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رحمه   ماحييت الذي لن أنسى فضله علي -رابح–الى أخي الغالي الذي فارقنا دون وداع 
  . اهلل و تغمد روحه الجنة

الذي يستحق السجود بعد اهلل سبحانه و تعالى الذي ادين له  -رشيد –الى زوجي الغالي 
على صبره و مساندته لي طوال ،له كل التقدير و االحترام ،بما وصلت اليه اليوم من علم 

.دمت لنا خير سند  ،كنزة و سدرة –هذه السنوات حفظك اهلل لي و لبناتي   

يوما بدعواته  ارحمه اهلل الذي لم يبخل علي -أب زوجي –الى  ،الى عائلة زوجي جمعاء 
  .المباركة

. السلوانو ألهمهما اهلل الصبر  –اللذان انفطرا قلبهما على أخي أمي وأبي الغاليين   

و االصغر  يوسف–نور الدين -ذهبية-جوهر-زهرة-كمال-مولود :اخوتي و أخواتي جميعا 
.شكرا.تاسعديت  

.و أزواجهم و زوجاتهم جميعا   

.وأخص بالذكر أبناء اخي رحمه اهلل و زوجته   

.جداي رحمهما اهلل و الى جدتي اطال اهلل في عمرها   

  .والى كل من أعرفهم ولم يذكرهم قلمي

 

لطالبة واكد وردية ا  



 

 

 

 

 

 

 أنحني اجالال و تقديرا الى من اليرضى القدير اال برضائهما

 قبلة سعادتي و حصن طاقتي 

 الى فضاء المحبة و بحر الحنان الى ضياء قلبي و نور صبري 

 ريحانة الدنيا و بهجتها الى تلك المرأة العظيمة شمعة دربي 

"أمي العزيزة"و قرة عيني   

 الى من علمني الكفاح و الصبر الى الذي تعب من أجل تعليمي و راحتي  

"أبي العزيز"الى ذلك الرجل الكريم   

أدامه هللا لي ٬أهدي ثمرة هذا الجهد الى من كان لي سندا   

-زوجي رابح-  

 الى من قاسموني أفراحي و أحزاني اخوتي و أخواتي 

منال –هيثم  –رمزي  –أمال  –شهرة زاد   
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»  70ابراهيم  :قال اهلل تعالى  « لئن شكرتم ألزيدنكم   

حمدا خالصا يليق بجالل وجهه و عظيم سلطانه ٬الحمد و الشكر هلل   

 ثم الفضل و الشكر الى من امتدت يديه فيما أنجزنا توجيها و مراجعة منه و اشرافا 

 االستاذ الدكتور 

   لولي محمدإڤ

 على كل نصائحه القيمة وعلى جميل صبره و حسن تواضعه و أسال اهلل أن يزيده بها رفعة 

 ثم الشكر لجميع أساتذتنا طوال أطوارنا العلمية وكل من علمنا حرفا وأسدى لنا نصيح

 

 

 الطالبتان 

 سعدي هنادي 

 واكد وردية  
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:مقدمة

ظلت قضیة التنمیة االقتصادیة تمثل إحدى االهتمامات الكبرى للدول المتقدمة والنامیة 

اكبر باعتبارها الخیار أهمیةوالزالت تحتل هذه القضیة في البلدان النامیة ،حد سواء  على 

 أولىمن التنمیة جعلت ، ومن هذا المنطلق للتحرر من التخلف االقتصاديسي یالرئ

التصدیر الذي یهیمن بأحادیةوالجزائر باعتبارها دولة نامیة یتمیز اقتصادها اهتماماتها،

في الوقت  إنتاجهیعاني من عدم التنوع في ال یزالالذي یبقى،على بنیة و هیكل االقتصاد

مما ،و تدهور قطاع الخدماتلفالحيا اإلنتاجصناعي و تراجع القطاع التقهقر الذي ت

.عجز في  مختلف القطاعات إلى أفضى

ما إلى 2015 فقد وصلت قیمتها مع مطلع،بالموازاة تشهد فاتورة الواردات ارتفاعا مذهال

التي تستنزف األزمةكاهل الدولة في معالجة هذه أثقلمما ،)1(ملیار دوالر 60عن یزید 

لجزائر للمسارعة ببعض با أدىما ،في المیزان التجاري  ادةح تالریعیة محدثة اختالالاإلیراداتم ظمع

ني منها االقتصاد الوطني االقتصادیة التي یعااألزمةأن األخیرةاتضح من هذه ،اإلصالحات

عدم الرؤیة الواضحة في  نرهیاالقتصادي  األداءتذبذب قي وبذلك یب،لیست ظرفیةهیكلیة

.رسم السیاسة االقتصادیة الصحیحة التي تحقق التنمیة المرجوة

استیراد و تركیب المصانع داخل البالد و السعي وراء تقتصر علىتنمیة الشاملة الفال 

تقویة االعتماد على المصادر المحلیة و تقتضى إنما و ،الزیادة السنویة للتراكمات المالیة

من ثم السعي نحو االندماج و  ،أنواعهاترقیة االقتصاد الوطني و القضاء على التبعیة بشتى 

إستراتیجیةنفتاح االقتصادي و تحقیق اال إطارفي  االقتصاد العالمي يفالفعال 

.توجهات االقتصاد العالميمتناسقة تتالءم و)و تجاریةفالحیهو صناعیة (متكاملة

.2،ص2014المدیریة العامة للجمارك لسنة حصائیاتإ-1
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والذي سیكون موضوع ،" الواردات حاللا"الحلول لتدارك ما سبق یكمن في أنجعمن ولعل 

إنشاء أيبحثنا و المقصود من احالل الواردات احالل المنتجات المحلیة محل المستوردة 

ومن ثم تعویض و التقلیل من فاتورة منتجات محلیة بدال من استیرادهاإلنتاجصناعة محلیة 

.االستیراد

و  اإلستراتیجیةلتطبیق هذه األولتعتبر الصناعات االستهالكیة كصناعات مرشحة بالمقام 

دعم  أهمیة إلى اإلشارةمع ،و الثقیلةكذلك الصناعات الوسیطة،ذلك لعدم تعقدها تكنولوجیا

جهة السلع المحلي و توفیر مقومات تطویره من اجل الصمود في موالإلنتاجالحكومة 

تكثیف الجهود للتنسیق بین فروع  إلى باإلضافة،األوروبیةالشراكة في ظل اتفاقاألجنبیة

لتغطیة الطلب المحلي و تحقیق االكتفاء الذاتي و،و الخدماتيالفالحي و القطاع الصناعي

تقلیص فاتورة االستیراد التي  إلىو بذلك التوجه تدریجیا ،الغذائیةكذا القضاء على التبعیة

.تصاعدها بطریقة لم یشهد لها مثیلتتسارع وتیرة 

خطوة عملیة حیویة و مالئمة للنهوض باالقتصاد أولاحالل الوارداتستراتیجیةإ تعتبر 

في عملیة االندماج العالمي الذي لإلسراع،التشوهات البنیویة  العالقة به إزالةالوطني و 

.الجهود الجبارة لتحقیق التنمیة المستدامة تضافرو  ،یتطلب تخطیطا تنمویا محكما

تملیها الضرورة االقتصادیة ،ذات توجه داخليإستراتیجیةاحالل الواردات إستراتیجیةتبر تع

ر االقتصاد ضالذي تنتهجه الجزائر و الذي ی،التقلیل من االستیراد الالعقالني هاو الهدف من

ما مدى نجاعة سیاسة احالل الواردات اإلشكالیة التي نطرحها ،فان وعلیه الوطني  

  ؟الجزائر فيلتغییر واقع االستیراد وتحقیق التنمیة االقتصادیة كإستراتیجیة

:األولالفصل سنتناول في ،فصلین إلىسوف نقسم بحثنا اإلشكالیةعلى هذه  اإلجابةقصد 

تنمیة فخصصناه لضرورة الفصل الثانيأما،واقع و أسباب ارتفاع فاتورة الواردات 

.تحقیق ذلك وآلیاتاالقتصاد الوطني 
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في المواد البترولیة من جهة، و تراجع ثروةزائر من بین الدول التي تملك تعتبر الج

االقتصادفي التنمیة االقتصادیة من جهة أخرى، حیث یعد قطاع المحروقات محرك 

من خالل هیمنة النفط فیها على ،أحادیة التصدیرو باعتبار الجزائر دولة نامیة الوطني،

لتقلبات یجعلها رهینةمافان دلك . )1(اإلجمالي للصادراتمن الحجم %69أكثر من 

و قدم وسائلها، أنها تعاني من تخلف القطاعات اإلنتاجیة،السیمااألسعار هذا األخیر، 

.و تخلفها تكنولوجیا

فاالعتماد.لتغطیة حاجیات المجتمع المتزایدةاإلنتاجحال دون تحقیق و هو ما

یتحكم في العدید من مؤشرات االقتصاد النفطالمتأتیة من صادرات المتزاید على العوائد

م في تحس الخطر، و یما عمق من التبعیة للخارج ، بالشكل الذي یدق معه ناقو ، الكلي 

.ضرورة التفكیر في عصر ما بعد النفط

و سعیا من الجزائر لتحقیق التنمیة، أحدث عدة إصالحات على المستوى هیاكلها 

نحو اقتصاد السوق، و االنتقالو خاصة االقتصادیة، تهدف من خاللها إلى یةاإلستراتیج

احتكاك المؤسسات االقتصادیة الوطنیة بالمؤسسات االقتصادیة األوروبیة، عن طریق التوقیع 

لدى  ا التوقیع لم یكن ولید قناعة راسخةلكن هذ. كة مع االتحاد األوروبياالتفاق شر 

ئمة شاملة، بقدر ما كان مجاراة للتیار الجارف الذي ال یمكن بضرورة تنمیة داالمسئولین

.مقاومته

.2،  صسابقریة العامة للجمارك، مرجع إحصائیات المدی-1
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الوطني االقتصادز مدى هیمنة قطاع المحروقات على اهذا الفصل إبر ارتأینا في

كما .القتصاد الریعي یة و تأثیرها على اعند األزمات المالیة العالمكما نقف ككل،

من جهة و انعكاسات اتفاق الشراكة اإلنتاجستهدف الوقوف على واقع تهمیش قطاع ن

و بناء علیه ،ما أدى إلى انفجار فاتورة الواردات،جزائري على اقتصادنا الوطني-األورو

:قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى مبحثین 

التصدیر في الجزائرأحادیة:األولالمبحث 

الواردات تنامي حجم:الثانيمبحث ال  
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:األولمبحث ال

صدير في الجزائراحادية الت

اذ یعتبر النواة االساسیة في ،)1(من التجارة الخارجیة الوطن%69یشكل قطاع  المحروقات حوالي 

ارجیة و تتمیز التجارة الخ،توفیر الموارد بالعملة الصعبة و التي تستتخدم لدفع عجلة االقتصاد الوطني

اما الواردات فان اغلبها تاتي ،الوطنیة بخاصیة هامة في كون قیمة الصادرات تسعر بالدوالر االمریكي 

و في ظل مایشهده ،مایعني التصدیر بعملة منخفضة  و االستیراد بعملة مرتفعة،من منطقة االورو 

شكلة تآكل القوة الشرائیة االورو فان الجزائر تواجه مالدوالر االمریكي من انخفاضات متتالیة امام

جانب الخسائر المترتبة عن  إلىهذا ،الواردات ارتفاع فاتورة  إلى إضافة،لعائداتها النفطیة

.الفوارق بین العمالت 

المطلب (سنتعرض في هذا المبحث الى هیمنة قطاع المحروقات على االقتصاد الوطني 

 إلىا سنتطرق كم)المطلب الثاني(ت ثم سنتناول هامشیة الصادرات خارج المحروقا)األول

)المطلب الثالث(یهشبه الكلي علتداعیات االعتماد 

األولالمطلب 

:هیمنة قطاع المحروقات في االقتصاد الجزائري

ت في معظمها هي من النفط یحتل قطاع النفط مكانة جد هامة في االقتصاد الجزائري، فالصادرا

یرادات إمن %60إلى ذلك أنها تشكل حوالي فض، إلجمالیةامن الصادرات %96حوالي   ةسببن

)2(من الناتج المحلي % 30إلى  % 25المیزانیة، و من 
.

.3، صمة للجمارك ، مرجع سابقالمدیریة العاإحصائیات-1

.نفس المرجع -2
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:ارتكاز االقتصاد الجزائري على قطاع المحروقات:الفرع األول 

خاللهامن فتهد ،االقتصادیةاإلصالحاتمنالعدیدالتسعینات ةبدایمنذالجزائرطبقت

العالمیةالبترولیةللسوقبالتالي و البترولیة،للعوائدالوطنياالقتصادتبعیةمنالتخلص إلى

شریانالنفطیةالعائداتحیث تشكل.)1(التحلیلصعبةدینامیكیةعواملمنیحكمهاما و

االقتصادتمویل في انعدام مساهمة باقي القطاعاتظل في ئرالجزا في االقتصادیةالتنمیة

كلي على الصادرات من النفط في جلب العملة باعتبار تركیزها شبه و الجزائر .الوطني

 في المتتالیةاالنخفاضات،فانللواردات الباهظةالصعبة، و من ثم استعمالها لتسدید فواتیر 

تحديأصعباألورو تشكلخاصةالرئیسیةالعمالتمقابلاألمریكي الدوالر صرفسعر

الشراكة التفاقتوقیعها إطار في)2(األوروبیةالتجاري بالدولارتباطهاظل في الجزائریواجه

التمویليالمصدر فهذا. العمالتبین الفوارق تكلفة ذلك یكلفها إذ األوروبيمع االتحاد 

التنبؤ على القدرة عدم إلى بالنظردائمغیریبقىأهمیتهمنوبالرغمللمیزانیة

منالبدوعلیهناضبةثروةالنفط أن منطلقمن وكذا أسعاره،المرتبطة بتقلبات!!بمداخلیه

معالبطالة،معدالتدائم وتمتصنموتحققأكثرمنتجةمجاالت في الفوائض هذه حقن

.لتمویلل   أخرىمصادرإیجاد إلى السعيضرورة

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص ، روقات في الجزائر في ظل التحوالت االقتصادیةقطاع المحمقلد عیسى، -1

  .132ص  ،2008جامعة  باتنة ،اقتصاد و تنمیة

مجلة العلوم >2006_1986أثر الدوالر و االورو على التجارة الخارجیة الجزائریة <،مهداوي هند،رفیقة صباغ -2

. 16_12ص  2009، 43العدد  جامعة باتنة،،االنسانیة 
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:الفرع الثاني 

لنفطلتعاظم تبعیة االقتصاد 

أسوأتجعلبشریة،وٕامكانیاتباطنیةوثرواتطبیعیةخیراتالجزائر علىتحتوي

تبقىولألسفأنه إال العالم، في المتقدمةالدولمصاف في تكونیؤهلها النالمتشائمین

االقتصادي،باستقرارهاوبشدةتعصفجمة،هیكلیةإختالالتمنتعانيهذا،یومناوٕالى

التياإلختالالتأبرزولعل،)1(االجتماعي استقرارهالتهدداألحیانمنالكثیر في وترقى

علیهصارت تتوقف الذي للحدالنفطي،للریعالتبعیةمشكل هو ،االقتصادمنهاعانيی

في  األحادیة فهذه تدهوره،منوتدهورهاازدهاره،من فازدهارها ،االقتصادیةالمؤشراتمعظم

 و 1986 لسنتيالنفطأزمتيمثلاألزماتمنموعةلمجعرضةاالقتصادجعلتالتصدیر،

.الثمنباهضةتكالیفهاكانتالمشاكل،مندوامة في الجزائرأدخلتاواللتان،1988

هذا ما ،االجتماعيالمستوى على بل حتىفحسب،االقتصاديالمستوى على فقط لیس

، و ذلك ألنه ال یزال حتى )2(یؤدي بنا إلى القول أنه یعتبر العمود الفقري لالقتصاد الوطني

باإلضافة إلى أنه یؤدي إلى تأثر االقتصاد بمستوى تلك ،اآلن یمثل القطاع المهیمن 

لسوق الخارجي من تلك الطاقة  إمداداتهاإلمدادات لمصادر الطاقة المختلفة فكلما زادت 

حدوث العكسانهیاره عند  أو,صاد الداخلي لسعر المناسب كلما سمح ذلك بتطویر االقتبا

في مذكرة لنیل شهادة ماجستیر ،دراسة حالة الجزائر أثار تقلبات الدوالر على العائدات النفطیة ،موري سمیة -1

ص  ،2010تلمسان ،كلیة العلوم االقتصادیة،بلقا یدجامعة أبي بكر ،التسییر الدولي للمؤسسات تخصص مالیة دولیة

183_182ص .

.212نفس المرجع ، ص -2
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و من خالل هذه اإلطاللة نقف على حقیقة التبعیة المتجذرة لمادة النفط، و خطورة  العكس

كنتیجةتنجم قد أخرىومخاطرالمشاكل لهذه فبالنظر،هذا الموقف على االقتصاد الوطني

أبعاد ذات سلعةكونه إلى وأیضامحدودةبكمیاتباطن األرض في یتوفرالنفط لكون

.النفطبعدماعصر في بوجوب التفكیرتقضيإستراتیجیة،

:الثانيالمطلب 

هامشیة الصادرات خارج المحروقات

من %4تبقى الصادرات خارج المحروقات هامشیة، و نسبتها ضئیلة جدا تقدر بـ 

ضعف تنافسیة االقتصاد مما یدل على،ج المحروقاتالقیمة اإلجمالیة للصادرات خار 

،)1(تصدیر خارج نطاق الثروات الریعیةالوطني أثناء التصدیر نظرا لضعف معدالت ال

و ارتفاع الواردات التي تلتهم إیرادات الصادرات النفطیة، رغم أن ترقیة الصادرات خارج 

.الجزائرإلیهالمحروقات من أهم ما كانت تصبو

و ،جاءت مشجعة لهذا الهدف دایة التسعینات ،ورغم الترسانة القانونیة التيمنذ ب

رغم اإلجراءات المتنوعة و التسهیالت المختلفة على المستوى المالي و الضریبي، باإلضافة 

إلى استعداد مؤسسات جدیدة لترقیة الصادرات خارج المحروقات، إال أن ذلك لم یمنع من 

.على باقي الصادرات اتههیمنسیطرة المحروقات و 

.74 ص ،مرجع سابق،دراسة حالة الجزائر،أثار تقلبات الدوالر على العائدات النفطیة،سمیةموري  1-
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ثم )األولالفرع ( التركیبة السلعیة للصادرات خارج المحروقات ن لذلك سوف نبی

.)الثانيالفرع (تاالعوامل المفسرة لهامشیة الصادرات خارج المحروق

:األولالفرع 

رات خارج المحروقات دالتركیبة السلعیة للصا

ادرات خارج المحروقات، و هذا ما نبینه یتمیز االقتصاد الوطني بعدم التنوع من حیث الص

:في الدراسة التالیة

تحتل المرتبة األولى في قطاع الصادرات خارج :المواد النصف المصنعة _أوال

2013، ثم تراجعت عام 2012ملیون دوالر أمریكي سنة 1527حیث سجلت ،المحروقات 

، و 2014أمریكي سنة  دوالر 2350، و ارتفعت إلى 2013ملیون دوالر سنة  1458إلى 

تشجیع الصادرات خارج المحروقات التي انتهجتها الدولة مؤخرا، و استراتیجیههذا راجع إلى 

.)1(من مجموع الصادرات خارج المحروقات%74,36تمثل المواد النصف مصنعة 

تحتل المرتبة الثانیة في قطاع التصدیر خارج المحروقات، :الغذائیةلمواد ا _اثانی

ملیون دوالر أي نسبة 402، ثم سجلت 2012ملیون دوالر أمریكي سنة 390حققت 

سنة ملیون دوالرا 323 إلىثم تراجعت من مجموع الصادرات خارج المحروقات18,54%

)1(%18.54بنسبة  أي 2014

ملیون دوالر 167، حیث سجلت عطاتحتل المرتبة الثالثة في هذا الق:المواد األولیة-ثالثا

.4،ص 2015-2012مدیریة العامة للجمارك الفترة الإحصائیات -1
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110، ثم سجلت 2013ملیون دوالر أمریكي سنة 109، ثم تراجعت إلى 2012سنة 

من مجموع الصادرات خارج %5,03، أي نسبة 2014ملیون دوالر أمریكي سنة 

.)2(المحروقات

حیث سجلت قیم مختلفةتحتل المرتبة الرابعة :الصناعیةالتجهیزات _رابعا

15، ثم 2013ن دوالر أمریكي سنة ملیو 28، ثم 2012ملیون دوالر سنة 26حیث حققت 

.)3(من مجموع الصادرات خارج المحروقات%1,25، أي 2014ملیون دوالر أمریكي سنة 

ملیون دوالر 19تأتي في المرتبة الخامسة، حیث سجلت :االستهالكیةالسلع _خامسا

سنة  دوالرملیون 10، ثم تراجعت إلى 2013ملیون دوالر أمریكي سنة 17، ثم 2012أمریكي سنة 

2014)4(

.5، ص2014–2012احصائیات المدیریة العامة للجمارك للفترة -1

.5،ص نفس المرجع–2

.6، ص نفس المرجع-3

.6،ص نفس المرجع-4
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ث یعتبر االعتماد على هذا األخیرة، حیالمرتبةتأتي في :التجهیزات الفالحیة سادســـــا_

إلى  2012ملیون دوالر من  2و  1ة، حیث سجلت ما بین معدنبنسبة ضئیلة شبه م القطاع

نستنتج أن تنافسیة الصادرات الجزائري خارج المحروقات هشة من علیهو  ’)1(2014غایة 

حیث تركیبتها السلعیة بسبب اعتمادها المفرط على تصدیر المحروقات، و تعتبر أیضا 

رات بعض الدول غیر المصدرة ضعیفة من قیمتها السوقیة ألن الفارق بینهما و بین صاد

حیث وصلت إلى 2014للنفط هو عشرات المّرات، رغم االرتفاع الطفیف الذي سجله في 

من حجم الصادرات الكلي، و بالمقارنة مع بعض الدول المصدرة للنفط نجد تمثیل 4,46%

، فهي دول %76، قطر %75، عمان %76، البحرین %87هذا القطاع في السعودیة 

التي وصلت %96تنویع صادراتها خارج المحروقات و لم تصل أبدا إلى نسبة تعمل على 

.)2(إلیها الجزائر

:هیكل التركیب النسبي للصادرات

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر األھداف ،–الوسائل -ترقیة الصادرات خارج قطاع المحروقات في الجزائر اإلجراءاتایزام خالد ،-.-1
.122-120ص .ص3،2014كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ،جامعة الجزائر في العلوم االقتصادیة ،

.128نفس المرجع ، ص-2
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96%

4%

ھیكل التركیب النسبي للصادرات

صادرات المحروقات

صادرات خارج قطاع المحروقات

.2014سنة إحصائیات المدیریة العامة للجمارك
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الثانيالفرع 

الصادرات خارج المحروقاتتفسیر هامشیة

:یمكن تفسیر هامشیة الصادرات خارج المحروقات باألسباب التالیة 

ضعف القاعدة الصناعیة في الجزائر و عدم تنوعها، كما أن القدرة التنافسیة -

:ضعیفة و هذا راجع إلى ضعف تسییر المؤسسات االقتصادیة لالقتصاد

 على مستوى القطاع الصناعي: أوال

افتقار السلع الجزائریة إلى المعاییر الدولیة خاصة في مجال القیود المفروضة الحترام -

لغیاب المنافسة للسلع و النوعیة، و هذا راجع  ةالبیئة و كذلك في مجال الجود

.الوطنیة

المتوفرة، و التبعیة للخارج أدى إلى ارتفاع اإلنتاجیةقات اتخدام العقالني للطعدم االس-

.)1(أسعار السلع الجزائریة

من طرف الجزائر لتغییر بنیة اقتصادیها، استفحال الفساد اإلداري، فرغم الجهود المبذولة-

