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 الممخص:
ا الت ػػديار التػػ  إف ترقيػػة الدػػادرار  ػػارر الم روقػػار ردػػبح  ػػرور  مم ػػة ت ر ػػ      

تواجه االقتداد الجزائري، كوف رف التقمبار التػ  يعره ػا قطػاع الم روقػار ردػب ر ت ػدد 
اسػػتقرار االقتدػػاد الػػوطن . ولػػاا تبػػرز المنػػاطؽ ال ػػر  كوا ػػد  مػػف االسػػتراتيجيار ال امػػة 
لتطوير الدادرار  ارر قطاع الم روقػار،  يػش عػرعر الجزائػر وبالتعػاوف مػت موريتانيػا 

هريقيػػا بتأسػػ يس منطقػػة  ػػر  تمكػػف الجزائػػر مػػف تنميػػة الدػػادرار الجزائريػػة ن ػػو موريتانيػػا وا 
  وا  ياء البعد اإلهريق  ه  االن تاح االقتدادي ن و ال ارر.الغربية 

 ان تاح اقتدادي. منطقة  ر ، دادرار جزائرية،: الكممات المفتاحية 
Abstract: 

The promotion of exports outside hydrocarbons has become an 

urgent necessity facing the Algerian economy due to the instability 

in the hydrocarbon markets threatening the stability of the national 

economy. For this reason, free zones are one of the important 

strategies for the development of the exports outside the 

hydrocarbons sector. Algeria has established in cooperation with 

Mauritania, a free trade zone enabling Algeria to develop Algerian  
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exports to Mauritania and West Africa and revive the African 

dimension and promote economic openness on Africa. 

Keywords : 

Free zone, Algerian exports, Economic openness 

 قدمة:م
إلي ا العديػد مػف الػدوؿ و ادػة الناميػة كػأدا   تمثؿ المناطؽ ال ر  ظاهر  اقتدادية ت ولر

لت  يز النمو االقتدادي، إا يعرؼ العالـ منا منتدؼ القرف الما ػ  وتيػر  متسػارعة هػ  
نمو المناطؽ ال ر  مف  يش عددها ورنواع ا، وقد ظ ر هاا جميػا هػ  الػدوؿ الناميػة والتػ  

دػػػػػادية، اسػػػػػتقطا  ت ػػػػػرص عمػػػػػا إنعػػػػػاء منػػػػػاطؽ  ػػػػػر  ب ػػػػػدؼ دهػػػػػت وتيػػػػػر  التنميػػػػػة االقت
عمػػا العديػػد مػػف  ال ػػر  تعػتمؿالمنػػاطؽ االسػتثمارار اججنبيػػة والم ميػػة وترقيػة دػػادرات ا، ه

لت قيؽ مف رجؿ استقطا  االستثمارار الم ميػة يزار الت  يمكف توظي  ا مال دائص والم
   .واججنبية

تمػػادا عمػػا والجزائػػر وا ػػد  مػػف الػػدوؿ التػػ  و ػػعر اسػػتراتيجية جديػػد  لترقيػػة دػػادرات ا اع
منطقػػة  ػر  تمكػػف  هػ  انعػاءالمنػاطؽ ال ػر   يػػش عػرعر الجزائػر وبالتعػػاوف مػت موريتانيػػا 

هريقي  الغربية.  االجزائر مف تنمية الدادرار الجزائرية ن و موريتانيا وا 
 :إشكالية البحث

الو ػػت االقتدػػادي ال ػػال  والمتميػػز بسػػيطر  الدػػادرار مػػف الم روقػػار عمػػا  هػػ  ظػػؿ  
ستقرارية، ال اار الجزائرية، ونتيجة لما يتميز به هاا النوع مف الدادرار مف هيكؿ الدادر 

تبػػػػػرز  ػػػػػرور  الب ػػػػػش عػػػػػف رسػػػػػالي  جديػػػػػد  لترقيػػػػػة الدػػػػػادرار الجزائريػػػػػة  ػػػػػارر قطػػػػػاع 
 الم روقار. 

 وعميه، يمكف طرح اإلعكالية التالية: 
 لجزائرية؟ ا رما مدى رهمية منطقة التبادؿ ال ر  "بير رـ كريف" ه  ترقية الدادرا

 :من البحثالهدف 
ميػػزار التػػ  تتمتػػت ب ػػا المنػػاطؽ مدراسػػة ال دػػائص والهػػو  لب ػػشال ػػدؼ مػػف هػػاا ا     

بيػػر رـ -انجػػاح المنطقػػة ال ػػر  ت ػػديار  بترقيػػة الدػػادرار وابػػرازال ػػر  مػػف  يػػش ع قت ػػا 
 لتددير المنتجار الجزائرية. بياف مدى إمكانية االست اد  من ا ، وكاا -كريف
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  البحث: هيكل
 قدد اإل اطة بم تمؼ عنادر الب ش، تـ تقسيـ الدراسة إلا م وريف رئيسييف هما:

 ومتطمبار نجا  ا؛ م  ـو المناطؽ ال ر  -1
 المناطؽ ال ر  كوسيمة لتعزيز الدادرار الجزائرية. -2
 ومتطمبات نجاحها مفهوم المناطق الحرة -1

ظ ػور  كمػا تعػددر الدػيااار التػ   عرؼ مدطمح المناطؽ ال ر  تطورا سػريعا منػا     
تعبػػر عػػف م  ػػـو المنطقػػة ال ػػر  نتيجػػة لتعػػدد رهػػداؼ تبنػػ  هػػا  المنػػاطؽ، همن ػػا التجاريػػة، 

ن سػ ا، ه ػ  مػف بػيف اتليػار  ارالدناعية وال دماتية... إال رن ػا تنت ػ  جميعػا عنػد الغايػ
ة بػػيف الػػدوؿ ب  ػػؿ االقتدػػادية العالميػػة والتػػ  تسػػاعد عمػػا تنميػػة  جػػـ المبػػادالر التجاريػػ

المزايا الت  تقدم ا ها  المناطؽ ه  ت رير وهؾ العراقيؿ عما  رية تدهؽ السمت وال دمار 
 وعما  مؽ ديناميكية واسعة النتقاؿ االستثمارار اججنبية المباعر  ل ا  المناطؽ.  

 تعريف المناطق الحرة: 1-1
 يػػػش  ػػػدش ت ػػػوؿ هػػػ    تعػػػددر الدػػػيااار التػػػ  تعبػػػر عػػػف م  ػػػـو المنػػػاطؽ ال ػػػر       

م  ـو المناطؽ ال ر  مف الم  ـو التقميدي إلػا ال ػديش، هػالتعريؼ التقميػدي يبنػا عمػا رف 
ال ػػػدؼ مػػػف المنػػػاطؽ ال ػػػر  هػػػو هقػػػط زيػػػاد  الدػػػادرار مػػػف  ػػػ ؿ التػػػروي  اعتمػػػادا عمػػػا 
ال دػػػائص الطبيعيػػػة )موقػػػت المنطقػػػة وا تكػػػار القطػػػاع العػػػاـ إلدارت ػػػا وتعػػػغيم ا، وتوجيػػػه 

 ثمار اججنب  المباعر م دد  بمستوى من  ض مف ال رائ (.  االست
منطقػة م ػدد  بسػيار رو "ومف بيف التعاريؼ المقتر ة مف هػاا المنظػور رف المنطقػة ال ػر  

جػػػدار ول ػػػا نقػػػاط مراقبػػػة لمػػػد وؿ وال ػػػرور يػػػتـ هي ػػػا مػػػنح مزايػػػا اقتدػػػادية وماليػػػة م ػػػدد  
 . (1) "لتعجيت الدادرار

  ػػـو الجديػػد لممنػػاطؽ ال ػػر  لكػػوف ال ػػدؼ من ػػا هػػو جػػا  االسػػتثمار بينمػػا يتعػػدى الم     
العمالػػة رو كثاهػػة ررس المػػاؿ رو دػػناعار   اججنبػػ  المباعػػر بمسػػتويار معينػػة كاسػػتيعا

عاليػة التكنولوجيػػا وا ػػداش التػرابط بػػيف المنػػاطؽ ال ػر  والسػػوؽ الم مػػا مػف  ػػ ؿ التكامػػؿ 
تا ػػة اسػػت دامار متنوعػػة لممنػػا طؽ ال ػػر . كمػػا ظ ػػر تعبيػػر جديػػد لممنػػاطؽ االقتدػػادي وا 

 . (2) ال ر  وهو قدرت ا عما  مؽ بيئة رعماؿ دديقة لجا  االستثمار اججنب  المباعر



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         0909السنة  90العدد:  90المجلد:  64 - 46ص

 

67 

 

قطعة م دد  مف اجرض " رف المنطقة ال ر   ومف بيف التعاريؼ المقتر ة مف ها  الزاوية:
التقػاء الطػػرؽ رو المناهػػا الوطنيػة معزولػػة بأسػوار تكػػوف قريبػة مػػف المػوانر رو المطػػارار رو 

إا ل ػػػػا قوانين ػػػػا ورنظمت ػػػػا ال ادػػػػة التػػػػ  تسػػػػ ؿ ل ػػػػا  ،ال دوديػػػػة وال ت  ػػػػت لقػػػػوانيف البمػػػػد
سػػمح بػػد وؿ الػػواردار إلي ػػا ي بمػػاممارسػػة رعمال ػػا التػػ  رقيمػػر ججم ػػا بكػػؿ  ريػػة ويسػػر 

بعػػد وتقػػـو ال قػػًا بةعػاد  تدػػدير المنتجػػار والسػػمت من ػػا  ،بػدوف رسػػـو رو تعري ػػار جمركيػػة
 ر، وتعمػػؿ هػػا  المزايػػا عمػػا اسػػتقطا  م تمػػؼ االسػػتثماراإجػػراء التعػػدي ر ال زمػػة عمي ػػا

 .(3) "الم مية اججنبية
 :(4) يمكن تحديد خصائص المناطق الحرةانط قا مما سبؽ، 

إا رف ال ادػػية اجساسػػية لممنػػاطؽ ال ػػر  تكمػػف هػػ  النظػػاـ المػػرف  نظااام جبااائي ماارن: -
مموف وكػػػػالؾ العمميػػػػار الممارسػػػػة دا ػػػػؿ المنطقػػػػة، ه ػػػػ  تمػػػػنح الػػػػاي ي  ػػػػت إليػػػػه المتعػػػػا

االمتيػػازار هػػ  إطػػار اإلجػػراءار الم  ػػز  هػػ  مجػػاؿ االسػػتثمار وبال دػػوص مػػف النا يػػة 
 الجبائية عما ارار الم يط االقتدادي الدول  رو االقميم  الاي تنتم  إليه. 

