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 ووفّرشة شداشية ،وتدععة ،ُوخّهىة ،أنادميية ،عمىيةدولية جممة 

 اجلسائر-تعدر عَ وعّد احلكوم والعموً الصياشية باملرنس اجلاوعي لتاوٍػصت

 مبدتمف المػات الكاٌوٌية واالقتعاديةالبخوث يف الدراشات ٍصر تعٍى ب

 (1) 2020ديسمبر  –(28)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهمعهــد الحقوق: 

 
 

 2222ًديصىرب -ِـ4112مجادى األوىل 

الصرانة واالشتثىار يف إفريكيا وِو عدد خاص ببعض أعىاه املمتكى الوطين حوه 

 ريرص املتاحة لالقتعاد اجلسائوالف

 ـــــــالتـــــــــالمــــــراس

 إلى:التحرير رئيس السيد توجه جميع المراسالت باسم 

 ـرالجزائ - تمنراست –سرسوف  10034ص.ب 

  :revue.indr@gmail.comE-mail            كتروني للمجلة:           لالبريد اال

E-mail: ijtihad@cu-tamanrasset.dz 

 Cite web: http://alijtihed.cu-tamanrasset.dz        الموقع الرسمي للمجلة:

 www.cu-tamanrasset.dz Cite webالموقع الرسمي للمركز الجامعي لتامنغست: 

  (ASJP)عبر البوابة الجزائرية للمجالت العلمية إلرسال المقاالت

http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/222 

 صفحات المجلة عبر مختلق مواقع التواصل االجتماعي:

https://twitter.com/revue_indr 

https://www.facebook.com/alijtihed 

https://dz.linkedin.com/in/alijtihed 
 ISSN 2335-1039: املعياري لمىحمة الرتقيي الدولي

 E-ISSN 2437-0754 الرتقيي الدولي املعياري االلهرتوٌي لمىحمة:

  2012-5172: الكاٌوٌيرقي اإليداع 

DOI Prefix: 10.36540                                            وعرف الهائَ الرقىي لمىحمة 
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  ووفّرشة شداشية ،وتدععة ،ُوخّهىة ،أنادميية ،عمىيةدولية جممة 

 راجلسائ -تعدر عَ وعّد احلكوم والعموً الصياشية باملرنس اجلاوعي لتاوٍػصت

 الكاٌوٌية واالقتعاديةيف الدراشات ٍصر البخوث تعٍى ب

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 ( ةالمجل في النشر قواعد )
بػسض إتاس١ ايفسؾ١ يإلفاد٠ َٔ أعاخ األضاتر٠ ٚايباسجني َٔ داخٌ ايٛطٔ ٚخازد٘، فإٕ 

إداز٠ اجمل١ً تسسب بٓػس ايدزاضات ٚايبشٛخ املتدؿؿ١ يف دلايٞ ايكإْٛ ٚايعًّٛ االقتؿاد١ٜ 

 بايًػ١ ايعسب١ٝ أٚ ايفسْط١ٝ أٚ االزلًٝص١ٜ، ٚفل ايكٛاعد اآلت١ٝ:

 الصروط الصهمية: 

 ذنس بٝاْات ايباسح: ، َٔ دٕٚ تػٝري فٝ٘، َع شح ع٢ً دٗاش احلاضٛب ٚفل ايُٓٛذز املعدٜهتب ايب

)بؿٝػ١ ٜكدّ املكاٍ يف ْطد١ إيهرت١ْٝٚ ٚ، اضِ ٚيكب املؤيف، ايعٓٛإ املٗين ٚايربٜد اإليهرتْٚٞ

word )٘عػس٠ ؾفشات ، ٚال ٜكٌ عٔ (25) مخطا ٚعػسٜٔ ؾفش١ ال ٜتذاٚش عدد ؾفشات

دٕٚ تسقِٝ َٔ ، َٔ نٌ د١ٗ  (2)(، ٚفل ُبعد32-01َكاع ايؿفش١ ) ( ع٢ً افرتاض01)

ٚبني قٛضني ٚدٛبا يف املنت )ٜهٕٛ  بطسٜك١ آي١ٝيف آخس ايبشح ٚاهلاَؼ ٚقع أزقاّ ، ٚيًؿفشات

زقِ اهلاَؼ بني قٛضني َٚستفعا عٔ ضطس ايهتاب١ يف املنت( ٚاهلاَؼ )ٜهٕٛ زقِ اهلاَؼ بني 

إعطا٤ ضِ(((، ٚ 1.0احلاغ١ٝ ٜٚهٕٛ تٓطٝك٘ َعًكا بـ:) قٛضني َٚٛاشٜا يططس ايهتاب١ يف

 .، ٚخط فاؾٌ بني املنت ٚاهلاَؼببًٝٛغساف١ٝ َعًَٛاٍت

  جيب إزفام املكاٍ مبًدـ َسفكا بهًُات َفتاس١ٝ ٜهٕٛ بًػ١ املكاٍ ٚآخس بايًػ١ اإلزلًٝص١ٜ إٕ مل

ًدـ ٚايهًُات إٔ ٜهٕٛ عٓٛإ ايبشح ٚامل، ٚتهٔ يػ١ املكاٍ ال ٜتذاٚش ايؿفش١ ايٛاسد٠

، املفتاس١ٝ َهتٛبا بًػتني إسداُٖا يػ١ املكاٍ ٚاألخس٣ بايًػ١ اإلزلًٝص١ٜ إٕ مل تهٔ يػ١ املكاٍ

أٚ يف َهاْٗا يف املكاٍ ٜٚهٕٛ عٓٛإ اجلدٍٚ أٚ األغهاٍ ٚاجلداٍٚ تٛقع يف آخس ايؿفش١ ٚتهٕٛ 

 ايػهٌ يف األع٢ً ٚاملؿدز يف األضفٌ.

 الصروط املوضوعية: 

  ّاملكاٍ كدّ ٜإٔ جمل١ً َطؤٚي١ٝ اإلخالٍ بٗا، ٚ، ٚال تتشٌُ اقٛاعد األَا١ْ ايع١ًُٝجيب اسرتا

بٛقٛح خًف١ٝ املكاٍ ؿف ٜإٔ ، َٚٔ األخطا٤، ٚخايٝا اإلَال١ٝ٥ ٚايٓش١ٜٛ بعٓا١ٜ ٚتدقٝل يًُٛاد

عٓٛإ املٛقٛع، ٚايػسض َٔ نتابت٘، مبا يف ذيو ايطسم املطتدد١َ، ٚاملٓاقػ١ اخلتا١َٝ ع٢ً 

االختؿازات  ٚإٔ تهٕٛ، ٚتفطري املؿطًشات ايتك١ٝٓ ٚاالختؿازات ايع١ًُٝ، عٌُأ١ُٖٝ اي

إٔ ٜتطِ ايبشح بايعُل ٚاألؾاي١ ٚاإلضٗاّ ايعًُٞ، ٚفل ، َٚهتٛب١ ٚٚاقش١ يف أٍٚ ظٗٛز هلا

إٔ ٜهٕٛ ايبشح ا، ٚإٔ خيدّ ايبشح ايطٝاض١ ايعا١َ يًُذ١ً، ٚأٖدافٗ، ٚاملٓٗر ايعًُٞ ٚاملٛقٛع

خيكع املكاٍ يًتشهِٝ ٚدٛبًا، ٚ، ٜهٕٛ قد ُأزضٌ يًٓػس يف دل١ً أخس٣ الْػسٙ، ٚأ ددٜدًا مل ُٜطبل

ُٜٚدطس ؾاسب٘ بسأٟ اهل١٦ٝ ايع١ًُٝ، ٚال تسد ايبشٛخ اييت تعّرز ْػسٖا، ٚحيل إلداز٠ اجمل١ً تػٝري َا 

 .تساٙ َٓاضبا َٔ دٕٚ املطاع باملٛقٛع

                  المجلة رأي عن بالضرورة تعبر ال المنشورة بحاثاأل 

 العلمية األمانة بقواعد اإلخالل ةيمسؤول المجلة تتحمل ال



       
 ووفّرشة شداشية ،وتدععة ،ُوخّهىة ،أنادميية ،عمىيةدولية جممة 

 اجلسائر -وعّد احلكوم والعموً الصياشية باملرنس اجلاوعي لتاوٍػصت تعدر عَ

 الكاٌوٌية واالقتعاديةيف الدراشات ٍصر البخوث تعٍى ب

 للدراسات القانونية واالقتصادية (4) 2020ديسمر  –(28)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         للمجلة( الشرفي )الرئيس

 غٛغ١ عبد ايػين دأ.

 َدٜس املسنص اجلاَعٞ يتآَػطت                      

 

 )َدٜس٠ اجمل١ً( 

 املسنص اجلاَعٞ يتآَػطت        أ.د شٖري٠ نٝطٞ 

 التحرير رئيــــس)

                          (لها االلكتروني الموقع على والمشرف 

  د.غـــٛقٞ ْرٜــــــس

 داَع١ غسدا١ٜ

 (مراجعة)

 َعٞ يتآَػطتاملسنص اجلا د.ذلُٛدٟ عفاف

 املسنص اجلاَعٞ يتآَػطت ٞاحلل َسضً عبد دأ.

  

 



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (5) 2020ديسمر  –(28)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهــد الحقوق: معه

 المساعدون( )المحررون

 أ.د بٓاؾس ٜٛضف داَع١ ٖٚسإ

 غسٕٚ داَع١ بطهس٠ أ.د سط١ٓٝ

 ايفتاح داَع١ أدزاز عبد بٔ أ.د دمحإ

  عبد احلل محٝؼ أ.د

 خًٝف١ بٔ محد داَع١

 1يٞ داَع١ اجلصا٥س أ.د عًٞ فٝال

 أ.د رلفٞ أَني داَع١ َطتػامن 

 ايػازق١ عُس داَع١ أ.د َؿبح

 أ.د َٓرتٟ َطعٛد داَع١ عٓاب١

 داَع١ املد١ٜ َٓؿٛز دلادٞأ.د 

 املًو داَع١ مساليٞ  د حيكٝ٘

 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، فٝؿٌ

  ايدسٝات عُادد. 

 املتشد٠ ايعسب١ٝ االَازات داَع١

  ايؿبٛز ٟ أمحد عبدايدجلاٚد. 

 ، َؿسأضٝٛط داَع١

  ايدٜاب سطٔد. 

، ايطٝاض١ٝ ٚايعًّٛ احلكٛم ن١ًٝ

 تْٛظ

  اهلل ايسقاد عبدد. 

  ، األزدٕاألزد١ْٝ األملا١ْٝ اجلاَع١

  ايعسبٞ َؿطف٢د. 

 يٝبٝا/  املسقب داَع١

  ايكشطاْٞ عبد ايكادز بٔ محٛدد أ.

 قطس داَع١

 د١ٜ ٜٛضف داَع١ امل بٔ د. ايكٝٓعٞ

 املطاعٝد فسسإد أ.

  األزدٕ ايبٝت آٍ داَع٘

  اهلل أمحد محٛزٟ مئ عطاد. أ

 ايبشسٜٔ ايتطبٝك١ٝ ايعًّٛ داَع١

 ايػازق١ د. أمئ ذلُد شٜٔ داَع١

 ايطٝب داَع١ املط١ًٝ د. بًٛاقح

 دٛاد ايسباع د. 

 أنادٜس املػسب شٖس ابٔ داَع١

 ن١ًٝ دٝٗإ عبد ايطالّ عباع د.

 ايعًٝا َؿس االفسٜك١ٝ ايدزاضات

دزاٟٚ طازم داَع١ املٓطتري، ؾد. 

 تْٛظ

  د. ضٝدعاٍ ايكاضِ َٛالٟ

يعايٞ يًدزاضات ٚايبشٛخ املعٗد ا

 َٛزٜتاْٝا إلضال١َٝا

  عبد ايكادز ذلُد ايداٙد. 

 َٛزٜتاْٝا ايعؿس١ٜ ْٛانػٛط داَع١

  عبد اهلل طسابصٕٚد. 

 إضطٓبٍٛ داَع١

  عبٛ عبد ايؿُدد. 

 َهٓاع إمساعٌٝ َٛالٟ داَع١

 د. عالم عبد ايكادز 

 يتٝطُطًٝت اجلاَعٞ املسنص

 عُاز أٚنٌٝ د أ.

 ، عُإطإ قابٛعداَع١ ايطً

 د عٝط٢ َعٝص٠ داَع١ اجلًف١أ.

 د. َبازى قسقب 

 املسنص اجلاَعٞ يتآَػطت

  ذلُد زاقٞ فدسٟ ؾربٟد. 

 املفتٛح غص٠ يًتعًِٝ األ١َ داَع١

  ذلُد طًعت عبد اجملٝد ٜدى .د

 ايعدٍ ٚشاز٠

 1أمحد داَع١ اجلصا٥س  د َعبٛطأ.

 د. َٛض٢ ْٛز٠ داَع١ تبط١

https://www.asjp.cerist.dz/users/ElP0ydzwbGn3RqDxvQ8n
https://www.asjp.cerist.dz/users/ElP0ydzwbGn3RqDxvQ8n


 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية مجلة

 للدراسات القانونية واالقتصادية (6) 2020ديسمر  –(28)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 1ملٓعِ داَع١ اجلصا٥س ا عبد د. ْعُٝٞ

  ٖػاّ عبد ايطٝد ايؿايفد. 

 َؿس  سًٛإ داَع١

 ضٛزٜا  ُٖاّ ايكٛؾٞد. 

  ٜٛضف ْاؾسد. 

 َايٝصٜا ايعامل١ٝ اإلضال١َٝ اجلاَع١

 د ٜٛب أَاٍ داَع١ ضهٝهد٠

Dr.Abdelhamid Majid Ismail  
Istunbul university 

Dr.Delebecque Philippe  
Université Paris I,  
 

Dr.Korkusuz Mehmet Refik  
Istanbul Medeniyet 
University 

Dr.Ragulin Andrey 
Viktorovich 
the Bashkir economical and 
legal technical school 
moscow/ Russia 

Pr. Vus Viktor National 
Academy of Educational 
Science of Ukraine 

Pr. Danylova Tatina National 
University of Life and 
Environmental Sciences of 
Ukraine 
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 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
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العلمية( )الهيئة
 وَ خارج الوطَ

اجلاَع١ اإلضال١َٝ أ.د أبد ذلُد األَني 

 آَسٜها -مبٓٝطٛتا 

اجلاَع١ ايًبٓا١ْٝ أ.د أمحد أبٛ غٓب 

 احله١َٝٛ

 داَع١ ٟٚاز ايدجلٛايؿبد عب دأمح دأ.

 ايعسب١َٝؿسمجٗٛز١ٜأضٝٛط

داَع١ ٚال١ٜ ٜٛبٞ،  آدّ ذلُد أبٛ بهسأ.د 

ْٝذريٜا

 قطسز ايكادز ايكشطاْٞ عبد أ.د 

، داَع١ ابٔ شٖسايكؿاب سطٔ أ.د 

 أنادٜس، املػسب

داَع١ ذلُد اخلاَظ  أ.د مج١ًٝ أٚسٝد٠

 املػسب

 دٜازا ضٝاى داَع١ نٛت دٜفٛازأ.د 

عًٞ عجُإ َٓرٚ داَع١ ٚال١ٜ ٜٛبٞ، أ.د 

 ْٝذريٜا

آٍ ايبٝت أ.د فسسإ املطاعٝد داَع١ 

 université de)أ.د فٝؿٌ َسسٞ 

québec a montreal UQAM) 

، داَع١ اجلصٜس٠أ.د قاضِ سطني سطني 

 ايطٛدإ

  داَع١ تهسٜت َج٢ٓ فا٥ل ايعبٝدٟ دأ.

أ.د ذلُد زفٝل نٛزنٛشٚع، داَع١ 

 املد١ٜٓ، تسنٝا.

 بػداد  ١داَعَٝطٕٛ عًٞ ايبٓدزدٞ أ.د 

 املًو فٝؿٌ داَع١  ٝ٘ ايطُاليٞكخيأ.د 

فاز ظداَع١  أمحد ذلُد أمحد ايصٜٔ د

 ضًط١ٓ عُإ

، داَع١ ايًٓٝنيٕ دلدٟ عص ايدٜٔ د إسطا

 ايطٛدإ

َعٗد ايعبٛز ايعايٞ  ْػأت دٚازدإ د

، يإلداز٠ ٚاحلاضبات ْٚعِ املعًَٛات

 .َؿس

َعٗد االداز٠ ايعا١َ د اجلٌُ ساشّ سطٔ 

  ايطعٛد١ٜ بايسٜاض

ٚشاز٠  سطني سطني شٜدإد اخلًف 

 ايرتب١ٝ ايعساق١ٝ 

 ١ٝ اجلاَع١ االملا١ْٝ االزدْد ايسقاد عبد اهلل 

أٚزٚبا  داَع١  اهلل ايػٝعاْٞ عبدد 

 ضال١َٝ يف ٖٛيٓدااإل

 د ايعراز أْٝظ داَع١ ضفاقظ /  تْٛظ

 ايعسبٞ َؿطف٢ داَع١ املسقب / يٝبٝاد 

 داَع١ ظفاز املٓاؾري ذلُدد 

داَع١ ايعًّٛ  محد محٛزٟأد أمئ عطاهلل 

 ايتطبٝك١ٝ ممًه١ ايبشسٜٔ

 د أمئ ذلُد شٜٔ عجُإ داَع١ ايػازق١

 ، أنادٜس داَع١ ابٔ شٖسٛاد ايسباع د د

 َؿسدٝٗإ عبد ايطالّ عباع د 

 اجلاَع١ ايًبٓا١ْٝ دٝٗإ فكٝ٘د 

 سكٞ محدٟ خًف دطاّ ايعصاٟٚد 

 ايعسام

 داَع١ ظفاز خريٟ َستك٢ عبد اهللد 

 ضًط١ٓ عُإ

 فًططنيغسٜف أمحد بعًٛغ١ د 

عبد احلُٝد دلٝد إمساعٌٝ ن١ًٝ اإلهلٝات،  د

 نٝا                  داَع١ إضطٓبٍٛ، تس

داَع١ ؾباح د عبد ايكادز ايػاغٞ 

 ، تسنٝاايدٜٔ شعِٝ اضطُبٍٛ

داَع١  عبد ايكادز ذلُد ايداٙ د

 ْٛانػٛط ايعؿس١ٜ َٛزٜتاْٝا

ن١ًٝ اإلهلٝات، داَع١  عبد اهلل طسابصٕٚد 

 إضطٓبٍٛ، تسنٝا
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داَع١ َٛالٟ امساعٌٝ  عبٛ عبد ايؿُد د

 املػسب–َهٓاع 

 ١ٝ ز اإلضهٓدز١ٜ د عُاد فٛشٟ ًَٛخ

 د عُاز أٚنٌٝ داَع١ ايطًطإ قابٛع 

 د عُس باَبا داَع١ ايطاسٌ مبايٞ

 د عُس َؿبح داَع١ ايػازق١

  د فدسٟ ؾربٟ زاقٞ داَع١ غص٠

 فؤاد أمحد عطا٤ اهلل داَع١ اجلٛف د 

  داَع١ ظفاز ذلُد املدْٞ ؾاحل ايػسٜفد 

 ذلُد مجاٍ شعني داَع١ األْباز د 

 داَع١ َؿطف٢ محدإذلُد عص ايدٜٔ د 

 فًططني

 داَع١ ايػازق١ َساد بٔ ؾػري د

داَع١ ايعًّٛ  ضٝدعاٍ ايكاضَِٛالٟ  د

 اإلضال١َٝ َٛزٜتاْٝا

داَع١  ْاؾس عبد ايسسِٝ منس ايعًٞد 

 زٚضٝا احله١َٝٛ االدتُاع١ٝ

داَع١  ٖػاّ عبد ايطٝد ايؿايف د

 ايعسب١َٝؿسمجٗٛز١ٜسًٛإ َؿس 

 د ُٖاّ ايكٛؾٞ ضٛزٜا

 ذلُد دربٌٜ داَع١ عُس املدتاز ٚا٥ٌ  د

Pr. Danylova Tatina National 
University of Life and 
Environmental Sciences of 
Ukraine 
Pr. PÉREZ BELTRÁN CARMELO 
Université de Granada 
Espagne 
Pr. Philippe Marie Delebecque 

Université de Paris-I 

Pr. Ragulin Andrey Viktorovich 

Pr. Vus Viktor National 
Academy of Educational 
Science of Ukraine 
Russia 

Dr. AYDIN TEMİZER 
MARMARA University 

 وَ داخن الوطَ

  داَع١ اجلصا٥سأ.د أمح١ٝ ضًُٝإ 

 أ.د ايػٝٗاْٞ محٛ داَع١ غسدا١ٜ

داَع١ اجلصا٥س أ.د أٚزمحٕٛ ذلُد ايطاٖس

 داَع١ أدزاز د باخٜٛا إدزٜظأ.

 د بًشُٝس إبساِٖٝ املسنص اجلاَعٞ تٝباش٠أ.

 أ.د بٔ عبد ايفتاح دمحإ داَع١ أدزاز

 داَع١ بطهس٠أ.د بٔ َػسٟ عبد احلًِٝ 

  داَع١ غسدا١ٜبٛعبديٞ أسالّ أ.د 

  داَع١ أدزاز د بٛعص٠ عبد ايكادزأ.

 بٛقس٠ شٚاٟٚ داَع١ ايهٜٛتأ.د 

 أ.د بَٛدٜٔ ذلُد داَع١ أدزاز

  ع١ اجلصا٥سأ.د سازٚؽ ْٛز ايدٜٔ داَ

 أ.د سطاْٞ عًٞ داَع١ تٝازت

 داَع١ بطهس٠أ.د سط١ٓٝ غسٕٚ 

 أ.د زمحاْٞ إبساِٖٝ داَع١ ايٛادٟ

 أ.د زفٝظ أمحد داَع١ غسدا١ٜ

  اجلاَعٞ يتآَػطتّ د شٖري٠ نٝطٞ أ.

ا١ٜظأ.د شٚامي١ٝ زغٝد داَع١ داَع١ 

 تٝصٟ ٚشٚز أ.د ضٞ ٜٛضف شا١ٖٝ سٛز١ٜ 

١أ.د عُاز بٛقٝاف داَع١ تبط

 د عساب١ احلاز داَع١ ٚزق١ً أ.

  داَع١ اجلصا٥سأ.د عًٞ فٝاليٞ 

  داَع١ اجلصا٥سأ.د قدٟ عبد اجملٝد 

  ػًفايداَع١  ْؿري٠ قٛزٜؼأ.د 

 يتآَػطتّ ز  د َسضًٞ عبد احللأ.

 داَع١ غسدا١ٜ َؿطف٢ ٜٚٓنتأ.د 

 أ.د َالٟٚ إبساِٖٝ داَع١ أّ ايبٛاقٞ

 يتآَػطتأ.د َٓؿٛزٟ املربٚى ّ ز 

 أ.د ١َْٛ عُس داَع١ غسدا١ٜ

 أ.د حيٝاٟٚ َفٝد٠ داَع١ بطهس٠

 د ايربز ذلُد داَع١ غسدا١ٜ

 داَع١ بطهس٠ ٚض١ًٝ د ايطبيت
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 د ايطعٝد بٛغٍٛ داَع١ ايٛادٟ

 يتآَػطتد ايعصاٟٚ أمحد ّ ز 

 يتآَػطتد ايعُٛدٟ ذلُد ايطاٖس ّ ز 

 د ايعٝد ايساعٞ داَع١ غسدا١ٜ

 ١بٔ ٜٛضف داَع١ املدٜ ايكٝٓعٞد 

 ػًفايداَع١ آ١َٓ  اذلُدٟ بٛش١ٜٓد 

 َطتػامن داَع١  ١َٓٝ يطسٚؽد أ

 د أٚغٔ سٓإ داَع١ خٓػ١ً

 داَع١ ظا١ٜ أٚنٌٝ ذلُد أَنيد 

 مخٝظ ًَٝا١ْد آٜت عبد املايو ْاد١ٜ ز 

 د آٜت عٛد١ٜ ذلُد اخلري داَع١ غسدا١ٜ

 د أٜٛب دٖكاْٞ داَع١ تٝطُٝطًٝت

 د باباعُٞ ساز أمحد داَع١ غسدا١ٜ

 اباٚامساعٌٝ ٜٛضف داَع١ غسدا١ٜد ب

 د باباٚامساعٌٝ شٖري داَع١ غسدا١ٜ

 املسنص اجلاَعٞ يتآَػطتد بسادٟ أمحد 

 ٓدٚف املسنص اجلاَعٞ يتد بسٜو اهلل سبٝب 

 د بالٍ بٛمجع١ داَع١ أدزاز

 د بًعًٝا٤ ذلُد داَع١ تًُطإ

 د بًٛاقح ايطٝب داَع١ املط١ًٝ

  داَع١ غسدا١ٜ بٛمحٝد٠ عبد ايهسِٜد 

 داَع١ ايطازف  بًٝدٟ دالٍد 

داَع١ أدزازد بٔ ايدٜٔ اذلُد 

 د بٔ بٛعبد اهلل ْٛز٠ داَع١ بات١ٓ

 د بٔ ددٜد فتشٞ املسنص اجلاَعٞ غًٝصإ

 داَع١ غسدا١ٜ بٔ زَكإ عبد ايهسِٜد 

 د بٔ ضدٜس٠ عُس داَع١ ضطٝف

 داَع١ َعطهسد بٔ عاتل سٓإ 

 د بٔ عُاز٠ ذلُد داَع١ تٝازت

 داَع١ خٓػ١ً ْؿافإبٔ عُسإ  د

 د بٔ قا١ْ إمساعٌٝ داَع١ ٚزق١ً

 اجلاَعٞ يتآَػطتّ  د بٔ قدٚز أغٛام

 د بٔ قَٛاز خلكس داَع١ غسدا١ٜ

 أمحد داَع١ األغٛاط بٔ َٜٛص٠د 

 ٛبهس َؿطف٢ داَع١ ايبٜٛس٠د ب

  داَع١ ايبًٝد٠د بٛخكس٠ إبساِٖٝ 

 د بٛشنسٟ ضًُٝإ داَع١ غسدا١ٜ

 بٛفٓؼ ٚض١ًٝ داَع١ ١ًَٝد 

 داَع١ خٓػ١ًبٛنُاؽ ذلُد  د

 داَع١ خٓػ١ًابتطاّ  بٛيكٛاعد 

 تكسازت ٜصٜد داَع١ أّ ايبٛاقٞد 

 اجلاَعٞ يتآَػطتد تًٞ ضٝف ّ 

 تٛفٝل عطا٤اهلل داَع١ خٓػ١ًد 

 داَع١ مخٝظ ًَٝا١ْد تَٛٞ ٖذري٠ 

  داَع١ مخٝظ ًَٝا١ْد دباز مج١ًٝ 

  د دعفس عبد ايكادز داَع١ غسدا١ٜ

 د دًٛد ؾاحل داَع١ ايبًٝد٠ 

 د مجاٍ دعٌٝ داَع١ بات١ٓ

 مجاٍ عٝاغٞ داَع١ املد١ٜ د

 د مجاٍ قتاٍ املسنص اجلاَعٞ يتآَػطت

 اجلاَعٞ يتآَػطتّ د دٛادٟ إيٝاع 

 تآَػطتّ ز  دٝاليٞ ايطٝب بٔد دٝاليٞ 

 غسدا١ٜز  ساز إبساِٖٝ عبد ايسمحٔد 

 داَع١ بسز بٛعسٜسٜرسادٞ فط١ُٝ د 

 ؽ زفٝك١ داَع١ اجلصا٥سد سازٚ

 د سباع عبد ايكادز داَع١ غسدا١ٜ

سذاب عٝطٞ داَع١ املط١ًٝد 

 املسنص اجلاَعٞ تٓدٚفذلُد  محٛدٟ د

 د محٛدٜٔ بهري داَع١ غسدا١ٜ

 داَع١ غسدا١ٜ سٓطاٟٚ بٛمجع١د 

 د سٛب١ عبد ايكادز داَع١ ايٛادٟ

 د خايدٟ املٗدٟ داَع١ ايػًف

 ٓػطتاجلاَعٞ يتاَّ د خًٜٛدات ؾاحل 

  داَع١ ضٛم أٖساع دغُإ شٚبريد 

 يتآَػطتد دٚاع مي١ٓٝ ّ ز 

 د زابح ْٗا٥ًٞ داَع١ غسدا١ٜ

 د زاعٞ خلكس داَع١ األغٛاط

 داَع١ أدزازد زمحْٛٞ ذلُد 

 د زق١ٝ غسٕٚ داَع١ بطهس٠

 ػًفايداَع١  فريٚش شزٚخٞد 
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 داَع١ غًٝصإد شزٚقٞ خدجي١ 

 د شٚاْيت بًشطٔ داَع١ تٝصٟ ٚشٚ

 ػًفايداَع١ ضعٝد د شٜٛؽ 

 د ضاٚع ايػٝذ داَع١ أدزاز

 ضاٜح فط١ُٝ داَع١ غًٝصإد 

 د ضاحيٞ ٜٛضف املسنص اجلاَعٞ يتآَػطت

  داَع١ املط١ًٝ د ضعٛدٟ عبد ايؿُد

 د ضًطاْٞ آ١َٓ داَع١ ايٛادٟ

 د ضًه١ أمسا٤ املسنص اجلاَعٞ يتآَػطت

 داَع١ ضطٝف  ضٗاّ سسفٛؽد 

 د ضًِٜٛ ذلُد داَع١ غسدا١ٜ

 داَع١ غسدا١ٜغٛقٞ ْرٜس د 

 د ؾْٛٝا نٝالْٞ داَع١ بات١ٓ

 غسدا١ٜد طٜٛطٞ َؿطف٢ داَع١ 

 أّ ايبٛاقٞز  عا٥ػ١ عبد ايٓاؾس ناًَٞد 

 داَع١ ايطازفد عبد احلُٝد عا٥ػ١ 

 د عبد ايسمحإ عبد ايكادز داَع١ أدزاز

 يتآَػطتّ ز  د عبد ايسسِٝ ٖٚٝب١

 د عبد ايسشام ضالّ داَع١ املد١ٜ

 ادز زساٍ داَع١ اجلصا٥س د عبد ايك

 عبد ايهسِٜ ٖػاّ داَع١ بات١ٓ د

 يتآَػطتّ ز د عبد املايو زقاْٞ 

 عبد اجملٝد ؾػري بريّ داَع١ املط١ًٝ د

 داَع١ اجلصا٥سد عبد املٓعِ ْعُٝٞ 

 غسدا١ٜداَع١ د عبد ايٓيب َؿطف٢ 

 د عجُاْٞ عًٞ املسنص اجلاَعٞ أفًٛ

 د عسابؼ ش١ٜٓ املسنص اجلاَعٞ غًٝصإ

 عص ايدٜٔ عبد ايدا٥ِ داَع١ ايبٜٛس٠    د 

 عصٚش ذلُد داَع١ اجلًف١د 

  يتٝطُطًٝتد عالم عبد ايكادز ّ ز 

 د عُس ضدٟ املسنص اجلاَعٞ يتآَػطت

 د عُسإ عبد احلهِٝ داَع١ املط١ًٝ

 د عٓإ مجاٍ ايدٜٔ داَع١ املط١ًٝ

 عٓرت٠ بٔ َسشٚم داَع١ املط١ًٝد 

 ٞ بسٜه١د عٝطاْٞ عاَس املسنص اجلاَع

 د عٝط٢ َعٝص٠ داَع١ اجلًف١

 داَع١ األغٛاط غصايٞ ْؿري٠د 

 داَع١ مخٝظ ًَٝا١ْد غٝد٠ ف١ً 

 د فتٝش١ بٛسسٚد داَع١ ضطٝف

 د فداز محٛ داَع١ غسدا١ٜ

 د فسٚسات ايطعٝد داَع١ غسدا١ٜ

  داَع١ تبط١ د فك١ًٝ بٛطٛز٠

 د قسقب َبازى املسنص اجلاَعٞ يتآَػطت

 ط١ًٝد قسٜد َؿطف٢ داَع١ امل

  داَع١ بات١ٓ د نبٛط عبد ايسشام 

د نسٚؽ ْٛز ايدٜٔ ّ ز تٝطُطًٝت

 داَع١ مخٝظ ًَٝا١ْد نسمي١ خٓٛضٞ 

 داَع١ قطٓط١ٓٝ  نسمي١ ذلسٚمد 

 اجلاَعٞ عني متٛغٓتّ نٛدٜد ضفٝإ  د

 اجلاَعٞ يتٝطُطًٝتد جلًط إبساِٖٝ ّ 

 عبد اجلل داَع١ تبط١ خلرازٟد 

 د يػالّ عصٚش داَع١ غسدا١ٜ

 يٛناٍ َسِٜ داَع١ بَٛسداع د

د َربٚى ناٖٞ داَع١ ٚزق١ً

 د ذلبٛب َساد داَع١ بطهس٠

 د ذلدٜد محٝد داَع١ اجلًف١

  داَع١ ايبًٝد٠د ذلٞ ايدٜٔ اضطٓبٛيٞ 

 يتآَػطتَعُس طساٜؼ ّ ز د 

 د َعٝٛف ٖد٣ داَع١ ضٛم أٖساع

 ًٝصإاملسنص اجلاَعٞ غ َػتات ؾابس١ٜٓد 

 ٓػطتيتاَد َػصٟ غاع١ ٖػاّ ّ ز 

 اجلاَعٞ يتآَػطتّ د َٛزاد سطاب 

 املسنص اجلاَعٞ غًٝصإَفٝد٠  ادٟد ْ

 د ْٛز٠ َٛض٢ داَع١ تبط١

 د ٖٝفا٤ زغٝد٠ تهازٟ داَع١ ايبًٝد٠

 داَع١ أدزازد ٜا١َ إبساِٖٝ 

 د ٜٛب أَاٍ داَع١ ضهٝهد٠.

 داَع١ اجلًف١د ٜٛضف شزٚم
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 (11) 2020ديسمر  –(28)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهــد الحقوق: معه

 
 41 اضتٗالي١ٝ ز٥ٝظ ايتشسٜس

 41 إغهاي١ٝ املًتك٢

املػازٜع االضتجُاز١ٜ اجلصا٥س١ٜ ايٛاعد٠ يف ظٌ ايػسان١ اجلدٜد٠ يت١ُٝٓ 

 إفسٜكٝا "ْٝباد": حتدٜات احلاقس ٚزؤ٣ املطتكبٌ

 جاوعة غرداية لسِاري زواويد

 جاوعة ورقمة  مييٍة وفاتيح

41 

ثس ايتهاٌَ االقتؿادٟ ع٢ً االضتجُاز األدٓيب املباغس: دزاض١ ساي١ اإلميٛا، أ

 َٝطا ايطُٝاى ٚايهٛ

  جاوعة شيدي بمعباس، خدجية خرايفو، لطيفة بَ يوب

40 

املٓطك١ احلس٠ "بري أّ نسٜٔ" ٚدٚزٖا يف تسق١ٝ ايؿادزات اجلصا٥س١ٜ: ايٛعٛد 

 ٚاآلفام

  4جاوعة باتٍة ، أورية حبريوإمياُ بوعهاز، 

64 

تفطري سسن١ٝ االضتجُاز األدٓيب املباغس بني ايتٓاقكات ايٓعس١ٜ ٚايٛاقع 

 ايعًُٞ

 جاوعة املصيمة ، ٌور الديَ قدوريوى ححاب،  عيص

87 

 دزاض١ اضتكسا١ٝ٥ يتذازب بعض ايدٍٚ ايعسب١ٝ يف االضتجُاز بإفسٜكٝا

   4جاوعة باتٍة  اهلاً حيياوي

  جاوعة بصهرة ٌصريَ امساعين

103 

 ضبٌ تٓػٝط ايتعإٚ ايتذازٟ ٚاالقتؿادٟ بني اجلصا٥س ٚايدٍٚ اإلفسٜك١ٝ 

 املرنس اجلاوعي لتاوٍػصت  مخكاٌيعبد اهلادي ويوشف شائخي، 
121 

 َكَٛات اضتكطاب اجلصا٥س يالضتجُاز األدٓيب َٚعٛقات٘

 جاوعة املصيمة ٌعر الديَ بَ اعىارة

 جاوعة شيدي بمعباس  عىار وراتي

138 

ٚاقع االضتجُازات األدٓب١ٝ يف ْٝذريٜا يف ظٌ املتػريات ٚايتشدٜات ايطٝاض١ٝ 

 ٚاأل١َٝٓ ايسا١ٖٓ

 املرنس اجلاوعي لتاوٍػصت  وعطفى نراوةو دةحمىد األوني بَ عو

158 

دزاض١ يف  -دٚز االضتجُازات األدٓب١ٝ يف دعِ ايكطاع ايفالسٞ باجلصا٥س

 ايفسف ٚايتشدٜات

 املرنس اجلاوعي لتاوٍػصت  طرايض وعىر

 جاوعة بصهرة وراد حمبوب

177 
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املؤضطات اجلصا٥س١ٜ ٚإضرتاتٝذٝات اضتػـالٍ ايفـسف ايطــٛق١ٝ اخلـازد١ٝ 

 إفسٜكٝا يف

 عبد احلهيي عىراُ جاوعة املصيمة

 املرنس اجلاوعي لتاوٍػصت  وبارك قرقب

187 

ايػسان١ ٚاالضتجُاز األدٓيب يف ايكاز٠ االفسٜك١ٝ دزاض١ ساي١ اإلَازات )غسن١ 

 َٛا٧ْ دبٞ ايعامل١ٝ(

 جاوعة بصهرة  روام خالدو فريد بَ عبيد

203 

 االضتجُاز ٚايػسان١ اجلصا٥س١ٜ اإلفسٜك١ٝ

 جاوعة املصيمة  ععاً خالدي و بيمحسة غر
223 

أ١ُٖٝ املٓاطل احلدٚد١ٜ االقتؿاد١ٜ اخلاؾ١ يف تػذٝع االضتجُازات 

 ٚايتذاز٠ بني ايدٍٚ املتذاٚز٠: ساي١ ايػسٜط احلدٚدٟ اجلصا٥سٟ

  4جاوعة شطيف  إيــىاُ ظخراوي، شّاً حرفوط

234 

 ايفسف االضتجُاز١ٜ ٚتٛدٗاتٗا يف ايكاز٠ اإلفسٜك١ٝ

 املرنس اجلاوعي لتاوٍػصت  رقاٌي اللة فاطىةو راءأوقاشي السِ
255 

 فسف ٚحتدٜات االضتجُاز اجلصا٥سٟ  يف دٍٚ ايكاز٠ اإلفسٜك١ٝ

 املرنس اجلاوعي لتاوٍػصت  شامل أقاري
273 

اضتدا١َ ايكطاع ايطٝاسٞ َٔ َٓعٛز دٛد٠ ايؿٓاع١ ايطٝاس١ٝ: َدخٌ 

 اإلفسٜك١ٝ -اضرتاتٝذٞ يًػسان١ اجلصا٥س١ٜ

  4جاوعة شطيف  فتيخة بوحرودو ووٌري بَ حاح

293 

اضتػساف َطاز تدفكات االضتجُازات األدٓب١ٝ املباغس٠ ايٛافد٠ إىل االقتؿاد 

 (7119-1791إطاز عٌُ مناذز االضتٝفا٤ ايداخًٞ يًفرت٠ )-اجلصا٥سٟ 

جاوعة ورقمة  أمحد شالويو أمساء شالوي  

323 

 اإلفسٜك١ٝ ٚضبٌ حتكٝكٗا-اإلطاز ايعاّ يًػسان١ ايؿ١ٝٓٝ

  2جاوعة قصٍطيٍة  ابتصاً طوباهو بَ حمىد ِدى
339 

ايفسف املتاس١ يًُؤضطات االقتؿاد١ٜ اجلصا٥س١ٜ  يالضتجُاز  يف ايدٍٚ  

 –دزاض١ ساي١ دلُع ضٝفٝتاٍ -اإلفسٜك١ٝ 

 4جاوعة شطيف ورزوقي رفيل

 جاوعة املصيمة  قوشيض أويٍة

363 

زات األدٓب١ٝ تكِٝٝ االضتجُا –ٚاقع االضتجُاز األدٓيب املباغس يف إفسٜكٝا 

 املباغس٠ يف دٍٚ مشاٍ إفسٜكٝا

 املرنس اجلاوعي عني متوشٍت  حولية حيي

  2جاوعة وِراُ  بورعدة حورية 

381 
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (14) 2020ديسمر  –(28)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 

          

 ( حمدا وصالة وسالما) 

ـّ ٖرا ايعدد ببعض أعُاٍ املًتك٢ ايٛطين سٍٛ َٛقٛع:  خ

اد الصرانة واالشتثىار يف إفريكيا والفرص املتاحة لالقتع"

َعٗد ايعًّٛ االقتؿاد١ٜ ٚايتذاز١ٜ ٚعًّٛ املٓعِ َٔ  "اجلسائري

 19-10عكد َٜٛٞ: املٓ، اجلصا٥س تآَػطتياملسنص اجلاَعٞ ب ايتطٝري

 .7117َّازع 

ٚقد نإ ؾدٚز ٖرا ايعدد اخلاف يف غ٤ٞ َٔ ايدالٍ ٚاخلذٌ، إذ 

 .٠ أضباب تك١ٝٓ زغِ داٖصٜت٘عسف تأخسا يف ايؿدٚز يعّد

را املًتك٢ خامت١ األعداد هلرٙ ايط١ٓ، ٚخامت١ األعداد تعّد أعُاٍ ٖ

املرنس اجلاوعي أوني العكاه احلاج ووشى أم اييت تؿدز باضِ 

 .أمخوك لتاوٍػصت

ساَال اضِ يف ايط١ٓ ايكاد١َ ٚضٝهٕٛ ؾدٚز ايعدد ايكادّ 

ٚقد ضام ، جاوعة أوني العكاه احلاج ووشى أم أمخوك لتاوٍػصت

ملسنص اجلاَعٞ إىل داَع١ بعدَا اضتشل ذيو ْعري ااهلل إيٝٓا ضعاد٠ تسق١ٝ 

ٚاؾًٛا ايًٌٝ دٗٛد ؾادق١ َٔ زداٍ رلًؿني مل تػُض هلِ دفٕٛ، 

ع٢ً ْٗذِٗ ٚعٗدِٖ َٚا ٜصاٍ نجريٕٚ  بًؼ ٖرا املبًؼ،ست٢ ، بايٓٗاز

ٖدف زام ضاّ، فطُٛساتِٗ ال سّد ميٓعٗا، ٚال ضكف َٔ أدٌ ٚإخالؾِٗ 

  ٜعًٖٛا.

أمجًٗا ٜطٝب يٞ إٔ أتكدّ بأسّس ايتٗاْٞ ٚ ٚبٗرٙ ايطاسل١ اجل١ًُٝ

ٌّإىل  ٌّ جاوعة تاوٍػصتَٓتطيب  ن أًٖٓا بتآَػطت ٚذليب ، ٚإىل ن

 تآَػطت، ٚإىل ٚطٓٓا اجلصا٥س بٗرا ايؿسح ايعًُٞ ايفسٜد 

 د.غٛقٞ ْرٜس                                                                              

 ز٥ٝظ ايتشسٜس                                                               

 استهــــــاللية
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 إشهالية املمتكى

تؤند ايتكازٜس ايدٚز١ٜ املتعًك١ بايعالقات ايتذاز١ٜ يًذصا٥س َع 

باقٞ دٍٚ ايعامل ع٢ً ذلدٚد١ٜ تًو ايعالقات ٚتسنصٖا بػهٌ ٚاقح َع 

بكٞ مبجاب١ ايػسٜو دٍٚ اإلحتاد األٚزٚبٞ، سٝح إٕ دٍٚ االحتاد األٚزٚبٞ ت

%، ٚأنجس َٔ 01األضاضٞ األٍٚ يًذصا٥س بٓطب ؾادزات ٚٚازدات تكازب 

 .7119%  ع٢ً ايتٛايٞ خالٍ ايطداضٞ األٍٚ 97

ٚع٢ً ايسغِ َٔ تٛقٝع اجلصا٥س يًعدٜد َٔ االتفاقٝات يًتعإٚ 

ايتذازٟ ٚاالقتؿادٟ َع ايهجري َٔ دٍٚ ايعامل إال إٔ ذيو مل ٜطُح 

 ت ايتذاز١ٜ ٚتعُٝل ايػسانات االقتؿاد١ٜ َع تًو ايدٍٚ.بتٜٓٛع ايتبادال

ض١ٓ َٔ تأضٝظ َبادز٠ ايػسان١ اجلدٜد٠ َٔ  10فبعد أنجس َٔ 

ّٕ ايتذاز٠  7111أدٌ ت١ُٝٓ إفسٜكٝا )ايٓٝباد( ض١ٓ  بكٝاد٠ اجلصا٥س، إاّل أ

اخلازد١ٝ َع ايدٍٚ اإلفسٜك١ٝ ٚاملػازب١ٝ َا شايت تتُٝص باحملدٚد١ٜ، سٝح 

ًَٕٝٛ دٚالز أَسٜهٞ  01ق١ُٝ ايتبادالت ايتذاز١ٜ َع إفسٜكٝا مل تتذاٚش 

، أَا ق١ُٝ ايتبادالت ايتذاز١ٜ َع ايدٍٚ 7119خالٍ ايطداضٞ األٍٚ 

ًَٕٝٛ دٚالز أَسٜهٞ خالٍ ايطداضٞ  091املػازب١ٝ فهاْت يف سدٚد 

 . 7119األٍٚ 

ٚع٢ً ق٤ٛ املطتذدات اييت ٜعسفٗا االقتؿاد اجلصا٥سٟ بعد 

السغ ع٢ً أضعاز احملسقات، تهسع تٛد٘ قدِٜ / ددٜد ايرتادع امل

يًتٛد٘ دٓٛبا سلٛ إفسٜكٝا يتطٜٛس ايعالقات االقتؿاد١ٜ اجلصا٥س١ٜ َع 

ايدٍٚ اإلفسٜك١ٝ يف غهٌ اضتجُازات سكٝك١ٝ قد١ُ ٚيٝظ دلسد تبادٍ 

 ذلدٚد يًطًع ٚاخلدَات.

 أِداف املمتكى:

اإلفسٜك١ٝ بايٓطب١ دزاض١ ٚحتًٌٝ فسف ايػسان١ ٚاالضتجُاز يف ايدٍٚ -

 يالقتؿاد اجلصا٥سٟ .

-حتدٜد ايٛدٗات األفكٌ يتشكٝل ايتكازب االقتؿادٟ اجلصا٥سٟ-

 اإلفسٜكٞ.
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َعسف١ ٚدزاض١ اإلَهاْٝات املتاس١ ٚايؿعٛبات املستبط١ بتطٜٛس -

 دصا٥س١ٜ. -ايػسان١ األفسٚ

 حماور املمتكى:

 احملٛز األٍٚ: َفاِٖٝ سٍٛ ايػسان١ ٚاالضتجُاز األدٓيب؛

احملٛز ايجاْٞ: ايػسان١ ٚاالضتجُاز يف ايدٍٚ اإلفسٜك١ٝ: حتًٌٝ ايفسف 

 االقتؿاد١ٜ يًُؤضطات اجلصا٥س١ٜ؛

احملٛز ايجايح: إَهاْٝات املٓاطل احلدٚد١ٜ اجلصا٥س١ٜ ٚفسف ايػسان١ 

 االقتؿاد١ٜ َع ايدٍٚ اإلفسٜك١ٝ؛

دٗات احملٛز ايسابع: دلاالت ايػسان١ ٚاالضتجُاز يف ايدٍٚ اإلفسٜك١ٝ: ايٛ

 األضاض١ٝ ٚايكطاعات االضتجُاز١ٜ ايٛاعد٠.؛

احملٛز اخلاَظ: اضرتاتٝذٝات املؤضطات االقتؿاد١ٜ اجلصا٥س١ٜ يف األضٛام 

 اإلفسٜك١ٝ؛

 احملٛز ايطادع: جتازب دٚي١ٝ يف ايػسان١ ٚاالضتجُاز يف ايدٍٚ األفسٜك١ٝ؛

ن١ احملٛز ايطابع: اإلطاز ايكاْْٛٞ يف ايتػسٜع ايٛطين ٚايدٚيٞ يًػسا

ٚاالضتجُاز يف إفسٜكٝا: اتفاقٝات ايػسان١ َع ايدٍٚ اإلفسٜك١ٝ 

 ٚايتػسٜعات ذات ايؿ١ً باالضتجُاز األدٓيب.

 احملٛز ايجأَ: ايػسان١ ٚاالضتجُاز يف أفسٜكٝا ٚايتشدٜات األ١َٝٓ.
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 توصيات امللتقى الوطين حول الشراكة واالستثنار 

لالقتصاد اجلزائري يومي  يف إفريقيا والفرص املتاحة

 9602مارس  60/60

غِة أهفني وتػعة عصط ًاضس ًّ شٔط  اهػازساألضبعاء  بتاضيذ

، ادتٌعت جلِة اهتوصيات عوى اهػاعة اهػازغة ًػاءًيالزي 

ًعٔس اهعووَ اهوطين املِظٍ ًّ املِبجقة عّ فعاهيات املوتقى 

قاي أًني اهعاالقتصازية واهتذاضية وعووَ اهتػيري باملطكع اجلاًعي 

 .هتاًِغػت احلاج ًوغى أق أمخون

هغ اوبعس االطالع عوى األحباخ واهعطوض املقسًة يف املوتقى واهب     

ّْ جلِة اهتوصيات تػذى خاهص ًعاُي  عسزٓا غبعوْ حبجا؛ فإ

اهصلط واهتقسيط هػيازة األغتاش اهسكتوض شوشة عبس اهغاُي ًسيط 

عوى توفري اجلو اهعوٌي اهسافع إلجناح  املطكع اجلاًعي بتٌِطاغت

 املوتقى.

كٌا تػذى جلِة شلطٓا اهعٌيق هػائط األغاتصة واهباحجني       

 اهصيّ غآٌوا يف إثطاء فعاهيات ٓصا املوتقى.

 خوصت اهوذِة إىل تقسيٍ اهتوصيات اهتاهية:و

وًة املصطفية مبا يتٌاشى وتػٔيى اهتخويالت املاهية ظزعٍ املِ-

 فطيقية.اض اهبيين بني اجلعائط واهسوي اإلاالغتجٌهتِصيط 

غاغي أبوضع قاُوْ  اهتصطيعياهعٌى عوى ضٌاْ االغتقطاض -

يتٍ تعسيوٕ عِس اهططوضة فقط زوْ اهغائٕ  باالغتجٌاضخاص 

 كويا.

وضع ُظاَ تصطيعي خاص باملِاطق احلسوزية يػٔى بٔا -

 تصذيع االغتجٌاض واهتذاضة اهبيئية.

ِة يف كى اهتعاًالت اخلاصة باالغتجٌاض تصذيع وتعٌيٍ اهطقٌ-

 هرتغيذ ًبازئ احللاًة واهسعٍ املؤغػاتي.
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هيات واهبيئة اهلفيوة هتصذيع جتاضة املقايطة بني اجلعائط اجياز اآل-

 واهسوي االفطيقية.

فطيقية باعتٌاز ية واالغتجٌاض بني اهسوي اإلِتصذيع اهتذاضة اهب-

 غياغة اهتخفيعات اجلبائية.

املربًة  االتفاقياتاهلفيوة مبتابعة ًسى تِفيص بِوز  هيةاجياز اآل-

 فطيقية واملطتبطة باالغتجٌاض واهصطاكة.بني اهسوي اإل

اهعٌى عوى حتػني ًِار االغتجٌاض باجلعائط وزعٍ تِافػية -

املِتوج اهوطين جلصب االغتجٌاض وحتقيق اهصطاكة واهسفع 

 باهقطاع اخلاص.

اطق احلسوزية بأٌٓية ظيازة اهتوعية اجملتٌعية هػلاْ املِ-

اهصطاكة واالغتجٌاض واغتغالي اهفطص املتاحة ًع زعٍ ضوح 

 املقاوالتية هسى ٓؤالء.

دِيب وضبطٔا حبذٍ عازة اهِظط يف قاعسة ًولية االغتجٌاض األإ-

 اهصازضات وحذٍ اغتدساَ امللوُات اهساخوية.

اهعٌى عوى زعٍ غبى تِصيط اهتعاوْ كسعٍ اهبِية اهتختية -

وقة باملواصالت واالتصاالت ًِٔا بعح ًصطوع خاصة املتع

اهػلم احلسيسية واهططيق مشاي دِوب.

 غاتصة املصاضكني يف املوتقى.ىل األإخري ُتقسَ باهصلط ويف األ
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 لتنمية الجديدة الشراكة ظل في الواعدة الجزائرية االستثمارية المشاريع 
 المستقبل ورؤى الحاضر تحديات": نيباد" إفريقيا

(Algeria's promising investment projects under the 

New Partnership for Africa's Development “NEPAD”: 

challenges of the present and visions of the future) 

 2د. يمينة مفاتيح، 1*د. لزىاري زواويد
)الجزائر(،  جامعة غرداية، االقتصادية مخبر التنمية اإلدارية لبلرتقاء بالمؤسسات1

Zou.lazhar@yahoo.fr 
 yamina136@gmail.com)الجزائر(،  امعة قاصدي مرباح ورقمةج2

 الملخص:

دور الجزائر في دعـ وتطوير االقتصاد  تسميط الضوء عمى إلى تيدؼ دراستنا ىذه     
 التنمية شراكة ظؿ فياإلفريقي مف خبلؿ المشاريع االستثمارية التي بادرت بيا الجزائر 

د القطاعات مف بينيا البنى التحتية، الطاقة ، بحيث تنوعت في عدي"نيباد" اإلفريقية
واالتصاالت. تـ إتباع المنيج الوصفي التحميمي في ىذه الدراسة باعتباره األنسب لئلجابة 

 فيعمى إشكاليتيا والتي تتمحور أساسا حوؿ مدى أىمية المشاريع االستثمارية الجزائرية 
 بالقارة والدبموماسي االستثماريلجزائر ا موقع تعزيزفي  "نيباد" اإلفريقية التنمية شراكة ظؿ

. وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أبرزىا أف المشاريع شركاتيا وتموقع السمراء
 لمصحراء، العابر الطريؽاالستثمارية اإلستراتيجية عمى غرار ميناء تيبازة التجاري، 

 الجزائر مف بصريةال ؼليااأل شبكة ومشروع" نيغاؿ" لمصحراء العابر الغاز أنبوب مشروع
ىي مشاريع واعدة يمكف أف تفيد الجزائر  (أبوجا-زيندر-الجزائر خط) إفريقية دوؿ إلى

  – جنوب التقارب بتعزيز المشاريع ىذه تسمح كمامستقببل إذا تـ استغبلليا بصورة جيدة، 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــ

 المؤلؼ المرسؿ*

 20/00/2020 :القبوؿتاريخ                26/05/2012رساؿ: اإلتاريخ 
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 التجاري واالندماج باالقتصاد الخاصة الفرص مف فادةاالست وتتيح السمراء، بالقارة جنوب
 . اإلفريقية الدوؿ بيف

مشاريع استثمارية، شراكة التنمية اإلفريقية "نيباد"، المبادالت التجارية،  :الكلمات المفتاحية
 التحديات. 

Abstract: 
This study aims to highlight the role of Algeria in supporting and 

developing the African economy through the investment projects 

initiated by Algeria under the African Development Partnership 

(NEPAD), which varied in many sectors including infrastructure, 

energy and telecommunications. 

The analytical-descriptive approach was used in this study as the 

most appropriate to answer its problem, which is mainly focused on 

the importance of Algerian investment projects under the African 

Development Partnership. (NEPAD) In strengthening Algeria's 

investment and diplomatic position in the continent and positioning 

its companies. 

The study found a number of results: the most prominent of which 

are the strategic investment projects such as the Tebaza commercial 

port, the Trans-Saharan Road, the Trans-Sahara Gas Pipeline 

Project and the fiber-optic network project from Algeria to African 

countries (Algiers-Zinder-Abuja) are promising projects that could 

benefit Algeria in the future if Well-exploited. These projects also 

allow the South-South proximity to the Black Continent to be 

strengthened and allow for opportunities for economic and 

commercial integration among African countries and also to provide 

access to opportunities for economic and commercial integration 

among African countries. 
Key Words: Investment projects, New Partnership for Africa's 

Development (NEPAD), Trade Exchanges, Challenges. 
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 المقدمة:

، أضحى التعاوف والتكامؿ  في ظؿ العولمة والتغيرات السريعة التي يشيدىا العالـ اليـو
 بيذا التعاوف كاف االىتماـاالقتصادي ما بيف الدوؿ ضرورة تقتضييا الظروؼ الخارجية، ف

أكثر وضوحًا بالنسبة لمدوؿ النامية التي رأت في التعاوف االقتصادي فيما بينيا والتكامؿ 
 . مناسبًا لممشكبلت التي تواجييا حركة بناء االقتصاد الوطنيحبلً 

 التعاوف تجارب مع طويؿ تاريخ ليا بأف القوؿ يمكف اإلفريقية القارة صعيد وعمى
 الدوؿ سعت االستقبلؿ أعقاب وفي االستعمارية، الحقبة إلى بعضيا يعود والتكامؿ،
 لمتكامؿ مشروعات تأسيس إلى - واإلخفاؽ النجاح مف حظوظيا اختبلؼ عمى اإلفريقية
مما ال يدع مجاال ، و واالستقبلؿ الوطني التحرر لمشروعات استكماالً  بوصفيا اإلقميػمي،

لمشؾ أف إلفريقيا كؿ مقومات االقتصاد الوازف الذي يمكنيا مف تحقيؽ منطقة التبادؿ 
يدفو مما است الحر دوف عناء إذا تـ تجسيد اإلرادة السياسية المعمف عنيا، بدءً 

االقتصاد يصنع الفارؽ في السوؽ  )النيباد(، كوف"الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا"مسار
االقتصاد  العالمي بؿ ويتحكـ في الموازنات الصناعية والمالية ورغـ ذلؾ ال يساىـ

اإلفريقي المنتج )دوف الكبلـ عف الموارد الطبيعية الخاـ( في االقتصاد العالمي إاّل بنسبة 
  .ضئيمة
 في واالقتصادي السياسي وثقميا لوزنيا ونظرا اإلفريقية القارة دوؿ مف وباعتبارىا الجزائر
 اإلفريقية، القارة دوؿ مف مجموعة مع" النيباد" مبادرة وتبني لطرح السّباقة كانت المنطقة
 ألجؿ يكف لـ المبادرة ىذه فإطبلؽ الدوؿ، ىذه بيف التكامؿ تحقيؽ بضرورة منيا إيمانا
 القارة، دوؿ عمى الكبرى الدوؿ فرضتيا التي التحديات لمجابية بؿ وحسب، تحالفات إقامة
 الخارجية التبعية أف كما الدوؿ، ىذه داخؿ المستدامة والتنمية النمو تحقيؽ ألجؿ وكذلؾ
 التفكير إعادة أوجب العظمى، الدوؿ قبؿ مف خيراتيا واستنزاؼ القارة، اقتصاديات لمعظـ

 اقترحت اإلطار ىذا وفي الدوؿ، ىذه مصالح يخدـ بما وتكييفيا العبلقات، إقامة في
 التكامؿ تحقيؽ بيدؼ اإلستراتيجي البعد ذات اإلقميمية المشاريع مف جممة الجزائر
 الجزائر، تبنتيا التي المشاريع ىذه أف كما القارة، دوؿ وباقي الجوار دوؿ مع والتعاوف
 ضوء في. والبلزمة الصحيحة بالصورة غبلليااست تـ ما إذا المعنية األطراؼ كافة ستفيد
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 الجزائر تبنتيا التي االستثمارية المشاريع أبرز عمى الضوء لتسمط البحثية ورقتنا تأتي ىذا
 .المعنية لمدوؿ والعامة الخاصة االقتصادية ىداؼاأل لتحقيؽ" النيباد"  مبادرة إطار في

" مف نيباد" مبادرة ظؿ في الواعدة ةالجزائري االستثمارية المشاريعيمكننا تناوؿ موضوع 
 خبلؿ ىذه الورقة البحثية بمحاولة اإلجابة عمى السؤاؿ التالي:

  لتنميةالجديدة  شراكةال ظل فيما مدى أىمية المشاريع االستثمارية الجزائرية 
 وتموقع السمراء بالقارة والدبموماسي االستثماريالجزائر  موقع تعزيزفي  "نيباد" اإفريقي

 ؟اشركاتي
المشاريع تنبع أىمية ىذه الدراسة مف خبلؿ معرفة التطور الحاصؿ في  أىمية الدراسة:

مف شأنيا أف تسيـ في  ، والتياالستثمارية التي تقودىا الجزائر في إطار الشراكة اإلفريقية
تطوير االقتصاد الوطني مستقببل، إذا ما تـ استغبلؿ ىذه الفرص التنموية وتغيير الوجية 

رة السمراء أيف توجد الموارد واإلمكانيات البلزمة لتحقيؽ التنويع االقتصادي إلى القا
وتسييؿ المبادالت التجارية والتعاوف االقتصادي مع دوؿ القارة، األمر الذي يعود بالنفع 

 لكافة الدوؿ المعنية والمتعاونة مف أجؿ تحقيؽ التنمية بيا. 
عمى واقع المشاريع الدراسة ىو الوقوؼ  إف اليدؼ الذي تطمح إليو ىذه ىداف الدراسة:أ

االستثمارية الجزائرية التي تـ العمؿ عمييا في إطار شراكة التنمية اإلفريقية "النيباد"، 
والتعرؼ مف خبلؿ ىذه الورقة البحثية عمى األىداؼ والمواضيع الرئيسية التي تتبناىا ىذه 

 الشراكة في إطار التكامؿ االقتصادي اإلفريقي.
في دراستنا ىذه وبغية الوصوؿ لمنتائج المرجوة، استخدمنا المنيج المستخدم: المنيج 

، وىذا بالتطرؽ لممحاور كونو مبلئما لئلجابة عمى تساؤؿ الدراسة التحميمي وصفيال
 التالية:
 :؛"نيباد" إفريقيا لتنمية الجديدة كةرامشلاإلطار المفاىيمي  المحور األول 
 المشاريع االستثمارية الجزائرية في ضوء  ورىانات تحديات :المحور الثاني

 ."شراكة "النيباد
 

 "نيباد" إفريقيا لتنمية الجديدة كةرامشلاإلطار المفاىيمي  -1
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 :(NEPAD)تعريف "النيباد"  1-1
 اإلنجميزية بالمغة تعني والتي (nepad) انجميزي أصؿ مف ىيالتعريؼ المغوي:  -
"New Partnership For Africa’s Development " الجديدة كةراالش" بيا ويقصد 

 .1"إفريقيا لتنمية
 التعريؼ اإلصطبلحي:  -

 التنميػة وتعزيز التخمؼ مف وتخميصيا إفريقيا ىيكمة إلعادة "النيباد" ىي إستراتيجية
 ومواجيػة اإلفريقية الشعوب في واالستثمار االقتصادي بػالحكـ والنيػوض المػستقمة
 والتخمؼ المتزايد بالفقر تتمثؿ والتػي اإلفريقية القػارة واجػوت التػي الحاليػة التحػديات
 رؤسػاء لخمػسة الممنػوح التفػويض مػف انبثقػت التي اإلستراتيجية تمؾ ،..التيميش واستمرار

 منظمػة قبػؿ مػف( إفريقيا جنػوب الػسنغاؿ، نيجيريػا، مػصر، الجزائػر،)مف  بكػؿ تتمثػؿ دوؿ
 واالقتػصادية االجتماعيػة التنميػة صػيغ وتوحيػد لتنميػة (U.A.O) اإلفريقية الوحػدة

 إذ ،2001 جويمية زامبيػػافي  اإلفريقي االتحاد لمنظمػػة 37 ػال االجتمػػاع فػي ألفريقيػا،
 .2 اإلستراتيجية الػػصيغة وثيقػػة رسػػميا تبنػػى
 بأف مفادىا سخةورا واضحة رؤية إلى يستند أنفسيـ، عمى إفريقيا قادة قطعو عيد وىي

 مسار عمى ومجتمعة فرادى بمدانيـ وضع وفي الفقر استئصاؿ في أساسا يتبمور واجبيـ
 المشتركة رؤيتيـ تستند كما المستدامة، والتنمية المستداـ النمو تحقيؽ إلى بالقارة يؤدي

 في السياسية الحياة وفي العالمي االقتصاد في الفّعالة المشاركة إلى الراسخ واقتناعيـ
 التخمؼ مف أنفسيـ السمراء القارة شعوب انتشاؿ عمى البرنامج ىذا ويقـو العالـ،

 .3والتغير بالعولمة يتسـ عالـ في اليـو يعيشونو الذي واإلقصاء
 4:(NEPAD)ميالد "النيباد"  1-2

 مف جديد جيؿٌ  قدَّميا تنموية لمقارباتٍ  متعددة وتعديبلتٍ  مشاوراتٍ  نتيجة( النيباد) جاءت
 كافية تعد لـ األفريقية الوحدة لمنظمة التحررية السياسية الصبغة أفَّ  رأى األفارقة ةالقاد
 .الدولي المستوى عمى دورىا وىامشية الكبير القارة وتأخر التنمية سؤاؿ إلحاحِ  ظؿ في
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 األسبؽ الرئيسي وعرابيا أفريقيا إصبلح أجؿ مف األلفية شراكة المقاربات ىذه أبرز ولعؿّ 
 دافوس منتدى أشغاؿ خبلؿ النقاب عنيا كشؼ الذي ،"مبكي تابو" ياأفريق لجنوب

 .2001 العالمي االقتصادي
 الفرانكفونية القمة أماـ قدَّـ قد" واد اهلل عبد" السنغالي الرئيس كاف أمبيكي، مخطط وقبؿ

" األفريقية النيضة"لػ رؤيَتو ضمَّنو الذي" أوميغا مخطط" ،2001 جانفي في بالكاميروف
 التي( أفريقيا أجؿ مف الجديدة المبادرة) عميو ُأطمؽ جديد مخطط في المقاربتاف توُأدمج
 والسنغاؿ أفريقيا جنوب كانت التي" نيباد" أفريقيا لتنمية الجديدة الشراكة النياية في أثمرت

 القمة قبؿ مف تبنييا في الفضؿ ليـ ويرجع عنيا، المدافعيف أىـ ومصر ونيجيريا والجزائر
 .2001 العاـ في األفريقية

تـ العمؿ عمى دمج المبادرتيف بناًء عمى قرار مف القمة االستثنائية لمنظمة الوحدة 
، وشاركت فييا المجنة االقتصادية اإلفريقية 2001اإلفريقية في سرت ليبيا في مارس 

 Newالتابعة لؤلمـ المتحدة بوثيقتيا المسماة )الميثاؽ العالمي الجديد مع إفريقيا/ 

Global Compact With Africa وقد توجت ىذه الميمة بالمبادرة اإلفريقية الجديدة ،)
(NAI)  التي تبعتيا قمة لوساكا، ودعت إلى ترويجيا عمى أوسع نطاؽ عمى المستوييف

اإلفريقي والدولي، وتبعو الدعـ والتأييد ليا مف جانب شركاء التنمية اإلفريقية، ومف جانب 
مف رؤساء  15القمة لجنة رئاسية لتنفيذ المبادرة تتكوف مف  الشعوب اإلفريقية، كما عينت

 2001الدوؿ والحكومات اإلفريقية، وفي االجتماع األوؿ ليذه المجنة في أبوجا في أكتوبر 
تـ إعبلف الصيغة النيائية لممبادرة وتغيير اسميا إلى "النيباد" ووضعت ليا اليياكؿ 

 فيذ الفعمي.التنظيمية واإلدارية لتمضى عمى طريؽ التن
 5وتتمثؿ فيما يمي: أولويات وأىداف "النيباد": 1-3
 الحكـ وترسيخ واألمف السمـ نشر خبلؿ مف المستدامة لمتنمية المبلئمة العمؿ بيئة تييئة -

 الراشد؛
 ؛اإلقميمي الصعيد عمى والتكامؿ التعاوف -
 الصحة عمى تركيزال مع البشرية الموارد وتنمية الزراعي االستثمار تشجيع عمى العمؿ -

 الحديثة؛ والتقنية والتعميـ
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 التصنيع السيما والصادرات، اإلنتاج وتنويع زيادة طريؽ عف القارة اقتصاد تدعيـ -
 بقطاع النيوض مصنعة، مواد إلى الخاـ المعادف وتحويؿ التحويمية، والصناعة الزراعي،
 بالقارة؛ السياحة

 العالمية؛ األسواؽ إلى بصادراتيا والوصوؿ ريقيةاإلف البمداف بيف فيما التجارة عجمة دفع -
 المحمي؛ المستوى عمى واالستثمار االدخار زيادة طريؽ عف الموارد تعبئة

 األجنبية، االستثمارات مف المزيد وجذب العالمية التجارة مف أفريقيا حصة رفع -
 .المعونة وزيادة الديوف تخفيض خبلؿ مف الماؿ رأس تدفقات ومضاعفة

 :منيا لبموغيا آجاال حددت أىدافا "نيباد"ال مبادرة عتوض كما
 15 مدى عمى األقؿ عمى سنوياً ٪ 7بمعدؿ اإلجمالي المحمي الناتج في نمو تحقيؽ -

 ؛سنة
 األمـ قبؿ مف عمييا المتفؽ العالمية المستدامة التنمية ألىداؼ القارة تحقيؽ ضماف -

 ومف وغيرىا، البيئة وحماية الصحة ودعـ التعميـ وتعميـ الفقر بتخفيؼ والمتعمقة المتحدة
 جميع والتحاؽ النصؼ، إلى شديد فقر حالة في يعيشوف الذيف السكاف نسبة خفض ذلؾ،

 بيف والمساواة بينيـ، الوفيات معدالت وتقميؿ االبتدائي، بالتعميـ الدراسة سف في األطفاؿ
 ؛الجنسيف

 بيف الخبرات تبادؿ خبلؿ مف طويروالت والتحديث اإلصبلح نحو اإلفريقي التوجو تعزيز -
 ؛األفريقية الدوؿ مجموع مف 50٪ نحو اآلف تمثؿ التي األعضاء الدوؿ

 واالقتصادية السياسية بالجوانب المتعمقة البينية وعبلقاتيا لقراراتيا الدوؿ بعض مراجعة -
 واالجتماعية.

 ىيكمة "النيباد": 1-4
 6 :ىي، و بيا المرتبطة والمجاف الرئيسية األجيزة مف عددا "النبياد" استحدثت

 جانب إلى ، المبادرة أصحاب الخمس الدوؿ رؤساء تضـ  : الرئاسية التنفيذ لجنة 1-4-1
 أربع بواقع ، الخمس الجغرافية القارة مناطؽ مجموعيا في تمثؿ أخرى دولة  15  رؤساء
 وتحديد  ليا، يالدول التأييد وكسب لممبادرة، بالترويج المجنة وتختص ، منطقة كؿ عف دوؿ
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 عف دورية تقارير وتقدـ ، تنفيذىا ومتابعة عمميا ببرنامج الخاصة واألولويات السياسات
  . األفريقي االتحاد لقمة أعماليا

 وتتولى  التنفيذ، لجنة أعضاء الدوؿ رؤساء ممثمي مف وتتشكؿ  : التسيير لجنة 1-4-2
 إدارة في دورىا عف فضبل  ، المبادرة ذلتنفي والتحرؾ العمؿ لبرنامج التفصيمية الخطط إعداد
 مف والدعـ التأييد لكسب -الشخصييف الممثميف مستوى عمى - التنمية شركاء مع الحوار
  . القارة في التنمية لتحقيؽ األفريقية لمجيود المتقدمة والدوؿ الثماني مجموعة جانب

 الدوؿ رؤساء مف وفيتك  : النظراء لمراجعة األفريقية لآللية الرئاسي المحفل 1-4-3
، وتستند ىذه األخيرة في إنشائيا عمى بياف قمة االتحاد باآللية األعضاء والحكومات

والخاص بالديمقراطية والحكـ الرشيد، وتعني ىذه اآللية  2002اإلفريقي في "ديرباف" عاـ 
لة اختيار وتقويـ أداء الدولة مف قبؿ دوؿ أخرى والغاية األسمى لآللية ىي مساعدة الدو 

التي تخضع لعممية المراجعة عمى تحسيف أدائيا التنموي في عممية صنع القرارات واختيار 
  .المتعارؼ عمييا أفضؿ الوسائؿ مع االلتزامات بالمعايير

 والتسيير التنفيذ لجنتي لمساعدة فنيا جيازا وتعمؿ ، بريتوريا مقرىا  : السكرتارية 1-4-4
  . مياميما أداء في

 كمة "النيباد" في الشكؿ التاليويمكف تمخيص ىي
 : الييكل التنظيمي "لمنيباد"01الشكل 

 
 مف إعداد الباحثيف اعتماد عمى ما سبؽ: المصدر
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 ":النيباد" مبادرة ضوء عمى اإلفريقي التكامل محفزات 1-5
 نحو بقوة تسعى كي اإلفريقية لمدوؿ المحفزة واالعتبارات العوامؿ مف مجموعة توجد

 7:العوامؿ ىذه أبرز ومف والتنموي، ادياالقتص التكامؿ
 تفصؿ ال -القارة دوؿ كافة تكف لـ إف -العظمى الغالبية :الجغرافي التقارب 1-5-1

 .االستعمار وضعيا التي اليندسية الحدود أغمبيا يف ىي بؿ طبيعية، حدود بينيا
 ة،البارد الحرب انتياء عمى التالية المرحمة يف :السياسية النظم تشابو 1-5-2

ف حتى - الديمقراطية تطبيؽ آليات وظيرت الديمقراطية موجة اإلفريقية القارة اكتسحت  وا 
 لنظـ االختفاء حد إلى يصؿ تراجع وسط -المراحؿ بعض يف بالصورية تتسـ كانت
 .العسكرية الحكـ ونظـ الواحد الحزب

 يأ لىإ اإلفريقية الشعوب تتعطش حيث :التكامل لعممية مشجع عام يرأ وجود 1-5-3
 .بعضا بعضيا مف تقربيا أو تجمعيا خطوة

 وشبكة الفضائيات ثقافة وشيوع ظيور بعد خاصة ي:ثقاف تجانس وجود 1-5-4
 (.اإلنترنت) الدولية المعمومات

 مف اإلفريقية الدوؿ كافة عانت فقد :يواالجتماع يالتاريخ التطور يف االشتراك 1-5-5
 تراكـ ومف االستقبلؿ، عمى التالية لفترةا يف االقتصادية الصعوبات ومف االستعمار

 يف جميعيا تشترؾ كما السابؽ االستعمار لدوؿ االقتصادية التبعية سمبيات ومف الديوف
 وسيادة اإلنساف بحقوؽ االىتماـ إظيار ومحاولة لمعولمة السمبية اآلثار بتجنب االىتماـ
 (.المحاسبية) والمساءلة والشفافية القانوف

 واالقتصادية العسكرية اإلمكانات تتسـ :واالقتصادية العسكرية دراتالق تشابو 1-5-6
 والجزائر مصر مثؿ قميمة دوؿ باستثناء الشديد بالضعؼ القارة دوؿ مف األعظـ لمجانب

 .جنوبا إفريقيا وجنوب غربا، ونيجيريا شرقا، وكينيا الشماؿ، يف
كف تمخيصيا في النقاط يمالمعوقات االقتصادية لمتكامل اإلقميمي في إفريقيا:  1-6

 8التالية:
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 التجمعات مف العديدبحيث نجد أف  :المتبع التكامل نموذج مالئمة عدم 1-6-1
: قاعدة إلى المستند األوروبي النموذج شاكمة عمى صياغتيا تمت قد القارة في االقتصادية

 .اإلقميمية التجارة تحرير عمى المحدود غير والتركيز ،"يمر دعو يعمؿ دعو"
 كالطرؽ ،األساسية التحتية البنى فقر ُيعد ىشاشة وضعف البنى التحتية: 1-6-2

 إضافية تكاليؼ إلى تؤدي إضافية اقتصادية عقبات ،الكيربائية والطاقة واالتصاالت
 .بيف الدوؿ اإلفريقية التجارة حجـ ُتضعؼ

 المشروعات عدد قمة بحيث أف قمة المشروعات الخاصة وصغر حجميا: 1-6-3
، يعد عائقا أماـ إمكانية التكامؿ في بينيا التكامؿ إلى واالفتقار حجميا، وصغر الخاصة،
 .اإلفريقية البمداف منتجات بيف بالتنافسية تتسـ عبلقة ظؿ وجود

 في التأثير في أساسي دور المختمفة بأنماطو لمفساد الفساد بمظاىره المختمفة: 1-6-4
 .إفريقيا في اإلقميمي التكامؿ مساعي

 عمى تعتمد – اليـو حتى إفريقيا :اإلفريقية لالقتصاديات الخارجية التبعية 1-6-5
 ىذه مظاىر أبرز مف ولعؿّ ، الخارجية االقتصادية معامبلتيا مف األكبر جانبيا في أوروبا
 تشجيع في جمية ظيرت والتي إفريقيا، غرب في الفرانكفونية بالدوؿ فرنسا عبلقة التبعية
 غيرىا دوف الفرانكوفونية الدوؿ لتضـ "سياو" إفريقيا لغرب تصاديةاالق الجماعة قياـ فرنسا
 لخدمة وتنفيذىا تكاممية وبرامج خطط وضع في الجمػاعة ليذه ومساندتيا اإلقميـ، دوؿ مف

 .الفرنسية المصالح
عمى ضوء ما سبؽ، وفي ظؿ معوقات التكامؿ اإلقميمي اإلفريقي، والتي مف أبرزىا 

عت الجزائر جاىدة في ضوء الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا المعوقات االقتصادية، س
(NEPAD)  لتذليؿ وتجاوز ىذه المعوقات مف أجؿ المصالح المشتركة الخاصة لمببلد

والعامة لمقارة السمراء، مف خبلؿ اقتراح وتبني جممة مف المشاريع االستثمارية الواعدة 
ية كافة، تـ البدء في بعضيا وبعضيا التي ُيفترض أف تعود بالنفع لدوؿ القارة اإلفريق

اآلخر الزاؿ لـ ير النور بعد نتيجة ظروؼ داخمية وخارجية مست الدوؿ المعنية بيذه 
ستراتيجية عمى غرار قطاع البنى  المشاريع، تتعمؽ ىذه المشاريع بقطاعات ىامة وا 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         0909السنة  90العدد:  90المجلد:   31- 97ص

 

27 

 

لمحور الثاني التحتية، الطاقة واالتصاالت، سنقـو باستعراضيا في ورقتنا البحثية ىذه في ا
 منيا.

 تحديات ورىانات المشاريع االستثمارية الجزائرية في ضوء شراكة "النيباد" -2
 واقع المبادالت التجارية بين الجزائر وباقي دول إفريقيا 2-1

مف إسماع صوتيا في المجمعات الدولية والتأكيد عمى أف إفريقيا  الجزائر استطاعت
 التي مرافعتيا وىذا مف خبلؿ العبلقات الدولية، شريؾ حقيقي يمكف االعتماد عميو في

 قمة احتضانيا لدى الدولي الوضع لتطور إستراتيجية رؤية عمى البداية منذ ارتكزت
 تضمف أف 2001 سنة إفريقي اتحاد إلى تتحوؿ أف قبؿ 1999 عاـ اإلفريقية الوحدة
 .9الكبرى الدولية االقتصادية المراكز عمى اإلفريقية القارة انفتاح
 ىذا يومنا إلى تعد فيي الكبار، مع حديثيا في إلفريقيا رابحة أوراقا اليـو الجزائر ترى
مدادات سنويا، دوالر مميار 35 يقارب بحجـ لبلستيراد ميمة سوقا  رخيص الغاز مف وا 
 لروسيا فجائية قرارات فيو تتسبب قد محتمؿ إرباؾ أي شر يؤمنيا الذي أوروبا إلى الثمف

 جنوب تمثؿ حيف في. أراضييا عبر روسيا مف إلييا العابرة إلمداداتا بوقؼ البيضاء
 األمريكية الشركات تزاؿ ما الذي واألورانيـو لماسألوا الذىب مف األكبر الخزاف إفريقيا

 وعبلجات السبلح لتجارة الرائجة السوؽ فيي أثيوبيا أما. استغبللو في تتفنف واإلسرائيمية
 العممة ومف النفط مف العالـ في احتياطي أكبر الخميج دوؿ بعض وتوفر الفقر، أمراض
 .10 السياحة واردات ومف السيادية الصناديؽ ومف الصعبة

نستعرض في ىذا الجانب مف ورقتنا البحثية ىذه، واقع المبادالت التجارية بيف الجزائر 
 11وباقي دوؿ إفريقيا، بحيث يمكف اختصارىا فيما يمي:

 دوالر، مبليير 3 يتجاوز ال اإلفريقية والدوؿ الجزائر يفب التجارية المبادالت حجـ -
 دوالر؛ مميار 1.4 الجزائر تستورد فيما دوالر مميار 1.6 الصادرات منيا تشكؿ

 بقية أف يعني ما فقط، إفريقية دوؿ 5و الجزائر بيف تتـ التجارية المبادالت مف%  96 -
 جدا؛ ضعيؼ تبادؿ وىو الجزائر، مع تجارية عبلقات تممؾ ال اإلفريقية الدوؿ

ما يمثؿ  فقط، دوالر مميوف 206 المحروقات قطاع خارج الجزائر صادرات بمغت -
 .  إفريقية دوؿ خمسل% 98 المجاؿ، ىذا في الجزائرية الصادرات حجـ مف% 12
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 اقتحاـ في تأخرت الجوار دوؿ عكس وعمى الجزائر أف سبؽ مما مبلحظتو يمكف ما
 وممثميات ربط مكاتب فتح خبلؿ مف إفريقيا غرب أسواؽ اسيم ال اإلفريقية األسواؽ
 تتوفر الجزائر أف كما األمواؿ، رؤوس استقطاب أجؿ مف بنوكيا فروع عف فضبل تجارية
 غير والكاميروف والسينغاؿ ديفوار كوت في تجارية ومراكز ربط مكاتب ثبلث عمى حاليا
 تطوير دوف سيحوؿ لبنوؾا قبؿ مف مرافقتيا وعدـ الموجيستيكية الخدمات نقص أف

 .المرجوة األىداؼ وتحقيؽ خدماتيا
 أىم المشاريع االقتصادية الجزائرية في ضوء شراكة "النيباد": 2-2

 المتوسط المدى عمى رابح إفريقيا عمى االقتصادي الرىاف أف مؤخرا، الجزائر، أدركت
 ممياري مف أزيد ة؛العالمي األسواؽ أكبر إحدى إلى تتحوؿ ألف مرّشحة فالقارة والبعيد،
( جنوب – جنوب) االقتصادي التعاوف إستراتيجية أضحت لذا،. 2050 أفؽ في نسمة
 .الجزائرية االقتصادية األجندة في باألولوية تحظى
 شركاتال أف اإلفريقية، القارة في االقتصادية لمدراسات ”إيكوفيف“ لوكالة تقرير وذكر

 الفرص عف البحث أجؿ مف األفريقية قارةال نحو حاليا تتجو الجزائرية، االقتصادية
 فوات بعد األفريقي البعد ىذا أىمية مؤخراً  اكتشفوا الجزائرييف المسؤوليفف وأ واالستثمار،

 موقعيا لتعزيز األساسية المبنات وضعت قد الجزائر كانت التوجو ذلؾ وألجؿ .12األواف
 المشاريع خبلؿ مف وىذا ،13ياشركات تموقع وكذا السمراء بالقارة والدبموماسي االستثماري

 :التالية
 غرب كمـ 70) التجاري تيبارة ميناء بناء يأتي حيث: التجاري تيبازة ميناء 2-2-1

 إنجازه عند بالحمدانية الوسط ميناء مف وينتظر المسعى، ليذا كتتويج( الجزائرية العاصمة
 نقؿ في كثيفا نشاطا يعرؼ الذي العالـ عبر تجاري  ميناء أىـ 30 بيف مف يصبح أف

عادة العابر لمشحف ويخصص الحاويات  أكبر برسو الفنية المنشئات تسمح فيما الشحف وا 
 الجزائر لموانئ الحالية الطاقة تتعدى ال حيث طف ألؼ 240 بحمولة بالعالـ تجارية باخرة
 .طف ألؼ 30
 عمى صيني قرض إطار في تمويمو سيتـ إذ مالية أعباء الدولة خزينة المشروع يكمؼ ولف

  الخدمة يدخؿ أف ويرتقب سنوات سبع غضوف في إنجازه يتـ أف عمى الطويؿ المدى
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  ستضمف التي( شنغياي موانئ) صينية شركة دخوؿ مع سنوات 4 غضوف في تدريجيا
 .القطاع وزارة يمسؤول تصريحات حسب الميناء استغبلؿ
 اختيار إلى  العميقة اهالمي في جديد ميناء إنجاز موقع لتحديد التقنية الدراسات وتوصمت

 والحماية مترا 20 بعمؽ ميناء بإنشاء سيسمح الذي "شرشاؿ" مدينة شرؽ الحمدانية موقع
 مميوف 6.5 بمعالجة  يسمح رصيفا 23 مف الميناء سيتكوف فيما واسع لخميج الطبيعية
 .14 سنويا البضائع مف طف مميوف 25.7و حاوية
 تساعد، أف ُينتظر دوالر، مميار 3.3 ب انجازىا تكمفة تقدر التي الحيوية، المنشأة ىذه

 بناىا نجازإل موارد تممؾ ال التي اإلفريقية البمداف جزائرييف، اقتصادييف خبراء حسب
 الخاصة الموانئ مناطؽ وتنظيـ البضائع نقؿ جؿأ مف ليا أروقة وفتح أقاليميا في التحتية

 عف ناىيؾ ىذا. إلييا الخبرات قؿن إلى إضافة الموجيستيكية، والقواعد الكبرى لمحموالت
 .15اإلفريقي االقتصادي االندماج تحقيؽ في المشروع ىذا دور
 أحد وىو ،1964 العاـ منذ تجسيده عمى العمؿ بدأالطريق العابر لمصحراء:  2-2-2

 بقايا مف الجماعي التحرر بنزعات اتسمت فترة خبلؿ سطعت التي العمبلقة المشاريع
 .القارة في وروبياأل والنفوذ االستعمار

 اآلف حتى. االنتياء عمى كيمومتر 9500 مف أكثر عمى والممتد العمبلؽ المشروع يوشؾ
 بشكؿ األشغاؿ تسير بينما والنيجر ونيجيريا وتونس الجزائر في مراحمو المشروع استكمؿ
 .أمنية وأخرى مالية ألسباب وتشاد مالي في متعثر
 أف يتوقع فإنو قريبة، مرحمة في أفريقيا في لجديدا ”الحرير طريؽ“ استغبلؿ بداية مع لكف
 وجنوب القارة شماؿ دوؿ بيف التجاري التبادؿ بمستقبؿ المرتبطة الموازيف مف الكثير يقمب

 .المنطقة سكاف وتنقؿ السمع انسياب وسرعة الصحراء
 في المتأخر النقؿ لقطاع ”مارشاؿ خطة“ بمثابة لو ينظر الذي الطريؽ ىذا أىمية تتضح

ف األفريقي، االقتصادي التكامؿ مف أدنى حد لبناء سيميد أنو في فريقيا،أ  في كاف وا 
 كيمومتر مبلييف ستة مف بأكثر تقّدر واسعة مساحة عمى لكف القارة مف محدود فضاء
 وتشاد مالي مثؿ حبيسة دوؿ عف العزلة سيفؾ كما. نسمة مميوف 400 قرابة يقطنيا مربع
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 موانئ عبر بحرية منافذ إلى الوصوؿ فرصة ومنحيا يقياأفر  غرب أخرى ودوؿ والنيجر،
 .16 المتوسط إلى ومنيا األفريقي الشماؿ دوؿ
 مالي، الجزائر، ىي إفريقية دوؿ سبعة بيف بربطبو اإلفريقي التكامؿ المشروع ىذا يجسد
 بتمويؿ الجزائر تكفمت التي األخيرة ىذه. والنيجر فاسو بوركينا نيجيريا، تشاد، تونس،
نج  .بعد ينجز لـ شطر آخر وىو كمـ، 230 الطريؽ والبالغ مف بيا الخاص الشطر ازوا 

 والشكؿ الموالي يوضح مسار الطريؽ العابر لمصحراء 
 : الطريق العابر لمصحراء02الشكل 

 
 أخرى برىك إفريقية طرؽ :  =====لمصحراء العابر الطريؽ :  =====

 التجاري التبادل إمكانيات لتحديد دراسة إفريقيا، في لمتنمية العربي المصرؼ :المصدر
 العابر لمطريؽ الربط لجنة ،لمصحراء العابر لمطريق الربط بمجنة األعضاء البمدان بين

 .07: ص ،2009 ديسمبر العامة، األمانة: لمصحراء
 : "نيغال" لمصحراء العابر الغاز أنبوب مشروع 2-2-3
 مف ”نيغاؿ“ بػ المعروؼ لمصحراء العابر الغاز ألنبوب الجزائري -النيجيري المشروع يعد
 عمى التوقيع بعد تجسيده في شرع وقد إفريقيا، في الطاقة قطاع في الييكمية المشاريع أىـ
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 ثـ ،2002 جانفي في "لمنفط النيجيرية الوطنية الشركة"و "سوناطراؾ" بيف تفاىـ مذكرة
 وافية، جدوى بدراسة ـلمقيا "بانسباف" مجموعة مع 2005 في التوقيع مع المشروع تطور
 المشروع ،2009 في "أبوجا" في النيجر إلييا انضمت التي التفاىـ مذكرة تجديد وأعيد
 1037 مقابؿ كـ، 2310ػػ ب الجزائر في منو جزء أكبر كـ، 4128 يفوؽ طوؿ عمى يمتد
 مف أوروبا باتجاه كـ 220 مسافة إليو يضاؼ النيجر، في كـ 841و. نيجيريا في كـ
 "نيغاؿ" النيجيري الجزائري الغاز أنبوب مشروع وظؿ االسبانية، "الميريا" إلى "صاؼ بني"

 لضخ التقديرات حسب دوالر مميار 20 قاربت التي العالية لتكمفتو بالنظر التمويؿ رىيف
 الرئيسيتاف الدولتاف تضمنيا أف يمكف ال قيمة وىي الغاز، مف مكعب متر مميار 30
 منيا متخصصة دولية ىيئات فيو أعمنت الذي الوقت وفي. ابمفردىم ”ونيجيريا الجزائر“

 بالمشروع اىتماميا دولية شركات وعدة "غازبرـو" ومجمع لبلستثمار األوروبي البنؾ
 األوروبية السوؽ تمويف ضماف سياؽ في تمويمو في المساىمة إمكانية إلى ولمحت
 استيبلؾ عمى وتأثيراتيا أوروبا في األزمة استفحاؿ أف إال الغاز، مف إضافية بكميات
 العابر الغاز والصورة الموالية توضح مسار تغطية أنبوب .17المشروع في سمبا أثر الغاز

 " لمدوؿ المستفيدة منونيغاؿ" لمصحراء
 "نيغال" لمصحراء العابر الغاز : مسار أنبوب03الشكل 

 
 ،14/11/2018: التصفح تاريخ ،"نيغال"الغاز أنبوب بمشروع تمتزم نيجيريا :المصدر

 algeria.com/content-http://www.eco :التالي الرابط عمى متاح

http://www.eco-algeria.com/content
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-الجزائر خط) إفريقية دول إلى الجزائر من بصرية ألياف شبكةمشروع  2-2-4
 :(أبوجا -زيندر

 كابؿ إنجاز المتضمف الجزائر إعبلف عمى ونيجيريا والنيجر الجزائر مف كؿ وقعت 
 الذي المشروع ىذا جاء حيث أبوجا، -زيندر -الجزائر محور عمى يمتد البصرية لؤللياؼ
 إلى أفريقيا حاجة ليمبي( النيباد) أفريقيا تنمية أجؿ مف الجديدة الشراكة ضمف يندرج
 مابيف باالتصاؿ المتعمقة تمؾ خاصة الواسع النطاؽ ذات االتصالية شبكاتيا تكثيؼ

 الحديثة الشبكات عف المنبثقة الخدمات تستدعييا التي لممتطمبات نظرا وىذا رات،القا
 .والمستقبمية
 الجزائر تستحوذ كمـ 4500 بػ ُيقدرُ  إجمالي طوؿ عمى أبوجا الجزائر خط ويمتد 

 عمى فسيمسيا نيجيريا أما كمـ 900 النيجر نصيب سيكوف بينما منيا كمـ 2200 عمى
 .كمـ 800 طوؿ

 وأبوجا الجزائر بيف الرابط البصرية األلياؼ كابؿ إنجاز قرار أف إلى شارةاإل تجدر 
 انعقدت التي والجزائر، نيجيريا برئاسة الثنائية العميا لمجنة األولى الدورة أثناء اتخاذه تـ قد

 2008 عاـ وفي .2003 مارس في لممشروع النيجر انضمت بينما ،2002 جانفي خبلؿ
 .18الكابؿ نجازإب الخاص الشروط دفتر مشروعبال المعنية الدوؿ تبنت

 ُأطمقت التي والقاري اإلقميمي البعد ذات المبادرة إطار ضمف  المشروع ىذا يندرج 
 :بػ األمر ويتعمؽ ،(النيباد) أفريقيا تنمية أجؿ مف الجديدة الشراكة سياؽ في
 الجزائر،: الثبلث الدوؿ لرؤساء مشتركة سياسية إرادة عمى المشروع ىذا تأسيس تـ -

 نيجيريا؛ النيجر،
 شعوب تصرؼ تحت واالتصاؿ، اإلعبلـ تكنولوجيات بنقؿ خاصة تحتية بني وضع -

 المجاورة؛ البمداف وكذا الثبلث الدوؿ
 بنيف تشاد، مالي، مثؿ الداخمية المجاورة الدوؿ فييا بما اإلقميمية الحركة توحيد -

 لؤللياؼ البحرية بالكوابؿ الخاصة اليبوط نقاط عبر أوروبا نحو لتوجيييا والطوغو
 .االنجاز طور في تزاؿ ال التي تمؾ أو الجزائر في الموجودة البصرية
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 العمود مف ىاما جزءا النيجيرية، الحدود حتى قزاـ عيف مف الممتد الجزائر جزء ُيعدُ 
 إف وما الجزائر، اتصاالت التاريخي لممتعامؿ بالنسبة البصرية لؤللياؼ الوطني الفقري

 استمرارية تضمف محمية عقد انجاز خبلؿ مف وتأمينو تعزيزه يتـ حتى عمميتيا صبحي
 تمؾ خاصة األفريقية الداخمية بالحركة التكفؿ وكذا لبلتصاؿ الدائمة والوفرة الخدمات،
 .19والتشاد ونيجيريا بالنيجر الخاصة

 التحديات والرىانات: 2-3
نتيا الجزائر في ضوء شراكة مف خبلؿ عرضنا لممشاريع االستثمارية التي تب 

جنوب بالقارة السمراء مف جية،  –"النيباد"، كإستراتيجية نحو تعزيز التقارب جنوب 
اإلفريقية مف جية  الدوؿ بيف التجاري واالندماج باالقتصاد الخاصة الفرصواالستفادة مف 

األفضؿ أخرى، نجد أف ىذه المشاريع مف شأنيا تغيير المسار االقتصادي الجزائري إلى 
إذا ما تـ تجسيدىا في أرض الواقع في المستقبؿ القريب، خاصة وأف الوضع االقتصادي 
الحالي لمببلد يشيد اختبلالت واضحة نتيجة انييار أسعار النفط، ولعدـ توفر بدائؿ حالية 
مف شأنيا إحداث التنويع في االقتصاد الوطني. وبالتالي يمكف اعتبار ىذه المشاريع أوراؽ 

 خط مشروعيمكف أف تفيد الجزائر مستقببل إذا ما تـ استغبلليا بالصورة الجيدة، فرابحة 
 فيناؾ لممتابعة، طريؽ ورقة أجمو مف ونيجيريا، الجزائر وضعت الذي الوحيد ليس الغاز،
 إلى تمتد التي البصرية األلياؼ وشبكة معتبرا تقدما حّقؽ الذي لمصحراء العابر الطريؽ

 الساحؿ مواطني مف وتقريبيا وتصديرىا االنترنت خدمات برفع يسمح ما الجوار، دوؿ
 .إفريقيا وغرب

 التنمية واقع تغيير شأنيا مف العالية، االقتصادية التكمفة ذات المشاريع ىذه 
 العبور مسافة تتقاسـ التي الدوؿ في وباألخص الساحؿ منطقة في حاليا المتدني

 مناطؽ خمؽ أماـ المجاؿ ستفتح حيث سو،وبوركينافا مالي تشاد، كالنيجر، واالستغبلؿ
نشاء لمنشاط  المسافة وتدليؿ الصحراء جنوب إفريقيا نحو المنافذ وفتح الجافة الموانئ وا 
 .بالجزائر نجازهإ الجاري( شرشاؿ) الوسط ميناء خبلؿ مف والبضائع السمع لنقؿ والزمف
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 اآلالؼ عشرات بفضؿ األولى بالدرجة الشباب عمى بالفائدة ستعود اآلفاؽ، ىذه 
 تحتية ىبن سيجدوف الذيف االقتصادييف المتعامميف وعمى ستوفر، التي الشغؿ مناصب مف

 .مستيمؾ مميوف 300ػ ال تفوؽ أسواؽ في بمكانة والظفر والتصدير لبلستثمار محفزة
 المعنية، البمداف سمطات ألعمى السياسية باإلرادة المشاريع ىذه تجسيد ويرتبط 

 مف أكثر في البمداف حكومات أبدت وقد .الدوؿ لبعض واالقتصادية ةاألمني وباألوضاع
 أنيا وأكدت الواقع، أرض عمى الضخمة المنشآت ىذه بناء في الكبيرة إرادتيا مناسبة

 .والتخّمؼ الفقر دائرة مف والخروج الحقيقية التنمية "أمؿ"
 االلتزاـ أماـ تقنيا عائقا ومالي، النيجر مثؿ لدوؿ االقتصادي األداء ضعؼ ويمثؿ 
 المالية األغمفة توفير في صعوبة تجد ألنيا المحّددة، آجاليا في لممشاريع الفعمي بالتجسيد
 المالية المساعدات خبلؿ مف عمييا التغمب يمكف ما وىو بيا، الخاصة األشطر إلنجاز

 ال التي اإلرىابية، الجماعات ىو األكبر، التحدي يبقىو  .بينيا فيما البمداف وتضامف
 ضرب عف تتوانى ال وقد لمبمداف، اإلستراتيجية المصالح استيداؼ في نيتيا أبدا تخفي

 مف أقوى اإلفريقية الدوؿ إرادة لكف. ذلؾ في عديدة سوابؽ وليا الحيوية الطاقوية المنشآت
 .20التيديد ىذا

 خاتمـــــــــة:
" جديدا قطبا"و "ميما" شريكا "النيباد" خبلؿ مف القارة تجعؿ أف الجزائر استطاعت 
 المجموعة قمـ في باستمرار تشارؾ إفريقيا وصارت. العالمي االقتصاد في لمتنمية

 المحافؿ مف العديد في الجزائر ورافعت. ومطالبيا انشغاالتيا لطرح 8 ػال الكبرى الصناعية
 عضوا أنيا إذ الييئة داخؿ مكانتيا مف انطبلقا وأىدافيا وأسسيا "النيباد" جؿأ مف الدولية
 .النظراء قبؿ مف لمتقييـ اإلفريقية اآللية بينيا ومف" األساسية" أجيزتيا في ىاما

مف خبلؿ ما تـ تناولو في ىذه الورقة البحثية، يمكننا أف نستعرض مجموعة مف  
االستنتاجات والتوصيات التي مف شأنيا أف تخدـ الموضوع وُتسيـ في إثراء الموضوعات 

 ذات الصمة.
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 ويمكف تمخيصيا في: :االستنتاجات -أ
 المتعػددة اإلنمائيػة المحػاوالت رغـ الدولي، السياؽ ضمف ميمشة مازالت االفريقيػة القػارة -
 تزخر األخيرة ىذه أف رغـ قػارة،ال عمػى واآلثػار المجػاؿ بمحدوديػة تميز غالبيتيا أف إال

 ىائمة؛ وطاقات بثروات
 ىدفيا  القارة دوؿ بعض مع تجسيدىا في ؿالفض لمجزائر كاف جادة مبادرة" النيباد" -

 الجديدة األلفية فرضتيا حتمية كونيا بالتنمية لمنيوض بأكمميػا القػارة طموحػات تحقيؽ
 ؛الذاتيػة بجيودىػا والفقػر التخمػؼ قوقعػة مػف لمخروج

 في وخاصة اقتصاديا إفريقيا ألوضاع الجذري التغيير في بارز أثر" النيباد" لمبادرة إف -
 األخيرة ىذه واجيت التي والتحديات الصعوبات مف جممة ؾىنا كاف أنو إال التعميـ، جانب
 مف الكافية والمساعدة التمويؿ قمة مف تعاني كانت أنيا أبرزىا مف وكاف مسيرتيا، في

 ؛الغنية البمداف طرؼ
فاض وانخ المبادرة، ىياكؿ بيف والتنظيـ التنسيؽ وغياب التحتية، البنى وضعؼ قمة إف -

 ضوء في الجزائر تبنتيا التي بالمشاريع المعنية لمدوؿ والمالية البشرية الموارد مستويات
 ما المعنية والدوؿ لمجزائر المنشودة األىداؼ تحقيؽ بطء في وقع ليا كاف" النيباد" مبادرة

 الدوؿ؛ ىذه بيف اإلقميمي والتكامؿ التعاوف ثمار مف االستفادة فرص ؿأجَّ 
االستثمارية اإلستراتيجية التي تبنتيا الجزائر في ضوء مبادرة "النيباد" عمى إف المشاريع  -

 لمصحراء العابر الغاز أنبوب مشروع لمصحراء، العابر الطريؽغرار ميناء تيبازة التجاري، 
 -الجزائر خط) إفريقية دوؿ إلى الجزائر مف بصريةال لياؼاأل شبكة ومشروع" نيغاؿ"

واعدة يمكف أف تفيد الجزائر مستقببل إذا ما تـ استغبلليا ىي مشاريع  (أبوجا -زيندر
 بصورة جيدة؛

 التقارب بتعزيزالتي تبنتيا الجزائر وفؽ التعاوف والشراكة اإلفريقية  المشاريع تسمح -
 واالندماج باالقتصاد الخاصة الفرص مف االستفادة وتتيح السمراء، بالقارة جنوب – جنوب

 ؛ةاإلفريقي الدوؿ بيف التجاري
 الساحؿ منطقة في حاليا المتدني التنمية واقع تغييرىذه المشاريع اليامة  شأف مف -

مع الجزائر إلى أفضؿ حاؿ،  واالستغبلؿ العبور مسافة تتقاسـ التي الدوؿ في وباألخص
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 مف اآلالؼ عشرات بفضؿ األولى بالدرجة الشباب عمى بالفائدة تعودكما يمكف أف 
 تحتية بنى سيجدوف الذيف االقتصادييف المتعامميف وعمى ،ىاستوفر  التي الشغؿ مناصب
 بيف ىاتو الدوؿ. والتصدير لبلستثمار محفزة

 ويمكف تمخيصيا في: التوصيات: -ب
ضرورة اإلسراع والتعجيؿ في وتيرة المشاريع العالقة وتمؾ التي تعاني أزمة تمويؿ، مف  -

قتراح حموؿ واقعية ومجدية عمى تمؾ أجؿ بموغ األىداؼ المنشودة في ظؿ المبادرة، وىذا با
 الدوؿ التي تعاني مف أزمات تحوؿ دوف استكماؿ ما تبقى مف مشروعات ىامة؛

توسيع دائرة الدوؿ المستفيدة مف ثمار ىذه الشراكة، وعدـ اقتصارىا عمى تمؾ الدوؿ  -
ثاال(، التي تمتاز بثقؿ ووزف سياسي واقتصادي ىاـ عمى مستوى القارة )الجزائر ونيجيريا م

حتى ال تحدث إختبلالت في التكامؿ اإلقميمي ما بيف دوؿ القارة مف جية، ولكي تحظى 
 ىذه الدوؿ بفرصة استغبلؿ إمكانياتيا وطاقاتيا مستقببل مف جية أخرى؛

التركيز عمى إبراـ شراكات واتفاقيات اقتصادية ىامة تمس القطاعات اإلستراتيجية مع  -
ارىا عمى دوؿ الجوار، لبلستفادة القصوى مف مزايا مختمؼ دوؿ القارة، وعدـ اقتص

التبادالت التجارية بيف ىذه الدوؿ، ولمبحث عف الفرص االستثمارية الحقيقية التي مف 
السوؽ اإلفريقية وحجز مكانا  في تغمغؿالالوطنية الكبرى ب شركاتشأنيا أف تسمح لم

ت الشركات العالمية المستثمرة استراتيجيا ليا، يسمح ليا بفرض نفسيا مستقببل أماـ كبريا
 في دوؿ القارة؛

ضرورة توفير الموارد والبدائؿ المالية الممكنة لممستثمريف الجزائرييف الخواص مف أجؿ  -
قامة المشاريع اإلقميمية فييا، إلى جانب تقديـ الدولة  دخوؿ األسواؽ اإلفريقية، وا 

عفاءات ضريبية كحوافز ىا مة تشجعيـ عمى إقامة لممستثمريف ىؤالء امتيازات وا 
 مشروعاتيـ؛

 االعتماد مبدأ مف المتاحة الموارد وتجنيد البشرية اإلطارات إعداد عمى العمؿضرورة  -
 المتعمقة والندوات المؤتمرات وتوصيات جدوؿ في المقررة المشروعات لتنفيذ الذات عمى

 .القارة دوؿ في دوراتيا تعقد التي بالتنمية
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 ثر التكامل االقتصادي عمى االستثمار األجنبي المباشر: دراسة حالةأ
  اإليموا، السيماك والكوميسا

(The Impact of Economic Integration on Foreign 

Direct Investment: the Case Study of UEMOA, 

CEMAC and COMESA) 

 2خرافي خديجة 1*لطيفة بن يوب
 latifasanaa@yahoo.fr، )الجزائر( جامعة سيدي بمعباس1

 kharafikhadidja@gmail.com ، )الجزائر( جامعة سيدي بمعباس2

 الملخص:

أثر التكامل االقتصادي عمى االستثمار األجنبي تيدف ىذه الدراسة إلى معرفة  
 فريقياإاالتحاد النقدي لوسط ، (االيموا) فريقياإحاد النقدي لغرب االت  المباشر، لكٍل من 

ولتحقيق ىذا اليدف ، )الكوميسا( فريقياإالسوق المشتركة لشرق وجنوب ، و (السيماك)
كمتغي ٍر  االستثمار األجنبي المباشر الوافدة األجل بين نقوم بتحميل العالقة طويم

باستخدام طرق قياسية تعتمد عمى اختبار تابع، والتجارة البينية كمتغي ٍر مستقل، و 
، وتشير النتائج التجريبية إلى 2017إلى غاية  1995 من سنةالتكامل المشترك 

عمى أن  التكامل  يدل   امم   ،وجود درجة عالية من الحركة المشتركة بين المتغيرات
 االقتصادي يؤث ر إيجابًا عمى االستثمار األجنبي المباشر في اآلجال الطويمة فقط.

التكامل االقتصادي، االستثمار األجنبي المباشر، التكتالت الكممات المفتاحية: 
 اإلقميمية بإفريقيا، التكامل المشترك.
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Abstract: 

The purpose of this study is to measure the impact of 

Economic Integration on Foreign Direct Investment for The 

West African Monetary and Economic Union, Central African 

Economic and Monetary Community, and The Common Market 

for Eastern and Southern Africa, towards this goal we analyze 

the long-term relationship among Foreign Direct Investment 

inflows as a dependent variable and Intra- trade as a independent 

variable using econometric methods such as the Cointegration 

Approach during the period 1995-2017, Our empirical results 

show a high degree of co-movement among these variables, 

which confirms that Economic Integration have a positive 

impact on Foreign Direct Investment in the long term only.  

Key words: Economic Integration, Foreign Direct Investment, 

Regional Communities in Africa, Cointegration test. 

 :مةالمقد  
ًا و متسارعًا أصبح االقتصاد العالمي في السنوات األخيرة، يشيد ات جاىًا متزايد 

والترابط و تشكيل تكت الٍت اقتصادي ٍة إقميمي ة، تزيد من القدرات التنافسي ة نحو التكامل 
لمدول األعضاء؛ و لذلك لم يعد بمقدور الدول النامية، بما فييا الدول اإلفريقية 

االتحاد النقدي لغرب ومن ىنا عممت دول ة بيذه الدراسة، المواجية منعزلة؛ المعني  
، والذي يدعى بالسيماك، فريقياإاالتحاد النقدي لوسط المعروفة بااليموا، و  فريقياإ
 ذ خطواتٍ اخعمى ات   ،الكوميسا، التي تعرف بفريقياإالسوق المشتركة لشرق وجنوب و 

وذلك من أجل  سات االقتصادية فيما بينيا،تنسيق في السياال تدعيم ممموسة نحو
االقتصادي  النمو   تالمعد   زيادة فرص العمل والرفع منتحقيق عد ة أىداٍف، أىم يا 

ق االستثمارات وجذبيا أفضل لتدف   خمق ظروفٍ ، باإلضافة إلى في الدول األعضاء
اؤل ولذا تسعى ىذه الدارسة لإلجابة عن التس .إلى مختمف القطاعات االقتصادية

 الرئيسي التالي:
االستثمار األجنبي المباشر في دول عمى التكامل االقتصادي هو أثر ما 
 ؟.والكوميساالسيماك االيموا، 
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 :التالية الفرضيةمن ذلك فان دراستنا تقوم عمى  اوانطالق
  االستثمار األجنبي المباشرلمتجارة البينية عمى  ايجابيوجود تأثير 

 .لسيماك والكوميسافي كل من دول االيموا، ا
الدراسة، سيتم االعتماد عمى كل من  ةفي سبيل التأكد من مدى صحة فرضيو 

المنيج الوصفي التحميمي من أجل استعراض اإلطار النظري لمتكامل االقتصادي، 
والمنيج االستقرائي، من أجل استقراء واقع االستثمار األجنبي المباشر الوافد، من 

ومات المتعمقة بيم، وكذلك البحوث المتعمقة بموضوع خالل جمع البيانات والمعم
الدراسة، باإلضافة الى المنيج الكمي القياسي، من أجل الحصول عمى نتائج الدراسة 

 .االستثمارعمى القياسية في تحميل أثر التكامل االقتصادي 
 تسعى الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:و 

، فريقياإحاد النقدي لغرب االت  ٍل من التعرف عمى واقع التكامل االقتصادي لك .1
 ؛فريقياإالسوق المشتركة لشرق وجنوب ، و فريقياإاالتحاد النقدي لوسط 

االيموا، السيماك، لكٍل من االستثمار األجنبي المباشر الوافد  حجمبيان  .2
 ؛الكوميسا

 السيماكااليموا، في  االستثمار األجنبي المباشرتوضيح أثر التجارة البينية عمى  .3
 الكوميسا.و 

ولقد أظيرت العديد من الدراسات وجود عالقة إيجابية بين التكامل االقتصادي 
 Magnus Blomstrim & Ariدراسة )واالستثمار األجنبي المباشر، ومن أىميا 

Kokko ) (1) قات الت اإلقميمية عمى تدف  متكت  اإليجابي لثر األ أوضحت ، التي
رة بين وىي منطقة التجارة الح   ،ثالثة نماذجبمقارنة  ،االستثمار األجنبي المباشر

و التكامل بين  ،والتكامل فيما بين بمدان الجنوب ميركوسور ،حدة وكنداالواليات المت  
إذا تزامنت مع  ( خصوصاً NAFTAالشمال والجنوب )بعد انضمام المكسيك إلى 

ودراسة  التحرير الداخمي واستقرار االقتصاد الكمي في البمدان األعضاء.
(Francesca di Mauro)(2)  ، متكامل االقتصادي عمى ل اإليجابي ثراأل أك دتالتي

 االستثمار.ىذا  االستثمار األجنبي المباشر وعمى العالقة التكاممية بين الصادرات و
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-1980دولة نامية خالل الفترة  71ـل،  (3) (Florence Jaumotteدراسة ) بينتو 
عمى االستثمار األجنبي إيجابيا ر إلقميمية تؤث  ا يةفاقيات التجار االت   ن  ، أ1999

ة لدى المباشر، وذلك من خالل زيادة حجم السوق وعدد السكان المحميين ، خاص 
الالزمة  ة والمواصالتر البنية التحتي  وتوف   ،نسبي ع باستقرارٍ تتمت   الدول األعضاء التي

صادي يؤدي إلى التكامل االقت أن  ،  (4)(Ting Gao) وأظيرت دراسة .لالستثمار
ولقد أشارت دراسة االقتصادي.  الت النمو  زيادة االستثمار األجنبي المباشر و معد  

(Amany Fakher)(5) بين االستثمار األجنبي  ومعنويةلى وجود عالقة إيجابية ، إ
المعروفة اختصارا  ،آسيا شرق جنوب دول المباشر والتكامل اإلقميمي في رابطة

تكامل اإلقميمي يمعب دورا أساسيا فالوبالتالي ، 2008-1995 خالل الفترةباآلسيان، 
 .دات االقتصادية لالستثمار األجنبي المباشرفي دعم المحد  

ٍة  إن  ما يم يز ىذه الدراسة عن باقي الدراسات السابقة ليا، ىو تناوليا لعي نٍة ميم 
قتصادي فيما من التكت الت اإلقميمية بإفريقيا، التي عممت عمى تعميق التكامل اال

، مما سمح بتطبيق الدراسة القياسية في نفس الفترة الزمني ة، من سنة 1994بينيا منذ 
، مع األخذ بعين االعتبار مختمف إنجازات دول ىذه 2016إلى غاية  1995

التكت الت، خالل كامل فترة الدراسة، بما يمك ننا من الوصول إلى نتائٍج أكثر دق ٍة 
 وواقعي ٍة. 

