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الخاتمة العامة

تم تناول في هذه الدراسة آثار الشراكة الوروجزائرية على التنمية في الجزائر هذه الشراكة التي كانت امتداد

 بهدف إقامة منطقة تجارة2002 في شكل تعاو ن لترتقي إلى الشراكة بدءا من 1995لعل ن برشلونة 

حرة ،باعتبار الشراكة الورومتوسطية بشكل عام احد انجح التكتل ت القتصادية العالمية ، هذه اليخيرة هي

اليخرى من أهم آليا ت العولمة القتصادية التي تجسد هيمنة التحاد الوروبي ونظيره المريكي على القتصاد

العالمي .

تمحور اتفاق الشراكة الوروجزائرية على عدة جوانب ( اقتصادي ،سياسي ، اجتماعي ،...الخ) بحيث يترتب

عن هذه الشراكة إلغاء الحواجز الجمركية وغيرها على الوردا ت بهدف توسع المبادل ت التجارية بين الطرفين

،بحيث نتج عن هذا التفاق عدة انعكاسا ت اليجابية منها كانت تصبو في مصالح كلتا الطرفين وأما السلبية

كانت عكس منحى مصالح القتصاد الجزائري ،فالشراكة الوروجزائرية لم تايخد حقها من العلقا ت التجارية

الدولية وبهذا تعتبر الشراكة الوروجزائرية غير متوازنة وغير عادلة لطرف الجزائري ،فالوردا ت الجزائر

إلى التحاد الوروبي يخارج المحروقا ت مازالت ضئيلة وحتى المؤسسا ت الجزائرية لتزال قادرة على منافسة

السلع الوروبية أما بالنسبة للتحاد الوروبي يتوسع بتصريف فائضه السلعي في السواق الجزائرية التي

 إذا كا ن2020تعتبر استهلكية بالدرجة الولى رغم إبرام اتفاقيا ت مشاريع التي ينتظر جني ثمارها بأفاق 

الشراكة الوروجزائرية ماهي إل طريقة استعمارية جديدة انتهجتهاهناك ثمار لهذه الشراكة ، فخلةصة القول 

المجموعة الوروبية لستنزاف ثروا ت ويخيرا ت دول جنوب المتوسط بصفة عامة والجزائر بصفة يخاةصة.

اختبار صحة الفرضية :

من يخلل هذه الدراسة استطعنا أ ن نختبر ةصحة فرضية البحث:

الشراكة الوروجزائرية ماهي إل ةصيغة من ةصيغ المستعملة من طرف الدول الغربية من اجل جعل

الدول النامية أسواق لتصريف منتجاتها والحفاظ على استمرار الدورة القتصادية لهذه الدول الغربية

من جهة ومن جهة أيخرى استغلل الموارد القتصادية المتاحة بهذه الدول بأقل تكفة من يخلل ربطها

باتفاقيا ت تقيدها .
لقد ثبتث ةصحة هذه الفرضية من يخلل تقيمينا لتفاقية الشراكة الوروجزائرية في الفصل الرابع من

يخلل الحصائيا ت المقدمة حول الخسائر التي تكبدتها الجزائر اثر الستمرار في التفكيك الجمركي

بالضافة إلى قيمة الناتج الدايخلي الخام  والصادرا ت يخارج المحروقا ت .
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نتائج البحث :

بالرغم من مزايا التي توفرها اتفاقية الشراكة إل أنها تطغى عليها العديد من الثار التي تنعكس سلبا

على القتصاد الجزائري .
. انخفاض اليرادا ت الجزائرية اثر تفكيك الجمركي وتحقيق يخسائر على مستوى ميزا ن المدفوعا ت
رغم تطور المستمر لناتج المحلي الخام منذ ديخول اتفاقية حيز التنفيذ إل انه كا ن دائما يعبر عن الناتج

المحلي الخام متضمن المحروقا ت .
عدم استفادة الجزائر من النفتاح على السواق الوروبية بسب عدم قدرة المنتجا ت الصناعية و

الزراعية الجزائرية منافسة نظيرتها الوروبية .

التقتراحات والتوصيات :

على الجزائر العمل على تفعيل التكامل القتصادي المغاربي و العربي كو ن لهم نفس البنية

القتصادية .
تأهيل المؤسسا ت الصغيرة والمتوسطة وفي جميع المحل ت من مزايا الشراكة والديخول بقوة إلى

السواق الوروبية .
يخلق آليا ت مشجعة للستثمار المحلي وتطويره  وتسهيل إجراءا ت ديخول استثمارا ت الجنبية المباشرة

إلى الجزائر .
. إعادة النظر في سياسا ت تسيير المؤسسا ت الجزائرية سواء العمومية أو الخاةصة وفي جميع القطاعا ت
 اهتمام بقطاع الخدما ت وتطويره لمواكبة العصرنة والعالمية
تطوير قطاع الزراعي و الصناعي على حد سواء  وترقية منتوجهما من اجل تنويع الصادرا ت

الجزائرية يخارج المحروقا ت و الرفع من الواردا ت الجزائرية إلى التحاد الوروبي.
النهوض بالبحث العلمي و تكوين الطارا ت للستفادة من الخبرا ت وحصول على يد عاملة جزائرية

مؤهلة .
استعمال احدث التقنيا ت في جميع المجال ت من شانه تسهيل تحرير التجارة الخارجية الجزائرية ومن

تم الندماج في القتصاد العالمي .
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الشكر

.الحمد ل الذي وفقني لنجاز هذا العمل وأعطاني الصبر والقوة لمتمامه

أمتقدم بالشكر الجزيل لكل من تساعدني في انجاز هذا العمل المتواضع على رأتسهم التستاذ المشرف
.*بوزيان العربي* وماقدمه لي من متوجيهات ونصائح قيمة

كما اشكر كل التستاذة الذين تسهروا على متكويني قسم *العلوم التجارية* وقسم *علوم التسير*
. بجامعة مستغانم

 بمؤتسسة دون أن أنسى الشكر الجزيل لمشرفي على التربص السيد *ولد عبد الرحمان محمد*
ميناء مستغانم.



الفصل اللول                                                           المتغيرات التقتصادية العالمية

التمهيد:

يشهد العالم ال ن وخل ل سنوات سنابقة تغينرات جذرينة فني جمينع الننواحي سنواء النننواحي

التقتصادية ،السياسية و حتى الثقافية ،هذه النواحي غيننرت حمننن حملحمننح العننالم ليصننبح عننالم

جديد أو بالصح تقرية صغيرة تقرب المسافات بين حمختلف بقاع العالم .

تسمى هده الظاهرة بالعولمة أو الكونية أو القارية وحتى بالحمركة كلها حمصننطلحات لظنناهرة

واحدة .

 وحمن آليات العولمننة التكتلت التقتصنادية ،زيننادة درجننة  العتمنناد المتبناد ل وتقسنيم العمننل

الدولي الجديد بالاضافة إلى الستثمارات الجنبية المباشننرة والغيننر حمباشننرة وأنننواع أخننرى

كشركات حمتعددة الجنسيات  التي تعمل على إيجاد نوع حمن الترابط بين التكتلت التقتصادية

العالمية .

 فماهي العولمة وحماهي الليات التي تعتمد عليها لتبقى و تتطور ؟

المبحث اللول : آليات العولمة .

تقد يختلف الكثيرو ن في تحديد بداية ظهور هذه الظاهرة إل انه ل يختلف اثنا ن في أنها حمرت

بمراحل أساسية حمن بداية ظهورهنا إلنى التقليمينة فالكونينة ،و حماشنهده العنالم حمنن تطنورات

عديدة وتغيرات حمختلفة خاصة في الفترة الخيرة.

المطلب اللول: العولمة .

يمكن إيجاد الكثير حمن التعاريف التي تفسر وتصف ظاهرة العولمة ،يمكن تلخيصها فيما يلي

:

هناك تعريف يرتكز على أنا العولمنة حمرحلنة تاريخينة النتي أعقبنت حمباشنرة انتهناء الحنرب

الباردة وسننقوط النظننام الشننتراكي وهننذا حمننا يشننير إلننى جننوهر هننذه الظنناهرة المتمثلننة فنني

.1رأسمالية

يعرف "ريجير حمور" العولمة بقوله –ولكي نفهم حماهو جديد بشا ن العولمة لبد أ ن نميز بدتقننة

بين جانبين حمن التغير : البعد الكمي والبعد الكيفي ،فمننن الناحيننة الكميننة تشننير العولمننة إلننى

بوبكر بعداش ، أطروحة دكتوراه،حمظاهر العولمة حمن خل ل نشاط الشركات العالمية حمتعددة الجنسيات ،كلية العلوم11
 .4ص،2009_2010 ،3التقتصادية جاحمعة الجزائر
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الفصل اللول                                                           المتغيرات التقتصادية العالمية

زيادة في التجننارة وحركننات رأس المننا ل والسننتثمارات  و البشننر عننبر الحنندود ...فمننا هننو

الجديد إذ ن بشا ن العولمنة فنني نهايننة القننر ن العشنرين وتكمننن الجابننة عننن هنذا السنؤا ل فنني

التغيرات الكيفية في السياسة الدولية بعبارة أخرى التغيرات في الطريقة التي يفكر بها الناس

والجماعات وتعرف بها نفسها ،والتغيرات في الطريقة التي تتصننور بهننا النندو ل والشننركات

وغيرها حمن الكيانات الفاعلة ،حمصالحها وتسعى لتحقيقها.

ويشير حمصطلح العولمة لدى البعض الخر إلننى عمليننة تعميننق حمبنندأ العتمنناد المتبنناد ل بيننن

الفاعلين في التقتصاد العالمي بحينث تنزداد نسننبة المشنناركة فني التبنناد ل الندولي والعلتقنات

التقتصادية الدولية لهؤلء حمن حيث المستوى والحجم والوز ن في المجالت حمتعننددة وأهمهننا

السلع والخدحمات وعناصر النتاج بحيث تنمو عمليننة التبناد ل التجناري النندولي لتشنكل نسنبة

هاحمة حمن النشاط التقتصادي الكلي وتكننو ن إشننكال جدينندة للعلتقننات التقتصننادية الدوليننة فنني

1التقتصاد العالمي يتعاظم دورها بالمقارنة حمع النشاط التقتصادي على الصعيد المحلي .

حمن خل ل حمختلف التعريف التي جاءت لتفسير ظاهرة العولمة يمكن استخلص أبعنناد عدينندة

لهذه الظاهرة فالبعد التقتصننادي يتمثننل فنني حركننة اننندحماج اتقتصننادي غيننر حمسننبوتقة و تقننديم

حمنتجات جديدة واسعة الستخدام بالاضافة إلى اسننتخدام أنظمننة تسننويقية فوريننة عننن طريننق

تزاينند سننيطرة المؤسسننات والمنظمننات التقتصننادية العالميننة وعولمننة لسننت علننى المسننتوى

التقتصادي فقط وإنما هناك العولمة الثقافية تسعى إلى التفاعل بين الثقافات العالمية و ترويج

لهذه 

الفكرة ،البعد الجتماعي هو الخر نا ل حمن العولمة وذلك بتننأثير علننى المجتمعننات فنني كافننة

جوانبها .فالعولمة حمست

جميع المجالت حيث سناهمت فني إزالنة الحنندود بينن الندو ل والقننارات وجعنل العنالم تقريننة

1صغيرة .

.18 ص،2003،عبد المطلب عبد الحميد ،العولمة واتقتصاديات البنوك ،الدار الجاحمعية ،السكندرية ،حمصر 11

1
عبد الرحمن ياسين التكريتي،آليات العولمة التقتصادية وأثارها المستقبلية في التقتصاد العربي ،دار الحاحمد لنشرهيفاء 1

46_49ص ،2009والتوزيع ،الرد ن 
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الفصل اللول                                                           المتغيرات التقتصادية العالمية

ولعل العواحمل التي ساعدت بشكل وافر لفرض هذه القواعد حسب احمد سننيد حمصننطفى عنندة

عواحمل وحمسببات يمكن إيجاز أهمها فيما يلي :

ثورة تكنولوجيا المعلوحمات -1
التكتلت التقليمية-2
اتفاتقية الجات -3
التحالفات الستراتجية لشركة العملتقة -4
الشركات العالمية حمتعددة الجنسيات -5
حمعايير الجودة العالمية -6
تزايد حركة التجارة والستثمارات الجنبية-7

تستمد ظاهرة العولمة حمظاهرها الساسية حمن خل ل التناحمي المتزايد لهننذه الشننركات كمننا أ ن

هذه الخيرة تحدد التجاه الذي تحننذو حننذوه هننذه الظنناهرة حمننن خل ل انتماءاتهننا إلننى النندو ل

المتقدحمة والدو ل الصناعية الحديثة وهذا بالنسبة لغلب هذه الشركات وأنها تنشر نشاطها في

عشرات الدو ل حمحاولة الستفادة حمن كل الميزات النسبية في أي دولة دو ن أفضلية لبلد المقر

القانوني ،كما تتجه إلننى اختيننار اطارتهننا وعمالهننا الفنييننن حمننن دو ن أ ن تاخنند أيننة اعتبننارات

للجنسية وأنها تحصل على اعتمادات حمالية حمن أي بلد تمتد إليهننا أنشننطتها وإحمننا عننن طريننق

فروعهننا أو عننن طريننق عقننود الشننراكة أو عننن طريننق الشننراكة أو عننن طريننق شننركات

المساهمة أو حمختلف الوسننائل والطننرق القانونيننة وغيننر القانونيننة الننتي تمكنهننا حمننن اجتننذاب

2حمدخرات حمالية كبيرة .

ويمكن تلخيص الهداف المعلنة للظاهرة العولمة فيما يلي :

. تحرير السواق التجارية و رؤوس الحموا ل العالمية وتقريب التجاهات العالمية
.زيادة حجم التجارة العالمية رأس الما ل في العالم
. زيادة النتاج وتهيئة فرص النمو التقتصادي على حمستوى المحلي والعالمي
حل حمشكلت حمشتركة في جانب النساني والجتماعي ( هجرة غير شرعية – أسلحة الدحمار

الشاحمل ....الخ).

لكن ل يخفى على احد أ ن للعولمة أهداف خفية تسعى لتحقيقها وأهمها حمايلي :

. هيمنة الوليات المتحدة الحمريكية والتحاد الوروبي على اتقتصاد عالمي
. احتكارات شركات حمتعددة جنسيات

.14ص ،1999،جي ،دار الكتب ،حمصر ياحمد السيد حمصطفى ،تحديات العولمة والتخطيط السترات2  2
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الفصل اللول                                                           المتغيرات التقتصادية العالمية

. تحكم في حمراكز القرار السياسي
. تعميق الخلفات بين الدو ل والحضارات وحمجموعة البشرية المختلفة
. 1السيطرة عسكرية وثقافة الغربية على الشعوب

المطلب الثاني : التستثمار النجنبي لوالشركات متعددة الجنسيات .

التستثمار النجنبي..1

الستثمار الجنبي المباشر ينطوي على تملك المستثمر الجنبي لجننزء أو كننل السننتثمارات

في المشروع العين ،وهذا بالاضافة إلى تقياحمه بالمشاركة فنني إدارة المشننروع حمننع المسننتثمر

الوطني في حالة السننتثمار المشننترك أو سننيطرته الكاحملننة علننى الدارة والتنظيننم فنني حالننة

حملكيته المطلقة لمشروع الستثمار .

ويتمثل الستثمار الجنبي غير حمباشر في تقيام أشخاص طبيعيين أو المعنننونين المقيميننن فنني

دولة أجنبية بشراء أسهم الشركات الموجودة في الدو ل الخرى كمننا تقننوم بعننض المنظمننات

الدولية  للعمل على حمساعدة ونشر شركات القطنناع الخنناص فنني دو ل الناحميننة بالكتتنناب فنني

أسهم الشركات و هذا النوع حمن الستثمارات ل يعطي للمستثمر حمن الحقوق إل حما يتمتع بننه

1أي حمساهم عادي في شركات المساهمة .

تعتنننبر السنننتثمارات المشنننتركة و المملوكنننة بالكاحمنننل للمسنننتثمر الجننننبي و حمشننناريع

المجمعة.....الخ حمن أشكا ل الستثمار الجنبي المباشر.

وحمن صور الستثمار الجنبي عقننود الننترخيص وهنني حمرحلننة حمننن حمراحننل المهمننة لحمتلك

المشاريع الستثمارية بالاضافة إلى عقود النتنناج وهنني عقننود تتننم بيننن الطننراف الجنبيننة

والمحلية حمن اجل إنتاج سلعا حمعينا حمن السلع يتم 

تحويلها إلى البلنندا ن المضننيفة.وتننندرج هننذه الصننورة حمننن السننتثمار اضننمن حمراحننل احمتلك

2المشروع بالكاحمل 

شركات متعددة الجنسيات :2   

 17-15 ص 2004حمحمد ابراهيم عبد الرحيم ،العولمة الدولية ، حمؤسسات شباب الجاحمعة ،حمصر ، 11

.236ص 1993عبد السلم أبو تقحف،اتقتصاديات العما ل ،المكتب العربي الحديث ،السكندرية ، 11

بغداد بعداش ،أطروحة دكتوراه، حمظاهر العولمة حمن خل ل نشاط الشركات العالمية حمتعددة الجنسيات،كلية العلوم 22
.59-57ص2009_2010 ،دفعة 3التقتصادية و علوم التسيير جاحمعة الجزائر
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لقد اختلف الباحثو ن التقتصاديو ن كثيرا في تحديد المعنى الحقيقي لمصطلح الشركات حمتعددة

الجنسيات لكن يمكن تحديد حمفهوحمها حمن خل ل خصائصها والتي تتمثل في التالي :

.اضخاحمة حجمها وتزايد نسبة إنتاجها
. أصلها حمن البلدا ن المتقدحمة و تستثمر في السواق الحتكارية
.كبر حميزانيتها وتفوق أحيانا حميزانية بعض الدو ل
. 3اختلف وتعدد حمصادر حمردوديتها

وتلعننب شننركات حمتعننددة الجنسننيات دورا هاحمننا فنني البيئننة التقتصننادية العالميننة فهنني تسننعى

لتحقيق أتقصى الهداف الربحية وتعظيمها وذلك عن طريق دراسة الهيكل التقتصادي للدو ل

المضيفة خاصة النظم الجبائية وتكلفة المواد الولية واليد العاحملة...الخبا ل إاضافة إلننى القيننام

بدراسات تفصيلية للمناخ الستثماري الموجود في نطاق حمشاريعها الستثمارية خاصة الننتي

تتوفر عليه الدو ل المضيفة ودراسة كل الحمكانيات المتاحة حمن اجننل التننأثير فيننه إذا لننم يكننن

حملئما لستراتجية حمعينة وذلك بغيننة اجتننناب حمشنناريعها المخنناطر التقتصننادية والجتماعيننة

والسياسية .

وتقد تؤثر بقوة على التقتصاد العالمي حمن خل ل حمننا يصنناحب نشنناطها فنني شننكل اسننتثمارات

حمباشرة حمن نقل التكنولوجيا والخبرات التسويقية والدارية وتأكيد ظنناهرة العولمننة فنني كافننة

المستويات النتاجية والمالية والتكنولوجية والتسويقية والدارية .

بالاضافة إلى تلك الشركات العملتقة ذات الحمكانيننات التمويليننة الهائلننة تلعننب دور حمهننم فنني

تطوير التكنولوجية إلننى أ ن أصننبح فنننا إنتاجيننا وبالتننالي فهنني حمننن بهننذا تعمننق التجنناه نحننو

 .1العولمة وبالتحديد العولمة التقتصادية

 ثورة التكنولونجيا المعلومببات لوالصتصببال لوالتعتمبباد التقتصببادي المتبببادل لو:المطلب الثالث

صتقسيم الدلولي للعمل.

:ثورة التكنولونجيا المعلومات لوالصتصال .1

عبد الرحمن ياسين التكريتي،آليات العولمة التقتصادية وأثارها المستقبلية في التقتصاد العربي ،دار الحاحمنند لنشننر هيفاء 33
.74ص2009والتوزيع ،الرد ن 

. 13 ص2003عبد المطلب عبد الحميد ،العولمة التقتصادية ، دار الجاحمعية ، السكندرية ،حمصر، 11
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لقد استمدت كل جوانب الحياة وتحديدا الجننوانب التقتصننادية تقننوة دفننع تقويننة حمننن خل ل تلننك

الثورة الهائلة لتكنولوجيا المعلوحمات والتصا ل فالتقتصناد العنالمي أخند اتجاهنات حمتصناعدة

بفضل هذه الثورة فسرعة تدفق المعلوحمات وسرعة النتاج وسرعة إيصا ل المنتجنات وتلبينة

الطلبيات وجودة المنتجات وتقوتها التنافسية حمن خل ل العتماد على تطوير تقنيننات النتنناج

والتقتصاد في النفقات ،كلها جننوانب تعننبر علننى حمنندى أهميننة هننذه الثننورة فنني التننأثير علننى

التقتصاد وعلى سيادة حمفهوم العولمة ، ولطالما اعتبرت الثورة التكنولوجية حمن أهننم حمظنناهر

العولمة فيها تقلصت المسافات وأزالت حواجز عديدة واختصرت الزحما ن هذا حمن جهة وحمننن

جهة أخرى فقد ساهمت التكنولوجيا كذلك في تطننوير عننالم التصننالت عننن طريننق تطننوير

وسائل التصا ل السمعية والبصرية وتطوير خطوط الفاكس وشبكات النترنت وهو حما أتنناح

سرعة وراحننة اكننبر فنني نقننل المعلوحمننات والبيانننات وحمكننن أيضننا المؤسسننات الخدحميننة حمننن

الوصو ل إلى أسواق أكثر في زحمن اتقل.

وبالرجوع إلى الستثمارات الجنبية المباشرة وغير حمباشننرة نجنند أنهننا تقنند أحنندثت تننأثيرات

على نمط الداء التقتصادي وذلك حمن خل ل تننوجه هننذه السننتثمارات ذاتهننا نحننو حمننا يسننمى

بالتقتصنناد الرتقمنني حمننن خل ل العتمنناد علننى تقنيننات التصننا ل وتكنولوجيننا المعلوحمننات

1والتصالت.

التعتماد التقتصادي المتبادل :.2

لعل تحرير التجارة الدولية وتزايد حريننة انتقننا ل رؤوس الحمننوا ل الدوليننة حمننع وجننود الثننورة

التكنولوجية و المعلوحماتية تقد يساعد بشكل كبير على الترابط بين أجزاء العالم وتأكيد عولمة

السواق . 

ويتجه النظام التقتصادي العالمي الجديد في ذلك إلى إزالة المسافات بين الدو ل والقارات حمع

حما يعينه حمن تزايد احتمالت وإحمكانيات التأثير والتأثر المتبادلين وإيجاد نوع جديد حمن تقسننيم

العمل الدولي الذي يتم بمقتضاه توزيع العملية النتاجية الصناعية بين أكثر حمن دولننة بحيننث

يتم تصنيع حمكونات أي حمنتج نهائي في أكثر حمن حمكا ن واحد،وتشير هذه التجاهات إلى تغيننر

حموازين القوة التقتصادية في إطار اتجاه كل أطراف التقتصاد العالمي إلى التنافسية وبالتالي
 بغداد بعداش ،أطروحة دكتوراه، حمظاهر العولمة حمن خل ل نشاط الشركات العالمية حمتعددة الجنسيات،كلية العلوم 11

.64ص2009_2010 ،دفعة 3التقتصادية و علوم التسيير جاحمعة الجزائر
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لم تعد الركيزة الساسية في التقتصاد الموارد الطبيعية بننل أصننبحت الركيننزة الساسننية فنني

ذلك هي احمتلك الميزة والقدرة التنافسية في المجا ل الدولي والتي تدور حو ل التكلفة والسعر

.2والنتاجية والجودة وهو حما عمق  التجاه نحو العتماد المتباد ل

وتقد يترتب على زيادة درجة العتماد المتباد ل التقتصادي اثأر عديدة حمنها :

زيادة درجة التعرض للصدحمات التقتصادية الوافدة حمننن الخننارج نظننرا للرتفنناع الكننبير فنني

نسبة النشاط التقتصادي المعتمد في انتعاشه أو كساده على حمايحدث في العالم الخارجي .
سرعة انتقا ل الصدحمات التقتصادية ايجابية كنانت أو سنلبية حمنن ركنن إلنى أخنر حمنن أركنا ن

التقتصاد العالمي فإذا حدثت حموجة انتعاشية حمثل في الوليات المتحدة الحمريكية فإنها تنتقننل

سريعا إلى البلد الصناعية الخرى والبلد الناحمية وكذلك بالنسبة للموجة النكماشية .
تزايد أهمية التجارة الدولية كعاحمل حمحدد حمن عواحمل النمو في البلد المختلفة حيننث أصننبحت

الصادرات حمحرك النمو بعد زيادة درجة العتماد المتباد ل.
زيادة درجة التنافسية في التقتصاد العالمي وزيادة كبيرة وينتننج ذلنك عنن إزالننة أو تخفينض

العوائق أحمام التدفقات السلعية والمالية وتقيننام أسننواق عالميننة فنني السننلع والخنندحمات المختلفننة

1تتصارع فيها البلد المختلفة.

