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الشراكة و دورىا يف جلب االستثمارات األجنبية

مقــدمــة
عرؼ االقتصاد الوطٍت ركودا كبَتا .ووضعا متأزما يستلزـ استغالؿ كل الطاقات والثروات
بشكل عقالين وقانوين ،فنقص رؤوس األمواؿ الوطنية وسوء تسيَتىا ،وكذا مشكل ثقل ادلديونية
( 20+مليار دج) استنفد طاقات الدولة ودفعها إذل البحث عن تغيَت النظاـ تغيَتا جذريا ،واصبح
التوجو ضلو اقتصاد السوؽ كمخرج واحد ووحيد حلل األزمة.1
وتدخل اجلزائر نظاـ اقتصاد السوؽ وىي تعيش وضعا خانقا يندرج يف التضخم الكبَت
( ،)%30+اطلفاض قيمة العملة وعدـ قابليتها للتحويل ،بطالة حتمية ومتزايدة (أكثر من  3/1اليد
العاملة النشيطة تعيش حالة البطالة بسبب غلق ادلؤسسات وتسريح العماؿ)  ،مديونية خارجية سبتص
 %90من اإليرادات الناذبة عن الصادرات (حسب اتفاقيات  stand byالصادرة عن صندوؽ النقد
الدورل  ، FMIوكذا اتفاقيات إعادة اجلدولة مع نوادي باريس ولندف) ،مديونية داخلية للمؤسسات
العمومية واليت تتخوؼ من الدخوؿ يف نظاـ اقتصاد السوؽ واخلوصصة إذل جانب ادلؤسسات اخلاصة
اليت ترغب يف االستثمار ولكنها تنتقذ العراقيل ادلوجودة وتطالب بضمانات قانونية من أجل عملية
االستثمار  ،ومن أجل ذلك شرعت اجلزائر منذ عدة سنوات يف إجراء إصالحات وربوالت على
مستوى قطاعاهتا االقتصادية ،فبات من الضروري على التشريع اجلزائري أف ينتهج مسعا يكوف اكثر
واقعية مع الوضع االقتصادي احلارل وليس هنجا فاتو الوقت وذباوزه الزمن .
ولعل النهج ادلتبع حاليا يقضي بالشراكة من أجل تغطية النقص الكبَت يف رؤوس األمواؿ و
التخفيف من ثقل ادلديونية .
فهل الشراكة ىي اختيار اسًتاتيجي يف ظل األزمة احلالية وما مدى فعاليتها يف االقتصاد
الوطٍت؟
وستحاوؿ من خالؿ مداخلتنا دراسة ثالث زلاور رئيسية ىي :
1
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 تطور مفهوـ الشراكة والتفكَت فيها والنظر إليها كحل وحيد للخروج من األزمة.
احملور الثاين نتطرؽ فيو إذل ضرورة جلب االستثمار و التعرض إذل سلتلف

القوانُت اخلاصة بو ،لتفسَت مدى صدؽ سياسة الدولة يف انقاد االقتصاد الوطٍت
 يف ىذا اجملاؿ سنحاوؿ من خاللو دراسة ما توصلت إليو الشراكة واالستثمار يف اجلزائر
حاليا مع تقدـ أمثلة عن حاالت للشراكة يف رلاالت سلتلفة .
المحور األول  :تطور مفهوم الشراكة في الجزائر:
تعترب الشراكة من أىم ادلواضيع اليت عرفتها التطورات االقتصادية يف العادل مؤخرا ،ولقد تعرض
ىذا ادلوضوع إذل الكثَت من اجلدية واإلحلاح يف العديد من دوؿ العادل الثالث والعادل العريب ،واجلديد
يف األمر أف الكثَت من ادلؤسسات الدولية بدأت مؤخرا يف فرض اخلوصصة أو اللجوء إذل الشراكة
كشرط سابق أو مالزـ للحصوؿ على ادلساعدات التقنية واالقتصادية .وتعود جذور اخلوصصة
والشراكة إذل مرحلة منتصف السبعينيات حينما بدأت الدوؿ الصناعية تعاين من التضخم ادلارل ادلرفق
باجلمود االقتصادي بسبب االنفجار الذي حدث يف أسعار النفط اخلاـ وذلك ألوؿ مرة يف تاريخ
اقتصاد الدوؿ الصناعة احلديثة.
وال يفوتنا أف نشَت بأف الشراكة كمنهج نظري وكسياسة اقتصادية ىي دوف شك وليدة أوضاع
االقتصاديات الصناعية ادلتطورة يف فًتة ما بُت السبعينيات والثمانينات ،إذف موضوع الشراكة ىو احلل
الرابط بُت القطاع العاـ والقطاع اخلاص.
تعريف الشراكة:
ىي اتفاقية يلتزـ دبقتضاىا شخصاف طبيعياف أو معنوياف أو أكثر على ادلساعلة يف مشروع
مشًتؾ بتقدًن حصة من عمل أو ماؿ هبدؼ اقػتساـ الربح الذي ينتج عنها أو بلوغ ىدؼ اقتصادي
ذي منفعة مشًتكة كإحتكار السوؽ أو رفع مستوى ادلبيعات ومن خالؿ ىذا التعريف نستطيع
استخالص عناصر الشراكة كما يلي:
 الشراكة عبارة عن عقد يستلزـ اشًتاؾ شريكُت على األقل سواء كاف الشريك طبيعيا أو معنويا.
 تتطلب الشراكة ادلساعلة حبصة من ماؿ أو عمل حسب ما يتفق عليو الشريكُت عند
كتابة العقد.
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 كذلك عنصر ادلساعلة يف نتائج ادلشروع من أرباح أو خسائر حسب ما يتفق عليو
الطرفُت الشريكُت .
و ينتج عن "الشراكة" سللوؽ قانوين يسمى بالشخص ادلعنوي يعيش حياة قانونية (مستقلة)
باكتسابو االسم و ادلوطن ،1و تعترب "الشراكة" عقد ا فهو الذي ينشؤىا ويبعثها إذل احلياة القانونية
وػلدد شروطها وإدارهتا واألجهزة التسيَتية ذلذا ادلولود اجلديد.وؽلكن أف تكوف ادلواضيع أو ادلشاريع
ادلتفق عليها مالية ،تقنية أو ذبارية وحىت مشاريع علمية(البحث والتطوير) ،كما ؽلكن أف تكوف ىذه
ادلشاريع طويلة أو متوسػطة األجل.
و للشركاء احلق يف ادلشاركة يف أجهزة التسيَت وازباذ القرارات حوؿ تقسيم األرباح وربديد رأس ادلاؿ .
مفهوـ برتوكوؿ الشراكة (عقد الشراكة):
ىو رلموعة القواعد اليت يتفق عليها من طرؼ الشركاء عند إبراـ اتفاقية الشراكة أو عقد الشراكة
( ، )Accord de partenariatوىو ما يضمو العقد من التزامات الطرفُت ،وىي مواد تبُت التزامات
كل طرؼ فيما ؼلص حصص ادلساعلة ،عدد العماؿ ،أن ػواع و كمية ادلنتجات  ،كيفية ربويل
األعماؿ اإلدارية وادلسَتين ،كيفية تقسيم األرباح واخلسائر ،ويف يعض األحياف االسم اجلديد للشراكة
وىذا مثاؿ عن بروتوكوؿ شراكة 2وبعض ادلواد اليت يضمنها مربـ يوـ  2000/06/06بُت ، ENCG
وبُت ادلؤسسة السعودية " "Savola food’sالدولية ادلختصة يف التلفيف وتوزيع ادلواد الزيتية الغذائية،
وىذه بعض مواد ىذا الربوتوكوؿ (العقد):
ادلادة -1-تنص على أف ىذه الشراكة جديدة يف اجلزائر مسماة" "SAVOLAENCG food’sأو
"." SEFA
ادلادة – -2تنص على أف تبدأ " " SEFAنشاطها ضمن  3وحدات إنتاجية لػ " " ENCGوىي
ادللف " "UP3يف سينيا و " "UP5يف العاصمة و " "UP7ببجاية وىذه الوحدات تضم  1200عامل
من رلموع  4200يف مجيع الوحدات ( 9وحدات) يف اجلزائر.
ادلادة – -3تنص على أف مؤسسة " " SOVALAسوؼ ربصل على مشاركة أغلبية سبثل
 %75من أسهم .SEFA
 1هجلت االقتصاد و األعوال العذد 112.
 2جريذة الىطي الصادرة بتاريخ . 2000/07/19
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ادلادة – -4تنص على أف
تاريخ االمتالؾ.
ادلادة – -8تنص على أنو ؽلنع دخوؿ ىذا ادلولود اجلديد  SEFAيف شراكة مع منافس
معًتؼ يف السوؽ فيما ؼلص صناعة الزيوت الغذائية.
أما بقية مواد الربوتوكوؿ فهي دل تعرض علينا وذلك ألعليتها فهي تبقى لدى الشركُت
ENCG

