرجع سابق ،33-97رقم  مرسوم  - 1
 .022ص.، المرجع نفسه - 2
 .022ص.، المرجع نفسه - 3
 .022ص.، المرجع نفسه - 4
، المتعلق بنشر نص تعدٌل الدستور الموافق علٌه فً 0222فبراٌر  92المإرخ فً  29-:9من المرسوم الرباسً رقم  22المادة  -5

صادر بتارٌخ ، 2عدد جرٌدة رسمٌة،. فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة 0222فبراٌر  92استفتاء 

 .920ص. ،0222 مارس 00
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 االستثمارمكانة القطاع الخاص المنتج في ظؿ قوانيف  -2
المنتج والقيود سنتطرؽ مف خبلؿ ىذا العنصر إلى الضمانات والمزايا الممنوحة لمقطاع الخاص 

 الصادرة خبلؿ عقدي الستينات وال مانينات. االست مار القانونية المفروضة عمى نشاطو في ظؿ  وانيف
 1963لسنة  االستثمارمكانة القطاع الخاص المنتج في ظؿ قانوف -أ

 277-63صدر أّوؿ  انوف لبلست مار في الجزائر وىو القانوف ر ـ  ،1963ة ػػػػػػجويمي 26بتاريخ 
حّدد الضمانات والمزايا الممنوحة كما  ،اتاالست مار ؿ الدولة في د اإلطار العاـ لتدخّ حدّ الذي 

حرية »: أفّ  ال ال ةتو مادحيث جاء في لبلست مارات المنتجة بالجزائر والواجبات المنجرة عنيا، 
  .1«مضمونة لألشخاص المعنوييف والطبيعييف األجانب االستثمار

جنبي الذي يا أساسا لمرأسماؿ األقانوف موجّ ىذا ال كاففقد  ،رغـ إشارتو إلى الرأسماؿ الوطني
المذكورة في ىذا  االمتيازاتو  الضمانات» :نّص عمى أفّ  ، حيثاستفاد مف عدة ضمانات وامتيازات

 . 2«ميما كاف مصدرىا ،ات األجنبيةاالستثمار القانوف خاصة ب
التمتػػػا بقػػػانوف ضػػػريبي خػػػاص وىػػػذا خػػػبلؿ مػػػدة زمنيػػػة ال واالمتيػػػازات فػػػي  الضػػػمانات تتم ّػػػؿ ىػػػذه

 ،مػػػػف تػػػػاريخ الحصػػػػوؿ عمػػػػى االعتمػػػػاد مػػػػف طػػػػرؼ المجنػػػػة الوطنيػػػػة لبلسػػػػت مارابتػػػػداء  ،سػػػػنة 02تتعػػػػدى 
سػػنوات، أو  02التخفػػيض الكمػػي أو الجزئػػي لمرسػػـو والضػػرائب المختمفػػة عمػػى األربػػاح الصػػناعية خػػبلؿ 

فػػػي إطػػػار السياسػػػة  3خارجيػػػةحمايػػػة المسػػػت مريف مػػػف المنافسػػػة ال ،عمػػػى اسػػػتيراد ا الت وسػػػما التجييػػػز
ا المسػػػػت مروف بعػػػػدة ضػػػػمانات حػػػػدوث أي تيييػػػػر فػػػػي القػػػػوانيف والتشػػػػريعات، يتمتّػػػػوفػػػػي حالػػػػة الجمركيػػػػة 

تحويػػؿ و  عمػػى األك ػػر مػػف األربػػاح الصػػافية المحققػػة سػػنويا %20إمكانيػػة تحويػػؿ وامتيػػازات، فيمػػا يخػػص 
 رأس الماؿ الناتج عف تصفية الشركة. 

 االلتزاـ بالشروط التالية: د إمكانية االستفادة مف ىذه االمتيازات بضرورة القانوف  يّ أّف  غير

  .تعميـ وت طير العماؿ الجزائرييف 
  إلطارات وعماؿ جزائرييف.  –عمى األ ؿ  –منصب شيؿ دائـ  000خمؽ 

  ؼ عمى أساس أنو  طاع أولوي في د ومعرّ في  طاع أو نشاط ا تصادي محدّ  االست مارالعمؿ و
 السمطات العمومية. ر مف طرؼ البرنامج المسطّ  إطار إطار الخطة الوطنية أو في

                                                      
1-Article 03 de la loi N° 63-277 du 26 Juillet 1963, Portant code des investissements. Journal officiel, 
N°02, du 02 Aout 1963, p.774. 
2 - Article 01 de la même Loi, p. 774.  
3- Article 09 de la même Loi, la meme page.  
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 1الّتمركز في منطقة تعتبر أولوية محددة في نفس الخطة والبرنامج. 

في إطار  إالّ  ،بالمقابؿ، لـ يقّدـ ىذا القانوف أية ضمانات أو امتيازات لمرأسماؿ الخاص الوطني
 المؤسسات المختمطة أي بالّشراكة ما مست مريف أجانب  شركة أجنبية . 

ة التحرير بيياكؿ مادية محّطمة، بالتالي كاف حرّيا بالنظاـ الحاكـ غداة خرجت الجزائر مف معرك
 -بكؿ شفافية -أف يعمؿ عمى تجنيد رؤوس األمواؿ الوطنية الخاصة بفتم المجاؿ أماميا  االستقبلؿ
 مف مساىمتيا الفعالة في العممية التنموية، غير أّف ىذا ستفادةاال بيدؼ ،في المشاريا المنتجة لبلست مار

األخير فّضؿ حّث األجانب عمى است مار أمواليـ في الجزائر مقابؿ التضييؽ عمى المست مريف الوطنييف 
ـّ في السنة ،الخاص الوطني االست مارتوّجو، يعني ضمنّيا منا ىذا الالخواص. إّف   ذاتيا بدليؿ أّنو ت

  التسيير الذاتي. بيدؼ التحضير إلدماجيا في ،تعييف مندوبيف عف الحكومة في كّؿ شركة خاصة

العالمية ومف العدو األجنبي، كاف مف الرأسمالية  وتخّوف في الجزائر النظاـ الحاكـ إبداء كما أفّ 
خاصة أّف الشعب كاف اليزاؿ متحمسا لم ؿ تمؾ  -زيد مف شعبّيتو ي مجّرد شعار إيديولوجي فضفاض

ه األكبر ؤ رأسماؿ الوطني الخاص وعدافي حيف أّف تخّوفو األكبر كاف مف ال -االستقبلؿالشعارات غداة 
وىو ما يتعارض ما  ،كاف اتجاه تشّكؿ برجوازية وطنية،  د تطالب بإشراكيا في الحكـ لحماية مصالحيا

صريم وزير اال تصاد والمالية في ما يؤكد ليجة العداء اتجاه القطاع الخاص، ت .توّجيات ىذا األخير
بما يمي:  ،2:74ديسمبر  41اب المجمس الشعبي الوطني في أماـ نو  بشير بومعزةكتمؾ الفترة السيد "

نا نعممو أنو سيزوؿ في األمد الطويؿ... إّننا نرغب في قطاع إّننا نرغب في بقاء القطاع الخاص ولكنّ »
 ليعمف في  ،2«الحاجة إلييا خاص يجمب لنا كوادر جديدة ويحافظ عمى الموجودة والتي نحف في أمّس 

 .3ف المتعّمؽ باسترجاع الدولة ألمبلؾ اإلدارة الفرنسية التي اشتراىا الجزائريوفعف القانو  ونفساليـو 
فكيؼ يمكف أف ننتظر  ،المبلحظ ىنا، ىو التنا ض الصارخ في تصريم وزير اال تصاد والمالية

 مف جية أخرى؟ مف القطاع الخاص المساىمة في التنمية مف جية، وتيديده بالت ميـ في األجؿ الطويؿ
محتوى ىذا القانوف يتنا ض وسياسة الدولة في استرجاع األمبلؾ التي اشتراىا الجزائريوف عف  كما أفّ 

    اليموض اتجاه القطاع الخاص جّسده أيضا تصريم الرئيس أحمد بف بمة آنذاؾ:  إفّ  .اإلدارة الفرنسية

                                                      
1 - Article 18 de la Loi 63-277,op-cit, p. 775. 

 .22ص.  مرجع سابق،ة، مرازق -2
3-Loi 63-277 du 92 Juillet 0222, Relative aux biens spoliés et séquestrés par l’administration 
coloniale. Journal officiel, N°02, du 02 Aout 1963. 
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بيف قطاعيف  ؿ لبعضو البعضف أف ينمو اقتصادنا مف خالؿ الت اعؿ المشترؾ والمكمّ سوؼ يتعيّ  »
 .1« القطاع االشتراكي والقطاع الخاص المذيف سيقـو بينيما قطاع شبو عاـ

مما  ،إّف ما ورد سابقا يوحي بضبابية وتنا ض كبير في التعامؿ ما القطاع الخاص في تمؾ الفترة
عف ىذا القانوف سوى ميبلد جعمو متخوفا مف المساىمة في المجيود التنموي، بدليؿ أنو لـ ينتج 

 .2است ماريف فقط  02 ف شروعيْ م

 284-66مكانة القطاع الخاص المنتج في ظؿ األمر -ب
جاء ىذا األمر تطبيقا لتعميمات مجمس ال ورة الخاصة بإيضاح دور ومكانة رأس الماؿ الخاص 

 االنقبلبالوطنية، عقب التييير الذي طرأ عمى الساحة السياسية لمببلد إ ر  اال تصاديةفي التنمية 
ضد الرئيس أحمد بف بمة، حيث حّدد  1965جواف 19ري الذي  اده العقيد ىواري بومديف في العسك

لسّد ال يرات  ،اال تصاديؿ رأس الماؿ الخاص في مختمؼ فروع النشاط ـ بموجبو تدخّ اإلطار الذي ينظّ 
يا الممنوحة ات األجنبية رغـ المزااالست مار األّوؿ الذي فشؿ في جذب  االست مارالتي كانت تشوب  انوف 

 لمببلد آنذاؾ أ ارت مخاوؼ المست مريف األجانب. اال تصاديةفالظروؼ والخيارات السياسية و  ،ليا
      كاف عمى عكس سابقو، موجيا خاصة إلى رؤوس األمواؿ الوطنية مرإّف ىذا األف ،وبالتالي

الخاص  ست ماراالاألسس التي تحكـ  حّددحيث  -مستدركا تيميش سابقو لمقطاع الخاص الوطني –
عند طمبو وطمب الموافقة عميو مف طرؼ الدولة، كما وّضم فكرة تضافر الجيود باستعماؿ كؿ الطا ات 

الخاص ركيزة ال يستياف بيا لممساىمة في  االست ماروالموارد الوطنية واستيبلليا أحسف استيبلؿ، معتبرا 
ىواري حو الرئيس ىذا ما وضّ ، المنتجةبناء الوطف، لكف يبقى عمى الدولة أف توّجيو نحو النشاطات 

 :2:78جواف :2أماـ إطارات األمة في خطاب  بومديف
...أما فيما يخص الرأسمال الوطني الخاص، أؤكد بالنسبة للجزائريين الذين لديهم إمكانيات «

الخاص يجب أن يستثمر بدال من أن  دخارإلا ألن  ، بومالية،أن  لديهم دورا يجب أن يقوموا 
الرأسمال الخاص يجب أن يلعب دوره  أوحانات... إن   لشراء مقاىي مدا أويوظفمج يبقى

الضمانات في إطار  لتقديم كل من جهتها مستعدة والدولة الوطن داخل وأن يقوم بواجباتو
  .3«رؤوس األموال ىذه غير منتجة أن تبقى من غير صالح البلد واضحة وإنو محدد وبصفة

                                                      
 .22ص. مرجع سابق،دبلة،  -1

2-A. Guesmi, ''le cadre juridique des investissements directs étrangers en Algérie" In  l’Algérie en 
mutation, les instruments juridiques de passage à l’économie du marché, sous la direction de .
R.Charvin, A. Guesmi. Paris : l’Harmattan, 9000, pp.922. 

 .      22.ص مرجع سابق،، نقال عن: مرازقة، 0222جوان  02خطا  الربٌس الراحل هواري بومدٌن أمام إطارات األمة فً  -3
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في ظؿ  - االجتماعيةو  اال تصاديةادخار الخواص ومشاركتيـ في التنمية  عمى أىمية مرلقد أكد ىذا األ
إّف الضمانات والمنافع الممنوحة تستيدؼ تعبئة الموارد  »: -استمرار الصعوبات المالية لمدولة

ليـ عدة  وّفر حيث، 1«الالزمة لتنمية البالد اتاالستثمار  الداخمية والرساميؿ األجنبية ألجؿ تحقيؽ
بعوض، الرسـ  نتقاؿاإلاإلعفاء التاـ أو الجزئي أو التنا صي مف رسـ ك ،حفيزات ضريبيةضمانات وت

ستفادة مف تخفيض الرسـ الفريد اإلوكذا الضريبة عمى األرباح الصناعية والتجارية و عمى العقار 
ر و  ست ماراإلوالمقتناة ليرض  اإلجمالي عمى اإلنتاج، بالنسبة لمتجييزات المصنوعة في الجزائر جاء ا 

والرسـ الفريد اإلجمالي عمى اإلنتاج، المرتبط ب مواؿ التجييز الضرورية لتحقيؽ  يةركلجمرسوـ االاستيفاء 
، إلى الخارجلممست مريف األجانب بتحويؿ جزء مف أرباحيـ السنوية  ، كما سمم ىذا القانوف2المشروع

رساميؿ الخاصة بالمؤسسة في مف مبمغ المساىمات األجنبية في ال اسنويّ  %02عمى أاّل تفوؽ نسبة 
 االستفادة -عند المزـو-مبلييف دج  02التي تتجاوز  لبلست ماراتيمكف  إضافة إلى ما سبؽ، .3الجزائر
 00ؽ بضرائب الدولة لمدة ال تتجاوز فا ي يتعمّ تّ إنظاـ ية معينة، بالترخيص في منطقة جيراف االنفرادمف 

ا سنويّ  %02ي الحدود التي ال تتجاوز فييا األرباح الصافية سنوات، عمى أف ال يجري ىذا التطبيؽ إاّل ف
مواجية بترمي إلى السماح لممؤسسة  ،مقتضيات عف الحصصو  مف الرأسماؿ الخاص المست مر

 .4المؤسسة إلنتاجخبلؿ مدة السير العادي  المنافسة األجنبية

ي فػػػػي االسػػػػت مار لمنشػػػػاط  ،جػػػػاء ىػػػػذا األمػػػػر صػػػػريحا وواضػػػػحا فػػػػي احتكػػػػار الدولػػػػة والييئػػػػات التابعػػػػة    
القطػاعػػػػػات  جعػػػػؿفقػػػػد  –دوف تحديػػػػد د يػػػػؽ ليػػػػذه القطاعػػػػات -(*)القطاعػػػػات الحيويػػػػة لبل تصػػػػاد الػػػػوطني

، ولمدولػػة الحػػؽ فػػي إشػػراؾ القطػػاع الخػػاص الحػيػػويػػػة فػػػي اال ػتػصػػػػاد الوطػنػػػي مػػف نصيػػػػب القطػػػاع العػػػػاـ
ؼ الدولػػة فػػي البػػاب واسػػعا أمػػاـ احتمػػاؿ تعّسػػممػػا يفػػتم  إف رأت ضػػرورة فػػي ذلػػؾ ،الػػوطني أو األجنبػػي
الػوطني  لالقتصػادفػي ال ػروع المعتبػرة حيويػة بالنسػبة  » حيث نّص عمى مػايمي:، الترخيص مف عدمو

ات فييػا االسػتثمار لمدولة بحؽ المبادرة لتحقيػؽ مشػاريع  فإّنو احت ظ ،والتي سيجري توضيحيا بمرسـو
 .5«األجنبي أو ماؿ الخاص الوطنيرأسال مع إمكانيا عند الضرورة مف مشاركة

د مجػػػػاؿ مسػػػػاىمة الخػػػػواص الجزائػػػػرييف فػػػػي القطػػػػاعيف الصػػػػناعي والسػػػػياحي بيػػػػدؼ بالمقابػػػػؿ حػػػػدّ 
ألجػؿ تحقيػؽ  ،مضاعفة الطا ات اإلنتاجية لمػببلد، عػف طريػؽ تعبئػة المػوارد الداخميػة والرسػاميؿ األجنبيػة

                                                      
 02، صادر بتارٌخ 20، ٌتضمن قانون االستثمارات. جرٌدة رسمٌة، عدد 0222سبتمبر  02مإرخ فً  395-77أمر رقم  -1

 .0902، ص.0222سبتمبر 
 .0902ص. ،من األمر نفسه 02المادة  -2
3

 . الصفحة نفسها ،من األمر نفسه 00المادة  -
4

 . 0902ص. ،من األمر نفسه 02دة الما -
على أن مرسوما آخر سٌنشر فً المستقبل ٌحدد القطاعات والفروع االقتصادٌة التً تعتبر حٌوٌة   395-77مر رقم نّص األ -*

 بالنسبة لالقتصاد الوطنً، غٌر أّن هذا المرسوم لم ٌنشر.
 .0909ص.، األمر نفسه -5
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األمػػػر المشػػػار إليػػػو قػػػد اعتػػػرؼ لألشػػػخاص  إفّ  » :ات البلزمػػػة لتنميػػػة البمػػػد، حيػػػث جػػػاء فيػػػواالسػػػت مار 
ات فػػي القطػػاعيف الصػػناعي اسػػتثمار  األجانػػب بإمكانيػػة تحقيػػؽ الطبيعيػػيف أو المعنػػوييف الجزائػػرييف أو

ىو مضاع ة الطاقػات اإلنتاجيػة لألّمػة إلػى  شيءعمى اعتبار أّف اليدؼ المطموب قبؿ كؿ  ،والسياحي
فػػػي شػػكؿ إذف إداري يقّدمػػػو عامػػؿ العمالػػػة، بؽ مػػػا اشػػتراط الحصػػػوؿ عمػػى تػػػرخيص مسػػ ، 1«أقصػػى حػػػد

، أو فػي شػكؿ انتفاع مالي دج ولـ يطالب المست مر ب يّ  200.000بالنسبة لبلست مارات التي ال تتجاوز 
بالنسػػبة لبلسػػت مارات ذات  (*)المجنػة الوطنيػػة لبلست مػػػػػاراترخصػة ممنوحػػة بموجػب طمػػب يقػّدـ إلػػى كتابػػة 

 .2والكبرىاألىمية المتوسطة 
 :3تراعى االعتبارات التالية لمنم الرخصة ،ات األجنبيةاالست مار وفيما يخص 

 فتم األسواؽ الخارجية لمتصدير . -

 أىمية  يمة األرباح التي تحصؿ عمييا المؤسسة في الجزائر والتي تضاؼ إلى رأس الماؿ. -

 درجة االنتفاع مف المواد األولية المحمية . -

 ست مار المطموب تحقيقو .مستوى تيطية الرساميؿ الخاصة لبل -
قد ف ،بت المصمحة العميا ذلؾفي حاؿ تطمّ  مصادرة الممتمكات وت ميمياجوء إلى المّ  مريتيم ىذا األ

لمسمطة التقديرية لمسمطات  يخضا ، الذي4المصادرة  رار عمى تقديـ تعويض لممتضرر مف نّص 
في  واحتكار الدولة ليما ت الت ميفت ميـ القطاع البنكي وشركا مركما صادؼ صدور ىذا األ ،العمومية
و السمطات العمومية حينذاؾ الرافض لدور القطاع الخاص وىو بتوجّ  نطباعاإلا يعطي ، ممّ 0222جواف 
في أولى سنوات   284-66 ر ـ ؤلمرل كانت ، فقدى إلى استمرار مخاوؼ المست مريف الخواصما أدّ 

لـ  ،2:79في ري  إلى 2:77أكتوبر لممتدة مف حيث أّنو خبلؿ الفترة ا ،نتائج جد متواضعةتطبيقو 
 مجموعمف  ،مميوف دج 77.987ى  يمتيا اإلجمالية مشروعا ال تتعدّ  ::ص المجاف الجيوية إال ترخّ 

مف المشاريا  د  %77أي أّف حوالي  ،مميوف دج 849.:32مشروعا بقيمة إجمالية تقدر بػ  535
الشركات  مخاوؼ مّما أ اراألجنبي،  االست مار عمى جذب 284-66 ر ـ ألمرا لـ يشجاكما  ،5ألييت

 مختمطة مشروعيا المستقؿ في الجزائر وعدد  ميؿ منيا  اـ بإنشاء شركات يامن ـ أيّ قِ مـ تُ فاألجنبية 

                                                      
 .0909ص.، سابق مرجع، 395-77أمر رقم  -1
تتشّكل من األعضاء الدابمٌن التالٌٌن: وزٌر المالٌة والتخطٌط، المدٌر العام للتخطٌط والدراسات االقتصادٌة، ممثل كّل من  -*

الوزارات التالٌة: الشإون الخارجٌة، الصناعة والطاقة، الداخلٌة، السٌاحة والتجارة وكذا المدٌر العام للبنك المركزي الجزابري. 
 رورة أن تضّم إلٌها ممثلٌن عن كل هٌبة رسمٌة أو شبه رسمٌة من شؤنهم أن ٌمّدوها بمعلومات تكمٌلٌة.وٌجوز لها عند الض

2
 .0902ص. مرجع سابق،، 395-77من األمر رقم  90المادة  -

3
 نفسه، الصفحة نفسها.من األمر  90المادة  -

 .0909ص.األمر نفسه،  4 -
ماجستٌر )جامعة الجزابر: كلٌة العلوم  مذكرة، ئر باللجوء إلى قطاع المحروقاتتموٌل االستثمارات فً الجزا، أمٌنة طٌبونً -5

 .29(، ص.9002/9002االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، 
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 2:78 شركات مختمطة بيف سنتي 16 بالشراكة ما مست مريف جزائرييف، إذ لـ يتـ إنشاء سوى
 . 2:7:1و

  2311ىسْت  االستثَارقاُّ٘ ٍِ خاله  ٍناّت اىقطاع اىخاص اىَْتح -ج

 نقابيةجاء ىذا القانوف كنتيجة لممنا شات التي جرت عمى مستوى مختمؼ الييئات السياسية وال
وعمى مستوى المجنة الخاصة بدراسة ممؼ القطاع الخاص، وكذا الدورة الخاصة بممؼ القطاع الخاص 

مشاريا  وانيف المجمس ، ومنا شات 0220رلتحرير الوطني في ديسمبلمجنة المركزية لحزب جبية ا
استدعاء الصناعييف  -ألوؿ مرة -، كما شيدت تمؾ المرحمة02292الشعبي الوطني في دورة أفريؿ 

  .3والتجار لسمسمة مف االجتماعات ما السمطات المحمية
 تعطي بدوف شؾ نظرة عمى موازيف القوى سػواء السياسػية أو ،كؿ ىذه التحركات خبلؿ سنة واحدة

يحظػى بػو  صػاروالوزف اال تصادي والسياسي الػذي  ،أو اإليديولوجية داخؿ السمطة وأجيزتيا اال تصادية
... مػف »:بقولػوجياللي اليػابس حيا ىذه الوضعية يوضّ  .القطاع الخاص عمى مستوى اال تصاد الوطني

بػػرة  فػػي معتة مكانػػ و قػػد أصػػبح يحتػػؿّ ضػػح أّنػػيتّ  ،خػػالؿ المناقشػػات الخاصػػة بممػػؼ القطػػاع الخػػاص
 .4 «بال عؿ... ؽت عميو المواثيؽ السابقة قد تحقّ ؼ الذي نصّ التخوّ  االقتصاد الوطني وأفّ 
تفسيرىا في الصراع نحو ا تصاد السوؽ، تجد  لبلنتقاؿنفتاحية الجديدة المميدة ىذه البوادر اإل

ف العاـ لحزب جبية األميشريؼ مساعدية بيف المحافظيف  برئاسة  الحاكمة الذي عرفتو النخبة الجزائرية
 ؛ األوائؿ كانوا معارضيف ألي شاذلي بف جديدواإلصبلحييف  وىـ الموالوف لمرئيس  التحرير الوطني 

ؾ في حيف أدر  ،توجيو الدولة لبل تصادانفتاح سياسي أو ا تصادي ألّنيـ كانوا مستفيديف مف الريا ومف 
الحر  اال تصادينحو النظاـ  االنتقاؿيقتضي  ـىونفوذ ـالميبرالي ب ّف الدفاع عف امتيازاتي التجاها ذوو

التي تمّكنوا مف تحصيميا في ظؿ اإل تصاد الموّجو، في مشاريا  الذي يسمم بحرية است مار أمواليـ
فتم المجاؿ لتكويف  025-29 ر ـ قانوفالحيث أّف وبالشراكة ما رأس الماؿ األجنبي، ا تصادية مختمفة 
بإصبلحات سياسية تسّيؿ تمرير  ـ ىذه اإلصبلحات اإل تصاديةما ضرورة تدعي، 6مؤسسات مختمطة

                                                      
1-F.Yachir, "Les formes d’importation technologique", Revue Algérienne des sciences juridiques, 
économiques et politiques, N°4, Alger : Decembre 1980,p.64. 

2
 .71، ص.مرجع سابقمرازقة،  - 

3- Semmoud Bouziane, " Croissance du secteur privé en Algérie dans ses relations avec le secteur 
national " In Entreprises et entrepreneurs en Afrique XIXe et XXe siècle. Paris :L’Harmattan, Tome II, 
1983, p.150. 

 . 29 .ص مرجع سابق،مرازقة،  -4
5
تعلق بتؤسٌس الشركات المختلطة االقتصاد وسٌرها. جرٌدة الرسمٌة، ٌ، 0229غشت سنة  92مإرخ فً  24-93قانون رقم  - 

 .0229غشت  20، صادر بتارٌخ 22عدد
 .147-146، ص.مرجع سابقعكاش،  - 6
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ياسي لمجيش وفصؿ الدولة عف الحزب حّتى ال يجّسد أبرزىا إنياء الدور الس ،اال تصاديةاإلصبلحات 
مّما يمنحو استقبللية في القياـ باإلصبلحات  ،رئيس الجميورية وحدة القيادة السياسية لمحزب والدولة

تبني التعددية السياسية ييدؼ إلى منم المجموعات المعارضة مجاال سياسيا ّف ، كما أاال تصادية
 تخفيؼ الضيط عمى النظاـ الحاكـ.ل

أ ّر القادة  ،التنموية االستراتيجيةوبالتالي، بعد أف كاف القطاع الخاص مقصا مف المساىمة في 
وضا أوؿ ضماف  انوني خاص  تجسيدا ليذا التوجو تـ ؛في المسار التنموي وف بضرورة إشراكالسياسيو 

-29ر ـ  االست مارؿ القطاع الخاص الوطني وىو  انوف بتر ية المبادرة الخاصة، لتوضيم وتنظيـ تدخّ 
ؿ الخاص ىو المكمّ ب ف القطاع  -وألوؿ مرة -تـ مف خبللو االعتراؼ  ،0229سنة الصادر  00

ّدد  وليس  طاعا متطّفبل يي 1الوطنية ةاالجتماعيو  اال تصاديةالضروري لمقطاع العاـ في إطار التنمية 
إلى الحكـ أصبم القطاع الخاص يحظى  الشاذلي بف جديدوعميو، ما وصوؿ  لمدولة.خيارات 
يجارىا، حيث سمم لو بباالىتماـ آنذاؾ بما  بف جديدقد صّرح الرئيس ف، تمّمؾ أو إدارة المزارع وا 

 في عّبر عف استعداده لممساىمة اإليجابية... فمما يزيد البعض في عرقمة ىذا القطاع الذي »يمي:
 .2«لممواطنيفحركة التنمية وما تتطمبو مف استثمارات وخمؽ مناصب شغؿ 

المساىمة في  في ،00-29ات الخاصة في إطار القانوف االست مار تتم ؿ األىداؼ المنوطة ب       
تمبية حاجيات المواطنيف مف  ،دخاراإلتعبئة  ،إنشاء مناصب شيؿ ،توسيا القدرات اإلنتاجية الوطنية

تحقيؽ التكامؿ مف خبلؿ المساىمة في أنشطة المرحمة النيائية مف عممية التصنيا  ،د والخدماتالموا
المشاركة في تحقيؽ سياسة التنمية الجيوية المتوازنة وت بيت السكاف في مناطقيـ  ،والمقاولة مف الباطف

 . 3المحمية ستعماؿ اليد العاممة والمواردعف طريؽ إ امة مشاريا في المناطؽ المعزولة وا

 : مف اإلمتيازات التالية المعتمدة اراتمست إلستفيد ات
ات الخاصػػػة االسػػػت مار يجػػػوز بنػػػاء عمػػػى طمػػػب مػػػف المسػػػت مر أف تحظػػػى الجبائيػػػة:  االمتيػػػازات
 ية والتجاريػة،، كاإلعفاء التػاـ مػف الضػريبة عمػى األربػاح الصػناعالجبائية االمتيازاتالعديد مف بالمعتمدة 

بالنسبة االست مارات  والتجاري، الدفا الجزافي... وغيرىا، الرسـ عمى النشاط الصناعي الضريبة العقارية،
الضػػػريبة عمػػػى األربػػػاح   مػػػف ات المنتجػػػة لممػػواداالسػػػت مار  كمػػا تعفػػػى .4 المنجػػزة فػػػي المنػػػاطؽ المحرومػػػة

                                                      
1-Dirk Vandewalle, ''Rupture avec le socialisme : libéralisation et privatisation économiques en 
Algérie'', Revue Naqd, N°7,Alger, 1994,p.10. 

. نقال عن:  0222، الجزابر، دٌسمبر 00، عددأحداث اقتصادٌة مجلة''، ''خطا  ربٌس الجمهورٌة السابق السٌد الشاذلً بن جدٌد -2

 .22.ص مرجع سابق،مرازقة، 
، المتعلق باالستثمار االقتصادي الخاص الوطنً. جرٌدة 0229غشت  90المإرخ فً  22-93رقم من القانون  02المادة  -3

 .0222.، ص0229غشت  92، صادر بتارٌخ 22رسمٌة، عدد 
 .0222ص. نفسه،قانون ال من 90المادة -4
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الرسـ الوحيػد اإلجمػالي عنػد اإلنتػاج والػدفا  ،الرسـ عمى النشاط الصناعي والتجاري ،الصناعية والتجارية
 .1االستيبلؿشروع في السنوات األولى لمخبلؿ الجزافي 

ػروض  يمكف لممست مريف المعتمديف أف يستفيدوا بناء عمى طمب مػنيـ مػف المالية : االمتيازات 
 %20المصػػرفيعمػػى أف ال يتجػػاوز مبمػػغ القػػرض  عمػػى المػػدييف الطويػػؿ والمتوسػػط  لتمويػػؿ اسػػت ماراتيـ،

كمػػا يمكػػنيـ اإلسػػتفادة  ،المػػرخص بػػو، إاّل إذا تعمػػؽ األمػر بالمجاىػػديف وذوي الحقػػوؽ االسػػت مارمػف مبمػػغ 
خػػذ إجػػراءات تشػػجيعية أك ػػر تفضػػيبل فػػي مجػػاؿ وتتّ  ػػروض عمػػى األمػػد القصػػير لتمويػػؿ االسػػتيبلؿ،  مػػف

ؽ المشػروع بنشػاطات عنػدما يتعمّػالجباية والقروض في إطػار  ػوانيف الماليػة لفائػدة المسػت مريف الخػواص، 
كمػا يسػتفيد المسػت مروف  ة لمتصػدير أو عنػدما يػ تي المسػت مر برأسػماؿ بالعممػة الصػعبة.منتجة لمواد معدّ 

 طػػػا أرضػػػية فػػػي حػػػدود المكػػػاف حيػػػث توجػػػد  الخػػػواص مقابػػػؿ التزامػػػاتيـ مػػػف تسػػػييبلت لمحصػػػوؿ عمػػػى
، االسػػت مارالت ومػػواد البنػػاء الضػػرورية إلنجػػاز التمػػويف بوسػػائؿ التجييػػز والعتػػاد وا ، المنػػاطؽ الميّيػػ ة

وكػػذا المػػواد األوليػػة والمنتوجػػات نصػػؼ المصػػنعة إضػػافة إلػػى التمػػويف بقطػػا الييػػار وتجييػػزات التجديػػد 
 .2الضرورية لمّسير العادي لنشاط المست مر

ذاؾ كاف حريصا النظاـ الحاكـ آن ، فإفّ كؿ تمؾ الضمانات واإلمتيازات مف رغـال عمى وأنّ  لكّف المبلحظ
يمكنيا طرح  وطنية بحيث ال يؤدي إلى تكويف طبقة برجوازية ،عمى إبقاء تطور القطاع الخاص محدودا

دة عمى تمؾ القيود المتعدّ  ،عمى ذلؾ الحاكـ آنذاؾ والدليؿبدائؿ، وبالتالي تيديد استمرارية النظاـ 
 في:والمتم مة أساسا  00-29الخاص المتضمنة في القانوف  االست مار

، مّما مميوف دج 20ػ ػػػر بلي المست مر يقدّ وضا حد أ صى لمرأسماؿ األوّ  : حيث تـّ ستثماراإلسقؼ  -
ر ػػػػيجعمنا نتساءؿ: كيؼ يمكف أف ننتظر مف القطاع الخاص أف يحقؽ كؿ األىداؼ السالفة الذك

 بحجـ است ماري جد متواضا؟ 
دة إنتاجيػة يجػب أف تكػوف موضػوع اعتمػاد كؿ مشروع أو عممية توسػعية أليػة وحػ :االعتماد المسبؽ -

أو بقػرار  ،مميػوف دج 2مف طرؼ المجنة الوالئية  يرأسيا الوالي  إذا كانػت تكمفػة المشػروع ال تتجػاوز 
إذا كانػػت تكمفػػة المشػػروع  ،فػػة بػػالنظر فػػي طمػػب االعتمػػادوزاري بنػػاء عمػػى رأي المجنػػة الوطنيػػة المكمّ 

مػػػا أّف االعتمػػػاد يمػػػنم لنػػػوع واحػػػد مػػػف النشػػػاط أي منػػػا عم - 3مميػػػوف دج 20إلػػػى  2تتػػػراوح مػػػا بػػػيف 
كوسػيمة فػي يػد الدولػة  االعتمػادوبػذلؾ اعتبػر إجػراء  -ات المتعددة عف طريؽ نفػس المقػاوؿ االست مار 

                                                      
 .0222ص. ،مرجع سابق، 22-93 رقمقانون المن  90المادة  -1
 .0222-0222قانون نفسه، ص ص.المن  99 المادة-2
 .0222ص.، قانون نفسهال من 92المادة  -3
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، حيث أّف كؿ است مار خاص مف شػ نو أف يشػّكؿ منافسػة جؿ التحّكـ في توّسا القطاع الخاصمف أ
 . وية لمقطاع العاـ ال يمكف  بولو

  .: أي إجبار المست مريف الخواص عمى اإل امة في التراب الوطنياإلقامة في الجزائر -

 تتمّ ؿ في: بيا:  االستثمارتحديد قائمة النشاطات التي يمكف لممستثمر الخاص   -
  ّ مة في التصميم الصناعي وصيانة آالت الصنا وكذا نشاطات ت دية الخدمات المتم

 ـ.صيانة التجييزات الصييرة بوجو عا

 االشتراكيفي أسفؿ إنتاج القطاع  الوا عة الصناعة الصييرة والمتوسطة المكممة أو 
ومعالجة المواد األولية الزراعية المصدر، أو المنتوجات المعّدة  والسيما في تحويؿ

 الستيبلؾ العائبلت. 

 .الصيد البحري، غير ذلؾ الذي يتـ في أعالي البحار 

 .المقاولة مف الباطف 

 شياؿ العمومية.البناء واأل 

 .السياحة والفند ة وكذا الخدمات المرتبطة بيما 

 .النقؿ البري لممسافريف والبضائا 

 .1أما القطاعات المست ناة فيي: الفبلحة، تجارة التجزئة، الحرؼ والميف الحرة

انفتم الخطاب الرسمي أك ر عمى القطاع  ،صحيم أّنو منذ وصوؿ الرئيس شاذلي بف جديد إلى السمطة
، غير أّف استمرار إخضاعو إلجبارية الحصوؿ عمى ترخيص مسبؽ لكؿ االعتبارلو اص وأعاد الخ

د وجود معارضة داخمية ال يمكف تجاوزه، كّميا مؤشرات تؤكّ  ست مارلئلمشروع است ماري ما تحديد سقؼ 
دارتيا  ألّف  ،وطنيال لبل تصاد وية مف طرؼ التيار المحافظ الرافض ألّي تييير يمّس بسيطرة الدولة وا 

 مصالحو مرتبطة باستمرار ذلؾ الوضا.

ـ لبلست مارات األجنبية في المنظّ  02-29 ر ـ القانوفصدر ىذه الديناميكية اإلنفتاحية في إطار 
غمبية لمطرؼ األوأعطى  ،المجاؿ لتكويف مؤسسات مختمطة والذي فتم الجزائر خارج المحرو ات

سيطرة عمى المشروع ما إمكانية ت ميمو بدعوى المصمحة ضمف ليذا األخير، ال 2%20الجزائري بنسبة 
م ألرباب العمؿ الخواص باستيراد التجييزات مِ سُ  كماالعامة دوف تحديد د يؽ ليذه المصمحة وطبيعتيا ، 

دوف المرور عبر المؤسسات العمومية وذلؾ باستخداـ مواردىـ  ،زمة إلنتاج السما والخدمات مباشرةالبّل 

                                                      
 .0222ص.، مرجع سابق، 22-93 رقم القانون من 2،2،2المواد رقم:  -1
 .0292، ص.مرجع سابق، 24-93رقم قانون المن  99المادة  -2
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 02-22 ر ـ صدر القانوف باالضافة الى ذلؾ ؛ى السوؽ الموازية لمعممة الصعبةالخاصة بالمجوء إل
الذي تنازلت بموجبو الدولة عمى أراضي لصالم الخواص بالدينار الرمزي و  0222أوت  02تاريخ ب

،كما 1سنوات، مما أفسم المجاؿ لممبادرات الخاصة في القطاع الفبلحي 2بشرط االستصبلح في أجؿ 
وبالتالي أصبم عمى تسييؿ حصوؿ الخواص عمى القروض البنكية  0222الية لسنة  انوف الم نّص 

مف القيمة اإلجمالية لممشروع بالنسبة لممجاىديف وذوي  %20تصؿ إلى بإمكاف البنوؾ منم  روض 
  .2الحقوؽ

 0222سنة  ات الخاصةاالستثمار الديواف الوطني لتوجيو ومتابعة وتنسيؽ ت سيس  بالمقابؿ، تـّ 
تو ميمّ  ، حيث أفّ 3ات الخاصة نحو تحقيؽ ما فشؿ القطاع العاـ في تحقيقواالست مار ى توجيو ليتولّ 

أف تستجيب  التي يمكف الخاص الوطني نحو المشاريا والمياديف ست ماراإلؿ في توجيو الرئيسية تتم ّ 
 العمومي.      االست مارمو وضماف تكاممو ما لحاجيات النّ 

ات االست مار ترجـ بزيادة في وتيرة  00-29 ر ـ القانوف الديواف، فإفّ وفقا لمتقييـ الذي  اـ بو 
تـ تسجيؿ أك ر مف  0222وديسمبر  0222في الميداف الصناعي، فما بيف ماي  السيماالخاصة 

مشروع  في ميداف الصناعة وبحجـ مالي  2911منيا  ما يعادؿ  %91، 4مشروع است ماري 3411
الخاص الوطني في المساىمة في  االست مارّيف ضرورة و وة وديناميكية مميار دج، مما يب 8.8ر بػ يقدّ 

 مف خبلؿ أر اـ الجدوؿ الموالي: 00-29يمكف تمخيص نتائج القانوف  .لمببلدالمجيود التنموي 

 

 

 

  

                                                      
الفالحٌة. جرٌدة  ، والمتعلق بـحٌازة الملكٌة العقارٌة0222غشت  02المإرخ فً  29-94 من القانون رقم 2نصت المادة  -1

... تنصب حٌازة الملكٌة باالستصالح على أراضً تابعة للملكٌة »، على ما ٌلً: 0222غشت  02، صادربتارٌخ 22رسمٌة، عدد
العامة، والواقعة فً المناطق الصحراوٌة أو المنطوٌة على مٌزات مماثلة وكذا على األراضً االخرى غٌر المخصصة التابعة 

 «.مكن استخدامها للفالحة بعد االستصالحللملكٌة العامة والم
ٌإدي امتالك األراضً بموجب هذا الفصل الى نقل الملكٌة لصالح المترشح » من القانون نفسه على ما ٌلً:  2كما تنص المادة 

 «.الستصالح األراضً... ٌتم نقل الملكٌة بالدٌنار الرمزي
2 -Ahmed Dahmani, L’Algérie à l’épreuve : Economie politique des réformes 1980-1997. Alger : 
Edition Casbah, 1999,p.63. 
3 - Osterkamp, op-cit, p.42. 
4 - Dahmani,op-cit,p.64. 
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 ية الخاصة المعتمدة مف طرؼ المجنة الوطنية والمجافاالستثمار عدد وحجـ المشاريع :: رقـ جدوؿ
 (.1987-1983اد)الوالئية لالعتم

 المجاف الوالئية لالعتماد المجنة الوطنية لالعتماد السنوات
 االستثمار حجـ عدد المشاريع

 دج(421)
 االستثمارحجـ  عدد المشاريع

 دج(421)
 0 292 222 222 9 022 022 922 3891/ديسمبر3891ماي 

2:96 922 000 229 9 222 222 202 0 

2:97 022 229 220 0 0022 222 222 0 

2:98 220 229 202 2 0002 222 222 0 

 2 222 220 2202 00 920 292 0902 المجموع

أطروحة  ،ات في الجزائر وتحديات التنمية في ظؿ التطورات العالمية الراىنةاالستثمار سياسة عبد القادر بابا، المصدر: 
 .029.ص ، 9002/9002وعمـو التسيير،  اال تصاديةالعمـو  جامعة الجزائر: كمية دكتوراه 

نبلحػػظ مػػف خػػبلؿ أر ػػاـ الجػػدوؿ، أّف عػػدد المشػػاريا المعتمػػدة لػػدى المجػػاف الوالئيػػة يعػػادؿ ضػػعفي 
المشػػاريا المعتمػػدة لػػدى المجنػػة الوطنيػػة، عممػػا أّف المشػػاريا المعتمػػدة محميػػا ال يجػػب أف تتجػػاوز  يمتيػػا 

را يؿ البيرو راطية المترتبػة عػف تجػاوز مميوف دج، مما يؤكد تيّرب المست مريف الخواص مف الع 2المالية 
إذا كانت تكمفة المشروع  ،ب األمر صدور  رار وزاريمميوف دج حيث يتطمّ  2 ياالست مار  تكمفة المشروع

ى التػػي تقتضػػي مميػػوف دج ويصػػؿ األمػػر إلػػى اشػػتراط اتفػػاؽ وزاري بالنسػػبة لممشػػاريا الكبػػر  20ال تتعػػّدى 
يبػػّيف  ،0222الكبيػػر فػػي عػػدد المشػػاريا المعتمػػدة سػػنة  رتفػػاعاال الدولػػة. إفّ  مسػػاعدات خاصػػة مػػف طػػرؼ

مػػف المخػػاطرة بػػ مواليـ  بػػؿ  ،00-29الخػػواص خػػبلؿ أولػػى سػػنوات صػػدور القػػانوف  تخػػّوؼ المسػػت مريف
 مف عدـ تراجا النظاـ الحاكـ عف المزايا الممنوحة ليـ. الت ّكد

الميداف بسمسمة مف العقبات في  تطبيقو عند ىذا اإلطار التشريعي ـاصطدبّيف الوا ا ا لقد
ناىيؾ عف ، 1إجراء إداريا 233فمف أجؿ الحصوؿ عمى اإلعبلف بالمطابقة البد مف مؿء  ؛البيرو راطية

و المست مروف الخواص إلى السوؽ الموازية قروض وبالتالي ك يرا ما يتوجّ الصعوبة الحصوؿ عمى 
، ناىيؾ عف عدـ ولية والتجييزات الضروريةزمة الستيراد المواد األلمحصوؿ عمى العممة الصعبة البلّ 

يف، فم بل يدفا القطاع الشروط التي تضعيا البنوؾ وخاصة المتعمقة بتكمفة الدّ  المساواة فيما يخّص 
 .2لمقطاع العاـ عمى نفس الّدْيف %2مقابؿ  %00إلى %2.2الخاص نسبة فائدة تقّدر ب 

                                                      
1- Rachid Tlemçani, Etat basard et globalisation, l’aventure de linfitah en Algérie. Alger : El Hikma, 
1999, p.45. 

أطروحة دكتوراه )جامعة الجزابر: كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، ، الجزائر ر الدولة فً التنمٌة: دراسة حالةدوفرٌمش، ملٌكة  -2

 .922(، ص.9000-9009
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وىو ما ست مريف الخواص عف مشاريعيـ، ى عدد كبير مف الميتخمّ  ،في ظؿ ىذه الظروؼ الم بطة
 سنتي ، فقد تـ ما بيفات الخاصةاالست مار الديواف الوطني لتوجيو ومتابعة وتنسيؽ دراسة أجراىا أّكدتو 
البناء واألشياؿ و الصناعة، السياحة في  طاع مؤسسة خاصة   6311اعتماد  2:98و 2:93

، في 02221سنة  دت فعمياتجسّ منيا فقط  %41 أفّ  غير ،مميار دج 28بػ  تر دّ العمومية  بقيمو مالية  ُ 
مف المشاريا المعتمدة فشمت في معركتيا ضد العرا يؿ البيرو راطية لمحصوؿ عمى  %81حيف أّف 

ـّ تسجيؿ غياب التجانس  العقار أو القروض أو المواد األولية والتجييزات البلزمة النطبلؽ النشاط، كما ت
اريا حصمت عمى التجييزات الضرورية، في حيف أّف طمب الحصوؿ في القرارات اإلدارية فيناؾ مش
آخروف العقار والتجييزات مست مروف ، بينما يممؾ بالنسبة لمشاريا أخرى عمى العقار مرفوض والعكس

في حيف أّف النشاط غير الرسمي،  اإل تصادييف فؿ العديد مف المتعامميفضّ  نتيجة لذلؾ، ؛2دوف اعتماد
بؿ ويحصموف عمى كافة  3ال يواجيوف نفس المصاعب شخصية يممكوف شبكة عبل اتف الذيف المتعاممي

 التسييبلت. 
، مػػف 02-29المعػػّدؿ والمػػتمـ لمقػػانوف ر ػػـ  24-97القػػانوف ر ػػـ  0222لئلشػػارة فقػػد صػػدر سػػنة 

 ،4أبػػرز مػػا جػػاء بػػو إخضػػاع إنشػػاء الشػػركات المختمطػػة اإل تصػػاد ألىػػداؼ المردوديػػة اإل تصػػادية والماليػػة
لمطػػرؼ ، كمػػا ضػػمف 5ا رّكػػز عمػػى ضػػرورة النقػػؿ الحقيقػػي لممعرفػػة والميػػارة ال سػػيما تػػرويج الصػػادراتكمػػ

، إضػػافة إلػػى 6كة فػػي أجيػػزة التسػػيير واتخػػاذ القػػرارر األجنبػػي فػػي الشػػركة المختمطػػة اإل تصػػاد حػػؽ المشػػا
لممسػتخدميف التحويػؿ ليشػمؿ الحصػة القابمػة لمتحويػؿ مػف اشػتراكات الضػماف اإلجتمػاعي  و فػيتوسيا حق

، كمػػا أّكػد القػػانوف فػػي 7التعويضػات فػػي حالػة الت ميـ...وغيرىػػا األجانػب فػػي الشػركة المختمطػػة اإل تصػػاد،
حكػػـ المتعامػػؿ فػػي مجػػاؿ العقػػود والصػػفقات ىػػو أّف حكػػـ الشػػركة المختمطػػة اإل تصػػاد عمػػى  2و 2مادتيػو 

، وباإلضػافة إلػى اإلمتيػازات الجبائيػة 8وأّف است ماراتيا تنجز وفؽ القواعد المطبقة عمػى الشػركات باألسػيـ
، ممػا يؤّكػد السػعي لجػذب 9فقػد نػّص القػانوف عمػى إمكانيػة مػنم امتيػازات ماليػة خاصػة إف ا تضػى الحػاؿ

                                                      
1 - Hadjseyd, op-cit, p.66. 
2 - Ibid, p.67. 
3 -Tlemçani, op-cit, p.46. 

 28المإرخ فً  13-82معّدل والمتمم للقانون رقم ، ال1986غشت  19المإرخ فً  13-86مكرر من القانون رقم  3المادة  - 4
  غشت 27، صادر بتارٌخ 35، المتعلّق بتؤسٌس الشركات المختلطة اإلقتصاد وسٌرها. جرٌدة رسمٌة، عدد 1982غشت 
 .1477، ص.1986

 .1477، ص.نفسهالقانون من  4المادة  - 5
 .1477، ص.نفسهالقانون من  5المادة  - 6
 .1477،1478ص ص.القانون نفسه،  منالمادة نفسها،  - 7
8
 .1478من القانون نفسه، ص. 9و  8 المادتٌن - 

 .1479القانون نفسه، ص.من  10المادة  - 9
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تدىور أسعار ل نتيجةالمست مريف األجانب في ظؿ الظروؼ اإل تصادية الحرجة التي كانت تعيشيا الببلد 
 . 0222النفط سنة 

 1988لسنة  االستثمارص المنتج مف خالؿ قانوف مكانة القطاع الخا -د
انفتاحا أكبر عمى القطاع الخاص ، 0222جويمية  09المؤرخ في  92-22 ر ـ القانوفتضّمف 

لمنتصؼ ال مانينات الناجمة عف تراجا أسعار البتروؿ  اال تصاديةخصوصا أنو جاء في سياؽ األزمة 
لياء مختمؼ العرا يؿ التي وبالتالي كاف البد مف إفس ،في األسواؽ الدولية اح المجاؿ لمقطاع الخاص وا 

في كؿ األحواؿ، العواقب الخطيرة التي  »: مراد مدلسيكانت تعترضو، باعتراؼ مف وزير التجارة آنذاؾ 
ت رضيا األزمة ال تمنحنا بديال آخر غير تجنيد كؿ اإلمكانيات والمجوء إلى الرأسماؿ األجنبي بغض 

  .1«عف ذلؾ مف نتائج جرّ ما قد ين ظر عف كؿّ النّ 
 Le  Premier) المؤسسات حوؿ إنشاء منتدىأوؿ  0222في ىذا اإلطار، انعقد في فيفري 

Forum sur la Création d’entreprises(  الذي جما مم ميف عف الدولة واإلدارة ب رباب العمؿ الخواص
 ،ب رباب العمؿ كشركاء اجتماعييفا حاور حوؿ المشاكؿ التي تعترضيـ، وىو ما يشّكؿ اعترافا ضمنيّ لمتّ 

ؿ مرة يجتما فييا المقاولوف " وىي أوّ جمعية إنشاء وترقية المؤسسةجتماع إنشاء "تمّخض عف ىذا اإل
ليـ  رحيث توفّ  ،فضاء يمتقي فيو مؤسسو الشركات الخاصة تشّكؿ ةموف جمعية مستقمّ الخواص ويشكّ 

 .2تيـالجمعية المساعدة التقنية الضرورية لتطوير مؤّسسا

لـ يعد مفروضا عمى المست مريف الخواص اإل امة في ، 92-22 ر ـ وعميو، بموجب القانوف
السماح لممست مر بالجما بيف  تـّ كما ، الخاص االست مارلـ يتـ تحديد سقؼ لمبمغ و  ،التراب الوطني

إجراء كذا بيا و  ست ماراإلإلياء  ائمة النشاطات المسموح  أيضا تـّ و  ،يةاالست مار العديد مف المشاريا 
الديواف الوطني لتوجيو وتنسيؽ ومتابعة  حؿّ  كما تـّ  ،الحصوؿ عمى الرخصة المسبقة اإلجبارية

 .3الغرفة الوطنية لمتجارةوتحويؿ ميامو إلى  ات الخاصةستثمار اإل
إحداث مناصب  :في ،حدد القانوف النشاطات ذات األولوية التي تستمـز مبادرة القطاع الخاص

السيما  ،الوطني عف طريؽ إنتاج التجييزات والمواد والخدمات اال تصاديتحقيؽ التكامؿ  ،شيؿ معتبرة
تر ية نشاطات  ،الواردات استبداؿ ،باستعماؿ المواد األولية والمواد نصؼ المصنعة والخدمات المحمية

ضفاء المزيد مف الفع الية عمى أداة المقاولة مف الباطف والصيانة  صد توسيا  درات اإلنتاج الوطنية وا 

                                                      
1 - Dahmani,op-cit,p.100. 
2 - Loc-cit. 
3 - Nacer- Eddine Hammouda, Moundir Lassassi,''Essai statistique sur le potentiel entrepreneurial 
en Algérie ''In  Entrepreneurs maghrébins, Terrain en développement, sous la direction de.Pierre-
Noël Deneuil et Mohamed Madoui. Paris : Ed.Karthala, 2011, p.40. 
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تنفيذ  ،صديرقة بتحويؿ المواد أو ت دية الخدمات بيدؼ التّ إحداث وتطوير النشاطات المتعمّ  ،اإلنتاج
السياسة الوطنية لمتييئة العمرانية بتشجيا انتشار وا  امة نشاطات داخؿ الببلد، ال سيما في اليضاب 

 . 1التحكـ في التقنيات تعبئة الكفاءات الوطنية في مجاؿو العميا والمناطؽ المحرومة 
الوطنية عندما يندرج نشاطيا في إطار الصناعة  الخاصة اال تصاديةىذا القانوف المؤسسات  خّص         

اإلعفاء الكمي مف الضريبة عمى  بامتيازات أىميا، اال تصاديةالتكاممية لصالم المؤسسات العمومية 
 ،سنوات 2ـ عمى النشاط الصناعي والتجاري خبلؿ األرباح التجارية والصناعية والدفا الجزافي والرس

سنوات عندما يكوف النشاط في منطقة يراد  2تمديدىا إلى ويتـّ  ست ماراإلابتداء مف بداية استيبلؿ 
       ؛جييزات المستعممة في العممية اإلنتاجيةبالنسبة لمتّ  ،سـ الوحيد اإلجمالياإلعفاء مف الرّ وكذا  تر يتيا

ص مف يف الخوافي منا المقاول 0222لسنة  االست مار انوف  انات فقد استمرّ ىذه الضم رغـ كؿّ 
  .والتي تبقى مف صبلحيات المؤسسات العمومية فقط  االستراتيجيةفي المياديف  االست مار

في القطاع  القطاع الخاص أي  مة محتكرة مف المسؤوليف *ىذه الممارسات أدت إلى ظيور لوبيات    
ا أدى إلى عدـ رضا في أوساط خاصة، ممّ  امتيازاتمف الحصوؿ عمى  تنتمكّ يش، العاـ وأعضاء الج
 -الوطني عمى غرار األجنبي -. في ظؿ م ؿ ىذه الوضعية، فّضؿ الرأسماؿ الخاص2المقاوليف الخواص

 .منذ مطما التسعينات التوجو أك ر ف ك ر نحو االستيراد باعتباره ميدانا جد مربم وبدوف أخطار كبيرة

 .لمتنمية الجزائرية االستراتيجية ظؿ في االستثمار قوانيف لتطبيؽ تقييمية حصيمة مب الثالث:المط

نا نت تيميشا واضحا لدور القطاع الخاص، غير أنّ نمية تضمّ الجزائرية لمتّ  االستراتيجية رغـ أفّ 
مف  ،سنحاوؿ مف خبلؿ ىذا المطمب البحث في مساىمة القطاع الخاص المنتج في التنمية الوطنية

  ـ تحميؿ نوعية ىذه المساىمة.  ،خبلؿ مساىمتو في التشييؿ وفي تكويف القيمة المضافة

 مساىمة القطاع الخاص المنتج في خمؽ القيمة المضافة-1
 حميؿ لمحكـ عمى مدى مساىمة  طاع اللة في التّ مف بيف المؤشرات ذات الدّ   ** تعد القيمة المضافة

                                                      
جرٌدة رسمٌة،  .اصة الوطنٌة، المتعلق بتوجٌه اإلستثمارات االقتصادٌة الخ0222ٌولٌو  09المإرخ فً  36-99من القانون رقم  02المادة  -1

 .0029، ص.0222ٌولٌو  02 صادر بتارٌخ، 92عدد 
*
فً مجلس  وفًمجلس العموم فً إنجلترا  وُتطَلق الكلمة كذلك على الردهة الكبرى فً« الرواق»كلمة إنجلٌزٌة تعنً:   « Lobby»لوبً - 

الكلمة ُتطلَق على  ورات والمشاورات، وٌتم تبادل المصالح. وقد أصبحتتدور المناو فٌها المتحدة، حٌث ُتعَقد الصـفقات الشٌوخ فً الوالٌات
ٌعنً أن  lobby   toأعضاء هٌبة تشرٌعٌة ما مثل مجلس الشٌوخ أو مجلس النوا . وفعل  جماعات الضغط التً ٌحاول أعضاإها التؤثٌر على

 كل مركز قوة( أن ٌكس  التؤٌٌد لمشروع قانون ما عن طرٌقٌمثل جماعة تش ٌحاول شخص ذو نفوذ )ٌستمده من ثروته أو مكانته أو من كونه
المالً لحمالتهم االنتخابٌة، أو بالذٌوع اإلعالمً إن هم  مفاوضة أعضاء المجلس التشرٌعً فً ردهته الكبرى، فٌعدهم باألصوات أو بالدعم

 .أحجموا عن ذلك إن هم وساعدوا على تحقٌقها، وٌهددهم بالحمالت ضدهم، وبحج  األصوات عنهم ساندوا مطالبه،
2- Tlemçani,op-cit,p.47. 

**
هً إجمالً اإلنتاج لوحدة اقتصادٌة مطروحا منه قٌمة المدخالت المستخدمة فً اإلنتاج خالل فترة زمنٌة محدودة، أّما على مستوى   - 

 اإلنتاج والرسوم الجمركٌة على الواردات.  االقتصاد الوطنً فهً إجمالً اإلنتاج المحلً الخام مطروحا منه الرسم الوحٌد اإلجمالً على 
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 . *  الشاممة االجتماعيةو  اال تصادية أو مؤسسة أو فرع ما في التنمية
 (.2:89-:2:7)  ر نسب مساىمة القطاع الخاص في القيمة المضافةتطوّ  :8 رقـ جدوؿ

 القطاعات :2:7 2:84 2:85 2:88 2:89

 الزراعة 22% 92% 22% 22% 84%

 التجارة 22% 29% 97% 22% 79%

 اتالخدم 93% 20% 20% 22% 86%

 الصناعات القاعدية 68% 22% 22% 02% 29%

 الصناعات التحويمية 63% 20% 22 92% 38%

 البناء والشغاؿ العمومية % 74 22% 20 90% 38%

 المحروقات 92% 25% 29 28% 28%
 

Source: Abdelatif Benachenhou, Planification et développement en Algérie 1962/1980. Alger : Ed. 

INIC, 1980, p.94. 

تتجّمى لنا مف خبلؿ معطيات الجدوؿ، ىيمنة القطاع الخاص عمى تكويف القيمة المضافة في 
 1971منذ سنة  1ال ورة الزراعيةرغـ تطبيؽ  انوف ، 0222سنة  %80والتي فا ت  القطاع الزراعي

بضعؼ إنتاجية  ،مف جية  وىو مايمكف تفسيره  ،(**)والذي صادر مساحات واسعة كانت ممكا لمخواص
كاف القطاع الخاص السائد ومف جية أخرى  ،الدولة بسبب سوء التسيير التي أنش تيا الفبلحية تعاونياتال

ال تستعمؿ التقنيات و  تعتمد عمى اإلستيبلؿ الشخصي والمباشر لؤلرض 2تقميديا يتكّوف مف مزارع صييرة
 ،وبالتالي كاف يخمؽ  يمة مضافةالذاتي  يوّجو عموما نحو اإلستيبلؾالذي كاف و  الحدي ة في اإلنتاج

ناىيؾ عف غياب الر ابة مف طرؼ الدولة عمى فترات الجني و نوات التوزيا التي كانت في أغمبيا غير 
 رسمية. 

 طاعي التجارة والخدمات، القطاع الخاص عمى تكويف القيمة المضافة في كما نبلحظ سيطرة 
وبالتحديد تجارة التجزئة التي لـ تكف حكرا عمى القطاع  ،1974 طاع التجارة سنة  في %86حيث بميت 

كونيا تساىـ في تخفيؼ العبء عمى الدولة؛ في حيف أّف مساىمة  -عكس التجارة الخارجية -العاـ 
خبلؿ الفترة الممتدة  %80 نسبة القطاع الخاص في تكويف القيمة المضافة في  طاع الخدمات تعّدت

يمكف تفسيره أساسا بتحويؿ العديد وىو ما  ،ية نياية السبعيناتإلى غا %70  وفا ت 1969-1974 

                                                      
*
سنوي لكّن داللة القٌمة المضافة تبقى مقرونة ببعض الشروط والتً نلخصها فً اآلتً: البد أن ٌكون معدل نموها السنوي أكبر من معدل النمو ال - 

أن ٌستفٌد منها أكبر عدد ممكن من فً فترة زمنٌة محددة و للّسكان ومن نسبة التضّخم، أو الزٌادة فً أسعار المنتوجات خاصة ذات االستهالك الواسع
 مداخٌل.الالسكان بفضل إعادة توزٌع 

 .0220نوفمبر  20، صادر بتارٌخ 22، ٌتضّمن الثورة الزراعٌة. جرٌدة رسمٌة عدد0220نوفمبر  02مإرخ فً  84-82أمر رقم  - 1
**

ٌها تعاونٌات الثورة الزراعٌة وحددت الملكٌات الكبٌرة وتّم دعم الفالحٌن أّمم نحو ملٌون هكتار من األراضً الزراعٌة وأقٌمت عل - 

باءت الثورة الزراعٌة بالفشل فلم تإد إلى زٌادة فً  بهدف القضاء على نظام الخماسة. ،"األرض لمن ٌخدمهابالقروض والمواشً ورفع شعار "
 المردودٌة كونها  كانت مجرد إجراء فوقً.

2
 هكتارات غٌر مروٌة. 3هكتار مروي و 0.5على أن ال تتعّدى  - 
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مف المست مريف الخواص لنشاطيـ مف القطاع الفبلحي إلى التجاري والخدمي بعد تطبيؽ  انوف ال ورة 
أّف مساىمة القطاع الخاص في تكويف القيمة المضافة في  طاعي النقؿ واالتصاؿ لـ في حيف  ،الزراعية
 لسبعينات، وىذا راجا إلى االحتكار التاـ المفروض عمييما مف طرؼ الدولة. خبلؿ ا %7تتعّد 

مستمر،  تدفّ  البناء واألشياؿ العمومية فيو الصناعات القاعدية والتحويمية  مساىمتو في كما كانت
نشاء شركات وطنية لنتيجة  عمومية في ىذا المجاؿ دخوؿ العديد مف المشاريا العمومية حّيز التنفيذ وا 

 SONATIBA-DNC-ECOTEC 1 اؿ مف جانب دوف تحفيز فعمي وفعّ  فيو االست مار، ناىيؾ عف صعوبة
يرجا إلى ت ميمو في  ،وقطاع المحرو ات، فإّف ضعؼ مساىمة القطاع الخاص فيلالدولة. أما بالنسبة 

القطاع الدولة والتي ُمنا المحتكرة مف  بؿ  االستراتيجيةواعتباره مف القطاعات  0220فيفري سنة  92
، في حيف أّف النسب الضئيمة لمساىمة القطاع الخاص في القيمة فييا االست مارالخاص الوطني مف 

فيمكف تفسيرىا بتواجد الشركات  ،%02و % 02والتي تراوحت بيف  0222المضافة انطبل ا مف سنة 
 .األمريكيةHalliburton  عمى غرار شركة  األجنبية التي كانت تمارس نشاطيا في ميداف التنقيب

سنتطرؽ إلى مساىمة القطاع الخاص في تكويف القيمة المضافة خبلؿ سنوات  يمي وفيما
 عمى المبادرة الخاصة:  االنفتاحدت بداية ال مانينات، والتي جسّ 

 (.1989 – 1980)  حصة القطاع الخاص مف القيمة المضافة اإلجمالية :9 رقـ جدوؿ
 .مميار دج

 

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1989 

 % % القٌمة % القٌمة % القٌمة % القٌمة % القٌمة % القٌمة % القٌمة % القٌمة

 99.8 77.7 24.7 76 20 79.7 19.2 74.9 13.7 83.7 13.9 82.6 13.3 81 13.2 79.1 10.2 الزراعة

 25.9 26.6 11.4 24.3 10.6 23.5 8.7 25.4 8.4 22.1 5.6 23.4 5 23.5 4.4 25 4 الصناعة

 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0.2 0 0.3 1 0.6 18.8 9.6 المحروقات

البناء           
واألشغال 
 العمومٌة

5.3 32.2 6.3 31.3 7.4 30.3 8.4 29.5 10 29.7 11.3 30.5 12.9 29.1 12.6 29.6 35.9 

 77.1 64.8 24.9 74.5 29.8 60.5 22.2 61.6 19.9 59.9 17.3 63.8 16.6 63.9 14.5 65.3 12.4 التجارة

 - 79.5 10.1 86 9.2 77.7 8 76.7 6.9 78.8 6.3 79.4 5.4 79 4.9 80.4 4.5 الخدمات

 45.84 38.4 90.2 39.4 89.2 32.9 75.5 30.6 63.6 29.2 53.7 30 49.6 30 49.6 35.8 47.5 المجموع

 مادا عمى:عداد الباح ة اعتإمف  المصدر:
Maamar Boudersa, La Ruine de l’Economie  Algérienne  sous Chadli. Alger : Edition Rahma,1993, p.110 . 

: 0222وبالنسبة إلحصائيات سنة   
 :اإللكتروني المو ا عف نقبل. 922 .ص ،الوطنية المحاسبة ،3122-2:73 اقتصادية حوصمة لئلحصائيات، الوطني الديواف

_COMPTES_ECONOMIQUES1_Arabe.pdf-http://www.ons.dz/IMG/pdf/CH14، :تـّ اإلطبلع عميو بتاريخ 
 د. 55سا:18، 16/01/2013

                                                      
 .22ص. مرجع سابق،مرازقة،  -1

http://www.ons.dz/IMG/pdf/CH14-_COMPTES_ECONOMIQUES1_Arabe.pdf
http://www.ons.dz/IMG/pdf/CH14-_COMPTES_ECONOMIQUES1_Arabe.pdf
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مضافة انتقمت مف نبلحظ مف خبلؿ أر اـ الجدوؿ أّف حّصة القطاع الخاص في تكويف القيمة ال      
وىو ما يرجا أساسا إلى ، 0222سنة  مميار دج 1: إلى أزيد مف 0220سنة  مميار دج 58.6حوالي 
ومخّمفات  لممؤسسات العمومية  تصاديةاإلفشؿ اإلصبلحات  عقبالقطاع العاـ خاصة  داءآتراجا 
مساىمتو لـ ترتفا سوى  أّف نسبة غير؛ (*)التي شيدتيا الببلد منتصؼ ال مانينات  تصاديةاإلاألزمة 

 0222سنة  %22.2إلى  0220سنة  %22.2، حيث انتقمت مف 0222إلى 0220مف سنة  %3.7ػػب
  .0222نياية سنة  %56أزيد مف  إلىلترتفا 
 :.48 تكويف القيمة المضافة مف في القطاع الخاصانتقمت حصة فقد  ،أّما خارج المحرو ات    

مقارنة بدور القطاع معتبرة  حصةوىي ، 0222سنة  مميار دج 1: إلى أزيد مف 0220سنة  مميار دج
الدولة عمى  طرؼ المفروض مف حتكارواإل ويةالتنم االستراتيجيةالعاـ واألولوية الممنوحة لو في إطار 

بلف بالمطابقة عاإلالقطاع الخاص، حيث يمّر المست مروف الخواص بشوط محارب لمحصوؿ عمى 
لمقطاع الخاص في تكويف القيمة المضافة في القطاع  يضا الييمنة المطمقةنبلحظ أ .إجراء إداريا  122 

والذي جّسد  021-22عقب صدور القانوف ر ـ ، 0222سنة  %99.8 الزراعي بنسبة مساىمة بميت
ا سيير المركزي الذي لـ يشجّ بعد فشؿ التّ  ،توّجو السمطات العمومية نحو خوصصة شاممة لمقطاع

ف لدى بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية يْ وارتفاع المديونية وخدمة الدّ  اإلنتاج حي عمىالفبل العماؿ في القطاع
 ،ت اإلنتاج والتسويؽ والمبادرةاخاذ  رار ة اتّ عمى حريّ  القانوف ىذا الذي كّمؼ بتمويؿ القطاع، حيث نّص 

الوطني  اال تصاد، لتوجيو 0222اإلئتماني ما صندوؽ النقد الدولي سنة  االتفاؽانطبلؽ تطبيؽ  تبله  ـّ 
 نحو آليات ا تصاد السوؽ وتقميص اإلنفاؽ العمومي وتشجيا القطاع الخاص.

 طاعي التجارة في عمى تكويف القيمة المضافة  استمرار سيطرة القطاع الخاصأيضا نبلحظ 
إّنيـ ، ليذا فال زالوا متخّوفيف مف عمميات الت ميـكانوا  ا يؤّكد أّف المست مريف الخواص والخدمات، ممّ 

نسبة مساىمة القطاع الخاص في تكويف القيمة  تعدّ  كماالربم السريا واألمف ألمواليـ،  فيبح وف ع
المركز  اـ بيا  لدراسة وفقاف ،0222سنة  %25.9حيث بميت  المضافة في القطاع الصناعي معتبرة

القطاع الخاص نسبة مساىمة  »فإّف:  0220 في سنة الوطني لمدراسات والتحاليؿ الخاصة بالتخطيط
في سنة  %63 فاقتفي تكويف القيمة المضافة في فرعي الصناعات النسيجية والصناعات الغذائية 

استفادتو مف سياسة الدولة في دعـ أسعار المواد و  يائية لعممية اإلنتاجلتواجده في المرحمة النّ  ،2«:2:9
كونيا ناىيؾ عف  ،ض تكاليؼ اإلنتاجا سمم لو بتخفيممّ  ،ف بيااألولية والنصؼ المصنعة التي كاف يموّ 

                                                      
  كان تؤثٌرها على القطاع الخاص أقّل حّدة كونه ٌلجؤ إلى طرق متعددة لتموٌله كبٌع الممتلكات العابلٌة. -*

مالك الدولة. جرٌدة ٌتضمن كٌفٌة استغالل األراضً الفالحٌة التابعة أل ،0222دٌسمبر 02مإرخ فً  :2-98قانون رقم  - 1

 .0222دٌسمبر  02، صادر بتارٌخ 20رسمٌة، عدد 
 .22ص. مرجع سابق،مرازقة،  -2
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مساىمة القطاع الخاص في مجاؿ  تراوحت ، في حيفب رؤوس أمواؿ كبيرةصناعات خفيفة ال تتطمّ 
في  االست مارعمؿ القطاع الخاص عمى  ،عوىها .%35إلى %29مابيف البناء واألشياؿ العمومية 

لّما يعرؼ القطاع تشّبعا أو عندما  ،القطاعات األك ر ربحية عمى المدى القصير لضماف تحويؿ سريا
 يست مر فيو القطاع العاـ بشكؿ واسا.

 مساىمة القطاع الخاص المنتج في التشغيؿ -2
    ز مف خبلؿ ىذا العنواف الفرعي عمى دراسة تطّور مساىمة القطاع الخاص في التشييؿ سنركّ 

ـّ تدعي باعتباره مف أبرز اليايات التي - بيدؼ الكشؼ عف مدى تجسيد  -ياـ القطاع الخاص مف أجمت
الخاصة التي تساىـ في إنشاء  ست ماراتاإل ست ماراإل وانيف  التي خّصت بيا متيازاتواإلالضمانات 

 ومدى تجاوب القطاع الخاص معيا.  مناصب شيؿ
 (.1990-1967) -دوف ال الحة  -مساىمة القطاع الخاص في التشغيؿ: 21 رقـ جدوؿ

 % حصة القطاع الخاص اإلجمالي لمعماؿ األجراء عدد السنوات
2:78 222.000 922.200 45.4 

2:81 0.092.200 222.200 45 

2:92 9.299.000 222.000 39.3 

2:93 9.222.000 222.200 26,7 

2:97 9.290.000 202.000 24,5 

2::1 2.202.000 229.200 26,4 

 .22، 22.ص ص ،مرجع سابؽمراز ة،  :المرجا التالي ادا عمىعداد الباح ة اعتمإمف  المصدر:

تعّد ، %34و 24بنسبة تتراوح مابيف  في التشييؿ - دوف الفبلحة -إّف مساىمة القطاع الخاص
 وفأّدت إلى تخوّ التي و  وك رة العرا يؿ التي كانت تواجيو ،بالنظر إلى المناخ الذي كاف ينشط فيو معتبرة

الخواص الّناجوف مف معركة  أرباب العمؿ ىحتّ ف، في المجاؿ الصناعي اراالست ممف خوض ميامرة 
، فإّف سياستيـ في مجاؿ التشييؿ تيدؼ االعتمادلمحصوؿ عمى  الواجب اجتيازىا العرا يؿ البيرو راطية

 انتياجوى العاممة الموجودة و استيبلؿ أك ر لمقإلى  الّمجوءبالتالي يفّضموف و إلى تخفيض تكاليؼ اإلنتاج 
عتماد عمى العمؿ العائمي ناىيؾ عف اإل ،سياسة التشييؿ الموسمي والتشييؿ بالساعة والتشييؿ في البيت

وىذا طبعا  ،القطاع الخاص في ووجود عدد مف إطارات القطاع العاـ الذيف يشتيموف أيضا بنسبة كبيرة
 .1دوف اإلعبلف عنيـ لدى مصالم الضماف االجتماعي

                                                      
 .22ص. مرجع سابق،مرازقة،  -1
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ناىيؾ عف القطاع الفبلحي الذي يييمف ، مف العّماؿ لـ يشمميا اإلحصاء بالتالي فإّف نسبة كبيرةو  
أّف العماؿ كما أّننا ال يجب أف نيفؿ  ،عميو القطاع الخاص والذي لـ يشممو اإلحصاء ىو ا خر

مف فرص وضمانات في التشييؿ تفوؽ تمؾ التي يمنحيا  ما يمنحويفضموف العمؿ في القطاع العاـ ل
 ائمة عمى امتصاص أكبر نسبة مف كانت القطاع العاـ  سياسة التشييؿ في ا أفّ ، عممالقطاع الخاص
ّنما فائض عمالة احتفظ بو ألسباب سياسية بالدرجة اليد العاممة،  أغمبيا لـ تكف مناصب عمؿ حقيقية وا 

وتعاني في األصؿ  ط في عجز مالي كبيرحيث أّف العديد مف المؤسسات العمومية كانت تتخبّ  ،األولى
  اال جدد دوف مقابؿ مف اإلنتاج.ؼ عمّ كانت توظّ  ، غير أّنيافائض عمالة مف

البقاء في السمطة، لذا فإّف  ىو النظاـ الحاكـ في الجزائر كاف ىّمو الوحيدإلى أّف  مرّده كؿ ىذا
ىاجس البطالة المرتفعة لدى فئة الشباب،  د يؤدي إلى غضب شعبي واحتجاجات اجتماعية وىو ما 

م مما  -لنظاـ الحاكـ ويعمؿ عمى الحيمولة دونو، وأداتو المفضمة لذلؾ ىي الريا النفطيكاف يخشاه ا
 .-العنواف الفرعي المواليسنبّينو مف خبلؿ 

ارتفاع نصيب القطاع الخاص مف القيمة المضافة مقابؿ نصيبو الضعيؼ نسبيا  لمتوضيم، فإفّ 
يسعى إلى رفا اإلنتاجية بيدؼ تعظيـ يو لية، ففي التشييؿ، يرجا أساسا إلى ما يّتسـ بو مف كفاءة وفعا

عقبلنية وفؽ  -توظيؼ أ ّؿ عدد ممكف مف العماؿ – كبر النتائج ب  ّؿ التكاليؼأتحقيؽ و األرباح 
ا تصادية تستوجب الترشيد في التكاليؼ، ناىيؾ عف وجود عدد كبير مف العماؿ غير المصّرح بيـ في 

 القطاع الخاص.

ات الخاصة الخالقة لمناصب الشيؿ في ظؿ االست مار يت بيا ظالتي ح اتواالمتياز إّف الضمانات 
الخاص، أّدت إلى ارتفاع عدد العماؿ األجراء في القطاع الخاص مف  لبلست ماراإلطار القانوني الجديد 

  .0220قارب المميوف عامؿ سنة يإلى ما 0229ألؼ عامؿ سنة  220حوالي 

 ؿ القطاعؿ، بيدؼ معرفة الفروع التي فضّ في التشيي معتبرةالتحميؿ ىذه النسبة وفيما يمي، سنقـو ب
نجم الخطاب الرسمي بما تضّمنو مف تحفيزات، في طم نة المست مريف وىؿ  ،فييا االست مار الخاص

 .وبالتالي المساىمة في المجيود التنموي لمببلد و نحو الفروع المنتجةالخواص لمتوجّ 
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 (.1990-1967ر التشغيؿ حسب قطاعات النشاط )تطوّ  :11 رقـ جدوؿ
 الوحدة: مميوف دج

 التجارة والخدمات النقؿ البناء واألشغاؿ العمومية الصناعة 

 عددال
 اإلجمالي

حصة 
القطاع 
 الخاص

 عددال %
 اإلجمالي

حصة 
القطاع 
 الخاص

 عددال %
 اإلجمالي

حصة 
القطاع 
 الخاص

 عددال %
 اإلجمالي

 حصة القطاع
 % الخاص

2:78 234.111 6:.151 59 82.411 45.:48 5: 63.911 25.895 39 432.211 2:2.14: 6:.6 

2:81 285.111 69.:97 44.: 231.511 72.515 62 79.111 31.511 41 447.:11 31:.121 73 

2:92 569.211 ::.911 32.9 614.:11 65.711 41.8 257.811 8:.311 64.: 617.711 432.511 74.5 

2:93 579.411 104600 22,3 552200 155200 28,1 150900 75700 50,1 541200 321900 59,4 

2:97 537000 124300 23,1 657000 165300 25,1 169000 88400 52,3 618000 339000 54,9 

2::1 677800 201990 29,8 542300 196300 26,2 372600 200090 53,7 530600 354420 66,8 

 .22، 22.ص ص ،مرجع سابؽمراز ة،  :المرجا التالي عداد الباح ة اعتمادا عمىإمف  المصدر:

تراجا مساىمة القطاع الخاص الصناعي في مجاؿ يتضم لنا الجدوؿ  مف خبلؿ دراسة معطيات
التنا ض بيف  غير أفّ  ،1981سنة  %21.8إلى   1967 سنة %48مف  ،التشييؿ ب ك ر مف النصؼ
والوا ا اال تصادي واالجتماعي والسياسي في بداية  1966لسنة  ست ماراالما جاء في بنود  انوف 

 ذات الحجـ الصييرالمؤسسات  لـ تظير إالّ  تخوؼ المست مريف الخواص، وبالتاليى إلى أدّ  ،السبعينات
ؿ أ ؿ تشيّ  مؤسسة  3959 أي حوالي  مف المؤسسات الصناعية الخاصة %80ما يفوؽ  أفّ  حيث
 144   %3عامؿ،  49و 20مؤسسة  يتراوح عدد عماليا ما بيف  527  %00.92، عامبل 20مف

مؤسسة  يتراوح عدد عماليا ما بيف  49  %1عامؿ،  99و 50مؤسسة  يتراوح عدد عماليا ما بيف 
عامؿ، في حيف أّف     499و 200مؤسسة  يتراوح عدد عماليا ما بيف  11  %0.23عامؿ،  199و 100
والبالغ  1980جمالي عدد المؤسسات الصناعية الخاصة سنة   مف إفقط مؤسسة واحدة  0.03%

 ويمكف إرجاع ذلؾ أيضا إلى:، عامؿ 500تشّيؿ أك ر مف  ،مؤسسة 2220عددىا 
  ّحسب  - يقيس االستيبلؿ آنذاؾ كاف الخطاب الرسميحيث أّف ؼ مف الت ميـ مف جية، التخو

الخسائر  مف التخّوؼ خرىمف جية أو ، عمى أساس عدد العماؿ -1976المي اؽ الوطني لسنة 
عند طمب الحصوؿ عمى الُمعّدات والمواد األولية البلزمة م بل  –ف العرا يؿ البيرو راطية ع الناجمة

 ، ؿ عدد ممكف مف العماؿأيتـ تشييؿ  لذاوالتي تؤدي إلى تعطيؿ المصنا عف العمؿ،  -لبلستيبلؿ
 معتبرة مف العماؿ غير المعمف عنيـ.النسبة ال ناىيؾ عف
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 1عماؿ 09لعمؿ عمى عدـ بموغ عدد العماؿ النصاب القانوني إلنشاء نقابة داخؿ الوحدة الصناعية وىو ا. 
 لـ تصؿ بعد إلى مرحمة التوّسا التي تقتضي رفا عدد العماؿ.و  الوحدات الصناعية حدي ة النش ة أّف أغمب 

، مف 1982ف سنة مساىمة القطاع الخاص الصناعي في مجاؿ التشييؿ تدريجيا ابتداء م لترتفا
سمم اإلطار حيث ، 1990عامؿ  سنة  201990  %29.8إلى  ) عامؿ 22.200) 1981سنة  21.8%

نتيجة  الصناعي، االست مارالقانوني الجديد بتوجيو نسبة كبيرة مف رؤوس األمواؿ التجارية الخاصة نحو 
  .مف اليد العاممةأكبر عدد ممكف  لجعمو يستوعب ،الممنوحة لمقطاع الخاصعديدة الضمانات لم

 حيث بميت نسبة ،لتشييؿ في فرع البناء واألشياؿ العموميةارتفاع نسب ا كما نبلحظ أيضا،
ب يدا ال يتطمّ  في اليالب كونو إلى ويعود سبب تفضيؿ القطاع الخاص ليذا الفرع 1970سنة  51%

، ير يفوؽ الطمب عميياعرضيا الكب ألفّ ، تكوف أجورىا دوف الحد القانونيو  عاممة ذات مؤىبلت عالية
ما دخوؿ عدد مف ، و لدى مصالم إدارتي الضماف االجتماعي والضرائب غير مصرح بيـ العماؿ وأغمب

المؤسسات العمومية الوطنية وحتى المؤسسات األجنبية ىذا القطاع مطما ال مانينات، تراجعت مساىمة 
رغـ ارتفاع عدد العماؿ مف  ،1986سنة  %25إلى  1970سنة  %51القطاع الخاص في التشييؿ مف 

 ألؼ عامؿ خبلؿ نفس الفترة. 165ألؼ إلى  61

ؼ القطاع الخاص مف سياسة الدولة اتجاىو مف ناحية وتخوّ  ّف العرا يؿ البيرو راطية مف ناحية،إ
، حيث تعّدى عدد و يست مر أك ر في فرع التجارة نظرا لمردوديتو المالية المضمونة والسريعةجعم انية، 
كما تمفت  ،مف العمالة اإلجمالية في القطاع %66بنسبة أي ، 1990ألؼ عامؿ سنة  354عمالو 

سنة  %28 طاع النقؿ والتي انتقمت مف  التشييؿ في القطاع الخاص فيرتفاع حصة انتباىنا أيضا، ا
  .لتفوؽ بذلؾ نسبة مساىمة القطاع العاـ، 1990سنة  %53إلى  1967

إلى رفا الدولة احتكارىا لقطاع النقؿ منذ نياية السبعينات  ترجا ىذه النسبة المرتفعة أساسا،
والمتم مة في  022-22بموجب القانوف  0222اإلجراءات التي اعتمدتيا الدولة سنة باإلضافة إلى 

ستيراد الشاحنات والحافبلت وكذا إعطاء رخص استيبلؿ لممجاىديف فيما يخص عمى اتشجيا الخواص 
 لئلست مار في ىذا القطاع، تخّوفو القطاع الخاص توّجوعكس يكما ، 3ئاالنقؿ البري لؤلشخاص والبضا

 .مف العرا يؿ البيرو راطية المتعّمقة بالحصوؿ عمى العّقار

 

                                                      
 .58-57ص ص.مرجع سابق، مرازقة،  -1
خ ، صادر بتار19ٌ، ٌتضمن توجٌه النقل البري وتنظٌمه. جرٌدة رسمٌة، عدد 1988ماٌو  10مإرخ فً  17-88قانون رقم  -2

 .1988ماٌو  11
 .80ص. ،مرجع سابقمرازقة،  -3
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الجزائرية  االستراتيجيةفي ظؿ  عموما، تعّد مساىمة القطاع الخاص في التشييؿ والقيمة المضافة
مقطاع العاـ مف جية واليموض والتنا ض الذي مّيز ى األولوية الممنوحة لمعتبرة، بالنظر إل لمتنمية

 الخطاب الرسمي إزاء القطاع الخاص مف جية أخرى.

خالؿ عقدي  في الجزائرالمنتج تأثير الريع الن طي عمى مكانة القطاع الخاص  -3
 نينات.امالسبعينات والث

ت  ير انتعاش  الجزائر دولة ريعية، ليذا سنحاوؿ مف خبلؿ ىذا العنواف الفرعي دراسة تعدّ 
تراجعيا منذ منتصؼ ال مانينات عمى مكانة القطاع الخاص   ـّ  ،1973االيرادات الريعية منذ سنة 

 .المنتج في الجزائر

 م يـو الريع والدولة الريعية.-أ
م يـو الريع  

 . 1«الّنماء والزيادة»و أنّ عمى عّرؼ لساف العرب الريا لغة: 
مبادئ االقتصاد  »في مؤّلفو  (*)اردوػػدي يد ريكاألوؿ لمريا ىو  فإّف المنّظراصطالحا،  أّما      

ىو ذلؾ » الريا كما يمي: ريكاردو، حيث عّرؼ 1817" الصادر سنة السياسي والتكميؼ الضرائبي
  .2«الجزء مف إنتاج األرض الذي يدفع إلى صاحب األرض كبدؿ الستعماؿ القوى غير ال انية لألرض

ورية في تحميؿ ريكاردو لظاىرة الريا، تمّ مت في تفسيره لمزيادة في الدخؿ الناتجة الّنقطة المح إفّ       
التي ازداد مردودىا بسبب ازدياد ندرتيا  ،ستحواذ عمى األراضي الزراعية ذات الخصوبة العاليةعف اإل

ي مرتبط نتيجة تيّير معطيات السوؽ التي ال عبل ة ليا ب ي جيد إضاف -النسبية وارتفاع  يمة محصوليا
   .Rentكنوع مف الريا   -بالجيد اإلنتاجي بصورة مباشرة

ا تصادية -تناوؿ المفكروف اال تصاديوف الكبلسيكيوف مس لة الريا مف زاوية سياسيةكما     
لتبرير فرض الضرائب عمى أصحاب الدخوؿ الريعية، أي عمى أصحاب األمبلؾ العقارية الذيف 

                                                      
. بٌروت: مركز دراسات الوحدة العربٌة، البنٌة االقتصادٌة العربٌة وأخالقٌات المجتمعزٌاد حافظ، ابتسام الكتبً وآخرون،  -1

 . 22، ص.9002، 0ط
من أبرز مإلفاته:    ون ستٌوارت مٌل. اقتصادي إنجلٌزي، ٌعّد أحد مإسسً مدرسة الحرٌة االقتصادٌة إلى جان  آدم سمٌث وج -*

أوضح م(. 0202« )مبادئ االقتصاد السٌاسً والضرائب»م(، 0202« )بحث فً تؤثٌر سعر القمح المتدنً على أرباح األسهم»

وٌعود الرٌع  ،العقاري الذي ٌعادل الفرق بٌن الدخل الصافً الذي تغله األراضً ومعدل ربح الرأسمالٌٌن الرٌعرٌكاردو ظاهرة 
شغل رٌكاردو مقعداً فً مجلس العموم البرٌطانً عام  .العقاري إلى مالك األراضً لقاء السماح للمستثمرٌن الرأسمالٌٌن باستغاللها

 ه بالقضاٌا اإلقتصادٌة، مرّكزاً على مبدأ الحرٌة االقتصادٌة وحرٌة التبادل التجاري الخارجً. م وكان ٌهتم فً مداخالت0202
 .22ص. مرجع سابق،، وآخرون حافظ، الكتبً -2

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159602&vid=34
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ويحّد  1يحّد مف النشاط اال تصادي المنتج ،سوف سموكا احتكارياويمار  مجيود يجنوف دخبل دوف أيّ 
 . مف النمو والتنمية

فيعّرؼ الريا بمعناه الواسا باعتباره يشير إلى كافة أشكاؿ الدخوؿ الراجعة  ،(*)حاـز الببالويأما      
ط في مدى  تصاديات وينحصر الخبلؼ بينيا فقإلى ىبات الطبيعة، فيو ظاىرة عامة تعرفيا جميا اإل

 . 2ميا الريا مقارنة ببا ي مصادر الدخؿ األخرىالنسبية التي يم ّ  األىمية
وعميو، فإّف الفكرة األساسية المرتبطة بمفيوـ الريا، ىي أّنو الّدخؿ الذي ال يقابمو جيد أو  

 .يةتضحية فيو يرتبط بالممكية وليس باإلنتاج وتتحّدد عائداتو بعوامؿ خارجية ترتبط بالسوؽ العالم

ؿ لمريا، فإّف تطورات اال تصاد الحديث  د مّكنت مف تعميـ كانت األرض ىي المصدر األوّ  إذا
 ؛ عمى ىذا األساس يمكننا التمييز بيف: ىذا األخير مفيـو الريا عمى العديد مف النشاطات التي تنتج

ات الممػػػػػػػرّ  ،(**)المتم مػػػػػػػة أساسػػػػػػػا فػػػػػػػي: الػػػػػػػنفط، اليػػػػػػػاز والمعػػػػػػػادف مصػػػػػػػادر الريػػػػػػػع الخارجيػػػػػػػة: -
المسػػػػػػػػاعدات و  (****)التحػػػػػػػػويبلت مػػػػػػػػف الميتػػػػػػػػربيف والعػػػػػػػػامميف فػػػػػػػػي الخػػػػػػػػارج ،(***)االسػػػػػػػػتراتيجية

 .  (*****)الخارجية

المضاربات و (*******)، المضاربات المالية(******)يا: تجارة النفوذأىمّ المصادر الداخمية لمريع:  -
 .(********)العقارية

                                                      
1 - Abdelkader Sid Ahmed, ''le Paradigme Rentier en question: l’expérience des pays arabes 
producteurs de Brut Analyse et élément de stratégie'', Revue Tiers Monde, N°163, Juillet-
Septembre, 2000, p.503. 

 02، تولّى رباسة الوزراء فً 0222أكتوبر 02فً  ولدومفكر وكات  مصري  اقتصاديالدكتور حازم عبد العزٌز الببالوي،  -*
، إلى أن قّدم استقالة حكومته تحت ضغط إضرابات العربٌة عزل محمد مرسً عن رباسة  جمهورٌة مصربعد  9002جوٌلٌة 

دور الدولة  -( 0222) مجتمع االستهالك -(0222)  التعاون االقتصادي العربًمن أبرز مإلفاته :  .9002فٌفري  92فً  عمالٌة

 .(9002)  االقتصاد العربً فً عصر العولمة -(9000) النظام االقتصادي الدولً المعاصر -( 0222) فً االقتصاد
، تحرٌر.إٌلٌا حرٌق. بٌروت: األمة والدولة واالندماج فً الوطن العربًً" فً حازم الببالوي، "الدولة الرٌعٌة فً الوطن العرب -2

 .920-922، ص ص.0222، 0مركز دراسات الوحدة العربٌة، ج
فالفارق الكبٌر بٌن تكلفة اإلنتاج الستخراجها وسعر بٌعها ال ٌعكس مجهودا خاصا من قبل الحكومات أو الشركات المستخرجة  - **

 لها. 
 أمثلتها قناة السوٌس.ومن  - ***

خاصة أنها تتمٌز باستقرارها النسبً وال تتراجع مع تراجع النشاط االقتصادي، كما أّن الدولة المستقبلة لتلك التحوٌالت ال  - ****
 تبذل أّي مجهود لجنً ذلك الدخل.

ّكل جزءا مهّما من موازنات الدول تش ،ٌتلقّى عدد كبٌر من البلدان مساعدات منتظمة من دول أخرى ومن مإسسات دولٌة - *****

المستفٌدة ولوالها لما استطاعت تموٌل مشارٌع نفقاتها الداخلٌة. تعّد هذه المساعدات نوعا من الرٌع بسب  غٌا  "المجهود" من 
 نة من قبل الحكومات." المكافؤة السٌاسٌة" للموقع االستراتٌجً للبلد أو لمواقف سٌاسٌة معٌ الدولة المستفٌدة، إذ أّنه ال ٌتعدى طبٌعة

 كبار المستوردٌنإن النظام السٌاسً القابم فً الدول الرٌعٌة هو نظام فبوي ٌكافا الوالء للنظام، حٌث تستولً فبة من   - ******
 على مواقع احتكارٌة وتتحالف مع النظام القابم.

 ألن الربح السرٌع دون مجهود هو المحرك األساسً للمضاربة. - *******
 هً مصدر لرٌع مزدوج: رٌع ناتج عن الدخل المتصاعد )اإلٌجار( ورٌع ناتج عن ارتفاع أسعار العقارات. - ********

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A_%D8%B9%D9%86_%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1
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( ٍفًٖ٘ اىذٗىت اىرٌؼٍتRentier State).  

ىو عالـ اال تصاد اإليراني  ،ؿ مف ربط مفيـو الريا بالدولة تحت مسّمى الدولة الريعيةأوّ إّف 
" -حالة إيراف-في الدوؿ الريعية  االقتصاديةنمط ومشاكؿ التنمية كفي بح و الموسـو  حسيف ميداوي
كؿ دوؿ تتمقى موارد كبيرة مف الريع الخارجي بش»حيث عرّفيا عمى أّنيا:  1970الذي نشر عاـ 

بتطويره، بتطبيقو عمى الدوؿ  حاـز الببالويو (*)جياكومو لوتشياني ـ  اـ آخروف مف بينيـ  ،1«منتظـ
ىذه الدوؿ تحصؿ عمى  و طالما أفّ مفادىا أنّ  الناشئة في الخميج العربي وفؽ نظرية الدولة الريعية، التي

 .أو اإلصبلح  ''دمقرطةلم''مبالغ كافية مف المدخوؿ الريعي فقد ال يكوف لدييا دوافا  وية 
  أكثر مف النصؼىي تمؾ الدوؿ التي يم ؿ فييا الريا الجزء األىـ   الدوؿ الريعيةوعميو، فإّف 

لمدخؿ  م اؿ: الجزائر، المممكة العربية السعودية، الكويت،  طر، البحريف، اإلمارات العربية المتحدة، 
إلى الدولة يالب عف طريؽ تصدير المواد األولية جو فييا الموارد التي ت تي في الليبيا، العراؽ  وتتّ 

إلى  المواردييا ف جوال تتّ  والتي م اؿ: اال تصاد األردني   االقتصاد الريعيالدوؿ ذات  عكس مباشرة،
 الدولة مباشرة.

