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I 

في اتفاق الشراكة األورو -محاولة تحديد اآلثار التي يمكن أن تخلفها قواعد المنشأ  هدفت الدراسة إلى     

 في نفاذ الصادرات الصناعية تهاخاصة من حيث إمكانية مساهم ،على القطاع الصناعي في الجزائر -يجزائر 

 .تفاق أو العكسلمزايا التفضيلية في إطار هذا االستفادة من ااالكذا ، و بيالجزائرية ألسواق اإلتحاد األورو 

 توصلت الدراسة إلى أن قواعد المنشأ جاءت لتفرض قيدا جديدا على نفاذ الصادرات الصناعية الجزائرية إلى     

ب ارتفاع تكاليف اإلنتاج نظرا لتحمل المنتج ألعباء إضافية مرتبطة بتكاليف قواعد بسبذلك األوروبي و  دول اإلتحاد

 اتفاقياتمن جهة أخرى ما تشهده ة الجزائرية البينية مع المغرب وتونس من جهة و كما أن تواضع التجار  ،المنشأ

من تراكم المنشأ متعدد  االستفادةيحد من  ،الشراكة األوروبية مع الدول المتوسطية من تفاوت في قواعد المنشأ

هذا ما يجعل  ،كما تختلف أيضا عن قواعد المنشأ مع اإلتحاد األوروبي ،األطراف في دعم التكامل الصناعي بينهم

لتتمتع منتجاتها بحرية النفاذ إلى أسواق  ،أي في اإلتحاد األوروبيفي المركز  االستثمارجنبية تفضل الشركات األ

هشاشة القطاع الصناعي الجزائري في عدم ستثمر في الجزائر كما ساهم ضعف و ف بدال من أن تكافة الدول األطرا

 .ككل واالتفاقيةمن قواعد المنشأ  االستفادة

 .قواعد المنشأ، اتفاق الشراكة األورو جزائري، القطاع الصناعي الجزائري، الصادرات الجزائرية :الكلمات المفتاحية
Abstract: 

     The study aimed at trying to determine the effects that the rules of origin can have -in the Euro-

Algerian Partnership Agreement- on the industrial sector in Algeria, especially in terms of their 

possibility in contributing to the access of Algerian industrial exports to the European Union markets, 

and benefiting from the preferential advantages within the framework of this agreement or vice versa. 

     The study concluded that the rules of origin came to impose a new restriction on the entry of 

Algerian industrial exports to the countries of the Union, due to the high production costs which have 

been caused by the producer’s  bearing additional burdens related  to the costs of the rules of  origin, 

besides the modesty of intra-Algerian trade with Morocco and Tunisia in one hand and, on the other 

hand, The European  partnership agreements with the Mediterranean countries that witnessed a 

discrepancy  in the rules of origin that limits the benefit from the multilateral accumulation of origin in 

support  industrial integration among them, it also differs from the rules of origin with the European 

Union, which makes foreign companies prefer to invest in the center, i.e. in the European Union, to 

enjoy their products freely Access to the markets of all the parties, instead of  investing in Algeria. 

Furthermore, the weakness and fragility of the Algerian industrial sector also contributed to not 

benefiting from the rules of origin and the agreement as a whole. 
Key words: Origin Rules, Euro-Algerian Partnership Agreement, Algerian industrial sector, Algerian 

exports.        
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مبادرات ولمة بالتزايد الكبير لمحاوالت و بالتزامن مع تنامي ظاهرة العالعالمي في التسعينات و  االقتصادتميز      

جهوية  اتفاقياتحيث أصبحت أغلب دول العالم تنتمي إلى  ،تجارية اتفاقياتوالدخول في تكتالت و  ،التكامل الجهوي

بحيث أصبح الحديث عن  ،ليس بين الدولالت التجارية تتم بين التكتالت و مما جعل المعام ،للتبادل الحر

ية موحدة تخضع اقتصادلتنتقل المنافسة بين فضاءات  ،يةاالقتصادالمبادالت التجارية بين المجتمعات العالمية 

يحدد منشأ البضائع و  ،حين تخضع لنظام عادي مع غيرها في ،التجارية بين أعضائها إلى نظام تفضيلي المبادالت

سياسة فإذا كانت الموجة األولى من هذه التكتالت قائمة على أساس . من هذا النظام هاممحل التبادل كمعيار 

النامية انطلقت في موجة جديدة من مبادرات ، فإن العديد من الدول "الواردات إحالل"التصنيع من خالل ما يسمى 

 .ياالقتصادالتجاري و  االنفتاحطق التكامل حسب من

الشراكة التي عقدتها دول اإلتحاد األوروبي مع بلدان البحر األبيض  اتفاقياتيظهر هذا التوجه جليا في و      

 ،مسألة الشراكة مع الجزائر بشكل خاصكان اهتمام اإلتحاد األوروبي كبيرا بو  ،ثنائية اتفاقياتلمتوسط في شكل ا

وباعتبارها بوابة إلفريقيا  ،ركزها وسط بلدان المغرب العربيموقع متميز بتمسوق جديدة وواسعة، و لما تتمتع به من 

في إطار مواكبة و  ،بدورها سعت الجزائر من وراء الشراكة األجنبية مع اإلتحاد األوروبيو  ،وكذا قربها من أوروبا

تعامالتها ها و اقتصادورغبة منها في تطوير  ،العالمي والتجارة الدولية االقتصادالتي يعرفها  يةاالقتصادالتحوالت 

من المزايا التي تتمتع بها تلك الدول في دعم  االستفادةمن خالل  ،الوطني االقتصادإلى تعزيز تنافسية  الخارجية

تح آفاق جديدة للمستثمر المحلي وتوسيع السوق والتقليل من ذلك بفو  ،للدول الشريكة االجتماعيةو  يةاالقتصادالتنمية 

 .ييناالقتصادافسة بين المتعاملين زيادة المنتكلفة المدخالت و 

ثم في  ،2001/12/19في ( بلجيكا)في بروكسل  تفاقانتهت بالتوقيع على اال المفاوضات سلسلة من بعدو      

الذي صدر بخصوصه مرسوم رئاسي رقم و  ،عقب القمة األورو متوسطية ،2002/04/22فلونسيا بإسبانيا 

التعاون بين الجزائر  اتفاقعوض ي تفاقتجدر اإلشارة إلى أن هذا االو . 7002أفريل  72الصادر في  159/05

نفيذ حيز الت جزائري الشراكة األورو اتفاقبالجزائر، دخل  6722جانفي  72المجموعة األوروبية الموقع عليه في و 

 .7002سبتمبر  06في 

معونات مالية  اوز مجرد منح امتيازات تجارية أويتج ،جزائرية تأخذ بعدا جديدا ية الشراكة األورواتفاقإن      

شموال ألنها تأخذ شكل الشراكة  الجديدة أكثر تفاقياتفاال ،التعاون السابقة اتفاقياتتكنولوجية كما كان الحال في و 
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مالية، ية و اقتصادأمنية وسياسية،  فهي تغطي مجاالت متعددة ،الطرفين للتجارة الحرة بينتنتهي بإقامة منطقة و 

نو  اجتماعية   .المالي كان هو الركيزة األساسية في هذه الشراكةي و االقتصادسانية، إال أن البعد ا 

 ،د األوروبياالشراكة مع اإلتح اتفاقمما الشك فيه أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الجزائر أي توقيع و      

تي تثبت الموطن األصلي ال المتعلق بقواعد المنشأ،و  تفاقاالخاصة الجانب الذي جاء به الملحق الذي يتضمنه و 

الذي على أساسه تستفيد الدولة من مزايا المعاملة التفضيلية لسلعها كدولة عضو مقارنة بسلع الدول للسلعة، و 

على اعتبار أن تطبيق التفضيالت و  ،ع لكل القيود والرسوم الجمركية وغير الجمركيةير العضو التي تخضاألخرى غ

فوحدها المنتجات التي تكتسب صفة المنشأ الوطني هي  ،يرتبط ارتباطا وثيقا بقواعد المنشأ تفاقالتجارية في اال

آثار  سيترتب عليه ، ممارفيننظام الحصص في التجارة بين الطمن إلغاء الرسوم الجمركية و  االستفادةالقادرة على 

ر الزاوية في أي عملية تنموية الذي يعتبر حج ،بالتالي القطاع الصناعيو ، الوطني االقتصادانعكاسات كبيرة على و 

قي محركا مهما للمسيرة التنموية الذي تتمحور حوله باكما يعد قطاعا ديناميكيا و  ،ي ألي بلداقتصادانطالق  أو

تنويع مصادر دخلها في  ،لذا حاولت الجزائر من خالله كقطاع قائد تتكامل معه،األخرى و ية االقتصادالقطاعات 

في  بناء هيكل إنتاجي قوي يقوم على القطاع الصناعي لما له من دور فاعلالجزائري، و  االقتصادسبيل تنمية 

زائرية استراتيجيات صناعية الحكومة الجتكوين الناتج المحلي اإلجمالي، صممت لذلك ي و االقتصادديناميكية النمو 

من  االستفادةيات العالمية و االقتصادفي  االندماجهوض بمستوى الصناعات التحويلية و بهدف الن االستقاللمنذ 

الذي نحن بصدد دراسة أثر قواعد و  الشراكة األورو جزائري اتفاقك ،لمنشألتتضمنه من قواعد  ماالشراكة و  اتفاقيات

 :من هنا يمكن طرح اإلشكالية التالية .الصناعي بالجزائرالمنشأ فيه على القطاع 

 إشكالية الدراسة: أوال

   ي خالل الفترة الجزائر  الصناعي قطاعالالشراكة األورو جزائري على  اتفاقتأثير قواعد المنشأ في  ما

 ؟(0202-0202)

 : ومن خالل اإلشكالية الرئيسية نطرح التساؤالت الفرعية التالية

 واقع القطاع الصناعي في الجزائر ؟هو  ما .1

 هل جاءت قواعد المنشأ لتزيد في تكلفة اإلنتاج الجزائري أم لتقلل منها ؟ .2
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المتعدد األطراف للمنشأ للنفاذ إلى األسواق الثنائي و ما مدى إمكانية استفادة الصناعة الجزائرية من التراكم  .3

 األوروبية ؟

من ثم جذب األجنبية المباشرة و  لالستثماراتدورا في التوزيع الجغرافي هل يمكن لقواعد المنشأ أن تلعب  .4

 الوطني ؟ قتصاداألجنبي المباشر لال االستثمار

 الشراكة األورو جزائري ؟ اتفاقماهي أهم المحاور التي تناولها  5.

 ماذا نقصد بقواعد المنشأ ؟. 6

 الدراسة فرضيات: ثانيا

 :السابقة الفرعية كإجابة مسبقة على التساؤالتيمكن صياغة الفرضيات اآلتية 

رغم كل اإلصالحات والجهود المبذولة في سبيل تطوير القطاع الصناعي الجزائري إال أنه مازال يعاني من عدة  .1

 مشاكل والتي حالت دون تحقيق األهداف المرجوة؛ 

 ؛الموجه للتصدير جاءت قواعد المنشأ لتزيد في تكلفة اإلنتاج الجزائري .2

 ؛المتعدد األطراف للمنشأ للنفاذ إلى األسواق األوروبيةالجزائرية من التراكم الثنائي و  لم تستفد الصناعة .3

 االستثمارمن ثم جذب األجنبية المباشرة و  لالستثماراتيمكن لقواعد المنشأ أن تلعب دورا في التوزيع الجغرافي  .4

 .الوطني قتصاداألجنبي المباشر لال

 أهمية الدراسة: ثالثا

  :تكمن أهمية البحث في اآلتي

التي تعتبر إحدى القواعد األساسية المنظمة للتجارة الخارجية بين  ،تنبع أهمية البحث من أهمية قواعد المنشأ -

الدولية نظرا للدور التجارية اإلقليمية و  تفاقياتاالبندا أساسيا في معظم إطار منظمة التجارة العالمية، و  في الدول

من  االستفادةمطابقة المنتجات القادرة على إعاقتها من خالل تحديد و  به في تحرير التجارة الدولية أو الذي تقوم

الجمركية التي تخضع  القيود غيرية، ومعرفة مقدار الرسوم الجمركية و التفضيل تفاقياتالمزايا التفضيلية في إطار اال

كذا تحديد ما إذا كانت هذه المنتجات ستتعرض ، و وردة من خالل تحديد منشئها األصليالخدمات المستلها السلع و 

درجة عالية من الحصص، فهي تحتل مكانة مرموقة و  مثل نظام قييدية أخرى غير الرسوم الجمركيةإلى أدوات ت

 .التجارية لكل دولةمية في تطبيق السياسة الجمركية و األه
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له عدة فوائد، حيث أنها يمثل أهمية قصوى و  جزائري الشراكة األورو اتفاقفي  المنشأكما أن دراسة قواعد      

اإلعفاءات ت المصدرة من الطرفين بالمزايا و إذ ال تتمتع المنتوجا ،ية الشراكة األورو جزائريةاتفاقجزءا أساسيا من 

 . ج صفة المنشأ الوطنيالمنت الشروط المحددة التي تكسب ية إال إذا توافرت بهاتفاقالمنصوص عليها في اال

ي اقتصادالزمنية كونه يتعلق بدراسة قطاع تكمن أيضا في خصوصيته المكانية و كما أن أهمية هذا البحث 

استغاللها الجيد بتحقيق قفزة دة صناعية معتبرة يسمح تأهيلها و استراتيجي في الجزائر، حيث تمتلك هذه األخيرة قاع

ية الدولية اإلقليمية و االقتصادالتحوالت كسب موقع جيد في التعامل مع و  ،يةاالقتصادية في مجال التنمية نوع

 اقتصادي من االقتصادكون النقاش تركز في السنوات األخيرة حول ضرورة التحول و  ،الجزائري االقتصادالمحيطة ب

المزايا من  االستفادةو  لتمتعلمتنوع تشكل الصناعة إحدى أعمدته الرئيسية  اقتصاديعتمد على الريع النفطي، إلى 

  ،الشراكة األورو جزائرية حالياو  التي قد تكون الجزائر طرفا فيها مستقبال الشراكة اتفاقياتالتفضيلية التي توفرها 

كما تبرز أهمية هذه الدراسة أيضا من خالل تبيان أثر قواعد  .وتحقيق الشروط التي تفرضها قواعد المنشأ فيها

اعد الجزائر كونها عامل ايجابي يسالشراكة األورو جزائري على القطاع الصناعي في الجزائر،  اتفاقالمنشأ في 

أم أنها عامل سلبي كابح يعمل على  العالمي ياالقتصادالتجاري و  االنفتاحعلى تحقيق أهدافها وتطلعاتها لالندماج و 

 .  العكس

 الدراسةأهداف : رابعا

 : يمكن إيجازها فيما يأتي الدراسة،هناك عدة أهداف ترمي إليها 

 التجارية؛ تفاقياتأهميتها في االمفاهيم المتعلقة بقواعد المنشأ و توضيح ال -

  ؛على المعايير المستخدمة الكتساب صفة المنشأ الوطني التعرف -

تعرف ذلك بغية العلى القطاع الصناعي الجزائري، و  الشراكة األورو جزائري اتفاقتبيان أثر قواعد المنشأ في  -

خاصة الصناعية منها على النفاذ إلى األسواق األوروبية واعد تساعد الصادرات الجزائرية و على ما إذا كانت هذه الق

  ؛أو إعاقتها

 االقتصادالقيمة المضافة داخل از قدرته على خلق الثروة، و تحليل واقع القطاع الصناعي في الجزائر، عبر إبر  -

 ؛الوطني



 ة ــقدمــم
 

 
 ه

من المتغيرات الناتجة عن انضمام الجزائر إلى  االستفادةالتنبؤ بمدى قدرة الفروع الصناعية الرئيسية على  -

   .فضاءات التجارة الحرة الدولية

 منهج الدراسة: خامسا

ة على القطاع الصناعي ية الشراكة األورو جزائرياتفاقآثار قواعد المنشأ في  استنادا إلى أهمية موضوع     

المنهج ستنا يتمثل في المنهج التاريخي و الهدف المرجو من هذا البحث، فإن منهج البحث المعتمد في دراالجزائري و 

ور التاريخي للصناعة التطوانب النظرية لمتغيرات الدراسة و الوصفي ذي الطابع التحليلي، من خالل استعراض الج

مصادر عديدة للبيانات، منها تقارير الديوان على مراجع و ، معتمدين تحليل معطيات الصناعة الجزائريةبالجزائر، و 

جزائر حول التطورات الوطني لإلحصائيات، من خالل الدوريات التي يصدرها، باإلضافة إلى تقرير بنك ال

صندوق النقد العربي، تقرير التنافسية العالمي ل 7070الموحد  ي العربياالقتصاد تقريرالالنقدية، ية و االقتصاد

 ...،(أوابك)لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول  7070لتقرير اإلحصائي السنوي ، ا7067

 الدراسات السابقة: سادسا

األورو جزائري، قواعد الشراكة  اتفاقالمتمثلة في تناولت عدة دراسات سابقة البحث في متغيرات موضوعنا      

تتقاطع مع موضوع بحثنا في نقاط القطاع الصناعي الجزائري، حيث سنقوم باستعراض أهم الدراسات التي المنشأ و 

 .تختلف عنها في نقاط أخرىو 

، مجلة أراء أثر قواعد المنشأ على التجارة الخارجية في الجزائر، 7070بن عوالي خالدية، بن نعوم حليمة،  -

 .30-00، المركز الجامعي بأفلو، الجزائر، ص06، العدد 07،المجلد (JAEAS)ية واإلدارية االقتصادللدراسات 

هدفت الدراسة إلى التعرف على األثر الذي تحدثه قواعد المنشأ في إطار العالقات التجارية الدولية، والذي      

 .تحدثه على التجارة الخارجية في الجزائر

نحو وضع  اتجاهقواعد موحدة دوليا، بل يظهر أن هناك  توصلت الدراسة إلى أنه ليست هناك إمكانية إليجاد     

المزيد من اإلجراءات الحمائية الوطنية، من خالل فرض مختلف القيود، مما يتطلب من كافة الدول تطوير 

  .الوطني وزيادة صادرات الدولة االقتصادات خاصة حتى يتم تنشيط االستثمار صناعتها من خالل تشجيع 
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 ية الدوليةاالقتصادإشكالية تنمية القطاع الصناعي الجزائري في ظل التحوالت ، 7062-7062 بوهيدل سليم، -

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم -0202آفاق –مع التطبيق على فرع الصناعات الغذائية 

 .لخضرالحاج  -6-علوم التسيير، جامعة باتنةية والتجارية و االقتصادكلية العلوم  ية،االقتصاد

هدفت الدراسة إلى تقييم التجربة الجزائرية في مجال التنمية الصناعية، عبر إبراز نقاط قوة و ضعف السياسات      

القيمة بر إبراز قدرته على خلق الثروة و المنتهجة سابقا، تحليل واقع القطاع الصناعي في الجزائر عالصناعية 

الوطني، تحديد الفروع الصناعية التي يمكن لها أن تشكل قاطرة النمو الصناعي في  االقتصادالمضافة داخل 

ية الدولية السائدة، التنبؤ بمدى قدرة الفروع الصناعية الرئيسية على االقتصادفي ظل التحديات ادمة و السنوات الق

  .الدوليةمام الجزائر إلى فضاءات التجارة الحرة من المتغيرات الناتجة عن انض االستفادة

ية، الحكم على التجربة االقتصادأظهرت نتائج البحث أن القطاع الصناعي هو أهم محرك لعجلة التنمية      

الشراكة مع اإلتحاد األوروبي أكبر خطر على الصناعة  اتفاق، الجزائرية في مجال التنمية الصناعية بالفشل

افة إلى السوق اإلفريقية أفضل بديل لتعزيز الصادرات خارج الوطنية، تشكل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إض

قطاع المحروقات، يعاني قطاع الصناعات التحويلية من هشاشة كبيرة، أثبتت الدراسة القياسية أن تنمية فرع 

البحث عن أسواق خارجية ال تعرف منافسة ر تطوير القطاع الفالحي الوطني و عب الصناعات الغذائية يمر حتما

 .لمساعدته على ولوج عالم التصديرشديدة 

مذكرة الجزائري،  االقتصادتأثيرها على الشراكة بين الجزائر واإلتحاد األوروبي و ، 7060-7067 بوزكري جمال، -

العلوم التجارية، ية، علوم التسيير و االقتصادعلوم ية، كلية الاالقتصادمقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم 

دارة األعمال، جامعة وهرانو  قتصادلال الدكتوراليةالمدرسة   . ا 

هدفت الدراسة إلى الوصول إلى نموذج يبين العالقة بين ضفتي المتوسط، تحليل واقع الشراكة الجزائرية، إبراز      

 .النتائج التي تحققت جراء الشراكة مع اإلتحاد األوروبي، تقييم الشراكة األوروبية الجزائرية

اإلتحاد األوروبي حيز الشراكة بين الجزائر و  اتفاقخول نتائج البحث أنه بعد مرور عدة سنوات على دأظهرت      

هذا راجع لعدة عوامل أهمها عدم و  تفاقتي يمكن أن يخلفها هذا االالتنفيذ لم تتضح الصورة بعد حول اآلثار ال

جاري بتدفق على مستوى الميزان الت التاالختالالتي من خاللها يمكن رؤية الوصول إلى منطقة التبادل الحر و 

كذا تقلص اإليرادات الجمركية نتيجة لذلك، كما أن تباطؤ السلطات الجزائرية في القيام بعملية الواردات األوروبية و 
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لتأهيل المؤسسات الجزائرية، كما أن الوضعية المريحة  االنتقاليةالتفكيك الجمركي يعطي صورة حول فشل الفترة 

 .من موقع قوةارنة مع اإلتحاد األوروبي تجعلها غير مستعجلة في ذلك، كما يمكنها التفاوض للجزائر مق

اآلثار : العربية–الشراكة األوروبية اتفاقياتأ في دراسة تحليلية لقواعد المنش، 7006 نهال مجدي المغربل، -

 .73-6، ، ص7ية، العدد االقتصادالسياسات مجلة التنمية و ، المتوقعة على منطقة التجارة العربية الحرة

ية اتفاقمع الدول العربية و  المشاركة األوروبية اتفاقياتهدفت الدراسة إلى دراسة تأثير قواعد المنشأ في كل من      

نظرا و  .إقامة منطقة التجارة العربية الحرة على قدرة الدول العربية على تعظيم استفادتها من التعاون اإلقليمي العربي

تتسم به هذه القواعد من  العربية في ضوء ما–المشاركة األوروبية اتفاقياتميع لصعوبة دراسة قواعد المنشأ في ج

ية، فقد وقع اإلختيار على قواعد المنشأ المتضمنة االقتصاداختالف آثارها يل كثيرة، ناهيك عن تنوع و تفاصتعقيد و 

المغرب، ذلك أن الدولتين األخيرتين قد وقعتا مصر وتونس و المشاركة بين اإلتحاد األوروبي وكل من ية اتفاقفي 

 .ية كما أن مصر في طريقها للتوقيع عليها في القريب العاجلتفاقبالفعل على هذه اال

 :من منطقة التجارة العربية الحرة يتطلب إتخاذ اإلجراءات التالية االستفادةتوصلت الدراسة إلى أن تعظيم      

ية المشاركة اتفاقية التجارة العربية الحرة مع تلك المتضمنة في اتفاقواعد المنشأ المتضمنة في تنسيق قتوحيد و : أوال

 :ذلك بهدفاألوروبي، و  الثنائية مع اإلتحاد

تخفيض تكلفة تطبيق قواعد المنشأ بصفة عامة، منع تضارب قواعد المنشأ المختلفة التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة  -

 .تعظيم الفائدة من ميزة التراكم الذي يستهدف تخفيض اآلثار السلبية لقواعد المنشأهذه القواعد، تطبيق 

مشاركة مع اإلتحاد  اتفاقياتالوصول التدريجي إلى التراكم الكامل بين كافة الدول العربية الموقعة على : ثانيا

 .األوروبي

أيضا ا الشراكة الجزائرية األوروبية و كذو لموضوع القطاع الصناعي الجزائري  تطرقت الدراسات السابقة المذكورة     

، قواعد المنشأالمتمثلة في مجتمعة و  قواعد المنشأ لكن ال نجد دراسات قامت بالبحث في العالقة بين متغيرات بحثنا

ستنا في التركيز على قواعد عليه تكمن اإلضافة في دراالشراكة األورو جزائري والقطاع الصناعي الجزائري، و  اتفاق

 يةاالقتصادالقطاع الصناعي من بين مختلف القطاعات أثره على الشراكة األورو جزائري و  اتفاقن المنشأ كجزء م

  .(7067-7060)خالل الفترة 
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  حدود الدراسة: سابعا

للحكم على  كافيةباعتبارها أي مدة عشر سنوات األخيرة  7067-7060تم تحديد الفترة : الحدود الزمنية -

 .الدراسةمتطلبات 

 الشراكة األورو اتفاقهو استقر هذا البحث على دراسة جزء والمتمثل في قواعد المنشأ من كل و  :الحدود المكانية -

 . الوطني االقتصادأثره على جزء من كل أيضا أي القطاع الصناعي الجزائري باعتباره أهم جزء من جزائري و 

 الدراسة تقسيمات: ثامنا

من أجل اإللمام بمختلف جوانب الدراسة تم تقسيمها إلى فصلين، حيث يتناول الفصل األول األدبيات النظرية 

قواعد المنشأ، من خالل مبحثين، يتطرق المبحث األول إلى المالمح األساسية و  الشراكة األورو جزائري تفاقال

فيما  يتطرق إلى أساسيات حول قواعد المنشأالمبحث الثاني فأما  بين الجزائر واإلتحاد األوروبيالشراكة  تفاقال

خالل الفترة  ية لقواعد المنشأ على القطاع الصناعي الجزائرياالقتصاداآلثار تحليل سيتناول الفصل الثاني 

من خالل مبحثين أيضا يتطرق المبحث األول إلى واقع القطاع الصناعي الجزائري في حين  (7060-7067)

 .(7067-7060)الجزائري خالل الفترة  الثاني آلثار قواعد المنشأ على القطاع الصناعيخصص المبحث 
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 فتمهيد

ومع تزاةي التكتالت  ،العالمي والتجارة اليولةة االتقتاايالتي ةعرفها  تقتاايةةاالفي إطار مواكبة التحوالت      

أهمها على  اتفاتقةاتالجزائر عية  أبرمت ،تعامالتها الخارجةةوسعةا منها لتطوةر اتقتاايها و  ،التجارةة االتفاتقةاتو 

ليخول في مفاوضات من في ارغبتها  3991حةث أبيت الجزائر سنة  ،بيورو الشراكة مع اإلتحاي األ اتفاق اإلطالق

فترات ما بةن  رفتع التي 3991فكانت االنطالتقة الرسمةة للمفاوضات في مارس  ،تفاقأجل التوتقةع على اال

ذلك ، و 2002ولها حةز التنفةذ سبتمبر يخ، و 2002أفرةل  22في  تفاتقةةاال وتقةعتاالستئناف إلى أن تم التوتقف و 

، من بةن ما ةنص 2020التي تم تميةيها إلى سنة سنة و  32 انتقالةةيل الحر لفترة بإنشاء تيرةجي لمنطقة التبا

بي ورو اإلتحاي األالتفضةلةة الجمركةة للاايرات من المنتجات الجزائرةة إلى  االمتةازاتهو  تفاقعلةه هذا اال

حةث سنركز في  ،اناعةة واء كانت هذه المنتجات زراعةة أوبي سورو الواريات الجزائرةة الناشئة في اإلتحاي األو 

       .هذه األخةرة يراستنا على

رغبة في تسطةر و  ،األطراف متعييةالتجارةة الثنائةة و  االتفاتقةات مع تطور يور اإليارة الجمركةة في تقنةنو      

الماالح الوطنةة كذا ضرورة المحافظة على في التجارة على المستوى اليولي و تحقةق الكفاءة و  اءات التجارةةاإلجر 

ة المنشأ ظهرت أهمة ،الحي من الخالفات الناجمة في إطار التجارة اليولةة بسبب هوةة السلعةلجمةع األطراف و 

حةث أن تحيةي  ،الوضعةة التعرةفةةكان ال ةحظ بنفس أهمةة القةمة و  كمعةار هام لتطبةق السةاسة التجارةة بعيما

مطابقة المنتجات القايرة ص ةتعلق بتجارة السلع الخارجةة وةقع على عاتقها تحيةي و تقواعي المنشأ ذات طابع تقني خا

 ،جزائري وروالشراكة األ اتفاقكما في  ،البروتوكوالت الملحقة بهاالتجارةة التفضةلةة و  االتفاتقةاتمن  االستفايةعلى 

بةنها  بةن اليول المرتبطة فةما االمتةازاتعلى أساسه ةتم تبايل اإلعفاءات و حةث تعي تقواعي المنشأ األساس الذي 

سةاسةة تفوق أهمةته و  اتقتاايةةمةن مضاإال أنه ةنطوي على أبعاي و  ،طرافمتعيي األ تعاون ثنائي أو اتفاتقةاتب

 .ي العالمي الجيةياالتقتااينظرا لما تمثله عملةات التجارة الخارجةة من أهمةة في ظل النظام  ،التقنةة بكثةر

 :هذا ما سنتطرق إلةه من خالل هذا الفال الذي تم تقسةمه إلى مبحثةنو 

  ؛بيورو اإلتحاي األزائر و الشراكة بةن الج تفاقالمالمح األساسةة ال: المبحث األول  

  .أساسةات حول تقواعي المنشأ: المبحث الثاني  
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 بيورو اإلفتحاد األ الشراكة بين الجزائر و  فتفا المالمح األساسية ل : المبحث األول

التي أيت إلى و  ،العالمي االتقتاايالغةر مسبوتقة في التطورات الراهنة و وجيت الجزائر نفسها مجبرة في ظل      

من تكتالت وتكامالت  اليولةة تقتاايةةاالمع يخول مفاهةم جيةية على العالتقات  ،تقتاايةةاالتغةر خارطة العالم 

التي عرفتها  تقتاايةةاالخااة مع الظروف  ،االتحايات الجمركةةتجارةة وخلق مناطق التبايل الحر و  اتفاتقةاتو 

في  تقتاايةةاالح التكتالت الذي برز كأحي أنجبي ورو كة مع االتحاي األعلى تبني فكرة الشرا االستقاللئر بعي االجز 

 .العالم

 هأهدافه و دوافع ،جزائري وروالشراكة األ  فتفا الخلفية الفتاريخية ل : المطلب األول

اللها هذه العالتقات عية تطورات شهيت خ ،بةة بعية مراحلورو لقي مر المسار التارةخي للعالتقات الجزائرةة األ     

