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  تمھیــــــــد

  

  

  

نتیجة لتفاقم أزمة المدیونیة الخارجیة و التي تعاني منھا الدول النامیة و نتیجة لتأثیرھا على      

اقتصادیات ھذه الدول وضعت العدید من الحلول للتخفیف من ھذه األزمة و من بین ھذه الحلول   

عبء الدیون كما أنھا تتیح   تخفیف منتحویل الدیون إلى استثمارات و التي تعتبر وسیلة حدیثة لل

فرصة للدول النامیة لالستفادة من االستثمارات األجنبیة عن طریق اكتساب خبرات و مھارات 

وتكنولوجیات و التي تعمل في مجملھا على تحقیق تنمیة ، ولعل أھم سابقة في ھذا الخصوص 

  .)1( "%30من الدین الخارجي و التي طالت  1985تلك التجربة التي خاضتھا التشیلي سنة  "ھي

ومن جانب آخر یأخذ تحویل الدین الخارجي أشكاال أخرى مثل تحویلھ إلى مشاریع لحمایة       

البیئة كذا مشاریع التنمیة البشریة كالتعلیم ، الصحة ، حمایة الطفولة و غیرھا ، كما أن دول 

من الدول النامیة سعیا منھا  المغرب العربي و من بینھا الجزائر خاضت ھذه التجربة كغیرھا

فما ھي ھذه السیاسة؟ و ما ھي سلبیاتھا وإیجابیاتھا؟ . تخفیف من عبء مدیونیتھا الخارجیة 

  وكیف خاضت المغرب ھذه التجربة و أین ھي الجزائر من ھذه التجربة ؟و ما ھي آثارھا؟

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
نوفمبر29،30السیاسات االقتصادیة واقع و آفاق:ملتقى.سیاسة تحویل الدین الخارجي.عبد الكریم یحي برویقات و فیصل بوطیبة  (1)  

.جامعة تلمسان.2004  
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  سیاسة تحویل الدیون إلى استثمارات : المبحث األول 

  تعریف و آلیة  تحویل الدیون إلى استثمارات: األول المطلب  

  تعریف تحویل الدیون إلى استثمارات:  الفرع األول 

ھو عنصر مركزي  debt-equity swaps إن عملیة تحویل الدیون إلى مساھمة حقیقیة

من طرف صندوق النقد الدولي ، فتحویل  1987المطور حتى سنة   « Menu à la carte »في

وكان أول من . )1(تي لھا أحقیة الملكیة ھو استثناء مقبول في مبدأ المعالجة بالتساويالدیون ال

  . )2(آالن ملتزراقترح ھذا الحل االقتصادي 

تنازل الدائنون وھم البنوك عموما " و تحویل الدیون ھي عبارة عن عملیة التي یتم من خاللھا   

كل من القطاع العام أو مؤسسة خاصة داخل عن الدیون و االلتزامات التي یمتلكونھا لفائدة ھی

  . )3("السوق الثانویة ، لكن لیس بقیمتھا األصلیة بل بخصم

عبارة عن صفقة تسمح للمستثمر بتحویل دینھ بالعملة الصعبة داخل السوق " بمعنى آخر ھو  

  )4("الثانویة بسعر أقل من القیمة االسمیة إلى مشاركة في رأس مال خاص داخل الدولة المدینة

و بھذا تتحرر البنوك الدائنة من المخاطر التي قد تنجم عن تسدید رأس المال و الفوائد ،حیث   

ترى ھذه البنوك أن بیع ورقة الدین بخصم و إعادة استثمار الحصیلة أكثر ربحا من التمسك 

تحرره من  كما یستفید البلد المدین من )5(بالدین مع الشك في احتماالت سداد الفائدة و رأس المال

دینھ الخارجي الذي یتحول إلى حصة أجنبیة في رأس مال محلي كما یستفید من إعادة شراء دینھ 

بسعر أقل من و بالعملة المحلیة و بالتالي یتخلص من الدین و من دفع خدماتھ و یوفر العملة 

  . الصعبة

ء آخر ویعرفھ كما یمكن النظر على تحویل الدین الخارجي على أنھ إلغاء دین مقابل شي  

Moye " تحویل الدین الخارجي یستدعي التبادل اإلرادي بین المدین و دائنھ لقرض مقابل

   )6("سیوالت ، أصل آخر أو حق جدید في شروط تسدید جدیدة

كما أن االتفاقات في نادي باریس یمكن أن تحوي فقرة تقدم للدائنین الذین یرغبون في اللجوء   

عملیات یمكن أن تترجم بتحویالت طبیعیة، "ھذه العملیة على أنھا  إلى تحویل الدیون و تعرف

                                                
(1) Ammar Belheimer. La Dette Extérieure De L’Algérie. Alger : CASBAH édition,1998.P310. 

نوفمبر29،30السیاسات االقتصادیة واقع و آفاق:ملتقى.سیاسة تحویل الدین الخارجي.یحي برویقات و فیصل بوطیبةعبد الكریم   (2)  
.جامعة تلمسان.2004  

(3) Ammar Belheimer.ebid.P311. 
(4) Ammar Belheimer.ebid.P311. 

  (5) د/ مجدي محمود شھاب. االقتصاد الدولي المعاصر. االسكندریة: دار الجامعة الجدیدة.2007.ص 388.
نوفمبر29،30السیاسات االقتصادیة واقع و آفاق:ملتقى.سیاسة تحویل الدین الخارجي.عبد الكریم یحي برویقات و فیصل بوطیبة  (6)  

.جامعة تلمسان .2004   
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إعانات ، دیون أو إلى عملیات أخرى بالعملة المحلیة ھذه العملیات ینتج عنھا في أغلب األحیان 

التنازل عن الدین من طرف البلد الدائن إلى مستثمر و الذي بالمقابل یبیع الدیون إلى البلد المدین 

مؤسسات محلیة أو تبدیلھا بالعملة المحلیة و التي تستعمل في تمویل مشروع بمقابل حصص في 

لكن نسبة التي یسمح بتحویلھا تحدد لكل الدائنین، ویحرر المدینین . )1("محلي في البلد المعني

  .والدائنین تقریر ألمانة نادي باریس یحمل عملیات التبادل الحاصلة و شروطھا

أن معظم الدول المدینة تمتلك فیھا " دیون إلى استثمارات و یرى آالن ملتزر تحویل ال  

الحكومات من خالل قطاعھا العام كثیرا من المشروعات و الطاقات اإلنتاجیة الھامة و نظرا ألن 

معظم دیون ھذه البالد مضمونة من جانب الحكومات فإن ھذه البالد تستطیع أن تخفف من عبء 

مشاركة الدولة بملكیة ھذه المشروعات و إدارتھا على أسس  دینھا الخارجي بالسماح للدائنین في

تجاریة سلیمة ، تدر عوائد اقتصادیة معقولة ، وبھذا الشكل یعتقد أنصار ھذا االقتراح أنھ سیعمل 

على تقلیل العجز الداخلي لھذه البالد و تخفیف عبء دیونھا ، و تقلیل حاجاتھا لالستدانة 

  )2("بین الدائنین و المدینین في تحمل المخاطرالخارجیة،  وتصبح ھناك مشاركة 

و عموما العملیة تقتضي طرفا ثالثا ھو المستثمر الذي قد یكون شركة خاصة في إحدى الدول    

عن البلد (المتقدمة و لكن غالبا ما یكون شركة متعددة الجنسیات حیث یقوم بشراء الدین من البنك 

تحصل من البلد المدین على مقابل المبلغ الذي دفعھ بالعملة الصعبة بحسم معین ثم ی) الدائن

وبفضل ھذا المبلغ یشتري المستثمر أجزاء من شركات محلیة . بالعملة المحلیة و لكن بحسم أقل 

أو یشتري أسھم محلیة أو . في إطار عملیات الخوصصة حیث یقوم بتمویل البناء التجھیز 

  .مشروع حكومي

یل الدین إلى استثمار یمكن أن یتم بنوعیھ مباشر و غیر مباشر ومن ھذه الطریقة نفھم أن تحو   

حیث یمكن للمستثمر أن یستثمر األموال أو استبدالھا بالعملة المحلیة إلى أسھم محلیة، كما یمكنھ 

من أبرز التجارب  1985، وتعتبر التجربة الشیلیة سنة )3(أن یشتري حصصا من شركات المحلیة

ا إلى المبلغ المعتبر الذي طالتھ إجراءات العملیة ، فخالل ثالث فیما یخص تحویل الدین نظر

من الدیون متوسطة و طویلة  %29ملیار دوالر أي ما یمثل  4.2سنوات و نصف تم تحویل 

تم تحویل  1996إلى  1985بعد ذلك توسعت العملیة في أنحاء شتى من العالم حیث أنھ من .األجل

رات و قد ترتب عن التوافق المنسجم بین عملیات التحویل ملیار دوالر كدیون إلى استثما 38.6

                                                
(1) http :clubdeparis.org/fr/presentation/presentation.php ?BATCH=B05WP01.20/02/2006. 

نوفمبر29،30السیاسات االقتصادیة واقع و آفاق:ملتقى.سیاسة تحویل الدین الخارجي.ریم یحي برویقات و فیصل بوطیبةعبد الك   (2)  
.جامعة تلمسان.2004  

.325مرجع سابق ص . محمد علي اللیثي/ محمد عبد العزیز عجمیة و د/د  (3)  
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 1994، لكن مع بدایة  1990و  1989ھذه برامج الخوصصة تكثیف صفقات التحویل خالل 

  .)1(بدأت العملیة تتالشى بشكل كبیر

التي نظمت  NISSANومن أمثلة تحویل الدین إلى أسھم تجربة الشركة الیابانیة للسیارات    

ة لتوسیع عملیات فرعھا في المكسیك ، حیث اشترت ھذه الشركة بمساعدة جھة صفق 1986عام 

ملیون دوالر من الدین الحكومي المكسیكي في السوق المالیة بسعر  60استثماریة ما قیمتھ 

 54ملیون دوالر ، وسددت شھادات الدین في بنك المكسیك المركزي و حصلت مقابلھا على 40

و ھكذا وصفت ھذه الصفقة كنموذج . كیة و بسعر صرف الرسميملیون دوالر بالبیزو المكسی

  . )2(لدراسة طریقة تحویل الدین إلى أسھم

و اآلن یمكننا تقدیم مفھوم أكثر وضوح لتحویل الدیون إلى استثمارات حیث أن تحویل الدین ھو   

و تشجیع ) امیةالدول الن(الحقیقة میكانیزم مالي یسمح بنفس الوقت بتخفیف دیون دولة المدینة"في 

وتستفید الشركات المھتمة باالستثمار في ھذه الدول من تخفیض . االستثمار األجنبي في ھذا البلد

، بعبارة  "تكلفة االستثمار لرأس المال و ذلك بحصولھا على العملة المحلیة بشروط إیجابیة

ن خالل الكتابة عبارة عن مقایضة الدین باالستثمار م"أخرى یمكن القول أن تحویل الدین ھو 

المحاسبیة بین البلد المدین و البلد الدائن أي تخفیض كلفة ھذا الدین و في النھایة إلغاء جزء الدین 

ھذه العملیات تعني تنازل دولة دائنة عن دینھا إلى مستثمر و ھو في المقابل یبیع دینھ .  "المحول

حلیة مستخدمة في مشاریع داخل البلد للدولة المدینة مقابل أسھم في شركة محلیة أو مقابل عملة م

  . )3(المعني

و استخدمت ھذه الطریقة لتشجیع نوع من المشاریع حیث سمحت بعض البرامج للمنظمات   

  .اإلنسانیة بإعادة شراء المدیونیة و استخدام العائد في المجاالت الخیرة في الدول المدینة

یعة ، و ذلك عندما اشتدت المطالبة بضرورة كما استخدمت أیضا للحفاظ على البیئة و حمایة الطب

المحافظة على الموارد الطبیعیة و حمایة البیئة حیث وجد أن البلدان النامیة المثقلة بالدیون ال 

تستطیع تحمل مشاریع حمایة البیئة التي تتطلب مبالغ ضخمة خاصة أنھا تحاول جاھدة التخفیف 

لھذا وجد أنھ من األنسب . ھا و مواردھا الطبیعیةمن عبء دیونھا باستغاللھا بشكل مفرط ألراضی

و لقد وقعت أول اتفاقیة في بولیفیا عام . )4(تحویل جزء من دیونھا إلى مشاریع لحمایة البیئة

عن طریق جمعیات خاصة أنشأت في الدول األكثر تقدما بھدف حمایة البیئة، و على  1987

ع لھ النمو في المستقبل و ذلك لكونھ یساعد الرغم من نقص استخدام ھذا األسلوب إال أنھ یتوق
                                                

نوفمبر29،30السیاسات االقتصادیة واقع و آفاق:ملتقى.رجيسیاسة تحویل الدین الخا.عبد الكریم یحي برویقات و فیصل بوطیبة (1)   
.جامعة تلمسان.2004   

.92مرجع سابق ص . عرفان تقي الحسني  (2)  
(3) http://www.algeria-watch.org/fr/article/pol/France/Algeriawachenfrançaislagardeintv.htm.12/01/2005 . 
(4) http://www.unesco.org/most/sd_arab/fiche6a.htm.20/01/2006 . 
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على التخفیف من المدیونیة و یؤمن حصول الدائنین على أموالھم كما یساھم في حمایة البیئة 

  .)1(والحفاظ علیھا

أما فیما یخص آلیة التحویل فتحدد حسب ما تتفق علیھ البلدین الدائنة و المدینة و یمكننا تقدیم  

  .لمفھوم عام آللیة التحوی

   مفھوم آلیة تحویل الدین إلى استثمارات: الفرع الثاني 

تسمح آلیة تحویل الدین إلى استثمار لدولة مدینة بإعادة شراء معجل و بخصم وبالعملة       

المحلیة دینھا من الدولة الدائنة، ذلك الدین الذي تبحث عن تحویلھ إلى مشاریع استثماریة محلیة 

  .)2(ائھ مسبقا من الدولة الدائنةوالذي قد قام مستثمرین بشر

ھذه الدیون یتم التنازل عنھا لمستثمرین خصواص و بیعھا بعد ذلك من طرف المستثمر وبسعر 

) ھذا السعر یسمى سعر إعادة التسمیة( یتم االتفاق علیھ بین الدولة الدائنة و الدولة المستفیدة 

لدولة المدینة و بذلك تتمكن الدولة المدینة من مقابل مبلغ من العملة المحلیة التي یتم استثماره في ا

  .)3(إعادة شراء دینھا باالستفادة من ھذه اآللیة و ذلك بموافقة الدولة الدائنة

إجماال تسمح العملیة للشركات بتخفیض تكلفة االستثمار و ذلك بالحصول على النقد المحلي    

ء من الدولة الدائنة و سعر البیع للدولة بشروط متمیزة ذلك باالستفادة من الفارق بین سعر الشرا

  .المشروع االستثماري ةالمدینة، وھو ما یعزز مردودی

أما فیما یخص اختیار المستثمرین و المراحل اإلجرائیة لھذه العملیة فیتم حسب ما یتم االتفاق   

  .علیھ بین الدولتین

  إیجابیات و سلبیات  : المطلب الثاني   
 

ویل الدین إلى استثمار وسیلة جدیدة للتخلص من الدین و في نفس الوقت تعتبر سیاسة تح     

الحصول على استثمارات أجنبیة و التي یمكن أن تساھم في تنمیة اقتصاد الدول النامیة ، ولكن 

  : كما لھذه السیاسة إیجابیات فھي ال تخلو من السلبیات و التي یمكن أن نوجزھا في النقاط التالیة

  اإلیجابیات  : الفرع األول

یعتبر تحویل الدین إلى استثمار عملیة إیجابیة بالنسبة للدولتین المدینة و الدائنة من حیث  -1 

أما الدولة . الدولة الدائنة فإنھا تتمكن من استرداد أموالھا ولكن مع الخصم الذي تقدمھ للمستثمر

ل مساھمة أجنبیة في رأس مال المدینة فتستفید من تسدید جزء من الدین بالعملة المحلیة و في شك

  .مؤسسة وطنیة عامة أو خاصة أما الجزء اآلخر أي نسبة الخصم فیلغى 

                                                
)بتصرف(163-162ص.مرجع سابق.الھادي خالدي/ و د.326مرجع سابق ص.محمد علي اللیثي/ محمد عبد العزیز عجمیة و د/د -  (1)  