تأثير تقمبات أسعار الن ط في األسواؽ الدولية عمى مكانة القطاع الخاص المنتج في -ب
 بعينات والثمانينات.خالؿ عقديف الس الجزائر

يعّد االرتباط بالمصادر الخارجية في توليد الدخؿ ونسبتيا العالية في الناتج المحمي اإلجمالي  
مقارنة بالحصة المحدودة لموارد الدولة مف الضرائب، مف أىـ المعايير التي يتو ؼ عمييا توصيؼ 

  .الدولة الريعية، وىو ما ينطبؽ تماما عمى الدولة الجزائرية

 اّتؼاش اىرٌغ اىْفطً خاله اىسبؼٍْاث ٗتأثٍرٓ ػيى ٍناّت اىقطاع اىخاص اىَْتح

 فً اىدسائر 

مصدر أك ر مف  ،منذ منتصؼ السبعينات إلى غاية بداية ال مانيناتمّ مت الجباية البترولية 
 ، م مما تظيره معطيات الجدوؿ التالي:الجزائرية   إيرادات الدولة%50نصؼ  

 

 
                                                      

1- Abdelkader Sid Ahmed, Economie de l’industrialisation à partir des ressources naturelles.Paris : 
Publisud, Tome2, 1989,p.10. 

*
ومدٌر مركز  ،ً، أستاذ االقتصاد السٌاسً بالمعهد العالً للدراسات الدولٌة واالنمابٌة فً جنٌفالبروفٌسور جٌاكومو لوتشٌان - 

 الخلٌج لألبحاث مإسسة معهد الشرق األوسط بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.
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     تطور نسبة الجباية البترولية إلى إجمالي إيرادات الميزانية العامة الجزائرية :12 رقـ جدوؿ
(1973-1975.) 

، فً الجزائر االقتصادٌةوانعكاساتها على سٌاسات التنمٌة واإلصالحات أسواق المحروقات العالمٌة جمال هشام، المصدر:

 .166.، ص(1996/1997، االقتصادٌةجامعة الجزابر: معهد العلوم )أطروحة دكتوراه 

ت إلى تراجا دور القطاع الخاص المنتج في الجزائر، ما حدث في سوؽ العوامؿ التي أدّ  مف أىـّ 
الصدمة فيما أطمؽ عميو " ،اإلسرائيمية  –بعد حرب أكتوبر  العربية  1973النفط اعتبارا مف أواخر عاـ 

 لينتقؿ ،، حيث ارتفا سعر البرميؿ أربعة أضعاؼ ما كاف عميو  بؿ الحرب1974عاـ  "الن طية األولى
ومنيا  –قت إيرادات البمداف المنتجة لمنفط فحقّ  ،19741$ سنة 12.3إلى  1973$ عاـ 3.9مف 

 :حو معطيات الجدوؿ المواليم مما توضّ  ، فزة كبيرة -الجزائر

 .(1975-1970تطور اإليرادات البترولية لمجزائر ) :26 رقـ جدوؿ
 

 

    
                    دراسة حالة الجزائر –االقتصادينمو دراسة تؤثٌر تطّورات أسعار النفط الخام على العلً العمري،  المصدر:

 .109.ص (،2007/2008، االقتصادٌةجامعة الجزابر: معهد العلوم )ماجستٌر  مذكرة ،(1970-2006)-

بنسبة  في ظرؼ سنة واحدة فقط نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ أف عائدات الجزائر البترولية  فزت
ىذه المداخيؿ الريعية  ؛مميوف $ 3299ميوف $ إلى م 977مف  (1974و 1973بيف سنتي   236%

     مرة في ظرؼ 20التي تضاعفت  -الضخمة الناجمة عف ارتفاع أسعار البتروؿ في األسواؽ الدولية
مّكنت النظاـ الحاكـ آنذاؾ مف  - 2 1974مميار دج سنة  20إلى  1967مميار دج سنة  1سنوات  مف  سبا

ريؽ برمجة است مارات عمومية ضخمة في إطار المخطط الرباعي ال اني عف ط ،تدعيـ مشروعيتو السياسية
مقارنة مرة  12بزيادة  درىا  ،مميار دج 110الذي رصدت لو اعتمادات مالية بميت  ، 1974-1977 

                                                      
 .022ص.مرجع سابق، هشام،  -1

2-Aissa Mouhoubi, « L’effet de la gestion de la rente sur l’investissement et la production hors 
hydrocarbures en Algérie », Colloque International - Algérie : cinquante ans d’expériences de 
développement :Etat-Economie-Société, Alger :08 et 09 Décembre 2012,sur le site électronique : 
http://www.cread.edu.dz/cinquante-ans/Communication_2012/MOUHOUBI.pdf, consulté le : 
05/03/2014, 20h:15mn. 

 2:86 2:85 2:84 السنة

 % 2.:6 % 68.3 % 48.9 نسبة الجباية البترولية إلى إجمالي إيرادات الميزانية

 2:86 2:85 2:84 2:83  2:82 2:81 السنة

 2929 :434 222 200 220 020  مميوف دوالر  اإليرادات

http://www.cread.edu.dz/cinquante-ans/Communication_2012/MOUHOUBI.pdf


االستراتيجية الجزائرية للتنمية وتطبيق اإلصالحات قطاع الخاص المنتج وتطور مكانتو في ظل لنشأة االثاني:الفصل 
 (1666-1692الهيكلية في الجزائر )

102 
 

ي ىذه اإلعتمادات لتبنّ  ّصص جزء معتبر مفخُ . مقارنة بالمخطط الرباعي األّوؿ مرات 4بالمخطط ال بل ي و
كاعتماد مجانية الطب والتعميـ، كما مّكف اإلنفاؽ العمومي مف رفا مستوى  ،اعية توزيعية شعبويةسياسات اجتم

 .19771دج ما نياية سنة  2570إلى  1974دج سنة  1793 الفردي مفالدخؿ 

و جيػػػاكومحيػػػث يؤّكػػػد كػػػّؿ مػػػف  ،ىػػػذه المعطيػػػات الطػػػابا التػػػوزيعي لمدولػػػة الريعيػػػة الجزائريػػػةت بػػػت       
وزيػا أك ػر مػف اعتمادىػا عمػى الضػرائب لزيػادة ارتكػاز الدولػة الريعيػة عمػى التّ  اـز البػبالويحػو لوتشياني

إحػػدى النتػػائج الميمػػة لمنظريػػة  إفّ  .ممػػا يجعػػؿ الدولػػة تتفػػادى التم يػػؿ السياسػػي الحقيقػػي ،مواردىػػا الماليػػة
و ألّنػ ،و عػف الدولػةسػقط مطالبػأتتمّ ؿ فػي أف المجتمػا المػدني  ػد  -نجـ آباديكما يرى الباحث -الريعية

       .2الدولة نجحت في التخمص مف وشائجيا المدنية ال يرى أّف مف حّقو التّ  ير في السياسة، كما أفّ 
فاالرتبػػػاط بالمصػػػادر  ،ىػػػذه االسػػػتقبللية مرتبطػػػة بالمػػػداخيؿ الريعيػػػة الكبيػػػرة المدفوعػػػة مباشػػػرة لمدولػػػة     

النػاتج المحمػي اإلجمػالي مقارنػة بالحصػة المحػدودة لمػوارد الخارجية فػي توليػد الػدخؿ ونسػبتيا العاليػة فػي 
يمػػػنم الدولػػػة اسػػػتقبللية عػػػف  ػػػوى اال تصػػػاد المحمػػػي، حيػػػث يػػػوّفر الحصػػػوؿ عمػػػى  الدولػػػة مػػػف الضػػػرائب،

إمكانيػػة اإلنفػػاؽ االستعراضػػي لكسػػب رضػػا المػػواطنيف  ،العائػػدات الريعيػػة الضػػخمة والسػػيمة المنػػاؿ لمدولػػة
يف القطاع الريعي   طػاع الػنفط  مػف جيػة وبػيف بػا ي القطاعػات اال تصػادية فتكوف الدولة مجرد وسيط ب

 مف جية أخرى.
أغنت العوائد الريعية المرتفعة النظاـ الحاكـ  فقد ؛ينطبؽ تماما عمى الحالة الجزائريةما ىذا و 

لذلؾ عمؿ عمى تقييده وزيادة الضيوط عمى  ،آنذاؾ عف إشراؾ القطاع الخاص في المجيود التنموي
موّحدة المصالم والموا ؼ، تنتج ال روات وتحوز  اجتماعيةمنعا لتكويف طبقة  ،نشاطو لعر مة تطوره

 .ص نفوذ النظاـ الحاكـىامش استقبلؿ عف الدولة وتباشر مساءلة السمطة وتطالب بحقوؽ سياسية تقمّ 

 د عمى ذلؾ: مف أىـ المؤشرات التي تؤكّ  

ج الوطني كاف أكبر مف نصيب القطاع العاـ إلى غاية سنة أّف نصيب القطاع الخاص مف إجمالي اإلنتا -
 . 19783سنة  %34 ـّ  1973سنة  %45إلى  1969سنة  %66، ليتدىور نصيبو مف 1973

                                                      
 .        122ص. مرجع سابق،زوزي،  -1
والحكم الصالح فً البالد العربٌة: بحوث ومناقشات  الفسادفً   ٌوسف خلٌفة الٌوسف، "دراسة حالة اإلمارات العربٌة المتحدة" -2

تحرٌر. ابراهٌم الشطً،  الندوة الفكرٌة التً نّظمها مركز دراسات الوحدة العربٌة بالتعاون مع المعهد السوٌدي باإلسكندرٌة،
 .580، ص.2004، 1اسماعٌل خضر وآخرون. بٌروت: مركز دراسات الوحدة العربٌة، ط

ماجستٌر )الجزابر: المدرسة العلٌا  مذكرة استقطاب اإلستثمار فً الجزائر فً ظل اإلصالحات االقتصادٌة، محدداتغنٌة عابً،  -3

 .112(، ص.2003/2004للتجارة، 
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 األىمية النسبية لمقطاع الخاص في تكويف القيمة المضافة في قطاع الصناعة :27 رقـ جدوؿ
(1969-1979) 

 السنوات
 الفروع

1969 1973 1979 

 % 1764 % 29,0 % 22,0 ات المٌكانٌكٌة واإللكترونٌةالصناع

 % 2268 % 92,0 % 02,2 صناعة مواد البناء

 % 3165 % 29,2 % 22,0 صناعة الكٌمٌاء والبالستٌك
 % 4866 % 22,2 % 22,9 الصناعات الغذائٌة

 % 5664 % 20,2 % 20,2 حذٌةاألجلود والصناعة 
 % :5 % 20,2 % 29,2 صناعة الخشب/ الورق/ الفلٌن

 .70.ص ،ابقسمرجع  مرازقة،المصدر:      

أّف األىميػػػػة النسػػػػبية لمقطػػػػاع الخػػػػاص فػػػػي تكػػػػويف القيمػػػػة  ،نبلحػػػػظ مػػػػف خػػػػبلؿ معطيػػػػات الجػػػػدوؿ
وبالنسػبة لكػؿ الفػروع  1973فػي انخفػاض مسػتمر ابتػداء مػف سػنة كانػت المضافة في القطػاع الصػناعي 

بػػيف  %32الكيميػػاء والببلسػػتيؾ بنسػػبة انخفػػاض  ػػدرىا ؿ أكبػػر تراجػػا فػػي فػػرع صػػناعة الصػػناعية، لتسػػجّ 
فػي حػيف أّف  ،نسػبة انخفػاضك %2685ػػػػبمتبوعا بفرع صناعة الجمود واألحذيػة  ،1979و 1973سنتي 

 الصناعات الميكانيكية واإللكترونية. في فرع %25.8 ػب ت ّدر  ىذه النسبة
سنة  %5إلى  1967ة سن %45ات مف االست مار انتقمت حصة القطاع الخاص مف إجمالي  -

األىمية النسبية لمساىمة القطاع الخاص في تكويف القيمة المضافة اإلجمالية  كما أفّ  ،19781
إلى أ ّؿ مف  %65.8حيث انتقمت مف  ، 1981-1967كانت في انخفاض مستمر خبلؿ الفترة  

شاط وكذا ات العمومية حيز الناالست مار وىذا راجا إلى دخوؿ العديد مف ، 2 %29.7الّنصؼ  
 .3الدولة عمى القطاع الخاص طرؼ مف ةالمفروض ر ابةال

ؿ ىذه خبل الممارسات المفروضة مف طرؼ البنوؾ الوطنية عمى القطاع الخاصيسود  كاف
نحياز لصالم القطاع العاـ، فالقطاع الخاص كاف يعاني مف التمييز ويخضا لشروط مصرفية ا ،المرحمة

في غالب األحياف ما يراىا أصحاب المشاريا شرطا تعجيزيا ، نيةلبو بتقديـ ضمانات شخصية أوعيتطا
في  ،فممحصوؿ عمى  روض  صيرة األجؿ البد مف رىف حقيقي لممؤسسة؛ يضّيؽ الخناؽ عمى  طاعيـ

                                                      
 .022، ص.0229. الجزابر: دٌوان المطبوعات الجامعٌة، التجربة الجزائرٌة فً التخطٌط والتنمٌةعبد اللّطٌف بن أشنهو،  -1
"، ورقة مقدمة فً إطار المإتمر  -دراسة تطبٌقٌة -معدل االستثمار الخاص بالجزائرمحمد شكوري، " عبد الرحٌم شٌبً، -2

 نقال عن الموقع االلكترونً:، 2ص.، 9002مارس 92-92الدولً حول القطاع الخاص فً التنمٌة: تقٌٌم واستشراف ، بٌروت: 

 pdfapi.org/conf_0309/p23.-http://www.arab ،د.22سا:02، 99/09/9009ٌه بتارٌخ: تّم اإلطالع عل 
3-Reda Hamiani, «La place du secteur privé dans l’économie nationale»,Revue Partenaires , N°41,  
Décembre 2003, p.68 . 
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أو  1أف تكوف الموافقة مف المجنة الجيوية و لمحصوؿ عمى  روض متوسطة أو طويمة األجؿ البدّ حيف أنّ 
ذات ذا البنؾ الجزائري لمتنمية ويجب أف يدخؿ المشروع في مجاؿ المشاريا لبلست مارات وكالوطنية 

   ية المشجعة مف طرؼ الدولة.و األول
زيادة أّدت إلى  ،إّف السياسة التمييزية المعتمدة مف طرؼ البنوؾ العمومية في مجاؿ اإل راض

انخفاض نسبة ىو ما يفّسر ، و ي كاف مسيطرا عمى است مارات الببلدالقروض الممنوحة لمقطاع العاـ الذ
 .استفادة القطاع الخاص مف القروض

            نسبة مساىمة القطاع الخاص في الودائع ونسبة است ادتو مف القروض :13رقـ جدوؿ
(1974-1977.) 

Source: Abdelkrim Naas, le système bancaire algérien .Paris : maisonnerie et la rose, 2003, p.67. 

وغمؽ الّتجارة  تقييد توّسا المؤسسات الخاصة مف خبلؿ العوائؽ الضريبية باإلضافة إلى ما سبؽ، تـّ   
حيث  ،والذي جّسد احتكار الدولة لمتجارة الخارجية 78/02صدر القانوف  1978الخارجية، ففي سنة 

...إّف استيراد وتصدير البضائع والسمع والخدمات بجميع أنواعيا، في مادتو األولى عمى مايمي:"  نّص 
يتـ سسة خاصة تقـو بالتصدير كؿ مؤ  عمى أفّ  18المادة  في نّص  كما، 2مف اختصاص الدولة وحدىاك

رفضت كما  ،3 تعّد منحّمة بقّوة القانوف كافة المؤسسات الخاصة لالستيراد والتصدير ...ك:" حميا فورا
لتختفي ىا فتنا ص عدد ،طمبات لت بيط عزيمة المست مريف الخواصالالمجنة المكمفة بمنم االعتماد مئات 

 . 4تقريبا في منتصؼ السبعينات

                                                      
1- Youcef Debboub ,  Régulation des investissements dans le secteur industriel d’état et réformes 
économiques en Algérie(1970-1990(, Thèse de Doctorat non publiée (Université d’Alger :Institut 
des Sciences Economiques,1991),p.103. 

تعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجٌة. جرٌدة رسمٌة، الم، 0222فبراٌر  00مإرخ فً ال 89/13قانون رقم المادة األولى من ال - 2

 .020، ص.0222 فبراٌر 02ر بتارٌخ ، صاد2عدد 
 .173ص. القانون نفسه،من  18المادة  - 3

4-Nouredine Benferhat , Algérie, Histoire d’un naufrage .  Alger : Ed Marinoor, 1996, pp.136-137. 

 السنة
 1977 1976 1975 1974 نسبة مساىمة القطاع الخاص 

 %7 %43 %50 %47 ص في الودائعنسبة مساىمة القطاع الخا
 %4 %3 %4 %10 نسبة است ادة القطاع الخاص مف القروض
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 مشروعا خبلؿ الفترة الممتدة مف 688ات الخاصة المعتمدة مف االست مار لذلؾ، تراجا عدد  نتيجة      
، وأغمب المشاريا 19791و 1971مشروع ما بيف سنتي  200إلى  1971 سنة إلى غاية 1966 سنة

  .أجراء وىي ذات طابا عائمي عموما 05ؼ أ ؿ مف توظّ  2مؤسسات صييرة  الموافؽ عمييا تخّص 

، أّف النظاـ الحاكـ كاف ييدؼ إلى القضاء 1971ضحا مف إعبلف ال ورة الزراعية سنة بدا واكما 
بميت نسبة األراضي التابعة لمقطاع فقد ، 1979سنة  طبقا إلحصاء تـّ قطاع الزراعي الخاص، فعمى ال

مف إجمالي األراضي التي ضّمت  %72الخاص التي ُضّمت إلى الصندوؽ الوطني لم ورة الزراعية 
وضا حد لمممكيات الكبرى  ، وتـّ 4و سمبت مف القطاع الخاص أك ر مف مميوف ىكتارأي أنّ  3وؽلمصند

د ركت لممزارعيف الخواص مساحات جد محدودة ال تسمم ليـ إال أف يكونوا مجرّ تُ بينما والمتوسطة، 
 .5ة مساعدات مف طرؼ الدولة أو البنوؾ العموميةمزارعيف صيار ولـ يحصموا عمى أيّ 

، وفي ظّؿ تيميش القطاع الخاص المنتج وعجز القطاع العاـ عف سد كؿ االحتياجات بالمقابؿ
قد ف، 6الموارد المالية الناتجة عف اإليرادات الريعية ةوفر في ظؿ  االستيرادالوطنية، تـ المجوء إلى 

 .  19787 -1967مرات بيف سنتي  5 ػػػتضاعؼ اإلستيبلؾ  ب

خبلؿ الفترة الممتدة  %64ؿ ستيراد األجيزة الصناعية بمعدّ ا ّدرت نسبة تنامي ُ  ،عمى سبيؿ الم اؿ
 مف الطمب الوطني %48الصناعي الوطني يمّبي  ، وبعد أف كاف اإلنتاج19788و 1973 بيف سنتي

 %61 إلى التبعية اليذائية لمخارج ووصمت نسبة 19789عاـ  %24لـ تتعّد ىذه النسبة  ،1967سنة 
 1969مميوف دج سنة  653رتفعت  يمة الواردات الزراعية مف حيث ا ،1979و 1975ما بيف سنتي 

 .10 1973منذ سنة  تحديدا ، وأصبم الميزاف التجاري الزراعي سالبا1974مميوف دج سنة  4203إلى 

 
                                                      

1
 - Omar Derras, "Place du secteur privé industriel national dans l’économie algérienne", Revue 

Insaniyat , N°1, Alger, Printemps-1997, p.156. 
2-Ahmed Bouyacoub6 ‘’ la politique industrielle : état des lieux et perspectives ‘’. In Ou va l’Algérie? 
sous la direction de. Ahmed Mahieou et Jean Robert Henry. Paris : Ed. Karthala, 2001, p.189.  
3- Smail Goumeziane, Le mal Algérien6 Economie politique d’une transition inachevée )2:73-
1994). Paris : Ed Fayard, 1994 ,p.70. 
4- Rachid Bendib, Rente pétrolière et crise de l’ordre rentier en Algérie. Alger : OPU, 1995, p.48. 
5 -Mohamed Elyes Mesli, les vicissitudes de l’agriculture algérienne de l’autogestion à la 
restitution des terres de 1990. Alger : ed. Dahleb, 1996, p.111. 

 .22.ص مرجع سابق،فكرون،  -6
7-Goumeziane,op-cit,p.70. 
8- Benferhat, op-cit, p.137. 
9-Abdelhamid Brahimi, L’économie  Algérienne. Alger :OPU, 1991, p.184 
10 - Goumeziane, op-cit, p.62. 
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ؼ د وتخوّ ا يفسر تردّ ممّ  ،ىذه المعطيات تؤكد غياب إرادة سياسية لتشجيا القطاع الخاص المنتج كؿّ 
وىو ما دفعيـ إلى تركيز نشاطيـ في بعض الصناعات  ،مخاطرة برؤوس أمواليـالمست مريف الخواص مف ال

نسبة مساىمة القطاع الخاص   كالصناعة اليذائية  وكذا التجارة  الداخمية . نتيجة لذلؾ، تضاعفت 1الخفيفة
 .19782و 1969 بيف سنتي مرات 3بػفي القيمة المضافة اإلجمالية لقطاعي التجارة والخدمات 

إيػرادات الجزائػر الريعيػة ، تضػاعفت 1979سػنة سػواؽ الدوليػة فػي األتفاع أسعار الػنفط الر ونتيجة 
مميػػوف دوالر سػػنة  7514إلػػى  1974مميػػوف دوالر سػػنة  3239، حيػػث انتقمػػت مػػف 1974مقارنػػة بسػػنة 

 %30ازدادت ىيمنة  طاع المحرو ات عمى إجمالي الصادرات، إذ وبعدما كانت حّصتو تمّ ؿ و  19793
نتيجػة  ،4منيػا%90تم ّػؿ  -1979سػنة إلػى غايػة   –، أصػبحت 1974 بؿ سػنة ؿ الصادرات مف مجم

 إلػػػى 1973سػػػنة  %37.8لػػػذلؾ، ارتفعػػػت نسػػػبة الجبايػػػة البتروليػػػة إلػػػى إجمػػػالي إيػػػرادات الميزانيػػػة مػػػف 
 .1981سنة  %67.6لتبمغ  1979سنة  53.3%

   ات الميزانية العامة الجزائريةتطور نسبة الجباية البترولية إلى إجمالي إيراد ::2 رقـ جدوؿ
(1973-1981). 

 .166.ص مرجع سابق،هشام،  المصدر:

في  ست ماراإللـ يستيؿ النظاـ السياسي الحاكـ ىذا الدخؿ الريعي في مشاريا إنتاجية ك
ففي ظؿ الرخاء المالي  ؛عمي الكنزوىو ما ذىب إليو الباحث  بؿ حدث العكس ،يداف الصناعيالم

 المنتج، حيث ارتفعت نسبة  ست ماراإلبدؿ  االستيبلؾاختارت النخبة الحاكمة الطريؽ األسيؿ وىو 
 (*)"مكافحة الندرةفباسـ " ؛19805سنة  %90إلى  1970سنة  %30مف  لبلستيبلؾتيطية الواردات 

، 6وذلؾ دوف مقابؿ إنتاجي االستيرادستيبلؾ بزيادة تبذير األمواؿ في اإل تـّ  االجتماعيةوإلسكات الجبية 
ؽ الفوائض واألرباح المؤسسات اإلنتاجية في الدوؿ الريعية تستمر في النشاط ليس ألنيا تحقّ  خاصة أفّ 

                                                      
حالة  -الفساد االقتصادي وإشكالٌة الحكم الراشد وعالقتهما بالنمو االقتصادي ، دراسة اقتصادٌة تحلٌلٌةسهٌلة منصوران،  1 -

 .902.، ص(9002/9002ماجستٌر )جامعة الجزابر: كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر،  مذكرة، -الجزائر
2 - Dahmani, op-cit, p.46. 

 . 109ص.مرجع سابق،العمري،  -3
 . 000ص. مرجع سابق،عابً،  - 4
 . 020ص. مرجع سابق،دبلة،  -5
 .0229ملٌار دوالر سنة  00خصص لهذا البرنامج  -*

6 - Benferhat,op-cit , p.9. 

 2:92 :2:8 2:84 السنة

 % 78.7 % 64.4 % 48.9 نسبة الجباية البترولية إلى إجمالي إيرادات الميزانية
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اإلنتاج  ألجور دوف مقابؿ مفتقوـ عمى أساس توزيا ا ،اجتماعية-ولكف باعتبارىا تؤدي وظيفة سياسية
عف طريؽ مقايضة األجر مقابؿ المواد اليذائية المستوردة  ،عمى السمـ االجتماعي حفاظيدؼ الب

مف السما والمواد اليذائية في إطار  مميار دج 5 استيراد ما  يمتو تـّ  قدف ،والمدّعمة مف طرؼ الدولة
ـّ تفريييا في السوؽ الوطن ،برنامج مكافحة الندرة ية لتنفذ في و ت وجيز ويستفيد منيا المضاربوف ت

مف استيبلؾ الحبوب  %40 ما يعادؿ  1984سنة  استوردت الجزائر ،عمى سبيؿ الم اؿ .1والميربوف
 ارورة ماء معدني مف  مميوف 3و 2مف السكر %95و مف المواد الدسمة%70مف الحميب و %50و

 ُبنيل سنة  4مركب رياض ال تحجة عمى غرار ناىيؾ عف العديد مف المشاريا غير المنت 3كورسيكا
 .5مف نخبة تنموية إلى نخبة ريعية -عمي الكنزعمى حد تعبير –فتحّولت بذلؾ النخبة الحاكمة  ، 1982
قد عمؿ النظاـ الحاكـ عمى إبقاء الجياز اإلنتاجي ضعيؼ الفعالية، لتبرير المجوء المتزايد ل
أولى سنوات بدء العممية التنموية، بدا واضحا فشؿ السياسة  لمطمب الوطني، فمنذ لبلستجابة لبلستيراد
 صبحت الببلد عاجزة عف الوفاء باحتياجاتيا اليذائية فوتنا ص اإلنتاج الزراعي بشكؿ واضم،  الزراعية

 تمادام خاص  وي، في كبم نمو  طاع زراعي وما ذلؾ، ظّمت الجزائر سائرة في سياستيا الزراعية
مف  %93؛ فبعد أف كاف اإلنتاج الزراعي الوطني  ييّطي 6اليذاء مف الخارجلدييا األمواؿ لشراء 

استمّرت حصة كما  ،بداية ال مانينات %30 ، لـ يعد ييّطي سوى1969اليذائية سنة  االحتياجات
 في الترا جا. في القطاع الصناعي القيمة المضافة في تكويف القطاع الخاص

      األىمية النسبية لمقطاع الخاص في تكويف القيمة المضافة في قطاع الصناعة :14رقـ جدوؿ
 .1984و 1979سنتي 

 السنوات
 الفروع

2:8: 2:95 

 % 02.2 % 02,2 الصناعات المٌكانٌكٌة و اإللكترونٌة

 %00.2 % 00,2 صناعة مواد البناء

 %02.2 % 90,2 صناعة الكٌمٌاء و البالستٌك

 %22.2 % 22,2 ذائٌةالصناعات الغ

 %20.0 % 22,2 صناعة جلود وأحذٌة

 %22.9 % 22 صناعة الخشب/ الورق/ الفلٌن

 .70.، صمرجع سابق مرازقة،المصدر:               
 

                                                      
. 000ص. سابق،مرجع فكرون،  - 1  

 .020ص. مرجع سابق،دبلة،  -2
3-Hamid Ait Amar, Jean Gallot et autres, Algérie, Débats pour une issue. Paris: Publisud, 2000, p.27. 
4-Djilali Hadjadj, Corruption et Démocratie en Algérie. Paris : la Dispute, 2001, p.45.  

 .092ص. مرجع سابق،دبلة،  -5
 .022ص. المرجع نفسه، -6
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 االستدانةتدفا النظاـ الحاكـ إلى المجوء إلى  ،إّف ال قافة االستيبلكية التي يّولدىا الريا 
المستوى المعيشي المرتفا ال  نوع مف الرشوة السياسية لممجتما، غير أفّ ستيبلؾ كالخارجية مف أجؿ  اإل

، فالدولة الريعية ما ىي إال دولة توزيا لمريا وليست دولة منتجة و د 1يعكس تنمية حقيقية لمقوى المنتجة
           ا ينعكس سمبيا عمى الوضا السياسي واال تصادي المجتمعي. جعمتو وسيمة لمتحكـ، ممّ 

 7 بػ مرات وخدمة الديف 5لمجزائر بػ  المكّ ؼ أّدى إلى تضاعؼ الديوف الخارجية االستيرادىذا 
لتضّيا النخبة الحاكمة عمى الببلد، فرصة  مينة توّفرت فييا كؿ  ،19792و 1968ي ػػػمرات مابيف سنت

 اإلمكانيات لدفا عممية التنمية .
 ٓػيى ٍناّت اىقطاع اىخاص  تراخغ اإلٌراداث اىرٌؼٍت ٍْتظف اىثَاٍّْاث ٗتأثٍر

 اىَْتح فً اىدسائر
التي كانت تخفييا وفرة  االختبلالتاألضواء عمى  1986 سّمطت األزمة النفطية العالمية لسنة

تدىور أسعار البتروؿ فنتيجة ل، 3اإليرادات الريعية وكشفت عف أزمة حقيقية في البناء التنموي الجزائري
 ،في ظرؼ سنة واحدة %34راجعت اإليرادات الريعية بحوالي ت، 1986لمبرميؿ سنة  4$10إلى مادوف

ية ، وتراجا نصيب الجبا19865مميار$ سنة  8.5إلى  1985مميار$ سنة  13حيث انتقمت مف 
، كما 1989سنة  %23.2إلى  1985سنة % 46النفطية إلى إجمالي اإليرادات الجبائّية لمّدولة مف 

خبلؿ الفترة الممتدة بيف سنتي  %50التي تضاعفت بحوالي  ،ريةتفا مت أزمة المديونية الخارجية الجزائ
 . 6مميار دج 20و ّدر العجز في الميزاف التجاري ب ك ر مف  1993و 1985

ما بيف سنتي  %54، تراجعت الواردات بنسبة زمة عمى عائدات النفط الجزائريةاألبالنظر لت  ير 
دج سنة  597مف  لممواد اليذائية المستوردة الفردي السنوي االستيبلؾ، كما تراجا 19877و 1984
   .19878دج سنة  (*) 211إلى  1980

                                                      
1-Sid Ahmed, Economie de l’industrialisation …, op-cit, p.243. 
2- Goumeziane,op-cit, p.020. 

 .009ص. مرجع سابق،فكرون،  -3
 .022ص. ،المرجع نفسه -4
 . 092.ص مرجع سابق،دبلة،  -5
ٌة فً دور الدولة فً النشاط االقتصادي من خالل تجربة التنمٌة االقتصادعبد اللطٌف مصٌطفى، عبد الرحمن بن سانٌة، " -6

ورقة مقدمة فً إطار الملتقى العلمً الوطنً حول مستقبل الدولة الوطنٌة  فً الجزائر، من االقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق"، 

 ،9002ماي  2و 2، جامعة ورقلة: كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، ٌومً -دراسة حالة الجزابر –ظل العولمة ومجتمع المعلومات 
 .15ص.

7-Hadjseyd, op-cit, p.92. 
 . 0222دج بضغط من الشارع عق  أحداث أكتوبر  220لٌبلغ  -*

8 -Hadjseyd, op-cit, p.20. 
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 أصبم االستمرار في التمويؿ العمومي ،الصعبة اال تصاديةفي ظؿ م ؿ ىذه الوضعية 
عمى القطاع الخاص وتشجيعو ورفا التعقيدات البيرو راطية أماـ  االنفتاحلبلست مارات مستحيبل وصار 

 ريا. نشاطو، أمرا ضرو 
ر ىناؾ عبل ة تطوّ  ىو أفّ  ،مف خبلؿ دراستنا ليذه المرحمة استنتاجوإف أبرز ما توصمنا إلى 

ومساىمة  -القدرة التوزيعية لمدولة الجزائرية انحساروبالتالي  -عكسي بيف تراجا اإليرادات الريعية 
 القطاع الخاص المنتج في العممية التنموية، بدليؿ أّف: 

زت بارتفاع اإليرادات الريعية نتيجة ارتفاع وىي المرحمة التي تميّ  -1985و 1980ما بيف سنتي  -
بميت مساىمة القطاع الخاص في  -1981$ لمبرميؿ سنة 40أسعار البتروؿ التي وصمت إلى 

 1985و خبلؿ المرحمة الممتدة ما بيف سنتي في حيف أنّ  ،%29.8إجمالي القيمة المضافة 
بانخفاض حاد في اإليرادات الريعية نتيجة انييار أسعار  زتتميّ  وىي المرحمة التي -1990و

بميت نسبة مساىمة القطاع الخاص في  ،-1986$ لمبرميؿ سنة 10البتروؿ التي وصمت إلى 
 .%42.7إجمالي القيمة المضافة 

  ّدر نصيب القطاع الخاص مف الناتج الوطني الخاـ خارج المحرو ات خبلؿ المرحمة األولى -
 %60  1990-1985و بمغ خبلؿ المرحمة ال انية  في حيف أنّ ، %34  بػ1980-1985 

 القطاع العاـ.  ليتجاوز بذلؾ
عػددىا  فػي حػيف أفّ ، 1987و 1985ىو عػدد المشػاريا الخاصػة المعتمػدة مػا بػيف سػنتي  5015 -

 . 1985و 1983مشروع خاص بيف سنتي  2300لـ يتجاوز 
 ،فػػػػي مجػػػػاالت البنػػػػاء -وحػػػػدة إنتاجيػػػػة 350حػػػػوالي  –العديػػػػد مػػػػف المشػػػػاريا الصػػػػناعية الخاصػػػػة -

 .أ ناء مرحمة األزمةأي ، 1985تر النور إال بعد سنة  لـ المقاولة مف الباطفو الصناعات اليذائية 
القطاع العاـ في أزمة عميقة، و بينما دخؿ أنّ ، نتائج تحقيقات المجمس الوطني لمتخطيط دتأكّ  كما
 .1الخاص  فزة نوعية ؽحقّ 

ـّ غالبا ألّف اإلصبلحات في و  - مراجعة  1986اّل في أو ات األزمات، تّمت سنة إالجزائر ال تت
د التشجيا الذي أصبم مي اؽ وطني جسّ اإلطار التشريعي والقانوني لمقطاع الخاص، حيث صدر 

الخاص بالشركات  13-86 ر ـ ذات السنة القانوف خبلؿكما صدر  ،يحظى بو القطاع الخاص
منم  امتياز لجعمو أك ر تحفيزا لممست مر األجنبي وأىـّ ، 13-82 ر ـ وفلمقان والمتمـ ؿالمختمطة المعدّ 

                                                      
1- Hadjseyd, op-cit, p.31. 
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، 1تخاذ القراراتالمشاركة في افي لمتعامؿ األجنبي في إطار الشركة المختمطة احّؽ ىو لو 
في صدر كما  ،3الخاصة االدخاراتبيدؼ تجنيد  2 انوف جديد لمبنوؾ 1986سنة أيضا صدر و 

إ ر تطبيؽ  -مة مف الخواص الذي أعاد كؿ األراضي المؤمّ  194-87القانوف ر ـ  1987سنة 
تمنح الدولة »عمى ما يمي:  5السادسة توماد، فقد نّصت إلى أصحابيا - انوف ال ورة الزراعية

الدائـ عمى مجمؿ األراضي التي تتأّلؼ منيا المستثمرات  االنت اعالمنتجيف ال الحييف حؽ 
ما تمكيف المنتجيف مف ممارسة مسؤولياتيـ  «ست يديفال الحية، مقابؿ دفع إتاوة مف طرؼ الم

غير أّف أغمب  ،في استيبلؿ األراضي وا  امة صمة بيف دخؿ المنتجيف وحاصؿ اإلنتاج
عبل ة بالقطاع الفبلحي بؿ ىـ مف  لـ تكف ليـالمستفيديف مف المست مرات الفبلحية الخاصة، 

تمؾ المعارؼ القوية الذيف استيموا  مف مسؤوليف ذوي مناصب سياسية، وأصحاب ،أصحاب النفوذ
ـّ ما بيف  1991و 1990 سنتي المرحمة حيث استفادوا مف أجود األراضي وأخصبيا، بدليؿ أّنو ت

سياسة الدولة المعتمدة عمى الميبرالية  ، حيث أفّ 6عممية توزيا غير مشروعة 13000إلياء 
مطة داخؿ سوء استخداـ السّ روة الخاصة و يصا لتراكـ ال ّ ت خصّ أدّ  ،وتشجيا القطاع الخاص

عبة المقرضة لقطاع كبير مف برجوازيي السمؾ الحكومي ظاـ وامتياز تداوؿ العمبلت الصّ النّ 
ز بروز نمط التنمية مما عزّ  ،بالرغـ مف الميزاف التجاري المختؿ الذيف جمعوا  روات كبيرة

 .7لمدولة الجزائرية (*)الكمبرادورية
أك ر  االستيرادبؿ كانت تساىـ في إعادة توزيا الريا لصالم  ،في التنميةلـ تكف تساعد  الفئات تمؾ     

ا مف التحفيزات لـ يكف ى إلى تحقيؽ أرباح احتكارية، فالقطاع الخاص المستفيد فعميّ ا أدّ مف اإلنتاج ممّ 
توزيا كانت تتمتا احتكاريا مف إعادة  (**)بؿ عبارة عف ظاىرة تحالؼ بيف فئات اجتماعية ، طاعا ليبراليا

                                                      
 0229غشت  02المإّرخ فً  02-29قانون رقم للتمم المعدل والم، 0222غشت  02مإّرخ فً ال 24-97 من القانون رقم 5المادة  - 1

 .1477ص. ،0222غشت  92، صادر بتارٌخ 22شركات المختلطة االقتصاد وسٌرها. جرٌدة رسمٌة، عدد والمتعلّق بتؤسٌس ال
 92، صادر بتارٌخ 22، ٌتعلّق بنظام البنوك والقرض. جرٌدة رسمٌة، عدد 0222غشت  02مإّرخ فً  23-97قانون رقم  -2

 .0222غشت 
3-Osterkamp, op-cit, p.43.   

، ٌتضّمن كٌفٌة استغالل األراضً الفالحٌة التابعة ألمالك الدولة. جرٌدة 0222دٌسمبر 02 مإرخ فً :2-98قانون رقم  -4

 .0222دٌسمبر  02، صادر  بتارٌخ 20رسمٌة، عدد 
 .0290ص.، من القانون نفسه 02المادة  -5

6-Goumeziane, op-cit, p.222.  
رتغالٌة، ٌرمز إلى التجار الصٌنٌٌن الذٌن كانوا ٌشتغلون هو فً األصل مصطلح إنجلٌزي مشتق من اللغة البكمبرادور مصطلح  -*

 فً المستعمرات اآلسٌوٌة لصالح الشركات والدول األجنبٌة منذ القرن الثامن عشر.
 .020ص. مرجع سابق،دبلة،  -7

 ن السامون واإلطارات.ٌجمعت هذه التحالفات بٌن جماعات المصالح الخاصة، أعضاء أجهزة الدولة، الموّظف -**
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في مقابمة صحفية  ،رئيس الحكومة آنذاؾ مولود حمروشح في ىذا الصدد، صرّ  .1الريا البترولي
 :، بما يمي0222" سنة La Nationكأجرتيا معو أسبوعية 

من خالل ىذه الدوائر التي تتصارع للدفاع عن مصالحها  إننا ال نستطيع فهم سياسة الجزائر إال  »  
 مع أن  األزمة أعطت لهذه الدوائر فرصة للحصول على سلطة أكبر ومحاولة توسيع نفوذىا،وبما

 .2«وائر أصبحت ىي السائدةمصالح ىذه الد   من القواعد والمراقبة، فإن   األدنى من الحد اإلفالت

، فقد مؤسسات الدولة نظرا لما تتمّتا بو ىذه المجموعات والدوائر مف نفوذ وت  ير فيو 
اء شوة مف جرّ السريا وتعميـ الرّ  نتشاراإلنسبي في ال مانينات عمى ال اإل تصادي نفتاحاإلساعدىا 

 راسات والتحاليؿ مف أجؿ التخطيطالمركز الوطني لمدّ وفقا لنتائج تحقيقات أجراىا ف؛ توسيا مصالحيا
 CNEAP ،  ّمسؤولوف في الحزب والدولةكانوا المرحمة  تمؾمف المقاوليف الخواص في  %49 فإف(*) 

ابؽ مف تبييض األمواؿ ظاـ السّ ات مف النّ ة شخصيّ نت عدّ تمكّ فقد  ،3ا تجارامنيـ كانو  %61و
وتحويميا إلى أمواؿ خاصة عف طريؽ توجيييا نحو مشاريا ا تصادية  ،الميترفة مف الماؿ العاـ

إلى  0222مميار دج سنة  6ارتفعت اإليرادات غير الرسمية مف نتيجة لذلؾ،  ؛ذات مردودية عالية
  .4مميار دوالر 611بة وفاؽ حجـ األمواؿ الميرّ  0222نة مميار دج س 227

 ،ا، لـ يتـ تشجيا المؤسسات الخاصة المنتجة لتحقيؽ إ بلع ا تصادي فعميو عمميّ بالتالي فإنّ و 
كونيا تنتعش مف إعادة توزيا الريا أك ر مما  ،5بؿ مجرد  روات خاصة بما يخدـ الدوائر الريعية

، فاليدؼ لـ يكف إحداث  طيعة ما 7ة لمدولةا يبقييا في تبعيّ ية ممّ وذات طبيعة مضارب 6تنتج ماديا
في  ،8موح ىو إعادة إنتاجو وبعث الديناميكية فيو مف جديدما بالعكس كاف الطّ ظاـ الريعي، إنّ النّ 

 انتظار عودة انتعاش أسعار البتروؿ مف جديد.

                                                      
 . 022ص. مرجع سابق،دبلة،  -1
 مذكرة، وانعكاساتها على التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة :2:9-2:82السٌاسة النفطٌة الجزائرٌة خالل الفترة: رشٌدة قداش،  -2

 .092، ص.(9000ماجستٌر )جامعة الجزابر: كلٌة العلوم السٌاسٌة واإلعالم، 
 ساتهم الخاصة.تم منح قدامى المجاهدٌن قروضا إلنشاء مإس -*

3- Hadjseyd, op-cit, p.64. 
4- Goumeziane, op-cit, pp.105-106. 
5-Hamid Ait Amar, Jean Gallot et autres, Algérie, débat pour une issue. Paris : publisud, 2000, p.29. 

 .09ص. ،0220الجزابر: دٌوان المطبوعات الجامعٌة، . اقتصاد الجزائر المستقلةأحمد هنً،  -6
7-Dahmani, op-cit, p.104. 
8 - Ibid, p.88. 
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ث: ٍرحيت ىَبحث اىثاىث: ٍناّت اىقطاع اىخاص اىَْتح خاله ٍرحيت اىتسؼٍْاا

 .االقتظاداألزٍت ٗبذاٌت  تحرٌر 

را بالضيط الداخمي الناجـ عف الجزائري مطما التسعينات تحوالت عميقة، مت  ّ  اال تصادعرؼ 
، وكذا إلزامية اإلصبلحات 1988لمنتصؼ ال مانينات وأحداث أكتوبر  اال تصاديةفات األزمة مخمّ 

لقطاع الخاص واحتراـ الممكية الخاصة، بفعؿ الضيط ؽ أساسا بتوسيا نشاطات االتي تتعمّ  اال تصادية
 كشرط لكؿ مساعدة تقّدميا لمجزائر. ،مؤسسات المالية الدوليةمف طرؼ الالخارجي 

 القطاع مكانة عمى وتأثيرىا الدولية المالية المؤسسات وضغوطات المشروطية المطمب األوؿ: سياسة
 .الجزائر في المنتج الخاص

 1986اجمة عف تراجا أسعار البتروؿ في األسواؽ الدولية سنة النّ   تصاديةاالأماـ تفا ـ األزمة 
العمومية وعجز اإلصبلحات الذاتية عف مواجيتيا  إعادة  اال تصاديةفي ظؿ العجز المالي لممؤسسات 

 العمومية نياية ال مانينات  اال تصاديةالييكمة العضوية والمالية مطما ال مانينات واستقبللية المؤسسات 
أصبم اال تصاد الوطني منذ نياية ال مانينات عمى حافة اإلفبلس، فإذا كانت ديوف الجزائر خبلؿ 
السبعينات  د وّظفت في برامج ومخططات تنموية طموحة مّكنت مف إرساء  اعدة صناعية ىامة 

مواد االستيبلكية، وال يا ومنذ ال مانينات أصبحت وسيمة لتسديد فواتير استيراد اليذاءلمجزائر المستقمة، فإنّ 
 . ، كنوع مف الرشوة السياسية لممجتماعية عمى القيادة السياسية الجديدةإلضفاء الشر 

ر أك ر مف ممياريف أو ىذا الوضا بمغ درجة االختناؽ المالي، حيث لـ يعد بإمكاف الجزائر أف توفّ 
المساعدة مف المؤسسات  بل ة مبليير دوالر مف عائدات صادراتيا، مما حتـّ عمييا المجوء إلى طمب 

جرعة أكسجيف تمّكنيا مف االستجابة لطمبات المواطنيف مف غذاء ودواء ومواد  لتتوّفر عمىالمالية الدولية 
ف يْ ، السيما بعد أف بميت خدمة الدّ العمومية اال تصاديةلمحفاظ عمى وتيرة اإلنتاج في المؤسسات  1أولية

 .2مف حصيمة الصادرات %80تمتيـ أك ر مف الت خطيرة حيث أصبحت معدّ  لمببلد الخارجي
ا بعد خطاب النوايا الذي أرسمو وزير المالية الجزائري لممدير التنفيذي عمميّ  ود ىذا التوجّ تجسّ 

نخراط في ا تصاد دت فيو الحكومة الجزائرية باإلوالذي تعيّ  19893لصندوؽ النقد الدولي في مارس 
أبرمت  ،1989في مايفاسية في اإلصبلح اال تصادي. السوؽ وتوسيا دور القطاع الخاص كخطوة أس

ـّ  ،ما صندوؽ النقد الدوليؼ واالستقرار ؿ اتفاؽ لتنفيذ برنامج التكيّ أوّ الحكومة الجزائرية  ما البنؾ  
                                                      

1- Hadjseyd,op-cit,p.31. 
 -  من طاقتها اإلنتاجٌة. %20لم تكن تشّغل سوى معّدل 
، السداسً الشلف، 00عدد ،مجلة اقتصادٌات شمال إفرٌقٌا"، علً بطاهر،"سٌاسات التحرٌر واإلصالح االقتصادي فً الجزابر -2

 .020، ص.9002الثانً، 
 .00ص.مرجع سابق، عبد اللطٌف مصٌطفى، بن سانٌة،  -3
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، لتكّرس بذلؾ أولى خطوات إنياء احتكار الدولة لمتجارة الخارجية ،العالمي في سبتمبر مف نفس السنة
حيث لـ يتعّد حجـ احتياطي العمبلت الصعبة لمجزائر  ،في التدىور استمرّ  صادياال تالوضا غير أّف 

 ،فقط أسبوعيفاحتياجات الببلد مف الواردات لمّدة ي مبّ ما يوىو  1990مميوف دوالر في أوت  425
ة ال ما والخدمات لمدّ السّ  واردات مميوف دوالر، وىو ما يعادؿ مقدار تيطية 730ليبمغ بعد ذلؾ حجـ 

 اني ما صندوؽ النقد اتفاؽ  إبراـ 1991 في جواف  -في سرية تامة -نتيجة لذلؾ، تـّ  .يوما 27ى تتعدّ 
ستقبللية الكاممة ؼ في مجاالت واسعة، كمنم اإلؿ تطبيؽ برنامج التكيّ استكمال، 1الدولي والبنؾ العالمي

 ؽ وتقميص دور الخزينةلممؤسسات العمومية في اتخاذ القرارات اإلدارية والمالية عمى أساس  وى السو 
مميار  425البالية   تصاديةاإلخاصة أّف عبء ديوف المؤسسات العمومية  في تمويؿ عجزىا، العمومية

 24.5صت لتمؾ السنة فقط ، أصبم ي قؿ كاىؿ الدولة التي خصّ 1992في ال بل ي األّوؿ مف عاـ  دج
ؽ بإلياء التمييز بيف القطاعيف العاـ عمّ خاذ إجراءات تتاتّ  كما تـّ  ،2مميار دج بعنواف التطيير المالي

 .الكمية اال تصاديةف المؤشرات لتشيد الببلد تحسّ  ،3والخاص في ميداف القروض... وغيرىا
 كاف ولـ يكف بسبب تنفيذ برامج الت بيت فحسب ولكنّ  الذي تحّقؽذلؾ النجاح النسبي  أفّ  غير

ا دوالر، ممّ  24حيث بمغ سعر البرميؿ   * انيةنتيجة ارتفاع أسعار النفط خبلؿ حرب الخميج ال  أساسا
ت زيادة في ، حيث أ رّ 4اـر لبرنامج الت بيت ال انينفيذ الصّ ستمرار في التّ دفا بالحكومة إلى عدـ اإل

 110.3مميار دج إلى  71مف  االجتماعيةالنفقات المرتبطة بالشبكة  تورفع 1991األجور نياية سنة 
رفضت بالمقابؿ إعادة جدولة ديونيا الخارجية، العتبارىا أف األزمة  مميار دج خبلؿ نفس الفترة، كما

األجنبي الستيبلؿ  االست ماروبالتالي يمكف تجاوزىا عف طريؽ فتم المجاؿ أماـ  5ظرفية وليست ىيكمية
 حفيزية لممست مريف األجانبالقطاع النفطي بشكؿ غير مسبوؽ، حيث وّفرت حزمة مف اإلجراءات التّ 

كاف بإمكانيا أف تكّبد اال تصاد و غير أّف ىذه السياسة فشمت  .حجـ العوائد النفطية بيدؼ مضاعفة
يا تقتضي البيا المسبؽ لمبتروؿ ب سعار زىيدة خاصة أنّ  ،الوطني خسائر مالية كبيرة عمى المدى البعيد

  .6$ لمبرميؿ 09و 08تتراوح ما بيف 
تصاد الوطني، حيث لـ يتجاوز سعر  إلى اإل ختبلالتاإلد تراجا أسعار النفط عادت بمجرّ 

مميار دج نياية   110ؿ الخزينة العمومية عجزا ماليا  دره لتسجّ  ،1993دوالر سنة  15البرميؿ سقؼ 
                                                      

1 - Rezig, op-cit, p. 108. 
 .022ص. مرجع سابق،بهلول،  -2
 .029، ص.مرجع سابقطاهر، ب -3
 .0220فٌفري  92جانفً إلى  02من  -*

4 - Rezig, op-cit, p.109. 
5 - Ibid, p.110. 

دفاتر "، 9000-9000حالة  :ً تحدٌد معالم السٌاسة االقتصادٌة الجزابرٌةصادرات النفط فعبد الرحمان عٌه، "دور عوابد  -6

 .902،ص.9000، جوان 2عدد السٌاسة والقانون،
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تراجا و  1992سنة  %32إلى  1985سنة  %10ارتفعت معدالت التضخـ مف كما  ،1993سنة 
ولـ تعد احتياطات الصرؼ تيطي  خبلؿ نفس الفترة، %20 ػػالفرد مف الناتج الداخمي الخاـ بنصيب 
 1993مميار دج سنة  900، في حيف تجاوز الديف العمومي 1992شير مف الواردات سنة  1,7سوى 

دىور الكبير لؤلوضاع مف الناتج الداخمي الخاـ لذات السنة، ناىيؾ عف التّ  %85 وىو ما يمّ ؿ نسبة
واشتّدت أزمة ،1995سنة  %28لى إ 1986سنة  %15حيث ارتفعت نسبة البطالة مف  ،االجتماعية

 .1وتدىورت الخدمات العمومية وفي مقدمتيا  طاعي الصحة والتربية السكف
لج ت المتدىورة والظروؼ األمنية الصعبة،  االجتماعيةو  اال تصاديةه األوضاع نتيجة ليذ
ؽ يتعمّ  ،ما صندوؽ النقد الدولي ى إبراـ اتفاؽ عمنيػػػػػػإل 1994ة ػػػػػػػػػسنمطما ة مجبرة ػػػػػػػالسمطات الجزائري

 ة واحدة مفػد لسنػػػذي يمتػػػػج الت بيت  والػػػػػػػ برنام(*)المدى القصير الستقرار االقتصادياج مببرنا
 03تيا طة مدّ لفترة متوسّ  يمتدّ  الذي (**)التعديؿ الييكمي برنامج ـ  ،31/03/1995 إلى01/04/1994

نتيجة الستمرار أسعار النفط في تسجيؿ  يـ و  ،01/04/1998إلى 31/03/1995 سنوات مف
االلتزاـ بالتنفيذ الصاـر لمحتوى ما  ،، تـ احتراـ كافة اإلجراءات التي أمبلىا الصندوؽ(***)منخفضة

 البرنامج وبالتالي التحّوؿ إلى تبني آلية ا تصاد السوؽ كاستراتيجية لتنظيـ اال تصاد الجزائري. 
مف البنؾ الدولي وصندوؽ  بدعـ التعديؿ الييكميتطبيؽ برنامج بالفعؿ، شيدت فترة التسعينات 

المحور األساسي والشرط الضروري لكؿ الدعـ والمساعدات  2النقد الدولي والذي يجعؿ مف الخوصصة
 بعدىاو  2001سنة  ست مارلبل جديد  انوفو  3ا دفا الجزائر إلى إصدار  انوف لمخوصصةمّ م ،المقدمة

                                                      
1-Hadjseyd, op-cit, p.31. 

 رسم األهداف التالٌة : -*

 0222سنة  %2استعادة وتٌرة النمو االقتصادي والعمل على تحقٌق معّدل نمو مستقر فً الناتج المحلً الخام بنسبة  -

 ، مع إحداث مناص  شغل المتصاص البطالة.0222سنة  %2و

 الحد من توّسع الكتلة النقدٌة ومواصلة تحرٌر األسعار وإلغاء دعمها. -
 .%00وتخفٌض معّدل التضخم إلى  % 20تخفٌض قٌمة الدٌنار بنسبة  -
 رفع احتٌاطات الصرف.-         

**
، تطبٌق سٌاسة إعادة استقرار األسعار، تخفٌض العجز فً %2حروقات بنسبة من أبرز شروطه : تحقٌق نمو خارج الم - 

 إدخال قواعد السوق، تعببة اإلدخار الوطنً لتموٌل االستثمارات. ،المٌزان التجاري، إصالح النظام البنكً والمالً
***

 .لٌار دوالرم 2.0، حٌث حققت الجزابر مداخٌل فاقت 0222باستثناء االرتفاع النسبً لألسعار سنة  - 
، المتعلق بخوصصة المإسسات 0222غشت  92المإرخ فً  33-6:فً األمر رقم  الخوصصةعّرف المشرع الجزابري  -2

هً عملٌة نقل الملكٌة من القطاع الخوصصة »، كما ٌلً:0222سبتمبر  02، صادر بتارٌخ 22العمومٌة. جرٌدة رسمٌة،عدد 
مجموع أو جزء من األصول المادٌة أو المعنوٌة أو الرأسمال االجتماعً من خالل تحوٌل  ،العمومً إلى القطاع الخاص

 «. للمإسسات العمومٌة لصالح أشخاص خواص مادٌٌن كانوا أو معنوٌٌن
. جرٌدة  ة، المتعلق بخوصصة المإسسات العموم0222ٌغشت  92المإرخ فً  33-6:األمر رقم  من 09ت المادة حدد -3

المجاالت االقتصادٌة التً عزمت الدولة التخلًّ عنها لصالح القطاع الخاص ، 0222سبتمبر  02، صادر بتارٌخ 22رسمٌة، عدد 

ٌّا لمنح ٌّا أو جزب تتمّثل تلك القطاعات فً : الدراسة واإلنجاز فً المزٌد من الفرص للمساهمة فً المجهود التنموي الوطنً. هكلّ
السٌاحة، التجارة والتوزٌع، الصناعات النسٌجٌة والصناعات الزراعٌة مجاالت البناء واألشغال العمومٌة وأشغال الري،الفندقة و

الغذابٌة،الصناعات التحوٌلٌة فً المجاالت التالٌة:)المٌكانٌكٌة، الكهربابٌة،اإللكترونٌة،الخش  ومشتقّاته، الورق،الكٌمٌابٌة، 
ٌة والمطارٌة، التؤمٌنات،الصناعات الصغٌرة البالستٌك والجلود( النقل البري للمسافرٌن والبضابع، أعمال الخدمات المٌناب

 والمتوسطة والمإسسات المحلٌة الصغٌرة والمتوسطة.
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نشاء وزارة خاصة  1خبلؿ ذات السنة والمتوسطةمؤسسات الصييرة لم  انوف وىذا كّمو  ،بتمؾ المؤسساتوا 
 الوطنية.  اال تصاديةدعـ القطاع الخاص وجعمو يساىـ بفعالية أكبر في التنمية بيدؼ 

، سمم 1994بالموازاة ما انطبلؽ تطبيؽ برنامج الت بيت ما صندوؽ النقد الدولي سنة 
ألّوؿ مّرة ببيا المؤسسات العمومية والتنازؿ عف تسييرىا  1994 انوف المالية التكميمي لسنة 

غير أّف البداية الفعمية لتنفيذ برنامج الخوصصة في الجزائر كانت بدعـ مف البنؾ ، 2لصالم الخواص
و ، حيث تشير اإلحصائيات إلى أنّ (*)و د مّيز العممية إجراءات جد بيرو راطية 1996الدولي في أفريؿ 

يعود ىذا البطء  . 19983و 1994مؤسسة عمومية فقط ما بيف سنتي  959فية ت خوصصة أو تصتمّ 
إلى التخوؼ مف احتماؿ رد فعؿ اجتماعي تجاه ا  ار الناتجة عف العممية وعدـ تييئة المحيط 
اال تصادي بشكؿ كاؼ لمواكبتيا، فبل يمكف ضماف نجاح الخوصصة في ظؿ نظاـ مصرفي عمومي 

، باإلضافة إلى التجاذب داخؿ القيادة 4إلداري عمى القرار اال تصاديا-يطيى فيو القرار السياسي
بيف أطراؼ مستفيدة مف شراء المؤسسات العمومية بالدينار الرمزي وأخرى  ،السياسية حوؿ الخوصصة

  ذات مصمحة في الحفاظ عمى المؤسسات العمومية العاجزة كقنوات رئيسية لتوزيا الريا النفطي.
خوصصة يقتضي إدخاؿ تيييرات جدية، واسعة وعميقة في األطر القانونية ّف إنجاح عممية الإ

واألىـّ ىو وجود إرادة سياسية واضحة ال يشوبيا  خيارات وأولويات السياسة التنمويةوالمؤسسية وفي 
تفرضيا الظروؼ الداخمية والخارجية  ،التردد، تكوف داعمة ليذه العممية وليست ناشئة عف ضرورة مؤ تة

في ىذا  ومناورة سياسية دوف ىدؼ استراتيجي. اإلصبلحات مجرد عممية سطحية تمؾتصبم فرة، المتييّ 
ب ّف غياب اإلرادة السياسية الواضحة كاف وراء الفشؿ  شكيب أرسالفيؤّكد الخبير اإل تصادي الصدد، 

ة نظرة لـ تكف لمسمطات الجزائري 1996و 1991في تنفيذ عممية الخوصصة في الجزائر، فما بيف سنتي 
واضحة واستراتيجية ولـ تكف ىناؾ دراسة حقيقية ووا عية مف طرؼ مكاتب متخصصة سواء وطنية أو 
أجنبية، ألّف اإلدارة ال يمكف ليا القياـ بيذا العمؿ الذي يتطّمب الموضوعية والد ة والذي ىو مف 

 .5اختصاص الخبراء

                                                      
لترقٌة المإسسات الصغٌرة والمتوسطة. جرٌدة  ، ٌتضمن القانون التوجٌه9000ًدٌسمبر  09مإرخ فً  29-12قانون رقم  -1

 .  9000دٌسمبر  02، صادر بتارٌخ 22رسمٌة، عدد 
مجلة بحوث العزٌز، "دعم وتطوٌر القطاع الخاص كآلٌة لترقٌة التجارة الخارجٌة الجزابرٌة خارج المحروقات"، سفٌان بن عبد  -2

 .022، ص.9002ربٌع -، بٌروت: مركز دراسات الوحدة العربٌة، شتاء29 – 20عددان اقتصادٌة عربٌة،

 شهرا. 09ٌستغرق شراء وحدة صناعٌة أو تجارٌة أكثر من  -
*
  

 .02ص. مرجع سابق،ف مصٌطفى، بن سانٌة، عبد اللطٌ -3
 . 909ص. مرجع سابق،زوزي،  -4
ورقة مقدمة فً إطار الملتقى  "،الخوصصة مفتاح الدخول إلى اقتصاد السوق فً الجزائرحسٌن بورغدة، الطٌ  قصاص،"  -5

كلٌة العلوم اإلقتصادٌة وعلوم  سطٌف،-الجزابر: جامعة فرحات عباس ،"اقتصادٌات الخوصصة والدور الجدٌد للدولةالدولً حول "
 .2، ص.9002أكتوبر  02إلى  02التسٌٌر، من 
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(*)لويس مارتينازيعتبر 
(L.Martinez) نظاـ الحاكـ في الجزائر عند تطبيقو أّف اليدؼ الوحيد لم

تخميص خزينة الدولة مف األعباء عبر ، 1لبرنامج التعديؿ الييكمي ىو ضماف استمراره عمى سدة الحكـ
لضماف إيرادات  تحسيف كفاءة المؤسسات اإل تصادية العموميةالمالية لممؤسسات العمومية المفمسة و 

 .دة ارتفاع أسعار المحرو ات في األسواؽ الدوليةربحا لمو ت في انتظار عو لمخزينة العمومية، 
كّرست الدولة تدّخميا في العممية بما يشّكؿ تنا ضا ما ىدؼ رفا كفاءة اإل تصاد الوطني،  قدل       

منا تسريم فائض العمالة في المؤسسة المخوصصة، سيما أّف تكمفة اليد العاممة تشّكؿ عبئا  مف خبلؿ
إجبار  كما تـّ  ، دية   تيميب المنطؽ اإلجتماعي عمى المنطؽ اإل تصادي  قيبل عمى المؤسسة اإل تصا

       األطراؼ المتنازؿ ليا عمى إبقاء المؤسسات المخوصصة في حالة تشييؿ، خبلؿ مّدة ال تقّؿ عف
سنوات وىو ما يمّ ؿ  يدا عمى إتماـ عممية الخوصصة، خاصة بالنسبة لممؤسسات التي تتطّمب  5

عادة بعث مؤسسات جديدة، ورغـ أّف ذلؾ يتنافى والسياسة اإلجتماعية، إاّل أّنو التخّمص منيا  كّميا وا 
  .2يؤّدي إلى تحسيف كفاءة اإل تصاد الوطني

مف ش نيا أف تمـز  ،إمكانية حيازة الدولة لسيـ نوعي يخّوؿ ليا صبلحيات عديدة إلى باإلضافة     
       باإلستجابة إلى جممة مف الشروط طيمة مّدة ،ةالمالكيف الجدد لممؤسسات اإل تصادية المخوصص

سنوات كحّد أ صى، تتعّمؽ أساسا بعدـ تييير اليدؼ اإلجتماعي لممؤسسة المخوصصة وعدـ إخضاع  5
نشاطيا ألي تحريؼ أو إنيائو بصفة كمية، وىو ما يمّ ؿ نوعا جديدا مف السيطرة تمارسو الدولة بسمطة 

 ؿ لشراء المؤسسات قا أماـ إ باؿ المست مريف المحمييف عمى األالقانوف، مف ش نو أف يقؼ عائ
المعروضة، باعتبارىا مؤسسات تفتقد حرية تييير نشاطيا أو ىدفيا أو سياستيا العامة بما يتبلءـ 
ومحيطيا التنافسي، محميا كاف أـ أجنبيا، لتحقيؽ المردودية فييا، لذلؾ فإّنو مف المنطقي أف ال يكوف مف 

ما ناىيؾ عّما  ،3 مر المحمي أو االجنبي، تمّمؾ مؤسسة يفتقد فييا سمطة اّتخاذ القرارصالم المست
اّتسمت بو العممية مف بطء وبيرو راطية شديدة، حيث كاف يستيرؽ شراء وحدة صناعية أو تجارية أك ر 

 . 4شيرا 12مف 

اسية الوطنية، مارست ، تحوالت في الساحة السي1988شيدت الفترة التي أعقبت أحداث أكتوبر       
أ را سمبيا عمى آداء اإل تصاد الوطني مف حيث تفا ـ نتائجو السمبية، النشياؿ أجيزة الدولة بالجوانب 

غفاليا الجوانب اإل تصادية، و د تعا بت  سنة خبلؿ الفترة  23في مّدة لـ تتجاوز  ةحكوم 13السياسية وا 

                                                      
 ببارٌس، متخصص فً شإون المغر  العربً والشرق االوسط . مدٌر البحث بمركز الدراسات واألبحاث الدولٌة -

*
 

1- Dahmani,op-cit, p.100. 
 .4، ص.مرجع سابق، 22-95من األمر رقم  4المادة  - 2
 من األمر نفسه، الصفحة نفسها. 6المادة  - 3
4
 .00،ص.مرجع سابق، قصاص، بورغدة - 
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لواحدة وىي مدة  صيرة ال يمكف الحديث فييا أي بمعّدؿ أ ؿ مف سنتيف لمحكومة ا ،  1989-2012 
عف آداء جياز حكومي لعب دوره في إحداث إنعاش ا تصادي، و د أفرز ىذا الوضا ترسانة  انونية 
شممت كافة المجاالت والتي تتنا ض في ك ير مف األحياف في طروحاتيا، كونيا تستيدؼ حموال ظرفية 

لنسبة لموضوع الخوصصة الذي شّكؿ حقؿ تجارب عمى ولـ تستيدؼ المدى الطويؿ، كما ىو الحاؿ با
الصعيد التشريعي بصدور عدد ميـ مف القوانيف، تعّدؿ في كّؿ فترة حسب مقتضياتيا، دوف أف تراعى 

السمبيات التي تطرحيا في العمؽ، الّتخاذ التدابير مطموبة أو أف ت خذ بعيف اإلعتبار فييا الد ة ال
  .، إلرساء  اعدة متينة إلتماـ العمميةالتصحيحية البّلزمة مّرة واحدة

ف كاف إفّ ف ،برنامج التعديؿ الييكمي بالعودة إلى  د نجـ عنو تحّسف كبير في  ىذا األخير وا 
         أصبم النمو اال تصادي إيجابيا بعد أف كاف سمبيا لمدةحيث ، الوطني المؤشرات الكمية لبل تصاد

ـ ؿ التضخّ انخفض معدّ ، كما 1في نيايتو %4.7حدود  ىليصؿ إل ، سنوات سبقت تطبيؽ البرنامج 7
 1993سنة  %83ف مف ؿ خدمة الديانخفض معدّ و  20002سنة  %1إلى  1994سنة  %38.4مف 
د بمجرّ  1994$ عاـ مميار 4.5إلى  1993مميار$ سنة  9.1حيث انتقؿ مف، 1997سنة  %30إلى 

 موالي :، م مما تظيره معطيات الجدوؿ ال3مباشرة تطبيؽ البرنامج

 .(1994/2001)ر المديونية الخارجية الجزائرية تطوّ  :15 رقـ جدوؿ

 .202.ص ،مرجع سابقبطاهر،  المصدر:

  %21 ارتفاع نسبة البطالة مف أّف ىذا التحّسف كاف مرفو ا بتكاليؼ اجتماعية باىضة أىّميا إالّ 
دوا مناصب عمميـ نتيجة اليف فقمف إجمالي البطّ  %45 ، حيث أفّ 1997سنة  %29إلى  1991سنة 

                                                      
  .02ص. مرجع سابق،عبد اللطٌف مصٌطفى، بن سانٌة،  -1
، ورقة مقدمة فً إطار الملتقى فً الجزائر" الخاص "اإلصالحات االقتصادٌة وآثارها على القطاعأ.عماري، لٌلى قطاف،  -2

الجزابر: جامعة فرحات  ،صادٌة وتعظٌم مكاس  اإلندماج فً الحركٌة اإلقتصادٌة العالمٌة"الدولً حول "تؤهٌل المإسسات االقت
 .00، ص.9000أكتوبر  20-92سطٌف، -عباس

 .020، ص.مرجع سابقزوزي،  -3

 2::5 2::6 2::7 2::8 2::9 2::: 3111 3112 

 99.2 92.2 92.2 20.2 20.9 22.2 20.2 92.2 (مميار دوالر   المديونية الخارجية

 2.2 2.2 2.0 2.9 2.2 2.2 2.9 2.2 خدمة الديف

 %99.2 %90 %22.9 %22.2 %20.2 %20.2 %22.2 %22.9 نسبة الديف إلى الصادرات
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ألؼ عامؿ في ظرؼ سنتيف فقط  مف  380حيف تطبيؽ ىذا البرنامج، و د تجاوز عدد العماؿ المسرّ 
 .1مؤسسة عمومية وطنية ومحمية 1000لتصفية أك ر مف  نتيجة  1998إلى سنة  1996سنة 

 .19972-1994ر تسريح العماؿ خالؿ ال ترة تطوّ  :16 رقـ جدوؿ

 المجموع 8::2 7::2 6::2 5::2 

 96: 614 273 411 31 عدد المؤسسات التي تـ حميا

 62:992 273286 2115:9 347411 31:19 عدد العماؿ المسرحيف

    مقدمة فً إطار الملتقى الدولً حول ورقة، تحلٌل دور المستقبل الوظٌفً فً تخفٌض معدل البطالة"مال بن سالم، "آالمصدر: 

والتجارٌة وعلوم  االقتصادٌةالحكومة فً القضاء على البطالة وتحقٌق التنمٌة المستدامة"، جامعة المسٌلة:  كلٌة العلوم  استراتٌجٌة"
 .5.، ص2011نوفمبر  16 – 15التسٌٌر، 

ألّم صندوؽ النقد  ،وفي سبيؿ تحقيؽ اليدؼ األساسي المتمّ ؿ في التحّوؿ نحو ا تصاد السوؽ
تحت  -بتحرير األسعار كشرط لدعـ سياستيا اإلصبلحية فقررت الحكومة  طالبة الجزائرالدولي عمى م

وىي  (Le Filet Social) االجتماعيةإنشاء ما يعرؼ بالشبكة  -ضيطيف أحدىما داخمي وا خر خارجي
 24.6الخزينة العمومية  مّما كّمؼ ،سياسة تقوـ عمى تعويض دعـ األسعار بدعـ دخوؿ العائبلت الفقيرة

كما سبقو  ،(*)االستيبلكيةدعـ أسعار السما  1992، بعدما أليت الحكومة ابتداء مف جواف 3مميار دج
لياء الدعـ الكمي ألسعار مدخبلت اإلنتاج   رار تحرير األسعار الزراعية ومستمزمات اإلنتاج الزراعي وا 

أسعارىا بنسبة  ارتفاع عـ عمى المنتوجات اليذائية والطا وية إلىالدّ  تقميصى كما أدّ  ،1991عاـ 
ة الفقر، حيث يشير تقرير األمـ المتحدة حدّ  يادازد مّما أّدى إلىخبلؿ مرحمة التعديؿ الييكمي  100%
إلى أك ر مف  1989ألؼ عائمة سنة  800أّف عدد العائبلت الجزائرية الفقيرة ازداد مف إلى  1999لسنة 

، كما 4مميوف فقير في الجزائر 12أزيد مف وىو ما يعني وجود 1999سنة  عائمة ألؼ 900مميوف و 
 سنة %12,2مف  1999سنة الفقر حسب تقرير لمبنؾ العالمي  تضاعفت نسبة السكاف تحت خط

 .20005سنة  %24إلى  1988
 أداة ضيط خارجي لتطبيؽ سياسات اإلصبلحالمؤسسات المالية والنقدية الدولية  شّكمتوعميو، 
، مف أىـّ اال تصاديةلقطاع الخاص وتقميص دور الدولة في الحياة ا زيادة مساىمةوتعّد  اإل تصادي،

  دات التي تمتـز بيا الدوؿ النامية اتجاه تمؾ الييئات كشرط مسبؽ لكؿ إعانة ا تصادية.التعيّ 
                                                      

 .022ص.، مرجع سابقزوزي،  -1
 . 2، ص.مرجع سابقبن سالم،  -2
 .900ص. مرجع سابق،بهلول،  -3
 ق.عدا الخبز والحلٌ  والدقٌ -*
، جامعة تلمسان: 09عدد  مجلة االقتصاد والماناجمنت، "،-حالة الجزابر-ف. كورتال، "الفقر: مسبباته، آثاره وسبل الحد منه -4

 .022، ص.9002كلٌة العلوم االقتصادٌة والتسٌٌر، مارس 
5- Rezig, op-cit, p.114. 
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 1994مميار دج سنة  114 ات الخاصة مفاالست مار نتيجة لذلؾ انتقمت القيمة النقدية لمجمؿ 
  .%600 أي بنسبة زيادة بميت  20001مميار دج سنة  798 إلى

الخاص في  لالستثمارالمطمب الثاني: التح يزات الممنوحة لممستثمريف الخواص في ظؿ اإلطار القانوني 
 الجزائر.

 

مدفوعة  اال تصاديةاعتمدت الحكومة الجزائرية منذ مطما التسعينات مجموعة مف اإلصبلحات 
مف خبلؿ التوّجو نحو تطبيؽ مبادئ  اال تصاديرير الييكمي، فتبّنت سياسة التح ببرامج التصحيم

ووضا آلية تشريعية جديدة موجية لدعـ  االست مارا تصاد السوؽ، بإدخاؿ إصبلحات عمى  وانيف 
 الخاص الوطني و فتم المجاؿ أماـ رؤوس األمواؿ األجنبية . االست ماروتر ية 

 ػيى اىَبادرة اىخاطت ٗاالّفتاذاىَتؼيق باىْقذ ٗاىقرع  10-90اىقاُّ٘ رقٌ  -2

بداية  جّسداؿ التي كانت  د بدأت نياية ال مانينات، ممسايرة لمرحمة التحوّ القانوف  ىذا صدر
أليى ىذا القانوف التمييز بيف المتعامميف اال تصادييف في  .انفتاح اال تصاد الوطني أماـ المبادرة الخاصة

مؤسسة إصدار  بنؾ الجزائر حيث أصبم ،راضمجاؿ اإل راض وذلؾ بفصمو بيف عممّيتي اإلصدار واإل 
البنوؾ التجارية بموجب القانوف في تمويؿ مؤسسات  في حيف تتحّدد ميّمة ،وتنظيـ ومرا بة مستقمة

 .والخاص دوف تمييزالعاـ  يفالقطاع
 (*)مجمس النقد والقرضمف صبلحيات  ست ماراإلأصبم منم رخصة  أيضا، القانوف ىذا بموجب 

بة مدى تطابؽ المشاريا المقترحة ما القوانيف  يبّت في الممؼ خبلؿ شيريف  ويقدـ بعد الذي يقوـ بمرا 
 . االست مارذلؾ شيادة مطابقة تسمم لممست مر باالنطبلؽ في إنجاز 

في  لبلست مارالقانوف المجاؿ لمرأسماؿ األجنبي ىذا األجنبي، فقد أفسم  االست مارا فيما يخص أمّ 
حيث  ،االستراتيجيةماعدا تمؾ القطاعات التي تصّنؼ في خانة القطاعات  اال تصاديةكؿ القطاعات 

المست مر ف ،2 %49و %51قة بنسب الشراكة المحمية واألجنبية  أليى مجموع األحكاـ السابقة المتعمّ 

                                                      
 .20،ص.مرجع سابقخلٌفً،  -1
ٌّنٌن بموج  مرسوم من ربٌس ٌتكّون المجلس من المحافظ ربٌسا،  -* نوا  المحافظ الثالثة كؤعضاء، ثالثة موظفٌن سامٌن مع

 الحكومة.
، 02، المتعلق بالنقد والقرض. جرٌدة رسمٌة، عدد 0220أبرٌل  02المإرخ فً  21-1:رقم  قانونمن ال 022المادة نّصت  -2

ٌّة نشاطات ٌرّخص لغٌر المقٌمٌن بت» على ما ٌلً: ،0220أبرٌل  02صادر بتارٌخ  حوٌل رإوس األموال إلى الجزائر لتموٌل أ
اقتصادٌة غٌر مخصصة صراحة للدولة أو المإسسات المتفرعة عنها أو ألّي شخص معنوي مشار إلٌه صراحة بموجب نص 

 «.قانونً
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المباشر أو الشراكة ما األشخاص  ست ماراإلأصبم بإمكانو إنشاء شركة عف طريؽ  1غير المقيـ
 أو الخاصة المقيمة. المعنوية العامة 

ؿ بمعدّ  1990الخاص سنة  ست ماراإلانخفض حجـ  ،نة في ىذا القانوفرغـ التحفيزات المتضمّ 
 اعتبر ، فقدستقرار السياسي الذي مّيز تمؾ المرحمةفي ظؿ عدـ اإل مشروع  344 أي بػ  20.6%2

ة  ممؼ إداري كبير ة الحصوؿ عمى شيادة المطابقالعديد مف المست مريف الخواص أف فرض إلزاميّ 
ىذا  فإفّ  بالتاليو  ست ماراإلة مف حريّ  ذاتيا مس لة تحدّ  تعتبر في حدّ  ،االست مار بؿ البدء في  3ؿ ومفصّ 

ف كاف يالقانوف حتّ  و يبقى غير كاؼ بالنسبة يا جديدا نحو تحرير المبادرة الخاصة، فإنّ توجّ  دجسّ ى وا 
 .ة لبلست مارلممست مريف الخواص وال يمنحيـ الضمانات الكافي

 0220أوت  2المؤرخ في  27-1: ر ـ   القانوف0220سنة   ذاتيا في السنة كما صدر
          4فر الجممة والممتزميوالذي أعاد االعتبار لتجا 0220المتضمف  انوف المالية التكميمي لسنة 

(Les concessionaires) ائيا مف إجراءات وكذا إعف إلعادة بيعيا عمى حاليا وسمم باستيراد البضائا
 .مرا بة التجارة والصرؼ

ـّ بعد إصدار التعميمة  المؤّرخة في  1991-03إّف التحرير الفعمي لمتجارة الخارجية ت
، المتضّمنة شروط و واعد تمويؿ عمميات اإلستيراد والتي أعطت الحرية الكاممة لتدّخؿ 21/04/1991

انفتم المجاؿ المالي أماـ المضاربة دوف  ،ة الخارجيةبعد انفتاح التجار  عمبلء التجارة الخارجية الخواص؛
مف  ،إفبلس المؤسسات العموميةفي ظؿ لتكوف البيئة مناسبة لمصفقات غير المشروعة  ،ر ابة الدولة

اال تصاد  فيا السوؽ الموازية التي أصبحت الظاىرة البارزة خبلؿ زيادة النيب وانتشار الفساد وتوسّ 
 . 5الوطني

جاء بيدؼ إيجاد غطاء  انوني لعمميات  كغير المقيـكو كالمقيـكالمست مر  إف توظيؼ مصطمم
حيث جاء في  ،مف خبلؿ است مارىا في مشاريا ا تصادية ذات مردودية عالية تبيض األمواؿ المشبوىة

تصريم لرئيس الحكومة  ،0220جويمية  00إلى  2" الصادرة مف Algérie-Actualitéكمقاؿ نشر بجريدة 
عمى الذيف »القناة ال ال ة لئلذاعة الجزائرية ب فّ  عمى" Transparenceفي حصة " د حمروشمولو آنذاؾ 

                                                      
ٌعً أو معنوي، ٌعتبر مقٌما فً الجزائر كل شخص طب»السالف الذكر، على ماٌلً:  21-1:من القانون رقم  09نّصت المادة  -1

 «.ٌكون المركز الرئٌسً لنشاطه االقتصادي فً الجزائر
 .6.صمرجع سابق، شٌبً، شكوري،  -2

3- Boudersa, op-cit, p.123. 
4- Amar Guesmi, " Le monopole de l’état algérien sur le commerce et la nouvelle réglementation 
concernant l’installation des grossistes et des concessionnaires", Revue algérienne des Sciences 
Juridiques Économiques et Politiques. Vol 29, N°4, Alger, 1991, pp.808-809. 

ماجستٌر )جامعة الجزابر: كلٌة العلوم السٌاسٌة واإلعالم،  مذكرة، سٌاسة توجه الجزائر نحو اقتصاد السوقمحمد بلعسل،  -5

 .92.(، ص9002/ 9002
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تراكمت لدييـ األمواؿ أف ي كروا عمى األقؿ في استثمارىا ليست يد منيا البمد في مواجية المشاكؿ 
 . 1«الحادة التي تواجيو االجتماعية

 02مجمس النقد والقرض المنعقد في إلى غاية آخر اجتماع ل 0220سبتمبر  2ابتداء مف  تـّ 
 مف %75ممفا رأيا بالموافقة أي بنسبة  2:6ست مار ومنم المجمس ممفا لئل 414، فحص 0222أكتوبر 
 الجدوؿ التالي: م مما ىو مبّيف في  االست مارتوزيا ىذه الممفات المتعمقة ب تـّ ، 2الممفات المعتمدةإجمالي 

 .13/10/1993إلى  08/09/1990مدة مف تالمع االستثمارمم ات  :17 رقـ جدوؿ

 الملفات المقبولة بالنسب الملفات المعتمدة الملفات المدروسة 

 %76 102 135 االستثمار

 %64 62 97 الوكالء

 %44 31 71 التجار بالجملة

 %64 195 303 المجموع

 .60.ص ،مرجع سابؽمياسي،  المصدر:   

لفت انتباىنا عند ت ّمؿ معطيات الجدوؿ، النسبة المعتبرة لمممفات المقبولة بالنسبة  إّف أك ر ما
المقّدرة  -الذيف يتوّلوف بيا السما والخدمات لحساب شركات أجنبية في اليالب-لموكبلء التجارييف

ما يجّسد وىو ، بالنسبة لمجموع المشاريا المعتمدة %31وبنسبة  االست مارمف إجمالي مشاريا  %64ػػػػػب
مرحمة "تمّيزت ب زمة ا تصادية حادة كانت تعيشيا  فتم المجاؿ واسعا أماـ عمميات اإلستيراد، رغـ أّنيا

عف ، وىو ما يمكف إرجاعو إلى ضيط مف دوؿ الشركات األـّ التي استدانت منيا الجزائر، ناىيؾ الببلد
 .كونيا تجارة سيمة توّفر إيرادات لمخزينة العمومية

ات الضريبية والضمانات الممنوحة لممستثمريف الخواص في إطار المرسـو متياز اإل-2
 12-93رقـ  التشريعي

 صد توفير البيئة القانونية والتشريعية  19933سنة  12-93مرسوـ التشريعي ر ـ الصدر 
الجزائر، خصوصا إلى  -خاصة األجنبي منو-الخاص  االست ماروالتنظيمية المواتية لجمب واستقطاب 

لسنة  ست ماراإلجاء  انوف  .بيا الببلد كانت تمرّ  وأمنّية حادة ا تصادية، اء في سياؽ أزمة سياسيةج أنو
، االست مارلمبدأ الحرية الكاممة في بإ راره  ،ا سبقو مف  وانيف وتنظيماتزا عمّ ليكوف متميّ  1993

بعض  عدا- جمنتأـ أجنبيا حر في الدخوؿ في أي مشروع است ماري  كاف فالقطاع الخاص محميا

                                                      
1- Boudersa, op-cit, p.122. 
2- Dahmani, op-cit, p.140. 

 00، صادر بتارٌخ 22، ٌتعلق بترقٌة االستثمار. جرٌدة رسمٌة، عدد 0222أكتوبر  02مإرخ فً  23-4:مرسوم تشرٌعً رقم  -3
 .0222أكتوبر 
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دوف الحاجة إلى إجراءات ك يرة ومعقدة، إذ ال يتطمب األمر  -1الخاصة بالدولة ستراتيجيةاإلالنشاطات 
 . االست مارلدى وكالة تر ية ودعـ ومتابعة  االست مارسوى التصريم ب نظريا

صد مجموعة مف الضمانات القانونية   -األجانب السيما -لممست مريف الخواص القانوف كفؿ ىذا
مييز بيف المست مريف الوطنييف واألجانب مف حيث الحقوؽ عدـ التّ  أىميا ،االست مارتحسيف مناخ 

ؽ المراجعات أو اإللياءات التي  د تطرأ في يتطب ، عدـاالست مار، فيما يّتصؿ بوااللتزاماتوالواجبات 
ا طمب المست مر ذلؾ ات المنجزة في إطار ىذا المرسوـ التشريعي، إاّل إذاالست مار المستقبؿ عمى 

ات المنجزة موضوع تسخير عف طريؽ اإلدارة، ما عدا الحاالت االست مار ال يمكف أف تكوف ، و صراحة
جوء إلى المّ  ، كما أ رّ التي نّص عمييا التشريا المعموؿ بو ويترّتب عمى التسخير تعويض عادؿ ومنصؼ

وفقا لممعاىدات واالتفا يات الدولية  ،ميفالتحكيـ الدولي في حالة وجود خبلؼ ما المست مريف غير المقي
ـّ 2سواء المزدوجة أو المتعددة األطراؼ التو يا عمى مجموعة مف االتفا يات ال نائية ؛ في ىذا الصدد، ت

يطاليا 3اال تصادي البمجيكي المكسمبورغي تحادإلاما  االست مارلمحماية المتبادلة وتشجيا  ، 5وفرنسا 4وا 
لحماية المست مريف األجانب مف المخاطر ) MIGA)ا ية سيوؿ لبلنخراط في وكالة التو يا عمى اتف كما تـّ 

 .6السياسية الجسيمة
 

ؿ السمطات العمومية في تقديـ حصر تدخّ  أٌضا على 12-93التشرٌعً رقم  نّص المرسوـ     
كما أ ّر   ،عنياإمكانية تحويؿ رؤوس األمواؿ المست مرة وكذا العوائد الناجمة ، ما التحفيزات لممست مريف

 ،ف مجموعة مف االمتيازات الماليةتتضمّ  في النشاطات المنتجة، االست مارأحكاما تشجيعية تحث عمى 
 الجبائية والجمركية.

ـّ ا مّ فإ لإلمتيازات الماليةبالنسبة       ة الموجية تخفيض نسبة الفائدة عمى القروض البنكيّ أف يت
كّفؿ الدولة بانجاز اليياكؿ تت، أو ت عمومية ب سعار رمزيةأو التنازؿ عف أراضي وعقارا لبلست مار

                                                      
 .2ص.، مرجع سابق، 23-4:من المرسوم التشرٌعً رقم  00المادة -1
 .9ص. ،نفسهمرسوم المن  20-20-22-22اد: المو -2
، ٌتضمن المصادقة على اإلتفاق المبرم بٌن حكومة الجمهورٌة 0220أكتوبر  2مإرخ فً  456-2:مرسوم رباسً رقم  -3

بالجزابر  الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة واإلتحاد البلجٌكً اللكسمبورغً المتعلق بالتشجٌع والحماٌة المتبادلة لالستثمارات، الموقع

 . 0220أكتوبر  2، صادر بتارٌخ 22. جرٌدة رسمٌة، عدد 0220أبرٌل  92بتارٌخ 
، ٌتضمن االتفاق المبرم بٌن حكومة الجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة 0220أكتوبر  2مإرخ فً  457-2:مرسوم رباسً رقم  -4

. 0220ماٌو سنة  02لة لالستثمارات، الموقع بالجزابر بتارٌخ الشعبٌة وحكومة الجمهورٌة اإلٌطالٌة حول الترقٌة والحماٌة المتباد

 . 0220أكتوبر  2، صادر بتارٌخ 22جرٌدة رسمٌة، عدد 
، ٌتضمن المصادقة على االتفاق المبرم بٌن حكومة الجمهورٌة الجزابرٌة 0222ٌناٌر  9مإرخ فً  12-5:مرسوم رباسً رقم  -5

فرنسٌة بشؤن التشجٌع والحماٌة المتبادلٌن فٌما ٌخص االستثمارات وتبادل الرسابل الدٌمقراطٌة الشعبٌة وحكومة الجمهورٌة ال

 .0222ٌناٌر  9، صادر بتارٌخ 0.جرٌدة رسمٌة، عدد 0222فبراٌر سنة  02المتعلقة بهما، الموقعٌن بمدٌنة الجزابر فً 
 .22، ص.مرجع سابقخلٌفً،  -6
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ى تسديدىا كميا جتماعي التي تتولّ تكاليؼ الضماف اإل، باإلضافة إلى شاطالقاعدية المكّمفة والضرورية لمنّ 
 . 1أو جزئيا حسب حجـ النشاط

النظاـ ، أّوليا أنظمة بل ة  إلىفقد جاء تصنيفيا عمى أساس جيرافي  الجبائيةبلمتيازات بالنسبة لا أمّ 
كاإلعفاءات عف تسديد بعض  ،يشمؿ جممة مف الحقوؽ المشتركة بيف كؿ المست مريف والذي العاـ

 الرسـ العقاري، الرسـ عمى القيمة المضافة، الرسـ عمى النشاط الصناعي والتجاري،  الرسـوالضرائب و 
 نظاـ المناطؽ الخاصة ظاـ ال اني فيو؛ أمّا النضريبة نقؿ الممكية، الضريبة عمى أرباح الشركات... 

ات التي تنجز ست مار اإل تستفيد (*)ةػػػػػػػالمناطؽ التي تحتاج إلى تطوير وتنمية ا تصادية محمي يخّص  والذي
 الرسـ العقاري، الرسـ عمى القيمة المضافة، الرسـ عمى  مف اإلعفاءات الضريبية في ىذه المناطؽ

 نقؿ الممكية، الضريبة عمى أرباح الشركات، تخفيض رسوـ التسجيؿالنشاط الصناعي والتجاري، ضريبة 
ىي و  (**)المناطؽ الحرة، في حيف يتمّ ؿ النظاـ ال الث في سنوات 10و 5بيف ما لمدة تتراوح   وغيرىا...

تمؾ المناطؽ التي تتـ فييا عممية االستيراد أو التخزيف أو التحويؿ أو إعادة التصدير وفؽ إجراءات 
الحرة  المناطؽ ات التي تقاـ فياالست مار تعفى ىي تستيدؼ خاصة رؤوس األمواؿ األجنبية، مبّسطة و 

 . 2(***)ذات الطابا الجبائي وشبو الجبائي واال تطاعاتمف جميا الضرائب والرسوـ 
 الخواص إلى استقطاب المست مريف 12-93المّسطرة في المرسوـ التشريعي ر ـ  االمتيازاتتيدؼ       
إ امة مشاريا في مختمؼ عمى يـ القدرة عمى خمؽ مشاريا إنتاجية وخمؽ مناصب عمؿ وتحفيزىـ الذيف ل

 السالفة الذكر مشروطة بػ:  االمتيازاتاالستفادة مف  غير أفّ ؛ الجيويلتحقيؽ التوازف  مناطؽ الوطف
  جراءات تيدؼ إلى تذليؿ إ وىي ىيئة إدارية جديدة االستثماروكالة ترقية ودعـ ومتابعة موافقة

ؿ اؾ وحيد لتسييؿ عممية التكفّ في شبّ  االست ماركؿ اإلدارات المعنية ب مف خبلؿ جما االست مار
بمختمؼ المشاريا التي  المتعمقةوالتشريعية  اال تصاديةبالمست مريف وتقديـ المعمومات التقنية، 

 يوما. 60يباشرونيا و د حدد أ صى أجؿ لدراسة الممفات بػ 
  التنفيذي ر ـ و د حدد المرسوـ لبلست مارالتمويؿ الذاتي الجزئي ات لشرط ست مار اإلاستيفاء    

 %15 المساىمة الذاتية في التمويؿ التي تفتم المجاؿ لمحصوؿ عمى المزايا بيفنسب  94-323
 : 3وذلؾ كا تي االست مارحسب  يمة  %30و

                                                      
 . 02ص. مرجع سابق،، 23-4:من المرسوم التشرٌعً رقم  99و 90 المادتٌن -1
 بلدٌة وفق معاٌٌر اجتماعٌة واقتصادٌة. 220حددت فً هذا اإلطار  -*

 فً منطقة بالرة بجٌجل بطل  من المإسسات المالٌة الدولٌة. 0222تّم إنشاء أّول منطقة حرة فً أفرٌل  -**
***

تغالل المشروع ومساهمات واشتراكات الضمان باستثناء الحقوق والرسوم المتعلقة بالسٌارات السٌاحٌة غٌر المرتبطة باس- 
 االجتماعً.

