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إف ترقيػػة الدػػادرار ػػارر الم روقػػار ردػػبح

ػػرور مم ػػة ت ر ػ ا الت ػػديار التػ

تواجه االقتداد الجزائري ،كوف رف التقمبار التػ يعره ػا قطػاع الم روقػار ردػب ر ت ػدد
اسػػتقرار االقتدػػاد الػػوطن  .ولػػاا تبػػرز المنػػاطؽ ال ػػر كوا ػػد مػػف االسػػتراتيجيار ال امػػة
لتطوير الدادرار ارر قطاع الم روقػار ،يػش عػرعر الج ازئػر وبالتعػاوف مػت موريتانيػا
بتأسػيس منطقػػة ػػر تمكػػف الج ازئػػر مػػف تنميػػة الدػػادرار الجزائريػػة ن ػػو موريتانيػػا واهريقيػػا
الغربية وا ياء البعد اإلهريق ه االن تاح االقتدادي ن و ال ارر.
الكممات المفتاحية :منطقة ر  ،دادرار جزائرية ،ان تاح اقتدادي.
Abstract:
The promotion of exports outside hydrocarbons has become an
urgent necessity facing the Algerian economy due to the instability
in the hydrocarbon markets threatening the stability of the national
economy. For this reason, free zones are one of the important
strategies for the development of the exports outside the
hydrocarbons sector. Algeria has established in cooperation with
Mauritania, a free trade zone enabling Algeria to develop Algerian
ــــــــــــــــــــــــ
*المؤلؼ المرسؿ
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exports to Mauritania and West Africa and revive the African
dimension and promote economic openness on Africa.
Keywords :
Free zone, Algerian exports, Economic openness

مقدمة:
تمثؿ المناطؽ ال ر ظاهر اقتدادية ت ولر إلي ا العديػد مػف الػدوؿ و ادػة الناميػة كػأدا
لت يز النمو االقتدادي ،إا يعرؼ العالـ منا منتدؼ القرف الما ػ وتيػر متسػارعة هػ
نمو المناطؽ ال ر مف يش عددها ورنواع ا ،وقد ظ ر هاا جميػا هػ الػدوؿ الناميػة والتػ
ت ػ ػػرص عم ػ ػػا إنع ػ ػػاء من ػ ػػاطؽ ػ ػػر ب ػ ػػدؼ ده ػ ػػت وتي ػ ػػر التنمي ػ ػػة االقتد ػ ػػادية ،اس ػ ػػتقطا

االسػتثمارار اججنبيػػة والم ميػػة وترقيػة دػػادرات ا ،هالمنػػاطؽ ال ػػر تعػتمؿ عمػػا العديػػد مػػف

ال دائص والمميزار الت يمكف توظي ا لت قيؽ مف رجؿ استقطا

االستثمارار الم ميػة

واججنبية.
والج ازئػػر وا ػػد مػػف الػػدوؿ التػ و ػػعر اسػػتراتيجية جديػػد لترقيػػة دػػادرات ا اعتمػػادا عمػػا

المنػاطؽ ال ػر يػػش عػرعر الج ازئػر وبالتعػػاوف مػت موريتانيػػا هػ انعػاء منطقػػة ػر تمكػػف
الجزائر مف تنمية الدادرار الجزائرية ن و موريتانيا واهريقيا الغربية.
إشكالية البحث:

هػ ظػػؿ الو ػػت االقتدػػادي ال ػػال والمتميػػز بسػػيطر الدػػادرار مػػف الم روقػػار عمػػا

هيكؿ الدادرار الجزائرية ،ونتيجة لما يتميز به هاا النوع مف الدادرار مف ال استق اررية،
تبػ ػػرز

ػ ػػرور الب ػ ػػش عػ ػػف رس ػ ػػالي

جديػ ػػد لترقي ػ ػػة الدػ ػػادرار الجزائري ػ ػػة ػ ػػارر قط ػ ػػاع

الم روقار.

وعميه ،يمكف طرح اإلعكالية التالية:
ما مدى رهمية منطقة التبادؿ ال ر "بير رـ كريف" ه ترقية الداد ارر الجزائرية؟

الهدف من البحث:

ال ػػدؼ مػػف هػػاا الب ػػش هػػو د ارسػػة ال دػػائص والممي ػزار الت ػ تتمتػػت ب ػػا المنػػاطؽ

ال ػػر مػػف يػػش ع قت ػػا بترقيػػة الدػػادرار وابػراز ت ػػديار انجػػاح المنطقػػة ال ػػر -بيػػر رـ
كريف ،-وكاا بياف مدى إمكانية االست اد من ا لتددير المنتجار الجزائرية.
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هيكل البحث:

قدد اإل اطة بم تمؼ عنادر الب ش ،تـ تقسيـ الدراسة إلا م وريف رئيسييف هما:
 -1م وـ المناطؽ ال ر ومتطمبار نجا ا؛
 -2المناطؽ ال ر كوسيمة لتعزيز الدادرار الجزائرية.

 -1مفهوم المناطق الحرة ومتطمبات نجاحها

عرؼ مدطمح المناطؽ ال ر تطو ار سػريعا منػا ظ ػور كمػا تعػددر الدػيااار التػ

تعبػػر عػػف م ػػوـ المنطقػػة ال ػػر نتيجػػة لتعػػدد رهػػداؼ تبنػ هػػا المنػػاطؽ ،همن ػػا التجاريػػة،
الدناعية وال دماتية ...إال رن ػا تنت ػ جميعػا عنػد الغايػار ن سػ ا ،ه ػ مػف بػيف اتليػار
االقتدػػادية العالميػػة والتػ تسػػاعد عمػػا تنميػػة جػػـ المبػػادالر التجاريػة بػػيف الػػدوؿ ب

ػػؿ

المزايا الت تقدم ا ها المناطؽ ه ت رير وهؾ العراقيؿ عما رية تدهؽ السمت وال دمار
وعما مؽ ديناميكية واسعة النتقاؿ االستثمارار اججنبية المباعر ل ا المناطؽ.
 1-1تعريف المناطق الحرة:

تعػػددر الدػػيااار الت ػ تعبػػر عػػف م ػػوـ المنػػاطؽ ال ػػر يػػش ػػدش ت ػػوؿ ه ػ

م وـ المناطؽ ال ر مف الم وـ التقميدي إلػا ال ػديش ،هػالتعريؼ التقميػدي يبنػا عمػا رف
ال ػػدؼ مػػف المنػػاطؽ ال ػػر هػػو هقػػط زي ػػاد الدػػادرار مػػف ػ ؿ التػػروي اعتمػػادا عمػػا

ال دػػائص الطبيعيػػة (موقػػت المنطقػػة وا تكػػار القطػػاع العػػاـ إلدارت ػػا وتعػػغيم ا ،وتوجيػػه
االستثمار اججنب المباعر م دد بمستوى من ض مف ال رائ ).
ومف بيف التعاريؼ المقتر ة مف هػاا المنظػور رف المنطقػة ال ػر "منطقػة م ػدد بسػيار رو
ج ػػدار ول ػػا نق ػػاط مراقبػػة لم ػػد وؿ وال ػػرور يػػتـ هي ػػا م ػػنح م ازيػػا اقتد ػػادية ومالي ػػة م ػػدد

لتعجيت الدادرار" (.)1

بينمػػا يتعػػدى الم ػػوـ الجديػػد لممنػػاطؽ ال ػػر لكػػوف ال ػػدؼ من ػػا هػػو جػػا
اججنب ػ المباعػػر بمسػػتويار معينػػة كاسػػتيعا

االسػػتثمار

العمالػػة رو كثاهػػة ررس المػػاؿ رو دػػناعار

عاليػة التكنولوجيػػا وا ػػداش التػرابط بػػيف المنػػاطؽ ال ػر والسػػوؽ الم مػػا مػف ػ ؿ التكامػػؿ

االقتدػػادي واتا ػػة اسػػت دامار متنوعػػة لممنػػاطؽ ال ػػر  .كمػػا ظ ػػر تعبيػػر جديػػد لممنػػاطؽ
ال ر وهو قدرت ا عما مؽ بيئة رعماؿ دديقة لجا
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ومف بيف التعاريؼ المقتر ة مف ها الزاوية " :رف المنطقة ال ر قطعة م دد مف اجرض
الوطنيػة معزولػػة بأسػوار تكػػوف قريبػة مػػف المػوانر رو المطػػارار رو التقػاء الطػػرؽ رو المناهػػا
ال دودي ػػة وال ت

ػػت لقػ ػوانيف البم ػػد ،إا ل ػػا قوانين ػػا ورنظمت ػػا ال اد ػػة التػ ػ تسػ ػ ؿ ل ػػا

ممارسػػة رعمال ػػا الت ػ رقيمػػر ججم ػػا بكػػؿ ريػػة ويسػػر بمػػا يسػػمح بػػد وؿ ال ػواردار إلي ػػا

بػدوف رسػػوـ رو تعري ػػار جمركيػػة ،وتقػػوـ ال قػاً بةعػاد تدػػدير المنتجػػار والسػػمت من ػػا بعػػد
إج ػراء التعػػدي ر ال زمػػة عمي ػػا ،وتعمػػؿ هػػا الم ازيػػا عمػػا اسػػتقطا
الم مية اججنبية" (.)3

