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 :ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل إبراز حقيقة االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر، من خالل اإلشارة     

 دوره يف عملية التنمية االقتصادية،واقعه احلقيقي و  لقانوين والتنظيمي له، مثإىل مفهومه وكذا اإلطار ا
           باالعتماد على القوانني الوطنية املتعلقة باالستثمار والبيانات الواردة يف التقارير السنوية الصادرة

 . عن املؤسسات الوطنية والدولية
واملتعلق برتقية  6961أوت  90املؤرخ يف  61/90: القانون رقموقد خلصت الدراسة إىل أن 

املباشر، وإمنا أشار إىل جمال تطبيقه وكذا مفهوم االستثمار بصفة  ، مل يعرف االستثمار األجنيباالستثمار
 من يف اجلزائر تراجع خالل الفرتة السنوية املمتدةأن حجم االستثمارات األجنبية املباشرة  عامة، كما

 .       على وجه اخلصوص بالرغم من الدور الذي تلعبه يف عملية التنمية االقتصادية ،6962 إىل 6960
 .االستثمار األجنيب املباشر، اجلزائر، التنمية االقتصادية :مفتاحيةكلمات 
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Résumé: 

Cette étude vise à mettre en évidence la réalité de l'investissement 

direct étranger en Algérie, ainsi que son rôle dans le processus de 

développement économique, en fonction des lois nationales sur les 

investissements et les données contenues dans les rapports annuels des 

institutions nationales et internationales. 

L'étude a conclu que la loi n°16-09 du 03 aout concernant la 

promotion de l’investissement, n’a pas définit l'investissement étranger 

direct, mais a signalé son domaine d’application, ainsi que la notion 

d'investissement en général. En outre, nous avons conclu que le volume des 

investissements étrangers a diminué au cours de la période 2013/2015 dans 

tous les secteurs, malgré son importance dans le processus de 

développement économique en particulier. 

Mots clés: investissement étranger direct, Algérie, le développement 

économique. 

 : مقدمة
توفر العديد من املزايا اليت حيث مويل اخلارجي، االستثمارات األجنبية املباشرة من مصادر التتعترب 

من البلدان السائرة يف طريق النمو،  ال ميكن للمصادر املالية الدولية األخرى توفريها، واجلزائر كغريها
من خالل وضع  تنمية االقتصادية،عالقته بالل حاولت بعدة آليات تشجيع االستثمار األجنيب املباشر نظرا  

 .  تنظيمي يسمح هلا باالنفتاح أكثر على العامل ويرفع من حجم استثماراهتا األجنبية املباشرة إطار
 بني خمتلف دول العامل، األجنبية األموالواتسمت البيئة الدولية الراهنة باحتدام التنافس على رؤوس 

ثمار األجنيب املباشر يف توفري التمويل املطلوب لكافة أشكال وذلك نتيجة للدور اهلام الذي يلعبه االست
 . ونقص موارد التمويلالتنمية، يف ظل تراجع أسعار النفط 

من خالل إزالة  الدول على جذب االستثمارات األجنبية املباشرة، وذلك عملتومن هذا املنطق 
، حيث قامت إىل السوق احمللي اومنحها احلوافز والضمانات اليت تسهل قدومه ،احلواجز اليت تعيق طريقها

االقتصاد احلر بتهيئة مناخ  إىلمن االقتصاد املوجه  نتقالها االقتصادية الرامية إىل االيف إطار سياستاجلزائر 
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الستثمار األجنيب لتسيري االستثمار بشكل عام، واسايت له، وذلك ؤساملقانوين و الطار اإلاالستثمار، ووضع 
 .املباشر بوجه خاص، مبا يكفل جذبه ومن مثة النهوض بالتنمية االقتصادية الشاملة

 :ه فإن مقالنا هذا حياول اإلجابة على اإلشكالية التاليةوعلي
 ما هي حقيقة االستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر وعالقتها بالتنمية االقتصادية ؟

 

مصدرا  من مصادر االستثمارات األجنبية املباشرة  اعتبار ه انطالقا منالبحث أمهيتيستمد  :أهمية البحث
 .االقتصاديةالتنمية عملية يف البارز ها دور ية، وكذا التمويل اخلارج