الر االسػتثمار ال ػارج  : وهو ت ػتح المنػاطؽ االقتدػادية عمػا مجػاالشمولية والعالمية -
لكػػػؿ المتعػػػامميف االقتدػػػادييف الػػػايف يرابػػػوف هػػػ  إقامػػػة معػػػاريع ـ االسػػػتثمارية هػػػ  هػػػا  

 المناطؽ دوف اج ا بعيف االعتبار جنسيات ـ اجدمية.
: كػػؿ المتعػػامموف االقتدػػاديوف سػػواء كػػانوا رجانػػ  رو م ميػػيف يتمتعػػوف بػػن س المساااواة -

  ؿ المنطقة االقتدادية ال ر  بدوف استثناء.ال قوؽ وعمي ـ ن س الواجبار دا
إف العمميػػار التػػ  تػػتـ هػػ  المنطقػػة ال ػػر  ال ت  ػػت إلػػا عراقيػػؿ  غياااا البيروقراطيااة: -

إدارية ه  التسيير  يش رف االجراءار اإلداريػة دا ػؿ المنطقػة يجػ  رف تػتـ بدػ ة سػريعة 
 وبسيطة دوف تعقيدار رو معاكؿ متعمقة بنوعية التسيير.

 تطور التاريخي لممناطق الحرة:ال 1-2
إف هكر  المناطؽ ال ر  ه  هكػر  قديمػة هػأوؿ منطقػة  ػر  هػ  التػاريخ العػالم  وجػدر      

سػنة و ػعر لػت ص بنظػاـ  2000منا  وال   Egéeه  ب ر  Délosبالجزير  اليونانية 
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  ػػاص يتمثػػؿ هػػ  تبسػػيط القػػوانيف وتقمػػيص اإلجػػراءار البيروقراطيػػة والرسػػـو لتدػػبح هػػا 
هكػػر  المنػػاطؽ ال ػػر   المنطقػػة مركػػزا معػػ ورا لمتجػػار  العالميػػة. ليسػػت دـ بعػػد الػػؾ الرومػػاف

         يش تـ است داـ اإلع اءار الجمركية ل مؽ  واهز ومميزار لتس يؿ  ركة التجار . 
وقػػػد تطػػػور م  ػػػـو المنػػػاطؽ ال ػػػر  عبػػػر الػػػزمف هبعػػػد رف كانػػػر تقػػػاـ عمػػػا مسػػػا ار      

و عما ال دود، اتسػعر مسػا ت ا وردػب ر تعػمؿ مػدنا بأكمم ػا، كمػا دغير  مف الموانر ر
رنعئر بعض المناطؽ ال ر  دا ؿ الدولة ن س ا، هبعد رف كاف ال دؼ مف إنعائ ا ه  روؿ 
اجمػػػر الت ػػػزيف هقػػػط، وتنعػػػيط التجػػػار  العػػػابر  تطػػػورر لمقيػػػاـ بػػػبعض العمميػػػار الدػػػناعية 

 .(5) البسيطة لتتطور إلا إقامة الدناعار الثقيمة
و ػػ ؿ منتدػػؼ القػػرف السػػادس ععػػر و تػػا بدايػػة القػػرف التاسػػت ععػػر )ال قبػػة التػػ  سػػاد 
هي ػػػػا ال كػػػػر التجػػػػاري( نعػػػػأ هػػػػ  العديػػػػد مػػػػف الػػػػدوؿ اجوروبيػػػػة مػػػػا يسػػػػما بػػػػدوؿ المدينػػػػة 

Citystate   لتسػػػػ يؿ  ركػػػػة السػػػػمت وت زين ػػػػا وتػػػػداول ا بػػػػدوف  ػػػػرائ  وب ػػػػا مػػػػوانر  ػػػػر
اسػة ال مايػة هػ  م تمػؼ الػدوؿ اجوروبيػة همػـ ي  ػت جمركية، وعما الراـ مف تطبيػؽ سي

 العديد مف موانئ ا لتنظيمار التجار  ال ارجية مثؿ" هينيسا ومرسيميا وهامبورر وبريمف".
وقد ر ار المناطؽ ال ر  تنمو وتنتعر عبر موانر الب ػر اجبػيض المتوسػط  ػ ؿ القػروف 

باف الثور  الدناعية وهو اجمر الػاي ردى إ لػا بعػش منػاطؽ تجاريػة  ػر  دا ػؿ الوسطا وا 
، وهػ  1704المستعمرار، هأقامر إنجمترا منطقة  ر  ه  ميناء جبؿ طارؽ بالمغر  سػنة 

. و ػ ؿ القػرف التاسػت ععػر تػـ 1841وهونػ  كػون  سػنة  1832مالطا والزنج  بار سنة 
إنعػػػػاء عػػػػدد المنػػػػاطؽ ال ػػػػر  هػػػػ  روروبػػػػا ب يػػػػش ر ػػػػدثر السػػػػمطار اجلمانيػػػػة واإليطاليػػػػة 

، تريسػتا 1888لدنماركية وايرها مناطؽ  ر  هػ  المػوانر الب ريػة ل ػا مػف هػامبورغ سػنة وا
، ايػػر رنػػه هػػ  القػػرف الععػػريف رهممػػر الػػدوؿ اجوروبيػػة  ادػػة بعػػد 1896ونػػابول  سػػنة 

 ال ر  العالمية المناطؽ االقتدادية ال ر .
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 ػر  العالميػة الثانيػة رما ه  باق  دوؿ العمـ هقد انكمػش إنعػاء المنػاطؽ ال ػر  بعػد ال     
إباف رزمة الكساد العالم  لتعود وتنعػط بعػد ال ػر  العالميػة الثانيػة  1930 دودا سنة 

و تا روا ر ال مسينيار بق  نعاط المناطؽ ال ػر  مقتدػرا عمػا النعػاط التجػاري إلػا رف 
ه  مطار عانوف الدول  بةيرلنػدا،  1959رنعئر روؿ منطقة  ر  ه  العدر ال ديش سنة 

عامػػؿ، وقػػدر  جػػـ االسػػتمارار المقامػػة ب ػػا  8000د ودػػؿ عػػدد العػػامموف ب ػػا  ػػوال  وقػػ
 مميوف جنيه استرلين  سنويا.  5مميوف جنيه استرلين ، و 3ب وال  
وقػػػد تطػػػورر رهميػػػػة ورنعػػػطة المنػػػػاطؽ ال ػػػر  وهقػػػا لمتطػػػػورار االقتدػػػادية والتجاريػػػػة      

تدػػاالر ومتطمبػػار الدػػناعة وم ػػاوالر والدوليػػة نتيجػػة لمتطػػور السػػريت لوسػػائؿ النقػػؿ واال
ت  ػػػػػيض التكػػػػػاليؼ، وهػػػػػتح اجسػػػػػواؽ ال ارجيػػػػػة لمدػػػػػادرار ومػػػػػف ثػػػػػـ اسػػػػػت داش منػػػػػاطؽ 
مت ددػػػة كالمنطقػػػة ال ػػػر  لمتكنولوجيػػػا المعروهػػػة بمدينػػػة دبػػػ  ل نترنيػػػر التػػػ  تعػػػد روؿ 

واجػد  منطقة  ر  ه  العالـ ل عمػاؿ االلكترونيػة وكػاا المنػاطؽ ال ػر  اإلع ميػة كتمػؾ المت
بمدػػػر واجردف رو المنػػػاطؽ ال ػػػر  اار اجنعػػػطة النوعيػػػة الت ددػػػية رو منػػػاطؽ السػػػمت 
الوا ػػد  كالمنطقػػة ال ػػر  لتجػػار  الػػبف  بزيمبػػابوي، منطقػػة المجػػوهرار هػػ  تي نػػد، المنطقػػة 

 .(6) ال ر  بالنيجر لمغاز والن ط
ك كػػػػر  لمتوسػػػػت كمػػػػا تزايػػػػد عػػػػدد المنػػػػاطؽ ال ػػػػر  وبأعػػػػكاؿ متعػػػػدد  ورهػػػػداؼ م تم ػػػػة      

وقد اتسعر المناطؽ ال ر  ه  م تمؼ رن ػاء ليبػ  عػددها سػنة ، االقتدادي بدوف رية قيود
  .دبم 133منطقة، موزعة عما  1735ما يقدر بػ  2008

 :(7) أنواع المناطق الحرة 1-3
يمكف تدنيؼ المناطؽ ال ػر  لػث ش مجموعػار رئيسػية والػؾ  سػ  عػدد النعػاطار      

، نوعيػػة النعػػاط الممػػارس ب ػػا و سػػ  عػػدد الػػدوؿ اجع ػػاء المعػػاركة هػػ  المتواجػػد  هي ػػا
 إنعاءها.
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 : وتنقسـ إلا:حسا عدد النشاطات المتواجدة فيها 1-3-1
المناطؽ ال ر  العامة: تتسػـ ب ريػة النعػاط االقتدػادي لجميػت التجػار والعػركار  . ر

سػواء كانػر التجاريػة  والمؤسسار وال يئار االقتدػادية التػ  يسػمح ل ػا بممارسػة نعػاطات ا
 رو المالية رو الدناعية.