 .2-2، ص ص.مرجع سابق، 23-4:التشرٌعً رقم من المرسوم  92-90المواد  -2
، المتعلق بتحدٌد الحد األدنى لألموال الخاصة 0222أكتوبر  02المإرخ فً  434-5:من المرسوم التنفٌذي رقم  02المادة  -3

 . 92، ص.0222أكتوبر  02، صادر بتارٌخ 22دة رسمٌة، عدد المتعلقة باالستثمارات. جرٌ
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 15% مميوف دج.  2عف  مف القيمة اإلجمالية لبلست مار بالنسبة لبلست مارات التي تقؿ 
 20%  مميوف دج.  10و 2مف القيمة اإلجمالية لبلست مار بالنسبة لبلست مارات التي تتراوح بيف 
 30%  مميوف دج. 10مف القيمة اإلجمالية لبلست مار بالنسبة لبلست مارات التي تفوؽ 

 

الة ترقية ودعـ وك لمجمس إدارةمف الميـّ اإلشارة إلى أّنو مف خبلؿ دراستنا لمتشكيمة العضوية 
 أعضاء 10مف خبلؿ مم ّمييا البالغ عددىـ ، يّتضم لنا الحضور القوي لمّدولة االستثمارومتابعة 

 ممثمْيف  ، مقابؿ -ما احتساب رئيس الحكومة رئيسا لممجمس-عضوا لممجمس 12مف مجموع  (*)نيف  معيّ 
أّف التعديؿ الذي جاء بو  إالّ  ،تـ ضّميـ ألّوؿ مرةفقط عف جمعيات أرباب العمؿ منتخبيف   (02)

ف وظيور مم ميف ميْ تشكيمة المجمس مف ىذيف المم ّ  أسفر عف خموّ  98/3781المرسوـ التنفيذي ر ـ 
إّف مم مي الدولة خاضعوف لمسمطة المركزية التي تممؾ حؽ  .(**)آخريف لمؤسسات وأجيزة وطنية مختمفة

ر سمبا عمى فعالية نوف بذلؾ طوع إرادتيا، مما يؤ ّ فيكو  ،تعيينيـ وعزليـ أو إعادة تعيينيـ لفترات أخرى
 الوكالة. داءآ

 1996مكانة القطاع الخاص المنتج في ظؿ التعديؿ الدستوري لسنة  -3
الت كيد  ويجّدد ضمانا  انونيا آخر يحمي الممكية الخاصة ،0222التعديؿ الدستوري لسنة  يعدّ 

حرية التجارة »عمى أفّ 222في مادتو  نّص  حيث ،ات الخاصةاالست مار عمى اىتماـ الدولة بجمب 
الحؽ في الممكية الخاصة  29، كما كفمت المادة «والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانوف

 .3«الممكية الخاصة مضمونة»وضمنتو حيث نصت عمى أفّ 

 12-93رقـ  المرسـو التشريعي لتطبيؽ تقييمية حصيمة: لثالثا المطمب
 

التوجو السياسي الرسمي لمسمطات العمومية القائـ عمى  1993نة لس ست ماراإلترجـ  انوف 
ـّ إنشاء  كما، واالمتيازاتمف خبلؿ تقديـ العديد مف الضمانات  ،عمى القطاع الخاص وتحفيزه االنفتاح ت

                                                      
*

ممّثل الوزٌر المكلف سنوات قابلة للتجدٌد لمدد أخرى غٌر معلومة، وهم:  2من طرف ربٌس الحكومة لمدة  ٌتم تعٌٌنهم - 

ّثل الوزٌر المكلّف بالتهٌئة ممّثل الوزٌر المكلّف بالمالٌة، مم، بالتعاون، ممّثل الوزٌر المكلّف بالداخلٌة والجماعات المحلٌة
العمرانٌة، ممّثل الوزٌر المكلّف بالمإسسات الصغٌرة والمتوسطة، ممّثل الوزٌر المكلّف بالصناعة، ممّثل السلطة المكلّفة 

 بالتخطٌط، فضال عن وجود ممثل بنك الجزائر والمدٌر العام للغرفة الوطنٌة للتجارة والصناعة.
أكتوبر  02المإرخ فً  :42-5:، ٌعّدل وٌتّمم المرسوم التنفٌذي رقم 0222نوفمبر  92مإرخ فً  489-9:مرسوم تنفٌذي رقم  -1

 92، صادر بتارٌخ 22المتضمن صالحٌات وتنظٌم وكالة ترقٌة االستثمارات ودعمها ومتابعتها. جرٌدة رسمٌة، عدد  0222
 .0222نوفمبر 

**
لضمان االجتماعً، ممثل الصندوق الوطنً للتقاعد وممّثل المركز ممثل البنوك التجارٌة، ممثل الصندوق الوطنً لهم:  - 

 الوطنً للسجل التجاري.
، ٌتعلق بإصدار نص تعدٌل الدستور المصادق علٌه 0222دٌسمبر  02مإرخ فً  549-7:من المرسوم الرباسً رقم  22المادة -2

، صادر 22رٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة. جرٌدة رسمٌة، عدد، فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزاب0222نوفمبر سنة  92فً استفتاء 

 .09، ص.0222دٌسمبر  2بتارٌخ 
 .02ص.، نفسهمن المرسوم  29المادة  -3
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 االست مارمما سمم بارتفاع وتيرة  وزارة خاصة بالمؤسسات الصييرة والمتوسطة خبلؿ ذات السنة،
مف  االست مارتر ية ودعـ ومتابعة وكالة الموالية لصدور القانوف، حيث سجمت  الخاص في السنوات

 43.213التصريم بػ  31/12/2000و 13/11/1993ما بيف الممتدة خبلؿ شباكيا الوحيد في الفترة 
منصب شيؿ بقيمة مالية  ألؼ 600مميوف وخمؽ ما يربو عف يتو ا أف ي كاف مشروع است ماري خاص

 .دج مميار 3300تجاوزت  تقديريةإجمالية 

 .31/12/2000 -13/11/1993المصرح بيا مف  االستثمارتطور مشاريع  :18 رقـ جدوؿ

 المبمغ )مميار دج( مناصب الشغؿ عدد المشاريع السنوات

2::4/2::5 222 222.202 002 

2::6 222 22.202 902 

2::7 9.022 092.222 022 

2::8 2.222 922.220 222 

2::9 2.022 222.209 209 

2::: 09.229 220.222 222 

3111 02.002 222.022 222 

 2.222 0.202.220 22.902 المجموع

ات ودعميا ومتابعتيا، الواردة االست مار وكالة تر ية  مف إعداد الباح ة بناء عمى إحصائياتاىَظذر: 
 .60.ص ،سابؽمرجع خميفي، :  في

لممتعامميف اال تصادييف مرفقيف بتصاريم  اتوافدا كبير  القانوف ات تطبيؽشيدت أولى سنو 
 مشاريا الزيادة السريعة في عدد را يفسّ ممّ العديدة الواردة فيو، المزايا والضمانات  بالنظر إلى االست مار

في  %148  أي بنسبة زيادة  درىا  1996و 1995بيف سنتي مشروعا  1241التي بميت ست ماراإل
ـّ   1995و 1993بيف سنتي  %2ّنيا لـ تكف تتجاوز نسبة حيف أ  1996بيف سنتي مشروعا  2914 

 1999و 1998بيف سنتي  %35   لتتراجا نسبة الزيادة إلى%140 بنسبة زيادة  درىا  1997و
 %5مشروعا  ما يعادؿ  377إلى 2000و 1999بيف سنتي  دحرجلتتمشروعا مصّرحا بو   3228 

 . فقط كنسبة زيادة 

ألؼ دج، في  77ط لتكمفة المشروع يقدر بحوالي ؿ المتوسّ بعممية حسابية بسيطة نجد أّف المعدّ 
عامؿ، مّما يؤّكد تفضيؿ المنتجيف الخواص  37ػػػػػػدر بحيف أّف المعدؿ المتوسط لمناصب الشيؿ يقّ 

 طاعات  المصرح بيا حسب االست مارسبة لتوزيا مشاريا أما بالنّ ، لممؤسسات الصييرة والمتوسطة
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حو الجدوؿ م مما يوضّ  ،ات المنتجةست مار اإلنبلحظ أف الحصة األكبر كانت مف نصيب  ،النشاط
  الي:مو ال

 الممتدةال ترة  خالؿالمصرح بيا حسب قطاع النشاط  االستثمارتوزيع مشاريع  :19 رقـ جدوؿ
 .31/12/2000 إلى 13/11/1993مف

 قطاع النشاط
 عدد

 المشاريع

النسبة 
(%) 

مناصب 
 الشغؿ

النسبة 
(%) 

المبمغ )مميوف 
 دج(

 (%النسبة )

 4 002.020 4 22.922 6 9.992 الزراعة

 33 222.222 39 222.222 :2 2.092 البناء واألشغاؿ العمومية

 56 0.202.292 51 222.022 48 02.020 الصناعة

 41 222092 :3 922920 :4 22229 الخدمات

 211 2.222.222 211 0.202.220 211 22.902 المجموع

مرجع خميفي، الواردة في: ات ودعميا ومتابعتيا، االست مار وكالة تر ية  مف إعداد الباح ة بناء عمى إحصائياتالمصدر: 
 .22.ص ،سابؽ

عبارة عف  ح بياالمصرّ  ست ماراإلمشاريا  كؿّ  ف لنا أفّ يتبيّ  مف خبلؿ دراستنا لمعطيات الجدوؿ
ناء - التجاريالقطاع مشاريا  سما + خدمات  بما فييا  ات منتجةاست مار  ث ت س ا عممية الشراء  ب

أساسا لممشاريا  وموجّ  12-93 ر ـ وىو ما يجد تفسيره أساسا في كوف المرسوـ -عمى حالو عادة البياإل
  .واألزمة متعددة األبعاد التي كانت تشيدىا الببلد المنتجة في ظؿ تآكؿ اإليرادات الريعية

التجارة  عمى أكبر عدد مف و كما نبلحظ أيضا استحواذ  طاع الخدمات  الصحة، السياحة ، النقؿ 
الزراعة  ف أ ؿ والربم أسرع، مقارنة بقطاعبالنظر إلى أّف درجة المخاطرة فيو تكو  ،ست ماراإلتصاريم 

ومناصب  االست مارالصناعة؛ ىذا األخير استحوذ بالمقابؿ عمى األغمبية النسبية مف حيث مبمغ  طاع و 
  الشيؿ المتو عة.

وكالة فقد سجمت مديرية الشّباؾ الوحيد لدى  ،األجنبي في إطار الشراكة االست مارأما فيما يخص 
 2000ر ػػػػػػػديسمب 31إلى  1993نوفمبر  13الفترة الممتدة مف  خبلؿ االست مارتر ية ودعـ ومتابعة 

منصب  47.300 يتو ا أف تنشنكاف مميوف دج،  164.460ر بػ ارية تقدّ بتكمفة است م تصريحا 397
 : مواليال م مما يوضحو الجدوؿ، شيؿ
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                                              بيا في إطار الشراكة عدد المشاريع المصرح:20 رقـ جدوؿ
 (.2000ديسمبر 31إلى 1993نوفمبر 13)مف

 ٌععدد المشار السنة

1994 61 

1995 17 

1996 49 

1997 59 

1998 51 

1999 60 

2000 100 

 397 المجموع
 

ات ودعميا االست مار وكالة تر ية  مف إعداد الباح ة بناء عمى إحصائيات المصدر:
 .22.ص،سابؽمرجع  خميفي،الواردة في: ومتابعتيا، 

مة في إطار الشراكة سنة المسجّ  الجدوؿ انخفاض كبير في عدد المشاريا أر اـ نبلحظ مف خبلؿ
تراجا  ؛1994مشروعا سنة  61مشروعا مقابؿ  17ؿ فييا سوى وىي السنة التي لـ يسجّ  1995

شؾ إلى األحداث التي عاشتيا الجزائر خبلؿ العشرية السوداء وما صاحبيا  بلاألجانب يعود بالشركاء 
 1999سنتي  خبلؿأما  ،الخاصة مف اغتياالت استيدفت المست مريف األجانب وتخريب المؤسسات

مشروع ويرجا ذلؾ إلى االستقرار النسبي لؤلوضاع  100إلى  60ىذا الر ـ تصاعد مف  فإفّ  2000و
األمنية لمببلد وعودة اإليرادات الريعية لبلرتفاع وبالتالي تخصيص أغمفة مالية ضخمة لبلست مارات 

 ممست مريف األجانب. ل شّكؿ عنصر جذبمما ي ،العمومية

 المصرح بيا في إطار الشراكة حسب قطاع النشاط خالؿ االستثمارتوزيع مشاريع  :21رقـ جدوؿ
 .31/12/2000إلى  13/11/1993مف  ال ترة الممتدة

 (%النسبة ) المبلغ )ملٌون دج( (%النسبة ) مناصب الشغل (%النسبة ) عدد المشارٌع قطاع النشاط

 6 9.832 8 3.925 4 16 الزراعة

 6 10.110 14 6.787 10 38 عمومٌةالشغال واأل بناءال

 53 86.470 60 28.550 59 233 الصناعة

 35 58048 17 8038 27 110 الخدمات

 100 164.460 100 47.300 100 397 المجموع

مرجع خميفي، الواردة في: عتيا، ات ودعميا ومتاباالست مار وكالة تر ية  مف إعداد الباح ة بناء عمى إحصائياتالمصدر: 
 .2.، صسابؽ

مف إجمالي مشاريا  %59ىيمنة القطاع الصناعي بنسبة  تّتضم مف خبلؿ معطيات الجدوؿ
، مساىما في خمؽ أزيد مف لبلست ماراتمف القيمة اإلجمالية  %53بقيمة است مارية بميت  االست مار

  وىو ما يمكف تفسيره أساسا ـّ خمقياالتي ت مف إجمالي مناصب الشيؿ %60منصب شيؿ   ألؼ 28
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يميو  طاع الخدمات بتعّدد النشاطات والفروع اإلنتاجية في المجاؿ الصناعي وتوّفر اليياكؿ القاعدية، 
مف حيث  %35ػػػػػػػمناصب الشيؿ المتو ا خمقيا وب عددمف إجمالي  %17مف عدد المشاريا و %27ػػب

ية لـ تتجاوز ست مار اإلىمة  طاع التجارة في إجمالي المشاريا نسبة مسا إلى أفّ  المبمغ، وتجدر اإلشارة
كاف يقتضي منم  ،، باعتبار أّف تآكؿ اإليرادات الريعية والوضا األمني المتدىور خبلؿ ىذه المرحمة4%

 المنتجة. لبلست ماراتاألولوية 
ريقيا إلى ، يبقى الك ير منيا في نياية المطاؼ مجرد نوايا ال تجد طتمؾ ست ماراإلتصاريم 

عنيا  المست مريف الخواص، وما ينجرّ  يؿ البيرو راطية التي ت ّبط عزيمةالتجسيد بالنظر إلى ك رة العرا 
بجمود  1993لسنة  االست مارتطبيؽ نصوص  انوف  ـااصطدلقد بّيف الوا ا  والماؿ. مف تبذير لمو ت

باطؤ البيرو راطي كاف سببا في عدـ تّ ال إذ أفّ  ،ست ماراإلالذي يفترض أف يكوف في خدمة  المحيط العاـ
مصرحا بو لدى وكالة تر ية  1مشروعا 29.152مف المشاريا المعتمدة أي ما يعادؿ  %66إنجاز 

 باألساس إلى  قؿ اإلجراءات وك رة الممفات المقدمة لعدة إدارات ذلؾ ، يعودست ماراإل ودعـ ومتابعة
عمى طمب و ائؽ  باالعتمادـ إاّل ىذه األخيرة ال تقدّ طمب مف المتعامؿ تقديـ و ائؽ، ولتكممة إجراء يُ 

ما تراوح ا تيا عمميّ نّ فإ، يوما 30نظيـ يحددىا بػ التّ  كاف إذاآجاؿ الرد تعتبر طويمة جدا، ف أفّ كما  أخرى،
 .2المست مريف الذيف لـ يتمقوا الردود ، ناىيؾ عفراػػػػشي 24و 12بيف 

اإلدارية يتـ توجيو المست مريف إلى  طا أرضية غير ميّي ة بالنسبة لمعقار، بعد دوامة مف العرا يؿ 
ح أما بالنسبة لمعوائؽ المالية فقد صرّ  ،في اليالب و ب سعار مرتفعة، باإلضافة إلى ارتفاع أسعار تييئتيا

المدير العاـ لمبنؾ الوطني الجزائري في اجتماع مديري وكاالت الوسط لمبنؾ الوطني  مراد شيخيالسيد 
 12دراسة المم ات تستغرؽ في بعض الوكاالت  أفّ »2001جويمية  8بفندؽ السوفيتاؿ بتاريخ الجزائري 

 . 3«شيرا بسبب التسيير اإلداري السيء
تب الستقباؿ الممفات وتبميغ ومجرد مك ،يبقى الشباؾ الوحيد ذو وظيفة استشارية محضة ،عمميا

ى عمى مستوى اإلدارات األصمية وبالتالي اإلجراءات تبق في حيف أفّ  ،االمتيازات رارات الحصوؿ عمى 
 البد مف اإلشارة فيو ليس مركز  رار حقيقي يضمف ميمة المتابعة المنتظرة مف المتعامميف اال تصادييف.

عمى أساسا في اعتماد نشاط الشراء إلعادة البيا  تمتم ّ الوكالة عرفت تجاوزات عديدة  إلى أفّ  أيضا
المخصص لمقطاعات  شكمية خارج نطاؽ تطبيؽ المرسوـ التشريعيو مف الناحية الفي حيف أنّ حالو، 

                                                      
 .22ص. مرجع سابق،خلٌفً،  -1
 .22ص. المرجع نفسه، -2
، 3232، عدد الخبر الٌومًطل  قروض معلقة بسب  البٌروقراطٌة"،  2800سعاد ع. "البنك الوطنً الجزابري:  -3

 .2، ص.09/07/2001
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مّما يؤّكد وجود أطراؼ متنّفذة تضيط لترجيم كفة مصالحيا المتعارضة ما   سما+خدمات  منتجةال
 .المشاريا المنتجة

ف لعبػػػػػػػت دورا  12-93 ر ػػػػػػـػ التشػػػػػػػريعي إف التحفيػػػػػػػزات الجبائيػػػػػػػة المتضػػػػػػػمنة فػػػػػػػي المرسػػػػػػػـو  حتػػػػػػػى وا 
غيػػػػر ذات معنػػػػى  ظػػػػؿّ يػػػػا ت، غيػػػػر أنّ الخػػػػواص عػػػػدد كبيػػػػر مػػػػف المتعػػػػامميف اال تصػػػػادييفجميػػػػا فػػػػي اسػػػػتقطاب 

تقػػػػػؼ كحجػػػػػر ع ػػػػػرة أمػػػػػاـ  التػػػػػي فػػػػػي ظػػػػػؿ منػػػػػاخ اسػػػػػت ماري ممػػػػػيء بػػػػػالعوائؽ الماليػػػػػة، العقاريػػػػػة والبيرو راطيػػػػػة
ويرجػػػػػا ذلػػػػػؾ إلػػػػػى عػػػػػدـ التناسػػػػػؽ بػػػػػيف مختمػػػػػؼ مراكػػػػػز القػػػػػرار، فػػػػػاإلدارة المورو ػػػػػة عػػػػػف  نتجػػػػػيف الخػػػػػواصالم

الجديػػػػػػػدة وتسػػػػػػػّير عمػػػػػػػى أسػػػػػػػس إيديولوجيػػػػػػػة ال   تصػػػػػػػاديةاإلالشػػػػػػػتراكي لػػػػػػـػ تتكيػػػػػػػؼ مػػػػػػػا المعطيػػػػػػػات التوجػػػػػػػو ا
العرا يػػػػػػؿ البيرو راطيػػػػػػة أصػػػػػػبحت األداة الرئيسػػػػػػية  ، كمػػػػػػا أفّ 1تػػػػػػتبلءـ مػػػػػػا انشػػػػػػياالت المتعػػػػػػامميف اال تصػػػػػػادييف

تحجػػػػػػػيـ  وكػػػػػػػذا سػػػػػػػتيرادإلػػػػػػػى اإلات الخاصػػػػػػػة المنتجػػػػػػػة مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ تشػػػػػػجيا الّمجػػػػػػػوء المتزايػػػػػػػد االسػػػػػػػت مار لعر مػػػػػػة 
 القطاع الخاص المنتج، حتى ال يشّكؿ خطرا عمى مصالم أطراؼ متنّفذة في الحكـ.  

نسبة مساىمة القطاع الخاص في الناتج الداخمي الخاـ رغـ كّؿ العرا يؿ السالفة الذكر، إاّل أّف 
تو اإلجمالية ارتفاعا مقارنة بحصّ حصتو في القيمة المضافة  شيدتو  %49.9ػػػػ ّدرت ب 1998سنة 

 ا يوضحو الجدوؿ الموالي: مخبلؿ ال مانينات، م م
 

 .1998و 1984اإلجمالية خالؿ سنتي القيمة المضافة حصة القطاع الخاص في  :22جدوؿ رقـ

1998 1984 
    السنة 

النشاط     
 الصناعة % 22  % 30.9

 التعمٌر و األشغال العمومٌة % 29.5 % 64.24

 الفالحة % 97.1 % 99.7
 الخدمات % 78,2 % 84.7

              القطاع العاـ والخاص  مف إعداد الباح ة اعتمادا عمى اإلحصائيات الواردة في: أحمد ىّني وآخروف،المصدر: 
 .464.ص، 1990ركز دراسات الوحدة العربية، بيروت: م .في الوطف العربي

عمى األغمبية المطمقة في  1998لقطاع الخاص سنة حظ مف خبلؿ أر اـ الجدوؿ، استحواذ انبل
كؿ مف  طاع الفبلحة، الخدمات واألشياؿ العمومية، في حيف أّف حصتو في القطاع الصناعي انتقمت 

، وىي نسبة معتبرة بالنظر إلى استحواذ المؤسسات 1998سنة  %30.9إلى  1984سنة  %22مف 
واألىـ دوامة العرا يؿ  ،بطء عممية الخوصصةالعمومية عمى القطاع الصناعي منذ السبعينات و 

 طوؿ فترة استرجاع رأس الماؿ. في ظؿ البيرو راطية التي تعترض المست مريف في ىذا القطاع خصوصا
 

                                                      
 .112ص. مرجع سابق،خلٌفً،  -1



االستراتيجية الجزائرية للتنمية وتطبيق اإلصالحات قطاع الخاص المنتج وتطور مكانتو في ظل لنشأة االثاني:الفصل 
 (1666-1692الهيكلية في الجزائر )

130 
 

 خالطت اىفظو اىثاًّ

 منا الييا مف خبلؿ دراستنا ليذا الفصؿ ما يمي: مف أبرز النتائج التي توصّ 
منا إلى نتيجة مفادىا توصّ  ،الماؿ الخاص الجزائري مف خبلؿ الدراسات المتعمقة ب صوؿ رأس -

 .الخاص الوطني الصناعي األصؿ التجاري والحضري لرأس الماؿ
اعترافا مصحوبا بالك ير  أّنو كاف المشّرع الجزائري بالقطاع الخاص منذ االستقبلؿ،غير اعترؼ -

مف  ؼتخوّ ال ة إلىإضاف ،بفعؿ الصراعات السياسية عمى السمطة آنذاؾمف التنا ض والتحّفظ، 
أو يتحّوؿ إلى  اعدة لبلستيبلء عمى السمطة  يمّكنو مف أفالقطاع الخاص المنتج بشكؿ  رتطوّ 

وزيادة الضيوط عمى ه العمؿ عمى تقييد ليذا تـّ  ،أداة سيطرة تؤّ ر عمى اّتخاذ القرارات السياسية
ر ، مما وفّ 0222 عقب ارتفاع اسعار البتروؿ في األسواؽ الدولية منذ سنة نشاطو، خاصة

المجيود التنموي شراؾ القطاع الخاص في إعية ضخمة أغنتو عف يلمنظاـ الحاكـ مداخيؿ ر 
جيوا فاتّ   ،مف الميامرة الصناعية ما جعؿ المست مريف الخواص يتخوفوف أك ر ف ك ر الوطني،

 .لبلست مار في ورشات صييرة في  طاع النسيج والجمود والمواد اليذائية
خبلؿ عقدي الستينات  مساىمة القطاع الخاص في التشييؿ والقيمة المضافة عموما، تعدّ  -

معتبرة، بالنظر إلى األولوية الممنوحة لمقطاع العاـ مف جية واليموض والتنا ض  والسبعينات
 الذي مّيز الخطاب الرسمي إزاء القطاع الخاص مف جية أخرى. 

التنموية خبلؿ السبعينات، أ ّر القادة  تراتيجيةاالسبعد أف كاف القطاع الخاص مقصا مف المساىمة في  -
ىذه الديناميكية اإلنفتاحية جّسدتيا  السياسيوف مطما ال مانينات بضرورة إشراكو في المسار التنموي؛

 ياخصوصا أنّ  ،والتي تضّمنت انفتاحا أكبر عمى القطاع الخاص المرحمة تمؾالقوانيف الصادرة خبلؿ 
الناجمة عف تراجا أسعار البتروؿ في  ،لمنتصؼ ال مانينات اديةاال تصجاءت في سياؽ األزمة 

لياء مختمؼ العرا يؿ التي كانت الدولية، وبالتالي كاف البد مف فس األسواؽ م المجاؿ لمقطاع الخاص وا 
 ستمرار في التمويؿ العمومي لبلست مارات.في ظؿ استحالة اإل ،تعترضو

 را بالضيط الداخمي الناجـ عف مت  ،ا ال مانينات تصاد الوطني تحوالت عميقة منذ مطمإلشيد ا -
وكذا الزامية  1988وأحداث اكتوبر  لمنتصؼ ال مانينات  تصاديةاإلزمة فات األمّ مخ
ا تصاد السوؽ وتوسيا نشاطات أساسا باالنخراط في التي تتعمؽ  اال تصاديةصبلحات اإل

لممؤسسات المالية الدولية بفعؿ الضيط الخارجي  ،القطاع الخاص واحتراـ الممكية الخاصة
نفتاح دت اإلكشرط لكؿ مساعدة تقدميا لمجزائر؛ نتيجة لذلؾ تـ وضا آلية تشريعية جديدة جسّ 

والتي اصدمت  عمى القطاع الخاص وتحفيزه مف خبلؿ تقديـ العديد مف الضمانات واالمتيازات
 بدورىا بعرا يؿ بيرو راطية ميدانية أعا ت تنفيذىا.
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غير المسبوؽ ألسعار المحرو ات في األسواؽ الدولية منذ مطما األلفية ال ال ة  نتعاشاإلسمم 
مجاؿ لصياغة سياسة تنموية ترتكز عمى التوسا في بتحّسف كبير في الوضعية المالية لمجزائر، مما فتم ال

اإلنفاؽ العاـ و د ترجمت ىذه السياسة مف خبلؿ إنجاز است مارات عمومية رصدت ليا اعتمادات مالية 
ـّ تنفيذىا في إطار  بل  والتي تيّطي الفترة مابيف  اال تصاديبرامج سّميت ببرامج اإلنعاش  ةضخمة، ت

 .2014و 2001سنتي 

لدراسة برامج االنعاش اال تصادي وحصيمة  أّولياىذا الفصؿ  بل ة مباحث، خصصنا عف  تتفرع
، في حيف درسنا الوا ا 18-01والقانوف  03-01تطور مكانة القطاع الخاص المنتج في ظؿ االمر 

خذ مف الريا ونماذج وا عية مف خبلؿ المبحث ال اني، لنتّ  ب م مةالبيرو راطي لممنتجيف الخواص مدعما 
 دا لمكانة القطاع الخاص المنتج في الجزائر مف خبلؿ المبحث ال الث.فطي عامبل محدّ الن
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ّ٘  قتظادياإلاىَبحث األٗه: براٍح اإلّؼاش  ّت اىقطاع اىخاص ر ٍناٗحظٍيت تط

 29-12ٗاىقاُّ٘  14-12ٍر اىَْتح فً ظو األ

انطبل ا مف مفيوميا  ،ديسنتطرؽ مف خبلؿ ىذا المبحث الى ماىية سياسة االنعاش اال تصا 
ىذا مف خبلؿ المطمب االوؿ،  ـ التحفيزات الممنوحة لممنتجيف الخواص  ،أىدافيا ومف  مة برامجيا

المطمب ال الث  مف خبلؿ مطمب ال اني، في حيف سنخصص 02-00والقانوف  02-00مر األبموجب 
كحصيمة  ،خاـ والقيمة المضافةلدراسة مساىمة القطاع الخاص المنتج في التشييؿ، الناتج الداخمي ال

 .02-00والقانوف  02-00تقييمية لتطبيؽ األمر 

 : م يوميا، أىدافيا وبرامجيا.االقتصاديالمطمب األوؿ: سياسة اإلنعاش 

وأبرز األىداؼ التي تصبو  اال تصادينسعى مف خبلؿ ىذا المطمب إلى التعريؼ بسياسة اإلنعاش 
ات االست مار ؿ ىذه السياسة، كما سندرس التوزيا القطاعي لبرامج السمطات العمومية إلى تحقيقيا مف خبل

 .9002العمومية منذ مطما األلفية ال ال ة إلى غاية سنة 

 االقتصاديم يـو سياسة اإلنعاش -1
ىذه السياسة إحدى أىـّ أدوات السياسة المالية، تستخدميا الدولة لتدعيـ حركية النشاط  تعدّ 
 أبرزكينز يعتبر و معدالت نمو ا تصادي مرتفعة وتزايد في حجـ العمالة  ، مف خبلؿ تحقيؽاال تصادي

ور مف خبلؿ النفقات العامة، نظرا لمدّ  اال تصاديمف أشار إلى فعالية السياسة المالية في دعـ اإلنعاش 
باعتبارىا عونا ا تصاديا رئيسيا خاصة في  ،اال تصاديبو في النشاط  االضطبلعالياـ الذي عمى الدولة 

التي مف ش نيا أف  الزيادة في الطمب الكمي ، فالفكر الكينزي يؤكد أفّ والمالية اال تصاديةظؿ األزمات 
عمى تنشيط الجياز  -جياز إنتاجي مرف وجودفي ظؿ  -، تعمؿتتوّفر في ظؿ التوسا في النفقات العامة

ى معدالت النمو وحجـ اإلنتاجي الذي يستجيب لتمؾ الزيادة في الطمب الكمي، مّما ينعكس إيجابا عم
 .1العمالة 
ات التي  امت بيا الدولة في مجاؿ البنى التحتية  الطريؽ ست مار اإلعمى سبيؿ الم اؿ، ساىمت  

ية في  طاع البناء االست مار   في زيادة عدد المشاريا وغيرىاالسيار، إنجاز مميوف وحدة سكنية...
ست زيادة الطمب عمى مادة اإلسمنت حيث ت سّ  إلى مف جية  انية وأّدت ،واألشياؿ العمومية مف جية

                                                      
ورقة مقدمة فً إطار أبحاث االقتصادي فً الجزائر"،  آثار االستثمارات العمومٌة على اآلداءعمار عماري، ولٌد محامدي، " -1

النمو االقتصادي خالل الفترة المإتمر الدولً حول تقٌٌم آثار برامج اإلستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغٌل، االستثمار و
 .   09، ص. 9002مارس  00/09: كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر،0، جامعة سطٌف9002–9000
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العديد مف مشاريا الشراكة ما مؤسسات أجنبية في ىذا المجاؿ، منيا مجما أوراسكوـ لمبناء الصناعي 
 .    1المصري  سابقا  ومجّما فرعوف السعودي

 االقتصاديأىداؼ سياسة اإلنعاش  -2
رئاسة  الصادرة عفو يقة الرسمية لم وفقااال تصادي ة لسياسة اإلنعاش األىداؼ العمميّ  تتمّ ؿ

دعـ النشاطات  ،تنشيط الطمب الكمي في ،اال تصاديالحكومة والمتعمقة بمضموف برنامج دعـ اإلنعاش 
في القطاع الفبلحي  االستيبلؿعف طريؽ رفا مستوى  المنتجة لمقيمة المضافة ومناصب الشيؿ

نجاز وتييئة ىياكؿ  اعدية تسمم بإعادة بعث إ ،والمؤسسات المحمية المنتجة الصييرة والمتوسطة
 .2الضرورية لمسكاف فيما يخص تنمية الموارد البشرية اإلحتياجات تصادية وتيطية النشاطات اإل

بالقطاعات التي مف ش نيا خمؽ  االىتماـعمى  -عمى األ ؿ نظريا –عموما، عممت ىذه السياسة 
 است ماريوخمؽ مناخ  نويا الصادرات خارج المحرو اتوت االستيرادخفض فاتورة و  المزيد مف فرص العمؿ

، عقب ما عاشتو الببلد مف ظروؼ أمنية صعبة -بالدرجة األولى –ات األجنبية االست مار مشّجا لدخوؿ 
 خبلؿ التسعينات .

 االقتصاديبرامج سياسة اإلنعاش -3
 تالية:الوطني، سّطرت السمطات العمومية لمببلد البرامج ال اال تصادبيدؼ إنعاش 

 ( 2004 –2001)  االقتصاديبرنامج دعـ اإلنعاش -أ
 شيدىاالتي  اال تصاديةسنة جّراء األزمة  15جاء ىذا البرنامج عقب ركود ا تصادي داـ أك ر مف 

ىذه - الوطني منتصؼ ال مانينات، وما انجّر عنيا مف اختبلالت ا تصادية، مالية واجتماعية اال تصاد
إضافة إلى ما عاشتو الببلد مف ظروؼ أمنية  -تطبيؽ برنامج التعديؿ الييكمي األخيرة ازدادت حّدة عقب

المستوى تحسيف في التي رصدت ليذا البرنامج  الرئيسية األىداؼ تتمّ ؿصعبة خبلؿ التسعينات. 
إصبلح وتوسيا شبكة التزويد بالمياه  ،المعيشي لممواطنيف مف خبلؿ فؾ العزلة عف المناطؽ النائية

وفير مناصب ت ،مدرس لمتبلميذظروؼ التّ تحسيف  ،تطوير المنشآت الصحية ،مشرب وتطويرىاالصالحة ل
وتر ية  تحسيف تنافسية المؤسساتوكذا  ...وغيرىاتخفيض أزمة السكف ،العمؿ والتقميؿ مف البطالة المرتفعة

عادة ت ىيؿ المرافؽ و  األنشطة الخالقة لمقيمة المضافة ومناصب الشيؿ يا المنشآت توسو  االجتماعيةا 

                                                      
ورقة مقدمة فً إطار أبحاث المإتمر ثر برامج سٌاسة اإلنعاش االقتصادي على تدفق االستثمار األجنبً"، أ"روضة جدٌدي،  -1

–9000ثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغٌل، االستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة الدولً حول تقٌٌم آ

 .2، ص.9002مارس  00/09: كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر،0، جامعة سطٌف9002
2-Service du chef de gouvernement algérien, Le programme de soutien de la relance économique 2001/2004, les 
composants du programme, sur le site électronique : www.cg.gov.dz/dossier/planrelance.htm, consulté le: 
21/06/2007, 17h : 45mn. 

http://www.cg.gov.dz/dossier/planrelance.htm
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وتنمية تطوير عمى ما العمؿ  سمكية والخدمات البريديةالسمكية والبّل  تصاؿاإلشبكات و  والمرافؽ الجوارية
المبلحظ مف  ة اليذائية، اعتمادا عمى استصبلح أراضي الجنوب.بعيّ القطاع الزراعي مف أجؿ تخفيض التّ 

تستيدؼ عموما تحسيف المستوى المعيشي  خبلؿ ىذه األىداؼ أّف أغمبيا اجتماعي بالدرجة األولى، فيي
 لمسكاف. 

مميار دوالر وىو يعّد برنامجا ضخما  ياسا باحتياطي  7.5 رصد ليذا البرنامج اعتماد مالي  دره
و د جاء توزيا المخصصات  ،1ر دوالرمميا 11.9ػػػػػوالمقدر ب 2000 الصرؼ الذي سّجؿ  بؿ إ راره سنة

 التالي: المالية ليذا البرنامج عمى النحو

 (.2004 –2001) االقتصاديالتخصيص القطاعي العتمادات برنامج دعـ اإلنعاش  :23 رقـ جدوؿ
 مميار دج

 السنوات
 2004 2003 2002 2001 القطاعات

 المجموع
 ) المبالغ(

 المجموع
 )النسب(

 % 40.1 210.5 2.0 37.6 70.2 100.7 أشغال كبرى وهٌاكل قاعدٌة

 % 38.8 204.2 6.5 53.1 72.8 71.8 تنمٌة محلٌة وبشرٌة

 % 12.4 65.4 12,0 22.5 20.3 10.6 دعم قطاع الفالحة والصٌد البحري

 % 8.6 45.0 - - 15.0 30.0 دعم اإلصالحات

 % 100 525.0 20.5 113.9 185.9 205.4 المجموع

Source :Service du chef de gouvernement algérien, le programme de soutien de la relance économique 

2001/2004, les composants du programme, sur le site électronique : www.cg.gov.dz/dossier/plan-

relance.htm,  consulté le : 21/06/2007,17h:45mn. 

 عتماداتاإلؿ التحميؿ الزمني لممعطيات المدرجة في الجدوؿ، نبلحظ أّف وتيرة استيبلؾ مف خبل
ـّ استيبلؾ أزيد مف 2002و 2001كانت سريعة، ففي ظرؼ سنتيف   المالية  االعتماداتمف  %81  ت

مية بالنسبة العتمادات التنمية المح %70و قاعديةاليياكؿ الكبرى و الشياؿ المالية المخصصة لقطاع األ
غير المسبوؽ ألسعار  االرتفاعوالبشرية وىو ما يمكف تفسيره أساسا بسعي السمطات العمومية الستيبلؿ 

 .اال تصاديؿ النمو النفط في األسواؽ العالمية في رفا معدّ 
وبتحميؿ معطيات الجدوؿ أعبله  طاعيا، نجد أّف أىـ  طاع ُخّص باعتمادات معتبرة ضمف ىذا  

لتدارؾ العجز والت ّخر الحاصؿ في ، %40.1بنسبة  قاعديةاليياكؿ الكبرى و الشياؿ البرنامج ىو  طاع األ
نظرا لموضعية األمنية الصعبة التي مرت بيا الببلد خبلؿ التسعينات والتي نتج عنيا دمار  ،ىذا القطاع

ذي أجبر العجز المالي الفي ظؿ العديد مف ىياكؿ الدولة القاعدية وتمؼ العديد مف المنشآت وتضّررىا 

                                                      
ورقة مقدمة فً إطار أبحاث "،  3112غٌل وفعالٌة برامج اإلصالحات االقتصادٌة منذ  سنة سٌاسة التشزكرٌاء مسعودي، " -1

 9000المإتمر الدولً حول تقٌٌم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغٌل، االستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 

 .02، ص.9002مارس  00/09ٌة وعلوم التسٌٌر،: كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجار0، جامعة سطٌف9002 –

http://www.cg.gov.dz/dossier/plan-relance.htm
http://www.cg.gov.dz/dossier/plan-relance.htm
http://www.cg.gov.dz/dossier/plan-relance.htm
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لمبنى التحتية  االعتباراألمر الذي تطّمب ضرورة إعادة  الدولة عمى الحد مف إنفا يا العاـ بشكؿ كبير،
، كما أّنو يعمؿ عمى (*)ناىيؾ عف كونو  طاعا  ادرا عمى استيعاب نسبة معتبرة مف البطاليف ،لمدولة

 والنمو مف جديد. االست مارة ة بعث حركيّ ية وبالتالي فيو يمّ ؿ حافزا  ويا إلعاداالست مار تحسيف البيئة 
مميار دج لتمويؿ مشاريا  204ػػػػي  طاع التنمية المحمية والبشرية ب ىمية بالية، حيث ظفر بظح

، كما خّصص اال تصاديةالجماعات المحمية وتنمية الموارد البشرية لما ليا مف دور في تحقيؽ التنمية 
 (**)فبلحة والصيد البحري لدعـ المخطط الوطني لمتنمية الفبلحيةمميار دج لقطاع ال 65مالي فاؽ اعتماد 

توفير الظروؼ التي تسمم لممؤسسات  بيدؼ ،مميار دج لدعـ اإلصبلحات 4في حيف تـ تخصيص 
اإلنتاجية الوطنية بالعمؿ وفقا لمعايير الفعالية، عف طريؽ تحديث اإلدارة الجبائية، تييئة المناطؽ 

 اإلصبلحات اليادفة لتوفير الظروؼ المناسبة لتحقيؽ أىداؼ ىذا البرنامج. الصناعية ... وغيرىا مف

تحديد اإلصبلحات  و د تـّ  2001جانفي  04بتاريخ  () انعقد المجمس الوطني لمساىمات الدولة
 المرافقة لمبرنامج فيما يمي:

 .خوصصة القطاع العاـ 
  راكة.الخاص المحمي واألجنبي وزيادة فرص الش االست مارتدعيـ 

د حػدّ ؛ األّوؿ 042 – 01و 031-01األمػريف الرئاسػييف  2001أوت  20صػدر فػي  اليرض، ليذا
 اال تصاديةات الوطنية واألجنبية المنجزة ضمف النشاطات االست مار ؽ عمى النظاـ الجديد الذي أصبم يطبّ 

تقػػّرر إنشػػاء وكالػػة وال ػػاني فػػتم المجػػاؿ واسػػعا لعمميػػات الخوصصػػة، حيػػث  (****)المنتجػػة لمسػػما والخػػدمات
ـّ إنشػػاء ىيئػػة ر ابّيػػ ة تسػػير عمػػى لمخوصصػػة لمتقمػػيص مػػف عػػدد المتػػدخميف فػػي مسػػار الخوصصػػة، كمػػا تػػ

 12 بتػػػػػػاريخ 183-01 القػػػػػػانوف ر ػػػػػػـكمػػػػػػا صػػػػػػدر  ،تنفيػػػػػػذىا تتم ّػػػػػػؿ فػػػػػػي المجمػػػػػػس الػػػػػػوطني لمخوصصػػػػػػة
 المؤسسات الصييرة والمتوّسطة.الذي حّدد تدابير دعـ وتر ية و  2001ديسمبر

                                                      
 منص  عمل دابم. 9200منص  عمل مإقت و 022000منص  عمل منها  022200كان ٌتوقع أن ٌخلق  -*

**
، ٌهدف إلى رفع مساهمة اإلنتاج الفالحً الوطنً فً تحسٌن مستوى األمن الغذابً 9000شرع فً تنفٌذه فً سبتمبر سنة  - 

لٌشمل التنمٌة الرٌفٌة  وأصبح ٌسّمى المخطط الوطنً للتنمٌة الفالحٌة  9009منتجات الفالحٌة. توّسع سنة وترقٌة الصادرات من ال

 والرٌفٌة، بهدف تحقٌق االستقرار لسكان األرٌاف والمساهمة فً محاربة الفقر والتهمٌش الذي ٌعرفه الوسط الرٌفً.
 -  المتعلّق بتنظٌم المإسسات العمومٌة االقتصادٌة ، 9000غشت  90مإرخ ال 15-12هٌبة حكومٌة تم تؤسٌسها بموج  األمر رقم

 ـ: ـهً مكلفة بـ، و9000غشت  99صادر بتارٌخ ، 22وتسٌٌرها. جرٌدة رسمٌة، عدد 

  تحدٌد االستراتٌجٌة العامة لمساهمات الدولة والخوصصة؛ 
  تحدٌد وتنفٌذ السٌاسات والبرامج المتعلقة بمساهمات الدولة؛ 
  قرار سٌاسات وبرامج خوصصة المإسسات االقتصادٌة العمومٌة؛تحدٌد وإ 
 دراسة وإقرار ملفات الخوصصة. 

 .، مرجع سابق14-12أمر رقم  -1
 مرجع سابق.، 15-12أمر رقم  -2

****
 سندرس مضمونه من خالل المطل  الموالً. - 

 ، مرجع سابق.29 -12قانون رقم  -3
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 (1553–1550) االقتظاديرّاٍح اىتنٍَيً ىذػٌ اىَْ٘ اىب-ب

 ،يعّد البرنامج ال اني ضمف السياسة التنموية الجديدة لمببلد والقائمة عمى التوّسا في اإلنفاؽ العاـ
ارتفاع  تواصؿما استمرار تحّسف الوضعية المالية لمدولة الناتجة عف تراكـ احتياطي الصرؼ بفعؿ ف

 (*)مميار دج  4202.7  دوالرمميار  114لة ليذا البرنامج مبميا ضخما  دره أسعار النفط، خصصت الدو 

تحسيف المستوى المعيشي لؤلفراد مف خبلؿ تحسيف الجانب الصحي، التعميمي والذي ييدؼ أساسا إلى 
 ،واالجتماعي اال تصاديتحديث وتوسيا الخدمات العامة نظرا ألىمّيتيا في تطوير كبل الجانبيف ، واألمني

رفا و  مووير الموارد البشرية والبنى التحتية باعتبارىما مف أىـ العوامؿ المساىمة في دعـ عممية النّ تط
عموما، لـ يختمؼ ىذا  .الرئيسي ليذا البرنامجيعتبر اليدؼ  ، ىذا األخيراال تصاديمو معّدالت النّ 

تحسيف اإلطار المعيشي  والتوّجيات، حيث رّكز ىو ا خر عمى االىتماماتالبرنامج عف سابقو مف حيث 
 المالية ليذا البرنامج عمى النحو التالي: االعتماداتو د جاء توزيا  فلمسكان

                االقتصاديالتخصيص القطاعي العتمادات البرنامج التكميمي لدعـ النمو  :24 رقـ جدوؿ
(2005 – 2009.)  

 الوحدة : ملٌار دج                                                                                   
 النسب المبالغ القطاعات

 %45.5 1908.5 تحسٌن ظروف معٌشة السكان

 % 40.5 1703.1 تطوٌر المنشآت األساسٌة 

 %8 337.2 االقتصادٌةدعم التنمٌة 

 % 4.8 203.9 تطوٌر الخدمة العمومٌة وتحدٌثها

 % 1.1 50.0 وٌر التكنولوجٌات الجدٌدة لإلّتصالتط

 100% 44202.7 تالمجموع 

: لموزارة األولى االلكتروني المو ا نقبل عف، االقتصاديالبرنامج التكميمي لدعـ النمو ، الجزائرية الوزارة األولى مصالم :المصدر
 www.premierministre.gov.dz/arabe/media/pdf/lareference/texteEssentiels/progBilanLprogcroissance.pdf 

 .د15:سا 22، 30/05/2014تـ االطبلع عميو بتاريخ: 

ّف برنػػػامجي تحسػػػيف ظػػػروؼ معيشػػػػة مػػػف خػػػبلؿ تحميػػػؿ معطيػػػات الجػػػدوؿ  طاعيػػػػا، نبلحػػػظ أ
مػػػف مجمػػػوع اعتمػػػادات  %40اسػػػتحوذا عمػػػى أزيػػػد مػػػف  (***)وتطػػػوير المنشػػػآت األساسػػػية (**)السػػػكاف
استكماال لمسار البرنامج األّوؿ، في حيف لـ يتـ تخصيص  اال تصاديالتكميمي لدعـ النمو  البرنامج

 اال تصػاديةلػدعـ التنميػة ال تصػادي، التكميمي لػدعـ النمػو ا مف مجموع اعتمادات البرنامج %8 سوى
 الػذي برنػامجليػذا ال االجتماعي تر ية المؤسسات المتوسطة ودعـ  طاع الفبلحة  مّما يؤّكد التوّجو 

                                                      
 مرات. 2ٌفوق قٌمة البرنامج السابق بـ  -*

**
ملٌار دج  200ملٌار دج إلتمام برامج الملٌون سكن واستفاد قطاع النقل من  222على سبٌل المثال استفاد قطاع السكن من  - 

 لعصرنة القطاع .   
***

 00سدود و 2غر ، تعزٌز المنشآت الخاصة بالموانا، تحدٌث المطارات، تجهٌز مٌترو العاصمة، بناء  –الطرٌق السٌار شرق  - 
 تصفٌة مٌاه البحر .محطة ل

http://www.premierministre.gov.dz/arabe/media/pdf/la%20reference/texte%20Essentiels/progBilanLprogcroissance.pdf
http://www.premierministre.gov.dz/arabe/media/pdf/la%20reference/texte%20Essentiels/progBilanLprogcroissance.pdf
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بالدرجػػة األولػػى لتييئػػة منػػاطؽ الجنػػوب واليضػػاب العميػػا، مػػف أجػػؿ فػػّؾ العزلػػة عنيػػا وفػػّؾ  ُخّصػػص
يف وجعميا أك ر استقطابا لمتن (*)الّضيط عف الشماؿ مية، حيث أضيؼ لو بعد إ راره برنػامجيف خاّصػ

 المناطؽ. تمؾسكاف رّكزا عمى تحسيف مستوى معيشة مميار دج  1100بقيمة  (**)بيذه المناطؽ

 (1522-1525) االقتظاديبرّاٍح ت٘طٍذ اىَْ٘ -ج

اسي دخؿ البرنامج ال الث حّيز التنفيذ وىو برنامج خم ،20111ى  انوف المالية لسنة بالمصاد ة عم
غبلؼ مالي لـ يسبؽ لبمد سائر في طريؽ الّنمو  ، خّصص لوفي الموارد البشرية االست مارُيعنى أساسا ب

مميار دج ، كما اعتبر خطوة غير مسبو ة  21214مميار دوالر   286 ػػػ ّدر ب ،أف خّصصو حتى ا ف
 في المسار التنموي لمببلد.  

ماؿ المشاريا الكبرى الجاري إنجازىا عمى استك لبرنامجمف خبلؿ ىذا ا حكومةاستيدفت ال
مميار  130أي ما يعادؿ  ،مميار دج 9700الخصوص في  طاعات السكة الحديدية والطرؽ والمياه بمبمغ 

طبلؽ مشاريا جديدة و دوالر  تصبو  -مميار دوالر 156مميار دج أي ما يعادؿ  11534بمبمغ  دره  -ا 
منم تحفيزات  السياؽ ىذا في تـّ  و د (***)البطالة مف ؼوالتخفي لمسكاف المعيشي اإلطار تحسيف إلى

التي توّظؼ الشباب الذي لـ يسبؽ لو العمؿ، مف خبلؿ التخفيؼ مف الضرائب  اال تصاديةلممؤسسات 
، األساسية توركيز دعـ التنمية البشرية التي تعّد  كما استيدؼ البرنامج ،االجتماعيواشتراكات الضماف 

 .االجتماعيةو  اال تصاديةات العمومية المحركة لمفعاليات تحسيف الخدم إضافة إلى
، دفا  طاع األشياؿ العمومية لفّؾ العزلة عف كؿ المناطؽ كما جاء مف بيف أىداؼ البرنامج،

دعـ الجماعات المحمية واألمف  ،مواصمة الجيود الرامية إلى تحسيف التزّود بالمياه الصالحة لمشرب
عادة  ستمراراإل ،والحماية المدنية تحسيف المستوى ، لمنسيج العمراني عتباراإلفي توسيا  اعدة السكف وا 

عطاء دفعة  وية لمقطاع الصحي النيوض بالبحث العممي والتكنولوجيات الجديدة و  الصحي لمسكاف وا 
 ، والت كيد عمى أىمية التعميـ والتكويف العالييف وتوسيا  اعدتييما.واالتصاؿلئلعبلـ 

 

 صة ليذا البرنامج :المالية المخصّ  عتماداتاالوفيما يمي توزيا 

 

                                                      
*
      ملٌون نسمة، 22.2إلى تحدٌد عدد الجزابرٌٌن بـ 9002أفضى اإلحصاء الوطنً الخامس للسكان والسكن فً الجزابر لسنة  - 

 منهم ٌتركزون فً المدن الساحلٌة. 20%
**

ة: أدرار، األغواط، بسكرة، بشار، تم إعداد البرنامج الخاص بالجنو  وفقا لتعلٌمات ربٌس الجمهورٌة، شمل الوالٌات التالٌ - 
 تمنراست، ورقلة، إلٌزي، الوادي وغرداٌة .

1
 .مرجع سابق. 2011، ٌتضمن قانون المالٌة لسنة 2011ٌولٌو  18مإرخ فً  11-11قانون رقم  - 

***
إطار  ألف منص  فً 200ألف منص  دابم وملٌون و 200مالٌٌن منص  شغل منها ملٌون و 2سّطر البرنامج هدف خلق  - 

 مختلف آلٌات التشغٌل.
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 (.2014-2010) االقتصادييد النمو طالتخصيص القطاعي العتمادات برنامج تو  :25رقـ جدوؿ
 النسب ) ملٌار دج( المبالغ القطاعات

 %49.5 10122 التنمٌة البشرٌة

 %31.5 6448 مواصلة تطوٌر المنشآت القاعدٌة 

 %8.16 1666 تحسٌن الخدمة العمومٌة

 %7.7 1566 االقتصادٌةالتنمٌة

 %1.8 360 مكافحة البطالة

 % 1.2 250 البحث العلمً و التكنولوجٌات الجدٌدة لإلّتصال

 100% 20412 المجموع 

: لموزارة األولى رونينقبل عف المو ا االلكت، ، ممحؽ بيانات السياسة العامةمصالم الوزارة األولى الجزائريةالمصدر: 
www.premierministre.gov.dz/arabe/media/pdf/declaration pg 2010 ar.pdf ،  تـ االطبلع عميو

 د.45سا:99، 20/02/9002بتاريخ: 

صة لمتنمية النسبة المعتبرة المخصّ  عمى بيانات الجدوؿ، االطبلعا مف خبلؿ ما يمفت انتباىن
لمواصمة تطوير المنشآت  %31.5المالي لمبرنامج و عتماداإلمف مجموع  %49ب زيد مف (*)البشرية

 %7.7و %8.16 يتعدّ  ص لتحسيف الخدمة العمومية لـالمالي المخصّ  االعتمادالقاعدية، في حيف أّف 
مكافحة و  لبلتصاؿالبحث العممي والتكنولوجيات الجديدة  بالنسبة لكّؿ مف %2 مف وأ ؿ  تصاديةااللمتنمية 
 .البطالة

ية السابقة الذكر ىو تحقيؽ تنمية االست مار عموما، إّف اليدؼ الرئيسي مف كؿ ىذه البرامج 
ا المتمّ ؿ في غير أّف المشكؿ يكمف في عدـ ضماف استمرار مصدر تمويمي ،ا تصادية واجتماعية شاممة

 الريا البترولي الخاضا لتقمبات األسعار في األسواؽ الدولية.

 .18-01والقانوف  03-01المطمب الثاني: التح يزات الممنوحة لممنتجيف الخواص بموجب األمر 

 03-01الخاص في الجزائر بصدور األمر الرئاسي ر ـ  االست مارتدّعـ اإلطار القانوني لتر ية 
المتضمف القانوف التوجييي لتر ية المؤسسات  18-01وكذا القانوف ر ـ  االست ماروتطوير  المتعمؽ بتر ية

نشاء مؤسسات منتجة لمسما إتحفيزات ىامة لممست مريف الخواص بيرض  اذيف  ّدمالصييرة والمتوسطة، المّ 
 والخدمات.

                                                      
تشمل أساسا: تحسٌن التعلٌم فً مختلف أطواره، التكفّل الطبً النوعً، تحسٌن ظروف السكن والتزوٌد بالمٌاه والموارد الطاقوٌة،  -*

 كما تّم االهتمام أٌضا بقطاع الشبٌبة والرٌاضة، الثقافة واالتصال، الشإون الدٌنٌة، التضامن الوطنً والمجاهدٌن.

http://www.premierministre.gov.dz/arabe/media/pdf/declaration%20pg%202010%20ar.pdf
http://www.premierministre.gov.dz/arabe/media/pdf/declaration%20pg%202010%20ar.pdf
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ـ بموجب ؿ والمتمّ المعدّ  03-01مر ممنوحة لممنتجيف الخواص بموجب األالتح يزات ال-1
 .08-06األمر 

ات الوطنية واألجنبية المنجزة االست مار ؽ عمى النظاـ الذي أصبم يطبّ  03-01ر ـ  مراأل دحدّ 
 ات التي تنجز في إطار منم االمتيازاالست مار المنتجة لمسما والخدمات وكذا  اال تصاديةضمف النشاطات 
أصوؿ تندرج في إطار استحداث  ا تناءحّدد بػوفؽ القانوف الجديد يت االست مارإف مفيوـ  .و/ أو الرخصة

المساىمة في رأسماؿ مؤسسة  ،أو إعادة الييكمة نشاطات جديدة أو توسيا  درات اإلنتاج أو إعادة الت ىيؿ
النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كمية  ىذا النوع  استعادة، و في شكؿ مساىمة نقدية أو عينية

  .1 القانوف السابؽ  في ات لـ يذكراالست مار األخير مف 

ىو و الممنوحة  لبلمتيازاتباإلضافة إلى المعيار الجيرافي، اعتمد ىذا القانوف معيارا جديدا بالنسبة 
     عمى ىذا األساس يوجد نظاميف بمفيوـ األمر؛ ي لبل تصاد الوطنياالست مار مدى خدمة المشروع 

ب تنميتيا مساىمة تنجز في مناطؽ ال تتطمّ  لبلست مارات التي بالنسبة النظاـ العاـ أّوليما، 01-03
      خبلؿ مدة إنجازىا في ا جاؿ المتّفؽ عمييا  واأف يستفيدف يمست مر لميمكف و  خاصة مف طرؼ الدولة

تطبيؽ  مف -زيادة عمى الحوافز الضريبية وشبو الضريبية والجمركية المنصوص عمييا في القانوف العاـ -
فيما يخص التجييزات المستوردة التي تدخؿ مباشرة في إنجاز  ،الجمركيةنسبة مخّفضة في مجاؿ الحقوؽ 

عمى القيمة المضافة فيما يخص السما والخدمات التي تدخؿ رسـ اإلعفاء مف الإضافة إلى  ،االست مار
في  ـّ فيما يخص كؿ المقتنيات العقارية التي تت ،مف دفا رسـ نقؿ الممكيةو  االست مارمباشرة في إنجاز 

 . 2المعني ست ماراإلإطار 
ب ست مارات التي تنجز في مناطؽ تتطمّ إلا ويخّص  النظاـ االستثنائي أّما النظاـ ال اني فيو    

 ،3ات ذات األىمية الخاصة بالنسبة لبل تصاد الوطنياالست مار تنميتيا مساىمة خاصة مف طرؼ الدولة و 
مى البيئة وحماية الموارد الطبيعية واّدخار السيما عندما تستعمؿ تكنولوجيات خاصة مف ش نيا المحافظة ع

بيف الوكالة  اتفا يةكونيا تقتضي إبراـ  تفا يةاإلالطا ة وتفضي إلى تنمية مستديمة، وىو ما يعرؼ بنظاـ 
 .لبلست ماروالمست مر بعد موافقة المجمس الوطني  -لحساب الدولة –

دفا حقوؽ نقؿ الممكية فيما يخص كؿ ف تعفى اإلست مارات المذكورة سابقا في مرحمة اإلنجاز م    
عمى القيمة المضافة فيما يخص السما  رسـمف ال ،االست مارالمقتنيات العقارية التي تتـ في إطار 

سواء كانت مستوردة أو مقتناة مف السوؽ المحمية وذلؾ  والخدمات التي تدخؿ مباشرة في إنجاز االست مار

                                                      
 .02ص.مرجع سابق، ، 14-12 من األمر رقم 09المادة  -1
 .2-2ص ص. ،نفسهمن األمر  02المادة  -2
 .2ص. نفسه، من األمر 00المادة  -3
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، كما يتـّ إلنجاز عمميات تخضا لمضريبة عمى القيمة المضافةالسما والخدمات موجية  تمؾعندما تكوف 
 دفيما يخص العقو  ‰ 2تطبيؽ حؽ  ابت في مجاؿ التسجيؿ بنسبة مخفضة  درىا ا ناف باأللؼ  

فيما يخص السما  ،تطبيؽ نسبة مخفضة في مجاؿ الحقوؽ الجمركيةو   سيسية والزيادات في رأس الماؿالتّ 
بعد تقييميا  -كّفؿ الدولة جزئيا أو كميا بالمصاريؼتتو  إنجاز االست مار ة فيالمستوردة والتي تدخؿ مباشر 

     ،االست مارفيما يخص األشياؿ المتعمقة بالمنشآت األساسية الضرورية إلنجاز  -الوكالة طرؼ مف
ـّ  ،وبعد معاينة انطبلؽ استيبلؿ المشروع مى سنوات مف النشاط الفعمي مف الضريبة ع 10اإلعفاء لمدة يت

أرباح الشركات، الضريبة عمى الدخؿ اإلجمالي عمى األرباح الموّزعة، الدفا الجزافي، الرسـ عمى النشاط 
سنوات ابتداء مف  10لمدة  ،االست مارالميني والرسـ العقاري عمى الممكيات العقارية التي تدخؿ في إطار 

، م ؿ ت جيؿ العجز االست مارتسّيؿ منم مزايا إضافية مف ش نيا أف تحّسف و/أو  ، ما تاريخ اال تناء
 .1وآجاؿ االستيبلؾ

 أفّ ، نستنتج 12-93عند مقارنة ىذه االمتيازات ما تمؾ الممنوحة في ظؿ المرسوـ التشريعي        
 ،سنوات 10مف مدة اإلعفاءات المقدمة لممست مر حيث حّددىا بػ  د زاد  2001لسنة  االست مار انوف 

بالمقابؿ، تـ إلياء امتيازات أخرى كانت  ؛سنوات 10إلى  5دة ما بيف لسابؽ محدّ بينما نجدىا في القانوف ا
ؿ الدولة جزئيا أو كميا بمساىمات أرباب العمؿ في ، م ؿ تكفّ 12-93 ر ـ مدرجة في المرسوـ التشريعي

البند لـ يذكر القانوف الجديد  ، وسنوات  ابمة لمتمديد 5اشتراكات صندوؽ الضماف االجتماعي طيمة فترة 
بشروط امتيازية  د تصؿ إلى  - الخاص بقياـ الدولة بمنم تنازالت عف أراضي تابعة لؤلمبلؾ الوطنية

ب ىذا البند في  ياـ تسبّ  حيث ،ات التي تنجز في المناطؽ الخاصةاالست مار لصالم  -الدينار الرمزي
بو عمى العقار  أغراض موا بموجبعض المست مريف بتحويؿ ىذه األراضي عف اليدؼ األساسي الذي تحصّ 

 . االست مارإنتاجية  و اموا ببيعيا ب سعار مضاعفة وىو ما زاد مف مشكؿ العقار المرتبط ب
ؿ الدولة لتمويؿ ما إمكانية تدخّ  ،في النظاـ العاـ تـ االكتفاء بالمزايا الجبائية فحسبْ فقد  ،وبالتالي      

     عمى خبلؼ المرسوـ التشريعيو  ،ب ذلؾي تتطمّ اليياكؿ المرافقة لبلست مارات في بعض المناطؽ الت
يشير في مادتو السابعة إلى إمكانية الطعف في  رار الوكالة أماـ  03-01ر ـ األمر ، فإفّ 93-12

باشتراط القياـ بإجراء إعبلمي اكتفى  د  12-93 ر ـ المرسوـ التشريعيكما نستنتج أيضا أّف  .2القضاء
 ؽ شرط التمويؿ الذاتييتحقما  االست ماركالة تر ية ودعـ ومتابعة و  لدى تصريمال بسيط، متمّ ؿ في

ر ـ  بموجب األمر لبلست مارفي حيف أّف المجمس الوطني  ،3بلستفادة مف المزايا في النظاـ العاـالجزئي ل

                                                      
 .02ص.مرجع سابق، ، 14-12من األمر رقم  00المادة  -1
 . 2ص. ،من األمر نفسه 02المادة  -2

3
 2تستفٌد االستثمارات المصرح بها طبقا للمادة»على ما ٌلً:  لف الذكر،السا 23-4: من المرسوم التشرٌعً رقم 2نّصت الماّدة  - 

 «.أعاله من الضمانات المنصوص علٌها فً الباب الخامس من هذا المرسوم التشرٌعً
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ىذه  ؛1لبلست ماراتىو الذي يممؾ سمطة اتخاذ القرار النيائي فيما يخص المزايا الممنوحة  01-03
السمبية، كعدـ احتراـ األجؿ القانوني المحدد  نعكاساتاإلفي اتخاذ القرار ستؤّدي إلى العديد مف  المركزية

 03-01ر ـ  حـر األمربالمقابؿ،  مّما ينجّر عنو زعزعة  قة المست مريف. ،إلصدار  رار منم المزايا
ية التي كانت تتواّلىا الوكالة ر االست مامف مباشرة ميّمة تقييـ المشاريا  االست مارالوكالة الوطنية لتطوير 

  .2وتّتخذىا أساسا لمنم المزايا  االست ماروكالة تر ية ودعـ ومتابعة السابقة  
المقصود بعممية التقييـ، أف تقـو المصمحة المختّصة بتقدير طبيعة وحجـ المزايا التي يستحّقيا كؿ مشروع        

، عدد مناصب الشيؿ المنش ة، حجـ االست مارالوطنية  كحجـ ية االست مار بناء عمى معايير تتناسب والسياسة 
؛ بالتالي فإّف منم المزايا دوف القياـ بعممية تقييـ تستند إلى أسس موضوعية واضحة، سيؤّدي  التمويؿ الذاتي... 

مشروع حتما إلى إضفاء اليموض عمى عممية منم المزايا ومنم اإلدارة سمطة تقديرية واسعة لتقدير مدى أحقّية ال
 واألساليب الممتوية. نحرافاتاإلي بالمزايا مف عدمو، مّما يفتم المجاؿ واسعا أماـ ست مار اإل

رغـ ما  12-93 ر ـ ضعؼ جاذبية المرسوـ التشريعيلونتيجة  -بالنسبة لبلست مار األجنبي
مة في ظؿ الظروؼ األمنية الصعبة التي عاشتيا الجزائر في مرح، نو مف امتيازات وضماناتتضمّ 

يا إلياء شرط الحد األدنى مف ضمانات أخرى لممست مر األجنبي أىمّ  03-01أضاؼ األمر، -التسعينات
مف ش نو السماح لممست مريف األجانب  وىو ما ،االست مارالتمويؿ الذاتي لمحصوؿ عمى مزايا وكالة دعـ 

بالرغـ مف ذلؾ مف إعفاءات  ستفادةبإ امة مشروع عمى األراضي الجزائرية برؤوس أمواؿ جزائرية بحتة واإل
بيا المشروع لمؤسسة أخرى وطنية أو دولية دوف  -بعد كؿ تمؾ المزايا الممنوحة -جبائية، كما يمكنيـ 

في ظؿ  ،ي لمببلدست مار اإلاسترجاع  قة المست مريف األجانب في المناخ ا يدؿ عمى أىمية ممّ ، عرا يؿ ةأي
 .الخزينة العمومية كانت شبو فارغة  ، خاصة أفّ ااألزمة األمنية التي كانت تشيدى

أنش  القانوف الجديد ىيئتيف  ،الخاص االست مارو نحو دعـ وتطوير مف أجؿ تجسيد عممية التوجّ 
وكالة  بدال مف االستثمار الوكالة الوطنية لتطويرو المجمس الوطني لالستثمارأساسيتيف لبلست مار: 
  .12-93 ر ـ المرسـو التشريعيجب المستحد ة بمو  االستثمارترقية ودعـ ومتابعة 

يعتبر ىذا المجمس بم ابة الييئة العميا المشرفة عمى وضا  :المجمس الوطني لالستثمار-
ا تراح و  االست مارضماف تطبيؽ التشريا الخاص ب كما يتوّلى ،(*)االست مارتطوير  استراتيجيةوتحديد 

                                                      
1
 .2.ص مرجع سابق،، 14-12من األمر رقم  02المادة  - 

2
، المتضمن صالحٌات وتنظٌم وسٌر وكالة 0222وبر أكت 02المإرخ فً  :42-5:من المرسوم التنفٌذي رقم  92نّصت المادة  - 

تمنح المزاٌا »، على ما ٌلً: 0222أكتوبر  02، صادر بتارٌخ 22عدد  ترقٌة االستثمارات ودعمها ومتابعتها. جرٌدة رسمٌة،
رار الوكالة بعد بناء على ق ،المتعّلق بترقٌة االستثمار 21-39المنصوص علٌها فً األنظمة التً أقّرها المرسوم التشرٌعً رقم 

 «.تقٌٌم قبلً تجرٌه مصالح الوكالة
من المهم اإلشارة إلى أن المجلس الوطنً لالستثمار ال ٌمّثل سلطة إدارٌة مستقلة، حٌث أن تعلٌماته ال توّجه مباشرة للمستثمر،  -*

 إّنما توّجه للوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار.
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عمى ضوء أىداؼ تييئة  -الفصؿ، ممحوظةمسايرة لمتطورات ال لممست مريف الخواص تدابير تحفيزية
ا عمى استحداث يشجالتو  ست نائياإل مف النظاـ المناطؽ التي يمكف أف تستفيد فيما يخّص  -اإل ميـ

 ات وتطويرىا. االست مار مؤسسات وأدوات مالية مبلئمة لتمويؿ 
م المزايا يرأسو رئيس الحكومة ولو صبلحيات كبيرة في من ،وزراء 8ؿ ىذا المجمس مف يتشكّ    

 .1دوره مف الناحية القانونية يقتصر عمى إبداء الرأي واال تراح رغـ أفّ  لممست مريف

ت محؿ وكالة تر ية ىي عبارة عف ىيئة عمومية حمّ :االستثمارالوكالة الوطنية لتطوير -
 تر ية في، 282-01 مف المرسوـ التنفيذي ر ـ 03د مياميا وفقا لممادة تتحدّ  ،االست مار ومتابعة ودعـ
عبلميـ و المقيميف واستقباؿ المست مريف المقيميف وغير  ات الوطنية واألجنبية وتطويرىا ومتابعتياست مار اإل ا 

تسييؿ استيفاء الشكميات الت سيسية عند إنشاء المؤسسات ، ست ماراإلومساعدتيـ في إطار تنفيذ مشاريا 
نجاز المشاريا مف خبلؿ الشباؾ الوحيد  في إطار الترتيب المعموؿ بو االست مارتبطة بمنم المزايا المر ، وا 

يوما مف  30في أجؿ أ صاه  ،ست ماراإل مشروع غ المست مر بقرار  بوؿ أو رفضتبمّ عمى الوكالة أف و 
التي  االلتزاماتت كد مف احتراـ المست مريف خبلؿ مرحمة اإلعفاء لكؿ الكما تتوّلى  ،تاريخ إيداع الطمب

اؾ الوحيد وتحديد فرص إ امة الشبّ ، ية لبلست مارالمنقولة الموجّ  العقارية وغير تسيير الحافظة، تعّيدوا بيا
، إضافة إلى ؼ أصحاب المشارياوضعو تحت تصرّ  ما ،وتكويف بنؾ معطيات ا تصادية ست ماراإل
ات وتقترح عمى السمطات المعنية التدابير ست مار اإلالتي تعيؽ إنجاز  اتد العرا يؿ والضيوطيتحد

 . 2والقانونية لعبلجيا التنظيمية
ي لممّ مي الدولة في مجمس إدارة الوكالة الوطنية عددالنبلحظ استمرار التفّوؽ  مف حيث التشكيمية،

  فقط عف 02ف  عضوا، مقابؿ مم ميْ  12مف مجموع  (*)أعضاء 10والبالغ عددىـ  االست مارلتطوير 
تعييف رئيس الحكومة ، كما أّف 2002ة ممّ ميف سن 3، ليتـّ رفا عددىـ إلى 3مات أرباب العمؿينظت

واعتماد أسموب أغمبية األصوات عند  سنوات  ابمة لمّتجديد لمدد أخرى غير معمومة 3لممّ مي الدولة لمّدة 
اّتخاذ القرارات، دليؿ عمى رغبة الدولة في فرض إرادتيا داخؿ المجمس، باعتبار أّف مم مي الدولة يمّ موف 

ـّ ترجيم صوت الرئيساألغمبية وفي حالة تعادؿ              - وىو بدوره ممّ ؿ لمسمطة الوصية -األصوات يت

                                                      
قسنطٌنة: كلٌة العلوم االقتصادٌة -، أطروحة دكتوراه )جامعة منتوريستثمار فً الجزائردراسة تحلٌلٌة لمناخ االناجً بن حسٌن،  -1

 .092(، ص.9002/9002وعلوم التسٌٌر،
، المتضّمن صالحٌات الوكالة الوطنٌة لتطوٌر 9000سبتمبر 92المإّرخ فً  393-12من المرسوم التنفٌذي رقم  02المادة  -2

 . 02، ص.9000سبتمبر 92، صادر بتارٌخ 22رسمٌة، عدد  االستثمار وتنظٌمها ودعمها. جرٌدة
هم: ممّثل ربٌس الحكومة ربٌسا للمجلس، ممّثل الوزٌر المكلّف بالمساهمة وتنسٌق اإلصالحات )سابقا(، ممّثل الوزٌر المكلّف  -*

بالمالٌة، ممّثل الوزٌر المكلّف  بالداخلٌة والجماعات المحلٌة، ممّثل الوزٌر المكلّف بالشإون الخارجٌة، ممّثل الوزٌر المكلّف
بالصناعة، ممّثل الوزٌر المكلّف بالمإسسات الصغٌرة والمتوسطة، ممّثل الوزٌر المكلّف بتهٌبة اإلقلٌم، ممّثل الغرفة الجزابرٌة 

 للصناعة والتجارة وممّثل بنك الجزابر.
 .02ص. مرجع سابق،، 393-12 من المرسوم التنفٌذي رقم 02المادة  -3
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المطمقة، كما أّف خضوع  األغمبية وبالتّالي فإّف الكّفة الراجحة تبقى دوما لصالم ممّ مي الدولة لتشكيميـ
ف  ـّ خضوع وم –المدير العاـ لموكالة لر ابة مشّددة مف طرؼ رئيس الحكومة سيؤّدي إلى خضوعو التاـ 

 لمسمطة الوصية. - رارات الوكالة
قصد تسييؿ إتماـ ف ؛03-01األمر أىـ ما جاء بو  الشباؾ الوحيد الالمركزياستحداث  يعدّ 

ـّ استحداث ىياكؿ ال مركزيّ  ة جيوية عمى المستوى اإلجراءات اإلدارية وتقريب اإلدارة مف المست مريف، ت
ؼ إجراءات وشكمّيات إنشاء المؤسسات تخفّ و  االست مارلمعنية بمختمؼ اإلدارات والييئات ا المحمي تضـّ 

نجاز المشاريا.  يضـّ  يف لموكالة نفسيا وكذلؾ ميف المحميّ الشباؾ الوحيد البّلمركزي ضمف تشكيمتو المم ّ  وا 
الدولة، مصالم الجمارؾ،  أمبلؾ مم مي: المركز الوطني لمسجؿ التجاري، مصالم الضرائب، مصالم

، االجتماعية، التييئة العمرانية والبيئة، التشييؿ والعمؿ، الصندوؽ الوطني لمت مينات مصالم التعمير
إنشاء حافظة عقارية  جراء وم مور المجمس الشعبي البمدي. كما تـّ جتماعي ليير األصندوؽ الضماف اإل

ات تم يؿ الييئ ، عبرعمى مستوى الشباؾ الوحيد  صد اإلشراؼ عمى عرض أراضي األساس العقارية
 .1المكمفة بالعّقار الموجو لبلست مار
 يبدو أفّ   المجمس الوطني لئلست مار والوكالة الوطنية لتطوير اإلست مار  مف خبلؿ ىاتيف الييئتيف

تنتمياف إلى أعمى سمـ تنظيمي في  يماكون ،يامس لة تر ية وتطوير القطاع الخاص  د أخذت بعدا جدّ 
لممست مريف الضمانات والتسييبلت والمزايا الممنوحة  كما أفّ  ،ومةالسمطة التنفيذية أال وىو رئاسة الحك

 د جعمت بيئة  ،03-01ر ـ  األمرىا  رّ أمف  بؿ ىاتيف الييئتيف الرسميتيف والتي الوطنييف واألجانب 
 في الجزائر تبدو مف الناحية النظرية والشكمية أك ر ت ىيبل.   االست مار

في الصبلحيات فيما يتعمؽ بمنم االمتيازات لممست مريف نتيجة عدـ وجود نزاع نبلحظ نا غير أنّ       
تفترض وجود مركز وحيد التخاذ القرارات  االست مارعممية  في حيف أفّ  ،الفصؿ الد يؽ بيف مياـ الييئتيف

الوكالة تخضا لوصايتيف في آف واحد، األولى إدارية وىي رئيس الحكومة ، كما أّف يعمؿ بكؿ شفافية
في حالة رغبة ات؛ فاالست مار الصناعة والمؤسسات الصييرة والمتوسطة وتر ية  ة وىي وزارةعمميّ وال انية 

ىي و ـ الطعف أماميا يجد نفسو أماـ  بلث جيات يمكف أف يقدّ  ،المست مر الطعف في  رارات الوكالة
 القضاء أو الطعف اإلداري الذي يكوف لدى مصالم رئيس الحكومة أو لدى الوزارة.

 

تدارؾ النقائص المسجمة ل 03-01مر معّدال ومتّمما لؤل 08-06 ر ـ األمر، صدر 2006في سنة       
دراج تسييبلت وامتيازاتو  ـ العديد مف اإلعفاءات المتعمقة بالحقوؽ  دّ  ، حيثاستجابة لرغبات المست مريف ا 

ركات ورسوـ التسجيؿ. الجمركية، الرسـ عمى القيمة المضافة، حقوؽ نقؿ الممكية، الضريبة عمى أرباح الش
تحّدد قائمة النشاطات والسمع والخدمات المستثناة مف »في مادتو ال انية عمى مايمي: 08-06نّص األمر

                                                      
 . 02ص. مرجع سابق،، 14-12من األمر رقم  92مادة ال -1
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المزايا المنصوص عمييا في ىذا األمر عف طريؽ التنظيـ، بعد رأي مطابؽ مف المجمس الوطني 
التي عرفت تشّبعا  ال انوية ألنشطةمف افي العديد  08-07و د حّددىا المرسوـ التنفيذي ر ـ  1«لالستثمار

مف بينيا : تجارة  ؛فييا االست مارمّما ال يقتضي منحيا مزايا لتحفيز المست مريف الخواص عمى  نسبيا،
التصميم  ،الجممة والتجزئة، مطاعـ الوجبات السريعة، المقاىي، الصيدليات، مدارس تعميـ السيا ة

 .2وغيرىا والصحؼ، الصناعات التقميدية والحرؼ...الميكانيكي لمسيارات، مؤسسات الطرود 
والتي تستفيد  -ات التي تجمب فائدة لبل تصاد الوطنياالست مار عمى أّف  08-06كما نّص األمر

المجمس مطابؽ مف  بعد رأي ،عف طريؽ التنظيـحسب معايير تضبط يتـ تحديدىا  -مف مزايا خاصة
برئاسة رئيس  –لبلست مارالممنوحة لممجمس الوطني إّف الصبلحيات الواسعة  .3الوطني لبلست مار

مما يقّيد  ،وفؽ سمطتيا التقديرية االست مارتجّسد التدّخؿ الكبير لمسمطة المركزية في مجاؿ  -الحكومة
 حرية المبادرة الخاصة. 

ف مف  انو   07السابعة  تعديؿ المادة  تـّ  ،ات المست مريفالوكالة عمى ممفّ  ة ردّ بيدؼ تشجيا عمميّ و 
إذ أصبم مف الواجب عمى الوكالة الوطنية لتطوير ، 08-06بموجب األمر  2001لسنة  االست مار
ساعة وتسميـ المقرر  72ر المتعمؽ بالمزايا الخاصة باإلنجاز في أجؿ ال يتعدى تسميـ المقرّ  االست مار

ت مريف بحؽ الطعف أياـ، ما احتفاظ المس 10ستيبلؿ في أجؿ ال يتجاوز المتعمؽ بالمزايا الخاصة باإل
عف القضائي الذي يستفيد منو المست مر وعمى ذلؾ بحؽ الطّ  دوف أف يمّس  ،أماـ المجنة اإلدارية لموكالة

 ر ـ تعديبلت األمر فإفّ  ،بالنسبة لبلست مار األجنبي أّما .جنة أف تفصؿ في الطعف في أجؿ شير واحدالمّ 
 . األجنبي لـ تمس ب ّي مف الضمانات الممنوحة لممست مر 06-08

 18-01التح يزات الممنوحة لممنتجيف الخواص بموجب القانوف رقـ -2
لى تعريؼ المؤسسات الصييرة والمتوسطة وتحديد تدابير مساعدتيا ودعـ إييدؼ ىذا القانوف  
 : كما يمييا حيث يعرفّ  ،4تر يتيا

      كل مؤسسة إنتاج سلع ابأن ه مهما كانت طبيعتها القانونية ،تعر ف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة »
ال  وأمليار دج  2شخصا وال يتجاوز رقم أعمالها السنوي  250  إلى 1أو خدمات تشغ ل من  و/

ال يمتلك ...وكل مؤسسة االستقاللية تستوفي معاييرمليون دج،  500يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 

                                                      
 9000غشت  90المإرخ فً  02-00، المعدل والمتمم لألمر رقم 9002ٌولٌو  02المإرخ فً  19-17 من األمر رقم 09المادة -0

. 02، ص.9002ٌولٌو  02، صادر بتارٌخ 22والمتعلق بتطوٌر االستثمار. جرٌدة رسمٌة، عدد   
، ٌحّدد قابمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزاٌا المحددة فً 9002ٌناٌر 00مإّرخ فً  19-18 مرسوم تنفٌذي رقم -9

 ٌناٌر 02، صادر بتارٌخ 02والمتعلّق بتطوٌر االستثمار. جرٌدة رسمٌة، عدد  9000غشت  90المإرخ فً  14-12األمر رقم 

. 00، ص.9002  
 .02ص. مرجع سابق،، 19-17 مكّرر من األمر رقم 09المادة  -3
 .2ص. ، مرجع سابق،29-12 من القانون رقم 00المادة  -4
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ال ينطبق عليها تعريف  ،خرىفما أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أ %25رأسمالها ـب 
 .1«المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ال ال ة مف نص ف تبادر طبقا لممادة أطار التنمية المحمية إيجب عمى الجماعات المحمية في 
زمة مف أجؿ مساعدة ودعـ تر ية المؤسسات دابير البّل تّ الخاذ كؿ باتّ  ،مياميا وصبلحيتيا القانوف وفؽ

  .2الصييرة والمتوسطة

 :3يميإلى ما، (*)يدؼ تدابير المساعدة والدعـ لتر ية المؤسسات الصييرة والمتوسطة موضوع ىذا القانوفت

 تشجيا بروز مؤسسات جديدة وتوسيا ميداف نشاطيا. -

 .دائياآتشجيا تنافسية المؤسسات الصييرة والمتوسطة وتحسيف  -

 لمالية المبلئمة الحتياجاتيا.دوات والخدمات احصوؿ المؤسسات الصييرة والمتوسطة عمى األتسييؿ  -

 تر ية تصدير السما والخدمات التي تنتجيا المؤسسات الصييرة والمتوسطة. -

 .4لضماف تر ية المؤسسات الصييرة والمتوسطة (**)كما تـ بموجب ىذا القانوف انشاء مشاتؿ

عمى  يجب»مف ىذا القانوف عمى ما يمي:  02نصت المادة  ،طار تحسيف الخدمات العموميةإفي و 
تشجيع تطوير الشراكة بيف القطاعيف العاـ  ،طار تحسيف الخدمات العموميةإالمؤسسات العمومية في 

(La sous-traitance)اعتبر ىذا القانوف المناولة و د  5«والخاص
مة لتك يؼ نسيج األداة المفضّ  (***)

ـّ ت سيس مجمس وطني ؼ رأسو الوزير المكمّ يناولة ؼ بتر ية الممكمّ  المؤسسات الصييرة والمتوسطة، ليذا ت
والمؤسسات والجمعيات المعنية  داراتؿ مف مم مي اإلبالمؤسسات والصناعات الصييرة والمتوسطة، يتشكّ 

 تر ية المناولة ويتولى أساسا تشجيا  درات المؤسسات الصييرة والمتوسطة الجزائرية في ميداف المناولة.ب

 
                                                      

  . 2،2ص.ص  ، مرجع سابق،29-12 القانون رقممن  02المادة  -1
 .2ص. القانون نفسه،من  02المادة  -2
ة فً البورصة، الوكاالت تستثنى من مجال تطبٌق هذا القانون: البنوك والمإسسات المالٌة، شركات التؤمٌن، الشركات المسعر  -*

عندما ٌكون رقم أعمالها السنوي المحقق فً عملٌة  ،العقارٌة، شركات االستٌراد والتصدٌر ماعدا تلك الموجهة لإلنتاج الوطنً
 االستٌراد ٌقل عن ثلثً رقم األعمال االجمالً أو ٌساوٌه.

 .2ص.، مرجع سابق، 29-12القانون رقم من  00المادة  -3
هٌكل عمومً للدعم واالستقبال والمرافقة ومساعدة أصحا  المشارٌع، أنشؤتها وزارة  هً إسسة أو الحاضنةمشتلة الم -**

المإسسات الصغٌرة والمتوسطة لتتولّى مرافقة أصحا  المشارٌع فً جمٌع التعامالت مع المإسسات المالٌة، صنادٌق المساعدة 
، تّم إنشاء أربع مشاتل عمالٌة تنشط فً المدن التالٌة: 9009. إلى غاٌة سنة والدعم، الوالٌة والبلدٌة وهٌبات ذات صلة بمشارٌعهم

 وهران، عنابة، غرداٌة، برج بوعرٌج.
 .2ص. ، مرجع سابق،29-12القانون رقم  من  09المادة  -4
 .2-2ص ص. القانون نفسه،من  02المادة  -5

***
و جزء منه أول الى شخص آخر هو المقاول من الباطن إلنجاز مشروع المقصود بالمقاولة من الباطن أو المناولة أن ٌلجؤ المقا - 

 إما فً شكل تعاون مباشر أو غٌر مباشر.
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 .18-01 والقانوف 03-01بعد صدور األمر حصيمة تطور القطاع الخاص  المطمب الثالث:

والقانوف التوجييي لتر ية المؤسسات الصييرة والمتوسطة ر ـ  2001 لسنة ست ماراإلجّسد  انوف 
و السمطات العمومية في الجزائر نحو تحرير المبادرة الفردية وتشجيا القطاع الخاص عمى توجّ  ،01-18

زة خصوصا ف خبلؿ ما تضّمنو مف إجراءات جد محفّ م ،اال تصاديةفي جميا القطاعات  االست مار
حجـ  مقارنةة و سنتطرؽ إلى دراس ،ولممست مريف األجانب، وسعيا مّنا لمعرفة مدى تحقيؽ أىداؼ ىذا التوجّ 

زيف عمى ات، مركّ االست مار  تمؾوالقطاعات األك ر استقطابا ل جّسدةالمتمؾ و  بيا ات المصرحاالست مار 
 االست مارسات الصييرة والمتوسطة التي تستحوذ عمى النصيب األكبر مف في مجاؿ المؤس االست مار

 الوطني الخاص. 

لدى الوكالة الوطنية لتطوير  االستثماربتصريحات  المتعّمقةمقارنة بيف أىـ المؤشرات  :26 رقـ جدوؿ
 .2012- 2002  ومدى تقّدـ إنجازىا االستثمار

 . االست مارلوكالة الوطنية لتطوير االمصدر : 

مشروع إست ماري مف مجموع  32004نبلحظ مف خبلؿ معطيات الجدوؿ، أّنو  د تـّ تجسيد 
 %91ب  ، في حيف أّف الوكالة  ّدرتيا%67مشروع مصّرح بو لدى الوكالة أي بنسبة تقّدر ب  47593

أي أّف ما يفوؽ  ،تصريم 35177الم خوذة بعيف اإلعتبار ىو االست ماروالسبب ىو أّف مجموع تصاريم 
ألؼ دج كالتزامات  900مبلييف و 6مف التصاريم لـ تؤخذ بعيف اإلعتبار ومف مجموع أزيد مف  26%

  ومف %36بة ال تتجاوزألؼ دج  أي بنس 500لـ يتجّسد منيا سوى مميونْيف و ،است مار تـّ التصريم بيا
 %39ألؼ أي ما يعادؿ  290لـ يتحّقؽ سوى  ،ألؼ منصب شيؿ كاف متوّ عا خمقو 750بيف أك ر مف 

 فقط.   

مشارٌع عدد ال السنوات
 المصرح بها

عدد المشارٌع   
 المنجزة

القٌمة المالٌة 
 المصرح بها

القٌمة المالٌة 
 المحققة

مناصب الشغل 
 المصرح بها

 مناصب الشغل 
 المجسدة

2002 523 443 104 804 67 839 30 674 24092 

2003 1882 1369 403 758 235944 37 579 20533 

2004 903 767 240 847 200706 25 007 16446 

2005 873 777 206 731 115639 44 244 17581 

2006 2226 1990 509 350 319513 62 887 30463 

2007 4556 4092 655 670 351165 91 808 51345 

2008 7133 6375 1 773 545 670528 97 698 51812 

2009 8024 7013 469 205 229017 72 440 30425 

2010 6759 3670 401 348 122521 67 594 23462 

2011 6999 3628 1 352 811 156729 133 824 24806 

2012 7715 1880 815 545 77240 91 415 8150 

 299115 170 755 2546840 611 933 6 32004 47593 المجموع
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ية لـ تعرؼ استقرارا؛ فنتيجة ست مار اإلأّف وتيرة إنجاز المشاريا الوكالة أيضا  تبّيف إحصائّيات
طات العمومية بتجسيد التحفيزات المتضمنة في الستمرار تخّوؼ المست مريف الخواص مف عدـ التزاـ السم

وىي  2009ىا سنة لتبمغ أوّج تطّور  ،2002سنة  %1، لـ تتجاوز نسبة المشاريا المجّسدة 03-01األمر
السنة التي تزامنت ما تراجا اإليرادات الريعية لمّدولة الجزائرية والتدابير الحمائية لئلنتاج الوطني 

 مّرة 15 ػػػػ، حيث تضاعؼ عدد المشاريا المنجزة ب2009التكميمي لسنة المتضّمنة في  انوف المالية 
 %11نسبة تسجيؿ ب 2011و 2010، ليعاود اإلنخفاض بالنصؼ خبلؿ سنتي 2002مقارنة بسنة 

مشروع منجز خبلؿ الفترة  32004مشروع مجّسد مف مجموع  1880ػػػػب 2012سنة  %6يتدىور إلى و 
مف إجمالي المشاريا المنجزة تتعّمؽ بالتوسيا  %41، عمما أّف 2012إلى سنة  2002سنة  الممتّدة مف

 منيا عبارة عف عمميات إنشاء.  %59أو إعادة الت ىيؿ و
مف  88.58%و ةنجز مف المشاريا الم 98.85%القطاع الخاص الصدارة كونو يم ؿ  يحتؿّ و 

وبالتالي يعتبر  ،مجسدةمف مناصب الشيؿ ال 54.12%القيمة المالية اإلجمالية لممشاريا المنجزة و
مف القيمة  30.51%  بالنسبة لمقطاع العمومي %1.02 ، مقابؿأىـ  طاع منشن لمناصب الشيؿ

لمقطاع  %0.1و مف مناصب الشيؿ التي تـ خمقيا  %10.37المالية اإلجمالية لممشاريا المنجزة و
مف مناصب الشيؿ  %1.04مف القيمة المالية اإلجمالية لممشاريا المنجزة و 15.36% المختمط 
   م مما يوضحو الجدوؿ الموالي: المجسدة
 .2012- 2002 توزيع المشاريع المصرح بيا لدى الوكالة حسب القطاع القانوني :27 رقـ جدوؿ

 عدد المشارٌع القٌمة المالٌة بالملٌون دج مناصب الشغل الحالة القانونٌة

 638 31 385 378 1 964 264 الخاص

 328 220 777 024 31 العمومً

 38 235 391 127 3 مختلط

 004 32 840 546 2 115 299 المجموع

 .االست مارالوكالة الوطنية لتطوير  المصدر:     

األجنبي مف إجمالي المشاريا المصرح بيا لدى الوكالة، نورد الجدوؿ  ست ماراإلا بالنسبة لنصيب أمّ 
 :مواليال

 (.2012-2002ية المنجزة حسب مصدر رؤوس األمواؿ )ستثمار اإلتوزيع المشاريع  :28 رقـ جدوؿ

 .االست مارالوكالة الوطنية لتطوير  المصدر:  

 مصدر رإوس األموال عدد المشارٌع ٪ القٌمة المالٌة بالملٌون دج ٪ مناصب الشغل ٪

ات المحلٌةاالستثمار 594 31 ٪99 783 743 1 ٪68 156 256 ٪86  

ات األجنبٌةاالستثمار 410 ٪1 057 803 ٪32 959 42 ٪14  

 المجموع 004 32 ٪100 840 546 2 ٪100 115 299 ٪100
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مف  %1ؿ سوى األجنبي ال تم ّ  االست مارإجمالي مشاريا  أفّ نبلحظ مف خبلؿ معطيات الجدوؿ 
 ست ماراإل ا مف حيث  يمة المشاريا فإفّ أمّ  ،است ماري منجز  مشروع 410 نجزة الم المشاريا إجمالي
األجنبي  االست مارمساىمة  تتعدّ  لـ في حيف ،بالنسبة لبلست مار المحمي %68 مقابؿ %32 بمغ األجنبي

 بالنسبة لبلست مار المحمي.  %86مقابؿ  ،التي تـ خمقيامف إجمالي مناصب العمؿ  14%

 أف تحظى البد ليذا ،الوطنية التنمية ركيزةطنية ىي الو  الخاصة المؤسسات أفّ  تؤكد األر اـ السابقة
 %68 تمّ ؿ ،يةاالست مار مف المشاريا  %99 ػالمحمي يساىـ ب الخاص االست مار أفّ  حيث أكبر، بدعـ

دور المؤسسات  في حيف أفّ  ،ألؼ منصب شيؿ 256مف القيمة اإلجمالية لممشاريا وتوّفر أزيد مف 
خاصة عندما  ،فيي تستطيا غمؽ مؤسساتيا والميادرة في أّي و تية الوطن جيودلم فقط األجنبية مكّمؿ

ية العمومية التي تعّد مف أبرز العوامؿ الجاذبة االست مار اإليرادات الريعية وتتقّمص المحفظة تتراجا 
 األجانب لبلست مار في الجزائر.لممست مريف 

ت النشػػاط، يحتػػّؿ  طػػاع الصػػناعة بالنسػػبة لتوزيػػا اإلسػػت مارات األجنبيػػة المباشػػرة حسػػب  طاعػػاأّمػػا 
الوكالػػة الوطنيػػة لتطػػوير حيػػث تشػػير إحصػػائيات  اسػػتقطاب رؤوس األمػػواؿ األجنبيػػة، مػػف حيػػثالصػػدارة 
إلػػى ىيمنػػة القطػػاع الصػػناعي عمػػى العػػدد األكبػػر لئلسػػت مارات األجنبيػػة المباشػػرة المسػػتحد ة فػػي  االسػػت مار

مشػروع مػف  220السػتحدا و  ،%56بنسػبة  2012 نةسػ إلى 2002 سنة الجزائر خبلؿ الفترة الممتدة مف
ـّ  طػػػاع المحرو ػػػات الػػػذي ال يػػػزاؿ يجمػػػب إليػػػو عػػػددا مػػػف  باعتبػػػار ،مشػػػروع منجػػػز 410مجمػػػوع  أّنػػػو يضػػػ

السػوؽ الجزائريػة  غػادرت التػي تمػؾ الشركات األجنبية في مجاؿ البحث، التنقيب واإلسػتيبلؿ، خاصػة منيػا
 ELF   م ػػػؿ شػػػركة 1999ترجػػػا إلييػػػا إاّل ابتػػػداء مػػػف سػػػنة  وىػػػي فتػػػرة الت ميمػػػات ولػػػـ 1971 سػػػنة منػػػذ

ـّ  طػػاع الصػػناعة أيضػػا مجػػاالت تيفاإلسػػباني CEPSAو  REPSOLالفرنسػػية،  ، ...وغيرىػػا ، كمػػا يضػػ
حيوية ومربحة لممست مريف األجانب عمى غرار صناعة األدوية التي استقطبت عددا مف الشركات األجنبية 

، بريطانيػة، باإلضػافة إلػى المشػاريا المتعمقػة بتحميػة ميػاه البحػرال GLAXO SMITH KLINم ػؿ شػركة 
، CODESA ،BESESAيعػػػػػػػػػػػػرؼ السػػػػػػػػػػػػوؽ حضػػػػػػػػػػػػورا كبيػػػػػػػػػػػػرا لمشػػػػػػػػػػػػركات اإلسػػػػػػػػػػػػبانية  م ػػػػػػػػػػػػؿ:حيػػػػػػػػػػػػث 

SADYT وغيرىا....  

