مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
المجلد 90:العدد 05 :السنة 0909

تاريخ اإلرساؿ2602/66/22 :

ISSN: 2333-9331
ص233-223

تاريخ القبوؿ2626/60/26 :

االستثمار والشراكة الجزائرية اإلفريقية
Algerian-African Investment and partnership
2

حمزة غربي* ،1عصاـ خالدي

1جامعة محمد بوضياؼ المسيمة (الجزائر)Hamza.gharbi@univ-msila.dz ،
2جامعة محمد بوضياؼ المسيمة (الجزائر)khaldiaissam39@gmail.com ،

الملخص:
إف ما تزخر بو الجزائر مف إمكانيات مختمفة والتي تدفع بيا لالستثمار في القارة
اإلفريقية ما تحسد عميو مف طرؼ العديد مف الدوؿ ،ففي استثمار ىذه الموارد

يمكف لمجزائر الخروج مف أزمتيا بقميؿ مف الجيد وبأبخس األثماف ،كما تضمف ليا حدا
أدنى مف الخسائر المالية في الدفع بعجمة االستثمار في القارة اإلفريقية والتوسع فييا مف
خالؿ إطالؽ أسواؽ تجارية ناشئة بدوؿ الساحؿ ووسط إفريقيا ،يعززىا مستقبال مشروع
ميناء شرشاؿ التجاري والطريؽ السيار شماؿ جنوب.

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحديد العوامؿ والفرص المتاحة لممؤسسات الجزائرية

لالستثمار في القارة اإلفريقية أو ما تسمى بالقارة السمراء وذلؾ مف خالؿ تحميؿ
اإلحصائيات واألرقاـ المختمفة ،إضافة إلى معرفة االمتيازات التي تمنحيا الوكالة الوطنية
لترقية التجارة الخارجية في مجاؿ االستثمار وطرؽ الحصوؿ عمييا ،وفي األخير توصمنا

إلى أف ىدؼ الجزائر ىو تنويع االستثمار باإلضافة إلى دخوؿ أسواؽ جديدة مف أجؿ
جمب العممة الصعبة.
الكممات المفتاحية :استثمار ،امتياز  ،تمويؿ ،شراكة ،تنويع استثمارات.
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Abstract
Algeria has much potential to invest in the African continent, which
is envied by many countries. In investing these resources, Algeria
can get out of its crisis with a little effort and at the lowest prices. It
also guarantees minimum financial losses Investing in the African
continent and expanding it through the launch of emerging markets
in the Sahel and Central Africa, which will be strengthened by the
future of the commercial port of Cherchal and the North-South
highway.
The objective of this study is to identify the factors and
opportunities available to Algerian enterprises to invest in the
African continent or the so-called Black continent through
analyzing the various statistics and figures, in addition to knowing
the advantages granted by the National Agency for the Promotion of
Foreign Trade in the field of investment and ways of obtaining
them. Algeria is diversifying its investment as well as entering new
markets to bring in hard currency.
Keywords:
investment,
franchise,
finance,
partnership,
diversification of investments.
المقدمة
 وبالذات عمى المستوى الدولي بالشكؿ أو بالمستوى،لـ يكف االستثمار معروفا قديما
المعروؼ في الوقت الحاضر ولقد ازدىرت عمميات االستثمار الدولي في الفترة مف

 مف القرف الماضي تحت تأثير ايدولوجية التنمية،الخمسينات وحتى بداية السبعينات

 وباعتبار أف أغمب دوؿ العالـ باستثناء الصناعية منيا فيي دوؿ سائرة في،الساندة آنذاؾ
 وتمتمؾ،طريؽ النمو في فترة أواخر الخمسينات وبداية الستينات مف القرف العشريف
 فتسارعت الدوؿ الصناعية وشركاتيا بالحصوؿ عمى امتيازات،ثروات طبيعية ىائمة