: ه  تمؾ المناطؽ الت  تنعأ دا ؿ الدوائر الجمركية رو دا ؿ المناطؽ ال ر  ال ادة . 
الػػػب د، وت ػػػدؼ إلػػػا إقامػػػة معػػػروع او راػػػراض م ػػػدد ، ويػػػتـ ت ديػػػد قػػػوانيف  ادػػػة ل ػػػاا 

 المعروع.
 حسا نوعية النشاط الممارس فيها:  1-3-2

يقػػـو نعػػاط المنطقػػة ال ػػر  التجاريػػة عمػػا اسػػتيراد السػػمت مػػف  ال ػػر  التجاريػػة:ر. المنػػاطؽ 
 ػػػارر البمػػػد رو مػػػف دا مػػػه بغػػػرض تدػػػنيع ا وبيع ػػػا، وقػػػد تجػػػرى عمي ػػػا بعػػػض العمميػػػار 
البسيطة المر ص ب ا والت  تتناوؿ عكؿ الب اعة دوف المساس بجوهرهػا كػال رز والتعبئػة 

 والتغميؼ...
المنطقػػة ال ػػر  الدػػناعية عبػػار  عػػف قاعػػد  لقيػػاـ الو ػػدار  ية: . المنػػاطؽ ال ػػر  الدػػناع

الدػػناعية الوطنيػػة وال ارجيػػة، ل ػػا ال ػػؽ هػػ  اسػػتيراد مػػواد االسػػتثمار مػػف معػػدار ومػػواد 
روليػػػة  ػػػرورية لعمميػػػة اإلنتػػػار، ومػػػف ثػػػـ تدػػػبح هػػػا  المنطقػػػة عبػػػار  عػػػف مسػػػتودع كبيػػػر 

ؽ اار الوج ػػة الدػػناعية م ػػروس مػػف طػػرؼ مدػػم ة الجمػػارؾ يجمػػت ت ػػر رايتػػه المنػػاط
المت ػػػمنة لمنػػػاطؽ  ػػػر  دػػػناعية لتدػػػدير، منػػػاطؽ  ػػػر  لممؤسسػػػار رو منػػػاطؽ التعػػػغيؿ 

 والعمؿ.
 وت ـ مناطؽ  ر  مالية ومناطؽ جبائية. جػ. مناطؽ ال دمار ال ر :

المنػػاطؽ ال ػػر  الماليػػة: ينعػػط هػػ  هػػاا النػػوع مػػف المنػػاطؽ م تمػػؼ البنػػوؾ ومؤسسػػار  -
  رنواع ا مما يمكن ا مف ممارسة نعاط ا بكؿ  رية.التأميف عما ا ت ؼ 

المنػػػػاطؽ الجبائيػػػػة: وهػػػػ  عبػػػػار  عػػػػف بمػػػػداف رو إقمػػػػيـ تمػػػػنح جعػػػػ اص الطبيعيػػػػيف رو  -
المعنػػػوييف المقيمػػػيف هي ػػػا نظامػػػا  ادػػػا مقارنػػػة بالبمػػػداف المجػػػاور  رو بالمعػػػدؿ العػػػاـ عبػػػر 

مػف ال ػرائ  الم رو ػة هػ   العالـ، يست يدوف بموجبه بمزايا  ريبية تمكػن ـ مػف اإلهػ ر
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بمدان ـ اجدمية رو االست اد  مف نظاـ  ريب  ركثر ت  يزا مف بمدان ـ السيما هيما ي ػص 
 ال ريبة عما المدا يؿ، ولاا تعرؼ ها  المناطؽ ال ر  بالجنار ال ريبية.

وتتػػألؼ مػػف م ػػ ر  ػػارر ال ػػرائ  وتتمركػػز بالمطػػارار، وتميػػؿ  د. المنػػاطؽ السػػيا ية:
 ناطؽ عموما لتس يؿ بيت التجزئة لممواد االست  كية إلا السياح.ها  الم

 : وتنقسـ إلا قسميف:حسا عدد الدول األعضاء المشاركة بها 1-3-3
 وه  ت ص دولة وا د   يش تنعأ ه   دود إقميم ا السياس . ر. المناطؽ ال ر  الوطنية:

كأ ػػػػػػد ردوار العمػػػػػػؿ وهػػػػػػاا النػػػػػوع ينظػػػػػػر لػػػػػػه   . المنػػػػػاطؽ ال ػػػػػػر  الدوليػػػػػػة )المعػػػػػػتركة(:
االقتدادي المعترؾ عما الدعيديف االقميم  والعػالم   يػش تقػاـ معػاريت بػيف دولتػيف رو 
ركثر مف قبؿ القطاع العػاـ رو القطػاع ال ػاص وتعمػؿ  ػمف قػوانيف المنطقػة ال ػر . ويقػاـ 

 هاا النوع إما ه  مناطؽ  دودية رو ه  ري جزء مف ررا   الدوؿ المعاركة هي ا.
 ات إنشاء المناطق الحرة وأهميتها االقتصادية: مقوم 1-4

إف إنجػػػاح المنطقػػػة ال ػػػر  يتطمػػػ  تػػػوهير العديػػػد مػػػف المقومػػػار والتػػػ  مػػػف عػػػأن ا رف      
تت اعػػػػؿ هي ػػػػا لت قيػػػػؽ المنػػػػاا الجيػػػػد السػػػػتقباؿ االسػػػػتثمارار اججنبيػػػػة رو الم ميػػػػة وتػػػػوهير 

 تثمارار الم مية واججنبية.م تمؼ اإلمكانيار المادية والمعنوية الستقطا  م تمؼ االس
 مقومات إنشاء المناطق الحرة: 1-4-1

البػػد مػػف تػػوهر مجموعػػة مػػف المقومػػار هػػ  ري منطقػػة  ػػر   تػػا تسػػاعد عمػػا إنجػػاح      
 وت قيؽ اجهداؼ المرجو ، ومف بيف ها  المقومار:

 : إف اسػػت داش ري منطقػػة  ػػر  هػػو قػػرار سياسػػ  قبػػؿ(8) . المقومااات السياسااية واألمنيااةر
رف يكػػوف قػػرارا اقتدػػاديا رو تعػػريعيا،  يػػش يتطمػػ  التواهػػؽ هػػ  المدػػالح والسياسػػار. رو 
عما اجقػؿ عػدـ التعػارض بػيف اسػتراتيجيار البمػد الم ػيؼ والعػركار المتعػدد  الجنسػيار 
والمنطقة ال ر  المزمػت إنعػاؤها، إا رف تػوهر المنػاا السياسػ  واجمنػ  هػ  الدولػة الم ػي ة 

   بيف دوؿ الجوار مف المقومار اجساسية إلنعاء المناطؽ ال ر .والع قار الوطيد
دارت ػػا  : تتمثػػؿ(9) ا. المقومااات التشااريعية هػػ  اجسػػاس القػػانون  إلنعػػاء المنطقػػة ال ػػر  وا 

والمزايػػا وال ػػواهز التػػ  توهرهػػا لممسػػتثمريف، إ ػػاهة لمثبػػار النسػػب  هي ػػا وو ػػو  ا وتػػوهر 
تعريعية تمنت اال تكار سواء ه  القطػاع العػاـ رو  نظـ ق ائية ت م  سمطة القانوف ورطر
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ال اص، وت د مف ال ساد اإلداري وتعزز روح المناهسة واالن تػاح واقامػة نظػاـ رقػاب  يتسػـ 
 بالع اهية وال عالية والعدالة.

تػػػػوهر بيئػػػػة مسػػػػتقر  اقتدػػػػاديا ومت ػػػػرر  مػػػػف  وتت ػػػػمف: (10) جااااا. المقومااااات االقتصااااادية
نمػػػو اقتدػػػادي جيػػػد ونظػػػاـ مػػػال  هاعػػػؿ يتػػػوهر عمػػػا إعػػػراؼ التػػػد  ر ال كوميػػػة بمعػػػدؿ 

و وابط عمؿ البنوؾ واجسواؽ المالية والمؤسسار المالية اج رى وااللتػزاـ ب سػف التنظػيـ 
وااللتػػزاـ بػػنظـ المراجعػػة والتػػدقيؽ وهقػػا لمعػػايير الدولػػة، وتػػوهر عوامػػؿ إنتػػار ر يدػػة بمػػا 

 يسمح بت  يض تكاليؼ النقؿ. 
 لعنادر يمثؿ بيئة جاابة ل ستثمارار اججنبية ل ا  المناطؽ ال ر .   إف توهر كؿ ها  ا

هػػ  تػػوهر اليػػد العاممػػة المػػاهر  والر يدػػة هالعػػركار  وتتمثاال: (11) د. المقومااات البشاارية
اججنبيػػة التػػ  تنعػػط هػػ  المنػػاطؽ ال ػػر  تعتمػػد عمػػا عػػام ف متكػػام ف هػػ  تقػػويـ العمػػؿ 

رجؿ سرعة االنتقاؿ مػف العمػؿ هػ  المعػروعار المقامػة البراعة والمرونة مف -وهما الم ار 
 دا ؿ الدولة إلا المعروعار المقامة ه  المنطقة ال ر .