ـّ  طػػػاع %23 طػػػاع الخػػػدمات بنسػػػبة يمػػػي  طػػػاع الصػػػناعة       البنػػػاء،  مػػػف إجمػػػالي عػػػدد المشػػػاريا،  ػػػ
مشػػروع، بػػالنظر إلػػى حجػػـ المشػػاريا الحكوميػػة التػػي  63الػػذي اسػػتحدث  ليؾاألشػػياؿ العموميػػة  والييػػدرو 

الػػػذي  غػػػرب،-شػػػرع العمػػػؿ بيػػػا فػػػي إطػػػار بػػػرامج سياسػػػة اإلنعػػػاش اإل تصػػػادي م ػػػؿ الطريػػػؽ السػػػيار شػػػرؽ
األوسط اليربي  الياباني عمى رخص إلنجاز الجزءيف COJALالصيني و CETICتحّصؿ كّؿ مف مجما 

ـّ  طاع النقؿ بػ إلى  باإلضافة والشر ي لمطريؽ، مشروعا  16البرامج السكنية المختمفة، السدود...وغيرىا،  
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كّؿ مف  طاع الفبلحة، الصحة والسػياحة نصيب بسبب  مة المخاطر في ىذه القطاعات، في حيف لـ يتعّد 
     مف إجمالي المشاريا اإلست مارية المنجزة.% 1 نسبة

 حسب قطاعات النشاط : توزيع المشاريع اإلستثمارية األجنبية المنجزة في الجزائر29 رقـ جدوؿ
(3113-3123.) 

 .االستثمارالوكالة الوطنٌة لتطوٌر  المصدر:
 كبر،عمى النصيب األ والمتوسطةالمؤسسات الصييرة تستحوذ  ،اصػػػػالوطني الخ  ماربلستبالنسبة ل
 صدور   2001الجزائر مف سنة ت سيسيا في تـّ  والمتوسطة التي الصييرة المؤسسات وفيما يمي عدد

 .2011  إلى غاية نياية سنة 2001لسنة االست مار  انوف

 .(2011-2001ور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعتيا القانونية )تط :30 رقـ جدوؿ

 .والمتوسطة وزارة المؤسسات الصييرة تصادية الصادرة عف المعمومات اإل اتنشريالمصدر: 

المؤسسات الصييرة معطيات الجدوؿ أّف المؤسسات الخاصة تمّ ؿ األغمبية ضمف مجموع  تبّيف
و د تضاعؼ عددىا أك ر مف مّرتيف في  ،في كؿ السنوات محؿ الدراسة  %70مف   أك ر والمتوسطة

 لتي ُرصدت لدعميااظرؼ أ ؿ مف عشر سنوات، إاّل أّنيا تبقى نسبة زيادة متواضعة بالنظر إلى المبالغ 
ـّ ، صندوؽ رأسماؿ المخاطرو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صندوؽ لضماف قروضم ؿ إنشاء  و د ت

األولى ، 2010و 2008تسجيؿ أكبر الزيادات في عدد المؤسسات الصييرة والمتوسطة الخاصة سنتي 
وف نشاطيـ في ، وذلؾ راجا إلدماج األشخاص الذيف يمارس2007مؤسسة مقارنة بسنة  108607ػب

ػذد  قطاع اىْشيظ

 اىَشارٌغ
اىقٍَت باىَيٍُ٘  %

 جد
ػذد  %

 اىَشارٌغ
% 

 %57 23450 %74  599200 %56 220 اىظْاػت

 %24 10363 %21 167118 %23 97 اىخذٍاث

 %14 6698 %1 12082 %15 63          اىٍٖذرٗىٍلٗ  اىبْاء، األشغاه اىؼٍٍَ٘ت

 %1 505 %0 3991 %4 16 اىْقو

 %2 82 %1 887 %1 6 اىفالحت

 %0 737 %0 6192 %1 5 اىظحت

 %1 1124 %2 13587 %1 3 اىسٍاحت

 %100 42959 %100  803057 %100 410 اىَدَ٘ع

الطبٌعة القانونٌة 
 للمإسسات 

الصغبرة 
 والمتوسطة

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 مإسسات خاصة
بما فٌها –

المإسسات 
 -الحرفٌة

244570 261075 287799 312181 341914 376028 410293 518900 570213 754138 658737 

 572 577 598 626 666 739 874 778 788 778 778 مإسسات عامة

 659.309 754.715 570,811 519.526 410.959 376.767 342.788 312.959 288.587 261.853 245.348 المجموع
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مؤسسة ويمكف إرجاعيا إلى  183925ػوال انية  ّدرت ب ،ضمف تعداد المؤسسات الخاصة (*) الميف الحرة
غير أّنيا أر اـ تبقى بعيدة كّؿ البعد  ؛لدعـ القطاع الخاص المنتج المحمي 2009اإلجراءات المتخذة سنة 

د المؤسسات الصييرة والمتوسطة في الميرب بينما كاف عد 2009ففي سنة  ،حّققتو البمداف المجاورة عّما
ألؼ  430 عبد الحؽ لعميريحسب الخبير الدولي  ىاعدد، لـ يتعّد مؤسسة ألؼ 200مميوف وػيقّدر ب

 .1في الجزائر مؤسسة صييرة ومتوسطة
ؿ نسبة ضئيمة يا تم ّ حيث أنّ  ،بالمقابؿ، نبلحظ التراجا المستمر لممؤسسات الصييرة والمتوسطة العامة

باإلضافة إلى عدـ  -ناتج و و د عرفت تراجعا سنويا في عددىا، وى 2011 فقط سنة %0.09ال تفوؽ  جدا
 عف خوصصة عدد مف المؤسسات العمومية وحؿ بعضيا ا خر.  -ت سيس مؤسسات عمومية جديدة

تشػير معطيػػات الجػدوؿ المػػوالي ، الخاصػػة الصػػييرة والمتوسػطةؤسسػات التركيبػة النوعيػػة لممحيػػث مػف 
تمييػػا المؤسسػػات الصػػييرة بنسػػبة  ،%95ؿ األغمبيػػة بنسػػبة تقػػدر بحػػوالي أّف المؤسسػػات المصػػيرة تم ّػػ إلػػى

والنسبة المتبقية تعود لممؤسسات المتوسطة التي ال تم ؿ سػوى نسػبة ضػئيمة مػف نسػيج  %4و 3تتراوح بيف
 ، م مما يوضحو الجدوؿ الموالي: %1.9إلى  0.5المؤسسات الصييرة والمتوسطة  مف 

 

 (.2011-2007)عدد العماؿالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة حسب  توزيع :31جدولرقـ

  تصادية الصادرة عف وزارة المؤسسات الصييرة والمتوسطة.المعمومات اإل اتنشري المصدر:

في الجزائر خاصة ال توسطةمييرة والصؤسسات الالم مف خبلؿ المبلحظات السابقة، أفّ  لنا ضميتّ 
نشائيا وال تكنولوجيا إلفي اليالب رؤوس أمواؿ ضخمة  بطمّ ال تت ،مصّيرة في معظميا مؤسسات تضـّ 

ا يجعميا األنسب لمحاربة ظاىرة البطالة، ناىيؾ ممّ  ،تعتمد عمى ك افة العمؿ أك ر مف رأس الماؿ ،متطورة
ر فييا مرافؽ متطورة في البنية فّ روؼ المحمية التي  د ال تتو عف  درتيا عمى التكيؼ والعمؿ في الظ

 رةيكؿ ىذه الميزات تجعؿ المؤسسات الصي، بالتالي تساىـ في توسيا القاعدة اإلنتاجيةاألساسية وىي 
 األنسب لمتنمية الوطنية وفقا لئلمكانيات المتاحة. والمتوسطة

                                                      
 مثل المحامٌن، الموثقٌن، األطباء والمهندسٌن المعمارٌٌن. -*
طار ملتقى إً ورقة مقدمة ف المإسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزائر: بٌن الواقع والمؤمول"،أنٌس كشاط، توفٌق برباش، " -1

، جامعة 9002-9000تقٌٌم آثار برامج االستثمارات العمومٌة وانعكاساتها على التشغٌل، االستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 

 .02ص.،9002مارس  09-00: كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، 0سطٌف

 
 والمتوسطة عدد المإسسات الصغٌرة     

 
 حجم المإسسة من حٌث عدد العمال

المإسسات الصغٌرة  تطور
 سنة الخاصة والمتوسطة

2007 

تطور المإسسات 
 الصغٌرة والمتوسطة

 2008 سنة اصةالخ

تطور المإسسات الصغٌرة 
 سنة الخاصة والمتوسطة

2011 

 % عدد % عدد % عدد

 93.21 461 21 96.15 385 26 95.34 015 23 عمال( 9-1المإسسات المصغرة )

 4.71 1087 3.27 896 4.13 997 عمال( 49-10المإسسات الصغٌرة )

 1.91 438 0.58 160 0.53 128 عامل( 250-50المإسسات المتوسطة )

 100 014 23 100 441 27 100 24140 المجموع
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المؤسسات الصييرة والمتوسطة الخاصة تنشط في مجاالت  فإفّ  النشاط،حيث  طاعات ا مف أمّ 
 ،%46األك ر جمبا الست مارات ىذه المؤسسات بنسبة تقارب ىو القطاع   طاع الخدمات أفّ  غير ،عديدة

وبا ي الصناعات  وأىميا الصناعة اليذائية  بنسبة  %34يميو  طاع البناء واألشياؿ العمومية بنسبة 
 مف حيث تعدادىا والمتوسطة رةيبعد توضيم الجوانب المتعمقة بوضعية المؤسسات الصي .18.5%

رات عف مدى مساىمتيا في النمو اال تصادي واالجتماعي المؤش مجاالت نشاطيا، سيتـ عرض بعضو 
 وذلؾ كالتالي: 

 مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في التشغيؿ-1
ر المستمر الذي تعرفو ىذه المؤسسات في الجزائر مف ناحية عددىا، سمم ليا التطوّ  أفّ  في ال شؾّ 

المرحمة التي يعاني فييا اال تصاد الجزائري مف بتوفير العديد مف مناصب الشيؿ خصوصا في ىذه 
 ارتفاع كبير في معدؿ البطالة، خاصة ضمف فئة الشباب، ىذا ما يؤكده الجدوؿ الموالي:

 (.2011-2005ر مناصب الشغؿ المصرح بيا خالؿ ال ترة )تطوّ  :32 رقـ جدوؿ
 السنوات

 الطبٌعة
 للمإسسات  القانونٌة

 صغٌرة والمتوسطةال

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008               
2009 

 
2010 

2011 

بما فٌها  –مإسسات خاصة

 -المإسسات الحرفٌة

609.578 630.236 766.678 1081573  1190986 1298253 1487423 1274465 1577030 1676111 

 48.086 48656 51149 52.786 57.146 61.661 76.283 71826 74764 74764 مإسسات عامة

 1.724.197 1625686 1325614 1.540.209 1.355.399 1.252.647 1.157.856 838504 705000 684341 المجموع

  تصادية الصادرة عف وزارة المؤسسات الصييرة والمتوسطة.المعمومات اإل اتنشريالمصدر: 

 توسطة الخاصة في توفيرميرة واليصؤسسات الالم، نجحت ()رغـ كؿ العرا يؿ التي تعترضيا
سنوات المذكورة في الجدوؿ، دوف احتساب الاألغمبية المطمقة مف مناصب الشيؿ المصرح بيا خبلؿ كؿ 

بمتوسط  2002سنة  %89، حيث انتقمت نسبة مساىمتيا مف بيـ اليائؿ لمعماؿ غير المصرح عددال
 في حيف أفّ ،  ؿ لكؿ مؤسسةعام 2.54 بمتوسط 2011سنة  %97إلى  عامؿ لكؿ مؤسسة 2.33
  ؛مؤسساتوخبلؿ ذات السنة، نتيجة لمتنا ص المستمر في عدد  %2.7لـ تتجاوز  لقطاع العاـاحصة 
  .عامؿ 84بمتوسط  بنسبة عالية مف العامميف في كؿ مؤسسة ،بالمقابؿ القطاع العاـ يتميز

في الجزائر، فكّمما اّتسا وعميو، فإّف القطاع الخاص ىو األك ر أىمية في إنشاء مناصب الشيؿ 
حّرؾ ، باعتباره المونسيج مؤسساتو كّمما زاد مستوى التشييؿ، لذا فإّف عمى الدولة تذليؿ العقبات أمام

 .األساسي لمتشييؿ في الجزائر

                                                      
 -  ًالمتعلقة بعدد المإسسات الحرفٌة.، حٌث لم تتوفر لدٌنا األرقام 2010و 2009باستثناء سنت 
 - .ًسنشرحها بالتفصٌل من خالل المبحث الموال 
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 (PIBفً اىْاتح اىذاخيً اىخاً ) ت٘سطت اىخاطتَغٍرة ٗاىظؤسساث اىٍسإَت اىَ-3

لخاصة بنسبة معتبرة في تكويف الناتج الداخمي الخاـ ا توسطةمييرة والصؤسسات التساىـ الم
 PIB (*)  ،موالييمكف توضيم ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ ال : 

الناتج الداخمي الخاـ خارج المحروقات  توسطة فيمغيرة والصؤسسات الالممساىمة  :33 رقـ جدوؿ
(2005-2010.) 

 

المإسسات  مساهمة

 وسطةالصغٌرة والمت

الناتج الداخلً  فً

   الخام

2005 2006 2007 2010 

 % قٌمة % قٌمة % قٌمة % قٌمة

المإسسات الصغٌرة 

 الخاصة والمتوسطة
2364.5 78.41 2740.06 79.56 3153.77 80.80 4.681.68 83.59 

المإسسات الصغٌرة 

 العامة والمتوسطة
651.0 21.59 704.05 2044 749.86 19.20 827.53 15.02 

 100 5.509.21 100 3903.63 100 3444.11 100 3015.5 المجموع

  تصادية الصادرة عف وزارة المؤسسات الصييرة والمتوسطة.المعمومات اإل اتنشري المصدر:

ج الداخمي ناتتشير المعطيات الواردة في الجدوؿ أعبله، إلى تنامي مساىمة القطاع الخاص في ال
، مّما يبّيف لنا 2010سنة  %83د بما يعادؿ في خمؽ  روة الببل ىـ، أي أّف القطاع الخاص ساالخاـ

تج امف تطور  يمة الن أما القطاع العاـ فعمى الرغـ؛ اال تصادياألىمية التي اكتسبيا في تحقيؽ النمو 
، الداخمي الخاـ المحققة مف طرؼ مؤسساتو، إال أف نسبة مساىمتو تبقى ضئيمة مقارنة بالقطاع الخاص

 . 2010سنة  15,02%عّد فيي لـ تت

 فً اىقٍَت اىَضافت ت٘سطت اىخاطتَغٍرة ٗاىظؤسساث اىاىٍَسإَت -3

لممؤسسة أو القطاع، باعتبارىا تمّ ؿ  اال تصاديةتمّ ؿ القيمة المضافة المعيار التقييمي لؤلىمية 
 .  اال تصاديةال روة التي تنش  عف الجيد الفعمي لموحدة 

الخاصة، تطّورا كبيرا خبلؿ توسطة موال ييرةصؤسسات الالم ياتي حققالت المضافة لقد عرفت القيمة
 مف خبلؿ الجدوؿ التالي:  ذلؾ  نا إبرازيمكن، السنوات الماضية

 
 

                                                      
*

 ٌمّثل قٌمة ما تّم إنتاجه من سلع وخدمات نهابٌة داخل الدولة خالل فترة زمنٌة معٌنة. - 



 (2012-2000قتصادي )الفصل الثالث: دراسة تحليلية ونقدية لتطور مكانة القطاع الخاص المنتج في الجزائر في ظل برامج االنعاش اإل

154 
 

 .)2010-2005) تطور مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة :34رقـ جدوؿ

 . تصادية الصادرة عف وزارة المؤسسات الصييرة والمتوسطةالمعمومات اإل اتنشري المصدر:

رة مف االخاصة تحتؿ الصد توسطةمييرة والصؤسسات الالم الجدوؿ، أفّ  معطيات بلحظ مف خبلؿن
في  %99.7نسبة  2010، فقد بميت سنة فروع النشاط كؿ حيث نسب مساىمتيا في القيمة المضافة في

ة بالنظر لضخامة مشاريا برامج سياس البناء واألشياؿ العموميةفي  طاع  %98.73الزراعة،   طاع
 %80، و د تعّدت نسبة (*)في  طاع التجارة %94.10بػ فيما  ّدرت ،في ىذا القطاع اال تصادياإلنعاش 

 .%79باست ناء خدمات المؤسسات الذي  ّدرت فيو ب زيد مف  ،في با ي فروع النشاط
 اال تصاديةبالتالي، فإّف القطاع الخاص أصبم يسيطر بشكؿ شبو كامؿ عمى بعض القطاعات  
متيا الزراعة والتجارة وبدأ يكّوف  اعدة ا تصادية ميّمة لذا وجب عمى الدولة دعمو، ألّنو المساىـ وفي مقدّ 

 الرائد في خمؽ ال روة.

                                                      
 ال ٌتم التمٌٌز بٌن أنشطة التصدٌر، االستٌراد وتجارة التجزبة فً معظم اإلحصابٌات. -*

 3121 3118 3117 3116 الطابع فروع النشاط

 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

 
 الزراعة

 99.70 1012.11 99.55 701.03 99.84 638.63 99.84 578.79 خاص

 0.30 3.08 0.45 3.16 0.16 1.00 0,16 0,93 عاـ

 100 1015.19 100 704.19 100 639.63 100 579.72 المجموع

البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
واألشػػػػػػػػػػػػػػػػػغاؿ 

 العمومية

 98.73 1058.16 80.94 593.09 79.72 486.37 79.81 403.37 خاص

 1.27 13.59 19.05 139.62 20.27 123.69 20.19 102.05 عاـ

 100 1071.75 100 732.71 100 610.07 100 505.42 المجموع

النقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 والمواصالت

 81.58 806.01 79.19 657.35 75.39 576.941 69.86 417.59 خاص

 18.42 182.02 20.80 172.72 24.61 188.291 30.14 180.19 عاـ

 100 988.03 100 830.07 100 765.23 100 597.78 المجموع

خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمات 
 المؤسسات

 79.15 96.86 78.92 56.60 80.69 50.32 79.77 45.65 خاص

 20.85 25.51 21.07 15.11 19.31 12.04 20.23 11.58 عاـ

 100 122.37 100 71.71 100 62.36 100 57.23 المجموع

اإلطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
 وال ندقة

 

 88.61 101.36 88.07 71.12 87.24 65.30 87.45 60.88 خاص

 11.39 13.03 11.92 9.63 12.76 9.55 12.55 8.74 عاـ

 100 114.39 100 80.75 100 74.85 100 69.62 المجموع 

الصػػػػػػػػػػػػػػػػػناعة 
 الغذائية

 86.03 169.95 84.12 127.98 82.18 110.86 80.48 101.79 خاص

 1.96 27.58 15.87 24.14 17.82 24.04 19.52 24.69 عاـ

 100 197.53 100 152.13 100 134.9 100 126.48 المجموع

 الجمد صناعة
 88.42 2.29 87.39 2.08 86.67 2.21 84.93 2.31 خاص

 11.58 0.3 12.6 0.30 13.33 0.34 15.07 0.41 عاـ

 100 2.59 100 2.38 100 2.55 100 2.72 المجموع

 
 التجارة

 94.10 1204.02 93.25 776.82 94.02 675.05 94.17 629.18 خاص

 5.90 75.45 6.74 56.18 5.98 42.91 5.83 38.95 عاـ

 100 1279.47 100 833 100 717.96 100 668.13 المجموع
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فً اىدسائر: دػٌ اىقطاع  يَْتدٍِ اىخ٘اصاى٘اقغ اىبٍرٗقراطً ى اىثاًّ: اىَبحث

 اىخاص اىَ٘خٔ ىالستٍراد ػيى حساب اىقطاع اىخاص اىَْتح

التجارب واإلصبلحات و"إصبلح اإلصبلحات"، ال يزاؿ القطاع الخاص المنتج  بعد خمس عقود مف
ي ست مار اإليعرؼ  يودا ومعّو ات كبيرة منيا مالية، إدارية،عقارية... وغيرىا، تشّكؿ في مجمميا المناخ 

 اال تصاددوره في خمؽ ال روة ومناصب الشيؿ وتخميص  داءآلؤلعماؿ، الذي يعر ؿ ىذا القطاع عف 
ألّف فعالية الدور التنموي  ،ائري مف تبعيتو لممحرو ات، مّما يجعؿ تذليؿ العقبات أمامو شرطا ضرورياالجز 

 بوجود بيئة أعماؿ محّفزة لؤلنشطة المنتجة . لمقطاع الخاص مرتبطة

 االستثمارلمطمب األوؿ: بيئة االعماؿ في الجزائر مف خالؿ المؤشرات النوعية لمناخ ا

مجمػػػؿ األوضػػػاع »:فعػػػاالسػػػتثمارالمنظمػػػة العربيػػػة لضػػػماف  وفقػػػا لتعريػػػؼ االسػػػت ماريعّبػػػر منػػػاخ 
البيئػػة التػػي يػػتـ فييػػا  التػػي تكػػّوف والثقافيػػة االجتماعيػػة، السياسػػية، االقتصػػادية اإلداريػػة، ،لقانونيػػةا

 .1«يةاالستثمار والتي تؤّثر إيجابا أو سمبا عمى نجاح المشروعات  االستثمار
ي اإلطارف ون قان ّنما ت كيد وذلؾ لبلست مار  امشجع وفالبّد أف يك ال ال يقتصر عمى زيادة المزايا، وا 

المعمومات واإلجراءات مف خبلؿ وضوح التشريعات وتفسيراتيا و باتيا ومعرفة اتجاىات  الشفافية في
تمّ ؿ األوضاع اإلدارية السائدة عنصرا محورّيا لجذب المست مريف الخواص، حيث يشّكؿ بطء  ، كماتيّيرىا
نجاز المعامبلت وانتشار ظاىرة الرشوة أىـ ما يشتكي منو المست مروف الخواص.  وتعدد اإلجراءات وا 

مف أىـ العوامؿ التي تؤ ر عمى حركة رؤوس األمواؿ  -ىي األخرى – األوضاع اال تصادية السائدة
يفة، وىو الخاصة، بالنظر لما تمعبو مف دور ىاـ في نجاح المشروع االست ماري عمى مستوى الدولة المض

ما يتجّسد أساسا في مدى وضوح السياسة اال تصادية، وا عّية النظاـ الضريبي، كفاءة النظاـ المصرفي، 
 إمكانية تحويؿ األرباح إلى الخارج دوف  يود... وغيرىا.

االستقرار السياسي عنصرا ىاما مف عناصر جذب وتشجيا االست مارات  باإلضافة إلى ما سبؽ، يعدّ 
المحمية أو األجنبية، ألّف السياسة ىي ما يسّير ويدير مختمؼ شؤوف الببلد اال تصادية الخاصة، سواء 

واالجتماعية وغيرىا، والمقصود ىنا ىو االستقرار السياسي الداخمي والخارجي، أي أف يكوف األمف 
ألمف الخارجي االداخمي مستتبا ومستقرا دوف وجود نزاعات واضطرابات ومظاىرات وعصياف مدني، و

يقصد بو عدـ وجود مشاكؿ حدود بيف الدوؿ، كما تشمؿ األوضاع السياسية، طبيعة النظاـ السياسي 
 أيضا عادة ما يرّكز المست مروف األجانب. ومو ؼ الحكومة مف االست مارات الخاصة الوطنية واألجنبية

                                                      
،ورقة مقدمة فً إطار الملتقى الوطنً األول حول مناخ االستثمار الخاص فً الجزائر"ن بومحروق، عز الدٌن بوحبل، "خٌر الدٌ -1

جامعة جٌجل، كلٌة العلوم االقتصادٌة دور القطاع الخاص فً رفع تنافسٌة االقتصاد الجزابري والتحضٌر لمرحلة ما بعد البترول، 
 .209ص.، 9000مبر نوف 90/90والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، 
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معدؿ البطالة، معدؿ  عمى البعد االجتماعي وال قافي لمبمد المضيؼ، وذلؾ بمعرفة نمط المعيشة، التعميـ،
 نمو السكاف، العادات والتقاليد، الميات، النقابات العمالية  عددىا، مدة اإلضرابات... .

ر عف مفيـو شامؿ لؤلوضاع يعبّ  االست مارمناخ  نبلحظ مف خبلؿ ىذا التعريؼ أفّ بالتالي، 
التي يجب أف تكوف مبلئمة  ،القانونية واإلدارية، األمنية، االجتماعية ،اال تصادية ،والظروؼ السياسية
مف خبلؿ الت  ير في  قة المست مر وا  ناعو بتوجيو  ،1ات المحمية واألجنبيةاالست مار لجذب وتشجيا 

جبائية التحفيزات فال ؛ال يمكف تعويضو بتحسيف آخر ىاوالنقص في أحد، است ماراتو إلى بمد دوف آخر
واالستقرار األمني غير  امتفشيّ  الفساد إذا كاف ماراالست تكوف عديمة األىمية في تحسيف مناخ  ،عاليةال

 مستتب.
ي أصبحت جد متقاربة بيف مختمؼ الدوؿ، نظرا االست مار القواعد والمعايير الجيدة لممناخ  إفّ 

 ،لبلنفتاح عمى اال تصاد العالمي الذي تحكمو  وانيف واحدة تتجو أك ر نحو توسيا مجاؿ القطاع الخاص
إلى دـ وجود خصوصيات محمية  د تجعؿ السياسات مختمفة بعض الشيء مف دولة ذلؾ ال يعني ع إال أفّ 

ىو ما يسمم بنجاح السياسات  ،الموازنة الجيدة بيف المعايير العالمية والخصوصيات المحمية أخرى ولعؿّ 
مف بيف  -في الفصؿ األوؿ تطر نا إليوم مما -وتعتبر دوؿ جنوب شرؽ آسيا االست مارالخاصة بتطوير 

 ماذج الناجحة في ىذا المجاؿ.الن
 في الجزائر مف خالؿ التقارير الدولية الخاصة بمناخ األعماؿ. االستثمارمناخ  -1

 االست مارأىـ المؤسسات الدولية الميتمة ب المتاحة، ت تي التقارير الصادرة عفرغـ اإلمكانيات 
 عالمي في العديد مف المؤشرات.تتذّيؿ الترتيب ال في الجزائر، حيث االست مارمناخ تدىور لتكشؼ عف 

 (*)االقتصاديةالحرية  في الجزائر مف خالؿ مؤشر االستثمارمناخ  -أ

 د ػػػػالعالمي أحد أىـ األنشطة البح ية التي تصدر عف معي اال تصاديةيعتبر التقرير السنوي لمحرية 
Heritage Faoundation(**)   وصحيفةWall street  تدّخؿ السمطة ، لقياس درجة 1995منذ عاـ

ألفراد المجتما . يساىـ ىذا المؤشر في  اال تصاديةالحكومية في اال تصاد وت  ير ذلؾ عمى الحرية 
في البمد، كونو ي خذ بعيف االعتبار التطورات المتعمقة  االست مارإعطاء صورة عامة حوؿ مناخ 

المؤشر وتتّبعو مف  بؿ المست مريف بالمعّو ات البيرو راطية ومدى سيادة القانوف، حيث ازدادت أىمية ىذا 
 بالدرجة األولى وكذا أصحاب القرار والمسؤوليف في مختمؼ البمداف. 

                                                      
-محددات االستثمار األجنبً المباشر وغٌر المباشر فً البٌئة االقتصادٌة العربٌة، دراسة مقارنة )تركٌا أمٌرة حس  هللا محمد، -1

 .22، ص.9002/9002اإلسكندرٌة: الدار الجامعٌة،  .كورٌا الجنوبٌة، مصر(
حجم مساهمة القطاع العام فً  -وضع اإلدارة المالٌة لموازنة الدولة -السٌاسة التجارٌةعوامل تشمل:  21ٌستند المإشر على  -*

مستوى  -وضع القطاع المصرفً والتموٌل -تدفق االستثمار الخاص واالستثمار األجنبً المباشر -السٌاسة النقدٌة -االقتصاد
 نشطة السوق السوداء.أ –ة التشرٌعات واإلجراءات اإلدارٌة والبٌروقراطٌ -كرٌةحقوق الملكٌة الف -األجور واألسعار

 السٌاسات العامة وضع وتعزٌز تتمثل مهمتها فً،0222التراث مإسسة للبحث والتعلٌم ومركزا للتفكٌر، تؤسست عام مإسسة تعّد  -**

 .والحد من تدّخل الحكومة الفردٌةوالحرٌة  التجارة الحرة مبادئ على أساس المبنٌة
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 1:عمى التقييـ التالي ىذا المؤشر يعتمد
 (0-0.22 (  ّكاممة ا تصادية حرية عمى يدؿ. 

 (9-9.22 (  ّكاممة شبو ا تصادية حرية عمى يدؿ. 

 (2-2.22 (  ّصاديةاال ت الحرية ضعؼ عمى يدؿ 

 (2-2.00 (  ّاال تصادية الحرية انعداـ عمى يدؿ . 

 179ضمف  ،اال تصاديةالجدوؿ الموالي مرتبة الجزائر العالمية مف خبلؿ مؤشر الحرية  ظيريُ 
 دولة شممتيا الدراسة.

 (2012-2008ة )لم تر  االقتصاديةمرتبة الجزائر الدولية مف خالؿ مؤشر الحرية  :35 رقـ جدوؿ

 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات

 140 132 105 107 102 دولة( 179الترتٌب عالمٌا )

 15 14 13 14 12 دولة( 17الترتٌب عربٌا )

  Source: The Heritage Faoundation & wall Street journal, index of economic freedom, consulted on 
the website:http://www.heritage.org/index, date consulted : 26/06/2014, 22h:00mn. 

إذ تػػػدىور ،الضػػػعي ة اال تصػػػاديةتقػػػا الجزائػػػر فػػػي منطقػػػة الحريػػػة  ،حسػػػب معطيػػػات الجػػػدوؿ أعػػػبله
 2008سػػػػنة  عالميػػػػا 102مرتبػػػػة، حيػػػػث احتمػػػػت المرتبػػػػة  38بػػػػػ  2012إلػػػػى  2008ترتيبيػػػػا مػػػػف سػػػػنة 

 84عربيػا و 7جاء ترتيب الجزائر بعد كؿ مف تونس والميرب، حيث احتمت تونس المرتبػة  د عربيا و 12و
 2012دوليػػا، فػػي حػػيف صػػّنؼ التقريػػر الصػػادر سػػنة  98عربيػػا و 11الميػػرب المرتبػػة  فيمػػا احتػػؿّ ، عالميػػا

 دولػػة عربيػػة. 17مػػف أصػػؿ  15تبػػة أّمػػا عربّيػػا فقػػد احتمّػػت الجزائػػر المر  ،عالميػػا 140 الجزائػػر فػػي المرتبػػة
فػي الجزائػر  االسػت ماروتػدىور منػاخ  اال تصػاديةمػدى غيػاب الحريػة  ،تعكس ىذه الوضعية حسػب التقريػر

ا مّمػ ،مف عدة نواحي، مالية، تنظيمية ومف حيث مرونة التشػييؿ واإلجػراءات البيرو راطيػة ومسػتوى الفسػاد
 بيف الدوؿ العربية. اال تصاديةيجعؿ لدييا أدنى مستويات الحرية 

 مؤشر التنافسية العالميفي الجزائر مف خالؿ  االستثمارمناخ -ب
 

بدراسة ، 0222منذ عاـ  (World Economic Forum)(*)يقوـ المنتدى اال تصادي العالمي
المستدامة، حيث يصدر سنويا تقرير  اال تصاديةتنافسية الدوؿ والعوامؿ التي تؤ ر في التنمية 

                                                      
 .920ص. مرجع سابق،بن حسٌن،  -1
. ٌعتبر هذا 0220 عاممنظمة غٌر حكومٌة ال تهدف للربح مقرها جنٌف بسوٌسرا، أسسها األستاذ فً علم االقتصاد كالوس شوا  هً  - *

من أمثال نستلة  النخ  من مثقفٌن وصحفٌٌن من كل أنحاء العالم وممثلى الشركات المتعددة الجنسٌات الكبرى ًالمنتدى بمثابة مساحة تالق
ها. ٌعقد المنتدى لقادة السٌاسٌٌن بهدف النقاش فً المشكالت االقتصادٌة والسٌاسٌة التً تواجه العالم وكٌفٌة حلّ ونٌكى ومٌكروسفت، وا

سٌاسات لل يحٌث ٌتم وضع مسودات لخطط ومشارٌع اقتصادٌة مشتركة، هذا إلى جان  دوره التعبو ،اجتماعاته السنوٌة فً دافوس
ارة العالمٌة والتً تستهدف باألساس خصخصة الخدمات األساسٌة وتحرٌر السوق وخلق مناخ ٌسمح النٌولٌبرالٌة للبنك الدولً ومنظمة التج

 باالستثمار بما ٌتطلبه ذلك من إصالحات سٌاسٌة.

http://www.heritage.org/index
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الذي يعّد مف أىـ النشاطات البح ية التي تصدر عف المنتدى في دافوس  (**)العالمي (*)التنافسية
 سويسرا ، كما يعتبر مؤشرا فاعبل لقياس القدرة التنافسية لمدوؿ وأداة لتفّحص نقاط القوة والضعؼ في بيئة 

  .1اال تصاديةاؿ ناىيؾ عف كونو أداة ميمة لصانعي القرار عند رسـ السياسات ػػػاألعم

 (.2012-2003في الجزائر مف خالؿ تقارير التنافسية العالمية ) االستثمارمناخ :36 رقـ جدوؿ
 2003

(***) 

-2004 
2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

 111 87 86 83 99 81 76 82 71 74 الجزائر

-- 40 32 40 36 32 30 37 42 38 تونس
(****)

 

 70 73 75 73 73 64 70 76 56 61 المغرب

 من مجموع
 ) دولة (

133 104 117 125 131 134 133 139 142 144 

 .2012، 2010،2011، 2009، 2008، 2007، 2006، 2005، 2004، 2003لسنوات: لمعطٌات تقارٌر التنافسٌة العالمٌة المصدر: 

 .د00:سا15، 01/11/2013تم االطالع علٌه بتارٌخ: ،www.weforum.orgلمنتدى االقتصادي العالمً:االلكترونً ل موقع العن  نقال

يبّيف الجدوؿ ضعؼ تنافسية الجزائر مف خبلؿ رتبيا المتدنية عالميػا، حيػث تراجػا تصػنيفيا مػا بػيف 
مرتبػػة مػػا  18 ػػـ بػػػ  ،مراتػػب 05بػػػ  2007و 2006ومػػا بػػيف سػػنتي  ،مرتبػػة 11ػ بػػ 2006و 2005سػػنتي 

حيػػػث  ، 2012، 2011، 2010سػػػنوات متتاليػػػة   3 ، لتسػػػتمر فػػػي التػػػدحرج2008و 2007بػػػيف سػػػنتي 
مرتبػة  16بػػ  2009ؿ في مرتبة الجزائر التنافسػية سػنة ف المسجّ أما التحسّ  ،مرتبة 23بػ  تياتقيقرت تنافسي
فيعػػود أساسػػا إلػػى الػػوفرة النفطيػػة الناتجػػة عػػف االرتفػػاع الكبيػػر فػػي أسػػعار الػػنفط سػػنة  2008مقارنػػة بسػػنة 

غيػر أف الجزائػر تبقػى أ ػػؿ  ؛ تصػاد الكمػػيى إلػى التحّسػف فػي المؤشػػر المتعمػؽ باسػتقرار اإلممػا أدّ  ،2008
ترتيػب مقارنػة بكػؿ ؿ الجزائػر الوفي كؿ سنة تتذيّ  2003و ومنذ سنة تنافسية مف جيرانيا المياربة، حيث أنّ 

 ،مػػف أك ػػر الػػدوؿ تنافسػػية عمػػى مسػػتوى منطقػػة شػػماؿ إفريقيػػا تعػػدّ مػػف الميػػرب وتػػونس، ىػػذه األخيػػرة التػػي 
 . 2008مرتبة سنة  63 لتبمغ 2005مرتبة منذ سنة  40حيث تجاوزت اليوة بيف الجزائر وتونس 

                                                      
*
القدرة على توفٌر البٌئة المالئمة لتحقٌق معدالت نمو مرتفعة ٌعّرف المنتدى االقتصادي العالمً التنافسٌة على أّنها: " - 

 .ومستدامة"

 ٌعتمد هذا التقرٌر فً تحلٌله لتنافسٌة الدول المشاركة على نوعٌن ربٌسٌٌن من البٌانات:  - **

  البٌانات الكمٌة(Quantitative Data) : الدولٌة. وٌتم الحصول على هذا النوع من المعلومات من خالل النشرات اإلحصابٌة المحلٌة 

  البٌانات النوعٌة((Qualitative Data: ت ٌتم الحصول علٌها من خالل المسح المٌدانً الذي ٌعتمد آراء ومالحظات رجال وهً بٌانا

مإشرا ربٌسٌا ٌتم وضع نقاط حس  تنافسٌة كل بلد  12األعمال وصناع القرار فً الدول المشاركة.كما ٌستند تقرٌر التنافسٌة على 
مستوى االقتصاد الكلً، الصحة والتعلٌم األساسً، التعلٌم  المإسسات، البنٌة التحتٌة، مدى االستقرار علىهذه المإشرات فً:  وتتمثل

ٌّة التكنولوجٌة، حجم السوق، مدى تطور بٌئة األعمال                             االبتكار.                                                                               والعالً والتدرٌب، كفاءة سوق العمل، تطور األسواق المالٌة، الجاهز
، ورقة مقدمة فً إطار الملتقى الوطنً األول حول "دور الدولة فً تدعٌم القدرة التنافسٌة للبلدان العربٌة"بوعبد هللا ودان،  -1

القتصادٌة جامعة جٌجل، كلٌة العلوم ا"دور القطاع الخاص فً رفع تنافسٌة االقتصاد الجزابري والتحضٌر لمرحلة ما بعد البترول"، 
 .22.ص، 9000نوفمبر  90/90والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، 

***
 المرة األولى التً أدرجت فٌها الجزابر فً تقرٌر التنافسٌة العالمً.- 
****

 ر معطٌات دقٌقة.غٌا  تصنٌف تونس بعد الثورة لعدم توفّ  - 

http://www.weforum.org/
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جزائر سّيء لمياية وأّف إلى أّف وضا المحيط اال تصادي لم ،2012 نّبو المنتدى في تقريره لسنة
 الثالوث القاتؿ لالستثمار في الجزائرالبيرو راطية وصعوبة الوصوؿ إلى التمويؿ البنكي والرشوة تشّكؿ 

 أفّ ، معتبرا (*)في العديد مف المؤشرات الفرعية 100الجزائر في مراتب تفوؽ الػ  حيث يصّنؼ التقرير
 منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا. ية في االست مار الجزائر تبقى مف أصعب الوجيات 

  ح٘ه ٍْاخ األػَاه اىبْل اىؼاىًَ تقارٌر في الجزائر مف خالؿ االستثمارمناخ  -ج
 10سنوية حوؿ مناخ األعماؿ في دوؿ العالـ، مف خبلؿ مقارنة  يصدر البنؾ العالمي تقارير

ف تقارير البنؾ تبيّ  .كؿ دولةاألعماؿ في  داء ر الظروؼ الميّسرة لمكشؼ عف مدى توفّ  (**)مؤشرات
ؿ الترتيب العالمي في ىذا المجاؿ حيث تتذيّ  ،متدىور مناخ األعماؿ في الجزائر جدّ  العالمي السنوية أفّ 

 م مما يوضحو الجدوؿ الموالي:  ،واألخطر أف وضعيا في تدىور مستمر

 (2012-2006) مناخ األعماؿ لمبنؾ العالميتطور ترتيب الجزائر في تقارير  :37 رقـ جدوؿ

تم ،Français.doingbusiness.orgنقال عن الموقع االلكترونً:، تقارٌر مناخ األعمال للبنك العالمً للسنوات المذكورةالمصدر: 

 د.00سا:23، 03/01/2013ٌخ بتاراالطالع علٌه 

حيث تدىور ترتيبيا مف ، 2012و 2006مرتبة بيف سنتي  32لقد تقيقر تصنيؼ الجزائر بػ 
مسار المست مر البنؾ العالمي  شّبو د ، و 2007سنة  125إلى المرتبة  2006عالميا سنة  116المرتبة 

بسبب كؿ العرا يؿ  ،شوط المحاربب -2007في تقريره حوؿ مناخ األعماؿ في العالـ لسنة  -في الجزائر 
، وىو ما جعؿ البنؾ العالمي دىور سنة بعد أخرىتصنيفيا في التّ  البيرو راطية التي تواجيو، ليستمرّ 

 الوطني. اال تصاديشّكؾ في صدؽ نوايا السمطات العمومية الجزائرية في إصبلح 
ألعماؿ في عالـ أكثر با القياـ»الذي حمؿ عنواف  2012وفقا لتقرير البنؾ العالمي لسنة 

 يواجيوف عقبات نتيجة عوامؿ ك يرة مف بينيا: المست مريف الخواص في الجزائر ال زالو ا فإفّ  ،1«ش افية
 . الجمركية وعدـ االستقرار في المنظومة القانونية ،الرشوة، السياسة الضريبية، الجبائية ،البيرو راطية

                                                      
(، التعلٌم 211( ،الهٌاكل القاعدٌة والبنى التحتٌة )المرتبة 252أهمها: المإشر المتعلّق بعمل وفعالٌة الهٌبات والمإسسات )المرتبة  -*

(، تطوٌر السوق المالٌة 255 (، فعالٌة سوق العمل )المرتبة254(، مدى فعالٌة سوق السلع )المرتبة 219العالً والتكوٌن )المرتبة 

 (.243(، المجاالت التكنولوجٌة )المرتبة 253)المرتبة 
عدد اإلجراءات الالزمة لتسجٌل مإسسة، المدة الالزمة لتسجٌل مإسسة، اإلجراءات الالزمة ا ٌلً: تتمثل هذه المإشرات فٌم -**

 .للحصول على قرض بنكً، حجم الرسوم والضرائب الواجب دفعها من قبل المإسسات، حماٌة المستثمر
1-Groupe de la banque mondiale, le Rapport Doing Business 2012, sur le site électronique:  
Français.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2012, consulté le: 03/01/2013, 
23h :00mn. 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنة

 148 143 136 134 125 125 116 رتبة الجزائر
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في حيف أّف الميرب  - 2011مقارنة بسنة  2012مراتب سنة  5 ػب الجزائر ، تدحرجتذلؾنتيجة ل
 94إلى المرتبة  2011سنة  114مف المرتبة  حيث انتقؿ ترتيبو مرتبة خبلؿ نفس المرحمة 20 ػػػتقّدـ ب
سنة  46إلى المرتبة  2011سنة  55مراتب حيث انتقؿ ترتيبيا مف المرتبة  9وتونس بػ  2012سنة 

 و د يوما، 25مرحمة تستيرؽ كؿ منيا  14ري في الجزائر ب تجسيد مشروع است ماحيث يتطمّ  - 2012
جراء تستيرؽ  19فيما يتعمؽ بالحصوؿ عمى رخص البناء ما وجود  118احتمت الجزائر المرتبة  مرحمة وا 

 الجزائر تواحتمّ  عمى التوالي، 77و71في حيف احتّمت كؿ مف تونس والميرب المراتب  ،يوما 281
جراءات تتطّمب  6اؿ الكيرباء بػؽ بإيصفيما يتعمّ  164المرتبة   83مقابؿ المرتبة  يوما، 159مراحؿ وا 
مّما يجعؿ  ،في المجاؿ الجبائي والضريبي الجزائر مت عمييانفس الرتبة تحصّ  لمميرب، 73لتونس و

 الجزائر مف أصعب الدوؿ التي يمكف إنشاء مؤسسة إنتاجية فييا.
 تمدة، باست ناء إيصاؿ الكيرباء وتنفيذ العقود،في معظـ المؤشرات المع رتيب الجزائرت تراجا قدل

ؿ في مجاؿ البنوؾ في مؤشر سيولة الحصوؿ مرتبة واحدة، أما أكبر تراجا فقد سجّ  اف ربحت فييماذالمّ 
 139 الرتبة مف في ظرؼ سنة واحدة، حيث انتقمت رتبة 11الجزائر بػ  ي تراجعت فيوذال ،عمى القروض

 إلى 74المرتبة  مف بمؤشر حماية المست مريفمراتب فيما يتعمؽ  5 ، كما تراجعت بػ150 الرتبة إلى
 حو الجدوؿ الموالي:م مما يوضّ ، 79 المرتبة

في تقرير بيئة األعماؿ وفقا لكؿ مؤشر  ، تونس والمغربالجزائر كؿ مف ترتيب :38رقـ جدوؿ
(2011-2012.) 

 تقرٌر البنك العالمً 
 ب الفئةالتصنٌف حس

 تقرٌر البنك العالمً 
 2012لسنة 

 تقرٌر البنك العالمً 
 2011لسنة 

 المغرب الجزائر     تونس تونس          الجزائر       المغرب 

 87 150 83 87 153 83 إنشاء المإسسة 

 74 117 72 77 118 71 الحصول على رخص البناء

 73 165 83    73 164 83 إٌصال الكهرباء 

 57 165 72 57 167 72 الملكٌة تحوٌل

 50 139 43 50 150 43 الحصول على قروض

 30 74 60 46 79 60 حماٌة المستثمرٌن

  58 162 74 71 164 74 دفع الضرائب 

 81 123 81 82 127 81 التجارة مع بلدان الجوار

 60 123 60 60 122 60 تنفٌذ العقود

 30 52 55 29 59 56 تصفٌة األعمال
Source : Groupe de la Banque Mondiale, les Rapports Doing business 2011-2012, sur le site de la banque 
mondiale : www.worldbank.org/doingbusiness.2011-2012, consulté le : 04/01/2013, 17h :00mn. 

                                                      
 -  هذا المإشر قّوة سبل حماٌة المساهمٌن من مالكً حصص األقلٌة ضّد قٌام أعضاء مجالس اإلدارات  ٌقٌسوفقا لتقرٌر ممارسة أنشطة األعمال

أبعاد لحماٌة المستثمرٌن هً : شفافٌة صفقات األطراف ذوي  3تخدام أصول الشركات لتحقٌق مكاس  شخصٌة، وقد حّدد التقرٌر بإساءة اس
) نطاق مإشر مسإولٌة المدٌرٌن وأعضاء مجلس اإلدارة(، وكذا قدرة  العالقة )مإشر نطاق اإلفصاح(، وتحّمل المسإولٌة عن الترّبح الشخصً

 ة المدٌرٌن وأعضاء مجلس اإلدارة على سوء السلوك ) سهولة قٌام المساهمٌن برفع الدعاوى القضابٌة(.المساهمٌن على مقاضا

http://www.worldbank.org/doingbusiness.2011-2012
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مما يعكس  ،جاءت الجزائر في المراتب األخيرة عربيا  بؿ دولتيف فقط ىما العراؽ وموريتانيا كما
التيييرات المتكررة في القوانيف والتشريعات في مجاؿ  في ظؿّ خاصة  االست مارالتدىور العاـ لمناخ 

باعتراؼ مف  ،عقدبمناخ أعماؿ صعب وم ممست مريفف الدوؿ األ ؿ استقطابا للتظّؿ الجزائر م ،االست مار
 :ب فّ  حيث صرح ،أحمد أويحيىالوزير األوؿ السابؽ 

الحكومة تقول رسميا أن جو األعمال في حاجة إلى تحسين، بدليل أن  الجزائر تصن ف في »
دولة فيما يخص مناخ األعمال ... إن  الحكومة ال تشعر بأي ة عقدة  183على  139المرتبة 

عراقيل في مجال العقار وفي شبابيك البنوك وحتى  تم تعيشونلتقول لكم ىذا ألن و واقع... فأن
 .1«عراقيل الربط بالكهرباء... ىذه حقائق

يطعف في جدّية اإلصبلحات  ،االست مارالجزائر في التصنيفات الدولية المتعمقة بمناخ  ت ّخرإّف 
 .االستيراديجعؿ مناخ األعماؿ أك ر سيولة لممارسة نشاط الحكومية و 

 في الجزائر مف خالؿ التحقيقات الدورية لمنتدى رؤساء المؤسسات ستثماراالمناخ -3

بوضا مؤشر عاـ لقياس مدى تطور النشاط اال تصادي   FCE (*) اـ منتدى رؤساء المؤسسات
  Baromètreُوضا ىذا المؤشر  ، (**)في الجزائر ومناخ األعماؿ الذي ينشط فيو المنتجوف الخواص

موضوعية حوؿ الظرؼ اال تصادي الوطني في الميداف ذ يسمم بتقديـ معمومات حسب المعايير العالمية إ
االتجاه العاـ  راء  الصناعي ويسمم بمقارنة مباشرة ما أىـ الشركاء اال تصادييف األوربييف. لمعرفة

ذي الموالي ال الجدوؿ ي السائد في الجزائر  منا بإعداداالست مار  في المناخ اال تصاديةرؤساء المؤسسات 
 الخاصة في الجزائر.  اال تصاديةلدى رؤساء المؤسسات  (***)ر مؤشر ال قة الصناعيف بوضوح تطوّ يبيّ 

  .تطور مؤشر الثقة في المؤسسات الوطنية :39 رقـ جدوؿ 
 المإشرات

 التقارٌر 
 المحلً حجم الطلبٌات على اإلنتاج مخزون السلع المنتجة المإشر العام للثقة

 41- 5- 16- 2009أكتوبر 

 36- 8- 12- 2010فٌفري 

 50- 17- 3- 2010ماي 

 46- 38- 7- 2010جوان 

 43- 21- 12- 2010دٌسمبر

 46- 11- 9- 2011سبتمبر 

 33- 27- 4- 2012جوان 

دى: ـــــــــــموقع اإللكترونً للمنتالالنسبة لألشهر والسنوات المذكورة، نقال عن تحقٌقات منتدى رإساء المإسسات بنتابج  المصدر:

dz.org-www.fce، :د15: سا14، 06/01/2013تم االطالع علٌه بتارٌخ. 

                                                      
1
 .10، ص.29/05/2011، 639عدد  ،الخبر الٌومًسلٌم بن عبد الرحمان، "أوٌحٌى ٌعترف بتدهور مناخ األعمال واالستثمار فً الجزابر"،  -

*
اقتصادٌة وطنٌة )خاصة وعمومٌة( مإسسة  499حوالً  2011العمل حٌث ضّم فً نهاٌة سنة  ٌعّد من أبرز التنظٌمات الممثلة ألربا  -

 عامل دابم.10459ملٌار$ وتشّغل أزٌد من  14 تجاوز إجمالً رقم أعمالهاوأجنبٌة، 
**
سإاال ذو  21سسات على وٌتم وضعه شهرٌا من خالل إجابة رإساء المإ 2003تجدر اإلشارة إلى أن هذا المإشر بدأ العمل به فً أفرٌل  -

 طبٌعة نوعٌة،  لتحدٌد االتجاه العام لمناخ األعمال ومدى ثقة مسإولً المإسسات فً مستقبل نشاطهم الصناعً.
***
مخزون المنتجات تامة  -مإشر الثقة الصناعً= متوسط )اإلنتاج المتوقع + مجموع الطلبٌات ٌقاس هذا المإشر من خالل العالقة التالٌة: - 

 الصنع(.

http://www.fce-dz.org/
http://www.fce-dz.org/
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نبلحظ مف خبلؿ التحقيقات الدورية الصادرة عف منتدى رؤساء المؤسسات تراجا المؤشر العاـ 
نبلحظ كما   درجة ، 16-  2009في أكتوبر  -2003ويمية منذ ج – ؿ أكبر تراجا لوو د سجّ  ،لم قة
وىو ما أرجعو المنتدى الرتفاع الواردات خاصة  ،عمى اإلنتاج المحميحجـ الطمبيات  الكبير في تراجاال

مما أدى  ،، ما رفا الحماية عف اإلنتاج الوطني2005منذ إبراـ اتفاؽ الشراكة ما االتحاد األوربي سنة 
استمرار تخّوؼ المنتجيف ىذه الظروؼ أدت إلى  ؛ي السوؽ الوطنية لصالم الوارداتفو تراجا نصيب إلى

وىو  ك رة العرا يؿ الميدانية التي تعترضيـ النظر إلىب ،ي السائد في الجزائراالست مار الخواص مف المناخ 
 .عرا يؿما دفعنا إلى البحث أك ر في طبيعة ىذه ال

 ص المنتج في الجزائر.الخا االستثمارالمطمب الثاني: معوقات 

وبدؿ أف يحظى بدعـ الدولة، فإّنو يواجو مشاكؿ  (*)بدأ القطاع الخاص يكّوف  اعدة ا تصادية ميّمة
ؿ الممفات اإلدارية تشكّ في القطاعات المنتجة، حيث  لبلست مارموّجية عديدة تعترض كّؿ مبادرة خاصة 

 نجا التفكير في االستيراد بدؿ اإلنتاج. عوامؿ منّفرة تجعؿ مف األ،المرىقة والتكاليؼ المضاعفة
 .المشاكؿ التي تعترض المنتجيف الخواص في الجزائر-1

يؤّدي إلى وأد العديد مف المشاريا  ،دبمسار طويؿ وجد معقّ يمّر المنتجوف الخواص في الجزائر 
 لية:مف خبلؿ النقاط التا التي تعترضيـ المنتجة؛ يمكننا أف نجمؿ أبرز المشاكؿ االست مارية

 : بطء وتعقيد اإلجراءات اإلدارية-أ
 إنجاز تعّدد وبطء اإلجراءات الروتينية التي يمّر بيا معضمة يشتكي العديد مف المست مريف مف

المختمفة لمحصوؿ  اإلداراتالك ير مف الو ت والجيد أ ناء التنّقؿ بيف يـ فوىو ما يكمّ ة، ياالست مار ا ير االمش
 عمى: 
 عالميا في تقرير مناخ  155ت الجزائر المرتبة في ىذا المجاؿ احتمّ  :ترخيص إلنشاء المشروع

 .1يوما 25ستيرؽ كّؿ منيا يإجراء  14بػ ، 2012األعماؿ الصادر عف البنؾ العالمي سنة 
 :يوما  159حوالي  -وفقا لذات التقرير –في اليالب حيث تنتظر المؤسسة  الربط بشبكة الكيرباء

المتكّررة لمتيار  االنقطاعات، كما يشتكي أرباب العمؿ مف مف أجؿ ربطيا بشبكة الكيرباء
 %5.3يوما في السنة مّما يكّمفيـ خسائر تقّدر بحوالي  31الكيربائي التي تقّدر في المتوسط بػ

المشكؿ ذاتو يطرح بالنسبة لمتزّود بالماء، إذ تعاني المؤسسات مف ؛ مف ر ـ أعماؿ مؤسساتيـ
 .يوما 36مدة االنقطاع في المتوسط إلى تصؿ  ،االنقطاع المستمر لمماء

                                                      
من القٌمة المضافة فً معظم الفروع  %20من الناتج الداخلً الخام خارج قطاع الحروقات وأزٌد من  %20ٌمثل نسبة تفوق  -*

قتصادٌة، ناهٌك عن خلقه  لما ٌربو عن  ملٌون منص  شغل مصرح به وحوالً ملٌون منص  عمل غٌر مصرح به لدى مصالح اإل
 لدٌوان الوطنً لإلحصابٌات.الضمان االجتماعً، استنادا إلى أرقام ا

1- Groupe de la Banque Mondiale , Le Rapport Doing business 2012, Op.cit. 
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ضطّر المؤسسة لتحّمؿ تكاليؼ إضافية لحيازة موّلدات كيربائية وخّزانات في ظؿ م ؿ ىذه الظروؼ ت
 . 1تجنبا لت  ير انقطاع الكيرباء والماء عمى العممية اإلنتاجية ،لممياه
  ب وىو ما يتطمّ  خصة بناءتعقيد اإلجراءات اإلدارية المتعمقة بتسجيؿ الشركة والحصوؿ عمى ر

  .2012يوما وفقا لتقرير مناخ األعماؿ لسنة  281في المتوسط 
يوما في السنة مف أجؿ تسوية المشكبلت  90رؤساء المؤسسات لتخصيص حوالي  في المتوسط يضطرّ 

دراسات ا يشيميـ عف االىتماـ بمسائؿ أىـ كتحسيف نوعية اإلنتاج والقياـ باإلدارية المرتبطة بالمحيط، ممّ 
 .2وؽ ووضا خطط إستراتيجية لتوسيا نشاط المؤسسةالسّ 

والتي تتداخؿ فييا كؿ مف وزارة الصناعة والمؤسسات الصييرة  االست مارفة بإف تعّدد الييئات المكمّ  
ناىيؾ  ،االست مار ات، شركات التسيير والمساىمة، الوكالة الوطنية لتطويراالست مار والمتوسطة وتر ية 

الفرعية المتم مة في أمبلؾ الدولة، الضرائب والجمارؾ، يجعؿ مسار المست مر طويبل وجّد عف الييئات 
يؤدي ، مّما (*)سنوات 5و 3الجزائر ما بيف ؿ تجسيد مشروع است ماري في معّقد وىو ما يفسر بموغ معدّ 
لـ تتعّد نسبة  2010و 2000ية، فخبلؿ الفترة الممتدة ما بيف سنتي االست مار إلى وأد العديد مف المشاريا 
 . 3%20 نسبة االست مارإنجاز المشاريا مقابؿ نوايا 

 صعوبة الحصوؿ عمى التمويؿ البنكي بالنسبة لممشاريع الخاصة المنتجة -ب
يعّد التمويؿ مف أساسيات إنشاء وتوّسا المؤسسات المنتجة، إذ تحتاج إلى تمويبلت طويمة األجؿ 

رة األجؿ لتيطية احتياجاتيا مف المواد األّولية وغيرىا مف لشراء ا الت والمعّدات وتمويبلت  صي
 . 4االستيبلؿمصاريؼ 

رغـ امتبلكيـ لمشاريا إنتاجية طموحة، يعاني العديد مف المقاوليف الخواص مف  ّمة الموارد المالية 
ف لمحصوؿ عمى القروض م مانات الكافيةالذاتية لممساىمة في إنشاء المؤسسة مف جية، وانعداـ الضّ 

مف إجمالي القروض لتمويؿ  %6:ىذه األخيرة توّجو  حيث أفّ  مف جية أخرى، البنوؾ العمومية
مف إجمالي القروض لتمويؿ  %6ص سوى يا ال تخصّ في حيف أنّ  المستوردة، الخاصة المؤسسات

 .االستيرادمّما أّدى إلى استنزاؼ المّدخرات الوطنية نحو تمويؿ  طاع  ،5المؤسسات الخاصة المنتجة

                                                      
 . 922ص. سابق، مرجع بن حسٌن، -1
 .920ص.  ،نفسهمرجع لا -2
ت المستثمر، تحفٌزا له على فً حٌن أّنه ال ٌتعّدى أسبوعا واحدا فً إمارة دبً مثال، أٌن ٌتم تطبٌق المعالجة اإللكترونٌة لتثمٌن وق -*

 االستثمار هناك.
 .2.، ص92/02/9002، 2092، عدد لٌومًا الخبر  فً قتل العدٌد من المشارٌع"،حفٌظ صوالٌلً، "مسار االستثمار الحالً تسبّ  -3
 .22.ص ،مرجع سابقمٌاسً، -4
المتوسطة فً الجزائر بٌن إجراءات الدولة إشكالٌة االستثمار فً المإسسات الصغٌرة و" كاتٌة بوروبة، عبد الرزاق فوزي، -5

ورقة مقدمة فً إطار الملتقى العلمً الدولً حول األزمة المالٌة واالقتصادٌة الدولٌة والحكومة العالمٌة، جامعة والتحّدٌات الراهنة"،
 . 00.ص،  9002أكتوبر  90-90سطٌف: كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر،  -فرحات عباس
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إّف القروض البنكية الممنوحة لمقطاع الخاص كنسبة مف الناتج وفقا لمعطيات البنؾ العالمي، ف
في و ت  ،1ماليزيا في %226والمغرب  في %81 مقابؿالجزائر  في %26الداخمي الخاـ ال تتعّدى 

 92يعادؿ  ام مميار دج  920.000بمغ  (*)يعرؼ فيو النظاـ البنكي الجزائري ارتفاعا ممحوظا في السيولة
 عجز مّتخذو القرار في الببلد عف تحويميا إلى رأسماؿ إنتاجي.، 9002نياية سنة  2 مميار أورو

مف  فقط %2.3، فإّف 9000 الذي أجري سنة اال تصاديئلحصاء المرحمة األولى لوفقا لنتائج 
مف البنوؾ  اضاال تر توجّيت إلى  –مؤسسة  934250 البالغ -في الجزائر اال تصاديةنسيج المؤسسات 

أشير  بؿ الرد عمى طمب منم القروض وتكوف إجابة البنؾ بالرفض في  9.8تستيرؽ حوالي ىذه األخيرة 
مف  136، في المرتبة 2010و د صّنفت الجزائر مف  بؿ البنؾ العالمي في جواف  ،3ك ير مف األحياف

تبة األخيرة عالميا مف حيث المر في ، و دولة مف حيث  درتيا عمى تمبية طمبات المقترضيف 183مجموع 
 ب زيد مفىذا ما دفا ،20084العالمي لسنة  اال تصاديتقرير المنتدى ل وفقا فعالية الجياز المصرفي

جوء المّ ؿ اض مف العائمة أو األصد اء  بد اال تر  مف المست مريف إلى االعتماد عمى التمويؿ الذاتي 90%
ة ىف الرسمي لعقارات مبنّية أو غير مبنيّ تعجيزّية كالرّ  لمتمويؿ البنكي، خاصة أف البنوؾ تشترط ضمانات

ؾ فيو العديد مف المؤسسات في و ت ال تمم ،ـمف  يمة القرض المقدّ  %173تتجاوز  يمتيا في المتوسط 
حتى عندما تتحّصؿ و  5متعذرة ا يجعؿ عممية التمويؿممّ  ،و ائؽ إ بات الممكية عمى العقارات التي تحوزىا

المنتجة عمى التمويؿ، فإّنو في اليالب يكوف في شكؿ  روض  صيرة األجؿ ومرتفعة  المؤسسات الخاصة
التكمفة وفي الك ير مف الحاالت تنعدـ اإليرادات أماـ تكاليؼ مالية  ابتة يجب دفعيا، فييّدد المؤسسة 

 خطر اإلفبلس.

                                                      
ت البنك العالمً، عبر موقعه اإللكترونً:  معطٌا - 1

http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/FS.AST.PRVT.GD.ZS :تّم اإلطالع علٌه بتارٌخ ،

 د. 15سا:18، 11/06/2014
من عابداته مّما ٌرفع ودابع  %20ن الدٌوان الوطنً لإلحصاء، فإّن المستهلك الجزابري ٌّدخر أكثر من وفقا إلحصابٌات صادرة ع -*

ملٌار دج، خاصة عق  الزٌادات فً أجور العاملٌن فً العدٌد من القطاعات العمومٌة خالل السنوات األخٌرة،غبر أّن  9200ـالبنوك ب

 اهم فً تموٌل المشارٌع الخاصة المنتجة.هذه الودابع تّم تكدٌسها فً البنوك عوض أن تس
2- Abderrahmane  Mebtoul, »61 ans de bilan sur l’économie algérienne 2:73- 2012», sur le site 
éléctronique : http://www.alterinfo.net/50-ans-de-bilan-de-l-economie-algerienne-1963-
2012_a70470.html .31/01/2012, Consulté le : 23/10/2013,15h: 55mn. 
3- Safia Berkouk, " l’Algérie condamnée au sous-développement !",ElWatan Economie, supplément 
hebdomadaire, N°294, du Lundi 20 au dimanche 26 Juin 2011, p.2. 
4-World Economic Forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2008-2009,  on the website: 
http://www.weforum.org/pdf/GCR08/GCR08.pdf, date consulted: 12/12/2013, 19h45mn. 
5- H.Benissad, Micro-entreprises et cadre institutionnel en Algérie, Document de travail réalisé dans 
le cadre du programme de recherche : Relation entre le secteur informel et les administrations et le 
pouvoir politique, N°85, Paris : OCDE, Mars 1993, p.79,sur le site éléctronique : 
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5lgsjhvj7fkf.pdf?expires=1424470464&id 
=id&accname=guest&checksum=CFC354A02FF7180600021ECD3A5C366F, consulté le: 12/01/2013, 
20h18mn. 

http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/FS.AST.PRVT.GD.ZS
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/FS.AST.PRVT.GD.ZS
http://www.alterinfo.net/50-ans-de-bilan-de-l-economie-algerienne-1963-2012_a70470.html%20.31/01/2012,%20Consulté
http://www.alterinfo.net/50-ans-de-bilan-de-l-economie-algerienne-1963-2012_a70470.html%20.31/01/2012,%20Consulté
http://www.weforum.org/pdf/GCR08/GCR08.pdf,%20date%20consulted:%2012/12/2013
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5lgsjhvj7fkf.pdf?expires=1424470464&id%20=id&accname=guest&checksum=CFC354A02FF7180600021ECD3A5C366F
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5lgsjhvj7fkf.pdf?expires=1424470464&id%20=id&accname=guest&checksum=CFC354A02FF7180600021ECD3A5C366F
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لبنوؾ الجزائرية في ، دور احبيب يوس يانتقد رئيس الكنفدرالية العامة لممؤسسات الجزائرية السيد 
دعـ المؤسسات اإلنتاجية الخاصة، حيث تضا ىذه البنوؾ عرا يؿ كبيرة لتمويؿ عمميات استيراد المواد 

رىا عمى أمواؿ نتيجة لتماطؿ البنوؾ رغـ توفّ  ،ى ببعض المؤسسات إلى التو ؼ عف اإلنتاجما أدّ  ،األولية
الخاص  االست ماردعـ عبر  ، لة اإلنتاجيةكاف عمييا أف توّجييا لتحرير ا  مميار دج 500  ضخمة

في  مف المؤسسات الخاصة %50، فإّف 2012تقرير البنؾ العالمي لسنة ل وفقا. 1المنتج بكؿ شفافية
في ىذا  .2ماليزيا في %15والمغرب  في %30 مقابؿ، تعتبر الحصوؿ عمى التمويؿ عائقا كيبرا الجزائر

يحدث في الجزائر  ما«:ب فّ  نايت عبد العزيزمؿ الجزائرييف السيد الّصدد، صّرح رئيس كنفدرالية أرباب الع
األولوية لممستورديف،  وىي الخطر الحقيقي...إّف البنوؾ تمنح االستيراديوّفر مناخا الّتساع نطاؽ مافيا 

 .3«مميار دوالر كؿ عاـ 60ما يكّبد الخزينة العمومية إن اقا خياليا في بند الواردات يزيد عف 

الذي انطمؽ في  - 20024سنة ء صندوؽ ضماف  روض المؤسسات الصييرة والمتوسطة رغـ إنشا
منم الضماف لممؤسسات التي تفتقر صة في ك ّوؿ أداة مالية متخصّ  2004مارس  14شاط رسميا في النّ 

لعالمي ؿ الجزائر الترتيب في تقارير البنؾ اتذيّ أّف  إالّ  -5لمضمانات العينية البّلزمة التي تشترطيا البنوؾ
يؤّكد عدـ نجاعة اإلصبلحات في المجاؿ  ،في مجاؿ مرونة الحصوؿ عمى القرض ،حوؿ مناخ األعماؿ

 المصرفي.
 .6(2012-2007) ر مؤشر مرونة الحصوؿ عمى القروض في الجزائرتطوّ  :40 رقـ جدوؿ

 التقارٌر
 المرتبة

 2012تقرٌر  2011تقرٌر  2010ر تقرٌ 2009تقرٌر  2008تقرٌر  2007تقرٌر 

 152 138 135 131 115 111 مرتبة الجزائر

 سابق.مرجع ، األعمال للسنوات المذكورة داءآتقارٌر البنك العالمً حول مناخ  المصدر:  

                                                      
، 2900، عدد الخبرالٌومً ل استٌراد المواد األولٌة"،ش.زقادة، "ربٌس الكنفدرالٌة العامة للمإسسات الجزابرٌة: البنوك تعرق -1

 .9، ص.00/09/9000
2- NAJY BENHASSINE , «l’environnement bancaire de l’entreprise privé algérienne» journée de 
l’entreprise algérienne.Programme de la rencontre organisée sur le thème : «L’entreprise 
algérienne : sa relation au système financier et bancaire algérien»,Forum des chefs d’entreprises, 02 
octobre 9009, sur le site du Forum des chefs d’entreprises : http://www.fce.dz/,consulté 
le :22/01/2014, 15h :00mn. 

 :اإللكترونلللللً ، نقلللللال علللللن الموقلللللع02/00/9002إٌالالالالالالف، اقتصلللللاد الجزابلللللر عللللللى حافلللللة الهاوٌلللللة،  ،رازيكاملللللل الشلللللٌ-3

http://www.elaph.com/Web/Economics/2013/10/840865.html،  :تلللللللللللللّم اإلطلللللللللللللالع علٌللللللللللللله بتلللللللللللللارٌخ

 د.20سا:  90 ،02/00/9002
المتعلّق بتطبٌق القانون التوجٌهً للمإسسات الصغٌرة ، 9009نوفمبر  00المإرخ فً  484/ 13بموج  المرسوم التنفٌذي رقم  -4

 .9009نوفمبر  02بتارٌخ  ، صادر22عدد  والمتوسطة وتحدٌد قانونه األساسً. جرٌدة رسمٌة،
ضمانا  222ضمانا ٌخّص مشارٌع للتوسٌع و 229، 9009ى جوان إل 9002 سنة ضمانا فقط خالل الفترة الممتدة من 202منح  -5

 ٌخّص مشارٌع لإلنشاء .
6- Groupe de la Banque Mondiale ,Le Rapport Doing business 2012, op-cit. 

http://www.fce.dz/
http://www.elaph.com/Web/Economics/2013/10/840865.html
http://www.elaph.com/Web/Economics/2013/10/840865.html
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مؤشر مرونة الحصوؿ عمى القروض في الجزائر في تدىور  مف خبلؿ أر اـ الجدوؿ أفّ نبلحظ 
  .2012و 2007 سنتي  بيف سنوات فقط 5درجة في ظرؼ  41مستمر، حيث فقدت الجزائر 

 مشكؿ العقار الصناعي -ج
 برز العوائؽ التي يواجييا المنتجوف الخواص في الجزائرأار الصناعي أحد يعتبر الحصوؿ عمى العقّ 

أشارت  خاصة أّف الحصوؿ عمى عقد الممكية أو اإليجار يعّد ضروريا لمحصوؿ عمى عدة تراخيص أخرى.
         تنتظر أك ر مف الخاصة المنتجة مف المؤسسات %38 أفّ  إلى ،2002سنة  لمبنؾ الدولي دراسة

واألدىى أّف المناطؽ الصناعية ال تتوّفر في اليالب عمى المنشآت  1سنوات لمحصوؿ عمى العقار 5
يتطّمب توفيرىا طوؿ والتي وغيرىا  الطرؽ المعّبدة ...و زمة كالكيرباء، الياز، الماء، الياتؼ القاعدية البلّ 

دارة الممكية العقارية، أك ر   انتظار. إّف المشكمة الحقيقية في ىذا المجاؿ تكمف في عدـ شفافية التسيير وا 
 يمكننا إ بات ذلؾ مف خبلؿ ما يمي:؛ مف أف تكوف المشكمة في ندرة العقار

   يا سات التي تـ حمّ المؤسر تتوفّ ىكتار ، كما  6830وجود عدد كبير مف األراضي غير المستيمة
 . 2ىكتار 529تصؿ إلى  ،ميمة غير مستيّمة أيضا فة عمى مساحات جدّ المشاريا المتو ّ  أو
  ّد اإلجراءات اإلدارية ز بتعدّ األزمة ليست في نقص العقار ولكف في ضعؼ التسيير المتميّ  إف

شفافية في الّتسيير وارتباط ى إلى عدـ الوالنصوص القانونية والمصالم اإلدارية المسؤولة، األمر الذي أدّ 
ساىـ في زيادة  ،ممؼ العقار بالفساد، كما أف تحديد األسعار بطريقة إدارية بعيدة تماما عف أسعار السوؽ

 . 3ى إلى حرماف المست مريف الجاّديف مف الحصوؿ عمى العقارحجـ المضاربة في العقار، مما أدّ 
الوطني لمدراسات والتحاليؿ مف أجؿ  المركز اـ بيا  دت الو ائا الميدانية، مف خبلؿ الدراسة التيأكّ 

مف المستفيديف مف العقار ب سعار رمزية لـ يحترموا العقود  %22 ب فّ  ،حوؿ العقار السكاف والتنمية
منيـ مف حّوؿ العقار بؿ و  ،ك ير منيـ است ماراتو ولـ يطّور االست مارالوكالة الوطنية لتطوير المبرمة ما 

 . 4ي الذي منم لو مف أجموعف اليرض األساس
حت بو م مما صرّ  ،مشروع است ماري 299خمي عف ، كاف مشكؿ العقار وراء التّ 9000في سنة 
 .5بف معيوؼ ياسمينةالسيدة  االست مارات عمى مستوى الوكالة الوطنية لتطوير االست مار المديرة المكمفة ب

                                                      
ورقة مقدمة ("،3122–3112تشخٌص واقع منظومة المإسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزائر خالل الفترة )سامٌة جدو، " -1

-9000طار ملتقى تقٌٌم آثار برامج االستثمارات العمومٌة وانعكاساتها على التشغٌل، االستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة إفً 

 .02، ص.9002مارس  09-00: كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، 0، جامعة سطٌف9002
2-Conseil National Economique et Social (CNES), la configuration du foncier en Algérie : Une 
contrainte au développement économiques, 24ème session plénière, 22 mai 2004, pp.60 – 64, sur le 
site électronique :www.CNES.dz, consulté le : 24/02/2012, 12h :00mn. 

 .922ص. سابق،مرجع بن حسٌن،  -3
 .922ص. ،نفسهمرجع لا -4
، 02/02/9000، 2229 ، عددصوت األحرار مشروع بالجزابر"، 200عزٌز طواهر، "مشكل العقار وراء التخلً عن أكثر من  -5

 .2ص.

http://www.cnes.dz/
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سفيتاؿ مشروعا إلنتاج أجيزة كيرومنزلية  عمى سبيؿ الم اؿ، حاؿ مشكؿ ندرة العقار دوف تجسيد مجّما
في ذات السياؽ، انتقد أرباب العمؿ طريقة بيا األراضي التي تعتمد  لتصدير.نحو ا %20و بنسبة موجّ 

والتي تشّكؿ عقبة حقيقية في وجو المست مريف المحمييف واألجانب، السيما في ظؿ  (*)عمى المزاد العمني
بما يمي:  رضا حميانيح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد  مة العرض وارتفاع الطمب حيث صرّ 

يا تيدؼ إلى زيادة إيراداتيا عوض تطوير القرار أنّ  ...إّف الدولة تعطي اإلنطباع مف وراء ىذا»
المتعامميف  كؿ»الرئيس المدير العاـ لمجما سفيتاؿ:  ايسعد ربرابوىو ما أّكده السيد  1«االقتصاد الوطني
دفع مبالغ ىائمة قبؿ بداية  رضوف أسموب المزاد العمني... سي رض ذلؾ عمى المستثمراالقتصادييف يعا

سعر المتر المربا الواحد مف بموغ كما تعّجب ذات المتحّدث ل ،2«إنجاز المشروع بسبب أسعار العقارات
وكيؼ أّف  3أورو 18حيف أف سعره الحقيقي ال يتجاوز  في ،الجزائر في أورو 200 طعة أرض 

 ع بالمّجاف في تونس تشجيعا لممست مريف الخواص.ضي توزّ األرا

إلياء إمكانية بيا العقارات  تـّ  ،2008أوت  31بناء عمى  رارات مجمس الوزراء المنعقد في 
ما  (**)االمتيازمنحيـ حؽ  الصناعية التابعة لممست مريف سواء بصيية المزاد العمني أو بالتراضي، مقابؿ

ية التي تحمؿ االست مار بالنسبة لممشاريا  ،راء عمى بيا األرض بصيية التراضياشتراط موافقة مجمس الوز 
طابا األولوية أو المنفعة العامة وتساىـ في تمبية الطمب الوطني عمى الّسكف أو تنمية المناطؽ المحرومة 

نيـ عدـ تمكي تعقيد مشاكؿ المست مريف الجاديف، حيث أفّ  ىذا التعديؿ زاد مف؛ 4مناصب شيؿأو خمؽ 
يجعميـ  مقيف عمى مصير مشاريعيـ وممتمكاتيـ في  ،مف تمّمؾ األراضي التي ينجزوف است ماراتيـ عمييا

 األراضي لمسمطة التقديريةإخضاع  رار الموافقة عمى بيا  تيا، كما أفّ ولة استرجاع ممكيّ رت الدّ  رّ  حاؿ
 ك ر.ية أك ر ف ست مار اإلد عممّية إنجاز المشاريا يعقّ  ،لمجمس الوزراء

                                                      
المحدد لشروط وكٌفٌات منح  ،9002غشت  20المإرخ فً 22-17 بموج  األمر رقم 9002تم تبنً هذه الطرٌقة منذ سنة  -*

، صادر 22 جرٌدة رسمٌة، عدد والتنازل عن األراضً التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشارٌع استثمارٌة. متٌازاإل

 .9002غشت  20 بتارٌخ
1- Nora Boudedja, "Dispositif pour le foncier industriel, le scepticisme des opérateurs économiques'',  
El Watan, N°5333, 22/05/2008, p.7. 

  ،2292 عدد ،صوت األحرارعزٌز طواهر،"ربرا : ٌج  على الدولة أن تتوقف عن المضاربة فً العقار الصناعً"،  -2

 . 2، ص.02/02/9002
 نفسه.كان الم -3

**
إنجاز مشروع نتفاع لمّدة معٌنة لفابدة شخص طبٌعً أو معنوي قصد عقد رسمً تمنح بموجبه الدولة )مالكة األصل( حق اإل - 

سنة كحد أقصى، ٌدفع للمالك مقابل حق االمتٌاز إٌجار ٌعرف  22سنة قابلة للتجدٌد لتصل إلى  22ـاستثماري. تقّدر مّدة االمتٌاز ب

قى من قٌمة العقار(، قٌمتها تب 0/90أو  % 2ٌتّم تحدٌد مبلغها فً المزاد العلنً أو بالتراضً )وباإلتاوة اإلٌجارٌة، ٌكون دفعها سنوٌا 

 سنة و ٌتّم تحٌٌنها عند نهاٌة هذه الفترة بالّرجوع إلى مإشرات سعر السوق العقاري .   00مستقرة لمّدة 
4- "L'Algérie cherche à rapprocher les projets d'investissements étrangers de ses intérêts nationaux", 
La Tribune, 10/08/2008,sur le site éléctronique : http://www.animaweb.org/fr/lalgerie-

cherche-rapprocher-les-projets-dinvestissements-etrangers-de-ses-interets-nationaux, 
consulté le : 08/03/2014, 11h :20mn. 

http://www.animaweb.org/fr/lalgerie-cherche-rapprocher-les-projets-dinvestissements-etrangers-de-ses-interets-nationaux
http://www.animaweb.org/fr/lalgerie-cherche-rapprocher-les-projets-dinvestissements-etrangers-de-ses-interets-nationaux
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 ال ساد-د
صدار ترسانة  االتفا ياترغـ مصاد ة الجزائر عمى  الدولية المتعّمقة بالو اية مف الفساد ومكافحتو وا 

نشاء ىيئات وطنية لمكافح 1 انونية  ىحدإ ويشّكؿ (**)الوطني اال تصادينخر  الفساد ، ال يزاؿ(*) تووا 
مف  %34.3ذكر  ، فقد20022سنة  لعالميدراسة أنجزىا البنؾ االعوائؽ الرئيسية التي أشارت إلييا 

مف ر ـ أعماليـ في  %7يـ ينفقوف حوالي ؿ عائقا رئيسيا وأنّ الفساد يم ّ  ب فّ  ***رؤساء المؤسسات الخاصة
فمف أجؿ الحصوؿ ؛ شكؿ رشاوى لموظفيف عمومييف لبلستفادة مف بعض الخدمات لصالم مؤسساتيـ

مف الناتج  %32.9دوالر أي ما يم ؿ  540 يمتو عمى رخصة البناء يقوـ صاحب المؤسسة بدفا ما 
 يصؿ مبمغ الرشوة إلى يمكف أفدوالر و  30الداخمي لمفرد و صد الحصوؿ عمى الكيرباء  د يدفا مبمغ 

 ،وؿ األك ر فسادا في العالـضمف الدّ  الجزائر صّنفت و د 3دوالر مف أجؿ الحصوؿ عمى الياتؼ 210
في ، 2012دولة في تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة  175مف أصؿ  105حيث حّمت في المرتبة 

  .4عمى التوالي 88و 75تونس والميرب في المراتب ت كؿ مف حيف حمّ 

 التيرب الضريبي وحدة الضغط الجبائي-ىػ
مف مؤسسات النسيج  %66ّف فإ ،2011لسنة  اال تصاديئلحصاء وفقا لمنتائج األولية ل

 العامؿ الضريبي ىو عامؿ معيؽ بدؿ أف يكوف مشجعا لمقطاع الخاص في الجزائر تعتبر أفّ  اال تصادي
مف أخطر الظواىر المعيقة لمتنمية  انتشار ظاىرة التيرب الجبائي التي تعدّ  إلى وىو ما يؤدي ،المنتج

تحـر خزينة الدولة مف إيرادات معتبرة، كاف باإلمكاف توظيفيا خدمة لمنمو والتنمية  كونيا ،اال تصادية
 . 5اديةاال تص

                                                      
، 02 عدد دة رسمٌة،ٌجر المتعلّق بالوقاٌة من الفساد ومكافحته.، 9002 براٌرف 90المإّرخ فً  12-17 القانون رقم : أبرزها -1

 .9002مارس  2صادر بتارٌخ 
لوقاٌة من الفساد ومكافحته، تتولّى اقتراح سٌاسة الهٌبة الوطنٌة لو 9000الدٌوان الوطنً لقمع الفساد الذي أنشا سنة  :فً مقّدمتها -*

 شاملة للوقاٌة منه.
الذي وضعته منظمة  9000وفقا لمإشر إدراك الرشوة لسنة  تصّنف الجزابر من بٌن البلدان ذات نسبة الرشوة األعلى فً العالم -**

               رمإشّ  مجال شفافٌة المٌزانٌة حس ( فً 000من سلّم  0الشفافٌة الدولٌة، كما تصّنف فً المرتبة األخٌرة )النقطة 

OPEN BUGDET INDEX ، كما  تحتّل المرتبة األخٌرة فً تصنٌفLINABURG-MADUELL  ًللبلدان حس  درجة الشفافٌة ف

 تسٌٌر األموال العمومٌة لالستثمار.
2 -World Bank,Pilot Algeria Investment Climate Assessment,June 2003,p.89, in : http://sitersources-

worldbank.org/INTPSD/Resources/336195-1092412588749/Algeria-ICA3.pdf(Septembre 2006). 
92مع العلم أن عدد رإساء المإسسات الذٌن وافقوا على اإلجابة على هذه اإلشكالٌة كان قلٌال )حوالً  % فقط من العٌنة(.  -

***
  

 .922ص. سابق، مرجع بن حسٌن، -3
4 - Transparency International, Annual Report 2012 , consulted on the website:                   
http://www. transparency.org/files/content/publication/Annual_Report_2012.pdf , date 
consulted: 26/06/2014, 22h:00mn. 

 .298ص. مرجع سابق،بن حسٌن، -5

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.transparency.org%2Fwhatwedo%2Fpub%2Fannual_report_2012&ei=mLRbVbXuGIG5UKPtgcgB&usg=AFQjCNEyMKTSMw9_FsBkVdnmwm01KWuTfQ
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في  28تونس وفي  8مقابؿ  34 بػ  2011سنة الجزائر  في  ّدر عدد مدفوعات الضرائب السنوية
 451 ػػػفإّنو يقّدر ب ،أّما بالنسبة لمو ت المستيرؽ في إعداد اإل رارات الضريبية ودفا الضرائب الميرب،

 %72ي سعر الضريبة في الميرب ويبمغ إجمال 358و ساعة في تونس 144ساعة في الجزائر مقابؿ 
دولة صّنفت  183ومف مجموع في الميرب  %41.7في تونس و % 62.8مف األرباح في الجزائر، 

مؤشر تسييؿ دفا الضرائب، في تقرير سيولة ممارسة أنشطة األعماؿ لسنة في  164الجزائر في المرتبة 
يكتنؼ النظاـ الجبائي في ّف اليموض الذي إ الصادر عف البنؾ العالمي وىي مرتبة جد متدىورة. 2012
يعّرضو إلى ك رة الت ويبلت مف طرؼ اإلدارة الجبائية وىو ما يزيد مف الّنزاعات بيف المؤسسات  ،الجزائر

 الخاصة واإلدارات العمومية.
  العبء الجمركي-و

 ،العقبػػات التػػي تخمػػؽ مشػػاكؿ وصػػعوبات عديػػدة لممؤسسػػات المنتجػػة ىحػػدإظػػاـ الجمركػػي يشػػّكؿ النّ 
بالتعقيػد  وطػوؿ المػدة البلزمػة  لجمركػة ا الت والمعػدات التي ك يرا مػا تتمّيػز و  يةركالجمجراءات لئلنتيجة 

ويرجػػا ذلػػؾ إلػػى أف أغمػػب الػػواردات تصػػؿ إلػػى مينػػاء  ،يومػػا 12المسػػتوردة، حيػػث تسػػتيرؽ فػػي المتوسػػط 
باالضافة إلػى ضػعؼ  الجزائر العاصمة  بعد الساعة الرابعة مساء ويكوف حينيا الميناء متو فا عف العمؿ،

التنسػػػيؽ بػػػيف الجيػػػات المعنيػػػة بعمميػػػة الجمركػػػة  إدارة الجمػػػارؾ، إدارة المينػػػاء، المكاتػػػب الخاصػػػة بتسػػػوية 
 ،إجراءات العبور...الخ ، ناىيؾ عف عدـ كفاءة معدات وتجييزات الشحف والتفريغ، لكونيا ال تزاؿ عمومية

أيػاـ حتػي يتسػنى ليػا الػدخوؿ  7دة  د تصػؿ إلػى األمر الذي يتسبب في مكوث الباخرة في عرض البحر م
، فػػػي حػػػيف أف المػػدة لبلزمػػػة السػػتكماؿ كافػػػة إجػػراءات الجمركػػػة فػػػي 1أيػػاـ أخػػػرى لمتفريػػغ 7إلػػى المينػػػاء و 

ؿ إجػراءات الجمركػة نقطػة سػوداء بالنسػبة لممتعػامميف اال تصػادييف وعميػو، تشػكّ  2أياـ. 3الميرب ال تتعدى 
، حيػػث وصػػفيا رئػػيس مجمػػس إدارة شػػركة رويبػػة 3اءات وتكاليفيػػا المرتفعػػةفػػي الجزائػػر، بسػػبب  قػػؿ اإلجػػر 

عضػػو فػي منتػدى رؤسػػاء ال، بوخػدامي رعمػػااعتبػر السػيد  حػػيف ، فػي4بالكػابوس سػميـ عثمػػانيلممصػبرات 

                                                      
 -  عدد مرات تقدٌم اإلقرارات والمدفوعات 2012ٌعكس هذا المإشر وفقا لتقرٌر سهولة األعمال الصادر عن البنك العالمً لسنة ،

 بشؤن مختلف أنواع الضراب  واإلشتراكات.
مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم ، "واقع مناخ االستثمار فً الجزابر بٌن الحوافز والعوابق"، دي وصاف، محمد قوٌدريٌسع -  1

 .4.، ص2008، سطٌف، 8، عدد التسٌٌر
مجلة  اقتصادٌات شمال ، "أحمد طالبً، "أثر الحوافز الضرٌبٌة وسبل تفعٌلها فً جذ  االستثمار األجنبً المباشر فً الجزابر - 2

 .329.، ص2009لف، السداسً األول، ، الش6، عدد إفرٌقٌا
3 - Mahmoud Chaal, « Nouvelles obligations pour les douanes algériennes », L’Econews, 26/05/2013, 
sur le site électronique : http://www.leconews.com/fr/actualites/nationale/finance-
assurances/nouvelles-obligations-pour-les-douanes-algeriennes-26-05-2013-163585_290.php,   
consulté le : 24/04/2014, 18h :35mn. 
4 - R.K, « Les méfaits de la bureaucratie : des procédures très lentes », Liberté, 30/01/2013, sur le site 
électronique : http://www.liberte-algerie.com/dossier/des-procedures-tres-lentes-118896/print/1 , 
consulté le 25/04/2014, 19h :35mn. 

http://www.leconews.com/fr/actualites/nationale/finance-assurances/nouvelles-obligations-pour-les-douanes-algeriennes-26-05-2013-163585_290.php
http://www.leconews.com/fr/actualites/nationale/finance-assurances/nouvelles-obligations-pour-les-douanes-algeriennes-26-05-2013-163585_290.php
http://www.liberte-algerie.com/dossier/des-procedures-tres-lentes-118896/print/1
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يومػا، ممػا يػنعكس عمػى تكمفػة  45استيراد السما وجمركتيا أ ؿ مف المؤسسات، أنو مف النادر أف يستيرؽ 
 .1ويضعؼ تنافسيتوالمنتوج وسعره 

 ال ضاءات الوسيطية دور غياب-ز
بط بيف العديد مف المتعامميف اال تصادييف والسمطات مرّ ل تتوّسط ىمزة وصؿ ىذه الفضاءات تعتبر
ؿ األدوات الناجعة لتطوير المؤسسات باعتبارىا تم ّ  ىحدإؿ البورصة التي تشكّ ومف أم متيا العمومية 

القدرات التقنية لممؤسسات مف أجؿ تحسيف استعماؿ  ى إحصاءما تتولّ فضاء إعبلميا وتنشيطيا ىاما، ك
تؤدي البورصة دورا ىاما في التنمية اال تصادية مف خبلؿ تعبئة االدخار، بتقريب  الطا ة اإلنتاجية.

األشخاص ذوي فائض في األمواؿ وأولئؾ الذيف ىـ بحاجة إلييا، وبالتالي فإنيا تعّد وعاء ضروريا لبناء 
 ر الوطني و اعدة لحفز االست مارات المحمية وجذب األجنبية منيا.اإلدخا
، أّف الجزائر ال تممؾ سو ا مالية نعماف بوصبيعةاعتبر األستاذ الجامعي والخبير في الشؤوف المالية     

 ، والدليؿ عمى ذلؾ فشؿ آداء بورصة الجزائر، فرغـ أّف إنشاءىا يعود إلى نياية التسعينيات، إال(*)حقيقية
سنة ال تزاؿ مشمولة تماما، وىو ما أرجعو إلى غياب عاممي العرض والطمب في  15أّنيا وبعد أزيد مف 

المنتجات المالية، فإذا طرحت شركات أسيميا في السوؽ، فالطمب موجود، لكف العرض ال يقابمو بالم ؿ 
، كما أّف  أغمب 2ؽوالسبب يعود إلى  أف الشركات في الجزائر عائمية وتفضؿ أف تنشط في وسط ميم

أو شركات األشخاص،  ** SARLالمؤسسات في الجزائر مم مة في شكؿ شركات ذات مسؤولية محدودة  
وحتى المؤسسات الخاصة التي  SPA 3في حيف أف البورصة ال تسمم بالدخوؿ إال لشركات األسيـ  

عاني مف اختبلالت في ت -أليانس لمتأميناتوشركة  رويبة لممصبراتعمى غرار شركة  -دخمت البورصة
، فعمى سبيؿ 4 يمة أسيميا التي تراجعت نتيجة غياب التداوالت والحركة في عمميات بيا وشراء األسيـ

، رغـ تحقيقيا ر ـ أعماؿ 2013سنة  %25بنسبة  أليانس لمتأميناتالم اؿ انخفضت  يمة أسيـ شركة 

                                                      
1
 - « Le patronat algérien veut plus de simplifications des procédures douanières », Maghreb 

Emergent, 28/02/2013, sur le site électronique : 
http://archives.maghrebemergent.info/economie/63-algerie/21667-le-patronat-algerien-veut-
plus-de-simplifications-des-procedures-douanieres.html  , consulté le 19/05/2014, 20h :35mn. 

 ملٌون دوالر فقط فً الجزابر. 022مقابل ، 9002ملٌار دوالر سنة  20المغر   المداوالت فً بورصةبلغ حجم  -*
 :نً، نقال عن الموقع االلكترو25/05/2015، لفجرعبد النور جحنٌن، "ال نملك سوق مالٌة حقٌقٌة بدلٌل فشل أداء البورصة"، ا - 2

  fadjr.com/ar/index.php?news=198198%3Fprint-http://www.al  25/05/2015، تم االطالع علٌه بتارٌخ ،

 د15سا: 12
**

صهم فً رأس المال، وال ٌزٌد عدد الشركاء هً الشركة التً ٌإسسها شرٌكٌن أو أكثر، مسإولٌن عن دٌون الشركة بقدر حص - 
  .50أو  25فً هذه الشركة عادة عن 

ماجستٌر )جامعة الجزابر: كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر،  مذكرة، -واقع وآفاق -بورصة الجزائرفتٌحة بن بوسحاقً،  - 3

 .243.(، ص2002/2003
، نقال عن 27/06/2014": عوامل إقالع بورصة الجزابر غٌر متوفرة"،  .ج، "سلٌم عثمانً: مسإول شركة مصبرات "روٌبة - 4

 د.15سا:  19، 20/07/2014، تم االطالع علٌه بتارٌخ:  http://yagool.dz/Ar/article_1021.html  :الموقع اإللكترونً

http://archives.maghrebemergent.info/economie/63-algerie/21667-le-patronat-algerien-veut-plus-de-simplifications-des-procedures-douanieres.html
http://archives.maghrebemergent.info/economie/63-algerie/21667-le-patronat-algerien-veut-plus-de-simplifications-des-procedures-douanieres.html
http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=198198%3Fprint
http://yagool.dz/Ar/article_1021.html
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ييدد بالخروج مف  حساف خمي اتي مميار دج، مما جعؿ الرئيس المدير العاـ لمشركة 4.15 در بػ 
 .1البورصة، ألّف العرا يؿ التي واجيتيا شركتو أكبر مف استفادتيا مف دخوليا لمبورصة

و د اعترؼ مسؤولو بورصة الجزائر بفشميـ في جذب المزيد مف المؤسسات وأرجعوه لضعؼ     
ؿ أغمب المواطنيف معنى ، كما أنو ال يجب إغفاؿ عامؿ ضعؼ ال قافة البورصية، حيث يجي2االتصاؿ

البورصة وأىميتيا ومياميا لضعؼ التطرؽ إلييا مف طرؼ وسائؿ اإلعبلـ، فكيؼ يتجيوف إلييا مف أجؿ 
إلى غياب االحترافية في التسيير وعدـ تفعيؿ دور الوسطاء  سميـ عثمانياالدخار؟ في حيف أرجعو السيد 

، إضافة إلى التنا ض بيف 3وجيو ونصم الزبوفوعمى رأسيـ البنوؾ والتي يناط بيا الترويج لؤلسيـ وت
ؽ الخناؽ عمى خطاب الحكومة البراؽ الذي يشجا عمى االست مار في البورصة، لكنيا في المقابؿ تضيّ 

، داعيا إلى السماح لمجزائرييف المقيميف 4المست مريف وال تترؾ ليـ المجاؿ بيدؼ االست مار في البورصة
 . 5طنية يتـ تداوليا في البورصةفي الخارج بشراء أسيـ لشركات و 

ـ لممنتجيف التي يفترض أف تنظّ الوسيطية كذلؾ، غرؼ التجارة والصناعة، مف بيف الفضاءات 
الخواص األنشطة والفعاليات لممشاركة بيا والتعريؼ بمؤسساتيـ عمى المستوييف المحمي والدولي، إضافة 

ستيا معيـ وا تراح الحموؿ المناسبة إزائيا ورفعيا إلى الو وؼ عمى مشاكميـ والعقبات التي تعترضيـ ودرا
تخفيؼ الضيوطات عمى  وبالتالي إلى الجيات المسؤولة في الدولة التخاذ اإلجراءات المطموبة،

بعبارة أخرى ينبيي ليرؼ التجارة والصناعة أف تكوف شريكا  ،غوا لئلنتاجليتفرّ  اال تصادييف المتعامميف
أّف دور غرؼ التجارة  مصط ى بف بادةمطات العمومية. أكد وزير التجارة حقيقيا لممؤسسات ومحاورا لمس

، بسبب ضعؼ الموارد  المالية لتمؾ اليرؼ ونقص 6والصناعة في الجزائر يبقى دوف مستوى التطمعات
البشري المؤىؿ، وبالتالي فإنيا ال تؤدي دورىا بكفاءة مف حيث التعريؼ بما ىو متاح مف فرص المورد 

 7فضبل عف عجزىا عف مرافقة المست مريف. است مارية،

                                                      
1 - Hamid Salhi, « La bourse d’Alger  perdra la moitié des investisseurs privés », 23/06/20144, sur le 
site électronique : http://yagool.dz/article_861.html  , consulté le 28/06/2014 18h :35mn. 
2 - « Marché financier : La bourse d’Alger  explique sa panne par un défaut de communication », 
10/05/2015, sur le site électronique : http://news80.com/dz/2015/05/10/427889/,consulté le 
12/05/2015, 19h :30mn. 