قادرة على بيع الوحدات ( )06بعد فًتة بػ  12شهرا من

أشكال الشراكة:

وتتخذ الشراكة أشكاال سلتلفة وىي كما يلي:
الشراكة التعاقدية:ىذا النوع من الشراكة لو خصوصياتو ،فالشراكة التعاقدية مبدئيا ىي خلق زلدد
يف موضوعو ،لكن ؽلكن أف تتطور إذل خلق مارل وذباري معطية بذلك حرية أكرب حلياة
الشركة.إف الشراكة التعاقدية كثَتة االستعماؿ يف االستغالؿ ادلشًتؾ للمواد ادلنجمة والتعاوف يف
رلاؿ الطاقة.
الشراكة ادلالية:إف الشكل الثاين ؼلص اجلانب ادلارل ،إضافة إذل الشراكة التعاقدية ىناؾ الشراكة
ادلالية أي أهنا تتخذ طابعا ماليا يف رلاؿ االستثمار ،و ىذا النوع ؼلتلف عن باقي اإلشكاؿ
األخرى من خالؿ :
 وزف كل شريك. مدة أو عمر الشراكة . تطور ادلصاحل لكل شريك.الشراكة التقنية:تتمثل الشراكة التقنية يف تبادؿ ادلعارؼ من خالؿ ربويل التكنولوجيا واخلربات
حيث يتم جلب معارؼ جديدة وتقنيات حديثة يف سلتلف رلاالت اإلنتاج.
الشراكة التجارية:لشراكة التجارية طابع خاص حيث أهنا ترتكز على تقوية وتعزيز مكانة ادلؤسسة
يف السوؽ التجارية من خالؿ استغالؿ العالمات التجارية أو ضماف تسويق ادلنتوج وىذا الشكل
يعٍت التخلص من حالة عدـ توازف يف السوؽ وؼلص جانب التسويق بشكل كبَت.
الشراكة يف البحث و التطور  :هتدؼ ىذه الشراكة عموما إذل تطوير ادلنتوجات وربسينها مع
التقليص من التكاليف اإلنتاجية والدخوؿ إذل أسواؽ جديدة تعطي للمؤسسة األفضلية عن باقي
ادلؤسسات ادلنافسة ذلا.
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دوافع الشراكة:
دل تنشأ الشراكة من عدـ بل ىي نتيجة أوضاع ومشاكل تعاين منها ادلؤسسات يف عادل يسوده
تكتالت اقتصادية وذبارية كبَتة  ،وؽلكننا أف ظليز بُت دوافع داخلية تتمثل يف مشاكل داخلية متعلقة
بادلشاريع ،مشاكل السياسات االقتصادية وأخرى خارجية تدفع السلطات العمومية إذل جلب
ادلؤسسات إذل الشراكة وىي:
 ادلشاكل الداخلية ادلتعلقة بادلشاريع :ؽلكننا حصر ادلشاكل الداخلية اليت عانت منها
ادلؤسسات وخاصة العمومية فيما يلي:اختالؿ التوازف يف اذليكل ادلارل للمؤسسات وذلك أف نسبة
الديوف عالية جدا مقارنة مع رأس ادلاؿ ،ومن مت غلب رفع راس ادلاؿ من البحث عن اقل مستوى
للديوف ألف نسبة الديوف /رأس ادلاؿ عالية جدا ،وبالتارل البحث عن الشراكة لتحقيق ذلك .كما أف
اإلفراط يف التكاليف ادلتعلقة بتمويل سلتلف ادلشاريع أي أف الدولة دل سبوؿ ادلشاريع بشكل عقالين
ومنظم،ففي الوقت الذي كانت تعاين فيو بعض ادلؤسسات من نقص يف التمويل صلد بعض
ادلؤسسات األخرى تفرط يف اإلنفاؽ على مشاريعها ،ومن أجل تفادي ذلك مت اللجوء إذل الشراكة
لتنظيم وضبط عملية اإلنفاؽ.من جانب آخر فإف ادلؤسسات أصبحت تعاين من نقص يف كفاءة
اإلطارات شلا استلزـ البحث على مساعدة تقنية وكفاءات مهنية لتغطية العجز يف ىذا اجملاؿ.
كما ال ننسى أف التكنولوجيا احلديثة أصبحت هتدد مستقبل ادلؤسسات القدؽلة النشأة واليت
تدفعها إذل شراكة تقنية مدعمة للمؤسسة.
 مشاكل السياسات االقتصادية  :عانت البلداف الصناعية من تباطأ يف النمو االقتصادي
عجل بعجز يف ميزاف مدفوعاهتا  ،ويف القدرة التنافسية داخل األسواؽ العادلية ،يف الوقت
الذي عرؼ العادل األزمة البًتولية خاصة بعد سنة  1986اطلفضت أسعار السلع الرئيسية،
فأدى ذلك إذل ظهور مسألة الشراكة على السطح يف إطار السياسات التصحيحة واستعادة
معدالت النمو االقتصادي .
 الدوافع اخلارجية  :كاف تطبيق األنظمة االقتصادية االشًتاكية يف بعض الدوؿ العربية قد أدى
إذل تعاظم وتنامي القطاع االقتصادي العاـ  ،فأصبحت الدولة ىي ادلالك واحملرؾ االقتصادي
األوؿ للفعاليات االقتصادية الرئيسية للبلد.ومع اهنيار النظاـ الشيوعي وسقوط االرباد
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السوفيايت كقوى عظمى وما صاحب ذلك من تغَتات جذرية على اخلريطة السياسية
واالقتصادية العادلية  ،و بروز فكرة النظاـ االقتصادي اجلديد ،وإفرازات أزمة اخلليج وبزوغ
النظاـ االقتصادي الرأمسارل ،وجدت ىذه الدوؿ نفسها يف مناخ سلتلف وظروؼ متغَتة
وإيديولوجية سياسية جديدة فرضها الواقع وجسدهتا األياـ.و يف ظل مثل ىذه التغَتات
اجلذرية يكوف االقتصاد ىو اجملاؿ األكثر استجابة أو إحلاحا لتجسيدىا بالتخلص من النظاـ
القدًن.ويبدوا أف إخفاؽ النظاـ االشًتاكي و فعاليات القطاع العاـ يف مسألة التنمية و النمو
االقتصادي كاف سببا رئيسيا يف االندفاع ضلو مسألة الشراكة.

