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 كلمة شكر وتقدير
 

سجد اهلل  نإال أن    اال يسعنو  على إنجاز ىذا البحث،  االحمد اهلل الذي أعانن
  ألىل الفضل علينا بعد اهلل سبحانو كل جميل  حمدا على توفيقو، ويذكرو   شكرا

 حسن صنيع.و 
 من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل" "

 حديث شريف
خص بالشكر واالمتنان والتقدير األستاذة الدكتورة جالل مسعد، نو 

ز/محتوت أطال اهلل في عمرىا، المشرفة على البحث وذلك على صبرىا معنا في  
على كل ما بذلتو من جيد والذي كان  و   نيرةتقديم النصح واإلرشاد واآلراء ال

 لتوجيييا ومالحظاتيا القيمة األثر الكبير علينا.
شرفونا    نتوجو بالشكر إلى األساتذة األف اضل أعضاء لجنة المناقشة، الذينكما  

 خص بالذكر ....نو   بحضورىم لمناقشة ىذه األطروحة
لود معمري ، تيزي  إلى كل أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مو 

 وزو .
تقدم بعظيم الشكر ووافر االمتنان إلى كل من ساىم بالتشجيع  نأن  ا  وال يفوتن

 .أو السؤال أو المساعدة قبل وأثناء إعداد البحث
 واهلل الموفق.

 



 

 هداءإ

 

ىل إميت جؼل هللا إجلنة حتت أ كدإهما  أ اثرت درب حيايت حبهبا.و  إميت مغرثين بؼطفيا وحناهناو  إ 

ىل   كرة إمؼني أ يم إمؼزيزة.إ 

ىل من ػلمين إمكفاح ثؼب كثريإ من أ جل و  الاخالق،و إمطرب إذلي رابين ػىل إمفضيةلو  إ 

 ثؼلمي.و  رإحيت

ىل ذكل إمرجل إمكرمي أ يب إمؼزيز.   إ 

خويت ولك إمؼائةل وأ خص ابذلكر ضارة. ىل أ خيت وإ   إ 

ىل من اكن س ندإ يل يف ىذه إل  خالضو  خطي ي غ إ   .بد هللا حفظو هللاياة ومننين دهمو وإ 

ىل لك من ثؼلمت مهنم وػلموين طيةل مشوإري إدلرإيس  أ ساثذيت.  إ 

ىل لك  زماليئ ولك من ساػدين من كريب أ و من بؼيد. إ 

ىل لك ىؤالء أ ىدي همًل ىذإ.  إ 

 

  ساجية 
 

 
 



 

 هداءإ

 

ىل من مل يؼش مؼي ىذه إنلنظات إملنتظرة هذإر.و  إ   رحل غنا دون سابق إ 

  سكنو فس يح جناهو.أ يب رمحو هللا وأ  

ىل من ترفع يدهيا و  رإئع أ ن ثلطف هجد دإم س نوإت إل روع أ ن هتداي ملن ساػدك ػىل إموضول إ 

 أ مال يف جنايح.و  مترضػة بدػاهئا خوفا من فشًل

ىل إميت مو طرحت ميا إمكوإكب  إل رض من حتت كدمهيا مفا وإفيت حليا ػليا فرش مياو  إ 

 رىا.أ طال يف همو  أ يم إمغامية حفضيا هللا

خويت ىل إ   زماليئ ولك من ساػدين من كريب أ و من بؼيد.و  أ خوإيتو  إ 

يل لك من ثؼلمت مهنم وػلموين طيةل مشوإري إدلرإيس أ ساثذيت .  إ 

ىل لك ىؤالء أ ىدي  همًل ىذإ إ 

 

   نعيمة 
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بعد الحرب العالمية الثانية شيد العالـ بداية تبمور اقتصاد عالمي جديد قائـ عمى مبدأ 
المبنية عمى أساس تفعيؿ تعاوف اقتصادي بيف و  ،التنظيمات اإلقميميةو  التكتالت االقتصادية

ؤوس ر  ال يمكف تجسيد ذلؾ إال عف طريؽ تحرير المبادالت التجارية وانتقاؿ حركةو  الدوؿ
األمواؿ، فأصبح المجوء إلى التجارة الخارجية أمرا ضروريا ميما كانت درجة النمو 

  االقتصادي.
لقد كاف لمتجارة الخارجية دورا ىاما في الحياة االقتصادية، حيث ينظر إلييا كأنيا 

الصادرات ترقية و  التنمية االقتصادية عف طريؽ تنويعو  محرؾ في تحقيؽ النمو االقتصادي
جية خارج المحروقات مف خالؿ التوُسع االقتصادي الذي يمثؿ قدرة النظاـ اإلنتاجي االنتا

تصدير الفوائض اإلنتاجية لتحقيؽ معدالت و  عمى سد الحاجيات االجتماعية المتطورة لمسكاف
 (1)مف ثمة تحقيؽ الرفاىية لممجتمع.و  نمو اقتصادية مرتفعة،

مؿ جاىدة لموصوؿ إلى تحرير تجارتيا أنيا تعو  وبما أف الجزائر جزء مف ىذا المحيط
الخارجية لمواكبة عممية االندماج الدولي حيث تزامنت مع اإلصالحات الييكمية التي شرعت 
فييا الجزائر بحجة االنفتاح عمى الخارج لتحقيؽ اإلنعاش االقتصادي، فقامت بعدة إجراءات 

انعداـ  داة االستقالؿ نتيجةبدءا بإعادة ىيكمة المؤسسات العمومية التي ورثت قطاعا ىشا غ
ىو ما يسمى بالمرحمة االنتقالية وىو و  ، فقامت بإجراء آخر(2)اإلطارات المؤىمة لمتسيير

االنتقاؿ مف االشتراكية إلى اقتصاد السوؽ مف أجؿ بناء ميكانيزمات اقتصاد السوؽ ومف 
عادة و  الدولة، دور إلى راجع الحرية االقتصادية،و  أىميا االنفتاح عمى العالـ الخارجي، ا 

تشجيع القطاع الخاص عف طريؽ االستثمار و  ترقيةو  خوصصتو،و  ىيكمة القطاع العمومي

                                                             

نيؿ شيادة الماجستير في ل ، مذكرة مقدمة2005-1970، عالقة الصادرات بالنمو االقتصادي خالؿ الفترة  مقرافبيموؿ -1
يوسؼ بف  االقتصادية، جامعةعمـو التسيير، قسـ العمـو و  االقتصاديةالعمـو االقتصادية، فرع اقتصادي كمي، كمية العمـو 

 .10ص  ،2011الجزائر، خدة،
حمشة عبد الحميد، دور تحرير التجارة الخارجية في ترقية الصادرات خارج المحروقات في ظؿ التطورات الدولية -2

عمـو االقتصادية، تخصص اقتصاد دولي، قسـ مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في ال -دراسة حالة الجزائر-الراىنة
 . 12ص  ،2013ة، صاد، جامعة محمد خيضر بسكر عمـو االقت



قدمةم  
 

3 
 

بالتالي يزداد دوره في االقتصاد الوطني و  االعتراؼ بحقو في ممكية وسائؿ اإلنتاجو  الخاص
 التسييالت كتخفيؼ الضرائبو  كؿ الحوافزتنص عمى  ،تنظيميةو  بموجب نصوص تشريعية

 .(1)التي تعيؽ عممية التجارة الخارجية عراقيؿنزع جميع الو  الجمركية،الرسـو و 
ى تعتمد عمى عائدات البتروؿ حت تءات القانونية كميا إال أنيا بقيورغـ ىذه اإلجرا

سمبيات مف النظاـ االقتصادي الجزائري و  ىذا ما نتج عنو نقائصو  ،وقعت في أزمة اقتصادية
ات الوطنية تقميص االستثمار و  إلى تدني حجـ الواردات حيث أدى انخفاض العائدات النفطية

وانخفاض محسوس في النمو  ،الذي نتج عنو ارتفاع ممموس في نسبة البطالة الشيء
معتبرة إلرساء مصداقية ىذه التنمية  ااالقتصادي، إذا كاف مف الطبيعي أف تبذؿ الدولة جيود

مف ؾ لـ يمنع ذل إال أف اد السوؽيعمؿ عمى دعـ اقتص ،عف طريؽ إرساء نظاـ قانوني فعاؿ
 . الجزائر في أزمة اقتصادية  وقوع

ما مدى فعالية اإلجراءات المتعمقة  المتمثمة وعميو سيتـ اإلجابة عمى اإلشكالية
التصدير لتطوير التجارة الخارجية في ترقية الصادرات خارج المحروقات في و  باالستيراد
 ؟الجزائر

 الفصلفؾ ارتباطو بصادرات المحروقات )و  قتصادمف خالؿ تقييـ سياسة تطوير اال
في االقتصاد العالمي  لالندماج( مدى فعالية إجراءات تشجيع الصادرات غير النفطية األول

              (.الفصل الثاني)
 
 

                                                             

زايد مراد، دور الجمارؾ في ظؿ اقتصاد السوؽ، حالة الجزائر، أطروحة مقدمة لنيؿ درجة دكتوراه في العمـو - 1
 .  11ص  ،2006، الجزائر، دةامعة يوسؼ بف خعمـو التسيير، جو  االقتصادية، كمية العمـو االقتصادية



 

 
 الفصل األول

 فك إرتباطو بصادراتو  تقييم سياسة تطوير اإلقتصاد
 المحروقات.
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بيدؼ جمب  ،لمدولة خدمات خارج اإلقميـ الجمركيالو  راج السمعيعرؼ التصدير بأنو إخ

يختمؼ عف التسويؽ و  األسواؽ الخارجية، اختراؽىو أسموب مف أساليب و  العممة الصعبة
المشتري بواسطة عدد مف األنشطة أىميا العالقة و  الذي يراد بو عمـ إشباع حاجة المستيمؾ

 التجارية.
 لصناعيةعمى قطاع المحروقات مقارنة بالسمع ا في الجزائر ترتكز سياسة التصدير

عرفت تدىورا مريعا ة مجموعة البمداف البترولية، غير أف ىذه السياسحيث تنتمي الجزائر إلى 
سمبا عمى مداخيؿ البمد، مما  ىو ما انعكسو  1988في ظؿ أزمة البتروؿ العالمية لسنة 

 ارتكازومة الجزائرية بشأف ترتب عنو تعطيؿ حركة االقتصاد الوطني، إذ تفطنت الحك
مف خالؿ  عمى قطاع المحروقات ال غير، فقامت بإعداد مجموعة مف اإلجراءات اقتصادىا

 توجيو اإلنتاج الجزائري إلى التصدير.
األمر الذي دفع  ،أزمة البتروؿ العالمية غير أف ىذا البرنامج لـ ينجح في ظؿ

دقيقة مف خالؿ و  واضحة استراتيجيةني السمطات العمومية إلى التفكير جديا في ضرورة تب
 مناقشة مجمؿ اإلصالحات.و  دراسة

الوسائؿ المختمفة عمى و  التصدير بأنيا تنفيذ لمجموعة مف اإلجراءات استراتيجيةتعرؼ 
 قيمة الصادرات.و  مستوى الدولة بيدؼ التأثير عمى كمية

 االستيرادالمتعمؽ بالقواعد العامة المطبقة عمى عمميات  03/04األمر  بصدور
 تنجز "الثانية عمى أنوالتصدير نجده قد أكد عمى تمؾ الحرية مف خالؿ نصو في المادة و 

اآلداب و  النظامو  تصديرىا بحرية، باستثناء تمك المخمة باألمنو  عمميات استيراد السمع
 .(1)"الخدماتو  ألمر يقتصر عمى السمعالعامة عمما أن ىذا ا

 
                                                             

 ، المتعمؽ بالقواعد العامة المطبقة عمى عمميات استيراد البضائع2003جويمية  19مؤرخ في  04-03األمر رقـ - 1
 .2003 جويمية 20في  الصادر ،43تصديرىا، ج رعدد و 
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 المبحث األول
 تشجيع الصادرات غير النفطية تاإجراء

إعادة النظر في المنظومة االقتصادية، التي تأثرت بالنيج ب قامت الدولة الجزائرية
الشتراكي، كرد فعؿ عمى النيج خالؿ الفترة االستعمارية، الذي لـ ييتـ بإنشاء المؤسسات ا

 العمومية التي تعتبر محورا في العممية االقتصادية.
ة متبني استراتيجية وطنية تقـو بميو  موعة مف القوانيف لتطبيؽبادرت الجزائر لسف مج

تؤمف المسار و  ترقية الصادرات خارج المحروقات لفؾ عممية االعتماد عمى إيرادات البتروؿ
  (1)التنموي لمجزائر مستقبال

المتوسطة و  عمى عممية تأىيؿ المؤسسات الصغيرة ةاالستراتيجيعميو تعتمد ىذه و 
ليذا تـ وضع إطار قانوني ينظـ قطاع التصدير خارج المحروقات يتـ و  وعممية الخوصصة

ذلؾ في شكؿ تسييالت عمى و  مف خاللو مف حصر مختمؼ العراقيؿ التي تواجو المصدر
مف ىذا المنطمؽ قسمنا ىذا البحث إلى ثالث و  ،الجمركيو  الضريبيو  المستوى المالي

(، المطمب األولستقاللية التسيير)مطالب: المؤسسة العمومية مف التسيير الذاتي إلى ا
 )المطمبالمتوسطة و  تأىيؿ المؤسسات الصغيرة المطمب الثاني(،الخوصصة ) ةاستراتيجي
        .(الثالث

                                                             

ي حوؿ ترقية الصادرات خارج تنظيـ الصادرات خارج المحروقات، مداخمة قدمت في الممتقى الوطن ،بف بعالش خاليدة - 1
 ، كمية الحقوؽ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو.2014مارس  12-11المحروقات، يومي 
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 المطمب األول
 يريالتس ستقالليةسسة العمومية من التسيير الذاتي إلى إالمؤ 

عد بمثابة تذ ميو، إقـو عتلنواة األساسية الذي تشكؿ المؤسسة في المحيط االقتصادي ا 
رض رفع القتصادي عدة أنماط مف التسيير لغالمحرؾ الرئيسي لو، وقد عرؼ القطاع العاـ ا

 .فعاليتو وتحسيف مردوديتو، إال أف كؿ االجراءات باءت بالفشؿ
ني عمى مدى قدرة االقتصاد الوط فيطاع العاـ، بدأ التفكير بجدية نتيجة ضعؼ الق 

التي أثرت عمى فعالية ال سيما تمؾ المرتبطة بالبتروؿ سعار الدولية التأقمـ مع التغيير في األ
 االقتصاد الوطني.

جؿ اإلصالحات المطبقة في المؤسسات العمومية، التي كانت تسعى إلى تحسيف تسييرىا لـ 
ىذا راجع إلى غياب استراتيجية واضحة المعالـ في مختمؼ و  تصؿ إلى ما كانت تصبو إليو،

 .  (1)مراحؿ تسييرىا
كاف   ،بسبب ضعؼ الكفاءات نماط مف التسييرالمؤسسة العمومية بعدة أ تلقد مر  

(، الفرع الثاني(، وبعدىا ظيور المؤسسة االشتراكية )الفرع األول) في بدايتيا التسيير الذاتي
بعدىا أساليب إعادة ىيكمة و  (،الفرع الثالثومف ثـ عممية إعادة ىيكمة المؤسسات العمومية )

 ىلى مرحمة اإلصالحات االقتصادية التي تسم(، وصوال إالفرع الرابععمومية )ات الالمؤسس
 (.الفرع الخامسباستقاللية المؤسسات العمومية )

 الفرع األول

 التسيير الذاتي لممؤسسة

% 85ما يقارب ػ  1962ورثت الجزائر اقتصادا خاضعا تماما لالقتصاد الفرنسي في  
مف فرنسا، فالرحيؿ وارداتيا مستوردة  % مف80سا ولى فرنجية إمف الصادرات المو 

                                                             

 .100-99ص  -زايد مراد، المرجع السابؽ، ص- 1
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دارة تكفؿ تسييرىا مما جعؿ الجزائر في ييف، أدى الى ترؾ المؤسسات بدوف إالجماعي لمفرنس
 أزمة حادة.

يسيروف  العماؿ في الجزائر كاف أماـ ىذه الوضعية التي شمت النشاط االقتصادي 
 أي مجاؿ لمخيار ىناؾلـ يكف  ألنو مقائيةي تركيا المعمريف بطريقة تالمؤسسات التإدارة 

عممية التسيير الذاتي  تف التجارب مف قبؿ العماؿ سيمإ، عمى شكؿ تسيير ذاتي بارز
 :(1)لممؤسسات وذلؾ لألسباب التالية

عمى الدولة المستقمة أف تضمف استمرارية االقتصاد الوطني والمؤسسات حتى  ينبغي -
خمؽ  ااقتصادىا وىذا مئر ستفشؿ في تسيير تفشؿ الفرضية الفرنسية في أف الجزا

 لتسيير ىذه المؤسسات الميممة.حافزا لدى الجزائر 

عد بخالؿ الحركة الوطنية، بدأت تظير عمى السطح فات التي كانت مؤجمة الخال -
لتقييـ التسيير الذاتي تحت ظيور  نذاؾآباشرة، وىذا ما دفع بالسمطة االستقالؿ م

فالتسيير الذاتي ىو  ف جية أخرىالعماؿ والشعب م المعارضة مف جية ولكسب ثقة
)المؤسسة المسيرة  1965لى سنة يـ الذي أعقب االستقالؿ مباشرة وامتد إالتنظ
 .(2)ذاتيا(

إقامة عالقات سابقة، قد نجـ عنو لإف تنظيـ مؤسسات القطاع العاـ عمى الصورة ا -
ح بو مع ما تصرً حياف بؿ وتناقضيا في بعض األنتاجية تتسـ بعدـ انسجاميا، إ

 .(3)يؽ مبادئ االشتراكيةبالمواثيؽ األساسية لمجزائر، مف ضرورة تط

                                                             

، 1994ـ، بوتيف ـ. لعاللي.ع، استقاللية المؤسسات العمومية الجزائرية، جامعة الجزائر،  أوكيؿ ـ.س، صالح. - 1
 .32ص
، 1992، تنظيـ القطاع العاـ في الجزائر )استقاللية المؤسسات(، ديواف المطبوعات الجامعية، محمد لصغير بعميا - 2
 .9ص
 .25مرجع نفسو، صال - 3
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 الفرع الثاني
 ظيور المؤسسة االشتراكية

تحقيؽ طار شرعي ضروري ة في إممؤسسة العموميل( 1)10-70لقد خصص األمر 
 عقالنية وتناسؽ وتكامؿ االقتصاد الوطني.

يشكؿ القانوف الرئيسي الذي سير مجموع  أف المخطط 2ينص ىذا المرسـو في مادتو  
 مف ىذا المرسـو 5النشاط االقتصادي واالجتماعي لمبالد خالؿ مراحؿ المخطط، المادة 

 ."تكاممي والحديثلالمخطط يتدرج في عممية التصنيع ا"تنص عمى أف 
ة ىامة لمساعدة الدولة، لمتدخؿ فعميا في كؿ وظائؼ و إف ىذا المرسـو يعتبر خط 
 ت.المؤسسا

جراءات تنظيـ أعواف ة بتشجيع إؾ الدولأف تتمسبكاف مف الضروري التذكير 
وىياكؿ تدخؿ الحكومة لتسيير المخطط االقتصادي، ومنذ ذلؾ الوقت وجب عمى  اقتصادييف

لتدخؿ لضماف مواصمة النشاطات في المخطط الرباعي في ا الدولة تدعيـ وسائميا الخاصة
مف أجؿ تحقيؽ فعالة و  قابمة ألف تكوف حديثة ،بتجييزىا بوسائؿ منظمة ،(70-73)

وؿ تـ تجييز مجموع قطاعات فخالؿ المخطط الرباعي األ األىداؼ السياسية واالقتصادية
تحقيؽ نتاج السمع والخدمات، بما في ذلؾ ت بالمؤسسات الوطنية المكمفة بإالنشاطا

 طار المخطط.استثمارات جديدة مسجمة في إ

نشاء عدد كبير مف الشركات الوطنية الجديدة ذات تـ إ في إطار إنجاز المخطط، 
عمى مستوى القطاعات الجديدة أو فروع النشاطات  االستثماراتالكبير المكمفة بمسايرة  الحجـ

 الصناعية.

                                                             

جانفي  21الصادر في  07، المتضمف التخطيط الرباعي، ج رعدد 1970جانفي  20مؤرخ في  10-70األمر رقـ - 1
1970.  
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ات % مف المنتج85نتاج حوالي كانت المؤسسات العمومية تساىـ بإ 1971مع بداية  
 تكتسبيا، ونظرا لألىمية التي (1)وى العاممةجمالي الق% مف إ80الصناعية وتوظؼ حوالي 

غؿ، فكرت الدولة في نموذج تسيير يجمع فيو في الناتج الوطني الخاـ وتوفير مناصب الش
 والمؤسسة العمومية. بيف المبادئ األساسية لالشتراكية

يرتكز عمى مشاركة ومساىمة  الذي لممؤسسات االشتراكيانتيجت الدولة أسموب التسيير 
دارة المالعماؿ   ة.ؤسسة عف طريؽ مجالس العماؿ المنتخبفي تسيير وا 

التدىور العاـ لممؤسسة مما  كات سمبية ساىمت فيسمو  إف تطبيؽ ىذا األسموب أفرز 
 لى فشؿ ىذا النمط مف التسيير، وىذا بسبب المشاكؿ التي تعاني منيا ىذه المؤسساتأدى إ

 .(2)وىي كما يمي:

 بير.صعوبة تسييرىا جراء حجميا الك -

 قامة ىياكؿ تنظيمية عمى مستوى كؿ الشركات.صعوبة إ -

مف التنظيـ  خالؿ ىذه المرحمة نوعا جديدا الجزائرية عرفت المؤسسة العامةوعميو 
د مف المشاكؿ والعوائؽ ومف أبرزىا: يتعرض لمعديى بالتسيير االشتراكي، إاّل أّنو واإلدارة يسم

مكنيا مف االعتماد عمى زينة الدولة، وعدـ تزيادة العبء المالي لممؤسسة العامة عمى خ
 مر الذي دفع بالدولة في التفكير في أسموب جديد إلدارة ىذه المؤسسات.نفسيا، األ

                                                             

 .35سابؽ، صالجع مر ال، وأخروف أوكيؿ ـ.س - 1
االقتصاد الوطني، رسالة ماجستير، كمية العمـو االقتصادية  عمى عميواش أميف عبد القادر، أثر تأىيؿ المؤسسات -2

 .36، ص2007جامعة الجزائر،  يوسؼ بف خدة، ـ التسيير،و وعم



 الفصل األول:              تقييم سياسة تطوير االقتصاد وفك ارتباطه بصادرات المحروقات
 

11 
 

 الفرع الثالث
 عممية إعادة ىيكمة المؤسسات العمومية

، يقصد منيا تفكيؾ المؤسسات التي تمتاز (1)إف عممية إعادة ىيكمة المؤسسات 
 االنتشار الجيوي لمعامؿ.و  أجؿ تحقيؽ الالمركزيةبالتمركز العالي مف 

لقد حدد القانوف معايير تفكيؾ ىذه المؤسسات سواء عمى أساس المنتوج، أو الوظائؼ أو 
 . (2)المنطقة الجغرافية مما أدى بيا إلى مضاعفة المؤسسات االقتصادية

 حصرىا فيما يمي:كثيرة يمكف و  إف األسباب التي جعمت إعادة الييكمة البد منيا، متعددة

 كبر حجـ المؤسسات العمومية. -

عدـ و  ضعؼ فعالية جياز اإلنتاج بسبب عدـ التحكـ في تقنيات اإلنتاج المتطورة -
 استعماؿ كؿ الطاقات اإلنتاجية المتاحة.

سياسات التشغيؿ المتاحة مف طرؼ الدولة العتبارات الحجـ الكبير لمعماؿ بسبب  -
بطالة مثؿ شركة سونطراؾ كانت توظؼ في اجتماعية، بيدؼ تقميص الو  سياسية

   .  (3)عامؿ 26.527عامؿ أما سونمغاز فكانت توظؼ  96.455بداية الثمانينات 
الوطني  عممية، يتمثؿ في تمبية حاجيات االقتصادأما فيما يخص اليدؼ مف ىذه ال 

 اج.كثر في جياز االنتلى تحسيف عمؿ االقتصاد وتحكـ أة إوالسكاف المتزايدة باإلضاف

الزالت غير حدود المسؤولية و  الت التدخؿاوعميو فإف اليدؼ لـ يتحقؽ باعتبار أف مج
 .(4)واضحة في خصـ أجواء تسودىا النزاعات

                                                             

 07الصادر في  ،41،  ج رعدد المؤسسات ىيكمة، متعمؽ بإعادة 04/10/1980في  ، مؤرخ 242-80مرسـو  رقـ  -2
 .1980 أكتوبر

 .102سابؽ، صالمرجع الواش أميف عبد القادر، يعم-3
 

3-  Bouzid Abdelmadjd, Questions Actuelles de la Planification Algérienne, ENAP-ENAL , 
Alger, 1983, P156.  

 . 61سابؽ، صالمرجع العميواش أميف عبد القادر، - 4
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الجزائرييف ألف المشكؿ في  مف طرؼ الكثير مف االقتصاديف لقد انتقدت إعادة الييكمة
ىناؾ أحكاـ في التخطيط رأييـ يعود إلى طرؽ التسيير وليس إلى حجـ المؤسسة، فإذا كاف 

المراقبة، فإنو يمكننا تحقيؽ النجاح ميما كاف و  إدارة الموارد البشرية ،االستراتيجي، التنظيـ
حجـ المؤسسة كبير أو صغير، لكف عدـ التحكـ في ىذه المجاالت لف يؤدي إلى النجاح 

 بمؤسسة بيا بضع عشرات مف العماؿ.
 منيا: عادة الييكمة عدة مشاكؿلقد نتج عف إ   

طارات والتقنيف ذوي الكفاءات، ألف الزيادة في عدد المؤسسات تتطمب المزيد اإل ندرة -
 مف االطارات ذوي الخبرة وىو ما كاف مفقودا في السوؽ الجزائرية.

 عادة الييكمة.ارتفاع تكاليؼ إ -
 

 .(1)ـ ومختمؼ وحداتياالمؤسسة األمشاكؿ ونزاعات تقييـ الوسائؿ الموجودة بيف  -
بة صع اقتصاديةإصالحات أخرى في ظروؼ وجب ىذا الوضع البحث عف لقد است
المؤسسات  استقالليةادة الييكمة بنوعييا لـ تكف سوى إجراء إصالحي آخر ىو عليذا فإف إ
 (2)1986أزمة البتروؿ  نت معالتي تزام

 رابعالفرع ال

 أساليب إعادة الييكمة العمومية

عادة فكرة إ زو بر  أدى إلى ىذا النمط، جانتيامبيات العديدة التي نتجت عف السإف 
عادة ىيكمة المؤسسات العمومية المخطط الخماسي األوؿ، حيث تمت إ الييكمة خالؿ

                                                             

مشاكؿ التصدير خارج المحروقات في الجزائر، مداخمة قدمت في الممتقى الوطني حوؿ محتوت، /جالؿ مسعد، ز - 1
. 4، جامعة مولود معمري تيزي وزو، ص2014مارس  12، 11ترقية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر، يومي 

 )غير منشور(.
 .103سابؽ صالمرجع الزايد مراد،  - 2
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ثـ ثانيا الييكمة العضوية وىذا  ،مرحمة اعادة الييكمة الماليةوال ف: أاالقتصادية عمى مرحمتي
لقضاء عمى السمبيات التي انفس جديد لممؤسسات إلنعاش النمو االقتصادي لمبالد، و  إلعطاء
 ضعؼ التسيير داخؿ المؤسسات.رافقت 

جراءاتياو  عادة الييكمة الماليةإ-أوال  ا 

رية التي ألت إلييا المؤسسات العمومية عية المز ضو العمؿ عمى تحسيف ال في إطار
حيث عرفت عجزا ماليا كبيرا عمى مستوى المؤسسة، المتمثمة في تراكـ و تضخـ حجـ 

القدرة عمى تسديدىا، دفعت بالدولة إلى إعادة الييكمة المالية لممؤسسة، القروض مع عدـ 
وىذا كتدعيـ لمصالح حتى تنطمؽ ىذه المؤسسات عمى أسس مالية سميمة واليدؼ مف ىذه 

 العممية ىو تخصيص رأس ماؿ لممؤسسات الوطنية.