(2) http://www.algeria-watchenfrançais.02/01/2005. 
(3) Ibid. 
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االستفادة من االستثمار األجنبي الذي یقدم لھا الخبرة والتكنولوجیا التي تفتقد إلیھا الدول  -2 

لتحقیقھا وذلك النامیة والذي بدوره سیساعدھا على تحقیق التنمیة االقتصادیة التي تسعى جاھدة 

ھذا ) مساھمة في تقلیص نسبة البطالة(من خالل ما یحققھ من مداخیل و من مناصب شغل 

  :باإلضافة إلى إیجابیات أخرى 

یتمثل األثر المباشر لعملیة تحویل الدین في تخفیض مستوى الدین ، األمر :  تخفیض الدین -3 

عملة الصعبة و التي ھي في الغالب قلیلة لدى الذي سیوفر على البلد المدین جانبا من احتیاطاتھ بال

كانت ) أو أن الخصم مرتفعا(حیث أنھ كلما كان سعر االسترداد المدفوع منخفضا . البلدان المدینة 

قیمة الدین المنخفض معتبرة، ألن الفائدة التي یجنیھا البلد المدین من عملیة التحویل ھذه إلى 

ق بین قیمة الدین و سعر االسترداد، فكلما كان الفارق كبیرا جانب الدفع بالعملة الوطنیة ھي الفار

  .كانت فائدة البلد كبیرة من العملیة

إذا وجھت الدیون المحولة إلى قطاع التصدیر مثال أو : أثر إیجابي على میزان المدفوعات -4 

ن إلحالل الواردات سوف یكون لھا أثر إیجابیا على المیزان التجاري و بالتالي على میزا

المدفوعات، كما أن انخفاض خدمة الدین سوف یقلص من العجز و بالتالي تتقلص الحاجة إلى 

  )1(االستدانة لتغطیة العجز

في حال توجیھ االستثمار في إطار عملیة تحویل الدین إلى قطاعات أولیة ، :  ترقیة االستثمار -5 

محت عملیة تحویل الدین إلى س"فإن ذلك یسھم في تحریك اآللة اإلنتاجیة، وعلى سبیل الذكر 

استثمارات في األرجنتین باالستثمار في مشاریع موجھة للتصدیر و ذلك بالعملة الوطنیة، و كان 

في دول أخرى ، أدت عملیة تحویل الدین إلى . نتیجة ذلك تحصیل عملة صعبة بعد التصدیر

  )2("لخارجتشجیع الخوصصة و تسھیل عودة رأسمال الذي یتوفر علیھ المواطنون في ا

یعتبر االستثمار األجنبي المباشر شكال من أشكال التمویل :  تمویل المشاریع التنمویة -6 

الخارجي لذلك فقیام البلد المدین بتحویل دینھ إلى استثمارات سیسمح لھ بجلب تمویل خارجي ولو 

ى من دفع قیمة فمقابل عدم حصول البلد المدین على عملة صعبة ، فھو معف. أنھ بالعملة الوطنیة 

وفي حال نجاح ھذه االستثمارات سیكون ذلك داعیا لترویج فرص . الدین المحول بھذه العملة

  . )3(االستثمار بالبلد المدین و بالتالي استقطاب مزید من االستثمار األجنبي المباشر

                                                
.388ص . مرجع سابق.مجدي محمود شھاب/د (1)  

نوفمبر29،30السیاسات االقتصادیة واقع و آفاق:ملتقى.سیاسة تحویل الدین الخارجي.عبد الكریم یحي برویقات و فیصل بوطیبة  (2)  
.جامعة تلمسان.2004  

.المرجع السابق (3)  
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یونیة ویعتبر تحویل الدیون إلى مشاریع لحمایة البیئة عامال مساعدا على التخفیف من المد  

  .)1(ویؤمن حصول الدائنین على أموالھم كما یساھم في حمایة البیئة و الحفاظ علیھا

  السلبیات :  الفرع الثاني

ال یخلو ھذا الحل من سلبیات بالرغم من أنھ یخلص البلد المدین من دینھ ، إال أنھ یمكن أن یكون   

لكات دولة یؤثر على وسیلة الستعمار أجنبي بطریقة أخرى فتملك أجانب لحصص في ممت

  :سیادتھا ، ھذا باإلضافة إلى سلبیات أخرى یمكن أن نوجزھا كما یلي 

تضطر طریقة تحویل الدین البنوك المركزیة للدول المدینة إلى زیادة حجم الكتلة :  التضخم - 1

  .  )2(النقدیة المتداولة أي القیام بإصدار جدید للنقود الذي یؤدي إلى زیادة معدل التضخم بھا

في إطار عملیة تحویل الدین یقوم البلد المدین بدفع المبلغ المقابل : أثر على المیزانیة العامة - 2

للدین المحول إلى المستثمر المستفید بالعملة الوطنیة ، إال أنھ عادة ما یكون البلد المدین یفتقر 

ن مصلحة البلد إلى موارد جبائیة كافیة تؤھلھ إلى سداد المبلغ بشكل آنیوفي ھذه الحالة ، م

المدین أال یتبنى فكرة التحویل ألن العملیة ستقود في األخیر إلى تحویل الدین الخارجي إلى دین 

  .)3(داخلي، األمر الذي سیخلف وراءه دون شك أثرا سلبیا على المیزانیة العامة

یة إلى ینجر عن تحویل الدین الخارجي إلى استثمارات نقل ملكیة األصول المحل:  أثر سیاسي - 3

المستثمر األجنبي و ھو ما یعني حدوث توجھ جدید بالنسبة للبلد المدین على المستویین السیاسي 

و االقتصادي، فتحویل الملكیة إنما یمس بطریقة أو بأخرى السیادة الوطنیة حیث أن المالك 

تحویل لذلك فكثیر من االقتصادیین یعارض فكرة ال. األجنبي سیصبح شریكا في ممتلكات الدولة

لقد رحبت الدوائر المالیة :" بناء على ھذه الخلفیة من ھؤالء الدكتور رمزي زكي الذي یقول

) تحویل الدین إلى استثمارات(الدائنة بالعواصم الرأسمالیة الصناعیة أیما ترحیب بھذا االقتراح 

. ونیالیة الفجةألنھ یتیح لھا العودة مرة أخرى لمزاولة الھیمنة و السیطرة بعد انتھاء عصر الكول

وتلك ھي في اعتقادنا أھم سمات اإلمبریالیة الجدیدة و من نافلة القول أن نذكر بأن ھذا االقتراح 

من المؤكد لیس في صالح البالد المدینة ألنھ في الواقع لیس إال عودة لالستعمار في أسلوب 

  .)4(عصري عبر بوابة الدیون

  

  

                                                
326بق صمرجع سا.محمد علي اللیثي/ محمد عبد العزیز عجمیة و د/د  (1)  
.253مرجع سابق، ص .محمد عبد العزیز عجمیة/ د ( (2)  

نوفمبر29،30السیاسات االقتصادیة واقع و آفاق:ملتقى.سیاسة تحویل الدین الخارجي.عبد الكریم یحي برویقات و فیصل بوطیبة  (3)  
2004جامعة تلمسان  

نوفمبر29،30السیاسات االقتصادیة واقع و آفاق:ملتقى.جيسیاسة تحویل الدین الخار.عبد الكریم یحي برویقات و فیصل بوطیبة  (4)  
2004جامعة تلمسان  
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  : تحایل المستثمر -4 

طار المحتملة لعملیة تحویل الدین في ظل غیاب مراقبة البلد المدین لإلجراءات من بین األخ      

العملیة ھو قیام المستثمر المستفید بتصرفات غیر مشروعة و من ذلك تحویلھ المبالغ  بالعملة 

  Round tripping الوطنیة قبل الشروع  في االستثمار المتفق  علـــیھ و ھو ما یصطلح علیھ بــ

المنجزة عن عملیة الحالة التي ال تستعمل فیھا المبالغ بالعملة المحلیة " رف على أنھا و التي تع 

التحویل من طرف المستثمر المستفید لتغطیة تكالیفھ بالعملة الوطنیة في البلد المدین و لكن 

 . )2("تستعمل في شراء العملة األجنبیة ، والتي یعاد تحویلھا خارج البلد المدین مع تحقیق أرباح 
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   أشكال أخرى لتحویل الدین: المطلب الثالث     

ِثر سلبا على التنمیة المستدیمة  *أكد تقریر برنتالند  أن البلدان النامیة تعاني من مدیونیة مفرطة تأ

فعبء الدیون ثقیل إلى درجة أن عددا ھاما من ھذه البلدان یستغل أراضیھ و موارده الطبیعیة . 

مفرط للتخفیف منھا ، أما خدمة الدین فإنھا تقلص بشكل خطیر حصة میزانیاتھا  بشكل

على سبیل المثال مثلث خدمة الدین في بلدان ... المخصصة لحمایة البیئة و الصحة و التربیة إلخ

، أي ما  1993و  1990ملیار من الدوالرات ما بین  13إفریقیا ما وراء الصحراء أكثر من 

روري لتلبیة الحاجات األساسیة في مجاالت الصحة و التربیة و الغداء و التولید یفوق المبلغ الض

مالییر من الدوالرات حسب إحصائیات المنظمة العالمیة الرعایة  9قرابة ( و طب األطفال 

  . )1()الطفولة

الدائنون العمومیون (و للتخفیف من ھذه الدیون قامت الدول األعضاء في نادي باریس  

بإلغاء جزء من دیون البلدان ذات الدخل الضعیف ، وفي نھایة الثمانینات تم اقتراح ) الرئیسیون

حلول أخرى تتعلق بتحویل الدیون للتخفیف من عبء االستدانة في البلدان النامیة، خاصة عن 

،و للحفاظ على البیئة ، وذلك عندما اشتدت المطالبة )2(طریق آلیة تبادل الدین مقابل حمایة الطبیعة

ولھذا استخدم ھذا األسلوب حیث . ضرورة المحافظة على الموارد الطبیعیة و حمایة البیئة ب

ولقد وقعت . تخصص جزء من المدیونیة لیستخدم في المشروعات التي تعمل على حمایة البیئة 

عن طریق جمعیات خاصة نشأت في الدول األكثر تقدما بھدف حمایة  1987أول اتفاقیة عام 

الرغم نقص استخدام ھذا األسلوب إال أنھ یتوقع لھ النمو في المستقبل و ذلك لكونھ وعلى . البیئة

یساعد على التخفیف من المدیونیة و یؤمن حصول الدائنین على أموالھم كما یساھم في حمایة 

  . )3(البیئة و الحفاظ علیھا

امج واستخدمت ھذه الطریقة أیضا لتشجیع نوع من المشاریع حیث سمحت بعض البر   

  .للمنظمات اإلنسانیة بإعادة شراء المدیونیة و استخدام العائد في مجاالت الخبرة في الدول المدینة

ولقد خاضت العدید من الدول تجربة تحویل الدیون إلى استثمارات ومن بینھا المغرب و الجزائر  

ثر ھذه السیاسة و التي سوف نتطرق لما قامت بھ و محاولة مقارنة التجربتین كما نحاول إیجاد أ

على االقتصاد على الرغم من وجود صعوبة في تحدید ذلك كون أن االقتصاد یتأثر بعدة عوامل 

  و ال یمكن إیجاد األثر مباشرة 

  
                                                

  .برنتالند الذي یترأسھا رئیس وزراء النرویج اللجنة العالمیة المعنیة بالبیئة و التنمیة سمیت نسبة إلى:برنتالند *
(1) http://www.unesco.org/most/sd-arab/fiche6a.htm.20/01/20006. 
(2) Ibid. 

.326مرجع سابق ص .محمد علي اللیثي/محمد عبد العزیز عجمیة و د/ د (3)  
.163-162ص.مرجع سابق. الھادي خالدي/ د -     
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  المغرب و تجربة تحویل الدیون إلى استثمارات:  المبحث الثاني

لخارجیة وھي تسعى المملكة المغربیة كغیرھا من الدول النامیة تعاني من مشكلة المدیونیة ا  

جاھدة لحل ھذه المشكلة و من بین الحلول التي تھمنا تحویل الدین إلى استثمارات ففي ھذا اإلطار 

عقدت المغرب اتفاقین األول مع إسبانیا و الثاني مع فرنسا ولكن قبل تفصیل ما قامت بھ المغرب 

  .في ھذه الخصوص یمكننا تقدیم ملخص لوضعیة المملكة االقتصادیة 

  مقدمة عامة حول المغرب:  المطلب األول  

  التجارة : الفرع األول  

المغرب من الدول الموقعة على اتفاقیة الشراكة األورومتوسطیة التي وضعت موضع التنفیذ     

مع االتحاد  2004في فیفري "و المغرب طرف أیضا في اتفاق أغادیر . 2000مارس  1في 

م مصر و األردن و المغرب و تونس بتجمیع منتجاتھا ذات و یقضي ھذا االتفاق بقیا. األوروبي

وانضم المغرب . القیمة المضافة للحصول على معاملة تفضیلیة لدخولھا أسواق االتحاد األوربي

و تعھد .1995إلى المنظمة العالمیة للتجارة عند أول فرصت أتیحت لھ في األول من جانفي 

على  1999، كما وافقا في أواخر سنة  2007سنة  المغرب و تونس بإنشاء منطقة تجارة حرة في

و تعتبر المغرب . رفع الرسوم الجمركیة فورا عن عدد كبیر من السلع الصناعیة و التجاریة

ملزما بإلغاء التعریفة الجمركیة بحسب شروط االتفاقات الموقعة مع منظمة التجارة العالمیة و 

  .)1( 1996اد األوربي سنةشروط اتفاق التجارة الحرة الذي وقعھ مع االتح

، بینما كانت قیمة وارداتھ أكبر بكثیر  2002ملیار دوالر سنة 7.663بلغت صادرات المغرب    

وما تزال التعریفة الجمركیة . ملیار دوالر األمر الذي تسبب بعجز تجاري كبیر12.083إذ بلغت 

وجرى لفت . ائع المستوردةمن قیمة البض % 32.6المغربیة مرتفعة كثیرا وسط المنطقة إذ تبلغ 

االنتباه إلى أن اإلدارة و اإلجراءات الجمركیة المرھقة تتسبب في تكالیف كبیرة و تأخیر 

لمعامالت الشركات األجنبیة و الشركات المحلیة المشتغلة بالتجارة العالمیة ، وأنھا قد تجعل 

  . )2(الشركات تمتنع عن العامل في المغرب

 2004ملیار درھم بینما بلغت سنة 83.9قد بلغت صادرات المغرب ف 2003أما بالنسبة لسنة 

  .ملیار درھم 87.9

" تنظم سلسة من قوانین االستثمار ھذا الجانب من اإلدارة المالیة في المغرب و في مقدمتھا   

ومن بین الجوانب التي تجدر اإلشارة إلیھا في .1995أكتوبر  36الذي أقر في " میثاق االستثمار

من عائدات استثماراتھم إلى موطنھم  % 100السماح للمستثمرین األجانب بإعادة: انین ھذه القو

                                                
(1) http://www.undp-pogar.org/arabic/countries/finances.12/10/2005. 
(2) Ibid. 
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األصلي،السماح لالستثمارات األجنبیة بامتالك كلي للشركات و العقارات ، تثبیت الضریبة على 

أما القطاعات الرئیسیة التي  % 20و قیمة الضریبة المضافة بنسبة  % 35الشركات عند نسبة 

البنوك و الصناعة و الشركات القابضة : كومة حالیا استدراجھا إلى المغرب فھي تحاول الح

والعقارات و التجارة و الجتذاب ھذه القطاعات ، قامت الحكومة بإقرار عدة حوافز مثل خفض 

  . )1(رسوم التسجیل و الرسوم الجمركیة و ضریبة القیمة المضافة

  الخصخصة:  الفرع الثاني  

خصخصة الشركات المملوكة للدولة بخطوات تدریجیة و لكن بعض األموال یتوقع استمرار   

العائدة من مبیعات ھذه الشركات سوف تستخدم في تغطیة اإلنفاق الحكومي وسداد دفعات الدیون 

ویذكر صندوق النقد الدولي أن فتح حسابات . األمر الذي لن یترك إال القلیل لالستثمار في اإلنتاج

متاح للمقیمین و لغیر المقیمین وفقا لقیود ومتطلبات معینة و الحصول على  العملة الصعبة أمر

لألجانب   حموافقة في بعض الحاالت ، وتخضع المعامالت العقاریة لنظام االستثمار ، و ال یسم