 وذلؾ عف طريؽ مشاركة الحكومات الوطنية لتمؾ،استثمارية لمتنقيب عف ىذه الثروات
. أو عف طريؽ دفع مبالغ مالية مقابؿ استثمار تمؾ الثروات،الدوؿ
 وذلؾ عف،ثـ تطورت نوعية االستثمار في الدوؿ النامية بالشكؿ الذي نراه حاليا
 بؿ ذىبت أغمب،طريؽ مشاركة رأس الماؿ األجنبي لرأس الماؿ الوطني ىذا مف ناحية
التشريعات في الدوؿ النامية إلى سف القوانيف التي تجذب رؤوس األمواؿ المختمفة مستغمة
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ىذه االستثمارات في قياـ صناعات جديدة بالدوؿ النامية واستصالح األراضي الزراعية
والمشروعات اإلسكانية في بعض الدوؿ ،وعمى سبيؿ المثاؿ مصر،
مما سبؽ ،يالحظ أف أساس االستثمار مبني عمى نقطتيف ىامتيف ،وىما استغالؿ

الثروات الطبيعية لمدوؿ النامية أو السائرة في طريؽ النمو ،وايجاد أسواؽ جديدة لمشركات
الصناعية الكبرى لتصريؼ منتجاتيا.

وبعد اكتشاؼ ثروات طبيعية ىائمة في الدوؿ النامية ،اتجيت أغمب الحكومات
لمحاولة تطوير نفسيا ونقؿ التكنولوجيا إلييا ،وذلؾ عف طريؽ جمب رؤوس األمواؿ
األجنبية في صور شركات غير وطنية مف جانب ،أو عف طريؽ مشاركة الدولة وتمؾ

الشركات مف جانب آخر ،أو بالمشاركة بيف مواطنييا والشركات األجنبية مف جية أخرى.
ومف الطبيعي أف يكوف القانوف الوطني المنظـ لمشركات الداخمية والتعامؿ الداخمي
يختمؼ مف دولة إلى أخرى ،وكذلؾ األنظمة واأليدلوجيات التي تحكـ ىذه األنظمة ،فمنيا
مف يشجع عمى االستثمار بشكؿ مقيد ،ومنيا ما يقيد االستثمار بجممة مف التشريعات .

ولكف أغمب النظـ السياسية والتي تدعو إلى االنفتاح االقتصادي عمى العالـ ،أي استثمار
رؤوس األمواؿ األجنبية ،تحاوؿ سف تشريعات ونظـ قانونية جديدة تفسح المجاؿ إماـ
استثمار رأس الماؿ األجنبي ،وذلؾ لزيادة قدرتيا اإلنتاجية في بعض الصناعات ،أو
إنشاء صناعة جديدة بيا ،ونقؿ التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والنظـ اإلدارية المتطورة.

تعمؿ الحكومة الجزائرية في اآلونة األخيرة بتغيير وجيتيا االقتصادية مف دوؿ

الشماؿ إلى دوؿ الجنوب ،بعدما تجاىمت إمكانياتو الكبيرة لسنوات عديدة ،وىذا مف خالؿ
ما أقامتو سابقا مف عالقات مع الدوؿ األوروبية بحثا عف المشاريع االستثمارية الرابحة،
واستقطابا لمعممة الصعبة ،ويظير ذلؾ جميا مف خالؿ المجيودات الكبيرة التي تبذليا

الدولة لفتح مجاؿ االستثمار في الدوؿ اإلفريقية ،بيدؼ فتح المجاؿ لممؤسسات الجزائرية

لتسويؽ وترويج منتجاتيا ،وجاء ىذا مف خالؿ توجو الجزائر لفتح أسواؽ استثمارية بدوؿ
إفريقيا الوسطى والساحؿ ،تجسيدا لممخطط الجديد الذي توجيت إليو الحكومة في اآلونة
األخيرة مف خالؿ اعتمادىا عمى طرؽ استثمار بديمة ،تعوض قطاع المحروقات ،وتوفي
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تمويؿ مشاريعيا االقتصادية ،وذلؾ بالتركيز أكثر عمى القطاع الصناعي كونو المساىـ
الفعاؿ في إحداث الثروة وتنمية الصادرات خارج المحروقات.
ومما سبؽ ،تعالج ىذه الورقة البحثية اإلشكالية اآلتية:
فيما تتجمى أهداف الجزائر من خالل اتجاه االستثمار نحو إفريقيا ،ودعم الشراكة مع
الدول اإلفريقية؟