 راسة النظرية الد أوال:
، غير أن  دراستنا ستقتصر العديد من تجارب التكتالت االقتصادية إفريقيا تشيد
 ثالث تجارٍب فقط، أال وىي اإليموا، السيماك و الكوميسا. عمى 

 ماهية التكامل االقتصادي .1
، Viner ،Meade عمى يد كل من  بدأ االىتمام بموضوع التكامل االقتصادي  

Myrdal ،Tinbergen، Lipsey  وScitovsky،  و بالطبع ىناك عدد آخر من
الصيغة الكاممة لنظرية التكامل االقتصادي كانت عمى يد  االقتصاديين، إال أن  

Bella Balassa  (6)م1962سنة    . 
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د المفاىيم الخاصة بمصطمح التكامل االقتصادي، و بداية ال بد لنا أن وتتعد  
ة، ويمكن القول أن األصل الالتيني لمكممة ىو نتعرف عمى مفيومو من الناحية المغوي

Integritas،  بمعنى التكميل أوالتمام أو الكل التام، أما الفعل الالتيني فيوIntegr 
ربط األجزاء المنفصمة  يجمع و يكمل لتكوين وحدة أكبر، أوأو بمعنى يكمل، 

ضافة بعضيا إلى بعض لتكوين كل     .(7)متكامل وتجميعيا وا 
 ،ة مرادفاتمصطمح التكامل االقتصادي في األدبيات االقتصادية لو عد   نجد أن  كما 

 ،( Unificationالتوحيد) ، (Groupementل) التكت  ، مثل االندماج االقتصادي
 ىذه عمى الرغم من وجود بعض الفوارق المغوية بين ،(Unionحاد) وكذا االت  

 المصطمحات.
 ،و: عممية وواقععمى أن   Bella Balassaفو فيعر   ،أما من الناحية االصطالحية

أسباب التمييز بين  لكل   و يشمل كافة اإلجراءات التي تضع حداً فيو عممية ألن  
ل تمك الحالة التي ال و يمث  ددة، وىو واقع ألن  متع   الوحدات االقتصادية التابعة لدولٍ 

  .(8)بين ىذه الوحدات تمييزٍ  يبقى فييا أي  
  :(9)فمن خالل التكامل يمكن

   زالة الحواجز الجمركية بين إتساع حجم السوق الناجم عن االستفادة من ا
األمر الذي  ؛وانخفاض تكاليفو اإلنتاجلى زيادة إما يؤدي  ،الدول األعضاء

 ؛ب عميو زيادة رفاىية المستيمكينيترت  
 بما  ،بين البمدان المتكاممة بصورة اقتصادية اإلنتاجتوزيع عناصر  إعادة

و ة النقص، تخفيف من حد  اللضغط الفائض، و اص امتصا يساعد عمى
 ؛زيادة فرص العمل

  ؛تجاه العالم الخارجياتحسين المركز التفاوضي لمدول األعضاء 
 ع بيا الدول لممزايا النسبية التي تتمت   وتقسيم العمل وفقاً  ،صتخص  ال

 ؛المتكاممة
  زيادة معدل النمو االقتصادي في الدول األعضاء عن طريق تشجيعو

 ؛ستثمار خصوصا في اآلجال الطويللال
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  زيادة حجم و فرص االستثمار الناجم عن التقميل من عدم اليقين سواء لدى
 ؛المنتجين وكذا تحسين الفرص أمام االستثمارات األجنبية المستثمرين أو

  لمركز السياسي لمدول المتكاممة بسبب تماثل وجيات نظرىا ومواقفيا ادعم
 السياسية.
 اب منيجية التكامل االقتصادي البد من تسميط الضوء عمى أىم  وحتى يتم استيع

  :(10)فنجد ،األشكال العممية ليذا التكامل
   فيو  من الدول، يتم   ع اقتصادي بين مجموعةٍ : وىي تجم  ةمنطقة التجارة الحر

 األعضاء،ة عمى التجارة بين الدول إلغاء كل الرسوم الجمركية والقيود الكمي  
 القيود واردة عمى الدول غير األعضاء.عمى أن تبقى ىذه 

 بموجبو  من الدول، يتم   ع اقتصادي بين مجموعةٍ تجم   و: وىاالتحاد الجمركي
 بين الدول األعضاء، زالة كافة الحواجز  الجمركية في العالقات التجاريةإ

 باإلضافة إلى توحيد الرسوم الجمركية إزاء العالم الخارجي.
 من الدول، يتم فيو  اقتصادي بين مجموعةٍ ع : وىي تجم  السوق المشتركة

 عوامل اإلنتاج من عمل ورأس المال. ةإلغاء القيود عمى حرك
 نة من معي   مع درجةٍ  ،: والذي يمكن اعتباره سوق مشتركةاالتحاد االقتصادي

 الموائمة في السياسات االقتصادية.
 التكاممي ل النمط: والذي يمث  التكامل االقتصادي الشامل أو االتحاد النقدي 

 حيث يؤدي إلى ذوبان البنى االقتصادية لمدول األعضاء في بنيةٍ  ،األرقى
 دة.موح   وعممةٍ  ،دمركزي موح   وذلك بإنشاء بنكٍ  ،واحدة

 ماهية االستثمار األجنبي المباشر .2
و        جذب موضوع االستثمارات األجنبية المباشرة اىتمام العديد من الكت اب 

الذين عمموا جاىدين عمى تحديد مفاىيٍم واضحة و دقيقة ليذا  الباحثين االقتصاديين،
 إضافة إلى تحديد مختمف أشكالو و آثاره. النوع من االستثمارات، 
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ويمكن تعريف االستثمار األجنبي المباشر عمى أن و قيام منشأٍة أو شركٍة ما 
دٍر من باالستثمار في مشاريٍع تقع خارج حدود وطنيا األم، و ذلك بيدف ممارسة ق

 .(11)التأثير عمى عمميات تمك المشاريع
استثمار يتضم ن  وفي تعريٍف آخر لالستثمار األجنبي المباشر، نجد أن و يمث ل كل  

عالقة طويمة األجل، و يعكس مصالح مستمر ة لطرف مقيم في بمد ما، في منشأة 
      قائمة في بمد آخر، مع تضم نو لدرجات متفاوتة في إدارة تمك المنشأة 

  (12)وممكيتيا.
، عر ف صندوق النقد الدولي االستثمار األجنبي المباشر، عمى 6991وفي سنة 

% عمى األقل  من أسيم رأس مال إحدى 61أن و قيام المستثمر الوطني بتمميك 
مؤسسات األعمال القائمة داخل حدود وطنو األم، لصالح مستثمٍر أجنبي، عمى أن 

 (13)ألخير عمى التأثير في إدارة ىذه الشركة.ترتبط ىذه الممكية بقدرة ىذا ا
وعمومًا، يرى رواد النظرية الحديثة أن  االستثمار األجنبي المباشر يعتبر من 
أنجح الوسائل دفعًا لمتنمية الشاممة، نظرًا لما قد ينجم عنو من منافٍع و آثاٍر إيجابي ٍة 

  (14)عمى البمدان المضيفة، و التي تتمث ل أساسًا فيما يمي:
 تمويل و تحقيق التنمية االقتصادية؛ 
 خمق فرص جديدة لمعمل؛ 
  تحسين ميزان المدفوعات؛ 
 .نقل التكنولوجيا و الميارات الفني ة و اإلدارية 

وتأخذ االستثمارات األجنبية المباشرة أربعة أشكاٍل مختمفة، تتيح مسارات و 
مضيفة لو. و عموما، اختيارات متعد دة، أمام كل  من المستثمر األجنبي و الدولة ال

  تتمث ل ىذه األصناف فيما يمي:
 يمث ل ىذا الشكل استثمار طويل االستثمارات األجنبية المباشرة المشتركة :

األجل، يعقد ما بين طرفين، أحدىما وطني و اآلخر أجنبي، غير أن  المشاركة 
ة من  في ىذا النوع من االستثمارات ال تتطم ب دخول كل طرٍف شريٍك بحص 
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س المال، فقد يقد م أحد الطرفين فقط المعمومات أو الخبرة، أو العمل رأ
  (15)التكنولوجي، بشرط اشتراكو مع الطرف اآلخر في إدارة المشروع.

 يمث ل ىذا النوع من االستثمارات الممموكة بالكامل لممستثمر األجنبي :
الممكية  االستثمارات األكثر تفضياًل لدى المستثمر األجنبي، ذلك أن و يمنحو

  (16)المطمقة لممشروع و الحري ة الكاممة في اإلدارة.
  :تتمث ل في تمك االتفاقيات التي يقوم بموجبيا مشاريع أو عمميات التجميع

مستثمر أجنبي بتزويد مستثمر وطني بمكونات منتج معي ن )أجيزة إلكترونية، 
 (17)قطع سيارات...(، بيدف تجميعيا لتصبح منتجًا نيائيًا.

 دارتيا لسيطرة ات متعد دة الجنسياتالشرك : ىي شركات تخضع ممكيتيا وا 
جنسيات متعد دة، وتقوم بأنشطتيا االقتصادية في بمداٍن أجنبية متعد دة، إال أن  
خطط عمميا و سياساتيا تصم م في مركزىا الرئيسي الذي يوجد في دولة 

ة ليذه الدولة إلى معي نة، تسمى الدولة األم، لكن  نشاطيا يتجاوز الحدود الوطني
  (18)دوٍل أخرى، ىي الدول المضيفة.

 :لمحة مختصرة عن التكتالت االقتصادية اإلقميمية بإفريقيا .3
 وفيما يمي سيتم إعطاء نظرة موجزة عن التكت الت المعني ة بالدراسة: 

 )االيموا(: فريقياإحاد النقدي لغرب االت   . أ
 ،م1955لى سنة ، إفريقياإب حاد النقدي لدول غر ترجع األصول التاريخية لالت  

فريقيا الغربية صدار إلسة اإللى مؤس  إصدار األوراق النقدية إ عندما انتقل حق  
 فريقيا ليحل  إس البنك المركزي لغرب تأس   ،م1959الطوغو، وفي سنة  الفرنسية و

بعد حصول ىذه ، م1962كانت في ماي  البداية الفعمية ال أن  إ،  (19)سةالمؤس   محل  
اتفاقية التعاون المسماة بالتوقيع عمى المعاىدة  ليا، حيث تم  الى استقالدول عم

بنين )كانت تسمى سابقا ، الدول األعضاء آنذاك: ساحل العاجالبين ، النقدي
 النيجر و ،موريتانيا ،مالي ،بوركينافاسو)كانت تسمى سابقا فولتا العميا(  ،داىومي(
التوقيع عمى المعاىدة  م، وتم  1962مبر نوف 2ز التنفيذ في حي   تدخم لتيوا ،السنغال

ي توال -دخل حيز التنفيذتقبل أن  يامع انسحاب مالي من -م1973الثانية في سنة 
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يربطيا بالفرنك  ،دموح   اختيار سعر صرفٍ  دة، وقد تم  نشاء عممة موح  إعمى  تنص  
مركزي ر البنك النقل مق   وتم   ،)األورو حاليا( 1FF=50CFA ـد بحد   ،الفرنسي سابقاً 

، أفريقي م، وكذا تعيين محافظٍ 1978من باريس إلى داكار عاصمة السنغال في سنة 
  (20)و بالتالي تخفيض التمثيل الفرنسي في مجمس اإلدارة.

حاد النقدي لغرب إفريقيا دخول وخروج عديد من الدول: دخول توجو وعرف االت  
صدارىا لعمم1963نوفمبر  27في  ثم م، 1972وطنية سنة ال تيا، وخروج موريتانيا وا 
  (21) م.1972مالي إلى االتحاد سنة  عودة

 أدركت دول االتحاد النقدي ،بعد تفاقم األزمات االقتصادية خالل الثمانينات
، فاجتمعت اأىدافي لغرب إفريقيا، بأن  ىذا المستوى من التكامل ال يمك نيا من تحقيق

كامل االقتصادي فيما الت تعزيزم من أجل 1994جانفي  10الدول األعضاء في 
، السمع والخدماتمختمف من خالل إنشاء سوق مشتركة تقوم عمى حرية تنقل  ا،بيني

 تم  بذلك، و . مشتركة  جمركيةٍ  تعريفةٍ  وضع  ، معاألشخاص ورأس المال و كذا
عت في داكار من فريقيا بموجب معاىدة وق  إحاد االقتصادي والنقدي لغرب إنشاء االت  

م بعد التصديق 1994أوت  1       ز التنفيذ فياء، ودخمت حي  طرف الدول األعض
العضو  م أصبحت غينيا بيساو1997ماي  2وفي  عمييا من قبل الدول األعضاء.

  (22)الثامن لالتحاد.
  : (23)إلى فريقياإوييدف االتحاد االقتصادي والنقدي لدول غرب 

 دول األعضاء، في تعزيز القدرة التنافسية لألنشطة المالية واالقتصادية لم
 و بيئة قانونية مالئمة. ،إطار اقتصاد مفتوح وتنافسي

 جراء مراقبة إضمان تقارب األداء و السياسات االقتصادية لمدول األعضاء ب
 دة األطراف.متعد  

   ل األشخاص إنشاء سوق مشتركة بين الدول األعضاء تقوم عمى حرية تنق
تعريفات جمركية خارجية  تقريرعن  والسمع والخدمات ورأس المال، فضالً 

 مشتركة وسياسة تجارية مشتركة.
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  تنسيق السياسات القطاعية الوطنية من خالل تنفيذ إجراءات مشتركة، السيما
 ،الطاقة ،الزراعة ،استخدام األراضي ،الموارد البشريةتنمية في مجال 

 البنية التحتية واالتصاالت. ،النقل ،التعدين ،الصناعة
 عمل السوق المشتركة وكذا قوانين الدول األعضاءضمان السير الحسن ل، 

 نظام الضرائب. خصوصاً 
االتحاد االقتصادي والنقدي لدول في  المباشر األجنبي االستثمار واقع تحميل إن  
 مدى لمعرفة ذلك و اإلجمالية، أو السنوية تد فقاتو يتطمب منا معرفة فريقيا،إغرب 
 الدول مختمف من المباشرة األجنبية ماراتاالستث استقطاب عمى المضيفة لالدو  قدرة

 ، ونوضح تطور تدفقاتو في الشكل الموالي: األجنبية
 الى االيموا: تطور االستثمار األجنبي المباشر الوافد 1الشكل 
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 UNCTADSTATالمصدر: من إعداد الباحثتين باالعتماد عمى بيانات         

لى ستثمار األجنبي المباشر الوافد إقات االتدف   الشكل أعاله أن  نالحظ من خالل 
لى مرحمتين أساسيتين، سيميا إيمكن تق فريقياإاالتحاد االقتصادي والنقدي لدول غرب 

 حيث تميزت المرحمة األولى بتذبذب في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافد
حاد النقدي، حيث  لم تتجاوز نشائيم لالترغم إ 1994وحتى سنة  1970من سنة 

فتمي زت  1995المرحمة الثانية منذ سنة  ال أن  مميون دوالر أمريكي، إ 200دفقاتو ت
سنة مميون دوالر أمريكي في  2640بارتفاع متواصل وبوتيرة أسرع لتصبح حوالي 

نشاء االتحاد ليا، ويرجع ىذا إلى إو  مميون دوالر أمريكي في أ 422مقابل  2017
 المالئم وآليات المناخ توفير الذي عمل عمى  1994ي والنقدي في سنة االقتصاد

، رأس المالكذا ل األشخاص والسمع والخدمات و حرية تنق  من خالل  أكثر فعالية
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الذي عرف فييما تراجعا بسبب األزمة المالية العالمية  2014و 2009ماعدا سنتي 
 وأزمة أسعار النفط عمى التوالي.

 (السيماكفريقيا )إة والنقدية لوسط الجماعة االقتصادي . ب
 ،م1959لى أفريل إفريقيا الوسطى إنشاء االتحاد النقدي بين دول إترجع فكرة 

فريقيا صدار إلسة اإلمؤس   محل   ليحل   ،(BEACد )نشاء البنك المركزي الموح  إعند 
في  ،(UDE) حاد الجمركي االستوائيو إنشاء االت  ، االستوائية الفرنسية والكامرون

م 1961وفي سنة  غابون والكونغو.، التشاد، فريقيا الوسطىإبين ، م1959ديسمبر 
التوقيع عمى معاىدة  تم   ،م1964ديسمبر  8وفي  ت الكاميرون لالتحاد.انضم  

حاد الجمركي واالقتصادي إلفريقيا الوسطى نشاء االت  إ وتم   ،برازافيل بالكونغو
(UDEAC  والذي دخل حي ،) التوقيع في سنة  كما تم   م.1966ز التنفيذ في سنة

نقل مقر البنك المركزي من  م عمى مواصمة اتفاقية التعاون النقدي، و تم  1973
م، وكذا تعيين محافظ أفريقي 1977في سنة  ،باريس إلى ياوندي عاصمة الكامرون

م انضمت 1983وفي سنة  و بالتالي تخفيض التمثيل الفرنسي في مجمس اإلدارة.
 (24) .غينيا االستوائية

عممت دول االت حاد الجمركي و  ،وبعد تفاقم األزمات االقتصادية خالل الثمانينات
 و    ،1994مارس  16، فاجتمعت في تعزيز تكامميا االقتصادي إلفريقيا الوسطى

نشاء الجماعة االقتصادية والنقدية لوسط إعت في نجامينا بتشاد عمى معاىدة وق  
 :إلى، والتي تيدف 1998حاد في االت ت محل  (، حم  CEMACفريقيا )إ

  ٍالسمع والخدمات، ل األشخاصة تنق  تقوم عمى حري   ،مشتركة إنشاء سوق، 
 ورؤوس األموال.

   دة داخل اإلتحاد. وضع إدارة مالية موح 
  ٍعام. تحقيق بيئة آمنة لمزاولة األنشطة االقتصادية والتجارية بشكل 
  دول األعضاءالتوحيد السياسات و التشريعات داخل. 

الجماعة االقتصادية الوافد الى  المباشر األجنبي االستثماروسيتم توضيح تدفقات 
التكامل  قدرة مدى لمعرفة ذلكو  2017-1970خالل الفترة  فريقياإوالنقدية لوسط 
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، كما ىو مبين المباشرة األجنبية االستثماراتفي تعزيز  االقتصادي بين ىذه الدول
 في الشكل الموالي:

 
 الى السيماك ور االستثمار األجنبي المباشر الوافد: تط2الشكل 

 
 UNCTADSTATالمصدر: من إعداد الباحثتين باالعتماد عمى بيانات 

 سنة وحتى الفترة بداية من ممحوظاً  ثباتاً  ىناكّ   نأ أعاله الشكل من ضحيت  
 ،سنوياً  أمريكي والرد مميون 400 عن يقل   طمتوس   حول تدور كانت فقد ،1997

 دةالمتعد   لمقيود أو لو، الممنوحة المالية وغير المالية الحوافز ضعف لىويعود ىذا إ
 .عميو المفروضة
 االستثمار تدفقات شيدت لمتحميل، الثانية الفترة وفي ،1998 سنة من وابتداء
 وصمت كبيرة طفرة فريقياإمجماعة االقتصادية والنقدية لوسط الوافد ل المباشر األجنبي
 6216 من يقرب ما تمك السنة خاللو تدفقات بمغت فقد ،2015سنة  في لذروتيا

 شيدتو الذي طلمتوس  خمسة عشر أضعاف ا عن تزيد اين  أ أي أمريكي، دوالرون ممي
نشاء الجماعة االقتصادية إ بعد ،ىذه الدول قدرة وىذا يعكس األولى الفترة في

 في تتراجع ما سرعان، لكن ستثمارات األجنبيةزيادة حجم و فرص االعمى  والنقدية،
 ىذا من الرغم وعمىأمريكي،  دوالر يونمم 3986 إلى الدراسة لتصل فترة آخر

 عمى كثيرا تتفوق زالت ما أنيا إال المباشر، األجنبي االستثمار تدفقات في االنخفاض
 .الفترة بداية متوسط

  :(الكوميسا) فريقياإالسوق المشتركة لشرق وجنوب  . ت
م، 1960نشاء السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا إلى منتصف إترجع جذور 

ز فترة ما بعد مي   باىتماٍم كبيٍر،بعدما حظيت فكرة التعاون االقتصادي اإلقميمي 
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حدة ىذه الظروف عقدت لجنة األمم المت   فريقيا، و في ظل  إاالستقالل في معظم 
في شرق وجنوب  ،لمدول المستقمة حديثا( اجتماع وزاري ECAفريقيا )االقتصادية إل

لتعزيز التكامل االقتصادي  لمنظر في مقترحات إنشاء آليةٍ  ،م1965في سنة  ،فريقياإ
اإلقميمي، و أوصى االجتماع  الذي عقد في لوساكا بزامبيا عمى إنشاء الجماعة 

اجتمع وزراء التجارة  ،م1978وفي سنة  .فريقياإاالقتصادية لدول شرق وجنوب 
قامة منطقة التجارة التفضيمية لشرق وجنوب إ توتم   ،لمالية والتخطيط في لوساكاوا
ل فيما لتتحو   ،سنوات 10عمى مدى فترة ، عالن نوايا لوساكا"إفي " ،(PTAفريقيا )إ

التوقيع عمى معاىدة إنشاء منطقة التجارة التفضيمية في  مشتركة، وتم   لى سوقٍ إبعد 
، 1982سبتمبر  30ز التنفيذ في لتي دخمت حي  وا ،1981ديسمبر  21لوساكا في 
 ،جزر القمر أوغندا، أثيوبيا،ىي  ،التصديق عمييا من قبل تسع دول بعد أن تم  

مالوي وموريشيوس، وانضمت بوروندي ورواندا  ،كينيا ،الصومال ،زامبيا ،جيبوتي
  (25).2004يناير 1           ة فيلى منطقة التجارة الحر  إ

 ،فريقيا "الكوميسا"إمعاىدة إنشاء السوق المشتركة لشرق وجنوب  و تم التوقيع عمى
 8يوم  ،التصديق عمييا في ماالوي وتم   ،في كمباال بأوغندا ،1993نوفمبر  5في 

( كما كان  PTAمنطقة التجارة التفضيمية السابقة ) محل   لتحل   ،1994ديسمبر 
ذات السيادة المستقمة  مة لمدولالكوميسا " كمنظ  "ست د من قبل، وبذلك تأس  محد  
، خدمة تطوير مواردىا الطبيعية والبشريةمن أجل التي وافقت عمى التعاون  ،الحرة

 ،وغندا، أثيوبياأىي  ،دولة عضو 19ألفراد مجتمعيا. و عمومًا، تضم  الكوميسا 
، كونغو، بوروندي، سيشل، موريشيوس، مالوي، كينيا، زامبيا ،جيبوتي، جزر القمر

 ليبيا والسودان.، مدغشقر، روندا، سوزيالندا، زيمبابوي، اريتيريا، مصر
 ل أىداف الكوميسا فيما يمي:وتتمث  

 تحقيق التنمية المستدامة في الدول األعضاء؛ 
  تشجيع التنمية المشتركة في كافة مجاالت النشاط االقتصادي من خالل

 بين الدول األعضاء؛ التعاونتعزيز عالقات 
 ة لجمب االستثمارات األجنبية؛العمل عمى خمق بيئة مواتي 
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  العمل عمى تشجيع السالم واألمن واالستقرار بين الدول األعضاء من أجل
 تعزيز التنمية االقتصادية في المنطقة،

 وكذا  ،العمل عمى تشجيع العالقات بين الدول األعضاء وبقية دول العالم
 تبني المواقف المشتركة في المحافل الدولية؛

  فريقية.أىداف الجماعة االقتصادية اإلالعمل عمى تحقيق 
مسوق المشتركة لشرق ل الوافد المباشر األجنبي الستثمارا تدفقات عرض وسيتم

 قدرة تحديد بيدف ،2017والى غاية سنة  1970من سنة  )الكوميسا(فريقياإوجنوب 
 االستثمار األجنبي المباشر تحديدا.  تعزيز عمىالسوق المشتركة نشاء ىذه إ

 الى الكوميساتطور االستثمار األجنبي المباشر الوافد  :3الشكل 
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 UNCTADSTATالمصدر: من إعداد الباحثتين باالعتماد عمى بيانات    
المشتركة رات التي شيدىا االستثمار األجنبي المباشر الوافد لمسوق التطو   ن  إ

 ثالثة  إلى تقسيميا يمكنأعاله،  الشكلكما ىو موضح في  فريقياإلشرق وجنوب 
وحتى سنة   1970، وكانت السمة الرئيسية لمفترة األولى منذ سنة ةرئيسي فترات
 دوالر مميون 300 عن يقل متوسط حول تدور كانت فقد ممحوظا، ثباتا 1981
 .عميو المفروضة المتعددة لقيودا لىويعود ىذا إ سنويا، أمريكي

 االستثمار تدفقات شيدت لمتحميل، الثانية ترةالف وفي ،1982 سنة من وابتداء
ارتفاعا ممموسا مقارنة  فريقياإالمشتركة لشرق وجنوب الوافد لمسوق  المباشر األجنبي

 51مقابل  1993في سنة  أمريكي دوالرمميون  1821بالفترة األولى حيث بمغ 
 فضمية.نشاء منطقة التجارة الت  إ لىويعود ىذا إ ،في أوليا أمريكي دوالر مميون
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، فتميزت بارتفاع كبيرا وبوتيرة أسرع 1996أما الفترة الثالثة لمتحميل، أي منذ سنة 
 حيث بمغت تدفقاتو حوالي 2007ذروتو في سنة  بمغت فقد من الفترة الثانية،

السوق نشاء إ بعد ،ىذه الدول قدرة وىذا يعكس ،مميون دوالر أمريكي 23972
 ما سرعانالستثمار األجنبي المباشر، لكن زيادة حجم تدفقات ا عمى المشتركة،

 ىذا ال أن  أمريكي، إ دوالر يونمم 9335حوالي  إلى لتصل 2011سنة  في تتراجع
 ليرتفع مرة أخرى ،لم يدم طويال المباشر األجنبي االستثمار تدفقات في االنخفاض
 .2017مميون دوالر أمريكي في سنة  17746لى ليصل إ

 ثانيا: الدراسة القياسية
من أجل معرفة أثر التكامل االقتصادي عمى االستثمار األجنبي المباشر، تم  

وباستعمال بياناٍت سنوية من سنة  ،غرانجر-ألنجل المشتركاستخدام طريقة التكامل 
، والتي استخرجت من قاعدة البيانات 2016إلى غاية  1995

UNCTADSTAT:وذلك بتقدير المعادلة التالية ، 
 

:  عمما أن 
 يمثل االستثمار األجنبي المباشر الوافد إلى المنطقة المتكاممة. : 

 : يمثل التجارة البينية بين الدول األعضاء.
 : معممات النموذج. 
 المتغير العشوائي. : 

 اختبار جذر الوحدة:  .1
 ،لسالسل الزمنية موضع الدراسةاستقرار امدى معرفة باختبار جذر الوحدة  يسمح

األساليب  اختبار ديكي فولر الموسع من بين أىم  و يعتبر ، ياوتحديد درجة تكامم
تحتوي األولى  ،مختمفة ن ثالثة معادالت انحدارٍ يتضم   حيث في ذلك؛ المستعممة
 حد   بدونفالثالثة ، أما جاه العامالثابت واالت   الثانية الحد  تحتوي  و ،الثابث عمى الحد  
فرضية العدم فرضيتين، تتمث ل األولى في اختبار  عام، ويتم   جاهٍ ات  بدون  ثابت و

H0:B=0،   إذا كانت القيمة  ،مستقرالر غير والتي تعني وجود جذر الوحدة أو المتغي
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عادة إب الجدولية، وىو ما يتطم   t لـ المحسوبة أصغر من القيمة المطمقة t المطمقة
الفرضية البديمة أما الفرضية الثانية، فيي لكن بعد أخذ الفروق،  ،أخرى ةً االختبار مر  

H1:B≠0،   وذلك إذا كانت القيمة المطمقة  ،عمى استقرار السمسمة التي تدل 
t المحسوبة أكبر من القيمة المطمقةt  الجدولية، ومتى وجدت السمسة األصمية ساكنة

األمر ب ذا تطم  إأما ، I(0)فر يا متكاممة من الدرجة الصأن  ؛ فيذا يعني عند المستوى
  I.(26)( dيا متكاممة من الدرجة )نقول أن  ف ،ة( لجعميا مستقر  d… , 1,2أخذ الفروق)

 الحصول عمييا: ويوضح الجدول التالي النتائج التي تم  
 ADFع ختبار ديكي فولر الموس  نتائج إ: 1الجدول 

 FDI INTR 
t  المحسوبة عند

 المستوى
t  المحسوبة عند

لالف  رق األو 
t  المحسوبة عند

 المستوى
t  المحسوبة عند

ل  الفرق األو 

موا
االي

 

 -4.21 -0.39 3.00- 0.79- قاطع
 -4.50 -2.15 -4.05 -2.26 قاطع وات جاه زمني 

 -4.88 1.38 -2.17 0.28 بدونيما

ماك
لسي

ا
 

 -5.13 -1.14 -4.36 -1.79 قاطع
 -5.00 -1.82 -4.67 -1.19 قاطع وات جاه زمني 

 -5.05 0.02 -4.29 -0.52 بدونيما
يسا

كوم
ال

 

 -3.59 -0.43 -5.74 -1.38 قاطع
 -3.44 -1.83 -5.62 -2.14 قاطع وات جاه زمني 

 -3.17 1.19 -5.61 -0.12 بدونيما

 Eviews   9 ين باالعتماد عمى برنامجتالمصدر: من إعداد الباحث
 ىي كما يمي: الجدولية tعممًا أن  

 %11و  %5% و 1عند  الجدولية t: 2 الجدول رقم
 بدونيما قاطع و ات جاه زمني قاطع  
6% -3.808546 -4.467895 -2.679735 
5% -3.020686 -3.644963 -1.958088 
61% -2.650413 -3.261452 -1.607830 

 Eviews   9 برنامجمن مخرجات المصدر: 
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المحسوبة  t المطمقة لـ يمةقال ن  أل ؛قبول فرضية العدم يننالحظ من خالل الجدول
مما يعني وجود جذر  ،رات الدراسةالجدولية لجميع متغي   t المطمقة لـ قيمةالأصغر من 

وبالتالي عدم استقرار السالسل الزمنية عند المستوى، لذلك نقوم بعد ذلك  ،الوحدة
بر المحسوبة أك tقيمة ألن  ضح لنا رفض فرضية العدم يت  أين ل، باختبار الفرق األو  

الجدولية مما يعني خمو السالسل الزمنية من جذر الوحدة وبالتالي  tمن قيمة 
ة بعد أخذ الفرق استقرارىا عند الفرق األول، ومنو نقول أن متغيرات الدراسة مستقر  

 وبالتالي فيي متكاممة من الدرجة األولى. ،لاألو  
 :تقدير معادلة انحدار التكامل المشترك  .2

رار السالسل الزمنية لممتغيرات الدراسة وأنيا متكاممة من نفس بعد الـتأكد من استق
(  فسيتم تقدير العالقة بين المتغيرات في اآلجال I)1الدرجة أال وىي الدرجة األولى 

 :الطويمة باستعمال طريقة المربعات الصغرى
 معادلة انحدار التكامل المشترك: 3الجدول 

 FDIالمتغي ر التابع: 

 معامل التحديد المعد ل حتمالاال المعامالت   
  INTR 0.423226 0.0000 االيموا

0.785446 
 

C0 -178.9782 0.3963 

  INTR 1.280651 0.0001 السيماك
0.584734 

 
C0 619.7666 0.1936 

  INTR 0.914025 0.0000 الكوميسا

0.641097 C0 1364.592 0.4597 
 Eviews   9 عمى برنامجين باالعتماد تالمصدر: من إعداد الباحث

 ما يمي: من الجدول أعاله نيتبي  
  0,78القدرة التفسيرية لمنموذج وىذا ما يدل عميو معامل التحديد المعدل 

وبالتالي بالنسبة لمكوميسا  0,64بالنسبة السيماك و 0,58بالنسبة االيموا و
 %58، %78حوالي تفسر التجارة البينية  وفان المتغير المفسر أال وى
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االستثمار األجنبي من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع وىو  %64و
 ؛المباشر

 في  االستثمار األجنبي المباشرعمى  ومعنويا ايجابياالتجارة البينية تؤثر  ن  إ
اتيا يتقدم كبير في دمج اقتصادبقامت كل التكتالت، مما يدل عمى أنيا 

 مزاياه؛  وبالتالي االستفادة من
 االستثمار % تؤدي الى زيادة في 1بنسبة  التجارة البينيةفي  كل زيادة ن  إ

الن قيمة  معنوي، وىو في االيموا% 42,3بنسبة  األجنبي المباشر
 ؛%5أقل من  0.0000االحتمال 

 االستثمار % تؤدي الى زيادة في 1بنسبة  التجارة البينيةفي كل زيادة  ن  إ
الن  معنوية ي، وىكبالنسبة لمسيما% 28,061بنسبة  األجنبي المباشر
 ؛%5أقل من  0.0001قيمة االحتمال 

 االستثمار % تؤدي الى زيادة في 1بنسبة  التجارة البينيةفي كل زيادة  ن  إ
الن قيمة  معنوية ي، وىبالنسبة لمكوميسا %91,4بنسبة  األجنبي المباشر

 %.5أقل من  0.0000االحتمال 
 اختبار استقرارية سمسمة البواقي: .3

عند  مستقرة عالقة التكامل المشترك يجب أن تكون البواقي من أجل قبول 
 :المدى طويمة االنحدار عالقة من المتولد الخطي المزيج المستوى وىي

 
 النتائج التالية: FDAاختبار  نت نتائجوبي  
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 لبواقي االنحدار FDA: اختبار ديكي فولر الموسع 4الجدول 
 t  ىالمحسوبة عند المستو 

 -7613 قاطع االيموا
 -3.63 قاطع و ات جاه زمني

 -3.76 بدونيما
 -76.3 قاطع السيماك

 -3.83 قاطع و ات جاه زمني
 -3.99 بدونيما

 -7673 قاطع الكوميسا
 -3.25 قاطع و ات جاه زمني

 -3.40 بدونيما
 sweivE  9 ين باالعتماد عمى برنامجتالمصدر: من إعداد الباحث

المحسوبة  tقيمة  ألن   ،عند المستوى رةمستق   البواقي سمسمة الجدول أعاله أن   نيبي  
بين التجارة البينية  مشترك تكامل وجود عمى ا يدل  مم ،الجدولية tأكبر من قيمة 

 واالستثمار األجنبي المباشر.
 نموذج تصحيح الخطأ: .1

نفس الدرجة أال وىي  بعد الـتأكد من استقرار السالسل الزمنية لممتغيرات الدراسة عند
فسيتم تقدير نموذج تصحيح الخطأ  ووجود عالقة تكامل مشترك (،I)1الدرجة األولى 

الذي يعمل عمى تعديل أي حالة غير متوازنة نحو التوازن في المدى الطويل، ويتم 
مفسر متباطئ بفترة واحدة ، ذلك بإدخال البواقي المقدرة في معادلة االنحدار كمتغير 

 رات األخرى، وذلك كما يمي:دخال الفروق لممتغي  إلى إضافة باإل

 
 :مع العمم أن  

 معامل تصحيح الخطأ  
 معممة قوة الرجوع الى التوازن التي يجب أن تكون معنوية وسالبة.  

 :الجدول المواليونتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ موضحة في 
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 الخطأيح : نتائج نموذج تصح5الجدول 
 D(FDI)المتغي ر التابع:  

 االحتمال المعامالت المتغي رات المستقم ة
 D(INTR) 0.062582 0.6460 االيموا
 RESID02(-1) -0.426784 0.0469 

 D(INTR) 0.366660 0.5478 السيماك
 RESID02(-1) -0.470591 0.0333 

 D(INTR) 0.574437 0.2618 الكوميسا
 RESID02(-1) -0.365499 0.0891 

 Eviews   9 ين باالعتماد عمى برنامجتالمصدر : من إعداد الباحث
 شارة السالبةالخطأ مع اإل معامل تصحيحمعنوية أعاله  الجدول يتبن من خالل
في التكتالت  الدراسة بين متغيرات األجل طويمة توازنية عالقة مما يدل عمى وجود

 قيمتو نحو ليتعد   الستثمار األجنبي المباشرا ، مما يعني اناالقتصادية محل الدراسة
لمسيماك وبنسبة  %47,05لاليموا وبنسبة  %42,6فترة زمنية بنسبة  كل في التوازنية
لمكوميسا، كما نالحظ أن التجارة البينية غير معنوية ألن قيمة االحتمال  36,5%

والتجارة  مما يعني عدم وجود عالقة بين االستثمار األجنبي المباشر %5أكبر من 
 البينية في اآلجال القصيرة.

 الخاتمة:
، أن  التكامل االقتصادي يمعب دورًا ميمًا في من خالل ىذه الدراسة لنا ني  بت

تشجيع االستثمار األجنبي المباشر، في كل  من االت حاد االقتصادي والنقدي لغرب 
المشتركة لشرق  إفريقيا، والجماعة االقتصادية والنقدية إلفريقيا الوسطى، والسوق

، حيث 2017-1995وجنوب إفريقيا، عمى اآلجال الطويمة، و ذلك خالل الفترة 
 أظيرت الدراسة القياسية النتائج التالية:

 يا متكاممة من مما يعني أن  ؛ لة عند الفرق األو  رات مستقر  جميع المتغي   ن  إ
يا في ، و ىذا ما يعني في نفس الوقت إمكانية وجود عالقة بيننفس الدرجة

  المدى الطويل؛
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 وجود عالقة طردية  ، تبي ن لنامن خالل تقدير معادلة التكامل المشترك
االستثمار األجنبي المباشر الوافد والتجارة البينية؛ مما يعني بين ومعنوية 

أن  تعميق التكامل االقتصادي بين الدول األعضاء لو تأثير إيجابي عمى 
 االستثمار األجنبي المباشر؛

 د مما يؤك   ،معنوي وسالب معاممو تقدير نموذج تصحيح الخطا أن   أوضح
بين متغي رات  عمى وجود عالقة توازنية في اآلجال الطويمةمرة أخرى 

 الدراسة؛
  عدم وجود عالقة بين متغي رات الدراسة في اآلجال القصيرة، وىو ما يتوافق

ؤث ر عمى مع النظرية االقتصادية، التي تؤك د أن  التكامل االقتصادي ي
 .االستثمار األجنبي المباشر فقط في المدى الطويل

التكامل االقتصادي يؤث ر إيجابيا عمى  وعمومًا، توصمت ىذه الدراسة، أن  
االستثمار األجنبي المباشر؛ وىو ما يعطي دفعًا أقوى لمدول األعضاء المعنية بيذه 

ا، بما يمك نيا من تعزيز الدراسة نحو تحقيق المزيد من التنسيق واالندماج فيما بيني
 لالستفادة أكثر من مزايا االستثمار األجنبي المباشر. قدراتيا،
 تم التوصل من خالل ىذه الدراسة الى التوصيات التالية:و 

 األجنبي المباشر  أو االستثمار مام أكثر سواء بالتكامل االقتصادياالىت
 ؛وعدم االعطاء األولوية لقضايا السالم

  النظرية المعروفة لمتكامل االقتصادي؛احترام المراحل 
 قميمية التكتالت االقتصادية االفي  التقميل من تعدد العضويات وتداخميا

 بافريقيا؛
  الدول االفريقية وخصوصا دول تميز بيا تالتعريف بفرص االستثمار التي

 االيموا، السيماك والكوميسا.
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في ترقية الصادرات الجزائرية: الوعود  ودورها" المنطقة الحرة "بير أم كرين
 واآلفاق

(The free zone “Bir Um Grein” and its role in promoting 

the Algerian exports: promises and prospects) 

 2د. أميرة بحري ، 1*بوعكازإيماف  .د
 iman.bouakaz@univ-batna.dz )الجزائر(،  1جامعة باتنة 1

 amira.bahri@univ-batna.dz )الجزائر(،  1جامعة باتنة 2

 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  

 ــــــــــــــــــــــــ

 المؤلؼ المرسؿ*

 20/08/2020 :القبوؿتاريخ                       09/07/2019رساؿ: اإلتاريخ 
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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
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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
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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
http://www.aps.dz/ar/economie/61637-2018-10-23-11-36-11
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تفسير حركية االستثمار األجنبي المباشر بين التناقضات النظرية والواقع 
 العممي

Explanation kinetics of direct foreign investment 

between theoretical contradictions and practical 

realities 
 2نور الدين قدوري ، 1*عيسى حجابد 

 Aissa.hadjab@univ-msila.dz  )الجزائر(،جامعة المسيلة1
 noureddine.kaddouri@univ-msila.dz  )الجزائر(،  جامعة المسيلة2

 الممخص:
نذدددم مددن هدد ا دددذة الدراسددة إلددى  حديددد مجموعددة العوامددا ال ددا  ددؤ ر إيجا ددا علددى قددرار 
المسدد  مر ل سدد  مار وددا دولددة أجن يددة  دددا الدولددة محددا إقام ددخ، ول ددد  و ددلنا مددن هدد ا 
النظريات المفسرة للظادرة أن  لك العواما   م ا  األساس ودا حجدس سدول الددوا الم ديفة 

دى  دددوور مدددا مدددن ايسددد  رار ايق  دددادي والسياسدددا ويذدددا، ومعددددا نموددددا ايق  دددادي ومددد
سدد  مار يح ددا ممانددة  ممددا أن اإلطددار ال يددريعا ل ال ملفددة عوامددا اإلن دداج،إلددى  اإل دداوة 

 مذمة وا  لك المحددات.
 ايس  مار، ايس  مار األجن ا، حرمة رؤوس األمواا. الكممات المفتاحية:

Abstract: 

The objective of this study is to determine the factors that positively 

affect the investor's decision to invest in a foreign country instead of 

the country where he lived. We have reached the following 

explanation: The factors are mainly the size of the host countries' 

market, economic growth and the availability of economic stability 

And political, in addition to the cost factors of production. The 

legislative framework for investment is also important in these 

determinants.  

 

 ــــــــــــــــــــــــ

 المؤلم المرسا*

 20/00/2020 :ال  وا اريخ                     30/00/2019رساا: اإل اريخ 
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  :مقدمةال
علدددى اهددد  م  يأهدددذ ايسددد  مار األجن دددا الم ايدددر أدميدددة ميددد رمة لمه لدددم ايق  ددداديات

يددددولوجيات ال دددا    عذدددا، ويرجددده ذلدددك إلدددى األدميدددة ال  دددوى ال دددا درجدددة  طورددددا ومدددذا األ
المزايا ال ا ي دمذا ل ق  اديات الم يفة، وال ا   جلى  يما م ير يس مددا من مجموعة 

وددددا الحددددد مددددن ال طالددددة وزيددددادة معددددديت النمددددو ايق  ددددادي و  ددددحي  اهدددد  يت ميددددزان 
 المدووعات  اإل اوة إلى ن ا ال منولوجيا إلى ايق  اديات النامية.

اسد  طاب  لدك ايسد  مارات مدن هد ا العمدا علدى  دووير ال يئدة  إلدىو سعى الددوا جادددة 
، و در  ط موائمدة ال يئدة  النسد ة للمسد  مر األجن دا علدى مجموعدة مدن العوامدا المناسد ة لذدا

وال دا  مددون وددا مجملذددا مددا يسددمى  محدددات ايسدد  مار األجن ددا. وال ددا عروددت اج ذددادات 
مار األجن ددا مددن الدولددة األس إلددى الدولددة نظريددة سددميت  النظريددات المفسددرة لحرميددة ايسدد  

 الم يفة.
ل د عروت  لك ال فسيرات  ناق ات ويما  ينذا، وال ا اع مدت مأساس وا  حديدد العوامدا و 

 الرئيسية المحددة ل س  مار األجن ا الم اير.
المباشر؟  األجنبيالستثمار لاالختالفات التي عرفتىا النظريات المفسرة  أومفما وي 

 المباشر في الواقع العممي؟ األجنبياالستثمار  محدداتوي  وما
 لمعالجة اإليمالية السا  ة سن طرل إلى الن اط ال الية:

 الم اير؛  س  مار األجن ال اميدامفاإلطار ال -1
 ؛ ا الم اير ل ق  اديات الم يفةأدمي خ ايس  مار األجن -2
 ؛الم ايرمفسرة ل س  مار األجن ا أدس النظريات ال -3
 محددات ايس  مار األجن ا الم اير وا الواقه العملا. -4
 المباشر الستثمار األجنبيل يميوامفاإلطار ال -1

مأساس لعملية ال  سيس، ويدأ ا   ه لم أنواع ايس  مار  اه  م ال  نيم الذي أ هذ     
علدددددى رأس  لدددددك األندددددواع ايسددددد  مار األجن دددددا وايسددددد  مار المحلدددددا وذلدددددك   عدددددا لجنسدددددية 

 المس  مر.
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 االستثمارتعريف  1-1
ايس  مار وا اللغة دو جعا الياء ي مر وال وا أس  مر اليداء أي الح دوا علدى "     

ايس  مار ا ط حا ويأ ا من مفردة اس  مار ودا م در أسد  مر للديلدة علدى   مرة. أما
 (1)طلب الح وا على ال مر والسعا للح وا عليخ من اين فاع  خ".

أمددا وددا ايق  دداد ويعددرم ايسدد  مار علددى أنددخ: "ال غيددر وددا ر دديد رأس المدداا هدد ا      
يم دا  ددو ا ولديس ر ديدا قائمدا ودا و رة زمنية محددة. وعليخ وإنخ وعلى ه م رأس الماا 

ن طة زمنية محددة. ودذا يعنا أنخ وا حين ي س قياس رأس الماا عند ن طة زمنية محدددة، 
 . (2)وإن ايس  مار يممن قياسخ ه ا و ر ة زمنية معينة"

 تعريف االستثمار المحمي 1-2
اسد  مار يد س داهدا موطندخ مدن هد ا   دديس أمدواا ماديدة أو  مدا يع  ر اس  مارا محليا     

معنويدددة أو أداءات مدددن يدددهص ط يعدددا أو معندددوي، أو  ملدددك ميدددروع حدددالا واقددده  دددمن 
 .المس  مرق  اد ا
 تعريف االستثمار األجنبي 1-3

ما اسد  مار يد س هدارج موطندخ مدن هد ا   دديس أمدواا ماديدة أو  يع  ر اس  مارا أجن يا     
أداءات مدددن يدددهص ط يعدددا أو معندددوي، أو  ملدددك ميدددروع حدددالا واقددده  دددمن  معنويدددة أو
 .(3)اق  اد آهر

 تعريف االستثمار المشترك  1-4
يعرم دذا النوع من ايسد  مار  أندخ: "أحدد ميدروعات األعمداا الدذي يم لمدخ وييدارك      

أجن ددا( ويددخ طروددان أو أم ددر مددن دول ددين مه لف ددين )دددذان الطروددان أحددددما وطنددا وا هددر 
نمدا أي دا الميدارمة ودا  و  فة دائمة، والميارمة ي     ر على ح دة ودا رأس المداا واا

. ووا جميه األحواا ي  دد أن يمدون لمدا طدرم الحدل (4)اإلدارة واله رة و راءات ايه راع"
 وا الميارمة وا إدارة الميروع.

 المباشر تعريف االستثمار األجنبي 1-5
ل دمان ايسد  مار إلدى ايسد  مار األجن دا الم ايدر علدى أندخ   نظر المؤسسة العر يدة     

"مجموعة ال دو ات النايئة ن يجة ان  اا رؤوس األمواا ايس  مارية إلدى األقطدار المسد   لة 
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ل عظدددديس األر دددداح و ح يدددددل المندددداوه المرجدددددوة،  الميددددارمة مدددده رأس المددددداا المحلددددا إلقامدددددة 
نياط اس  ماري طويا األجدا ي دوس  دخ مسد  مر  المياريه المه لفة وا  لك األقطار. أو أنخ

 .(5)أجن ا وا قطر م يم    د الميارمة الفعلية أو ايس   ا  اإلدارة وال رار"
 األجنبي المباشر لالقتصاديات المضيفة أوميته االستثمار -2

الدددوا مددن هدد ا عمليددة  يددجيه ايسدد  مار األجن ددا إلددى  ح يددل أددددام عدددة   سددعى     
. ويممدن ح در أددس ة ه لم وا أيمالذا و  وحد وا غاي ذا الم م لة وا ال نمية ايق  دادي

  لك العواما وا العنا ر ال الية:
 تـمويل التنمية االقتصادية 2-1

 ددول ايسد  مارات زيدادة ودا رأس المدداا علدى المسد وى المحلدا  سد ب مدا لدددى  يراودل     
ددددذة الميدددروعات مدددن مدددوارد ماليدددة، إ ددداوة إلدددى قددددر ذا ودددا الح دددوا علدددى األمدددواا مدددن 

مما أن ايسد  مارات ال دا  أهدذ يدما يدرامة  .(6)األسوال المالية األجن ية اإلقليمية والدولية
المحلا إلى ميروع لس يمن رأس الماا الوطنا ماويا أو  أجن ية  ج ذب رأس الماا الوطنا

 .(7)قادرا على إقام خ
 تحسيـن ميـزان المدفـوعـات 2-2

يسذس ايس  مار و يما م ير وا حا ميملة العجز وا ميزان المدووعات، وذلدك مدن      
الميددروع هدد ا زيددادة ال دددو ات الداهلددة إليذددا مددن العمدد ت األجن يددة م م لددة وددا رأس مدداا 

وال روض والمن  ال ا يجنيذا المس  مر من الم ادر األجن ية الهارجية،  اإل اوة إلى ما 
يح  دددخ ايسددد  مار مدددن زيدددادة إليدددرادات الدولدددة ي سددديما إذا ماندددت الميدددروعات ايسددد  مارية 

أو إلددى ال طاعددات ال ددا  حددا محددا الددواردات ممددا يسددذس وددا سددد جددزء  ،(8)موجذددة لل  دددير
 ول المحلا. من حاجة الس

 زيـادة الدخـل القـومـي 2-3
يساعد ايس  مار وا نمو اإلن داج المحلدا وودا  حسدين  وزيده عنا در اإلن داج،  روده      

ممدددا يحفدددز ايسددد  مار األجن دددا الميدددروعات  .(9)العائدددد عليذدددا مدددن هددد ا زيدددادة إن اجي ذدددا
المحليددة علددى  حسددين نوعيددة هدددما ذا ومن جا ذددا مددن هدد ا محامدداة دددذة األهيددرة اليددرمات 
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األجن ية، والن يجة  مون لم لحة ايق  اد الوطنا والمس ذلك المحلا ودا  دورة اسد  رار 
 ن اج المه لفة.وا المس وى العاس لألسعار وزيادة وا اإلن اجية  النس ة لعواما اإل

   المساوـمة في حل مشكمـة البطـالة 2-4
إن إقامة مياريه اس  مارية جديددة ذات م اودة عماليدة عاليدة  ند   ودرص عمدا جديددة      

للمددواطنين  طري ددة م ايددرة مددن هدد ا ال وظيددم الم ايددر لذا ددخ العمالددة المحليددة، أو  طري ددة 
ة عوائدد الدولدة  ددوه المسد  مر لل درائب غير م ايرة من ه ا مسادمة الميداريه ودا زيداد

المسدد ح ة علددى األر دداح ال ددا يجنيذددا، ودا ددخ العوائددد  ممددن الدولددة مددن ال وسدده وددا إنيدداء 
 .(10)مياريه اس  مارية جديدة و ال الا هلل ورص عما جديدة

 نقـل التقنيـة والمىـارات اإلداريـة  2-5
إلددى ال لددد الم دديم اإل ددداع  أيددمالخ المه لفددة،  يجلددب رجدداا األعمدداا األجانددب معذددس     

مددددن هدددد ا  منولوجيددددا جديدددددة ومن جددددات حدي ددددة إ دددداوة إلددددى ممارسددددات ومذددددارات إداريددددة 
 .(11)م طورة

 أوم النظريات المفسرة لالستثمار األجنبي المباشر -3
مددن دولددة  ايسدد  مار األجن ددا الم ايددران  دداا قدددمت عدددة  فسدديرات   ددرز أدددس دواودده      

وسوم ن طرل وا دذا اليأن إلى إجماا أدس العواما المحدددة  .المس  مر إلى دولة أجن ية
  .لدواوه ايس  مار األجن ا الم اير وا يما نظريات مفسرة

 نظرية العائد  3-1
  ندددى ددددذة النظريددددة علدددى او ددددراض المناوسدددة الماملدددة، و فسددددر ايسددد  مارات األجن يددددة      

 اع  اردا  حرمات لرأس الماا على أنذا اس جا ة يه  م سعر الفائددة مدن دولدة الم ايرة 
ألهددددرى، وايسدددد  مار األجن ددددا الم ايددددر دددددو ن يجددددة ين  دددداا رأس المدددداا مددددن الدددددوا ذات 

  .(12)معديت العوائد المنهف ة إلى الدوا ذات معديت العوائد المر فعة
دموا يددرحا ل حرمددات رأس المدداا الدددولا ( مددن األوائددا الددذين قدد1933" )" أولــينمددان     

والدددذي أو ددد  أن أددددس عن دددر محدددرك ل  ددددير واسددد يراد رأس المددداا ددددو  ال أميدددد راجددده 
يهددد  م سدددعر الفائددددة، وأرجددده اهددد  م سدددعر الفائددددة إلدددى وودددرة أو نددددرة رأس المددداا ودددا 

 .(13)(1964 – 1961) ""كيمـ ( وأي ا 1961) "ماكدوجالالدوا، وقد أيد دذا ال حليا" 
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حسب دذة النظريدة ودإن رأس المداا ي ددأ ودا ال ددول مدن  لدد الدوورة إلدى  لدد النددرة إلدى أن و 
ي ساوى العائد على رأس الماا ويذما، حيث أن العائدد أ د  أقدا ودا  لدد الدوورة مدن العائدد 
وددددا ال لددددد الددددذي  ددددخ ندددددرة، و  وقددددم عمليددددة ايسدددد  مار األجن ددددا عنددددد  سدددداوي العائددددد وددددا 

 .(14)ال لدين
ــ وجىــت ـــىلن النظري ــادات ل   ددل  ل فسددير ايسدد  مار األجن ددا غيددر  ذددانأ مضــمونىاة انتق

الم اير و عجز عن  فسير ايس  مار األجن ا الم اير مون ايس  مار غير الم اير يم دا 
ان  اي لدرأس المداا و دط، أمدا ايسد  مار األجن دا الم ايدر وي  دمن إلدى جاندب ان  داا رأس 

ة ومعروية و  نية وي ي وقم على العائد و ط  ا ي عداة إلى عواما الماا ان  اا قدرات إداري
أهددرى؛ م ددا  وسدده نطددال السددول وغيددرة مددن العوامددا، إلددى جانددب دددذا وددإن دددذة النظريددة ي 
 فسر ايس  مار الم  ادا  ين الدوا وا نفس الوقت، وإذا مان الدداوه ل سد  مار ددو الفدرل 

ممدا لدس   دين   .(15)حرمة وا ا جادين وا نفس الوقتوا العائد وع  و  معنى ألن  مون ال
النظريدددة األسددد اب ال دددا مدددن أجلذدددا  ف دددا اليدددرمات ال يددداس  ايسددد  مار الم ايدددر  ددددي مدددن 

مما أن قياس النظرية على او راض المناوسة الماملة وغياب  ملفة اين  اا يعمس  ال  دير،
  .(16)ويلذا وا ال عاما مه الواقه ايق  ادي

 نظرية المنظمات الصناعية  3-2
 "وـــايمروالددذي ظذددر أوي وددا  حليددا " النمــولا االحتكــارييطلددل علددى دددذة النظريددة      

الددددداوه األساسددددا لليددددرمات ل سدددد  مار ودددددا  والددددذي يددددرى أن(، 1976، 1966، 1961)
الهارج دو  م ه دذة اليرمات  مجموعة من المزايدا ايح ماريدة،  معندى مزايدا ي   م ده  ذدا 

رمات المحلية  الدولة الم ديفة، ممدا ين غدا أن  مدون دنداك عوائدل  منده  لدك اليدرمات الي
و  م ددا  لددك  ،(17)المحليددة مددن الح ددوا علددى المميددزات ال ددا   م دده  ذددا اليددرمات األجن يددة

العوائل  يدما رئيسدا ودا عددس ممداا السدول والدذي يحدوا دون المناوسدة الماملدة، ألندخ لدو 
للجميددده ي يممدددن للمنيدددأة أن  سددد أ ر    نيدددة أو  دددراءة اه دددراع   دددوورت المعلومدددات والمعرودددة

معددين أو نظدداس إداري مفددؤ و سدد طيه أي منيددأة أن   لددد المؤسسددة  دداح ة الميددزة األ ددلية 
 :(19)و  م ا المزايا ايح مارية  يما رئيسا وا .(18)و ذا  ن فى  لك الميزة
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ن اجيددة لدددى اليددرمة األجن يدد - ة ي  وجددد عنددد نظيرا ذددا  الدولددة مذددارات إداريددة و سددوي ية واا
 الم يفة؛

   نية جديدة وغير معرووة لليرمة األجن ية  عطيذا ميزة ال فول ال منولوجا. -
 نوجزوا فيما يمي: ة عدة انتقادات لـىلن النظري وجىت

 فسر دذة النظرية  ف يا اليرمات األجن ية ايس  مار الم اير على الطرل األهرى  لس -
ال ديلة م ا   دير المن  ، مما  جادلدت ددذة النظريدة المحدددات الممانيدة للدولدة الم ديفة 

  .(20)مس ب داس ل وطن ايس  مار األجن ا ويذا
مدددددوذج ايح مددددداري ( أن الن1979، 1977" )أوزوا( و"1978، 1977)"كوجيمـــــا"يدددددرى  -

يم ددا النمددوذج األمريمددا و ددط، حيددث أن ايسدد  مار األجن ددا الم ايددر الددذي   ددوية الوييددات 
الم حدددة األمريميددة يرمددز علددى ال ددناعات ال ددا   م دده ويذددا الدولددة األس  ميددزة  ناوسددية، وددا 
ا حين عجز دذا النموذج عن  فسير ايس  مارات اليا انية وال ا  رمز على ال ناعات ال 

 .(21)  م ه ويذا الدولة الم يفة  ميزة  ناوسية
 نظرية دورة حياة المنتج  3-3

(، والذي   لهص نظري دخ ودا مدون المند   يظذدر 1966" )"فيرنون  نى دذة النظرية      
ألوا مددرة وددا  دددورة اه ددراع  ددس يلدددا ذلددك  دددء اإلن ددداج محليددا وال  دددير،  دددس اإلن دداج ودددا 
الهدددارج أي اسددد  مار أجن دددا م ايدددر، وأهيدددرا ال  ددددير إلدددى الدولدددة ال دددا ماندددت رائددددة ودددا 

رة ل ن ذدا ودا األهيدرة إلدى ام يام و  نيه المن  ،  معنى أن الدولدة   ددأ من جدة  دس م دد
مراحا دورة حياة المن   وا  د ث مراحدا أساسدية   ددأ  "فيرنون"دولة مس وردة. ول د لهص

 .(22) من   حديث يليخ من   نا   ليؤوا وا األهير إلى من   نمطا
ن اجددخ وددا  يدد س اه ددراع مندد   جديددد مرحمــة المنــتج الجديــد: 3-3-1 وددا دددذة المرحلددة واا

وددددا عدددادة دولدددة م  دمدددة ي دددوور لدددديذا عددددد م يدددر مدددن المسددد ذلمين ذوي الدولدددة الم  مدددرة، 
ونظرا لغياب المناوسدة ودا  لدك المرحلدة مدون المند    ،(23)الدهوا المر فعة واألذوال العالية

حددديث وددإن اليددرمة المن جددة لددخ ي  واجددخ  ددغوطا لل يدداس  اإلن دداج وددا دولددة أهددرى  غددرض 
رى، و ينمددا يدد س  يدده المندد   وددا السددول الددداهلا  هفدديض العمالددة أو أي مددن ال مدداليم األهدد

ودا  لدك المرحلددة ودإن اليدرمة الم  مددرة للمند   سددوم  سدعى إلدى   ددديرة نحدو دوا م  دمددة 
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أهددددرى   م دددده  ه ددددائص ميددددا ذة ل لددددك الموجددددودة وددددا الدولددددة األس، وذلددددك ل ل يددددة الطلددددب 
 .(24)األجن ا على المن   عندما ي دأ وا ال وسه

ييذد المن   ه ا دذة المرحلدة  وسدعا م يدرا ودا عمليدة الناضج: مرحمة المنتج  3-3-2
اليراء من طرم المس ذلمين، مما أن المناوسة   دأ ودا الظذدور هد ا ددذة المرحلدة و جدد 
اليرمة المن جة و دعذا ودا األسدوال ال دا ماندت   ددر إليذدا مذدددا، إمدا  ظذدور من جدين 

رض رسوس جمرمية على وردات  لدك السدلعة محليين جدد أو ألن الدولة المس وردة  دأت  ف
ممدا يدنعمس سدل ا علدى الطلدب الهدارجا، وددذا مدا  ،(25)نس ة يزدياد قيمدة مدا يسد ورد منذدا

 يدوعذا نحو ايس  مار الم اير  دي من ال  دير، وذلك ل دعيس مرمزدا ايق  ادي. 
 مييدز المند   ي    ودا ددذة المرحلدة مدن غيدر المممدن مرحمة المنتج النمطي:  3-3-3

مددن  ددين المن جددات الم لدددة األهددرى سددواء  الدولددة األس أو الدددوا الم  دمددة األهددرى ال ددا  ددس 
اين  اا إليذا، وي    السعر دو العاما الوحيد المؤ ر ودا الطلدب علدى دا دخ السدلعة ممدا 
يددددعوا اليدددرمات المن جدددة إلدددى ال يددداس  ايسددد  مار ودددا الدولدددة الناميدددة األقدددا  ملفدددة،  حيدددث 
 سدد هدس م اعددددة   ددددير إلدددى الدولدددة األس والددددوا الم  دمدددة األهدددرى، ح دددى  ددد ممن اليدددرمة 

 .(26)األ لية من حماية أر احذا والمحاوظة على ن ي ذا من السول الم ير
دددددذة النظريددددة و يددددما م يددددر وددددا  فسددددير أسدددد اب حدددددوث ظددددادرة ايسدددد  مار  سددددادمت     

األجن ددا الم ايدددر، ممددا أل دددت ال ددوء علدددى عنا دددر دامددة م دددا الددزمن والعامدددا الجغراودددا 
وأمددددددت علدددددى اي  مدددددار وال فدددددول ال منولدددددوجا مدددددداوه ل حدددددرك اليدددددرمات وام دددددداد نيددددداطذا 

ت دددذة النظريدة إي أنذدا لدس  سددلس وعلدى الددرغس مدن مدا إسدذاما .(27)ايسد  ماري إلدى الهدارج
 من اين  ادات ال ا رمزت على جوانب الن ص ويذا، وال ا من  ينذا: 

لس  فسر دذة النظرية ايس  مار وا الهدمات مال نوك، وايسد  مار ودا ال دناعات غيدر  -
 ؛(28)ال حويلية ماس هراج المعادن وال ن يب عن ال  روا

والسدله ال دا  ،(29) ط يل النظرية على  عض أنواع السله، م دا السدله ال فاهريدة ي عب -
 عمردا ق ير ل سارع ايه راعات وا مجالذا م ا ايلم رونيات؛ 

أق ت دذة النظريدة الددواوه السياسدية وايج ماعيدة المدؤ رة ودا ا هداذ ال درار ايسد  ماري  -
 .(30)لليرمات
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 النظرية االنتقائية 4 -3
 (، ول دددد قددداس ددددذا األهيدددر1988)دنيـــنج" عدددزى ددددذة النظريدددة ل ق  دددادي اإلنجليدددزي "     

 ان  اء أومار من مجايت م عددة و جميعذا وا نظرية ياملة ل س  مار األجن ا الم ايدر، 
، واع مدد ودا  فسديرة ل سد  مار األجن دا الم ايدر االنتقائية النظرية ولذذا أطلل عليذا اسس
م دددا نظريدددة "المنظمددات ال دددناعية"، إ ددداوة إلدددى  حليدددا  مددداليم  علددى دراسدددات ونظريدددات

ول د او رض أنخ  وجدد  د ث عنا در علدى أساسدذا  .(31)الم عل ة  ال طر الن ا، والم غيرات
 ي حدد يما اس غ ا اليرمة لسول ال طر األجن ا، و  م ا دذة العنا ر وا: 

ايح ماريدددة ال دددا  حوزددددا اليدددرمة ن  دددد دندددا المزايدددا مميـــزات تمتمكىـــا الشـــركة:  3-4-1
المس  مرة وا الهارج  الم ارنة  اليرمات المحلية وا ايق  اد الم ديم، ول دد  دس ال طدرل 

 إلى دذا العن ر  ال ف يا وا نظرية المنظمات ال ناعية.
أي الميزات ال ا   ح ل لليدرمة مدن ال يداس  اإلن داج  نفسدذا ودا مميزات التدويل:  3-4-2

هارجا،  دي من العما من ه ا  وميا مدوزع أو مدن  ره دة لمند   محلدا ذلك ال طر ال
دنين " أن مزايا ايسد  مار األجن دا الم ايدر الدذي   دوس  دخ اليدرمة "ويرى  .(32)أو ال  دير

 دددي مددن ال ددور األهددرى ل دددويا المندد  ،   م ددا وددا مددون اليددرمة المسدد  مرة سددوم   غلددب 
المعددام ت و دد حمس وددا مناوددذ ال يدده إ دداوة إلددى علددى ال دددها الحمددوما، و هفددض  ملفددة 

 .(33)المحاوظة على مزايادا ايح مارية
ن  د  ذدا العوامدا الممانيدة ال دا  دؤ ر علدى ايسد  مار، وال دا مميزات الموقع:  4-3 -3

 :(34)يممن  لهي ذا وا العنا ر ال الية
ودا العواما ال ا  ؤ ر على اليرمات لل حرك نحدو الهدارج و يدما أر ده  عوامل الدفع: -

ددددا:  مدداليم اإلن ددداج ودددا الدولددة األس؛ سياسدددات الدولدددة األس؛ محدوديدددة  ،عنا ددر أساسدددية
ال وسه وا السول الداهلية؛ يروط العما المحلا. ودذة العوامدا  جعدا الدولدة األس طداردة 

 أو جاذ ة ل س  مار. 
ودددا العوامددا ال ددا  جعددا مددن السددول األجن ددا سددوقا جاذ ددا ل سدد  مار  :عوامــل الجــل  -

األجن دا الم ايدر، وندذمر مدن  ينذدا: ا سداع حجددس السدول ومعددا نمدوة الم زايدد؛ ال درب مددن 
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الحدددواوز الحموميدددة  ؛ملفدددة العمالدددة المنهف دددة المناسددد ة؛ األسدددوال الدوليدددة؛ ال نيدددة ال ح يدددة
 .الميجعة؛ اينف اح ال جاري؛ ...الخ

ل ددددد وو ددددت نظريددددة "دنيددددن  "وددددا  فسددددير ظددددادرة ايسدددد  مار األجن ددددا الم ايددددر م ارنددددة      
 النظريات األهرى، وذلك يع ماددا على عواما م عددة ولمن رغس ذلك وذا لدس  سدلس مدن 

 اين  ادات، وال ا من  ينذا: 
ـــيأيدددار "- ين " إلدددى أن دنددداك مسدددائا لدددس  ددد ممن النظريدددة مدددن حلذدددا، م دددا الع قدددة  ددد بكم

العنا ر ال   دة السدا  ة وال دا يح ويذدا الغمدوض، مدون النظريدة  ناولدت مدا عن در علدى 
 حدى.

" أن دذة النظرية أم در  رميدزا علدى المسدائا المليدة، ومدن  دس وذدا قليلدة كوجيمامما يرى "-
 .(35)الفعالية وا عملية  نه ال رار

لدددى حدددد م يدددر لمدددن رغدددس ددددذة اين  دددادات،    دددى ددددذة النظريدددة الوحيددددة      ال دددا وسدددرت واا
 ايس  مار األجن ا الم اير، من ه ا دمجذا ل  ث مداها جزئية وا نظرية واحدة.

 محددات االستثمار األجنبي المباشر في الواقع العممي -4
 مددون وددا مجموعذددا مددا  ،ي وقددم المندداخ ايسدد  ماري الم ئددس علددى جملددة مددن العوامددا     

قسددس أجمدده ، يسددمى  المحددددات الرئيسددية ل سدد  مار األجن ددا الم ايددر، وال ددا  أهددذ قسددمين
عليدددددخ ايق  ددددداديون قدددددديما وحددددددي ا وددددددو مدددددا يسدددددمى" الم غيرات أو العوامدددددا ايق  دددددادية 
ال  ليدية"، وقسس  ان ذو نطال واسه يي ما على عدة م غيرات ي يزاا  ع ذا قيد الدراسة 

ال ددددددا  سددددددمى" الم غيرات ذات الع قددددددة  ال يئددددددة ال  اويددددددة وايج ماعيددددددة والسياسددددددية للدولددددددة و 
 .(36)الم يفة"
ممدددا سددد ل واع مدددادا علدددى دراسدددات اق  دددادية مه لفدددة، ار أيندددا أن ندددورد أددددس العوامدددا      

 المحددة ل س  مار األجن ا الم اير على النحو ا  ا: 
 االقتصادية التقميدية العوامل 4-1

 وي م ا أدس دذة العواما وا الم غيرات ال الية:      
ـــــمون 4-1-1 ــــدل ن  ,Agarwal(1980))"  و ددددا مددددا مددددن : حجــــم الســــوق ومع

Tsai(1993), Billington(1999), Chark and Rabarti (2001)") ، إلدى أن
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حجددس سددول الدولددة الم دديفة يمددون أحددد أم ددر العوامددا يددع ية وددا نزعددة جددذب ايسدد  مار 
ويعمددس حجددس السددول الطلددب المع ددر عنددخ  المميددات وال دديس،  .(37)الم ايددر داهليددااألجن ددا 

مددون أحددد أدددس دواودده ايسدد  مار دددو وجددود طلددب قددادر علددى ام  دداص ال مدداليم و ح يددل 
ومدددن الم ددداييس المسددد هدمة ل يددداس  .(38)أر ددداح م  ولدددة   دددمن مردوديدددة األمدددواا المسددد  مرة

لمح ما، نذمر الم غيرات ال اليدة: إجمدالا الددها حجس السول المحلية وال ن ؤ  حجس نمودا ا
 حجس اإلنفال الحمدوما؛ حجس الط  ة الوسطى وا المج مه ؛ م وسط دها الفرد؛ الوطنا؛

 عدد السمان.
 سدعى ايسد  مارات األجن يدة تكاليف عوامل اإلنتاا ومدى توفر المـوارد الخـام:  4-1-2

من جا ذدددا انط قدددا مدددن  هفددديض  ملفدددة الم ايدددرة إلدددى  هفددديض ال ملفدددة اإلجماليدددة ل  دددنيه 
ها دددة ويمدددا ي علدددل  اليدددد العاملدددة وال دددا  دددر  ط  ملف ذدددا  ط يعدددة سدددول  ،(39)عوامددا اإلن ددداج

العمددا ومدددى مرون ددخ، وحجددس ال يددود ال يددريعية المددؤ رة أو المحددددة لألجددور الدددنيا ومسدد وى 
و عد  ملفة العمدا  .(40) طور الن ا ات وقدر ذا على ال أ ير، وم وسط األجور ومعدا نمودا

مذمددة ها ددة وددا ال ددناعات ذات الم اوددة العماليددة العاليددة واليددرمات الموجذددة لل  دددير، 
  .(41)الهاس ومذلك األمر  النس ة لعاما  وور الموارد

ـــية التحـــتية: 4-1-3 ن  ددد  ال نيددة ال ح يددة "رأس المدداا ايق  ددادي"، والددذي يمددون  البن
المياة ومنيآت  ر وية؛ وهدمات  حية؛ وأنظمة على يما طرل وسمك حديدية وم ادر 

اي  ددددايت؛ ووسددددائا الن ددددا وغيردددددا، وال ددددا  دددددونذا ي يممددددن أن  مددددون ايسدددد  مارات وددددا 
  .(42)الم انه وغيردا من المياريه ايس  مارية ذات مردود اق  ادي عالا

 
 
 والسياسية لمدولة المضيفة العوامل لات العالقة بالبيئة الثقافية واالجتماعية 4-2

 وي م ا أدس دذة العواما وا الم غيرات ال الية:      
يؤيدددر ايسددد  رار السياسدددا إلدددى درجدددة ال  دددة ال دددا يوليذدددا  االســـتقرار السياســـي: 4-2-1

قطدداع األعمدداا للسددلطات العموميددة وم ددداقية ال زاما ذددا و يددريعا ذا، ذلددك مددون ايسدد  رار 
نا  المحاوظددددة علددددى أمدددواا المسدددد  مر وعدددددس  عر ددددذا السياسدددا دددددو  ددددمان و عذدددد  ددددم
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ومددن المعددروم أن رأس المدداا  .(43)لألهطددار غيددر ال جاريددة، مال ددأميس والم ددادرة وغيردمددا
ج ددان  ط عددخ، أي أنددخ ي يسدد  ر  ممددان إي إذا  ددوور ويددخ ايسدد  رار السياسددا، مددا عدددا وددا 

 ددين مؤيددرات ايسدد  رار السياسددا أو اه  لددخ،  حددايت نددادرة ووددا  ددناعات محددددة. ومددن
 :(44)العنا ر ال الية

 ال غير المس مر وا الحمومة؛  -
 النزاعات الداهلية والهارجية؛  -
 الفساد؛  -
  دها الجيش وا السياسة؛  -
 ال و رات الدينية والعرقية؛  -
 ال يروقراطية؛ ...الخ.  -
المع مددة مدن طدرم الدولدة، يو د  السياسدة ايق  دادية االستقرار االقتصـادي:  4-2-2

ن ددداوخ، و دددرامة السياسددة الن ديدددة ومفددداءة الجذددداز  ممددا يعمدددس واقعيدددة النظدداس ال ري ددددا واا
الم دددروا والمدددالا وال دددمانات المر  طدددة  إممانيدددات  حويدددا األر ددداح المح  دددة واسددد غ لذا، 

 .(45)لدة اإل اوة إلى اس  رار ال عريفة الجمرمية واع دالذا وا ظدا معدديت ال  دهس الم  و 
ومددا دددذة العوامددا مج معددة  جعددا  ن ددؤات المسدد  مر  غددرض ال هطدديط قري ددة إلددى حددد م يددر 

 من الدقة، ودو ما يعد  م ا ة مطلب أساسا ل دول ايس  مار األجن ا الم اير. 
ومددن مظددادر ايسدد  رار ايق  ددادي أن   سددس الموازنددة العامددة  عجددز طفيددم، وعجددز      

ممدن  مويلدخ  واسدطة ال ددو ات العاديدة األجن يدة )الماليدة( أو مح ما وا ميزان المددووعات ي
 ايق راض العادي من أسوال المداا العالميدة، ممدا    دم  معدديت   دهس م دنيدة وسدعر 

 .(46) رم مس  ر، و يئة سياسية ومؤسسية  ا  ة ويفاوة يممن من ه لذا ال ن ؤ
يعمدددس اإلطدددار ال يدددريعا والتنظيمـــي لالســـتثمار األجنبــــي:  اإلطـــار التشـــريعي 4-2-3

وال نظيما ل س  مار األجن ا موقدم الحمومدة مدن ددذا األهيدر، والحمومدات الم هوودة مدن 
آ ارة السل ية   راوح إجراءا ذا ال انونية  ين المعالجة ال طيئة والمنه ال اس لخ، أما الحمومدات 

نظمددددة ال ددددا  ميددددا إلددددى جل ددددخ و عددددرض جملددددة مددددن الحددددواوز، و  ددددوس  إ دددد حات جذريددددة أل
ومن  ين العواما ال ا  جعا اإلطار ال يدريعا محدددا رئيسديا ودا جدذب أو  .(47)ايس  مار
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طددددرد ايسدددد  مارات األجن يددددة الم ايددددرة، ندددددذمر: ال ددددمانات الماويددددة  ددددد المهدددداطر غيدددددر 
ال جاريدددة؛  واودددل ال يدددريعات الوطنيدددة مددده ال واعدددد الدوليدددة؛ مفددداءة ال  ددداء المملدددم  حدددا 

إ دداوة إلددى ذلددك نوعيددة الحددواوز  ؛(48) ددين المسدد  مر والدولددة الم دديفةالنزاعددات ال ددا  نيددأ 
الحمومية الم دمة للمس  مر األجن ا ها ة إذا  دوورت الدولدة الم ديفة علدى مزايدا نسد ية، 
ألن الدراسددات أ   ددت محدوديددة واعليددة الحددواوز وددا ظددا انعددداس المزايددا النسدد ية األهددرى وددا 

 .(49) (1998)أونم اد الدولة الم يفة.
 :الخاتمة
للوقددوم علددى  فسددير دواودده حرمددة رؤوس األمددواا  ددين الدددوا،  طرقنددا إلددى النظريددات      

 ايق  ادية المذمدة والمذ مدة   حديدد العوامدا األساسدية الم يندة لددواوه ان  داا ددذة األمدواا،
مددان لذددذة النظريددات اإلسددذاس الفعلددا ودا  حديددد العنا ددر المحددددة ل سدد  مار األجن ددا وقدد 

 .الم اير
دون غيدرة، ماعددا رمزت ودا  فسديردا علدى عامدا  إلى أن  لك النظريات و لنا ول د      

وال ددا ع رنددا عنذددا  مجموعددة  النظريددة اين  ائيددة ال ددا حاولددت الجمدده  ددين مددا  لددك العوامددا
 :العوامددا  لددكعلددى رأس  محددددات ايسدد  مار األجن ددا الم ايددر وددا الواقدده العملددا، ويددأ ا

ايسدددد  رار السياسددددا وايق  ددددادي وال نيددددة ال ح يددددة والميددددزة النسدددد ية للدولددددة حجددددس السددددول و 
 الم يفة، وأهيرا  ملفة عواما اإلن اج.

 
 
 :والمراجع ىوامشال
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 .39ص  العرال،
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 . 2(، المعذد العر ا لل هطيط، المويت، ص 2117)نووم ر  67ال نمية، العدد 
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 دراسة استقرائية لتجارب بعض الدول العربية في االستثمار بإفريقيا

)An inductive study of the experiences of some Arab 

countries in investing in Africa  (  

 2اعيل، ط.د نسرين اسم1*أ.د اليام يحياوي
 y.ilhem@yahoo.fr)الجزائر(،  1جامعة باتنة 1

 smailnsrn@gmail.comجامعة بسكرة )الجزائر(، 2

 الملخص:
تجارب بعض الدول العربية في االستثمار تيدف ىذه الدراسة إلى استعراض         

بإفريقيا من خالل تحميل وضع االقتصاد في إفريقيا ومحاولة توضيح فرص االستثمار 
 فييا ودراسة االستثمارات لبعض الدول العربية بإفريقيا.

 وتوصمت الدراسة إلى أن إفريقيا تمتمك مقومات االستثمار في شتى المجاالت أىميا2     
ن األراضي الصالحة لمزراعة مع توفر في القطاع الزراعي2 تممك إفريقيا نسبة معتبرة م -

 الموارد المائية؛
 تتوفر بعض الدول اإلفريقية عمى المعادن الثمينة؛ -
 ضعف قطاع البنية األساسية خاصة قمة الطرق المعبدة. -

بناء عمى ىذه النتائج األساسية، تم تقديم مجموعة من التوصيات متضمنة في متن       
 الدراسة.

 االستثمار، إفريقيا، بعض الدول العربية. :الكممات المفتاحية
Abstract : 

        This study aims at reviewing the experiences of some Arab 

countries in investing in Africa by analyzing the state of the 

economy in Africa and trying to clarify the investment opportunities 

and studying the investments of some Arab countries in Africa. 

     The study concluded that Africa possesses the elements of 

investment in various fields, the most important of which are: 

 ــــــــــــــــــــــــ
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- In the agricultural sector: Africa has a significant proportion of 

arable land with the availability of water resources; 

- Some African countries are available on precious metals; 

- The weakness of the infrastructure sector, especially the lack of 

paved roads. 

      Based on these core findings, a range of recommendations were 

presented including the study. 

Key Words: Investment, Africa, Some Arab Countries. 
 المقدمة:

انييار النظام  2عرف االقتصاد العالمي منذ الثمانينات جممة من التغيرات أىميا لقد        
االشتراكي، االنتقال نحو اقتصاديات السوق الحرة، تصاعد أزمة المديونية الخارجية 
ودخول معظم الدول النامية في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمعالجة أوضاعيا 

 في إطار قواعد وقوانين صارمة كبيرة في التعامل. االقتصادية
وتزامن ىذا الواقع مع بروز مؤشرات تدىور أسعار المواد األولية ومنيا البترول،        

األمر الذي كشف الغطاء عن العجز الذي تعاني منو الدول النامية، مما دفع بيذه 
زالة مختمف القيود عمى االست ثمار واالىتمام بالزيادات المتتالية األخيرة إلى فتح أسواقيا وا 

 لمتجارة الدولية.
يمثل االستثمار أحد أىم المواضيع التي شاع تناوليا في األزمنة السابقة والتي مازالت 
حديث الساعة، إذ القت اىتمام العديد من دول العالم، نظرا لدوره الكبير في عممية التنمية 

ألمن واالستقرار، حيث يساىم في قيام االقتصادية واالجتماعية ووسيمة لتحقيق ا
ت اإلنتاجية والخدمية وغيرىا من التكوينات الرأسمالية األخرى. في مثل ىذا ؤسساالم

أعباء التنمية والتحرك نحو اإلفريقي محاوالت من أجل مواجية شيد االقتصاد  ،السياق
بة ثاني أكبر تحقيق تكامل إقميمي اقتصادي مع الدول العربية، خاصة وأن إفريقيا صاح

تمتمك مقومات االستثمار في شتى المجاالت، فقد وفرت كل و بساط أخضر في العالم 
العالمية والعربية خاصة عمى االستثمار في  اإلمكانيات بيدف تشجيع أكبر الدول

وتسييل  لمناسبة كإلغاء الحواجز الجمركيةسواء من حيث تييئة الظروف ا ،أراضييا
التي تؤدي إلى زيادة إقبال المستثمرين عمييا، وتقميل  ،ةمختمف اإلجراءات اإلداري

 تأسيس أنشطة األعمال فييا.لالتكاليف من جية 
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 الدراسة:   إشكالية
 يمكن طرح إشكالية الدراسة كاآلتي2          

 وأىم االستثمارات لبعض الدول العربية فييا؟ بإفريقياماىي فرص االستثمار   
 هدف الدراسة:        

ىذه الدراسة أساسا إلى تحميل وضع االقتصاد في إفريقيا ومحاولة توضيح فرص  تيدف
االستثمار فييا ودراسة االستثمارات لبعض الدول العربية بإفريقيا. وىذا لمتمكن من تحديد 
إمكانية االستفادة لبعض الدول النامية خاصة الجزائر من فرصة التوجو نحو إفريقيا من 

صادية ىادفة لتعبئة رؤوس األموال، وباعتبار أن االستثمار كأحد خالل إتباع سياسات اقت
اآلليات الرئيسية في السياسة االقتصادية، ألنو يمعب دورا ميما في تحقيق اإلصالح 

 والنمو االقتصادي.
 خطة الدراسة:

سيتم تقسيم الدراسة إلى ثالثة محاور، حيث يعتبر المحور األول مدخال لمعالجة واقع 
ي إفريقيا، ليأتي المحور الثاني لتوضيح فرص االستثمار في إفريقيا، والمحور االقتصاد ف

 الثالث فيتضمن دراسة االستثمارات لبعض الدول العربية بإفريقيا.
 واقع االقتصاد في إفريقيا -1

سيتم تناول واقع االقتصاد في إفريقيا من خالل النمو االقتصادي اإلفريقي، التحميل     
 (1)ع التجاري في إفريقيا.المالي والواق

 النمو االقتصادي في إفريقيا 1-1
يرتكز األداء االقتصادي في إفريقيا مثمو مثل باقي البمدان عمى جممة من        

المؤشرات المعقدة تشمل2 مساىمة االستثمار المحمي في الناتج المحمي اإلجمالي 
ن معدالت التضخم، تغطية وتوقعات معدالت النمو في الناتج المحمي اإلجمالي، تباي

 (2)الواردات ونسبة المديونية الخارجية، تحميل ميزان المدفوعات وحجم سكان البمد وغيرىا.
م مقارنة بالعام 7104األولية عن ارتفاع األداء االقتصادي اإلفريقي عام  وتشير التقديرات

م 7103عام  في %7.7حيث بمغ متوسط الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي نسبة  السابق،
في عامي  %1.0م، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 7104في عام  %6.3ليصل إلى نسبة 
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م. وقد تضافرت مجموعة من العوامل أدت إلى تحسين الظروف 7106م و7105
االقتصادية اإلفريقية أىميا2 االنتعاش في أسعار السمع األساسية، الطمب المحمي 

 تاج الزراعي.المستمر والتحسينات المحققة في اإلن
م بالقدر الذي يعوض تراجع معدل 7104ولم يكن نمو الدول اإلفريقية في عام       

، بسبب وجود تفاوت في معدل %6.6م بنسبة 7103النمو المتوسط العالمي في عام 
النمو السكاني في الدول اإلفريقية، مما انعكس عمى نصيب الفرد من النمو وىو أقل من 

 العالمي. معدل النمو المتوسط
في مثل ىذا السياق، قد تباين مؤشر نصيب الفرد من الدخل فيما بين الدول       

م، فنجد مثال في شمال إفريقيا باستثناء ليبيا أن نصيب الفرد من 7104اإلفريقية في عام 
، في حين أن بمدان إفريقيا جنوب الصحراء ارتفع نصيب الفرد %0.5الدخل يتراوح بنسبة 

م، أما نيجيريا فحسب إحصائيات بنك 7103مقارنة بعام  %0.0يا بنسبة من الدخل في
، % 0.4التنمية اإلفريقي وصندوق النقد الدولي تراوح نصيب الفرد من الدخل اإلجمالي 

 م.7105في عام  %1.3ولكن بسبب االنكماش تراجع إلى نسبة 
ريقيا من نسبة وتزامن ىذا الوضع مع ارتفاع حاد لمتوسط معدل التضخم في إف      
م، كما عرف ارتفاع محسوس إلى ما 7103في عام  %2.1م إلى 7102في عام  6.3%

م نتيجة االرتفاع المتزامن 7104في شرق إفريقيا السيما كينيا في عام  %01يقارب نسبة 
م عمى 7106م و7105ألسعار المواد الغذائية ويتوقع المحممون تباطؤ المعدل في عامي 

م مع ارتفاع 7104ت البمدان اإلفريقية المصدرة لمنفط عاما صعبا في التوالي. وقد شيد
بسبب زيادة أسعار الصرف واتساع احتياجات التمويل والعجز  %05.6التضخم إلى 

المالي، في حين استفادت البمدان اإلفريقية المستوردة لمنفط من انخفاض األسعار نتيجة 
 م.7104في عام  %2.4ى م إل7103في عام  %3انخفاض التضخم قميال من 

 التحميل المالي إلفريقيا 1-2
تمثل مديونية البمدان اإلفريقية عبئا كبيرا عمى اقتصادياتيا، مما يؤثر سمبا عمى        

النمو االقتصادي وتحسين مستويات المعيشة في السنوات األخيرة، إذ ال تزال الدول 
ة، إضافة إلى بقاء نسبة اإليرادات من اإلفريقية تعاني من القيود المفروضة عمى الميزاني
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م 7115الناتج المحمي اإلجمالي بمعدالت ثابتة، في حين ارتفعت نسبة اإلنفاق بين عامي 
م. فيذه األخيرة باعتبارىا وسيمة لسد فجوة اإليرادات لبعض الدول اإلفريقية في 7102و

أدى إلى ارتفاع إطار التوجو نحو األسواق المالية الدولية كمصدر بديل لمتمويل، 
في  %10مستويات الديون، ففي غانا عمى سبيل المثال، زادت الديون الخارجية بنسبة 

م نتيجة االعتماد عمى الديون غير الميسرة واقتراض السندات األوروبية 7103عام 
 السيادية. 

إلى جانب ذلك، فقد ازداد العجز في الحساب الجاري في إفريقيا بشكل مستمر       
م، ونتيجة التقمبات في مكونات الحساب الجاري 7102م و7116بين عامي خاصة 

اإلفريقي وخاصة الميزان التجاري بسبب تقمبات أسعار السمع األساسية والصادرات، وقد 
 م.7103عرف استمرار االتجاه التصاعدي في عجز الحساب الجاري إلفريقيا في عام 

در أجنبية لتمويل العجز في الحساب وقد اعتمدت إفريقيا بشكل كبير عمى مصا     
الجاري منيا االستثمار األجنبي المباشر، االستثمار في المحافظ المالية، التحويالت 

 والديون الخارجية.
م، 7102عمى الرغم من أن تعبئة اإليرادات المحمية كانت منخفضة في إفريقيا عام      

بتت وجود عالقة إيجابية وقوية بين إال أن بعض البمدان اإلفريقية عالية المديونية أث
االستثمارات العامة والدين حيث مثمت حصة االستثمار العام من الناتج المحمي اإلجمالي 

أن تراكم الديون في بعض البمدان  أدى إلى، مما  م7102عام  %4.4في إفريقيا بنسبة 
 اإلفريقية قد عزز النمو االقتصادي.

 الواقع التجاري في إفريقيا  1-3
م نظرا لتحسن الظروف 7104سجمت التجارة اإلفريقية قفزة نوعية ميمة خالل عام       

االقتصادية الخاصة بيا مقارنة بالنمو الحاصل في العالم، حيث اتجيت إفريقيا إلى 
خفض الرسوم الجمركية وتعزيز المؤسسات والسياسات بالرغم من مستوى انخفاض التجارة 

باالقتصاديات المتقدمة، والتغيرات التي تشيدىا بيئة األعمال. وقد البينية اإلقميمية مقارنة 
سجمت بمدان إفريقيا جنوب الصحراء كثافة متزايدة في المجال التجاري، حيث زاد نصيب 
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الصادرات اإلقميمية من الصادرات الكمية بأكثر من ثالثة أضعاف، كما أنيا تمثل ما 
 قميمي عمى مستوى األسواق.من التكامل التجاري البيني اإل %2نسبتو 
وفي ىذا الصدد، فإن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية تعتبر بمثابة       

انطالقة ميمة نحو التكامل البيني اإلقميمي في إطار الثروة الطبيعية التي تتمتع بيا 
لموارد الطبيعية البمدان اإلفريقية، إال أن ىذا الوضع قد يؤثر عمى البمدان غير كثيفة ا

من  %4فتصبح معرضة لمطمب اإلقميمي إذ تمثل الصادرات البينية اإلقميمية ما نسبتو 
فقط من الناتج المحمي،  %0.2الناتج المحمي، أما البمدان المصدرة لمنفط فتمثل ما نسبتو 

وىكذا فإن البمدان اإلفريقية تكون محصنة من التداعيات اإلقميمية لكنيا أكثر عرضة 
 (3)تداعيات العالمية.لم
 فرص االستثمار في إفريقيا -2

تبدو آفاق االستثمار في إفريقيا واعدة جدا، خاصة بالنسبة لصغار المستثمرين       
الذين يعانون في بالدىم كثرة التكاليف أو المنافسة الشديدة مع كبرى الشركات أو تقمبات 

ت البمدان اإلفريقية لمسعي نحو وضع السوق المستمرة، األمر الذي يدفع بمعظم اقتصاديا
 .سياسات وأطر لخمق بيئة مواتية لجذب االستثمار في أراضييا

 بيئة االستثمار في إفريقيا 2-1
 سيتم عرضيا من خالل النقاط التالية2     
الشك أن إقدام الدول اإلفريقية عمى خمق تكتل حجم السوق واحتماالت النمو:  2-1-1

عزز من الحصة السوقية أمام منتجات كل منيا، وفي ىذا الصدد اقتصادي من شأنو أن ي
مميار نسمة وناتجيا  0.7فقد توسعت منطقة التجارة اإلفريقية إلى سوق بمغ عدد سكانيا 

األعضاء في  22تريميون دوالر، إلى جانب أنو يشمل جميع دول الـ  7.2المحمي بقيمة 
مميار  7.2مدى المتوسط سيكون لدى إفريقيا اإلتحاد اإلفريقي، مما يتوقع المحممون عمى ال

م والذي يساىم في نمو اقتصادىا ويعتبر فرصة كبيرة ألداء فعال 7121نسمة بحمول عام 
يمثل منطقة التجارة الحرة اإلفريقية. أما عمى مستوى التبادل التجاري اإلفريقي، فتمثل 

 %42فيما وصل إلى ما نسبتو من تجارة القارة،  %03نسبتو  التجارة البينية اإلفريقية ما
في الدول األسيوية، وقد توقع  %61إلى  %72في دول اإلتحاد األوروبي، وما نسبتو 
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رئيس مفوضة االتحاد اإلفريقي لمتجارة والصناعة ارتفاع مستوى التجارة البينية اإلفريقية 
 (4)إذا ما تم إزالة التعريفات الجمركية. %31م بنسبة 7177بحمول عام 

تسعى إفريقيا إلى تسخير جميع اإلمكانات التي خطط اقتصادية كمية مستقرة:  2-1-2
تدعم جذب االستثمار في أراضييا من خالل زيادة االلتزام والدعم لتوجيو الدول اإلفريقية 
في السياق العالمي، وذلك عن طريق خطة التكامل اإلقميمي فضال عن خطة عام 

فريقية في القضاء عمى الفقر والتحول االجتماعي م والتي تعبر عن تطمع القارة اإل7136
واالقتصادي لمقارة لمسنوات الخمسين القادمة، إضافة إلى خطة التنمية المستدامة لعام 

  (5)م، وما يعرف بـ "القمم الخمس" كأحد ركائز خطة التحول في إفريقيا.7161
تفادة من مزايا كما أنو في ذات السياق ترغب معظم الدول اإلفريقية في االس     

التكتالت الدولية وتشجيع االستثمارات األجنبية فييا، ولذا تسعى كل دولة إفريقية لعقد 
اتفاقية شراكة مع اإلتحاد األوروبي مثال، وىو ما يؤثر عمى التزاماتيا داخل التجمعات 

 (6)اإلقميمية اإلفريقية.
ر قانوني وتنظيمي ينسق إن توفر إطااإلطار التشريعي والتنظيمي لالستثمار:  2-1-3

أنشطة االستثمار األجنبي من العوامل المؤدية إلى زيادة جذب المستثمرين والمؤثرة في 
 (7)اتجاىاتيم.

ونجد أن إفريقيا من المشجعين عمى ذلك في إطار مشروع قانون االستثمار اإلفريقي      
والمبادئ المتضمنة  والذي يحدد فيو حقوق والتزامات الدول األعضاء وكذلك المستثمرين

فيو في إطار سبعة فصول تشمل كل من2 األحكام العامة، معايير معاممة المستثمرين 
واالستثمارات، القضايا المتعمقة بالتنمية، التزامات المستثمرين، القضايا المتعمقة 
باالستثمار، تسوية المنازعات، مسائل إجرائية وترتيبات مؤسسية. واليدف منو ىو تشجيع 

د مناخ استثماري جذاب وتوسيع التجارة امتدادا إلى تحقيق النمو والتنمية في وجو 
 (8)إفريقيا.

الطبيعية  سواءحيث تزخر الدول اإلفريقية بتنوع مواردىا بنية أساسية مناسبة:  2-1-4
 بعد. وغير الطبيعية، البشرية، والتي تجعل منيا فرص استثمارية قوية، نعرضيا في ما
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 إفريقيااالستثمار في عوامل جمب  2-2
األكثر شيوعا في ثالث مجموعات من و تمخص العوامل المحفزة لجذب االستثمارات      

. وسنوضحيا العوامل2 العوامل االقتصادية، العوامل السياسية والعوامل القانونية والتنظيمية
 (9)كما يمي2

بمد المضيف أىم محفز تعتبر العوامل االقتصادية لم :االقتصاديةالعوامل المحفزة  0-0-1
 . منيا2االستثماريلممستثمر، لما ليا من تأثيرات عمى المشروع 

يقاس حجم السوق المحمية بمتوسط نصيب الفرد من  حجم السوق المحمية ونموها: -
أي الطمب الجاري. أما احتماالت نمو السوق في المستقبل فتقاس  اإلجماليالناتج المحمي 
وعدد سكان   (GDP)ي تمتاز بارتفاع متوسط نصيب الفرد من لدولة التوابعدد السكان. 

 .مرتفع، تعد محفزة لجذب المزيد من االستثمارات
تتمثل السياسات االقتصادية في كل من  استقرار ووضوح السياسات االقتصادية: -

فالمناخ والمحيط االقتصادي الذي يمتاز باستقرار ، السياسة النقدية، المالية، الضرائب....
وضوح ومصداقية لمحكومات المتعاقبة بعدم التراجع عن السياسات السابقة لمدولة يكون و 

 .عامال محفزا لالستثمار
من العوامل  الناتج المحمي اإلجمالييعد نمو  معدل نمو الناتج المحمي اإلجمالي: -

فارتفاع معدالت النمو تعني ارتفاع فرص  ،المحفزة لالستثمارات الباحثة عن األسواق
 .لتقدم والتحسن في اقتصاد البمد المضيفا

يعتبر حافزا لمشركات متعددة الجنسيات  اإلنتاجتكاليف  انخفاضإن  معدل التضخم: -
فمعدل التضخم يؤثر عمى تكاليف اإلنتاج من جية، وعمى حجم  ،لالستثمار بالخارج
 .أخرىاألرباح من جية 

 .االستثماراتيعتبر تخفيض قيمة العممة عامال لجذب  سعر الصرف: -
تسعى المؤسسات لمبحث عن العمالة منخفضة التكاليف من أجل  توفير اليد العاممة: -

فالدول التي بيا عمالة مؤىمة، مدربة فنيا ورخيصة التكاليف تكون محفزة  ،تعظيم الربحية
 .لجذب االستثمار إلييا
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فق المعايير الدولية يقمل وجود البنية التحتية المالئمة و  توفير البنية التحتية المالئمة: -
 .ويكون حافزا لجذب االستثمار اإلنتاجمن تكاليف 

رض الدولة معزول بأسوار أتعرف المناطق الحرة بأنيا الجزء من  توفر المناطق الحرة: -
فبوجود ىذه المناطق يستفيد  ،ويخضع إلى قوانين خاصة في ظل السيادة الكاممة لمدولة

مكانية تسويق المستثمر من اإلعفاءات الجمر  كية والضريبية الممنوحة في ىذه المناطق وا 
 اإلنتاج في أسواق الدول المجاورة.

ترتبط العوامل السياسية بالمخاطر السياسية التي  العوامل المحفزة السياسية: 0-0-0
 يمكن أن يواجييا المستثمر. وتأخذ األشكال التالية2 

عات األجانب كميا أو جزئيا ألغراض التصفية أو مصادرة الحكومات المضيفة لمشرو  -
 المنافع العامة بدون تعويض؛

 ، تحويل المشروعات األجنبية إلى ممكية عامة لمدولة؛التأميم -
 فرض قيود عمى تحويل العمالت األجنبية إلى الخارج؛ -
اإللغاء أو عدم الوفاء بالعقود واالتفاقيات المبرمة بين المستثمرين األجانب والدولة  -

 اب سياسية.ألسب
تعد قدرة الدولة عمى بناء قاعدة قانونية مسايرة  العوامل القانونية والتنظيمية: 0-0-3

لمتشريعات الدولية محفزا لالستثمارات. وتكون ىذه القاعدة في شكل توفير إطار تشريعي 
 وتنظيمي لالستثمار األجنبي.

الدولة وذلك لعدة  تختمف التشريعات بين الدول باختالف توجيات المشرع في      
 عوامل نذكر منيا2

 أو األجنبيالسائدة مثل مدى احتياج الدول المضيفة لمقطاع  االقتصاديةالظروف  -
 التكنولوجيا ومدى حاجتيا لمموارد الطبيعية؛

 مدى توفر اليد العاممة الوطنية وحاجتيا لتشغيميا؛ -
 تثمارية؛حجم السوق المحمي ومدى استجابتو لمنتجات المشاريع االس -
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القدرة الفنية والمالية والموجيستية لتصدير تمك المنتجات، يضاف إلى ذلك كل الظروف  -
والتي عادة ما تحدد السياسات االقتصادية التي تنعكس  ،السياسية السائدة في الدولة

 بالضرورة عمى ما يتبناه المشرع منيا في تمك التشريعات. 
ولكي يكون اإلطار التشريعي محفزا لجذب االستثمارات األجنبية البد من وجود    

 مقومات أىميا2
وجود قانون موحد لالستثمار يتسم بالوضوح واالستقرار والشفافية، وعدم التعارض مع  -

، وأن يكون متوافقا مع القواعد والتنظيمات الدولية االرتباطالتشريعات األخرى ذات 
 ؛كم وحماية المستثمرالصادرة لمح

 ؛وجود ضمانات كافية لحماية المستثمر من المخاطر السياسية -
وجود نظام قضائي قادر عمى تنفيذ القوانين، التعاقدات وحل النزاعات التي تنشأ بين  -

 المستثمر والدولة المضيفة بكفاءة عالية.
الستثمار يتميز بسالسة باإلضافة إلى أن يكون النظام اإلداري القائم عمى إدارة ا      

اإلجراءات ووضوحيا، عدم تفشي البيروقراطية، سيولة الحصول عمى البيانات وبشكل 
 دقيق ومفصل وفي الوقت المناسب.

رغم محدودية ىذه الحوافز في جذب االستثمارات األجنبية،  الحوافز الضريبية والمالية:
 ليا تأثير في جذب االستثمارات2 إال أنيا في حالة وجود العوامل المحفزة السابقة يكون

 وضوح النظام الضريبي وربطو باألولويات االقتصادية؛ -
 خفض التعريفة الجمركية عمى األصول الثابتة المستوردة؛ -
 التشجيع عمى تأسيس المشروعات الصغيرة؛ -
 .توفير األراضي مجانا أو بأسعار منخفضة عمى المستوى العام -

يساىم بوجود نظم قانونية لحماية الممكية الفكرية كتشجيع  كرية:قانون حماية الممكية الف
 وحماية اإلبداع الفكري الوطني منو واألجنبي.

تنشىء الدول عادة أجيزة وىيئات حكومية تتولى تخطيط  أجهزة االستثمار األجنبي:
ات وتنظيم وتوجيو االستثمارات األجنبية. وقد تكون باالشتراك مع ىيئات دولية لالستثمار 

 األجنبية.
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يعتبر التكامل اإلقميمي من العوامل : اإلقميميتعزيز االتفاقيات والتعاون االقتصادي 
المحفزة لجذب االستثمارات األجنبية باعتبار أن التكامل اإلقميمي يعمل عمى إيجاد سوق 

 .األجنبية االستثماراتإقميمي يساعد بشكل فعال في عمميات التفاوض مع 
نظرا لممنافسة القوية التي تواجو الدول النامية في جذب االستثمار  ني:الترويج اإللكترو 

األجنبي يمكن ليذه الدول اعتماد الترويج االلكتروني لعرض إمكاناتيا، فأصبح من السيل 
الحصول عمى البيانات والمعمومات االستثمارية التي يحتاجيا المستثمرون األجانب حول 

 الدولة.
لتحديد العوامل المحفزة عمى  2000دوق النقد العربي سنة خمصت دراسة لصن       

تمثل في تنوع سمة صادرات الدولة تاالستثمار في الدول العربية إلى أن أىم العوامل 
المضيفة أساسا، يتبعو اتفاق الشراكة مع االتحاد األوروبي، ويميو تقميص الحواجز 

أما العوامل التي لم يكن ليا تأثير الجمركية وسعر صرف العممة مقابل الدوالر األمريكي. 
يذكر فيي معدل نمو الناتج المحمي في سنوات األساس ودرجة نمو السوق المالية في 
البمد، واالستقرار السياسي أو توقيع السالم مع دولة إسرائيل، وكذلك إقامة سوق إقميمية 

 .كما في دول تعاون الخميج
تم ترتيب العوامل وفق  ،التنمية لألمم المتحدةفي دراسة قام بيا مؤتمر التجارة و و       
 االتي2

 ؛الوصول إلى التكتالت التجاريةالعامل الحاسم:  -
مواقف الحكومة من اإلستثمار األجنبي، المخاطر السياسية، وجود  عوامل هامة جدا: -

شركاء محميين، المستوى العام لمضرائب، االستقرار النقدي واالتصاالت السمكية 
 ؛يةوالالسمك

الوصول إلى الموردين، شبكة النقل، تكاليف العمل، تكمفة األراضي،  عوامل هامة: -
 الحوافز الضريبية والمالية وجودة الميارات.

في دراسة لممؤسسة العربية لضمان االستثمار، عمى عينة من المستثمرين في و        
 2ىي تم تصنيف العوامل إلى خمس مجموعات ،الدول العربية
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جراءات  عة األولى:المجمو  االستقرار السياسي واالقتصادي، البيروقراطية اإلدارية وا 
صل االستثمار لمخارج وعدم أالتسجيل والترخيص، القيود المفروضة عمى تحويل األرباح و 

 توافر الكفاءات اإلنتاجية لتشجيع االستثمار.
، التنقل والحصول توفر مناخ استثماري مالئم، توفر النقد األجنبيالمجموعة الثانية: 

عمى تأشيرات الدخول، نسبة العوائد عمى االستثمار، توفر شريك محمي من القطر 
 المضيف.

توفر البنية التحتية وعناصر اإلنتاج، توافر االستقرار األمني، ازدواجية  المجموعة الثالثة:
ط الضرائب ومعدالت الضرائب، معدل التضخم، استعمال السمطة الحكومية وتوفر خرائ

 استثمارية.
الدعم المالي والمعنوي من قبل البمد المضيف، الفساد اإلداري،  المجموعة الرابعة:

 التكامل االقتصادي، القيود عمى حركة رأس المال.
توفر بنوك لممعمومات، توفر التنسيق بين الدوائر الرسمية المعنية  المجموعة الخامسة:

ضيف لالستثمار، نسب معدالت الفائدة عمى باالستثمار، مدى تنفيذ التزامات البمد الم
 التسييالت اإلنمائية ومدى كفاية الحوافز لالستثمارات الوافدة.

أن العوامل المحفزة تشكل في مجموعيا مايطمق عميو مناخ  ،مما سبقيالحظ و      
وجذب االستثمار األجنبي لممشاركة في عممية التنمية لمبمد المضيف  واالستثمار ولتحسين

العمل من طرف الحكومات لجعل العوامل المؤثرة في البيئة االستثمارية أكثر يجب 
تحفيزا. وىنا تكمن المنافسة بين الدول في جعل المناخ االستثماري محفزا وذلك بالتركيز 
عمى العوامل المحفزة وأىميتيا بالنسبة لممستثمر األجنبي وحتى المحمي، ويكون ذلك من 

 لمضيفة في المؤشرات الدولية التي تعني باالستثمار األجنبي.خالل تحسين موقع الدولة ا
 مجاالت االستثمار في إفريقيا 2-3
الطبيعية وغير الطبيعية، البشرية، والتي  سواءتزخر الدول اإلفريقية بتنوع مواردىا   

 (10)تجعل منيا فرص استثمارية قوية، نعرضيا في النقاط التالية2
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والتي تمثل القطاع الزراعي والنشاطات جية التكاممية: االستثمارات اإلستراتي 2-3-1
التابعة لو بيدف ضمان األمن الغذائي لثمثي السكان في القارة اإلفريقية أي ما يتراوح 

 من اإليرادات بالعممة الصعبة. %11من الناتج المحمي اإلجمالي، وما نسبتو  %4بنسبة 
خيارات لممستثمرين قصد المساىمة في وتحرص إفريقيا في ىذا الشأن تقديم أفضل ال     

مساحة األراضي الصالحة لمزراعة  %62النمو االقتصادي، خاصة وأنيا تتمتع بما نسبتو 
نيرا، إضافة لتنوع أقاليميا  06فييا، إضافة الشتيارىا بالموارد المائية حيث يجري فييا 

 عالمي. المناخية ومواسميا الزراعية التي تؤىميا ألن تكون سمة الغذاء ال
نو في ذات السياق       نجد إفريقيا من المبادرين في استثمار ىذا القطاع من خالل  ،وا 

تفعيل البرنامج المتكامل لتنمية الزراعة في إفريقيا، والذي يمزم مسؤولي حكومات الدول 
 اإلفريقية باالىتمام بتطبيقو وتوفير جميع الوسائل الالزمة لذلك.