م تمػػؼ االسػػتثما ارر

انط قا مما سبؽ ،يمكن تحديد خصائص المناطق الحرة (:)4

 نظااام جبااائي ماارن :إا رف ال ادػػية اجساسػػية لممنػػاطؽ ال ػػر تكمػػف ه ػ النظػػاـ المػػرفال ػػاي ي

ػػت إلي ػػه المتع ػػامموف وك ػػالؾ العمميػػػار الممارس ػػة دا ػػؿ المنطق ػػة ،ه ػ ػ تم ػػنح

االمتيػػازار ه ػ إطػػار اإلج ػراءار الم ػػز ه ػ مجػػاؿ االسػػتثمار وبال دػػوص مػػف النا يػػة
الجبائية عما ارار الم يط االقتدادي الدول رو االقميم الاي تنتم إليه.
 الشمولية والعالمية :وهو ت ػتح المنػاطؽ االقتدػادية عمػا مجػاالر االسػتثمار ال ػارجلك ػػؿ المتع ػػامميف االقتد ػػادييف ال ػػايف يراب ػػوف هػ ػ إقام ػػة مع ػػاريع ـ االس ػػتثمارية هػ ػ ه ػػا
المناطؽ دوف اج ا بعيف االعتبار جنسيات ـ اجدمية.
 -المساااواة :كػػؿ المتعػػامموف االقتدػػاديوف س ػواء كػػانوا رجان ػ

رو م ميػػيف يتمتعػػوف بػػن س

ال قوؽ وعمي ـ ن س الواجبار دا ؿ المنطقة االقتدادية ال ر بدوف استثناء.
 غياااا البيروقراطيااة :إف العمميػػار الت ػ تػػتـ ه ػ المنطقػػة ال ػػر ال تإدارية ه التسيير يش رف االجراءار اإلداريػة دا ػؿ المنطقػة يجػ

ػػت إلػػا عراقيػػؿ

رف تػتـ بدػ ة سػريعة

وبسيطة دوف تعقيدار رو معاكؿ متعمقة بنوعية التسيير.
 2-1التطور التاريخي لممناطق الحرة:
إف هكر المناطؽ ال ر ه هكػر قديمػة هػأوؿ منطقػة ػر هػ التػاريخ العػالم وجػدر
بالجزير اليونانية  Délosه ب ر  Egéeمنا وال  2000سػنة و ػعر لػت ص بنظػاـ
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ػػاص يتمثػػؿ ه ػ تبسػػيط الق ػوانيف وتقمػػيص اإلج ػراءار البيروقراطيػػة والرسػػوـ لتدػػبح هػػا
المنطقػػة مرك ػ از مع ػ و ار لمتجػػار العالميػػة .ليسػػت دـ بعػػد الػػؾ الرومػػاف هكػػر المنػػاطؽ ال ػػر
يش تـ است داـ اإلع اءار الجمركية ل مؽ واهز ومميزار لتس يؿ ركة التجار .
وق ػػد تط ػػور م ػػوـ المن ػػاطؽ ال ػػر عب ػػر ال ػػزمف هبع ػػد رف كان ػػر تق ػػاـ عم ػػا مس ػػا ار
دغير مف الموانر رو عما ال دود ،اتسػعر مسػا ت ا وردػب ر تعػمؿ مػدنا بأكمم ػا ،كمػا
رنعئر بعض المناطؽ ال ر دا ؿ الدولة ن س ا ،هبعد رف كاف ال دؼ مف إنعائ ا ه روؿ
اجمػػر الت ػزيف هقػػط ،وتنعػػيط التجػػار العػػابر تطػػورر لمقيػػاـ بػػبعض العمميػػار الدػػناعية
البسيطة لتتطور إلا إقامة الدناعار الثقيمة (.)5
و ػ ؿ منتدػػؼ القػػرف السػػادس ععػػر و تػػا بدايػػة القػػرف التاسػػت ععػػر (ال قبػػة التػ سػػاد
هي ػ ػػا ال كػ ػػر التجػ ػػاري) نعػ ػػأ ه ػ ػ العديػ ػػد مػ ػػف الػ ػػدوؿ اجوروبيػ ػػة مػ ػػا يسػ ػػما بػ ػػدوؿ المدينػ ػػة
 Citystateوب ػ ػػا م ػ ػوانر ػ ػػر لتس ػ ػ يؿ ركػ ػػة السػ ػػمت وت زين ػ ػػا وتػ ػػداول ا بػ ػػدوف

ػ ػرائ

جمركية ،وعما الراـ مف تطبيػؽ سياسػة ال مايػة هػ م تمػؼ الػدوؿ اجوروبيػة همػـ ي

ػت

العديد مف موانئ ا لتنظيمار التجار ال ارجية مثؿ" هينيسا ومرسيميا وهامبورر وبريمف".
وقد ر ار المناطؽ ال ر تنمو وتنتعر عبر موانر الب ػر اجبػيض المتوسػط ػ ؿ القػروف
الوسطا واباف الثور الدناعية وهو اجمر الػاي ردى إلػا بعػش منػاطؽ تجاريػة ػر دا ػؿ
المستعمرار ،هأقامر إنجمت ار منطقة ر ه ميناء جبؿ طارؽ بالمغر سػنة  ،1704وهػ
مالطا والزنج بار سنة  1832وهونػ كػون سػنة  .1841و ػ ؿ القػرف التاسػت ععػر تػـ
إنعػ ػػاء عػ ػػدد المنػ ػػاطؽ ال ػ ػػر ه ػ ػ روروبػ ػػا ب يػ ػػش ر ػ ػػدثر السػ ػػمطار اجلمانيػ ػػة واإليطاليػ ػػة
والدنماركية وايرها مناطؽ ر هػ المػوانر الب ريػة ل ػا مػف هػامبورغ سػنة  ،1888تريسػتا
ونػػابول سػػنة  ،1896ايػػر رنػػه ه ػ القػػرف العع ػريف رهممػػر الػػدوؿ اجوروبيػػة ادػػة بعػػد
ال ر العالمية المناطؽ االقتدادية ال ر .
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رما ه باق دوؿ العمـ هقد انكمػش إنعػاء المنػاطؽ ال ػر بعػد ال ػر العالميػة الثانيػة
دودا سنة  1930إباف رزمة الكساد العالم لتعود وتنعػط بعػد ال ػر العالميػة الثانيػة
و تا روا ر ال مسينيار بق نعاط المناطؽ ال ػر مقتدػ ار عمػا النعػاط التجػاري إلػا رف
رنعئر روؿ منطقة ر ه العدر ال ديش سنة  1959ه مطار عانوف الدول بةيرلنػدا،
وقػد ودػػؿ عػػدد العػػامموف ب ػػا ػوال  8000عامػػؿ ،وقػػدر جػػـ االسػػتمارار المقامػػة ب ػػا
ب وال  3مميوف جنيه استرلين  ،و 5مميوف جنيه استرلين سنويا.
وق ػػد تط ػػورر رهمي ػػة ورنع ػػطة المن ػػاطؽ ال ػػر وهق ػػا لمتط ػػورار االقتد ػػادية والتجاري ػػة
والدوليػػة نتيجػػة لمتطػػور الس ػريت لوسػػائؿ النقػػؿ واالتدػػاالر ومتطمبػػار الدػػناعة وم ػػاوالر
ت ػ ػػيض التك ػ ػػاليؼ ،وه ػ ػػتح اجسػ ػ ػواؽ ال ارجي ػ ػػة لمد ػ ػػادرار وم ػ ػػف ث ػ ػػـ اس ػ ػػت داش من ػ ػػاطؽ
مت دد ػػة كالمنطق ػػة ال ػػر لمتكنولوجي ػػا المعروه ػػة بمدين ػػة دبػ ػ ل نترني ػػر التػ ػ تع ػػد روؿ
منطقة ر ه العالـ ل عمػاؿ االلكترونيػة وكػاا المنػاطؽ ال ػر اإلع ميػة كتمػؾ المتواجػد
بمد ػػر واجردف رو المن ػػاطؽ ال ػػر اار اجنع ػػطة النوعي ػػة الت دد ػػية رو من ػػاطؽ الس ػػمت
الوا ػػد كالمنطقػػة ال ػػر لتجػػار الػػبف بزيمبػػابوي ،منطقػػة المجػػوهرار ه ػ تي نػػد ،المنطقػػة
ال ر بالنيجر لمغاز والن ط (.)6
كمػ ػػا ت ازيػ ػػد عػ ػػدد المنػ ػػاطؽ ال ػ ػػر وبأعػ ػػكاؿ متعػ ػػدد ورهػ ػػداؼ م تم ػ ػػة ك كػ ػػر لمتوسػ ػػت
االقتدادي بدوف رية قيود ،وقد اتسعر المناطؽ ال ر ه م تمؼ رن ػاء ليبػ عػددها سػنة
 2008ما يقدر بػ  1735منطقة ،موزعة عما  133بمد.
 3-1أنواع المناطق الحرة (:)7

يمكف تدنيؼ المناطؽ ال ػر لػث ش مجموعػار رئيسػية والػؾ سػ

المتواجػػد هي ػػا ،نوعيػػة النعػػاط الممػػارس ب ػػا و س ػ
إنعاءها.
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 1-3-1حسا عدد النشاطات المتواجدة فيها :وتنقسـ إلا:

المناطؽ ال ر العامة :تتسػـ ب ريػة النعػاط االقتدػادي لجميػت التجػار والعػركار

ر.