حمع توسع حمفهوم العولمة والياتها ظهر نظام جديد يقسم العمننل النندولي وفننق حمعننايير وحمبننادئ

حمختلفة عما كا ن عليه سالفا إي عولمة العمل .

صتقسيم الدلولي الجديد للعمل:3   

يتسم النظام التقتصادي العالمي الجديد بوجود أنماط جديدة حمن تقسيم العمل الدولي وتقد ظهر

ذلك وااضحا في طبيعة المنتج الصناعي حيث لم يعد فنني دولننة واحنندة ،حمهمننا كننانت تقنندرتها

الذاتية أ ن تستقل بمفردها بصنع هذا المنتج وإنما أصبح حمن الشائع اليوم أ ن نجنند العدينند حمننن

المنتجات الصناعية يتم تجميعها  في أكثر حمن دولة بحيث تقوم كل واحنندة حمنهننا بالتخصننص

في صنع احد هذه المكونات فقط.
ويرجع ذلك حمن ناحية إلى ثورة المعلوحمات والتصالت والتكنولوجيا وحمن ناحية أخرى إلى

تعاظم دور الشركات حمتعددة الجنسيات. 

 ص1996سعيد نجار ،النظام التقتصادي العالمي على عتبة القر ن الواحد والعشرو ن ،رسائل النداء الجديد ،القاهرة ، 22
15-22.

.29.،28ص2003عبد المطلب عبد الحميد ،العولمة التقتصادية ،الدار الجاحمعية ،السكندرية ،حمصر ، 11
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لذلك اتسم هذا النظام الجديد بظهور أنماط جديدة لتقسيم العمل لم تكننن حمعروفننة حيننث كننانت

صور تقليدية لتقسننيم العمننل تتمثننل فنني تخصننص بعننض البلد فنني المننواد الوليننة والتغذيننة

والسلع الغذائية وتخصص بلد أخننرى فنني المنتجننات الصننناعية وكننا ن الفننتراض أ ن البلد

الناحمية تتمتع بميزة نسبية في النوع الو ل بينما تتمتع البلد المتقدحمة بميزة نسننبية فنني السننلع

1الصناعية

المبحث الثاني : المؤتسسات التقتصادية العالمية .

تعتبر آليات العولمة أو دعننائم النظننام التقتصننادي الجدينند فنني شننكل ثلث حمؤسسننات كننبرى

وهما:

 :المطلب اللول :صندلوق النقد الدلولي لوالبنك الدلولي 

صندلوق النقد الدلولي  1

1944هو حمؤسسة نقدية وليس حمؤسسة إنمائية تم إنشاءها في إطار اتفاتقية بروتنننوودز عننام 

بالاضافة إلى البنك الدولي للنشاء والتعمير  ولكنه يساهم بدور حمهم في الحد حمننن الفقننر فنني

بلدا ن أعضائه هذا حما يتطلننب سياسننات اتقتصننادية كليننة سننليمة وتقنند سنناعد البلنندا ن حمنخفضننة

الدخل لسنوات عديدة في تنفيذ سياسات اتقتصادية حمننن شننانها تعزيننز النمننو ورفننع حمسننتويات

المعشية ،وذلك بتقديم المشورة والمساعدة الفنية والدعم المالي.

وحمن أهداف صندوق النقد الدولي حمايلي :

. تشجيع التعاو ن الدولي في حميدا ن النقدي
تسيير التوسع والنمو المتواز ن فني التجنارة الدولينة وبالتنالي السنهام فني تحقينق حمسنتويات

حمرتفعة حمن العملة والنندخل الحقيقنني والمحافظننة عليهننا فنني تنميننة المننوارد النتاجيننة لجميننع

البلدا ن العضاء .
تقديم المشورة والمساعدات الفنية والتدريب في حمجالت خبرة الصندوق إلى حكوحمات الدو ل

العضاء وبنوكها المركزية .
المساهمة في إتقاحمة نظام حمتعدد الطراف خاص بالمعاحملت الجاريننة و التخفيننف حمننن القيننود

المفرواضة على الصرف الجنبي التي تسبب في عرتقلة نمو التجارة الدولية .

.90ص 1990بيار جاحمكو،حمؤسسات الدولية،حمقدحمة في التقتصاد،باريس11
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. 1تحقيق الستقرار في أسعار الصرف وتجنب التخفيض التنافسي في تقيم المعاحملت

البنك الدلولي للنشاء لوالتعمير:2   

البنك الدولي هو حمؤسسة اتقتصادية عالمية حمسؤولة عن إدارة النظام المالي الدولي والهتمننام

بتطبيق السياسات التقتصننادية الكفيلننة بتحقيننق التنميننة التقتصننادية لنندو ل العضنناء و يعتننبر

 وبندا نشناطه1944توأحمه صندوق النقد الدولي تم إنشاءها في إطار اتفاتقينة بروتننوودز عنام 

فهو حمؤسسة إنمائية تقدم المعونننات والقننروض إلننى النندو ل الناحميننة ويسننتمد1976في جانفي  

أحمواله حمن حصص العضاء وحمن حصيلة السندات في السواق المالية الدوليننة الننتي تجعلننه

المقرض الو ل في العالم  ول يقدم تقرواضه إل للندو ل الفقيننرة بالاضنافة إلننى تقنديم تقننروض

2لمشروعات التنموية .

و المؤسسة الدوليننة  IBRDتشير عبارة البنك الدولي فقط الى البنك الدولي للنشاء والتعمير 

دهماIDAلتنمية  ط اح ات ترتب س حمؤسس دولي خم ك ال ة البن  في حين تضم عبارة حمجموع

بالخرى بصننورة وثيقنة و يتعناو ن حمننع البنننك الندولي للنشنناء والتعمينر و المؤسسنة الدوليننة

للتنمية و حمؤسسة التمويننل الدوليننة و الوكالننة الوطنيننة لضننما ن السننتثمار و المركننز النندولي

لتسوية حمنازعات الستثمار .

يعمل البنك الدولي بمؤسسناته علنى حمسناعدة فنني تحقينق التقندم التقتصننادي و رفننع حمسننتوى

المعيشة حمن خل ل توجيه الموارد المالية حمن الدو ل المتقدحمة الننى النندو ل السننائرة فنني طريننق

النمو ،فهو يسعى الى تنندعيم عولمننة النشنناط التقتصننادي وخاصننة المننالي ويتجلننى ذلننك فنني

عملية تصفية القطاع العام كشرط لتقديم القروض والمساعدات ويعمل بكل تقوته على تشجيع

رأس الما ل الخاص الدولي،كما يعمل علننى تنندعيم حمشننروعات التعليننم والرعايننة الصننحية و

1البيئية الساسية ،التصالت و أغراض أخرى .

. 100 ، ص 2004شيماء عبد الستار جبر،العولمة والمنظمات المالية ،دار ايلة ،عما ن، الطبعة الولى  1 1

.56 ص 2003عبد المطلب عبد الحميد ،العولمة التقتصادية، الدار الجاحمعية، السكندرية ، 22

. 49ص2006يونس احمد بطريق ، السياسات الدولية في المالية العاحمة ، الطبعة الثانية ،الدار الجاحمعية ،لبنا ن ،   11
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كل حمن الصندوق النقد الدولي و البنك النندولي يقوحمننا ن بتطننبيق جملننة حمننن براحمننج الصننلح

التقتصادي والتكيف الهيكلي التي شملت الكثير حمن دو ل العالم ويزداد دورهم بشننكل وااضننح

2في تسيير عجلة النظام النقدي الدولي والنظام المالي الدولي .

المطلب الثاني :منظمة التجارة العالمية 

يمكن تعريف حمنظمة العالمية لتجارة بأنها حمنظمة اتقتصادية دولية تملك الصلحيات القانونية

حمستمدة حمن التفاتقية المنشئة لها والتي تخو ل لها واضع الضوابط والمبادئ الحاكمة لسياسات

أعضائها التجارية و اتخناذ التنندابير و إصندار التوصننيات أو القننرارات ذات القننوة اللزحمينة

.3بشا ن تعاحملتهم التجارية في السلع 

كما يمكن تعريفها على إنها المنظمة الدولية الوحيدة التي تهتم بالقواعنند الننتي تحكننم التجننارة

بين الدو ل ،وظيفتها الساسية هي تقرير السير الحسن ،تقابلية التوتقع وحريننة المبننادلت تقنندر

4الحمكا ن . 

وحمن بين وظائف المنظمة العالمية لتجارة حمايلي :

تنفيذ وإدارة التفاتقيات التجارية المتعددة الطراف حمع توفير الطار التفاواضنني الزم لتنفيننذ

وإدارة هذه التفاتقيات.
الفصل في الخلفات والنزاعات التجارية الننتي تقنند تشننب بيننن النندو ل العضنناء عننن طريننق

جهاز تسوية النزاعات.
حمراتقبننة السياسننات التجاريننة للنندو ل العضنناء حمننن خل ل إدارة آليننة حمراجعننة السياسننات

التجارية .
التعاو ن حمع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بغية تحقيق اكبر تقدر حمن التناسق فنني واضننع

1السياسة التقتصادية العالمية .

المطلب الثالث : التكامل التقتصادي لوأثاره .

.11ص 1992جودة عبد الخالق ،التقتصاد الدولي ،دار النهضة العربية ،حمصر  22

 368 ،ص2007حمحمد عبيد حمحمد حمحمود ،حمنظمة التجارة العالمية ودورها في تنمية اتقتصاديات البلدا ن السلحمية ، حمصر 33

 حمحمد حمتناوي،ناصر دادي عدو ن ،الجزائر وحمنظمة التجارة العالمية ،اسباب النضمام ،النتائج المرتقبة وحمعالجتها ،دار المحمدية44
 .57 ،ص2003العاحمة الجزائر

. 371_372حمحمد عبيد حمحمد حمحمود، نفس المرجع السابق ، ص  11
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,التقتصننادي بأشننكالها المختلفننة حمصننطلح التكاحمننل التقتصننادييطلننق علننى عمليننة التقننارب 

 .وتعتبر حمرحلة الوحدة التقتصادية المرحلة النهائية لهذا التكاحمل

التكامل التقتصادي .3

صتعريف:

 بننأنه عمليننة عرفننهالننذي- حميننردا ل- منها تعريننف  التقتصنناديتوجنند عننددة تعريفننات للتكاحمننل

اتقتصادية واجتماعية يتم بموجبها إزالة جميع الحواجز بيننن الوحنندات المختلفننة وتننؤدى إلننى

تحقيق تكافؤ الفرص أحمام جميع عناصر النتاج في دو ل التكاحمل

وتكاحمل التقتصادي ليكو ن دفعة واحدة وإنمننا يمننر بعنندة حمراحننل ليصننل إلننى شننكله النهننائي

كتكاحمل وهي خمس حمراحل حمفصلة كالتالي :

:علننى السننلعيننةكرالجمالرسننوم  إلغنناء في هننذه المرحلننة يتننممنطقببة التجببارة الحببرة 

والخدحمات التي تنتقل بين الدو ل المشتركة في اتفاتقية المنطقة الحننرة حمننع احتفنناظ كننل

.دولة بتعرفتها الجمركية إزاء الدو ل غير العضاء في التفاتقية

:ويكو ن بالتفاق على حريننة تبنناد ل السننلع بينننيعتبر المرحلة الثانية الصتحاد الجمركي

حمثننل المرحلننة السننابقة, ويضنناف عليهننادو ل التحاد الجمركي وبدو ن تقيود جمركيننة 

تطبيق الدو ل العضاء تعريفة جمركية حموحدة في حمعاحملتها حمع دو ل العالم الخرى.

:ويكو ن زيادة على حما يقتضيه التحاد الجمركي حمننن حريننة انتقننا لالسوق المشتركة 

السلع وإلغاء  الحننواجز الجمركيننة، التفنناق علننى حريننة انتقننا ل المننوارد أو عناصننر

النتاج وهى العمل ورأس الما ل بين دو ل السوق المشتركة.
:وتكو ن بالاضافة إلى حما تحقق في السوق المشتركة، العمل علننىالصتحاد التقتصادي 

تنسيق السياسات التقتصادية والمالية والنقدية وحما يرتبط بها حمن إجراءات ونظم بيننن

 بقصد إزالة التمييز الناشئ عما بينها حمن تفاوت.الدو ل العضاء
لمراحنل السننابقة توحينند وتكننو ن بالاضنافة إلنى حمنا تحقنق فني ا:الوحببدة التقتصببادية

 حمؤسسننات تكاحمليننةوإنشنناءالعمننل السياسات النقديننة والماليننة والتقتصننادية والعملننة و

إداري وجهاز  للوحدة(حمثل البنك المركزي الموحد لدو ل التكاحمل) ووجود سلطة عليا
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, وعلننى النندو ل العضنناء فنني الوحنندة اللننتزاملتنفيذ السياسات التقتصننادية التكاحمليننة

1.بقرارات هذه السلطة العليا

أثار التكامل التقتصادي  : 

تنقسم أثار التكاحمل التقتصادي إلى أثار ساكنة و أثار ديناحميكية :

الثار الساكنة :

إ ن إلغاء القيود التجارة على حركة التجارة الدولية حما شانه التأثير على أسعار هده المنتجننات

التي يتم إلغاء القيود عليها وفق حالتين :

 : انخفاض السعر في الدولة التي كننا ن يتننم التعاحمننل حمعهننا تقبننل تكننوين التحننادالحالة اللولى

والتي كانت تتمتع بالميزة النسبية في انتاجاتها حمن شانه ازدينناد حمعنند ل التبنناد ل التجنناري بعنند

تكوين التحاد ل ن ذلك يسمح لها بالتخصص في إنتاجها . وتقيام دولننة أخننرى باسننتيراد كننل

حمتطلباتها حمنها وهدا حما يسمى بخلق التجارة.

 : انخفاض السعر فني الدولنة النتي كنا ن يشنير التعاحمنل حمعهنا ولكنهنا ل تتمتنعالحالة الثانية

بالميزة النسبية في إنتاجها أ ن إلغنناء القيننود التجاريننة علننى حمنتجاتهننا بعنند تكننوين التحنناد أ ن

يؤدي إلى اتجاه التباد ل التجاري للزيادة حمعهنا وهندا علنى جنانب دولنة أو دو ل أخنرى أكنثر

كفاءة التي كا ن يتعاحمل حمعها تقبل تكوين التحاد وهذا ل حما يسمى بتحويل التجارة .

الثار الديناميكية :

الثار الديناحميكية تأخذ عنصر أحما الثار الساكنة تخرج بتحليل الثار عند نقطة زحمنية حمحددة

فالتحليل الديناحميكي بين الثار بعد فترة زحمنية حمعينة وحسب هننذا التحليننل فننا ن أثننار التكاحمننل

حمع حمرور الزحمن تظهر في :

اتقتصاديات الحجم وتوسيع نطاق السوق وهدا كنتيجة للغاء القيننود التجاريننة وتننوفير حريننة

حركة السلع والخدحمات المختلفة التي يمكن أ ن تؤثر في إنتاج السلع نتيجننة التخصننص الننذي

ينعكس بإنتاج كميات اكبر بتكاليف اتقل كنتيجة للستفادة حمن وفرات النتنناج الكننبير واتسنناع

نطاق السوق . 

.3،ص2005 د.حمحمد عبد الحليم عمر،الوحدة التقتصادية بين الحمة السلحمية ،حمؤتمر الوحدة الحمة السلحمية ،حمكة ،11

13



الفصل اللول                                                           المتغيرات التقتصادية العالمية

ازدياد حدة المنافسة بين دو ل التحاد آو أعضاء التكاحمل نتيجة وجود حننائط جمركنني حموحنند

وعاد ل فا ن التحرير حمن القيود التجارية يضاعف شدة المنافسة لمحاولة التخصص في إنتنناج

سلعة حمعينة واستفادة حمن حمزايا إنتاج لكبير حمما يسمح باسننتخدام الحمثننل للمننوارد التقتصننادية

. وتخفيض  أسعارها

المبحث الثالث:التكتلت التقتصادية

لقد أصبح حمن المعروف أ ن حمن أهم خصائص النظام التقتصادي العالمي الجديد ،هو التجنناه

المتزايد نحو تكوين التكتلت التقتصادية العملتقة .

المطلب اللول : الصتحاد اللورلوبي لو صتكتل نافتا.

لعل حمن أهم التكتلت التقتصادية التقليمية خل ل القر ن المااضنني التحنناد الوروبنني و تكتننل

دو ل شما ل أحمريكا

:  الصتحاد اللورلوبي

تعتبر التجربة الوروبية النموذج الحمثل حمقارنننة بالتجمعننات التقليميننة العالميننة وحمننن أهننم و

أتقوى هده التجمعات في جميع الميادين السياسية والتقتصادية والنقدية وهنندا النجنناح انعكننس

باليجاب على حمكانة التحاد الوروبي في العالم و أصبح كقطننب ينننافس الهيمنننة الحمريكيننة

المتفردة بسيطرة العالمية .

إ ن تقيام التحاد الوروبي حمن تقبل المجموعة الوروبية جاء تتويجا لجهننود حمسننتمرة وحمكثفننة

 عاحمننا حمننن توتقيننع النندو ل42وحملزحمة بين الدو ل العضاء ولفترة طويلة حمن الزحمن تصل إلننى

على إتقاحمة المجموعة التقتصادية1957المؤسسة للسوق الوروبية المشتركة في اتفاتقية روحما 

الوروبية ونجاح دو ل السوق في انتقا ل لمرحلة جديد حمن حمراحل التكتل التقتصادي إل وهو

التحاد الوروبي بعد حمسيرة طويلة .

 :عواحمل نجاح تجربة التحاد الوروبي

إ ن تحقيق الوحنندة التقتصننادية والسياسننية والنقديننة بيننن حمجموعننة حمننن دو ل الوروبنني رغننم

اختلف الديانات واللغات وعادات وتقاليد هده الدو ل حتى الختلف حمن ناحية جغرافيننا كننل

بلد كل هدا لم يكن صدفة و إنما كا ن نتيجة:
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إدراك القادة الوروبية أ ن تشيد الجهاز النتاجي والبننني الساسننية هننو الخطننوة الولننى حمننن

التكاحمل التقتصادي .
تغذية الشعور القوحمي الوروبي لدى الشعوب الوروبي وذلك بإلغاء جميع التناتقضات بينهننم

وجعل أي خطوة اتقتصادية أو سياسة ل تكتمننل إل بالمشنناركة الشننعبية الفاعلننة فنني التجربننة

واحترام الرادة الشعبية.
ارتكاز فكرة التحاد الوروبي علة فكرة أساسية حمن شانها إ ن تستعيد أوروبا حمكانتها الدولية

وتقدرتها على التأثير في حمسارات الحداث الدولية ول يتحقق هدا إل بالوحدة . 

1بالاضافة إلى حمجموعة حمن إجراءات وتدابير كلها تصبو إلى تحقيق وحدة أوروبية  ناجعة

:(نافتا) التكتل التقتصادي لمريكا الشمالية

 هدا التكتل التقتصادي يختلف عن التكتل الوروبنني ،حيننث إ ن التكتننل التقتصننادي لحمريكننا

الشمالية يقف عند حمرحلة إتقاحمة حمنطقة تجارة حرة دو ن إ ن يتعداها إلى إتقاحمننة اتحنناد جمركنني

أو سوق حمشتركة ،ويضم التكتل التقتصادي لحمريكا الشننمالية ،الوليننات المتحنندة الحمريكيننة

وكندا والمكسيك وهي دو ل حمتباينة اتقتصاديا واجتماعيا وهذا التكتل 

حمفتوح لباتقي الدو ل الحمريكية بما في ذلك بعض دو ل أحمريكا اللتينية الذين تقنند ينضننموا إليننه

في المستقبل . يسعى التكتل التقتصادي لحمريكا الشمالية إلى تحقيق حمجموعننة حمننن الهننداف

لعل حمن أهمها :

-زيادة حمعدلت نمو الناتج المحلي الجمالي للدو ل العضاء.

- إلغاء الحواجز الجمركية وتحرير التجارة وزيادة السننتثمارات بصننورة تننؤدي إلننى زيننادة

حجم التجارة الدولينة للنندو ل العضناء حمنع العنالم الخننارجي وفنني نفننس النوتقت زيننادة حجنم

التجارة البينية فيما بين الدو ل الثلث العضاء .

- علج حمشنكلت البطالنة فني الندو ل الطنراف التكتنل ،بزينادة الطاتقنات النتاجينة الجديندة

وبالتالي تعظيم فرص العمل أحمام الراغبين 

عبد الرحمن ياسين التكريتي،آليات العولمة التقتصادية وأثارها المستقبلية في التقتصاد العربي ،دار الحاحمد لنشرهيفاء 11
.474_481ص ،2009والتوزيع ،الرد ن 
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- تحقيق التكاحمل التقتصادي بين دو ل التكتل التقتصادي، القائم على حمزايننا النسننبية والمزايننا

التنافسية لكل دولة.

المطلب الثاني : التكتل التقتصادي التسيوي لو التكتلت التقتصادية فببي أمريكببا اللصتينيببة لو

إفريقيا.

: التكتل التقتصادي التسيوي

يمكن القو ل أ ن التكتننل التقتصننادي السننيوي لزا ل فنني طننور التكننوين إل أ ن هننناك تطننورا

وتغيرا حمستمرا في هدا التجاه وخاصة في ظننل تزاينند حمعنندلت النمننو التقتصننادية فنني دو ل

جنوب شرق آسيا على وجه التحديد وازدياد حمساهمتها في التجارة الدولية ،سواء حمننن جننانب

اليابننا ن آو حمننن جننانب النمننور السننيوية الصنناعدة والناهضننة ،آو يسننمى بالنندو ل الصننناعية

الجديدة ورغبة هذه النمور السيوية في حماية نفسها حمن الموجة الحمائيننة المباشننرة الناتجننة

عن تقيام التكتل التقتصادي لحمريكا الشمالية آو التكتل التقتصادي الوروبي .

:التكتلت التقتصادية في أمريكا اللصتينية لو إفريقيا

شهدت تقارتي أحمريكا اللتينية وإفريقينا عنددا حمنن صنور التجمعنات أو التكتلت التقتصنادية

التقليمية ذات أوزا ن اضعيفة الثر على التقتصاد العالمي الجديد لنها كانت تتشكل حمننن دو ل

ناحمينننة ل تمثنننل وزننننا كنننبيرا فننني التجنننارة الدولينننة ول فننني درجنننة التقننندم التقتصنننادي

والتكنولوجي ،وحمن أهم تلك الصور :

*سوق المشتركة لحمريكا الوسطى.
* رابطة أحمريكا اللتينية للتجارة الحرة .

* حمجموعة الندين .

* حمنطقة الكاريبي للتجارة الحرة 

-أحما بالنسبة إلى تكتلت في إفريقيا نجد :

*الجماعة التقتصادية لشرق إفريقيا .

* التحاد الجمركي والتقتصادي لوسط إفريقيا .

* التحاد التقتصادي لوسط إفريقيا.

* الجماعة التقتصادية لغرب إفريقيا.
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لعل حمن الضروري الشارة إلى أثار التكتلت التقتصادية علننى النظننام التقتصننادي العننالمي

الجديد وتوجهاته وحمن أهمها :

* التكتلت التقتصادية العملتقة ذات الوز ن الكبير التي تكونت وتلننك النتي فنني طورهننا إلننى

التكوين تقودها الدو ل المتقدحمة بحيث يزداد تأثيرها على التقتصاد العالمي حمع حمننورو الزحمننن

إحما التكتلت التقتصادية التي تكونت في الدو ل الناحمية لزلت أوزنها اضننعيفة وتحتنناج حمزينند

حمن العمل والتنسيق في حمجا ل التكاحمل والتكتل التقتصادي 

* إ ن التجاه المتزاينند نحننو التكتلت التقتصننادية ينطننوي علننى المزينند حمننن تحريننر التجننارة

العالمية ولو في نطاق التقليم

التقتصادي للتكتل بل أ ن تحرير التجارة داخل التقليم تقد تؤدي إلى أثار حمولدة للتجارة خنارج

التكتل حمما 

يؤدي إلى زيادة الندخل وبالتنالي فنا ن ذلنك ينؤدي بندوره إلنى زينادة الندخل فنتزداد التجنارة

1الخارجية 

المطلب الثالث : مجموتعة بريكس 

:مجموتعة بريكس

المكونة لسننماء النندو ل صنناحبةBRICSهو حمختصر للحروف الولى باللغة اللتينيةبريكس 

. وجنوب أفريقيا والصين والهند وروسيا البرازيل . هيبالعالم أسرع نمو اتقتصادي

حمنذ عدة سنوات ظهننر تجمننع اتقتصننادي دولنني يسننمى ((تكتننل دو ل الننبريكس)) أو حمجموعننة

ىBRIC"بريننك"  ولت إل تي تح ين) ال د، والص يا، والهن ل، وروس م البرازي تي تض  (ال

"بريكس" بعد انضمام دولة جنوب أفريقيا. وأصبحت آليننة حمهمننة لبننناء نظننام عننالمي جدينند،

وإ ن حمواتقف الدو ل المشاركة فيها حمتطابقة حيا ل حمعظم القضايا الدولية التي حمن أهمها رفننض

الي ذو القطنب الواحند والعمنل علنى السنتعداد لندخو ل العنالم إلنى نظنام النظام العالمي الح

عالمي حمتعدد التقطاب , حيث ستكو ن الوجه التقتصادي للمشروع الورآسيوي الستراتيجي

العالمي للدو ل الصاعدة وييمكن لها التحكم بمجالتها الحيوية سواء القاريننة أو الدوليننة. حيننث

إ ن دو ل حمنظمة بريكس تريد أ ن تأخذ على عاتقها حمسألة تغيير هيكل التقتصنناد العننالمي، ل ن

.13،14ص، 2003عبد الحميد عيد المطلب ،العولمة التقتصادية ،دار الجاحمعة ،السكندرية ، حمصر ، 11
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لل حمننن السننير علننى نهننج تأثيرها سوف ينمو. كما أنها تنتهج سياسة التكاحمننل التقتصننادي، بنند

2سياسة الجماع التي تنتهجها واشنطن.