اعة في إفريقيا تتمتع بإمكانيات نمو كبيرة لكنيا تعاني من من الواضح أن الزر       
فيما يخص الموارد المالية والوسائل الفنية. ويمكن سد جزء من ىذه  غياب إستراتيجية

وذلك عن طريق  ،العربية والدول األفريقية لصالح الطرفين الفجوة بالتعاون بين الدول
متكامل بين المنطقتين2 بتوفير الموارد وجود فرص كبيرة ل شراكة مفيدة لمطرفين يفرضيا

العربي وتوفير المياه واألراضي واليد العاممة من  المالية والوسائل الفنية من الجانب
 .الجانب اإلفريقي

إن إفريقيا التي تتميز بموقعيا االستثمارات في القطاعات اإلنتاجية األخرى:  2-3-2
تمتمك أكبر مخزون لمعديد من  ²مميون كم 61.061الجغرافي ومساحة تقدر بحوالي 

 21معدن من إجمالي  04المعادن والثروات غير الزراعية، فيي تحتوي عمى أزيد من 
معدن في العالم باحتياطات ضخمة منيا الذىب، الفوسفات، األلماس، المعادن البالتينية 

 والمنغنيز...الخ والتي تكون جد مرغوبة لدى الدول المتقدمة والدول الصاعدة.
توفر المحروقات في البمدان العربية وكذلك توفر تجربة مؤكدة في إلى جانب ذلك        

تشجيع االستثمارات في ىذا القطاع في أفريقيا يتم كذلك في إطار  نإىذا الميدان، ف
قطاعات أخرى وبالبحث عن أكبر قيمة مضافة من خالل  تكاممي مع استثمارات في

 .وتمبية لمتطمبات قطاعي المياه والزراعة البتروكيماويات، من أجل تصديرىا
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من االحتياطيات البترولية العالمية  %9.4ما نسبتو  وتمتمك دول خميج غينيا      
من احتياطيات الغاز الطبيعي،  %8.7وما نسبتو بميون برميل،  06 المؤكدة، أي حوالي

. ية وكيرومائيةتتمتع المنطقة بطاقة حرارية جوف كما ،بميون متر مكعب 400أي حوالي 
الدول العربية والدول " Win – Win " من ىنا تظير أىمية شراكة المنفعة المتبادلة

 .في ىذا المجال اإلفريقية
يمثل قطاع البنية  االستثمارات الداعمة في إطار شراكة المنفعة المتبادلة: 2-3-3

الفقر وكذا توفير  األساسية رىانا كبيرا لمتنمية من جانب النمو االقتصادي والقضاء عمى
الخدمات المختمفة، وتأتي في مقدمة ىذه االستثمارات مشاريع البنية األساسية التي تعتبر 
من أولويات مشاريع نيباد قصد فك العزلة وتنشيط التبادل االقتصادي والتجاري، كما أنو 
في ذات السياق تحتل إفريقيا المرتبة األولى في العالم من حيث قمة وضعف الطرق 

 . مميون كيمومتر 1.8من بين  %60المعبدة أي ما نسبتو 

العام والخاص، وجمب القطاع الخاص األجنبي والمحمي  وتعتبر شراكة القطاعين      
 2السبل لتنفيذ المنشآت األساسية، فيو يمبي طمبين متكاممين ولكنيما مختمفين من أفضل

ستثمارات الخاصة من جية توفير ديناميكية نشطة وأكثر مينية من جية، وجمب اال
ويجب أن تقوم ىذه الشراكة عمى تكامل األدوار بين الفاعمين، والتقاسم العادل  .أخرى

كذلك قطاع االتصاالت ونجد  ،ىذا. والمنافع، وتوفر الثقة المتبادلة بين الشركاء لممخاطر
ة عامة فريقية، وبصفاإل لمتنمية في الدول سياالذي شيد استثمارات عربية، قطاعا أسا

كسب ىذا الرىان  كبيرا كما يمثل يمثل تعزيز البنية التحتية في الدول األفريقية رىانا
 .فرصة لتعاون عربي أفريقي ممتد

 االستثمارات لبعض الدول العربية بإفريقيا -3
تسارع النمو االقتصادي في الدول اإلفريقية عمى مدار الخمسة عشر عاما الماضية      

ما تتمقاه القارة من استثمار أجنبي مقارنة بما سبق، وقد حظي جزء من  وزاد إلى حد كبير
ىذه النيضة االستثمارية باىتمام كبير من طرف الدول العربية من خالل إجراء العديد من 

  التجارب التي ساىمت في تحقيق نمو أفضل وأكثر إنتاجية في القارة اإلفريقية.
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 ريقيةالمبادرات التنموية العربية اإلف 3-1

لقد عرفت العالقات الدولية العربية واإلفريقية تأسيس العديد من المبادرات التنموية،    
 (11)نذكر منيا مايمي2

حيث أكد من خالليا القادة األفارقة في بيان مشترك، تصميم آلية لمتقييم الذاتي:  -
 قصد تعزيز امتالك إفريقيا لبرنامجيا التنموي الخاص.

وىو مشروع أجل صياغة إستراتيجية االستثمار في إفريقيا:  مشروع مشاورات من -
استشاري أصدرتو مفوضية اإلتحاد اإلفريقي، ييدف إلى اقتراح إستراتيجيات االستثمار 
وسياساتو التي يجب أن تعتمدىا الدول األعضاء من أجل تطوير القارة اإلفريقية في ظل 

 يقي.إستراتيجية شاممة تكون موجية نحو التكامل اإلفر 

حيث يحث من خاللو لمعمل المشترك البرنامج المتكامل لتنمية الزراعة في إفريقيا:  -
 تم االتفاق عميو بين الجامعة العربية واإلتحاد اإلفريقي. ،في مجال الزراعة والغذاء

يشارك فيو مسؤولون وخبراء وأكاديميون والغرف  المنتدى العربي اإلفريقي لمتنمية: -
 ع الخاص والمجتمع المدني عمى الجانبين العربي اإلفريقي.التجارية والقطا

واليادفة إلى تحسين  مشروعات المصرف العربي لمتنمية االقتصادية في إفريقيا: -
الظروف المعيشية لمسكان ورفع المعاناة عنيم، والتخفيف من حدة الفقر وتطوير الخدمات 

 المختمفة.

ييدف إلى بحث القضايا والتحديات التي تعيق وىو مؤتمر  المؤتمر الخميجي اإلفريقي: -
عممية تعزيز العالقات بين قارة إفريقيا ودول مجمس التعاون الخميجي، وبحث آفاق 
التعاون االقتصادي، إضافة إلى االرتقاء بعالقات الجانبين عمى الصعيد السياسي واألمني 

 واالجتماعي.

الدول العربية والخميجية من جانب  وتتم بين عدد من المشروعات الثنائية المباشرة: -
والدول اإلفريقية من جانب آخر مثل المممكة العربية السعودية وقطر وبين الدول اإلفريقية 

 وبعض الشركات العربية.

والتي تيدف إلى تقييم ما وصمت إليو عالقات تركيا  قمة التعاون اإلفريقي التركي: -
سائل الكفيمة لتعزيز تمك العالقات وتطويرىا، بإفريقيا ودوليا ومن ثم تحديد الطرق والو 
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دولة إفريقية وممثمي إحدى عشر منظمة إقميمية ودولية منيا اإلتحاد  94وذلك بمشاركة 
 اإلفريقي.

 تجارب استثمارية لشركات عربية في إفريقيا 3-2

سنعرض مجموعة من الشركات العربية التي كان ليا فرصة االستثمار في القارة     
 (12)قية،  ومن بينيا ما يمي2اإلفري

يشمل مجال نشاط المجموعة في المغرب: بأومنيوم شمال أفريقيا  -مجموعة أونا -
تعمل إذ وقطاع المناجم والصناعات المعدنية، والمصارف.  الصناعات الغذائية، أفريقيا
مين التابعة لممجموعة في جميورية الكونجو الديمقراطية بالشراكة مع كوستا مناجمالشركة 

لدييا رخصتين لتنقيب الكوبالت وتقوم المجموعة بإعداد دراسات جدوى  الكونغولية والتي
باكودو بالجابون. وحصمت شركة لسيور كريستال التابعة لممجموعة  لمتنقيب لمشروع

من شركة "مصفاة أفريقيا" المتخصصة في  34%عمى نسبة  وبالشراكة مع لسيور فرنسا
بنك" التابع لممجموعة في أفريقيا من خالل تواجده  وفاة لتجاريكما توسع "ا ،تكرير النفط

الفرنسية في Crédit Agricole"  القرض الفالحي"  في السنغال وشراؤه فروع مجموعة
 .أفريقيا

استثمرت الشركة في قطاع الطاقة والكيرباء في  مصر:بشركة السويدي لمكابالت  -
بيا، إثيوبيا، كينيا، نيجيريا، سيراليون، وأنشأت مصانع في كل من2 غانا، زام أفريقيا

وقد بدأت أعماليا بأفريقيا عام  تيا،عدادات قياس الطاقة الكيربائية وممحقا وأوغندا، إلنتاج
 :استثمارات الشركة في المنطقة ما يمي وتبمغ بعضم 1999

 ؛ماليين دوالر 7 مميون دوالر ورأس المال العامل 5.5 رأس المال المدفوع غانا2 •

 ؛ماليين دوالر 5 ماليين دوالر ورأس المال العامل 3 زامبيا2 رأس المال المدفوع •

 .مميون دوالر 16 ماليين دوالر ورأس المال العامل 3 إثيوبيا2 رأس المال المدفوع •
من أسيم شركة  %85 بشراءم 1668ام قامت الشركة في ع الكويت:ب شركة زين -

وستتم عممية تممك الشركة  ،مميون دوالر 616 مقابل تيميسيستمز ليمتد" في غانا "ويسـترن
م 1665 التابعة لشركة زين والتي امتمكتيا في عـام CELTEL سيمتل من خالل وحدة

وتعمل شركة زين بالشراكة مع كل من القطاع الخاص  ،أمريكي مميـار دوالر 3.30 مقابـل
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الكونجو، سيراليون، الكونجو إفريقية2 تشاد، الجابون، مدغشقر،  دولـة 65 والحكومـات فـي
 ،كينيا، تنزانيا، بوركينا فاسو، غانا، النيجر، مالوي، يوغندا الديمقراطية، زامبيا، نيجيريـا،

مميار دوالر  8 حواليم 1667القارة األفريقية حتى عام  وقد استثمرت شـركة زيـن فـي
 65 من أصل 66 الرائدة في مجال االتصاالت في مميون مشـترك وتعتبـر 30.4ا ولديي
 .التي تتواجد فيو افريقيةإدولة 

 :الخاتمة
ن والنمو االقتصادي، فا اإلصالحن لالستثمار دورا ميما في تحقيق أباعتبار       

 إفريقيا تمتمك مقومات االستثمار في شتى المجاالت أىميا2
مع توفر  في القطاع الزراعي2 تممك إفريقيا نسبة معتبرة من األراضي الصالحة لمزراعة -

الموارد المائية، لكنو يجب توفير إستراتيجية إدارة الموارد المالية والوسائل الفنية عن طريق 
 شراكة عربية افريقية؛

تتوفر بعض الدول اإلفريقية عمى المعادن الثمينة وتمتمك الدول العربية المحروقات،  -
 مما يستوجب شراكة منفعة متبادلة بينيما لخمق قيمة مضافة؛

ضعف قطاع البنية األساسية خاصة قمة الطرق المعبدة، مما يتطمب تنشيط التبادل  -
من خالل تعاون مشترك وذو منافع  األساسيةالتجاري باالستثمار في مشاريع البنية 

 .واإلفريقيةمتبادلة بين الدول العربية 
 وبناء عمى ىذه النتائج األساسية، يمكن تقديم التوصيات التالية2      
 تحسين مناخ االستثمار فييا من خالل2 اإلفريقيةعمى الدول  يجب

 الحواجز الجمركية؛ إلغاء -

 لجذب المستثمرين؛ اإلدارية اإلجراءاتتسييل  -

 .فييا األعمال أنشطةتقميل التكاليف لتنفيذ  -

 :المعتمدة الهوامش والمراجع 
                                                           

)1  ( African Economic Outlook, 2018. 
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المغرب في المرتبة األولى كأفضل وجهة لالستثمار في إفريقيا عام تقرير حول  (2)
2 8/12/2118بتاريخ  لموقع اإللكترونيا تم االطالع عمى، م7102

www.quantumglobalgroup.com  

صادرة عن صندوق النقد الدولي ال، الوثيقة إفريقيا تتكاثفمصطفى ياسين وآخرون،  (3)
—Regional Spillovers in Sub-Saharan Africa― بشأن التداعيات

Exploring Different Channels‖8108لتمويل والتنمية  ، مجمة ا. 
)4( International trade in goods, eurosta statistics explained, site 

web: http://ec.europa.eu  

 ،فريقياإفريقيا عن تطوير اإلحصاءات اإلقميمية في تقرير المجنة االقتصادية إل (5)
 1، ص 1667، مارس 94تحدة، الدورة ي لألمم المالمجمس االقتصادي واالجتماع

، مركز الجزيرة اإلقتصادات اإلفريقية: أداء متطور وآفاق واعدةالشيخ باي الحبيب،  (6)
 .6ص   8102أفريل  7لمدراسات، 

، مجمة اقتصاديات حوافز االستثمار الخاص المباشرمنور أوسرير ونذير عميان،  (7)
 .008، ص 8112، 18بوعمي الشمف، العدد  شمال إفريقيا، جامعة حسيبة بن

، إدارة الشؤون االقتصادية، مفوضية اإلتحاد مشروع قانون االستثمار اإلفريقي (8)
 .8106اإلفريقي، ديسمبر 

العوامل المحفزة لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة وطرق بولرباح غريب،  (9)
، 10عددقاصدي مرباح، ورقمة، ال جامعة ، مجمة الباحث،تقييمها دراسة حالة الجزائر

 .101-102 ص ، ص2012
، المصرف العربي لمتنمية االقتصادية سبل تشجيع االستثمار العربي في إفريقيا (10)

 .01-82، ص ص 8117في إفريقيا، 
، مجمة قراءات االستثمار في إفريقيا..آمال وتحدياتسعد بن عبد اهلل الحميد،  (11)

. تم االطالع عمى الموقع اإللكتروني بتاريخ 8119 ، سبتمبر 12إفريقية، العدد 
01/08/8108 2www.alukah.net  

 .02-00، مرجع سابق، ص ص سبل تشجيع االستثمار العربي في إفريقيا (12)
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  سبل تنشيط التعاون التجاري واالقتصادي بين الجزائر والدول اإلفريقية 

(Ways to activate trade and economic cooperation 

between Algeria and African countries) 

 2دي خمقانيعبد اليا .أ ،1*يوسف سائحيد 
 dr.saihi.youcef@gmail.com)الجزائر(،  تامنغستلالمركز الجامعي 1

 khemgani30@gmail.com )الجزائر(، تامنغستلالمركز الجامعي 2

 الممخص:
تعتبر الدول اإلفريقية وبالنظر إلى ىشاشة اقتصادياتيا وعدم استقرارىا أكثر الدول      

ر اإلحصائيات إلى أن الدول اإلفريقية ككتمة حاجة إلى التكتالت اقتصادية، حيث تشي
حيث يعتبر التكامل االقتصادي  ،اقتصادية تحتل مراتب جد متدنية في التصنيف العالمي

 من أنجع االستراتيجيات المتاحة من أجل تقميص الفجوة بينيا وبين الدول المتقدمة.
اون التجاري وتيدف ىذه الورقة البحثية إلى تسميط الضوء عمى واقع التع     

واالقتصادي بين الجزائر والدول اإلفريقية وكيف يمكن تنشيط ىذا التعاون. ولقد ساىمت 
وعممت الجزائر عمى تطوير وتأسيس عممية التنمية في إفريقيا من خال دعم البنية التحتية 
لمدول اإلفريقية وىي األرضية التي ترتكز عمييا عممية االستثمار حيث تؤكد الجزائر 

 ا القاري في إطار عدة مشاريع استثمارية تنموية في مختمف المجاالت االقتصادية.دورى
؛ منطقة الساحل : التكامل االقتصادي؛ التكتالت اإلقميمية؛ الشراكةالكممات المفتاحية

 .اإلفريقي
 

Abstract  

African countries are considered among the most states which need 

to be in regional economic blocs, when considering the fragility and 

the instability of their economies, since the statistics indicate that  
economic blocs of African countries occupy very low ranks in the 

world ranking. 

 ــــــــــــــــــــــــ

المؤلف المرسل *  

 20/08/2020 :القبولتاريخ                       23/06/2019رسال: اإلتاريخ 
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And this paper aims to shed light on the the reality of trade and 

economic cooperation between Algeria and African countries and 

how this cooperation can be activated. 

Algeria has contributed to the improvement and establishment of 

the development process in Africa through the support of the 

infrastructure of the African countries, which is the basis of the 

investment process, where Algeria confirms its continental role in 

the framework of several investment projects development in 

various economic fields. 

Key Words: Economic Integration; Regional Blocs; Partnership; 

The Sahel region of Africa. 

 المقدمة:
يشيد العالم تحوالت ىامة وتغيرات سريعة ومتالحقة عمى جميع المستويات، وقد      

 أفرزت ىذه التحوالت توزيعا جديدا لمراكز النفوذ والييمنة عمى أساس القوة االقتصادية،
ح اليدف ىو إقامة عالقات اقتصادية مشتركة و متداخمة، مبنية عمى إنشاء حيث أصب

مناطق وتنظيمات واتفاقيات تعاقدية اقتصادية قصد تحقيق األىداف المتبادلة و المشتركة 
بين جميع األطراف، باإلضافة إلى تحقيق المنافع االقتصادية عن طريق التحويل 

 خبرات وزيادة تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة.التكنولوجي، التعمم من خالل اكتساب ال
طاللة بحرية أورومتوسطية،  تتمتع الجزائر بموقع ميم، يجمع بين امتداد جغرافي إفريقي وا 
ناىيك عن المقومات االقتصادية التي تحتوي عمييا، ولكن عمى الرغم من ىذا فإن 

ة الدولية محدودة جدا. ولذلك مشاركتيا وفاعميتيا في صنع وتسيير المعامالت االقتصادي
تعتبر مسيرة التكامل اإلقميمي لمجزائر مسيرة ضيقة ومنحصرة جدا، حيث أثرت المشاكل 
السياسية واالجتماعية والطبيعة الييكمية لالقتصاد الجزائري عمى عالقاتو الخارجية، سواء 

 مع المنظمات الدولية واإلقميمية أو مع الدول المجاورة. 
جزائر العديد من المبادرات االقتصادية والتنموية التي تسعى من خالليا إلى تبنت ال     

النيوض بالقارة اإلفريقية فعممت عمى إقامة االستثمارات وتقديم الدعم المالي حيث قامت 
الممثمة في شكل استثمارات  2014/2015بدعم تعيدات مجموعة البنك الدولي لمعامين 

ر دوالر تتمثل أساسيا في دعم شبكات األمن االجتماعي مميا 1.5جديدة بالمنطقة بدفع 
واإلنساني والتي تساعد األفراد عمى التحقيق من المعانات واألوضاع المتدىورة الناجمة 
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عن األزمات االقتصادية والكوارث الطبيعية وعمى تحسين البنية التحتية وخمق فرص 
 المناطق الريفية.

و واقع التعاون التجاري واالقتصادي بين الجزائر ما هوالسؤال الذي يمكن طرحو:      
 والدول اإلفريقية وكيف يمكن تنشيط هذا التعاون ؟

  :إلى أربعة نقاط رئيسيةتم تقسيم البحث لإلجابة عمى ىذه اإلشكالية      
مفيوم التكامل االقتصادي وما ىي مراحمو )منطقة تجارة حرة، سوق مشتركة، اتحاد  -1

 .جمركي...(
 .ود الجزائر في تحقيق التنمية االقتصادية في إفريقياجي -2
 واقع المبادالت التجارية لمجزائر مع الدول اإلفريقية. -3
 آفاق االستثمار في إفريقيا بالنسبة لممؤسسات الجزائرية . -4
 مراحل التكامل االقتصادي -1

التحرير االقتصادي في ظل العولمة وجدت الدول اإلفريقية نفسيا أمام أمرين، أوليما      
الذي تفرضو منظمة التجارة العالمية، وثانييا التكتالت االقتصادية اإلقميمية التي تقودىا 
الدول المتقدمة. وأصبح من الضروري أن تسعى الدول اإلفريقية إلى التكامل فيما بينيا، 

السريع وذلك لمواجية التحديات التي تفرضيا التطورات االقتصادية الجديدة كاالنفتاح 
 لالقتصاديات العالمية عمى بعضيا البعض.

إن الطريق إلى التكامل االقتصادي بين دول إفريقيا يتخممو العديد من الصعوبات      
، فالدول التي  والتحديات، حيث نجد أن ىناك تفاوت كبير بين اقتصاديات الدول اإلفريقية

جمركية والضرائب عمى الصادرات تعتمد اقتصادياتيا بدرجة كبيرة عمى عائدات الرسوم ال
 والواردات ستتحمل عبئا أكبر من الدول األخرى. 

كذلك نجد عدم االستقرار األمني، النزاعات الداخمية بين الدول، وتدني الظروف      
األمنية في العديد من المناطق، كل ىذه العوامل وأخرى جعمت من عممية التكامل 

 صعبة وتتطمب وقتا أطول.االقتصادي في دول إفريقيا عممية 
يساىم التكامل اإلقميمي عموما بشكل إيجابي في تحسين البنية الييكمية لجياز      

الصادرات، سواء عن طريق آثاره الثابتة المتمثمة في خمق التجارة وتحويميا، أو عن طريق 
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ور آثاره الديناميكية المتمثمة أساسا في رفع التنافسية، تشجيع االستثمارات، التط
تتمثل بإمكان الدول القيام بتكامل اقتصادي ولكن بدرجات متفاوتة، و  التكنولوجي، ...الخ؛

 (1)أىم مراحل التكامل االقتصادي في: 
  النظام التفضيمي لمتجارة 1-1

إن النظام التجاري الدولي الجديد يقوم عمى مبدأين أساسيين، األول يكمن في تحرير      
منافذ األسواق و الذي يتحقق إال بإزالة كافة القيود و العراقيل.  التجارة الدولية و توسيع

أما المبدأ الثاني فيو يتمحور حول تحقيق التجارة الشريفة و ىذا لن يتأتى إال بالمنافسة 
لغاء كافة أشكال التمييز، وتحقيق التعادل في المعاممة بين كافة  المتكافئة بين األطراف، وا 

ا تتحقق ىذه األىداف تكون الكفاءة أو اإلنتاجية أو المزايا المنتجات و الدول. وعندم
 (2) النسبية ىي أساس االختيار و المنافسة.

إال أن ىذه األىداف تتعارض تماما مع االستثناءات التي أقرت في اتفاقية الجات     
و التي تقرر فييا إنشاء منظمة  1994، و في دورة أورجواي النيائية في عام 1947
ففي الواقع إن كل من المعاممة التفضيمية و التكتالت اإلقميمية ىما   (3) ة العالمية.التجار 

استثناءان من المبدأ الرئيسي الذي ينص عمى عدم التمييز. وىذا االستثناء يتمثل في 
 (4) نصوص اتفاقيات التكتالت اإلقميمية والتجارة التفضيمية.

ي، وىي عبارة عن اتفاق بين مجموعة من أو ما يسمى كذلك منطقة التفضيل الجمرك    
الدول باتخاذ مجموعة من التدابير واإلجراءات تتعمق أساسا بتخفيف العقبات الجمركية 
وغير الجمركية المفروضة عمى الواردات، بمعنى آخر ىناك معاممة تفضيمية تتضمن منح 

لتفضيمي لمتجارة بما مزايا وتسييالت لمسمع الواردة من الدول المتعاقدة. ويتميز النظام ا
  (5) يمي:
 تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية ولكن دون إلغائيا بشكل كمي؛ -
يخص نظام المعاممة التفضيمية الجمركية الجانب السمعي فقط وال يشمل الجانب  -

 النقدي؛
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لمدول األعضاء في ىذا النظام الحق في صياغة ورسم نمط سياستيا الجمركية وغير  -
جاه الدول غير األعضاء دون الخضوع إلجراءات مشتركة مع باقي الدول الجمركية ت
 األعضاء.

  منطقة التجارة الحرة 1-2
عمى عكس المرحمة السابقة التي تعتمد عمى التخفيف من القيود الجمركية وغير    

الجمركية، فان إنشاء منطقة تجارة حرة، ييدف إلى التخمص الكمي من العراقيل الجمركية 
الجمركية عمى السمع بين الدول األعضاء، عمى أن تحتفظ كل دولة بسياستيا تجاه وغير 

 العالم الخارجي أي الدول غير األعضاء في المنطقة التكاممية.
وبالتالي تنطوي منطقة التجارة الحرة عمي تحرير التجارة البينية بين الدول األعضاء،       

فقط، إلى أن تصل الرسوم الجمركية في كمل أنيا تقتصر أساسا عمى الجانب السمعي 
نياية ىذه  المرحمة إلى الصفر، ويعتبر أغمب االقتصاديين أن ىذه المرحمة ىي المرحمة 
األولى لمتكامل االقتصادي، فيي ذات أىمية كبيرة كون النجاح في المراحل الالحقة يعتمد 

 بشكل كبير عمييا.
  اإلتحاد الجمركي 1-3
لتجارة الحرة إنشاء اتحاد جمركي بين الدول األعضاء والخطوة إنشاء منطقة ا يتبع   

اإلضافية ىنا بعد إلغاء التعريفات الجمركية ىي توحيد النظم والتعريفات الجمركية بين 
 الدول األعضاء من جية ومن العالم الخارجي أي الدول األعضاء من جية أخرى.

ة التجارة الحرة في توحيد مستوى ويتضح من ىذا أن اإلتحاد الجمركي يتميز عن منطق   
الرسوم الجمركية في كل الدول األعضاء في مواجية العالم الخارجي وىو بذلك ال يواجو 

  (6) المشكمة التي تواجييا انحراف التجارة عن طرقيا الطبيعية داخل نطاق المنطقة.
  السوق المشتركة 1-4

الجمركي، حيث يتم فييا إضافة إلى وىي مرحمة أكثر تقدما تمي مرحمة قيام اإلتحاد     
مقومات اإلتحاد الجمركي تكامل األسواق بإلغاء كافة القيود عمى انتقال عناصر اإلنتاج 

 (7 ) بما فييا العممة ورؤوس األموال، فيي تيدف إلى:
 تحرير التجارة البينية لمدول األعضاء في السوق؛  -             
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 ود الجمركية وغير الجمركية المفروضة؛إزالة جميع القي               -
 تشجيع حرية تنقل عناصر اإلنتاج بين الدول األعضاء. -              

ومن األمثمة البارزة لمسوق المشتركة نجد السوق األوروبية المشتركة التي أنشأت بمقتضى 
ق عمى ، وفي المنطقة العربية تم االتفا1957معاىدة روما والتي تم التوقيع عمييا سنة

 .1964أوت  23إنشاء سوق عربية مشتركة وىذا في 
 الوحدة االقتصادية  1-5
يعتبر ىذا الشكل من أكثر أشكال التكامل االقتصادي تطورا، حيث يشتمل عمى نفس    

خصائص وشروط السوق المشتركة من إلغاء لمرسوم الجمركية وتحرير عوامل اإلنتاج، 
القتصادية، السياسية واالجتماعية وغيرىا، ولقد لكن يضاف إلى ذلك تنسيق السياسات ا

من القرن سارت دول السوق األوروبية المشتركة في ىذا االتجاه منذ أواخر الستينيات 
وذلك من خالل تنسيق كافة السياسات االقتصادية ليا، ليتم اإلعالن عن قيام الماضي 

 .1992ت سنةبعد التوقيع عمى معاىدة ماستر يخ 1993اإلتحاد األوروبي سنة
إن خمق منطقة مغاربية لمّتصنيع والتبادل الحر في المناطق الحدودية  تكون األساس      

في تكوين اقتصاد مغاربي مشترك، والتعجيل بحل الخالفات السياسية العالقة، التي بسببيا 
تعطل مشروع التكامل االقتصادي المغاربي برمتو، لذا يتوجب فتح حوار صريح بين 

قرار في دول المغرب العربي مبني عمى أساس احترام الرأي اآلخر و تحكيم أصحاب ال
العقل و الشرعية الدولية. كما أن تطبيق مبدأ الديمقراطية الحقيقية في الجانب السياسي 
واقتصاد السوق في الجانب االقتصادي، ألن ىذين المبدأين ىما سر نجاح العمميات 

 التكاممية االقتصادية.
  االقتصادي التام اإلتحاد 1-6

يعتبر التكامل االقتصادي التام آخر درجات التكامل االقتصادي وبمقتضاه تصبح     
اقتصاديات الدول األعضاء كاقتصاد واحد، وفيو  يتم توحيد السياسة االقتصادية والمالية 
واالجتماعية، بحيث يتبع األعضاء نفس السياسات، وتتطمب إنشاء سمطة اقتصادية 

عميا تسيطر عمى كافة النواحي االقتصادية لمدول األعضاء، بيدف تنسيق العمل إقميمية 
 (8) االقتصادي عمى كافة المستويات ومراقبة تنفيذ تمك السياسات الموحدة.
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يقصد بالتكامل االقتصادي أن مجموعة من الدول ضمن نطاق جغرافي معين يجتمعون 
القتصادية. ومن أىم مظاىر التكامل في شكل شراكة من أجل تطوير التجارة والتنمية ا

االقتصادي نجد: مناطق التجارة الحرة، توحيد سياسة الرسوم الجمركية، إنشاء أسواق 
 (9) مشتركة وفي مراحل جد متقدمة من التكامل قد تنتج وحدة سياسية بين الدول.

عمى أنو القضاء عمى كل أشكال التمييز بين الدول ضمن  (Balassa)يعرفو باالسا 
عمى أنو العممية التي يتم من خالليا  (Kahnert)منطقة معينة. كما يعرفو كاىنرت 

اإللغاء التدريجي لكل الحواجز المتواجدة عمى مستوى الحدود الوطنية لمدول. في حين 
عمى أنو عممية لدمج اقتصاديات منفصمة ومتفرقة من أجل  (Machlup)يعرفو ماشموب 

 (10) في المنطقة.خمق كتمة اقتصادية أشمل وأوسع 
من غرب إفريقيا، والتي تممك  (11)دولة  15ىي مجموعة إقميمية متكونة من  االكواس

 1975كميا تاريخ استعماري باستثناء غينيا بيساو، تم تأسيسيا بموجب معاىدة في ماي 
بمدينة الغوص بنيجيريا من أجل إنشاء وحدة اقتصادية والخروج من العزلة االقتصادية 

ما يميز االكواس عن باقي التكتالت اإلقميمية ىو أنيا لم  (12) ا االستعمار.التي خمفي
 (13) تعرض أي مشاريع من أجل إنشاء وحدة سياسية بين الدول األعضاء.

 (14) ومن أجل تحقيق ىذه األىداف تم اتخاذ العديد من اإلجراءات:
 عضاء.إلغاء كل القيود والعراقيل أمام االستيراد والتصدير بين الدول األ 
 .إلغاء كل القيود والصعوبات اإلدارية المتعمقة بالتجارة بين الدول 
 صياغة سياسة تجارية وتعريفات موحدة تجاه الدول الغير أعضاء 
 .إلغاء كل القيود أمام حركة األفراد، األموال والخدمات بين الدول األعضاء 
 سويق والمشاريع ترقية المشاريع المشتركة بين الدول خاصة المتعمقة ببحوث الت

 الصناعية.
 .نشاء بنية تحتية مشتركة، خاصة فيما يتعمق بالنقل، االتصاالت والطاقة  تنسيق وا 
  تقميص الفوارق والفجوات بين اقتصاديات الدول وكذا تنسيق السياسات االقتصادية

 والصناعية.
 .تأسيس صندوق خاص من أجل التعاون والتنمية 
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 ية االقتصادية في إفريقياجهود الجزائر في تحقيق التنم -2
ان اغمب األزمات والحروب والتيديدات التي تعاني منيا القارة اإلفريقية ومنطقة      

الساحل ىو نتاج غياب تنمية حقيقية في ىذه الدول والتي تساىم في كبح الفقر والتخمف 
ت المسمحة، وتحقق الرخاء كما تمنع انزالق األفراد وراء األعمال الغير مشروعة والتنظيما

ومن ىذا المنطمق أدركت الجزائر أىمية ىذا البعد في صناعة األمن واالستقرار في 
الساحل اإلفريقي نتاج األزمات والنزاعات التي يعاني منيا والتي أفرزت تحديات جديدة 

 تيدد األمن الداخمي.
وية التي تسعى وفي ىذا اإلطار تبنت الجزائر العديد من المبادرات االقتصادية والتنم     

من خالليا إلى النيوض بالقارة اإلفريقية فعممت عمى إقامة االستثمارات وتقديم الدعم 
الممثمة  2014/2015المالي حيث قامت بدعم تعيدات مجموعة البنك الدولي لمعامين 

مميار دوالر تتمثل أساسيا في دعم شبكات  1.5 في شكل استثمارات جديدة بالمنطقة بدفع
جتماعي واإلنساني والتي تساعد األفراد عمى التحقيق من المعانات واألوضاع األمن اال

المتدىورة الناجمة عن األزمات االقتصادية والكوارث الطبيعية وعمى تحسين البنية التحتية 
 (15) وخمق فرص المناطق الريفية.

التنموية  الشراكة الجديدة من اجل تنمية إفريقيا )نيباد( من أىم المبادرات تعتبر     
المتكاممة األبعاد وىي خطوة ىامة في تحقيق التنمية الشاممة بالقارة اإلفريقية وتعتبر من 
اآلليات الجماعية التي اعتمدتيا السياسة الخارجية الجزائرية لتحقيق التنمية الشاممة في 
الساحل اإلفريقي قصد النيوض بالمنطقة التي أصبحت تشكل تحديا امنيا لمجزائر 

قمق ايزاء التيديدات المتواجدة في المنطقة، وقد جاءت مبادرة النيباد في سياق  ومصدر
الجيود المحمية واإلقميمية لمواجية التحديات التي تواجييا القارة اإلفريقية ومنطقة الساحل 
اإلفريقي وىي مبادرة تم اقتراحيا من قبل رؤساء خمس دول افريقية وعمى رأسيم السيد 

 (16) يز بوتفميقة".الرئيس "عبد العز 
وتكمن أىمية المبادرة في أنيا تتضمن عدة قطاعات تعتبر من األولويات األساسية      

في التنمية مثل الزراعة والتعميم والصحة والتكنولوجيا والبنية التحتية والبيئة واالتصاالت 
والذي  وقد تولت الجزائر في إطار ىذه المبادرة ممف التنمية البشرية التعميم والصحة
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يحتوي عمى برامج بناء القدرات لخمق كوادر وطنية قادرة عمى النيوض بالدول اإلفريقية 
ومسؤولياتيا في تحقيق التنمية السياسية وقد أبدت العديد من الدول والمؤسسات المانحة 
اىتماما كبيرا بدعم البرامج الخاصة في ىذا القطاع خاصة في ظل االتصاالت المكثفة 

 يا الجزائر.التي قامت ب
إضافة الى األدوار الجزائرية في إطار النيباد قامت الجزائر أيضا بمبادرات تنموية      

أخرى من خالل تأسيس عالقات تبادل اقتصادي مع دول الساحل اإلفريقي وذالك في 
إطار دعم التعاون الجنوب بدا بوضع إطار التعاون الجيودي سمي بندوة التعاون 

دف ترقية التعاون المتعدد األطراف مع دول الساحل الصحراوي الصحراوي وذالك بي
 لمبحث عن حمول لممشاكل االقتصادية والسياسية.

 200لساحل اإلفريقي قامت باستثمار كما عممت الجزائر في إطار تنمية منطقة ا     
مميون دوالر امريكي لتنمية النيجر ومالي وتسعى الجزائر في إطار ىذه المبادرات التنموية 

 (17) الى محاولة النيوض بالمنطقة.
وبالتالي فان كل ىذه المعطيات دفعت الجزائر لمعمل في محاولة تغطية ىذا      

والصحراء الكبرى، حيث تشتمل عمى كل االستكشاف الجنوبي من منطقة الساحل 
المشاكل ذات الخصوصية اإلفريقية المتميزة التي تسود القارة، من ضعف الدولة إلى 
ىشاشة المؤسسات الضامنة لألمن ما جعل المشاكل التي تواجييا المنطقة أكثر تعقيدا 

ت التي ستخمفيا وارتباطا عمى شاكمة النسيج الممغم القابل لالنفجار في أي وقت واالرتدادا
 (18) ىذه التحديات عمى األمن الجزائري ستكون وخيمة عمى المدى المتوسط والطويل.

إن االتحاد المغاربي يحتوي عمى مقومات  التكتل االقتصادي، و التي من شأنيا تزيد من 
فاعمية التكامل االقتصادي المغاربي، حيث إذا وضعت في االعتبار لحدث التكتل 

اربي كتكتل قوي بين التكتالت اإلقميمية، ويمكن القول بأن تجسيد فكرة االقتصادي المغ
االتحاد المغاربي تعود إلى قبيل استقالل المغرب و تونس، التي تم رسميا بداية في 

بين ثالثة أحزاب سياسية مغربية  1958"مؤتمر طنجة" بالمغرب الذي انعقد في أفريل 
ور الجديد بتونس، باإلضافة لحزب جبية ىي حزب االستقالل بالمغرب، و حزب الدست

 (19) التحرير الوطني في الجزائر الذي يعتبر جمعية منتخبة تحظى بالتأييد العام.
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 واقع المبادالت التجارية لمجزائر مع الدول اإلفريقية  -3
تتجو التجارة الدولية نحو السعي إليجاد آلية تكون من خالليا المشاكل الناجمة عن      

منشأ الوطني لمسمعة في حدىا األدنى، حيث انو ال يمكن إلغائيا كميا حيث نرى قضايا ال
ان معظم الصراعات والمشاكل الدولية التي قامت وتقوم إنما تعود ألسباب ترتكز في 
جوىرىا إلى بعد اقتصادي يتجمى من خالل سعي كل دولة إلى تحقيق ما يمكنيا من 

لعالم اآلخر، وذالك من خالل حماية سمعيا منافع في سياق عالقاتيا التجارية مع ا
الوطنية مع سمع القادمة المنافسة بإقامة جدران حول أسواقيا الوطنية او محاولة فتح 

 (20) أسواق العالم أمام تمك السمع.
وبالتالي فان تنمية العالقات االقتصادية والعمل عمى رفع حجم التبادل التجاري      

خمق أرضية لتحقيق األمن ليذا عممت الجزائر إلى تطوير وتنويعو يساىم بصفة حيوية ل
التبادل التجاري و ذالك بالتوقيع عمى عدة اتفاقيات تجارية واقتصادية مع بعض الدول 

 اإلفريقية.
ىذا ولم تتمكن استراتيجيات رغبة التجارة الخارجية لمجزائر مع دول القارة اإلفريقية       

ادل التجاري المشترك في إطار اتفاقيات الشراكة من تحقيق مستويات أفضل من التب
تجمعيا مع دول القارة، حيث مثمث المبادالت مع الجزائر بين الجزائر ودول المغرب 

الذي  2012في  30.97مسجمة ارتفاعا ب  2013مميار دوالر في  3.77العربي مثال 
القارة السمراء  وتعتبر المنطقة المغاربية األضعف عمى مستوىمميار دوالر،  2.88سجل 

% من حجم مبادالتيا الخارجية، بينما يصل 2من حيث التجارة البينية التي ال تتجاوز 
حسب  ،2022عام  %60% مع توقعات أن يصل إلى 16المعدل أفريقيًا إلى 

وتعيش دول المنطقة واقع  إحصائيات المنظمة العالمية لمتجارة حول االتحاد األفريقي،
رف ارتفاعا في معدالت بطالة الشباب عمى الخصوص، كما لم احتقان ممحوظ، حيث تع

، وبشأن 2015و 2010يعرف نصيب الفرد من الناتج الداخمي الخام انتظاما ما بين 
التبادل التجاري الحالي بين الدول المغاربية فإن منطقة المغرب العربي تعد من المناطق 

% من حجم المبادالت العالمية، 5 األقل اندماجا في العالم، حيث أن مبادالتيا تقل عن
  .بينما يفقد غياب االندماج دول المغرب العربي نقطتي نمو سنويا
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بالمائة من الزنك عمى عكس مصر  26بالمائة من الحديد  46كذلك ما يزيد عن      
مميون  429مميون دوالر من أصل  420التي استحوذت فييا صادرات غاز البوتان عمى 

ات اإلجمالية فيما شممت باقي الصادرات عمى المعادن والزيوت دوالر حجم الصادر 
األدوية والرمل الطبيعي باإلضافة إلى المنتجات الغذائية والفالحية المختمفة في حين بقي 

بالمائة متبوعا  19الغاز الطبيعي متصدر لقائمة صادرات الجزائر نحو تونس بأكثر من 
بالمائة من  1.36بالمائة والحديد بنسبة  1.48 بالمائة الزنك بنسبة 1.55بالورق بنسبة 

مميون دوالر  212.90مميون دوالر من قيمة الصادرات اإلجمالية مقابمة  58.7أصل 
حجم الواردات ورغم ذالك تسجل الجزائر عجزا في ميزان مبادالتيا التجارية مع تونس 

 (21) مميون دوالر. 20.127تعدي 
جنوب الصحراء فقد سجمت المجموعة االقتصادية لدول  أما فيما يتعمق بدول إفريقيا     

بالمائة  94.34إفريقيا الغربية اكبر نسبة مبادالت تجارية مع تونس تتقدميا النيجر بنسبة 
مميون دوالر تتركز ىذه  55.651من إجمالي صادرات الجزائر أي بحجم تعدي 

ئن الغذائية ب مميون دوالر والعجا 5.16الصادرات أساسا عمى مخمفات النحاس ب
بالمائة من مجموع الصادرات الوطنية  24.0مميون دوالر متبوعة بنيجيريا بنسبة  17.3

مميون دوالر لمبالستيك و  99.3منيا  2007مميون دوالر خالل  431.1التي بمغت 
 .مميون دوالر 8الصيدالنية مقابل  مميون دوالر لألدوية والمنتجات 1.0
قتصادية إلفريقيا الوسطى بدورىا مستويات حسنة من كما سجمت المجموعة اال     

الصادرات خارج المحروقات حسب ما أظيرتو ذات الوثيقة تصدرتيا الكاميرون التي 
 568بالمائة من الصادرات اإلجمالية أي بحجم صادرات تعدى  4.0استحوذت عمى 

مزئبق تمييا مميون دوالر ل 0.002مميون دوالر لمورق و  0.12مميون دوالر من بينيا و
مميون  459.4بالمائة وحجم اإلجمالي فاق  239غينيا بيساو ونسبة صادرات قدرت ب 

 مميون دوالر. 12دوالر، والعجائن الغذائية 
أما دول االتحاد االقتصادي إلفريقيا الغربية فقد سجل ادني مستويات المبادالت      

مميون دوالر أي بنسبة  0.047التجارية حيث قدرت صادرات الجزائر نحو تشاد ب 
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مميون  0.028وحجم اإلجمالي قدر ب  0.002بالمائة والكونغو بنسبة  0.003تعادل 
 دوالر.
وبالتالي فان السموك االقتصادي الجزائري اتجاه إفريقيا أدى بصناع السياسة      

 الخارجية إلى توظيف الموارد االقتصادية وتوجيييا لخدمة أىدافيا الخارجية لدى الدول
 (22) اإلفريقية.

 آفاق االستثمار في إفريقيا بالنسبة لممؤسسات الجزائرية   -4
ان تنمية العالقات االقتصادية والعمل عمى رفع التبادل التجاري وتنويعو وتشجيع      

االستثمار يساىم بصفة حيوية في خمق ارضية لتحقيق االمن، وليذا ساىمت وعممت 
التنمية في إفريقيا من خال دعم البنية التحتية لمدول  الجزائر عمى تطوير وتأسيس عممية

اإلفريقية وىي االرضية التي ترتكز عمييا عممية االستثمار حيث تؤكد الجزائر دورىا 
 القاري في إطار عدة مشاريع استثمارية تنموية في مختمف المجاالت االقتصادية.

د جنوب إفريقيا ونيجيريا وأقوى كما وتممك الجزائر ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا بع     
إلنشاء  وتعتبر الثروات التي تتمتع بيا الجزائر ىو ما أىميا اقتصاد في شمال إفريقيا،

مشاريع استثمارية في إفريقيا والعمل عمى تنمية القارة، وترى الجزائر ان نجاح التواجد 
خمة وليس مجرد االقتصادي الجزائري في إفريقيا مرىون باستثمارات حقيقية ومشاريع ض

 (23) تبادل سمع معتبرة، وان ىذه االستثمارات تحتاج إلى ميزانيات ضخمة لتغطيتيا.
كما وتعمل الحكومة مؤخرا عمى تغيير وجية بوصمتيا االقتصادية من الشمال إلى      

الجنوب بعدما تجاىمت إمكانياتو الكبيرة لسنوات عديدة، في خضم انشغاليا بإقامة 
ة جيدة مع دول الشمال كالدول األوروبية، األمريكية واآلسيوية، بحثا عن عالقات اقتصادي

 المشاريع االستثمارية الرابحة واستقطابا لمعممة الصعبة.
ويظير ذلك جميا من خالل المجيودات التي تبذليا الحكومة لربط االقتصاد الوطني      

مصنع الجزائري لتسويق وترويج باقتصاديات القارة السمراء، ىادفة بذلك إلى فتح المجال لم
منتجاتو ببمدان إفريقيا حيث يأتي توجو الجزائر لفتح أسواق استثمارية بدول إفريقيا 
الوسطى والساحل، تجسيدا لممخطط الجديد الذي توجيت إليو الحكومة في الفترة األخيرة 

أول من االعتماد عمى إيرادات المحروقات كمصدر  ”مبدئيا”من خالل سعييا الخروج 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         0909السنة  90العدد:  90لمجلد:ا  931- 929ص

 

133 

 

إليرادات الدولة المالية، وفي تمويل مشاريعيا االقتصادية، بالتركيز أكثر عمى القطاع 
الصناعي كونو المساىم الفعال في خمق الثروة وتنمية الصادرات خارج المحروقات، 

 وعمميا عمى تعزيز البنية التحتية والصناعية لممؤسسات الجزائرية داخل وخارج الوطن.            
طريق العابر لمصحراء أحد المشاريع الكبرى التي تراىن عمييا الجزائر لولوج السوق يعد ال

مميون نسمة من الدول التي سترتبط بالطريق، وىي  700اإلفريقية التي تضم أكثر من 
 تونس والنيجر وبوركينا فاسو ومالي ونيجيريا والبمدان المجاورة ليا.

 
كمم،  9400عمى مسافة  1960في إنجازه في  ويمتد ىذا الطريق الذي تم الشروع     

بالغوس النيجيرية مع عدة تفرعات تمتد إلى  ويربط محوره الرئيسي الجزائر العاصمة
 وتونس.   النيجر ومالي وتشاد

الحدود البينية مع الدول االفريقية في واليات الجنوب الكبير )تمنراست،  تجارة وتعتبر     
 عمميات لنشاط الالزمة التحتية البنيات إلنشاء المثمى ليةاآل ىي إليزي، أدرار، تندوف(

 الحدود لتجارة االقتصادية اآلثار وتتمثل الحدودية مع إفريقيا، المنافذ عبر التجارة الحرة
 : اآلتي في



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         0909السنة  90العدد:  90لمجلد:ا  931- 929ص

 

134 

 

 سجل ورسوم والضريبي الجمركي التحصيل رفع عن ناتجة بإرادات العامة الخزينة دعم -
 ؛ الحدود تجارة لنشاط التجارية مياتالعم عن الناتجة  الحدود تجارة

تتحصل  حيث الحدود تجارة لممارسة نتيجة الحدودية بالواليات المالية اإليرادات زيادة -
بالواليات  اليامة المالية الموارد أحد الحدود تجارة جعل مما مالية كبيرة موارد عمي

 2018خالل  ، وقد بمغت حصيمة الصادرات من تجارة المقايضة بتمنراست الحدودية
 (24) مميون دج؛ 393ماقيمتو 

وتقوية  بالمصمحة واإلحساس والتصدير اإلنتاج زيادة إلي يؤدي التجاري النشاط -
 ؛ المجاورة الدول بين والثقافية التجارية والسياسية الصالت

الموانيء  عمى الضغط يخفف الحدودية الجمركية النقاط عبر البضائع وخروج دخول -
 ؛ اإليرادات من ويرفع فة النقلتكم ويقمل الرئيسية

زيادة  ، مثل جودتيا وتحسين وترقية السمع من إنتاجيا بزيادة الحدودية الواليات إىتمام -
المزروعة، وقنوات لتصريف المنتجات الحرفية  االراضي النشاط الفالحي وحجم

 7والصناعية محمية الصنع، حيث وعبر تجارة المقايضة بوالية تمنراست تم تصدير 
 ؛2018يون كغ من التمر الجاف خالل الثالثي الثالث مم
من  يحد مما التجارة بفكرة لإلنخراط الميربين تغري المبسطة الحدود تجارة إجراءات -

 ؛ التيريب طريق األموال الميدرة عن ضياع
المحمية وبالتالي الحفاظ عمى  بالعممة مستوردة سمع عمي الحصول تسييل في تساعد  -

 ؛ العممة الصعبة
 لخاتمة:ا

عمى الدول اإلفريقية أن تعمل عمى تعزيز االنفتاح التجاري فيما بينيا و ذلك من      
خالل المزيد من اإلصالحات االقتصادية بصفة عامة، وتفعيل التكامل االقتصادي 

، حيث أن تفعيل التكامل سيخمق سوقا إقميميا ىاما يشكل في جانب منو عامال اإلقميمي
 وسوق االستثمار مثل جديدة مجاالت عمى يجب التركيزتفاوض؛ و حاسما في عمميات ال

 والبيئي. والتكنولوجي العممي والتعاون النقدي والمالي والتكامل المنافسة وسياسات العمل
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باإلضافة إلى األدوار الجزائرية في إطار النيباد قامت الجزائر أيضا بمبادرات تنموية      
ل اقتصادي مع دول الساحل اإلفريقي وذالك في أخرى من خالل تأسيس عالقات تباد

إطار دعم التعاون الجنوب بدا بوضع إطار التعاون الجيودي سمي بندوة التعاون 
الصحراوي وذالك بيدف ترقية التعاون المتعدد األطراف مع دول الساحل الصحراوي 

 لمبحث عن حمول لممشاكل االقتصادية والسياسية.
 200إطار تنمية منطقة الساحل اإلفريقي قامت باستثمار كما عممت الجزائر في      

مميون دوالر أمريكي لتنمية النيجر ومالي وتسعى الجزائر في إطار ىذه المبادرات التنموية 
إلى محاولة النيوض بالمنطقة. حيث ترغب الجزائر في االستفادة من المزايا التي توفرىا 

نتاج الثروات والنمو.القارة اإلفريقية التي تشكل خزان كبير لإل فإفريقيا تممك مزايا  نتاجية وا 
توفرىا لمن لديو الشجاعة واإلرادة لمتوجو إلييا والجزائر كأكبر بمد إفريقي تعد جزء ال 

 يتجزأ من إفريقيا ومن مصيرىا.
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 الستثمار األجنبي ومعوقاتهلالجزائر مقومات استقطاب 

)The elements of Algeria's attraction to foreign 

investment and its obstacles( 

 2د. عمار مراتي، 1*نصر الديف بف اعمارةد. 
 ben_amar2006@ymail.com)الجزائر(،  ةجامعة المسيم1

 meratiomar55@gmail.com )الجزائر(، جامعة سيدي بمعباس2
 الممخص:

 عمى موضوع ميـ يمس االقتصاد الوطني وىوإف اليدؼ مف ىذه المداخمة ىو تسميط الضوء 
نسبة االستثمار األجنبي المباشر، حيث زاد الوعي بأىمية االستثمارات األجنبية وتنميتيا بال

لالقتصاد الوطني إلى اشتداد حدة المنافسة بيف مختمؼ الدوؿ لمحصوؿ عمى نصيب متزايد مف 
ىذه االستثمارات لتطوير اقتصادياتيا وتسييؿ اندماجيا في االقتصاد العالمي وذلؾ نظرا لألىمية 

بر عامال البالغة لالستثمار األجنبي في اقتصاديات الدوؿ المتقدمة والنامية عمى حد سواء، ويعت
 مكمال لالستثمار المحمي في تحقيؽ النمو والتنمية.

 المباشر، التنمية. األجنبياالستثمار، االستثمار الكممات المفتاحية: 
Abstract  

  This intervention aims to highlight an important issue affecting the 

national economy, which is foreign direct investment. The 

awareness of the importance of foreign investment and its role in 

national economy development has intensified the competition 

among different countries to obtain an increasing share of these 

investments to develop their economies and facilitate their 

integration into global economy. Given the critical importance of 

foreign investment in economies in both of developed and 

developing countries and as an integral factor for domestic 

investment in growth and development. 

Key Words: investment, foreign direct investment, development. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 المؤلف المرسل*

 20/08/2020 :القبوؿتاريخ                       15/07/2019رساؿ: اإلتاريخ 
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 مقدمة:

حظي موضوع االستثمار األجنبي وما يتعمؽ بو مف قضايا باىتماـ العديد مف الدوؿ      
والباحثيف والييئات المحمية والدولية، حيث أف كؿ الدوؿ أصبحت تتسابؽ الستقطاب أكبر 

ففي ظؿ ، ألجنبية المباشرة باعتباره محركا أساسيا لمنمو االقتصاديقدر مف االستثمارات ا
التطورات الراىنة التي يشيدىا العالـ مف أزمات مالية واقتصادية متالحقة والتغيرات 
الحديثة التي طرأت عمى اتجاىات رؤوس األمواؿ األجنبية، والتي أبرزت بالخصوص 

ي إلى الدوؿ النامية والعربية، تزايدت حدة االتجاه التصاعدي لتدفقات االستثمار األجنب
المنافسة بيف دوؿ العالـ ومف بينيا الدوؿ العربية عمى جذب االستثمار األجنبي كقوة دفع 

 .لالقتصاد المحمي
وتعتبر الجزائر كغيرىا مف الدوؿ التي أبدت رغبتيا في االندماج في االقتصاد      

لمطبقة في ظؿ النظاـ االشتراكي واألزمة العالمي، خاصة بعد تعثر مسيرة التنمية ا
وبموغ حجـ المديونية مستويات أثقمت كاىؿ االقتصاد الجزائري، ألـز  1986النفطية لسنة 

ىذا السمطات إلى تبني إصالحات اقتصادية شاممة وذلؾ بغية تييئة المناخ المالئـ 
ية االقتصاد واستقطاب االستثمارات األجنبية، التي سوؼ تساىـ بشكؿ كبير في تنم

المباشر الزاال بعيد عف المطموب وذلؾ بسبب  األجنبيالوطني.إال أف مناخ االستثمار 
العديد مف المشاكؿ التي تعيؽ نموه بالشكؿ المطموب وذلؾ بالرغـ مف التحفيزات الممنوحة 

ىنا وبالنظر إلى أىمية االستثمار األجنبي المباشر يتـ مف طرؼ الدولة لممستثمريف، مف 
 التساؤؿ الرئيسي التالي: طرح

تحفيزات ال؟ وما هي  رفي الجزائ المباشر األجنبيمعوقات االستثمار مقومات و ما هي 
 ؟ الممنوحة من طرف الدولة

 : أهداف البحث
محاولة فؾ لغز اإلشكاؿ أعاله، تسعى ىذه الدراسة إلى إلقاء الضوء  إلىباإلضافة   

 ثمار األجنبي المباشر.عمى المرتكزات والمفاىيـ األساسية لالست
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 : خطة الدراسة
 سيتـ تغطية ىذه الدراسة مف خالؿ المحاور التالية:  
 ماىية االستثمار األجنبي المباشر. -1
 االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر. عوائؽ -2
 الستثمارات األجنبية المباشرة.لالجزائر جذب الحوافز والمؤىالت  -3
 جنبي المباشر ماهية االستثمار األ -1
 مفهوم االستثمار: 1-1

 لممؤسسة، جديدة طاقة بخمؽ القياـ عميو يترتب الذي يعرؼ االستثمار عمى أنو النشاط   
 كفاءة أكثر بأصوؿ الحالية األصوؿ استبداؿ أو جديدة إنتاجية وحدات إضافة مف خالؿ
 ( 1) وطاقة.

مف شأنيا زيادة الدخؿ وتحقيؽ ويمكف تعريفو أيضا عمى أنو مجموع التوظيفات التي    
اإلضافة الفعمية لرأس الماؿ األصمي، مف خالؿ امتالؾ األصوؿ التي تولد العوائد، وذلؾ 

أو الدولة بمنفعة حالية لمحصوؿ عمييا مستقبال بشكؿ أفضؿ وأكبر،  نتيجة لتضحية الفرد
العائد عف طريؽ الحصوؿ عمى تدفقات مالية مستقبمية، أخذا بعيف االعتبار عنصري 

  (2) .والمخاطرة،سواء كاف نوع االستثمار حقيقي أو مالي
فمجاؿ االستثمار ىو طبيعة النشاط االقتصادي أو نوع النشاط الذي سيوظؼ فيو    

المستثمر أموالو المدخرة أو المقترضة، بقصد الحصوؿ عمى عائد، وقد يكوف مجاؿ 
اة فيقصد بيا واسطة االستثمار، االستثمار وطني )داخمي( أو أجنبي )خارجي(، أما األد

وأدوات االستثمار المتاحة أماـ المستثمريف في المجاالت االستثمارية عديدة ومتجددة 
يوميا، فمف بينيا نجد االستثمار في: األوراؽ المالية، السمع العقارات، المشروعات 

الخ، مع أف االقتصادية، العمالت األجنبية، المعادف المختمفة، صناديؽ االستثمار.....
لكؿ أداة استثمارية مزايا وعيوب مختمفة ومتعددة، ومع أف لكؿ استثمار درجة معينة مف 

 المخاطرة، حسب نوع االستثمار ومجالو الجغرافي أو النوعي )حقيقي أو مالي (.
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 مفهوم االستثمار األجنبي المباشر: 1-2
يؼ العممية لمفيـو االستثمار جاء في العديد مف األدبيات االقتصادية العديد مف التعار    

( عمى أنو:" نوع OECDاألجنبي المباشر، إذ تعرؼ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية )
مف االستثمار الدولي الذي يعكس ىدؼ حصوؿ كياف مقيـ في اقتصاد ما عمى منفعة 
دائمة في كياف مقيمة في اقتصاد آخر، وتنطوي ىذه المصمحة عمى وجود عالقة طويمة 

جؿ بيف المستثمر المباشر والمؤسسة باإلضافة إلى تمتع المستثمر المباشر بدرجة األ
  (3) كبيرة مف النفوذ في إدارة المؤسسة.

المقصود باالستثمار األجنبي المباشر ىو انتقاؿ رؤوس األمواؿ األجنبية لالستثمار في    
و زراعية أو خدمية الخارج بشكؿ مباشر لمعمؿ في صورة وحدات صناعية، أو تمويمية، أ
  (4) .ويمثؿ حافز الربح المحرؾ الرئيسي ليذه االستثمارات األجنبية المباشرة

يعرؼ االستثمار األجنبي المباشر بأنو حصة ثابتة لممستثمر المقيـ في اقتصاد ما في    
مشروع مقاـ في اقتصاد آخر، ووفقا لممعيار الذي وضعو صندوؽ النقد الدولي يكوف 

% أو أكثر مف أسيـ رأس ماؿ إحدى 10مباشرا حيف يمتمؾ المستثمر األجنبي االستثمار 
مؤسسات األعماؿ، ومف عدد األصوات فييا، وتكوف الحصة كافية عادة إلعطاء 

  (5) المستثمر رأيا في إدارة المؤسسة.
وقد عرفو صندوؽ النقد الدولي: "ىو ذلؾ النوع مف االستثمار الدولي الذي يعكس    

كياف مقيـ في اقتصاد ما عمى مصمحة دائمة في مؤسسة مقيمة في  ىدؼ حصوؿ
اقتصاد آخر، وتنطوي ىذه المصمحة عمى وجود عالقة طويمة األجؿ بيف المستثمر 
المباشر والمؤسسة، باإلضافة إلى تمتع المستثمر المباشر بدرجة كبيرة مف النفوذ في إدارة 

  (6) المؤسسة.
تممؾ  عمى ذلؾ االستثمار الذي ينطوي" :المباشر بأنو األجنبي كما يعرؼ االستثمار   

 إلى قيامو باإلضافة ىذا المشروع، في االستثمارات كؿ أو مف لجزء األجنبي المستثمر
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الوطني في حالة االستثمار المشترؾ، أو  المستثمر مع المشروع إدارة في بالمشاركة
 فضال المطمقة لمشروع االستثمار،عمى اإلدارة والتنظيـ في حالة ممكيتو  الكاممة السيطرة

 جميع قي الفنية المالية والتكنولوجية والخبرة المواد مف كمية بتحويؿ قياـ المستثمر عف
  (7) المضيفة. الدوؿ إلى المجاالت

 أشكال االستثمار األجنبي المباشر:  1-3
الماؿ  تتعدد أشكاؿ االستثمار األجنبي المباشر تبعا لمطريقة التي يوطف بيا رأس   

األجنبي في غير بمده األصمي. وتصنؼ االستثمارات األجنبية المباشرة وفقا ليذا المعيار 
 :(8)إلى ثالثة أنواع ىي

يعرؼ عمى أنو "مشروع األعماؿ الذي  االستثمار األجنبي المباشر المشترك: 1-3-1
ال  يشارؾ فيو أو يمتمكو طرفاف أو أكثر مف دولتيف مختمفتيف بصفة دائمة.عمى أف

تقتصر المشاركة فقط عمى حصة في رأس الماؿ بؿ تمتد إلى اإلدارة والخبرة وبراءة 
 االختراع أو العالمة التجارية. 

وتتـ المشاركة عف طريؽ تقديـ الحصة المحددة في رأس ماؿ المشروع مف رأس الماؿ    
منو رأس الماؿ الوطني الخاص أو العاـ أو االثنيف معا بشكؿ نقدي وبعممة البمد الذي يرد 

األجنبي. وقد تتـ بشكؿ عيني فيتعيد الطرؼ األجنبي بتوفير كافة أنواع التجييزات 
المطموب استيرادىا مف الخارج، في حيف يقدـ رأس الماؿ الوطني كافة احتياجات المشروع 

 التي يمكف تدبيرىا بالعممة المحمية".
يعني ىذا النوع مف االستثمار  االستثمار الممموك بالكامل لممستثمر األجنبي: 1-3-2

احتفاظ المستثمر األجنبي بحؽ ممكية المشروع االستثماري ممكية كاممة واحتفاظو بحؽ إدارتو 
 والتحكـ في كؿ عممياتو.

 وتحصؿ الشركة الدولية عمى الممكية الكاممة في البمد المضيؼ بإحدى الطرؽ التالية:     
 إقامة مشروع جديد تماما * 
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 قائـ  شراء مشروع*
شراء شركة توزيع بالبمد المضيؼ لتستحوذ عمى شبكة التوزيع الممموكة ليذه الشركة.  *

 ويجري ذلؾ إذا كانت الشركة الدولية تممؾ مشروعا إنتاجيا بيذا البمد
ىي عقود تبـر بيف طرفيف ىما الشركة الدولية  عقود التصنيع أو التجميع: 1-3-3

اـ الشركة الدولية بتقديـ مكونات منتج معيف لتجميعيا والمستثمر المحمي، يتـ بموجبيا قي
في البمد المضيؼ. وينتشر ىذا األسموب في صناعة السيارات سواء بيف الدوؿ المتقدمة 
بعضيا البعض أو بيف شركة دولية في دولة متقدمة وأخرى في دولة نامية. وتجدر 

لعقد امتالؾ الشركة الدولية إذا تضمف ااالستثمار األجنبي يكوف مباشرا اإلشارة إلى أف 
لمصنع التجميع كميا أو جزئيا. أما إذا كاف مجرد اتفاؽ يتضمف المرافقة وتقديـ الخبرة 

 دوف استثمارات مالية فإنو يصبح استثمارا أجنبيا غير مباشر.
  :(9)كما يوجد نوع آخر لالستثمار األجنبي المباشر وىو

 سية المحولة:االستثمار في مشروعات البنية األسا 1-3-4
 50و  20أو ما يعرؼ باالستثمار األجنبي المباشر في شكؿ عقود امتياز تتراوح بيف  

سنة ويوجو أساسا إلى مشاريع البنية التحتية كبناء محطات الكيرباء أو المطارات أو 
الطرؽ، ثـ استغالليا لمدة متفؽ عمييا عمى أف يعود االستثمار في نياية عقد االمتياز 

ومة أو المجتمع، وىو ما يعرؼ بالمشروعات القائمة عمى البناء والتشغيؿ إلى الحك
رؤوس األمواؿ  وىذا النوع مفيد لمطرفيف حيث أف الدولة تستفيد مف(. BOT)  والتحويؿ

  التي توفرىا الشركات وفي المقابؿ تستفيد الشركات مف فترة االمتياز.
 أهمية االستثمار األجنبي المباشر: 1-4

ستثمار االجنبي المباشر أىمية كبيرة لمدولة المضيفة تتمثؿ ىذه األىمية في يكتسي اال
 جممة مف األثار االيجابية نذكر منيا: 
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 اآلثار االيجابية لالستثمار األجنبي المباشر: 1-4-1
لقد ازدادت أىمية االستثمار األجنبي المباشر في نياية القرف العشريف، وقد ساىمت  

خالؿ انخفاض القيود عمى التبادؿ التجاري واالستثمار وحرية تنقؿ العولمة في ذلؾ مف 
رؤوس األمواؿ والتقدـ التكنولوجي وانخفاض تكمفة النقؿ واالتصاالت، باإلضافة إلى 
تراجع أىمية القروض الدولية نظرا لممشاكؿ االقتصادية التي تخمفيا، وىكذا أصبح 

 ألجنبية في التمويؿ الدولي.االستثمار األجنبي المباشر بديال عف القروض ا
كما أصبحت الجزائر تولي أىمية كبيرة لجمب االستثمار األجنبي المباشر وذلؾ نظرا  

 :(10)لمفوائد التي يمكف أف يحققيا والتي تتمثؿ في العناصر التالية
 .اكتساب التقنيات الحديثة والمطورة خاصة لبعض أنواع الصناعات 
 المادية جمب األصوؿ طريؽ عف االقتصادية التنمية عممية دفع في المساىمة 

 بواسطة الماؿ والتكنولوجيا والميارات التنظيمية وىذا رأس في المادية والمتمثمة وغير
 الجنسيات. متعددة شركات

  إتاحة الفرص لمعمؿ بالنسبة لمعمالة المحمية المدربة بفروع الشركات األجنبية
كسابيا ميارات تكنولوجية حديثة باستخداـ  أحدث أساليب العمؿ والتدريب، حيث يقـو وا 

العامموف بيذه الفروع بنقؿ واستخداـ مياراتيـ ومعرفيتيـ العممية والفنية واإلدارية إلى 
 شركات وطنية.

 األجنبية  رؤوس األمواؿ تدفؽ خالؿ مف المحمي االستثمار تحسيف في المساىمة
 ثمارات.االست ىذه فوائد زيادة إلى يؤدي مما المحمية والمدخرات

  دعـ ميزاف مدفوعات الدولة المضيفة بحيث أف اآلثار األولية لالستثمار األجنبي
المباشر عمى الدولة المضيفة يتمثؿ أساسا في زيادة حصيمة ىذه الدولة مف رؤوس 

 األمواؿ األجنبية.



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         0909السنة  90العدد:  90المجلد:  931- 931ص

 

145 

 

 نتيجة المحمية واألجنبية األسواؽ فتح بالمنتجات وزيادة السوؽ حاجات إشباع 
 المستثمرات. ىذه تسويؽ منتجات

  يسمح لمدولة المضيفة باكتساب السمعة الطيبة عمى المستوى الدولي، مما يعمؿ
 عمى جمب المزيد مف االستثمارات في المستقبؿ.

  يعتبر االستثمار األجنبي المباشر شكال بديال لممديونية بحيث ال يتطمب أي
تسيير الديوف الخارجية. التزامات بالدفع مف طرؼ الدولة المضيفة كما يجنبيا مصاعب 

باإلضافة إلى جدية مشاريع الشركات األجنبية إذ تكوف فرص نجاحيا كبيرة، بينما عدـ 
 فعالية القروض الخارجية بحيث قد يكوف استخداميا غير أمثؿ وموجو لالستيالؾ العاـ.

(11)  
 شركات بيف المباشرة العالقة طريؽ عف المحمية وىذا الشركات كفاءة مف الرفع 
 المحمية. والشركات تعددة الجنسياتم
  استثمار أمواؿ شركات متعددة الجنسيات عند معدؿ عائد أعمى مف االستثمار

 البديؿ المحمي.
 ىذه عمى مف الضروري يصبح إذ المحمية، الشركات بيف المنافسة روح زيادة 

 البقاء والتوسع وتطوير منشآتيا. ىدؼ تحقيؽ عمى التركيز الشركات
 الشركات توفرىا التي الجديدة المشروعات طريؽ عف بطالة وىذاال حجـ تقميص 

 الخاصة. بأعماليا القياـ أجؿ مف متعددة الجنسيات وىذا
 األجنبي االستثمار يوفره ما خالؿ مف االقتصادية وىذا التنمية مستوى رفع 

 تنموية ببرامج الدولة وذلؾ بالقياـ تمؾ اقتصاد وتجارة عمى ايجابي أثر مف المباشر
 .األجؿ متوسطة وطويمة
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 المباشر: األجنبي لالستثمار السمبية اآلثار 1-4-2
 يمي: فتتمثؿ كما السمبية اآلثار أما عف

  قد يؤدي إلى تناقص االستثمار المحمي أو مزاحمة االستثمار المحمي بدال مف
 التشجيع عمى زيادة االستثمارات المحمية.

 المضيفة. الدوؿ في اعاتالصن بعض عمى األجنبي المستثمر يييمف قد 
  ،استيراد متطمبات االستثمار مف الخارج قد تنعكس سمبا عمى الميزاف التجاري

 مما يؤثر سمبا عمى ميزاف المدفوعات.
 سوؼ المباشر األجنبي االستثمار عممية في لمتكنولوجيا المكثؼ االستخداـ إف 

 المضيؼ. البمد في البطالة إلى زيادة يؤدي
 في سمبا يؤثر المضيؼ، قد المستثمر والبمد بيف ت والمعتقداتالعادا اختالؼ إف 

 السيئة. االستيالكية السمع ترويج خالؿ مف الثقافة الوطنية، وىذا
   تشكؿ مدفوعات خدمة االستثمارات األجنبية المباشرة عبئا كبيرا عمى البمداف

دؿ عمى أف ىذه النامية التي تستضيؼ ىذه االستثمارات، بؿ أف ىناؾ مف الحاالت التي ت
االستثمارات تجني مف وراء أعماليا في بعض الدوؿ ما يفوؽ أضعاؼ ما تستثمر بيا، 
وبصفة عامة فإف خدمة االستثمارات األجنبية المباشرة تتمثؿ في األرباح المحولة لمخارج، 
مدفوعات خدمة نقؿ التكنولوجيا المستخدمة في المشروعات االستثمارية والتي تتمثؿ في 

 وبراءات االختراع، والعالمة التجارية والتراخيص، الفائدة عمى رأس الماؿ المستثمر.رسـو 
  أف منح أجور عالية مف قبؿ الشركات األجنبية لمعماؿ مقارنة بالمستوى العاـ
 ألجور في الدولة المضيفة كفيؿ بإحداث تغير في النمط االستيالكي ليذه الدوؿ.ل
 المالية الموارد تحويؿ في عامال لمباشرا األجنبي االستثمار يكوف أف يمكف 

 الطويؿ، وىذا المدى عمى أرباح والعوائد شكؿ في األمواؿ خروج وكذا إلى الخارج المحمية
 النضج. مرحمة إلى االستثمار عندما يصؿ
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 الموارد في تقميص عنو ينجـ قد األجنبية لمشركات الضريبية اإلعفاءات منح إف 
 األجؿ طويمة بالفوائد األجؿ قصيرة الفوائد موازنة يتطمب ماالمحمية، م المتاحة لممؤسسات

 في معينة وظائؼ بخمؽ األجنبية الشركات لقياـ نتيجة تأتي قد األجؿ، فالفوائد طويمة
 لممؤسسات المتاح االستثمار الرأسمالي حساب عمى يكوف قد ذلؾ الوقت الحالي، لكف

 بقاء مسالة أف األجنبية، إال الشركات اغادرتي حتى ولو بالدىا في ستبقى المحمية، والتي
 الشركات قدرة إف كما جدؿ، محؿ األجنبية الشركة مغادرة بعد العمؿ في المؤسسة المحمية
 المنافسة المحمية المؤسسات عمى الصعب مف يجعؿ أعمى أجور دفع األجنبية عمى

 .الكفاءات الستقطاب أفضؿ
 ائر االستثمار األجنبي المباشر في الجز  عوائق -2

إال أف كؿ  رغـ ما قامت بو الجزائر مف سياسات إصالحية والمزايا المتعددة والحوافز،   
 انعدامبؿ عكس ذلؾ  ،المؤشرات تؤكد عمى حقيقة مرة ىي أف االستثمار لـ يتقدـ

والحقيقة الثانية ىي وجود العديد مف رجاؿ  .االستثمار األجنبي خارج قطاعات المحروقات
والحقيقة  .يف يرفضوف فكرة االستثمار في بمدىـ ويستثمروف في الخارجاألعماؿ الجزائري

األخرى ىي أف معظـ المستثمريف المحمييف يفتقروف إلى عنصر الثقافة والمعرفة المتعمقة 
تقؼ أماـ تقدـ  أخرى ىناؾ أمور زيادة عمى ذلك ،باالستثمار بدءا بقوانينو وقواعده

 :(12)ا منياوفيما يمي بعضاالستثمار في الجزائر 
 التي العوامؿ أكبر مف السياسي االستقرار يعتبر والقانونية: السياسية المعوقات 2-1

 أماـ عقبة أكبر المباشر، لذلؾ فإف انعدامو يعتبر األجنبي االستثمار جمب في تساعد
 الزالت الثالث العالـ دوؿ باقي وعمى غرار الجزائر االستثمار، واف مف النوع ىذا عزوؼ
 الفوقية. السياسية بالمواقؼ مباشرا فييا تتأثر تأثيرا االقتصادية تالقرارا

وذلؾ نظرا  االستقرار بعدـ تتميز أيضا ىي نجدىا والتشريعات القوانيف إلى وبالنظر
 أدى الذي واألنظمة، األمر القوانيف تعدد إلى عمييا، إضافة تطرأ التي لمتغيرات المستمرة
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 إقباؿ المستثمريف دوف تحوؿ التي المعوقات مف عائقا يجعمو المستثمريف مما تخوؼ إلى
 .االستثمار عمى األجانب أو المحمييف سواء

 دوف الجزائر في عندنا البنكية المنظومة تزاؿ الالمالية واإلدارية:  المعوقات 2-2
 يعتريو مازاؿ الجزائري البنكي النظاـ أف الخبراء مف العديد يرى المطموب حيث المستوى
 نظرىـ في القصور ىذا ويعزى البالد تطمح إليو الذي االقتصاد حجـ إلى بالنظر القصور

 :عدة عناصر مف بينيا إلى
 المعامالت انجاز في والمحاباة البروقراطية. 
 البنوؾ. لدى المخاطرة نسبة ارتفاع 
 وتباطئيا المقدمة الخدمات ورداءة التقميدية الطرؽ عمى االعتماد. 
الجزائر،  نحو األجنبية االستثمارات وجية في كبيرا عائقا اريةاإلد المعوقات تعتبر كما

مناخ األعماؿ متأخرة مقارنة بدوؿ الجوار  حوؿ السنوي التقرير وفؽ تظؿ الجزائر" حيث
 استثمارية، كما أو منتجة مؤسسة بيا تؤسس أف يمكف منطقة المغربي، وتعتبر أصعب

 14 اعتماد قطاعات في استثمارية أو إنتاجية إنشاء مؤسسة يتطمب الجزائر أنو في
 قائمة مؤسسة إلنشاء إدارية إجراءات 05 عدد في المغرب يمر عمى مختمفا، بينما إجراءا
 بيا. ومعترؼ بذاتيا

يعتبر العقار الصناعي مف أىـ الشروط لتحقيؽ االستثمار الوطني مشكمة العقار:  2-3
ألراضي وتكمفتيا والمضاربة واألجنبي، إال أنو مف الصعب الحصوؿ عميو نظرا لقمة ا

عمييا، كما يوجد إشكالية غياب عقود الممكية لدى المستفيديف مف األراضي الصناعية 
 :(13)باإلضافة إلى مشاكؿ أخرى تتمثؿ فيما يمي

 طوؿ مدة رد الييئات المكمفة بتخصيص العقار الصناعي والتي تفوؽ السنة. -
يئات ترقية االستثمار، وىيئات تخصيص تقؿ اإلجراءات وتقديـ نفس الممفات أماـ ى -

 العقار ومرة أخرى أماـ مسيري العقار.
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تخصيص األراضي بتكاليؼ باىظة تشمؿ تكاليؼ التييئة دوف خضوع ىذه األراضي  -
 ألية تييئة، أو في مناطؽ وىمية لعدـ إنشائيا بعد، نظرا لوجود نزاع حوؿ ممكيتيا.

 مخصصة ونوع النشاط.عدـ توافؽ طبيعة األراضي الصناعية ال -
والذي يتجسد في انفصاؿ القطاع المصرفي عف الدائرة االقتصادية  العائق المالي: 2-4

مميار دج غير  250بمغ مستوى السيولة لدى البنوؾ التجارية  2001بحيث في سنة 
مستغمة لفائدة المتعامميف االقتصادييف، كما أف تنظيمو ووسائؿ تدخمو مازالت بدائية 

المعايير الدولية، ورغـ إقحاـ القطاع الخاص في الميداف المصرفي إال أنو لـ مقارنة ب
يتمكف مف إثارة المنافسة وتمويؿ االستثمار. باإلضافة إلى ذلؾ رغـ وجود بورصة القيـ 
المنقولة إال أنيا لـ تؤد دورىا في تمويؿ النشاط االقتصادي، فيي لـ تتطور منذ بداية 

تحمس المؤسسات العمومية والخاصة لالنضماـ، كما أف  عمميا، باإلضافة إلى عدـ
 تسييرىا غير فعاؿ نظرا لمعدد الضئيؿ مف السندات المسعرة في البورصة.

باإلضافة إلى ما سبؽ توجد عراقيؿ أخرى تؤثر سمبا عمى مناخ االستثمار في الجزائر    
 نمخصيا فيما يمي:

 السياسة االقتصادية المنتيجة.وجود اقتصاد موازي بشكؿ كبير يؤثر سمبا عمى  -
بطئ تنفيذ برامج اإلصالح االقتصادي خاصة عممية الخوصصة بالرغـ مف إرساء  -

 .يفالقاعدة القانونية والمؤسسية في ظؿ التعيدات الدولية مع صندوؽ النقد والبنؾ الدولي
 احة.عدـ توفر البيانات الكافية عف األوضاع االقتصادية والفرص االستثمارية المت -
 عدـ فعالية النظاـ القضائي مع غياب محاكـ تجارية. -
 ضعؼ البنية التحتية والخدمات والمرافؽ الضرورية إلقامة المستثمريف األجانب. -
عدـ فعالية النظاـ الضريبي خاصة فيما يتعمؽ بضعؼ اإلدارة الضريبية وعدـ مراعاة  -

 متكررة سنويا.العدالة الضريبية وعدـ استقراره وذلؾ لمتعديالت ال
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عدـ مراعاة المقاييس الدولية بالنسبة لمموانئ الجزائرية خاصة فيما يتعمؽ عدـ احتراـ  -
 نظاـ المداومة في العمؿ الميمي.

تعاني اإلدارة الجزائرية مف العراقيؿ البيروقراطية مما يؤدي إلى ىروب رؤوس األمواؿ  -
 نحو مناطؽ أكثر مالئمة.

عمى االستثمار وبالتالي تداخؿ الصالحيات مما يؤدي إلى إرباؾ تعدد األجيزة المشرفة  -
 المستثمر.

  الستثمارات األجنبية المباشرةلالجزائر  جذبالحوافز والمؤهالت  -3
 مؤهالت االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر  3-1

 :(14)نيا، نذكر مالبمداف الواعدة لالستثمارتتمتع الجزائر بمؤىالت ىامة تجعميا مف      
 _ إرادة سياسية واضحة في التفتح عمى العالـ الخارجي وجمب االستثمارات األجنبية.

 لالستثمار. ةمحفزوتشريعات  انين_ وجود قو
_ وجود منبع وفير لمطاقة غير مموث وغير مكمؼ، وفريد مف نوعو عمى مستوى المغرب 

فريقيا )الغاز الطبيعي(، فالجزائر غنية بالبتروؿ   ،في منطقة حاسي مسعودالعربي وا 
عمى المادتيف معا.  أمناس، التي تحتويحاسي الرمؿ، ومنطقة عيف  الغاز الطبيعي فيو
 مف الحقوؿ إلى الموانئ بواسطة األنابيب لمتكرير والتصدير. المتان تنقالنو

_ وجود ثروات طبيعية وموارد أولية محمية معتبرة بأسعار وشروط تنافسية بمراعاة 
الزنؾ والزئبؽ ، وتتمثؿ الثروة المعدنية في الحديد، الرصاص، النحاس .ليةاألسعار الدو 

أىـ المعادف إنتاجا، ويوجد خاصة في مناجـ الونزة، بوخضرة من وغيرىا. ويعد الحديد 
الذي الفوسفات  زيادة عمىالذي يحتوي عمى أكبر احتياطي في الجزائر،  ،جبيالت وغار

 منو السماد لتخصيب التربة. يؼ ويصنعيستخرج مف منجمي جبؿ العنؽ، والكو 
 قطاعات واعدة مع مشاريع ناضجة ومدروسة. -  
 التوفر عمى ثروات طبيعية ىامة  - 
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 المركز الثامف عشر لمدوؿ المنتجة لمبتروؿ. - 
 المركز الثاني عشر لمدوؿ المصدرة لمبتروؿ. - 
 .المرتبة الخامسة عشر في مجاؿ االحتياطات العالمية لمبتروؿ - 
 خامس دولة منتجة لمغاز وثالث مصدر لمغاز. - 
 المرتبة السابعة عالميا في مجاؿ الموارد المؤكدة مف الغاز. - 
 رابع مموؿ لمطاقة لالتحاد األوربي لمغاز. - 
 ثاني أكبر حامؿ لالحتياطيات المحمية لمصرؼ بعد العربية السعودية. - 
منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا ثالث أكبر حامؿ لالحتياطيات مف الذىب مف  - 

 بعد السعودية ولبناف.
 األقؿ مديونية في منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا. - 
 ساعة سنويا. 3000الطاقة الشمسية المحتممة: مدة أشعة الشمس تصؿ إلى  - 
 - ...  تتوفر عمى ثروات منجمية أخرى: الفوسفات، الزنؾ، الحديد، الذىب، اليورانيـو
حيث تحتؿ المرتبة الثالثة  3مميار ـ19.80احتياطاتيا مف الغاز الصخري تصؿ إلى  - 

 عد الصيف واألرجنتيف.عالميا ب
حيث  ،مف أسواؽ التصدير ) األسواؽ العربية، اإلفريقية واألوروبية(_ القرب الجغرافي 

كـ عمى جنوب البحر  1200تتمتع الجزائر بموقع جغرافي ممتاز، فبشواطئ طوليا 
 .لمتوسط وحدود مشتركة مع بمداف االتحاد المغاربي وبمداف الساحؿ )المالي والنيجر(ا

 ر ممتقى القارات.تمثؿ الجزائ
 .ثنائية أو متعددة األطراؼ عمى الصعيد االقتصادي عالقات دولية_ وجود 

 يد عاممة مؤىمة نسبيا وىـر سكاني شاب. ب_ تتميز الجزائر 
حيث يسود اعتداؿ  الد،اضي الصناعية في شماؿ البالنشاط الصناعي واألر _ يرتكز 

فيو  ،أما الجنوب إضافة إلى أنو يشكؿ رصيدا ىائال لمزراعة المسقية ،المناخ المتوسط
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ذ تشير التقديرات إ .ىي منطقة غنية بالموارد الطبيعية والمحروقاتويشمؿ الصحراء 
 1986از ما بيف اكتشاؼ جديد لمنفط والغ 224اإلجمالية لسوناطراؾ إلى تحقيؽ 

ألؼ كمـ مربع إلى  100بئر في كؿ  13وارتفاع نسبة عمميات االستكشاؼ مف  ،2010و
ف كاف ىذا المستوى يظؿ بعيدا عف المعدؿ الدولي  100بئر في كؿ  30 ألؼ مربع، وا 

  .ألؼ كمـ مربع 100بئر في  110إلى  105 المقدر بػ
 االمتيازات الممنوحة لالستثمار في الجزائر  3-2

إف الحوافز واالمتيازات المختمفة الممنوحة لممستثمر األجنبي تساىـ بشكؿ كبير في     
استقطاب وجذب االستثمار األجنبي المباشر. فأغمبية الدوؿ تتنافس مف أجؿ جمب أكبر 

لمجزائر، قد عمدت إلى تقديـ جممة مف الحوافز  فبالنسبةقدر ممكف مف ىذه التدفقات. 
عوامؿ  عمى زيادة مستثمريف عمى استثمار أمواليـ داخؿ الوطف.والضمانات لتشجيع ال

عنصر الشفافية،  :أخرى مف شأنيا أف تساعد في دفع وتطوير المناخ االستثماري مثؿ
فيذا العنصر ذو أىمية بالغة في اتخاذ القرار االستثماري بالنسبة لممستثمر األجنبي 

عمدت  االستثمار،تشجيع وحماية خاصة عند القياـ باالستثمار المباشر. وفي إطار 
 الجزائر إلى إبراـ اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة األطراؼ مع دوؿ مختمفة في العالـ.

 :(15)ومن االمتيازات الممنوحة في ىذا اإلطار نخص بالذكر   
 االمتيازات الجبائية  3-2-1

 الحوافز جممة عمى العاـ النظاـ نص ، قد03-01األمر ( مف09) المادة إلى واستنادا
 :(16)يمي فيما إيجازىا يمكننا لممستثمريف، المقدمة والجمركية وشبو الضريبية الضريبية

 :التالية الحوافز مف المستثمر يستفيد اإلنجاز: بدء مرحمة -
 التجييزات المستوردة؛ عمى الجمركية الحقوؽ مجاؿ في المخفضة النسبة تطبيؽ 
 فة المضا القيمة عمى الضريبة مف اإلعفاءTVA والخدمات؛ السمع يخص فيما  
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 في تنجز التي االستثمارات لفائدة مزايا منح تـ فقد الخاص، النظاـ يخص فيما أما
 ذات االستثمارات إلى باإلضافة الدولة، مف خاصة مساىمة تنميتيا تتطمب التي المناطؽ
 أف شأنيا فم خاصة تكنولوجيا استخداـ عند سيما ال الوطني، لالقتصاد الخاصة األىمية
 مستديمة، تنمية إلى وتفضي الطبيعية وتدخر الطاقة الموارد البيئة وتحمي عمى تحافظ
 :الممنوحة لممزايا إيجاز يمي وفيما
 في  تتـ التي العقارية المقتنيات كؿ يخص فيما الممكية نقؿ حقوؽ دفع مف اإلعفاء

 االستثمار؛ إطار
 المضافة القيمة عمى الضريبة مف اإلعفاء(TVA)  السمع والخدمات  يخص فيما
السوؽ  مف مقتناة أو مستوردة كانت سواء االستثمار، إنجاز في مباشرة تدخؿ التي

تخضع  عمميات إلنجاز الموجية والخدمات السمع ىذه تكوف عندما المحمية، وذلؾ
 .المضافة القيمة عمى لمضريبة

 :التالية المزايا نحتم االستغالؿ، انطالؽ معاينة بعد االستغالل: انطالق مرحمة -
 أرباح الشركات  عمى الضريبة مف الفعمي النشاط مف عشرة سنوات لمدة اإلعفاء

(IBS) الدخؿ اإلجمالي  عمى الضريبة ومف(IRG) الموزعة، ومف الضريبة  األرباح عمى
 ؛(TAP)الميني النشاط عمى الرسـ الوحيدة الجزافية ومف

 عمى العقاري الرسـ مف االقتناء تاريخ مف ابتداء عشر سنوات لمدة اإلعفاء 
 ؛االستثمار إطار في تدخؿ التي العقارية الممكية
 العجز  تأجيؿ مثؿ االستثمار تسيؿ أو تحسف أف شأنيا مف إضافية مزايا منح

 .اإلىتالؾ وآجاؿ
 االمتيازات الجمركية والتدابير المالية  3-2-2
رونة والتسييالت لجمب يواكب دخوؿ الجزائر إلى اقتصاد السوؽ نوعا مف الم    

ومف بينيا االمتيازات الجمركية باعتبارىا تمثؿ الواجية األولى المستثمريف  ،االستثمارات
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كما أنيا عامؿ ميـ في نجاح برنامج اإلصالحات االقتصادية والتوجو لسياسة  .األجانب
شرط مف فإلغاء الحواجز الجمركية  .العالمية لمتجارة ةاقتصاد السوؽ واالنضماـ لممنظـ

شروط االنضماـ ليذه المنظمة بيدؼ تسييؿ النشاط التجاري وسيولة انتقاؿ السمع 
 بيف الدوؿ.ورؤوس األموال 

في إمكانية تخصيص في رأس ماؿ الشركات الموجودة  تتمثؿف ،أما التدابير المالية    
 خذاآفي إطار الشراكة أو إمكانية الحصوؿ عمى العممة األجنبية في إطار الصادرات و

بعيف االعتبار مخاطر الصرؼ، والضماف الموجود المرتبط بتحوؿ رأس الماؿ. تشجيع 
القروض في إطار عممية الشراكة بيف المؤسسات المالية التي ليا عالقة فيما يخص 

تصؿ إلى التي  ،القروض والتي تأخذ أشكاؿ مختمفة منيا: المدة اإلجمالية لمقرض
 ة كبيرة.ارتفاع نسبة القروض بقيم، وسنة30
 االقتصاديةالتدابير  3-2-3
لزاما كاف  ،فييا الجزائر ألكثر مف عقديف تلمواجية األزمة االقتصادية التي تخبط    

المجوء إلى سياسة اقتصاد السوؽ وتشجيع  عمييا ولمخروج من دوامة ىذه األزمة
تمييدا  بغية تحسين أوضاعيا االقتصادية،االستثمارات وتييئة الظروؼ المناسبة لذلؾ 

 :لالندماج في االقتصاد العالمي وذلك عبر
  استغالؿ المصادر المتوفرة لجمب العممة الصعبة لتجنب المجوء إلى القروض

 ،والتحكـ في مستوى الواردات
 كؿ القيود التي تعيؽ كؿ العمميات التجارية ) تصدير واستيراد( وتحديد  إلغاء

 ،التجارة الخارجية
 دييف مف تحويؿ عممة التعامؿ الخارجية إلى العممة المتعامميف االقتصا كيفتم

 ،الداخمية )الدينار(
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  إعطاء أىمية كبيرة لكؿ القطاعات المختمفة والنشاطات التجارية الموجودة بتوسيع
 .االستثمارات

 الخاتمة:
بالرغـ مف كؿ ىذه الجيود والمساعي واإلجراءات التي بذلتيا الجزائر الستقطاب      

جنبية وتشجيعيا، ورغـ ما تتمتع بو مف مقومات طبيعية تجعميا وجية االستثمارات األ
مالئمة لالستثمار، إال أف المسجؿ عمى أرض الواقع مف تدفقات االستثمار األجنبي 
المباشر ال تتناسب مع حجـ األىداؼ التي سطرت كما أف حجـ االستثمار المتدفؽ إلى 

توجو في أغمبو إلى قطاع المحروقات مما الجزائر رغـ أنو يعرؼ تزايد ممحوظ إال انو ي
جعؿ مساىمتو في الناتج المحمي متدنية، األمر الذي يتطمب معالجة جممة مف النقاط 

 نوجزىا في ما يمي:
 واإلعفاءات التشريعات والقوانيف المنظمة لالستثمار والتسييالت في النظر إعادة -

 .المباشرة األجنبية لالستثمارات مالئـ وجاذب استثماري مناخ خمؽ يكفؿ بما الجمركية
عدـ التمادي في تقديـ الحوافز المالية في بداية انطالؽ االستثمارات األجنبية ألنيا ال  -

تعتبر قرارا محبذا مف طرؼ المستثمر األجنبي ألف العوامؿ المشجعة عمى االستثمار ىي 
 توفر الظروؼ والفرص الجيدة لالستثمار.

الي واإلداري والذي يدفع العديد مف المستثمريف إلى اليروب محاربة أوجو الفساد الم -
 إلى الدوؿ المجاورة.

التنويع في االستثمارات األجنبية وخاصة في مجاؿ السياحة وعدـ التركيز عمى  -
 االستثمارات النفطية فقط.

معالجة مشكمة البيروقراطية والعمؿ عمى تسييؿ اإلجراءات اإلدارية...كؿ ىذه الجيود  -
دؼ في مجمميا إلى تحسيف مناخ االستثمار وأكثر جاذبية ومواتيا لرغبات ومتطمبات تي

 المستثمريف.
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بعث العديد مف المؤسسات والييئات، والمصادقة عمى العديد مف االتفاقيات المتعمقة  -
 باالستثمار.

ضافة إلى تفعيؿ االستثمارات البينية بيف الجزائر والدوؿ العربية واإلفريقية المجاورة باإل -
إقناع أصحاب رؤوس األمواؿ المياجرة بإعادة توظيفيا واستثمارىا في الجزائر بعد تحسيف 

 البيئة االستثمارية.
 المراجع

                                                           

الجزائر، بف عكنوف،  مبارؾ سموس، التسيير المالي، ديواف المطبوعات الجامعية، (1) 
 .115، ص 2001

 ،األردفعماف،  ،2 طحمد زكريا صياـ، مبادئ االستثمار، دار المناىج لمنشر والتوزيع، أ (2) 
 .19ص  2003

نمو االقتصادي في الجزائر، مذكرة ماجستير، كريمة قويدري، االستثمار األجنبي المباشر وال (3) 
مدرسة الدكتوراه: التسيير الدولي لمؤسسات، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، 

 .05، ص2011جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، 
ر أمينة زكى شبانو، دور االستثمار األجنبي المباشر في تمويؿ التنمية االقتصادية في مص (4) 

ممؤتمر العممي السنوي الثامف عشر لالقتصادييف ل ورقة بحثية مقدمة في ظؿ آليات السوؽ،
 .2، ص 1994ابريؿ  9-7المصرييف: تمويؿ التنمية في ظؿ اقتصاديات السوؽ، القاىرة 

محمد أميرة حسب اهلل، محددات االستثمار األجنبي المباشر وغير المباشر في البيئة  (5) 
، مصر ،اإلسكندريةمصر"، الدار الجامعية،  -كوريا-بية"دراسة مقارنة، تركيااالقتصادية العر 

 .19ص، 2005
مصباح بمقاسـ، أىمية االستثمار األجنبي المباشر ودوره في التنمية المستدامة، مذكرة مقدمة  (6) 

 .5ص ،2006نيؿ شيادة الماجستير، جامعة الجزائر،ضمف متطمبات 
 إلىر المناخ االستثماري في جذب االستثمار األجنبي المباشر دو  ،عميروش محند شمغـو  (7) 

ص ، 2012 مكتبة حسف العصرية لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبناف، ،الدوؿ العربية
16. 
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مع  اإلنمائياألىمية االقتصادية والدور  :االستثمارات األجنبية المباشرة دبيش أحمد،  (8) 
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ستثمارات األجنبية في نيجيريا في ظل المتغيرات والتحديات واقع اال
 السياسية واألمنية الراهنة

The foreign investments in Nigeria under the current 

political and security changes and challenges   

 2، مصطفى كراوة1*محمد األمين بن عودة
 Amine.dz30@yahoo.frلتامنغست )الجزائر(، المركز الجامعي 1

 Kraouamustapha@gmail.comلتامنغست )الجزائر(، المركز الجامعي 2
 :مخصالم

يد من عوامل التأثير عمى تيدف ىذه الورقة البحثية إلى رصد وتحميل العد
تركز عمى ثمارات األجنبية بالدول والحكومات المختمفة، و ب اإلستآلية جذعممية و 

 حيث باعتبارىا أحد أبرز الوحدات السياسية اإلفريقية إتساعًا من ،الوضعية بدولة نيجيريا
صف بو من كبر حجم السكان وشساعة المساحة الجغرافية، كذا مما تتو  سوق،ال حجم

تراجع  إلستقرار السياسي عمى زيادة أواجود عالقة تأثير لمعامل األمني و تفترض الورقة و و 
ستثمارات األجنبية بالدول، وقد توصمت الدراسة إلى وجود دوٍر سمبي لحالة عدم وتيرة اال

لنيجيري في قتصاد اضعف االعمى ستقرار السياسي بنيجيريا وتزايد التيديدات األمنية، اال
قامة مشاريع جذب مستثمرين أجانب و  د خاصة في العقدين ستثمارية قوية في البالاا 

 األخيرين.
 ستثمارات األجنبية، نيجيريا، التيديدات األمنية، بوكو حراماال الكممات المفتاحية:

Abstract  

This paper aimed at monitoring and analyzing  various factors 

which effect on the attraction operations of the foreign investments  

by several governments, with focus on the Nigerian situation, as its 

one of the main largest economics markets in the African countries, 

and its also characterized by the highly population size with a wider 

surface area,  
 ــــــــــــــــــــــــ

 المؤلف المرسل*
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the paper assumes an influence relation of the security factor and 

the political stability on the rising or reducing of the foreign 

investments attraction,  

and the study found that there is a negative role of the political 

instability and the security threats in Nigeria on the weakness of its 

economy in bringing more foreign investors and establishing new 

economic projects especially at the last two decades . 

Key words: foreign investments, Nigeria, security threats, book 

haram 
 مقدمة:
قامة إقتصاديات قوية و تسعى الدول والحكومات إل      عتماد سية، وذلك بالتنافى بناء وا 

عمى جممٍة من اإلجراءات والسياسات الدقيقة والمحددة، والتي من شأنيا أن تؤسس لقاعدة 
قطاع الخدمات، اإلقتصادية، كالزراعة الصناعة و  صمبة تقوم عمييا مختمف القطاعات

 نشطة اإلقتصادية.غيرىا من األو 
وفي ىذا اإلطار يعتبر اإلستثمار األجنبي أحد أبرز إىتمام الحكومات أثناء وضعيا      

لمخطط اإلقتصادية و التنموية بمختمف الدول، وذلك لما لو من فائدٍة عمى اإلقتصاد 
مضاعفة متقنية والتكنولوجيا الحديثة، وكذا جذب رؤوس األموال و المحمي من جمٍب ل

تنويع في ضًا دوره في إستحداث مناصب عمل و أيطي الدولة من العممة الصعبة، و ياإحت
المحددات األنشطة اإلقتصادية، إال أّن اإلستثمار األجنبي غالبًا ما يتطمب مجموعة من 

األمني ن بينيا إستقرار الوضع السياسي و تنفيذه بشكٍل صحيح، موالشروط، ُبغية وضعو و 
 بالدولة.
ا تعتبر نيجيريا أحد أبرز الدول اإلفريقية من حيث تنوع واتساع وعمى ضوء ىذ     

لبًا ما تصطدم بالواقع السوق وفرص اإلستثمار، إال أّن ىذه اإلمكانيات والمقدرات غا
األمني الذي تمر بو البالد، وانطالقًا من ىذه الجزئية تطرح الورقة البحثية السياسي و 

ما هو واقع اإلستثمار األجنبي بنيجيريا وما التالي: الحالية تساؤاًل في غاية األىمية ىو ك
 مدى تأّثره بالتهديدات و المتغيرات السياسية واألمنية ؟ 

 ولإلجابة عمى ىذا التساؤل تتطرق الورقة البحثية إلى محاور أساسية ىي :      
 توضيح طبيعة ومقومات اإلقتصاد النيجيري. -1
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 واقع مناخ اإلستثمار بنيجيريا. -2
 طبيعة التيديدات األمنية بنيجيريا -3
 طبيعة و مقومات اإلقتصاد النيجيري -1

العاشرة قية إنتاجا لمنفط عمى اإلطالق، و تعتبر دولة نيجيريا أكبر وأكثر الدول اإلفري     
من حيث الترتيب العالمي لمدول المنتجة لمنفط، واإلقتصاد النيجيري يعتمد عمى قطاع 

 GDPمن الناتج المحمي اإلجمالي  35%بحيث ُيمثل ما يقرب المحروقات بشكٍل كبير، 
من إيرادات الدولة من العممة األجنبية  90%ىو مصدر ما يزيد عن  لكمن جية، وكذ

 . (1)من إيرادات الحكومة ككل من جيٍة أخرى 80%الصعبة، و
مة عقب نياية الحرب األىمية بالبالد إنضمت نيجيريا إلى منظو  1971بحمول سنة و      

، وذلك باعتبار ىذه األخيرة كانت تشجع عمى سياسات OPECالدول المنتجة لمنفط أوبك 
تأميم الثروات الطبيعية الوطنية، خاصة بالدول حديثة العيد باإلستقالل، وأسست الحكومة 

 The Nigerian National Oilعمى إثرىا الشركة الوطنية النيجيرية لمنفط بنفس السنة 

Corporation(2)يمٍة لترقية وتأصيل الثروات النفطية الوطنية، كوس . 
وقد حاولت الحكومات النيجيرية المتعاقبة وضع خطط و برامج عمل من شأنيا أن      

يث تّم رسم ما ُعرف بخطة النمو ُتخرج إقتصاد البمد من طابعو الريعي النفطي، بح
، عبر The Economic Recovery Growth Plan (ERGP)اإلنعاش اإلقتصادي و 

إّتباع سياسة مالية جبائية معينة إستيدفت تحفيز األنشطة اإلقتصادية التجارية في 
القطاعات غير النفطية، خاصًة منيا تمك التي تشيد محدودية فيما يخص نسبة إسياميا 
في الناتج المحمي اإلجمالي لمبالد، عمى غرار قطاعات الزراعة، المناجم والبناء أنظر 

 .(01)الشكل رقم 
  

 
 
 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         0909السنة  90العدد:  90المجلد:  971-931 ص

 

161 

 

الناتج المحمي  اإلقتصادية في بعض القطاعاتمساهمة يبين نسبة  11شكل ال
 6112-6112نيجيريا مابين لاإلجمالي 

 
Source : FSDH research report, "economic and financial markets 

outlook (2018 – 2022): strong growth prospect with downside 

risks". lagos , february 09, 2018  p 17 

إال أنو وبالنظر إلى المؤشرات اإلقتصادية المحققة في القطاعات المذكورة في الشكل      
أعاله، سجمت تقارير تراجع في نسبة نمو الناتج المحمي لبعضيا خاصة فيما تعّمق األمر 

(، األمر الذي يعكس الضعف النسبي لمخطط 02بقطاعي البناء والمناجم أنظر)الشكل 
 حكومية المسطرة لتنمية القطاعات اإلقتصادية خارج المحروقات .ال

في  اإلقتصادية بعض القطاعاتلالناتج المحمي اإلجمالي  نمون نسبة يبيّ  16شكل ال
 6112-6112لنيجيريا مابين 

 
Source : FSDH research report, "economic and financial markets 

outlook (2018 – 2022): strong growth prospect with downside 

risks". lagos , February 09, 2018  p 16 
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 (ERGP)وبالنظر إلى الخطة الحكومية لوضع برنامج لمنمو واإلنعاش اإلقتصادي      
قيد التنفيذ، نمحظ تركيز الحكومة عمى القطاع الخاص باعتباره المؤسس  2017لسنة 

لقادر عمى اإلستجابة لمتطمبات األسواق العالمية، الرئيسي ألي تنمية مستدامة بالبالد، وا
وقد وضعت الحكومة مجموعة من الضوابط واألسس التي عمى أساسيا يتحقق ىذا 

  : (3)اليدف، من بينيا ىذه الضوابط و المحددات مايمي
: بحيث أكدت خطة النمو واإلنعاش اإلقتصادي اإلستثمار في ترقية الُبنية التحتية .1

عمى ضرورة اإلستثمار في تحسين البنية التحتية، خاصة  2017ية لسنة لمحكومة النيجير 
فيما يتصل بالطاقة، الطرق والسكك الحديدية، الموانئ وشبكات النقل والربط الواسعة 

 النطاق.
، بحيث كثيرًا ما ُصّنفت Business Environment تحسين بيئة ومناخ األعمال .2

يخص جذب األعمال، وذلك بالنظر إلى  نيجيريا باعتبارىا من أصعب المناطق فيما
ي يتحمميا المستثمرين المحميين العراقيل الموجودة، وكذا إلى التكاليف العالية الت

 األجانب.و 
لتعزيز النمو اإلقتصادي، وذلك يجعل  the Digitization إستخدام الرقمنة .3

و الصناعية اإلقتصاد النيجيري أكثر قدرة عمى المنافسة العالمية كمما إرتبطت سياست
 . (4)باستراتيجية رقمية عالية

باإلضافة إلى ما تتمتع بو نيجيريا من ثرواٍت نفطية، أضحت الدولة أحد أبرز      
مصدري الغاز عمى المستويين القاري اإلفريقي و العالمي، بحيث تحتوي إحتياطيات 

3تريميون م 05الدولة من الغاز الطبيعي ما يفوق 
يجيريا تحتل األمر الذي جعل من ن، 

، (5)عالميًا من حيث حجم مخزون واحتياط الدولة من الغاز الطبيعي 09المرتبة التاسعة 
و ذلك بعد أن كان اإلعتماد شبو الكمي فيما يخص القطاع الطاقوي منصب عمى النفط 

، إال أنو وفي تسعينات القرن الماضي 20لوحده طيمة العقود األولى من القرن العشرين 
افات العديدة لحقول الغاز بالبالد، تمكنت نيجيريا من تطوير وزيادة عمميات ومع اإلكتش

اإلنتاج ليصبح بذلك الغاز الطبيعي المصدر الطاقوي الثاني األقوى بعد النفط، بالرغم من 
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من إجمالي إحتياطي الدولة من الغاز إلى غاية  25%أن الحكومة لم تستغل ما نسبتو 
 . (6)2017سنة 
ثر اإلقتصاد النيجيري كثيرًا نتيجة إعتماده عمى القطاع النفطي كأىم مصدر ولقد تأ     

، 2014من مصادر إيرادات الدولة ككل، فبالنظر إلى التراجع الحاد ألسعار النفط سنة 
فقد أّثر ذلك سمبًا و بشكٍل مختمف عمى سيرورة و أداء إلقتصاد البالد، بحيث شيد الناتج 

إلى  2014سنة  6.2%تراجعًا واضحًا في نسبة نموه من المحمي اإلجمالي بنيجيريا 
لم  2016، األمر الذي أدى إلى حالٍة من الركود اإلقتصادي سنة 2015سنة  %2.7

 . (7)1991تشيده البالد منذ سنة 
ولكن ومن جيٍة أخرى وبالنظر إلى السياسات اإلقتصادية الحكومية المتبعة بنيجيريا      

األخيرة، نمحظ تحسنًا في اآلداء اإلقتصادي نوعًا ما، فقد ( 10في السنوات العشر )
نيرة  123إستطاعت الحكومة مثاًل أن تحقق تحسنًا فيما يخص أسعار الصرف، فمن )

دوالر(، و ذلك خالل الفترة  01نيرة نيجيرية مقابل  57دوالر( إلى ) 01نيجيرية مقابل 
ياسات الحكومية اتجاه تعزيز ، و كذلك شّكمت الس2017أكتوبر -الممتدة مابين مارس

وتنشيط اإلستثمار األجنبي المباشر إلى زيادة إحتياطي الدولة من العممة الصعبة ليصل 
 .   (8) 2017أكتوبر  30بميون دوالر في  33.8إلى 
وبالنظر إلى بقية القطاعات اإلقتصادية األخرى خارج قطاعي النفط والغاز، يمكن      

رادة  حكومية حثيثة لتحسين اآلداء اإلقتصادي فييا، فبالنسبة لمقطاع أن نمحظ محاوالت وا 
الفالحي مثاًل، مع األخذ بعين اإلعتبار كافة النشاطات الفرعية فيو عمى غرار إنتاج 
المحاصيل، الثروة الحيوانية، الغابات وصيد األسماك، فإن القطاع شيد نسبة نمو تقدر بـ 

مقارنًة  1.89-%بنسبة عجز قدرت بـ ، 2018في الربع الثاني من سنة  %10.64
، مع تسجيل بقاء نشاط المحاصيل الزراعية في المرتبة 2017بنفس الربع من سنة 

 . (9)2018إلى غاية جوان  92.06%األولى بإسيامو في نمو القطاع الزراعي بنسبة 
أ وفي المجمل تشير غالبية الدراسات والتقارير إلى أّن اإلقتصاد النيجيري سيبد     

بالتحسن عمى مختمف األصعدة، فبعد تسجيل نسبة نمو بالناتج المحمي اإلجمالي قدرىا 
، تبقى التوقعات اإلقتصادية متفائمة 2018سنة  01.62%و 2017سنة  %01.21
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، مع تسجيل بقاء معدالت التضخم عمى حاليا إلى 2020بتحسٍن أكثر إلى غاية سنة 
 . (10) (03غاية السنة ذاتيا أنظر )الشكل رقم 

يبين توقعات تغير نسبة نمو الناتج المحمي اإلجمالي و معدل التضخم  10شكل ال
 6161-6112بنيجيريا 

 
Source: Project link meeting ,"economic outlook and forecast (2017 

- 2019)". Country report for Nigeria, ibadan-Nigeria,september 

2017,P 04 

 تثمار في نيجيريا مناخ اإلس واقع -6
، إذ ُتحصي عّدة جيات بحثية تعتبر نيجيريا أكبر بمد إفريقي من حيث عدد السكان     

وفي مصادر أخرى نرصد حوالي  (11)مميون نسمة 170سكان الدولة عمى أنيم حوالي 
، وتحوز عمى عدة إمكانيات وفرص لممستثمرين األجانب، مثل  (12)مميون نسمة 200

لعاممة غير المكمفة، الموارد الطبيعية، إتساع السوق المحمي الذي يعتبر الوفرة في اليد ا
من أكثر األسواق نموًا بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، إال أّن ىذه اإلمكانات تبقىة غير 
مستَغمة بشكٍل كاٍف، وذلك بالنظر لعّدة منيا عدم كفاية البنية التحتية الحالية، إنتشار 

م وآلية تسجيل الممكية، عدم إتساق البنية التنظيمية والسياسات الفساد، عدم كفاءة نظا
   .(13)التجارية، وكذا إنعدام األمن وعدم فاعمية المحاكم وآليات فض وحل النزاعات

يعتقد الكثير من صّناع السياسات العامة عبر الدول والحكومات المختمفة، أن      
مباشر عمى إقتصاديات الدول المضيفة لو، اإلستثمار األجنبي يولد و يؤثر بشكٍل إيجابي 

ومن بين ىذه الفوائد الميمة الميمة ىو جذب واإلستفادة من التكنولوجيا العالية 
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المستخدمة عمى نطاٍق عالمي، و تبعًا لعّدة أبحاث و دراسات فإن الشركات متعددة 
اديات الجنسيات عمى سبيل المثال، ليا أثر حسن في مسألة نشر التقنية في اإلقتص

وفي حالة تنفيذ اإلستثمارات األجنبية المباشرة في المناطق و الدول عالية  المحمية،
الخطورة، غالبًا ما اليتم اإلستعانة بتمك المستويات من التكنولوجيا و التقنية المؤثرة عمى 

 . (14)إقتصاديات الدول بالعالم
ار األجنبي باقتصاد البالد، وبالنظر إلى الحالة النيجيرية فيما يخص واقع اإلستثم     

فإن قطاعات مثل الفالحة والبناء، تبقى من بين أقل القطاعات اإلقتصادية جذبًا 
، و وفقًا لتقرير الخوصصة (01الجدول رقم)لإلستثمارات األجنبية المباشرة بنيجيريا أنظر

، فإن قطاعي النقل و اإلتصاالت يعتبران من أىم القطاعات (CBN) 2004لسنة 
عدة و األكثر جذبًا ليذه اإلستثمارات، خاصًة مجال اإلتصاالت و اليواتف الخموية الصا

الرقمية، فنيجيريا تعتبر من أكثر الدول من حيث سرعة نمو أسواق تكنولوجيا اإلتصاالت 
 . (15) 2001و اليواتف النقالة منذ سنة 

 
اإلقتصاديت يبين نسبت اإلستثمار األجنبي انمباشر في بعض انقطاعاث  10جدول ان

 (%)انوحدة  9115 -0541بنيجيريا 

 0541 0545 0551 0555 9111 9112 

 9942 1143 1144 9945 0541 0140 انمناجم

 141 143 145 941 041 942 انفالحت

 949 944 044 443 440 345 انبناء

Source : Egwaikhide Christian Imoudu,"The Impact of Foreign 

Direct Investment on Nigeria’s Economic Growth; 1980-2009: 

Evidence from the Johansen’s Cointegration Approach",p 125 

 
بالنظر إلى الجدول أعاله، فإنو من المواضح ضعف نسبة اإلستثمارات األجنبية في      

بعض القطاعات األجنبية خارج مجال المحروقات والنفط، وىذا الضعف ىو الذي دفع 
حكومات النيجيرة المختمفة عمى مّر العقود لتبني سياسات تحفيزية إستثمارية أكثر بعدًا بال

 عن القطاعات و المجاالت النفطية المختمفة، بالبمد.