 

رات األجنبية حتديد حجم االستثما، مفهوم االستثمار األجنيب املباشرإبراز  تتمثل يف :أهداف البحث
 .   تقييم مسامهة االستثمارات األجنبية املباشرة قي تفعيل االقتصاد اجلزائري ،6962املباشرة لسنة 

 

لإلجابة على هذه اإلشكالية قمنا بإتباع املنهج الوصفي  :المنهج واألدوات المستعملة في البحث
 ناقميف التنمية االقتصادية، مث  ودورها االستثمارات األجنبية املباشرة واملنهج التحليلي، من خالل وصف

اجلزائر، ومت تدعيم هذه  إىل بتحليل بعض البيانات اخلاصة حبجم تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة
طنية والدولية تقارير بعض اهليئات الو ، و لتشريعات الوطنية اخلاصة باالستثماراتا: التالية املناهج باألدوات

         :     يلي ق إىل ماطر سنتخطة البحث ومن خالل ، يف نفس اجملال
 ؛اإلطار القانوين والتنظيمي لالستثمار األجنيب املباشر 
 تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة ودورها يف حتقيق التنمية االقتصادية. 

 

  اإلطار القانوني والتنظيمي لالستثمار األجنبي المباشر: لمبحث األولا
أشكاال  عديدة، كما  االستثمار األجنيب املباشرذ واخت ،تثمار بصفة عامةاالس ريفاتتع تعددت

 . اجلزائر على خلق بيئة مواتية له من خالل وضع اإلطار القانوين والتنظيمي لهعملت 
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 مفهوم االستثمار األجنبي المباشر وأشكاله: المطلب األول
 تعريف االستثمار األجنبي المباشر : الفرع األول

أجنبية، فاألوىل تكون جنسية ، إىل استثمارات حملية و اجلنسيةتصنف االستثمارات وفقا  ملعيار 
سواء   ضيف لالستثماروطنية، والثانية يكون فيها املستثمر حيمل جنسية مغايرة للبلد امل املستثمرين فيها

 عتمد على عدة معايري لتحديدت ةاألخري  ههذ، 1األجنبية لشركاتا: مثل أو معنوي شخص طبيعيكان 
حيث يكتسب الشخص املعنوي جنسية الدولة اليت اختذت فيها  كمعيار التأسيس  ،صفتها األجنبية

 3.االستثمار احمللي واالستثمار األجنيبمعيار اإلقامة للتمييز بني ، و 2إجراءات تأسيسه
قصد يالناحية االقتصادية قانونية، فمن بني عناصر اقتصادية و األجنيب االستثمار  معوجي

، أو االكتتاب يف األسهم وظيف يف عمليات اقتصادية خمتلفةعرب الدول بقصد التانتقال لرأس املال ":به
، "لدولة املستثمرةاوالسندات أو القروض، هبدف احلصول على عوائد جمزية، بشرط أن يتم ذلك خارج 

، للمسامهة يف ألفراد أو مؤسساتوافد من اخلارج مملوك س مال رأ":بأنهفيعرف  الناحية القانونيةمن و 
إذا ثبت لصاحبه احلق يف إعادة تصديره مع  نشاط االقتصادي يف بلد ما بقصد احلصول على عوائد جمزيةال

باالستثمارات غري مباشرة، أما ة االستثمارات األجنبية املالي ويصطلح على ،4"عوائده إىل اخلارج
 5.واردةالأو  صادرةال جنبية املباشرةاالستثمارات األجنبية املادية فيصطلح عليها باالستثمارات األ

                                                 
، ص 6992الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، مصر  ،أسس االستثماركنجو، مروان مشوط، كنجو عبود   - 1

 .60 -66 ص ص
 .  61، ص 6962، مصر  ، دار اجلامعة اجلديدةالمركز القانوني للمستثمر األجنبيإمساعيل، هفال صديق  - 2
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، االستثمارات األجنبية في القانون الجزائريعيبوط حمند وعلي،  - 3

  .629ص  ،6960
4
 74لبنان، ص  ، مركز دراسات الوحدة اإلفريقية،االستثمار األجنبي، المعوقات والضماناتالسامرائي، دريد حممود  - 