والمؤسسار وال يئار االقتدػادية التػ يسػمح ل ػا بممارسػة نعػاطات ا سػواء كانػر التجاريػة
رو المالية رو الدناعية.
 .المناطؽ ال ر ال ادة :ه تمؾ المناطؽ الت تنعأ دا ؿ الدوائر الجمركية رو دا ؿ
الػػب د ،وت ػػدؼ إلػػا إقامػػة معػػروع او را ػراض م ػػدد  ،ويػػتـ ت ديػػد ق ػوانيف ادػػة ل ػػاا

المعروع.

 2-3-1حسا نوعية النشاط الممارس فيها:

ر .المنػػاطؽ ال ػػر التجاريػػة :يقػػوـ نعػػاط المنطقػػة ال ػػر التجاريػػة عمػػا اسػػتيراد السػػمت مػػف
ػػارر البم ػػد رو م ػػف دا م ػػه بغ ػػرض تد ػػنيع ا وبيع ػػا ،وق ػػد تج ػػرى عمي ػػا بع ػػض العممي ػػار
البسيطة المر ص ب ا والت تتناوؿ عكؿ الب اعة دوف المساس بجوهرهػا كػال رز والتعبئػة

والتغميؼ...

 .المنػػاطؽ ال ػػر الدػػناعية :المنطقػػة ال ػػر الدػػناعية عبػػار عػػف قاعػػد لقيػػاـ الو ػػدار

الدػػناعية الوطنيػػة وال ارجيػػة ،ل ػػا ال ػػؽ ه ػ اسػػتيراد م ػواد االسػػتثمار مػػف معػػدار وم ػواد
روليػػة

ػػرورية لعمميػػة اإلنتػػار ،ومػػف ثػػـ تدػػبح هػػا المنطقػػة عبػػار عػػف مسػػتودع كبيػػر

م ػػروس مػػف طػػرؼ مدػػم ة الجمػػارؾ يجمػػت ت ػػر رايتػػه المنػػاطؽ اار الوج ػػة الدػػناعية
المت ػػمنة لمنػػاطؽ ػػر دػػناعية لتدػػدير ،منػػاطؽ ػػر لممؤسسػػار رو منػػاطؽ التعػػغيؿ

والعمؿ.

جػ .مناطؽ ال دمار ال ر  :وت ـ مناطؽ ر مالية ومناطؽ جبائية.
 المنػػاطؽ ال ػػر الماليػػة :ينعػػط ه ػ هػػاا النػػوع مػػف المنػػاطؽ م تمػػؼ البنػػوؾ ومؤسسػػارالتأميف عما ا ت ؼ رنواع ا مما يمكن ا مف ممارسة نعاط ا بكؿ رية.

 المنػ ػػاطؽ الجبائيػ ػػة :وه ػ ػ عبػ ػػار عػ ػػف بمػ ػػداف رو إقمػ ػػيـ تمػ ػػنح جع ػ ػ اص الطبيعيػ ػػيف روالمعنػػوييف المقيمػػيف هي ػػا نظام ػػا ادػػا مقارنػػة بالبمػػداف المج ػػاور رو بالمع ػػدؿ العػػاـ عب ػػر
العالـ ،يست يدوف بموجبه بمزايا

ريبية تمكػن ـ مػف اإلهػ ر مػف ال ػرائ
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ريب ركثر ت ي از مف بمدان ـ السيما هيما ي ػص

ال ريبة عما المدا يؿ ،ولاا تعرؼ ها المناطؽ ال ر بالجنار ال ريبية.
د .المنػػاطؽ السػػيا ية :وتتػػألؼ مػػف م ػ ر ػػارر ال ػرائ

وتتمركػػز بالمطػػارار ،وتميػػؿ

ها المناطؽ عموما لتس يؿ بيت التجزئة لممواد االست كية إلا السياح.
 3-3-1حسا عدد الدول األعضاء المشاركة بها :وتنقسـ إلا قسميف:
ر .المناطؽ ال ر الوطنية :وه ت ص دولة وا د

يش تنعأ ه

دود إقميم ا السياس .

 .المن ػ ػػاطؽ ال ػ ػػر الدولي ػ ػػة (المع ػ ػػتركة) :وه ػ ػػاا الن ػ ػػوع ينظ ػ ػػر ل ػ ػػه كأ ػ ػػد ردوار العم ػ ػػؿ

االقتدادي المعترؾ عما الدعيديف االقميم والعػالم

يػش تقػاـ معػاريت بػيف دولتػيف رو

ركثر مف قبؿ القطاع العػاـ رو القطػاع ال ػاص وتعمػؿ

ػمف قػوانيف المنطقػة ال ػر  .ويقػاـ

هاا النوع إما ه مناطؽ دودية رو ه ري جزء مف ر ار

الدوؿ المعاركة هي ا.

 4-1مقومات إنشاء المناطق الحرة وأهميتها االقتصادية:
إف إنجػػاح المنطقػػة ال ػػر يتطمػ ػ

ت ػػوهير العديػػد مػػف المقوم ػػار والتػػ مػػف ع ػػأن ا رف

تت اع ػػؿ هي ػػا لت قي ػػؽ المن ػػاا الجي ػػد الس ػػتقباؿ االس ػػتثمارار اججنبي ػػة رو الم مي ػػة وتػػػوهير
م تمؼ اإلمكانيار المادية والمعنوية الستقطا

م تمؼ االستثمارار الم مية واججنبية.

 1-4-1مقومات إنشاء المناطق الحرة:

البػػد مػػف تػػوهر مجموعػػة مػػف المقومػػار هػ ري منطقػػة ػػر تػػا تسػػاعد عمػػا إنجػػاح

وت قيؽ اجهداؼ المرجو  ،ومف بيف ها المقومار:

ر .المقومااات السياسااية واألمنيااة ( :)8إف اسػػت داش ري منطقػػة ػػر هػػو قػرار سياسػ قبػػؿ
رف يكػػوف ق ػ ار ار اقتدػػاديا رو تع ػريعيا ،يػػش يتطم ػ

التواهػػؽ ه ػ المدػػالح والسياسػػار .رو

عما اجقػؿ عػدـ التعػارض بػيف اسػتراتيجيار البمػد الم ػيؼ والعػركار المتعػدد الجنسػيار
والمنطقة ال ر المزمػت إنعػاؤها ،إا رف تػوهر المنػاا السياسػ واجمنػ هػ الدولػة الم ػي ة

والع قار الوطيد بيف دوؿ الجوار مف المقومار اجساسية إلنعاء المناطؽ ال ر .

ا .المقومااات التشااريعية ( :)9تتمثػػؿ هػ اجسػػاس القػػانون إلنعػػاء المنطقػػة ال ػػر وادارت ػػا

والم ازيػػا وال ػواهز الت ػ توهرهػػا لممسػػتثمريف ،إ ػػاهة لمثبػػار النسػػب هي ػػا وو ػػو ا وتػػوهر

نظـ ق ائية ت م سمطة القانوف ورطر تعريعية تمنت اال تكار سواء ه القطػاع العػاـ رو
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ال اص ،وت د مف ال ساد اإلداري وتعزز روح المناهسة واالن تػاح واقامػة نظػاـ رقػاب يتسػـ
بالع اهية وال عالية والعدالة.
جااااا .المقومااااات االقتصااااادية
التػػد

()10

 :وتت ػػمف ت ػػوهر بيئ ػػة مس ػػتقر اقتد ػػاديا ومت ػػرر م ػػف

ر ال كوميػػة بمعػػدؿ نمػػو اقتدػػادي جيػػد ونظػػاـ مػػال هاعػػؿ يتػػوهر عمػػا إع ػراؼ

و وابط عمؿ البنوؾ واجسواؽ المالية والمؤسسار المالية اج رى وااللتػزاـ ب سػف التنظػيـ
وااللت ػزاـ بػػنظـ المراجعػػة والتػػدقيؽ وهقػػا لمعػػايير الدولػػة ،وتػػوهر عوامػػؿ إنتػػار ر يدػػة بمػػا

يسمح بت يض تكاليؼ النقؿ.

إف توهر كؿ ها العنادر يمثؿ بيئة جاابة ل ستثمارار اججنبية ل ا المناطؽ ال ر .