ةجابةة من جهة ثانةة، حةث كانت سلبةة من جهة و  ،وأحياث ونتائج األهياف المنشوية من هذه كما تعييت اليوافع و ا 

بالتالي إبرام و  ،في تعزةز الروابط والعالتقات أهيافه التي ساهمتبيوافعه و  إذ انفري كل طرف على حيى ،العالتقات

   .شراكة بةنهما اتفاق

 جزائري وروالشراكة األ  فتفا ل  الخلفية الفتاريخية: أول

 ،إلى توطةي العالتقة مع الجزائر 1957بةة منذ تأسةسها بموجب معاهية روما سنة ورو قي سعت المجموعة األل     

التي بقةت سارةة ، و 1976أفرةل   27التعاون ةوم اتفاتقةةتجسيت مالمح هذه العالتقة في توتقةع الجزائر على و 

ةة التي كانت الجزائر أحي متوسط ورووهو تارةخ انطالق مسار برشلونة للشراكة األ 1995المفعول إلى غاةة سنة 

والتي يخلت حةز  2002سنة أفرةل  22بي ةوم ورو الشراكة مع اإلتحاي األ اتفاتقةةحةث وتقعت على  ،أطرافه

 .2005التطبةق في سبتمبر 

والذي  ،% 52شرق المتوسط بنسبة جنوب و  بي من أهم المتعاملةن التجارةةن مع يولورو ةعتبر اإلتحاي األ     

 ،5%بةنما ال تمثل التجارة البةنةة المتوسطةة سوى  ،منافسة التكتالت اإلتقلةمةة األخرىةسعى إلى توسةع أسواتقه و 

لكونها و   ة با من جهأورو ةعوي ذلك لقربها الجغرافي من و  ،تايةران هذه القاعية استةرايا و الجزائر ال تشذ عو 

ما ترتب عنها من وجوي لوبي في الجزائر ةسعى جاهيا لإلبقاء على العالتقات المتمةزة بةن و  ،فرنسةة سابقةمستعمرة 
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وجوي رغبة جامحة لإلبقاء على عالتقات متمةزة مع الجزائر تضمن لها و  ،با كلهاأورو ورائها من فرنسا و ائر و الجز 

فرةقةالةس فقط في الجزائر ولكن أةضا في المغرب العربي و  ،ثقافةا كبةراتقتاايةا وسةاسةا و نفوذا ا  .1ا 

بي على غرار باتقي اليول ورو خوض مفاوضات مع اإلتحاي األ 1993لقي طلبت الجزائر منذ أكتوبر      

حةث كان هيف الجزائر األساسي هو اليخول في اليةنامةكةة الجيةية  ،الشراكة اتفاتقةةاألخرى بغةة عقي المتوسطةة 

بةة في لشبونة سنة ورو متوسطةة التي يعت إلةها السةاسة المتوسطةة الجيةية اعتميتها القمة األ وروللشراكة األ

 ،بيورو ي األيول اإلتحاو  آنذاكشر اإلثني عالمعتمية على إتقامة شراكة حقةقةة بةن الشركاء المتوسطةةن و   ،1992

إال أنها توتقفت  ،1993لقي تم الشروع في المفاوضات سنة و  ،1995التي أرسى تقواعيها مؤتمر برشلونة في نوفمبرو 

إلى أن تم التوتقةع الرسمي على  ،الاعب الذي عاشته الجزائر آنذاك في الجولة الثالثة نظرا للوضع 1997سنة 

 .2005لتيخل حةز التنفةذ سنة  2002جزائرةة سنة  وروالشراكة األ اتفاتقةة

من بةن أهياف اإلاالحات  ،ي على األسواق العالمةةاالتقتااي االنفتاحو  ،الجزائري االتقتاايةعتبر تحرةر      

سةاق ةنيرج ضمن ال ،بيورو يول اإلتحاي األالجزائر و  المبرم بةن تفاقاالو  ،الجارةة في عية تقطاعات تقتاايةةاال

 .الجزائرالعام لإلاالحات في 

على  3992نوفمبر  27-28بي الجيةية التي أرسى معالمها مؤتمر برشلونة في ورو تقوم سةاسة اإلتحاي األ     

تتجسي هذه الشراكة عبر و  ،ةتوطةيها بةن ضفتي البحر المتوسط في إطار جيةي مبني على الشراكبعث العالتقات و 

التعاون  اتفاتقةات للشراكة تحل محل اتفاتقةاتبي بواسطة ورو ربط كل شرةك متوسطي على حيى مع اإلتحاي األ

السةاسةة  ،التي شملتهاهذا لمختلف الجوانب التعاون و  اتفاتقةةكثر شمولةة من أالشراكة هذه  اتفاتقةاتوتعي  ،السابقة

 .2اإلنسانةة ،الثقافةةو  ةاالجتماعةوالمالةة و  تقتاايةةاال ،األمنةةو 

 جزائري وروالشراكة األ  افتفا  أهدافدوافع و : ثانيا

 .األهياف التي أيت بالطرفةن إلى انتهاج خةار الشراكةاليوافع و اختلفت وتعييت 

 

                                                           
جامعة  ،1العيي  ،3المجلي  شمال إفرةقةا، اتقتاايةات ، مجلة"الجزائري االتقتاايمتوسطةة وآثارها على  وروالشراكة األ"زعباط عبي الحمةي،   1

 .53ص ، /032004/06حسةبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 
وراه جزائرةة في تأهةل المؤسسات الاغةرة والمتوسطة، رسالة مقيمة كمتطلب لنةل شهاية يكت وروغقال إلةاس، تقةةم اليور التموةلي للشراكة األ  2

 . 29، ص 2031_2032، جامعة محمي خةضر، بسكرة، تقتاايةةاالعلوم في العلوم 



 قواعد المنشأو  جزائري وروشراكة األ ال فتفا األدبيات النظرية ل .....................................الفصل األول
 

 
5 

 جزائري وروالشراكة األ  افتفا  دوافع .1

 :بالنسبة للجزائر .أ

يول ائر تتم مع ، حةث أن ثلثي المبايالت التجارةة للجز بي الشرةك التجاري األول للجزائرورو ةعتبر اإلتحاي األ -

تحسةن كفاءة المبايالت التجارةة الجزائرةة و  الشراكة إطارا مهما لتحسةن هةكل اتفاقلذلك ةشكل ، و بيورو اإلتحاي األ

 ؛1تقطاع اإلنتاج

تعاون تقتار في  اتفاتقةاتالتي كانت في السابق مجري الشراكة و  اتفاتقةاتإن الاةغة الجيةية التي جاءت بها  -

، مالةة، اجتماعةة، اتقتاايةةهذه فقي شملت عية محاور الشراكة  اتفاتقةاتأما  ،محتواها على الجانب التجاري فقط

 ؛2التي تتناسب في مضمونها مع متطلبات العار الراهن، أمنةة و ثقافةة، إنسانةة، سةاسةة

تقي ساهم ، و ي المتأزم في الجزائراالتقتاايضع ريي الو التي تشكل انعكاسا مباشرا لتالقاهرة و  ةاالجتماعةالظروف  -

 ؛3التي فرضت على الجزائر عزلة شبه تامةرة اإلرهاب في العشرةة السوياء و في تأزمه تنامي ظاه

، (2000ملةار يوالر سنة  22.1) الجزائري من ميةونةة خارجةة االتقتاايالمشاكل العوةاة التي غرق فةها  -

تأخرها عن الركب ي و االتقتاايجي وعيم كفاةة النمو ، جموي الجهاز اإلنتا(2000سنة  %21.1) تفشي البطالة

، وضعف عيم كفاةة مااير التموةلتخيمة و التكنولوجةا المس أو رالتسةة ةرانها سواء من ناحةة التنظةم أومقارنة بج

كلها كانت  ،(مختلف المةايةن ةة المتاحة فياالستثمار رغم الفرص )األجنبي  االستثمارنفور المحلي و  االستثمار

 .4بيورو الشراكة مع اإلتحاي األ اتفاقوراء رغبتها في توتقةع 

                                                                                :بيورو بالنسبة لإلفتحاد األ  .ب

بوابة القارة اإلفرةقةة وامتالكها ثروات مختلفة تبارها بي أن الموتقع اإلستراتةجي للجزائر باعورو ةرى اإلتحاي األ -

بي برزت ليةه ورو أن اإلتحاي األ، خااة و شراكة اتفاتقةاتهاما إلتقامة زا و امتياي طول شرةطها الساحلي عامال محفو 

                                                           
، مجلة الرةاية "األجنبي المباشر في الجزائر االستثمارلى المةزان التجاري وجلب جزائرةة ع وروالشراكة األ اتفاتقةاتتأثةر "بوجطو حكةم،   1
 .532ص  ،20/03/2023 جامعة حسةبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، ،02، العيي 01األعمال، المجلي  تقتاايةاتال

جزائرةة في ترتقةة المؤسسات الاغةرة والمتوسطة وانعكاساتها على التنمةة، أطروحة يكتوراه في تقانون  وروشواشي فاطمة، يور الشراكة األ  2
 .21، ص 2032–2031مستغانم،  -اليولةة، جامعة عبي الحمةي بن بايةس تقتاايةةاالالعالتقات 

جامعة مولوي  ،2، العيي 2المجلي  ،للقانون والعلوم السةاسةة قيةة، المجلة الن"الجزائري االتقتاايجزائرةة وأثرها على  وروالشراكة األ"والي نايةة،   3
 . 153ص  ،10/32/2031 معمري، تةزي وزو، الجزائر،

يراسة تقةةمةة لمجموعة  –جزائرةة  وروالشراكة األ اتفاقبي على ضوء ورو بوجلخة إبراهةم، يراسة تحلةلةة وتقةةمةة إلطار التعاون الجزائري األ  4
 . 325، ص 2031–2032، جامعة محمي خةضر بسكرة، اليولي االتقتاايالة ماجستةر في ، رس-من المتغةرات الكلةة 
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ولعل  ،سالفبةة في عهي ورو رغبة في أن تكون يول شمال إفرةقةا التي كانت عبارة عن مستعمرات لليول األ

بالتالي التمكن من توسةع و  ،بي وتحت سةطرتهورو تبقى في يائرة النفوذ األذلك بأن  ز مثال علىالجزائر أبر 

 ؛1حيويه

ذلك عبر ما ةعتقي أن ما سةؤيي إلةه  المشروع ، و الحي منها با أوأورو لمتوسطي إلى إةقاف هجرة أبناء الجنوب ا -

بالتالي ، و ياخل اليول العربةة المتوسطةة، خااة الشمال إفرةقةة ازيهارمتوسطي من إحياث للتنمةة و  وروألا

 ؛2حية البطالة فةها التخفةف من

 ،جنوب المتوسط استقراربا مرتبط بأورو  استقراربي الذي تبلور في التسعةنات ةرتكز على مبيأ أن ورو التاور األ -

حةث أن االضطرابات األمنةة وانتشار مظاهر العنف السةاسي التي ظهرت في السنوات األخةرة في بعض يول 

نما ةمكن أن تنتقل آثارها  ،الجنوب والشرق متوسطةة ال ةمكن اعتبارها مشكالت ياخلةة محاورة بحيوي اليولة وا 

 ؛3إلى اليول األخرى المجاورة

، مما مرةكةة بالظهور كقوة عالمةة كبرى، سمحا للوالةات المتحية األبرلةنيار ج سقوط لمعسكر الشرتقي و انهةار ا -

تعاون ي إلى تقوةة عالتقاته بيول جنوب وشرق المتوسط وتجسةيها في شكل شراكة حقةقةة و بورو يفع باإلتحاي األ

تسعى هي أةضا لبسط من ثم منافسة الوالةات المتحية األمرةكةة التي و  ،مح له بتقوةة نفوذه في المنطقةفعال ةس

 .4نفوذها في منطقة حوض المتوسط

 جزائري وروالشراكة األ  افتفا  أهداف .2

                                                                                              فتفا أهداف ال . أ

ةرةانها  عالتقاتهما وتعاونهما في كل المةايةن التيالئم للحوار السةاسي بةن الطرفةن ةسمح بتعزةز توفةر إطار م -

 ؛مالئمة

                                                           
 .22شواشي فاطمة، مرجع سابق، ص   1
، جامعة محمي تقتاايةةااللة ماجستةر في العلوم متوسطةة على التجارة الخارجةة في الجزائر، رسا وروهوةيي عبي الجلةل، انعكاسات الشراكة األ  2

 .   52، ص 2031–2032خةضر، بسكرة، 
القاهرة، مار،  ، مؤسسة طةبة للنشر والتوزةع،3، ط تقتاايةةاالعمر ماطفى محمي، االتجاهات الحيةثة للتجارة اليولةة في ظل العولمة   3

 .322-321، ص 2035
، 2المجلي  ،اتقتاايةةمجلة يفاتر  ،"جزائرةة وروالشراكة األ تفاقمتوسطةة مع اإلشارة ال وروللشراكة األالجذور التارةخةة "بن مناور لةلةا،   4

 .22ص  ،32/09/2035 جامعة زةان عاشور، الجلفة، الجزائر، ،2العيي 
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تحيةي شروط التحرةر و  ،المتوازنة بةن الطرفةن ةاالجتماعةو  تقتاايةةاالضمان تنمةة العالتقات توسةع التبايالت و  -

 ؛رؤوس األمواليرةجي للمبايالت الخااة بالسلع والخيمات و الت

 ؛إطار اإلجراءات اإليارةةتشجةع التبايالت البشرةة السةما في  -

         بةن هذه األخةرة مغاربةة و ياخل المجموعة ال التعاونو  بايالتلتالمغاربي بتشجةع ا االنيماجع ةتشج -

 ؛اليول األعضاء فةهابةة و ورو والمجموعة األ

 .1المالةةوالثقافةة و  ةاالجتماعةو  تقتاايةةااللتعاون في المةايةن ترتقةة ا -

 بالنسبة للجزائراألهداف  .ب

يولةا خااة في يعم موتقف ، لةتم توظةفها إتقلةمةا و في الجزائر تقتاايةةاالللسةاسات  إضفاء نوع من الماياتقةة -

 ؛2إلى المنظمة العالمةة للتجارة االنضمامالجزائر في مفاوضات 

فإن الجزائر بتخفةضها للرسوم الجمركةة على السلع  ،الشراكة ةقوم على مبيأ المعاملة بالمثل اتفاقبما أن   -

التي مييت إلى سنة، و  32المحيية بـــ  نتقالةةاالبةة المستورية لتابح ملغاة تماما في نهاةة المية ورو الاناعةة األ

الجزائرةة بي اإلعفاءات الكاملة للسلع الاناعةة ورو حةز التنفةذ سةمنح اإلتحاي األ تفاقسنة من تارةخ يخول اال 32

 ؛3تفاتقةةفور بيء العمل باال

 ؛4على التموةل من برنامج مةيا للتأهةل االعتماي، بتقتاايةةاالتحسةن الوضعةة المالةة للمؤسسات  -

 ؛5بةةورو ةة األاالستثمار تشجةع المساهمة في نقل التكنولوجةا من خالل المشارةع  -

 ؛خارج تقطاع المحروتقاتتنوةع الاايرات الجزائرةة األجنبي و  االستثمارجلب  -

 ؛مقتضةات العارتأهةل الةي العاملة وترتقةة البحث العلمي والتكنولوجي بما ةتماشى و  -

                                                           
، المتعلق 329-02مرسوم رئاسي رتقم ، 10/05/2002، 13الجرةية الرسمةة الجزائرةة، الجمهورةة الجزائرةة اليةمقراطةة الشعبةة، العيي   1

بةة واليول ورو بي المتوسطي لتأسةس شراكة بةن الجمهورةة الجزائرةة اليةمقراطةة الشعبةة من جهة والمجموعة األورو األ تفاقبالتايةق على اال
 .2األعضاء فةها من جهة أخرى، ص 

 . 322بوجلخة إبراهةم، مرجع سابق، ص   2
، مجلة –يراسة حالة شركة حموي بوعالم  –الجزائرةة  تقتاايةةاالجزائري على المؤسسة  وروالشراكة األ اتفاقأثر "خياش حنان، حياي بختة،   3

 . 125، ص 22/02/2020 ، الجزائر،1جامعة الجزائر  ،3، العيي 9المؤسسة، المجلي 
خالل الفترة  جزائرةة حةز التنفةذ في تنمةة المبايالت التجارةة البةنةة وروالشراكة األ اتفاتقةةمساهمة يخول "ملوك عثمان،  ،بالل بوجمعة  4
 .22ص ، 29/09/2032 جامعة أحمي يراةة، أيرار، الجزائر، ،1، العيي 5المجلي ي، االتقتااي، مجلة التكامل ("2002-2035)

 .532بوجطو حكةم، مرجع سابق، ص   5
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 .1بذل الجهوي في سبةل ترتقةة التعاون المغاربيمن خبرات وتجارب أكبر تكتل في العالم و  االستفاية -

 :بيورو فتحاد األ األهداف بالنسبة لإل  .ج

رة التي تعتميها في سةاسات الهج( الجنوبالشمال و )ةؤثر عيم التوازن في النمو السكاني بةن ضفتي المتوسط  -

األفراي في يول في ضوء التأتقلم مع إزالة حواجز حركة ، و طار حرةة الحركة بالنسبة للعمالة، في إبةةورو اليول األ

، ذات كثافة سكانةة متقيمة في السنبا يوال أورو تعتبر كل يول  تقتاايةةاال، علما أنه من الناحةة بيورو اإلتحاي األ

، لةس بالاورة التي كانت علةها في السابق عبر إمكانات الشابةبالةي العاملة األجنبةة و  لالستعانةهو ما ةيفعها و 

نما استغالل هذه العمالة في عقر يارها عبر الفرص التي تمنح، و ملء الفراغ في أسواق العمل ليةها ها الشراكة ا 

الهجرة  استقرارلك تقي ساهمت في تكون بذ، و جنبةة المباشرة في اليول الشرةكةات األاالستثمار عن طرةق  تقتاايةةاال

 ؛2التقلةل منهاو 

 ؛3يول الشرق األوسطمل يول الحوض المتوسط في جنوبه و بةة لتشورو توسةع منطقة نفوذ مجموعة اليول األ -

التي وجيت و  االستهالكةةتوسةع أسواتقه الخارجةة السةما السوق الجزائرةة التي هي بأمس الحاجة إلى المواي  -

بي سوتقا مهمة جيا خااة مع تقرب المسافة بةنهما التي تعي عامال هاما ساهم في مةالي هذه ورو اإلتحاي األ

 .4الشراكة

 (جزائرية  وروالشراكة األ  فتفاقيةالمحاور الرئيسية ل ) فتفاقيةمضمون ال : المطلب الثاني

جزائرةة في جوهرها عن مثةالتها التي أبرمتها اليول المتوسطةة األخرى مع  وروالشراكة األ اتفاتقةةتمةزت      

وبني  ،ضها لملفةن جيةيةن هما العيالة والشؤون الياخلةة وحرةة تنقل األشخاصبي فقط في تعر ورو اإلتحاي األ

مقسمة  ،ماية 330على  تفاقحةث احتوى هذا اال ،بةن الطرفةن في هذه المسألةالتعاون المشترك مكافحة اإلرهاب و 

مع التركةز في شكل أبواب  تفاتقةةجاء في اال سنحاول التعرض ألهم ماو  ،بروتوكوالت 1مالحق و 2أبواب،  9على 

 :ياالتقتاايعلى الجانب 

 

                                                           
 . 22شواشي فاطمة، مرجع سابق، ص   1
 . 322بوجلخة إبراهةم، مرجع سابق، ص   2
 . 122خياش حنان، حياي بختة، مرجع سابق، ص   3
 .22شواشي فاطمة، مرجع سابق، ص   4
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 والفتنقل الحر للسلع  الحوار السياسي :أول

                                               (30إلى المادة  30من المادة ) الباب األول الحوار السياسي .1

م ةسمح هذا األخةر بإنشاء روابط تضامن يائمة بةن الشركاء تساه، و أمني منتظم بةن الطرفةنسةاسي و  ةقام حوار  

 .1بةن الثقافاتالتسامح أمنها وتخلق مناخا من التفاهم و  ،هااستقرار ، المنطقة المتوسطةة ازيهارفي 

 :(22إلى المادة  30من المادة ) الباب الثاني الفتنقل الحر للسلع .2

سنة كأتقاى حي  32تمتي إلى  انتقالةةالجزائر تيرةجةا بإنشاء منطقة للتبايل الحر خالل فترة تقوم المجموعة و      

العامة  تفاتقةةطبقا ألحكام االحسب الكةفةات المشار إلةها و  ،فةذتنحةز ال تفاقمن تارةخ يخول هذا اال اعتبارا

حول تجارة السلع الملحقة المتعيية األطراف  االتفاتقةاتغةرها من و  ،3995للتعرةفات الجمركةة والتجارة لسنة 

 .2المؤسس للمنظمة العالمةة للتجارة تفاقباال

  الفال األول المتعلق بالمنتجات الاناعةة على أنه تستوري المنتجات ذات المنشأ  في 02نات الماية

 .الرسوم ذات األثر المماثلموعة معفاة من الحقوق الجمركةة و الجزائري في المج

 الرسوم ذات األثر المماثل المطبقة على ، ةتم إلغاء الحقوق الجمركةة و حةز التنفةذ تفاقفور يخول هذا اال

 *23التي تري تقائمتها في الملحق و  ،موعة عني استةرايها في الجزائرالتي ةكون منشؤها المجالمنتجات 

  الرسوم ذات األثر المماثل المطبقة على المنتجات التي ةكون منشؤها تيرةجةا إلغاء الحقوق الجمركةة و ةتم

    4امةحسب الرزن 1التي تري تقائمتها في الملحق و  ،موعة عني استةرايها في الجزائرالمج

 :التالي ةوضح ذلكوالجيول 

 

 

 

 
                                                           

 .5الجرةية الرسمةة الجزائرةة، مرجع سابق، ص  1 
 .2المرجع نفسه، ص  2
 2المرجع نفسه، ص  3
   .12–29ة الجزائرةة، المرجع نفسه، ص من الجرةية الرسمة 2لإلطالع على المنتجات أنظر الملحق رتقم  *
   .2المرجع نفسه، ص   4
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 الرسوم الجمركيةفتخفيض الحقو  و  رزنامة( 31)الجدول رقم 

 الرسوم من الح  القاعدينسبة فتخفيض الحقو  الجمركية و  الفتاريخ
7002 08% 

7002 08% 

7002 %08 

7000 %08 

7000 %08 

 ةتم إلغاء كل الحقوق المتبقةة 7007

العيي ، اة الجزائرةة اليةمقراطةة الشعبةة، الجمهورةالجزائرةة ةية الرسمةة، الجر 09الماية رتقم  ا علىاالعتمايبمن إعياي الطالبة  :المصدر

بي المتوسطي لتأسةس شراكة بةن ورو األ تفاق، المتعلق بالتايةق على اال329-02، مرسوم رئاسي رتقم 10/05/2002، 13

 .2، ص بةة و اليول األعضاء فةها من جهة أخرىورو ةة الشعبةة من جهة و المجموعة األالجمهورةة الجزائرةة اليةمقراط

  الرسوم ذات األثر تيرةجةا إلغاء الحقوق الجمركةة و ةتم  09كما جاء أةضا في الفقرة الثالثة من الماية

التي ةكون منشؤها  1و 2المماثل المطبقة على المنتجات األخرى غةر تلك التي تري تقائمتها في الملحقةن 

 .ب الرزنامةفي الجزائر حس استةرايهاالمجموعة عني 

 يالقفتصادالفتعاون أخرى و  اقفتصاديةالمدفوعات ورؤوس األموال والمنافسة وأحكام  :ثانيا

 (60إلى المادة  03من المادة )أخرى اقفتصاديةالمنافسة وأحكام رؤوس األموال و المدفوعات و رابع الباب ال .1

، كما ةعمل ذلك بعملة تقابلة للتحوةلالميفوعات المتعلقة بالافقات، و  كل ، بترخةصالجزائرتلتزم المجموعة و      

، وكذا إمكانةة المباشر في الجزائر االستثمارب، الخااة انتقال رؤوس األموالرةة تياول و الطرفان على ضمان ح

عاية ترحةل نواتتافةتها و                                                                                            .أرباحها إلى موطنها األاليجها و ا 

ةضمن ، كما تشرةعاتهما الخااة بالمنافسةفةذ في مجال المنافسة ةعمي الطرفان إلى التعاون اإلياري في تن     

 .1، وفقا للمقاةةس اليولةةالتجارةةة الفكرةة والاناعةة و الفعلةة لحقوق الملكةالطرفان الحماةة المالئمة و 

 (00إلى المادة  64من المادة )ي القفتصادالباب الخامس الفتعاون  .2

كة المناوص هذا في إطار الشراالذي ةخيم المالحة المشتركة و  ياالتقتااين على تقوةة التعاون الطرفا التزم     

بالقطاعات التي تعاني  تفاتقةةمن اال 52حسب ما جاءت به الماية وةتعلق هذا التعاون أساسا و  تفاتقةةعلةها في اال

                                                           
، تقتاايةةاالالجزائري، رسالة لنةل شهاية ماجةستةر في العلوم  االتقتاايبي وتأثةرها على ورو اإلتحاي األكري جمال، الشراكة بةن الجزائر و بوز  1

 .352، ص 2031–2032جامعة وهران، 
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ات التي تسمح كذا القطاعبي و ورو ن تحرةر مبايالتها بةن الجزائر واإلتحاي األبشأ تفاقالتي تم اال  اخلةة أومشاكل ي

المؤيةة إلى رفع مستوةات النمو خااة القطاعات ، و بيورو األ االتقتاايالجزائري و  االتقتاايبتسهةل التقارب بةن 

عطاء األولوةة للقطاعات المؤيةةو  ،بيورو تحاي األاإلوخلق فرص الشغل وتطوةر المبايالت بةن الجزائر و  إلى  ا 

  .لى التعاون الجهويع تفاتقةةمن اال( 21–20)المواي تم التركةز في تنوةع الاايرات الجزائرةة و 

لنقل بيعم إعاية هةكلته عية تقطاعات أخرى تمثلت في تقطاع ا (ياالتقتاايالتعاون )كما مس هذا الجانب  -

، الحرف، التعاون في مجال اإلحااءمناجم، السةاحة و الوتقطاع الطاتقة و  االتاال، وكذا تقطاع اإلعالم و تحيةثهو 

 .1الجانب أةضا على التعاون بخاوص حماةة المستهلكةن كما اشتمل هذا

 الماليالفتعاون والثقافي و  الجفتماعيالفتعاون  :ثالثا

 (43إلى المادة  04من المادة ) الثقافيو  الجفتماعيالفتعاون  السادسالباب  .1

في  المشترك االهتمامتم التركةز في هذا الباب على ضرورة إتقامة حوار مستمر ةتطرق لجمةع القضاةا ذات      

 :المتعلقة بــو  االجتماعيالمجال 

للعمال  االجتماعي االنيماجتقيم في مجال حرةة تنقل العمال وتساوي المعامالت فةما بةنهم و سبل بلوغ الشروط و  -

 ل تقانوني على تراب اليول المعنةة؛بي المقةمةن بشكورو عمال اإلتحاي األالجزائرةةن و 

ة للتطبةقات المرتبطة باإلتقامة حاالت إرجاع األشخاص ذوي الوضعةة غةر القانونةة بالنسبو  ،الهجرة غةر الشرعةة -

 .2المطبقة في اليول المضةفةو 

 (31إلى المادة  42من المادة ) الماليالفتعاون  السابعالباب  .2

حسب  لاالح الجزائر، ةنفذ التعاون في مجال المالةة تفاقبغرض اإلسهام بافة كاملة في تحقةق أهياف اال     

 .الطرق المالةة المالئمةةات و الكةف

هي  تفاقالسايس من هذا االالخامس و  ةن، عالوة على المواضةع المتعلقة بالبابإن مةايةن تطبةق هذا التعاون     

 :على الخاوص

 ؛بما في ذلك التنمةة الرةفةة االتقتاايتسهةل اإلاالحات الرامةة إلى تحيةث  -

                                                           
الجزائر نموذجا، رسالة لنةل شهاية ماجةستةر في القانون، المركز الجامعي : التبعةةقي بةن الشراكة و اإلفرة–بيورو بطاطاش نذةر، التعاون األ  1

 . 11–12، ص 2030البوةرة،  ،أكلي محني ولحاج
 . 12هوةيي عبي الجلةل، مرجع سابق، ص   2
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 ؛تقتاايةةاالتأهةل البنى التحتةة  -

 ؛النشاطات الموفرة لمنااب الشغلالخاص و  االستثمارترتقةة  -

السةما من زاوةة تأهةل ، الجزائري االتقتاايتبايل حر على  لمنطقة إنشاء تيرةجيثار آ االعتباراألخذ بعةن  -

عاية تحوةلهاالاناعة و   ؛ا 

 .1ةاالجتماعةةتم تنفةذها في القطاعات  ات التيمراتقبة السةاس -

 جزائرية وروالشراكة األ  فتفاقيةالمالي ل ي و القفتصادالجانب : المطلب الثالث

ذه تخضع هو  ،ةتم منح األموال على شكل هبات حةث 2000الذي تم تعيةله سنة في إطار برنامج مةيا و      

استنايا على ، و راق اإلستراتةجةة المراي تنفةذهابةة بإعياي أو ورو ، حةث تقوم المفوضةة األالمواري لعملةة إعياي البرامج

بي ةتيخل عبر تقروض ورو األ االستثماركما أن بنك  ،شتركة وضع برامج إرشايةة وطنةةهذه األوراق ةتم باورة م

أي في  2001، لكن منذ العام الخااة بالبنى التحتةة( األالةةالحكومة )تمنح باليرجة الرئةسةة لعملةات التموةل 

 االستثمارالشراكة جرت إعاية توجةه تيخالت بنك و  لالستثماربةة المتوسطةة ورو األآلةة التسهةالت أعقاب تأسةس 

 .لتموةل القطاع الخاص بي بشكل أساسيورو األ

تفعةل ونة والتعاون و بي للمعورو ميها اإلتحاي األحةث ةعتبر برنامج مةيا األياة المالةة األساسةة التي اعت     

 .2متوسطةة وروالشراكة األ

حةث تم اعتماي  ،لقي خاص تقرار برشلونة في إطار الشراكة المالةة آلةة تموةلةة تقاي تعزةز التعاون المالي     

 .ةق أهياف على المستوى اإلتقلةمي والثنائيلتحق MEDAمتوسطةة مةيا  وروانيوق يعم الشراكة األبرنامج أو 

 :ركز برنامج مةيا المخاص للجزائر على ثالث أهياف رئةسةة هيحةث      

  ي؛االتقتااييعم التحول 

 تسهةل التعيةل الهةكلي؛ 

  3ياالتقتاايتحسةن وتعزةز التوازن. 