المحور الثاني  :ضرورة جلب االستثمار

إف االستثمار ىو احملرؾ الرئيسي لالقتصاد الوطٍت ذلك انو ؽلتص األمواؿ ادلكػتزة و يوجهها
إذل النشاط االقتصادي من اجل تلبية االحتياجات الوطنية ادلختلفة.
يف ىذا احملور سنحاوؿ إبراز أعلية و دور االستثمار األجنيب يف إنعاش االقتصاد الوطٍت.

تعريف االستثمار

إف تعريف االستثمار ؼلتلف من اقتصاد آلخر و سنقدـ بعض التعريفات لعدد من
االقتصاديُت البارزين كما يلي  :فحسب لومبار " LAMBERTاالستثمار ىو ش ػراء أو صنع
منتوجات آلية و وسيطة" .أما فيتوف GUITTONفيقوؿ أف " االستثمػار ىو تطوير و تنمية
لوسػائل الطاقػػات ادلهيأة ،فاالسػتثمار ربسُت يف ادلستقبل مع إنفاؽ و تضحية" .أما DIETERLEN
فيقوؿ أف االستثمار يوجد يف قلب احلياة االقتػصاديػة و النظرية النقدية و نظرية التنمية و نظرية
الفائدة.1
و ؽلكننا صياغة كل ىذا يف أف االستثمار ىو نوع من االتفاقات و ىو إنفاؽ أصوؿ يتوقع
منها ربقيق عائد على ادلدى الطويل و لالستثمار عدة مفاىيم كادلفهوـ احملاسيب  ،ادلفهوـ االقتصادي
و ادلفهوـ ادلارل و ؽلكن عرضها كما يلي :
 ادلفهوـ احملاسيب  :يعرؼ ادلخطط الوطٍت احملاسيب االستثمار كما يلي :
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"االستثمار ىو األصوؿ ادلادية و الغَت ادلادية ،ادلنقولة و الغَت ادلنقولة ادلكتسبة أو اليت تنتجها ادلؤسسة
و ادلوجودة للبقاء مدة طويلة زلافظة على شكلها داخل ادلؤسسة ،1و يتم تسجيلها يف الصنف الثاين
من ىذا ادلخطط .
و ؽلكننا أف ظليز بُت العقارات ادلتعلقة باالستغالؿ و العقارات خارج االستغالؿ ،فالعقارات
ادلتعلقة باالستغالؿ ىي عقارات مكتسبة أو تنتجها ادلؤسسة ليس بغرض بيعها أو ربوليها و لكن
الستعماذلا كأداة عمل أي عقارات إنتاجية كالعتاد .أما العقارات خارج االستغالؿ فهي عقارات من
خالذلا تقوـ ادلؤسسة باكتساب عقارات أخرى مثل شراء األراضي.
 ادلفهوـ االقتصادي  :حسب ادلفهوـ االقتصادي فاف االستثمار ىو التخلي على موارد اليوـ
للحصوؿ على إيراد اكرب من التكلفة األورل و ىو يأخذ بعُت االعتبار ثالثة عناصر ىي :
الزمن ،مر دودية و فعالية العملية ،اخلطر ادلرتبط بادلستقبل.
 ادلفهوـ ادلارل  :يقصد بو رلموعة التكاليف اليت تعود باألرباح و إيرادات خالؿ فًتة زمنية
طويلة أين يكوف تسديد التكلفة الكلية و تغطيتها.

أنواع االستثمار
إف االستثمار يتكوف من عدة أنواع ،و ىذا حسب اذلدؼ ادلراد ربقيقو من خالؿ االستثمار و
ؽلكننا أف نعطي بعض االستثمارات البارزة يف النشاط االقتصادي و ىي كما يلي :
استثمارات التبديل  :هتدؼ ىذه االستثمارات كما يظهر من خالؿ تسميتها إذل

تبديل مثال آلة قدؽلة بآلة جديدة و بصفة عامة زبص وسائل اإلنتاج.
 استثمارات التطوير و اإلنتاجية  :ىي استثمارات ذلا ىدؼ زبفيض تكاليف اإلنتاج بأكرب
قدر شلكن و ذلك بتطوير القدرات اإلنتاجية.
 استثمارات التجديد  :ىي استثمارات تعتمد من اجل خلق منتوج جديد يف السوؽ و ىذا
لتعزيز مكانتها يف السوؽ.
1الوخطط الىطني للوحاسبت 1975
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استثمارات التوسيع  :قد ربتاج ادلؤسسات يف بعض األحياف إذل توسيع رلاؿ عملها

و إمكانيتها ،و يتم توسيع ادلؤسسة بزيادة قدراهتا اإلنتاجية كآالت اإلنتاج و مساحات
الورشات و غَتىا.
طبيعة االستثمارات حسب عالقاتها

من جانب آخر فاالستثمارات تتوسطها عالقات و ؽلكننا أف نفرعها حسب طبيعة العالقات
بينها كما يلي :
 االستثمارات ادلستقلة  :ىذه االستثمارات ليس ذلا عالقة ببعضها ،مثاؿ شراء شاحنة ال يعٍت
االستغناء عن اآلالت الصناعية األخرى.
 االستثمارات ادلرتبطة ( ادلتنافية)  :توجد عالقة بُت ىذه االستثمارات مثاؿ  :شراء شاحنة لػ
 10طن من نوع S.N.Vيغنيها عن شراء شاحنة من نوع آخر مثل فولفو و العكس صحيح.
 االستثمارات اجلائزة  :يف ىذه النوع من االستثمار يؤدي اختيار استثمار إذل استثمار آخر.