د .المقومااات البشاارية ( :)11وتتمثاال ه ػ تػػوهر اليػػد العاممػػة المػػاهر والر يدػػة هالعػػركار
اججنبيػػة الت ػ تنعػػط ه ػ المنػػاطؽ ال ػػر تعتمػػد عمػػا عػػام ف متكػػام ف ه ػ تقػػويـ العمػػؿ

وهما الم ار -البراعة والمرونة مف رجؿ سرعة االنتقاؿ مػف العمػؿ هػ المعػروعار المقامػة
دا ؿ الدولة إلا المعروعار المقامة ه المنطقة ال ر .
 2-4-1األهمية االقتصادية لممناطق الحرة:

ترج ػػت اجهمي ػػة االقتد ػػادية لممن ػػاطؽ ال ػػر إل ػػا رن ػػا ط ػػو ي ػػتـ م ػػف

لممتغيرار االقميمية والعالمية الت مف عأن ا زياد

ل ػػا االس ػػتجابة

د المناهسة االقتدادية بعد رف ردبح

مػػف المسػػمـ بػػه رف الدولػػة ال تسػػتطيت رف تنعػػط بمعػػزؿ عمػػا يجػػري مػػف ر ػػداش وتغي ػرار
مت

قة ،وعميه ت قؽ المناطؽ ال ر العديد مف المكتسبار االقتدادية مف

ؿ (:)12

 تنمية المبادالر التجارية بعكؿ عاـ ،إا تؤدي همسػ ة المنػاطؽ ال ػر القائمػة عمػا ريػةانتق ػػاؿ الس ػػمت وال ػػدمار ب ػػدوف

ػػوع ا جي ػػة قي ػػود جمركي ػػة وكمي ػػة إ ػػاهة إل ػػا مرون ػػة

اإلجراءار المتبعة لت يض الكم ة عما التجار والمستثمريف إلا زياد قدرات ـ التناهسية؛

ػر لمتػأثير
 المساهمة ه تطوير وتنمية المناطؽ واجقاليـ الت تقػاـ ب ػا المنطقػة ال ػر نظ ااإليجاب عما م تمؼ القطاعار االقتدادية المرتبطة بنعاط المناطؽ ال ر ؛
 -ت قيؽ التكامؿ الدناع مف

ؿ إقامة دناعار تكوف مكممة لدناعار هػ منػاطؽ

ػػر ر ػػرى رو ػػارر المنػػاطؽ ال ػػر إا رف كثيػػر مػػف المنتجػػار لػػـ تعػػد تدػػنت ه ػ مدػػنت
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وا د بؿ يتـ إنتاج ا ه مدانت واقعة ه عد بمداف ويػتـ تجميع ػا هػ منطقػة ػر بقدػد
تدديرها ل سواؽ العالمية؛
 اسػ ػػتغ ؿ الم ػ ػوارد الطبيعيػ ػػة (الم ػ ػواد اجوليػ ػػة) هبػ ػػدال مػ ػػف تدػ ػػدير هػ ػػا الم ػ ػوارد والم ػ ػوادبدػػورت ا اجوليػػة وبأسػػعار متدنيػػة جػػدا هةنػػه يمكػػف إقامػػة معػػاريت دػػناعية يػػتـ هي ػػا إج ػراء

عممي ػػار تد ػػنيت وت د ػػيؿ ل ػ ػا المػ ػواد مم ػػا ي ػػيؼ قيم ػػة ل ػػا ت ػػؤدي إل ػػا ره ػػت رس ػػعارها
وت قيػػؽ ه ػوائض ماليػػة ت سػػف مػػف و ػػت الم ػوازيف التجاريػػة لمبمػػداف المعػػتركة هػػ إقامػػة
المناطؽ ال ر ؛
 ت ػػوهر د ػػيغة المن ػػاطؽ ال ػػر المع ػػتركة ال رد ػػة لممس ػػتثمريف هػ ػ ال ػػدوؿ المعني ػػة م ػػفاالع ػػتراؾ هػ ػ العممي ػػار اإلنتاجي ػػة وتب ػػادؿ ال بػ ػرار ك ػػوف رف تع ػػارؾ اإلنت ػػار ي ق ػػؽ مي ػػز

تراكمية.
ونتيجة ل ػا الم ازيػا االقتدػادية المتعػدد تعػرؼ المنػاطؽ ال ػر عبػر العػالـ توسػعا
مم وظػػا عمػػا ا ػػت ؼ رعػػكال ا والت ػ تمثػػؿ و ػػرور مم ػػة إلعػػاد تكييػػؼ االقتدػػاديار

النامية ور د السمار المميز القتداديار القرف الوا د والععريف.
 -2المناطق الحرة كوسيمة لتعزيز الصادرات الجزائرية:

يمثػ ػػؿ التدػ ػػدير قػ ػػدر البمػ ػػد رو المؤسسػ ػػة عمػ ػػا تسػ ػػويؽ المنتجػ ػػار ل ػ ػػارر ػ ػػدودها

الجغراهيػػة ،وهػػاا بغػػرض ت قيػػؽ رهػػداؼ مػػف رربػػاح وقيمػػة م ػػاهة ونمػػو اقتدػػادي دا م ػ
و م ػػؽ ه ػػرص عم ػػؿ واال تك ػػاؾ باقتد ػػاديار ال ػػدوؿ م ػػف رج ػػؿ االس ػػت اد م ػػف التكنولوجي ػػا
المتطور والطرؽ التسييرية ال ديثة .ويعتبر التوجه التدديري رولوية هامة و يا ار اقتداديا
تنموي ػػا بالنسػ ػػبة لم ػػدوؿ المتقدمػ ػػة والناميػ ػػة عم ػػا ػ ػػد السػ ػواء كمػ ػػا رنػ ػػه يمث ػػؿ قػ ػػاطر لمنمػ ػػو
االقتد ػػادي وال ػػؾ هػ ػ ظ ػػؿ االهتػ ػراض ال ػػمن ب ػػأف انتع ػػاش الد ػػادرار ي ق ػػؽ تع ػػغي

لمطاقػػار االنتاجيػػة ،ويسػػمح بتبن ػ تكنولوجي ػػا رهيعػػة المسػػتوى ه ػ ػ عػػف مدػػادر هام ػػة
لمعممة الدعبة.
والجزائر مف بيف الدوؿ النامية الساعية لمت وؿ ن و االقتداد ال ر ،ولكف لػـ تواكػ

ها المر مة االنتقالية بعكؿ هعاؿ كوف رف مدا يم ا تعتمد عما مددر رساس و يد وهػو
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الجباية البترولية .ومف هنا تبرز المناطؽ ال ػر كاسػتراتيجية ناجعػة مػف رجػؿ بنػاء اقتدػاد

متنوع ومنت (.)13

 1-2واقع قطاع الصادرات في الجزائر

تمثؿ الم روقار رساس الدػادرار الجزائريػة ػ ؿ سػنة  2017ب دػة %94.54

مف القيمة اإلجمالية لمدػادرار ،بزيػاد قػدرها  %16.45مقارنػة بسػنة  .2016الدػادرار
ػػارر الم روقػػار ال ت ػزاؿ هامعػػية بػ ػ  ٪5.46مػػف القيمػػة االجماليػػة لمدػػادرار مػػا يعػػادؿ

 1.89مميار دوالر والت سجمر زياد قدرها  %5.21مقارنة بسنة .2016

Source: www. andi.dz, visité le : 01/12/2018.
ن

ػظ مػػف ػ ؿ العػػكؿ البيػػان سػيطرر الدػػادرار الن طيػػة عمػا هيكػػؿ الدػػادرار

الجزائريػػة ،يػػش يعتمػػد التنػػوع السػػمع لمدػػادرار الجزائريػػة عمػػا عػػدد م ػػدود مػػف السػػمت،
يش رف قدر الجزائر عما الم اهظة عما دد ا هػ اجسػواؽ الدوليػة عمي ػا ،وبالتػال
هػػةف إيرادات ػا مرتبطػػة بتقمبػػار اجس ػواؽ الدوليػػة ل ػػا السػػمت المدػػدر ومػػدى وجػػود طم ػ
عمي ػػا .هػ

ػػيف ظمػػر الدػػادرار مػػف المنتجػػار ػػارر الػػن ط (التنػػوع السػػمع ) تمثػػؿ قيمػػة

هامعية مف مجموع الدادرار؛ تتكوف س

رهميت ا النسبية التالية

()14

:

 المواد الندؼ مدنعة والت تمثؿ دة  %3.98مف ال جـ االجمال لمدادرار ،مايعادؿ  1.38مميار دوالر رمريك ؛
 السمت الغاائية ب دة  %1ري بػ  348مميوف دوالر رمريك ،74
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 المواد ال اـ وسمت المعدار الدناعية ب دة مطمقة بنسبة % 0.21؛ السمت االست كية اير الغاائية ب دص مرتقبة بػ .%0.06 2-2دراسة التوزيع الجغرافي لمدول المتعاممة مع الجزائر خارج المحروقات

ترتبط الجزائر مت العػالـ ال ػارج وهػؽ معػام ر اار طػابت اقتدػادي ،وال ػدؼ مػف

الؾ معرهة مدى االعتماد عما دولة وا ػد رو تكتػؿ اقتدػادي وا ػد هػ تسػويؽ المنتجػار
الجزائري ػػة ن ػػو اجسػ ػواؽ اججنبي ػػة ،وتكم ػػف ال ائ ػػد التس ػػويقية م ػػف د ارس ػػة ال ػػنمط الجغ ارهػ ػ

لمدادرار هو إجراء التدنيؼ المبدئ لمدوؿ الت تعػكؿ هػرص سػوقية مػف يػش التقػار

الجغراه والثقاه (:)15

 التقػػار الجغ اره ػ  :يتػػيح لممؤسسػػار الجزائريػػة هػػرص التدػػدير إلػػا البمػػداف القريبػػة مػػفيػػش الموقػػت ،والػػؾ لت قيػػؽ وهػػورار ه ػ تكػػاليؼ الم ػواد المدػػدر ممػػا يزيػػد مػػف تناهسػػية

السمت المددر ؛

 التقار الثقاه  :كالػديف والمغػة والعػادار االسػت كية واجاواؽ والسػموؾ العػرائ  :يػشيسػػمح لممؤسسػػار الجزائريػػة المدػػدر بتنمػػيط منتجات ػػا إلػػا كػػؿ اجس ػواؽ المسػػت دهة بػػدؿ
التعػػديؿ رو التكييػػؼ الم م ػ الػػاي يثػػبط مػػف قػػدر المؤسسػػار الجزائريػػة ادػػة الدػػغير

والمتوسطة ،ه مواج ة اال تياجار الم تم ة لكؿ سوؽ.