                                                           
 .21الجرةية الرسمةة الجزائرةة، مرجع سابق، ص   1
 ،2المجلي  ،  مجلة المعةار،"الطموحالواتقع و : في الجزائر تقتاايةةاالجزائرةة على اإلاالحات  وروأثر الشراكة األ"، نوري منةر، بوضةاف ةاسةن 2

 .122، ص 10/02/2031 الجزائر، جامعة تةسمسةلت، ،3العيي 
 . 51–52غقال إلةاس، مرجع سابق، ص   3



 قواعد المنشأو  جزائري وروشراكة األ ال فتفا األدبيات النظرية ل .....................................الفصل األول
 

 
13 

ملةون  202.2مبلغ ( 2002–3992)بي للجزائر في إطار برنامج مةيا للفترة ورو اإلتحاي األ لقي خاص     

      .أورو

 (0222-0221)خالل الففترة  MEDA 1برنامج  جزائرية في إطار وروللشراكة األ الفتعاون المالي : أول

 .أوروملةون  164بمبلغ   MEDA1في إطار برنامج  (5999-5991)تغطى الفترة 

 ، كما أنهاأوروملةون  10.2من هذا المبلغ أي  %32.5إال ما نسبته لكن الجزائر لم تتلق باورة فعلةة      

جاءت في المراتب األخةرة بةن اليول المغاربةة، لةس فقط فةما ةخص المبالغ الميفوعة فعلةا، و إنما من حةث 

 . أوروملةون  522تونس ، و أوروملةون  222رب المبالغ المخااة أةضا، حةث خاص للمغ

 (2002–2000)خالل الففترة  MEDA 2جزائرية في إطار برنامج  وروالفتعاون المالي للشراكة األ  :ثانيا

 .أوروملةون  112.2بمبلغ   MEDA2في إطار برنامج ( 2002–2000)تغطى الفترة  

، ول الشرةكة خاواا المغاربةة منهاتقةل عن ضعف المبالغ المالةة المخااة للجزائر مقارنة بباتقي الي ماو      

ن بالرغم من التحسهذا ، و  MEDA2، ةنطبق على برنامجMEDA1 اليفع الفعلةة في إطاركذلك ضعف نسب و 

 .1أوروملةون  112.2ما مقياره  2002–2000البالغة خالل الفترة ، و الكبةر في المبالغ المخااة لها

، فإن الجزائر استفايت أةضا من القروض الممنوحة MEDAباإلضافة إلى التعاون المالي في إطار برنامج      

        2002–3992المتحال علةها خالل الفترة جمالي القروض ، حةث تقير إلالستثماربي ورو ك األمن تقبل البن

الكةان باستثناء تركةا و )اء المتوسطةةن المخااة للشرك أوروملةون  2513.2من بةن  أوروملةون  152.5بــــ  

 .2(الاهةوني

                                                           
جامعة  ،20العيي  ،33المجلي  مجلة معارف، ،"الجزائري االتقتاايبةة الجزائرةة على ورو الشراكة األ اتفاتقةةأثر "شطاب نايةة، سالمة وفاء،  1

 . 212ص ، 03/02/2032الجزائر،  بوةرة،
 . 322بوجلخة إبراهةم، مرجع سابق، ص  2
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     قواعد المنشأأساسيات حول : الثانيالمبحث 

أساسي على قضايا التجارية الدولية كونها تنصب بشكل  تااقيا االتعد قواعد المنشأ بندا أساسيا في معظم      

 أنه قدقد زاد  أهميتها في السنوا  األخيرة لدرجة و  ،تااقيا االيتمحور حولها باقي بنود هذه و  ،المنشأ الوطني

التجارة  ، نظرا للدور الذي تلعبه في تحريراألساسية في إطار منظمة التجارة العالمية تااقيا االلها إحدى  خصص

تحديد المعايير التي ، في قواعد المنشأ من حيث األهمية، األنواع تبرز ضرورة البحث، من هنا (أو إعاقتها)الدولية 

  . ألوروبيمن ثم تطبيقها على الجزائر في إطار شراكتها مع اإلتحاد اتحكمها و 

 قواعد المنشأ أهمية و  فتعريف: األول المطلب

 :تتمثل أهمها في التاليا قواعد المنشأ تنوع  تعارياها و بهنظرا لألهمية الكبيرة التي تحظى 

 قواعد المنشأفتعريف : أول

  .التشريعا  المحلية التي تطبقهاالقوانين و و  تااقيا قواعد المنشأ تبعا لال تعاريفتعدد  

األحكام الخاصة المستمدة من المبادىء ( Rules of Origin" )قواعد المنشأ"يقصد بعبارة : الفتعريف األول

قبل البلد لتحديد منشأ المطبقة من ( معايير المنشأ)الدولية  تااقيا اال نصوص عليها في التشريع الوطني أوالم

 .1البضاعة

الذي يعتبر أصل السلعة التي تقررها الدولة لتحديد البلد  ا االعتبار  يقصد بقواعد المنشأ األسس أو :الثانيالفتعريف 

غير ذلك الجمركية و  ةمن حيث معدل التعرياذلك ألغراض معاملتها جمركيا عند دخولها إلى أراضيها ، و المستوردة

 .2القيود الحدودية التي قد تارضها على الواردا  منها ومن التدابير أ

يمكن السلع من العبور دون رسوم جمركية داخل منطقة للتجارة " جواز مرور"قواعد المنشأ هي  :الثالث الفتعريف

 .ا يوجد داخل منطقة التجارة الحرةالحرة مادام  تستوفي الشرط المتمثل في أن منشأه

 المعايير التي يجب أن يستوفيها المنتج لكي يعتبر أن منشأه بلد مصدر من داخل منطقةتحدد هذه القواعد و      

 وبعبارة أخرى تحدد هذه. داخل منطقة التجارة( دون تعرياة استيراد)التجارة الحرة، مما يؤهله لمعاملة تاضيلية 

 .1داخل منطقة التجارة الحرة االقتصاديةالقواعد منشأ السلع 

                                                           
، K، الملحق النص المعدل( ية كيوتواتااق) ةتنسيق اإلجراءا  الجمركيالدولية لتبسيط و  يةتااقاال، منظمة الجمارك العالمية، الجمارك السعودية  1

 . 462، ص 4002ترجمة الجمارك السعودية،  ،الاصل األول
 . 040، ص 4004، الجزء األول، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، (شهرتها الجا و )ارة العالمية التج اتااقيا ، أحمد جامع  2
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تطبقها المنشأ بأنها منظومة القوانين والتشريعا  واألحكام واآلليا  التي تتبعها و  يمكن تعريف قواعد :الفتعريف الرابع

التأكيد على أنه ال يجب أن تكون المتعلق بقواعد المنشأ  تااقاالقد تضمن و  ،دولة من أجل تحديد منشأ السلعةأي 

طبيعة  الواردا  أشد صرامة من تلك الخاصة بتحديدالصادرا  و قواعد المنشأ التي تطبقها الدول األعضاء على 

 ، بحيثتماء األطراف المنتجة لتلك السلعبدون تمييز بين الدول األعضاء مهما كان انو  ،السلعة محلية أم أجنبية

 .2موحدتطبق تلك القواعد بشكل متوازن وعادل و 

عليها  تااقاالاألسس التي يتم واألحكام و القواعد القول بأن قواعد المنشأ هي جملة  من خالل ما سبق يمكن     

لتكتسب األسس التي يحددها أي عضو ناول في إطارها العام المعايير و التي تتو  ،التجارية تااقيا االفي إطار 

من اإلعااءا  الجمركية المنصوص عنها  االستاادةالتي يترتب عليها و  ،على أساسها صاة المنشأ الوطني السلعة

عااءا  تزيد عن تلك الممنوحة في ال ينتج عن هذه القواعد مزايا و  ، بشرط أنرة التاضيليةالتجا اتااقيا في إطار  ا 

 .قا لمبدأ الدولة األولى بالرعايةإطار منظمة التجارة الدولية وف

 أهمية قواعد المنشأ : ثانيا

 :ألطراف المعنية بوجودها فيما يلييمكن توضيح أهمية قواعد المنشأ حسب ا

 اإلدارة الجمركية .1

 :ة الجمارك في ممارسة دورها اآلتيتساعد قواعد المنشأ مصلح

تبنيد ، حيث يلعب المنشأ دورا هاما في ربط وتحصيل الضرائب الجمركية وما يتطلبه ذلك من أعمال تقييم و  -

 ؛الرسومو خذة كأساس لارض الضرائب التثب  من القيمة الجمركية المت

 ؛التصديريةو  يةاالستيراداللوائح و  تطبيق القوانين -

 ؛رسوم الوقايةة ورسوم اإلغراق و القرارا  الصادرة بشأن تقرير الرسوم التعويضيتطبيق القوانين و  -

حيث تساعد قواعد المنشأ اإلدارة  ،التجارية بكافة أنواعها تااقيا االالمساعدة في تطبيق األحكام الخاصة ب -

 ؛من عدمها تااقيا االتتضمنها هذه المزايا التي المستوردين التيسيرا  و قرير منح الجمركية في ت
                                                           

 
، 4042التجارة الحرة القارية اإلفريقية، نشرة صحاية، ، قواعد المنشأ تشكل ماتاح النجاح لمنطقة األونكتادالتنمية حدة للتجارة و مؤتمر األمم المت  1

 (UNCTAD/PRESS/ PR/2019/12)      . 2ص 
، 4002المنصورة، التوزيع، لوفاء للطباعة والنشر و ، دار ا4العالمية، ط  االقتصاديةرة التحوال  ، دور المنظما  الدولية في إداصالحي صالح  2

 .46 -42ص 
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جراءا  و  يةاالستيرادتطبيق النواحي منازعا  بين اإلدارا  الجمركية والمستوردين في مجاال  التقييم و تقليل ال - ا 

 ؛غيرهاكافحة اإلغراق و م

 ؛(MFN)تساعد في تطبيق شرط الدولة األولى بالرعاية  -

  .1تمييز البضاعةقواعد المنشأ ألغراض ترقيم و  استخداميمكن  -

 المصدرون .2

 تااقيا االفي الحصول على المزايا التاضيلية  دقيقة تتيح لهمقواعد منشأ واضحة و يهتم المصدرون بوجود      

منتجاتهم إلى األسواق ، بشكل يتيح إمكانية نااذ (مناطق التجارة الحرة، اإلتحاد الجمركي، السوق المشتركة)التجارية 

 . يدعم من القدرة التنافسية لهاو  الخارجية

  المسفتوردون .3

ي تقررها اإلعااءا  التا من التيسيرا  و يهتم المستوردون بوجود قواعد لتحديد المنشأ للسلع حتى يستايدو      

لى جانب و  ،رفع األرباح زز من قدراتهم علىيعو  يةاالستيرادضمن تخايض التكلاة بما يالتاضيلية و  تااقيا اال ذلك ا 

تطبيق القوانين من أي تعسف عند تقدير الضرائب و  مستقرة قد تحمي المستوردينفإن وجود قواعد منشأ واضحة و 

 . التجارية التاضيلية تااقيا االو قوانين مكافحة اإلغراق و  يةاالستيراد

 حكومات الدول المسفتوردة .4

 :المنشأ ألسباب عديدة أهمهال بوضع قواعد لتحديد تهتم هذه الدو 

سيتم  اقتصاديةفرض عقوبا   قاطعة دول أخرى ألسباب سياسية أوضمان أن القرارا  التي تتخذها الدولة بم -

  ؛تنايذها

  ؛غيرهاو  االستيرادإدارية كالحصص وتراخيص  أوتساعد قواعد المنشأ في تطبيق أي قيود كمية  -

الرسوم التعويضية بما تطبيق إجراءا  وتدابير مكافحة اإلغراق وتدابير الوقاية و لمنشأ في مجاال  تساعد قواعد ا -

عارها كثيرا عن تكلاة الوطني من مخاطر إغراق السوق الوطنية بمنتجا  منخاضة القيمة تقل أس االقتصاديحمي 

  .1مخاطر طرح منتجا  مستوردة مدعمة بشكل قد يضر الصناعة المحلية إنتاجها أو

                                                           

، اقتصاديةدراسا  مجلة  ،"–دراسة قياسية  -الشراكة األورو جزائرية  اتااق أثر قواعد المنشأ على التجارة الخارجية في ظل"، حرفوش سهام 1 
 . 626ص  ،04/00/4042 الجزائر، جامعة زيان عاشور، الجلاة، ،4العدد ، 44المجلد 
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 معايير فتحديد قواعد المنشأ أنواع و : الثانيالمطلب 

 .تنقسم قواعد المنشأ إلى عدة أنواع كما تحكمها عدة معايير

  أنواع قواعد المنشأ :أول

 :ين أنواع مختلاة من قواعد المنشأيمكن التمييز ب

حصل على ستهي التي تطبق من أجل معرفة ما إذا كان  المنتوجا  المستوردة  :قواعد المنشأ الفتفضيلية .1

منطقة تجارة حرة، إتحاد جمركي، نظام )أو نظام خاص  اتااقالتي تمنح سواء بموجب معاملة جمركية تاضيلية و 

 .بدون تعرياة عرياة جمركية أقل أوغالبا ما تتمثل تلك المزايا في دخول تلك السلع بتو ( تاضيلي

التي تستخدم المنتوجا  أية ميزة تاضيلية و اب هي التي تطبق بهدف عدم إكس :قواعد المنشأ غير الفتفضيلية .2

بغرض  كما تستخدم ،( الخ...، نظام الحصص مقاييس مكافحة اإلغراقمعايير و )بيق السياسا  التجارية لغاية تط

 . 2على مبدأ الدولة األولى بالرعايةالتي تقوم في الغالب ، و إحصائيا  التجارة الخارجية

ذا  طبيعة  تي ال تحتاج إلى إثبا  منشئها أوتتناول تنظيم تجارة السلع الهناك أنواع أخرى من القواعد و      

 : 3الهدف منها تسهيل عمليا  التجارة الدولية هي ،توافقية

ي للمنتجا  المتبادلة التجارية بوجود محتوى غير محل تااقيا االتسمح بعض  :(الحد األدنى)قاعدة الفتخفيض  .3

لكن بشرط أن ال يتجاوز هذا ، و اإلعااءا  المتبادلةا المزايا و ذا  منشأ وطني يكسبهاعتبارها منتجا  ، و فيما بينها

تستخدم هذه القاعدة بطريقة معقدة أثناء تطبيقها بين الدول و . معينة من مكونا  السلعة الوطنية المحتوى نسبة

، لمواد غير ذا  المنشأالتعرياي ل ، حيث يشترط البعض ضرورة تغير البندية تجارية معينةاتااقاألطراف في 

مكون المحلي في السلعة البعض الثالث أن تكون نسبة الو  (%9إلى  7)اآلخر أن ال تتجاوز نسبة محددة البعض و 

 . لعةمن القيمة النهائية للس %06يساوي  يتجاوز أو

                                                           
 

، مجلة أوراق "تحولها نحو التصنيعي منطقة التجارة الحرة العربية و المنشأ في تحرير التجارة بشروط تاضيلية ف دور قواعد"، سهيلة مصطاى 1
 . 406، ص 64/44/4040 ، الجزائر،جيجل جامعة محمد الصديق بن يحي، ،04، العدد 02، المجلد اقتصادية

األكاديمية العربية  مجلة، "الوطني االقتصادعلى اإلتحاد األوروبي الشراكة بين الجزائر و  اتااقأثر قواعد المنشأ في "، بقة الشريف، بالرو علي  2
 . 44، ص 4046 الدنمارك، األكاديمية العربية بالدنمارك، ،40في الدنمارك، العدد 

جامعة  ،6العدد  ،2المجلد  ال إفريقيا،شم اقتصاديا ، مجلة "أثر قواعد المنشأ على التجارة الخارجية لدول شمال إفريقيا"، بن داودية وهيبة 3
 . 400-402، ص 04/04/4002 ،رحسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائ
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، تجارية تاضيلية اتااقيا في إطار حتى تستايد السلع المتبادلة من معامال  تاضيلية  :قاعدة النقل المباشر .4

تصدير إلى البلد المستورد مباشرة، إال لضرورا  جغرافية يجب أن يتحقق شرط النقل المباشر للسلعة من بلد ال

أن ال يجري عليها أي عمليا    رقابة الجمارك في بلد العبور و تحفي هذه الحالة يشترط أن تبقى السلعة ، و محددة

 . ، بل فقط العمليا  الالزمة لحاظ السلعة في شروط مناسبةبورتكسبها صاة المنشأ في بلد العتصنيعية 

بين  تااقاال، تم للاائدة القصوى منهبدأ التخصص الدولي في اإلنتاج، و لم تحقيقا :قاعدة الفتراكم اإلقليمي للمنشأ .5

المنشأ في أي المواد األخرى ذا  ى اعتبار المواد األولية و تجارية تاضيلية عل اتااقيا الدول التي تقيم فيما بينها 

ال تخضع للرسوم البلدان، تعد ذا  منشأ إقليمي و  المستخدمة في إنتاج سلعة ما في أحد هذه، و من البلدان األطراف

 اتااقيا نائية و ث اتااقيا انطالقا من وجود ، و ند تبادلها بين الدول األطراف، باعتبارها صناعا  مغذيةالجمركية ع

عدة للدول وسيلة ، توفر هذه القاتراكم متعدد األطراف، و ، تراكم ثنائييضا هناك نوعين للتراكم، أمتعددة األطراف

 .سياقمكاسب ال تتحقق خارج هذا اللتحقيق وفورا  و 

 معايير فتحديد قواعد المنشأ :ثانيا

  :ندرج أهمها فيما يليباختالف طبيعتها وتعقيداتها و  تختلف معايير تحديد المنشأ

صنع بلد  إنتاج أو عة أوهذا يعني أن تكون السلعة بالكامل من زراو  :المنفتجات المفتحصل عليها بالكاملمعيار  .1

، والخضروا  ترب  بذا  البلدحية التي ولد  و ، مثل الحيوانا  البدون استعمال أي مدخل غير محليو ، واحد فقط

المنتجا  المعدنية المستخرجة البلد اإلقليمية و صيدها من مياه األسماك التي تم والاواكه المقطوفة في ذا  البلد و 

 .1قاع البحار في البلد من التربة أو

تختلف من حيث درجة وضوحها للتعبير عن التغيير الجوهري  طرقهناك ثالثة : معيار الفتغيير الجوهري .2

 ،لبند الجمركيتغيير ا في  تتلخص هذه الطرقتعقدها و  درجة، و على التحديد المسبق لمنشأ السلع قدرتهاوشاافيتها و 

العيوب الخاصة بكل لمزايا و كذا اعرض الجدول أهم مالمح كل طريقة و يستو الخاصة  االختبارا و القيمة المضافة 

 .  منها

 

 

                                                           
  .400ص  ،سهيلة مصطاى، مرجع سابق  1
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 ، العيوبالفتعريف، المزايا: طر  قياس قواعد المنشأ( 2)رقم  جدول

 الخاصة الخفتبارات القيمة المضافة فتغيير البند الجمركي الفتغيير الجوهري 

 الفتعريف

يكتسب المنتج النهائي 

الدولة التي تم فيها منشأ 

، بحيث تغيير جوهري

تسار العمليا  

التصنيعية عن سلعة 

         صاا  جديدة ذا  موا

ا  جديدة استخدامو 

 .مختلاةو 

تكتسب السلعة منشأ الدولة 

التي تم فيها إجراء عمليا  

إنتاجية نتج عنها سلعة 

تصنياها تح  مختلاة يمكن 

 .بند جمركي جديد

تكتسب المدخال  منشأ الدولة 

حدا أدنى من التي تحقق فيها 

. محليا القيمة المضافة

 .تستخدم كوسيلة إضافيةو 

تكتسب السلعة منشأ 

ري فيها الدولة التي تج

عمليا  تصنيعية بعينها 

ل في أغلب األحواو 

تستخدم هذه الطريقة 

 .كشرط إضافي

 .السهولةالشاافية و  ،بالوضوحسم يت المزايا

 العيوب

أسلوب غير دقيق 

على كثير من  يحتويو 

كما . التقديرا  التحكمية

تاع التكلاة أنه مر 

، يستغرق وقتا طويالو 

يتطلب جمع تااصيل و 

كثيرة عن اإلنتاج لتحديد 

العملية اإلنتاجية التي 

دي إلى إكساب سلعة تؤ 

. ما صاة المنشأ

تستغل الجماعا  و 

المختلاة هذا األسلوب 

لتحقيق أغراضها 

ذلك عن و الخاصة 

ية طريق تحديد عمل

إنتاجية بعينها إلكساب 

يتطلب الدراية التامة 

بالعمليا  التصنيعية المختلاة 

للتأكد من أنها قد أد  إلى 

تغيير المدخال  إلى سلعة 

لاعل إدراجها مختلاة يمكن با

. جديدتح  بند جمركي 

عرض للتدخل من جانب يتو 

نظرا ألن و . جماعا  الضغط

سق يخدم أساسا النظام المن

، فإن األغراض اإلحصائية

 التعرف على منشأ السلع

قواعد  استخداميحتاج إلى 

  إن بعض العمليا. إضافية

التصنيعية كعملية التجميع 

إلكساب هذه  ، ال تصلحمثال

أن  اكم. صاة المنشأ السلع

تسم هذا األسلوب بصعوبة ي

التطبيق العملي ، كما أنه 

يستغرق ديد التعقيد و شمكلف و 

يتطلب نظاما ، و وقتا طويال

يز بين بيا تاصيليا للتميمحاس

تكاليف اإلنتاج المحلية 

كما يتسم بعدم . لمستوردةاو 

تختلف القيمة ، حيث التأكد

عبر المضافة مع الوق  و 

ا  سعر الزمن ووفقا لتغير 

األسعار العالمية الصرف و 

قد تؤدي إلى و . للمواد األولية

آلثار المشوهة على بعض ا

تؤثر تكلاة و . تخصيص الموارد

وجود أكثر من أسلوب و النقل 

يمة المضافة مما لحساب الق

من الممكن استغاللها 

من قبل جماعا  

الضغط لارض إجراء 

بعض العمليا  

المحددة الصناعية 

إلكساب السلع صاة 

كما أن هذا . المنشأ

األسلوب يتسم بالصعوبة 

من الناحية العملية 

لضرورة اإللمام بكافة 

ل العمليا  تااصي

اإلنتاجية لكل سلعة 

ضرورة متابعة و 

التي التطورا  التقنية 

العمليا   ىتطرأ عل

قد تتضمن و . اإلنتاجية
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ني المتالحق التطور التق .المنشأ

يستلزم مراجعة النظام الموحد 

ليجاري التطورا  دوريا 

وتعتبر هذه المراجعة . الحديثة

قد تؤدي عملية شاقة ومكلاة و 

إلى اإلضرار بمصالح بعض 

 .الصناعا 

كما يتحيز . يزيد من تعقيدها

ضد الصناعا  كثياة العمل 

النامية النخااض في البلدان 

 .تكلاة العمل بها

قوائم  تااقيا االبعض 

سلبية للعمليا  اإلنتاجية 

التي لو تم  ال يتم 

إكساب السلع صاة 

أ الدول األعضاء منش

 .تااقيا االذه في ه

على منطقة اآلثار المتوقعة : العربية–الشراكة األوروبية اتااقيا أ في دراسة تحليلية لقواعد المنش"نهال مجدي المغربل، : المصدر

 .6، ص 4004للتخطيط، الكوي ،، المعهد العربي 4، العدد 6المجلد ، االقتصاديةالسياسا  ، مجلة التنمية و "التجارة العربية الحرة

 اإلفتحاد األوروبي الشراكة بين الجزائر و  افتفا ظل  قواعد المنشأ فيلمحة عن : المطلب الثالث

 6اإلتحاد األوروبي قواعد المنشأ في البروتوكول رقم الشراكة بين الجزائر و  اتااقضمن ت تااقيا االكغيره من 

  الشراكة األورو جزائري افتفا في  معايير فتحديد المنشأ: أول

المنتجا  المتحصل المتعلقة بــو  6من البروتوكول رقم  6نص  المادة : المفتحصل عليها كليا المنفتجاتمعيار  .1

  :عليها كليا

 : بالجزائر ليها كليا بالمجموعة أوتعتبر متحصل ع .4

 ؛محيطاتها بحارها أوقاع  المعدنية المستخرجة من تربتها أوالمنتجا  ( أ

 ؛منتجا  المملكة النباتية التي تم حصادها فيها( ب

 ؛تم تربيتها فيها أوالحيوانا  الحية التي ولد  ( ج

  ؛المنتجا  من أصل حيوانا  حية تم تربيتها هناك( د

  ؛الصيد البحري الممارسين فيهامنتجا  الصيد و ( ه

للجزائر  المياه اإلقليمية للمجموعة أو رجالمنتجا  األخرى المستخرجة من البحر خامنتجا  الصيد البحري و ( و

  ؛بواسطة سانها

 ؛(و)المنتوجا  المصنعة على متن السان المصانع التابعة لها فقط من تلك المشار إليها في النقطة ( ز
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 تي البما في ذلك العجال  المطاطية المستعملة التستخدم إال السترجاع المواد األولية  السلع المستعملة التي ال( ح

  ؛كناايا  فقط تصلح إال لتلبيس العجال  أو

 ؛الناايا  الناتجة عن عمليا  تصنيع منجزة فيها( ط

، طالما أن لها حقوق المتواجد خارج مياهها اإلقليمية ما تحته قاع البحر أو المستخرجة من التربة أو المنتوجا ( ي

  ؛ما تحته حصرية على قاع البحر هذا أو استغالل

 ؛(إلى ي( عة فيها فقط من المنتوجا  المشار إليها في النقاط من إالسلع المصنو ( ك

إال على  4من الاقرة  (ز)و( و)المشار إليها في النقطتين " السان المصانع التابعة لها"و "سانها"ال تطبق عبارتا  .4

 : السان المصانعالسان و 

 ؛بالجزائر ولة عضو في المجموعة أوالمسجلة في د المرقمة أو( أ

  ؛الجزائر رفع علم دولة عضو في المجموعة أوالتي ت( ب

رها شركة يتواجد مق الجزائر أو يا الدول األعضاء في المجموعة أو، رعاعلى األقل %20، بنسبة التي يملكها( ج

أغلبية أعضاء المراقبة و  مسيروها ورئيس مجلس اإلدارة أو أوالذي يكون مسيرها الرئيسي في إحدى هذه الدول و 

فيما يخص شركا  ، و لى ذلك، عالوة عالتيالجزائر و  ء في المجموعة أوالمجلسين من رعايا الدول األعضاهذين 

وعا  لمجم ها على األقل ملكا لهذه الدول أو، يكون نصف رأس مالشركا  ذا  مسؤولية محدودة خاص أواألش

 لرعايا تلك الدول؛ عمومية أو

 ؛الجزائر األعضاء في المجموعة أو يا الدولالتي يتكون طاقم قيادتها من رعا( د

 .  1على األقل %22، بنسبة الجزائر المجموعة أو األعضاء في التي يتكون طاقمها من رعايا الدول( ه

 :(الفتغيير الجوهري)المحصل عليها كفاية  معيار المنفتوجات المشغولة أو .2

على مواد ال تكتسب صاة المنشأ  التي احتو و  ،جا  غير المتحصل عليها بالكامليهتم هذا المعيار بالمنت     

قد ، و جعلها تكتسب صاة المنشأاإلتحاد األوروبي  تحويل كافي سواء في الجزائر أو ولكنها خضع  إلى تصنيع أو

من  2المادة  اإلتحاد األوروبي المعايير التي يعتبر بها التحويل كافيا أم ال فيبين الجزائر و  الشراكة اتااقحدد 

غير المتحصل فإنه تعتبر المنتجا   تااقاالالتي نص  على أنه لغاية تطبيق المادة الثانية من و  6البروتوكول رقم 

                                                           
 . 442 –446الجريدة الرسمية الجزائرية، ص   1
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تشير و ، لقائمة الواردة في الملحق الثانيمحولة كااية عند استيااء الشروط المشار إليها في ا عليها كليا مصنعة أو

التحويل الذي ينبغي إجراؤه على المواد  ، إلى التشغيل أوتااقاالالتي يشملها  كل المنتجا هذه الشروط بالنسبة ل

 .تطبق حصرا على هذه الموادتجا  و غير المنشئية المستخدمة في تصنيع هذه المن

ة المنصوص عليها في القائم، فإذا استعمل منتج قد اكتسب الطابع المنشئي باستيااء الشروط بناءا على ذلكو      

 االعتبارتؤخذ بعين  الطبق على المنتج الذي تم إنتاجه و ، فإن هذه الشروط ال تنالمنتج في تصنيع منتج آخرلناس 

 .التي تكون قد استعمل  في تصنيعه المواد غير المنشئية

في من البروتوكول في الاقرة الثانية منها المجال إلمكانية استعمال المواد غير المنشئية  2كما فتح  المادة      

منسق بشرط احترام الشروط من النظام ال 66إلى  20عملية التصنيع باستثناء المنتجا  الداخلة في الاصول من 

 : التالية

  ؛من سعر باب المصنع لهذا المنتوج %40أن ال تتعدى القيمة اإلجمالية لهذه المواد  -

قيمة القصوى بخصوص ال 4ا في الملحق أن ال ينجر عن تطبيق هذه الاقرة تجاوز النسب المئوية المشار إليه -

 .للمواد غير المنشئية

الشراكة  اتااقمن النظام التاضيلي في إطار  االستاادةعلى هذا األساس فإنه لتحديد منشأ المنتجا  بهدف و      

فيها في كل مرة يتم  4الجزائر يجب الرجوع إلى قائمة التحويال  الكافية المدرجة في الملحق المجموعة و  بين

يتضمن هذا الملحق مجموعة من القواعد ، و ا بالكامل في أحد إقليمي الطرفيناستيراد منتجا  لم يتم الحصول عليه

بحسب كل نوع  ،قاعدة القيمة المضافةالتعرياي و التي يمكن اللجوء إليها لتحديد المنشأ منها قاعدة تغيير البند 