النظام القانوني لالستثمارات

حسب القانوف التشريعي 1الذي ؼلص استثمارات التوسيع و زيادة القدرات اإلنتاجية ػلدد
النظاـ العاـ لالستثمارات كالتارل :
حسب ادلادة  03من ىذا القانوف فإنو غلب أف يصرح باالستثمار قبل البدء يف ربقيقو و
يكوف التصريح بو أماـ وكالة ترقية و محاية االستثمارات. APSIىذه األخَتة تتكوف من رلموعة
من اإلدارات و اذليئات تعمل على مساعدة ادلستثمرين يف ربقيق استثماراهتم .و بعد تصريح
ادلستثمر و طلبو امتيازات من الوكالة ادلذكورة ،تعمل الوكالة على تقييم ادلشروع و دراستو و الرد
عليو بالرفض أو بالقبوؿ يف مدة زمنية ال تتجاوز  60يوما من يوـ إيداع التصريح.
حسب ادلادة  09فانو إذا مت رفض ادلشروع ؽلكن للمستثمر ادلعٍت أف يتقدـ بطعن للهيئة
الوصية للوكالة وىي رئاسة احلكومة لكي يدرس الطلب من جديد يف ظرؼ  15يوما و يتم الرد
عليو هنائيا.
 1الورسىم التشريعي رقن  93/12الصادر في الجريذة الرسويت بتاريخ 1993/10/05
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حسب ادلادة  12فاف ربويل راس ادلاؿ بالعملة الصعبة و كذلك تسهيل االستَتاد يكوف
بواسطة البنك ادلركزي اجلزائري الذي يضمن ذلك .و ال تتعدى مدة ربويل راس ادلاؿ بالعملة
الصعبة من اخلارج  60يوما.
حسب ادلادة  13فاف احلد األدىن لألمواؿ اخلاصة زلدد قانونيا.
حسب ادلادة  14فاف االستثمار يتحقق يف مدة زمنية ال تتعدى  03سنوات إال إذا حددت
الوكالة مدة أطوؿ.
أما ادلادة  15تنص على أف االستثمار يف حالة ما إذا كانت أعلية و فائدة كبَتة للوطن من
جانب التكنولوجية ادلستعملة ،الفائدة الكبَتة من العملة الصعبة ،مر دودية على ادلدى البعيد فاف
ىذا االستثمار يستفيد من امتيازات إضافية عن طريق اتفاقية بُت الوكالة ادلمثلة للدولة و
ادلستثمر ،و يصادؽ عليها رللس احلكومة مث تنشر يف اجلريدة الرمسية .و ؽلكن أف ظليز بُت نوعُت
من ادلناطق االستثمارية.
االستثمارات في المناطق الحرة  :ىذه االستثمارات تلقى سهولة يف عمليات التصدير و

االستَتاد ،التخزين و إعادة التصدير .وىي استثمارات حسب ادلادة  25تتم بإعادة البنك ادلركزي
اجلزائري ربويل رؤوس األمواؿ و تسهيل االستَتاد للنشاطات ادلوجودة للتصدير .و حسب التشريع
اجلزائري فاف العمليات اليت تتم بُت ادلؤسسات اليت توجد يف ادلنطقة احلرة و ادلؤسسات ادلوجودة على
ارض الوطن ،ىذه العمليات تعترب عمليات ذبارية خارجية .وقد نصت ادلادة  28أف االستثمارات يف
ادلنطقة احلرة تعفى من كل ضريبة و رسم .أما ادلادة  32تنص على أف ادلستثمرين يف ادلنطقة احلرة
ؽلكنهم توجيو جزء من مبيعاهتم إذل السوؽ اجلزائرية و اليت تكوف من إنتاجهم اخلاص و ىذا زلدد
قانونيا.و ؽلكن للمستثمرين القانونيُت يف ىذه ادلنطقة احلصوؿ على تسهيل و زبفيض يف معدؿ فائدة
القروض .أما ادلادة  38تنص على أف ادلستثمرين الطبيعيُت و ادلعنويُت األجانب متساووف مع
ادلستثمرين الطبيعيُت و ادلعنويُت اجلزائريُت يف احلقوؽ و الواجبات.


االستثمارات في المنطقة الخاصة  :ىذه االستثمارات تساىم يف التنميػة احملػلية و التوسيع

االقتصادي ،و تستفيد ىذه االستثمارات يف ادلنطػقة اخلاصة حسب ادلادة  21و  : 22تكفل الدولة
جزئيا أو كليا بتكلفة البنية التحتية الضرورية لالستثمار ،اإلعفاء من الرسم على القيمة ادلضافة TVA
10

للسلع و اخلدمات ادلتعلقة باالسػتثمار ،زبفيض نسبة % 03من احلقوؽ اجلمركية (رسم مجركي)
بالنسبة للمواد ادلستوردة و اليت تدخل يف عملية ربقيق االستثمار ،اإلعفاء من الضريبة على أرباح
الشركات  IBSدلدة ال تقل مخسة سنوات و ال تتعدى  10سنوات و كذلك الدفع اجلزايف ) (VFو
الرسم على النشاط الصناعي و التجاري ) ،(TAICاإلعفاء من الرسم العقاري دلدة أدناىا مخسة و
أقصاىا عشرة سنوات  .و زبفيض بنسبة  %50للضريبة على الربح ادلعاد استثماره يف حالة صدور
اإلعفاء من IBSو VFو  TAICللحصة من رقم األعماؿ ادلوجو للتصدير.
اإلجراءات اإلدارية لالستثمار (الشركة)

االستثمار سواء كاف بشكل شراكة أو منفردا ؽلر يف تكوينو عرب مراحل و إجراءات أوذلا إجراءات
إدارية و اشهارية ،ىذه األخَتة تبدأ من إثبات عقد الشراكة بعقد لدى ادلوثق مث ينشر عقد الشركة يف
جريدة اإلعالنات القانونية ،بعد ذلك يتم إيداع العقد لدى كاتب احملكمة القريبة من مقر الشركة و
تنتهي اإلجراءات اإلدارية و االشهارية بتسجيل الشركة يف السجل التجاري يف مدة ال تتعدى شهرين
من وقت تأسيس الشركة.

وتتبع اإلجراءات اإلدارية و االشهارية بتصرػلُت  :األول ىو التصريح بالوجود لدى مديرية الضرائب
القريبة دلقر الشركة سواء كانت شركة األشخاص أو رؤوس األمواؿ يف ظرؼ ثالثُت يوما من بداية

نشاطها .أما الثاني فيخص وكالة ترقية و محاية االستثمار حيث يتم التصريح باالستثمار أماـ ىذه
الوكالة سواء كانت شركة أشخاص أو رؤوس أمواؿ و يتضمن التصريح توضيح عدة نقاط منها رلاؿ
نشاط الشركة ،موقع الشركة ،عدد مناصب العمل ادلتوفرة ،التكنولوجيا ادلستعملة يف إطار عمل
االستثمار ،ادلدة ادلتوقعة حليػاة ادلشػروع إضافة إذل ادلخططات االستثمارية و ادلالية و اىتالكات
ادلشروع( .ملحق .)01
و لكي تتحصل الشركة على امتيازات جبائية عليها أف تتقدـ يف نفس وقت التصريح باالستثمار
لدى وكالة ترقية و محاية االستثمار بطلب امتيازات لدى نفس الوكالة ) (APSIو على وكالة
ترقية و محاية االستثمار إبالغ صاحب االستثمار بالرد بالقبوؿ أو الرفض يف مدة أقصاىا 60
يوما( .ملحق رقم .)02
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مجاالت االستثمار العام و الخاص
إف تكوين االستثمار عامل مهم يف ربديد معدؿ التقدـ االقتصادي إذ أف كل زيادة يف
االستثمار سبثل طاقة إنتاجية جديدة ؽلكن استخدامها يف تشغيل ادلصانع و وحدات اإلنتاج األخرى
يف سلتلف فروع النشاط االقتصادي .و التضخم ينتج عن اإلفراط يف استغالؿ ادلواد اإلنتاجية شلا
يؤدي إذل ندرة ىذه ادلوارد و بالتارل زيادة ارتفػاع األسػعار.و ما داـ السبب الرئيسي يف التضخم ىو
زيادة اإلنفاؽ من خالؿ االستثمار فاحلل الوحيد ىو احلد من اإلنفاؽ من خالؿ فرض رقابة زلكمة
من طرؼ الدولة على االستثمار اخلاص حبيث ال غلوز إقامة أي مشروع جديد يف القطاع اخلاص إال
بًتخيص من الدولة.
إف التحكم يف االستثمار اخلاص من طرؼ الدولة يكوف بواسطة معدؿ الفائدة فإذا أرادت الدولة
زيادة االستثمار اخلاص فتقوـ بتخفيض الضرائب و زبفيض معدؿ الػفائدة و ىذا ما تقره النظرية
الكيػنػزية اليت تربز اثر التغَتات لسعر الفائدة على السلوؾ االستثماري لرجل األعماؿ و من مت فقد
دلت البحوث ادليدانية يف الواليات ادلتحدة األمريكية على ضعف حساسية رجاؿ األعماؿ الطلفاض
معدؿ الفائدة الف معدؿ التضخم ال يعوضو اطلفاض معدؿ الفائدة .أف االستثمار ينقسم إذل
استثمار فردي و آخر قومي.
فاالستثمار الفردي يكوف بشراء أصوؿ مستعملة و انتقاؿ ملكيات من طرؼ البائع إذل ادلشًتي و
ىذه االستثمارات ال سبثل إضافة إذل راس ادلاؿ القومي.أما رلاؿ االستثمار القومي ػلصرىا ادلشرع يف
ادلادة  17من الدستور يف كوف ادللكية العامة ىي ملك للمجموعة الوطنية و تشمل باطن األرض و
ادلناجم و ادلقالع و ادلوارد الطبيعػػية للطاقة و الثروات الطبيعية و احلية يف سلتلف مناطق األمالؾ
الوطنية البحرية و اجلويػػة و ادلياه و الغابات ،كما تشمل النقل بالسكك احلديدية و النقل البحري و
اجلػوي و الػػربيد و ادلواصالت السلكية و الالسلكية و ملكيات أخرى ،لكن النظاـ اجلزائري بعيد كل
البعد عن تطبيق القوانُت دلا يقدـ عليو من تنازؿ عن قطاع الربيد و ادلواصالت جزئيا لبعض
ادلستثمرين و كذلك بيع مناجم الذىب للمستثمرين اخلواص مؤخرا.