تشنكل حمسناحة هنذه الندو ل ربنعدو ل هذه المجموعة هي دو ل كبيرة وحمهمة في العالم بحينث 

 حمننن سننكا ن الرض. وحمننن المتوتقننع بحلننو ل% 40حمسنناحة اليابسننة  وعنندد سننكانها يقننارب 

حالينا العنالم أغننى الندو ل فني اتقتصناد أ ن تنافس اتقتصناديات هنذه          الندو ل 2050 عام

البنكية العالمية والتي كانت أو ل حمن استخدم هذا المصننطلح غولدحما ن ساكسحسب حمجموعة 

حمن المتوتقع أ ن تشكل هذه الدو ل حللفا أو ناديا سياسيا فيما بينها حمستقبل 2001 في عام

حمجموعة "بريكس" تختلف بشكل كبير عن بقية أشكا ل التحالفننات والمنظمننات الننتي شننهدتها

الساحة الدولية حمن تقبل، حيث ل يوجد رابط حمعين حمشترك بين الدو ل الخمنس سنواء سياسني

أو اتقتصادي أو ثقافي ....الخ كما أنها ل يربطها نطاق جغرافي أو إتقليمي بل تأتي حمن أربننع

تقارات حمختلفننة بالاضننافة هنناك تبايننلا وااضنحلا فني درجنات نموهنا التقتصنادي وحمسنتوياتها

النتاجية وحتى المواتقف السياسية بينهننا حمتباينننة بشننكل نسننبي فهنني حمجموعننة حمحاينندة تماحمننا

بالنسبة للتوازنننات السياسننية العالميننة لنهننا تضننم دول حمختلفننة وحمتباينننة إلننى حنند كننبير فنني

التوجهات السياسية والنظمة التقتصادية كما أ ن اهتمام المجموعة يتركز فنني السنناس علننى

النواحي التقتصادية والمالية العالمية ول يتعرض لية تقضايا سياسننية إل إذا كننانت حمرتبطننة

بالشأ ن التقتصادي العالمي حمننن تقبيننل حمقترحننات حمثننل طننرح عملننة دوليننة جدينندة أو إصننلح

.1صندوق النقد والبنك الدوليين

الخلصة :

العولمة حتمية و واتقع ول بد حمن التعايش حمعه رغم حما تحملنه ظناهرة العولمنة بكنل أنواعهنا

حمن سلبيات التي تنعكس بنسبة كبيرة على دو ل  الناحمية و المهمشة .

تعتننبر هيمنننة الوليننات المتحنندة الحمريكيننة و التحنناد الوروبنني علننى التقتصنناد العننالمي

وتنفسهما عليه  إحدى أهم العواحمل التي أدت إلى تجسيد ظاهرة العولمة  بالشننكل الننتي عليننه

أل ن  حمن خل ل تناحمي دور آلياتها المتمثلة في 
. 4 ص2014  حماهر بن ابراهيم القصير ،كثل دو ل البريكس،حمكتبة اللكترونية ،2 2

11  باحث فل العلوم التقتصادية ،جاحمعة الرباط بوبوش ،حمحمد 
http://www.marsadamericalatina.com/index.php/etudes/744-2014-07-09-10-42-23
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التكتلت التقتصننادية ، الشننركات حمتعننددة الجنسننيات ، حمؤسسننات الماليننة الدوليننة ،ثننورة

تكنولوجيا العلم والتصا ل ....الخ التي تعتبر بدورها إحما نتيجة للعولمننة أو عاحمننل أساسنني

ساهمة في ظهورها وتطورها .
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 متهيد :

عليه من خالل  انفتاحهالعاملي  و  االقتصاداجلزائري يف  االقتصاداندماجالشراكة يعين  التفاقيةإن التطبيق الفعلي 

نقل التكنولوجيا ، كما تساعد املؤسسة اجلزائرية على مواكبة التطوير الدائم لنوعية  خربات و من االستفادة

 واملنتجات و اخلدمات عن طريق التحويالت التكنولوجية اليت تعترب عامال هاما لزايدة اإلنتاج و حتسني جودته ، 

الوطين ، قد  االقتصادتلف قطاعات األورويب عدة آاثر على خم االحتادالقائم بني اجلزائر و  االتفاقهذا ينجم عن

 .نباألورويباجلا أو سلبية يف صاحل اجلزائر تكون إجيابية يف صاحل

 يف اجلزائر االقتصادية اتقطاعلاب الشراكة االوروجزائرية عالقةاملبحث األول :

زايدة ودعم يعترب قطاع الصناعة من أهم القطاعات احليوية يف اقتصاد أي بلد فهو يعلب دور مهم وفعال يف 

 القيمة املضافة على املستوى الوطين .

 .على القطاع الصناعياملطلب األول : الشراكة 

يزخر القطاع الصناعي يف اجلزائر بعدة موارد وخريات لذلك تسعى اجلزائر جاهدة لتطويره من خالل تزويدهبجملة 

 حتدايت ومشاكل نذكر منها:من االستثمارات إلنعاشه رغم هذا تواجه الصناعة يف اجلزائر عدة 

 .ضعف اجلودة وضعف القاعدة التكنولوجيا 

 .الرتكيز على إحالل الواردات وعدم االهتمام الكايف ابلتصدير 

 . ضعف التوجه حنو التعاون اإلقليمي 

 . ضعف دور البحث العلمي يف ابتكار التطبيقات الصناعية 

 1ملنتجني .كثرة األعباء الضريبية و مجركية اليت تقع على عاتق ا 

                                                           
العلوم كمال ، الشراكة اجلزائرية األوروبية على القطاع الصناعي ، ملتقى الدويل حول أاثر وانعكاسات الشراكة على االقتصاد اجلزائري ، كلية   يعايش 1

 .5ص ، سطيف ،2006نوفمرب 13_14 االقتصادية والتسيري ، جامعة ابتنة ، 
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 يف اجلزائر : خصائص قطاع الصناعي  1

 يتميز القطاع الصناعي يف اجلزائر جبملة من مميزات متمثلة يف التايل :

  ضعف اإلنتاج الصناعي. 

  ضعف األداء واخنفاض اإلنتاجية الصناعية. 

  احلماية وضعف القدرة على املنافسة. 

  ارتفاع كلفة اإلنتاج وعدم االهتمام ابلنوعي. 

  اعتماد على التكنولوجيا املستوردة 

  1عدم مرونة اجلهاز اإلنتاجي 

 ه املشاكل واملعوقات ويف ظل املتغريات الدولية وحماولة تعرف اجلزائر على السياسيات الواجب ذيف ظل ه

سارعت اجلزائر إىل تطبيق ،يف ظل هذه الظروف تقليل من مشاكله الإتباعها لتعظيم مكاسب القطاع الصناعي و 

انمج إعادة التأهيل الصناعي من اجل إعادة هيكلة الشركات ملواجهة العوملة واالندماج يف االقتصاد العاملي ، بر 

 2ولعل ابرز طرق االندماج كان توقيع عقد اتفاقية الشراكة االوروجزائرية .

 لشراكة االوروجزائرية على قطاع الصناعي :ا سلبيات واجيابيات2

إن إقامة اتفاقية الشراكة بني اجلزائر واالحتاد األورويب نتج عنها مجلة من اآلاثر ،وفيما يلي سلبيات واالجيابيات 

 الشراكة االوروجزائرية على القطاع الصناعي :

 

                                                           
على القطاع الصناعي ،مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت ختصص جتارة ولوجيستيكاالورومتوسطي ،جامعة  حلوي صليحة ، أتثري الشراكة االورومتوسطية1

 .65ص  2010_2011مستغامن،
علوم معهد العلوم االقتصادية والعلوم التجارية ،دائرة الجملة حبوث اقتصادية عربية ،زرقني عبودة ، اإلسرتاجتية املالئمة للتنمية الصناعية يف اجلزائر ، 2

 23ص 2009،البواقي أمجامعةالتجارية ، 
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 : السلبيات 

  إىل على أساس التنازالت التجارية املقدمة من طرف واحد األورويب االنتقال من نظام التفضيلي القائم

 نظام جديد للتنازالت التجارية .

  االستفادة التامة لالقتصاد األورويب من تصريف فائض وتوسع يف ظل السياسات املشرتكة بينه وبني اجلزائر 

  انفتاح األسواق اجلزائرية أمام املنتجات األوروبية خاصة يف القطاعات اليت تكون فيها حصة الواردات

 ى التنافسي لصناعة احمللية ضعيف  .حمدودة أو اليت يكون فيها مستو 

 . معاانت االقتصاد اجلزائري من مشاكل واختالالت اهليكلية 

 . اخنفاض نسبة  منافسة املنتجات الوطنية أمام املنتجات األوروبية 

 . اعتماد الكلي على حمروقات وعدم تنويع الصادرات خارج هذا القطاع 

تقبل ختتلف حسب القطاعات وحسب درجة انفتاحها ومستوىكفاءهتا يف إن اآلاثر الظاهرة حاليا واملتوقعة يف املس

 1األداء ضف إىل ذلك الرسوم اجلمركية وغري مجركية اليت تقدم العديد من املزااي للمصدرين األوروبيني

 : االجيابيات 

 على  انكشاف املؤسسات اجلزائرية أمام املنافسة األجنبية الشرسة والتحدايت اليت من شاهنا أن حتثها

 حتسني أدائها واالستفادة من الشراكة يف جماالت متويل االستثمارات والتسيري و التكنولوجيا .

 و إدخال مزيد من املرونة يف القوانني  خلق مناخ استثماري مناسب عرب األساليب البريوقراطية

 مما يشجع االستثمار األجنيب املباشر . تاالستثمارا

                                                           
العلوم التجارية ،جامعة اجلزائر بوداير زهية ،أفاق منطقة التبادل احلر االورومتوسطية على االقتصاد اجلزائري ،مذكرة لنيل شهادة ماجيسرت يف 1

 .178ص  2002_2003
. 
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 احملليني نتيجة اخنفاض أسعار املنتجات الوسطية وقطع الغيار   االقتصادينيزايدة املنافسة بني املتعاملني

 املستوردة مما يؤدي إىل حتسني نتائج املؤسسات .

 قطاع الصناعات الغذائية والنسيجية واجللدية تتطلب قدرا متواضعا من التأهيل االقتصادي لدخوهلا  إن

 1إىل األسواق الدولية ملا حتمله من مزااي نسبية مقارنة ابلدول األوروبية.

 2014-2010املبادالت التجارية االوروجزائرية من املنتجات الصناعية:01:   اجلدول رقم 

 , directorate general for european commission, european union trade in goods with algeria

, p 8 trade 

يوضح اجلدول أعاله عدم تكافؤ القوى االقتصادية بني االحتاد األورويب واجلزائر هدا بسبب التناقص الواضح 

ا ما يعود بسلب على حنو اجلزائر ،هذ لوردات اجلزائر حنو االحتاد األورويب مع تزايد صادرات االحتاد األورويب

 املنافسة الدولية.املؤسسات اجلزائرية الغري قادرة على 

 : برامج إعادة اهليكلة الثايناملطلب

أصبح ضرورة حتمية ال مفر منها ، ولقد بدأت عملية إعادة اهليكلة يف  االقتصاديةاإلصالح اهليكلي ملؤسساتنا 

 :الثمانينات  و تضمنت اإلجراءات التالية 
                                                           

 72-71حلوية صليحة ،نفس املرجع السابق،ص1

 االحتاد األورويب صادراتواردات و  

 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

من اردات الو 

 املنتجااتلصناعية
115 87 56 44 41 

درات من املنتجات االص

 الصناعية
3,319 3,687 4 ,345 4,340 4,696 
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 :املخطط يدور حول ثالثة حماور هي 1995إعادة اهليكلة الصناعية و املسامهة الصادر يف عام :إعادة اهليكلة

 . اجمللس الوطين للمسامهات*

 .  اجملمعات  اهلولدينغ*

 . الشركات الفرعية*

موجه آبليات  اقتصاداملوجه إداراي إىل  االقتصادمن  االنتقالوكان اهلدف الرئيسي من هذه اإلصالحات هو 

 . السوق و املنافسة

  :اخلوصصة

 :تبين هذه السياسة من طرف احلكومة اجلزائرية منذ التسعينات و فيما يلي أهم ما قامت به يف هذا اجملال مت

جلأت اجلزائر إىل اخلوصصة يف إطار برانمج التصحيح اهليكلي هبدف زايدة القدرة اإلنتاجية ، إذ صادقت على 

 . مع صندوق النقد الدويل االتفاقبه ( وفقا ملا جاء  15/21من خالل األمر )  26/09/1995القانون يف 

تعترب اخلوصصة جمموعة اإلجراءات اليت تتبعها السلطة قصد التخلي جزئيا أو كليا عن املؤسسات العمومية لصاحل 

 .اخلواص سواء كانوا وطنيني أو أجانب

 : االستثماردعم 

، فأصدرت قانوان  ابالستثمارقامت اجلزائر إبدخال تعديالت جديدة على تشريعاهتا و أنظمتها اإلدارية املتعلقة 

 ، كما قامت إبعادة النظر يف أنظمتها اجلبائية و اجلمركية ، و يف التشجيعخاصا يتضمن الكثري من احلوافز و 

 :املتعلقة ابليد العاملة ، و متثلت أهم التطورات التشريعية و اإلدارية اليت أجنزهتا اجلزائر االجتماعيةتشريعاهتا 

  :االستثمارالقانون اجلديد دعم 
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و تضمن جمموعة من اإلجراءات التشجيعية و اإلعفاءات الضريبية اليت  1993يف اجلزائر يف  االستثمارصدر قانون 

حتسن األوضاع  االستثماريف البلدان العربية ، و زاد من أمهية قانون  االستثمارجعلته من بني أفضل قوانني 

السياسية و األمنية يف البالد ، إضافة إىل عوامل أساسية أخرى أمهها أن اجلزائر متلك إمكانيات ضخمة من املواد 

 : ليةيتضمن هذا القانون احملاور الرئيسية التاة اليت ميكن حتويلهاو تصنيعها .و األولي

 االستثمارحرية *

 االستثمارتطوير *

 االستثمارمحاية و ضمان *

تنص على املساواة بني املستثمرين أاي كانت جنسياهتم أو قطاعات نشاطهم ، وعلى حقهم يف حتويل األرابح و  

  : املتعلقة به و منها االتفاقياترأس املال ، كما وقعت على مجيع 

 املتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم الدويل االتفاقيات . 

 املركز الدويل لتسوية النزاعات بني املستثمرين اتفاقية . 

 األموال العربية يف بلداهنا الستثمارالعربية املوحدة  االتفاقية . 

 و محاية امللكية الصناعية و الفكرية االستثماراتاملغاربية لضمان  االتفاقية . 

  : االستثمارمساعدة و دعم *

على تقدمي حوافز ، تشجيعـات وإعفاءات عامة ، كما يتضمن أنظمة وحوافز خاصة متنح  االستثمارينص قانون 

، وهناك حوافز خاصة  االقتصاديةإىل املشاريع اليت تتوجه إىل مناطق ترغب الدولة يف تنميتها أو يف توسيع آفاقها 

 .ابملناطق احلرة 

 :و دعمها و متابعتها االستثماراتوكالة ترقية *
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أنشأت الوكالة لتكون املخاطب الوحيد للمستثمر ، فتقدم له الشروح و متنحه املساعدة و الدعم حسب طبيعة 

 . االستثماريةاملشروع كما تعمل الوكالة على الرتويج للقروض 

  :النظام اجلبائي*

من املداخيل اليت تتجاوز  %40يتضمن النظام اجلبائي البنود التاليـة : الضريبـة على الدخل ترتاوح بني الصفر إىل 

 %2.55، الضريبة على النشاط املهين  %30دج ، أما الشركات فتدفع ضريبة على أرابحها الصافية بنسبة  60.000

من الكتلـة  %24و يعادل  االجتماعييتمثل أساسا يف مسامهـة أرابب العمل يف النظام اما ابلنسبة لشبه اجلبائي  .

 . اإلمجاليـة لألجور

  :االجتماعيالتشريع  *

يتعلق هذا التشريع ابلعالقة بني الدولة و رب العمل و العمال ابلنسبة لليد العاملة احمللية ، حبيث يربم العقد حبرية 

مع العامل من دون حتديد املدة ، أما العامل األجنيب فيحتاج إىل إجازة عمل إذا جتاوز عقده ثالثة أشهر ، و 

 . أشهر و سنتني قابلة للتجديد 03متنحه املصاحل املختصة رخصة ترتاوح مدهتا بني 

 :إعادة أتهيل املؤسسات الوطنية

، و  15/09/2001يف إطار إعادة أتهيل املؤسسات الوطنية ، مت تنصيب اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية يوم 

وزير الصناعة و إعادة اهليكلة اخلطوة اليت أقدمت عليها الوزارة و املتمثلة يف تقدمي جهاز التأهيل الصناعي   اعترب

هتدف إىل حتسني تنافسية املؤسسات الوطنية العمومية و اخلاصة ، ابعتبار أن املنافسة ستكون شديدة مستقبال 

  .1ا املؤسسات العموميةبعدما سيتم إلغاء أدوات احلماية اليت تستفيد منها حالي

 

 
                                                           

  2001 تقرير خاص بوزارة املالية صادر يف السداسي األول من سنة  1
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 قطاع الزراعة يف اجلزائر واملطلب الثالث : الشراكة االورو جزائرية 

مفوضات اتفاقية الشراكة االورو جزائرية وبعدها عقد  لةجو يف  أهم احملاور اليت دارت نبكان اجلانب الزراعي من ي

 هذه االتفاقية .

متت حترير مجيع املبادالت اخلاصة ابملنتوجات الفالحية ومنتوجات ومبوجب هذه االتفاقية ومند خوهلا حيز التنفيذ 

 . الصيد البحري

 خصائص قطاع الزراعة يف اجلزائر .  1

 أمهها : مؤهالتو  اجلزائر بعدة خصائصيف تتميز الزراعة 

 تنوع كبري لألوساط الزراعية و املناخية. 

 ضئيل للمواد الكيميائية استعمال. 

  جوارية لألسواق اخلارجية: )احلوض املتوسط،البلدان اإلفريقية(سوق معتربة )حملية و. 

 إمكانية وضع املواد يف السوق على طوال السنة و خارج املوسم: 

 .تشكيلة كبرية من املواد  -

 .منتجات ذات نوعية جيدة و حىت املواد البيولوجية -
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 2014-2010لسوق اجلزائرية االحتاد األورويب  حجم الواردات والصادرات      02اجلدول رقم : 

 الوحدة : مليون اورو

, directorate general for  commission, european union trade in goods with algeria european

, p 8 trade 

جدول أعاله يتضح أن صادرات االحتاد األورويب حنو السوق اجلزائرية من املنتجات الفالحية يفوق من خالل 

بشكل كبري صادرات اجلزائر حنو االحتاد األورويب هذا راجع إىل إلغاء الرسوم اجلمركيةعلى املنتجات الفالحية 

احلمائية ملواجهة املنتوجات اجلزائرية اليت والذي يعترب يف صاحل اجلانب األورويب هذا األخري الذي يطبق السياسة 

 للجزائر مصلحة يف حتريرها .

 سلبيات واجيابيات الشراكة االورو جزائرية على القطاع الزراعي . 2

 السلبيات :

 .اخنفاض مداخيل الدولة بعد إزالة احلقوق اجلمركية على منتوجات األوروبية بصفة كلية أو جزئية 

  القطاعات بسبب اخنفاض الدعم املقدم لبعض قطاعات االقتصادية أمهها مشاكل عدم التكافؤ بني

 القطاع الزراعي الذي يتلقى الدعم من مداخيل اجلباية .

 ردات االحتاد األورويباصادرات و و  

 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

الصادرات املنتجات 

 الزراعية

200 ,7 

 

3 ,156 2 ,842 3,196 3,604 

الواردات املنتجات 

 الزراعية

28 111 64 100 76 
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  مشكل اإلغراق اليت تتخبط فيه األسواق اجلزائرية بغزو املنتوجات األوروبية الزراعية ذات اجلودة وأسعار

 . تنافسية

 االجيابيات :

  دفع اجلزائر إلعادة النظر يف سياستها الزراعية من اجل زايدة إنتاجها الزراعي لتلبية السوق احمللية ومن

 اجل التصدير.

  حتفيز اجلزائر إىل النهوض ابلقطاع الزراعي من اجل عصرنته واستعمل طرق وتقنيات حديثة  تسيري موارد

 تتميز بعقالنية أكثر على ماهي عليه أالن .

  1توفري الكمية ،اجلودة واألسعار التنافسية مما تتيح الفرصة اختيار األفضل للمستهلك اجلزائري 

 االجنيب  و ميزانية العامة و االستثماراملبحث الثاين : الشراكة االوروجزائرية

لك وبشكل أوسع ذيف  استمرمن خصائص االقتصاد اجلزائري انه يعتمد بشكل كبري على االسترياد وبعد االتفاق 

وعلى اإليرادات اجلمركية ، كذلك ستتأثر املؤسسات االقتصادية وحجم  يزان التجارييؤثر علىاملوهذا االسترياد 

 االستثمار يف اجلزائر. 

 املطلب األول : الشراكة االوروجزائرية  و ميزانية العامة.

 الشراكة و امليزانية العامة : 1

قامت رغم هذا  منافسة املنتجات األوروبية وابلتايل ال تطلب يف األسواق اخلارجيةصادرات اجلزائر ال تستطيع 

اجلزائر يف إطار اتفاقية الشراكة االوروجزائرية  ابلتخفيض التدرجيي لكل الرسوم اجلمركية املفروضة على منتجات 

ء بعض النسب اجلمركية الذي جا2001يف 01_02الصناعية ابإلضافة إىل حترير جتارة اخلدمات وإبصدار األمر 

                                                           
وطين د/ امحد لعمى ،ا/ غراب عمر ، انعكاسات اإلصالح االقتصادي والتكيف اهليكلي لقطاع الزراعي وأثرها على السياسات الزراعية ،امللتقى ال1

 . 8،7ص  2003األول حول املؤسسات االقتصادية اجلزائرية وحتدايت املناخ االقتصادي اجلديد،جامعة ورقلة
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مليار 12و11مليار دوالر مقابل 28ب2009و2008اجلديدة ضف إىل ذلك ارتفاع كمية الواردات اليت قدرت سنة 

دوالر يف ألفية األوىل والثانية وهدا راجع أساسا إىل ختفيض التعريفات اجلمركية على واردات اجلزائر من االحتاد 

األورويب هذا ما أدى إىل تراجع كبري وخسارة يف املوارد املالية الناجتة عن إيرادات اجلبائية واجلدول التايل يوضح 

 نسب الناتج احمللي اإلمجايل : ضل اخنفاتراجع امليزانية العامة للدولة من خال

 2001_2011الناتج الداخلي اخلام اجلزائري خالل الفرتة   6اجلدول رقم :
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات

PIB 4227.1 4522.8 5247.5 6150.4 7563.

6 

8520.6 9366.6 11090 10034.

3 

12050 14384.

8 

.3352 2319.8 1868.9 1477.1 14439 المحروقات

9 

3882.2 4089.3 4997.6 3109.1 4180 5281.8 

PIB  خارج

 المحروقات

2783.2 3045.7 3378.6 3830.6 4210.