 :األهمية االقتصادية لممناطق الحرة 1-4-2
ترجػػػت اجهميػػػػة االقتدػػػادية لممنػػػػاطؽ ال ػػػر  إلػػػػا رن ػػػػا  طػػػو  يػػػػتـ مػػػف   ل ػػػػا االسػػػػتجابة 

ن ا زياد   د  المناهسة االقتدادية بعد رف ردبح لممتغيرار االقميمية والعالمية الت  مف عأ
مػػػف المسػػػمـ بػػػه رف الدولػػػة ال تسػػػتطيت رف تنعػػػط بمعػػػزؿ عمػػػا يجػػػري مػػػف ر ػػػداش وتغيػػػرار 

 :(12) االقتدادية مف   ؿ مت  قة، وعميه ت قؽ المناطؽ ال ر  العديد مف المكتسبار
ال ػر  القائمػة عمػا  ريػة تنمية المبادالر التجارية بعكؿ عاـ، إا تؤدي همسػ ة المنػاطؽ  -

انتقػػػاؿ السػػػمت وال ػػػدمار بػػػدوف   ػػػوع ا جيػػػة قيػػػود جمركيػػػة وكميػػػة إ ػػػاهة إلػػػا مرونػػػة 
 اإلجراءار المتبعة لت  يض الكم ة عما التجار والمستثمريف إلا زياد  قدرات ـ التناهسية؛

ا لمتػأثير المساهمة ه  تطوير وتنمية المناطؽ واجقاليـ الت  تقػاـ ب ػا المنطقػة ال ػر  نظػر  -
 اإليجاب  عما م تمؼ القطاعار االقتدادية المرتبطة بنعاط المناطؽ ال ر ؛

ت قيؽ التكامؿ الدناع  مف   ؿ إقامة دناعار تكوف مكممة لدناعار هػ  منػاطؽ  -
 ػػر  ر ػػرى رو  ػػارر المنػػاطؽ ال ػػر  إا رف كثيػػر مػػف المنتجػػار لػػـ تعػػد تدػػنت هػػ  مدػػنت 
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اقعة ه  عد  بمداف ويػتـ تجميع ػا هػ  منطقػة  ػر  بقدػد وا د بؿ يتـ إنتاج ا ه  مدانت و 
 تدديرها ل سواؽ العالمية؛

اسػػػػتغ ؿ المػػػػوارد الطبيعيػػػػة )المػػػػواد اجوليػػػػة( هبػػػػدال مػػػػف تدػػػػدير هػػػػا  المػػػػوارد والمػػػػواد  -
بدػػورت ا اجوليػػة وبأسػػعار متدنيػػة جػػدا هةنػػه يمكػػف إقامػػة معػػاريت دػػناعية يػػتـ هي ػػا إجػػراء 

ا  المػػػواد ممػػػا ي ػػػيؼ قيمػػػة ل ػػػا تػػػؤدي إلػػػا رهػػػت رسػػػعارها عمميػػػار تدػػػنيت وت دػػػيؿ ل ػػػ
وت قيػػػؽ هػػػوائض ماليػػػة ت سػػػف مػػػف و ػػػت المػػػوازيف التجاريػػػة لمبمػػػداف المعػػػتركة هػػػ  إقامػػػة 

 المناطؽ ال ر ؛    
تػػػػوهر دػػػػيغة المنػػػػاطؽ ال ػػػػر  المعػػػػتركة ال ردػػػػة لممسػػػػتثمريف هػػػػ  الػػػػدوؿ المعنيػػػػة مػػػػف  -

 بػػػرار كػػػوف رف تعػػػارؾ اإلنتػػػار ي قػػػؽ ميػػػز  االعػػػتراؾ هػػػ  العمميػػػار اإلنتاجيػػػة وتبػػػادؿ ال
   تراكمية.          

ونتيجة ل ػا  المزايػا االقتدػادية المتعػدد  تعػرؼ المنػاطؽ ال ػر  عبػر العػالـ توسػعا         
مم وظػػا عمػػا ا ػػت ؼ رعػػكال ا والتػػ  تمثػػؿ و ػػرور  مم ػػة إلعػػاد  تكييػػؼ االقتدػػاديار 

 لقرف الوا د والععريف.النامية ور د السمار المميز  القتداديار ا
 المناطق الحرة كوسيمة لتعزيز الصادرات الجزائرية:  -2

يمثػػػػػؿ التدػػػػػدير قػػػػػدر  البمػػػػػد رو المؤسسػػػػػة عمػػػػػا تسػػػػػويؽ المنتجػػػػػار ل ػػػػػارر  ػػػػػدودها      
الجغراهيػػة، وهػػاا بغػػرض ت قيػػؽ رهػػداؼ مػػف رربػػاح وقيمػػة م ػػاهة ونمػػو اقتدػػادي دا مػػ  

وؿ مػػػف رجػػػؿ االسػػػت اد  مػػػف التكنولوجيػػػػا و مػػػؽ هػػػرص عمػػػؿ واال تكػػػاؾ باقتدػػػاديار الػػػػد
المتطور  والطرؽ التسييرية ال ديثة. ويعتبر التوجه التدديري رولوية هامة و يارا اقتداديا 
تنمويػػػػا بالنسػػػػبة لمػػػػدوؿ المتقدمػػػػة والناميػػػػة عمػػػػا  ػػػػد السػػػػواء كمػػػػا رنػػػػه يمثػػػػؿ قػػػػاطر  لمنمػػػػو 

ي قػػػؽ تعػػػػغي  االقتدػػػادي والػػػؾ هػػػػ  ظػػػؿ االهتػػػػراض ال ػػػمن  بػػػػأف انتعػػػاش الدػػػػادرار 
لمطاقػػػار االنتاجيػػػة، ويسػػػمح بتبنػػػ  تكنولوجيػػػا رهيعػػػة المسػػػتوى ه ػػػ  عػػػف مدػػػادر هامػػػة 

 لمعممة الدعبة.
والجزائر مف بيف الدوؿ النامية الساعية لمت وؿ ن و االقتداد ال ر، ولكف لػـ تواكػ       

يد وهػو ها  المر مة االنتقالية بعكؿ هعاؿ كوف رف مدا يم ا تعتمد عما مددر رساس  و 
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الجباية البترولية. ومف هنا تبرز المناطؽ ال ػر  كاسػتراتيجية ناجعػة مػف رجػؿ بنػاء اقتدػاد 
 . (13) متنوع ومنت 

 واقع قطاع الصادرات في الجزائر 2-1
% 94.54ب دػة  2017 ػ ؿ سػنة الجزائريػة دػادرار التمثؿ الم روقار رساس       

. الدػادرار 2016% مقارنػة بسػنة 16.45، بزيػاد  قػدرها اإلجمالية لمدػادرارمف القيمة 
٪ مػػف القيمػػة االجماليػػة لمدػػادرار مػػا يعػػادؿ 5.46بػػػ  ػػارر الم روقػػار ال تػػزاؿ هامعػػية 

 .2016% مقارنة بسنة 5.21مميار دوالر والت  سجمر زياد  قدرها  1.89

 
 : 01/12/2018. andi.dz, visité lewww.  Source: 

سػيطرر الدػػادرار الن طيػػة عمػا هيكػػؿ الدػػادرار  ن  ػظ مػػف  ػ ؿ العػػكؿ البيػػان      
الجزائريػػة،  يػػش يعتمػػد التنػػوع السػػمع  لمدػػادرار الجزائريػػة عمػػا عػػدد م ػػدود مػػف السػػمت، 
 يش رف قدر  الجزائر عما الم اهظة عما  دد ا هػ  اجسػواؽ الدوليػة عمي ػا، وبالتػال  

مدػػػدر  ومػػػدى وجػػػود طمػػػ  مرتبطػػػة بتقمبػػػار اجسػػػواؽ الدوليػػػة ل ػػػا  السػػػمت ال اهػػػةف إيرادات ػػػ
عمي ػػا. هػػ   ػػيف ظمػػر الدػػادرار مػػف المنتجػػار  ػػارر الػػن ط )التنػػوع السػػمع ( تمثػػؿ قيمػػة 

 :    (14) هامعية مف مجموع الدادرار؛ تتكوف  س  رهميت ا النسبية التالية
% مف ال جـ االجمال  لمدادرار، ما 3.98الت  تمثؿ  دة المواد الندؼ مدنعة و  -

 ؛رمريك  والرمميار د 1.38يعادؿ 
 ،رمريك  مميوف دوالر 348% ري بػ 1السمت الغاائية ب دة  -
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 ؛% 0.21المواد ال اـ وسمت المعدار الدناعية ب دة مطمقة بنسبة  -
 %.0.06اير الغاائية ب دص مرتقبة بػ  االست  كيةالسمت  -
   دراسة التوزيع الجغرافي لمدول المتعاممة مع الجزائر خارج المحروقات  2-2

ترتبط الجزائر مت العػالـ ال ػارج  وهػؽ معػام ر اار طػابت اقتدػادي، وال ػدؼ مػف      
الؾ معرهة مدى االعتماد عما دولة وا ػد  رو تكتػؿ اقتدػادي وا ػد هػ  تسػويؽ المنتجػار 
الجزائريػػػة ن ػػػو اجسػػػواؽ اججنبيػػػة، وتكمػػػف ال ائػػػد  التسػػػويقية مػػػف دراسػػػة الػػػنمط الجغراهػػػ  

دنيؼ المبدئ  لمدوؿ الت  تعػكؿ هػرص سػوقية مػف  يػش التقػار  لمدادرار هو إجراء الت
 :(15) الجغراه  والثقاه 

التقػػار  الجغراهػػ : يتػػيح لممؤسسػػار الجزائريػػة هػػرص التدػػدير إلػػا البمػػداف القريبػػة مػػف  -
 يػػش الموقػػت، والػػؾ لت قيػػؽ وهػػورار هػػ  تكػػاليؼ المػػواد المدػػدر  ممػػا يزيػػد مػػف تناهسػػػية 