مركز استثمار جھویا  16ونص أمر سام أصدره الملك على تأسیس .بتملك األراضي الزراعیة

ھدف إلى تجاوز العقبات البیروقراطیة و تحفز استثمارات جدیدة من برئاسة والي في خطوة ت

خالل تعزیز عملیة االستثمار، وتنسیق مشتریات األراضي ،وتقدیم الحوافز ، وتوفیر األراضي 

في الربع األول " شركة االتصاالت المغربیة"من  % 35مع سندات ملكیة، وكانت خصخصة 

أعطت ) من الناتج المحلي اإلجمالي للمغرب % 6( رملیار دوال 2.1في مقابل  2001من سنة 

 1.3زخما جدیدا لعملیة الخصخصة التي عادت على الحكومة بمبالغ متراكمة بلغ مجموعھا 

  .)2(1999ملیارات دوالر في نھایة سنة 

مؤخرا إیجاد محطة تجاریة واحدة " مراكز الشكلیات و الخدمات"كان الھدف من تأسیس   

نب الراغبین في ممارسة األعمال التجاریة في المغرب، باإلضافة إلى ھذه للمستثمرین األجا

أن یقلص بشكل "نظام المعلومات الخاص بالملكیة الصناعیة و التجاریة"المراكز ، یتوقع من 

كبیر الوقت الالزم إلتمام المعامالت القانونیة و الحصول على الوثائق القانونیة و على المعلومات 

روعات التجاریة، وھاتان المؤسستان مؤسستان حكومیتان ھدفھما توفیر معلومات المتعلقة بالمش

 . )3(مالیة حدیثة عن المغرب لتقدیم خیار جذاب لالستثمار األجنبي المباشر

 

 

   
                                                
(1) http://www.undp-pogar.org/arabic/countries/finances.12/10/2005 
(2) Ibid. 
(3) Ibid. 
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  االستثمار األجنبي و قوانینھ في المغرب: المطلب الثاني  

  االستثمار األجنبي في المغرب:  الفرع األول  

ملیون  850حیث بلغ  1990د المغرب تدفقا قویا لالستثمار األجنبي المباشر في عام بعد أن شھ   

ملیون دوالر،  530دوالر مقابل متوسط التدفقات خالل العشر سنوات الماضیة الذي بلغ حوالي 

 2810.2إلى  2001ملیون دوالر وعاود في االرتفاع سنة  471إلى  2000إال أنھ تراجع عام 

ملیون دوالر وأكبر قیمة سجلھا كانت  578.3سجل تدفق بقیمة  2002ن سنة ملیون دوالر ولك

مقارنة  %41.8سجل انخفاض قدره  2004ملیار دوالر ، لكن سنة  2.75حیث بلغ  2003سنة 

  .)1(ملیار دوالر 1.6حسب إحصائیات دیوان الصرف حیث بلغ  2003بسنة 

من المرتبة الثانیة إلى المرتبة السابعة  2004و  2003تراجعت المملكة المغربیة ما بین سنة   

  .)2(بالنسبة للدول المستقبلة لالستثمار األجنبي في إفریقیا

ھناك أربع  2004أما بالنسبة لتقسیم تدفق االستثمار األجنبي المباشر حسب القطاعات سنة    

  توالي النسبالعقارات ، الصناعة ، البنوك ، السیاحة و التي تحتل على ال: قطاعات رئیسیة ھي 

22%  ،21%  ،17.7%  ،16.6%        

إن تدفق االستثمارات األجنبیة الحاصلة بالنسبة للعقارات أكبر من االستثمارات المحققة في   

إلى  2003ملیار درھم سنة  18.8فلقد انخفض االستثمار األجنبي في الصناعة من ( الصناعة 

مشجع بالنسبة للمغرب الذي ھو في حاجة و ھذا ال یعد مؤشر ) 2004ملیار درھم سنة  1.94

ماسة لالستثمار األجنبي في مجال الصناعة من أجل تنمیة و تطویر آالت اإلنتاج حیث شكل    

      %2.7و االتصاالت  %6.7یتبعھ قطاع العقارات بنسبة 2003سنة  %80قطاع ا لصناعة نسبة

شرة للمغرب حسب مصدرھم الجغرافي أما بالنسبة لتوزیع تدفق االستثمارات األجنبیة المبا    

، بریطانیا %5.3إسبانیا % 5.5ألمانیا % 7.7سویسرا.%50.6فرنسا: ھو كاآلتي  2004سنة 

  .%5، الوالیات المتحدة األمریكیة 5.1%

حیث  2004- 1999و تحتل فرنسا المرتبة األولى كمستثمر أجنبي في المغرب خالل الفترة   

من إجمالي االستثمارات األجنبیة الوافدة %54لفرنسي نسبة یشكل تدفق االستثمار األجنبي ا

  . )3(للمغرب

یعتبر استجابة قویة و إیجابیة  2004إن جاذبیة المغرب لالستثمارات األجنبیة خالل   

للمجھودات التي قامت بھا ھذه الدولة من حیث إعادة الھیكلة و تحسین المناخ االستثماري، 

و فتح المجال أمام القطاع الخاص لشراكة دولیة و كذلك ھیكلة وبشكل خاص التحریر االقتصادي 
                                                
(1) http://www.finances.gov.ma.19/04/2006. 
(2) http://www.missioneco.org/dgtpe.01/04/2006. 
(3) Ibid. 
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شاملة لإلجراءات الوطنیة التي تخص تنمیة االستثمارات و دعم المقاولین و كذلك تحدیث اإلطار 

  )1(المؤسساتي

إن إعادة الھیكلة ھذه تعتبر دمج بین مختلف الجوانب منھا االستقرار السیاسي الموقع      

اتیجي الذي یتمیز بالقرب من أوربا و التسھیالت الجمركیة و كل ھذه الجوانب الجغرافي االستر

  .)2(ال یمكن إال أن تشكل دور في جعل المغرب أرضا لجذب االستثمار األجنبي بتفوق

  )3(قانون االستثمار في المغرب:  الفرع الثاني  

ألجنبي الذي یعتبر حال إن المغرب كغیرھا من الدول النامیة تسعى جاھدة لجذب االستثمار ا  

مناسبا لما تعرفھ األسواق من ندرة في الموارد ، كما انھ یعتبر مصدرا لجذب التكنولوجیا 

ولتجنب زیادة الدین الخارجي الذي أصبح مصدر التمویل غیر مرغوب فیھ نظرا الرتباطھ 

  .    باألزمات التي تعرفھا معظم الدول النامیة

جذب االستثمار األجنبي وضعت كغیرھا من الدول قوانین  و لكي تحقق المغرب ھدفھا أي  

المواد (استثمار مشجعة و حوافز ضریبیة و مالیة ففي المغرب تطبق بموجب األمر الضریبي 

على متطلبات تجھیز المشاریع مع إعفاء ھذه  %10و  2.5ضریبة تتراوح بین ) 14إلى  3من 

  .مضافة في الداخل و عند االستیرادالمشاریع من رسوم االستیراد و ضریبة القیمة ال

و بموجب قانون االستثمار في المغرب یعفى المستثمر من رسوم تسجیل عقود امتالك   

األراضي و الضرائب على األرباح العقاریة بالنسبة للمشاركین و الضرائب على ارخص 

لمناطق ذات و یجوز للمشاریع التي تنشأ في ا. سنوات 5التجاریة و الضرائب الحضریة لمدة 

األفضلیة و المشاریع الحرفیة االستفادة من اإلعفاء التام من الضرائب على الشركات و ضریبة 

  .                 بعد ھذه الفترة %50سنوات، و أیضا االستفادة من تخفیض ضریبي قد یصل إلى  5الدخل لمدة 

  :و یمكننا تقدیم مختصر لقانون االستثمار في المغرب     

الذي یشكل میثاق االستثمار معظم األحكام الخاصة  95-19من القانون اإلطاري  رقم یتض   

 1995أكتوبر  3وینظم ھذا القانون الذي اعتمده مجلس النواب في . باالستثمار في المغرب

اإلطار العام لالستثمار في المغرب، فضال عن سیاسة حفز االستثمار خالل العشر سنوات 

  :القادمة

مادة تبین أھداف میثاق االستثمار و سبل تحقیق و تغطي المجاالت  25میثاق على و یحتوي ال 

  .الضریبیة و المالیة و اإلداریة و القانونیة و نظام حیازة األراضي

  
                                                
(1) http://www.finances.gov.ma.19/04/2006. 
(2) Ibid. 
(3) http://www.uneca-na.org.05/04/2006. 
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  : أھداف میثاق االستثمار -1 

یھدف میثاق االستثمار إلى تحدید األھداف الرئیسیة لإلجراءات التي تتخذھا الدولة خالل العشر   

سنوات القادمة من أجل تنمیة االستثمارات و النھوض بھا عن طریق تحسین مناخ و شروط 

  )1المادة(االستثمار و مراجعة الحوافز الضریبیة و اتخاذ تدابیر تشجیع االستثمار

  : التدابیر التي ینص علیھا میثاق االستثمار تشجع على االستثمار عن طریق ما یلي - 2  

المتعلق بعملیات شراء المعدات و اآلالت و السلع التجھیزیة  تخفیف العبء الضریبي -

  .إلنجاز المشروع ةواألراضي الالزم

  .تخفیض نسب الضریبة المفروضة على الدخول و األرباح -

  .سن نظام ضریبي تفضیلي لفائدة التنمیة الجھویة -

نظام الوطني تعزیز الضمانات الممنوحة للمستثمرین بتسییر طرق الطعن فیما یتعلق بال -

  .والمحلي

 )  (offshoreإنعاش المناطق المالیة الحرة و مناطق التصدیر الحرة و نظام المستودعات  -

  .الصناعیة الحرة

تحقیق توزیع أفضل للعبء الضریبي و تطبیق أحسن للقواعد المتعلقة بالمنافسة الحرة، وخاصة  -

  ).2ةالماد(عن طریق مراجعة نطاق تطبیق اإلعفاء من الضربة 

كما ھو منصوص على ذلك في  :ال یبدأ نفاذ التدابیر التي ینص علیھا القانون اإلطاري -3 

، إال بموجب النصوص التشریعیة و التنظیمیة التي ینبغي وضعھا قید التنفیذ قبل  25المادة 

  .1996تطبیق ھذا القانون و ذلك في إطار القانون المالي لعام 

  : لى خمسة أبواب تحتوي على األحكام التالیةینقسم میثاق االستثمار إ -4 

  ):14-3المواد(التدابیر ذات الطابع الضریبي ، الرسوم الجمركیة 4-1 

منھا  % 10بالمئة من القیمة أو بسعر ال یتجاوز 25رسم استیراد بسعر ال یقل عن  یفرض -   

توابعھا المعتبرة الزمة  على السلع التجھیزیة و المعدات و اآلالت و أجزائھا و قطعھا المنفصلة و

إلنعاش و تنمیة االستثمار و لكنھا تعفى من الضریبة على القیمة المضافة في الداخل و حین 

  ). 4و  3المادتان ( االستیراد 

من رسوم التسجیل عقود شراء األراضي المعدة إلنجاز مشروع من مشاریع االستثمار  تعفى - 

  ).5الفقرة الثانیة المادة  باستثناء العقود المشار إلیھا في أمن(

ضریبة واجب التضامن الوطني المرتبطة بالضریبة على الشركات على أن األرباح  تحذف - 

والدخول المعفاة في مجموعھا من الضریبة على الشركات عمال بالنصوص التشریعیة الصادرة 

بدال من واجب  حاال أو مستقبال و المتعلقة بتدابیر التشجیع على االستثمارات تفرض علیھا
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من مبلغ الضریبة على الشركات التي قد تكون مستحقة  % 25التضامن الوطني مساھمة تساوي 

  ). 6المادة ( بصورة عادیة في حالة عدم اإلعفاء منھا

و تستفید منشئات تصدیر المنتجات أو  % 35نسبة الضرائب على الشركات إلى  تخفیض - 

التھا المتعلق بالتصدیر من منافع خاصة قد تمتد إلى الخدمات بالنسبة إلى مجموع رقم معام

 %50إعفاءھا من مجموع الضریبة على الشركات طوال فترة خمس سنوات و من تخفیض نسبة 

  ).7المادة (من الضریبة المذكورة بعد ھذه الفترة 

  % 44نسب سلم الضریبة العامة على الدخل بحیث  تزید نسبة الضریبة القصوى على  تعدل -

ستفید منشئات تصدیر المنتجات أو الخدمات بالنسبة إلى مجموع رقم معامالتھا المتعلق وت

بالتصدیر من منافع خاصة قد تمتد إلى إعفاءھا من مجموع الضریبة العامة على الدخل طوال 

  )8المادة( من الضریبة المذكورة بعد ھذه الفترة % 50فترة خمس سنوات ، من تخفیض نسبة 

من الضریبة على األرباح العقاریة كل  یعفىشجیع على بناء مساكن اجتماعیة رغبة في الت - 

ربح یحصل علیھ األشخاص الطبیعیون بمناسبة البیع األول ألماكن معدة للسكن بشرط أال یتسم 

  ).11المادة ( ھذا البیع بالمضاربة و أن یكتسي المسكن طابعا اجتماعیا 

على أصل الضریبة المھنیة و یعفى من الضریبة المھنیة  الرسم القابل للتغییر المفروض یحذف - 

كل شخص طبیعي أو معنوي یزاول بالمغرب مھنة أو صناعة أو تجارة ، وذلك طوال مدة خمس 

  ).13المادة(سنوات من تاریخ المشروع في مزاولة نشاطھ مع وجود بعض اإلستثناءات 

صوى و األسس المفروضة علیھا فیما یخص الضرائب المحلیة تبسیط و تنسیق النسب الق - 

  ).14المادة ( الضریبة و جعلھا تتالءم و مستلزمات التنمیة و االستثمار 

  ): 23إلى  15المواد من ( تدابیر مالیة و عقاریة و إداریة و غیرھا  4-2 

  : نظام الصرف 

ؤوس األموال یكفل المیثاق قابلیة العملیة المحلیة للتحویل و حریة تحویل األرباح الصافیة و ر  

  )16المادة (بالنسبة لالستثمارات المحولة بالعمالت األجنبیة دون تحدید للمبلغ أو المدة 

   بعض النفقات :تكفل الدولة 

احتیاطي عقاري بغیة إنجاز مشاریع االستثمار و تحدید مشاركة  تكوینینص المیثاق على  -   

  .رالدولة في اقتناء األراضي و تجھیزھا ألغراض االستثما

للمؤسسات التي لھا استثمارات كبیرة أن تبرم عقودا خاصة مع الدولة تمنح بموجبھا  یجوز - 

اإلعفاء الضریبي الجزئي بشأن تكلفة اقتناء األراضي و الھیاكل األساسیة الخارجیة و تكالیف 

  )17المادة ( التدریب المھني 
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زایا التي تمنحھا الدولة في سیاق المیثاق على إنشاء صندوق لتشجیع االستثمار بین الم ینص - 

  )18المادة ( التكالیف الالزمة للنھوض باالستثمار 

الدولة بجزء من تكلفة تھیئة المناطق الصناعیة في األقالیم التي تحتاج إلى إعانات  تتكفل - 

  ).19المادة (خاصة 

  : تخفیف اإلجراءات اإلداریة  

  ).22المادة ( الخاصة باالستثمار  یھدف المیثاق إلى تبسیط و تخفیف اإلجراءات  

  : تسویة الخالفات في مجال االستثمارات 

یجوز أن تتضمن العقود الخاصة المبرمة بین الدولة المغربیة و المستثمرین األجانب شروطا   

تنص على تسویة أي خالف ینشأ بین الدولة و المستثمر األجنبي وفقا لالتفاقیات الدولیة التي 

  ).17المادة ( رب بشأن التحكیم الدولي صدق علیھا المغ

  : القطاع الفالحي 4-3 

  .ال تطبق أحكام القانون اإلطاري الخاص باالستثمار على القطاع الفالحي   

باإلضافة إلى ھذا المیثاق و الذي ینص على تقلیص تكالیف االستثمار و یسمح بتحویل رأس    

 20كل االستثمارات التي تفوق 2000جانفي  1ن المال المستثمر و األرباح المحققة ، ابتداء م

ملیون أورو تستفید من إعفاء من القوانین و ضرائب على الواردات التي تكون داخل المناطق 