7 

4638.4 5277.3 6092.4 6925.5 7869 9100 

, directorate general for  european commission, european union trade in goods with algeria

9, p  trade 

انتقال من 2001-2011اجلدول أعاله يفسر تطور االقتصاد اجلزائري حبيث ارتفع الناتج الداخلي اخلام خالل فرتة 

مبعدل   2005يف سنة 7563.6يعود هذا إىل %83.43مبعدل  2005مليار 7563.6إىل2001مليار 4227.1

الناتج الداخلي اخلام وارتفاع عائدات اجلزائر من احملروقات أما ابلنسبة للعائدات خارج يعود هذا إىل ارتفاع 83.43

احملروقات فهو مرتفع لكن يبقى االقتصاد الوطين رهينة العوائد املتحصل عليها من تصدير احملروقات وتقلبات 

 من إمجايل الناتج الداخلي اخلام . %45احملروقات أكثر من  لأسعار النفط يف األسواق العاملي حبيث متثل مدا خي
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   2004_2015خسائر املوارد املالية من الناتج احمللي اإلمجايل:07اجلدول رقم 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات

% 0 0.2 0.4 0.6 0.7 0.9 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 

;IBID :ANDI SOURCE 

اثر سلبا على موارد املالية  2015إىل  2004من الواضح أن اخنفاض الرسوم اجلمركية خالل الفرتة املمتدة من 

للجزائر مما أدى إىل خسائر مالية معتربة يف الناتج احللي اإلمجايل ،وخاصة وان اجلزائر من البلدان النامية واليت 

الناتج احمللي اإلمجايل يؤدي كذلك إىل اخنفاض موازي  ضية واخنفاتعتمد على املوارد اجلبائية لتغذية خزينتها العموم

 1يف النفقات العمومية  .

 الشراكة و القطاع اجلمركي :  2

من بني هذه اإلحصائيات  2002األورويب يف ببداية  االحتاداتفاقية الشراكة املربمة بني اجلزائر و  انعكاساتمن بني 

 :نذكر ما يلي

مليار أو ما فوق  100خسائر تفكيك الرسوم و التعريفات اجلمركية ابلنسبة للجزائر يف مرحلته األوىل تتجاوز * 

 . من الناتج احمللي اخلام % 2.1

عام  % 13.6لرتتفع إىل % 2.01إىل  2004سريتفع نصيب املواد غري اخلاضعـة للضرائب و الرسوم اجلمركيـة عام* 

 . 2015عام  %60و يتجاوز  2010عام  % 37وقرابة  2005

سنواي ، أما اخلسائر  % 7.78معدل اخلسائر املسجلة ابلنسبة للعائدات و املداخيـل اجلبائيـة و اجلمركيـة تقدر بـ: * 

 . من هذه العائدات و املداخيل % 40.75سنوات فتقدر بـ:  10املرتقبة خالل 

 . 2006عام 10.29و  2005عام  % 20.52معدل اخلسائر املسجلة إبضافة احلق اإلضايف املؤقت يقدر بنسبة * 

                                                           

تجارية يف تفعيل االتفاقات التجارية اإلقليمية والدولية ،دراسة حالة اجلزائر و الشراكة االورومتوسطية ،ختصص اقتصاد ور السياسات ال،دفريوز سلطاين 1
185-184،ص 2012/2013دويل ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة  
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 . من تعداد العمـال %5و 1نسبة فقدان مناصب العمل ابلنسبة للقطاعات الصناعية ترتاوح ما بني * 

 %3األورويب خارج قطـاع احملروقـات تظل هامشيـة و ضعيفة و ال تتعدى نسبة  اجتاهاالحتادصادرات اجلزائر * 

اجلدول األول يبني الصادرات اجلزائرية إىل االحتاد األورويب أما الثاين واردات اجلزائرية من االحتاد األورويب خالل 

 1فرتة عشر سنوات .

 الوحدة : مليون دوالر20120_000األورويبالصادرات اجلزائرية إىل االحتاد     8  :اجلدول رقم 

 ا.ص.ا = امجايل صادرات االحتاد االورويب

 ص.خ.م = الصادرات خارج احملروقات

 ن.ص.خ= نسبة الصادرات خارج احملروقات 
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

ا .ص. ا 

 األورويب

13792 12344 12100 14503 17396 25593 28750 26833 41246 23186 28009 

 1005.9 628.1 12163 912.2 708.6 596.6 572.7 516.7 485.3 460.7 467.7 ص .خ .م

ن .ص .خ 

 حمروقات

% 

3.39 3.73 4.10 3.56 3.29 2.33 2.46 3.39 2.95 2.71 3.59 

 املديرية العامة جلمارك ،املركز الوطين لالعالم واالحصاءاملصدر: 

 االوروجزائرية الشراكة اتفاقية بعد اإلمجالية قيمتها يف ابلزايدة متيزت اجلزائر صادراتمن خالل اجلدول يتضح ان 

% 68.25منو معدل2010 سنة بلغت حيث احملروقات خارج لصادرات ابلنسبة احلال هو كما 2008-2005 فرتة يف

 . االتفاقية قبل السابقة بسنوات مقارنة 2010- 2005فرتة خالل

                                                           
ص   2014_2015حممد خيضر ،بسكرة  ، مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت ،اثر الشراكة االوروجزائرية على التجارة اخلارجية،جامعةايمان رضوان1

125. 
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 أن جدا الصعب نم أن تظهر النتائج ،هذه%4.89تتعدى ال احملروقات خارج اجلزائر نسبةصادرات تبقى لكن

 حتقيق وراء سعي و إنتاجها تطوير اجلزائر جعليف املتوسط األجل يف احملروقات خارج اجلزائر صادرات نسب تتغري

 . الوطنية للمؤسساتثر أك تنافسية

 الوحدة: مليون دوالر 2000_2010تطور الوردات اجلزائرية من االحتاد االورويب  9اجلدول رقم : 

EUاالحتاد االورويب = 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

الواردات من 

EU 

5256 5903 6732 7954 10097 11255 11729 14427 20985 2077.2 20704 

 _0.33 45.47 45.47 23.01 4.21 11.47 26.94 18.15 14.04 12.31 _ %معدل النمو

نسبة  الواردات 

 %الكلية 

57.29 59.38 56.06 58.77 56.31 55.28 54.66 52.22 53.15 53.15 51.15 

 .1963-2010املبادالت اخلارجية اجلزائرية الفرتة بني CNISاملصدر :

سواء يف أورواب آو بقية العامل لكن  2000-2010من خالله نالحظ  أن قيمة الواردات يف تزايد مستمر خالل فرتة 

من الواردات الكلية وهذا بسبب التفكيك اجلمركي جملموعة من 50%واردات االحتاد األورويب تصل إىل أكثر 

فهذا راجع إىل املزيد من 2007-2008واردات من  سنوات األوىل يف إطار االتفاقية أما زايدة ال 5القوائم خالل 

 .التفكيك اجلمركي لقوائم املنتجات الصناعية
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 :االجنيب  املؤسسات االقتصادية واالستثماراالوروجزائرية و الشراكة  املطلب الثاين :

 املؤسسات االقتصادية : 1

 االجيابيات :

 . طريقة تسيريهاالتطور الدائم لنوعية منتجاهتا و خدماهتا وكذا *

 . أسواق جديدة اقتحامتؤدي ابملؤسسـة اجلزائريـة إىل الصمود و احملافظة على حصتها يف السوق ، بل *  

 . تساعد املؤسسة على البقاء يف السوق و الدميومة* 

 . الرفع من قدرة املؤسسة التنافسية* 

 .(القضاء على العجز املايل ) املديونية* 

 . االستثمارزايدة رأس املال و ابلتايل الزايدة يف * 

 . التحكم يف التكاليف اإلنتاجية وتقليصها* 

كما الحظنا أن الشراكة تساعد املؤسسات على أن تكون يف تطوير دائم من خالل اإلجيابيات املرتتبة عن 

 .تطبيقها 

 : سلبيات 

 :الوطين منها لالقتصادسلبيات ميكن أن تكون مهددة  رغم اجيابيات املذكورة أعاله لكن هناك

عدم قدرة املنتجات اجلزائرية على منافسة نظريهتا األوروبية مما يؤثر على املؤسسات اإلنتاجية و ابلتايل على 

 . الوطين االقتصاد

 .غلق الكثري من املؤسسات غري القادرة على املنافسة وهذا قد يرفع معدالت البطالة* 

يك التدرجيي للرسوم اجلمركية على املنتجات الصناعية مما يؤدي إىل زايدة الواردات نتيجة ضعف املنتوج التفك* 

 . الصناعي اجلزائري من جهة ، و جودة املنتوج األورويب من جهة أخرى
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هام  مورد االستقاللاملدخول اجلبائي نتيجة إلغاء الرسوم اجلمركية أو ختفيضها وهي اليت تشكل منذ  * اخنفاض

  .سلبا على إيرادات الدولة سيؤثرلتمويل امليزانية ، مما 

 1.نقص الدعم املايل و التقين املقدم للقطاع الزراعي* 

 :االجنيب االستثمار 2

تعترب اجلزائر من دول املقيدة لالستثمارات األجنبية حبيث مل تكن هناك قوانني و حتفيزات لتشجيع األجانب على 

 توظيف أمواهلم يف خمتلف قطاعات االقتصاد اجلزائري رغم تقدمي اجلزائر بعد أزمة البرتولية لثمانينات من 

 ب بقيت حصة االستثمارات األجنبية الوافدة إىلالقرن املاضي المتيازات وضماانت كافية للمستثمرين األجان

 .2اجلزائر ضعيفة ابستثناء جمال البرتويل

 4اجلدول رقم :

 

                                                           

االورومتوسطي  حلوي صليحة ، أتثري الشراكة االورومتوسطية على القطاع الصناعي ،مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت ختصص جتارة ولوجيستيك1
 .75، ص  2010_2011،جامعة مستغامن،

عزيزة ، الشراكة االورو جزائرية بني متطلبات االنفتاح االقتصادي والتنمية املستقلة ،جامعة بسكرة ،اجلزائر ،جملة الباحث عدد نة د/ مسي 2
   .159ص 09،2011
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بنسبة   تما يستخلص من اجلدول اعاله ان : االستثمار احمللي يف اجلزائر أيخذ احلصة االكرب من امجايل االستثمارا

من عدد مناصب الشغل اما %89مستثمرة ويضم اكثر من  امجايل املبالغ املستثمرة ويضم اكثر من %67. 10

من امجايل املبالغ 90, 32%من عدد املشاريع االمجايل و نسبة %1ابلنسبة لالستثمارات االجنبية فال تتعدى 

 . 2002-2011 فقط من عدد املناصب املشغولة خالل فرتة10.5%املستثمرة وبنسبة 

 5اجلدول رقم :

 

من اجلدول يتبني لنا أن االحتاد األورويب حيتل املرتبة األوىل من حيث عدد املشاريع املستثمرة يف اجلزائر بنسبة 

ويعترب اكرب متعامل اقتصادي يف اجلزائر ابإلضافة إىل دخول اجلزائر يف اتفاقية شراكة مع االحتاد 60%تقارب 

مث تليها دول أسيا بنسبة 58.13%األورويب آما الدول العربية فهي األوىل من حيث املبلغ اإلمجايل املستثمر بنسبة 

ب الدور املتفق عليه يف اتفاقية الشراكة االوروجزائرية من قيمة املشاريع اإلمجالية ،فاالحتاد األورويب مل يلع%23.66

لتشجيع املؤسسات اجلزائرية على اإلنتاج خارج احملروقات وحتفيزهم لتصدير من خالل االستثمارات الن مشاريع 

 االستثماري لالحتاد األورويب يف اجلزائر غري كافية .
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 القدرة الشرائية يف اجلزائرو قطاع الشغل و املبحث الثالث : الشراكة االوروجزائرية

من مستوى إىل آخر وحسب طبيعة كل قطاعسواء من حيث االجيابيات الشراكة االوروجزائريةختتلف أاثر اتفاقية 

 .أو سلبيات كذلك ابلنسبة لقطاع الشغل والقدرة الشرائية للمواطن اجلزائري

 قطاع الشغل و القدرة الشرائية  والشراكة االوروجزائرية املطلب األول:

 قطاع الشغل والشراكة االوروجزائرية  1

لك نتيجة املؤسسات االقتصادية احمللية وذ يف تسريح عدد مهم من العمال بسبب غلق األوربيةقد تتسبب الشراكة

ات األوروبية جودهتا وارتفاع أسعارها  مقارنة مع املنتج دانءةالخنفاض الطلب الكلي للمنتجات احمللية بسبب 

وهذا  ستطيع املؤسسات احمللية مواجهة ومنافسة املنتجات األوروبيةت األكثر جودة واألقل سعرا  ابإلضافة إىل أن ال

 راجع إىل خصائص سوق العمل اجلزائري املتمثلة فيما يلي :

 اليد العاملة املؤهلة . ضآلة 

  العمل  .عدم وجود توافق بني عدد خرجي اجلامعات ومتطلبات سوق 

  املعلومات املتعلقة ابلشغل. مجيععدم وجود بنك معلومايت حيوي 

  االستثماراتمما يعيق حركة  إداراتتفشي البريوقراطية داخل. 

 .1صعوبة احلصول على القروض البنكية خاصة ابلنسبة للشباب أصحاب املشاريع 

 السلبيات  : 

 :املبادالت سيؤدي إىلمن اآلاثر املرتتبة على سوق العمل جند أن حترير 

 إعادة ختصيص العمل يف بعض القطاعات، مما يؤدي إىل نشوء بطالة انمجة عن حتويل العمل أو التسريح. 
                                                           

حبث مقدم إىل املؤمتر السنوي لقسم ، إشكالية البطالة والتشغيل يف اجلزائر يف إطار اتفاقية الشراكة األوروجزائريةحاجي فطيمة، ا،رحيم حسني أستاذ 1 
 . 10_11 ص،2010،قتصادية ،جامعة املسيلةالعلوم اال
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  كما أن تفكيك احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية سيؤدي إىل رفع املنافسة وهذا بدوره يؤدي إىل إغالق

 .املؤسسات األقل منافسة

، وتقدرها وزارة التجارة أبكثر من رجي وظيفة مهددة للقطاع اخلا 96000ستفقد ما قدرهأبرزأتن جزائر فالدراسات 

ابلنسبة  % 24.8وظيفة يف القطاع اخلاص وتعترب الوظائف العمومية هي األكثر هتديدا من عملية التجارة ) 49000

 .2005حسب إحصائيات للجزائر(

  ابلنسبة إىل األجور فاالنفتاح االقتصادي سيؤدي إىل اخنفاض األجور يف القطاعات ذات الوفرة يف اليد

 العاملة. 

عموما النتيجة اليت ينبغي التأكد منها ابلنسبة للعمل هو أن التبادل احلر سيزيد من تدهور الوضع يف املدى القصري 

على  اآلاثر اعتمادا على إجراءات محائية للصناعات و مسببا بذلك بطالة، وابلتايل البد من مواجهة هذه

ذب رؤوس األموال األجنبية من أجل خلق فرص شغل جلاملساعدات األوروبية يف اجملال االجتماعي والعمل 

 1جديدة.

 :قدرة الشرائيةعلى ال الشراكة  2

املنتجات املستوردة مل تنخفض يف من خالل املؤشر العام ألسعار السلع يف السوق احمللية اجلزائرية فان أسعار 

إطارالتفكيك اجلمركي بل ابلعكس زادت ارتفاعا مما اثر على القدرة الشرائية للمستهلك وهذا ما يعكسه املنحىن 

 2التايل:

 

 

                                                           

آاثر بوزهرة حممد ، بن سدرة عمر، واقع ومستقبل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف ظل الشراكة االوروجزائرية ،امللتقى الدويل حول  1
 .9، ص 2006نوفمرب  14-13كلية العلوم االقتصادية والتسيري ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ،وانعكاسات الشراكة على االقتصاد اجلزائري ،  

ص  2014_2015رضوان إميان ،مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت ،اثر الشراكة االوروجزائرية على التجارة اخلارجية،جامعة حممد خيضر ،بسكرة  2
123 
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 2007_2013:  مؤشر أسعار املستهلك من 01الشكل رقم 

 
 www.ons.dz/-prix-a-la consommation-.html املصدر :

  ابلرغم من التخفيض الرسوم اجلمركية يف إطار اتفاقية التفكيك اجلمركي اخلاص ابلشراكة فان أسعار

السلع املستوردة مل تنخفض مما انعكس سلبا على تكلفة اإلنتاج للمنتجات اليت تعتمد يف صناعاهتا على املواد 

ظر اخنفاض األسعار السلع املستوردة املستوردة مما انعكس سلبا على قدرة الشرائية للمستهلك الذي كان ينت

ومنتجة حمليا كنتيجة لتوفر هذا السلع بكثرة واخنفاض كلفتها أعباء مالية منحى هبا يف إطار االتفاق دون 

االستفادة منها واملتمثلة أساسا يف إيرادات نتيجة اإليرادات اجلمركية املفقودة نتيجة تفكيك اجلمركي وميكن تفسري 

 املستورد. األسعار بسبب احتكار السوق من طرف بعض املؤسسات احملدودة والتضخم هذا االرتفاع يف 

 3اجلدول رقم : 

 
;IBID :ANDI SOURCE 
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جاء هلذا  2002-2011من خالل اجلدول اعاله نالحظ ارتفاع اسعار االستهالك املستمر يف اجلزائر خالل الفرتة 

سنوات االوىل رغم تفكيك اجلمركي لرسوم وهذا مايؤثر سلبا  6االرتفاع موزات مع تطبيق االتفاقية حمدد خالل 

 1على القدرة الشرائية للمستهلكني اجلزائرين وهذا مايعكس جمددا عدم توازن الشراكة االوروجزائرية .

 املطلب الثاين :شروط جناح الشراكة االوروجزائرية.

 النظر بشكل عقالين يف العناصر التالية ال ميكن للجزائر جماهبة هده االنعكاسات إال إذا أعادة: 

  : حاجيات االقتصاد الوطين 

 ويقصدبذلكتسطريأولوايتومتطلبااتلسوقاجلزائريوتسليطالضوءعلىأمهالقطاعااتحلساسةاليت

 مسهااتفاقالشراكةونظرفيكيفيةتدعيمهاأوإعادةأتهيلهاوهدامناجاللبقاءوالتوسعومواصلةخمتلف

 النشاطات االقتصادية ملنافسة املتوجات األوروبية وفق ما يتطلبه السوق .

 : العمال املسرحني 

أي التفكري يف مصري هؤالء العمال و كيفية إعادة تشغيلهم ودجمهم يف مشاريع أخرى جديدة بتقنيات حديثة و   

لك  دمج العمال املسرحون من ذ خرباهتم املهنية ابإلضافة إىل مؤهلة خاصة من انحية التسيري لالستفادة من

 جديد يوفر تكاليف تكوين أو إعادة أتهيل عمال جدد .

 كفاءات تكوين ال 

إن اهنيار املؤسسات العمومية كان يف اغلب األحيان انمجا عن كفاءات تسرييه هشة ،لذا جيب إرسال بعثات 

ابلنفع على منط اإلنتاج والنشاط لالستفادة من تكوين يف ميدان التسيري  املؤسسايت احلديث هدا ما يعود 

 االقتصادي بصفة عامة .

 : األنظمة اجلبائية 
                                                           

،كلية العلوم التجارية جيسرت ،دراسة حتليلية وتقيمية الطار التعاون اجلزائري االورويب على ضوء اتفاق الشراكة االوروبيةام مذكرة ابراهيم خبوجة، 1
 . 258ص 2012_2013جامعة حممدخيضر ،بسكرة،
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 إعادة النظر يف املنظومة اجلبائية بصفة عامة وجعلها أكثر مرونة وحداثة لتتكيف و املعايري الدولية وحتفيزا من

جديدة  أي توسيعه النشاط االقتصادي وتقليل من نسب التهرب والغش  اجل تشجيع املبادرة يف فتح  مؤسسات

 .الضرييب

 فرتة التأهيل االقتصادي : 

فرتة أتهيل االقتصاد الوطين من اجل تنفيذ الشراكة االوروجزائرية كانت قصرية ،لكن هذا ال مينع من سن بعض 

باإلضافةإلىتأهيل لالقتصاد على ستثمار األجنبيالقوانني التنظيمية والتحفيزية لتجيع االستثمار احمللي وجذب اال

احمليط )املناطق  –التشريع و القوانني  –اجلهاز البنكي واملايل )اجلابية ( –املؤسسة –اإلدارة  صعيد كل األعوان :

 الصناعية ومناطق األنشطة ( .

 : حتسني  اهلياكل القاعدية 

 الطرق واجلسور.-املناطق الصناعية -االتصاالت–املوانئ وخدمات املوانئ واملطارات  -املوصالت

 حتسني دور البنوك على جبهتني : 

 .التدخل يف متويل االستثمار 

 التدخل يف تقسيم أداة حسب  الشروط الدولية. 

 ت :انسحاب وإفالس شركا 

 حسب معايري التنافسية مما يتطلب محلة إعالميةتوقع انسحاب وإفالس شركات ذات قدرات صناعية ضعيفة 

 وفقواسعة لتحسيس من خماطر عدم االستجابة الفورية ملعايري التنافسية مع اقرتاح آليات تطوير االستثمار 

 1.أهدافمحددة يتم صياغتها

 
                                                           

 .2001ديسمرب ،  16إىل  10،من 145ص.حفيظ ، اجلزائر مل يكن هلا خيار سوى توقيع ، جريدة اخلرب األسبوعي ،العدد  1
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 :الصةاخل

القطاعات عامة وعلى رغم اجلهود املبذولة من طرف اجلزائر لنهوض وترقية االقتصاد الوطين على مستوى مجيع 

وجه اخلصوص القطاع الصناعي والزراعي إال أهنا الزالت تعاين من مشاكل عويصة تصنفها ضمن قائمة الدول 

 النامية .

اجلزائر مل تستفيد بعد من امتيازات الشراكة االوروجزائرية حيث ال تزال اتفاقيات بكل ماحتمله من امتيازات 

ألكرب اجلانب  األورويب ابعتباره يسعى إىل الدخول يف شراكات مع دول جنوب للجزائر حرب على ورق واملستفيد ا

املتوسط من اجل تصريف منتجاهتا يف األسواق اجلزائرية ،فيجب على اجلزائر الرجوع والنظر يف بنود االتفاقية من 

 اجل نفض الغبار على حقوقها املسلوبة .
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تمهيد :

إن التطبيق الفعلي لفتفاتقية الشراكة يعني اندماجالتقتصاد الجزائري في التقتصاد العععالمي  و

انفتعاحه عليعه معن خل ل السعتفادة معن خعبرات و نقعل التكنولوجيعا ، كمعا فتسعاعد المؤسسعة

الجزائرية على مواكبة التطوير الدائم لنوعية المنتجات و الخععدمات عععن طريععق التحععويلت

التكنولوجية التي فتعتبر عامل هاما لزيادة النتاج و فتحسين جودفته ، و ينجم عععن هععذاالفتفاق

القائم بين الجزائر و الفتحاد الوروبي عدة آثار على مختلف تقطاعععات التقتصععاد الععوطني ،

تقد فتكون إيجابية في صالح الجزائر أو سلبية في صالح الجانبالوروبي.

المبحث الول :علتقة الشراكة الوروجزائرية بالقطاعات التقتصادية في الجزائر

يعتبر تقطاع الصناعة من أهم القطاعععات الحيويععة فععي اتقتصععاد أي بلععد فهععو يعلععب دور مهععم

وفعا ل في زيادة ودعم القيمة المضافة على المستوى الوطني .

المطلب الول : الشراكة على القطاع الصناعي.

يزخر القطععاع الصععناعي فععي الجزائععر بعععدة مععوارد وخيععرات لععذلك فتسعععى الجزائععر جاهععدة

لتطويره من خل ل فتزويدهبجملة من السععتثمارات لنعاشععه رغععم هععذا فتععواجه الصععناعة فععي

الجزائر عدة فتحديات ومشاكل نذكر منها:

.ضعف الجودة وضعف القاعدة التكنولوجيا
.التركيز على إحل ل الواردات وعدم الهتمام الكافي بالتصدير
. ضعف التوجه نحو التعاون التقليمي
. ضعف دور البحث العلمي في ابتكار التطبيقات الصناعية
. 1كثرة العباء الضريبية و جمركية التي فتقع على عافتق المنتجين

خصائص تقطاع الصناعي  في الجزائر :1   

يتميز القطاع الصناعي في الجزائر بجملة من مميزات متمثلة في التالي :

. ضعف النتاج الصناعي
. ضعف الداء وانخفاض النتاجية الصناعية
. الحماية وضعف القدرة على المنافسة

 عايشي كما ل ، الشراكة الجزائرية الوروبية على القطاع الصناعي ، ملتقى الدولي حو ل أثار وانعكاسات الشراكة على1
.5، سطيف ،ص 2006نوفمبر 13_14التقتصاد الجزائري ، كلية العلوم التقتصادية والتسيير ، جامعة بافتنة ،  
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. ارفتفاع كلفة النتاج وعدم الهتمام بالنوعي
 اعتماد على التكنولوجيا المستوردة
 1عدم مرونة الجهاز النتاجي

فععي ظععل هععذه المشععاكل والمعوتقععات وفععي ظععل المتغيععرات الدوليععة ومحاولععة فتعععرف

الجزائر على السياسععيات الععواجب إفتباعهععا لتعظيععم مكاسععب القطععاع الصععناعي والتقليععل مععن

مشاكله ،في ظل هذه الظروف سارعت الجزائر إلى فتطبيق برنامج إعادة التأهيععل الصععناعي

من اجل إعادة هيكلة الشركات لمواجهععة العولمععة والنععدماج فععي التقتصععاد العععالمي ، ولعععل

2ابرز طرق الندماج كان فتوتقيع عقد افتفاتقية الشراكة الوروجزائرية .