أهمية االستثمار

لالستثمار دور كبَت و أعلية يف ربريك النشاط االقتصادي ،و يرجع ذلك إذل اسًتاتيجية
االستثمار اليت ذلا أبعاد اقتصادية على ادلدى الطويل .و ؽلكننا أف ضلدد أعليتو حسب بوسري
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 Busseryو شارتوا  Chartoisيف كتاب :
 d’investissementsكما يلي  :أىم دور لالستثمار يكوف على ادلدى الطويل ،فاالستثمار ىو
احملرؾ الوحيد و الرئيسي ينمو فهو ذو بعد يف ادلستقبل و لو منفعة شبو دائمة  ،أما النقطة الثانية و
اليت زبص االستثمار فهي أعليتو يف استغالؿ ادلصادر اذلامة و الطاقات و القدرات اجلامدة للنشاط.
Analyse et évaluation des projets

إضافة إذل ما ذكرناه فاالستثمار يشًتط صورة لعالمة ادلؤسسة بالنظر إذل تأثَت احمليط االقتصادي و
ادلارل و بالتارل يزيد يف تنويع اإلنتاجية و يفتح باب ادلنافسة يف السوؽ التجارية.
المحور الثالث  :الشراكة و االستثمار في الجزائر
إف تأثر االقتصاد بالفراغ اإليديولوجي كاف واضحا على وتَتة اإلنتاج الذي اعًتاه انكماش
كبَت خصوصا منذ سنة  ،1986سنة اهنيار أسعار البًتوؿ فعجز عن تلبية حاجات اجملتمع إذل السلع
و التشغيل و السكن و ىذا كثالث حاالت اسًتاتيجية.
أف استفحاؿ التفاوت بُت ىذين ادلتغَتين – الطلب و العرض – ىو الذي عجل بانفجار ادلظاىرات
الشعبية الشاملة يف  05أكتوبر  1988و ىي عُت األزمة اليت مازالت البالد تتخبط فيها رغم
التشريعات اإلصالحية اليت سنت يف اجملاؿ االقتصادي كتطبيق اقتصاد السوؽ.
إف ادلالحظة العامة اليت ينبغي التسبيق هبا يف دراسة مسار األزمة االقتصادية يف اجلزائر ىي أف
درجة االنتعاش اليت بلغ فيها متوسط معدؿ ظلو الناتج الداخلي اإلمجارل السنوي باألسعار الثابتة
خالؿ سلططات  1979-67اكثر قليال من  % 07قد اطلفضت خالؿ ادلخطط اخلماسي األوؿ -80
 84إذل ادلعدؿ ظلو سنوي متوسط ىو اكثر قليال من  % 04و خالؿ ادلخطط اخلماسي الثاين
 1989-1985إذل .%01
و تبُت ىذه األرقاـ أف وضع ادليزاف االقتصادي قد تطور يف اذباه سليب دبعٌت يف اذباه االنكماش ،و
ىذا اختالؿ توازين يعرب عن حالة أزمة اقتصادية.
و قد عاشت اجلزائر خالؿ الثمانينات مرحلتُت سلتلفتُت :
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 مرحلة  : 1985 – 1980و اليت بلغ فيها سعر البًتوؿ اوجو من االرتفاع و ىو  40دوالر
أمريكا للربميل سنة  1981و دل ينزؿ أبدا ربت  27دوالر زلتفظا ىذا بقوتو الشرائية و
معززا أيضا ارتفاع الدوالر إذل اكثر من  10فرنك فرنسي .
 مرحلة  : 1989 – 1986و اليت كانت سيئة و اهنيار سعر البًتوؿ إذل  13دوالر سنة
 1986و ىبط حىت  11دوالر للربميل اخلاـ يف هناية  1988مرفوقا هببوط قيمة الدوالر
أيضا إذل ما يًتاوح بُت  5و  6فرنكات فرنسية أي بنسبة  40إذل .% 50
و قد قامت الدولة بعدة عمليات إصالحية هتدؼ من خالذلا إذل ربسُت الوضع االقتصادي
ادلتدىور و قد بدأت بإعادة اذليكلة ادلؤسسات العمومية سنة 1986يف إطار ادلخطط اخلماسي
 85-80مث صدور قانوف استقاللية ادلؤسسات ربت صيغة ىولدينغ ) (Holdingيف  15أوت
1985مث صدر قانوف خوصصة مؤسسات العمومية يف األمر  95/22ادلؤرخ يف /15أوت 1995
ادلعدؿ يف مارس  1997يف األمر  97/12و ال ننسى انو كانت ىناؾ سياسات أخرى مثل
التقشف  ،التقوًن الداخلي لكن ىذا دل يكن كايف كوسيلة للرفع باالقتصاد الوطٍت فكاف البد من
بناء نظاـ اقتصاد السوؽ  ،بكل ما ينطوي عليو من سلبيات و اجابيات و ىو السياسة ادلعموؿ هبا
1
حاليا للوقوؼ أماـ ربديات العودلة .
وضعية االقتصاد الجزائري