 السمت المددر ؛
العػادار االسػت  كية واجاواؽ والسػموؾ العػرائ :  يػش الثقاه : كالػديف والمغػة و  التقار  -

يسػػمح لممؤسسػػار الجزائريػػة المدػػدر  بتنمػػيط منتجات ػػا إلػػا كػػؿ اجسػػواؽ المسػػت دهة بػػدؿ 
التعػػػديؿ رو التكييػػػؼ الم مػػػ  الػػػاي يثػػػبط مػػػف قػػػدر  المؤسسػػػار الجزائريػػػة  ادػػػة الدػػػغير  

 والمتوسطة، ه  مواج ة اال تياجار الم تم ة لكؿ سوؽ.
ولدراسػػة الػػنمط الجغراهػػ  لمتجػػار  ال ارجيػػة هػػ  عػػقه المتعمػػؽ بالتدػػدير يبػػيف الجػػدوؿ      

 رس مه رهـ الدوؿ الت  تستورد مف الجزائر  ارر الم روقار: 
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 2112 : التوزيع الجغرافي لمدول المتعاممة مع الجزائر لسنة1الجدول 
            

   

: 01/12/2018. andi.dz, visité lewww.  Source: 
مػت الجزائػر  ػارر مثمػر إيطاليػا ركبػر متعامػؿ اقتدػادي  2017ن  ظ رنه هػ  سػنة      

% مػػػف هيكػػػؿ 15.96مميػػػوف دوالر بنسػػػبة  5548الم روقػػػار،  يػػػش تسػػػتورد مػػػا قيمتػػػه 
مميوف  4492بقيمة إجمالية تدؿ إلا  هرنساالجزائرية  ارر الم روقار، تمي ا  الدادرار

مميػػػوف دوالر. وعمػػػا هػػػاا اجسػػػاس يمكػػػف  4142بقيمػػػة  إسػػػبانيادوالر، ثػػػـ المرتبػػػة الثالثػػػة 
القوؿ بأف دوؿ ال ػوض المتوسػط وب كػـ موقع ػا الجغراهػ  وكػاا الػروابط التاري يػة المتينػة 

 االستيرادبمد  الحجم )مميون دوالر( النسبة المئوية
 إيطاليا 5548 15,96
 هرنسا 4492 12,92
 إسبانيا 4142 11,91
 ر-ـ-و 3394 9,76
 البرازيؿ 2082 5,99
 تركيا 1960 5,64
 هوالندا 1849 5,32
 انيا طبري 1611 4,63
 البرتغاؿ 917 2,64
 بمجيكا 892 2,57
 ال ند 860 2,47
 تونس 751 2,16

 الديف 695 2
 ورية كوريا جم 692 1,91

 كندا 665 87,88
 المجموع الفرعي 30550 100
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ير ع قات ا التجارية مت الجزائر، ه   يف يبقػا التعامػؿ مػت قد ساعد بعكؿ كبير ه  تطو 
بعػػض دوؿ الجػػوار كتػػونس رو عػػبه منعػػدـ عػػدى  ػػئي  رو إهريقيػػا الغربيػػة  الػػدوؿ العربيػػة

  . 2017سنة مميوف دوالر  751 ن و بمغر قيمة الدادرار إلي اوالت  
 :  اإلطار التحفيزي لترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات 2-3

بمجموعػػػػػة مػػػػػف  ب ػػػػػدؼ ترقيػػػػػة الدػػػػػادرار  ػػػػػارر الم روقػػػػػار قامػػػػػر السػػػػػمطار العموميػػػػػة
ت ػدؼ إلػا االجراءار والت  مف بين ا ناكر اإلد  ار المتدمة بالتجار  ال ارجية والتػ  

قطاع دادرار  ارر إا رف ال% عما الم روقار، 93تنويت دادرات ا المعتمد  بأكثر مف 
% مػػػػػف إجمػػػػػال  7مميػػػػػار دوالر، ري مػػػػػا يمثػػػػػؿ تقريبػػػػػًا  1.6التػػػػػ  ال تتعػػػػػدى الم روقػػػػػار 

 . ومف بين ا ناكر:دادرار الجزائر
 اإلطار القانوني: 2-3-1
إنعػػػػاء إطػػػػار تعػػػػريع  يكػػػػرس ت ريػػػػر التجػػػػار  ال ارجيػػػػة، وي ػػػػدد  1991تػػػػـ سػػػػنة       

االسػػتثناءار ال ادػػة، مػػت إدمػػار االنعػػغاالر المتمثمػػة هػػ   مايػػة اإلنتػػار الػػوطن  وترقيػػة 
درار ب  ػػؿ إجػراءار متواهقػػة مػت التزامػػار الجزائػػر مػت قواعػػد التجػار  العالميػػة، همػػت الدػا

بػػروز هكػػر  تغييػػر نمػػط التوجػػه االقتدػػادي مػػت ن ايػػة الثمانينػػار مػػف اقتدػػاد م طػػط قػػائـ 
عمػػا ا تكػػار الدولػػة لوسػػائؿ اإلنتػػار إلػػا نمػػط اقتدػػاد السػػوؽ بػػار  تميػػا إن ػػاء ا تكػػار 

هي ػػػػري  13المػػػػؤرا هػػػػ   91/37 سػػػػ  المرسػػػػـو التن يػػػػاي  عمميػػػػار االسػػػػتيراد والتدػػػػدير
 ؛1991

 اإلطار التأميني والتمويمي: 2-3-2
تػػػدير  العػػػركة الجزائريػػػة  1996تػػػـ إنعػػػاء نظػػػاـ جديػػػد ل ػػػماف الدػػػادرار مػػػت بدايػػػة      

،  يش يتـ بموج  هاا النظاـ تأميف العػركار المدػدر  مػف CAGEXل ماف الدادرار 
التجاريػػػػة ور طػػػػار الكػػػػوارش الطبيعيػػػػة، إ ػػػػاهة لممعػػػػاركة هػػػػ  اج طػػػػار التجاريػػػػة وايػػػػر 

المعػػارض الدوليػػة واستكعػػاؼ رسػػواؽ جديػػد ، هػػاا مػػا يجعػػؿ المؤسسػػار المعنيػػة بالتدػػدير 
تتعػػػػجت القت ػػػػاـ اجسػػػػػواؽ ال ارجيػػػػة، وهػػػػ  الجانػػػػ  التمػػػػويم  بتقػػػػديـ قػػػػروض لممؤسسػػػػار 

ة هػ  المنتجػار المعػد  لمتدػدير، الراابة ه  التددير سواء السػتيراد المػواد اجوليػة الدا مػ
رو رثنػػػػاء العمميػػػػة التدػػػػديرية، رو بةنعػػػػاء العػػػػباؾ الو يػػػػد عمػػػػا مسػػػػتوى البنػػػػوؾ لتسػػػػ يؿ 
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العمميػػار الماليػػػة لممدػػػدريف، عمػػػا اػػػرار بػػرام  التمويػػػؿ اإلقميميػػػة )بػػػرام  تمويػػػؿ التجػػػار  
مػة المػؤتمر العربية البينية؛ برام  تمويؿ الدادرار عما مستوى الدوؿ  اجع اء ه  منظ

بموجػػ  قػػانوف  FSPEاإلسػػ م (. كمػػا تػػـ تأسػػيس الدػػندوؽ ال ػػاص لترقيػػة الدػػادرار 
،  يش ت دػص مػوارد  لتقػديـ الػدعـ المػال  لممدػدريف هػ  نعػاطار 1996المالية لسنة 

عػػػػػػف  الدولػػػػػػة ترقيػػػػػػة وتسػػػػػػويؽ منتوجػػػػػػات ـ هػػػػػػ  اجسػػػػػػواؽ ال ارجيػػػػػػة، كمػػػػػػا تمػػػػػػنح إعانػػػػػػار
درار ل ائػػد  ري عػػركة مقيمػػة تقػػـو بةنتػػار ثػػروار رو ال ػػاص لترقيػػة الدػػا الدػػندوؽ طريػػؽ

وينعػػط هػػ  مجػػاؿ  تقػػدـ  ػػدمار ولكػػؿ تػػاجر مسػػجؿ بدػػ ة منتظمػػة هػػ  السػػجؿ التجػػاري
 التددير.