سلبيات وايجابيات الشراكة الوروجزائرية على تقطاع الصناعي :2

إن إتقامة افتفاتقية الشراكة بين الجزائر والفتحاد الوروبي نتج عنها جملععة مععن الثععار ،وفيمععا

يلي سلبيات واليجابيات الشراكة الوروجزائرية على القطاع الصناعي :

: السلبيات
النتقا ل من نظام التفضيلي القائم على أساس التنازلت التجارية المقدمععة مععن طععرف

واحد الوروبي إلى نظام جديد للتنازلت التجارية .
الستفادة التامة للتقتصاد الوروبي من فتصريف فععائض وفتوسععع فععي ظععل السياسععات

المشتركة بينه وبين الجزائر 
انفتاح السواق الجزائرية أمام المنتجات الوروبية خاصة في القطاعات الععتي فتكععون

فيهععا حصععة الععواردات محععدودة أو الععتي يكععون فيهععا مسععتوى التنافسععي لصععناعة المحليععة

ضعيف  .
. معانات التقتصاد الجزائري من مشاكل واختللت الهيكلية
. انخفاض نسبة  منافسة المنتجات الوطنية أمام المنتجات الوروبية
. اعتماد الكلي على محروتقات وعدم فتنويع الصادرات خارج هذا القطاع

حلوي صليحة ، فتأثير الشراكة الورومتوسطية على القطاع الصناعي ،مذكرة فتخرج لنيل شهادة الماستر فتخصص11
.65  ص2010_2011فتجارة ولوجيستيكالورومتوسطي ،جامعة مستغانم،

زرتقين عبودة ، السترافتجية الملئمة للتنمية الصناعية في الجزائر ، مجلة بحوث اتقتصادية عربية ،معهد العلوم22
23ص 2009التقتصادية والعلوم التجارية ،دائرة العلوم التجارية ، جامعةأم البواتقي،
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إن الثار الظاهرة حاليعا والمتوتقععة فعي المسعتقبل فتختلعف حسعب القطاععات وحسعب درجعة

انفتاحها ومستوىكفاءفتها في الداء ضف إلى ذلععك الرسععوم الجمركيععة وغيععر جمركيععة الععتي

1فتقدم العديد من المزايا للمصدرين الوروبيين

: اليجابيات
انكشاف المؤسسات الجزائرية أمام المنافسععة الجنبيععة الشرسععة والتحععديات الععتي مععن

شانها أن فتحثها على فتحسين أدائها والستفادة من الشراكة في مجععالت فتمويععل السععتثمارات

والتسيير و التكنولوجيا .
و إدخا ل مزيد من المرونععة خلق مناخ استثماري مناسب عبر الساليب البيروتقراطية

في القوانين الستثمارات مما يشجع الستثمار الجنبي المباشر .
زيادة المنافسة بين المتعاملين التقتصاديين المحليين نتيجة انخفاض أسعععار المنتجععات

الوسطية وتقطع الغيار المستوردة مما يؤدي إلى فتحسين نتائج المؤسسات .
إن تقطاع الصناعات الغذائية والنسيجية والجلدية فتتطلب تقععدرا متواضعععا مععن التأهيععل

التقتصععادي لععدخولها إلععى السععواق الدوليععة لمععا فتحملععه مععن مزايععا نسععبية مقارنععة بالععدو ل

1الوروبية.

-2010  المبادلت التجاريصصة الوروجزائريصصة مصصن المنتجصصات الصصصناعية:01  الجدول رتقم :   

2014

واردات و صادرات التحاد الوروبي
20102011201220132014السنوات

الصصصصصصصواردات مصصصصصصصن

المنتجاتالصناعية

11587564441

الصصصصصصصادرات مصصصصصصن

المنتجات الصناعية

3,3193,6874 ,3454,3404,696

european  commission,  european  union  trade  in  goods  with  algeria     ,  directorate

general for trade     , p 8

يوضح الجدو ل أعله عدم فتكععافؤ القععوى التقتصععادية بيععن الفتحععاد الوروبععي والجزائععر هععدا

بسبب التناتقص الواضح لوردات الجزائر نحو الفتحاد الوروبي مع فتزايد صادرات الفتحععاد
بوديار زهية ،أفاق منطقة التباد ل الحر الورومتوسطية على التقتصاد الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة ماجيستر في العلوم11

.178 ص 2002_2003التجارية ،جامعة الجزائر 
.

72-71حلوية صليحة ،نفس المرجع السابق،ص11
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الوروبي نحو الجزائر ،هذا ما يعود بسلب علععى المؤسسععات الجزائريععة الغيععر تقععادرة علععى

المنافسة الدولية.

: برامج إعادة الهيكلة   الثاني  المطلب

الصلح الهيكلي لمؤسسافتنا التقتصادية أصععبح ضععرورة حتميععة ل مفععر منهععا ، ولقععد بععدأت

عملية إعادة الهيكلة في الثمانينات  و فتضمنت الجراءات التالية :

 المخطط يدور1995إعادة الهيكلة الصناعية و المساهمة الصادر في عام :إعادة الهيكلة

حو ل ثلثة محاور هي:

المجلس الوطني للمساهمات .*

المجمعات  الهولدينغ  .*

الشركات الفرعية .*

وكان الهدف الرئيسي من هذه الصلحات هو النتقا ل من التقتصاد الموجه إداريا إلى

اتقتصاد موجه بآليات السوق و المنافسة .

الخوصصة :

فتم فتبني هذه السياسة من طرف الحكومة الجزائرية منذ التسعينات و فيما يلي أهععم مععا تقععامت

به في هذا المجا ل:

لجأت الجزائر إلععى الخوصصععة فععي إطععار برنامععج التصععحيح الهيكلععي بهععدف زيععادة القععدرة

 ) وفقا لما جاء15/21من خل ل المر (  26/09/1995النتاجية ، إذ صادتقت على القانون في 

بععععععععععععععه الفتفععععععععععععععاق مععععععععععععععع صععععععععععععععندوق النقععععععععععععععد الععععععععععععععدولي .

فتعتبر الخوصصة مجموعة الجراءات التي فتتبعها السلطة تقصد التخلععي جزئيععا أو كليععا عععن

.المؤسسات العمومية لصالح الخواص سواء كانوا وطنيين أو أجانب

:   دعم الستثمار

تقامت الجزائر بإدخا ل فتعديلت جديدة على فتشريعافتها و أنظمتها الدارية المتعلقة بالستثمار

، فأصدرت تقانونا خاصا يتضمن الكثير من الحوافز و التشععجيع ، كمععا تقععامت بإعععادة النظععر

في أنظمتها الجبائية و الجمركية ، و في
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فتشريعافتها الجتماعية المتعلقة باليد العاملة ، و فتمثلت أهم التطععورات التشععريعية و الداريععة

:التي أنجزفتها الجزائر

القانون الجديد دعم الستثمار :

 و فتضمن مجموعة من الجراءات التشجيعية1993صدر تقانون الستثمار في الجزائر في 

و العفاءات الضريبية التي جعلته من بين أفضل تقوانين الستثمار في البلدان العربية ، و

زاد من أهمية تقانون الستثمار فتحسن الوضاع السياسية و المنية في البلد ، إضافة إلى

عوامل أساسية أخرى أهمها أن الجزائر فتملك إمكانيات ضخمة من المواد الولية التي يمكن

فتحويلهاو فتصنيعها .ويتضمن هذا القانون المحاور الرئيسية التالية :

حرية الستثمار*

*فتطويرالستثمار

حماية و ضمان الستثمار*

فتنص على المساواة بين المستثمرين أيا كانت جنسيافتهم أو تقطاعات نشاطهم ، وعلععى حقهععم 

 في فتحويل الرباح و رأس الما ل ، كما وتقعت على جميع الفتفاتقيات المتعلقة به و منها :

. الفتفاتقيات المتعلقة بتنفيذ تقرارات التحكيم الدولي
. افتفاتقية المركز الدولي لتسوية النزاعات بين المستثمرين
. الفتفاتقية العربية الموحدة لستثمار الموا ل العربية في بلدانها
. الفتفاتقية المغاربية لضمان الستثمارات و حماية الملكية الصناعية و الفكرية

  :مساعدة و دعم الستثمار*

ينص تقانون الستثمار على فتقديم حوافز ، فتشجيععات وإعفاءات عامة ، كما يتضععمن أنظمععة

وحوافز خاصة فتمنح إلى المشاريع التي فتتوجه إلى مناطق فترغب الدولة فععي فتنميتهععا أو فععي

فتوسيع آفاتقها التقتصادية ، وهناك حوافز خاصة بالمناطق الحرة .

:وكالة ترتقية الستثمارات و دعمها و متابعتها*

أنشأت الوكالة لتكون المخاطب الوحيد للمسععتثمر ، فتقععدم لععه الشععروح و فتمنحععه المسععاعدة و

الدعم حسب طبيعة المشروع كما فتعمل الوكالة على الترويج للقروض الستثمارية .

 :*النظام الجبائي
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%40يتضمن النظام الجبائي البنود التاليعة : الضريبعة على الدخل فتععتراوح بيععن الصععفر إلععى 

 دج ، أما الشركات فتدفع ضععريبة علععى أرباحهععا الصععافية60.000من المداخيل التي فتتجاوز 

 . اما بالنسبة لشبه الجبععائي يتمثععل أساسععا%2.55 ، الضريبة على النشاط المهني %30بنسبة 

 من الكتلعة الجماليعة للجور%24في مساهمعة أرباب العمل في النظام الجتماعي و يعاد ل 

.

 التشريع الجتماعي :*

يتعلق هذا التشريع بالعلتقة بين الدولة و رب العمل و العما ل بالنسبة لليععد العاملععة المحليععة ،

بحيث يبرم العقد بحرية مع العامل من دون فتحديد المدة ، أمععا العامععل الجنععبي فيحتععاج إلععى

إجازة عمل إذا فتجاوز عقده ثلثة أشهر ، و فتمنحه المصالح المختصة رخصة فتتراوح مدفتها

 أشهر و سنتين تقابلة للتجديد .03بين 

:إعادة تأهيل المؤسسات الوطنية

في إطار إعادة فتأهيل المؤسسات الوطنية ، فتم فتنصععيب اللجنععة الوطنيععة للتنافسععية الصععناعية

، و اعتععبر وزيععر الصععناعة و إعععادة الهيكلععة الخطععوة الععتي أتقععدمت عليهععا 15/09/2001يوم 

الوزارة و المتمثلة في فتقديم جهاز التأهيل الصناعي  فتهدف إلى فتحسععين فتنافسععية المؤسسععات

الوطنية العمومية و الخاصة ، باعتبار أن المنافسة ستكون شديدة مستقبل بعععدما سععيتم إلغععاء

1أدوات الحماية التي فتستفيد منها حاليا المؤسسات العمومية .

المطلب الثالث : الشراكة الورو جزائرية و تقطاع الزراعة في الجزائر

كان الجانب الزراعي من يبن أهم المحاور التي دارت في جولة مفوضععات افتفاتقيععة الشععراكة

الورو جزائرية وبعدها عقد هذه الفتفاتقية .

وبمععوجب هععذه الفتفاتقيععة ومنععد خولهععا حيععز التنفيععذ فتمععت فتحريععر جميععع المبععادلت الخاصععة

 .بالمنتوجات الفلحية ومنتوجات الصيد البحري

 خصائص تقطاع الزراعة في الجزائر .1   

 2001 فتقرير خاص بوزارة المالية صادر في السداسي الو ل من سنة  11

48



2005_1995الفصل الثالث                       تقييم تجربة الشراكة الوروجزائرية 

 أهمها :مؤهلتفتتميز الزراعة في الجزائر بعدة خصائص و

.فتنوع كبير للوساط الزراعية و المناخية

.استعما ل ضئيل للمواد الكيميائية

سععوق معتععبرة (محليععة و جواريععة للسععواق الخارجيععة: (الحععوض المتوسععط،البلععدان

الفريقية).

:إمكانية وضع المواد في السوق على طوا ل السنة و خارج الموسم

فتشكيلة كبيرة من المواد .-
منتجات ذات نوعية جيدة و حتى المواد البيولوجية.-

لسصصوق الجزائريصصة   التحصاد الوروبصي   حجصم الصصواردات والصصادرات     02  الجدول رتقم :    

2010-  2014

الوحدة : مليون اورو

صادرات و واردات التحاد الوروبي
20102011201220132014السنوات

الصصصادرات المنتجصصات

الزراعية

200 ,73 ,1562 ,8423,1963,604

الصصواردات المنتجصصات

الزراعية

281116410076

european  commission,  european  union  trade  in  goods  with  algeria     ,  directorate

general for trade     , p 8

من خل ل جدو ل أعله يتضح أن صععادرات الفتحععاد الوروبععي نحععو السععوق الجزائريععة مععن

المنتجات الفلحية يفوق بشكل كبير صادرات الجزائر نحو الفتحاد الوروبي هذا راجع إلى
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إلغاء الرسوم الجمركيةعلى المنتجات الفلحية والذي يعتبر في صالح الجانب الوروبي هذا

الخير الذي يطبق السياسة الحمائية لمواجهة المنتوجععات الجزائريعة الععتي للجزائعر مصععلحة

في فتحريرها .

سلبيات وايجابيات الشراكة الورو جزائرية على القطاع الزراعي .2   

السلبيات :

انخفاض مداخيل الدولة بعد إزالة الحقوق الجمركية على منتوجات الوروبيععة بصععفة

كلية أو جزئية.
مشاكل عدم التكععافؤ بيععن القطاعععات بسععبب انخفععاض الععدعم المقععدم لبعععض تقطاعععات

التقتصادية أهمها القطاع الزراعي الذي يتلقى الدعم من مداخيل الجباية .
مشكل الغععراق الععتي فتتخبععط فيععه السععواق الجزائريععة بغععزو المنتوجععات الوروبيععة

. الزراعية ذات الجودة وأسعار فتنافسية
اليجابيات :

دفع الجزائر لعادة النظر في سياسععتها الزراعيعة مععن اجععل زيععادة إنتاجهعا الزراعععي

لتلبية السوق المحلية ومن اجل التصدير.
فتحفيز الجزائر إلى النهوض بالقطاع الزراعععي مععن اجععل عصععرنته واسععتعمل طععرق

وفتقنيات حديثة  فتسيير موارد فتتميز بعقلنية أكثر على ماهي عليه ألن .
فتوفير الكمية ،الجودة والسعار التنافسية مما فتتيح الفرصة اختيار الفضل للمسععتهلك

1الجزائري 

 الجنبي   و ميزانية العامة و الستثمار  المبحث الثاني : الشراكة الوروجزائرية

من خصائص التقتصاد الجزائري انه يعتمد بشكل كبير على الستيراد وبعد الفتفععاق اسععتمر

في ذلك وبشكل أوسع وهذا الستيراد يؤثر علىالميزان التجاري وعلى اليرادات الجمركية

، كذلك ستتأثر المؤسسات التقتصادية وحجم الستثمار في الجزائر. 

المطلب الول : الشراكة الوروجزائرية  و ميزانية العامة.

الشراكة و الميزانية العامة :1   

د/ احمد لعمى ،ا/ غراب عمر ، انعكاسات الصلح التقتصادي والتكيف الهيكلي لقطاع الزراعي وأثرها على11
السياسات الزراعية ،الملتقى الوطني الو ل حو ل المؤسسات التقتصادية الجزائرية وفتحديات المناخ التقتصادي

. 8،7  ص2003الجديد،جامعة ورتقلة
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صادرات الجزائر ل فتستطيع منافسعة المنتجعات الوروبيعة وبالتعالي ل فتطلعب فعي السعواق

تقععامت الجزائععر فععي إطععار افتفاتقيععة الشععراكة الوروجزائريععة  بععالتخفيضالخارجية رغم هذا 

التدريجي لكل الرسوم الجمركية المفروضة على منتجععات الصععناعية بالضععافة إلععى فتحريععر

الذي جاء بعععض النسععب الجمركيععة الجديععدة2001في 01_02فتجارة الخدمات وبإصدار المر 

مليععار دولر مقابععل28ب2009و2008ضف إلى ذلك ارفتفاع كمية الواردات التي تقدرت سععنة 

مليار دولر فععي ألفيععة الولععى والثانيععة وهععدا راجععع أساسععا إلععى فتخفيععض التعريفععات12و11

الجمركية على واردات الجزائر من الفتحاد الوروبي هذا ما أدى إلى فتراجع كبير وخسععارة

في الموارد المالية النافتجة عن إيععرادات الجبائيععة والجععدو ل التععالي يوضععح فتراجععع الميزانيععة

العامة للدولة من خل ل انخفاض نسب النافتج المحلي الجمالي :

2001  _2011  الناتج الداخلي الخام الجزائري خلل الفترة   6  الجدول رتقم :
20012002200320042005200620072008200920102011السنوات

PIB4227.14522.85247.

5

6150.47563.

6

8520.

6

9366.

6

1109010034.

3

1205

0

14384

.8

.144391477.11868المحروقات

9

2319.83352.

9

3882.

2

4089.

3

4997.

6

3109.141805281.

8
PIBارج  خ

المحروقات

2783.23045.73378.

6

3830.64210.

7

4638.

4

5277.

3

6092.

4

6925.578699100

european  commission,  european  union  trade  in  goods  with  algeria     ,  directorate

general for trade     , p 9

الجدو ل أعله يفسر فتطور التقتصاد الجزائري بحيث ارفتفع النافتج الداخلي الخععام خل ل فععترة

يعععود هععذا%83.43 بمعععد ل 2005مليععار 7563.6إلععى2001مليار 4227.1انتقا ل من 2011-2001

يعود هذا إلى ارفتفاع النافتج الععداخلي الخععام وارفتفععاع83.43 بمعد ل  2005في سنة 7563.6إلى 

عائدات الجزائر من المحروتقات أما بالنسععبة للعائععدات خععارج المحروتقععات فهععو مرفتفععع لكععن

يبقى التقتصاد الععوطني رهينععة العوائععد المتحصععل عليهععا مععن فتصععدير المحروتقععات وفتقلبععات

% معن45أسعار النفط في السععواق الععالمي بحيعث فتمثععل مععدا خيععل المحروتقععات أكععثر معن 

إجمالي النافتج الداخلي الخام .
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2004  _2015  :خسائر الموارد المالية من الناتج المحلي الجمالي  07  الجدول رتقم 

200420052006200720082009201020112012201320142015السنوات

%00.20.40.60.70.91.01.11.11.01.01.0
SOURCE     :ANDI     ;IBID

 اثعر2015 إلعى 2004من الواضح أن انخفاض الرسعوم الجمركيعة خل ل الفعترة الممتعدة معن 

سلبا على موارد المالية للجزائر مما أدى إلى خسائر مالية معتبرة في النافتج الحلي الجمالي

،وخاصة وان الجزائر من البلدان النامية والتي فتعتمد على الموارد الجبائيععة لتغذيععة خزينتهععا

العمومية وانخفاض النافتج المحلي الجمالي يؤدي كعذلك إلعى انخفعاض معوازي فعي النفقعات

1العمومية  .

 الشراكة و القطاع الجمركي :2   

2002من بين انعكاسات افتفاتقية الشراكة المبرمة بين الجزائر و الفتحاد الوروبي في ببداية 

من بين هذه الحصائيات نذكر ما يلي:

* خسائر فتفكيك الرسوم و التعريفات الجمركية بالنسبة للجزائر في مرحلته الولى فتتجاوز

 من النافتج المحلي الخام . %2.1 مليار أو ما فوق 100

2.01 إلى 2004* سيرفتفع نصيب المواد غير الخاضععة للضرائب و الرسوم الجمركيعة عام

 .2015 عام %60 و يتجاوز 2010 عام  %37 وتقرابة 2005 عام  %13.6 لترفتفع إلى%

7.78* معد ل الخسائر المسجلة بالنسبة للعائدات و المداخيعل الجبائيعة و الجمركيعة فتقدر بع: 

 من هذه العائدات و %40.75 سنوات فتقدر بع: 10 سنويا ، أما الخسائر المرفتقبة خل ل %

المداخيل .

و 2005 عام  %20.52* معد ل الخسائر المسجلة بإضافة الحق الضافي المؤتقت يقدر بنسبة 

 .2006عام 10.29

 من فتعداد%5 و1* نسبة فقدان مناصب العمل بالنسبة للقطاعات الصناعية فتتراوح ما بين 

العمعا ل .

فيروز سلطاني،دور السياسات التجارية في فتفعيل الفتفاتقات التجارية التقليمية والدولية ،دراسة حالة الجزائر و 11
185-184،ص 2012/2013الشراكة الورومتوسطية ،فتخصص اتقتصاد دولي ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة
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* صادرات الجزائر افتجاهالفتحاد الوروبي خارج تقطعاع المحروتقعات فتظل هامشيعة و

%3ضعيفة و ل فتتعدى نسبة 

الجععدو ل الو ل يععبين الصععادرات الجزائريععة إلععى الفتحععاد الوروبععي أمععا الثععاني واردات

1الجزائرية من الفتحاد الوروبي خل ل فترة عشر سنوات .

الوحصصدة : مليصصون2000  _2010      :     الصصصادرات الجزائريصصة إلصصى التحصصاد الوروبصصي   8  الجدول رتقم 

دولر

ا.ص.ا = اجمالي صادرات التحاد الوروبي

ص.خ.م = الصادرات خارج المحروتقات

ن.ص.خ= نسبة الصادرات خارج المحروتقات 

20002001200220032004200520062007200820092010السنوات

ا .ص. ا

الوروبي

1379212344121001450317396255932875026833412462318628009

467.7460.7485.3516.7572.7596.6708.6912.212163628.11005.9ص .خ .م

ن .ص .خ

محروتقات

%

3.393.734.103.563.292.332.463.392.952.713.59

المديرية العامة لجمارك ،المركز الوطني للعلم والحصاءالمصدر: 

من خل ل الجدو ل يتضح ان صادرات الجزائر فتميزت بالزيادة في تقيمتها الجمالية بعد

كما هو الحا ل بالنسبة لصادرات خارج 2008-2005افتفاتقية الشراكة الوروجزائرية في فترة 

مقارنة 2010 -2005خل ل فترة% 68.25معد ل نمو2010المحروتقات حيث بلغت سنة 

بسنوات السابقة تقبل الفتفاتقية .

،هذه النتائج فتظهر أن%4.89لكن فتبقى نسبةصادرات الجزائر خارج المحروتقات ل فتتعدى

من الصعب جدا أن فتتغير نسب صادرات الجزائر خارج المحروتقات في الجل المتوسط

فيجعل الجزائر فتطوير إنتاجها و سعي وراء فتحقيق فتنافسية أكثر للمؤسسات الوطنية .

، مذكرة فتخرج لنيل شهادة الماستر ،اثر الشراكة الوروجزائرية على التجارة الخارجية،جامعة محمدرضوان ايمان11
.125  ص 2014_2015خيضر ،بسكرة 
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 الوحصصدة:2000  _2010        تطور الوردات الجزائرية من التحاد الوروبي9  الجدول رتقم : 

مليون دولر

EUالتحاد الوروبي =

20002001200220032004200520062007200820092010السنوات

الصصصصصصواردات

EUمن 

525659036732795410097112551172914427209852077.220704

معصصدل النمصصو

%

_12.3114.0418.1526.9411.474.2123.0145.4745.470.33_

نسصصصصصصصصصصصصصصبة

الصصصصصصصصواردات

الكلية %

57.2959.3856.0658.7756.3155.2854.6652.2253.1553.1551.15

.1963-2010المبادلت الخارجية الجزائرية الفترة بين CNISالمصدر :

 سعواء فعي2000-2010من خلله نلحظ  أن تقيمعة العواردات فعي فتزايعد مسععتمر خل ل فعترة 

من الواردات الكلية50%أوروبا آو بقية العالم لكن واردات الفتحاد الوروبي فتصل إلى أكثر 

 سنوات الولى في إطار الفتفاتقية5وهذا بسبب التفكيك الجمركي لمجموعة من القوائم خل ل 

فهععذا راجععع إلععى المزيععد مععن التفكيععك الجمركععي لقععوائم2007-2008أما زيادة الواردات مععن  

المنتجات الصناعية.

 الشراكة الوروجزائريصصة و المؤسسصصات التقتصصصادية والسصصتثمار  المطلب الثاني :

:  الجنبي 

المؤسسات التقتصادية :1   

اليجابيات :
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*التطور الدائم لنوعية منتجافتها و خدمافتها وكذا طريقة فتسييرها .