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         0909السنة  90العدد:  90المجلد:  971-931 ص

 

166 

 

في العموم  Investement Climateُتعّرف بيئة أو مناخ اإلستثمار في العموم      
ما، والتي تؤثر سواء عمى األفراد، عمى أنيا مختمف الظروف اإلقتصادية والمالية في بمٍد 

الشركات أو الجماعات واألعمال الذين يسعون إلى اإلقتراض و كسب فرص في قطاع 
األعمال باختالفيا، و يتأثر مناخ اإلستثمار بعّدة عوامل و مؤثرات، منيا مستوى الفقر 

اإلستقرار  بالدولة، الجريمة واألمن، وضعية البنية التحتية، الوفرة في اليد العاممة،
كومة السياسي، حقوق الممكية والموائح والقوانين المنظمة ليا، مستوى شفافية عمل الح

عند تطّرقو نك الدوزلي حول مناخ اإلستثمار و و وفقًا لتقرير الب، (16)طبيعة مساءلتياو 
لمحالة النيجيرية، فقد أظير مجموعة من القيود المفروضة عمى عّدة قطاعات خارج قطاع 

الحروقات، وذلك بعد أن تّم إستقصاء آراء وتوجيات عّدة جيات إستثمارية بنيجيريا النفط و 
 (.04أنظر )الشكل رقم 

 

يبين تأكيد انمستثمرين األجانب بنيجيريا حول وجود انقيود في بعض  11شكم ان

 انقطاعاث اإلقتصاديت

 
Source: World Bank," investment climate survey in Nigeria".p 15 

     
حسب الشكل أعاله يتضح مدى وجود عراقيل و صعوبات لدى المستثمر األجنبي في  

دولة نيجيريا، خاصًة فيما تعّمق األمر بمسألة إجراءات التزود بالطاقة في المنشآة 
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اإلستثمارية المختمفة، و من المتعارف عميو أّن ىذه اآلراء و الدرسات تؤخذ بعين اإلعتبار 
 عند شروعيم بدراسة جدوى مشاريعيم بدول معينة. بالنسبة لممستثمرين

قامت الحكومة النيجيرية بإصدار قانون أشأت بمقتضاه المجنة  1995في سنة      
 The Nigerian Investement Promotionالنيجيرية لترقية اإلستثمار 

Commission (NIPC) والتي كان اليدف منيا إزالة القيود والرقابة الشديدة عمى ،
مال اإلستثمار األجنبي المباشر بالبالد، وىو القاتون الذي أتاح وبشكٍل شبو كّمي فتح أع

القطاعات اإلقتصادية لممستثمرين األجانب، و تمكينيم من الحق في التممك بنسبة 
، باستثناء قطاع المحروقات التي يقتصر اإلستثمار األجنبي المباشر فييا عمى %100

، وقد تمت ىذا القانون (17)مشاركة في اإلنتاج بنسٍب محدودةالمشروعات المشتركة، أو ال
مجموعة من األطر القانونية األخرى المنظمة لإلستثمارات األجنبية المباشرة بنيجيريا 

 (. 02أنظر )الجدول رقم 
 يبين أهم األطر القانونية النيجيرية المنظمة لإلستثمار األجنبي المباشر 16جدول ال

 السنة القانون
 6110 ن مكافحة غسيل األموالقانو

 6112 قانون إصالح قطاع الطاقة الكهربائية
 6112 قانون إستغالل المناجم و الموارد المعدنية

 6112 قانون ضبط مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية
 6112 قانون البنك المركزي النيجيري

 6112 قانون اإلستثمار و األوراق المالية
Source: u.s. Department of state," nigeria investment climate 

statement 2015",p 6 

بالنسبة لمجدول أعاله يمكن أن نالحظ إزدياد التوجيات النيجيرية اإلقتصادية باتجاه      
تدعيم األطر القانونية المتعمقة بجانب اإلستثمارات األجنبية، و ذلك خالل العقد األخير 

، مايعكس وجود إرادة حكومية واضحة في ىذا 2007من القرن الماضي خاصة منذ سنة 
 اإلطار.
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، فإن 2009ؤتمر األمم المتحدة حول التجارة و التنمية المنعقد سنة تبعًا لم     
اإلستثمار األجنبي المباشر بنيجيريا إرتكز بشكٍل أساسي حول قطاع المحروقات و النفط، 
وذلك لحالة اإلرتفاع المسجل بأسعار النفط بتمك الفترة من جية، و باإلصالحات 

يذا القطاع، و يمكن مالحظة ىذا التوجو، الحكومية المتعمقة بالسياسات ذات الصمة ب
، كانت OPECفقبل سنة واحدة من من إنضمام نيجيريا لمنظمة الدول المنتجة لمنفط 

، وتصاعدت 1970مميون دوالر سنة  205تدفقات اإلستثمارات األجنبية بالبالد حوالي 
التدفقات مميون دوالر، كما إستجابت ىذه  470بحوالي  1975ىذه التدفقات بحمول سنة 

بشكل متناسب مع السياسات المالية الجاذبة لإلستثمارات األجنبية والقطاع الخاص منذ 
 .(18) 1986سنة 
يرى بعض الباحثين أّن مناخ األعمال واإلستثمار بنيجيريا عمى العموم ُمكِمٌف      

ت جدُّ لمغاية، وبالرغم من وجود إعتقاد كبير من ِقبل المستثمرين األجانب بوجود إمكانيا
واسعة بنيجيريا يمكن أن تكون عائداتيا المالية الربحية عالية، إال أّن البيئة اإلستثمارية 

 Doing Businessفييا تبقى جد صعبة و بيا نسٌب كبيرة من المخاطرة، و وفقًا لتقرير 
 ، فقد وصف المناخ العام لإلستثمارات األجنبية المباشرة بنيجيريا بالمقيد نظراً 2008لسنة 

لعّدة عوامل منيا: ضعف في قدرة المؤسسات عمى إستخراج الشيادات و المعامالت 
لممستثمرين، إستغراق فترات زمنية طويمة إلستكمال إجراءات ممكية العقار، وضعف في 

 . (19)إنجاز العقود المرتبطة بالمشاريع اإلستثمارية
 118في المرتبة  فقد صّنف نيجيريا 2009لسنة  Doing Businessوحسب تقرير      

، (10)الجدول رقم دولة من حيث مستوى مناخ اإلستثمار بيا أنظر  181من أصل 
، فقد صّنف اإلقتصاد 2009لسنة  Global Competitiveness Indexوفق تقرير و 

دولة، وقد إعتمد ىذا التقرير عمى  134عالميًا من أصل  94النيجيري في الرتبة الـ 
ايير اإلقتصادية في التصنيف منيا: واقع الُبنى التحتية، النظام العديد من المؤشرات والمع

المالي والمصرفي، الفساد، مدى إستقرار السياسات الحكومية المنظمة لإلستثمارات 
 . (20)األجنبية، نسب التضخم، أخالقيات العمل واإلستقرار األمني
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مختمف  يبين تصنيف نيجيريا من حيث مستوى مناخ اإلستثمار حسب 10جدول ال
 المؤشرات العالمية

 تصنيف نيجيريا مجموع الدول الهيئة المصِنفة/ المؤشر
Human Development Index (HDI) 

2015 
122 126 

Index of Economic Freedom 2017 121 112 
Global Competitiveness Index (GCI) 

2017-18 
102 162 

Doing Business 2018 191 142 
Corruption Perceptions Index 2016 122 102 

Source: KPMG REPORT,"Nigeria Economic Snapshot H2, 2017". 

South Africa: KPMG Services Pty Ltd, 2017, p 02 

ويفسر العديد من الباحثين وضعية نيجيريا في تصنيفات المؤشرات حول مناخ    
ت السمبية المحتممة التي قد اإلستثمار بنيجيريا، في أن ىناك تخوف من بعض التأثيرا

ينتجيا المستثمرين األجانب مثل التيرب الضريبي، التسعيرات التحويمية المغشوشة التي 
قد تضر بواقع اإلقتصاد المحمي، التقمبات في مدفوعات و تدفقات المشاريع اإلستثمارية، 

يجيريا ىو ومن جيٍة أخرى يرى عديد الباحثين أن اإلستثمارات األجنبية بإفريقيا و ن
 . (21)محاولة لنقل األنشطة الخطرة و الضارة بالبيئة و المحيط 

 واقع اإلستقرار السياسي و طبيعة التهديدات األمنية بنيجيريا -0
وعممية التحول السياسي واإلقتصادي يغمب  1960منذ نيل نيجيريا إلستقالليا سنة       

، فباستثناء مرحمتين أساسيتين في تاريخ عمييا طابع التعثر المستمر واإلنتكاسات المتعددة
(، المتان شيدتا 1983-1979( و)1966-1960الدولة النيجيرية المستقمة مابين )

تطبيق وسيادة الحكم المدني بالبالد، فقد شيدت البالد العديد من المحاوالت اإلنقالبية 
، فمنذ السنوات العسكرية من جية، وسيادة الحكم العسكري الشمولي لمبالد من جيٍة أخرى

لم  1960األولى لإلستقالل شيدت نيجيريا محاولتين إنقالبيتين في جانفي و جويمية 
أين تمكنوا من  1983تنجحا بشكٍل مطمق، وأعاد العسكر المحاولة في نياية سنة 

، (22) 1998سنة  Sani Abachالسيطرة عمى السمطة، إلى غاية وفاة الرئيس الجنرال 
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الثة لنيجيريا إلعادة تطبيق الحكم المدني بعيدًا عن الييمنة أين كانت الفرصة الث
 العسكرية، التي أّثرت عمى جميع مجاالت الحياة بالبالد سياسية، إقتصادية ...

ويعتبر موضوع اإلستقرار السياسي في نيجيريا عمى قدٍر عاٍل من األىمية، عمى      
ألسباٍب مجتمعية وسياسية مختمفة غرار بقية الدول اإلفريقية األخرى بالقارة، و ذلك 

متعمقة بطبيعة نظام الحكم واقتسام السمطة من جية، والتعدد اإلثني القبمي والديني من 
إلى يومنا ىذا، عديد  1960جيٍة أخرى، وقد شيدت نيجيريا منذ اإلستقالل سنة 

ب اإلضطرابات السياسية اإلثنية أّثرت عمى الوضع اإلقتصادي العام، وعمى قّمة جذ
 . (23)( 04اإلستثمارات األجنبية بوجٍو خاص أنظر )الجدول رقم 

 1922يبين بعض اإلضطرابات السياسية اإلثنية بنيجيريا منذ سنة  14جدول ال
 سبب اإلضطراب أو النزاع أطراف / منطقة النزاع أو اإلضطراب السنة

 سياسي قبائل التيف ضد اليوسا فوالني 1960
 سياسي إنقالب عسكري 1966
 سياسي شيراً  30بداية حرب بيافرا األىمية لمدة  1967
 ديني zango katafصراع ديني بمنطقة  1992
 قبمي ljaw – itsekiriصراع مابين  1999
مسممي  –صراع مابين مسيحيي الجنوب  2011

 الشمال 
سياسي إنتخابي/ ديني / 

 جيوي 
Source: Olumuyiwa faluyi ,"an assessment of nigeria’s counter-

terrorism policies against book haram".p 59 

، 1993ويتضح جميًا تصاعد الصراعات اإلثنية العرقية والجيوية بنيجيريا منذ سنة      
عمى إثر فوز الرئيس "بابانجيدا"، وىو يجمع بين صفتين كونو مسمم من الجنوب مع نائبو 

د القوى السياسية المجتمعية بالبالد، و تّم المسمم أيضًا، األمر الذي أثار معارضة عدي
عمى إثرىا إلغاء نتائج اإلنتخابات، ودخول البالد في موجة من الفوضى والصراع اإلثني 
الجيوي بالرغم من أن تمك الفترة شيدت بداية ترسخ الحكم المدني بالدولة إعتبارًا من سنة 

1999 (24) . 
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خاصة عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر شيدت نيجيريا في العقدين األخيرين،      
تنامي إلنتشار الظاىرة اإلرىابية، وزيادة مظاىر العنف والتطرف، وقد مّثمت عديد  2001

الحركات والتنظيمات الدور األبرز في ىذا اإلطار، من أىميا جماعة "بوكو حرام" 
واألمني بنيجيريا، النيجيرية والتي تعتبر من أكثر التنظيمات زعزعًة لإلستقرار السياسي 

بحيث يعود أصل ىذه الجماعة إلى حركة "أىل السنة لمدعوة والجياد"، التي أسسيا قائدىا 
 .(25)في مدينة "مايدو غوري" عاصمة والية "بورني" 2002الكاريزمي "محمد يوسف" سنة 

، وذلك عندما بادرت بيجمات 2009وقد بدأت ىذه الحركة نشاطيا الفعمي سنة      
ستيدفًة أطراف بعينيا مثل مراكز الشرطة، قصف المؤسسات الحكومية الرسمية، عديدة م

 2015، وفي مارس من سنة (26)أماكن العبادة باختالفيا، و حتى األبرياء من المواطنين
عادة تسمية المجموعة  أعمن زعيم التنظيم آنذاك والءه لتنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" وا 

 .(27)مية في غرب إفريقيا"باسم "تنظيم الدولة اإلسال
في اآلونة األخيرة أصبحت نيجيريا واحدة من بين أكثر الوجيات اإلرىابية نشاطًا في      

العالم، بحيث تسجل أكثر الدول من حيث تكرار األحداث اإلرىابية بالشير والسنة عمى 
بشكٍل العموم، وحسب عّدة إحصائيات فإن النشاط اإلرىابي بنيجيريا متنامي ومتزايد 

نيجيريا المرتبة الثانية عالميًا من حيث  احتمت( 2013-2000مستمر، ففي الفترة مابين )
(، وذلك 05ىجومًا أنظر )الشكل رقم  750معدالت حدوث اليجمات اإلرىابية بمجموع 

 . (28)بالرغم من المساعي و حجم اإلنفاق الحكومي و اإلقميمي بيدف مكافحة اإلرىاب
الهجمات اإلرهابية لجماعة بوكو حرام بنيجيريا مقارنة بتنظيمات يبّين عدد  12الشكل 

 6110-6111أخرى بالعالم مابين 

 
Source: Chuku Chuku, Dominic Abang And Ima-Abasi Isip,"Growth And 

Fiscal Consequences Of Terrorism In Nigeria".p 07 
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تثمارات اإلقتصادية واقتصاديات الدول وبالنظر إلى تأثير الظاىرة اإلرىابية عمى اإلس     
بشكٍل عام، فإنو وفيما يخص اإلقتصاد العالمي فقد تأّثر بثالثة موجات من الظاىرة 

بالواليات المتحدة وما  11/09/2001، كانت أوليا إّبان أحداث 2000اإلرىابية منذ سنة 
ند إشتداد ع 2007تالىا من إجتياحات وحروب، أما الموجة الثانية فقد سجمت سنة 

، أما الموجة الثالثة فقد ُسّجمت 2003اإلقتتال األىمي بالعراق بعد إسقاط النظام فيو سنة 
مع إستفحال األعمال اإلرىابية بسوريا، أين وصل مجموع التأثر اإلقتصادي  2012سنة 

 .(29)(06أنظر )الشكل رقم  2014بميون دوالر سنة  105.6في ىذه الموجة إلى حوالي 
 يبّين حجم تأثر اإلقتصاد العالمي بموجات الظاهرة اإلرهابية  12شكل ال

 )الوحدة بميون دوالر( 6112-6111في الفترة مابين 

 
Source: The Institute For Economics And Peace,"Measuring And 

Understanding The Impact Of Terrorism".p 62 

، فقد سّجل و رصد أكثر 2016لسنة  Global Terrorism Indexووفق مؤشر      
عشر دول تأثرت إقتصادياتيا وواقع اإلستثمار بيا بسبب اليجمات اإلرىابية وحالة الألمن 

(، والتي من بينيا نيجيريا في المرتبة السابعة، وبالنظر 07المستمرة أنظر )الشكل رقم 
وسط، شمال إلى ىذه الدول فإنيا تنتمي إلى مناطق عديدة من العالم، أبرزىا الشرق األ

إفريقيا، إفريقيا جنوب الصحراء وبعض المناطق اآلسيوية، وفي مقدمة ىذه الدول نجد 
إلى  2016العراق التي تأثر الناتج المحمي اإلجمالي بيا بسبب العمميات اإلرىابية لسنة 

منذ  Global Terrorism Index، وىي الدولة التي تصدرت قائمة مؤشر 17%حوالي 
خر الترتيب نجد جميورية إفريقيا الوسطى التي تأثر الناتج المحمي ، وفي آ2004سنة 

 . (30) 2.1%اإلجمالي فييا بنسبة 
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يبين نسبة تأثر الناتج المحمي اإلجمالي لبعض الدول بسبب الظاهرة  12شكل ال
 اإلرهابية

 
Source: The Institute For Economics And Peace,"Measuring And 

Understanding The Impact Of Terrorism".p 63 

 خاتمة: ال
بعد الدراسة والتحميل لواقع اإلستثمار األجنبي بنيجيريا، يتضح جميًا مدى التأثر      

غيرات البيئة السياسية من جية، البالغ لمختمف القطاعات اإلقتصادية بدولة نيجيريا بمت
مني العام بالبالد، ع األتداعيات األحداث اإلرىابية التي أّثرت بشكٍل سمبي عمى الوضو 
الوضع األمني ىو أحد أبرز العوامل المساعدة عمى نجاح أو فشل أي خطة تنموية و 

إقتصادية إستثمارية بالدول ككل، فبالرغم من التصنيفات السيئة ألداء اإلقتصاد النيجيري 
من جية، وكذا عدم وضوح الرؤية فيما يخص مستقبل األوضاع األمنية والسياسية 

لة، إال أن عديد الدراسات تُبقي عمى مستوى مقبول من التفاؤل اتجاه مستقبل بالدو 
اإلستثمار األجنبي بنيجيريا، خاصًة مع السياسات الحكومية واإلقميمية المتواصمة، اليادفة 
إلى مكافحة اإلرىاب والجماعات المتطرفة بالمنطقة، يمكن إجمال النتائج المتوصل إلييا 

 البحثية في مايمي: من خالل ىذه الورقة 
توفر دولة نيجيريا عمى إمكانيات ومقومات ىائمة تساعد عمى إقامة مشاريع      

إستثمارية عديدة، سواء في مجال النفط والمحروقات بشكٍل عام، أو في المجاالت 
 اإلقتصادية األخرى.
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لعديدة ىناك ضعف لمبنية التحتية بدولة نيجيريا بالرغم من السياسات الحكومية ا     
 الرامية لتحسينيا وفق مراحل تدريجية خاصة منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي.

ىناك تأخر في صياغة النظام القانوني و األطر الدستورية المنظمة و المساعدة      
إلقامة اإلستثمار األجنبي بالبالد، األمر الذي جعل من وتيرة ىذه المشاريع بطيئة مقارنة 

 ة أخرى.بدول إفريقي
إزدياد التيديدات األمنية اإلرىابية أّثر بشكٍل واضح عمى إستقطاب مستثمرين أجانب      

جدد، وكذا في فقدان اإلقتصاد النيجيري عدة مشاريع كانت قائمة، وقد إزدادت حّدة ىذه 
التيديدات في منتصف العقد الفارط مع إنتشار الجماعات المتطرفة اإلرىابية عمى غرار 
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دراسة في  -دور االستثمارات األجنبية في دعم القطاع الفالحي بالجزائر
 الفرص والتحديات

The role of foreign investments in supporting the 

agricultural sector in Algeria - a study in opportunities 

and challenges 

  ،2*طرايش معمر، 1مراد محبوب
rayanmourad@yahoo.fr امعة محمد خيضر باكرة )الجزائر(ج1

 

traichmaamar@yahoo.fr )الجزائر(لتامنغات المركز الجامعي 2
 

 الممخص: 
دعم القطاع الفالحي  تتعرض ىذه الدرااة إلى دور االاتثمارات األجنبية في     

بالجزائر، حيث تتناول أىم المشاكل التي يتعرض ليا القطاع الفالحي اواء تعمق األمر 
بزراعة األراضي أو بتربية الثروة الحيوانية، ومن أجل الوقوف عمى واقع اإلاتثمارات 
األجنبية في القطاع الفالحي تم التطرق إلى الشراكة مع بعض الدول مثل الواليات 

لى أىم الفرص والتحديات التي يمكن أن الم تحدة األمريكية، واإلمارات وفرناا..الخ، وا 
تواجو اإلاتثمار األجنبي في قطاع الفالحة اواء في المرحمة الحالية أو في مراحل 

 ماتقبمية.
 .اإلاتثمار األجنبي، القطاع الفالحي، الجزائر: الكممات المفتاحية

Abstract: 

     This study deals with the role of foreign investment in 

supporting the agricultural sector in Algeria, it deals with the most 

important problems facing the agricultural sector, whether it is the 

cultivation of land or livestock, in order to identify the reality of 

foreign investment in the agricultural sector, the United Arab  
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 Emirates, France, etc., as well as the most important opportunities 

and challenges for foreign investment in the agricultural sector, 

whether at the present or future stage 

Keywords:  oreign investment, agricultural sector, Algeria. 

 :مقدمة
في تنويع الجزائرية تعـد الفالحة من أىم القطاعات التي تراىن عمييا الحكومة      

، ويظير ذلك من خالل ايااة االقتصاد وتوفير اليد العاممة وتقميص فاتورة االاتيراد
، المالية التي تقدميا لمفالحين ومرافقتيم في مشاريعيمالتاييالت  الدولة في مجال

باإلضافة إلى فتح أبواب اإلاتثمار األجنبي أمام الشراكات واألشخاص القادرين عمى دعم 
أولئك الفالحين وتزويدىم باإلمكانيات التكنولوجية أو المناىج العممية المتطورة اواء تعمق 
األمر بإنتاج المحاصيل الزراعية أو تربية الثروة الحيوانية، وىذا ما اوف نتطرق إليو في 

 الورقة البحثية من خالل المحاور التالية:  ىذه

 مشاكل القطاع الفالحي في الجزائر. -1
 دور اإلاتثمار األجنبي في دعم القطاع الفالحي الجزائري. -2
 فرص وتحديات اإلاتثمار الفالحي األجنبي في الجزائر. -3
 مشاكل القطاع الفالحي في الجزائر. -1

بأن ىناك توقعات أن يصل تعداد اكان  2050ام تشير اإلحصائيات العالمية لع     
مميار نامة، وىناك حاجة إلى زيادة الناتج الزراعي بنابة ال  9.6العالم إلى أكثر من 

، وىذا ما يجعل دول العالم تقوم بمضاعفة جيودىا من أجل تمبية (1)%70تقل عن 
إاقاطو عمى  إحتياجات مواطنييا، والمحافظة عمى أمنيا الغذائي، ونفس الشئ يمكن

، ومع (2)من إمكانياتيا الحقيقية %14الجزائر التي ال تاتغل من قدراتيا الفالحية اوى 
ذلك تظل مرشحة إلى أن تصبح بمدا فالحيا بامتياز في حالة توفر اإلرادة االقتصادية 
والايااية لمتغمب عمى المشاكل التي يعاني منيا القطاع الفالحي في عدة مجاالت، والتي 

 ينيا:من ب
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 مجال التربية الحيوانية: 1-1
يعاني الفالحون في مجال تربية المواشي من الجفاف وقمة األعالف، وىو ما يظير      

من خالل االعتماد الكبير عمى ااتيراد المنتجات الحيوانية كالمحوم الحمراء والحميب، 
ركبة يتم ااتيرادىا فإنتاج األعالف الذي يبقى غير كاف يتم تكميمو بالحبوب أو أعالف م

 من الخارج بأاعار مرتفعة.
 مجال الزراعة: 1-2

تتأثر الزراعة في الجزائر بمجموعة من العوامل التي تؤثر امبا عمى نوعية وكمية      
المحاصيل الزراعية، ومن بينيا عدم توفير الكميات الالزمة من البذور، مما يضطر 

ا، باإلضافة إلى قمة العتاد الفالحي الالزم بعض الفالحين إلى اعتماد نوعية رديئة مني
نخفاض ماتوى ىطول األمطار، مما يعني  لمحرث، ومن جية أخرى مشكمة الجفاف وا 

 .(3)حصادا متدني الكمية ورديء النوعية
أما من الناحية اإلدارية والقانونية فإن عدم وضوح اإلطار القانوني لمعقارات الفالحية      

ئياية التي يعاني منيا القطاع الفالحي خاصة بعد قانون يعتبر من المشاكل الر 
، وىذا ما يتطمب العمل عمى تاوية مشكل العقارات الفالحية 1987الماتثمرات الفالحية 

، خاصة وأن بعض الفالحين يأجرون تمك (4)والتي أثرت امبا عمى اإلنتاج الفالحي
ق قانونية تمكنيم من التأمين األراضي الزراعية إلى فالحين أخرين ليات لدييم أي وثائ

عمى محاصيميم الزراعية مما يجعميم معرضين لمخاارة في حدوث كوارث طبيعية، كما 
الماتأجرين ال ياتفيدون من األامدة المدعمة، ألنيم ال يممكون بطاقة حيازة زراعية،  أن

 في حين يقوم صاحب األرض األصمي ببيع األامدة فى الاوق الاوداء بممغ يزيد عن
 الاعر األصمى المدعم من طرف الدولة.

 دور اإلستثمار األجنبي في دعم القطاع الفالحي الجزائري. -2
 45% من فاتورة الواردات الانوية البالغة 20في الجزائر نابة  تمثل واردات الغذاء      

ج مميار دوالر، ومن أىميا القمح والشعير واأللبان والمحوم، مما يعني عدم كفاية اإلنتا
المحمي لتغطية إحتياجات الاكان، وىذا ما جعل الحكومة تفاح المجال إلقامة مشاريع 

 : (5)مشتركة مع الماتثمرين األجانب من أجل عصرنة وتطوير القطاع الفالحي ومن بينيا
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 الشراكة مع اإلمارات: 2-1
قصوى نظرًا تولي دولة اإلمارات العربية المتحدة لممف األمن الغذائي أىمية وأولوية      

لما لو من تداعيات نحو تحقيق الرفاىية لكافة أفراد المجتمع وضمان التنمية الماتدامة، 
ويعد االاتثمار الزراعي في الخارج أحد األركان الميمة لدعم منظومة األمن الغذائي 
وتعزيز ااتراتيجية الدولة لتحقيق التنوع االقتصادي، وقد شرعت الشركة اإلماراتية 

القابضة" في القيام بزيارات ميدانية لعدة مناطق بالجزائر، من أجل تحديد مواقع  "الظاىرة
لتأايس مشاريع في القطاع الفالحي، إذ صرح الرئيس التنفيذي ليذه الشركة اميمان 
النعيمي، إلى ضرورة بذل كل الجيود من أجل إقامة مشاريع ااتثمارية مشتركة اواء مع 

ن الخواص، وتيتم الشركة اإلماراتية المتخصصة في المجال القطاع العمومي أو المتعاممي
الزراعي والتغذية باالاتثمار في إنتاج الحبوب والحميب واألعالف التي تعتبر من الشعب 
اإلاتراتيجية التي تعّول عمييا الجزائر لتقميص فاتورة االاتيراد وتحقيق االكتفاء الذاتي قبل 

 التوجو نحو التصدير.
 عربية لإلنماء واالستثمار الزراعي:الهيئة ال 2-2

ااتفادت الييئة العربية لإلنماء واالاتثمار الزراعي في إطار تنفيذ إاتثماراتيا      
آالف ىكتار أخرى في  10آالف ىكتار في والية تيارت، و 10الفالحية في الجزائر من 

ار الزراعي، "محمد بن المنيعة بوالية غرادية، وأعرب رئيس الييئة العربية لإلنماء واالاتثم
عبيد المزروعي" خالل زيارتو لمجزائر في ابتمبر الماضي عن ااتعداد الييئة العربية في 
بعث مشاريع ااتثمارية في الجزائر واإلايام في ماعى الحكومة لتقميص فاتورة االاتيراد، 

عيل معمنا عن نية الييئة في تنظيم مؤتمر زراعي عربي في الجزائر، وااتعدادىا لتف
آالف  10مشروع واعد مع متعامل خاص بالجزائر، وذلك من أجل إاتثمار ماال يقل عن 

ىكتار في زراعة الحبوب، وأكد "المزروعي" عمى إاتغالل القدرات والمؤىالت الكبيرة التي 
تزخر بيا الجزائر في مجال تنمية المشاريع الفالحية وتوفرىا عمى الكثير من المزايا التي 

د الفالحية، إضافة إلى موقعيا اإلاتراتيجي وتوفرىا عمى مناخ ااتثماري تشمل الموار 
مالئم، فضال عن كونيا دولة مؤااة ومؤثرة وفاعمة في الييئة العربية، مذكرا بأن ىيئتو 
التي تيدف إلى اد الفجوة الغذائية في الوطن العربي اتعمل عمى تمكين الجزائر من اد 
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لتي تاتوردىا بشكل كبير كالحبوب وبودرة الحميب، كما حاجياتيا في الفروع الفالحية ا
مشروعا تم عرضيا عمى ماتثمرين جزائريين وتقديميا  11كشف عن إجراء الييئة بدرااة 

لمماؤولين في إطار التواصل بين الطرفين، موضحا بأن الييئة ايقع عمى عاتقيا تحمل 
لقطاع الزراعي اواء في المجال تكاليف درااة المشاريع ومرافقة الماتثمرين الصغار في ا

التنموي ونقل التكنولوجيا، أو عبر تمويل مشاريعيم من خالل التعاون المقرر بعثو مع 
 (6)بنك الفالحة والتنمية الريفية "بدر" لتقديم قروض مصغرة 

 الشراكة مع الواليات المتحدة األمريكية: 2-3
ريكية في القطاع الفالحي، ىذه تحتضن واليتي البيض وأدرار مشاريع جزائرية أم     

المشاريع التي اوف تمكن الفالحين المحميين من التقنيات المتطورة، لضمان أحان 
ااتغالل لألراضي الفالحية الوااعة، والمياه الجوفية التي تتوفر عمييا المناطق 

، عمى 2016، وقد تم تجايد المشروع األمريكي الجزائري األول في أكتوبر (7)الجنوبية
نتاج الحبوب واألعالف  أااس اتفاق شراكة جزائري أمريكي يخص تربية األبقار الحموب وا 
في والية البيض بايل ضاية البقرة )بمدية بريزينة(، عمى مااحة إجمالية قواميا 

ماتثمرا، بمعية  43ىكتار تم تاخيرىا أمام االمتياز الفالحي لفائدة  150.000
 حة.المجموعة األمريكية الدولية لمفال

ىكتار  1.440بغرس مااحة قدرىا  51/49وبدأ المشروع الذي أقيم حاب قاعدة        
، قبل أن ترتفع تدريجيا إلى غاية ااتغالل كل المااحة اإلجمالية في آفاق 2017في 

2019. 
والمجموعة ” تيفرالي“أما المشروع الثاني، فيو عبارة عن اتفاق شراكة بين مجموعة 

مميون دوالر إلقامة مشروع  300لمفالحة، بقيمة ااتثمارية تقارب األمريكية الدولية 
في المائة، تتضمن  49و 51ألف ىكتار، بقاعدة  25فالحي بوالية أدرار عمى مااحة 

ألف طن انويا، زيادة عمى  20مميون لتر في الانة ولحوم بـ 190مشروع إنتاج حميب بـ
 ألف أعالف. 105ألف طن من الحبوب، و 22

مجموعة األمريكية عمى شكل مجمع يتشكل من مؤااات متخصصة، منيا وتعمل ال
في ” اوبدنيك”في مجال الري و"جوديري" في مجال الجرارات واآلليات الفالحية و” فالي“
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في ” بوماتيك”في مجال الحبوب واألعالف، و” أس دابميو لمبذور”مجال إنتاج البطاطا و
جينات األبقار الحموب، وتااىم العديد  في مجال” وايد ايريوس”مجال إنتاج الحميب و

 .(8)من ىذه الشركات في مشروع البيض
 الشراكة مع ايطاليا:  2-4

كشف الافير اإليطالي" بااكواال فرارا" عن مشروع إقامة مصنعين اثنين في مجال      
داس، يتعمق األول بإنشاء مصنع تقايم المحوم الذبيحة الماتوردة الصناعة الغذائية ببومر 

من إيطاليا وفق تقنيات خاصة، ويتعمق المشروع الثاني بإنتاج المحوم الحمراء وتاويقيا 
بنوعية وبمواصفات عالمية، حيث تطمح ايطاليا من خالل ىذين المصنعين إلى  توايع 

 2000قايم لحميا، مع إمكانية إنتاج قرابة إاتثمارىا في مجال تربية العجول وذبحيا وت
   (9)منتج من مشتقات المحوم

 فرنسا:الشراكة مع  2-5
من ثمار الشراكة الجزائرية الفرناية فتح أكبر مصنع إلنتاج أعالف األبقار الحموب      

بوالية عين الدفمى، لتمبية طمبات مربي المواشي بالمنطقة، والمااىمة في الرفع من إنتاج 
حميب تماشيا والتكنولوجيات العممية الحديثة، وىو المصنع الذي تم فتحو بالشراكة ما ال

بين مجمع "ايم" ومؤااة "اندرس" التابعة لممجمع الفرناي "أفريل" بطاقة إنتاجية بمغت 
 .(10)ألف طن 300

 فرص وتحديات اإلستثمار الفالحي األجنبي في الجزائر. -3
نحيا الجزائر لمماتثمرين األجانب في مجال الفالحة عمى الرغم من وجود فرص تم     

إال أن مناخ اإلاتثمار في ىذا القطاع ال يخمو من تحديات، وىذا ما اوف نتعرض إليو 
 في ما يمي: 

 الفرص: 3-1
نتيجة تياوي أاعار النفط  الجزائر في ظل األزمة االقتصادية الخانقة التي تعيشيا     

يؤكد خبراء ومتابعون ضرورة أن تبحث الحكومة وبشكل اريع عن مداخيل 
لممحروقات، مؤكدين أن الفالحة تشكل البديل األمثل والحل الواقعي لمواجية ىذه  بديمة
تبر ذلك فرصة مواتية لمماتثمرين األجانب من أجل اإلنخراط في تطوير ، ويعاألزمة

https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/32285e7d-7037-42cb-a6b2-93232f28880f
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/32285e7d-7037-42cb-a6b2-93232f28880f
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الحميب والمحوم الحمراء  القطاع الفالحي، خاصة وأن الجزائر تعاني من عجز في مجال 
% من احتياجاتيا، رغم أن مااحة 50والحبوب والتي تاتورد منيا انويا أكثر من 

 .(11)ين ىكتارمالي 8.5األراضي الصالحة لمزراعة تقدر بنحو 
الكثير منيا أما في ما يتعمق بالمحاصيل الزراعية التي تاجل فائضا والتي يتعرض      

إلى التمف بابب غياب مصانع التحويل، مثل الطماطم والبطاطا، فيمكن أن تمثل فرصا 
 إاتثمارية لمشركات األجنبية التي تاعى إلى إقامة صناعة تحويمية بأقل التكاليف.

 ت:التحديا 3-2
من بين التحديات التي تواجو الماتثمرين األجانب في مجال اإلاتثمار الفالحي      

 بالجزائر نجد:
 إيجاد حل لمشكمة ممكية األراضي: 3-2-1

أوضح المحمل االقتصادي "بشير مصيطفى" أن ما يعيق فتح مجال االاتثمار أمام      
مى عقود امتياز جماعية وبقاء األجانب ىو عقود ممكية األراضي التي تحصل أصحابيا ع

ممكية التعاونيات الفردية ضعيفة مقارنة مع الممكية الجماعية الموزعة عمى مااحات 
 (12)قميمة، وىذا ما يعرقل مشاريع الشراكة بين الماتثمرين المحميين واألجانب

 اإلستثمار في الفالحة البيولوجية: 3-2-2
نتاج الفالحي عدة مخاوف، ومن بينيا ولدت المشاريع األمريكية في مجال اإل     

 ،(13)إمكانية إدخال "المواد المعدلة جينيا" وىذا من شأنو أن يؤثر عمى صحة الماتيمكين
لذلك فإن اإلاتثمار في مجال الفالحة البيولوجية يعتبر من بين التحديات التي تواجو 

يا طريقة إنتاج إيكولوجية االاتثمارات األجنبية في الجزائر، وتعرف الفالحة البيولوجّية بأن
تحمي البيئة وتدعم التوازن البيئي، وذلك عن طريق عدم ااتخدام المواد الكيميائية 
المصنعة، واالعتماد عمى التناوب في زراعة المحاصيل، والحد من الحشرات الضارة عن 

دام طريق الحيوانات المفتراة النافعة، وااتعمال المواد العضوية كأامدة طبيعية، وااتخ
أنواع محددة من النباتات الماتدامة والاالالت الحية المختمفة التي تتكيف مع الظروف 
البيئية المحيطة بيا، أما في مجال تربية المواشي فإن الفالحة البيولوجية تركز عمى 
مراقبة الحيوانات بشكل ماتمر، من أجل تجنب اإلصابة باألمراض واكتشاف أية أعراض 
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، باإلضافة إلى اختيار االالت حيوانية تاتطيع التأقمم مع البيئة أولية في وقت مبكر
 المحيطة، مما ُيااىم في الحفاظ عمى الموروث الجيني المحمي. 

 : الفالحة مجال في الشرعية بالضوابط اإللتزام 3-2-3
من بين التحديات التي تواجو اإلاتثمارات الغربية في الدول اإلاالمية قدرتيا عمى      
تزام بالضوابط الشرعية خاصة وأنيا تتعامل مع ماتيمكين ماممين، ومن بين تمك اإلل

التحديات في المجال الفالحي موضوع التعديل الوراثي أو الينداة الوراثية اواء تعمق 
األمر بتحاين المحاصيل الزراعية، أو زيادة اإلنتاجية في مجال تربية المواشي، فالينداة 

مورثاتيا  العمماء ىي جميع المنتجات النباتية والحيوانية التي تم تعديل الوراثية  كما عرفَّيا 
وضع   فقد بوااطة اإلناان، وألن خالق جميع الكائنات الحية ىو اهلل ابحانو وتعالى

ليذه   الدقيق بخاصية يتفرد بيا عن أي كائن حي آلخر، وأي تعديل تركيبيا العضوي 
   تكوين الكائن الحي، وبالتالي تعديل خصائصوفي  الموروثات ايؤدي إلى اختالف في 

 (14)مما يطرح مشكمة شرعية الزالت محل أخذ ورد بين كثير من العمماء ، األاااية
كذلك تثير عممية تغذية الحيوانات وتامينيا وصوال إلى ذبحيا جدال أخر، فالشريعة      

ت وخالصة الوالدة اإلاالمية تتحفظ عمى كثير من األعالف إلحتوائيا عمى اليرمونا
 .(15)كالمشيمة من اإلناان أو الحيوان

ومن جية أخرى فإن بعض الطرق المعتمدة في ذبح الحيونات ىي األخرى الزالت      
غير متوافقة مع أحكام الشريعة اإلاالمية مما جعل كثير من المراكز الفقيية تحرم 

 يا قبل ذبحيا.  إاتيالك لحوم الحيونات التي يتم تدويخيا أو صعقيا كيربائ
 :الخاتمة
اإلاتثمار األجنبي في القطاع الفالحي يمكن أن  من خالل ما ابق يمكن القول أن     

يااعد الجزائر عمى تحقيق الوفرة في  المحاصيل الزراعية ويمدىا بالتكنولوجيا المتطورة 
اواء تعمق  ورأس المال الالزم من أجل إاتغالل اإلمكانيات اليائمة التي تزخر بيا الجزائر

األرض بنوعية األراضي ومااحتيا الشااعة أو حجم الثروة الحيوانية، وىناك تجارب 
ناشئة في ىذا المجال منيا التجربة األمريكية في أدار والمنيعة وتجارب أخرى مماثمة 
يطاليا، لكن نجاح ىذه اإلاتثمارات األجنبية في  تشارك فيو دول مثل اإلمارات وفرناا وا 
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ف الجزائر في التحول من اإلقتصاد الريعي المعتمد عمى البترول إلى تحقيق أىدا
اإلقتصاد المنتج المبني عمى تحقيق األمن الغذائي مرىون بقدرة تمك اإلاتثمارات عمى 
مضاعفة إنتاجيا وتحاينو بما يتنااب ومصمحة الجزائر في الحصول مداخيل مجزية 

 ألجيال القادمة في تنمية ماتدامة.وتكنولوجيا حديثة وبيئة إيكولوجية تضمن حق ا
 المراجع:

                                                      

أطمع ، http://wam.ae/ar/details/1395302713652 :وكالة أنباء اإلمارات، عمى الموقع 1
 .01/01/2019عميو يوم: 

  الموقع: عمى "،الفالحي عقارىا من بالمائة 14 اوى تاتغل ال الجزائر " مصيطفى: 2
https://www.djazairess.com/essalam/60494   ، :01/01/2019أطمع عميو يوم. 

 الوحدة درااات مركز (،الجزائر حالة) الغذائي األمن وتحديات العربية الزراعة ،غربي فوزية 3
 .53ص ،2010 ،بيروت العربية،

 ورقمة، جامعة الباحث، مجمة اإلصالح، متطمبات و الواقع بين الحيالف لقطاعا ،أحمد باشي  4
 .113 ص

الجزائر.. فتح القطاع الزراعي عمى مصراعيو أمام االاتثمار األجنبي، عمى ، أحمد عاشور 5
  الموقع:

https://al-ain.com/article/algeria-agriculture-investment،  :أطمع عميو يوم
01/01/2019. 

 المجال في دوالر مميار 1 ااتثمار)التزاميا تجايد نحو تتجو الزراعي لالاتثمار العربية الييئة 6
-https://www.el :الموقع عمى ،(بالجزائر الفالحي

massa.com/dz/index.php/component/k2/item/35036 ، يوم عميو أطمع :
01/01/2019. 

 عمى ،الزيتون و األعالف و المحوم إنتاج اينلتح أجانب مع بشراكة ضخمة فالحية ماتثمرات 7
 :الموقع

https://www.annasronline.com/index.php  ، :01/01/2019أطمع عميو يوم. 

 أمريكية في الفالحة، عمى الموقع: -مختمطة جزائريةإنشاء أول شركة   8
 http://elhiwardz.com/national/31601/ ، :01/01/2019أطمع عميو يوم. 

http://wam.ae/ar/details/1395302713652
https://www.djazairess.com/essalam/60494
https://www.djazairess.com/essalam/60494
https://al-ain.com/article/algeria-agriculture-investment
https://al-ain.com/article/algeria-agriculture-investment
https://al-ain.com/article/algeria-agriculture-investment
https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/35036
https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/35036
https://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-15/67206-2017-03-01-23-15-04
https://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-15/67206-2017-03-01-23-15-04
https://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-15/67206-2017-03-01-23-15-04
http://elhiwardz.com/national/31601/


ISSN: 2333-9339 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         0909السنة  90العدد:  90المجلد:  981- 977ص

 

186 

 

 

  مشروعان جديدان لمحوم الحمراء ومشتقاتيا ببومرداس، عمى الموقع: 9
 https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/35655 ، أطمع

 .01/01/2019عميو يوم: 
 ااندرز، عمى الموقع:  –تدشين مصنع األعالف ايم  10

https://dz.ambafrance.org/Inauguration-de-l-usine-d-alimentation-

animale-SIM-SANDERS ، :20/01/2019أطمع عميو يوم. 
: يااين بودىان، ىل تكون الفالحة بديال لمنفط بالجزائر، عمى الموقع 11

https://www.aljazeera.net/ebusiness،  :20/01/2019أطمع عميو يوم. 
، عمى  87/19عميوي ياتبعد نجاح االاتثمار األجنبي في العقار الفالحي بابب قانون  12

 الموقع: 
 https://www.djazairess.com/alfadjr/147131 ،  :20/01/2019أطمع عميو يوم. 

 مرجع اابق.، أمريكية في الفالحة-إنشاء أول شركة مختمطة جزائرية 13
 :مخاطر االاتعمال المفرط لالامدة و إكثار الاالالة المنتقاة، عمى الموقع 14

1940494.html-info/vb/archive/index.php/thttps://www.djelfa.  ، أطمع
 .20/01/2019عميو يوم: 

 أااليب ذبح األبقار في الماالخ الغربية تخالف الشرع، عمى الموقع: 15
 https://www.masress.com/moheet/64310  :20/01/2019أطمع عميو يوم. 
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market opportunities in Africa. 

 2*مبارك قرقب ،1عبد الحكيم عمران
 hakim_omrane@yahoo.fr ،(الجزائر) جامعة المايمة1

 kerkeb1979@yahoo.fr ،(الجزائر) المركز الجامعي تمنراات2

 :ممخصال

مجموعة من االاتراتيجيات التي يمكن أن تعتمدىا ييدف البحث إلى تقديم      
المؤااات الجزائرية التي ترغب في ااتغالل الفرص الاوقية الخارجية عمى ماتوى 

ا نمإ ليات خيارا واحدا تمتزم بو كل المؤااات، الدول اإلفريقية. إن ىذه االاتراتيجيات
وبالنظر إلى الضوابط التي  ىي ااتراتيجيات تتبناىا المؤااات بما يامح بتحقيق أىدافيا

 بمواردىا وقدراتيا التنافاية وطبيعة األاواق التي تاتيدفيا. تتعمق

  .اإلفريقيةالمؤااات الجزائرية، ااتغالل األاواق، الدول  الكممات المفتاحية:
Abstract: 

     This paper aims to discuss the different strategies that can be 

followed by Algerian companies in their presence of markets 

exploitation in African countries. These strategies are not the same 

approach for all companies, because the choice of the strategies of 

these companies is base don the achievement of their objectives, 

according to their resources, competitive advantages, and the nature 

of the target markets. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 المؤلف المرال*
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  مقدمة:

ودخوليا في المنافاة العالمية  إن قيام المؤااات بالتواع خارج أاواقيا المحمية     
لالاتراتيجيات العالمية مدعوما في ذلك بنمو حجم التجارة الدولية  تبنيا يمثل دون شك

وزيادة حجم االاتثمار الدولي المباشر، وما يالحظ عمى ماتوى الشركات متعددة 
تيا الجنايات في ىذا المجال ىو أن ىذه الشركات ال يقتصر عمميا في أنيا تبيع منتجا

في الكثير من دول العالم بل أنيا تنتج أيضا في كثير من ىذه البمدان، ىذا وتشكل 
نجاز  االال القيمة العالمية شكال آخر آخذ في االنتشار في الانوات األخيرة عبر تنفيذ وا 
األنشطة والميام في بمدان مختمفة حاب مزاياىا التنافاية بما يامح بتخفيض التكاليف 

 .(1)يةاإلنتاجية الكم

ليات خيارا  بااتغـــــــالل الفـــــرص الاــــــوقية الخــــــارجية إن االاتراتيجيات المرتبطة     
واحدا تمتزم بو كل المؤااات في كل أنحاء العالم، إنما ىي ااتراتيجيات مختمفة تتبناىا 
المؤااات بما يامح بضمان البقاء وتحقيق ماتويات ىامة من النمو والربحية وذلك 

بمواردىا وقدراتيا التنافاية وطبيعة األاواق التي  بالنظر إلى الضوابط التي تتعمق
 تاتيدفيا.

 إشكالية البحث -أ

عمى ضوء ما ابق، يأتي ىذا البحث لإلجابة عن التااؤالت المتعمقة بتدويل      
ـــــارجية األاواق والشركات بما يامح  بذلك يتم طرح، و بااتغـــــــالل الفـــــرص الاــــــوقية الخـ

 التااؤل الرئياي التالي:
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عمى الشركات اعتمادها لمدخول في ما هي االستراتيجيات واآلليات التي ينبغي      
 خدمة األسواق األجنبية في إطار البحث عن استغالل الفرص السوقية الخارجية؟

 أهمية البحث -ب
 تكمن أىمية البحث في النقاط التالية:

إن موضوع التفكير في خدمة األاواق األجنبية ضمن ااتراتيجيات البحث عن  -
أىمية من ذي قبل بالنابة لممؤااات فرص اوقية في الخارج أصبح اليوم أكثر 
التوجيات األخيرة لمايااة االقتصادية  الجزائرية العامة أو الخاصة من منطمق

لمجزائر المرتبطة بحتمية التنويع االقتصادي ورفع حجم الصادرات خارج المحروقات 
يا مدفوعا في ذلك بحجم القدرات المتنوعة واإلمكانات المتوفرة في الجزائر التي تؤىم

 ألن تصبح قطبا اقتصاديا في منطقة شمال إفريقيا.
تشكل الاوق اإلفريقية بالنابة لممؤااات الجزائرية فرصا واعدة بحكم العالقات  -

الايااية والتاريخية التي تربط الجزائر بباقي الدول اإلفريقية، وكذا بحكم التوجو 
ىذا التوجو من ر جعل الحالي لمجزائر بالبحث عن أفضل الوجيات اإلفريقية عب

في إطار التكامل الحيوي والشراكة الفعالة ضمن عالقات  اتراتيجيةاإلالخيارات 
 جنوب.-التعاون جنوب

 هيكل البحث -ج
تأاياا عمى ما ابق ذكره، انحاول في ىذا البحث عرض مختمف االاتراتيجيات      

والطرق التي يمكن أن تاتخدميا المؤااات بغرض دخوليا األاواق األجنبية، محاولين 
من ىذه االاتراتيجيات من مزايا وعيوب مع  إاتراتيجيةعمى ضوء ذلك تحديد ما لكل 

لمؤااات التي نجحت بفعل ىذه االاتراتيجيات في تقديم بعض الحاالت العممية لبعض ا
 الدخول في خدمة األاواق األجنبية.

 وبذلك ايشمل مضمون البحث عمى العناصر األاااية التالية:   
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 استراتيجيات الدخول في خدمة األسواق األجنبية. -1

 .خذها بعين االعتبار في الدخول إلى األسواق األجنبيةأالمعايير الواجب  -2

 استراتيجيات الدخول في خدمة األسواق األجنبية -1

إن التفكير في دخول اوق أجنبية يتجاد في اختيار أفضل طريقة لمدخول إلى ىذه      
 األاواق، وىناك خمس خيارات رئياية في ىذا الصدد، والتي يمكن ذكرىا كما يمي:

 ؛التصدير إاتراتيجية 
 ؛الترخيص إاتراتيجية 
 ؛االمتياز إاتراتيجية 
 ؛المشروعات المشتركة إاتراتيجية 
 الفروع كاممة الممكية. إاتراتيجية 

 التصدير إستراتيجية 1-1

بخدمة األاواق األجنبية دون الحاجة إلى  من الممكن بالنابة لمشركات أن تقوم      
االاتثمار المباشر، وعادة ما تبدأ معظم الشركات الصناعية تواعيا العالمي باالعتماد 

 ثم بعد ذلك تتبنى إحدى الطرق األخرى لخدمة األاواق األجنبية.، (1)عمى التصدير

لممؤااات بتحقيق المزايا  التصدير إاتراتيجية: تامح التصدير إستراتيجيةمزايا  . أ
 :(2)التالية

 عمى ماتوى البمد األجنبي. بعممية التصنيع المباشر لمقيام تجنب التكاليف الكبيرة 
  عمى ماتوى الموقع المركزي لممؤااة  المنخفضةاالستفادة من تكمفة التصنيع

 مقارنة مع تكمفة تصنيعو في البمد األجنبي المضيف.
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التصدير نوجزىا  إلاتراتيجيةىناك عدة عيوب التصدير المباشر: إستراتيجيةعيوب  . ب
 :فيما يمي

 وكمثال عمى ذلك إمكانية وجود مواقع أكثر انخفاضا في تكمفة التصنيع لممنتجات ،
قيام الشركات األمريكية بنقل بعض المشروعات الصناعية التي تعمل في 
اإللكترونيك إلى دول آايا بابب التكمفة المنخفضة ووجود اليد العاممة العالية الكفاءة 
وىم يقومون بالتصدير من الموقع إلى باقي دول العالم بما في ذلك الواليات المتحدة 

 األمريكية.
 والتي تجعل من عممية التصدير عممية غير اقتصادية خاصة  اليف العالية لمنقلالتك

ولمتقميل من حجم ىذه التكاليف العالية لمنقل قد  بالنابة المنتجات الكبيرة الحجم،
بالنابة المؤااات المصدرة القيام بالتصنيع لتمك المنتجات عمى  يكون من المفيد
ن مؤااة واحدة في دول ما تمتاز بأنيا دولة أي خدمة عدة بمدان م (أااس إقميمي 

. وبالنابة لمجزائر قد يكون )إقميمية من حيث الموقع أو من حيث عوامل فنية أخرى
من اليام في إطار إاتراتيجية نحو الدول اإلفريقية أن يتم تأايس مراكز تجميع كبرى 

ـــزي، الـــــوادي، تمنــــراست، إليـ عمى ماتوى المناطق الحدودية تتوزع عمى واليات:
، بحيث يتم من خالل مراكز التجميع الكبرى القيام بعممية التصدير مباشرة تنـــــدوف

 النيجر، مالي، موريتانيا، تونس، ليبيا، السنغال، نيجيريا.إلى الدول اإلفريقية مثل: 
 والتي تؤثر عمى عمميات التصدير من حيث إجمالي  الحواجز والتعريفات الجمركية

رادات المحققة من عممية التصدير. وكمثال عمى ذلك ما تقوم بو مثال الواليات اإلي
من خالل فرض تعريفات جمركية كبيرة عمى  المتحدة األمريكية في الانوات األخيرة

وبالتالي سيكون من  بعض المنتجات لمدول المنافاة مثل الصين واليابان وأوروبا.
واالتفاقيات الثنائية  إبرام االتفاقيات الدولية األولوية بالنسبة لمجزائر التركيز عمى

لمتعاون التجاري التي تسمح بالتقميل من الحواجز والتعريفات الجمركية، ال سيما 
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االتفاقيات التعريفية التفضيمية الثنائية، أو اإلقميمية، أو االتفاقيات المتعددة 
 األطراف. 

 البمد األجنبي المضيف  لوكالء تجاريين في عممية تفويض المؤسسات المصدرة
يرتبط بمشكمة عدم قيام الوكيل المفوض برعاية مصالح المؤااة المصدرة نفايا، 
وقد تكون الطريقة األمثل لحل مثل ىذه المشكالت ىو التفكير في إنشاء فرع كامل 

 الممكية في البمد المضيف. 

  إستراتيجية الترخيص 1-2

يمكن اعتمادىا من طرف المؤااات في إطار  أخرى إاتراتيجيةيعد الترخيص      
الاعي إلى ااتغالل الفرص الاوقية الخارجية، والترخيص ىو بمثابة اتفاق يخول 

مقابل تحصيل راوم  خرىأتاويق أو إنتاج منتجات مؤااة  لمؤااة معينة الحق في
كنابة معينة  معينة أو مقابل ثمن يتحدد عن طريق التفاوض، وعادة ما تكون ىذه الراوم

تدفع من اإليرادات المتحققة من عمميات التصنيع واإلنتاج والبيع من طرف المؤااة 
الترخيص  الشركة األمريكية والت ديزنيالمتحصمة عمى حقوق االمتياز. ومثال ذلك قيام 

مالهي بااتخدام عالمات ديزني التجارية وشخصياتيا وتكنولوجيتيا إلى شركة مدينة 
 % من اإليرادات.11طوكيو في مقابل الحصول عمى نابة في ديزني الند 

 :الترخيص فيما يمي إاتراتيجية: تتجاد مزايا الترخيص إستراتيجيةمزايا  . أ
 .تجنب الشركة لمتكاليف المتعمقة بالبحث عن األاواق األجنبية 
  يااعد أو يعد الخيار األمثل لمشركات التي ال تممك القدرة عمى تطوير عمميات

 األاواق األجنبية. الدخول إلى
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  الترخيص وتعد اختيارا جذابا لمشركات التي ترى أن األاواق إاتراتيجيةتااعد 
تحتاج إلى موارد مالية كبيرة مع ما قد يرتبط بيذه العمميات من ارتفاع  األجنبية

 لدرجة المخاطرة كتمك المخاطر ذات العالقة بالتقمبات الايااية.
ما يؤخذ عمى إاتراتيجية الترخيص من عيوب نذكر ما  الترخيص: إستراتيجيةعيوب  . ب

 :يمي
  ال تعطي لممؤااة المانحة لمترخيص حق الرقابة عمى عممية التصنيع والتاويق

الترخيص كأفضل االاتراتيجيات  إاتراتيجيةلذلك قد ال تعد  داخل البمد األجنبي،
 لمتواع خارج األاواق المحمية.

 المتعمقة بالميارات والمعارف التقنية لمشركة  األخطار المصاحبة لعممية الترخيص
المانحة لمترخيص، خاصة بالنابة لمشركات التي تشكل الميارة التقنية القاعدة 

ومثال ذلك قيام إحدى الشركات األجنبية بمنح األاااية ضمن مزاياىا التنافاية. 
عان ما إحدى الشركات اليابانية ترخيصا باستغالل تقنياتها اإلنتاجية، ولكن سر 

قامت هذه الشركات اليابانية باستغالل هذه التقنيات لمدخول إلى األسواق األمريكية 
أكبر حصة سوقية مقارنة مع نصيب الشركة المانحة  وأصبحت تستحوذ عمى

 لمترخيص.

وتظير التجارب الدولية أنو لمتقميل من حجم ىذه اإلشكالية والتقميل من األخطار      
الترخيص التبادلية عبر تقديم  لمشركات التركيز عمى عقد اتفاقياتالمرتبطة بيا فيمكن 

ترخيص معين لممؤااة األجنبية في مقابل أن تقدم المؤااة األجنبية ترخيصا لممؤااة 
االيب لمتقميل من األذلك يعتبر من أنجع  ناألولى، وقد بينت التجارب في ىذا المجال أ

 ىذه المخاطر.
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ة األمريكية لصناعة األدوية بمنح ترخيص لمشركة اليابانية ومثال ذلك قيام الشرك     
يامح ليا ببيع أحد منتجاتيا الصيدالنية في اليابان مقابل حصول الشركة األمريكية عمى 
ترخيص من الشركة اليابانية يامح ليا من جية أخرى ببيع أحد منتجاتيا الصيدالنية في 

 ص التبادلية.الاوق األمريكية وىذا بموجب اتفاقية الترخي

 الترخيص إستراتيجيةج. أمثمة عن الشركات الناجحة من خالل 

شركات عالمية بفعل إيرادات منح تراخيص بعد أن  من الشركات التي أصبحت     
كانت مجرد شركات بايطة محمية، نذكر الشركات عمى ابيل المثال ال الحصر، 

 :(3)اآلتية الشركات

وىي مؤااة متواطة متخصصة في الصناعة الصيدالنية  الكرواتية Pilvaشركة  -
كانت في مرحمة عصيبة،  وتحولت إلى شركة عالمية بفعل اإليرادات المحققة من 

، والذي أدى بشركة Pfizerعمميات منح ترخيص براءة اختراع لمضاد حيوي لشركة
Pilva .إلى توايع نشاطيا في دول أوروبا الشرقية 

الذي تحول من مخبر صغير إلى مبتكر لمعديد من  NANDOالمخبر البرازيمي  -
المنتجات الصيدالنية وخاصة األناولين، وذلك بفضل منح براءة اختراع وحصولو عمى 
إيرادات من ىذا الترخيص، ليصبح بذلك من األربع األوائل في صناعة بعض أنواع 

 األناولين المتطورة في تمك الفترة.

 االمتياز إستراتيجية 1-3

يتضح مما ابق أن المؤااات الصناعية قد تفضل ااتراتيجيات التصدير      
والترخيص بشكل مبدئي، لكن من جانب آخر نجد أن الشركات ذات الطابع الخدماتي 

 تتبنى إاتراتيجية االمتياز بشكل رئياي.
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وفي ظل ىذه اإلاتراتيجية القائمة عمى أااس بيع المؤااة المانحة حقوقا محدودة        
باالاتغالل لالام التجاري مقابل مبالغ مقتطعة أو  اصل عمى االمتياز بما يامحلمح

حصة من أرباح الطرف الحاصل عمى االمتياز. وعمى ضوء ىذه االتفاقيات يجب عمى 
وتمتزم بالقوانين الصارمة في مجال تنفيذ  المؤااة المتحصمة عمى االمتياز أن تتقيد

بنفس أاموب التنفيذ المتبع من طرف المؤااة  النشاطات، بحيث يتم تنفيذ النشاطات
 المانحة.

االمتياز، يمكن ذكر المزايا  إاتراتيجية: من أىم مزايا االمتياز إستراتيجيةمزايا  . أ
 :(4)التالية

 المرتبطة بعمميات البحث عن الفرص في تفادي الشركة المانحة لالمتياز لمتكاليف -
المرتبطة بيذه العمميات يتحمميا مباشرة األاواق الخارجية، وىذا بجعل التكاليف 

 الطرف الحاصل عمى االمتياز.
المتعمقة بعمميات الدخول عبر إاتراتيجيات  تفادي الشركة المانحة لالمتياز لممخاطر -

 أخرى في خدمة األاواق الخارجية.
الجغرافي والوجود العالمي مقابل تكاليف تكون  تحقيق مستويات هامة من االنتشار -

 ة.جد منخفض
 االمتياز إستراتيجيةعيوب  . ب

االمتياز، إال أنيا تتعرض لمجموعة من  إاتراتيجيةرغم المزايا التي تحمميا ىذه      
 :التي تمثل في األخير مجموعة من العيوب، ىذه العيوب يمكن ذكرىا كما يمي االنتقادات

الكافية لمخدمات التي تقدميا  عدم قدرة الشركة المانحة لالمتياز عمى ضمان الجودة -
الشركة الحاصمة عمى االمتياز بابب الماافات والحدود الجغرافية بينيما، وىذا ما قد 
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يؤدي إلى عدم قدرة الشركة المانحة من التحكم في الجودة، والتي تشكل عنصرا ىاما 
 في تنافايتيا.

امعة الشركة المانحة في العقد يؤدي إلى تدىور  عدم تطبيق االلتزامات المتفق عميها -
 وبالتالي زيادة مخاطر انخفاض حصتيا الاوقية عالميا.عمى الماتوى العالمي، 

مع الشركة الحاصمة عمى  عدم قدرة الشركة المانحة عمى ضمان التنسيق الشامل -
أي الموقع  (حقوق االمتياز في عمميات التصنيع من أجل تحقيق اقتصاديات الموقع

 .)منخفضة الذي تكون فيو التكمفة 

ولتجنب ىذه المااوئ وغيرىا، فإنو يمكن لمشركة المانحة أن تنشئ فرعا كامل      
أو تكون عمى شكل مشروعات الممكية في كل بمد أو منطقة ترغب في التواع فييا، 

مشترك مع مؤااات أجنبية، بحيث تكون ماؤولية الفرع ىنا تتمثل في مراقبة حقوق 
ى االمتياز داخل ذلك البمد أو المنطقة، وبدون شك فإن وواجبات األطراف الحاصمة عم

الجمع بين عنصري القرب ومحدودية عدد األطراف الحاصمة عمى حق االمتياز ايؤدي 
إلى تقميص المشاكل المتعمقة بعممية التحكم في الجودة، وذلك ميما كانت نابة الممكية 

لجزئية قد تضمن عمى األقل لمشركة ، ذلك أن الممكية ا)الممكية الكمية أو الجزئية (لمفرع 
صاحبة االمتياز حق المشاركة في إدارة ورقابة تمك الفروع، وىو ما يامح بضمان ومراقبة 

 الجودة ذات المقاييس المرغوبة.

فقد أثبتت التجارب في ىذا المجال نجاعة مثل ىذه اإلجراءات التنظيمية  وعموما    
من طرف شركات ذات امعة عالمية.  اإلاتراتيجيةعمى أرض الواقع، وقد اعتمدت ىذه 

من الشركات المتعددة الجنايات التي ااتخدمت ىذه  شركة ماكدونالزوتعتبر كل من 
عبر راالتيا األاااية  (5)لموصل إلى الماتيمكين في مختمف دول العالم اإلاتراتيجية

 كمو. أنها تريد إشباع العالمالتي مضمونيا 
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 (اإلستراتيجيةالمشروعات المشتركة )التحالفات  إستراتيجية 1-4

المشروعات المشتركة في الوقت الراىن من االاتراتيجيات  إاتراتيجيةأصبحت      
األاواق األجنبية الجديدة عبر ايااات االاتثمار  المقبولة إلى حد ما لمدخول إلى

ضاىا تأايس شركة المباشر في البمدان األجنبية عبر إقامة مشروعات مشتركة يتم بمقت
، ومن أفضل النماذج لمشراكة في (7)جديدة بممكية مشتركة مع شريك أو شركاء محميين
% من األايم مع تقاام كل من  50ىذا المجال ىو ااتحواذ كل طرف عمى نابة 

بإدارة وتنفيذ النشاطات وفقا لمميارات والقدرات  مديري الشركتين العمميات المرتبطة
 الالزمة.

المشروعات المشتركة بمثابة الصيغة المنطقية الوحيدة لمدخول في  إاتراتيجيةن وتكو     
خدمة األاواق األجنبية بابب القيود المحمية المفروضة عمى االاتثمار المباشر، مثل 
تمك القيود المحددة لنابة الممكية في رأس المال، وبالتالي يكون من المفيد جدا القيام 

 .(8)و شركاء محميينبالتنايق مع شريك محمي أ

المشروعات  إاتراتيجية: من أىم مزايا المشروعات المشتركة إستراتيجيةمزايا  . أ
 :المشتركة، يمكن ذكر المزايا األاااية التالية

بكل المعطيات االقتصادية واالجتماعية  استفادة الشركة من معرفة الشريك المحمي -
 والايااية لمبمد األجنبي المضيف.

التي ترى أن حجم التكاليف والمخاطر المرتبطة  اإلستراتيجية المؤسساتتالئم هذه  -
باالاتثمار األجنبي المباشر في الدولة األجنبية تتام باالرتفاع، وبالتالي يمكن من 

المشروعات المشتركة اقتاام تمك التكاليف والتقميل من حجم تمك  إاتراتيجيةخالل 
 المخاطر.
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ت بمسايرة االعتبارات السياسية والتكيف مع لمشركا اإلستراتيجيةتسمح هذه  -
تجعل من مثل ىذه االاتراتيجيات كمدخل وحيد  ، خصوصا في الدول التيضوابطها

 لمعمل التجاري.
المشروعات  إاتراتيجية عيوب : من أىمالمشروعات المشتركة إستراتيجيةعيوب  . ب

 :المشتركة، يمكن ذكر العيوب التالية
لمشركة التي  بالنابة في التقنيات والمهارات اإلنتاجية التعرض لمخاطر فقدان التحكم -

تدخل في مشروع مشترك لصالح شريكيا، ال ايما منيا المخاطر المتعمقة بالتحكم في 
تقنيات الجودة، لذلك إذا كان حجم مثل ىذه المخاطر كبيرا ايكون من األفضل 

األايم  تاتحوذ عمى معظم بالشركات التي ترغب في االاتثمار األجنبي أن
 لممشروعات المشتركة لمتقميل من حدة ىذه المخاطر.

الذي يقبل بيذا النوع من الشراكات التجارية ضمن  صعوبات إيجاد الشريك األجنبي -
المشروعات المشتركة، خصوصا في حالة ااتحواذ الطرف األجنبي عمى أغمب األايم 

ص وناب توزيع األرباح المتعمقة بالمشروعات المشتركة، وقد تكون ماألة تحديد الحص
في حاالت كثيرة من أصعب األمور التي ينبغي معالجتيا في إطار مفاوضات تأايس 

 المشروعات المشتركة عمى ضوء تباين األىداف واختالف حجم الشركاء.
لمشركة التي ترغب في االستثمار األجنبي المباشر  المشروعات المشتركة قد ال تتيح -

مى فروعيا في إطار ضوابط  تحقيق اقتصاديات الموقع، ع إمكانية الرقابة الصارمة
كما قد يثار مشكل توريد ماتمزمات العممية اإلنتاجية من الخارج حيث قد يتماك 
الشريك المحمي بذلك حتى لو توفرت في مناطق أخرى بأقل األاعار عمى أااس 

 ت النيائية.الاعي إلى الرفع من معدالت اإلدماج لممواد المصنعة محميا ضمن المنتجا
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 الفروع الكاممة الممكية إستراتيجية 1-5

إن الصيغة األكثر شموال في عالم التجارة الدولية تتمثل في إقامة مشروعات كاممة      
 100، والفرع الكامل الممكية ىو أحد الكيانات التي تمتمكو الشركة األم بنابة (9)الممكية

%، وحتى تتمكن الشركة من االاتحواذ عمى الفرع الكامل الممكية في الاوق األجنبي 
يمكنيا إما االتجاه إلى إنشاء ااتثمارات جديدة بشكل كمي أو العمل عمى االاتحواذ عمى 

 مؤااات قائمة في البمد المضيف بشكل كامل.

 ع الكاممة الممكية العديد من: إلاتراتيجية الفرو الفروع الكاممة الممكية إستراتيجيةمزايا  . أ
 :المزايا، نذكرىا كما يمي

من خالل عمميات التحكم في الكفاءات التقنية  إمكانية المحافظة عمى المزايا التنافسية -
 والميارات الالزمة المتعمقة بالعمميات اإلنتاجية.

عبر التحكم في كل أعماليا،  التقميل من المخاطر المتعمقة بفقدان الشركة إلمكانيات -
القدرة عمى التحكم الصارم في النشاطات والعمميات في كل البمدان، وبذلك تكون 

الفرع الكامل الممكية ىو أفضل حالة لمدخول بشكل جيد في خدمة األاواق  إاتراتيجية
 األجنبية .

إمكانية االاتفادة من كل المماراات والايااات التكاممية والوظيفية) كمقاربة امامة  -
بما يامح بتعظيم  تتيح إمكانية تخفيض تكاليف اإلنتاج لممنتجات النيائية القيمة( التي

 القيمة في كل مرحمة من مراحل اإلنتاج.
ما الفروع الكاممة الممكية: عمى الرغم من المزايا السابقة إال أن  إستراتيجيةعيوب  . ب

 :يعاب عمى ىذه اإلاتراتيجية العيوب التالية
في إطار الاعي إلى الدخول في خدمة األاواق  تحممهاالتكاليف الكبيرة الواجب  -

قامة الفروع الكاممة الممكية.  األجنبية نتيجة تأايس وا 
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دارة ىذه الفروع الكاممة الممكية. المخاطر الكبيرة والمتعددة -  المرتبطة بإقامة وا 

 المعايير الواجب أخذها بعين االعتبار في الدخول إلى األسواق األجنبية -2

المناابة لمدخول  اإلاتراتيجيةتتعدد المعايير الواجب أخذىا بعين االعتبار لتحديد      
 في خدمة األاواق األجنبية، ولعمنا نذكر منيا المعايير التالية:

 االعتبارات المتعمقة بقابمية النقل لممنتج وبأية تكمفة 2-1

التصدير يجب األخذ بعين االعتبار لألمور المتعمقة بضرورة  إاتراتيجيةضمن       
تحقيق الجدوى االقتصادية والمالية من عمميات التصدير، وبالنابة لممؤااات الجزائرية 
التي تريد ااتغالل الفرص المتاحة في األاواق اإلفريقية من خالل التصدير المباشر 

ن حيث صعوبة النقل لممنتجات في حد يجب عمييا درااة ماألة النقل لممنتجات اواء م
ذاتيا)طبيعة المنتج وقابمية نقمو بايولة( أو التكاليف العالية لمنقل نتيجة بعد األاواق 

 الماتيدفة.

ويشكل تدخل الدولة في ىذا المجال عنصرا ىاما عمى غرار ما تقوم بو الكثير من    
ياتحان ضمن ذلك إلى حد ما قامت بو الحكومة  الدول عمى الماتوى العالمي،  وقد

الوطنية لمتصدير من خالل  اإلاتراتيجيةالجزائرية عند أخذىا لمثل ىذه االعتبارات ضمن 
التصدير لمنتجات المؤااات  % من تكمفة النقل المرتبطة بعمميات51تكفميا بحوالي 

 الجزائرية نحو األاواق اإلفريقية.

 ابمية نقل الميزة التنافسية لممؤسساتاالعتبارات المتعمقة بق 2-2
التصدير المباشر أكثر جاذبية مقارنة مع االاتراتيجيات األخرى إذا  إاتراتيجيةقد تكون 

لم يكن بإمكان المؤااات نقل ميزاتيا التنافاية من البمد األصمي إلى أماكن أخرى، وقد 
وارد والقدرات التي تدعم ىذه تتوقف قابمية النقل لممزايا التنافاية بدورىا عمى طبيعة الم
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المزايا التنافاية، وىنا تثار ماألة قدرة المؤااات عمى القيام بنقل ىذه المزايا التنافاية 
إلى األاواق األجنبية مع ما قد يثار من مشكالت عمى ماتوى األاواق األجنبية نتيجة 

 االختالفات بين البيئات الوطنية.
 إلى التكيف مع ظروف األسواق األجنبية  االعتبارات المتعمقة بالحاجة 2-3

يكون من الايل عمى المؤااات ااتغالل الفرص الاوقية في األاواق األجنبية من      
التصدير المباشر كمما قمت الحاجة إلى تكييف وتطويع المنتجات أو  إاتراتيجيةخالل 

 مع ظروف تمك األاواق الخارجية. يتالءمواائل تاويقو وتوزيعو لكي 

وكمما كانت المنتجات بحاجة إلى متطمبات إضافية لتكييفيا مع احتياجات األاواق      
األجنبية وبما يامح بتحقيق النجاح في تمك األاواق، فإنو يتعين عمى المؤااات إما أن 

مشروعات مشتركة مع شركاء  بتأايس الترخيص لمغير، أو أن تقوم إاتراتيجيةتتبع 
 الخارجية الماتيدفة. محميين عمى ماتوى األاواق

 الخاتمة 

العالمية من خالل الدخول في خدمة  لإلاتراتيجيةإن عممية تبني المؤااات      
والتي لكل منيا مزايا  اإلاتراتيجيةاألاواق األجنبية يطرح أماميا مجموعة من الخيارات 

يجيات معينة يعني التضحية بمزايا االاترات إاتراتيجيةوعيوب، وبدون شك فإن تفضيل 
 األخرى.

وعمى ضوء عولمة االقتصاد العالمي وتزايد االىتمام الدولي بالتجارة واالاتثمار في      
إفريقيا في الانوات األخيرة من قبل العديد من الدول في مقدمتيم الواليات المتحدة 

التكاليف،  ةضمنخفاألمريكية والصين التي تبحث عن نقل اإلنتاج الصناعي إلى دول 
بشراكات  مؤااات الجزائرية مطالبة في بعض المجاالت بالتفكير في القيامفإن ال

مع مؤااات دولية أخرى ليا الخبرات والقدرات الفنية واإلمكانيات التاويقية  إاتراتيجية
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إلى جانب التمويل ضمن بعض تمك االاتراتيجيات المتاحة لمدخول إلى األاواق 
لمعالقات المتميزة بين الجزائر والدول اإلفريقية  الء أىمية بالغةياإلفريقية، مع ضرورة إ

القائمة عمى الجوار والمصالح المتبادلة ضمن األىداف المشتركة التي تتبناىا المؤااات 
 والمنظمات والييئات اإلقميمية اإلفريقية المتعمقة بدفع عجمة التنمية في إفريقيا. 
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مارات )شركة القارة االفريقية دراسة حالة اإل الشراكة واالستثمار األجنبي في
 موانئ دبي العالمية(

Partnership and foreign investment in the African 

continent United Arab Emirates Case Study  

(Dubai World Ports Company) 

 
 2رواق خالد، ط.د 1*د  فريد بن عبيد

  farId_benabid@yahoo.fr)الجزائر(،  جامعة محمد خيضر بسكرة1
  .frkhaled_rouag@hotmail)الجزائر(،  جامعة محمد خيضر بسكرة2

 
 الممخص:

يمعب االستثمار دورا كبيرا في عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية، واألمن واالستقرار 
حيث يسيم في قيام المنشآت والمشاريع اإلنتاجية والخدمية وغيرىا من التكوينات 
فريقيا صاحبة ثاني أكبر بساط أخضر في العالم تمتمك مقومات  الرأسمالية األخرى، وا 

ار في شتى المجاالت، فيي غنية بمواردىا البشرية والمادية، وتتميز بموقعيا االستثم
 .االستراتيجي، واليوم تشيد نشاطا اقتصاديا واسعا وتدفقا الستثمارات كبيرة

ونحاول في ىذه المقالة تقديم مجموعة من االحصائيات واألرقام الخاصة بحجم االستثمار 
دبي العالمية في القارة اإلفريقية وكذا الفرص والشراكة التي قامت بيا شركة موانئ 

والصعوبات التي واجيتيا واستخالص نقاط القوة والضعف التي يمكن االعتماد عمييا من 
 أجل تحقيق استثمارات ناجحة عمى مستوى القارة السمراء.

 يالشراكة واالستثمار األجنبي، االستثمار في افريقيا، موانئ دب الكممات المفتاحية:
 ، مجاالت االستثمار.الميةالع

 ــــــــــــــــــــــــ

 المؤلف المرسل*

 20/08/2020 :القبولتاريخ                     10/06/2019رسال: اإلتاريخ 
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Abstract : 

The Investment plays a crucial role in economic and social 

development, security and stability. It contributes to set up 

productive and service institutions and projects and other forms of 

capital formation. Africa has the second largest green field in the 

world possesses the investment components in all fields. It is rich in 

human and material resources, and nowadays there is a large 

economic activity and a flow of large investments.  

We attempt In this article to present a set of statistics and figures on 

the size of the investment and partnership undertaken by Dubai 

World Ports Company in the African continent as well as 

opportunities and difficulties encountered and draw the strengths 

and weaknesses that can be relied upon to achieve successful 

investments in this continent.  

Keywords: partnership and foreign investment, investment in 

Africa, Dubai World Ports, investment areas 

 
 المقدمة:

الصين ضمن قائمة أبرز الدول االستثمارية جاءت اإلمارات في المرتبة الثانية بعد      
مميار  11، والتي بمغت 2016في أفريقيا بناء عمى قيمة رأس المال االستثماري في عام 

دوالر من النفقات االستثمارية وفقًا لمتقرير الذي أعّده قسم االستثمار األجنبي المباشر 
وأظير التقرير ارتفاع ، «فاينانشال تايمز»التابع لمجموعة « إف دي آي إنتميجنس»

، عندما 2015من عام  %161االستثمارات األجنبية المباشرة بقيادة اإلمارات إلى 
 .مميارات دوالر من نفقات رأس المال في مشاريع أفريقية 4,2ضخت 

وسنحاول من خالل دراسة التجربة االمارتية ممثمة في شركة موانئ دبي العالمية      
مدى حجم االستثمار اإلماراتي في إفريقيا وكذا الفرص ما لي اإلجابة عن التساؤل التا

  والصعوبات التي تواجيو؟ وما ىي الدروس المستخمصة من ىذه التجربة؟
 تيدف ىذه الدراسة إلى مايمي أىداف وأىمية الدراسة:

 .تقديم صورة واضحة حول الشراكة واالستثمار 
 فريقية.ابراز مدى أىمية ومزايا االستثمار في القارة اإل 
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 تقديم تجربة ناجحة ومتقدمة في االستثمار في القارة االفريقية 
  توضيح أىمية التخطيط االستراتيجي واقتناص الفرص االستثمارية في افريقيا

 نت خالل التجربة االمارتية 
براز األىداف من خالل المحاور التالية:  وسنحاول اإلجابة عمى التساؤل المطروح وا 

 طار المفاىيمي لمشراكة ولالستثمار األجنبي. اإل: األول المحور 
 االستثمارالمناسب لمشراكة و مناخ ال :الثاني المحور. 
  افريقيا كمجال استثمارياألول:  المحور 
 (.موانئ دبيدولة االمارات ) دراسة الحالة:الرابع:  المحور 

وضوع من خالل التعريف بالم تم استخدام األسموب الوصفي التحميمي منيج الدراسة:
 وتحميميا من أجل الوصول إلى نتائج وقراءتياوكذا وضع االحصائيات  وجوانبو المختمفة

  وتوصيات تخدم الواقع العممي في الجزائر.
 اإلطار المفاىيمي لمشراكة ولالستثمار األجنبي  -1
 الشراكة االقتصادية 1-1
والتعاريف المطروحة حول الشراكة إن المفاىيم  تعريف الشراكة االقتصادية: 1-1-1

األجنبية متعددة نتيجة الختالف األنماط واألشكال، وىي بذلك تختمف عن االستثمار 
األجنبي المباشر من حيث سيطرة المستثمر األجنبي عمى رأسمال والتقنية واإلدارة 

ل من االستثمار حسب ما ترى بعض المنظمات الدولية مث والتسويق، ذلك أن ىذا النوع
 .صندوق النقد الدولي

فالشراكة ىي إتفاقية تعاون طويمة أو متوسطة المدى، بين مؤسستين أو أكثر       
احتمال تنافسيا في المستقبل(، والتي تنوي جمب )مستقمة قانونيا متنافسة أو غير متنافسة 
 (1)أرباح مشتركة من خالل مشروع مشترك.

فاق بين مشروعين أو أكثر قائم عمى التعاون الشراكة األجنبية ىي عقد أو ات          
فيما بين الشركاء ويتعمق بنشاط إنتاجي )مشاريع تكنولوجية وصناعية( أو خدمي أو 

مشتركة، وىذا التعاون ال يقتصر فقط عمى  ودائم وممكيةتجاري وعمى أساس ثابت 
نما أيضا المساىمة الفنية الخاصة بعممية  مساىمة كل منيا في رأسمال )الممكية( وا 
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والمساىمة  ات التجارية والمعرفة التكنولوجية.ماإلنتاج واستخدام براءات االختراع والعال
وبالطبع سوف يتقاسم الطرفان المنافع  ،كذلك في كافة عمميات ومراحل اإلنتاج والتسويق

 واألرباح التي سوف تتحقق من ىذا التعاون طبقا لمدى مساىمة كل منيما المالية والفنية.

(2) 

إن الشراكة تتطمب ىذه العممية جممة من الخصائص  خصائص الشراكة: 1-1-2
  (3) نمخصيا فيمايمي:

  التقارب والتعاون المشترك، أي ال بد من االتفاق حول حد أدنى من المرجعيات
 المشتركة تسمح بالتفاىم واالعتراف بالمصمحة العميا لألطراف المتعاقدة.

 ن.عالقات التكافؤ بين المتعاممي 
 .خاصية الحركية في تحقيق األىداف المشتركة 
  ىي إتفاق طويل أو متوسط األجل بين طرفين أحدىما وطني واآلخر أجنبي

 لممارسة نشاط معين داخل دولة البمد المضيف.
 .قد يكون الطرف الوطني شخصية معنوية عامة أو خاصة 
 م من خالل ال تقتصر الشراكة عمى تقديم حصة في رأس المال، بل يمكن أن تت

 تقديم خبرة أو نقل تكنولوجي أو دراية أو معرفة . . . إلخ.
  ال بد أن يكون لكل طرف الحق في إدارة المشروع )إدارة مشتركة(، التقارب

والتعاون المشترك عمى أساس الثقة وتقاسم المخاطر بغية تحقيق األىداف والمصالح 
 المشتركة.

 مجال النشاط المعني بالتعاون( والتي  التقاء أىداف المتعاممين )عمى األقل في
ينبغي أن تؤدي إلى تحقيق نوع من التكامل والمعاممة المماثمة عمى مستوى مساىمات 

 الشركاء والمتعاممين.
 .تنسيق القرارات والممارسات المتعمقة بالنشاط والوظيفة المعنية بالتعاون 
 االستثمار االجنبي 1-2
يعتبر االستثمار األجنبي المباشر حسب صندوق  :بيتعريف االستثمار األجن 1-2-1

النقد الدولي: ذلك النوع من أنواع االستثمار الدولي الذي يعكس ىدف حصول كيان مقيم 
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في اقتصاد ما عمى مصمحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد أخر، وتنطوي ىذه 
سسة باإلضافة إلى المصمحة عمى وجود عالقة طويمة األجل بين المستثمر المباشر والمؤ 

 (4)تمتع المستثمر المباشر بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة المؤسسة.
ويرى "ريموند برنارد " االستثمار األجنبي المباشر عمى أنو: يعبر عن مساىمة      

رأسمال مؤسسة في مؤسسة أخرى، يتم ذلك بإنشاء فرع ليا في الخارج أو الرفع من 
أجنبية رفقة شركاء أجانب، أو ىو وسيمة تحويل الموارد رأسماليا، أو قيام مؤسسة 

الحقيقية ورؤوس األموال من دولة إلى دولة أخرى، وخاصة عند االبتدائية أي عند إنشاء 
 (5)المؤسسة.

أن كل  (: ويتمثل فيO.C.D.E) والتنمية االقتصاديةأما بالنسبة لمنظمة التعاون      
، كل حكومة، كل مجموعة من األشخاص طبيعي، كل مؤسسة عمومية أو خاصة شخص

من          الطبيعيين الذين ليم عالقة تربطيم ببعضيم البعض، كل مجموعة 
بينيا، تعتبر مستثمرا أجنبيا إذا كان  والمرتبطة فيماالمؤسسات لدييا الشخصية المعنوية 

استثمارية  فرع أو شركة تابعة تقوم بعمميات ويعني كذلك لدييا مؤسسة لالستثمار المباشر
 (6).في بمد غير بمد إقامة المستثمر األجنبي

ينطوي االستثمار األجنبي المباشر عمى تممك المستثمر األجنبي لجزء أوكل      
المشروع المعين ىذا باإلضافة إلى قيامو بالمشاركة في إدارة المشروع مع االستثمارات في 

طرتو الكاممة عمى اإلدارة والتنظيم االستثمار المشترك أو سي المستثمر الوطني في حالة
االستثمار فضال عن قيام المستثمر األجنبي بتحويل  في حالـة ممكيتـو المطمقـة لمـشروع

الفنية في جميع المجاالت إلى الدول  كمية من الموارد المالية والتكنولوجية والخبـرة
 (7).المضيفة

ما شيدتو الساحة العالمية  بحسب :االستثمار األجنبي المباشرأنـواع أشكال و  1-2-2
االقتصادية بخصوص مختمف توّجيات وتطّورات التي ميزت تدفقات االستثمار المباشر 

ويأخذ االستثمار األجنبي ، األجنبي، أّن ىذا األخير اّتخذ ويّتخذ أنواعا مختمفة وأساسية
 ي:ما يمما تسمح بو قوانين البمد المضيف نوجزىا في المباشر العديد من األشكال بحسب

(8) 
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  شركة ممموكة بالكامل في البمد المضيف تقوم قيام المستثمر األجنبي بتأسيس
 .االستثمار أو بتنفيذ مشروع معينب
 بتممك كامل حصص رأس المال أو أغمبيا في شركة  قيام المستثمر األجنبي

 قائمة بالفعل في البمد المضيف.
 تثمر محمي في البمد شركة مشتركة مع مس بتأسيس قيام المستثمر األجنبي

 المضيف.
بشكل شائع  االستثمار المباشر األجنبيتمك األشكال ىي التي يجري من خالليا ن إ

 عمى أساس معيار الممكية ومعروف والتي تبمورت
 (9)وىناك أشكال عديدة اخرى لشراكة واالستثمار األجنبي المباشر: 

 ولى ىي ن األيعني عامة اتفاق يحدث بين مؤسستي :اإلنتاج من الباطن
من الباطن، ومنو المؤسسة    مر والثانية ىي التي تنتج المؤسسة التي تصدر األ

المصدرة لألمر تفوض المؤسسة التي تنتج من الباطن القيام بإنجاز جزء من اإلنتاج أو 
ىي  أي المؤسسة المصدرة لألمر ـ كمو عوضا عن أن تقوم بو ىي بنفسيا، مع بقاءىا

 ئنيا.تجاه زباالمسؤولة ا
 :بيا تعاقد مؤسستين، األولى أجنبية والثانية محمية، مبني  ىويعن عقود التسيير

تسيير المؤسسة المحمية أو إنجاز مشروع معين  تؤمنجنبية ن المؤسسة األأساس أعمى 
ل قدرات المشروع بأكممو لمشركاء المحميين حتى نقضائيا تحوّ ا دوذلك لفترة محددة وعن
 و.يتسنى ليم اإلشراف عمي

  الثنائية، وىذه من العقود ذات الصيغة  ةىي مجموع واالمتياز:عقود الترخيص
تجمع بين طرفين  العقود تتضمن نوعين رئيسيين ىما: عقود الترخيص وعقود االمتياز،

وىما الطرف األول الممثل في مؤسسة أجنبية ما والطرف الثاني الممثل في مؤسسة 
المتنازل، والطرف الثاني المتنازل لو، بمقتضاىا ىو  فييا حيث الطرف األول محمية ما،

التي  ممموسةالعن األصول غير  المتنازلب يقوم الطرف األول )المؤسسة األجنبية(
ىذه األخيرة يكون ليا  ،وىو )المؤسسة المحمية( منحيا لمطرف الثانيتم ثومن تمتمكيا، 
 . ستخداميااالحق في 
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 ين الحكومة وطرف خاص لتشغيل مشروع عقد اإلدارة ىو اتفاق ب :عقود اإلدارة
في مقابل أتعاب، والحكومة ال تحصل عمى مبمغ ثابت )كما في حال التأجير(، ولكنيا 
مسؤولة عن استثمارات ثابتة )وىو ما ال يحدث في حالة عقد االمتياز(، وىي تممك 

 أغمبية المشروع )وىو ما يتميز عن المشروع المشترك(.
 مستثمرالجنبي )األ فبين الطر  تفاقا عبارة عن يى :عقود المفتاح في اليد 
عمى أساس قيام  مبني ،لخ(اوطنية...ال مؤسسةالوطني )الحكومة، ال الطرفجنبي( و األ

نتياء منو وبداية تشغيمو، عندىا ستثماري إلى غاية االاالطرف األجنبي بإنجاز مشروع 
 .واإلشراف عميو لتشغيمو -الوطني  –المحمي  يتم تسميمو لمطرف

تختمف دوافع المستثمر الراغب في  .االستثمار األجنبيالشراكة و دوافع  1-2-3
ونعرض المستثمر،  واستقبال ىذا في جذب دوافع البمد الراغب االستثمار خـارج وطنو عن

  :يمي أىم دوافع الطرفين فيما
 دوافع المستثمر األجنبي. 
 زيـادة العـوائـد _  
  زيادة المبيعات _ 
  خاطرتخفيض الم _
 وضمانتحسين الموارد  _
 من المزايا المكانية  _ االستفادة 

 والتوسعالنمو  والرغبة فيحماية أسواق المستثمر _ 
 الييمنة والرغبة فيالسياسة االقتصادية لدولة المستثمر _ 
 دوافـع البمـد المـضيف. 
 سد فجوة االدخار االستثمار_ 
 تحسين وضعية ميزان المدفوعات -
 واإلنتاج الوطنيتراكم في الرأسمال الثابت زيادة ال_ 
 االستغالل األمثل لمموارد المالية األجنبية_ 
 االستغالل األمثل لمموارد الطبيعية_ 
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 تخفيض مستوى البطالة_ 
 نقل التكنولوجيا الحديثة_ 
 االستثمار: المناسب لمشراكة و مناخ ال -2
 .تعريف مناخ االستثمار 2-1

تـؤثر  والمؤشرات واألدوات التيعرف مناخ االستثمار بأنو مجموعة السياسات ي       
عمى القرارات االستثـماريـة، فيـو مجموعـة من المكـونات  أو غير مباشر مباشر بطريـق

وجـذب تشـير في مجموعيا إذا ما كان ىنـاك تـشجيع  واألدوات والمـؤشرات التي والمعوقـات
 (10).أم ال وتحفيـز االستثـمار

 :مكونات مناخ االستثمار 2-2
ويتكون مناخ االستثمار من مجموعة عوامل تحدد مدى مالءمة البيئة السياسية      

 :الستقطـاب وتوطين االستثمار ودرجـة جاذبيتـوواالستثمارية والتشريعيـة،  واالقتصادية
صر الدالة من العنا وتشمل مجموعة .االقتصادية لممناخ االستثماري المكونات 2-2-1

 (11): ومن أىميا عمى مستوى آداء االقتصاد الوطني

 ينظر إلى السياسة االقتصادية بخصوص المناخ : لسياسة االقتصاديةا
وسياسة  والسياسة النقديةسياسات فرعية ىي السياسة المالية  االستثمار من خالل ثالث

 .الخارجية التجارة
  ة من أىم األدوات االقتصادية تعد السياسة المالية لمدول: الماليةالسياسة

عمى المتغيرات االقتصاديـة. إذ تؤثر في الطمب الفعمي  من تـأثيرات ليا وذلك لماالرئيسية 
 وغيرىا.لألسعار  والتشغيل والمستوى العام مستويات النشاط وبالتالي في

  تشير السيـاسة النقدية إلى التغيير المخطط في عرض النقود : النقديةالسياسة
السياسة النقدية  وقـد تـكونعـمى الطمب الكمـي في االتجـاه المـرغوب،  التأثير بغرض

 .توسعية أو انكماشية
 تسـاىم ىذه السياسـة في تحسين مناخ االستثمار  :سياسة التجارة الخارجية

إزالة  وتعمل عمىالموجية لمتصدير،  ومشجعة لالستثماراتلمصادرات  عندما تكون محفـزة
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ومنخفضة تعرقل التجارة الدولية، متميزة بتعريفة جمركية مرنة  القيود التـي أو التخفيف من
 .بعيدة عن التعقيدات البيروقراطية وسيمة التنفيذقميمة اإلجراءات  وشفافة،

  لمدراسات السابقة في ىذا المجال، يتم اتخاذ الناتج  : استناداً قالسوحجم
فرد أو معدل نمو السكان، كمؤشر لقياس لم االجماليجمالي أو الناتج المحمي االالمحمي 

 األجنبي االستثمارحجم السوق. يكتسب مؤشر حجم السوق أىمية كبيرة في استقطاب 
 االستثماراتالتي تتميز بتوافر أسواق كبيرة المزيد من  االقتصاداتالمباشر، حيث تجذب 

حجم السوق الصناعية والزراعية والخدمية لذلك فان اشارة معامل  المجاالتفي كافة 
 (12).يتوقع أن تكون موجبة

 إن اتجاه االقتصاد لمتعامل مع العالم الخارجي،  :درجة االنفتاح االقتصادي
قيود عمى حركة التبادل التجاري أو عناصر اإلنتاج األمر الذي  معناه عدم وجود أيـة

اق( األسو اختالالت في ىذه  وعدم وجودفي توجيييا،  يضمـن حسـن الكفاءة االقتـصادية
فكمما كانت درجة االنفتاح مرتفعة دلَّ ذلك عمى تحسن أكثر في المناخ اإلنتاج،  عناصر

 .والعكـس صحيحاالستثماري 
 المؤشرات أىم أحد االقتصادي النمو معدل يعتبر :ونموه المحمي االقتصاد قوة 

 واعتبر االستثمارية، قراراتيم اتخاذ عممية في المستثمرون عمييا يستند التي االقتصادية،
 في االرتفاع وراءه كان الناشئة، االقتصادات ظيور أن االقتصاديون، المحممون معظم
 مرتفعـة نمو معدالت تحقيق عمى مقدرتيا االقتـصادات ىـذه أثبتـت حيث النمو، معدل

  (13).طويمة لفترة عمييا والمحافظة
 في يرئيس بدور المؤشرات ىذه تقوم :الكمي االقتصادي االستقرار مؤشرات 

 (14)المؤشرات:  تمك أىم يمي فيما نستعرض. المباشر األجنبي االستثمار جذب
 في االستقرار توافر مدى تبين التي المتغيرات أىم أحد التضخم يعتبر :التضخم 

 عمى التضخم انخفاض أو ارتفاع يؤثر. لالستثمار المضيفة لمدولة االقتصادية البيئة
 .عكسية المتغير ىذا اشارة تكون أن ويتوقع المباشر ياألجنب لالستثمار الواردة التدفقات
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 عمى المضيف البمد في النقدية الكتمة نمو معدل ارتفاع يساىم :النقدية الكتمة 
 الخاصة االشارة فإن لذلك المباشر، األجنبي االستثمار جذب بالتالي القروض، تحفيز
 .موجبة تكون أن يتوقع المتغير بيذا
 أساسية عناصر بثالثة األجنبي المستثمر ييتم :سيةاألسا والبنية التكاليف 

 إلى باإلضافة األرباح عمى والضرائب العاممة واليد الخامـة المواد تكمفـة ىـي لمتكاليف
 النظر ينبغي العاممة واليد الخامة المواد تكاليف قيمة تحديد فعند التضخم، معدل مستوى

 يؤخذ األخيرة الحالة وفي الخارج، من وردستست أنيا أم المضيف البمــد في توفرىا مدى في
 لالستثمار المضيف البمد عممة صرف سعر وىو التكاليف ىـذه حسـاب في جديـد عنصر
 .تقمبو أو استقراره ومدى
 أسواق إلى باإلضافة لالستثمار المضيف البمد سوق ويشتمل :السوق حجم 

 بعدد السوق حجم قاسوي. عوائق دون إلييا التصدير يمكن التي المجـاورة البمدان
 الشرائية القوة االعتبار في األخذ مع ومستقبال، حاليا لممنتوج والمستخدمين المستيمكين

 الحالية االقتصاديـة والوضعية التضخم ومعدالت الحكومي اإلنفاق ومستوى لألفراد
 عمى الطمب في المؤثرة المؤشرات من وغيرىا انكماش أو نمو من المستقبل في والمحتممة
 . المعني االستثماري المشروع منتجات

 اشارة تحديد في االقتصادية الحرية مؤشرات تختمف :االقتصادية الحرية مؤشرات 
 أىم بعض يمي فيما. المضيفة الدول المبـاشر إلى األجنبي االستثمار تدفقات

  (15)المؤشرات:
 الخدمات توافر مدى المؤشر ىذا يوضح :والمصرفية المالية الحرية مؤشر 

 بكافة االئتمان عمى األجنبي المستثمر حصول وامكانية المختمفة المصرفية والمنتجات
 .المحمية المؤسسات تتمقاىا التي المزايا
  أو الشركات،  االستثماريقيس ىذا المؤشر القيود عمى  االستثمار:مؤشر حرية

مى وعدم القدرة ع األجنبيحيث أن مثل ىذه القيود قد تؤدي إلى عزوف المستثمر 
 .استقطابو
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  حيث األجنبيعمى قرار المستثمر  االدارييؤثر مؤشر الفساد  االداري:الفساد ،
يؤدي إلى إحجام المستثمرين عن  االستثماريةأن انتشار وتفشي الفساد في البيئة 

 واألفراد، مما يؤثر عمى قدرة الشركات األمانعدم  يشيع جو منفييا، حيث  االستثمار
 .عمى تنفيذ العقود

 قد يتساوى عائد االستثمار في بمدين مختمفين غير أن : درجة مخاطر االستثمار
تعرض ليا االستثمار حاال أو مستقبال في أحدىما تكون أقل من  المخاطر التي قد

االستثمار حيث تقل المخاطر بمختمف أنواعيا  األخرى، مما يجعل المستثمر يفضل
 .والسياسيةاالقتصادية 

 :قتصادية لممناخ االستثماريالمكونات غير اال 2-2-2
 ولكنيا تؤثرالعناصر التي ليس ليا عالقة مباشرة بالنشاط االقتصادي  وتتمثل في     

 وتيسيره وتوفير البيئةغير مباشرة من خالل تسييل العمل االقتصادي  فيو بطريقة
 .، نورد فيما يمي أكثرىا أىميةومتنوعةوىي متعددة ، المناسبة لألعمال، أو العكس

  نظرا لتأثر النشاط االقتصادي بالوضع  :واالستقرار األمنيالنظام السياسي
فـإن عدم استقرار نظام الحكم يتبعو عدم استقرار السياسة  لمبمد الـسياسي الـداخمي

المستثمر األجنبي غير مطمئن عمى مستقبل استثماراتو  االقتصادية الـشيء الـذي يجعـل
كان نظام الحكـم السياسي مستقرا كمما والعكس كممـا  ،في البمد غير المستقر سياسيا

 وجذب المزيدعمى زيادتيا  تـشجيعو ومن تـماطمأن المستثمر عمى مستقبل استثماراتو 
 .منيا
 تختمف مسميات القوانين التي تحكم عمميات االستثمار من  تشريعـات االستثمـار

عمميـة االستثمارية تشمل عدة نواحي كما تتعـدد داخـل البمـد الواحد. ألن ال بمد إلى آخـر،
والضـريبية األجـنبية،  وتحصيل العمالتدفـع  والماليـة مثـلالممكية،  منيا القانونيـة مثـل

 .القوانين المؤثرة عمى قرارات االستثمار وغيرىا من... والجمارك قانون الضرائب مثـل
 مكانية تحويل وأىم ىذه القيود تمك المتعمقة بالممكية :القانونيةلقيود ا األرباح  وا 

فقـد تضـع الـدولة المضيفة لالستثمار نسبة قصوى لمممكية ر، والتصديـ وحرية االستيراد
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من سيطرت المستثمـر عمى إدارة المشـروع األمر غير المـرغوب فيو من  األجنبية تحد
 .الطـرف األجنبي

جزئيا أو تحت شروط ما،  كـما أن منع تحويل أرباح االستثمار إلى البمـد األم كميـا أو
 .مع اليدف األساسي لممستثمر األجنبي يتعارض

 قد يكون ىذا الرأي لو موقف مناىض لالستثمار األجنبي أو : موقف الرأي العام
اآلخر سواء  ومـناىـضا لبعضومرحبا ببعضـو  وقد يكون ،اختمفت مصادره مرحبا بو، ميما

 ينتمي إليو.  أو إلى قطاع النشاط الذي بالنظر إلى مـصدره
 افريقيا كمجال استثماري -3

، ألقيت المتواضع خالل السنوات السابقةعن تفسيرات ألداء أفريقيا االقتصادي  اوبحث     
عمى موقعيا الجغرافي غير الموات، بما في ذلك بعدىا عن األسواق الرئيسية،  الالئمة

فة السكانية المنخفضة والظروف المناخية وكثرة عدد البمدان غير الساحمية فييا، والكثا
 (16).غير المواتية

الجمـع الفريد بين العوامل الجغرافية والتاريخية والييكمية في أفريقيا قد اجتذب  لكن     
إلى مناطق محصورة المواد األولية الموجو نحو إنتاج  تقميديا االستثمار األجـنبي المباشر

لتكنولوجيا المسـتوردة، ال تربطيا سوى صالت محدودة من ا كبيرا قدراالتصدير، تستخدم 
ببقية قطاعات االقتصاد وال تحقق سوى قدر ضئيل من األرباح التي يمكـن إعـادة 

كما جنح ىذا النوع من االستثمار األجنبي المباشر إلى أن يكون أكثر تقمبًا  ،اسـتثمارىا
 (17) .مقارنة بالقطاعـات األخرى

 الفريقية كمجال استثماري:مؤىالت القارة ا 3-1
_ ىذه المنطقة مؤىمة بحكم التنوع والثراء الموردي الذي تمتمكو وبحكم وجودىا ضمن 

 أكثر من تكتل اقتصادي افريقي، حيث يتيح ذلك فرص أوسع لنجاح تمك االستثمارات.
دولة يزيد عدد سكانيا عن مميار نسمة، وىي ثاني أكبر قارة من حيث  45_ تضم افريقيا 

 (18)لمساحة وعدد السكان باإلضافة إلى كونيا غنية بالموارد والثروات.ا
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من السكان تحت سن  % 70_ ىي القارة األكثر شبابا من حيث أعمار السكان حيث أن 
سنة ويرتبط ىذا مباشرة بموضوع القوى  18فيما بيمغ متوسط االعمار في أفريقيا  25

 العاممة واألسواق.
قتصاد األسرع نموا وتأتي منطقة شرق افريقيا ثانيا بعد غرب _ تعتبر القارة صاحبة اال

 2014إفريقيا من حيث سرعة نمو االقتصاد، ومن حيث االستثمار األجنبي ففي سنة 
 (19)تريميون دوالر. 1,26مميار دوالر من إجمالي  55اجتذبت القارة ما قيمتة 

 تحديات القارة االفريقية  3-2
لقوى الخارجية في كافة المجاالت وتحديدا االقتصادية وخصوصا _ المنافسة القوية بين ا

بين دول منطقة الخميج والصين والواليات المتحدة األمريكية وىو ما قد يشكل منطقة 
 لتصفية الصراعات السياسية ونفوذ المناطق.

_ تعاني بعض المناطق من مشاكل إدارية وأمنية مثل تنامي الحركات الموصوفة 
الشباب المجاىدين في الصومال مما ييدد المصالح االقتصادية  باإلرىاب مثل

 واالستثمارية األجنبية.
_ عدم االستقرار السياسي وكثرة االنقالبات والتي أدت في كثير من االحاالت إلى حدوث 

 الحروب االىمية طويمة المدة.
 _ الضعف الكبير في البنية التحتية وتحديدا قطاع المواصالت والنقل.

 ف وعدم وضوح التشريعات والقوانين التي تحكم االتفاقيات والشركات االقتصادية._ ضع
 (موانئ دبيدولة االمارات ) دراسة الحالة: -4
 (موانئ دبيلمحة تاريخية ) 4-1

في أعقاب دمج "سمطة  2005تأسست "موانئ دبي العالمية" رسميًا في سبتمبر      
الدولية"، لتصبح بذلك واحدة من أكبر مشغمي الموانئ في  موانئ دبي" و"موانئ دبي

سجمت "موانئ دبي" نموًا حادًا حيث وصل عدد الحاويات التي  2008العالم، وفي عام 
 (20)مميون حاوية نمطية. 11.8تمت مناولتيا إلى 

من أكبر مشغمي المحطات البحرية في العالم، حيث  موانئ دبي العالمية تعد شركة     
ميناء ومحطة بحرية تتوزع عمى قارات العالم الست، عمى  78تشغيل أكثر من  تتولى
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رأسيا ميناء جبل عمي الذي يعد أكبر ميناء بحري في منطقة الشرق األوسط، والذي 
عمى مدى عشرين عامًا متتالية، وتمتد  اختير بالتصويت كأفضل ميناء بحري في المنطقة

وفي العقد األخير برزت القارة األفريقية  ،لى آسيامحفظة أعمال الشركة من األمريكيتين إ
سوقًا واعدة، وفييا مجاالت استثمارات  باعتبارىاكمحور تركيز إستراتيجي نشٍط لمشركة، 

 .واسعة وفرصة لتواجد اإلمارات في القرن األفريقي ودول القارة بشكل عام
 األفريقية:رة في القا العالمية موانئ دبياستثمارات شركة  ضخامة وحجم 4-2

تتواجد حاليًا "موانئ دبي العالمية" في سبع دول أفريقية، إثتنان منيا في شمال       
في الغرب األفريقي ىي السنغال، والكونغو  مصر والجزائر وواحدة أفريقيا ىما:

الديمقراطية في وسط أفريقيا، وجيبوتي وصومالالند بمنطقة القرن األفريقي، وموزمبيق في 
دولة  استراتيجيةإطار  القارة تحتفي  قارة. ومن المتوقع أن تتوسع الشركةجنوب ال

 .واالقتصادية الخارجية اإلمارات في االستثمار في الموانئ كأحد محددات سياساتيا
عمى امتياز إدارة  2005حصمت شركة موانئ دبي عام  (21):جيبوتيدولة  4-2-1

من أوائل الموانئ التي طورتيا    تعد جيبوتيو سنة،  50ميناء جيبوتي الرئيسي لمدة 
، 2006 عامفقد أنشأت محطة حاويات دوراليو في  ،شركة "موانئ دبي العالمية" في القارة

وىو أكبر ميناء في شرق أفريقيا، وأكبر جية توظيف في داخل جيبوتي، حيث يعمل 
 عمما بأنمن مواطني جيبوتي،        موظف، معظميم 1000ما يقرب من  حالياً  بو

 . قطاع النقل يمثل نحو ثمث الناتج المحمي اإلجمالي لجيبوتي
كيمومترات من العاصمة جيبوتي باتجاه غربي المدينة،  5يقع دوراليو عمى بعد       

مميون وحدة. وبموجب اتفاق االمتياز حصمت  1.2ويضّم ثالثة أرصفة واسعة تبمغ 
       موانئ دبي العالمية في المئة، بينما حصمت  67حكومة جيبوتي عمى حصة تبمغ 

 .من المشروع %33عمى 
فيو أّن شركة  تدعي، قدمت جيبوتي دعوى قضائية ضد بوريو، 2014لكن في عام      

لضمان حقوق إدارة ميناء  2006بشكل غير شرعي في عام  رشاويموانئ دبي دفعت 
ات جيبوتي ضد الحاويات. لكن المحكمة التجارية البريطانية في لندن أسقطت جميع اتيام
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وحكمت المحكمة في قرارىا النيائي الجزئي بدفع  ،2016بوريو في مارس من عام 
 .جيبوتي تكاليف التحكيم لشركة موانئ دبي ولبوريو

، وّقعت موانئ دبي العالمية اتفاقية مع 2018في مارس  :الصومال دولة 4-2-2
ميناء بربرة،  وادرهتشغيل بموجبو الشركة حّق  لجيبوتي، تتولىحكومة صوماالند المجاورة 

مميون دوالر أمريكي، عمى أن تحصل موانئ دبي العالمية عمى  442باستثمارات قدرىا 
وأكد وزير خارجية الصومالمالند " إن  %19واثيوبيا عمة  % من األسيم51حصة قدرىا 

ب الفائدة التي نتوقعيا من تطوير الميناء يتمثل في دخول العديد من المستثمرين األجان
يجاد فرص العمل وبالتالي زيادة اإليرادات  (22. )وا 

، حصمت الشركة في العمق األفريقي عمى 2018 مارس سنةفي : الكونغو 4-2-3
عامًا لتطوير ميناء بنانا الواقع عمى ساحل المحيط األطمسي في  30امتياز مدتو 

المائة من % في 70وستحصل "موانئ دبي العالمية" عمى  ،جميورية الكونغو الديمقراطية
% في المائة من 30عمى  حكومة جميورية الكونغو الديمقراطية تحتفظاألسيم، في حين 

 المشروع. 
عمى ساحميا البالغ  ميناءإلى تطوير  طويالسعت جميورية الكونغو الديمقراطية و      
من تمك التي تستطيع الوصول إلى تمك    كيمومترًا لمتعامل مع سفن أكبر  37طولو 
في ماتادي وبوما المذين يقعان في  الكونغو وتحديداً ة حاليًا عمى طول نير الموجود

الطريق إلى نير الكونغو، وىما ميناءان غير قادرين عمى التعامل مع حركة المرور من 
خطوط الشحن الكبيرة؛ بسبب االفتقار إلى القدرة والمشاريع، وفقًا لدراسة أجرتيا شركة 

نية التحتية لجميورية الكونغو الديمقراطية. ونتيجة لذلك، برايس ووترىاوس كوبرز من الب
جميورية الكونغو الديمقراطية تعتمد عمى نقل الشحنات من بوينت نوار في جميورية  فإن

 .الكونغو المجاورة
مع تقدم الشركة في خططيا لمتوسع في القارة،  (:السويس قناة)مصر دولة  4-2-4

القتصادية لقناة السويس والشركة المصرية القابضة موانئ دبي العالمية والمنطقة ا وقعت
لمنقل البحري، مذكرة تفاىم لتطوير ميناء جاف بمنطقة السادس من أكتوبر المصرية تبعد 

 .كم 33عن القاىرة 
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الميناء الجاف ىو ميناء الستقبال البضائع وال يكون بالبحر إنما يكون عمى اليابسة،      
 .ميمًا في تنشيط حركة التجارة والصادراتوتؤدي الموانئ الجافة دورًا 

عام مع مالي لبناء 20وقعت دبي العالمية عمى امتياز مدتو  مالي:دولة  4-2-5
ىكتار خارج باماكو عاصمة البالد وأكبر  1000وتشغيل مركز لوجيستي تبمغ مساحتو 

مدنيا يضم مركز االمداد والتموين فيو مستودعات الحاويات الداخمية ومحطات شحن 
الحاويات والتي ستسيل تصدير واستيراد السمع. ويتوقع أن يبدأ البناء في المرحمة األولى 

  (23).2019مميون دوالر في سنة  50من المشروع باستثمارات أولية تقديرية تبمغ 
وفي الجزائر أيضًا، حصمت (: جن جن -موانئ دبي العالمية  )الجزائر دولة 4-2-6

 إنعامًا وقال بيان صادر عن موانئ دبي العالمية  30الشركة عمى عقد امتياز مدتو 
جن، ينسجم مع إستراتيجية الجزائر لتنمية ميناء جن  الميناءحصوليا عمى حقوق تشغيل 

كمم إلى  350يقع عمى بعد  الذي-جنجن -  أصبح اسمو اآلن موانئ دبي العالمية الذي
بمناولة البضائع السائبة  احاليالميناء، الذي يقوم  ويشكلالشرق من الجزائر العاصمة، 

تطويره ليصبح مركزًا  البالد، وسيتمّ فقط، المحطة البحرية الرئيسية لممنطقة الشرقية في 
 إقميميًا إلعادة الشحن في منطقة غرب المتوسط. 