طنجة، : ھذا المیثاق نص على وضع داخل المنطقة المعفاة كل من . المستفادة من تنمیة محلیة 

  .)1(الناظور ، نواصر ، جرف لصفر

غرب إطارا قانونیا و ضریبیا األكثر تحفیزا لترقیة االستثمار األجنبي المباشر إذ اعتمدت الم  

  .تخفیض التكالیف و حمایة االستثمارات:والذي یعتمد على جانبین أساسیین ھما 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
(1) http://www.missioneco.org/dgtpe.01/04/2006. 
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  الدین الخارجي للمغرب و سیاسة التحویل: المطلب الثالث

  تطور الدین الخارجي المغربي و ھیكلھ: الفرع األول 

  : )1(تطور الدین الخارجي المغربي  :أوال  

أین بلغت الدیون المغربیة 1998تمكن المغرب من تخفیض دینھ الخارجي و ذلك منذ سنة   

ملیار دوالر  16.0ثم إلى  1999ملیار دوالر سنة  17.5ملیار دوالر أمریكي لتخفض إلى  19.3

ملیار  13.9فقد سجلت قیمة  2002أما سنة .  2001ملیار دوالر سنة  14.1إلى  2000سنة 

  .دوالر

وذلك  %9انخفاض بنسبة  2004وواصلت الدیون المغربیة في االنخفاض حیث سجلت سنة   

و یعود ھذا االنخفاض نتیجة . 2004ملیار دوالر سنة  14إلى  2003ملیار دوالر سنة  14.4من 

ض قیمة الدوالر األمریكي و إضافة إلى انخفا) سحب، تسبیقات (التدفق السلبي للدیون الخارجیة 

  .أمام الدرھم المغربي

  حجم الدیون العامة الخارجیة المغربیة) : 8( جدول  
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

  إجمالي الدین ملیار دوالر

  دین الخزینة

  الدین المضمون

  PIB نسبة الدین اإلجمالي إلى

  نسبة دین الخزینة

 نسبة الدین المضمون

19.3  

13.6  

5.8  

52.1%  

36.6%  

15.5% 

17.5  

12.3  

5.3  

51.4 %  

35.9%  

15.5% 

16.0  

11.1  

4.9  

48.3%  

33.5%  

14.8% 

14.1  

9.5  

4.5  

42.6%  

28.9%  

13.7% 

13.9  

9.1  

4.9  

34.7%  

22.6%  

12.1% 

14.4  

9.0  

5.4  

30.1%  

18.9%  

11.2% 

14.0  

8.5  

5.5  

26.1%  

15.9%  

10.2% 

   dette/pdf/intervention.19/04/2006-http://www.finances.gov.ma/financement.trésor:المصدر

   ھیكل الدیون الخارجیة المغربیة:ثانیا 

ر األخیرة عرف ھیكل الدیون العامة الخارجیة حسب نوع المجموعة الدائنة في السنوات العش     

نادي (على حساب الدائنین الثنائیین %12بتدعیم قوي لحصة المؤسسات الدولیة قرابة 

كذلك المؤسسات الدولیة للتنمیة . مع ثبات حصة نادي باریس و لندن ) باریس،الدول العربیة 

و البنوك  %41متبوع  بالدائنین الثنائیین بنسبة  %42أصبحت من أول دائني المغرب بنسبة 

  .)2(%17اریة بنسبة التج

  
                                                
(1) http://www.finances.gov.ma/financement.trésor-dette/pdf/intervention.19/04/2006. 
(2) Ibid.  
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42%

37%

17%
3% 1%

المؤسسات الدولیة نادي باریس البنوك التجاریة
الدول العربیة دول أاخرى

 
  الدائنة  المجموعةل الدیون حسب ـھیك:  4شكل 

  

 %60نسبة  2004أما بالنسبة لھیكل الدیون حسب العملة فلقد سجلت حصة األورو خالل سنة   

  الي، أما حصة الین فبقیت ثابتة بحو %22باإلضافة إلى الدوالر األمریكي الذي یشكل نسبة 

  ھذه الھیكلة تساعد على تقلیص مخاطر الصرف حیث تقلص تقلبات أسعار مختلف العمالت  8%

59%22%

8%
11%

األورو الدوالر الین عمالت أخرى
 

  ھیكل الدیون حسب العمالت: 5شكل 
   التسییر الحالي للدیون: الفرع الثاني  

   )1(تحویل الدیون إلى استثمارات خاصة و عامة:  أوال  

  :ھذا الحل للتخفیف من المدیونیة أي تحویل الدیون إلى استثمارات ففي  لقد اعتمدت المغرب  

مع الكویت ، وقرر  1999في إطار اتفاق تحویل الدون إلى استثمارات خاصة المبرم في  - 

ملیون دوالر من الدیون الكویتیة إلى استثمارات من أجل إدخال المغرب تلكوم إلى  110تحویل 

 IAMتم تحویل إلى أسھم لرأس المال االجتماعي التصاالت المغرب البورصة و في ھذا اإلطار 

  .بتلك القیمة نتج عن إیداع الكویتي لدى بنك المغرب 

ملیون فرنك فرنسي من دینھا اتجاه فرنسا إلى  700حولت الحكومة المغربیة  2000سنة  - 

  .استثمارات

                                                
(1) http://www.finances.gouv.ma.03/02/20006. 
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 30تثمارات خاصة منھا ملیون دوالر أمریكي إلى اس 51قامت بتحویل  2002و في سنة - 

 68ملیون من دینھا اتجاه إسبانیا ھذا باإلضافة إلى تحویل  21ملیون من دینھا إلى الكویت و 

  . )1(ملیون دوالر أمریكي اتجاه إیطالیا

، أبرمت المغرب اتفاقا مع إسبانیا من أجل تحویل الدیون إلى  2003دیسمبر  9و في  - 

 50كما قررت إسبانیا تحویل . 2008- 2004رو على فترة ملیون أو 40استثمارات عامة بقیمة 

  .)2(ملیون أورو من الدیون المستحقة على المغرب إلى استثمارات عامة في منطقة الحسیمة

ملیون  20ماي من أجل إلغاء  10فقد أبرمت المغرب اتفاق مع إیطالیا في  2004أما في سنة  - 

یق المشروع المخصص لكارثة منطقة الحسیمة أورو من الدیون اتجاه ھذا البلد من أجل تحق

  .2004)3(المضرورة من زلزال فیفري 

أما فیما یخص اإلجراءات و آلیات التحویل فلقد تمكنا من الحصول على آلیات التحویل مع كل   

  .من فرنسا و إسبانیا فقط 

   آلیات تحویل الدیون المغربیة إلى استثمارات: ثانیا  

ون المغربیة و من أجل تعزیز دخول مستثمرین أجانب إلى المغرب من في إطار تسییر الدی   

أجل المساھمة في تحقیق التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة للملكة المغربیة و لھذا قامت باالتفاق 

مع عدة حكومات في نادي باریس منھا فرنسا و إسبانیا كما اتفقت معھم على آلیات تحویل ھذه 

  : الدیون إلى استثمارات

  : آلیة تحویل الدیون المغربیة اتجاه فرنسا إلى استثمارات  

ملیون فرنك فرنسي وصفت حسب ما  700إن كیفیة وضع ھذا التحویل و الذي یحمل مبلغ   

  : )4((Note Circulaire)یخص المغرب في ھذه المنشور 

  شروط التأھیل:  الجزء األول 

  :بالنسبة للمستثمرین - 1  

رین الذي یسمح لھم بأن یشكلوا طرفا في عملیة تحویل جزء من الدیون یشترط في المستثم 

الخارجیة المغربیة إلى استثمارات ، أن یكونوا مقیمین أو غیر مقیمین في المغرب و كذلك 

  .المستثمرین المغاربة المقیمین بالخارج 

  : نوعیة االستثمار  - 2  

                                                
(1) http://www.finances.gouv.ma.03/02/20006 
(2) Ibid. 
(3) Ibid. 
(4) http://www.finances.gov.ma/financement/tresor_dette/tresor_dette.htm#.19/04/2006 
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موضوع لتحویل المدیونیة في المغرب ،  أما بالنسبة لنوع االستثمارات التي یمكن أن تشكل  

یشترط فیھا أن یكون في شكل استثمار في مشروع جدید یمس أحد النشاطات االقتصادیة في 

  المغرب أو توسیع مشروع قائم ، أو المشاركة في رأس مال مؤسسة مغربیة 

  اعتمادات السلطات المغربیة :  الجزء الثاني 

یجب أن یتم اعتماده من طرف السلطات المغربیة ، ویمنح كل استثمار مؤھل آللیات التحویل  

  :ھذا االعتماد من وزارة االقتصاد و المالیة المغربیة ، و الذي یمنح وفق اإلجراءات التالیة

  :تعھدات اقتراح االستثمار 2-1 

  :تحتوي طلبات اعتماد المشاریع االستثماریة المعلومات التالیة  

  تقدیم المشروع - 

  الستثمار موضوع ا - 

  .القطاع الذي یتبع لھ المشروع - 

  الموقع الجغرافي للمشروع  - 

تحتوي أیضا تفاصیل حول اسم الجنسیة المشاركة و معلومات ( المساھمة في المشروع  - 

  ).أخرى

  :  تفاصیل حول برنامج المشروع 

  .دراسة جدوى مفصلة للمشروع المقترح -1 

مصادق علیھا آلخر دورتین محاسبیتین بالنسبة للمشاریع  حسابات االستغالل و المیزانیات -2 

  .القائمة

  .حسابات االستغالل و المیزانیات التقدیریة لخمس سنوات القادمة -3 

  .التركیبة التمویلیة المقترحة  -4 

  القیمة االسمیة للدیون الذي یزعم المستثمر شراءھا ، علما أن سعر إعادة الخصم یقدر بـ -5 

 56% .  

  :مساھمة المشروع في التنمیة االقتصادیة المغربیة - 6  

  .عدد المناصب التي یوفرھا المشروع  - 

  .قیمة المشتریات داخل السوق المحلیة - 

  رقم أعمال الصادرات  - 

  .كل المعلومات - 

بعدما ترفق ھذه الطلبات بكل ھذه المعلومات تودع لدى وزارة االقتصاد و المالیة المغربیة على  

  .التقییم العام للمشروع أساس
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  : إشعار الموافقة للمستثمر 2-2 

یوم ابتداء من یوم استالم طلب االعتماد تمنح وزارة القتصاد و المالیة  30في فترة تمتد  

  المغربیة رد على ھذه الطلبات والتي یمكن أن تأخذ بعین اإلجابة أحد ھذه األشكال 

  ع لمعاییر التأھیل المذكورة إجابة بالرفض في حالة عدم مطابقة المشرو* 

إجابة بتكمیل المعلومات الناقصة ، حیث یحتسب أجل الدراسة من أجل منح االعتماد ابتداء من  

  .تاریخ استالم المعلومات المستكملة

إجابة بالقبول مع تحدید قیمة الدین المحول لصالح المشروع ، وقیمة تسمیة إعادة الخصم و *  

میة المشروع لالقتصاد المغربي ، كما یتم تحدید شروط التعامل مع التي تتناسب طردا مع أھ

  المستثمر 

  شراء الدیون لدى الخزینة الفرنسیة :  الجزء الثالث  

كل مستثمر یحصل على اعتماد من السلطات المغربیة یرغب في االستثمار في إطار تحویل  

قدم المستثمر بطلب لدى الوزارة الدیون الستثمارات بشراء الدیون الفرنسیة على المغرب ، یت

  .الفرنسیة لالقتصاد و المالیة و الصناعة لتتم اإلجراءات المحددة من طرف فرنسا

یوم ابتداء من تاریخ إشعاره بالموافقة من أجل الشروع في عملیة  120یمنح للمستثمر فترة   

ملیات التي تخص عملیة إعادة شراء الدیون لدى الخزینة الفرنسیة ، بانتھاء ھذه الفترة كل الع

  .التحویل تبطل 

  طریقة تحویل الدیون :  الجزء الرابع  

یوم تقوم الخزینة  15بعد حصول المستثمر على الموافقة من الخزینة الفرنسیة خالل مدة تمتد   

المغربیة بتحویل لحساب بنكي في المغرب لصالح المستثمر ما یعادل بالدرھم القیمة االسمیة 

  .بالفرنك الفرنسي بعد إعادة خصمھ وفق النسبة المحددة في االعتماد للدین المقدر

سعر الصرف الذي یتم على أساسھ الصفقة ھو سعر الصرف الشراء المحدد من طرف بنك  

  .المغرب في تاریخ دفع الدیون الفرنسیة على المغرب من طرف المستثمر

  : اتآلیة تحویل الدیون المغربیة اتجاه إسبانیا إلى استثمار 

فیما یخص آلیة تحویل الدیون المغربیة اتجاه اسبانیا فھي نفسھا مع فرنسا إال أنھ ھناك اختالف 

ملیون أورو و ذلك من  40اتفقت المغرب مع إسبانیا على تحویل  2003دیسمبر  9بسیط  ففي 

تحویل وفق و تأتي آلیة ال أجل مساھمة المستثمرین اإلسبان  و كذلك المغاربة المقیمین في إسبانیا

  . )1(المنشور

                                                
(1) http://www.finances.gouv.ma/financement/tresor_dette/noteCirculaireconversiondettes.19/04/2006. 
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  .إذ تقتصر العملیة على االسبان و كذا المغاربة المقیمین باسبانیا فقط  

كما ان ھناك اختالف في اجراءات شراء الدیون من الدولة الدائنة فالدولة االسبانیة تشترط على 

العملیة وفق  كل مستثمر نال االعتماد من السلطات المغربیة أن یتقدم بطلب شراء إلیھا و أن تتم

  :االجراءات التالیة

یوم ابتداء من تاریخ حصولھ على اعتماد من الخزینة اإلسبانیة ، من  120یمنح المستثمر مدة / 1

أجل الشروع في عملیة إعادة شراء الدیون ، و بانتھاء ھذه الفترة تبطل كل عملیة لم یتم إنجازھا 

  .فعال 

فقة بطریقة مباشرة أو عن طریق واسطة مؤسسة بنكیة  للتعاقد ، یمكن للمستثمر أن یبرم الص/ 2 

  .في كلتا الحالتین تتطلب العملیة ضمانات كافیة للسیر الحسن للعملیة لجمیع األطراف

  ملیون أورو 40قیمة الدیون المحولة مجمال تقدر بــ / 3 

  تمنح الدیون في إطار مناقصة -     

ھذا المبلغ یمكن . ملیون أورو  4الذي تبلغ قیمتھ  تفتح األظرفة في نھایة كل شھر بالجزء و -     

  .  أن یرتفع إذا وجدت الحكومة اإلسبانیة أن العروض المطروحة ذات فائدة كبیرة

  :كل عرض یجب أن یرفق بالمستندات التالیة / 4 

القیمة الرسمیة باألورو لألسعار المرغوب بھا و أسعار العرض باألورو صافیة أي خالیة من  -   

  .مصاریف أو عمولة ، ھذا من أجل شراء ھذه الدیونأي 

أورو كما یجب أ یكون سعر العرض یساوي أو  120000و یجب أن قیمة العرض أقل من    

  .من القیمة االسمیة للدین %50أكثر من 

  .یقبل المتعاقد إذا كان مبلغ عرضھ أقل من السعر المطلوب  - 

  .االعتماد تقدمھ السلطات المغربیة - 

  یشترط على المتعاقد أن یدفع مبلغ الدیون التي تم االتفاق علیھا  - 

یوم من یوم افتتاح العروض ، و التي  15موافقة السلطات اإلسبانیة تمنح بعد مدة فترة قدرھا / 5 

من  50ستبنى أساسا على عروض المستثمرین التي تكون قیمتھا أكبر من أو تساوي على األقل 

  ).ةاالسمی(القیمة الرسمیة 

یوم یمكن للمستثمرین المقبولین من وزارة االقتصاد اإلسبانیة أن یقوموا بإجراء  40بعد / 6 

  .الترتیبات باألورو و ذلك تبعا لإلجراءات المشار إلیھا في العقد 

  .إذا انتھت المدة المحددة یمكن للسلطات اإلسبانیة عدم إتمام العملیة
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ر فإن القیمة االسمیة للدین المشترى تساوي إلى صرف أما بالنسبة للدیون المحسومة بالدوال  

دوالر المحسوب من قیل ینك إسبانیا /القیمة من الدوالر إلى األورو حسب سعر الصرف أورو