 . لكدون ذإال أن غیاب الرقابة المالیة و متابعة ما ثم انجازه في المشاریع، حال 

.أمواال طائلة دون أن ترى النورعاما و انفقت فیها 20أكثر من  تفهناك مشاریع بقی

النشاط التصدیري خارج المحروقات للدینامیكیة التي عرفها االقتصاد  ةعدم مسایر -

.العالمي

دراسة حالة المؤسسات الصغیرة-غیر النفطیة على النمو االقتصادي في الجزائر أثر تنمیة الصادرات،مصطفى بن ساحة 1-

.112، ص ، 2011و علوم التسییر، جامعة غردایة كلیة العلوم االقتصادیة،مذكرة ماجستیر-و المتوسطة
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التبعیة الكبیرة للخارج في المجال الغذائي بسب انتهاج الجزائر لسیاسة الصناعات -

.كبیر للقطاع الفالحي إهمال إلى أدىذي و ال ’المصنعة 

و ضعف درجة التكامل ’التبعیة الكبیرة للخارج في مجال التموین الصناعي -

مؤثر ’الصناعي  األداءمما ساهم في ضعف ’المحلیة الصناعاتالصناعي بین 

.بذلك بدرجة كبیرة على امكانیة التصدیر للخارج 

.تجدید و تصمیم المنتجات عدم االهتمام بنظام الجودة في مجال -

و التي تعتبر جزء ’غیاب استراتیجیة محددة تعمل على تحقیق االكتفاء الذاتي -

و تحقیق تنافسیة تعطي االعتبار للجانب ’ضروري لتنمیة و تنویع الصادرات 

.و االجتماعي و التداخل الحاصل بین االسواق الوطنیة و االجنبیة ’االقتصادي 

یر لدى المتعاملین االقتصادیین الجزائریین و التي تحول دون غیاب ثقافة التصد-

.)1(أطوللمدة األجنبیةاألسواقبقائهم في 

على المستوى المؤسساتي و التشریعي :ثانیا

:یلينقائص كثیرة نوجزها فیما یوجد

بما یخدم الصادرات الخارجیةاألسواقاجد التجاري في تنظیم و تنسیق للتوأدنىغیاب 

.)2(رج المحروقاتخا

رسالة دكتوراه، كلیة العلوم ، النامیةفي الدول االقتصاديغیر النفطیة على النمو تنمیةاثرسعیدي،وصاف -1

.122، ص 2014الجزائر،جامعة  التسییر،االقتصادیة وعلوم

.214مصطفى بن ساحة ، مرجع سابق ،ص-2
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.و انعدام خدمات دعم التصدیر’ارتفاع تكالیف النقل الدولي -

خاصة ما یتعلق ،غیاب إستراتیجیة واضحة لترقیة الصادرات خارج المحروقات-

.لمسألة التعریفات الجمركیة و التأمینات

و المنافسة ’التصدیر آلیاتالتباطؤ في ادراج نصوص تشریعیة وتنظیمیة جدیدة تحكم 

.الت التجاریة و شروط ممارسة االنشطة التجاریة و المعام

بروافدھا ،و المقابلة التسویقیة القانونیة، غیاب التطبیق الفعلي للنصوص -

.الحیویة لدى المؤسسة االقتصادیة الجزائریة 

مع الھیئات ،بین المتعاملین االقتصادیین و المصدرین ،غیاب التنسیق الجید-

حول ایجاد افضل الصیغ الكفیلة ،ارة التجارة التابعة لوز،الحكومیة الوصیة

.بتصدیر المنتجات الوطنیة الى الخارج 

للصندوق الخاص بترقیة الصادرات ،سوء استخدام و توجیھ الموارد المالیة-

.المحروقاتخارج 

.عدم توفر معلومات قانونیة و تشریعیة دقیقة للمصدرین -

و بالتالي ،قطاع التصدیريحول و ضعیة ال،المصرح بھا األرقامتضارب في -

صعوبة تحلیل الواقع و ایجاد الحلول الالزمة بسبب التواجد التجاري غیر 

و بالتالي ضیاع فصة استغالل االسواق ،المنظم في االسواق الخارجیة 

.)1(الخارجیة

.120سابق، صمرجع  سعیدي،وصاف -1
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  2014عام : حصیلة التجارة الخارجیة في الجزائر الفترة 

2005200620072008200920102011201220132014

*1099115813321937106615262062206221658102الصادرات خارج مجال المحروقات

43937534565883177361441285552771427698046375260146صادرات المحروقات

45036546136016379298451945705373489718666591762956جمالي الصادراتا

20048214562763139479392944047347247474905485258330  الواردات

249893315732532398195900165802624224376110656264المیزان التجاري

ALGEXالوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة :المصدر

)صادرة عن وزارة التجارة(
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:المطلب الثالث

على قطاع المحروقات في الجزائر  الكليتداعیات االعتماد الشبه 

الخزینة المالیة الجزائریة، و المحرك األساسي للنمو إیراداتفط أهم مصادر یعتبر الن

العوائد  على بشكل كبیرتعتمد’ة االقتصادیة و المالیةالسیاسهذا ما جعل من،االقتصادي

ادى الى و ’العالمیة األسواقفي  أسعارهتقلبات برهینة جعلها الذي األمر،ه المتأتیة من

.تصدع السیاسات االقتصادیة المنتهجة من طرف الجزائر

الفرع (جزائريقتصاد الاالالنفطیة على األزماتسنحاول من خالل هذا المطلب التعرض الى اثر 

)الثانيالفرع (سات االزمات المالیة العالمیة علیهانعكا إلىنتطرق كما س)األول

الفرع األول

أثر األزمات النفطیة على االقتصاد الوطني

تأثر االقتصاد الجزائري تأثیر بالغا إثر االنخفاضات المفاجئة في أسعار النفط في 

االقتصادي وصلت إلى إحداث شلل شبه كلي فحیث 1998-1986ة العالمي لسنالسوق

.الوطني

االقتصاد الوطني لىع 1986تأثیر أزمة النفط لسنة : أوال

أن یؤدي به إلى منحنى ’ائد صادرات النفطارتباط تمویل االقتصاد الجزائري بعو كاد 

حیث عرف سوق النفط ’)1(1986لمیة لسنة ااألزمة النفطیة العأبرزتههذا ما خطیر

43العدد ،اإلنسانیةمجلة العلوم "2006_1986اثر الدوالر و االورو على التجارة الخارجیة الجزائریة  "،رفیقة صباغ مھداوي ھند1

.22_12ص .ص 2009



تارتفاع فاتورة الواردا:الفصل االول 

19

14إلى أقل من ،)1(1985سنة لدوالر للبرمیل الواحد 27تدهورا كبیرا في األسعار  من 

دوالرا، 32غ سعر البرمیل لأین ب1982عن سنة كبیر متراجعا بشكل 1986سنة لدوالر 

إلى  1985ملیار دوالر سنة 7.12إیرادات الصادرات من انخفاض في  إلى أدىهذا ما 

هذا ما اثر ،في سنة واحدة رملیار دوال4,8أي بتراجع قدره 1986ملیار دوالر سنة 7,9

وارتفاع المدیونیة من و معدل النمو االقتصادي من جهة،على توازن میزان المدفوعات 

)2(أخرىملیار دوالر من جهة  23.7 إلىر دوالر ملیا19.8
.

قیمة الواردات رتفاعا الدوالر بالنسبة للجزائر، وباإلضافة إلى تغیرات سعر صرف

.المستمر للفاتورة الغذائیة تزایدالالمحلي و إلنتاجاكنتیجة لتراجع 

:1998تأثیرات أزمة النفط لسنة :ثانیا 

حیث سعر البترول بطریقة مفاجئة  ا في، تدهور 1998شهد السوق النفطي لسنة 

د انعكس هذا على حصة قدوالر أمریكي، و 13سعر البرمیل الواحد إلى ما دون وصل 

قد ترتب عن هذا اإلجراء انخفاض في عوائد ، و OPECاألوبك الجزائر في منظمة إنتاج

لیصل إلى 1998سنة %3,3الجزائر بنسبة إنتاجالصادرات من النفط بعد أن تراجع 

حدوث انخفاض و  ’%32ما ادى الى تراجع العوائد النفطیة بنسبة .یومیا ألف برمیل818

ا جعل هذه األخیرة تستقر عند إجماليمم)3(ملیون دوالر2871بقدرفي اإلیرادات العامة

.22-12غ مهداوي هند ،مرجع سابق ،ص رفیقة صبا-1

2-soula rue jpeyrad ,<risque de change> Vuibert , paris ,1988, p 58.

.08،ص 2004،بیروت،اللبنانيدار المنهل والعالم ماضیا وحاضرا ،العربيالوطن  فيلتطورات النفطیة ا سمیر ،تنیر -3
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، مما سبب عجزا 1997ملیون دوالر سنة 16.057ملیون دوالر مقابل 13.186

.)1(ملیون دوالر1.849في المیزانیة العامة قدر بـ 

الثانيالفرع 

لى االقتصاد الجزائريانعكاسات األزمة المالیة العالمیة ع

انخفاض مستوى من خالل نخفاض أسعار النفط، المسببة الالعوامل تضافرت جملة

لهند بسبب النمو االقتصادي في كل من الوالیات المتحدة األمریكیة، الصین ،الیابان و ا

وبالتالي تقلص الصادرات .الطلب للمحروقات أثر سلبا علىلمیة ما األزمة المالیة العا

.أسعارهبتقلبات تأثرهاو  ،نفطیة الجزائریة ال

.مستوى إیراداتهاانخفاض تقلص صادرات الجزائر من المحروقات و :اوال 

إلى مطلع 2012انخفاض أسعار المحروقات في السوق العالمیة منذ سنة ترتب عن 

ات الدولر میزانیتأثإیراداتها و بتالي تقلص تقلص انتاج كل دولة مصدرة للنفط 2015سنة 

دوالر سیجعل الجزائر تعیش 50حیث أنه لو قدرنا أن سعر النفط سینخفض إلى ما دون 

)2(وضعا مالیا صعبا
.كما هو الیوم سعر البرمیل ، 

.125–123، ص ص مرجع سابق، بن جلول خالد-1

الملتقى ،، انعكاسات األزمة المالیة العالمیة على االقتصاد الجزائريو بن حبیب عبد الرزاق،صحراوي بن شبحة--2-

أكتوبر 21، 20، أیام جامعة  فرحات عباس ،سطیف العلمي الدولي حول األزمة المالیة و االقتصادیة الدولیة و العالمیة،

.4، ص 2009
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الخزینة المتمثلة في قیمة الواردات و قیمة نفقات فهذه اإلیرادات تكاد ال تكفي لتغطیة 

.جنبیة العاملة في الجزائراألرباح المحولة للخارج من طرف الشركات األ

إلى االعتماد على ستضطر هاالجزائر معظمها من المحروقات فإنمداخلو باعتبار أن 

السلطات العمومیة إلى  تقلیص النفقات ستضطراحتیاطها من العمالت الصعبة، إذ 

.)1(العمومیة مما ینعكس سلبا على الوضع االجتماعي و النمو االقتصادي

یستوجب على الجزائر التفكیر في سیاستها االقتصادیة و تهیئة نفسها نتیجة لكل هذا

فالجزائر دولة  .الواردات إحاللأقوى لبناء اقتصاد منتج و قوي یعتمد على إستراتیجیةلوضع 

.الذاتياالكتفاءنیة تستطیع بإمكانیاتها تحقیق على األقل غ

ـــــــــا- :جزائر من تصدیر المحروقات انعكاساته على إیرادات الو  الدوالر انخفاض قیمةثانی

حیث یمیل معدل صرف ’تتأثر قیمة الدوالر بصفة دوریة باألزمات المالیة العالمیة 

بحیث أنه مجرد دخول األورو ’و الین الیاباني وهذه العملة إلى التدهور مقارنة باألور 

ء الذي أدى مقارنة بالدوالر األمریكي، الشي هالنقدي حتى مال معدل الصرف لصالحالتداول 

، إذ )2(إلى انعكاسات سلبیة تضر بمصلحة الدول المصدرة للنفط و على رأسها الجزائر

مداخلة ،_حالة الجزائر_األزمة المالیة العالمیة و تداعیاتھا على أسعار النفط "،ار سمیةزیر،رفیقة صباغ-1
2009اكتوبر21_20سطیف بتاریخ ،األزمة المالیة و الحوكمة العالمیة :في المؤتمر الوطني مقدمة 

مذكرة ،)2012_19960(دراسة حالة الجزائر _تأثیر قیمة عملة الدوالر على المیزان التجاري ،سالمة نجاح -2

.62،64ص .ص ،2013جامعة بسكرة ،و التجاریة ،كلیة العلوم االقتصادیة،تخصص اقتصاد دولي،استرملنیل شهادة 
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كود االقتصاد األمریكي ر بالعمالت األخرى، ألن استمرار  ةمداخلیها تقلصا مقارنستشهد 

.سیؤثر سلبا على قیمة الدوالر

أن یجعل الطلب على كما أن استمرار الركود االقتصادي العالمي من شانه

معدل صرف الدینار الجزائري مایؤثر المحروقات ینخفض ، 

یع م هذا الوضع یقتضي التفكیر ملیا في وضع سیاسة اقتصادیة تسمح بتنو و أما

إستراتیجیة، یعتمد على )1(و ركائز متینة و قویةذاالقتصاد الجزائري الذي یجب أن یكون 

.لذاتي، و تسجیل فائض یوّجه إلى التصدیرا االكتفاءإحالل الواردات، لتحقیق 

العدد  ،مجلة الباحث جامعة ورقلة،الدوالر و النمو االقتصادي في الجزائر الواقع و التحدیات ،وصاف سعیدي-1

.35-24ص.ص 2012 ،األول
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الثانيالمبحث 

تنامي حجم  الواردات 

ان النتائج جاءت مغایرة لهذه  إال ،تنمیة مستقلة إحداثكرست الجزائر مجهودات كبیرة من اجل 

حیث ان تحقیق التنمیة الشاملة ال یمكن اختزالها في استیراد و تركیب المصانع ،الطموح 

اذ ان التنمیة الشاملة القابلة .و في الزیادة السنویة للناتج الوطني االجمالي ،البالدداخل

.لالستمرار هي التي تعمل على تقلیص التبعیة بشتى انواعها و اشكالها 

و بالنظر الى  فاتورة الواردات نجد انه لم تحدث بعد الدینامیكیة المطلوبة فهناك تفاوت بین 

   .ات التوقعات و االنجاز 

الشراكة مع دول وقعت على اتفاق،وسعیا من الجزائر لالندماج في االقتصاد العالمي 

االجتماعیةاه العالقات االقتصادیة و بهدف تطویر التبادل الذي یضمن اتجروبي و االتحاد اال

س و و تحقیق التحریر التدریجي لمبادالت السلع و الخدمات و حركة رؤ ،نحو التوازن

.األموال

هیكل الواردات بالتطرق الى التركیبة السلعیة و التوزیع مبحث الىهذا المن خالل عرض سنت

)المطلب الثاني(ثم سنتناول اتفاق الشراكة االورو جزائري )األولالمطلب (الجغرافي لها 

)المطلب الثالث(اإلستراتیجیةالقطاعات   ركود ثم نشیر الى تصاعد فاتورة الواردات نتیجة
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:لب األول المط

هیكل الواردات

من هذه األخیرة تعرف ارتفاعا لم ،تداخل العوامل المؤثرة في هیكل الوارداتجعل

و قفزت إلى أكثر ،2014ملیار دوالر سنة 58، فقد بلغت قبل یعرفه االقتصاد الوطني من

، مما یزید من استنزاف مخزون الدولة من )1(2015ملیار دوالر مع بدایة60من 

خاصة مع صدور اإلستراتیجیةة، لتغطیة الطلب المحلي من مختلف الموارد ییعالر  یراداتاإل

.)2(المتعلق باالستیراد و التصدیر04-03األمر 

الملیارین  و نصف ملیار 2015فعلى سبیل المثال وصلت فاتورة الدواء مع مطلع 

اق الشراكة مع االتحاد و خاصة مع تفكیك التعریفة الجمركیة في إطار اتف.دوالر أمریكي

في االوروبي فقد أصبحت السوق الوطنیة مغرقة بالواردات التي تؤثر سلبا على االقتصاد 

.جمیع األصعدة

ثم سنتناول )الفرع االول(لذى سوف نتطرق من خالل هذا المطلب الى التركیبة السلعیة للواردات 

)الفرع الثاني(التوزیع الجغرافي لها

15/03/2015ع تاریخ االطال www.douane.gov.dz :الموقع اإللكتروني - 1

استیرادعامة المطبقة على عملیات المتعلق بالقواعد الو ،2003جویلیة 19المؤرخ في 04-03األمر رقم -2

یولیو  15في  15-15بموجب قانون رقم 2003م جویلیة  معدل و متم20لمؤرخة في ،ا43ر عدد .ج،و تصدیرھا لبضائعا
.2015یولیو 29صادر في 41،ج ر عدد 2015
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الفرع األول 

التركیبة السلعیة للواردات

ستطع تلبیة حاجیات المحلي لم یاإلنتاجأن حجم ،الوارداتالحدیث عن یعني 

و الصناعي، و قلة فالحيذي یعزي إلى تراجع القطاع الال ،الذاتي االكتفاءالمستهلك لعدم 

محل ،ردة مما جعل المواد المستو ،، و إلى تسهیل االستیرادتهره أو لنوعیعسل اإلنتاجحجم 

.حتى و لو كان في درجة من الجودة،تفضیل على المنتوج المحلي

:في كل من یمكن ترتیب المواد المشكلة للواردات 

تحتل المرتبة األولى بالنسبة للمجموعات السلعیة :التجهیزات الصناعیة-أوال

ل المراتب األولى ك،سلع التجهیز الصناعي تحظى من حیث أهمیتها، حیث ،األخرى

، التي التنمویةاإلستراتیجیةلكونها ضرورة لمواصلة ،سنة من إجمالي الواردات

الدولة للنهوض باالقتصاد، خاصة لخدمة التصنیع، و المتمثلة أساسا في اتخذتها

 .الخ...اآلالت و معدات النقل

%27، أي بنسبة ملیون دوالر أمریكي 13604هز اما ین2012جلت سنة حیث س

.)1(2014سنة ملیون دوالر أمریكي 11418اردات، و الو  إجماليمن 

.8،ص 2014-2012المدیریة العامة للجمارك لفترة إحصائیات–1
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تحتل المرتبة الثانیة بعد التجهیزات الصناعیة في قائمة المواد :الغذائیةاد و الم-ثانیا

الحبوب، الحلیب، السكر، المشكلة لمجموع الواردات من حیث األهمیة، و تشمل أساسا 

ملیون 9805بـ 2011باإلضافة إلى مواد غذائیة أخرى، حیث سجلت أعلى قیمة لها سنة 

ملیون دوالر 7676تسجل و من إجمالي الواردات، %17،91دوالر أمریكي، أي بنسبة 

.)1(2014أمریكي سنة 

ساسا في قطع الغیار تحتل المرتبة الثالثة و المتمثلة أ:المواد نصف المصنعة -ثالثا

في  اإلنتاج ةمات الضروریة لمواصلة تشغیل عجلو منتجات أخرى، فهي من المستلز 

مختلف قطاعات االقتصاد ضمن برامج التنمیة التي انتهجتها بالدنا مؤخرا، حیث 

6934، و سجلت أكثر من 2013ملیون دوالر أمریكي سنة 8105بلغت قیمتها 

.مسجلة بذلك تراجعا ملحوظا2014ملیون دوالر أمریكي سنة 

2723تحتل المرتبة الرابعة، حیث سجلت غذائیة،ال غیرالسلع االستهالكیة-رابعا

ملیون دوالر أمریكي سنة 3001، و ارتفعت إلى 2013ملیون دوالر سنة 

2014)2(.

ملیون دوالر أمریكي سنة996سجلت تحتل الرتبة األخیرة، و قد :األولیةالمواد -خامسا 

.8،ص 2014-2012المدیریة العامة للجمارك لفترة إحصائیات–-1

.9،ص نفس المرجع –2
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باإلضافة إلى مواد الطاقة، و .2014ملیون دوالر أمریكي سنة 1105، ثم ارتفعت 2013

، و المواد 1نظرا لتوفر البترول من جهةالتجهیزات الفالحیة التي سجلت نسب ضئیلة جدا

.)1(الخ...لمنتجات التامة باإلضافة إلى الطاقة و الزیوتاألولیة و ا

الثانيالفرع 

التوزیع الجغرافي للواردات الجزائریة

بین لنا أهم األسواق للتجارة الخارجیة التي تتعامل تلمناطق االقتصادیة یبالنظر ل

عظم تجارتنا حیث یظهر لنا و بوضوح أن م.معها الجزائر من خالل المبادالت التجاریة

الواقع أن بلدان منظمة التعاون و التنمیة و زال منحازة لشركائنا التقلیدیین الخارجیة ال ت

.من صادراتنا%81,01من وارداتنا و %65,03االقتصادیة نالت النصیب األكبر بـ 

(UE)االتحاد األوروبي -1

%50,56، بنسبة 2بالنسبة لدول االتحاد األوروبي فإنها ال تزال أهم شركاء الجزائر

، ارتفعت 2013و بالمقارنة مع عام ’من حیث الصادرات%64,36من حیث الواردات و 

2013ملیار دوالر سنة 28,72، تجاوزت %2,68الواردات مع االتحاد األوروبي بنسبة 

.)2(2014ملیار دوالر سنة  29,49إلى 

ة عن صادر ،المدیریة العامة للجمارك ،اإلحصائیاتومات و لالمركز الوطني للمع،التجارة الخارجیة للجزائرإحصائیات-1

.10،ص 2014وزارة المالیة ،

.11،ص نفس المرجع -2
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ملیار دوالر 757ان بـ في المقابل انخفضت الصادرات من الجزائر إلى هذه البلد

.%1,83أمریكي، أي 

أن اسبانیا، تمثل لدینا أكثر منطقة االقتصادیة، داخل هذه الیمكن المالحظة 

.من فرنسا % 10,71و  % 13,29بـ إیطالیا تلیها’من المبیعات الخارجیة%15من 

بـ ي دول االتحاد األوروبي أما من حیث الممولین الرئیسیین فإن فرنسا تحتل المرتبة األولى ف

.)1(من إجمالي الواردات%8,54بـنفس النسبةبتلیها إیطالیا و اسبانیا 10,87%

)األوروبيتحادـالاخارج (دول منظمة التعاون و التنمیة االقتصادیة -2

واردات الجزائر من هذه البلدان،من%14,47تأتي في المرتبة الثانیة بحصة بلغت -

، 2013في المقابل مع عام .1صادرات الجزائر إلى هذه البلدانمن  % 16,65و 

صادرات هذه الدول دوث انخفاض كبیر في یشار إلى أن هناك تقریر یوضح إلى ح

ملیار دوالر أمریكي سنة  10,48إلى  2013ملیار دوالر أمریكي سنة 12,21من 

ارتفعت التي على عكس واردات الجزائر من هذه البلدان %14أي بنسبة 2014

.)2(%21,22نسبتها إلى 

المبادالت التجاریة للجزائر مع هذه المنطقة هي مع الوالیات كما نشیر إلى أن

و  7,45للواردات على التوالي و  3,64و  % 4,9المتحدة األمریكیة، ثم تلیها تركیا بنسب 

.بالنسبة للصادرات مع نفس هذه الدول4,61

 عن وزارةالعامة للجمارك صادر ،المدیریةاإلحصائیاتومات و لللجزائر المركز الوطني للمع،التجارة الخارجیةإحصائیات-1

. 12 ص  2014المالیة

.13،ص نفس المرجع-2
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:أخرى مناطق -3