 . 1التحويل ليها عن طريق التصنيع أوالحصول عالمنتجا  التي يمكن تعرياي من المواد و 

عمليا  التصنيع أو التجهيز غير أن من البروتوكول على  0تنص المادة  :معيار الفتحويالت غير الكافية .3

حوال عندما تطبق بالتالي ال يمكن في أي حال من األ، و يا  بسيطة ال تمثل تحويال حقيقياالكافية بمعنى أنها عمل

ن أد  إلى تغيير وضعيتها طاء صاة المنشأ لتلك السلع حتى و إلع، أن تعتبر كافية على سلع أجنبية التعرياية ا 

 : يتعلق األمر بــو 

                                                           
 .666 –664حرفوش سهام، مرجع سابق، ص   1
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النقل، التخزين، التهوية، التجايف، التاريغ، الوضع في )ى المنتجا  في حالة جيدة عمليا  لضمان الحااظ عل -

 ؛(الااسد أو المعطوبتخلص من الجزء ، الماء مالح، إضافة بعض العناصر

في ذلك تكوين مجموعا  من السلع ، بما عمليا  بسيطة إلزالة الغبار، الغربلة، اإلزالة، الترتيب، التقطيع -

 ؛(الغسل، الطالء، القطع)

 ؛...، الوضع في قارورا  أو أكياس الوصال  للطرودتغيير األغلاة و  -

ن كان  الخلط البسيط للمنتوج حتى و  - ، مثل ما هو الحال عندما يضاف لمضافة من نوع مختلفتلك المادة اا 

 .1مركب أو مجموعة من المركبا  لخليط ما دون أن يستجيب للشروط الالزمة إلعطاء ذلك صاة المنشأ

من البروتوكول  2يعتبر هذا المعيار استثناء لمعيار التحويال  الكافية المشار إليه في المادة  :معيار الفتراكم .4

بنسب محددة خالل عملية التصنيع من الشروط المتعلقة باستعمال المواد المنشئية  04واستثناء لما تضمنه الملحق 

 : لشراكة عدة أنواع من التراكم وهيا اتااققد جسد و 

   :يلي على ما 6من البروتوكول رقم  6الخصوص نص  المادة  بهذا: نائيالفتراكم الث .أ

ليس و . متحصل عليه فيها ذا  منشأ جزائري عندما تضاف إلى منتوج موادتعتبر المواد التي منشؤها المجموعة  –

      من الضروري أن تكون هذه المواد محل تشغيال  أو تحويال  كافية فيها شريطة أنها كان  محل تشغيال  

  ؛من هذا البروتوكول 0من المادة  4أو تحويال  تاوق تلك المشار إليها في الاقرة 

 وليس. منشؤها المجموعة عندما تضاف إلى منتوج متحصل عليه فيها المواد التي منشؤها الجزائر موادتعتبر  –

 من الضروري أن تكون هذه المواد محل تشغيال  أو تحويال  كافية فيها، شريطة أنها كان  محل تشغيال 

  .2من هذا البروتوكول 0من المادة  4أو تحويال  تاوق تلك المشار إليها في الاقرة 

من بروتوكول المنشأ تعتبر المواد ذا  المنشأ  2حسب المادة  :منشأ مغربي أو فتونسيمع مواد ذات الفتراكم  .ب

و ال  ،بين المجموعة وهذه البلدان مواد منشؤها المجموعة تااقاالالملحق ب 2وفق البروتوكول  التونسي والمغربي

أو تحويال  ل تشغيال  يارض أن تكون هذه المواد محل تشغيال  أو تحويال  كافية فيها شريطة أنها كان  مح

كما تعتبر المواد ذا  المنشأ التونسي . من بروتوكول المنشأ 00من المادة  04تاوق تلك المشار إليها في الاقرة 

                                                           
، (JAEAS)اإلدارية و  االقتصاديةمجلة أراء للدراسا  ، "المنشأ على التجارة الخارجية في الجزائرأثر قواعد "، بن عوالي خالدية، بن نعوم حليمة  1

 .  62، ص 60/06/4040 ، المركز الجامعي بأفلو، الجزائر،4، العدد 4المجلد 
  .446–444، ص مرجع سابق ،الجريدة الرسمية الجزائرية  2
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وال يارض أن  ،بين المجموعة وهذه البلدان مواد منشؤها الجزائر تااقاالوالمغربي وفق بروتوكول المنشأ الملحق في 

  أو تحويال  كافية فيها شريطة أنها كان  محل تشغيال  أو تحويال  تاوق تلك تكون هذه المواد محل تشغيال

  .   1تااقاالمن هذا  00من المادة  04المشار إليها في الاقرة 

، ال تطبق قاعدة التراكم هذه حتى تكون هناك قواعد منشأ 6من البروتوكول  2و 6فقرة  2وحسب نص المادة      

فيما بينها، وهذا  اتااقيا الشراكة، بين الجزائر وتونس والجزائر والمغرب في إطار  اتااقمماثلة للقواعد الواردة في 

 . لم يحصل إلى يومنا هذا

عندما تخضع مواد لعمليا  التشغيل من البروتوكول بأنه  2لقد أشار  المادة : فتحويالتفتراكم الفتشغيل أو ال. ج

بالجزائر أو بالمغرب أو بتونس ثم في اإلتحاد األوروبي، تعتبر كأنها أجري  هذه التحويال  في اإلتحاد األوروبي، 

 .لتالي تكتسب المنشأ األوروبيبشرط أن يكون هناك التحويل األخير قد حصل في إحدى دول اإلتحاد األوروبي با

كما أن العمليا  أو التحويال  التي أجري  في اإلتحاد األوروبي أو في تونس أو المغرب، تعتبر على أنها      

تحويال  أجري  في الجزائر بشرط أن يكون التحويل األخير قد حصل بالجزائر بالتالي تكتسب المنتجا  المحصل 

    .2المنشأ الجزائريعليها بعد عملية التحويل 

 الشراكة األورو جزائري افتفا في  إثبات المنشأ :ثانيا

 :وهي حدد الوثائق التي يمكن أن تكون كدليل على المنشأ تااقاالالبروتوكول السادس من 

 .التصريح على أساس الااتورة، EUR1 شهادة تنقل السلع

 :دليل المنشأ .1

عند استيرادها في الجزائر وكذا المنتجا  التي منشؤها  تااقاالتستايد المنتجا  التي منشؤها المجموعة من أحكام 

 : الجزائر عند استيرادها في المجموعة بتقديم

 ؛6التي يرد نموذج منها في الملحق ( EUR1) 4إما شهادة تنقل السلع أور .أ

ما في الحاال  المشار إليها في الاقرة  .ب تصريح على أساس " ، تصريح مشار إليه فيما يلي بــ44من المادة  4وا 

 يعده المصدر على أساس فاتورة أو وصل تسليم أو أي وثيقة تجارية أخرى، تعطي وصاا ماصال للمنتجا  " فاتورة

  2.1صريح على أساس الااتورة هذه في الملحق يرد نص الت. المعنية بما فيه الكااية، يسمح بالتعرف عليها
                                                           

 .42بقة الشريف، بالرو علي، مرجع سابق، ص   1
 .666حرفوش سهام، مرجع سابق، ص   2
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 شروط إعداد فتصريح على أساس فافتورةو (EUR1) 1اجراءات فتسليم شهادة فتنقل السلع أور. 2

 (:EUR1) 1اجراءات فتسليم شهادة فتنقل السلع أور. أ

من قبل السلطا  الجمركية لبلد التصدير بناء على طلب خطي يعده المصدر  4يتم تسليم شهادة تنقل السلع أور -

 أو ممثله المؤهل تح  مسؤولية المصدر؛

تقديم في أي وق ، بناء على طلب من السلطا   4يجب على المصدر الطالب إصدار شهادة تنقل السلع أور -

، كل الوثائق الالزمة التي تثب  الطابع المنشىء 4تسليم شهادة تنقل السلع أور الجمركية لبلد التصدير حيث تم

 . كذا احترام الشروط األخرى المنصوص عليها في هذا البروتوكولللمنتجا  المعنية و 

كل التدابير الالزمة بغية مراقبة الطابع المنشىء للمنتجا   4التي تسلم شهادا  تنقل السلع أورتتخذ السلطا   -

 واحترام الشروط األخرى المنصوص عليها في هذا البروتوكول؛

 من الشهادة؛ 44في الخانة  4يجب اإلشارة إلى تاريخ تسليم شهادة تنقل السلع أور -

يوضع تح  تصرف المصدر فور القيام من قبل السلطا  الجمركية و  4أور يتم تسليم شهادة تنقل السلع -

 .2بالتصدير الاعلي

 صريح على أساس فافتورةشروط إعداد فت. ب

 :من قبل 42من المادة  4يمكن إعداد التصريح على أساس فاتورة المشار إليه في النقطة ب من الاقرة  .أ 

 ، أو؛46مصدر معتمد في ماهوم المادة  -

أي مصدر لكل إرسال مكون من طرد أو عدة طرود تحتوي على منتجا  منشئية ال تاوق قيمتها اإلجمالية  -

 ؛أورو 6000

يجب على المصدر الذي يعد التصريح على أساس الااتورة أن يكون في مقدوره تقديم، في كل وق  بناء على  .ب

طلب من السلطا  الجمركية لبلد التصدير، كل الوثائق الالزمة التي تثب  الطابع المنشىء للمنتوجا  وكذا احترام 

 ؛الشروط األخرى المنصوص عليها في هذا البروتوكول

                                                           
 

 .442مرجع سابق، ص الجريدة الرسمية،   1
.442، ص الجريدة الرسمية، مرجع سابق  2  
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ورة التوقيع الخطي األصلي للمصدر، غير أنه ال يكون المصدر المعتمد في تحمل التصريحا  على أساس الاات .ج

كتابيا  التزاماإلى السلطا  الجمركية لبلد التصدير ملزما بتوقيع هذه التصريحا  شريطة أن يقدم  46ماهوم المادة 

 1.اتورة يحدد هويته كما لو وقعه بيدهأساس ف ىيقبل من خالله مسؤوليته التامة على كل تصريح عل

 :بأدلة المنشأ ووثائ  اإلثبات الحفتفاظو  صالحية دليل المنشأ. 3

 :صالحية دليل المنشأ. أ

مدة صالحية دليل المنشأ أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ تسليمها في بلد التصدير، كما يجب تقديمها في ناس  -

 .التصديراألجل هذا إلى السلطا  الجمركية لبلد 

 4بعد انقضاء أجل التقديم المشار إليه في الاقرة  االستيرادإن أدلة المنشأ التي تقدم إلى السلطا  الجمركية لبلد  -

 .استثنائيةيمكن قبولها ألغراض تطبيق النظام التاضيلي عندما يرجع عدم احترام األجل إلى ظروف 

باستثناء حاال  التقديم المتأخر هذه، يمكن للسلطا  الجمركية لبلد التصدير قبول أدلة المنشأ عندما تقدم لها  -

 . 2المنتجا  قبل انقضاء تلك اآلجال

 :بأدلة المنشأ ووثائ  اإلثبات الحفتفاظ .ب

ا  على األقل بالوثائق أن يحتاظ لمدة ثالث سنو  4يجب على المصدر الذي يطلب تسليم شهادة تنقل السلع أور -

 .40من المادة  6المشار إليها في الاقرة 

بنسخة من يجب على المصدر الذي يعد تصريحا على أساس فاتورة أن يحتاظ لمدة ثالث سنوا  على األقل  -

  .443من المادة  6كذا الوثائق المشار إليها في الاقرة اس الااتورة المذكورة و التصريح على أس

 

 

 

 

 

                                                           
 .442، ص ناسهمرجع ال  1
 .440ص  مرجع سابق، ،الجريدة الرسمية  2
 .444، ص ناسهمرجع ال  3
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 األول الفصلخالصة 

والذي يعتبر كأهم شريك  دخل  الجزائر كغيرها من الدول المتوسطية في مااوضا  ثنائية مع االتحاد األوروبي     

دخل حيز التنايذ في و  4004أفريل  44لشراكة فعليا في ا اتااقعدة جوال  تم توقيع وبعد  ،تجاري لهااقتصادي و 

العالمي،  االقتصادالجزائري في  االقتصادية الشراكة هذه دورا هاما في دمج اتااقحيث تلعب  ،4002سبتمبر 

ية أن تكون محل منافسة التي من شأنها أن تسمح للمنتجا  الجزائر ي ظل إقامة منطقة التبادل الحر و السيما ف

الوطني خاصة القطاع  داالقتصاتأثيرا كبيرا على هذا االرتباط ردود فعل متباينة و كان لو  دولية بشكل عام،أوروبية و 

المكون أهمها بالنسبة لدراستنا  إلى العديد من الجوانبية تااقاال تعرض كما  ،الصناعي منه حتى يومنا الحالي

تحرير حركة السلع ، لتجارة الحرةلمنطقة  إقامة يمجموعة من المحاور هالذي يتكون من و  ،يلاي والماالقتصاد

 وقواعد المنشأ المساعدا  المالية والانية والمؤسساتية ،تحرير التجارة في الخدما جراءا  الوقائية، الصناعية، اإل

 .الجزائري يعلى القطاع الصناع اهتأثير  حيث من ةخير األ هذهعلى وقد تم التركيز 

المعايير المتاق عليها متمثلة في جملة األحكام، األسس و إحدى أدوا  السياسة التجارية التعتبر قواعد المنشأ      

التي تسمح للدول بحماية منتجاتها الوطنية لتحديد هوية السلعة أو المنتج، و التجارية المستخدمة  تااقيا االفي إطار 

 . تعزيز اندماج نسيجها الصناعي في التجارة الدوليةفا  التجارية غير العادلة و من التصر 

التجارة على الشراكة و  اتااقيا في فق السلع بين البلدان األعضاء تأثير قواعد المنشأ نظريا على تديتوقف      

 تنايذ، كلما أد  إلى زيادة تدفقسهلة الكان  هذه القواعد بسيطة مباشرة و مدى صعوبة تطبيق هذه القواعد، فكلما 

ا فيكون تأثيرها ب تطبيقهية، أما إذا زاد  درجة تعقيد هذه القواعد بحيث يصعتااقاالالسلع بين الدول األعضاء في 

 . تتحول إلى أحد العوائق الانية للتجارة الخارجيةسلبيا و 

من شروط تحديد صاة المنشأ سواء  االستاادةتظل فالشراكة األورو جزائري  اتااقأما بالنسبة لقواعد المنشأ في      

فيما يتعلق بقاعدة المنشأ الثنائي أو قاعدة المنشأ متعدد األطراف أو شرط الحد األدنى مرهونا بسما  الصناعة 

 (باستثناء ليبيا)الجزائرية، والعالقة التجارية بين الجزائر واالتحاد األوروبي من جهة، والجزائر ودول المغرب العربي 

 .ىمن جهة أخر 
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 تمهيد

ضمن السياسات  ،بشكل أساسي في تلبية الطلب المحلي االستقاللانحصر عمل الصناعة الجزائرية بعد      

 .موضوعة من قبل الدولة الجزائريةالصناعية ال

 قتصادي، وربط االقتصادسعيها نحو االنفتاح االإطار الجزائر في  عيشهات صارتالتي  حوالتلتنظرا ل     

 المفروضحمائية السياسة حصار المن  بالخروج الوطنية الدولية، بدأت الصناعةاإلقليمية و  االقتصاديةبالتكتالت 

 أصبحنتاج والمنافسة السعرية، حي  الجودة في اإل عنوانها ،أجواء تنافسيةفي  الدخولفتاح و إلى سياسة االن عليها

ي قتصادوذلك للتخفيض من آثار االنفتاح اال ،تحضير هذه المؤسسات لمواجهة التحديات أمرا في غاية األهمية

من أجل االستفادة من  ،من أهم هذه التحديات هو دخول الجزائر في شراكة مع اإلتحاد األوروبيو  ،وتحرير التجارة

 تفا هذا اال إطارتحكم عمليات التبادل التجاري في كما  ،يةتفاقالممنوحة حسب نص اال المزايا التفضيلية

فقواعد  ،ية الشراكة نفسهاتفاقحي  تحمل هذه األخيرة نفس القيمة القانونية ال ،بروتوكوالت منشأ إضافية ملحقة بها

اإلعفاءات المنصوص عليها بالمزايا و  ت المصدرة من الطرفينإذ ال تتمتع المنتوجا ،هي الجزء األساسي فيها المنشأ

 . ية إال إذا توافرت بها الشروط المحددة التي تكسب المنتوج صفة المنشأ الوطنيتفاقفي اال

القطاع الصناعي، وأهم التحديات التي يواجهها، كما  إلى واقعومن خالل هذا الفصل سنحاول التطر  

وهذا من خالل  الشراكة األورو جزائري على القطاع الصناعي في الجزائر اتفا ر قواعد المنشأ في اثآلسنتطر  

 :مبحثين

 ؛القطاع الصناعي الجزائري واقع :المبح  األول

 . 0202-0202الجزائري خالل الفترة  ر قواعد المنشأ على القطاع الصناعياثآ :المبح  الثاني
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 ي الجزائر  يالصناعواقع القطاع  :المبحث األول
ستراتيجية التنمية في الجزائر من الناحية المادية على توسيع القاعدة الصناعية للمجتمع كأداة إاعتمدت 

ضرورية لتحريك التنمية في مختلف القطاعات، بحي  تم إعطاء األولوية للصناعات الثقيلة المعروفة بالصناعات 

دامت إلى غاية نهاية و  5691واخر سنة قد سادت هذه اإلستراتيجية أمصنعة في إطار برنامج التصنيع، و ال

على الحماية، الدعم، التدخل في  االعتمادبوذلك ، والتي كان اإلنتاج موجها فيها حصرا للسو  المحلية الثمانينات

 .هذه السياسات أثرت على هيكل اإلنتاج الصناعي، وعلى معدل نموه وعلى تطوره ،قوى السو 

  القطاع الصناعي في الجزائرلمحة تاريخية عن : األولالمطلب 

 قدو  ،االشتراكياعتمادا على النموذج الوطني  قتصاداالفي بناء  االستقاللشرعت الجزائر منذ حصولها على      

رغم تحقيقها لعدة مزايا إال أن الصدمة البترولية و  ،أرست قواعد للصناعات األساسية والثقيلة بفضل آلية التخطيط

السو ، حي   اقتصادالتحول إلى لتنمية في البالد، و قد ساهمت في تغيير مسار ا 5699سنة التي واجهتها في 

 االرتقاءالتدابير التي تهدف إلى السو ، واتخاذ مجموعة من اإلجراءات و  اقتصادسعت جاهدة إلى إرساء دعائم 

  .االقتصاديةبالمؤسسات 

 في ظل مرحلة التخطيط القطاع الصناعي: أوال

ها الوطني قد تطلب تطبي  أسلوب التخطيط اقتصادفي تنمية  االشتراكيكان اختيار الجزائر منهج العمل      

 .االقتصاديةألداء العملية 

عرفت الجزائر خالل هذه الفترة تنفيذ ثال   :ائري في ظل مرحلة التخطيط الشاملالقطاع الصناعي الجز  .1

آخر نتيجة توفر الموارد  حي  شهدت الصناعة خالل هذه المرحلة توسعا قويا من مخطط إلى ،مخططات تنموية

  .ناعية متطورةنحو الصناعات المصنعة التي أعطت قاعدة ص اتاالستثمار ، إذ تم تكريس مبالغ ضخمة من المالية

في القطاع الصناعي من  لالستثمارمليار دينار  1.5خصص له  :(1696-1691) المخطط الثالثي األول .أ

من هذه  %98تم تنفيذ و  %9..16، أي نسبة مليار دينار 9..6تي قدرت بحوالي ال اتاالستثمار إجمالي 

 .المخصصات

 التي وجهت للقطاع الصناعي يتضح جليا أن اإلستراتيجية الصناعية المتبعة اتاالستثمار من خالل حجم      
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ه المحرك صناعات المرتبطة به باعتبار الوتطوير قطاع المحروقات و مية خالل هذه الفترة كانت تهدف إلى تن

 .الرئيسي لعملية التنمية

مليار دينار من إجمالي  .54.5بلغت حصة القطاع الصناعي  :(1611–1611)المخطط الرباعي األول  .ب

 %75.97زيادة بـ )مليار دينار  .9..4تم إنجاز و  %.55.7مليار دينار أي بنسبة  47.75البالغة  اتاالستثمار 

شيء الذي أدى أسعارها في السو  العالمية، ال ارتفاعبتأميم المحروقات و تفسر هذه الزيادة ، و (من المبلغ المخطط

 .  عوائد الصادرات التي استخدمت لتدعيم عملية التنمية الصناعية في البالد ارتفاعإلى 

 44..55صناعي من أصل مليار دينار للقطاع ال 59فقد برمج  :(1611–1611)المخطط الرباعي الثاني  .ج

 ارتفاعيفسر ذلك ب، و (مليار دينار%49.51زيادة ) مليار دينار75.51وتم تنفيذ  %58.15، أي بنسبة مليار دينار

                                                                                                .1حاجة الصناعة لذلكت المحروقات و تدفقات عوائد صادرا

الضخمة التي  اتاالستثمار من إن النتائج المحققة  :ري في ظل مرحلة التخطيط التوازنيالقطاع الصناعي الجزائ .2

، لذلك اتجهت الدولة الجزائرية في هذه تكن في مستوى الطموحات المنتظرة قامت بها الجزائر خالل السبعينات لم

فجاءت  ،المرحلة إلى إعادة النظر في سبل اإلصالحات التي تمكنها من زيادة اإلنتاج والوصول إلى مردودية معتبرة

وزيع التوازن في ت، كعدم التي ميزت المخططات السابقة االختالالتطات الخماسية الستدراك النقائص و المخط

 .تهميش قطاعات أخرىعلى الصناعة و التركيز الكبير بين القطاعات و  اتاالستثمار 

، فقد أدخلت الجزائر نظاما جديدا للتخطيط في إطار هذا المخطط: (1691-1691)طط الخماسي األول المخ. أ

تعتبر أداة تصحيح ، و الخماسيمتابعة سير تطبي  المخطط يتمثل في المخططات السنوية التي تتعل  مهمتها ب

، أما يح يسمح بمعالجة المشكل في أوانههو تصح، و يكتشفها التقييم في نهاية كل سنةالتوازنية التي  االختالالت

  .2مليار دج 79، فقد قدرت بحوالي ات في الفروع الصناعيةلالستثمار  البرامج الجديدة

 من بين اإلصالحات أنها تستهدف إنشاءو  ،مليار دج ..5ستثمارات تقدر بـ توقع هذا المخطط تحقي  حجم ا -

                                                           
، 7.، المجلد "والتجارة والمالية قتصاد، مجلة دراسات في اال"واقع وتحديات: تطور القطاع الصناعي العمومي في الجزائر"يعقوبن صليحة،   1

 .895، ص 59/54/4.59الجزائر،  ،8جامعة الجزائر  ،5.العدد 
 ،5، العدد1، المجلد يقتصادالحقو  والعلوم اإلنسانية، العدد اال، مجلة "الجزائري، وآليات إنجاحها قتصادمسيرة التنمية في اال"عرقوب نبيلة،   2

 .  599ص ، 5/4.55./5. الجلفة، الجزائر،، جامعة زيان عاشور
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توفير و  ،اإلنجاز واإلنتاجئل الدراسات و إلى جانب تحسين التوزيع اإلقليمي بوسا ،مؤسسات صغيرة يسهل تسييرها

 .أدوات التسيير الفعال

أسعار ، جراء انخفاض ية عالمية صعبةاقتصادصاحبه ظروف : (1696–1691)المخطط الخماسي الثاني  .ب

كما استهدف هذا  ،في تمويل المشاريع المدرجة ضمن المخططمما أدى إلى العجز  ،النفط في السو  العالمية

التحكم في التوازنات المالية و  ،دج .11مستوى استثمار يقدر بـ  ، بهدف تحقي ة جهاز اإلنتاجالمخطط تدعيم وتير 

       . 1االقتصاديةالسياسات قيقا لمبدأ استقالل الخيارات و الخارجية تح

 السوق  اقتصادإلى  االنتقالالقطاع الصناعي الجزائري في ظل  :ثانيا

، من بينها برنامج إعادة الهيكلة بدعم من صندو  النقد ر مجموعة من اإلجراءات اإلصالحيةد تبنت الجزائلق     

عادة جدولة الديون الخارجيةو الدولي   . ا 

  (1669-1661)ج التعديل الهيكلي برنام .1

ا ثانيا مع صندو  اتفاق أمضت 5665وفي جوان  ،5696األول في ماي  االستعداد اتفا قامت الجزائر بإبرام      

 .مليون دوالر على أربع دفعات ..8بموجبه على تمويل قدره  تالنقد الدولي لمدة عشرة أشهر، تحصل

 :  (1661مارس  –1661أفريل ) ي قتصادبرنامج التثبيت اال .أ

توجهت الجزائر مرة أخرى للمؤسسات الدولية من أجل طلب المساعدة، حي   ،االقتصاديةمع تزايد الصعوبات      

قد كانت األهداف الرئيسية تتمثل في دعم النمو ي لمدة سنة، و قتصادللتثبيت اال اتفا أجبرت على إمضاء 

  .يةاالنتقالالبرامج  ات وتخفيض تكاليفي، تخفيض معدل التضخم، استعادة توازن ميزان المدفوعقتصاداال

 (: 1669 مارس –1661 أفريل)برنامج التصحيح الهيكلي  .ب

من تسهيالت مهمة فيما مليار دوالر، و  1.1درت بأكثر من تستفيد بموجبه الجزائر من تمويالت موسعة ق     

 .2غير الرسميةالديون الرسمية و لى إعادة جدولة ع تفا بالتزاماتها الخارجية تمثلت باألساس في اال يتعل 

 

                                                           

جامعة المسيلة،  ،4العدد  ،4المجلد   التطبيقي، قتصاد، مجلة التنمية واال("4.55–5697)الجزائر بقراءة في مخططات التنمية "هني عامر،  1 
 .456-459ص  ،6/4.59./5. الجزائر،

 4، العدد 55لجديد، المجلد ا قتصاد، مجلة اال"السو  اقتصادي في الجزائر في ظل سياسة التحول نحو قتصادأبعاد التنوع اال"يعقوبي محمد،   2 
 .847-849، ص .5/4.4./4.، جامعة خميس مليانة، عين الدفلى، الجزائر، (خاص)
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  إعادة الهيكلة الصناعية .2

بصفتها  االحتفاظنحو تخلي الدولة عن التسيير و  االتجاهذلك من خالل الجزائر بتعمي  دور السو ، و تلتزم      

المالكة لمؤسسات القطاع العام، حي  يتم إعادة هيكلة هذه األخيرة وتهيئتها لتطبي  سياسة خوصصة مؤسسات 

يتم تسيير رأسمالها هم تتجمع في إطار فروع صناعية، و القطاع العام، ثم تنظيمها بحي  تأخذ صفة شركات أس

ذلك بعد أن تم إقرار تطهير مالي في صالحها، يسمح لها بإعادة تكوين المساهمة، و العمومي من قبل صنادي  

  .االجتماعيرأسمالها 

 القطاع العام الصناعي في الجزائرخوصصة مؤسسات  . 1

. السو  اقتصادتم إقرار خطة للخوصصة، تستهدف دمج المؤسسات العمومية بالكامل في منط       

فالخوصصة، تظهر على أنها صورة من صور إعادة الهيكلة الصناعية وامتداد إلصالح القطاع العام، والتزام من 

المبادرة الخاصة وعمل قوى قبل السلطات العمومية أمام الهيئات المالية الدولية في الذهاب فعليا نحو نظام يغلب 

       .1السو 

مما جعل  ،ات إال أن جهاز اإلنتاج الصناعي بقي خاضعا للتموينات الخارجيةوعلى الرغم من هذه اإلجراء     

هي المسيطرة على  اتج المحلي، كما بقيت الصناعة االستخراجيةمساهمة القطاع الصناعي تكون ضعيفة في الن

 .النشاط الصناعي ولم تْحَظ الصناعة التحويلية إال بجزء قليل

 الصناعي الجزائريالقطاع  أداءو بنية : المطلب الثاني

والصناعة التحويلية،  االستخراجيةيشمل القطاع الصناعي الجزائري كباقي القطاعات الصناعية الصناعة  

 كما بلغ معدل نمو  ،4.59من إجمالي الناتج المحلي في سنة % 49يساهم بنسبة  وُيالحظ أن القطاع الصناعي

 .2%6..8 الناتج الصناعي في نفس السنة

 :يلي ، والتحويلية فيماالمنتجات الصناعية بفرعيها االستخراجيةكل ويتمثل هي

 

 

                                                           

شكالية تطور الصناعة اقتصادإلى  االنتقالتجربة الجزائر في "مشدال عبد القادر،   1 ، 54التطبيقي، المجلد  قتصاد، مجلة اإلحصاء واال"السو  وا 
 .98، ص 9/4.51./.8التطبيقي، تيبازة، الجزائر،  قتصادالمدرسة الوطنية العليا لإلحصاء واال ،5العدد 

 ..51ص ، 4.56ديسمبر ي والنقدي للجزائر،قتصادالتطور اال :4.59 التقرير السنوي بنك الجزائر،  2
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 واقعهاو  االستخراجيةالمنتجات الرئيسة للصناعات : أوال

نباتية، وتغّير وضعها حتى تصبح صالحة  يعية لألرض سواء كانت معدنية، أووهي التي تستغل المواد الطب 

المصدر الرئيسّي للدخل في االستعمال، كاستخراج المعادن من باطن األرض ويشكل استخراج النفط والغاز 

 %9.,95في تكوين إجمالّي الناتج المحلي، وبحوالي % 56.51بحوالي  االستخراجية، وتساهم الصناعات رالجزائ

في الجزائر ثالثة  االستخراجية، وتشمل الصناعة 4.561من إجمالي القيمة المضافة في القطاع الصناعي في سنة 

النشاط األول يتمثل في استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنوعيه، والنشاط الثاني يتعل  : نشاطات رئيسية

باستخراج وتجهيز الخامات المعدنية مثل خامات الحديد والنحاس، والنشاط الثال  يتمثل في استخراج وتجهيز 

 .إلخ...توتحضير الخامات غير المعدنية مثل الفوسفا

 :في الجزائر من خالل الجدول التالي االستخراجيةويمكن أن نعرف أهم المنتجات الرئيسية للصناعات 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 (https://www.amf.org.ae) .845، ص.4.4 ي العربي الموحدقتصادالتقرير االصندو  النقد العربي،   1
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 (2019-2010)(              التطور السنوي لإلنتاج الصناعي بكميات فيزيائية القطاع العام) االستخراجيةالمنتجات الرئيسية للصناعات  (1)الجدول 
 