  .وذلك یوم دفع المستثمر

بعد دفع المستثمر تعلم السلطات اإلسبانیة السلطات المغربیة بتخفیض المدیونیة المغربیة / 7 

  .یل الدیون إلى استثمارات وذلك من جراء تحو
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  تجربة الجزائر :المبحث الثالث 

إدماج بند للتحویل ضمن اتفاقیات إعادة الجدولة التي  2000لقد رخص نادي باریس في جویلیة   

، وتطبیقا لھذا البند، أبرمت الجزائر اتفاقیات ثنائیة لتحویل  1995وقعت علیھا الجزائر في سنة 

  .)1(الدیون مع إسبانیا وإیطالیا و فرنسا ،وروسیا وھناك اتفاقیة تجري مناقشتھا مع مملكة بلجیكا

  االتفاق مع فرنسا:  الفرع األول  

عرفت العالقات االقتصادیة بین فرنسا و الجزائر تطورا ملحوظا خالل السنوات األخیرة   

و من الدیون المستحقة على ملیون أور 288وتمیزت بصفة خاصة بتحویل  فرنسا لحوالي 

  .الجزائر إلى استثمارات

والذي وضع حیز التنفیذ  1996جوان 30ولقد وقع أول اتفاق ثنائي بین فرنسا و الجزائر في   

والذي عدل بمراسلة  1995جویلیة  21ترتیبات المحضر المعتمد من طرف نادي باریس في 

جویلیة  27وزارة المالیة الجزائریة ، وبعد رد 2000جویلیة  13رئیس نادي باریس بتاریخ 

  .)2(أصبح ھذا االتفاق یسمح بتحقیق تحویل الدیون إلى استثمارات 2000

 17في ھذا اإلطار التقى وزیر االقتصاد و المالیة و الصناعة الفرنسي مع نظیره الجزائري یوم   

ستثمارات في ملیون أورو من دیون فرنسا إلى ا 61و اتفقا على تحویل مبلغ  2002دیسمبر 

من طرف نیكوال ساركوزي وزیر  2004جویلیة  26الجزائر، ولقد أعلنت أول مناقصة یوم 

  .الصناعة و المالیة و االقتصاد الفرنسي

  :آلیة تحویل الدیون إلى استثمارات خاصة مع فرنسا   

م تسمح آلیة تحویل الدیون إلى استثمارات مع فرنسا لدولة ما بإعادة شراء مسبق و بخص  

وبالعملة المحلیة لدیونھا اتجاه فرنسا من المستثمرین الذین قاموا بشرائھ من فرنسا و الذین 

  .یریدون تحویلھ إلى مشروع استثماري محلي

إن الھدف المقصود من ھذه العملیة ھو تنمیة تدفق االستثمارات األجنبیة و یتحقق ذلك بالتنازل   

بیعھا بسعر متفق علیھ بین فرنسا و الدولة المستفیدة  عن الدیون لمستثمر خاص الذي یقوم بإعادة

  .مقابل مبلغ بالعملة المحلیة یستثمر في ھذه البالد) ھذا السعر یسمى بسعر إعادة التسمیة(

تستطیع الدولة المدینة بفضل آلیة تحویل الدیون بإعادة شراء دیونھا مستفیدة من خصم سوقي    

ر فیستطیع االستفادة من ھذه اآللیة عنھ طریق تخفیض تكالیف أما المستثم. المتفق علیھ مع فرنسا

استثماره ذلك باالستفادة من العملة المحلیة المقدمة لھ بشروط إیجابیة ، كما یستفید بالفعل من ذلك 

                                                
(1)http://www.ministèredeFinances.gouv.fr.16/01/2006. 
(2)Ibid. 
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الھامش الناتج عن الفرق بین سعر الشراء من فرنسا و سعر إعادة شراء البلد المدین لھذه الدیون  

  . )1(مردودیة المشروع االستثماريھذا الھامش یعزز 

أوال تمنح وزارة مالیة الدولة المدینة اعتماد إلى : إن اختیار المستثمر یتم وفق مرحلتین    

ثم تقوم المدیریة العامة . المستثمرین و ذلك بعدما تقدر المشاریع األكثر فائدة القتصادھا الوطني 

مع الشركة الفرنسیة للتأمین و قروض  بالتعاون DGTPEللخزینة و السیاسة االقتصادیة 

باختیار المستثمرین المؤھلین لتتنازل لھم عن الدیون و ذلك اعتمادا   COFACEالصادرات 

و المستثمر الحریة في تحدید ھامشھ مع . على نوعیة المشروع و العرض المالي الذي یقدمونھ

   .في رده على المناقصة تنافسیة DGTPEوجود سقف محدد من 

إن وضع اآللیة في حیز التنفیذ یشترط أوال أن یكون ھناك اتفاق ثنائي بین فرنسا و الدولة     

عامة، تمویل المشروع في كل (المدینة و الذي یحدد خاصة مجال االستثمارات الِمؤھلة 

القطاعات االقتصادیة و لكن یجب أن یكون في شكل استثمار في رأس مال في إحدى مؤسسات 

  )2(الدیون المتنازل عتھا و كذا سعر إعادة التسمیة) ةالدولة المستفید

  :)3(آلیة تحویل دین الجزائر    

إن اتفاق التحویل یسمح للمؤسسات بتخفیض تكالیف استثماراتھم في الجزائر و ذلك بإعطائھم   

و یستفید المستثمر كذلك من الھامش . إمكانیة الحصول على الدینار الجزائري بشروط مربحة

عن الفرق بین سعر شراءه للدیون من فرنسا و سعر إعادة شراء الجزائر لھذه الدیون ، ھذا الناتج 

  .المشروع االستثماري  ةالھامش یعزز مردو دی

والمثال المتوفر لدینا و الذي تم  تمر آلیة التحویل الدیون الجزائریة اتجاه فرنسا بثالث مراحل   

  :التفاصیل التالیةو تحمل  2002دیسمبر  17فعال ھو اتفاقیة 

  اعتماد المشروع االستثماري من طرف الجزائر :  المرحلة األولى 

الموقعة بین فرنسا و الجزائر من أجل إعادة  2002دیسمبر  17اتفاقیة  ما ھي ھذه االتفاقیة؟  

، مقابل تحقیق استثمار أجنبي خاص في رأس  %44شراء فرنسا جزء من دیونھا بسعر خصم 

  .ة المحلیةالمال و بالعمل

كل مؤسسة غیر مقیمة في الجزائر ، ترغب في االستثمار في رأس  من یسمح لھ بالمشاركة؟ 

المال إما في شكل مشروع جدید أو توسیع مشروع قائم ، حصة مشاركة في مؤسسة جزائریة 

  .تستطیع أن تطلب من الجزائر لتدرجھا في ھذه اآللیة المالیة) خاصة أو عامة(

                                                
(1) http://www.minefi.gov.fr/directions_services/dgtpe/conversions_de_dettes/ores_conv.htm.19/04/2006 
(2) Ibid. 
(3) http://www.ministèresdefinances.gouv.fr. 



  
                                                                   

تجربة الجزائر في ظل التجارب األخرى: الفصل الثالث                                                                        

 159

تعرض المؤسسة ملف اعتماد لوزارة المالیة الجزائریة و الذي یحمل تقدیر   ة؟كیف تتم العملی 

  .عام لما یقدمھ المشروع االستثماري من فائدة لالقتصاد الجزائري

یوم ابتداء من حصول الجزائر على طلب الموافقة تقوم بإرسال إجابة كتابیة إلى  30بعد    

رفض أو طلب تكمیل المعلومات  :مل اإلجابة إماالمستثمر و كذا نسخة للسلطات الفرنسیة و تح

الناقصة أو موافقة التي تحدد مبلغ الدیون التي سوف تحول و سعر إعادة التسمیة و أیضا شروط 

  .التي سوف یتم االتفاق علیھا مع المستثمر

   :الملف المطلوب 

و الذي یحتوي على ، موضوع المشروع ، قطاع : عرض المشروع االستثماري  -1 

  )االسم،الجنسیة،حصة المشاركة(الستثمار،التموقع الجغرافي ، المساھمین أي المشاركین ا

دراسة جدوى مفصل للمشروع المرغوب فیھ ، حسابات : تفاصیل برنامج االستثمار -2 

االستغالل التقدیریة، مخطط التمویل المنوي العمل بھ، المبلغ االسمي للدیون التي سوف یقوم 

  .  المستثمر بشرائھا

عدد مناصب الشغل التي یقدمھا : المشاركة والمساھمة في تنمیة االقتصاد الجزائري -3 

المشروع ، الشراء في السوق المحلي ، رقم أعمال التصدیر، القیمة المضافة ، مستوى االندماج ،  

  .كل المتغیرات التي تساعد على تقییم المشروع 

  ن فرنساشراء المستثمر للدیون م: المرحلة الثانیة 

المستثمر الخاص المعتمد من طرف السلطات الجزائریة ، یستطیع أن یقلص تكالیف استثماره  

  .في الجزائر و ذلك بشراء دیون الجزائر اتجاه فرنسا بشروط مربحة

كما تسمح لھ فرنسا فعال بأن یحصل على ربح وذلك بین مبلغ االسمي لقیمة الدیون بالعملة    

و سعر الذي یدفعھ المستثمر و الذي ) إعادة التسمیة للقیمة %56(التفاق الصعبة و المحدد في ا

  .یكون أقل من ھذه النسبة

بمجرد حصول المستثمر على اعتماد كتابي یستطیع أن یقدم طلب الشراء إلى وزارة االقتصاد   

  )مراسلھ البنكي(و ذلك بوساطة بنكھ  COFACEوالمالیة و الصناعة الفرنسیة أو إلى 

ح للمستثمر مھلة قدرھا  یوم منذ یوم حصولھ على الموافقة لكي یبدأ إجراءات شراء الدیون تمن  

من الحكومة الفرنسیة  ویمكن للسلطات الفرنسیة و الجزائریة أن تحتفظ بحق تمدید ھذه المدة 

  لفائدة المستثمر

ستثمر عرض من الدیون الجزائریة یقدم الم %56مقارنة بسعر إعادة التسمیة و الذي یساوي  

من ) %7(و ھذا ما یتعلق بالربح الذي یمكن أن یقدم لھ مثال  %52باألورو یحمل سعر أقل مثال 
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، تستطیع المؤسسة تقدیم ) مناقصة(خالل إجراءات التنازل المعتمدة من طرف خزینة فرنسا 

  .عرض آخر مناقضا قریب أكثر من القیمة السوقیة للدیون

  ء الجزائر للدیون من المستثمرإعادة شرا: المرحلة الثالثة  

بمجرد ما یتم شراء الدیون من فرنسا باألورو و بمبلغ مربح مقارنة بمبلغ إعادة التسمیة، تعید   

إعادة %56( الجزائر شراءھا آلیا من المستثمر بالدینار ، بالسعر األولى المحدد في االتفاق 

ق بین شراءھا للدیون بالعملة الصعبة من الھامش اإلجمالي الذي تحققھ للمؤسسة ھو الفر) التسمیة

فرنسا بنسبة مربحة و إعادة بیعھا لھذه الدیون إلى الجزائر بالدینار بالمعدل األولي العادة التسمیة 

56%.  

یوم من یوم استقبال وزارة المالیة الجزائریة إبالغ فرنسا بتسدید المستثمر  15بعد مدة         

ل الخزینة الجزائریة في حساب بنكي في بنك في الجزائر معین من لقیمة الدیون إلى فرنسا ، تحو

المستثمر القیمة المقابلة بالدینار للقیمة االسمیة للدیون المقدرة باألورو مضروبة في سعر إعادة 

ھذا اإلشعار یرسل بالبرید مع تأكید استالم و یكون مسبوق . التسمیة المأخوذة من االتفاقیة 

  .بفاكس

صرف المعمول بھ ھو سعر صرف الشراء معتبر من بنك الجزائر یوم تسدید الدیون أما سعر ال  

  .الفرنسیة على الجزائر من قبل المستثمر

ینص على أن المستثمرین األجانب الموجودین في  2003من قانون المالیة لسنة  134المادة   

یة االستثمارات الجزائر في إطار عملیة التحویل یستفیدون من كل ضمانات فیما یخص حما

  .وخاصة ضمان تحویل رأس المال المستثمر و المداخیل المحققة

یتتبع تنفیذ برنامج تحویل الدیون إلى استثمارات في الجزائر ھیئة مكونة من ممثلي المدیریة   

 (MPPI)العامة للخزینة الجزائریة، بنك الجزائر ، وزارة المساھمة في ترقیة االستثمارات 

كما تقوم الھیئة بتأمین تنسیق العروض ففي حالة ما  ANDIیة لتنمیة االستثمارات والوكالة الوطن

إذا كان ملف التحویل یتعلق بعملیة مشاركة في رأس المال في إطار الخوصصة ، كما تقوم بنفس 

الشيء في حالة ما إذا تقدم المستثمر بوضع طلب موافقة على قبول مشروعھ للدخول في اآللیة 

  )ANDI )1ارة من طرف المحفزة المد

  

  

  

                                                
(1) http://www.minefi.gouv.fr/directions-services/dgtpe/cconversions-de-dettes/pres-conv.htm.19/04/2006 
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  :)1(و بھذا تكون عملیة التحویل قد تمت و یمكننا توضیحھ بالمخطط التالي  

  آلیة تحویل الدیون إلى استثمارات :6شكل 

  استثمار في رأس المال

  )خلق مؤسسة ، زیادة في رأس المال(

  بمساعدة المال المحصل علیھ بالعملة المحلیة

  

  

  الدفع بالعملة المحلیة

  القیمة االسمیة =

  خصم -   

  

  

  

  

  

  المستثمر

 
 

  

 
 
 

  

  الدفع باألورو

  القیمة االسمیة= 

  خصم -

  ھامش المستثمر -

  البلد المدین

                                  -الجزائر-

  

  دفع خدمة الدیون إلى فرنسا      

  

  فرنســا         

  

-http://www.minefi.gouv.fr/directions-services/dgtpe/conversion-de-dettes/pres:المصدر

conv.htm.19.04/2006.  

یوضح لنا ھذا الشكل آلیة التحویل و العالقة القائمة بین األطراف الثالثة البلد المدین أي      

حیث نجد أن المستثمر یشتري الدین بخصم و یدفع ثمنھ . الجزائر و المستثمر و البلد الدائن فرنسا

ولة الدائنة أال و ھي فرنسا و یتحصل على قیمة ھذا الدین بالعملیة المحلیة للبلد المدین باألورو للد

أي الجزائر و في شكل استثمار في مشروع جدید أو زیادة في رأس مال مؤسسة قائمة، إذا اآللیة 

لة تتم بأن یدفع المستثمر قیمة الدین لفرنسا و الجزائر تقوم بإعادة شراء ھذا الدین منھ بالعم

المحلیة و بخصم و من جانب آخر تتوقف الجزائر عن دفع خدمات ھذا الدین المحول بعد أن یتم 

  .التحویل

یسمح تحویل الدیون بإلغاء الدیون و االلتزامات الجزائریة مع استمرار دفع خدمات الدیون إلى   

  إذا عملیة التحویل تساعد على تخفیف حجم الدیون.حین تحویلھا

ملیون أورو ، أین أعلنت أول  61ول اتفاقیة لتحویل الدین اتجاه فرنسا تحمل مبلغ إذا كانت أ    

، فتحت ھذه المناقصة أمام كل المستثمرین المھتمین بشراء الدین  2004جویلیة  26مناقصة یوم 

ملیون 35.7الجزائري في إطار عملیة تحویل ھذا الدین إلى استثمارات و التي سمحت بتحویل 
                                                
(1) http://www.minefi.gouv.fr/directions-services/dgtpe/cconversions-de-dettes/pres-conv.htm.19/04/2006. 