ولد ارسػػة الػػنمط الجغ ارهػ لمتجػػار ال ارجيػػة هػ عػػقه المتعمػػؽ بالتدػػدير يبػػيف الجػػدوؿ
رس مه رهـ الدوؿ الت تستورد مف الجزائر ارر الم روقار:
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الجدول  :1التوزيع الجغرافي لمدول المتعاممة مع الجزائر لسنة 2112

ن

بمد االستيراد

الحجم (مميون دوالر)

النسبة المئوية

إيطاليا

5548

15,96

هرنسا

4492

12,92

إسبانيا

4142

11,91

و-ـ-ر

3394

9,76

الب ارزيؿ

2082

5,99

تركيا

1960

5,64

هوالندا

1849

5,32

بريطانيا

1611

4,63

البرتغاؿ

917

2,64

بمجيكا

892

2,57

ال ند

860

2,47

تونس

751

2,16

الديف

695

2

جم ورية كوريا

692

1,91

كندا

665

87,88

المجموع الفرعي

30550

100

Source: www. andi.dz, visité le : 01/12/2018.

ظ رنه هػ سػنة  2017مثمػر إيطاليػا ركبػر متعامػؿ اقتدػادي مػت الج ازئػر ػارر

الم روق ػػار ،ي ػػش تس ػػتورد م ػػا قيمت ػػه  5548ممي ػػوف دوالر بنس ػػبة  %15.96م ػػف هيك ػػؿ
الدادرار الجزائرية ارر الم روقار ،تمي ا هرنسا بقيمة إجمالية تدؿ إلا  4492مميوف
دوالر ،ثػػـ المرتبػػة الثالث ػػة إسػػبانيا بقيم ػػة  4142ممي ػػوف دوالر .وعمػػا ه ػػاا اجسػػاس يمك ػػف
القوؿ بأف دوؿ ال ػوض المتوسػط وب كػـ موقع ػا الجغ ارهػ وكػاا الػروابط التاري يػة المتينػة
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قد ساعد بعكؿ كبير ه تطوير ع قات ا التجارية مت الجزائر ،ه

يف يبقػا التعامػؿ مػت

الػػدوؿ العربيػػة رو إهريقيػػا الغربيػػة

ػػئي رو عػػبه منعػػدـ عػػدى بعػػض دوؿ الج ػوار كتػػونس

والت بمغر قيمة الدادرار إلي ا ن و  751مميوف دوالر سنة .2017
 3-2اإلطار التحفيزي لترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات:

ب ػ ػػدؼ ترقيػ ػػة الدػ ػػادرار ػ ػػارر الم روقػ ػػار قامػ ػػر السػ ػػمطار العموميػ ػػة بمجموعػ ػػة مػ ػػف
االجراءار والت مف بين ا ناكر اإلد

ار المتدمة بالتجار ال ارجية والتػ ت ػدؼ إلػا

تنويت دادرات ا المعتمد بأكثر مف  %93عما الم روقار ،إا رف الدادرار ارر قطاع
الم روقػ ػػار الت ػ ػ ال تتعػ ػػدى  1.6مميػ ػػار دوالر ،ري مػ ػػا يمثػ ػػؿ تقريب ػ ػاً  %7مػ ػػف إجمػ ػػال
دادرار الجزائر .ومف بين ا ناكر:

 1-3-2اإلطار القانوني:

تػ ػػـ سػ ػػنة  1991إنعػ ػػاء إطػ ػػار تع ػ ػريع يكػ ػػرس ت ريػ ػػر التجػ ػػار ال ارجيػ ػػة ،وي ػ ػػدد

االسػػتثناءار ال ادػػة ،مػػت إدمػػار االنعػػغاالر المتمثمػػة هػ

الدػا درار ب

مايػػة اإلنتػػار الػػوطن وترقيػػة

ػػؿ إجػراءار متواهقػػة مػت الت ازمػػار الج ازئػػر مػت قواعػػد التجػار العالميػػة ،همػػت

بػػروز هكػػر تغييػػر نمػػط التوجػػه االقتدػػادي مػػت ن ايػػة الثمانينػػار مػػف اقتدػػاد م طػػط قػػائـ
عمػػا ا تكػػار الدولػػة لوسػػائؿ اإلنتػػار إلػػا نمػػط اقتدػػاد السػػوؽ بػػار تميػػا إن ػػاء ا تكػػار
عممي ػػار االس ػػتيراد والتد ػػدير سػ ػ

المرس ػػوـ التن ي ػػاي  37/91الم ػػؤرا هػ ػ  13هي ػػري

1991؛
 2-3-2اإلطار التأميني والتمويمي:

تػػـ إنعػػاء نظػػاـ جديػػد ل ػػماف الدػػادرار مػػت بدايػػة  1996تػػدير العػػركة الجزائريػػة

ل ماف الدادرار  ،CAGEXيش يتـ بموج

هاا النظاـ تأميف العػركار المدػدر مػف

اج طػ ػػار التجاريػ ػػة وايػ ػػر التجاريػ ػػة ور طػ ػػار الك ػ ػوارش الطبيعيػ ػػة ،إ ػ ػػاهة لممعػ ػػاركة ه ػ ػ
المعػػارض الدوليػػة واستكعػػاؼ رسػواؽ جديػػد  ،هػػاا مػػا يجعػػؿ المؤسسػػار المعنيػػة بالتدػػدير
تتع ػػجت القت ػػاـ اجس ػ ػواؽ ال ارجي ػػة ،وهػ ػ الجانػ ػ

التم ػػويم بتق ػػديـ ق ػػروض لممؤسس ػػار

الراابة ه التددير سواء السػتيراد المػواد اجوليػة الدا مػة هػ المنتجػار المعػد لمتدػدير،
رو رثنػ ػػاء العمميػ ػػة التدػ ػػديرية ،رو بةنعػ ػػاء العػ ػػباؾ الو يػ ػػد عمػ ػػا مسػ ػػتوى البنػ ػػوؾ لتس ػ ػ يؿ
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العمميػػار الماليػػة لممدػػدريف ،عمػػا ا ػرار ب ػرام التمويػػؿ اإلقميميػػة (ب ػرام تمويػػؿ التجػػار
العربية البينية؛ برام تمويؿ الدادرار عما مستوى الدوؿ اجع اء ه منظمػة المػؤتمر
اإلس ػ م ) .كمػػا تػػـ تأسػػيس الدػػندوؽ ال ػػاص لترقيػػة الدػػادرار  FSPEبموج ػ

قػػانوف

المالية لسنة  ،1996يش ت دػص مػوارد لتقػديـ الػدعـ المػال لممدػدريف هػ نعػاطار
ترقي ػ ػػة وتس ػ ػػويؽ منتوج ػ ػػات ـ هػ ػ ػ اجسػ ػ ػواؽ ال ارجي ػ ػػة ،كم ػ ػػا تم ػ ػػنح إعان ػ ػػار الدول ػ ػػة ع ػ ػػف

طريػػؽ الدػػندوؽ ال ػػاص لترقيػػة الدػػادرار ل ائػػد ري عػػركة مقيمػػة تقػػوـ بةنتػػار ثػػروار رو
تقػػدـ ػػدمار ولكػػؿ تػػاجر مسػػجؿ بد ػ ة منتظمػػة ه ػ السػػجؿ التجػػاري وينعػػط ه ػ مجػػاؿ
التددير.
 3-3-2اإلطار المؤسساتي والتنظيمي:

وتتمثػػؿ اإلج ػراءار ال كوميػػة ه ػ إنعػػاء الغرهػػة الجزائريػػة لمتجػػار والدػػناعة ،CACI

والعػركة الجزائريػة ل سػواؽ والمعػػارض  ،SAFEXوالمركػز الػػوطن لمراقبػة الجػػود والػػرزـ
 ،CACQEوالمرك ػػز ال ػػوطن لمس ػػجؿ التج ػػاري  ،CNRCوالجمعي ػػة الوطني ػػة لممد ػػدرييف
الجزائرييف ،وقامر وزار التجار بتأسيس لجنة دائمة متعػدد القطاعػار سػنة  1997تتمثػؿ
م ام ػػا هػ ػ إع ػػداد برن ػػام س ػػنوي رس ػػم لمع ػػاركة الج ازئ ػػر هػ ػ التظ ػػاهرار االقتد ػػادية
بال ػ ػػارر والسػ ػ ػ ر عم ػ ػػا تطبي ػ ػػؽ ه ػ ػػاا البرن ػ ػػام  .وهيم ػ ػػا يتعم ػ ػػؽ بترقي ػ ػػة الد ػ ػػادرار ػ ػػارر