إف تقرير صندوؽ النقد الدورل الذي صيغ اعتمادا على ادلادة ( )4من القانوف الدورل و اليت
ربدد عالقة أي دولة بالصندوؽ ال سيما تلك اليت تطلب برامج التصحيح اذليكلي ،وتنقسم إذل
أربعة أقساـ رئيسية ،و من بُت ىذه األقساـ التقرير الرئيسي الذي يتضمن أىم ادلالحظات ادلتعلقة
بتطوير االقتصاد على ادلستوى الكلي و اجلزئي  ،و ادلسائل و ادلالحظات ادلسجلة على مرحلة
 2000-1998و أي مالحظة مت تسجيلها من قبل التقرير ىي اعتبار التحوالت اذليكلية اليت عرفتها
اجلزائر ال سيما يف مرحلة  2000-1999مع توقع نسبة ظلو تًتاوح ما بُت  %4إذل  % 5كنسبة
حقيقية.
و إف رأى الصندوؽ  FMIضرورة ربقيق نسبة النمو تتجاوز  % 6خارج نطاؽ احملروقات و ذلك
لتقدًن التسهيالت للمستثمرين األجانب يف اجلزائر سواء شركاء أو خواص ،والتقرير الذي سوؼ
 1الجسائر بيي األزهت االقتصاديت و الساسيت

هحوذ بلقاسن حسي بهلىل
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ينشر كاف زلل مشاورات سنوية جرت بواشنطن يف
بادلتابعات البنكية يف اجلزائر بالنظر إذل الوضعية البنكية و ادلالية.
و أوؿ نتيجة سبخض عنها ىذا القرار اإلغلايب بعد توزيعها للدولة األعضاء يف منظمة تعاوف و التنمية
االقتصادية يف منتصف جويلية ىو قرار ىيئات الضماف ( كوفاس ،يف اكزًن بنك ،لويد ،دوكراور،
ىَتمس  ،سانتشي) ،و عدد من اذليئات الضماف اخلاصة بإعادة النظر يف تقدًن ادلخاطرة اجلزائرية يف
هناية جويلة ادلاضي ،بعدما أف أصدرت ىذه اذليئات و خاصة الكوفاس تقريرا خبصوص االستثمار
باجلزائر ،و نصحت ادلستثمرين األجانب باالبتعاد عن ذلك نظرا لكرب ادلخاطرة و عدـ استقرار
السوؽ اجلزائرية.
أما التقرير اجلديد و الذي شارؾ يف صياغتو " ميشاؿ" الزار ادلكلف دبلف اجلزائر و"كرًن نشا تشي"
الذي صاغ سابقا تقريرا خاصا باجلزائر عاـ ،1998ذكر على العموـ أف االقتصاد اجلزائري ذباوز اخلط
األمحر بعد أف عرؼ ىزات عنيفة  ،و إف دل يبتعد عن دائرة االستفهاـ خبصوص مسائل كثَتة ،ىذه
مسائل طرحت على خلفية إعالف صندوؽ االستشارة واالستثمار الذي يعمل بالتنسيق مع ىيئات
"بروتوف وودز" ال سيما الشركة ادلالية الدولية التابعة للبنك العادلي  ،استعداده صياغة دراسة خػبػػرة
وجدوى إذ قدمت السلطات اجلزائرية طلبا باخلصوص آليات استقطاب االستثمار األجنيب ،بعدما
رفضت الطلبات اجلزائرية يف السنوات  1997-1996-1995بالنظر للوضع ا لسائد يف اجلزائر أي
1
الوضعية (السياسية ،األمنية و االقتصادية) ،و اليت كاف ؽلثل كاحبا و رادعا ادلستثمرين على العموـ.
الخوصصة و الشراكة في الجزائر منذ

 ،لذلك يتضمن وثيقة خاصة

1988

إذا كاف النقاش على مفهوـ التسيَت و اإلصالحات قد بلغ ذروتو يف
اخلوصصة و الشراكة دل يبدأ إال يف سنة .1991
فقد كاف السيد غازي ميدوسي وزير االقتصاد السابق يف عهد حكومة محروش ،أوؿ رجل من
القطاع العاـ التابع للدولة الذي فتح ملف اخلوصصة والشراكة  ،و صرح بأهنا قلب اإلصالحات
االقتصادية .
لكن النقاش الذي فتحو غازي ميدوسي اغلقتو أزمة جواف  1991السياسية .
1988

 1جريذة الخبر  2000/08/02هقال تحت عنىاى الآلفاهي يقين إيجابيا اإلقتصاد الجسائري في تقريره لعام 2000
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فاف احلديث عن

أما الوزير حسُت بن يسعد قاؿ أف اخلوصصة من التابوىات و ما غلب ىو فتح نقاش كبَت و
موسع ،فاخلوصصة ذبربة عادلية و ىي من متطلبات الدولة ،و قد جاءت أطروحة السيد بن يسعد مع
هناية نشاط  1991و حىت يف سبتمرب من نفس السنة دل ػلدث أي شيئ.
السيد بن منصور من أرباب العمل العموميُت اعترب يف  1991مثل ىذه الطروحات تتبع من خيارات
إيديولوجية يف حُت قاؿ السيد محياين وزير الصناعة الصغَتة و ادلتوسطة اف اخلوصصة ليست مطلب
منظمتو.أما السيد يوسفي عن أرباب العمل العموميُت فاعترب اخلوصصة إطارا مهما لتمويل
ادلؤسسات و ربسُت تسيَتىا.
وذىب الدكتور عبد الرمحن مبتوؿ رئيس مجعية اقتصاد السوؽ إذل طلب اخلوصصة و الشراكة
يف مجيع القطاعات العمومية حىت اخلدمات العمومية ،أما ادلركزية ا لنقابية فقد فضلت الصمت
خالؿ سنة  ،1991رغم ذلك السيد غزارل بعيدا يف حديثو عن خوصصة ادلؤسسات ادلفلسة ،لكن
ىذا الصمت تكسر و تؤكد ادلركزية النقابية يف سنة  1992أهنا ترفض فكرة اخلوصصة و تطرح يف
ادلقابل أفكار لتقوًن االقتصاد الوطٍت و القطاع العاـ.
أما حكومة بلعيد عبد السالـ تبعد احلديث عن اخلوصصة و الشراكة و تتحدث عن
ادلشاركة يف احتفاظ الدولة بنسبة  % 51و ربديد ادلساعلة اخلارجية بالتمويل و التكنولوجيات.
و إف غياب مشروع حكومة رضا مالك جعل مفهوـ اخلوصصة يظل غامضا رغم ربدث
احلكومة عن بيع ادلؤسسات احمللية ادلفلسة .
آفاق تطبيق الشراكة في الجزائر