 إعادة الييكمة المالية -1  

حادة ومعقدة وذلؾ راجع لتحمميا ية لقد عانت المؤسسة االقتصادية مف مشاكؿ مال 
فقاتيا لى المجوء لالقتراض لتغطية مختمؼ نإ ما أدى اللتزامات أكثر مف طاقاتيا، وىو

 مر الذي جعميا تعاني مف تفاقـ المديونية.ىو األو جور خاصة كؿ ما يتعمؽ بدفع األ
لية لممؤسسة عادة الييكمة المالية يرتبط بتسوية الوضعية الماإف المجوء إلى إجراء إ 

عادة التوازف جراءات جد صارمة بيدؼ إإ اتخاذعف طريؽ  إالوذلؾ ال يتقرر  ،االقتصادية
قصيرة المدى التي تسمح بوضع الىـ االستراتيجيات أالمالي ليا، ويعتبر التطيير المالي مف 

تجسد يو (1)ذلؾ تمويؿ المشاريع ليمس تعانييا المؤسسات االقتصاديةحد لألزمات المالية التي 
 الذي يكوف عف طريؽ عدة آليات ومنيا: مواؿمف خالؿ وضع احتياطي مف األ ذلؾ

                                                             

لإلصالحات االقتصادية في الجزائر، أطروحة دكتوراه دولة، كمية الحقوؽ والعمـو عجة الجياللي، المظاىر القانونية  - 1
 .21، ص2005االدارية، جامعة بف عكنوف، الجزائر، 
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مؤسسة مف بيف العوائؽ رأس الماؿ االستثماري لمالعد عجز ي زيادة في الرأسمال:ال-أ 
جراءات لمرفع خيرة، ليذا تتخذ بعض اإلىذه األ راءلى تردد المستثمريف عف شالتي تؤدي إ

 :(1)عف طريؽ مف رأسماليا الذي يتحقؽ
نقاذ يعمؿ بؿ الخزينة العمومية بموجب مخطط إيتـ ذلؾ مف ق :لمسيولةالضخ اآللي  -

زالة األجور المتأخرة، وكذا إ زمة الديوف وتسديدمؤسسة بمعالجة أعمى ضماف ديمومة ال
إضافة إلى ذلؾ نجد ىذا األسموب  ،(2)1993الديوف الجبائية وىو ما أقره قانوف المالية 

في بداية التسعينات بؿ تعود  االقتصاديةر تطبيقو فقط في مرحمة اإلصالحات لـ ينحص
لـ يسعؼ اإلرىاؽ المالي  وىذا الضخ ،االقتصاديةوره لفترة ظيور المؤسسة العمومية جذ

لى مر الذي أدى إوىو األلممؤسسات بحيث بقيت معدالت النمو الالحقة لمعممية سمبية 
سات االقتصادية المستفيدة لتظير فئات مف سياسة تصنيؼ المؤس انتياج ضرورة

 المؤسسات وىي:

سورة وتباشر استثمارات واسعة، والضخ ميمؤسسات ذات مردودية لكف وضعيتيا غير  -
 يكوف تمقائيا وبقوة القانوف لتغطية الخمؿ الذي تعانيو.

ي تعانيو قد التحكـ في التكمفة لذا فالعجز الذوعدـ  االستغالؿمؤسسات تتميز بسوء  -
عداد مخطط ه الحالة تتقيد عممية الضخ بشرط إ، وفي ىذ(3)و متوسطوف بسيط أكي

التصحيح الداخمي بيدؼ القضاء عمى االختالالت التي تشكو منيا المؤسسات، 
ترشيد استعماؿ الموارد البشرية والزيادة مف االحتياطات  طريؽ عف إالوذلؾ ال يتـ 

 المالية.
                                                             

، 38مجمة ادارة، عدد  ، لخوصصة المؤسسات العمومية االقتصادية ، االجراءات التحضيريةكماؿ أيت منصور - 1
 .40ص، 2009

الصادر  ،04ر عدد  ، ج1993يتضمف قانوف المالية سنة ، 1993يناير  19مؤرخ في  12-93مرسـو تشريعي رقـ  - 2
 .1993يناير  20في 
3 -   ، صبايحي ربيعة، الخوصصة بنقؿ ممكية المؤسسات العامة االقتصادية، أطروحة مقدمة لنيؿ درجة دكتوراه في العمـو

 .198، ص2009جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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ؿ وتوجو مباشرة لمتصفية نتيجة أنيا تعاني مف ية الضخ بمؤسسات ال تستفيد مف عمم -
 نتاج غير صالحة.ورأسماؿ اجتماعي سمبي ووسائؿ إ عجز فادح

 صدار المؤسسات لسندات الدينإ-
ىداؼ مف البنوؾ وىو إجراء يحقؽ أ بو تتفادى المؤسسة المجوء إلى االقتراضبموج 

فعيؿ السوؽ المالية ت ،ىداؼسب طبيعة المؤسسة ومف بيف ىذه األمختمفة ومتباينة ح
 .(1)وتشجيع االستثمارات الخاصة

 صولإعادة تقييم األ-ب
مر وؿ المؤسسة الثابتة سواء تعمؽ األصتيدؼ ىذه اآللية بدورىا إلى تحويؿ قيمة أ 

، فإنو (2)283-01مف المرسـو التنفيذي رقـ  5، وحسب نص المادة والمباني باألراضي
ف يزيد مف قيمة مات الدولة وىو إجراء مف شأنو أخوؿ ميمة التقييـ لشركات تسيير مساى

حددتو صوؿ وىذا ما لتي ليا صالحية القياـ بتأجير األا ،المؤسسات االقتصادية المتعثرة
يجاري وىذا بيدؼ تحقيؽ اإل باالعتمادالمتعمؽ  09-96مر ( مف األ02المادة الثانية )

 .(3)الربح
 إعادة الجدولة-ج

يا بموجب مات وتحقيقيا مرتبط بضرورة قيامة ميكانيز ىي عممية تتجسد عف طريؽ عد 
لى الحد ؿ مف المؤسسة االقتصادية مباشرة أو الدولة مع دائنييا وييدؼ إيبـر بيف ك اتفاؽ

 المؤسسة وتتمثؿ ىذه الميكانيزمات خاصة فيما يمي: مف التقميؿ مف حدة ديوف

 لغاء قواعد الديوف العالقة بالمؤسسة.التحقيؽ أو إ -

                                                             

 .40، صالمرجع السابؽ، ؿكما أيت منصور - 1
، يتضمف الشكؿ الخاص بأجيزة المؤسسات العمومية 2001سبتمبر 24، مؤرخ في 283-01مرسـو تنفيذي رقـ  - 2

 .2001سبتمبر  26في  صادرال،  55اإلقتصادية وتسييرىا، ج ر عدد 
 .41سابؽ، صال مرجعال، كماؿ أيت منصور - 3
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ويتـ ذلؾ عمى أساس استبداؿ الدائنيف لمديونتيـ بحصص  باألسيـالديوف ضة مقاي -
 ممكية في المؤسسة.

 جراءات اعادة الييكمة الماليةإ-2
 والتي أشرفت عمييا المجنة الوطنية إلعادة ىيكمة المؤسسات االقتصادية والتي تتكوف 

 التي ليا عالقة بالمؤسسة أو باالقتصاد الوطني. مف مختمؼ الوزرات
 جراءات األوليةاإل-أ

عادة ىيكمتيا المالية وقد ح قروض لممؤسسات ذات العجز إلكمؼ بنؾ التنمية بمن 
لمؤسسات ذات العجز قروض طويمة األجؿ بدال ا مدادإطار في تمثؿ أوؿ إجراء في ىذا اإل

جؿ، وىذا ما ساىـ في تقميص مبمغ العجز بإعادة ىيكمة القروض، لكف ذلؾ مف قصيرة األ
تفعة كافيا نظرا لممستوى الذي بمغو العجز، لذلؾ وجب مسح كؿ أو بعض الديوف المر  لـ يكف

 .(1)عانات لممؤسساتعف طريؽ منح إ
 حيث تـ حصر ىذه االجراءات في:: االجراءات المالية المقررة-ب

عادة ىيكمة ضماف التوازف المالي لممؤسسة )بإ لى: وتيدؼ إجراءات مالية محضةإ -
 .(فية الديوف فيما بيف المؤسسات....الخديوف المؤسسة، تص

: بالعمؿ عمى رفع الطاقة االنتاجية الموجودة وتخفيض تكاليؼ جراءات تنظيم وتسييرإ -
مر يتطمب الدقة والصرامة في تسيير واستغالؿ االستغالؿ قدر المستطاع، وىذا األ

 الموارد المائية والبشرية المستعممة.
صالح النظاـ الضريبي بشكؿ تتمثؿ خصوصا في إ :جراءات متخذة خارج المؤسسةإ -

 .(2)يساعد عمى تنشيط دورة االستغالؿ

                                                             

عادة ىيكمة المؤسسات االقتصادية العمومية الجزائرية، مجمة المفكر، كمية تقييـ إ الطيب داودي، ماني عبد الحؽ،- 1
 .139ص  ،2002، 3الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، عدد

 .139ص المرجع السابؽ، ماني عبد الحؽ، الطيب داودي، - 2
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فالييكمة المالية ىي حؿ لمشكؿ ديوف المؤسسات السابقة أيف تولت الخزينة العمومية 
 بتسديد الديوف التي كانت تربط ىذه المؤسسات فيما بينيا.

 إعادة الييكمة العضوية-ثانيا

ـ عبر خطط كبداية لمعمؿ المنظ 1980ا مف سنة ة اعتبار لقد جاءت ىذه المرحم 
اقتصادية واجتماعية خماسية، بعد الفجوة التي عرفتيا مسيرة التنمية الوطنية بيف سنتي 

 اؾنذآية بحكـ التجربة مستيدفة العموم ، حيث كانت المؤسسة الوطنية1978-1980
لية االقتصادية واالجتماعية تأخذ عمى عاتقيا معيار الفعا التي عممية اإلصالح الشامؿ

 .(1)حيةوالرب
إف مبدأ إعادة ىيكمة الشركات العمومية المقرر ضمف مياـ المخطط الخماسي األوؿ 

تجزئتيا إلى وحدات صغيرة و الشركات العمومية الكبرى ( جاء لتقسيـ 1980-1984)
 مرسـو  صدر بالتاليو  أكثر تخصصا مف أجؿ مواجية الصعوبات التي كانت تقيدىا

إال أف  المتعمؽ بإعادة ىيكمة الشركات الوطنية 14/10/1980الصادر في  80/240
، عرؼ تأخيرا كبيرا إال الصادر في   (2)242-80ر المرسـو رقـ صد أف ىذا المرسـو

  .(3)عادة الييكمةالمتضمف إ 1980أكتوبر سنة 
 سباب فيما يمي:ونمخص أىـ األ 
عادة الييكمة العضوية الشركات قبؿ إبحيث كانت  تعدد ميام الشركة الوطنية:  -1

 متعددة الوظائؼ مما أدى الى تراكـ بعض المشاكؿ:

 نقص الفعالية والنجاعة نتيجة عدـ االستفادة مف مبدأ التخصص وتقسيـ العمؿ. -

 النتائج السيئة المحققة مف طرؼ الشركات الوطنية. -
                                                             

واف المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بف ، الترشيد االقتصادي لمطاقة االنتاجية في المؤسسة، ديأحمد طرطار  - 1
 .123، ص2001عكنوف، الجزائر، 

  المرجع السابؽ. ،242-80رقـ  تشريعي، مرسـو - 2
 .135سابؽ، صالمرجع الالطيب داودي ، ماني عبد الحؽ، - 3
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 المعمومات بيف الوحدات في المؤسسات. صعوبة انتقاؿ -

 زائدة نتيجة سياسة التوظيؼ المتبعة مف قبؿ الدولة.العمالة ال -
مما نتج عنو صعوبة التحكـ في تسيير  ضخامة حجم الشركات الوطنية الجزائرية:  -2

مف المسؤوليف، كذلؾ غياب كذلؾ ترتكز المسؤولية في أيدي فئة و  ىذه المؤسسات
اؿ كاف ظروؼ مالئمة لمعمؿ بحكـ أف عدد كبير مف العمو  فعالة اجتماعيةسياسة 

  تحت إشراؼ المديرية. 
ير عقالني لطرؽ تنظيـ مة ىي تغعادة الييككؿ ىذه العوامؿ يمكف القوؿ أف إ ومف خالؿ

وسائؿ المؤسسات االقتصادية بغية القضاء عمى المشاكؿ الييكمية والتنظيمية المتولدة 
 .(1)عف الييكؿ التنظيمي القديـ

عضوية لممؤسسات العمومية، "شركة عادة الييكمة اللعؿ أحسف مثاؿ عف عممية إ 
سوناطراؾ" التي عرفت تطورا كبيرا نتيجة لتوسيع حقؿ النشاطات والحجـ المعتبر 

)أنظر  كبر الشركات الوطنيةاعية ليذه الشركة التي تعتبر مف أىـ وألالستثمارات الصن
  .(01الممحؽ رقـ 

                                                             

  . 56سابؽ، صالمرجع ال، عبد القادر عميواش أميف - 1
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 خامسالفرع ال

 استقاللية المؤسسات العمومية

المؤسسات  استقالليةإصالحات اقتصادية عرفت باسـ  1988سنة  باشرت الجزائر 
 صالحات تقـو عمى إجراء إصالح اقتصادي يسمح لممؤسسة ىذه اإل (1)العمومية االقتصادية

سيرىا، وفي ىذا السياؽ تجسدت فكرة  تعاقضعيتيا والتخمص مف العقبات التي تسيير و ب
لذي صدر بشأنو لممؤسسات الوطنية وا استقاللية المؤسسات مف خالؿ القانوف التوجييي

ومف أجؿ  ،لمتعمؽ باستقاللية المؤسساتا 1988-01-12 المؤرخ في  (2)01-88مرسـو 
، كؿ صندوؽ (3)شاء ثمانية صناديؽ مساىمةمؤسسات العمومية تـ إنلا استقالليةتجسيد 

ىمية طبيعة نشاطيا، وعمى ىذا األساس تكمف أ لمؤسسات حسبايشمؿ مجموعة مف 
عمومية االقتصادية، إضافة إلى دور المراقب والموجو لممؤسسة ال اديؽ المساىمة في أداءصن
 اتخاذبطريقة غير مباشرة بتحفيزىا عمى دور المسير لممؤسسة العمومية االقتصادية  أداء

معيات العامة والمجالس االدارية جقرارات مالئمة، عف طريؽ ممثمي الصناديؽ في ال
 .(4)القتصاديةلممؤسسات العمومية ا

ارية لممؤسسة العمومية االقتصادي عطاء الصفة التجلية ىو إاليدؼ مف االستقالإف  
 القرار اتخاذية أكبر لممسير في عمييا بإعطاء حر  ةوفؾ قيود الرقابة التي كانت مفروض

 لتييئة الشروط الالزمة لتطبيقيا. صدور مجموعة مف القوانيف التشريعية االستقالليةرافؽ و  
                                                             

 .61سابؽ، صالمرجع العميواش أميف عبد القادر،  - 1
 12مؤرخ في  04-88، يتضمف القانوف التوجييي لممؤسسات العمومية االقتصادية، والقانوف 01-88قانوف رقـ - 2

المحدد لمقواعد و  المتعمؽ بالقانوف التجاري 1975-09-26مؤرخ في  59-75المعدؿ والمتمـ لألمر رقـ  1988 جانفي
 صادية. الخاصة المطبقة عمى المؤسسات العمومية االقت

صناديؽ المساىمة، وعددىا ثمانية، عبارة عف مؤسسات عمومية تخضع لقوانيف خاصة وشكؿ الوساطة التي تمكف  -3
مميوف دينار  240الدولة والجماعات المحمية مف المساىمة في المؤسسات العمومية االقتصادية، ويبمغ رأسماليا التأسيسي 

  مميوف دينار جزائري لمصندوؽ. 30بحصة 
 .5سابؽ، صالمرجع المحتوت، /جالؿ مسعد،  ز - 4
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 مف الناحية القانونية أنيا االقتصاديةالمؤسسات العمومية  استقالليةعميو نبرز خصائص و 
تأخذ شكؿ خاص لمشركات التجارية المنصوص عميو في القانوف التجاري، والخصوصيات 

ممتيا التعديالت عمى القانوف التجاري والقانوف التوجييي لممؤسسات تنصب حوؿ اشتالتي 
 أصوؿ المؤسسة العمومية وىياكؿ االدارة والتسيير لممؤسسة. ،اعيممكية الرأسماؿ االجتم

المؤسسات العمومية االقتصادية تستفيد مف بعض االستقاللية  فإذف، يمكف القوؿ أ 
-88سات، حيث ينص قانوف مقارنة مع وضعيا السابؽ في ظؿ التسيير االشتراكي لممؤس

ال يحق ألي كان التدخل "ية االقتصادية لممؤسسات العمومبالقانوف التوجييي  المتعمؽ (1)01
 ."في ادرة وتسيير المؤسسات العمومية االقتصادية خارج اليياكل المخولة ليا قانونا ذلك

 لموالي يمخص وضعية المؤسسة العمومية االقتصادية في ظؿ مشروع االستقالليةاوالشكؿ 
 (02)أنظر الممحؽ رقـ 

 المطمب الثاني

 استراتيجية الخوصصة
دراجيا يا الجزائر، فقد تـ إباشرتصالحات التي ممية الخوصصة تندرج ضمف اإلإف ع 

فقد كانت في برنامج التصحيح الييكمي، الذي تـ التفاوض حولو مع صندوؽ النقد الدولي، 
لت ا لموضعية المزرية التي أعممية الخوصصة حؿ لمعالجة المؤسسات العمومية وىذا نظر 

 .(2)ليياإ

                                                             

 ، المرجع السابؽ.01-88قانوف رقـ  -1
زوزي محمد، تجربة القطاع الصناعي الخاص ودوره في التنمية االقتصادية في الجزائر، دراسة حالة والية غرداية،  - 2

جامعة قاصدي مرباح،  ،ادية، وعمـو التسييراطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه في العمـو االقتصادية، كمية العمـو االقتص
 .81، ص2010 ورقمة،
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المتعمؽ  1995أوت  26الصادر في   (1)22-95مف األمر تنص المادة األولى 
 بالخوصصة في الجزائر. 

ويتـ ذلؾ  ،لى القطاع الخاصإي نقؿ الممكية مف القطاع العاـ وتتمثؿ الخوصصة ف
الماؿ االجتماعي  و رأسو جزء مف األصوؿ المادية أو المعنوية أأتحويؿ مجموع ب

، فنقـو ببياف أسباب و معنوييف خواصت العمومية لصالح أشخاص طبيعييف ألممؤسسا
بعدىا اإلطار القانوني لمخوصصة والسمطة (، و الفرع األولأىدافيا )إلى الخوصصة و  المجوء

 .()الفرع الثالث(، إجراءات تنفيذ الخوصصة الفرع الثانيالمكمفة بيا في الجزائر )

 الفرع األول

 لى الخوصصة وأىدافياأسباب المجوء إ

 صةسباب الخوصأ -أوال
الصناعة في الدستور، أىـ إصالح أقدـ عميو المشرع و  مبدأ حرية التجارة يعتبر تكريس

خاصة توجو الدولة نحو خوصصة و  الجزائري في مجاؿ فتح الباب لممبادرة الخاصة،
شراؾ األشخاص سواء المعنوية أو الطبيعية في تسييرىا.و  المؤسسات العمومية  ا 

نما و  ؿ عممية الخوصصة لـ يكوف وليد الصدفة،إف التوجو نحو القطاع الخاص مف خال ا 
  الخارجي:و  شيدتيا الدولة عمى المستوييف الداخمينتيجة ضغوط مالية 

 العوامؿ الداخمية  .1
تعكس الظروؼ التي عاشتيا المؤسسات في ظؿ التدخؿ المكثؼ لمدولة في الحياة 

صاد الجزائري، وتتمثؿ األسموب الذي اعتمدتو ىذه األخيرة، في قيادة االقتو  االقتصادية
 ىذه األسباب في:

 ضعؼ الكفاءة االقتصادية لدى القطاع العاـ . -
                                                             

 03الصادر في  ،48يتعمؽ بخوصصة المؤسسات العمومية، ج رعدد  ،1995أوت  26مؤرخ في  22-95أمر  - 1
 .1995سبتمبر
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انخفاض اإلرادات العمومية لمدولة نتيجة نقص التحصيؿ الضريبي، واعتمادىا  -
أساسا عمى الجباية البترولية، وما تبعيا مف انخفاض في المداخيؿ مف العممة 

لدولة عمى تأميف احتياجاتيا مف الصعبة، إلى الحد الذي عجزت مف خاللو ا
دعما لمميزانية مف خالؿ تحصيؿ إرادات إضافية الصرؼ، إذف فالخوصصة ال تمثؿ 

فحسب، بؿ ىي أيضا وسيمة لمحد مف سياسة اإلعانات المقدمة مف طرؼ الدولة 
 (1)لممؤسسات العمومية التي تعاني عجزا.

 العوامؿ الخارجية تتمثؿ فيما يمي: .2
اب سابقة الذكر غير كافية لمجوء إلى الخوصصة، إال أنو وجد سببا رغـ كوف أف األسب

 .  (2)أخر أجبر الدولة عمى المجوء إلييا وىي المديونية
لية مثؿ الصندوؽ النقد بالتالي لجوء الجزائر إلى االستدانة مف المؤسسات المالية الدو و 

ىذا الصندوؽ، بما  االلتزاـ بسياسة التصحيح الييكمي المفروض عميو مف قبؿالدولي، و 
عف طريؽ البنؾ العالمي الذي في ذلؾ سياسة الخوصصة حيث تشترط ىيئات التمويؿ 

 .(3)المساعداتو  يقـو بإعطاء االستشارات
عميو يمكف اعتبار أف السبب الخارجي األساسي الذي أدى لمدولة إلى المجوء إلى و 

رؼ صندوؽ النقد وض مف طالخوصصة ىو الخضوع لبرنامج التصحيح الييكمي المفر 
بالتالي الخضوع لسياسة الخوصصة التي تعد عنصرا أساسيا مف عناصر الدولي، و 

   .(4)اإلصالح االقتصادي

                                                             

  .05بف بعالش خاليدة، المرجع السابؽ، ص - 1
ممبنة -حالة المؤسسة العمومية إلنتاج الحميب ومشتقاتوعيساوي نادية، تقييـ المؤسسة في إطار الخوصصة دراسة  2-

، ص 2005مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة،  -نوميديا
20. 
 .06بف بعالش خالدة، المرجع السابؽ ص 3-
 .21عيساوي نادية، المرجع السابؽ، ص4-
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ألسباب الخوصصة في الجزائر أنيا اجبارية حيث أنو لـ  نستخمصو مف عرضنا ما
حدى سياسات برامج االصالحات ولة أي خيار لرفضيا، كونيا تمثؿ إيكف أماـ الد

مؽ بأىدافيا فيي بمثابة رد عف ما فيما يتعال يعقؿ أف تنجح بدونيا، أو  دية،ااالقتص
مف  ف تحقيقيا يتطمب تغطيتو مف الناحية القانونيةاألسباب التي قدمت لتبريرىا غير أ

 (1)حيث تصبح بموجبو ممزمة التنفيذ. قانوف خالؿ صياغتيا في شكؿ

 أىداف الخوصصة في الجزائر-ثانيا
نعاش االقتصاد مة جديدة تيدؼ مف ورائيا الدولة إلى إارىا وسيالخوصصة باعتب 

ف لالقتصاد كيم عايير الضرورية إلنجاح العممية حيثخذ بالم، فإنو تـ األالوطني وتفعيمو
لى اقتصاد السوؽ ولكنيا ليست ضرورة إ االنتقاؿيحقؽ ىذه النتائج بعد اختيار  الجزائري أف

 لمي.حتمية واالندماج في االقتصاد العا
نتاجي وبالتالي وكذلؾ تعتبر الخوصصة إحدى الوسائؿ الكفيمة بدفع النظاـ اإل 

نتعاش االستثمارات اة كما أنيا وسيمة كفيمة باالقتصاد الوطني وتحسيف االنتاجية بشكؿ فعال
 شغؿ.الوالمساىمة في خمؽ مناصب 

 :يمي لى الخوصصة في الجزائر ماإ تىداؼ التي أداألومف بيف  
بإدخاليا  كانت تعاني مف ضعؼ التسيير  والتي :صةخفاءة لممؤسسة المخصرفع الك - أ

 لى وسط تنافسي بيف المؤسسات.إ

مقابؿ مستوى  بمعنى مدى تحقيؽ مستوى معيف مف  النفقات الجانب التقني لمكفاءة  -
 .يؿمعيف مف المداخ

صة أف تضاعؼ عنصر المنافسة والقضاء عمى خكما ينتظر مف المؤسسة المخص -
 االحتكار لمخروج مف الحمقة المفرغة التي تدور فييا. مظاىر
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كبر عدد ممكف مف المساىميف لالستثمارات خاصة في ترقية المستوى وجذب أ - ب
 المشاريع الصغيرة التي عجزت المؤسسات العمومية عمى التمويؿ.

 ى التنافس عمى المستوى الوطني والعالمي.مخمؽ مؤسسات قادرة ع - ت
 .واالختراع االبتكارمبادرات الفردية خاصة في مجاؿ لتطوير المساىمة وتشجيع ا - ث
يجاد أ - ج  .(1)سواؽ مالية لالستثمار في مجاالت متعددةتوسيع وا 

 الفرع الثاني

 طار القانوني لمخوصصة والسمطة المكمفة بيا في الجزائراإل

ال يمكف الشروع في تنفيذ العناصر المتكاممة لإلصالح اإلقتصادي إذا لـ يتـ تغطيتو 
عف السياسات  ؿلناحية القانونية، وبالتالي ال يمكف الحديث عف نجاح الخوصصة بمعز مف ا

وعميو سنتطرؽ إلى دراسة ىذه الوضعية  انطالؽتمثؿ القاعدة التي تضمف  األخرى التي
 .اإلطار القانوني لمخوصصة ثـ السمطة المكمفة بيا في الجزائر

 طار القانوني لمخوصصةاإل-وال أ

 القوانيف الخاصة وىذا بموجب حيز التنفيذ 1988الخوصصة سنة يـو لقد دخؿ مف 
في المادة  1989في سنة  وفكرس مف ناحيتو باستقاللية المؤسسات العمومية، أما الدستور

ت القوانيف المتعمقة بالخوصصة عمى ءمفيـو المياديف الخاصة بالدولة، فقد جا 18و 17
 :(2)النحو التالي

                                                             

صيانة العتاد الفالحي، و  أثر الخوصصة عمى الوضعية المالية لممؤسسة، دراسة حالة المؤسسة التوزيع ،نفيسة حجاج - 1
 قاصدي مرباح، متطمبات شيادة الماستير، كمية عمـ التسيير، تخصص مالية المؤسسة، جامعة الستكماؿمذكرة مقدمة 
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الذي جاء معدال  1993أفريؿ  26المؤرخ في   (1)93/08المرسـو التشريعي رقـ  -
جديدة، تنعكس في تقميص تدخؿ الدولة في  بأحكاـالذي جاء  04-88لمقانوف رقـ 

لغاء صناديؽ المساىمة،و  الحياة االقتصادية، نشاء المؤسسات القابضة، كما و  ا  ا 
عادة و  تطرؽ ىذا المرسـو إلى توسيع نشاط المؤسسات العمومية االقتصادية ا 

 ىيكمتيا.  

الدولة في  تدخؿ الذي ينيي 1995سبتمبر  26المؤرخ في  (2)22-95مر رقـ األ -
يمكف التعديؿ الذي أدخمو األمر في شكؿ و  ير المؤسسات العمومية االقتصادية،تسي

 شركات قابضة تمتمؾ كمية مجموعة أسيـ المؤسسة العمومية.
ألسباب عديدة مف بينيا  مكف مف إنجاح أي عممية خوصصةتيلـ  95/22ف القانوف إ

القيود التي وضعت أماـ المشتريف فيما يخص السداد، األمر الذي أدى إلى مراجعة مضمونو 
ولـ  (3)تعديالت 04المكمؿ والمعدؿ لمنص سابؽ الذي يتضمف  27/12والخروج بنص 

لتي تتمكف التعديالت التي أدخميا القانوف مف اإلسراع في الخوصصة أو التقدـ في النتائج ا
كانت ضعيفة، حيث يمكف إرجاع ذلؾ إلى عدـ الوضوح الذي ميز مياـ وصالحيات بعض 

رقـ  يحمؿ الييئات المتدخمة، وىو األمر الذي أدى إلى صدور قانوف ثالث لمخوصصة
 : ب الذي سمح 01/04

 لشركات القابضة لتحؿ محميا شركات تسيير المساىمات.احؿ  -
 أي قطاع.   منيا مومية دوف أف يستثنىمؤسسات العالفتح المجاؿ لخوصصة كؿ  -

                                                             

، 1975سبتمبر  26مؤرخ في  59-75، يعدؿ ويتمـ األمر 1993أفريؿ  26مؤرخ  08-93مرسـو تشريعي  - 1
 .1993أفريؿ  27، الصادر 27المتضمف القانوف التجاري، ج ر عدد 

 ، المرجع السابؽ.22-95األمر  -2
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في  المؤرخ(2) 106-96و(1)104-96فيذية رقـ لمراسيـ التنإضافة إلى ذلؾ لقد صدرت ا
 وىذه المراسيـ تتعمؽ بتسيير ومياـ كؿ مف: 1996مارس  11

 .مجمس الخوصصة 
 الخوصصة. لجنة مراقبة عمميات 
 .الييئة المكمفة بتنفيذ الخوصصة 
وىذا المرسـو حدد  1997ر سبتمب 10المؤرخ في  (3)97/329ـ المرسـو رقكما صدر 
المختصة وكذلؾ كيفية الرفع بالقسط ألرباح اإليجابية النوعية أو  واالمتيازاتح شروط المن

 المشتركيف لممؤسسات العمومية االقتصادية المخوصصة.

 السمطة المكمفة بتنفيذ الخوصصة-ثانيا

 (4)الخوصصة في الجزائر وىي: ربع ىيئات مسؤولة عف عممية ىناؾ أ 
رئيس الحكومة ىذا المجمس السمطة مباشرة : يترأس المجمس الوطني لمساىمة الدولة - أ

ويكمؼ بتنسيؽ نشاط الشركات القابضة العمومية ويتشكؿ ىذا المجمس مف مجموعة 
 ياحة وتجارة( ومف بيف صالحياتوالوزراء المكمفيف بمختمؼ القطاعات )صناعة، س

 ؤسسات العمومية التي تواجو صعوبات مالية.التكفؿ بالم
: ويوضع تحت سمطة الييئة المكمفة بالخوصصة وىي مكمفة مجمس الخوصصة - ب

 بما يمي:
 تنفيذ برنامج، الخوصصة طبقا لمتشريع المعموؿ بو.. 