الم روقار هقد جاء اجمر  04/03المػؤرا هػ  2003/07/17الػاي ت ػمف وج ػة نظػر
مؤسسػاتية عبػر إنعػػاء هيئػة وطنيػػة تتكمػؼ بترقيػػة التجػار ال ارجيػػة  ALGEXيػش تتمتػػت
بد ػ

ية إنعػػاء مكات ػ

ربػػط وتمثيػػؿ وتوسػػت تجػػاري ه ػ ال ػػارر بغػػرض مسػػاند د ػػوؿ

المؤسسار الوطنية هػ اجسػواؽ ال ارجيػة ،كمػا تػـ إنعػاء دار المد فػدر لمتك ػؿ بانعػغاالر
المددريف وتمكين ـ مف تس ي ر (.)16
ف

كمػ ػػا س ػ ػػتعتمد الج ازئ ػ ػػر اس ػ ػػتراتيجية وطني ػ ػػة لزي ػ ػػاد الد ػ ػػادرار ،بمع ػ ػػاركة القط ػ ػػاعيف

ال كوم وال اص والت ترتكز عما ث ش عركار كوميػة تعمػؿ عمػا مراهقػة المتعػامميف
االقتدػػادييف ال ػراابيف ه ػ التدػػدير وه ػ الوكالػػة الجزائريػػة لترقيػػة الدػػادرار "رلجػػاكس"

الت ت دد دورها ه مراقبة اجسواؽ ال ارجية ،واط ع المددريف عما جميت المستجدار

وال ػرص المتا ػػة التػ توهرهػا الج ازئػر ،إ ػػاهة إلػا العػػركة الجزائريػة لممعػػارض والتدػػدير
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"د اكس" ،والت سيتعدى دورها مف تنظيـ المعارض إلا التك ؿ بالمراهقة الموجيستية ،رمػا
الج ة الثالثة ه

ال يئة الجزائريػة ل عتمػاد "رلجيػراؾ" ،وهػ العػركة التػ سػتتك ؿ بمراقبػة

جػ ػ ػػود ونوعيػ ػ ػػة منتجػ ػ ػػار العػ ػ ػػركار الجزائريػ ػ ػػة ال كوميػ ػ ػػة وال ادػ ػ ػػة ،وتسػ ػ ػػميـ ع ػ ػ ػ ادار

المطابقة(.)17

ي اؼ إلا ما سبؽ ،بروز المناطؽ ال ػر كوا ػد مػف االسػتراتيجيار ال امػة لتطػوير

الدادرار ارر قطاع الم روقار ،يش عرعر الجزائر وبالتعػاوف مػت موريتانيػا بتأسػيس
منطقة ر تمكف الجزائر مػف الولػور إلػا رسػوؽ إهريقيػا الغربيػة كمػا سنو ػح هػ العندػر
الموال .
 4-2مشروع إقامة منطقة حرة جديدة في بير أم كرين شمال موريتانيا:

مف رجؿ الب ش عف رسواؽ جديد لممنتجار الجزائرية ،وب دؼ تعزيػز التعػاوف االقتدػادي

والتنمػػوي بػػيف الجػػارتيف موريتانيػػا والج ازئػػر وتوسػػيت الػػؾ التعػػاوف لتدػػدير منتجات مػػا ن ػػو
دوؿ اػػر إهريقيػػا التػ تمثػػؿ رسػواقا جديػػد تأسسػػر المنطقػػة ال ػػر بػػيف موريتانيػػا-الج ازئػػر
عماؿ موريتانيا ه بير رـ كريف ،يش تـ ت ويػؿ منطقػة بيػر رـ كػريف بواليػة تيػرس زمػور
عػماؿ موريتانيػا والتػ تبعػد  400كيمػومتر عػػف ال ػدود الجزائريػة إلػا منطقػة لمتبػادؿ ال ػػر

وال دمار الموجستية لمتجميت والتددير(.)18

وتعتبر ها المنطقة كم ز لتعػجيت وتقويػة التعػاوف االقتدػادي والتنمػوي بػيف البمػديف مػف
ج ػػة وتعطػ ػ دهع ػػا كبيػ ػ ار لتعزي ػػز ق ػػدرار التب ػػادؿ التج ػػاري باإل ػػاهة إل ػػا توس ػػيت تد ػػدير
منتجات ػػا ن ػػو دوؿ اػػر إهريقيػػا الت ػ ت تػػوي عمػػا ركثػػر مػػف  350مميػػوف مسػػت مؾ .إا
يتمثػػؿ ال ػػدؼ اجوؿ بالنسػػبة لمج ازئػػر مػػف وراء هػػتح المعبػػر ال ػػدودي مػػت موريتانيػػا وانعػػاء

المنطقػػة ال ػػر ه ػ االسػػت واا عمػػا السػػوؽ الموريتانيػػة الت ػ تسػػجؿ ا تياجػػار كثيػػر هيمػػا

يتعمػػؽ بالمنتجػػار الدػػناعية والزراعيػػة ،والػػؾ قبػػؿ التوجػػه جنوبػػاً ن ػػو دوؿ اػػر القػػار

كالسنغاؿ واينيا باإل اهة الا سيراليوف وليبيريا وسا ؿ العار (.)19
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 1-4-2االجراءات المتخذة إلنجاح المنطقة الحرة وشروط نجاحها:

إلنج ػػاح اس ػػتراتيجية الج ازئ ػػر الجدي ػػد الرامي ػػة إل ػػا تنمي ػػة الد ػػادرار م ػػف ػ ػ ؿ ره ػػت

مسػ ػػتوى التبػ ػػادالر التجاريػ ػػة مػ ػػت اهريقيػ ػػا الغربيػ ػػة ،وا يػ ػػاء البعػ ػػد اإلهريق ػ ػ ه ػ ػ االن تػ ػػاح
االقتدادي ن و ال ارر تـ ات اا مجموعة مف التدابير ربرزها:
أ .اإلجاااراءات التشاااريعية :ب سػ ػ

الق ػػانوف الم ػػنظـ لممنطق ػػة ال ػػر هةن ػػه يمك ػػف لممق ػػاوالر

ومؤسسػػات ا الثابتػػة المعتمػػد رف تسػػت يد مػػف نظػػاـ المنطقػػة ال ػػر  ،والػػؾ بعػػرط رف تكػػوف

تم ػػارس رو ت م ػػؽ رنع ػػطة مؤهم ػػة دا ػػؿ المنطق ػػة ال ػػر  ،رو إاا كان ػػر ت م ػػؽ رنع ػػطة اار
رولويػػة دا ػػؿ المنطقػػة مػػت اعػػتراط التسػػجيؿ لػػدى السػػمطة وهقػػا لعػػروط ي ػػددها القػػانوف .

وتسػػجؿ المقػػاوالر وهقػػا لعػػروط رهم ػػا رف تكػػوف تقػػيـ نعػػاطا مدػػن ا كنعػػاط مؤهػػؿ دا ػػؿ
المنطقػة ال ػػر  ،وت دػػيص اجوليػة لمتعػػغيؿ الػػدائـ عنػد تسػػاوي الك ػػاءار ،اإلدالء بةهػػادار
االنتظاـ تجا اإلدارار الوطنية بالنسبة لممقاوالر الموريتانية القائمة.
و س

القانوف المنعػأ لممنطقػة ال ػر هةنػه يسػت يد مػف المنطقػة ال ػر المطػوروف وال ػاعموف

والمقػػاوالر المعتمػػد مػػف نظػػاـ ػػاص مكػػوف مػػف نظػػاـ دػػرؼ اجتمػػاع و ػريب
ومف الن اا إلا العباؾ المو د ،وتعتبػر الم ازيػا التػ يمن ػا القػانوف ال ػال

ػػاص

دػرية وايػر

قابمػػة لت ػػاؼ إلػػا م ازيػػا ر ػػرى تػػنص عمي ػػا ر كػػاـ تع ػريعية ر ػػرى هيمػػا يتعمػػؽ بتعػػجيت

االسػػتثمار .وال يمكػػف ل ع ػ اص الطبيعيػػيف رو االعتبػػارييف الػػايف يمارسػػوف نعػػاطا دا ػػؿ
المنطقة ال ر ولـ يست يدوا مف تسػجيؿ رو اعتمػاد برسػـ نظػاـ المنطقػة ال ػر االسػت اد مػف
نظ ػػاـ المنطق ػػة ال ػػر ويبق ػػوف ا ػػعيف لمس ػػاطر الق ػػانوف الع ػػاـ هػ ػ المج ػػاؿ االجتم ػػاع
وال ػريب ونظػػاـ الدػػرؼ .كمػػا يعػػكؿ كامػػؿ ر ار ػ المنطقػػة ال ػػر إقميمػػا جمركيػػا ادػػا
من د عف اإلقميـ الجمرك الوطن  ،يش تعتبر الب ائت الت تد ؿ إليه كمػا لػو كانػر
ارر اإلقميـ الجمرك الػوطن بػالنظر إلػا ال قػوؽ والرسػوـ عمػا االسػتيراد والتدػدير مػت
مراعا القانوف الدا م .
ا .فتح أول معبر حادودي –الشاهيد مصاطفب بان بولعياد -باين الجزائار وموريتانياا :تػـ
هػػتح روؿ معبػػر ػػدودي بػػيف الج ازئػػر وموريتانيػػا منػػا اسػػتق ؿ البمػػديف بػػيف مػػدينت "تنػػدوؼ"