لقد أكد السيد مراد بن أشنهوا وزير إعادة اذليكلة الصناعية سابقا أف الشراكة يف اجلزائر دل
تعد يف التابوىات و أف الشعب اجلزائري دل يعد ينظر إليها كما كاف يف السابق.
فالدولة ال ؽلكنها أف تتخلى عن تسيَت القطاع العاـ من جهة و ال عن اكثر من  % 49يف
ادلؤسسات اليت سبلكها.
ودل تعد ثورة االرباد العاـ للعماؿ اجلزائريُت و ال ادلتعاملوف العموميُت باحلدة اليت كانت من
قبل  ،وحىت ما قد يصاحب ذلك من طرد للعماؿ  ،دل يعد ػلدث ما كاف ػلدثو من ضجيج فكل
شيئ مهيئ ويبقى األمر مرتبطا باجلانب القانوين  ،أي أف القانوف الساري ادلفعوؿ ال يسمح بيع قطاع
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العاـ أو جزء منو للقطاع اخلاص ،و يعترب ادلؤسسات العمومية تراثا وطنيا ال ؼلضع لإلفالس ،و على
الدولة أف تنجده كلما وقع يف ورطة مالية ...ذلك ىو القانوف التجاري احلارل.
إال أف القانوف قد عدؿ و أصبحت ادلؤسسات العمومية العاجزة ماليا زبضع لإلفالس و البيع يف ادلزاد
العلٍت بعده ،و قد قطعت اجلزائر شوطا مصغرا يف رلاؿ اخلوصصة يف ميداف الفندقة و السياحة.
أنواع الشراكة في الجزائر
إف ىذا ادلوضوع مهم للغاية يف رلاؿ الشراكة و كيفية ربقيقها مع ادلستثمرين األجانب و
باألحرى ادلستثمرين الغَت ادلقيمُت ،فاالستثمار عموما يأخذ ثالثة أشكاؿ و أنواع بالنسبة لغَت
ادلقيمُت ،فإما أف يكوف استثمار لغَت ادلقيم  %100و ذلك يف شكل فردي.
أما الشكلُت اآلخرين لالسثمار فيأخذاف شكل شراكة أوذلما شراكة مع أشخاص خواص جزائريُت و
فيها يكوف للمستثمر الغَت مقيم  ،احلرية يف اختيار الشخص أو ادلؤسسة اخلاصة اليت يشاركها يف
النشاط ،أما الشكل الثاين فهي شراكة لغَت ادلقيم مع أشخاص أو مؤسسات عمومية و ىذه
الشراكة ذلا شليزات زبصها.
أف االختياراف األوالف أي االستثمار الفردي والشراكة مع اخلواص ؼلضعاف لقواعد القانوف التجاري
أما االختيار األخَت أي الشراكة مع ادلؤسسات العمومية ؼلضع لتشريعات تتعلق بشركة االقتصاد
ادلختلط.
و يف ىذا اإلطار توجد مجلة من ادلسائل يكتنفها الغموض و ىناؾ أسئلة زبص ىذا اجلانب دل غلب
ادلشرع اجلزائري عنها بإقناع رغم االمتيازات اجلبائية ادلتعلقة باالستثمار إال أهنا دل تعطي األولوية
لالستثمار األجنيب ،فهل اعتماد التشريع اجلديد كاؼ جللب رؤوس األمواؿ األجنبية إذل اجلزائر يف
إطار الشراكة مع ادلؤسسات العمومية ؟
إف للشراكة فروعا و أنواع ،فمن حيث صفة الشريك صلد أف الشراكة تنقسم إذل نوعُت :
النوع األوؿ ىو الشراكة اجلزائرية اجلزائرية  ،و النوع الثاين ىو الشراكة اجلزائرية األجنبية
النوع األول :الشراكة اجلزائرية اجلزائرية  :و ينقسم بدوره إذل قسمُت :
شراكة بُت مؤسستُت عموميتُت
ىذه الشراكة عمومية أف صح التعبَت و على سبيل ادلثاؿ نأخذ الشراكة اليت سبت بُت ادلؤسسة
الوطنية للصناعات اإللكًتونية  ENIEو ادلؤسسة الوطنية لتوزيع االجهزة االلكًتونيةEDIMEL.
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شراكة بُت مؤسستُت إحداعلا عمومية و األخرى خاصة
تكوف ذات منفعة مشًتكة عامة و خاصة ،فالدولة تستفيد من جهة وادلستثمر اخلاص
يستفيد ىو اآلخر من جهة أخرى  ،فادلنفعة متبادلة.
و نأخذ على سبيل ادلثاؿ  :عقد الشراكة ادلربـ بُت صيداؿ  SAIDALو FARMEGHREB
يف  1999/05/30و الذي ينص على الشراكة يف صنع ثالثة منتوجات شبو طبية يف مرحلة أورل من
1
طرؼ شركة  FARMEGHREBادلوجودة بوالية تيارت.
النوع الثاني  :شراكة جزائرية أجنبية

شراكة جزائرية اجنيبة ( وطنية)
وىي عبارة عن شراكة بُت اجلزائر و الدولة ما يف رلاؿ معُت (البناء ،الصناعة ،الزراعة،
ادلواصالت،إخل)
و نذكر على سبيل إبراـ عدة عقود شراكة يف سنة  1998دبدريد حوؿ تصديرات احملروقات ،باإلضافة
إذل خلق شراكة سلتلطة الستغالؿ الرخاـ يف آرزيو وذلك بُت ادلؤسسة الوطنية  Gnamarbreوالشركة
اإلسبانية  Intercontinental masteو كذلك عقد شراكة مربـ يف سنة  1999بُت سوناطراؾ و
شركة اإلسبانية Fertibiniaباالضافة اذل عدة ميادين يستعد البلدين االشًتاؾ فيهما مثل :
ادلناجػػم
و الًتوكيمياء ،السياحة ،الصيد و صناعة االقمشة  .ويف ىذا ادلوضوع سوؼ يربـ عقد شراكة بُت
1
 Enaditexو ادلؤسسة اإلسبانية  Jacketsلصناعة األقمصة باجلزائر.
شراكة جزائرية – أجنبية (خاص)
و ىي بُت مؤسسة أو شركة عمومية و بُت شركة أو مؤسسة أجنبية خاصة و ىي قليلة حىت
اآلف نظرا البتعاد اخلواص عن االستثمار يف اجلزائر ،و ىناؾ شراكة جزائرية عربية ( وطنية)  :و تتم
بُت شركة أو مؤسسة جزائرية عمومية و أخرى عربية لتوطيد العالقات بُت الدولتُت وذلك بتدخل
احلكومتُت و تشمل ميادين  :احملروقات ،النقل اجلوي ،و البحري ،ادلواصالت ،الصناعة احلرفية،
اإللكًتونية .
 1جريذة الخبر 2000/07/23
1جريذة الىطي 1999/07/19
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ك ما أف ىناؾ شراكة جزائرية عربية (خاصة ) و تتم بُت شركة أو مؤسسة عمومية جزائرية و أخرى
عربية خاصة ،و مثاؿ عن ذلك عقد شراكة بُت  ENCGوادلؤسسة السعودية  Savola foodsاليت
أعطت نشػأة لشركة جديدة باسمS.E.F.A