                                                             

، يحدد كيفيات تنظيـ مجمس الخوصصة وسيره وكذلؾ القانوف 1996مارس  11رخ فيمؤ  104-96مرسـو تنفذي  - 1
 .1996مارس  20، الصادر في 18األساسي ونظاـ المرتبات، المطبقة عمى أعضائو، ج ر عدد

، 18، يتضمف تعيف الييئة المكمفة بالخوصصة، ج رعدد1996مارس  11مؤرخ في  106-96مرسـو تنفذي  - 2
 .1996س مار  20الصادر في 

الدفع بالتقسيط لصالح و  ، يحدد شروط منح امتيازات خاصة1997سبتمبر 10مؤرخ في  329-97مرسـو تنفذي رقـ - 3
  . 1997سبتمبر  10الصادر في  ،60مقتني المؤسسات العمومية المخوصصة، ج ر عدد 
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مسؾ السجالت ويحافظ عمى معمومات ويسف اجراءات ادارية لضماف سرية ي. 
 المعمومات.

داري وتتكوف مف المالي واإل باالستقالؿتتمتع الخوصصة: لجنة مراقبة عمميات  - ت
 قاضي ممثؿ عف المفتشية العامة لممالية، وتمثؿ مياميا في:

الممفات التي يرسميا ليا مجمس الخوصصة والمتعمؽ بعمميات التنازؿ عف  استالـ. 
 المؤسسات العمومية لدراستيا.

الدراسة في أجؿ أقصاه شير مف يئة المكمفة بالخوصصة نتائج التحميؿ و اليتبميغ . 
 استالـ الممفات.

 عمى تعيف(1) 95/22مر مف األ 8حسب المادة  الييئة المكمفة بتنفيذ الخوصصة -ث
تحدث عند الحاجة الييئة المكمفة بتنفيذ الخوصصة وتكمؼ بما يمي:  والحكومة أ مستوى

ى النشاطات تطمع الجميور عمو  تنفيذ برنامج الخوصصة التي صادقت عميو الحكومة
 المرتبطة ببرنامج الخوصصة.

 الفرع الثالث
 الخوصصةتنفيذ جراءات إ

 عد غير كافيليا ي صدار النصوص القانونية المنظمة لمخوصصة والمييئةإف إ 
وء الى جممة مف طيتيا مف الناحية النظرية المجلى جانب تغإلنجاحيا، فيي تتطمب إ

داد برنامج الخوصصة إلى غاية إتماـ عممية ، بدأ بإعجراءات لتسييؿ تطبيقيا الفعمياإل
 .التنازؿ وىذا يعكس حرص الدولة عمى أف تكوف نتائج ىذه العممية في مستوى طموحاتيا

عالف رامج لمخوصصة، تقييـ المؤسسات اإلتتطمب تنفيذ الخوصصة القياـ بإعداد ب 
 ، وتعييف الييئات المشرفة عمييا.عنيا
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 عداد برنامج الخوصصةإ -أوال
مكف مالحظتو يقوانينيا، غير أف ما  تتعددو تعددت برامج الخوصصة في الجزائر  

 عمى ىذا البرنامج ىو:
 2ـ مضموف المادة شكؿ عا 2001و 1997تعكس برامج الخوصصة المعدة سنة  -1

ويتعمؽ االمر بالمؤسسات المنتمية لمقطاعات التالية: قطاع البناء (1)22-95مف األمر 
تجارة والتوزيع، صناعة النسيج والصناعة الزراعية الغذائية، الصناعات واألشغاؿ العمومية، ال
 المتوسطة والصغيرة.

ؤ الذي مًيز تباطالأف  غير ،1995ء مف سنة كاف مف المقرر تنفيذ ىذا البرنامج ابتدا
 .(2)لى تداركيا في البرامج الالحقةإالتنفيذ أدى  عممية
سنة أدخمت عمييا، فالبرنامج الذي أعد  أىـ ما ميز ىذه البرامج ىو التحسينات التي -2
قطاع التجارة  خوصصة مفففي المرحمة األولى :  (3)تـ تقسيمو الى مرحمتيف 1995

اقي ز االشغاؿ العمومية واالحتكار الخاص باالستيراد لتترؾ بابالتجزئة ومؤسسات انج
أخر سنة  جبرنامصدار إتـ  1995تجاوز عيوب قانوف لى المرحمة الثانية ولعات إالقطا

بيف المؤسسات التي  ميز بو ىو أنو تمًيز وأىـ ما 12-97مر تزامف مع صدور األ 1997
 ف تخضع لمخوصصة الجزئية والتي تخضع لمخوصصة الكمية.يجب أ

 بميزتيف أساسيتيف ىما: تفتميز  2001سنة  تصدر  وعف برامج الخوصصة التي

 ي القوانيف السابقة.ا بالخوصصة فينة القطاع المصرفي الذي لـ يكف معضافإ -

ساسية: الوضعية المالية لممؤسسة عمى ثالثة معايير أ اعتماداإعداد ىذا البرنامج  -
حيث  وضعيتيا في السوؽ وكذلؾ حجميا، كما تـ اختيار أساليب خوصصة كؿ منيا

                                                             

 .سابؽالمرجع ، ال22-95 مرسـو رقـ - 1
 .34عيساوي نادية المرجع السابؽ، ص -  2
 لمدولة، ، تكييؼ عممية خوصصة المؤسسات العمومية مع متطمبات اقتصاد السوؽ واألىداؼ السياسيةعمي مبروكي -3

التحاليؿ الخاصة بالتخطيط، المركز الوطني لمدراسات و  ،االصالحات االقتصادية وسياسية الخوصصة في البمداف العربية
 .396-395ص-ص، 1999بيروت، 
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ى لإسموب الشراكة االجنبية في خوصصة المؤسسات التي تنتمي الدولة أ اختارت
لى إتخراج المعادف، كما فضمت المجوء ناعة الحديد واسقطاعات ميمة كمؤسسات ص

الخوصصة الكمية بالنسبة لممؤسسات التي تواجو المنافسة الشديدة كمؤسسة انتاج 
، والتنازؿ عف ستمرارىاالتصفية لممؤسسات التي ال جدوى مف إالحميب وأسموب 

رة جراء، فالدولة فضمت التخمي ليـ عف المؤسسات صغيالمؤسسات لصالح األ
 .(1)الحجـ

 تقييم المؤسسات-ثانيا 
المؤسسة وىذا  عف تنازؿالالذي سيتـ بو  تفرض الخوصصة عمى الدولة تحديد السعر 

 كاالعتمادف طريؽ عدة طرؽ، عولى وذلؾ إلجراء أ ،العمؿ عمى تقدير قيمتيا لىإما يدعو 
 خرى.ديتيا أو طرؽ أو عمى مردو عمى الذمة المالية لممؤسسة أ

نما يتـ بيا حساب قيمة المؤسسة و  ،بتحديد طريقة معينة شرع الجزائريلـ يقـ الم  ا 
الجزئي، مع األخذ بعيف و لى اختيار الطريقة األكثر مالءمة ألسموب التنازؿ الكمي أإأشار 

مكانية و  ،رباح المحققة، وضعية المؤسسة في السوؽالقيمة السوقية لألصوؿ األ االعتبار ا 
 وليست وضعيتيا الربحية عناصر ىي مف سيقود قرار الشراء،ىذه ال ألف، تطورىا مستقبال

 .(2)وعميو، فال يمكف أف نضمف نجاح الخوصصة إذا لـ يتـ تقييـ المؤسسة بشكؿ سميـ
 اإلعالن عن الخوصصة-ثالثا

يعتبر اإلعالف عف عممية الخوصصة العامؿ األساسي الذي يضمف تنفيذىا في  
عالـ والتحسيس التي تقـو بيا الشركات إلى عمميات اافة إلضباإلددة ليا، فالمواعيد المح
 وضعت تحت تصرؼ المستثمريف تيا،مؤسسات التابعة ليا تحضيرا لخصوصالقابضة في ال

يت يسمح بعرض نشاء موقع عمى شبكة االنترندليؿ يشرح فيو سياؽ الخوصصة. كما تـ إ
، وصصة التي تمتطار القانوني، برنامج الخوصصة، عمميات الخكؿ المعمومات عف اإل
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المستثمريف األجانب في ىذه و  ىذا مف شأنو أف يسمح بمشاركة الجزائرييف المياجريفو  أفاقيا
 .العممية
 المتدخمين في الخوصصة -رابعا

ه العممية وتنفيذىا، بيدؼ الييئات بتنظيـ ىذمف لمجموعة  (1)22-95سمح القانوف  
عدـ الوضوح الذي  فجية أخرى، غير أاإلسراع في وتيرتيا مف جية، وضماف الشفافية مف 

ات التابعة ليا الييئات وعدـ التزاـ الشركات القابضة بتييئة المؤسس ميز مياـ بعض
لى إعادة تشكيؿ المتدخميف بموجب األمر ى إعاقة تقدميا، مما أدلمخوصصة ساىـ في إ

 التنفيذ. ةتجاوزا لمصعوبات التي القتيا عممي (2)01-04
عادة صياغة التشريع  تنفيذ مختمؼ االجراءات ضمانا لتحقيؽ الخوصصةقياـ الدولة ب يعبر وا 

سييالت تشجيعا منح تنظرا ل صعوباتتواجو عدة عممية التنفيذ بالرغـ مف أف و  الخاص بيا
 .(3)عف رغبة الدولة في تحسيف نتائجيا والتقدـ فييا لممشاركة فييا،

نما ىي الوسيمة لتفعيؿ دور ا  و  إال إنو ال بد مف إدراؾ أف الخوصصة ليست اليدؼ،
المؤسسات االقتصادية في التنمية، ومف المستحسف أف تقـو الدولة بمراقبة تسيير 

عطائيا الدفع القوي، حتى تتمكف مف مواجية التحديات المقبمة عميياو  المؤسسات،   (4)ا 

                                                             

 سابؽ.المرجع ، ال22-95مرسـو رقـ - 1
 وخوصصتياتسييرىا و  ، المتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمومية االقتصادية2001أوت  20مؤرخ في  04-01قانوف رقـ - 2

 .2001أوت  22، الصادر في 47ج ر عدد
 .36سابؽ صالمرجع العيساوي نادية،  - 3
 .153سابؽ، صالمرجع الالطيب داودي، ماني عبد الحؽ، - 4
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 المطمب الثالث

 تأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
عبارة عف مجموعة مف اإلجراءات التي تتخذىا  يمكف تعريؼ برنامج التأىيؿ بأنو

أي أف يصبح ليا ىدؼ  ،السمطات قصد تحسيف موقع المؤسسة في إطار االقتصاد التنافسي
 مالي عمى المستوى الدولي.و  اقتصادي

 وبرنامج التأىيؿ ال يمكف تحقيقيا إال مف خالؿ تبنى المؤسسة في حد ذاتيا إلجراءات
صالحات داخمية عمى المستو   التسويقية.و  ويات: التنظيمية، اإلنتاجية، االستثماريةا 

مسار تحسيف دائـ أو إجراء تطوير يسمح بالتنبؤ بأىـ النقائص  ذو برنامج التأىيؿإف 
أو الصعوبات التي قد تصطدـ بيا ىذه المشروعات، وعمى ضوء ذلؾ سنقـو بدراسة واقع 

، وسبؿ تفعيؿ دور الفرع األول() المتوسطة في االقتصاد الجزائري و  المؤسسات الصغيرة
مف ثـ مساىمة قطاع المؤسسات و  (الفرع الثانيالمتوسطة )و  صادرات المؤسسات الصغيرة

( وصوال إلى المشاكؿ التي تواجو المؤسسات الفرع الثالثاقتصاد الجزائر )الصغيرة في 
   (.الفرع الرابعالمتوسطة )و  الصغيرة

 الفرع األول

 المتوسطة في االقتصاد الجزائريواقع المؤسسات الصغيرة و 

ف خالؿ المواثيؽ الرسمية انتيجت الجزائر غداة االستقالؿ سياسة التصنيع الشامؿ م
سبب جود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحداث تنمية اقتصادية، مما أثر عمى و مف أجؿ إ

ساىمتيا لى مإ باإلضافةتأخر تطورىا ونموىا بشكؿ بطيء رغـ مساىمتيا في الدخؿ الوطني 
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، وذلؾ مف خالؿ ا الىتماـ بيا في القضاء عمى مشكؿ البطالة الذي يتفاقـ يـو بعد يـو
 .(1)ترقيتيا في االقتصاد الوطني ةومحاولة معرفة وضعي

 نشأة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري-أوال

لصغيرة المؤسسات ا ـدعمساعدة و ل قامت السمطات العمومية بسياسات وتدابير
وطني وذلؾ نعاش االقتصاد التحسينيا وتغطية تنافسيتيا بيدؼ إ جؿوالمتوسطة مف أ

ع القوؿ أف السياسات العمومية مرت عميو نستطيو  الزمة لذلؾ،بتسخير وسائؿ ضرورية 
 بمرحمتيف أساسيتيف:

 2001مرحمة ما قبل -أ
ي السنوات األولى ير بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فعالي وكب اىتماـلـ يكف ىناؾ  
، سونميؾ ....  ةتميزت بظيور المؤسسات العمومية الكبير   ،ذه المرحمةمف ى مثؿ سوناكـو
  .وغيرىا

 اىتماـ، فقد كانت ميمشة بسبب ؤسسات الصغيرة والمتوسطةبالم اىتماـيكف ىناؾ  لـ
ؽ أوؿ ، وقامت الدولة بخماالشتراكيةتحت نيج الدولة في ىذه الفترة بالمؤسسة العمومية 

 .1963جويمية  26وذلؾ في   (2)277-63 رقـ وىو القانوف ف يتعمؽ باالستثماراتقانو 
السوؽ وىنا  اقتصادمانيات انتقؿ االقتصاد الجزائري مف النظاـ االشتراكي إلى في الث

ييا، وذلؾ لسبب ظيور الحاجة إبكثر بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدولة أ اىتماـكاف 
 .(3)ط فييا المؤسسات العموميةتي تتخببسبب المشاكؿ ال

                                                             

 26الدراسات، و  قوانيف(، قسـ البحوثو  المتوسطة )دراساتو  عمى عبد ا ، ممؼ بشأف المؤسسات الصغيرة العرادي - 1
 .37، ص2012يناير 

جويمية  26، الصادر في 93، المتضمف االستثمارات، ج ر عدد 1963جويمية  26مؤرخ في  277-63قانوف رقـ -   2
1963 . 

 .37، ص السابؽرجع ، المعمى عبد ا العرادي  - 3
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تعمؽ الم 1982أوت  21في تاريخ  (1)11-82قـ القانوف ر  تـ سف 1982وفي سنة 
 االدوار المرتبطة يددلى تحوييدؼ ىذا القانوف إ، ةالخاص ةالوطني ةباالستثمارات االقتصادي

 .(2)صلمتجارة أماـ المقاوليف الخوا ثمارات االقتصادية لمقطاع الوطنيباالست
قي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأىـ تميزت سنوات التسعينات بظيور اىتماـ حقي

أىـ و  غيرة والمتوسطة مف وزارة الصناعة،وزارة المؤسسات الص انبثاؽما ميز ىذه الفترة 
 محطات ىذه الفترة ىي:

 االصالحات التي قامت بيا الجزائر مف أجؿ الدخوؿ في بدأت 1990وفي سنة 
 1990أفريؿ  14المؤرخ في   (3)10-90 رقـ قانوفالصدر حيث  صاد السوؽاقت نظاـ

المعاممة بيف المؤسسات الخاصة والعامة توحيد و تضمنىـ ما متعمؽ بالنقد والقرض ومف أال
عادةالحصوؿ عمى القروض  إلمكانية ةنسبالب سعار أالتمويؿ مف البنؾ المركزي وكذلؾ  وا 

 .(4)الفائدة
يحتوي عمى  الذي صدار قانوف االستثماراتإلى إ 1993ة سن في بادرت السمطات

نشاء الشباؾ الوحيد ييف واألجانب، وفي نفس السنة تـ إتحفيزات كبيرة لممستثمريف الوطن
ة ترقية االستثمارات دعما ومتابعة لوكالالخاص بترقية وتنشيط االستثمار، الذي اعطى 

APSI   . 
الشراكة مع االتحاد ئر خالؿ اتفاؽ التجارة في الجزاتـ تحرير  1995في سنة 

 .(5)المؤسسات الصغيرة والمتوسطة األوروبي مف أجؿ تأىيؿ وتطوير
 

                                                             

 ،34، ج ر عدد االقتصادي الخاص الوطني ، المتعمؽ باالستثمار1982أوت  21مؤرخ في  11-82قانوف رقـ  - 1
 . 1982أ وت  24في الصادر 

مذكرة لنيؿ شيادة  ،، محمد رفيؽ، دور البنوؾ االسالمية في تمويؿ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عز الديفأمقراف  - 2
 .19، ص2007ليسانس، المدرسة العميا لمتجارة، 

 .1990أفريؿ  18، الصادر في 16، يتعمؽ بالنقد والقرض، ج ر عدد 1990أفريؿ  14مؤرخ في  10-90قانوف -    3
 .196، ص2001ديواف الوطني لممطبوعات الجامعية، الجزائر، ، لطرش طاىر، تقنيات البنوؾ- 4
 .20سابؽ، صالمرجع ال، محمد رفيؽ،  عز الديفأمقراف  - 5
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 2001ما بعد سنة   -ب
 ،2001ديسمبر  12الصادر في   (1)18-01قانوف رقـ ال سف تـ 2001في سنة 

تحوؿ تبر نقطة والذي يع  المتوسطة،و  يتضمف القانوف التوجييي لترقية المؤسسات الصغيرة
 مف طرؼ السمطات العمومية لممؤسسات الصغيرة ةكبير  إعطاء أىميةىذه الفترة ب تميزل

في الفصؿ األوؿ مف القانوف التوجييي لترقية المؤسسات  04في المادة ما جاء  حسب
تعرف مؤسسة التوجييي لترقية المؤسسات  "2001 الصادر في سنة  المتوسطةو  الصغيرة

نتاج السمع و/أو الخدمات مؤسسة إ أنيابانت طبيعتيا القانونية يما كمالصغيرة والمتوسطة 
أو ال يتجاوز  عماليا السنوي مميارأشخص وال يتجاوز رقم  250إلى  1ن م والتي تشغل

 .(2)"رمميار دينا 500مجموع حصيمتيا السنوية 
بعيف  يةالجزائر بو القوانيف لـ تأخذه  ايجب أف تستوفي معيار االستقاللية وىذا م

ف ىناؾ مؤسسات عمومية )تابعة لمدولة( تحديدىا ليذا التعريؼ، حيث نجد أ العتبار أثناءا
 يضا عمى أنيا مؤسسات صغيرة ومتوسطة عموميةتصنؼ أعامؿ،  250الى  1تشغؿ مف 

 (3)ىذا حسب تصريح الوزارة المعنيةو 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برامج تأىيل-ثانيا

 وطني ج األوؿ يعرؼ ببرنام الجزائرية بتنفيذ برنامجيف الدولة في ىذا الصدد قامت 
 .ميداوالثاني 

 
 

                                                             

، يتضمف القانوف التوجييي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 2001ديسمبر  12، مؤرخ في 18-01قانوف رقـ  - 1
 .2001ديسمبر  15، الصادر في 77ددج ر ع

 .39سابؽ، صالمرجع العمي عبد ا ، العرادي  - 2
غدير أحمد سميمة، تأىيؿ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر "دراسة تقييمية لبرنامج ميدا"، مذكرة مقدمة لنيؿ - 3

الصغيرة والمتوسطة، كمية الحقوؽ والعمـو تخصص اقتصاد وتسيير المؤسسات  شيادة الماجستير في العمـو االقتصادية،
 .   25، ص2007االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، 
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 البرنامج الوطني لتأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-1
عمى البرنامج الذي تقدمت بو  08/03/2004وافؽ مجمس الوزراء الجزائري بتاريخ  

ىيؿ المؤسسات وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقميدية، والخاص بتأ
عامؿ، وقد حددت مدة تنفيذ البرنامج مف طرؼ  20الصغيرة والمتوسطة التي تشغؿ أقؿ مف 

صندوؽ تأىيؿ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد جاء ىذا البرنامج في اطار القانوف 
مف ىذا القانوف  18التوجييي المتضمف ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة المادة 

تنص عمى ضرورة قياـ وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوضح برامج تأىيؿ والتي 
حسب ما تراه مناسبا، وذلؾ بغرض تطوير تنافسية المؤسسات وترقية المنتوج الوطني 

 .(1)ليستجيب لممقاييس العالمية
إف ارتباط االقتصاد الوطني بأسعار النفط يشكؿ خطرا دائما عمى االقتصاد )بنسبة مرتفعة 

تنمية الصادرات خارج قطاع و  عميو تسعى الدولة جاىدة لتطويرو  مف إجماؿ الصادرات(
المتوسطة مف خالؿ و  المحروقات خصوصا القطاع الخاص المتمثؿ لممؤسسات الصغيرة

كذا الخارجي، وتشجيعيا لمعمؿ في مختمؼ األنشطة و  تبني برامج لتأىيؿ محيطيا الداخمي
 االقتصادية.

 وتأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةلدعم  برنامج ميدا-2
لى إلمتوسطة واالتحاد األوروبي ييدؼ يتـ بتعاوف بيف وزارة المؤسسات الصغيرة وا 

ماـ أة والمتوسطة وتمكينيا مف الصمود رفع القدرة التنافسية لممؤسسات الجزائرية الصغير 
ويتمثؿ ىذا االتفاؽ  األوروبي، االتحادالمؤسسات األوروبية، قامت الجزائر بعقد اتفاؽ مع 

عامال  20لتأىيؿ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشغؿ اكثر مف  في برنامج ميدا
 وتنشط في القطاع الصناعي او قطاع الخدمات الصناعية وتتمثؿ نشاط البرنامج في:

 تأىيؿ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. - أ
                                                             

، 2008، أوت 11دية، العددىيؿ المؤسسات االقتصادية الجزائرية، مجمة دراسات اقتصاأعبد الكريـ سياـ، برنامج ت - 1
 .89، صالجزائر
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 (1)الصغيرة والمتوسطةدعـ وتطوير األدوات والوسائؿ الجديدة لتمويؿ المؤسسات  - ب

 الفرع الثاني

 صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سبل تفعيل دور

صادرات غير النفطية الىاما في تنمية  اتمعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور  
والرفع مف القيمة االجمالية لمصادرات وتنويع المحتوى السمعي ليذه الصادرات، فمثال في 

 صادرات ينبغي وضع خطة لترويج الصادرات بحيث يشمؿ ما يمي:لا مجاؿ التسويؽ وتنمية
 المشاركة في المعارض المحمية والخارجية. - أ

 الدراسة التسويقية االستشارية. - ب
 انشاء وادارة مكاتب الترويج والبيع بالخارج تحت رعاية السفارات. - ت
 .ائريةالجز  وضع خطة عمؿ وتنفيذىا لتعريؼ البمداف االجنبية بالمنتجات المحمية - ث
المعارض لعرض منتوجات المؤسسات تخصص مساحات كبيرة عمى مستوى  - ج

 .المتوسطةو  الصغيرة
 انشاء جمعية متخصصة في تسويؽ منتجات المؤسسات الصغيرة. - ح
 مف الصندوؽ االجتماعي او البنوؾ المتخصصة. يتـ تمويميا - خ
 .(2)يع اقامة المؤسسات في المجتمعات العمرانية الجديدةجتش - د

                                                             

 .87ص ،المرجع السابؽعبد الكريـ سياـ،  - 1
أثر تنمية الصادرات غير النفطية عمى النمو االقتصادي في الجزائر، المركز الجامعي بغرداية،  ،بف ساحة مصطفى - 2

 .179-178ص -، ص2011معيد العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير، 
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 لثالفرع الثا

 مساىمة قطاع المؤسسات الصغيرة في اقتصاد الجزائر

خيرة تساىـ في ونة األصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اآللقد أ           
 قيمة المضافةلوكذلؾ ا  PIBاالقتصاد الجزائري مساىمة فعالة في الناتج الداخمي الخاـ 

نشاء مناصب الشغؿ وكذا ا ىمية بالغة ليذا أعطت أ لصادرات وخصوصا أف الحكومةوا 
وتأىيمو، وكذا السعي المستمر لرفع مف  مف خالؿ وضع مخططات وبرامج لتنميتوالقطاع 

 ليو مف خالؿ ىذه العناصر.إخارج المحروقات وىذا ما سنتطرؽ  نسبة صادراتيا

 مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ترقية الصادرات-أوال

ت دية باعتبارىا محركا لمنمو وقد لقؿ التنمية االقتصايىـ مداختعتبر الصادرات أحد أ 
و الواقع العممي مف طرؼ االقتصادييف خصوصا ما يعاني منىذه القضية اىتماما متزايدا 

مية، وكذلؾ لمفجوة التي تفصؿ الدوؿ الصناعية المتقدمة عف الدوؿ النا المتناميمف االتساع 
لى تفاقـ اسة االقتراض مف الخارج والتي أدت إسيألزمة المديونية الخارجية الناتجة عف نظرا 

 تعثرو  االستيراد ضعؼ القدرة عمى ي في ظؿ تزايد الديف وبالتالير العجز في الميزاف التجا
 .(1)جيود التنمية

ؿ مف وتيرة النمو أثبتت الدراسات االقتصادية أف النمو السريع لمصادرات يعج 
ي يتـ تصنيعيا تلى الكثير مف التجييزات التاج إالدوؿ النامية التي تح االقتصادي خاصة في

 .إال إذا توفرت لدييا العممة الصعبة الكافية في الدوؿ المتقدمة وال يتأتى ليا ذلؾ
نا يعتمد عميو و ضمكما أف االعتماد عمى تصدير المواد األولية ال يعتبر مصدرا م 

ه المواد عمى ذسواؽ ىي يميز أاالستقرار الذجنبي بسبب عدـ حتياجات مف النقد األفير االلتو 

                                                             

مداخمة قدمت في الممتقى ، واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ومكانتيا االقتصادية،  حبيبةمداس  -1
، 2013ماي  6و 5الوطني حوؿ واقع وأفاؽ النظاـ المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، يومي 
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متقمبات للجزائرية ونظرا وبسبب سيطرة المحروقات عمى ىيكؿ الصادرات ا ،المستوى العالمي
 سعار النفط وما ينجـ عف ذلؾ مف آثار سمبية عمى االقتصاد الوطني، فقد سعتأ التي تمس

الصغيرة المؤسسات  السمطات الجزائرية لتنمية الصادرات خارج المحروقات مف خالؿ
بما يجعميا قادرة عمى إقحاـ األسواؽ  المؤسسات الوطنية ككؿو  والمتوسطة خصوصا

 .(1)الدولية
تقدر بنسبة  درات المحروقات تحتؿ الصدارةف ذلؾ لـ يتحقؽ حيث بقيت صاغير أ 
، أما بالنسبة لمصادرات 2010% مف القيمة االجمالية خالؿ السداسي األوؿ سنة 96.99

ات، وقد % مف القيمة االجمالية لمصادر 3.01نسبتيا ضئيمة تقدر بػ تبقىخارج المحروقات 
 2009% مقارنة مع السداسي األوؿ 64الصادرات زيادة ممحوظة تقدر بأكثر مف  عرفت

%، المنتوجات 2.11وتشمؿ المنتوجات خارج قطاع المحروقات منتوجات نصؼ مصنعة 
% 0.05االستيالؾ غير الغذائية  تمنتوجاو  %،0.39%، المنتوجات الخاـ 0.42الغذائية 

 %.0.04خيرا وسائؿ التجييزات الصناعية أو 
سباب أوالمتوسطة في حجـ الصادرات لعدة يعود ضعؼ مساىمة المؤسسات الصغيرة  

 ىميا:أ

تفي ىدافيا بؿ تكسسات الصغيرة والمتوسطة ال تدرج التصدير ضمف أف غالبية المؤ إ -
 ية.حممبفضؿ وجودىا في االسواؽ ال

تعيؽ وتكبح كؿ المبادرات  التي ـ فعالية الييئات االقتصادية والحواجز البيروقراطيةعد -
التي تقـو بيا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مف أجؿ تصدير منتوجاتيا حيث انيا 

 ال تممؾ االمكانيات لمواجيتيا.
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ة أثر كما أف التحرير المفاجئ لمتجارة الخارجية والتدفؽ الفوضوي لمسمع دوف أي مراقب
كثير عمى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر في بداية نشاطيا في طور تطوير 

 منتوجاتيا ولـ تصؿ بعد إلى المستوى الالـز لمنافسة المنتوجات االجنبية.
 مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل-ثانيا

وؿ مف سنة لسدائي األلقد أدى تطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالؿ ا  
جؿ تخفيض نسبة البطالة في مناصب شغؿ جديدة بمعدؿ معتبر مف أعمى خمؽ  2010

صبحت ىذه المؤسسات تمعب في الجزائر أالدوؿ المتقدمة وفي الكثير مف البمداف النامية و 
لى إالمستمر في عددىا مف سنة  (1)دورا ىاما لتوفير مناصب العمؿ خاصة في ظؿ التزايد

 كما ىو موضح في الجدوؿ االتي:اخرى، 
طبيعة المؤسسات 

 الصغيرة والمتوسطة
السداسي األوؿ  2009 2008 2007 2006 2005

2010 
المؤسسات 

 الخاصة
 940788 908046 841060 771037 708136 642987 االجراء

أرباب 
 المؤسسات

245852 269806 293946 392013 455398 606737 

 48783 51635 52786 57146 61661 76283 المؤسسات العمومية

نشاطات الصناعات 
 التقميدية

192744 213044 233270 254350 341885 - 

 1596308 1756964 1540209 13553399 1252707 1157856 المجموع

 (2010-2005تطور مناصب الشغل المصرح بيا خالل فترة )
تساىـ في تزايد  ف المؤسسات الصغيرة والمتوسطةيتضح أ انطالقا مف الجدوؿ

مناصب الشغؿ ىذا فيما يخص القطاع الخاص الذي عرؼ نسبة النمو مف سنة لسنة، حيث 
الى  2009وؿ في الفترة مف السداسي االىـ في زيادة عدد مناصب الشغؿ المصرح بيا سا
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في منصب  33815منصب شغؿ في قطاع االجراء و 74478زاد  2010وؿ السداسي اال
ف القطاع العاـ يتراجع فيو عدد مناصب الشغؿ نتيجة ، في حيف أقطاع أرباب المؤسسات

 الذي جعمو يساىـ في تزايد معدؿ البطالة. مرالتناقض المستمر في عدد مؤسساتو األ
وعمى الرغـ مف الدور البارز لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التخفيض مف  

 .(1)المسطرة باألىداؼقورنت ذا ما مناصب الشغؿ، تبقى مساىمتيا ضئيمة إالبطالة لخمؽ 
 مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة-ثالثا

دور  ليا القطاع الخاص بصفة عامةو  المتوسطة بصفة خاصةو  إف المؤسسات الصغيرة
تسويؽ القيمة المضافة، إذ أف التحوؿ الذي عرفتو السياسة االقتصادية في و  كبير في خمؽ

ت ىامة خاصة في ىياكؿ االقتصاد الوطني، فبعد التجارب األولى في الجزائر أفرز تغيرا
ترقية و  دعما أكبر لنموو  تسيير المؤسسات، أعطت الدولة مجاال أوسعو  مجاؿ تنظيـ

ببرامج أعدت خصصا  ذلؾ مف خالؿ إنشاء ىياكؿ تيتـو  المتوسطة،و  المؤسسات الصغيرة
 اىتماماما أبدت السمطات الجزائرية متعددة، ك اقتصاديةلدعـ ىذه المؤسسات في قطاعات 

المتوسطة مف أجؿ تفعيؿ دورىا في تحقيؽ التنمية و  بتطوير منظومة المؤسسات الصغيرة
 (2)االقتصادية. 