 .22ص 
،  5001 – 5991االستثمار األجنبي المباشر وآثاره على االقتصاد الجزائري خالل الفترة عبد الكرمي بعداش،  - 5

      .00، ص 6992جامعة اجلزائر، نوقشت سنة  رسالة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،



 سي فضيل الحاج
 حيتالة معمر. د

 حقيقة االستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر وعالقتها
 بالتنمية االقتصادية

 

106 

 

    % 69ذلك الذي ينجم عن ملكية وإدارة الشخص : "بأنه قصد باالستثمار األجنيب املباشر،يو 
 املشرع ، أما" 6وهو نفس املعيار الذي اعتمده صندوق النقد الدويل ، أو أكثر من رأس مال املشروع

واملتعلق  6961أوت  90املؤرخ يف  61/90 :القانون رقم الستثمار األجنيب املباشر يفا يعرفم لف اجلزائري
 االستثمارات الوطنية واألجنبية يشملالذي  جمال تطبيق قانون االستثمار إىل فقط أشار، و برتقية االستثمار
قد اجلزائر  ضمت إليهااليت اناالتفاقيات الدولية  كما جند،  7مفهوم االستثمار بصفة عامةمع اإلشارة إىل 

االستثمار  خيتلفو ، 8قتصادياالنشاط الاحلقوق املرتبطة ب كل ، ليشملاالستثمارمن مفهوم  توسع
هبدف املالية  وراقستثمرين لألبشراء امليتعلق هذا األخري  يف اعتبار ،غري مباشرال عن األجنيب املباشر

املباشر  األجنيب  االستثمار ، خبالف9ال يكون للمستثمر دورا  مؤثرا  يف قرارات الشركة  حيث ،املضاربة
  10.على أمواله واإلشراف حق الرقابة املستثمر خيول الذي

 
 
 
 

                                                 
  .0، ص 6004، واشنطن، 2مؤسسة التمويل الدولية، االستثمار األجنيب املباشر، صندوق النقد الدويل، رقم  -6
االستثمار اجلريدة الرمسية للجمهورية  قية، واملتعلق برت 6961أوت  90يف  املؤرخ 61/90: القانون رقممن  6ملادة ا -7

 .6961أوت  0 :الصادرة بتاريخ 71اجلزائرية، العدد 
الصادرة بتاريخ  6من االتفاقية اجلزائرية الفرنسية يف جمال االستثمار، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  6املادة  -8

املتضمن املصادقة على اتفاقية  ،6002أكتوبر  09املؤرخ يف  02/071: ، واملرسوم الرئاسي رقم6007يناير  96
املتعلقة بتسوية منازعات االستثمار بني الدول ورعايا الدول األخرى، اجلريدة الرمسية للجمهورية  6012واشنطن لسنة 

 .67، ص 11العدد  ،6002نوفمرب  92 :اجلزائرية الصادرة بتاريخ
، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية ائراالستثمار األجنبي و النمو االقتصادي في الجز كرمية قويدري،  -9

 .7، ص  6966والتجارية وعلوم التسيري، جامعة تلمسان، 
 .17، 10دريد حممود السامرائي، مرجع سبق ذكره، ص ص،  -10
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 أشكال االستثمار األجنبي المباشر : الفرع الثاني
عن تصنيفاته املختلفة، واليت تكون حسب ختتلف يتخذ االستثمار األجنيب املباشر صورا  متعددة 

     ،11تؤدي إىل حدوثه، كاالستثمار الباحث عن األسواقاليت  نادا  إىل الدوافعالغرض من االستثمار است
 :وتتمثل هذه األشكال يف ،12الصناعي تثمار األجنيب املباشرأو حسب طبيعة النشاط االقتصادي، كاالس

هو استثمار أجنيب قائم على أساس املشاركة مع رأس املال الوطين، يف شكل  :االستثمار المشترك -1
 أجنيب، ويكون لكل طرف منهم احلق يف إدارة املشروعمع ق بني مستثمران وطين عام أو خاص اتفا

بالنظر إىل انتماء املسامهني فيه، إما إىل القطاع العام، وإما  ه، ويتم حتديد الشكل القانوين ل13االستثماري
االستثماري  املشروعيأخذ ف ،الدولةشرتك مع مويف حالة كون املستثمر األجنيب ، 14إىل القطاع اخلاص