  اإلطار المؤسساتي والتنظيمي: 2-3-3
، CACIوتتمثػػؿ اإلجػػراءار ال كوميػػة هػػ  إنعػػاء الغرهػػة الجزائريػػة لمتجػػار  والدػػناعة      

، والمركػز الػػوطن  لمراقبػة الجػػود  والػػرـز SAFEXة ل سػواؽ والمعػػارض والعػركة الجزائريػػ
CACQE والمركػػػز الػػػوطن  لمسػػػجؿ التجػػػاري ،CNRC والجمعيػػػة الوطنيػػػة لممدػػػدرييف ،

تتمثػؿ  1997الجزائرييف، وقامر وزار  التجار  بتأسيس لجنة دائمة متعػدد  القطاعػار سػنة 
جزائػػػػر هػػػػ  التظػػػػاهرار االقتدػػػػادية م ام ػػػا هػػػػ  إعػػػػداد برنػػػػام  سػػػػنوي رسػػػػم  لمعػػػػاركة ال

بال ػػػػػارر والسػػػػػ ر عمػػػػػا تطبيػػػػػؽ هػػػػػاا البرنػػػػػام . وهيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بترقيػػػػػة الدػػػػػادرار  ػػػػػارر 
الػاي ت ػمف وج ػة نظػر  17/07/2003المػؤرا هػ   03/04الم روقار هقد جاء اجمر 

 يػش تتمتػػت  ALGEXمؤسسػاتية عبػر إنعػػاء هيئػة وطنيػػة تتكمػؼ بترقيػػة التجػار  ال ارجيػػة 
إنعػػػاء مكاتػػػ  ربػػػط وتمثيػػػؿ وتوسػػػت تجػػػاري هػػػ  ال ػػػارر بغػػػرض مسػػػاند  د ػػػوؿ بدػػػ  ية 

المؤسسار الوطنية هػ  اجسػواؽ ال ارجيػة، كمػا تػـ إنعػاء دار المدػدفر لمتك ػؿ بانعػغاالر 
 .(16) المددفريف وتمكين ـ مف تس ي ر

لزيػػػػػاد  الدػػػػػادرار، بمعػػػػػاركة القطػػػػػاعيف كمػػػػػا سػػػػػتعتمد الجزائػػػػػر اسػػػػػتراتيجية وطنيػػػػػة      
عركار  كوميػة تعمػؿ عمػا مراهقػة المتعػامميف  ث شترتكز عما والت   وم  وال اصال ك

االقتدػػادييف الػػراابيف هػػ  التدػػدير  وهػػ  الوكالػػة الجزائريػػة لترقيػػة الدػػادرار "رلجػػاكس" 
ط ع المددريف عما جميت المستجدار  الت  ت دد دورها ه  مراقبة اجسواؽ ال ارجية، وا 

ا الجزائػر، إ ػػاهة إلػا العػػركة الجزائريػة لممعػػارض والتدػػدير وال ػرص المتا ػػة التػ  توهرهػػ
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"د اكس"، والت  سيتعدى دورها مف تنظيـ المعارض إلا التك ؿ بالمراهقة الموجيستية، رمػا 
الج ة الثالثة ه   ال يئة الجزائريػة ل عتمػاد "رلجيػراؾ"، وهػ  العػركة التػ  سػتتك ؿ بمراقبػة 

ريػػػػػػة ال كوميػػػػػػة وال ادػػػػػػة، وتسػػػػػػميـ عػػػػػػ ادار جػػػػػػود  ونوعيػػػػػػة منتجػػػػػػار العػػػػػػركار الجزائ
 .(17)المطابقة
ي اؼ إلا ما سبؽ، بروز المناطؽ ال ػر  كوا ػد  مػف االسػتراتيجيار ال امػة لتطػوير      

الدادرار  ارر قطاع الم روقار،  يش عرعر الجزائر وبالتعػاوف مػت موريتانيػا بتأسػيس 
لغربيػة كمػا سنو ػح هػ  العندػر ا امنطقة  ر  تمكف الجزائر مػف الولػور إلػا رسػوؽ إهريقيػ

 الموال . 
 :بير أم كرين شمال موريتانيا يإقامة منطقة حرة جديدة فمشروع  2-4

تعزيػز التعػاوف االقتدػادي  مف رجؿ الب ش عف رسواؽ جديد  لممنتجار الجزائرية، وب دؼ
 ػػو منتجات مػػا ن وتوسػػيت الػػؾ التعػػاوف لتدػػدير والجزائػػروالتنمػػوي بػػيف الجػػارتيف موريتانيػػا 

الجزائػػر -ال ػػر  بػػيف موريتانيػػاتأسسػػر المنطقػػة تمثػػؿ رسػػواقا جديػػد  دوؿ اػػر  إهريقيػػا التػػ  
ت ويػؿ منطقػة بيػر رـ كػريف بواليػة تيػرس  زمػور   يش تـبير رـ كريف،  ه  عماؿ موريتانيا
إلػا منطقػة لمتبػادؿ ال ػػر  كيمػومتر عػػف ال ػدود الجزائريػة 400والتػ  تبعػد  عػماؿ موريتانيػا

 .(18)رموجستية لمتجميت والتدديوال دمار ال
قتدػادي والتنمػوي بػيف البمػديف مػف لتعػجيت وتقويػة التعػاوف اال ها  المنطقة كم  ز تعتبرو 

إلػػػا توسػػػيت تدػػػدير  باإل ػػػاهةج ػػػة وتعطػػػ  دهعػػػا كبيػػػرا لتعزيػػػز قػػػدرار التبػػػادؿ التجػػػاري 
ا . إمميػػػوف مسػػػت مؾ 350منتجات ػػػا ن ػػػو دوؿ اػػػر  إهريقيػػػا التػػػ  ت تػػػوي عمػػػا ركثػػػر مػػػف 

نعػػاء ال ػػدؼ اجوؿ بالنسػػبة لمجزائػػر مػػف وراء هػػتح المعبػػر ال ػػدودي مػػت موريتانيػػا يتمثػػؿ  وا 
عمػػا السػػوؽ الموريتانيػػة التػػ  تسػػجؿ ا تياجػػار كثيػػر  هيمػػا  المنطقػػة ال ػػر  هػػ  االسػػت واا

يتعمػػػؽ بالمنتجػػػار الدػػػناعية والزراعيػػػة، والػػػؾ قبػػػؿ التوجػػػه جنوبػػػًا ن ػػػو دوؿ اػػػر  القػػػار  
 .(19) باإل اهة الا سيراليوف وليبيريا وسا ؿ العاركالسنغاؿ واينيا 
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 االجراءات المتخذة إلنجاح المنطقة الحرة وشروط نجاحها: 2-4-1
اسػػػتراتيجية الجزائػػػر الجديػػػد  الراميػػػة إلػػػا تنميػػػة الدػػػادرار مػػػف  ػػػ ؿ رهػػػت إلنجػػػاح      

  االن تػػػػػاح مسػػػػػتوى التبػػػػػادالر التجاريػػػػػة مػػػػػت اهريقيػػػػػا الغربيػػػػػة، وا  يػػػػػاء البعػػػػػد اإلهريقػػػػػ  هػػػػػ
 تـ ات اا مجموعة مف التدابير ربرزها: االقتدادي ن و ال ارر

القػػػانوف المػػػنظـ لممنطقػػػة ال ػػػر  هةنػػػه يمكػػػف لممقػػػاوالر  ب سػػػ  أ. اإلجاااراءات التشاااريعية:
ومؤسسػػػات ا الثابتػػػة المعتمػػػد  رف تسػػػت يد مػػػف نظػػػاـ المنطقػػػة ال ػػػر ، والػػػؾ بعػػػرط رف تكػػػوف 

لمنطقػػػة ال ػػػر ، رو إاا كانػػػر ت مػػػؽ رنعػػػطة اار تمػػػارس رو ت مػػػؽ رنعػػػطة مؤهمػػػة دا ػػػؿ ا
  .رولويػػة دا ػػؿ المنطقػػة مػػت اعػػتراط التسػػجيؿ لػػدى السػػمطة وهقػػا لعػػروط ي ػػددها القػػانوف

وتسػػجؿ المقػػاوالر وهقػػا لعػػروط رهم ػػا رف تكػػوف تقػػيـ نعػػاطا مدػػن ا كنعػػاط مؤهػػؿ دا ػػؿ 
اإلدالء بةهػػادار  المنطقػة ال ػػر ، وت دػػيص اجوليػة لمتعػػغيؿ الػػدائـ عنػد تسػػاوي الك ػػاءار،

  .االنتظاـ تجا  اإلدارار الوطنية بالنسبة لممقاوالر الموريتانية القائمة
و س  القانوف المنعػأ لممنطقػة ال ػر  هةنػه يسػت يد مػف المنطقػة ال ػر  المطػوروف وال ػاعموف 
والمقػػاوالر المعتمػػد  مػػف نظػػاـ  ػػاص مكػػوف مػػف نظػػاـ دػػرؼ اجتمػػاع  و ػػريب   ػػاص 

باؾ المو د، وتعتبػر المزايػا التػ  يمن  ػا القػانوف ال ػال   دػرية وايػر ومف الن اا إلا الع
قابمػػػة لت ػػػاؼ إلػػػا مزايػػػا ر ػػػرى تػػػنص عمي ػػػا ر كػػػاـ تعػػػريعية ر ػػػرى هيمػػػا يتعمػػػؽ بتعػػػجيت 

وال يمكػػف ل عػػ اص الطبيعيػػيف رو االعتبػػارييف الػػايف يمارسػػوف نعػػاطا دا ػػؿ . االسػػتثمار
اعتمػاد برسػـ نظػاـ المنطقػة ال ػر  االسػت اد  مػف المنطقة ال ر  ولـ يست يدوا مف تسػجيؿ رو 

نظػػػاـ المنطقػػػة ال ػػػر  ويبقػػػوف  ا ػػػعيف لمسػػػاطر القػػػانوف العػػػاـ هػػػ  المجػػػاؿ االجتمػػػاع  
يعػػكؿ كامػػؿ ررا ػ  المنطقػػة ال ػػر  إقميمػػا جمركيػػا  ادػػا كمػػا  .وال ػريب  ونظػػاـ الدػػرؼ

ليه كمػا لػو كانػر من د  عف اإلقميـ الجمرك  الوطن ،  يش تعتبر الب ائت الت  تد ؿ إ
عمػا االسػتيراد والتدػدير مػت   ارر اإلقميـ الجمرك  الػوطن  بػالنظر إلػا ال قػوؽ والرسػـو

 انوف الدا م . مراعا  الق
تػـ : باين الجزائار وموريتانياا -الشاهيد مصاطفب بان بولعياد–ا. فتح أول معبر حادودي 