 الفرع الرابع

 التي تواجو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اكلالمش

الجزائري  االقتصاد إنو وبالرغـ مف االىمية البالغة لممؤسسة الصغيرة والمتوسطة في 
ممة مف المشكالت، ىذه المشكالت قمصت مف الدور الفاعؿ الزالت تعاني مف ج إال أنيا

ف ىذا النوع مف مف كوف أف تقـو بو في االقتصاد الجزائري، عمى الرغـ الذي يمكف أ
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االقتصادية والخطابات السياسية وصناع القرار الذيف  سسات يشغؿ حيزا كبيرا في الساحةالمؤ 
ف ىذه المشكالت مف بيرقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و تمرار بضرورة تينادوف باس

 :(1)ؽ تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نذكر ما يميتعيوالمعوقات التي 

 عدم تقديم الحماية الكافية لممنتج الوطني من التدفق الفوضوي لمواردات-أوال

ماـ واردات الدوؿ المصنعة ية أالجزائر  ؽبيؽ قواعد االقتصاد الحر وفتح السو إف تط 
والتي مف العادة تكوف ذات تنافسية سعرية عالية وتكنولوجيا متطورة قد  ،مف السمع والخدمات

تؤثر عمى الصناعات الصغيرة الحديثة النشأة، مف خالؿ التأثير عمى قدرتيا في التنافس 
 والبقاء في السوؽ.

مف الحماية لممؤسسات  تقديـ المزيد وبالتالي صار مف الواجب عمى الدولة الجزائرية 
ف ال تتذرع بالتحرير االقتصادي الستيفاء شروط االنضماـ لممنظمة العالمية الصغيرة، وأ

خيرة تقبؿ مبدأ حماية المنتوج المحمي عف طريؽ الرسـو الجمركية كدعـ ألف ىذه األ لمتجارة
 لمصناعات الناشئة.

المؤسسات مر وضع خارطة األ الحكومة في بادئمف األمر  لكف يتطمب ىذا 
وع في صياغة السياسة الحمائية الصغيرة والمتوسطة والمنتجات التي تنتجيا ومف ثـ الشر 

اإلغراؽ المطبؽ مف طرؼ سمع  عمى الدولة التدخؿ لمحاربة األنسب لذلؾ، كما ينبغي
السوؽ المحمي بعد طرد كافة المنافسيف مف  احتكاروالذي يستيدؼ ضماف  االستيراد

 .(2)لسوؽا

                                                             

وسطة كبديؿ تنموي لالقتصاد الجزائري خارج قطاع المتو  سميماف ناصر، أ/عواطؼ محسف، قطاع المؤسسات الصغيرة- 1
سياسات الجزائر االقتصادية الستقطاب االستثمارات البديمة و  المحروقات، الممتقى الدولي األوؿ حوؿ تقيـ استراتجية
 . 10ص ، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة،2014أكتوبر  29-28لممحروقات في أفاؽ األلفية الثالثة في الجزائر، يومي 

شبايكي سعداف، معوقات وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مداخمة ضمف فعالية الممتقى الوطني  - 2
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 عدم مالئمة المحيط-ثانيا 

ماميا الكثير في ظؿ محيط يضع أتنشط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية  
قمؿ مف نسبة مساىمتيا في مسيرة التنمية والعراقيؿ التي تحد مف نشاطيا وت مف العوائؽ

 االقتصادية ومف بيف ىذه الصعوبات:
 المحيط االداري-1

ارية البطيئة لمتطمبات نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دتمثؿ االستجابة اإل 
بالنسبة  اتنفيذي، أملو اؤسسات، سواء في المجاؿ التنظيمي أعائقا اساسيا في وجو ىذه الم

 دارتيا تتميز ببطء شديد في دراسة المشاريع االستثمارية والموافقة عمييالمجزائر فال تزاؿ إ
 ارية المختمفةد، حيازة العقارات وغيرىا مف اإلجراءات اإلرضفيما يتعمؽ بطمبات التمويؿ، الق

 :(1)لىواعدة وتعود أسباب ىذا البطء إ استثماريةقتصاد الوطني فرصا عمى اال التي تفوت

عدـ تييئة الذىنيات االدارية الجزائرية لتفيـ خصوصية ىذا النوع مف المؤسسات  -
 وضرورة االسراع في معالجة طمبات ىذه المؤسسات.

ـ مواكبة الجياز التنفيذي لمسرعة الحاصمة عمى مستوى النصوص التشريعية عد -
 الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 ضعف نظام المعمومات - 2
إف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني مف صعوبة الحصوؿ عمى المعمومات التي  

لنقص المعطيات  تساعدىا عمى رسـ سياستيا االنتاجية ومخططاتيا التسويقية وذلؾ
االحصائية المتعمقة بالمحيط االقتصادي الذي تنشط فيو والفرص الممكف استغالليا وىذا 

 لعدـ توفر مراكز مختصة في جمع ومعالجة وتوزيع المعمومة االقتصادية.
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 مشكل العقار -ثالثا 

القتصادية اكبر المشاكؿ التي تعاني منيا المؤسسات يعتبر مشكؿ العقار مف بيف أ 
 (1)وجو مختمفة ليذا المشكؿ منيا:أموما والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا، فيناؾ ع

 طوؿ مدة منح األراضي المخصصة لالستثمار. -

 سعار التنازؿ.اإلختالؼ حوؿ أ -

لالزمة لدى الجماعات المحمية مف أجؿ تعويض المالكيف نقص الموارد المالية ا -
 صمييف.األ

 صعوبات تمويمية -رابعا 

 ىذه المؤسسات بعض الصعوبات التمويمية التي يمكف تمخيصيا فيما يمي: تواجو 

تي وبالتالي فيي تعمؿ في حياف عمى التمويؿ الذاتعتمد ىذه المؤسسات في أغمب األ -
 مكانيات المالية المحدودة المتاحة ليا.حدود اإل

فإنو ف الكيانات القانونية ليذه المؤسسات تكوف في الغالب مؤسسات فردية نظرا أل -
صدار لية أو إاسيـ في األوراؽ المميو زيادة رؤوس أمواليا عف طريؽ أيصعب ع

 سندات لالقتراض.

ية أو فاءات الجمركعمف نظاـ الحوافز المتمثمة في اإلعدـ استفادة غالبية المنشآت  -
الحصوؿ عمى القروض الحكومية المسيرة، كذلؾ  لى صعوبةالضريبية، إضافة إ

ر تي يتـ استيرادىا بسبب ضآلة الكميات التي تطمبيا، األمالات الخاممشكؿ توفير 
 نتاج.تكاليؼ اإل ارتفاعالذي يتطمب 

  سير عمى:مؤسسات جديدة ست استحداثوفي ىذا اإلطار، فإف الحكومة قصد 
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محروقات مف خالؿ تعزيز القدرة اإلنتاجية التي تتوفر تنمية قدرات التصدير خارج ال  -
ضافة ر السيما في إطار إنشاء مجمعات لمتصدير، إكانيات ىائمة لمتصديمعمى إ

سياـ الفرقة طني في المعارض الدولية، وتطوير إنتاج الو لى التحفيز عمى تواجد اإلإ
الوطنية لمتجارة والصناعة وفروعيما المحمية، وسيتـ اعادة تقييـ دعـ الصادرات 

 وتكييفيا مع احتياجات المؤسسات.

وؿ صغيرة والمتوسطة خالؿ السداسي األسات الانشاء مرصد لمصناعة وآخر لممؤس -
 (1)2013مف 
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 المبحث الثاني

 آليات ترقية التجارة الخارجية خارج قطاع المحروقات
خاصة االقتصادية  االستراتيجيةرات عمى مستوى ىياكميا تغي   عرؼ االقتصاد الجزائري

ترقية تجارتيا و  الحصمنيا حيث قامت بتجسيد برامج إصالحية واسعة تيدؼ إلى إ
أسعار  انييارالتي قد تقع فييا الجزائر نتيجة زمات تحسبا لمزيد مف األىذا الخارجية، و 

نظيمي التو  : االطار القانونيلى مطمبيفا المنطمؽ قسمنا ىذا المبحث امف ىذو  ،(1)البتروؿ
 المطمب)جيةلترقية التجارة الخار اتية البنية المؤسس ،(المطمب األول)لترقية التجارة الخارجية

 .الثاني(

 المطمب األول

 الصادرات خارج المحروقات االطار القانوني والتنظيمي لتشجيع ترقية
صالحات تبر ترقية الصادرات وتنويعيا مف أىـ ما كانت تصبو إليو الجزائر مف اإلتع 

 طار قانونياليدؼ تـ وضع إ االقتصادية التي باشرتيا منذ بداية التسعينات، وقصد بموغ ىذا
يتـ مف خاللو حصر مختمؼ العراقيؿ التي تواجو  محروقاتـ قطاع التصدير خارج الينظ  

 ()الفرع األول وترجمتيا بعد ذلؾ في شكؿ تسييالت عمى المستوى المالي (2)رالمصد  
 .(الفرع الثالثمركية )الجالتسييالت و  (،فرع الثانية )اؿالضريبيالتسييالت و 
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 الفرع األول

 التسييالت المالية

الذي ينص في مادتو  1990المؤرخ في سبتمبر  02-90بداية مف القانوف رقـ 
و في كل المبالغ المحصل عمييا تصرف في جزء أيسمح لممصدر ال :"السابعة عمى أف

 ، وتمس ىذه"ارج المحروقاتبالعممة الصعبة من خالل قيامو بعممية تصدير المنتجات خ
والتسوية المالية  قرار عممية التوطيفتـ إ مف جانب آخرمصدري الخدمات، و  يضاالمادة أ

 .(1)لمصادرات خارج المحروقات
المؤرخ   04-03مر رقـ تأىيؿ تشريعاتنا وتنظيماتنا عبر إصدار األ عادةجسيد إتوتـ  

ويكرس  ير واستيراد السمعالمتعمؽ بالقواعد العامة المطبقة عمى تصد 2003جويمية  17في 
يمكن لكل شخص معنوي أو "وتصدير السمع وينص عمى الى أنو  ر استيرادتحري ىذا األمر مبدأ

 .(2)"طبيعي ممارسة التجارة الخارجية شرط خضوعو لمراقبة الصرف
% مف حصيمة 50نسبة صبح بإمكاف المصدريف تسجيؿ أ 1994ومنذ سنة  

 صادراتيـ خارج المحروقات ومف منتجاتيـ المنجمية في حساباتيـ بالعممة الصعبة.
ائر، كاف مف المياـ األساسية ليذه صرؼ ما بيف البنوؾ في الجز الء سوؽ نشاومع إ 
تغطية العمميات التجارية لمبنوؾ وعمميات زبائنيـ المتعمقة بإعادة تمويؿ وتقديـ  السوؽ

 .(3)تسبيقات حوؿ الحصيمة المتأتية مف الصادرات خارج المحروقات والمنتجات المنجمية
ف الدعـ لمصدري بعض المواد السيما التمور حيث أ إضافة إلى ذلؾ تـ تقرير تقديـ 

تصديرىا يستفيد مف دعـ مزدوج طبؽ لمقرار الوزاري المشترؾ بيف وزارة التجارة والفالحة سنة 

                                                             

 .  97، صالمرجع السابؽحمشة عبد الحميد،  - 1
 المرجع السابؽ. 04-03أمر رقـ  - 2
 .98، صالمرجع السابؽحمشة عبد الحميد،  - 3
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لكؿ كمغ كمكافئة لتشجيع  جد5% مف نفقات النقؿ ومنح 80والمتمثؿ في التكفؿ بػ 2001
 .(1)االنتاج والتصدير

نشاء حساب تحت رقـ تـ إ 1996ف المالية لسنة مف قانو  129وبموجب المادة  
نشائو ىو تقديـ طني الخاص بترقية الصادرات وغرض إبعنواف الصندوؽ الو  302-084
% لتكاليؼ النقؿ إضافة 80ارض الدولية و% لممع80 اعدات المالية التي تقدر نسبتياالمس

 .(2)سواؽ وتحسيف النوعيةديـ المساعدات في خصوص دراسات األلى تقإ

 الفرع الثاني

 التسييالت الضريبية

مف خالؿ  تعتبر الضرائب عنصرا ىاما في عممية ترقية الصادرات خارج المحروقات 
عفاءات ف دفع الضرائب، ومف أمثمة ىذه اإلو جزئيا مكميا أ درة إعفاءصعفاء المؤسسات المإ

 ىي:
تبر كؿ تع 13المادة  ففي :TVA ء من الرسم عمى القيمة المضافةعفااإل -أوال

ببيع  المتعمقةبعض العمميات  باستثناءيا المبيعات الموجية نحو التصدير معفاة من
 شياء الفنية.األ
مف  12مف خالؿ المادة   : IBSاالعفاء من الضريبة عمى أرباح الشركات  -ثانيا 

سنوات بالنسبة لممؤسسات التي  5عفاء لمدة ويمتد ىذا اإل 1996قانوف المالية لسنة 
خارج، أما بالنسبة لخدمات مدة لى الميات تصديرية مف السمع والخدمات إتحقؽ عم

 الت السياحة واألسفار.اسنوات لفائدة وك 3عفاء اإل
لقد  : TAPومن الرسم عمى النشاط الميني ، VFاالعفاء من الدفع الجزافي   -ثالثا

 1996لسنة مف القانوف المالية  19عفاء الصادرات خارج المحروقات عبر المادة جاء إ
                                                             

  www.commerce.dzنقال عف الموقع  -1 
 .  www.algex.dzمف موقع ألجاكس -2 

http://www.commerce.dz/
http://www.algex.dz/
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 عادة التأميفوالجوي والخدمات البنكية وخدمات إ خدمات النقؿ والبري باستثناءذا وى
سنوات يمس فقط رقـ األعماؿ المحققة بالعممة  3كذلؾ استفادة قطاع السياحة مف إعفاء 

 (1)2006مف قانوف المالية لسنة  06تدعيـ ىذا عف طريؽ المادة تـ و  الصعبة،

 الفرع الثالث

 الت الجمركيةالتسيي

المستقاة و  نظمة االقتصادية الجمركية المنصوص عمييا في قانوف الجمارؾتشكؿ األ 
نظمة مف تخزيف وتحويؿ استخداـ ونقؿ البضائع دوف اتفاقية طوكيو، حيث تسمح ىذه األمف 

و رسـ دوف القياـ بإجراءات التجارة الخارجية وىو ما يساىـ في تقميؿ حؽ، أ تطبيؽ أي
 .(2)و لمتصديرالمؤسسة وينعكس ايجابا عمى سعر المنتوج الموجً  عبء خزينة

نتاج التي تدخؿ في صنع باستيراد مستمزمات اإل -مؤقتا–لى أنيا تسمح إ باإلضافة 
 ىميا:مف األنظمة أنشاء العديد موجية لمتصدير، وفي ىذا الصدد تـ إمنتجات محمية 

أف البضائع المرسمة إلى  مىع 195: فقد نصت عميو المادة التصدير المؤقت -أوال 
ف الخارج قصد إعادة تحويميا أو عرضيا في المعرض أو أية تظاىرة أخرى  يمكنيا أ

 تصدر بصفة نيائية انطالقا مف الخارج.
 الذي يسمح بقبوؿ و النظاـ أنعمى 174: عرفت المادة نظام القبول المؤقت -ثانيا

مع وقؼ  خالؿ مدة معينة، الجمركيفي االقميـ  البضائع المستوردة المعدة لمتصدير
 ىبع االقتصادي وذلؾ بقبوليا عماذات الط المحظوراتالحقوؽ والرسـو ودوف تطبيؽ 

 خضاعيا لتحويؿ أو تصنيع.حاالتيا أو إ
 ىي تطبيؽ القيود الجمركيةقاعدة في ىذا النظاـ ال :نظام المستودعات الجمركية -ثالثا
ة مف ىذه القاعد استثناءؾ ولمدة محددة تعتبر اصة بالجمار السمع بمخازف خ بقاء عمى 

                                                             

 .98سابؽ، صالمرجع ، الحمشة عبد الحميد- 1
 .98، صالمرجع نفسو - 2
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فرض يتعيف نو وتظؿ ىذه البضائع بالمخازف إلى غاية إعادة تصديرىا إلى الخارج، إال أ
، (1)لى السوؽ المحميةالرسـو الجمركية والضرائب األخرى عمييا إذا دخمت ىذه البضائع إ

لؾ مع عدـ اإلخالؿ بما يكوف ذو  ردات عاديةاتحوليا عمى و و  االستثناءوذلؾ لفقداف عمة 
 مقررا مف إعفاءات أخرى لمسمع وفؽ قواعد اإلعفاء مف الرسـو الجمركية :

تتمثؿ و  ىناؾ وسيمة أخرى تستخدميا الجمارؾ لتشجيع الصادرات خارج المحروقات
 في إجراءات تسييؿ طرؽ الجمركة عند التصدير، مثؿ عممية فحص البضائع في محؿ

زالة تراخيصو  المصدر  . التصدير ا 
متعمقة بالصادرات مثؿ في اإلعفاء مف دفع الحقوؽ الجمركية التأما الوسيمة األخرى فت

السماح بمقايضة منتوج جزائري بمواد أولية أو منتجات نيائية أجنبية بدوف أي النيائية و 
 .(2)حقوؽ المقايضة عمى الحدود مثؿ ما ىو معموؿ بو في الجنوب

ضرورتيا إال أنيا تقدر و  بالرغـ مف أىمية ىذه اإلجراءاتوفي األخير يمكف القوؿ أنو 
بالتالي الحديث و  لتنمية صادراتيا،ىا معظـ الدوؿ أف تكوف إال إجراءات الكالسيكية تستمد

يمكف أف يعوؿ عمييا، مثؿ تقديـ المعمومات حوؿ  ـو أصبح  أكثر حوؿ إجراءات جديدة الي
قية عبر الديبموماسيات الموجودة في الخارج ومف تكثيؼ النشاطات التسويو  األسواؽ األجنبية،

 خالؿ ما توصمنا إليو.
أنو عمى الجزائر أف تعمؿ عمى تنشيط أكثر في دعـ تنافسية المنتجات الوطنية في  -

 بالتالي تنشيط العمؿ التصديري.و  األسواؽ األجنبية
 إعطاء عناية أكبر لمقطاع الخاص مف طرؼ الدولة لمزيد مف التحفيزاتينبغي  -

 .خمؽ فائص اإلنتاج مف أجؿ التصديرو  اإلدارية لزيادة العمؿ االستثماريو  الجبائية

                                                             

خالؼ عبد جابر خالؼ، القيود الجمركية وتطور التجارة الخارجية لمدوؿ االخذة في النمو، دار الفكر العربي، القاىرة،  - 1
 .56صد.س.ف، 

.103سابؽ، ص المرجع ال حمشة عبد الحميد، - 2  
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عمى الجزائر أف تعمؿ عمى زيادة تخفيض القيود الجمركية والجبائية مما يخدـ  ينبغي   -
بالتالي التنافس مف أجؿ الدخوؿ و  المؤسسة الوطنية ويشجع قدـو المستثمر األجنبي،

 إلى األسواؽ األجنبية .
فة بترقية الصادرات خارج المحروقات تنشيط مختمؼ الييئات المكمً و  تفعيؿال بد مف  -

 لتفعيؿ عممية تنميتيا بشكؿ أكثر فاعمية .

 المطمب الثاني

 ية لترقية التجارة الخارجية خارج قطاع المحروقاتاتالبنية المؤسس
أىمية طاء عمى إعتحت تأثير بعض األعواف االقتصادييف  الجزائرية اعتمدت السمطة

يعمؿ عمى توفير  ،ستحداث إطار مؤسساتي جديد لترقية التجارة الخارجية خارج المحروقاتال
لقطاعات التصدير ويسير عمى تطبيؽ سياسية الحكومة في مجاؿ  واالستناددعـ الصادرات 

"تنظيم التجارة   (1)1996 مف دستور 19إلى نص المادة  قد استند ىذاو  الصادرات تنويع
 ."ة من إختصاص الدولةالخارجي
 مراقبتيا" و  يحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية 

الذي يمنح لمدولة سمطة تنظيـ التجارة الخارجية وال يتجو ىذا التنظيـ إلى فرض القيود 
 بما ينسجـ مع حرية الصناعة والتجارةو  عمى التبادؿ الخارجي بقدر ما يسعى إلى ترقيتو

بالديواف الوطني  في الجزائر ارجيةالمكمفة بتسيير وترقية التجارة الخ تتمثؿ ىذه المؤسساتو 
لترقية التجارة الخارجية )الفرع األوؿ(، الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية )الفرع الثاني( 

ضماف الصادرات فرع الثالث(، الجزائرية لتأميف و الصندوؽ الخاص لترقية الصادرات )ال
  الصناعة ) الفرع الخامس(.و  لغرفة الجزائرية لمتجارة)الفرع الرابع(، ا

                                                             

، الصادر في 76، ج ر عدد1996ديسمبر  07، مؤرخ في 438-96، منشور بموجب المرسـو الرئاسي 96دستور  -  1
 16، الصادر في 63، ج ر عدد 2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08، المعدؿ والمتمـ بقانوف رقـ 1996ديسمبر  08

 .2008نوفمبر 
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 الفرع األول

 (Promexالديوان الوطني لترقية التجارة الخارجية )

 1996أكتوبر  01الصادر في  (1)96/327التنفيذي رقـ بمقتضى المرسـو  أنشئ
ة تحدد المادة الرابعوضعت تحت وصاية وزارة التجارة و  طابع إداريىي ىيئة عامة ذات و 

  المياـ األساسية ليذا الديواف:
يشارؾ في تطوير استراتجية ترقية التجار الخارجية ويساىـ في تطبيؽ السياسة  -

 الوطنية في المبادالت التجارية.
ترقيتيا الموجية أساسا نحو تطوير ج المبادالت التجارية الخارجية و ينشط برام -

المكمؼ بالتجارة في  الصادرات مف غير المحروقات، ويساىـ تحت سمطة الوزير
 تطبيؽ اإلجراءات العمومية لدى الصادرات.

الظرفية لألسواؽ العالمية بيدؼ تسييؿ نفاذ يرصد ويحمؿ األوضاع الييكمية و  -
 المنتوجات الجزائرية إلى األسواؽ الخارجية وتكاثرىا فييا.

 لدولية.يجند كؿ مساعدة تقنية مفيدة في مجاؿ التجارة او  إنجاز الدراسات المستقبمية -
المذكرات المتعمقة بسياؽ التجارة الدولية، لفائدة يصدر ويوزع كؿ النشريات و  -

 اإلدارات.و  المؤسسات

                                                             

، يتعمؽ بإنشاء الديواف الجزائري لترقية التجارة الخارجية، ج ر 1996أكتوبر  01مؤرخ في  327-96تنفذي رقـ  مرسـو-1
 .،1996أكتوبر  06، الصادر في 58عدد 
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 الفرع الثاني

 (Algex الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية )

 19مؤرخ في  (1)04-03رقـ  رقية التجارة الخارجية بأمرت الوكالة الوطنية لتأنشئ
ما ييمنا في ىذه الدراسة ىو مدى و  جويمية 12أت عمميا بتاريخ بدو  2003جويمية سنة 

 ات.تطوير الصادرات خارج المحروقو  فعالية ىذه الوكالة في ترقيةو  نجاعة
بعدىا و  نحاوؿ دراسة أوال الوظائؼ المخولة قانونا لموكالة االستفياـإلجابة عف ىذا لو 

 .ذلؾنبرز دورىا العممي في 
خوؿ القانوف الوكالة الوطنية لترقية  نية لترقية التجارة الخارجيةأوال: تنفيذ السياسة الوط
 ئري ألكبر عدد ممكف مف البمدافجزاالمنتوج  الاالشتراؾ في ترويج التجارة الخارجية ميمتو 

 ترقية، التجارة الخارجية، تتبع الوكالة عدة خطوات مف بينيا:و  لتنفيذ سياسةو 
 رج المحروقات.ضماف تسيير أدوات ترقية الصادرات خا  -
 ضماف تسير ديناميكي لشبكة الوطنية لممعمومات التجارية. -
 تزويد المؤسسات الجزائرية بالمعمومات التجارية واالقتصادية حوؿ األسواؽ الخارجية. -
إعداد المؤسسات الجزائرية وتنظيميا ومساعدتيا في المعارض والتظاىرات  -

 .(2)االقتصادية بالخارج
  العالمية ثانيا : تحميل األسواق

في إطار تطوير وترقية التجارة الخارجية، تتولى الوكالة تحميؿ األسواؽ العالمية عف 
دؼ شاممة وقطاعية حوؿ األسواؽ الخارجية تحقيقا ليذ الي استشرافيةطريؽ إجراء دراسات 

إلحصائية القطاعية والشاممة حوؿ اإلمكانيات الوطنية تضع الوكالة منظومات اإلعالـ 
يرىا كما تتولى الوكالة وضع منظومة مواكبة األسواؽ يإلى األسواؽ الخارجية وتسلمتصدير 

                                                             

 سابؽ.المرجع ال، 04-03األمر رقـ  -1
  رجع نفسو.الم ،04-03مف األمر  20-19المادتاف -2
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 االقتصادييفالدولية وتأثيرىا في المبادالت التجارية الجزائرية عف طريؽ متابعة المتعامميف 
والمعارض والعروض  االقتصاديةالوطنيف وتأطير مشاركتيـ في مختمؼ التظاىرات 

 مة لمخارج .والصالونات المختصة المنظ
ألحسف المصدريف، ضؼ ديـ األوسمة والجوائز التي تمنح تقـو الوكالة بإعداد مقاييس تق

أف تقـو بنشاطات مدفوعة في مجاؿ اإلتقاف وفي تمقيف تقنيات  يمكف لموكالة ،إلى ذلؾ
التصدير وقواعد التجارة الدولية، وكذلؾ كؿ خدمة أخرى في مياديف تقديـ المساعدة أو الخبرة 

لمقياـ بيذه المياـ خوؿ القانوف لموكالة الوكالة و  باختصاصؤسسات ذات الصمة إلدارات والمل
 .(1)ع التجاري بالخارجإمكانية إنشاء مكاتب لمتمثيؿ والتوسُ 

 الفرع الثالث

 الصندوق الخاص لترقية الصادرات

المؤرخ في  (2)96/205ىذا الصندوؽ بموجب المرسـو التنفيذي رقـ  أنشئ
المحدد لكيفيات سير حساب التخصيص الخاص لدى الخزينة ويتدخؿ  5/6/1996

الصندوؽ لتمويؿ األبحاث المتعمقة باألسواؽ الدولية، التي تيدؼ إلى توفير المعمومات 
 لممصدريف وتحسيف نوعية المواد المخصصة لمتصدير.