يتـ معالجت ىذه اإلشكالية مف خالؿ المحاور اآلتية لممداخمة:
 -1اإلطار المفاىيمي لمدراسة؛

 -2واقع االقتصاد الجزائري قبؿ االنفتاح عمى الشراكة واالستثمار في الخارج؛
 -3العالقات االقتصادية الجزائرية ومسار االستثمار في إفريقيا؛
 -4برامج اتفاقيات الشراكة واإلستثمار في إفريقيا (النيباد)
 -5أىداؼ الجزائر مف خالؿ الشراكة واالستثمار في أفريقيا؛
 -0اإلطار المفاهيمي لمدراسة
()1

 0-0مفهوم االستثمار

لالستثمار دور كبير في تعبئة الموارد المالية وعناصر اإلنتاج ومحاولة استغالليا

بطريقة فعالة ،مف أجؿ تحقيؽ أقصى قدر ممكف مف التوفيؽ بيف الموارد المحدودة
والرغبات التي تمثؿ جوىر المشكمة االقتصادية.

كبير مف الدراسة واالىتماـ لدى الكثير مف المختصيف والباحثيف
حيز ا
لقد أخد االستثمار ا
في المجاؿ االقتصادي ،وفي ىذا اإلطار ،قدمت لو مفاىيـ وتعاريؼ متعددة ومختمفة
باختالؼ توجيات ىؤالء الباحثيف واختصاصاتيـ ،وكذا نظراتيـ المختمفة لالستثمار سواء
مف الناحية االقتصادية ،المالية أو المحاسبية.
 2-0مفهوم أداء المؤسسات االقتصادية

يعرؼ األداء عمػى أنػو درجػة بمػوغ الفػرد أو الفريػؽ أو المنظمػة األىػداؼ المخططػة بكفػاءة
()2

وفعاليػة.
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كما يعرؼ ع مػى أنو مجموعػة مػف المعػايير المالئمػة لمتمثيػؿ والقيػاس الػتي يحػددىا
البػاحثوف والتي تمكػف مػف إعطػاء حكػـ تقييمػي عمػى األنشػطة والنتػائج والمنتجػات وعمػى
()3

أثػار المؤسسػة عمػى البيئػة

 -2واقع االقتصاد الجزائري قبل االنفتاح عمى الشراكة واالستثمار في الخارج

لقد اختارت الجزائر بعد استقالليا إتباع نموذج االقتصاد الموجو والذي يقػوـ عمػى

التخطػيط المركزي وتدخؿ الدولة في مختمؼ أوجو الحياة االقتصادية ،حيث ركزت
اىتماميا عمى الصناعات الثقيمة معتمدة في ذلؾ عمى جممة مف المؤسسات العمومية
الكبرى التي أوكمت ليا ىذه المياـ ،حيث استطاعت الجزائر وبفضؿ الموارد المالية
المتاحة والناجمة عف ارتفاع أسعار النفط في األسواؽ العالمية مف انجاز استثمارات كبرى

خاصة في مجاؿ الصناعات الثقيمة ،حيث أقامت مؤسسات عمومية عمالقة ،سخرت ليا
إمكانيات مالية وبشرية ضخمة بمغت أزيد مف  120مميار دوالر خالؿ الفترة الممتدة بيف
 1966إلى غاية .1990