Source: Office National des statistiques (2020), Collections statistique N◦ 218/2020, l’Activité industrielle (2010-2019),Alger, P 32-33. http://www.ons.dz 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الوحدة نوع المنتج

  المحروقات

منتجات النفط الخام و 

  الغاز الطبيعي

 56532.0 57378.0 58668.0 60270.0 58889.0 60852.0 58143.0 60282.0 64302.0 66504.0 ألف طن بترول خام ومكثفات

 6M*3 144431.0 139870.0 132532.0 127132.0 130914.0 128292.0 128459.0 134948.0 132020.0 127371.0*10 الغاز الطبيعي الجاف

 M3 31068.0 27527.0 24443.0 26319.0 29301.0 26836.0 25538.0 27072.0 22224.0 27098.0 103 غاز طبيعّي مسال

 759.0 706.0 497.0 439.0 396.0 335.0 290.0 299.0 287.0 268.0 ألف طن الحديد الخام

 543.0 2045.0 1472.0 3101.0 7086.0 6976.0 6983.0 8090.0 15611.0 21127.0 ألف طن الزنك

  استخراج الملح

 72.6 75.9 78.6 78.8 70.2 75.0 66.1 60.1 52.2 47.5 ألف طن الملح الغذائي

 28.2 30.3 28.4 24.7 31.1 29.5 63.7 44.7 118.1 59.7 ألف طن الملح الصناعي

 1338.4 1204.1 1112.0 1274.1 1288.9 1418.0 1122.4 1250.3 1286.8 1525.2 ألف طن الفوسفات

 31138.0 39426.0 29159.0 39980.0 32020.0 31234.0 23686.0 30587.0 30208.0 40248.0 طن الباريت
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  :نجد( 8)من خالل الجدول رقم 

في   نسبة اإلنتاج قدرت، حي  االستخراجيةإن قطاع النفط والغاز الطبيعي أهم منتجين في مجاالت الصناعة  -

تكوين  فيالمحروقات وتسهم  التوالي،مترا مكعبا على مليار  67.1وألف برميل يوميا  ...67بـ  4.59سنة 

، إال أن أسعار هذه عالميا في إنتاج البترول 18حي  تحتل المرتبة  ،1% 44.5الناتج المحلي بنسبة قدرها حوالي 

 .ر المفاجئ نتيجة الرتباطها باألسوا  الخارجيةتتميز بالتغيالمواد 

وتحتل الجزائر المرتبة  طن ألف 5889.5حوالي  4.56تنتج الجزائر مادة الفوسفات حي  ُقّدر إنتاجه عام  -

 .عربيا سادسةال

الجزائر من هذه المادة  مخزونويقدر  طنألف  ..617حوالي  4.56أما إنتاج الحديد في الجزائر فقد بلغ عام  -

 .2منتج له عربيا خامسمليار طن وُتَعدُّ الجزائر  1حوالي

 .المحلي لالستهالكوهي موجهة  ...، الباريتمعتبرة مثل الملح الجزائر كمياتأما باقي المنتجات فتنتج منها  -

وهذا ما ساعد الجزائر على بناء قاعدة  ،معظم الموارد الطبيعية في الجزائر ذات قيمة تجارية هامةتعد  

وفي مقدمتها صناعة النفط والغاز الطبيعي، حي  تّم توجيه الجزء  االستخراجيةصناعية تعتمد على الصناعات 

نسبة كبيرة في تكوين  (االستخراجية)ولقد شكلت هذه الصناعة الحكومية إلى هذه األخيرة، اتاالستثمار األكبر من 

        مليون دوالر من قيمة الناتج المحلي اإلجمالي والمقدرة  88.57ساهمت بـ الناتج المحلي اإلجمالي حي  

 %65.75) من مجموع الصادرات الجزائرية %61 حواليوتسيطر على  ،4.56مليون دوالر سنة  596965بــ 

عدد من التطورات في مجاالت االستكشاف  4.56وقد تحق  خالل العام  ،(4.59تقرير بنك الجزائر 4.59سنة 

  .3اكتشافا للغاز الطبيعي بالنسبة للجزائر 54اكتشافات للنفط و 7بـ  والتنقيب واإلنتاج

 واقعهاو  المنتجات الرئيسية للصناعات التحويلية :ثانيا

 :نجد قتصادمن أهم الصناعات التحويلية التي تعتمد عليها الجزائر في تموين اال

نتجة وهي الصناعة التي ترتبط أساسا باإلنتاج الزراعي وتتضمن مجموعة كبيرة من السلع الم :الغذائيةالصناعة .1

 .، والدهون النباتية والحيوانيةشتقاتهامثل صناعة األلبان وم

                                                           
 ..51ص  مرجع ساب ،بنك الجزائر،   1
 . 79، صمرجع ساب صندو  النقد العربي،    2
 (https://oapecorg. org . )44 –.4، ص .4.4منظمة األقطار العربية، التقرير اإلحصائي السنوي   3
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تحتل هذه الصناعة مكانة هامة في الجزائر، وهي تعتبر كثيفة  :صناعة المنسوجات واأللبسة والصناعة الجلدية.2

انخفاضا في اإلنتاج  ونالحظ أن هذا النوع من الصناعات سجل ،تخدام لأليدي العاملة رغم التطورات التقنيةاالس

إلى ظهور المنافسة من طرف  االنخفاضويعود هذا  ،4.56خالل سنة  %.4.5و %4.45 ـب قدر .4.5سنة 

 .الشركات األجنبية

إنتاج األسمدة النيتروجينية التي أصبحت الجزائر رائدة في إنتاجها وهناك تطورات  :صناعة األسمدة الكيميائية.1

 عديدة تشهدها في إطار تنمية وتطوير هذه الصناعة، والبّد من اإلشارة إلى بروز الصناعات البيولوجية الحديثة وما

 .تزال هذه الصناعة غير متوافرة في الجزائر

تزال قاصرة  تتمتع الجزائر بكميات كبيرة من خام الحديد إال أن منتجاتها ما :صناعة الحديد والصلب والمعّدات.1

 .ليشمل استخدامها كافة األصناف والمنتجات

تنتشر هذه الصناعة في أغلب مناط  الجزائر نظرا الرتباطها المباشر باحتياجات التنمية  :صناعة اإلسمنت.1

 .1ت التي تلو  البيئةوالتصدير، وُيالحظ أن هذه الصناعة هي من الصناعا

في تكوين القيمة % 59.68في تكوين الناتج المحلي، وبحوالي  %5.1وتساهم الصناعات التحويلية بحوالي      

 4.56بينما قدرت عام دوالر  مليون 9747ـ ب .4.5حي  ُقدرت عام  4.562 سنة المضافة للقطاع الصناعي

 .3دوالر مليون 7757ـب

مع التذكير أن مساهمة القطاع العام في القيمة المضافة عرفت في السنوات األخيرة انخفاضا متواصال، حي       

بفعل توسيع القطاع الخاص الذي بلغت  4.56في سنة % 56.49إلى  .4.5في سنة % 14.74انخفضت من 

 .4% 75..1بـ  4.56مساهمته في سنة 

 : أما من حي  مساهمة كل نشاط صناعي في تكوين القيمة المضافة للقطاع الصناعي فالجدول يوضح ذلك     

 
 

                                                           
، جامعة االقتصاديةية المشاركة الجزائرية األوروبية وآثارها على القطاع الصناعي الجزائري، رسالة ماجيستير في العلوم اتفاقحاجي فطيمة،   1

 .  88، ص 6..4القاهرة، مصر، 
 .845صندو  النقد العربي، مرجع ساب ، ص   2
 .  .84المرجع نفسه، ص   3

4
 Office National des statistiques (2020), Collections statistique N◦ 218/2020, l’Activité industrielle (2010-2019), Alger, P 

41.         http://www.ons.dz    
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 (2019-2010)للسنوات  توزيع القيمة المضافة للصناعات التحويلية حسب النشاط الصناعي وحسب القطاع القانوني (1)الجدول 

               (%) 

 فروع القطاع الصناعي
2010 2011 2012 2013 2014 

 مجموع خاص عام مجموع خاص عام مجموع خاص عام مجموع خاص عام مجموع خاص عام

 17.02 0.0 34.03 17.12 2.2 33.47 16.79 2.2 32.62 16.65 2.2 31.44 15.97 2.2 30.29 المياه، الطاقة

 2.75 0.47 5.02 2.90 0.58 5.12 3.11 0.72 5.37 2.94 0.74 4.89 2.94 0.76 4.90 المقالعالمناجم و 

 12.95 1.94 23.95 13.47 2.06 24.37 13.35 2.14 23.90 13.53 2.35 23.47 13.54 2.39 23.54 أ.ك.م م.ص ح

 10.50 11.17 9.84 10.41 11.45 9.41 10.40 11.85 9.03 11.26 12.81 9.89 11.42 12.84 10.14 مواد البناء والزجاج

 7.99 12.36 3.62 8.41 12.89 4.13 8.23 12.41 4.29 8.07 12.41 4.20 7.83 11.49 4.54 األسمدة. الكيميائية

 38.98 67.57 10.43 36.98 66.09 9.19 36.48 65.62 9.03 34.90 63.93 9.11 34.68 63.92 8.46 الصناعة الغذائية

 1.76 3.10 0.42 1.85 3.34 0.43 1.92 3.49 0.43 2.02 3.71 0.52 2.24 4.00 0.66 الصناعة النسيجية

 0.34 0.61 0.07 0.34 0.62 0.07 0.36 0.67 0.07 0.39 0.75 0.07 0.42 0.78 0.09 الصناعة الجلدية

 2.36 2.20 2.52 2.45 2.33 2.55 2.51 2.43 2.59 2.65 2.56 2.72 2.78 2.98 2.60 صناعة الخشب والفلين

 5.30 0.53 10.06 6.02 0.59 11.20 6.80 0.62 12.63 7.54 0.70 13.62 8.14 0.79 14.74 صناعات أخرى

 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 المجموع

 

 فروع القطاع الصناعي
2015 2016 2017 2018 2019 

 مجموع خاص عام مجموع خاص عام مجموع خاص عام مجموع خاص عام مجموع خاص عام

 19.60 0.0 39.76 18.75 0.0 38.59 19.13 0.0 38.74 18.22 0.0 36.30 16.79 0.0 33.16 المياه، الطاقة

 2.83 0.48 5.25 3.09 0.48 5.85 2.52 0.52 4.58 2.90 0.49 5.28 2.86 0.45 5.20 المقالعالمناجم و 

 12.08 2.12 22.33 10.38 2.00 19.25 11.61 1.84 21.62 12.12 1.76 22.40 13.66 1.84 25.18 أ.ك.م م.ص ح

 10.03 10.59 9.46 11.37 10.87 11.89 11.64 11.35 11.94 11.79 11.18 12.40 11.87 11.05 12.66 مواد البناء والزجاج

 7.83 13.51 1.99 8.15 13.49 2.50 7.07 11.77 2.25 7.48 11.89 3.12 7.70 12.26 3.27 األسمدة. الكيميائية

 38.14 65.80 9.69 39.06 66.26 10.28 39.15 67.80 9.77 38.97 68.25 9.92 38.72 68.06 10.12 الصناعة الغذائية

 2.10 3.72 0.44 1.90 3.32 0.41 1.92 3.37 0.44 1.77 3.12 0.44 1.71 3.03 0.43 الصناعة النسيجية

 0.28 0.46 0.09 0.27 0.46 0.08 0.27 0.47 0.06 0.28 0.50 0.07 0.32 0.55 0.09 الصناعة الجلدية

 2.51 2.76 2.27 2.52 2.64 2.39 2.42 2.40 2.44 2.28 2.30 2.26 2.21 2.18 2.25 الخشب والفلينصناعة 

 4.54 0.50 8.68 4.46 0.44 8.71 4.23 0.44 8.11 4.13 0.47 7.75 4.11 0.53 7.59 صناعات أخرى

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 اإللكترونية ية والميكانيكية والكهربائية و المعدنالصناعات الحديدية و = أ.ك.م.م.ح.ص
Source: Office National des statistiques (2020), Collections statistique N◦ 218/2020, l’Activité industrielle (2010-2019), 

Alger, P 40.         http://www.ons.dz 

 :ييل ما (5) رقم الجدولخالل يتضح من 

 .4.5 أن هيكل الصناعات التحويلية يتصف بتركيبة متنوعة من مختلف الصناعات األساسية، وحسب بيانات -

 تليها في المرتبة الثانية من القيمة المضافة في الصناعات التحويلية جاءت من الصناعة الغذائية، %85.99 فإن

ثم  ،%58.15ثم الصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية بنسبة  ،%51.67المياه والطاقة بنسبة 

بينما بلغت مساهمة صناعة  %7.98والصناعة الكيميائية بنسبة ، %55.54صناعة الزجاج ومواد البناء بنسبة 
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وفي األخير سجلت الصناعة الجلدية  على التوالي، %4.45و %4.79الخشب والفلين والصناعة النسيجية النسب 

 . %9.55وأسهمت باقي الصناعات األخرى بـ  ،% 54..نسبة ضعيفة جّدا وهي 

، من حي  الترتيب .4.5بالمقارنة بما كان عليه الحال في  4.56لم يتغير واقع حال الصناعات التحويلية لعام  -

جراء  ،%89.55للصناعة الغذائية إلى  فقط القيمة المضافة ارتفاع نالحظ االنخفاضو  رتفاعااللكن من حي  

من قبل  %71بنحو يزيد على 4.59استعمال قدرات اإلنتاج الخاصة بهذا الفرع خالل الثالثي الرابع من سنة 

حسب و  غالبية رؤساء المؤسسات المعنيين باستطالع للرأي قام به الديوان الوطني لإلحصائيات لدى الصناعيين

الذي يعتبر بمثابة دافع عجلة قطاع الصناعة ، فإن قطاع الصناعات الغذائية االستثمارالوكالة الوطنية لتطوير 

في  اتاالستثمار ة احتلت الصناعات الغذائية المرتبة الثانية في قيم بهذاو  ،4.59يواصل في جلب المستثمرين سنة 

من إجمالي  %48أي )مليار دينار  455حصدت ما يعادل التي ، من خالل المشاريع المسجلة و القطاع الصناعي

منصب  45647وخل   (المصرح بها اتاالستثمار ن إجمالي م %41أي )مشروعا  171عبر ( قطاع الصناعة

 ،مليار دينار 574الجديدة بمبلغ  لالبتكاراتمشروعا  545مشروع تم تسجيل  171 ـمن خالل الشغل متوقع و 

الزيوت  ،التقطيع الصناعي للحوم، والذبح و الفواكهحفظ الخضر و و ات الجديدة أساسا بفروع تحويل االبتكار تتعل  و 

، والعجائن الغذائية تكرير الزيوت النباتية، الشكوالطة، تحويل الحليب، المخابز الصناعية، صناعة مواد الحلوياتو 

     في الثالثي األول %55.19ألغذية بـ كما تم تسجيل انخفاض واردات ا .تحويالت الصناعة الغذائية األخرىو 

  ،%7.98قطاع الصناعة الكيميائية الذي عرف ثباتا بـ فيما سجلنا انخفاضا في باقي القطاعات ماعدا  .4.56 ـل

الفلين على شب و ، الخالجلدية ،الزجاج، النسيجية، مواد البناء و م م ك أ ص ح كانت نسب انخفاض قطاعاتو 

في األخير الصناعات األخرى التي عرفت انخفاضا و %4.15، %49..، %.4.5 ،%8...5،%9...5التوالي 

 .%5.15أيضا بـ 

حي  أن الصناعة  ،من هنا نجد أن الجزائر ال تعتمد على الصناعة التحويلية كمصدر أساسي للدخل 

نشرها صندو    حي  أكدت دراسة، لي مع تصدير جزء طفيف إلى الخارجالمح لالستهالكالتحويلية كلها موجهة 

بالنسبة " ي في الدول العربيةقتصادأثر قطاع الصناعات التحويلية على النمو اال"النقد العربي تحت عنوان 

في  %5.1، قدرت بـ الناتج الداخلي الخام في الجزائراإلشارة إلى أن مساهمتها في للصناعات التحويلية تمت 

، إذ ال تتفو  الجزائر في هذا (دولة 55)العربية محل الدراسة هي من أدنى المستويات المسجلة في الدول ، و 4.56
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الذي تشهده الصناعات و تؤكد الدراسة الوضع المتأخر  ،%4.4المجال سوى على العرا  الذي بلغت النسبة به 

لمواد منها توفرها على اا في هذا المجال، و القدرات الكبيرة التي تملكهبالجزائر، بالرغم من المؤهالت و  التحويلية

 لالستهالكعة الخام سواء في الفالحة أو المناجم أو الطاقة، يمكن تحويلها إلى منتجات نصف مصنعة أو مصن

  .  الداخلي أو التصدير

بعدما ، 4.56سنة  عامال 5.5657بـ ( الصناعات التحويلية)كما قدرت اليد العاملة في القطاع الصناعي  

والجدول ( 4.56-4.59)بين % 5.6بنسبة  اارتفاععرفت  كما ،عامال 5.57.9تقدر بـ  .4.5كانت في سنة 

 .عمال في قطاع الصناعة التحويليةالتالي يبين تطور عدد ال
 2116-2111للفترة  (القطاع العام)تطور عدد العمال حسب النشاط الصناعي ( 1)الجدول 

 % 

 البيان
 القوى العاملة المستخدمة

0202 0200 0200 0202 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 6.8 6.8 6.9 6.89 6.42 6.37 6.49 6.65 6.43 6.45 المناجم والمقالع

 41.4 41.5 40.3 40.80 41.05 40.41 37.00 34.65 33.19 33.25 أ.ك.م م.ص ح

 14.3 13.8 13.4 13.02 12.49 12.20 12.95 13.07 13.13 13.43 مواد البناء

 6.1 6.0 6.0 6.01 5.96 6.23 6.88 7.42 7.45 9.44 الكيميائية والصيدلية

 15.9 16.0 18.0 17.70 18.44 18.52 19.10 19.75 18.98 18.84 الصناعة الغذائية

 6.7 6.8 6.7 6.57 6.29 6.58 7.13 7.38 10.55 10.88 الصناعة النسيجية

 1.5 1,5 1.4 1.38 1.42 1.49 1.51 1.58 1.44 1.34 األحذيةالجلود و 

 7.2 7.6 7.3 7.59 7.89 8.15 8.90 9.46 8.79 6.32 الخشب والفلينصناعة 

 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 المجموع

Source: Office National des statistiques (2020), Collections statistique N◦ 218/2020, l’Activité industrielle (2010-2019),Alger, P 42.              

http://www.ons.dz 

حي  ( 4.56-.4.5)خالل الفترة  ص ح م م ك أتركز العمالة في قطاع ( 1)من خالل الجدول رقم نالحظ      

حي  بلغت أكبر نسبة لعدد العمال  مقارنة بباقي القطاعات الصناعية األخرى من حي  عدد العمال حتل الصدارةي

، %56.71 بـ ذلكو  4.54، يليه قطاع الصناعة الغذائية الذي سجلت أعلى نسبة به سنة 4.59سنة  %55.1 به

 فيما بلغت أعلى نسبة عمالة في كل من 4.56سنة  %55.8مواد البناء الذي المست أعلى نسبة به ثم قطاع 

سنة % 99..5والمقالع، ية، المناجم الصيدلالصناعة الكيميائية و  قطاع الصناعة النسيجية، الخشب والفلين،
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وفي المرتبة األخير ، على التوالي، 4.57سنة % 9.6، .4.5 سنة% 6.55، 4.54سنة % 6.59 ،.4.5

 . خالل نفس الفترة 4.54كأعلى نسبة عمالة وذلك سنة  %5.19متدنية جاء قطاع الجلود واألحذية بـ بنسب و 

-.4.5)الفترة خالل  متباينةفكانت ( المصنعة) نسب نمو قطاع الصناعات التحويليةأما فيما يتعل  ب     

 :ذلكالتالي يوضح  شكلوال 4.56سنة  % 8..و%  1.1-بـ  .4.5، فقد قدرت في سنة (4.56
 2116-2111قطاع الصناعة التحويلية في الجزائر للفترة  تغيرمعدل نمو : 1الشكل

 (%) 

 
 على معطيات االعتمادبمن إعداد الطالبة  :المصدر

Office National des statistiques (2020), Collections statistique N◦ 218/2020, l’Activité industrielle (2010-2019), Alger, P28.             

http://www.ons.dz 

متباينة بين السلب  الساب  نالحظ أن الصناعات التحويلية سجلت معدالت (5)شكل رقم من خالل ال

زيادة في اإلنتاج بمعدل تغير  4.56، 4.57، 4.59، 4.55، 4.58 ،4.54حي  عرفت السنوات  ،اإليجابو 

 ، % 4.5معدل  4.59سنة  موجبةبلغت أعلى نسبة  أين، على التوالي % 8..و  8..، 2.1 ،0.9 ، 9،1.5..

، -5.9، -1.1فاضا في اإلنتاج بمعدل تغير انخ 4.59، 4.51، 4.55، .4.5فيما عرفت السنوات 

 .-1.1بنسبة  .4.5لإلنتاج سنة  فاضاانخكان أكبر و  ،على التوالي -5.7و -6..

يزال يعاني من ركود مزمن،  رغم اإلجراءات اإلصالحية ال( الصناعة التحويلية)الواقع أن القطاع الصناعي 

 :ييل وذلك راجع إلى ما

 ؛تزال القدرات اإلنتاجية تستعمل بنسب ضئيلة ال -

  ؛التحتية الصناعية، حي  أن المناط  الصناعية قليلة وتعاني من مشاكل كثيرةضعف البنية  -

-6.00  

-5.00  

-4.00  

-3.00  

-2.00  

-1.00  

0.00  

1.00  

2.00  

3.00  

   2116-2111نمو معدل تغير قطاع الصناعة التحويلية في الجزائر للفترة 

 معدل الصناعة التحويلية 
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 : مواصلة تطبي  برامج إعادة الهيكلة التى تجسدت في اإلجراءات التالية -

 ؛تقسيم وحدات اإلنتاج إلى فروع مستقلة بغية تسهيل خوصصتها، إال أن هذا اإلجراء لم يعجل بخوصصتها 

 ألخرى أو غلقها أو التخلي عن النشاطات الملحقة بهاحل العديد من الوحدات ا. 

غياب العوامل الفنية التى تتعل  بالمواصفات والمقاييس الدولية، وضعف الجودة مما جعل معظم منتجات القطاع  -

األجنبي مما صعب من تسويقها وعدم قدرتها على منافسة  الصناعي غير مالئمة سواء للسو  المحلي، أو

                                                        :الشكل التالي يوضح ذلكو  .األجنبيةالمنتجات 
 2116-2111خالل الفترة ( القطاع العام الوطني)الجزائري  التغير السنوي لمؤشر اإلنتاج الصناعي: 2الشكل 

 
 على االعتمادبمن إعداد الطالبة  :المصدر

Office National des statistiques (2020), Collections statistique N◦ 218/2020, l’Activité industrielle (2010-2019), Alger, P 28 

      http://www.ons.dz 
 :لنايتضح  (4)الشكل رقممن 

 نشاطات الصناعة التحويلية تعاني من خلل في هيكلها اإلنتاجي، كما أن معدل نمو اإلنتاج بها غيرأن كل  -

 .مستقر

     وذلك ،بمعدالت موجبة خالل جميع سنوات الفترة 4.56–.4.5 خالل الفترةشهد قطاع الطاقة أداءا حسنا  -

الموجب نفس المنحى  ،%6.5بـ  4.54وسجل أكبر معدل تغير سنة  4.56سنة  %9.7، .4.5سنة  %1.9 بــ

، وعرفت سنة %-5أين كانت نسبة التغير سالبة وذلك بـ  .4.5ماعدا سنة  الصناعات الغذائية مجالشهده 

 خالل لالرتفاعالسبب الرئيس يعود  ،4.55سنة  %89.9بــ فيما سجل أكبر معدل تغير  %5.6معدل  4.56
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 يبالنسبة لقطاع ،%55.9اإلنتاج في شعبة تصنيع المنتجات الغذائية للحيوانات بـ  ارتفاعإلى  4.59/4.56

حي  يعود سبب  سنوات الفترة معظمالمحاجر اللذين سجال تراجعا أي بمعدالت سلبية خالل والمناجم و المحروقات 

إلى تراجع  السبب يعود فيما ،% 4.55الحاد ألسعار النفط العالمية منذ  االنخفاض إلى بالنسبة للمحروقات التراجع

للمناجم بالنسبة  4.56سنة %-8,7بــ و  %5..بـ  الملحو  %4 أسعار إنتاج فرع استخراج معدن الفوسفات بـ

معدالت سلبية في معظم سنوات الفترة ماعدا أ .ك.م.م.ح.ص قطاعمن جهة أخرى فقد سجل و ، (ons)المحاجرو 

يعتبر هذا األخير كأكبر معدل سجل  حي على التوالي  %59.5، 1.1، 6.5ذلك بـ و  4.56، 4.58،  4.54

سنة وانخفاض لإلنتاج حي  سجل أكبر معدل  ارتفاعتذبذبا بين فيما عرف قطاع معدات البناء  ،في هذا القطاع

 الخشب ،صناعة الجلود واألحذية ،النسيج ،الكيماويةالصناعات المالحظة بالنسبة لمجاالت  ، نفس%1.7ـب 4.57

نة س %55.6، 4.51سنة  %51.8، 4.59سنة  %9.8حي  كان أكبر معدل بها على التوالي  الفلين والور و 

 .4.59سنة  85.4، 4.59

الوطني  قتصادمن هنا نجد أن القطاع الصناعي الجزائري لم يستفد االستفادة المنتظرة من ديناميكية نمو اال     

 :نجد أن أهم خصائص القطاع الصناعي هيكما  ،النفقات العمومية في مجال التجهيز ارتفاعالتي نجمت عن 

والمتمثلة في البترول والغاز الطبيعي، حي  تساهم صناعة البترول  االستخراجيةقطاع يعتمد على الصناعة  -

 ؛30%والغاز الطبيعى في تكوين الناتج المحلي االجمالي في المتوسط بنسبة تقريبا 

 ،في المتوسط %1ليضعيفة جدا حي  تقدر بحوا االجمالي مساهمة الصناعة التحويلية في تكوين الناتج المحلى -

صناعة نسيجية، غذائية، صناعة )المحلي وجزء طفيف يصدر للخارج، كما أن معظمها  لالستهالكوهي موجهة 

 تنافسيةحسب تقرير حي  و  تسجل معدالت نمو منخفضة ماعدا صناعة الطاقة والمناجم والمقالع،( جلدية

يشمل الترتيب الدول العربية ودول ) دولة 26من بين  45احتلت الجزائر المرتبة  .4.4العربية لسنة  االقتصاديات

معدل نمو مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي حي  بلغ في مؤشر   ،(المقارنة معا

إضافة إلى هذا الضعف  ،4.56إلى  4.59في الفترة الممتدة من  4.56خالل سنة  4.5%أعلى معدل نمو 

دولي، الكمي لم تستطع هذه الصناعة أن تصنع سلعا استراتيجية تسمح لها بأن تحتل مركزا خاصا في السو  ال

لتها منذ فترة طويلة في بداية انطال  العملية التنموية، إذ لم تستطع التخصص بها و اتلك الصناعات التي ز  فيحتى 

نتاجها بكميات كبيرة، وأذوا    ؛متطورة وجودة مستمرةوا 
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 االستخراجيةحركة القطاع الصناعي الجزائري تعتمد كثيرا على التطورات والمتغيرات التى تطرأ على الصناعة  -

 ؛بشكل كبير جدا( الطبيعيالنفط والغاز )

جمالي، وبصفة عامة يمكن القول أن تدني مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في تكوين الناتج المحلي اإل     

 . وتواضع معدالت النمو السنوية التى حققها ترجع إلى مجموعة من العوامل السلبية التى أثرت عليها

    مشاكل القطاع الصناعي الجزائري: المطلب الثالث

نموذج الصناعات المصنعة من أجل تأهيل  ىاعتمد في ذلك علو  ،لجزائر اهتماما كبيرا بالصناعةأولت ا     

كما خضعت المؤسسات الصناعية إلى مجموعة من اجراءات اإلصالح الداخلي  ،االستقاللالوطني بعد  قتصاداال

كلفت خزينة الدولة مبالغ ضخمة تكفي إلنشاء والتي لألسف الشديد لم تنجح و  ،لع الثمانينيات إلى غاية اليوممنذ مط

كحائل في وجه تطوير مشاكل التي تقف أهم ال في هذا السيا  البد من إلقاء الضوء علىو  ،نسيج صناعي جديد

لمزيد من التوضيح سيتم استخدام بعض ، حي  و تراجع منحى اإلنتاجية إلى الخلف ىالتي تؤدي إلهذا القطاع و 

   .األمثلة من الصناعات الجزائرية

إن الدول التي تعتمد على تصدير المواد الخام تبقى تحت رحمة تقلبات  :على تصدير المواد الخام االعتماد .1

أسعار المواد الخام في األسوا  الدولية، ولتوضيح ذلك ننظر إلى صادرات الجزائر من المواد الخام وتحديدا النفط 

يوضح ، والجدول التالي (4.59-4.55)في المتوسط خالل الفترة  %61.9والغاز الطبيعي حي  تمثل حوالي 

 :ذلك
 (2018-2014)ة فتر لل تطور الصادرات الجزائرية حسب طبيعتها (9)الجدول 

 %(مليون دوالر، )                                                                                                          

 البيان
2014 2015 2016 2017 2018 

 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

 94.74 38952.6 96.04 33202.8 95.25 27917.5 95.70 33080.7 97.27 58361.6 المحروقات

مواد أخرى 

خارج 

 محروقاتال

1634.4 2.72 1485.3 4.29 1391.5 4.74 1366.2 3.95 2160.4 5.25 

 022 41113 022 34569 022 29309 022 34566 022 59996 المجموع

 .597-599، ص 4.56، ي والنقدي للجزائرقتصادتطور اال، ال4.59بنك الجزائر، التقرير السنوي  :المصدر
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 :لنا يتضح (9)رقم  من خالل الجدول

الجزائر تعتمد في صادراتها على المواد الخام وبالتحديد النفط والغاز الطبيعي حي  بلغت الصادرات في ن أ 

الغاز  فإنها ضعيفة –أما الصادرات األخرى خارج البترول ،% 61,9نسبة  4.59-4.55المتوسط خالل الفترة 