مف قانوف المالية لسنة  19مادة ؿ الصندوؽ بمقتضى الوقد تـ توسيع مجاؿ تدخُ  
، حيث أصبح في الواقع أشبو بمؤسسة مالية تضمف السير الحسف لعمميات التصدير 1997

وتـ تنظيمو عف طريؽ مرسـو وزاري المعدؿ   2007وذلؾ عف طريؽ قانوف المالية لسنة 

                                                             

ابؽ.سالمرجع ال، 04-03مف األمر  21المادة  - 1  
-84، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقـ 1996جواف 05، مؤرخ في 205-96مرسـو تنفذي رقـ  -2

 .1996جواف  09، الصادر في 35عدد  ، ج رالذي عنوانو الصندوؽ الخاص لترقية الصادرات 302
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، وتـ إنشاء (1)ح إيرادات ونفقات وطرؽ الدعـ لمصندوؽالذي وضُ  2009والمتمـ لسنة 
رؼ عمييا الوزير األوؿ تتمتع بصالحية إنشاء مكاتب ربط مجمس وطني لترقية الصادرات يش

(Algex،)  نشاء ىيئة وطنية تتكمؼ بترقية التجارة الخارجيةو توسيع تجاري في و  تمثيؿو  ا 
 الخارج بغرض مساعدة دخوؿ شركاتنا إلى األسواؽ الخارجية يتكفؿ ب:

 .ألسواؽ الخارجيةأعباء ليا صمة بدراسة ا -
 لمشاركة في المعارض بالخارج .التكفؿ الجزئي بمصاريؼ ا -
 جزء مف تكاليؼ دراسة األسواؽ الخارجية. -
 الجزائرية والمواجية لمتصدير. ئشحف البضائع بالموانو  تكاليؼ النقؿ الدولي لرفع -
 (2)تمويؿ التكاليؼ المتعمقة بتكييؼ المواد حسب مقتضيات األسواؽ الخارجية -

 الفرع الرابع

 (Cagex ت )الجزائرية لتأمين وضمان الصادرا

الصادر في (3)96/235قـ ىذه الشركة حسب المرسـو التنفيذي ر  تأنشأ
 10/01/1996الصادر في  96/06طبقا لممادة الرابعة مف األمر رقـ  02/07/1996

 تيدؼ إلى :و  المتعمؽ بتأميف القرض عند التصدير 
 تشجيع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات.و  ترقية -

                                                             

شكالية التصو  ، المؤسسات االقتصادية الجزائرية، إبراىيـ لجمط منير ،نوري  -1 دير خارج المحروقات، المتمقى الدولي ا 
االستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدوؿ العربية، كمية العموـ و  الرابع، المنافسة

  .15ص  ،التجارة، جامعة مسيمةو  عمـو التسييرو  االقتصادية
مداخمة في الممتقى  ،قات في الجزائر، مقاؿ غر منشورقتاؿ منير، الييئات المرافقة لدعـ الصادرات خارج المحرو  -2

جامعة مولود معمري، تيزي  ،2014مارس  11،12الوطني حوؿ ترقية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر يومي 
  .4ص  وزو،

رض ، الذي يحدد شروط تسيير األخطار المغطاة بتأميف الق1996جويمية 02، مؤرخ في 235-96مرسـو تنفيذي رقـ  -3
 .1996جويمية 03، الصادر في 41عدد  ج ر كيفياتو،و  عند التصدير
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عدـ  المخاطر التجارية السياسية، ﴿ عمميات التصديرمقة بتغطية المخاطر المتع -
 التمويؿ، مخاطر الكوارث الطبيعية ﴾.

 تأسيس بنؾ المعمومات في مجاؿ اإلعالـ االقتصادي . -
 .(1)تغطية الديوافو  تعويض -

 الفرع الخامس

 (CACI الصناعة)و  الغرفة الجزائرية لمتجارة

 وطني تمعب دورا في تشجيع بإختصاص غرفة مخولة 21تكوف ىذه الغرفة مف ت
االقتصادية والتجارية ومواكبة المؤسسات األجنبية في الجزائر والمؤسسات  النشاطات

 .(2)الجزائرية في الخارج
مارس  03 الصادر في (3) 96/93ـو التنفيذي المرسوقد أنشئت ىذه الغرفة بموجب 

 ية المعنويةتجاري  تتمتع بالشخصو  وىي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي ،1993
تتمثؿ بعض مياميا حسب المادة الخامسة في المساىمة في تنظيـ كؿ المقاءات و  الماليةو 

المياـ التجارية التي تسعى و  الندواتو  االقتصادية في الجزائر وفي الخارج مثؿ المعارض
 المبادالت التجارية مع الخارج .و  تطوير، النشاطات االقتصاديةو  لترقية

 لتدخؿ بطمب مف المتعامميف في حؿ النزاعات التجارية الوطنيةوال يمكف لمغرقة ا
 .(4)الدوليةو 

                                                             

  .17سابؽ، ص المرجع الالجمط إبراىيـ،  نوري منير  -1
السوؽ، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة  اقتصادزيرمي نعيمة، التجارة الخارجية الجزائرية مف االقتصاد المخطط إلى  -2

العمـو التجارية، جامعة أبي بكر و  صص مالية، كمية العمـو االقتصاديةالماجستير في التسيير الدولي لممؤسسات، تخ
 57ص ، 2011تممساف، 

، الصادر 16، يتضمف إنشاء غرفة التجارة والصناعة، ج ر عدد 1996مارس  3مؤرخ في  93-96مرسـو تنفذي  -3
 .1996مارس  6في 

 .17ص المرجع السابؽ،  ،إبراىيـ نوري منير لجمط -4
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في الختاـ نجد أنفسنا مجبريف عمى التأكد بأف التصدير ال يمثؿ إال جزء قميؿ جد و 
تطوير تدفقاتيا نحو و  مف اىتماـ المؤسسات الجزائرية رغـ أف تدويؿ المؤسسة الجزائرية

 في ظروؼ العولمة االقتصادية.تحدي كبير و  الخارج يعتبر ضرورة
 ومف أىـ النتائج المستخمصة يمكف تمخيصيا فيما يمي:

ذلؾ و  مة مف اإلصالحات المتعاقبةإلى سمست المؤسسات االقتصادية الجزائرية ضتعر  -
 بحثا مف الدولة الجزائرية في محاولة لمواكبة التغيرات العالمية المعاصرة.

، أي لـ ترؽ المؤسسات الجزائرية مؤسسة فتيةاالصالحات الحديثة جعمت و  التغيرات  -
بالمئة  2.5القياـ بالتصدير عمى أكمؿ وجو، إذ أف صادراتيا لـ تتعد  قدرة بعد إلى

    مف إجمالي الصادرات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 الفصل الثاني
مدى فعالية إجراءات تشجيع الصادرات غير النفطية  

 الندماج في االقتصاد العالميل
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تنويع االقتصاد الجزائري يعد ىدفا استراتيجيا في سياسات التنمية االقتصادية إف 
بالجزائر وذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى الحد مف االعتماد الشديد عمى قطاع المحروقات 
واستحداث مصادر إليرادات ترقية الصادرات غير النفطية، مما جعؿ النمو االقتصادي في 

تائج التي يحققيا خاصة عند تشجيع الصادرات فينتج عف الجزائر مرتبط بشكؿ أساسي بالن
ذلؾ الحصوؿ عمى مكاسب جديدة في صورة رأسماؿ أجنبي جديد يمعب دورا في زيادة 

نشاء البنية األساسية مما يؤدي ذلؾ إو  االستثمارات الجديدة لبناء المصانع لى زيادة التكويف ا 
ذ عممت الجزائر إلى استقطاب الشركاء ، إ(1)النيوض بالتنمية االقتصاديةالرأس المالي و 

نب يقبموف اتخاذ التدابير المزمة لجعؿ المستثمريف االجاألجانب لتييئة الظروؼ المالئمة و ا
ضماف السير الحسف الستثماراتيـ لؾ عف طريؽ منح تسييالت إدارية و ذعمى االستثمار و 

سير الحسف لعممية والقياـ بإصالحات جبائية بغية توفير مناخ جبائي جمركي يكفؿ ال
  (2)الشراكة

لكف عمى الرغـ مف السياسات المنتيجة مف طرؼ الدولة الجزائرية اليادفة لتنويع 
ال تزاؿ الجيود المبذولة غير كافية، وىذا ما و  الصادرات في الجزائر إال أنو لـ تكمؿ بالنجاح

عدة عمى بديؿ الخدمات مف شأنيا المساانية تصدير المنتوجات الصناعية و يؤدي إلى إمك
مف خالؿ ىذا نقـو ببياف أثار تصوير  (3) وض الصادرات خارج قطاع المحروقاتجزئي يع

 ةالعقبات التي تواجو استراتيجيالتحديات و  )المبحث األول(،الصادرات خارج المحروقات 
 (.  المبحث الثانيترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات )

 

                                                             

 .27صة،، المرجع السابؽ، ز ويلقطاؼ  - 1

 .175ص ، المرجع السابؽ،زبرمي نعيمة - 2

 .01ص رجع السابؽ،م، المحتوتجالؿ مسعد، ز/  - 3
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 المبحث األول

 صادرات خارج المحروقاتآثار تطوير ال
تعتبر تنمية الصادرات خارج المحروقات في الدوؿ المصدرة لمنفط المحفز األساسي 

عمى الدخؿ اإلجمالي و  لدعـ النمو االقتصادي لما لو مف أثار إيجابية عمى ميزاف التجاري
 لحصيمة الدولة مف العممة الصعبة. المكوف الرئيسي

سمبيات و  السنتيف األخيرتيف تولدت عنو نقائص نتيجة لتدىور أسعار البتروؿ خالؿ
النظاـ االقتصادي السائدة في الجزائر، حيث أدى انخفاض العائدات النفطية إلى تدني حجـ 

نتج عنو ارتفاع ممموس في نسبة تقميص االستثمارات العمومية الشيء الذي و  الواردات
لطبيعي أف تبذؿ الدولة انخفاض محسوس في النمو االقتصادي، لذا كاف مف او  البطالة

فعاؿ يعمؿ عمى  ، عف طريؽ إرساء نظاـ قانونيجيودا معتبرة إلرساء مصداقية ىذه التنمية
وعميو سنتناوؿ أثار تطوير الصادرات خارج المحروقات عمى المستوى  ،دعـ اقتصاد السوؽ

لدولي (، ثـ أثار تطوير الصادرات خارج المحروقات عمى المستوى االمطمب األولالداخمي)
    (.    المطمب الثاني)

 المطمب األول

 عمى المستوى الداخمي خارج المحروقات أثار تطوير الصادرات
تؤدي سياسية تحرير االقتصاد وفؾ ارتباط الصادرات بالمحروقات، إلى تشجيع 
وتطوير اإلنتاج الوطني، وكذلؾ تدعيـ التجارة الخارجية التي تساىـ في ترقية الصادرات 

ؿ أحد المصادر الرئيسية لمعممة الصعبة الالزمة لتحقيؽ االستثمار الوطني األجنبي التي تمث
مما يترتب عمى ذلؾ تحقيؽ نمو اقتصادي ىائؿ وخمؽ صناعة وطنية قادرة عمى المنافسة 

وزيادة  بحافز المنافسة القوية التي تساىـ بشكؿ فعاؿ في األسواؽ العالمية وتدعيمو
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بعدىا األثار المالية و  (،الفرع األولببيانيا عمى مستوى التشغيؿ )، وعميو نقـو ((1الصادرات
أثار تطوير الصادرات عمى مستوى ، و (الفرع الثانيلتطوير التصدير خارج المحروقات )

  (.الفرع الثالثاالستثمار )

 الفرع األول

 عمى مستوى التشغيل

مف  2005سنة % ل63بمغت نسبة العمالة التي يشغميا القطاع الخاص في الجزائر 
% لمقطاع 37مالييف عامؿ يشغموف ىذا القطاع مقارنة بػ 5حجـ التشغيؿ، أي أكثر مف 

 العاـ، وبالتالي يعتبر القطاع الخاص أىـ قطاع منشئ لمناصب الشغؿ في الجزائر.
بتحسيف وتنظيـ القطاع الخاص في إطار اقتصاد السوؽ، سيأخذ في المستقبؿ مكانة 

خاص أكثر مف في القطاع ال ؿ، والدليؿ عمى ذلؾ زيادة العماؿلشغىامة في توفير مناصب ا
% مف فرص العمؿ، بالرغـ مف ضعؼ مناخ االستثمار ووجود عقبات تعيؽ تطوير 90

 .(2)القطاع الخاص ونموه في الجزائر
فقد أوضحت الدراسات في ىذا المجاؿ أف نجاع القطاع الخاص في التشغيؿ إنما 

برنامج عمؿ يعمؿ عمى و  ىو ما ينبغي تبني استراتيجيةو  اسب لو،يتطمب توفير المناخ المن
 القطاع الخاص   و  التكامؿ بيف األدوار المؤثرة في مجاؿ الحكومةو  االنسجاـو  تحقيؽ التناسؽ

إف العمؿ عمى ترقية وتطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات مف خالؿ تييئة  
مى استثمار أمواليـ في الجزائر ِيؤدي إلى الظروؼ المالئمة وتشجيع المستثمريف الخواص ع

                                                             

عيساوي محمد، دوافع تنظيـ وتطوير الجزائر لصادراتيا خارج المحروقات، الممتقى الوطني حوؿ ترقية الصادرات  - 1
، جامعة مولود معمري، تيزي و العمـو السياسية كمية الحقوؽ ،2014مارس  12-11خارج المحروقات في الجزائر، أياـ 

 )مقاؿ غير منشور(. .2ص  وزو، 
بف عبد العزيز سفياف، دعـ وتطوير القطاع الخاص كآلية لترقية التجارة الخارجية الجزائرية خارج المحروقات، مجمة  -2

 .180-179ص  بية القاىرة، ص، مركز دراسات الوحدة العر 62-61بحوث اقتصادية عربية العدداف 



 الفصل الثاني:  مدى فعالية اجراءات تشجيع الصادرات غير النفطية لالندماج في االقتصاد العالمي
 

61 
 

تشغيؿ اليد العاممة ونقص البطالة وقد أوضحت معظـ الدراسات أف نجاح القطاع الخاص 
 نذكر منيا: في مجاؿ التشغيؿ إنما يتطمب رؤية واضحة تبنى عمييا خطط استراتيجية

مواكبة فتح قنوات اتصاؿ المؤسسات االقتصادية الخاصة مع األسواؽ الخارجية ل -
 التطورات وعرض منتوجات تنافسية متالئمة.

إيجاد برنامج تصدير فًعاؿ يخدـ المؤسسة االقتصادية الخاصة مف خالؿ العمؿ عمى  -
 تنمية صادراتيا عمى المدى الطويؿ.

ضرورة اعتماد المؤسسات االقتصادية الجزائرية في القطاع الخاص عمى الكفاءات  -
مواردىا البشرية الكتساب تكنولوجية حديثة  والميارات المحمية لمجزائر، وكذا

 وتحصيميا والبحث في تطويرىا لمخروج مف التبعية.
مراقبة مالية مستمرة لممؤسسات االقتصادية و  ينبغي عمى الدولة أف تقـو بمتابعة -

الجزائرية، وكذلؾ تغطية المخاطر مف جية، ووضع تسييالت لمبنوؾ مف أجؿ مساندة 
 يـ لميدؼ المرغوب فيو مف جية أخرى.المصدرييف الخواص ووصول

 إجراء دراسات وبحوث متعمقة باألسواؽ الخارجية، المنتوجات المنافسة، األسعار -
 وكذلؾ المشاركة في المعارض‘ وتقييميا مما يساعد عمى إمكانية التصدير

  .الصالونات المقامة في الخارجو 
 .(1)لجزائري لمخواصتأسيس وكاالت تجارية تيدؼ إلى ترقية القطاع التصديري ا -

                                                             

 .191سابؽ، صالمرجع ال، عزيز سفيافال بف عبد -1



 الفصل الثاني:  مدى فعالية اجراءات تشجيع الصادرات غير النفطية لالندماج في االقتصاد العالمي
 

62 
 

 الفرع الثاني

 اآلثار المالية لتطوير التصدير خارج المحروقات

أدت التبعية المطمقة لمداخيؿ صادرات المحروقات في منتصؼ ثمانينات القرف 
 نييارإالماضي إلى صدمة مالية خطيرة كادت تعصؼ بتوازنات االقتصاد الجزائري نتيجة 

 أسعار البتروؿ.
ات الخارجية وتآكمت احتياطات الصرؼ بالعممة األجنبية وضعؼ حيث تدىورت الحساب

وتصاعدت معدالت التضخـ، ولـ تجد الجزائر سبيال لمواجية ىذه األزمة  االدخارمعدالت 
براـ االتفاؽ االئتماني األوؿ سنة  ومف  1989سوى المجوء إلى الصندوؽ النقد الدولي وا 

 :(1)الشروط التي نص عمييا ىذا الصندوؽ
 ع سياسة نقدية أكثر حذرا.إتبا -
زالة التنظيـ اإلداري لألسعار. -  تقميص العجز في الميزانية وا 

ولمواجية ىذه الوضعيات البد مف التفكير في تنويع الصادرات لمتخمص مف التبعية 
المالية لصادرات المحروقات، فتطوير التصدير خارج المحروقات يرفع مف الموارد المالية 

ا ويخمؽ توازنا في اإليرادات والنفقات ويخفؼ العجز المالي في لمدولة ويعدد مصادرى
 حالة حدوث ازمات اقتصادية.

تخاذ اجراءات الى إالتصدير خارج المحروقات يدفعيا  كما أف عمؿ الدولة عمى دعـ
 لتحسيف اداء القطاع المالي وعصرنة القطاع المصرفي، وفي ىذا السياؽ حاولت الجزائر

نونية لتتالءـ مع سياسة تدعيـ الصادرات مف خالؿ السماح لممصدر تكييؼ منظومتيا القا
بالتصرؼ في البالغ المحصؿ عمييا بالعممة الصعبة مف عمميات تصدير المنتوجات الوطنية 

 دارة النقد االجنبي.إح البنوؾ التجارية حرية أكبر في خارج المحروقات، ومن

                                                             

 .6صالمرجع السابؽ،  حمد،معيساوي  -1
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المطبقة عمى تصدير واستراد السمع المتعمؽ بالقواعد العامة   (1)04-03وجاء األمر 
ليفتح بابا واسعا لألشخاص الطبيعية والمعنوية لممارسة عممية التصدير شرط خضوعو 

 لمراقبة الصرؼ.
تنجز عمميات استيراد المنتوجات وتصديرىا » 04-03مف االمر  1/ 2حيث نصت المادة 

توجات الى مراقبة الصرف طبقا تخضع عمميات استيراد وتصدير المن 05وأضافت المادة « بكل حرية
 «.لمتشريع والتنظيم المعمول بيا
والذي ألغى   2011مف قانوف النقد والقرض الصادر سنة  126كما تضمنت المادة 

)أوؿ قانوف لمنقد والقرض أصدرتو الجزائر بعد تبنييا سياسة اقتصاد  (2)10-90القانوف رقـ 
حويؿ رؤوس االمواؿ لضماف تمويؿ السوؽ(، ما يسمح لمنتجي السمع داخؿ الوطف بت

نشاطاتيـ بالخارج مكممة لنشاطاتيـ في الجزائر، وىذا يساىـ في زيادة قدراتيـ االنتاجية 
 لتغطية متطمبات السوؽ الوطنية والدولية.

 الفرع الثالث

 أثار تطوير الصادرات عمى مستوى االستثمار

سعت  03-01ر رقـ ومرورا باألم (3)12-93منذ صدور المرسـو التشريعي رقـ 
الجزائر إلى تكريس فكرة تحرير وترقية االستثمار وبذلت جيودا كبيرة الستقطاب االستثمار 
األجنبي لزيادة تدفؽ رؤوس األمواؿ، وقد وفرت كافة الشروط لجذب ىذه االستثمارات مف 
حيث الموارد الطبيعية واالمكانيات المادية والبشرية والمحفزات التي تضمنيا قانوف 

 االستثمار، وىذا وفؽ مزايا النظاميف التالييف: 
                                                             

 ، المرجع السابؽ.04-03أمر رقـ  -1
 ، المرجع السابؽ.10-90قانوف رقـ  -2
، 1993لسنة  64 ، عددالمتعمؽ بترقية االستثمار، ج ر 1993أكتوبر  05مؤرخ في  12-93رقـ  المرسـو التشريعي -3

 ،47ج ر عدد  ،2001أوت  20مؤرخ في  االستثمارطوير تالمتعمؽ ب 03-01وىو قانوف ألغي الحقا واستبدؿ باألمر 
 .2001لسنة 
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 مزايا النظام العام -أوال

تستفيد مف مزايا ىذا النظاـ االستثمارات المنجزة خارج قطاع المحروقات وأيضا 
ا االستثمارات غير المعنية بالنظاـ االستثماري، وقد حدد المجاؿ الزمني لالستفادة مف مزاي

مما   (2)03-01في المادتيف مف األمر والمنصوص عميو    (1)طىذا النظاـ بفترة اإلنجاز فق
 :يمي

اإلعفاء الكمي مف الرسـ عمى القيمة المضافة لكؿ السمع والخدمات ذات الصمة 
 المباشر بإنجاز المشروع.

تطبؽ النسبة المحققة في مجاؿ الحقوؽ الجمركية عمى التجييزات المستوردة الخاصة 
 باالستثمار المعني.

التي تخص االنجاز فقط دوف  03-01بخصوص مزايا النظاـ العاـ وفؽ األمر و ىذا 
 فترة االستغالؿ.

 المزايا الخاصة بالنظام االستثنائي -ثانيا

 :(3)يستفيد مف مزايا ىذا النظاـ 
 االستثمارات التي تنجز في المناطؽ التي تتطمب تنميتيا مساىمة خاصة مف الدولة

ة الخاصة بالنسبة لالقتصاد الوطني، ال سيما عندما نستعمؿ وكذا االستثمارات ذات األىمي
 تكنولوجية خاصة مف شأنيا المحافظة عمى البيئة.

                                                             

، رسالة 2005-1996، االستثمار األجنبي المباشر وأثاره عمى االقتصاد الجزائري  خالؿ الفترة  عبد الكريـبعداش  -1
االقتصادية ، تخصص نقود ومالية ، كمية العموـ االقتصادية وعمو ـ التسيير ، جامعة الجزائر ، سنة دكتوراه في العمـو 

 .169، ص 2008
أوت  22، الصادر في  47، المتعمؽ بتطوير االستثمار، ج ر عدد2001أوت  20المؤرخ في  03-01أمر رقـ  -  2

 ، المعدؿ والمتمـ.2001
 .8سابؽ، صا مرجعالعيساوي محمد،  -3



 الفصل الثاني:  مدى فعالية اجراءات تشجيع الصادرات غير النفطية لالندماج في االقتصاد العالمي
 

65 
 

العديد مف المزايا سواء بعنواف   (1)03-01مف االمر  11و قد ذكر المشرع في المادة 
ب مف إنجاز االستثمار أو بعد معاينة مباشرة االستغالؿ التي تعدىا المصالح الجبائية بطم

 .المستثمر

 المطمب الثاني

 أثار تطوير الصادرات خارج المحروقات عمى المستوى الدولي

يمعب قطاع المحروقات دورا ىاما في االقتصاد الوطني حيث يمثؿ نسبة عالية مف  
مجموع الصادرات فيو يحتؿ مركز ىاـ في تمويؿ ميزانية الدولة مقارنة بالمنتوجات األخرى 

يؽ التبادؿ السيما مع الدوؿ التي تممؾ نفس المادة، فسعت الجزائر إلى وىذا ما يؤدي إلى ض
البحث عف سبيؿ لمخروج عف ىذه الوضعية حيث شرعت عمى مستوى وزارة التجارة 

، وعمى ىذا األساس باستكماؿ اإلجراءات الخاصة بإبراـ اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي
بعدىا فتح مجاالت التبادؿ مف خالؿ اتفاقية و  (رع األولالفسنتناوؿ تطوير العالقات البينية )

 (.  الفرع الثالثثـ النتائج المترتبة عف اتفاقية الشراكة )و  (،الفرع الثانيالشراكة ) 

 الفرع األول

 تطور العالقات البينية

تتميز العالقات البينية بيف الدوؿ النامية مف بينيا الدوؿ العربية بالضعؼ الكبير حيث 
% مف مجموع التجارة العربية، ويعود ذلؾ إلى كوف 8عدى التجارة العربية البينية ال تت

اقتصاديات الدوؿ العربية تعتمد في وارداتيا عمى البتروؿ وىي تستورد معظـ حاجياتيا مف 
 السمع والخدمات.

                                                             

 ، المرجع السابؽ.03-01أمر رقـ  - 1
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ىناؾ العديد مف المشاكؿ والمعوقات التي تحوؿ دوف تطور العالقات االقتصادية 
 (1)ا بيف الدوؿ النامية نذكر منيا: البينية فيم

 القيود اإلدارية والمالية. -
 عدـ تفعيؿ آليات حؿ النزاعات -
 النقؿ البري والبحري -
نقص المعمومات الالزمة لمتجارة البينية الخاصة بالقوانيف والتشريعات واألسواؽ  -

 والتسييالت المالية والتجارية الخاصة باالستثمار.
 األمواؿ بيف الدوؿ النامية. صعوبة تنقؿ األفراد ورؤوس -
 عدـ تفعيؿ مناطؽ التجارة الحرة. -

رغـ كؿ ىذه المعوقات فإننا نرى بأف تطوير الصادرات خارج المحروقات في ىذه 
الدوؿ سيؤدي إلى توفر سمع وخدمات متنوعة يمكف تبادليا فيما بينيا، فكؿ دولة توفر سوقا  

طرؽ أيسر مف دخوليا إلى األسواؽ العالمية لمنتوجات الدوؿ األخرى يمكنيا الولوج إليو ب
خاصة أسواؽ الدوؿ المتقدمة التي تمتاز سمعيا وخدماتيا بالجودة الرفيعة واألسعار المدروسة 

 التي تعجز الدوؿ عف منافستيا.

 الفرع الثاني

 الشراكة اتفاقيةفتح مجاالت التبادل من خالل 

، فيي ال 2002يا( في أفريؿ تـ اإلمضاء عمى ىذه االتفاقية في النمسا )اسبان
تنحصر عمى إنشاء منطقة التبادؿ الحر بؿ تشمؿ جوانب اقتصادية وجوانب أخرى، وتتمثؿ 
أىمية ىذه االتفاقية بالنسبة لمجزائر في التعامالت التجارية الخارجية، ودخمت حيز التنفيذ في 

 (2)2005سبتمبر  01
                                                             

 .9سابؽ، صالمرجع العيساوي محمد،  -1
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 تحديد مجاالت التعاون االقتصادي والمالي-أوال

ييدؼ ىذا االتفاؽ في المجاؿ االقتصادي إلى توسيع التبادؿ وضماف تنمية العالقات  
االقتصادية المتوازية بيف الطرفيف، وتحديد شروط التحرير التدريجي لممبادالت الخاصة 
بالسمع والخدمات ورؤوس االمواؿ، باإلضافة الى ترقية التعاوف في المجاؿ االقتصادي 

الخدمات المالية وتطويرىا مف خالؿ تبادؿ المعمومات حوؿ  والمالي، خاصة في تحسيف
 التنظيمات والممارسات المالية  ودعـ اصالح النظاـ المصرفي بالجزائر.