()4

لكف ومع انخفاض أسعار النفط في منتصؼ الثمانينات ،ظير اختالؿ في
اال قتصاد الجزائري كونػو يعتمد عمى قطاع وحيد وأوحد مف جية ،وضعؼ المردودية
الناجمة عف ىذا القطاع مف جية أخرى ،ويرجع ذلؾ أساسا إلى االختيارات السياسية

واالقتصادية المعتمدة ،حيػث غمبػت عمييػا األىػداؼ االجتماعية عمى حساب األىداؼ
االقتصادية ،مما أدى إلى حدوث اختالالت عمى المستوييف الجزئي والكمي لالقتصاد
الوطني ،حيث سجؿ معدؿ النمو معدالت سالبة سنتي  1993و ،1994أما معدؿ
التضخـ فقد عػرؼ أرقاما مرتفعة تقدر بػ31.7سنة . 1992

()5

أما عمى المستوى الخارجي لمدولة ،فقد بمغت المديونية الخارجية أرقاما معتبرة،
حيث وصمت إلػى  33.61مميػار دوالر أواخر سنة  1993نتيجة تراجع قيمة الصادرات،
والتي كانت تعتمد عمى اإليرادات البتروليػة بحػوالي  96إلػى 97وارتفاع قيمة الواردات،
وىذا ما أدى بالجزائر إلى المجوء لألسواؽ المالية العالمية مف أجؿ تمويػؿ عجزىػا

الخارجي ،ىذا ما دفع بالجزائر إلى االستنجاد بصندوؽ النقد الدولي مف خػالؿ إبػراـ
سمسمة مف االتفاقات المختمفة ،امتدت لفترة قاربت ثماني  8سنوات ،وانتيى بيا األمر إلى
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إجراء إصالحات جذرية في االقتصاد الوطني ،أبرزىا كاف التخمي عف االقتصاد الموجو
والتحوؿ نحو اقتصاد السوؽ.
وفي مطمع القرف الواحد والعشريف ،استطاعت الج ازئػر مػف تحسيف بعض المؤشرات

االقتصادية الكمية والقضاء عمى أزمة المديونية الخارجية ،إال أف ذلؾ يعود أساسا إلػى
ارتفػاع أسػعار النفط مف جديد في األسواؽ العالمية ،وقد تزامنت فترة ىذه اإلصالحات مع
إطالؽ االتحاد األوروبي لمشروع الشػراكة األورو متوسػطية ،والػذي يسعى مف خالليا إلى
كبير
ا
تحقيؽ تكامؿ وتشجيع التعاوف بيف ضفتي المتوسط ،وقػد لقػي ىػذا المشروع تجاوبا
مف طرؼ مختمؼ دوؿ المتوسط ،عمى غرار الجزائر التي أبدت رغبتيػا فػي التوقيػع عمػى

المشروع ،إال أف األزمات المالية العالمية المتكررة سنة  2008وسنة  ،2014كانت درسا
لمجزائر عمى أف تبحث عف استثمارات بديمة لقطاع المحروقات ،فاتجيت نحو الطاقة
المتجددة والفالحة ،وىذا ما يظير جميا في بعض واليات الوطف المختمفة ،ومف ىذا
المنطمؽ ،غيرت الجزائر سياستيا وأصبحت تبحث عف سبؿ االستثمار في إفريقيا،

والسعي لدفع المؤسسات الجزائرية لالستثمار في القارة السمراء ،باعتبار أف ىاتو المنطقة
تمثؿ سوقا مميئة بالفرص تظـ حوالي  200مميوف مستيمؾ.
 -3العالقات االقتصادية الجزائرية ومسار االستثمار في إفريقيا

سعت الجزائر إلى تكويف اتفاقيات وشراكات االستثمار مع العديد مف الدوؿ اإلفريقية

بغية توسيع االستثمار واالنفتاح عمى القارة السمراء ،وجاء ىذا مف خالؿ االتفاقيات
المختمفة التي سعت الجزائر إلبراميا ،حيث بادرت الجزائر مع العديد مف الدوؿ في