:مع الدول االتیة بنسب منخفضةیة جاریة الجزائر التالمبادالتتتسم 

الحجم اإلجمالي للمبادالت التجاریة في حصة السوق تراجع :البلدان األوروبیة )1

ملیار 1,26، أي من 2013مقارنة مع عام %26هذه الدول إلى أكثر من مع

.2014ملیون دوالر سنة  935إلى  2013دوالر أمریكي سنة 

13,75ر إلى أن حجم المبادالت التجاریة عرفت زیادة بـ هنا نشی:دول آسیا )2

.ملیار دوالر في نفس الفترة17,43ملیار دوالر إلى 15,32حیث تجاوزت من 

 في  %7,93ها جم المبادالت التجاریة زیادة قدر عرف ح:دول المغرب العربي )3

.12014مریكي سنة ملیار دوالر أ3,96ملیار دوالر أمریكي إلى 67,3، و تجاوزت 2013سنة 

انخفض ’حیث 2013من سنة  اعرفت انخفاض كبیر اعتبار :الدول العربیة )4

ملیار  2,68إلى  3,21للمبادالت التجاریة مع هذه الدول من اإلجماليالحجم 

.%16,57دوالر أمریكي بنسبة انخفاض قدرت بـ 

ارنة بسنة مق%1,86حجم التبادل ارتفاع بنسبة سجل :دول أمریكا الالتینیة 

ملیار دوالر أمریكي  6,8إلى  2013ملیار دوالر سنة 6,68، و ذلك من 2013

.)1(2014سنة 

عن  وزارة  ةالمدیریة العامة للجمارك صادر حصائیاتلومات و إللجزائر المركز الوطني للمع،التجارة الخارجیة تإحصائیا-1

.15ص 2014المالیة
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تتم مع الدول الرأسمالیة ،التجاریة الخارجیة معظم مبادالت الجزائر أننرى 

،یشكل تبعیة لهذه الدول و هو ما،و الیابان  ،أمریكاو  أورباالغربیة من 

و الدول العربیة عموما التي تتمیز بضعف ،عربي خصوصا المغرب المقارنة بدول

.في مبادالتنا التجاریة معها 

:المطلب الثاني 

فیهااألعضاءو الدول األوروبیةالمجموعة  والجزائر ابین الشراكة اتفاق

عّزز التحول نحو یمن أبرز التحوالت التي عرفها االقتصاد الجزائري، إذ تفاق یعد هذا اال

شوطا معتبرا  عالسوق، و یؤّكد انفتاح االقتصاد الوطني نحو الخارج، كما أنه یقطاقتصاد 

هذه االتفاقیة باألحرف  على نحو االنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة، و قد تم التوقیع

بمدینة 2002أفریل 22، و كان التوقیع الرسمي علیها في 2001دیسمبر 19األولى یوم 

مارس 14االسبانیة، كما تم المصادقة علیها من طرف البرلمان بتاریخ (Valence)فالنسیا 

.)1(2005سبتمبر 01، و دخل حیز التنفیذ في 2005

شراكة لتأسیسالمتوسطي األوروبيعلى االتفاق التصدیق، یتضمن 2005افریل 27مؤرخ في 195-05مرسوم رئاسي رقم -1

و البروتوكوالت من  6لى ا1،وكذا مالحقه من 2002افریل 22بفالونسیا یوم األوروبيتحاد اال  الشعبیةالجمهوریة الجزائریة بین

)مادة110من األوروبيیتكون االتفاق (3،ص2005افریل  30في  الصادر 31عدد ج ر الوثیقة النهائیة المرفقة به ،  و 7 إلى 1

.
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:مع االتحاد االوروبيالشراكةأهداف اتفاق:الفرع األول 

المشاكل االقتصادیة كاهل الجزائر، و التي ظلت تتخبط فیها طیلة سنوات من أثقلت 

،المدیونیة، و ضعف في النمو و و ارتفاع في معدالت البطالة ،اإلنتاجركود على مستوى 

و تأخر في جمیع المجاالت من ناحیة التنظیم و التسییر، و التكنولوجیا المستعملة، إضافة 

لتحقیق الجزائر إلى توقیع هذا االتفاق دفعمما المحلي و األجنبي ،تثمار إلى ضعف االس

.من هذا االتفاق 2و1حسب المادة االهداف التالیة 

   : ىیهدف هذا التعاون باألساس إل:تدعیم آلیات التعاون في المجال االقتصادي: أوال

یسمح بتعزیز عالقاتها و تعاونها في كل المیادین التى سیاسي بین الطرفین  إطارتوفیر -1

.یرونها مالئمة 

المتوازنة بین الطرفین واالجتماعیةتوسیع التبادالت و ضمان تنمیة العالقات االقتصادیة-2

.األموالو تحدید شروط التحریر التدریجي للمبادالت الخاصة بالسلع والخدمات و رؤوس 

.اإلداریةاإلجراءات إطاریة السیما في تشجیع التبادالت البشر -3

بتشجیع التبادالت و التعاون داخل المجموعة المغاربیة و بین ألمغاربيتشجیع االندماج -4

.فیها األعضاءوالدول األوروبیةوالمجموعات األخیرةهذه 

.)1(ترقیة التعاون في میادین االقتصاد واالجتماع و الثقافة و المالیة -5

.،مرجع سابق2005افریل 27مؤرخ في 195-05وم رئاسي رقم مرس-1
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الصناعیة و ،األوروبي إلى تكریس احترام الملكیة الفكریة االتحاد كما یسعى 

تحقیق حمایة فعلیة، لتعزیز التجارة من خالل توفیر بالتجاریة، التي تبقى موضوع التزام 

تكالیف المتعلقة بازدواجیة االختبارات و المعاییر و المتطلبات الفنیة الالزمة و الحد من ال

.التصدیقات

أحد األسباب التي دفعت الجزائر على غرار باقي اإلنتاجحیث یعتبر تشجیع حركة عوامل 

البلدان المتوسطة النامیة لتوقیع اتفاق الشراكة مع االتحاد األوروبي، مطالبة تحقیق تعاون 

المبادالت التجاریة ما بین الطرفین، و یرقى إلى یتجاوز مجرد االكتفاء بتنظیم،ثنائي متوازن

الوطنیة من  خالل ترقیة االستثمارات اإلنتاجیةو تعزیز القدرات إرساءمستوى تشجیع 

.المحلیة و األجنبیة لتمكینها من خلق مناصب الشغل و المحافظة علیها

اكتهم جبهة موحدة لمناقشة شر إنشاءفرصة المغاربیةباإلضافة إلى منح الدول 

الجماعیة في أحسن الظروف، لكّنهم لم یستغلوها، و بمفهوم آخر فإن عالقات التعاون 

.سائل االقتصادیةمالثنائي ال یمكنها أن تكتفي بتنظیم المبادالت التجاریة و التعاون في ال

داها إلى مجاالت أخرى السیما المسائل المالیة و االجتماعیة، و قضایا علكن یجب أن تت

.)1(ة و الشؤون الداخلیة، نظرا لفوائدها الكثیرة على رعایا الطرفینالعدال

.،مرجع سابق2005افریل 27مؤرخ في 195-05مرسوم رئاسي رقم -1
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:تفعیل التعاون الثنائي في المسائل المالیة و االجتماعیة :نیاثا

ندوة برشلونة لقد أخذ الطرفان التعاون المالي الثنائي بعین االعتبار، حیث أصبح منذ

االقتصادیة و االجتماعیة في األقالیم و البلدان اإلصالحاتیرتكز على برنامج جدید لدعم 

اإلجباریةات غیر قروضه ضمن النفقالذي تندرج (MEDA)المتوسطة، تحت تسمیة برنامج 

و  ،نیة، مما أدى إلى تبني مبدأ اإللغاء في المیزامیزانیة العامة لالتحاد األوروبيفي إطار ال

.)1(ة األوروبیةیبذلك أصبح التعاون المالي یخضع لدراسة دوریة تعدها المفوض

المتبعة في مجال التعاون المالي، أن اإلجراءاتبالنظر إلى الشروط التي تقترن بها 

االتحاد األوروبي ال یولي الدول المتوسطة غیر األعضاء االهتمام الكافي مقارنة بدول أوربا 

خالل مقترحات المفوضیة األوروبیة بمنح الدول ذلك من وسطى، حیث یظهر الشرقیة و ال

موزعة على ثالث ملیار دوالر األوروبیة الشرقیة و الوسطى، مساعدات تصل إلى أربعون

المتوسطیة خمسة مالییر اورو موزعة على ثالث سنوات سنوات، في حین تمنح للبلدان

.مقارنة باحتیاجات هذه الدول ،لمطلوب لذلك تظل هذه االیرادات دون المستوى ا

نتائج الحوار االقتصادي المستمر بین الجزائر بمعاییر االحتیاجات مرتبط ان تطبیق 

مع المفوضیة األوروبیة بإعداد برنامج باالشتراك، حیث قامت الجزائر )2(و االتحاد األوروبي

لین االقتصادي و االجتماعي توجیهي یحدد االولویات في تطبیق التعاون المالي في المجا

راه في العلوم االقتصادیة، ربیة األورو متوسطة، أطروحة دكتو التفاقات الشراكة العتقلیمیةعمورة جمال، دراسة تحلیلیة و -1

   363و  362، ص 2006-2005معة الجزائر، فرع تحلیل اقتصادي، جا

مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الدولي و ،الشراكة االوروبي الجزائري دراسة تحلیلیةعقد ،حطاب فؤاد -2

. 144ص 2006 ،جامعة الجزائر،كنون عكلیة الحقوق بن ،العالقات الدولیة
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، من خالل وضع میزانیة 2011إلى غایة 2007متد من ااالستداللي الذي سمي بالبرنامج 

.جزائریةإجراءاتشاملة، باعتمادات مالیة و 

باإلضافة إلى تمّیز هذا االتفاق بین الجزائر و االتحاد األوروبي بالبعد االجتماعي ، و ذلك 

ا على ضرورة محیث أكد الطرفین حرصه.في المسائل االجتماعیة و الثقافیةبتفعیل التعاون و الحوار

ریة، و تحقیق التقارب ستنقل األشخاص، و مكافحة الهجرة الو تحسین النظام القانوني للعمال المهاجرین 

لتنامي ظاهرتي اإلرهاب نظرا ،الشؤون الداخلیةالعدالة و بین الثقافات، و تفعیل التعاون في مسائل 

لمجاالت الشراكة و االستقرار في المنطقة، باإلضافة  االجریمة الدولیة التي تشكل تهدید و

.)1(إلى إرساء التعاون في المیادین القضائیة و الشؤون الداخلیة

كما أكد االتفاق على حرص الطرفین على مكافحة الجریمة المنظمة و الوقایة منها، 

.الثقافیةالممتلكاتو  ،لموارد المحظورة و ا ،خاصة ما یتعلق بالمتاجرة باألفراد

على العموم ما یمكن مالحظة من خالل استقراء هذا االتفاق، أنه أعطى األولویة 

كالتربیة و بالمجال االجتماعيالمتعلقة اإلصالحاتالسیاسیة و االقتصادیة على حساب لإلصالحات

تعمل الجزائر على ة بحیثنغیر متواز تضمن كما أنه التزامات الصحة، و مكافحة الفقر و األمیة، 

بلدان االتحاد ى حینفإزالة تنظیمها التعریفي اتجاه المنتجات الصناعیة األوروبیة، 

.)2(األوروبي تلتزم فقط بتحقیق عنایة في مجال تدعیم االقتصاد الوطني

 04عدد  اإلنسانیةمجلة العلوم )ى تنافسیة االقتصاد الجزائري عل اثر الشراكة االورو جزائریة(قلش عبد اهللا -1

.12- 8ص .ص  2006  

،2007 03عدد  نسانیةاإلعلوم المجلة )منطقة التبادل الحر في ظل الشراكة االورو متوسطیة(عمورة جمال -2

.16_ 10ص 
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:)من االتفاق6حسب المادة (إنشاء منطقة التبادل الحر:ثالثا 

ك لو ذ ر مطالبة بااللتزام بمتطلبات النظام التجاري الدولي الجدید ،بمعنى أن الجزائ

قل السلع في تنسنة، حیث تتمثل القاعدة األساسیة لهذا النظام في حریة 12في أجل أقصاه 

أسواقها للمنتجات األوروبیة ذات الجودة فبفتح الجزائر ،دون حواجزأسواق الدول األعضاء، 

الشيء الذي ینعكس سلبا على المؤسسة االقتصادیة الوطنیة، حیث العالیة ، و تكلفة قلیلة، 

مجازفة تهدد اقتصادها الناشئ و حیث تعد ،أمام هذه المنافسة الحادة جأصبح موقفها حر 

.)1(توازنها االجتماعي الجاري تدعیمه

الفرع الثاني

   يمتوسطال بياألورو اآلثار السلبیة التفاق الشراكة 

االتحاد األوروبي اتفاق یسعى بصفة عامة إلى تدعیم االستثمار تعتبر الشراكة مع 

المباشرة في الجزائر، و تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، و الشراكة الصناعیة، و 

ع الصادرات الصناعیة، و تنمیة جیتزامن مع إعادة الهیكلة الصناعیة و تحدیثها، و یش

، لتحقیق نتائج إیجابیة لتطویر مناخ )2(كنولوجیاالموارد البشریة بأحسن سیاسات البحث و الت

ل األعمال في الجزائر من جهة، و من جهة أخرى یتّم بین اتحاد أوروبي متطور في ك

  ةدول من أوروبا الشرقی 10افة إلى دولة صناعیة إض15المجاالت، متكون من 

.،مرجع سابق2005افریل 27مؤرخ في 195-05مرسوم رئاسي رقم --1

د و انعكاساتھ على األداء االقتصادي للجزائر في ظل منطقة التبادل الحر مع االتحاد اتحریر االستیر(، سم بلقازایري -2

، إدارة المؤسسات و تسییر رأس المال االجتماعي، كلیة العلوم االقتصادیة و التسییر، العلمي البحث جلةم ،)األوروبي

.180، ص2005ل ، أبری01، تلمسان، العدد رقم بلقا یدجامعة أو بكر 
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و متنوع ذو و إنتاج وفیر .رد المرتفعو الوسطى، تتمّیز بسوقها الكبیر و دخل الف

في طریق ،الجزائر، و بلد صغیر1تتمتع بحمایة كبیرةجودة عالیة و قدرة تنافسیة كبیرة ، و

، ذو تبعیة %50عي، ال یشغل طاقاته االقتصادیة إال بأقل من صاد ریالنمو یعتمد على اقت

رجم من تجارته الخارجیة تشكل جملة من السلبیات التي تت%56لإلتحاد األوروبي بحوالي 

:، نتیجة هذا االتفاق و التي یمكن ایجازها فیما یلي )1(باالقتصاد الوطنيتفتكخاطر في م

التي ،ذو انعكاسات سلبیة على المؤسسات الجزائریة ،یعتبر تفكیك الرسوم الجمركیة-

بإمكانها منافسة المنتجات األوروبیة، ألن النسیج الصناعي الوطني هش، و لیس 

ول المنتجات األوروبیة ذات الجودة العالیة، و التكلفة سیتم القضاء علیه بدخ

ا یخلق تحدیات كبرى المنخفضة التي ستغرق بها السوق الجزائري بكمیات كبیرة، مم

كر، الّزیت، الحلیب، إضافة إلى جلب أبقار حلوب، مما یحتم على سخاصة قطاع ال

ء و مجابهة المنافسة المؤسسات العاملة في هذا القطاع، إما العمل بكل قدرتها للبقا

أو اإلفالس و االندثار، و هو ما یجعل الصناعة أمام تحدیات حرجة السیما أنها 

.)2(اإلنتاجو بأجهزة تقلیدیة ضعیفة اإلنتاجیةتشتغل بأقل من نصف طاقتها 

.186زایرى بلقاسم ،مرجع سابق، ص –1

.220نفس المرجع، ص -2
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إن إقامة منطقة التبادل الحر و السعي نحو تحقیق التعاون االقتصادي و الحصول -

و ارتفاع معدل اإلنتاجیةیعكسه خطر غلق العدید من المؤسسات ،مالیةعلى التسهیالت ال

البطالة، و تفكك النسیج الصناعي الداخلي، و تدهور القدرة الشرائیة للمواطن، و ارتفاع 

.الواقع المعاش للبالدما بعد یومو یكد ؤ تكلها مؤشرات .معدالت الفقر

تیة من الرسوم الجمركیة المقدرة بـ الخسائر الكبیرة في إیرادات خزینة الدولة المتأ-

.)1(ملیار دوالر1,5

تستورد المنتجات ذات المنشا <<االوروبى المتوسطي من االتفاق8تنص المادة -

.>>الجزائري في المجموعة معفاة من الحقوق الجمركیة و الرسوم ذات االثر المماثل 

:9و تنص المادة-

،یتم الغاء الحقوق الجمركیة و الرسوم المماثلة فور دخول هذا االتفاق حیز التنفیذ-1-

التى و المطبقة على المنتجات التى یكون منشؤها المجموعة عند استیرادها من الجزائر 

.)2(من االتفاق2في الملحق رقم ترد قائمتها

.،مرجع سابق2005افریل 27مؤرخ في 195-05مرسوم رئاسي رقم -1

.نفس المرجع -2
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الحقوق الجمركیة و الرسوم المماثلة المطبقة على المنتجات التي یكون  إلغاءتدریجیا یتم–2-

حسب 3زائر، والتي ترد قائمتها فى الملحق رقم ها المجموعة عند استیرادها من الجمنشؤ 

:الرزنامة التالیة

%80بعد مضي سنتین من دخول هذا االتفاق حیز التنفیذ ،یتم تخفیض كل حق و كل رسم الى -

 .القاعديمن الحق 

%70تخفیض ...................سنوات 3بعد مضي -

%60تخفیض .................سنوات 4بعد مضي -

،ثم یتم الغاء الحقوق %20سنوات 6، بعد %40تخفیض ................سنوات5بعد مضي -

.سنوات7المتبقیة بعد 

الحقوق الجمركیة والرسوم المماثلة على المنتجات االخرى  إلغاءیتم تدریجیا  -3-

المجموعة ، حسب التي یكون منشؤها 3و2غیر التي ترد قائمتها في الملحقین 

:تالیةالرزنامة ال

,%80سنوات 3،و بعد %90.............بعد مضي سنتین تخفیض-

%.50سنوات 6،و بعد %60سنوات 5، و بعد %70.........سنوات تخفیض 4بعد مضي 

.20سنوات 9،و بعد%30سنوات 8،و بعد %40سنوات تخفیض 7بعد مضي - %

.)1(سنة یتم الغاء الحقوق المتبقیة12،و بعد %5سنة 11، وبعد %10سنوات 10بعد -

.،مرجع سابق2005افریل 27مؤرخ في 195-05مرسوم رئاسي رقم -1
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تحریر التبادل سلبا على صادرات الجزائر و لن یعطیها أیة میزة في یؤثر -

:السوق األوروبیة ألسباب التالیة

- لیس لها و  ،ة  في األصلنیروبیة متدلواردات في الدول األو الرسوم المفروضة على ا

.أوروبامن تأثیر كبیر على تقلیص الواردات 

،أعضاء المنظمة،للتجارة، منح المزایا لجمیع لمیةانضمام أوربا إلى منظمة العایلزم -

ة في سالصادرات الجزائریة خاضعة للمنافالتي تمنحها ألي دولة أخرى، مما یبقي 

جنوب شرق آسیا و الدول األخرى في إفریقیا و أمریكا األسواق األوروبیة مع صادرات

.)1(الالتینیة

السلع إلى الحد من دخول ،و البیئیة و الشروط الفنیة ،المعاییر الصحیة یؤدي تطبیق -

و المواصفات ،في حال عدم تطابقها مع المعاییر ،الجزائریة إلى السوق األوروبیة 

.المطلوبة

و إن تحسنت نوعیته و انخفضت تكلفته، فإنه ،ري الجزائمنتجباإلضافة إلى أن ال-

الذي أصبح ،بسبب ضعف العملة الوطنیة مقابل األورو ،یبقى یعاني من عامل لصرف

بسبب االستقرار ،ینافس الدوالر األمریكي، و یسمو عنه في القیمة في كثیر من األحیان 

.)2(مني لدول االتحاد األوروبيالسیاسي و االقتصادي و األ

، 02،2007المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، عدد )مع االتحاد االوروبى الشراكةواقع و آفاق (  نوارهسین ح-1

.13-5ص، ص 

.17نفس المرجع ، ص -2
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إن دخول اتفاق الشراكة بین الجزائر و االتحاد األوروبي حیز فبالنسبة للواردات -

و الحقوق الجمركیة، فمن دون شك فإن ،جیة للرسوم یعني الشروع في اإلزالة التدری،التنفیذ

على الواردات تكون فوق كل التوقعات، بسبب تحول النسیج الصناعي ،ثار الوخیمة اآل

بسبب تفضیل المواطن للمنتجات الوطني الضعیف من اقتصاد منتج إلى  اقتصاد راكدا

.)1(المحلياإلنتاجفي  و تراجع ثقته ،المستوردة  

بحت الجزائر تصنف  في المرتبة األولى في ترتیب الدول حسب مستویات أصوعلیه 

من التفكیك المتتالي للتعریفة اقتصادهاالرشوة و المضاربة و الفساد، و تراجع حمایة 

للمنتجات األصلیة الناجمة عن الواردات المتدفقة من كل التقلید و انتشار الجمركیة، 

ار، المواد اإللكترونیة و تقریبا، النسیج، قطاع الغیالجهات، و التي مست جمیع المنتجات 

الخ، ...، المواد الغذائیة، األدویة، التجمیلمنزلیة، الغزل، العطور، مستحضرات الكهرو 

ماعي، جعل هذه فغیاب أجهزة الرقابة من طرف إدارة الضرائب و التفتیش و الضمان االجت

.)2(الظاهرة تتفاقم

سات على هیكل الواردات التي سجلت أرقاما خیالیة كل هذه المعطیات أفرزت انعكا

.تدعو فعال إلى معالجة هذه المعضلة في أقرب اآلجال

،دیوان المطبوعات الجامعیة  ،  األولىالطبعة ، اقااآلفو  عاداألباالتحاد من اجل المتوسط ، عبد القادر رزیق المخادمي ، -1

.105، ص 2009الجزائر 

.27سابق ، ،مرجع نوارهحسین -2
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:المطلب الثالث 

تخلف القطاعات االستراتیجیة

"جوزیف ستیغلیتز يیقول االقتصاد و لعل ما یبرز المعنى الحقیقي "بلد غني و شعب فقیر:

لهذه المقولة هي طفرة المواد الطبیعیة في ظل هیمنة قطاع المحروقات و االعتماد الكلي 

نتاجي عكس هشاشة القطاع االما ی.اإلنتاجي ع قطادات هذا القطاع لتغطیة شلل العلى عائ

.الوطني و التبعیة الخارجیة

عن الوفاء باالحتیاجات المتزایدة في الطلب اإلنتاجیةو علیه فإن قصور الطاقات 

تراعى فیها ،تجاریة و  ،و تسویقیة ،إنتاجیةعلى هذه الموارد أدى إلى إحداث طفرة 

قطاع الزراعي باعتباره علیه سنعرض مدى ركود ال و .نافسیةالكفاءة و المزایا التمرتكزات  

أیضا عن االستثمار سنلقي نظرة ثم )األولالفرع (بباقي القطاعات المتأثرالقطاع المؤثر و 

سنتطرق األخیروفي ) الفرع الثاني(متخلفا  ااعطالتي جعلت منه قواألسباباألجنبي

).الفرع الثالث (الصناعي اإلنتاجلضعف 
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:الفرع األول

تراجع القطاع الزراعي 

باعتباره القطاع ،یعتبر القطاع الزراعي العصب الحساس في اقتصادیات أي دولة 

لذلك تحتل التنمیة الزراعیة مكانة ،و یتأثر بالقطاعات األخرى بدرجة كبیرة ،الذي یؤثر

أننا نجد هذا القطاع قطاع  االمتقدمة في سلم أولویات السیاسات االقتصادیة، و في الجزائر 