% من العمميات التجارية 60أما ميناء الجزائر العالمي الذي يتولى أكثر من       
ليمبي حاجات السوق المحمي بالدرجة األولى  أيضاتطويره  فسيتم الخارجية في الجزائر

خبرات فريق عمل موانئ دبي العالمية، إذ تتضمن  مباشرة منعمى اعتبار أنيا ستستفيد 
أولويات العمل تقميص االكتظاظ في ساحة الحاويات والتأخير اإلداري في الميناء الذي 

 .لسنوات األخيرةفي ا     أثر سمبًا عمى القدرة التنافسية لمجزائر
 2008ففي السنغال بدأت الشركة سنة  (:ميناء دو فوتور )السنغالدولة  4-2-7

تسيير محطة الحاويات بميناء داكار، بعد فوزىا بمناقصة ضد منافستيا الرئيسية شركة 
"بولوري لوجستيك" الفرنسية، وتستثمر الشركة اإلماراتية حوالي نصف مميار دوالر أميركي 

 (24).ارفي ميناء داك
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بعد االنتياء من أعمال البناء، سيضم بورت دو فوتور المتكامل منطقة اقتصادية و     
وقال مشّغل الميناء إّن  ،لوجستية متاخمة لمطار بميز دياجني الدولي الجديد ومنطقة

 .الميناء سيوفر حركة شحن سمسة إلى الدول المجاورة غير الساحمية في القارة األفريقية
عيدت موانئ دبي العالمية أيضًا بتقديم خطة رئيسية إلعادة تطوير ميناء كما ت       

داكار القديم إلى مركز رئيسي لموجستيات وبوابة. ونشرت "موانئ دبي العالمية" في وقت 
سابق من العام الحالي دراسة عن األثر االقتصادي لدورىا كمشغل لمحطة حاويات 

وقالت  ،لي استفادوا من أنشطة تشغيل الميناءمواطن سنغا 31000داكار، مشيرة إلى أّن 
% في المائة من 40الشركة أيضًا "إّن أنشطة موانئ دبي العالمية أدت إلى ارتفاع يصل 

، مدعومة باستثمارات الشركة في 2015و 2010واردات وصادرات داكار بين عامي 
 ."البنية التحتية

فاق مع حكومة موزمبيق توصمت موانئ دبي العالمية إلى اتموزمبيق:  دولة 4-2-8
، مع خيار تجديده لمدة 2033لتمديد امتياز شركة موانئ دبي لميناء مابوتو حتى عام 

سنوات أخرى. وسيحل ىذا االمتياز محل اتفاق سابق انتيت مدتو وتوّلت بموجبو  10
 .2018و 2008موانئ دبي العالمية بتشغيل المحطة بين عامي 

ىذه لى أن طول السواحل االفريقية وأىميتيا وفر يمكن اإلشارة إ وفي األخير     
شركة  (25) :من المؤسسات التي غزت الموانئ األفريقية، ومن أىميا األرضية لعدد

إحدى أذرع شركة بولوري ذات الحضور القوي  تعد"بولوري لوجستيك" الفرنسية التي 
كة "ميرسك" بمنطقة غرب ووسط أفريقيا، شركة "آي بي أم تي ترمينالز" التابعة لشر 

ثانية الشركات االستثمارية في مجال الموانئ بأفريقيا ولدييا  تعدالدانماركية، والتي 
 .وأنغولة والتوغو ومصر نيجيريا حضور في

  الخاتمة:
يعتبر االستثمار الخميجي وتحديدا االمارات نموذجا متقدم في الشراكة مع القارة      

ير عدد كبير من المراكز البحرية االفريقية حيث تمكنت شركة موانئ دبي من تطو 
االفريقية مما وفر العديد من مناصب العمل وساىم جزئيا في تحسين المستوى المعيشي 
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والسنيغال، رغم المشاكل مع دولة  جنوب الصومالفي بعض المناطق عمى غرار 
 .جيبوتي

اإلماراتية ىناك العديد من التوصيات التي يمكن الخروج بيا من التجربة  التوصيات:
 أىميا:

_ افريقيا غنية بواردىا الطبيعية النباتية والمعدنية وىذا يستوجب أن تتركز االستثمارات 
 في الموارد وأن تكون ىناك شراكة مع القطاع الخاص والعام الستغالل ىذه الفرص.

ة االقتصادية _ التركيز عمى عقد المقاءات والمنتديات التعريفية المتعمقة بأىمية الشراك
 وفوائدىا عمى جميع األطراف وىذا ما نجحت في دولة االمارات.

_ التركيز عمى مجال محدد واالستثمار فيو مما قد يكسب ميزة تنافسية رائدة عمى غرار 
موانئ دبي في مجال الحاويات وتسير الموانئ، وبإمكان الجزائر التركيز عمى مجال 

 الطاقة والكيرباء.
ستفادة من العمق والموقع الجغرافي ضمن القارة اإلفريقية وىو ما يمكن أن يشكل _ اال

 ميزة تفوقيو عمى دول أخرى مثل االمارات والصين والواليات المتحدة األمريكية.  
 المراجع:

                                                           
)1  ( Boualem Aliouat ,Les Stratégies de coopération Industrielle 

(Paris :Ed Economica,1996),P14. 

، الدار الجامعية لمطباعة والنشر، بيروت، ص االقتصاد الدولي عوض اهلل زينب حسين،( 2) 
426. 

، رسالة التفاقيات الشراكة العربية األورو متوسطية دراسة تحميمية وتقيميةعمورة جمال، ( 3) 
 .159، ص2006_2005دكتورة غير منشورة، جامعة الجزائر، 

، ديوان المطبوعات الجامعية،  المدخل إلى السياسات االقتصادية الكمية( عبد المجيد قـدي، 4)
 .251،  ص 2003الجزائر، 

)5  ( Raymand Bernard,  Economie Financière International ,ED 

PUF,Paris,1997,p91. 

)6  ( O.C.D.E, définitions des référence détallé des investissements 

internationaux, Paris, 1983, P14. 
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، مؤسسة شباب نظريات التدويل وجدوى االستثمارات األجنبيةأبو قحف عبد السالم،  (7)
 .13ص2001الجامعة، االسكندرية، ،

أىمية االستثمار المباشـر األجنبي في الدول العـربية مع دراسة مقارنـة بين ضيــل، ( فــارس ف8)
، مصر والمممكة العربية الـسعـودية رسالة دكتورة غير منشورة، جامعة الجزائر، الجــزائـر
 .24، ص2004

 .43_37مرجع سابق، ص ص  (9)
، رسالة مى االقتصاد الجزائرياالستثمار األجنبي المباشر وأثاره ععبد الكريم بعداش، ( 10)

 .59، ص2008_2007دكتورة غير منشورة، جامعة الجزائر العاصمة، 
 .67 59نفس المرجع، ص ص ( 11)
محددات االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية، ( محمد اسماعيل جمال قاسم حسن، 12)

 .20، ص2017صندوق النقد العربي، جويمية
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/Determinants%20of%20foreign

%20direct%20investment1.pdf 

، رسالة ماجستير، االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر بين اإلصالح والواقع( خير قدور، 13)
 .88، ص2003/2002كمية العموم االقتصادية وعموم التـسيير، جامعـة الجزائـر، 

 .20مرجع سابق، ص حسن،قاسم جمال  ( محمد اسماعيل14)
 .21( نفس المرجع، ص15)
إعادة النظر في دور االستثمار  التنمية االقتصادية في أفريقيا( مجمس التجارة والتنمية، 16)

 .3، ص2005، جنيف، أكتوبر األجنبي المباشر
 .3( نفس المرجع، سابق، ص17)
، متوفرة عمى ال االقتصاديأبورفاي العالقات التركية االفريقيا في المج( يوسف خميس، 18)

 .20/12/2018الرابط، تاريخ االطالع
 http://dspace.iua.edu.sd/bitstream....%D9%8A.pdf 

 نفس المرجع.( 19)
 http://dpworld.ae/ar/content/15/174الموقع الرسمي لموانئ دبي ( 20)
لعالمية اقتصاد الموانئ موانئ دبي اسامي مظير قنتقجي، ىنادي عصام الشامي، ( 21)

، ص 2018، أكتوبر 77، مجمة االقتصاد اإلسالمي العالمية االلكترونية، العددأنموذجا
16. 
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 .17نفس المرجع ص  (22)
 .19نفس المرجع، ص ( 23)
، تاريخ االطالع ، موانئ دبي في افريقيا ..بين االستثمار والسياسةموقع الجزيرة، ( 24)

22/12/2018 
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2018/3/25/ 

 نفس المرجع السابق.( 25)
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 والشراكة الجزائرية اإلفريقية االستثمار

Algerian-African Investment and partnership 
 

 2عصاـ خالدي ،1*حمزة غربي
 msila.dz-Hamza.gharbi@univ)الجزائر(،  جامعة محمد بوضياؼ المسيمة1

 haldiaissam39@gmail.comk )الجزائر(، جامعة محمد بوضياؼ المسيمة2

 
 الملخص:

في القارة  لالستثمارإف ما تزخر بو الجزائر مف إمكانيات مختمفة والتي تدفع بيا      
ىذه الموارد  استثمارف طرؼ العديد مف الدوؿ، ففي اإلفريقية ما تحسد عميو م

الخروج مف أزمتيا بقميؿ مف الجيد وبأبخس األثماف، كما تضمف ليا حدا  لمجزائر يمكف
ع فييا مف أدنى مف الخسائر المالية في الدفع بعجمة االستثمار في القارة اإلفريقية والتوس

خالؿ إطالؽ أسواؽ تجارية ناشئة بدوؿ الساحؿ ووسط إفريقيا، يعززىا مستقبال مشروع 
 .جنوب والطريؽ السيار شماؿميناء شرشاؿ التجاري 

زائرية الفرص المتاحة لممؤسسات الجتيدؼ ىذه الدراسة إلى تحديد العوامؿ و         
في القارة اإلفريقية أو ما تسمى بالقارة السمراء وذلؾ مف خالؿ تحميؿ  لالستثمار

التي تمنحيا الوكالة الوطنية  االمتيازات، إضافة إلى معرفة اإلحصائيات واألرقاـ المختمفة
لترقية التجارة الخارجية في مجاؿ االستثمار وطرؽ الحصوؿ عمييا، وفي األخير توصمنا 

باإلضافة إلى دخوؿ أسواؽ جديدة مف أجؿ  االستثمارؼ الجزائر ىو تنويع دإلى أف ى
 جمب العممة الصعبة.

 متياز ، تمويؿ، شراكة، تنويع استثمارات.ا: استثمار، الكممات المفتاحية
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــ

 المؤلؼ المرسؿ*

 26/60/2626 :القبوؿتاريخ                     22/66/2602رساؿ: اإلتاريخ 
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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
لـ يكف االستثمار معروفا قديما، وبالذات عمى المستوى الدولي بالشكؿ أو بالمستوى      

ولقد ازدىرت عمميات االستثمار الدولي في الفترة مف  وقت الحاضرالالمعروؼ في 
الخمسينات وحتى بداية السبعينات، مف القرف الماضي تحت تأثير ايدولوجية التنمية 

غمب دوؿ العالـ باستثناء الصناعية منيا فيي دوؿ سائرة في أ أفاعتبار وب الساندة آنذاؾ،
وتمتمؾ  ،طريؽ النمو في فترة أواخر الخمسينات وبداية الستينات مف القرف العشريف

ثروات طبيعية ىائمة، فتسارعت الدوؿ الصناعية وشركاتيا بالحصوؿ عمى امتيازات 
طريؽ مشاركة الحكومات الوطنية لتمؾ  وذلؾ عف ،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      
غمب أطريؽ مشاركة رأس الماؿ األجنبي لرأس الماؿ الوطني ىذا مف ناحية، بؿ ذىبت 

يعات في الدوؿ النامية إلى سف القوانيف التي تجذب رؤوس األمواؿ المختمفة مستغمة التشر 
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ىذه االستثمارات في قياـ صناعات جديدة بالدوؿ النامية واستصالح األراضي الزراعية 
  ،وعمى سبيؿ المثاؿ مصر ،والمشروعات اإلسكانية في بعض الدوؿ

وىما استغالؿ  ،ي عمى نقطتيف ىامتيفف أساس االستثمار مبنأالحظ ي ،مما سبؽ       
يجاد أسواؽ جديدة لمشركات  ،الثروات الطبيعية لمدوؿ النامية أو السائرة في طريؽ النمو وا 

 الصناعية الكبرى لتصريؼ منتجاتيا.

غمب الحكومات أاتجيت  ،وبعد اكتشاؼ ثروات طبيعية ىائمة في الدوؿ النامية     
وذلؾ عف طريؽ جمب رؤوس األمواؿ  ،لوجيا إلييالمحاولة تطوير نفسيا ونقؿ التكنو 

أو عف طريؽ مشاركة الدولة وتمؾ  ،األجنبية في صور شركات غير وطنية مف جانب
 .أو بالمشاركة بيف مواطنييا والشركات األجنبية مف جية أخرى ،الشركات مف جانب آخر

والتعامؿ الداخمي القانوف الوطني المنظـ لمشركات الداخمية  يكوف فأومف الطبيعي      
فمنيا  ،وكذلؾ األنظمة واأليدلوجيات التي تحكـ ىذه األنظمة ،يختمؼ مف دولة إلى أخرى

 .ومنيا ما يقيد االستثمار بجممة مف التشريعات ،مف يشجع عمى االستثمار بشكؿ مقيد
أي استثمار  ،غمب النظـ السياسية والتي تدعو إلى االنفتاح االقتصادي عمى العالـأولكف 

تحاوؿ سف تشريعات ونظـ قانونية جديدة تفسح المجاؿ إماـ  ،رؤوس األمواؿ األجنبية
أو  ،وذلؾ لزيادة قدرتيا اإلنتاجية في بعض الصناعات ،استثمار رأس الماؿ األجنبي

 .ونقؿ التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والنظـ اإلدارية المتطورة ،ايصناعة جديدة بإنشاء 

جزائرية في اآلونة األخيرة بتغيير وجيتيا االقتصادية مف دوؿ تعمؿ الحكومة ال     
بعدما تجاىمت إمكانياتو الكبيرة لسنوات عديدة، وىذا مف خالؿ  ،دوؿ الجنوب الشماؿ إلى

 ،ما أقامتو سابقا مف عالقات مع الدوؿ األوروبية بحثا عف المشاريع االستثمارية الرابحة
جميا مف خالؿ المجيودات الكبيرة التي تبذليا  واستقطابا لمعممة الصعبة، ويظير ذلؾ

بيدؼ فتح المجاؿ لممؤسسات الجزائرية  ،في الدوؿ اإلفريقية االستثمارالدولة لفتح مجاؿ 
لفتح أسواؽ استثمارية بدوؿ  لتسويؽ وترويج منتجاتيا، وجاء ىذا مف خالؿ توجو الجزائر

توجيت إليو الحكومة في اآلونة إفريقيا الوسطى والساحؿ، تجسيدا لممخطط الجديد الذي 
تعوض قطاع المحروقات، وتوفي  ،بديمة استثمارعمى طرؽ   اعتمادىااألخيرة مف خالؿ 
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تمويؿ مشاريعيا االقتصادية، وذلؾ بالتركيز أكثر عمى القطاع الصناعي كونو المساىـ 
 الثروة وتنمية الصادرات خارج المحروقات. إحداثالفعاؿ في 

 تية:الج ىذه الورقة البحثية اإلشكالية اآلومما سبؽ، تع      

فيما تتجمى أهداف الجزائر من خالل اتجاه االستثمار نحو إفريقيا، ودعم الشراكة مع 
 الدول اإلفريقية؟

 تية لممداخمة:ىذه اإلشكالية مف خالؿ المحاور اآل تجالعميتـ 

 إلطار المفاىيمي لمدراسة؛ا -1

 نفتاح عمى الشراكة واالستثمار في الخارج؛واقع االقتصاد الجزائري قبؿ اال -2

 العالقات االقتصادية الجزائرية ومسار االستثمار في إفريقيا؛ -3

 برامج اتفاقيات الشراكة واإلستثمار في إفريقيا )النيباد( -4

  أىداؼ الجزائر مف خالؿ الشراكة واالستثمار في أفريقيا؛ -5

 اإلطار المفاهيمي لمدراسة -0

(1)ستثمارمفهوم اال 0-0
 

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.

ـ لدى الكثير مف المختصيف والباحثيف مف الدراسة واالىتما اكبير  القد أخد االستثمار حيز 
قدمت لو مفاىيـ وتعاريؼ متعددة ومختمفة  ،في المجاؿ االقتصادي، وفي ىذا اإلطار

 سواء لالستثمارباختالؼ توجيات ىؤالء الباحثيف واختصاصاتيـ، وكذا نظراتيـ المختمفة 
 مف الناحية االقتصادية، المالية أو المحاسبية.

 ات االقتصاديةمفهوم أداء المؤسس 0-2

يعرؼ األداء عمػى أنػو درجػة بمػوغ الفػرد أو الفريػؽ أو المنظمػة األىػداؼ المخططػة بكفػاءة 
(2)وفعاليػة.
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مػى أنو مجموعػة مػف المعػايير المالئمػة لمتمثيػؿ والقيػاس الػتي يحػددىا ع كما يعرؼ
طة والنتػائج والمنتجػات وعمػى البػاحثوف والتي تمكػف مػف إعطػاء حكػـ تقييمػي عمػى األنشػ

(3)أثػار المؤسسػة عمػى البيئػة
 

 في الخارج واالستثمارعمى الشراكة  االنفتاحالجزائري قبل  االقتصادواقع  -2

إتباع نموذج االقتصاد الموجو والذي يقػـو عمػى  استقالليالقد اختارت الجزائر بعد     
جو الحياة االقتصادية، حيث ركزت التخطػيط المركزي وتدخؿ الدولة في مختمؼ أو 

اىتماميا عمى الصناعات الثقيمة معتمدة في ذلؾ عمى جممة مف المؤسسات العمومية 
الكبرى التي أوكمت ليا ىذه المياـ، حيث استطاعت الجزائر وبفضؿ الموارد المالية 

ات كبرى المتاحة والناجمة عف ارتفاع أسعار النفط في األسواؽ العالمية مف انجاز استثمار 
خاصة في مجاؿ الصناعات الثقيمة، حيث أقامت مؤسسات عمومية عمالقة، سخرت ليا 

 مميار دوالر خالؿ الفترة الممتدة بيف 120مالية وبشرية ضخمة بمغت أزيد مف  إمكانيات
(4) .1990إلى غاية  1966

 

في  اختالؿظير  ،لكف ومع انخفاض أسعار النفط في منتصؼ الثمانينات       
قتصاد الجزائري كونػو يعتمد عمى قطاع وحيد وأوحد مف جية، وضعؼ المردودية اال

الناجمة عف ىذا القطاع مف جية أخرى، ويرجع ذلؾ أساسا إلى االختيارات السياسية 
االجتماعية عمى حساب األىداؼ  حيػث غمبػت عمييػا األىػداؼ ،واالقتصادية المعتمدة

الجزئي والكمي لالقتصاد  الت عمى المستوييفاالقتصادية، مما أدى إلى حدوث اختال
أما معدؿ  ،1994و 1993حيث سجؿ معدؿ النمو معدالت سالبة سنتي  ،الوطني

(5)1992 . سنة 31.7تقدر بػ مرتفعة اأرقام التضخـ فقد عػرؼ
 

 ،فقد بمغت المديونية الخارجية أرقاما معتبرة ،أما عمى المستوى الخارجي لمدولة      
 ،نتيجة تراجع قيمة الصادرات 1993دوالر أواخر سنة  مميػار 33.61ػى حيث وصمت إل

وارتفاع قيمة الواردات،  97إلػى 96والتي كانت تعتمد عمى اإليرادات البتروليػة بحػوالي 
 وىذا ما أدى بالجزائر إلى المجوء لألسواؽ المالية العالمية مف أجؿ تمويػؿ عجزىػا

 لى االستنجاد بصندوؽ النقد الدولي مف خػالؿ إبػراـالخارجي، ىذا ما دفع بالجزائر إ
سنوات، وانتيى بيا األمر إلى  8 سمسمة مف االتفاقات المختمفة، امتدت لفترة قاربت ثماني
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أبرزىا كاف التخمي عف االقتصاد الموجو  ،الوطني في االقتصاد جذرية إصالحات إجراء
 .والتحوؿ نحو اقتصاد السوؽ

تحسيف بعض المؤشرات  استطاعت الجزائػر مػف ،لواحد والعشريفوفي مطمع القرف ا     
االقتصادية الكمية والقضاء عمى أزمة المديونية الخارجية، إال أف ذلؾ يعود أساسا إلػى 

مع  اإلصالحاتالنفط مف جديد في األسواؽ العالمية، وقد تزامنت فترة ىذه  ارتفػاع أسػعار
يسعى مف خالليا إلى  اكة األورو متوسػطية، والػذياالتحاد األوروبي لمشروع الشػر  إطالؽ

 اكبير  االمشروع تجاوب تحقيؽ تكامؿ وتشجيع التعاوف بيف ضفتي المتوسط، وقػد لقػي ىػذا
 مف طرؼ مختمؼ دوؿ المتوسط، عمى غرار الجزائر التي أبدت رغبتيػا فػي التوقيػع عمػى

، كانت درسا 2014وسنة  2008سنة  المشروع، إال أف األزمات المالية العالمية المتكررة
نحو الطاقة  فاتجيت ،بديمة لقطاع المحروقات استثماراتلمجزائر عمى أف تبحث عف 

وىذا ما يظير جميا في بعض واليات الوطف المختمفة، ومف ىذا  ،المتجددة والفالحة
 ،في إفريقيا االستثمارتبحث عف سبؿ  توأصبح غيرت الجزائر سياستيا ،المنطمؽ
تو المنطقة اأف ى باعتبار ،في القارة السمراء لالستثماري لدفع المؤسسات الجزائرية والسع

 مميوف مستيمؾ.  200تمثؿ سوقا مميئة بالفرص تظـ حوالي 

 في إفريقيا االستثمارالجزائرية ومسار  االقتصاديةالعالقات  -3

ف الدوؿ اإلفريقية مع العديد م االستثماروشراكات  اتفاقياتسعت الجزائر إلى تكويف      
 االتفاقياتعمى القارة السمراء، وجاء ىذا مف خالؿ  واالنفتاح االستثماربغية توسيع 

المختمفة التي سعت الجزائر إلبراميا، حيث بادرت الجزائر مع العديد مف الدوؿ في 
يا (، والتي كانت في(6)في القارة اإلفريقية ) النيباد واالستثمارالشراكة  نموذجالبحث عمى 

، حيث تيدؼ المبادرة واالستثمارفي مناقشة مختمؼ أوجو الشراكة  الجزائر عضوا فعاال
يجاد الحموؿ المالئمة ليا لمقضاء عمى الفقر ،  إلى التعامؿ مع مشكالت القارة المختمفة وا 

وتحقيؽ حياة أفضؿ لممواطف األفريقي مف خالؿ تأكيد الممكية األفريقية لمنيباد، ومسؤولية 
ف خالؿ م  تحقيؽ أىدافيا طريؽ عف ،الحكومات والشعوب األفريقية في المقاـ األوؿ
والسعي إلقامة مشاركة بناءة مع الدوؿ   المشاركة الجادة والفاعمة بيف الدوؿ األفريقية،
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التي تقـو عمى أساس مف  ، المتقدمة والمنظمات والمؤسسات الدولية واإلقميمية المعنية
 . المسؤولية المشتركة والمحاسبة المتبادلة

في  االستثماردة لمبحث عف سبؿ سعت الجزائر جاى ،2015وبعد أزمة النفط         
طريؽ السيار شماؿ الالقارة اإلفريقية كونيا بوابة إفريقيا، وذلؾ مف خالؿ تعبيد الطرؽ ك

وتمثمت ىذه  ،مختمفة وتسييالت لممستثمريف والمصدريف الجزائرييف امتيازاتومنح  ،جنوب
يالت بنكية ومنح تسي ،مف اإلعفاء مف بعض الحقوؽ الجبائية والجمركية االمتيازات

أخرى مختمفة تكفؿ بيا صندوؽ ترقية التجارة  امتيازاتبالنسبة لممقترضيف، باإلضافة إلى 
وتعزيز الشراكة المدرة لمعممة الصعبة لمجزائر،  االستثماراتالخارجية، وجاء ىذا لتنويع 

 والصناعات خارج قطاع المحروقات. االستثماراتباإلضافة إلى تنويع 

 (7)في إفريقيا )النيباد( واالستثمارالشراكة برامج اتفاقيات  -4

لتحقيؽ   تطرح النيباد برامج عمؿ محددة لمجموعة مف القطاعات ذات األولوية     
وتحقيؽ الحكـ السياسي   ، دعـ األمف والسالـ في القارة  وتتمثؿ في  ، األىداؼ المرجوة

، وزيادة اإلنتاجية  قوؽ اإلنسافوتعميؽ مفاىيـ الديمقراطية واحتراـ ح  ، واالقتصادي الرشيد
الصادرات  ذونفا   ، وتعظيـ حجـ التجارة األفريقية البينية الزراعية وتحقيؽ األمف الغذائي

، وتطوير التعميـ والبحث العممي كما تشمؿ  ، وتحسيف البيئة األفريقية لألسواؽ العالمية
، والصحة ومكافحة  أيضا برامج العمؿ وتعظيـ االستفادة مف تكنولوجيا المعمومات

مشاريع  ، كما تدعـ النيباد  والمالريا اإليدزاألمراض المتوطنة، خاصة الخبيثة منيا مثؿ 
مع العمؿ في ىذا السياؽ عمى توفير    ،وبرامج التنمية البشرية وبناء القدرات األفريقية

حقيؽ األىداؼ لت ،الموارد الالزمة لتطوير المشروعات الناشئة والبرامج التنفيذية الالزمة
  المرجوة.

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

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

 يير النيباداجتماعات دورية تجمع بيف ممثمي رؤساء الدوؿ الخمس أعضاء لجنة تس ،  
لبحث سبؿ التعاوف لدعـ تنفيذ برامج عمؿ   ، والممثميف الشخصييف لزعماء دوؿ المجموعة

  . المبادرة ومتابعة التوصيات والقرارات الصادرة عف القمة

 والشراكة اإلفريقية االستثمارأهداف الجزائر من خالل  -5

مع دوؿ القارة اإلفريقية إلى تنويع  التفاؽ الشراكة إبراميالقد سعت الجزائر مف خالؿ      
المزايا التي تتيحيا ىذه الشراكة، وذلؾ قصد االندماج في  اقتصادىا الوطني مف خالؿ

لالنضماـ إلى المنظمة العالمية  االقتصاد العالمي، خصوصا فػي ظػؿ سػعييا المتواصػؿ
 ذا المسػعى نظػرالمتجارة، فاتفاؽ الشراكة مع االتحاد األوروبي يعبد الطريؽ لتحقيؽ ى

 .ىذا األخير عمى المستوى العالمي يؤديولموزف االقتصادي الذي 

يعتبر تأىيؿ االقتصاد الجزائري لالندماج في االقتصاد العالمي أىـ ىدؼ تسعى      
بداية مع االتحاد  ،توقيعيا التفاقات الشراكة المختمفة الجزائر إلى تحقيقو مػف خػالؿ

الجزائر تسعى جاىدة لالنضماـ إلى المنظمة أف يقية، خصوصا و األوروبي والقارة اإلفر 
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 

ايا التي تفرزىا ىذه التفاعالت، وىدؼ الجزائر العالمي واالستفادة قدر المستطاع مف المز 
ؿ_دة  لتحقيؽ بعض الرىانات التي تعتبر ضروريةواالستثمار الشراكة  باتفاقياتمف القياـ 
 :أمور أىميا

 البحث عف سوؽ واعدة تصدر ليا منتجاتيا؛ 

 زيادة اإليرادات ودر العممة الصعبة إلنعاش الخزينة وتغطية النفقات العامة؛ 

 صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات في مجاالت مختمفة؛ تنويع 

  والتصدير؛ االستثمارالقضاء عمى البطالة مف خالؿ تشجيع 

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

التي أجرتيا الجزائر حوؿ إمكانية التقرب مف  والمشاورات االجتماعاتبعد العديد 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، 

نتيجة انييار  ،ألخيرةتراجعا كبيرا في السنوات ا اقتصادىاالجزائر التي شيد  وتحمس
، حيث تظير األرقاـ 2014التي بدأت صيؼ عاـ  أسعار النفط في األسواؽ العالمية

مميار دوالر بالنصؼ  192مف   النقد األجنبي الرسمية المتتابعة تآكاًل متسارعًا الحتياطي
 ، فيما2015مميار دوالر بنياية  143)قبؿ أزمة النفط( إلى قرابة  2014األوؿ مف عاـ 

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

واإلست التي أبرمتيا الجزائر وعقود الشراكة  واالتفاقياتالمشاورات  وبعد كؿ ىذه     
جوة منيا وىذا نظرا اؼ المر دفي القارة السمراء، ال تزاؿ بعيدة عف تحقيؽ األى رثما

 ة:تيلألسباب اآل

في الجزائر وكذلؾ ضعؼ الصناعة المحمية الموجية لمتصدير  االستثمارضعؼ  -
خاصة لمدوؿ اإلفريقية حيث أف مجمؿ ما تصدره الجزائر مع الدوؿ اإلفريقية ال يتعدى 

 ؛مف مجموع المبادالت التجارية الخارجية 1.5%

الذاتي في أغمب المجاالت، وعدـ تواجد  االكتفاءوعدـ تحقيؽ  االستثمارمحدودية  -
طرؽ رابطة بيف الجزائر ودوؿ الجوار خاصة المناطؽ الحدودية الجنوبية )مالي، 

 موريتانيا؛ النيجر(؛

 مع الدوؿ األورو االستثمارطرؽ التعاوف والشراكة في مجاؿ  استغالؿفشؿ الجزائر في  -
وتكويف اإلطارات  التكنولوجيامية أف تستفيد مف الجزائر بأمث استغمتيامتوسطية، والتي إف 
 الصناعية؛ التكنولوجياباإلضافة إلى مواكبة 

الجزائر شراكة النيباد وعضويتيا الفاعمة في تعزيز أسس الشراكة  استغالؿعدـ  -
بالمنطقة خاصة بما يتعمؽ بتصدير غاز المدينة والغازواؿ والمواد الفالحية  واالستثمار

 ا والمواد التي تنتج في الصحراء.كالقمح والبطاط
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كتساب حصة المحمي الموجو لمتصدير ال واالستثمارتبقى الجزائر رىينة التخطيط       
قتصاد الوطني وجمب العممة الصعبة مف الفي السوؽ اإلفريقية والتي تساىـ في إنعاش ا

مات التي جية ومف جية أخرى القضاء عمى البطالة وتنويع الصادرات والتقميؿ مف األز 
 نييار قطاع ما كقطاع المحروقات مثال.اتحدث عادة ب

   بعد ىذه الدراسة، يمكف عرض جممة مف االقتراحات يمكف صياغتيا كما يمي:    

صحاب المشاريع أ ـفؽ أماستثمارية صناعية تفتح األايجب عمى الدولة بناء قاعدة  -
المجاالت واألفؽ لتوفير مناصب والمستثمريف، لتنويع الصادرات والتي مف خالليا تفتح 
 بة.عالعمؿ ىذا مف جية وتنويع الصادرات وجمب العممة الص

جانب، كما يجب عمييا يجب عمى الدولة إنشاء مراكز حرة لجدب المستثمريف األ -
عمى المكمؼ، وحتى يتسنى  العبء يؿتخفيض معدالت الضرائب والتي مف شانيا تقم

بي دوف أف يثقؿ كاىمو، كما يجب عمى الدولة التبسيط لممكمؼ الوفاء بكامؿ الديف الضري
متيازات امزايا تفضيمية و  إحداثفي اإلجراءات الجبائية وطرؽ التصريح، وكذلؾ 

 قتصاد الوطني وجمب العممة الصعبة؛اللممصدريف والتي مف شأنيا تساىـ في تطوير ا

 ،يمية والصناعة الثقيمةيجب عمى الدولة الجزائرية أف تفتح المجاؿ أماـ الصناعة التحو  -
ج وصناعة التجديد لمعتاد واآلليات القديمة، حتى يتسنى ليا أف تكوف ذوكذا صناعة النما

 بامتياز.دولة ناجحة 

 المراجع
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في تشجيع االستثمارات الخاصة االقتصادية الحذودية أهمية المناطق 

 يحالة الشريط الحذودي الجزائر: المتجاورة والتجارة بين الذول

(The importance of special border economic zone in 

improving investment and trade between neighboring 

states: Algerian border case) 
 

 2سيام حرفوش ،1*إيــمان صحراوي
 imenesah@yahoo.fr ، )الجزائر( 1جامعة سطيف 1

 sihemharfouche@yahoo.fr، )الجزائر( 1جامعة سطيف 2
 الملخص:

القتصادية تيدف ىذه الورقة البحثية إلى إبراز الفائدة من إنشاء المناطق ا
الحدودية الخاصة في تنمية المناطق الحدودية لمدول المتجاورة، بما يضمن ليا التكامل 
الجزئي واالستفادة من الموارد المادية والبشرية الموجودة لدى جميع األطراف، مما ينعكس 
عمى جانب استقرار ىذه الدول أمنيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتحويميا من مناطق 

 المناطقوقد بينت نتائج البحث أن ؛ وتعايش سممي وازدىارإلى مناطق رفاه  توتر
في تشجيع االستثمارات والتجارة بين تكتسي أىمية معتبرة الحدودية االقتصادية الخاصة 

 .الشريط الحدودي الجزائري وبما يمكن االستفادة منيا عمى المتجاورة الدول
مناطق  ؛ق حدودية اقتصادية خاصةمناط ؛مناطق حدودية :الكلمات المفتاحية

 .استراتيجيات التنمية بالمناطق الحدودية ؛حدودية جزائرية

Abstract: 

This paper aims to focus on the usefulness of the 

establishment of special economic zones in the development of the 

border areas of the neighboring countries. This will enhance the 

partial integration and will benefit from material and human  

resources of all parties. Thus, it has an impact on the security, 

economic, political and social stability of these countries. by 

transforming areas of tension to areas of prosperity and peaceful 

coexistence. 
 ــــــــــــــــــــــــ 

 المؤلف المرسل*

 20/08/2020  4القبولتاريخ                    2019/05/20رسال4 اإلتاريخ 
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 Key Words: Border Areas, Special Economic Border Areas, 

Algerian Border Areas, Development Strategies in Border Areas  
 

 المقدمة: -1
تكتسي المناطق الحدودية أىمية بالغة في العالقات الدولية، وذلك الرتباطيا 
بضمان االستقرار األمني واالقتصادي لمدول المتجاورة، إذ كثيرا ما ارتبطت التوترات 
وسوء العالقات الدولية بالنزاعات عمى الحدود التي وصمت في كثير من األحيان إلى حد 
التدخل العسكري، نظرا لرغبة كل طرف بسط نفوذه وسيادتو عمى المنطقة الحدودية إما 

 لمصالح اقتصادية، أو مصالح جيوستراتيجية.
وبغية تحقيق األمن واالستقرار بالمناطق الحدودية والذي سينعكس بدوره عمى 

الستثمار الدول المتجاورة وجب تنمية ىذه المناطق من خالل تحفيز وتشجيع التجارة وا
فييا، بيدف خمق مصالح مشتركة لرفع المستوى المعيشي وتوفير فرص العمل، والحد من 
اليجرة الداخمية وماليا من تأثيرات عمى استقرار األوضاع الداخمية، ويتم ذلك برسم 

ت واستراتيجيات تنموية متبادلة ومشتركة بين الدول المتجاورة لتحويل اوتطبيق سياس
من بؤر توتر إلى مناطق لمتعاون والتكامل الجزئي ليذه الدول بما  المناطق الحدودية

يخدم مصالحيا المشتركة، فبدل انفاق الكثير من األموال عمى شراء العتاد الحربي لتأمين 
ىذه الحدود عسكريا وجب انفاق ىذه األموال في االستثمار في ىذه المناطق، وجعميا 

ي ومنتجة لمثروة. ولعل من بين أىم التجارب في مناطق جاذبة االستثمار المحمي واألجنب
ىذا المجال المناطق االقتصادية الحدودية الخاصة التي نجحت في العديد من الدول 

 .النامية
بالنسبة لمجزائر فإن الشريط الحدودي ليا غير مستقر تماما، وذلك نظرا و 

ة الموازية واالرىاب، التي النتشار العديد من الظواىر السمبية المتمثمة في التيريب والتجار 
 التساعأصبحت تيدد بشكل كبير استقرار المنطقة ككل وليس الجزائر لوحدىا، ونظرا 

الشريط الحدودي لمجزائر وارتباطيا بالعديد من منافذ العبور مع جيرانيا، فإن تأمين 
ا حدودىا أمنيا يكمفيا تجنيد إمكانيات بشرية ومادية ومالية ضخمة، مما يستوجب  مني

 تنمية ىذه المناطق بالشكل الذي يضمن استقرارىا بعيدا عن استخدام القوة العسكرية.
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 شكالية البحث :إ
 من خالل ما سبق يمكن طرح االشكالية من خالل التساؤل التالي4و 

أهمية المناطق الحدودية االقتصادية الخاصة في تشجيع االستثمارات والتجارة مدى ما 
 ؟الشريط الحدودي الجزائري  تطبيق عمىبال المتجاورة بين الدول

 :فرضيات البحث
 4التالية الفرضية الرئيسية إلىالبحث  يستند

في تشجيع االستثمارات أىمية معتبرة المناطق الحدودية االقتصادية الخاصة تكتسي  -
 .الشريط الحدودي الجزائري بالتطبيق عمى المتجاورة والتجارة بين الدول

 :البحثوأهمية أهداف 
 البحث حول العناصر الرئيسية التالية 4وأىمية تتمحور أىداف 

 ؛التعرف عمى خصوصية المناطق الحدودية والمشاكل المرتبطة بيا -
التعرف عمى دور المناطق الحدودية في تحقيق االستقرار التنمية االقتصادية لمدول  -

 ؛المتجاورة
 ؛ودية الخاصةالتعرف عمى مفيوم ومميزات المناطق االقتصادية الحد -
 ؛التعرف عمى الفوائد المترتبة عن أقامة المناطق االقتصادية الحدودية الخاصة -
التعرف عمى االستراتيجية التي اعتمدتيا الجزائر لتنمية مناطقيا الحدودية بغية ضمان  -

 ؛االستقرار األمني، وتحقيق التنمية االقتصادية وتحقيق الرفاىية ألفراد المجتمع
لية كآ ىمية في التعرف عمى مضمون المناطق االقتصادية الحدودية الخاصةتكمن األ -

لتنمية وتطوير المناطق الحدودية لما ليا من دور فعال في النيوض باقتصاديات الدول 
 .لتحيق المصالح المشتركة لجميع األطراف المتجاورة من خالل استغالل امكانياتيا

 االقتصادية الخاصة:اإلطار المفاهيمي لممناطق الحدودية  -2
قبل التطرق لتحديد مفيوم المناطق الحدودية االقتصادية الخاصة، سيتم تحديد 

 مفيوم الحدود والمناطق الحدودية وأىميتيا القتصاد أي دولة
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 تعريف المناطق الحدودية وأهميتها: 2-1
 تعريف الحدود:  2-1-1

د الحاجز بين شيئين، أو الفصل ''الح عرفت الحدود في معاجم المغة العربية بأنيا4     
بين شيئين لئال يختمط أحدىما باألخر ولئال يتعدى أحدىما عمى األخر''، كما عرف 

''ذلك الخط الذي يميز حدود اإلقميم الذي تمارس عميو  حد الدولة بأنوBoggs 4بوجز
 .(1) الدولة حقوق السيادة''

 من مساحة فوق الدولة ةسياد نطاق يحدد الذي الخطو4''الدولي بأن الحد ويعرف
 سيادة لتبدأ دولة وقوانين سيادة عنده والذي تنتيي الدولة أطراف يعين وىو األرض،
 تقوم التي األرض إلى باإلضافة لمدولة، السياسية الحدود وتشمل .أخرى'' دولة وقوانين
 ى،أخر  إلى دولة من تختمف معينة امتدادات إلى ليا المتاخمة المائية المسطحات عمييا،
 عمى السمطة أيضا موقعيا في ولمدولة اإلقميمية، المياه اسم المسطحات ىذه عمى ويطمق
 معينة وىي العمودي، االتجاه في أراضييا من الممتد والفضاء الجوي الغالف من الجزء
 اعتراف من أو اتفاق مجال تكون وقد األرض، عمى معين منيا وكثير الخرائط، عمى
 رفـمعت غير حدودا تكون قد كما وصراع، في حالة منازعات تكون وقد األخرى، الدول
 .(2) بيا
 تعريف المنطقة الحدودية:  2-1-2

 الفاصل الحدود خط من الممتدة ''المنطقة أنيا4 عمى الحدودية المنطقة تعرف
 المنطقة أو ىي ،"الدولتين من كل إقميم داخل محدد عمق إلى متجاورتين دولتين بين

 بين عميو المتعارف الحدود ي لخطالخمف الظيير وتمثل مباشرة ولةالد لحدود المتاخمة
 عمى الدولتين بين المناطق ىذه ومساحة عمق تحديد يتم الحاالت بعض الدول، وفي

 الخط بتحديد الدول تكتفي أخرى حاالت وفي مشتركة، التفاقية وفقا جانبي حدودىما
 دولة بكل الخاص اإلدارى لمتقسيم قاوف الحدود مناطق تحديد ويتم بينيا، الفاصل الحدودي

 اتــــبالسم الحدودية المناطق وتتسم، ليا المجاورة الدول أو الدولة مع حدودىا عمى
 4(3) ةـــــالتالي
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 كما دولتين، من أكثر بين تكون أن يمكن ولكن فقط، دولتين بين تكون أن يشترط ال -
 وتونس؛وليبيا  بين الجزائر الحدودية المنطقة في الحال ىو
 الحدودية؛ المناطق في التنمية مستويات تدنى -
 الجغرافية؛ رقعتيا واتساع السكانية الكثافة انخفاض -
 .عمييا األمنية السيطرة إحكام ضعف -

 الحدود عمى الواقعة ''المناطق بأنيا4 الحدودية أيضا المناطق كما تعرف
 عن عبارة وىي حدودية زمراك بيا ويوجد البعض بعضيا الدول بين لمدولة السياسية
 بيا يتواجد الضرورية، الحياة متطمبات معظم بيا ومييأ الحدودية، المنطقة في منشآت
 دائم.  بشكل ليم كمقر العاممين األفراد من مجموعة

 دولة، لكل حساسية األكثر المناطق وتاريخيا جغرافيا الحدودية المناطق وتعد
 في المناطق تمك إدماج لضمان جيوستراتيجيا رىانا يعد الحدودية المناطق ىذه وتنمية

 عامة بصفة الحدودية البشرية التجمعات وتشيد الوطنية، االقتصادية التنمية منظومة
 حتى أو اقتصادية بفرص تتمتع التي الدول في الداخمية المناطق باتجاه متتابعة ىجرات
 تجاور التي لمسكان الجاذبة الغنية الدول من أن ىناك العديد حيث أفضل، عامة خدمات

 الذي النوع من ومصانع معامل الحدود من جانبيا عمى تنشئ السكان كثيرة فقيرة دوال
 وخطوط والحياكة النسيج، معامل مثل عمال الدول الفقيرة عمى االعتماد فيو تكثف

 التي الرخيصة العمالة من لالستفادة وذلك واليدوية، النمطية الصناعية واإلنتاج التجميع،
 اآلخر الجانب إلى والعودة المصانع تمك إلى محددة عمل ساعات أثناء بدخوليا محيس
 حقوق بأية االلتزام أو مسؤوليات، أي تحمل دون الرسمي الدوام ساعات بنياية الحدود من

 والتأمينات الصحية، والخدمات والتدريب، اإلسكان،: مثل العمالة تمك تجاه إضافية
 الحدود ذلك ومثال البالد داخل والتنقل والجنسية، إلقامة،حقوق ا حتى أو االجتماعية،
 .(4) المكسيكية )منطقة الماكيالدوراس( األمريكية

 4(5)كالتالي  وىناك عدة معايير يتم عمى أساسيا تسوية مشكمة الحدود، وىي
الذي اعتبر من أىم المعايير التي سادت في الفترة ما قبل  المعيار االستراتيجي: -

عالمية األولى االعتبارات البشرية والحضارية وخصوصا في فترة ما بين الحربين الحرب ال
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أو ما يمكن أن يطمق عميو بالحدود األنتوغرافية التي يتداخل فييا عنصرين تمعب دورا 
 .كبيرا في تعيين الحدود

الذي أضحى في الوقت الحاضر المعيار الذي أثار مشاكل عديدة  المعيار االقتصادي: -
حديد الحدود، وخصوصا في العديد من مناطق الدول النامية حيث يتواجد النفط في ت

والثروات الطبيعية المذان اعتبرا من أىم وأخطر العوامل في ىذه المشاكل التي تعاني منيا 
 .ىذه المناطقدول 

الذي ساد حقل الجيوبوليتك، حيث األىمية االستراتيجية وخصوصا ما  معيار القوة: -
الذي قال بأن أفضل الحدود ىي التي تكون ليا أىمية  (راتزل)لم األلماني طرحو العا
 .عسكرية

كأساس لتعيين الحدود لفصل الجماعات الدينية  اعتمدهىناك من  حيث :معيار الدين -
المختمفة عن بعضيا، وىو المعيار الذي طبق في تعيين حدود دولة الباكستان عن اليند 

 سيم شبو القارة اليندية.، والذي أدى إلى تق1391عام 
 :الحدودية تجارة المناطق أهمية 2-1-3

 تبادل مجال في العمل ضبط ميما في تمعب التجارة في المناطق الحدودية دورا
 ضوابط وتفعيل الجمركية المحطات تنظيم عبر لمتيريب والخدمات منعا  السمع

 أىمية وتكمن الدول، بين العالقات الستقرار ميما مؤشرا تمثل كما والجودة، المواصفات
 4(6) التالية النقاط في الحدود تجارة

 النشاط ممارسة عمى الحدودية المناطق في السكان قدرات ينمي التجارة ىذه مجال فتح -
 قانونية؛ أسس عمى االقتصادي

 الصناعية شبو والسمع اليامشية السمع صادرات لترقية فعالة أساليب عمى إيجاد تعمل -
 إيجابيا أثرا يحدث المتجاورة لمدول المتاخمة األقاليم في التجاري التبادل ورةالمتجا لمدول
 والحد االستقرار عمى يساعد وبالتالي والتصدير، اإلنتاج لزيادة المواطنين حماس زيادة في
 الكبرى؛ والمدن العواصم إلى اليجرة من
 موانيء عمى الضغوط يخفف الحدودية الجمركية النقاط عبر السمع وخروج دخول -

 .الرئيسية الدول
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 الدول بين والثقافية والسياسية التجارية العالقات تقوية عمى الحدود تجارة تعمل -
 حسن عالقات وتطوير الثقافات لنقل فاعمة وسيمة الحدود تجارة أن المتجاورة، حيث

 الدول؛ بين الجوار
 المحمية؛ بالعممة مستوردة سمع عمى الحصول تسييل في تساعد -
 توحيد تدعم الجوار دول مع اقتصادية مصالح ىناك تصبح الحدود تجارة تطور مع -

 الجوار؛ دول بين السياسية الرؤى
 من والتقميل السياسية ات العالق بتقوية وجيرانو السودان بين الصداقة أواصر دعم -

 الحدودية؛ والنزاعات األمن ميددات
يرادات دخل مصادر إيجاد عمى الحدودية الواليات تشجيع -  األمن لتمويل حقيقية وا 

 الحدودية؛ النزاعات وتقميل
 واألزمات الندرة وتفادي الحدودية لمواليات الضرورية السمع بعض توفير-
 ؛ المعيشية

 فرص وتوفير الحدودية لسكان المناطق االجتماعي والوضع المعيشي المستوي تحسين -
 عمل؛

 الرسمية؛ القنوات عبر السمع وتوفير التيريب فرص من تقمل -
 التبادل عمميات لنشاط وذلك الخارج، إلى أو إلى المدينة الريف من اليجرة من الحد -

 االقتصادي؛ وأثرىا التجاري
 ليا في دول المناطق الحدودية. ثابتة أسواق وخمق والمنتجات لمسمع والترويج التعريف -
 وظائف الحدود: 2-1-4

أحدىما ايجابي ويتجمى ذلك من خالل تعد الحدود سالح ذو حدين مختمفين، 
إحداث التكامل االقتصادي الدولي سواء الثنائي أو الجماعي، ومن ثم تقميل المعوقات 
السياسية المتعمقة بإشكالية الحدود، أي التنازع الحدودي سواء كان ذلك عمى الثروات 

لمجماعات  االثنية باإلشكاليةالطبيعية في الشريط الحدودي أو المشكالت المتعمقة 
 4(7)ما يمي في يمكن تمخيصياوظائف  عدةالسكانية، ولمحدود 
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سواء كانت ىذه الحماية تتعمق بحرمة أراضي الدولة وحمايتيا  وظيفة األمن والحماية: -
ضد أي ىجوم مفاجئ، أو كانت تيدف إلى حماية شعب الدولة ووقايتو ضد ما يتيدده 

ضافة إلى تنظيم انتقال األفراد بشكل يتم فيو من أمور الصحة واالقتصاد والثقافة، باإل
مراعاة القوانين والتحديد االحصائي لسكانيا وتنمية مواردىا البشرية، وذلك من خالل 

 انتياج سياسة تتماشى وفمسفة الدولة وخططيا التنموية؛
فحدود الدولة بعد  :دور الحدود في حماية االقتصاد الوطني ودعم التنمية االقتصادية -

قميم الدولة بما يتمتع إائف ميمة في المجال االقتصادي، فيدىا تقوم عمى تحقيق وظتحد
 بو من ثروات يمكن أن يمثل عنصرا أساسيا في إقامة نظام اقتصادي وطني؛

حيث أصبح الخط الحدودي يعني تحديد  :تعيين النطاق اإلقميمي لسيادة الدولة -
 تيا واختصاصيا؛النطاق المكاني التي تباشر عميو الدولة سياد

من خالل شبكة مواصالت تسيطر عمييا الدولة وبالشكل الذي  :تنظيم التبادل الدولي -
 يسيل عممية الحراك االجتماعي بين مختمف المناطق؛

التي تتحدد من خالليا انتماء الفرد واكتسابو لمجنسية، وبما و  :الوظيفة القانونية لمحدود -
 اه الوطن الذي ينتمي إليو؛يترتب عميو من حقوق والتزامات تج

حالله محل الصراع - وذلك عبر زيادة درجة التعاون بوتيرة عالية  :تدعيم التعاون وا 
ومتقدمة لخمق اعتماد متبادل عمى مستويات عدة ذات المصالح الحيوية التي تيم 
الوحدات السياسية، وىذا األمر يتطمب تنازل الدول عن جزء من سيادتيا لصالح 

يمية مشتركة أو مناطق حدودية اقتصادية بيدف تحقيق فوائد سياسية أو مؤسسات إقم
 اقتصادية أو أمنية أو اجتماعية أو كميا معا.

 / المنطقة الحدودية االقتصادية الخاصة 2-2
SBEZ: 

 :  Special Economic Zoneتعريف المنطقة االقتصادية الخاصة 2-2-1
تكون مخصصة لتصدير البضائع إلى ''منطقة جغرافية في دولة ما  تعرف بأنيا4

تستثنى المناطق االقتصادية الخاصة من القوانين ، و الدول األخرى وتوفير الوظائف
وقوانين العمل والقيود  األجنبية االستثمارات االعتيادية لمدولة، كالضرائب والجمارك وحظر

القانونية األخرى عمى األعمال التجارية، ومن ثم تكون المناطق االقتصادية الخاصة قادرة 

http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1
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نتاج بضائع بأسعار منافسة عالميا يتضمن تصنيف المنطقة االقتصادية و  .عمى تصنيع وا 
 التجارة مناطق نواعا مختمفة من المناطق االقتصادية، مثلأ (SEZ) الخاصة
 والمناطق (EPZ) ومناطق معالجة الصادرات (FZ) والمناطق الحرة (FTZ) الحرة

ع ــــــوالمناطق االقتصادية الحرة ومناطق المشاري الحرة الموانئو   (IE)الصناعية
 . (8) ة''ــاإلعماري

''منطقة ذات امتيازات خاصة  تعرف المنطقة االقتصادية الخاصة بأنيا4كما 
أنشئت عمى وجو التحديد من قبل أي دولة لجذب االستثمار األجنبي إلييا، وقد تحتوي 

ى سياسة أو قاعدة أو سياسة استثمارية معينة مثل تخفيف الضرائب، االمتيازات عم
والدعم المالي، وتوفير مناصب العمل، والدعم الخاص في البنية التحتية. وتشمل 
األنشطة التجارية التي تمت ترقيتيا في إطار المنطقة االقتصادية الخاصة كالصناعة أو 

ارة ـــــو أية عممية أخرى تدعم منطقة التجالزراعة أو التجارة أو السياحة أو الخدمات أ
 4(10)كما يمي ، وتنقسم المناطق االقتصادية الخاصة إلى أربعة أنواع .(9) رةــــالح
المناطق األساسية وىي مناطق واسعة تتمركز في  المناطق الصناعية والتجارية: -

تحتية وشبكة أين تكون بالقرب من مصادر المواد األولية والبنى ال الصناعية لمدول
 المواصالت مما يخمق جوا مناسبا لتوطن المؤسسات؛

والتي تكون عادة موجودة في  المناطق االقتصادية الخاصة لالبتكار التكنولوجي: -
مراكز البحث والتكوين العممي المعروفة، والتي تمنح فرصا ىامة لممؤسسات المبتكرة 

ت التكنولوجيات العالية والموجية والمبدعة والتي ترغب في انتاج السمع والخدمات ذا
 لألسواق الدولية؛

وتتمركز في المناطق لمسياح المحميين  المناطق االقتصادية الخاصة لمسياحة: -
واألجانب، وتمنح ىذه المناطق مزايا وتفضيالت لممؤسسات المتخصصة والناشطة في 

 المجال السياحي والترفيو ومجال الرياضة؛
والتي تتمركز بالقرب من المنافذ األساسية لمنقل  الموانئ:المناطق الموجستيكية و  -

 .ولمخدمات الموجستيكية لإلنشاءوالعبور، حيث تصبح أرضيات 
 تعريف المنطقة الحدودية االقتصادية الخاصة: 2-2-2

http://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%AD%D8%B1
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%AD%D8%B1
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ىي شبكة من األنشطة التي تسعى إلى تعزيز التجارة واالستثمار عبر الحدود و 
؛ وىذا طقة عمى طول الحدود بين البمدانالجتماعية لمنوتشجيع التنمية االقتصادية وا

( ولكنو يغطي مجموعة أوسع من SEZيشمل المناطق االقتصادية الخاصة )المفيوم 
ويكمن االختالف بين المنطقة االقتصادية  ،اإلضافات التي تعمل كمشروع حدود ثنائي

 4(11) ةالخاصة والمنطقة الحدودية االقتصادية الخاصة في النقاط التالي
عرف المناطق االقتصادية الخاصة عموما بأنيا منطقة محددة جغرافيا، وعادة ما ت -

تكون مضمونة ماديا )مسيجة( لدييا إدارة واحدة، وتقدم حوافز خاصة ومزايا أخرى 
لمشركات الموجودة داخل المنطقة، وليا منطقة جمركية منفصمة لتوفير الخدمة الجمركية، 

جراء ات مبسطة. في حين تشير المنطقة الحدودية االقتصادية الخاصة وفوائد مجانية وا 
عموما إلى منطقة جغرافية تقع عمى طول المعبر الحدودي الدولي الذي تم تعيينو كمنطقة 
نشاء مراكز  مشروع ثنائية يستيدف مجموعة من األنشطة مثل تطوير البنية التحتية، وا 

واالستثمار عبر الحدود، وفي بعض الحاالت،  النقل والموجيستيات، والتيسير العام لمتجارة
يمكن أن يشمل ذلك االقتران ما يسمى "بالمدينة الشقيقة" عبر الحدود، واليدف منيا ىو 

 تعزيز التنمية االقتصادية لمنطقة حدودية كجزء من استراتيجية التنمية دون اإلقميمية.
واالمتيازات الممنوحة لمتجارة في المنطقة االقتصادية الخاصة غالبا ما تستند الحوافز  -

من خالل االعفاء من الرسوم الجمركية وغياب الرقابة عمى الصرف، وتيسير التراخيص 
والمتطمبات التنظيمية األخرى، وتخفيض التزامات الضريبة عمى الشركات والقيمة 
المضافة ، وتخفيض أو إلغاء الرسوم المحمية. والغرض من ىذه االمتيازات ىو خفض 

يف اإلنتاج لمسمع المجيزة والمصنعة داخل المنطقة، ومن ثم تتيح لممؤسسات فرصة تكال
 ،بيع تمك السمع بأسعار تنافسية أكثر مما لو كانت تنتج في مكان آخر في البمد المضيف

أما بالنسبة لممنطقة الحدودية االقتصادية الخاصة فرغم أنيا تقوم عمى نفس المبادئ مثل 
لخاصة ومع ذلك، فيي تشمل مجموعة أوسع من المكونات التي المنطقة االقتصادية ا

تدعم التوصيل واالرتباط المادي في شكل روابط النقل واالتصاالت والطاقة والبنية التحتية 
الناعمة المرتبطة بـاإلدارة )قوانين وأنظمة األعمال التي تؤثر عمى تيسير التجارة 

قتصادية )مرافق وأنظمة الموجستيات، والتمويل، واالستثمار والتمويل(، والبنية التحتية اال
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والتجييز، ومرافق التخزين( والبنية التحتية االجتماعية )المدن الحدودية، وأنظمة التعميم 
 والبحث، ونظم الرعاية االجتماعية والرعاية الصحية(.

في معظم الحاالت، يتم إنشاء المنطقة االقتصادية الخاصة باعتبارىا شراكة بين  -
( حيث يوفر القطاع العام مستوى معين من الدعم مثل PPPقطاعين العام والخاص )ال

البنية التحتية، واالستثمار في األسيم، والقروض الميسرة أو إصدارات السندات، بينما 
يساىم القطاع الخاص في االستثمارات الرأسمالية، التوظيف، والنمو االقتصادي المحمي 

لمنطقة الحدودية االقتصادية الخاصة مجموعة واسعة نسبيا واإلقميمي. في حين تتطمب ا
من البنية التحتية الناعمة والصمبة المطموبة في اإلقميم المشترك بين البمدين، والتي 
دارة التدفقات  تستدعي تعاونا مؤسسيا وثيقا بين الدول المتجاورة لمتخطيط المشترك وا 

 حركة األشخاص.العابرة لمحدود لمسمع والخدمات باإلضافة إلى 
 تقسيم المناطق االقتصادية الحدودية:  2-2-3

بالرغم من االنتشار الواسع لممناطق الحدودية االقتصادية الخاصة، إال أنو ال 
يوجد تعريف موحد ليا فقد يطمق عمييا المنطقة االقتصادية الحرة أو المنطقة االقتصادية 

 رة التصديرية.الخاصة أو المنطقة التجارية الحرة والمناطق الح
 من حيث المساحة إلى (WEPZA)منظمة  وفق منظورتقسيم المناطق الحرة و 

 4(12)اآلتي 
ىي عبارة عن مناطق واسعة فييا سكان مقيمين و  المناطق الحدودية الحرة الواسعة: -

يسمى بالمدن الجديدة بحيث تكون  مثل المناطق االقتصادية الخاصة في الصين أو ما
 .يجادىم)أرض واسعة وكثافة سكانية(مأىولة بالسكان باإلضافة لمغاية من ا

ىي عبارة عن مناطق ذات المساحات التي تقل و  المناطق الحدودية الحرة الصغيرة: -
بالجزء  االلتزامج ويجب عمى المستثمرين ىكتار بحيث تكون محاطة بسيا 1000عن 

من ذلك الموقع داخل األسوار وال يوجد سكان مقيمين فييا ويمكن أن المخصص ليم 
 .تشمل أماكن تخصص لمبيت العمال
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وىي عبارة عن مناطق حرة حدودية صغيرة  المناطق الحدودية الحرة الصناعية: -
، الحرف المساحة ىدفيا دعم احتياجات صناعة معينة مثل الصرافة، الحمي

 .اليدوية...الخ
عبارة عن مناطق ال تتعاقد إال وىي  دودية الحرة ذات األنشطة المحددة:المناطق الح -

مع المستثمرين الذين تنطبق عمييم معايير معينة مثال لوصل إلى درجة من الصادرات 
وااللتزام بمستوى تكنولوجي محدد مثال ذلك المصانع الموجية لمتصدير لممكسيك 

 والصين.
ا أنيا منطقة محاطة بسياج أو جدار وليا يقصد بالمنطقة الحدودية الحرة عمومو 

نقاط مراقبة لمدخول والخروج يتم فييا منح مزايا اقتصادية ومالية محددة لتشجيع 
الصادرات بينما تعرفيا اتفاقية كيوتو بأنيا جزء من االقميم أو الدولة تعتبر السمع المنتجة 

سوم والضوابط الجمركية، أو المقدمة فيو أنيا خارج المنطقة الجمركية وغير خاضعة لمر 
وىي عمى نوعين مناطق حدودية حرة تجارية تخزن فييا البضائع بصورة رئيسة دون أن 
يتم تصنيفيا أو معالجتيا قبل تصديرىا، والنوع الثاني مناطق حدودية حرة صناعية حيث 

 .تصنيع السمع ألغراض التصديريجري فييا 
  لحدودية االقتصادية الخاصة:عن إقامة المناطق ا النتائج المترتبة 2-2-4

فيما  عن إقامة المناطق الحدودية االقتصادية الخاصة النتائج المترتبة تتمثلو 
 4(13) يمي
تعد النتائج السياسية المتعمقة بإقامة المناطق الحدودية  عمى المستوى السياسي: -

ن خالل االقتصادية الخاصة واحدا من أىم النتائج المتعمقة بمفيوم الحدود، وذلك م
التخمص من اآلثار السياسية السمبية لمحدود المرتبطة بالمشكالت الناتجة عن عدم اتساق 
األنظمة السياسية بين الدول المتجاورة، فضال عن وجود سوابق تاريخية سيئة بين 
الدولتين، وقد يكون جزء من تمك المشكالت ىو التنافس عمى الثروات الطبيعية والموارد 

الدولتين المتشاطرتين حدوديا، فإن عممية تنمية الحدود اقتصاديا تؤدي  االقتصادية بين
إلى تنمية العالقات السياسية بينيما، وذلك من خالل تذليل المشكالت الحدودية المختمفة 
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قامة مناطق اقتصادية يعود ريعيا  لكال الدولتين، ويمكن أن تتطور الحالة  ياالقتصادوا 
 .الحدودية إلى إقامة اتحاد إقميمي تكاممي بين عدة دول االقتصادية بين مجموعة الدول

إن زيادة حجم االنتاج وتوسع حجم السوق يتيح فرصة  عمى المستوى االقتصادي: -
نما سوق عمل  أكبر لمتشغيل خاصة أن سوق العمل لن تكون مقتصرة عمى دولة واحدة، وا 

من الدول في مشروع بين دولتين في منطقة حدودية اقتصادية أو سوق عمل لمجموعة 
تكاممي ىو ما يساىم في توفير فرص العمل والحد من البطالة فوجود فائض من العمالة 
لدى بعض الدول المتكاممة يمكن استيعابو من طرف الدول األخرى التي لدييا قدرة أقل 
من العمل، كما أن المناطق الحدودية االقتصادية تؤدي إلى تنوع وتركيب الطمب عمى 

وبالتالي توفر امكانيات أكبر لتطوير عنصر العمل كنتيجة لتنوع األنشطة العمل، 
 .الحدودية االقتصاديةاالقتصادية وتوسيعيا بعد الدخول في منظومة المناطق 

، وتقل لإلنتاجكما أن النتيجة المتحققة من اتساع السوق يتيح الحجم الكبير 
ثابتة ستوزع عمى عدد أكبر من الوحدات معو تكمفة الوحدة الواحدة المنتجة ألن التكاليف ال

التي تم انتاجيا، ومنو تنخفض تكمفة االنتاج بدرجة ممموسة وبالتالي تنخفض األسعار، 
وىو ما يزيد من قدرة تمك المناطق االقتصادية عمى تحقيق أرباح كبيرة، وبالتالي تستطيع 

اج في كل دولة عمى مزايا االنتمجموعة الدول المتجاورة من انشاء صناعة تستفيد من 
 ى.حد
 االثنيمن النتائج المسممة لممنطقة الحدودية ىو التكوين  عمى المستوى االجتماعي: -

لمسكان في المناطق الحدودية من حيث التشابو السكاني عمى جانبي الحدود لمدول في 
 أغمب األحيان، وال سيما في دول العالم الثالث في افريقيا وأسيا ومن بينيا المنطقة
العربية، ومن ثم القيام بتنمية الحدود اقتصاديا يؤدي إلى تنمية المناطق الحدودية 
اجتماعيا وسكانيا ومن خالل قيام انسجام اجتماعي حدودي عبر تنمية المصالح 
االقتصادية المشتركة لمدولتين، وظيور موجة اجتماعية لدى سكان المنطقة الحدودية 

دية من خالل ايمان سكان تمك المناطق بدور االقتصاد تساعد عمى إزالة المعوقات  الحدو 
 .المشكالت لصالح المصالح المشتركةفي لعب دور ميم في تنحية 
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يؤدي قيام عممية اقتصادية حدودية تكاممية إلى تكامل ثقافي  عمى المستوى الثقافي: -
زالة المشكالت  السياسية لمجتمع الدولتين عبر الحدود، حيث يؤدي التقارب االقتصادي وا 

الحدودية إلى التقاء ثقافي مجتمعي في المنطقة الحدودية، وال سيما الشريحة الشبابية 
وتشجيع التواصل الثقافي والذي يصب في مصالح كال المجتمعين وقيام جيل جديد مؤمن 
بتشابك المصالح السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأن العالقة بين منظومة 

ي عالقة طردية أو بعبارة أخرى أن النجاح في أي فرع من ىذه العالقات ىو المصالح ى
 نجاح لمعالقات األخرى المتشابكة معيا.

 :في إطار تنمية مناطقها الحدودية استراتيجية الجزائر -3
 يالجزائر لعمو من المفارقات اليامة التي يمكن مالحظتيا أن الشريط الحدودي 

صوصا أن المناطق الحدودية تتسم بالعديد من الخصائص ينمح فرصا كبيرة لمتعاون، خ
المتشابية والبيئة المناسبة التي تساعد عمى إرساء مشاريع مشتركة مربحة لألطراف 
المتجاورة، لكن رغم كل ذلك يالحظ تأخر واضح لتفعيل سبل ىذا التعاون باستثناء 

بالمسائل الحدودية،  التعاون األمني، فرغم وجود ما يعرف بالمجنة المختمطة الخاصة
والتي تضم قيادات عميا في كال من الدول المتجاورة لكن يبدو أن توجييا ينصب أكثر 
في التعاطي مع القضايا األمنية عمى وجو الخصوص فالتعاون سيما فيما يتعمق بحماية 
المناطق الحدودية من تنامي المد اإلرىابي وذلك عبر تبادل المعمومات والتنسيق 

ي قد حظي باىتمام بالغ عمى خالف التعاون في المجاالت األخرى وعمى رأسيا العمميات
 .(14) التعاون في المجاالت التنموية

 المناطق الحدودية في الجزائر:  عننظرة عامة  3-1
والية تصنف إلى أربعة أقاليم  12تشرف الحدود البرية الجزائرية إداريا عمى 

 ،إليزي ،تمنراست ،ورقمة، واليات ىي الوادي 7ذي يتشكل من وىي اإلقميم الجنوبي ال
وتندوف، ثم إقميم اليضاب العميا والذي يتشكل من واليتين حدوديتين وىما  ،بشار ،أدرار

النعامة في الجية الغربية ووالية تبسة في الجية الشرقية. أما إقميم الشمال الرقي فيتشكل 
ين يتشكل إقميم الشمال الغربي من واليتين حدوديتين وىما الطارف وسوق أىراس، في ح
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من والية واحدة حدودية ىي تممسان، والمالحظ أن أغمب الواليات الحدودية ىي صحراوية 
 تقع في جنوب البالد.

أما فيما يخص الموارد الطبيعية التي تتمتع بيا ىذه الواليات فيي ميمة جدا، 
اإلضافة إلى شريطيا حيث أنو مثال والية الطارف تشتمل عمى حظيرة غابية محمية، ب

الساحمي الخالب وثروتيا السمكية، ووالية تبسة تتوفر عمى مناجم لمفوسفات وعمى مناطق 
أثرية ىامة وعمى حرف تقميدية يجب تثمينيا، ووالية تمنراست تتوفر عمى احتياطيات 
ىامة من الذىب واليورانيوم، ووالية تندوف تحتوي عمى احتياطي ميم من الحديد، 

إلى العديد من الثروات الباطنية التي التزال غير مستغمة بعد، وىي عرضة  باإلضافة
 .(15) لمنيب واالستغالل غير الشرعي

 فريقية: رية في إطار التعاون مع الدول اإلالمجهودات الجزائ 3-2
فريقي ساحل اإلعممت الجزائر عمى تأسيس عالقات تبادل اقتصادي مع دول ال

نوب، فكان مشروع الطريق السيار العابر لمصحراء الذي ج-تعاون جنوبالفي إطار دعم 
يربط بين الجزائر ومالي والنيجر وتشاد ونيجيريا وتونس ليساىم في زيادة نسبة المبادالت 
التجارية وتحسين الظروف المعيشية، وفك العزلة عن ىذه المناطق، باإلضافة إلى 

اركة النيجر في إنجاز أنبوب طراك في تطوير حقول النفط النيجيرية، ومشامساىمة سون
الذي يربط حقول انجاز الغاز في نيجيريا بموانئ الجزائر،  (نيجال)الغاز العابر لمصحراء 

إذ توجو الرسوم المدفوعة فييا لتنمية تمك المناطق، كذلك قيام الجزائر بتمويل عمميات 
ا في شمال حفر أبار المياه وكذا مراكز التكوين االحترافي والمراكز الصحية خصوص

 مالي والنيجر وتشاد.
كمم  230عمى مسافة كما قامت الجزائر بتجسيد مشروع كابل األلياف البصرية 

قزام الجزائرية وأرليت بالنيجر، ووضع خط أخر لأللياف البصرية بما  نالرابط بين عي
كم. كما قامت الجزائر بتقنين النشاط التجاري التقميدي لمطوارق )تجارة  950يقارب 

مقايضة(، وذلك من خالل إقامة معرض تجاري سنوي األسييار بوالية تمنراست كفضاء ال
 اقتصادي يمتقي فيو الطوارق من كل الدول.
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أكد  لمجمس إدارة مرصد الصحراء والساحل بالجزائر 13وخالل الدورة 
المجتمعون عمى دور المرصد في تعبئة الموارد المالية من أجل إنجاز برامجيا ومناقشة 

دارة الموارد  2020ستراتيجيات المقترحة في سنة اال التي تتعمق بتعزيز برامج التصحر وا 
 المائية وتعبئة الموارد المالية الستكمال المشاريع المخطط ليا.

دوالر  مميون 200وفي إطار مساىمة الجزائر في تنمية إفريقيا قامت باستثمار 
 2013ل الساحل االفريقي، ففي مت بإلغاء ديون بعض دو لتنمية النيجر ومالي، وقا

دولة افريقية، وتعد  14ـ مميون دوالر ل 902قررت الحكومة الجزائرية إلغاء ديون بقيمة 
مميون دوالر، كما قدمت الجزائر  250موريتانيا من أكبر المستفيدين بمسح ديون بمقدار 

ال مالي في ماليين دوالر لمحكومة المالية لبعث النشاط التنموي في شم 10ىبة بقيمة 
 2018، ولعل من بين أبرز المشاريع المعبر الحدودي الذي تم افتتاحو خالل سنة 2010

بين الجزائر وموريتانيا والذي سيكن لو أثر بارز في زيادة حجم المبادالت التجارية 
 .(16) والفرص االستثمارية لممنطقتين

  :2232المخطط الوطني لتهيئة األقاليم آلفاق  3-3
 )الطارف(، التل الشرقي ىي الساحل الشرقي ط تسع مناطق حدوديةالمخطحدد 

 -)تبسة(، اليضاب العميا شرق-)تممسان(، اليضاب العميا )سوق أىراس(، التل الغربي
)إليزي  شرق-)الوادي وورقمة(، الجنوب الكبير شرق-)النعامة(، الجنوب غرب

 ار(.)تندوف وبش غرب-وتمنراست(، الجنوب الكبير)أدرار(، الجنوب
دول  7بمدية و 57واليات منتدبة، و 3والية و 12وتشمل المناطق الحدودية 

من المساحة اإلجمالية  %42أي ما يعادل  2ممك 1323395مجاورة، تقدر مساحتيا ب 
من إجمالي عدد السكان، ويبمغ الشريط  %3نسمة أي  892062لمجزائر، وتحتوي 

كم مع  982كم مع مالي،  1376، كم 1601كم يتوزع عمى المغرب ب  6343الحدودي 
كم مع  42كم مع موريتانيا،  463كم من النيجر،  956كم مع تونس،  965ليبيا، 

 .(17) الصحراء الغربية
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 عمل وخطة الجميورية، رئيس برنامج محاور أحد الحدودية المناطق تشكلو 
 ذات يئةتي ومناطق حساس كفضاء اإلقميم لتييئة الوطنية االستراتيجية وكذا الحكومة،
 : تحقيق اآلتي قصد وذلك أولوية،

 والخدمات؛ المعدات ودعم مستدام، اقتصاد بتطوير السكان تثبيت -
 والتنقل؛ التواصل دعم -
 الحدود؛ عبر التيريب مكافحة تعزيز -
 العبور ونقاط المدن تنمية خالل من كحاجز بالحدود المتعمقة السمبية اآلثار تجنب -

 الحدودية؛
 مشاريع وتنمية التبادالت وتكثيف تثمين خالل من الحدود عبر التعاون ابعةومت تدعيم -

 مشتركة.
وييدف البرنامج المسطر ضمن ىذا المخطط عمى تنمية المناطق الحدودية من 

 4(18)كاآلتي  خالل تحقيق ستة محاور ىي
اه تسوية وانصاف األقاليم من خالل تدعيم االستفادة المتساوية لممي المحور األول: -

 لمشرب، الصالحة مياه من إمكانية الحصول عمى لمتحسين العميقة اآلبار حفر، والطاقة
عادة والتنمية  الصرف وتطيير لمشرب، الصالحة المياه شبكات وتوسيع تأىيل الزراعية، وا 

 العقالني التسيير قصد الييدرولوجية الدراسات في الصحي، باإلضافة إلى االنطالق
 المتجددة الطاقات وتنمية ترقيةوكذلك  الحدود. عبر والجوفية المائية لإلمكانات والمستدام
 لتأمين الشمسية( لأللواح مراكز وشبو مراكز إقامة( لمطاقة االقتصادية العمميات وتعميم

تدعيم الطبيعي. ومنو  بالغاز التزويد تحسين ، واإلنارة العمومي اليومي االستيالك
 الحتياجاتمن خالل تقديم عروض سكنية مناسبة  االستفادة المتساوية لمسكن والصحة

سكان المنطقة الحدودية، مع ضرورة توفير التأطير الطبي المتخصص وتجييز المنشآت 
دخال تكنولوجيات جديدة )الطب عن بعد(. وكذلك تدعيم االستفادة المتساوية من التربية  وا 

سيما في مجال المغات  والتعميم من خالل انجاز ىياكل جديدة وتوفير إطارات التعميم
لمتجددة والفالحة وتسيير األجنبية، توفير المين المتعمقة بتربية المواشي، الطاقات ا

 .المراعي
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التنوع االقتصادي والتنمية المحمية4 حيث يعد تنويع االقتصاد الحدودي  المحور الثاني: -
صاد الموازي غير من المسائل األساسية التي تراىن عمييا الدولة من أجل محاربة االقت

المشروع عبر الحدود، وتثمين الموارد المحمية من خالل انشاء المؤسسات المتوسطة 
قامة جياز تشجيع لصالح اإلقميم واالستثمار، وتنمية فرع التربية الحيوانية  والصغيرة، وا 
خاصة تربية اإلبل الذي يحتل مكانو ىامة في المناطق الحدودية الجنوبية، باإلضافة إلى 

عم وتنمية الفالحة خاصة الصحراوية. كذلك ضرورة تثمين التراث المادي والالمادي في د
دماج  مختمف المناطق الحدودية عبر إقامة التظاىرات الدولية الكبرى بيذه المناطق، وا 
المناطق الحدودية في الوجيات السياحية الكبرى، واالستفادة من الصناعات التقميدية 

 .منحيا األىمية التامة
الربط بين المناطق من خالل تنمية وعصرنة شبكة الطرقات والسكك  المحور الثالث: -

دماج المطارات، ورقمنة األقاليم عبر ربط التجمعات  الحديدية، وتنمية النقل وعصرنة وا 
 .سكنية والمراكز باأللياف البصريةال
عادة التوازن لشبكة التجمعات السكنية من  المحور الرابع: - خالل تحسين وفرة تنظيم وا 

ور جديدة عب زمراكالمرافق والخدمات وتعزيز دور وميام المدن الحدودية، ترقية وانجاز 
 .عمى طول الشريط الحدودي

 تاالتفاقياالتنمية والتحكم في المبادالت عبر الحدود من خالل ابرام  المحور الخامس: -
لممناطق الحدودية،  والمذكرات مع الدول المجاورة، وضع ىيئات لمتسيير المشترك

باإلضافة إلى خمق وعصرنة مراكز عبور جديدة تكون مجيزة بأحدث المرافق، مع ضرورة 
 .دود لمكافحة األنشطة غير الشرعيةانشاء فضاءات تبادل عبر الح

وذلك عبر المخطط الخاص لتنمية المناطق الحدودية من  الحوكمة ونظام التحفيز: -
ة، والتنفيذ، باإلضافة إلى االعتماد عمى مبدأ التشاركية خالل خمق ىيئة مكمفة بالمتابع

عبر مشاركة الفاعميين المحميين لممناطق الحدودية، وكذلك اتباع نظام تحفيزي من خالل 
 جياز اإلعالن عن المشاريع االستثمارية موجية لممتعاممين االقتصاديين.
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 :الخاتمة -4

مناطق الحدودية االقتصادية الخاصة في أىمية البعد دراسة وتحميل إشكالية 
الشريط الحدودي  بالتطبيق عمى المتجاورة تشجيع االستثمارات والتجارة بين الدول

التي تتطمب التثمين والمتابعة،  النتائج الرئيسيةمجموعة من ؛ فقد تم التوصل إلى الجزائري
 فيما يمي4 ايمكن تمخيصيو 
البحث  عناصرمن خالل  اتضحبحث؛ حيث صحة الفرضية التي تأسس عنيا ال تبين -

في تشجيع االستثمارات أىمية معتبرة تكتسي المناطق الحدودية االقتصادية الخاصة أن 
 .الشريط الحدودي الجزائري بالتطبيق عمى المتجاورة والتجارة بين الدول

قيق حلت لضمان استقرارىا وجعميا مناطق الحدودية أمرا ضروريا بالمناطق االىتمام يعد -
 واألمني التنموي الجانب بين وذلك من خالل التركيز والدمج الثروة بدال من بؤر لمتوتر،

 لألمن التيديد مصادر حيث أن معظم المناطق بما يضمن تطورىا، تمك مع التعامل في
 وتدنى اإلىمال التي تعاني من الحدودية المناطق مصدرىا عادة ما يكون الوطني

 إلى االعتماد عمى سبل غير شرعية ا يدفع بالسكان القاطنين بيابيا، مم التنمية مستويات
 ة في األسمحة والمخدرات والتجارةوانتشار األنشطة غير الشرعية كالتجار  يم.ب قوتلكس

 الموازية.
 تؤىميا والبشرية التي االقتصادية المقومات بوجود الجزائرية الحدودية المناطق تتمتع -

 وتعدينية وزراعية سياحية بين ما المقومات تمك وتتنوع ة،المناطق الفاعم من تصبح ألن
يضمن ليا  شاممة عمى كافة الميادين، وبما من تحقيق تنمية مستدامة اوصناعية تمكني

 المتجاورة. حدودية تعود بالنفع عمى كل الدولإقامة عالقات تعاون في المناطق ال
 اصة في المناطق الحدوديةادية الخنموذج المناطق الحدودية االقتص اعتمادلعل  -

التجربة  ، نظرا لنجاح ىذهعمى المنطقةلمشريط الحدودي الجزائري ستكون لو أثار ايجابية 
 النواحي. بما يكفل ليا التطور في جميع في العديد من المناطق الحدودية لمدول النامية

 4يمكن اقتراح التوصيات التالية، أعالهالنتائج المبينة من خالل و 
مى السمطات الجزائرية بذل المزيد من الجيود في سبيل تذليل العقبات أمام يجب ع -

 المتعاممين االقتصاديين الذين ينشطون خاصة عمى مستوى الشريط الحدودوي الجزائري؛
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ضرورة إقامة المشاريع التنموية المشتركة عمى مستوى المناطق الواقعة عمى الشريط 
 ود كل الدول؛الحدودي الجزائري، من خالل تظافر جي

إشراك المصالح المعنية بتسييل النشاط عمى مستوى المناطق الحدودية، من خالل  -
تحويل اتفاقيات الشراكة التي يتم إبراميا عمى المستوى الدبموماسي إلى إجراءات قابمة 
، لمتطبيق عمى أرض الواقع من خالل االتفاق بين الييشات المعنية كمصالح الجمارك

 المصارف، شركات التأمين...الخ؛وكالء النقل، 
تعزيز البنية التحتية خاصة شبكة المواصالت واالتصاالت، التي تمعب دورا فاعال في  -

 تسييل تدفقات التجارة عبر الحدود.
 :المراجع -

                                                           

دراسة في الصراعات السياسية -ناظم عبد الواحد الجاسور، إشكالية الحدود في الوطن العربي( 1)
-18ص  ، ص2001العربية، دار مجدالوي لمنش والتوزيع، -والخالفات الحدودية العربية

 .425/11/2012 االطالع ، تاريخhttps://books.google.dzالموقع4  راجع ،20
بن عريبة رياض، مشكمة الحدود كمصدر تيديد لألمن الوطني )الدول العربية نموذجا(، ( 2)

، 2016، 1 ، العدد2مجمة الدراسات القانونية، جامعة يحي فارس، المدية، الجزائر، المجمد 
 .4ص 

تنمية االقتصادية لممناطق الحدودية في مصر في ضوء الخبرات الدولية، شريف رأفت، ال( 3)
، أوت 24مجمة بدائل، مركز األىرام لمدراسات السياسية واالستراتيجية، السنة الثامنة، العدد 

 .8 ، ص2017
حسين قاسم محمد الياسري، تنمية المناطق الحدودية في محافظة البصرة، مجمة دراسات  (4)

 .82 ، ص2016، 22ة الحادية عشر، العدد البصرة، السن
 .25-24ص  ناظم عبد الواحد الجاسور، مرجع سابق، ص( 5)
حرم محمد بدوي محمد، عبد العظيم سميمان الميل، دور تجارة الحدود في التبادل التجاري  (6)

، 16(، مجمة العموم االقتصادية، المجمد 2012-2202بين والية النيل األزرق وأثيوبيا )
 .54-53ص  ، ص2015، 2 ددالع

صالح زياني، المناطق الحدودية الجزائرية التونسية بين جدلية المقاربة األمنية والتنموية، ( 7)
 .43 ص ،2016، 2المجمة العربية لمدراسات السياسية واألمنية، العدد 

https://books.google.dz/
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() SBEZ: Special Border Economic Zone. 
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 ستثمارية وتوجهاتها في القارة اإلفريقيةالفرص اال

Investment opportunities and trends in the African 

continent 

 2رقاني اللة فاطمة ط.د ،1*أوقاسم الزىراء ط.د
 tamzhra@gmail.comلتامنغست )الجزائر(، المركز الجامعي 1

 reggani1lallafatima@gmail.comلتامنغست )الجزائر(، المركز الجامعي 2
                                                        :الملخص

 تذخر ناحية من فيي األخيرة، بالسنوات بالعالم نموا المراكز أبرز من اإلفريقية القارة    
 يعطي الذي اإلقتصادي لتخمفيا وأخرى بعد، يستغل ما لم نيام التي الطبيعية بالموارد
 غرار عمى بأرباح تعود أن المرجح من التي واإلستثمار والتطوير البناء بفرص سمة

تيدف ىاتو الورقة إلبراز الفرص التي تزخر بيا القارة اإلفريقية بعدة  أخرى، مناطق
أس المال اإلستثماري األجنبي، جوانب، ىاتو الفرص في حد ذاتيا تفرض عدة تحديات لر 

 والمطورين األجانب المستثمرين من الفئة ىذه لجذب منيا رغبتا اإلفريقية الحكوماتلكن 
 ،توفير البيئة التحتية الجاذبةبوتشجعيم  األعمال بيئة تييء وقوانين  نظم تحاول سن

 .لألعمال أفضل جذب تنافسية شأنو تحقيق األمر الذي من
 ، الشراكة اإلستثمارية، الفرص، التحديات.إفريقيا: ةالكممات المفتاحي

Abstract 

 The African continent is one of the most important centers of 

growth in the world in recent years, it is rich in natural resources, 

some of which have not yet been exploited, and others for its 

economic backwardness, which gives an advantage to the 

opportunities for construction, development and investment that are 

likely to return profits like other regions. The African continent has 

many aspects, These opportunities pose many challenges for foreign  

investment capital, but African governments want to attract this 

category of foreign investors and developers trying to enact laws  

 ــــــــــــــــــــــــ

 المؤلف المرسل*

 91/18/9191 :القبو:تاريخ                        01/17/9109 راا::اإلتاريخ 
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and regulations that create and encourage the business environment 

which would make the best competitive attraction for business. 

Key Words: Africa, Investment Partnership, opportunities, 

challenges.  

 المقدمة:

حتدام المنافسة نحو التقدم والتطور بمختمف        في ظل تسارع وتيرة النمو العالمي وا 
منيا إليجاد منافذ إلستثماراتيا بغية تحقيق  الميادين، تسعى الدول خاصة الصناعية

الربحية  في ظل التشبع الذي يميز إقتصادياتيا، فبالنظر لمستويات التقدم ما زالت دول 
القارة اإلفريقية في ذيل ىذا الركب ما يدفع برواد اإلستثمار العالمي لمتوجو والتسارع نحوىا 

ن أشد المناطق جذبا وربحا في السنوات بغية سد ثغرات النقص التي تعانيو القارة فيي م
 األخيرة.
من منظور الشراكة فإفريقيا تستفاد من ىاتو التجربة بشكل جيد نظير النمو المحقق       

القتصاداتيا مؤخرا خاصة في إطار اإلستثمارات األجنبية المباشرة التي تعد رائدة، خاصة 
فريقي بدول كمثل: غانا، في دول جنوب صحراء إفريقيا أكثر منو في الشمال اإل

وجميورية الكونغو الديمقراطية، جنوب إفريقيا، كينيا، الكوت ديفوار....الخ، فدول إفريقيا 
إجماال قد عانت التخمف  لتاريخيا نظير الفترة اإلستعمارية التي عاشتيا، واغمب البمدان 

اقتصادياتيا  حيث عممت حكوماتيا عمى محاولة إعادة بناء 1961إستقمت ما بعد فترة  
ما بعد االستعمار بتييئة البيئة االستثمارية األمثل والسياسات المواتية لذلك غير أنو ال 
يمكنيا اإلقالع اقتصاديا دون تكوين شراكات أجنبية تسمح ليا بإنطالق جيد وممنيج 

 وذلك في حدود معينة بحيث ال تطغى عمى سيادتيا.
ق لمشراكة اإلستثمارية في القارة اإلفريقية من في ورقتنا البحثية ىاتو نحاول التطر    

: ما ىي الفرص التي جعمت من إفريقيا المناخ األكثر جذبا اإلشكالية التاليةخالل تناول 
؟ وما واقع ىذا اإلستثمار في ظل التحديات التي تفرضيا لإلستثمار والشراكة األجنبية

 خصوصية كل منطقة ؟
ىي أفضل مركز لإلستثمار في الوقت الراىن نظير  بأخذ فرضية كون القارة اإلفريقيةو 

 خامة إمكاناتيا المتعددة والمتنوعة.
 من خالل التعرض لممحاور التالية:  عمى إشكال المقال اإلجابةنحاول   
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 الفرص اإلستثمارية ومجاالتيا بالدول اإلفريقية. -0
 التحديات التي تواجو معظم اإلستثمارات األجنبية بالمنطقة.  -9
 اإلستثمار األجنبي المباشر بالقارة اإلفريقية. -3
 الفرص اإلستثماريــــة ومجاالتها بالدول اإلفريقيــــة  -0
 طبيعة البيئة اإلستثمارية في إفريقيا  0-0

أنيا ثاني أكبر قارات العالم من حيث المساحة وعدد السكان، تمتاز القارة اإلفريقية      
بمغ عدد سكانيا حوالي  2مميون كمم 31.2تبمغ مساحتيا  آسيا تأتي في المرتبة الثانية بعد

 .(1)العالم سكان من% 14.8سبتيم حوالي ن 2116مميار نسمة وفقًا لتقديرات  1.2
استثماريا ال تزال إفريقيا ذات طبيعة معقدة تفرض تحدي في بيئتيا لممارسة األعمال،    

مة عمييا الحرص عمى دراسة خارطة عمميا فأي شركة ذات طموح متنامي وحاجات متقد
بإفريقيا، حيث ىنالك جدل حول أن األسواق اإلفريقية ال تختمف جوىريا عن أي بيئة عمل 
بمنطقة أخرى وأن كبر حجميا اليائل والتنوع العديد لبدانيا يفرض تحدي الالتجانس في 

ب تحميل االختالفات بيئة األعمال فيي تختمف من بمد آلخر  وبين منطقة وأخرى ما يتطم
 الجغرافية والثقافية وىو أمر معقد.

فاختيار السوق االستثمارية وتحديد أولويات األسواق التي يمكن توسيعيا وتقييم    
الخيارات اإلستراتيجية المتبعة وجد أنو في كثير من األحيان يبنى عمى رأيين: راي متشائم 

مية بمكان وجود محادثات قائمة عمى جدا وآخر مفرط في التفاؤل، لذلك فيو من األى
  .(2)الحقائق الواقعة باإلستناد ألساس عقالني وتحميمي لمبيئة اإلستثمارية 

لكن رغم صعوبات خمق اإلستثمار بالنسبة لمنطقة كإفريقيا لكن بالفعل أثبتت ىاتو  
تطور الشراكة اإلستثمارية إيجابياتيا خاصة في السنوات األخيرة يتجمى ذلك من خالل ال

حيث يظير تطور  10الشكل الحاصل عمى مستوى الناتج المحمي اإلجمالي، كما في 
مميار دوالر أمريكي في سنة  251.7واضح في الناتج المتعمق بدول الشمال اإلفريقي بمغ 

مميار دوالر أمريكي ىذا عن دول الشمال،  899.9وصل لحدود  2117ولغاية  2111
ة والتي تحرز تقدما عن دول الشمال في استقطاب أما دول جنوب الصحراء اإلفريقي

مميار دوالر  344.1الشراكات اإلستثمارية فقد بمغ ناتجيا المحمي اإلجمالي ما قيمتو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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، والبيان يوضح 2117مميار دوالر أمريكي بسنة  1844.6وتطور لغاية  2111بسنة 
 ذلك أدناه:
 (9107 -9111ن ): تطور الناتج المحمي اإلجمالي بإفريقيا بي 10الشكل 

 )بالمميار دوالر أمريكي(.

 
Source: Report of EY Africa by numbers 2013–14, P2. 

 فرص الجذب اإلستثماري األجنبي ومجاالتها  0-9
الفرص التي توفرىا أي منطقة لإلستثمار ىي بمثابة مواطن إقتصادية الموارد فييا   

انحة لرأس المال األجنبي ليستغميا ويحقق متاحة لكنيا غير مستغمة بالتالي فيي فرصة س
من ورائيا األرباح التي يسعى ليا، أبزر الفرص التي تمتاز بيا القارة اإلفريقية والتي 

 جعمت منيا المركز الإلقتصادي األكثر نموا بالسنوات األخيرة ىي كالتالي: 
 وفـــــــرة الثـــــــروات: 0-9-0

مكاناتيا الطبيعية ما يمنحيا أفضمية إقتصادية حيث تفتخر القارة بوفرة الثرو         ات وا 
 %41من إحتياطات العالم من النفط و  %11تقدر مواردىا الطبيعية في العالم بما قيمتو 

حتياطات البالتين عمى سبيل المثال ال  % 91-81من الذىب وما بين  من الكروم وا 
من إجمالي  % 8.2فات ومن إحتياطات الفوس %85الحصر، كما تمتمك القارة أيضا 

احتياطات الغاز الطبيعي بالعالم، ومن المرجح ارتفاع ىاتو النسب نظرا لممناطق التي لم 
تكتشف إمكاناتيا بعد، فإفريقيا ىي المنطقة األخيرة التي ال تزال غير مكتشفة لحد كبير 

 ما سينعكس مستقبال عمى مرحمة نموىا السريع مستقبال.
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في تقريرىا أن الحقيقة المفاجئة ىي أن الموارد الطبيعية تولد فقط  ديمويتفقد أكدت      
ثمث نمو الناتج المحمي اإلجمالي إلفريقيا والباقي يتأتي من قطاعات أخرى مثل تجارة 
الجممة والتجزئة والنقل واإلتصاالت والتصنيع، فاألعمال التجارية تسيطر عمى حجم 

ت الناشئة مثل البنية التحتية والسوق اإلستيالكية اإلستثمارات وال يمكن مقارنتيا بالمجاال
والخدمات المالية واألدوية والتكنولوجيا النظيفة ذلك سيكون لفترة وجيزة لكنيا في مقبل 
السنوات ستأخذ مقعدا خمفيا كفئة لألصول الرئيسية التي تجتذب المستثمرين لألسواق 

 اإلفريقية. 
 غرافيا والتمدن :و الديم 0-9-9

ل آخر يدعم النظرة اإليجابية إلفريقيا كوجية مناسبة لإلستثمار، فاالتجاىات عام    
غرافية تخمق محركات جديدة لمنمو المحمي مثل التمدن وصعود الطبقة و اإلجتماعية والديم

 % 28كان ىنالك فقط  1981الوسطى لممستيمك اإلفريقي فعمى سبيل المثال: في 
م، بنك ستاندرد يرى أن أكثر من نصف سكان اليو  % 41يعيشون بالمدن بينما أصبح 

مدينة ستجسد قوة شرائية تصل  18، فأكثر من 2131إفريقيا سيغدون متحضرين بحمول 
 .2111تريميون دوالر كان فقط في  1.3لنحو 
عدد السكان الكبير بإفريقيا يخمق سوقا جاىزة ومن المقرر أن يتضاعف العدد قبل     
غرافي يجعميا واحدة من أكبر المناطق التنافسية مزايا و يمفوضع إفريقيا الد 2151عام 

عمى الرغم أنو يمكن أن تكون مصدرا لممجازفة أيضا السيما من ناحية سوق العمل 
 . (3)والبنية التحتية والخدمات العامة التي ال يمكنيا أن تواكب ىذا النمو السكاني السريع

رتفاع الطبقة استهالكية و القطاعات اإل 0-9-3  لوسطى:ا 
اإلستيالك في إفريقيا يشتمل عمى السمع اإلستيالكية، اإلتصاالت، الخدمات       

 3المصرفية وأمور أخرى،  ما يقدم أكبر الفرص، فيذه القطاعات تنمو بالفعل مرتين إلى 
مرات أسرع من أعضاء دول منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية خاصة القطاع 

يد من سكان القارة ليس لدييم حساب مصرفي لكن األنظمة المصرفي، بالرغم من أن العد
مميون  59المصرفية تنمو بشكل متزايد في بعض البمدان، كما أن التقديرات تشير بأن 

دوالر أو أكثر ما يبين أنو بيذا المستوى  5111أسرة إفريقية من المتوقع أن تكتسب 
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غير اإلطعام، فاإلنفاق عمى فأغمب األسر ستبدأ في إنفاق نصف دخميم عمى بنود أخرى 
وفقا لتقارير عن  2118من الناتج المحمي اإلجمالي في عام  % 61اإلستيالك يشكل 

مميار دوالر إلى  376من  2117-2111بحمول  % 111، كما زاد اإلنفاق ب أكسنتير
 .2126تريميون دوالر بحمول  1مميار دوالر أمريكي ومن المتوقع أن يصل إلى  761
صحيفة وول ستريت األمريكية ففي الوقت الذي تكافح فيو البمدان الصناعية وفقا ل    

لمنمو تتحول إفريقيا لمركز إستيالكي بسبب الشباب ما يفسر إىتمام المؤسسات نظير 
تزايد النزعة اإلستيالكية في القارة وطبقتيا المتوسطة الناشئة التي تصنف أنيا األكثر 

 اإلفريقية.جاذبية لإلستثمارات في األسواق 
 توســــع القـــوة العاممـــــة: 0-9-4

تتوسع قوة العمل اإلفريقية أكثر بسرعة أكبر من أي مكان بالعالم، فالمنطقة لدييا       
سنة( أكثر من البرازيل و  64-15مميون شخص في سن العمل )  471أكثر من 

متخطيا بذلك الصين مميار  1.2من المتوقع وصول ىذا العدد إلى  2151روسيا، بحمول 
واليند ليس ىذا فقط بل حتى إنتاجيتيا شيدت تحسنا ممحوظ من النمو السمبي في 

 .(4)خالل السنوات العشر الماضية  % 3إلى أكثر من  1981-1991
 إمكانات هائمة في الزراعة:  0-9-5

 مميون ىكتار من األراضي الزراعية التي ىي في 611إفريقيا لدييا ما يقرب من     
 من األراضي الصالحة لمزراعة وغير المزروعة. % 61طور اإلستزراع ما يمثل حوالي 

فإفريقيا في وضع جيد إلقامة تجربة "ثورة خضراء " وباستخدام التكنولوجيا الجديدة     
والبنية التحتية سيكون ليا آثار ىائمة محتممة، التقديرات تشير أن إفريقيا لدييا القدرة عمى 

مميار  511مميار دوالر اليوم إلى حوالي  211اإلنتاج الزراعي السنوي من زيادة قيمة 
لى  2121دوالر بحمول  ما من شأنو أن يزيد الطمب  2131مميار دوالر بحمول  881وا 

ويحفز نمو األنشطة األخرى ذات الصمة كمثال: كينيا تضاعف إنتاجيا وصادراتيا من 
سنويا، حيث قامت معظم البمدان اإلفريقية مميون دوالر  711البستنة  ثالث مرات إلى 

من األراضي المخصصة لممحاصيل ذات القيمة المنخفضة كالحبوب إلى  % 21بتحويل 
 .مميار دوالر سنويا 141عي بمقدار بستنة ما سيزيد قيمة اإلنتاج الزرا
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إفريقيا يمكنيا أن تصبح مصدرا رئيسيا لمغذاء   Merrill lynchووفق بنك  2131بحمول 
خاصة لبمدان مثل الصين التي تكافح إلطعام شعبيا، ففي إفريقيا جنوب الصحراء تولد و 

من  % 64ويعمل بيا  GDPمن الناتج المحمي اإلجمالي  % 34الزراعة ما متوسطو 
القوى العامة عالوة عمى ذلك الزراعة ليا فعالية مضاعفة لمحد من الفقر عكس قطاعات 

 .(5)أخرى
 ـتية: حة التـرص البنيف 0-9-5

القارة لدييا أدنى قدرة بالبنية التحتية اإلقميمية في العالم ما يؤكد الحاجة الممحة عمى      
 تحسينيا والفرص الكبيرة لممستثمرين بالمجال.

مميار دوالر في البنية التحتية الجديدة في  72تستثمر الحكومات اإلفريقية حوالي      
فريقيا تواجو احتياجات ضخمة لم تمبى خاصة في جميع أنحاء القارة مع ذلك ال تزال إ

توفير الطاقة والمياه والنقل، ما قد يثبط التنمية في القطاعات األخرى. الجدير بالذكر أن 
إمكانات إفريقيا في المياتفة المتنقمة متقدمة نوعا ما في السنوات الخمس الماضية كان 

متقدم، المحمول اإلفريقي كان في أو أقل بالعالم ال % 21مقارنة ب  % 49معدل نموىا 
طميعة تطوير خدمات كالخدمات المصرفية عبر الياتف المحمول ربما المحفز ىو 

 التكنولوجيا.
فضعف البنية التحتية يعتبره بعض المستثمرين تيديدا لنشاطاتيم ويشكل عائقا و      

 مخاطر عظمى قد تنعكس عمى ربحية مشاريعيم.
لقائد اإلفريقي في البنية التحتية بالمنطقة كما أن أكبر تحدي تعتبر دولة موريشيوس ا   

 % 6لمقارة في ىذا المجال ىو الطاقة، معظم الشركات التي تستثمر بإفريقيا تخسر قرابة 
، وال ننسى متطمبات البنية التحتية KPMGمن عائداتيا بسبب نقص الكيرباء وفقا لتقرير 

في تقميل تكاليف النقل والذي يشجع إنتاجية من النقل كالسكك الحديدية التي تساىم 
 .(6)قطاعات أخرى خاصة منيا الزراعة والتعدين

 إحتياجـــات الرعايـــة الصحية:  0-9-6
( أنو من المستحيل IFCرسمت مؤسسة التمويل الدولية ) 2116في تقرير عام       

نظم الصحية اإلفريقية وغير العممي لمقطاع العام تمويل جميع اإلستثمارات الالزمة في ال
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ومن المتوقع أن يتم تقديم نصف ىذه اإلستثمارات من قبل كيانات مع المنظمات غير 
 11-5أن يتم إستثمار  McKinseyالحكومية والمؤسسات اإلجتماعية، تتوقع شركة 

مميارات دوالر أمريكي في األنظمة الصحية من قبل القطاع الخاص عمى مدى السنوات 
حيث من المتوقع أن النمو اإلقتصادي في إفريقيا سيؤدي إلى توسيع فجوة  العشر القادمة،

الرعاية الصحية، فإرتفاع الدخول سيخمق طمبا جديدا حيث تشمل النظم الصحية كل من 
نتاج األدوية والمستمزمات الطبية فيي  المستشفيات وكميات الطب ومؤسسات التدريب وا 

برز الشركات المستثمرة بمجال الرعاية الصحية مجموعة واسعة من الفرص اإلستثمارية، أ
) GSK(، 1962) مصر  نوفاريتس(، 1953) المغرب  أفنتيس –سانوفي كمثال: 
 (.1971نيجيريا 

أبعد من تصدير السمع من المتوقع أن تكون القارة ىي األخيرة  إمكانات إقتصادية (1
احمي ىائل وتمتاز المتبقية تمتاز بإنخفاض األجور حتى من الصين، فيي لدييا خط س

 بالقرب من كل األسواق األوروبية وأمريكا الشمالية و آسيا.
 :إفريقيا قارة شابة (2

 % 21عاما مقارنة بـ  14من إفريقيا جنوب الصحراء أقل من  % 43: 2119في       
من المتوقع أن يصل  2131في بمدان ذات الدخل المرتفع، بحمول  % 7في الصين و 

 .% 48المدن إلى عدد سكان إفريقيا ب
إمتياز القارة اإلفريقية بكل ىاتو الفرص التي تمثل عامل جذب لرأس المالي األجنبي      

في سياق شراكي أو كإستثمار أجنبي مباشر ال يعني خموىا من بعض التحديات والعراقيل 
 التي من شأنيا بدرجة أولى الحد من التدفق اإلستثماري األجنبي وفق رؤية التشاؤم كما
ذكرنا مسبقا أو بدرجة ثانية تكبد مخاطر تساىم في تراجع نسبة من أرباحيا، في المحور 

 .(7)الموالي سنتعرض ألىم التحديات التي تواجو الشراكة اإلستثمارية بالمنطقة اإلفريقية
 تحديـــــات اإلستثــــمار بالقارة الســـــــمراء    -9
ر بالقارة وفق التوجو االستثماري من جية و كذا تتعدد التحديات التي تواجو اإلستثما   

باختالف الخريطة االستثمارية بين دولة  وأخرى رغم العوامل المشتركة التي تجمعيا، لكن 
 عمييا. لكل منيا طبيعتيا الخاصة التي تضفي خصوصية
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 لتحديات العمل بالقارة السمراء نذكر منيا:  أكسنتيرخمص تقرير لمؤسسة     
 :م والضرائبالتنظي 9-0
بالرغم من تنامي اإلىتمام بالقارة اإلفريقية مؤخرا، فالدول اإلفريقية لم تييء بعد البيئة    

المواتية لمختمف اإلستثمارات وذلك من ناحية األطر التنظيمية لعمميا والتي تساعد عمى 
زيادة الكفاءة وخفض التكاليف وتشجيع اإلستثمار مع مراجعة سياسات التعريفات 

 جمركية عمى الواردات وغيرىا.ال
ىذه القيود ليا تأثير كبير عمى جدوى المشاريع وميزانياتيا، فالتشريعات المحمية ما   

يتعمق بالضرائب واألسعار تؤثر مباشرة عمى اإليرادات خاصة في الخارج لموردي السمع 
 . (8)والخدمات وكذا الضوابط عمى الطرف األجنبي

 :التمويل 9-9
في كثير من األحيان يسجل التمويل نقص ومحدودية خاصة أعقاب األزمة المالية     

العالمية وتباطؤ اإلقتصاد العالمي وفرض إدارة مخاطر عمى المقرضين وجعميا أكثر 
صرامة عمى مطوري المشاريع واألداء المالي، ومتطمبات تسميم المشروع وأنشطة سمسمة 

 .(9)التوريد
 :ستيةالخدمات الموج 9-3
في العديد من البمدان اإلفريقية توافر الطاقة والمياه والنظم غير متناسق ما يمكن أن    

يؤثر بشكل خطير عمى التكمفة والمخاطر المتوقعة والعقبات البيروقراطية و ضعف البنية 
 التحتية بشكل عام.

 :المهارات 9-4
ترجم لتكاليف أعمى وخسائر ندرة العمالة الماىرة في إفريقيا يؤدي لمتأخير ما ي     

تنظيمية أخرى، فنمو عدد المشاريع بالمنطقة ناتج عن الطمب الكبير عمى الموظفين ذوي 
الخبرة، فتزايد اإلعتماد عمى المغتربين لسد فجوة الميارة ال يثير فقط تحديات التواصل بين 

ية لمتوظيف الثقافات ولكن أيضا الضغط عمى حساب التكاليف ما يزعج المتطمبات المحم
التي تفرضيا الحكومات، الميارات اإلدارية والتكنولوجية ىي أيضا في نقص المعروض 

 .(10)ما يؤثر عمى المشاريع الكبيرة والمعقدة 
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 تحدي بيئة األعمال: 9-5
يوضح ىذا الجانب ليس ما يتعمق بتنظيم بيئة العمل  لكنو يبين ىل تتناسب  حيث     

بات الشركات صاحبة العمل، حيث يوجد بإفريقيا تصنيف بيئة العمل الموفرة مع متطم
ما يعني صعوبة بدأ العمل و  2116منخفض لمؤشر سيولة ممارسة األعمال لعام 

الحفاظ عميو  من ناحية مالئمة مؤشرات بعض منيا متعمق بالفساد والذي بمغ ما قيمتو 
افسيتيا مقارنة ومؤشرات أخرى بحجم جاذبيتيا وقدرة تن 2116عام  %34في المتوسط  
  بمناطق أخرى.

 اإلستثمار األجنبي المباشر في القارة اإلفريقية  -3
 واقع اإلستثمار األجنبي بالمنطقة:  3-0

 تقدمت البمدان اإلفريقية بشكل عام خطوات واسعة في تبني ومراجعة قوانين اإلستثمار   
لصناعات التحويمية من أجل جذب تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر ال سيما قطاع ا

وتوفير الحوافز لإلستثمار، حيث تحتاج البمدان اإلفريقية لمتركيز عمى تحسين ترتيبيا في 
وتعزيز بمدانيا كدولة إختيارية  2116مؤشر الفساد الذي إنخفض بشكل كبير خالل عام 

ئم منافسة لتدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر المتاحة والمحدودة بتييئة المناخ المال
والبنية التحتية ألقصى حد ممكن لتزامن الثورة الصناعية الرابعة واشتقاق أفضل الفوائد 
المتاحة من التغييرات القادمة حيث يبمغ متوسط مؤشر القدرة التنافسية بالقارة اإلفريقية 

 .(11)بالمئة وىو منخفض جدا مقارنة بدول منافسة أخرى 21حوالي 
 فإن  ذلك العالم ومع أنحاء جميع في االقتصادي نموتباطؤ لم 2116 عام قد شيد     
 مختمف عبر االقتصادي األداء في كبيًرا تبايًنا يخفي النمو في الكمي التباطؤ ىذا

 في" النسب المتعدد" والنمو المتزايد والسياسي الجغرافي اليقين األفريقية، فعدم اإلقتصادات
 المباشر األجنبي االستثمار من ختمطةم صورة بالفعل يقدمان كانا إفريقيا أنحاء جميع
 . (12)لمقارة
 دوالر مميار 42 إلى أفريقيا إلى المباشر األجنبي االستثمار تدفقات حيث تراجعت     
 االستثمار لتقرير وفقاً  ،2116 عام عن المائة في 21 قدره بانخفاض ،2117 عام في

 األساسية، السمع أسعار اشانتع بدايات إن"األونكتاد،  عن الصادر 2118 لعام العالمي
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 الحرة التجارة منطقة اتفاقية توقيع خالل من اإلقميمي التعاون في التقدم عن فضالً 
 إلى المباشر األجنبي لالستثمار أقوى تدفقات عمى تشجع أن يمكن القارية، األفريقية
زان  جيمس ،"داعمة العالمية السياسات بيئة تظل أن شريطة ،2118 عام في أفريقيا

 .أدناه 12موضح في الشكل رقم والمشاريع. كما هو  االستثمار شعبة ، األونكتاد ديرم
 - 9101  المنطقة حسب  األفريقية المباشر األجنبي االستثمار تدفقات :19لشكل ا

 .(الدوالرات مميارات)9107

 
             Source: UNCTAD, World Investment Report 2018. 