*  فتؤدي بالمؤسسعة الجزائريعة إلى الصمود و المحافظة على حصتها في السوق ، بل

اتقتحام أسواق جديدة .

* فتساعد المؤسسة على البقاء في السوق و الديمومة .

* الرفع من تقدرة المؤسسة التنافسية .

* القضاء على العجز المالي ( المديونية).

* زيادة رأس الما ل و بالتالي الزيادة في الستثمار .

* التحكم في التكاليف النتاجية وفتقليصها .
كمععا لحظنععا أن الشععراكة فتسععاعد المؤسسععات علععى أن فتكععون فععي فتطععوير دائععم مععن خل ل

اليجابيات المترفتبة عن فتطبيقها .
: سلبيات

رغم ايجابيات المذكورة أعله لكن هناك سلبيات يمكععن أن فتكععون مهععددة للتقتصععاد الععوطني

منها:

عدم تقدرة المنتجات الجزائرية على منافسة نظيرفتها الوروبية مما يؤثر على المؤسسات

النتاجية و بالتالي على التقتصاد الوطني .

* غلق الكثير من المؤسسات غير القادرة على المنافسة وهذا تقد يرفع معدلت البطالة.

* التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية مما يؤدي إلى زيادة

الواردات نتيجة ضعف المنتوج الصناعي الجزائري من جهة ، و جودة المنتوج الوروبي

من جهة أخرى .

* انخفاض المدخو ل الجبائي نتيجة إلغاء الرسوم الجمركية أو فتخفيضها وهي التي فتشكل منذ

 الستقل ل مورد هام لتمويل الميزانية ، مما سيؤثر سلبا على إيرادات الدولة.

1* نقص الدعم المالي و التقني المقدم للقطاع الزراعي.

: الستثمار الجنبي2

حلوي صليحة ، فتأثير الشراكة الورومتوسطية على القطاع الصناعي ،مذكرة فتخرج لنيل شهادة الماستر فتخصص11
.75  ، ص2010_2011فتجارة ولوجيستيك الورومتوسطي ،جامعة مستغانم،
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فتعتبر الجزائر من دو ل المقيدة للستثمارات الجنبية بحيث لم فتكن هناك تقوانين و فتحفيععزات

لتشجيع الجانب على فتوظيف أموالهم في مختلف تقطاعات التقتصاد الجزائععري رغععم فتقععديم

الجزائر بعد أزمة البترولية لثمانينات من 

القرن الماضي لمتيازات وضمانات كافية للمسععتثمرين الجععانب بقيععت حصععة السعتثمارات

الجنبية الوافدة إلى

.2الجزائر ضعيفة باستثناء مجا ل البترولي

4  الجدول رتقم :

ما يستخلص من الجدو ل اعله ان : الستثمار المحلي في الجزائر يأخذ الحصععة الكععبر مععن

مستثمرة ويضم اكععثر مععن  اجمععالي المبععالغ المسععتثمرة67%. 10اجمالي الستثمارات بنسبة  

من عدد مناصب الشغل امععا بالنسععبة للسععتثمارات الجنبيععة فل فتتعععدى%89ويضم اكثر من 

%مععن اجمععالي المبععالغ المسععتثمرة وبنسععبة 90, 32%%من عدد المشاريع الجمالي و نسبة 1

. 2002-2011 فقط من عدد المناصب المشغولة خل ل فترة10.5

5  الجدول رتقم :

 د/ سمينة عزيزة ، الشراكة الورو جزائرية بين متطلبات النفتاح التقتصادي والتنمية المستقلة ،جامعة بسكرة22
  .159ص 09،2011،الجزائر ،مجلة الباحث عدد 
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من الجدو ل يتبين لنا أن الفتحاد الوروبي يحتععل المرفتبععة الولععى مععن حيععث عععدد المشععاريع

ويعتععبر اكععبر متعامععل اتقتصععادي فععي الجزائععر60%المسععتثمرة فععي الجزائععر بنسععبة فتقععارب 

بالضافة إلى دخو ل الجزائر في افتفاتقية شراكة مع الفتحاد الوروبي آما الدو ل العربية فهععي

%ثععم فتليهععا دو ل أسععيا بنسععبة 58.13%الولععى مععن حيععث المبلععغ الجمععالي المسععتثمر بنسععبة 

من تقيمة المشاريع الجمالية ،فالفتحاد الوروبي لم يلعب الدور المتفق عليه في افتفاتقية23.66

الشععراكة الوروجزائريععة لتشععجيع المؤسسععات الجزائريععة علععى النتععاج خععارج المحروتقععات

وفتحفيزهم لتصدير من خل ل الستثمارات لن مشاريع السععتثماري للفتحععاد الوروبععي فععي

الجزائر غير كافية .

و تقطصصاع الشصصغل و القصصدرة الشصصرائية فصصي  المبحث الثالث : الشراكة الوروجزائرية

الجزائر

فتختلععف أثععار افتفاتقيععة الشععراكة الوروجزائريععةمن مسععتوى إلععى آخععر وحسععب طبيعععة كععل

تقطاعسواء من حيث اليجابيععات أو سععلبيات كععذلك بالنسععبة لقطععاع الشععغل والقععدرة الشععرائية

.للمواطن الجزائري

 الشراكة الوروجزائريةو تقطاع الشغل و القدرة الشرائية   المطلب الول:

 الشراكة الوروجزائريةو تقطاع الشغل1   
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تقععد فتتسععبب الشععراكةالوربية فععي فتسععريح عععدد مهععم مععن العمععا ل بسععبب غلععق المؤسسععات

التقتصعادية المحليعة وذلعك نتيجعة لنخفعاض الطلعب الكلعي للمنتجعات المحليعة بسعبب دنعاءة

جودفتهععا وارفتفععاع أسعععارها  مقارنععة مععع المنتجععات الوروبيععة الكععثر جععودة والتقععل سعععرا

بالضافة إلى أن ل فتستطيع المؤسسات المحلية مواجهة ومنافسة المنتجات الوروبيععة وهععذا

راجع إلى خصائص سوق العمل الجزائري المتمثلة فيما يلي :

. ضآلة اليد العاملة المؤهلة

.  عدم وجود فتوافق بين عدد خرجي الجامعات ومتطلبات سوق العمل

.عدم وجود بنك معلومافتي يحوي جميع المعلومات المتعلقة بالشغل

.فتفشي البيروتقراطية داخل إدارات مما يعيق حركة الستثمارات

.1صعوبة الحصو ل على القروض البنكية خاصة بالنسبة للشباب أصحاب المشاريع

السلبيات : 

من الثار المترفتبة على سوق العمل نجد أن فتحرير المبادلت سيؤدي إلى:

إعادة فتخصيص العمل في بعض القطاعات، مما يؤدي إلى نشععوء بطالععة ناجمععة عععن

فتحويل العمل أو التسريح.
كما أن فتفكيك الحواجز الجمركية وغير الجمركيععة سععيؤدي إلععى رفععع المنافسععة وهععذا

بدوره يؤدي إلى إغلق المؤسسات التقل منافسة.

 وظيفة مهددة للقطاع الخععارجي ، وفتقععدرها96000فالدراسات أبرزفتأن جزائر ستفقد ما تقدره

 وظيفة في القطاع الخاص وفتعتععبر الوظععائف العموميعة هععي49000وزارة التجارة بأكثر من 

.2005 بالنسبة للجزائر) حسب إحصائيات %24.8الكثر فتهديدا من عملية التجارة (

بالنسبة إلى الجور فالنفتاح التقتصادي سيؤدي إلى انخفاض الجور فعي القطاععات

ذات الوفرة في اليد العاملة. 

إشكالية البطالة والتشغيل في الجزائر في إطار افتفاتقية الشراكةحاجي فطيمة، ا،رحيم حسين أستاذ 1 1
. 10_11 ص،2010،اتقتصادية ،جامعة المسيلةالعلوم البحث مقدم إلى المؤفتمر السنوي لقسم  ،الوروجزائرية

58



2005_1995الفصل الثالث                       تقييم تجربة الشراكة الوروجزائرية 

عموما النتيجة التي ينبغي التأكد منها بالنسبة للعمل هو أن التبععاد ل الحععر سععيزيد مععن فتععدهور

الوضع في المدى القصير مسببا بذلك بطالة، وبالتالي لبد من مواجهععة هععذه الثععار اعتمععادا

على إجععراءات حمائيععة للصععناعات و علععى المسععاعدات الوروبيععة فععي المجععا ل الجتمععاعي

1والعمل لجذب رؤوس الموا ل الجنبية من أجل خلق فرص شغل جديدة.

  الشراكة على القدرة الشرائية:2

من خل ل المؤشر العام لسعار السلع في السععوق المحليععة الجزائريععة فععان أسعععار المنتجععات

المستوردة لم فتنخفض في إطارالتفكيك الجمركي بععل بععالعكس زادت ارفتفاعععا ممععا اثععر علععى

2القدرة الشرائية للمستهلك وهذا ما يعكسه المنحنى التالي:

2007  _2013  :  مؤشر أسعار المستهلك من 01  الشكل رتقم 

www.ons.dz/-prix-a-la consommation-.html المصدر :

بالرغم من التخفيض الرسوم الجمركية في إطععار افتفاتقيععة التفكيععك الجمركععي الخععاص

ا انعكعس سعلبا علعى فتكلفعة النتعاج بالشعراكة فعان أسععار السعلع المسعتوردة لعم فتنخفعض مم

للمنتجات التي فتعتمععد فععي صععناعافتها علععى المععواد المسععتوردة ممععا انعكععس سععلبا علععى تقععدرة

الشرائية للمستهلك الذي كان ينتظر انخفاض السعار السلع المستوردة ومنتجة محليا كنتيجة

بوزهرة محمد ، بن سدرة عمر، واتقع ومستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل الشراكة 11
الوروجزائرية ،الملتقى الدولي حو ل آثار وانعكاسات الشراكة على التقتصاد الجزائري ، كلية العلوم التقتصادية والتسيير

.9، ص 2006 نوفمبر 14-13، جامعة فرحات عباس ، سطيف ،

 رضوان إيمان ،مذكرة فتخرج لنيل شهادة الماستر ،اثر الشراكة الوروجزائرية على التجارة الخارجية،جامعة محمد22
123 ص 2014_2015خيضر ،بسكرة 
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اض كلفتهعا أعبعاء ماليعة منحعى بهعا فعي إطعار الفتفعاق دون لتعوفر هعذا السعلع بكعثرة وانخف

الستفادة منها والمتمثلة أساسا في إيرادات نتيجة اليرادات الجمركية المفقودة نتيجععة فتفكيععك

الجمركي ويمكن فتفسير هذا الرفتفاع في السعار بسععبب احتكععار السععوق مععن طععرف بعععض

المؤسسات المحدودة والتضخم  المستورد.

3  الجدول رتقم : 

SOURCE     :ANDI     ;IBID

من خل ل الجدو ل اعله نلحظ ارفتفاع اسعار الستهلك المستمر فععي الجزائععر خل ل الفععترة

 سععنوات الولععى6جاء لهذا الرفتفاع موزات مععع فتطععبيق الفتفاتقيععة محععدد خل ل  2011-2002

رغم فتفكيك الجمركي لرسوم وهذا مايؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمسععتهلكين الجزائريععن

1وهذا مايعكس مجددا عدم فتوازن الشراكة الوروجزائرية .

المطلب الثاني :شروط نجاح الشراكة الوروجزائرية.

ل يمكن للجزائععر مجابهععة هععده النعكاسععات إل إذا أعععادة النظععر بشععكل عقلنععي فععي

العناصر التالية:
 : حاجيات التقتصاد الوطني

ويقصدبذلكتسطيرأولويافتومتطلبافتالسوتقالجزائريوفتسليطالضوءعلىأهمالقطاعافتالحساسةالتي
مسهاافتفاتقالشراكةونظرفيكيفيةفتدعيمهاأوإعادةفتأهيلهاوهدامناجللبقاءوالتوسعومواصلةمختلف

النشاطات التقتصادية لمنافسة المتوجات الوروبية وفق ما يتطلبه السوق .
: العمال المسرحين

  أي التفكير في مصير هؤلء العما ل و كيفية إعععادة فتشععغيلهم ودمجهععم فععي مشععاريع أخععرى

جديدة بتقنيات حديثععة و مؤهلععة خاصععة مععن ناحيععة التسععيير للسععتفادة مععن خععبرافتهم المهنيععة

 ابراهيم بخوجة، مذكرة ماجيستر ،دراسة فتحليلية وفتقيمية لطار التعاون الجزائري الوروبي على ضوء افتفاق11
. 258ص 2012_2013الشراكة الوروبية،كلية العلوم التجارية ،جامعة محمدخيضر ،بسكرة
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بالضافة إلى ذلك  دمج العما ل المسرحون من جديععد يععوفر فتكععاليف فتكععوين أو إعععادة فتأهيععل

عما ل جدد .

 تكوين الكفاءات
إن انهيار المؤسسات العمومية كان في اغلب الحيان ناجما عن كفععاءات فتسععيريه هشععة ،لععذا

يجب إرسا ل بعثات للستفادة من فتكوين في ميدان التسيير  المؤسسافتي الحديث هدا ما يعععود

بالنفع على نمط النتاج والنشاط التقتصادي بصفة عامة .
: النظمة الجبائية

إعادة النظععر فععي المنظومععة الجبائيععة بصععفة عامععة وجعلهععا أكععثر مرونععة وحداثععة لتتكيععف و

المعايير الدولية وفتحفيزا من

اجل فتشجيع المبادرة في فتح  مؤسسات جديدة  أي فتوسععيعه النشععاط التقتصععادي وفتقليععل مععن

نسب التهرب والغش الضريبي.

فترة التأهيل التقتصادي: 

فترة فتأهيل التقتصاد الوطني من اجل فتنفيذ الشراكة الوروجزائرية كانت تقصيرة ،لكن هععذا

ل يمنععع مععن سععن بعععض القععوانين التنظيميععة والتحفيزيععة لتجيععع السععتثمار المحلععي وجععذب

الستثمار الجنبيبالضافةإلىتأهيل للتقتصاد على صعيد كععل العععوان : الدارة –المؤسسععة

–الجهاز البنكي والمععالي (الجابيعة ) – التشعريع و القعوانين – المحيععط (المنعاطق الصععناعية

ومناطق النشطة ) .

: تحسين  الهياكل القاعدية

الموصلت- الموانئ وخدمات الموانئ والمطارات –الفتصالت- المناطق الصناعية-الطرق

والجسور.

تحسين دور البنوك على جبهتين: 
.التدخل في فتمويل الستثمار
.التدخل في فتقسيم أداة حسب  الشروط الدولية
: انسحاب وإفل س شركات

فتوتقع انسحاب وإفلس شركات ذات تقععدرات صععناعية ضعععيفة حسععب معععايير التنافسععية ممععا

يتطلب حملة إعلمية
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واسعة لتحسيس مععن مخععاطر عععدم السععتجابة الفوريععة لمعععايير التنافسععية مععع اتقععتراح آليععات

1فتطوير الستثمار وفق أهدافمحددة يتم صياغتها.

الخلصة:

رغم الجهود المبذولة من طرف الجزائر لنهععوض وفترتقيععة التقتصععاد الععوطني علععى مسععتوى

جميع القطاعات عامة وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي والزراعععي إل أنهععا لزالععت

فتعاني من مشاكل عويصة فتصنفها ضمن تقائمة الدو ل النامية .

الجزائر لم فتستفيد بعد من امتيععازات الشععراكة الوروجزائريععة حيععث ل فتععزا ل افتفاتقيععات بكععل

مافتحمله من امتيازات للجزائر حبر على ورق والمستفيد الكبر الجانب  الوروبي باعتبععاره

يسعى إلى الدخو ل في شراكات مع دو ل جنععوب المتوسععط مععن اجععل فتصععريف منتجافتهععا فععي

السواق الجزائرية ،فيجب على الجزائر الرجوع والنظر في بنود الفتفاتقيععة مععن اجععل نفععض

الغبار على حقوتقها المسلوبة .

 ديسمبر ،16 إلى 10،من 145 ص.حفيظ ، الجزائر لم يكن لها خيار سوى فتوتقيع ، جريدة الخبر السبوعي ،العدد 11
2001.
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تمهيد:

 بالمئسسة وتعتسسبر الوسسسواق60يعتسسبر التحسساد الوروبسسي أهسسم شسسريك تجسساري للجزائسسر بنسسسبة 

الجزائرية هي الرخرى من أهم أوسواق تصريف فائض منتجات التحاد الوروبي واحد أهسسم

المصادر الطاقوية في المنطقة المتووسطية .

في ظل هذه المعطيات تسعى الجزائر جاهدة إلى بناء شسراكة عادلسسة ومتوازنسة مسع شسريكها

الوروبي وترغب في تحقيق رهاناتها وآفاقهسسا المسسستقبلية المسسسطرة منسسد توقيسسع عقسسد اتفاقيسسة

.2020الشراكة الوروجزائرية من رخلل إقامة منطقة تبادل حر بحلول عام 

 مشاريع توأمة لو مشاريع الشراكة التقتصادية   المبحث اللول :

تم إطلق ةثلةثة مشاريع توأمة بين الجزائر و التحاد الوروبي في الميسسدان الفلحسسي بهسسدف

تسسسهيل وصسسول المنتوجسسات الفلحيسسة الجزائريسسة إلسسى الوسسسواق الوروبيسسة بالاضسسافة السسى

مشروع- باج- مشروع المرصد الوطني للبيئة و التنمية المستدامة .

 مشاريع توأمة بين الجزائر لو التحاد اللورلوبي.  المطلب اللول :

 مشاريع التوأمة :1 

تندرج هذه المشاريع في إطار اتفاقية الشراكة الوروجزائريسسة الممولسسة مسسن طسسرف التحسساد

 ملييسسن أور لوسسستكمال الترتيبسسات المؤوسسسساتية والتنظيميسسة ،وستنشسسأ هسسذه6الوروبسسي بقيمسسة 

المؤوسسات من اجل التعسرف علسى المنتجسات الزراعيسة مسن رخلل العلمسة الفارقسة المتعلقسة

بالمنشأ ورشحت ةثل ث  منتوجات نموذجية ("دقلة نور" لتولقا و "التين الجاف" لبني معسسوش

و" زيت المائدة" لسيق).

. المشروع الول :يتعلق بتعزيز القدرات البشرية في مجال الصحة الغذائية
المشسسروع الثسساني : يهتسسم  بعصسسرنة الخسسدمات البيطريسسة الجزائريسسة علسسى المسسستويين

المركزي و المحلي.
ام نسوعي المشروع الثالث : يتمثل في اضمان دعم تقنسي للدارة مسن أجسل تطسبيق نظ

رخاص من رخلل المؤشرات الجغرافية و تسميات المنشأ.

ووسيضمن هذا النظام "مردود متساوي للفلحين المعنيين و حماية للمنتوجسسات مسسن كسسل تقليسسد

إاضافة إلى توفير معلومات دقيقة حول المنتوجات تملك رخصائص مرتبطة بالمنشأ الجغرافي
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2014ووسيتم تطبيق هذه المشاريع في غضون وسنتين بالشراكة مع فرنسا و إيطاليا ابتداء من 

.2016وكأقصى تقدير 

 وسسسيوفر للجزائسسر فرصسسا تجاريسسة جديسسدة علسسى مسسستوى السسسوقين المحليسسة وهسسذا المشسسروع

الخارجية و وسيساهم في التأكيد

1على الغنى الثقافي و الغذائي الجزائري.

المرصد الوطني للبيئة لوالتنمية المستدامة:2 

اوستفادة الجزائر من مرصد وطني للبيئة والتنمية المستدامة بنظام وطنسسي لرصسسد المعلومسسات

البيئية وما يسمى 

 في اطار مشروع التوأمسسة مؤوسسسساتية بيسسن الجزائسسر2016بنكك المعلومات البيئية في فيفري 

تحسين قدراته التشغيلية وتنفيذ النظام الوطني للمعلومسسات البيئيسسة،والتحاد الوروبي بهدف 

لتفعيلهسسا فسسي إطسسار بنسسك للمعلومسسات بالاضسسافة ان بنسسك المعلومسسات البيئيسسة يمكسسن مسسن جمسسع

4 الوطنيسسة و الجهويسسة 24المعلومات ومعالجتها لصالح وزارة البيئة عن طريق المخسسابر السسس

 محطسسة مراقبسسة للبيئسسة تعنسسى بالميسساه السسسطحية18للمراقبسسة البيئيسسة السستي يضسسمها المرصسسد و

والبحري، وكذا مسن رخلل جلسب معلومسات والجوفية والمحيط البيئي ومراقبة التلو ث الجوي

من باقي القطاعات التي لها صلة بالبيئة وحتى تلك التي ل صلة لها به ،هسسذه الهيئسسة الجديسسدة

تقوم بتقديم معلومات اوستراتيجية بعضها يخضع للسرية والرخر يستغل إما مجانسسا أو تجاريسسا

لفائدة المؤوسسات والخواص.

 مليسون أورو لسدعم أوسسل ك القطاعسات التابعسة للبيئسة فسي34رخصص التحاد الوربسي مبلسغ 

الجزائر اضف الى ذلك

 ملييسسن دج مسسن الجسسانب10 الف أورو في شكل رخبرة ومعطيات وتكسسوين، وأزيسسد مسسن850س

2018.1الجزائري ممثلة في تجهيزات وووسائل لتمويل هذا المشروع وجني تماره مع افاق 

00: 8 على وساعة 2016 ماي 13  ، تاريخ الدرخول 2014 اكتوبر13مقال منشور عن وكالة النباء الجزائرية في 11
.http://www.aps.dz/ar/economie/8499صباحا . 

: 13 على وساعة 2016 ماي13   تاريخ الدرخول 2012  اوت24مقال منشور في موقع جزايرس ، تاريخ نشر  11
00.http://www.djazairess.com/echchaab/53725
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الشببغل _الشببباب لومشببرلوع للجامعببة     لببدعم  )BAG  (  المطلب الثبباني : برنامببج ببباج

.      الجزائرية

الشغل _الشباب:     لدعم  )BAG  (  برنامج باج1   

إطار تنفيذ برنامسسج رئيسسس الجمهوريسسة لمكافحسسة البطالسسة مسسن رخلليندرج هذا البرنامج  في 

واضع العديد من أجهزة الدماج الجتماعي والمهني للشباب.

 بعد تأرخر وسنتين وألن فسسي مرحلسسة التحضسسير للنطلق2014 انطلق هذا المشروع في وسنة 

26% ورخصسسص لهسسذا المشسسروع غلف مسسالي قسسدره 95الفعلي وعلى وشسسك النتهسساء بنسسسبة 

مليون اورو وتم تقسيمه كالتالي :

23.5مليسسون اورو ممولسسة مسسن التحسساد الوروبسسي موجهسسة لتغطيسسة السسسير الجسساري 

المتعلق بتنفيذ البرامج التقديرية.للمشروع 
2.5مليون أورو ممولة من الجزائر  لواضسسع التجهيسسزات الضسسرورية وتغطيسسة أعبسساء 

المستخدمين.

عنابة، بشار، رخنشلة ووهران وقدر أقصى حد لكمال هسسذاتم ارختيار أربع وليات نموذجية :

، يعتبر هذا المشروع برنامج متعسسدد القطاعسسات وسيضسساف إلسسى2018المشروع في بداية وسنة 

مختلف البرامج الممولة من طرف التحاد الوروبي لدعم الصلحات والعمليات المسسسطرة

في اتفاقية الشراكة التي تشجع مقاربة شاملة للشباب ،ووستسسستفيد المجسسالس الشسسعبية البلديسسة و

الجمعيات المحلية من العانسسات الماليسسة  لتنفيسسذ مشسساريع تشسسغيل الشسسباب المتواجسسدة بإقليمهسسا

1المسطرة اضمن برنامج باج.

مشرلوع ابن رشد للجامعة الجزائرية :2   

tombousكما وستستفيد الجامعات الجزائرية من مشروع "تمبسسوس-كومسسبير –ابسسن رشسسد" __

compirوتسسسم اطلق هسسسذا المشسسسروع فسسسي جامعسسسة قسسسسنطينة وحسسسسب الخسسسبيرة الوروبيسسسة

يكون margarine_مسسارغرين_ روع وس ذا المش مفيسسدا جسسدا للجامعسسة الجزائريسسة أو أي_إن ه

: 9 على الساعة 2016_05_12،تاريخ الدرخول 2015-01-17 ، حسينة.ل، برنامج باج ، جريدة المساء ،محمد.ب 11
00 .http://www.el-massa.com/dz
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مؤوسسة جزائرية للبحث العلمي تعزيز تواجدها اضمن هذا المشروع وذلك من أجل الوستفادة

 قدر المكان من هذا البرنامج الممول من طرف اللجنة الوروبية .