بهذا القطاع،  ضو نهالتي سعت من خاللها الجزائر للاإلصالحاترغم من مختلف البراكد ، 

.غیر كافیة إصالحاتأنها تبقى  إال

:الزراعي بالجزائر معوقات االستثمار: أوال

م األسبابو لعل أهاإلنتاجیةضعف الى ضعف االستثمار المحلیة و األجنبیة یؤدي 

:التي ساهمت في ذلك 

أو األجانب نتیجة ،ا أمام المستثمرین الوطنیین جسشكلة العقار الفالحي الذي یعد هام-

عده عن أماكن ب،میةطول مدة الحصول علیه من جهة، و ضعف الخدمات اإلداریة و التنظی

.)1(األساسیةتواجد البنیة التحتیة 

ز األعمال الضروریة الستعمال األمالك األساسیة لتسهیل إنجاضعف  البنیة التحتیة -

.االمتیازعن طریق باالستصالحالعقاریة المعینة 

 .الزراعي اإلنتاجارتفاع تكالیف االستثمار سبب ارتفاع أسعار مدخالت -

،جامعة 03العدد  ،مجلة العلوم القانونیة،)و كیفیة مواجهتها في الجزائراإلنتاجیةالمعوقات (بن عیشي بشیر 1

. 15- 01ص    2005بسكرة،
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یملكون ال  الذین،صعوبة الحصول على التمویل خاصة بالنسبة للمستثمرین الخواص -

.الضمانات الكافیةمن األحیانفي كثیر 

في اغلب للبالد و غموضها عدم استقرار مضمون السیاسة االقتصادیة الكلیة-

.)1(حیاناأل

عدم وضوح السیاسة الزراعیة في المدى الطویل، حیث أن التخطیط الزراعي في -

بالدنا یكون لمدة متوسطة مما ینجم عنه تخوف المستثمرین في االستثمار لمدة زمنیة 

.طویلة

اكبر دلیل ، متیجةالزراعیة حیث یعتبر سهل األراضيلى حسابتوسع البناء ع-

)2(العقالني البناء غیرمن مساحته بسبب  %60من أكثر حیث فقد

:العراقیل التي تواجه الصناعات الغذائیة:ثالثا 

لعبت المحروقات دورا في تحول الصناعات الغذائیة من المواد األولیة المحلیة إلى 

:مثلت في االستیراد الخارجي و ت

:المدخالت الزراعیة - أ

لیة مقارنة بنمو الصناعات الغذائیةحضعف النمو االنتاجي للمواد الزراعیة الم-

على تأمین المدخالت بشكل منتظم و االكتفاء بالتموین  عدم قدرة القطاع الزراعي-

.الموسمي، مع قصور النسبة األساسیة فیما یتعلق بتوافر المخازن

مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم ،ترقیة الصادرات غیر النفطیة و القطاع الزراعي في الجزائر إستراتیجیة،عبد الرازق بن ھارون-1

.133، ص 2013جامعة ورقلة ،كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة ،االقتصادیة

.240،ص،نفس المرجع -2
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إلنتاج محاصیل ،في قطاع الزراعة  ،و الفرز الحدیثةنتاجاإلعدم توفر تقنیات -

یتطلبها فرع الصناعات الغذائیة نظرا لضعف بمواصفات عالیة مثل تلك التي

لضمان،ع لتفضیل المواد المستوردة الزراعات الرأسمالیة، مما أدى بأصحاب المصان

.)1(وعیة جیدة لمنتجاتهم النهائیةن

ف المصنعة المستورة لإلنتاج المحلي، و كان لذلك تأثیر منافسة المواد األولیة و نص-

.قبل مصانع األغذیةمن  رادیستاالهال سكبیر في است

:اإلنتاجتقنیات -  ب

ارتكاز معظم الصناعات الغذائیة على استثمارات صغیرة و متوسطة الحجم-

معظم الوحدات التصنیعیة في الجزائر ما زالت تعتمد على الوسائل و اآلالت -

.طة الحداثةالمتوس

.42ص ،مرجع سابق ،)اإلنتاجیة و كیفیة مواجهتها في الجزائر المعوقات (،بن عیشي بشیر1

.120مرجع سابق ص ،استراتیجیة ترقیة الصادرات غیر النفطیة و القطاع الزراعي في الجزائري ،عبد الرازق بن ھارون -2



تارتفاع فاتورة الواردا:الفصل االول 

45

:الفرع الثاني 

عراقیل االستثمار األجنبي 

و الذي یساهم في زیادة القدرات ،محركًا للنمو االقتصادياألجنبيیعد قطاع االستثمار 

التقنیة وٕادخال،فرص عمل وزیادة معدالت التشغیل إیجادو ،لالقتصاد المحلي اإلنتاجیة

الجزائر ال زالت تعاني من  أنالواقع هو  أن إال،فاعلیةأكثرإداریةبأسالیبومد الدول 

وذلك لوجود األخرىالمباشرة مقارنة بالدول األجنبیةانخفاض حجم التدفقات االستثماریة 

.)1(تخفیضها إلىمعوقات تواجهها وتؤدي 

العراقیل السیاسیة و القانونیة و اإلداریة : أوال 

.الستثمارات الداخلیةتذبذب األوضاع األمنیة و انعكاساتها على ا-

.غیاب التنسیق بین أجهزت االستثمار-

.عدم استقرار قوانین االستثمار و غموضها-

تفشي البیروقراطیة و الروتین في انجاز الملفات حیث تتطلب تعدد الوثائق و طول -

.الوقت للحصول علیها

ة مع قلة نقص الخبرات الفنیة و اإلداریة الالزمة لتسیر بعض المشروعات االستثماری-

.)2(مكاتب االستثمارات

.قرارات االقتصادیة بالمواقف السیاسیةالتأثر -

الملتقى الدولي حول السیاسات االقتصادیة في الجزائر )الجزائر االستثمار في سیاسة آفاقواقع و (منصوري زین -1

44._  1ص . ، ص 2004، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة تلمسان آفاقواقع و 

.32المرجع ،ص نفس-2
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عدم قدرة النظام القضائي على تنفیذ القوانین و التعاقدات خاصة فیما یتعلق بحل -

.ة بكفاءة عالیةلمنازعات التي نشأ بین المستثمر  و الدولة  المضیفا

االستثماریة مع تشریعات القطاعات عدم مسایرة التطورات الحاصلة في التشریعات -

.األخرى

العراقیل االقتصادیة و المالیة:ثانیا 

.ضعف السیاسات االقتصادیة التي أدت إلى نشوء أسواق موازیة-

.)1(قلة التشریعات المالیة من الناحیة القانونیة و التقنیة -

.الستثماراحة لتة و المیروعات االستثماریة و الفرص المجدعدم توفر خریطة للمش-

صعوبة الحصول على العقار الصناعي، بالرغم أنه غیر ممنوع للمستثمرین األجانب، -

.و هذا راجع لكثرة التعقیدات و تعدد النصوص القانونیة

اقیل االجتماعیة و البنى التحتیة العر : ثالثا 

لى بین البرامج التعلیمیة التكوینیة المنتهجة و متطلبات السوق، مما أثر ع ضالتناق-

 الخ...القوى العاملة المستخدمة في القطاعات االقتصادیة الصناعیة و الزراعیة

.)2(التي من شأنها مضاعفة تكلفة المستثمرفادح في الهیاكل و البنى التحتیة نقص-

.35ص ،مرجع سابق،منصوري زبن-  1 

مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في ،یةالمباشر في الجزائر في ظل التشریعات الحالاألجنبياالستثمار ،آمالیوسفي -2

.182، ص 2000،جامعة الجزائر،فرع القانون الدولي و العالقات الدولیة،القانون
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:الفرع الثالث 

ركود الصناعة

یتسم التصنیع في الجزائر بجملة من الخصائص تتعلق بصلب العملیة التصنیعیة، و 

منها بعض الصفات التي رافقت عملیة التصنیع منذ بدایتها فأصبحت و كأنها من ضمن 

   ةالخصائص التي تتمیز بها الصناعة في الجزائر، و تتجلى هذه الخصائص في النقاط التالی

:ضعف االنتاج الصناعي :اوال 

، إذ ال )1(المحلي اإلجمالياإلنتاجویلیة متواضعة في حال تزال مساهمة الصناعة الت

ع أن تصنع سلعا استراتیجیة یال تستطحیث،إضافة إلى الضعف الكمي.%13تتعدى 

تسمح بأن تحتل مركزا خاص في السوق الدولیة، حتى تلك الصناعات التي زاولتها منذ فترة 

متطورة و جودة نوعیةبكمیات كبیرة و وٕانتاجها،طویلة ، إذ لم تستطیع التخصص بها 

.متمیزة

لصناعات بتطور االستهالك السائد في السوق المحلیة أي اهذه  تطورنحصرابل 

الطلب  حسب السوق الذي تعمل له ، و محدودة حبیسةتوجه للداخل، و  هكذا أصبحت ال

یكن لها حافز  لم المتیسر داخل حدوده، غیر متجرئة على الذهاب أبعد من ذلك، و بالتالي

.)2(و تطویره كّما و نوعاإنتاجهالزیادة 

تخصص قانون ،ر، یست، رسالة ماج، االستثمار الحكومي في قطاع الصناعة و دوره في تنمیة الصادراتإبراھیمالعلي -1

.75، جامعة دمشق، ص اقتصادي

.189مرجع سابق ،ص ال ،یوسفي آم-2
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:الصناعیةاإلنتاجیةضعف األداء و انخفاض :ثانیا 

و تتصف الصناعة الجزائریة عموما شأنها شأن كثیر من البلدان النامیة بضعف 

.الكلیةاإلنتاجیةأي بضعف اإلنتاجاألداء و انخفاض االنتاجیة لجمیع عناصر 

مطلقة و أو شبه الأسوار من الحمایة المطلقةضمنجزائریة نشأت الصناعة ال

،)1(ضمن السیاسات الصناعیة السابقة،انحصر عملها بشكل أساسي لتلبیة الطلب المحلي 

جیة و التعرف على طبیعتها مما الخار  قمع األسواالتأقلمنها القدرة على مما أدى إلى فقدا

:بروز مشاكل نتج عنه

جةتمواصفات السلعة المنتدني -

تفاع في كلفة االنتاج ر اال-

.تصادي و إداري سمتها األساسیة البیروقراطیةآلیة عمل اق-

.راتهاتغیعامل مع السوق و مة و الخبرة في التءمستوى الكفاتدني-

كل ذلك یؤكد ضعف القدرة التنافسیة لمنتجات الصناعیة التحویلیة الجزائریة، 

)2(و عدم قدرتها على الصمود و االستمرار في مواجهة المنافسة الخارجیة
.

، دراسة مقارنة بین مغربیةفي المنطقة األورو المستدامة المناطق الصناعیة في تحقیق التنمیة ، دورصھیبخبابة  - 1

، ص2012،جامعة سطیفالتسییرو علوم العلوم االقتصادیة و علوم تجاریة، رسالة ماجسیتر، كلیة الجزائروفرنسا 

130

.140ص ،نفس المرجع--2



تارتفاع فاتورة الواردا:الفصل االول 

49

:تفاع في كلفة االنتاج و عدم االهتمام بالنوعیةاالر :ثالثا 

في السوق اع كلفة منتجاتها عن مثلیاتها الصناعة الجزائریة بشكل عام بارتفتتمیز 

و هذا ما .العالمیة، و حتى المنتجات المشابهة لها في الدول النامیة و منها الدول العربیة

جیة، بل و حتى المنافسة في السوق یشكل عقبة صعبة أمام وصولها إلى األسواق الخار 

:)1(بسببالداخلیة و ذلك 

المتاحة، حیث تصل نسبة اإلنتاجیةعدم التمكن من استخدام كامل الطاقات -

.االستخدام إلى أقل من النصف في بعض المؤسسات الصناعیة

غیر مالئمة للمؤسسات الصناعیة بخاصة في القطاع العاماحجام اختیار -

فة للعمالةالضعیاإلنتاجیة-

ة في العملیة الصناعیة نتیجة أسعار بعض المواد األولیة الداخلاالرتفاع المصنع في -

.السیاسة السعریة

.إضافة إلى كل ذلك تعتبر عملیة الصناعیة عملیة كمیة، و لیست نوعیة-

:االعتماد على التكنولوجیا المستوردة-أ 

:منها جذریا في عالم الصناعةر غیلقد أجرت التكنولوجیا ت

اإلنتاجاآلالت و المعدات و التجهیزات المساهمة في عملیة -

الجزائر،مجلة البحوث االقتصادیة العربیة)مة للتنمیة الصناعیة في الجزائر المالئاإلستراتیجیة(،عبود رزقین1

. 137- 126 ص.ص  ،2009   
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.كما و نوعااإلنتاج، و غرضها تحسین اإلنتاجطرق العمل و أسالیب -

 الخ...خلق صناعات جدیدة تنتج سلعا لم تعرف من قبل-

و بذلك فإن تقدم الصناعة مرتبط بل مرهون یتقدم التكنولوجیا، و ما یرتبط بها من معرفة و

.بحث علمي

عملیة تقلید، و لم یتم في یر إلى أن أخذ التكنولوجیا في الجزائر یكون بشكلشإال أن الواقع ی

أغلب األحیان اختیار التكنولوجیا حسب متطلبات البیئة، بل تم اللجوء إلى جهات خارجیة 

لدراسة المشروعات الصناعیة و تحدید أنواع اآلالت و التجهیزات و طرق التشغیل و 

.لصیانةا

والعمل على تطویرها  ،البیئة المحلیةبما یناسب جیاو ولالتكنتطویع هذه و بالتالي لم یتم

ذلك بقیت الصناعة مرهونة بكل تطویر او حتى عملیة االستبدال و الصیانة للتكنولوجیا بو 

.)1(ةدالمستور 

:اإلنتاجيعدم مرونة الجهاز -ب 

اإلنتاجه القدرة على زیادة بة الكافیة التي تكسبالمروناإلنتاجيع الجهاز تمتیجب أن ی

زیادة الطلب، و كذلك التكییف مع التغیرات و التطورات الحاصلة، سواء على .في حالة

غیر مكلفة و بسیطة عدیالت ، و ذلك بإجراء تالمنتجیة أو على بنیة و نوعاإلنتاجأسلوب 

، و هذا ما ال تجده )2(و مرنة، و هذا یستدعي وجود تكنولوجیا حدیثةاإلنتاجفي عملیة 

.80مرجع سابق، ص،االستثمار الحكومي في قطاع الصناعة و دوره في تنمیة الصادرات،إبراھیمالعلي -1
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الصناعة الوطنیة، حیث تستخدم تكنولوجیا متقادمة بطیئة ال تتوفر فیها المرونة، و هذا ما 

من أجل التصدیر، ألن اإلستراتیجیةلها إلى حو تاعة المحلیة و یشكل عقبة كبیرة أما الصن

على التعامل مع هذا  رمرن قادإنتاجيالصناعیة یتطلب جهاز اإلستراتیجیةفي هذا التحول 

.)1(المنتجات و نوعیتھا و جودتھاالتحول، و توفیر متطلباته من حیث طبیعة

.130ص ،المرجع س نف -1

.76ص 2006، دار الخلدونیة ، الكامل في القانون الجزائري لالستثمارعجة الجیاللي ،-2
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نستخلص مما سبق ان النمو االقتصادي الوطني مرتبط بشكل وطید مع الصادرات 

من ارادات المیزانیة و الناتج كبیرة اذ یسیطر هذا االخیر و مشتقاته على نسبة ،من النفط 

خاصة مع التقلبات التي تشهدها ،الموقفهذا من هنا نستشف مدى خطورة و  ،المحلي

االختالالت الهیكلیة التي یعاني منها االقتصاد الوطني و  إلى إضافة،النفط العالمیة أسواق

و دعمها لتقوى على المنافسة ،التي تستدعي  التفكیر بسرعة في تنویع االنشطة االنتاجیة 

ا یوجب على السلطات وضع استراتیجیة بعیدة المدى لتنویع االنتاج كم،العالمیةاألسواقفي 

فبدال من الكالم عن ترقیة ،األحاديو بالتالي توزیع المخاطر الناجمة عن التصدیر 

البد من ان نعالج و نجد حلوال في البدایة لمشكلة احالل ،الصادرات خارج المحروقات

ملیون دوالر وذلك باالعتماد 60تي وصلت الى الواردات اي تقلیص حجم فاتورة الواردات ال

نتطرق له قطاعات اقتصادیة منتجة و ضرورة تنویع االنتاج في الجزائر هو ماسوف ،على

.في الفصل الثاني من هذه الدراسة  
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إلى تحقیقھ، رئیسیة التي تسعى الّدول بین األھداف المن ،النمو االقتصاديیعتبر

من دون تحقیق معدالت  ةیوأنھ ال یمكن تصور عملیة تنمسواء المتقدمة منھا أو الّنامیة، إذ 

عالیة و مستمرة من النمو االقتصادي، فالفجوة الھائلة ما بین الّدول المتقدمة و الّنامیة 

و قدم وسائلھا و أسالیبھا ،ترجع باألساس إلى التدھور الكبیر في األنظمة اإلنتاجیة ،

من بینھا الّدولبعض لجأت ،و ضعف اإلنتاج المحلي تردياإلنتاجیة أمام ھذا الوضع الم

إلى التخصص في تصدیر المواد الخام لمواجھة حاجیاتھا، ،باعتبارھا دولة نامیة الجزائر 

لتغطیة مختلف الحاجات ،ة التصدیرأّن ضعف اإلنتاج واقتصار االرتكاز على أحادیغیر

نتیجة انخفاض أسعار الّنفط و ھو ،الخارجیةألسواقالتقلباترھیناالقتصاد الوطنيجعل ی

و ذلك بانتھاج استراتیجیات تنمویة تقضي ،التفكیر في مرحلة ما بعد النفطتوجب یسما 

الصناعة، ،و على رأسھا الزراعةاإلنتاجیةاإلستراتیجیةبالنھوض بمختلف القطاعات 

الخ، في إطار إصالحات شاملة و ...االستثمار، السیاحة، الصادرات خارج المحروقات

.ل التصدیرمن أجاإلنتاجو اإلنتاجتنویع 

یجیة بالتعرض سنتطرق من خالل ھذا الفصل الى  ضرورة تنمیة القطاعات االسترات

من ثم ،اھم القطاعات الحساسة التي تساھم بدوھا في تحریك عجلة االقتصاد الوطني الى

من خالل ،بعدها سنتناول تحریر التجارة الخارجیة ،)لالمبحث االؔو (تحقیق التنمیة المنشودة 

و مدى و دور تحریر التجارة الخارجیة ،الى تشجیع الصادرات خارج المحروقاتالتطرق

األخرىنظرة على بعض تجارب الدول  إلقاءمع ،تطویر النمو االقتصاديمساهمة ذلك في 

.)المبحث الثاني(
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المبحث األّول

تنمیة القطاعات اإلستراتیجیة

نھوض بمختلف لالمحركات األساسیة لتعد التنمیة المحلیة أحد الّروافد و 

المحلي، و للدور المھم و الحیوي الذي تلعبھ في تحسین مستوى اإلنتاج نظرااالقتصادیات 

ة الدینامیكیة، و ال شك أن تحسین القدرة التحول من المیزة النسبیة الثابتة إلى المیزة النسبی

طوي على تحدیات تعد وسیلة لبلوغ اإلنتاجیة و من ثم التنافسیة ، أمرا في غایة األھمیة ین

.االقتصادیة الغایة المتمثلة في تعزیز التنمیة 

التي ،التعرض ألھم القطاعات الحساسة ،نحاول من خالل ھذا المبحث و من ھنا 

 فالحةو المتمثلة في قطاع ال،تساھم بدورھا كبدیل اقتصادي في تحقیق التنمیة االقتصادیة 

ثم سنتناول مدى مساھمة القطاع الصناعي في إرساء معالم التنمیة الشاملة  )المطلب األول(

).المطلب الثاني(

المطلب األول

كبدیل اقتصادي فالحيالقطاع ال

فقد تراجع دور ھذا لذلك،السابقة العنایة الالزمة للقطاع الزراعيالسیاسات لم تولي 

بذلك نخفضت افمساھمتھ في التنمیة، و تدنت أھمیتھ لیھجره أغلب الطموحین، القطاع في 

إنتاجیتھ إلى درجة كبیرة، و سوف تستمر ھذه الوضعیة أو تتفاقم أكثر ما لم یتم تدارك ذلك 

و تشجیع كل المبادرات البناءة سواء الفردیة أو المؤسسیة، ،الئھ العنایة األوفرإیمن خالل ، 

.)1(إنجاحھللمساھمة في و فتح المجال لالستثمار األجنبي، 

ضمن ھذا المطلب سنتعرض إلى النھوض بالقطاع الزراعي عن طریق تنمیة الموارد 

البرامج إلى جانب إلقاء نظرة عن مختلف،)األولالفرع (االقتصادیة المتعلقة بالّزراعة 

)الثانيالفرع(التنمویة لدعم ھذا القطاع 

االقتصادیة، فرع أطروحة لنیل شھادة دكتوراه دولة في العلوم، الزراعة الجزائریة بین االكتفاء و التبعیة،فوزي غربي-1

.40، ص 2007اقتصاد ، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، ، جامعة قسنطینة ، 
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الفرع األول

الموارد االقتصادیة للزراعة الوطنیةتنمیة

مما اثر ،حالة التخلف النسبي للقطاع الزراعي نتیجة منطقیة لعدم االهتمام الكافي به تعتبر

:ستوجب االهتمام بهذا القطاع الحیوي من خالل ی لذلكعلى ادائه 

ترقیة االستثمارات في الزراعة:أوال

بالرغم من حجم و ،في ھذا المجال االستثماراتیشھد القطاع الزراعي عزوف 

التشجیعیة لتحضیر القطاع الخاص على اإلجراءاتأھمیة استثمارات القطاع العام و 

.)1(االستثمار في الزراعة ، حیث أنھ یعد قطاع غني بالمجاالت االستثماریة

و لھذا ،من جانب آخر أیضا نجد أن المیاه تواجھ مشاكل جمة في یومنا الحاضر

بما أن االستثمار ،علینا إعطاء المیاه خصوصیة عند وضع برامج االستثمار الزراعي

الزراعي یعتبر األداة المحركة و الدافعة للتنمیة الزراعیة، و یعد إحدى األسس الھامة التي 

یجب االعتماد علیھا لتحقیق معدالت أعلى من النمو االقتصادي و االجتماعي، و ھذا یؤدي 

كید إلى زیادة اإلنتاج في القطاع الزراعي، و بالتالي الحد من الواردات و تحسین بالتأ

المیزان التجاري بنوعیھ الزراعي و العام، كذا زیادة معدالت نمو الدخل الفردي من خالل 

.المشاریع التي تستوجب عدد كبیر من العّمال

لزراعياالھتمام بالبحث العلمي االدعم المالي و التقني مع:ثانیا

أموال ضخمة إن تقدم مختلف القطاعات االقتصادیة مرھون بوجود رؤوس

مخصصة لتسییرھا لذا وجب تخصیص سنویا غالف مالي یحدد بحسب االحتیاجات لدعم 

سع اإلنتاج و إحداث ثورة لتو اتعد المكننة الزراعیة أیضا عامال رئیسیكما  ،)2(ھذا القطاع

.ھذا االخیر أسعار و ذلك بتوفیر العتاد الّالزم بوفرة مع ضرورة دعم زراعیة 

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة و العالقات سیاسة التنمیة الفالحیة في الجزائرعیاش خدیجة، -1
، 2011-2010جامعة الجزائر، الدولیة، فرع العلوم السیاسیة و العالقات لدولیة، كلیة العلوم السیاسیة و اإلعالم، 

..48،ص
.52،ص ،نفس  المرجع -2
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الفرع الثاني

البرامج الوطنیة لدعم و تنمیة القطاع الزراعي

سعت الجزائر محاولة بناء قطاع فالحي یواكب العصر و جعلھ قاعدة متینة 

و ھذا راجع ألھمیة الزراعة ،لالقتصاد الوطني، باعتباره العصب الحساس في اقتصادھا 

ى أنھ إضافة إل،و قطاع یستوعب نسبة عالیة من العمالة ،كمصدر أساسي للمواد األولیة 

للقضاء على التبعیة الغذائیة، و قادر على زیادة صادراتھا خارج یمثل العالج األنجع

ینة وضعت عدة برامج تنمویة متعاقبة لتوفیر قاعدة متذلكالمحروقات، و من أجل كل

:بإمكانھا قیادة التنمیة الشاملة تمثلت ھذه البرامج في كل من

المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة و الریفیة و آلیات تنفیذه ضمن برنامج اإلنعاش :أوال