  
                                                                   

تجربة الجزائر في ظل التجارب األخرى: الفصل الثالث                                                                        

 162

ون من خالل ھذه المناقصة تابع وزیر االقتصاد و المالیة و الصناعة البدء في أورو من الدی

  .)1(ملیون أورو 25ترتیبات حول المبلغ المتبقي لكي یحول و الذي یساوي إلى 

  :وتحمل المناقصة المعلومات التالیة  

  : الدیون المعنیة -1 

طات الجزائریة ھي الدیون الحالیة الدیون المعلنة و المؤھلة لتمثل ھذه العملیة من طرف السل  

  .1996جوان 20الجزائریة المدرجة في االتفاق الثنائي الموقع في 

  : تأثیرات التنازل عن الدیون -2 

التنازل عن الدیون یعني إنھاء التزامات الجزائر اتجاه فرنسا على مستوى القیمة االسمیة   

جوان 20د الناتجة عن االتفاقیة الثنائیة الموقعة أما فیما یخص الفوائ. المتبقیة من الدیون المعنیة

و التي تخص الدیون المتنازل عنھا تدفع من طرف الجزائر لفرنسا إلى غایة یوم التنازل  1996

  .على الدیون

أما متملك الدیون أي الذي اشتراھا یجب أن یدفع السعر باألورو و یحق لھ الحصول على الدینار  

  .المتفق علیھا بینھ و بین السلطات الجزائریةالجزائري في إطار الشروط 

  :استخدام النقود المحلیة من طرف المتملك -3 

یستعمل الدینار الجزائري لتحقیق االستثمار في المشروع الذي یجب أوال أن یتحصل على  

موافقة السلطات الجزائریة و لكن ال یمكن استعمال الدینار الناتج عن عملیة التحویل في مؤسسة 

  .لیة إلى في شكل استثمار في رأس مالمح

  :المتعاقدون -4 

یجب أن یقدم المستثمرین المھتمین عروضھم عن طریق البنك لكي یتم التعاقد و المشاركة في  

  . المناقصة، لكن إن لم یتحقق ھذا الشرط یرفض العرض

  :المبلغ األدنى -5 

یمة اسمیة في حالة ما كان أقل أورو من الدیون بق 100000العرض یجب أن یحمل على األقل  

  .  یرفض

  :مدة قبول العروض -6 

  ابتداءا من یوم اعالن المناقصة 120مدة القبول ھي  

  : الملف المطلوب -7 

                                                
(1) http://www.ministèredeFinances.gouv.fr.16/01/2006. 
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المستثمرین الوثائق التالیة  ویجب أن یحتوي  الملف المقدم من طرف البنك باسم المستثمر أ 

  :والتي یجب أن تترجم بالفرنسیة

مطلق للبنك بدفع المبلغ المتنازل عنھ باألورو و ذلك من أجل شراء الدیون المتنازل االلتزام ال - 

  .عنھا في حالة ما أعلن فوز المستثمر بالمناقصة

القیمة االسمیة المدونة باألورو لمبلغ الدیون المرغوبة كما یجب أن یكون العرض المقدم  - 

  .ف أو عموالتباألورو من أجل شراء ھذه الدیون خالي من أیة مصاری

االتفاق یلزم المستثمر في حالة ما إذا كان قیمة الطلب الذي وضعتھ الدولة بالقیمة االسمیة أكبر  - 

  .من الحد األدنى المشروط أن یشارك بعرض یكون أقل من المبلغ المطلوب

ا االتفاق یسمح للسلطات الجزائریة بمنح الموافقة للمشاریع االستثماریة وأن تحدد أھلیتھ - 

لبرنامج تحویل الدیون إلى استثمارات باإلضافة إلى تحدید شروط الدفع إلى العملة المحلیة و التي 

  .یتم االتفاق علیھا بینھا و بین المستثمر و السلطات الجزائریة 

  : إرسال الملف و تقویم العملیات - 8

حدة بعد الزوال على الوا 2005أكتوبر  26تقدم العروض في ثالث نسخ قبل یوم األربعاء  -   

 :بتوقیت فرنسا إلى العنوان التالي
COFACE 

Madame Maëlia DUFOUR 

12,Cours Michelet 

La Défense 10 

92800PUTEAUX 

Adresse postale : 92065 Paris La Défense Cedex 

 -)COFACE(الشركة الفرنسیة لتأمین قروض التصدیر.  

  ..2005نوفمبر  28فرنسیة وذلك یوم االثنین تتصل بالمتعاقد و تعلمھ بقرار السلطات ال  

یوم ابتداء من الیوم الذي أعلمتھم فیھ السلطات  40تقدم للحاصلین على المناقصة مھملة قدرھا   - 

، و ذلك باالعتماد على عقد  COFACEو ذلك من أجل إنھاء ھذا التنازل مع  الفرنسیة بقرارھا

كن إذا تجاوز المستثمر المدة المسموحة یمكن التنازل المعتمد من السلطات الجزائریة، ول

  .للسلطات الفرنسیة أن توقف التنازل

بإعالم السلطات الجزائریة بكل اتفاق تنازل یتم و لكنھا ال تتحمل المسؤولیة COFACE تقوم - 

فیما یخص دفع المستثمر الرابح في المناقصة و الموقع على اتفاق التنازل للمبالغ بالعملة 

  .الجزائریة
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  : تحفظات -9 

السلطات الفرنسیة لیست ملزمة ببیع مجمل أو جزء من الدیون المعلنة في ھذه المناقصة حتى   

ولو كان السعر المعروض من أحسن األسعار لھذه الدیون رغم أن ھذا ما تھدف إلیھ السلطات 

نسیة تحتفظ بحق إال أنھ ھناك معاییر أخرى یمكن أخذھا بعین االعتبار ، فالسلطات الفر. الفرنسیة

  .قبول عرضین مختلفین في األسعار في نفس الوقت

  : معلومات إضافیة -10 

وصف أكثر دقة آلیة التحویل یمكن إیجاده في موقع اإلنترنت لوزارة االقتصاد و المالیة  - 

  والصناعة الفرنسیة

(http://www.Finances.gouv.fr/conversions_de_dettes).  

  ورة في نفس الموقعھذه المناقصة منش -   

  :أي أسئلة یمكن توجیھھا إلى العناوین التالیة  -   
 - Monsieur Emmanuel MOULIN (direction Générale du Trésor et de la Politique 
Economique –  
Tél :+33.144-87-73-61-Fax : +33.1 53-18-36-04) 

 - ou à Monsieur Cyril ROUSSEAU (Direction Générale du Trésor et de la Politique 
Economique – 
 Tél :+33.144-87-72-99-Fax : +33.1 53-18-36-04)  

و طرق الدفع ) بما في ذلك عقد التنازل النموذجي (كل األسئلة المتعلقة بالوثائق الخاصة  - 

  :باألورو یمكن توجیھھا إلى 
 -Madame Maëlia DUFOUR (COFACE-courriel : maelia_dufour@coface.com- 
Tél : +33.1 49-02-15-00) 

-ou à Monsieur Daniel LEFRANCE (COFACE-courriel : 
daniel_lefranc@coface.com- 
 Tél : +33.1 49-02-22-05) 

ملیون  25.3و التي سمحت بتحویل  2006سبتمبر  16مناقصة تم إعالنھا كانت في أما ثاني  

  .)1(أورو و المفاوضات مازالت جاریة إلنجاز عملیات الحقة وفقا لتدابیر جدیدة

و قد تعثر الملف بسبب عدم تقدیم المستثمرین الفرنسیین لمشاریع محددة یمكن توظیفھا في   

شرة في الجزائر ، في الوقت الذي طالبت فیھ السلطات الجزائریة إطار تشجیع االستثمارات المبا

اإلسراع في وتیرة تحریر المبالغ المرتبطة باالتفاق و تحویلھا إلى استثمارات موازاة مع اقتراح 
                                                

.4656 العدد 2006مارس  20جریدة الخبر  (1)  
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النظر في إمكانیة توسیع االتفاقیة التي یمكن أن تحسن وضعیة الدیون الجزائریة التي أعید 

  .)1(ملیار دوالر 11أي أكثر من   %54.1جدولتھا و التي تعادل 

و لقد دعم عملیة تحویل الدیون إلى استثمارات مذكرة الشراكة حول النمو و التنمیة التي وقعتھا    

 2004جویلیة  27وزارة المالیة الجزائریة ووزارة االقتصاد و المالیة و الصناعة الفرنسیة یوم 

ملیون  288ملیار أورو ، منھا  2یة للجزائر و قیمتھا والتي تلتزم بموجبھا فرنسا بمنح مساعدة مال

ملیون أورو كقروض ذات  امتیاز  750أورو مخصصة لتحویل دیون الجزائر إلى استثمارات و 

  .)2(و ملیار أورو قروض تجاریة مضمونة

و لقد أكد وزیر المالیة الجزائري عبد اللطیف بن اشنھو عقب توقیع المذكرة مع نظیره    

في زیارة عمل ، على  27/07/2004نكوال ساركوزي الذي وصل إلى الجزائر الثالثاء الفرنسي 

أھمیة االتفاقیة في التخفیف من عبء الدیون المترتبة على بالده إضافة إلى تنفیذ عدد من 

و من جھتھ وضح وزیر المالیة و االقتصاد و الصناعة . مشروعات االستثمار لتعزیز التنمیة

ن حكومة بالده قررت أن تضع تحت تصرف الطرف الجزائري كامل أ يالفرنسي ساركوز

ملیون أورو كما أكد ساركوزي أن بالده  288الغالف المالي الخاص بتحویل الدیون و ذلك بقیمة 

ملتزمة بدعم الجزائر في مشاریع التنمیة عن طریق التمویل و االستثمار و ضمان القروض 

اقیة المبرمة بین الرئیسین الفرنسي جاك شراك و الجزائري بمعاییر تفضیلیة، تطبیقا لبنود االتف

  .)3(عبد العزیز بوتفلیقة

و عبر الوزیر الفرنسي عن اھتمام المستثمرین الفرنسیین بعدد كبیر من القطاعات االقتصادیة   

و الغاز و بناء السفن ) مترو الجزائر العاصمة( والتجاریة في الجزائر بینھا النقل العمومي 

قة لنقل المحروقات التھیئة ، فضال عن السیاحة و المیاه المعدنیة ، والزراعة و االتصاالت العمال

  .و الخدمات األخرى

و لكن عند الرجوع إلى ما تم تحویلة فعال فلقد صرحت السیدة كرستین القار وزیرة التجارة   

وزیر التجارة الھاشمي الخارجیة في زیارتھا إلى الجزائر أین قابلت وزیر المالیة مراد مدلسي و

جوان  27جبوب و المسؤول عن المساھمة و ترقیة االستثمارات عبد الحمید تمار یوم االثنین 

ملیون أورو الخاص بتحویل الدیون الجزائریة سوف  61أن الطرف األول و الذي یمثل  2005

" میشالن"ا یتم استھالكھ قریبا علما أن الشركات التي استفادت من ھذا التحویل ھي مجموعت

كما أنھ سوف . لصناعة األجبان ، فضال عن البنوك الفرنسیة العاملة بالجزائر" البال"ومجموعة 

                                                
، جامعة باجي 8/12/2004- 7ملتقى دولي في المالیة . إشكالیة تحویل الدین الخارجي. عبد الكریم یحي بوریقات و فیصل بوطیبة (1)  

.مختار عنابة  
(2) MENAFN.COM 
(3) http://www.algazera.net.15/10/2005 
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كما صرحت السیدة كرستین أن . ملیون أورو ھذا الموضوع في حیز التنفیذ 288یتم مناقشة مبلغ 

  .)1(الخزینة الجزائریة وزعت مؤخرا اعتمادات جدیدة لمستثمرین فرنسیین جدد

یعد تحویل دیون الجزائر اتجاه فرنسا وسیلة مالیة تخدم تعزیز العالقة االقتصادیة الثنائیة بین    

فرنسا و الجزائر ، كما تحقق للجزائر ھامش في المیزانیة و ذلك عند انخفاض المدیونیة ھذا 

ة و ھذا ما یشجع المؤسسات الفرنسی. الھامش یساعد الدولة على تمویل برنامج إعادة الھیكلة

  .)2(لالستثمار في الجزائر  وتنمیتھا

و تعمل الجزائر على تكثیف تعاونھا المالي مع فرنسا و توظیف الدعم الفرنسي لرفع نسبة     

خاصة و أن فرنسا تعد أھم دولة  %30إلى  %10تحویل المدیونیة لدى دول نادي باریس من 

دولة دائنة من بینھا الوالیات  19م دائنة للجزائر بین الدول الفاعلة داخل نادي باریس الذي یض

المتحدة األمریكیة و إیطالیا و إسبانیا و كندا و ألمانیا و روسیا و بریطانیا  و بلجیكا وھي أھم 

  .الدول الدائنة للجزائر 

ملیون أورو ثم تحول  111ولقد اتفقت الجزائر و فرنسا على أن التحول كجزء أول      

ملیون أورو ولكن و عقب زیارة وزیر المالیة  61تحویلھ فعال ھو إال أنھ ما تم .ملیون أورو288

أین التقى بنظیره الجزائري مراد مدلسي أعلن أنھ  2005نوفمبر  12الفرنسي تیري  بروتن 

ملیون أورو فإن فرنسا مستعدة ألن تحول جزء الثاني  61بعدما تم تحویل الجزء األول المقدر بــ 

  .)3(من الدیون

قب ھذه الزیارة مفاوضات بین وزارة المالیة الجزائریة و الفرنسیة في مارس و لقد جرت ع  

ملیار  3.8قصد تحویل الجزء الثاني من المدیونیة الجزائریة تجاه فرنسا المقدر بأكثر من  2006

ملیون أورو و تتم المفاوضات على مستوى الخزانة  100أورو ، حیث یخص الشطر الثاني قیمة 

ئریة ھذه المفاوضات تسمح بتوسیع نسبة تحویل المدیونیة الجزائریة إلى الفرنسیة و الجزا

 111استثمارات إلى الحدود المتفق علیھا مبدئیا من قبل الطرفین الجزائري و الفرنسي ، أي 

  .)4(من قیمة الدیون الجزائریة تجاه فرنسا %30ملیون أورو ما یعادل  288ملیون أورو و ثم 

قتصاد و المالیة الفرنسي تیري بروتن أنھ تم استھداف مشاریع و لقد أوضح وزیر اال   

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة كقطاع أولي لعملیة التحویل ، وكما اھتم بأن یضمن من خالل 

عملیة التحویل الحصول على آلیة ذكیة لجذب المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الفرنسیة 

ة من الفرص المناسبة الجدیدة التي تمنحھا السلطات لالستثمار في الجزائر و ذلك قصد االستفاد

                                                
(1) http://www.algeria-watch.org/fr/article/pol/France/lagarede_itvhtm.16/01/2006. 
(2) Ibid. 
(3) Ibid. 

4656العدد.2006مارس  20جریدة الخبر االثنین   (4)  



  
                                                                   

تجربة الجزائر في ظل التجارب األخرى: الفصل الثالث                                                                        

 167

الجزائریة إلى االستثمارات األجنبیة، فالسوق الجزائري یشكل سوق خصب یمكن المؤسسات 

الفرنسیة الصغیرة و المتوسطة من االستفادة منھ و ذلك خالل تخفیض التكالیف و تحقیق 

التمیز اللذان یقدمان میزة تنافسیة لمؤسسات األرباح، ویتم ذلك باستخدام التكنولوجیا المنقولة و 

الفرنسیة و كون السوق الجزائري خصب یستطیع أن یستوعب ما تقدمھ ھذه المؤسسات ، كما 

تستفید المؤسسات الصغیرة  و المتوسطة من الفرص و االمتیازات التي تقدمھا الدولة 

حقیق النمو و التنمیة التي تسعى لھا لالستثمارات األجنبیة التي تعتبرھا وسیلة جیدة للمساھمة في ت

  . )1(الدولة الجزائریة ھذا فضال عن مناصب الجدد التي تخلقھا

كما یعتبر نقل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الفرنسیة لنشاطاتھا إلى الجزائر آلیة جدیدة    

  . )2(للخوصصة و ھي معتمدة حالیا في تونس و المغرب

تشكیل لجنة االستراتیجیة التي تتولى تتبع المشاریع االستثماریة  أعلن وزیر المالیة الفرنسیة  

الخاصة بالتحویل ، تتكون ھذه اللجنة من مجموع وزراء جزائریین و فرنسیین یجتمعون مرتین 

  .2006في السنة و كان قد برمج أول لقاء لھا في الثالثي األول من سنة 

. اعیة من أجل تدعیم وضعیة الصناعة الجزائریةو تتضمن استراتیجیة ھذه اللجنة وضع سیاسات قط  

  .)3(ومن بین القطاعات المعنیة بھذه االستراتیجیة البتروكیمیائیة ، الصحة ، و الصناعة الصیدلیة

و تسعى فرنسا لتقویة التعاون الثنائي بینھا وبین الجزائر ، ودعم عملیات إصالح المنظومة   

لمصرفیة التي تالقي اھتمام كبیر من الجھة الفرنسیة ، االقتصادیة الجزائریة خاصة المنظومة ا

كما وقعت فرنسا اتفاقیة تھدف إلى مزاوجة ببین اإلدارة الضریبیة الفرنسیة و الجزائریة ووضع 

قواعد الشراكة في ھذا المجال كما وقعت اتفاقیة مع الوكالة الفرنسیة للتنمیة و ذلك قصد تدعیم 

  .)4(القدرة التجاریة للجزائر

  

  

  

  

  

  

  
                                                
(1) http://www.algeria-watch.org/fr/article/pol/France/lagarede_itvhtm.16/01/2006. 