الجزائرية و"الزويرار" الموريتانية ،والاي كمؼ الج ازئػر ق اربػة  8م يػيف دوالر .ويتكػوف هػاا
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ددا لمقياـ بجميػت إجػراءار
مكتبا م
اج ير مف  49و د ً مف البناء الجاهز ،ت ـ ً 46
ً
ومرهػ ػػؽ
الػ ػػد وؿ وال ػ ػػرور مػ ػػف الج ازئػ ػػر وموريتانيػ ػػا ،باإل ػ ػػاهة إلػ ػػا  4مواقػ ػػؼ لمسػ ػػيارار ا
م ددة لم ار ة.
ويمثػ ػ ػػؿ هػ ػ ػػاا المعبػ ػ ػػر ال ػ ػ ػػدودي بوابػ ػ ػػة قيقيػ ػ ػػة عمػ ػ ػػا موريتانيػ ػ ػػا الت ػ ػ ػ تعػ ػ ػػد بوابػ ػ ػػة إلػ ػ ػػا

دوؿ جنػػو اػػر إهريقيػػا عمػػا ا ػرار السػػينغاؿ كػػور دي ػوار واانػػا التػ ت قػػؽ نسػ
ه اجعما إهريقيا وهو ما سيتيح انتعا ار

نمػػو

ر لممنتجار الجزائرية.

ج ػػ .إنشااااء شاااركة  LOGAMلتسااايير المنطقاااة الحااارة :إف هػػا المنطقػػة ال ػػر الجديػػد
ستدار بالعراكة بيف بيف القطبػيف التجػارييف مجمػت اموبػاؿ اػرو الج ازئػري ومجمػت HB

بوع ػرايا الموريتػػان  ،كمػػا تػػـ إنعػػاء عػػركة جزائريػػة موريتانيػػة إلدار المنطقػػة ال ػػر رطمػػؽ
عمي ػػا  LOGAMمقره ػػا ببيػ ػررـ ك ػػريف ،وتس ػػمح ه ػػا المؤسسػػة بتق ػػديـ ػػدمار اار ج ػػود

عاليػػة مػػف ػ ؿ تس ػ يؿ نقػػؿ المنتوجػػار الجزائريػػة الػػا اج ار ػ الموريتانيػػة وكػػاا بمػػداف

ار إهريقيا وت زين ػا باإل ػاهة الػا توزيع ػا كسػيارار "كيػا الج ازئػر" باإل ػاهة إلػا المػواد
الغاائية ،اجج ز الك رومنزلية ،ال

ر وال واكه...

د .التعرياااااف بالمنتجاااااات الجزائرياااااة فاااااي الساااااوق الموريتانياااااة ( :)20بغػ ػػرض التعريػ ػػؼ
بالمنتجػػار الجزائريػػة لممسػػت مؾ الموريتػػان تػػـ إقامػػة معػػرض ػػاص بالمنتجػػار الجزائريػػة

مك ػػوف م ػػف رج ػػاؿ اجعم ػػاؿ وممثمػ ػ الع ػػركار الجزائري ػػة بنواكع ػػوط بدول ػػة موريتاني ػػا ،وق ػػد
تعػػارؾ ه ػ هػػاا المعػػرض ػوال  170عػػركة مػػف م تمػػؼ قطاعػػار النعػػاط االقتدػػادي.

وجػػرر هعاليػػار هػػا التظػػاهر هػ ال تػػر الممتػػد مػػف  23إلػػا  29ركتػػوبر  ،2018بقدػػر
المعارض القديـ بوسط مدينة نواكعوط ،وقد القر المنتجػار الجزائريػة است سػانا كبيػ ار مػف
طرؼ المست مكيف الموريتانييف.
 2-4-2المنتجات المتوقع تصديرها:

مف المنتظر رف يتـ عدد مف المنتجار الجزائرية عبر المعبر ال دودي لممنطقة ال ر

بير رـ كريف ب دؼ الولور لمسوؽ الموريتانية ،ومف بيف ها المنتجار:
أ .المنتجااات الغذائيااة :سػػتعرؼ المنتجػػار الجزائريػػة لمدػػناعار الغاائيػػة ولوجػػا ركبػػر إلػػا
اج ار ػ الموريتانيػػة ،يػػش تتواجػػد ع ػػد ع مػػار ه ػ هػػا السػػوؽ مػػف ػ ؿ دػػادرار
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د ػػعوبة إيد ػػال ا إل ػػا هن ػػاؾ سػ ػواء عب ػػر الب ػػر م ػػرو ار بةس ػػبانيا رو عب ػػر

الطػ ػػائر  ،عم ػ ػػا ا ػ ػرار منتج ػ ػػار "سػ ػػيـ" و"عم ػ ػػر ب ػ ػػف عم ػ ػػر" وايرهم ػ ػا ،إ ػ ػػاهة لمعد ػ ػػائر
والمعروبار الغازية .وعميه هةف اهتتاح المعبر ال دودي سيزيد مف جـ المبػادالر بػالنظر
إلا س ولة اإلجراءار الت ستؤدي إلا تددير بري مباعر ومن ض التكاليؼ.
ا .الهواتف الذكية والمنتجات الكهرومنزلية :ستتمكف عػد عػركار مػف تدػدير منتجات ػا

كع ػػركة كون ػػدور إليكتروني ػػؾ والتػ ػ ستد ػػدر ال وات ػػؼ الاكي ػػة رو المنتج ػػار الك رومنزلي ػػة
مباع ػ ػػر عبػ ػ ػػر المعبػ ػ ػػر ال ػ ػػدودي ،إ ػ ػ ػػاهة إلػ ػ ػػا مجموعػػ ػػة مػ ػ ػػف الدػ ػ ػػادرار االلكترونيػ ػ ػػة

والك رومنزلية لعركار جزائرية ر رى سواء عمومية كػ" إين " رـ ادة كػ "إيريس" و"براند"
وايرها.
جاااا .المنتجاااات الف حياااة :سػػيتـ تدػػدير م تمػػؼ المنتج ػػار ال
و ادة الت يتـ إنتاج ا ه

قوؿ الجنو الكبير.

يػػة مػػف

ػػر وهواكػػه

د .مادة اإلسامنت :سػتتمكف بعػض المؤسسػار الم تدػة هػ انتػار االسػمنر مػف تدػدير
ال ػػائض عػػف السػػوؽ الج ازئػػري ومػػف بين ػػا عػػركة اسػػمنر ادػػة ه ػ بواليػػة ردرار وبعػػض

مدانت اإلسمنر ببسكر وبعار يمكن ا التددير عبر هاا المن ا ال دودي.

ويج ػػدر بنػػا ال ػػاكر رنػػه ق ػػد انطمقػػر روؿ عممي ػػة تد ػػدير بػ ػ ار لمم ػواد الجزائريػ ػة هػ ػ ديس ػػمبر

 2018مف
-

ؿ  24عا نة ب مولة قدرها  400طف ،متكونة مف (:)21

 220طف مف المنتجار الزراعية؛
 40طف مف اجج ز الك رومنزلية؛
 120طف مف المنتجار الغاائية؛

 20طف مف المنتجار الد ية.

 3-4-2شروط إنجاح المنطقة الحرة:

ال بػػد مػػف تػػوهر مجموعػػة مػػف العػػروط ل ػػماف نجػػاح المنطقػػة ال ػػر  ،ويمكػػف دػػر

ها العروط ه (:)22

أ .شروط متعمقة بتهيئة المنطقة الحارة :ال يمكػف لممنطقػة ال ػر الجديػد رف تػنجح إال إاا

كػ ػػاف الوسػ ػػط م ئمػ ػػا مػ ػػف يػ ػػش رسػ ػػعار الدػ ػػرؼ ،وق ػ ػوانيف الممكيػ ػػة ال ادػ ػػة ،وق ػ ػوانيف
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االس ػػتثمار ،وال ػػنظـ المتعمق ػػة بس ػػوؽ العم ػػؿ ،ومردودي ػػة ال ررس ػػماؿ البع ػػري ،وت ػػوهر اجم ػػف،
واستق ؿ ودرامة الق اء.
كما يج

رف تكوف تكاليؼ المكالمػار والمػاء والك ربػاء من

ػة عمػا اجقػؿ هػ السػنوار

اجولػػا لقي ػػاـ ريػػة منعػػأ دػػناعية رو اسػػتثمارية مػػف رجػػؿ تعػػجيع ا عمػػا البقػػاء وتعػػجيت

مثي ت ػػا عمػػا االسػػتثمار هػ المنطقػػة .كمػػا يجػ

عمػػا منطقػػة بيػػر رـ كػريف رف تػػوهر بنػػا

ت تية جيد ومقنعة ومناهسة ه مياديف الطرؽ واالتدػاالر وعػبكة الميػا والنقػؿ العمػوم
والمستع يار والمدارس ...مما قد يكمؼ الدولة والبمدية تكاليؼ قد تعجز عف ت مم ا.
ا .شروط تتعمق بتهيئة الطريق نحو المنطقاة الحارة :تتميػز الطريػؽ ن ػو المنطقػة ال ػر
عبر المعبر ال دودي الجديد الع يد مدط ا بف بولعيد بت اريس طبيعية وعػر  ،تدػع