المخطط على اإلجراءات و قد ركز ھذا (P.N.D.A):2004-2001االقتصادي للفترة 

الزراعي و غیرھا من خالل محاولة النھوض اإلنتاج،التي تھدف إلى تعزیز أنشطة

توسع ھذا 2002و في سنة )1(باإلنتاج الفالحي و تحسین مستوى المستثمرات الفالحیة

یصبح المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة و لالمخطط لیشمل التنمیة الریفیة و 

في عملیة دعم )2004-2001(یدخل برنامج اإلنعاش االقتصادي و،(P.N.D.A.R)الریفیة

من خالل تعزیز المستثمرات الفالحیة ،)2(المدعومالفالحيو النمو ،دینامیكیة  ھذا المخطط 

و المؤسسات اإلنتاجیة بما في ذلك المحلیة و الصغیرة و المتوسطة، و إعادة تأھیل البنى 

إلى تسییر طلبات ،نھائي من التسییر المخططالتحتیة حیث یسمح بضمان االنتقال ال

و إدماجھا في االقتصاد ،و ترقیة القدرة التنافسیة للفالحة الجزائریة االستثمار اإلنتاجي

العالمي، و تحقیق تنمیة زراعیة مستدامة لكن و رغم كل تلك الجھود المبذولة لكنھا ظلت 

.الواردات الغذائیةفاتورةجمحغیر كافیة خاصة بالنظر إلى 

، رسالة ماجستیر ، كلیة )دراسة حالة والیة البویرة(السیاسة الفالحیة و اإلصالحات الطارئة علیھا جرمویا، ملیكھ-1
.93، ص 2005العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة، جامعة الجزائر، 

، 2000المتضمن إستراتیجیة تنفیذ المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة ، 2000جویلیة 18المؤرخ في 332المنشو رقم -2
.77-74ص 
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)2014-2010(التجدید الفالحي و الریفي ضمن برنامج توطید النمو االقتصادي :ثانیا

تؤكد ھذه السیاسة من جدید على حیث ،2009ھو خیار استراتیجي أطلق رسمیا في أوت 

أي التشدید على ،1962السیاسات الفالحیة المتعاقبة منذ تتبعھ الھدف األساسي الذي 

و تستند ھذه السیاسة ،ضرورة تحول الفالحة إلى محرك حقیقي للنمو االقتصادي الشامل 

و ترجمة القدرات اإلنتاجو عصرنة جھاز ،الجدیدة على تحریر المبادرات و الطاقات

تھدف إلى إعادة تنظیم مختلف أجھزة أو،)1(الكبیرة التي یحتوي علیھا بلدنا و مجتمعنا

التي یفرضھا الوضع الدولي، و یقوم ھذا ،التأطیر الموجودة و مواجھة التحدیات الجدیدة 

.:البرنامج على ثالثة ركائز رئیسیة

و مردود القطاع لضمان الصفة ،الذي یركز على البعد االقتصادي:التجدید الزراعي-1

.دائمة األمن الغذائي للبالد

من خالل ضمان التسییر الدائم للموارد الطبیعیة، حیث لم تعد ھذه :التجدید الریفي-2

وزارة ممثلة في اللجنة 21سیاسة قطاعیة فقط، بل وطنیة من خالل اتصالھا ب السیاسة،

.)2(الوطنیة

التي یواجھھا الصعوبات، و ھذه كرد على :برنامج دعم القدرات البشریة و التقنیة-3

ون لالندماج في تنفیذ السیاسة الجدیدة، فیما یتعلق بعنصر المعرفة و التحكم في تقنیات الفاعل

.اإلنتاج الحدیثة

المتضمن التوجیھ الفالحي من الجریدة 2008أوت سنة 03المؤرخ في 16-08من القانون رقم 02المادة انظر -1
.46العددالرسمیة 

.98ص ،مرجع سابق ،ملیكة جرمویا -2
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المطلب الثاني

النھوض بالصناعة

تعمل على تفعیل كافة ،إرساء معالم تنمیة شاملة بتطویر االقتصاد الوطني یرتبط

مع، و علیھ فإن تمج أيالقطاعات و على رأسھا القطاع الصناعي، الذي یعتبر سمة تطّور 

تثمین و تقدیر القیمة الفعلیة للخیرات األسواق العالمیة ال یتأتى إالّ بتحقیق الولوج إلى 

، ألنھا االقتصادیةالطبیعیة التي تزخر بھا الجزائر، و كذا تأھیل و تشجیع المؤسسات 

صناعیة فّعالة، تسمح بتحسین قواعد إستراتیجیةعوامل تعتبر المفتاح الرئیسي إلرساء 

درات، بھدف تحقیق اإلنتاج و تطویر تنافسیة المؤسسات و من ثم تحقیق ھدف تنویع الصا

الوطني، االقتصادالمحلي، و تقویة وذلك بتنویع اإلنتاجالمرجوة االقتصادیةالتنمیة 

إلى المنظمة العالمیة لالنضماملتحضیر ھذه الصناعة لتكون في مستوى یسمح للجزائر 

، ألنھ مع الوضعیة حیز التنفیذاألوروبيللتجارة بعد دخول اتفاق الشراكة مع االتحاد 

حالیة لم تعطى النتائج المرجوة و لن یسمح لھا بالصمود أمام انفتاح الجزائر على المنافسة ال

.)1(العالمیة

الفرع األول

تأھیل المؤسسات االقتصادیة

في  متطوریقصد بعملیة التأھیل رفع أداء المؤسسة من خالل مختلف وظائفھا إلى مستوى 

و ذلك بتحسین أداء المؤسسة عن طریق ،المستقبل سواء في السوق المحلي أو الدولي

من خالل تقویة العوامل الداخلیة و الخارجیة ،القضاء على نقاط ضعفھا و تقویة نقاط قوتھا 

:، و ذلك بتوفر جملة من المتطلبات و الشروط الضروریة و ھي)2(للمؤسسة

حالة المؤسسات (دیة ، مؤشرات تنافسیة المؤسسات االقتصادیة في ظل العولمة االقتصاغول فرحات-1
.322، ص 2006لتسییر، جامعة الجزائر، أطروحة دكتوراه في علوم ا،)الجزائریة

.339نفس المرجع ، ص -2
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عوامل إنجاح عملیة التأھیل:أوال

منح المؤسسة فترات انتقالیة ضروریة من أجل السماح التأھیل،إلنجاح عملیة البد 

.لھا بامتالك الوقت الكافي للتأقلم و التكیف مع االنفتاح على األسواق الدولیة

:تأھیل النظام المالي و المصرفي-أ

تمویل المؤسسات االقتصادیة شریان وجودھا الن البنوك و المؤسسات تعتبر عملیة 

.لتي تدیر عملیة تأھیلھا و تنمیتھاالمالیة أھم شریك لھا، و ا

لذا یجب تحدیث الجھاز المصرفي و تفعیل دوره في تمویل النشاط االقتصادي عن طریق 

تحسین نوعیة خدماتھ و مستوى موظفیھ و إرساء قواعد تسییر شفافة وواضحة تعتمد على 

حسین البورصة و تنشیط السوق المالیة، بھدف ت نعنيمعاییر موضوعیة و تجاریة، و 

.)1(عملیة تنفیذ البرامج المالیةو ذلك في حسن إدارةمردود المؤسسة

:تطویر البحث العلمي و التكنولوجیا-ب

المؤسسة من تلبیة رغبات ،االبتكار و التجدید و تطویر البحث العلمي یمكن 

مستھلكیھا و االستجابة ألذواقھم، ألن ذلك یعتبر محور نشاطھا، لھذا یجب علیھا االھتمام 

بالبحث العلمي، و التحّكم التكنولوجي، و لھذا أعطت السلطات العمومیة اھتماما بالغا 

و التي جاءت -إلبداع التكنولوجي، و البحث و التطویر، و لو من الناحیة التشریعیة فقطل

11-98و الذي یعد تطبیقا للقانون )2002-1998(في المخطط الخماسي للبحث العلمي 

.1998ت أو22المؤرخ في 

، فعالیات إشكالیة تأھیل المؤسسات االقتصادیة بین العصرنة و العولمة نظرة مستقبلیة،:ملیكھزغیب نجار حیاة ،-1

المؤسسة االقتصادیة و تحدیات المناخ االقتصادي الجدید، المنظم من طرف كلیة الحقوق و العلوم :الملتقى الدولي حول

.8، ص 2003أفریل 23و 22یومي -جامعة ورقلة–االقتصادیة 
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من مخصصات مالیة كبیرة لتنمیة الموارد )2014-2010(إضافة إلى المخطط الخماسي 

، فلقد رصد ھذا البرنامج )1(معرفةاقتصادة العلمیة و لتحویل االقتصاد الوطني البشری

.ملیار دینار من أجل البحث العلمي100ملیار دینار منھا 250غالفا مالیا ب 

البرنامج الوطني لتأھیل مؤسسات الصناعة الثقیلة:ثانیا

ھو إبرام ،تبني برامج لتأھیل المؤسسات الجزائریة استدعت التي األسبابمن أھم 

و إقامة منطقة للتبادل الحر، بقصد تھیئة ھذه ،األوروبياتفاق الشراكة مع االتحاد 

.المؤسسات للصمود أمام المنافسة األجنبیة الحادة التي تفرضھا قواعد االتفاقیة

في إطار التعاون مع ، 1999لقد كانت أولى عملیات تأھیل المؤسسات الصناعیة سنة 

حیث منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة، تحت إشراف وزارة الصناعة و إعادة الھیكلة

:تطلب برنامج تأھیل المؤسسات الصناعیة عدة ھیئات منھا

المدیریة العامة للھیكلة الصناعیة-أ

و ،و ھي مكلفة بتسییر برنامج التأھیل و تابعة لوزارة الصناعة و إعادة الھیكلة 

تتمثل مھامھا في التنسیق بین األدوات التشریعیة و المالیة لصندوق ترقیة المنافسة 

تضع برنامج إعالمي و ،)2(ت و الشروط المالیة و التنظیمیةو تحدید اإلجراءا،الصناعیة

كما تقوم باقتراح تعدیالت فیما ،ات المعنیة ببرنامج التأھیل تحسیسي للمؤسسات و الھیئ

و ،یخص النصوص القانونیة التي تنظم المؤسسات و التي لھا عالقة مباشرة بإصالحھا

.تحدد االحتیاجات من المعلومات بالنسبة للمؤسسات و اإلدارات

.9ص ،مرجع سابق ،ملیكھزغیب ،نجار حیاة -1
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الوطنیة للتنافسیة الصناعیةاللجنة -ب

و ھي تنشط تحت )1(2000/192ھذه اللجنة بموجب المرسوم التنفیذي رقم تأسسّ 

.إشراف وزیر الصناعة و إعادة الھیكلة

من أجل االستفادة من ،مھامھا في إعداد إجراءات تقدیم ملفات المؤسسات و الھیئاتتتمثل 

المساعدات المقررة في صندوق ترقیة التنافسیة الصناعیة، و تحدید شروط قابلیة الحصول 

على ھذه المساعدات و طبیعتھا، باإلضافة إلى إعداد االتفاقیة التي تربط المؤسسة المستفیدة 

سسات التي من المساعدات بوزارة الصناعة و إعادة الھیكلة، فضال عن متابعة أداء المؤ

.استفادت من المساعدات

صندوق ترقیة التنافسیة الصناعیة-ج

بحساب التخصیص الخاص أتىالذي 99/11بموجب القانون رقم إنشاؤهتم حیث 

، و ھو جھاز وزاري مشترك تم إنشاؤه لتمویل عملیات و 92في المادة 202-302رقم 

تتمثل في كل من م إلى نوعیننشاطات برنامج التأھیل في شكل مساعدات مالیة تنقس

.)2(المساعدات المالیة للمؤسسات و مساعدات مالیة لھیئات دعم المؤسسات 

.

الثانيالفرع 

ترقیة المؤّسسات الّصغیرة و المتوّسطة

تعتبر المؤسسات الّصغیرة و المتوّسطة الّركیزة األساسّیة في عملّیة الّتنمیة 

تحضیر لمرحلة ما بعد البترول،لذا أولتھا الحكومة و كذا و اِالجتماعّیة،و االِقتصادّیة 

صّناع القرار االِقتصادي أھّمیة بالغة،نظرا لما تلعبھ من دور أساسي في تحریك عجلة الّنمو 

.و تحقیق اإلنعاش االِقتصادّي،و كذا ترقیة الّصادرات

تسییر حساب التخصیص الخاص رقم ، یحدد كیفیات2000جویلیة 16مؤرخ في 2000/192مرسوم تنفیذي رقم -1

.2000جویلیة 19صادر في 43عدد ر.ج، صندوق ترقیة التنافسیة الصناعیة–بعنوان 102-302

25صادر في 92عدد ر.ج، 2000و یتضمن قانون المالیة لسنة 1999دیسمبر 23مؤرخ في 99/11قانون رقم -2

.2000دیسمبر 
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12في  18ـ01بعد صدور القانون الّتوجیھي رقم بدأ االِھتمام بھذا القطاع،خاّصة 

من أجل توجیھ القطاع الخاّص إلى االِستثمار لترقیة المؤّسسات ص و م،)1(2001دیسمبر 

المجاالت للمشاركة و دفعھا إلى العمل اإلنتاجي و فتح،في قطاع المؤّسسات ص و م 

كرا على القطاع العاّم لمّدة طویلة الّتي كانت ح،ي معظم الّنشاطات االِقتصادّیة بصفة فعلّیة ف

:ك عن طریق عدة برامجلوذفي إطار اقتصاد السوق،و الرفع من القدرة التنافسیة 

البرامج األوروبیة:أوال

في إطار سیاسیة االنفتاح ،توسطةمالوغیرة صالتمت ھذه البرامج لتأھیل المؤسسات 

تواكب ركب الدول المتقدمة اعلى األسواق الدولیة، بھدف مواجھة المنافسة األجنبیة و جعلھ

:MEDA"میدا"برنامج اللجنة األوروبیة -أ

لقد حتمت سیاسة االنفتاح التي تبنتھا الجزائر على تحسین محیطھا االقتصادي و 

الدول األجنبیة، لذا تم االتفاق في اطار  ةمنافستأھیل مؤسساتھا االقتصادیة لمواجھة 

، المتوسطةومؤسسات الصغیرة التنافسیة للالقدرةبھدف رفع ،الشراكة مع االتحاد األوروبي

من خاللھ مساعدة و تـأھیل و ،حیث تعھدت الدول األوروبیةMEDAبرنامج  إطارفي 

.)2(تحسین أداء القطاع الخاص

ھذا البرنامج في تحسین تنافسیة المؤسسات الصغیرة و یتمثل الھدف الرئیسي ل

لكي تساھم في التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة الوطنیة، عن طریق تحریك و ،المتوسطة

.تطویر مردودیة ھذه المؤسسات

:یرتكز ھذا البرنامج على ثالث محاور رئیسیة تتمثل في

قصد تحسین ،من خالل القیام بعملیات تشخیصیة إستراتیجیة لھا :لمؤسسات ص و مل المباشردعم ال

.ھا و دعمھا في نشاطات التأھیلتنافسیت

یتضمن القانون التوجیھي لترقیة المؤسسات ص و م، جرید رسمیة .،2001دیسمبر 12مؤرخ في 18-01القانون رقم -1

.2001دیسمبر 15في  صادر77عدد 

، الملتقى الدولي حول "تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائرءاتآلیات و إجرا"قوریش نصیرة، -2

، 2006متطلبات تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة شلف، 

.147-122ص 
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الحرفیة و یكون ذلك من خالل الدعم المؤسساتي، و دعم جمعیات أرباب العمل و الجمعیات 

.مص وإستراتیجیة لتطویر المؤسسات و المھنیة في إعداد

من خالل وضع و تنفیذ عقود الشراكة مع المؤسسات :دعم تمویل المؤسسات ص و م

.المالیة من أجل دعمھا في عملیة التأھیل

MEDA)(كما تم اإلعالن عن برنامج  مؤسسة ، بھدف تأھیل خمسة آالف 2002، سنة 02

.)1(ملیون أورو 60خصص لھ مبلغ سطة صغیرة و متو

:برنامج تنمیة و تطویر بورصة معالجة المعلومات-ج

بھدف ترقیة المؤسسات ،في إطار المشروع االورو متوسطي تم إنشاء ھذه البورصة

بلدان ات، من أجل التعاون االقتصادي بینفیما یتعلق بتبادل المعلومالصغیرة و المتوسطة 

البحر األبیض المتوسط، حیث أنشأت أربع بورصات على مستوى التراب الوطني، مھمتھا 

بموجب اتفاقیة التعاون المبرمة ،بالمؤّسسات ص و م توفیر المعلومات الالزمة و المتعلقة

.مع اللجنة األوروبیة

تجاوزمن،الصغیرة و المتوسطة تمكین المؤّسسات الى یھدف ھذا البرنامج 

شاكلھا العائدة إلى صغر حجمھا، كما بعنبر بمثابة مكمل لنشاط ھذه األخیرة خاصة على م

من خالل تمكینھا من خلق تسیر تكنولوجي عالي و بتكالیف قلیلة یمكن ،المستوى النوعي 

.تحملھا

تّم إبرام اّتفاق لتكوین تقنّیین و إطارات ،و في إطار الّتعاون الّتقني الجزائري االِسباني

.في فرع صناعة الجلودالصغیرة و المتوسطة سییر المؤّسسات لت

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة نخلص إلى أّن الّشراكة تمّثل فرصة لدعم و تطویر 

إال أّن األموال المقّدمة في برنامج میدا تظّل ضئیلة بالمقارنة بالمبالغ الممنوحة لدول ،

الّتحّدیات الّتي تواجھ مساعي الجزائر لترقیة أوروبا الّشرقّیة ،مّما یؤكد مّرة أخرى 

.)2(االِقتصاد الوطنيّ 

مجلة العلوم ،)الشراكة االورو متوسطیة و أثارھا على المؤسسات االقتصادیة (،لخضر عزي ،محمد یعقوبي-1

15-22ص ص ،14عدد ،اإلنسانیة

.30،ص،نفس المرجع -2
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:و المتوّسطةالبرنامج الوطني لتأھیل المؤّسسات الّصغیرة :ثانّیا

ھالتأھیل،المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تّم تجسید ھذا البرنامج من طرف وزارة 

،لما تلعبھ من دور استراتیجي في إحالل الواردات و كذا تشجیع الصادرات خارج 

.المحروقات

18السیما المادة ،م .ص.یندرج ھذا البرنامج في إطار القانون الّتوجیھي المتضّمن ترقیة م

و كذا ترقیة المنتوج الوطني ،لیستجیب للمقاییس ،منھ الّتي أّكدت على ضرورة تأھیلھا

.)1(العالمّیة 

:صندوق ضمان القروض-أ

من قروض ،م .ص.،حیث تستفید م)2(02/373تّم إنشاؤه بموجب المرسوم الّتنفیذي 

روض یجب استیفاء یضمنھا لھا الّصندوق ، عند ِانجاز االِستثمارات ، و حّتى تستفید من الق

األھلّیة للقروض البنكّیة و یحّدد المستوى األدنى للقروض :مجموعة من الّشروط منھا 

.ملیون دج 5القابلة للّضمان ب 

:م.ص.صندوق ضمان قروض استثمارات م-ب

حیث نّص أّن الّصندوق ھو ،)3(04/134س بموجب المرسوم الّرئاسي رقم تأس

و تساھم %40ملیون دج ، تساھم فیھ البنوك بنسبة 30شركة ذات أسھم برأس مال قدره 

الّتي تستفید منھا ،و تسدید القروض البنكّیة ،یھدف ِالى ضمان القروض.%60الخزینة ب 

و الّتي تقّدمھا البنوك و المؤّسسات المالّیة المساھمة في ،م لتمویل االِستثمارات .ص.م

.%50للّضمان بالّصندوق ، یحّدد الحّد األقصى للقروض القابلة

مرجع سابق ،18-01من القانون18انظر الماّدة -1
صندوق ضمان القروض للمؤّسسات إنشاء،یتضّمن 2002نوفمبر 11مؤّرخ في ،02/373مرسوم تنفیذي رقم -2

..13، ص 2002نوفمبر 13ّصادر في 74،ر عدد .ح.،الّصغیرة و تحدید قانونھ األساسي 
یتضّمن القانون األساسي لصندوق ضمان استثمارات  ،2004أفریل 19المؤّرخ في ،04/134،مرسوم رئاسي-3

.2004أفریل 28ّصادر في ،27ر عدد .ج،.المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
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:م.و.الّصندوق الوطني لتأھیل المؤّسسات ص-ج

المرسوم من 4، و حسب نّص الماّدة 2006أنشئ بموجب قانون المالّیة لسنة 

الّتي تستفید من ھذا ھي ،م الخاضعة للقانون الجزائري .ص.، فِاّن م)1(06/240الّتنفیذي 

و المؤّسسات الّتي ال تعترضھا صعوبات ،الّصندوق ، و الّتي تنّشط في القطاع منذ سنتین

.مالّیة ،حیث یتكفّل بتمویل نشاطات الّتأھیل بالمؤّسسات و محیطھا 

:تطویر المؤّسسات الّصغیرة و المتوّسطة الوكالة الوطنّیة ل-د

،حیث تعمل على تنفیذ )2(05/165أنشأت بموجب المرسوم الّتنفیذي رقم 

و تطویرھا ، و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة اإلستراتیجیة القطاعّیة في مجال ترقیة 

الصغیرة و غرافّیة المؤّسسات وتنفیذ البرنامج الوطني لتأھیلھا و متابعتھ ، و متابعة دیم

المؤسسات الصغیرة و ترقیة االٍبتكار الّتكنولوجي واستعمالھ من طرف ،المتوسطة 

.المتوسطة 

تكمن في إضفاء ،المؤسسات الصغیرة و المتوسطة مّما سبق نستخلص، أّن أھّمیة 

على الّتكّیف و االِستجابة ،في مجال تحسین قدرة االِقتصاد الوطني،المزید من المرونة 

خاّصة ألّنھا تعتبر منفذا جدیدا الستخدام و تصنیع المواد والخاّمات ،للتقلبات االٍقتصادّیة 

المحلّّیة،و بالّتالي إضافة موارد جدیدة للبلد ، و العمل على سّد حاجات المجتمع ،و الّتقلیل 

.من االِستیراد ، و اإلسھام في العملّیة الّتصدیرّیة

ما تعتبر ذات أھّمّیة كبرى لِالقتصاد لكونھا الوسیلة المثلى لبناء اقتصاد قوّي، منتج ،یقف ك

.أمام خطر اِالنفتاح على األسواق الّدولّیة

الّذي ،302-124،یحّدد كیفّیات سیر حساب الّتخصیص الخاص 2006جویلیة04مؤّرخ في ،06/240مرسوم تنفیذي -1
.2006جویلیة 09ّصادر في 45ر عدد.جتأھیل المؤّسسات الّصغیرة و المتوّسطةالّصندوق الوطني ل"عنوانھ 

م و .الوكالة الوطنّیة لتطویر المؤّسسات صإنشاءیتضّمن ،2005ماي 03مؤّرخ في 05/165مرسوم تنفیذي رقم -2
.2005ماي 04الّصادر في 32ر عدد .تنظیمھا و سیرھا ،ج
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المطلب الثالث

السیاحةتشجیع االستثمار و 

العالم، كات األساسیة للتنمیة في كل اقتصادیات و المحر فدالرواأحدستثماراالیعد 

یلعبھ في نقل التكنولوجیا و التقنیات الحدیثة،و المساھمة في تراكم نظرا للدور الحیوي الذي 