البحث عمى نموذج الشراكة واالستثمار في القارة اإلفريقية ( النيباد( ،))6والتي كانت فييا
الجزائر عضوا فعاال في مناقشة مختمؼ أوجو الشراكة واالستثمار ،حيث تيدؼ المبادرة
إلى التعامؿ مع مشكالت القارة المختمفة وايجاد الحموؿ المالئمة ليا لمقضاء عمى الفقر،
وتحقيؽ حياة أفضؿ لممواطف األفريقي مف خالؿ تأكيد الممكية األفريقية لمنيباد ،ومسؤولية

الحكومات والشعوب األفريقية في المقاـ األوؿ ،عف طريؽ تحقيؽ أىدافيا مف خالؿ
المشاركة الجادة والفاعمة بيف الدوؿ األفريقية ،والسعي إلقامة مشاركة بناءة مع الدوؿ
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المتقدمة والمنظمات والمؤسسات الدولية واإلقميمية المعنية ،التي تقوـ عمى أساس مف
المسؤولية المشتركة والمحاسبة المتبادلة.
وبعد أزمة النفط  ،2015سعت الجزائر جاىدة لمبحث عف سبؿ االستثمار في

القارة اإلفريقية كونيا بوابة إفريقيا ،وذلؾ مف خالؿ تعبيد الطرؽ كالطريؽ السيار شماؿ
جنوب ،ومنح امتيازات مختمفة وتسييالت لممستثمريف والمصدريف الجزائرييف ،وتمثمت ىذه

االمتيازات مف اإلعفاء مف بعض الحقوؽ الجبائية والجمركية ،ومنح تسييالت بنكية
بالنسبة لممقترضيف ،باإلضافة إلى امتيازات أخرى مختمفة تكفؿ بيا صندوؽ ترقية التجارة
الخارجية ،وجاء ىذا لتنويع االستثمارات وتعزيز الشراكة المدرة لمعممة الصعبة لمجزائر،

باإلضافة إلى تنويع االستثمارات والصناعات خارج قطاع المحروقات.
 -4برامج اتفاقيات الشراكة واالستثمار في إفريقيا (النيباد)

()7

تطرح النيباد برامج عمؿ محددة لمجموعة مف القطاعات ذات األولوية لتحقيؽ

األىداؼ المرجوة ،وتتمثؿ في دعـ األمف والسالـ في القارة ،وتحقيؽ الحكـ السياسي
واالقتصادي الرشيد ،وتعميؽ مفاىيـ الديمقراطية واحتراـ حقوؽ اإلنساف ،وزيادة اإلنتاجية
الزراعية وتحقيؽ األمف الغذائي ،وتعظيـ حجـ التجارة األفريقية البينية ونفاذ الصادرات

األفريقية لألسواؽ العالمية ،وتحسيف البيئة ،وتطوير التعميـ والبحث العممي كما تشمؿ
أيضا برامج العمؿ وتعظيـ االستفادة مف تكنولوجيا المعمومات ،والصحة ومكافحة
األمراض المتوطنة ،خاصة الخبيثة منيا مثؿ اإليدز والمالريا ،كما تدعـ النيباد مشاريع
وبرامج التنمية البشرية وبناء القدرات األفريقية ،مع العمؿ في ىذا السياؽ عمى توفير

الموارد الالزمة لتطوير المشروعات الناشئة والبرامج التنفيذية الالزمة ،لتحقيؽ األىداؼ

المرجوة.
أما مف ناحية المشاركة الدولية ،قامت النيباد بالحوار مع مجموعة الدوؿ الصناعية
الثماني والذي عمى مستوييف:

عقد لقاءات قمة سنوية بيف رؤساء الدوؿ الخمس أصحاب المبادرة ،وزعماء دوؿ
المجموعة التي بدأت منذ قمة جنوة في جويمية  ،2001بيدؼ تدارس سبؿ مساندة
الجيود األفريقية في وضع المبادرة موضع التنفيذ ،وتعد قمة كاناتاسكيس  2002أبرز
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تمؾ المقاءات حيث صدر عنيا ما يسمى خطة عمؿ أفريقيا كبرنامج عمؿ مشترؾ لدعـ
تنفيذ النيباد.
 اجتماعات دورية تجمع بيف ممثمي رؤساء الدوؿ الخمس أعضاء لجنة تسيير النيباد،