يبين الخلل في الصادرات الجزائرية  خالل نفس الفترة، وهذا ما %5.56جدا، حي  بلغت النسبة في المتوسط 

 .المرتبطة أساسا بأسعار البترول والغاز

 : صعوبة منافسة المنتجات الصناعية .2

كبيرة يجب أن تعيها الشركات وتتمثل في ضرورة تحديد موقعها النسبي بين المنافسين، إذ أن عدم هناك أهمية      

ستراتيجية التى سيقدمون عليها في المستقبل، وحَسب ين ُيضِعف بشكل كبير السياسات اإلالمعرفة بقدرات اآلخر 

عشرة من بين  حاديةالجزائر المرتبة ال، احتلت 2019سنة  ي العالميقتصادللمنتدى اال 1عالميةتقرير التنافسية ال

 :كما يوضحه الجدول التاليدولة  555عالميا من بين  89المرتبة و  ،عربيا دولة 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 قتصادي العالمي، ويصنف الدول وفقا لمؤشر التنافسية العالمية الذي يعتمد على دمج متغيرات االقتصادتقرير سنوي يصدر عن المنتدى اال  1
 . محورا 54من المتغيرات تشمل  5.8الكلي والجزئي وجوانب من بيئة األعمال، ويستند على نحو 
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 2116لسنة   ةالعالميالتنافسية  ترتيب تنافسية الجزائر حسب تقرير (1)الجدول 
 

 

 

 .97، ص.4.4، .4.4ي العربي الموحد قتصادالتقرير االصندو  النقد العربي،  :المصدر

وهذا  (دولة 55عربيا من أصل 55الــ المرتبة )نالحظ الترتيب المتدني للجزائر  (7)رقم من خالل الجدول      

 :راجع لمجموعة من العوامل منها

 قيمة المؤشر الدولة
ترتيب العام  الترتيب

 2119السابق 
 

 دوليا عربيا

  27 25 1 75.0 اإلمارات

  30 29 2 72.9 قطر

  39 36 3 70.0 السعودية

  50 45 4 65,4 البحرين

  54 46 5 65.1 الكويت

  47 53 6 63.6 عمان

  73 70 7 60.9 األردن

 --- 75 75 8 60.0 المغرب

 --- 87 87 9 56.4 تونس

  80 88 10 56.3 لبنان

  92 89 11 56.3 الجزائر

  94 93 12 54.5 مصر

  131 134 13 40.9 موريطانيا

  139 140 14 35.5 اليمن

 دول المقارنة

  2 1  84.8 سنغافورة

  17 15  78.8 فرنسا

 --- 61 61  62.1 تركيا
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 ؛1تبعية كبيرة لقطاع المحروقات  

 بمعايير ونظام الجودة والمواصفات  االلتزامعلى عدم  لقد دأبت الصناعة الجزائرية خالل السنوات السابقة

المنتجات الصناعية، األمر الذي يترتب عليه انخفاض قدرة الصناعة على النفاذ إلى القياسية والبيئية للسع و 

 .2أسوا  الدول المتقدمة

 :انخفاض القدرات اإلنتاجية المستغلة .1

إذ نالحظ أن القطاع ال يشتغل إال  ،الصناعيةنالحظ عدم االستعمال الكامل للقدرات اإلنتاجية للمؤسسات      

أما فيما يتعل  بمعدل استغالل القدرات  .4.5سنة  %18.4و %15.6بـ  4.56بنصف قدراته، حي  قدرت سنة 

حي  يظهر ذلك من خالل % 57.74نسبة  4.56-.4.5اإلنتاجية للصناعة التحويلية فهي لم تتعـّد خالل الفترة 

 :يالجدول التال
 (2019-2111) تطور معدل استعمال قدرات اإلنتاج للقطاع الصناعي وفروعه للفترة (9)الجدول 

                                                    (%) 
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 فروع القطاع الصناعي 

- - - - - - - - - -  الطاقة 

 89.2 85.0 91.2 90.8 93.4 96.8 79.6 77.6 84.5 88.2 المحروقات 

 67.1 49.8 72.2 79.0 84.9 60.3 56.4 52.1 55.2 90.3 المقالع المناجم و 

 29.1 26.3 31.0 44.9 40.8 33.1 39.0 36.6 34.3 30.9 أ.ك.م م.ص ح

 74.8 91.4 110.3 97.0 94.3 92.8 91.2 90.0 91.2 88.3 مواد البناء والزجاج 

 40.5 42.7 40.5 41.5 28.8 35.7 40.2 41.9 40.6 43.2 األسمدة . الكيميائية

 79.5 70.9 56.7 61.6 67.5 63.4 54.9 52.6 56.2 78.7 الصناعة الغذائية 

 31.3 27.0 23.4 26.5 24.3 22.3 25.4 23.0 35.0 38.8 الصناعة النسيجية 

 88.1 72.1 61.2 64.1 67.8 70.3 61.1 62.8 45.1 55.5 الصناعة الجلدية 

 37.4 29.5 25.3 34.2 31.2 23.5 24.8 26.1 29.1 24.2 الورقصناعة الخشب والفلين و 

 الصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية واإللكترونية= أ.ك.م.م.ح.ص
Source: Office National des statistiques (2020), Collections statistique N◦ 218/2020, l’Activité industrielle (2010-

2019),Alger, P 30-31.           http://www.ons.dz 

 

                                                           
جامعة حسيبة بن  ،1العدد  ،5المجلد  يات شمال إفريقيا،اقتصاد، مجلة "تيجية إنعاش الصناعة في الجزائراأبعاد وتوجهات إستر "قوريش نصيرة،   1

 .68ص  ،9..5/4./5. الجزائر، بوعلي، الشلف،
جامعة  ،54العدد  ،7المجلد  ية،اقتصاد، مجلة رؤى "المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي في الجزائر"بودرامة مصطفى، قصاص الطيب،   2

 .4.1، ص 9/4.57./.8الجزائر،  الواد،
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  :ييل يتضح ما (9)رقم من خالل الجدول 

صناعة الخشب، بينما  ، الصناعة النسيجية،أ.ك.م م.ص ح :ضعف استغالل القدرات اإلنتاجية للصناعات التالية -

نسب الصناعة الجلدية و  والصناعة الكيميائيةالصناعة الغذائية و  والمقالع ومواد البناءسجلت المحروقات والمناجم 

تليها  4.57عام  %8,.55الزجاج مواد البناء و استغالل كبيرة جدا، حي  بلغت أعلى نسبة في صناعة 

 . 4.55سنة  69,9المحروقات بــ 

صناعة  %89,9لصناعة النسيجية ا ،% 6..8 أ.ك.م م.ص حلصناعة  .4.5بلغت نسب االستغالل في سنة  -

 صناعةحي  بلغت النسبة في  4.56، كما لوحظ انخفاض في هذه النسب في سنة %56.4الفلين والخشب 

 :، وهذا راجع لمجموعة من العوامل%85.8الصناعة النسيجية  ،%46.5 أ.ك.م م.ح.ص 

، الثمانيناتالسبعينات و  إلى بها يعوداإلنتاج فأغلوسائل قدم التجهيزات و  :اآلالتشاكل المتعلقة بالمعدات و الم. 1

التي عرفها القطاع منذ منتصف الثمانينات، أضف  اتاالستثمار هذا بسبب ضعف المعنوي، و  االمتالكعالوة على 

إلى ذلك الوضعية المالية الصعبة التي لم تسمح لها بتجديد عتادها باعتبارها تعاني من تبعية كبيرة نحو الخارج 

 ؛1مدخالت اإلنتاج لكثير من الصناعات فيما تعل  بمنتجات التجهيز أواء سو 

حي  تعاني أغلب المناط  الصناعية ومناط  النشاط  :تعمل فيه المؤسسات الذيالمشاكل المرتبطة بالمحيط  .2

( ملكية األراضي)من عدة صعوبات تؤثر بشكل سلبي على مستوى السير العادي لها، عالوة على مشكل العقار

  ؛الذي تعاني منه الكثير من المؤسسات

حجم القوة العاملة، إال أنها  ارتفاعمن  فعلى الرغم مما تتمتع به الجزائر :االفتقار إلى األيدي العاملة المدربة .1

تعاني من الندرة في األيدي العاملة الماهرة والمدربة التي يتزايد االحتياج إليها في الصناعة، في وقت يشهد تطورات 

بمستوى جودة  لالرتفاعا تكنولوجية متالحقة تتطلب توفير العمالة القادرة على استيعاب هذه التطورات وتطبيقه

 ؛اإلنتاج

في العالقات  االنخفاضتعاني الصناعة الجزائرية من  :ضعف العالقات التشابكية داخل قطاع الصناعة .1

التشابكية األمامية والخلفية، والتي تعكس مدى اعتماد القطاعات الصناعية المحلية على بعضها البعض، في 

                                                           
، الملتقى  العلمي الدولي  حول استراتيجية تطوير القطاع "المشاكل والحلول –واقع القطاع الصناعي في الجزائر"بوخاري سمية، خليفة أحالم،   1

 .4.59نوفمبر  7.–9.، الجزائر، يومي 4ي في الجزائر، جامعة البليدة قتصادالصناعي في إطار تفعيل برنامج التنويع اال
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لم تتمكن الصناعة الجزائرية من توجيه ، فعلى سبيل المثال ت اإلنتاجإمدادها بما تحتاجه من المكونات ومستلزما

 نسبة أكبر من المخرجات الزراعية نحو التصنيع المحلي،

 ومراكز البح  المتخصصةممثلة في مخابر : بين مؤسسات البحث العلمي االرتباطالضعف الشديد في  .1

 ،وبين الوحدات اإلنتاجية للقطاع الصناعي بتكنولوجياتها المتاحة ،ومراكز التدريب الفني والمهني ،والجامعات

 ؛وبالتالي انعدام أثر هذه المؤسسات في استيعاب التكنولوجيا وتطورها

حي  أشارت العديد من الدراسات أن التوجهات الحالية للمنتجين تتجه نحو  :عدم االهتمام الكافي بالتصدير .9

 الصناعية من السلع ، كما نجد أن نصيب الصادراترتصديللجود إستراتيجية تلبية السو  الداخلية مع عدم و 

الرسوم الجمركية التي  ارتفاعويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها . 1الصادراتمن إجمالي % 56ال يتجاوز  التحويلية

تكلفة المنتج النهائي وانخفاض مقدرته التنافسية  ارتفاعيتحملها المنتج عند استيراد مستلزمات اإلنتاج مما ساهم في 

دفع بكثير من  في السو  الدولية، على الرغم من التخفيضات المتتالية ابتداء من منتصف التسعينيات، وهذا ما

المنتجين إلى اإلحجام عن التصدير وتفضيل تسوي  منتجاتهم بالسو  المحلي، الذي يتميز بتضاؤل المنافسة من 

أّي إعفاء ضريبي لمجرد أنه نشاط  كما أن الجزائر لم تعِط التصدير .هوامش الربح من جهة أخرى عارتفاجهة و 

كذلك تعاني الصادرات الصناعية أيضا من الفصل التام بين السياسة اإلنتاجية والسياسة التسويقية، تصديري، 

مما يؤدي بدوره إلى تالشي الميزة النسبية للمنتوج الجزائري في  ،وغياب الفكر التسويقي على المستوى العالمي

 .جودته ارتفاعنخفاض التكاليف، أو األسوا  العالمية سواء من حي  ا

تعاني الصادرات الجزائرية من العديد من  :صعوبة نقل الصادرات إلى بعض الدول العربية واإلفريقية .1

عدم وجود خطوط مالحية منتظمة : يلي وذلك راجع إلى ما ،واإلفريقية الصعوبات في النفاذ إلى األسوا  العربية

بين الجزائر والعديد من هاته الدول، باإلضافة إلى الصعوبة في استصدار تأشيرات المرور من الدول التي ستمر 

لتفتيش منها نحو مقاصدها في الدول المستوردة، كما تتعرض للكثير من التأخير نتيجة للمبالغة في إجراءات ا

واإلجراءات اإلدارية على الحدود في كثير من األحيان، مما سيزيد من تكاليف تلك المنتجات، ويعّرضها للتلف 

  ؛2تتحمل طويال وبالتالي تقليل قدرتها التنافسية خصوصا المنتجات التي ال

 
                                                           

 . .88ص  مرجع ساب ،  ،د العربيصندو  النق  1 
 .59-55حاجي فطيمة، مرجع ساب ، ص   2
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  :تتمثل فيما يليو : التخطيط الصناعيغياب التنظيم و مشاكل تتعلق بالخبرة الفنية و . 8

مما يعني زيادة تكلفة اإلنتاج أو قد تقام بعيدة عن توافر  ،عدم كفاءة التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصناعية -

 ؛األولية أو تقام بعيدة عن المنافذ البحرية المواد

ال التطوير ، كما أن اإلنفا  على البح  و مشروعات تسليم المفاتيح في اليداعتمدت على التكنولوجيا المستوردة و  -

 ، أضف إلى ذلك أن نظام التدريب مازال تقليدي أو يعاني من قصورعيف وبعيدا عن احتياجات الصناعةيزال ض

الجامعات حتى تساهم دم خل  رابطة قوية بين الصناعة ومعاهد البحو  و ع، و في التنسي  مع احتياجات الصناعة

  .1في تطوير العمليات اإلنتاجية

كذلك لجوء للعملة الوطنية و  القوي االنخفاضأسعار المواد األولية بحكم  ارتفاع: الخامالمشاكل المتعلقة بالمواد  .9

   ؛في استيراد بعض من المواد الخام على السو  األجنبية االعتمادبعض فروع الصناعة إلى 

لغاية القدم و اع الصناعي الجزائري منذ يعاني القط :القوانينالسياسات والتشريعات و مشاكل متعلقة بغياب  .10

ن وجدت فهي برامج وخطط غير واضحة األهداف شكل من أشكال السياسات التنموية اليوم من غياب أي ، وا 

شريعات التي التوائي خاصة في ظل غياب القوانين و الذي يعني أن القطاع الصناعي كان يعمل بشكل عشوالمعالم و 

كيفية بناء القدرة حصاءات عن نشاط القطاع الصناعي و ا  ، وبالتالي لم تكن هناك دراسات و تنظم عمل هذا األخير

باإلضافة إلى العراقيل اإلدارية في دراسة الملفات الخاصة بإقامة المشاريع الجديدة في  ،التنافسية لبعض الصناعات

   ؛2مجال الصناعة

التي يعاني منها القطاع  المعوقاتشكالت التسوي  من أبرز المشاكل و تعتبر م :مشاكل متعلقة بالتسويق. 11
 بينئة بين منتجات الصناعة المحلية و غير المتكافمنافسة غير العادلة و من أهم تلك المعوقات الالصناعي، و 

 ؛3منتجات الصناعة المستوردة

ها آثار عكسية على ، إال أن لالقروض تدعم اقتصاد الدولةمن مفهومها الظاهري أن هذه : القروض األجنبية. 12
 نقصناعي للدولة كضعف اليد العاملة و ، إضافة إلى العوامل التي تقف حجرة عثرة أمام التطور الصالتصنيععملية 

                                                           
 .بوخاري سمية، خليفة أحالم، مرجع ساب   1
، 9/4.57./5.الجزائر،  جامعة بويرة،  ،22العدد  ،54المجلد  المشاكل والحلول، مجلة معارف،: القطاع الصناعي الجزائري"ساعو باية،   2

 .99–91ص 
 .4.1ص  مرجع ساب ،بودرامة مصطفى، قصاص الطيب،   3
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 ؛1الخبرات الفنية القادرة على تحمل عبء التصنيع

 ؛(ثال  مرات أقل من الصناعات المماثلة في جميع أنحاء العالم)قيمة مضافة منخفضة  .13

التي ال توفر العملة الصعبة اخلية التي تعرف تقلصا متزايدا و التوجه األوحد للصناعة نحو السو  الد .14

 ؛ي تحتاج إليها المؤسسات الصناعيةالضرورية لتمويل وارداتها من السلع الت

 ؛قطع الغيارضرورية النصف مصنعة و القوي للصناعة بالخارج للتزود بالمواد األولية ال االرتباط .15

  ؛ 2على التكنولوجيا المستوردة االعتمادتكلفة اإلنتاج الصناعي بسبب  ارتفاع .16

تكلفة اإلنتاج  ارتفاعالحمائية قد ترتب على هذه السياسة التجارية و  :غير الجمركيةعباء الجمركية و األ ارتفاع .17

التدريجي  االتجاهكما يفقد القدرة على المنافسة في ظل  ،عالمياتنافسية للمنتج الجزائري محليا و انخفاض القدرة الو 

التي تفرضها المنظمات الدولية من أجل  االلتزاماتإلى فتح األسوا ، في إطار برامج اإلصالح الهيكلي أو ضمن 

  . 3لتجارة العالميةإلى منظمة ا االنضمام

                                                           
جامعة  ،8العدد  ،7المجلد  ، مجلة أداء المؤسسات الجزائرية،"واقع القطاع الصناعي في الجزائر وسبل تطويره"سالمة وفاء، ولهة وردة،   1

 . 559، ص 9/4.59./56الجزائر،  قاصدي مرباح، ورقلة،
، 4، العدد 4المجلد  ، مجلة العلوم اإلنسانية،"استثمار العوائد النفطية  لتطوير قطاع الصناعة في الجزائر"بريكة السعيد، عمارة نور الهدى،   2

 . 495، ص 5/54/4.51.الجزائر،جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
 . 97 –99، ص مرجع ساب ساعو باية،   3
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  0202-0202الجزائري خالل الفترة  قواعد المنشأ على القطاع الصناعي آثار: المبحث الثاني

وسمات ومشاكل يطاع  يواعد المنشأ التي جاءت بهاو  تااييةلكل من اال بعد استعراض المالمح األساسية

القطاع يواعد المنشأ على  تخلاهايمكن أن التي  االيتصاديةاآلثار ، يصبح من الممكن تحليل الصناعة بالجزائر

تكلاة  -سنتطرق من خالل هذا المبحث إلى ثالث نقاط رئيسية أولها العالية يواعد المنشأحيث ، الجزائري يالصناع

الصناعي مما يحد من نااذ الصادرات الجزائرية إلى  االنتاجهل أن هذه القواعد تساهم في زيادة تكاليف أي  االنتاج

مدى استاادة الصناعة من ياعدة ثم  الصناعي االنتاجلترفع من تنافسية  أم أنها تساهم في تقليلها االتحاد األوروبي

 اتاالستثمار مدى استاادة الجزائر من في األخير و  روبيةالتراكم الثنائي ومتعدد األطراف للنااذ إلى األسواق األو 

 .المحولة

 االنتاجقواعد المنشأ وتكلفة  :المطلب األول

حتى و  ،اإلتحاد األوروبيالشراكة بين الجزائر و في ظل تعقد يواعد المنشأ على نحو ما جاءت به اتاايية       

وثائق اإلثبات لتأكيد من الخضوع للعديد من اإلجراءات و البد لها  ،تستايد المنتجات الجزائرية من المعاملة التاضيلية

 معاينة على السلعة للتأكد من مطابقتهابعمليات تاتيش و التي تتضمن القيام و  ،المنشأ الوطني في المنافذ الجمركية

اق عليها وتحميلها وبية في المواعيد المتمما يؤدي إلى تأخير دخول هذه المنتجات إلى السوق األور  ،لقواعد المنشأ

وهو ما يؤدي إلى تحقيق خسائر  ،تكاليف إضافية يد تعيق إتمام الصاقات التجارية الالحقة أو يد تلغيهاأعباء و 

إلى ارتااع تكلاة  تعقد يواعد المنشأكما يؤدي تعدد و  ،تضييع فرص تجارية حقيقية على المنتجين الجزائريينو 

ارتااع أسعار المواد الوسيطة المستوردة من االتحاد األوروبي، في ويت يواجه فيه المنتج  المحلي نتيجة االنتاج

العديد من التحديات هذا يد يحد  الجزائري العديد من األعباء الضريبية والجمركية، كما تواجه المنتجات الصناعية 

القيمة المحلية الواجب صناعيا وبما أن نسبة  كما أن الجزائر أيل تنوعا، من يدرتها التنافسية في األسواق األوروبية

. د  صعوبة في الوفاء بهذه القاعدةالتي يتطلبها معيار القيمة المضافة للمنشأ مرتاعة هذا يؤدي  إلى وجو إضافتها و 

أن  باإلضافة إلىردة في صناعة المنتج  يكون أضيق، وهذا يجعل النطاق المسموح الستخدام مواد أو أجزاء مستو 

االتااق المعد من يبل المجموعة األوروبية يستند إلى معيار سلبي، حيث يضع حدا أيصى لقيمة المكونات التي 

وهو ما يعني أنه كلما يلت تكلاة المنتج  ،(%01) لنهائيتنتمي إلى منشأ خارجي كنسبة من إجمالي تكلاة المنتج  ا

عليها في الخارج، ناهيك عن تشابك يواعد المنشأ المطبقة  النهائي كلما  يلت ييمة المكونات التى يتعين الحصول



  0202-0202خالل الفترة  لقواعد المنشأ على القطاع الصناعي الجزائري تحليل اآلثار االقتصادية... لفصل الثانيا

 

 
53 

التي التجارة الحرة العربية الكبرى و  في مختلف اإلتااييات اإليليمية التي تنتمي إليها الجزائر، فهي عضو في منطقة

أغلب تتضارب في مختلاة و تعتمد على يواعد منشأ متباينة و  التيالتبادل التجاري بين األعضاء، و  تتيح حرية

يساهم في رفع التكاليف يواعد المنشأ و هو ما يزيد من درجة تعقد و  ،تلك المطبقة في اتااق الشراكة األحيان مع

 .                 المحلية االنتاجاإلدارية الالزمة لمطابقتها ويساهم في النهاية في زيادة تكلاة 

عند تضحية بالمعاملة التاضيلية التي تتيحها االتاايية ما يدفع بالمنتجين في الكثير من األحيان إلى ال ذاوه     

النااذ إلى األسواق األوروبية، حيث أن العديد من المنتجين الجزائريين  ياضلون االستيراد من الصين وذلك 

 وهي في تزايد مستمر ،دوالر ونملي 7919.49 بـ 8102 سنةيدرت الواردات من الصين النخااض التكلاة، ولقد 

وتمثلت في  1دوالر مليون 8320.01المقدرة بـ و ، 8103مقارنة بسنة  %01.73حيث شهدت ارتااعا يقدر بنسبة 

 ،صرف األورو ، والتي أصبحت بديال عن المنتجات األوروبية المتأثرة بقيمةاالنتاجومواد  كل من منتجات التجهيز

في الناط والذي ال يخضع لقواعد المنشأ التاضيلية،  نحو دول اإلتحاد األوروبي معظم صادرات الجزائر تتمثلكما 

يعتبر هذا من )أن العديد من المنتجين الجزائريين ينتجون للسوق المحلي دون االهتمام بالتصدير  إلى باإلضافة

  .(المشاكل التي تعاني منها الصناعة

حيث  8181-8102األوروبي خالل الاترة والجدول التالي يوضح الصادرات والواردات الجزائرية مع اإلتحاد      

 :مليون دوالر 8222بـ  8102وصلت ييمة الاائض إلى ذروتها سنة 
 (5151-5102)مع اإلتحاد األوروبي خالل الفترة  يةجزائر الهيكل التجارة الخارجية ( 9)الجدول رقم 

 (مليون دوالر)  

 0202 0202 0202 0202 0202 0202 البيان

 13394 20428 23654 20386 17221 22976 الصادرات

 14812 18563 21099 20298 22472 25485 الواردات

 1417 - 1865 2555 88 5251 - 2509 - الميزان التجاري

 من إعداد الطالبة باإلعتماد على: المصدر
Ministére des Finances, Direction Générale des Douanes, Statistiques du Commérce Extérieure de l’algérie, Direction des Etudes et de la 

prospective, 2016-2018 et 2020. 

-8102)تذبذب في صادرات الجزائر ووارداتها من االتحاد األوروبي خالل الاترة  (1)نالحظ من الجدول ريم      

مليون دوالر إلى  88138من  8102مقارنة بــسنة  8108حيث سجلت الصادرات انخااضا سنة  ،(8181

                                                 
1
 https://atlas.cid.harvard.edu/explore/       18/18/8180 م اإلطالع على المويع يومت

https://atlas.cid.harvard.edu/explore/تم%20الإطلاع%20على%20الموقع%20يوم%2006/06/2021
https://atlas.cid.harvard.edu/explore/تم%20الإطلاع%20على%20الموقع%20يوم%2006/06/2021
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لتسجل أعلى ييمة لها  8102وتستمر في اإلرتااع سنة  81728إلى  8103لترتاع سنة  ،مليون دوالر 03880

أين سجلت أدنى ييمة  8181وتستمر فيه سنة  8101لتعود لالنخااض سنة  ،مليون دوالر 87821الاترة بــ  خالل

التي  8102مقارنة بـ  8108وكذلك بالنسبة للواردات حيث سجلت انخااضا سنة . 07711لها خالل الاترة بـ 

ارتااعا طاياا باارق  8102ع سنة ليرتا 8103استمر هذا االنخااض سنة ، 82122عرفت أعلى ييمة للواردات بـ 

 01208حيث يدرت بـ  8181انخااضا معتبرا خاصة سنة  8181و 8101فيما سجلت سنتي  ،مليون دوالر 210

 .   مليون دوالر بسبب جائحة كورونا

لتوضيح الارق أكثر بين الصين ودول االتحاد االوروبي في حجم المبادالت مع الجزائر تم اعتماد الجدول و      

 . والذي يبين حجم التجارة الخارجية الجزائرية مع أهم دول االتحاد األوروبي( 01)ريم 
 (5151-5106)اإلتحاد األوروبي خالل الفترة أهم دول مع  يةجزائر ال هيكل التجارة الخارجية( 01)الجدول رقم 

 (مليون دوالر)                                                                                                               

 0202 0202 0202 0202 0202 البيان

 الواردات الصادرات الواردات الصادرات الواردات الصادرات الواردات الصادرات الواردات الصادرات

 2424 3444 3410 4621 3653 6127 3754 5548 4642 4779 ايطاليا

 2139 2341 2929 3995 3535 5002 3128 4142 3595 3562 اسبانيا

 3646 3257 4278 3053 4781 4631 4295 4492 4744 3192 فرنسا

 472 686 535 .856 617 1225 634 892 - 970 بلجيكا

 209 432 283 884 - 1111 623 917 612 820 البرتغال

 2228 - 2833 - 3179 - 3215 - 3009 - ألمانيا

 857 - 587 - 911 - 1221 -  - روسيا

 579 - 590 - 667 - - -  - بولونيا

 106 - 440 - - - 623 -  - رومانيا

 من إعداد الطالبة باإلعتماد على: المصدر
Ministére des Finances, Direction Générale des Douanes, Statistiques du Commérce Extérieure de l’algérie, Direction des 

Etudes et de la prospective, 2016-2018 et 2020. 