.رأس المال، و رفع كفاءة المورد البشري،و تحسین  المھارات و الخبرات

، لما تحققھ من نتائج معتبرة من حیث االقتصادكما تلعب السیاحة دورا بارزا في تطویر 

مع العدید من القطاعات الرتباطھاو كذا توفیر مناصب الشغل،،ات المالیة درایالتدفقات و اإل

و الثقافیة،خاصة أن الجزائر تتوفر على جمیع المؤھالت، و التي االجتماعیةو ،القتصادیةا

.نھا وجھة سیاحیة رائدةتجعل م

الوطني، و ذالك باالقتصادین القطاعین، للنھوض ذو لھذا أولت الحكومة أھمیة كبرى لھ

العدید من القوانین،و المراسم و كذا األوامر، و تقدیم مختلف التحضیرات لترقیة كال بإصدار

.)1(القطاعین

الفرع األول

.االستثماراإلطار التشریعي لترقیة 

تتعلق بتنظیم و تشجیع و ترقیة ،الجزائر عدة أوامر و مراسیم و قوانینأصدرت 

و ،مغریة للمستثمرین عامةحوافزقصد منح ،یة والخارجیة لالمحبنوعیھااالستثمارات

التمویل للدفع بعجلة التنمیة باعتباره مصدرا من مصادر،لمستثمرین األجانب خاصة ا

و الخبرات اإلداریة و ،للقدرات التكنولوجیة االنتقالو الرفع من مستوى ،االقتصادیة

.األجنبياالستثمارالتسویقیة الناجمة عن  تدفقات 

من القوانین  مجموعة عن طریقاالستثماراتعالجت منظومتنا التشریعیة مسالة و قد 

.المتعاقبة، سنوجزھا حسب التسلسل الزمني لصدورھا

كرة ماجستیر في ذ،مالجزائريلالقتصاداألجنبي المباشر في الرفع من القدرات التنافسیة االستثماردور ،مروك سمیة-1
.95،ص،2014دولي، ياقتصادقانون، تخصص القانونیةالعلوم 
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10-90قانون النقد و القرض :أوال 

نقطة تحول مھمة في مجال حیث یعتبر،1990أفریل14ا القانون في ذصدر ھ

في توزیع القروض، ،حیث أعطى بنك الجزائر  صالحیة مراقبة البنوك التجاریة،االستثمار

األحكام المتعلقة إلغاءاألجنبیة،و لالستثماراتو التراخیص التضخممحاربة إلىإضافة

التمییز بین القطاعین العام و إلغاءو كذا ،بنسب الملكیة بالنسبة للشركات المختلطة

تأشیرة بنك الجزائر و و حریة تحویل رؤوس األموال بعداالستثمارالخاص،مع حریة 

.)1(ضمانات ضد إجراء المصادرة

.المتعلق بتطویر االستثمار03-01القانون :ثانیا
)2(

المتعلق بتطویر ،2003أوت 20الصادر بتاریخ 03-01جاء األمر الرئاسي رقم 

، نظرا لالنتقادات و المالحظات التي وجدت فیھ 12-93مكمال لما جاء بھ قانون ،االستثمار

، خاصة مع التحسن الذي عرفھ االقتصاد الوطني، و الدخول في مفاوضات مع المنظمة 

.متوسطیة العالمیة للتجارة و كذا اتفاقیة الشراكة االورو

، أفریل18، صادرة في 16ر عدد.ق بالنقد و القرض،جل، یتع1990أفریل14المؤرخ  في 10-90القانون رقم-1
فیفري   28صادرة في 14عدد .ر.ج2001فیفري  27المؤرخ في 01-01المعدل و المتمم بموجب االمر رقم .1990
اوت  27صادرة في ،52عدد .ر.ج ،2003اوت 26المؤرخ  في ،11-03المعدل و المتمم بموجب االمر رقم ،2001
.03ص 2003

أوت 22الصادرة في47ر عدد .المتعلق بتطویر االستثمار، ج2001أوت 20المؤرخ في 03-01األمر رقم -2
19الصادرة في 47ر عدد .ج2006اوت  15المؤرخ في 08-06المعدل و المتمم بموجب االمر رقم 4،ص 2001

.اوت
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باالستثمارات المحلیة و األجنبیة، خاصة فیما یتعلق األمر باالنتقادات التي لھا عالقة 

.یتعلق بدور الدولة في مجال االستثمار

مع استحداث نشاطات جدیدة و إعادة ھیكلة رأس ،جاء مكمال للقانون السالف ذكر

المال للمؤسسات العمومیة و المساھمة فیھ، كما شمل المفھوم الجدید للخوصصة الكلیة و 

الجزئیة، و االستثمارات المدرجة في منح االمتیاز او رخص جدیدة ، باإلضافة إلى إنشاء 

ك وحید ضمن الوكالة ، یضم و إنشاء شبا،)ANDI(الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار 

.اإلدارات و الھیئات المعنیة باالستثمار

فقد قدم مجموعة من ،أما من حیث الضمانات أو االمتیازات التي یقدمھا ھذا القانون 

من أجل تنمیة االستثمار المحلي واستقطاب ،الضمانات أو االمتیازات و الحوافز

أو األجانب ، حیث أنھا لم تختلف من ،محلیین االستثمارات الخارجیة سواء المستثمرین ال

.12-93سابقة المقدمة في القانون حیث الھدف من الضمانات ال

)1(المتعلق بتطویر االستثمار03-01معدل للقانون 08-06األمر : ثالثا

إلى تطلعات 03-01لعدم استجابة القانون ،2006جویلیة 15جاء ھذا األمر المؤرخ 

ملغیا البعض منھا واستحداث قوانین جدیدة ،03-01معدال بعض مواد القانون ،المستثمرین

و ،و ضمانات إضافیة للمستثمرین سواء المحلیین أو األجانب ،حیث أعطى تحفیزات

و الحصول علیھا و إعطاء حق الطعن للمستثمرین الذین لم ،تقلیص مدة طلب المزایا 

ءات إضافیة للمستثمرین في مرحلة االنجاز لمدة یستفیدوا من ھذه المزایا ، و إعطاء إعفا

سنوات كما شّدد 10خمس سنوات بدال من ثالث سنوات، و في مرحلة االستغالل لمدة 

من خالل وجود الوكالة الوطنیة لتطویر ،الرقابة على متابعة إنجاز ھذه االستثمارات

.االستثمار و تشكیل المجلس الوطني لالستثمار

19الصادرة في 47ر عدد .ج،المتعلق بتطویر االستثمار 2006یولیو15المؤرخ في 08-06رقم األمر-1

المتعلق بتطویر االستثمار ، ج ر 2001أوت20المؤرخ في 03-01رقم اآلمر،یعدل و یتمم  2006لیة جوی

.17، ص 2006یولیو 19، الصادر في 47عدد 
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بینها بنقاط نذكر من بیناألمرء هذا وقد جا)1(01-09االمر رقم :رابعا

و الضریبة على أرباح ،في مجال الضریبة على الدخل العام اإلعفاءاتتمدید فترات -

تمدیدها لمدة خمس سنوات بینما من اإلجراءو یقترح ،ةعملیات البورص إطار، في الشركات

.2008في دیسمبر لإلعفاء األولىتنتهي صالحیة الفترة  أنالمفروض 

المصغر من -تمدید استفادة المقاولین المؤهلین لمساعدة الصندوق الوطني لدعم القرض-

ین من إجرائي دام ،التي منحت للمستثمرین المستفیمن الضریبة على الدخل الع اإلعفاء

و یمنح هذا ،و الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب،الصندوق الوطني للتامین على البطالة

.التمدید لمدة خمس سنوات

للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،تغطیة أخطار تمویل قروض االستثماراتإجراءیرمي -

.منح الضمانات التي یوفرها صندوق ضمان قروض االستثمار طابع ضمان الدولة إلى

الفرع الثاني

مجال االستثمار اإلطار المؤسساتي في 

تم إنشاء ھیاكل إداریة ترمي لمساندة و ،القانوني لالستثمارفي مجال دعم اإلطار 

:تطویر مشاریع االستثمار، حیث نوجزھا فیما یلي

الرسمیة الجریدة،2009،یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009یولیو سنة 22،مؤرخ في 01-09أمر رقم -1

.2009جویلیة  26في  صادر،  44عدد
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(C.N.I)المجلس الوطني لالستثمار :أوال

، یرأسھ )1(03-01أنشئ بموجب األمر رقم ،ھو جھاز استراتیجي لدعم و تطویر االستثمار

في رسم إستراتیجیة لتطویر االستثمار و الفصل في ،رئیس الحكومة و تتمثل أھم صالحیاتھ 

بین الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار و المستثمرین و كذا الفصل في ،االتفاقیات المبرمة 

المزایا الممنوحة في إطار االستثمار، و أیضا تحدید المناطق ذات األولویة في االستفادة من 

امتیازات النظام االستثنائي 

(A.N.D.I)الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار :ثانیا

حل محل وكالة ترقیة و دعم االستثمار، و ھي مؤسسة ، لت03-01أنشأت طبقا لألمر 

تتولى مھمة ،تتمتع بالشخصیة القانونیة و االستقالل المالي ،عمومیة ذات طابع إداري 

و تطویرھا و متابعتھا من خالل استقبال ،ضمان ترقیة االستثمارات الوطنیة و األجنبیة 

ساعدتھم و منحھم كل المزایا المرتبطة المستثمرین المقیمین و غیر المقیمین، و إعالمھم و م

.باالستثمار

و أیضا التأكد من احترام االلتزامات االستثمار،إضافة إلى أنھا مكلفة بتسییر صندوق دعم 

.)2(التي تعھد بھا المستثمرین خالل مدة اإلعفاء

.2001أوت 22الصادرة في 47ر عدد .المتعلق بتطویر االستثمار، ج2001أوت 20المؤرخ في 03-01األمر رقم -1
أوت19الصادرة في 47ر عدد .ج2006أوت15المؤرخ في 08-06رقم األمرالمعدل و المتمم بموجب 

.03-01األمرمن 21انظر المادة -2



االقتصاد الوطنيتنویع ضرورة :الفصل الثّاني

- 72 -

الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بالمساھمة و ترقیة االستثمار : ثالثا

(M.D.P.P.I)

:من مھامھا

تنسیق األنظمة المرتبطة بتحضیر و تجسید برامج الخصخصة باإلضافة إلى اقتراح 

.استراتیجیات ترقیة و تطویر االستثمار

ا أصبح مناخ االستثمار بالجزائر، بفضل ھذه القوانین و الھیاكل و الھیئات التي تم إنشاؤھ

لتشجیع و تحفیز االستثمارات المحلیة وجذب ،یتمتع بكل المقومات االقتصادیة و القانونیة 

و ،األجنبیة، خاصة في مجال الضمانات و االمتیازات، و كذا توفیر العقارالستثماراتا

دید من االتفاقیات تسھیل عملیات الحصول علیھا، باإلضافة إلى مصادقة الدولة على الع

و الضمان لالستثمارات و التحكیم الدولي، تزامنا مع ،الدولیة المتعلقة بھیئات التمویل 

مفاوضات االنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة ، و كذا اتفاقیة الشراكة االورومتوسطیة 

.)1(بھدف مسایرة التطورات االقتصادیة العالمیة

مختلف القطاعات االقتصادیة، یزید من حجم اإلنتاج و یرفع حیث أنھ بفضل االستثمار في 

، و یقضي على الفجوة الغذائیة مما یؤدي إلى تطویر المر دودیةاإلنتاجیة، و یحسن 

.و تحقیق التقدم و االزدھار للوطناالقتصاد، 

الثالث الفرع 

تطویر القطاع السیاحي 

فقد أصبحت الیوم من أھم ،تعد السیاحة واحدة من اكبر الصناعات نموا في العالم 

باعتبارھا قطاع إنتاجي یلعب دورا مھما في زیادة الدخل ،القطاعات في التجارة الدولیة 

الوطني، وتحسین میزان المدفوعات و مصدرا مھما للعمالت الصعبة، و فرصا لتشغیل 

یق التنمیة االقتصادیة ، و رغم كل ما سبق ذكره إال أن الجزائر األیدي العاملة، و ھدفا لتحق

نظرا لغیاب العدید من العوامل األساسیة  لقیام صناعة ،تعرف إقباال سیاحیا محتشما 

.سیاحیة فیھا

03-01من األمر 27إلى 23أنظر المواد من -1
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رغم قیامھا بالعدید من المحاوالت للنھوض بھذا القطاع انطالقا من میثاق السیاحة 

یةحالسیاو میثاق ،و المخططات التنمویة طیلة فترة السبعینات و الثمانینات،1966لسنة 

، لكن كل ھذا یبقى مجھودات متواضعة و ال ترقى الخ...1995المستدامة الصادر سنة 

.صف الدول السیاحیة بالسیاحة الوطنیة إلى م

رة للثروة و بناء ء بالسیاحة إلى مصاف القطاعات الداو سعیا من الجزائر لالرتقا

من خالل جملة من ،لسیاح ، سارعت إلى بعث سیاسة سیاحیة جدیدة جذب القطاع سیاحي 

الخاصة بالتنمیة السیاحیة من خالل تعلیقھا أماال معتبرة على ،القوانین و التشریعات

.)1(2025للمخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة آلفاق ،الجدیدة اتیجیةاإلستر

متطلبات التنمیة السیاحیة:أوال

التي تتیح فرصا لالستثمار قادرة على ،عد االستثمار السیاحي من األنشطة الواعدةی

المنافسة في سوق العالمیة، ذلك أن رواج صناعة السیاحة یؤثر بشكل مباشر على 

اقتصادیات الدول، و نمو الصناعات و األنشطة المرتبطة بصناعتھا، و من ثم فإن 

و مباشرة نشاطھا و ھما الضماناتلاالستثمارات السیاحیة تبحث عن ركیزتین أساسیتین 

و توفیر بنیة تحتیة ،كالقوانین و التشریعات المتعلقة باالستثمار المحلي أو األجنبي الحوافز

تطور االستثمارات و علیھ فإن ،مالئمة وانتشار وعي سیاحي بین مختلف شرائح المجتمع 

على مدى تدفق رؤوس األموال لالستثمار في ھذا القطاع، و على مدى السیاحیة متوقف

.لسیاحي، و على الضمانات و الحوافز الممنوحة في ھذا المجالقوة الجذب ا

المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة 01-03و في ھذا الصدد و بالعودة إلى القانون 

مجموعة أشغال إنجاز المنشآت القاعدیة ،)2(نجده عرض لنا دعم االستثمار على أنھ 

تتجسد في الدراسات التي تحد ،یاحیة الستقبال استثمارات س،لفضاءات و مساحات موجھة

.طبیعة عملیات التھیئة و طبیعة المشاریع األنشطة للمنشآت المراد تحقیقھا

نجة ، ط8، نشرة التنمیة، العدد إفریقیاالمركز الخمائي لشمال ،"إفریقیامنتدى االستثمار في شمال "عبد الوھاب رزیق، -1

.2001، دیسمبر )المغرب(

، الجریدة الرسمیة رقم 11 فیفري 2003، یتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، صادر  في 17 2--قانون رقم 01-03

.14/01/2003الصادرة بتاریخ 
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:دعم مقومات السیاحة

و تتمثل في مدى توفر البنیة ،و ھي الركیزة األساسیة لقطاع السیاحة :المقومات المادیة-أ

الطرقات و السكك الحدیدیة، أو البنى الفوضویة، كالفنادق ، المطارات، و (التحتیة األساسیة 

).خلا...و االتصاالت و النقل

و لعب ،و تتمثل في المؤسسات القائمة على القطاع السیاحي :المقومات المؤسساتیة-ب

من خالل سن التشریعات قوانین، ھیاكل تنظیمیة العامة ،مجاالت الدورھا في مختلف 

الخ...)1(رامج الترویج السیاحي ووضع خطط التسوق و ب

و فنونھا الشعبیة و الشعوب،من خالل مختلف عادات و تقالید :المقومات الثقافیة-ج

.الخ...الصناعة التقلیدیة و التظاھرات الثقافیة

نظرا لما یقوم بھ من دور ،لتنمیة السیاحیة امھما لتحقیق یعتبر عامال:التسویق السیاحي-د

واقتناع العمالء بزیادة طلبھم على المنتجات ،الترویج للمنتج السیاحيفي التعریف و 

و خلق انطباع جید لدر ،السیاحیة، إضافة إلى إبراز صورة واضحة عن المنطقة السیاحیة

.السیاح في األسواق المستھدفة

:التخطیط السیاحي-3

على البیئة و التنمیة المستدامةجزاء من استراتیجیات الحفاظ ،أن یكون التخطیط للسیاحة و تنمیتھا -

أھمیة لحمایة البیئة البشریة و الطبیعیة الءإیأن یكون التخطیط بشكل مستدام مع -

تشجیع السكان المحلیین على لعب دور القیادة في التخطیط و التنمیة-

یجب االعتماد على التقییم المدروس و المراقبة و برامج التواصل -

تعامل مع السائح و األمنیة و الناطق السیاحیة مع تقلیل اإلجراءات بالمكثیف التواجد األمني ت-

التسویق السیاحي على العنصر األمني المسجلالتركیز في خط
)2(.

، أطروحة دكتوراه في ه في ترقیة الخدمات السیاحیة،حالة الجزائرالتسویق السیاحي و دورعبد القادر ھدیر، -1

، 2010، 3كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة الجزائرعلوم التسییر، تخصص نقود و مالیة،

.61ص 

.62ص ،نفس المرجع  -2
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:ثانیا اإلطار التشریعي للسیاحة

أخذا بعین االعتبار خصوصیة القطاع السیاحي لجأت السلطات الوطنیة لوضع 

:مخطط وجھة الجزائر و المتمثل في إستراتیجیةمخططات ركزت فیھا على 

یشكل ھذا المخطط  ،SDAT2025مشروع المخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة -

و یسعى ،و العامل األساسي لدعم النمو االقتصادي ،التزام الدولة بتنفیذ السیاسات السیاحیة 

المرتبة الثانیة في إلعادة التنظیم السیاحي و التحول و االنتشار بھا قصد االرتقاء إلى 

و قد تقرر إعداده و تحدید معالمھ بالقانون ،األنشطة االقتصادیة المصدرة بعد المحروقات

.)1(، و المتعلق بتھیئة اإلقلیم و التنمیة المستدامة2001دیسمبر 12المؤرخ في 01/02

:و تحدید المحطات الرئیسیة للتنمیة السیاحیة الوطنیة على فترات مختلفة

.2009=لمحطة األولى على المدى القصیر ا

.2015=المحطة الثانیة على المدى المتوسط 

.2025المحطة األخیرة على المدى البعید آفاق 

:حیث تصبو الدولة من خالل ھذا المخطط إلى ما یلي

تحدید وسائل وضعھ حیز التنفیذ و تحدید شروط قابلیة تجسیده-

یةتحسین التوازنات االقتصادیة الكل-

المساھمة في المبادالت و االنفتاح على الصعید الوطني و الدولي-

.)2(تقویم الثروات الطبیعیة و الثقافیة و التاریخیة للبالد ووضعھا في خدمة السیاحة-

1-Ministère du tourisme, élément de la stratégie de développement durable du tourisme en
Algérie horizon2025, 2001, p 52.

السیاحة في الجزائر في ظل اإلستراتیجیة السیاحیة الجدیدة للمخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة عوینان عبد القادر ، -2
2025SDAT ،أطروحة دكتوراه في علوم االقتصاد، تخصص نقود و مالیة، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ،

.282، ص 2013-2012، 3جامعة الجزائر
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المبحث الثاني

التجارة الخارجیةرتحری

أدى تعاظم أھمیة قطاع التجارة الخارجیة في االقتصاد العالمي إلى توجیھ العالقات 

تكتسي ھي أیضا أھمیة خاصة في ظل أنالتجاریة الدولیة بشكل یسمح للسیاسات التجاریة 

.عالمیةالتحوالت االقتصادیة ال

لنمو اأھمیة تشجیع الصادرات خارج المحروقات في دعم ،و سنبرز من خالل ھذا الحدیث

مع التطرق إلى )المطلب األول(و تحقیق آثار إیجابیة على المیزان التجاري ،االقتصادي

و مواكبة عملیة االندماج الدولي ،دور تحریر التجارة الخارجیة في تحقیق النمو االقتصادي

تھیئة األرضیة الالزمة لتنظیم و و،االنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة باإلضافة إلى 

بعضتجاربإلىتطرق و في األخیر سن)المطلب الثاني(تسییر العالقات التجاریة الدولیة 

.)المطلب الثالث(الدول التي حققت قفزة نوعیة في اقتصادیاتھا 

المطلب األول

تشجیع الصادرات خارج المحروقات

 اأساسیافي الدول المصدرة للنفط عنصر،تعتبر تنمیة الصادرات خارج المحروقات 

لما لھ من آثار إیجابیة على المیزان التجاري، میزان المدفوعات و ،داعم للنمو االقتصادي

على الدخل اإلجمالي، كما تشكل الصادرات المكون الرئیسي لحصیلة الدولة من العملة 

.الصعبة

صادراتھا و عدم االعتماد من تنویع لھا و الجزائر كدولة نامیة و مصدرة للنفط ال بد 

القتصادیة و بالتالي العمل على ترقیة الصادرات التجنب آثار األزمات ،واحد على مصدر

ي من خاللھا التعرف على اآللیات التو )الفرع األول(ھسنحاول تبیانعلیھ و ،غیر النفطیة 

).الفرع الثاني(صادرات خارج المحروقات الترقیة یمكن 
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الفرع األول

القدرات التصدیریةإرساء قواعد و استراتیجیات لتشجیعضرورة 

إن قلة المتحصالت المتأتیة من الصادرات غیر النفطیة و االعتماد الشبھ الكلي على 

اإلنتاجالصادرات من النفط ، ال یمكن تجاوزھا إال من خالل إرساء مفاھیم التوسع في 

...و تفعیل دور القطاع الخاص و تدعیم االستثمار،باعتماد صناعات مخصصة لإلنتاج 

:الخ، و ھذا من خالل

تنویع اإلنتاج و اإلنتاج لغرض التصدیر:أوال

و تصدیر المنتجات األولیة فعل من شانھ إنتاجالتحرر من التخصص الشدید في إن

أن یزید من مرونة عرض صادرات البالد، و ھو ما یترتب علیھ قدر كبیر من االستقرار 

.و یرفع من نمو الطلب على صادراتھااألجنبيفي حصیلتھا من النقد 

من خالل التوجھ نحو تنویع تركیبة الصادرات من السلع ،تعد مسألة تنویع الصادراتحیث 

.)1(إلنماء االقتصاديلالمصنعة، أحد أھم العناصر 

من خالل كسر جمود ،ھذا ما یقوي بدوره فعالیة الترابط بین القطاعات اإلستراتیجیة 

تخصصھا في سبب فیھا مخرجا من المشاكل التي یتشكل و ذلك ی،بین مختلف القطاعات 

19المؤرخ في 04-03رقم القانون أقرهھذا ما ،و تصدیر المنتجات األولیة إنتاج

.)2(المتعلق بالقواعد المطبقة على استیراد و تصدیر البضائع،2003جویلیة

ة في التنافسییا اأنماط تقوم على فكرة المزإیجادحیث یتوجب على الحكومة 

،إلى أن سیاسة تنویع الصادراتاإلشارةمع  ،إنتاجھاالتصنیع، و تغییر ھیاكل 

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات 19/07/2003مؤرخ في 04-03األمرالتعلیق على «الكاھنةأرزیل-1

.2006العدد الثاني ،المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة ،»استیراد البضائع و تصدیرھا

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع و 2003/07/19المؤرخ في04-03األمر رقم-2

.2003یولیو 20صادرة في ،43عدد .ر.جتصدیرھا،
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ال تقتصر على تنویع الصادرات السلعیة فقط إنما ینبغي أن تتسع لتشمل الصادرات 

في قطاع التجارة اإلصالحاتبھدف استكمال مثل خدمات السیاحة و الخبرةالمنظورةغیر 

.الخارجیة 

الصناعیة االستثمارات :ثانیا

في الدولة المستقبلة لھ نظرا إنتاجھیعد االستثمار الصناعي ضمانا یھم المستثمر بزیادة 