إف محتوى اتفاقية الشراكة األورو متوسطي مع االتحاد األوروبي يقـو عمى التعاوف  
مالئـ القتصاد  تنظيميو  المالي ودعـ االقتصاد الحر وتطويره، ووضع إطار تشريعي

السوؽ، مع إعطاء األولوية لمقطاع الخاص ودعـ التنمية االقتصادية وتحسيف شروطيا مف 
خالؿ اإلسرار عمى تشجيع االستثمارات األجنبية عمى التداوؿ الحر لرؤوس األمواؿ الخاصة 

شروط التأكد عمى الو  بيا، وتسييؿ عممية التداوؿ وصوال إلى التحرير التاـ لعممية التداوؿ،
زالة جميع الحواجز والعراقيؿ التي تقؼ عائقا أماـ المستثمر  التي تساعد عمى االستثمار وا 
األجنبي، مما يترتب عميو نقؿ التكنولوجيا ورفع نسبة التصدير التي ستنتج عنو فتح األسواؽ 

 األوروبية الضخمة والتي ال تكؼ عف التمدد واالتساع أماـ المنتجات الجزائرية.
غـ مف تعيدات الطرفيف عمى تعزيز تعاونيما االقتصادي بما يخدـ المصمحة وعمى الر 

األوروبي  االتحادعمى الرغـ مف المكاسب المتوقعة مف وراء اتفاؽ الشراكة مع و  المشتركة،
فإنو ال يمنعنا مف أخذ الحيطة والحذر، ألنو في فتح السواؽ االوروبي الواسع أماـ المنتجات 

يؤدي الى قفزة سريعة وكبيرة في حركة التصنيع في الجزائر قياسا  الصناعة الجزائرية لف
بقدراتيا اإلنتاجية والتكنولوجية، كما أنو في إلغاء الرسـو عمى الواردات األوروبية مف 
المنتجات الصناعية قد تكوف لو أثر وخيمة وقد يترتب عميو إغالؽ عدد كبير مف المصانع 

 لمتوسطة.او  والمؤسسات السيما منيا الصغيرة
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 وعميو فإف االتحاد األوروبي ليس بإمكانو أف يوفر لمجزائر المساعدات المالية
 أف االتحاد األوروبي يتردد في تقديـ يد العوف بسبب تعقيداتو  االقتصادية، السيماو 
ىذا ما يشكؿ أحد العوائؽ التي وقفت حاجزا أماـ انضماـ و  الخالفات الناجمة عف ذلؾو 

 (1)ة العالمية لمتجارة.الجزائر إلى المنظم

 إجراءات المرافقة لنجاح اتفاق الشراكة -ثانيا

االتحاد األوروبي عمى تحرير حجـ و  ال يقتصر نجاح اتفاؽ الشراكة بيف الجزائر 
دخوؿ السمع الجزائرية إلى السوؽ األوربية، بؿ ينبغي عمى الجزائر اعتماد جممة و  المبادالت

د عمى خمؽ مناخ استثماري مف شأنو أف يؤدي إلى مف اإلجراءات المرافقة التي تساع
تصحيح االختالالت الييكمية التي يعيشيا االقتصاد الوطني، ويمكف تمخيص أىـ األسباب 

 : (2)التي تؤدي إلى اتفاؽ الشراكة مع االتحاد األوروبي فيما يمي
ة إف اليدؼ مف وراء التأىيؿ ىو تحسيف أداء المؤسس تأىيل المؤسسات الجزائرية: -

الجزائرية في ظؿ المنافسة الدولية الشديدة ولكي يتحقؽ ذلؾ البد مف االعتماد عمى 
سياسة اإلنتاج بالمواصفات الدولية، واالىتماـ بسياسة التصدير أكثر مف االستيراد  
دماج إطارات أجنبية ضمف إدارة المؤسسة بيدؼ التحكـ في تقنيات أساليب التسيير  وا 

تشجيع المؤسسات الوطنية عمى تبني نظاـ الجودة حسب المعايير الدولية، و 
 .iso(3)والحصوؿ عمى شيادات مطابقة لنظاـ الجودة العالمي

: ىناؾ عالقة بيف القدرة التنافسية وطبيعة المحيط الذي تشتغؿ فيو تأىيل المحيط -
وليذا البد مف اتباع مجموعة مف االجراءات عمى مستوى المحيط حتى تواصؿ 

                                                             

نظاـ الرقابة عمى الصرؼ في ظؿ االصالحات االقتصادية في الجزائر، أطروحة لنيؿ شيادة دكتوراه في  ،ليندة بمحارث -1
، تخصص قانوف، كمية الحق  .307ص ،2013وؽ والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العمـو

، 09، الشراكة األورو جزائرية بيف متطمبات االنفتاح االقتصادي والتنمية المستقمة، مجمة الباحث، عددسمية عزيزة -  2
 . 159، ص2011

 .308سابؽ، صال مرجعال، ليندة بمحارث -3
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ة مواكبة تحوالت المحيط المحمي والدولي، وذلؾ عف طريؽ تجديد المؤسسة الجزائري
المناطؽ الصناعية وتوفير البنية التحتية الالزمة الستغالؿ المؤسسة وتجديد وتوسيع 
شبكة المواصالت لتسييؿ الربط مع العالـ الخارجي، مع مراجعة االطر القانونية 

بية، أو بالضرائب، مع ضرورة سواء تمؾ المتعمقة بتشجيع االستثمارات خاصة األجن
 .(1)اصالح النظاـ المالي والمصرفي لتسييؿ عممية تحرير التبادؿ التجاري

: لكي نكسب يد عاممة محترفة البد مف تأىيميا واالستفادة مف جميع تأىيل التكوين -
ألجؿ جمب العممة  (MEDA)المساعدات التقنية والمالية والمادية في إطار برنامج 

 طاب األسواؽ.الصعبة واستق
وعميو فإنو يجب إلزاما عمى المؤسسات الجزائرية في إطار اتفاؽ الشراكة مع االتحاد 
األوروبي أف تطور قدراتيا، وأف تتكيؼ مع التحوالت االقتصادية التي ستتولد عف ىذا 

بمساعدة مف السمطات العمومية فإنو البد مف محاربة الفساد االداري بجميع و  االتفاؽ،
محاربة البيروقراطية مف خالؿ تبسيط وتسييؿ اإلجراءات اإلدارية، وتفعيؿ  صوره، مع

 خوصصة المؤسسات األقؿ كفاءة بما فييا البنوؾ، وتعزيز المنافسة في القطاع المصرفي
 توفير الظروؼ المناسبة لتنمية الصادرات خارج المحروقات.و 

لسياسي واألمني في ا االستقرارلف تتحقؽ كؿ ىذه األمنيات إال بتحقيؽ سياسة  
الجزائر، مع تغيير الذىنيات االشتراكية لدى كبار المسؤولية ألنو لو بقيت ىذه الذىنيات 

 في ظؿ النظاـ االقتصادي الجديد لف تتحقؽ النتائج المرجوة مف التحرير االقتصادي.
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 الفرع الثالث

 النتائج المترتبة عن اتفاق الشراكة

قية الشراكة ىو دخوؿ الجزائر في تجارة حرة مع مف النتائج المرجوة مف خالؿ اتفا
االتحاد األوروبي، والتحوؿ مف ثقافة االستيالؾ إلى ثقافة اإلنتاج، وبالتالي االعتماد عمى 
سياسة اإلنتاجية والجودة وثقافة المنافسة، مما سيؤدي ال محالة إلى رفع حجـ االستثمارات 

يجابي لجعؿ الجزائر قاعدة لإلنتاج فيو عامؿ جد إ ،واستقطاب المستثمريف األجانب
 والتصدير إلى السوؽ األوروبية.

فقد دافع وزير الخارجية الجزائرية مراد مدلسي بشدة عف اتفاؽ الشراكة مع االتحاد 
األوروبي، معبرا عف رأيو بقولو أف ىذا االتفاؽ ساىـ في تحسيف صورة الجزائر دبموماسيا أي 

مؤسسة  450ة السياسية، فضال عف استفادة  ما يقارب أنو حقؽ نتائج إيجابية مف الناحي
جزائرية مف برامج دعـ تقني، أما المدير العاـ السابؽ لمجمارؾ السيد عمي لبيب قبؿ دخوؿ 
اتفاؽ الشراكة حيز التنفيذ ارتفاع مداخيؿ الجزائر مف وراء الشراكة مؤكدا عمى أف ىذه 

أو خسائر، بؿ وعمى عكس تحاليؿ الخبراء  لمداخيؿ سوؼ لف تتعرض إلى أي ضررا
االقتصاديف الذيف توقعوا تسجيؿ تراجع في مداخيؿ الدولة بمجرد تفعيؿ الشراكة مع االتحاد 

 األوروبي. 
بعد مرور ثالثة أشير مباشرة مف دخوؿ االتفاؽ حيز التنفيذ اعترؼ سفير االتحاد 

عمى أرض الواقع يمكف أف يؤثر  غيراتو أف تطبيؽ بعض المعايير االوروبي السيد لوتشيو
ىو ما و  كالمنافسة غير المشروعة والتيريب وتقميد السمع ،سمبا عمى السوؽ الداخمية الجزائرية

ذا نظرنا إلى مفيوـ و  بدؿ اتفاؽ الشراكة االختالالتينصب حوؿ ىذه  االىتماـجعؿ  أثاره، وا 
ترتكز عمى سياسة االستثمارات الشراكة بالنسبة لمطرفيف لوجدنا اختالفا بينيما، فالجزائر 

نجاح اإلصالحات االقتصادية  وجمب العممة الصعبة كعامؿ رئيسي لمتعامؿ مع االتحاد وا 
نعاش االقتصادي الوطني، فإف االتحاد األوروبي يولي أىمية  التي شرعت فييا الجزائر، وا 
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الشرعية أكثر  لمتعاوف االستراتيجي واألمني الذي يرتكز عمى مكافحة اإلرىاب واليجرة غير
مف التعاوف االقتصادي، مما يؤكد عمى أف الشراكة التي تريدىا الجزائر مغاير تماما لتمؾ 

 .(1)التي يراىا االتحاد رغـ قياـ الجزائر بإدخاؿ تغيرات ىامة في المنظومة القانونية
ع منذ دخوؿ االتفاؽ حيز التنفيذ عرؼ ارتفاعا مذىال لنسبة الواردات الجزائرية لمسم  

األوروبية والمنتوجات التي أصبحت تغزو األسواؽ الجزائرية بسبب إعفاءاتيا الضريبية مف 
الرسـو الجمركية في بداية المرحمة االنتقالية، ميما يكف مف أمر فإنو ال يمكننا الحكـ عمى 
 اتفاؽ الشراكة بعدـ الجدوى أو عدـ الفعالية، كما ال يمكف التفاؤؿ بو إلى أبعد الحدود، لكف
عطاء الشراكة مفيوميا الحقيقي الذي ال  الشيء الواجب القياـ بو ىو تصحيح المسار وا 
يقتصر عمى تجارة السمع والخدمات، فمكي تشؽ الشراكة األورو جزائرية طريقيا بنجاح، فإنيا 
بحاجة إلى تكممة الجزائر إصالحاتيا االقتصادية السيما وأف دخوؿ الجزائر في عالـ 

سياسة التحرير االقتصادي لـ يكف بفعؿ إرادة القطاع الخاص الذي الخوصصة وتبنييا 
اليزاؿ أضعؼ مف القياـ بيذا التحرر، األمر الذي زاد مف تقوية سمطة الدولة والتدخؿ 

 . (2)الحكومي في الشؤوف االقتصادية

 المطمب الثالث
 تشجيع االستثمار األجنبي لمنيوض بالصادرات خارج قطاع المحروقات

يجت السمطات الجزائرية المكمفة بتسطير السياسة االقتصادية في ظؿ لقد انت 
اإلصالحات االقتصادية سياسة متعددة الجوانب تيدؼ في مجمميا إلى تحقيؽ تنمية 
اقتصادية متكاممة، ففي مجاؿ االستثمار ىيئت كؿ الظروؼ التي تراىا مناسبة لتحضير 

 ؿ األجنبية إلى الجزائر.المناخ االستثماري الالئؽ النتقاؿ رؤوس األموا

                                                             

 .315سابؽ، صال مرجع ال، ليندة بمحارث - 1
 .317-316ص -ص ، نفسو مرجعال - 2
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وألجؿ ذلؾ جندت السمطات الجزائرية ترسانة كبيرة مف القوانيف والتحفيزات واإلغراءات  
 ، إال أف عائقا ما يحوؿ دوف ذلؾلجمب أكبر عدد ممكف مف االستثمارات األجنبية إلييا

،بسبب ( 1)ويبقى تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر إلييا محتشما خاصة في اآلونة األخيرة
، بناء عمى ذلؾ سنتناوؿ مبدأ حرية االستثمار قار المطموب لمقياـ باالستثماراتغياب الع

الحوافز (، الفرع الثاني(، الحوافز الممنوحة لجمب االستثمار األجنبي )الفرع األول)
  (.الفرع الرابع(، الضمانات الممنوحة لممستثمر األجنبي )الفرع الثالثواالمتيازات )

 األول الفرع

 مبدأ حرية االستثمار

كرس المشرع الجزائري مبدأ حرية االستثمار في القانوف الجزائري خالؿ مرحمة 
-93اإلصالحات االقتصادية فقاـ بسف قوانيف جديدة، حسب ما جاء في المرسـو التشريعي 

المتعمؽ بترقية االستثمار، وفي عدة نصوص أخرى األمر  1993أكتوبر  5المؤرخ في  12
 المتعمؽ بتطوير االستثمار. 01-03

يعتبر االعتراؼ بمبدأ حرية االستثمار مف أىـ الحوافر التي ينظر إلييا المستثمريف قبؿ 
اتخاذ قرار استثمار أمواليـ في بمد معيف، وألىمية ىذا المبدأ أدخمو المشرع ضمف نصوص 

الممغى ىذا المرسـو المتعمؽ بترقية االستثمار  12-93مؤطر، ومف بينيا المرسـو التشريعي 
التشريعي كؿ النصوص السابقة التي تحكـ االستثمار وأصبح االطار القانوني الذي يطبؽ 

 . (2)عمى االستثمار بنوعيو الوطني واألجنبي

                                                             

مصباح بمقاسـ، أىمية االستثمار األجنبي المباشر ودوره في التنمية المستدامة، حالة الجزائر، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة  -1
، ص 2006، االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة الجزائرالماجستير في عمـو التسيير، تخصص: نقود ومالية، كمية العمـو 

71 . 
و  أوباية مميكة، مكانة حرية االستثمار في القانوف الجزائري، المجمة النقدية لمقانوف والعمـو السياسية،  كمية الحقوؽ -2

 .244، ص2010، 2، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العددالعمـو السياسية
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لـ يكتؼ المشرع الجزائري بالتكريس القانوني لمبدأ حرية االستثمار فتـ التأكيد عميو مف 
عمى النحو  1996مف دستور  37فجاءت المادة خالؿ مبدأ حرية التجارة والصناعة، 

اعتبر ىذا النص  "حرية الصناعة والتجارة مضمونة وتمارس في إطار القانون"،التالي: 
حرية اإلنتاج والتوزيع مف ضمف الحريات المضمونة دستوريا، والتي ال يمكف المساس بيا إال 

تركيبة مف ىذا المبدأ الدستوري  بتعديؿ دستوري جديد باعتبار مبدأ حرية االستثمار ليس إال
 ، فإف تكريس مبدأ حرية التجارة والصناعة يعتبر تأكيد عمى مبدأ حرية االستثمار.(1)العاـ

تنجز االستثمارات في حرية تامة مع مراعاة »عمى:  03-01مف األمر  04نصت المادة  
فيد ىذه االستثمارات بقوة القانون التشريع، التنظيمات المتعمقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة، وتست

 .(2)«من حماية والضمانات المنصوص عمييا في القوانين والتنظيمات المعمول بيا
    (3) 12-93مف المرسـو التشريعي  03جاءت ىذه المادة متماشية مع مضموف المادة    

تثمار جاءت عامة فيما يتعمؽ بمسألة حرية االس 03-01كما أف صياغة أحكاـ نص األمر 
ما يفيد الحتوائو لالستثمار الوطني العمومي والخاص وكذا االستثمار الذي ينجز في إطار 

يحدد »عمى  ما يمي:  03-01نظاـ اإلمتياز والرخص حيث تنص المادة األولى مف األمر 
 ىذا االمر النظام الذي يطبق عمى االستثمارات الوطنية واألجنبية المنجزة في النشاطات االقتصادية

 .(4)«المنتجة لمسمع والخدمات، وكذا االستثمارات التي تنجز في اطار منح االمتيازات /أو الرخص
قد أتى بمبدأ جديد وىو فتح كؿ  2001يتبيف لنا أف قانوف االستثمارات لسنة  

القطاعات االقتصادية أماـ المستثمر االجنبي دوف استثناء، فمـ يعد ىناؾ نشاطات اقتصادية 

                                                             

1-HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie a la lumière des conventions 
franco-algériennes, 2000, p272. 

 .مرجع السابؽال 03-01أمر رقـ  -2
 ، المرجع السابؽ.12-93مف المرسـو  03المادة  -  3
 سابؽ.المرجع ، ال03-01األمر مف  01المادة األولى  -4
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ة أو أحد فروعيا، بؿ أصبح بإمكاف المستثمريف األجانب التدخؿ في كؿ مخصصة لمدول
 .(1)القطاعات االقتصادية

مف مظاىر حرية االستثمار في الجزائر تبسيط إجراءات قبوؿ المستثمريف االجانب 
حيث تـ الغاء نظاـ االعتماد أو المرافقة اإلدارية المسبقة إلنجاز المشاريع  وأحدث نظاـ 

تخضع »عمى أف:  03-01مف األمر 04تثمار، وىذا ما نصت عميو المادة تصريح باالس
االستثمارات التي تستفيد من مزايا ىذا األمر قبل انجازىا الى تصريح باالستثمار لدى الوكالة 

 .(2)«المذكورة
المتعمؽ بتطوير االستثمار عمى إقرار ال  03-01إضافة إلى كؿ ذلؾ نص األمر 

 لؾ لتسييؿ وتبسيط إجراءات االستثمار أكثر فأكثر.مركزية الشباؾ الوحيد ذ

 الفرع الثاني

 الحوافز الممنوحة لجمب االستثمار االجنبي

سعيا مف جانب الدوؿ المضيفة وخاصة النامية لجذب المستثمريف األجانب ومف ثـ  
مشروعات االستثمارات في مختمؼ أوجو النشاط لخدمة أغراض التنمية، تقدـ الكثير مف أنواع 
الحوافر والتسييالت واالمتيازات ليؤالء المستثمريف، ولـ يقتصر األمر فقط عمى قياـ ىذه الدوؿ 
بتقديـ الحوافر لممستثمريف بؿ أف الشركات المتعددة الجنسيات تمنح الكثير مف أنواع الحوافر 

 :، ومف أىـ الحوافز نذكر(3)والتسييالت لتشجيع شركاتيا الوطنية لغزو األسواؽ األجنبية
                                                             

كمية  ،نوحة لالستثمارات االجنبية في الجزائر،  مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، الضمانات الممأسيا حنافي -1
 .19، ص2008الحقوؽ، جامعة الجزائر،  

عيب المية، حوالي مونية، معاممة االستثمار في الجزائر عمى ضوء االصالحات الجديدة، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في القانوف  -2
 .31، ص2013، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الخاص، تخصص قانوف االعماؿ

فعمى سبيؿ المثاؿ فالمممكة المتحدة يوجد بيا أجيزة قومية تقدـ ليس فقط لمعمومات المتكاممة عمى االسواؽ االجنبية  - 3
 .% مف حجـ االستثمار90ؿ الى واحتماالت فرص االستثمار فييا أو التصدير الييا بؿ تقـو بصرؼ تعويضات قد تص

الكمي لمشركات في حالة التعرض مشروعاتيا ألي نوع مف اإلخطار ومف أمثمة االجيزة مجمس التجارة الخارجية يقـو بتنظيـ 
 رحالت مجانية لممستثمريف لكثير مف الدوؿ بيدؼ تعريفيـ بخصائصيا اقتصادية والسياسية ومجاالت االستثمار فييا.
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 الحوافز المالية والتمويمية-أوال
تمعب حوافز االستثمار التي تمنحيا الدوؿ النامية لممستثمر األجنبي دورا محددا في  

جذب االستثمار األجنبي، السيما عندما تمنح ىذه الحوافز لتكوف عوضا عف انعداـ المزايا 
 .(1)مالية وحوافز تمويميةالنسبية األخرى في الدوؿ المضيفة، وتتمثؿ ىذه الحوافز في حوافز 

 حوافز مالية-أ
وتتمثؿ في الحوافز الضريبية بصفة أساسية، ومف أىـ أشكاليا اإلعفاءات الضريبية  

المؤقتة، ائتمانات ضريبية لالستثمار، إعفاء السمع الرأسمالية المستوردة مف الرسـو الجمركية 
 أو مف ضرائب الواردات، باإلضافة الى حوافز التصدير.

لحوافز الخاصة التي تطبؽ لتشجيع االستثمار في المناطؽ الحرة بكؿ مراحؿ وا 
الصادرات عالوة عمى تخفيضات الرسـو )االعفاء النيائي( المتعمقة باستخداـ واستغالؿ 
المرافؽ العامة كالمياه والكيرباء...إلخ باإلضافة إلى إعفاء العامميف األجانب مف الضريبة  

 ؽ الحرة أو المشاريع القائمة داخؿ البالد. عمى الدخؿ سواء بالمناط
 الحوافز التمويمية -ب

تتمثؿ األنواع األساسية منيا في اإلعانات الحكومية التي تمنح لتغطية جزء مف تكمفة  
رأس الماؿ، اإلنتاج، تكاليؼ التسوية المرتبطة بالمشروع االستثماري، وفي االئتماف الحكومي 

في ممكية أسيـ المشروعات االستثمارية التي تتضمف  المدعـ وكذلؾ مشاركة الحكومة
مخاطر تجارية مرتفعة، تأميف حكومي بمعدالت تفصيمية لتغطية أنواع معينة مف المخاطر 

  (   2)المصدرة.و  تغير أسعار الصرؼ أو المخاطر غير التجارية مثؿ التأميـ
 اإلصالحات الجبائية -ثانيا

( 1978جنبي نجد أف شابيرو )ائية في جذب االستثمار األفز الجببالنسبة إليجابية دور الحوا
توصؿ إلى أف الييكؿ المالي لالستثمار االجنبي المباشر يكوف حساسا ليياكؿ فالضريبة 

                                                             

 .17ص   ، المرجع السابؽ،ـمصباح بمقاس -1
 .17ص  المرجع نفسو، -2
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عمى الدوؿ المضيفة، فإذا كانت معدالت الضريبة عمى الدخؿ مرتفعة في الدوؿ المضيفة 
قات الشركات التابعة كديوف عمى فإف الشركات المتعددة الجنسيات تعمد إلى حساب مستح

شركات األـ لكي تتمكف مف توظيؼ أكبر قدر ممكف مف العوائد تحت مطمت اإلعفاء 
 الضريبي عمى مدفوعات الفوائد.

كانت موحدة في تشجيع االستثمار ككؿ بغض  (1)03-01إف سياسة الجزائر في األمر
الغاية منو ىو االستثمار وليس النظر عف جنسية المستثمر، أو مصدر المستثمر باعتبار أف 

المستثمر، إال أنو كاف موجيا لممستثمر االجنبي باعتباره الحؿ الذي تبنتو الجزائر عمى باقي 
 .(2)الدوؿ لمنيوض باقتصاد والتخمص مف بعض المشاكؿ التي كانت وما زالت تعاني منيا

 الحوافز األخرى-ثالثا
عدة حوافز أخرى ال تقؿ أىمية عف  إضافة إلى الحوافز المالية  التمويمية ىناؾ

 سابقتيا نذكر منيا:
 حجم السوق واحتماالت النمو االقتصادي: -1

يعتبر حجـ السوؽ مف أىـ العوامؿ المؤثرة في جمب االستثمار األجنبي المباشر، إذا 
أف كبر حجـ السوؽ الحالي أو المتوقع والذي يعبر عنو مف خالؿ نصيب الفرد مف الناتج 

جمالي وعدد السكاف يساعد في جذب المزيد مف االستثمارات األجنبية المباشرة بؿ المحمي اإل
ويجعؿ الشركات األجنبية تسعى إلى استغالؿ فرصة سعة ىذا السوؽ، باحتالؿ مكانة 
استراتيجية فييا مف أجؿ تغطية الطمب المحمي أو التصدير إلى األسواؽ المجاورة كما ىو 

 رات.الشأف فيما يخص صناعة السيا
وكذلؾ الشأف بالنسبة لمعدالت النمو االقتصادي فيي شديدة الحساسية اتجاه 
االستثمارات األجنبية، فكمما كاف النمو االقتصادي يشيد تطورا، وتساىـ قاعدة اإلنتاج 

                                                             

 ، المرجع السابؽ.03-01أمر رقـ  -1
المباشر وسبؿ تفعيمو في الجزائر، مداخمة قدمت في الممتقى  بوسعدة سعيدة، معوقات اإلستثمار األجنبي عماري عمار، -2

 .288، ص2005نوفمبر  15-14العممي الدولي الثاني، قدمت يومي 
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المحمي في ارتفاعو، كمما كاف ذلؾ مشجعا، ألف االستثمارات األجنبية تميؿ إلى أف تتبع 
 النمو ال أف تقوده.

 سياسات اقتصادية كمية مستقرة: -2
إف وجود بيئة اقتصادية كمية مستقرة مف العوامؿ التي تؤثر في جمب االستثمار 
األجنبي المباشر، إذ أف تحقيؽ االستقرار الداخمي مقاسا بمعدؿ التضخـ أو عجز الميزانية أو 

ف المدفوعات عرض النقود، وكذا االستقرار الخارجي مقاسا بعجز الحساب الجاري في ميزا
 يساعد في توضيح الرؤية لممستثمريف األجانب ويسيؿ عمييـ االستثمار عمى أحسف وجو.

 اإلطار التشريعي والتنظيمي لالستثمارات: -3
يعتبر كذلؾ وجود إطار تشريعي وتنظيمي يحكـ أنشطة االستثمار مف العوامؿ التي 

ر التشريعي ال يمكف أف يتحقؽ إال تشًجع عمى قدـو االستثمار األجنبي المباشر، وىذا اإلطا
 :  (1)مف خالؿ

وجود قانوف موحد لالستثمار يتسـ بالوضوح واالستقرار والشفافية وعدـ التعارض مع  -
التشريعات األخرى ذات االرتباط، وأف يكوف متوافقا مع القواعد والتنظيمات الدولية 

 الصادرة لحكـ وحماية االستثمار.
تنفيذ القوانيف والتعاقدات، وحؿ المنازعات التي تنشأ وجود نظاـ قضائي قادر عمى  -

 بيف المستثمر والدولة المضيفة بكفاءة عالية.
 بنية أساسية مناسبة:-4

إف وجود بنية أساسية مناسبة عامؿ مؤثر عمى اتجاه االستثمار األجنبي، إذ أف توًفر 
ورة، يسيؿ خطوط النقؿ الحديثة وكثافتيا باإلضافة إلى وجود شبكة اتصاالت متط

 لممستثمريف األجانب عممية التواصؿ داخؿ الدوؿ وكذلؾ العالـ الخارجي.

                                                             

 .18بمقاسـ، المرجع السابؽ، ص مصباح -  1
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مدى اىتمام الدول المضيفة بتنمية الموارد البشرية ودعم القدرات الذاتية لمتطوير  -5
 التكنولوجي:

شراكو بأكبر قدر ممكف واالستثمار فيو، ويأتي  البد مف االىتماـ بالعنصر البشري وا 
تدريب الميني في صدارة العوامؿ التي تؤثر تأثيرا عمى مستوى العنصر البشري التعميـ وال

 الف ارتفاع نسبة التعميـ وزيادة االىتماـ بالتدريب والتكويف الميني يزيد مف ميارة العمالة.
تشمؿ الكفاءات البشرية مختمؼ القدرات الفنية واالدارية والتنظيمية، لذا فإف توفر  

لمدربة فنيا يعد مف العناصر اليامة في جذب االستثمار األجنبي المباشر العمالة المؤىمة وا
كما يعتبر االستثمار المحمي المتزايد في أنشطة البحوث والتطوير وتوفير مراكز البحث 
العممي محددا ضروريا التخاذ قرار االستثمار في دولة معينة، إذ يعكس توفير ىذه العوامؿ 

 .(1)ع طرؽ االنتاج  واستيعاب التكنولوجيا في ىذه الدولةزيادة القدرة عمى التكًيؼ م

 الفرع الثالث

 الحوافز واالمتيازات

إف لمحوافز واالمتيازات الجبائية دورا في جمب االستثمار األجنبي المباشر، مف أجؿ 
بإصالح النظاـ الضريبي  قامت الجزائرتحقيؽ مساعي برنامج االستقرار والتعديؿ الييكمي، 

وتحقيؽ إدارة ضريبية فعالة وتفعيؿ العدالة، إضافة إلى تخفيؼ العبء الضريبي الجزائري 
 :يمي كما  (2)عمى المؤسسات وتعظيـ المردودية المالية

 االمتيازات الجبائية الخاصة بالنظام العام -أوال
تحظى االستثمارات  بمجموعة مف االمتيازات الجبائية المتعمقة أساسا بفترة إنجاز 

 ستثماري وكذا فترة استغاللو.المشروع اال

                                                             

 18سابؽ، صالمرجع ال مصباح بمقاسـ، - 1
 .220عماري عمار، بوسعدة سعيدة، المرجع السابؽ، ص -  2
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خالل فترة إنجاز المشروع: خالل ىذه الفترة يتم االستفادة من مجموعة من االمتيازات -1
 وىي:
اعفاء مف ضريبة نقؿ الممكية عمى كؿ المشتريات العقارية المنجزة في إطار  -

 االستثمار.
العقاري ابتداء مف عفاء الممكيات العقارية التي تدخؿ في إطار االستثمار مف الرسـ ا -

 الحصوؿ عميو.
اإلعفاء مف الرسـ عمى القيمة المضافة عمى السمع والخدمات التي تدخؿ مباشرة في  -

 سواء كانت مستوردة أو محصؿ عمييا مف السوؽ المحمية ،إنجاز مشروع استثماري
شرط أف توًجو ىذه السمع والخدمات إلى إنتاج مواد وخدمات تخضع لمرسـ عمى 

 .(1)ضافةالقيمة الم
خالل فترة استغالل المشروع: يتم االستفادة من االمتيازات الضريبية بناء عمى قرار  -2

 الوكالة ابتداء من تاريخ استغالل المشروع كما يمى:
اإلعفاء طيمة فترة أدناىا سنتاف وأقصاىا خمس سنوات مف الضريبة عمى أرباح  -

 اعي والتجاري.الشركات، والدفع الجزافي  والرسـ عمى النشاط الصن
دائـ مف و  في حالة تصدير المنتجات، تستفيد المؤسسة المصدرة مف إعفاء تاـ -

الضريبة عمى أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسـ عمى النشاط الميني، وذلؾ 
 حسب رقـ أعماؿ الصادرات بعد فترة النشاط مف سنتيف وخمس سنوات.