يمكن مالحظة أن لدينا العميل ( 01)لالتحاد األوروبي ومن خالل الجدول ريم  االيتصاديةضمن المنطقة      

مليون  8083بـ ( 8181-8108)الرئيسي هو ايطاليا والتي سجلت بها أكبر ييمة للصادرات الجزائرية خالل الاترة 
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مليون  1870أيضا بـ  8102ثم فرنسا سنة  8102مليون دوالر سنة  2118تليها اسبانيا بـ ، 8102دوالر سنة 

 .دوالر

دين الرئيسيين تحتل فرنسا المرتبة األولى من بين دول االتحاد األوروبي التي تستورد منها أما بالنسبة للمور      

مليون دوالر على  7212و 1818تليها كل من ايطاليا واسبانيا بـ ، 8102مليون دوالر سنة  1320الجزائر بـ 

ات والواردات مع الجزائر فيما عرفت بايي الدول حجم معامالت أيل من جانب الصادر ، 8108التوالي خالل سنة 

 .مقارنة بـارنسا، ايطاليا واسبانيا

المواد الغذائية، الطاية وزيوت التشحيم، المنتجات الخام، : مع العلم أن السلع الجزائرية محل التبادل تمثلت في     

                             (.      غير الغذائية)المنتجات النصف مصنعة، المعدات الزراعية، المعدات الصناعية، بضائع المستهلكين 

   :8102-8107الواردات الجزائرية مع الصين للاترة و  ييمة الصادرات ليينالجدولين التافيما يوضح 

مليون دوالر بالنسبة  8081( 8102-8107)بلغت أكبر ييمة للصادرات الجزائرية نحو الصين خالل الاترة . 0

مليون دوالر مواد كيميائية  1.82ييمة لبايي الصادرات  فيما بلغت أكبرللمعادن، الويود، الخامات، واألمالح فقط 

 :كما يوضحه الجدول التالي 8102وبالستيك سنة 
 5102-5101للفترة  الصادرات الجزائرية نحو الصين (00)الجدول 

(دوالرمليون )  
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 البيان

 4.2. 64.1 0.75 0.61 0.48 0.10 المنسوجات، المالبس، األحذية، أثاث المنزل

 4.2. 424. 416. 444. .42. 4.3. الخضروات، حيوانات، خشب وورق

-  --  0.001 0.001 0.003 ج، سيراميكاحجر، زج

 2.4 3.. 6.. .10 1330 2160 األمالحالمعادن، الويود، الخامات و 

 0.02 0.04 0.12 0.05 0.04 0.09 (Metals)المعادن 

 24.3 411. 14.6 0.95 .642 .43. ، بالستيكمواد كيميائية

 0.004 0.02 0.29 0.13 0.001 0.003 مركبات النقل

 0.03 0.37 0.40 0.05 0.03 0.11 المعداتاآلالت و 

 0.01 0.03 0.02 0.01 0.57 0.04 إلكترونيات

 0.05 0.06 0.04- - -  أخرى

 943.12 455.63 331.61 610.78 1338.01 2166.16 المجموع

 /SOURCE : https://atlas.cid.harvard.edu/explore 18/18/8180تم اإلطالع على المويع يوم 
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رغم تنوعها ( 8102-8107)أن الصادرات الجزائرية نحو الصين للاترة ( 00)نالحظ من خالل الجدول ريم       

 1.117حيث بلغت أكبر ييمة لها  8107إال أنها جاءت بقيم ظئيلة جدا مثل الحجر، الزجاج، والسيراميك سنة 

، الخضروات 8102ون دوالر سنة ملي 8.81المنسوجات بـ ، وكذلك أكبر ييمة لكل من المالبس و مليون دوالر

، اآلالت والمعدات 8108مليون دوالر سنة  1.81مركبات النقل بـ ، 8103سنة مليون دوالر  1.13الحيوانات بـ و 

الويود، الخامات واألمالح  مليون دوالر ما عدا المعادن، 1.23واإللكترونيات بـ  8108مليون دوالر سنة  1.11بـ 

والتي سيطرت سيطرة شبه تامة على الصادرات الجزائرية نحو الصين خالل ناس الاترة حيث بلغت أكبر ييمة لها 

مليون دوالر سنة  182كما بلغت  8107من إجمالي الصادرات سنة  %11.30مليون دوالر أي ما نسبته  8081

 .%12.71ما نسبته  8102

تمثلت في مليون دوالر  0211( 8102-8107)الصين خالل الاترة  منالجزائرية  وارداتبلغت أكبر ييمة لل .15

 :المنسوجات، المالبس، األحذية وأثاث المنزل كما يوضحه الجدول التالي
 5102-5101للفترة  الواردات الجزائرية من الصين (05)الجدول 

(دوالرمليون )     

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 البيان

 1500 1490 1760 1800 1620 1320 المنسوجات، المالبس، األحذية، أثاث المنزل

 11. .0. 46. 41. 42. 46. الخضروات، حيوانات، خشب وورق

 42. ... 40. 4.. ... 644 حجر، زجاج، سيراميك

 4646 4046 644. .6.4 .42. 64.4 المعادن، الوقود، الخامات و األمالح

 340 2.2 1170 1260 1150 1140 (Metals)المعادن 

 .40 .33 343 343 334 44. ، بالستيكمواد كيميائية

 1050 ... 0.. .1. 1060 1020 مركبات النقل

 1680 1520 1590 1530 1450 1420 المعداتاآلالت و 

 1020 1150 1300 1340 1110 160 إلكترونيات

 0.39 6402 0.11 - - - أخرى

 7919.49 6781.19 7587.81 7524.20 7349.92 5967.37 المجموع

 /SOURCE : https://atlas.cid.harvard.edu/explore 18/18/8180تم اإلطالع على المويع يوم 
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كما ونوعا  (8102-8107)ة من الصين للاترة يتضح لنا تميز الواردات الجزائري( 08)من خالل الجدول ريم      

حيث احتلت المنسوجات، المالبس، األحذية، أثاث المنزل المرتبة األولى من بين الواردات والتي سجلت بها أكبر 

    والتي يدرت  8102تليها اآلالت والمعدات بأكبر ييمة لها سنة ، 8102مليون دوالر وذلك سنة  0211ييمة بـ 

، الحجر 8101م د سنة  721فيما كانت أكبر ييمة لكل من الخضروات والحيوانات  ،مليون دوالر 0821بــ 

 (Metals)، المعادن 8102م د سنة  20.0، المعادن، الويود، الخامات واألمالح 8102م د سنة  831والزجاج 

نة م د س 0181، مركبات النقل 8102م د سنة  217، المواد الكيميائية والبالستيك 8108م د سنة  0881

            .8102م د سنة  0711وااللكترونيات بــ  8101

الصين خاصة من كبر حجم المعامالت والمبادالت بين الجزائر و  الواضح من الجدولين هوو  الحظمن الم      

 3101.11أين وصلت أعلى ييمة لها إلى ما يتجاوز  8102–8107الجزائرية منها خالل الاترة جانب الواردات 

   .8102دوالر سنة  مليون

 قاعدة تراكم المنشأ قواعد المنشأ و  :المطلب الثاني

 نااذإمكانية  في يدرا من المرونة النظرية إمكانية استاادة الصناعة الجزائرية من ياعدة تراكم المنشأ تعكس

حيث أنه وفق ميزة التراكم فإنه ُيسمح للمنتج والمصدِّر  إلى األسواق األوروبية، المنتوجات الصناعية الجزائرية

وكل من المغرب وتونس وسبتة ومليلية، ثم  يدول االتحاد األوروب ؤهاجزائري باستيراد مدخالت إنتاج منشال

استخدامها في تصنيع سلع تكتسب المنشأ الجزائري دون االلتزام بقاعدة إدخال عمليات تصنيع أو تحويل جوهرية 

أن  غير. عليها، ويتم تصديرها لألسواق األوروبية وفقا لترتيبات التجارة التاضيلية بين الجزائر واالتحاد األوروبي

 :من هذه القاعدة لعدة اعتبارات االستاادةاعلي يشهد تدنَي فرص الوايع ال

حيث تختلف يواعد  ،كة األوروبية مع الدول المتوسطية من تااوت في يواعد المنشأار شماتشهده اتااييات ال: أوال

من  االستاادةهذا مايحّد من  ،المنشأ في إطار اتاايية تونس واتاايية المغرب عن نظيرتها في االتاايية الجزائرية

تراكم المنشأ متعدد األطراف في دعم التكامل الصناعي بينهم، كما تختلف أيضا عن يواعد المنشأ مع االتحاد 

أي في االتحاد األوروبي لتتمتع منتجاتها " زالمرك"في  االستثمارات األجنبية تاضل األوروبي هذا مايجعل الشرك

بدال من أن تستثمر في الجزائر مما يحرمها من فرصة تسويق " فاألطرا"ة النااذ إلى أسواق كافة الدول بحري

 .سياآمنتجاتها في بايي الدول المتوسطية ودول وسط وشرق 
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 ضآلة حجم التجارة الجزائرية البينية مع المغرب وتونس : ثانيا

ييمة حيث بلغت ، 8102سنة  دوالر مليون 283.27سجل الميزان التجاري مع المغرب فائضا يدر بـ . 0

الجدولين التاليين لناس السنة و  مليون دوالر 037.88مليون دوالر فيما بلغت ييمة الواردات  310.11الصادرات 

  :يوضحان ذلك
 5102-5101للفترة  الصادرات الجزائرية نحو المغرب (01)الجدول 

 (دوالرمليون ) 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 البيان

 0404 0464 .046 04.0 04.6 0401 األحذية، أثاث المنزلالمنسوجات، المالبس، 

 6642 44.4 .40. 444. 4.3. .46. الخضروات، حيوانات، خشب وورق

 6346 4426 .43. 4.2. ..4. 64.6 ج، سيراميكاحجر، زج

 .11 44. 313 462 6.30 6.00 األمالحالمعادن، الويود، الخامات و 

 .604. 44.6 - - 04.. 141 (Metals)المعادن 

 42.. 41.. .14. .24. .44. .14. ، بالستيكمواد كيميائية

 - - 0401 - - - مركبات النقل

 .044 64.4 0403 - 04006 ..04 اآلالت و المعدات

 0403 0416 0401 .040 .040 0406 إلكترونيات

 240342 2023.2 222300 22.322 0022 0022 المجموع

 /SOURCE : https://atlas.cid.harvard.edu/explore 18/18/8180تم اإلطالع على المويع يوم 

ما  8102-8107نحو المغرب للاترة  ضعف حجم الصادرات الجزائرية( 07)نالحظ من خالل الجدول ريم      

حيث سجلت أكبر ييمة  ،التي جاءت باارق معتبر جدا عن بايي الصادراتعدا المعادن، الويود، الخامات واألمالح 

أما عن بايي الصادرات فقد عرفت ييم محتشمة أكبرها في المواد  ،مليون دوالر 0821وذلك بـ  8101بها سنة 

مليون دوالر  02.0يك بـ تليها الحجر، الزجاج والسيرام ،8102سنة  مليون دوالر 17.1الكيميائية والبالستيك بـ 

   .مليون دوالر 1.70بـ  8101المنسوجات أكبر ييمة لها سنة فيما سجلت الصادرات من ، 8102سنة 

مليون  820.08فقد بلغ أكبر مجموع لها  5102-5101خالل الاترة  أما عن الواردات الجزائرية من المغرب     

   :والجدول التالي يوضح ذلك 8108دوالر وذلك سنة 
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 5102-5101للفترة  الواردات الجزائرية من المغرب (01)الجدول 

(دوالر مليون)  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 البيان

 146. 4641 3041 .4.. 6144 6040 المنسوجات، المالبس، األحذية، أثاث المنزل

 .04. .3.4 4.44 3.44 .3.4 .64. الخضروات، حيوانات، خشب وورق

 34.4 .40. 4.1. .41. 3441 .41. ج، سيراميكاحجر، زج

 442. 4404 6446 44.. 444. .44. الخامات و األمالحالمعادن، الويود، 

 344. .34. .64. .04. ..4. .246 (Metals)المعادن 

 .4.. 442. 444. .4.. 44.. 241. ، بالستيكمواد كيميائية

 0403 446. 1441 441. .46. ..64 مركبات النقل

 430. 1403 .634 4421 4444 6041 اآلالت و المعدات

 403. 461. 6.44 .6.4 46.. 643. إلكترونيات

 02.322 0.0300 020300 022322 00.322 00.322 المجموع

 /SOURCE : https://atlas.cid.harvard.edu/explore 18/18/8180تم اإلطالع على المويع يوم 

-8107الاترة ع الواردات الجزائرية من المغرب خالل رغم تنو أنه و  (01)يتبين لنا من خالل الجدول ريم       

مليون دوالر خالل ناس الاترة،  820.08و 037.88حيث أنها محصورة بين  ،إال أنها جاءت بقيم يليلة 8102

تليها الخضروات  ،مليون دوالر 20.8في المنسوجات، المالبس، األحذية وأثاث المنزل بــ كبر ييمة لها أسجلت 

عرفت بايي المنتجات ييم أيل من و  ،مليون دوالر 23.1 بـ  (Metals)مليون دوالر ثم المعادن  37.2والحيوانات بـ 

ذلك سنة مليون دوالر تخص مركبات النقل و  1.12حيث بلغت أدنى ييمة للواردات الجزائرية من المغرب  ،ذلك

8102. 

 0121 ـب 8101في سنة  ييمة لهأعلى  تمع المغرب حيث بلغ يها التجار فى ميزان فائضا الجزائر تحقق       

الحظ أيضا سيطرة كما ن .، وهذا مايؤكد ضعف الواردات الجزائرية من المغرب إلى إجمالى وارداتهادوالر ونملي

على صادرات الجزائر نحو المغرب حيث ( األمالح المعادن، الويود، الخامات و ) ية ستخراجكلية للصناعة اال

 .دوالر ونملي 0821 ذلك بـو  8101عرفت أعلى ييمة لها سنة 



  0202-0202خالل الفترة  لقواعد المنشأ على القطاع الصناعي الجزائري تحليل اآلثار االقتصادية... لفصل الثانيا

 

 
60 

حيث بلغت ييمة الصادرات  2017سنة  دوالر مليون 738.10فائضا يدر بـ  تونسسجل الميزان التجاري مع . 5

الجدولين التاليين يوضحان و  لناس السنة مليون دوالر 738.21مليون دوالر فيما بلغت ييمة الواردات  312.12

 : ذلك
 5102-5105للفترة  الصادرات الجزائرية نحو تونس (02)الجدول 

(دوالرمليون )   

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 البيان

 .042 64.3 04.6 0403 .040 0403 المنسوجات، المالبس، األحذية، أثاث المنزل

 .246 4434 6144 .04. .43. 4.6. الخضروات، حيوانات، خشب وورق

 1444 .340 433. .340 .346 4.0. ج، سيراميكاحجر، زج

 4.0 146 446 63.0 6.30 213 الخامات و األمالحالمعادن، الويود، 

 .4413 .42. 64.1 04.. 0406 041 (Metals)المعادن 

 3464 14.0 421. 44.0 2444 24.2 ، بالستيكمواد كيميائية

 04.6 04.6 .046 0403 .040 .046 مركبات النقل

 .42. .046 04.0 04.4 .046 0461 اآلالت و المعدات

 426. 0464 0403 0466 0404 .040 إلكترونيات

 0401 - - - - 0464 أخرى

 242322 220322 222324 0222 0022 .22030 المجموع

 /SOURCE : https://atlas.cid.harvard.edu/explore 18/18/8180تم اإلطالع على المويع يوم 

 ،8103-8108للاترة  تونسضعف حجم الصادرات الجزائرية نحو شدة ( 02)نالحظ من خالل الجدول ريم      

التي يظهر من خالل الجدول أن ييمتها و  ما عدا المعادن، الويود، الخامات واألمالح مثلها مثل المغرب أو أيل

مليون  0271وذلك بـ  8101ها سنة لحيث سجلت أكبر ييمة   ،المصدرةمعتبرة لكن فقط مقارنة ببايي المنتجات 

صغيرة أما عن بايي الصادرات فقد عرفت ييم من الصادرات نحو تونس لناس السنة  %13.12أي ما نسبته  دوالر

     الخضروات والحيواناتا في عالهأمن الصادرات نحو تونس  %8.22نسبة  8101جدا يمثل مجموعها لسنة 

فيما ، 8107مليون دوالر سنة  1.22بـ  المواد الكيميائية والبالستيك، تليها 8102مليون دوالر سنة  08.2بـ 

 .  مليون دوالر 1.10بـ   (Metals) المعادنوتخص  8108ييمة لها سنة  دنىسجلت الصادرات أ
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 213.2 فقد بلغ أكبر مجموع لها، 5102-5105خالل الاترة  تونسالواردات الجزائرية من  فيما يخصأما      

 : والجدول التالي يوضح ذلك 8101مليون دوالر وذلك سنة 
 5102 -5105للفترة الواردات الجزائرية من تونس (06)الجدول 

(دوالر مليون)  

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 البيان

 6.42 6.41 6644 6.44 6.40 6.44 المنسوجات، المالبس، األحذية، أثاث المنزل

 344. 41.. 42.. 3346 244. 3.44 الخضروات، حيوانات، خشب وورق

 6242 044. 644. 42.. .4.. 6246 ج، سيراميكاحجر، زج

 642. 4646 603 4341 4.42 .44. المعادن، الويود، الخامات و األمالح

 2441 4441 4144 464. 4346 3.44 (Metals)المعادن 

 .4.4 2442 .60 6.4 604 .224 ، بالستيكمواد كيميائية

 .4.. 146. 641. 43.. .04. 643. مركبات النقل

 .4.4 604 1444 4.44 1.41 1444 اآلالت و المعدات

 46.. 641. 443. 246. 140. 446. إلكترونيات

 0.44 - - - - .644 أخرى

 20324. 222322 42.322 24232 42232 442320 المجموع

   /SOURCE : https://atlas.cid.harvard.edu/explore 18/18/8180تم اإلطالع على المويع يوم 

ناس  8103-8108 والمتعلق بالواردات الجزائرية من تونس للاترة (08)من خالل الجدول ريم نسجل       

ردات الجزائرية من تونس متنوعة امن حيث أن الو  ،المالحظات تقريبا المسجلة في الواردات الجزائرية مع المغرب

كبر أ، سجلت مليون دوالر خالل ناس الاترة 213.2و 738.21حيث أنها محصورة بين  ،يليلة الحجم إال أنها

دوالر ثم مليون  013بـ  المعداتاآلالت و تليها  ،مليون دوالر 083بــ  المواد الكيميائية والبالستيكييمة لها في 

حيث بلغت  ،وعرفت بايي المنتجات ييم أيل من ذلك ،مليون دوالر 012 بـ، الويود، الخامات، واألمالح المعادن

 .8102وذلك سنة  المنسوجات والمالبسمليون دوالر تخص  00.3 تونسأدنى ييمة للواردات الجزائرية من 

   8101ت أعلى ييمة له سنة على طول الاترة في ميزانها التجاري مع تونس حيث بلغفائض  الجزائر تحقق     

 حيثما ساعدها على ذلك هو طغيان الصناعة اإلستخراجية على صادراتها مع تونس و  دوالر مليون 0181بــ 
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لكن المالحظ أن حجم الواردات الجزائرية من تونس ، دوالر مليون 0271 بـ 8101ييمة لها سنة كانت أعلى 

 .مليون دوالر 213.2بحوالي   8101ضعيف جدا حيث بلغت أعلى ييمة لها في 

تونس والمغرب ضعيف وبالتالي عدم استاادة الجزائر من من هنا نجد أن حجم التجارة البينية مع كل من      

 :كما نجد أن حظر رد الرسوم مجحف في حق الصناعة الجزائرية نتيجة لمايلي ،تراكم المنشأياعدة 

 . ارتااع المكون المستورد فيها -

ارتااع التعرياة الجمركية غير التاضيلية التي مازالت تطبقها الجزائر مع العالم الخارجي بالمقارنة بنظيرتها  - 

  . األوروبية

 : االستثمارمنشأ وتحويل قواعد ال :المطلب الثالث

إلى  االستثمارإلى جانب تحويل التجارة أي انتقال  االستثماريمكن لقواعد المنشأ أن تساهم في تحويل 

األعضاء، لتتمكن من إنتاج منتج يستايد من ميزة  داخل دول منطقة التجارة الحرة على حساب الدول األخرى غير

األوروبية  توُجهها إلى دول وسط وشرق  اتاالستثمار النااذ إلى أسواق منظمة التجارة الحرة، إال أن المالحظ في 

 :والجدول التالي يوضح ذلك أوروبا على حساب دول جنوب المتوسط ومن بينها الجزائر
نحو بعض دول وسط وشرق  تحاد األوروبيمن بعض بلدان اال األجنبي المباشر  االستثمار تدفقات( 02)جدول رقم 

 5102لسنة  أوروبا مقارنة بالجزائر

                % 

من إعداد الطالبة باإلعتماد على :المصدر  

Santandertrade.com/en/portal                        17/13/8180تم اإلطالع على المويع يوم 

 شرق أوروبادول وسط و 
 بولندا المجر التشيك

 

 الجزائر
 الدول الرئيسية المستثمرة

 .4. 240-  .44 فرنسا

 44. .644 6044 6146 ألمانيا

 6442 44. - - اسبانيا

 - .64. 6042 6444 هولندا

 - .6.4 .34 6143 لوكسمبورغ

 - 40. 341 6040 ساالنم

 - - 6044-  ايرلندا
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األجنبي نحو دول وسط وشرق أوروبا بالمقارنة مع  االستثمارتدفقات  (03)نالحظ من خالل الجدول ريم      

دول وسط  فيتركز استثمارات دول االتحاد األوروبي  ،8102خالل سنة الجزائر من طرف دول اإلتحاد األوروبي 

فيهما والتسهيالت المقدمة وخاصة يرب المسافة بينهما  االستثمارخاصة التشيك وبولندا، نظرا لجاذبية  وشرق أوروبا

 اتاالستثمار ندا على أكبر حصة من هذه حيث استحوذت هول ،وتوسع اإلتحاد األوروبي وبين دول غرب أوروبا

، %08.0 ،%03.1ألمانيا بــ بالمجر، تليها % 01.1 في التشيك، وبــ %02.3في بولندا،  %80.7بنسبة 

ندا ثم بول %08.2ثم لوكسمبورغ بأكبر ييمة لها في التشيك بـ  ،التشيك والمجر على التواليفي بولندا،  01.3%

في  %1وبنسبة  %3.8في التشيك بنسبة  اتاالستثمار وكانت حصة فرنسا  من ، %2.8والمجر بـ  %01.8بـ

 .ندابول

لارنسا  بالنسبة ،من طرف دول االتحاد األوروبي فيها ضئيلة جدا االستثمارأما بالنسبة للجزائر فكانت نسب      

 ،فيما كانت معدومة مع بايي الدول أصالشرق أوروبا على التوالي مقارنة بدول وسط و  %8.3و %8.7وألمانيا بــ 

لحوظ في الجزائر مرتاعة بشكل م األجنبي االستثمار يماعدا مع اسبانيا التي كانت حصة استثماراتها من اجمال

 .%03.1 ذلك بنسبةو 

الدول األخرى ذات الدخل المرتاع، المستثمرين األجانب، وخاصة من أوروبا الغربية و  بعد انهيار اإلشتراكية،     

كما  في دول وسط وشرق أوروبا االنتاجأمر جذاب أو اإلستحواذ على مصانع  لشركات تابعةوجدت أن تأسيسها 

 :هو مبين في الشكل
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 5101-0991 اأوروبوسط وشرق  دول داخلاألجنبي المباشر إلى  االستثمارتدفق ( 1)الشكل رقم 

 مليار أورو      

        
 

 

 

 
SOURCE : Jutta Gunther, Maria Kristalova,” No Risk, No Fun? Foreign Direct Investment in Central And Eastern 

Europe”, Intereconomics ZBW, Volume 51, Number 2,March/April, 2016, p 96. 

خالل وسط وشرق أوروبا  األجنبي المباشر في بلدان االستثماررصيد  تزايد( 7)نالحظ من خالل الشكل ريم       

المنظمة لإلتحاد و  دول غرب أوروبا باألغلبية الساحقة) ات مرتاعة الدخلااليتصاد طرف من 8107-0111الاترة 

األجنبي المباشر السنوية إلى بلدان وسط  االستثمارازدادت تدفقات . كبير منذ أوائل التسعينيات بشكل (األوروبي

. 8111-8112 العالمية االيتصاديةاألزمة  لم تشهد سوى إنخااض حاد بسببو  تقريبا، بشكل مستمر وشرق أوروبا

في إلى ذروتها التي كانت عليها يبل األزمة  األجنبي المباشر السنوية االستثمار تدفقاتلم تصل منذ ذلك الحين، و 

 .8113عام 

، وهي اتااليتصادالغالب في عدد يليل من  شرق أوروبا فيشر في بلدان وسط و األجنبي المبا االستثمارتركز      

في المنطقة في  االستثمارمن إجمالي رصيد  %12التي شكلت مجتمعة المجر، و والجمهورية التشيكية و بولندا 

ألبانيا، بلغاريا، جمهورية التشيك، أستونيا، : دول وسط وشرق أوروبا :مالحظة
جمهورية كرواتيا، المجر، ليتوانيا، التايا، بولندا، رومانيا، االتحاد الروسي، 

 .سلوفاكيا، سلوفينيا، أوكرانيا
النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، إيرلندا،  :بلدان المصدر

إيطاليا، اليابان، لوكسمبورغ، هولندا، البرتغال، إسبانيا، السويد، سويسرا، 
 والواليات المتحدة
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وكالهما القرب الجغرافي من أوروبا الغربية وتوسع اإلتحاد األوروبي، مع التوحيد المؤسسي في العديد  81071عام

     .في هذه البلدان األجنبي االستثمار ز، هما السببان الرئيسيان لتركااليتصاديةمن المجاالت 

إلى دول وسط وشرق أوروبا على حساب دول جنوب المتوسط ومن بينها  وروبيةاأل اتاالستثمار  توُجهويرجع      

 :الجزائر إلى مايلي

  ية وتنقل رؤوس االنتاجبا الوسطى والشريية من حيث نقل األنشطة و زيادة اهتمام االتحاد األوروبي بدول أور

في هذه الدول كما أن اليد العاملة  ،مناسبة للغاية االنتاجاألموال إلى هذه الدول كونها الزالت فيها تكاليف 

 ؛مؤهلة

  بينما نالحظ تباطؤ (الكهرباء، النقل، االتصاالت)تطبيق برامج نشطة للخصخصة تشمل البنية األساسية ،

البحث  ناقات تحيث بلغ تشجيع اإلنااق على البحوث والتطوير عملية الخوصصة في الجزائر، باإلضافة إلى

، بينما نيافي أستو  % 0.7وفي التشيك % 0.3، 8101في سنة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  والتطوير

، كما أن هذه الدول ترتبط باالتحاد األوروبي باتااييات واسعة سنةناس ال وذلك في 2%1.2في الجزائر  تبلغ

 ؛وعميقة، ومعظمها انضم إلى االتحاد األوروبيالمدى 

 نسبة االستقرار السياسي في هذه الدول، باإلضافة إلى توافر ياعدة معلوماتية وتقنية ووحدات بحوث، مما شجع 

 ؛3في هذه الدول االستثمار علىالشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات 

  من ثم البعض وبينها وبين دول وسط وشرق أوروبا و  بعضهاتنوع يواعد المنشأ بين دول جنوب المتوسط تعدد و

لكافة هذه  في دول اإلتحاد األوروبي يسمح لها دون غيرها من الدول المتوسطية بالنااذ الحر االستثمارفتركز 

 ؛الدول

 باألخص الجزائر التي عربية الشريكة و توافر البيئة المواتية لإلستثمار في اإلتحاد األوروبي مقارنة بالبلدان ال

على  االستثمارالعربي في تصنيف مناخ جد متخلاة على المستوى العالمي والمتوسطي و مازالت تحتل مراكز 

سواء من الدولية  االيتصاديةالمستوى العالمي، فقد تعرضت في السنوات األخيرة النتقادات حادة في المحافل 
                                                 

1
  SOURCE : Jutta Gunther, Maria Kristalova,” No Risk, No Fun? Foreign Direct Investment in Central And Eastern 

Europe”, Intereconomics ZBW, Volume 51, Number 2,March/April, 2016, p 93.  

 
2
 World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2019, p 93, 185, 209. 

وايع وتحديات منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل يواعد المنشأ في اتاايية الشراكة األورو جزائرية، : رحيم حسين، حاجي فطيمة  3
 .، جامعة ياصدي مرباح وريلة، الجزائرااليتصاديةالمؤتمر السنوي لقسم العلوم 
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نتيجة إيدام الحكومة الجزائرية على  ،ظمة العالمية للتجارةطرف الشركاء األوروبيين أو من طرف أعضاء المن

الذي تقرر من خالله إيرار حق الحكومة في ، و 8111لسنة  في يانون المالية التكميلي االستثمارتعديل يانون 

لمائة مع با 11/20كذا التعامل بقاعدة ائمة في الجزائر، و األجنبية الق اتاالستثمار ستحواذ على أي االالشاعة 

هو ما يعني ضمان استحواذ الحكومة الجزائرية على الغالبية العظمى بوايع و  ،األجنبية وبأثر رجعي اتاالستثمار 

تلك التي باشرت نشاطها على األيل من رأس مال الشركات األجنبية العاملة داخل التراب الوطني حتى  20%

يؤدي إلى تراجع في الجزائر و  االستثمارعلى مناخ هو ما من شأنه أن يؤثر سلبا و  ،ل صدور هذا القانونيب

األجنبية العاملة خارج يطاع  اتاالستثمار األجنبي المباشر إلى الجزائر خاصة تلك  االستثمارتدفقات 

األجنبية المباشرة الوافدة إلى الجزائر  اتاالستثمار الحقائق إلى أن الغالبية العظمى من تشير و  ،ياتالمحرو 

  . طاع المحروياتتتركز أساسا في ي

ن المتتبع لالستثمارات األوروبية في جنوب المتوسط يجد أن هذه الدول ومن بينها الجزائر لم تستاد من إ     

الجدول و  من دخول االتاايية حيز التنايذ ةسن 02األوروبية إال بنسبة يليلة جدا، بالرغم من مرور  اتاالستثمار 

 :التالي يوضح ذلك
األجنبية المباشرة الواردة من بعض دول اإلتحاد األوروبي إلى الجزائر خالل الفترة  اتاالستثمار تدفقات ( 02)جدول رقم 

(5101-5102) 

 مليون دوالر                                                                                                

 عدد الشركات عدد المشاريع إجمالي التدفقات الدولة

 60 .6 0.. فرنسا

 4 4 40. ألمانيا

 1 60 313. إسبانيا

 6 6 ... إيطاليا

في الدول  االستثمار، مناخ الصادرات ائتمانو  االستثمارمؤسسة العربية لضمان من إعداد الطالبة باإلعتماد على ال :المصدر

 www.dhaman.org        .22، ص 8102، الكويت، االستثمارالعربية، مؤشر ضمان لجاذبية 

األجنبية المباشرة من اإلتحاد األوروبي خالل  اتاالستثمار أن تدفقات ( 02)نالحظ من خالل الجدول ريم      

مقارنة ببايي  اتاالستثمار ما عدا إسبانيا التي سجلت ارتااعا الفتا لإلنتباه في ييمة  ،ضئيلة 8103-8107الاترة 
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يطاليا  721مليون دوالر، ألمانيا  771فيما سجلت فرنسا  ،مليون دوالر 8282بـ  الدول مليون  878مليون دوالر وا 

  .دوالر

 .تاايية الشراكة األورو جزائريةإل التاضيلية مزاياالال تستايد من وهذا ما يجعل الجزائر 
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 :خالصة الفصل الثاني
بانخراطها في مسار تنموي يعتمد بشكل  االيتصاديةحاولت الجزائر منذ االستقالل خوض غمار التنمية 

استخدام لك من تكاليف مالية ضخمة و ما ترتب عن ذقيلة كركيزة للتنمية الصناعية، و رئيسي على الصناعات الث

ة مزرية طيلة سنوات الثمانينات اجتماعيو  األمر الذي ولد أوضاعا ايتصادية ،التكنولوجيا غير متحكم فيه

تااديا ألخطاء الماضي اعتمدت الجزائر بداية من األلاية الجديدة على مقاربة تنموية تقوم على ، و التسعيناتو 

ي، غير أن النتائج المحققة لم تكن على يدر كبير من األهمية، ما ولد اإلدراك بضرورة رسم االيتصادالتحايز 

   .يابلة للتنايذتقوم على أهداف واضحة، وايعية و  استراتيجية صناعية جديدة،

% 88.1االستخراجية حيث تساهم بنسبة  ةويتكون القطاع الصناعي من يطاعين األول يتمثل في الصناع 

من إجمالي القيمة المضافة، أما الثانى فيتمثل في الصناعة  %20في تكوين إجمالي الناتج المحلي وبحوالي 

 .في تكوين القيمة المضافة% 01في تكوين الناتج المحلي وبحوالي% 1,2التحويلية والتي تساهم بحوالي 

على أنماط سلوكية حيث تعتبر أنماطا غير تنافسية تؤدي ( الصناعة التحويلية)كما يعتمد القطاع الصناعي     

ية لهذه الصناعة إلى الخلف، ويواجه هذا القطاع تحديات كبرى تضعه في مواجهة االنتاجإلى تراجع منحنى 

 .صعبة

المدرجة في اتااق الشراكة األورو جزائري على الحد من تنافسية المنتجات الجزائرية أمام  يواعد المنشأتعمل      

بالتحديد على نااذ الصادرات الوطني، و  االيتصادييد جديد على كما أنها ساهمت في فرض  نظيرتها األوروبية

الدول المتوسطية خاصة  البينية مع الصناعية الجزائرية إلى دول اإلتحاد األوروبي، كما أن ضآلة التجارة الجزائرية

جاء  أخيرااألطراف للمنشأ، و  من التراكم المتعدد االستاادةالمغاربية الشريكة منها من شأنه أن يحد من العربية و 

بين  االستثمارة فضال عن تااوت مستويات النمو ومناخ تااوت يواعد المنشأ المطبقة بين الدول المتوسطية الشريك