 فسسي تسسدويل جامعسسات المغسسرب العربسسي و تعزيسسز2008 جامعة ويساهم منذ وسسسبتمبر 80يضم 

قدرات مؤوسسات التعليم العالي و البحث بكل من الجزائر والمغرب و تونس.

 كمسسا وسسستتميز2016-2014وهذه الجامعة مدعوة للمشاركة في مشاريع أوروبيسسة رخلل الفسسترة 

3 رخبير من الجزائر وهسسذا رخلل 18 رخبيرا من هذه الدول الثل ث منهم 52هذه الفترة بتكوين 

 وسنوات.

 ألف أورو من طرف التحاد الوروبي لتمويل عملية900و تم تخصيص غلف مالي قدره 

 عضوا من جامعات20 مشاركا منهم 26تكوين هؤلء الخبراء. وتجمع هذه الدورة التكوينية 

3 ممثليسسن عسسن مؤوسسسسات أوروبيسسة للتعليسسم العسسالي عضسسوة فسسي هسسذا المجمسسع (6مغاربيسسة و 

.  إيرلندية) 1إوسبانية و   1 إيطالية و 1جامعات فرنسية و 
يعتبر هذا المشروع مسسن اشسسكال التعسساون السستي تعسسزز التعسساون فسسي ميسسدان البحسسث و التطسسور

 موقعسسا نموذجيسسا للرصسسد وتحويسسل المهسسارات12التكنولوجي و التبادلت الكاديميسسة وإنشسساء 

وتكوين الخبراء والمسؤولين للمشاريع الوروبية يعد من 

.20201-2016بين النتائج المنتظرة في آفاق 

 لومشاريع للشراكة التقتصادية 2  المطلب الثالث : برنامج مياه 

اوستفادة الجزائر في اطار اتفاقيسسة شسسراكة الوروجزائريسسة مسسن برنامسسج دعسسم قطسساع الميسساه و

 وهذا ماوسوف يتم تفضيله في هذا المبحث.2التطهير مياه 

":2  برنامج مياه "1   

 و الن البرنامسسج جسساري2اوسسستفادة الجزائسسر مسسن برنامسسج دعسسم قطسساع الميسساه والتطهيسسر ميسساه 

ومازالت%99النجاز ب 

قسسدم التحسساد مليسسون الورو 40الشغال متواصلة ،يقدر الغلف المالي الموجه المشروع ب 

 مليار دج دعم من طرف الجزائر.1 مليون أورو منها مقابل 30الوروبي 

12 :00  على وساعة2016 ماي13  تاريخ الدرخول 2001مارس13 مقال منشور في جريدة المساء في ،جميلة  ا.11

 http://www.el-    massa.com/dz 
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تحسسسين قسسدرات المسسوارد البشسسريةووسيحقق هذا البرنامج النموذجي نتائج هامة على مسسستوى 

للديوان الوطني للتطهير بالتوجه نحو التكوين التطبيقي بمجرد درخوله حيز التنفيذ الفعلي فسسي

.2016اوارخر 

 مليون أورو لخزينة الدولة عند انجاز الهداف المسطرة في إطار التفاقيسسة20ووسيتم توجيه 

 مليسون اورو كمسسساعدة تكميليسة10 فيمسا تسسم تقسسديم  المالية بين الجزائسسر والتحسساد الوروبسي

للتكفل بتكاليف اوستخدام الخبراء وتحقيق الهداف الربعة:

. تخطيط الوستراتيجية لتعزيز الداء
الشفافية في التخطيط المالي . 
تدعيم وتعزيز القدرات التقنية للموارد البشرية . 
.إدارة واوستغلل شبكات التطهير
 إطسار بسوزارة المسوارد1031   اوسستفاد للموارد البشسريةوفي مجال التكوين التطبيقي 

 بالاضسسافة إلسسى دعسسم مركسسز التكسسوين فسسي مهسسن التطهيسسر  يسسوم600المائية من التكوين رخلل 

 بمسسساعدة  والمدروسة العليا لدارة الموارد المائية بوهران قيد النشاط ببومرداس قيد النجاز

 مقعسسد9000 رخبير دولي وسيسمح بتحسين نوعية الخدمة العموميسسة فسسي مجسسال التطهيسسر ب25

 عمسسارات3و بالاضافة الى قاعات للعمال التطبيقية والمحااضسسرات وسرير110بيداغوجي و 

 . قاعدة بيداغوجية.   16و تقنية
مهنسسدس تسسابع للسسديوان مسسن تكسسوين رخسساص حسسول طسسرق تكسسوين20كمسسا وسيسسستفيد 

 2012المتربصين(هندوسة التكوين) حيث تم العتماد علسسى رخسسبراتهم فسسي إطسسار العمليسسة منسسذ 

.  مقياس عمل يعتمد عليه في توجيه الدروس التطبيقية للمتربصين21بالاضافة إلى تصميم 
وسيتم اروسال بعثات من الطارات إلى الخارج لغرض التكسسوين وتعزيسسز قسسدراتهم فسسي

 فسسي ظسسل الهسسدف المسسسطر لمنسسح القسسدرات البشسسرية والتنافسسسية التحكم بالنظمة البيداغوجية

. 20201 إلى 2016والمهن الولوية رخلل وسنوات 

مشاريع الشراكة التقتصادية :2   

.30: 17 على الساعة 2016 ماي11 تاريخ الدرخول في 2015افريل 15النباء الجزائرية في    وكالة1 1
http://www.aps.dz/ar/economie/14903-2015
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مشاريع للشراكة القتصادية بين الجزئر وفرنسا تحث عنوان الجزائر فرنسا شراكة5توقيع 

2017امتياز بحيث تمس مجالت متعددة والنطلق الفعلي لهذه المشاريع وسيكون بداية وسسسنة 

والتالي قائمة هذه المشاريع :

المشروع الول : تثمين النفايات الحديدية وغير حديدية بمنطقسسة صسسناعية واد تليلت

وهران 
 وسيسمحان للجزائر بحيازة المصسسادرالمشروع الثاني و الثالث : وسوفترار البرمجيات

ليواء البرامج الخاصة بها في مجال المعلوماتية
 مشسسروع آرخسسر لنتسساج المعسسدات والعتسساد الفلحسسي، وبرمجيسسةالمشروع الرابع : عتسساد

لدارة المراضى في المستشفيات وفي منازلهم_softwer"وسوفتوار" _
 يتعلق بمكافحة تبذير الخبز والمعجنات، وهسسو المشسسروعالمشروع الخامس : مكافحة

الذي يتضمن نظاما للتوزيع وحق المتياز .

تنسسدرج هسسذه  المشسساريع اضسسمن اتفاقيسسة الشسسراكة الوروجزائريسسة بهسسدف رخلسسق قيمسسة مضسسافة

1اصب شغل وتحقيق النمو القتصادي . نلقتصاد الطرفين لخلق م

قطسساعي العدالسسة و التشسسغيل و دعسسم عمليسساتكما وقعت الجزائر اتفاقيتين لتمويل مشسساريع  في

المنجزة فسسيبهدف تمويل العمال 2004_2017تنويع القتصاد ببروكسل لمدة ةثل ث وسنوات  

إطار إصل ح العدالة و المشاركة المواطنية و تنويسع القتصساد و كسذا تلسك المرتبطسة بسسوق

العمل و اوستحدا ث مناصب الشغل .

 مليون اورو اما التفاقيسسة الثانيسسة حسسول مشسساركة جزائسسر140و121تتراو ح قيمة التمويل بين 

التحاد الوروبي المفتوحة للبلدان الرخرى رخاصة في ميدان تحويسل التكنولوجيسافي برنامج 

و تبسادل الخسبرات فسي اطسار تمسويلت اوروبيسة لتحقيسق عسدد مسن البرامسج والمشساريع فسي

.الجزائر 

00:09 على الساعة2016-05-12 مقال منشور على موقع جريدة الجزائر،تاريخ الدرخول 11
http://www.eldjazaironline.net/home/index.php?option=com_k2&view=item&id=2924 
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تعتبر هذه المساهمة الوروبية شكل من اشكال الدعم لمواجهة المشاكل الناتجة عن انخفاض

الهائل لوسعار النفط وتندرج هذه التفاقية في اطار التعاون بين الجزائر و التحاد الوروبي
2.

 فسسي اطسسار اللجنسسة الحكوميسسة2015كما تم التفاق على اربع مشاريع ارخسسرى فسسي مسساي

 في المجالت التالية:2016المشتركة رفيعة المستوى على ان تدرخل حيز التنفيذ بداية 

الكهرباء ،المحروقات ،هندوسة الصناعية ،انظمة التسيير ،الوستشارة والخدمات الرقمية .

بالاضسسافة السسى اتفسساقيتين للجنسسة مختلطسسة القتصسسادية الفرنسسسية الجزائريسسة ( معهسسد ةثقسسافي

. جزائري ،المدروسة الدولية الجزائرية)

تخص إنتاج العوازل الكهربائية للضغط العالي و تلك الخاصةومشاريع ارخرى معدة للتوقيع 

بصمامات المحروقات

كما وسيتم إنشاء شركة مختلطة في مجال الهندوسة الصسسناعية و أنظمسسة التسسسيير و أرخسسرى فسسي

 ميدان الوستشارة و

الخدمات الرقمية.

و على هامش اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى تسسم التحفسسظ علسسى توقيسسع المشسسروع

pegouالرئيسي المتعلق بإنشاء مصنع بوجو-وسيتروان_  et  citrowenك ر و تل ي الجزائ _ ف

تحضسسيرالمتعلقسسة بتثميسسن الفووسسسفات و إنتسساج الغسساز الصسسناعي و كسسذا النقسسل بالسسسكك الحديدية

 .2020لوستكمال افاق 

jikaكما انه من المتوقع جدا أن يتم في إطسسار التفاقيسسة بيسسن الجزائسسر و جيكسسا و لفسسارج_  et

lavergeب از قط دو و انج س حمي _ التوقيع على ةثلةثة اتفاقات لتأهيل مصنع الوسمنت براي

2017.1تكنولوجي و إنشاء أراضية لتصدير الوسمنت في مطلع 

المبحث الثاني : الرلوئ المستقبلية لشراكة اللورلوجزائرية

2http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20150604/42813.htm 20--05-2016l  2

. 00: 14 على وساعة 2016-04-19،تاريخ الدرخول 2015-06-04مقال منشور في موقع اذاعة الجزائر في 

1 1  http://www.medafco.org/node/514894  30: 14 على وساعة 2016-04-19تاريخ الدرخول 
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: السيناريوهات المستقبلية للشراكة اللورلوبية  المطلب اللول :

هنا ك ةثل ث وسيناريوهات يمكن أن تلخص مستقبل الشراكة  الوروبية .

السيناريو اللول:

اوستمرار الواضاع الحالية مع تغير طفيف من مبدأ أن محددات الشراكة لزالت تقف أمامهسسا

الكثير من العقبات العويصسسة،علسسى غسسرار الصسسراع العربسسي الوسسسرائيلي واوسسستمرار التفريسسق

الديني والحضاري وعدم قدرة أوروبا على انتهاج وسياوسات رخارج الطسسر السستي ترغسسب فيهسسا

الوليات المتحدة المريكية وحليفتها إوسرائيلوان دور التحاد الوروبي ل يعارض رخيسسارات

أمريكا وإوسرائيل بل هو مكمل له.

 :السيناريو الثاني

نجا ح مسار الشراكة الورومتووسطية ،بحيث يلعب التحاد الوروبي دور بارز  في مستقبل

العلقات الدولية وفي المنطقة الورومتووسطية لنه يتجه نحو التنامي السياوسي و التأةثير في

مجريات الحدا ث بالمنطقة من اجل اوستقرارها بهدف تكوين أوسواق واوسعة للتحاد لتعزيز

اقتصاديات أوروبا كمقدمة لتشكيل كتلة اقتصادية اضخمة تقف في مواجهة التكتلت

 يكس واقتصاديات الصين ورووسيا .رالقتصاديات الكبرى على غرار تجمع الب

وهذه الشراكة تبين قدر الوسهام الذي يمكن أن يقدمه التحاد الوروبي لبناء علقات مستقرة

ومتكافئة في المنطقة.

كما أن النجا ح في إقامة منطقة التبادل الحر يعد انجازا للشراكة  أما بالنسبة لدول جنوب

المتووسط-الجزائر - ودول العربية الرخرى درخول بقوى وغزو الوسواق الوروبية ،فكل

مكسب مستقبلي من وراء هذه الشراكة وسيقدم تحفيزات جديدة لتعميق وتعزيز التكامل

الورو متووسطي كما أن الصلحات الديمقراطية التي قامت بها دول جنوب المتووسط

فتحت المجال واوسعا أمام إمكانية إعادة صياغة العلقات الورومتووسطية بأكثر واقعية

وفعالية .

:السيناريو الثالث

فشل الشراكة الورومتووسطية ،يرى الكثيرون أن زمن حروب قد مضى وان الشعوب

العربية لم تعد تؤمن بالقيم اليديولوجية وأصبحت تثور اضد السياوسات الجنبية الجائرة
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وأصبحت الولوية للنجازات الملمووسة وبالتالي فان الطرف الوروبي غير مستعد لتقديم

وسياوسات ناجحة وفعلية وكل أولوياته المستقبلية هي الوستعداد للجهة الشرقية وتسخير كل

المكانيات لذلك مع تامين المحيط الجنوبي بأقل اللتزامات مع مراعاة الحد الدنى

للوستجابة لرغبات الجوار في الجنوب وهذا إن افلح لبعض الوقت فلن يستمر.

بالنظر إلى الواضاع الحالية التي تعيشها كل منطقة في الجهتين وسواء الشمالية أو الجنوبية

في المتووسط, وبالنظر إلى المسار الذي بلغته الشراكة فان السيناريو المستقبلي المرجح هو

السيناريو الول أي اوستمرار الواضع الحالي مع بعض التحسن في أرقام المبادلت وبقاء

المسائل عالقة على حالها لن إشكالية الشراكة اليوم لم تعد هل تستمر الشراكة أم ل ؟ بل

السؤال هو كيف يمكن للجيال الحالية أن تؤمن بفاعلية هذه الشراكة؟ وبالتالي فان على

الجيل الحالي أن يثبت جدارته في بناء واقع أفضل من الواقع الذي يثور اضده اليوم اضد

1السياوسات الوطنية و الجنبية .

المطلب الثاني : الشراكة اللورلوبية على منطقة التجارة الحرة العربية  

اثر الشراكة اللورلوبية على الصادرات الصناعية العربية :1    

منذ درخول اتفاقيات الشراكة بين التحسساد الوروبسسي والسسدول العربيسسة حيسسز التنفيسسذ تسسم تفكيسسك

الروسوم الجمركية تماما على السلع والمنتوجات العربية الواردة للتحاد الوروبي رغسسم هسسذا

لكن هنا ك صعوبات تواجه الدول العربية المتووسطية حينما ترغب تصديرها لتلك السلع إلسسى

الوسواق الوروبية وهذا راجع إلى عدم توفر شروط التصدير فسسي المنتوجسسات العربيسة مثسسل

الصحة والسلمة وحماية البيئة وحماية المستهلك .

إطار اتفاقية الشراكة الوروبية والمبرمة بين الدول العربيسسة مسسع درخسسول فسسي منطقسسة التبسسادل

الحر يمثل تحديا كبيرا للنتاج وتصدير المنتوجسسات الصسسناعية فسسي الوسسسواق الوروبيسسة لن

منتوجات هذه الرخيرة تكتسب الجودة والتكنولوجيسسا متطسسورة ممسسا يصسسعب علسسى المؤوسسسسات

العربية منافستها لدى يجب على الدول العربيسسة إعسسادة تأهيسسل الصسسناعات بسسارختلف أنواعهسسا

وفي جميع مجالت بشريا، تكنولوجيا، إنتاجيا ،مؤوسسسسيا اضسسف إلسسى ذلسسك إن عمليسسة التأهيسسل

تتطلب إمكانيات مادية معتبرة من اجل الوصول إلى الهدف المرغوب.

20161/ 05/04 أفاق الشراكة الورومتووسطية ،جريدة الوطن العربي، ،زاد/ إبراهيم قلو 1
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 اثر الشراكة اللورلوبية على الصادرات الزراعية العربية:2   

السلع الزراعية الموجهة للبيع في الوسواق الوروبية وسواء المنتوجة محليسسا أو السسواردة إليسسه

يجب أن تخضع  لشروط وسلمة الغداء الخاصسسة بهسسا وهسسذا يشسسمل وسسسلمة العلف وصسسحة

الحيوانات والنباتات بحيث يتم الموافقة على اوستيراد هذه المنتجات الزراعيسسة بالاضسسافة إنهسسا

تخضع لقواعد المنظمة العالمية لتجسارة مسن اجسل تجنسب المخساطر علسى صسحة المسستهلكين

فتلتزم بالشفافية و عدم التميز ويكون التقييم على أوساس المقاييس الدولية .

إن القطسساع الزراعسسي يعامسسل بدرجسسة عاليسسة مسسن الحساوسسسية فيمسسا يخسسص السياوسسسة التجاريسسة

الخارجية للتحاد الوروبي فنجد أن اتفاقيات الشراكة بين الدول العربية والتحاد الوروبي

ل تقر مبدأ حريسسة النفسساد إلسسى السسوق الوروبيسسة  و السواردات الزراعيسسة للتحساد الوروبسي

القادمة من الدول العربية تتعرض لقيود شديدة وصارمة تحسست مسسسمى مطابقسة المعسايير مسسع

ماهو متبع في التحاد الوروبي وهذا الرخير ينتهج أوسسساليب جمركيسسة أو غيسسر جمركيسسة مسسن

اجل حماية إنتاجه الزراعيسة مسن السواردات العربيسة إليسه ،فالمنتجسات الزراعيسة هسي الرخسر

تعاني من عدم القدرة على منافسة منتوجات الوروبية .

تحديات منطقة التجارة العربية الحرة في ظل الشراكة اللورلوبية :3   

إن إقامة منطقة التجارة الحرة أوروبية عربية في إطار اتفاقيات الشراكة من شسسانها القضسساء

على مشروع التكامل القتصادي العربي وبالتالي إفشال منطقة التجارة العربية الحرة كونهسسا

تعتبر شكل من أشكال  التكامل ورخطوة أولى على وسلم التكامل العربي المنشود .

تماةثل المنتجات الزراعية في الدول العربية ليخدم التبادل التجاري بينهسسا وفسسي نفسسس السسوقت

تعاني هذه المنتوجسسات مسسن التميسسز والقيسسود السستي يفراضسسها التحسساد الوروبسسي علسسى وارداتسسه

الزراعية باعتبار أن القطاع الزراعي شديد الحساوسية دارخل التحاد وبالتالي ليس هنا ك فائدة

تذكر لدرخول المنتجات الزراعية في المنطقة الحرة العربية مع التحاد الوروبي.

أما بالنسبة للمنتجات الصناعية العربية فنجد أن الدول العربية يعطي معاملة تفضسسيلية للسسسلع

الوروبية وفق لمبادئ منطقة التجارة الحرة الوروبية على حساب السلع العربية مسسن شسسأنه

زيادة التبادل التجاري مع التحاد الوروبي ورخفض المبادلت التجارية العربيسسة البينيسسة فسسي
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إطار منطقة التجارة الحرة العربية ومن هنا يتضح التعارض وااضسسح بيسسن مشسسروع المنطقسسة

الحرة وإقامة تكامل اقتصادي عربي .

يظهر مما وسابق ذكره انه يمكن للدول العربية أن تحقق فائدة كبيرة جراء تكاملها مع بعضها

البعض حيث ان اقتصاديتها متقاربة من حيسسث مسسستوى التنميسسة وهسسذا مسسا يحقسسق التكسسافؤ فسسي

المنافسة فيما بينها باعتبار هنا ك تباين وااضح بين الدول العربية والدول الوروبية من حيث

1البنية والتنمية القتصادية مما يصعب المنافسة على الجانب العربي   .

المبحث الثالث :أهم النتائج المحققة لشراكة اللورلوجزائرية 

المطلب اللول :على المستوى التجاري

الجانب الجمركي :1 

: الخسائر المحتملة للخزينة العامة من الجراءات الجمركية نتيجة التفكيك10  الجدلول رتقم 

:                                              الوحببدة : مليببار دينببار2005  _2017  الجمركي 

جزائري      

المجمبببببوع خبببببارجالقائمة الثالثة القائمة الثانيةالقائمة اللولىالسنوات

TVA

200510.497__10.497
200610.497__10.497
200710.4972.5611.66014.718
200810.4973.8253.30717.629
200910.4975.1064.95420.557
201010.4977.6676.60124.765
201110.49710.2288.24728.972
201210.49712.7899.89433.918
201310.49712.78911.54134.473
201410.49712.78913.18736.473
201510.49712.78914.83438.120
201610.49712.78915.65738.943
201710.49712.78916.53339.819

136.461106.121106.415349.381المجموع
.2005 المديرية العامة للجمار كالمصدر :

 حملوي ربيعة ،منصري نجاج ،مدارخلة بعنوان : مستقبل منطقة التجارة العربية الحرة في ظل اتفاقية الشراكة1
. 148 _151 ص2014 ، 33الوروبية ،مجلة العلوم النسانية ،جامعة محمد رخيضر ، العدد
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من رخلل الجدول يظهر لنا أن الجزائسسر تخسسسر كسسل وسسسنة ايسسرادات الجمركيسسة بسسسبب التفكسسك

الجمركي المتواصل حيث أةثرت رخسائر الخزينة على النفاق العام مما ينجم عنه ارختلل في

هسسذه الخسسسائر تمسسس مستوى الطلب العام ومن تم ارختلل في مستوى التوازنات القتصادية .

القوائم أدوات النتاج والمادة الولية والتجهيزات نصف مصسسنعة وأرخيسسرا المنتجسسات الكاملسسة

الصنع التي تخدم مصالح التحاد الوروبي دون الطرف الجزائري .

 الميزان التجاري:2   

         الوحدة : مليون دلولر2005  _2015  :حصيلة نتائج الميزان التجاري 11  الجدلول رتقم 

ص,خ,م=صادرات خارج ا لمحرلوتقات ص.م = صادرات المحرلوتقات

20052006200720082009201020112012201320142015السنوات
10991158133219371066152620622062216525822063ص.خ.م

4393753456588317736144128555277142769804637526030ص.م

4

35724

مجمببببببببببوع

الصادرات

4503654613601537929845194570537348971866659176288

6

37787

مجمببببببببببوع

الوردات

2004821456276313947939294404734724750376548525858

0

51501

الميببببببببببزان

التجاري

24989331573253239819590016580262422149011065430613714-

المصدر: المركز الوطني للمعلومات الحصائية لوالجمركية

حسب المعطيات المسجلة في الجدول أعله يظهر لنا أن الصادرات الجزائرية شهدت تطور

 لكن تراجعت بعد ذلك لتعود ترتفع تدرجيا ةثم عادت لتراجع بحلسسول2005_2008ملحوظ من 

حتى اليوم هذا التذبسسذب كسسان نتيجسسة الزمسسة الماليسسة العالميسسة أمسسا بالنسسسبة لسسسنوات2012وسنة 

الرخيرة كانت نتيجة لنخفسساض أوسسسعار البسسترول فسسي الوسسسواق النفطيسسة الدوليسسة. أمسسا بالنسسسبة

اتورة السواردات فسي وسسنة الرخيسرة لوردات الجزائر تشسهد تطسورا مسستمرا لكسن تراجعست ف

. بالنسبة لميزان التجساري هسو الرخسر عسرف تذبسذب رخلل2014مقارنة مع إجمالي واردات 

فترة العشر وسنوات المااضسسية أي منسسذ تطسسبيق اتفسساقيه الشسسراكة الوروجزائريسسة رخاصسسة وسسسنة

 التي عرف تسجيل قيمة وسالبة النتيجة.2015

المطلب الثاني :على المستوى المالي .

التستثمار الجنبي :1   

   الوحببدة :مليببون2005  _2010  : تدفق التستثمارات الجنبية المباشرة في الجزائببر 12   الجدلول رتقم 

دلولر 
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200520062007200820092010السنوات
حجببببببببببببببببببببم

التسببببببببتثمارات

اللورلوبية

275.25552.24589.101178.2__

حجببببببببببببببببببببم

التسببببببببتثمارات

الجنبية 

108117951665244628472050

نسبببة التسببتثمار

اللورلوبي %

25.4630.7635.3848.17__

RAPPORTT DE FEMISE 2010المصدر :

الجدول أعله يواضح حجم الوسسستثمارات الجنبيسسة فسسي الجزائسسر فنلحسسظ نلحسسظ آن التحسساد

الوروبي يحتل نسبة لبأس بها من حيث حجم الوستثمارات الجنبية في الجزائسسر بالاضسسافة

 تراجعسست حجسسم الوسسستثمارات2010و2009 أما وسسسنتين  2005_2008إلى تطوره من وسنوات 

الوروبية المباشرة في الجزائر ،لكسسن يبقسسى حجسسم الوسسستثمارات محسسدود راجسسع إلسسى صسسلبة

القوانين التشريعية وبيروقراطية الدارية الجزائرية .