مف عممية نقؿ القواهؿ التجارية بيف البمديف ،إا يستدع المرور عبر هاا الطريؽ استعماؿ
مرعػػد ػػاص ي ػػدد معالمػػه ه ػ

ػػاؿ اعػػتداد الزوابػػت الرمميػػة ب يػػش ي تقػػر إلػػا العديػػد م ػف

اإلعارار المرورية وال وئية .كما ي تار هاا الطريؽ إلا العديد مف المراهؽ اار اجهميػة
البالغػ ػػة لممسػ ػػاهريف ،عمػ ػػا ا ػ ػرار م طػ ػػار التزويػ ػػد بػ ػػالوقود وم طػ ػػار ال ار ػ ػػة ،ريػ ػػف تعػ ػػد
مدادر ال دوؿ عما الميا واجكؿ عبر نادر جدا مػا يمػزـ المتعػامميف بجمػ
مف الوقود والمؤونة مف الجزائر.
النتائج والتوصيات:

لقػػد رد ػػب ر ق ػػية ترقيػػة الد ػػادرار الجزائري ػػة ػػارر قطػػاع الم روق ػػار

تر

ا تياجػات ـ

ػػرور مم ػػة

ا الت ديار الت تواجه االقتداد الجزائري وما ينجـ مف رزمار جراء االعتماد عمػا

مػػورد إي ػرادي وا ػػد ،ولػػاا بػػرزر المنػػاطؽ ال ػػر كوا ػػد مػػف االسػػتراتيجيار ال امػػة لتطػػوير
الدادرار ارر قطاع الم روقار.
ومػػف ػ ؿ د ارسػػتنا ل سػػتراتيجية الجزائريػػة الجديػػد وال ادهػػة إلػػا الرهػػت مػػف مسػػتوى

المبػػادالر التجاريػػة مػػت اهريقيػػا الغربيػػة مػػف ػ ؿ تأسػػيس المنطقػػة ال ػػر بػػيف موريتانيػػا-
الجزائر عماؿ موريتانيا ه بير رـ كريف ،تودمنا إلا النتائ التالية:
 تمثؿ منطقة التبادؿ ال ر بير رـ كريف م از لتقويػة التعػاوف االقتدػادي والتنمػوي بػيفالجزائر وموريتانيا؛
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 تعط ها المنطقة ال ر من اا الست واا الدادرار الجزائرية عما السوؽ الموريتان ؛ تمثؿ المنطقػة ال ػر بيػر رـ كػريف منطقػة اسػتراتيجية لتدػدير المنتوجػار الجزائريػة ن ػودوؿ اػ ػػر إهريقيػ ػػا ،والتوسػ ػػت هيمػ ػػا بعػ ػػد جنوب ػ ػاً ن ػ ػػو دوؿ اػ ػػر القػ ػػار كالسػ ػػنغاؿ واينيػ ػػا
باإل اهة الا سيراليوف وليبيريا وسا ؿ العار.

و تا ت قؽ ها االستراتيجية الجديد اجهداؼ المتو ا من ا نقترح ما يم :

-

ػرور التعريػؼ ركثػػر بالمنتوجػار الجزائريػة هػ الغػر اإلهريقػ مػػف ػ ؿ إقامػة عػػدد

ركبر مف المعارض التجارية؛
 -ت يئػػة الطريػػؽ بػػيف البمػػديف لتس ػ يؿ تنقػػؿ العػػا نار والب ػػائت ،وا ػػاهة عػػدد ركبػػر مػػف

مراكز ال ار ة؛

 توهير وسائؿ النقؿ المناسبة وبالعدد ال زـ دودا لممواد سريعة التمؼ (كالمنتوجػارال

ية) والؾ مف اج ار

الجزائرية ن و الموريتانية؛

 -تأهيؿ منطقة بير رـ كريف بم تمؼ البنا الت تية والوسائؿ التكنولوجية المناسبة؛

 إعاد الت اوض بيف الجانبيف الموريتان والجزائري لت يض معػدالر الرسػوـ الجمركيػة،وتقديـ امتيازار وتس ي ر جبائية تا تتمتت المنتوجار الجزائرية بتناهسية ركبر.
المراجع:
()1مناهؿ مدط ا عبد ال ميد ،اجهمية االقتدادية لمموانر ال ر مت االعار الا
المنطقة االقتدادية ال ر المقتر ة ه

ميناء ال او ،مجمة العموـ االقتدادية

واإلدارية ،كمية االدار واالقتداد ،جامعة بغداد ،المجمد  ،13العدد  ،44بغداد
 ،2002ص.22

()2المؤسسة العربية ل ماف االستثمار ،المناطؽ ال ر العربية ،رهداه ا وهياكم ا
القانونية ،التس ي ر وال واهز والمعاكؿ والمعوقار وتقويـ لتجربة اجردف،
عماف ،1987،ص .5
( )3ميد عاعو  ،دور المناطؽ ال ر الدناعية لمتددير ،ه جم

االستثمارار اججنبية

المباعر والرهت مف مستوى الدادرار الجزائرية مت دراسة استرعادية بتجربة المناطؽ
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ال ر  ،رسالة مقدمة لنيؿ ع اد الدكتو ار  ،كمية العموـ االقتدادية والتجارية وعموـ
التسيير ،جامعة ام مد بوقر  ،بومرداس ،2015-2014 ،ص .30
()4منور روسرير ،المناطؽ ال ر ه ظؿ المتغيرار االقتدادية العالمية مت دراسة لبعض
تجار البمداف النامية ،رسالة مقدمة لنيؿ ع اد الدكتو ار  ،كمية العموـ االقتدادية
والتجارية وعموـ التسيير ،جامعة الجزائر ،2005-2004 ،ص .108
( )5د ح زيف الديف ،اقتداديار التددير والمناطؽ ال ر  ،دار الن
مدر ،2000 ،ص .2

()6م مد عم عوض ال رازي ،الدور االقتدادي لممناطؽ ال ر ه جا

ة العربية،
االستثمارار،

منعورار ال مب ال قوقية ،بيرور ،2007 ،ص.5-4
( )7هطيمة لبعؿ ،المناطؽ العربية ال ر ودورها ه تنمية التجار العربية البينية :المنطقة
ال ر المعتركة اجردنية السورية  ،2202-2222ماكر مقدمة لنيؿ ع اد الماجستير
ه

العموـ االقتدادية ،كمية العموـ االقتدادية والتجارية وعموـ التسيير ،جامعة

م مد ي ر بسكر  ،2202-2220 ،ص .55-55

()8م مد باع  ،مقومار ومعوقار التكامؿ االقتدادي العرب مت التركيز عما مناطؽ
التجار ال ر  ،الندو العممية الدولية وؿ التكامؿ االقتدادي العرب

كآلية لت سيف

وت عيؿ العراكة العربية اجوروبية ،جامعة هر ار عباس سطيؼ 5-8 ،ماي ،2224

ص .3

()9منور روسرير ،دراسة نظرية عف المناطؽ ال ر  -معروع ب ر  ،-مجمة البا ش ،العدد
 ،2223/22ص .45
()10لبعؿ هطيمة ،مرجت سابؽ ،ص .63
( )11المرجت ن سه.

( )12عاعور مرزيؽ ،دور المناطؽ ال ر كعكؿ مف رعكاؿ االستثمار اججنب
ه

ت قيؽ التنمية االقتدادية االقميمية – تجار
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الممتقا الوطن اجوؿ وؿ هاؽ التنمية االقميمية والمكانية ه الجزائر ،كمية العموـ
االقتدادية والتجارية وعموـ التسيير ،جامعة ردرار ،2204 ،2203 ،ص .6
( )13ميد عاعو  ،مرجت سابؽ ،ص .085
(14)-http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-ducommerce-exterieur، visité le: 15/12/2018
()15م مد براؽ ،دهت الدادرار الجزائرية

ارر الم روقار باست داـ مقاربة التسوؽ

الدول  ،مجمة اقتداديار عماؿ إهريقيا ،العدد  ،24جامعة العمؼ ،الجزائر،2226 ،
ص ص.030-032
()16نراهف عما تعزيز دادرار الجزائر
http://www.radioalgérie.dz

ارر الم روقار ،مرجت الكترون ،

 ،متوهر

عما

الموقت ،تاريخ

الزيار :

.2208/20/02
(17)https://al-ain.com/article/algeria-mauritania-export, visité le:
15/12/2018.
( )18وكالة اجنباء الجزائرية ،موقت إلكترون ،
،http://www.aps.dz/ar/economie/61643-2018-10-23-11-36-11
تاريخ الزيار .2208/02/02 :
(19)http://www.kiffainfo.net/article22731, visité le: 18/12/2018.
( -)20وكالة اجنباء الجزائريةhttp://www.aps.dz/ar/economie/61612- ،
 ،2018-10-22-18-26-30تاريخ الزيار 2208/02/22 :

( )21ن س المرجت.
()22وكالة األنباء الجزائريةhttp://www.aps.dz/ar/economie/61637- ،
 ،2018-10-23-11-36-11تاريخ الزيارة.2208/02/08 :
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