4256العدد .2004نوفمبر  6جریدة الخبر السبت   (2)  
(3) http://www.algeria-watch.org/fr/article/pol/France/lagarede_itvhtm.16/01/2006. 
(4) ibid. 
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  تحویل دیون الجزائر اتجاه إسبانیا:  الفرع الثاني  

، فیما یخص تحویل الدیون إلى استثمارات  2002عقدت الجزائر اتفاقا مع إسبانیا  في مارس   

ملیون  110وقد تصل إلى . ملیون دوالر أمریكي  40وتناولت االتفاقیة في مرحلة أولى مبلغ 

ستثمارھا في شكل استثمار في اتساع القدرات الموجودة دوالر، و التي من الممكن أن یتم ا

  )1( %56والمساھمات في مؤسسات عامة جزائریة و حدد معدل إعادة التسمیة بــ 

بمعنى أن المستثمر اإلسباني أو الجزائري غیر المقیم بالجزائر یدفع بالعملة الصعبة إلسبانیا فقط 

  م مسحھایت %44من قیمة الدین المحول و البقیة أي  56%

ملیون دوالر من المرتقب أن تشرع السلطات اإلسبانیة  40بعد أن تم تسویة الشطر األول بــ   

في تطبیق اتفاق خاص بتوسیع عملیة تحویل الدیون الجزائریة  2006خالل السداسي الثاني لسنة 

الذي تم في  یأتي ھذا اإلجراء بعد اإلجراء. ملیون دوالر30اتجاه إسبانیا إلى استثمارات بقیمة 

و الذي ضم رجال األعمال اإلسبان و جزائریین في فندق  2006الجزائر بدایة شھر أفریل 

السوفیتال ، كما یتزامن ھذا االتفاق مع الزیارة التي سیقوم بھا وزیر المساھمة و ترقیة االستثمار 

جدوى االنخراط في إلى إسبانیا في محاولة القناع العدید من الشركات اإلسبانیة ب" حمید طمار " 

برنامج الخوصصة ، ال سیما بعد فشل توصل الطرفین إلى تجسید مشروع الجسر اللوجستیكي 

  .)2(و استعادة ھذا المشروع من قبل الفرنسیین" ألیكانت  –وھران "

و یحاول الطرف الجزائري إقناع نظیره اإلسباني بتوسیع نسبة تحویل المدیونیة مع اإلسبان من   

،فضال عن الدفع المسبق في إطار نادي باریس لجزء من الدیون اإلسبانیة إلى  %30إلى  10%

ملیار دوالر ، وقد  1.3جانب الدیون اإلیطالیة و الفرنسیة ، إذ ال تتجاوز ھذه الدیون حالیا سقف 

ملیون دوالر ، و سیتم بفعل االتفاق  350دفعت الجزائر خالل الثالث سنوات الماضیة قرابة 

ملیون دوالر، في سیاق الزیارة التي یقوم بھا  70قیمة تحویل الدیون الجزائریة إلى  الثاني رفع

وزیر المساھمة الجزائري وفرت الحكومة اإلسبانیة أیضا قروض ائتمان لدعم تواجد الشركات 

مشروع في عدد من القطاعات و تضمن 50ملیون أورو مع تحدید  105اإلسبانیة بالجزائر بقیمة 

  .)3( 2006ھذه توفر أسواق و عقود للشركات اإلسبانیة خالل سنة  قروض المتیاز

و لقد صرح بھ سفیر إسبانیا في الجزائر السید جیولینا بأن الشركات اإلسبانیة مھتمة كثیرا   

باالستثمار في الجزائر و ھي مستعدة لتسخیر مھاراتھا لتحقیق برنامج التنمیة االقتصادیة الذي 

ویضیف . رنامج الذي سیوطد حضور إسبانیا في السوق الجزائري وضعنھ الجزائر ھذا الب

إن مؤسساتنا سوف تشارك المؤسسات الجزائریة و ذلك في إطار مخطط الحكومة "السفیر قائال 
                                                

).2004فیفري  ( عصرنة الجزائر، حصیلة و آفاق . عبد اللطیف بن أشنھو (1)  
.4680العدد  2006أفریل  17جریدة الخبر االثنین  (2)  
.4680العدد  2006أفریل  17جریدة الخبر االثنین   (3)  
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ھذه المؤسسات سوف تتحمل تحقیق مشاریع . اإلسبانیة من أجل التعاون االقتصادي مع الجزائر

كربور ، الماء ، النقل الجوي و البحري ،التعلیم ، تطھیر الھیدرو: في مختلف القطاعات ال سیما 

  ".المیاه ، المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، الزراعة ، البناء و النقل

و یؤكد أن العالقات الجزائریة اإلسبانیة في تحسن ملحوظ و سوف یدعمھا انضمام الجزائر إلى   

عالمیة للتجارة إذ أن كل تطور یحدث في االتحاد األوربي و انخراطھا مستقبال إلى المنظمة ال

 .)1(العالقة سوف یخلق جو مناسبا للمستثمرین األجانب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
(1) http://www.lagazettedumaroc.com.20/02/2006 
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  االتفاق مع روسیا و إیطالیا:  الفرع الثالث

   تحویل الدیون الجزائریة اتجاه روسیا إلى استثمارات و شطب الباقي-1 

ئیس الوزراء الروسي إلیا كلیبانوف العائد من أعلن نائب ر 2001ماي  28في یوم االثنین   

الجزائر ، أن موسكو و الجزائر اتفقتا على تحویل جزء من دیون الجزائر لروسیا إلى استثمارات 

روسیة و أنھ سیتم تحویل الدیون خصوصا إلى قطاعي إنتاج الغاز و النفط حیث سیصبح لروسیا 

جزائر لروسیا بأربعة ملیارات دوالر في حصص في بعض الشركات الجزائریة، وتقدر دیون ال

  .)1(ذلك الوقت

و ذلك خالل زیارة بوتین  2006مارس  10اتفاق في  و لكن وبعد ذلك عقدت الجزائر و موسكو  

جوان  2ماي ثم المجلس الفدرالي في  26للجزائر ھذا االتفاق الذي أقر علیھ مجلس الدوما في 

مالییر دوالر من الدیون إلى  7.4حویل ، ویقضي ھذا االتفاق بالخصوص على ت2006

استثمارات ، إضافة إلى سلسلة من االتفاقات التي تسمح للشركات الروسیة بالدخول في السوق 

و من أبرز االتفاقات االستراتیجیة ، تلك التي تجمع . الجزائریة من خالل الشراكة أو الخوصصة

مشاریع لشركات روسیة في مجال غاز بروم العمالق الغازي الروسي و سونطراك فضال عن 

وقد أفادت الوكالة الروسیة نوفوستي أن قیمة المدیونیة الروسیة تجاه . السكك الحدیدیة والصناعة

و أن الجزائر لم تدفع في عدد من االلتزامات المالیة مبالغ منذ  2006الجزائر أوقفت في فیفري 

نادا لتصریح وزیر المالیة ألیكسي است 2000كما أوقفت خدمات الدیون ابتداء من سنة  1988

 . )2(كودرین

على تسویة ملف الدیون خالل لقاء بین  2005كما اتفقت الجزائر و روسیا ابتداء من سبتمبر     

الرئیسین عبد العزیز بوتفلیقة و فالدیمیر بوتن إذ التزمت موسكو على مسح الدیون الجزائریة 

بالمقابل تقوم الجزائر باقتناء  .)3(ملیار دوالر 4.737حیث وافقت مبدئیا على شطب ما قیمتھ 

تجھیزات و عتاد روسي و السماح بتوسیع نشاط الشركات الروسیة في الجزائر و تضمن 

الحكومة الفدرالیة الروسیة عائدات جبائیة تصل إلى ملیار دوالر بفضل كافة العملیات حیث یدعم 

انب آخر ، فستقوم المؤسسات الروسیة بالمشاركة من ج. ھذا المبلغ المیزانیة الفدرالیة و الجھویة

كما ترغب روسیا أن تتعاون مع الجزائر . )4(في برنامج الخوصصة و في استغالل المناجم أیضا

  .في مجال التسویق و مجال اإلنتاج و النقل

  

                                                
(1) http://www.elaph.com/Elaphweb/archive.htm.15/10/2005. 
(2) http://www.elkhabar.com/quotidien/lire.php ?ida=33059&idc=49.16/06/2006. 
(3) http://www.al-vefagh.com/1384/841221/html/eghtesad.htm.16/05/2006  
(4) http://www.elkhabar.com/quotidien/lire.php ?ida=33059&idc=49.16/06/2006 
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  تحویل الدیون الجزائریة اتجاه إیطالیا -2 

ملیون أورو من الدیون إلى مشاریع  84حویل اتفاق لت 2002وقعت إیطالیا و الجزائر في جوان   

مشروع مسجل في میزانیة الدولة في  34تنمویة اجتماعیة اقتصادیة ، وقد حول ھذا المبلغ إلى 

و تمثلت ھذه المشاریع في بناء .)1(قطاع التعلیم و البیئة المخصص إلى مناطق معینة من البالد

اتفاقیات في خمس مدن كبرى ھي باتنة،  ثانویتین و حي جامعي بوھران ، وبرنامج لمعالجة

  .)2(جیجل ، سیدي بلعباس ، سطیف و تیزي وزو

صرح سفیر إیطالیا بالجزائر السید جیوفان باتیستا فیردیرام أن إیطالیا  2006فیفري  15و في  

ستدعم طلب الجزائر تسدید جزء من دیونھا بصورة مسبقة ، كما أنھا ستدعم الجزائر و ستساھم 

ملیون أورو من الدیون  140ھذه الدیون إلى استثمارات مؤكدا أنھ سیتم تحویل  في تحویل

فحسب ما أشار إلیھ السفیر خالل الندوة الصحفیة . الجزائریة اتجاه إیطالیا إلى استثمارات قریبا

بمقر المعھد اإلیطالي للتجارة الخارجیة بالعاصمة  2006فیفري  15التي نشطتھا یوم األربعاء 

ملیون أورو  140ملیار أورو على شكل دیون تجاریة بین البلدین سیتم تحویل  2.5ة توجد قیم

فقط من إجمالي الدیون إلى استثمارات من جھة أخرى أشار سامویل بورسي مدیر  %10منھا 

مؤكدا  2005المعھد اإلیطالي للتجارة الخارجیة أنھ تم إنجاز مشروعین في الجزائر خالل سنة 

  .)3(ملیون أورو 11ى حوالي أن قیمتھا ستصل إل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                
(1) http://www.lagazettedumaroc.com.20/02/2006. 

.25ناجح، ص  دالجزائر بل. عبد اللطیف بن أشنھو   (2)  
.4629العدد  2006فیفري  16جریدة الخبر الخمیس   (3)  
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  أثر سیاسة تحویل الدیون على االقتصاد  : الفرع الرابع

إن للدیون أثر ووقع سلبي على األداء االقتصادي للبلدان المدینة بما في ذلك األنظمة اإلنتاجیة   

المدیونیة واالستثمارات و بالتالي النمو و لھذا كان من الضروري البحث على حل للتخلص من 

وفي نفس الوقت محاولة تحقیق التنمیة المرجوة لھذا جيء بحل تحویل الدیون إلى استثمارات 

والذي عملت بھ العدید من الدول النامیة  وكذا الجزائر ھذا الحل الذي یعتبر یضمن استرداد 

أجنبیة الدائنین ألموالھم و تخلص المدینین من دیونھم و في نفس الوقت حصول على استثمارات 

التي تعد مصدر خارجي للتمویل و تساعد على تحقیق التنمیة، فلھذه السیاسة آثار على االقتصاد 

الكلي للبالد و لكن ال یمكن اإلجزام باألثر المباشر لھذه السیاسة ألن ھناك عدة متغیرات تتحكم 

لھذا ال یمكن أن في األداء االقتصادي للبالد و التي لھا أثر على المؤشرات االقتصاد الكلي و 

نقول أن اآلثار الطارئة على االقتصاد ھي نتیجة مباشرة لھذه السیاسة التي یمكن أن نوجزھا في 

  :النقاط التالیة

تخفیف عبء المدیونیة المترتبة على الجزائر و خاصة أن الدیون التي تم تحویلھا ھي  -1 

ملیار دوالر و خاصة و أن  111أي أكثر من  %54.1الدیون المعاد جدولتھا و التي تعادل 

ملیون أورو كما تساعد  288الغالف الذي اتفقت الجزائر على تحویلھ مع فرنسا یساوي إلى 

على تنفیذ عدد من مشروعات االستثمار لتعزیز التنمیة إال أنھ ما تم تحویلھ فعال مع فرنسا ھو 

لصناعة األجبان ، " الالب"و مجموعة " میشالن"ملیون أورو و التي استفادت من مجموعتا  61

ملیون دوالر أمریكي كمرحلة أولى لتصل إلى  40كما اتفقت الجزائر مع إسبانیا على تحویل 

ملیون دوالر و من المرتقب توسیع  40ملیون دوالر و لقد تم تسویة الشطر األول أي  110

  .ملیار دوالر  1.3ملیون دوالر، ویبلغ حجم دیون إسبانیا على الجزائر ما قیمتھ  30العملیة إلى 

مالییر دوالر من الدیون إلى  7.4كما اتفقت الجزائر مع روسیا على تحویل ما قیمتھ      

و لقد أوقفت  2006استثمارات كما قررت الحكومة الروسیة إلغاء دیون الجزائر في فیفري 

بتداء من كما أوقفت دفع خدمات الدیون ا 1988السلطات الجزائریة دفع أي التزامات مالیة منذ 

ملیار دوالر و لكن ھذا مقابل  4.737ولقد وافقت روسیا مبدئیا على شطب ما قیمتھ . 2000سنة 

 .اقتناء الجزائر تجھیزات و عتاد روسي

ملیون أورو كما صرح سفیر إیطالیا بالجزائر  84و لقد اتفقت الجزائر مع إیطالیا على تحویل     

ملیار أورو دیون تجاریة بین إیطالیا  2.5أصل ملیون أورو من  140على أنھ سیتم تحویل 

  .والجزائر

ملیون  512إذا یمكننا إجمال المبالغ التي حولت و التي سوف یتم تحویلھا إلى ما قیمتھ        

ملیار دوالر ھذا ما سوف یؤدي إلى تخفیض قیمة المدیونیة الخارجیة للجزائر  7.47أورو و 
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 25.26ما قیمتھ  2000سنوات األخیرة فقلد سجلت سنة والتي تسجل انخفاضا مستمرا خالل ال

فقد 2003ملیار دوالر أما سنة  22.64 2002ملیار دوالر و  22.57 2001ملیار دوالر وسنة 

ملیار دوالر إلى أن وصلت إلى  22.9 2004ملیار دوالر وفي سنة  23.35سجلت قیمة 

خفاض ما دامت الجزائر تحاول و سوف تواصل في االن.ملیار دوالر 18إلى إجمالي  2005سنة

جاھدة التخلص من ھذه الدیون متبعة كل الحلول التي ترى أنھا مناسبة لوضعھا االقتصادي 

كما أن لسیاسة التسدید المسبق للدیون أثر ووقع إیجابي في التخفیض من حجم المدیونیة . ومجدیة 

لتسوي دیونھا معھم  الخارجیة و الجزائر مؤخرا في صدد التفاوض مع أعضاء نادي باریس

  .  بطریقة الدفع المسبق

فقط  %56بما أن الجزائر اتفقت تقریبا مع معظم الدول على معدل إعادة تسمیة یساوي إلى  -2   

یلغى كما أن الدولة تدفع المبلغ بالعملة المحلیة و في شكل  %44من قیمة الدین و الباقي أي 

قائم أو إقامة مشروع جدید و ھذا ما  حصة في مؤسسات وطنیة أو في شكل توسیع مشروع

 %56یساعد الدولة على االحتفاظ بما تمتلكھ ذلك المبلغ من العملة الصعبة الواجب دفعھ لتسدد 