والممثميف الشخصييف لزعماء دوؿ المجموعة ،لبحث سبؿ التعاوف لدعـ تنفيذ برامج عمؿ
المبادرة ومتابعة التوصيات والق اررات الصادرة عف القمة.

 -5أهداف الجزائر من خالل االستثمار والشراكة اإلفريقية

لقد سعت الجزائر مف خالؿ إبراميا التفاؽ الشراكة مع دوؿ القارة اإلفريقية إلى تنويع

اقتصادىا الوطني مف خالؿ المزايا التي تتيحيا ىذه الشراكة ،وذلؾ قصد االندماج في
االقتصاد العالمي ،خصوصا فػي ظػؿ سػعييا المتواصػؿ لالنضماـ إلى المنظمة العالمية

لمتجارة ،فاتفاؽ الشراكة مع االتحاد األوروبي يعبد الطريؽ لتحقيؽ ىذا المسػعى نظػ ار

لموزف االقتصادي الذي يؤديو ىذا األخير عمى المستوى العالمي.
يعتبر تأىيؿ االقتصاد الجزائري لالندماج في االقتصاد العالمي أىـ ىدؼ تسعى
الجزائر إلى تحقيقو مػف خػالؿ توقيعيا التفاقات الشراكة المختمفة ،بداية مع االتحاد
األوروبي والقارة اإلفريقية ،خصوصا وأف الجزائر تسعى جاىدة لالنضماـ إلى المنظمة
العالمية لمتجارة ،ففي ظؿ التحوالت والتفاعالت التي يشيدىا العالـ ال يمكف لمجزائر أف

تبؽ بمعزؿ عف ذلؾ ،لذا يجب عمييػا التحػرؾ والتفاعؿ مف أجؿ االندماج في االقتصاد
العالمي واالستفادة قدر المستطاع مف المزايا التي تفرزىا ىذه التفاعالت ،وىدؼ الجزائر
مف القياـ باتفاقيات الشراكة واالستثمار لتحقيؽ بعض الرىانات التي تعتبر ضرورية ؿ_دة
أمور أىميا:

 البحث عف سوؽ واعدة تصدر ليا منتجاتيا؛
 زيادة اإليرادات ودر العممة الصعبة إلنعاش الخزينة وتغطية النفقات العامة؛
 تنويع صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات في مجاالت مختمفة؛
 القضاء عمى البطالة مف خالؿ تشجيع االستثمار والتصدير؛

 تنويع االستثمارات في مجاالت الزراعة والصناعة والسياحة التي تضمف موارد مختمفة
ودائمة لخزينة الدولة.
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الخاتمة

بعد العديد مف االجتماعات والمشاورات التي أجرتيا الجزائر حوؿ إمكانية التقرب مف

السوؽ اإلفريقية ،التي تمثؿ أكبر تكتؿ إقميمي في القارة ،واالنضماـ لممجموعة االقتصادية
لدوؿ غرب إفريقيا ،ومع إمكانية فتح منطقة حرة لمتبادؿ التجاري في القارة،
وتحمس الجزائر التي شيد اقتصادىا تراجعا كبي ار في السنوات األخيرة ،نتيجة انييار
أسعار النفط في األسواؽ العالمية التي بدأت صيؼ عاـ  ،2014حيث تظير األرقاـ

الرسمية المتتابعة تآكالً متسارعاً الحتياطي النقد األجنبي مف  192مميار دوالر بالنصؼ
األوؿ مف عاـ ( 2014قبؿ أزمة النفط) إلى قرابة  143مميار دوالر بنياية  ،2015فيما

توقعت الحكومة أف ينتيي عاـ  2017باحتياطي نقد أجنبي عند مستوى  113.3مميار
دوالر ،وفؽ ما جاء بأرقاـ الموازنة العامة.