تنػػدوؼ" بػػيف مػػدينت  " هػػتح روؿ معبػػر  ػػدودي بػػيف الجزائػػر وموريتانيػػا منػػا اسػػتق ؿ البمػػديف
. ويتكػوف هػاا م يػيف دوالر 8كمؼ الجزائػر قرابػة والاي الجزائرية و"الزويرار" الموريتانية، 
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مكتًبا م دًدا لمقياـ بجميػت إجػراءار  46و دً  مف البناء الجاهز، ت ـ  49 اج ير مف
اهػػػػؽ مواقػػػػؼ لمسػػػػيارار ومر  4الػػػػد وؿ وال ػػػػرور مػػػػف الجزائػػػػر وموريتانيػػػػا، باإل ػػػػاهة إلػػػػا 

  م ددة لمرا ة.
التػػػػػػ  تعػػػػػػد بوابػػػػػػة إلػػػػػػا  موريتانيػػػػػػاال ػػػػػػدودي بوابػػػػػػة  قيقيػػػػػػة عمػػػػػػا ويمثػػػػػػؿ هػػػػػػاا المعبػػػػػػر 

اػػر  إهريقيػػا عمػػا اػػرار السػػينغاؿ كػػور دي ػػوار واانػػا التػػ  ت قػػؽ نسػػ  نمػػو  جنػػو  دوؿ
  .الجزائرية ه  اجعما إهريقيا وهو ما سيتيح انتعارا   ر لممنتجار

الجديػػػد   ال ػػػر  المنطقػػػةإف هػػا    لتسااايير المنطقاااة الحااارة: LOGAMإنشااااء شاااركة جػػػ. 
 HB ستدار بالعراكة بيف بيف القطبػيف التجػارييف مجمػت اموبػاؿ اػرو  الجزائػري ومجمػت

رطمػػؽ   ال ػػر جزائريػػة موريتانيػػة إلدار  المنطقػػة  إنعػػاء عػػركة ، كمػػا تػػـ بوعػػرايا الموريتػػان 
بتقػػػديـ  ػػػدمار اار جػػػود  المؤسسػػػة  يف، وتسػػػمح هػػػا مقرهػػػا ببيػػػررـ كػػػر  LOGAM عمي ػػػا

عاليػػة مػػف  ػػ ؿ تسػػ يؿ نقػػؿ المنتوجػػار الجزائريػػة الػػا اجرا ػػ  الموريتانيػػة وكػػاا بمػػداف 
باإل ػاهة إلػا المػواد  "كيػا الجزائػر"ار  إهريقيا وت زين ػا باإل ػاهة الػا توزيع ػا كسػيارار 

 ...الغاائية، اجج ز  الك رومنزلية، ال  ر وال واكه
بغػػػػػرض التعريػػػػػؼ  :(20) المنتجاااااات الجزائرياااااة فاااااي الساااااوق الموريتانياااااةد. التعرياااااف ب

بالمنتجػػار الجزائريػػة لممسػػت مؾ الموريتػػان  تػػـ إقامػػة معػػرض  ػػاص بالمنتجػػار الجزائريػػة 
 قػػػدرجػػػاؿ اجعمػػػاؿ وممثمػػػ  العػػػركار الجزائريػػػة بنواكعػػػوط بدولػػػة موريتانيػػػا، و مكػػػوف مػػػف 

قطاعػػار النعػػاط االقتدػػادي. عػػركة مػػف م تمػػؼ  170تعػػارؾ هػػ  هػػاا المعػػرض  ػػوال  
، بقدػػر 2018ركتػػوبر  29إلػػا  23هعاليػػار هػػا  التظػػاهر  هػػ  ال تػػر  الممتػػد  مػػف  جػػررو 

، وقد القر المنتجػار الجزائريػة است سػانا كبيػرا مػف المعارض القديـ بوسط مدينة نواكعوط
 طرؼ المست مكيف الموريتانييف.

 المنتجات المتوقع تصديرها: 2-4-2
يتـ عدد مف المنتجار الجزائرية عبر المعبر ال دودي لممنطقة ال ر  ر رف مف المنتظ     

 ب دؼ الولور لمسوؽ الموريتانية، ومف بيف ها  المنتجار:بير رـ كريف 
إلػػا  ولوجػػا ركبػػرالمنتجػػار الجزائريػػة لمدػػناعار الغاائيػػة  سػػتعرؼ :الغذائيااةالمنتجااات أ. 

هػػػ  هػػػا  السػػػوؽ مػػػف  ػػػ ؿ دػػػادرار  يػػػش تتواجػػػد عػػػد  ع مػػػار  اجرا ػػػ  الموريتانيػػػة،

https://www.djazairess.com/city/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.djazairess.com/city/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://www.djazairess.com/city/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         0909السنة  90العدد:  90المجلد:  64 - 46ص

 

82 

 

م تعػػػمة بسػػػب  دػػػعوبة إيدػػػال ا إلػػػا هنػػػاؾ سػػػواء عبػػػر الب ػػػر مػػػرورا بةسػػػبانيا رو عبػػػر 
ا، إ ػػػػػاهة لمعدػػػػػائر مػػػػػوايره "عمػػػػػر بػػػػػف عمػػػػػر"و" سػػػػػيـ"الطػػػػػائر ، عمػػػػػا اػػػػػرار منتجػػػػػار 

اهتتاح المعبر ال دودي سيزيد مف  جـ المبػادالر بػالنظر  وعميه هةف .والمعروبار الغازية
 .ولة اإلجراءار الت  ستؤدي إلا تددير بري مباعر ومن  ض التكاليؼإلا س 

 ستتمكف عػد  عػركار مػف تدػدير منتجات ػا ا. الهواتف الذكية والمنتجات الكهرومنزلية:
الاكيػػػػة رو المنتجػػػػار الك رومنزليػػػػة  ال واتػػػػؼ والتػػػػ  ستدػػػػدرعػػػػركة كونػػػػدور إليكترونيػػػػؾ ك

ترونيػػػػػػة االلكلدػػػػػػادرار عػػػػػػة مػػػػػػف ا، إ ػػػػػػاهة إلػػػػػػا مجمو مباعػػػػػػر  عبػػػػػػر المعبػػػػػػر ال ػػػػػػدودي
 "براند"و "يريسكػ "إرـ  ادة  "إين  كػ"سواء عمومية جزائرية ر رى زلية لعركار نك رومالو 

 .وايرها
   يػػػة مػػػف   ػػػر وهواكػػػه المنتجػػػار سػػػيتـ تدػػػدير م تمػػػؼ ال جاااا. المنتجاااات الف حياااة:

 و ادة الت  يتـ إنتاج ا ه   قوؿ الجنو  الكبير. 
تدػدير تتمكف بعػض المؤسسػار الم تدػة هػ  انتػار االسػمنر مػف سػ د. مادة اإلسامنت:

ردرار وبعػػض بواليػػة  ادػػة هػػ  عػػركة اسػػمنر  ال ػػائض عػػف السػػوؽ الجزائػػري ومػػف بين ػػا
 .سمنر ببسكر  وبعار يمكن ا التددير عبر هاا المن ا ال دودياإل مدانت

هػػػ  ديسػػػمبر ة عمميػػػة تدػػػدير بػػػرا لممػػػواد الجزائريػػػ ويجػػػدر بنػػػا الػػػاكر رنػػػه قػػػد انطمقػػػر روؿ
 : (21) ، متكونة مفطف 400عا نة ب مولة قدرها  24مف   ؿ  2018

 ؛         طف مف المنتجار الزراعية 220 -
  ؛طف مف اجج ز  الك رومنزلية 40  -
 ؛    طف مف المنتجار الغاائية 120 -
 .طف مف المنتجار الد ية 20 -
  :نجاح المنطقة الحرةإ شروط 2-4-3

وعػػة مػػف العػػروط ل ػػماف نجػػاح المنطقػػة ال ػػر ، ويمكػػف  دػػر ال بػػد مػػف تػػوهر مجم     
 :(22) ها  العروط ه 

رف تػنجح إال إاا الجديػد   يمكػف لممنطقػة ال ػر  ال :أ. شروط متعمقة بتهيئة المنطقة الحارة
رسػػػػػعار الدػػػػػرؼ، وقػػػػػوانيف الممكيػػػػػة ال ادػػػػػة، وقػػػػػوانيف  يػػػػػش كػػػػػاف الوسػػػػػط م ئمػػػػػا مػػػػػف 
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مػػػؿ، ومردوديػػػة الررسػػػماؿ البعػػػري، وتػػػوهر اجمػػػف، االسػػػتثمار، والػػػنظـ المتعمقػػػة بسػػػوؽ الع
  .واستق ؿ ودرامة الق اء

عمػا اجقػؿ هػ  السػنوار  من   ػةالمكالمػار والمػاء والك ربػاء  تكوف تكاليؼيج  رف كما 
اجولػػػا لقيػػػاـ ريػػػة منعػػػأ  دػػػناعية رو اسػػػتثمارية مػػػف رجػػػؿ تعػػػجيع ا عمػػػا البقػػػاء وتعػػػجيت 

رـ كػػريف رف تػػوهر بنػػا  منطقػػة بيػػريجػػ  عمػػا كمػػا  .مثي ت ػػا عمػػا االسػػتثمار هػػ  المنطقػػة
ت تية جيد  ومقنعة ومناهسة ه  مياديف الطرؽ واالتدػاالر وعػبكة الميػا  والنقػؿ العمػوم  

 الدولة والبمدية تكاليؼ قد تعجز عف ت مم ا. مما قد يكمؼوالمستع يار والمدارس... 
 المنطقػة ال ػر لطريػؽ ن ػو تتميػز ا :ا. شروط تتعمق بتهيئة الطريق نحو المنطقاة الحارة

عبر المعبر ال دودي الجديد الع يد مدط ا بف بولعيد بت اريس طبيعية وعػر ، تدػع  
يستدع  المرور عبر هاا الطريؽ استعماؿ إا  مف عممية نقؿ القواهؿ التجارية بيف البمديف،

ف مرعػػد  ػػاص ي ػػدد معالمػػه هػػ   ػػاؿ اعػػتداد الزوابػػت الرمميػػة ب يػػش ي تقػػر إلػػا العديػػد مػػ
ي تار هاا الطريؽ إلا العديد مف المراهؽ اار اجهميػة  كما اإلعارار المرورية وال وئية.