ملیار دوالر و لكن  4.18ملیون أورو و  286.72من دینھا المحول، فالدولة سوف تدفع ما قیمتھ 

ملة الصعبة  و ھذا ما یبقي رصیدنا من العملة و بھذا تحتفظ بتلك المبالغ من الع.بالعملة الوطنیة

  .الصعبة مرتفعا

لسیاسة تحویل الدین أثر إیجابي على میزان المدفوعات و ذلك نتیجة انخفاض خدمة الدین  -3 

وكذا احتمال ارتفاع القدرة التصدیریة التي تخلقھا المشاریع االستثماریة الناجمة عن التحویل ، 

  فوعات الجزائر نجده سجل خالل السنوات األخیرة تحسنا ملحوظاوعند الرجوع إلى میزان مد

أین  1999ملیار دوالر وھو فائض كبیر مقارنة بسنة  9.25حقق فائضا قدره  2000ففي سنة 

 6.764فسجل رصید إیجابي قدره  2001أما سنة .ملیون دوالر فقط 25حقق فقط فائض قیمتھ 

لیسجل  2004والر و لقد عاود في االرتفاع سنة ملیار د 4.360رصید  2002ملیار دوالر و في 

إال أن السبب الرئیسي لتحقیق ھذه الفوائض ھو ارتفاع . ملیار دوالر 9.6رصید إیجابي قدره 

  .المدخیل البترولیة نتیجة ارتفاع أسعار النفط

تؤثر ھذه السیاسة على الناتج القومي و ذلك من خالل ما تقدمھ من مشاریع استثماریة  - 4  

صة وأن ھذه المشاریع من المخطط أن توجھ نحو قطاعات الھیدروكربور ،الماء ، النقل، خا

والتي تعد المحرك األساسي لعجلة . التعلیم ، المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، الزراعة ، البناء

التنمیة فاالستثمار یخلق مناصب شغل و ھذا ما یؤدي إلى تحقیق مداخیل أكثر و بالتالي یزید 

تھالك واالدخار ھذا یولد إنتاج أكثر و كل ھذه العوامل تحسن الناتج القومي،من بین االس



  
                                                                   

تجربة الجزائر في ظل التجارب األخرى: الفصل الثالث                                                                        

 174

و بمتابعتنا لما سجلھ .  المشاریع القائمة اآلن مجموعة میشالن و مجموعة البال لصناعة األجبان

  :الناتج القومي خالل السنوات األخیرة یمكننا مالحظة ذلك التحسن خالل الجدول التالي 

  2005-2000تطور الناتج القومي الخام خالل فترة: 09 جدول               

  ملیار دوالر: الوحدة

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 *99.2 83.84 70.91 55.90 54.80 54.40 الناتج الداخلي الخام

  http://www.undp-pogar.org/arabic/countries/finances.12/10/2005 -: المصدر

            - http://www.ifrance.com/finances.alg.08/02/2005  

   * http://193.194.78.233/ma_ar/stories.php ?story=06/04/15/0101983.16/05/2006                  

  .نالحظ من خالل الجدول تطور حجم الناتج الوطني الخام    

  :في الجدول التالي  كما أنھ عند الرجوع إلى معدالت النمو كما ھو مبین - 5

  2005إلى 2000تطور معدالت النمو من : 10جدول  

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات 

 *5.1 6 6.9 4.1 2.1 2.40 %معدالت النمو
  http://www.ifrance.com/finances.alg.08/02/2005 -: المصدر

            -http://www.algazera.net.15/10/2005. 

            -http://www.minefi.gov.fr.19/04/2006.  

       http://193.194.78.233/ma_ar/stories.php ?story=06/04/15/0101983.16/05/2006*   

  .من خالل الجدول نالحظ تحسن معدالت النمو خالل السنوات األخیرة    

ل فترة زمنیة محددة بالمقارنة یعبر النمو االقتصادي عن الزیادة في المقدرة االقتصادیة للبلد خال 

بالفترة السابقة و یفھم النمو على أنھ الزیادة الحاصلة في الناتج الوطني الحقیقي، أي أنھ یعبر عن 

  .المقدرة االقتصادیة بالناتج الوطني 

و یعد النمو االقتصادي ھدفا ال یختلف علیھ السیاسات االقتصادیة،والنمو االقتصادي ضرورة   

  :من األسباب  ملحة لجملة

  .من خالل النمو االقتصادي فقط یمكن  وقع المستوى  المادي للمعیشة -   

  .عن طریق النمو االقتصادي یمكن ضمان و زیادة العرض لفرص العمل -   

و النمو االقتصادي ضرورة لتلبیة احتیاجات الحكومة كي تقوم بواجباتھا، وضرورة أیضا  -   

  .   كل أفضللتحقیق األھداف االجتماعیة بش
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كما لھذه السیاسة آثار على معدل التضخم إذ إنھ من المتوقع أن یخلف تحویل الدیون إلى  - 6  

 %56استثمارات تضخما أو زیادة في الكتلة النقدیة الوطنیة ألن الجزائر سوف تدفع ما قسمتھ 

إجمالي األموال من الدیون المحولة بالعملة الوطنیة وھذا ما یضطرھا إلى إصدار نقود حیث یبلغ 

  ملیار دوالر  4.18ملیون أورو و  286.72الواجب دفعھا بالعملة الوطنیة 

  :وقد سجلت معدالت التضخم خالل السنوات األخیرة المعدالت التالیة 

  2005إلى 2000تطور معدالت التضخم من سنة : 11جدول 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000  السنوات

 *1.6 3.6 02.59 01.23 04.23 00.34 %معدالت التضخم 
  http://www.ifrance.com/finances.alg.08/02/2005 -:المصدر

    * http://193.194.78.233/ma_ar/stories.php ?story=06/04/15/0101983.16/05/2006  

سنة  %4.23إلى  2000سنة  %0.34من خالل ھذا الجدول نالحظ ارتفاع معدالت التضخم من 

لیعاود بالصعود في السنوات التالیة و لكن معدل  2002في االنخفاض سنة  و لكن عاود 2001

التضخم تتحكم فیھ عوامل عدیدة فلقد كان سببا من أسباب أزمة المدیونیة كما أنھ یعتبر نتیجة 

لحلولھا ، وللتضخم كما ھو معروف آثار وخیمة على الصعیدین االقتصادي و االجتماعي فھو 

مدفوعات ألنھ یضعف من الموقف التنافسي لصادرات الدولة في السوق یؤثر سلبا في میزان ال

العالمي ، إذ یؤدي التضخم إلى ارتفاعات شدیدة في أسعار واردات الدولة في الوقت الذي تتدھور 

فیھ حصیلة صادراتھا من المواد األولیة و في الوقت یدفع إلى مزید من االستیراد حینما تصبح 

التي لھا مثیل محلي منخفضة عن األسعار المحلیة و بالتالي یحدث  أسعار السلع المستوردة

االختالل في التجارة الخارجیة بانخفاض الصادرات و تزاید الواردات من جراء التضخم ویتفاقم 

عندئذ عجز المیزان التجاري ، باإلضافة إلى ذلك فإن للتضخم یؤدي إلى تدھور سعر صرف 

األموال المحلیة إلى الخارج و یضع العراقیل أمام قدوم  العملة المحلیة و یشجع على ھروب

االستثمارات األجنبیة و نتیجة لذلك تتسع الفجوة المالیة الدولیة و تعود الدولة لالستدانة الخارجیة 

  .مرة أخرى

كما أن للتضخم آثار اجتماعیة ال تقل خطورة عن آثاره االقتصادیة فھو العدو األول للعدالة  

ما یسببھ من تدھور للمقدرة الشرائیة لألفراد نتیجة اشتعال األسعار و ھبوط قیمة االجتماعیة ب

العملة المحلیة و لعل من أفدح آثار التضخم االجتماعیة ما یلحقھ بالفئات المتوسطة الدخول عن 

  .طریق ابتالعھ مدخراتھا

ا دور كبیر في تحقیق كما نالحظ زیادة في حجم االستثمارات األجنبیة التي یمكن أن یكون لھ - 7  

التنمیة االقتصادیة المرتقبة و المرجوة خاصة أن االستثمارات األجنبیة تقدم خبرة و مھارات 
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تفتقر إلیھا السوق الجزائریة و ھذا ما یساعد على تقویة المنافسة في السوق ھذا ما ینمي و یحسن 

جدید الموجود في السوق أداء المؤسسات الجزائریة التي سوف تسعى جاھدة لبلوغ المستوى ال

وبالتالي یتحسن المنتوج الجزائري و یصبح قادرا على الدخول إلى السوق العالمي عن طریق 

التصدیر و منافسة المنتوجات األجنبیة  ھذا ما یساعد على تحقیق مداخیل أكبر من العملة الصعبة 

  .ویساعد على تنمیة االقتصاد

  :مبین في الجدول التالي  كما نالحظ تحسن حجم االستثمار كما ھو 

  2004-2000تطور حجم االستثمار األجنبي خالل الفترة :  12جدول  

  مالیین دوالر: الوحدة                                                                                            

 2004 2003 2002 2001 2000 السنــــوات

 3500 7000 1065 1196 438 ي حجم االستثمار األجنب

  .10ص .مرجع سابق.بلعوج بولعید/ د:المصدر 

تخلق المشاریع االستثماریة الجدیدة الناشئة عن تحویل الدیون إلى استثمارات مناصب شغل  - 7  

جدیدة ھذا ما یساعد على تخفیض نسبة البطالة ، فانخفاض معدل البطالة یعد مؤشرا جیدا على 

  . ادي تحسن الوضع االقتص

سنة  %29فقد سجلت معدالت البطالة في الجزائر خالل السنوات األخیرة انخفاضا ملحوظا من  

إلى أن وصلت  2004سنة  %17.7إلى  2003سنة  %23.7ثم  2002سنة  %25.7إلى  1999

  . 2005سنة  %15.3إلى 

اجتماعیة توجب و نظرا لما یترتب علیھ ارتفاع معدالت البطالة من آثار اقتصادیة أكثر منھا  

على الدولة وضع مجموعة من السیاسات الرامیة إلى التعامل مع ھذه المشكلة و لعلھ من 

السیاسات الواجب وضعھا ھو تسریع وتیرة النمو االقتصادي و تشجیع االستثمارات مع دعم 

مبادرات القطاع الخاص و تبني قوانین شغل جدیدة تعطي انسجام بین كل من العرض و الطلب 

ى العمل و تالئم مؤھالت الوافدین الجدد لسوق العمل مع حاجیات ھذا األخیر و صیاغة برامج عل

  .تدریبیة لتسییر التأقلم مع الحاجات المتغیرة للشغل

و لتحویل الدیون إلى استثمارات أثر، فلالستثمار األجنبي أثار على التوظیف و ھذه اآلثار   

  :صھا في الجدول التالي مباشرة و غیر مباشرة و التي یمكن تلخی
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  آثار االستثمار األجنبي:13جدول 

 التأثیر غیر المباشر  التأثیر المباشر

  : إیجابي

  خلق فرص عمل إذا كان المشروع جدید - 1

  أجور أعلى مقابل زیادة اإلنتاجیة - 2

 استحداث وظائف و أعمال إضافیة في البلد - 3

  :إیجابي

زیادة القدرة (مضاعفة التأثیرات اإلیجابیة  - 1

  ....)الشرائیة، تحسین السیولة النقدیة ، الرفاھیة

نقل خبرات فنیة جدیدة و إداریة إلى القوى  - 2

  .العاملة المحلیة

ج في .م.جذب الكفاءات للعمل في فروع ش - 3

 .البلد المضیف

  : سلبي

یقلل من العمل إذا كان االستثمار تملك  - 1

  مشروع قائم

  العمالخلق مشاكل مع نقابات  - 2

یحدث اختالل في التوازن الوظیفي بین  - 3

 .مختلف المناطق

  :سلبي

  نقص الوظائف في البلد األم للشركة - 1

التغیر في مستوى األجور في البلد المضیف  - 2

  .و البلد األم

دخول شركات استثمار أجنبیة محل  - 3

 .الشركات التي استثمرت خارج البالد

  .299ص.2003.دار حامد للنشر: عمان.عمال الدولیةإدارة األ. علي عباس/د :المصدر 

كما أن دخول المستثمرین الفرنسیین إلى الجزائر لالستثمار في المجال المصرفي سوف یساعد   

كثیرا على تطویر الجھاز المصرفي الجزائري الذي ال یزال یفتقر إلى حد اآلن إلى التطور 

صالحات و المحاوالت التي اعتمدتھا البالد من والمرونة و السرعة في أداء الخدمات رغم كل اإل

المتعلق بالنقد و القرض وھو  10-90خالل القوانین و الترتیبات الجدیدة و التي كان آخرھا قانون 

من القوانین األساسیة التشریعیة التي شملت كل المسائل المتعلقة بالنقد و القرض و یشمل ثالث 

مصرفیة و ھي مجلس النقد و القرض ، بنك الجزائر، مستویات من السلطة لتنظیم الوظیفة ال

  .اللجنة المصرفیة

من آثار ھذه السیاسة محاولة الدولة وضع قوانین و تحفیزات لجذب االستثمار األجنبي إذ  -8 

تقوم الدولة بتقدیم إعفاءات ضریبیة و التي لھا أثر سلبي على االقتصاد فإن ھذه اإلعفاءات تقلص 

التالي إلى ارتفاع عجز المیزانیة العامة ، كما أن ھذه اإلعفاءات الموجھة اإلیرادات و تقود ب

لألجانب دون المواطنین سوف تؤدي إلى ھروب رؤوس األموال المحلیة إلى الخارج لتدخل مرة 

  .أخرى إلى البلد بصفتھا استثمارات أجنبیة
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  :خاتمة الفصل

لى استثمارات  كوسیلة من وسائل و ھكذا و من خالل استعراضنا لسیاسة تحویل الدیون إ  

التخفیف من الدیون و من خالل تطلعنا لتجربة كل من المغرب و الجزائر مع ھذه السیاسة، 

نالحظ ضعف كل من ھاتین التجربتین و ربما یعود ذلك أوال لتحدید نادي باریس لسقف للتحویل 

عن اتباع ھذه السیاسة و ثالثا فقط من الدیون و ثانیا المتناع بعض الدول الدائنة % 10یقدر بــ 

إال أنھ یضل . لتخوف المستثمرین األجانب من القدوم لالستثمار في كل من المغرب و الجزائر 

توجھ المستثمرین األجانب لالستثمار في المغرب أكبر من االتجاه إلى الجزائر كما یقول السید 

نبي ما زال یفضل االستثمار في عبد اللطیف بن أشنھو وزیر المالیة سابقا إن المستثمر األج

المغرب و تونس على الرغم من كل التعدیالت و التسھیالت التي یقدمھا القانون الجزائري 

فالدولة الجزائریة في حاجة إلى رؤوس . ومحاولة السلطات جاھدة تحسین المناخ االستثماري

  .یة المرجوة أموال أجنبیة والخبرات و التكنولوجیا لتنھض باالقتصاد و تحقق التنم

و لقد رأت الدولة أنھ من خالل اتباعھا لسیاسة تحویل الدیون إلى استثمارات ستستفید من جھة   

تقلص دیونھا وتحتفظ بتلك المبالغ من العملة الصعبة التي كان من المفروض دفعھا لتسدید الدین 

یقدمون خبرات و خدماتھ و من جھة أخرى تستفید من قدوم المستثمرین األجانب الذین سوف 

وتقنیات جدیدة تفتقر إلیھا كما أن ھذا االستثمار سیحسن من االنتاج الوطني و یخلق فرص 

  .ومناصب شغل جدیدة مما یكون لھ أثر إیجابي على الوضع االقتصادي  

إال انھ و في الوقت الحالي و مع ارتفاع أسعار البترول و تحقیق الجزائر لمداخیل كبیرة رأت  

فضل اتباع سیاسة الدفع المسبق للدیون و بھذا توجھت لنادي باریس و حاولت االتفاق أانھ من األ

مع الدول الدائنة لھا و األعضاء في ھذا النادي لتسدد ما علیھا من دیون و بعد موافقة العدید من 

مالییر دوالر  7الدول تمكنت الجزائر من تخفیض مدیونیتھا و التي یتوقع أن تنخفض إلى حوالي 

  .2006ة سن

    

    

  

  

  

  

  