 مرجع سابق.مصبرات الروٌبة..."  .ح، "سلٌم عثمانً مسإول شركات  - 3
الخبر حكومة"، الوصف قانون االستثمار فً مجال البورصة بالغرٌ : ربٌس شركة "روٌبة" ٌفتح النار على "خالد بودبة،  - 4

 :الموقع اإللكترونً  ، نقال عن22/05/2015، الٌومً

 تم  ،http://www.elkhabar.com/press/article/80718/الحكومـة-علـى-النـار-ٌفتـح-روٌبـة-شركة-رئٌـس/
  .د15سا:17، 22/05/2015االطالع علٌه بتارٌخ   

: ، نقال عن الموقع االلكترون07/05/2013ً، الخبر الٌومًسمٌة ٌوسفً، "عثمانً ٌنتقد خٌار الحكومة انعاش البورصة"،  - 5

http://www.djazairess.com/elkhabar/334794 د.15:سا18، 15/05/2014 :، تم االطالع علٌه بتارٌخ 
، نقال عن الموقع 21/10/2013 ،النهار أون الٌن"بن بادة ٌإكد أن دور غرف التجارة ٌبقى دون مستوى األهداف المسطرة"،  - 6

، تم االطالع علٌه بتارٌخ:    http://www.ennaharonline.com/ar/national/184278.html:ترونًاإللك

 د.45سا: 10/ 25/02/2014
 .49.، صمرجع سابق ،وصاف، قوٌدري - 7

http://yagool.dz/article_861.html
http://news80.com/dz/2015/05/10/427889/
http://www.elkhabar.com/press/article/80718
http://www.djazairess.com/elkhabar/334794
http://www.djazairess.com/elkhabar/334794
http://www.ennaharonline.com/ar/national/184278.html
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 ،1والوا ا اال تصاديال تتناغـ  -خاصة الجامعات– ىي األخرى مؤسسات البحث العممي
 الجامعة فأ كما الجزائرية، الجامعات مستوى عمى المنجزة البحوث مف تستفيد ال اال تصادية فالمؤسسات

 ما غالبيتيـ تكويف طبيعة تتوافؽ ال تالتخصصا جميا في المتخرجيف آالؼ سنة كؿ تقدـ أصبحت
العالي  التعميـ ومؤسسات الخاص القطاع مؤسسات بيف االتصاؿ ضعؼنتيجة ل، العمؿ سوؽ متطمبات
 توفير عمى لمعمؿ ،والكيؼ الكـ حيث مف الواعدة اإلنتاجية القطاعاتفي  خاصة التنمية احتياجات لمعرفة

 المعاصرة البحث ومراكز الجامعة دور أف حيث، التنموية اتاالحتياج ما الترابط لتحقيؽ وبرامم مخرجات
 في رزوقي حسف نعيمة الباح ة تقوؿ حيث، فحسب المعمومات وتقديـ المعارؼ تمقيف عمى قتصري عدي لـ

 والمؤسسات اإلنتاجية المشاريا بيف العبل ة إف" :"التكنولوجي والتطور المعرفة بيف الجامعات" بح يا
 .2"ومستمرة  وية تكوف أف ينبيي والبح ية التعميمية

 المقاوالتية الروح وتر ية االستراتيجي، البعد عمى مبنية ليست الجزائر في إّف سياسة التعميـ العالي 
عبر  التنافسية الميزة تحقيؽ مف اال تصادية المؤسسات لتمكيف والتكنولوجي العممي البحث عمى باالرتكاز
 الموارد وتوظيؼ االحتياجات، ليذه والتخطيط تمالمجا اجاتاحتي ودراسة اتمنتجال وتطوير تحسيف
 واالنفتاح التنافسية ضوء في اال تصادية المؤسسات في داءا  مستوى لرفا ورشد بعقبلنية المتاحة

 ما زاد الوضا سوءا غيابو ، باستمرار متجددة ميارات يتطمب الذي التكنولوجي والتقدـ اال تصادي
 وسوؽ الجامعي التكويف بيف الفعاؿ الوسيط دور تمعب التيو  الجامعي في الوسط األعماؿ حاضنات

 االفكار تجسيد والمتخرجيف لمطمبة ميتت تعميمية مواد وضا طريؽ عف في القطاعات المنتجة، العمؿ
 يستفيد في حيف، 3العمؿ سوؽ نحو والتوجو التخرج بعد الجديدة المرحمة لمواجية واالستعداد االبداعية

خارج ساعات التعميـ  ،ص في الميداف الصناعيتكويف متخصّ كوريا الجنوبية م بل مف في  لطمبةا
في تكويف  لبلست مارالناتجة عف الوفرة في ميزاف الدفاع كأرباح السالـك تخصيص جانب مف ما العمومي 

 .رأس الماؿ البشري وىو األساس التنافسي الذي ينبني عميو اال تصاد الكوري
 
 

                                                      
الملتقى الوطنً  إطار "، ورقة مقدمة فًسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزابرمعوقات تنمٌة وترقٌة المإسعدان شباٌكً، " -1

 .06، ص.2002أفرٌل  09-08األغواط: -األول حول المإسسات الصغٌرة والمتوسطة ودورها فً التنمٌة، جامعة عمار ثلٌجً
ورقة مقدمة  "،التكوٌن الشغل وكفاءة قسو متطلبات بٌن الجامعات خرٌجً استثمار واقع ،"الدٌن بوالكور نور ،الدٌن شرون عز -2

تقوٌم دور الجامعة الجزابرٌة فً اإلستجابة لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمٌة حول  الوطنً األولفً إطار الملتقى 
 .120.ص، 2010 ماي 20علوم التسٌٌر، العلوم التجارٌة و: كلٌة العلوم االقتصادٌة والجلفة-زٌان عاشور ، جامعة المحلٌة

-  مخصصة، والتنظٌم واالستشارة المساندة وآلٌات والتسهٌالت والخدمات والتجهٌزات المكان من متكامل إطارتعّرف على أّنها 
 هذه ودعم ورعاٌة والتطوٌر، البحث فً المتخصصة أو الخدمٌة أو اإلنتاجٌة الجدٌدة المنشآت وتنمٌة إدارة فً األعمال رواد لمساعدة
 . المعتادة المخاطر الرواد هإالء عن ٌخفف بما (الغال  فً سنتٌن من أقل) محدودة لمدة المنشآت،

تقوٌم حول  الوطنً األولورقة مقدمة فً إطار الملتقى  "،دور الجامعة فً التنمٌة من خالل تجربة الحاضناتمحمد قوجٌل، "  - 3
 .291، ص.مرجع سابق ،لعات التنمٌة المحلٌةدور الجامعة الجزابرٌة فً اإلستجابة لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تط
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 سميالقطاع غير الر -ح
 حيث أوجو المنافسة غير المشروعة، برزي اال تصاد غير الرسمي  الموازي  أحد أيعتبر تفشّ 

بقاء المؤسسات الممتزمة باحتراـ  واعد المنافسة  اديدّ م ،1مف سوؽ السما في الجزائر %22يسيطر عمى 
في دراسة لمبنؾ  -مف رؤساء المؤسسات الخاصة المنتجة %39.7في ىذا اإلطار اعتبر  .المحددة  انونا

أّف اال تصاد غير الرسمي يعتبر مف بيف العوائؽ الكبيرة التي تعترضيـ أ ناء  -90092سنة  الدولي
مف  %71، خاصة إذا عممنا أّف لعجزىا عف منافسة أسعار منتجات السوؽ الموازية تسويؽ منتجاتيـ

نيا تقـو بالبيا في مناطؽ م %3.:4و المؤسسات الم خوذة في العينة تسّوؽ منتجاتيا لمسوؽ المحمي
وىذا يعني أف المؤسسات الخاصة المنتجة أغمبيا  3رػػػػػفقط تقوـ بالتصدي %1.9أخرى مف الوطف و

وجود مؤسسات أو  فّ بالتالي فإتعمؿ في سوؽ ضيؽ  محمي  يتميز بشدة المنافسة و  ،مؤسسات صييرة
 ات.د تمؾ المؤسسييدّ  أفراد يعمموف في إطار اال تصاد غير الرسمي

المختّصة في الدراسات حوؿ  (Deborah Harold) ديبورا ىارولددراسة لمباح ة األمريكية  أّكدت      
في السوؽ الموازية وىو ما يمّ ؿ  مف الكتمة النقدية في الجزائر تتداوؿ %61أّف فيبلدلفيا، الجزائر بجامعة 

ة إلى منتدى رؤساء المؤسسات مّ ضلمنأي ما يفوؽ ر ـ أعماؿ كّؿ المؤسسات ا ،مميار دوالر 66أزيد مف 
 ما يعادؿأي مميار دوالر  60التجارة والمقّدر بػ ، وىو ر ـ غير بعيد عف الذي الذي  ّدمتو وزارة 4ةمجتمع

أّف  مث ال روة المنتجة في الجزائر أضحت في    ما يعني ،2011% مف الناتج الداخمي الخاـ نياية 30
% مف ر ـ أعماؿ 50 أفّ ، 2012في مارس   مصط ى بف بادةة وزير التجار كما أّكد  ،شكؿ موازي 

المتعامميف اال تصادييف ناتج عف عمميات ذات صمة بالقطاع غير الرسمي بسب رفض تجار الجممة 
نتيجة عجز الحكومة عمى  ،والتجزئة التعامؿ بالفاتورة ما الشركات المنتجة مف أجؿ توزيا منتجاتيا

 2011و 2008زيادة واردات الجزائر في الفترة  فّ وأ اال تصاد الموازيمواجية التنامي الخطير لشبكة 
ار إنتاجية المؤسسات الصناعية الجزائرية نتيجة لعدـ سساىمت في توسيا ر عة النشاطات الموازية وانح

  . درتيا عمى منافسة أسعار المواد المستورة القادمة مف بمداف جنوب آسيا
باعتراؼ ف ،حجـ اال تصاد الموازي يم ؿ تيديدا حقيقيا لبل تصاد الجزائريبات التوسا المتواصؿ لبالتالي، 

شمؿ جميا فروع النشاط مف الخدمات إلى الصناعة اإل تصاد الموازي ي مأصب بف بادة، الوزير مف

                                                      
 . 00ص. مرجع سابق،فوزي،  بوروبة، -1

2
 - World Bank,Pilot Algeria Investment Climate Assessment,June 2003,op-cit. 

 .922ص. مرجع سابق،بن حسٌن، -3
4-Abderrahmane Mebtoul,''Les véritables entrepreneurs privés algériens (III)'', Le Matin.DZ, sur le 
site électronique :http://www.lematindz.net/news/12186-dossier-les-veritables-entrepreneurs-
prives-algeriens.iii.html, consulté le : 11/08/2013, 19h :30mn . 

http://www.lematindz.net/author/admin/
http://www.lematindz.net/news/12186-dossier-les-veritables-entrepreneurs-prives-algeriens.iii.html
http://www.lematindz.net/news/12186-dossier-les-veritables-entrepreneurs-prives-algeriens.iii.html
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والتحويؿ والفبلحة والتجارة الخارجية والتوزيا، بسبب التكمفة الباىظة لمعمؿ في إطار القوانيف التي تضعيا 
  .1لدولةا

رئيس معيد الحرية والديمقراطية ومستشار رئيس  ىيرناندو دو سوتوأرجا الخبير البيروفي و د      
البيرو، المتخصص في  ضايا إدماج اال تصاد الموازي، التنامي الخطير لمظاىرة إلى انتشار البيرو راطية 

ضعؼ أساليب الر ابة عمى  إلى، ديالمجيد بوزي عبدالخبير اال تصادي  و. في حيف أرجعوالفساد المالي
دارة الجمارؾ المختصة  انونا في مرا بة العمميات التجاريةو مف وزارة التجارة انطبل ا  ،عدة مستويات إلى  ،ا 

وصوال إلى  ،وزارة الصحة والسكاف التي لـ تعد  ادرة عمى لعب دورىا الصحي في حماية الصحة العامة
لمطموب منيا مرا بة سوؽ الشيؿ وحماية العماؿ ضد التجاوزات وزارة العمؿ والحماية االجتماعية ا

خسارة الخزينة العامة لمداخيؿ ىائمة بسبب التيرب  ناىيؾ عفالحاصمة في مجاؿ الحماية االجتماعية، 
  2.الضريبي

، فالنظاـ الحاكـ متخّوؼ مف لمببلد ـ باعتراؼ مف السمطات العمياىْ إّف القضاء عمى القطاع الموازي ول 
مو عا لمتجارة غير الرسمية عبر  765إحصاء  فقد تـّ  اربتو بالنظر إلى حجـ العمالة التي يمتصيا،مح

مّما ، 3ألؼ تاجر 75، يعمؿ فييا حوالي مصط ى بف بادةالتراب الوطني حسب تصريحات وزير التجارة 
ي استخدـ لفظ "الجياد" الذ أحمد أويحيى يجعؿ محاربتو تيديدا الستقرار الببلد، باعتراؼ مف الوزير األّوؿ

 .4لمداللة عمى خطورة الظاىرة 
 القضائي )القضاء التجاري(الجياز -ط

 

والذيف كانت  9009مف رؤساء المؤسسات الذيف شمميـ تحقيؽ البنؾ العالمي لسنة  %:7أشار 
ا ذ األحكاـ التي يصدرىا، مم، إلى عجز النظاـ القضائي عف تنفيزائريةجال ليـ  ضايا أماـ المحاكـ

 ليا التي يخّصصوفنشياؿ بتسوية  ضايا النزاعات القانونية يـ عف ممارسة أعماليـ العادية واإليعّطم
 92يوما، في حيف أّنيا ال تتعّدى  748وتصؿ مدة تنفيذ العقود في الجزائر إلى  أسبوع في السنة 02.2

سنة في  0.2لجزائر مقابؿ سنوات في ا 4.6مدة اإلحالة عمى اإلفبلس تصؿ إلى  يوما في تونس، كما أفّ 
سنة  0.2سنة في الجزائر مقابؿ  3.6يستيرؽ فالفصؿ في القضايا التي يرفعيا أرباب العمؿ  أّما، تونس

5سنة في الميرب 0.2في تونس و
. 

                                                      
 ، نقال عن15/03/2012البٌان اإلقتصادي، ملٌار دوالر حجم االقتصاد الموازي فً الجزابر"، 60عبد الوها  بوكروح،" - 1

، تّم االطالع  today/2012-world-http://www.albayan.ae/economy/the-03-15-1.1611807:الموقع اإللكترونً

  د.19سا:18/04/2014،18علٌه بتارٌخ:
 .المرجع نفسه - 2

 .00، ص.92/02/9000، 0202 عدد ،لجزائرٌةاألٌام ار نجاعً، "ندرة السمٌد ... أزمة ٌغّذٌها التهرٌ  والمضاربة"، امخت -3
4-Z.Mehdaoui, ‘’Ouyahia prône le «Jihad» contre l’informel’’, Le quotidien d’Oran, N°5280, 
11/04/2012, p.02. 

 . 922.ص مرجع سابق،بن حسٌن،  -5

http://www.albayan.ae/economy/the-world-today/2012-03-15-1.1611807
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 تذبذب المنظومة القانونية والتشريعية -ي
تتضّمف إجراءات  (*) التيييرات المفاجئة التي تطرأ عمى  وانيف المالية في شكؿ مواد مكممةأضحت 

التشريعات المتعمقة جد حاسمة، مصيرية ومفاجئة، مصدر خوؼ ألرباب العمؿ، حيث يعّد استقرار 
التي وّجييا منتدى رؤساء  لخمسيف ا تراحاا بيف مف ،القادمة سنوات 5لمدة  عمى األ ؿ باإلست مار
، (**)2009المالية التكميمي لسنة إصدار الحكومة لقرارات  انوف  إفّ  .1 2012لمحكومة سنة   المؤسسات

رباب العمؿ في تحديد تشريعات ألعمى عدـ استشارة الحكومة  مؤشر ،بما تضمنو مف إجراءات حاسمة
 رارات خطيرة بصورة فجائية  ـ الّسرعة في تنفيذىا دوف  لمحكومة أف تّتخذ كيؼف، اال تصاديةالممارسات 

 الخاصة يساىـ في  تؿ العديد مف المؤسسات وىوماأي تمييز بيف الخواص المنتجيف والمستورديف 
أف أّي  محمد لعالوي نائب رئيس الكنفدرالية الجزائرية ألرباب العمؿ اعتبرو د  ،2المنتجة وتو يؼ نشاطيا
 .3ؼ ما الوا ا الجديدة زمنية لمتكيّ تسبقو مدّ يجب أف  ،تقييدي  انوف ذو طابا عقابي أو

 ضؼف تْظٍَاث أرباب اىؼَو -ك

ىا إلى التجانس ومعاناتيا مف العديد مف ر ما يضعؼ تنظيمات أرباب العمؿ في الجزائر، افتقا إفّ  
 عمى غرار نظيرتيا  4االنقسامات، بدليؿ عجزىا عف االتحاد في إطار نقابة وطنية كبيرة ألرباب العمؿ

رئيس  رضا حمياني و د أرجا السيد لمببلد اال تصادية  ليكوف ليا وزف أكبر في السياسة MEDEFالفرنسية 
نسجاـ بيف مختمؼ تنظيمات أرباب العمؿ إلى  رب العديد مف رجاؿ منتدى رؤساء المؤسسات، غياب اإل

 5مّما يمّكنيـ مف إبراـ صفقات شخصّية جد مربحة تؤدي بيـ إلى اإلذعاف األعماؿ مف مراكز صنا القرار
طية تتمّ ؿ الور ة الرابحة لمنظاـ الحاكـ في حاليا، باإلضافة إلى العرا يؿ البيرو را  أي شراء والئيـ .

في العمؿ عمى استقطاب أرباب العمؿ في فمكو حّتى ال يشّكموا مستقببل خطرا عميو، ما بث  ،الجزائر
االنقساـ في أوساطيـ وتشتيت صفوفيـ منعا لتوّحد مصالحيـ واكتسابيـ وعيا طبقيا يجعميـ يطالبوف 

ديد منيـ لبل تراب مف دوائر صنا القرار ضمانا لمصالحيـ بإشراكيـ في الحكـ وفي ظؿ سعي الع

                                                      
 البرلمان ألّنه ٌكون فً عطلة.ٌتم تشرٌع قوانٌن المالٌة التكمٌلٌة بموج  أوامر رباسٌة دون التصوٌت علٌها فً  -*

1
لمزٌد من المعلومات إّطلع على الخمسٌن اقتراحا لمنتدى رإساء المإسسات من أجل عقد جدٌد للنمو اإلقتصادي، عبر الموقع  - 

 . ww.fce.dz/phocadownload/fichiers_liens/50%20propositions.pdfhttp://w اإللكترونً للمنتدى:
**

 بدراستها من خالل المبحث الثالث.سنقوم  - 
 مرجع سابق.، "…صوالٌلً، "حالة طوارئ فً أوساط  -2
رات الحكومٌة كل المإسسات ستتضّرر بالقرا :حفٌظ صوالٌلً، "محمد لعالوي ناب  ربٌس الكنفدرالٌة الجزابرٌة ألربا  العمل-3

 .2، ص.00/02/9002، 2292، عدد الخبر الٌومً الجدٌدة"،
4-Nordine Grim, ‘’Abdelhak Lamiri, Professeur d’économie et chercheur’’,ElWatan Economie, 
Supplément hebdomadaire,  N°95, du Lundi 12 au Dimanche 18 Mars 2007, p.10. 
5-Salim Mesbah, ‘’Reda Hamiani : Oui aux syndicats autonomes mais on ne veut pas de surenchère de 
type trotskyste’’, ElWatan Week-end, N°131, 07/10/2011, p.7. 

http://www.fce.dz/phocadownload/fichiers_liens/50%20propositions.pdf
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وتدىور صورتيـ لدى المجتما كمالكي  روات مشبوىة  فإّنيـ يساىموف في زيادة انقساميـ ،(*)الخاصة
؛ دة وليس كخالقي  روة و يـ مضافة ومناصب شيؿ البد مف تحفيزىـالبد مف إبقائيـ تحت ر ابة مشدّ 

 ، وكذادعـ ترشم رئيس الجميورية عبد العزيز بوتفميقة لعيدة  ال ةل معارضة بعض األعضاء فبسبب
الذي انتقد مف خبللو إجراءات  انوف المالية  2010أفريؿ  13في  حمياني رضارئيس المنتدى تصريم 

 مف منتدى رؤساء المؤسسات سنةجماعيا مؤسسة عمومية  بل وف  تانسحب، 2009التكميمي لسنة 
 وموا فالمنتدى يدفا  مف  وأفّ و كاف أمرا متو عا عّمؽ عميو أحد األعضاء ب نّ وىو ما  ،إلضعافو 2010
 .1الجريئة

 ّقض اىَؼيٍ٘ت االقتظادٌت -ه

عمى درجة عالية مف األىمية بالنسبة لممست مريف، ذلؾ أّف اكتسابيا يساعد عمى  المعمومة اإل تصادية تعد
سس موضوعية، إال أف الوضا في الجزائر مياير تماما رسـ االستراتيجية المستقبمية واتخاذ القرارات عمى أ

لما يجب أف يكوف، ذلؾ أنو ليس في مقدور المست مريف تقدير احتياجات السوؽ بد ة، أو عدد المنافسيف 
وفي ك ير مف األحياف تضارب واختبلؼ  2بفعؿ ندرة المنشورات المتعمقة بالوضا اال تصادي لمببلد

 رفايبقى  رار رغـ ذلؾ،  بنفس الفترة الزمنية بيف العديد مف الييئات. المعطيات اإلحصائية المتعمقة
 الخواص العمؿ أرباب تمّكف ميمة خطوة ،2012 سنة الجزائر في البصري السمعي  طاع عف االحتكار

   خاصة تمفزيونية لقنوات تمويميـ أو امتبلكيـ عبر ،انشياالتيـ عف لمتعبير أكبر ومبادرة حرية ىامش مف
 . الجزائر في الخواص لممقاوليف حقيقي رىاف اإلعبلـ وسائؿ ألفّ  ،-عمييا التضييؽ عدـ ةشريط-

إلى  االنضماـباإلضافة إلى رىانات تحرير التجارة الخارجية بفعؿ  –نتيجة لكّؿ العرا يؿ السابقة 
ألؼ  30فإّف  -وربيالمنطقة العربية الكبرى لمتبادؿ الحر و بمو التو يا عمى اتفاؽ الشراكة ما اإلّتحاد األ

رئيس  زعيـ بف ساسي السيد وفؽ ما صّرح بو ،20113مؤسسة صييرة ومتوسطة خاصة اختفت عاـ 
 لممؤسسات الصييرة والمتوسطة. االستشاريالمجمس الوطني 

                                                      
ملٌون دج من المشارٌع العمومٌة، بالمقابل أّسس قناتٌن تلفزٌونٌتٌن  200ملٌار و 9حظً مجّمع حّداد لألشغال العمومٌة بؤزٌد من  -*

" تقّدم دعم TVدعم الربٌس بوتفلٌقة للفوز بعهدة رابعة، األولى هً قناة "الوبام" تقّدم دعما مباشرا لحملته االنتخابٌة والثانٌة "الدزاٌر ل

 ، تّم مشاهدة الحلقة عبر الموقع االلكترونً:09/02/9002 ،قناة رشادبرنامج الموعد االقتصادي،  المصدر:ضمنً للربٌس بوتفلٌقة. 

https://www.youtube.com/watch?v=9mylmDVK824 ،  :د90سا: 02 ،00/02/9002تّم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 
1-Ali Titouche, ‘’ Patronat: quel avenir pour le FCE?’’, ElWatan, N°5939, 10/05/2010, p.6. 

 .49.، صمرجع سابق ،وصاف، قوٌدري - 2
 . 02ص.  مرجع سابق،كشاط، برباش،   -3

https://www.youtube.com/watch?v=9mylmDVK824
https://www.youtube.com/watch?v=9mylmDVK824
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 ات الخاصة األجنبية في الجزائر.االستثمار القيود الجديدة عمى -2
ـّ توفير المناخ المناسب لجمبيا مف أىـّ ر  ات األجنبية المباشرةاالست مار  تعدّ  وافد التنمية، عندما يت

ات األجنبية المباشرة يشوبيا االست مار بالسياسة الوطنية فيما يتعمؽ  إفّ  وتوجيييا نحو القطاعات المنتجة.
  تقسيميا إلى مرحمتيف رئيسيتيف: وفؽ معطيات موضوعية يمكف ؛الك ير مف التنا ض والترّدد واليموض

  (:3118إلى  3111لى )مف سنة المرحمة األو 
الذي تضّمف إجراءات جد محّفزة  2001لسنة  االست مارإصدار  انوف رحمة ىذه الم شيدت

عمى رأسيـ رئيس  -لممست مريف األجانب، باإلضافة إلى تصريحات العديد مف المسؤوليف الرسمييف
، عمى است مار أمواليـ في الجزائربسعييـ لتحفيز المست مريف األجانب  -الجميورية عبد العزيز بوتفميقة

كما شيدت ىذه المرحمة  ،خبلؿ التسعينات نتيجة لتدىور األوضاع األمنية مف اإلست مار فييا بعد تخّوفيـ
 .2005دخوؿ اتفاؽ الشراكة ما االتحاد األوربي حّيز التنفيذ سنة 

ف افتقارىا لرؤية إستراتيجية رغـ اإلرادة التي أبدتيا الحكومة الستقباؿ المست مريف األجانب، إاّل أ
رغـ تحّسف األوضاع  ،األجنبية لبلست مارات غير جاذبةالسوؽ الجزائرية جعؿ وواضحة المعالـ، دة محدّ 

سوؽ استيبلكية  ، مو ا إستراتيجي ىاـعديدة وامتبلؾ الجزائر مؤىبلت  مطما األلفية ال ال ة لمببلداألمنية 
 .  ىاوغير ...،واسعة، مصادر طبيعية وطا وية

 .(3118-3111ات األجنبية المباشرة في الجزائر )االستثمار تطور تدفقات  :41رقـ جدوؿ
 السنوات

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

القٌمة المالٌة لالستثمارات األجنبٌة المباشرة 
 ($فً الجزائر )ملٌار

0.438 1.96 1.065 0.634 0.882 1.081 1.79 1.66 

(، السنة الثانٌة 2014ٌونٌو -المإسسة العربٌة لضمان اإلستثمار وابتمان الصادرات، العدد الفصلً الثانً)أبرٌل المصدر:

 :، نقال عن الموقع اإللكترون14ًص. والثالثون،
2014.pdf-http://www.iaigc.net/UserFiles/file/ar/archives/monthly_bulletins/2 ، تّم اإلطالع علٌه

 د.45سا: 19، 22/09/2014بتارٌخ:

 حيث أّنو ،ات األجنبية المباشرة إلى الجزائرست مار اإل مف خبلؿ أر اـ الجدوؿ ضعؼ تدّفؽضم يتّ 
ذلؾ أساسا إلى بداية الخروج مف األزمة األمنية التي  ، ويرجا2000سنة مميار دوالر  0.438 لـ يتعدّ 

وىو المالية  تياارتفاع  يم 2001ة سن عاشتيا الجزائر خبلؿ السنوات القميمة السابقة ليذا العاـ، لتشيد
 طاع اإلتصاالت وكذا  طاع  ،إنجاز بعض اإلست مارات اإلستراتيجية في  طاع المحرو اتإلى  راجا

سبتمبر  11جراء األحداث العالمية التي جرت في  ،2003و 2002 لتتراجا سنتي، الحديد والصمب
، وما نجـ عنيا مف تداعيات ومخاوؼ مف  بؿ الشركات متعّددة الجنسيات، لبلست مار في المنطقة 2001
 عودىذا اإلرتفاع ي ،2007تسّجؿ تراجعا طفيفا سنة  ـّ  2004 ابتداء مف سنة االرتفاعلتعاود  العربية،

http://www.iaigc.net/UserFiles/file/ar/archives/monthly_bulletins/2-2014.pdf
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 ،2006و 2001تحّسف األوضاع األمنية وكذا تعديؿ اإلطار القانوني الخاص باالست مار سنتي  إلى
 اال تصاديبالموازاة ما المشاريا الكبرى التي أطمقتيا الدولة ضمف البرنامج التكميمي لدعـ النمو 

ـّ إسناد الك ير منيا لشركات أجنبية.2005-2009     والتي ت
ة وغير  ادرة عمى تحقيؽ التيييرات البّلزمة لعبلج قات رمزيّ  أّنيا تبقى تدفّ ، إالّ االرتفاعرغـ ىذا  

ات األجنبية المباشرة االست مار  يمة  تشير اإلحصائيات إلى أفّ حيث  الوطني، لبل تصادالمشاكؿ الييكمية 
ر دوالر مميا 1ؿ سنوي  دره أي بمعدّ ، 2008و 1999 بيف سنتيمميار دوالر  8.5لـ تتجاوز  في الجزائر

في الميرب  %4.5ؿ تجاوز ىذا المعدّ  مف الناتج الداخمي الخاـ سنويا، في حيف أفّ  %1ؿ أ ؿ مف ما يم ّ 
ات األجنبية في الجزائر لـ تمّ ؿ سوى االست مار كما تشير إحصائيات أخرى، إلى أّف  ،1في تونس %4و 

أغمبيا في  طاع و  2005سنة ات األجنبية الوافدة إلى الدوؿ العربية االست مار مف إجمالي  3.9%
المحرو ات، ىذا القطاع الذي ال يساىـ ك يرا في خمؽ مناصب الشيؿ كما أّنو  ميؿ التّ  ير في با ي 

مف  %0.2مـ تمّ ؿ سوى فالمحرو ات ات األجنبية خارج االست مار األخرى، أّما  اال تصاديةالقطاعات 
ي فإّف الجزائر، تعّد مف أ ّؿ الدوؿ جذبا لممست مريف بالتال؛ 20012و 1999بيف سنتيالناتج الداخمي الخاـ 

 في منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا.  -خارج  طاع المحرو ات -األجانب 
  :(2012 سنة إلى 2008سنة المرحمة الثانية )مف 

ح حيث صرّ  ،ات األجنبيةاالست مار الوطنية المتعمقة بظر في السياسة شيدت ىذه المرحمة إعادة النّ 
يجب عمينا أف نعيد »: 2008جويمية  26عبد العزيز بوتفميقة في خطاب لو في السيد  ئيس الجميورية ر 
تزامنت ىذه المرحمة وعودة اإلنفاؽ . 3«األجنبي االستثمارظر في إستراتيجيتنا وبخاصة في ميداف النّ 

أغنت النظاـ  التي خمةفي ظؿ انتعاش اإليرادات الريعية الض ،العمومي بشكؿ ال نظير لو منذ االستقبلؿ
ح سنة صرّ أحمد أويحيى الحاكـ عف البحث عف شركاء أجانب لخمؽ ال روة، بدليؿ أّف الوزير األوؿ 

 .4«الجزائر ال تحتاج حاليا لرؤوس األمواؿ األجنبية إفّ »بما يمي:  2010
اطية أماـ القانونية والعرا يؿ البيرو ر  شيدت ىذه المرحمة وضا العديد مف القيود ،نتيجة لذلؾ 

 يا: أىمّ  ،المست مريف األجانب

                                                      
1- Samir Bellal, "l’investissement direct étranger en Algérie, la logique extractive",El Watan, N°6479, 
09/02/2012, p.19. 

بحوث  "،-دراسة حالة الجزابر –الدول النامٌة صالح بن مفتاح، دالل بن سمٌنة،"واقع وتحّدٌات االستثمارات األجنبٌة المباشرة فً  -2

 . 090.، ص9002خرٌف  -، بٌروت: صٌف22 – 22عددان  اقتصادٌة عربٌة،
 ،نقال عن الموقع اإللكترونً:222،02/09/9002عدد  ،األخبار ٌاسٌن تماللً، "االقتصاد الرٌعً ضد النٌولٌبرالٌة"، -3

  akhbar.com/mode/67869-www.al،  : د.00سا:19 ،02/02/9009تم االطالع علٌه بتارٌخ 
4-Amel Blidi, "Ouyahia : Nous n’avons pas besoin des capitaux étrangers",El Watan,N°6080, 
23/10/2010, p.3. 

http://www.al-akhbar.com/mode/67869
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 عمى أف تست مر مف أرباحيا ما  ،2008التكميمي لسنة  انوف المالية بموجب الشركات األجنبية  إجبار
ىذا  2009و د عّزز  انوف المالية لسنة  ،1يتناسب ما اإلعفاءات والتخفيضات الجبائية التي تستفيد منيا

ب ما يحّوؿ إلى الخارج مف أرباح كريوع فردية لمالكيا، ما يعني فرض آخر يقضي باحتساالقرار بقرار 
   االست مارالمتعمؽ ب 03-01مف األمر 31وىو ما يتنا ض ما نص المادة  2%15ضريبة عمييا نسبتيا 

عمى السماح لمشركات األجنبية بتحويؿ أرباحيا نحو بمدانيا األصمية دوف  التي تنّص ، -الّساري المفعوؿ–
 .3ى ولو كاف المبمغ المحّوؿ أكبر مف رأس الماؿ المست مر في البدايةحتّ  ،د أو عرا يؿأية  يو 

  وردت في  انوني  ،ات األجنبيةاالست مار تجّسد ىذا الّتوجو أيضا مف خبلؿ فرض  يود جديدة عمى   
و حتى دوف أدنى حوار حوؿ المبررات وا  ار المحتممة أ -2010و 2009المالية التكميمّييف لسنتي 

ودعـ الشركات  اال تصاديةوىي القيود المبررة بكونيا تدخؿ في صميـ الوطنية  -سابؽ إعبلـ لممعنّييف
ات االست مار ، تـ إخضاع 2009بموجب  انوف المالية التكميمي لسنة ف .االست مارالمحمية التّوا ة إلى 

بعد الدراسة  ،االست مار لتطوير لوطنيةلدى الوكالة ا االست ماراألجنبية المنتجة  بؿ إنجازىا إلى تصريم ب
في  ،االست مارا كانت  يمة لبلست مار  برئاسة الوزير األوؿ  أيّ  المسبقة لمممؼ مف طرؼ المجمس الوطني

رىف  كما تـّ  ،مميوف دج سابقا 500ات التي تتجاوز  يمتيا االست مار  ىذا اإلجراء كاف يخّص  حيف أفّ 
 حابيا عدـ اختبلؿ ميزاف العممة الصعبة في حساباتيـ.أصت الموافقة عمى المشاريا بإ با

  في إطار إنجاز است مارات أجنبية إالّ  المست مريف األجانب إمكافوجب ىذا القانوف أيضا، لـ يعد بمب    
فيما ،  ** عمى األ ؿ مف رأس الماؿ االجتماعي %62نسبة   *  ؿ فييا المساىمة الوطنية المقيمةشراكة تم ّ 
 بالنسبة لبلستيراد.  %41ات الخاصة المنتجة وبنسبة  مار االستيخص 

 توزيا مياه  االستراتيجيةأّف ىذه القاعدة غير ضرورية إطبل ا إاّل في حالة المشاريا الواضم 
أف تكوف مساىمة المست مر األجنبي المسموح  وأّنو مف غير المعقوؿ الشرب، إدارة المطارات والموانن... 

أكبر مف تمؾ المسموح بيا بالنسبة لممست مر  ،ليرض إعادة البيا عمى حالو اداالستير بيا في مجاؿ 
 القطاعاتفي  ست ماراإلاألجنبي الذي يخمؽ ال روة ويساىـ في امتصاص البطالة ويخوض ميامرة 

سياسية مصمحية بعيدة كؿ البعد عف العقبلنية  اعتباراتأال يجد ىذا القرار تفسيره في  ؛المنتجة
 ،في و ت يشيد السعي الح يث ليالبية دوؿ العالـ الستقطاب رؤوس األمواؿ األجنبية اال تصادية

                                                      
 . جرٌدة رسمٌة،9002تضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة ، الم9002 ٌولٌو 92المإرخ فً 13 -19رقم  من األمر 029المادة  -1

 . 02.، ص9002 ٌولٌو 92، صادر بتارٌخ 29عدد 
 ،22. جرٌدة رسمٌة، عدد 9002، المتضمن قانون المالٌة لسنة 9002دٌسمبر  20المإرخ فً  32- 19 القانون رقم من 02المادة  -2

 .  02.ص ،9002دٌسمبر  20صادر بتارٌخ 
 .02.ص ،مرجع سابق، 14-12 من األمر رقم 20المادة  -3
 ٌقصد بالمساهمة الوطنٌة إمكانٌة جمع عدة شركاء محلٌٌن. -*

 المنّظم لإلستثمارات األجنبٌة خارج المحروقات . 24-93أعادنا إلى أحكام القانون  -**
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باعتبارىا مصدرا لمتمويؿ الخارجي، إاّل أّف البحبوحة المالية التي تشيدىا الببلد في ىذه المرحمة جعمتيا 
نىفي   ات األجنبية ضمف أجندة أولوّياتيا. االست مار عف إدراج استقطاب  غ

رّيا بالسمطات  ألـ يكفم اؿ، فعمى سبيؿ ال العمومية أف تفرض عمى المست مريف األجانب إعادة حل
 رئيس مجمس إدارة شركة رويبة لممصّبراتمف أرباحيـ في الببلد، م مما ا ترحو  %33ما نسبتو  است مار

النسبة ب %49و %51ا تراح منتدى رؤساء المؤسسات بمراجعة  اعدة ، باإلضافة إلى 1سميـ عثماني
تيا ات حالة بحالة حسب أىميّ االست مار مساىمة األجانب في  نسبة بلست مار األجنبي وتطبيؽل

 .2اإلستراتيجية وحسب القطاع المعني
يجت سياسة انتُ  -م مما سبؽ التطرؽ إليو مف خبلؿ الفصؿ األّوؿ -م بل  كوريا الجنوبيةفي ف
ـّ أماـ رؤوس األمواؿ األجنبية منذ الستينات لكف بم االنفتاح ا يخدـ األىداؼ التنموية الوطنية، ليذا ت

مف إنتاجيا لمخارج وتكوف ك يفة استخداـ عنصر  %100 إعطاء األولوية لبلست مارات التي تصّدر
تنمية بفضؿ التوجيو الاألجنبي في  االست مارتزايد دور  فقد، الماليزيبل تصاد ل أّما بالنسبة التكنولوجيا.

ات االست مار  تمؾعمى نوعية ما الحرص  ،و القطاعات المنتجةنح األفضؿ لو مف طرؼ الحكومة
مف نقؿ تكنولوجيا الشريؾ  االستفادةناىيؾ عف ضرورة  ،ات فييااالست مار ضخ ىذه  والمجاالت التي يتـّ 

  .الماليزييف المنتجيف المحمييف األجنبي إلى

تمّتا الدولة وكذا المؤسسات ، ت2009وبموجب  انوف المالية التكميمي لسنة ، بالعودة إلى الجزائر
  ، عمى كّؿ التنازالت عف حصص المساىميف األجانب أو لفائدتيـ.**العمومية اإل تصادية بحؽ الشفعة

عمى ضرورة االستشارة المسبقة لمحكومة  ، حيث نّص 2010 انوف المالية التكميمي لسنة  هدأكّ ىذا التوّجو، 
لشركات تممؾ  االجتماعيةالخارج عف األسيـ أو الحصص  الجزائرية  بؿ التنازؿ التاـ أو الجزئي إلى

أسيما أو حصصا اجتماعية في شركات خاضعة لمقانوف الجزائري استفادت مف مزايا أو تسييبلت عند 

                                                      
1-Frédéric Maury , Jean-Pierre Boris ,‘’Le pouvoir algérien use et abuse de la rente’’, Le Grand invité 
de l’économie-Jeune Afrique , 08/05/2014 , sur le site électronique : 
http://www.jeuneafrique.com/Videos/x1tma7b/slim-othmani-le-pouvoir-algerien-use-et-abuse-
de-la-rente.html, consulté le : 22/06/2014,22h :30mn. 

، 99/00/9002، 2229، عدد الخبر الٌومً "،20-22ك بمراجعة قاعدة سلٌم بن عبد الرحمن، "منتدى رإساء المإسسات ٌتمسّ  -2

 .2ص.

 - ونٌة ذات جودة عالٌة وبؤسعار تنافسٌة، كما فرضت الحكومة المالٌزٌة على المستثمرٌنعن طرٌق تدرٌبهم إلنتاج أجهزة إلكتر 

اّتخذت العدٌد من كشرط لالستفادة من اإلعفاءات الضرٌبٌة و %30االعتماد على موارد محلٌة بنسبة  1991األجان  عام 
اعات الناشبة من المنافسة األجنبٌة الشرسة، من اإلجراءات لحماٌة المإسسات الخاصة المحلٌة المنتجة المستثمرة فً بعض القط

من  %100خالل منع الشركات متعّددة الجنسٌات من منافستها وبالمقابـــل تّم السماح للمستثمرٌن األجان  باالستحواذ على نسبة 
 أو أكثر من إنتاجهم إلى الخارج. %80حقوق ملكٌة المشارٌع عند قٌامهم بتصدٌر ما نسبته 

 األولوٌة للحكومة عند بٌع أّي من األصول التً ٌعرضها المستثمر األجنبً للبٌع. أي إعطاء -**

http://www.jeuneafrique.com/Videos/x1tma7b/slim-othmani-le-pouvoir-algerien-use-et-abuse-de-la-rente.html
http://www.jeuneafrique.com/Videos/x1tma7b/slim-othmani-le-pouvoir-algerien-use-et-abuse-de-la-rente.html
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ف كانت تختفي وراء نوايا الوطنية ى .1اػػػػػإنشائي يا تعكس وفؽ آراء إال أنّ  ،اال تصاديةذه اإلجراءات وا 
يوا إلى التصدير أو أف ا أف يتوجّ إمّ  :سالة السمطات العمومية لممست مريف األجانبالعديد مف الباح يف ر 

يبح وا عف دولة أخرى لبلست مار فييا، بدليؿ أنو وفقا إلحصائيات المركز الوطني لمسجؿ التجاري 
 CNRC مف المؤسسات األجنبية الناشطة في القطاع التجاري تكتفي فقط  %20 فإفّ  9002  في سنة

 .2تيرادباالس
ىذه اإلجراءات مدروسة عمى مستوى ىـر السمطة بعد  أفّ  فارس مسدوراألستاذ الجامعي اعتبر 

ا الوزير األسبؽ أمّ  ،تسجيؿ فضائم بالجممة ا ترفتيا مؤسسات أجنبية  عمى غرار شركة أوراسكوـ تيميكـو 
 ،ات األجنبية في الجزائرمار االست ص مف حجـ اإلجراءات تقمّ  م ؿ ىذه اعتبر أفّ قد ف الرحماف مبتوؿ عبد
مبالغ فييا كونيا تعتمد  ،االست ماراألر اـ المعمف عنيا مف  بؿ مسؤولي الوكالة الوطنية لتطوير  دا أفّ مؤكّ 

المدير العاـ لشركة اعتبر في حيف  ،3دوف تقديـ نسب تجسيدىا فعميا االست مارعمى التصريم بنّية 
حقيقي يكمف في غياب إرادة سياسية حقيقية مف طرؼ السمطات المشكؿ ال أفّ  عمر ربرابىيونداي السيد 

في بمد يفّر أبناؤه الست مار أمواليـ في دوؿ أك ر  االست مارلتشجيا المست مريف األجانب عمى  ،العمومية
 . 4أمانا

حيث  ،منظمة رجاؿ األعماؿ ال رنسييفمف أوائؿ الجيات التي انتقدت ىذه اإلجراءات أيضا 
 نياد سويرئيأما المست مر التركي  ،م المعر مة لمشركات الفرنسية العاممة في الجزائروصفتيا بالكواب

أىـ عائؽ أماـ  يعدّ  ،مقاولة بالجزائر فقد اعتبر أف التييير المتواصؿ لمقوانيف الجزائريةصاحب شركات 
ت ال قيمة في عدد كبير مف القطاعات كالصناعا فتيةالمست مريف األجانب رغـ كوف السوؽ الجزائرية 

مف دخوؿ السوؽ الجزائرية خوفا مف فقداف رؤوس  ينفر يـا جعؿ عددا كبيرا منممّ  ،البناء والعمراف
ا يجعؿ مشاركتيا بنسبة ، مخاصة أف الشركات المحمية تفتقر إلى الخبرة والتكنولوجيا في التسويؽ ،أمواليـ

 .5األغمبية في المشاريا الكبرى مخاطرة حقيقية

                                                      
. جرٌدة رسمٌة، 9000، المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة 9000غشت  92المإرخ فً  12-21مكرر من األمر رقم  2المادة  -1

 .02، ص.9000 غشت 92، صادر بتارٌخ 22عدد 
2- Statistiques du Centre Nationale du Registre Commercial, sur le site électronique : 
www.CNRC.org.dz/ar/stats/statistiques-2008/index.html,consulté le : 14/02/2012, 9h : 00mn. 

حات مدٌر عام الوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار، اإلحصابٌات مبنٌة على أساس الملفات المودعة راضٌة ت."مبتول ٌنتقد تصرٌ -3

 .2، ص.9202،90/00/9002عدد ،الفجر وال تعكس الواقع"،
4- B. Bellil, "M. Omar Rebrab, PDG de Hyundai Motors Algérie : les investisseurs algériens 
ne sont pas encouragés", Le soir d’Algérie6 N°5473, 19/11/2008, p.12. 

، 2222، علددالفجالر "مستثمرون أجان  ٌنفرون من السوق المحلٌة وٌدعون الحكومة إلى مراجعلة تلدابٌر االسلتثمار"، .راضٌة ت -5

 .2، ص.02/00/9000

http://www.cnrc.org.dz/ar/stats/statistiques-2008/index.html
http://www.cnrc.org.dz/ar/stats/statistiques-2008/index.html
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ف توازف ميزاف المدفوعات عف طريؽ التصدير أو األجنبي المباشر يحسّ  ست ماراإلإذا كاف لكف 
فما المانا في السماح لممست مر األجنبي  ،اإلحبلؿ محؿ الواردات وبالتالي يخمؽ  روة ومناصب شيؿ

  مف رأس الماؿ االجتماعي لممشروع؟ %100بامتبلؾ نسبة 

 إالّ  ت است نائية في األوضاع اإل تصادية العالمية،ما حدث مف تييرا و رغـىو أنّ ، الممفت لبلنتباه
مميار  2.59مف  حّققت ارتفاعا طفيفا،بؿ لـ تتراجا تدفقات اإلست مارات األجنبية الواردة إلى الجزائر  أفّ 

ؿ مشاريا في  طاعي البتروكيماويات و بسبب دخ ،2009مميار دوالر سنة  2.76إلى  2008دوالر سنة 
 .1اإلنجاز وتحمية المياه، مرحمة

 ،اال تصاديةوالمخالفة لمعايير الحرية  2009سنة ات األجنبية االست مار القيود الجديدة عمى ورغـ  
إاّل أّف ورغـ ترتيب الجزائر في ذيؿ التصنيؼ العالمي الخاص بشروط التنافسية وشفافية األسواؽ 

، لتعاود 2010راجعا طفيفا سنة اإلست مارات األجنبية المباشرة الواردة إلى الجزائر لـ تسّجؿ سوى ت
 ، فتوّفر السيولة 2014-2010والدافا لذلؾ ىو حجـ المخطط الحكومي الجديد   2011اإلرتفاع سنة 

، 2أرباح سريعة وطائمةبفضؿ اإليرادات الريعية الضخمة وسوؽ استيبلكية واسعة، سيمّكنيا مف تحقيؽ 
خاصة في  ،األجنبية المخاطرة في رأس الماؿ النقدي في الجزائر يجّنب الشركات االست ماروبالتالي فإّف 

، ناىيؾ عف ترّكزه أساسا في  طاع المحرو ات لما يحظى بو مف ظؿ ضعؼ تنافسية الشركات المحمية
، بالنظر لحساسيتو وارتباطو الو يؽ باإل تصاد الوطني، مما يجعمو األك ر أمانا مف طرؼ الدولة اىتماـ

 .لمرأس ماؿ األجنبي

 .(2012-2008الجزائر)ات األجنبية المباشرة في ستثمار اإلتطور تدفقات  :42 ـرق جدوؿ
 

 ، مرجع سابؽ.لضماف اإلست مار وائتماف الصادرات المؤسسة العربية :المصدر      

                                                      
المباشر فً ظل تداعٌات األزمة المالٌة حدة راٌس، مروة كرامة، " تقٌٌم التجربة الجزابرٌة فً مجال جذ  اإلستثمار األجنبً  - 1

بسكرة: كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة  -، جامعة محمد خٌضر09، عدد أبحاث اقتصادٌة وإدارٌة"، -دراسة تحلٌلٌة –العالمٌة 

 .20، ص.9009وعلوم التسٌٌر، دسمبر 
، نقللال عللن 92/02/9000 ،الشالالروق أون الٌالالن "،الشللركات األجنبٌللة فللً الجزابللر أو رحلللة الطٌللور المهللاجرةبشلٌر مصللٌطفى، "  -2

تللللّم االطللللالع علٌلللله بتللللارٌخ: ، http://www.echoroukonline.com/ara/articles/60308.htmlالموقللللع اإللكترونللللً:

 د.02سا:20/00/9002،02
إلى األزمة المالٌة العالمٌة واألحداث التً شهدها الوطن العربً  ،9009نبً المباشر فً الجزابر سنة ٌعود تراجع االستثمار األج-*

 فً إطار ما ٌعرف بالربٌع العربً.

 السنوات 2008 2009 2010 2011 2012

1.48 (*) 2.57 2.29 2.76 2.59 
القٌمة المالٌة لالستثمارات األجنبٌة المباشرة فً 

 ($الجزائر)ملٌار

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/60308.html
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ا تصاد ىذه طبيعتو  مبني عمى محفظة  إّنو فيفوفقا لمخبير اإل تصادي بشير مصيطفى، 
ركات األجنبية سوى است مارية عمومية بامتياز ودوف منافسة فعمية مف القطاع الخاص المحمي  ال ىـّ لمشّ 

 ستخراجيةاإلعف طريؽ تركيز است ماراتيا في القطاعات  تحقيؽ أرباح سريعة عمى المدى القصير،
دوف مراعاة القطاعات  ،السائد في الببلد ست ماراإلالخاضعة أساسا لؤلسواؽ الدولية والتي ال تت ّ ر بمناخ 

وتطير تحويبلتيا مف األرباح إلى الدولة ات االست مار  ـ تطير تمؾ  الدولة المضيفة تر يتيا،التي تستيدؼ 
خاصة في ظؿ ما  – ستجابة لمصدمات الخارجيةضعيؼ اإلو  مستداـ، ا ت ميف نمو سميـ، متوازفأمّ األـ، 

تحت ضيط أنماط  ،ؿ الطمب العالمي عمى الطا ة عف المصادر ذات المنش  النفطيتحوّ يشيده العالـ مف 
لخدمات لتمبية ب ا تصادا مبنيا عمى المبادرة في إنتاج السما وافيتطمّ  ،-(*)االستيبلؾ الطا وي الجديد

 .(**) 1الطمب الداخمي وا تساـ السوؽ الدولية أيضا

 وطنية وأجنبية. صناعيةأمثمة ونماذج واقعية لعرقمة استثمارات خاصة -3
ا ػػػوطنية وأجنبية تّمت عر متي صناعية سندرس مف خبلؿ ىذا المطمب أم مة وا عية الست مارات

 مقابؿ تقديـ كؿ التسييبلت لممستورديف.
 

 . وطنية صناعية نماذج لعرقمة استثمارات خاصة -3-1
 ة.الصناعات الغذائي-أ

فيو مميء بنماذج االستيراد الميشوش لمواد استيبلكية  ،ىذا القطاع مف ىيمنة المستورديفلـ يسمـ 
ا يشّكؿ منافسة غير شرعية لئلنتاج المحمي. أّكد رئيس بتواريخ منقضية الصبلحية وب سعار رخيصة، ممّ 

بيرو راطية الموانن وتعقيدات البنوؾ  أفّ  عبد الوىاب زيانيية الجزائرية لمصناعات اليذائية السيد الفيدرال
حالت دوف استحداث است مارات كبرى في ىذا القطاع، فرغـ توّفر الجزائر عمى كؿ اإلمكانيات لت سيس 

خاصة في مجاؿ  مؤسسة صييرة ومتوسطة 1000صناعة غذائية منافسة عالميا، إاّل أّف ما يزيد عف 
 .ات ديونياالصناعات اليذائية، عاجزة عف إعادة بعث آلتيا اإلنتاجية لعجزىا عف دفا مستحقّ 

م مما يتباىى بو  اإلنتاج المحّمي في ارتفاع مستمر وأّف الجيود الحكومية  د أ مرت، إذا كاف
       التي تضاعفتواد اليذائية الم الرىيب لوارداتنا مف رتفاعاإلالمسؤولوف الرسميوف، فكيؼ لنا أف نفّسر 

 (***)9009مميار دوالر سنة  2إلى  9009مميار دوالر سنة  2لتنتقؿ مف  ،سنوات 00مّرات في ظرؼ  2
جزائر نسبة ليبمغ العجز اليذائي لم مميوف دوالر مف ىذه الفئة، 402في و ت ال تصّدر فيو الببلد سوى 

                                                      
*
 .%511بنسبة  9000زاد اإلنفاق على االستثمار فً الطاقات النظٌفة الخالٌة من المحروقات منذ عام  - 
 مرجع سابق.، "الشركات األجنبٌة..."مصٌطفى،بشٌر  -1

 من إجمالً االستثمارات الوطنٌة المنتجة. %44فً الصٌن مثال تمّثل االستثمارات األجنبٌة المباشرة  -**
***

 بالمبة منها موجهة الستٌراد الحبو  والحلٌ . 20  - 
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مف  تشكيمة كبيرة أفّ  عمماستيراد خبلؿ نفس الفترة، في عدد شركات اال %200ما ارتفاع بنسبة  80%
كؿ اإلمكانيات إلنتاجيا  ببلدفي و ت تممؾ فيو ال ،يتـ استيرادىا مف الخارج المواد اليذائية المصنعة

 وفيما يمي نورد األم مة التالية:  .1محميا

 :مصّبرات ث باسـ منتجي المتحدّ  زعيـ محمد منصؼد السيد أكّ  صناعة الطماطـ المصبرة
فرع إنتاج الطماطـ المصبرة في الجزائر تكّبد خبلؿ السنوات األخيرة  أفّ  ،الطماطـ بواليات الشرؽ الجزائري

بعدما أغمقت معظـ المصانا أبوابيا معمنة إفبلسيا  2ألؼ عامؿ مناصبيـ 80حيث فقدل  ،خسائر فادحة
كومة مف امتصاصيا وتحّمؿ تبعات في ظؿ تمّمص الح ،مبنوؾل بفعؿ عجزىا عف تسديد مستحقات ديونيا

رىيب في الطا ة اإلنتاجية الوطنية ليذه الصناعة  ا أدى إلى تراجا، ممّ 3الدينارسياستيا في تخفيض  يمة 
وىو ر ـ يبقى بعيدا كؿ  9002ألؼ طف سنويا فقط سنة  02إلى 9009ألؼ طف سنويا سنة  000مف

 .4اف سنويألؼ ط 20البعد عف االحتياجات الوطنية المقدرة بػ 
ىذه الوضعية الكار ية لفرع إنتاج كاف مرّشحا ألف يمعب دورا رائدا في اال تصاد الوطني، سببيا  إفّ 

وىو ما ييّدد بالقضاء نيائيا  5إرىاؽ السوؽ الجزائرية بآالؼ األطناف مف الطماطـ الصناعية المستوردة
لو، بينما تبقى فاتورة االستيراد تستنزؼ عمى اإلنتاج الوطني ليذه المادة في حاؿ استمرار الوضا عمى حا

 مميوف $ سنويا. 41المزيد مف األمواؿ حيث تتجاوز 

رة،  صد بعث اإلنتاج طالب المنتجوف الدولة بتوفير حماية أكبر أماـ ما يستورد مف طماطـ مصبّ 
األسواؽ الوطني وجعمو في ظروؼ تنافسية تسمم لو ب ف يمعب دوره في السوؽ الوطنية بؿ وحتى ا تحاـ 

ا يستورد مف لبوا بتشديد الر ابة عمى مستوى الحدود بيدؼ حماية المنتوج المحمي ممّ االدولية، كما ط
المصبرة بطريقة غير  انونية، ضاربيف الم ؿ بالسمطات التونسية التي فرضت عمى كؿ عممية  الطماطـ

مى تصريم خاص ما ضرورة الحصوؿ ع %090استيراد لمطماطـ المصبرة رسوما جمركية بنسبة 
كما حّمؿ منتجو الطماطـ المصبرة البنوؾ مسؤولية تراجا اإلنتاج ، 6بالموافقة مف طرؼ وزارة الفبلحة

                                                      
، األمة العربٌةتركٌا"،داودع. "ربٌس الفٌدرالٌة الجزابرٌة للصناعات الغذابٌة عبد الوها  زٌانً: استٌراد الطماطم من  -1

تم اإلطالع علٌه  بتارٌخ:  ،www.djazairess.com/eloumma830281، نقال عن الموقع اإللكترونً: 92/00/9009

 د.00سا: 02، 09/02/9002
 .2، ص.00/09/9000، 2222عدد صوت األحرار، لطماطم"، ألف منص  شغل خسابر الجزابر بسب  تراجع إنتاج ا 20ع.م. " -2
، 200، عددالحوارسنوات"،  00ملٌار سنتٌم متوقفة عن اإلنتاج ألكثر من  900وحدة للتحوٌل بقٌمة  02:  "محمد منصف زعٌم -3

 .02، ص.02/02/9002
4-Ali Titouche, "Le concentré de tomate est importé au détriment de la production locale", Elwatan, 
N°5543, 28/01/2009, p.9. 

، نقال عن الموقع 02/02/9000، آخر ساعةفاطمة الزهراء عمارة، "غلق أكبر مصانع للطماطم بالشرق ٌنذر بمواسم بٌضاء"،  -5

 د.90سا:02، 99/02/9009تم االطالع علٌه بتارٌخ: ، .djazairess.com/aghersaa/25228wwwاإللكترونً: 
6-A. Djabali, «Hanafi Faouzi, Président de l’association nationale des conserveurs de tomate : Nous 
allons vers la disparition de la filière», Elwatan, N°2229,07/04/2005, sur le site électronique : 
www.djazairess.com/fr/elwatan/16819, consulté le : 19/01/2011, 17h :15mn. 

http://www.djazairess.com/eloumma830281
http://www.djazairess.com/fr/elwatan/16819
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وتعطيؿ طا ات اإلنتاج التي توّفرىا وحدات التحويؿ، وعدـ استيبلليا لفائدة  %90الوطني بنسبة 
ريف ماليا الدعـ مف طرؼ المعسّ عمى سبيؿ الم اؿ، طالب منتجو الطماطـ المصبرة   .اال تصاد الوطني
ألؼ طف   160يعادؿ ما متعّيديف بضماف إنتاج ضعؼ حاجيات السوؽ الوطنية   ،البنوؾ العمومية

مكانية خمؽ  ،جودة عالية بمنتوج ذوو  ألؼ منصب شيؿ بيف دائـ  140ما تخصيص الفائض لمتصدير وا 
ينة الدولة مف خبلؿ تخفيض فاتورة وىو ما يعني ا تصاد أمواؿ ضخمة لخز  أشير 9وموسمي عمى مدار 

فّضمت البنوؾ العمومية تمويؿ المستورديف في شكؿ  روض بالعممة  ،الضمانات تمؾرغـ كؿ  االستيراد.
 ف أولوية االستيرادالصعبة بدؿ إنقاذ المؤسسات المنتجة المعسرة ماليا تدعيما لئلنتاج الوطني، مما يبيّ 

 .عمى حساب اإلنتاج المحمي
جاد مف طرؼ الدولة  التزاـو في ظؿ غياب ى في حالة تقديـ الدعـ فإنّ و حتّ ، ىو أنّ نتباهلبلالممفت 

بقيمة  مالي ، وبعد استفادة المنتجيف مف دعـ2011ففي سنة ؛ تصبم كؿ أشكاؿ الدعـ غير ذات جدوى
الفبلحة  لمتخمص مف الديوف والعوائؽ المالية التي كانوا يعانوف منيا، رّخصت وزارة ،مميار سنتيـ 400

ألؼ طف مف منتوج الطماطـ المصبرة بحجة تيطية العجز المحتمؿ تسجيمو خبلؿ شير  13باستيراد 
بمسؤولي الحكومة  اجتماعياالذي  طعتو جمعية مصبري الطماطـ في  لتزاـاإلرمضاف، عمى الرغـ مف 

طف سنويا، مّما دفا ألؼ  90رة بحوالي الوطنية مف مادة الطماطـ الصناعية المقدّ  االحتياجاتبتيطية 
  بيؤالء المنتجيف إلى تحميؿ وزارة الفبلحة مسؤولية ضرب استقرار مصانعيـ.

مف اإلفبلس،  اصو الخ المنتجيف المحمييف مصاناحكومة أمواال طائمة إلنقاذ أف تضّخ ال اليريب،
صيف ويحمؿ مف ال -حسبيـ  –في حيف تتعمد وزارة الفبلحة الترخيص باستيراد منتوج أجنبي يتـ جمبو 

ي مما يشكؿ ػػػػيباع ب سعار رخيصة تفوؽ حتى تكمفة إنتاج المنتوج المحم ،عبلمة جودة مف الصنؼ ال الث
الوطنية ما تصدير  االحتياجاتنتيجة لذلؾ، وبعد أف كاف اإلنتاج الوطني يمّبي  .1منافسة غير نزيية لو

مف  يإنتاج  ياس ؽيحقت تـّ  يفح 1996م مما حدث سنة  -ارج جزء مف الفائض اإلنتاجي إلى الخ
ألؼ طف إلى عدد مف البمداف وعمى  30ما تصدير ما يقارب  ،ألؼ طف 90ر بػالطماطـ المصبرة  دّ 

شّكمت سنة ، -2مميار دج 12ؿ مالية معتبرة لمخزينة العمومية تقّدر بػ يمما وّفر مداخ ،رأسيا روسيا
فاؽ التصدير وىي السنة التي صادفت دخوؿ اتّ ؿ نحو االستيراد بدال مف نقطة القطيعة والتحوّ  2005

وبالتالي إلياء الرسوـ الجمركية المفروضة عمى الطماطـ  ز التنفيذالشراكة ما اإلتحاد األوروبي حيّ 

                                                      
ألف طن: إغراق السوق الجزابرٌة بطماطم صٌنٌة محظورة فً  02"محولون ٌطالبون أوٌحٌى بإلغاء صفقة استٌراد  .نبٌل ش -1

 .9، ص.99/02/9000، 2292، عدد الخبر الٌومً تونس"،
بالمبة من الحقول ومعظم المصانع أعلنت إفالسها". نقال عن الموقع  20، قطاع ٌحتضر: اختفاء أزٌد من "إنتاج الطماطم المصبرة -2

 د.02سا:02، 02/02/9009، تم اإلطالع علٌه  بتارٌخ: www.tiress.com/alchourouk/161993اإللكترونً: 

http://www.tiress.com/alchourouk/161993
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ـّ في سنة  بعد أف  ،مميوف دوالر 70ألؼ طف بقيمة  75استيراد  2010المصبرة المستوردة، حيث ت
 . 1الوطنية االحتياجاتمف  %18 -ي طف أ ألؼ 15انخفض اإلنتاج الوطني إلى 

أّف العديد  ،رئيس الجمعية الوطنية لمصّبري الطماطـ فوزي حن يأماـ كؿ ىذه العرا يؿ، أّكد السّيد 
مف المنتجيف أغمقوا وحداتيـ اإلنتاجية بعد إفبلسيا وآخروف فّضموا عدـ الميامرة واالستمرار في حصد 

، كما أّكد أّف العديد مف المنتجيف الخواص 2و مجاؿ االستيرادالمزيد مف الخسائر و ّرروا التوّجو نح
المنافسة غير النزيية لممنتجات  غير أفّ  ،وا لبيا جزء مف ممتمكاتيـ العائمية لبلستمرار في اإلنتاجاضطرّ 

 .3التي تكّدست في المخازف حتى أصابيا التمؼ ـغراـ واحد مف منتوجاتيالمستوردة حالت دوف بيعيـ لكيمو 
      :أحمد بف حسب تصريحات السيد  -ىذه الصناعة تعّد  الصناعة التحويمية لمنتوجات السوجا

أحد الخيارات المتاحة  -لمصناعة التحويمية لمنتوجات السوجا ؿ عف مركز البحث والتكويفمم ّ  ،شرنيف
عة ، حيث يمكنيا لعب عدة أدوار في عدة صناعات مف بينيا: الصنااال تصاديلمستقبؿ الجزائر 

حيث تصنا منيا العديد مف األدوية، الصناعة اليذائية بما فييا الحميب ومشتقاتو، وحتى  ،الصيدالنية
أبدى العديد مف المست مريف األوروبييف استعدادىـ  و ود السيارات ودوف أف تتسّبب في أي تمّوث لممناخ.

كمفة شرائيا مقارنة بتمؾ المنتجة في النخفاض ت ،الستيرادىا مف الجزائر في حاؿ إنتاجيا بالكمية المطموبة
   با ال يسمم بزراعتيا  كونيا تنمو في الصحراء .و المناخ في أور  ألفّ  ،(*)الواليات المتحدة األمريكية

، يتـ استيرادىا %000في الجزائر، رغـ اإلمكانيات الطبيعية اليائمة لزراعتيا وبالتالي إنتاجيا بنسبة      
ورغـ إمكانية  %00ى اإلنتاج الوطني نسبة سمطات العمومية حيث ال يتعدّ نتيجة ليياب الدعـ مف ال

ر الحميب بالجزائر يقفوف في وجو تطوّ  كبار مستورديألؼ منصب شيؿ، إاّل أّف  22توفيرىا لما يربو عف 
و ليس مف مصمحتيـ أف يتـ إنتاج الحميب الصناعة التحويمية لمحميب المستخرج مف مادة السوجا ألنّ 

 .4األطراؼ بخسائر تقّدر بالمبليير تمؾب لو سيتسبّ  أنّ إالّ  ،ستيرادص مف فاتورة اإلذلؾ سيقمّ  رغـ أفّ  ،محميا

 الصناعة النسيجية-ب
ى أضحت في السنوات حتّ  ،عرفت صناعة النسيج في الجزائر تراجعا كبيرا منذ نياية التسعينات

عمر لية الوطنية لصناعة النسيج والجمود والسبب حسب األميف العاـ لمفيدرا ند اراإلاألخيرة عمى وشؾ 
خدمة لمصالم لوبيات خفية تضيط لفسم المجاؿ ، ىو وجود إرادة سياسية لكسر ىذه الصناعة تاقجوت

                                                      
1-Salim Sadki, ''Tomate industrielle : les banques font capoter le plan de relance de la filière",               
El Watan, N°5946, 18/05/2010, p.4. 
2-Titouche, "Le concentré de tomate…",op-cit. 
3- Djabali, op-cit. 

 المنتج األّول للسوجا فً العالم. -*
د ٌقفون فً وجه تطوٌر صناعتها: السوجا قد تكون البدٌل لجزابر ما بعد البترول"، نقال عن  الموقع بارونات االستٌرا" -4

 د00سا:17 ، 02/00/9900تم االطالع علٌه بتارٌخ:  ،html-5412-www.palmoon.net/5/topic,108اإللكترونً: 

http://www.palmoon.net/5/topic-5412-108,html
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ى العديد مف المنتجيف . لقد تخمّ 1لنشاط االستيراد الذي  ضى عمى اإلنتاج المحمي المعروؼ بجودتو العالية
ـّ غمقيا إلى غاية سنة  5000الخواص عف نشاطيـ اإلنتاجي  حوالي   2 2005وحدة إنتاجية خاصة ت

خاصة الصينية -وغزو المنتجات المستوردة  ،بسبب ارتفاع تكاليؼ اإلنتاج وندرة المادة األولية مف جية
السوؽ الوطنية مف جية أخرى، ناىيؾ عف المنافسة غير المتكافئة في ظؿ دخوؿ اتفاؽ الشراكة  -منيا

لممنتجيف  دعـ أو حماية مف طرؼ الدولة دوف أيّ ، 2005ز التنفيذ سنة حيّ  ما االتحاد األوروبي
مت الفيدرالية تحويؿ المئات مف المصّنعيف لنشاطيـ اال تصادي مف اإلنتاج سجّ فقد  ،3المحمييف الخواص

ب سعار تصؿ في ك ير مف األحياف إلى  -ى إغراؽ السوؽ بالمنتجات المستوردة إلى االستيراد بعد أف أدّ 
  طاعأدى إلى تراجا عدد العامميف في إلى إفبلسيـ، مما  -نصؼ أسعار المنتجات المصنعة محميا

آالؼ عامؿ فقط بالمؤسسات التي تمّكنت مف المقاومة  00ألؼ عامؿ إلى  900الخاص مف  النسيج
ر ية وىي أر اـ كا %22استيراد المنتجات النسيجية فاؽ نسبة  ، في حيف أفّ 4واالستمرار في اإلنتاج
 .االجتماعيةو  اال تصاديةبالنظر إلى انعكاساتيا 

رت اإلرادة السياسية لحماية تمؾ المؤسسات الخالقة ىناؾ العديد مف المؤشرات التي تؤّكد أّنو لو توفّ  
عـ لفتم وحدات إنتاجية جديدة، لما وصؿ  طاع النسيج لم روات والمنشئة لمناصب الشيؿ ولو تـ تقديـ الدّ 

 أىـ ىذه المؤشرات: ؛ ية التي ىو عمييا اليوـلمحالة الكار 
  ّتركي حوؿ التسييبلت التي تمنحيا السفارة  -عقد اتفاؽ وزاري مشترؾ جزائري 9000في سنة  تـ

بدؿ العمؿ عمى  ،عند استيرادىـ لممنتجات النسيجية التركية التركية بالجزائر لممستورديف الجزائرييف
 . 5الوطنيمف تجربتيا لرفا اإلنتاج  ستفادةاإل

 نبلحػػظ تػػرّدد السػػمطات العموميػػة بشػػ نيا وغمػػوض وتنػػا ض  ،بالنسػػبة السػػتيراد المبلبػػس المسػػتعممة
أشػير عمػى صػدور  ػرار التطييػر المػالي لمؤسسػات  3 ػؿ مػف أسياسة الدعـ الموجػو لقطػاع النسػيج، فبعػد 

باسػػتيراد المبلبػػس  2011مميػػار دوالر، سػػمم  ػػانوف الماليػػة التكميمػػي لسػػنة  2القطػػاع بيػػبلؼ مػػالي  ػػدره 
كػػرد فعػػؿ عمػػى ذلػػؾ، وّجيػػت الكنفدراليػػة الوطنيػػة ألربػػاب العمػػؿ ؛ المسػػتعممة بضػػيط مػػف لوبيػػات االسػػتيراد

والجمػػود نػػداء إلػػى الحكومػػة بضػػرورة منػػا تنفيػػذ ىػػذا اإلجػػراء  بمعّيػػة المؤسسػػات المنتجػػة فػػي  طػػاع النسػػيج
تّقميػػػؿ مػػػف حجػػػـ لمة ب سػػػعار تنافسػػػيو ودة عاليػػػة ذو جػػػ حفاظػػػا عمػػػى ا لػػػة اإلنتاجيػػػة الوطنيػػػة لتػػػوفير منتػػػوج

                                                      
 .2، ص.3043،05/00/9000،عددلفجرا " لوبٌات براغماتٌة  كانت وراء التصحٌر الصناعً فً بالدنا"، .ٌة تراض -1

2-Fayçal Arbaoui, ‘’Contrefaçon, produits chinois, production à l’arrêt, que reste-t-il du textile 
algérien?’’, Info soir, N°1149, 15-16/04/2007, p.2-3. 
3-Salah Benreguia, ”La filière textile déstructurée et menacée de disparition", La tribune, N°4518, 
21/04/2010, p.4-5. 

 .2، ص.مرجع سابق..."، " لوبٌات براغماتٌة .راضٌة ت - 4
 نفسه. كانمال-5
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 $وفممي13المبلبس المستعممة بميت بدليؿ أّف وارادت  عتباراإلغير أّف نداءاتيا لـ تؤخذ بعيف  ،1الواردات
كؿ س ينة ترسو »: و د اعتمد االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف شعارا معّبرا إزاء ذلؾ مفاده أفّ  20082سنة 
 .3«المستعممة ترىف مستقبؿ وحدة إنتاجية جزائرية مة بالمالبسمحمّ 

 في حيف أف  ،في  طاع النسيج حتياجات الوطنيةمف اإل %5القطاع الخاص ييّطي سوى  لـ يعد
تستورد الجزائر أك ر  كما، 4مميار دج سنويا 6فاتورة االستيراد في ارتفاع مستمر حيث أصبحت تتجاوز 

د األولية المستخدمة في الصناعة النسيجية وعمى رأسيا مف احتياجاتيا فيما يخص الموا %90 مف
المنتجة لو، لكف رغـ ميا لتكوف مف أكبر البمداف ر عمى إمكانيات طبيعية تؤىّ يا تتوفّ القطف، في حيف أنّ 

لتفادي استيراده مف  (*)المطالب المتكررة لممتعامميف اال تصادييف إلعادة بعث زراعة القطف في الجزائر
 إالّ  -90905النسيجية في آفاؽ سنة  الذاتي مف حيث المنتجات االكتفاءيمّكف مف تحقيؽ مما -الخارج 

رد مف السمطات المعنية وىو مؤشر آخر عمى غياب إرادة سياسية حقيقية لدعـ  مطالبيـ لـ تمؽ أيّ  أفّ 
 المنتوج المحمي وتقميص فاتورة الواردات. 

  ّف ػػػػمرتفعة عمى القروض الموجية لممنتجير موضوعي آخر، يتم ؿ في فرض البنوؾ فوائد مؤش
، ناىيؾ عف الشروط التعجيزية التي يجب أف ا يرفا تكاليؼ اإلنتاج ويقمؿ مف تنافسية المنتوج المحميممّ 

ب في نفور المنتجيف مف ىذه الشعبة وتوّجييـ نحو يتضّمنيا ممؼ الحصوؿ عمى  رض، مما تسبّ 
وحتى  6في الصناعة الوطنية لمنسيج %5اىـ إال بنسبة ، بدليؿ أف القطاع الخاص ال يساالستيراد

ستمرار بصعوبة تواجو رفض طمبات تمويميا مف طرؼ الوحدات اإلنتاجية التي استطاعت المقاومة واإل
 .  7البنوؾ، بشيادة العديد مف المنتجيف الخواص

                                                      
عً لتحوٌل ابا بالسّ هم نوّ : الباترونا تتّ ''اد استٌرادقرار العودة الستٌراد ''الشٌفون'' تشجٌع للوبٌات ''استٌر قالت إنّ سلٌمان ح. " -1

 .02، ص.20/02/9000، 2200، عددالخبر الٌومً الجزابر إلى مزبلة كبٌرة"،
2- Mokrane Ait Ouarabi, "Réintroduction de l’importation de la frip : Rassemblement des travailleurs 
du textile aujourd’hui à Alger", ElWatan, N° 6290, 29/06/2011, p.6. 
3- Meziane Rabhi, "Le lobby de la frip sévit encore, alors que le secteur du textile algérien agonisé", 
Liberté, N°5724, 23/06/2011, p.3. 
4- Lyes Mechti, "Le secteur du textile peine à redémarrer malgré les sommes colossales injectées 
dans l’appareil productif",  ElWatan, N° 6634, 09/08/2012, p.7. 

 .0222اختفت منذ سنة  -*
5- Meziane Rabhi, "Le lobby ...", op-cit, p.3. 
6- A.Djabali, "Secteur du textile en Algérie, une industrie en crise",  ElWatan, 24/10/2005, sur le site 
électronique :www.djazairess.com/fr/elwatan/2876, consulté le : 20/08/2012, 17h :50mn. 
7 "- Industrie du textile, une filière à l’agoni’’,Liberté, N°5482, 08/09/2010, p.11. 

http://www.djazairess.com/fr/elwatan/2876
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 ـّ المساواة بيف المنتجيف والمستورديف بالنسبة لمرسوـ الجمركية  كما أّنو مف غير المنطقي أف تت
 أف تحظى المؤسسات مف المفترضو ، في حيف أنّ %30المفروضة عمى استيراد القماش والمقّدرة بػ 

 .1المنتجة بمعاممة تفضيمية الخاصة
  جعؿ المؤسسات الجزائريػة  ،2005إّف دخوؿ اتفاؽ الشراكة ما اإلتحاد األوروبي حّيز التنفيذ سنة

، كمػا أّف 2ا المنتجات األجنبية ودوف أي دعـ أو حماية مف طرؼ الدولةالمنتجة في منافسة غير متكافئة م
رغػـ إ ػرار منػا اسػتيرادىا فػي  ،تجارة المبلبس المستعممة ال تزاؿ منتشػرة فػي ظػؿ صػمت السػمطات العموميػة

وىو القرار الذي كاف باإلمكاف أف يشّكؿ فرصة جديدة إلعادة بعث القطػاع  2012إطار  انوف المالية لسنة 
 .3ف جديدم

مبنػػػاء فبالتػػػالي فػػػإف اإلشػػػكاؿ الحقيقػػػي الػػػذي يواجػػػو صػػػناعة النسػػػيج والجمػػػود يكمػػػف فػػػي االسػػػتيراد، و 
لعر مػة أي  وفضػيطي ذيفالػ كبػار المسػتورديفالبد مف تضييؽ الخنػاؽ عمػى  ،صناعة  وية في ىذا المجاؿ

 .4توج المحمي محؿ الوارداتخسارة كبيرة في حاؿ إحبلؿ المن ـفيانتعاش ليذا الفرع اإلنتاجي كونو سيكمّ 

 صناعة أعواد الكبريت -ج
الذيف ال يدفعوف  - كبار المستورديفتوّسا تيريب أعواد الكبريت في السنوات األخيرة لفائدة 

أرباحا ييـ ، مّما يدّر عم9009 معامبلت سنةمف مجموع ال %20ليمّ ؿ  ، -وال الّرسـو الجمركية الضرائب
 ،(*)سنويا. ىذا الّنوع مف عمميات االستيراد غير المشروع والمتمّتا بحّرية جمركيةمبلييف دوالر  00تقّدر بػػ 

...لـ يعد ىناؾ عود »: إلى درجة أّنو ،اإلنتاجية أجبر العديد مف المنتجيف الخواص عمى إغبلؽ وحداتيـ
، ينةبوالية  سنط الكائف مقره  تصريحات مدير مجما ع مانيحسب  5«كبريت جزائري واحد في الّسوؽ

 ىذا المجّما شّيؿ؛ ي Fierroفييروبالشراكة ما الشركة اإلسبانية  والمتخصص في إنتاج أعواد الكبريت
   .مميار دج 21ية لممشروع االست مار عامبل و د بميت القيمة 20

 اضطّرت لمتمّكف مف تجسيد المشروع، بعد صراع ما اإلجراءات البيرو راطية المعّقدة داـ سنتْيف
الذيف أغر وا  كبار المستورديف مف طرؼ ؼ عف اإلنتاج بفعؿ المنافسة غير المشروعةالتو ّ  إلى المؤسسة

                                                      
1- Lyes Mechti, ‘’Amar Takjout secrétaire générale de la fédération nationale des travailleurs du 
textile et du cuir : nous exigeons un bilan détaillé du plan de relance",ElWatan, N°6634, 09/08/2012, 
p.7. 
2-Salah Benraguia, " la filière textile déstructurée et menacée de disparition ", La Tribune, N°4518, 
20/04/2010 , p.5. 
3- M.Talbi, "Suppression de l’importation de la friperie, une relance pour le textile", Infosoir, N°2529, 
08-09/11/2011, p.4. 
4- Fella Midjek, " Textile, qui veut empêcher la relance ?",Horizons, N°4948, 20/07/2013, p.4. 

ٌّة عملٌة استٌراد ألعواد الكبرٌت منذ سنة  -*  .0222نفت مصالح الجمارك تسجٌلها أل
5-Salima Telemçani, ‘’Les allumettes Pakistanaises’’, ElWatan, 22-08-2002, sur le site électronique : 
www.afrik.com/article4876.html, consulté le : 15/11/2012, 17h:15mn. 

http://www.afrik.com/article4876.html
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 ػتقّدر ب أف تكمفة إنتاج العمبة الواحدة في حيفّ  ،  عمبة51دج ألربعيف   1.13السّوؽ بعمب كبريت بسعر 
جدوى، لتضاؼ ىذه  وزير المالية، لكف دوف لدىـ بشكاوى مدير المجّما إلى التقدّ ب، مّما دفا 1دج 2.3

 الوحدة إلى العديد مف الوحدات اإلنتاجية المتوّ فة.
 (Semi-Remorqueصناعة نصؼ المقطورات ) -د

 

بعد أف أصبحوا ميّدديف  ،2011ع نداءات مستعجمة لمسمطات العمومية سنةأطمؽ منتجو ىذا القطا
المنتجة  تمؾات الجديدة المستوردة و المركب بيفالّضريبة الجديدة  المساواة في فرض باإلفبلس واليمؽ بسبب

ؽ ب  ر رجعي تطبّ  ،دج 500.000 بػوالمقّدرة  20102 بموجب  انوف المالية الّتكميمي لسنة وذلؾ محميا
ىو أحد المنتجيف الخواص الذيف  ، باتنة  Toufik TRAILERمسّير شركة  عمي أبشنينافالسّيد  لعّدة أشير.

 نصؼ المقطورات، صّرح بما يمي: إنتاجفي  ست ماراإلأف ينتقؿ إلى  بؿ  ،خاضوا تجربة استيراد المبلبس
في ىذا القطاع المنتج، لم أكن أتوق ع أن تؤدي بي القوانين يوما  االستثمارلما  قررت »...
خدمة الص ناعة المحلية في بلدي، لكن ني اليوم أجد نفسي مضطرا  اإلفالس...أردت إلى

يقضي على اإلنتاج المحل ي في وقت بدأنا  ذا الرسمالمؤسسة... ى وغلق العم ال لتسريح
قطاع منتج وعدم  في االستثمارقرار  نادم اليوم على ات خاذي المحل ي...أنا نلبي فيو الط لب

 .   3«ستيراداإل في مجالاالستمرار 

تدىور إنتاجنا  » بجاية  فقد صّرح بما يمي: DPR AXXAM مسّير شركة رياض جناديأما السّيد 
مصنعنا  لغمؽ ااضطرّنابسبب ىذا العبء الّضريبي الجديد الم روض عمى المنتجيف المحمييف، ممّ  كثيرا

 . 4«إنتاجيا محميامف  بدائرة أوزالقف...حاليا أصبح استيراد نصؼ مقطورة أكثر مردودية

 (CD) صناعة األقراص المضغوطة-ىػ
األولى وىي تعّد  ص المضيوطةشركة جزائرية إلنتاج األ را ىي  Media Disc Industriesشركة 

. مميوف  رص سنويا 00تنتج و   9000أبوابيا في أفريؿ سنة افتتحت  ،مف نوعيا مياربيا وال انية إفريقيا
في ظؿ  ،أّف السوؽ الموازية تشّكؿ منافسة شرسة وغير متكافئة كريـ لوىيبيّكد صاحب المؤسسة السيد أ

ركية تعر ؿ المنتجيف وتخدـ أصحاب الحاويات غياب الدعـ مف طرؼ الدولة وأّف الرسوـ الجم

                                                      
1- Salima Telemçani, ‘’Les allumettes…’’, op-cit . 

 .2ص. مرجع سابق، ،12-21 األمر رقم من 02المادة -2
3- H. AIT EL DJOUDI, ‘’Un fabricant de semi-remorques asphyxié’’, ElWatan, N°6525,03/04/2012, 
p.12. 
4-Nassima OULEBSIR, ‘’Les producteurs de semi-remorques au bord de la faillite’’, ElWatan week-
end, N°121 , 29/07/2011, p.8. 
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يوا لمعمؿ في كتوجّ  المستورديف  وك ّف السمطات العمومية في الجزائر تمّرر رسائؿ لممنتجيف مفادىا: 
 .1بالضرائب مما يؤدي بو إلى اإلفبلس ،المست مر بطريقة  انونيةت قؿ أعباء كونيا  ،السوؽ الموازيةك

( TVAدج كضريبة عمى القيمة المضافة ) 3نحف ندفع »تحّدث:في ذات السياؽ، أضاؼ ذات الم
دج كرسـو جمركية عف  150.000المستورديف يدفعوف  عف كؿ قرص مضغوط ننتجو، في حيف أفّ 

 . 2«قرص مضغوط 700 000كؿ حاوية تحوي 
نسبة  م اال عمى ذلؾ : تطبيؽ لوىيبي ّدـ السيد  و د إّف الرسوـ الجمركية مرتفعة وال تخدـ المنتجيف

ألؼ  100مميوف دج أي حوالي  10مميوف دج  يكّمؼ  200كرسوـ جمركية بالنسبة الست مار  يمتو  5%
كما اشتكى المنتج مف بطء اإلجراءات  ،ة إنتاجية جديدة لمضاعفة اإلنتاجأورو  يعادؿ مبمغ شراء آل

ا الت الضرورية لتوسيا  استيراد بفعؿ تجميد ،مميوف دج 130اإلدارية التي كّمفت مؤسستو خسارة  درىا 
 .3المؤسسة في الميناء، مشّبيا مسار المنتج في الجزائر بشوط المحارب

 ةأجنبي صناعيةأمثمة ونماذج واقعية لعرقمة استثمارات خاصة  -9-2
ما يعزوه الخبراء إلى وىو  ،ية األجنبية في الجزائر مجّمدااالست مار ال يزاؿ عدد ميـ مف المشاريا 

المتفّشية وغياب اإلرادة السياسية الفعمية لتر ية اإلنتاج الوطني بشكؿ يساىـ في تقميؿ التبعية البيرو راطية 
افذ عمى دوائر صنا القرار السياسي الت  ير النّ  ويذ كبار المستورديفلمواردات، مما ييّدد مصالم 

البحبوحة المالية التي إلى  عبد الرحماف مبتوؿ اإل تصادي واال تصادي في الجزائر وىو ما أرجعو الخبير
ات مف االست مار ا ييني النظاـ الحاكـ عف ىذه ممّ  ،4تعرفيا الخزينة العمومية بفعؿ ارتفاع اإليرادات الريعية

 وفيما يمي نورد األم مة التالية:  طالما أّف اإليرادات الريعية تسمم بذلؾ، خبلؿ تحفيز الواردات

 العربية ستثماراتإلا - أ
 وّ عت شركتي  لمنيـو دبي كدوباؿك:أـو لمجمع كدبي مبادلةك وشركة مشروع مصنع األلمني

بني إلنشاء مصنا لؤللمنيـو في الجزائر   اتفا ية 2007في سنة " اإلماراتيتيف كدوباؿ" ودبي مبادلة"
يوّجو  ،ألؼ طف مف األلمنيوـ 700ر بػبطا ة إنتاج سنوية تقدّ  ،  ما شركتي سوناطراؾ وسونميازصاؼ

 2000إنجاز محطة لتوليد الكيرباء بطا ة  -إلى جانب المصنا-تضّمف المشروع  ؛صديرفي أغمبو لمتّ 
 ميياوات الستعماالت المصنا وميناء بمياه عميقة الستيراد المواد األولية وتصدير اإلنتاج. 

                                                      
1-Ahcen Ait Saidi, "Media Disc Industries", ElWatan, N°4410,23/05/2005, sur le site électronique : 
www.elwatan.com/archive/articles.php?id=19785, consulté le : 12/05/2011, 17h:45mn. 
2-Ibid. 
3 - Ibid. 

 .2، ص.02/9009/ 3637،20، عددالفجر إٌمان كٌموش، "سالل ٌعٌد فتح ملفات الشراكة العالقة"،-4

http://www.elwatan.com/archive/articles.php?id=19785
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 700ويحقؽ إيرادات سنوية  درىا  2012كاف متوّ عا أف يشرع المصنا في اإلنتاج أوائؿ عاـ 
 25مميار دوالر عمى مدى  30ر، ما يضيؼ لمناتج المحمي اإلجمالي لمجزائر زيادة  درىا مميوف دوال

المشروع مف حيث حجـ ونوعية اإلنتاج  أفّ  عبد ا قمبافالسيد  د المدير العاـ لشركة دوباؿ أكّ  عاما.
أك ر المرافؽ ، ناىيؾ عف كونو مف 1مف أىـ الصناعات التحويمية في العالـ والتقنيات المستعممة يعدّ 

يعرؼ تعّ را  وغير أنّ  ،الصناعية  درة عمى خمؽ فرص عمؿ في المنطقة وتوفير تقنيات صناعية متطورة
إلى تذبذب سنوات وىو ما يرجعو مسؤولو الشركة  5حيث لـ يتـ تجسيده رغـ مرور، 2007منذ سنة 

 .2ات اإلداريةالمنظومة القانونية والتشريعية لقطاع األعماؿ في الجزائر و قؿ اإلجراء
 تعّطبل كبيرا في كآسيؾشيد مشروع الشركة المصرية  :لإلسمنت مشروع كآسيؾك المصري "

تت ّتى أىمية المشروع مف  .9000وكاف يتو ا تسميمو عاـ  9002اإلنجاز بعد أف شرع فيو منذ سنة 
ي مف مادة منصب شيؿ وكذا مساىمتو في رفا اإلنتاج الوطن 2000خبلؿ توّ عو استحداث أزيد مف 

مميوف  4بما يمّبي احتياجات  طاعي البناء واألشياؿ العمومية في الجزائر مف خبلؿ إنتاجو  ،اإلسمنت
 ،ؿ المشروع حسب القائميف عميو إلى المماطبلت اإلداريةتعود أسباب تعطّ طف مف اإلسمنت سنويا. 

وكذا رفض  2009نوفمبر في  شيدتيا مباراة الفريقيف الجزائري والمصريخاصة عقب األحداث التي 
البنوؾ الجزائرية تمويؿ المشروع وىو ما يتعارض ما الخطاب الرسمي لمحكومة الجزائرية حوؿ استقبللية 

المشروع كاف سيساىـ في التخفيؼ مف فاتورة استيراد اإلسمنت التي تكّمؼ  ىذا ، رغـ أفّ 3البنوؾ العمومية
 . 4مميوف أورو سنويا 411الخزينة العمومية 

اإلماراتية حجر  جم اروضعت شركة : روع شركة الخميج لمصناعات الدوائية كجم اركمش
يدلية المركزية بالشراكة ما الص 9009األساس لبناء مصنا لؤلدوية بالجزائر العاصمة في ماي 

وطني  مميوف وحدة مصؿ سنويا مما يمّكف الدولة مف االعتماد عمى إنتاج 96إلنتاج  ايوجّ ملممستشفيات، 
األمر الذي  5مف المتطمبات الدوائية %64اصفات عالمية، ييّطي االحتياجات االستيبلكية بنسبة بمو 

عبد الوزير األوؿ  ير أفّ غ ؛ويخمؽ العديد مف فرص العمؿ تخفيض فاتورة استيراد الدواءسيساىـ في 
دـ سرياف االتفا ية أبمغ إدارة الشركة بقرار إلياء االتفا ية الخاصة بإنشاء المصنا بسبب ع المالؾ سالؿ

                                                      
شا مصنعا لأللمنٌوم بالجزابر"، نقال عن الموقع اإللكترونً: أحمد روابة، "شركات جزابرٌة وإماراتٌة تن-1

41-2a08-www.alzajeera.net/ebusiness/pages/98ada38c، :د.00سا:18 ، 02/00/9000 تم اإلطالع علٌه بتارٌخ 
 .2، ص.2020،90/02/9002، عدد الخبر الٌومًون ٌطالبون بمعرفة مصٌر استثماراتهم"، صوالٌلً،"اإلماراتٌ  حفٌظ-2

3-‘’Les banques refusent de financer la construction d’une grande cimentière", sur le site 
électronique :www.lemag.ma/Les-banques-algériennes-refusent-de-financer-la-construction-d-
une-grande-cimenterie-a61956.html , consulté le: 22/06/2012, 19h:30mn.  

 .2، ص.02/02/9002، 0222 ، عددالحوارملٌون أورو سنوٌا"،  200  . "فاتورة استٌراد اإلسمنت تكلّف الخزٌنة سامٌة -4
البالد أون ملٌون وحدة سنوٌا: الشروع فً بناء مصنع جزابري إماراتً إلنتاج األمصال"،  22 . "من المتوقع إنتاج  عبد هللا -5

تم اإلطالع علٌه بتارٌخ:  ،www.djazairess.com/elbiled/82289، نقال عن الموقع اإللكترونً: 02/02/9009، الٌن

 د.20سا:  02/02/9009،12

http://www.alzajeera.net/ebusiness/pages/98ada38c-2a08-41
http://www.alzajeera.net/ebusiness/pages/98ada38c-2a08-41
http://www.lemag.ma/Les-banques-algériennes-refusent-de-financer-la-construction-d-une-grande-cimenterie-a61956.html
http://www.lemag.ma/Les-banques-algériennes-refusent-de-financer-la-construction-d-une-grande-cimenterie-a61956.html
http://www.djazairess.com/elbiled/82289
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مطالبا الشركة بإعادة التفاوض ما  ،جماؿ ولد عباسالتي تـ تو يعيا في عيد وزير الصحة السابؽ 
في  نطبلؽاإل، رغـ االست مارالحكومة مم مة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصييرة والمتوسطة وتر ية 

أشخاص دولة دولة مؤسسات ال أف تكوف يفترض الدولة ألّف ، 1اإلنجاز مما أ ار استياء مسؤولي الشركة
 يتداولوف عمييا. 