البالغػػػػة لممسػػػػاهريف، عمػػػػا اػػػػرار م طػػػػار التزويػػػػد بػػػػالوقود وم طػػػػار الرا ػػػػة، ريػػػػف تعػػػػد 
ال دوؿ عما الميا  واجكؿ عبر  نادر  جدا مػا يمػـز المتعػامميف بجمػ  ا تياجػات ـ  مدادر

 .ة مف الجزائرمف الوقود والمؤون
 :  النتائج والتوصيات

لقػػػد ردػػػب ر ق ػػػية ترقيػػػة الدػػػادرار الجزائريػػػة  ػػػارر قطػػػاع الم روقػػػار  ػػػرور  مم ػػػة 
ت ر  ا الت ديار الت  تواجه االقتداد الجزائري وما ينجـ مف رزمار جراء االعتماد عمػا 

مػػة لتطػػوير مػػورد إيػػرادي وا ػػد، ولػػاا بػػرزر المنػػاطؽ ال ػػر  كوا ػػد  مػػف االسػػتراتيجيار ال ا
 الدادرار  ارر قطاع الم روقار.  

مسػػتوى مػػف رهػػت الجزائريػػة الجديػػد  وال ادهػػة إلػػا ال سػػتراتيجيةومػػف  ػػ ؿ دراسػػتنا ل       
-ال ػػر  بػػيف موريتانيػػاالمنطقػػة  مػػف  ػػ ؿ تأسػػيس بػػادالر التجاريػػة مػػت اهريقيػػا الغربيػػةمال

 نتائ  التالية: ، تودمنا إلا البير رـ كريف الجزائر عماؿ موريتانيا ه 
قتدػادي والتنمػوي بػيف التعػاوف اال لتقويػة تمثؿ منطقة التبادؿ ال ر  بير رـ كريف م  زا - 

 الجزائر وموريتانيا؛
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 تعط  ها  المنطقة ال ر  من اا الست واا الدادرار الجزائرية عما السوؽ الموريتان ؛ -
ن ػو ر المنتوجػار الجزائريػة دػديتتمثؿ المنطقػة ال ػر  بيػر رـ كػريف منطقػة اسػتراتيجية ل -

ن ػػػػو دوؿ اػػػػر  القػػػػار  كالسػػػػنغاؿ واينيػػػػا  إهريقيػػػػا، والتوسػػػػت هيمػػػػا بعػػػػد جنوبػػػػاً  دوؿ اػػػػر 
 . باإل اهة الا سيراليوف وليبيريا وسا ؿ العار

 و تا ت قؽ ها  االستراتيجية الجديد  اجهداؼ المتو ا  من ا نقترح ما يم :
ريػة هػػ  الغػر  اإلهريقػ  مػػف  ػ ؿ إقامػة عػػدد  ػرور  التعريػؼ ركثػػر بالمنتوجػار الجزائ -

 ركبر مف المعارض التجارية؛
ت يئػػة الطريػػؽ بػػيف البمػػديف لتسػػ يؿ تنقػػؿ العػػا نار والب ػػائت، وا  ػػاهة عػػدد ركبػػر مػػف  -

 مراكز الرا ة؛
توهير وسائؿ النقؿ المناسبة وبالعدد ال ـز  دودا لممواد سريعة التمؼ )كالمنتوجػار   -

 ؛ةاجرا   الجزائرية ن و الموريتاني ال   ية( والؾ مف
 الت تية والوسائؿ التكنولوجية المناسبة؛بنا تأهيؿ منطقة بير رـ كريف بم تمؼ ال -
والجزائري لت  يض معػدالر الرسػـو الجمركيػة،   إعاد  الت اوض بيف الجانبيف الموريتان -

 بتناهسية ركبر. وتقديـ امتيازار وتس ي ر جبائية  تا تتمتت المنتوجار الجزائرية
 :المراجع

 

 الا االعار  مت ال ر  لمموانر االقتدادية اجهمية ،ال ميد عبد مدط ا مناهؿ(1)
 االقتدادية العمـو مجمة ،ال او ميناء ه  المقتر ة ال ر  االقتدادية منطقةال

 ، بغداد44 العدد ،13 لمجمدبغداد، ا جامعة ،واالقتداد االدار  كمية ،واإلدارية
 .22ص ،2002

وهياكم ا  رهداه ا العربية، ال ر  المناطؽ االستثمار، ل ماف العربية المؤسسة(2)
 ،اجردف لتجربة وتقويـ والمعوقار ل واهز والمعاكؿالتس ي ر وا ،القانونية
 .5 ص ،1987عماف،

دور المناطؽ ال ر  الدناعية لمتددير، ه  جم  االستثمارار اججنبية  ، ميد عاعو (3)
المباعر  والرهت مف مستوى الدادرار الجزائرية مت دراسة استرعادية بتجربة المناطؽ 
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ورا ، كمية العمـو االقتدادية والتجارية وعمـو ال ر ، رسالة مقدمة لنيؿ ع اد  الدكت
 .30، ص 2015-2014التسيير، جامعة ام مد بوقر ، بومرداس، 

منور روسرير، المناطؽ ال ر  ه  ظؿ المتغيرار االقتدادية العالمية مت دراسة لبعض (4)
ية رسالة مقدمة لنيؿ ع اد  الدكتورا ، كمية العمـو االقتدادتجار  البمداف النامية، 

  .108، ص 2005-2004والتجارية وعمـو التسيير، جامعة الجزائر، 

 العربية، الن  ة دار ،ال ر  والمناطؽ التددير اقتداديار د ح زيف الديف، (5)
 .2ص  ،2000 مدر،

االستثمارار، م مد عم  عوض ال رازي، الدور االقتدادي لممناطؽ ال ر  ه  جا  (6)
 .5-4، ص2007ر، ال مب  ال قوقية، بيرو  منعورار

هطيمة لبعؿ، المناطؽ العربية ال ر  ودورها ه  تنمية التجار  العربية البينية: المنطقة (7)
، ماكر  مقدمة لنيؿ ع اد  الماجستير 2202-2222ال ر  المعتركة اجردنية السورية 

ه  العمـو االقتدادية، كمية العمـو االقتدادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة 
 .55-55، ص 2202-2220د  ي ر بسكر ، م م

م مد باع ، مقومار ومعوقار التكامؿ االقتدادي العرب  مت التركيز عما مناطؽ (8)
التجار  ال ر ، الندو  العممية الدولية  وؿ التكامؿ االقتدادي العرب  كآلية لت سيف 

، 2224ماي  5-8وت عيؿ العراكة العربية اجوروبية، جامعة هر ار عباس سطيؼ، 
  .3ص 

، مجمة البا ش، العدد -معروع ب ر  -منور روسرير، دراسة نظرية عف المناطؽ ال ر (9)
 . 45، ص 22/2223

  .  63لبعؿ هطيمة، مرجت سابؽ، ص (10)

  المرجت ن سه. (11)

عاعور مرزيؽ، دور المناطؽ ال ر  كعكؿ مف رعكاؿ االستثمار اججنب  المباعر (12)
تجار  م تار ، ورقة ب ثية مقدمة ق   –دية االقميمية ه  ت قيؽ التنمية االقتدا
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الممتقا الوطن  اجوؿ  وؿ  هاؽ التنمية االقميمية والمكانية ه  الجزائر، كمية العمـو 
  .6، ص 2204، 2203االقتدادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة ردرار، 

 .085مرجت سابؽ، ص  ، ميد عاعو (13)

(14)-http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-

commerce-exterieur، visité le: 15/12/2018 

م مد براؽ، دهت الدادرار الجزائرية  ارر الم روقار باست داـ مقاربة التسوؽ (15)
، 2226، جامعة العمؼ، الجزائر، 24ديار عماؿ إهريقيا، العدد الدول ، مجمة اقتدا

   .030-032ص ص

، مرجت الكترون ،  نراهف عما تعزيز دادرار الجزائر  ارر الم روقار(16)
http://www.radioalgérie.dz تاريخ الزيار : ، متوهر عما الموقت ،

02/20/2208. 
(17)https://al-ain.com/article/algeria-mauritania-export, visité le: 

15/12/2018. 

  وكالة اجنباء الجزائرية، موقت إلكترون ، (18)
http://www.aps.dz/ar/economie/61643-2018-10-23-11-36-11 ،

 .02/02/2208لزيار : تاريخ ا

(19)http://www.kiffainfo.net/article22731, visité le: 18/12/2018. 

-http://www.aps.dz/ar/economie/61612وكالة اجنباء الجزائرية،  -(20)

 22/02/2208، تاريخ الزيار : 2018-10-22-18-26-30

 ن س المرجت. (21)
-http://www.aps.dz/ar/economie/61637وكالة األنباء الجزائرية، (22)

 .08/02/2208، تاريخ الزيارة: 2018-10-23-11-36-11

http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur
http://www.radioalgérie.dz/
http://www.radioalgérie.dz/
https://al-ain.com/article/algeria-mauritania-export
http://www.kiffainfo.net/article22731
http://www.aps.dz/ar/economie/61612-2018-10-22-18-26-30
http://www.aps.dz/ar/economie/61612-2018-10-22-18-26-30
http://www.aps.dz/ar/economie/61612-2018-10-22-18-26-30
http://www.aps.dz/ar/economie/61637-2018-10-23-11-36-11
http://www.aps.dz/ar/economie/61637-2018-10-23-11-36-11
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