تقنیة تامین إدراجك تم لذل،للفائدة االقتصادیة العائدة علیھ من خالل انجاز ھذه االستثمارات

القرض عند التصدیر ضمن الشركات المختصة في ھذا المجال بھدف تحفیز الصناعة و 

الشركة الفرنسیة لتامین :ترقیة الخدمات و تطویر المعرفة الفنیة و خیر مثال في ھذا المجال 

.)HERMS)1األلمانیةو الشركة COFACEالتجارة الخارجیة 

تنمیة صناعیةضرورة إحداث : ثالثا

، و بالتالي للقضاء على االختالالت الھیكلیة األساسیةیعد التصنیع أحد الوسائل 

تنویع مكونات الناتج الوطني، و باتساع القاعدة الصناعیة و ویصحح االختالالت الھیكلیة 

دخول الصناعة مجال التصدیر،  و یترتب على ذلك انخفاض درجة تأثر االقتصاد الوطني 

السوق األولیة للموارد األولیة ، وانخفاض األرقام المرتفعة لفاتورة الواردات ما بتقلبات

.یقلل بدوره من التبعیة للخارج

جذب االستثمار األجنبي المباشر:رابعا

03-01من األمر 31و 14و لعل أھمھا ما نصت علیھ المادتین :ضمانات االستثمار-

المتعلقتان بالمساواة بین المستثمرین األجانب و المحلیین إضافة إلى الحق في تحویل 

.من نفس األمر31رؤوس األموال في الجزائر طبقا للمادة 

رسالة دكتوراه في العلوم ،الخارجیةتامین القرض عند التصدیر في التجارة آلیةدور ،زیل الكاھنة  رأ-1
.28ص ،2009كلیة الحقوق مولود معمري تیزي وزو ،تخصص قانون ،
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المتعلق باالستثمارات األجنبیة 2005جوان 06الصادر في 03-05ھذا ما أكد علیھ األمر 

)1(و كیفیات تحویل األرباح

إال أننا نجد قطاعات دون ،و بالرغم من مختلف ھذه اإلصالحات و القوانین

المستوى في مجال االستثمار كالسیاحة، الزراعة، الصحة، فالزالت تحتاج إلى تكثیف 

الشراكة فیھا و عدم االكتفاء بالنوایا فقط، مع أن ھذه اإلصالحات قد أعطت دینامیكیة جدیدة 

ستراتیجیات في مختلف المجاالت إال أنھ تبقى الضرورة الملحة على تدعیم البرامج و اال

.المعتمدة من طرف الدولة لمزید من الفعالیة على األنشطة التصدیریة

الفرع الثاني

المؤسساتي لترقیة الصادرات خارج المحروقات اإلطار

عملت الدولة على تحریر التجارة الخارجیة لدعم ھذا التوجھ من خالل إصدار عدة 

.عدة مؤسسات تتكفل بھذه العملیةقوانین تنظیمیة تخص تطویر ھذا القطاع و إنشاء 

لقطاعات التصدیر و السھر على تطبیق اإلسنادو ذلك من خالل توفیر الدعم و 

19سیاسة الحكومة في مجال تنویع الصادرات و ھذا استنادا إلى ما جاءت بھ نص المادة 

اعة و ، التي تقضي بترقیة ھذا القطاع بما ینسجم مع متطلبات حریة الصن1996من دستور 

.التجارة

و ذلك بموجب ):promex(إنشاء الدیوان الجزائري لترقیة التجارة الخارجیة -أ

.1996المؤرخ في 96/327المرسوم التنفیذي رقم 

96/93بموجب المرسوم التنفیذي رقم و الصناعةإنشاء الغرفة الجزائریة للتجارة-ب

.03/03/1996المؤرخ في 

جریدة رسمیة عدد ،2005یونیو 6مؤرخ في ،األرباحو كیفیات تحویل األجنبیةمتعلق باالستثمارات ،03-05األمر-1
.2005یولیو 31صادرة في 53
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06/96بموجب األمر GAGEXإنشاء الشركة الجزائریة للتأمین و ضمان الصادرات -ج

-و أھم المخاطر التي تقوم بتأمینھا المخاطر التجاریة1996جانفي  10المؤرخ في 

.)1(الكوارث الطبیعیة-مخاطر عدم التمویل-المخاطر السیاسیة

96/205انشأ بموجب المرسوم التنفیذي رقم :إنشاء صندوق خاص لترقیة الصادرات-4

129لصندوق بموجب المادة اتوسیع مجال تدخل ھذا و قد تم،05/06/1996المؤرخ في 

حیث أصبح أشبھ بمؤسسة مالیة تضمن السیر الحسن ،1997من قانون المالیة لسنة 

و تم تنظیمھ عن طریق ،2007و ذلك عن طریق قانون المالیة لسنة ،لعملیات التصدیر

.)2(ندوقالذي یوضح طرق الدعم للص،2009مرسوم وزاري المعدل و المتمم لسنة 

من 2001جوان 10أنشأت في :ANEXALالجمعیة الوطنیة للمصدرین الجزائریین -5

.أجل الدفاع عن حقوق و مصالح المصدرین

إال أنھا إجراءات ،و في األخیر یمكن لنا القول أن بالرغم من أھمیة ھذه اإلجراءات 

ر حول و بالتالي الحدیث الیوم أصبح أكث،كالسیكیة تستمدھا الدولة لتنمیة صادراتھا

علیھا مثل تقدیم معلومات حول األسواق األجنبیة، و تكثیف إجراءات جدیدة یمكن أن یعول

.الخ...النشاطات التسویقیة

المطلب الثاني

التجارة الخارجیة في إطار االنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة

الجزائر إلى االندماج في االقتصاد العالمي و في إطار التحرر االقتصادي، تسعى 

عدم البقاء بمعزل عن التطورات االقتصادیة العالمیة، حیث عمدت إلى تحریر التجارة 

الخارجیة، كما أقدمت على العدید من الخطوات الّدالة على رغبتھا في االنفتاح االقتصادي، 

  .يال سیما التوقیع على اتفاق الشراكة مع االتحاد األوروب

.29ص ،مرجع سابق ،تامین القرض عند التصدیر في التجارة الخارجیةآلیةدور ،الكاھنة أرزیل–1

مؤرخ في 07-08معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1996یونیو 05المؤرخ في 205–96مرسوم تنفیذي رقم -2

الذي عنوانھ الصندوق الخاص 302–084الذي یحدد كیفیة تسیر حساب التخصیص الخاص رقم 2008ینایر 19

.2008ینایر 30صادرة في 05عدد .ر .جبترقیة الصادرات
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یة لحیث تدخل عم،المنظمة العالمیة للتجارة و كذلك السعي إلى اإلنظمام إلى

و مما ال شك فیھ أن ،OMCللتجارة الخارجیة ضمن الشروط األساسیة لـالتحریر الكامل

و ھو ما یتطلب ،ھذه الخطوات سیترتب علیھا أثار وانعكاسات كبیرة على االقتصاد الوطني

.طني المستقبليلالقتصاد الو ةمن الجزائر انتھاج سیاسات اقتصادیة فعال

الفرع األول

على الّتجارة الخارجّیةOMCاالِنضمام إلى االیجابیة المتوقعة من انعكاسات 

ِانضمام الجزائر المرتقب إلى المنّظمة العالمّیة للّتجارة ، على االِقتصاد ینعكس 

الّسلبّیة على الوطني بمختلف قطاعاتھ ،و بالّتالي إفراز مجموعة من االِنعكاسات االیجابیة و 

.الّتجارة الخارجّیة 

یحتّل القطاع ألفالحي أھّمّیة كبیرة في االِقتصاد الجزائري ،فاالِنضمام :بالّنسبة للفالحة-أ

كفرصة ،قد یؤّدي إلى تنمیتھ بفضل تخفیض الّدعم المقّدم للمنتجات الفالحّیة ،OMCإلى 

، مّما یؤّدي إلى إمكانیة نفاذھا خلي لھذه المنتجات الداللجزائر ، حیث یسمح لھا بالّدعم 

إضافة إلى االٍستفادة من تكثیف األبحاث و االِستثمارات في ھذا .إلى األسواق الّدولّیة 

.المجال

الّتي تحتاجھا مع تحریر ،فیمكن توفیر الّسلع الّصناعّیة :بالّنسبة للقطاع الّصناعي -ب

موال و استثمارات حقیقّیة مباشرة الّتجارة الخارجّیة ،باإلضافة إلى احتیاجھا لرؤوس أ

لمنافسة الّسلع األجنبّیة ، وكذا خلق آفاق إنتاج متطّورة كي تساھم في تخفیض البطالة عن 

.طریق إتاحة فرص للعمل 

قطاع االٍّتصاالت مثال حقّق خطوات عمالقة بفضل الّتفّتح :في قطاع الخدمات-ج

.إفریقیاحیث تعتبر الّثانیة على المستوى اإلفریقي بعد جنوب العالم،االٍقتصادي على 

قطاع الخدمات یمّثل مورد ھام للّدولة ، فیجب على الجزائر ترقیتھ و تحفیزه ، أنو بما 

.)1(ألّنھا تتوفّر على مؤّھالت سیعطیھا میزة تنافسّیة

1-Heidir Mouloud. L’économie algérienne à l’épreuve de l’OMC. p 26.
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ة عصرنة إدارة الجمارك و تطویرھایجب على الّدول:بالّنسبة للحواجز الجمركّیة -د

، بما یتوافق و قوانین المنّظمة العالمّیة للّتجارة، لیكون ذو أثر ٍایجابي على االٍقتصاد ، ألنّ 

إضافة إلى أّن توحید سلعھا،االٍنضمام یلزم الجزائر على تخفیض تعریفاتھا الجمركّیة على 

ات و بالّتالي اندماج الجزائر فيالّتعریفة الجمركّیة، قد یزید من حركة الّسلع و الخدم

الفضاء الّتجاري الّدولي ، مّما یسمح تنشیط المبادالت الّتجارّیة ، و یسمح بدخول منتجات 

.ة ، تعود بالفائدة على المداخیل الجمركّیة و الخزینة العمومّیةجدید

فٍاّن تقویة المنافسة و رفع االٍحتكار القائم على :من حیث الجانب المالي و المصرفي -ه

ھذا القطاع من ٍایجابّیات االٍنضمام ، مّما یسمح بتوفیر الخبرات المالّیة المؤّھلة للّتعامل مع 

لعالمّیة ، و اِالنفتاح علیھا ، للحصول على األموال لتمویل االِستثمارات األسواق المالّیة ا

.)1(المحلّّیة ، و رفع الّنمو االٍقتصاديّ 

الفرع الثاني

االِنعكاسات الّسلبّیة المرتقبة

رغم ما ذكرناه سابقا من آثار ٍایجابّیة متوقّعة من انضمام الجزائر إلى المنّظمة ، إال أّنھ 

یمكن القول أّن الّسلبّیات تطغى على االٍیجابّیات ، و من أھّم الّسلبّیات الّتي قد تنجم من ھذا 

:على الّتجارة الخارجّیة ما یليOMCاالٍنضمام إلى 

، و %25,58تعادل واردات الجزائر من المواد الغذائّیة ما یزید عن :القطاع الّزراعي-أ

من واردات المواد الغذائّیة تمّثل المواد ذات %80ما یمكن مالحظتھ أّن أكثر من 

و بما أّن الجزائر تعاني عجزا كبیرا في ھذا )ِالخ...سكر، حبوبحلیب،(االٍستھالك الواسع 

 اممّ االٍنضمام،رّیة محّل أطماع المزارعین األجانب بعد مّما یجعل الّسوق الجزائالمجال،

یفتقرون إلى القدرة على تغطیة الّطلب المحلّي المحلّیین، الّذینیعكس سلبا على المزارعین 

فٍاّن الجزائر ستفقد القدرةاالٍنضمام،مّما ال شّك فیھ أّنھ بعد :الّصناعيعلى المجال -ب

.)2(ّمة على حمایة االٍقتصاد الوطني عا

الّنتائج المرتقبة و /أسباب االٍنضمام –الجزائر و المنّظمة العالمّیة للّتجارة ،محمد منتاوي-ناصر دادي عدون-1
.135، ص 2003دار المحّمدیة العاّمة ، الجزائر ،،معالجتھا 

.140نفس المرجع ص -2
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و الّنسیج الّصناعي خاّصة  الّذي یعاني من الھشاشة و عدم القدرة على المنافسة ، و 

ارتفاع تكالیف اإلنتاج  العتماده على أسالیب تقلیدّیة ، وضعف في الّتسویق ، و االٍرتكاز 

، مّما ینعكس سلبا OMCو لیس األوبكعلى الّصناعات الّنفطّیة ، الّتي تدخل في منظمتھ 

دولة140ارة الخارجّیة ، خاّصة بعد فتح األسواق الوطنّیة على ّصناعات أكثر من على الّتج

لذا فحمایة .باإلضافة إلى إغراق الّسوق المحلّیة ،بسلع أجنبّیة بجودة أحسن و تنافسّیة أكبر .

اإلنتاج الوطني و دعمھ ضرورة قصوى ، و ذلك بالّتأھیل ، و الّتنمیة ، و الّتطویر ، ألّن 

.الّتجارّیة الّشرسة ستقضي علیھ ال محالةالمنافسة

مشكل البطالة  نتیجة تسریح العّمال من المؤّسسات، الّتي یزداد:من الّناحیة االِجتماعّیة-ج

لن تصمد أمام منافسة المؤّسسات األجنبّیة ، مّما یؤّدي إلى تفاقم اآلفات االٍجتماعّیة ، السیما 

.منھا الفقر 

تلك المتعلقة بقطاع ،تتمثل الصعوبات التي تعترض المفاوضات :قطاع الخدمات-د

اھتمامھا بھذا أكدتالدولة أنرغم ،04-03األمرأحكامالتي لم تندرج ضمن ،الخدمات 

المستثمرین الخواص للمساھمة فیھ و أمامأبوابھاالقطاع من خالل رفع احتكارھا علیھ بفتح 

.)1(و الصیدلة أمیناتالتخیر دلیل قطاع النقل و المواصالت و 

و أھّمھا ،ستعرف الجزائر سلبّیات على ھذا المستوى:القطاع المالي و المصرفي-ه

صعوبة الّتحّكم في رؤوس األموال عند دخولھا ، و خروجھا مّما سیؤّثر سلبا على الّسیاسة 

الّصرف الحقیقي ، مّما و زیادة سعر ،الّتي غالبا ما تؤّدي إلى زیادة الّتوّسع الّنقدي ،الّنقدّیة 

یسّبب أزمات ِاقتصادّیة فجائّیة و كارثّیة

باإلضافة إلى عدم صمود البنوك المحلّیة أمام دخول بنوك أجنبّیة كبیرة و بالّتالي إفالسھا ، 

.جراء فتح األسواق مباشرة دون تحضیر مسبق على المنافسة األجنبّیة الّشرسة 

تصبح الجزائر سوق دولّیة للّدول المصّدرة ، ألّنھا تعّد بّوابة القاّرة :قطاع الجمارك-و

األوروبّیة ، بسبب انخفاض الحقوق و الّرسوم الجمركّیة ، مّما یؤّدي إلى إغراق الّسوق 

.)2(الوطنّیة بالمنتجات األجنبّیة 

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على 19/07/2003مؤرخ في 04-03األمرالتعلیق على «،الكاھنةزیلرأ-1
.107ص ،مرجع سابق،»عملیات استیراد البضائع و تصدیرھا

،مذكرة ماجستیر ،المنظمة العالمیة للتجارة إطارو حریة التجارة في اإلقلیمیةالتكتالت االقتصادیة ،الوافي  آسیا-2

  .203ص  ،2007جامعة الجزائر
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ائي ، بسبب تطبیق مبادئ بحیث أّن االٍمتیازات الّتعریفّیة تؤّثر سلبا على المخّطط الج

المنّظمة ،مّما یؤّدي إلى تحقیق خسائر في العوائد الجمركّیة بسبب تخفیض الّتعریفة 

الجمركّیة ،أو إلغاءھا حسب بنود اِالّتفاقّیة ، الّشيء الّذي سینعكس سلبا على اإلیرادات 

مالّیة لتغطیة الّنفقات العمومّیة ، مّما سیؤّثر مباشرة في زیادة العجز في میزان المدفوعات ال

و علیھ یمكن القول أّن االٍندماج في االٍقتصاد العالمي ، لم و لن یتحّقق إال إذا كان 

لإلنتاج الجزائري ، حّصة في األسواق العالمّیة ، في ظّل تجارة دولّیة متسارعة الّنمو ، و

المنافسة القوّیة حیث تعتبر الّدینامیكّیة الخارجّیة للّتنمیة االٍقتصادّیة ، صورة مكملة 

.)1(للدینامیكّیة الّداخلّیة 

و علیھ یتطلّب سیاسة ِاقتصادّیة الفعالّیة،یخضع لشروط الحّر،فالّنجاح في الّتبادل 

.اح االٍقتصاديتتماشى مع المعطیات الحالّیة لٍالنفت)إحالل الواردات(مكّیفة 

المطلب الّثالث

تجربة االِنطالق االِقتصادي في كوریا الجنوبّیة

المتفّحص للّتجربة الكورّیة ، الّتحّوالت و الّتطورات الجذرّیة و العمیقة، الّتي یالحظ

حصلت في اقتصاده ، من خالل االِعتماد على إستراتیجیة إحالل الواردات و كذا 

دولة متقّدمة صناعّیا تحتّل المرتبة الّثانیة تإستراتیجیة تنمیة الّصادرات حیث أصبح

،و المرتبة الّرابعة في صناعة الّنسیج الّصناعي و المرتبة عالمّیا في صناعة الّسفن 

حیث حققت نجاحا باھرا في التنمیة االقتصادیة و الخامسة عالمّیا في صناعة الّسّیارات

.االجتماعیة

الفرع األّول

نجاح الّتجربة الكوریةالعوامل المساھمة في 

رّیة الباھرة ،حیث اجتمعت تعّددت وجھات الّنظر حول عوامل نجاح الّنھضة الكو

.عّدة عوامل لنجاح ھذه الّتجربة ،و یشھد الواقع بدورھا االِستراتیجي في ھذا المجال 

.108،ص،مرجع سابق ،تامین القرض عند التصدیر في التجارة الخارجیةدور الیة،رزیل الكاهنةٲ 1
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االِھتمام بالّتعلیم:أّوال-

تطویر القدرات المعرفّیة ، و رفع القوى العاملة بالّتعلیم نصب أعینھم ، وضع مخّططو الّتنمیة الكورّیة 

.مدعوما بمجھودات الّدولة ،و كذا األسرة الكورّیة بتخصیص قسط كببر من میزانیتھا لتعلیم أبنائھا 

الّتقنّیات أّما إطار ترقیة الّنشاط الّزراعي العصري ،أنشأ الیابانّیون العدید من المدارس الّریفّیة لتعلیم 

المتقّدمة لإلنتاج ، وھو ما لعب دورا ھاّما في الّتنمیة الّزراعّیة بكوریا، كما ساھم ذلك في تطویر الیّد 

.العاملة في الّصناعة

من الّتعلیم %80و بعد االِستقالل واصلت الحكومة الكورّیة نفس المسار،حیث وصلت إلى تحقیق نسبة 

.)1(1960لعالمي سنة ، حیث اقتربت كثیرا من المستوى ا

اإلصالحات الھیكلّیة للقطاع المالي:ثانیا 

حیث عملت كوریا على تحقیق دینامیكّیة المؤّسسات المالّیة ، من خالل إخضاعھا لرقابة صارمة 

،تمثلت في تكوین لجنة المراقبة المالیة، التي عملت على تحقیق ممارسة مصرفیة عالمیة، باعتماد نظاما 

.بة و تطبیق مجموعة من القوانین، و إعداد خطة متماسكة لتنفیذ اإلصالحات المختلفةصارما من الرقا

كما قامت بإصالحات عالجیة صارمة للبنوك فرضتھا لجنة المراقبة المالیة، باإلضافة إلى إعادة ھیكلة 

المؤسسات المالیة غیر المصرفیة

دور االستثمار المحلي في تطویر النسیج الصناعي: ثالثا

عت كوریا الجنوبیة خطة فعالة لوضع أسس تصنیع قویة، في إطار الخطة الخماسیة األولى اتب

، حیث تم إرساء بناء نسیج صناعي متین، نقل الدولة من االعتماد على المواد )1966-1962(للتنمیة 

الزراعیة إلى االعتماد على تصنیع حدیث موجھ للتصدیر
)2(

،التجربة الكوریة ،السیاسة االقتصادیة الكلیة و دورھا في االندماج العقالني في حركیة االقتصاد ،محمد بوجالل -1

،جامعة فرحات عباس،حول تاھیل المؤسسة االقتصادیة و تعظیم مكاسب االندماج في الحركیة االقتصادیة العالمیة ،الملتقى الدولي 

9و 8،ص ،2001اكتوبر 30-29،سطیف

/http:www.iico.org/al-alamiyaج علي أحمد نموذج كوریا التنمویة یستحق الدراسة من موقع حسن الحا-2

Issues-1425/issues168/alam-mail.htM
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بتحویل سیاسة التصنیع القائم )1971-1967(ثم قامت من خالل الخطة االقتصادیة الثانیة 

للتصدیر و دعم القدرة التنافسیة على إحالل الواردات إلى سیاسة التصنیع الموجھ 

.للصناعات التصدیریة في األسواق الدولیة

ثم تحولت كوریا نحو الصناعات الثقیلة و الصناعات الكیماویة، مع الخطة الخماسیة 

المتعلق 1986، كما عملت على تشجیع االستثمار بصدور قانون )1976-1972(الثالثة 

من إجمالي صناعات الثقیلة %6،53، حیث شكلت بتشجیع االستثمار في القطاع الصناعي

.)1(و الكیماویة

المشاركة الشعبیة:رابعا

إن المناخ االجتماعي المالئم، و التفاف المجتمع حول أھداف الخطة التنمویة، و كذا 

.تمیز كوریا بالید العاملة الماھرة و المتطلبة في األداء، و تمجید العمل و تقدیسھ

التي كونتھا الحكومة  كقاعدة (chaebol)ن مجموعات الشیبولكما عملت على تكوی

للتصنیع السریع و تحقیق التنمیة االقتصادیة، و ھي مجموعة من الشركات التي تملكھا و 

تدیرھا عائلة تسیطر على صناعة معینة و تحتكرھا، بتدعیم و تسھیالت حكومیة، مقابل 

.)2(موجھ للتصدیرتطبیق إستراتیجیة الحكومة في مجال التصنیع ال

دور تحریر التجارة الخارجیة في ترقیة الصادرات خارج المحروقات في ظل التطورات الدولیة ،حمشة عبد الحمید -1

.78ص ،2013جامعة بسكرة ،قتصاد دولي إمذكرة ماجستیر تخصص ،الراھنة 

افریل 14،15المؤتمر السنوي االول لبرنامج الدراسات الكوریة ،.اسرار الوصفة الكوریة،ابراھیم البیومي غانم -2

.64مركز الدراسات االسیویة كلیة االقتصاد و العلوم السیاسیة جامعة القاھرة ص 2004
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الفرع الثاني

العوامل ذات البعد الخارجي المساھمة في نجاح كوریا الجنوبیة

.ة الكوریةساھمت ھذه العوامل بصفة مباشرة في نجاح التجرب

االستثمارات األجنبیة:أوال

األجنبي  الذي أصدرتھ الحكومة الكوریة، من أكبر االستثماریعتبر قانون حریة 

العوامل التي ساعدت على جذب االستثمارات األجنبیة المباشرة ، حیث عمل على توفیر 

للمستثمرین كل متطلبات المناخ االستثماري، كفتح المجال بصفة كبیرة لعدد من الصناعات

، حیث نتج عنھ تحریر قطاع التصنیع 1988األجانب، و تنمیة رأس المال األجنبي عام 

.)1(بكاملھ

االھتمام بالعلوم واكتساب التكنولوجیا:ثانیا

استفادت كوریا من التجربة االستعماریة الیابانیة و األمریكیة في استیعاب التقنیة و 

.تعزیز المزایا التنافسیة لصناعاتھ في األسواق الدولیةتحسین منتجاتھ الصناعیة، و بالتالي