لمودعة لدى الجمارؾ والموجية لتمويف تستفيد المشتريات مف السوؽ المحمية لمسمع ا -
.  المنتجات المعدة لمتصدير مف إعفاء مف الحقوؽ والرسـو

                                                             

لعماري وليد، الحوافز والحواجز القانونية لالستثمار األجنبي في الجزائر، مذكرة  مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في  -  1
 .59، ص2011، جامعة الجزائر، و العمـو السياسية ، كمية الحقوؽالقانوف، فرع قانوف األعماؿ
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%، رسـ األجور المدفوعة  7مف نسبة اشتراكات أرباح العمؿ المقدرة بػػػػػ  االستفادة -
 .(1)لجميع العماؿ خالؿ فترة اإلعفاء المتراوحة بيف سنتيف وخمس سنوات

 ية المتعمقة باألنظمة الخاصةالجبائ االمتيازاتثانيا: 

يطبؽ النظاـ الخاص لالمتيازات الجبائية عمى االستثمارات التي تقـو بيا المؤسسات 
، كذلؾ المؤسسات التي zones à promouvoirاالقتصادية في المناطؽ المعدة لمترقية 

 .zones franchesتمارس نشاطاتيا في المناطؽ الحرة 
 ة باالستثمارات المنجزة في المناطق المعدة لمترقية:التحفيزات الجبائية المتعمق -1

تستفيد المؤسسات التي تمارس نشاطاتيا في المناطؽ المعدة لمترقية مف اإلعفاءات الجبائية 
 : (2) التالية

 :خالل فترة إنجاز االستثمار 
 عند بداية إنجاز مشروع استثماري يستفيد المستثمريف مف اإلعفاءات التالية:

 قوؽ التحويؿ فيما يخص العقارات الضرورية لالستثمارات.إعفاء مف ح -
بالمئة بالنسبة لحقوؽ التسجيؿ 1في االلؼ عوض عف  5معدؿ منخفض يقدر ب  -

في االلؼ وفقا  2إلى  عند االنشاء ورفع رأس الماؿ، كما عدلت ىذه النسبة لتصؿ
 .2001الصادر في  03-01لألمر 

ف تاريخ سنوات م 10المدة ىنا أيضا ب  إعفاء دائـ مف الرسـ العقاري، كما حددت -
 .2001لسنة 03-01ـ اإلنجاز بموجب االمر رق

 إعفاء مف الرسـ عمى القيمة المضافة عند شراء أو استيراد المواد االولية والتجييزات.  -
 
 

                                                             

 .221سابؽ، ص المرجع ال بوسعدة سعيدة، عماري عمار،- 1
 ، المرجع السابؽ.03-01مف األمر رقـ  10المادة  -  2
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 : خالل فترة االستغالل: تتمثل التحفيزات في 
ذ بداية النشاط الفعمي سنوات من 10سنوات، وال تزيد عف  5إعفاء لمدة ال تقؿ عف   -

مف الضريبة عمى أرباح الشركات، الدفع الجزافي، ومف الرسـ عمى النشاط الصناعي 
  01/03سنوات وفقا لألمر  10والتجاري، وعدلت المدة لتصبح ثابتة ومحددة ب 

 .2001لسنة 
في حالة التصدير، إعفاء دائـ وتاـ مف الضريبة عمى أرباح الشركات، والدفع   -

والرسـ عمى النشاط الميني، وذلؾ بنسبة رقـ األعماؿ اإلجمالي وذلؾ بعد  الجزافي،
 . (1)فترة االعفاء

 التحفيزات الجبائية المتعمقة باالستثمارات المنجزة في المناطق الحرة: -2
تكتسى االمتيازات الممنوحة في المناطؽ الحرة أىمية أكبر مف تمؾ الممنوحة في 

 تيازات في:المناطؽ األخرى وتتمثؿ ىذه االم
تعفى االستثمارات التي تقاـ في المناطؽ الحرة بسبب نشاطيا، مف جميع الضرائب  -

 والرسـو واالقتطاعات ذات الطابع الجبائي والجمركي باستثناء:
الحقوؽ والرسـو المتعمقة بالسيارات السياحية غير المرتبطة باستغالؿ المشروع   -

 واالشتراكات المتعمقة بالضماف االجتماعي.
تعفى عائدات رأس الماؿ الموزعة الناتجة عف نشاطات اقتصادية تمارس في المناطؽ 

 .(2)الحرة
بالمئة مف  20يخضع العماؿ األجانب لنظاـ الضريبة عمى الدخؿ االجمالي بنسبة  -

 مبمغ أجورىـ، في حيف يخضع العماؿ الجزائرييف لمبادئ القانوف العاـ.
 

                                                             

 .222-221ص -صسابؽ، المرجع العماري عمار، بوسعدة سعيدة،  - 1
 .222المرجع نفسو، ص  - 2
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سنوات قبؿ  5ارات التي دامت فترة استغالليا وتجدر االشارة إلى أنو يمكف لالستثم
االستفادة مف االمتيازات الجبائية وفقا لمنظاـ العاـ  1993صدور قانوف االستثمارات لسنة  

 والخاص.
 إنو مف الضروري مواصالت مثؿ ىذه اإلصالحات في المجاؿ الضريبي وبشكؿ عممي

 ارات األجنبية، وذلؾ عف طريؽ: جدي إذ ما أردنا أف يكوف بمدنا نقطة استقطاب االستثمو 
إعادة النظر في جميع الحـز القانونية والضريبية بما يؤدي إلى اإلعفاء المرحمي   -

غيرىا مف اإلتاوات التي تفرض عمى و  الرسـوو  التدريجي لألنشطة  االقتصادية مف الضرائب
 األنشطة اإلتاوات التي تفرض عمى األنشطة االقتصادية.

االستثمارات األجنبية والمحمية مف حيث المزايا والتسييالت، وكذا مف  المساواة بيف   -
 حيث االستقاللية بالمشروع.

وضع سياسة تستيدؼ الربط بيف منح الحوافز الضريبية وأداء المشروع االستثماري     -
وىذه السياسات تشترط أف يتـ منح الحوافز المتفؽ عمييا إما عمى مراحؿ تتزامف مع البدء 

 حتى مرحمة تشغيمو.و  نفيذ المشروعفي ت

 الفرع الرابع

 الضمانات الممنوحة لممستثمر االجنبي

قامت الجزائر بالتوقيع عمى عدة اتفاقيات ومعاىدات مع عدة دوؿ مف أجؿ ضماف  
وتأميف المستثمريف األجانب مف العديد مف المخاطر المتوقعة والتي قد تعترضيـ أثناء القياـ 

جيوية واتفاقيات  ف تصنيؼ ىذه االتفاقيات إلى اتفاقية ثنائية اتفاقياتباستثماراتيـ، ويمك
 .متعددة األطراؼ
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 اإلتفاقيات الثنائية-أوال

أبرمت الجزائر عدة اتفاقيات ثانية ابتداء مف مطمع التسعينات، فقامت بتوفير الجو  
يع االستثمار المناسب لالنفتاح عمى االقتصاد العالمي تزامنا مع سياستيا الرامية لتشج
 :(1)المباشر، ومف الضمانات التي تمنحيا ىذه االتفاقيات لممستثمريف األجانب نذكر

 الضمانات المالية -1
وتتمثؿ في ضماف التمويؿ وحرية التحويؿ لكؿ الفوائد واألرباح  غير الموزعة  

لممكية والصافية والعوائد الناجمة عف الحقوؽ المعنوية وكذا التعويضات المترتبة عف تزع ا
في اجاؿ تتحدد حسب كؿ اتفاقية ثنائية بيف الجزائر والبمد المتعاقد معيا باإلضافة إلى حؽ 
التعويض عف التأميـ ونزع الممكية، كما يجب أف يتـ التعويض بصورة سريعة ومناسبة 

 وفعمية وال يجب أف يقؿ امتيازا عف ما يستفيد بو مستثمري الدولة المضيفة.
 والقضائية الضمانات القانونية-2
تنص ىذه االتفاقيات الثنائية عمى عدـ جواز اتخاذ إجراءات غير مبررة أو تميزية  

بيا أو تصنيفيا، كما تنص  واالنتفاعيمكف أف تعرقؿ قانونيا أو فعميا صيانة االستثمارات 
عمى إمكانية المجوء إلى التحكيـ الدولي كضماف لممستثمر األجنبي في حالة نشوب نزاع 

 االستثمار باإلضافة إلى إمكانية الرجوع إلى المحاكـ الوطنية التابعة لمدولة المضيفة.يتعمؽ ب

 الجيوية االتفاقيات-ثانيا

 23قامت الجزائر بإبراـ اتفاقيتيف األولى بينيا وبيف دوؿ اتحاد المغرب العربي في  
عربية والتي بيدؼ ترقية وضماف االستثمارات، والثانية بينيا وبيف الدوؿ ال 1990جويمية 

 1995جويمية  07تيدؼ إلى استثمار أمواؿ الدولة العربية بيف الدوؿ العربية بتاريخ 
 (2)وبخصوص الضمانات المبرمة في إطار ىذه االتفاقية فيي تشتمؿ عمى: 

                                                             

 .84، صالمرجع السابؽـ، مصباح بمقاس -1
 .85، صنفسومرجع ال -2
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 الضمانات المالية-1
وتتمثؿ في حرية التحويؿ بدوف أجاؿ لرؤوس األمواؿ وعوائدىا، كما توفر الضمانات  
حؽ التعويض عف األضرار التي قد تصيب عممية االستثمار، ويمكف ليذا التعويض المالية 

 أف يكوف نقدي أو عيني حسب الحالة.
 الضمانات القانونية والقضائية-2

تنص عمى التعويض عف التأميـ وضمانات االستثمار، كما يمكف ضماف تعويض مف  
 طرؼ ىيئات دولية تجارية في حالة حدوث أضرار.

ب بيف الدولة المضيفة والمستثمر قية عمى حؿ النزاعات التي قد تنشتفاكما تنص اال
وذلؾ بعرضيا عمى الييئة القضائية لدوؿ اتحاد المغرب العربي أو محكمة االستثمار العربية 

 .(1)أو ىيئات التوفيؽ والتحكيـ الدولية المتخصصة بتسوية النزاعات المتعمقة باالستثمار

 ددة األطرافاالتفاقيات المتع -ثالثا

انضمت الجزائر كذلؾ إلى اتفاقية متعددة األطراؼ، حيث صادقت عمى اتفاقية إنشاء 
، والتي أنشأت تحت رعاية البنؾ الدولي 1995الوكالة الدولية لضماف االستثمار سنة 

لإلنشاء والتعمير، وىي تيدؼ إلى تشجيع تدفؽ االستثمار لألغراض اإلنتاجية فيما بيف 
، وبالخصوص إلى الدوؿ النامية، ودخوليا كذلؾ في اتفاقية مع المركز الدوؿ األعضاء

 الدولي لتسوية المنازعات المتعمقة باالستثمارات بيف الدوؿ ورعايا الدوؿ األخرى،
باإلضافة إلى ىاتيف االتفاقيتيف فإف الجزائر عضو في المؤسسة العربية لضماف 

تيدؼ إلى توفير الضمانات لالستثمارات  االستثمار، وىي عبارة عف مؤسسة إقميمية عربية
 . (2)واالئتماف لمصادرات فيما بيف األقطار العربية
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يمكف القوؿ أف قوانيف االستثمار الجزائرية جاءت في األساس لتجميع  وفي األخير
وتوحيد ضمانات وحوافز االستثمار الموجودة في قوانيف عديدة وتوحيد تعامؿ المستثمريف مع 

 لؾ لتحرير االستثمار مف القيود والمعوقات المختمفة.جية واحدة، وذ
مف جية أخرى، سارعت الجزائر إلى إبراـ والتصديؽ عمى عدة اتفاقيات دولية ىدفيا 

مف خالؿ توفير الضمانات وحماية كافية وتقديـ  ،التشجيع عمى االستثمار في الجزائر
جيع وحماية االستثمار الثنائية التشجيعات المالية الالزمة سواء كاف في شكؿ اتفاقيات لتش

منيا والمتعددة األطراؼ أو كانت في شكؿ اتفاقيات لمنع االزدواج الضريبي، أو لتسوية 
 المنازعات الناشئة عف االستثمار إلى غير ذلؾ

الجيود المبذولة لتحسيف اإلطار القانوني لالستثمار األجنبي في الجزائر، يبقى ىناؾ      
لتي تقؼ أماـ ىذا األخير، والتي تحد مف مستوى تدفقاتو، وبالتالي فإف العديد مف العقبات ا

الوقوؼ عمى حقيقة الحوافز القانونية التي يحظى بيا والحواجز التي يواجييا االستثمار 
ة كبيرة حيث أػنو يمكننا تحديد المناخ القانوني العاـ لالستثمار ياألجنبي في الجزائر لو أىم

ىذا مف أجؿ معرفة الثغرات القانونية لسدىا عف طريؽ تنظيـ ومنح األجنبي في الجزائر، و 
الحوافز والتشجيعات القانونية في إطار األىداؼ االقتصادية المسطرة والسعي إلى إزالة 

 .الجزائر وتحوؿ دوف تحقيؽ األىداؼالحواجز القانونية التي تعوؽ االستثمار في 
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 المبحث الثاني
ترقية الصادرات  استراتيجيةتي تواجو التحديات والعقبات ال

 الجزائرية خارج المحروقات
 

ومف بينيا -يعد نشاط التصدير مف أىـ األنشطة التي تعتمد عمييا الدوؿ النفطية 
لمتخفيؼ مف االعتماد عمى النفط كمصدر وحيد لمدخؿ، البد مف تطوير وتنمية  -الجزائر

يد البحري، الخدمات( خاصة مع تزايد حدة القطاعات غير النفطية )الصناعة، الزراعة، الص
المنافسة حيث أدى إلى ضعؼ القدرة التنافسية لممنتجات التي جعمتيا في صورة غير 
 متكافئة مع مثيمتيا في األسواؽ الخارجية بسببو أصبح نشاط التصدير يواجو بعض التحديات

 مطمبال) دية الجزائريةوعميو سنقـو بتناوؿ واقع التسويؽ بالمؤسسات االقتصا (1)المشاكؿو 
مطمب الالتشريعي )ؿ المرتبطة بتنافسية المنتوجات والمؤسساتي و (، وبعدىا المشاكاألول
           (.الثالث المطمب(، ثـ نبيف حوافز التصدير )الثاني

 المطمب األول

 واقع التسويق بالمؤسسات االقتصادية الجزائرية
سواؽ الدولية ىو مدى ارتباطيا مع مف مقومات نجاح المؤسسة الجزائرية في األ

عداد استراتيجيات تسويقية مف أجؿ  زبائنيا وأسواقيا، وىو ما يتطمب القياـ بدراسة سوقية وا 
، إال أف ىناؾ مجموعة مف المشاكؿ (2)الوصوؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المسطرة بأكبر فعالية
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لمشاكؿ المرتبطة بالموارد ، وعميو سنبيف اتقؼ عقبة أماـ تطوير عممية االستيراد والتصدير
ومف ثـ المشاكؿ  ) الفرع الثاني(،(.ثـ بياف مشاكؿ التسويؽ الدولي الفرع األولالبشرية )

 (.  الفرع الثالثالمرتبطة بالمحيط االقتصادي ) 

 الفرع األول

 المشاكل المرتبطة بالموارد البشرية

عمؿ واالقتصاد، وذلؾ ييدؼ المسيروف إلى رفع الكفاءة اإلنتاجية وتحسيف أساليب ال
عف طريؽ محاولة رفع ميارات العامميف وقدراتيـ مف ناحية وتطوير أنماط السموؾ في أداء 

عادة  -بعد تحديد وحصر االحتياجات-أعماليـ مف ناحية أخرى وذلؾ عف طريؽ تدريبيـ،  وا 
ا وكذا تأىيميـ بمؤىالت حديثة لمواكبة التغيرات السريعة والمستمرة التي يتميز بيا عصرن

 تييئتيـ ليكوف في مستوى المسؤولية.
رغـ االىتماـ الكبير مف طرؼ المسيروف حوؿ أىمية التكويف والتأىيؿ في تحسيف 
قحاـ األسواؽ الدولية، نجد أف ىذا  اإلطارات البشرية حوؿ ممارسة نشاط التسويؽ الدولي وا 

ارس أو معاىد متخصصة الجانب لـ يحض بالعناية الالزمة بدليؿ أنو ال يوجد مراكز أو مد
في تكويف اإلطارات البشرية مما جعؿ أغمب المؤسسات تفتقد الى العامؿ البشري المؤىؿ في 

 . (1)مجاؿ اقتحاـ السوؽ الدولية

 الفرع الثاني

 مشاكل التسويق الدولي

مف العقبات التي تواجو الصادرات غير النفطية نقص الخبرة التسويقية وعدـ خبرة 
 اكتساب أسواؽ خارجية والسمع المنافسة فييا ومعدؿ أسعارىا. المصدريف بكيفية
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رغبات المستيمكيف ففي دراسة ميدانية و  فعممية التسويؽ تتطمب معرفة مطالب السوؽ
مؤسسة وطنية تنشط في مجاالت مختمفة، حوؿ واقع  40شممت  2009أجريت في سنة 

سسات المعنية ما زالت ال وأىمية التسويؽ  في المؤسسات المصدرة، لوحظ أف جميع المؤ 
 تدرؾ الدور الفعاؿ لمتسويؽ، وقد توصمت ىذه الدراسة الى النتائج التالية:

إف أغمب المؤسسات الجزائرية ال تنفؽ كثيرا عمى البحوث التسويقية سواء المحمية أو  -
الدولية وتتغاضى عنيا في كثير مف األحياف بسبب االعتقاد بأف اإللماـ بظروؼ 

 تخاذ كافة القرارات التسويقية.السوؽ يكفي ال
تعتمد المؤسسات عمى الخبرة لترويج منتوجاتيا في األسواؽ الخارجية، مما ساىـ في  -

تدىور القدرة التنافسية لممنتجات الجزائرية في األسواؽ الدولية نتيجة عدـ األخذ 
 بالمفيـو الحديث لمتسويؽ في مجاؿ التصدير.

رية تعاني مشكالت تسويقية مف أبرزىا تبني وبصفة عامة، فإف المؤسسات الجزائ
المفيـو البيعي وتصريؼ فائض اإلنتاج دوف إعطاء اىتماـ كاؼ الحتياجات 
المستيمؾ وأذواقو، ويرجع ىذا إلى سبب رئيسي يتمثؿ في نقص الخبرة في األسواؽ 

 (1)الدولية ألف ىذه المؤسسات ال تتعدي خبرتيا التصديرية عشرات سنوات.
ييا إعطاء دور بارز لتسويؽ في شكؿ فعاؿ مف أجؿ تسويؽ منتوجاتيا لذا يجب عم

نحو الخارج دوف المجوء إلى االستيراد مف دوؿ الجوار رغـ أف بمدنا تزخر بثروات ال 
 قيمة ليا.  
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 الفرع الثالث

 المشاكل المرتبطة بالمحيط االقتصادي

ة المعوقات أما عمى صعيد المحيط االقتصادي ككؿ، فيمكننا الحديث عف جمم 
 (1)التالية: 
غياب استراتيجية واضحة المعالـ لمتصدير في ظؿ التشابؾ الكبير بيف األسواؽ  -

 الوطنية الخارجية.
غياب ثقافة التصدير لدى المتعامميف االقتصادييف الجزائرييف، وميميـ لممارسة عممية  -

 التصدير.االستيراد بسبب ارتفاع نسبة الربح والتقميؿ مف المخاطر الناجمة عف 
انعداـ الخبرة لدى المصدريف الجزائرييف والتي تحوؿ دوف تمركزىـ في األسواؽ  -

األجنبية لمدة أطوؿ، ىذه الوضعية تجمت مف خالؿ االنعكاسات والتأثيرات السمبية 
 مف جراء تحرير التبادالت التجارية لمنظاـ اإلنتاجي الوطني.

ت مطابقة لممواصفات الدولية سواء سوء استخداـ التكنولوجيا حاؿ دوف تقديـ منتجا -
مف حيث التصميـ، تغميؼ، باإلضافة إلى غياب اإلبداع واالبتكار التقني والتكنولوجي 

 بسبب ضعؼ ميزانية البحث والتطوير وأنماط اإلدارة المتسمطة.
عدـ توافؽ المنتجات الوطنية الموجية لمتصدير مع المعايير الدولية مف حيث الجودة  -

ـ ترؽ لدرجة تصديرىا ال مف حيث الكمية وال مف حيث الجودة وارتفاع والنظافة، ول
تكاليؼ اإلنتاج بسبب تدىور قيمة العممة الوطنية والتضخـ والتذبذبات النقدية العالمية 
مف جية، وعدـ تحقيؽ فائض إنتاجي بشكؿ منتظـ مف جية أخرى، والتقدير المعد 

ونظافة المنتجات يثير الوضعية  الخاص بجودة 1986مف طرؼ وزارة التجارة سنة 
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القمقة في ىذا المجاؿ والذي تطمب معالجة ىذه الظاىرة بصورة مستعجمة حتى ال 
 .(1)تنعكس سمبا عمى صحة المستيمؾ

 المطمب الثاني
 المؤسساتي المحيط  المشاكل المرتبطة بتنافسية المنتجات و

خارج المحروقات  ع االستراتيجي الذي تمثمو الصادراتبإف ما يطغى عمى الطا
بالنسبة لالقتصاد الجزائري ييدؼ أساسا إلى إظيار ثقؿ وعبء الصادرات خارج المحروقات 
عاقة تنميتو، وىذا ما أدى باالقتصاد  ومدى قوة تأثيرىا عمى التبادؿ الخارجي لمجزائر وا 

الؿ الجزائري إلى التسجيؿ نتائج ضعيفة في مجاؿ التصدير وىذا ما سنتطرؽ إليو مف خ
الفرع ، بدأ بعدـ تنافسية المنتوجات الجزائرية ) لتصديرليا اراستنا لممشاكؿ التي تعترض د

 )الفرعالمشاكؿ المرتبطة بالتبعية التكنولوجية في المؤسسات االقتصادية  (، وبعدىااألول
 .(الفرع الثالث) و التشريعي (، وثـ المشاكؿ المرتبطة بالمحيط المؤسساتيالثاني

 الفرع األول

 م تنافسية المنتوجات الجزائريةعد

ىناؾ عوامؿ جد ميمة تدخؿ في تنافسية المنتوجات، ومف أبرز ىذه العوامؿ نذكر: 
 جودة المنتجات-أوال 

تعد جودة ونظافة المنتجات مف أىـ العوامؿ التي تساعد عمى كسب حصص في  
ير الدولية، وال ترقى األسواؽ الخارجية، وفي الجزائر ال تستجيب المنتوجات الجزائرية لممعاي

لدرجة تصدير ىذه المنتجات، بؿ أكثر مف ذلؾ أف المنتجات التي تعرض في السوؽ 
الوطنية ال تتوفر عمى الشروط الدنيا لقواعد الجودة والنظافة األمر الذي يدفعنا لمقوؿ بأف 
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الوصوؿ إلى التصدير ال يمكف أف يتحقؽ بطريقة عممية إال إذا كاف ىناؾ حؿ لمسألة 
لجودة والنظافة، وىذا لف يتأتى إال ببذؿ مجيودات كبيرة في مجاؿ المعايير، التي تعتبر ا

 .(1)الجانب المؤثر عمى الصادرات بؿ العامؿ المحدد ليا

 التعبئة والتغميف والتكييف-ثانيا

إف تعبئة وتغميؼ وتكييؼ المنتجات ذات أىمية كبيرة سواء عمى مستوى االقتصاد  
وى العالقات الخارجية، حيث أف الشكؿ الذي يقدـ بو المنتوج وشكؿ الوطني أو عمى مست

التغميؼ يعتبر عنصرا مف بيف العناصر التي تدفع إلى االستيالؾ، إذ يعتبر كعنصر جذب 
وعامؿ رغبة في اختيار المنتوج، أو العكس مف ذلؾ فقد يخمؽ نفورا لدى المستيمؾ مف 

 السمعة أو يكوف لو رد فعؿ سمبي عمييا.
ي الجزائر لـ يمؽ ىذا األمر الكثير مف االىتماـ، فرغـ ما عرفو المنتوج مف تحسيف وف

وقد يعود السبب  المنتجيفوتطوير إال أف التغميؼ والتغميب لـ يمقيا نفس االىتماـ مف قبؿ 
 .(2)في ذلؾ الى غياب المنافسة في السوؽ الوطني

 الفرع الثاني

 في المؤسسات االقتصادية المشاكل المرتبطة بالتبعية التكنولوجية

يمكف القوؿ بأف اإلبداع التكنولوجي يمنح لممؤسسات ميزة تنافسية طويمة المدى، وفي  
الجزائر نجد بأف المؤسسات الوطنية تسعى جاىدة مف أجؿ القياـ باإلبداع التكنولوجي، إذ 

نشاء العديد مف القواع د التكنولوجية تفتقر ىذه المؤسسات إلى تكويف إرث تكنولوجي معتبر وا 
 والعممية، وقد أعطت السمطات العمومية اىتماما بالغا باإلبداع التكنولوجي والبحث والتطوير.
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في واقع األمر إف المصدر األساسي لمتكنولوجيا المستخدمة في الصناعة الجزائرية 
يكمف مف خالؿ شراء اآلالت والمعدات أو مختمؼ مستمزمات تشغيؿ التكنولوجيا الحديثة 

يجة لضعؼ القواعد التكنولوجية الوطنية، ولكف ما تحصؿ عميو الشركات الجزائرية عادة نت
ما يكوف متخمفا جيال أو جيميف عما ىو مستخدـ في الدوؿ الصناعية، أضؼ إلى ذلؾ 

 .(1)استيراد تكنولوجيا قديمة ومعدات ال تحقؽ المواصفات القياسية إلنتاجيا

 الفرع الثالث

 لمحيط المؤسساتي والتشريعيمشاكل المرتبطة باال

 وفي ىذا المجاؿ ىناؾ جممة مف المشاكؿ، نذكرىا ما يمي: 
عدـ الوضوح في صالحيات الييئات المعنية بترقية الصادرات ووصوؿ األمر إلى حد  -

التداخؿ في المياـ، وىو ما تمخض عف تضارب في األرقاـ المصرح بيا حوؿ 
يجاد الحموؿ الالزمة. وضعية قطاع التصدير، وبالتالي صعوبة تحم  يؿ الواقع وا 

التواجد التجاري غير المنظـ في األسواؽ الخارجية، لـ يعمؿ عمى ترقية الصادرات  -
غير النفطية، كما تسببت ىذه العشوائية في نقص اىتماـ المؤسسات بالعممية 

 التصديرية وبالتالي إضاعة فرصة استغالؿ األسواؽ الخارجية.
وارد المالية لمصندوؽ الخاص بترقية الصادرات خارج سوء استخداـ وتوجيو الم -

 المحروقات.
ارتفاع تكاليؼ النقؿ الدولي مما يتسبب في ارتفاع تكمفة المنتوج في السوؽ العالمي  -

مما يؤثر عمى تنافسيتو، ىذا في حيف عجزت اإلعانات المخصصة لمواجية ىذا 
 المشكؿ في إطار دعـ الصادرات.
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ات دقيقة عف األسواؽ الخارجية كنتيجة إلىماؿ بحوث صعوبة الوصوؿ إلى معموم -
 التسويؽ الدولي ونقص الخبرة في مجاؿ التسويؽ الدولي.

عدـ التمكف مف قياس القدرة التصديرية لممؤسسة، مما يعوقيا عف تقدير احتياجاتيا  -
 المالية ومعرفة أسواقيا الخارجية المستيدفة، وبالتالي اختيار منتجاتيا وتكييؼ قدرتيا

 .(1)اإلنتاجية وتقييـ معرفتيا الفنية وخبرتيا التصديرية
رغـ المجيودات المبذولة مف طرؼ السمطات االقتصادية العمومية في تفعيؿ عالقة 
المؤسسة الجزائرية بالتصدير، إال أف النتائج بقيت دوف مستوى اآلماؿ المرجوة، ويبدو أف 

نشاء منظمة التبادؿ األمور ستنعقد أكثر بانضماـ الجزائر إلى المنظم ة العالمية لمتجارة وا 
 .(2)الحر األورو متوسطية، لكوف عممية تأىيؿ االقتصاد الوطني ما زالت تراوح مكانيا

 

 المطمب الثالث

 حوافز التصدير
ريس العديد مف حوافز التصدير في الثمانينات مف القرف العشريف في العديد مف كتـ ت

 سواء إلزالة العقبات التي تعترض الصادرات.الدوؿ النامية والمتقدمة عمى حد 
تماشيا مع الوضع استخدمت الجزائر مجموعة مف الحوافز شممت مجاالت عدة لتنشيط ورفع 

ثـ تأميف  الفرع األول(،، وعميو سنتناوؿ تمويؿ الصادرات )أداء نشاط التصدير غير النفطي
   (.الفرع الثالث)(، وبعدىا تخفيض سعر الصرؼ الفرع الثاني) القروض التصدير
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 الفرع األول
 تمويل الصادرات

تشمؿ التجارة جانبيف متالزميف ىما الجانب السمعي والجانب النقدي، فال يمكف 
االستغناء عف أحدىما، فعممية التصدير في جميع مراحميا تبدأ بالبحث عف التسويؽ وتقدير 

لتوفير خدمة تمويؿ  حجـ الطمب وعممية اإلنتاج والترويج والتسويؽ في حاجة مستمرة
 الصادرات.

تتـ عممية التمويؿ بالمجوء إلى البنؾ المركزي أو البرامج التمويمية اإلقميمية التي 
تضمف االعتمادات التجارية لممؤسسات التصدير وفؽ فائدة محدودة ويتعمؽ األمر ببرامج 

أو عف طريؽ  تمويؿ التجارة لمبنؾ اإلسالمي لمتنمية وىذا ما يسمي بالتمويؿ الخارجي ،
 المجوء إلى المساعدات المالية التي تشمؿ تمويؿ عممية البحث في األسواؽ الخارجية.

 
وتتـ تمويؿ الصادرات في الجزائر مف طرؼ الصندوؽ الخاص بترقية الصادرات، 
حيث تخصص موارده لتقديـ الدعـ المالي لممصدريف في نشاطات ترقية وتسويؽ منتجاتيـ 

 (1).في األسواؽ الخارجية

 الفرع الثاني

 تأمين قروض التصدير
يعتبر تأميف عمى قروض التصدير أداة لمضماف بالنسبة لممصدريف مف األخطار 
التجارية الناتجة عف عدـ القدرة عمى السداد، وىذا بمجرد التزاميـ بدفع المستحقات لييئة 

 التأميف سواء كانت حكومية أو خاصة أو مختمطة.
ير في الجزائر تحصيؿ المستحقات المرتبطة بعممية ويتضمف القرض عمى التصد

التصدير مف األخطار التجارية واألخطار السياسية وأخطار عدـ التحويؿ وأخطار الكوارث 
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نما لو مزايا أخرى  (1)الطبيعية وأىمية التأميف ليست فقط في حماية المصدر مف المخاطر، وا 
ويؿ مف الييئات الدولية والحفاظ وأىميا مساعدة شركات التصدير في الحصوؿ عمى التم

عمى مستحقاتيا المالية بإرجاعيا بالطرؽ الودية أو بالمجوء إلى التحكيـ التجاري الدولي 
وتوفير المساعدة التقنية عف طريؽ توفير المعمومات االقتصادية والتجارية مف خالؿ إنشاء 

كة الجزائرية لمتأميف بنؾ المعمومات وأسندت ميمة التأميف عمى قروض التصدير إلى الشر 
 .(2)وضماف الصادرات

 الفرع الثالث

 تخفيض سعر الصرف
يمعب سعر الصرؼ دورا ىاما في السياسات ،ال سيما التخفيض الذي يمنح لغرض 
تشجيع الصادرات وتقميؿ مف الواردات، األمر الذي يسمح بتحقيؽ فائض في الميزاف التجاري 

 وبالتالي عالج ميزاف المدفوعات.
فيض يعني الزيادة المعتمدة في سعر الصرؼ بواسطة السمطات النقدية مف فالتخ

خر، ويشير مف تغيير قيمة العممة المحمية آمستوى ثابت أو مستوى مدار إلى مستوى 
 بالنسبة لمعيار مرجعي.