 .ات األوربيةاالستثمار -ب
 

المصمحية  –السياسية  االعتبارات تغميب :إلنتاج السيارات س اغف األلمانيةغفول شركة مشروع
  :االقتصاديةعمى حساب النجاعة 

مي لمحكومة الجزائرية بطمب رس 2011سنة يايةن Volkswagenتقّدمت شركة فوليسفاغف األلمانية 
  .2ا وبدوف شروطالؼ وحدة  ابمة لمتوسّ  100في الجزائر بطا ة إنتاجية تصؿ إلى  ليا  امة مصناإل

ـّ  ،رغـ اىمية المشروع والجودة العالية لمنتجات الشركة األلمانية تجاىؿ عرضيا مف طرؼ وزارة ت
ؿ مصنا ة أوّ إ ام قررت شركة فولسفاغفف ،اتاالست مار وتر ية  الصناعة والمؤسسات الصييرة والمتوسطة

 . 3كؿ التسييبلت أيف لقيت -بدال مف الجزائر -ليا في شماؿ إفريقيا في الميرب 
ميا في الممفات الصناعية الكبرى وضيوط د وزارة الصناعة وعدـ تحكّ د مسؤولو الشركة أف تردّ أكّ 

كاف  ، فقدصناعة السيارات لتباشرمجزائر كانت الّسبب في تضييا الفرصة التي أتيحت ل ،لوبيات االستيراد
يتحّجج بضرورة إعادة ت ىيؿ مناوليف  االست ماروزير الصناعة والمؤسسات الصييرة والمتوسطة وتر ية 

وىو ما  %51ليشاركوا في المشروع بنسبة  ،ات السياراتيف في إنتاج الزجاج وبعض معدّ مختصّ  جزائرييف
ى الوزارة مساعدة شبكة مف المؤسسات الصييرة والمتوسطة فّنده مسؤولو الشركة الذيف عرضوا عم

الجزائرية عمى تحصيؿ الخبرة الضرورية التي تسمم بتطوير نشاط المناولة مف خبلؿ برنامج تكويف 
م مما ، %49 ىة في المشروع ال تتعدّ كتفاء بنسبة أ ميّ الشركة لـ تعترض عمى مبدأ اإل ر، كما أفّ متطوّ 

 .9002وف المالية التكميمي لسنة تنّص عمى ذلؾ شروط  ان
استيرب الطرؼ األلماني اإل صاء المتعّمد لمخبراء الجزائرييف المكمفيف بمتابعة المشروع واستبداليـ 

 المتعمد  صاءاإل د أفّ ا يؤكّ ، ممّ 4بموظفيف إدارييف مف الوزارة ال عبل ة ليـ بشعبة صناعة السيارات
نّ  مشركةل  .كبار المستورديفقؼ وراءىا يمصمحّية ما ال يعود ألسباب موضوعية وا 

                                                      
1
 .7، ص.12/01/2013، 6942، عدد الخبر الٌومًجالل بوعاتً، "سالل ٌلغً اتفاقٌة مصنع الشركة الجزابرٌة اإلماراتٌة للدواء"،  -
2
بر مقابل طرد فولغسفاغن، الفرنسٌون متعّجبون من التنازالت الجزابرٌة  وٌعترفون بغرابة االتفاقات"، عبد الوها  بوكروح، "رونو فً الجزا -

 .3، ص.22/12/2012، 3872عدد الشروق الٌومً، 
3
، نقال عن الموقع بٌان الٌومٌوسف سعود، "المجموعة األلمانٌة فولسفاغن تصرف النظر عن الجزابر وتستقطبها المغر "،  -

تم االطالع علٌه بتارٌخ: ، w.bayanlyoune.pres.ma/index.php.view=article.tmpl=component&id=17860wwنً:االلكترو

 د.15سا:  17/08/2013،17
4
   ، نقال عن الموقع االلكترونً:22/07/2012نعها بالمغر  بدل الجزابر"، "فولغسفاغن تلتحق برونو وتقرر إقامة مص -

 د.05سا:17 ،10/02/2012تم االطالع علٌه بتارٌخ: ،http://ar.algerie360.com/م-إقامة-وتقرر-رونو-بـ-تلتحق-فولكسفاغن/ 

http://www.bayanlyoune.pres.ma/index.php.view=article.tmpl=component&id=17860
http://ar.algerie360.com/
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ـّ التو يا عمى اتّفا ية ما الصانا الفرنسي  إل امة مصنا لتركيب  Renault"رونو"بالمقابؿ، ت
في إطار زيارة الدولة  ،2012ديسمبر  19 السيارات في المنطقة الصناعية بواد تميبلت   والية وىراف  في

جاف بيار إلى الجزائر والتي سبقتيا زيارة المسّيؿ الفرنسي  الندفرانسوا ىو بيا الرئيس الفرنسي  التي  اـ
في شير جانفي مف ذات السنة، في ظؿ العرا يؿ والمماطبلت التي كاف يشيدىا التو يا عمى رافاراف 

عقب استخداـ  2010ة ػػبسبب توّتر العبل ات السياسية بيف البمديف منذ سن ،اتّفا ية المشروع في الجزائر
لمتحقيؽ في  ،الصحراوية الفيتو ضّد إيفاد لجنة تحقيؽ دولية إلى مخّيـ الحرية بمدينة العيوففرنسا حؽ 

 . 1المجازر المرتكبة مف  بؿ الجيش الميربي
، فقد الوطني اال تصادبالفائدة عمى د و يع فالذي ل Renault رونو شروعمىمية أضعؼ  د الخبراءأكّ 

رماد عمى األعيف، مأّف مشروع رونو مجرد ذر ل Hyundaiالجزائر" المدير العاـ لػ "ىيونداي عمر ربرابد أكّ 
ستحالة إ امة صناعة سيارات  وية دوف امتبلؾ نسيج صناعي  وي لقطا األّف كؿ المعطيات تؤكد 

 .2ست مار في ىذا المجاؿبلالييار، ليذا كاف عمى الدولة التفكير أوال في دعـ المست مر المحمي  ل
مصنا صيير لتركيب نوع  إل امةمف تنازالت است نائية  رونوفادت شركة است ،رغـ ىذه المعطيات

 واحد مف السيارات في الجزائر؛ تتم ؿ ىذه التنازالت في: 
  ـّ  –في السوؽ الجزائرية مّدتو  بل ة أعواـ  منم امتياز حصري لشركة رونوبالتزاـ الحكومة ت

ـّ ي وىو القرار الذي يعني أّنو لف -تمديدىا إلى خمسة أعواـ إبراـ أّي اتّفاؽ في مجاؿ تصنيا السيارات ت
وىو ما ال تسمم بو حّتى  - 2014طيمة السنوات الخمس المقبمة اعتبارا مف سنة  ،ما شركة أجنبية
 . -القوانيف الفرنسية

  بعد رفضيا إ امة مصنعيا في منطقة ببلرة بوالية جيجؿ، تحّصمت شركة رونو عمى عّدة مزايا
الكائف بالمنطقة الصناعية بواد تميبلت  وىراف  والممتّد عمى ، المو ا الذي اختارتو جبائية وضريبية عمى

ألؼ ىكتار مف األراضي الصالحة لمزراعة، ما ضماف تكّفؿ الدولة بالتييئة الكاممة  250مساحة  درىا 
 لممو ا . 
 ة سنويا في ألؼ وحد 25 ػالتزاـ الطرؼ الجزائري بإيجاد منفذ كامؿ إلنتاج المصنا المّقدر ب

ـّ ا تناؤه لفائدة الييئات والمؤسسات  75مرحمة أولى، ليتـ رفعو إلى  ألؼ وحدة سنويا في مرحمة  انية، يت
 .3العمومية والجماعات المحمية

                                                      
، 2220عدد الخبر الٌومً، حسٌن مناخ األعمال واإلسراع فً تجسٌد المشارٌع"، صوالٌلً، "هوالند ٌدعو إلى تحفٌظ  -1

 .2، ص.90/09/9009
الخبر سفٌان بوعٌاد، "المدٌر العام "لهٌونداي الجزابر" عمر ربرا  ٌصرح: مشروع رونو للسٌارات مجرد كالم فً الهواء"،  -2

 .2، ص.00/02/9000، 2229، عددالٌومً
 .2،ص.90/09/9009، 2220عدد الخبرالٌومً، نو تحصل على تنازالت استثنابٌة فً الجزابر"، "رو حفٌظ صوالٌلً، -3
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   مميار سنتيـ ، حّددت  00 000 ّدرت السمطات الجزائرية الكمفة اإلجمالية لممشروع بمميار أورو
مميوف أورو  200مميوف أورو، فيما تتحّمؿ الحكومة الجزائرية  220 ػحّصة شركة رونو في المشروع ب

 020ػب لبلست مارمميوف أورو والصندوؽ الوطني  220ػمقّسمة بيف الشركة الوطنية لمسيارات الصناعية ب
فقط مف  %10مميوف أورو فقط أي ما يعادؿ  20باست مار  كتفاءاإل رونوكمميوف أورو و د  ّررت شركة "

 .1تيا في المشروعإجمالي حصّ 
 يمة الصفقة م يرة لبلستيراب، متسائميف عف  كشؼ خبراء فرنسيوف في صناعة السيارات أفّ 

مشاريا سابقة لمشركة في الميرب م بل بنفس القيمة ب مقارنة األسباب التي رفعت المبمغ إلى ىذا الحد
نتاج سمسة متنوعة مف ال 400يصؿ إلى  إنتاجوحجـ  ، خبلفا لمصنا وىراف نماذجألؼ وحدة في السنة وا 

    ،2لخطورتيا أوروبا في التسويؽ مف الممنوعة )loymbo(كسامبوؿ"الذي سينتج أسوأ نموذج لمشركة وىو
                  L’Expansion ، Les عمى غرار الفرنسية اال تصاديةوالمجبلت  أجمعت كبريات الصحؼما ك

Echos ،Tribune La   متيا الحكومة اليريبة التي  دّ  متيازاتواإلازالت المجانية بيا لحجـ التناعمى استير
لتركيب -مف غير المعقوؿ إنفاؽ ىذا المبمغ الكبير لبناء مصنا "صيير" ،ألّنو الجزائرية لمصانا الفرنسي

 نصؼو الذي يوجّ و  ال يمكف مقارنتو بالمصنا الضخـ الذي أنجز بمدينة طنجة الميربية -نموذج واحد
بالشروع في إنتاج  االستيبلكيةأّف الحكومة  ّررت ربط عودة القروض  أيضا، اليريب   .3باإنتاجو إلى أورو 

 باألحرى  اإلنتاج حّيزسيدخؿ سيارات محمية وك ّف األمر موّجو، حيث أّف مصنا رونو في الجزائر 
 .20144خبلؿ السداسي ال اني مف العاـ  التركيب 

إلػػى كػػوف ىػػذا المشػػروع يعػػود بمصػػمحة مزدوجػػة؛ مػػف  اإّف مبػػررات ىػػذه الصػػفقة المريبػػة ترجػػا أساسػػ
، باعتبػار أّنيػا نجحػت فػي شػرعيةجية اسػت مار أجنبػي مباشػر يضػفي عمػى السػمطات الجزائريػة نوعػا مػف ال

خاصػة  -فػي الجزائػر االسػت ماراألجنبي، كمػا أّنػو  ػد يكػوف مؤّشػرا عمػى تحّسػف منػاخ  االست ماراستقطاب 
، حيػث أّنػو لػف كبػار المسػتورديفواألىـّ أّنو لف يمػّس بمصػالم  -الميرب في أّف المشروع حّقؽ نجاحا باىرا

مػػف واردات الجزائػر السػػنوية مػػف السػػيارات  %6ألػػؼ وحػدة سػػنويا وىػػو مػػا اليتعػّدى نسػػبة  25يرّكػب سػػوى 
، فػي حػيف أّنيػا لػـ 5مبلييػر دوالر 4بقيمة  2012ألؼ سيارة خبلؿ السداسي األّوؿ لسنة  400التي فا ت 

أسػوأ  واألدىى أّنو سيكتفي بتركيب نوع واحد مف السػيارات، يعػدّ   2009ة نألؼ سيارة س 270تتعّدى تكف 

                                                      
حصاد اقتصادي هزٌل من زٌارة هوالند: مصنع للسٌارات وتسهٌل دخول الجزابر إلى منظمة التجارة وكروح، "عبد وها  ب -1

 .2، ص.90/09/9009، 2220عدد الشروق الٌومً، "، العالمٌة
 ه.كان نفسالم -2
 .2، ص.مرجع سابق، "رونو فً الجزابر..."، بوكروح-3
 كان نفسه.الم -4
الموقع  نقال عن،2012/09/27الشروق أون الٌن،محمد مسلم، "إذا كان هناك مصنع للسٌارات فً الجزابر فسٌكون لرونو"،  -5

تم االطالع علٌه  بتارٌخ:  ،www.echouroukonline.com/ara/articles/2012/09/27,142915.htmlاإللكترونً: 

 د.20سا:  17، 27/02/9009

http://www.echouroukonline.com/ara/articles/2012/09/27,142915.html
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إّف تضػاعؼ حركػة الػواردات لخطورتيػا .  أوروبػا فػي التسػويؽ مػف سػامبوؿ" الممنوعػة"نموذج لمشػركة وىػو 
الموجية لتمويؿ في ىذا المجاؿ يطرح عبلمات استفياـ عديدة، كيؼ يحدث ىذا والحكومة منعت القروض 

كمػا سػػبؽ أف فرضػت الضػػرائب عمػػى  بيػدؼ و ػػؼ نزيػػؼ العممػة الصػػعبة، 2009شػراء السػػيارات منػذ عػػاـ 
سػنة  أعػواـ 3و بػؿ ذلػؾ منعػت اسػتيراد السػيارات التػي اليتجػاوز اسػتخداميا  2008الجديػدة عػاـ السػيارات 
سػػنويا  ابمػػة لمتوّسػػا،  وحػػدة ألػػؼ 100عمػػى اسػػتعداد إلنتػػاج  ك فولسػػ اغفكالصػػانا األلمػػانيكػػاف . 2006

، غيػػر أّف تضػػـ تشػػكيمة متنوعػػة مػػف السػػيارات ذات جػػودة عاليػػة وىػػو مػػا كػػاف سػػييّدد مصػػالم المسػػتورديف
الػػوطني مفادىػػا أّف كػػؿ مػػا ييػػدد مصػػالم ىػػذه الفئػػة يقابػػؿ بػػالرفض،  اال تصػػادالقاعػػدة التػػي تسػػّير دواليػػب 

 بيّض النظر عف المصمحة الوطنية.

 القطاع الزراعيأمثمة ونماذج واقعية لعرقمة استثمارات خاصة في -5

الرتباطو باألمف اليذائي خاصة في ظؿ ارتفاع فاتورة الواردات  اواستراتيجي اقطاع حساسال ذاى يعدّ 
 طبيعة الممكية في العقار الفبلحي ونمطإّف  .90001مميار دوالر سنة  2.8التي وصمت إلى  اليذائية

ببروز برجوازية زراعية  اإنتاجية القطاع ولـ يسمح أّ را سمبا عمى ،(*)االمتياز عقود ستيبلؿ عبراإل
المالؾ األخير لؤلرض، الممّوؿ األخير لبلست مار الفبلحي والّضامف األخير  والنتيجة ىي أف تظّؿ الدولة

ـّ منم جزء كبير مف ، فقد ت2الفبلحية، دوف أف تتمّكف مف تحسيف المردود الفبلحي لميكتار الواحد لمقروض
ليزداد  مميوف ىكتار عف طبيعتيا الزراعية، 09الفبلحي ليير أىمو والنتيجة تحويؿ ما يقارب  االستصبلح

 .االستيرادالتواكؿ عمى 
ـّ ما  لمكممة مف معنى، ت ير التساؤؿ حوؿ نجاعة السياسة الحكومية في مجاؿ التنمية مفار ة ب ت

التجديد  برنامج :عمومية لمعديد مف الخطط لمنيوض بالقطاع الفبلحيالفبلحية، فرغـ إطبلؽ السمطات ال
 ال الحيف ديوفقرار مسح  ،20083سنة  العقاري لم الحيف قانوف التوجيو ،(**)2006سنة  الري ي

لـ ترؽ إلى األىداؼ المسطػػػػػػرة ليستمّر العمؿ  إاّل أف النتائج ، 2009مميار دج سنة  41والمقدرة بحوالي
  .استيراد-استيرادبسياسة 

                                                      
 ، موقع وزارة التجارة:9009إحصابٌات التجارة الخارجٌة للجزابر لسنة  -1

http://www.mincommerce.gov.dz/fichiers13/rapport%202012.comextfr.pdf ،  :تم االطالع علٌه بتارٌخ

  د.20سا:00 99/02/9009
التقدم بطل  لتجدٌد العقد  سنة، مع إمكانٌة 40 االستغالل الحر لألرض ألغراض فالحٌة لمدة االمتٌاز ٌحق للمستثمر صاح  -*

 . الدٌوان الوطنً لألراضً الفالحٌةرخٌص من بت
نقالعن الموقع  ،14/04/2010،أون الٌن الشروق"، هل ٌفتح القطاع الفالحً لالستثمار األجنبً المباشربشٌر مصٌطفى، " - 2

 ،99/20/9000تم االطالع علٌه بتارٌخ: ، /ara/?news=50829http://www.echoroukonline.comاإللكترونً:

  .د20سا:02
**

 البرنامج مشارٌع جوارٌة للتنمٌة الرٌفٌة، متكونة من ٌشمل هذا ،دف تطوٌر المناطق الرٌفٌة والهضا به، 9002انطلق رسمٌا سنة  - 

األرٌاف والقصور فً الصحراء  إعادة تهٌبة ن طرٌقالتً تهدف إلى تطوٌر شروط حٌاة سكان الرٌف، ع ،سلسلة من العملٌات المدمجة
 .الرٌفٌة وحماٌة وتثمٌن الموارد الطبٌعٌة والتراث الرٌفً المادي وغٌر المادي وتنوٌع النشاطات االقتصادٌة فً األوساط

 .9002غشت  00، صادر بتارٌخ 22جرٌدة رسمٌة، عدد  .، ٌتضمن التوجٌه الفالح9002ًغشت  02مإرخ فً  08-16 رقم قانون -3

http://www.mincommerce.gov.dz/fichiers13/rapport%202012.comextfr.pdf
http://www.echoroukonline.com/ara/?news=50829
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 خبلؿ الموسـ الفبلحي ا نطار  02222الحبوب، رغـ ارتفاع اإلنتاج المحّمي مف  بالنسبة إلنتاج

 ا نطار  20 ػورغـ إنشاء نادي ال (2009-2008)  خبلؿ الموسـ ا نطار  (*)29229إلى   (2007-2008)
اليكتار الواحد والذيف انتقؿ في  اتجاوز عتبة الخمسيف  نطار  يضـّ منتجي الحبوب المحققيف لمردودل

 ، إاّل أّف فاتورة استيراد الحبوب ارتفعت90091منتجا عاـ  022إلى  2000 منتجا عاـ 02عددىـ مف 
  درىامميوف طف بقيمة مالية  2.22 ّدر بػػ  9009خبلؿ نفس الفترة، لتبمغ ر ما  ياسيا سنة   %000بنسبة 
 .2المختمفة في تخفيضيابرامج الدعـ الفبلحي  جممميار دوالر وىي فاتورة جد ضخمة لـ تن 2.02

المنتيجة مف طرؼ الديواف  وصؼ األميف العاـ لئلّتحاد الوطني لمفبلحيف الجزائرييف، السياسة 
كّرست ظيور عدد كبير مف العرا يؿ  كونيا ،أخرى الوطني لمحبوب، بالتعجيزية أحيانا واالبتزازية أحيانا

البذور خبلؿ فترة الحرث، لتستمّر معاناتيـ أ ناء فترة الحصاد بيرض  عففي وجو الفبلحيف أ ناء بح يـ 
  . المنتجة تسويؽ الحبوب

بفعؿ تراجا اإليرادات الريعية، بتدّخؿ بسيط   2009 لكف لما تتوّفر اإلرادة السياسية م مما حدث سنة
 3رػػػػمستوى التصدي تنظيـ وتسويؽ الحبوب، دفعت بمنتوج الشعير إلى مف السمطات العمومية في مجاؿ

أيدي واضعي السياسات في الجزائر أدوات فعالة لمنيوض باإلنتاج الفبلحي لـ يجِر أولـ  مّما يعني أف بيف
  .4ُيرد استيبلليا بعد
، شرعت 925في مادتو  9000القمم، وفقا لما جاء في  انوف المالية التكميمي لسنة  بالنسبة إلنتاج

 دوالر عف كؿ طف مستورد بيدؼ تحفيز 900 ّدر بػ ردي القمم فرض رسـ عمى مستو  الجزائر في
 2لكف بعد  بجعؿ القمم المنتج محميا أك ر تنافسية في سعر البيا النيائي؛ الخواص، المنتجيف المحمييف

ليس ىو اليدؼ  ووك نّ  –القمم أشير فقط مف تطبيقو تـ إلياؤه بحجة التراجا الكبير المسجؿ في استيراد
يتيا الدوؿ ذعة التي وجّ واالنتقادات البّل  9002ة سنمقارنة ب %20.2بنسبة  -لوصوؿ إليوينبيي ا الذي

                                                      
*
 من نوعه منذ االستقالل معّدل المردودٌة األعلى - 

1 -Nabil Mansouri, « 022 producteurs dépassent 20 quintaux à l’hectare », L’Éconews, 27/09/2012, 

sur le site éléctronique : http://www.leconews.com/fr/actualites/nationale/agriculture/173-

producteurs-depassent-50-quintaux-a-l-hectare-27-09-2012-159957_291.php, consulté le : 

14/10/2013,20h :30mn.  
 عن الموقع اإللكترونً: نقال، 92/00/9002 ومً،الخبر الٌ"،قرابة نصف القمح المستورد مصدره فرنسا،" محمد سٌدمو - 2

http://www.djazairess.com/elkhabar/382516 ، :ه بتارٌخ  د.20سا:02، 29/00/9002تم االطالع عٌل
 .2، ص.960،02/02/9000،عددالحوار ،"بهٌج س. "الجزابرتشرع فً تصدٌر الشعٌر ألول مرة -3
4

 مرجع سابق...."، القطاع الفالحً  هل ٌفتحبشٌر مصٌطفى، " -
 .00ص. مرجع سابق،، 12-21 أمر رقم -5

https://www.facebook.com/pages/L%C3%89conews/293765694033035
http://www.leconews.com/fr/actualites/nationale/agriculture/173-producteurs-depassent-50-quintaux-a-l-hectare-27-09-2012-159957_291.php
http://www.leconews.com/fr/actualites/nationale/agriculture/173-producteurs-depassent-50-quintaux-a-l-hectare-27-09-2012-159957_291.php
http://www.djazairess.com/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%85%D9%88
http://www.djazairess.com/elkhabar/382516
http://www.djazairess.com/elkhabar/382516
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ليعود ، 1عمييا مسبقا فاؽاالتّ  ات تـّ ذلؾ سيؤ ر عمى طمبيّ  كندا، باعتبار أفّ  المصدرة لمقمم وعمى رأسيا
 . 90002دا لتتجاوز مميار دوالر سنة لبلستيراد بقوة وترتفا الفاتورة مجدّ  الخواص

 د بش ف دعـ القطاع الخاص المنتج أو القطاع الخاص الموجونموذج واضم لمتردّ  إّف ىذا الم اؿ
تتمّ ؿ إستراتيجيتيا أساسا في إحداث  ة تضيط لترجيم كفة المستورديف،لبلستيراد وأّف ىناؾ لوبيات  ويّ 

ض الميّسرة حيف اصطدمت القرو  9000م مما حدث سنة  ،اسة مف الموسـ الزراعيحسّ  أزمة في فترة
مف  بندرة البذور وغبلء األسمدة، حيث ارتفعت أسعار األسمدة المستخدمة في زراعة الحبوب لمفبلحيف

مف %30ييطي إال  الذي لـ يعد- بيدؼ كبم اإلنتاج المحمي ،دج لمقنطار الواحد 2200دج إلى  2000
  .4وتشجيا المجوء المتزايد إلى االستيراد -3االحتياجات الوطنية

المحمييف، يتمّ ؿ  موضوعي آخر يجّسد األولوية الممنوحة لممستورديف عمى حساب المنتجيفم اؿ 
  2008-2007إفريقيا خبلؿ الموسـ الفبلحي   في إنتاج البطاطا الذي احتّمت فيو الجزائر المرتبة ال انية

  لسنة (FAO)منظمة األمـ المتحدة لمتغذية والزراعةتقرير بمحصوؿ  ارب مميوف طف، حسب ما أفاد بو
الكميات المعتبرة لـ تجد  ، غير أّف تمؾاالستيبلؾحوؿ حجـ اإلنتاج العالمي ليذه المادة واسعة   2009

األزمة لتمويف السوؽ بدؿ استيرادىا مف  بيرض إخراجيا و ت مساحات واسعة لتخزينيا وفؽ المعايير،
مف  20%إلى  15%أّف مابيف بولنوار حاج طاىر التجار الخارج، حيث أّكد الناطؽ الرسمي باسـ اّتحاد

ـّ التخّمص منيا البطاطا التي تدخؿ أسواؽ الجممة يومّيا يت
التحّجج بالندرة الستيراد كمّيات معتبرة  يتـّ ل، 5

في   -النواب بواسطة أمرية رئاسية وبموافقة -2007سنة  كبار المستورديفكما نجم  .مف الخارج
فيما  راد مادة البطاطا والتي أ بتت التحقيقات الحكوميةفرض إلياء الرسوـ الجمركية  عمى استي

مالؾ  الطرح يؤكده الخبير الدولي السيد ىذا .6 لّط في تخفيض أسعارىا يساىـ أّف إلياءىا لـ بعد،
 :بقولو سراي

                                                      
          ،0222 ،عددالجزائرٌة األٌامتشرع فً إلغاء الرسم على مستوردي القمح بعد ستة أشهر من تطبٌقه"،  م."الجزابر رامً -1

 .2، ص.02/9000/ 02
2 - Hocine Lamriben, " Blé dur importé : la taxe suspendue pour une durée indéterminée",El Watan, 
N°6244, 07/05/2011, p.5. 
3 - Leila Azzoug, "Production céréalière : un rendement  en deçà des provisions", ElWatan, N°5522, 
04/01/2009, p.10. 
4 - Mohamed Naih, " Une nouvelle flambée atteint les engrais et fertilisants : l’agriculture otage des 
lobbies de l’import-import", ElWatan Economie, supplément hebdomadaire, N°302, du Lundi 3 au 
Dimanche 9 Octobre 2011, p.10. 

الشروق أون ، "المقبل تحذٌرات من أزمة بطاطا خالل العامتبرٌد:بسب  نقص غرف ال القناطٌر منها ترمى ٌومٌا" لطٌفة بلحاج،-5

تم ،http://www.echoroukonline.com/ara/articles/172005.html عن الموقع اإللكترونً: نقال،18/07/2013،الٌن
ه بتارٌخ:   د.22سا:02، 02/09/9002االطالع عٌل

، 2209عدد الخبر الٌومً، شغل وتحسٌن القدرة الشرابٌة للجزابرٌٌن"، ''الشٌفون'' لحماٌة مناص  ح. "عودة سلٌمان -6

 . 09، ص.09/02/9000

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/172005.html
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في االستيراد أقوى بكثير من الجهات القائمة على الزراعة وىو  إن  اللوبيات التي تتحكم»
تواجو  للدول الغنية، التي أصبحت تستعمل الغذاء كورقة ضغط التبعيةر س يك الذي الوضع

االستمرار في العمل على تأمين الغذاء على  المعقول غير إن و من ..أسعار النفط بها ارتفاع
أشهر... إن  األمر  6إلى  5الوطنية لمدة  الحاجيات لسد   القصير، كاستيراد مايكفي المدى

 .1«األمن الغذائي ضمان إلى لة المدى تهدفستراتيجية طويا وضع يستدعي

في الجزائر،  داءات والمؤشرات الحمراء، تستمّر عر مة المنتجيف الخواصالنّ  تمؾرغـ كّؿ 
سنوات  8أك ر مف أّنو ينتظر منذ -رئيس مجّما سفيتاؿ- يسعد ربرابا السيد فعمى سبيؿ الم اؿ أّكد

إنتاج الزيوت الخامة محّميا بدؿ  حّتى يتـّ الحصوؿ عمى ترخيص لزراعة عّباد الشمس والسوجا 
ـّ العمؿ عمى تصدير الفائض إلى الخارج؛ رغـ (*)استيرادىا حصولو عمى موافقة كؿ الفبلحيف إاّل   

منصب عمؿ زراعي  100.000بإمكانو توفير أزيد مف أّف المشروع ال يزاؿ معّطبل، في حيف أفّ 
لمخزينة العمومية ودفا الصادرات خارج  مميار دوالر منصب عمؿ صناعي، ما توفير 1000و

 .2البتروؿ المحرو ات، تحضيرا لمرحمة ما بعد

 تحميمية دراسة :الوطني االقتصاد عمى( المنتج غير) لالستيراد الموجو الخاص القطاع ىيمنة:الثالث المطمب
 .2011 لسنة األوؿ االقتصادي اإلحصاء لنتائج

األوؿ الذي يعّد  (**)2011لسنة  حصاء اال تصادياإلمف  لممرحمة األولى أوضحت النتائج النيائية
 920307بػ لمببلدىيمنة القطاع الخاص عمى النسيج اال تصادي  ،الجزائر منذ االستقبلؿ مف نوعو في

فيما يتقاسـ  ،مف المجموع (***) %95.9 بنسبةأي  ،مؤسسة ا تصادية 959718مؤسسة مف مجموع 
مف المجموع  والمؤسسات المختمطة  %2.4مؤسسة ما يعادؿ  23008البا ي القطاع العمومي  بػ 

 مف المجموع . %1.7مؤسسة ما يم ؿ  16403 بػ  واألجنبية

                                                      
 ،عددالفجراالستٌراد ودعم اإلنتاج الداخلً"،  الخبٌر الدولً مالك سراي: الجزابر مطالبة بالتخلص تدرٌجٌا من"بشار، شافٌة -1

 .2،ص.9292،00/02/9002
 . ملٌار دوالر سنوٌا 0استٌرادها الخزٌنة العمومٌة  ٌكلّف -*
 ، تمت مشاهدة الحلقة عبر الموقع90/00/9002،نومٌدٌا نٌوز قناةمع اٌسعد ربرا ،  برنامج تحقٌقات، مقابلة -2

، 99/09/9002 بتارٌخ: تم االطالع علٌه،tp://www.youtube.com/watch?v=HpzPj4YMbBYht:اإللكترونً

 .د22سا:17
 ل إلى:لت فً إحصاء مجمل المإسسات ذات الطابع االقتصادي، بهدف التوصّ ، تمثّ 9000ماي  2انطلقت العملٌة فً  - **

 قتصادٌة لكل المستثمرٌن وطنٌٌن وأجان . معرفة معمقة لخصوصٌات الفضاء االقتصادي الوطنً وتوفٌر المعلومة اال -

 إبراز انشغاالت المتعاملٌن االقتصادٌٌن والضغوطات التً ٌواجهونها وتعزٌز أسس الحوار الدابم معهم.  -

بعث االقتصاد الىطنً  تىظٍف هعطٍاته فً إطار رسن السٍاساث التنوىٌت وهتابعتها وتقٍٍوها بهدف تصحٍح الوسار وإعادة -

 احتٍاجاث البالد. بوا ٌتناسب هع
***

  فً بعض الوالٌات )مثل: برج بوعرٌرٌج، مٌلة، عٌن تموشنت(. %22ٌصل إلى  -  

http://www.youtube.com/watch?v=HpzPj4YMbBY
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 حسب القطاع القانوني. االقتصاديةتوزيع المؤسسات  :4 رقـ شكؿ

 
Source : Office National des Statistiques, Premier Recensement économique 2011, résultats préliminaires de 

la première phase, Série E : statistiques Economiques, N°67, collections statistiques, N° 168/2012, Alger, 
Janvier 2012, p.25. 

 مؤسسة مف مجموع 512.549التجارة المرتبة األولى بػ   طاع حتؿيلممؤسسات الخاصة،  بالنسبة
بقطاع الخدمات الذي ي تي في  امف المجموع، متبوع %55.7مؤسسة خاصة أي ما يعادؿ  920.307

المرتبة ال ال ة  القطاع الصناعي يحتؿّ  في حيف أفّ ، مؤسسة  308.039  %34.6 نسبةالمرتبة ال انية بػ
  مجموع المؤسسات الخاصة. فم %9.7مؤسسة وىو ما يم ؿ نسبة ال تتعدى  89.787بػ 

 توزيع المؤسسات الخاصة حسب قطاع النشاط.: 4شكؿ رقـ

                      Source: ONS, Premier Recensement Economique 2011, Op.cit. 



 (2012-2000قتصادي )الفصل الثالث: دراسة تحليلية ونقدية لتطور مكانة القطاع الخاص المنتج في الجزائر في ظل برامج االنعاش اإل

201 
 

عمى غرار:  ،اال تصاديةفي العديد مف األنشطة  %80تتجاوز مساىمة القطاع الخاص نسبة 
مف:  في كؿّ  %90ى الكيميائية، الصناعة الصيدالنية... وغيرىا وتتعدّ صناعة الورؽ، البناء، الصناعات 

التجارة، النقؿ، اإليواء واإلطعاـ، اإلعبلـ واالتصاؿ، الصناعات اليذائية، صناعة النسيج، صناعة 
 المبلبس... وغيرىا.

و اال تصاد الوطني عموما والقطاع الخاص عمى وج ، أفّ أيضا أظيرت نتائج اإلحصاء اال تصادي
 %90.6الخصوص  ائـ أساسا عمى المؤسسات المصيرة، حيث ييمب عميو األشخاص الماديوف بنسبة 

كما تشير معطيات اإلحصاء ،  %9.4  %10أما األشخاص المعنويوف  المؤسسات  فيم موف أ ؿ مف 
مؤسسة  تشّيؿ  934.250مؤسسة مف بيف  914.106المؤسسات  مف  %97.8 إلى أفّ  اال تصادي

عامبل ف ك ر. أما بخصوص توزيا  250فقط تشيؿ مؤسسة ا تصادية  932 أشخاص وأفّ  9 ؿ مف أ
 ا أفّ جميّ  الديواف الوطني لإلحصاءأوضحت إحصائيات  ،حسب ر ـ األعماؿ اال تصاديةالمؤسسات 

مف  %54أزيد مف  ر ـ أعماؿ المؤسسات العمومية ىي األحسف تمو عا مف حيث ر ـ األعماؿ، حيث أفّ 
مف  %94 أزيد مف ر ـ أعماؿ ، في حيف أفّ مميار دج 2ؤسسات العمومية يفوؽ أو يساوي إجمالي الم
 مميوف دج. 20 ؿ أو يساوي أ ،المؤسسات الخاصةإجمالي 

، أّف النتائج األولية لئلحصاء عمر رمضافاعتبر الرئيس األسبؽ لمنتدى رؤساء المؤسسات السيد 
تمّكف القطاع  حيث ،ظؿ غياب شبو كمي لمصناعةاال تصادي تظير كار ة اال تصاد الجزائري في 

التجاري مف الييمنة شبو المطمقة عمى النشاط اال تصادي في الجزائر بنصؼ مميوف مؤسسة، في حيف أّف 
في الجزائر  اال تصاديةمف إجمالي المؤسسات  %10.1ى ة ال تتعدّ المنتجة لسما ماديّ  مؤسساتال
فيي ال   (*)خدمات  المنتجة  سما+ مؤسساتالإلجمالي  بالنسبةا بالنسبة لممؤسسات الخاصة، أمّ  %9.7و

بالنسبة إلجمالي المؤسسات والنسبة ذاتيا عمى مستوى القطاع الخاص و د أّكد الخبراء أّف  %44تتعدى 
 فعمي. ا تصاديمميوف مؤسسة منتجة لتحقؽ إ بلع  2الجزائر بحاجة إلى 

 

 

 

 

 

                                                      
*
ٌٌّن  لعدم تمٌٌز اإلحصابٌات بٌن نشاط التصدٌر، استثنٌنا قطاع التجارة -  االستٌراد وتجارة الجملة غٌر أّن هٌمنة األشخاص الماد

 ار الجملة.هٌمنة المستوردٌن وتجمإّشر على  ،%20بنسبة 
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 ناّت اىقطاع اىخاص اىَْتح فً اىدسائرد ىَاىَبحث اىثاىث: اىرٌغ اىْفطً مَحذّ 

(3111-3123.) 

كمتيير مستقؿ محدد لمكانة القطاع الخاص المنتج في  ،ىذا المبحث فيالريا النفطي سنعتمد  
انطبل ا مف دراسة ت  ير تقمبات اسعار النفط في األسواؽ الدولية عمى  لفية ال ال ة، مطما األالجزائر منذ 

 تج في الجزائر.مكانة القطاع الخاص المن
 الجزائر في المنتج الخاص القطاع مكانة عمى الدولية األسواؽ في الن ط أسعار باتتقمّ  تأثير األوؿ: المطمب

(2000-2012.) 
فط سواؽأشيدتو ىذا المطمب  بلث عناويف فرعية وفقا لما عف تفرع ت  ن مف ارتفاع  العالمية ال

 2009 بؿ أف يتدىور سنة  ،2008الى سنة  2000 ياسي في االسعار خبلؿ فترة الممتدة مف سنة 
وما نتج عنيا مف تقميص الطمب العالمي عمى المواد االولية  2008عالمية لسنة المالية الزمة بلنتيجة ل

وتستمر في منحاىا التصاعدي إلى غاية  2010مف جديد بداية مف سنة  سعار النفطأوالطا وية، لتنتعش 
 .2012ال بل ي األوؿ مف سنة 

الثالثة وتأثيره عمى مكانة القطاع الخاص المنتج  انتعاش الريع الن طي مطمع األل ية-1
 (2008-2000في الجزائر )

، لتعرؼ ارتفاعا طرديا  1999شيدت أسعار النفط انتعاشا ممحوظا ابتداء مف ال بل ي األخير لسنة 
$ لمبرميؿ 18مف  انتقمتسية، حيث بميت مستويات  يا 2008إلى سنة  2000خبلؿ الفترة الممتدة مف سنة 

دج سنة مميار  720ترتفا بذلؾ الجباية البترولية مف ل 20081$ لمبرميؿ سنة 100إلى أك ر مف  1999سنة 
قة بفضؿ اإليرادات الريعية منذ مطما مّكنت ىذه البحبوحة المالية المحقّ  . 2008سنة  1918.3إلى  2000

مت وسجّ  2 2004-1999مرات خبلؿ الفترة   10رسمية بحوالي األلفية ال ال ة مف رفا احتياطات الصرؼ ال
، كما سمحت بخمؽ احتياطي مف العممة الصعبة 2004مميار دج سنة  514.3الخزينة العمومية فائضا  دره 

ة ػػػػػمي لسنػػػػػمف  انوف المالية التكمي 10الذي تـ إنشاؤه بموجب المادة  (*)مف خبلؿ صندوؽ ضبط اإليرادات
المبني عمى إنتاجية الفئة النشطة في الببلد،  اال تصاديتات مف إيرادات النفط وليس مف القطاع يق -2000

كما يعاب عميو التدّخؿ السياسي وعدـ المساءلة ونقص الشفافية والنزاىة في ظؿ عدـ إشراؾ البرلماف والرأي 
 كما يمي:  ،تضاعفت موارده مف سنة إلى أخرىو د  -العاـ في تسييره

                                                      
: 2الجزابر ماجستٌر )جامعة  مذكرة ،(1525-1555أثر تقلبات أسعار النفط على السٌاسة المالٌة فً الجزائر )داود سعد هللا،  -1

 .22(، ص.9009-9000كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، 
 .900، ص.مرجع سابق عٌه، -2
دوث تقلبات فً اإلٌرادات العامة، نتٌجة تقلبات أسعار النفط. ٌتم تموٌله عن العامة فً حال ح ٌهدف إلى ضمان تموٌل النفقات -*

طرٌق الفرق بٌن سعر البرمٌل المرجعً فً قانون المالٌة وسعره فً السوق العالمٌة، كما ٌمكن اللجوء إلٌه لتموٌل الخزٌنة العمومٌة 
   للدولة. فً حال انخفاض هام فً أسعار النفط وكذا تسدٌد المدٌونٌة العمومٌة



 (2012-2000قتصادي )الفصل الثالث: دراسة تحليلية ونقدية لتطور مكانة القطاع الخاص المنتج في الجزائر في ظل برامج االنعاش اإل

203 
 

 (.2008-2002التدفؽ السنوي إليرادات صندوؽ ضبط الموارد في الجزائر ) :43 قـر  جدوؿ
 2008 2006 2005 2004 2003 2002 السنة

 4280 1798 1368.8 623.5 448.5 26.5 التدفق السنوي لصندوق ضبط الموارد )ملٌار دج(

مقدمة فً إطار المإتمر العلمً الدولً حول التنمٌة  ورقة أم تهدٌدات"، : فرصوالنفط يالجزائر االقتصاد"،عبد المجٌد قّدي: المصدر

 .06.، ص2008أفرٌل  07/08سطٌف،  -للموارد المتاحة، جامعة فرحات عباس االستخدامٌةالمستدامة والكفاءة 

يد ب ز  9002أّف الصندوؽ حّقؽ أكبر نسبة مف اإليرادات سنة  29ر ـ  نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ
بمغ الفارؽ بيف السعر المرجعي لبرميؿ النفط المعتمد في الميزانية وسعره دج، حيث  مميار 5911مف 

 99بطمب في  نادي باريسمت الحكومة الجزائرية إلى تقدّ  ،الراحة المالية تمؾنتيجة ل؛ $090الحقيقي 
التي و مميار$  :.8والبالية لمسماح ليا بالتسديد المسبؽ لمستحقات ديونيا اتجاه دوؿ النادي  9002مارس 

مميار دج  729صت الحكومة ليذا اليرض مبمغ خصّ  ؛9000كاف مف المفروض أف تنتيي آجاليا سنة 
، كما عقدت الحكومة أيضا مف فوائض صندوؽ ضبط الموارد 9002مميار دج سنة  33:و 9002سنة 

 . 1البنوؾ الخاصة اهاتجمميوف دوالر  911لتسديد ما  يمتو  9002سنة  نادي لندفاتفا ا ما 
مميار  5.8إلى  0222مميار دوالر سنة  41نتيجة لذلؾ انخفضت المديونية الخارجية لمجزائر مف 

، مّما يؤىميا 9002مف الناتج الداخمي الخاـ  سنة  %3.6ؿ سوى تم ّ الّديوف ولـ تعد  9002دوالر سنة 
محافظ بنؾ الجزائر ماصرح بو وفؽ  ارجيةعرضة لمصدمات الخ "مف البمداف الناشئة القميمة "األ ؿلتكوف 
د واجية ال تعّبر عف مجرّ يبقى ما يظير مف رخاء، لكّف  .20092في جويمية  محمد لكصاسيالسيد 

الكمية والمالية وارتفاع حصيمة الجزائر مف   تصاديةاإل، فرغـ عودة التوازنات لبل تصادالحقيقي  داءا 
بقى ىشا ومدفوعا بشكؿ رئيسي مف  بؿ  طاع المحرو ات وليس احتياطات الصرؼ، إاّل أّف ىذا النمو ي

 نتيجة انتعاش اإلنتاجية في القطاعات المنتجة خارج المحرو ات.

 (.2008-2000الجزائرية )تطور الصادرات : 44 جدوؿ رقـ
 ملٌون دوالر

 .(CNIS)من إعداد الباحثة استنادا إلى إحصابٌات المركز الوطنً لإلعالم واإلحصابٌات  اىَظذر:

                                                      
 .902ص. ،مرجع سابقعٌه،  -1
2

  ، نقال عن الموقع92/02/9002، وكالة األنباء الجزائرٌة، "الجزابر من البلدان الناشبة القلٌلة "األقل عرضة للصدمات الخارجٌة" -

  اإللكترونً للوزارة األولى الجزابرٌة:
http//: option=com_content&task=view&id=520&Itemid=26اى٘زٌراالٗه.اىدسائر  

 د.22سا: 02/02/9002،02تّم اإلطالع علٌه بتارٌخ: 

 3119 3118 3117 3116 3115 3114 3113 3112 3111 البياف

 22922 20022 22202 22009 29022 92200 02922 02022 99020 الصادرات جماليإ

 مػػػػف الصػػػػادرات

 المحروقات

 22220 22220 22222 22022 20220 92222 02222 02222 90202 القيمة

 :8.6: 8.89: 8.99: 9.13: 8.75: 8.37: 6.96: 7.71: 8.33:  % النسبة

 خارج الصادرات

 المحروقات

 0222 0229 0022 202 222 222 222 222 209 القيمة

 3.52 3.33 3.23 9:.2 3.47 3.85 5.26 4.5 3.89 % النسبة



 (2012-2000قتصادي )الفصل الثالث: دراسة تحليلية ونقدية لتطور مكانة القطاع الخاص المنتج في الجزائر في ظل برامج االنعاش اإل

204 
 

اع أسعار يطرة المطمقة لصادرات المحرو ات نتيجة ارتفا مف خبلؿ أر اـ الجدوؿ السّ نبلحظ جميّ 
  الناتج 1/3مف إيرادات الصادرات،  مث   %98ر حوالي ا جعؿ اإليرادات الريعية توفّ البتروؿ، ممّ 

 الصادرات خارج المحرو ات ال تساىـ إالّ  في حيف أفّ  ،  إيرادات الميزانية العامة2/3المحمي و م ي  
ا فقط ممّ  يوما 20دؿ ما يعا، 2005سنة  %1.98لتنخفض إلى  ،مف إجمالي الصادرات %2بحوالي 

لتصؿ إلى أوّجيا  المرحمة تمؾخبلؿ ازدادت مساىمة  طاع المحرو ات في تكويف ال روة تستورده الجزائر. 
 .19631سنة  %14.2و 1990عاـ  %20، بعد أف كانت ال تمّ ؿ سوى %45عند حدود  2008عاـ 

 (.%) (2008-2000) في بنية الناتج المحمي اإلجماليمساىمة قطاع المحروقات : 45 رقـ جدوؿ

 3119 3118 3117 3116 3115 3114 3113 3112 3111 السنوات
 41 22.2 29.2 22.2 22 22.2 22.2 22.2 22  المساهمة نسبة

 .2008إحصابٌات الدٌوان الوطنً لإلحصابٌات والتقرٌر السنوي لبنك الجزابر لسنة  المصدر:

إيرادات الجباية البترولية إلى إجمالي إيرادات الميزانية العامة لينتقؿ مف ارتفا نصيب كما 
، لتيطي  %78.4  2006مميار دج سنة  2714إلى   %66.5   2001مميار دج سنة  1001.4

 . %110بنسبة  2006بذلؾ النفقات العامة لسنة 

 .(2008-2001جمالي إيرادات الميزانية )تطور اإليرادات الن طية إل: 46 جدوؿ رقـ
 مميار دج  

 3119 3118 3117 3116 3115 3114 3112 البٌان

 9222 2222 2222 2020.2 9992.2 0222.2 0202.2 المٌزانٌة إٌرادات إجمالً

 اإلٌرادات
 النفطٌة

 0202 9200 9202 9229.2 0220.0 0220.0 0000.2 القٌمة

 %73 %81 %89.5 %87.4 %81.5 %:.79 %77.6 اإلٌرادات إلجمالً النسبة

 .56ص.مرجع سابؽ،  عكاش، المصدر:

تبّيف أر اـ الجدوؿ سيطرة اإليرادات الريعية عمى اإليرادات الجبائية لمجزائر مقارنة بإيرادات 
خبلؿ  %60لتشّكؿ الركيزة الرئيسية في تعزيز اإليرادات العامة لمدولة بنسبة تجاوزت  القطاعات المنتجة 

ا يجعؿ االستقرار اال تصادي واالجتماعي مرىونا بحركة أسعار النفط في ممّ ،  2008-2001الفترة  
 د استجابة الجزائر التامة لخصائص الدولة الريعية. األسواؽ العالمية وىو ما يؤكّ 

مف ى لقد سمم انتعاش الريا النفطي منذ بداية األلفية ال ال ة بعودة الممارسات الريعية التي تتجمّ 
 سنة %34.87إلى 2000سنة  %28.31خبلؿ ارتفاع حجـ اإلنفاؽ العاـ إلى الناتج الداخمي الخاـ مف 

                                                      
فً إطار الولتقى ورقت هقدهت اىَؤسساث، ٗفرة اىَ٘ارد ٗاىَْ٘ االقتظادي: باىتطبٍق ػيى االقتظاد اىدسائري"، بلقاسن زاٌري، " -1

سطٍف: كلٍت العلىم االقتصادٌت -العلوً الدولً حىل األزهت الوالٍت واالقتصادٌت الدولٍت والحكىهت العالوٍت، جاهعت فرحاث عباش

 .13، ص.2009أكتىبر  21-20وعلىم التسٍٍر، 
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اإلنفاؽ العاـ جّسدت عودة  ،و د سّطرت السمطات العمومية برامج ضخمة لبلست مار العمومي 20031
، وفؽ 2009و 2004مميار دوالر بيف سنتي  200بػ تر  دّ حيث  (*)االستقبلؿ بشكؿ ال نظير لو منذ

يتـّ حّتى التحكـ في  لـ -سموؾ شعبوي المراد منو توظيؼ الخزينة العمومية لشراء السمـ االجتماعي
في و ت يقتضي فيو الظرؼ الدولي التقميص  –اال تصادياستعادت مف خبلليا الدولة دورىا و  -تكاليفيا

 .-في القطاعات المنتجة  مارلبلستلمدولة وتحرير المبادرة الخاصة ما توجيييا  اال تصاديمف الدور 
بتزايد العوائد مف المحرو ات، ألّف السوؽ  االستيرادعمى الريا إلى تزايد وتيرة  االعتمادلقد أّدى  

عرفت  عمى الريا، فقد واالستحواذالجزائرية أضحت أك ر جذبا لممقاوليف الذيف تحكميـ عممية البحث 
، حيث  فزت مف %331ا ىائبل لمواردات بنسبة فا ت ارتفاع 2008و 2000بيف سنتي  الممتّدة المرحمة
لى ، كما تشير معطيات إدارة الجمارؾ إ2008مميوف$ سنة  39479إلى  2000 مميوف$ سنة -9173

مميار$  2.4لترتفا  يمتيا النقدية مف  2008و 2003 مرات بيف سنتي 3 أّف الواردات اليذائية تضاعفت
 .2مميار دوالر 7.8إلى 

 (.2008-2000مجموعة السمع )تطور الواردات الجزائرية حسب : 47 جدوؿ رقـ

 مميوف دوالر
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البٌان

 39479 27631 21456 20352 18308 13534 12009 9940 9173 إجمالً الواردات

 14210 10197 7750 7604 7265 5218 4712 4088 4018 االستهالكٌة  السلع واردات

واردات السلع الموجهة 
 12002 8754 6021 5051 4602 3660 3043 2489 2212 الستخدامات اآللة اإلنتاجٌة

 .من إعداد الباحثة استنادا إلى معطٌات إدارة الجمارك الجزابرٌة المصدر:

لة اإلنتاجية مقارنة بتمؾ الموجية لآل وارداتنبلحظ مف خبلؿ أر اـ الجدوؿ انخفاض  يمة ال
استيراد  ائمة عمى يت لنشاطات طفيمية اإليرادات الريعية وجّ  ا يؤكد أفّ ممّ  ،الموجية لممواد االستيبلكية

  مواد استيبلكية إلعادة بيعيا عمى حاليا في السوؽ الوطنية.

                                                      
 سة المالٌة بالجزائر: دراسة تطبٌقٌة"،اآلثار االقتصادٌة الكلٌة لصدمات السٌا " وآخرون، عبد الرحٌم شٌبً، محمد بن بوزٌان -1

تّم اإلطالع ،  www.erf.org.eg/CMS/getFile.php?id=1516 نقال عن الموقع االلكترونً:تلمسان،  -جامعة أبً بكر بلقاٌد

 د.22سا:02، 99/09/9009علٌه بتارٌخ: 
ٌّن التق -* أّن اإلنفاق العمومً فً الجزابر  ،بالمالٌة العامة والمتعلّق 02/02/9002رٌر الصادر عن البنك العالمً حول الجزابر فً ب

 لمزٌد من المعلومات أنظر: قد زاد بمستوٌات غٌر مسبوقة سواء فً تارٌخها أو مقارنة مع الدول التً تقاربها فً الدخل.
- « République Algerienne Démocratique et Populaire,  A la recherche d’un investissement public 
de qualité », Rapport de la Banque Mondiale, N°36270, sur le site éléctronique : 

p://siteresources.worldbank.org/INTALGERIAINFRENCH/Resources/ALGERIA.PER.French.Volumhtt
. eI.pdf 

2-''Evolution des importations de l’Algérie par groupes de produits6 périodes : Années 2000-2010’’, 
sur le site éléctronique  de la Douane algérienne : http//www.donane.gov.dz, consulté le: 
15/03/2012, 14h20mn.  

http://www.erf.org.eg/CMS/getFile.php?id=1516
http://siteresources.worldbank.org/INTALGERIAINFRENCH/Resources/ALGERIA.PER.French.VolumeI.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTALGERIAINFRENCH/Resources/ALGERIA.PER.French.VolumeI.pdf
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ولية رخيصة، تنافس إّف ما توّفره عائدات البتروؿ مف السما الزراعية والصناعية المستوردة ب سعار د
وىو ما يجّسده  ،ؤدي إلى انكماش كؿ مف  طاعي الصناعة والزراعة الوطنييفيالسما المنتجة محميا، 

سنة  4,71% إلى 2001سنة   18.7%تراجا معّدالت النمو السنوية لئلنتاج الزراعي والصناعي، مف
بالنسبة لمقطاع  2007سنة  %0.3-إلى 2004سنة  %2.6ومف  1بالنسبة لمقطاع الزراعي 2006

 .2الصناعي
 كبارفئة زائر وّجيت ليايات غير منتجة، فاإليرادات الريعية في الج عمى أفّ  تدؿّ  ىذه المؤشرات

تنسجو مف عبل ات زبائنية ما شخصيات نافذة في النظاـ الحاكـ  لتسييؿ عمميات بفضؿ ما  المستورديف
 فقط %15الواردات  مستوردوف خواص  مقابؿ  مف إجمالي %85عمى  االستحواذ، تمّكنت مف االستيراد

ىذه الفئة بفعؿ تداخميا العضوي الو يؽ ما جياز الدولة تحّولت إلى  ّوة ؛3بالنسبة لممتعامميف العمومييف
مف أبرز القرارات التي اّتخذىا النظاـ الحاكـ خبلؿ ذات سياسية متحّكمة في مسار التنمية في الببلد. 

الشراكة مع  ات اؽم ىذه الفئة عمى حساب المنتجيف الوطنييف، التو يا عمى المرحمة والتي تخدـ مصال
سنة المنطقة العربية لمتبادؿ الحر إلى  االنضماـوالتو يا عمى اتّفاؽ  2005سنة  االتحاد األوروبي

جنبية ، مما يعني إخضاع المنتجيف الوطنييف الخواص لمنافسة غير متكافئة ما المنتوجات األ2008
دعـ لممنتوج المحمي ودوف أي تحضير أو استشارة أو إعبلـ مسبؽ ألرباب العمؿ رغـ  دوف أيّ  ،دةالمستور 

 كونيـ معنييف بيا بالدرجة األولى، مما يرىف مستقبؿ وحداتيـ اإلنتاجية.
  منم استقبللية مالية لمنظاـ 2008-2000المرحمة   تمؾالريعية خبلؿ  اإليرادات انتعاشإّف 

غنى عف تحفيز القطاع الخاص المنتج، بدليؿ تراجا مساىمة القطاع الخاص مف الناتج الحاكـ جعمتو في 
، كما تراجعت مساىمة القطاع الخاص 2008سنة  %43.6إلى 2001سنة  %47.5الداخمي الخاـ مف 

كما أظيرت اإلحصائيات أّف  .4خبلؿ ذات المرحمة %41.4إلى  %47.5أيضا مف القيمة المضافة مف 
ـّ إحصاؤىا سنة مف المؤس 75% ـّ إنشاؤىا ،2005سات الخاصة التي ت  .2000 بؿ سنة  ت

                                                      
1
 -« Rapport sur la situation du secteur agricole 2006», République Algerienne Démocratique et 

Populaire,Ministere de l’Agriculture et du Développement Rural,p.2,sur le site éléctronique : 
http://www.minagri.dz/pdf/Rapports/Rapport%20sur%20la%20situation%20du%20secteur%20ag
ricole%202006.pdf , consulté le:11/09/2013,18h45mn. 
2-« Les  comportements  des  principaux  indicateurs  macroéconomique et  financier en 2008 », 
République Algerienne Démocratique et Populaire,Ministere  des  Finances, p.7, sur le site 
éléctronique : http://www.mf.gov.dz/article_pdf/upl-685fec745d651f766b0c68c67994d76e.pdf, 
consulté le:11/09/2013,19h00mn.  

، 92/00/9002، 9222 ، عددالفجر"، 9002ألف مستورد خاص وعمومً خالل السداسً األول من سنة  02"تسجٌل أكثر من -3

 .2ص.
4  - « Les comptes économiques de 2000 à 2013 »,N°222,p92, sur le site de l’Office National des 
Statistiques (ONS) : http://www.ons.dz/IMG/pdf/Publication-LESCOMPTESECONOMIQUES-2000-
2013-def.pdf , consulté le : 28/12/2014,18h30mn. 

http://www.minagri.dz/pdf/Rapports/Rapport%20sur%20la%20situation%20du%20secteur%20agricole%202006.pdf
http://www.minagri.dz/pdf/Rapports/Rapport%20sur%20la%20situation%20du%20secteur%20agricole%202006.pdf
http://www.mf.gov.dz/article_pdf/upl-685fec745d651f766b0c68c67994d76e.pdf
http://www.ons.dz/IMG/pdf/Publication-LESCOMPTESECONOMIQUES-2000-2013-def.pdf
http://www.ons.dz/IMG/pdf/Publication-LESCOMPTESECONOMIQUES-2000-2013-def.pdf
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الريا النفطي لمنظاـ الحاكـ باتخاذ  رارات بعيدة عف العقبلنية  انتعاشمف جية أخرى، سمم 
  حفاظا عمى 2008إلى غاية سنة  مميار$ 40حفاظا عمى نفوذه، كضخ مبالغ خيالية    تصاديةاإل

التي  2005مف  انوف المالية لسنة  84نو نص المادة ىا وىو ما تضمّ مؤسسات عمومية أ بتت عجز 
في نفس السياؽ أعمف  .1ر المالي لممؤسسات العمومية الميدمة البنيةيؿ الدولة بالتطيت عمى تكفّ نصّ 

  2مؤسسة عمومية 407لمتطيير المالي لػ  مميار دج 306عف تخصيص مبمغ  2007وزير المالية سنة 
مؤسسة عمومية عاجزة ما ضماف تطييرىا  200 ررت الحكومة الحفاظ عمى  2008وما نياية سنة 

تّمت عر مة العديد مف المشاريا ف ،الموّجو اال تصادالعمومي عادت أدوات  االست مارما عودة  .3ماليا
أضحى الحصوؿ عمى التمويؿ كما الخاصة المنتجة دوف مبّرر وبقيت حبيسة أدراج اإلدارات العمومية، 

 ،المرحمة تمؾفا في عرؼ مسار الخوصصة تو ّ لقد  .عوبة وعمى العقار الصناعي شبو مستحيؿأك ر ص
د و د أكّ   2009إلى  2001خبلؿ الفترة الممتدة مف   حيث لـ يتـ عرض أي مؤسسة جديدة لمخوصصة

مطات العمومية بطمب لشراء مؤسستيف ـ لمسّ و تقدّ أنّ  يسعد ربرابا  Cevital  رئيس مجما سفيتاؿ
 . 4طمبو  وبؿ بالرفض غير أفّ  ،تيف مفمستيفوميّ عم
ب عؿ األزمة المالية العالمية وتأثيره عمى مكانة  2009تراجع الريع الن طي خالؿ سنة -2

 القطاع الخاص المنتج في الجزائر

ى إلػػػى تقمػػػيص الطمػػػب ركػػػود ا تصػػػادي عػػػالمي أدّ  2008نػػػتج عػػػف األزمػػػة الماليػػػة العالميػػػة لسػػػنة 
ب فػػي انييػػار أسػػعار البتػػروؿ فػػي األسػػواؽ العالميػػة مػػف ا تسػػبّ د األوليػػة والطا ويػػة، مّمػػالعػػالمي عمػػى المػػوا

ا انعكػػػس سػػػمبا عمػػػى ، مّمػػػ20095مطمػػػا سػػػنة  $40 ػػػؿ مػػػف أإلػػػى  2008منتصػػػؼ عػػػاـ $ 100حػػػوالي
 2008مميػار$ سػػنة  77.19مػف ، (*)%42عائػدات الصػادرات النفطيػة لمجزائػػر التػي تراجعػت بػ ك ر مػػف 

 ػػد نتيجػػة لتراجػػا اإليػػرادات الريعيػػة لمجزائػػر وسػػعيا منيػػا لتجنػػب أزمػػة  .20096$ سػػنة مميػػار 44.41إلػػى 

                                                      
. جرٌدة رسمٌة، 9002، المتضمن قانون المالٌة لسنة 9002دٌسمبر  92المإرخ فً  32-15من القانون رقم  95نصت المادة  -1

ة البنٌة والمحددة المهدم ... سٌتمّ التطهٌر المالً للمإسسات العمومٌة»، على ماٌلً: 9002دٌسمبر  20، صادر  بتارٌخ  22عدد 
ا بمعالجة مستحقات الخزٌنة التً تحوزها على وكذ اقتراضات بدقة بما فٌها إعادة المدٌونٌة البنكٌة، من موارد المٌزانٌة أو من

 «.المإسسات
2- Ali Idir, «4 milliards d’euros pour l’assainissement financier de 518 entreprises publiques»,sur le 
site électronique :www.algérie-dz.com/forums/showthread.php?t=59540, consulté le : 11/07/2013, 
17h :15mn. 

 .29،ص.مرجع سابقعكاش،  -3
، 20/00/9000، 6522، عددالخبرالٌومًشارٌع االستثمار"، وتمار: اتهمهما بعرقلة م نبٌل ش. "ربرا  ٌفتح النار على تو -4

 .2ص.
، ورقة مقدمة فً إطار "األزمة المالٌة العالمٌة وتداعٌاتها على بعض مإشرات االقتصاد الجزائري"عمار عماري، نبٌلة فالً،  -5

سطٌف: كلٌة العلوم -معة فرحات عباسالدولٌة والحكومة العالمٌة، جا الملتقى العلمً الدولً حول األزمة المالٌة واالقتصادٌة
 .2، ص.9002أكتوبر  90-90االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، 

 ملٌون دوالر. 200دوالر تنجر عنه خسابر بـ  0إّن تراجع سعر البرمٌل بـ  -*
 .09ص. مرجع سابق، زاٌري، -6

http://www.algérie-dz.com/forums/showthread.php?t=59540


 (2012-2000قتصادي )الفصل الثالث: دراسة تحليلية ونقدية لتطور مكانة القطاع الخاص المنتج في الجزائر في ظل برامج االنعاش اإل

208 
 

نيا ة لئلنتػػاج الػػوطني تضػػمّ إلػػى تآكػػؿ احتيػػاطي الصػػرؼ، سػػارعت الحكومػػة إلػػى تبنػػي سياسػػة حمائّيػػتػػؤدي 
فاتورة يدؼ إيقاؼ نزيؼ العممة الصعبة في محاولة منيا لمتقميؿ مف ب 20091 انوف المالية التكميمي لسنة 

ؿ في أغمبيا مف سما استيبلكية وبالتالي والتي تتشكّ  20092مميار دوالر سنة  35الواردات التي تجاوزت 
المحتمػػؿ فػػي الميػػزاف التجػػاري، األمػػر الػػذي  ػػد يػػؤدي إلػػى أزمػػة متعػػددة األبعػػاد  ا تصػػادية،  ب العجػػزتجّنػػ

 مانينػات التجربػة  وصوؿ إلييا، خاصة وأفّ ة اجتماعية  وأمنية  وىي حالة ال ترغب الحكومة في الػػػػػسياسي
 ال زالت في األذىاف.

 االستجابة، في سياؽ االستعجاليةالحكومي ال يساير الخطاب الرسمي إاّل في الحاالت  األداءإّف 
 :حيث تقّرر ؛لتحّرؾ الشارع أو لتراجا أسعار البتروؿ

  بحظػر  -تعميمػة مػف وزارة الماليػةموجػب ب –مف خبلؿ إلػزاـ البنػوؾ التجاريػة منع القروض االستيالكية
ص ال يػػرخّ »:2009مػػف  ػػانوف الماليػػة التكميمػػي لسػػنة  75إصػػدار  ػػروض اسػػتيبلكية تطبيقػػا لػػنص المػػادة 

 القػروض مػف إجمػالي %80 خاصػة أفّ  ،3« في إطار القػروض العقاريػةلمبنوؾ بمنح القروض لألفراد إالّ 
وىػو مػا كػاف وراء ارتفػػاع  ،4ت لشػراء السػػياراتوجيّػ 2008سػتيبلكية التػي اسػتفاد منيػا الجزائريػػوف سػنة اإل

 فاتورة استيراد السيارات و طا الييار. 
 تم ّمت أساسا في حصر ،ارية أماميـبوضا العديد مف العرا يؿ اإلد تضييؽ الخناؽ عمى المستورديف 

إلى  شكمية تحتاج والتي تقتضي إجراءات 5المستندي االئتمافوسائؿ تسوية مدفوعات الواردات في تقنية 
 الوسائؿ األخرى. بو ت أكبر مقارنة 

 الذي يحمؿ السجؿ  ستيراد الشخص الطبيعي أو المعنويأجبر القانوف عمى أف يتابع إجراءات اإل
وىي خطوة  د تدفا بالمستورديف إلى تقميص عمميات  6وال يمكنو توكيؿ شخص آخراسمو  التجاري
دة لمتابعة إجراءات عممية االستيراد، كما ؿ بيف مناطؽ متعدّ ى التنقّ يـ مجبروف عماعتبار أنّ ب ،االستيراد

 ر منا تفريغ عدد مف السما عمى مستوى ميناء الجزائر. تقرّ 

                                                      
1
ٌولٌو  92، صادر بتارٌخ 22. جرٌدة رسمٌة، عدد 9002، ٌتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة 9002ٌولٌو  99مإرخ فً  12-:1 رقم أمر -

9002. 
 .902ص. مرجع سابق،عٌه،  -2
 .20ص. ، مرجع سابق،12-:1 أمر رقم -3
 .902.صمرجع سابق، عٌه،  -4
وهو قرض ابتمانً مصحو  بعقد دولً، ٌفرض على عموم المستوردٌن  2009هذا اإلجراء كّرسه قانون المالٌة التكمٌلً لسنة  -5

األمــــــــــــــر  من :7حٌث نّصت المادة  جموعات االقتصادٌة تسدٌد القٌمة الكاملة لوارداتهم بشكل فوري ضمن حسا  بنكً رسمً،والم

 «.  ٌتم دفع مقابل الواردات إجبارٌا فقط بواسطة االعتماد المستندي»على ما ٌلً: ، 12-:1 رقم
ال ٌمكن أن ٌتّم إنجاز عملٌات االستٌراد عن طرٌق الوكالة وٌشترط »ً: على ما ٌل ،12-:1 من األمر رقم 77نّصت المادة  -6

حضور صاحب مستخرج  ،إلتمام اإلجراءات البنكٌة المّتصلة بنشاط االستٌراد والرقابة على الحدود لمطابقة المنتجات المستوردة
ٌّر الشركة المستوردة  . «السجل التجاري أو مس
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 عمى عمميات استيراد السما والخدمات    (*)  دج 10.000بقيمة   رسـ لمتوطيف البنكي استحداث
 . 1ية إلعادة بيعيا عمى حالياالموجّ وتعفى مف الرسـ سما التجييزات والمواد األولية غير 

  ابتداء  ،مف قائمة البضائع المع اة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية منتوج 1511تقّرر إسقاط
 %46.6سنوات، بعد تسجيؿ ارتفاع في الواردات الجزائرية بنسبة  4إلى  3لمدة  2010مف شير جانفي 

انخفضت الصادرات الجزائرية خارج  طاع المحرو ات ، بينما 2008مقارنة بسنة  2009مطما سنة 
 .2%63بنسبة 

بموجب  انوف  ،بالمقابؿ، استفاد المنتجوف المحميوف مف جممة مف اإلعفاءات والتخفيضات الضريبية
 حصة اشتراؾ أرباب العمؿ في الضماف االجتماعي تخ يض أبرزىا ؛20093المالية التكميمي لسنة 

في مناطؽ اليضاب العميا والجنوب  تحفيزا  %36توظيفو، تصؿ إلى  بالنسبة لكؿ طالب عمؿ يتـ
الرسـ عمى القيمة  اإلع اء مف ،لممتعامميف الخواص عمى خمؽ مناصب شيؿ وامتصاص البطالة 

في الحقوؽ أو  سنوات أو تخ يض 5 مّدةل إع اء  ، تناءات ذات مصدر جزائريبالنسبة لبل المضافة
بالنسبة  ،التي ت قؿ أسعار السما المنتجة -ا الرسـ عمى القيمة المضافةبما فيي - الضرائب أو الرسـو

تغطية أخطار تمويؿ قروض  ، إضافة إلى التي تدخؿ في إطار النشاطات الصناعية الناشئة لبلست مارات
 لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ستثماراإل

  ر المبادرات والطا ات وعصرنة ، بيدؼ تحري2009في أوت  سياسة التجديد ال الحي والري يإطالؽ
 96ينتموف إلى  ،ألؼ منتج 218مميوف ىكتار لما يزيد عف  2.5منم أزيد مف حيث تـّ جياز اإلنتاج، 

ـّ إدراج عّدة تسييبلت لمحصوؿ عمى التمويؿ البنكي،   فقدألؼ مست مرة فبلحية جماعية وفردية، كما ت
 رض ّسرة   رض الرفيؽ وىو  رض موسمي، قروض الميطّور بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية العديد مف ال
  رض السكف الريفي .  إيجاري موّجو لمتجييز بمعّدات الفبلحة والسقي،

 أ ناء الحممة  كمستحقات متراكمة منذ سنوات، مميوف دوالر 560مف دفع ما قيمتو  إع اء المزارعيف
 . لكسب دعـ الفبلحيف ،لمترّشم عبد العزيز بوتفميقةاإلنتخابية لرئيس الجميورية ا

                                                      
 ت.فقط بالنسبة للخدما % 2تقدربـ  -*
 .02ص.، مرجع سابق، 12-:1من األمر رقم  09المادة  - 1
"، الوكاللة الوطنٌلة لترقٌلة التجلارة الصادرات الجزائرٌالة خالارج قطالاع المحروقالات اتجالاه المنطقالة العربٌالة الكبالرى للتبالادل الحالر" -2

لجزابرٌلللللللة: ، نقلللللللال علللللللن موقلللللللع اإللكترونلللللللً للللللللوزارة التجلللللللارة ا9002الخارجٌلللللللة، تقرٌلللللللر السداسلللللللً األول، سلللللللبتمبر 

www.mincommerce.gov.dz/?mincom=zele :د.22سا: 02، 90/02/9002، تم االطالع علٌه بتارٌخ 
 مرجع سابق.، 12-:1  من األمر رقم 92،22،20،002،002المواد  أنظر -3

http://www.mincommerce.gov.dz/?mincom=zele
http://www.mincommerce.gov.dz/?mincom=zele


 (2012-2000قتصادي )الفصل الثالث: دراسة تحليلية ونقدية لتطور مكانة القطاع الخاص المنتج في الجزائر في ظل برامج االنعاش اإل

210 
 

  1مميار دج 800تسطير برنامج إلنقاذ الصناعة المحمية، شمؿ القطاعيف العاـ والخاص بغالؼ مالي قدره، 
رة ومتوسطة عامة مؤسسة صيي 35ألؼ مؤسسة صييرة ومتوسطة وخوصصة حوالي  200ر إطبلؽ و د تقرّ 
 .20092سنة  591إلى  2008مؤسسة سنة  626انتقؿ عددىا مف التي 

 2009نتيجة لتراجا اإليرادات الريعية واإلجراءات المتخذة بموجب  انوف المالية التكميمي لسنة 
مميار$ سنة  5.8إلى  2008مميار$ سنة  7.8مف مميار دوالر  2 ػػػبتراجعت فاتورة الواردات اليذائية 

الد يؽ والطحيف بنسبة  ، الحبوب،%61.54، كما تراجعت فاتورة استيراد الحميب ومشتقاتو بنسبة 2009
معّدؿ نمو بمغ ، و %22.6، السيارات بنسبة %31.4، األدوية بنسبة %56.52السكر بنسبة  ،57.6%

 .20083سنة  %6.1مقابؿ  2009سنة  % 9.3القطاعات المنتجة 
ىناؾ عبل ة عكسية بيف تطور اإليرادات الريعية ومكانة القطاع الخاص  ما يمكف استنتاجو، ىو أفّ 

  .في الجزائر، ىذا األخير الذي يتـ االستنجاد بو ودعمو كمما تراجعت اإليرادات الريعية المنتج
تراجا  ت السابقة ال تعدو أف تكوف مجرد ردود أفعاؿ عقباغير أّنو تجدر اإلشارة إلى أّف القرار 

ف اإليرادات الريعية وال تعّبر عف  رارات حاسمة تجّسد إرادة سياسية واضحة في خفض الواردا ت، فيي وا 
، فميس رسما بحجـ كبار المستورديفكانت تؤّ ر نسبيا عمى المستورديف الصيار فإّنيا ال تؤّ ر بتاتا عمى 

آالؼ دج ىو الذي مف ش نو أف يخّفض عمميات اإلستيراد وال رفا رأسماؿ الشركات المستوردة إلى  10
ـّ تطبيقو عمى  دـ الم االئتمافمميوف دج، حّتى  20 ساواة بيف عمميات استيراد مدخبلت المستندي ت

فا ت  - لمببلداإلنتاج وتمؾ الموّجية إلعادة بيعيا عمى حاليا و د تسّبب ىذا اإلجراء في خسائر كبيرة 
واألمر ذاتو ينطبؽ دوف أف يؤّدي ذلؾ إلى خفض فاتورة الواردات بشكؿ ممموس،  -4مميوف دوالر 400
عمى  دـ المساواة بيف المستورديف والمنتجيف (*)المعتمد تطبيؽ إجراء المتعامؿ اال تصادي  رارعمى 

مف المواد االستيبلكية  طنا 60وىو ما فتم الباب عمى مصراعيو أماـ الواردات بدليؿ استيراد  ،المصدريف
ف نجحت نسبيا في محاربة تجار األرصفةف، 2011المنتيية الصبلحية سنة  غير أّنيا فشمت  ،الحكومة وا 

                                                      
 ، تّم مشاهدة الحلقة عبر الموقع االلكترونً:99/09/9002 ،قناة رشادبرنامج الموعد االقتصادي،  -1

http://www.youtube.com/watch?v=Dz4MKvvrYMI،   :د90سا:  02، 00/00/9002تّم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 
  ،ورقلة-، جامعة قاصدي مرباح00، عددمجلة الباحثأثرها على النمو"، فً الجزابر و اإلقتصادي محمد سعً، "سٌاسة اإلنعاش -2

 . 022، ص.9009
، 2202 عدد ،المساءق.و. "بفضل التدابٌر القانونٌة الجدٌدة: فاتورة واردات المواد الغذابٌة والسٌارات فً تراجع"،  -3

 .2، ص.92/02/9002
4 - Ali Ait Ali, « Crédit documentaire, Une perte de 200 millions de dollars pour l’Algérie », 
L’Expression,17/08/2009 ,sur le site éléctronique : http://www.lexpressiondz.com/ actualite / 
68348-une-perte-de-400-millions-de-dollars-pour-l%E2%80%99alg%C3%A9rie.html, consulté le : 
25/04/2013, 15h20mn. 

*
 هذا اإلجراء ٌتضمن تسهٌالت إدارٌة على عملٌات االستٌراد. - 

http://www.youtube.com/watch?v=Dz4MKvvrYMI
http://www.youtube.com/watch?v=Dz4MKvvrYMI
http://www.lexpressiondz.com/%20actualite%20/%2068348-une-perte-de-400-millions-de-dollars-pour-l%E2%80%99alg%C3%A9rie.html
http://www.lexpressiondz.com/%20actualite%20/%2068348-une-perte-de-400-millions-de-dollars-pour-l%E2%80%99alg%C3%A9rie.html
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رئيس منتدى رؤساء  رضا حميانيعمى حد تعبير السيد - اربة الرؤوس الكبيرةفشبل ذريعا في مح
 . 1نفتاح التجاري العشوائيمف اإلف يالمستفيد فكبار المستورديف والميربيأي  -المؤسسات

منم ، تّم 2009فرغم تراجع اإلٌرادات الرٌعٌة سنة  ،دعم القطاعات المنتجة ٌبقى هّشا وظرفٌا إنّ      
درة المحتممة في شير ة مكافحة النّ بحجّ  ،ستيبلكيةالستيراد كميات كبيرة مف المواد اإل نائيةتراخيص استث

 . 20103مف  انوف المالية لسنة  38المادة  بموج  وذلؾ 2رمضاف

 عودة انتعاش الريع الن طي وتأثيره عمى مكانة القطاع الخاص المنتج في الجزائر-3
(2010-2012) 

حيث انتقؿ معدؿ سعر برميؿ البتروؿ ، 2010بداية مف سنة ديد انتعشت أسعار النفط مف ج
، لتنتقؿ بذلؾ عائدات 20104دوالر سنة  80.15 إلى 2009دوالر خبلؿ سنة  62.26 السنوي مف

ؽ حقّ  د و  2010مميار دوالر سنة  56.12إلى  2009مميار دوالر سنة  44.1صادرات المحرو ات مف 
كما بميت احتياطات الصرؼ مستوى فاؽ  ،2010مميار دوالر سنة  18.81الميزاف التجاري فائضا بمغ 

الديوف الخارجية اإلجمالية    في حيف أفّ شيرا 38.75سنوات مف واردات السما والخدمات    بلث
 .20105مف الناتج الداخمي الخاـ لسنة  %3.5ؿ سوى أصبحت ال تم ّ 
 دوالر لمبرميؿ 114ؿ  ارب دّ ، استمرت أسعار النفط في منحاىا التصاعدي بمع2011في سنة 

األىـ عمى اإلطبلؽ مف  2012ويعّد ال بل ي األوؿ مف سنة  6مميار دوالر 70لتتجاوز عائدات النفط 
 دوالر لمبرميؿ وىو المستوى الذي لـ يحققو حتى في أوجّ  119.3حيث مستوى سعر البتروؿ الذي بمغ 

ىذا التراجا  ؛ر خبلؿ السداسي ال انيدوال 108.5،  بؿ أف ينخفض إلى 2008تطّور األسعار عاـ 
         .20127مميار دوالر في نياية سنة  190.66الطفيؼ لـ يمنا مف بموغ احتياطات صرؼ الجزائر 

إلى  2001مميار$ سنة  22.7لمجزائر بتخفيض ديونيا الخارجية مف  المالية البحبوحة تمؾسمحت 
ات العمومية الذي االست مار شكؿ  وي في برنامج نتيا مف االستمرار بومكّ  2012مميار$ سنة  2.48

                                                      
بد من تخفٌض الضراب  على المإسسات المنتجة"، ل  بمحاربة بارونات السوق الموازٌة: الاسفٌان بوعٌاد، "رضا حمٌانً ٌط -1

 . 2، ص.92/02/9009، 2222، عدد الخبر الٌومً
، النصرأنٌس نواري، "تراخٌص استثنابٌة الستٌراد كل المواد واسعة االستهالك بحجة مواجهة الندرة فً شهر رمضان"،  -2

تم اإلطالع علٌه بتارٌخ:  ،www.djazairess.com/annasr/725نقال عن الموقع اإللكترونً:  ،92/09/9000

 د.22سا:  09/02/9000،16
 20، صادر بتارٌخ 22. جرٌدة رسمٌة، عدد 9000، ٌتضمن قانون المالٌة لسنة 9002دٌسمبر  20مإرخ فً  :1-:1قانون رقم  -3

 . 9002دٌسمبر 
4
، نقال 02/02/9000، وكالة األنباء الجزائرٌة"، 9000والر فً الحسا  الجاري الخارجً للجزابر سنة فابض بستة ملٌارات د" -

 د.15سا:17 ،22/06/2011تم اإلطالع علٌه بتارٌخ:  ،www.ar.algerie360.comعن الموقع اإللكترونً: 
5
 .المرجع نفسه -

، 2220 ، عددالخبر الٌومًملٌار دوالر"،  20بؤكثر من  9000ق أعلى المداخٌل لها عام لً، "الجزابر تحقّ حفٌظ صوالٌ -6

 .02، ص.20/09/9000
 .2، ص.02/02/9002 ،2022، عددلخبر الٌومًا "،9009ملٌار دوالر فً  020.22س.أ. "احتٌاطات صرف الجزابر بلغت  -7

http://www.djazairess.com/annasr/725
http://www.ar.algerie360.com/
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سمحت اإليرادات ، كما  2014-2010خبلؿ الخماسي   (*)مميار دوالر 286رصد لو غبلؼ مالي  دره 
التي كانت في أغمبيا بعيدة عف  ،اال تصاديةالريعية المرتفعة بعودة المنطؽ الريعي ليييمف عمى القرارات 

 القرارات:  تمؾمة مف أم ؛ اال تصاديةالعقبلنية 
مف  انوف  27أ ّرت المادة  ث، حي2011سنة  الحكومة مجددا لضيوطات المستورديف عو خض -

الذي  وىو القرار 1 الر ة المستعممة العودة إلى استيراد المالبس  2011المالية التكميمي لسنة 
 . (import-import) استيرادك-استيراديستجيب لمصالم لوبيات " 

، عمى بالصؾ البنكيمميوف سنتيـ  50فرض  رار دفا التعامبلت التي تفوؽ  عجز الحكومة عف -
  .2011وىو القرار الذي كاف يفترض تطبيقو في الفاتم أفريؿ  2لمستورديفا

بالنسبة لمسما المستوردة         ،شيادة البمد المصّدرو شيادة مراقبة النوعيةإعفاء المستورديف مف  -
 .3لياإلعادة بيعيا عمى حا المعّدة

 .القرض المستنديإعفاء مستوردي األدوية مف  -
  .كبار المستورديفبضيط مف  ،9000سنة  4ت جيؿ تطبيؽ  وانيف الممارسات التجارية والمنافسة -

 .90005عاـ  أبوابيا ألؼ مؤسسة صييرة ومتوسطة خاصة 20أغمقت االجراءات،  تمؾنتيجة لكؿ 

شيدت الرتفاع األسعار،  ونتيجة (**)6ا اليذائيةمف احتياجاتي %75 استيراد الجزائر لػ في ظؿّ 
 ،وبيدؼ شراء السمـ االجتماعي (***)2011 جان ي 25في احتجاجات عنيفة  العديد مف مناطؽ الببلد

عمى واردات السما االستيبلكية  %5أعفت الحكومة المستورديف مف دفا الضريبة الجمركية المقدرة بػ 
ا كمؼ الخزينة العمومية خسائر  درت  ، ممّ 2011أوت  31غاية  إلى 2011في ري مف  اإلعفاء متدّ ا 

                                                      
 .(:311-3115)ع المخطط الخماسً السابق ملٌار دوالر الستكمال مشارٌ 241منها  -*
1
. جرٌدة رسمٌة، عدد 9000المتضمن قانون المالٌة لسنة  ،9000ٌولٌو  02المإرخ فً  22-22من القانون رقم  92المادة نصت  -

مبر سنة دٌس 92المإّرخ فً  02-22من المرسوم التشرٌعً رقم  092، والمعّدلة ألحكام المادة 9000ٌولٌو  90، صادر بتارٌخ 20

 2010غشت سنة  26المإّرخ فً  01-10من األمر رقم  54، المعّدلة بالمادة 1994والمتضمن قانون المالٌة لسنة  1993
ٌرخص ما لم تنص أحكام على خالف ذلك قصد الوضع لالستهالك، بجمركة »، على ماٌلً: 9000والمتضّمن قانون المالٌة لسنة 

 «.ةوحدات اإلنتاج المجددة والمواد الرث
حفٌظ صوالٌلً، "بعد تخلٌها عن فرض إلزامٌة الصك فً التعامالت التجارٌة، الحكومة تعترف ضمنٌا بعجزها عن مواجهة سوق -2

 .7ص. ،92/00/9009 ،2222، عدد الخبر الٌومًالعملة الموازٌة"، 
 لىزارة التجارة الجسائرٌت: "، ، نقال عن الوىقع اإللكترونًبالؽ إىى اىَست٘ردٌِ"- 3

http://www.mincommerce.gov.dz/arab/fichier11/comiqcontrolar.pdf ، :تّن اإلطالع علٍت بتارٌخ

 د.22سا02، 92/02/9002
تٌن للللللوراء بعللللد تؤجٌللللل تطبٌللللق قللللوانٌن جللللالل بوعللللاتً، "الحكومللللة تواجلللله بارونللللات االسللللتٌراد بخطللللوة لألمللللام وخطللللو -4

 .2، ص.2922،09/00/9000، عددالخبر الٌومً الممارسات التجارٌة والمنافسة"،
 .02ص. مرجع سابق،كشاط، برباش،  -5

 .217، ص.مرجع سابقعٌه، - 6
**

وفقا إلحصابٌات التجارة ، 9000ملٌار دوالر سنة  2.2إلى  9002ملٌار دوالر سنة  2.2ارتفعت واردات المواد الغذابٌة من  - 

 الخارجٌة لدى الوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار.
***

 . -مالٌٌر دج 2قّدرتها شركات التؤمٌن بــ  –فرت عن خسابر ماّدٌة مّست مإسسات من القطاعٌن العام والخاص سأ - 

http://www.mincommerce.gov.dz/arab/fichier11/comiqcontrolar.pdf
http://www.mincommerce.gov.dz/arab/fichier11/comiqcontrolar.pdf
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دوالر لمبرميؿ خبلؿ ذات  90ليا ت تيطيتيا بعوائد صادرات النفط التي تجاوز معدّ تمّ  ،1مميار دج 26بػ 
 السنة. 

عمى جممة مف التدابير الجديدة لتيسير  ،2011فيفري  22كما صادؽ مجمس الوزراء المنعقد في 
رفا نسبة اإلعفاء التي يستفيد منيا أرباب العمؿ في مجاؿ  2أىّميا ؛ات الصييرة والمتوسطةإنشاء المؤسس

في واليات الشماؿ ومف  %80إلى  %56والتي تتحّمميا الدولة بحيث تنتقؿ مف  االجتماعيالت ميف 
 مميار دج سنويا خبلؿ 15كما تـّ رصد مبمغ ، في واليات اليضاب العميا والجنوب  %90إلى  72%

نجاز 2011و 2010سنتي  منطقة  30لفائدة الجماعات المحمية مف أجؿ تطوير مناطؽ النشاط وا 
 .3آالؼ ىكتار عبر كافة أرجاء التراب الوطني 4صناعية جديدة بمساحة إجمالية تقارب 

 ىكتارات حسب المنطقة، 10و 5 بػرفا مساحة المست مرة الفبلحية  بالنسبة لمقطاع الفبلحي، فقد تقّرر    
بنسبة في المؤسسات الصييرة والمتوسطة،  لبلست مارد المحدّ  متيازاإلما تطبيؽ تخفيضات عمى إتاوة 

 3  ست ماراإلفي مرحمة انطبلؽ نشاط  %50سنوات كحد أ صى  و 3  االست مارأ ناء فترة إنجاز  90%
دينار الرمزي لممتر سنوات ك  صى حد  أّما في واليات الجنوب واليضاب العميا، فإّف اإلتاوة تكوف بال

، مف  يمتيا المحددة مف  بؿ إدارة أمبلؾ الدولة %50سنوات وترتفا بعد ىذه المّدة إلى  10المرّبا لمدة 
تسييؿ استصبلح األراضي الفبلحية الواسعة مف  بؿ متعامميف ا تصادييف جزائرييف ميتّميف كما تقّرر 

مميوف دج عف كؿ  01رة بمبمغ ال يتجاوز وتوسيا المساعدات العمومية ليـ، ما منحيـ  روض ميسّ 
نشاء مست مرات، باإلضافة إلى  ىكتار مف أجؿ استصبلح األراضي القروض جياز لضماف  استحداثوا 

ـّ اإلستمرار في دعـ أسعار المواد األساسية كمسّكف  البنكية الموجية لمفبلحيف ولحسابات سياسية يت
طف، مّما يكّمؼ الخزينة العمومية أمواال ضخمة، عمما أّنو اجتماعي في ظؿ تياوي القدرة الشرائية لمموا

يبقى دعما موجيا لؤلسعار وليس لئلنتاج المحمي، في حيف أّف المنطؽ اال تصادي يفترض دعـ المنتجيف 
 الخواص ليرتفا العرض فتنخفض األسعار تمقائيا.

ت ما بيف الجزائر ضخّ  أفّ  عبد الحؽ لعميري اال تصاديد الخبير أكّ في سياؽ المنطؽ الريعي، 
مميار دوالر لمتطيير المالي لمؤسسات عمومية عاجزة وىو اليبلؼ  020أزيد مف  9000و 0220سنتي 

، 4مميوف منصب شيؿ 2مرات وخمؽ  2 ػػػػف الجزائر مف بناء  طاع خاص أ وى بالمالي الذي كاف سيمكّ 
                                                      

1 - Mohamed Fawzi Gaidi, " l’état enrichit les contrebandiers ", ElWatan, N°6921, 16/07/2013, p.5. 
 نقال عن الموقع ،3122فبراٌر  33بٌان مجلس الوزراء المنعقد ٌوم الثالثاء رباسة الجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة،  -2

تم االطالع علٌه بتارٌخ: ، htm-.elmouradia.dz/arabe/communiquesara/2011/com www.220211اإللكترونً:

 د.92سا: 02، 02/02/9002
ماجستٌر )جامعة  مذكرة ،-دراسة حالة الجزائر –دور الجٌل الثانً من اإلصالحات االقتصادٌة فً تحقٌق التنمٌة  ،إٌمان زوٌن  -3

 .022(، ص.9000-9000 قسنطٌنة: كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، -منتوري 
4-Hocine Lamriben, ‘’Des économistes critiquent les choix du gouvernement’’,  ElWatan, N°6185,     
26 /02/2012,p.05. 
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لحاؽ المؤسسات الصييرة والمتوسطو  ت ميـ شركات مخوصصةكما أّف  وتجميد  ة بوزارة الصناعةا 
وما ضخ الدولة مبليير  ؛1رىف مستقبؿ القطاع الخاص المنتجل مؤشراتخوصصة القطاع المصرفي، 

ارتفعت ىواجس أرباب العمؿ الخواص مف نزعة حكومية نحو  بالقطاع العمومي، ضالدوالرات لمنيو 
 لحكومة.مساىمة القطاع الخاص، لتتوالى تطمينات ا عمى حساب موجوال  تصاداإل

ص خـ المخصّ و لبلستيراد أكبر مستفيد مف اليبلؼ المالي الضّ عموما يبقى القطاع الخاص الموجّ 
ـّ تحويؿ تمؾ المبالغ إلى تضخيـ تكاليؼ  ،(*)لبلست مارات العمومية بسبب ضعؼ الجياز اإلنتاجي، ليذا ت
 ياسي ، حيث حدث ارتفاع ستيبلؾاإللتيطية الطمب عمى  ستيراداإلوالمزيد مف  (**)إنشاء اليياكؿ القاعدية

ي، فقد  فزت واردات الجزائر مف السما مب الداخمي الكمّ في حجـ الواردات لتيطية الزيادة المسجمة في الطّ 
، ما يمّ ؿ نسبة زيادة  درىا 9000مميار دوالر سنة  49699إلى  9000مميار دوالر سنة  28.:مف 

434.::% (***). 