     .األجنبي لصالح اإلتحاد األوروبي االستثماراد األوروبي ليساهم في تحويل اإلتحالجزائر و 
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 خاتمة

يعتبر الشريك الرئيسي للجزائر وأول سوق لصادراتها  الذيو  ،شراكة مع اإلتحاد األوروبي اتفاقأبرمت الجزائر      

المبادالت التجارية من أجل سيتم تحرير  توسيع العالقات التجارية بينهماوموردها الرئيسي، فمن أجل تنويع و 

 6مادة تنقسم إلى  110يشمل ، و 5002ديسمبر  1حيز التنفيذ في الشراكة  اتفاققد دخل صول إلى األسواق، و الو 

بموجب هذا ت التجارية التفضيلية، حيث أنه و من أجل تكريس العالقا تفاقكما جاء هذا اال ،بروتوكوالت 7مالحق و

من خالل ، إال إذا كان الطرفان متفقان (إعفاء أو ترخيص)ال يمكن أن تعامل السلع التفضيلية سواء  تفاقاال

     .التعاقديةاألحكام 

التجارية ه في تطبيق السياسات التعريفية و إن قواعد المنشأ في التكتالت الجهوية تعتبر المحور الذي تعتمد علي     

اتها، كذا تشكيل سوق مستمر توجه إليه منتجدالت بينها و حرية التباستمرارية و إذ أنها تضمن ا ،لة لهاللدول المشك

من جهة أخرى يعتبر عامل حمائي في تفضيلي يحدد التدفقات التجارية وتوزيعها، و الو  االمتيازيحيث أن طابعها 

 .لرسومالع من خالل إنقاص مبالغ الحقوق و مواجهة المنافسة الحرة كونه يؤثر على تكاليف إنتاج الس

ية الشراكة األورو جزائرية حيث تفاقال 6قواعد المنشأ المنصوص عليها في البروتوكول رقم تم تحديد متطلبات      

أساليب التعاون الجمركي، يستند هذا النظام بوجه عام على التمييز بين بتطبيق مفهوم المنشأ و  تفاقا االيتعلق هذ

 اتفاقبالتالي تسري أحكام الجتها أو تصنيعها، و السلع التي يتم معو  ألصلية المتحصل عليها بالكامل،المنتجات ا

 .الجزائرات التي يكون منِشؤها المجموعة و الشراكة على المنتج

شراكته مع  اتفاقفي  في حقيقة األمر إذا كانت قواعد المنشأ التفضيلية التي صممها اإلتحاد األوروبيو       

الجزائر لم  دمها الصناعي، إال أنتجاري من أجل دعم تق لية للجزائر كشريكهرها تمنح مزايا تفضيفي ظا الجزائر

بقواعد المنشأ المطبقة من طرف البلدان األوروبية، إذ أنها لم تستطع الحصول على مستوى التحويل  االلتزامتستطع 

من المزايا التفضيلية التي  االستفادةمطلوب من طرف االتحاد األوروبي وبالتالي لم تستطع التصدير و الجوهري ال

في مختلف المفاوضات  الشريكة لإلتحاد مثيالتها من البلدان الناميةالجزائر و  يمنحها اإلتحاد لذا غالبا ما تعتبر

ذه البلدان كما أنها غير شفافة ية لهاالقتصاداللقاءات الرسمية المتعلقة بقواعد المنشأ غير متماشية مع األوضاع و 

  .دية للتجارةأصبحت أداة تقييو 
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 الجزائري أكثر تنوعا االقتصادمجموعة من اإلجراءات قصد جعل  االستقاللتبنت الحكومة الجزائرية منذ       

يات الشراكة خاصة األوروبية منها والوقوف اتفاقأكثر من  االستفادةو  ياالقتصادمنه الرفع من معدل النمو و  ،تطوراو 

الصناعي لتحقيق هدف السياسات  القطاع ، وذلك من خالل تشجيعميةالند للند أمام أساطير الصناعة العال

خاصة في  الخروج من التبعية لقطاع المحروقاتو ي بالجزائر االقتصادية الكلية المتمثل في ترقية التنويع االقتصاد

اإلقليمية، التي تسعى إلى ية الدولية و االقتصادر التكتالت ية الدولية المتميزة أساسا بتعاظم دو االقتصادالتغيرات ظل 

رغم مية تسمح باالنسياب الحر للسلع والخدمات ورؤوس األموال، لكن و تحرير التجارة الدولية عبر إقامة سوق عال

بالقطاع الصناعي الوطني إلى  االرتقاءرغم ما كلف الجزائر من أموال ضخمة في سبيل و  كل الجهود المبذولة

  .  ج المحققة لحد اآلن تبقى دون المستوى المطلوبالتنافسية العالمية إال أن النتائ

 :اختبار الفرضيات 

 :لدراسة هذا الموضوع، تم وضع جملة من الفرضيات، كانت نتائج اختبارها على النحو التالي

قبول الفرضية األولى التي نصت على أنه رغم اإلصالحات والجهود المبذولة في سبيل تطوير القطاع الصناعي  -

 حيث مازال يعاني من التي حالت دون تحقيق األهداف المرجوةكل و الجزائري إال أنه مازال يعاني من عدة مشا

من إجمالي القيمة المضافة في  %61.06ي بحوال االستخراجيةالصناعات حيث تساهم  التبعية لقطاع المحروقات

في تكوين  %16,81 وبالمقابل ضعف إنتاجية قطاع الصناعات التحويلية والتي تساهم بحوالي القطاع الصناعي

اد كل ما هو بالعالم الخارجي في استير  ارتباطهزيادة  وع،ن، عدم الت5018القيمة المضافة للقطاع الصناعي سنة 

  ؛باإلضافة إلى العديد من المشاكل األخرى تعميق تبعيته لهمتعلق بهذا القطاع و 

 ،التي نصت على أن قواعد المنشأ جاءت لتزيد في تكلفة اإلنتاج الجزائري الموجه للتصدير الثانيةقبول الفرضية  -

وذلك بالنظر لتعددها وتعقدها وكثرة اإلجراءات التي تتطلب العديد من الوثائق واإلثباتات لتأكيد صفة المنشأ الوطني 

مما يؤدي إلى تحميلها أعباء وتكاليف إضافية والتي تؤدي بدورها إلى ضياع فرص تجارية  ،للسلعة محل التبادل

 حقيقية؛

عدم استفادة الصناعة الجزائرية من التراكم الثنائي والمتعدد األطراف  ة التي تمحورت حوللثقبول الفرضية الثا -

 ،وذلك راجع لضآلة حجم التجارة الجزائرية البينية مع المغرب وتونس من جهة ،األوروبيةللمنشأ للنفاذ إلى األسواق 
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اعد المنشأ في إطار يات الشراكة األوروبية مع الدول المتوسطية من تفاوت في قو اتفاقومن جهة أخرى ما تشهده 

 ية الجزائرية؛  تفاقية المغرب عن نظيرتها في االاتفاقية تونس و اتفاق

األجنبية  لالستثماراتلعب قواعد المنشأ لدور في التوزيع الجغرافي  إمكانيةالتي تشير إلى  رابعةقبول الفرضية ال - 

لصالح االتحاد  االستثمارحيث يتم تحويل  ،الوطني لالقتصاداألجنبي المباشر  االستثمارالمباشرة ومن ثم جذب 

ويعود ذلك إلى  ،وليس لصالح البلدان الشريكة بما فيها الجزائر وهو ما يعرف بظاهرة المركز واألطراف األوروبي

ومنه فتركز  ،تعدد وتنوع قواعد المنشأ بين دول جنوب المتوسط بعضها البعض وبينها وبين دول وسط وشرق أوروبا

 ،في دول االتحاد األوروبي يسمح لها دون غيرها من الدول المتوسطية بالنفاذ الحر إلى كافة هذه الدول االستثمار

باإلضافة إلى توافر البيئة المواتية لالستثمار في االتحاد األوروبي مقارنة بالبلدان العربية الشريكة وباألخص 

     . الجزائر

 :نتائج الدراسة

 :جموعة من النتائج نذكرهاتوصلنا من خالل البحث إلى م

 :بالنسبة لقطاع الصناعة بالجزائر -

على القطاع الصناعي الجزائري، مقابل ضعف إنتاجية قطاع الصناعات  االستخراجيةسيطرة الصناعات  -

الناتج المحلي، و بحوالي  إجماليفي تكوين  %18.92بحوالي  االستخراجيةحيث تساهم الصناعات  ،التحويلية

في  %9.2فيما تساهم الصناعات التحويلية بحوالي من إجمالي القيمة المضافة في القطاع الصناعي  61.06%

عدم التنوع، و  5018في تكوين القيمة المضافة للقطاع الصناعي سنة  %16,81تكوين الناتج المحلي، و بحوالي 

لتنويع الهيكل رغم الرغبة المتواصلة في تعزيز التصنيع ية التي تزخر بها الجزائر و االقتصادرغم وفرة الموارد 

 ؛ي بالجزائراالقتصادمن ثم ترقية التنويع اإلنتاجي المحلي و 

الصناعية الجديدة بالجزائر يرجع إلى عدة أسباب أهمها، تنوع قائمة الواردات لتلبية  اإلستراتيجيةفشل تطبيق  -

إلى  الجهاز اإلنتاجي لتحقيق التنمية، باإلضافة تنشيطالتصنيع محليا و متزايدة بدال من حاجيات أفراد المجتمع ال

مخططات الحكومات المتتالية في الجزائر، الذي يعد بدوره سببا في فشل عدم وجود تكامل بين برامج ومشاريع و 

 ؛القطاع الصناعي ككل في مواكبة التطور الحاصل في الدول الصناعية
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بدل إنتاج  االستيرادتماده على العالمي نتيجة اع االقتصادفي  االندماجزائري على عدم قدرة القطاع الصناعي الج -

السلع ت األساسية من المواد الغذائية و عن تلبية الحاجياتطوير التكنولوجيات الحديثة محليا، إضافة إلى عجزه و 

 ؛هو ما أدى إلى تطور كبير في الوارداتاألخرى و  االستهالكية

خالل  ناعية بشكل خاص، منالصية بشكل عام و االقتصادق التنمية ي متغيرا مهما لتحقياالقتصاديعد التنويع  -

دخال اات المحلية واألجنبية و االستثمار جذب  بذلك ترقية صادرات القطاع لمنافسة بين القطاعات الصناعية و ا 

 ؛ياالقتصادالصناعي التي تسهم في دعم النمو 

 ىاألوروبي أكبر خطر على الصناعة الوطنية، بالنظر إلى عدم قدرتها عل الشراكة مع االتحاد اتفاقيشكل  -

ية مخرجات الصناعات اقتحام السوق األوروبية، رغم استفادتها من اإلعفاء الجمركي منذ سنوات، لضعف تنافس

عدم مطابقتها للمواصفات األوروبية، في حين أن إزالة الحواجز الجمركية من الجانب الجزائري بحلول التحويلية، و 

قد يدفع بجزء مهم منها كبيرة لآللة اإلنتاجية الوطنية و كما هو متفق عليه لحد اآلن سيؤدي إلى مشاكل  5050سنة 

  .االندثارالتوقف و إلى 

ل التبادل ، فرغم أنها وضعت لتسهيالشراكة األورو جزائري اتفاق بالنسبة لقواعد المنشأ المطبقة في ظل -

ة ، إال أن الصادرات الجزائرية لم تستفد منها إذ لوحظ أن هناك عالقة سلبياإلتحاد األوروبيالتجاري بين الجزائر و 

المنشأ التي  تطبيق قواعد المنشأ، ذلك أن التزام المصدرين الجزائريين بقواعدبين تطور الصادرات الجزائرية و 

يفرضها اإلتحاد األوروبي للدخول إلى أسواقه يتطلب تكاليف إدارية كبيرة إلثبات المنشأ الوطني سوف تزيد من 

باإلضافة  يؤثر على ربحية المصدر من جهة ثانية،ا سيؤثر على تنافسيتها من جهة، و تكلفة المنتجات المصدرة مم

 يات اإلقليمية التي تنتمي إليها الجزائر فهي عضو في منطقةتفاقإلى تشابك قواعد المنشأ المطبقة في مختلف اال

تلك  تتضارب في أغلب األحيان معومختلفة و التي تعتمد على قواعد منشأ متباينة التجارة الحرة العربية الكبرى و 

بالتالي هذه و  ي رفع التكاليف اإلدارية الالزمة لمطابقتها أكثر فأكثر هو ما يساهم فو  ،الشراكة اتفاقالمطبقة في 

 ؛بتطبيق هذه القواعد التزامهحال  تعد كبيرة مقارنة بما سيستفيد منه المصدر من إعفاءات فيالخسائر 

الدول و اإلتحاد األوروبي و  الجزائرو  يات الشراكة بين اإلتحاد األوروبياتفاقفي قواعد المنشأ  تفاوتو  تعدد -

من التراكم  االستفادةمما يؤدي إلى عدم  ،التكامل الصناعي فيما بينهميحول دون تحقيق التعاون و المتوسطية 

بين دول اإلتحاد األوروبي في حد ذاتهم نظرا لخصوصية سوق كل دولة من كما تختلف  ،المتعدد األطراف للمنشأ
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هذا ما يجعل الشركات األجنبية  ماية لصناعاتها المحليةلبحث كل واحدة منهم عن حو  ،في اإلتحاد عضاءالدول األ

اف في المركز أي في اإلتحاد األوروبي لتتمتع منتجاتها بحرية النفاذ إلى أسواق كافة الدول األطر  االستثمارتفضل 

 ؛بدال من أن تستثمر في الجزائر

من  (تونسخاصة المغرب و ) ية الشراكةاتفاقتواضع التجارة الجزائرية البينية مع الدول المتوسطية، التي وقعت  -

المغرب العالقات المتوترة بين الجزائر و من التراكم المتعدد األطراف للمنشأ، حيث أن  االستفادةشأنه أن يحد من 

  ؛أدت إلى ضعف التجارة بين هذين البلدين

انخفاض التفضيلية، و المنشأ الذي ال يخضع لقواعد معظم صادرات الجزائر في النفط و  كما يالحظ أيضا تمركز -

 ؛خارج قطاع النفطنسبة الصادرات 

عدم توفر الصعوبة في تطبيقها تكمن في يدة من نوعها بالنسبة للجزائر، و جد يةتفاقاالإن القواعد الواردة في  -

التأكد و  ة كبيرة في تحديد قواعد المنشأالبشرية خاصة، فمصالح إدارة الجمارك تواجه صعوباإلمكانيات التنظيمية و 

دم تعقد جهاز اإلنتاج الجزائري وعدم توفر صناعة منها خاصة بالنسبة للبضائع الجزائرية الموجهة للتصدير رغم ع

ي للجمارك بغض االقتصادالوعي بالدور تكوين للكتلة البشرية الجمركية وغياب الثقافة و ذلك راجع لنقص القوية و 

  ؛الرسوم على السلع األجنبيةحمائي المتمثل في تحصيل الحقوق و النظر عن ال

الصناعة )الشراكة األورو جزائري على القطاع الصناعي الجزائري  اتفاقأوضح تحليل آثار قواعد المنشأ في  -

ا يتسم به هذا أن إقامة منطقة التجارة الحرة قد تترك آثارها السلبية الصرفة على الصناعة الجزائرية لم( التحويلية

يبقى نجاح إقامة منطقة اجع مقدرته التنافسية، و قيود انعكست على تر يواجهه من تحديات و القطاع من سمات، وما 

     . التبادل الحر مرهونا بتوفر جملة من الشروط وضعت كمقترحات

 :االقتراحات

يات التي تنضم إليها الجزائر خاصة تفاقتبسيط قواعد المنشأ لكافة االنسيق و اإلسراع من أجل تضرورة العمل و  -

 االنضمامحتى تسعى إلى  مع كل من المغرب وتونس والمجموعة أوالشراكة األورو متوسطية  ياتاتفاقفي إطار 

   ؛إليها حتى ال يشكل االلتزام بها عبئا على الصناعة المحلية

دايته كفكرة إلى غاية تجسيده كمنتج وضع هيئات جزائرية متخصصة تتابع خطوات إنتاج المنتوج الجزائري منذ ب -

بالتالي وجب اإلسراع في وضع هذه الهيئات المتخصصة يسهل الحصول على شهادة المنشأ، و نهائي الصنع، مما 
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لجزائريين يات التي أبرمتها الجزائر من أجل دعم المصدرين اتفاقفي تتبع مختلف قواعد المنشأ لمختلف اال

  ؛نحو مختلف األسواق الدوليةمساعدتهم في تسويق منتجاتهم و 

 ؛صياغة سياسة صناعية موجهة للخارج -

  ؛يةتفاقتوعية قطاع األعمال بقواعد المنشأ كما جاءت في االنشر و  -

  ؛لالستثمارتوفير البيئة المالئمة  -

من قاعدة  تفادةاالسإزالة المعوقات التي تحد من تدفق التجارة البينية بين الدول العربية المتوسطية، حتى يتسنى  -

 ؛تراكم المنشأ

 ؛الرفع من كفاءته باعتباره العنصر الرئيسي إلحداث تنمية مستدامةأكثر بالعنصر البشري و  االهتمام -

لصناعات الدخول إلى او  التصنيعية عليهء العمليات التحويلية و بإجرا أكثر من البترول الخام االستفادة -

تبلغ أكثر دوالر، و  1من البتروكيمياوية، حيث أن القيمة المضافة لبرميل البترول الخام بعد تكريره تصل إلى أكثر 

منتجات وسيطية،  إذا تم تحويله إلى 165تبلغ أكثر من دوالر إذا تم تحويله إلى بتروكيمياويات أساسية، و  56من 

لى أزيد من و   .لى منتجات نهائيةدوالر إذا تم تحويله إ 5600ا 

  :آفاق البحث

 ؛ية بالجزائراالقتصاددور التكامل الصناعي الزراعي في تحقيق التنمية  -

 ؛دور الصناعة التحويلية في النهوض بالقطاع الصناعي -

 ؛الجزائري االقتصادأثر التنويع في القطاع الصناعي على  -

 ؛الشراكة الخارجية التي تعتمدها الجزائريات اتفاقأهمية تنسيق قواعد المنشأ فيما بين  -

 .تشجيع التجارة الخارجيةتبسيط قواعد المنشأ في أثر  -
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 :الكتب. 1

، الجزء األول، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، (وشهرتها الجات ) التجارة العالمية  اتفاقياتجامع أحمد،  -

1002 . 

، دار الوفاء للطباعة والنشر 2العالمية، ط  االقتصاديةصالحي صالح، دور المنظمات الدولية في إدارة التحوالت  -

 .1002والتوزيع، المنصورة، 

، مؤسسة طيبة للنشر 2، ط االقتصاديةعمر مصطفى محمد، االتجاهات الحديثة للتجارة الدولية في ظل العولمة -

  .1022والتوزيع، القاهرة، مصر، 

 :أطروحات الدكتوراهرسائل الماجستير و . 2

الجزائر نموذجا، رسالة لنيل شهادة ماجيستير : اإلفريقي بين الشراكة والتبعية–بطاطاش نذير، التعاون األوروبي -

 . 1020في القانون، المركز الجامعي أكلي محند ولحاج، البويرة، 

اتفاق الشراكة األورو ر التعاون الجزائري األوروبي على ضوء بوجلخة إبراهيم، دراسة تحليلية وتقييمية إلطا -

الدولي، جامعة محمد  االقتصاد، رسالة ماجستير في -دراسة تقييمية لمجموعة من المتغيرات الكلية  – جزائري

 . 1022–1021خيضر بسكرة، 

لجزائري، رسالة لنيل شهادة ا االقتصادبوزكري جمال، الشراكة بين الجزائر واإلتحاد األوروبي وتأثيرها على  -

 .1022–1021، جامعة وهران، االقتصاديةماجيستير في العلوم 

ية المشاركة الجزائرية األوروبية وآثارها على القطاع الصناعي الجزائري، رسالة ماجيستير في اتفاقحاجي فطيمة،  -

 .  1002، جامعة القاهرة، مصر، االقتصاديةالعلوم 

راكة األورو جزائرية في ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وانعكاساتها على التنمية، شواشي فاطمة، دور الش -

 .1022–1022مستغانم،  -الدولية، جامعة عبد الحميد بن باديس االقتصاديةأطروحة دكتوراه في قانون العالقات 

غقال إلياس، تقييم الدور التمويلي للشراكة األورو جزائرية في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رسالة  - 

 .1022_1022، جامعة محمد خيضر، بسكرة، االقتصاديةمقدمة كمتطلب لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم 
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ارة الخارجية في الجزائر، رسالة ماجستير في هويدي عبد الجليل، انعكاسات الشراكة األورو متوسطية على التج -

 .   1022–1021، جامعة محمد خيضر، بسكرة، االقتصاديةالعلوم 

 :مجالتمقاالت و . 3

، مجلة العلوم "استثمار العوائد النفطية  لتطوير قطاع الصناعة في الجزائر"بريكة السعيد، عمارة نور الهدى،  -

 . 02/21/1022 العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، جامعة ،1، العدد 1اإلنسانية، المجلد 

 االقتصادالشراكة بين الجزائر واإلتحاد األوروبي على  اتفاقأثر قواعد المنشأ في "بقة الشريف، بالرو علي،  -

  .1022، األكاديمية العربية بالدنمارك، الدنمارك، 22، مجلة األكاديمية العربية في الدنمارك، العدد "الوطني

ية الشراكة األورو جزائرية حيز التنفيذ في تنمية المبادالت اتفاقمساهمة دخول "بالل بوجمعة، ملوك عثمان،  -

جامعة أحمد دراية،  ،2، العدد 2ي، المجلد االقتصاد، مجلة التكامل ("1022-1002)خالل الفترة  التجارية البينية

 . 12/02/1022 أدرار، الجزائر،

مال إفريقيا، ش اقتصاديات، مجلة "أثر قواعد المنشأ على التجارة الخارجية لدول شمال إفريقيا"بن داودية وهيبة،  -

 . 02/02/1002جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر،  ،2، العدد 2المجلد 

، مجلة أراء للدراسات "زائرأثر قواعد المنشأ على التجارة الخارجية في الج"بن عوالي خالدية، بن نعوم حليمة،  -

 .  20/02/1010، ، المركز الجامعي بأفلو، الجزائر2، العدد 1، المجلد (JAEAS)واإلدارية  االقتصادية

، مجلة "الشراكة األورو جزائرية تفاقالجذور التاريخية للشراكة األورو متوسطية مع اإلشارة ال"بن منصور ليليا،  -

 .22/02/1022جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر،  ،1العدد ، 2، المجلد اقتصاديةدفاتر 

األجنبي المباشر في  االستثمارالشراكة األورو جزائرية على الميزان التجاري وجلب  اتفاقياتتأثير "بوجطو حكيم،  -

 الجزائر،جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،  ،01، العدد 02األعمال، المجلد  قتصاديات، مجلة الريادة ال"الجزائر

10/02/1012. 

، اقتصادية، مجلة رؤى "المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي في الجزائر"بودرامة مصطفى، قصاص الطيب،  -

 .20/02/1022 جامعة الواد، الجزائر، ،21، العدد 2المجلد 

، "–دراسة قياسية-ية الشراكة األورو جزائر  اتفاقأثر قواعد المنشأ على التجارة الخارجية في ظل "حرفوش سهام،  -

 . 02/02/1022جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر،  ،1،العدد  22، المجلد اقتصاديةمجلة دراسات 
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دراسة حالة  –الجزائرية  االقتصاديةالشراكة األورو جزائري على المؤسسة  اتفاقأثر "خداش حنان، حداد بختة،  -

 . 12/02/1010 ، الجزائر،2جامعة الجزائر  ،2لعدد ، ا2شركة حمود بوعالم، مجلة المؤسسة، المجلد 

شمال إفريقيا،  اقتصاديات، مجلة "الجزائري االقتصادالشراكة األورو متوسطية وآثارها على "زعباط عبد الحميد،  -

 ./022004/06 جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، ،1، العدد 2المجلد 

جامعة بويرة،  ،22، العدد 21المشاكل والحلول، مجلة معارف، المجلد : القطاع الصناعي الجزائري"ساعو باية،  -

 .02/02/1022الجزائر، 

، مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، "واقع القطاع الصناعي في الجزائر وسبل تطويره"سالمة وفاء، ولهة وردة،  -

 . 22/02/1022 مرباح، ورقلة، الجزائر،جامعة قاصدي  ،2، العدد 2المجلد 

دور قواعد المنشأ في تحرير التجارة بشروط تفضيلية في منطقة التجارة الحرة العربية وتحولها "سهيلة مصطفى،  -

جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، الجزائر،  ،01، العدد 02، المجلد اقتصادية، مجلة أوراق "نحو التصنيع

22/21/1010 . 

، مجلة معارف، "الجزائري االقتصادية الشراكة األوروبية الجزائرية على اتفاقأثر "شطاب نادية، سالمة وفاء،  -

 . 02/02/1022جامعة بويرة، الجزائر،  ،10، العدد 22المجلد 

، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، العدد "الجزائري، وآليات إنجاحها االقتصادمسيرة التنمية في "عرقوب نبيلة،  -

 .  02/02/1022 جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، ،2، العدد 2ي، المجلد االقتصاد

شمال إفريقيا، المجلد  اقتصاديات، مجلة "أبعاد وتوجهات إستراتيجية إنعاش الصناعة في الجزائر"قوريش نصيرة،  -

 .02/02/1002جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر،  ،2 ، العدد2

شكالية تطور الصناعة" مشدال عبد القادر، - ، مجلة اإلحصاء "تجربة الجزائر في اإلنتقال إلى اقتصاد السوق وا 

التطبيقي، تيبازة، الجزائر،  االقتصادالمدرسة الوطنية العليا لإلحصاء و  ،2، العدد21التطبيقي، المجلد  االقتصادو 

30 /02/1022. 

اآلثار المتوقعة على : العربية–الشراكة األوروبية اتفاقياتدراسة تحليلية لقواعد المنشأ في "نهال مجدي المغربل،  -

 ، المعهد العربي للتخطيط،1، العدد 2، المجلد االقتصادية، مجلة التنمية والسياسات "منطقة التجارة العربية الحرة

 .1002 الكويت،
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الواقع : في الجزائر االقتصاديةأثر الشراكة األورو جزائرية على اإلصالحات "نوري منير، بوضياف ياسين،  -

 .20/02/1022جامعة تيسمسيلت، الجزائر،  ،2، العدد 2،  مجلة المعيار، المجلد "والطموح

المجلد  التطبيقي، االقتصادجلة التنمية و ، م("1022–2222)قراءة في مخططات التنمية بالجزائر "هني عامر،  -

 .02/02/1022، ، جامعة المسيلة، الجزائر1العدد  ،1

، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، "الجزائري االقتصادالشراكة األورو جزائرية وأثرها على "والي نادية،  -

 . 20/21/1022 جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، ،1، العدد 2المجلد 

 االقتصاد، مجلة دراسات في "واقع وتحديات: تطور القطاع الصناعي العمومي في الجزائر"يعقوبن صليحة،  -

 .22/21/1022، الجزائر، 2، جامعة الجزائر 02، العدد 02، المجلد "والتجارة والمالية

 االقتصاد، مجلة "ي في الجزائر في ظل سياسة التحول نحو إقتصاد السوقاالقتصادأبعاد التنوع "يعقوبي محمد،  -

 .01/02/1010 ، جامعة خميس مليانة، عين الدفلى، الجزائر،(خاص) 1، العدد 22لجديد، المجلد ا

 :المؤتمراتالملتقيات و . 4

، الملتقى  العلمي الدولي  "المشاكل والحلول –واقع القطاع الصناعي في الجزائر"بوخاري سمية، خليفة أحالم،  -

، 1ي في الجزائر، جامعة البليدة االقتصادحول استراتيجية تطوير القطاع الصناعي في إطار تفعيل برنامج التنويع 

 .122نوفمبر  02–02الجزائر، يومي 

واقع وتحديات منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل قواعد المنشأ في : فطيمة رحيم حسين، حاجي -

 .، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائراالقتصاديةية الشراكة األورو جزائرية، المؤتمر السنوي لقسم العلوم اتفاق

 :منشوراتتقارير و . 5

في الدول العربية، مؤشر ضمان لجاذبية  االستثماروائتمان الصادرات، مناخ  االستثمارالمؤسسة العربية لضمان  -

 www.dhaman.org         .1022 ، ، الكويتاالستثمار

 .1022ي والنقدي للجزائر، ديسمبر االقتصاد، التطور 1022التقرير السنوي  بنك الجزائر، -

 (https://www.amf.org.ae. )1010ي العربى الموحد االقتصادالتقرير صندوق النقد العربي،  -

  (https://oapecorg. org . )1010منظمة األقطار العربية، التقرير اإلحصائي السنوي  -
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التنمية األونكتاد، قواعد المنشأ تشكل مفتاح النجاح لمنطقة التجارة الحرة القارية مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و  -

 (UNCTAD/PRESS/ PR/2019/12.  ) 1022اإلفريقية، نشرة صحفية، 
- Ministère des Finances, Direction Générale des Douanes, Statistiques du Commerce Extérieure de 

l’Algérie, Direction des Etudes et de la prospective, 2016-2018 et 2020. 

- Office National des statistiques (2020), Collections statistique N◦ 218/2020, l’Activité industrielle 

(2010-2019), Alger.        http://www.ons.dz       
- World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2019. 

 :مواقع الكترونية. 6

- https://atlas.cid.harvard.edu/explore/       02/02/1012تم اإلطالع على الموقع يوم 

- Santandertrade.com/en/portal           02/02/1012تم اإلطالع على الموقع يوم 

 :تااقياتاال و  القوانينو  الجرائد الرسمية. 7

، مرسوم رئاسي 20/02/1002، 22الجريدة الرسمية الجزائرية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  -

األوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية  تفاق، المتعلق بالتصديق على اال222-02رقم 

 .الديمقراطية الشعبية من جهة والمجموعة األوروبية والدول األعضاء فيها من جهة أخرى

ية اتفاق)ية الدولية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات الجمركية تفاقمنظمة الجمارك العالمية، الجمارك السعودية، اال -

 .1002، الفصل األول، ترجمة الجمارك السعودية، Kدل، الملحق النص المع( كيوتو

 المراجع باللغة األجنبية .8
- Jutta Gunther, Maria Kristalova,” No Risk, No Fun? Foreign Direct Investment in Central And 

Eastern Europe”, Intereconomics ZBW, Volume 51, Number 2, March/April, 2016.  
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