وبعد كؿ ىذه المشاورات واالتفاقيات التي أبرمتيا الجزائر وعقود الشراكة واإلست
ثمار في القارة السمراء ،ال تزاؿ بعيدة عف تحقيؽ األىداؼ المرجوة منيا وىذا نظ ار
لألسباب اآلتية:
 ضعؼ االستثمار في الجزائر وكذلؾ ضعؼ الصناعة المحمية الموجية لمتصديرخاصة لمدوؿ اإلفريقية حيث أف مجمؿ ما تصدره الجزائر مع الدوؿ اإلفريقية ال يتعدى

 %1.5مف مجموع المبادالت التجارية الخارجية؛
 محدودية االستثمار وعدـ تحقيؽ االكتفاء الذاتي في أغمب المجاالت ،وعدـ تواجدطرؽ رابطة بيف الجزائر ودوؿ الجوار خاصة المناطؽ الحدودية الجنوبية (مالي،

موريتانيا؛ النيجر)؛

 فشؿ الجزائر في استغالؿ طرؽ التعاوف والشراكة في مجاؿ االستثمار مع الدوؿ األورومتوسطية ،والتي إف استغمتيا الجزائر بأمثمية أف تستفيد مف التكنولوجيا وتكويف اإلطارات
باإلضافة إلى مواكبة التكنولوجيا الصناعية؛

 -عدـ استغالؿ الجزائر شراكة النيباد وعضويتيا الفاعمة في تعزيز أسس الشراكة

واالستثمار بالمنطقة خاصة بما يتعمؽ بتصدير غاز المدينة والغازواؿ والمواد الفالحية
كالقمح والبطاطا والمواد التي تنتج في الصحراء.
231

مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
المجلد 90:العدد 05 :السنة 0909

ISSN: 2333-9331
ص233-223

تبقى الجزائر رىينة التخطيط واالستثمار المحمي الموجو لمتصدير الكتساب حصة
في السوؽ اإلفريقية والتي تساىـ في إنعاش االقتصاد الوطني وجمب العممة الصعبة مف
جية ومف جية أخرى القضاء عمى البطالة وتنويع الصادرات والتقميؿ مف األزمات التي

تحدث عادة بانييار قطاع ما كقطاع المحروقات مثال.

بعد ىذه الدراسة ،يمكف عرض جممة مف االقتراحات يمكف صياغتيا كما يمي:
 يجب عمى الدولة بناء قاعدة استثمارية صناعية تفتح األفؽ أماـ أصحاب المشاريعوالمستثمريف ،لتنويع الصادرات والتي مف خالليا تفتح المجاالت واألفؽ لتوفير مناصب
العمؿ ىذا مف جية وتنويع الصادرات وجمب العممة الصعبة.

 يجب عمى الدولة إنشاء مراكز حرة لجدب المستثمريف األجانب ،كما يجب عميياتخفيض معدالت الضرائب والتي مف شانيا تقميؿ العبء عمى المكمؼ ،وحتى يتسنى
لممكمؼ الوفاء بكامؿ الديف الضريبي دوف أف يثقؿ كاىمو ،كما يجب عمى الدولة التبسيط
في اإلجراءات الجبائية وطرؽ التصريح ،وكذلؾ إحداث مزايا تفضيمية وامتيازات

لممصدريف والتي مف شأنيا تساىـ في تطوير االقتصاد الوطني وجمب العممة الصعبة؛

 يجب عمى الدولة الجزائرية أف تفتح المجاؿ أماـ الصناعة التحويمية والصناعة الثقيمة،وكذا صناعة النماذج وصناعة التجديد لمعتاد واآلليات القديمة ،حتى يتسنى ليا أف تكوف
دولة ناجحة بامتياز.
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