تراجعت  ،2012دوالر لمبرميؿ في جواف  90ار البتروؿ إلى ما دوف انخفضت أسعما إف  لكف      
 مف ،2011مقارنة بنفس الفترة مف سنة  %2بنسبة  9009واردات الجزائر خبلؿ السداسي األّوؿ لسنة 

ـّ  مميوف دوالر، 23031مميوف دوالر إلى  24296 بصندوؽ ضبط الموارد لتيطية العجز  ستنجاداإلليت
ميت األمواؿ المقتطعة مف صندوؽ ضبط اإليرادات لتسديد بو د ، 2دجمميار  4.68فاؽ في الميزانية الذي 

منذ سنة  تسجمىي أىـ ا تطاعات و  2012مميار دج في سنة  2283.2العجز في الخزينة العمومية 
 ،4عقد جديد لمنموإجراءات عديدة في مقدمتيا  2012الحكومة الجديدة في سبتمبر  خذتاتّ كما ، 20003

المتعامميف اال تصادييف بعيف االعتبار  أخذ انشياالتو ات المنتجة االست مار بعث  إعادة إلى يدؼي
وتسييؿ حصوليـ عمى العقار والتمويؿ، باإلضافة إلى تحسيف الخدمة العمومية المقدمة مف طرؼ 

اليالب ف في تطبيقيا عمى أرض الوا ا كونيا في مالمشكؿ يك مديريات الجمارؾ وأمبلؾ الدولة، غير أفّ 

                                                      
 سابق. مرجع، "الشركات األجنبٌة..." ، بشٌر مصٌطفى -1
، قفزت  الواردات هً األخرى من 9002ملٌار دج سنة  3654إلى  9000ملٌار دج سنة  :262بٌنما قفز اإلنفاق العمومً من   -*

أي أكثر  9002ملٌار دج سنة  36836144، لتبلغ ما قٌمته 9002ملٌار دج سنة  :2669.64إلى  9000ملٌار دج سنة  8786999

 .9000أضعاف واردات سنة  2من 
غر  -ملٌار دج، علما أّن تكلفة إنجاز الكٌلومتر من الطرٌق السٌار شرق 20عرفت معظم المشارٌع عملٌات إعادة تقٌٌم فاقت  -**

 .%20إلى  20متوّسط العالمً بمعّدل تراوح بٌن ملٌون دوالر، أي أّنها أعلى من ال 00فاقت 
لتبعٌة لألسواق اوهً زٌادة كبٌرة جّدا، تعكس  9000و 9000مرة بٌن سنتً  000ازدادت الواردات الصناعٌة بحوالً  - ***

 الخارجٌة .
2
         نقال عن الموقع اإللكترونً: ،26/01/2015 ،اإلخبارٌةلبنى.د، "جال  ٌإكد أّن عجز مٌزانٌة الدولة انخفض مقارنة بالتوقعات"، - 

http http://elikhbaria.com/ar/news/33357.html  :د.22سا:92/09/9002،02، تّم اإلطالع علٌه بتارٌخ 
3
         نقال عن الموقع اإللكترونً:، 13/11/2013الشروق أون الٌن، "، 2012ار دٌنار لتغطٌة عجز مٌزانٌة سنة ملٌ 2283" - 

http htmlhttp://elikhbaria.com/ar/news/33357.  :د.02سا:92/00/9002،02، تّم اإلطالع علٌه بتارٌخ 
4
  ، نقال عن الموقع اإللكترونً:92/00/9009 ،المساء"، 9002" المراهنة على عقد نمو حقٌقً فً  م. بوسالن، - 

//www.djazairess.com/elmassa/66113  :د.02سا:92/09/9002،02، تّم اإلطالع علٌه بتارٌخ 

http://www.djazairess.com/elmassa/66113
http://www.djazairess.com/elmassa/66113
http://elikhbaria.com/ar/news/33357.html
http://www.djazairess.com/elmassa/66113
http://www.djazairess.com/elmassa/66113
http://elikhbaria.com/ar/news/33357.html
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ح رئيس منتدى رؤساء حيث صرّ  (*)د مناورات سياسية تصاحب التيييرات  في المناصب الوزاريةمجرّ 
االستراتيجيات لكنيا لـ تنجح بسبب غياب شاىدنا الكثير مف »بما يمي:  رضا حميانيالمؤسسات السيد 
 .1«التطبيؽ ال عمي

اد أسيؿ بك ير مف اإلنتاج محميا، بدليؿ ستير يجعؿ اإليخنؽ المبادرات المنتجة و  إف المنطؽ الريعي
سنة في شير أكتوبر ألؼ مستورد  27مف  ؤسسات المستوردة إلعادة البيا عمى حالوالمارتفاع عدد 

جنة ، لتصبم الجزائر بذلؾ "مف ارتفاع اإليرادات الريعية ، مستفيديف20123ألؼ سنة  35 إلى 20082
أصبم أك ر مردودية  االستيرادتر ية اإلنتاج الوطني ألّف  " الذيف تتعارض مصالحيـ مالكبار المستورديف

كؿ ىذه المعطيات تؤّكد ب ف ؛ واسعة ودوف منافسة مف اإلنتاج الوطني استيبلكيةوأ ّؿ خطورة، بسوؽ 
اإليرادات الريعية ُوّجيت نحو استيراد مواد استيبلكية عمى حساب القطاعات المنتجة التي تراجا نصيبيا 

      ومف زراعةبالنسبة لقطاع ال 2010 سنة %8.4 إلى 2009سنة  %9.3افة مف مف القيمة المض
، كما تراجا معّدؿ النمو السنوي لمقطاع بالنسبة لقطاع الصناعة خبلؿ ذات الفترة %5ى إل 5.7%

بالنسبة لمقطاع  %2.5–إلى  % 0.4ومف 20104سنة  %6.6إلى  2009سنة  %8.1الزراعي مف 
الراحة المالية الناتجة عف ارتفاع أسعار البتروؿ، جعمت النظاـ الحاكـ  لؾ، فإفّ إضافة إلى ذ .5الصناعي

نىفي  الوطنية، حيث  اال تصاديةمساىمتو في التنمية لتزداد عف السعي لتحفيز القطاع الخاص  غ
سنة %48.2إلى 2009سنة  %54.7تراجعت مساىمة القطاع الخاص في القيمة المضافة مف 

20116. 
مف الخبراء اال تصادييف مف خطورة م ؿ ىذا الوضا حيث صرح الخبير لدى البنؾ حّذر العديد 
 ىذه التوجيات تخدـ لوبيات االستيراد عمى اعتبار أفّ »بما يمي:  حميدوش محمدالدولي الدكتور 

كما أكد الدكتور  ،7«االقتصاد الوطني سوؼ ينيار لمجرد انييار أسعار البتروؿ ون اذ احتياطات الصرؼ
 أّف: لرحماف مبتوؿعبد ا

                                                      
*
 .02/02/9009الك سالل وزٌرا أول فً تعٌٌن عبد الم - 
 .2ص.مرجع سابق، ،  "رضا حمٌانً ..." بوعٌاد، -1

2-  « 5 000 nouveaux importateurs en 2008 », La Nouvelle République, 23/10/2008, sur le site 
électronique : http://www.djazairess.com/fr/lnr/69873 , consulté le :19/05/2015, 17h25mn. 
3-Meziane Rabhi, "Ils sont 35000 à exercer cette activité : 15000 importateurs sont des fraudeurs", 
Liberté, N°5946, 14/03/2012, p.7. 

4
الدولً الملتقى ورقة مقدمة فً إطار "، دور سٌاسة اإلنعاش اإلقتصادي فً دعم نمو القطاع الفالحً فً الجزائرفلٌح، " نبٌل بو - 

: كلٌة العلوم الشلف، جامعة استدامة األمن الغذابً فً الوطن العربً فً ضوء المتغٌرات والتحدٌات اإلقتصادٌة الدولٌةحول  التاسع
 .2، ص.9002 نوفمبر 92/92التسٌٌر،  االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم

 .00.ص ،مرجع سابقزاٌري،  -5
6-« Les comptes économiques de 2000 à 2013 »,op-cit,p.26. 

، 9222 عدد ،الجزائرنٌوز ع.ل. "االقتصاد الجزابري... العودة إلى خط االنطالق بعد خمسٌن سنة من االستقالل"، -7

 .2، ص.02/02/9009

http://www.djazairess.com/fr/lnr
http://www.djazairess.com/fr/lnr/69873


 (2012-2000قتصادي )الفصل الثالث: دراسة تحليلية ونقدية لتطور مكانة القطاع الخاص المنتج في الجزائر في ظل برامج االنعاش اإل

216 
 

ستمرار في سياسة توزيع الريع دون إنتاج حقيقي... بعد ثالث سنوات إلالجزائر ال يمكنها ا»
سنستهلك االحتياطي النقدي وعندىا ستعود الجزائر إلى نقطة الصفر وتواجو أزمة مالية تكون 

الجزائر قد ... يجب قول الحقيقة للجزائريين، إن  1689مشابهة لألزمة التي عرفتها سنة 
 . 1«اتخاذىا القرارات التي تم   تدخل في مرحلة الخطر بسبب بعض

الببلد تحكـ بضيط مف دوائر مافياوية، عمى غرار  اليريب، ىو اعتراؼ مسؤوليف كبار في الدولة ب فّ 
 الوطني في اال تصادالذي أ ّر بدور القوى المالية المافيوية المتحّكمة في  أحمد أويحيىالوزير األوؿ 

مف يعود مف المطار ليال يصادؼ في طريقو »لحكومتو حيث صّرح بما يمي:  اال تصادي داءا إفشاؿ 
دورىا لنقؿ الحاويات، ىذا مظير مف  جيوشا مف الشاحنات المقطورة مصطّ ة عمى حافة الطريؽ تنتظر

صبلح المستشفيكما صرّ  ،2«مظاىر األزمة التي تعيشيا البالد جماؿ ولد ات ح وزير الصحة والسكاف وا 
الزيت  كبار مستورديلتياـ اإل الحكومة و بميا وّجيت 3 كبار المستورديفة توّرط و يممؾ أدلّ ب نّ  عباس

عبد رئيس الجميورية واألغرب مف كّؿ ىذا أّف  4والسكر بالو وؼ وراء محاولة زعزعة استقرار الببلد
إّف م ؿ ىذه  . 5ي التجارة الخارجيةنفرا يحكموف ويتحّكموف ف 02اعترؼ ب ّف ىناؾ  العزيز بوت ميقة

كبار ساؤؿ: ما الذي يمنا النظاـ الحاكـ مف محاربة التّ مّما يدفعنا إلى  ،بييبة الدولة التصريحات تمّس 
 ؟ إاّل إذا كاف النظاـالتخاذ  رارات تخدـ مضالحيـ المستورديف الذيف يمارسوف ضيوطات عمى الحكومة

وبالتالي كيؼ  -لسيد رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسساتم مما صرح بو ا -يـمتواطئا مع نفسو
 .6ظاـ أف يحارب نفسو؟يمكف لمنّ 

تحديات الراىنة التي الدولة اتجاه القطاع الخاص المنتج رغـ الالمطمب الثاني: استمرار غموض سياسة 
 تواجو المسار التنموي لمبالد

ال تزاؿ التوجيات التنموية لمنظاـ الحاكـ ، رغـ مرور خمسيف عاما عمى استرجاع السيادة الوطنية
في الجزائر غير واضحة ويشوبيا الك ير مف التردد، بيف التوجيات الميبرالية التي تفرضيا المرحمة الراىنة 
والتي تقتضي تقميص تدخؿ الدولة في اال تصاد وتحفيز المبادرات الخاصة في القطاعات المنتجة، وبيف 

                                                      
، 02009 ، عددالنصر ر الوضع المالً"،الخبٌر االقتصادي عبد الرحمان مبتول ٌرسم صورة قاتمة عن تطوّ أنٌس نواري، "-1

 .2، ص.09/02/9002
 ، نقال عن الموقع02/02/9009، الجزائرتاٌمز "أوٌحٌى ٌعترف بفشل حكومته وٌإكد بؤّن البالد تحكم بضغط من دوابر مافٌاوٌة"، -2

 د.00سا: 18، 02/02/9009، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ: lwww.algeriatimes.net/algerienews21406.htm: اإللكترونً
، نقال عن 02/00/9000، الشروق أون الٌن م. سلٌمانً، "ولد عباس: لدّي أدلة تورط بارونات االستٌراد فً ندرة الدواء"، -3

 د.00سا: 12 ، 00/02/9002تم اإلطالع علٌه بتارٌخ:  ،www.djazairess.com/echourouk 87427: :اإللكترونً موقعال
:  اإللكترونً عن الموقع ، نقال02/00/9000، البالد أون الٌن عبد السالم بارودي، "االفتتاحٌة: بٌن البارونات والبالونات"، -4

www.djazairess.com/elbilad/54039،  ّد.02سا: 17 ،09/02/9009اإلطالع علٌه بتارٌخ:  تم 
 .9ص. مرجع سابق، ،"عودة ''الشٌفون'' ..."سلٌمان ح. -5

6-Salim Mesbah, «Hamiani : le gouvernement complice des lobbys», El watan Week End, N°131, 
07/10/2011, p.03. 

http://www.algeriatimes.net/algerienews21406.html
http://www.djazairess.com/echourouk :87427
http://www.djazairess.com/elbilad/54039
http://www.djazairess.com/elbilad/54039
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ود مف اال تصاد الموجو واألحادية الحزبية وما مّيزىا مف مركزية شديدة تراكمات ما يقارب  بل ة عق
 وتيميش لدور القطاع الخاص المنتج، بشكؿ ال يسمم لو بتيديد الخيارات السياسية واال تصادية المتبناة.

تمويؿ إنشاء المؤسسات المصغرة في إطار آليات دعـ المبادرة المقاوالتية : قرارات -1
 .االجتماعيبتوزيع الريع الن طي لشراء السمـ شعبوية مرتبطة 

المتم مػػة فػػي كػػؿ مػػف الوكالػػة الوطنيػػة لػػدعـ تشػػييؿ الشػػباب  آليػػات دعػػـ المبػػادرة المقاوالتيػػةتيػػدؼ 
(ANSEJ)
(**)البطالػػػػػػػػػػةلمتػػػػػػػػػػ ميف عمػػػػػػػػػػػى  الصػػػػػػػػػػندوؽ الػػػػػػػػػػػوطني ،(*)

(CNAC)  والوكالػػػػػػػػػػػة الوطنيػػػػػػػػػػة لمقػػػػػػػػػػػرض
(ANGEM)المصير

 ؿ أو عديمي الدخؿ عمى خمؽ أنشطة خاصة بيـ. إلى تشجيا العاطميف عف العم (***)

، 2011الشعبية التي شيدتيا العديد مف واليات الوطف في شير جانفي  االحتجاجاتعمى إ ر 
 لبلست مار، أىّميا استفادة المترّشحيف 1عّدة  رارات 2011فيفري  22أصدر مجمس الوزراء المنعقد في 

يؿ الشباب والصندوؽ الوطني لمت ميف عمى البطالة، مف المصّير في إطار الوكالة الوطنية لدعـ تشي
 التشجيعات التالية:

التي  لبلست مارات، بالنسبة %1إلى  %5مف  االست مارتخفيض إسياميـ الشخصي في تمويؿ  -
 مبلييف دج. 10 التي تصؿ إلى لبلست ماراتبالنسبة  %2إلى  %10مبلييف دج ومف  05ال تتجاوز 
 ، ليشمؿ نشاطات البناء(****)الفوائد الميّسرة عمى القروض البنكيةتوسيا الحد األ صى لنسب  -

 واألشياؿ العمومية والري والصناعات التحويمية  بعدما كاف مقتصرا عمى الفبلحة والري والصيد البحري .
 تمديد فترة مؤجؿ دفا الفوائد بسنة واحدة ومؤجؿ تسديد أصؿ القرض البنكي ب بلث سنوات . -
، لت جير محؿ يشّيؿ في اال تضاءعند  دج 500.000بل فوائد بقيمة منم  رض إضافي ب -

ـّ تييئتيا في شكؿ ورشة، في حالة النشاط الميني الممارس مف  بؿ خريجي  النشاط أو لحيازة مركبة تت
 التكويف الميني.

                                                      
 20سنة وكاستثناء  22و 02فة بتشجٌع وتدعٌم ومرافقة الشبا  البطال الذٌن تتراوح أعمارهم ما بٌن سن هً مإسسة عمومٌة مكلّ  -*

 02الوكالة الوطنٌة لدعم تشغٌل الشبا  فً . أنشبت  -بما فٌها الشركاء –مناص  شغل دابمة  02سنة إذا كان المشروع ٌنشا 
حق بوزارة التشغٌل والتضامن الوطنً خالل السداسً الثانً لسنة توقد وضعت تحت سلطة ربٌس الحكومة، لتل 0222سبتمبر 

 وهً حالٌا تابعة لوزارة العمل والتشغٌل والضمان االجتماعً. 9002
وضع جهاز للتؤمٌن  0222دة الهٌكلة وخوصصة المإسسات العمومٌة، تّم سنة نظرا لعملٌات التسرٌح الجماعً الناجمة عن إعا -**

 سنة من قروض دون فوابد تتراوح 20و 22على البطالة واإلحالة على التقاعد المسبق. ٌستفٌد البطالون الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن 

حس   % 20و 20منحها البنوك، ٌتراوح بٌن من قٌمة المشروع وتخفٌض فً نس  فوابد القروض التً ت % 92إلى  90قٌمتها من 

 قٌمة االستثمار والمنطقة الجغرافٌة  المقام فٌها.
الذٌن لدٌهم إرادة  –بدون حدود عمرٌة  –، تستهدف األشخاص 9002ولم ٌبدأ عملها الفعلً إاّل منذ سنة  0222تّم إنشاإها سنة  -***

ألف  20ّظم عملٌة الحصول على القروض للمشارٌع التً تنحصر بٌن إلنشاء نشاط والٌملكون األموال الضرورٌة لذلك وهً تن

 ألف دج . 200و
 مرجع سابق. ،9000فبراٌر  99رباسة الجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، بٌان مجلس الوزراء المنعقد ٌوم الثالثاء  -1

 فً الجنو  والهضا  العلٌا . %22فً الشمال و %20ٌبلغ  -****
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، لت جير محؿ يستيّؿ كعيادة اال تضاءمميوف دج عند  1منم  رض إضافي دوف فوائد بقيمة  -
مكتب ىندسة معمارية أو مكتب محاماة أو غيره، ال نيف عمى األ ؿ مف حممة الشيادات طبية أو 
 الجامعية.
سنوات تتطّور خبلليا المؤسسة المصيرة بصفة تدريجية، باتجاه الخضوع التاـ  03تحديد فترة  -

 لمجباية بعد انقضاء فترة اإلعفاء الجبائي.
 ات المصيرة.تخصيص حصة مف العقود العمومية المحمية لممؤسس  -

 ر التي تسّيرىا الوكالة الوطنية لمقرض المصير، مف:كما تستفيد آلية القرض المصيّ 
 دج . 100.000دج إلى  30.000و ال تناء المادة األولية مف رفا  يمة القرض ببل فوائد الموجّ  -
و ال تناء أدوات بسيطة وتجييزات بيرض مزاولة نشاط يدوي، مف رفا  يمة القرض الموجّ  -

 دج . 1.000.000دج إلى  400.000
ما ب ،التي اتخذتيا الحكومة يدةالجد اإلجراءاتىذه  ،بشدة بشير مصيط ى تصادي االخبير الانتقد و د 

لت عبء المواطف في تسديد فائدة مف حوّ  ياأنّ  ، مؤكداتسييبلت في منم القروض لمشبابتضّمنتو مف 
 5,5رغـ منحيا البنوؾ ، فطيا في السنوات القادمةوحممتو لمخزينة العمومية فقط، مما سيورّ  ىذه القروض

ردات االو  فاتورة إاّل أفّ ،  2011-2008  خبلؿ األربا سنوات الفارطة مميار دوالر كقروض لمشباب،
، مف ش نيا خمؽ نسيج ا تصادي واضحة لى غياب سياسة ا تصادية، مرجعا السبب إبقيت في تزايد

إّف ىذه اإلجراءات تجّسد اإلنفاؽ العمومي وفؽ المنطؽ الشعبوي، فقد جنم النظاـ الحاكـ في . 1متكامؿ
الجزائر إلى إجراءات التيدئة لشراء السمـ االجتماعي والحّد مف الحركات االحتجاجية التي تشيدىا البػػػػػبلد، 

    اوؿ استمالة الشباب العاطؿ لصّفو مف خبلؿ إعبلف  رارات شعبوية عاجمة، ىدفيا الرئيسي التخمصفح
لتفادي االحتقاف الشعبي الذي  د يؤدي إلى تكرار االضطرابات التي ىّزت   –ولو مؤ تا –مف شبم البطالة

 الببلد.
لة الوطنية لدعـ تشييؿ الشباب بعد دخوؿ كؿ ىذه اإلجراءات حّيز التنفيذ، ارتفا عدد مشاريا الوكا

، كما تضاعؼ عدد الممفات التي تـّ 2011أشير األولى لسنة  ةخبلؿ ال بل  %200بنسبة تجاوزت 
الصندوؽ الوطني لمت ميف عمى  ،الوكالة الوطنية لدعـ تشييؿ الشباب كّؿ مف استقباليا يوميا عمى مستوى

و د كشؼ مدير  20102قارنة بنفس الفترة مف سنة مرات م 3 ،والوكالة الوطنية لمقرض المصير البطالة

                                                      
"، بشٌر مصٌطفى ٌنتقد إجراءات الحكومة تجاه الشبا : منح قروض بهذا الشكل سٌورط الخزٌنة العمومٌة"،بوعلً ٌاسمٌن - 1

   ، نقال عن الموقع اإللكترونً:21/03/2011،الجزائرنٌوز
http://www.djazairnews.info/index.php?view=article&tmpl=component&id=27605  ، تّم اإلطالع علٌه

 د.17سا:14، 11/08/2014ٌتارٌخ:
، 02/02/9000، 0202 ، عدداألٌام الجزائرٌة حّول أحالم الشبا  إلى كوابٌس"،مختار نجاعً، "حقابق ومعطٌات السوق ت -2

 .00ص.

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://www.djazairnews.info/national/42-2009-03-26-18-31-37/27605-2011-03-21-20-13-05.html
http://www.djazairnews.info/national/42-2009-03-26-18-31-37/27605-2011-03-21-20-13-05.html
http://www.djazairnews.info/index.php?view=article&tmpl=component&id=27605
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عف ارتفاع التصديؽ عمى ممفات مشاريا  أحمد شوقي طالبالصندوؽ الوطني لمت ميف عمى البطالة 
أوت  31مف الفاتم جانفي إلى  %477نشاطات المقاوليف الشباب في إطار ترتيبات الصندوؽ بنسبة 

ممؼ ، فيما شيد عدد  57490ممؼ إلى 9458 مف  2010مقارنة بنفس الفترة مف سنة  2011
ـّ إيداعيا تقّدما منقطا النظير، ببموغو نسبة زيادة  درىا  ممؼ إلى  18888 مف  %553الممفات التي ت

بميت حصيمة الوكالة الوطنية لدعـ تشييؿ الشباب في منم القروض الميّسرة  كما .1ممؼ  123367
مميار دج بالنسبة لمبنوؾ،  24288و مميار دج79، 2011لمشباب المقاوؿ خبلؿ السداسي األّوؿ لسنة 

، في حيف  ّدرت إجمالي التحفيزات الجبائية 2فقط في إطار المساىمة الشخصية مميار دج 53.5مقابؿ 
 .3مميار دج 150حوالي ب 2000/ 1993المباشرة وغير المباشرة لمفترة 

إ ر  - 2013في شير نوفمبر الوزير األوؿ عبد المالؾ سبلؿ أصدر  ، أفّ ممفت لئلنتباهال
أمرا بعدـ رفض البنوؾ منم القروض لمشاريا الشباب في  -احتجاجات شيدتيا بعض مناطؽ الوطف

مّما يدفعنا  ،4إطار الوكاالت ال بلث، حيث تعّد مقبولة تمقائيا مف طرؼ لجاف الدراسة عمى مستوى البنوؾ
ىذا اإلجراء أّدى إلى ارتفاع مخزوف القروض  ؟ياف القبوؿ تمقائإلى التساؤؿ عف مياـ ىذه المجاف إذا كا

 2013سنة  مميار دج 650الوكاالت ال بلث، إلى ما يقارب  مة إلى الشباب في إطار مشارياالمقدّ 
كإعفاءات ومزايا جبائية، وفؽ ما أفاد بو مسؤوؿ في إدارة الضرائب، خاصة بعد نبرة مميار دج  800و

صّرح ب ّف :  الذي ،الطيب لوح االجتماعيوالضماف  مؿ والتشييؿالتيديد التي صاحبت تصريم وزير الع
لف تتسامح مع البنوؾ التي ترفض تمويؿ مشاريع إنشاء المؤسسات المصغرة، ألّنيا تعرقؿ  الدولة"

وتوّعدىـ بتطبيؽ إجراءات صارمة ضّدىـ، مؤّكدا أّف الحكومة لف تتسامم ما البنوؾ  البرنامج الرئاسيك
  .5وستقّر إجراءات صارمة في حّقيا برنامج رئيس الجميورية التي تعر ؿ تطبيؽ

بامتياز، تتوّلى إعادة  انتخابيةال بلث أضحت أداة دعائية أّف ىذه الوكاالت  السابقة تؤّكد المعطيات     
 االنتخاباتتوزيا الريا النفطي المتصاص غضب الشارع، بح ا عف  اعدة شعبية شابة لممشاركة في 

مف  لبلستفادةفإذا تفّحصنا الشروط الموضوعية ؛ عبد العزيز بوت ميقةم مرّشم السمطة الرئاسية لصال

                                                      
 ،2222 ، عددالفجر بالمابة"، 222راضٌة ت. "زٌادة نسبة المشارٌع المصادق علٌها من طرف صندوق التؤمٌن على البطالة بـ -1

 .2، ص.90/02/9000
لة الوطنٌة لدعم تشغٌل الشباب من حٌث التموٌل واإلنجازات المحققة فً "تقٌٌم نتائج الوكاآمال مهري، الطاهر بن ٌعقو ،  -2

 "،ورقة مقدمة فً إطار أبحاث المإتمر الدولً حول تقٌٌم آثار-دراسة حول والٌة سطٌف –إطار النهوض بالمإسسات المصغرة 

: 0، جامعة سطٌف 9002-9000ل الفترة برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغٌل واالستثمار والنمو االقتصادي خال
 .02، ص.9002مارس  00/09كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، 

"تقٌٌم برامج دعم وتنمٌة المإسسات الصغٌرة الجزائرٌة مع اإلشارة إلى الوكالة الوطنٌة لدعم سهام شٌهانً، طارق حمول،  -3

طار الملتقى الدولً حول استراتٌجٌة الحكومة فً القضاء على البطالة وتحقٌق التنمٌة فً إ مقدمة ، ورقة"ANSEJتشغٌل الشباب  

 .02، ص.9000نوفمبر  02-02المستدامة، جامعة المسٌلة : كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، أٌام 
 . 02، ص.02/00/9002، 2922، عدد الخبر الٌومًخالد بودبة، "البنوك ملزمة بقبول مشاربع الشبا ".  -4
 .2،ص.92/00/9000، 9022 ، عددالجزائر نٌوزٌاسمٌن بوعلً، "لوح ٌتوّعد البنوك التً ترفض تموٌل مشارٌع الشبا "،  -5
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تدابير التشييؿ في إطار الوكاالت ال بلث، نرى أّف ىناؾ تساىبل كبيرا في منم القروض تحت ضيط 
شخصية يارة م بتة، المساىمة الالتوجييات الرسمية، فبل يتطّمب األمر سوى شرط السف، حيازة شيادة أو م
بل لدى مصالم الوكالة الوطنية وعدـ شيؿ وظيفة م جورة و ت اإلعانة وأف يكوف المعني باألمر مسجّ 

عضو لجنة المالية والميزانية  ، م مما أّكدهعمؿ، بعيدا عف الت كيد عمى نجاعة المشروعلمتشييؿ كطالب 
ى الشباب مف أجؿ إ امة مشاريا ؤلمواؿ عمل الدولة توزيا الذي أرجا عبد الرحمف بف فرحاتفي البرلماف 

والميداني ليذه المشاريا، ما جعميا  الى غياب االستشراؼ العممي، اال تصادية تيانجاع مف دوف دراسة
  .1تستنزؼ أموااًل طائمة

يقّدر في ك ير مف األحياف أّنو في وسا كّؿ بّطاؿ أف يستفيد مف  رض  إّف اإلجراءات السابقة توحي     
مف  %78سنتيـ، حيث تشير إحصائيات الوكالة الوطنية لدعـ تشييؿ الشباب إلى أّف  ب زيد مف مميار

إاّل أّف ؛ 2، تفوؽ  يمتيا مميار سنتيـ2013إلى  2007مشاريا الوكالة خبلؿ الفترة الممتدة مف سنة 
وكذا  ب رؤية حكومية استراتيجية وواضحةغياتبقى ضعيفة الفعالية في ظّؿ المبلحظ ىو أّف ىذه التدابير 

 .البّلمدروس عمى التجارة الخارجية وغزو المنتوجات المستوردة لمسوؽ الوطنية االنفتاح
في ىذا الصدد، أجرينا مقابمة ما أحد المستفيديف مف  رض لدى الصندوؽ الوطني لمت ميف عمى    

نتاج  عمى مستوى قف، المستخدمة لمح ببلستيكيةال األنابيبالبطالة بيدؼ إنشاء وحدة لتحويؿ الببلستيؾ وا 
لو ؼ آلتو اإلنتاجية  سميـأشير، اضطّر ؼ.  3بعد فترة  صيرة مف النشاط لـ تتعّد  والية تيزي وزو.

أنبوب  250يصنا منو  ،دج 200ػوالسبب ىو أّف سعر الكيموغراـ الواحد مف الببلستيؾ المستورد يقّدر ب
باع بسعر يرد مف الصيف والمتمّ ؿ أساسا في حيف أّف المنتوج النيائي المستو  ،دج لؤلنبوب 1.2يبيعو بػ
ليتمّكف مف تسويؽ منتوجو و د أّكد ؼ.  دج يوميا 9000 درىا  خسارةعميو البيا ب ،دج، بالتالي 0,80
ىذا  عانىكاف يرسؿ مف يتر ب في الموانن دخوؿ المنتوج الصيني ليو ؼ آلتو اإلنتاجية. لقد  أّنوسميـ 

سنوات ولـ ير مشروعو الّنور، إاّل عقب اإلجراءات  4ية ألك ر مف مف اإلجراءات البيرو راط المست مر
    .3االستيرادالميري المتمّ ؿ في  االست مارغير أّنو اليوـ نادـ عمى عدـ خوض مجاؿ  2011المتخذة سنة 

الرىيب  نتشاراإلالمدى المتوسط والبعيد، حيث الحظنا  المنتج عمى االست مار قافة المقاولة و  ضعؼ -
عمى غرار نشاط نقؿ البضائا والمسافريف، إلى حد  ،الت كراء السيارات وتكّدس األنشطة المتشابيةلوكا

                                                      
، نقال عن الموقع 27/04/2015العربً الجدٌد، "،الجزابر تهدر الملٌارات على آلٌات توظٌف غٌر مجدٌة" محمد أبو عبد هللا،  - 1

                                                                                                                              اإللكترونً:        

تم ،  y.co.uk/supplements/2015/4/27http://www.alarab/  مجدٌة-غٌر-توظٌف-آلٌات-على-الملٌارات-تهدر-الجزائر

 د.20سا:00، 02/02/9002االطالع علٌه بتارٌخ: 
 

   :عبر موقعها اإللكترونً إحصابٌات الوكالة الوطنٌة لدعم تشغٌل الشبا -2

statistiques-/noshttp://www.ansej.org.dz/?q=fr/content،  :د.20سا:90، 99/02/9002تم االطالع علٌه بتارٌخ 
 02، 09/09/9009، أحد المستفٌدٌن من قرض الصندوق الوطنً للتؤمٌن على البطالة، تٌزي وزو، سلٌممقابلة مع السٌد ف.  -3

 د.00سا:

http://www.alaraby.co.uk/supplements/2015/4/27
http://www.ansej.org.dz/?q=fr/content/nos-statistiques
http://www.ansej.org.dz/?q=fr/content/nos-statistiques
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اإل باؿ الكبير  بفعؿ القطاع نظرا لمتشّبا الكبير الذي شيده، 2011تجميد ىذا النوع مف المشاريا سنة 
لدعم تشغٌل  على مستوى الوكالة الوطنٌة 2011مشروع تّم قبوله سنة  42832 فمن مجموع ؛عميو

وفً مقّدمتها قطاع نقل  % 6985 منها توّجهت إلى قطاع الخدمات أي بنسبة 29797 الشبا ، فإنّ 

 منيا فقط توّجيت إلى  طاع الزراعة بمجموع %886 والمسافريف، وكاالت كراء السيارات، مقابؿالبضابع 
يعود ىذا  .1%489 مشروع في  طاع الصناعة والصيانة بنسبة ال تتعّدى 2118ومشروع  3686

اإل باؿ الكبير عمى  طاع الخدمات إلى كونو  طاعا مربحا وال يتطّمب مجيودا كبيرا، في حيف أّف  طاعي 
الكبيرة إاّل أّنيما لـ يحظيا باىتماـ الشباب المست مر لطوؿ  اال تصاديةالزراعة والصناعة ورغـ أىّميتيما 

 .فترة استرجاع رأس الماؿ

يسّجموف طمباتيـ لدى الوكاالت ال بلث مف أجؿ ىدؼ وحيد ىو ا تناء سيارة إّف العديد مف الشباب 
، أو تييير وجية الوسائؿ والتجييزات المقتناة معفاة مف الضرائب والرسـو  معفاة مف الضرائب والرسـو

ـّ بيعيا ب سعار ميرية في السوؽ الموازية  بؿ استخداميا، لقاء الظ ت بماؿ سيؿ ال تناء سيارا فرحّتى يت
أّف أغمب الشباب العاطميف عف العمؿ الذيف استفادوا مف القروض  كما ،سياحية شخصية أو حتى شقؽ

ـّ إحصاء عدد  حيث البنكية، يجيموف كيفية تسيير المؤسسات التي استحد وىا بعائدات ىذه القروض، ت
 ات ال عبل ة ليا بالنشاط المرغوب.كبير مف التجييز 

ـّ منم األولوية لم      كـ دوف مراعاة نجاعة المشاريا والكفاءات التسييرية لممقاوليف الشباب، بدليؿ لقد ت
أف تمويؿ المشاريا كاف يتـ ، المدير العاـ لموكالة الوطنية لدعـ وتشييؿ الشباب راد زماليم اعتراؼ

تحدد  اتب في إفبلس العديد مف المؤسسات المصيرة نتيجة انعداـ دراسبطريقة عشوائية، ما تسبّ 
 .2اجات كؿ منطقةاحتي

وما انتياء آجاؿ العفو عف الفوائد وا تراب فترات التسديد، ترتفا أصوات مطالبة بتمديد ا جاؿ 
السمطات رصد المؤسسات التي تعمف   ررتلعجز معظـ المقترضيف عف تسديد الديوف وكحّؿ تر يعي 

عادة جدولتيا وتمويميا مف جديد، غير أّنو دوراف في حمقة مف رغة وتجسيد إلفبلس الخيارات إفبلسيا وا 
لمدولة، فيؤالء الشباب يجدوف مصاعب مف جديد في تحقيؽ أرباح تمّكنيـ مف تسديد الّديوف  االستراتيجية
عف تسديدىا، مّما يفرض ضيوطات عمى الخزينة  يفجز اعـ في نياية المطاؼ أماـ العدالة ليجدوا أنفسي

، 3لـ يسّدد  يمة القرض المتحّصؿ عميو  ةد مف بيف  بل العمومية، حيث تشير اإلحصائيات أّف كّؿ مستفي
                                                      

 .00، ص.مرجع سابق، "حقابق..."نجاعً،  -1

، نقال عن الموقع 92/00/9002، الشروق أون الٌن، "لفاشلة.. وال مسح لدٌون لونساجلن ُنالحق اصحا  المشارٌع ا"  - 2

تّم  اإلّطالع علٌه بتارٌخ : ،  http://www.echoroukonline.com/ara/articles/224247.htmlاإللكترونً: 

 سا.02:22، 09/09/9002
 .2، ص.90/09/9002 ،2022عدد الفجر،بالمابة من المستفٌدٌن من قروض " أنساج " لم ٌسّددوا دٌونهم"،  20سعٌد بشار، " -3

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/224247.html
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ما يطرح تساؤالت حوؿ دراسات الجدوى التي  امت بيا السمطات الوصية  بؿ منم الموافقة عمى 
 المشروع.

مدير الوكالة الوطنية لدعـ لعموري حسيف، أّكد السيد  -عمى سبيؿ الم اؿ –ففي والية تيزي وزو 
المستفيديف تّمت متابعتيـ  ضائيا بتيمة خرؽ القوانيف وبيا التجييزات تشييؿ الشباب أّف عشرات 

لدفا التعويضات المالية  عف طريؽ القرض البنكي،  بؿ استنفاذ ا جاؿ المحّددة  انونيا المتحّصؿ عمييا
     صندوؽ الك الة المشتركة لضماف أخطار القروضفي م ؿ ىذه الحاالت، يمج  . 1المترتبة عف القرض

إلى دفا  يمة القرض لمبنوؾ وتقوـ الوكالة بحجز تجييزات  -لعموري حسيف وفقا لتصريم السيد -
ـّ متابعة صاحب المشروع  ضائّيا، حّتى يدفا الفارؽ بيف  يمة  المشروع وبيعيا في المزاد العمني ومف  

ـّ الحصوؿ عميو مف عممية بيا المزاد العمني  .2القرض وما ت

شاب مسّجؿ لدى الوكالة الوطنية لدعـ آالؼ  10أزيد مف ئية التي مّست ولتفادي المتابعة القضا
، اضطّر العديد مف الشباب بمختمؼ واليات 2014إلى  2010خبلؿ الفترة الممتدة مف  تشييؿ الشباب

الوطف إلى بيا ا الت والعتاد مف أجؿ تسديد القروض، بعد أف شرعت البنوؾ في تقديـ ممّفاتيـ إلى 
 75اإلجراء اّتخذتو مصالم الضرائب التي طالبت ىؤالء الشباب بتسديد مبالغ تتراوح ما بيف  العدالة ونفس

والنتيجة، بعد أف كانوا بطاليف  ؛، دوف أف تشرع مؤسساتيـ في النشاط3مميوف سنتيـ 300مميوف سنتيـ و
ر الوكاالت فإّنيـ  د أضحوا بطاليف ومدينيف في نفس الو ت وتبقى مناصب الشيؿ المستحد ة في إطا

فقات ريعية ومرتبطة بالن -20114منصب شيؿ إلى غاية سنة  ألؼ 500 –ال بلث، وعمى ك رتيا 
 .  5في خمؽ القيمة المضافة كونيا غير إنتاجية العمومية ومؤ تة في أغمبيا وضعيفة المساىمة

الوكالة ف و د أعمنت مجموعة مف الشباب المستفيديف مف  روض البنوؾ في إطار مشاريا كّؿ م    
التنسيقية الوطنية »، عف ت سيس البطالةالصندوؽ الوطني لمت ميف عمى و الوطنية لدعـ تشييؿ الشباب 

                                                      
ن وبالمابة من المشارٌع المدعمة فاشلة ...تٌزي وزو/ عشرات المستفٌدٌن من مشارٌع أونساج متابع 2سمٌر لكرٌ ، "أكثر من  -1

 .2، ص.9222،92/02/9002 ، عددالجزائر نٌوزقضابٌا"، 
 -  الخزٌنة العمومٌة، مساهمة  ، تتؤتى موارده المالٌة من : مساهمة الوكالة الوطنٌة لدعم تشغٌل الشبا ، مساهمة1998أنشا سنة

مإسسات القرض المنخرطة برأسمال وكذا اإلشتراكات المدفوعة للصندوق من طرف الشبا  ذوي المشارٌع، إضافة إلى عابد 
 وظٌفات المالٌة من أموال الصندوق الخاصة والهبات والوصاٌا المخصصة للصندوق.الت

 .2ص.. مرجع سابق لكرٌ ، -2
 .02ص.  ،2222،02/02/9002عدد  الخبر الٌومً،نشاطات"،  2كرٌم كالً، "لونساج تجّمد تموٌل ملفّات  -3
 ، نقال عن الموقع92/09/9009، ء الجزائرٌةوكالة األنباألف منص  شغل"،  200"قطاع التشغٌل ٌستحدث أزٌد من  -4

 سا.02:22، 09/09/9002تّم  اإلّطالع علٌه بتارٌخ : ، http://www.djazairess.com/aps/235001:اإللكترونً
بحاث المإتمر الدولً حول تقٌٌم أورقة مقدمة فً إطار  "فعالٌة سٌاسات التشغٌل فً الجزائر"،ساعد بن فرحات، وداد عباس، -5

: 0،جامعة سطٌف9002-9000ستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغٌل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة برامج اإل آثار
 . 02، ص.9002مارس  00/09كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر،
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لتتوّلى الدفاع عف الشباب البطاؿ والمتابا  ضائيا مف طرؼ البنوؾ، بتيمة عدـ تسديد  1«لضحايا أونساج
  القروض والتي أودت بالبعض منيـ إلى السجوف.

شاب عاجز عف  10.000، فإّف أزيد مف طرشة عمارالسيد الرسمي باسـ التنسيقية وفقا لمناطؽ      
تسديد القرض البنكي، بعدما فشموا في تجسيد مشاريعيـ بسبب صعوبة الحصوؿ عمى صفقات عمومية 

غياب المتابعة والتوجيو والمنافسة الصينية التي  ضت عمى ا الؼ  ، إضافةتتطّمب دفا رشاوي لمظفر بيا
طالبوا بالتقميؿ مف عمميات استيراد ما  د  مشاريا المتعمقة بالسما التقميدية والمؤسسات المصيرة، ومف ال

سبؽ لوزير العمؿ وا السمطات العمومية بمسم ديونيـ، و و د طالب ، كمايمكف لمشباب الجزائري إنتاجو محميا
ية إصدار  رار لمسم بوجود إمكان 2011أف صرح سنة  الطيب لوح،والتشييؿ والضماف اإلجتماعي 

الوكالة الوطنية لدعـ تشييؿ الشباب شامؿ لمديوف لفائدة الشباب أصحاب المؤسسات المنش ة في إطار 
مسم الديوف يتنافى إّف  .2والصندوؽ الوطني لمت ميف عمى البطالة والعاجزيف عف تسديد مستحقاتيـ المالية

رسيخيا في الشباب لئلعتماد عمى  دراتو، كما أّف في ما الروح المقاوالتية التي عمى الوكالة العمؿ عمى ت
وىو مؤّشر جّد سمبي، ألّف الّنظاـ الحاكـ الذي عّود المواطف عمى توزيا الريا  ذلؾ تبذيرا ألمواؿ الشعب

ليائو عف دوره في الحياة السياسية، مضطّر لتقديـ المزيد مف  لشراء صمتو ومقايضة الوالء بالريا وا 
 ؽ أك ر ف ك ر، بعيدا عف كّؿ منطؽ ا تصادي.التنازالت واإلنفا

خصوصا في ظؿ الحراؾ الشعبي الذي شيدتو العديد مف البمداف  –ضمانا لمسمـ اإلجتماعي و     
المدير العاـ لموكالة الوطنية لدعـ  راد زماليم، وفؽ ما صّرح بو السيد 2014تقّرر مطما سنة  -العربية

ـّ ، تطبيؽ إعفاء شامؿ ألصوتشييؿ الشباب حاب المشاريا الفاشمة مف المتابعات القضائية، حيث سيت
ـّ استرجاع عتاد المؤسسات  العمؿ عمى إعادة جدولة ديوف البعض إلعادة إحياء مشاريعيـ، في حيف سيت

عادة بيعو السترجاع با ي  يمة القرض الممنوح  . 3التي عجزت عف مواصمة نشاطيا وا 
، ضّخت (*)تكّرس  قافة الريا 2011منذ سنة  تعجمة المّتخذةوعميو، فإّف التدابير التر يعّية المس

وىي ال تعدو أف تكوف مجرد مسّكنات لمحاصرة  بطريقة ال ر يب عمييا، عموميةوبّذرت مف خبلليا أمواؿ 

                                                      
 .02، ص.2220،09/02/9002عدد  ،الخبر الٌومًآالف شا  إلى المحاكم"،  00كرٌم كالً،" قروض "أونساج" تجّر -1

                   :اإللكترونً نقال عن الموقع ،99/09/9000،الجزائر نٌوزٌاسمٌن بوعلً،" نحو مسح دٌون أونساج وكناك"،  - 2

.djazairnews.info/index.php?view=article&tmpl=component&id=26727 http://www   ، تّم  اإلّطالع

 سا.02:22، 09/09/9002علٌه بتارٌخ : 
النهالالالالالار أون الٌالالالالالن،  "،الشلللللركة للللللن تتلللللابع أي مسلللللتفٌد ملللللن قلللللروض أونسلللللاج أملللللام العداللللللةعبلللللد اللللللرحمن سلللللالمً،"  -3

  . :اإللكترونً نقال عن الموقع، 31/03/2014
http://www.ennaharonline.com/ar/algeria_news/203027 مالالالالالالالن-مسالالالالالالالتفٌد-أي-تتالالالالالالالابع-لالالالالالالالن-الشالالالالالالالركة- 

 سا.25:11، 21/21/4102تّم  اإلّطالع علٌه بتارٌخ : ،  html. العدالة-أمام أونساج-قروض
مٌة ثقافة وقٌم وأخالقٌات المجهود والعمل المنتج، مما ٌجهض الطاقات واإلبداع وٌولّد الفساد الذي ٌعتبر فالرٌع ال ٌشّجع على تن -*

فً ظل اقتصاد رٌعً استهالكً غٌر منتج ومع غٌا  المجهود تغٌ  المساءلة  ،اآللٌة لتحصٌل الحصة المشروعة من الرٌع
 والمحاسبة.

file:///D:/http%20%20http:/www.djazairnews.info/index.php%3fview=article&tmpl=component&id=26727
file:///D:/http%20%20http:/www.djazairnews.info/index.php%3fview=article&tmpl=component&id=26727
http://www.ennaharonline.com/ar/algeria_news/203027
http://www.ennaharonline.com/ar/algeria_news/203027
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لـ تكف مدروسة  ييف ،في ميدىا، تفاديا لتطّورىا إلى مشكمة سياسية مستعصية االحتجاجيةالحركات 
ا فرضتيا ظروؼ سياسية، في و ت تحتاج فيو الببلد إلى استراتيجية شاممة توّجو بطريقة عممية بقدر م

 الجيد الوطني، بالتركيز عمى القطاعات المنتجة الخالقة لم روة.
فعندما  ،دا لممجتمامارس تيميطا متعمّ تأّف السمطة  أحمد بف بيتورفي ذات السياؽ، أّكد الدكتور 

بقدر  ،في الحقيقة ال تساىـ في خمؽ وظائؼ ايفإنّ  ،شييؿ المختمفةالت أجيزة إطارح بمنم  روض في تصرّ 
الخارج لصالم شركات تصنيا المركبات والتجييزات التي يستوردىا  إلىما تقوـ بتحويؿ العممة الصعبة 

 ،البطالةالصندوؽ الوطني لمت ميف عمى و الوكالة الوطنية لدعـ تشييؿ الشباب  الشباب مف الخارج بقروض
حالة اال تصاد  إلىظر توظيفيا بفعالية بالنّ  إمكانيةحقائؽ السوؽ الواضحة لمعياف تنفي  أفّ مف  عمى الرغـ

زوبير الدكتور  ىاكما اعتبر  ،1المحميىي المستفيدة مف الطمب  األجنبيةلتصبم بذلؾ الشركات  ،الوطني
باإلضافة إلى  .2سياسة شعبوية يمّوليا الريا البترولي لضماف استمرار النظاـ الحاكـ بف حموش

مف طرؼ أساتذة  ،ذةػػػخاالنتقادات البّلذعة الموجية  لية عمؿ ىذه الوكاالت واإلجراءات األخيرة المتّ 
انتقد ىو ا خر ىذه  نوري عبد الوىابباح يف وخبراء فاّف مسؤوال رسميا في الحكومة وىو وزير الفبلحة 

تعدو عف كونيا الشباب فا ت مميار سنتيـ ال  المشاريا التي رصدت ليا مبالغ خيالية منحت لمعديد مف
 .3مسؤولية القضاء عمى  طاعوفرصا لمكسب السريا، محّمبل إّياىا 

إّف الكسب السيؿ والوفير لمريا النفطي جعؿ النظاـ الحالي غير جاد في إنفا و، موّظفا إّياه في كؿ 
، في و ت ينتظر فيو المنتجوف ما يمّكنو مف البقاء عمى سّدة الحكـ ولو عمى مشاريا فاشمة مسبقا

 الخواص الدعـ الجاد مف السمطات العمومية لدفا ا لة اإلنتاجية الوطنية المكّبمة.

غموض سياسة الّدولة اّتجاه القطاع  ىانات تحرير الّتجارة الخارجية في ظؿ استمرارر -2
 الخاص: قرارات ارتجالّية دوف أدنى تشاور مع المنتجيف الخواص.

 ،ى ما أسمؼ ذكره مف مشاكؿ يصارع المنتجوف الخواص في الجزائر مف أجؿ تجاوزىاباإلضافة إل
إلى المنطقة العربّية لمتّبادؿ الحّر  االنضماـاألوروبي وبعده  تحاداإلفإّف الّتو يا عمى اتّفاؽ الشراكة ما 

 ياشراكإ وال اب العمؿتنظيمات أرب استشارة  ، دوفلمّتجارةالمحتمؿ إلى المنظمة العالمّية  االنضماـوكذا 

                                                      
سلاعة ٌومٌلا"،  02نحتلاج ربٌسلا ٌعملل " :الحكوملة األسلبق أحملد بلن بٌتلور فلً منتلدى الشلروقلخضر رزاوي، عبد الوهلا  بوكلورح، "ربلٌس  -1

 ، نقللللللللللللللللللللللللللللللللللللال عللللللللللللللللللللللللللللللللللللن الموقللللللللللللللللللللللللللللللللللللع االلكترونللللللللللللللللللللللللللللللللللللً:02/00/9002الشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالروق أون الٌالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن، 

htmlhttp://www.echoroukonline.com/ara/articles/193316. ، :د.22سا:02، 99/02/9002تّم اإلطالع علٌه بتارٌخ 
2
ٌمكن أن ٌتكرر اقتصادٌا فً الجزابر"، ” التٌتانٌك“لخبٌر االقتصادي زبٌر بن حموش ٌحّذر من استمرار انخفاض األسعار: سٌنارٌو غرق "ا -

 . 02، ص.02/02/9002، 2022، عدد الخبر الٌومً
3
 .2ص.، 92/00/9002، 7266عددالخبر الٌومً،  ضت على خدمة األرض"،ق خالد بودبة، "مالٌٌر"أونساج" -
 -  ًخلفا لمنظمة الجات )0222هً هٌبة غٌر تابعة لألمم المتحدة تؤسّست رسمٌا فً الفاتح جانف ،GATT االتفاقٌة العامة للتعرٌفة الجمركٌة( )

تتمثل مهّمتها فً تنظٌم قواعد الّتجارة العالمٌة  .9002ى غاٌة سنة دولة عضو إل 020(، مقّرها جنٌف، تّضم 0222والتجارة التً تؤسست سنة 

 وإلغاء الحواجز الجمركٌة، بهدف تنشٌط المبادالت الّتجارٌة الّدولٌة وتحقٌق اندماج اقتصادي على المستوى العالمً.

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/193316.html
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/193316.html
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، ييّدد العديد مف الوحدات اإلنتاجّية المحمية باإلفبلس، مقابؿ فتم الباب عمى 1في مسار المفاوضات
 مصراعيو أماـ الّسما األجنبية المستوردة.

النظاـ القائـ، ليذا  شرعيةمف أىـ مصادر لمحافؿ الّدولّية كمكسب دبموماسي، العودة إلى اتعّد 
والخروج مف حالة الّتيميش والعزلة التي عانت منيا منذ بداية   * ح عمى اال تصادي العالميوبيدؼ االنفتا

  ** األوروبي االتحادعمى اتّفاؽ الشراكة ما  1999أزمتيا األمنّية مطما الّتسعينات، وّ عت الجزائر سنة 

ى الّسما والخدمات ، بتفكيؾ جمركي تدريجي عم2005ليدخؿ حّيز التّنفيذ في الفاتم مف سبتمبر سنة 
والذي كاف   *** ، في انتظار التّفكيؾ الجمركي الكامؿ في إطار منطقة التّبادؿ الحراالتحادالمستوردة مف 

لتقوية   **** 2020سنوات أخرى إلى غاية سنة  3،  بؿ أف تتقّدـ الجزائر بطمب ت جيمو 2017مرتقبا عاـ 
 حاّدة لممنتجات األوروبّية.ا تصادىا وتحضير مؤسساتيا لمواجية المنافسة ال

إلى توسيا نفوذه في منطقة حوض البحر  االتفاؽبالمقابؿ، يسعى االّتحاد األوروّبي مف وراء ىذا 
 لبلتحادبعد استراتيجي بالنسبة  ، لما يم مو الفضاء المتوّسطي مف أىمّية ذات ***** األبيض المتوّسط

خصوصا أّف  -اليجرة غير الشرعّية نحو أوروبا ؽ وحاجز أماـ تدفّ  (******)لتصريؼ منتجاتو كسوؽ
وكذلؾ بالّنظر إلى حجـ المبادالت الّتجارية بيف الّطرفيف، حيث امتّص االتحاد  -الجزائر بوابة إفريقيا

  .2مف وارداتيا %58ػػوزّودىا ب 2000مف صادرات الجزائر سنة  %63األوروبي 

                                                      
1
 -Meziane Rabhi, « Les opérateurs algériens inquiets après les accords de libre échange », Liberté, 

23/12/2008 ,sur le site éléctronique : http://www.bladi-dz.com/articles/2121/1/Les-operateurs-

algeriens-inquiets-apres-les-accords-de-libre-echange-/Page1.html , consulté le :14/06/2014 ,19h45mn. 
عبر استقطا  االستثمارات األجنبٌة المباشرة ونقل الّتكنولوجٌا وتدرٌ  وتكوٌن الموارد البشرٌة وإعادة تؤهٌل النسٌج الّصناعً -*

 ة الجزابر فً مفاوضات االنضمام إلى المنظمة العالمٌة للتجارة.للمإسسات الصغٌرة والمتوسطة ومساعدة ومرافق
ٌندرج هذا االتفاق فً إطار مسار برشلونة الذي دعت إلٌه المجموعة األوروبٌة بغرض تطوٌر عالقات التعاون مع بلدان الضفة  -**

ألساسٌة لحركة التبادل الحّر للمنتجات، ممارسة الجنوبٌة للبحر األبٌض المتوّسط، ٌشمل عّدة مجاالت هً: الحوار الّسٌاسً، القواعد ا
الّنشاط وإمداد الخدمات، التعاون االقتصادي، االجتماعً، الثقافً، المالً، التعاون فً مجال العدالة والشإون الّداخلٌة، األحكام 

ٌّة.  المإسسٌة العاّمة والختام
***

تً تحّد من المبادالت السلعٌة والخدماتٌة، ال فً شكل رسوم هً عبارة عن مجموعة جغرافٌة وسٌاسٌة خالٌة من العوابق ال - 
ٌّة أو تقنٌة تهدف إلى إبعاد المنتجات األجنبٌة  ن الحصول على رخص عجمركٌة وال فً شكل نظام تعٌٌن حصص أو معاٌٌر صح

 االستٌراد.
****

 %.000ً بنسبة ٌتعلق األمر بقابمة الّسلع الّصناعٌة ونصف المصّنعة المعّرضة للتفكٌك الجمرك - 
*****

ٌّا وثقافٌا على مستوى -  ٌّا، سٌاس ٌّزة مع الجزابر تضمن لها نفوذا اقتصاد مع وجود رغبة فرنسٌة جامحة لإلبقاء على عالقات متم
 المغر  العربً وإفرٌقٌا.

******
لك حس  تقرٌر أصدرته وكالة وذ 9002مة ترتٌ  الّدول اإلفرٌقٌة المستوردة من االتحاد األوروبً سنة ت الجزابر مقدّ احتلّ  - 

 .(Euro Stat)األوربً حول الّتجارة  اإلحصاءات الّتابعة لالتحاد
2-Khalifa Chikha-Belgacem, ‘’L’accord d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne et ses 
conséquences sur son adhésion à l’OMC’’, Revue d’Etudes et de Recherches Sociales, N°03, 
Université d’EL –Oued : Faculté des Sciences Sociales et Humaines, Juin 2006, p.308. 

http://www.bladi-dz.com/articles/2121/1/Les-operateurs-algeriens-inquiets-apres-les-accords-de-libre-echange-/Page1.html
http://www.bladi-dz.com/articles/2121/1/Les-operateurs-algeriens-inquiets-apres-les-accords-de-libre-echange-/Page1.html
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اد األوروبي دوف أف تكوف مستعّدة لمواجية تبعاتو فاؽ الشراكة ما االّتحعت الجزائر عمى اتّ لقد و ّ 
 بؿ إجراء تيييرات ىيكمية  ومف خطورة إبرام ،العمومّية  بؿ الّتو يا العديد مف الخبراء السمطات حّذرو د 

  . 1حّوؿ اال تصاد الوطني مف ا تصاد ريعي توزيعي إلى ا تصاد منتجتُ 
ا تصادنا  وبالتالي فإفّ  2مواجية حّدة المنافسة الّدوليةعالية ل(*)ال يممؾ تنافسية المنتوج الوطنيّف إ

نتاجّية وزواؿ ي إلى إفبلس العديد مف الوحدات اإلسيكوف عرضة لمنافسة شديدة وغير متكافئة ستؤدّ 
لـ تباؿ الّسمطات العمومّية في الببلد حّتى بنتائج الّدراسة التي  المحمّية. اال تصاديةالك ير مف األنشطة 

عمى اال تصاد  ا  ار الوخيمة لبلتفاؽ حّذرت مفاء أوربيوف لحساب الحكومة الجزائرّية والتي أجراىا خبر 
الوطني، واصفة إياه بالّصدمة خصوصا فيما يتعمؽ بالتفكيؾ الجمركي، كونو سيتـّ دوف تحضير أو 

المحرو ات، حيث تفاؤليـ حوؿ ارتفاع نسب الّصادرات خارج  واتخطيط، كما أّف الخبراء األوربّييف لـ يبدُ 
 .3جّد ضئيؿ رتفاعاإلتوّ عوا أف يكوف 

الوطني حّتى يكوف  اال تصادالجزائرية مناعة التحذيرات، لـ تعّزز السمطات العمومية  تمؾرغـ كّؿ 
الّناجمة عف الّتو يا عمى ىذا االتفاؽ، فالببلد تفتقر حّتى الستراتيجّية  االنعكاساتأك ر صبلبة أماـ 
فسي ومتنوع وتعاني مف بطء برنامج ت ىيؿ المنظومة التّنافسّية، الذي ال يتماشي إلرساء ا تصاد تنا

والمتطّمبات التي تقتضييا عممية دخوؿ منطقة التّبادؿ الحّر األورو جزائرية؛ فعمى سبيؿ الم اؿ،  امت 
نسيؽ بالتّ  بإعداد برنامج خاص لت ىيؿ وتر ية التنافسّية لممؤسسات الجزائرية 1998وزارة الّصناعة سنة 

ما منظمة األمـ المّتحدة لمتنمية الّصناعية وبرنامج األمـ المّتحدة لمتنمية، غير أّف نتائجو كانت جّد 
مؤسسات مف القطاعيف  10مؤسسة كاف مقّررا ت ىيميا، لـ يتـ ت ىيؿ سوى  1000ىزيمة، فمف مجموع 

مج فعالة لمت ىيؿ ودعـ التّنافسية والميرب في وضا برا  ** العاـ والخاص، في حيف نجحت كّؿ مف تونس
  . *** عّززت  درة مؤّسساتيا عمى الّتصدير

 
 

                                                      
1- Hocine Lamriben, ‘’9 milliards de dollars/ an de manque à gagner’’, El Watan, N°5944, 
16 /05/2010, p.7. 

*
لتً تنجح فً اختراق الّسوق الّدولٌة وفً الوقت نفسه تزٌد من الّدخل الحقٌقً لألفراد هً قدرة الّدولة على إنتاج الّسلع والخدمات ا - 

 وتحقق معّدالت نمو مرتفعة ومستدٌمة.
أبحاث اقتصادٌة  علً لزعر، ناصر بوعزٌز، "تؤهٌل المإسسة االقتصادٌة الجزابرٌة فً ظل الشراكة األورو متوسطٌة"، -2

 .20، ص.9002، جوان كمية العمـو اال تصادية والتجارية وعمـو التسيير بسكرة: -جامعة محمد خيضر، 02عدد، وإدارٌة
3-Nordine Grim, L’économie  algérienne  otage de la politique. Alger : Editions Casbah, Janvier 2005, p.146. 

**
مإسسة من  0200ما ٌقار   9000ٌة سبتمبر ، حٌث غّطى فً نها0222ما معتبرا منذ انطالق البرنامج سنة شهدت تونس تقدّ  - 

% من المإسسات المنخرطة فً عملٌة التؤهٌل من دخول 29ملٌار دوالر وقد تمكّنت  9,2مإسسة، بغالف مالً قدره  9000إجمالً 

 أسواق الّتصدٌر ألّول مّرة.
***

التبادل مع االتحاد األوربً ولكن على سلم  من المغر  وتونس فً حجم المفارقة فً المحٌط الجهوي، أّن الجزابر تسبق كاّلّ  - 
 تكنولوجٌا أو التكوٌن الرأسمالً.الّتجارة ولٌس نقل ال
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  ** 2ميداو  * 1ميداحتى الّدعـ المالي الذي  ّدمو االتحاد األوربي لمجزائر في إطار برنامجي 

عا كاف متو ّ  1ميداحّدت مف تعميـ استفادة عدد كبير مف المؤسسات منو، فبرنامج   *** تضّمف عّدة شروط
ىذه ، مؤسسة صييرة ومتوسطة 445مؤسسة صييرة ومتوّسطة، غير أّنو لـ يشمؿ سوى  3000أف يمّس 

اإلعانات المالية ال يمكنيا أف تعّوض الخسائر التي تمحؽ باال تصاد الوطني جراء التفكيؾ الجمركي الذي 
استنادا ألر اـ دراسة  ،2009و 2005بيف سنتي مميار دوالر  285ػكّبد الخزينة العمومية خسائر  ّدرت ب

 . 2012في أفريؿ  االست مارنشرتيا وزارة الّصناعة والمؤسسات الّصييرة والمتوسطة وتر ية 
لو لـ يتّـ  2017و 2010بيف سنتي  مميار دوالر 885وفقا لذات الّدراسة، كانت الجزائر ستخسر  

 االتحادحصيمة  -مصط ى بف بادةة باعتراؼ مف وزير الّتجار  -، الذي دّعـ 1تجميد التّفكيؾ التعريفي
، حيث أّف إزالة القيود الجمركية 2األوروبي في الّسوؽ الجزائرية دوف التوّصؿ إلى سياسة حقيقّية لمشراكة

وغير الجمركّية التي كانت تواجو الّسما األوربّية عند دخوليا السوؽ الجزائرّية، وضعت المؤسّسات المحمية 
 وغير متكافئة داخؿ حدودىا، مّما أفقدىا حصصيا الّسو ّية.المنتجة أماـ منافسة شديدة 

التي جاءت مباغتة ألرباب العمؿ الخواص في  –إّف اإليجابيات المنتظرة مف ىذه الشراكة 
رئيس منتدى رؤساء المؤّسسات حيف صّرح  رضا حميانيلـ تتحقؽ بعد، م مما أّكده السّيد  -(****)الجزائر

، كما اعترؼ وزير الّتجارة الّسابؽ 3"األوروبي االتحادبيات الت اؽ الشراكة مع ة إيجاكلـ نر أيّ بما يمي: 
 (*****)أّف الجزائر تنازلت مف خبلؿ إبراـ ىذا االتفاؽ عف ممارسة بعض سيادتيا الياشمي جعبوب

ات األجنبية االست مار واألخطر أّنيا سّممت سو يا لمشركات األوربّية، بدوف مقابؿ يذكر ال في مجاؿ 

                                                      
*
-9009سنوات ) 2 لـهو عبارة عن برنامج تعاون ثنابً بٌن اإلتحاد األوروبً والجزابر فً إطار الشراكة األورو متوسطة امتّد  - 

ة ملبون أورو(، وزارة الّصناع 22) ع بٌن االتحاد األوروبً، موزّ ملٌون أورو 29,2 ـ( بغالف مالً مشترك قّدر ب9002
ملٌون أورو(. ٌتركز الّدعم فً تحسٌن التسٌٌر  9,2ملٌون أورو( والمإسسات المستفٌدة ) 22والمإسسات الّصغٌرة والمتوسطة )

ّز على دعم تكوٌنٌة، كما ركّ العلمً للمإسسات الّصغٌرة والمتوسطة عن طرٌق تحسٌن كفاءة مإسساتها وعمالها عبر دورات 
االبتكار ودعم محٌط المإسسات الّصغٌرة والمتوسطة )دعم جمعٌات أربا  العمل، معاهد الّتكوٌن... وغٌرها(، وتتولّى لجنة مختّصة 

 التحاد األوروبً تسٌٌره وإدارته.من ا
**

ملٌون  20ٌساهم االتحاد األوروبً بـ  ،ن أوروملٌو 22سنوات بقٌمة إجمالٌة تقدر    2، امتد على مدى 9002انطلق فً مارس  - 
 ات الصغٌرة والمتوسطة المستفٌدة.ملٌون أورو تدفعها المإسس 0ملٌون و 2 ـأورو، وزارة الّصناعة والمإسسات الّصغٌرة والمتوسطة ب

***
المإسسات الناشبة، أن ال ٌقّل  سنوات كحّد أدنى، مّما ٌقصى عددا كبٌرا من 2أبرزها: أن تنشط المإسسة الّصناعٌة الخاصة منذ  - 

% من رأسمالها ملكا لشخص طبٌعً أو معنوي جزابري منخرط فً 20عامل، أن ٌكون  920عّمال وال ٌفوق  00عدد عمالها عن 
ٌّة ألجل التؤهٌل الّتنافسً.% من التكلفة 90مع االلتزام بدفع  ،الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً  الكل

، نقال عن الموقع 02/00/9002 ،المجلة اإلفرٌقٌة للعلوم السٌاسٌة ع وآفاق الشراكة االورومتوسطٌة"،ابراهٌم فلواز، "واق -1

.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=336:http://www-اإللكترونً: 
49&Itemid=7-53-22-09-12-&catid=10:2010-euroomedd ، ّد.20سا: 02، 92/00/9002االطالع علٌه بتارٌخ:  تم 

 .المرجع نفسه -2
****

فاق عام من جمٌع فبات المجتمع قبل التوقٌع على فً وقت التزمت فٌه القٌادة السٌاسٌة فً كورٌا الجنوبٌة، بالحصول على اتّ  - 
 نضمام إلى المنظمة العالمٌة للتجارة.اإل

3-Fayçal Métaoui, ‘’Reda Hamiani, Président du Forum des chefs d’entreprises : notre développement 
industriel a été raté’’,ELWatan, N° 5307, 21/04/2008, p.8. 

*****
 عٌة النظام السٌاسً جعله ٌفاوض االتحاد األوربً من موقف الضعٌف.االقتصادي مراد أوشٌشً أّن ضعف شر الخبٌراعتبر  - 

http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=336:-euroomedd-&catid=10:2010-12-09-22-53-49&Itemid=7
http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=336:-euroomedd-&catid=10:2010-12-09-22-53-49&Itemid=7
http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=336:-euroomedd-&catid=10:2010-12-09-22-53-49&Itemid=7
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مف جية أخرى، لـ  .1ؿ األشخاصالمباشرة وال في مجاؿ نقؿ الّتكنولوجيا وال حّتى في مجاؿ حرّية تنقّ 
 بف يونس ةر اعم وزير التجارةفي فتم  نوات جديدة لمتصدير خارج المحرو ات، م مما أكده  االتفاؽيساىـ 

 فّ  ب، حيث اعترؼ  « The Parliament Magazine »حوار أجرتو معو مجّمة البرلماف األوربي في 
فاؽ الشراكة ما االتحاد األوربي منذ الّتو يا عميو، لـ يساىـ في الزيادة أو الّرفا مف حجـ الّصادرات اتّ 

الّسوؽ األوربّية، اختراؽ  عفالمنتج الجزائري  فقد عجز وجذب اإلست مارات األجنبية، ، * المحرو ات خارج
فروضة، وغياب اإلتصاؿ بيف المؤسسات الصييرة والمتوسطة تقنية والقانونية المالشروط ال بالنظر إلى

 .2ةالجزائرية ونظيراتيا األوروبي
لقد وضا االتحاد األوروبي حواجز غير جمركية تعيؽ دخوؿ المنتجات الجزائرية لمسوؽ األوربية 

بتكروا إطار ىناؾ عراقيؿ مف فعؿ األوربّييف، ألّنيـ ا»:مراد مدلسيم مما صّرح بو وزير الشؤوف الخارجية 
تبادؿ حّر ولكف عندما نتعّمؽ في األمر،  منطقة جعمنا ن ّكر ألّوؿ وىمة أّننا فيتنظيميا غير تعري ي، ي

األوربي  االتحادفبالنسبة لمقطاع الفبلحي، أبدى  .3«نجد أن سنا مقصيّيف مف الوصوؿ إلى الّسوؽ
ـّ  سب، دوف الوصوؿ إلى إ امة منطقة عمى منم امتيازات متبادلة فح االتفاؽتحفظات معتبرة، حيث ت

بحساسّية ىذا القطاع، كما وضا االتحاد  يودا لعر مة الّتصدير  االتحادتبادؿ حّر زراعية وىو ما بّرره 
وشفافّية المبادالت الّتجارية. غير أّف الجزائر ليست ، مّما ينا ض توّجيو الّرامي إلى حرّية (**)نحو دولو

ؽ حّتى اكتفاءىا الّذاتي بإنتاجيا الفبلحي وال ، ألّنيا ال تحقّ (***)الحمائية متضّررة فعبل مف ىذه السياسة
األوربي متّمسكا بالّسياسة  االتحادتزاؿ فاتورة الواردات اليذائية في تزايد مستّمر، في و ت يبقى فيو 
 .4تحاداالمف ميزانّية  %42الّزراعية المشتركة، حيث يقّدـ دعما كبيرا لقطاعو الّزراعي يصؿ إلى 

                                                      
عبد الوها  بوكروح، "وزٌر التجارة الّسابق الهاشمً جعبلو  للشلروق: بوتفلٌقلة فشلل فلً فلرض انضلمام الجزابلر إللى المنطقلة  -1

، نقللللللللللللللللللال عللللللللللللللللللن الموقللللللللللللللللللع 09/02/9002، الشالالالالالالالالالالالالالالالالالالروق أونالٌالالالالالالالالالالالالالالالالالالنالعربٌللللللللللللللللللة للتبللللللللللللللللللادل الحللللللللللللللللللر"،

، تللم http://www.echoroukonline.com/ara/articles/164472.html?u=5001&output_type=rssاإللكترونللً:

 د.22: سا 02، 99/02/9002االطالع علٌه بتارٌخ: 
*
ٌّز التنفٌذ، بقٌت الصادرات الجزابرٌة خارج المحروقات نحو دول اإل 2بعد  -      تحاد هامشٌة، إذ لم تتعدّ سنوات من دخول االتفاق ح

 .9002ملٌار دوالر سنة  0
2- Mohamed Sefsafi,  « Amara Benyounes à propos de l’accord d’association Algérie-UE : Il n’a pas eu 
l’effet  escompt é », El Hayat,N°199,24/11/2014,p.4.  

، نقال عن 02/02/9000، مغارب كم "،على شرعٌة المطل  ًٌوافق مدلس"الجزابر ترٌد شراكة عادلة مع أوربا وموراتٌنوس -3

 د.02سا:02، 99/02/9002، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ: www.maghress.com/magharib/3128الموقع اإللكترونً: 
ٌّد االتحاد األوربً الجزابر فً تصدٌر من -** ٌّات وفترات زمنٌة ٌمكن للجزابر أن تصّدر ق تجاتها الفالحٌة نحو االتحاد، حٌث حّدد كم

 مارس. 20جانفً إلى  0طن من البطاطا المثمرة سنوٌا من  2000مثال ال ٌمكن للجزابر أن تصّدر سوى  ؛فٌها نحو أوربا
ٌّة  -*** ملٌون منص   2,2لمجٌد سٌدي السعٌد بالحفاظ على عبد ا(UGTA)سمحت هذه السٌاسة حس  األمٌن العام للمركزٌة النقاب

 عمل فً اقتصادٌات دول اإلتحاد المصّدرة نحو الجزابر.
نقال عن الموقع اإللكترونً: "، من اجمالً موازنة االتحاد األوروبً %42نظام توزٌع اإلعانات الزراعٌة ٌعادل "  - 4

ctr.org/magazine/Archive/Issue40/news.php-http://www.maan، :90/02/9002تم اإلطالع علٌه بتارٌخ ،

 د.02سا:02

 

http://www.maghress.com/magharib/3128
http://www.maan-ctr.org/magazine/Archive/Issue40/news.php
http://www.maan-ctr.org/magazine/Archive/Issue40/news.php
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وبالمقابؿ، لـ يتـّ إبراـ أّي اتفاؽ بخصوص  ائمة المنتجات الّصناعية التي تريد الجزائر إعفاءىا 
 مف التّفكيؾ الجمركي، لحماية بعض الفروع الّصناعية كالحديد والّصمب والنسيج واإللكترونيات وغيرىػػػػػػػػػا

 مى االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمّتجارة،األورّبي لـ يؼ بوعده بمساعدة الجزائر ع االتحادكما أّف 
كّؿ  مف طرؼ الجزائرب طالل بانضماميا ستُ فباعتباره المستفيد األّوؿ مف بقاء الجزائر خارج المنظمة، 

، وفؽ مبدأ االتحادالتي منحتيا لدوؿ  -عمى األ ؿ-الّدوؿ األعضاء بمنحيا نفس االمتيازات الجمركّية 
 .1الّدولة األك ر امتيازا

النتائج الّسمبّية لبلتفاؽ، الذي لـ يساىـ في دعـ  عبد الّرحمف مبتوؿو د انتقد الخبير اال تصادي 
ؽ ، ولـ يؤّد دوره المنشود في إعطاء دفا لتدفّ 2القطاع الخاص المنتج وال مكافحة البيرو راطية والرشوة

تجعؿ الشركات األجنبية  (*)منش خاصة أّف  اعدة تراكـ ال ،ات المباشرة األوربّية نحو الجزائراالست مار 
في المركز  أي دوؿ االتحاد األوربي  لتتمّتا منتجاتيا بحرية النفاذ إلى أسواؽ كاّفة  االست مارتفّضؿ 

الّدوؿ األطراؼ، بدؿ أف تست مر أمواليا في الجزائر مّما يحرميا مف فرصة تسويؽ منتجاتيا في با ي 
ىذه األخيرة التي يفضؿ المست مروف األجانب نقؿ أنشطتيـ  ،3الّدوؿ المتوسطية ودوؿ وسط وشرؽ آسيا

اإلنتاجية إلييا، بالنظر إلى تكاليؼ اإلنتاج المناسبة لمياية واليد العاممة المؤىمة وىي عوامؿ جّد محّفزة 
  األجنبي المباشر. بلست مارل

تجيف المحميّيف، حيث عبئا إضافيا عمى المن (**)ؿ تعّدد وتعّقد  واعد المنش في ذات الّسياؽ، يشكّ 
 االتحادي إلى ارتفاع تكمفة اإلنتاج المحّمي، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الوسيطة المستوردة مف يؤدّ 

األورّبي، ما يدفا المنتجيف الجزائرييف الخواص في ك ير مف األحياف إلى الّتضحية بالمعاممة التفضيمّية 
 اؽ األوربّية، واستيراد مدخبلتيـ مف الّصيف النخفاض الّتكمفة.فاذ إلى األسو عند النّ  االتفا يةالتي تتيحيا 

فاؽ سوى تسجيؿ ارتفاع غير مسبوؽ في  يمة تّ عموما، لـ يجف اال تصاد الوطني مف ىذا اإل
، فبعد  بلث سنوات مف -بالنظر لعدـ تكافؤ القّوة اإل تصادية بيف الّطرفيف الجزائري واألوربي - الواردات

مف  مميار دوالر 20تحاد األوربي في إغراؽ الّسوؽ الجزائرية ب زيد مف فيذ، نجم اإلدخولو حّيز التّن

                                                      
 سابق. مرجع،  "وزٌر الّتجارة السابق الهاشمً جعبو  للشروق: بوتفلٌقة فشل ..."بوكروح،  -1
، الشالروق أون الٌالنمنتوج جدٌد باالستفادة من تخفٌض الّرسوم الجمركٌة"، 0009 ـعبد الوها  بوكروح، "اتفاق الشراكة ٌسمح ل -2

، تللم http://www.echoroukonline.com/ara/articles/25394.html، نقللال عللن الموقللع اإللكترونللً : 20/02/9002

 د.02سا: 02، 02/02/9002اإلطالع علٌه بتارٌخ: 
راد مدخالت إنتاج ذات منشؤ دول اإلتحاد األوربً، ثم استخدامها فً تصنٌع سلع تكتس  تسمح هذه القاعدة للمنتج والمصّدر باستٌ -*

ٌّة وفقا لترتٌبات  المنشؤ الجزابري، دون االلتزام بقاعدة إدخال عملٌات تصنٌع أو تحوٌل جوهرٌة علٌها وٌتم تصدٌرها لألسواق األورب
ٌّة بٌن الجزابر واالتحاد األوربً.  الّتجارة التفضٌل

"واقع وتحّدٌات منتجات المإسّسات الّصغٌرة والمتوسطة فً ظل قواعد المنشؤ فً اتفاقٌة الشراكة حٌم حسٌن، فطٌمة حاجً، ر -3

ورقلة: كلٌة العلوم -فً إطار المإتمر الّسنوي لقسم العلوم االقتصادٌة، جامعة قاصدي مرباح ورقة مقّدمةاألوروجزائرٌة"، 

 .02ص. ،9002االقتصادٌة وعلوم الّتسٌٌر، 
ٌّة الّسلع موضع الّتبادل. تنص هذه القواعد على ضرورة اشتمال الّسلع محّل  -** مجموعة القواعد المستخدمة لتحدٌد هوٌة وجنس

. ًّ  الّتجارة على حّد أدنى من المكّون المحل
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خبلؿ ذات الفترة، كما انتقمت الواردات القادمة  %80، حيث ارتفعت الواردات بنسبة (*)المنتجات األوربّية
  2004-2002ة   بؿ تطبيؽ اتفاؽ الشراك مميار دوالر 882مف االّتحاد األوربي حسب وزارة الّتجارة مف 

، لتتخّطى صادرات دوؿ االتحاد %200أي بزيادة تقّدر بحوالي  2011سنة  مميار دوالر 24821إلى 
  ، في و ت لـ2011إلى  2005خبلؿ الفترة الممتّدة مف   مميار دوالر 100الجزائر عتبة األوربي نحو 

 .1خبلؿ ذات المرحمة مميار دوالر 5تتجاوز فيو صادرات الجزائر خارج المحرو ات نحو الّسوؽ األوربّية 
وبالتالي فإّف الطرؼ األورّبي ال ينظر إلى الجزائر إاّل كسوؽ لتصريؼ منتجاتو، م مما أكّده رئيس 

فرص المؤسسات الجزائرية لمّتجارة مع »: بوعالـ مراكشالسيد  (CAP)الكنفدرالية الجزائرية ألرباب العمؿ
ـّ  االتحاد  2«الّنظر إلى الطرؼ الجزائري إاّل كسوؽ استيالكية واسعة مربحةاألوربي جّد محدودة، ال يت

دوالر منو  20األوربي، فإّنيا تستورد ما  يمتو  االتحاددوالر تصّدره الجزائر نحو  1مقابؿ كّؿ  بدليؿ أّنو
 .3شريؼ زعاؼ وفقا لما صّرح بو مدير الّتجارة الخارجّية عمى مستوى وزارة الّتجارة

ّنما ميندسي ال أحد يمكنو أف ي موـ المتعامؿ اال تصادي األوربي عندما يفّكر بعقمية رجؿ األعماؿ وا 
بقائيا سو ا استيبلكية لما جادت بو  عندما فشموا في توظيؼ إمكانيات ،اال تصاديةالّسياسات  الببلد وا 

في إحدى  مراد مدلسيوىو ما اعترؼ بو ضمّنيا وزير الشؤوف الخارجية  4أنامؿ وسواعد األجانب
اال تصاد ، ف5«ال أحد سيقـو بذلؾ مكاننا نا الّتنافسّية في الجزائر، ألفّ عمينا رفع قدرات»تصريحاتو: 

حاد يا المرتقبة مف اتفاؽ الشراكة ما اإلتّ ستفادة مف المزاالجزائري في ىيكمو الحالي غير  ادر عمى اإل
ي وما االست مار تدىور المناخ  األورّبي، مادامت المؤسسة الخاصة المنتجة خارج المحرو ات تعاني مف

ينجّر عنو مف ارتفاع في تكاليؼ اإلنتاج وبالتالي ضعؼ تنافسّية المنتوج المحمي مقارنة بالمنتوج 
األوربي سيدفا  االتحادكما أّف إلياء القيود الكمّية والّرسوـ الجمركية عمى الّسما المستوردة مف  ،المستورد

ردة بدال مف تمؾ المنتجة محمّيا، بالنظر إلى جودتيا وأسعارىا، مّما المستيمكيف إلى شراء الّسما المستو 
سيزيد في إضعاؼ المؤسسة المحمية المنتجة ويفقدىا حصصيا في الّسوؽ المحمي، فكيؼ ليا أف تقتحـ 

 االسواؽ الّدولّية؟

                                                      
*
زابر ما ٌسّمى بالتجارة الثالثٌة أي جالوقد اعترف وزٌر الّتجارة السابق الهاشمً جعبو  أّن الكثٌر من الّدول األوربٌة تمارس مع  - 

 أّنها تشتري سلعا من خارج االتحاد األوربً وتّدعً أّنها ذات منشؤ أوربً وتصّدرها إلى الجزابر.
1-Hocine Lamriben, ‘’ L’Algérie découvre le bilan désastreux de sa politique’’, El Watan, N° 5645, 
26/04/2012, p.07. 
2-Zhor Hadjam, ‘’ Les patrons tirent les choses au clair ‘’, El Watan, N°5944, 16/05/2010, p.6. 
3-Ali Titouche, ‘’Accord d’association avec l’Union Européenne, le patronat favorable à la renégociation’’,        
El Watan, N°5686, 14/07/2009, p.07. 

، نقال عن الموقع اإللكترونً: 02/02/9002، الشروق أونالٌن ة الجزابرٌة األوربٌة: الّرإٌة الغاببة"،كابشٌر مصٌطفى، "الشر-4

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/38113.html :90/09/9002، تم االطالع علٌه بتارٌخ ،

 د.02:سا02
 .09، ص.02/02/9000، 2029، عدد لمساءبً"، افاق الشراكة بٌن الجزابر واإلتحاد االور"تقٌٌم اتّ  ع. ٌونسً،-5
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قطاعات بأكمميا »بما يمي:  رضا حميانيفي ىذا الّصدد صّرح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات 
فقد توّ فت العديد مف المؤسسات عف اإلنتاج كونيا لـ  1«اد تخت ي بسبب تقميص الّرسـو الجمركيةتك

تستطا الّصمود في وجو المنافسة األجنبية، في حيف أجرت مؤسسات أخرى تخفيضا إراديا لمستوى 
مرار حماية استيبلؿ الطا ة اإلنتاجية المتاحة، كما طالب العديد مف المنتجيف المحمييف الخواص باست

و د كاف  طاع النسيج والجمود والّدواء وعدد مف الّصناعات الّصييرة في الجزائر ؛ الّدولة لئلنتاج المحمي
كّمما ا تربنا مف تاريخ  2ا أف تفقد  طاعات إنتاجية أخرى تنافسّيتياومف المتو ّ  (*)مف أكبر الخاسريف

بؿ أف تطالب تنظيمات أرباب العمؿ منذ سنة ،  2017التفكيؾ الجمركي الكامؿ الذي كاف مرتقبا عاـ 
مجمس  رئيسم مما صّرح بو  ،المؤسسة المنتجة الذي ىّمش 3بإعادة التّفاوض حوؿ ىذا االتفاؽ 2009

 .2020وت جيمو إلى غاية سنة  4سميـ عثمانييبة لممصبرات دارة شركة رو إ
دة ت ىيؿ الجياز اإلنتاجي الوطني إّف التطّما إلى آفاؽ مستقبمية مف خبلؿ ىذا االتفاؽ، يتطمّب إعا

حّتى يكتسب  درة تنافسّية تمّكنو مف الّصمود أماـ صدمة االنفتاح وتقّوي وجوده عمى مستوى األسواؽ 
ستفادة مف ىذه الفترة االنتقالية التي يمنحيا اتفاؽ الشراكة وعدـ االكتفاء الخارجية، ليذا فإّنو ال بّد مف اإل

الياشمي ائـ مؤ تة لمواد يمنا استيرادىا، فقد اعترؼ وزير التجارة الّسابؽ بالحموؿ التر يعية كوضا  و 
غياب إرادة سياسية  ظؿ أّف ت جيؿ التّفكيؾ الجمركي الكامؿ ىو مجّرد ت جيؿ لممشاكؿ، في جعبوب
 .   5 دما واالنتقاؿ في عبل تنا باالتحاد األوربي مف وضعية المتضّرر إلى مو ا الشريؾ الفعمي لممضي

إلى المنطقة العربّية الكبرى  االنضماـا رئيس الجميورية عبد العزيز بوتفميقة عمى و يقة ا و ّ كم
حّيز التّنفيذ في الفاتم مف جانفي سنة  تفاؽاإلليدخؿ ، 2007في  ّمة الّدوحة سنة  (**) ادؿ الحربلمتّ 

اة مف انضماـ الجزائر تتمّخص األىداؼ المتوخّ   دوف أدنى تشاور ما المنتجيف المحمييف.، وذلؾ  2009
 6إلى ىذا الفضاء التجاري العربي، في:

                                                      
1- Métaoui, op-cit , p.08. 

حّمل مجلس الشراكة المكلّف بمتابعة االتفاق، الجزابر مسإولٌة النتابج الّسلبٌة التً حققها االقتصاد الجزابري، خالل أولى سنوات  -*

ٌّة من عودتها إلى  ،حات االقتصادٌةتطبٌق االتفاق واّتهم االتحاد األوربً الجزابر صراحة بعرقلة اإلصال معّبرا عن مخاوف قو
 النظام الموّجه على الّرغم من الخسابر الّسنوٌة التً ٌجنٌها االقتصاد الوطنً.

ٌّة."بشٌر مصٌطفى،  -2 ٌّة األورب  سابق. مرجع، "..الشراكة الجزابر
3- Titouche, "Accord d’association...", op-cit, p.7. 
4- Hadjam, op-cit, p.6. 

ٌّة"، -5 ، الشروق أون الٌن عبد الوها  بوكروح، "التنازل الذي حصل لصالح االتحاد األورّبً هو اعتداء على الّسٌادة الوطن

، تم http://www.echoroukonline.com/ara/articles/164591.html:  ، نقال عن الموقع اإللكترون02/02/9002ً

 د.02سا: 90 ،00/00/9002اإلطالع علٌه بتارٌخ: 
**

سنة من التماطل والتسوٌف والتظاهر  90بعد  ،كانت الجزابر آخر دولة رفقة جبٌوتً تلتحق بهذا الفضاء الّتجاري العربً - 

 عربً، باعتراف من وزٌر الّتجارة آنذاك الّسٌد الهاشمً جعبو .-بالتفاوض تحت تؤثٌر اللّوبٌات الّرافضة ألّي تقار  جزابري
، نقال عن 02/09/9002، لمساءم الجزابر إلى المنطقة العربٌة الحّرة: آلٌات قانونٌة لحماٌة المإسسات الوطنٌة"، اهدى ن. "انضما-6

 .د02:سا90، 09/02/9002تم االطالع علٌه بتارٌخ:  ،www.djazairess.com/elmassa/17514الموقع اإللكترونً: 

http://www.djazairess.com/elmassa/17514
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 تنويا مّمولي الجزائر مف الّسما وضماف استقرار األسعار. -
 ولوج المنتوج الوطني الّسوؽ العربّية وبالتالي رفا الّصادرات خارج المحرو ات. -
 في الجزائر. االست مارتشجيا المست مريف األجانب العرب عمى  -
 سّية بيف المؤسسات الجزائرية لمواجية تبعات ىذا االنضماـ.تدعيـ التناف -

الّسما العربية ذات المنش  والمصدر العربي والمتبادلة بيف الّدوؿ األعضاء مف  االنضماـيعفي ىذا 
كّؿ الّرسوـ الجمركّية والضرائب ذات األ ر المتبادؿ، مّما يتسّبب في خسائر جبائية لمّدولة، ناىيؾ عف 

 بتبعات تدّفؽ السما العربّية. ،المحمية غير المؤّىمة اال تصاديةسات ر المؤسّ ت  ّ 
، أبدى أرباب العمؿ مخاوفيـ مف االنضماـ الياشمي جعبوبورغـ تطمينات وزير الّتجارة آنذاؾ 

لبوا السمطات العمومّية بمنحيـ ميمة سنتيف لمّتحضير لبلنضماـ إلى اإلى المنطقة العربّية لمتّبادؿ الحّر وط
ونيـ أك ر ي تجاىمتو الّسمطات العمومّية، بيّض الّنظر عف كو المطمب الذا الفضاء التجاري العربي وىىذ

 .المعنييف بيذا القرار
رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أّف الجزائر ليست ميّي ة بالقدر الكافي لدخوؿ  رضا حمياني اعتبر

ت ّسؼ و ، اال تصادييفلدى المتعامميف  التفاؽاىذه المنطقة، مشيرا إلى الّنقص في المعمومات حوؿ ىذا 
لعدـ القياـ بدراسة مسبقة حوؿ انعكاساتو وتنسيؽ السّياسات الجبائية وسياسات الّتشييؿ بالمنطقة العربّية 

تطّرؽ العديد مف المتعامميف اال تصادييف الخواص، إلى مشكؿ دخوؿ المنتجات الجزائرية كما  ،1 بؿ إبرامو
وؿ العربّية وعدـ وضوح القواعد الخاّصة ب صؿ المنتجات، عبلوة عمى أّف مكّونات إلى أسواؽ بعض الدّ 

تصديرىا إلى أسواؽ خارجية م ؿ الجزائر مف كّؿ الّرسوـ م مما ىو بعض المنتجات العربّية تعفى عمميات 
 ، الذي2نتوج الجزائريالحاؿ بالّنسبة لئلمارات العربّية المّتحدة وىو ما يزيد مف إضعاؼ القدرة التّنافسّية لمم

يتمّيز عموما بارتفاع كمفة إنتاجو مقارنة ب م الو في الّسوؽ العالمّية وحّتى في الّدوؿ الّنامية ومنيا الّدوؿ 
 مّما يشّكؿ عائقا كبيرا أماـ وصولو إلى األسواؽ الخارجّية بؿ وحّتى المنافسة في سو و الّداخمية. ،العربية

االنطبلؽ مف تفعيؿ  والباح يف اال تصادييف والسياسييف أّنو كاف حرّيا العديد مف الخبراء  كما أّكد
الذي حالت الخبلفات الّسياسّية بيف و  - بؿ الولوج إلى المنطقة العربية لمتبادؿ الحرّ  -(*)المغاربي االّتحاد

 الجزائر والمممكة الميربية دوف االستفادة مف الفرص التي يتيحيا.

                                                      
سلٌم بن عبد الرحمن، "الهاشمً جعبو  ٌعلن عن إجراءات جدٌدة لتنظٌم التجارة الخارجٌلة: إللزام المسلتوردٌن األجانل  بإشلراك  -1

 .02ص. ،02/09/9002، 5545عدد، الخبر الٌومً، "بالمابة 20الجزابرٌٌن بؤكثر من 
 نفسه. كانالم-2
حصابٌات الجمارك إوفق  ،ملٌون أورو 022ملٌون أورو ومع تونس  290  ال ٌتعّدى المٌزان التجاري للجزابر مع المغر -*

 الجزابرٌة.
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لمواكبة الّنظاـ  إلى المنظمة العالمية لمّتجارة االنضماـالجزائر نحو تّتجو إضافة إلى ما سبؽ، 
خاّصة أف ىذه المنّظمة  الّتجاري العالمي الجديد، الذي أصبم يتمّيز بحرّية المبادالت الّتجارية الّدولية،

ت، مف دوؿ العالـ وتييمف عمى الّتجارة العالمية في  طاعات الّسما والخدما %80أصبحت تضـّ حوالي 
 السؤاؿ الواجب طرحو ىو:  غير أفّ  ،ىمّيةبالغ األإلييا أمرا  االنضماـمّما يجعؿ 

ـّ الّتحضير بفعالية ليذا  - إلى ىذا الفضاء الّتجاري  لبلنضماـالجزائر مستعّدة  وىؿ ؟االنضماـىؿ ت
 الذي سيفرض عمييا فتم سو يا أماـ المنتجات الوافدة إلييا مف الّدوؿ األعضاء في ،العالمي

لزاميا برفا كّؿ الحواجز التي مف ش نيا أف تعيؽ عممية انتقاؿ الّسما والخدمات وىو ما  المنظّمة وا 
سيضا المؤسسات المحمية المنتجة التي تعاني أساسا مف ضعؼ القدرة التنافسّية وارتفاع تكاليؼ 

المتقّدمة  في معادلة غير متكافئة ما مؤسّسات الّدوؿ ،االست ماراإلنتاج في ظؿ تدىور مناخ 
 ؟والتي بميت مستوى عالمي مف الجودة والقدرة عمى المنافسة مف حيث الّسعر والّنوعية

   كما أّف االنضماـ إلى المنظمة العالمّية لمّتجارة سيفرض عمى الجزائر احتراـ مبدأ المعاممة
قى ذات المعاممة الوطنّية، فالمنتجات المستوردة مف الّدوؿ األخرى األعضاء في المنظمة، يجب أف تم

مى عأ جات المستوردةتالمطّبقة عمى المنتجات الوطنّية المما مة، فبل يتـّ فرض رسوـ أو ضرائب عمى المن
 جات الوطنية.مف تمؾ المفروضة عمى المنت

  ّمة العالمّية لمّتجارة في المرحمة الّراىنة لقد أجما الخبراء عمى أّف انضماـ الجزائر إلى المنظ
مف  الّصيف، فيكفي أف نتصّور تبعات مطالبة دولة م ؿ 1تصاد الوطني ومجازفة حقيقية خطر عمى اإل

الحكومة الجزائرية منحيا امتيازات جمركّية كتمؾ التي تمنحيا لدوؿ االتحاد األوروبي وال يمكف لمجزائر أف 
 .ألّف  واعد التعامؿ داخؿ المنظمة تكوف عمى أساس الدولة األك ر امتيازا ،ترفض

  ّ45لى إ 42حوالي  أفّ  مبارؾ سراي اال تصاديةد خبير الشؤوف أك  مف المؤسسات الجزائرية
رتيا عمى بسبب عدـ  د ،انضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارةفبلس في حاؿ المنتجة مصيرىا اإل

استيراد كؿ  فيو السمطات العمومية في منافسة المنتج األجنبي، في و ت تستمرّ االستمرار في النشاط و 
ممعايير ى المواد الممنوعة  طعا مف التداوؿ في العديد مف الدوؿ بسبب عدـ استجابتيا لحتّ  ،شيء

عمؿ مؤىمة وخروج ماـ فيما يخص الخسائر في مناصب مخاطر ىذا االنضالضرورية، كما أشار الى 
ختصيف لتفادي تكرار دا عمى ضرورة أخذ حكومة آراء الممواؿ ضمف نقؿ أرباح الشركات، مشدّ رؤوس األ

وصؼ األميف  في حيف خطاء المرتكبة خبلؿ المفاوضات المتعمقة باالنضماـ إلى االتحاد األوروبي؛األ
تسونامي " ػ، خطورة القياـ بيذه الخطوة بعبد المجيد سيدي الّسعيدالعاـ لمعماؿ الجزائريّيف  لبلتحادالعاـ 

                                                      
 . 02، ص.02/02/9002، 7488، عدد الخبر الٌومً، ملٌار دوالر فً مه  الّرٌح" 2,2سعٌد بشار، " -1
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، مّما سيحّوؿ الجزائر 2012سنة  مميار دوالر 50ي بمغ الذ االستيراد" بالّنظر إلى ارتفاع حجـ اقتصادي
 .1إلى مجّرد سوؽ لتصريؼ الّسما األجنبّية

 وكّؿ صادراتيا  (*)ويمكننا توّ ا الخطر مف انضماـ دولة يعاني جيازىا اإلنتاجي ضعفا كبيرا
ف تممؾ فييما الجزائر أ وى تقريبا مف الّنفط والياز، إلى منّظمة ال تشمؿ بروتوكوالتيا ىاتيف المادتيف الّمتي

عوا ب  وعن نجرّ تما سىو مة ستطالب الجزائر بتحرير أسعار الطا ة و التّنافسية، كما أّف المنظّ  المزايا
 .وخيمة

ي الحالي المتدىور، مف الّصعب تصّور نشوء مؤسّسة ا تصادية محمّية االست مار في ظؿ المناخ 
 ا برعاية خاّصة مف حكوماتيا وبتحّكـ أفضؿ في الّنوعّيةمنتجة وناجعة في جوار مؤسسات عالمّية، تتمتّ 

نفاؽ وتكاليؼ اإلنتاج، زيادة عمى ذلؾ، عمى الجزائر عمى غرار با ي الّدوؿ الّنامية اإللتزاـ بخفض اإل
 10خبلؿ مّدة  %14وخفض حجـ الّصادرات المدّعمة بنسبة  %24العاـ الموّجو لدعـ الّصادرات بنسبة 

صّور حجـ الّضرر الذي سيمحؽ بصادرات الببلد خارج المحرو ات والتي تعّد شبو سنوات، ولنا أف نت
  مف إجمالي الّصادرات. %2منعدمة حالّيا بنسبة ال تتجاوز 

كما ال يجب إغفاؿ تبعات اإللياء الّتدريجي لمّدعـ المقّدـ لممنتجيف الّزراعيّيف في الّدوؿ المتقدمة 
جات الّزراعية المستوردة وبالتّالي ارتفاع نجّر عنو ارتفاع أسعار المنتيوتحرير الّتجارة الّزراعّية، حيث س

واجتماعية  فاتورة استيراد المواد اليذائية، مّما سيؤ ر سمبا عمى الميزاف الّتجاري ويخمؽ مشاكؿ ا تصادية
إلى  عويصة، خاصة أف انخفاض الّرسوـ الجمركية سيساىـ أيضا في تراجا إيرادات الّدولة، مّما يؤّدي

عجز في الميزانية العاّمة وستكوف العوا ب وخيمة إذا ترافؽ ذلؾ ما تراجا أسعار المحرو ات، حيث 
سيكوف عمى الّدولة رفا األجور مف جية ورفا الضرائب مف جية أخرى مّما سينعكس سمبا عمى تكاليؼ 

جات الّسوؽ الوطنّية بالمنتجة إغراؽ اإلنتاج ويزيد مف ت ّزـ وضا المنتجيف المحميّيف في الجزائر والنتي
جاتيـ إلى الّدوؿ المتقّدمة نفاذ منتالمستوردة وبالمقابؿ، سيصعب عمى المنتجيف المصّدريف الجزائرييف إ

 .ة التي تضعيا ىذه الّدوؿ عمى الواردات مف الّدوؿ الّنامية يتدابير الّصحالمواصفات و البسبب 
ـ إلى المنظمة العالمية لمّتجارة يت رجم منذ ربا  رف مف م الجزائر لئلنضماوعميو، ال يزاؿ ممؼ ترشّ     

عمى  مصط ى بف بادةوفي الو ت الذي يصّر فيو وزير الّتجارة  (**)المفاوضات، ك  دـ مفاوض عالمي
رىاف بناء ا تصاد  وي ومنتج عوض ضرورة الّدفا  دما بيذا الممؼ، يرى الخبراء أّنو حرّي بالجزائر كسب 

                                                      
 .02ص.مرجع سابق، بشار،  -1
ألف مإسسة تتوّزع  200ة سنوٌا، وال ٌتعدى حجمه مإسسة متوسط 2000فالّنسٌج الّصناعً الخاص ال ٌسمح بمٌالد أكثر من  -*

ٌّا.  بٌن النشاطات الحرفٌة والمإسسات العابلٌة، وال تكاد ترقى إلى معاٌٌر المإسسة الخاّصة المنافسة خارج
ٌّة0222جوان  02فً  -** الذي تّم تحوٌله  ،، تّم تكوٌن أّول فوج عمل النضمام الجزابر إلى اإلتفاقٌة العاّمة للتجارة والتعرٌفة الجمرك

 إلى فوج عمل النضمام الجزابر إلى المنظمة العالمٌة للتجارة. 0222سنة 
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، في و ت عجزت 1وجعؿ الّسوؽ الجزائري مرتعا لما جادت بو أنامؿ وعقوؿ األجانبدخوؿ حمبة الكبار 
ز لممنتجيف فيو السمطات العمومية لمببلد ورغـ كّؿ اإلمكانيات المتاحة، عف توفير مناخ است ماري يحفّ 

ؽ المحميّيف لمّتخصص في إنتاج سما وخدمات استراتيجّية، تسمم لمببلد باحتبلؿ مركز خاص في الّسو 
 .2الّدولية، حتى في تمؾ الّصناعات التي زاولتيا منذ انطبلؽ العممية التنموية لمببلد

رىانات تحرير التجارة الخارجية ىذه، ت تي في و ت يعاني فيو المنتجوف المحميوف المصّدروف مف 
 %3و %1ال تزاؿ تتراوح ما بيف عرا يؿ متعّددة تحوؿ دوف رفا نسبة الصادرات خارج المحرو ات والتي 

وىي نسبة تبقى بعيدة كؿ البعد عف مستوى اإلمكانيات والتطمعات، م مما تظيره جميا أر اـ منذ ال مانينات 
 الجدوؿ الموالي.