 إلى لتصل٪ 4 بنسبة إفريقيا شمال إلى المباشر األجنبي ستثماراال تدفقات انخفضت   
 أكبر كونيا في استمرت البالد لكن مصر، في االستثمار انخفض. دوالر مميار 13

 2.7 إلى٪ 23 بنسبة المغرب في المباشر األجنبي االستثمار ارتفع إفريقيا، في مستمم
 السيارات. قطاع في الكبيرة االستثمارات نتيجة دوالر، مميار
 في المباشر األجنبي االستثمار عمى السمع انييار أسعار من المتأتية اآلثار أّثرت    

 إلى لتصل٪ 28 بنسبة الداخمية التدفقات انخفضت حيث الكبرى، الصحراء جنوب أفريقيا
 بنسبة أفريقيا وسط إلى المباشر األجنبي االستثمار تدفقات انخفضت. دوالر مميار 28.5
 غرب إلى المباشر األجنبي االستثمار وانخفض. دوالر مميار 5.7 إلى لتصل٪ 22

 األجنبي االستثمار انخفض دوالر، مميار 11.3 إلى ليصل المائة في 11 بنسبة أفريقيا
 وىي  أفريقيا شرق منطقة دوالر، تمقت مميار 3.5 إلى٪  21 بنسبة نيجيريا إلى المباشر
 عام في المباشر األجنبي االستثمار من دوالر مميار 7.6أفريقيا في نمواً  األسرع المنطقة
 نصف من يقرب ما إثيوبيا واستوعبت. 2116 عام عن٪ 3 بنسبة انخفاض وىو ،2117

 مستمم أكبر ثاني اآلن وىي٪( 11 بنسبة) دوالر مميار 3.6 بمغت حيث المبمغ، ىذا
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 المباشر األجنبي ثماراالست في زيادة كينيا شيدت. أفريقيا في المباشر األجنبي االستثمار
 في والتدفقات القوي المحمي الطمب بسبب ،٪ 71 بزيادة ، دوالر مميون 672 إلى

 االستثمار انخفض ، األفريقي الجنوب واالتصاالت ، في المعمومات تكنولوجيا قطاعات
 األجنبي االستثمار وانخفض. دوالر مميار 3.8 إلى ليصل٪ 66 بنسبة المباشر األجنبي
 السمع قطاع ضعف بسبب دوالر، مميار 1.3 إلى٪ 41 بنسبة أفريقيا جنوب لىإ المباشر
 أخرى مرة أنغوال إلى المباشر األجنبي االستثمار تحول. السياسي اليقين وعدم األساسية

 حيث( 2116 عام في دوالر مميار 4.1 من دوالر مميار 2.3 - إلى انخفض) سمبي إلى
 داخل قروض خالل من الخارج إلى األموال حويلبت البالد في األجنبية الشركات قامت
 من بمزيد مدعوماً  زامبيا في المباشر األجنبي االستثمار إزداد ، المقابل وفي. الشركة

 اإلقتصادات من( MNEs) الجنسيات متعددة الشركات تزال النحاس. وال في االستثمار
 من مخزون بأكبر تفظتح( وفرنسا المتحدة والمممكة المتحدة الواليات مثل) المتقدمة
 النامي االقتصاد مستثمرو يعد ، نفسو الوقت وفي. أفريقيا في المباشر األجنبي االستثمار

 أكبر بين من ،( الصين) كونغ وىونغ واليند سنغافورة تمييم  أفريقيا وجنوب الصين من
 .إفريقيا في المستثمرين

 في٪ 21 بحوالي أفريقيا إلى شرالمبا األجنبي االستثمار تدفقات تزداد أن المتوقع ومن 
 المتواصل المتواضع االنتعاش بتوقعات اإلسقاط ىذا ويعزز. دوالر مميار 51 إلى 2118

 اعتماد فإن ذلك، ومع. اإلقميمي االقتصادي التعاون وتعزيز األساسية السمع أسعار في
 األجنبية لالستثمارات المباشر الدور استمرار إلى سيؤدي األساسية السمع عمى أفريقيا

  .(13)المباشرة
حيث   2116و 2111والشكل أدناه يوضح جية ىاتو اإلستثمارات األجنبية المباشرة لـ   

نصيب األسد لكل من الواليات المتحدة األمريكية والمممكة المتحدة و في المرتبة الثالثة 
الصين التي  فرنسا ربما ذلك نظير التاريخ المشترك بينيما والقارة السمراء  ورابعا تأتي

غراقيا بتبنييا لرؤية " صنع في الصين  تتبع سياسة التوسع الشامل بغزو أسواق العالم وا 
2125 ." 
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 9106و 9100 أفريقيا الدول المساهمة باإلستثمار األجنبي المباشر في :13الشكل 
 .(الدوالرات مميارات)

 
 
Source: UNCTAD, World Investment Report 2018. 

 :ت القطاعية لإلستثمار األجنبي المباشر بالقارة اإلفريقيةلتوجهاا 3-9

 : كقراءة لمعطيات الجدول
تكنولوجيا اإلعالم فمشاريع اإلستثمار األجنبي المباشر أضحت تتركز في قطاعات ك    

مقارنة بصناعات إستخراجية كقطاع النفط والغاز  % 1995اإلتصال وصناعتو  بنسبة و 
فقط من الحجم الكمي لممشاريع، ما يفسر التوجو الجديد  % 491مثال الذي مثمت نسبتو 

 لمقارة كما أسمفنا الذكر تبعا لمموجة العالمية  نحو السمع التكنواوجية والخدمية ىذا من
جية، من جية أخرى توضح ىذه النسب تطمع القارة لتحسين بنيتيا التحتية في الجانب 

 وتنافسية أفضل. الئمةالتكنولوجي إلستقطاب فئة أكثر ببيئة أكثر م
يمي ىذا القطاع كل من منتجات االستيالك وكذا خدمات األعمال المختمفة والخدمات   

ثم النقل وقطاع البناء وغيرىا، نالحظ  % 1694المالية التي تحرز فييا غانا تقدما بنسبة 
ع م % 2194وجود معتبر لتكنولوجيات  الطاقة النظيفة  حيث تتصدر المغرب بما نسبتو 

 مصر كذلك بنفس النسبة.
 
 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         0909السنة  90العدد:  90المجلد:  272- 233ص

 

268 

 

SOURCE: Ey’s  attractiveness program Africa,2017,p22. 

SOURCE: Ey’s  attractiveness program Africa,2017,p22. 

 FDIمشاريع  القطاعات
 % 9106لسنة

مناصب العمل  FDIأكثر مواطن المشاريع 
 %النسبة البمد 9106الموفرة 

تكنولوجيا اإلعالم 
 اإلتصاالتو 

 0997جنوب إفريقيا            - 0995
 0094مصر                    -
 796نيجيريا                  -

793 

تجارة تهالكية و منتجات إس
 التجزئة

 3998جنوب إفريقيا            - 0599
 0996                  مصر  -
 698نيجيريا                   -

0996 

 9093جنوب إفريقيا             - 0098 خدمات األعمال
 0995المغرب                    -
 898مصر                     -

393 

 0694                   غانا   - 999 الخدمات المالية
 0499جنوب إفريقيا             -
 991نيجيريا                   -

095 

النقل و الخدمات 
 الموجستية

 9390المغرب                   - 797
 996جنوب إفريقيا             -
 797موزمبيق                 -

0097 

بناء العقارات و 
 المستشفيات

 9191     المغرب             - 697
 0596مصر                -
  0393ساحل العاج         -

0798 

 9094المغرب               - 699 التكنولوجيا النظيفة
 9094نيجيريا               -
 9094مصر                 -

995 

 4994المغرب               - 499 صناعة السيارات
 0899جنوب إفريقيا         -
 990  الجزائر              -

0990 

 3993جنوب إفريقيا         - 496 منتجات صناعية مختمفة
 0690مصر                 -
 0999نيجيريا                -

997 

الغاز  الفحم ،النفط،
 الطبيعي

 3990مصر                 - 490
 0493جنوب إفريقيا         -
 0197تنزانيا                 -

996 
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قد يعزى ذلك   FDIباإلجمال تتصدر دولة جنوب إفريقيا بالمرتبة األولى في مشاريع   
لبيئتيا اإلستثماري األكثر مالئمة وتقدما من ناحية ممارسة األعمال وكذا توجيات الدولة 

مصر ثم المغرب، الرأسمالية المشجعة لإلستثمار األجنبي واإلنفتاح، تمييا عربيا كل من 
 % 991ونالحظ وجود محتشم  لدولة الجزائر من خالل قطاع صناعة السيارات بنسبة 

 فقط. 
التي يوفرىا ىذا النوع من اإلستثمارات فيو يحقق أعمى  مناصب الشغلأما من ناحية    

نسبة امتصاص لمبطالة في قطاع المنتجات اإلستيالكية وتجارة التجزئة وىي التي في 
في  % 1991ال تتطمب يد عاممة مؤىمة ومتخصصة يمييا قطاع السيارات بنسبة الغالب 

الغالب ىو تركيبي  حيث يتطمب تأىيل أقل تخصص ثم قطاع البناء و العقارات بنسبة 
1798 %. 

 أبرز شركات اإلستثمار المباشر بالمنطقة اإلفريقية: 3-3
إنجميزية وفرنسية وقد لعب ىذا دورا  النظرة التاريخية إلفريقيا تبدي أنيا كانت مستعمرة    

الشكل التالي يوضح  كبيرا ما يخص توجيات ىاتو البمدان لإلستثمارة بالقارة السوداء ،
توضع أبرز الشركات و تواجدىا عبر القارة اإلفريقية في قطاع تجارة التجزئة و المنتجات 

 اإلستيالكية.
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 ة التجزئة و المنتجات اإلستهالكيةبإفريقيا في تجار   FDI: أ كبر الشركات 14الشكل 

 

SOURCE: EY Africa by numbers2013-2014,p8 . 

من خالل ىذه الخريطة التوضيحية يتضح تمركز أغمبية نشاطات ىاتو الشركات في    
الجية الغربية من القارة أكثر شيء باإلتجاه الجنوبي بقيادة جنوب إفريقيا حيث تجدر 

ريقيا حققت تقدما ممحوظا في إستثماراتيا حتى أنيا غدت تغزو اإلشارة أن دولة كجنوب إف
) فاإلستثمار األجنبي المباشر ال يقتصر فقط عمى أسواق جيرانيا من إفريقيا الوسطى

التدفقات الداخمة بل ىنالك جانب أيضا لمتدفقات اإلستثمارية الخارجة من دول المنطقة (  
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تمثالن سمسمة من   Tiger Brands    ،Massmatو  Pick ‘n Pay: فكل من الشركات
، كما تنشط نطاق القارةتقوم بتصدير خدماتيا عمى التعميب بجنوب إفريقيا و  تجار التجزئة

عمى مستوى الشمال  Unilrverاإلنجميزية السوسيرية و  Nestle الجنسيات مثلالشركات متعددة 
من قطاع  تجارة التجزئة ىاتو الشركات كمثال  كما ذكرنا مسبقاالغرب اإلفريقي والوسط و 

 والمنتجات اإلستيالكية.
 : خاتمةال

تطرقنا من خالل ىذه الورقة البحثية لمجمل الفرص التي توفرىا القارة في الجانب      
اإلستثمار الشراكي فالقارة بالفعل تجسد مستقبال مشرقا لمختمف الراغبين في اإلستثمار 

عن إيرادات مجزية، ىاتو  الفرص  بالتالي تعطي فرصا سانحة لرأس المال الباحث
تصحبيا جممة من التحديات المتغيرة والمتشعبة وفق خصوصية كل منطقة، حيث  
تفرض عمى الراغبين بإنشاء أعماليم بإجراء دراسة مفصمة لسوق وبيئة العمل بالقارة 
بالرغم من صعوبة ذلك في ظل عدم اإلفصاح وجوانب من الفساد اإلداري ، وخمصنا 

 التالية: التوصياتو  لمنتائج
فرص اإلستثمار بالمنطقة تضفي  جانبا مشرقا لمقارة اإلفريقية يستند ىذا الجانب  -

لتحديات تدعو الراغبين في اإلستثمار بالمنطقة إلقامة جيود دراسية ومسحية لحقيقة 
يا و تتسبب ماىو كائن في ظل ما يفترض بو أن يكون تجنبا لمخاطر قد توجو مشاريع

 ؛ا أو توقفيافي عرقمتي
الحكومات اإلفريقية تسعى جاىدة في ظل ىاتو الفرص إستقطاب أكبر عدد من  -

المستثمرين األجانب بسن التنظيمات و القوانين المالئمة لمطرفين و توفير البيئة األنسب 
 ؛ى تحتية مشجعة لإلستثمار ومنافسةفي ظل بن

ستثمارت األجنبية في منذ إستقاللية معظم دول المنطقة من القرن الماضي و اإل -
شكل مباشر تواصل نموىا رغم تباطؤه في السنوات األخيرة نتيجة تباطؤ النمو العالمي 
نظير الثورة الرابعة لمتكنولوجيا و التغيرات في نماذج األعمال، عمى العموم ينعكس ىذا 

عض الباإلستثمار  بشكل إيجابي عمى الناتج المحمي اإلجمالي  لمقارة ، التي إعتبرىا 
 ؛أسرع المراكز نموا بالعالم
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ما  توجيات اإلستثمارات بالقارة أضحت ذات طابع من تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال -
 ؛تفرضو دواعي العولمة الحالية

اإلستثمار األجنبي المباشر ينشط بالغرب اإلفريقي بنسبة أكبر ثم الجية الجنوبية ثم  -
 ؛الشمالية و أخيرا الشرق اإلفريقي

مييا أن تكثف مجيوداتيا في جانب البنى التحتية لمواكبة تنافسية الحكومات ع -
 .الراىن األعمال في الوقت
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 20/08/2020:القبولتاريخ                            12/06/2019راال: اإلتاريخ 

 .فرص وتحديات االستثمار الجزائري  في دول القارة اإلفريقية
Opportunities and challenges of Algerian investment 

in the countries of the African continent. 

 1*قاريأاالم 
 agariznouba@gmail.comلتامنغات )الجزائر(، الجامعي  المركز 

 لممخص:ا
تيدف ىذه الدرااة إلى محاولة تاميط الضوء عمى الفرص والتحديات التي يواجييا      

االقتصادي الجزائري في القارة اإلفريقية فبالرغم من أن القارة اإلفريقية تمثل االاتثمار 
اوق واعدة أمام الامع الجزائرية، وبديل ااتثماري لتراجع إراداتيا المالية جراء انخفاض 
عائداتيا من األاواق العالمية لممحروقات، إال أن ىذه الحوافز المتأتية من القارة اإلفريقية 

جية ثانية العديد من التحديات ) األمنية والايااية، واالقتصادية،  تقابميا من
 واالجتماعية(، والتي يمكن أن تشكل مخاطر متعددة عمى األمن القومي الجزائري.

عميو تيدف الدرااة إلى البحث في مجمل التحديات التي تعترض التوجو و      
االقتصادي الجزائري لالاتثمار في دول القارة اإلفريقية، وكذا محاولة البحث في 
الايااات واإلجراءات المتخذة من طرف الدولة الجزائرية قصد تحقيق ااتثمار ناجع في 

 ليا في ىذا المجال.   البمدان اإلفريقية بااتغالل الفرص المتاحة
الجزائر وأفريقيا، االاتثمار في أفريقيا، فرص االاتثمار، التحديات : الكممات المفتاحية

 األمنية، األمن القومي الجزائري.
Abstract  

The study aims at highlighting the opportunities and challenges 

faced by Algerian economic investment in the African continent. 

Although the African continent is promising market for Algerian 

commodities and an investment alternative to the decline of its 

financial ambitions due to the decline in revenues from the world  
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market for hydrocarbons, the incentives from the African continent 

On the other hand, there are many challenges ( security, political, 

economic and social) that can pose multiple risks to Algerian 

national security. 

The study aims to examine the threats to the Algerian economic 

development in the African countries, as well as to examine the 

policies and measures taken by the Algerian state in order to 

achieve effective investment in African countries by exploiting the 

opportunities available to them in these shops.  

Key Words: Algeria and African, Investing in Africa, Security  

challenges, Algerian National Security. 

 
 مقدمة:ال
الدول وتعزيز تواجدىا في  تتمعب االاتثمارات البينية دورا ىاما في تقوية اقتصاديا     

الااحة الدولية بتعزيز احتياطاتيا من العممة الصعبة، وىو ما يجعل كافة دول العالم 
تعمل عمى إنعاش تجارتيا الخارجية من خالل بناء عالقات اقتصادية ااتثمارية مع 
 غيرىا من الدول وخاصة ذات الجوار الجغرافي ) إقميمي، قاري (، وذلك نظرا لما تتيحو

 الجغرافية االقتصادية من فرص لالاتثمارات البينية واناياب لمتجارة الدولية.
وفي ىذا اإلطار تعمل الجزائر في اآلونة األخيرة إلى تعزيز تواجدىا االاتثماري في      

القارة اإلفريقية من خالل اغتنام الوحدة الجغرافية القارية، والمقومات التاريخية والثقافية 
ينيا وبين الدول اإلفريقية، لتدارك خاائرىا في األاواق العالمية لممحروقات، التي تربط ب

غير أن ىذا التوجو االاتثماري في القارة اإلفريقية، يواجو العديد من التحديات المختمفة 
الماتويات منيا ما تعمق بالجزائر في حد ذاتيا، ومنيا ما ينبعث من القارة اإلفريقية كبؤرة 

 اتقرار الايااي.لألزمات والال
وعميو تحاول ىذه الورق البحث في الفرص المتاحة أمام االقتصاد الجزائري      

لالاتثمار في القارة اإلفريقية، وكذا أىم التحديات التي تواجو ىذا الماعى، باإلضافة إلى 
 تقديم جممة من اآلليات التي يمكن من خالليا تحقيق ااتثمار ناجع في القارة اإلفريقية.
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 :إشكالية الدراسة
إلى أي مدى يمكن لمجزائر بناء ااتثمارات بينية مع دول القارة اإلفريقية في ظل  

 التحديات التي تواجو ىذا الماعى؟
 واتتم اإلجابة عمى ىذه اإلشكالية وفق المحاور المبينة أدناه.  

 فرص االستثمار الجزائري في القارة اإلفريقية. -1
موقعيا الجغرافية وامتداداتيا الجيوايااية، تحظى الجزائر من خالل  

واإلمكانيات اإلنتاجية المتاحة ليا بفرص مواتية لالاتثمار في القارة اإلفريقية، وايحاول 
 ىذا المحور التفصيل في أىم ىذه الفرص.

 الموقع الجغرافي لمجزائر كفرصة لالستمارة في القارة اإلفريقية: 1-1
مجزائر من اكتشاف المكانة اإلاتراتيجية التي تحظى بيا، يامح الموقع الجغرافي ل     

والتي يمكن أن تمعب من خالليا دورا فعال في ربط العالقات االقتصادية بدول القارة 
شرقو، وبين ْ 12غرب غرينتش و ْ 9اإلفريقية، التي تقع شمال غربيا بين خطي طول 

كمم، أما  1900الجنوبي  ، يبمغ امتدادىا الشمالي(1)شماالْ 37وْ 19دائرتي عرض 
كمم عمى  1800كمم عمى خط الااحل،  1200امتدادىا الشرقي الغربي، فيتراوح ما بين 

 .(2)خط تندوف غدامس
وتحيط بالجزائر عدة دول بابب اتااع مااحتيا، فمن الشرق تحدىا تونس عمى      
 42بية ب كمم، والصحراء الغر  1559كمم، ومن الغرب المممكة المغربية ب  995طول 

كمم  463كمم، وموريتانيا ب  1376كمم، ومالي ب  956كمم، ومن الجنوب النيجر ب 
 .(3)كمم 1200من الشمال البحر المتواط بااحل طولو 

وانطالقا من الموقع الجغرافي لمجزائر والذي تتواط من خاللو خريطة العالم مشكمة      
فريقيا، يمكن ليا أن ت مثل حمقة وصل لمامع والبضائع القادمة جار التقاء بين أوروبا وا 

من أوروبا إلى إفريقيا والعكس، ومن ىذا المنطمق يمكن اعتبار الجزائر بصفة عامة 
تشكل منطقة تبادل ااتراتيجي بين دول القارتين األوروبية واإلفريقية، وكذلك محور 

 اإلفريقية. جنوب بالنابة لمعالقات االقتصادية بدول القارة-لمتبادل االقتصادي جنوب
 ( تبين موقع الجزائر المتواط لدول القارة.01والخريطة رقم ) 
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 : موقع الجزائر بالنسبة لدول القارة اإلفريقية.01الخريطة 

 
: المصدر

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/01/201412972843923
537.html 

 .10:02عمى الساعة  15/10/2018تم التصفح يوم 
 االمتدادات الجيوسياسية لمجزائر كفرصة لالستثمار في القارة اإلفريقية: 1-2

دادات يوضح الموقع الجغرافي لمجزائر والذي بيناه اابقا أنيا تمتد عمى امت     
  (4)جيوايااية متنوعة تتمثل في ما يمي:

يقوم عمى انتمائيا الجغرافي لمقارة اإلفريقية، وىو الفضاء الذي امتداد قاري:  1-2-1
تجد في إطاره امتدادين فرعيين ميمين، ما يجعميما يبرزان كامتدادين قائمين بذاتيما: 

أكثر مما يقوم عمى االمتداد امتداد مغاربي يتغذى من االرتباط التاريخي واالجتماعي 
الطبيعي الذي يوفر بدوره كل مقومات احتضان التكامل وتحقيق االندماج. امتداد عمى 
دول الااحل اإلفريقي وىو البعد الذي أممى تزايد أىمية تطورات األحداث المتاارعة في 

مجزائر بدول المنطقة التي تنفتح عمييا الجزائر طبيعيا واجتماعيا بفضل الحدود المشتركة ل

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/01/201412972843923537.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/01/201412972843923537.html
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الااحل من جية، وما يشكمو" التوارق" من قواام مشتركة عمى صعيد النايج البشري 
 واالجتماعي لممنطقة من جية ثانية.  

يتمثل في االنفتاح عمى الحوض المتواط، وىو االمتداد امتداد إقميمي:  1-2-2
لمبحر األبيض الطبيعي الماتمد جغرافيا من الواقع الجغرافي عمى الضفاف الجنوبية 

  المتواط.
تتمثل في االنتماء إلى الوطن العربي والعالم اإلاالمي، وىو امتدادات روحية:  1-2-3

االمتداد الناتج عن االندماج الطبيعي في األمتين العربية واإلاالمية بفضل االنتماء 
 المي. العرقي والديني، والمعبر عنو مؤاايا عبر الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلا

وبالنظر إلى ىذه االمتدادات من زاوية إقميم القارة اإلفريقية وفق تحميل النظم      
اإلقميمية يمكن لمجزائر من خالل موقعيا أن تبني نظام إقميمي اقتصادي وايااي مع 
دول القارة، لتوفر أبرز المعايير التي تمثل اتفاقا، أو قبوال من أغمب الباحثين لقيام 

 (5)م اإلقميمية وىي:وتعريف النظ
 وجود أكثر من ثالث دول تشارك في عضوية النظام. -
أن وحدات النظام تدخل في شبكة معقدة من التفاعالت الايااية واالقتصادية  -

 واالجتماعية الخاصة بالنظام.
 أن النظام يتعمق بمنطقة جغرافية معينة. -
 وجود تجاور أو تقارب جغرافي بين وحدات النظام. -
 وجود درجة ممحوظة من التجانس االجتماعي والثقافي. -

ذا أاقطنا ىذه العناصر عمى الجزائر فإن دورىا في الفضاء الجيوايااي اإلفريقي،       وا 
وخصوصا في ظل تنامي األزمات والتيديدات األمنية والرغبة في االاتثمار والتوجو نحو 

يجعميا أمام حتمية محاولة توظيف األاواق اإلفريقية قصد تعويض عائدات المحروقات، 
تجاه القارة اإلفريقية، وخاصة في ظل توفر شروط  ( Rôle Approche)مقاربة الدور 

تكوين نظام إقميمي أماميا، فمن ناحية نجد أكثر الدول بالمنطقة أثبتت رغبتيا في 
عضوية نظام إقميمي بالقارة من خالل تجارب التكامل المختمفة التي شيدتيا بداية من 

خالل فترة الابعينات  تأايس منظمة الوحدة اإلفريقية وما تمتيا من تكتالت إقميمية



ISSN: 2333-9331  واالقتصاديةمجلة االجتهاد للدراسات القانونية 
212 - 233ص          0909السنة  05العدد:  90المجلد: 

 

278 

 

والثمانينات من القرن الماضي، وصوال تأايس منظمة االتحاد اإلفريقي، وكذلك 
إاتراتيجية مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا ) النيباد (، والتي كان لمجزائر  

 دور في قيادة مبادرتيا.
فريقيا تدخل في ومن جية أخرى نجد أن وحدات النظام عمى الماتوى القاري إل 

شبكة معقدة من التفاعالت الايااية، واالقتصادية، واالجتماعية الخاصة بيذا لنظام 
القاري وىي تصب جميعيا في صالح الجزائر لمعب دور محوري في القارة، فمن الناحية 
التاريخية تتمتع الجزائر بمكانة ىامة لدى الدول اإلفريقية بفضل ثورتيا التحريرية، وكذلك 

وفيا الماتمر في ابيل حل المشاكل والقضايا التي تطرح عمى الماتوى القاري وفي وق
 (:1998ىذا يقول نيماون مانديال )

الجزائر كانت واتبقى قمعة الثوار األحرار، والاند القوي لكل الشعوب المناضمة من »  
ايام مبا شر في تحرير أجل العدالة والحرية، ومواقفيا األصمية ترجمتيا إلى إعطاء دعم وا 

القارة اإلفريقية. إن عطاء ثورة الجزائر وجبية التحرير الجزائرية كان عظيما وقويا وفاعال، 
واتظل كل الشعوب اإلفريقية تذكر باعتزاز لمجزائر دورىا الرائد في تحريرىا من 
االاتعمار، وتثمين جيودىا في توحيد وتضامن القارة وشعوبيا والنيوض بالتنمية 

  .(6)«فييا  االقتصادية
وقد توج ىذا الدور التاريخي لمجزائري في القارة اإلفريقية باعييا المتواصل في ابيل 
توجيو جيودىا لحل مختمف النزاعات واألزمات الايااية بالدول اإلفريقية المجاورة من 

، وىو (7)منطمق مبدأ الايااة الخارجية القائم عمى تجايد الوحدة المغاربية واإلفريقية
اية من كل المبادئ األخرى كاالمتناع عن المجوء إلى الحرب قصد المااس بايادة الغ

الدول األخرى، وبذل الجيود لحل النزاعات الدولية بالطرق الاممية واالمتناع عن التدخل 
 في الشؤون الداخمية لمدول.

ومن ناحية نجد أن الفضاء الجيوايااي لمجزائر يشكل نظاما قاريا يتعمق  
غرافية واحدة، تتجاور فييا الجزائر وتتقارب مع العديد من الدول اإلفريقية التي بمنطقة ج

تتشكل منيا وحدات ىذا النظام اإلقميمي، وىي مختمفة اإلمكانيات االقتصادية مما يشكل 
 حافز أمام المبادالت التجارية من منطمق التخصيص وتقايم العمل الدولي.
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التجانس االجتماعي والثقافي والذي  وباإلضافة إلى ما ابق نجد أن عنصر 
يعتبر عامل أاااي مدعم النتقال الامع والخدمات متاح بين دول القارة بحيث تتقارب في 
األصول والثقافات وكذلك في العادات والتقاليد في بعض دول القارة اإلفريقية ) التوارق 

 في الجزائر، مالي، نيجر، ليبيا..(.
 :التخصص القاري في أكثر من سمعة كفرصة لالستثمار 1-3

تدرس الجغرافيا االقتصادية تباين األنشطة االقتصادية وتشابييا من مكان ألخر      
يجاد الخدمات ذات القيمة والنفع لإلناان،  عمى اطح األرض اعيا إلنتاج الامع وا 

ناان، أو طمبو، أو ويدخل ضمن الجغرافيا االقتصادية أي شيء ياتحق أن يشتريو اإل
اقترضو، أو بيعو أو المقايضة عميو، أو نقمو، ويتضمن ذلك وصف التشابو والتباين 
المكاني في األنشطة االقتصادية وتوزيعيا الجغرافي، وتحميميا، وتعميميا، وتفايرىا مع 

 .(8)ربط الظاىرة ببعضيا البعض
غرافيا االقتصادية فإن القارة تتيح نوع وانطالقا من التحميل المكاني لمقارة اإلفريقية وفق الج

من التخصص وتقايم العمل فوفق التخصص الدولي عند أدم اميث إذا تحدثنا عن القارة 
اإلفريقية فإن التخصص محقق بحيث كل دول من دول القارة اإلفريقية توجد بيا امع  

ئر تاتطيع أن تتميز بإنتاجيا تاتطيع أن تتخصص فييا عن باقي الدول اإلفريقية والجزا
تتخصص في أكثر من امعة، وبفتح المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا، يمكن 
لمجزائر أن تتخصص بميزة مطمقة في التوصيالت الكيربائية والميكانيكية، والتي تبقى 

، ويمكن أن تتخصص الجزائر عمى ماتوى الميزة المطمقة (9)حاجة الاوق الموريتانية
اعات الميكانيكية والتكنولوجيا، والعمالة، وعميو فالتخصص المطمق كذلك في مجال الصن

 قد يحقق منااب لكل القارة اإلفريقية.
 ( في التبادل بين مالي وموريتانيا.01ويمكن تقديم المثال حاب الجدول رقم ) 
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 التبادل وفق الميزة المطمقة بين موريتانيا ومالي. 01الجدول 
 مالي موريتانيا 

 0.3 0.4 االتصاالت
 0.14 0.9 الكيرباء
: العمودي محمد الطاىر، حدادي عبد المطيف، أفاق الشراكة االقتصادية في المصدر

إفريقيا بين النظرية والتطبيق، مداخمة مقدمة في الورشة الدولية نحو تجايد مبادرة الشراكة 
الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا الاتقرار بمدان الااحل، المنطمة بالمركز الجامعي 

 . 2018 نوفمبر 08تمنراات يوم 
ويتضح من خالل الجدول أن الميزة المطمقة محققة بين البمدين بحيث يمكن      

وحدة، بينما يمكن لمالي  0.1لموريتانيا أن تاتورد االتصاالت من مالي، وتربح في ذلك 
 وحدة. 0.7وحدة وبتالي تكون المنفعة الكمية لمتبادل  0.6أن تاتورد الكيرباء وتوفر 

( في كتابو مبادئ االقتصاد Dived Ricardoنابية لديفيد ريكاردو )ووفق مبدأ ال     
( تعتبر أااس Comparative advantageالايااي والضرائب فإن الميزة النابية )

لتبادل المنافع المشترك، بحيث ال تعتمد الفوائد من التجارة عمى وجود دولة واحدة تكون 
ودولة ثانية تكون مطمقا أفضل في إنتاج أفضل في إنتاج امعة واحدة بصورة مطمقة، 
 .(10)الامع األخرى، ولكن عمى االختالفات النابية

ومن ىذا المنطمق يمكن لمجزائر أن تحقق تبادل نابي مع القارة اإلفريقية في مجال      
الطاقة والمعادن، ومثال ذلك الجزائر ومصر في الغاز واالتصاالت، وبين الجزائر 

 لي الصناعة االلكترونية والمعادن.وموريتانيا في مجا
وعميو فالتخصص الدولي ممكن بل صيغو في االختصاصات اإلنتاجية بالقارة      

اإلفريقية وخاصة في ظل اعتبار القارة اإلفريقية تحوز عمى الريادة العالمية في إنتاج 
 أصناف بعض الامع كما يبين والجدول:
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 قارة اإلفريقية.: توزيع اإلنتاج السمعي في ال02جدول ال

 السمعة
نصيب القارة 
من الناتج 

 العالمي
 أهم الدول المنتجة

 جنوب أفريقيا، مدغشقر، الاودان، زيمبابوي %33 الكروم
 الكونغو، زامبيا، زيمبابوي، بوتاوانا، المغرب، جنوب أفريقيا %33 الكوبالت
 الواطى، غينيا، زامبياالكونغو، جنوب أفريقيا، بوتاوانا، جميورية أفريقيا  %95 الماس
 غانا، زيمبابوي، الكونغو، غينيا، مالي، تنزانيا، زيمبابوي %65 - 50 الذىب

 جنوب أفريقيا، الغابون، غانا، المغرب %90 البالتينيوم
 جنوب أفريقيا %25 - 20 اليورانيوم
 الكونغو، غينياالجزائر، مصر، ليبيا، نيجيريا، كوت دي فوار، غينيا، الكاميرون،  %65 الكاكاو

 http://www.aljazeera.netراوية توفيق، القارة االفريقية عمى الرابط: : صدرالم   
   .14:30عمى الااعة  23/11/2018تم التصفح يوم 

قدر  من خالل الجدول يتضح لنا أن كل دولة من دول القارة اإلفريقية تاتحوذ عمى      
من اإلنتاج العالمي في منتوج معين يامح ليا األمر بأن تتخصص في إنتاجو وتصديره 

  لبقية الدول اإلفريقية، بشكل باعث لمتعاون والتكامل بين أقطار القارة.
 تحديات االستثمار الجزائري في إفريقيا. -2

البينية في دول القارة  تواجو االاتثمارات الجزائرية في القارة اإلفريقية واالاتثمارات     
بصفة عامة العديد من التحديات التي تعيق بناء عالقات اقتصادية ااتثمارية واضحة بين 
دول القارة، بحيث تختمف طبيعة ىذه التحديات بين االقتصادية منيا، والايااية واألمنية 

 وأخرى.
 التحديات االقتصادية: 2-1

في الدول اإلفريقية العديد من التحديات  يواجو التوجو االاتثماري الجزائري     
االقتصادية عمى رأايا ارتفاع ماتويات االاتدانة الضخمة وارتباط اقتصاديات دول 
إفريقيا جنوب الصحراء بالمااعدات المالية لمقوى االقتصادية العالمية )الواليات المتحدة 

، فيذه الدول تعمل دائما عمى (11)األمريكية واالتحاد األوروبي( والمؤااات المالية الدولية

http://www.aljazeera.net/
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إبقاء األوضاع كما ىي بالقارة اإلفريقية ضمانا لايطرتيا عمى الموارد والقدرات الطبيعية 
لدول المنطقة وذلك نظرا لألىمية اإلاتراتيجية لممنطقة باعتبارىا أاواقا مضمونة وفي 

ات التي أفرزت تبعية دائمة، وىذا األمر ىو ما يضع المنطقة عرضة لمعديد من التجاذب
صراعا غير معمن بين العديد من القوى العالمية، والتي عمى رأايا الواليات المتحدة 
األمريكية التي تيدف إلى تحقيق جممة من األىداف اإلاتراتيجية والايااية واالقتصادية 
وفق المؤااات المالية التي تييمن عمييا من خالل ربط القارة اإلفريقية بأذرع النظام 

أامالي، باإلضافة إلى القوى التقميدية التي تنافايا عمى أاواق المنطقة كفرناا الر 
والصين، وتركيا، والتي تحاول ااتغالل ما أمكن عالقاتيا التاريخية لربط القارة اإلفريقية 
باتفاقات اقتصادية ااتثمارية نظرا ألىمية األاواق اإلفريقية ضمن ااتراتيجياتيا عمى 

أن الديون  2017ويل والمتواط، ويشير التقرير االقتصادي إلفريقيا المدى القريب الط
 2015من الناتج المحمي اإلجمالي في عام  %27.8الخارجية في إفريقيا قد تطورت من 

، وىو أمر (12) 2017في  %32.4ومن المتوقع أن تصل إلي  2016في  %31.1إلى 
 مثير لمقمق. 
إلفريقيا ترتبط أاااا بثالث حقائق تتمثل ويالحظ أن المديونية الخارجية  

    (13)في:
البعد االجتماعي لمشكمة المديونية، إذ أنيا ليات ماألة قروض بقدر ما ىي  -

 أرواح وحياة أمم وشعوب في خطر ورىن لمصيرىا.
إرادة الطرف األقوى المانح الذي يايطر عمى تحصيل ديونو وفوائده بغض  -

 لاائدة في الدول اإلفريقية المعنية.النظر عن األوضاع االقتصادية ا
 ااتخدام الديون كاالح ايااي في أيدي الدول والمؤااات المانحة. -

وعميو فإن ىذا االرتباط الالمتكافئ يجعل من الدول اإلفريقية اوقا تنافاية مفتوحة     
رية أمام القوى العالمية، ومنتجاتيا ذات الجودة العالية في ظل غياب منتجات محمية أو قا

قادرة عمى المنافاة الدولية، وىو ما يطرح أمام الجزائر كطرف راغب في االاتثمار في 
القارة ضرورة الرفع من معايير الجودة في منتجاتيا المصدرة لولوج التنافس الدولي عمى 

     األاواق اإلفريقية.
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 التحديات األمنية: 2-2
اإلفريقية أحد التحديات الكبرى لمتوجو تمثل التحديات األمنية المنبعثة من القارة      

العديد  2011االاتثماري لمجزائر في القارة اإلفريقية التي تشيد معظم دوليا وخاصة بعد 
من األحداث التي جعمت منيا بؤرة لمتيديدات األمنية لألمن القومي الجزائر من خالل ما 

لاالح خارج اإلطار الرامي أافرت عميو من انتشار لمجماعات اإلرىابية وحيازة وانتشار ا
 والجريمة المنظمة واليجرة غير الشرعية ...إلخ.

وىو ما يشكل ىاجس غياب األمن أمام التواصل االاتثماري وكذلك مخاوف  
 االنفتاح الحدودي بين الجزائر وغيرىا من الدول اإلفريقية. 

قد يشكل  فالقارة اإلفريقية تتام باالاتقرار وأي توجو في ظل ىذا الالاتقرار 
مخاطرة بالنابة لصانع القرار، في ظل ما تشيده المنطقة من حاالت متعددة من 
االضطرابات األمنية، مقابل اليشاشة التي تعانييا الدول اإلفريقية في الجانب المؤاااتي، 
وضعف التنمية عمى الماتوى االقتصادي، وىو ما يجعل قدرتيا عمى التعامل مع ىذه 

أمرا صعبا، وخاصة في ظل تنامي األطماع االقتصادية والطاقوية، األخطار المتباينة 
 .  (14)وكذا الحاابات الجيوايااية لمدول الكبرى

كما تشكل القارة اإلفريقية، وخاصة في الااحل الصحراوي مجاال خصبا لتغمغل  
الحركات اإلرىابية، وحتى إمكانية ااتحواذىا وااتخداميا عمى أامحة حاااة مثل: 

ة الكيماوية، البالياتية، المناورات الجوية....نظرا ليشاشة البناء الدويالتي فييا األامح
وصعوبة مراقبة حركات الجماعات اإلرىابية والمتطرفة من طرف األنظمة القائمة لضعف 

، وىو ما يفرض غياب األمن عمى المناخ (15)إمكانياتيا وشااعة الرقعة الجغرافية
 أمام حركات تنقل األفراد ورؤوس األموال.االاتثماري، وكذلك المخاطر 

وتبقى التحديات األمنية قائمة بالمنطقة في ظل غياب التنايق األمني، وفشل  
، والتي تمت عمى 2010المبادرات المنظمة في ىذا الشأن عمى غرار مبادرة دول الميدان 

انت تيدف إلى أااس اقتراح جزائري، وتضم كل من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، وك
تنايق الجيود بين ىذه الدول في مجال األمن الايما فيما يتعمق بمحاربة اإلرىاب 

، والواقع أن مبادرة الميدان قد فشمت في تحقيق أىدافيا وتحديدا في (16)والجريمة المنظمة
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احتواء اإلرىاب وتجنب ااتيطان جماعات إرىابية عابرة لألوطان في المنطقة وخاصة 
، والتي جعمت المنطقة عرضة لمعديد من 2011اث التي شيدتيا المنطقة انة بعد األحد

 التيديدات األمنية. 
 التحديات السياسية: 2-3

تعاني الدول اإلفريقية أوضاعا ايااية غير ماتقرة، إضافة إلى ضعف أاس النمو      
 وعدم مالئمة الايااات االقتصادية المطبقة بيا.

افة إلى ىشاشة الدولة فييا تعاني بشكل كبير من الصراع والعنف والبمدان اإلفريقية باإلض
المامح وفي الغالب ترتبط معظم ىذه الصراعات بالحدود والنزاعات اإلقميمية والحروب 

 األىمية والصراعات الداخمية.
وىذه الصراعات الايااية ال يمكن إغفال العوامل االجتماعية في تزكيتيا  

د ورثت حدود ايااية دون مراعاة الحدود األنتربولوجية باعتبار أن دول القارة ق
لممجتمعات المحمية في عمميات البناء الايااي لمدول، خاصة مع وجود أشكال لمييمنة 
اإلثنية، أو الجيوية عمى الحياة الايااية لمكثير من الدول اإلفريقية ناىيك عن الطبيعة 

ا يؤثر امبا عمى التجانس االجتماعي االجتماعية المفككة إثنيا وقبميا، وعرقيا وىو م
وحركيات االندماج المجتمعي خاصة مع غياب ايااة وطنية موحدة، مما يؤدي إلى 

في إطار والتي كانت أابابيا  2011حدوث أزمات مثل تمك اادت المنطقة بداية من 
الرئياية اجتماعية اقتصادية بحتو قبل أن تتحول إلى صراعات وتمرد واحتقان ايااي 

 ى الامطة في بعض ىذه الدول.  عم
وعمى الماتوى الايااي نجد أن من بين التحديات التي تواجو االاتثمارات  

الجزائرية مع دول القارة اإلفريقية وبخصوص مع الدول المتاخمة ليا وجود تحالفات 
 تربطيا مع قوى خارجية تكون ليا دائما األولوية عمى العالقات اإلقميمية، ما يعني أن ىذه

، في ظل (17)تحتل مرتبة ثانوية في امم أولويات التفضيالت اإلاتراتيجية لدول المنطقة
وجود الصراعات الايااية المعمنة والخفية، كتمك القائمة بين الجزائر والمغرب عمى 
الصحراء الغربية وموقف كل منيا اتجاه قضية الصحراء الغربية والتي تعتبرىا المغرب 
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في حين تعتبرىا الجزائر شعب ماتعمر كأخر ماتعمرة في إفريقيا  جزء وامتداد ألراضييا
 والبد أن يحظى بحقو في تقرير المصير.   

 آليات تفعيل االستثمار الجزائري في دول القارة اإلفريقية.   -3
يتطمب االاتثمار الجزائري في دول القارة اإلفريقية تثمين وانتياز الفرص المتأتية      

و، مع التعامل اليقظ مع مختمف التحديات الداخمية والقارية، وايحاول ىذا لدعم ىذا التوج
الجزء من الدرااة تناول بعض اآلليات واإلجراءات التي يمكن أن تااىم في تفعيل 

 االاتثمار البينية في ىذا الخصوص. 
 تفعيل مبادرات السالم واالستقرار في القارة )وخاصة الدول غير المستقرة(. 3-1

تعمل الجزائر في إطار ايااتيا الخارجية عمى التوجو لمعب دور مؤثر في صناعة      
الاالم في دول القارة اإلفريقية المنيكة باألزمات ويتبين ذلك من خالل الجيود المبذولة 
في ابيل حل األزمة المالية كمما تجددت حمقاتيا، وكذلك العمل عمى تشجيع الوااطة 

ول القارة، وفق مبدأ احترام الوحدة الترابية لمدول ونبذ الاممية في حل الخالفات بد
التدخالت العاكرية في ايادة الدول، كل ىذه الجيود يمكن أن تااىم في تحاين الوضع 
االقتصادي بدول القارة اإلفريقية بحيث ال يمكن لمتنمية أن تتحقق في ظل الالاتقرار 

 الايااي.
اايتيا االقتصادية لالاتثمار في القارة اإلفريقية وعميو فحاجة الجزائر لتفعيل دبموم     

المنيكة باألزمات شبيية اليوم بحاجة الواليات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية 
لالاتثمار في القارة األوروبية كمحاولة لتوايع أاواقيا الخارجية في ظل االنييار الذي 

وزير خارجية الواليات المتحدة  G.Marshallعانتو مجمل الدول األوروبية، وىو ما جعل 
يعرض خطة مضمونيا تقديم  1947يونيو  5في خطابو في جامعة ىارفارد بتاريخ 

الواليات المتحدة مااعدات مالية لمدول األوروبية، شريطة أن تقوم دول أوروبا بوضع 
اعي ، فعمى الجزائر ال(18)إطار لمتعاون الوثيق فيما بينيا لحل المشكالت التي تواجييا

لممممة القارة ومحاولة جعميا أاواقا ااتثمارية مفتوحة لمصادرات الجزائرية لتعويض 
خاائرىا من الاوق الدولية لممحروقات، وذلك ال يتأتى إال في ظل المااىمة الفعالة في 
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محاولة إعادة االاتقرار لمقارة والقضاء التوترات التي من شأنيا خمق مناخ غير مالئم 
 بينية.      لالاتثمارات ال

 :محاولة اإلسهام في تحسين المناخ االستثماري 3-2
إن العمل عمى تحاين مناخ االاتثمار يعتبر أولوية اواء في الجزائر أو الدول      

اإلفريقية  فالبد مراجعة جادة لمبيئة االاتثمارية وىو ما ال يخفى عمى صناع القرار  في 
فقط بل لمضغوطات التي تفرضيا المؤااات  ىذه الدول ليس لدواعي التجارة البينية

المالية الدولية أيضا، وقد قامت العديد من الدول اإلفريقية مؤخرا بان العديد من 
التشريعات والقوانين واألنظمة اليادفة إلى تحاين البيئة االاتثمارية إال أنيا لوائح وقوانين 

ة التي تشيدىا القارة اإلفريقية ينقصيا التفعيل الميداني فاألوضاع الايااية واالقتصادي
 تنعكس امبا عمى مؤشرات مناخ االاتثمارات البينية بين دول القارة.

( أن quantem globalكونتيوم جموبال ) 2017ويشير مؤشر االاتثمار في إفريقيا 
الوجيات الخمس األولى لالاتثمار حاب المؤشر وىي ) المغرب، مصر، الجزائر، 

مميار دوالر في  12.8اجتذبت مجتمعة ااتثمارا أجنبيا مباشر بقيمة بتاوانا، كوديفوار ( 
، وىي قيمة ضئيمة جدا مقارنة باإلمكانيات التي تحظى بيا القارة (19)2016العام 

( 03اإلفريقية والتي يمكن أن تجعل منيا مصب لالاتثمارات العالمية، والجدول رقم )
 المؤشر الاالف الذكر.   يبين ترتيب دول القارة اإلفريقية انطالقا من

 .2017: مؤشر االستثمار في إفريقيا 03الجدول 
 العشرة األخيرة )من األسوأ إلى األفضل( العشرة األولى ) من األفضل إلى األسوأ (  المرتبة

 جمهورية إفريقيا الوسطى المغرب 1
 ليبيريا مصر 2
 الصومال الجزائر 3
 إريتريا بتسوانا 4
 غينيا االستوائية كوت ديفوار 5
 غامبيا جنوب إفريقيا 6
 سيراليون إثيوبيا 7
 غينيا زامبيا 8
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 ساو تومي وبرنسيب كينيا 9
 زمبابوي السينغال 10

 http://quantumglobalgroup.comالمصدر: 
 .11:30عمى الساعة  28/18/2018تم التصفح يوم 

ومن خالل المؤشر نالحظ أنو بالرغم من اعتبار الجزائر من الخمس الدول األولى في 
مؤشر جذب االاتثمارات إال أنو ينبغي تحاين المناخ االاتثماري أحان لمتقوى عمى 
مكانيات وبتالي يمكنيا  المنافاة القارية في ىذا الشأن باعتبارىا أكبر دول القارة شااعة وا 

 في ىذا الشأن. تحقيق أعمى المراتب 
وعميو البد من مراجعة الايااات االقتصادية اواء في الجزائر أو في دول القارة          

اإلفريقية األخرى بحيث يقتضي القيام بتجارة بينية فاعمة في القارة اإلفريقية أن تعمل ىذه 
ض وقبول الدول بطريقة متبادلة عمى تقديم المعمومات، وكذلك الحاابات الخارجية والقرو 

الكامبيالت الماتندية، والعمل عمى ضمان إتمام المعامالت التجارية بشكل مرضي 
لألطراف، ىذا إلى جانب تفعيل إجراءات التأمين خالل حركة الامع حتى تصل 
الماتثمرين، وتقديم تاييالت الافر والتفاعل مع الماتوردين في الدول اإلفريقية وتاييل 

 تعامالتيم مع الوكالء.
دخل كذلك عمميات تحصيل الماتندات لممبيعات بين دول القارة اإلفريقية وت 

ضمن األمور البالغة األىمية في ىذا الشأن بحيث البد من اتخاذ إجراءات مايمة 
لحصول المصدرين عمى قيم امعيم فورا باإلضافة إلى حمايتيم من المخاطر الايااية 

 بين المصدرين والماتوردين في دول القارة.     والتجارية...إلخ والتقميل من مشاكل الماافات
 تقوية العرض واإلنتاجية: )تحقيق كفاية محمية والفائض لمتصدير(: 3-3

إن عمميات التصدير وااتثمارات الخارجية ال تبنى إال من خالل تشجيع  
عمميات اإلنتاج الوطني في مختمف الصناعات وفروع النشاط، فال يعقل تصور عمميات 

من دون تحقيق االكتفاء الداخمي وتوجيو الفائض لمتصدير، وفي ىذا المجال البد تصدير 
عمى الجزائر أن تشجع عمميات اإلنتاج وخاصة في الامع ذات الطابع التصديري لمدول 

 اإلفريقية كاليرومنزليات، والمواد الغذائية، وكذلك مواد البناء. 

http://quantumglobalgroup.com/
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 خمق بنية تحتية تصديرية: 3-4
ات الدولية ترتبط أاااا بحجم البنية التحتية لالاتثمار التي تربط الدولة إن قوة االاتثمار 

في تجارة الخارجية مع الدول األخرى، وفي ىذا الخصوص تمعب عمميات النقل دورا ال 
ياتيان في عمميات التجارة الخارجية، وتظير أىميتيا أكثر في تأثيرىا عمى اعر البيع 

أن تربط شبكة من خطوط النقل الجوي والبحري والبري  ، وعميو البد لمجزائر(20)النيائي
مع دول القارة خدمة لمتوجو االاتثماري بو، وخاصة في ظل بعد الماافة بينيا وبين 
بعض البمدان اإلفريقية في ظل عدم وجود طرق معبدة وتأخر انجاز الطريق العابر 

ط بين كيدال، وغاو، لمصحراء، والجدول التالي يبين الماافات ووقت االنتقال المتوا
 وبمكو، والجزائر العاصمة، ودكار، وأبيدجان، وتيما.

 : المسافات ووقت االنتقال بين الجزائر وبعض المدن اإلفريقية.04الجدول 
 بامكو غاو كيدال 

 المسافة بالكيمومتر
 4193 2527 2297 الجزائر

 1400 2650 2950 دكار
 1150 2050 2400 أبيدجان

 2000 1900 2250 تيما
 متوسط وقت النقل في اليوم

 07 08 07 الجزائر
 18 17 18 دكار 

 23 22 23 أبيدجان
 24 23 24 تيما

Source : Sami Bensassi et d'autres, Commerce Algérie-Mali. 

La Normalité de l’Informalité, sur le site 

http://documents.worldbank.org , voir le 27/01/2019. 

وبتالي فإن طول الماافة ياتدعي تنويع عمميات النقل وخاصة باالعتماد عمى النقل 
الجوي من خالل فتح خطوط جديدة لدعم التوجو االاتثماري في إفريقيا، ىذا باإلضافة 

http://documents.worldbank.org/
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اإلفريقية وخاصة في المناطق الحدودية إلى ضرورة خمق مناطق لمتبادل الحر بين البمدان 
 المتاخمة ليا، كعين قزام وتين زواتين مثال.

 إلغاء الحواجز وتسهيل التجارة:  3-5
تعتبر إشكالية فتح الحدود في ظل التيديدات المنبعثة من القارة اإلفريقية من بين  

حركة االاتثمارات اإلشكاليات التي تيدد األمن القومي الجزائر، والتي تعرقل من جية 
البينية مع دول القارة، ولكن في المقابل البد من التعامل باحترافية عالية الدقة في ابيل 
التعامل مع ىذا الوضع باعتماد اليقظة الدائمة وكذلك ااتعمال الحدود الذكية والمتطورة 

 والتي تمكن من مراقبة الحدود بدقة عوض غمقيا.
ما يتعارض مع  التيديدات األمنية الاابقة، وىو ناميوعميو فإن غمق الحدود بفعل ت 

 .(21)مقاربة اقتصادية نشطة لمجزائر في إفريقيا
 إنشاء شبكات معمومات لمتجارة: )تتيح معمومات عن األسواق اإلفريقية(.  3-6

إن قيام التجارة الخارجية يتطمب أن يتوفر العمم الكامل بما يجري في األاواق  
ىذا المنطمق تفرض الحاجة إلى معرفة األاواق اإلفريقية من حيث  ، ومن(22)المختمفة

المنتجات المطموبة وكذلك التوزيع الجغرافي لممبيعات حاب الكثافة الاكانية ىناك، 
وبتالي البد من إتاحة شبكة معموماتية قائمة عمى درااات وااتطالعات ميدانية لألاواق 

مرين الجزائريين حول احتياجات ىذه األاواق اإلفريقية، قصد بناء بنك معموماتي لمماتث
 واالاتثمارات الممكنة.

كما يمكن في ىذا الشأن إنشاء دوريات تيتم بنشر حالة األاواق اإلفريقية من  
مكانية عقد الصفقات التجارية مع أي بمد منيا، وكذلك القيام  الناحية االقتصادية، وا 

ى النقد والحصص والراوم الجمركية بعمميات تعريف الماتثمرين بقواعد الرقابة عم
والمخاطر المحتممة، التي يمكن أن تقابل المصدرين في التعامل مع دول القارة، باإلضافة 
إلى التعريف كذلك بالماتندات الضرورية، وواائل الشحن المرغوبة من طرف ىذه 

 الدول.
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 ومن جية أخرى البد من االعتماد عمى البنوك في تقديم أاماء الوكالء 
والماتثمرين في بمدان القارة اإلفريقية لمختمف الامع والدول، والقيام أيضا بتقديم وتحديد 

 أاعار الصرف لمعمالت في مختمف البمدان اإلفريقية.
  تحسين تمويل التجارة ومأسسة التصدير الموازي: 3-7

وفي ىذا الخصوص البد من تحاين عمميات تمويل التجارة في مختمف الفروع  
ية لالاتثمارات اإلفريقية، صد تشجيع الماتثمرين عمى التوجو نحو التعامالت الموج

 التجارية مع دول القارة اإلفريقية بضمان وتأمين وتشجيع من الدولة.
ومن جية أخرى البد من مأااة التصدير الموازي )الفرود(، بتنظيمو من طرف  

خضاعيم الدولة من خالل تحين قائمة ألىم المصدرين والماتثمرين  بالطرق القانونية، وا 
لدفع الفوائد لخزينة الدولة الاتعادة الفرص المالية الضائعة في ىذا المجال من خالل 

 عمميات التصدير الموازي.
 الخاتمة:

عمى ما ابق يتبين لنا من خالل ىذا المقال أن ىناك العديد من الفرص  بناء     
مع دول القارة اإلفريقية وأغمب ىذه الفرص في المتاحة لبناء ااتثمارات بينية بين الجزائر 

صالح الجزائر لمعب دور محوري في ىذا المجال اواء من ناحية الموقع الجغرافية ،والذي 
تتواط من خاللو دول القارة، وكذلك اعتبارىا حمقة وصل بين القارتين اإلفريقية 

اب وضخ االاتثمارات واألوروبية، مما يتيح ليا لعب الدور الحركي والمحوري في ااتقط
في القارة اإلفريقية، إذا ما تم ااتغالل ىذه الفرص من خالل التنظيم الذاتي والمخطط 

 لميياكل القاعدية التصديرية واالاتثمارية داخل الوطن قبل التطمع لمتوجو نحو القارة.
ية غير أن ىذه الفرص تقابميا من جية أخرى العديد من التحديات الايااية واألمن     

واالقتصادية التي تحول دون ذلك إذا ما تم التعامل معيا بحذر شديد لما تخمفو من أثار 
امبية عمى األمن القومي الجزائري، وىو ما يقتضي المزج بين الدبمومااية االقتصادية 
والحنكة الايااية في التعامل مع التحديات المنبعثة من القارة اإلفريقية، ىذا باإلضافة إلى 

المناخ االاتثماري والعمل عمى تصدير مبادرات األمن والامم واالاتقرار لمقارة تحاين 
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اإلفريقية لمضمان االاتقرار الايااي واألمني وثقة الدول اإلفريقية األمر الذي ال شك أنو 
 اينعكس عمى االاتثمارات في دول القارة.
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: مدخل جودة الصناعة السياحية استدامة القطاع السياحي من منظور
 اإلفريقية -استراتيجي لمشراكة الجزائرية

(The sustainability of the tourism sector from the 

Tourism Industry Quality Perspective: A Strategic 

Approach to the Algerian-African Partnership) 
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 الممخص:
شجع االستثمار تمثؿ السياحة موردا اقتصاديا ميما بالنسبة لالقتصاديات التي ت

في ىذا المجاؿ، وتعمؿ عمى تطوير الخدمات السياحية واالىتماـ بإرضاء السياح وتوفير 
متطمباتيـ، كما تساىـ الصناعة السياحية بشكؿ إيجابي في االقتصاد الوطني، وىي أحد 
الدعائـ الفاعمة لتحقيؽ التنمية المستدامة لمبمد. وتتطمب استدامة القطاع السياحي في 

ائر وتفعيؿ مساىماتو في االقتصاد الوطني توفير المقومات السياحية واالىتماـ بجودة الجز 
الخدمات المقدمة لمسياح، وعميو فيذا البحث يتطرؽ إلى أىـ الجوانب التي تعالج فكرة 

 الستدامة القطاع السياحي في الجزائر استراتيجيجودة الصناعة السياحية كمدخؿ 
 .ا لتطوير الشراكة مع الدوؿ اإلفريقيةوباعتباره مدخال استراتيجي

 –جزائرية شراكة  جودة الصناعة السياحية؛ استدامة القطاع السياحي؛ :الكممات المفتاحية
 .إفريقية

Abstract:  

Tourism is an important economic resource for economies 

that encourage investment in this field, and that care about 

improving tourism services and satisfying tourists. Therefore, 

Tourism is an important industry that may enhance Algerian  

 ــــــــــــــــــــــــ

 المؤلؼ المرسؿ*

 20/08/2020 :القبوؿتاريخ                    2019/07/15رساؿ: اإلتاريخ 
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economy, and it is a crucial source for the sustainable development. 

But in turn the sustainability of the tourism sector in Algeria 

requires offering high service quality to tourists in addition to 

enhancing tourism conditions as improving the infrastructures. 

Accordingly, this paper aims to address the most important aspects 

of service quality provided to tourists through the main following 

issues: 

- tourism industry quality. 

- The strategic perspective for the sustainability of tourism in 

Algeria.  

- Quality of service in tourism industry in Algeria. 
Key Words: Tourism Industry Quality ; Sustainability of the 

tourism sector ; Algerian - African Partnership. 
 

 

 المقدمة: -1
تعتبر الصناعة السياحية بديال استراتيجيا الستغالؿ الموارد السياحية بشكؿ 
يضمف استدامتيا، فالقطاع السياحي ىو أحد أىـ القطاعات المعوؿ عمييا لممساىمة في 

يؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية المنشودة، بالنظر دفع النمو االقتصادي ومف ثمة تحق
إلى العوائد المالية الكبيرة التي يمكف أف يوفرىا في األمديف المتوسط والبعيد، ولما يوفره 

 مف فرص لخمؽ الثروة والتخفيؼ مف حدة كثير مف المشاكؿ االقتصادية واالجتماعية.
لمفيـو االقتصادي لتعكس مختمؼ وتتجاوز المقاربة الحديثة لمتنمية السياحية ا

أبعاد التنمية المستدامة البشرية منيا والبيئية، نظرا الرتباطيا الوثيؽ بالبيئة والمجتمع، كما 
أف تطوير المنظومة السياحية يساىـ بشكؿ فعاؿ في االرتقاء بالجوانب االقتصادية، 

ستدامة في السياحة عمى الثقافية، االجتماعية، ...، وعمى ىذا األساس، تـ تبني مبدأ اال
المستوى الوطني، مف خالؿ إسقاط المفاىيـ المختمفة لمتنمية المستدامة في مجاؿ السياحة 
الجزائرية، والبحث عف سبؿ التميز في الخدمات السياحية ووضع إستراتيجيات لترقية 

 وتطوير منظومة السياحة الوطنية.
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 إشكالية البحث:
ة التي تركز عمييا مختمؼ الدوؿ في مجاؿ السياحة تمؾ لعؿ أىـ المداخؿ التنافسي     

المرتبطة بالتميز مف خالؿ جودة الخدمة السياحية، ومف ىذا المنطمؽ، فإف إشكالية 
 البحث تتمحور حوؿ األسئمة التالية:

ىؿ يمكف االعتماد عمى مدخؿ الجودة لضماف التميز في الصناعة السياحية واستدامة  -
 لجزائر؟ القطاع السياحي في ا

 ىي سبؿ دعـ وترقية الجودة في الصناعة السياحية الجزائرية ؟ ما -
 الفرضيات:

 لإلجابة عف ىذه األسئمة فقد تـ وضع الفرضيات التالية:
 يمكف تحقيؽ التميز في الخدمات السياحية مف خالؿ االعتماد عمى مدخؿ الجودة. -
امة المنظومة السياحة في يمثؿ البحث عف التميز مف خالؿ الجودة سبيال الستد -

 الجزائر.
 أهمية البحث:

يمثؿ ىذا البحث مساىمة فكرية في مجاؿ البحث عف استدامة المنظومة 
السياحية في الجزائر وفؽ مقاربة تحميمية لمجموعة المعطيات المتعمقة بالموضوع، وكذلؾ 

ة عامة، يعتبر إضافة عممية بالنسبة لمتأطير النظري لمجودة في مجاؿ الخدمات بصف
 والخدمة السياحية عمى وجو الخصوص.

 أهداف البحث: 
 ييدؼ ىذا البحث إلى تحقيؽ األبعاد التالية:

 التعريؼ بمفيـو الصناعة السياحية، أبعادىا، أنواعيا، مكوناتيا ومقوماتيا؛ -
 تحديد مفيـو الجودة في مجاؿ الصناعة السياحية، أبعادىا، ومتطمباتيا؛ -
الصناعة السياحة عمى المستوى الوطني مف حيث مساىمتيا في  إبراز دور ومكانة -

االرتقاء بمختمؼ الجوانب االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، البيئية، بما يخدـ توجيات 
 التنمية المستدامة والشاممة؛
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سقاط مبدأ االستدامة في مجاؿ السياحة، والتعريؼ  - التطرؽ لمفيـو التنمية السياحية، وا 
 وأىدافيا؛ بمبادئيا

لمجزائر في مجاؿ التنمية السياحية المستدامة  االستراتيجيةاستعراض التوجيات  -
 وضماف الجودة في صناعة السياحة عمى المستوى الوطني.

 جودة الصناعة السياحية -2
سيتـ مف خالؿ ىذا المحور التطرؽ إلى مفيـو السياحة، الخدمة السياحية، ثـ 

ياحية، أنواعيا وأبعادىا، مكوناتيا ومقوماتيا، ومف ثـ استعراض مضموف الصناعة الس
 التطرؽ لمفيـو الجودة في الصناعة السياحية، ومختمؼ المفاىيـ المرتبطة بيا. 

 اإلطار المفاهيمي لمسياحة والصناعة السياحية:  2-1
يختمؼ مفيـو السياحة وفقا لوجيات نظر مختمفة، وتتميز الخدمة السياحية 

ائص التي تبرز طبيعتيا مقارنة ببقية أنواع الخدمة األخرى، كما بمجموعة مف الخص
تتبايف أشكاؿ الصناعة السياحية وفقا لمجموعة مف المعايير، واألبعاد والمقومات التي 

 تتوفر بالبمد المضيؼ.
 مفهوم صناعة السياحة: 2-1-1

 يتناوؿ ىذا الجانب مجموعة المفاىيـ التالية:
 أ. مفهوم السياحة: 

عاريؼ مختمفة ومتنوعة لمفيـو السياحة ووفقا لوجيات نظر متباينة، توجد ت
 يمكف التطرؽ لمبعض منيا كما يمي: 

شباع أنشطة مف بيا يتعمؽ ما وكؿ الترفيو رحالت عمى يطمؽ السياحة ىي اصطالح -  وا 
 .(1) لحاجات السائح

ة زياد الحاالت بعض ويعكس السفر، لوصؼ عامة بصورة يستعمؿ سياحة مصطمح -
 .(2)السواح  عمييـ يطمؽ والذي الترفييي في السفر التوسع

 إقامة سفر، أو عمى تترتب والظواىر التي العالقات وتعرؼ السياحة بأنيا "مجموع -
 إلى ال تتحوؿ المؤقتة اإلقامة ىذه أف طالما االعتيادية، إقامتو مكاف لشخص خارج مؤقتة
 .(3) األجنبي" ليذا ربحا يدر نشاطب اإلقامة ترتبط ىذه لـ دائمة، وطالما إقامة
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 لمحصوؿ المتزايدة الحاجة عف تنشأ التي العصرية الظواىر مف ظاىرة وتعتبر السياحة -
 والشعور وتذوقيا الطبيعة بجماؿ واإلحساس الجو الراحة واالستجماـ، وتغيير عمى

 .(4) خاصة طبيعة ذات في مناطؽ اإلقامة مف والمتعة بالبيجة
مفيـو السياحة إلى مزيج مف العناصر المتداخمة والمترابطة فيما وعميو، يشير   

بينيا، والمتعمقة بتمبية متطمبات الزبوف )السائح( خالؿ فترة زمنية معينة، وترتبط السياحة 
بمجموعة مف العوامؿ المحددة لمعرض السياحي في الدولة، وذات التأثير البالغ في تحديد 

 عمالء. مستوى الطمب السياحي مف قبؿ ال
  ب. الخدمة السياحية:

وفؽ منظور تسويقي؛ فالسياحة ىي شكؿ مف أشكاؿ الخدمات، تتضمف   
 مجموعة مف المفاىيـ، أىميا:

الخدمة السياحية ىي "مجموعة مف الخدمات والتسييالت مف نقؿ وسكف ومطاعـ  -
 .(5)وخدمات ثقافية وترفييية" 

 وينجـ السياحي، الطابع أو لمصورة الممموس الواقع ويشير مفيـو الخدمة السياحية إلى -
 الموقع في والتسييالت والمرافؽ المصادر أو الطبيعية المعطيات اندماج الواقع بفعؿ ىذا

 بارزا طابعا مجتمعة العناصر ىذه تشكؿ الموقع؛ بحيث إلى النقؿ وسائؿ مع السياحي
 .(6)السياحي  البمد أو لمموقع مميزة وعالقة

 غير عناصر مف خميط عف ىو عبارة السياحي أف "المنتج عمى ياحةالس ويرى خبراء -
 الدولي، أو المحمي السياحي العرض لتشكؿ البعض بعضيا عف مستقمة تؤخذ متجانسة
 وجولتيـ إقامتيـ أثناء السواح رغبات تحقؽ التي الخدمة تمؾ ىو السياحي فالمنتج وعميو،

 .(7)السياحية"
دمات تتأثر بالجوانب المادية التي تدعـ األداء وبذلؾ، فالسياحة كنوع مف الخ  

الفعمي ليا، وىي غير قابمة لمتخزيف؛ إذ تستيمؾ وقت إنتاجيا، وغير قابمة لمحيازة عمييا؛ 
بؿ يحؽ لمسائح االنتفاع بيا فقط، وتتأثر بالجوانب المعنوية والحسية بشكؿ كبير؛ بمعنى 

مف خالليا تقديـ مجموعة مف المنافع  أف الخدمة السياحية ىي مجموعة األنشطة التي يتـ
 لمسياح خالؿ فترة زمنية معينة.
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  جـ. الصناعة السياحية:
 عدة مف تتألؼ مركبة، بدوف مداخف، وىي صناعة ينظر لمسياحة بأنيا صناعة  

 بعضيا أف كما والحضارية، والبشرية، الطبيعية، بيف األصؿ حيث مف تتراوح عناصر
 التي العامة والخاصة التنظيمات . وىي(8) التأثير منفردة آلخرا وبعضيا التأثير، متداخمة
نتاج تطوير في تشترؾ    السياح، والخدمات لخدمة احتياجات ورفاىية البضائع وتسويؽ وا 

وباعتبار السياحة تتضمف كافة األنشطة التي تتعمؽ، بصفة مباشرة أو غير 
ممصناعة السياحية مجموعة مف مباشرة، بتقديـ مجموعة مف الخدمات المختمفة لمسياح، ف

 :(9)الخصوصيات، أىميا 
تعتبر السياحة مف أىـ القطاعات الخدمية وتشكؿ مصدرا رئيسيا لمدخؿ الوطني في  -

 االقتصاديات المتطورة، تشتمؿ عمى تشكيمة خدمات اقتصادية متنوعة؛
لمدولة  يمتد نطاؽ التنافس الخاص بالمنظومة السياحية إلى خارج الحدود اإلقميمية -

 الواحدة، ليذا فيو يتأثر بالتغيرات التي تطرأ عمى البيئة العالمية؛
مقومات العرض السياحي تتصؼ بالندرة الشديدة والحساسية الشديدة لمتغيرات التي  -

تطرأ عمى قطاعات النشاط اإلنساني األخرى في المجتمع، سواء تعمؽ األمر باليبات 
الموروثات الحضارية القديمة والحديثة أو بالمكتسبات الطبيعية التي تتمتع بيا الدولة، 

 الحضارية المعاصرة مف بنى أساسية وخدمات تكميمية.
تنوع السوؽ المستيدؼ لقطاع السياحة مف حيث الخصائص واالنتماءات واألنماط  -

 السموكية، ألنو يمتد مف مواطني الدولة الواحدة إلى مواطني الدوؿ األخرى؛
جتمع في تشكيؿ الطابع أو الصورة المميزة لمزيج الخدمات السياحية تساىـ فئات الم -

المقدمة لمسائح مف طرؼ الدولة، وتشترؾ كميا في تقديـ الخدمات السياحية بطريقة 
 مباشرة أو غير مباشرة؛ 

أثر ىذا القطاع عمى القطاعات األخرى يأخذ طابع تأثير المضاعؼ؛ أي أف ىذا األثر  -
 بصفة دائمة؛ يكوف مركبا ومتوسعا

عدـ إمكانية احتكار المقومات السياحية في كثير مف األحياف، خاصة بالنسبة لبعض  -
 المقومات السياحية النادرة، إضافة إلى صعوبة القياـ بإنتاج منتجات سياحية بديمة. 
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 أنواع الصناعة السياحية:   2-1-2
عيار المستخدـ في يمكف التمييز بيف أشكاؿ مختمفة لمصناعة السياحية وفقا لمم

 التصنيؼ، وىي كما يمي:
 :(10)نميز بيف األنواع التالية أ. حسب الهدف من السياحة؛ 

ويكوف اليدؼ منيا التمتع بالشواطئ والجباؿ والغابات والبادية  سياحة االستجمام؛ -
 وزيارة المنشآت السياحية.

 لغرض.لزيارة المنتجعات الصحية التي خصصت ليذا اسياحة االستشفاء؛  -
وىي تشمؿ قطاعا واسعا مف السائحيف بقصد توسيع آفاقيـ في  السياحة الثقافية؛ -

 طمب العمـ والمعرفة.
 ويكوف اليدؼ منيا زيارة األقارب واألصدقاء. السياحة االجتماعية؛ -
 لزيارة األماكف المقدسة وأماكف العبادة. السياحة الدينية؛ -
ؽ مع الدورات الرياضية المحمية واإلقميمية والدولية، وىي التي تتراف السياحة الرياضية؛ -

 وتتمثؿ بجميور المشجعيف.
ىناؾ نوعيف أساسييف؛ ىما سياحة دولية )خارجية( : ب. عمى أساس الموقع والحدود

وسياحة داخمية )محمية(، وىناؾ نوع آخر يعرؼ بالسياحة اإلقميمية؛ كإقميـ أميركا 
 الالتينية وشرؽ آسيا.

ىناؾ سياحة مستمرة؛ : فترة إقامة السائح وخصائص المنطقة السياحية ت. عمى أساس
وىي سياحة تتـ عمى مدار السنة )سياحة ثقافية، دينية( وىناؾ سياحة موسمية؛ تقتصر 

 عمى فترة مف السنة كالسياحة الصيفية أو الشتوية.
 توجد ثالثة أنواع ىي كاآلتي:؛ لمناطق الجذب السياحي ث. وفقا

؛ وتشمؿ زيارة األماكف التاريخية والمواقع األثرية والدينية والمتاحؼ، وىذه فيةسياحة ثقا -
السياحة غالبا ما تكوف دائمة إذا ما توافرت الظروؼ المناخية المالئمة لحركة السياح 

 وتنقالتيـ. 
؛ وىي سياحة متعددة الجوانب )مناخية، نباتية، طبيعية، عامة( ومتنوعة سياحة طبيعية -

 )ترويحية، عممية، استشفائية(، ويعد المناخ عنصرىا األساسي ومحركيا الفعاؿ.األغراض 
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وىي سياحة متعددة الجوانب، فيي سياحة عالقات اجتماعية  سياحة اجتماعية؛ -
 وسياحة ترويح وترفيو عف النفس، وربما تكوف سياحة المدف ضمف ىذه السياحة.

ثة أنواع؛ سياحة عائمية أو فردية وقد توجد ثالجـ. أنواع السياحة عمى أساس التنظيم: 
 تكوف جماعية )مجموعات سياحية(.

توجد السياحة الجوية عف طريؽ الطيراف، : أنواع السياحة حسب وسيمة النقلحـ. 
والسياحة البرية عف طريؽ السيارات والقطارات، والسياحة البحرية عف طريؽ السفف 

حة الفضاء؛ وىي تقتصر حتى اآلف واليخوت، وىناؾ نوع جديد مف السياحة يسمى سيا
 عمى بعض األشخاص، حيث تقدر تكمفة الرحمة بمالييف الدوالرات.

 :لمسياحة العالمية المنظمة حسب السياحية الصناعة أبعاد 2-1-3
 االجتماعي البشري، االقتصادي، البعد لمسياحة العالمية المنظمة تغفؿ لـ

 1999 أكتوبر شير في السياحة مي ألخالقياتالعال القانوف عند إعداد لمسياحة، والثقافي
 : (11)التالية  العشرة عمى المبادئ نص والذي بسنتياغو/ الشيمي،

 بينيما؛ المتبادؿ واالحتراـ والمجتمع اإلنساف بيف التفاىـ في السياحة مساىمة 
 وجماعي؛ شخصي ازدىار عامؿ السياحة 
 مستديمة؛ تنمية عامؿ السياحة 
 إثرائو؛ في وتساىـ والبشري الثقافي التراث شغؿت السياحة 
 المضيؼ؛ لمبمد منفعة ذو نشاط السياحة 
 السياحية؛ التنمية مجاؿ في الفاعميف التزامات 
 لمجميع(؛ السياحة )السياحة في الحؽ 
 السياحية؛ الصناعة في والمستثمريف العامميف حقوؽ 
 .السياحة قياتألخال العالمي القانوف مبادئ تطبيؽ 
 مكونات الصناعة السياحية:  2-1-4

 :(12) أىميا عدة؛ عناصر مف السياحية الصناعة تتكوف
 الطبيعية العناصر وىي تشمؿ األساسي(: السياحي )العرض السياحي الجذب أ. عناصر

 المياه والثموج، والبحار واألنيار والسيوؿ المناخ والجباؿ والغابات السطح، أشكاؿ مثؿ
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 العناصر إلى إضافة وأحجار، وصدؼ نباتات الحيوانات، فييا بما خالبة بيئة دنية،المع
المتنزىات  السحاب، ناطحات الحضارية، كالمدف اإلنساف، صنع مف الطبيعية غير

 الدينية والتاريخية. األماكف األثرية، والمعالـ
 توافر فإف السياحة ونجاحيا، تطوير في ميما دورا حيث تمعبالنقل:  صناعة ب.

 نجاح عمى يساعد المواصالت طرؽ والمريحة وتوافر السريعة المواصالت وسائؿ وتطوير
والنقؿ البري(،  الحديد سكؾ محطات البحرية، الموانئ )المطارات، السياحية المناطؽ
الوصوؿ ومف  طريقة ىو فيو يفكر ما أوؿ فإف معينة منطقة زيارة في يفكر عندما فالسائح

 ثـ وسيمة النقؿ.
 مثؿ الخاص النـو وأماكف والموتيالت، كالفنادؽ منيا التجارية سواء اإليواء: ت. خدمات

 الشباب. كبيوت التجارية اإليجار، أو غير شقؽ و الضيافة بيوت
 السيارات. تأجير وشركات واألسفار السياحة مكاتب ث. خدمات

 والبنوؾ السياحية ةواإلدار  السياحي كاإلعالف أنواعيا بجميع المساندة: جـ. التسهيالت
 إلخ.... صحية، عالجية التجارية، خدمات

 .واالتصاالت والكيرباء كالمياهالتحتية:  البنية حـ. خدمات
  الصناعة السياحية:  مقومات 2-1-5

 واآلخر طبيعي بعضيا العديد مف المقومات؛ عمى السياحة ترتكز الصناعة
 :(13) ومادي، وىي كاآلتي بشري

 الفصوؿ، المناطؽ الدافئة، وتمايز المناخية الظروؼ كؿ وتشمؿية: الطبيع أ. المقومات
 السياح؛ جذب مظاىر كؿ معدنية ...الخ، أي حمامات

الفنوف الشعبية،  المعالـ، كاآلثار، التاريخية، الجوانب في وتتمثؿالبشرية:  ب. المقومات
 السكاف. وعادات ثقافات

 كالمطارات، النقؿ التحتية، البني توافر مدى في وتتمثؿوالخدمة:  المالية ت. المقومات
 العمراف  البنوؾ، التجارية، الصناعية، القطاعات مختمؼ تطور والجوي، ومدى البري
 الترفيو مراكز المقاىي، الفنادؽ، اإلطعاـ، كالبريد، الخدمات المكممة توافر ومدى الخ،...
 .التسمية و
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 تسييالت مف تقدمو بما ياحةالس تشجيع في الدوؿ قدرات عمى السياحة تعتمد كما
 السياح، جذب عمى األعالـ وسائؿ مختمؼ ضمف دعائية وقدرة ومستوى لألسعار،

 إبراز عمى وقدرة وحسف معاممة كاممة صحية ورعاية أمف واستقرار سيمة، مواصالت
 .ورغباتيـ  فئاتيـ بمختمؼ السياح تيـ التي والخصوصيات  الجوانب جميع

 السياحية:الجودة في الصناعة  2-2
ترتبط الجودة في مجاؿ الصناعة السياحية بمجموعة مف العوامؿ، أىميا العامؿ 
البشري والعامؿ المادي، وتختمؼ مستوياتيا بمرور الزمف، ويمكف في ىذا السياؽ التطرؽ 

 إلى المفاىيـ التالية:
 تعريف جودة الصناعة السياحية:  2-2-1

 خدمية صناعة لكونيا نظرا حة،السيا صناعة في الجودة قيمة تظير بوضوح
 والخبرة والتدريب والتخصص التعميـ لمستوى طبقا كبير؛  بشكؿ مستوى األداء فييا يتراوح
البشري.  العنصر جانب مف أنواعيا، ىذا عمى اختالؼ السياحية الخدمة يقدـ مف لدى
 تصنيؼال ومعايير المواصفات فإف السياحية، الصناعة في المادية المقومات جانب ومف

منيا، ويتمثؿ  فئة كؿ في الجودة مجاال لتقييـ مستوى تعتبر السياحية لممنشآت بالنسبة
 الخدمات العامة مستوى في السياحية مستوى جودة الصناعة في المؤثر الثالث الجانب

 فضال العامة، والنظافة والمرور النقؿ وخدمات صحية خدمات مف السياحي؛ في المقصد
 السياحي، لممقصد الشاممة الجودة مفيوـ عميو يطمؽ ما أو وؿمنفذ الدخ خدمات عف

 لمعامميف بالقطاع، المتطورة التدريب وبرامج التعميـ السياحي بجيود الجانب ىذا ويرتبط
 إلى المحور ىذا أىمية وتعود صمة بالسياحة، ذات أخرى بقطاعات لمعامميف وكذلؾ
 السبؿ بشتى الحركة السياحية جذب ىعم المقاصد السياحية بيف القائـ الشديد التنافس
 والقطاع الخاص عمى الحكومي الجانبيف مف كؿ عمى المحور ىذا في المسؤولية وتتوزع

 .(14) سواء حد
وتعرؼ منظمة السياحة العالمية الجودة السياحية بأنيا نتيجة لعممية تتضمف 

تجات والخدمات تمبية جميع احتياجات المستيمؾ ومتطمباتو وتوقعاتو المشروعة مف المن
بسعر مقبوؿ؛ بحيث تكوف متطابقة مع الشروط التعاقدية المتفؽ عمييا ومحددات الجودة 
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المشمولة بذلؾ، مثؿ السالمة واألمف والصحة والنظافة العامتيف، وسيولة الوصوؿ، 
 والشفافية، واألصالة، وتجانس النشاط السياحي المعني مع بيئتو البشرية والطبيعية.

 جودة الصناعة السياحية: أبعاد 2-2-2
إف العوامؿ األساسية المحددة لمجودة في السياحة تشير إلى ضرورة وجود  

معايير مشتركة ونيائية تكوف حيوية لمعميؿ دوف النظر لفئة أو نوع المنتج أو المؤسسة أو 
الخدمة، ومف شأف ىذه المعايير أف تؤمف الحد األدنى مف الحماية لمعمالء، بحيث يكوف 

 : (15) حيال تحقيؽ الجػػودة إال في ظميا، وتشمؿ ىذه المعايير ما يميمست
يجب أف ال يشكؿ الناتج السياحي أو الخدمة السياحية خطرا عمى أ. األمن والسالمة: 

الحياة أو يتسبب بضرر عمى الصحة أو عمى أي مف الجوانب الضرورية لسالمة 
يير األمف والسالمة تحدد عادة المستيمؾ وذلؾ في جميع األنشطة السياحية، إف معا

بموجب أنظمة وقوانيف )مثؿ قوانيف الحماية مف الحريؽ(، وتمؾ يجب اعتبارىا معايير 
 لمجودة بحد ذاتيا.

يجب عمى جميع أماكف اإليواء واإلطعاـ أف تحافظ عمى النظافة ب. الصحة العامة: 
ي غالبا ما تحدد والسالمة، ويجب أف ال يقتصر تطبيؽ معايير سالمة األغذية )الت

بموجب أنظمة وقوانيف( عمى المؤسسات السياحية الكبيرة بؿ يجب أف تشمؿ جميع أنواع 
مواقع بيع األغذية، مف محالت بيع األغذية إلى المطاعـ ذات المستويات العالية، وحتى 

 الخدمات المقدمة في الطائرات.
تصالية والخدمية دوف وتعني إزالة جميع الحواجز الطبيعية واال :ت. سهولة الوصول

تاحة استخداـ تمؾ المنتجات والخدمات مف قبؿ الجميع، بغض النظر عف  تحيز، وا 
 اختالفاتيـ الطبيعية أو المكتسبة، بما في ذلؾ ذوي االحتياجات الخاصة.

وىي عنصر أساسي لتوفير المشروعية لتوقعات المستيمؾ وحماية حقوقو، ث. الشفافية: 
عمومات الصحيحة حوؿ مواصفات المنتج وما يشتمؿ عميو وتكمفتو وىي مرتبطة بتوفير الم

 اإلجمالية وما يغطيو السعر، وتوصيؿ تمؾ المعمومات بشكؿ فعاؿ لممستيمؾ.
وتعبر عف حضارة أو تراث معيف تجعؿ أي منتج سياحي يختمؼ ويتميز جـ. األصالة: 

تجيب األصالة عف بقية المنتجات المماثمة لو في أماكف أخرى، مع ضرورة أف تس
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لتطمعات المستيمؾ، حيث أف المنتج يتناقص وينتيي عند فقدانو ألصالتو وروابطو مع 
بيئتو المحمية؛ فالخدمة ذات األصالة النابعة مف تقاليد الموطف نفسو تختمؼ فيما لو تـ 
 نقميا إلى موقع آخر، ولذلؾ فإف الخدمة بإمكانيا أف تخمؽ أصالة ذات جودة خاصة بيا.

فالتوافؽ واالنسجاـ مع المحيط الطبيعي واإلنساني يحافظ عمى السياحة تجانس: حـ. ال
المستدامة، وىذا يستمـز إدارة فعالو لممؤثرات البيئية واالقتصادية واالجتماعية بغية تأسيس 
مؤشرات لجودة المنتجات السياحية، لذا فإف تحقيؽ الجودة السياحية يتطمب أف تعمؿ 

 عمى تحقيؽ األىداؼ العامة لمسياحة.وحدات النشاط السياحي 
 متطمبات جودة الصناعة السياحية:  2-2-3

 األساسية الشروط توفر ينبغي فإنو ذات جودة، صناعة السياحة تصبح حتى
 : (16) التالية

 بالسياحة، وقناعة حكومة الدولة المضيفة إدراؾ أ.
 ومنضبطا، منظما نشاطا السياحة تكوف أف ب.
 والخارجية، الداخمية البيئة عمى الحفاظ في ةالسياح تساىـ أف ت.
 وتحقيؽ السياح رغبات إشباع عمى قادرة مؤىمة كوادر السياحة لصناعة تتوفر أف ث.

 لدييـ، درجات الرضا أعمى
األخرى؛ أو بشكؿ أوسع  بالميف أسوة لممينة أخالقيات الضيافة صناعة تمتمؾ أف جـ.

 ي منظمات األعماؿ السياحي،االلتزاـ وتطبيؽ مبادئ أخالقيات العمؿ ف
 الوطف، االقتصاد مف يتجزأ ال أساسيا جزءا تكوف أف حـ.
 صحيح، تكنولوجية و عممية أسس عمى مبنية تكوف أف خـ.
 دوري، و منظـ بشكؿ تطويرىا يتـ أف د.
 التفاعمية العالقات خالؿ مف حضارات الشعوب بيف المنشود التفاعؿ تحقؽ أف ذ.

 .والضيؼ الزائر مضيؼالبمد ال بيف الصميمة
 المنظور اإلستراتيجي الستدامة القطاع السياحي في الجزائر: -3

يتجسد البعد اإلستراتيجي لالستثمار في تطوير المنظومة السياحية ضمف تعزيز 
مساىمتيا في تنمية وتطوير العديد مف الجوانب االقتصادية، الثقافية، البيئية، 
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مؼ الدوؿ مبدأ استدامة القطاع السياحي لتعظيـ دوره االجتماعية... الخ، ولقد تبنت مخت
 في التنمية المستدامة عمى المستوى الوطني.

 أهمية الصناعة السياحية في الجزائر: 3-1
تمثؿ السياحة في الجزائر قطاعا اقتصاديا رئيسيا لخدمة االقتصاد والمجتمع، 

ا؛ ألنيا تحدد مسار السياحة، ليذا يعد تحديد أىداؼ وغايات لمتنمية السياحية أمرا ضروري
حيث يدور إعداد الخطة اإلستراتيجية لمتنمية السياحية حوؿ ىدفيف أساسييف؛ إما زيادة 
إيرادات عممية التنمية السياحية ألقصى حد، أو تقميؿ اآلثار البيئية واالجتماعية والثقافية 

توى السياحة، ألدنى حد، وقد حددت الحكومة الجزائرية جممة أىداؼ مف أجؿ رفع مس
وتفادي قدر اإلمكاف األزمات الممكنة؛ وبالتالي تحقيؽ تنمية مستدامة ليا، ومف ثـ 
الدخوؿ في السوؽ العالمية وتحسيف السياحة الداخمية، وقد سطرت لذلؾ مجموعة 
األىداؼ الضرورية لدفع عجمة النمو السياحي ومف ثـ النمو االقتصادي؛ وىي تتمحور 

 :(17) حوؿ العناصر التالية
تثميف الطاقات الطبيعية والثقافية والحضارية والدينية لجعميا مناسبة لجمب السياح،  -

 ،وبالتالي استقطاب العممة الصعبة
مشاركة السياحة في حؿ مشكمة البطالة، ورفع المستوى الميني لمموارد البشرية التي  -

 ،يشغميا القطاع السياحي
 ،وي بيف مختمؼ المناطؽ الجزائريةالمشاركة في التنمية والتوازف الجي -
 ،المحافظة عمى المحيط مف التموث ومحاولة تحسينو -
 ،تحسيف أداء القطاع السياحي بمختمؼ الطرؽ -
 ،تحسيف نوعية الخدمات السياحية واالرتقاء بيا إلى مستوى المنافسة الدولية -
دخاؿ المنتجات إعادة بناء الطابع أو الصورة السياحية الجزائرية في الخارج، و  - ا 

 ،السياحية في الدائرة التجارية الدولية
 ،تمبية الحاجات المتزايدة باستمرار لمجزائرييف الراغبيف في السياحة بأنواعيا -
 تحسيف الوظائؼ االقتصادية والتجارية والمالية لقطاع السياحة. -
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وتساىـ السياحة في تحقيؽ مجموعة مف الجوانب عمى المستوى الوطني، 
 يا:أىم
 االقتصادي: عمى المستوى 3-1-1

عمى االقتصاد وعمى رواج  يؤثر رواج الصناعة السياحية بشكؿ مباشر
الصناعات واألنشطة المرتبطة بيا؛ فكمما زاد تدفؽ حجـ الحركة السياحية زاد اإلنفاؽ 
العاـ عمى السمع االستيالكية، مما ينشط ىذه الصناعات والخدمات المتصمة بصناعة 

)مباشرة، غير مباشرة(، وبما ينتج اتساع نطاؽ العمؿ في ىذه الصناعات السياحة 
 . (18) والخدمات المرتبطة بيا

 اقتصادية مزايا مف ليا لما السياحة عمى الدوؿ مف العديد وتعتمد اقتصاديات
  :(19) الرخاء؛ ومف مزاياىا، اآلتي وزيادة رفع مستوى المعيشة في تساىـ

حيث أف السياحة تعمؿ  السياحية؛ الخدمات بيع نتيجة الصعبة بالعمالت الدخل أ. زيادة
مف خالؿ عائداتيا عمى توفير العمالت الصعبة، التي ينجـ عنيا تحسيف مستوى المعيشة 

 ونوعية الحياة لممجتمع المحمي ودعـ لمتنمية الشاممة عمى المستوى الوطني والمحمي؛
المتعمقة  OMTالعالمية لمسياحة  طبقا لتقديرات المنظمةتوفير فرص عمل جديـدة:  -

( منصب شغؿ واحد مباشر 01( يؤدي إلى خمؽ )02بالشغؿ، فإف إنجاز سريريف )
 ( مناصب غير مباشرة متعمقة بالنشاطات الممحقة؛03وثالثة )

يعمؿ تطوير تحقيق التكامل الرأسي واألفقي بين مختمف القطاعات االقتصادية:  -
أنواع متعددة ومختمفة مف العالقات بيف القطاعات  وتنشيط قطاع السياحة عمى إيجاد

االقتصادية األخرى الكثيرة والمتنوعة ينجـ عنيا تحقيؽ عدة منافع اقتصادية مباشرة أو 
 غير مباشرة؛

تعمؿ السياحة عمى  :تحسين وضعية ميزان المدفوعات و زيادة القيمـة المضـافـة -
بمة لمسياح مف خالؿ ما تنتجو مف عائدات تحسيف ميزاف المدفوعات بالنسبة لمدوؿ المستق

؛  سواء عمى شكؿ استثمارات أو ضرائب أو رسـو
يؤدي االستثمار في القطاع السياحي إلى زيادة العمالة تحقيق الرواج االقتصادي:  -

التي بدورىا تتحصؿ عمى رواتبيا والتي تمثؿ قدرة شرائية جديدة، كما أف األمواؿ التي 
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حة تستخدـ في غالب األحياف لتنمية ىذا القطاع، وبالتالي تدخؿ تدخؿ لمدولة مف السيا
ضمف الدورة االقتصادية لمدولة. إضافة إلى أف الضرائب والرسـو المفروضة عمى ىذه 
البضائع والخدمات المستوردة وكذا المدخوؿ مف إعادة بيع المنتوج السياحي إلى 

مف الشراء واإلنفاؽ داخؿ الدولة، المستيمكيف وأصحاب األعماؿ، تؤدي إلى دورات جديدة 
 وبالتالي تؤدي إلى مضاعفة الدخؿ السياحي؛

غالبا ما يقدـ السياح عند زيارة بمد ما عمى شراء سمع تذكارية أو تسويق بعض السمع:  -
سمع تشتير بيا تمؾ الدوؿ المستقبمة، وطبيعة ىذا اإلنفاؽ عمى ىذه السمع يعد بمثابة 

 الحاجة إلى شحف أو تسويؽ خارجي؛   تصدير لمنتوجات وطنية دوف
زيادة الحركة السياحية تتطمب تطوير خدمات تنمية المرافق األساسية والبنى التحتية:  -

النقؿ وخدمات البنية التحتية األخرى خصوصا مصادر المياه وشبكة الصرؼ الصحي 
 ؛وأنظمة التخمص مف النفايات واالتصاالت، مف أجؿ تمبية حاجات قطاع السياحة

تتضمف السياحة مجاالت مختمفة لالستثمارات مثؿ زيادة االستثمار الوطني واألجنبي:  -
بناء الفنادؽ، المطاعـ، المالىي، مراكز الرياضة، القرى السياحية، شركات السياحة 
ووكاالت السفر ووسائؿ النقؿ، وبالتالي ترتفع االستثمارات في ىذا المجاؿ، كما تؤدي 

نشطة االقتصادية األخرى في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات السياحة إلى دعـ األ
 وذلؾ مف خالؿ زيادة الطمب عمى المنتجات الزراعية والصناعية واالستثمارات فييا.

 االجتماعية: النواحي ب. مساهمة الصناعة السياحية في تنمية
 البمداف عمى لمسياحة بالتأثيرات االجتماعية اىتماميا الدوؿ مف أبدت العديد     

 لدى والتقاليد العادات في الشاسع االختالؼ أدركت وأنيا المضيفة ومواطنيو خاصة
 واالختالط االحتكاؾ، نتيجة التأثيرات وتأتي ىذه السائدة في مجتمعاتيـ؛ والقيـ السائحيف،

 سياحية سياسة المضيفة وضع الدولة والسكاف؛ وعميو، أصبح مف مصمحة السائحيف بيف
 الحياة بيف السيكولوجية السائح، لغرض تقميص الفجوة ثقافتيا وثقافة بيف عتجم شاممة
ومف أبرز تأثيرات السياحة  .المضيؼ لممجتمع االعتيادية والحياة لمسياح، االعتيادية غير

 في ىذا المجاؿ نذكر ما يمي: 
 رفع مستوى المعيشة لممجتمعات والشعوب وتحسيف نمط حياتيـ؛ 
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 ة وثقافية لخدمات المواطنيف إلى جانب الزائريف؛إيجاد تسييالت ترفييي 
 تطوير األماكف الخدمات العامة بدولة المقصد السياحي؛ 
 رفع مستوى الوعي بالتنمية السياحية لدى فئات واسعة مف المجتمع. 
يعتبر البعد االجتماعي لمسياحة أحد مكونات المنتج السياحي في البمداف السياحية،  

 عممية التنمية السياحية.وأيضا كعنصر أساسي في 
تساىـ السياحة في تنمية وتطوير جـ. مساهمة الصناعة السياحية في التنمية الثقافية: 

 عديد الجوانب الثقافية لممجتمع، منيا ما يمي: 
 تنمية الوعي الثقافي لدى المواطنيف؛ 
 ية؛توفر التمويؿ الالـز لمحفاظ وصوف التراث لممباني والمواقع األثرية و التاريخ 
 تنمية عممية تبادؿ الثقافات والخبرات والمعمومات بيف السائح والمجتمع المضيؼ؛ 
فمف خالؿ السياحة يمكف تعمـ ثقافة مختمؼ المناطؽ، وبالتالي يزداد التفاىـ   

والعادات قبوال مف الجانبيف وتخمؽ روح الوحدة بيف المشترؾ واالحتراـ وتالقي القيـ 
المجتمعات، وتقريب المسافات الثقافية بينيـ، إضافة إلى أف السياحة تمكف مف معرفة 
ماضي الشعوب وتاريخيا وحماية التراث التاريخي والحضاري لمشعوب مما يزيد مف حركة 

حة المحمية في الكثير مف دوؿ االتصاؿ والتواصؿ فيما بينيا، مما قد يؤدي لتطوير السيا
 العالـ، 

كما توفر السياحة الحوافز وتساعد عمى دفع تكاليؼ المحافظة عمى المواقع   
األثرية والتاريخية، والتي إذا لـ يتـ الحفاظ عمييا ستتعرض لمدمار والتدىور، وبالتالي إلى 

 :(20) ضياع التراث التاريخي لممنطقة، إضافة إلى ما يمي
 عمى الموروثات التاريخية والثقافية واألنماط المعمارية المعاصرة المميزة. المحافظة -
 إحياء الفنوف والمناسبات التقميدية والصناعات التقميدية وبعض مظاىر الحياة المحمية. -
تساعد العائدات السياحية مختمؼ المتاحؼ والمرافؽ الثقافية المختمفة مثؿ المسارح،  -

والمناسبات الثقافية كونيا عناصر جذب لمسياحة الداخمية  كذلؾ تنظيـ الميرجانات
 والخارجية.

 دعـ التبادؿ الثقافي بيف المجتمعات ) السياح والسكاف (. -
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 د. مساهمة الصناعة السياحية في التنمية البيئية: 
السياحة البيئية ىي عممية تعمـ وثقافة بمكونات البيئة، وبذلؾ فيي وسيمة لتعريؼ      
 بالبيئة واالنخراط بيا، باإلضافة إلى ما يمي: السياح

المحافظة عمى العناصر البيئية المختمفة لتحقيؽ التنمية السياحية المستدامة؛ حيث  
تساعد السياحة عمى تحقيؽ استغالؿ أمثؿ لمموارد الطبيعية وتدفع لممحافظة عمييا وعدـ 

طات السياحية عمى تنظيـ إساءة استخداميا، باعتبارىا ثروة وطنية، كذلؾ تدفع النشا
وتخطيط وتحديث استخدامات األرض بالشكؿ الذي يحقؽ أقصى منفعة مع االىتماـ 

 وبالبعد الجمالي لممعطيات، سواء كانت طبيعية أـ مف صنع اإلنساف، بالبيئة
توفر السياحة الحوافز تحقيؽ إدارة جيدة لمنفايات لمتخمص منيا بشكؿ عممي سميـ؛ إذ  

ف خالؿ مراقبة اليواء، الماء، التموث، الضجيج، معالجة النفايات، كما لتنظيؼ البيئة م
تساىـ السياحة في تحسيف الصورة الجمالية لمبيئة مف خالؿ برامج تنسيؽ المواقع، 

 والتصاميـ اإلنشائية المناسبة، استخداـ الموحات التوجييية وصيانة المباني.
 استدامة القطاع السياحي الجزائري: 3-2

ىذا العنصر مجموعة مف المفاىيـ المرتبطة بالتنمية السياحية، استدامة يتضمف 
 السياحة، ومبادئ االستدامة في مجاؿ التنمية السياحية.

 مفهوم التنمية السياحية المستدامة: 3-2-1
 يتناوؿ ىذا الجانب تعريؼ التنمية السياحية والتنمية السياحية المستدامة ، كما يمي:      

 لسياحية: أ. التنمية ا
 بدورىا وىي العديدة، التنمية أنواع مف ظير ما أحدث ىي السياحية التنمية تعد  

 فكؿ الشاممة، التنمية مع متطابقة وتكاد تكوف المختمفة، التنمية كؿ عناصر في متغمغمة
السياحية، وتمثؿ التنمية السياحية " مختمؼ  التنمية ىي مقومات الشاممة التنمية مقومات
التي تسعى إلى تحقيؽ الزيادة المستقرة، والمتوازنة في الموارد السياحية، وتعميؽ،  البرامج،

فيي تنطوي عمى االرتقاء، والتوسع وبالتالي، . (21) وترشيد إنتاجية القطاع السياحي"
بالخدمات السياحية، واحتياجاتيا؛ األمر الذي يتطمب رسـ برامج تخطيط، تستيدؼ تحقيؽ 

 نمو السياحي، بأقؿ تكمفة ممكنة، وفي أقصر زمف متاح.أكبر معدؿ ممكف مف ال
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تكتسب التنمية السياحية أىمية متزايدة، كونيا تؤمف موارد مالية إضافية لمسكاف   
وتعمؿ عمى تحسيف ميزاف المدفوعات، فيي تمثؿ إحدى الصادرات اليامة غير المنظورة، 

 .(22) وعنصرا أساسيا في عناصر النشاط االقتصادي
 امة التنمية السياحية:ب. استد

تعرؼ التنمية السياحية المستدامة: بأنيا ىي التي تمبي احتياجات السياح   
والمواقع المضيفة، إلى جانب حماية وتوفير الفرص لممستقبؿ؛ كما أنيا تمثؿ: جممة 
القواعد المرشدة في مجاؿ إدارة الموارد، بطريقة تتحقؽ فييا متطمبات المسائؿ 

جتماعية، والثقافية، ويتحقؽ معيا التكامؿ الثقافي، والعوامؿ البيئية، التنوع االقتصادية، واال
 .(23) الحيوي، ودعـ نظـ الحياة

وتمثؿ السياحة المستدامة نقطة التالقي ما بيف احتياجات الزوار والمنطقة   
المضيفة ليـ، مما يؤدي إلى حماية ودعـ فرص التطوير المستقبمي بحيث يتـ إدارة جميع 

مصادر بطريقة توفر االحتياجات االقتصادية واالجتماعية، ولكنيا في الوقت ذاتو تحافظ ال
عمى الواقع الحضاري والنمط البيئي الضروري والتنوع الحيوي وجميع مستمزمات الحياة 

 .(24) وأنظمتيا
فيترتب عف استدامة التنمية السياحية مستدامة تنوع األنظمة البيئية الموجودة؛   

ثؿ غالبا القاعدة األساسية التي يقـو عمييا ىذا النشاط. وعمى ىذا النحو، فيي ألنيا تم
تمثؿ عممية تغيير، يكوف فييا استغالؿ الموارد، واتجاه االستثمارات، ووجية التطور 
التكنولوجي، والتغير المؤسساتي أيضا في حالة االنسجاـ، وتعمؿ عمى تعزيز إمكانية ربط 

 .(25) ة الحاجات األساسية لمسياحالحاضر، والمستقبؿ لتمبي
ويرى اإلتحاد األوروبي لمبيئة والمتنزىات القومية التنمية السياحية المستدامة   

عمى أنيا نشاط يحافظ عمى البيئة ويحقؽ التكامؿ االقتصادي واالجتماعي ويرتقي بالبيئة 
اح والمجتمعات المعمارية، كما تعرؼ عمى أنيا التنمية التي تقابؿ وتشبع احتياجات السي

الضيفة الحالية وضماف استفادة األجياؿ المستقبمية، كما أنيا التنمية التي تدير الموارد 
 بأسموب يحقؽ الفوائد االقتصادية واالجتماعية والجمالية مع اإلبقاء عمى الوحدة الثقافية

 .(26) واستمرارية العمميات اإليكولوجية  والتنوع البيولوجي ومقومات الحياة األساسية
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 السياحة جعؿ بضرورة متزايدا وعيا ثمة أف المتقدمة البمداف تجارب وقد بينت  
 طويمة برؤية التمتع أف اعتبر وقد . المستدامة التنمية في مساىمتيا وضماف مستدامة
 السياحة قطاعات لتطوير أساسية مسألة وجامع شمولي ونيج شاممة وبإستراتيجية األجؿ

 ىذه مثؿ وضع يمكنيا لمسياحة مكرسة سمطة وجود لضروريا مف أنو كما المستدامة
 السياحية. لمتنمية الوطنية السياسات وتنفيذ الرؤية

 مبادئ وأهداف التنمية السياحية المستدامة:  3-2-2
االىتماـ المتزايد بالسياحة دفع إلى تعاظـ دورىا في التنمية مف حيث تشجيع  إف   

ياحية في إطار اإلعفاءات الضريبية عمى واردات االستثمار في إنشاء المشروعات الس
فرصا ميمة لمساىمة الدوؿ في إنشاء مشاريع البنى التحتية، خاصة  السياحة، كما ستوفر

في ظؿ مفيـو االستدامة، وتتمثؿ مبادئ وأىداؼ التنمية السياحية المستدامة في النقاط 
 :(27) التالية

لموارد الطبيعية والموروثات الثقافية حماية البيئة وزيادة التقدير واالىتماـ با . أ
 لممجتمعات؛

 تمبية االحتياجات األساسية لمعنصر البشري واالرتقاء بالمستويات المعيشية؛ . ب
تحقيؽ العدالة بيف أفراد الجيؿ الواحد وبيف األجياؿ المختمفة، مف حيث الحؽ في  . ت

 االستفادة مف الموارد البيئية والدخوؿ؛
 وبالتالي توفير فرص عمؿ جديدة وتنوع االقتصاد؛ إيجاد فرص جديدة لالستثمار . ث
 زيادة مداخيؿ الدولة مف خالؿ فرض الضرائب عمى مختمؼ النشاطات السياحية؛ . ج
 تحسيف البنى التحتية والخدمات العامة في المجتمعات المضيفة؛ . ح
تاحتيا لمسياح والسكاف المحمييف عمى حد سواء؛ . خ  االرتقاء بمستوى تسييالت الترفيو وا 
 قاء بالوعي البيئي والقضايا البيئية لدى السياح والعامميف والمجتمعات المحمية؛االرت . د
مشاركة المجتمعات المحمية في اتخاذ قرارات التنمية السياحية، وبالتالي خمؽ تنمية  . ذ

 سياحية مبنية عمى المجتمع؛
التشجيع عمى االىتماـ بتأثيرات السياحة عمى البيئة والمنظومة الثقافية لممقاصد  . ر

 السياحية؛
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 إيجاد معايير لممحاسبة البيئية والرقابة عمى التأثيرات السمبية عمى السياحة؛ . ز
االستخداـ الفعاؿ لألرض وتخطيط المساحات األرضية بما يتناسب مع البيئة  . س

 المحيطة. 
 ضمان الجودة في الصناعة السياحية الجزائرية. -4

ليا تعزيز تنافسية الصناعة تمثؿ الجودة أحد السبؿ الفعالة التي يمكف مف خال  
السياحية الجزائرية، ففي ظؿ توفر مقومات العرض السياحي لمجزائر، باعتبارىا ذات 
مكانيات سياحية جذابة، إضافة إلى الموروث  طبيعة خالبة، وتمتمؾ موارد طبيعية وا 

 الثقافي والحضاري الذي تتميز بو.
في نجاح إستراتيجية التنافس  ويعتبر دعـ الدولة لمنظومة السياحة عامال ميما  

بالجودة في ىذا المجاؿ، كما أف تحويؿ ثقافة المجتمع الجزائري نحو ثقافة "جودة خدمة 
السياح" يكوف مف خالؿ االستثمار في المورد البشري، وتنميتو روح المسؤولية اتجاه جودة 

لبشري في تمبية السياحة لديو، باعتبار أف الصناعة السياحية تعتمد أساسا عمى المورد ا
 متطمبات الزبوف المتنوعة والمتعددة.

وفي ىذا الصدد، سيتـ استعراض مضموف اإلستراتيجية المتبعة لمتنمية السياحية   
  في الجزائر، وكذلؾ مخطط الجودة في الصناعة السياحية الجزائرية.