االستثمارات األجنبية في الجزائر

إف مشاركة راس ادلاؿ األجنيب يف االستثمارات احملققة يف اجلزائر تتم يف إطار القانوف ادلتعلق
بتأسيس و وظيفة شركات االقتصاد ادلختلط اليت جربت وضع التهييئات اليت من شاهنا جلب
االستثمارات األجنبية .وذلك عن طريق بروتوكوؿ ارتباط الشركاء الذين يعرفوف بادلشروع ،رلاؿ
التدخل ،عمر الشركة يف ا القتصاد ادلختلط ،حقوؽ وواجبات الشركاء.
وبالنسبة للمؤسسات االجتماعية ،ادلساعلة أو ادلشاركة  ،ال غلب أف تكوف اقل من  %51أمػا
بالنسبة للشريك األجنيب فَتتكز على ضماف ربويل ادلعارؼ  ،و حسن التصرؼ بتكوين التأطَتي،
جلب تقنيُت مؤىلُت  ،إعطاء نظرة أو معرفة لألسواؽ اخلارجية.
و يف اجلهة ادلعاكسة الشركاء األجانب ذلم احلق يف ادلشاركة يف أجهزة التسيَت و يف ازباد القرار حوؿ
تقسيم النتائج و رفع أو خفض رأس ادلاؿ ،كذلك يف ربويل األرباح دبنتوج نتيجة بيع األسهم.
مع أف التشريع مسح لراس ادلاؿ األجنيب االستثمار يف اجلزائر ،إال انو دل يتمكن من جلب
االستثمارات  ،و ذلك بسبب العقبات و العراقيل  ،حسب الشركاء ىي كثَتة ،مثال  :يف حالة
تشغيل (االستغالؿ االستثمارات اجلديدة) الشركة يف االقتصاد ادلختلط تشبو عامل عمومي ،و كذلك
عانت من نتائج القوانُت ادلوجودة كالتسيَت االجتماعي للمؤسسات  ،رخصة عاملة لالستَتاد ،السلم
العاـ للموظفُت اخل.
باإلضافة إذل مستوى ادلشاركة القليلة للشركاء األجانب احملددة ب % 49و استحالة اجلمع بالقطاع
اخلاص الوطٍت.
و التشريع اجلديد غلرب رفع االلتزامات من اجل تشجيع أشكاؿ الشراكة يف إطار ادلؤسسة ادلختلطة
و كذلك التوفيق بُت التشريع و استقاللية ادلؤسسة العمومية االقتصادية منذ .1988أف امتالؾ أغلبية
راس ادلاؿ ال يضمن عدـ تسرب رؤوس األمواؿ و ال ػلمي ضد االقًتاض.
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و قد أدخل ادلشرع تعديالت تسمح باالستثمارات األجنبية يف اجلزائر حيث أف ادلادة  181من
القانوف رقم  10-90يف  14أبريل  1990و القانوف رقم  03-90يف  08سبتمرب  ،1990الذي وضع
شروط ربويل رأس ادلاؿ إذل اجلزائر لتمويل النشاطات واليت تقوؿ :
"الغَت ادلقيم ىو كل شخص طبيعي أو معنوي ،جزائري أو أجنيب لو ادلركز الرئيسي لفوائده االقتصادية
خارج اجلزائر منذ سنتُت على األقل يف بلد لو عالقات ديبلوماسية مع اجلزائر  ،و الغَت مقيمُت
األجانب من جهة أخرى ؽلتلكوف جنسية دولة معروفة من طرؼ الدولة اجلزائرية و اليت ذلا عالقات
ديبلوماسية معها " و تضيف ادلادة أف ادلركز الرئيسي للنشاطات االقتصادية زلددة بتحقيق أكثر من
 %60من رقم األعماؿ خارج اجلزائر  ،أو بالنسبة لألشخاص الطبيعُت ذلم أكثر من  %60من
شلتلكاهتم خارج اجلزائر  .و التمويل ىو كل نقل لرأس ادلاؿ و كذلك كل تسبيق دلشروع ،و غلب أف
تأخذ التمويالت بعُت االعتبار إحتياطات االقتصاد الوطٍت بواسطة برنامج :
 تأىيل اإلطارات و الفرد اجلزائري ؛
 إكتساب وسائل تقنية و علمية كالشهادات و ادلاركات احملمية يف اجلزائر ؛
 توازف سوؽ الصرؼ و تناسب اإلتفاقيات الدولية ؛
و لضماف إستثمارات أجنبية جيدة قاـ ادلشرع يف ادلادة  184من القانوف رقم  10/90يف
 1990/04/14بتحديد رؤوس األمواؿ و اإليرادات و الفوائد وعالقات سبويلية وضمانات زبص
العالقات الدولية .فمجلس النقد والقرض مسؤوؿ عن تنظيمها " على رللس النقد و القرض ،
احلكم على توافق التدفقات النقدية مع ادلصلحة العليا للوطن و القواعد القانونية " 1و بذلك يكوف
للنشاطات و االستثمارات األجنبية أثر إغلايب على إقتصاد الوطن (خلق مناصب الشغل  ،تكوين
اإلطارات ) وربوؿ إذل نشاطات ينتج عنها ربح من العملة الصعبة أين يكوف التوازف يف سوؽ
ادلبادالت  ،و حىت ال تكوف االستثمارات األجنبية واجهة و طريقة لًتخيص اليد العاملة  .و ىناؾ
عوامل عديدة تساعد على جلب رؤوس األمواؿ األجنبية و نذكر منها :
 وجود تشريع موافق يتمثل يف ادلادة رقم  10/90يف 1990/04/14مع استعمالو أللفاظ إدارية
و إعلاؿ أي سبييز بُت ادللكيات لرأس ادلاؿ أو اجلنسية بل أف القانوف ال يرى فرؽ بُت
مستثمر وطٍت و أجنيب بل يعممو إذل مقيم و غَت مقيم .
 1تصريح وزير االقتصاد في جريذة الوجاهذ في  23هارش . 1990
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 أما يف اجلانب اإلقتصادي فاجلزائر ذلا عدة إمتيازات كوفرة ادلصادر الطبيعية  ،مصادر الطاقة
 ،اليد العاملة ادلؤىلة و قاعدة صناعية باإلضافة إذل موقعها اإلسًتاتيجي فهي قريبة من
األسواؽ الكربى حيث أهنا توجد وسط ادلغرب العريب يف مشاؿ إفريقيا و يف جنوب أوروبا و
سبتلك قدرات تنموية ىائلة .
و من جانب آخر اجلزائر من البلداف القليلة اليت سددت ديوهنا وادلقدرة حبوارل  5إذل  6مليار من
1
الدوالرات يف السنة  .و حسب الدراسات فهي مرتبة يف الصنف ج بالنسبة لتوقعات السوؽ
و قد صرح الوزير ادلنتدب للتجارة سابق أمحد فضيل باي أف اخلوصصة ىي طريق ضروري و إلزامي
إلنعاش اإلقتصاد الوطٍت و تشجيع اإلستثمارات يعتمد على التمويل اخلارجي.2
فاالنتعاش االقتصادي البد و أف ؽلر بتهيئة و إنعاش اإلنتاج داخل اجلزائر .

الـخ ــاتـم ــة
بالقياس إذل كل مادكرناه فاف خيار الشراكة البديل عنو  ،دلك أهنا تكتتسي أعلية بالغة يف
إنعاش االقتصاد الوطٍت من جلب لرؤوس األمواؿ األجنبية ،و خلق دلناصب العمل وتوفَت العملة
الصعبة و ربويل التكنولوجيا و ادلنافسة الدولية و تقليص نفقات الدولة  ،و رغم كل التشريعات و

1 investire magazine n° 2 – décembre 2001 – janvier 2002.
Article « des pays et des risque » page 101 .
2 le partenariat et la violance des investissement Rabah Bettahar
BEEFM – ED 1992
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قوانُت ادلسهلة جللب االستثمارات،إال أف اجلزائر ما زالت بعيد ة كل البعد عن مظاىر التقدـ الدورل
و حركية االقتصاد  ،حيث أهنا دل تستطع جلب سوى  %0,6من االستثمارات الدولية
و يرجع ذلك إال أف ادلستثمػػر يلقى بعد العراقيل البَتوقراطية و الضرائب اليت ذبمد النشاط
القتصادي ،و مع تغيَت األنظمة احلكومية يف البالد تذبذبت الوضعية االقتصادية كثَتا و ادت إذل
تضييع الوقت و عرقلة الشراكة ،فبات من الضروري التسريع يف التطبيق السياسات احلكومية ورفع
العراقيل أماـ االستثمارات األجنبية.

المـ ـراج ـ ـ ــع
ادلراجع باللغة العربية
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