 (.2009-2002تطور الصادرات خارج المحروقات في الجزائر ): 48 رقـ جدوؿ

 

نسبة الصادرات خارج 
إلجمالً  المحروقات
 دراتالصا

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

3.76% 2.10% 1.93% 1.62% 1.97% 1.62% 1.87% 1.85% 

 .مف إعداد الباح ة بناء عمى معطيات الوكالة الوطنية لتر ية التجارة الخارجيةالمصدر: 

ر ؿ ت خّ عوام رئيس جمعية المصدريف الجزائرييف أفّ  ناصري عمي بايد السيد أكّ في ىذا الصدد، 
 استراتيجيةغياب منيا  ،عديدة(*)الجزائر في مجاؿ التصدير خارج المحرو ات مقارنة بالبمداف المجاورة
ستشرافية لمرحمة ما ايياب رؤية ل، 3وطنية لتر ية الصادرات خارج المحرو ات ب ىداؼ وآجاؿ محددة بد ة

جؿ إعطاء دفا لمصادرات خارج رغـ اإلرادة التي أظيرتيا الحكومات المتتالية مف أف ؛بعد النفط
حيث ال زالت المؤسسات المنتجة المصدرة تعاني األمّريف مف أجؿ  ،الوا ا يكّذب ذلؾ المحرو ات إال أفّ 

القياـ ب ية عممية تصديرية، خاصة أّف نقص الدعـ فيما يخص النقؿ والتخزيف وتذبذب حركة النقؿ 
 .-باألخّص سريعة التمؼ كالطماطـ -ية لمتصديرموجّ المنتوجات ال يؤدي إلى تمؼ العديد مف (**)البحري

                                                      
1-Hassane Haddouche, ‘’Adhésion à l’OMC : Le pour et le contre’’, Liberté, supplément économique, 

12/12/2013,N°6483, p.18. 
، لبنان: مركز 22عدد  ،مجلة البحوث االقتصادٌة العربٌة اعٌة فً الجزابر"،عبود زرقٌن، "االستراتٌجٌة المالبمة للتنمٌة الّصن-2

  .029، ص.9002دراسات الوحدة العربٌة، 
*
بفضل خارطة الطرٌق التً وضعها المجلس الوطنً التونسً للتجارة  9009ملٌار$ سنة  02نت تونس من رفع قٌمة صادراتها إلى تمكّ  -

 ً ٌج  اعتمادها لدخول األسواق العالمٌة وفرض المنتوج بها.الخارجٌة والتً توضح الكٌفٌة الت
3
، الجزابر، 00/9009، عددمجلة الباحث سعٌدي وصاف ، "تنمٌة الصادرات والنمو االقتصادي فً الجزابر الواقع والتحدٌات"، -

 .02، ص.9009جانفً 
**
المتوّسط مقارنة بكل من تونس والمغر ، فرغم موقعها  تشهد الجزابر تؤّخرا كبٌرا فٌما ٌخص الموانا على مستوى البحر األبٌض -

ملٌار  2، فً حٌن أّن النقل البحري المتوّسطً بلغ 2009ملٌون طن خارج المحروقات عبرت موانبنا سنة  35اإلستراتٌجً، فإّن ما ال ٌتعّدى 
مٌناء آسٌوٌا صّنف من بٌن  13جزابر، فً حٌن أّن منها فقط تمّر بال 27باخرة تعبر البحر األبٌض المتوّسط ٌومٌا، 30.000طن ومن مجموع 

 .الـعشرٌن األفضل عالمٌا
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مدير الوكالة الوطنية لتر ية التجارة الخارجية بوجود  محمد بنينيالسيد  في ذات السياؽ، أ رّ 
أبرزىا الت ا ؿ المسجؿ عمى مستوى  ،عرا يؿ كبيرة يواجييا  طاع التصدير خارج المحرو ات في الجزائر

منم أفضمية لتمويؿ  - مؼ عمميات التصدير في إطار الدعـ الموجو لمقطاعاإلدارة المالية في تمويؿ مخت
حيث ترفض البنوؾ مرافقة المصّدريف مف خبلؿ منحيـ  روضا طويمة المدى، كما أّف  -االستيرادعمميات 

ت ّخر بنؾ الجزائر في دفا عائدات التصدير ألصحابيا، يعر ؿ زيادة معدؿ الصادرات خارج المحرو ات 
في حيف أّنو في كوريا الجنوبية م بل، تـّ خمؽ ، ة تشيد تنافسا حاّدا عمى األسواؽ الخارجيةفي مرحم

الصندوؽ الكوري لضماف مؤسسات مالية لتوجيو الموارد نحو الصناعات التصديرية، عمى غرار 
لمنافسة ، لت ميف المصّدريف مف الخسائر الناجمة عف األخطار السياسية والتجارية وحمايتيـ مف االتصدير
ـّ استحداث حوافز أخرى غير مالية م ؿ  األجنبية وباإلضافة إلى الحوافز المالية الممنوحة لممصدريف، ت
قوا معدالت عالية مف التصدير بمكاف ة رجاؿ األعماؿ الذيف حقّ  كيـو التصديركفي  االجتماعيةاإلشادة 

نضباط عف طريؽ فرض عقوبات فرض اإلالعمؿ عمى  وبالمقابؿ، يتـّ  باألبطاؿ الوطنييفبوف الذيف يمقّ و 
 الضعيؼ. داءا عمى أصحاب 

أّف اإلعانات التي كاف  ،المسير العاـ لمجمعية الوطنية لممصدريف الجزائرييف عمار جبارةأكد السيد 
، لـ يستفيدوا منيا إال 2004مف المفروض تخصيصيا مف  بؿ مصالم وزارة التجارة لممصدريف في سنة 

 ر مماػػػػػذلؾ عدـ وصوؿ ىذا الّدعـ خبلؿ مرحمة الّتصدي، يضاؼ إلى 2009طما وم 2008أواخر عاـ 
ف كاف ضرورّياالدعـ المالي  فّ أ ، غير1أّ ر سمبا عمى الوضعية المالية لممصدريف يبقى غير إاّل أّنو  ،وا 

ة إلتماـ كاؼ ألّف العرا يؿ اإلدارية تبقى حجر ع رة في وجو المصدريف، إذ أّف عدد المستندات البّلزم
 المغربمستندات فقط في  5، مقابؿ أّياـ 8 مستندات تستيرؽ 8ػػػعممية الّتصدير في الجزائر يقّدر ب

 4ػػػيقّدر ب تونسفي حيف أّف عدد المستندات البّلزمة إلتماـ عممية الّتصدير في  ،فقطيوميف تستيرؽ 
ـّ في كّؿ مف كوريا الج بينما ،يـو 1.2مستندات ال تستيرؽ إاّل  نوبية، ماليزيا واإلمارات العربية المتحدة، ت

إنشاء أ طاب صناعية تساىـ في تقميؿ تكاليؼ اإلنتاج  مف خبلؿ منم مزايا ضريبية عديدة لمصناعات 
 الصادرات. التصديرية وتسييؿ اإلجراءات اإلدارية  بيدؼ رفا تنافسية

جات المصدرة، ما يدفا ىيئات وطنية لمنم شيادات الت ىيؿ لممنت إلىتفتقر الجزائر أيضا 
، ىذا 2ب تكاليؼ إضافية ت قؿ كاىؿ المصدرالمصدريف إلى المجوء إلى ىيئات أجنبية وىو ما يتطمّ ب

                                                      
، عدد المساءن. "واقع إنتاج التمور فً الجزابر وتصدٌرها، ثنابٌة ٌعرقلها المضاربون والبٌروقراطٌون"،  هدى -1

 .02، ص.2222،00/00/9002
2-Naima Benouaret,"Exportations des produits agricoles, entre discours officiel et réalité du terrain", 
ElWatan, N°5825, 27/12/2009, p.09 
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، في 1األخير ال يممؾ المعمومات الكافية عف األسواؽ الدولية التي يمكف أف تشّكؿ فرصا تسويقية لمنتجاتو
ـّ العمؿ في كّؿ  عمى سد  يرة المعمومات التجارية حوؿ األسواؽ كوريا الجنوبية وماليزيا  مفحيف ت

التي الوكالة الكورية لتشجيع الصادرات، الخارجية عف طريؽ إنشاء وكاالت خاصة بذلؾ، عمى غرار 
كما  ادت الحكومات المتعا بة  ،سياسة التصنيع مف أجؿ التصديرفي إطار  1962أنشئت منذ سنة 

رييف، بيرض مساعدتيـ عمى مواجية العقبات التي تعترض مبادرة تنظيـ مؤتمرات دورية لممصدريف الكو 
المجمس الوطني االستشاري لترقية  ىفحتّ  أّما في الجزائر، ؛تسويؽ منتجاتيـ في األسواؽ الخارجية

إلى حيف كتابة  - 2لـ يتـ تنصيبو بعد 2004فاؽ عمى ضرورة ت سيسو في سنة االتّ  الذي تـّ  الصادرات
ىياكؿ المرافقة التصديرية والتقنية لممنتجيف لبموغ النوعية  غياب أفّ  كما، -2014ىذه األسطر سنة 

  .3يجعؿ التصدير ميامرة تجارية ،غياب التكويفو المطموبة في األسواؽ العالمية 
مؤسسة في ال مانينات  280رة مف تراجا عدد المؤسسات الجزائرية المصدّ  ،العرا يؿ تمؾنتيجة لكؿ 

حسب تصريحات وزير الصناعة والمؤسسات الصييرة والمتوسطة  ،2010مؤسسة فقط سنة  40إلى 
بفعؿ عزوؼ العديد مف رجاؿ األعماؿ عف التصدير وتفضيميـ التوجو  ،4محمد بف مرادياالست ماروتر ية 

 2012مميار$ كعائدات لمصادرات خارج المحرو ات سنة  2مف بموغ ر ـ  ف الجزائرنحو االستيراد ورغـ تمكّ 
مميار دوالر خبلؿ العاـ  40ت سقؼ ر ـ يبقى ضعيفا لمياية مقارنة بحجـ الواردات التي تخطّ ىذا ال أفّ  إالّ 

 .5نفسو
ألؼ طف  600تدعيما لما سبؽ وعمى سبيؿ الم اؿ، تعّد الجزائر  اني منتج لمتمور في العالـ بػ 

الت تصدير عدّ صنؼ مف الّتمور، فإف م 800مف  مميوف نخمة وأزيد 15امتبلكيا لما يفوؽ سنويا  ورغـ 
بسبب العرا يؿ المتعددة التي تعيؽ التصدير عموما ، 6فقط %2جدا فيي ال تتعدى  المنتوج ضعيفةىذا 

وعرا يؿ أخرى تخص ىذا القطاع اإلنتاجي تحديدا، في و ت ال تزاؿ فيو الدولة عاجزة عف إعداد سياسة 
وأحد أىـ حمقات مس لة  ثانية بعد البتروؿال الثروةباعتباره  ،فعالة إلعطاء ىذا المنتوج مكانتو الحقيقية

تحقيؽ األمف اليذائي واالكتفاء الذاتي لمجزائر، ناىيؾ عف  درتو عمى تحقيؽ مداخيؿ ىامة مف العممة 
 .7ناؿ حقو مف االىتماـ الصعبة لو

                                                      
: 2ماجستٌر )جامعة الجزابر مذكرة ،(1525-1555ترقٌة الصادرات الصناعٌة خارج المحروقات فً الجزائر )حسٌنة بن ٌوسف، 1-

 .002(، ص.9000/9009كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، 
ٌاد، "ربٌس جمعٌة المصدرٌن الجزابرٌٌن على باي ناصري: لسنا جمٌعا مجرمٌن وعلى الدولة مساعدتنا ال تجرٌمنا"، س. بوع -2

 .02، ص.92/02/9002، 2002، عدد الخبر الٌومً
 .02، ص.92/09/9002، 9222، عددالفجرعبدو ج. "فشل سٌاسات التصدٌر والصناعة لترقٌة التجارة الخارجٌة بالجزابر"،  - 3
ت. "وزٌر الصناعة والمإسسات الصغٌرة والمتوسطة وترقٌة االستثمار محمد بن مرادي: تراجع كبٌر فً عدد المصدرٌن  راضٌة -4

 .02ص.،92/02/9000، 2929، عدد الفجرخارج المحروقات منذ الثمانٌنات"، 
ومًبالمابة"،  2س.ي. "الصادرات خارج المحروقات هامشٌة وال تتعدى  -5  .2، ص.90/00/9002، 2220دد ، عالخبر اٌل
 .2، ص.20/02/9000، 02020، عددالشعب"، %9 . "عراقٌل متعددة تعٌق التصدٌر الذي لم ٌتجاوز  زهراء -6
 .02ص. ،00/02/9000، 222، عدد األمة العربٌة محمد الصغٌر، "ثلث منتوج التمور الجزابرٌة تؤكله الدٌدان"، -7
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مميوف  23بقيمة  2007ألؼ طف سنة  13تراجعت كمية التمور المصدرة في الجزائر مف أزيد مف 
التي  تونس ، في حيف أفّ 1مميوف دوالر 8تتجاوز  لـبقيمة نقدية  2009آالؼ طف فقط سنة  4 دوالر إلى

مف منتوجيا نحو  %85تمّكنت مف تصدير  ،تقّؿ إمكانياتيا ومواردىا الطبيعية وكذا إنتاجيا عف الجزائر
 سؼ غمرييو ح السيد ؼ لو العديد مف المنتجيف المصدريف، حيث صرّ وىو ما ت سّ  2دولة 56أزيد مف 

...ال نعرؼ كيؼ نصّدر... إذا كانت الحكومة جاّدة بشأف تنويع »رئيس جمعية مصدري التمور: 
  .3«الصادرات فيجب أف تبيّف ذلؾ  بالمساعدة عمى دخوؿ أسواؽ جديدة

عـ الذي وعدتيـ بو الدولة سنة مف أىـ العرا يؿ التي يشتكي منيا مصدرو التمور، عدـ تمقييـ لمدّ 
- مف مصاريؼ نقؿ وشحف التمور الموجية لمتصدير والذي ال يحصؿ عميو المصّدر %80بدفا  2003

عامبلت البيرو راطية في اإلدارة التّ  سنوات، كما أفّ  3بعد  في أغمب األحياف إالّ  –حسب شيادة المنتجيف 
عمى تكمفة  نعكسوىو ما ي 4ي عف ىذا الدعـر لمتخمّ ة تدفا المصدّ المصالم المعنيّ  الجزائرية وعمى مستوى

دج بالنسبة لمتمر  260دج بالنسبة لمتمر التونسي و 190لمتصدير   الكيموغراـ الواحد مف التمر المعدّ 
 د العديد مف وحدات تصدير التمور باليمؽ.ؿ مف تنافسيتو رغـ جودتو العالية وييدّ مما يقمّ  ،5الجزائري 

صاحب شركة  ية نور السالـعود، حسب شيادة السيد ال ميفعمى مصّدري ينطبؽ ذاتو األمر 
لتصدير الفميف والذي اضطر ليمؽ مؤسستو رغـ أف طمبات التصدير ال زالت تصؿ مؤسستو مف العديد 

 .6مف دوؿ العالـ

العرا يؿ  فإفّ  ،جات المحميةو لتصدير المنت Icekel Exportمسير شركة  عادؿ.بأما بالنسبة لمسيد  
سنوات  3 عمميات تصدير منذ ت سيسيا  بؿ 5لقياـ ب ك ر مفالبيرو راطية كانت وراء عجز المؤسسة عف ا

رغـ اىتماـ األجانب بالمنتوج المحمي، مما كّبد شركتو خسائر باىظة وىو ما دفعو إلى مباشرة إجراءات 
 .7التحوؿ إلى نشاط االستيراد

 

                                                      
 .02ص.سابق،  مرجع ،"... إنتاج التمور واقع"هدى ن.  -1

2-Mohamed Fawzi Gaidi, "Il faut un plan de relance pour la filière", El Watan, N°5905, 30/03/2010, p.6. 
اإللكترونللللللً:  نقللللللال عللللللن الموقللللللع "،"الجزابللللللر تواجلللللله صللللللعوبات فللللللً تصللللللدٌر مواردهللللللا بعٌللللللدا عللللللن المحروقللللللات -3

date-algeria-export-oil-difficulties-production-agriculture-www.france24.com/ar/20091214 تللللللللللللللللم،

 د.02سا: 90/02/9000،17 اإلطالع علٌه بتارٌخ:
، 02/02/9009، 9020، عددألٌام الجزائرٌةا من صادرات التمور"، بالمابة 20عبد الجبار تونسً، "الجزابر مهددة بخسارة  -4

 .2ص.
 .02ص. سابق، مرجعالصغٌر،  -5
تم  ،topic-www.tinerkouke.banouta.net/t1136ن. "صناعة الفلٌن فً الجزابر"، نقال عن الموقع اإللكترونً:  هدى-6

 د.20سا:  18، 09/00/9009اإلطالع علٌه بتارٌخ: 
7 - Benouaret, op-cit,p.09. 

http://www.france24.com/ar/20091214-agriculture-production-difficulties-oil-export-algeria-date
http://www.france24.com/ar/20091214-agriculture-production-difficulties-oil-export-algeria-date
http://www.tinerkouke.banouta.net/t1136-topic
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ـّ تخفيض القيود عمى عممي فقدبالمقابؿ، يمقى المستوردوف في الجزائر كؿ التسييبلت،  ات ت
وتبسيط إجراءاتيا وتخفيض معدالت التعريفة الجمركية وأصبم البنؾ ىو المنّظـ الوحيد لمتجارة  االستيراد

الخارجية، حيث يوّفر لممؤسسة إمكانية الدفا بالدينار، مّما أدى إلى غزو السوؽ الوطنية بكّؿ أنواع السما 
 .المستوردة والخدمات

، فبل وجود إلذف مسبؽ وال االستيرادتفرض  يودا عمى إّف الجزائر وعكس العديد مف الدوؿ ال 
في الجزائر حر ومفتوح أماـ الجميا، فالجزائر وباعتراؼ مف وزير التجارة  االستيرادبعدي، حيث أّف فعؿ 

في حيف أّف مصانا اإلسمنت كاف لدييا  ،، كانت تستورد م بل الحديد واإلسمنتنور الديف بوكروحاألسبؽ 
 ولة النقدية، حيث صّرح بما يمي :فائض رىيب في السي

اليـو نحف نستورد مف عود الكبريت إلى اآلليات الصناعية... كّؿ شيء مباح وبدوف اعتماد » 
 1.«مسبؽ، أي جزائري لو الحؽ في استيراد كّؿ شيء وأّي شيء

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 سابق. مرجع ،"... الذي حصل التنازل"بوكروح،  -1
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 خالطت اىفظو اىثاىث

 ستنا لمفصؿ ال الث، مايمي :مف أبرز االستنتاجات التي توصمنا إلييا مف خبلؿ درا

بصدور األمر الرئاسي  مطما األلفية ال ال ة تدّعـ اإلطار القانوني لتر ية االست مار الخاص في الجزائر -
المتضمف القانوف التوجييي لتر ية  18-01وكذا القانوف ر ـ  المتعمؽ بتر ية وتطوير االست مار 03-01ر ـ 

 ّدـ تحفيزات ىامة لممست مريف الخواص بيرض انشاء مؤسسات  المؤسسات الصييرة والمتوسطة، والمذيف
 جعؿ بيئة االست مار في الجزائر تبدو مف الناحية النظرية والشكمية أك ر ت ىيبلمنتجة لمسما والخدمات، مّما 
 ال يزاؿ القطاع الخاص المنتج يعرؼ  يودا ومعّو ات كبيرة منيا مالية، حيث ،وىو ما فّنده الوا ا الميداني
 ؿ عوامؿ منّفرة تجعؿ مف األنجا التفكير في االستيراد بدؿ اإلنتاج. تشكّ إدارية، عقارية... وغيرىا، 

توفير األغمبية  توسطة الخاصة فيمييرة والصؤسسات الالمرغـ كؿ العرا يؿ التي تعترضيا، نجحت  -
، كما أصبحت بيـ صرحاليائؿ لمعماؿ غير الم عددالالمطمقة مف مناصب الشيؿ المصرح بيا، دوف احتساب 

تسيطر بشكؿ شبو كامؿ عمى بعض القطاعات اال تصادية وفي مقّدمتيا الزراعة والتجارة، وبدأت تكّوف  اعدة 
 ا تصادية ميّمة لذا وجب عمى الدولة دعميا باعتبارىا المساىـ الرائد في خمؽ ال روة .

لخاص المنتج في الجزائر، ىذا األخير ىناؾ عبل ة عكسية بيف تطور اإليرادات الريعية ومكانة القطاع ا -
الراحة المالية الناتجة عف ارتفاع  ، في حيف أفّ الذي يتـ االستنجاد بو ودعمو كمما تراجعت اإليرادات الريعية

أسعار البتروؿ، تجعؿ النظاـ الحاكـ في غنى عف السعي لتحفيز القطاع الخاص ورفا مساىمتو في التنمية 
رغـ تحديات  ،استمرار غموض سياسية دولة اتجاه القطاع الخاص المنتجا يفّسر وىو م اال تصادية الوطنية

 .الراىنة التي تواجو المسار التنموي لمببلد
يبقى القطاع الخاص الموجو لبلستيراد أكبر مستفيد مف اليبلؼ المالي الضخـ المخصص لبلست مارات  -

في رفا عرض اإلنتاج الوطني بسبب ضعؼ والتي لـ تساىـ  اال تصاديفي ظؿ سياسة اإلنعاش  العمومية
ـّ تحويؿ تمؾ المبالغ إلى تضخيـ تكاليؼ إنشاء اليياكؿ القاعدية والمزيد مف  الجياز اإلنتاجي الوطني، ليذا ت

، حيث أّف الكسب السيؿ والوفير لمريا النفطي، جعؿ النظاـ الحاكـ االستيبلؾلتيطية الطمب عمى  االستيراد
ّظفا إّياه في كؿ ما يمّكنو مف البقاء عمى سّدة الحكـ ولو عمى مشاريا فاشمة مسبقا غير جاد في إنفا و، مو 

، في و ت ينتظر آليات دعـ المبادرة المقاوالتية التي تجّسد اإلنفاؽ العمومي وفؽ المنطؽ الشعبوي عمى غرار
 نية المكّبمة.فيو المنتجوف الخواص الدعـ الجاد مف السمطات العمومية لدفا ا لة اإلنتاجية الوط

إلى المنطقة العربّية لمتّبادؿ الحّر وكذا  االنضماـاألوروبي وبعده  االتحادالّتو يا عمى اتّفاؽ الشراكة ما  -
المحتمؿ إلى المنظمة العالمّية لمّتجارة، دوف أدنى استشارة لممنتجيف الخواص، ييّدد العديد مف  االنضماـ

 ابؿ فتم الباب عمى مصراعيو أماـ الّسما األجنبية المستوردة.الوحدات اإلنتاجّية المحمية باإلفبلس، مق
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 خاتَت
عمى  االجتماعيةو  اال تصاديةموضوعا بالغ األىمية مرتبط بوا ا التطورات السياسية و  تناولت الدراسة

 ، حيث لـ تعد الدولة الفاعؿ المحوري الوحيد في العممية التنموية، بؿ برزتالدوليالمستوييف الوطني و 
 القطاعات المنتجة ار فواعؿ أخرى إلى جانبيا في مقدمتيا القطاع الخاص الذي يتوّلى أساسا تنميةأدو 

لبل تصاد وكذا العمؿ عمى توفير مناصب شيؿ، شريطة أف يكوف دور الدولة فّعاال في  وخمؽ  يـ مضافة
الجاد  ـلتزااإلمف خبلؿ  ،''دولة التنمية "ػػػالقطاع الخاص المنتج لمقياـ بميامو في إطار ما يعرؼ ب دعـ

في األنشطة  االست مارتشجيعا لممبادرات الخاصة عمى  است ماري محفز لمقيادة السياسية بتوفير مناخ
  .المنتجة

توّصمنا  لمتجارب التنموية لكؿ مف كوريا الجنوبية، ماليزيا واإلمارات العربية المتحدة مف خبلؿ دراستنا    
ضعاؼ دور الدولة بؿ إّنو ال يمكف اف ينجم إاّل بوجود إالسوؽ ال يعني أّف ا تصاد  إلى نتيجة مفادىا

والعمؿ بكؿ ما لدييا مف وسائؿ  انونية  اال تصاديةطار العاـ لمنشاطات دولة  وية  ادرة عمى وضا اإل
ت الدولة في ىذه التجارب ال بلث دور المنشط ومؤسساتية عمى عدـ الخروج عف ىذا االطار، كما تولّ 

بلست مار فييا خدمة لات المنتجة التي تسعى الى دعميا عبر توفير البيئة المناسبة لمقطاع الخاص لمقطاع
لمنتج شريؾ رئيسي لمدولة وبقدر ما اال تصاد الوطني ولممصمحة العامة، وبالتالي فإّف القطاع الخاص 

 االستراتيجيات.   رارا  يساىـ في تحقيؽ التنمية الوطنية، يكوف لو أف يشترؾ في تحديد الخيارات و 

لمتنمية القائـ عمى احتكار الدولة لمعظـ النشاط  تبّنت الجزائر غداة استقبلليا النموذج االشتراكي    
 عمى األحادية الحزبية، حيث جّسد الخطاب السياسي غموض اال تصادي، في ظؿ نظاـ سياسي  ائـ

السياسية  ودوره في التنمية بفعؿ الصراعاتالحاكـ آنذاؾ فيما يتعمؽ بمكانة القطاع الخاص  وترّدد النظاـ
 ،عمى السمطة، كما أّف الخيارات السياسية لذات النظاـ لـ تكف تتوافؽ وتشجيا القطاع الخاص الوطني

 .مف المطالبة بإشراكو في الحكـ  قبل سياسيا يمّكنو اال تصاديةخوفا مف أف تكسبو  وتو 

أسعار البتروؿ في األسواؽ الدولية اعتبارا مف أواخر  ارتفاع إّف المداخيؿ الريعية الضخمة الناجمة عف    
حيث عمؿ  ،آنذاؾ عف إشراؾ القطاع الخاص في المجيود التنموي أغنت النظاـ الحاكـ ،0222عاـ 

ؿ طبقة اجتماعية موحدة المصالم ، منعا لتشكّ رهوزيادة الضيوط عمى نشاطو لعر مة تطوّ  عمى تقييده
مطالبة بحقوؽ سياسية  ،تحوز ىامش استقبلؿ عف الدولة وتباشر مساءلة السمطةتنتج ال ورة و  ،والموا ؼ

 النظاـ الحاكـ. ص مف نفوذتقمّ 
 جديدا أك ر ليبرالية بدأ يفرض نفسو عمى القادة السياسييف باتجاه القطاع الخاص غير أّف توّجيا   

ار بضرورة إشراكو في المسار مف خبلؿ اإل ر  بوصوؿ نخبة سياسية جديدة إلى الحكـ نياية السبعينات،
، بيرض السياسية في السمطة الحساسياتو بفعؿ الضيوطات الداخمية المرتبطة بصراع النخب  التنموي
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نت مف تحصيميا في ظؿ مواردىا التي تمكّ مف مسؤولي االدارات والمؤسسات العمومية بتنمية السماح لفئة 
بالخواص فيما عجز القطاع العاـ عنو، بدليؿ أّف  عانةاالستكذا و  االحتكارس عمى الموجو المؤسّ  اال تصاد

 االست مارمحدودا، مف خبلؿ تسقيؼ  النظاـ الحاكـ آنذاؾ كاف حريصا عمى إبقاء تطور القطاع الخاص
خضاعو و الخاص   .اإلداري لبلعتمادا 

 توال مانينات أصبم الخطاب السياسي الرسمي يعترؼ بالقطاع الخاص وضرورة مساىم منذ نياية    
 في القطاعات المنتجة االست مارتوجييو الصاـر نحو مف خبلؿ  ،الوطنية اال تصاديةالفّعالة في التنمية 

 0222البترولية لسنة  عقب اليزة-في ظّؿ أزمة الدولة الريعية  خاصة أّف النظاـ الحاكـ آنذاؾ فلقد
في ظؿ  ،االجتماعيةو  اال تصاديةوما انجّر عنو مف تدىور لؤلوضاع  والتراجا الكبير لئليرادات الريعية

 االست مارمف الضروري تضميف  وانيف  وبالتالي كاف الدعامة األساسية لنفوذه – ظروؼ أمنية صعبة
ة واستيعاب أكبر عدد ممكف مف اليد و إلنتاج ال ر  لمقطاع الخاص المنتجر ضمانات وتحفيزات توفّ إجراءات 
ـّ أساسااألخير لـ يكف المستفي غير أّف ىذا، العاممة  د مف ىذه اإلجراءات، بؿ سمحت ببروز فئة تيت

وارتباطيا العضوّي بالنخبة الحاكمة  - مطما التسعينات - اال تصادي االنفتاحساعدتيا ظروؼ  ،باالستيراد
القائـ الذي  العبل ات التي تتمّتا بيا في مختمؼ أجيزة الدولة، في اإلبقاء عمى الوضا عف طريؽ شبكة

كّؿ إصبلح ا تصادي  توعر م تارضعالشبكات الريعية  تمؾ روات طائمة، ليذا فإّف سمم ليا بتحقيؽ 
 .دور فّعاؿ في اال تصاد الوطني مف ش نو السماح لمقطاع الخاص المنتج بمعب ،ليبرالي حقيقي

ؿ ى مف خبلبعودة الممارسات الريعية التي تتجمّ  ،النفطي منذ بداية األلفية ال ال ة سمم انتعاش الريا    
بمغ حجما ال م يؿ لو منذ  حيث في اطار سياسة اإلنعاش اال تصادي، حجـ اإلنفاؽ العاـ ارتفاع

حفاظا عمى نفوذه كضخ  اال تصاديةخاذ  رارات بعيدة عف العقبلنية الحاكـ باتّ  االستقبلؿ، مّما سمم لمنظاـ
 .مالية خيالية حفاظا عمى مؤسسات عمومية عاجزة مبالغ
سارعت الحكومة إلى تبّني سياسة حمائية لئلنتاج ، 9002اإليرادات الريعية سنة  لكف ما إف تراجعت   

، لتنتعش اإليرادات الريعية مف جديد ابتداء 9002المالية التكميمي لسنة  الوطني مف خبلؿ إجراءات  انوف
خفاض ان وكاف البد مف انتظار اال تصاديةويعود المنطؽ الريعي ليييمف عمى القرارات  2010 مف سنة

 اتاالست مار بعث  خاذ بعض اإلجراءات اليادفة إلى إعادةاتّ  ليتـّ ، 9009أسعار البتروؿ منتصؼ سنة 
الذي يزداد تدىورا سنة بعد  لمببلد، ياالست مار  المنتجة والتي لـ ُترل بعد نتائجيا اإليجابية عمى المناخ

 .األخرى
 :ؿ ىذه الدراسة في النقاط التاليةأبرز النتائج التي توّصمنا إلييا مف خبل يمكننا أف نجمؿ

الوا ػػػا الميػػػداني لممنتجػػػيف الخػػػواص فػػػي الجزائػػػر ال يواكػػػب التحفيػػػزات والضػػػمانات الػػػواردة فػػػي  إفّ  -
الخطػػاب الرسػػمي واليادفػػة لجمػػب وتوجيػػو رأس المػػاؿ الخػػاص نحػػو االسػػت مار فػػي القطاعػػات المنتجػػة، 
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داء القطػػػاع العػػػاـ آمضػػػيوطات الداخميػػػة  تراجػػػا إاّل فػػػي الحػػػاالت االسػػػتعجالية فػػػي سػػػياؽ االسػػػتجابة ل
واالحتجاجػػات الشػػعبية  والخارجيػػة  ضػػيوطات الييئػػات الدوليػػة وتراجػػا أسػػعار البتػػروؿ فػػي األسػػواؽ 
الدوليػػػة  بعيػػػدا عػػػف أيػػػة رؤيػػػة إسػػػتراتيجية لمتنويػػػا اال تصػػػادي وبنػػػاء ا تصػػػاد منػػػتج، ممػػػا يقتػػػؿ لػػػدى 

مار في القطاعات المنتجة ويشجعيـ أك ػر عمػى التوجػو نحػو المست مريف الخواص إرادة اإلبداع واالست 
 االست مار في المجاؿ السيؿ والميري المتم ؿ في االستيراد إلعادة البيا عمى حالو.

 ،إّف استمرار عر مة القطاع الخاص المنتج في الجزائر رغـ التحديات الراىنة التي تواجو الببلد -
تتم ؿ في التخوؼ مف اكتساب المنتجيف الخواص  وة بالدرجة األولى  رجا الى أسباب سياسيةي

د احتكار النظاـ مما ييدّ  ،نيـ مف الت  ير عمى مراكز القرار السياسي لحماية مصالحيـا تصادية تمكّ 
 ـ في الريا النفطي، المصدر االساسي لنفوذه.الحاكـ لمسمطة السياسية وبالتالي فقداف التحكّ 

كد غياب إرادة سياسية جادة وفعمية لدعـ وتطوير القطاع ىناؾ العديد مف المؤشرات التي تؤ  -
الذي ال يعد مف أولويات النظاـ الحاكـ ألّنو نظاـ ريعي يعتمد عمى  ،الخاص المنتج في الجزائر

، لضماف استمراره عمى سدة اال تصاديةعف العقبلنية  ةتوزيا الريا النفطي وفقا  رارات شعبوية بعيد
 الحكـ.

 رات:مف أبرز ىذه المؤش

 دولة اتجاه القطاع الخاص المنتج وك رة التردد بشاف الخيارات التنموية، ال استمرار غموض سياسة
نظاـ الحاكـ مفرغـ مرور خمسيف عاما عمى استرجاع السيادة الوطنية، ال تزاؿ التوجيات التنموية ل

تي تفرضيا المرحمة في الجزائر غير واضحة ويشوبيا ك ير مف التردد بيف التوجيات الميبرالية ال
ؿ الدولة في اال تصاد وتحفيز المبادرات الخاصة في القطاعات الراىنة والتي تقتضي تقميص تدخّ 

زىا مف المنتجة وبيف تراكمات ما يقارب  بل ة عقود مف اال تصاد الموجو واألحادية الحزبية وما ميّ 
و بتيديد الخيارات السياسية مركزية شديدة وتيميش دور القطاع الخاص المنتج، بشكؿ ال يسمم ل

 المتبناة. اال تصاديةو 
   يطعف في جدية اإلصبلحات  االست مارإّف ت ّخر الجزائر في التصنيفات الدولية المتعمقة بمناخ

 الحكومية اليادفة إلى تحسيف ظروؼ اإلنتاج .
  تبية تمنماذج الوا عية المدروسة الست مارات خاصة منتجة وطنية وأجنالم مة و األأوضحت 

 أّف اإلشكاؿ الحقيقي الذي يواجو القطاع الخاص المنتج في الجزائر يكمف في االستيراد، ،عر متيا
فة المستورديف وتعر ؿ أية إصبلحات ىادفة لتحسيف ىناؾ لوبيات  وية تضيط لترجيم ك حيث أفّ 

ت نافذة في اإلنتاج الوطني وتقميص الواردات وبفضؿ ما تنسجو ىذه الفئة مف عبل ات ما شخصيا
باعتراؼ مف  ،النظاـ الحاكـ فقد تحولت الى  وة سياسية متحكمة في مسار التنمية في الببلد
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مسؤوليف كبار في الدولة وبدليؿ القرارات العديدة المتخذة خدمة لمصالحيا رغـ تعارضيا ما تر ية 
فر الببلد عمى االنتاج الوطني ومف أم متيا رصد اعتمادات مالية ضخمة الستيراد منتوجات تتو 

 ب استيبلليا وفؽ تطمعات المنتجيف الخواص.إمكانيات ىائمة إلنتاجيا محميا، تتطمّ 

  كما أوضحت األم مة المدروسة أنو لو توفرت االرادة السياسية لحماية المؤسسات الخاصة المنتجة
ـّ تقديـ الدعـ لفتم وحدات  لحالة الكار ية ة لما وصمت الى انتاجية جديدة في  طاعات حيويّ إولو ت

؛ فرغـ تعيد العديد مف المنتجيف المعسريف ماليا بإنتاج يضاىي ضعؼ  التي ىي عمييا اليـو
احتياجات السوؽ الوطنية وبمنتوج ذو نوعية عالية ما تخصيص الفائض لمتصدير وخمؽ عدد كبير 

تورة مف مناصب الشيؿ وىو ما يعني ا تصاد أمواؿ ضخمة لخزينة الدولة مف خبلؿ تخفيض فا
ؿ تمويؿ المستورديف في شكؿ  روض بالعممة الصعبة بدؿ االستيراد، إاّل أّف البنوؾ العمومية تفضّ 

نتاج الوطني وبينما تيدؽ القروض عمى ئلتدعيما ل ،المنتجة المعسرة ماليا الخاصة نقاذ المؤسساتإ
عممية التمويؿ المستورديف، تطالب البنوؾ العمومية المنتجيف الخواص بضمانات تعجيزية تجعؿ 

كبر عمى استيراد المواد المصنعة التي تستعمؿ في أمتعذرة، كما تفرض السياسة الجمركية رسوما 
ف أولوية االستيراد عمى حساب انتاج السما مقارنة بتمؾ المستوردة إلعادة بيعيا عمى حاليا؛ مما يبيّ 
أك ر  ،عادة بيعيا عمى حاليااإلنتاج المحمي وأّف المؤسسة الخاصة المستوردة لمسما والخدمات إل

 ص مف البطالة. تحفيزا مف تمؾ التي تنتجيا محميا وتخمؽ  يمة مضافة لبل تصاد الوطني وتقمّ 
  مف حيث تقميص فاتورة الواردات  اال تصاديةتجميد عدد كبير مف المشاريا المنتجة رغـ أىميتيا

ّف عدد المؤسسات الصييرة وتوفير مناصب الشيؿ ورفا الصادرات خارج المحرو ات، كما أ
 ؿ مف تمؾ التي أوالمتوسطة الخاصة في الجزائر يبقى بعيدا عّما حققتو بمداف مجاورة تممؾ إمكانيات 

 .ببلدناتتوّفر عمييا 
  في ظؿ غياب رؤية ا تصادية واضحة واستراتيجية لمببلد وتوّسا القدرة اإلنفا ية لمدولة عمى

في القطاعات  االست مارو نحو مست مروف األجانب التوجّ است مارات عمومية ضخمة، يفّضؿ ال
 ،السائد في الببلد االست مارالخاضعة أساسا لؤلسواؽ الدولية والتي ال تت  ر بمناخ  االستخراجية

 عوض إ امة مشاريا إنتاجية ناجعة عمى المدييف المتوسط والبعيد.
  وأولويات  اال تصاديةيعات الممارسة عدـ استشارة الحكومة ألرباب العمؿ الخواص في تحديد تشر

اإلنفاؽ العمومي ورسـ السياسات القطاعية، كما أضحت التيييرات المفاجئة التي تطرأ عمى  وانيف 
ف  رارات مصيرية وحاسمة  ـ السرعة في تنفيذىا دوف أي تمييز المالية في شكؿ مواد مكممة تتضمّ 

ؽ لممنتجيف الخواص في الجزائر وىو ما بيف الخواص المنتجيف والمستورديف، مصدر خوؼ و م
 يساىـ في تو يؼ نشاط العديد مف المؤسسات الخاصة المنتجة.
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  وانتقائية بما يخدـ أىداؼ  استراتيجيةإّف االنفتاح عمى اال تصاد العالمي في الجزائر لـ يتـ بطريقة
اصة المنتجة في بعض التنموية الوطنية، حيث لـ تّتخذ اإلجراءات الكافية لحماية المؤسسات الخ

 دىا باإلفبلس.ا ييدّ القطاعات الناشئة مف المنافسة األجنبية الشرسة ممّ 
  ّالعرا يؿ البيرو راطية األداة المفضمة لمنظاـ الحاكـ في الجزائر لتحجيـ القطاع الخاص المنتج  تعد

 ر طويؿ وجدّ المست مر بمسا عو بحصر نشاطو في المؤسسات المصيرة، حيث يمرّ ـ في توسّ والتحكّ 
مما يؤدي  ،سنوات 2و 2يجعؿ معدؿ تجسيد مشروع است ماري منتج في الجزائر يتراوح ما بيف  ،دمعقّ 

ية المنتجة، حيث لـ تتعد نسبة انجاز المشاريا مقابؿ نوايا االست مار إلى وأد العديد مف المشاريا 
    حيف توّفر دوؿ أخرى، في 9000 سنة الى 9000خبلؿ الفترة الممتدة مف سنة  90 االست مار

 فكؿ الظروؼ المبلئمة الحتضا -عمى غرار كوريا الجنوبية، ماليزيا واإلمارات العربية المتحدة-
 المنتجة. الخاصة المؤسسات

  ّؿ آخروف تحويؿ أغمؽ العديد مف المنتجيف الخواص وحداتيـ اإلنتاجية بعد إفبلسيا، في حيف فض
نتيجة الرتفاع تكاليؼ اإلنتاج في ظؿ مناخ ، البيا عمى حالونشاطيـ نحو مجاؿ االستيراد إلعادة 

في ظؿ االنفتاح التجاري  ،است ماري صعب وغزو المنتجات المستوردة األك ر تنافسية لمسوؽ الوطنية
  .وغياب الدعـ الجاد مف طرؼ الدولة لممؤسسات المحمية المنتجة

   ّ لمنا  -الحاكـ في الجزائر الور ة الرابحة لمنظاـ ؿحاليا، باإلضافة إلى العرا يؿ البيرو راطية تتم
في العمؿ عمى استقطاب أرباب العمؿ الخواص في فمكو  -جديدة تنافسو في توزيا الرياصعود  وى 

حتى ال يشكموا مستقببل خطرا عميو، وذلؾ ببث االنقساـ في أوساطيـ وتشتيت صفوفيـ منعا لتوحيد 
في الببلد واكتسابيـ وعيا طبقيا يجعميـ يطالبوف بإشراكيـ في مصالحيـ وتشكيميـ  وة ا تراح حقيقية 

الحكـ، لكف في ظؿ سعي العديد منيـ إلى اال تراب مف دوائر صنا القرار ضمانا لمصالحيـ 
الخاصة، فإّنيـ يساىموف في زيادة انقساميـ وتدىور صورتيـ لدى المجتما كمالكي  روات المشبوىة 

 مف تحفيزىـ.  يـ المضافة ومناصب شيؿ البدّ ي ددة وليس كخالقالبد مف إبقائيـ تحت ر ابة مش
  دولة اتجاىو، نجم القطاع الرغـ ك رة العرا يؿ الميدانية التي تعترضو واستمرار غموض سياسة

الخاص المنتج في تكويف  اعدة ا تصادية ميمة، حيث أصبم يسيطر بشكؿ شبو كامؿ عمى بعض 
الزراعة، إاّل أّف مساىمتو في المجيود التنموي لمببلد تبقى  وفي مقدمتيا اال تصاديةالقطاعات 

و ال ضعيفة مقارنة ما ما كاف يمكف اف يحققو لو حظي بدعـ الدولة ووضوح توجييا حيالو، حيث أنّ 
مؤسسات عائمية صييرة الحجـ تعاني مف ضعؼ رأس الماؿ المست مر و مة يزاؿ يتشّكؿ أساسا مف 

 المؤىبلت الفنية.
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 ة تطور عكسي بيف تطور اإليرادات الريعية ومكانة القطاع الخاص المنتج في الجزائر، ىناؾ عبل 
ففي ظؿ الطبيعة الريعية التوزيعية لمدولة الجزائرية، يرتبط تحفيز النظاـ الحاكـ لمقطاع الخاص 

فيز المنتج بنقص إيراداتو الريعية وكمما انتعشت تمؾ اإليرادات كمما تراجا النظاـ الحاكـ عف تح
داء الدوؿ الريعية يتو ؼ عمى آفي القطاعات المنتجة؛ غير أّف  االست مارالقطاع الخاص عمى 

نوعية المؤسسات وطبيعة السياسات الحكومية التي تجعؿ أف بعض الدوؿ تنجم في إدارة إيراداتيا 
ؿ نقمة في حد تشكّ يبات وفرة الموارد الطبيعية ال فوبوتسوانا ،  االريعية  عمى غرار النرويج، إندونيسي

ّنما تخضا الى الطريقة التي تدير بيا الدولة ىذه ال روة وما إذا كانت تراعي االعتبارات  ذاتيا وا 
السياسية المصمحية واالستحواذ عمى توزيا الريوع بدال مف تشجيا اإلنتاج، م مما ىو الحاؿ بالنسبة 

 لمجزائر.
 الية التي ضمنتيا األسعار الممتيبة لممحرو ات في لـ يستيؿ النظاـ الحاكـ في الجزائر الوفرة الم

األسواؽ الدولية، في تقميص تبعية اال تصاد الوطني لمريا النفطي عف طريؽ دعـ القطاع الخاص 
نّ  المنتج ما فّضؿ تسخيرىا لمشاريا كّمفت الخزينة العمومية أغمفة مالية فا ت المعايير الدولية وا 

بمبليير الدوالرات في  طاعات ىامة، إضافة إلى اعتماد سياسات  المعتمدة وتخّممتيا  ضايا الفساد
مف أم متيا وكاالت دعـ و شراء السمـ االجتماعي التي تضمف ىدوء الشارع الى أجؿ غير مسمى 

نّ  ما المبادرة المقاوالتية التي ال تعّبر عف إرادة سياسية لمنظاـ الحاكـ لتحفيز القطاع الخاص المنتج وا 
عية تبقي لتحقيؽ شر  ، رارات شعبوية ريا النفطي دوف مقابؿ إنتاجي وفؽلتوزيا الد  نوات ىي مجرّ 

ر السمـ االجتماعي الضروري الستمراريتو مف جية ولو ا تضى األمر اإلنفاؽ عمى عمى نفوذه وتوفّ 
يدؼ مف جية أخرى إلى إبقاء القطاع الخاص المنتج ريعيا ىشا تمشاريا خاسرة منذ البداية، كما 

 حتى ال يشكؿ خطرا عمى النخبة الحاكمة. ،في وجوده وتقدمو عمى النفقات العمومية لمدولة ومعتمدا

لقد كاف بإمكاف النظاـ الحاكـ بالجزائر أف يقتنص فرص االستقرار األمني واال تصادي إلعادة بعث 
ارس اإلنتاج الوطني دونما حاجة إلى استحداث إجراءات است نائية تحت ضيط داخمي أو خارجي لو م

المعايير الديمقراطية  تحرير المبادرة، توزيا عادؿ لم روة، المساءلة البرلمانية، تسييؿ االستقباؿ لدى 
 الييئات الرسمية... .

إّف إعادة النظر في مو ؼ الحكومة اتجاه القطاع الخاص المنتج في إطار خطة جديدة لبل تصاد تتجاوز 
، التي أضحت رىينة لسوؽ جزائرصبلح السياسي في ال، يعد مف صمب اإلاالجتماعيةتدابير التيدئة 

 92  أي ما يعادؿ 9000مميار دوالر سنة  20الخارجية بواردات بمغ حجميا ربا إجمالي الناتج الوطني  
ره الببلد مف سما خارج المحرو ات وىو ما يجعؿ الدولة ىشة ومعّرضة في أي لحظة مرة ما تصدّ 

 لذلؾ. جتماعيةاالر الشروط ما إف تتوفّ  ،لبلىتزاز
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ى عمى الريوع وتطوير حتكارات التي تتيذّ ة لتفكيؾ اإلوعميو، البد مف إرادة سياسية  وية وفعميّ 
ّنما نتيجة لمعديد  ،األنشطة اإلنتاجية لمقطاع الخاص ليس فقط لكونيا مصدرا لمنمو عمى المدى البعيد وا 

شة ىيكمو أحادي المصدر مف حيث ىشا مف التحديات التي تواجو المسار التنموي لمببلد، السيما
الصادرات وارتفاع نسبة البطالة ورىانات إبراـ اتفاؽ الشراكة ما االتحاد األوروبي واالستعداد لبلنضماـ 

 .ا يضا مستقبؿ الببلد عمى المحؾإلى المنظمة العالمية لمتجارة، ممّ 
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 د.02سا: 90، 00/00/9002اإلطبلع عميو بتاريخ: 
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2.PdF-articles/ARTO2020101-ic.org/jecdhttp://www.sertc ، :02/00/9002تـ االطبلع عميو بتاريخ ،
 د.20سا:02

، نقبل عف المو ا اإللكتروني: 02/00/9002،المجمة اإلفريقية لمعمـو السياسية فمواز ابراىيـ، "وا ا وآفاؽ الشراكة االورومتوسطية"، .34
-euroomedd-http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=336:

7=49&Itemid-53-22-09-12-&catid=10:2010 ، :د.20سا: 02 ،92/00/9002تـ االطبلع عميو بتاريخ 

، نقبل عف المو ا االلكتروني: 9009جويمية  02دارة االختبلؼ"، مركز الجزيرة لمدراسات، ا  صالم محسف، "النموذج السياسي الماليزي و  .35
/06/201262111235327448.htmwww.studies.aljazeera.net/issues/2012 ، :تـ االطبلع عميو بتاريخ

 د.02سا:  02، 92/02/9009

ماراتية تنشن مصنعا لؤللمنيـو بالجزائر"، نقبل عف المو ا اإللكتروني:  .36 روابة أحمد، "شركات جزائرية وا 
41-2a08-era.net/ebusiness/pages/98ada38cwww.alzaje، :د.00سا:18 ، 02/00/9000تـ اإلطبلع عميو بتاريخ 

ساعة يوميا"،  02نحتاج رئيسا يعمؿ  :بوكورح عبد الوىاب، "رئيس الحكومة األسبؽ أحمد بف بيتور في منتدى "الشروؽو رزاوي لخضر  .37
 روني:، نقبل عف المو ا االلكت02/00/9002الشروؽ أوف اليف، 

http://www.echoroukonline.com/ara/?news=50829
http://www.echouroukonline.com/ara/articles/2012/09/27,142915.html
http://www.tinerkouke.banouta.net/t1136-topic
http://www.djazairess.com/elmassa/17514
http://www.ennaharonline.com/ar/algeria_news/203027
http://www.bayanlyoune.pres.ma/index.php.view=article.tmpl=component&id=17860
http://www.sertcic.org/jecd-articles/ARTO2020101-2.PdF
http://www.sertcic.org/jecd-articles/ARTO2020101-2.PdF
http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=336:-euroomedd-&catid=10:2010-12-09-22-53-49&Itemid=7
http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=336:-euroomedd-&catid=10:2010-12-09-22-53-49&Itemid=7
http://www.studies.aljazeera.net/issues/2012/06/201262111235327448.htm
http://www.studies.aljazeera.net/issues/2012/06/201262111235327448.htm
http://www.alzajeera.net/ebusiness/pages/98ada38c-2a08-41
http://www.alzajeera.net/ebusiness/pages/98ada38c-2a08-41
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http://www.echoroukonline.com/ara/articles/193316.html ، :99/02/9002تـّ اإلطبلع عميو بتاريخ ،
   د.22سا:02

السياسة المالية بالجزائر: دراسة تطبيقية"، جامعة ا  ار اال تصادية الكمية لصدمات  " وآخروف،محمد  بف بوزيافو شيبي عبد الرحيـ  .38
ـّ اإلطبلع عميو ت ،www.erf.org.eg/CMS/getFile.php?id=1516: نقبل عف المو ا االلكترونيتممساف،  -أبي بكر بمقايد

 د.22سا:02، 99/09/9009بتاريخ: 
http://arab- اإللكتروني: ، نقبل عف المو اكوشيو، "إطبلؽ مبادرة اال تصاد األخضر في دولة اإلمارات العربية المتحدةتردماف م .39

-54/item/82-22-18-29-12-AA/2011-bia.com/index.php/ar ، د.20سا:90، 02/00/9002عميو بتاريخ: تـ االطبلع 

تـ االطبلع ، .http://www.arabthought.org: نقبل عف المو ا االلكتروني ك،"القطاع الخاص والتنمية: مازاؿ التساؤؿ  ائما .:3
 د.00:سا02، 02/02/9009عميو بتاريخ : 

، نقبل عف المو ا 02/02/9000، مغارب كـ ك،عمى شرعية المطمب يأوربا وموراتينوس يوافؽ مدلس "الجزائر تريد شراكة عادلة ما .41
 د.02سا:02، 99/02/9002تـ اإلطبلع عميو بتاريخ: ، www.maghress.com/magharib/3128 اإللكتروني:

بالمئة مف الحقوؿ ومعظـ المصانا أعمنت إفبلسيا". نقبل عف المو ا  20اع يحتضر: اختفاء أزيد مف "إنتاج الطماطـ المصبرة،  ط .42
 د.02سا:02، 02/02/9009تـ اإلطبلع عميو  بتاريخ: ، www.tiress.com/alchourouk/161993: اإللكتروني

 :د يقفوف في وجو تطوير صناعتيا : السوجا  د تكوف البديؿ لجزائر ما بعد البتروؿ"، نقبل عف  المو ا اإللكترونيبارونات االستيراك .43
108.html-5412-www.palmoon.net/5/topic،  :د00سا:17 ، 02/00/9000تـ االطبلع عميو بتاريخ. 

نقبل عف المو ا اإللكتروني:  ك،زائر تواجو صعوبات في تصدير مواردىا بعيدا عف المحرو ات"الج .44
edat-algeria-export-oil-esdifficulti-production-agriculture-www.france24.com/ar/20091214،  تـ

 د.02:سا 90/02/9000،17 اإلطبلع عميو بتاريخ:

-فولكس اغف/ ، نقبل عف المو ا االلكتروني:99/02/9009فوليسفاغف تمتحؽ برونو وتقرر إ امة مصنعيا بالميرب بدؿ الجزائر"، " .45

 د.02سا:17 ، 00/09/9009تـ االطبلع عميو بتاريخ:  ،http://ar.algerie360.com/ـ-إقامة-وتقرر-رونو-بػ-تمتحؽ

: اإللكتروني ، تمت مشاىدة الحمقة عبر المو ا90/00/9002، نوميديا نيوز قناةما ايسعد ربراب،  برنامج تحقيقات، مقابمة .46
youtube.com/watch?v=HpzPj4YMbBYhttp://www.، د.22سا:02، 9002 /99/09بتاريخ: تـ االطبلع عميو 

، تـّ مشاىدة الحمقة عبر المو ا االلكتروني: 99/09/9002،  قناة رشادبرنامج الموعد اال تصادي،  .47
?v=Dz4MKvvrYMIhttp://www.youtube.com/watch،  :د90سا:  00/00/9002،02تـّ اإلطبلع عميو بتاريخ. 

، نقبل عف 02/02/9000، وكالة األنباء الجزائرية "،9000فائض بستة مميارات دوالر في الحساب الجاري الخارجي لمجزائر سنة " .48
 د.02سا:17، 99/02/9000تـ اإلطبلع عميو بتاريخ:  ،comwww.ar.algerie.360المو ا اإللكتروني: 

 ، نقبل عف المو ا02/02/9009، الجزائرتايمز "أويحيى يعترؼ بفشؿ حكومتو ويؤكد ب ّف الببلد تحكـ بضيط مف دوائر مافياوية"، .49
 د.00سا: 18، 02/02/9009تـ اإلطبلع عميو بتاريخ: ، lriatimes.net/algerienews21406.htmwww.alge: اإللكتروني

: اإللكتروني نقبل عف المو ا، 92/00/9002"، لف ُنبلحؽ اصحاب المشاريا الفاشمة.. وال مسم لديوف لونساج"  .:4
p://www.echoroukonline.com/ara/articles/224247.htmlhtt  ، : 09/09/2900تـّ  اإلّطبلع عميو بتاريخ ،

 سا.02:22

 :، نقبل عف المو ا اإللكتروني92/09/9009، وكالة األنباء الجزائريةألؼ منصب شيؿ"،  200 طاع التشييؿ يستحدث أزيد مف " .51
http://www.djazairess.com/aps/235001 ، ّسا.02:22، 09/09/9002اإلّطبلع عميو بتاريخ:  تـ 

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/193316.html
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/193316.html
http://www.erf.org.eg/CMS/getFile.php?id=1516
http://arab-bia.com/index.php/ar-AA/2011-12-29-18-22-54/item/82-
http://arab-bia.com/index.php/ar-AA/2011-12-29-18-22-54/item/82-
http://arab-bia.com/index.php/ar-AA/2011-12-29-18-22-54/item/82-
http://www.arabthought.org./
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http://www.tiress.com/alchourouk/161993
http://www.palmoon.net/5/topic-5412-108.html
http://www.palmoon.net/5/topic-5412-108.html
http://www.france24.com/ar/20091214-agriculture-production-difficulties-oil-export-algeria-date
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 مف اجمالي موازنة االتحاد األوروبي"، نقبل عف المو ا اإللكتروني: %29" نظاـ توزيا اإلعانات الزراعية يعادؿ  .41
rchive/Issue40/news.phpctr.org/magazine/A-http://www.maan، :09/02/9002تـ اإلطبلع عميو بتاريخ ،

 د.18:سا02
: اإللكتروني ، نقبل عف المو ا02/00/9002"، الشروؽ أوف اليف، 9009مميار دينار لتيطية عجز ميزانية سنة  9922" .42

news/33357.htmlhttp://elikhbaria.com/ar/  ، :د.02سا:92/00/9002،02تـّ اإلطبلع عميو بتاريخ 
، نقبل عف المو ا 92/02/9002"الجزائر مف البمداف الناشئة القميمة "األ ؿ عرضة لمصدمات الخارجية"، وكالة األنباء الجزائرية،  .54

 اإللكتروني لموزارة األولى الجزائرية: 
http?/اى٘زٌراالٗه.اىدسائر//:option=com_content&task=view&id=520&Itemid=267 

 د.22سا: 02/02/9002،02تـّ اإلطبلع عميو بتاريخ: .55

 تـ ،.SZhttp://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MFعبر مو عو اإللكتروني:  بيانات البنؾ العالمي .56
 د.20سا:02، 92/00/9002 :االطبلع عميو بتاريخ

 نقبل عف المو ا اإللكتروني: ك،تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة في مسيرة التنمية اال تصادية واالجتماعية .57

http://www.dmuae.com/vb/showthread.php،  :د.02سا:02، 90/09/9002تـ االطبلع عميو بتاريخ 

نقبل عف مو عو اإللكتروني:  إحصائيات المركز اإلماراتي لئلحصاء، .58
#http://www.uaestatistics.gov.ae/Home/tabid/38/Default.aspx،  :92/09/9009تـ االطبلع عميو بتاريخ ،

 د.92سا:02

 :إللكترونيالمو ا نقبل عف  ،3122فبراير  33بياف مجمس الوزراء المنعقد يـو الثالثاء  رئاسة الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، .59
220211.htm-.dz/arabe/communiquesara/2011/com.elmouradia www،  :تـ االطبلع عميو بتاريخ

 .د92سا: 02، 02/02/9002

 عبر مو عيا اإللكتروني: إحصائيات الوكالة الوطنية لدعـ تشييؿ الشباب .:5
statistiques-fr/content/noshttp://www.ansej.org.dz/?q= ،:د.20سا:90، 9002 /99/02تـ االطبلع عميو بتاريخ 

 ، مو ا وزارة التجارة:2012لسنة  إحصائيات التجارة الخارجية لمجزائر .50
ichiers13/rapport%202012.comextfr.pdfhttp://www.mincommerce.gov.dz/f  ، :تـ االطبلع عميو بتاريخ

 د.30سا:11 22/07/2012
 :، نقبل عف المو ا اإللكتروني، المحاسبة الوطنية3122-2:73حوصمة اقتصادية الديواف الوطني لئلحصائيات،  .62

_COMPTES_ECONOMIQUES1_Arabe.pdf-http://www.ons.dz/IMG/pdf/CH14، :تـّ اإلطبلع عميو بتاريخ 
 د. 22سا:02، 02/00/9002

، 02/09/9002يخ: تـّ اإلطبلع عمية بتار  ،/http://www.mf.gov.dz، عبر مو عيا االلكتروني: وزارة المالية الجزائريةبيانات  .63
 د.02سا: 09

 "، نقبل عف المو ا اإللكتروني:بالغ إلى المستورديفالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التجارة، " .53

/comiqcontrolar.pdfhttp://www.mincommerce.gov.dz/arab/fichier11 ، :تـّ اإلطبلع عمية بتاريخ
 د.45سا15، 23/09/2013

 تقاريرال-4
، تقرير البنؾ الدولي لبحوث السياسات العامة، ترجمة. عبد اهلل ككمعجزة شرؽ آسيا: النمو االقتصادي والسياسات العاّمة .1

 . 2000بحوث االستراتيجية، ناصر السويدي، شيخة سيؼ الشامسي. أبوظبي: مركز اإلمارات لمدراسات وال

http://www.maan-ctr.org/magazine/Archive/Issue40/news.php
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http://elikhbaria.com/ar/news/33357.html
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 .9002وزارة اال تصاد اإلماراتي، "التقرير اال تصادي السنوي لسنة  .3

 .9000التقرير اال تصادي السنوي لعاـ ك وزارة اال تصاد اإلماراتي، .4

 .2011، 2001، 1992لسنوية لمسنوات وزارة اال تصاد اإلماراتي، التقارير اال تصادية ا .4
الصػػػػػادرات الجزائريػػػػػة خػػػػػارج قطػػػػػاع المحروقػػػػػات اتجػػػػػاه المنطقػػػػػة العربيػػػػػة لتجػػػػػارة الخارجيػػػػػة، "الوكالػػػػػة الوطنيػػػػػة لتر يػػػػػة ا .6

 .9002"، تقرير السداسي األوؿ، سبتمبر الكبرى لمتبادؿ الحر

 ."9009/9002-9000/9000مسيرة التعميـ في دولة اإلمارات العربية المتحدة خبلؿ الفترة ك وزارة اال تصاد اإلماراتي، .7

، 2011، 2010، 2009، 2008، 2007، 2006 لمسنوات الصادرات وائتماف االست مار لضماف العربية ةالمؤسس تقارير .7
2012. 

 ، المؤتمرات والندوات العمميةالممتقيات -5
، ور ػػػػة مقدمػػػػة فػػػػي إطػػػػار المػػػػؤتمر الػػػػدولي حػػػػوؿ دور القطػػػػاع كبيئػػػػة القطػػػػاع الخػػػػاص: النظريػػػػة والواقػػػػعكالكػػػػواز أحمػػػػد.  .1

 .2009استشراؼ. لبناف: المعيد العربي لمتخطيط، الخاص في التنمية: تقييـ و 
ندوة  "، ور ة مقدمة في إطارمراكز البحوث وصناعة القرار في دولة اإلمارات العربية المتحدةعبد الرزاؽ فارس. " الفارس .2

عربي حوؿ األىداؼ الدولية لمتنمية وصياغة السياسات اال تصادية واالجتماعية في الدوؿ العربية، تونس: المعيد ال
 .2003ماي  8 -6لمتخطيط، 

الممتقى ور ة مقدمة في إطار "، دور سياسة اإلنعاش اإلقتصادي في دعـ نمو القطاع ال الحي في الجزائربوفميم نبيؿ . "  .3
، جامعة استدامة األمف اليذائي في الوطف العربي في ضوء المتييرات والتحديات اإل تصادية الدوليةحوؿ  التاساالدولي 
 .2014 نوفمبر 23/24مية العمـو اال تصادية والتجارية وعمـو التسيير، : كالشمؼ

، ور ة مقدمة في إطار الممتقى الوطني مناخ االستثمار الخاص في الجزائركعز الديف. " بومحروؽ خير الديف وبوحبؿ .4
جامعة جيجؿ: كمية تروؿ، األوؿ حوؿ دور القطاع الخاص في رفا تنافسية اال تصاد الجزائري والتحضير لمرحمة ما بعد الب

 .2011نوفمبر  20/21العمـو اال تصادية والتجارية وعمـو التسيير، 
إشكالية االستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بيف إجراءات الدولة عبد الرزاؽ. " كاتية وفوزي بوروبة  .5

ي حوؿ األزمة المالية واال تصادية الدولية والحكومة العالمية، ور ة مقدمة في إطار الممتقى العممي الدول والتحّديات الراىنةك،
 .2009أكتوبر  21-20سطيؼ: كمية العمـو اال تصادية وعمـو التسيير،  -جامعة فرحات عباس

ور ة مقدمة في إطار  "،الخوصصة م تاح الدخوؿ إلى اقتصاد السوؽ في الجزائربورغدة حسيف و صاص الطيب."  .6
: كمية العمـو اإل تصادية سطيؼ-، جامعة فرحات عباسا تصاديات الخوصصة والدور الجديد لمدولةالممتقى الدولي حوؿ 
 .2004أكتوبر  07إلى  04وعمـو التسيير، مف 

ور ة مقدمة في إطار الممتقى الدولي حوؿ تحميؿ دور المستقبؿ الوظي ي في تخ يض معدؿ البطالةك، ماؿ. "آ بف سالـ .7
ضاء عمى البطالة وتحقيؽ التنمية المستدامة، جامعة المسيمة: كمية العمـو اال تصادية والتجارية إستراتيجية الحكومة في الق

 .2011نوفمبر  16 – 15وعمـو التسيير، 
ور ة (ك، 2011–2001تشخيص واقع منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر خالؿ ال ترة )سامية. " جدو .8

برامج االست مارات العمومية وانعكاساتيا عمى التشييؿ، االست مار والنمو اال تصادي خبلؿ طار ممتقى تقييـ آ ار إمقدمة في 
 .2013مارس  12-11: كمية العمـو اال تصادية وعمـو التسيير، 1، جامعة سطيؼ2014-2001الفترة 
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في إطار أبحاث  ور ة مقدمةؽ االستثمار األجنبيك، ثر برامج سياسة اإلنعاش االقتصادي عمى تدفّ أكروضة. جديدي .9
خبلؿ  المؤتمر الدولي حوؿ تقييـ آ ار برامج االست مارات العامة وانعكاساتيا عمى التشييؿ، االست مار والنمو اال تصادي

 .2013مارس  11/12: كمية العمـو اال تصادية والتجارية وعمـو التسيير،1، جامعة سطيؼ2014–2001 الفترة
، ور ة مقدمة في إطار الممتقى الوطني األوؿ حوؿ عيـ القدرة التنافسية لمبمداف العربيةككدور الدولة في تد بوعبد اهلل. وداف .10

جامعة جيجؿ: كمية العمـو دور القطاع الخاص في رفا تنافسية اال تصاد الجزائري والتحضير لمرحمة ما بعد البتروؿ، 
 .2011نوفمبر  20/21اال تصادية والتجارية وعمـو التسيير، 

ور ة مقدمة في إطار  المؤسسات، وفرة الموارد والنمو االقتصادي: بالتطبيؽ عمى االقتصاد الجزائريك،. "بمقاسـ زايري .11
سطيؼ: كمية -العممي الدولي حوؿ األزمة المالية واال تصادية الدولية والحكومة العالمية، جامعة فرحات عباس الممتقى

 .2009أكتوبر  21-20العمـو اال تصادية وعمـو التسيير، 
كواقع وتحّديات منتجات المؤسّسات الّصغيرة والمتوسطة في ظؿ قواعد المنشأ في ات اقية  حسيف رحيـ وحاجي فطيمة. .12

ور مة: كمية -المؤتمر الّسنوي لقسـ العمـو اال تصادية، جامعة  اصدي مرباحور ة مقدمة في إطار  جزائريةك، الشراكة األورو
 .2013/ 19/12العمـو اال تصادية وعمـو الّتسيير،

ور ة مقدمة في  ،ككتأثير القطاع الخاص عمى القدرة التنافسية لالقتصاد الجزائريعطاء اهلل.  عبد الكريـ وبف طريش كاكي .13
إطار الممتقى الوطني األوؿ حوؿ دور القطاع الخاص في رفا تنافسية اال تصاد الجزائري والتحضير لمرحمة ما بعد 

 .2011نوفمبر  20/21 ال تصادية والتجارية،البتروؿ، جامعة جيجؿ: كمية العمـو ا
طار إور ة مقدمة في  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: بيف الواقع والمأموؿك،كشاط أنيس وبرباش توفيؽ. " .14

-2001ست مارات العمومية وانعكاساتيا عمى التشييؿ، االست مار والنمو اال تصادي خبلؿ الفترة ممتقى تقييـ آ ار برامج اإل
 .2013مارس  12-11: كمية العمـو اال تصادية وعمـو التسيير، 1، جامعة سطيؼ2014

كتقييـ نتائج الوكالة الوطنية لدعـ تشغيؿ الشباب مف حيث التمويؿ واإلنجازات المحققة الطاىر. آماؿ وبف يعقوب ميري .15
إطار أبحاث المؤتمر الدولي حوؿ ور ة مقدمة في  "،دراسة حوؿ والية سطيؼ –في إطار النيوض بالمؤسسات المصغرة 

، 2014-2001تقييـ آ ار برامج االست مارات العامة وانعكاساتيا عمى التشييؿ واالست مار والنمو اال تصادي خبلؿ الفترة 
 .2013مارس  11/12: كمية العمـو اال تصادية والتجارية وعمـو التسيير، 1جامعة سطيؼ 

ور ة مقدمة في إطار أبحاث  ك،2001االقتصادية منذسنة  ة برامج اإلصالحاتسياسة التشغيؿ وفعاليزكرياء. " مسعودي .16
المؤتمر الدولي حوؿ تقييـ آ ار برامج االست مارات العامة وانعكاساتيا عمى التشييؿ، االست مار والنمو اال تصادي خبلؿ 

 .2013مارس  11/12سيير،: كمية العمـو اال تصادية والتجارية وعمـو الت1، جامعة سطيؼ2014 – 2001الفترة  
دور الدولة في النشاط االقتصادي مف خالؿ تجربة التنمية  االقتصادية عبد الرحمف." عبد المطيؼ وبف سانية مصيطفى .17

ور ة مقدمة في إطار الممتقى العممي الوطني حوؿ مستقبؿ الدولة  في الجزائر، مف االقتصاد الموجو إلى اقتصاد السوؽك،
 5، جامعة ور مة: كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، يومي -دراسة حالة الجزائر –ة ومجتما المعمومات الوطنية في ظؿ العولم

 .2009ماي  6و
ور ة مقدمة في ك، تجربة اإلمارات العربية المتحدة في ترسيخ التنوع االقتصاديكعبد المالؾ. عبد الحميد وبوركوة مرغيت .18

 الخاص في رفا تنافسية اال تصاد الجزائري والتحضير لمرحمة ما بعدإطار الممتقى الوطني األوؿ حوؿ دور القطاع 
 .2011نوفمبر  20/21كمية العمـو اال تصادية والتجارية وعمـو التسيير،  :البتروؿ، جامعة جيجيؿ

"، ور ة مقدمة في إطار ندوة إدارة سياسات التنمية كوريا  في االقتصاد العالمي ممخص واستنتاجاتإيؿ. " ساكونج .19
 .1999، واشنطف: معيد التنمية اال تصادية لمبنؾ الدولي، 1995يونيو  2 -ماي 31لزبورج سا
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ور ة مقدمة في إطار ابحاث المؤتمر الدولي ك فعالية سياسات التشغيؿ في الجزائرك، ساعد. عباس وداد وبف فرحات .20
-2001ر والنمو اال تصادي خبلؿ الفترة حوؿ تقييـ آ ار برامج االست مارات العامة وانعكاساتيا عمى التشييؿ واالست ما

 .2013مارس  11/12: كمية العمـو اال تصادية والتجارية وعمـو التسيير،  1،جامعة سطيؼ 2014
ور ة مقدمة في إطار  ،كاإلصالحات االقتصادية وآثارىا عمى القطاع الخاص في الجزائركو طاؼ ليمى. أ. عماري .21

جامعة فرحات  ، تصادية وتعظيـ مكاسب االندماج في الحركية اال تصادية العالميةالممتقى الدولي حوؿ ت ىيؿ المؤسسات اال
 .2001أكتوبر  30-29 ،كمية العمـو اال تصادية وعمـو التسيير: سطيؼ-عباس

ور ة مقدمة في إطار االقتصادي في الجزائرك،  داءآثار االستثمارات العمومية عمى اآلعمار ومحامدي وليد. " عماري .22
مؤتمر الدولي حوؿ تقييـ آ ار برامج االست مارات العامة وانعكاساتيا عمى التشييؿ، االست مار والنمو اال تصادي أبحاث ال

 .2013مارس  11/12: كمية العمـو اال تصادية والتجارية وعمـو التسيير،1، جامعة سطيؼ2014–2001خبلؿ الفترة 
ور ة مقدمة في  ،اعياتيا عمى بعض مؤشرات االقتصاد الجزائريككاألزمة المالية العالمية وتدنبيمة. عمار وفالي عماري .23

سطيؼ: كمية -الدولية والحكومة العالمية، جامعة فرحات عباس إطار الممتقى العممي الدولي حوؿ األزمة المالية واال تصادية
 .2009أكتوبر  21-20العمـو اال تصادية وعمـو التسيير، 

ور ة مقدمة في إطار المؤتمر العممي الدولي حوؿ ك، أـ تيديدات : فرصوالن ط يالجزائر  كاالقتصاد.  ّدي عبد المجيد .35
كمية العمـو اال تصادية وعمـو سطيؼ:   -التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية لمموارد المتاحة، جامعة فرحات عباس

 .9002أفريؿ  02/02،التسيير

"، ور ة مقدمة في إطار الممتقى الوطني األوؿ حوؿ بة الحاضناتدور الجامعة في التنمية مف خالؿ تجر "  . وجيؿ محمد .25
-تقويـ دور الجامعة الجزائرية في اإلستجابة لمتطمبات سوؽ الشيؿ ومواكبة تطمعات التنمية المحمية، جامعة زياف عاشور 

 .2010ماي  20الجمفة: كمية العمـو اال تصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير، 
الممتقى  "، ور ة مقدمة في إطارمعوقات تنمية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر. "سعداف شبايكي .26

أفريؿ  09-08األغواط: -الوطني األوؿ حوؿ المؤسسات الصييرة والمتوسطة ودورىا في التنمية، جامعة عمار  ميجي
2002. 

في إطار المؤتمر  ةمقدم ور ة"،  -دراسة تطبيقية-معدؿ االستثمار الخاص بالجزائر" .محمد شكوريو شيبي عبد الرحيـ  .38
 .9002مارس  92-92الدولي حوؿ القطاع الخاص في التنمية: تقييـ واستشراؼ، بيروت:

كتقييـ برامج دعـ وتنمية المؤسسات الصغيرة الجزائرية مع اإلشارة إلى الوكالة الوطنية سياـ وحموؿ طارؽ. شيياني .28
مقدمة في إطار الممتقى الدولي حوؿ استراتيجية الحكومة في القضاء عمى البطالة  ، ور ةكANSEJلدعـ تشغيؿ الشباب 

 .2011نوفمبر  16-15وتحقيؽ التنمية المستدامة، جامعة المسيمة : كمية العمـو اال تصادية وعمـو التسيير، أياـ 
يرة اال تصاد الجزائري خبلؿ ور ة مقدمة ضمف ندوة حوؿ مس ك،كآفاؽ الصناعة الجزائرية: عناصر ت كير أحميف. شفير .29

مف تنظيـ الجمعية الوطنية لبل تصادييف الجزائرييف، جامعة الجزائر : كمية العمـو اال تصادية، العمـو التجارية  ،ماخمسيف عا
 .2012ديسمبر 11وعمـو التسيير، 

 "،التكويف شغؿ وك اءةال سوؽ متطمبات بيف الجامعات خريجي استثمار واقع " .الديف بوالكور نورو  شروف عز الديف .30
ور ة مقدمة في إطار الممتقى الوطني األوؿ حوؿ تقويـ دور الجامعة الجزائرية في اإلستجابة لمتطمبات سوؽ الشيؿ ومواكبة 

ماي  20الجمفة: كمية العمـو اال تصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير، -تطمعات التنمية المحمية، جامعة زياف عاشور 
2010. 
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 قابالتالم-7
، 09/09/9009، أحد المستفيديف مف  رض الصندوؽ الوطني لمت ميف عمى البطالة، تيزي وزو، سميـمقابمة ما السيد ؼ.  .2

 د.00سا: 02

 القواميس-7
.  ابف منظور، .1  .2000، 7. بيروت: دار صادر لمطباعة والنشر، ج.لساف العربأبو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر
 القانونية نصوصال-9

 الدساتير-أ 
تضّمف إصدار دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. جريدة ي، 1976نوفمبر  22مؤرخ في  97-76 أمر ر ـ .1

 .1976نوفمبر  24، صادر بتاريخ 94رسمية، عدد 
اير ين 16، يتعمؽ بنشر المي اؽ الوطني الموافؽ عميو في استفتاء 1986فبراير سنة  09مؤرخ في  22-86مرسـو ر ـ  .2

 .1986فبراير  16، صادر بتاريخ 7جريدة رسمية، عدد  في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1986

 23تعمؽ بنشر نص تعديؿ الدستور الموافؽ عميو في استفتاء ي ،1989فبراير  28مؤرخ في  18-89مرسـو رئاسي ر ـ  .3
مارس  01صادر بتاريخ ، 9عدد  جريدة رسمية، .ية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةفي الجريدة الرسمية لمجميور  1989فبراير 
1989. 

، يتعمؽ بإصدار نص تعديؿ الدستور المصادؽ عميو في استفتاء 1996ديسمبر  07مؤرخ في  438-96مرسـو رئاسي ر ـ  .4
 8، صادر بتاريخ 76 بية. جريدة رسمية، عدد، في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشع1996نوفمبر سنة  28

 .1996ديسمبر 

 دوليةال ت اقياتإال  - ب
االتفاؽ المبـر بيف حكومة الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واالتحاد البمجيكي المكسمبورغي المتعمؽ بالتشجيا والحماية  .1

مؤرخ ال 345-91رئاسي ر ـ المرسـو ال مصادؽ عميو بموجب، ال1991أبريؿ  24المتبادلة لبلست مارات، المو ا بالجزائر بتاريخ 
 . 1991أكتوبر  6، صادر بتاريخ 46جريدة رسمية، عدد . 1991أكتوبر  5في 

االتفاؽ المبـر بيف حكومة الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجميورية اإليطالية حوؿ التر ية والحماية  .2
 346-91رئاسي ر ـ ال المرسـو المصادؽ عميو بموجب ،1991مايو سنة  18مو ا بالجزائر بتاريخ ال ،المتبادلة لبلست مارات

 . 1991أكتوبر  6، صادر بتاريخ 46جريدة رسمية، عدد  .1991أكتوبر  5مؤرخ في ال
لتشجيا والحماية االتفاؽ المبـر بيف حكومة الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجميورية الفرنسية بش ف ا .3

المصادؽ  ،1993فبراير سنة  13المو عيف بمدينة الجزائر في  ،المتبادليف، فيما يخص االست مارات وتبادؿ الرسائؿ المتعمقة بيما
 . 1994يناير  2، صادر بتاريخ 1جريدة رسمية، عدد ،1994يناير  2مؤرخ في ال 01-94رئاسي ر ـ ال المرسـو عميو بموجب

 
 ريعيةتشال نصوصال -ج

 17، صادر بتاريخ 80يتضمف  انوف االست مارات. جريدة رسمية، عدد  ،1966سبتمبر  15مؤرخ في  284-66 أمر ر ـ .1
 .1966سبتمبر 
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، 34، يتعمؽ باالست مار اال تصادي الخاص الوطني. جريدة رسمية، عدد1982غشت  21مؤرخ في  11-82 انوف ر ـ  .2
 .1982غشت  24صادر بتاريخ 

، يتعّمؽ بت سيس الشركات المختمطة اال تصاد وسيرىا. جريدة رسمية، عدد 1982غشت  19مؤّرخ في  13-82 انوف ر ـ  .3
 .1982غشت  31، صادر بتاريخ 35
 27، صادر بتاريخ 35، يتعّمؽ بنظاـ البنوؾ والقرض. جريدة رسمية، عدد 1986غشت  19مؤّرخ في  12-86 انوف ر ـ  .4

 .1986غشت 
والمتعّمؽ  1982غشت  19في  المؤّرخ  13-82، يعدؿ ويتمـ القانوف ر ـ 1986غشت  19مؤّرخ في  13-86 انوف ر ـ  .5

 .1986غشت  27، صادر بتاريخ 35بت سيس الشركات المختمطة اال تصاد وسيرىا. جريدة رسمية، عدد 
دولة. جريدة ، يتضمف كيفية استيبلؿ األراضي الفبلحية التابعة ألمبلؾ ال1987ديسمبر  08 مؤرخ في 19-87 انوف ر ـ  .6

 .1987ديسمبر  09، صادر  بتاريخ 50رسمية، عدد 
تضّمف القانوف التوجييي لممؤسسات العمومية اإل تصادية. جريدة رسمية، ي، 1988يناير  12مؤرخ في  01-88 انوف ر ـ  .7

   .1988يناير  13، صادر بتاريخ 2عدد 
، صادر بتاريخ 19. جريدة رسمية، عدد بري وتنظيموتوجيو النقؿ اليتضمف  ،1988مايو  10مؤرخ في  17-88 انوف ر ـ  .8

 .1988مايو  11
جريدة رسمية،  .تعمؽ بتوجيو االست مارات اال تصادية الخاصة الوطنيةي، 1988يوليو  12مؤرخ في  25-88 انوف ر ـ  .9

 .1988يوليو  13 صادر بتاريخ، 28عدد 
أبريؿ  18، صادر بتاريخ 16ض. جريدة رسمية، عدد بالنقد والقر ، يتعمؽ 1990أبريؿ  14مؤرخ في  10-90 ر ـ  انوف .10

1990. 
، صادر 64، يتعمؽ بتر ية االست مار. جريدة رسمية، عدد 1993أكتوبر  05مؤرخ في  12-93مرسـو تشريعي ر ـ  .11

 .1993أكتوبر  10بتاريخ 
، صادر 54عدد  تعمؽ بخوصصة المؤسسات العمومية. جريدة رسمية،ي، 1995غشت  26مؤرخ في  22-95أمر ر ـ  .12

 .1995سبتمبر  03بتاريخ 
 22صادر بتاريخ ، 47، يتعمؽ بتطوير االست مار. جريدة رسمية، عدد 2001غشت  21مؤرخ في  03-01 أمر ر ـ .13

 .2001غشت 
يتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمومية اال تصادية وتسييرىا. جريدة رسمية، عدد ، 2001غشت  20مؤرخ  04-01أمر ر ـ .14
 .2001شت غ 22صادر بتاريخ ، 47
يتضمف القانوف التوجييي لتر ية المؤسسات الصييرة والمتوسطة. جريدة ، 9000ديسمبر  09مؤرخ في  18-01 انوف ر ـ  .26

 .  9000ديسمبر  02، صادر بتاريخ 22رسمية، عدد 
، صادر 22. جريدة رسمية، عدد 9002 انوف المالية لسنة  ، يتضمف9002ديسمبر  92مؤرخ في  21-04ر ـ   انوف .27
 .9002ديسمبر  20تاريخ ب

والمتعمؽ بتطوير  2001 غشت 20المؤرخ في  03-01ألمر ا يتمـعدؿ و ، ي2006يوليو  15مؤرخ في  08-06 أمر ر ـ .28
 .2006 يوليو 19، صادر بتاريخ 47االست مار. جريدة رسمية، عدد 

األراضي التابعة لؤلمبلؾ  عفوالتنازؿ  وكيفيات منم اإلمتياز شروط، يحدد 9002غشت  20مؤرخ في 11-06ر ـ  أمر .29
 .9002غشت  20، صادر بتاريخ 22جريدة رسمية، عدد ولة والموجية إلنجاز مشاريا است مارية.الخاصة لمدّ 
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، صادر 02عدد دة رسمية،يجر  بالو اية مف الفساد ومكافحتو.، يتعمؽ 9002 فبراير 90مؤّرخ في  01-06  انوف ر ـ .:2
 .9002مارس  2بتاريخ 

، 42عدد  . جريدة رسمية،2008تضمف  انوف المالية التكميمي لسنة ي، 2008 يوليو 24رخ في مؤ  02 -08ر ـ  أمر .20
 .2008 يوليو 27صادر بتاريخ 

 10، صادر بتاريخ 46جريدة رسمية، عدد   .، يتضمف التوجيو الفبلحي2008غشت  03مؤرخ في  16-08  انوف ر ـ .21
  .2008غشت 

صادر  ،22. جريدة رسمية، عدد 9002 انوف المالية لسنة ، يتضمف 9002ديسمبر  20مؤرخ في  32- 19 انوف ر ـ  .33
 .9002ديسمبر  20بتاريخ 

، 44. جريدة رسمية، عدد 2009، يتضمف  انوف المالية التكميمي لسنة 2009يوليو  22مؤرخ في  01-09ر ـ  أمر .23
 .2009يوليو  26صادر بتاريخ 

، صادر 22جريدة رسمية، عدد . 9000وف المالية لسنة يتضمف  ان ،9002ديسمبر  20مؤرخ في  :1-:1 انوف ر ـ  .35
 . 9002ديسمبر  20بتاريخ 

، 49. جريدة رسمية، عدد 2010تضمف  انوف المالية التكميمي لسنة ي، 2010غشت  26مؤرخ في  01-10 أمر ر ـ .36
 .2010غشت  29صادر بتاريخ 

، صادر بتاريخ 20عدد  ،جريدة رسمية. 9000  انوف المالية لسنة، يتضمف 9000 يوليو 02مؤرخ في  22-22 انوف ر ـ  .37
 .9000 يوليو 90

 تنظيميةالنصوص ال -د
تضمف صبلحيات وتنظيـ وسير وكالة تر ية االست مارات ، ي1994أكتوبر  17مؤرخ في  319-94مرسـو تنفيذي ر ـ  .1

 .1994أكتوبر  19، صادر بتاريخ 67ودعميا ومتابعتيا. جريدة رسمية، عدد 
تعمؽ بتحديد الحد األدنى لؤلمواؿ الخاصة المتعمقة ، ي1994أكتوبر  17مؤرخ في  323-94 مرسـو تنفيذي ر ـ .2

 .1994أكتوبر  19، صادر بتاريخ 67باالست مارات. جريدة رسمية، عدد 
 17المؤرخ في  319-94 ، يعّدؿ ويتّمـ المرسـو التنفيذي ر ـ1998نوفمبر  28مؤرخ في  378-98مرسـو تنفيذي ر ـ  .3

، صادر 89المتضمف صبلحيات وتنظيـ وكالة تر ية االست مارات ودعميا ومتابعتيا. جريدة رسمية، عدد  1994أكتوبر 
 .1998نوفمبر  29بتاريخ 

تضّمف صبلحيات الوكالة الوطنية لتطوير االست مار ي ،2001سبتمبر 24مؤّرخ في  282-01مرسـو تنفيذي ر ـ  .4
 .2001سبتمبر 26تاريخ ، صادر ب55وتنظيميا ودعميا. جريدة رسمية، عدد 

، يتعّمؽ بتطبيؽ القانوف التوجييي لممؤسسات الصييرة 2002نوفمبر  11مؤرخ في  373-02مرسـو تنفيذي ر ـ  .5
 .2002نوفمبر  13 بتاريخ ، صادر74عدد  والمتوسطة وتحديد  انونو األساسي. جريدة رسمية،

النشاطات والسما والخدمات المست ناة مف المزايا  ، يحّدد  ائمة2007يناير 11مؤّرخ في  08-07مرسـو تنفيذي ر ـ  .6
، صادر 04عدد  والمتعّمؽ بتطوير االست مار. جريدة رسمية، 2001غشت  20المؤرخ في  03-01المحددة في األمر ر ـ 

 .2007يناير 14بتاريخ 
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 ممخص:
ج نيا مف دفا عممية التنمية، ال يزاؿ القطػاع الخػاص المنػتِ تمكّ رغـ اإلمكانيات والمؤىبلت الضخمة التي تتمتا بيا الجزائر والتي  

تطػػوره وعػػدـ تحديػػد توجػػو واضػػم لمسياسػػة التنمويػػة اتجاىػػو، ورغػػـ مضػػي أك ػػر مػػف  عيػػؽالتػػي ت البيرو راطيػػة ميّمشػػا بفعػػؿ ك ػػرة العرا يػػؿ
اال تصػػادي ومػػا تضػػمنو اإلطػػار التشػػريعي الجديػػد مػػف ضػػمانات لمقطػػاع الخػػاص  االنفتػػاحالجزائػػر لسياسػػة  انتيػػاجا عمػػى عشػػريف عامػػ

 بالمقابػؿ خوفػا مػف اكتسػابو  ػوة ا تصػادية تؤىمػو لتشػكيؿ  ػوة سياسػية؛ ،فعميػاىػذا األخيػر ىذه اإلجراءات لػـ يسػتفد منيػا  إال أفّ  ، جالمنتِ 
  تيتـ أساسا باإلستيراد وتتيذى مف الريا النفطي. بياتلو ببروز  ىذا اإلنفتاح ساىـ

الدولة  -الريا النفطي –السياسة التنموية  -ج القطاع الخاص الموجو لبلستيراد  غير المنتِ  –ج القطاع الخاص المنتِ ة: الالكممات الد
.الريعية التوزيعية  

 

Résumé: 
 Malgré l’énorme potentiel et les qualifications dont bénéficie l’Algérie lui permettant de faire 
avancer le processus du développement, le secteur privé productif reste toujours marginalisé par un 
grand nombre d’obstacles bureaucratiques qui entravent son développement et par la non 
spécification d’une orientation claire envers ce secteur à travers la politique du développement , et 
malgré le laps de vingt ans d’ouverture économique en Algérie et le grand nombre de garanties 
contenues dans le nouveau cadre législatif en faveur du secteur privé productif, ce dernier n’a pas 
réellement bénéficié de ces mesures  de peur qu’il puisse acquérir une force économique lui  
permettant de constituer une force politique, ce pendant cette ouverture a contribué à l’émergence 
de lobbies principalement intéressée par l’importation alimentée par la rente pétrolière. 

Mots-clés : secteur privé productif – secteur privé orienté vers l’importation (improductif(-politique 
de développement –rente pétrolière-état rentier distributif. 
 

Abstract :  
Despite the huge potential and skills of Algeria allowing it to advance the process of developing, the 
productive private sector remains marginalized by a large number of bureaucratic obstacles that 
hinder its development and by not specifying a clear orientation towards this sector through policy 
development and despite the lapse of twenty years of economic liberalization in Algeria and the 
many safeguards contained in the new legislative framework for the productive private sector, it has 
not really benefited from these measures fearing that it might gain economic strength enabling it to 
be a political force, this opening has contributed to the emergence of Lobbies mainly interested in 
import fueled by rent oil revenues. 

Key-words: productive private sector - private sector oriented import (unproductive)-development 
policy-rent oil- distributive rentier state. 