حیث صبت كوریا كل اھتمامھا الستیعاب التكنولوجیا و البحث العلمي، من خالل 

.االستثمارات الكبرى في ھذا المجال و توظیفھ لخدمة التطور االقتصادي

.و بھذا تمكنت كوریا أن تصبح إحدى الدول السبع المتقدمة تكنولوجیا

.79ص ،مرجع سابق،حمشة عبد الحمید 
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تطبیق اتفاقیات المنظمة العالمیة للتجارة: ثالثا

قامت كوریا بإعادة تنظیم قطاعاتھا الصناعیة بما یتالءم و المتطلبات الراھنة لبنود 

اتفاقیات المنظمة العالمیة للتجارة، حیث اعتمدت على تطویر التكنولوجیا الصناعیة و 

.صناعة المعدات و الماكناتتعزیز 

بصفة كبیرة وارتفعت مساھمة 1999-1993حیث تغیرت ھیكلة الصناعة خالل القترة 

.)1(1999سنة  %77إلى 1993سنة  %7،71الصناعة الثقیلة و الكیمیائیة من 

تحریر التجارة الخارجیة:رابعا

إلستراتیجیة إحالل الواردات، كثفت الحكومة الكوریة مجھوداتھا بعد تحقیق نتائج مرضیة 

و بعد إشباع السوق المحلي، واتجھت نحو إستراتیجیة تنمیة الصادرات، و في ھذا السیاق 

، و تأسیس أنظمة تحفیزیة لتوجیھ 1964سنة  %95قامت بتخفیض قیمة العملة بنسبة 

عانات الموارد نحو القطاع التصدیري، و ذلك بمنح القروض البنكیة للمنتجین، و تقدیم اإل

للمصدرین، و كذا التسھیالت المقدمة في مجال الرقابة الجمركیة، باإلضافة إلى إتباع 

.سیاسة صارمة لحمایة الصناعات الناشئة و غیر القادرة على المنافسة

باإلضافة إلى تشجیع االستیراد بھدف إعادة التصدیر، و قامت بتبسیط إجراءات 

العمل على تنظیم ندوات فكریة بین الخبراء التصدیر مع إلغاء تصاریح االستیراد و

.)2(االقتصادیین لتبادل المعلومات بین صانعي القرار و المصدرین

ملیار 94إلى 1962ملیون دوالر عام 55مثلما ارتفعت الصادرات الكوریة من 

و بلغت نسبة تغطیة 1994و 1980بین %16، و بمعدل نمو وصل إلى 1994عام دوالر

.%97إلى 1994الصادرات للواردات عام 

بفضل كل ھذه العوامل مجتمعة، تمكنت كوریا من أن تصبح من بین أكبر الدول المتقدمة 

.2001یا واقتصادیا في نھایة عام تكنولوج

.99-97ص ،مرجع سابق،مصطفى بن ساحة 

.98ص،مرجع سابق،حمشة عبد الحمید 
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خاتمة الفصل 

في ظل الوضع الحالي ،و النھوض باالقتصاد الوطني ،عملیة التاھیلنستخلص مما سبق أن

لمواكبة التطورات ،یمثل الحل االمثل لمختلف المشاكل و الصعوبات التي یعاني منھا  

.العالمیة 

االنتاج االحترافیة و الى افاق ،وسیلة للخروج من دائرة التقیید ،حیث تعد التنمیة االقتصادیة 

.رفع  ادائھا في اطار االقتصاد التنافسي

لتحقیق اكتفاء ذاتي ،و یتطلب نجاح ذلك االھتمام اكثر بالقطاعات االستراتیجیة المنتجة 

.بتوفیر المناخ المناسب لھ  ،خاصة المحیط الذي تنشط فیھ المشاریع االستثماریة 

ما  ،ي توفیر البدیل المحلي للبضائع المستوردةیستدع،وعلیھ فان تقلیص فاتورة الواردات

ومن ثم اللجوء الى ترقیة الصادرات خارج یؤدي بدوره الى تحقیق االكتفاء الذاتي 

.المحروقات و تشجیعھا 
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:خاتمة 

في الجزائر، القرار صناعیواجهتحديأصعبالنفطبعدمالعصرالجزائرتحضیریعد

األجنبيواالستثمارالصناعي، و الزراعي، القطاع تشجیع و الخاص، القطاع تشجیعبدائل فإن

استغاللیستطیعمنید في رابحة أوراقا تعتبرغیرها، و البنكیةالمنظومةإصالح و المباشر

التي و البلدان،منغیرها عن الجزائربها اهللا حظىالتيالمالیة و البشریة و المادیةاإلمكانیات

.كما راینا في عینة منها _تحقیقه تستطع الجزائر لم ماتحقق أن وجیز ظرف في و استطاعت

التي تكبدها خسائر مالیة معتبرة في ظل مشكلة الفوارق بین العمالت ،لوفي ظل موجهة الجزائر 

بالدوالر مداخیلها وكما راینا فان الجزائر تتلقى ،النفطیة انخفاض القوة الشرائیة لعائداتها 

االمریكي، و تدفع فاتورة اغلب وارداتها باالورو، في حین ان الدوالر االمریكي بدأ بفقدان ملحوظ 

ه فان تنویع االنتاج الوطني أمر ضروري و حل واقي ، وعلی2003لقیمته أمام االورو منذ سنة 

.من أي أزمات فعلیة النخفاض اسعار البترول

كما ان ضعف تنافسیة المنتجات الزراعیة و الصناعیة االخرى، أدى الى عدم التمكن من تنویع 

الصادرات الى صادرات غیر نفطیة فبقیت رهینة اسعار النفط، و هو ما اثر على مؤشرات 

اد الكلي، ومع تزاید حاجیات السكان لسلع االستهالكیة ،و عدم قدرة القطاع االنتاجي االقتص

المحلي على تأمینها، تم اللجوء الى االستیراد من الخارج و هو ما خلق عجز في میزان 

المدفوعات، و الدخول في دوامة من االختالالت في التوازن االقتصادي، في حین انه كان ینبغي 

حد من عالقات التبعیة الخارجیة ،و االعتماد على الذات و االتجاه نحو استراتیجیة العمل على ال

تصحیحیة تهدف الى رفع معدل االنتاج و العمل على التحریر التجاري كشكل من اشكال 

.التكامل االقتصادي 

عن كماتجدر االشارة الى ان معالجة اشكالیة تفاقم فاتورة الواردات، من جذورها تبدأ بالبحث 

االسباب المحلیة االساسیة التي كانت وراء هذه المشكلة، ثم العمل على القضاء علیها و هذا 

یعني اعادة النظر في استراتیجیة التنمیة المتبعة، وتبني استراتیجیة االعتماد على الذات، تلك 

بشكل توجه فیه االستراتیجیة التي تحقق التنمیة االقتصادیة المستقلة و التي تنفي التبعیة للخارج ،
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االستثمارات نحو  المشاریع االنتاجیة التي تخدم التنمیة المنشودة و التي من شأنها توسیع السوق 

.المحلي و تحقیق رفاهیة السكان

عامال یحتم على الجزائر ضرورة السیر في نهج ،ومن هنا یعد كل ماسبقت االشارة الیه

احالل "هذا ابرزنا أهم معالم استراتیجیة استراتیجیة تحفیزیة للتنمیة وفي اطار موضوعنا

بغرض احداث انطالقة فعلیة تقف على ضرورة ترقیة و تنویع النشاط االنتاجي من ،"الواردات

و حسن استخدام الموارد المحلیة و تثمینها والرفع من تنافسیتها ،خالل تفعیل مختلف القطاعات

،ي خارج القطاع النفطي والعمل على تنمیتهاو وجوب حصر المزایا التنافسیة لالقتصاد الجزائر ،

ذلك ان المیزة التنافسیة لیست ثابته على المدى ،و اعطائها االولویة في البرامج التنمویة المختلفة 

لذلك وجب االهتمام ببحوث التطویر واالبحاث العلمیة التي تهدف الى تطویر التنافسیة ،الطویل

االعتناء أكثر  و ،والتجارة الخارجیة على الصعید العالميالتي تدخل في تطویر هیاكل االنتاج ،

بالطاقات اإلنتاجیة، وتطویر ما هو  قائم ، ومعالجة ما هو معطل ،بمعنى ضرورة عالج مشكل 

 اجهو الطاقات العاطلة  بالقطاعات و الصناعات التي تنتج انتاجا یحل محل الواردات او انتاجا م

.للتصدیر 
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.2004معة دمشقكلیة االقتصاد، جا

في العلوم السیاسیة و ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرسیاسة التنمیة الفالحیة في الجزائر، عیاش خدیجة-20

العلوم السیاسیة و اإلعالم، جامعة الجزائر، العالقات الدولیة، فرع العلوم السیاسیة و العالقات لدولیة، كلیة 

2001.

، رسالة )والیة البویرةدراسة حالة (الفالحیة و اإلصالحات الطارئة علیها السیاسة ، ملیكة جرمویا-21

.2005ماجستیر ، كلیة العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة، جامعة الجزائر، 

،مدكرةلإلقتصاد الجزائريدور اإلستثماراألجنبي المباشر في الرفع من القدرات التنافسیة ،مروك سمیة-22

.2014دولي،ماجستیر في العلوم اإلقتصادیة، تخصص مالیة و اقتصاد 

مذكرة ، استراتیجیة ترقیة الصادرات غیر النفطیة و القطاع الزراعي في الجزائر ، عبد الرازق بن هارون-23

 2013ة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة ،جامعة ورقل

  .133ص

:المقاالت-3

مجلة ،»الشراكة االورو متوسطیة و أثارها على المؤسسات االقتصادیة «،محمد یعقوبي، لخضر عزي-1

.14،2014العلوم االنسانیة ،عدد 

المركز الخمائي لشمال افریقیا، نشرة التنمیة، ،»منتدى االستثمار في شمال افریقیا«،عبد الوهاب رزیق-2

.2001، دیسمبر )المغرب(طانجة العدد ، 
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، 38، العدد »االستراتیجیة المالئمة للتنمیة الصناعیة في الجزائر، مجلة العلوم اإلنسانیة«عبودزرقین -3

.2008سبتمبر 

»2006_1986اثر الدوالر و االورو على التجارة الخارجیة الجزائریة  «، رفیقة صباغ مهداوي هند-4

.43،2009،العدد مجلة العلوم االنسانیة 

،مجلة الباحث جامعة ورقلة، »الدوالر و النمو االقتصادي في الجزائر الواقع و التحدیات«، وصاف سعیدي-5

.2012العدد االول 

مجلة العلوم االنسانیة »اثر الشراكة االورو جزائریة على تنافسیة االقتصاد الجزائري «قلش عبد اهللا .-6

.04،2006عدد 

03مجلة علوم انسانیة عدد ،»منطقة التبادل الحر في ظل الشراكة االورو متوسطیة«،جمالعمورة-7

2007.

تحریر االستیراد و انعكاساته على األداء االقتصادي للجزائر في ظل منطقة التبادل الحر «، زایري بلقاسم-8

مجلة البحث العلمي ، إدارة المؤسسات و تسییر رأس المال االجتماعي، كلیة العلوم ،»مع االتحاد األوروبي

.2005، أبریل 01االقتصادیة و التسییر، جامعة أو بكر بلقاید، تلمسان، العدد رقم 

المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة عدد ،»واقع و افاق الشراكة مع االتحاد االوروبي «،حسین نوارة.-9

02،2007.

مجلة العلوم االنسانیة، العدد ،»المعوقات االنتاجیة و كیفیة مواجهتها في الجزائر«،بن عیشي بشیر-10

.2005’جامعة بسكرة 03

البحوث االقتصادیة العربیة، مجلة ،»االستراتیجیة المالئمة للتنمیة الصناعیة في الجزائر «، عبود رزقین-11

.2009الجزائر 

رسالة دكتوراه في ،»دور الیة تامین القرض عند التصدیر في التجارة الخارجیة«،زیل الكاھنةرأ-12

.2009كلیة الحقوق مولود معمري تیزي وزو ،تخصص قانون ،العلوم 

:النصوص القانونیة-4

:االتفاقیات الدولیة-أ 
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، یضمن التصدیق على االتفاق االروبي 2005افریل 27مؤرخ في 195-05مرسوم رئاسي رقم ، .1

بفالونسیا یوم بین ،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،و االتحاد االوروبيالمتوسطي لتاسیس شراكة 

.2005افریل 30صادر في  30ر عدد .ج 2002افریل 22

:النصوص التشریعیة - ب  

، الصادرة في 14ر عدد.، یتعتق بالنقد و القرض،ج1990أفریل14المؤرخ  في 10-90القانون رقم-1

14عدد .ر.ج2001فیفري  27المؤرخ في 01-01المعدل و المتمم بموجب االمر رقم ،1990أفریل18

2003اوت 26المؤرخ  في ،11-03المعدل و المتمم بموجب االمر رقم ،2001فیفري   28صادرة في 

.2003اوت  27صادرة في ،52عدد .ر.ج ،

، الجریدة 2000و یتضمن قانون المالیة لسنة 1999دیسمبر 23مؤرخ في 99/11قانون رقم -2

.2000ر دیسمب25صادر في 92الرسمیة عدد   

الصادرة في  47عدد ر .ار، جالمتعلق بتطویر االستثم 2001أوت  20المؤرخ في 03-01األمر رقم -3

.2001أوت 2  

یتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات ص و .،2001دیسمبر 12مؤرخ في 18-01القانون رقم .-4

.2001دیسمبر 15الصادرة في 77م، جرید رسمیة 

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات ،و 2003جویلیة 19المؤرخ في 04-03األمر رقم .-5

.2003یولیو 20صادرة في ،43الجریدة الرسمیة  عدد استیراد البضائع و تصدیرها،

الجریدة الرسمیة  فیفري 2003، یتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، صادر  في 17 6-قانون رقم 01-03

.14/01/2003الصادرة بتاریخ 11رقم 

2005یونیو 6مؤرخ في ،تحویل االرباح متعلق باالستثمارات االجنبیة و كیفیات،03-05االمر -7

2005یولیو 31صادرة في 53جریدة رسمیة عدد ،

20المؤرخ، في 03-01، یعّدل و تتمم األمر رقم 2006جویلیة 15مؤرخ في ،08-06األمر رقم -8

.2006جویلیة 19، صادر في 47ر عدد .بتطویر االستثمار، جالمتعلق  2001أوت 

المتضمن التوجیه الفالحي من الجریدة الرسمیة 2008أوت سنة 03المؤرخ في 16-08القانون رقم -9

.46العدد
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2009،یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009یولیو سنة 22،مؤرخ في 01-09أمر رقم -10

.2009جویلیة 26المؤرخة في 44الجریدة الرسمیة ، رقم 

:النصوص التنظیمیة-ج  

08معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم ،1996یونیو 05المؤرخ في 205–96مرسوم تنفیذي رقم -1

الذي 302–084الذي یحدد كیفیة تسیر حساب التخصیص الخاص رقم ،2008ینایر 19مؤرخ في 07-

.2005ینایر 30صادرة في 05ر عدد .ج،.عنوانھ الصندوق الخاص بترقیة الصادرات

، یحدد كیفیات تسییر حساب التخصیص 2000جویلیة 16مؤرخ في 2000/192مرسوم تنفیذي رقم -2

الصادر في 43، الجریدة الرسمیة عدد صندوق ترقیة التنافسیة الصناعیة–بعنوان 302-102الخاص رقم 

.2000جویلیة 19

صندوق ضمان القروض ،یتضّمن ِانشاء2002نوفمبر 11،المؤّرخ في 02/373مرسوم تنفیذي رقم ،-3

.2002نوفمبر 13الّصادر في 74عدد ،،ر .ج ،للمؤّسسات الّصغیرة و تحدید قانونه األساسي

، یتضّمن القانون األساسي لصندوق ضمان 2004أفریل 19، المؤّرخ في 04/134مرسوم رئاسي، .-4

.2004أفریل 28،ّصادر في  27ر عدد  .،ج.م .ص.استثمارات  م

،یتضّمن ِانشاء الوكالة الوطنّیة لتطویر 2005ماي 03، مؤّرخ في 05/165فیذي رقم مرسوم تن.-5

.2005ماي 04الّصادر في  32ر عدد .م و تنظیمها و سیرها ،ج.المؤّسسات ص

یتضمن التصدیق على االتفاق بین حكومة 2006مایو 22مؤرخ في 06/166المرسوم الرئاسي رقم -6

الصغیرة الدیموقراطیة الشعبیة و حكومة جمهوریة نیجیریا االتحادیة في قطاع المؤسسات الجمهوریة الجزائریة 

.2006مایو 24الصادرة في 34، الجریدة الرسمیة عدد 2004أكتوبر 7، الموقع ابوجا في و المتوسطة 

،یحّدد كیفّیات سیر حساب الّتخصیص الخاص2006جویلیة04،مؤّرخ في 06/240مرسوم تنفیذي -7

45،عددر .ج الّصندوق الوطني لتأهیل المؤّسسات الّصغیرة و المتوّسطة،اّلذي عنوانه 124-302

.2006جویلیة 09الّصادر في 

:الوثائق -5

المتضمن إستراتیجیة تنفیذ المخطط الوطني للتنمیة 2000جویلیة 18المؤرخ في 332رقم  رالمنشو .-1

.2000الفالحیة ، 
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2002-1998العمومي للتنمیة االقتصادیة و االجتماعیة على مدى الفترة الممتدة منقوام البرنامج.-2

.، مقال متوفر على موقع وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة2014-2010وكذا الفترة 

، المدیریة العامة للجمارك احصائیات التجارة الخارجیة، للجزائر المركز الوطني للمعومات و االحصائیات-3

.20014،صادر عن  وزارة المالیة ، 

:الملتقیات 

إشكالیة تأهیل المؤسسات االقتصادیة بین العصرنة و العولمة نظرة (،نجار حیاة و زغیب ملیكة-2

المؤسسة االقتصادیة و تحدیات المناخ االقتصادي الجدید، المنظم :فعالیات الملتقى الدولي حول،)مستقبلیة

.2003أفریل  23و  22یومي -جامعة ورقلة–من طرف كلیة الحقوق و العلوم االقتصادیة 

، الملتقى )آلیات و اجرتءات تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر(، قوریش نصیرة.-3

الدولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة، كلیة العلوم االقتصادیة، 

.2006جامعة شلف، 

انعكاسات انضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة على االقتصاد (، مسدور فارس،كمال رزیق.-4

22-21حلب، دحول االقتصاد األلفیة الثالثة، جامعة سعد الملتقى الوطني،)الجزائري في األلفیة الثالثة

.2002ماي 

انعكاسات األزمة المالیة العالمیة على االقتصاد (، حة، و بن حبیب عبد الرزاقیصحراوي بن ش-5

، أیام الملتقى العلمي الدولي حول األزمة المالیة و االقتصادیة الدولیة و العالمیة، جامعة سطیف،)الجزائري

.2009أكتوبر 21، 20

الشراكة االوروبیة بین واقع االقتصاد الوطني و الطموحات التوسعیة (كمال رزقین،فارس مسدور-6

الملتقى الوطني االول حول االقتصاد الجزائري في االلفیة الثالثة جامعة سعد دحلب )لالتحاد االوروبي

.275 _253ص ص  2002البلیدة   

التجربة ،السیاسة االقتصادیة الكلیة و دورھا في االندماج العقالني في حركیة االقتصاد ،بوجالل محمد -7

حول تاھیل المؤسسة االقتصادیة و تعظیم مكاسب االندماج في الحركیة ،الملتقى الدولي ،الكوریة

2001اكتوبر 30-29،سطیف،جامعة فرحات عباس،االقتصادیة العالمیة 
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الملتقى الدولي حول السیاسات االقتصادیة )االستثمار في الجزائر سیاسةواقع و افاق (منصوري زین -8

.2004في الجزائر واقع و افاق كلیة العلوم االقتصادیة جامعة تلمسان 

المؤتمر السنوي االول لبرنامج الدراسات الكوریة ،.اسرار الوصفة الكوریة  ،ابراھیم البیومي غانم-9

مركز الدراسات االسیویة كلیة االقتصاد و العلوم السیاسیة جامعة القاھرة2004افریل 14،15

:المواقع االلكترونیة 

.2015./15/03تاریخ االطالع  www.douane.gov.dz :الموقع اإللكتروني -1

-http:www.iico.org/alالحاج علي أحمد نموذج كوریا التنمویة یستحق الدراسة من موقع حسن-2

alamiya/

Issues-1425/issues168/alam-mail.htM

http//www:،من موقعتجارب آسیوّیة،محمد بشیر-3 .islam online

Net/arabic/economics/2003/07/ article07 . SHTML .

05/05/201577تاریخ اِالّطالع 
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2.Ministère du tourisme, élément de la stratégie de développement

durable du tourisme en Algérie horizon, 2001.
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.59................................................النھوض بالصناعة:المطلب الثاني

.59...........................................تأھیل المؤسسات االقتصادیة:الفرع االول

.60...................................................عوامل إنجاح عملیة التأھیل:أوال

.61........................البرنامج الوطني لتأھیل مؤسسات الصناعة الثقیلة:ثانیا

.62...........................المؤّسسات الّصغیرة و المتوّسطةترقیة :الفرع الثاني

.63...........................................................البرامج األوروبیة:أوال

.65....................البرنامج الوطني لتأھیل المؤّسسات الّصغیرة و المتوّسطة:ثانّیا

   .67..................................................ةتشجیع االستثمار و السیاح:ثالمطلب الثال

.67.....................................االستثماراإلطار التشریعي لترقیة :الفرع االول 

68.....................................................10-90قانون النقد و القرض :أوال

.68...................................المتعلق بتطویر االستثمار03-01القانون :ثانیا

.69...المتعلق بتطویر االستثمار03-01معدل للقانون 08-06األمر الرئاسي : ثالثا      

.70...........................................01-09االمر رقم :رابعا

.70..............................اإلطار المؤسساتي في مجال االستثمار:الفرع الثاني

.71.......................................(C.N.I)المجلس الوطني لالستثمار :أوال
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.71....................(A.N.D.I)الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار :ثانیا

الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بالمساھمة و ترقیة االستثمار : ثالثا       

(M.D.P.P.I).....................................................................72.

.72............................................تطویر القطاع السیاحي:الثالثالفرع 

.73....................................................متطلبات التنمیة السیاحیة:أوال

.75......................................................ثانیا اإلطار التشریعي للسیاحة

.76...............................................تحریر التجارة الخارجیةالمبحث الثاني 

.76......................................تشجیع الصادرات خارج المحروقات:المطلب االول

.77......ضرورة إرساء قواعد و استراتیجیات لتعظیم القدرات التصدیریة:الفرع االول 

.77.....................................تنویع اإلنتاج و اإلنتاج لغرض التصدیر:أوال

.78................................................االستثمارات الصناعیة  :ثانیا

..78............................................ضرورة إحداث تنمیة صناعیة: ثالثا     

..78...........................................جذب االستثمار األجنبي المباشر:رابعا

.79.................االطار المؤسساتي لترقیة الصادرات خارج المحروقات:الفرع الثاني 

80..التجارة الخارجیة في إطار االنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة:المطلب الثاني 

.81.....على الّتجارة الخارجّیةOMCانعكاسات االیجابیة المتوقعة من االِنضمام إلى :الفرع االول 

.82.......................................اِالنعكاسات الّسلبّیة المرتقبة:الفرع الثاني 

..84..............تجربة االِنطالق االِقتصادي في كوریا الجنوبّیة:المطلب الثالث

.84.......................العوامل المساھمة في نجاح الّتجربة الكوریة:الفرع االول

.87........العوامل ذات البعد الخارجي المساھمة في نجاح كوریا الجنوبیة:الفرع الثاني
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