 اإلستراتيجية المتبعة لمتنمية السياحية في جزائر: 4-1
خالؿ العشرية األخيرة اىتماما كبيرا بقطاع السياحة نظرا لقد أعطت الدولة   

ألىميتو االقتصادية واالجتماعية عمى السواء، فمجأت إلى وضع جياز تشريعي يحدد 
كيفيات التنمية المستدامة ليذا القطاع والقوانيف الخاصة باستغالؿ الشواطئ وكذا مناطؽ  

 التوسع السياحية.
اع مف خالؿ توجيو نداء لممستثمريف الذيف وقد قررت الدولة خوصصة القط  

يتعامموف مع الوكالة الوطنية لمتنمية السياحية، وتؤكد مختمؼ اإلجراءات المتخذة في ىذا 
الصدد ضرورة االرتقاء بيذا القطاع إلى مصاؼ القطاعات المساىمة في زيادة الثروة 

 ولذلؾ تسييره عقالنيا.
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ال يتجزأ مف المخطط الوطني  لتييئة  ويعتبر مخطط التييئة السياحية جزءا   
طار استراتيجي مرجعي لسياسة السياحة في الجزائر التي مف خالليا تقـو   اإلقميـ وا 

 :(28) الدولة بػاآلتي
عرض رؤيتيا حوؿ تطور السياحة عمى مستوى آفاؽ زمنية مختمفة، سواء عمى المدى  

التنمية المستدامة، مف  القصير عمى المدى المتوسط أو عمى المدى الطويؿ في إطار
 أجؿ جعؿ الجزائر بمد مستقبؿ؛

 تحديد وسائؿ وضعو حيز التنفيذ وتحديد شروط قابمية تجسيده؛ 
ضماف توازف اإلنصاؼ االجتماعي والفعالية االقتصادية وحماية البيئة في إطار  

 التنمية المستدامة ؛
في خدمة السياحة الجزائرية، تقويـ الثروة الطبيعية والثقافية والتاريخية لمبالد ووضعيا  

 مف أجؿ رفعيا إلى صؼ الوجيات السامية في المنطقة  األوربية المتوسطية.
 :(29) ويرتكز المخطط الوطني لتييئة اإلقميـ عمى خمسة ديناميكيات  
 تقويـ وجية "الجزائر" لتعزيز جمب فرص االستثمار والتنافس؛ 
 بترشيد االستثمار؛ تنمية األقطاب والقرى السياحية السامية وذلؾ 
 إعداد برنامج جودة سياحية؛ 
قامة شراكة عمومية وخاصة؛   تنسيؽ  العمؿ وذلؾ بتعزيز السمسمة السياحية وا 
تحديد ووضع حيز التنفيذ مخطط تمويؿ عممي، مف أجؿ دعـ النشاطات السياحية  

 وكذا المطوريف وجمب كبار المستثمريف والمتعامميف. 
لتييئة اإلقميـ سبعة مناطؽ سياحية كبرى وفقا كما حدد المخطط الوطني   

لممؤىالت الخاصة بكؿ منطقة مف التراب الوطني: المنطقة الشمالية/ وسط ،المنطقة 
، المنطقة الغربية، منطقة اليضاب العميا، 2 ، المنطقة الشمالية/ شرؽ1 الشمالية/ شرؽ

 .(30) منطقة الجنوب، منطقة الصحراء الكبرى
 لجودة الصناعة السياحة في الجزائر:مخطط الوطني لا 4-2

يركز المخطط الوطني لمتنمية السياحية عمى وضع حيز التنفيذ "مخطط جودة 
السياحة" لتطوير الجودة في صناعة السياحة الوطنية. وقد بادرت الحكومة في ىذا 
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السياؽ  بوضع مقاربة وطنية تيدؼ الى االعتراؼ بجودة الخدمة المقدمة مف طرؼ 
 .(31) (PQTAع السياحة، مف خالؿ نشر "مخطط جودة السياحة" )مينيي قطا

وييدؼ ىذا المخطط إلى جمع كؿ مينيي السياحة الذيف يمتزموف طواعية 
، أخذا في االعتبار (32) بمقاربة جودة تخضع لمتطمبات الزبائف حوؿ عالمة وطنية لمجودة

 : (33) تحقيؽ الغايات التالية
طنية مف خالؿ دمج مفيـو الجودة في جميع مشاريع تنمية أ. تعزيز القدرة التنافسية الو 

 المؤسسات السياحية وبالتالي تحقيؽ احترافية أكبر؛  
ب. تثميف المناطؽ السياحية وخمؽ استدامة لمعرض السياحي  الجزائري مف خالؿ وضوح 

 الرؤية وتحسيف الجودة لمسياح؛
ي ىذه العممية عف طريؽ تقديـ جػ. العمؿ عمى استفادة المؤسسات السياحية المشاركة ف

عادة  المساعدة واألدوات الالزمة لتنميتيا، بما في ذلؾ مرافقتيا في عمميات الترميـ وا 
 التأىيؿ والتحديث و التوسيع والتكويف؛

د.  ضماف ترويج مميز لممتعامميف المشاركيف في المقاربة الخاصة بالجودة، مف خالؿ 
ؿ عالمة "جودة السياحة الجزائرية"، عف طريؽ إدماجيـ في شبكة المؤسسات التي تحم

 ضماف أفضؿ اندماج في القنوات التجارية.
ووفؽ مقاربة شاممة ومتكاممة؛ فمفيـو الجودة يشمؿ مختمؼ مستويات اإلنتاج 
السياحي، وعمى ىذا األساس يأخذ مخطط جودة السياحة في االعتبار العرض السياحي 

احية الموجودة عمى التراب الوطني )االستقباؿ، في مجممو، ويغطي جميع األنشطة السي
اإلسكاف والمطاعـ والنقؿ، التنشيط، الترفيو ...(. وبالتالي فاألنشطة السياحية والميف 
المعنية تتمثؿ فيما يمي: الفندقة، اإلطعاـ، منظمي الرحالت السياحية، الحمامات المعدنية 

وتأجير السيارات، ...(، الدليؿ  والمعالجة بمياه البحر، الناقموف )شركات الطيراف
السياحي، الدواويف السياحية ومكاتب اإلعالـ و التوجيو، مناطؽ العبور )الموانئ 

 والمطارات(.
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وفي إطار ىذا البرنامج يتـ منح العالمة الوطنية "جودة السياحة الجزائر"، 
وط العضوية المرتكزة عمى االمتياز، لجميع المؤسسات السياحية المعنية التي تحتـر شر 

 :(34) التالية
 مطابقة معايير الجودة؛ 
متابعة مقاربة جودة تستند إلى مراقبة خارجية، تضمف التحسيف المستمر لجودة  

الخدمات وبالتالي ضماف عالمة جودة موثوؽ بيا لمزبائف والحفاظ عمى مصداقية عالمة 
 "جودة السياحة الجزائر" التي تـ الحصوؿ عمييا؛

 مسؤولة عف المحاسبة الداخمية؛إنشاء خمية دائمة  
 ضرورة الخضوع  لشروط االستغالؿ وممارسة النشاط؛ 
 االمتثاؿ لقواعد النظافة واألمف؛ 
 االندماج في المحيط البيئي؛ 
 وضع حيز التنفيذ نظاـ لمتكفؿ ومعالجة الشكاوى المقدمة مف الزبائف. 
 سمات وآفاق الشراكة الجزائرية اإلفريقية: -5

لشراكة األفرو جزائرية واىدافيا مف خالؿ أىمية القارة االفريقية يمكف فيـ معنى ا
بالنسبة لمجزائر وكذا مف توجيات نشاطيا الدبموماسي الجزائري المخضـر ودورىا 
المحوري المتميز والمرتبط بثوابث السياسة الخارجية الجزائرية تجاه العالـ وافريقا 

ر آليتي النيباد ومنظمة االتحاد وقضاياىا تحديدا مف خالؿ حركيتيا ونشاطيا عب
 . االفريقي. واالىداؼ التي تتوخى تحقيقيا الجزائر مف وراء ذلؾ عمى الصعيد القاري

جزائرية مف االطار العاـ لمشراكة الجديدة مف أجؿ تنمية -تنبثؽ الشراكة االفرو
ية أخرى، أفريقيا وأىدافيا وأولياتيا مف جية، ومف مقاصد منظومة االتحاد األفريقي مف ج

باإلضافة الى متغيرات تراجع مداخيؿ المحروقات وتوجو الجزائر الى تجسيد ارتباطيا 
فضال عف انشغاالتيا  التجاري واالقتصادي بدوؿ القارة لزيادة مداخمييا خارج المحروقات،

ػػػ  واذا كانت الشراكة الجديدة مف أجؿ تنمية أفريقيا المعروفة اختصارا بػػػ .فريقياإاألمنية في 
اإلطار النظري واالستراتيجي الذي اعتمده القادة األفارقة مف أجؿ التصدي   NEPADػ

لمفقر والتخمؼ واالرىاب ومسبباتو المنتشر في ربوع القارة األفريقية، تمثؿ الخيار التنموي 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         0909السنة  90العدد:  90المجلد:  322 - 213ص

 

316 

 

لمقارة لبموغ االستقرار واألمف، فإف منظمة االتحاد األفريقي سميؿ منظمة الوحدة األفريقية 
سابقة يمثؿ بالنسبة لمجزائر الى جانب النيباد أيضا اإلطار المؤسساتي األمثؿ الذي ال

 .(35) يعنى بمشاكؿ القارة وانكشافاتيا األمنية الشاممة
 تاريخ الشراكة الجزائرية اإلفريقية: 5-1

تعتبر الجزائر مف الدوؿ السباقة في إقامة عالقات مع الدوؿ اإلفريقية، وضمف 
يمي ودولي في المجاؿ اإلفريقي، تحاوؿ الجزائر نسج عالقات دبموماسية سياؽ تنافسي إقم

خاصة في بعدىا االقتصادي والثقافي، وبدأت مالمح ىذه العالقة تظير منذ ستينيات 
القرف العشريف، حيث قامت الجزائر بدعـ حركات التحرر، ومناىضة االستعمار األجنبي 

الثمانينيات مف نفس القرف، مف خالؿ دعـ لمدوؿ اإلفريقية، لتعزز ىذه العالقات في 
يجاد سبؿ التطور والنيوض بيذه الدوؿ،  مع التركيز عمى توطيد العالقات  االستقالؿ وا 

 .(36) االقتصادية وبناء حوار اقتصادي ثقافي لتحقيؽ التنمية
ولقد توطدت العالقات اإلفريقية الجزائرية ذات البعد االقتصادي منذ عقد مبادرة 

التي أولت أىمية في جانب منيا لممجاؿ الطاقوي، كونو مف أىـ القطاعات  النيباد،
الحيوية في القارة اإلفريقية التي تدعـ عممية التنمية، والجزائر مف خالؿ ىذه المبادرة 
أعمنت عف مجموعة المشاريع واالستثمارات التي الزالت ضمف األولويات المسطرة في 

لجزائرية، وتوجو الجزائر نحو المجاؿ الطاقوي يعود إلى العالقات االقتصادية اإلفريقية ا
ضعؼ المبادالت التجارية وعدـ القدرة عمى االستثمار في مشاريع أخرى في القارة. لذلؾ 
فقد ركزت الجزائر عمى االستثمار في المجاؿ الطاقوي، وعمى وجو الخصوص الغاز 

البتروؿ والغاز، والطرقات، خاصة والييدروكربوف والبنى التحتية لمطاقة عمى غرار أنابيب 
الثالث مشاريع التي أطمقتيا ضمف مبادرة النيباد، وتسعى الجزائر إلى زيادة نسبة 
استثمارىا في ىذا المجاؿ، عمى الرغـ مف التحديات التي تواجييا، سواء ما ارتبط 

 .(37) بالمنافسة اإلقميمية والدولية، أو ما تعمؽ بالتحديات األمنية اإلقميمية
وقد َتـ وضع رؤية استراتيجية مف أجؿ تحقيؽ التنمية في إفريقيا تمتد إلى غاية 

، وتعتبر الجزائر طرؼ فعاؿ فييا، ومف أكثر الدوؿ تحكما في أىداؼ ىذه 2065عاـ
الرؤية التي ترتكز بشكؿ كبير عمى ترقية المؤىالت االقتصادية في القارة خاصة تمؾ التي 
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مة إفريقيا تكمف في عدـ امتالكيا لما يعرؼ بػموجيستيؾ ترتبط بسياسات التصنيع، فمشك
التصدير، وبالتالي تشكؿ الجزائر بوابة بالنسبة لمقارة اإلفريقية مما يجعميا تستعمؿ ىذه 

 .(38) الورقة لتوطيد العالقات اإلفريقية الجزائرية االقتصادية
  مجاالت الشراكة الجزائرية اإلفريقية: 5-2

ؿ مبادرة النيباد مجموعة مف المشاريع المرتبطة بالبنى أبرمت الجزائر مف خال
 :(39)التحتية وتتمثؿ في اآلتي 

مشروع خط األنابيب عبر الصحراء الذي ينقؿ الغاز الطبيعي مف نيجيريا إلى األسواؽ  -
 األوروبية عبر الجزائر؛

 ريقية؛الخط البري الغوس ما بيف نيجيريا والجزائر، ويمر عبر مجموعة مف الدوؿ االف -
خط األلياؼ البصرية الذي يسيؿ مف عممية تبادؿ الخبرات والمعمومات، والتي يستفيد 

 منيا المجاؿ الطاقوي بطريقة أو بأخرى.
نيجيري -ويعتبر مشروع خط األنابيب نيغاؿ مف أىـ المشاريع، كونو مشروع جزائري -

ركة البترولية النيجيرية، انبثؽ عف توقيع مذكرة تفاىـ، بيف شركة سوناطراؾ الجزائرية والش
  .واعتبر عمى رأس أولويات المشاريع التي تشجعيا وترعاىا مبادرة النيباد

وفي مجاؿ التصدير والمبادالت لمموارد الطاقوية بيف الجزائر والدوؿ اإلفريقية، فالموارد  -
 الييدروكربونية تعتبر مف أىـ الموارد التي يتـ تصديرىا وتبادليا، مف خالؿ مؤسسة

 سوناطراؾ الجزائرية وفروعيا في إفريقيا.
 محددات الشراكة الجزائرية االفريقية : 5-3

ىنالؾ العديد مف الرىانات الييكمية والتحديات األمنية  الداخمية والخارجية التي 
 : (40)تيدد مسار استثمار الجزائر الطاقوي في إفريقيا، أىميا 

ؤثر عمى مسار قطاع الموارد الييدركربونية عدـ االستقرار األمني لدوؿ الجوار مما ي -
قميميا؛  في الجزائر محميا وا 

المنافسة االقميمية لمدور الجزائري، خاصة مف طرؼ المغرب األقصى الذي يعد  -
 الشريؾ االقتصادي لمالي؛

 النفوذ الفرنسي في منطقة الساحؿ اإلفريقي. -
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 الشراكة بين الجزائر وجنوب إفريقيا:حالة  5-4
ؿ مف الجزائر وجنوب افريقيا عمى تطوير عالقات التعاوف االقتصادي تعمؿ ك

فيما بينيما، والرفع مف فرص التجارية واالستثمارية مف خالؿ البرامج الطموحة لمشراكة 
وتنويعيا خاصة مع فتح خط طيراف مباشر بيف البمديف. ومف بيف المجاالت التي ىي 

البيتروكيماويات، الصناعة والتعديف؛ وتجدر موضوع لمشراكة بيف البمديف نجد السياحة، 
جزائر مف بيف الدوؿ اإلفريقية اإلشارة إلى أف جنوب إفريقيا تعتبر أكبر شريؾ تجاري لم

 .(41) خرىاأل
  الخاتمة:  -6

عالج ىذا البحث موضوع الجودة في مجاؿ الخدمات السياحية المختمفة كمدخؿ 
لوطني ومف ثـ كاستراتيجية مستقبمية لمشراكة الستدامة المنظومة السياحية عمى المستوى ا

مع إفريقيا، وذلؾ مف خالؿ دراسة نظرية تحميمية لمختمؼ الجوانب المرتبطة بو، وتـ 
 التوصؿ بذلؾ إلى مجموعة مف االستنتاجات، كما يمي:  

ينظر لمسياحة مف زوايا مختمفة، باعتبارىا نشاط اقتصادي يحقؽ إيرادات مالية ميمة  -
ر وتنقؿ األشخاص بيدؼ إشباع حاجات معينة، وباعتبارىا شكؿ مف أشكاؿ نتيجة سف

الخدمات ينتج عنيا تقديـ جممة مف المنافع لمسياح، وباعتبارىا كذلؾ صناعة تتضمف 
مزيجا مركبا مف األنشطة والخدمات، وتكوف ذات عالقة مباشرة وغير مباشرة مع بقية 

 القطاعات االقتصادية في الدولة؛
سياحة دروا ميما في الحركية االقتصادية وتساىـ بشكؿ إيجابي في دفع عجمة تمعب ال -

 التنمية المحمية، وتعزز مختمؼ أبعاد التنمية الوطنية المستدامة؛
يرتبط التنافس في مجاؿ الصناعات السياحية بالتغيرات عمى المستوى العالمي، إذ ال  -

 ينحصر في الحدود اإلقميمية لمدولة فقط؛
لمقومات الطبيعية التي تعزز الصناعات السياحية غير كاؼ؛ بؿ كفاءة استخداـ توفر ا -

الموارد السياحية والقدرة عمى االستجابة لمتطمبات السياح ىو عامؿ حرج في نجاح 
 المنظومة السياحية بالدولة؛ 
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يوجد تبايف بيف مفاىيـ الجودة وأبعادىا في مجاؿ الصناعة السياحية مقارنة باألنشطة  -
القتصادية األخرى، نظرا لخصوصيات الخدمة السياحية وارتباطيا بعدد كبير مف ا

 الخدمات األخرى، ومختمؼ الصناعات ذات الصمة؛
تبني ثقافة الجودة في ـ جاؿ الصناعة السياحة ذو أىمية كبيرة ، بالنظر إلى  -

يـ خصوصية الزبائف مف حيث تنوع أجناسيـ، ثقافاتيـ، معتقداتيـ وكذلؾ سموكيات
 االجتماعية؛

 -إلى حد كبير –التنافس بالجودة في مجاؿ صناعة السياحة لو بعد استراتيجي يرتبط  -
باىتماـ الدولة بتطوير وتأىيؿ المنظومة السياحية الجزائرية، ووعي المجتمع ومساىمتو 

 في المحافظة عمى جاذبية العرض السياحي واؿ محافظة عمى مقوماتو؛
دة في الخدمة السياحية دعامة رئيسية الستدامة القطاع السياحي تمثؿ استراتيجية الجو  -

 الجزائري، وتعزيز مساىمتو في االقتصاد الوطني.
 المراجع: -7

                                                           

 والتوزيع لمنشر الصفاء دار السياحي، التخطيط سعد، ونبيؿ  غنيـ محمد عثمافأنظر:  (1)
 .27ص:  ،2001 ، 1،األردف، ط

 .26 ص:  ، 2007المعرفة، كنوز دار السياحة، صناعة مقابمة، محمود أنظر: أحمد (2)
)3( Robert.  L, Le tourisme international .que sais je ?. 5eme édition .Paris 

: Presses   universitaires. 1993.p10. 

 الكتاب مركز الفراغ، وأوقات لمترويح عصرية الحماحمي، رؤية محمد درويش، أنظر: كماؿ (4)
  .249ص  ، 1997 مصر، لمنشر،

درويش رياف، االستثمارات السياحية في األردف، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة  (5)
 .25، ص 1997جزائر، الجزائر، ال

 .27سعد، مرجع سابؽ، ص:  ونبيؿ غنيـ محمد أنظر: عثماف (6)
 غير منشورة، ماجستير رسالة تطورىا، وآفاؽ الجزائر في السياحة واقع القادر، عبد ىدير (7)

 .2006/ 2005الجزائر،  جامعة
 معرفةال دار الجغرافي، المنظور السياحة: مف صناعة الزوكة، خميس أنظر: محمد (8)

 .07ص  ،1992الجامعية، مصر، 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         0909السنة  90العدد:  90المجلد:  322 - 213ص

 

320 

 

 

 راجع:  (9)
، الدار -المفاىيـ و اإلستراتيجيات  -سعيد محمد المصري، إدارة وتسويؽ األنشطة الخدمية  -

 .2001الجامعية، مصر، 
دارة المنشآت السياحية والفندقية، المكتب العربي،  - أحمد ماىر وعبد السالـ أبو قحؼ،  تنظيـ وا 

 مصر.الطبعة الثانية، 
أنظر: عبد اليادي الرفاعي، دراسة إحصائية لواقع السياحة في سورية، مجمة جامعة تشريف  (10)

لمدراسات والبحوث العممية، سمسمة العـو االقتصادية والقانونية، جامعة تشريف، سوريا، 
 .12. ص 2005، 1، العدد 27المجمد 

 –الوطنية السياحية السياسة تحديد إعادة أجؿ مف مساىمة حوؿ التقرير أنظر: مشروع (11)
 ص  ،2000 عشر، نوفمبر الدورة السادسة – واالجتماعي االقتصادي الوطني المجمس

14. 
 و لمنشر صفاء دار السياحية، التنمية و السياحي التخطيط محمد، عثماف أنظر: غنيـ (12)

  .543 ص  التوزيع،
رىا في التنمية االقتصادية محمد سميماف جرادات وىواري معراج، السياحة وأث أنظر: (13)

، 2004، 01العالمية: حالة االقتصاد الجزائري، مجمة الباحث، جامعة ورقمة، الجزائر، عدد 
 .23-22ص ص 

 .21اإلستراتيجية السياحية العربية، ص  (14)
أنظر: سعد بف عبد الرحمف القاضي، الرؤية المستقبمية لنظـ ضماف الجودة في السياحة  (15)

عربية السعودية، ممتقى الجودة األوؿ بمنطقة عسير "الجودة في صناعة في المممكة ال
 .2-1، ص ص2004السياحة"، المممكة العربية السعودية، 

 ص ،1/2001الوراؽ، األردف،  ط السياحة،  مؤسسة صناعة أصوؿ الطائي، أنظر: حميد (16)
36 .  

)17( www.algeriantourism.com/articles. 

أنظر:  زيد منير عبوي، السياحة في الوطف العربي  دراسة الىـ المواقع السياحية العربية  (18)
 .43 ، ص2007،الطبعة االولى ،دار الراية لمنشر و التوزيع، األردف، 

 :  أنظر (19)

http://www.algeriantourism.com/articles
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 : الدولي الممتقى ر،الجزائ حالة الوطني، االقتصاد في كصناعة السياحة مراد، زايد -
الجزائر،  بسكرة خيضر محمد المستدامة، جامعة التنمية في دورىا و السياحة اقتصاديات

 .09، ص 2010
- Ministère du tourisme: op-cit, horizon 2013, p.4. 

- Ministère du tourisme: plan d’action pour le développement durable du 

tourisme en Algérie, 2013, p.4. 

- www.algeriantourism.com/articles. 

- www.alsabaah.com 

)20( Ministère du tourisme: plan d’action pour le développement durable 

du tourisme en Algérie, horizon 2010,  p. 8. 

 .43، ص 2002، مصر، 1أحمد الجالد، السياحة المتواصمة البيئية، عالـ الكتاب، ط  (21)
، الوراؽ لمنشر و 1موفؽ عدناف، أساسيات التمويؿ واالستثمار في صناعة السياحة، ط (22)

 .14، ص  2010التوزيع، ،عماف األردف،  
الرضا لمنشر، الطبعة األولى، سوريا،  صالح الديف خربوطمي، السياحة المستدامة، دار (23)

 .23، ص 2004
، دار الراية لمنشر و التوزيع، 1عصاـ حسف السعيدي، الداللة و اإلرشاد السياحي، ط (24)

 . 127، ص 2008األردف ،
 .51أحمد الجالد، مرجع سابؽ، ص  (25)
ستدامة في جميورية محمد إبراىيـ عراقي و فاروؽ عبد النبي عطا اهلل، التنمية السياحية الم (26)

مصر العربية " دراسة تقويمية بالتطبيؽ عمى محافظة اإلسكندرية" ، المعيد العالي لمسياحة 
 .4والفنادؽ والحاسب اآللي ، مصر، ص 

 .6-5نفس المرجع ، ص ص  (27)
: العابد سميرة، لعراؼ فايزة، صناعة السياحة في الجزائر: الواقع وسبؿ النيوض،  أنظر (28)

، ص 2012ي حوؿ: فرص ومخاطر السياحة الداخمية في الجزائر، جامعة باتنة، ممتقى وطن
10. 

: لحسف عبد القادر، إستراتيجية تنمية مستدامة لمقطاع السياحي في الجزائر عمى  أنظر (29)
، مجمة أداء المؤسسات 2025ضوء ما جاء بو المخطط التوجييي لمييئة السياحية آلفاؽ 

  182-181، ص ص 2012، 02لعدد الجزائرية، جامعة ورقمة ا

http://www.algeriantourism.com/articles
http://www.alsabaah.com/
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سماعيني نسيبة، دور السياحة في التنمية االقتصادية واالجتماعية في الجزائر، مذكرة  (30)
 .152، ص 2014ماجستير، جامعة وىراف، الجزائر، 

)( Plan Qualité Tourisme Algérie. 

)31( http://www.mta.gov.dz/site_relooke/ar/pothentialitesTour.php. 

عمر حوتية، واقع قطاع السياحة في الجزائر وآفاؽ تطويره، مجمة الحقيقة، جامعة أدرار،  (32)
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االقتصاد  استشراف مسار تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الوافدة إلى

 (7109-0791) إطار عمل نماذج االستيفاء الداخمي لمفترة- الجزائري

(Prediction the flows of foreign direct investment into 

the Algerian economy using internal interpolation 

models in the period (1970-2017)) 
 
 2د. أحمد االمي ،1*ط/د. أاماء االمي

 sellamiiasma@gmail.com (،الجزائر) جامعة قاصدي مرباح ورقمة1

 sellami.ahmed.78@gmail.com  (،الجزائر) جامعة قاصدي مرباح ورقمة2

 
 : الممخص

الكشف عن االتجاه الذي تتطور بو تدفقات االاتثمار األجنبي  الدرااة إلى تاعى ىذه
، حيث ناتعرض معالجة (0721-7102)خالل الفترة  الوافدة إلى االقتصاد الجزائري

ليذه الغاية، تم  إحصائية لمبيانات المتاحة بااتخدام نماذج االاتيفاء الداخمي، وتحقيقا
االعتماد عمى المنيج االاتقرائي. نتائج التحميل االقتصادي والقيااي تشير إلى أن 

عمى  ويؤولاموكا متذبذبا تدفقات االاتثمار األجنبي الوافدة إلى االقتصاد الجزائري تشيد 
 عمىاالاتثمارات األجنبية الوافدة الى الجزائر.  حركةفي  التباطؤ إلىالماتوى المنظور 

جذب و ع تشجيالالزمة ل لياتاآللبحث عن ضرورة ااألااس توصي الدرااة ب ىذا
التنمية  متطمباتتمويل واالتجاه بيا نحو تفعيل دورىا في ، االاتثمارات األجنبية المباشرة

في الجزائر، والمحافظة عمى ماار متزايد ليا، ولن يكون ذلك إال بتييئة المناخ 
 االاتثماري المحفز.

 ااتثمار أجنبي مباشر، اقتصاد جزائري، نماذج ااتيفاء داخمي.ت المفتاحية: الكمما
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 المؤلف المرسل*

mailto:sellamiiasma@gmail.com


ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         0909السنة  90العدد:  94المجلد:  333- 333ص

 

324 

 

Abstract: 

This study seeks to reveal the trend in the inflows of foreign 

investment into the Algerian economy during 1970-2117. We 

review the statistical analysis of the available data using internal  

interpolation models. To this end, the extrapolation method was 

used. The results of economic and econometric analysis indicate 

that inflows of foreign investment into the Algerian economy are 

fluctuating and at the foreseeable level are likely to slow down the 

movement of foreign investments into Algeria. On this basis, the 

study recommends the need to find the necessary mechanisms to 

encourage and attract foreign direct investment and to activate its 

role in financing the development needs of Algeria and to maintain 

an increasing path for it.  

Keywords: Foreign direct investment, Algerian economy.  Internal 

interpolation models. 

  مقدمة:
التنمية  عاتمشرو  عمى تمويل مختمف قادرةكانت  الجزائر ليس ىناك شك في أن      

خاصة في انوات  والقااية الصعبة الخيارات من معاناة دون االقتصادية واالجتماعية
تحان أاعار البترول في الاوق بفعل  مراحة المالية غير المابوقةاأللفية الثالثة نتيجة ل

تغيرت  ،2114في منتصف  البترول أاعار لذلك، ومنذ بداية انخفاضالعالمية ؛ وخالفا 
 أكثر حيث أصبح ،باالقتصاد الوطنيبدأت مالمح األزمة المالية تعصف و األوضاع 

 اإلنفاق من عالية ماتويات عمى لمحفاظ الكافية الموارد لدييا تعد لم الحكومة أن وضوحا
 2117في  %37.3االنفاق الحكومي إلى حيث انخفض  العمل، فرص ومواصمة خمق

، وىو ما أدى إلى 2115% في 46.6ل كنابة من الناتج الداخمي الخام بعدما اجل معد
% 3.8بعدما اجل  2117% في 1.3تدىور معدل النمو االقتصادي الذي تدحرج إلى 

 النفط، أاعار انخفاض يطرحيا ىامة تحديات تواجو الجزائر تزال وال. )1( 2115في 
        وبمعدل نمو االب ُقدر بنحو  بشكل محاوس الوطنيةحيث تراجعت المدخرات 

 .6102و 2114بين عامي  (%12.67-)
ىو الوجو اآلخر لنجاح عممية التنمية االقتصادية، وىو ُيعد  بديمة ةرد ماليان إيجاد مو إ

اد فجوة التمويل أمرا ممحا وضرورة حتمية تفرض نفايا اليوم بإلحاح مفرط من أجل 
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اشرة، االاتثمارات األجنبية المبالقتصاد الوطني، ونقصد ىنا عمى وجو التحديد قضية ل
لتمويل التنمية والتقدم االقتصادي واالجتماعي لمدول، اااية حد الركائز األالتي باتت أ

حدة من تقميل العمى  ةااعدااتراتيجيا يمكن من خاللو الم اخيار وُتعد تنميتيا اليوم 
االاتفادة من المزايا التي تجمبيا ، و أاعار المحروقاتالمترتبة عن انييار الصدمة المالية 

 .والتي تااىم في دفع عجمة النمو االقتصادي ،االاتثمارات إلى الدولةىذه 
 : الدراسةإشكالية 

لتنمية االقتصادية، لتمويل اكمصدر ااتشعارا بأىمية االاتثمارات األجنبية المباشرة      
ضطمع بو في اد فجوة التمويل، والمااىمة في زيادة اإليرادات تبالنظر لمدور اليام الذي و 

 التالي :  الرئياي الاؤال في لمعالجتيا ناعى التي الرئياية اإلشكالية تتبمور ،يةالضريب
 كيف تتجو حركة االستثمارات األجنبية المباشرة الوافدة إلى االقتصاد الجزائري؟

 : فرضيات الدراسة

تأاياا عمى ما تقدم، اعتمدنا الفرضية التالية كأااس لمناقشة موضوع الدرااة،      
التباطؤ في حركة االستثمارات األجنبية المباشرة الوافدة إلى  إلى يؤول اتجاهد يوجوىي: 

 االقتصاد الجزائري.
 : أىداف الدراسة

تاعى ىذه الدرااة إلى اإلجابة عمى الاؤال الوارد بصفة أاااية في اإلشكالية،      
 ة:واختبار مدى صحة الفرضية المتبناة، وىي باختصار تتمثل في النقاط التالي

 تقديم إطار نظري ألىم المفاىيم األاااية المتعمقة باالاتثمار األجنبي المباشر؛ -
الوقوف عند تطور تدفقات االاتثمار األجنبي المباشر الوافدة إلى االقتصاد  -

 ( ؛2117-1971الجزائري خالل الفترة )

 نماذج االاتيفاء الداخمي لمتغيرة االاتثمار األجنبي المباشر.  وتقدير صياغة -

 :منيج الدراسة

المنيج بااتخدام انقوم  ،المطروحة وتحقيق أىداف الدرااة اإلشكاليةعمى  لإلجابة     
تطور االاتثمارات األجنبية الوافدة إلى الجزائر خالل الفترة الوصفي التحميمي الاتعراض 

نماذج انعتمد عمى المنيج اإلحصائي الوصفي عند عممية بناء  كما(، 2117-1971)
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من خالل االاتعانة بمجموعة من األدوات ، وىذا يفاء الداخمي لممتغيرة محل الدرااةاالات
التي توفرىا لنا مبادئ النظرية اإلحصائية والتحميل االقتصادي الكمي،  اإلحصائية

 وباالعتماد عمى قاعدة بيانات البنك الدولي.
 : مخطط الدراسة

 ثالثة محاور:إلى  الدرااة األمر تقايم تطمب اإلشكالية موضوع لمعالجة     
 ينصب عمى ااتعراض المفاىيم األاااية المتعمقة باالاتثمار األجنبي المباشر؛ -1
ُكرس لبيان التطورات الحاصمة في تدفقات االاتثمار األجنبي المباشر الوافد إلى  -2

 الجزائر مع تقديم تحميل اقتصادي ألىم المحطات التي شيدتيا ىاتو المتغيرة ؛

ص لمدرااة القيااية وعممية تقدير نماذج االاتيفاء الداخمي لمتغيرة االاتثمار ُخص -3
 األجنبي المباشر الوافد إلى الجزائر.

 :ساسية لالستثمار األجنبي المباشرالمفاىيم األ -1
ُيعد االاتثمار األجنبي المباشر أحد روافد التنمية ومحركاتيا الايما في البمدان      

ممدخرات المنخفضـة في تمك البمدان، وشح حجـم المااعدات والمنح الماليـة النامية، نظرا ل
من البمدان المتقدمـة والمؤااات المالية الرامية وغير الرامية إلى البمدان النامية، 
وصعوبة الحصول عمى االقتراض الخارجي وما يترتب عميو من فوائد مركبة تثقل كاىل 

  .)2(الدول الفقيرة
ادر المحمية ميما توفرت لدى الدول النامية، تبقى ىذه الدول في كما أن المص 

حاجة مااة إلى المصادر الخارجية، ألنيا تكون عامال أااايا لتوفير العممة األجنبية 
الضرورية لعممية االاتيراد، باإلضافة إلى النتائج اإليجابية التي تنشأ من المجوء إلى ىذه 

 .)3(تقدمة مثال عن طريق االاتثمارات المباشرةالمصادر، كتوفير التكنولوجيا الم
وُيعتبر االاتثمار األجنبي الذي ُيعد جزءا من أي اقتصاد يتبع منيج اقتصاد  

الاوق ؛ ليس أكثر من ادخار تم في دولة أجنبية، يأتي كرافد لالدخار المحمي، ليدعم 
ة المضيفة، فيزيد عممية االاتثمار، ولو من خالل رغبتو بمعدل الربح األعمى في الدول

من معدل النمو االقتصادي وُيَارع خطة التنمية. إنو يمثل مدخرات قام بيا أفراد أو 
مؤااات يعيشون خارج اقتصاد الوطن، بمعنى أنيم غير مقيمين. ويتكون ىذا االدخار 
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القروض  عن طريق واردات رؤوس األموال األجنبية المتمثمة في القروض العمومية ؛
... إلخ. وتتأتى رؤوس األموال ىذه من مصادر (4)لمنح والمااعدات األجنبيةالتجارية ؛ ا

مختمفة، كالبنوك التجارية ؛ األاواق المالية العالمية والديون الحكومية. وىي تشكل 
المصادر األاااية الخارجية لتمويل التنمية، وبقدر ما يتحقق من دفعات ممحوظة في 

اتوى الدخل الفردي وبالتالي ماتوى أعمى من االدخار النمو االقتصادي، بقدر ما يرتفع م
 الوطني، ُيَمكنيا من تمويل مشاريع التنمية بشكل أواع فأواع.

ىو إقامة شركة، أو إعادة شراء كمي أو جزئي لشركة كما أن االاتثمار األجنبي المباشر 
 ولمبيع أ مألمتاويق  مأجنبية، اواء كانت الشركة تمثل فروعا لإلنتاج أ قائمة في دولة

 .نوع من النشاط اإلنتاجي أو الخدمي، موزعة أنشطتيا عمى عدد من الدول األجنبية ألي
ااتثمار األجانب في أاواق رأس المال المحمية، فيو  االاتثمار األجنبي غير المباشرأما 

 والخدمات كما يحدث في االاتثمار األجنبي المباشر. دون قيام الماتثمرين بتوفير التقنية
االاتثمار األجنبي المباشر ذلك النوع من أنواع االاتثمار الدولي الذي ُيعتبر         

يعكس حصول كيان مقيم )الماتثمر المباشر( في اقتصاد ما عمى مصمحة دائمة في 
مؤااة مقيمة )مؤااة االاتثمار المباشر( في اقتصاد آخر، وينطوي عمى وجود عالقة 

الماتثمر بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة طويمة األجل، إضافة إلى تمتع 
قصد بو دائما ومن الجدير ذكره أن االاتثمار األجنبي المباشر ال يُ  .(5)المؤااة

ال يصبح أبدا  FDI؛ إذ أن كثيرا من ااتثمارات جديدة تتم من قبل مؤااات أجنبية 
ن المؤااات مااتثمارا بالمعنى الحقيقي، ولكن ببااطة يمثل نقل ممكية أصول موجودة 

المحمية إلى األجنبية من خالل االندماج أو االاتحواذ عمى أصول قائمة مثمما يتم في 
 . (6)عمميات الخصخصة

حتى أواخر الاتينات، اتخذ االاتثمار األجنبي المباشر شكل الفروع المقامة          
منتصف  والمشاريع المشتركة، ولكن منذ النصف األول من الابعينات ومع ذروتيا في

الثمانينات صار االاتحواذ واالندماج يشكل الصفة الجديدة لشكل االاتثمار األجنبي 
، فإن التفضيل الحالي لمشركات الغربية، بما فييا  Joffreالمباشر.  ووفقا لجوفري 

الشركات المبتدئة عمى الماتوى الدولي ىو ىذا الشكل من أشكال االاتثمار األجنبي 
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لى أربعة أاباب تتعمق أاااا بـ : الارعة ؛ المخاطر ؛ نقص رأس المباشر، ما يرجعو إ
مال الشركات الماتيدفة وأخيرا ضرورة التغمب عمى العقبات الكبيرة التي تعترض 

 .(7)الدخول
 تدفقات صافي ىو المباشر األجنبي االاتثمار تدفقات وحاب البنك الدولي فإن صافي

 من أكثر أو المائة في 01 نابة) اإلدارة في دائمة حصة عمى لمحصول الوافد االاتثمار
. الماتثمر اقتصاد غير اقتصاد في عاممة مؤااة في( التصويت بحقوق المتمتعة األايم
 من ذلك وغير ااتثمارىا المعاد والعائدات الممكية حقوق مال رأس مجموع عن عبارة وىو
. المدفوعات ميزان في مبين ىو كما األجل، قصير المال ورأس األجل طويل المال رأس

 منيا مخصوماً  الجديدة االاتثمارات تدفقات صافي) التدفقات صافي الامامة ىذه وتوضح
 األجانب. الماتثمرين من المعني البمد في( احبيا يتم التي االاتثمارات

 تحميل تطور تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافد إلى الجزائر  -2

اتثمار األجنبي المباشر الوافد إلى الجزائر بتقايم فترة يمكننا تحميل تطور تدفقات اال
الدرااة إلى ثالثة فترات أاااية، ويمكن تتبع محطات االاتثمار األجنبي المباشر في 

 ( :( والممحق )( و)الشكمين )
 ( : 0439ـ0429الفترة )

 0531مميون دوالر انة  41.06بعدما اجمت االاتثمارات األجنبية ما قيمتو  
 %1610مميون دوالر ) 1.2إلى  0530من الناتج الداخمي الخام(، انيارت انة  0621%)

من الناتج الداخمي الخام(، ويمكن تفاير ذلك بالتدىور الكبير في النمو االقتصادي الذي 
(. ىذا األخير الذي يعتبر أىم عنصر في جذب االاتثمارات األجنبية، %00611-اجل )

 0531و 0536مميون انتي  10مميون و 10.15يث اجمت ولكنيا تحانت فيما بعد، ح
الصدارة  0531عمى الترتيب، نتيجة التحان في معدل النمو االقتصادي، واحتمت انة 

من  %6630مميون دوالر) 114في حجم االاتثمارات األجنبية المتدفقة، التي وصمت إلى 
 الناتج الداخمي الخام(. 

لى غاية انة  0531بداية من انة   ، أخذ ماار االاتثمارات األجنبية 0535وا 
 0534؛ 0533؛ 0532؛ 0531الوافدة إلى الجزائر اتجاىا نزوليا، حيث اجمت الانوات 
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مميون دوالر عمى  61.25و 011.01؛ 034.11؛ 043؛ 005عمى التوالي :  0535و
ى تحان مميون دوالر، وىو ما أدى إل 114.25بـ  0541الترتيب. تالىا تحانا كبيرا انة 

ليبمغ متواط الفترة  .%1646نصيبيا من الناتج الداخمي الخام، حيث مثمت نابة 
من الناتج الداخمي  %1643مميون دوالر، أي ما نابتو  015( ما قيمتو 0541ـ0531)

 الخام.
  ( :0440ـ0430الفترة )

األجنبية  تالصدارة في قيمة االاتثمارا 0556في ىذه الفترة، احتمت انة  
من الناتج الداخمي الخام، وىي  %1612مميون دوالر، وىو ما مثل نابة  11ة بـ الوافد

 األجنبي االاتثمار جذب قدرة الجزائر عمى نابة ضعيفة جدا، وتعني انخفاضا كبيرا في

( ما 0551ـ0540وبمغ متواط الفترة ) المباشر، مقارنة بعقدي الابعينات والثمانينات.
 األجنبية المباشرة داخل االاتثمارات مكن إرجاع ضعفمميون دوالر، وي 161111قيمتو 

الوضع الجزائر، أو باألحرى انعداميا في ىذه الفترة إلى عدة أاباب، نذكر منيا : 
، إضافة إلى عدم 0545 الايااي واألمني الذي تميز بعدم االاتقرار ابتداء من أواخر

( ؛ أين 0551ـ0551) توفر االاتقرار االقتصادي خاصة في بداية انوات التاعينات
تفاقم حدة . أضف إلى ذلك معدالت نمو االبة، ماجال تباطأ النمو االقتصادي

التي  منيا تفاقم حجم المديونية الخارجية والفجوة التضخمية ؛ االختالالت والفجوات
عدم ، باإلضافة إلى %6164شيدت ماتويات مخيفة، حيث بمغ متواط معدل التضخم 

وااتقرار  مالئم، نتيجة عدم وضوح ااتثماري مناخ توفر كذلك عدم، واقعية أاعار الصرف
الوافدة، إضافة إلى القيود المفروضة  الحوافز لالاتثمارات كفاية قوانين االاتثمار، وعدم

ذا نظرنا إلى عدم أرباح االاتثمار تحويالت عمى  المؤىمة، اليد العاممة توفر لمخارج. وا 

واالتصاالت خاصة في  منشآت النقل لبيروقراطية، وغيابالرشوة والفااد اإلداري وا وتفشي
ىذه األوضاع المتردية في الجزائر كان المناخ غير جذاب ىذه الفترة، يتبين أنو بابب 

 .لالاتثمار األجنبي
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  ( :0902ـ0441الفترة )
األجنبية المباشرة اتجاىا  تعرف التدفق في االاتثمارا 0552بداية من انة       

 لتنخفض 0552مميون دوالر انة  631االاتثمار األجنبي من  ث انتقمت قيمةمغايرا، حي

،  1998دوالر انة مميون 212.2، ثم لترتفع إلى 0553مميون دوالر في  621إلى 
. وقد 6111مميون دوالر في انة  641.0و ، 1999عام مميون دوالر 650.2 لتتراجع إلى

المباشر، حيث  األجنبي دفق االاتثمار( ماتويات متواضعة لت6111ـ0552شيدت الفترة )
 مميون دوالر.  110بمغ متواطو الانوي ما قيمتو 

عرف االاتثمار األجنبي المباشر قفزات معتبرة، حيث  6110بداية من انة  
، 6111مقارنة بانة  %651630مميار دوالر، أي بزيادة قدرىا  0.00اجل ما قيمتو 
 الياتف من حصة الرخصة الثانية من األول أورااكوم لمقاط شراكة وذلك بفضل دفع

( 6100ـ0552وقد بمغ المتواط الانوي لتدفق االاتثمار األجنبي المباشر لمفترة ) .النقال
من الناتج الداخمي الخام. واحتمت انة  %0661مميار دوالر، بما يمثل  0610ما قيمتو 

 مي الخام(، األمر الذيمن الناتج الداخ %6مميار دوالر ) 6.31الصدارة بتحقيقيا  6115

ىذه الفترة.  خالل المباشر االاتثمار األجنبي جذب يعني تحانا في قدرة الجزائر عمى
 ويمكن إرجاع ذلك إلى عدة أاباب، منيا: تحقيق االاتقرار االقتصادي نتيجة التحان في

، وتقميص حجم المديونية %1611التضخم، الذي بمغ متواطو في ىذه الفترة  معدالت
رجية إلى ماتويات مريحة، باإلضافة إلى تاجيل معدالت نمو ال بأس بيا، إضافة الخا

نتيجة  إلى التحان في الوضع األمني والايااي، والتحان في المناخ االاتثماري ؛
 التي وضعتيا الدولة الاتقطاب المزيد من االاتثمارات األجنبية. الحوافز

ت األجنبية في الجزائر بعد انة وبالرغم من ىذا التحان، إال أن االاتثمارا  
اقتصارىا عمى قطاع النفط تبقى متواضعة وفي منحى تنازليا عمى العموم، نتيجة  6105

من جية، وتباطؤ عممية اإلصالح في القطاع الصناعي الذي يعرف ايطرة القطاع 
 .وتباطؤ عممية الخوصصة من جية أخرى ،العام

الاتقطاب  توفر الظروف الجيدة لم يالدول الت من تزال إن الجزائر اليوم ال 
 بين الفرق إلى بالنظر نشاطا، األقل الدول مع الجزائر ُتصنف الخارجي، وبالتالي االاتثمار
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  111الرتبة في وقت اابق، عمى الجزائر حصمت المحققة، فقد القدرات الموجودة والنتائج
 تدفق لنتائج  0,3بمؤشر األجنبية المباشرة ااتقطاب االاتثمارات عمى القدرة في

ىذا  االاتثمارات األجنبية. عمى ااتقطاب عمى لقدرة الدولة كمؤشر 0,216 و االاتثمارات،
ااتقطاب  مجال في الفعمية قدراتيا عن بعيدة التصنيف ىذا وفق الجزائر تظل األااس،

نطاق  خارج األجانب لمماتثمرين مقنعة غير الجزائرية وتضل الوجية االاتثمارات،
 .(8)اتالمحروق

 تقدير معادالت االستيفاء الداخمي لمتغيرة االستثمار األجنبي المباشر : -3
 ،االاتيفاء ىو طريقة إحصائية تاتخدم مفيوم رياضيالداخمي:  مفيوم االستيفاء 3-1

 تقع  عندما،  لـ  محددة لقيمة المقابمة قيمة  لتحديد طريقة الداخمي وُيعد االاتيفاء
 البيانات من مجموعة ضمن تقعان القيمتان وىاتان و  قيمتين معمومتين  بين

 ىنا اليدف، و  و ...     و  مثل  الثنائية
 محاولة ىو ذلك عمل أااليب دأح .ممكنة دقة داخميا بأكبر الماتوفاة قيمة  إيجاد ىو

 وبشكل أكثر دقة، داخمي ااتيفاء قيم يعطي وىذا نفايا، البيانات نقاط عبر يمر منحن إيجاد
 ليس من أنو العمم مع بعضيا، عن الماافة متااوية البيانات نقط تكون عندما خاص

 التي لنقطةبا تحيط التي النقاط فقط بل البيانات نقاط كل عبر المعادلة تمر أن الضروري
 الدقة ودرجة المنحني طبيعة عمى يعتمد النقاط ىذه وعدد حالًيا، عمييا نركز اىتمامنا

 في الماتخدمة المعادالت من أشكال .داخميا الماتوفاة النقطة في حااب المطموبة
 المار الحدود إيجاد كثير يتم حيث الحدود، كثير ىو تعقيدا واألكثر دقة االاتيفاء األكثر

 باالاتيفاء الطريقة تعرف وىذه الدرااة، قيد بالنقطة تحيط التي البيانات نقط من ديدالع عبر
 المعطاة نقط البيانات تكون عندما فاعمية أكثر تصبح وىي حدود، كثير بوااطة الداخمي
 .(9) ثابتة( البيانات نقط بين متااوية )الماافة بفواصل

 األمامية: الفروق تخدامكثير حدود باس بواسطة الداخمي االستيفاء 3-1-1
 من عدد عبر المار الداخمي االاتيفاء حدود كثير إيجاد ممكنا كان إذا أنو الطبيعي من

 البيانات كانت إذا خاصة أكبر، دقة عمى نحصل فإننا متااوية، بفواصل النقاط البيانية
 اخميالد االاتيفاء حدود كثير إيجاد ىي الماتخدمة الطرائق تقواا ممحوظا. أحد تبدي
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 مفصولة x قيم  فييا ) الماافة متااوية بيانات لدينا أن األمامية، باعتبار الفروق بااتخدام
 :    (10)بالعالقة تعطى الفروق األمامية ثابت ( وىذه بمقدار

 
 التي النقطة من  الحالية  النقطة بطرح عمييا نحصل ألننا األمامية بالفروق وتدعى
 :بالشكل أعمى مراتب من األمامية الفروق إليجاد الفكرة ىذه تعميم ويمكن   أماميا 

 
 

 
 

 ات نقاط من مجموعة أجل من التالي األمامية الفروق جدول كتابة ممكنا يصبح وبذلك 
 :بيانات

       
      

 

     
  

    
   

   
    

       
 بشكل ىي الناتجة المخرجات وأن يابقو، الذي الصف عن خمية ينقص فص كل أن الحظ

 ايجاد جدول بعد .الفروق ىذه إيجاد طريقة عمى اعتمادا طبيعي وىذا عموي، مثمث قائم
 لتمثيل نيوتن – لغريغورياألمامي  الداخمي االاتيفاء قانون ااتخدام يمكن األمامية، الفروق
 :بالشكل والذي ُيعطى بيانات، نقطة من  موعةلمج المرتبة  من حدود كثير

 
تايمور لـ  امامة منشور عن عبارة الواقع في وىي،  لـ  بالنابة حدود كثير معادلة وىي

 انتقاء أوال يجب القانون ىذا األمامية. لتطبيق بالفروق فيو المشتقات ااتبدال تم 
 ليا، األمامية الفروق من حااب العديد يمكن والتي ولتكن  معروفة نيةبيا نقطة
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 األمامية. يمثل جدول الفروق في األااس باطر يحتوييا الذي الاطر اندعو والتي
 أي،  األااس  اطر في الموجودة والقيمة النقطة المجيولة  بين البعد المتحول 

 األمامية الفروق ، ... ،  ،  القيم :  وتمثل أن : 
 المعطاة. الماافة الثابتة بين قيم  و األااس، لاطر

 الخمفية:  الفروق حدود باستخدام كثير بواسطة الداخمي االستيفاء 3-1-2
 أو البيانات مجموعة بداية من قريبة االاتيفاء نقطة تكون عندما األمامية الفروق تاتخدم

 نقطة فييا تكون جزئية مجموعة انتقاء يمكن بحيث كبيرة البيانات نقاط مجموعة عندما تكون
 عندما أكبر دقة تعطي فإنيا الخمفية الفروق أما الجزئية، المجوعة بداية من االاتيفاء قريبة

 الخمفية الفروق وتعطى البيانات، مجموعة إلى بداية أقرب داخميا طة الماتوفاةالنق تكون
 :بالعالقة

  
الحالية  النقطة من الخمفية  النقطة بطرح عمييا نحصل ألننا األمامية بالفروق وتدعى
 :(11)بالشكل أعمى اتبمر  من الخمفية الفروق إليجاد الفكرة ىذه تعميم ويمكن،  

 
 

 
 

 :الشكل يأخذ ليا الخمفية الفروق جدول فان بيانات نقاط ات لدينا كان إذا وبالتالي
       

   
    

    
   

       

       

       
 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         0909السنة  90العدد:  94المجلد:  333- 333ص

 

334 

 

 لمطريقة نتيجة وىو الخمفية الفروق جدول بو يظير الذي الافمي القائم المثمث شكل نالحظ
بااتخدام  الداخمي االاتيفاء قانون ااتخدام اآلن يمكن .الفروق ىذه ااتخراج التي تم بيا

 من حدود كثير لتمثيل نيوتن – لغريغوريجدول الفروق الخمفية بالتعويض في قانون 
 :بالشكل والذي ُيعطى بيانات، نقطة  المار عبر المرتبة 

 
 أيضا وىنا،  لـ  بالنابة حدود كثير اابقا، وىذا القانون ىو تعريفيا تم عواملال أن حيث
 يجب وىنا في الجدول، األخير الاطر غالبا يكون والذي األااس اطر لتعيين نحتاج

 فوق القيمة تقع الماتوفاة النقطة ألن االبة اتكون قيمة  أن مالحظة
 ااس.األ اطر في الموجودة

)% من إجمالي لمتغيرة االستثمار األجنبي المباشر معادالت االستيفاء الداخمي  3-0
 الناتج المحمي(:

)% من  االاتثمار األجنبي المباشرأن صافي تدفقات  (IED/PIB)قيم المتغيرة يتبين من 
م0.32-خالل فترة الدرااة كان محصورا بين أقل قيمة  إجمالي الناتج المحمي( ة % ُماجَّ

مة انة 2.71وأعمى قيمة  2015انة  % وبانحراف 0.60بمتواط بمغ  ،1974% ُماجَّ
في  عنيف% التي تؤشر عمى تذبذب 115%. وبالتالي فإن درجة التقمب 0.69معياري 

 قيم ىذه المتغيرة. 
)% من إجمالي الناتج  االاتثمار األجنبي المباشرتدفقات تبين المعادلة أدناه، تطور 

ر تابع لمتغير الزمن، حيث يمكن التعبير عنو بكثير حدود من الدرجة كمتغي المحمي(
 : الخاماة

IED/PIB = 5E-07t
5
 - 7E-05t

4
 + 0,0035t

3
 - 0,0651t

2
 + 0,3746t + 

0,4716 

R² = 0,56 

(، بأن ىناك اتجاىا 0وتفيد ىذه البيانات من خالل المعادلة المقدرة وكما يبينو الشكل )
، حيث أن ميل االتجاه يكون بمقدار (IED/PIB)لحركة  اقصالتنمتذبذبا ويؤول إلى 

 كما يمي : الرابعةمرتبط بعنصر الزمن في شكل كثير حدود من الدرجة 
25E-07t

4
 - 28E-05t

3
 + .0.1.5t

2
 – .013.2t + 0,3746  
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 )% من إجمالي الناتج المحمي( االستثمار األجنبي المباشر: تطور تدفقات 0الشكل 
مميد لو وكثير الحدود ال  

 

 (0: مراوم اعتمادا عمى بيانات الممحق ) المصدر
 لمتغيرة االستثمار األجنبي المباشر:معادالت االستيفاء الداخمي  3-3

خالل فترة  االاتثمار األجنبي المباشرأن صافي تدفقات  (IED)قيم المتغيرة يتبين من 
مة انة  مميون دوالر( 116.35-)الدرااة كان محصورا بين أقل قيمة  وأعمى  6101ُماجَّ

مة انة  مميون دوالر 6312.51قيمة  مميون دوالر  216.05بمتواط بمغ  ،6115ُماجَّ
% التي تؤشر عمى تذبذب 139. وبالتالي فإن درجة التقمب 837.35وبانحراف معياري 

 في قيم ىذه المتغيرة.  عنيف
كمتغير تابع لمتغير الزمن،  شراالاتثمار األجنبي المباتدفقات تبين المعادلة أدناه، تطور 

 : الخاماةحيث يمكن التعبير عنو بكثير حدود من الدرجة 
IED = -0,0003t

5
 + 0,0244t

4
 - 0,4885t

3
 - 0,148t

2
 + 49,196t - 42,134 

R² = 0,7682 

(، بأن ىناك اتجاىا 6وتفيد ىذه البيانات من خالل المعادلة المقدرة وكما يبينو الشكل )
، حيث أن ميل االتجاه يكون بمقدار مرتبط (IED)لحركة  التناقصإلى متذبذبا ويؤول 

 كما يمي : الرابعةبعنصر الزمن في شكل كثير حدود من الدرجة 
-0,..15t

4
 + .0.976t

3
 – 104655t

2
 - 0,296t + 49,196  
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وكثير الحدود المميد لو  االستثمار األجنبي المباشر: تطور صافي تدفقات 0الشكل   

 

(0: مراوم اعتمادا عمى بيانات الممحق ) رالمصد  
 خاتمة:ال

حاولنا من خالل ىذه الدرااة الكشف عن اتجاه حركة االاتثمارات األجنبية المباشرة      
(، وقد أشارت النتائج إلى أن 0531-6103الوافدة إلى االقتصاد الجزائري خالل الفترة )

ىذا األمر أبانت عنو و  كل عام،االاتثمارات األجنبية المباشرة ميزىا الضعف الشديد بش
رااة القيااية التي أظيرت وجود اموك متذبذب عمى طول الفترة المعنية بالدرااة الد

وىو ، االاتثمارات األجنبية المباشرة عمى الماتوى المنظورحركة التباطؤ في  إلى ويؤول
 ما يؤشر عمى صحة الفرضية األاااية لمبحث.

جذب و ع تشجيالالزمة ل لياتاآللبحث عن ضرورة ااألااس توصي الدرااة ب ىذا عمى     
التنمية  متطمباتتمويل واالتجاه بيا نحو تفعيل دورىا في ، االاتثمارات األجنبية المباشرة

في الجزائر، والمحافظة عمى ماار متزايد ليا، ولن يكون ذلك إال بتييئة المناخ 
 االاتثماري المحفز.
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 (0429-0902لوافدة إلى الجزائر لمفترة )االستثمارات األجنبية ا ( :0الممحق )

1978 1977 1976 1975 1974 

197

3 

197

2 

197

1 

197

 السنة 0

135,1

5 

178,4

5 

187,0

0 

119,0

0 

358,0

0 

51,0

0 

41,4

9 

0,6

0 

80,1

2 IED 

0,51 0,85 1,05 0,76 2,71 0,59 0,61 

0,0

1 1,65 
IED/PI

B 

 
نةالس 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987  

3,71 5,32 0,40 0,80 0,42 - 53,57 13,21 348,67 25,69 IED 

0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 - 0,12 0,03 0,82 0,08 
IED/PI

B 

 
 السنة 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

270,00 0,00 0,00 0,00 30,00 11,64 0,33 12,09 13,02 IED 

0,58 0,00 0,00 0,00 0,06 0,03 0,00 0,02 0,02 IED/PIB 

 

 السنة 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1 156 881,85 637,88 1 065 1 113,11 280,1 291,6 606,6 260 IED 

1,12 1,03 0,94 1,88 2,03 0,51 0,60 1,26 0,54 
IED/P

IB 

 

 السنة 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 500,4 2 571,24 2 300,37 2 746,93 2 638,61 1 686,74 1 841 IED 

0,72 1,29 1,43 2,00 1,54 1,25 1,57 
IED/PI

B 

 

 السنة 2013 2014 2015 2016 2017

1 200,97 1 638,26 - 537,79 1 502,21 1 691,89 IED 

0,70 1,03 - 0,32 0,70 0,81 IED/PIB 

IED يون دوالر.: صافي تدفقات االاتثمار األجنبي المباشر بالمم 
IED/PIB  من الناتج الداخمي الخام. %: صافي تدفقات االاتثمار األجنبي المباشر بالـ 
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 97/70/9797 :القبوؿتاريخ                     41/70/9742رااؿ: اإلتاريخ 
 وسبل تحقيقها اإلفريقية-الصينية مشراكةاإلطار العام ل

The general framework of  the China-Africa 

partnership and ways to achieve it 

2د. ابتااـ طوباؿ  ،1*د. ىدى بف محمد
 

 constantine2.dz-houda.benmahamed@univ ر(،)الجزائ 2 جامعة قانطينة1

 constantine2.dz-ibtissem.toubal@univ )الجزائر(، 2 جامعة قانطينة2
 الممخص:

بالتعرؼ  اإلفريقية-اميط الضوء عمى الشراكة الصينيةإلى ت ييدؼ ىذا البحث
، باإلضافة إلى عمى إمكانات ودوافع ومبادرات وتحديات وأىـ محطات ىذه الشراكة

 .إبراز أىـ ابؿ تحقيؽ ىذه الشراكة
فريقيا وخمص البحث إلى أف       خاصة إنجازات ىائمة حققت الشراكة بيف الصيف وا 
اإلفريقي محققة عدة مزايا لمجانبيف عمى حد -ينيتأايس منتدى التعاوف الص بعد

تعزيز المبادالت التجارية، وزيادة تدفقات خبلؿ ابؿ متعددة أىميا مف اواء، وذلؾ 
، وتعد الصيف أكبر شريؾ تجاريوعميو أصبحت  االاتثمارات وتنويع وزيادة التمويؿ.

 في إفريقيا. مف كبار الماتثمريف والمموليف
اإلفريقية -بوجود آفاؽ واعدة وكبيرة لمشراكة الصينية البحث نوهوفي األخير      

 خاصة بوجود اإلرادة لتطويرىا مف الجانبيف.
 الشراكة، التعاوف، الصيف، إفريقيا. :الكممات المفتاحية

Abstract: 

The purpose of the research is to highlight the China-

Africa partnership by identifying the potentials, motives, 

initiatives, challenges and the most important stations of this 

partnership, as well as highlighting the most important ways to 

achieve this partnership. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 المؤلف المرسل*
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The research concluded that the partnership between 

China and Africa has made tremendous achievements, 

especially after the establishment of the Forum On China-Africa 

Cooperation, realizing several benefits for both sides, Through 

various means, including the enhancing trade exchanges, 

increasing investment flows and diversifying and increasing 

financing. Thus China has become the largest trading partner 

and the major investor and financier in Africa. 

Finaly the paper noted that there are promising and great 

prospects for the China-Africa partnership, especially with the 

will to develop it from both sides. 

Keywords : Partnership,  Cooperation, China, Africa.  

 مقدمة: 
ظمت إفريقيا عمى مر العقود الماضية مقصدا لمماتعمريف وخاصة مف 
ف أوروبا الغربية طمعا في نيب وااتغبلؿ مواردىا المعدنية وثرواتيا الطبيعية إلى أ

 1961نالت ااتقبلليا خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف العشريف وتحديدا في عاـ 
الذي يعرؼ بعاـ ااتقبلؿ إفريقيا، خرجت عمى إثره منيكة القوى تعكس حالة الفقر 
والتخمؼ والبؤس الذي كانت فيو مما جعميا أف تكوف في حالة تبعية لمبمداف التي 

 .كانت ماتعمرة ليا اابقا رغـ ااتقبلليا
ورغبة منيا في التقميؿ مف ىذه التبعية عمدت عمى إرااء التعاوف مع دوؿ      

يعود تاريخ مشاركتيا الرامية في التعاوف بيف الجنوب والجنوب  الجنوب األخرى، و
عندما عقدت دوؿ إفريقية وآايوية، معظميا ماتقمة حديثا، مؤتمرا  1955إلى عاـ 

وف االقتصادي والثقافي ووضع حد لبلاتعمار، في باندونغ بإندونيايا لتعزيز التعا
حيث دعا مؤتمر باندونغ إلى تعزيز الابلـ العالمي وشدد عمى ضرورة قياـ الدوؿ 
النامية بتقميؿ اعتمادىا عمى الدوؿ الصناعية مف خبلؿ تقديـ المااعدة الفنية 

مف لبعضيا البعض. وعبلوة عمى ذلؾ قدـ مؤتمر باندونغ اإللياـ لتطوير العديد 
التحالفات بيف الجنوب والجنوب في الاتينيات والابعينيات مف القرف الماضي، وقد 

، كما قدـ زخما إلنشاء 1961أدى ذلؾ إلى إنشاء حركة عدـ االنحياز في عاـ 
خبلؿ مؤتمر األمـ المتحدة األوؿ حوؿ التجارة والتنمية )األونكتاد(  77مجموعة الػ 
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نفايا عمى أنيا الصوت الرائد لمجنوب  77لػ، حيث أثبتت مجموعة ا1964في عاـ 
في الااحة العالمية، كما اضطمعت بدور رائد في وضع إطار مفاىيمي ومبادئ 

 توجييية لمتعاوف فيما بيف بمداف الجنوب.
مف جية أخرى لـ تكف الصيف بمعزؿ عف التوترات والحروب في تاريخيا      

ات الموالية لحزب كومينتانغ الوطني الحديث، فقد عرفت حربا أىمية طاحنة بيف القو 
إثر  1927والقوات الموالية لمحزب الشيوعي الصيني، بدأت ىذه الحرب عاـ 

وتخممت ىذه الحرب حربا أخرى مع الياباف،  1951خبلفات إيديولوجية لتنتيي عاـ 
ليحقؽ الحزب الشيوعي الصيني االنتصار ويعمف قائده ماوتاي تونغ عف جميورية 

 بعدما تكبدت الببلد خاائر كبيرة جراء ىذه الحروب. 1949ية عاـ الصيف الشعب
بانطبلؽ مايرة اإلصبلح  1978إال أف نقطة التحوؿ في الصيف كانت عاـ      

واالنفتاح، والتي مضت بوتيرة متاارعة الخطى لتحقيؽ معدالت نمو كبيرة وصمت 
حققت عمى مدار  % األمر الذي لـ تشيده أية دولة قبميا، كما11إلى  2111عاـ 

األربعيف انة الماضية إنجازات غير مابوقة في التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
مما جعؿ دوؿ العالـ تقؼ مبيورة أماـ معجزة االقتصاد الصيني التي لـ يشيدىا 
التاريخ البشري، فبعدما كاف اقتصادىا في المرتبة العاشرة في بداية مايرتيا 

وات األخيرة مف بيف أكبر االقتصاديات العالمية ليصبح اإلصبلحية أصبح في الان
 أكبر اقتصاد نامي في العالـ.

فريقيا كانتا في القروف األخيرة مييمنتيف اقتصاديا مف قبؿ       ورغـ أف الصيف وا 
قوى خارجية، وأف كبلىما كاف لديو معدالت عالية مف الفقر ونابة منخفضة مف 

قميمة الثنائية وبعد الماافة الجغرافية، إال أنيما دخؿ الفرد، ناىيؾ عف الروابط ال
ااتطاعتا المضي قدما لتجايد الشراكة بينيما بفعؿ القوة الناعمة الصينية ورغبتيا 
في التحوؿ مف دولة نامية إلى دولة متطورة، وااتعداد إفريقيا لتكريس التعاوف جنوب 

إلفريقية منذ منتصؼ ا-جنوب لتحقيؽ التنمية، وقد تفعمت ىذه الشراكة الصينية
تاعينيات القرف الماضي لتتطور بعد ذلؾ بشكؿ كبير، فقد كانت ىناؾ جيود متجددة 

 1996لتعزيز ىذه الشراكة بدأت بزيارة الرئيس الصينى جيانغ تاي ميف فى عاـ 
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إلى إفريقيا أيف ألقى كممتو في منظمة الوحدة اإلفريقية بعنواف نحو خطوة تاريخية 
اإلفريقية حيث كشؼ النقاب عف تخطيط إنشاء منتدى حوؿ –لصينيةجديدة لمصداقة ا
 2111(، والذي تـ اإلعبلف عنو راميا عاـ FOCACاإلفريقي )-التعاوف الصيني

فريقيا إذ تعقد االجتماعات فيو  ليكوف منبرا لتنايؽ العبلقات والحوار بيف الصيف وا 
إفريقيا، كما تاتخدـ  كؿ ثبلث انوات، ومنصة لتقديـ التعيدات وااللتزامات إلى

 اجتماعات ىذا المنتدى لرصد التقدـ المحرز في تنفيذ ىذه االلتزامات.
 ومما ابؽ تتجمى لنا إشكالية بحثنا مف خبلؿ التااؤؿ التالي:

اإلفريقية؟ وما هي سبل تحقيق -ما هو اإلطار العام لمشراكة االقتصادية الصينية
 هذه الشراكة؟

بلؿ ىذا البحث إلى تاميط الضوء عمى حيثيات الشراكة وعميو فإننا نيدؼ مف خ     
اإلفريقية بالتعرؼ عمى إمكانات ودوافع ومبادرات وتحديات وأىـ محطات -الصينية

ىذه الشراكة، باإلضافة إلى إبراز أىـ ابؿ تحقيؽ ىذه الشراكة ال ايما ما يتعمؽ 
 بالتجارة واالاتثمار والتمويؿ.

اإلفريقية أىمية كبيرة الايما بعد تنامي ىذه -نيةيكتاب موضوع الشراكة الصي     
الشراكة وتزايدىا خاصة في الانوات األخيرة لتصبح منافاة لمبمداف التقميدية المييمنة 
نجمترا فاتحة الباب لعيد  اقتصاديا عمى إفريقيا كالواليات المتحدة األمريكية وفرناا وا 

، مما جعميا ظاىرة ممفتة لبلنتباه جديد في القريب العاجؿ لماتقبؿ القارة اإلفريقية
مثيرة لمخاوؼ الدوؿ الغربية لما قد ينجـ عنيا في خمؽ نظاـ اقتصادي عالمي جديد 
وتيديد مصالحيا في القارة الامراء وىذا ما جعميا محؿ انتقاد في الكثير مف 

 المناابات.
 اإلفريقية-اإلطار العام لمشراكة الصينية -4

إلفريقية ليات بالجديدة، إال أنيا تطورت بشكؿ ا-إف العبلقات الصينية
ممحوظ ونظمت في قالب مؤاااتي خبلؿ العقديف األخيريف لتعكس تجايد شراكة 

 فعمية بيف الجانبيف.
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فريقيا عمى اإلفريقية: -إمكانات الشراكة الصينية 4-4 تتوفر كؿ مف الصيف وا 
 إمكانات ضخمة جعمتيما مؤىمتيف إلرااء الشراكة بينيما.

تعتبر الصيف مف أكثر بمداف العالـ اكتظاظا بالاكاف اإلمكانات الصينية:  4-4-4
مميار نامة، كما تعتبر ثالث أكبر بمد في  1.3حيث بمغ عدد اكانيا أكثر مف 

مميوف كيمومتر مربع، ولمصيف والية  9.6العالـ مف حيث المااحة بمااحة تقدر بػ 
ي، وأربع بمديات تحت اإلدارة مقاطعة، وخمس مناطؽ حكـ ذات 22قضائية عمى 

المباشرة )بكيف، تياف جيف، شانغياي وتشونؾ جينؾ(، ومنطقتيف إداريتيف خاصتيف 
 .(1)تتمتعاف بقدر كبير مف الحكـ الذاتي )ىونؾ كونغ ومكاو(

أصبحت الصيف واحدة مف أارع  1978منذ االصبلحات االقتصادية عاـ      
كانت الصيف أكبر دوؿ العالـ مف حيث  2017البمداف نموا في العالـ. ففي عاـ 

تريميوف دوالر أمريكي، وثاني أكبر دوؿ العالـ مف حيث  2.3الصادرات وذلؾ بقيمة 
، كما احتمت المرتبة الثانية عالميا مف (2)تريميوف دوالر 1.8االاتيراد وذلؾ بقيمة 

اقتصاد محافظة عمى وضعيا كثاني أكبر  2117حيث الناتج الداخمي الخاـ في عاـ 
 .(3)في العالـ

إفريقيا ثاني أكبر قارات العالـ مف حيث تعتبر اإلمكانات اإلفريقية:  4-4-9
القارة اآلايوية بمااحة تقدر  المااحة وعدد الاكاف، إذ تأتي في المرتبة الثانية بعد

مميار نامة، وتضـ  1.2مميوف كيمومتر مربع، وعدد اكاف يقدر بحوالي  31بحوالي 
دولة تختمؼ فيما بينيا مف جوانب مختمفة كالمااحة وعدد الاكاف والمغة  54إفريقيا 

 والديف والثقافة وغيرىا.
تاخر إفريقيا بموارد طبيعية كبيرة كموارد الطاقة والمعادف فيي تشكؿ جزء ىاما      

تنتج ما يقدر بحوالي  مف إجمالي احتياطيات الثروات الطبيعية في العالـ، حيث
% مف 25% مف إنتاج الماس العالمي، و41المنتج في العالـ، و % مف الببلتيف81

% مف الحديد، ويتراوح 9% مف الكوبالت، كما أنيا تنتج 27إنتاج الذىب العالمي، و
% مف  31إلى  %15احتياطيا مف الحديد والمنغنيز والفوافات واليورانيـو مف 
تتوزع ىذه الموارد  .(4)يةإجمالي االحتياطي العالمي مف ىذه المعادف والموارد الطبيع
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عمى مختمؼ مناطؽ القارة، فإفريقيا المتواطية التي تتمثؿ في بمداف شماؿ إفريقيا 
تشتير بالموارد المعدنية والطاقوية، وتشتير إفريقيا جنوب الصحراء بالموارد الطبيعية 

غنية  المدارية كالقطف والموز والموارد الخشبية والمعادف، أما إفريقيا الجنوبية فيي
 بالموارد المعدنية الثمينة.

ورغـ اتااع مااحة إفريقيا وامتبلكيا لموارد طبيعية وبشرية ىائمة تؤىميا ألف      
تحتؿ مكانة ىامة في العالـ، إال أف اقتصاديات دوليا في أغمبيا ضعيفة وال تحتؿ 

غبلؿ مكانة متميزة في االقتصاد العالمي ويرجع ذلؾ لعدـ قدرة ىذه الدوؿ عمى اات
 مواردىا.

ىناؾ مجموعة مف الدوافع لكؿ مف الجانب اإلفريقية: -دوافع الشراكة الصينية 4-9
 الصيني والجانب اإلفريقي لتفعيؿ الشراكة بينيما نتناوليا فيما يمي.

ىناؾ عدة دوافع لمصيف لمشراكة مع الدوؿ اإلفريقية دوافع الجانب الصين:  4-9-4
 نذكرىا فيما يمي:

تاتيمؾ الصيف موارد الطاقة بشكؿ متزايد في موارد الطاقة:  الحصول عمى -
أصبحت أكبر ماتورد لمنفط في العالـ، وتجاوزت  2117الانوات األخيرة، ففي عاـ 

الواليات المتحدة ألوؿ مرة في التاريخ، حيث بمغ إجمالي قيمة النفط الخاـ الماتورد 
أمريكي بنابة زيادة تقدر  مميار دوالر 162.2ما مقداره  2117في الصيف في عاـ 

تعتبر روايا والاعودية وأنغوال مف كبار ، و 2117إلى عاـ  2116% مف عاـ 39بػ 
 .(5) 2117الدوؿ المزودة لمنفط الخاـ لمصيف خبلؿ 

تاتمر الصيف في ااتيبلؾ المواد الخاـ  الحصول عمى الموارد الطبيعية واألولية:-
، حيث ارتفعت وارداتيا مف 2117بلؿ عاـ العالمية، وتحديد أرقاـ قيااية جديدة خ

مميار  1.17لتصؿ إلى  %5خاـ الحديد لتغذية صناعة الصمب في الببلد بنابة 
 .(6)2117طف في عاـ 

بمغ إجمالي الناتج تحقيق معدل نمو مقبول لدعم مركزها كقوة عالمية صاعدة:  
، وىو ما 2117مميار دوالر أمريكي في عاـ  12237.71المحمي الخاـ في الصيف 

% مف االقتصاد العالمي. وقد عرؼ الناتج المحمي الخاـ تطورا 19.74يمثؿ نابة 
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الناتج المحمي اإلجمالي في الصيف ، إذ بمغ متواط 2117إلى  1962كبيرا مف عاـ 
، ووصؿ إلى  2117حتى  1961مميار دوالر أمريكي في الفترة مف  1971.49

مميار دوالر أمريكي في عاـ  12237.71أعمى ماتوى لو عمى اإلطبلؽ عند 
 .(7)1962مميار دوالر أمريكي في عاـ  47.21واجؿ أدنى ماتوى لو عند  2117

تماكت الدوؿ اإلفريقية بعبلقاتيا بالصيف منذ عاـ دوافع الجانب اإلفريقي:  9-9-9
، واّرعت مف عجمة تمؾ العبلقات كما حاولت توطيدىا لدوافع عديدة 2111
 :(8)أىميا

ذلؾ ألف  ام االستقالل السياسي وفمسفة عدم التدخل من الجانب الصيني:احتر  -
الصيف تقـو عمى منيج عدـ إمبلء الشروط الايااية، وقد ااتحانت إفريقيا ىذه 
الفمافة رغبة منيا في حماية فعالة الاتقبلليا الايااي، كما أف ما تعرضو الصيف 

  .يس فييا مجاؿ لمييمنة الخارجيةعمى القادة األفارقة مف ماارات بديمة لمتنمية ل
خاصة عـز الصيف عمى االاتثمار  وعد الصين بشراكة تحقق "الكسب لمجميع": -

والدعـ في مجاؿ التنمية االجتماعية واالقتصادية في إفريقيا التي تعاني مف عجز 
كبير في البنية التحتية، وخاصة في الشوارع، والجاور، والموانئ، والماتشفيات، 

 رس، الخ. والمدا
حيث  اعتماد الصين لمنهج فريد في تقديم المعونات التنموية والتمويل إلفريقيا: -

تمزج بيف المنح الخاصة، والقروض الخالية مف الفوائد، وتخفيض الديف والقروض 
االمتيازية لتمويؿ المنح الدرااية، وبناء منشآت البنية التحتية وتجييزات االتصاالت، 

 مجاؿ الزراعة والتعديف وغيرىا.وبناء القدرات في 
عدم اشتراط الصين الميبرالية السياسية واالقتصادية كمتطمب مسبق لمتنمية  -

فالصيف ال تشترط الميبرالية الايااية واالقتصادية كمتطمب مابؽ االقتصادية: 
لمتنمية االقتصادية، وىذا يتوافؽ مع رغبة القادة األفارقة في تنمية اقتصادية مع 

 ية اقتصادية محدودة. ليبرال
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ثابرت الصيف عمى  :المبادئ واألهداف العامة لمسياسة الصينية تجاه إفريقيا 4-3
توارث وتطوير الصداقة التقميدية مع إفريقيا بعـز وثبات واألخذ بزماـ المبادرة مف 

 : (9)خبلؿ المبادئ واألىداؼ التالية
دئ الخماة لمتعايش الاممي، تتماؾ الصيف بالمبا اإلخالص والصداقة والمساواة: -

وتحتـر خيار الدوؿ اإلفريقية الماتقؿ لطريؽ التنمية المبلئـ ليا، وتدعـ تضامف 
 الدوؿ اإلفريقية لتحقيؽ قوتيا الذاتية.

تؤيد الصيف الدوؿ اإلفريقية في التنمية  المنفعة المتبادلة واالزدهار المشترك: -
ألشكاؿ في مجاالت االقتصاد والتجارة االقتصادية والبناء، وتجري تعاونا متنوع ا

 والتنمية االجتماعية، وتدفع التنمية المشتركة ليما.
تعزز الصيف التعاوف مع إفريقيا في المنظمات  التأييد المتبادل والتنسيق الوثيق: -

المتعددة األطراؼ بما فييا األمـ المتحدة لتأييد كؿ منيما لممطالب العادلة لآلخر 
ة، وتواصؿ مناشدة المجتمع الدولي لبلىتماـ بالابلـ والتنمية في ودعواتو المعقول

 إفريقيا.
فريقيا  التعمم من بعض والسعي وراء تحقيق التنمية المشتركة: - تعمؿ الصيف وا 

عمى االاتفادة مف بعضيما البعض في خبرات اإلدارة والتنمية، وتعززاف التبادؿ 
فة والصحة، وتدعـ الصيف الدوؿ اإلفريقية والتعاوف في مجاالت العمـو والتعميـ والثقا

 في بناء قدراتيا، وتعمبلف معا عمى ااتكشاؼ طرؽ التنمية الماتدامة. 
اإلفريقية -عرفت الشراكة الصينيةاإلفريقية: -أهم محطات الشراكة الصينية 4-1

صدار وثيقة -محطات كثيرة ولعؿ أىميا تأايس المنتدى الصيني اإلفريقي، وا 
 تجاه إفريقيا.ايااات الصيف 

-المنتدى الصيني يعتبراإلفريقي لمتعاون: -تأسيس المنتدى الصيني 4-1-4
تأاس بمبادرة مشتركة مف  اإلفريقي لمتعاوف إطار مؤاااتي لمتعاوف االقتصادي،

الصيف والدوؿ اإلفريقية بيدؼ تعميؽ التعاوف لتحقيؽ التنمية االقتصادية ومواجية 
المؤتمر الوزاري األوؿ لمتعاوف بيف الصيف والدوؿ  تحديات العولمة، وقد تأاس عقب

أكتوبر مف عاـ  12إلى  11اإلفريقية بالعاصمة الصينية بكيف في الفترة مف 
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وىو بمثابة القمة الرامية ، ومنذ ذلؾ الحيف أصبح يعقد كؿ ثبلث انوات، 2111
ت بيف الرئيس الصيني والرؤااء األفارقة وينتج عنو إعبلف رئياي عف الايااا

 والتمويؿ.
تمحورت أشغاؿ المؤتمر الوزاري األوؿ لممنتدى حوؿ نقطتيف أااايتيف      
كيفية المااىمة في إرااء نظاـ ايااي واقتصادي دولي جديد لمقرف الحادي  ىما

فريقيا في إطار  والعشريف، وكيفية تعزيز التعاوف االقتصادي والتجاري بيف الصيف وا 
 .(10)الاياؽ الجديد

 -الصيني التعاوف لمنتدى بكيف قمة المنتدى ىذا محطات أىـ انتك وقد     
 مبادرات ثماني الصيف خبلليا أعمنت والتي  ،2116 عاـ نوفمبر في اإلفريقي
 التنمية صندوؽ وتأايس اإلفريقية لمدوؿ المقدمة المعونات زيادة شممت إلفريقيا
لغاءو  إفريقيا، في االاتثمار عمى الصينية الشركات لتشجيع اإلفريقي-الصيني  ا 
قامة اإلفريقية الدوؿ بعض عف الديوف  وتعزيز وتجاري، اقتصادي تعاوف منطقة وا 
 المبادرات ىذه والتعميـ. والصحة والزراعة البشرية الموارد تدريب مجاالت في التعاوف

 الصيف. ومنيا العالـ دوؿ اجتاحت التي العالمية المالية األزمة برغـ جميعا تنفيذىا تـ
 -الصيني التعاوف لمنتدى جوىانابرغ قمة فكانت المنتدى ليذا اليامة لمحطةا أما

 حزمة أكبر عف بينغ جيف شي الرئيس فييا أعمف والتي ،2115 ديامبر في اإلفريقي
 لمشروعات أمريكي دوالر مميار 61 شممت الصيف، مف مقدمة إلفريقيا مالي دعـ

لغاء التنمية،  ثبلث مدتيا خطة وفؽ إفريقية وؿد في الزراعة ودعـ الديوف بعض وا 
 .(11)انوات
اإلفريقي في بكيف في الفترة مف -وتـ مؤخرا عقد المنتدى الاابع لمتعاوف الصيني    
، تعيدت الصيف فيو بتقديـ مااعدات وقروض بدوف فوائد 2118ابتمبر  4إلى  3

اريع مميار دوالر لتمويؿ مش 61مميار دوالر، كما تعيدت بتقديـ نحو  15تصؿ إلى 
 . (12)تنموية في إفريقيا في األعواـ الثبلث المقبمة

أصدرت حكومة الصيف وثيقة إصدار وثيقة سياسات الصين تجاه إفريقيا:  4-1-9
حيث تعتبر ىذه الوثيقة مف أىـ  2116جانفي  12ايااات الصيف تجاه إفريقيا في 
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في  اإلفريقي-تعزيز التعاوف الصيني اإلفريقي، تبرز فييا-محطات التعاوف الصيني
 :(13)كؿ المجاالت، وجاء في شقو االقتصادي الخطط التالية

تتخذ الحكومة الصينية إجراءات فعالة لتاييؿ دخوؿ المزيد مف المنتجات  التجارة: -
اإلفريقية لؤلاواؽ الصينية، وتطبؽ بجدية إلغاء الراـو الجمركية عمى بعض 

ع وموازنة التجارة الثنائية وتحايف الصادرات مف الدوؿ اإلفريقية األقؿ نموا لتواي
الييكؿ التجاري، وتاعى إلى حؿ الخبلفات واالحتكاكات التجارية بشكؿ منااب عبر 
التشاور الودي الثنائي والمتعدد األطراؼ والتفاىـ وتقديـ التنازالت المتبادلة، ودفع 

 إفريقية مشتركة لمصناعة-أوااط المؤااات في الجانبيف لتأايس غرفة صينية
والتجارة. كما ترغب الصيف في توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع الدوؿ والمنظمات 

 اإلفريقية عندما تكوف الظروؼ ناضجة.
: تشجع الحكومة الصينية المؤااات الصينية وتدعميا لبلاتثمار في االستثمار -

إفريقيا، واتواصؿ تقديـ القروض الميارة وقروض االعتماد الميارة لممشتريف، 
في البحث عف ابؿ وأااليب جديدة لدفع التعاوف في المجاؿ االاتثماري،  وترغب

كما ترحب الصيف بااتثمار المؤااات اإلفريقية في الصيف. واتواصؿ مناقشة 
وتوقيع اتفاقات ثنائية لدفع االاتثمار وحمايتو واتفاقات تفادي االزدواج الضرائب، 

ة لبلاتثمار وحماية الحقوؽ وتييئ باالشتراؾ مع الدوؿ اإلفريقية ظروفا جيد
 والمصالح المشروعة لمماتثمريف مف الجانبيف.

: تاعى الصيف إلى تطوير عبلقة التعاوف في المجاؿ المالي بيف التعاون المالي -
فريقيا. وتدعـ الحكومة الصينية تعزيز المؤااات المالية الصينية في  الصيف وا 

 ناطؽ اإلفريقية.التبادؿ والتعاوف مع نظيراتيا في الدوؿ والم
: اتواصؿ الصيف التعاوف والتبادؿ مع إفريقيا في المجاؿ التعاون الزراعي -

الزراعي عمى مختمؼ الماتويات وعبر مختمؼ القنوات واألشكاؿ، واتعزز التعاوف 
في مجاالت تنمية األراضي والزراعة وتقنيات التربية واألمف الغذائي واآلليات 

الزراعية الرئياية والجانبية وغيرىا. واتعزز تعاونيا في الزراعية وتصنيع المنتجات 
التقنيات الزراعية وتنظـ دورات تدريبية خاصة بالتقنيات الزراعية العممية، وتنشئ 
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مشروعات التقنيات الزراعية النموذجية في إفريقيا، وتارع خطواتيا لوضع خطة 
فريقيا.  تعاوف زراعي بيف الصيف وا 

اتعزز الصيف التعاوف مع إفريقيا في مجاؿ بناء ة: بناء المنشآت األساسي -
شبكات المواصبلت واالتصاالت والري والطاقة الكيربائية وغيرىا مف المنشآت 

 األاااية، كما تيتـ بمااعدة الدوؿ اإلفريقية في رفع قدراتيا عمى التطوير الذاتي.
مجاؿ الموارد مع تعزيز تبادؿ المعمومات والتعاوف في  التعاون في مجال الموارد: -

الدوؿ اإلفريقية مف أجؿ التنمية المشتركة واالاتخداـ الصحيح لمموارد مع الدوؿ 
 اإلفريقية بأااليب تعاوف متنوعة وحاب مبادئ المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة

: تنظـ الصيف زيارة الوفود الاياحية الصينية لبعض الدوؿ التعاون السياحي -
دراج مزيد مف الدوؿ اإلفريقية في قائمة المقاصد الاياحية اإلفريقية بشكؿ ف عاؿ وا 

لوفود الاياح الصينييف حاب طمب الدوؿ اإلفريقية واإلمكانيات الفعمية. كما ترحب 
 الصيف بقياـ المواطنيف األفارقة بالاياحة في الصيف.

: تؤكد الحكومة الصينية ااتعدادىا لمواصمة تخفيؼ إعفاء وتخفيف الديون -
لديوف عف الدوؿ اإلفريقية المعنية أو إعفائيا عبر التشاور الودي، ومواصمة حث ا

المجتمع الدولي وخاصة الدوؿ المتقدمة عمى اتخاذ مزيد مف األعماؿ الفعالة لتخفيؼ 
 أو إعفاء الديوف عف الدوؿ اإلفريقية.

يا : اتواصؿ الحكومة الصينية تقديـ المااعدات وزيادتالمساعدات االقتصادية -
بقدر اإلمكاف وبدوف أي شروط ايااية لمدوؿ اإلفريقية وفقا لظروفيا المالية 

 وأوضاعيا في التنمية االقتصادية.
: تعمؿ الصيف عمى تعزيز التشاور والتنايؽ الدولي مع التعاون المتعدد األطراف -

بيف  الدوؿ اإلفريقية في شتى المجاالت لزيادة االىتماـ بماألة التنمية ودفع التعاوف
دوؿ الجنوب ودعـ بناء نظاـ جديد وعادؿ وصحيح لمتجارة المتعددة األطراؼ 
وتوايع حقوؽ الدوؿ النامية في إبداء الرأي واتخاذ القرارات في الشؤوف المالية 

 الدولية. 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         0909السنة  90العدد:  90المجلد:  363- 331ص

 

350 

 

أو ما يعرؼ بمبادرة طريؽ الحرير، حيث تـ مبادرة الحزام والطريق:  4-1-3
وكانت تحمؿ ااـ حزاـ واحد وطريؽ  2113 اإلعبلف عف ىذه المبادرة في عاـ

واحد، تعتبر ىذه المبادرة باألااس إاتراتيجية تنموية تتمحور حوؿ التواصؿ والتعاوف 
بيف الدوؿ، وخصوصا بيف الصيف ودوؿ أوراايا، وتتضمف فرعيف رئيايف ىما حزاـ 
 طريؽ الحرير االقتصادي البري وطريؽ الحرير البحري، حيث تنفؽ الصيف حاليا

التي وافقت عمى المشاركة في ىذه المبادرة.  68الػمميار دوالر انويا في الدوؿ  151
عقدت قمة مخصصة لبلحتفاؿ بإطبلؽ مبادرة الحزاـ والطريؽ   2117وفي ماي 

شارؾ فييا أكبر عدد مف الزعماء األجانب، إذ يعتبر اإلنتاج الصيني الفائض  أحد 
توايع أنظمة ، تيدؼ ىذه المبادرة إلى (14)رةأىـ الدوافع التي تقؼ خمؼ ىذه المباد

المعايير الفنية وخطط البنية التحتية لمبمداف التي تقع في طريؽ الحزاـ والطريؽ، 
وتعزيز النقؿ المتكامؿ، وممرات النقؿ البرية والبحرية والجوية عمى صعيد 

 .(15)القارات
ي تـ اإلعبلف عف اإلفريق-إثر انعقاد المنتدى الاابع لمتعاوف الصيني 2118وفي 

توافؽ مبادرة الحزاـ والطريؽ مع ااتراتيجيات التنمية الخاصة بالبمداف اإلفريقية 
 .(16)إلتاحة المزيد مف الفرص لنمو وازدىار القارة

فريقيا جممة مف تحديات الشراكة الصينية اإلفريقية:  4-5 تواجو كؿ مف الصيف وا 
، وتختمؼ ىذه التحديات حاب كؿ التحديات لممضي قدما بالشراكة القائمة بينيما

 جانب.
تتمثؿ التحديات التي تواجو الصيف في تحديات الشراكة بالنسبة لمصين:  4-5-4

 شراكتيا مع إفريقيا فيما يمي.
: تواجو الصيف جممة مف التحديات االقتصادية في شراكتيا مع تحديات اقتصادية -

رؤية إاتراتيجية في تخطيطيا الدوؿ اإلفريقية فمعظـ الدوؿ اإلفريقية تفتقر إلى 
، إضافة إلى عدـ مبلئمة ايااات مالية واقتصادية ثابتة تبعث عمى االطمئنافو 

البيانات والمعمومات المتاحة عف فرص التشريعات المشجعة لبلاتثمار وقمة 
االاتثمار، ناىيؾ عف انتشار الفااد المالي واإلداري في تمؾ الدوؿ، كما أف حجـ 
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لمعظـ الدوؿ اإلفريقية تتميز بالضعؼ بابب انخفاض دخؿ الفرد  األاواؽ المحمية
 وانتشار الفقر.

: تعاني بعض الدوؿ اإلفريقية مف الصراعات وعدـ االاتقرار تحديات سياسية -
الايااي مف حيف آلخر مما يعمؿ عمى تقويض امطة ىذه الدوؿ، ويشكؿ ذلؾ 

 خطر عمى النشاط االقتصادي لمصيف ىناؾ.
تنتج عف االختبلفات الثقافية التي تابب التوترات والخصومات  افية:تحديات ثق -

العنصرية المندلعة بيف الاكاف المحمييف والمقيميف الصينييف في كثير مف األحياف، 
إذ تعرض عماؿ صينيوف لحوادث خطؼ وقتؿ تكررت في أكثر مف بمد إفريقي، مما 

مثمما حدث في تشاد بعد أدى بالامطات الصينية إلخبلء المئات مف مواطنييا 
 صدامات مامحة.

ذلؾ ألف أولويات ىذه الدوؿ في عبلقتيا مع إفريقيا قائمة تحديات الدول الغربية:  -
عمى ضماف وارداتيا مف مصادر الطاقة والمواد األولية الضرورية لصناعاتيا 

ا يعرض اإلاتراتيجية، باإلضافة إلى فتح األاواؽ اإلفريقية أماـ امعيا ومنتجاتيا، مم
الصيف لمنافاة شراة مف قبؿ ىذه الدوؿ ناىيؾ عف الضغوطات واالنتقادات التي 
تتعرض ليا لمحد مف تنامي ىذه الشراكة. إضافة إلى ذلؾ فإف الدوؿ الغربية ليس مف 
مصمحتيا تحقيؽ التنمية االقتصادية في إفريقيا التي ترمي إلييا الصيف ال ايما بناء 

نولوجيا حتى تبقى إفريقيا دائما في حالة تبعية ليذه الدوؿ البنى التحتية ونقؿ التك
 الغربية.

تتمثؿ التحديات التي تواجو إفريقيا في تحديات الشراكة بالنسبة إلفريقيا:  4-5-9
 شراكتيا مع الصيف فيما يمي.

أصبح تنامي حجـ الواردات الصينية إلى إفريقيا يشكؿ تيديدا تحديات اقتصادية:  -
ت المحمية اإلفريقية بتعرضيا إلى إغراؽ األاواؽ اإلفريقية بالمنتجات واضحا لممنتجا

الصينية الرخيصة الثمف التي تنااب القدرة الشرائية الضعيفة لماكاف، وىذا ما يجعؿ 
 الصناعات المحمية غير قادرة عمى منافاتيا.
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تفضؿ الصيف في بعض المشروعات ااتخداـ العماؿ الصينييف العمالة الصينية:  -
في تنفيذ مشاريعيا في إفريقيا، مما يؤدي إلى تذمر الاكاف المحمييف لعدـ االاتفادة 
مف حيث العمالة مف ااتثمارات منجزة عمى أراضييـ أو تفضيؿ العمالة الصينية مف 

 حيث األجور.
ية في جزء مف التدىور البيئي في تتابب االاتثمارات الصينتحديات بيئية:  -

إفريقيا، ناىيؾ عف تعرض بعض الموارد الميمة لمبيئة لبلاتنزاؼ المتواصؿ كقطع 
 األشجار وتحويميا إلى خشب ومف ثـ تصديرىا إلى الصيف. 

 اإلفريقية-سبل الشراكة الصينية -9
 ياعى الجانباف الصيني واإلفريقي إلى تحقيؽ الشراكة بينيما مف خبلؿ ابؿ
متعددة تتمحور بشكؿ أاااي حوؿ تعزيز المبادالت التجارية، وزيادة تدفقات 

 االاتثمارات وتنويع التمويؿ خاصة مف الجانب الصيني.
خماة أاباب مترابطة العوامؿ التي تحدد بشكؿ ىناؾ  المبادالت التجارية: 9-4

ف في اإلنتاج اإلفريقية وىي الميزة النابية لمصي-كبير المبادالت التجارية الصينية
المكثؼ لمعمالة ورأس الماؿ، والموارد الطبيعية الوفيرة في إفريقيا، والنمو االقتصادي 
الاريع لمصيف، وتشديد الصيف عمى بناء البنية التحتية في الداخؿ وفي إفريقيا، 

 .(17)وظيور وفورات الحجـ في قطاعات الشحف والصناعات الخفيفة في الصيف
رة عف اإلدارة العامة لمجمارؾ في الصيف، بمغ إجمالي حجـ وفقا لئلحصاءات الصادو 

ما قدره  2118الواردات والصادرات مع إفريقيا خبلؿ الفترة مف جانفي إلى ابتمبر 
٪ عمى أااس انوي، وىو ما 21مميار دوالر أمريكي، بزيادة قدرىا  151.12

٪. 4.3ة بنابة يتجاوز معدؿ نمو التجارة الخارجية اإلجمالي في الصيف بنفس الفتر 
٪، 11.2مميار دوالر، بزيادة قدرىا  77.63إذ بمغت صادرات الصيف إلى إفريقيا 
 ٪.31.9مميار دوالر، بزيادة قدرىا  73.38بينما بمغت واردات الصيف مف إفريقيا 

وفي ىذه الفترة كاف معدؿ نمو التجارة الخارجية لمصيف مع إفريقيا ىو األعمى في 
% مف 7.9وص، كاف معدؿ نمو الواردات أعمى بمقدار العالـ، وعمى وجو الخص
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مثيمو في أمريكا البلتينية، وىو ثاني أعمى معدؿ في العالـ، وكاف أعمى بمقدار 
 .(18)% مف معدؿ نمو الواردات في التجارة الخارجية في نفس الفترة11.9

ف بمغت قيمة الواردات والصادرات م 2117أما خبلؿ الفترة مف جانفي إلى ديامبر 
فريقيا  ٪ عمى أااس  14.1مميار دوالر، بزيادة قدرىا  171التجارة بيف الصيف وا 

 2.7مميار دوالر بزيادة قدرىا  94.74انويا، إذ بمغت صادرات الصيف إلى إفريقيا 
مميار دوالر أمريكي بزيادة قدرىا  75.26٪، بينما بمغت واردات الصيف مف إفريقيا 

32.8٪(19). 
فريقيا خبلؿ الفترة والشكؿ التالي يبيف ت  2112طور المبادالت التجارية بيف الصيف وا 

 .2116إلى 
فريقيا74شكل   : تطور المبادالت التجارية بين الصين وا 

 
Source : http://www.sais-cari.org/data-china-africa-trade 

فريقيا إلى أكثر مف ثبلث أضعاؼ ارتفع ح       جـ المبادالت التجارية بيف الصيف وا 
، ليعرؼ تزايدا بأكثر مف ثبلث أضعاؼ خبلؿ 2115إلى  2112خبلؿ الفترة مف 

بأكثر  2114، ليتزايد بعد ذلؾ ويصؿ ذروتو في عاـ 2111إلى  2115الفترة مف 
مميار دوالر  151إلى مميار دوالر، لينخفض بعد ذلؾ في الانوات البلحقة  211مف 

. إف ىذا التواع الكبير في حجـ المبادالت التجارية الصينية 2118حتى ابتمبر 
 غدا أحد أبرز األحداث في العالـ النامي.

http://www.sais-cari.org/data-china-africa-trade
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 2112مرات بيف عامي  11بصفة عامة تزايد حجـ المبادالت التجارية بأكثر مف 
عاـ التااع عمى الشريؾ التجاري األكبر إلفريقيا لم الصيف أصبحتإذ ، 2118و

التوالي حيث أايمت برامج التعاوف الكبرى في تعزيز التجارة الثنائية بيف الجانبيف، 
فالصيف تشتري حاليا أكثر مف ثمث   موفرة طمبا متزايدا عمى الطاقة ومعادف القارة

معدالت التبادؿ التجاري  وقد مكف ذلؾ إفريقيا مف تحايف، (20)إنتاج إفريقيا مف النفط
زيادة الطمب عمى الصادرات اإلفريقية، وال ايما عمى امعيا مف الموارد  مف خبلؿ
 الطبيعية.

فريقيا تتزايد باطراد عمى مدى الػ  انة  18ظمت التجارة الثنائية بيف الصيف وا 
 2114الماضية. ومع ذلؾ، أثرت أاعار الامع والمواد األاااية الضعيفة منذ عاـ 

يقية إلى الصيف، حتى مع بقاء الصادرات بشكؿ كبير عمى قيمة الصادرات اإلفر 
  الصينية إلى إفريقيا ثابتة.

شيدت إفريقيا وذلؾ مف خبلؿ االاتثمارات األجنبية المباشرة حيث  :االستثمار 9-9
نموا قويا في االاتثمار األجنبي المباشر خبلؿ األعواـ األخيرة، حيث يعود ارتفاع 

يا اإلصبلحات في أطر الايااات التغيرات التي دعمت تدفؽ االاتثمارات إلى
الخاصة باالاتثمار األجنبي المباشر، ومف بينيا التغييرات في الموائح الخاصة 

 .بااتغبلؿ الموارد الطبيعية
 والشكؿ التالي يبيف تطور تدفؽ االاتثمارات األجنبية المباشرة الصينية إلى إفريقيا.

 شر الصينية إلى إفريقياتدفقات االستثمار األجنبي المباحجم  : تطور79شكل 

 
Source : http://www.atimes.com/article/accurate-investment-

reporting-china-africa/ 

http://www.atimes.com/article/accurate-investment-reporting-china-africa/
http://www.atimes.com/article/accurate-investment-reporting-china-africa/


ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         0909السنة  90العدد:  90المجلد:  363- 331ص

 

355 

 

ني في القارة أظيرت اإلحصاءات األخيرة أف االاتثمار األجنبي المباشر الصي   
 %21مميار دوالر بابب شراء  5.49بػ  2118أخذ في التزايد ليصؿ ذروتو عاـ 

اتاندرد بنؾ في جنوب إفريقيا لتصبح الصيف أكبر ماتثمر في إفريقيا مف أايـ بنؾ 
في ىذا العاـ. وقد ارتفعت تدفقات االاتثمار األجنبي المباشر الصينية إلى إفريقيا 

مميار دوالر في عاـ  2.52إلى  2114والر في عاـ مميوف د 3.17مف حوالي 
مميار دوالر أمريكي،  2.4ما مقداره  2116خبلؿ عاـ ، بينما بمغت 2112

 . 2115مميار دوالر أمريكي في عاـ  2.9مف  %19بانخفاض قدره 
دولة إفريقية وكانت الوجيات  45وقد انتشرت االاتثمارات الصينية في حوالي      

ثيوبيا وانغوال وتنزانيا المفضمة فييا ى ي نيجيريا وجنوب إفريقيا، زامبيا ومصر وا 
، حيث تتعزز ىذه االاتثمارات بجممة مف (21)وجميورية الكونغة الديمقراطية وغانا

العوامؿ كوفرة الموارد الطبيعية األكثر أىمية، و االاتقرار في االقتصاد الكمي، 
لنظاـ القانوني الفعاؿ، وقمة الفااد واالنفتاح عمى االاتثمار األجنبي المباشر، وا

 .(22)واالاتقرار الايااي
تزايد عدد الشركات الصينية الناشطة في إفريقيا بشكؿ كبير، فحاب تقرير شركة 

McKinsey  &Company  شركة  11111أكدت فيو أف أكثر مف  2117لعاـ
 .(23)ممموكة لمصيف تعمؿ حاليا في إفريقيا

 293في  2115فإف الصيف ااتثمرت منذ عاـ  Ernst & Young'sووفقا لتقرير 
مشروًعا لبلاتثمار األجنبي المباشر في إفريقيا، وبمغ إجمالي اإلنفاؽ االاتثماري 

وظيفة. وذكر التقرير أف االاتثمارات الصينية  131751مميار دوالر وخمؽ  66.4
نحو  المباشرة في إفريقيا متنوعة بشكؿ جيد عبر القطاعات، وتغطى تمؾ الموجية

الموارد، فضبل عف الخدمات والتصنيع. كما كشفت البيانات الصادرة عف ىذا التقرير 
عف تنويع االاتثمارات الصينية في عدد أكبر مف البمداف، حيث تغطي كؿ مف الدوؿ 
الغنية بالموارد، مثؿ جنوب إفريقيا ونيجيريا وأنغوال، والمصدريف الزراعييف مثؿ كينيا. 

لى قياـ الشركات الصينية والكيانات المرتبطة بالدولة بتمويؿ وبناء كما أشار التقرير إ
العديد مف مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء القارة، بما في ذلؾ الموانئ والطرؽ 
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والاكؾ الحديدية والادود وشبكات االتصاالت ومحطات الطاقة والمطارات، ومف 
ة صينية الصنع يربط أديس أبابا في األمثمة البارزة عمى ذلؾ إطبلؽ خط اكة حديدي

 .(24)مميار دوالر 4بااتثمػػار  2116إثيوبيا بميناء جيبوتي في أكتوبر 
قامت الصيف بتوقيع مذكرة تفاىـ لمتعاوف في مجاؿ شبكات البنية التحتية وقد 

قامت بزيادة  2116، وفي اإلطار االاتراتيجي ألجندة الرئياية وعمميات التصنيع
مع الدوؿ اإلفريقية في مجاالت الاكؾ الحديد والطرؽ الاريعة ودعـ تعاونيا 

 .(25)والطيراف اإلقميمي والتصنيع، واوؼ تااعد في تطوير طريؽ الحرير
ال يزاالف يشكبلف حصة كبيرة، إال  الصناعات االاتخراجيةعمى الرغـ مف أف النفط و 

مار األجنبي مف االاتث %51أف الخدمات المالية والبناء والتصنيع تشكؿ اآلف 
 .(26)المباشر الصيني في إفريقيا

وباإلضافة إلى ذلؾ، وفقا لئلحصاءات المتاحة في مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة 
والتنمية )األونكتاد(، كانت الصيف رابع أعمى ماتثمر أجنبي في إفريقيا في عاـ 

ميار م 55مميار دوالر(، والمممكة المتحدة ) 57وراء الواليات المتحدة ) 2116
 .(27)مميار دوالر( 49دوالر(، وفرناا )

ثيوبيا وكينيا وأنغوال ونيجيريا البمداف الخماة التي تشكؿ أعمى عائد  تعتبر الجزائر وا 
مف إجمالي عائدات  %49لبلاتثمارات الصينية حيث تمثؿ ىذه البمداف نابة 

وحدىا ؛ الجزائر 2116االاتثمارات الخاصة بالشركات الصينية في إفريقيا لعاـ 
 .(28)مف ىذه العوائد % 17ماؤولة عف ما يقرب مف 

-فخبلؿ منتدى التعاوف الصينيوذلؾ مف خبلؿ القروض والمنح،  التمويل: 9-3
مميار دوالر مف  61اإلفريقي األخير، أعمف الرئيس شي جيف بينغ أف الصيف اتقدـ 
ع الجزئي لؤلمواؿ: الدعـ المالي إلفريقيا، وقد أعطى الرئيس شي التقايـ التالي لمتوزي

مميار دوالر في شكؿ منح  15مميار دوالر في شكؿ خطوط ائتمانية، و  21
مميارات دوالر لتمويؿ االاتثمار، ايأتي  11وقروض بدوف فوائد وقروض ميارة، و

 .(29)ىذا الدعـ في شكؿ مااعدة حكومية وااتثمار
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والمتعاقديف ، قدمت الحكومة الصينية والبنوؾ  2117إلى عاـ  2111عاـ  فمف
مميار دوالر أمريكي كقروض لمحكومات اإلفريقية ومؤاااتيا. وتعتبر  143مبمغ 

مميار دوالر عمى مدار  42.8أنغوال أكبر متمؽ لمقروض الصينية، حيث تـ صرؼ 
 .(30)عاما 17

كما تعد المااعدات أداة ميمة لمصيف مف بيف مختمؼ التزاماتيا مع إفريقيا، وبالفعؿ 
تمقت   2119مف أكبر المتمقيف لممااعدات الصينية، فمع نياية عاـ كانت إفريقيا 

مميوف ليواف صيني. وفقا  256.29مف المااعدات الخارجية لمصيف بقيمة  45.7%
مشروع  911قدمت الصيف ما يقرب مف  1956لمباحثيف الصينييف، منذ عاـ 

ايج ومحطات مااعدات لمدوؿ اإلفريقية، بما في ذلؾ المااعدة في دعـ مصانع الن
 .(31)الطاقة المائية والمبلعب والماتشفيات والمدارس

وعمى الرغـ مف حجـ ىذه المنح والقروض الممنوحة مف الصيف تبقى ليات أكبر 
 .(32)"مانح" إلفريقيا، فيذه الميزة ما زالت تخص الواليات المتحدة األمريكية

فريقيا في المجاؿ  المالي عممت الصيف مف جية أخرى ودعما لمشراكة بيف الصيف وا 
دولة  31ألغت ديوف  2116عمى التخفيؼ الجزئي لديوف القارة اإلفريقية، ففي 

 . (33)مميار دوالر 1.3إفريقية قدرت بنحو 
 وفيما يمي شكؿ يوضح تطور حجـ القروض الممنوحة مف الصيف إلى إفريقيا.

 : تطور القروض الصينية الممنوحة إلى إفريقيا73شكل 

 
Source : http://www.sais-cari.org/data-chinese-loans-and-aid-to-

africa/ 

http://www.sais-cari.org/data-chinese-loans-and-aid-to-africa/
http://www.sais-cari.org/data-chinese-loans-and-aid-to-africa/
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  خاتمة:ال
اإلفريقية ليات بالجديدة فمكؿ مف الجانبيف إمكانات -إف العبلقات الصينية

مجموعة مف المبادئ واألىداؼ عمى  متكاممة ودوافع لتطوير ىذه العبلقات القائمة
إال أنيا تعززت مع بداية القرف الحالي بتأايس الجذابة خاصة مف الجانب الصيني، 

طار المؤاااتي الذي يعد اإل 2111اإلفريقي في عاـ  -منتدى التعاوف الصيني
لمتعاوف االقتصادي بيف الجانبيف، حيث يعقد ىذا المنتدى كؿ ثبلث انوات بتمثيؿ 

لماتوى كرؤااء الدوؿ والحكومات والمموؾ وىذا إلعبلف الايااات والمبادرات رفيع ا
 والتزامات التمويؿ خبلؿ الثبلث الانوات القادمة.

فريقيا       إنجازات ىائمة خاصة بعد تأايس منتدى حققت الشراكة بيف الصيف وا 
مف خبلؿ اإلفريقي محققة عدة مزايا لمجانبيف عمى حد اواء، وذلؾ -التعاوف الصيني

تعزيز المبادالت التجارية، وزيادة تدفقات االاتثمارات وتنويع ابؿ متعددة أىميا 
ارتفعت التجارة بيف الجانبيف إلى أكثر مف أربعيف مرة منذ وزيادة التمويؿ. فقد 

كما ارتفع منتصؼ التاعينات وغدت الصيف اآلف أكبر شريؾ تجاري إلفريقيا، 
د لتصبح الصيف مف كبار يف في إفريقيا بشكؿ حااالاتثمار األجنبي المباشر لمص

وتشمؿ االاتثمارات الصينية جميع القطاعات لتصبح محركا  ،الماتثمريف في إفريقيا
وأخيرا قدمت الصيف مااىمات كبيرة في تمويؿ ، ميما لمنمو االقتصادي اإلفريقي

عاـ إفريقيا مف قروض متنوعة ومنح، حيث بمغت القروض الممنوحة إلفريقيا مف 
مميار دوالر أمريكي لتغدو مف المصادر الرئياية  143مبمغ   2117إلى  2111

 لمتمويؿ في إفريقيا.
اإلفريقية خاصة -وفي األخير ننوه بوجود آفاؽ واعدة وكبيرة لمشراكة الصينية     

في شي جيف بينغ بوجود اإلرادة لتطويرىا مف الجانبيف، فقد صرح الرئيس الصيني 
اإلفريقي أف فرص التنمية في إفريقيا غير محدودة، -اوف الصينيآخر منتدى لمتع

اإلفريقي شااعة، وىناؾ -وماتقبؿ إفريقيا مميء باألمؿ، وآفاؽ التعاوف الصيني
اإلفريقية.  فإذا  -فضاء كبير لتطوير عبلقات الشراكة اإلاتراتيجية الشاممة الصينية

ية في اقتصادىا وجعمت دوؿ حققت الصيف خبلؿ األربعيف الانة الماضية نقمة نوع
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اإلفريقي ماتقببل -العالـ تذىؿ مف إنجازاتيا فمما ال نأمؿ أف يكوف لمتعاوف الصيني
مشرقا ومربحا لمجانبيف عمى حد اواء خاصة بالنظر إلى اإلنجازات المتاارعة 
المحققة خبلؿ العقديف الماضييف، والتي تعكس مدى التزاـ الجانبيف عمى المضي 

 لشراكة.قدما ليذه ا
 المراجع:

                                                           
(1) Marefa. Article accessed November 15, 2018 at: 

 https://www.marefa.org/انصيه 

(2) JEFF DESJARDINS, Visualizing the World’s Largest Importers in 

2017,  July 11, 2018, Visual Capitalist, July 11, 2018. Accessed 

November 23, 2018 at: 

https://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-worlds-largest-

importers-in-2017/. And  Statistica. Accessed November 22, 2018 

at: https://www.statista.com/statistics/264623/leading-export-

countries-worldwide/  

(3) Knoema. World GDP ranking 2017|GDP by country|Data and 

charts.  Accessed November 25, 2018 

at:https://knoema.fr/nwnfkne/world-gdp-ranking-2017-gdp-by-

country-data-and-charts 

 16خريطة لمثروات الطبيعية في إلفريقيا بقيمة مميار دوالر، اليـو الاابع، البنؾ الدولي:  (4)
 عمى الموقع: 2118نوفمبر  21، شوىد يـو 2114فبراير 

https://www.youm7.com/story/2014/2/16/-انبىك-انذونً-خريطت-نهثرواث

 انطبيؼيت-فً-أفريميا-بميمت-مهيار-دوالر

(5) DANIEL WORKMAN, Top 15 Crude Oil Suppliers to China, 

APRIL 1, 2018, WORLDS TOP EXPORTS. Accessed November 

18, 2018 at: http://www.worldstopexports.com/top-15-crude-oil-

suppliers-to-china/ 

(6) Economics gazette, Chinese raw materials import expands in 2017, 

January 15, 2018. Accessed November 22, 2018 at:  

http://www.economicsgazette.com/chinese-raw-materials-import-

expands-2017.html 

(7) Trading economics . Accessed November 19, 2018 at: 

https://tradingeconomics.com/china/gdp 

أآلوني إسماػيم، انؼاللاث انصيىيت اإلفريميت.. شراكت أو استغالل: وجهت وظر إفريميت،  (8)

ػهً  4192ديسمبر  14، مركس انجسيرة نهذراساث،. شىهذ يىو 4192أبريم  91

 نمىلغ:ا

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://www.visualcapitalist.com/author/visualcapitali/
https://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-worlds-largest-importers-in-2017/
https://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-worlds-largest-importers-in-2017/
https://www.statista.com/statistics/264623/leading-export-countries-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/264623/leading-export-countries-worldwide/
https://knoema.fr/nwnfkne/world-gdp-ranking-2017-gdp-by-country-data-and-charts
https://knoema.fr/nwnfkne/world-gdp-ranking-2017-gdp-by-country-data-and-charts
https://www.youm7.com/story/2014/2/16/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/1510314
https://www.youm7.com/story/2014/2/16/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/1510314
http://www.worldstopexports.com/author/daniel/
http://www.worldstopexports.com/top-15-crude-oil-suppliers-to-china/
http://www.worldstopexports.com/top-15-crude-oil-suppliers-to-china/
http://www.economicsgazette.com/chinese-raw-materials-import-expands-2017.html
http://www.economicsgazette.com/chinese-raw-materials-import-expands-2017.html
https://tradingeconomics.com/china/gdp


ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         0909السنة  90العدد:  90المجلد:  363- 331ص

 

360 

 

 

http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2014/04/20144191716437961

0.html 

. شىهذ يىو 4111وىفمبر  10، وثيمت سياساث انصيه إزاء إفريميا، cctv.comانؼربيت   (9)

 ػهً انمىلغ: 4192ديسمبر  10

http://www.cctv.com/special/forum_ar/20091105/103928.shtml 

ػهً  4192ديسمبر  10شىهذ يىو انجسيرة، مىتذي انتؼاون انصيىي اإلفريمي.   (10)

 انمىلغ:

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/20

 مىتذي-انتؼاون-انصيىي-األفريمي/16/1/18

، 4192أوث  41حسيه إسماػيم، انتؼاون انصيىي اإلفريمي في انؼصر انجذيذ،   (11)

 ػهً انمىلغ: 4192ديسمبر  10شىهذ يىو انصيه انيىو. 

http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/kfg/201808/t20180829_

800139436.html 

سبتمبر  12انجسيرة، اختتاو أػمال مىتذي انتؼاون انصيىي اإلفريمي في بكيه،   (12)

 انمىلغ:  ػهً  4192ديسمبر  10شىهذ يىو . 4192

https://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2018/9/4/-اختتاو-أػمال

 مىتذي-انتؼاون-انصيىي-األفريمي-في-بكيه

. شىهذ 4111وىفمبر  10يا، ، وثيمت سياساث انصيه إزاء إفريمcctv.comانؼربيت   (13)

 ػهً انمىلغ: 4192ديسمبر  10يىو 

http://www.cctv.com/special/forum_ar/20091105/103928_2.shtml 

(14)  BBC  ،10، شىهذ يىو 4190مايى  90ػربي، مشروع طريك انحرير انصيىي 

 ػهً انمىلغ: 4192ديسمبر 

http://www.bbc.com/arabic/business-39922326 

شىهذ . 4190مايى  41انشرق األوسظ، انتىيه انصيىي سيذ طريك انحرير انجذيذ،   (15)

 ػهً انمىلغ: 4192ديسمبر  14يىو 

https://aawsat.com/home/article/930811/-انتىيه-انصيىي-سيذ-»طريك 

 انحرير«-انجذيذ

(16) An Baijie, Belt and Road initiative aligns with African nations, 

SEPTEMBER26,  2018, telegraph. Accessed November 29, 2018 

at: https://www.telegraph.co.uk/news/world/china-

watch/politics/belt-and-road-initiative-africa-strategy/ 

(17) Joshua Eisenman, Chiana-Africa Trade Patterns : causes and 

consequences, Journal of contemporary china, 2012, 21 (77), 

september, p 793. 