يؤدي تخفيض قيمة العممة المحمية إلى زيادة قيمة وكمية الصادرات اإلجمالية لمبمد،  
 حالة مرونة الطمب األجنبي عمى المنتجات المصدرة.ويتوقؼ ذلؾ عمى 

ونستخمص بأف الحالة الوحيدة التي تجعؿ تخفيض قيمة العممة يؤدي إلى زيادة قيمة 
 الصادرات وبالتالي معالجة العجز في الميزاف التجاري ىي حالة الطمب األجنبي المرف.
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فقد تـ تخفيض قامت السمطات الجزائرية بإجراء إصالحات خاصة بسعر الصرؼ، 
سعر الدينار بالنسبة لمدوالر لرفع تكمفة االستيراد وتخفيض حجمو وتشجيع الصادرات الوطنية 

 :(1)خصوصا الصادرات غير النفطية بغية تحقيؽ عدة أىداؼ في آف واحد تتمثؿ في
 توجيو ىيكؿ اإلنتاج نحو الخارج بإنتاج سمع تصديرية. -
 ات الدولية.توفير النقد األجنبي لموفاء بااللتزام -
تخفيض عجز الميزاف التجاري وىو اليدؼ األساسي بزيادة الصادرات وتخفيض  -

 الواردات.
السعي إلى زيادة النمو االقتصادي وتسييؿ التوُسع السريع لمصادرات غير النفطية  -

نتيجة زيادة تشجيع االستثمار األجنبي في القطاعات االقتصادية خارج قطاع 
 النفط.

ؿ أف سياسة التخفيض لـ تؤدي إلى زيادة الصادرات غير النفطية وعموما يمكف القو 
كما كاف متوقعا ألنيا لـ تستوفي شروط نجاحيا في الجزائر، مما أدى إلى استمرار العجز 

 في الميزاف التجاري خارج قطاع النفط.
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مة مع السياسة سياسة تجارية مالئإف إعطاء التجارة الخارجية مكانتيا وتجسيد 
اإلقتصادية ضرورية لنجاح التنمية وبعث النمو اإلقتصادي، وىذا إلرتباطيا الوثيؽ بالتنمية 
وما لو مف تأثير بصورة مباشرة في النمو االقتصادي وىذا باإلعتماد عمى األليات الفعالة 

تصاد والتي مف خالليا يمكف تحقيؽ األىداؼ المرجوة، فالتجارة الخارجية ىي عصب أي اق
 حيث تمعب دور كبير في النشاط االقتصادي باعتبارىا مؤشرا عمى قدرة الدوؿ اإلنتاجية و

حة، و قدرة الدولة التنافسية في السوؽ الدولي، وذلؾ الرتباطيا باإلمكانيات االنتاجية المتا
مستويات الدخوؿ فييا و قدرتيا عمى االستيراد و انعكاس ذلؾ كمو عمى عمى التصدير و 

 لدولة مف العمالت األجنبية و جذب رؤوس األمواؿ.رصيد ا
السياسية مف ارة لتحسيف أوضاعيا االقتصادية و لقد أبدت الدولة الجزائرية مجيودات جب

الجزائرية ذلؾ منذ بداية التسعينات، أيف باشرت الدولة ة التطورات العالمية، و أجؿ مواكب
، وعقب ىذه العممية أدى إلى تطبيؽ ببرامج تقويمية تيدؼ إلى استعاد التوازنات المالية

اصالحات مؤسسية وتنظيمية، سعت إلى نيج خيارات تقـو عمى تحرير االقتصاد 
وخوصصتو و كذلؾ إعادة تأىيؿ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فحاولت تحسيف المناخ 
االستثماري في زيادة نمو االستثمار األجنبي في الجزائر، رغـ كؿ ىذه االصالحات التي 
قامت بيا الدولة الجزائرية لـ تكف كافية وبالتالي لجأت إلى عدة إصالحات أخرى عمى 
التجارة الخارجية )الجبائي و الجمركي(، لمزيد مف التحرير و االندماج المالي، إال أف 

 االقتصاد الجزائري استمر في تسجيؿ مستويات ضعيفة في النمو خارج قطاع المحروقات.
لريعى التخمص مف تبعية االقتصاد االتي عرفيا االقتصاد الجزائري و  بالرغـ مف االصالحات

لممحروقات، تبقي كؿ مداخيؿ الناجمة عف التجارة الخارجية مصدرىا دائما ىو تزايد صادرات 
 المحروقات والمرتبطة بأسعار النفط.

كما أف االستثمار األجنبي المباشر بالرغـ مف تحققو لفوائض لكنو يبقى حبيس 
ع و القوانيف التي تحد مف تدفقو إلى أرض الوطف، بحيث يتوقع مف الجزائر أف األوضا
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تصبح مفتوحة أماـ التجارة األوروبية، لقد تمت المصادقة عمى اتفاقية الشراكة بيف الجزائر 
واالتحاد األوروبي مف أجؿ التعاوف و اقتحاـ األسواؽ بزيادة الجودة و تنافسية المنتوجات 

 في االقتصاد العالمي.لتسييؿ اندماجيا 
و يمكف القوؿ أف تحسيف أداء االقتصاد مرىوف ببساطة بأسعار المحروقات، و كؿ ىذه 
االجراءات ال تحد مف إي مستوى كوف أف الصادرات خارج المحروقات مازالت تمثؿ نسبة 

            مف إجماؿ الصادرات. 03%
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 مغة العربيةبال  أوال:
 الكتب:-أ
تطور التجارة الخارجية لمدوؿ األخذة في و  خالؼ عبد الجابر خالؼ، القيود الجمركية .1

 س ف.د. النمو، دار الفكر العربي، القاىرة،
الصغير بعمي محمد، تنظيـ القطاع العاـ في الجزائر)استقاللية المؤسسات(، ديواف  .2

 .1992المطبوعات الجامعية، 
شيد االقتصادي لمطاقة االنتاجية في المؤسسة، ديواف المطبوعات ، التر أحمد طرطار .1

 .2001الجامعية، الساحة المركزية بف عكنوف، الجزائر،
 .2001لطرش الطاىر، تقنيات البنوؾ، ديواف الوطني لممطبوعات الجامعية، الجزائر،  .3
 المذكراتو  الرسائل -ب

 الرسائل 
أثاره عمى االقتصاد الجزائري خالؿ و  رعبد الكريـ، االستثمار األجنبي المباشبعداش  .1

مالية، و  ، رسالة دكتوراه في العمـو االقتصادية، تخصص نقود2005-1996فترة 
 .2008عمـو التسيير، جامعة الجزائر،و  كمية العمـو االقتصادية

، نظاـ الرقابة عمى الصرؼ في ظؿ اإلصالحات االقتصادية في ليندة بمحارث .2
، تخصص قانوف، كمية الحقوؽالجزائر، أطروحة لنيؿ شياد  ة دكتوراه في العمـو

 .2013العمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، و 
، أطروحة مقدمة -حالة الجزائر-زايد مراد، دور الجمارؾ في ظؿ اقتصاد السوؽ .3

عمـو التسيير، و  لنيؿ درجة دكتوراه دولة في العمـو االقتصادية، كمية عمـو االقتصاد
 .2006ؼ بف خدة، الجزائر، جامعة يوس

دوره في التنمية االقتصادية في و  زوزي محمد، تجربة القطاع الصناعي الخاص .4
الجزائر، دراسة حالة والية غرداية، أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتورة في العمـو 
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عمـو التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، و  االقتصادية، كمية العمـو االقتصادية
 .2010الجزائر، 

صبايحي ربيعة، الخوصصة بنقؿ الممكية، المؤسسات العامة االقتصادية، أطروحة  .5
، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  .2009مقدمة  لنيؿ درجة دكتوراه في العمـو

عجة الجياللي، المظاىر القانونية لإلصالحات االقتصادية في الجزائر، أطروحة  .6
 .2005دارية، بف عكنوف، الجزائر، العمـو اإلو  دكتوراه دولة، كمية الحقوؽ

 المذكرات 
، الضمانات الممنوحة لالستثمارات األجنبية في الجزائر، مذكرة مقدمة أسيا حنافي .1

 .  2007لنيؿ شيادة الماجستير، كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر، 

أمقراف ، محمد رفيؽ، دور البنوؾ اإلسالمية في تمويؿ المؤسسات عز الديف  .2
 .2008سطة، مذكرة لنيؿ شيادة ليسانس، المدرسة العميا لمتجارة، المتو و  الصغيرة

بف ساحة مصطفى، أثر تنمية الصادرات غير النفطية عمى النمو االقتصادي في  .3
المتوسطة(، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة و  الجزائر)دراسة حالة المؤسسات الصغيرة

 د العمـو االقتصاديةالماجستير، تخصص تجارة دولية، المركز الجامعي بغرداية، معي
 .2011عمـو التسيير، و  العمـو التجاريةو 
المتوسطة في الجزائر، و  بوالبردعة نيمة، اإلطار القانوني لدعـ المؤسسات الصغيرة .4

مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، كمية الحقوؽ، جامعة منتوري، 
 .2012قسنطينة، 

المالية لممؤسسة، دراسة حالة  حجاج نفيسة، أثر الخوصصة عمى الوضعية .5
صيانة العتاد الفالحي، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماستر، كمية عمـو و  مؤسسة التوزيع

 .2002 التسيير، تخصص مالية المؤسسة، جامعة ورقمة،
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حمشة عبد الحميد، دور تحرير التجارة الخارجية في ترقية الصادرات خارج  .6
، مذكرة مقدمة -دراسة حالة الجزائر-الراىنةالمحروقات في ظؿ التطورات الدولية 

لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو االقتصادية، تخصص اقتصاد دولي، قسـ عمـو 
 .2013 بسكرة، االقتصاد، جامعة محمد خيضر،

مي نعيمة، التجارة الخارجية الجزائرية مف االقتصاد المخطط إلى اقتصاد ر يز  .7
ستير في التسيير الدولي لممؤسسات، تخصص السوؽ، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماج

العمـو التجارية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، و  مالية دولية، كمية العمـو االقتصادية
 .2011 الجزائر،

عميواش أميف عبد القادر، أثار تأىيؿ المؤسسات االقتصادية عمى االقتصاد  .8
التسيير، جامعة الجزائر،  عمـوو  الوطني، رسالة ماجستير، كمية العمـو االقتصادية

2007. 
حوالي مونية، معاممة االستثمار في الجزائر عمى ضوء اإلصالحات -عيب المية .9

الجديدة، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في القانوف الخاص، تخصص قانوف األعماؿ، 
 .2013العمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،و  كمية الحقوؽ

المؤسسة في إطار الخوصصة، دراسة حالة المؤسسة عيساوي نادية، تقييـ  .10
، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة -ممبنة نوميديا-مشتقاتوو  العمومية إلنتاج الحميب

 .2005عمـو التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، و  الماجستير في العمـو االقتصادية
 دراسة-المتوسطة في الجزائرو  غدير أحمد سميمة، تأىيؿ المؤسسات الصغيرة .11

، تخصص الماجستير في العمـو االقتصادية ، مذكرة لنيؿ شيادة-لبرنامج ميدا تقييمية
العمـو االقتصادية، و  المتوسطة، كمية الحقوؽو  تسيير المؤسسات الصغيرةو  اقتصاد

 .2007جامعة قاضي مرباح، ورقمة، 
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-، أثر الصادرات غير النفطية عمى النمو االقتصادي في الجزائرقاسمي األخضر .12
، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في -سة مستقبمية حوؿ تنوع االقتصاد الجزائريدرا

عمـو التسيير، جامعة الحاج لخضر، و  العمـو االقتصادية، كمية العمـو االقتصادية
 .2014باتنة، 

قطاؼ لويزة، التجارة الخارجية خارج قطاع المحروقات وأثارىا في تحسيف ميزاف  .13
شيادة الماجستير في العموـ  لنبؿ مذكرة مقدمة ،2013-2000المدفوعات في الجزائر

عمـو التسيير، جامعة أكمي محند أولحاج، و  االقتصادية، كمية العمـو االقتصادية
 .2014البويرة 

-دوره في التنمية المستدامةو  مصباح بمقاسـ، أىمية االستثمار األجنبي المباشر .14
 مـو التسيير، جامعة الجزائر،، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في ع-حالة الجزائر

2006. 
، 2005-1970مقراف بيموؿ، عالقة الصادرات بالنمو االقتصادي خالؿ الفترة  .15

نيؿ شيؿ الماجستير في العمـو االقتصادية، فرع اقتصادي كمي، كمية العموـ لمذكرة 
  . 2011عمـو التسيير، قسـ العمـو االقتصادية، جامعة الجزائر و  االقتصادية

الحواجز القانونية لالستثمار األجنبي في الجزائر، و  وليد، الحوافزلعماري  .16
مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، فرع قانوف األعماؿ، كمية 

 .2011، جامعة الجزائر، و العمـو السياسية الحقوؽ
  المقاالت-ج

 النقدية لمقانوف، المجمة "مكانة حرية االستثمار في القانون الجزائري"أوباية مميكة،  .1
 .2010، 2 العمـو السياسية، كمية الحقوؽ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العددو 
ع، اسقاللية المؤسسات العمومية،  عاللي. ـ،ؿ وتبف. صالح.ـ،ب ـ.س، أوكيؿ، .2

 .1994 جامعة الجزائر،
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 اإلجراءات التحضيرية لخوصصة المؤسسات العمومية"، كماؿ أيت منصور .3
 .2009، 38مجمة إدارة، عدد ، "االقتصادية

، مداخمة قدمت في "تنظيم الصادرات خارج المحروقات"دة، يبعالش خالبف  .4
مارس  12-11حروقات، يومي الممتقى الوطني حوؿ ترقية الصادرات خارج الم

 ، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو.2014

القطاع الخاص كآلية لترقية التجارة دعم وتطوير "عبد العزيز سفياف، بف  .5
، 62-61مجمة بحوث اقتصادية عربية، العدد  ،"الجزائرية خارج المحروقات الخارجية

  .مركز دراسات الوحدة العربية، القاىرة
مشاكل التصدير خارج المحروقات في "، جالؿ مسعد، ز/محتوت .6

رات خارج المحروقات مقاؿ غير منشور(، الممتقى الوطني حوؿ ترقية الصاد)"الجزائر
 ، جامعة مولود معمري.2014مارس  12-11ي الجزائر، أياـ ف
المتوسطة و  قطاع المؤسسات الصغيرة"أ/عواطؼ محسف،  سميماف ناصر، .7

الممتقى الدولي األوؿ حوؿ  ،"تنموي لالقتصاد الجزائري خارج قطاع المحروقات كبديل
تقطاب االستثمارات البديمة سياسات الجزائر االقتصادية السو  تقييـ إستراتيجية

، جامعة 2014أكتوبر  29-28الجزائر، أياـ لممحروقات في أفاؽ األلفية الثالثة في 
 قاصدي مرباح، ورقمة.

المتوسطة في و  ترقية المؤسسات الصغيرةو  معوقات"، شبايكي سعداف .8
دورىا في و  المتوسطةو  الممتقى الوطني االوؿ حوؿ المؤسسات الصغيرة ،"الجزائر

 .2008أفريؿ  9-8نمية، جامعة األغواط، أياـ الت
 االقتصادية المؤسسات ىيكمة إعادة تقييم" الحؽ، عبد ماني -داودي الطيب .9

 محمد جامعة السياسية، العمـوو  الحقوؽ كمية المفكر، مجمة ،"الجزائرية العمومية
 2002 ،3 عدد بسكرة، خيضر،
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، مجمة دراسات "دية الجزائريةبرنامج تأىيل المؤسسات االقتصا"، عبد الكريـ سياـ .10
 .2008، الجزائر، 11اقتصادية، عدد

المتوسطة و  ممف بشأن المؤسسات الصغيرة"، عمي عبد ا العرادي  .11
 .2012يناير 26الدراسات، و  ، قسـ البحوث"قوانين(و  )دراسات

بين متطمبات االنفتاح االقتصادي في  ة"الشراكة األورو جزائريعزيزة سمية،  .12
 .2001، 09، مجمة الباحث، عددستقبمية"الم التنمية

سبل و  معوقات االستثمار األجنبي المباشر"ة سعيدة، دبوسع، عماري عمار .13
 .2005نوفمبر  15-14، الممتقى العممي الدوي الثاني، أياـ "تفعيمو في الجزائر

 تطوير الجزائر لصادراتيا خارجو  دوافع تنظيم"عيساوي محمد،  .14
الممتقى الوطني حوؿ ترقية الصادرات خارج  ،"المحروقات)مقال غير منشور(

، جامعة مولود معمري، تيزي 2014مارس  12-11ي الجزائر، أياـ المحروقات ف
 وزو.
 الييئات المرافقة لدعم الصادرات خارج المحروقات في"قتاؿ منير،  .15

الممتقى الوطني حوؿ ترقية الصادرات خارج المحروقات  ،"الجزائر)مقال غير منشور(
 ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو.2014مارس  12-11زائر، أياـ في الج

تكييف عممية خوصصة المؤسسات العمومية مع متطمبات "، عمي مبروكي .16
 ، ندوة حوؿ اإلصالحات االقتصادية"األىداف السياسية لمدولةو  اقتصاد السوق

الخاصة التحاليؿ و  سياسية الخوصصة في البمداف العربية، المركز الوطني لمدراساتو 
 .1999 بالتخطيط، بيروت،

 مكانتياو  المتوسطة في الجزائرو  واقع المؤسسات الصغيرة"حبيبة ، مداس  .17
أفاؽ النظاـ المحاسبي المالي في المؤسسات و  الممتقى الوطني حوؿ واقع ،"االقتصادية
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المتوسطة في الجزائر، كمية العمـو االقتصادية، جامعة الوادي، الجزائر، أياـ و  الصغيرة
 .2013ماي  5-6

شكاليةو  المؤسسات االقتصادية الجزائرية"، إبراىيـ لجمطمنير،  نوري .18 التصدير  ا 
الممتقى الدولي الرابع حوؿ المنافسة واالستراتيجيات التنافسية  ،"خارج المحروقات

الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدوؿ العربية، كمية العمـو  لممؤسسات
 .والتجارة، جامعة المسيمة عمـو التسييرو  االقتصادية

 تنمية الصادرات والنمو االقتصادي في الجزائر الواقع "،يوصاؼ سعيد  .19
 .2012، 1، جامعة ورقمة، مجمة البحث، عدد"التحدياتو 

20.  
 النصوص القانونية 

 الدستور 
ديسمبر  7رخ في مؤ  438-96 رقـ رئاسيال الصادر بموجب المرسـو 96الدستور 

، 19-08القانوف رقـ ، معدؿ ب1996ديسمبر  8درة بتاريخ صاال، 25 عدد ر ، ج1996
 .2008نوفمبر  16صادرة بتاريخ ال ،63عدد  ر ج ،2008نوفمبر  15مؤرخ في 

 النصوص التشريعية 
، المتضمف االستثمارات، ج 1963جويمية  26مؤرخ في  277-63 قانوف .1

 .1963جويمية  26، الصادر في 93ر عدد 
المتضمف التخطيط الرباعي، ج  1970في مؤرخ في جان 10-70 أمر رقـ .2

 .1970جانفي  22الصادر في  07رعدد 
، متعمؽ بإعادة 1980أكتوبر  04مؤرخ في  242-80رقـ  تشريعي مرسـو .3

 .1980أكتوبر  07، الصادر في 41ىيكمة المؤسسات، ج ر عدد 
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، المتعمؽ باالستثمار االقتصاد 1982أوت  21مؤرخ في  11-82قانوف  .4
 .1982أوت  24، صادر في 34عدد الوطني، ج ر 

 ر العمومية االقتصادية، جيتضمف القانوف التوجييي لممؤسسات  01-88قانوف رقـ  .5
 .1988جانفي  13، صادر في 2 عدد

 26مؤرخ في  59-75يتمـ األمر رقـ و  يعدؿ 01-12مؤرخ في  04-88قانوف   .6
مطبقة عمى لقانوف التجاري والمحدد لمقواعد الخاصة ال يتضمف، 1975سبتمبر 

 المؤسسات العمومية االقتصادية.
المتعمؽ بالنقد والقرض، ج ر  1990أفريؿ  14مؤرخ في  10-90قانوف رقـ  .7

 ، ممغى. 1990أفريؿ  18المؤرخ في  16عدد
-75يتمـ األمر رقـ و  ، يعدؿ1993أفريؿ  25مؤرخ في  08-93مرسـو تشربعي  .8

 27ري، ج ر عدد المتضمف القانوف التجا 1975سبتمبر  26مؤرخ في  59
  .1993أفريؿ  27الصادر في 

المتعمؽ بترقية االستثمار،  1993أكتوبر  5مؤرخ في  12-93مرسـو تشريعي، رقـ  .9
 .1993أكتوبر  10الصادر في  64عدد  ر ج
ف ، يتضمف قانو 1993جانفي  19مؤرخ في  12-93مرسـو تشريعي رقـ  .10

 .1993 جانفي 20، صادرة في 41عدد  ر ، ج1993المالية لسنة 
، يتضمف القانوف التوجييي 1998أوت  22مؤرخ في  11-98قانوف  .11

، ج ر 2002-1998 التطور التكنولوجيو  والبرنامج الخماسي حوؿ البحث العممي
 .1998أوت  24، الصادر في 62عدد 

 ر مؽ بتطوير االستثمار، جالمتع 2001أوت 20مؤرخ في  03-01أمر رقـ  .12
 16-01موافؽ عميو بمقتضى قانوف رقـ ال ،2001أوت  22في الصادر  ،47عدد
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  ، 2001أكتوبر 24، الصادر بتاريخ 62، ج رعدد 2001أكتوبر 21مؤرخ في 
 متمـ.و  معدؿ

، المتعمؽ بتنظيـ المؤسسات 2001أوت  20مؤرخ في  04-01قانوف رقـ  .13
أوت  22، الصادر في 47خوصصتيا، ج ر عدد و  تسييرىاو  العمومية االقتصادية

2001 . 
، يتضمف القانوف التوجييي 2001ديسمبر  12مؤرخ في  18-01قـ قانوف ر  .14

الصادر في  ،77المتوسطة، الجريدة الرسمية عددو  المؤسسات الصغيرة لترقية
 .2001دسمبر 15

متعمؽ بالقواعد العامة المطبقة عمى  2003جويمية  19مؤرخ في  04-03أمر .15
 .2003جويمية  20صادرة في، 43عدد ر ج تصديرىا،و  عمميات استراد البضائع

 ظيميةالنصوص التن 
يتعمؽ بخوصصة   ،1995أوت 26 مؤرخ في 22-95رسـو تنفيذي رقـ م .1

 .1995سبتمبر  3، الصادر في 48، ج ر عدد لعموميةالمؤسسات ا
 ، المتضمف إنشاء غرفة التجارة1996مارس  3مؤرخ في  93-96مرسـو تنفذي  .2

 .1996مارس  6، الصادر في 16الصناعة، ج ر عدد و 
، يحدد كيفيات تنظيـ مجمس 1996مارس  11مؤرخ في  104-96مرسـو تنفذي  .3

نظاـ المرتبات، المطبقة عمى أعضائو، و  كذلؾ القانوف االساسيو  سيرهو  الخوصصة
 .1996مارس  20، الصادر في  18ج ر عدد

، يتضمف تعييف الييئة المكمفة 1996مارس  11مؤرخ في  106 -96مرسـو تنفذي  .4
  1996.2مارس  20، الصادر في 18دد بالخوصصة، ج ر ع
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، يحدد كيفيات تسيير حساب 1996جواف  5مؤرخ في  205-96مرسـو تنفيذي رقـ  .5
 الذي عنوانو الصندوؽ الخاص لترقية الصادرات، 302-84التخصص الخاص، رقـ 

 .1996جواف  9الصادر في  35عدد  ر ج
بشروط تسيير  ، يتعمؽ1996جويمية  02مؤرخ في  235-96مرسـو تنفيذي رقـ  .6

، الصادر في 41عدد ج ركيفياتو، و  األخطار المغطاة بتأميف القرض عند التصدير
 المتمـ.و  ، المعدؿ1996جويمية  3

، يتعمؽ بإنشاء الديواف 1996أكتوبر  1مؤرخ في  327-96مرسـو تنفيذي رقـ   .7
 .1996أكتوبر  6صادر في  ،58عدد  ر رقية التجارة الخارجية، جالجزائري لت

، يحدد شروط منح 1997سبتمبر  10مؤرخ في  329-97رسـو تنفذي رقـ م  .8
ج المخوصصة،  الدفع بالتقسيط لصالح مقتني المؤسسات العموميةو  امتيازات خاصة

 .   60عدد  ر
، يتضمف الشكؿ 2001سبتمبر  24مؤرخ في  283-01مرسـو تنفيذي رقـ  .9

، صادر 55عدد  ر ج تسييرىا،و  الخاص بأجيزة المؤسسات العمومية االقتصادية
 .2001سبتمبر  26بتاريخ 

 غة الفرنسيةمبال ثانيا:
A. OUVRAGES 
1. BOUZIDI Abelmadjid, Questions Actuelles de la Planification 
algérienne, ENAP-ANAL, Alger,1983. 
2. HAROUN Mehdi, le régime des investissements en Algérie a la 
lumière des conventions franco-algérienne, 2000. 
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B.SITES INTERNET 
1. www.commerce.dz 
2. www.algex.dz    
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 (1)(: اعادة ىيكمة المؤسسات العمومية في الجزائر01رقم ) ممحقال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             

 .55، مرجع سابؽ، صعبد القادر عميواش أميف - 1

 لممؤسسات العمومية اعادة الييكمة المالية اعادة الييكمة العضوية لممؤسسات العمومية

يعني تقسيـ الشركات الكبرى الى عدد مف الشركات العمومية اصغر 
 قياسا وأسيؿ ادارة وأكثر تخصصا.

نقؿ المقرات االجتماعية لمشركات الوطنية خارج العاصمة وتقريبيا مف 
 مراكز االنتاج.

 تقضي اعادة الييكمة:
استغالؿ ة امتالكو بعجوزات اعادة تكويف الرأسماؿ االجتماعي في حال

 متكررة.
 اعادة جدولة ديونيا اتجاه البنوؾ التجارية
مستقمة لتمويميا الذاتي، ومف ثـ عمى المؤسسة ايجاد مصادر مالية 
 ضرورة وضع محاسبة خاصة بالتكاليؼ

 

 
 الفصؿ بيف وظائؼ االنتاج واالستثمار والتوزيع.

 التخصص عمى أساس عائالت متجانسة مف المنتجات.
 التخصص عمى اساس الفروع التكنولوجية.
 التخصص عمى اساس النشاط المتجانس

الجغرافي إلدارات المؤسسات العمومية وذلؾ بتحويؿ مقراتيا  التوزيع
 مف العاصمة وتقريبيا مف وحدات االنتاج

 المعايير

 
تبسيط وتنسيؽ وتفعيؿ التسيير عمى مستوى الوحدات االنتاجية 

 ومحاربة البيروقراطية
 تدعيـ التوازف الجيوي بأفضؿ توزيع لمشبكة الصناعية.

 العمؿ عمى تحقيؽ التوازف المالي ليا
قابة الدولة عمى التجارة الخارجية وتجار الجممة وتنظيـ زيادة ر 

 وظيفتي االستيراد والتصدير.

 األهداف 



 المالحق
 

 (02الممحق رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 .62عميواش أميف عبد القادر، المرجع السابؽ، ص  لمصدر: 

 المؤسسة العمومية في ظل مشروع االستقاللية

وضع ىيكميا التنظيمي بما 
يناسب خصائصيا التقنية 

 والتسيرية 

تحديد اسعار المنتجات بما يعكس 
اسعار التكمفة والتخمي عف التحديد 

  12-90االداري لألسعار قانوف 

قنوات التوزيع )الفصؿ بيف 
 وظيفة االنتاج والتوزيع( 

الزاـ المؤسسات بضرورة 
تحقيؽ توازنيا المالي مع 
تقميص الدعـ الميزاني 

 االلمعتمد

في حالة كوف المؤسسة تحقؽ عجزا 
ماليا فإف المسيريف يعاقبوف بتقميص 

 االمتيازات وحتى التعويض 

تحجيـ تدخؿ المركز والجيات 
 ؤسسة الوصية في تسيير الم

ابراـ أي عقد يدخؿ في اطار 
نشاط المؤسسة دوف رخصة 
 مسبقة مف الوصاية او البنؾ 

 حؽ ممكية االسيـ وسيرىا تنظيـ المنافسة مع المؤسسات االخرى 

يمكف أف تتعرض المؤسسة 
 العمومية االقتصادية لإلفالس

نجازىا  حرية اختيار رسـ سياسة االجور عف  االستثمارات وا 
طريؽ وضع حيز التنفيذ 
التفاقيات جماعية بعد 
تعويض القانوف األساسي 
لمعماؿ وقانوف التسيير 
االشتراكي لممؤسسات بالقانوف 

المؤرخ في  90-11
التعمؽ  12/04/1990

 بعالقات العمؿ 
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