 التعالون المالي :2   

ار اتفاتقيبة الشبراكة13  الجدلول رتقم  الي( مسباعدات ماليبة ) فبي إط الون الم : برنامبج التع

:الوحدة: مليون الورلو2005  _2010  اللورلوجزائرية 

200520062007200820092010السنوات
40665732.562.568القيمة 

 2011المعهد الوروبي للشراكة الوروجزائريةالمصدر :

من رخلل الجدول العله يظهر التعاون المالي المؤطر في برنامج ميد الول والثسساني حيسث

 مليون اورو كمساعدات مالية موجه إلى الجزائر .326رخصص التحاد  الوروبي ماقيمته 

تركز التعاون المالي للتحاد الوروبي في إطار الشراكة الوروجزائرية على دعم البرامسسج

التحويل القتصادي والصلحات الدارية والبحو ث العلمية وتحديث البنية التحتية . 

 القرلوض:3

 :القببرلوض الممنوحببة مببن البنببك اللورلوبببي للتسببتثمار إلببى الجزائببر فببي ظببل اتفاتقيببة14  الجببدلول رتقببم 

الوحدة : مليون الورلو 2005  _2010  الشراكة اللورلوجزائرية 

200520062007200820092010السنوات
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500__21.4_10القيمة
WWW.EIB.ORG  2011المصدر : 

 موجه إلسسى2005قرض 2005_2010 وسنوات من 6 قروض رخلل فترة 3اوستفادة الجزائر من 

 ملييسسن اورو لسسدعم3 وجهسست 2007قطاع الخسسدمات مسسن اجسسل تطسسوير القطسساع ،أمسسا قسسرض 

وسسسنوات أمسسا بسساقي القسسرض وجسسه8المؤوسسات الصغيرة و المتووسسسطة لشسسركة "رويبسسة" لمسسدة 

لتطوير المؤوسسات الصغيرة .

وجه لقطاع الطاقسة لمشسروع ميسد غساز (رخسط لنسابيب الغساز)يربسط  2010وبالنسبة لقرض

مباشسسرة الجزائسسر بأوروبسسا. بالمقارنسسة مسسع دول جنسسوب البحسسر البيسسض المتووسسسط اوسسستفادت

الجزائر من قروض قليلة للوستثمار .

المطلب الثالث: على مستوى الصادرات لوالواردات

الصادرات:1    

  الوحدة : مليون دلولر 2016  : أهم شركاء الصادرات الجزائرية 15  الجدلول رتقم 

الهيكل %الحجمبلد التصدير
22.15%369 8ايطاليا
13.02%921 4فرنسا

7.63%883 2بريطانيا العظمى
6.04%281 2هولندا
5.48%071 2تركيا

5.23%977 1امريكا
3.69%393 1البرازيل

3.39%282 1بلجيكا
5.77%179 2الصين

2.67%009 1البرتغال
2.27%856تونس

1.98%748كندا
1.78%671كوريا

1.77%667المغرب
1.59%602اليابان

%37787100المجموع

المركز الوطني للعلم اللي والحصاء التابع للجمار كالمصدر: 

من رخلل الجدول نلحظ أن جل تعاملت الجزائر من ناحية التصدير كانت مع السسدول لقسسل

قوة ونمو في التحاد الوروبي (اوسبانيا و ايطاليا) تم تليها فرنسا التي تعتبر أقوى دولسسة فسسي

التحسساد الوروبسسي ، فسسالجزائر كسسانت تأمسسل بشسسراكة حقيقيسسة متوازنسسة مسسع دول قويسسة مثسسل

(فرنسا ، ألمانيا ) لترفع من نموها القتصادي وتستفيد من اوسسستثمارات حقيقيسسة فسسي مجسسالت
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مختلفسسة تتطلسسب تكنولوجيسسا عاليسسة ورخسسبرة  ومهسسارات فسسي إطسسار مبسسادئ اتفاقيسسة الشسسراكة

الوروجزائرية .

الواردات :2   

  الوحدة : مليون دلولر2016   : أهم شركاء الواردات الجزائرية  16  الجدلول رتقم 

الهيكل %الحجمبلد التستيراد

15.97%223 8الصين
10.52%420 5فرنسا
9.37%828 4إيطاليا
7.64%934 3إتسبانيا
6.57%382 3ألمانيا

5.26%710 2الوليات المتحدة المريكية

3.95%036 2تركيا
2.49%281 1الرجنتين

2.27%171 1جمهورية كوريا
2.23%146 1البرازيل

2.16%114 1الهند
1.79%922هولندا

1.75%903بريطانيا العظمى
1.63%746رلوتسيا
1.62%834بلجيكا

51501100المجموع

: المركز الوطني للعلم اللي والحصاء التابع للجمار كالمصدر

 مسن إجمسالي وارداتهسا مسن97, 15رخلل الجدول اعله نلحظ أن الجزائر تسستورد%

الصين التي تعتبر دولة آوسيوية رخارج التحاد الوروبي وليس للجزائر شراكة معها ةثم تليهسسا

فرنسا و من تم باقي يدول العالم بنسب متفاوتة المر السسذي يجعسسل الجزائسسر تعيسد النظسسر فسي

1شراكتها مع التحاد الوروبي من عدة جوانب أهماها المبادلت الغير متوازنة.

الخلصة :

مبادلت في جميع المجالت لوسيما التعاون القتصادي والمسسالي بيسسن الجزائسسر و المجموعسسة

الوروبية كان المحور الهم لقامسسة شسسراكة اوروجزائريسسة ،لكسسن الواقسسع المعسساش  والنتائسسج

الواردة عكسسس ذلسسك فسسالجزائر لسسم تنسسال الكسسثير مسسن هسسذه التفاقيسسة وسسسواء فسسي مجسسال التجسسارة

الخارجيسسة السسذي اظهسسر وبواضسسو ح عسسدم التسسوازن فسسي المبسسادلت بيسسن الطرفيسسن فسسي مجسسال

-http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-duالوكالة الوطنية لتطوير للوستثمار  11
commerce-exterieur27/05/2016.
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الصادرات والواردات رخارج المحروقات باعتبسسار أن الجزائسسر تعتسسبر وسسسوق مرحسسب بالسسسلع

الوروبية ومكان لتصريف الفائض السلعي الوروبي وهسسذا راجسسع بالضسسرورة إلسسى اضسسعف

النتسساج الجزائسسري ونقسسص الخسسبرة و التكنولوجيسسا الحديثسسة بالاضسسافة إلسسى وسسسوء التسسسيير

المؤوسساتي .

الحصول على مساعدات مالية  من التحاد الوروبي هي الرخرى كانت من أهسسم مسسا تسسسعى

إليه الجزائر رغم هذا ما حصسلت عليسه الجزائسر مسن رخلل التفاقيسة المسبرة كسان قليسل جسدا

بالمقارنة بما وعدها بها التحاد الوروبي من اجل تحديث البنى التحتيسسة وإقامسسة إصسسلحات

هيكلية للمؤوسسات القتصادية الوطنية لمواكبة التطور بما يليق بالشراكة الوروبية .
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المقدمة :

شهد العالم خلل الفترة الخيرة بعد الثورة الصناعية تغيرا ت وتطورا ت في جميع المجال ت خاصججة فججي مجججال

القتصاد وعلى المستوى الدولي وظهور العولمة و بروز الوليا ت المتحدة المريكية كقوى  اقتصججادية عالميججة

في ظل اقتصججاد السججوق وتوسججيع المتيججازا ت وتطججور المنافسججة  القتصججادية والسياسججة بيججن الوليججا ت المتحججدة

المريكية والتحاد الوروبي وخاصة مع تفاقم ظاهرة التكتل ت القليمية و القتصادية العالمية وزيادة العتماد

المتبادل العالمي بوجود أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي . ضف إلى ذلك ما حملته ثورة تكنولوجية العل م

والتصال في طياتها من تقريب المسافا ت بين دول العججالم وتطججوير الصججناعا ت علججى ابعججد المسججتويا ت دون أن

ننسى ما تلعبه المؤسسا ت المالية الدولية من دور فعال في توسيع نطاق التبادل الحر .

وفي ظل هذه الوضاع المعروفة بصراع بين القطاب القتصادية العالمية حول محاولة ربط اكبر جزء ممكن

من هذا الكججون بمصجالحها ونفوذهجا القتصجادية وخاصجة الصججراع بيججن الوليججا ت المتحجدة المريكيججة والتحجاد

الوروبي ، هذا الخير الذي ادخل مفهججو م الشججراكة فججي علقتججه مججع الججدول المتوسججطية تحججت مشججروع اتفاقيججة

اد الوروبجي و دول جنجوب المتوسجط فجي شجكل اتفاقيجا ت الجتي تمجس الشراكة الورومتوسطية بيجن دول التح

مختلف المجال ت ( القتصادية ، السياسية ، المنية .... الخ ) بشكل يؤمن التوسع والنمو القتصادي و كحلججف

مدعم لقوة التحاد وتوفير المن و الستقرار في الحديقة الخلفية لوروبا و في هذا المسججار توجهججة الكججثير مججن

الدول المتوسطية لستغلل هذه التفاقية من اجل تحقيق بعض المكاسب القتصادية ، السياسية، .....الخ .ومججن

بين هذه الدول الجزائر التي التحقت بالركب متأخرة مقارنة بدول المغاربية الخرى .

 بهدف إقامة منطقة تبادل حججر بيججن دول البحججر البيججض1995حيث يندرج هذا التفاق ضمن إعلن برشلونة 

1996المتوسط و التحاد الوروبي ، بادر ت الجزائر إلى بدء المفاوضا ت مججع التحججاد الوروبججي فججي جججوان 

. 2005 بعد سلسلة من المفوضا ت لتدخل حيز التنفيذ بحلول 2002وجاء اتفاق النهائي مع منتصف 

ومن هنا ستناول موضوع الشراكة الوروجزائرية من باب الشكال التالي :

الكشكالية العامة :

ما مدى اهمية الشراكة الوروجزائرية بالنسبة للقتصاد الجزائري واثرها على التنمية ؟

الئسئلة الفرعية :

ماهي مختلف التغيرا ت القتصادية العالمية ؟
ماهو محتوى اتفاق الشراكة الوروجزائرية .و ماهي خلفية هذه التفاقية ؟
ماهي دوافع وعراقيل توقيع اتفاق الشراكة الوروجزائري.؟
 ؟1995_2015ماهي اهم النتائج المحققة لتفاق من خلل هذه التجربة منذ
ماهي افاق اتفاق الشراكة الوروجزائرية ؟
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الفرضية العامة :

ولدراسة هذا الشكال سنعتمد على الفرضية التالية :

الشراكة الوروجزائرية ماهي ال صيغة من صيغ المستعملة من طرف الججدول الغربيججة مججن اجججل جعججل

الدول النامية اسواق لتصريف منتجاتها والحفاظ على استمرار الدورة القتصادية لهذه الدول الغربية مججن جهججة

ومن جهة اخرى استغلل الموارد القتصادية المتاحة بهذه الدول باقل تكلفة من خلل ربطها باتفاقيا ت تقيدها .

أهمية البحث و الهدف من اختيار الموضوع:

 اتفاقية الشراكة الورو جزائرية من أمور التي تدخل في صميم مستقبل القتصاد الججوطني للجزائججر كججون هججذه

التفاقية مست عدة محاور (اقتصادية ، مالية ، سياسية ...الخ ) ضف إلى ذلك :

محاولة تقيم تجربة الشراكة الوروبية- الجزائرية بعججد مججرور أكججثر مججن عشججر سججنوا ت مججن تنفيججذ بنججود

التفاقية ومحاولة اللما م بمختلجف جوانبهجا وتحليجل الوضجعية القتصجادية الجزائريجة الراهنجة و الوقجوف علجى

المكاسب التي حققها الطرفين من خلل الشراكة إلى حد الن و انعكاسا ت هذه التفاقية على طرفين خصوصججا

الطرف الجزائري ومعرفة الى اين تتجه هذه التفاقية .
. التعمق أكثر في دراسة ظاهرة الشراكة الوروجزائرية
بالضججافة إلججى أن موضججوع الشججراكة الوروبيججة يججدخل فججي صججميم تخصصججي (تجججارة و لوجيسججتيك

اورومتوسطي)

منهج البحث :

تججم انتهججاج فججي هججذه الدراسججة المنهججج الوصججفي  لوصججف مشججروع الشججراكة الوروجزائريججة ضججمن الشججراكة

الورومتوسطية و المنهج التحليلي لتقيم تجربة الشراكة الجزائرية مع التحاد الوروبي. 

وعلى ضوء هذا تم تقسيم البحث إلى اربع فصول كل فصل يضم جملة من المباحث:

الفصل الول يعرج علججى أهججم المتغيججرا ت القتصججادية العالميججة أمججا الفصججل الثججاني يضججم مختلججف التوضججيحا ت

وشروحا ت حججول اتفاقيجة الشجراكة الوروجزائريججة  وفيمجا يخجص الفصججل الثجالث شججمل تقييججم تجربججة الشججراكة

الوروجزائرية على مستوى الزراعي ، الصناعي ، الخدمي....الخ  وأخيرا وليس أخيججرا الفصجل الرابججع الجذي

لخصت من خلله افاق الشراكة الوروجزائرية.

مصطلحات ومفاهيم :

على دول العالم في شججتى مجججال ت الحيججاة, بمججا فيهججا المريكي هو مصطلح يشير إلى التأثير المركة :المركة

السيطرة العلمية و القوة السياسة و النتشار الثقافي و القتصادي.
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تعاون دولتان أو أكجثر فجي نشجاط إنتجاجي أو اسجتخراجي أو خجدمي، حيجث يقجو م كجل طجرف بالسجها م:الشراكة

بنصيب من العناصر اللزمة لقيا م هذه الشراكة (رأسمال، العمل، التنظيججم)، وقججد يتخججذ هججذا التعججاون المشججترك

شكل إقامة مشروعا ت جديدة أو زيادة الكفاءة النتاجية لمشروعا ت قائمة .

هو نوع من التكتل التجاري بين دولتين أو أكثر، ببن مجموعة محددة من البلدان التي :منطقة التبادل الحر

السلع و الخدما ت والحصص والتفضيل ت على معظم (إن لم يكنكل) التعريفا ت الجمركية إلغاءوافقت على 

. التكامل القتصادي المتداولة بينهما. ويمكن اعتباره المرحلة الثانية من 

دولججة مججن تسججتوردها أو الرسو م أو التعريفا ت الجمركية هي ضرائب تفرض على السججلع الججتي:القيود الجمركية

أخرى. وتستخد م عدة دول التعريفة الجمركية لحماية صناعتها من المنافسة الجنبية.

حول موضوع المذكرة .الدرائسات السابقة :

ابراهيم بوجخلة دراسة تحليلية وتقيميه لطار التعجاون الجزائجري الوروبججي فجي ضجوء اتفجاق الشجراكة

الوروجزائرية ، وهدفت هذه الدراسججة تقيججم نتائججج واقججع التعججاون القتصججادي الجزائججري الوروبججي مججن خلل

التجربة الجزائرية في اتفاق الشراكة الوروجزائرية .
شريط عابد ،دراسة تحليلية لواقع و أفججاق الشججراكة القتصججادية الشججراكة القتصججادية والورومتوسججطية

حالة دول المغرب العربي  وتقيم تجججارب الشججراكة لكججل مججن تججونس، الجزائججر والمغججرب مججن نججواحي التاليججة :

التجارة الخارجية ، مؤشر التنمية القتصادية .
عمور جمال ،دراسجة تقييميجة وتحليليججة لتفاقججا ت الشججراكة العربيججة الورومتوسجطية حيججث تنججاولت هجذه

الدراسة الحوار العربي الوروبي وعرض تجارب الشراكة لبعججض الججدول العربيججة المتوسججطية وهججي تججونس ،

المغرب ومصر بالضافةإلى واقع الشراكة الوروجزائرية .

أما بالنسججبة لدراسججتي تمثلججت فججي إظهججار نتائججج الشججراكة الوروجزائريججة بصججفة عامججة علججى جميججع القطاعججا ت

الحساسة  بالضافة إلى تحديث الدراسة من حيث النتائج والحصائيا ت خاصة بعد مرور فترة ل باس بهججا مججن

اتفاقية الشراكة.
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 : و املؤلفات الكتب

  1999امحد السيد مصطفى ،حتدايت العوملة والتخطيط االسرتاجتي ،دار الكتب ،مصر .. 

 1990بيار جامكو ،مؤسسات الدولية ،مقدمة يف االقتصاد ،ابريس. 

  1992جودة عبد اخلالق ،االقتصاد الدويل ،دار النهضة العربية ،مصر. 

 1992النهضة العربية ،مصر  جودة عبد اخلالق ،االقتصاد الدويل ،دار. 

 ، 1996سعيد جنار ،النظام االقتصادي العاملي على عتبة القرن الواحد والعشرون ،رسائل النداء اجلديد ،القاهرة . 

  2004شيماء عبد الستار جبر،العولمة والمنظمات المالية ،دار ايلة ،عمان، الطبعة األولى. 
 1993كتب العريب احلديث ،اإلسكندرية ،عبد السالم أبو قحف،اقتصادايت األعمال ،امل. 

 2003عبد املطلب عبد احلميد ،العوملة االقتصادية ، دار اجلامعية ، االسكندرية ،مصر. 

 2003عبد املطلب عبد احلميد ،العوملة واقتصادايت البنوك ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر . 

  2004شباب اجلامعة ،مصرحممد ابراهيم عبد الرحيم ،العوملة الدولية ، مؤسسات . 

 2005حممد عبد احلليم عمر،الوحدة االقتصادية بني األمة اإلسالمية ،مؤمتر الوحدة األمة اإلسالمية ،مكة . 

 2007حممد عبيد حممد حممود ،منظمة التجارة العاملية ودورها يف تنمية اقتصادايت البلدان االسالمية ، مصر . 

 عدون ،اجلزائر ومنظمة التجارة العاملية ،اسباب االنظمام ،النتائج املرتقبة ومعاجلتها ،دار  ،انصر دادي حممد متناوي

 .2003احملمدية العامة اجلزائر

  عبد الرمحن ايسني التكرييت،آليات العوملة االقتصادية وأاثرها املستقبلية يف االقتصاد العريب ،دار احلامد لنشر هيفاء

 .2009 والتوزيع ،األردن

 2006 امحد بطريق ، السياسات الدولية يف املالية العامة ، الطبعة الثانية ،الدار اجلامعية ،لبنان ،  يونس . 

  املقاالت واملذكرات:

 1، إشكالية إصالح املنظومة املصرفية ، تقرير جلنة أفاق التنمية االجتماعية  اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي

 2002واالقتصادية ، الدورة السادسة عشر ، نوفمرب



 ،الشراكةجيسرت ،دراسة حتليلية وتقيمية الطار التعاون اجلزائري االورويب على ضوء اتفاق ام رسالة ابراهيم خبوجة 

 2012_2013 ،،بسكرة  حممدخيضر ،جامعة  التجارية العلوم االوروبية،كلية

  حبث ، إشكالية البطالة والتشغيل يف اجلزائر يف إطار اتفاقية الشراكة األوروجزائريةحاجي فطيمة، ا،رحيم حسني أستاذ

  2010 قتصادية ،جامعة املسيلةالعلوم االمقدم إىل املؤمتر السنوي لقسم 

  املنتوج الوطين ،ملتقى االقتصادي الثامن ،اندي الدراسات االقتصادي بشري مصطفى ،الشراكة األجنبية ومبدأ محاية

 1999،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ، جامعة اجلزائر

 ، كلية العلوم بوبكر بعداش ، أطروحة دكتوراه،مظاهر العوملة من خالل نشاط الشركات العاملية متعددة اجلنسيات

 .2009_3،2010زائرجامعة اجلالتجارية و االقتصادية ،

  بوداير زهية ،أفاق منطقة التبادل احلر االورومتوسطية على االقتصاد اجلزائري ،مذكرة لنيل شهادة ماجيسرت يف العلوم

 2004 ،3التجارية ،جامعة اجلزائر

  االوروجزائرية بوزهرة حممد ، بن سدرة عمر، واقع ومستقبل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف ظل الشراكة

،امللتقى الدويل حول آاثر وانعكاسات الشراكة على االقتصاد اجلزائري ، كلية العلوم االقتصادية والتسيري ، جامعة فرحات عباس ، 

 2006نوفمرب  14-13سطيف ،

  2001 تقرير خاص بوزارة املالية صادر يف السداسي األول من سنة  

 2005،31بية ،اجلريدة الرمسية  العدد رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشع. 
  حلوي صليحة ، أتثري الشراكة االورومتوسطية على القطاع الصناعي ،مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت ختصص جتارة

 2010 -2011االورومتوسطي ،جامعة مستغامن، ولوجيستيك

 جملة االقتصادي والتنمية املستقلة ،جامعة بسكرة ،اجلزائر ،ة عزيزة ، الشراكة االورو جزائرية بني متطلبات االنفتاح ند مسي

 09،2011الباحث عدد 

  د/ امحد لعمى ،ا/ غراب عمر ، انعكاسات اإلصالح االقتصادي والتكيف اهليكلي لقطاع الزراعي وأثرها على

، السياسات الزراعية ،امللتقى الوطين األول حول املؤسسات االقتصادية اجلزائرية وحتدايت املناخ االقتصادي اجلديد،جامعة

 2003،ةورقل



  الشخصي يف البلدان االسالمية ،جملة اقتصادايت مشال افرقيا ، جامعة حسيبة رحيم حسني،حنو ترقية االدخار املصريف

  2004 بن بوعلي ،شلف العدد االول

  رضوان إميان ،مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت ،اثر الشراكة االوروجزائرية على التجارة اخلارجية،جامعة حممد خيضر

 2014-2015،بسكرة 

  ومتوسطية وااثرها على االقتصاد اجلزائري ،جملة اقتصادايت مشال افرقيا جامعة حسيبة رغياط عبد  محيد ،الشراكة االور

 2004بن بوعلي ،شلف العدد االول

  زرقني عبودة ، اإلسرتاجتية املالئمة للتنمية الصناعية يف اجلزائر ، معهد العلوم االقتصادية والعلوم التجارية ،دائرة العلوم

 2009، 45، العددأم البواقيالتجارية ، املركز اجلامعي ، 

  ،17السيد ايسني، البحر األبيض املتوسط ابعتباره منطقة إسرتاتيجية، االسكندرية: مركز حبوث البحر األبيض املتوسط 

 2006ديسمرب

 كمال ، الشراكة اجلزائرية األوروبية على القطاع الصناعي ، ملتقى الدويل حول أاثر وانعكاسات الشراكة على   يعايش

 2006االقتصاد اجلزائري ، كلية العلوم االقتصادية والتسيري

 2013،عرابوي نصري ،الشراكة االورومتوسطية ،جملة العلوم االجتماعية ،جامعة سطيف  
  اكة االورو جزائرية ،امللقى الدويل :أاثر وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد  اجلزائري على غراب رزيقة ،حمتوى الشر

 2006نوفمرب  14-13-منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 فريوز سلطاين ،دور السياسات التجارية يف تفعيل االتفاقات التجارية اإلقليمية والدولية ،دراسة حالة اجلزائر و الشراكة 

 2013/ 2012االورومتوسطية ،ختصص اقتصاد دويل ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة

 2000جملة االقتصاد و األعمال  ،الوائم املدين واالنفتاح االقتصادي ملتقى اجلزائر الدويل لالستثمار، اجلزائر 

 ، 2011معسكري مسرة ،تقيم اتفاقية الشراكة االقتصادية االوروجزائرية ،جامعة املدية  

 احملاضرات :

 االورومتوسطي ،جامعة  كبداين ، حماضرات مقياس الفضاء االورومتوسطي ،سنة أوىل ماسرت ختصص جتارة ولوجيستيك

 2015-2014.غري منشور_ _مستغامن



 االنرتنت : مواقع 

 exterieur-commerce-du-http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan  الوكالة الوطنية

 .لتطوير ودعم االستثمار 

  ابحث فل العلوم االقتصادية ،جامعة الرابط   بوبوش ،حممد

http://www.marsadamericalatina.com/index.php/etudes/744-2014-07-09-10-42-23 

 :الصحف واجلرائدمواقع  

 2015 -http://www.aps.dz/ar/economie/14903 

 http://www.aps.dz/ar/economie/8499 

 http://www.djazairess.com/echchaab/53725 

 http://www.eldjazaironline.net/home/index.php?option=com_k2&view=item&id=2924 

 massa.com/dz-http://www.el 

 massa.com/dz-massa.com/dz/http://www.el-http://www.el 

 http://www.medafco.org/node/514894 

 2016l-05--http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20150604/42813.htm 20 

  ديسمرب ،  16إىل  10،من 145ص.حفيظ ، اجلزائر مل يكن هلا خيار سوى توقيع ، جريدة اخلرب األسبوعي ،العدد

2001. 
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