(18) Ministry of Commerce People’s Republic of China . Accessed 

December 05, 2018 at: 

http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/lanmubb/AsiaAfrica/

201811/20181102804575.shtml 

http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2014/04/201441917164379610.html
http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2014/04/201441917164379610.html
http://www.cctv.com/special/forum_ar/20091105/103928.shtml
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2016/1/18/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2016/1/18/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/kfg/201808/t20180829_800139436.html
http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/kfg/201808/t20180829_800139436.html
https://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2018/9/4/اختتام-أعمال-منتدى-التعاون-الصيني-الأفريقي-في-بكين
https://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2018/9/4/اختتام-أعمال-منتدى-التعاون-الصيني-الأفريقي-في-بكين
http://www.cctv.com/special/forum_ar/20091105/103928_2.shtml
http://www.bbc.com/arabic/business-39922326
https://aawsat.com/home/article/930811/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%C2%AB%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://aawsat.com/home/article/930811/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%C2%AB%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.telegraph.co.uk/news/world/china-watch/politics/belt-and-road-initiative-africa-strategy/
https://www.telegraph.co.uk/news/world/china-watch/politics/belt-and-road-initiative-africa-strategy/
http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/lanmubb/AsiaAfrica/201811/20181102804575.shtml
http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/lanmubb/AsiaAfrica/201811/20181102804575.shtml


ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         0909السنة  90العدد:  90المجلد:  363- 331ص

 

361 

 

 

(19)  Idem.  Accessed December 03, 2018 at: 

http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/lanmubb/AsiaAfrica/

201803/20180302719613.shtml 

(20) Ibrahim Farah, Cina in Africa : A call for Makumism in africa’s 

development, Development, vol 58 (4), 2015, p 610. 

(21) Sandy Edward Hinga, Yao Jun & Qian Yiguan, China-Africa 

Cooperation-An outstanding relationship Built on Mutual Respect 

and Common Benefits: A Review, International Research Journal 

of Social Sciences, Vol. 2(9), 26-32, September (2013), p 28. 

(22)  Paulo Reis Mourao, What is China seeking from Africa? An 

analysis of the economic and political determinants of Chinese 

Outward Foreign Direct Investment based on Stochastic Frontier 

Models,  China Economic Review, 2017, p 3. 

(23) Vantageasia, Hands on Africa, April 13, 2018. Accessed 

December 04, 2018 at: 

https://www.vantageasia.com/china-direct-investment-into-africa/ 

(24) Xinhua, China becomes single largest contributor of Africa's FDI: 

Report, May 04, 2017, hinadaily.com.cn. Accessed December 05, 

2018 at : 

 http ://www.chinadaily.com.cn/business/2017-

05/04/content_29199618.htm 

ػبذ انرحمه أحمذ ػثمان، انؼاللاث انصيىيت اإلفريميت رؤيت مستمبهيت، مؤتمر آفاق  (25)

مي انصيىي في إطار مبادرة انحساو وانطريك، جامؼت إفريميا انتؼاون انؼربي اإلفري

انؼانميت بانتؼاون مغ مركس انبحىث وانذراساث اإلفريميت ورابطت جمؼياث انصذالت 

 .740، ص 4190وىفمبر  44-49انؼربيت انصيىيت، انخرطىو

(26) Worldbank : China and africa : Expanding Economic Ties in and 

Evolving Global Context. Accessed December 06, 2018 at :  

https ://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/Africa

/Investing%20in%20Africa%20Forum/2015/investing-in-africa-

forum-china-and-africa.pdf 

(27) Adetunji (Teejay) Bolorunduro, Chinese Investment & 

Construction Contracts In Africa (January to June, 2018), 

Accessed December 02, 2018 at :   

https ://www.linkedin.com/pulse/chinese-investment-construction-

contracts-africa-june-bolorunduro 

(28)  SAIS, data-chinese-contracts-in-africa. Accessed December 01, 

2018 at :   

http://www.sais-cari.org/data-chinese-contracts-in-africa 

http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/lanmubb/AsiaAfrica/201803/20180302719613.shtml
http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/lanmubb/AsiaAfrica/201803/20180302719613.shtml
https://www.vantageasia.com/china-direct-investment-into-africa/
http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-05/04/content_29199618.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-05/04/content_29199618.htm
https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/Africa/Investing%20in%20Africa%20Forum/2015/investing-in-africa-forum-china-and-africa.pdf
https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/Africa/Investing%20in%20Africa%20Forum/2015/investing-in-africa-forum-china-and-africa.pdf
https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/Africa/Investing%20in%20Africa%20Forum/2015/investing-in-africa-forum-china-and-africa.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/chinese-investment-construction-contracts-africa-june-bolorunduro
https://www.linkedin.com/pulse/chinese-investment-construction-contracts-africa-june-bolorunduro
http://www.sais-cari.org/data-chinese-contracts-in-africa


ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         0909السنة  90العدد:  90المجلد:  363- 331ص

 

362 

 

 

(29) Mariama Sow, Figures of the week : Chinese investment in 

Africa, September 6, 2018, brookings. Accessed December 01, 

2018 at : 

 https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2018/09/06/figures-

of-the-week-chinese-investment-in-africa/ 

(30) SAIS, data-chinese-loans-and-aid-to-africa. Accessed December 

01, 2018 at : 

 http://www.sais-cari.org/data-chinese-loans-and-aid-to-africa/ 

(31) Yun Sun, CHINA’S aid to Africa : Monster or 

Meesiah ?,February 7, 2014, brookings. Accessed December 04, 

2018 at :  https://www.brookings.edu/opinions/chinas-aid-to-

africa-monster-or-messiah/ 

(32) SAIS, data-chinese-loans-and-aid-to-africa. Accessed December 

01, 2018 at : 

http://www.sais-cari.org/data-chinese-loans-and-aid-to-africa 

 –وحتميت انصراع مغ انىالياث انمتحذة شفيؼت حذاد، انحضىر انصيىي في إفريميا   (33)

،  مجهت دفاتر انسياست وانماوىن، انؼذد انؼاشر، جاوفي -انتىافس في انسىدان ومىرجا

 .90، ص 4192

https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2018/09/06/figures-of-the-week-chinese-investment-in-africa/
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2018/09/06/figures-of-the-week-chinese-investment-in-africa/
http://www.sais-cari.org/data-chinese-loans-and-aid-to-africa/
https://www.brookings.edu/opinions/chinas-aid-to-africa-monster-or-messiah/
https://www.brookings.edu/opinions/chinas-aid-to-africa-monster-or-messiah/
http://www.sais-cari.org/data-chinese-loans-and-aid-to-africa


ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

         0909السنة  05العدد:  90المجلد:  383 -363 ص

 

363 

 

الفرص المتاحة لممؤسسات االقتصادية الجزائرية  لالستثمار  في الدوؿ  
 –دراسة حالة مجمع سيفيتاؿ - اإلفريقية

the opportunities for Algerian companies to invest in 

Africa - Cevetal group case study- 

 قوشيش أمينة د.ط ،1*د. مرزوقي رفيؽ

 rafikmerzougui@yahoo.com ،) الجزائر(1جامعة سطيؼ1
 esc.doctoral.fc.n09.gouchiche@gmail.com ،جامعة المسيمة ) الجزائر(2

 الممخص: 
ة فيو يمعب دور كبير في رفع مداخيؿ البمد، يعتبر االستثمار أوؿ مصدر لمتنمي

وخمؽ المزيد مف فرص العمؿ، وليذا أولت الجزائر لالستثمار أىمية بالغة سواء كاف 
داخميا أو خارجيا، ووجدت أف االستثمار في الدوؿ االفريقية مناسب جدا لما يتيحو مف 

قتصادية فرص استثمارية واعدة، وىذا عف طريؽ تشجيع الحكومة لممؤسسات اال
الجزائرية، ولقد اغتنمت العديد ىذه المؤسسات الفرصة واستثمرت في عدد مف دوؿ 

 افريقية  ومف أىميا مجمع سيفيتاؿ.
ومع ىذا مازالت االستثمارات الجزائرية داخؿ  البمداف االفريقية  لحد اآلف غير 

 كافية لمنيوض باالقتصاد الجزائري ويتطمب مزيدا مف المجيودات .
  .االستثمار، الشراكة، الفرص االقتصادية، المؤسسات االقتصادية المفتاحية :  الكممات

Abstract: 

 Investment is the first source of development. It plays a major role 

in raising the country's income and creating more jobs. This is why 

Algeria has given it a great importance both internally and 

externally, and has considered that investment in African countries 

is very suitable for its promising investment opportunities; this is 

through the encouragement of the government to the Algerian 

economic companies.  

 ــــــــــــــــــــــــ

  المؤلف المرسل*
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We came out in this research that a number of these 

institutions have took advantage of this opportunity and invested in 

a number of African countries, the most important of which is the 

civital group. However, this paper concluded that Algerian 

investments within African countries have so far been insufficient 

to promote the Algerian economy and require further efforts. 

Key words: investment, partnership, economic opportunities, 

economic companies. 

 
 :  مقدمة

ية متكاممة سعت العديد مف دوؿ العالـ تطوير منظومتيا في إطار عولمة اقتصاد
االقتصادية، بغية تحقيؽ مكانة تنافسية في السوؽ العالمي، فانتيجت آليات وسبؿ 
اقتصادية مختمفة لتحقيؽ ذلؾ، ويعتبر االستثمار مف أىـ التدابير التي عممت مختمؼ 

أوؿ مصدر لمتنمية، فيو دوؿ العالـ عمى دعميا وتطويرىا، حيث أف االستثمار يعتبر 
كما  يمعب دور كبير في رفع مستويات المداخيؿ والمعيشة وخمؽ المزيد مف فرص العمؿ،

 يعزز قواعد االنتاج، وبالتالي دفع عجمة التنمية االقتصادية .
ولقد أولت الجزائر عمى غرار بمداف العالـ أولوية كبيرة لالستثمار بالداخؿ  

ار في الدوؿ االفريقية مناسب جدا لما تحويو  ىذه األخيرة والخارج ، ووجدت أف االستثم
 مف امكانات مادية وبشرية ميمة.

"ماىي الفرص المتاحة لممؤسسات مما سبؽ يمكف طرح االشكالية التالية         
االقتصادية الجزائرية،  بغية االستثمار في الدوؿ االفريقية  والنيوض بمستقبؿ االقتصاد 

   الجزائري ؟ "
 انطمؽ ىذا البحث مف الفرضيات التالية:   رضيات البحث:ف
 تمتمؾ القارة اإلفريقية كؿ المقومات الجاذبة لالستثمار األجنبي؛ -
 يؤدي تييئة المناخ االستثماري إلى جذب االستثمارات في القارة اإلفريقية؛ -
ياسية، يعاني مناخ االستثمار في القارة اإلفريقية مف مشاكؿ غير اقتصادية ) س -

 بيروقراطية، أمنية...(.
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 أهداف البحث:
 يسعى البحث إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

التعرؼ عمى ماىية االستثمار والشراكة ومضموف المناخ االستثماري الجاذب  -
 لالستثمارات في القارة اإلفريقية؛

 التعرؼ عمى مختمؼ المشاكؿ والمعوقات لالستثمار في القارة اإلفريقية؛  -
تسميط الضوء عمى تجربة ناجحة لالستثمار في القارة اإلفريقية متمثمة في مجمع  -

 سفيتاؿ الجزائري.
 أهمية البحث:

عرفت الجزائر في اآلونة األخيرة العديد مف التغيرات في شتى المجاالت 
خصوصا االقتصادية منيا، كنتيجة حتمية لظاىرة العولمة والتي فرضت عمى اقتصاديات 

نفتاح عمى بعضيا البعض، ومف أجؿ مواجية حدة ىذه التغيرات اتجيت الجزائر العالـ اال
إلى االستثمار لما لو مف أىمية في التنمية االقتصادية وبصفة خاصة في القارة اإلفريقية، 
مف أجؿ استغالؿ الفرص التي تطرحيا القارة السمراء وزيادة التعاوف والشراكة مع مختمؼ 

 يز مداخيؿ الدولة واالرتقاء بمؤسساتيا.الدوؿ اإلفريقية،  لتعز 
 منهج البحث:

اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي التحميمي مف خالؿ عرض مفيـو االستثمار   
وواقعو في القارة اإلفريقية، لمعرفة المزايا التي يطرحيا االستثمار في القارة لالستفادة 

تثمارات إلحداث التنمية منيا، والنيوض بيا مف خالؿ جذب أكبر عدد ممكف مف االس
 االقتصادية الدائمة.

ولإلجابة عمى اشكالية ىذه الدراسة واالحاطة بكامؿ جوانبيا سوؼ يتـ التطرؽ إلى       
 ما يمي : 

 مفاىيـ عامة حوؿ االستثمار والشراكة . -1
 الفرص المتاحة لالستثمار في الدوؿ االفريقية  -2
 معوقات االستثمار في إفريقيا -3
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دراسة حالة  –ىـ المؤسسات االقتصادية الجزائرية المستثمرة في الدوؿ االفريقية أ -4
 مجمع سيفيتاؿ 

 مفاهيم عامة حول االستثمار والشراكة   -1
:  إف االستثمار ىو المحرؾ الرئيسي لالقتصاد الوطني، ذلؾ أنو يمتص االستثمار 1-1

ف اجؿ تمبية االحتياجات الوطنية األمواؿ المكػتنزة و يوجييا إلى النشاط االقتصادي، م
 المختمفة.

 مفهوم االستثمار:   1-1-1
يمكف أف يعرؼ االستثمار عامة عمى أنو " استخداـ الماؿ أو تشغيمو بقصد   

 . (1)تحقيؽ ثمرة ىذا االستخداـ، فيكثر الماؿ وينمو عمى المدى البعيد "
رأس الماؿ واستخدامو بيدؼ ومف الناحية االقتصادية  يعرؼ عمى أنو " تكويف         

تحقيؽ ربح في األجؿ القريب أو البعيد ، بشكؿ مباشر وغير مباشر، حيث يشمؿ إنشاء 
نشاط إنتاجي أو توسيع طاقة إنتاجية قائمة بحد ذاتيا، أو حيازة ممكية عقارية، أو إصدار 

 . (2)أسيـ أو شرائيا مف اآلخريف " 
ستثمار ىو تعظيـ األرباح في األجؿ وعميو يمكننا القوؿ أف اليدؼ الرئيسي لإل

الطويؿ، و تقميؿ الخسائر مع وجود ىامش لممخاطرة ،حيث أف الربح يمثؿ عائدا 
 اقتصاديا عمى المخاطرة.

 أدوات االستثمار:  1-1-2
أدوات االستثمار ىي عبارة عف مجموعة مف الوسائؿ المستعممة مف أجؿ تحقيؽ أرباح 

 :  (3)مستقبمية تتمثؿ في
مف أبرز أدوات االستثمار في عصرنا لما توفره مف مزايا لممستثمر،  :ورا  الماليةال  -ا

وتختمؼ األوراؽ المالية فيما بينيا مف حيث  زوايا عدة : مف حيث الحقوؽ التي توفرىا 
 لحامميا ، مف حيث الدفع المتوقع ومف حيث درجة األماف . 

مباشر ، وىو أف يقـو المستثمر بشراء يتـ االستثمار فيو بشكؿ ، إما بشكؿ  العقار: -ب
ما بشكؿ غير مباشر عندما يقـو بشراء سند حقيقي صادر عف بنؾ  عقار حقيقي ، وا 

 عقاري، ويتميز االستثمار في العقار بالخواص التالية : 
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  ؛يوفر لممستثمر درجة مرتفعة نسبيا مف األماف، تفوؽ تمؾ المحققة مف األوراؽ المالية -
ثمر في ىذا المجاؿ، بمزايا ضريبية ال يتمتع بيا المستثمروف في الحاالت يتمتع المست -

 األخرى. 
تتمتع بعض السمع بمزايا اقتصادية خاصة، حيث تعتبر أداة صالحة  السمع: -ج

لالستثمار لدرجة أف ليا أسواؽ مختصة كبورصة القطف، وبورصة الذىب....الخ ، ويتـ 
 لمسماسرة تتولى تنظيـ المتاجرة . التعامؿ في سوؽ السمع عف طريؽ مكاتب

تقـو المشروعات االقتصادية عمى أصوؿ حقيقية كالمباني  المشروعات االقتصادية: -د
واآلالت واألفراد، وتشغيؿ ىذه األصوؿ معا يؤدي إلى انتاج قيمة مضافة ، وما ينعكس 

 عمية مف زيادة في الناتج القومي ، ومنيا ما يتخصص بالتجارة أو الصناعة .
 أهداف االستثمار:  1-1-3

ميما كاف نوع االستثمار والمخاطر المحيطة بو فإف المستثمر دائما يسعى      
 : (4)إلى تحقيؽ األىداؼ التالية  

فيدؼ المستثمر ىو توظيؼ أموالو وتحقيؽ عائد مالئـ  تحقي  العائد المالئم: -ا 
الستثمار ماليا يدفع بالمستثمر وربحية مناسبة يعمالف عمى استمرار المشروع، ألف تعثر ا

 لمتوقؼ عمى التمويؿ ، وربما تصفية المشروع بحثا عمى مجاؿ أكثر لمفائدة . 
وذلؾ مف خالؿ المفاضمة بيف المشاريع  المحافظة عمى رأس مال المشروع الحالي: -ب

والتركيز عمى أقميا مخاطرة، الف أي شخص يتوقع الخسارة والربح ولكف إذا لـ يحقؽ 
 روع ربحا فيسعى المستثمر إلى المحافظة عمى رأس مالو األصمي ويتجنب الخسارة. المش
ييدؼ المستثمر إلى تحقيؽ دخؿ مستمر بوتيرة معينة  :استمرارية الدخل وزيادته -ج

بعيدا عف االضطرابات والتراجع، في ظؿ المخاطرة وحفاظا عمى استمرارية النشاط 
 االقتصادي .

الشؾ أف النشاط االقتصادي بحاجة لمتمويؿ ووسيمة جاىزة  ة:ضمان السيولة الالزم -د
وشبو جاىزة لمواجية التزامات العمؿ، السيما لممصروفات اليومية، تجنبا لمعسر المالي 

 الذي يتعرض لو المشروع.
 الشراكة:   1-2
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تعتبر الشراكة مف أىـ المواضيع التي عرفتيا التطورات االقتصادية في العالـ   
قد تعرض ىذا الموضوع إلى الكثير مف الجدية واإللحاح في العديد مف دوؿ مؤخرا، ول

العالـ الثالث والعالـ العربي، والجديد في األمر أف الكثير مف المؤسسات الدولية بدأت 
مؤخرا في فرض الخوصصة أو المجوء إلى الشراكة، كشرط سابؽ أو مالـز لمحصوؿ عمى 

 المساعدات التقنية واالقتصادية . 
 : مفهوم الشراكة 1-2-1

ال يوجد إجماع حوؿ تعريؼ محدد وواضح لمشراكة، نظرا لمتعاريؼ الكثيرة التي 
 سيقت ليذا المفيـو ومف بيف ىذه التعاريؼ مايمي:

تعرؼ الشراكة عمى أنيا: نسؽ يوصؼ مبدئيا بالمستقؿ يتعمؽ بمجموعة مف 
مجموعة أو لمحصوؿ عمى األعواف مدفوعيف إلى العمؿ معا إما بحثا عف اإلنتماء ل

 .  (5)ميارات مختمفة في إطار مشروع مشترؾ
وعرفت أيضا عمى أنيا " اتفاقية يمتـز بمقتضاىا شخصاف طبيعياف أو معنوياف   

أو أكثر عمى المساىمة في  مشروع مشترؾ بتقديـ حصة مف عمؿ أو ماؿ بيدؼ اقػتساـ 
عة مشتركة كاحتكار السوؽ أو الربح الذي ينتج عنيا  أو بموغ ىدؼ اقتصادي ذي منف

 .(6)رفع مستوى المبيعات"
ج أف مفيـو الشراكة يشير إلى عالقة تعاقدية بيف طرفيف يتـ تمما سبؽ نستن

بموجبيا حشد الموارد واإلمكانيات وتوزيع المخاطر واقتساـ األرباح بيف طرفي التعاقد مف 
 أجؿ تقديـ خدمة أو منتج بجودة عالية وتكمفة أقؿ. 

 أشكال الشراكة: 1-2-2
 :(7)تتخذ الشراكة أشكاال مختمفة وىي كما يمي   
ىذا النوع مف الشراكة لو خصوصياتو، فالشراكة التعاقدية مبدئيا  الشراكة التعاقدية: -ا

ىي خمؽ محدد في موضوعو، لكف يمكف أف تتطور إلى خمؽ مالي وتجاري معطية بذلؾ 
ة االستعماؿ في االستغالؿ المشترؾ لممواد حرية أكبر لحياة الشركة، وعميو فإنيا كثير 

 والتعاوف في مجاؿ الطاقة. المنجمة،
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ىذا الشكؿ يخص الجانب المالي، أي أنيا تتخذ طابعا ماليا في  الشراكة المالية: -ب
 مجاؿ االستثمار، وىذا النوع يختمؼ عف باقي األشكاؿ األخرى  مف خالؿ :

 وزف كؿ شريؾ؛ -
 مدة أو عمر الشراكة؛ -
 تطور المصالح لكؿ شريؾ. -
وتتمثؿ في تبادؿ المعارؼ مف خالؿ تحويؿ التكنولوجيا والخبرات،  الشراكة التقنية: -ت

 حيث يتـ جمب معارؼ جديدة وتقنيات حديثة في مختمؼ مجاالت اإلنتاج.
مشراكة  التجارية طابع خاص، حيث أنيا ترتكز عمى تقوية ل الشراكة التجارية: -ج

مؤسسة في السوؽ التجارية، مف خالؿ استغالؿ العالمات التجارية، أو وتعزيز مكانة ال
التخمص مف حالة عدـ توازف في السوؽ،  ضماف تسويؽ المنتوج، وىذا الشكؿ يعني

  ويخص جانب التسويؽ بشكؿ كبير.
تيدؼ ىذه الشراكة عموما إلى تطوير المنتوجات  الشراكة في البحث والتطوير: -د

ص مف التكاليؼ اإلنتاجية والدخوؿ إلى  أسواؽ جديدة، تعطي وتحسينيا، مع التقمي
 لممؤسسة األفضمية عف باقي المؤسسات المنافسة ليا.

 دوافع الشراكة: 1-2-3
لـ تنشأ الشراكة مف عدـ بؿ ىي نتيجة أوضاع ومشاكؿ تعاني منيا المؤسسات     

ز بيف دوافع داخمية في عالـ يسوده تكتالت اقتصادية وتجارية كبيرة ، ويمكننا أف نمي
وأخرى خارجية  مشاكؿ السياسات االقتصاديةتتمثؿ في مشاكؿ داخمية متعمقة بالمشاريع، 

 :(8)تدفع السمطات العمومية إلى جمب المؤسسات إلى الشراكة وىي
يمكننا حصر المشاكؿ  الداخمية التي عانت  المشاكل الداخمية المتعمقة بالمشاريع: -ا

العمومية فيما يمي: اختالؿ التوازف في الييكؿ المالي لممؤسسات منيا المؤسسات وخاصة 
وذلؾ أف نسبة الديوف عالية جدا مقارنة مع رأس الماؿ، ومف ثـ يجب رفع راس الماؿ مف 
البحث عف اقؿ مستوى لمديوف، ألف نسبة الديوف/ رأس الماؿ عالية جدا، وبالتالي البحث 

في التكاليؼ المتعمقة بتمويؿ مختمؼ المشاريع  عف الشراكة لتحقيؽ ذلؾ. كما أف اإلفراط
أي أف الدولة لـ تموؿ المشاريع بشكؿ عقالني ومنظـ ،ففي الوقت الذي كانت  تعاني فيو 
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بعض المؤسسات مف نقص في التمويؿ نجد بعض المؤسسات األخرى  تفرط في اإلنفاؽ 
وضبط عممية  عمى مشاريعيا، ومف أجؿ تفادي ذلؾ تـ المجوء إلى الشراكة لتنظيـ

اإلنفاؽ، مف جانب آخر فإف المؤسسات أصبحت تعاني مف نقص في كفاءة اإلطارات، 
مما استمـز البحث عمى  مساعدة تقنية وكفاءات مينية لتغطية العجز في ىذا المجاؿ، 
كما ال ننسى أف التكنولوجيا الحديثة أصبحت تيدد مستقبؿ المؤسسات القديمة النشأة، 

 شراكة تقنية مدعمة لممؤسسة.والتي تدفعيا إلى 
عانت البمداف الصناعية مف تباطأ في النمو  مشاكل السياسات االقتصادية: -ب

االقتصادي عجؿ بعجز في ميزاف مدفوعاتيا، وفي القدرة التنافسية داخؿ األسواؽ  
انخفضت  1986العالمية، في الوقت الذي عرؼ العالـ األزمة البترولية خاصة بعد سنة 

سمع الرئيسية، فأدى ذلؾ  إلى ظيور مسألة الشراكة عمى السطح في إطار أسعار ال
 السياسات التصحيحة واستعادة معدالت النمو االقتصادي .

كاف تطبيؽ األنظمة االقتصادية االشتراكية في بعض الدوؿ  الدوافع الخارجية: -ج
دولة ىي المالؾ العربية قد أدى إلى تعاظـ وتنامي القطاع االقتصادي العاـ، فأصبحت ال

والمحرؾ االقتصادي األوؿ لمفعاليات االقتصادية الرئيسية لمبمد، ومع انييار النظاـ 
الشيوعي وسقوط االتحاد السوفياتي كقوى عظمى وما صاحب ذلؾ مف تغيرات جذرية 
عمى الخريطة السياسية واالقتصادية العالمية ، و بروز فكرة النظاـ االقتصادي الجديد، 

فرازات أ زمة الخميج وبزوغ النظاـ االقتصادي الرأسمالي، وجدت ىذه الدوؿ نفسيا في وا 
يديولوجية سياسية جديدة فرضيا الواقع وجسدتيا األياـ. و  مناخ مختمؼ وظروؼ متغيرة وا 
في ظؿ مثؿ ىذه التغيرات الجذرية يكوف االقتصاد ىو المجاؿ األكثر استجابة أو إلحاحا 

القديـ. ويبدو أف إخفاؽ النظاـ االشتراكي و فعاليات  لتجسيدىا بالتخمص مف النظاـ 
القطاع العاـ في مسألة التنمية و النمو االقتصادي كاف سببا رئيسيا في االندفاع نحو 

 مسألة الشراكة . 
 الفرص المتاحة لالستثمار في الدول االفريقية  -2

 الماضية العقود طواؿ العالمي االستثمار خارطة عف غائبة شبو إفريقيا ظمت       
 واالجتماعية والسياسية االقتصادية األوضاع مقدمتيا تردي االعتبارات، يأتي مف لمعديد
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 الصورة واعدة، ولكف آسيا فرصاً  كشرؽ أخرى مناطؽ فيو توفر كانت وقت في القارة في
التقميدية  االستثمار أسواؽ بمغت أف بعد الثالثة، األلفية مطمع منذ كبير بشكؿ تغيرت
 بسبب إفريقيا، دوؿ مف الكثير في التنموية األوضاع وتحسنت التشبع، مف ما مةمرح

 التي المشكالت وتصاعد عمييا، العالمي الطمب لزيادة الخاـ نتيجة المواد أسعار ارتفاع
 االستثمار خارطة عمى إفريقيا التحوالت وضعت تمؾ التقميدية، كؿ اإلنتاج أسواؽ شيدتيا
 مف أحد المنافذ أنيا عمى إلييا ينظروف المستثمريف مف يرالكث بات بحيث العالمي،
 العالـ. يشيدىا التي األزمات

 بيئة االستثمار االفريقية : 2-1
مف خالؿ ادخاؿ  االستثمارات أجواء تحسيف إلى األفريقية الدوؿ مف العديد لجأت 

 اتالشرك إجراءات إنشاء وتسريع تبسيط إلى تيدؼ اليامة، اإلصالحات مف العديد
الواردات  تكاليؼ رسـو تخفيض إلى باإلضافة المختمفة، بأحجاميا االستثمارية
 وحرية الممكية، حقوؽ حماية مجاالت في ىامة ُأخرى إصالحات جانب إلى والصادرات،

وتخفيؼ  وتبسيط األجنبي، الصرؼ عمى القيود رفع عف ،فضالً  األمواؿ تحويؿ رؤوس
 االستثمارات قوانيف تكفميا التي اأُلخرى المتيازاتا مف العديد وتوفير الضريبية، النظـ
 األفريقية الحكومات اىتماـ اإلصالحات ىذه مجمؿ إدخاؿ ويبيف ىذه الدوؿ، سنتيا التي

 إلى االستثمارات جمب تشجيع في تساىـ واضحة واعتماد سياسات قوية مؤسسات بإنشاء
 (9).الدوؿ ىذه

 أف إال االستثمار االفريقية ،  في بيئة    ىذه االصالحات أدت إلى تحسف ممحوظ      
الشركات  بعض بدأت المنشود، ولقد النمو يشيد لـ إفريقيا الجزائري في  االستثمار

 توجيات ولكنيا اإلفريقي، السوؽ نحو التوجو االقتصادية  الجزائرية في والمؤسسات
 إعداد الصعب مف فإنو وشاممة، واضحة بيانات لغياب توفر محدودة،   ونظرا وتحركات

 التعرض سيتـ وعميو فييا، تعمؿ القطاعات التي أو االستثمارات تمؾ لحجـ دقيؽ حصر
 سبيؿ الحصر.       عمى وليس كأمثمة االستثمارات لبعض

 
 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

         0909السنة  05العدد:  90المجلد:  383 -363 ص

 

372 

 

 الدول الكثر جذبا لالستثمار في افريقيا : 2-2
عمؿ صنفت وكالة إيكوفيف الفرنسية الميتمة بالشأف االفريقي دوؿ القارة  كبيئة  

 10، حازت  2018جاذبة لالستثمار، مستندة إلى مؤشر ريادة األعماؿ العالمي لعاـ 
دوؿ إفريقية عمى المراتب العشر  االولى عمى التوالي: تونس،  بتسوانيا، جنوب افريقيا، 

 نامينيا، المغرب، مصر، الجزائر، رواندا، غانا، نيجيريا. 
 إفريقيا  لالستثمار الجزائري:  في الفرص المتاحة  2-3

 الماضية العقود طواؿ العالمي االستثمار خارطة عف غائبة شبو إفريقيا ظمت       
 واالجتماعية والسياسية االقتصادية األوضاع مقدمتيا تردي االعتبارات، يأتي مف لمعديد
 الصورة واعدة، ولكف آسيا فرصاً  كشرؽ أخرى مناطؽ فيو توفر كانت وقت في القارة في

التقميدية  االستثمار أسواؽ بمغت أف بعد الثالثة، األلفية مطمع منذ كبير بشكؿ تغيرت
 بسبب إفريقيا، دوؿ مف الكثير في التنموية األوضاع وتحسنت التشبع، مف ما مرحمة
 التي المشكالت وتصاعد عمييا، العالمي الطمب لزيادة الخاـ نتيجة المواد أسعار ارتفاع
 االستثمار خارطة عمى إفريقيا التحوالت وضعت تمؾ التقميدية، كؿ اإلنتاج أسواؽ شيدتيا
 مف أحد المنافذ أنيا عمى إلييا ينظروف المستثمريف مف الكثير بات بحيث العالمي،
 العالـ. يشيدىا التي األزمات

 سياسات الدول االفريقية المشجعة لجذب االستثمار الخارجي: 2-3-1
االفريقية مف خالؿ أجيزتيا المعنية  إلى سف العديد مف  سارعت الحكومات        

التشريعات والقوانيف واألنظمة والموائح الجديدة التي تشجع االستثمار وتدعمو ، واستحدثت 
مؤسسات وىيئات تخطط لو وتنظمو ، ووضعت امتيازات كثيرة منيا، تيسير شروط 

يمكف أف تتعرض لو االستثمارات  االستثمار، وتخفيؼ القيود عمى تدفقاتو ، والتحوط لما
مف مخاطر، والعمؿ عمى تقميميا، والشفافية في توفير المعمومات الضرورية لممستثمر 
وكسب ثقتو ، وتبسيط االجراءات ، إضافة غمى بعض االعفاءات الضريبية  وغيرىا، 

  : (10)ومف أىـ  التدابير التي اتخذتيا الدوؿ االفريقية نجد 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

         0909السنة  05العدد:  90المجلد:  383 -363 ص

 

373 

 

ىو مف األدوات المميزة وذات األولوية لتمكيف  تثمار االفريقي:انشاء مصرف االس -
إفريقيا مف المضي قدما، وتسريع عممية االندماج والتنمية المستدامة ، وسيساىـ في 

 تغطية احتياجات إفريقيا الفعمية لمتمويؿ.
، وىو 2018أخر دورة عقدت بالجزائر سنة  المنتدى االفريقي لالستثمار واالعمال: -

فارقة، ومف أىدافو توطيد عالقات  الشراكة االقتصادية ى يضـ أىـ  المستثمريف األمنتد
 بيف مختمؼ الدوؿ االفريقية.

 الموقع الجغرافي  إلفريقيا  وامتالكها موارد طبيعية هائمة:  2-3-2
، 2كـ  30190تتميز افريقيا بموقع  الجغرافي االستراتيجي وبمساحة إجمالية تبمغ        
التساع الرقعة الجغرافية، فإنيا تتميز بتنوع أقاليميا المناخية وبمستويات ونوعيات  ونظرا

مختمفة مف التربة الغنية، وبمواسـ زراعية متنوعة، وىو ما يجعؿ منيا بيئة مالئمة لزراعة 
وانتاج جميع المحاصيؿ والحبوب والخضروات، وتقدر مساحة األرضي الصالحة لمزراعة 

فقط في الزراعة بشتى  7مف إجمالي مساحة القارة، يستغؿ منيا %  35فييا بحوالي 
أنواعيا، كما أنيا تتمتع بإمكانات ىائمة في مجاؿ الزراعة، تؤىميا ألف تكوف سمة الغذاء 

نيرا، اضافة إلى ارتفاع  13العالمي، فيي تشتير بمواردىا المائية حيث يجري فييا 
خية المتنوعة، ومخزونيا الضخـ مف معدالت سقوط األمطار في بعض مناطقيا المنا

مميوف  42.5المياه الجوفية، وتقدر الطاقة الكامنة لمري في القارة االفريقية بأكثر مف 
ىكتار، فاالستثمار في المجاؿ الزراعي يعد مف أفضؿ الخيارات التي تقدميا إفريقيا 

الثروات والمعادف لممستثمريف.  وكذلؾ تمتمؾ الدوؿ االفريقية   أكبر مخزوف  لمعديد مف 
معدنا منيا في افريقيا  17معدنا ىاما في العالـ يوجد  50االستراتيجية، فمف بيف 

باحتياطات ضخمة وىي تمتمؾ النسبة األكبر مف احتياطي" البوكسيت، والماس، والذىب 
والمغنزيـو والفوسفات، والمعادف البالتينية، ...... الخ،  ولكف ىذه الموارد ال تجيز 

وبالنسبة لمبتروؿ والغاز تتربع  .. إف ىذه الموارد تمثؿ مجاالت استثمارية قويةلألسؼ 
مميار برميؿ خاـ، حيث تنتشر حقوؿ النفط داخؿ القارة 80عمى احتياطي ىائؿ، ويقدر ب 

في كثير مف دوليا وعمى شواطئيا الغربية، وىو أسيؿ وأسرع في استخراج ، وسيولة نقمو 
عند السطح تقـو بأعماؿ التصفية والتكرير، حيث تصبح مف اآلبار إلى سفف راسية 
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مشتقاتو جاىزة لمتحميؿ والتصدير مباشرة، وىو ما يحقؽ وفرا اقتصاديا مشجع 
 .  (11)لممستثمريف

 الموارد البشرية:  2-3-3
إف الموارد البشرية تعد اىـ المجاالت االستثمارية التي تقاس بيا ثروة األمـ،   

ت الرأسمالية واألصوؿ المؤثرة في الوضع االقتصادي واالجتماعي فيي عمى رأس المكونا
لمدوؿ، وقد اصبح العنصر البشري ودرجة كفاءتو ىو العامؿ الحاسـ لتحقيؽ التقدـ، 

مميوف نسمة، اليزاؿ االستثمار فييا محدودا في  934وافريقيا التي يبمغ عدد سكانيا قرابة 
الجيات المستثمرة بالتنمية الحضارية لممجتمع مجاؿ التنمية البشرية، برغـ اىتماـ بعض 

والبيئة والصحة، وزيادة معرفة الفرد واالرتقاء بدرجة وعيو وقدراتو عف طريؽ التعميـ 
والتدريب ، وىذا ما يبرىف  أف معظـ الدوؿ االفريقية تحتاج إلى االستثمار في مواردىا 

بسيطة متوفرة وبتكمفة البشرية مف جانب، ومف جانب آخر نجد أف اليد العاممة ال
 . (12)منخفضة

 معوقات اإلستثمار في إفريقيا: -3
عمى الرغـ مف الفرص الكبيرة التي يطرحيا االستثمار في القارة السمراء، إال أنو 
ىناؾ مجموعة مف المعوقات والتحديات والتي بينتيا العديد مف الدراسات  في مجاؿ 

 : (13)قاط التاليةاالستثمار في افريقيا، نوجز أىميا في الن
غياب القوانيف والتشريعات التي تنظـ االستثمار سواء الخارجي )األجنبي( أو الداخمي  -

 في معظـ دوؿ القارة؛
انتشار أشكاؿ الفساد، كالرشاوي والمحسوبية والبيروقراطية، وغياب األجيزة الرقابية  -

 الحكومية؛
ز وغياب استراتيجية لجذب عدـ تشجيع الدوؿ لالستثمار مف خالؿ منح الحواف -

 االستثمار الداخمي والخارجي؛
ضعؼ البنى التحتية واإللكترونية بالقارة وخاصة في مجاؿ الطاقة والطرؽ وموانئ  -

 الشحف؛
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غياب األمف في كثير مف دوؿ القارة في ظؿ الالإستقرار السياسي الذي تشيده الكثير  -
 مف دوؿ القارة؛

 والمدربة؛ غياب اليد العاممة المؤىمة -
 ضعؼ أسواؽ الماؿ والبورصات اإلفريقية في معظـ  دوؿ القارة؛ -
ضعؼ العمالت في بعض دوؿ القارة وعدـ وجود سياسة نقدية ومالية تشجع  -

 االستثمار؛
ارتفاع نسبة الرسـو في العديد مف الدوؿ اإلفريقية وعدـ وجود توصيؼ دقيؽ لمفرؽ بيف  -

 عوامؿ اإلنتاج وكذا المنتج النيائي اتاـ الصنع؛المنتجات النيائية والوسيطة و 
 عدـ تطبيؽ االتفاقات التجارية الثنائية أو الدولية مف قبؿ العديد مف دوؿ القارة؛-
غياب الرؤية الموحدة وعدـ جود كيانات كبرى تدعـ االستثمار في إفريقيا ما بيف الدوؿ  -

ية وكذلؾ تصدير واستيراد الطاقة وتبادؿ المنافع خاصة في مجاؿ التصنيع والمواد األول
 واأليدي العاممة المؤىمة.  

دراسة حالة  -أهم المؤسسات االقتصادية الجزائرية المستثمرة في الدول االفريقية  -4
  -مجمع سفيتال

نظرا لتييئة حكومات الدوؿ االفريقية لبيئة االستثمار فييا مف جية، واقتناع  
رة السمراء مف امكانات مادية وبشرية تمكف الجزائر مف الحكومة الجزائرية بما تحممو القا

تطوير اقتصادىا  عف طريؽ االستثمار، كما تضمف ليا حد أدنى مف الخسائر المالية في 
الدفع بعجمة االستثمار في القارة، مف خالؿ اطالؽ أسواؽ تجارية  ناشئة  بدوؿ الساحؿ 

 -التجاري، والطريؽ السيار شماؿووسط إفريقيا، يعززىا مستقبال مشروع ميناء شرشاؿ 
جنوب لربط االقتصاد الوطني باقتصاديات القارة السمراء، فاتحة المجاؿ لممصنع الجزائري 

ويأتي ىذا تجسيدا لممخطط الجديد  لالستثمار ولمتسويؽ والترويج لمنتجاتو ببمداف افريقيا.
خروج مبدئيا مف الذي توجيت إليو الحكومة في الفترة األخيرة، مف خالؿ سعييا  لم

االعتماد عمى ايرادات المحروقات كمصدر أوؿ إليرادات الدولة المالية، وفي تمويؿ 
مشاريعيا االقتصادية، وبالتركيز أكثر عمى القطاع الصناعي كونو المساىـ الفعاؿ في 
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خمؽ الثروة وتنمية الصادرات خارج المحروقات، والعمؿ عمى تعزيز البنية التحتية 
 مؤسسات االقتصادية الجزائرية داخؿ وخارج الوطف .والصناعية لم

ونتيجة لتشجيع الحكومة الجزائرية لممؤسسات االقتصادية لالنفتاح عمى  
االستثمار بالدوؿ االفريقية، قمنا في ىذه الدراسة برصد بعض المؤسسات االقتصادية 

 الجزائرية التي قامت باالستثمار في ىذه الدوؿ ومف بينيا: 
 الذي يعد  المستثمر الميـ في عدد مف الدوؿ االفريقية  افريقيا،  يتاؿمجمع سف  -
بعض المؤسسات التي ليا  اتفاقيات شراكة لتسويؽ منتجاتيا  مع مختمؼ الدوؿ  -

 مؤسسة كندوراالفريقية، ولدييا مشاريع استثمارية مستقبال لالستثمار بداخميا ومف بينيا  
لصناعة مواد   مجمع فاديركونية والكيرو منزلية، لألجيزة االلكترو  شركة ايريس سات و 

 وفي ىذه  الدراسة نسمط الضوء عمى مجمع سيفيتاؿ. ، الخ...التطيير والنظافة البدنية
 مجمع سيفيتال داخل الدول االفريقية:  4-1
 سيفيتال:  بمجمع التعريف 4-1-1

 خاصة ريةالجزائ المحمية السوؽ في نجاحا حقؽ االنشطة متنوع عائمي مجمع ىو
 الدولية، األسواؽ في النجاح نفس لتحقيؽ طموحا زاده الغذائية، وىذا ما الصناعة في

 تسييري بييكؿ يمتاز قطاع المحروقات، خارج الجزائر في االوؿ المصدر يعد حيث
 العمؿ الثروة ومناصب خمؽ الى الدولية األسواؽ في تواجده خالؿ مف يطمح قوي، ومالي
 دينار مميار 240 بحوالي 2015 سنة المجمع اعماؿ رقـ قدر حيث الجزائر، في

 في االنشطة تطوير وييدؼ المجمع إلى .عامؿ 18000 حوالي حاليا جزائري، ويوظؼ
 اكتساب الى سعيو ،باإلضافة الدولية األسواؽ في والتوسع النمو ومواصمة الجزائر

 ضماف عمى قادرة دموار  ،وتطوير الدولية المعايير ذات والفنية االدارية الميارات
 (14):لممجمع النجاح مفاتيح بيف ومف االستدامة لممجمع،

 ونموىا؛ األسواؽ لحقيقة والمستمر الدائـ والتحميؿ االستراتيجية اليقظة -
 المتطورة؛ والتكنولوجية المعرفة عف البحث -
 فيو؛ واالستثمار البشري بالمورد االىتماـ -
 المالية؛ المعمومة شفافية -
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 مضافة. قيمة ذات مجاالت في االرباح استثمار ةاعاد -
 ىذا قبؿ انو اال ، 1998 سنة مف بداية لممجمع القوية االنطالقة ارجاع ويمكف  
 سنة في كانت االعماؿ دخولو فبداية نجاحو، في سببا ربما كانت بمراحؿ مر التاريخ،
 تنوعت ىاوبعد التعديف، مجاؿ تنشط  في مؤسسة في حصة اكتساب خالؿ مف  1971

 الجزائرية وفي السوؽ الجزائرية السوؽ داخؿ مؤسسات واكتساب انشاء بيف استراتيجياتو
IBM انشطة بعض لتمثيؿ JBM انشاء  تـ ايف 1991 سنة لمتعديف حتى المجاؿ نفس

AGRO-GRAI، بتأسيس قاـ 1995 سنة وفي XEROX لتمثيؿCBS ، بنفس وقاـ 
 داخؿ الغذائية المواد وتوزيع استيراد في صتخت  Hyundaiبإنشاء  1992 سنة الخطوة
 ALGERIE السيارات  اطمؽ توزيع فقد 1997 سنة في أما الجزائرية، السوؽ

MOTOR، خالؿ مف لمتوسع كبير اىتماـ ،ولديو عديدة مجاالت في المجمع كما ينشط 
 وشبكات والتكنولوجيا، المعرفة عمى بغية الحصوؿ الدولية، األسواؽ في االستثمار

 في ايضا يرغب كما في الجزائر، والصناعات االنشطة توطيف اعادة ىو واليدؼ لتوزيع،ا
 ىذا الرقـ يتحقؽ بحيث ، 2025 افؽ في دوالر مميار 25 يعادؿ اعماؿ رقـ تحقيؽ

  (15)الخارجية واألسواؽ الجزائرية السوؽ بيف مناصفة
 :ريقيةسيفيتال  في الدول االفاالستثمارات المتواجدة لمجمع   4-1-2
يتواجد مجمع سيفيتاؿ في السوؽ االفوارية ) ساحؿ العاج ( في مجاؿ  في الكوديفوار: -ا

الزراعة والصناعات الغذائية، حيث يتواجد ىذا االستثمار الضخـ بقرب ميناء ابيجاف، 
) الشركة الدولية لمتجارة والصناعات الغذائية ( والبداية كانت  CICAبشراكة مع مؤسسة   

شروع متكامؿ في انتاج األرز، ثـ بتطوير انتاج الزيوت النباتية والذرة، اضافة بتكويف  م
مميمر دوالر   1إلى خدمات تخزيف الحبوب وانتاج االعالؼ،  وقدر المشروع بحوالي 

ىكتار، وىو مشروع يضمف االنتاج والتسويؽ لعدد مف  350ويتربع عمى مساحة تقدر ب 
، وفي مرحمة اخرى سيتـ (16)رف االفريقي والسوداف الدوؿ االفريقية مف بينيا دوؿ الق

 . انجاز محطة لتوليد الكيرباء
تبمغ استثمارات مجمع سيفيتاؿ في السوداف في مجاؿ المواد الغذائية  في السودان: -ب

 ػمميار دوالر، ومنحت السوداف لممجمع مساحة قدرت ب 6األولية كالسكر والزيت ، قيمة 
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، فضال عف مساحات صالحة لمزراعة لتطوير مشاريع ىكتارا في ميناء الخر  50 طـو
 .(17)مشتركة 

آالؼ متر مربع  110يمتمؾ مجمع سيفيتاؿ قاعدة تجارية تقدر بحوالي  في المغرب: -ج
في المنطقة التجارية لمتبادؿ الحر بطنجة، وتطمح ىذه القاعدة إلى تخزيف وتوسيع الزجاج 

ة السمراء. وكذلؾ يطمح إلى استثمار ىذه المستورد مف الجزائر لتسويقو إلى القار 
 .(18)المساحات لتخزيف منتجات فاغور براندت

 : (19)لمجمع سيفيتال في الدول االفريقية 2112البرامج  االستثمارية  لسنة  4-1-3
 انشاء مصنع لشركة بروندت  في تونس :     -ا

مميار دوالر في  2.5أعمف مجمع سيفيتاؿ عف البرنامج االستثماري المقدر ب       
،  Brandtتونس في مجاؿ تصنيع األجيزة الكيرو منزلية  وااللكترونية  لشركة بروندت  

وىو  2030مميار دوالر في آفاؽ سنة  5المشروع في تونس لتبمغ   وأقر عف رفع قيمة
 الؼ منصب شغؿ لمتونسييف.  20مف شأنو اف يوفر حوالي 

 :  ي افريقيامشروع انشاء خط السكك الحديدية ف  -ب
كشؼ مجمع سيفيتاؿ اطالقو مشروعا عمالقا يتعمؽ بإقامة شبكة سكة حديدية 
عصرية تمتد مف جنوب افريقيا الى  شماليا، ومف شرؽ إفريقيا الى غربيا، وىذا لضماف 
ديناميكية اقتصادية فيما بيف الدوؿ االفريقية ، مشيرا  أف افريقيا بحاجة إلى بنى تحتية 

لتطوير ثرواتيا المنجمية والفالحية والصناعية الحقا، وتوفير مناصب ومنشآت قاعدية 
 شغؿ جديدة.

وما يالحظ أف مجمع سيفيتاؿ اغتنـ الفرص المتاحة في الدوؿ االفريقية مف 
استغالؿ  مساحات زراعية، النشاء  طرؽ تجارية عف طريؽ مشروع السكؾ الحديدية، 

رية أخرى تطمح إلنشاء عالقات شراكة والزاؿ المجمع وكذلؾ مؤسسات اقتصادية جزائ
 لالستثمار في افريقيا. 

 : الخاتمة
ي قارة مستقبؿ االقتصاد كخالصة ليذه الدراسة يمكف القوؿ أف افريقيا ى 
 طبيعية بموارد تزخر، حيث تتوفر العديد مف الفرص االستثمارية المتميزة،  حيث لمجزائري
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 توجد كما بشرية، موارد متعددة، معادف ثيرة،مائية ك موارد لمزراعة، صالحة أراض عديدة،
وفييا كذلؾ  يسيؿ ممارسة األعماؿ  االستثمار األجنبي ،  الستقطاب قوية سياسية رغبة

 التجارية واألنشطة االستثمارية ،وكذلؾ انخفاض التكاليؼ مقارنة بمختمؼ دوؿ العالـ . 
دية الجزائرية لقد عمدت الحكومة الجزائرية إلى تشجيع المؤسسات االقتصا 

لالنفتاح عمى  دوؿ افريقيا اقتصاديا، مف خالؿ انشاء عالقات اقتصادية في العديد مف 
المجاالت الزراعة، الصناعة، الطاقة ..... الخ، وسعت العديد مف المؤسسات االقتصادية 

جزائرية وفي مقدمتيا مجمع سيفيتاؿ  الذي يتواجد -الجزائرية إلى توطيد العالقات األفرو
 استثمارات ضخمة في العديد مف الدوؿ االفريقية . ب

ورغـ وجود استثمارات جزائرية في القارة السمراء إال أف ىذه االستثمارات غير كافية       
ويتطمب ذلؾ وجود  ميزانية مالية تمويمية ألف   لحد االف لمنيوض باالقتصاد الجزائري،

ة التحتية واليياكؿ القاعدية. وىذا ال يكوف الدوؿ االفريقية تحتاج الى االستثمار في البني
 إال بإنشاء مؤسسات وصناديؽ مالية افريقية مشتركة لمتعاوف االقتصادي.

 المراجع : 
                                                      

،  األردف، 2، دار المناىج لمنشر والتوزيع، الطبعة مبادئ االستثماركريا صياـ، أحمد ز   (1)
 . 19، ص 2003

، دار الفكر دور حوافز االستثمار في تعجيؿ النمو االقتصاديابراىيـ متولي حسف المعزي،   (2)
 .   22ص  2011والتوزيع، االسكندرية،  لمنشر الجامعي

 .65، ص1999مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع، مصر، ، إدارة المؤسساتمحمد مطر،   (3)
 .  21أحمد زكريا صياـ، مرجع سابؽ، ص  (4)
داريف بوزيدي، الشراكة كخيار استراتيجي في المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية لرفع ميزتيا   (5)

التنافسية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة محمد خيضر ببسكرة، الجزائر، 
 .16، ص2013/2014

(، دار االستثمار األجنبي المباشر الدوؿ العربية ) الواقع والتحدياتفريد أحمد قبالف،   (6)
 .  325، ص 2008النيضة العربية، مصر، 

 . 332فريد أحمد قبالف، مرجع سابؽ، ص  (7)



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

         0909السنة  05العدد:  90المجلد:  383 -363 ص

 

380 

 

 

، المكتب الجامعي الحديث، مصر، االنفتاح االقتصادي العالمينسريف عبد الحميد نبيو،   (8)
 . 211 ، ص2012

دراسة حوؿ سبؿ تشجيع االستثمار العربي في  –تقرير المصرؼ العربي لمتنمية في افريقيا   (9)
 . 27، ص 2007افريقيا سنة 

 . 34تقرير المصرؼ العربي لمتنمية في أفريقيا، مرجع سابؽ، ص   (10)
 المرجع نفسو.  (11)
 المرجع نفسو.  (12)

ثمار في إفريقيا متوفر عمى الموقع: رامي زىدي مشاكؿ ومعوقات اإلست  (13) 
www.ecyd.org 

دور تحميؿ البيئة التسويقية في اختيار استراتيجية الدخوؿ الى األسواؽ نوح فروجي،   (14) 
، ص 2017دراسة حالة مجمع سيفيتاؿ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر،  – الدولية
188. 

 .189نوح فروجي، مرجع سابؽ،   (15)
(16) Cadre de coopération du G8 pour l’appui a la < Nouvelle alliance 

pour la sécurité alimentaire et la nutrition > au Cote D’Ivoire, 
p15,disponible sur le site www.feedthefuture.gov  

،  2014-09-12.ح في البالد أوف اليف يـو جريدة البالد، نشر بواسطة ىشاـ  (17)
www.djazairess.com      2018-12-24التحميؿ مف الموقع يـو 

 . 2المرجع نفسو، ص   (18)
في منتدى االقتصاد   تصريح المدير العاـ يسعد ربراب  لمجمع سيفيتاؿجريدة الخبر،   (19)

التحميؿ مف الموقع يـو  ، www.radioexpressfr.com ،30/04/2018يـو لاالفريقي 
24-12-2018. 
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تقييم االستثمارات األجنبية  –واقع االستثمار األجنبي المباشر في إفريقيا 
 المباشرة في دول شمال إفريقيا

The reality of FDI In Africa - evaluating foreign direct 

investments in North Africa countries 

 2د.بورعدة حورية ،1*د. حولية يحي
 haoulia-yahia@hotmail.fr عين تموشنت )الجزائر(، مركز الجامعي ال1
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 الممخص:

صاحبة ثاني أكبر بساط أخضر في العالم تمتمك مقومات االستثمار في شتى إفريقيا تعتبر      
اقع تدفقات االستثمار األجنبي و تسعى ىذه الورقة البحثية إلى البحث في  المجاالت، وليذا

المباشر في إفريقيا عامة ودول شمال إفريقيا خاصة. توصمنا إلى أن إفريقيا رغم غناىا بالموارد 
البشرية والمادية والثروات الطبيعية، باإلضافة إلى تميزىا بموقعيا االستراتيجي إال أنيا تحصد 

من االستثمار األجنبي العالمي تقتصر معظميا في قطاع المحروقات، لذا يستدعي  نسب ضئيمة
من الدول اإلفريقية العمل عمى تحفيز جذب المزيد من االستثمارات األجنبية نحو القطاعات ذات 

 .االستراتيجيةاألولوية والقطاعات 
 ،دول شمال إفريقيااالستثمار األجنبي المباشر، تدفقات، إفريقيا،  :الكممات المفتاحية

 قطاع.
Abstract:  

     Africa is considered to be the second largest green market in the 

world with the investment potential in various fields. This paper 

seeks to examine the reality of foreign direct investment flows 

generally in Africa and specially in North African countrie. Now we 

can say that Africa, despite its wealth of human and material 

resources and natural resources, it has a small share of foreign 

investment, most of which is limited to the hydrocarbons sector. It 

requires on African countries to encourage attracting more foreign 

investments to priority and strategic sectors. 
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 المقدمة:
لقد ظيرت االستثمارات األجنبية كأحد أىم أوجو العالقات االقتصادية بين الدول      

 النامية والدول المتقدمة لما ليا من أىمية ودور كبير في التأثير عمى تمويل االقتصاد
بصفة خاصة وعمى التنمية االقتصادية بصفة عامة، ما جعل معظم الدول تتسابق إلى 

 التحفيزات وتحديث تشريعاتيا من اجل جذبيا، وذلك لما تتميز بو ىذهو منح التدابير 
سياميا في تراكم رأس المال واعتبارىا  االستثمارات األجنبية من نقل لمتكنولوجيا الحديثة وا 

 أس المال البشري وزيادة قدراتو اإلدارية والتنظيمية العالية.مصدرا لرفع كفاءة ر 
فريقيا تعتبر صاحبة ثاني أكبر بساط أخضر في العالم تمتمك مقومات االستثمار       وا 

في شتى المجاالت، فيي غنية بمواردىا البشرية والمادية والثروات الطبيعية، باإلضافة 
ذه الورقة البحثية إلى اإلجابة عمى إلى تميزىا بموقعيا االستراتيجي وليذا تسعى ى

 األشكال التالي: 
 ما واقع االستثمار األجنبي المباشر في إفريقيا عامة ودول شمال إفريقيا خاصة؟

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى إفريقيا ضئيمة عمى الرغم من امتالكيا  الفرضية:
 لمقومات االستثمار.

جوانب اإلشكال أعاله نستخدم في ىذه الدراسة المنيج من اجل اإلحاطة ب منهج الدراسة:
 الوصفي والتحميمي في قالب نسعى من خاللو إلى اإلجابة عمى أىم متطمبات اإلشكالية.

تتجمى أىمية البحث من خالل أىمية تدفق االستثمار األجنبي إلى  أهمية الدراسة:
 دية.إفريقيا، وفي كونو مساىما فعاال في تحقيق التنمية االقتصا

 تسعى ىذه الدراسة إلى: الهدف من الدراسة:
 إبراز المفاىيم األساسية لالستثمار األجنبي؛.1
 إبراز موقع إفريقيا ونصيبيا من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في العالم؛.2
تقييم تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في دول شمال إفريقيا باعتبارىا الدول األغنى .3

 مات االستثمار من حيث الثروات الطبيعية والموقع االستراتيجي.بمقو 
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 سيتم تغطية ىذه الدراسة من خالل ثالث محاور أساسية: خطة الدراسة:
 عموميات حول االستثمار األجنبي المباشر؛  -1
 تحميل تدفق االستثمار األجنبي المباشر الصادر والوارد إلى إفريقيا؛ -2
 تقييم تدفق االستثمار األجنبي المباشر في دول شمال إفريقيا. -3
 عموميات حول االستثمار األجنبي المباشر -1
 تعريف االستثمار األجنبي المباشر: 1-1

إن البحث في موضوع االستثمار األجنبي يقودنا إلى التفرقة بين نوعين من      
 :ر أجنبي مباشر و استثمار أجنبي غير مباشراالستثمارات األجنبية: استثما

يقصد بو االستثمار في المحفظة فبالنسبة لالستثمار األجنبي غير المباشر ف     
)االستثمار المحفظي( أواالستثمار في األوراق المالية، وذلك عن طريق شراء السندات 

لكن ىذه الدين أوسندات الدولة من األسواق المالية،  تأوسنداالخاصة باسيم الحصص 
المشاركة في تنظيم  الممكية ال تعطي لمالكيا حق ممارسة أي نوع من أنواع الرقابة أو

دارة المشروع االستثماري، كما أن ىذا النوع من االستثمارات األجنبية يعتبر قصير  وا 
 .(1)األجل إذا قورن مع االستثمار األجنبي المباشر

تعددت التعاريف والنظريات المفسرة ليذا أما بالنسبة لالستثمار األجنبي المباشر فقد      
 النوع من االستثمارات األجنبية ومن أىميا:

يعتبر أن االستثمار األجنبي المباشر نوع : FMIتعريف صندوق النقد الدولي  1-1-1
من االستثمارات الدولية، وىو يعكس ىدف حصول كيان )عون اقتصادي( في اقتصاد ما 

تصاد وطني آخر، وتنطوي ىذه المصمحة عمى عمى مصمحة دائمة بمؤسسة مقيمة في اق
وجود عالقة طويمة األجل بين المستثمر األجنبي المباشر والمؤسسة إضافة إلى تمتع 

 .(2)المستثمر المباشر بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة المؤسسة
إن االستثمار األجنبي المباشر ىو : OMCتعريف منظمة التجارة العالمية  1-1-2

لمستثمر المتواجد في بمد ما )البمد األم( حيث يستعمل أصولو في بمدان عممية يقوم بيا ا
 .(3)أخرى )الدول المضيفة( مع نية تسييرىا



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
        0000السنة  00العدد:  00المجلد:  604 -381ص            

 

384 

 

كل شخص طبيعي، كل : OCDEالتنمية االقتصادية تعريف منظمة التجارة و  1-1-3
مؤسسة عمومية أوخاصة، كل حكومة، كل مجموعة من األشخاص الطبيعيين الذين ليم 

يم، كل مجموعة من المؤسسات التي تتمتع بالشخصية المعنوية المرتبطة عالقة فيما بين
فيما بينيا، وىي عبارة عن مستثمر أجنبي إذا كانت لديو مؤسسة لالستثمار األجنبي 

 .(4)بمدىا األصميويعني أيضا فرع أو شركة فرعية تقوم بعمميات في بمد آخر غير 
ف شامل لالستثمار األجنبي المباشر وىو: من خالل التعاريف السابقة يمكننا صياغة تعري

استثمار طويل األجل خارج حدود البمد األصمي يعطي لصاحبو حق المشاركة في إدارة 
، وعميو المشروع والتحكم في عمميات المؤسسة األجنبية  إضافة إلى حق ممكية المؤسسة

يشير إلى  ألول:فان الفرق الجوىري بين االستثمار المباشر وغير المباشر ىو أن ا
تحركات رأس المال التي تتضمن ممكية ونوع من المراقبة والتحكم في اتخاذ القرار من قبل 
المستثمر، أما الثاني: فيو نوع من التدفق الذي يطمق عميو رأس المال التمويمي مثل شراء 

 السندات وغيرىا من األوراق المالية.
 :المباشر محددات االستثمار األجنبي 1-2

مجمل الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية في  ات االستثمارمحددتتمثل      
والمؤسساتية واإلجرائية، حيث تختمف ىذه العوامل من منطقة إلى أخرى ومن دولة إلى 

إما ، أخرى، وتؤثر في فرص نجاح المشروع االستثماري وكذا في قرار المستثمر األجنبي
يجابا، وبالتالي عمى حركة واتجاىا . ويتوقف ذلك عمى مدى (5)ت االستثمارسمبا أوا 

مالئمة المناخ االستثماري السائد والذي يمكن تمخيص تعريفو عمى انو:"البيئة التي يمكن 
لمقطاع الخاص الوطني واألجنبي أن ينمو في رحابيا بالمعدالت المستيدفة، حيث أن 

 .(6)تييئة ىذه البيئة تعد شرطا ضروريا لجذب االستثمار"
 ددات األساسية لجذب االستثمار األجنبي المباشر في:وتتمثل المح

يعتبر االستقرار السياسي احد أىم الحوافز لجذب المحددات السياسية:  1-2-1
االستثمار األجنبي نحو البمد، ذلك أن عدم االستقرار السياسي واالضطرابات السياسية 

ر مؤكد من حيث واألمنية التي قد تعاني منيا دولة ما، قد تؤدي إلى خمق مناخ غي
المخاطر واألرباح بالنسبة لمشركات االستثمارية، فالمستثمر األجنبي يتخذ قرار قبول أو 
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رفض االستثمار في بمد ما ليس عمى أساس المردودية االقتصادية والمالية لممشروع 
نما بناءا عمى درجة االستقرار السياسي  .(7)فحسب وا 

عمى  كونو نظاما ديمقراطيا أو ديكتاتورياالنمط السياسي المتبع من حيث كما يعكس      
يفضل المستثمرون النظام اذ مدى مالئمة المناخ السياسي االستثماري بالدولة، 

الديمقراطي الراسخ أما النظام الثاني فيو عرضة لمتغيير في سياساتو باستمرار باإلضافة 
سمبا عمى  إلى التدخل الحكومي في الشؤون االقتصادية، ما يعيق المنافسة ويؤثر

 .(8)اإلمكانيات والموارد المتاحة التي يحتاجيا المستثمر األجنبي في مشاريعو
باإلضافة إلى ضرورة وجود االستقرار السياسي لمدول المجاورة تجنبا لممخاطر      

اإلقميمية وكذا عالقة الدولة المضيفة بالدول األخرى تمعب دورا ميما، حيث كمما كانت 
 .(9)امال في جذب االستثمار األجنبيالعالقة قوية كان ذلك ع

تتمثل المحددات االقتصادية التي تؤثر في جذب  :المحددات االقتصادية 1-2-2
االستثمارات األجنبية في مختمف السياسات االقتصادية في البمد المستقبل، فكمما كانت 
ىذه السياسات االقتصادية مستقرة وواضحة وتدار بطريقة منظمة ومدروسة زادت فرص 

 وتكمن ىذه المحددات االقتصادية فيما يمي: االستثمار األجنبي نحو ىذا البمد.
والذي يأتي مباشرة في المقام الثاني بعد التحقق من االستقرار  :االستقرار االقتصادي -

السياسي، ويتمثل في توفير جممة من توازنات االقتصاد الكمي ومدى وضوح السياسات 
روط العمل، التامين والشفافية في المعامالت المالية، النقدية والمالية، الضرائب، ش

واستقرار التعريفة الجمركية واعتداليا في ظل معدالت تضخم مقبولة، الن التضخم يؤدي 
إلى تآكل القيم النقدية ويعمل عمى تشويو الحقائق االقتصادية، والبيانات مما يعقد عممية 

 .(10)التنبؤ االقتصادي
واحتماالت نموه من أىم المزايا التي تشجع عمى تدفق حجم السوق  :حجم السوق -

االستثمار األجنبي، ويتحدد حجم السوق بمقاييس تتمثل في حجم السكان، الدخل الوطني، 
. وتوجد عالقة ارتباط (11)الناتج المحمي اإلجمالي ومتوسط دخل الفرد وغيرىا من المقاييس

رتفاع حجم الناتج المحمي اإلجمالي قوية بين ىذه المقاييس ونمو حجم السوق، حيث أن ا
وارتفاع معدالت نموه، يؤدي إلى تحسين مستوى دخول األفراد، ما يدفعيم إلى زيادة حجم 
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استيالكيم وتحسين أنواعيا، األمر الذي يخمق أسواقا جديدة ويساعد عمى توسيعيا، 
وىو ما يمثل وبالتالي يصبح السوق بحاجة إلى استثمارات أكثر لتمبية الطمب المتزايد، 

ميزة مشجعة لممستثمر األجنبي لتوظيف أموالو واستثمارىا في البمد التي تتسم بارتفاع 
 .(12)حجم إجمالي ناتجو المحمي اإلجمالي وارتفاع درجات نموه

يوفر االنفتاح عمى العالم الخارجي  :درجة االنفتاح االقتصادي عمى العالم الخارجي -
ءة االقتصادية وتخفيض القيود عمى التبادل التجاري، مناخا استثماريا يتسم بحسن الكفا

وحرية حركة عناصر اإلنتاج، ما يسمح لممستثمر األجنبي بتصريف المنتجات في 
األسواق الخارجية بأسعار تنافسية، وأيضا بالحصول عمى عوامل اإلنتاج المستوردة بأقل 

 .(13)التكاليف
رف ليا تأثير سمبي عمى المناخ إن التقمبات المفاجئة ألسعار الص :أسعار الصرف -

االستثماري حيث أن مثل ىذه التقمبات تجعل من العسير عمل دراسات الجدوى، كما قد 
، بحيث أنيا تؤثر بصورة كبيرة ومباشرة (14)ٌتعّرض المستثمر لخسارة باىظة غير متوقعة

النقصان ما عمى تكاليف عوامل اإلنتاج من يد عاممة ورأس المال وغيرىا، وذلك بالزيادة أو 
قد يحد من قدرة المستثمر األجنبي عمى تقييم المشروع االستثماري، وتقدير القيمة الحقيقة 
ألرباحو، وىذا ما يدفعو في الغالب إلى تجنب االستثمار داخل الدولة التي ال تتسم أسعار 

 .(15)الصرف فييا باالستقرار و الثبات
ت االقتصادية بسبب تقمبات يؤدي التضخم أيضا إلى تشويو المعموما :التضخم -

األسعار السائدة وارتفاعاتيا المتتالية، وعميو فالتضخم يساىم في مجممو في خمق مناخ 
 .(16)غير مناسب لالستثمار

يعتمد المناخ االستثماري كذلك عمى نوعية اليياكل القاعدية كميزة  :البنية التحتية -
موانئ، المطارات، السكك الحديدة جاذبة لالستثمار ويتعمق األمر بالطرقات، الجسور، ال

وخدمات الكيرباء واالتصاالت والماء والمرافق األخرى، الن تدفق السمع والخدمات 
والمعمومات يتوقف عمى مدى صالحية البنية التحتية وتوفيرىا، ومساىمتيا في تقميل 

تسمح  التكاليف األولية لالستثمارات وضمان االنطالقة القوية والسريعة لممشاريع بحيث
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لممستثمر األجنبي بتوزيع إنتاجو بسيولة والوصول إلى كافة أسواق الدول المضيفة وغيرىا 
 .(17)من األسواق األجنبية

تعتبر ىذه الحوافز مشجعة إلستقطاب االستثمار األجنبي  :الحوافز المالية والتمويمية -
اريع نحو البمد المضيف وتتمثل ىذه الحوافز في عدم وضع قيود عمى تممك المش

االستثمارية سواء تممكا كامال أوجزئيا، وأيضا السماح لممستثمرين األجانب بتممك األراضي 
والعقارات )مشاكل العقار الصناعي والتجاري(، إضافة إلى إعفاء أو تخفيض الواردات 
والصادرات الخاصة بمستمزمات اإلنتاج من الضرائب الجمركية وتسييل اإلجراءات 

 .(18)بياالجمركية المرتبطة 
يعتبر اإلطار القانوني من أىم المحفزات لجذب  :(19)المحددات القانونية 1-2-3

االستثمار األجنبي ونموه وتطوره، حيث انو يحدد القواعد التي تسمح بدخول االستثمارات 
األجنبية، والشكل القانوني الذي تتخذه، وكذا القطاعات االقتصادية التي يسمح ليا 

فة إلى حجم وأنواع الضرائب التي تخضع ليا، ومن جية أخرى باالستثمار فييا، إضا
يضمن الحماية القانونية الكافية لتشجيع المستثمر األجنبي عمى االستثمار خارج حدود 

 دولتو. 
تؤكد الدراسات أن لممحددات  :الدينيةالمحددات االجتماعية الثقافية و  1-2-4

وتكمن ىذه  ،م االستثمار وتدفقاتواالجتماعية والثقافية والدينية دور في تحديد حج
تحدد  إذ أنيا المحددات أساسا في العادات والتقاليد والدين واألعراف وقيم أفراد المجتمع

بحيث تعكس تفضيالت جميور المستيمكين من خالل تحديد طبيعة  ،ىيكل السوق المحمي
ل لحم الخنزير ونوع وحجم السمعة المباعة، فعمى سبيل المثال: يحرم الدين اإلسالمي أك

لذلك فمن المستحيل تسويق ىذا المنتوج في المجتمعات اإلسالمية ولذلك فعمى المستثمرين 
 .(20)دراسة ىذه المحددات لممجتمع المستيدف قبل بدأ االستثمار

وباإلضافة إلى اآلفات االجتماعية فابتعاد المجتمع عن الرشوة والبيروقراطية بحيث      
فين والمسؤولين يؤثر بطريقة مباشرة عمى تكمفة المعاممة، أن انتشار الرشوة بين الموظ

وكذا بالنسبة لمبيروقراطية التي تعرقل تفعيل االستثمار كطول اإلجراءات اإلدارية التي من 
 .(21)شأنيا أن تؤثر عمى سموك المستثمر األجنبي المباشر في بمد دون آخر
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 واقع االستثمار األجنبي في إفريقيا -2
 حميل تدفق االستثمار األجنبي الوارد إلى إفريقيا:ت 2-1

عرفت القارة اإلفريقية تدفق لالستثمارات األجنبية إلييا ولكن بنسب ضئيمة مقارنة      
باالقتصادات المتقدمة وذلك لعدم توفرىا عمى بيئة استثمارية منافسة، باإلضافة إلى أنيا 

الثروات الطبيعية والموقع كانت محل أنظار الدول االستعمارية نظرا لزخرفتيا ب
 االستراتيجي ليا.

 نصيب إفريقيا من االستثمارات األجنبية الداخمة عبر العالم: 2-1-1
 الجدول الموالي يبين لنا نصيب القارة اإلفريقية من االستثمارات العالمية الداخمة.     

الفترة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى إفريقيا في  :01جدول ال
 الوحدة: مميارات الدوالرات                                        2017_ 1994

 2008 2007 0222 0229 0222 0220 0222 0222 99-99 المنطقة 

االقتصاديات 
 المتقدمة 

3,373 ,,337, 33373 ,,,74 33,73 3367, 3,473 1444 1018 

االقتصاديات 
 النامية 

166,4 266,8 221,4 163,6 175,1 275 334,3 565 630 

 72 63 30,7 17,2 18,5 13 19,9 9,6 8,4 إفريقيا
 1771 2100 916,3 710,8 557,9 617,7 832,2 1409,6 548,1 العالم 

 0222 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 المنطقة 

  
  
  
  
  

االقتصاديات 
 المتقدمة 

566 618,6 747,9 680 522 962 1032 ,,4 

االقتصاديات 
 النامية 

478 616,7 674,4 662 698 765 646 6,, 

 53 54 58 52 42,7 43,1 59 إفريقيا
,4 

 31,, 1746 1762 1277 1427 1524,4 1309,01 1114 العالم 

 .2012،2017،2018، 2010، 2006 تقرير االستثمار العالمي-األونتكاد المصدر:
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 يا من االستثمارات األجنبية الواردة من العالميبين نصيب إفريق :01شكل ال

 من إعداد الباحثان باالعتماد عمى الجدول أعاله. المصدر:  
تتجمى أىمية االستثمار األجنبي المباشر من خالل تدفقاتو الداخمة بين دول العالم      

مميار دوالر سنة  140946حيث قدرت التدفقات االستثمارية الواردة عبر العالم بـ 
مميار دوالر  55749بحيث بمغت  2003-2001، في حين انحدرت في الفترة 2000

. ولعل السبب في ىذا االنخفاض ىو تدىور المناخ االستثماري في دول 2003سنة
 العالم.

بحيث وصمت  2007إلى غاية  2004ولقد قفزت التدفقات الواردة في العالم في الفترة 
حظ ارتفاع مستمر وخفيف في السنوات مميار دوالر، ثم نال 2100إلى  2007سنة 

حيث  2016إلى غاية  2015، 2014، 2013، 2011الموالية في كل من سنة 
قدر  2017مميار دوالر لتشاىد انخفاضا ممحوظا سنة  1746إلى 2016وصمت في سنة

 مميار دوالر. 1430بـ 
لعالم أما عن التوزيع اإلقميمي لالستثمارات األجنبية الواردة إلى مختمف دول ا     

( أن إفريقيا كان ليا النسبة األضعف من االستثمارات 01) فالمالحظ من الشكل رقم
األجنبية العالمية خالل كل السنوات عمى الرغم من غناىا بالثروات الطبيعية التي تعتبر 
مصدر جذب االستثمارات األجنبية إلييا، مقارنة بالدول المتقدمة التي استحوذت عمى 

ذلك لما تتمتع بو من قواعد صناعية، وأسواق ضخمة وقدرات تكنولوجية النسبة العالية و 
راقية وبيئة استثمارية جاذبة، كل ذلك كان كافيا لتدفق رؤوس األموال في شكل 

 استثمارات معظميا من الدول المتقدمة ذاتيا.
وىذا ما الحظناه في الجدول والشكل أعاله، بحيث أن إفريقيا استقبمت خالل الفترة      
مميار دوالر  54841مميار دوالر كمتوسط سنوي من اصل 844ما قيمتو 1994-1999
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مميار دوالر  946من االستثمارات العالمية، لتشيد ارتفاع طفيف في السنة الالحقة قدر بـ 
. 140946عمى الرغم من االرتفاع الممحوظ في االستثمارات العالمية والذي وصل إلى 

مميار دوالر  83242 أصلمن  2001ر دوالر سنة مميا 1949في حين سجمت ما يعادل 
من االستثمارات العالمية بالرغم من االنخفاض الممحوظ في ىذه األخيرة. تواصل إفريقيا 
تشجعييا الستقطاب االستثمارات األجنبية الداخمة إلييا عبر السنوات الموالية، ويتبين 

ريقية من االستثمارات ذلك بوضوح من خالل االرتفاع المتواصل لنصيب الدول اإلف
العالمية عمى الرغم من تذبذب ىذه األخيرة بين االرتفاع واالنخفاض، إلى حين وصول 

مميار دوالر، يبقى ىذا النصيب ضعيف  72ما يقارب  2008نصيب إفريقيا ذروتو سنة 
مميار دوالر من إجمالي  1018جزئيا مقارنة بنصيب الدول المتقدمة الذي بمغ ما يعادل 

 2008مميار دوالر في نفس السنة. تعد سنة  1771 ثمارات العالمية المقدر بـاالست
السنة المثمى من حيث نصيب إفريقيا من االستثمارات العالمية الداخمة إلييا مقارنة 
بالسنوات السابقة والسنوات الالحقة أيضا التي شيدت انخفاض تدريجي في استقطاب 

 4247بما يعادل  2011اية وصولة ادني قيمة سنة إفريقيا لالستثمارات األجنبية إلى غ
والتي  2008مميار دوالر ولعل السبب في ىذا االنخفاض يعود إلى األزمة العالمية لسنة 

عرفت تدىور أسعار النفط، وباعتبار أن إفريقيا تعد منبع الثروات الطبيعية ما يدل عمى 
وذ عمييا قطاع المحروقات. ثم أن النسبة األكبر من االستثمارات المتدفقة إلييا يستح

نالحظ تحسن ممحوظ في السنوات الموالية من نصيب إفريقيا من تدفقات االستثمارات 
ليعاود االنخفاض  2014مميار دوالر سنة  58األجنبية العالمية إلى غاية وصولو 

والتي عرفت مجددا تدىور أسعار النفط إلى غاية بموغيا  2015تدريجيا بدءا من سنة 
مميار دوالر من االستثمارات  1430 أصلمن  2017مميار دوالر سنة  42 نصيب

 العالمية.
التوزيع اإلقميمي لتدفقات االستثمار األجنبي الواردة بين مختمف المناطق  2-1-2

يبين الشكل الموالي توزيع االستثمارات األجنبية الداخمة إلى القارة اإلفريقية  اإلفريقية:
 يقية. بين مختمف المناطق اإلفر 
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تدفقات االستثمار األجنبي الداخمة إلى مختمف المناطق اإلفريقية في  :02شكل ال
 2017-2011 الفترة

 

 

 

 world investment report 2018 P 56:Unctad مصدر:ال

يتجمى لنا أن النصيب األكبر من االستثمارات األجنبية الداخمة إلى  02من الشكل      
بالمقابل انخفاض ممحوظ في  2011ة إلى الغرب اإلفريقي سنةإفريقيا كانت متجي

االستثمارات المستقطبة إلى شمال إفريقيا، وذلك راجع إلى التدىور في أسعار النفط في 
ىذه الفترة كون أن الدول الشمالية اإلفريقية وباألخص الجزائر التي تعتمد بشدة عمى 

ل التنافس مع الدول الغربية في استقطاب االستثمار في النفط والغاز. لتعاود دول الشما
تدخل الدول  2013، إال انو ومع مطمع سنة 2012االستثمارات األجنبية ابتداء من سنة 

الجنوبية إلفريقيا حيز التنافس لتحوز عمى النصيب األكبر من التدفقات االستثمارية 
 2016، وتواصل التنافس بالتوازي سنة 2015و 2014الواردة في كل من سنتي 

، وتستقطب في نفس السنة النسبة األكبر من 2017لينخفض نصيبيا بشدة سنة 
التدفقات االستثمارية كل من الدول الشمالية التي عرفت في ىذه الفترة تحسن في أسعار 
المحروقات، باإلضافة إلى تجديدىا التشريعات المحفزة لالستثمار وكذا اتفاقيات الشراكة 

يا بعد ذلك الدول الغربية والجنوبية عمى التوالي، في حين دول الداعمة لالستثمار، تمي
وسط إفريقيا فكان ليا النصيب الضئيل من التدفقات االستثمارية الواردة إلى إفريقيا عبر 

 مختمف السنوات.
لقد عرفت دول شمال أفريقيا انخفاض في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر      

 عمى الرغم من ارتفاع 2017مميار دوالر سنة  13ى % لتصل إل4الواردة إلييا بنسبة 
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مميار  2.7% أي ما يعادل 23االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى المغرب بنسبة 
%، 9دوالر، أما عن مصر فعمى الرغم من انخفاض االستثمار األجنبي المباشر بنسبة 

، كانت ىذه 2017سنة مميار دوالر  7.4استمرت في كونيا أكبر متمق في إفريقيا بقيمة 
التدفقات مدعومة بارتفاع كبير في االستثمار الصيني عبر الصناعات التحويمية الخفيفة، 

% أي ما 26في حين انخفض تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى الجزائر بنسبة 
مميار دوالر، عمى الرغم من مجموعة الحوافز التي يوفرىا قانون االستثمار  142يعادل 
. في حين ظمت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في السودان 2016د لسنة الجدي

مميار دوالر حيث يعتمد ىذا البمد إلى حد كبير عمى االستثمار الصيني  141مستقرة عند 
 في قطاع النفط. 

أما عن غرب إفريقيا فقد شيد انخفاض في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر      
مميار دوالر. وقد مس ىذا االنخفاض التدفقات  1143ا يقارب % أي م11الواردة بنسبة 

مميار دوالر وذلك بسبب بقاء  345% ما يعادل 21االستثمارية الوافدة إلى نيجيريا بنسبة 
اقتصاد نيجيريا منخفضا إلى حد كبير. أما غانا فان تنوع اقتصادىا ساىم في الزيادة 

اشر إلييا منذ العقد األول من القرن الحالي، المستمرة في تدفقات االستثمار األجنبي المب
مقارنة بالسنة السابقة، فقد اجتذبت ما  2017% سنة 7إال أنيا سجمت انخفاضا بنسبة 

مميار دوالر من التدفقات االستثمارية. وفي المقابل، ارتفع االستثمار األجنبي  343يقارب 
ر، مما يعكس استثمارات مميون دوال 675% ليصل إلى 17المباشر في كوديفوار بنسبة 

حكومية داعمة من جانب الحكومة والتنويع االقتصادي باعتبارىا واحدة من االقتصادات 
 األسرع نموا في أفريقيا إلى جانب إثيوبيا. 

بالنسبة لوسط إفريقيا انخفضت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافدة إلييا      
قد ّمس ىذا االنخفاض التدفقات الوافدة إلى مميار دوالر، فم 547% لتصل إلى 22بنسبة 

مميار دوالر في  346من  2017مميار دوالر سنة  142% لتصل إلى 67الكونغو بنسبة 
، يعود ىذا االنخفاض الحاد إلى األزمة االقتصادية المتفاقمة في البمد وتقمب 2016عام 

لنفطية. في أسعار النفط وضعف االستثمار األجنبي المباشر في القطاعات غير ا
% في تدفقات االستثمار 11المقابل، سجمت جميورية الكونغو الديمقراطية زيادة بنسبة 
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مميار دوالر. كما ارتفعت التدفقات أيضا في  1.3نبي المباشر الواردة أي ما يعادل األج
مميون دوالر سنة  304إلى  2016مميون دوالر في عام  54غينيا االستوائية من 

مميار دوالر  145يا يعادل ي% إل21 . أما جميورية الغابون فقد سجمت زيادة بـ2017
وذلك نظرا الرتفاع أسعار النفط في اآلونة األخيرة  من التدفقات االستثمارية الوافدة،

 باعتبار جميورية الغابون المنتج الرئيسي لمنفط.
تعتبر منطقة شرق أفريقيا المنطقة األسرع نموًا في أفريقيا إال أنيا سجمت انخفاضا      
مميار دوالر من االستثمار  746مقاربة بالعام السابق، إذ تمقت  2017% سنة3بنسبة 
المباشر الوارد. ولقد استقبمت إثيوبيا ما يقارب نصف ىذا المبمغ، حيث بمغت  األجنبي

%(، وىي اآلن الدولة الثانية كأكبر متمق لالستثمار 10مميار دوالر )بنسبة  346
األجنبي المباشر في أفريقيا بعد مصر، عمى الرغم من اقتصادىا األصغر. كما شيدت 

أي ما يقارب  2017% سنة 71مباشر الوارد بنسبة كينيا زيادة في االستثمار األجنبي ال
مميون دوالر. في حين سجمت تنزانيا انخفاضا في تدفقات االستثمار األجنبي  672

 . 2016مقارنة بعام  2017مميار دوالر سنة  142% أي ما قيمتو 14الداخل بنسبة 
قيمتو % ما 66وفي الجنوب األفريقي، انخفض االستثمار األجنبي المباشر بنسبة      
مميار دوالر. حولت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى أنغوال إلى ثالث أكبر  348

 سجمت التدفقات االستثمارية قيمة سمبية سمبياً  2017اقتصاد في أفريقيا، إال انو في سنة
، حيث قامت الشركات األجنبية 2016مميار دوالر في عام4.1( مميار دوالر من2.3 -)

انغوال بتحويل األموال إلى الخارج من خالل قروض داخمية زيادة عمى المستثمرة في 
انخفاض إنتاج النفط وتراجع أساسيات االقتصاد الكمي لمبمد. كما انخفض االستثمار 

مميار دوالر.  143% لما قيمتو 41 األجنبي المباشر الوارد إلى جنوب أفريقيا بنسبة
المباشر الداخمة إلى موزامبيق بشدة،  ضف إلى ذلك تقمص تدفقات االستثمار األجنبي

مميار دوالر وذلك بسبب التقشف والتخمف  243% أي ما يعادل 26حيث انخفض بنسبة 
في سداد الديون. في المقابل ارتفعت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى 

 بميون دوالر. 141% ليصل إلى 65زامبيا بنسبة 
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 ألجنبي الصادر من إفريقيا:تحميل تدفق االستثمار ا 2-2
تعتبر إفريقيا منافسا ضعيفا أمام االقتصادات المتقدمة نظرا لتميز ىذه األخيرة      

بقواعد صناعية، وقدرات تكنولوجية راقية ورؤوس أموال وافية، وعمى الرغم من ذلك فقد 
 سجمت إفريقيا حصة ضئيمة من االستثمارات العالمية الخارجة.

يتبين نصيب  االستثمارات األجنبية الصادرة عبر العالم: نصيب إفريقيا من 2-2-1
 إفريقيا من االستثمارات العالمية الخارجة من خالل الجدول الموالي:

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الصادرة من إفريقيا في الفترة  :02جدول ال
 الوحدة: مميارات الدوالرات              2016_ 1994

 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2000 99-94 المنطقة 
 1924 64642 686 51448 48544 68448 1098 48646 االقتصاديات المتقدمة 
 292 117,5 113 35,6 49,7 76,7 143,8 64,9 االقتصاديات النامية 

 11 1, 1 9, 1 1,2 3, 0 -2,7 5, 1 2,5 إفريقيا
 2268 778,7 813 561,1 539,5 764,2 1233 553,1  العالم

 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 المنطقة 
 1044 1065 801 826 1238 989,6 821 1572 االقتصاديات المتقدمة 
 383 378 446 409 383,8 400,1 229 296 االقتصاديات النامية 

 18 11 15 16 3,5 7 5 10 إفريقيا
 1452 1474 1318 1311 1694 1451,4 1101 1929 العالم 

  2012،2017، 2010، 2006 تقرير االستثمار العالمي-األونتكاد المصدر:
 يبين نصيب إفريقيا من االستثمارات األجنبية الصادرة إلى العالم :03شكل ال

 من إعداد الباحثان باالعتماد عمى الجدول أعاله المصدر: 
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العالم تذبذبات بين شيدت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الصادرة من      
مميار دوالر  55341، فمقد سجمت 2017-1994االنخفاض واالرتفاع خالل الفترة 

مميار دوالر،  1233إلى ما يعادل  2000، لتقفز سنة 99-94كتوسط سنوي لمفترة 
 2268بما يقارب  2007، لتبمغ ذروتيا سنة 2005-2001لتنحدر بعد ذلك في الفترة 
ي السنوات الموالية وتتذبذب بين االرتفاع الطفيف واالنخفاض مميار دوالر، ثم تنخفض ف
 . 2016مميار دوالر سنة  1452إلى غاية تسجيميا ما قيمتو 

عن التوزيع اإلقميمي لالستثمارات األجنبية الخارجة من مختمف مناطق العالم  أما     
ت األجنبية أن إفريقيا سجمت النسبة األضعف من االستثمارا 03فالمالحظ من الشكل 

مميار دوالر من التدفقات  18العالمية الصادرة خالل كل السنوات حيث لم تتعدى 
، مقارنة بالدول المتقدمة وذلك 2016-1994االستثمارية العالمية الصادرة طيمة الفترة 

كون أن معظم االستثمارات المتجية نحو إفريقيا تمس قطاع النفط نظرا لغناىا بالثروات 
 الطبيعية.

ذا ما الحظناه في الجدول والشكل أعاله، بحيث أن إفريقيا سجمت خالل الفترة وى     
مميار دوالر كمتوسط سنوي وىي نسبة جد ضئيمة من  245ما قيمتو 1994-1999

مميار دوالر من االستثمارات العالمية الصادرة، لتشيد بعد ذلك انخفاض  55341صل أ
. بدءا من سنة 2001مة سمبية سنة مع تسجيميا قي 2005-2000تدريجي خالل الفترة 

مميار دوالر تبقى ىذه القيمة  11سجمت أفريقيا تدفقات استثمارية خارجة بقيمة  2007
تنحدر تدريجيا قيمة التدفقات  ضئيمة مقارنة بالتدفقات االستثمارية العالمية الصادرة.

مميار  345إلى غاية بموغيا  2008االستثمار األجنبي الصادر من إفريقيا بعد سنة 
وذلك بعد االصالحات التي قامت بيا الدول االفريقية من اجل تييئة  2011دوالر سنة 

مميار  18بيئة استثمارية مالئمة. ليعاود االرتفاع بعد ذلك إلى غاية بموغو ما قيمتو 
وىي الذروة التي سجمتيا طيمة الفترة وذلك بسبب انييار أسعار النفط  2016دوالر سنة 
 .2015في سنة 
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التوزيع اإلقميمي لتدفقات االستثمار األجنبي الصادرة بين مختمف المناطق  2-2-2
 اإلفريقية:

تدفقات االستثمار األجنبي الخارجة من مختمف المناطق اإلفريقية في  :04شكل ال
 2017-2011 الفترة

 world investment report 2018 P 56 :Unctadالمصدر:
لنا أن النسبة األكبر من تدفقات االستثمارات األجنبية  يتجمى 04من الشكل      

الصادرة من إفريقيا خارجة من الجنوب اإلفريقي، تمييا الدول الواقعة غرب إفريقيا وشمال 
إفريقيا عمى التوالي، أما عن الوسط األفريقي فتكاد تنعدم االستثمارات األجنبية الخارجة 

 منيا.
% سنة 8ة المباشرة الخارجة من أفريقيا بنسبة ازداد تدفق االستثمارات األجنبي     
مميار دوالر، وىذا يعكس إلى حد كبير الزيادة الكبيرة في  1241ما يعادل قيمة  2017

االستثمار األجنبي المباشر المتجو إلى الخارج من جانب جنوب إفريقيا الذي سجل زيادة 
ل إفريقيا فقد سجل . أما عن شما2017مميار دوالر سنة  744% أي ما قيمتو 64بـ 

مميون دوالر. وعمى النقيض من ذلك، فمن جانب  960بـ % ما يقدر 66المغرب زيادة 
مميار  143غرب إفريقيا ظل االستثمار األجنبي المباشر الصادر من نيجيريا ثابتًا عند 

دوالر. قامت الشركات األفريقية المتعددة الجنسيات الكبرى في السنوات القميمة الماضية 
وسيع نطاق استثماراتيا الدولية داخل المنطقة وخارجيا، مع توجو االستثمار األجنبي بت

 المباشر من خارج المنطقة إلى االقتصادات المتقدمة والنامية عمى حد سواء. 
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 التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية في إفريقيا: 2-3
المباشر المعمن عنها في توزيع قيمة مشروعات االستثمار األجنبي  :05شكل ال

)مميارات الدوالرات  \2017 – 2008التصنيع في مختمف القطاعات في الفترة 
 والنسبة المئوية(

  Unctad:world investment report 2018المصدر:                 
في إفريقيا تترأس الصناعات ذات الصمة بالموارد الطبيعية أعمى حصة من      

ية الداخمة إلى إفريقيا نظرا لغناىا بالثروات الطبيعية، وتوفرىا عمى التدفقات االستثمار 
احتياطي ىائل من النفط والغاز عبر مختمق دول القارة اإلفريقية، إال أنيا شيدت 

انخفاضا حادا في قيمة  2015، لتسجل في سنة2008انخفاضا تدريجيا بعد أزمة 
نتيجة انييار أسعار النفط في ىذه المشروعات االستثمارية الموجية لقطاع المحروقات 

الفترة، وقد تم تعويض ىذا االنخفاض في التصنيع المرتبط بالموارد الطبيعية جزئيًا عمى 
 األقل بالنمو في قطاعات صناعية أخرى.

يمكن أن يكون التصنيع األقل ميارة نقطة بداية ىامة لمتنمية الصناعية في أفريقيا،      
لمباشر في مجال المنسوجات والمالبس والجمد قوًيا نسبًيا فمقد كان االستثمار األجنبي ا

وىو  2017مميارات دوالر في عام  4خالل السنوات القميمة الماضية، حيث وصل إلى 
 .2008ضعًفا عن عام  20و 2014ضعف المستوى المسجل في عام 

 ريقياتقييم االستثمارات األجنبية الصادرة والواردة إلى دول شمال إف -3
 تقييم االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى دول شمال إفريقيا: 3-1
 تطور تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى دول شمال إفريقيا 3-1-1

 صناعات ذات مهارات عالية
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الشكل الموالي يبين التدفقات االستثمارية األجنبية الواردة إلى دول شمال إفريقيا ونصيب 
  :كل دولة

دول شمال إفريقيا إلى  تطور تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة :06شكل ال
 2006،2017)بالمميون دوالر( بين عامي 

 
 
 
 
 

 2018تقرير االستثمار في العالم -األونكتاد المصدر:
يتبين لنا جميا أن الجميورية العربية المصرية احتمت المرتبة األولى  06الشكل من      

السباقة في استقبال النصيب األكبر من االستثمارات األجنبية المباشرة مقارنة  حيث كانت
 أين سجمت قيمة سمبية ما يقدر 2011بدول شمال إفريقيا المتبقية، باستثناء سنة

مميار دوالر بسبب التدىور األمني في البالد وانتشار المظاىرات الفئوية  (483-)ـــــــــــــــــــــــــب
وتيرة النمو في االستثمارات األجنبية إلى داخل تسارعت داخل الدولة، لكن سرعان ما 

مميون دوالر، وذلك بعد اإلصالحات  739147ما يعادل  2017مصر حيث وصل سنة 
الحكومية لتشجيع بيئة االستثمار من خالل تقديم المحفزات لدفع عجمة النمو إلى األمام 

ة الثانية فقد سجمتيا أما في المرتب .ومحاوالت حثيثة لمنع ىروب رؤوس األموال األجنبية
في السنوات األخيرة  المممكة المغربية حيث شيدت ىذه األخيرة تدفقات استثمارية معتبرة 
بداية من األلفية وذلك بعد توفيرىا بيئة استثمارية جيدة أين منحت المممكة المغربية 
ل لممستثمرين حريات أساسية ترتكز في حق االستثمار، حق تحويل األرباح، وحق تحوي

المنتجات تحت شروط معينة، ناىيك عن االمتيازات الضريبية، ولقد بمغ تدفق االستثمار 
مميون دوالر، إال  356142حيث قدر بـ  2014األجنبي الوارد إلى المغرب ذروتو سنة 

 265144ما يقارب  2017انو شيد انخفاضا طفيفا في السنوات األخيرة حيث بمغ سنة 
كبر أورية الميبية فبعدما كانت ثاني دولة عربية افريقية تستقبل مميون دوالر. أما عن الجمي
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حصة من االستثمارات األجنبية المباشرة إال أنيا شيدت انييار جاذبيتيا لالستثمار 
نظرا لتردي األوضاع األمنية في البالد. أما عن  2011األجنبي المباشر بداية من سنة 

ي تدفقات االستثمار األجنبي بداية من األلفية، الجزائر فقد شيدت زيادة مستمرة ومعتبرة ف
مميون دوالر بعد انييار أسعار  (584-قدرت بـ) 2015إال أنيا سجمت قيمة سالبة سنة 

النفط خالل ىذه الفترة، ولكن سرعان ما شيدت ارتفاع ممحوظ في التدفقات االستثمارية 
تونس والسودان فكان . أما كل من 2016خصوصا بعد تحيينيا لقانون االستثمار سنة 

كبر نصيب من االستثمارات األجنبية، فقد تقاربت النسب أالتنافس فيما بينيما عمى جذب 
 االستثمارية الداخمة إلييما مع انخفاض تدريجي في السنوات األخيرة.

توزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى دول شمال  3-1-2
ي يبين عدد وتكمفة المشاريع االستثمارية األجنبية الواردة إلى دول الجدول الموال إفريقيا:

 . 2017إلى غاية  2003شمال إفريقيا خالل الفترة 
المشاريع االستثمارية األجنبية المباشرة الواردة إلى دول شمال  توزيع :03جدول ال

 2017إلى  2003إفريقيا خالل الفترة 
 عدد الشركات عدد الوظائف التكمفة بالمميون دوالر يععدد المشار  الدولة المستقبمة  

 686 562 259 391 223 968 مصر
 761 696 263 308 68 978 المغرب
 345 665 107 051 66 421 الجزائر

 148 355 31 654 31 160 ليبيا
 349 730 97 066 28 427 تونس

 57 847 16 898 8 71 السودان
 FDI Marketsقاعدة بيانات   المصدر:
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دول شمال توزيع عدد المشاريع االستثمارية األجنبية المباشرة الواردة إلى  :07شكل ال
 2017إلى  2003خالل الفترة من إفريقيا 

 
 
 
 
 
 
 ن باالعتماد عمى الجدول أعالهيمن إعداد الباحث صدر:لما

دول الواردة إلى  توزيع تكمفة المشاريع االستثمارية األجنبية المباشرة :08شكل ال
 2017إلى  2003خالل الفترة من شمال إفريقيا 

 
 
 
 

 ن باالعتماد عمى الجدول أعالهيمن إعداد الباحث المصدر:
اتضح لنا أن المممكة المغربية استحوذت عمى اكبر عدد  (08و  07)الشكالن من      

 968ت مصر مشروع في حين تمق 978ـمن المشاريع االستثمارية األجنبية بما يقدر ب
مشروع، عمى غرار التكمفة االستثمارية، فقد حصدت الجميورية المصرية أعمى قيمة 

مميون دوالر، في حين بمغت التكمفة في المغرب ما يعادل 391 223قدرت ما يقارب 
مشروع وما  427ـمميون دوالر، تمتيما بعد ذلك تونس الخضراء بما يقدر ب 68308
ىي تكمفة ادني من التكمفة االستثمارية التي تمقتيا كل من مميون دوالر، و  28066تكمفتو 

 160و 421الجزائر وليبيا، بيد أن ىاتان األخيرتان بمغ عدد المشاريع المستقطبة  فييما 
مشروع عمى التوالي. تبقى السودان أخر بمد من الدول شمال افريقية من حيث عدد وتكمفة 

 مميون دوالر. 8898 مشروع وتكمفة 71 ـلييا بالمشاريع االستثمارية األجنبية الداخمة إ



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
        0000السنة  00العدد:  00المجلد:  604 -381ص            

 

401 

 

دول شمال توزيع إجمالي تكمفة المشاريع االستثمارية األجنبية الوارد إلى  :09شكل ال
 2017و2003بالمميون دوالر ما بين عامي )حسب التوزيع القطاعي( إفريقيا

 FDI Marketsقاعدة بيانات  المصدر:
ن النسبة األكبر من تدفقات االستثمارات األجنبية يتضح جميا أ (09)الشكل من      

المباشرة المتجو نحو دول شمال إفريقيا استحوذ عمييا قطاع العقارات نظرا الفتقار ىذه 
الدول إلى التكنولوجيا الحديثة خصوصا في مجال البناء وغيرىا، تالىا بعد ذلك قطاع 

الشمال إلى الدول األجنبية  الغذاء والتبغ وذلك ما يبرز التبعية االقتصادية لدول
وباألخص االستعمارية منيا، في حين رصد قطاع الفحم والنفط والغاز الطبيعي الحصة 
الثالثة باعتبار دول شمال إفريقيا تزخر بالثروات الطبيعية خاصة الجزائر. اما باقي 

 القطاعات فقد حصدت نسب ضئيمة متفاوتة.
 لصادرة من دول شمال إفريقيا:تقييم االستثمارات األجنبية المباشرة ا 3-2
 تطور تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة من دول شمال إفريقيا: 3-2-1

دول شمال من  تطور تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة :11شكل ال
 2006،2017)بالمميون دوالر( بين عامي اإفريقي

 2018ي العالم تقرير االستثمار ف-األونكتاد المصدر:
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فيما يخص االستثمارات األجنبية الخارجة فقد صدرت من دول الشمال باستثناء      
السودان، ولقد احتمت الجميورية المبيبة المركز األول من حيث االستثمارات األجنبية 

، أين شيدت انخفاض حاد 2011إلى غاية سنة  2006المباشرة الخارجة طيمة الفترة 
، ثم سجمت 2008مميون دوالر سنة 588842الر بعدما كان مميون دو  130وصل إلى 
 110ليزداد في السنوات األخيرة إلى غاية بموغو  2013مميون دوالر سنة  6خروج بقيمة 

 2012-2006. تمتيا في المرتبة الثانية مصر في الفترة 2017مميون دوالر سنة 
 2017ون دوالر سنة ممي 199لينخفض بعد ذلك في السنوات األخيرة إلى غاية وصولو 

، إذ يعود ىذا اليروب لرؤوس 2008مميون دوالر سنة 192042بعدما كان قد وصل إلى 
األموال األجنبية لمحروب األىمية وعدم االستقرار السياسي في ىذه الفترة، احتمت مكانيا 

المممكة المغربية حيث شيدت تزايد في االستثمار  2017-2012المرتبة الثانية في الفترة 
مميون  960438األجنبي المباشر الخارج في السنوات األخيرة إلى غاية وصولو قيمة 

. أما 2011مميون دوالر سنة  178498، بعدما كان قد انخفض إلى 2017دوالر سنة 
األجنبية المباشرة الخارجة  الجزائر وتونس فكانتا من بين األواخر من حيث االستثمارات

سبب في ذلك أن االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة بقيم ضئيمة ومتفاوتة، ولعل ال
 إلييما تستيدف الثروات الطبيعية.

توزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة من دول شمال  3-2-2
 :إفريقيا
من دول توزيع إجمالي تكمفة المشاريع االستثمارية األجنبية الخارجة  :12شكل ال

 2017و2003بالمميون دوالر ما بين عامي التوزيع القطاعي()حسب  شمال إفريقيا

 FDI Marketsقاعدة بيانات  المصدر:
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شممت االستثمارات األجنبية المباشرة الخارجة من دول شمال إفريقيا وبالتحديد من      
مميون دوالر وقطاع البناء 338842جميورية مصر قطاع العقارات بالدرجة األولى بقيمة 

مميون دوالر، تالىما بعد ذلك االستثمارات الخاصة بالمواد  311547والتشييد بقيمة 
مميون دوالر خارجة من الجميورية 216642مميون دوالر منيا  267244الكيميائية بقيمة 

مميون دوالر خارجة من الجزائر، في حين قطاع المعادن بمغت 50642المصرية، و
مميون دوالر 108645والر منيا مميون د 208944االستثمارات الخارجة منو ما قيمتو 

مميون دوالر من تونس الخضراء. أما عن قطاع الفحم 100249خارجة من مصر و
والنفط والغاز الطبيعي فقد قدرت االستثمارات األجنبية المباشرة الخارجة ما قيمتو 

مميون دوالر 85042كبر حصة منيا خرجت من الجزائر بقيمة أمميون دوالر  145649
مميون 4444مميون دوالر والقيمة المتبقية البالغة 56243ورية المصرية بقيمة تمتيا الجمي

دوالر خرجت من تونس وذلك بسبب تقمب أسعار النفط. أما فيما يخص القطاعات 
المتبقية فقد تفاوتت االستثمارات األجنبية الخارجة منيا بين مختمف دول الشمال بنسب 

ا باعتبار أنيا استقبمت نسب ضئيمة من االستثمارات ضئيمة مقارنة بمثيالتيا المذكورة سابق
 األجنبية الوافدة.   

  الخاتمة:
ة إلى يإن التنافس بين دول إفريقيا ودول العالم من اجل جذب االستثمارات األجنب     
ازات يتقدمو ىذه الدول من ضمانات متعددة وامت فرضيا واقع مايقة ييا أصبح حقيأراض
ة. ولقد مارس االستثمار األجنبي المباشر دورا يتعددة الجنسالت مختمفة لمشركات ميوتسي

ميما في نمو اقتصادات متعددة في قطاعات معينة.  بيد أن القارة اإلفريقية ىى أقل 
القارات استثمارا من األجانب، رغم أن كل الدول األفريقية تممك كل العوامل التي تجعل 

 وخاصة دول شمال إفريقيا فإن ه فييا.من المستثمر يحصل عمى أعمى العوائد الستثمار 
 ةالخصخص نحو وعة لنظم االستثمار والتوجير ة السيالتحرر رامج الب نغم مر ال ىوعم
من اإلجراءات رىا يوغ ةيالتجارة العالم ةى منظملر النشاط االقتصادي واالنضمام إيوتحر 

واضع بحيث التي قامت بيا، ظمت االستثمارت المتوجية نحو دول الشمال عموما من الت
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ال تتناسب واإلجراءات التي اتخذت من قبل ىذه الدول من أجل تشجيع االستثمارات 
 وم إلى المنطقة.دة لمقياألجنب
ة وجدوى االستثمار يمكن القول بأن الجدل مازال مستمرا بشأن أىمير يوفي األخ     

ا، ولتعزيز ممة في إفريقياالش ةية واالجتماعياالقتصاد ةيالتنم قياألجنبي المباشر لتحق
ضمان أن تكون ىذه االستثمارات موجية نحو القطاعات ذات  إسيامو في النمو يجب

  االستراتيجية؛ عاتااألولوية والقط
ومن أجل رفع نصيب االستثمارات األجنبية المباشرة نحو دول شمال افريقيا عمى      

سب ثقة ىذه األخيرة تحسين مناخيا االستثماري وتوفير الظروف المالئمة من أجل ك
قناعو لتوجيو استثماراتو نحوىا وذلك يرتكز أساسا عمى توفير االستقرار  المستثمر وا 
السياسي بالدرجة األولى وكذا االستقرار االقتصادي الذي ينحصر في توفير التوازن 

االنفتاح االقتصادي عمى العالم الخارجي والذي يوفر االقتصادي الكمي باإلضافة إلى 
تسم بحسن الكفاءة االقتصادية وتخفيض القيود عمى التبادل التجاري مناخا استثماريا ي

وحرية حركة عناصر اإلنتاج ما يسمح لممستثمر األجنبي بتصريف المنتجات في األسواق 
 .الخارجية بأسعار تنافسية

من المتوقع أن قارة أفريقيا ستصبح أىم دعائم النمو العالمي وأبرز وجية ألنشطة      
اقتصادية قوية مثل تنوع ووفرة  جل لما تتمتع بو من موارد وأسساالستثمار طويل األ

% من الرقعة الزراعية غير المستغمة في العالم، 60الثروات الطبيعية ووجود ما يقرب من 
إلى جانب التنبؤات التي تشير إلى تحول أفريقيا إلى أكبر مركز لمقوى العاممة بحمول عام 

2040. 
 :المراجع
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