وامليزة اليت حيققها هذا النوع من ، 15لألحكام الواردة يف االتفاق الدويل خيضعو صفة الدولية، ال

                                                 
رسالة دكتوراه  ،دور االستثمار األجنبي المباشر في تمويل التنمية االقتصادية في البلدان الناميةناصري نفيسة،  -11

 .  660، ص 6967يف العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان 
      .26ص  مرجع سبق ذكره، عبد الكرمي بعداش، -12
 66، ص6992اجلامعي، مصر،  ، دار الفكرضمانات االستثمارات األجنبية في القانون الدوليعمر حممد صدقة،  -13
 .60ص  ،نفسهاملرجع  عمر حممد صدقة، -14
 .  70، 76ص ص،  مرجع سبق ذكره،صفوت أمحد عبد احلفيظ،  -15

يف مرحلة االقتصاد املوجه هذا النوع من االستثمار، وذلك من خالل شركات االقتصاد املختلط، مبوجب  اجلزائر وتبنت    
 6961أوت  90املؤرخ يف  61/90: امللغى، إىل غاية القانون رقم 6026أوت  62املؤرخ يف  26/60: القانون رقم

املتعلق برتقية االستثمار، والذي مل يضع سقفا  حمددا  ملسامهة الطرف األجنيب، مما يتيح هلذا املستثمر التملك الكامل 
: ألي استثمار يقوم به، باستثناء بعض القطاعات اإلسرتاجتية كقطاع احملروقات، وذلك ما نص عليه قانون احملروقات رقم

نوفمرب  67املؤرخ يف  91/62: املتضمن قانون احملروقات املعدل واملتمم بالقانون رقم 6992أبريل  62املؤرخ يف  92/94
عن أية عقود جتريها  % 26، حيث متتلك سوناطراك نسبة 6960فرباير  69املؤرخ يف  60/96: وبالقانون رقم 6991

وحق الشفعة بالنسبة لالستثمار يف القطاعات  70/26يف جمال البحث واالستغالل، وال زالت اجلزائر تؤكد قاعدة 
 . سرتاجتية، محاية لالقتصاد الوطيناإل
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التقليل من املخاطر و  بقرارات اإلدارة، ل األجنيبرأس املا تتمثل يف عدم إنفراداالستثمارات للدولة املضيفة، 
 .16ضيفاليت يتعرض هلا املستثمر األجنيب يف البلد امل

يف توجد هذه الشركات بكثرة  :المتعددة الجنسيات االستثمارات األجنبية المباشرة للشركات -2
 سامهتحيث  ،18بامتالكها للتكنولوجيا املتطورة وبكرب حجمها وتنوع أنشطتها وتتميز 17الدول النامية،

يف اجلزائر بتأثري على الناتج احمللي اإلمجايل حبيث سجلت قفزة نوعية يف حجم هذا األخري ما بني سنة 
، مليار دوالر 420.692الذي قدر ب و  6966مليون دوالر، وسنة  462.72والذي بلغ  6006

عام  % 69اخنفضت نسبة البطالة بفعل تدفقات استثمار الشركات املتعددة اجلنسيات إىل أن بلغت و 
6966وبقيت مستقرة إىل غاية  6990

باالمتالك  ال تسمح هلذه الشركاتعديد من الدول كما أن ال ،19
  ..20عقود الشراكة تفضلو  ،مشروع االستثماريالكامل لل

تشجيع إقامة يهدف إنشاء املناطق احلرة إىل : االستثمار األجنبي المباشر في المناطق الحرة -3
جزء من "بأهنا فتعر و ، .21وذلك مبنح املشاريع االستثمارية فيها العديد من املزايا ،الصناعات التصديرية

                                                 
، مقال منشور على جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، حوافز االستثمار الخاص المباشرمنور أوسرير وعليان نذير،  -16

 .696، ص  6992العدد الثاين، ماي 
، دراسة حالة الصني، رسالة ماجستري،  دور االستثمار األجنبي المباشر في التنمية االقتصاديةبن عباس محودي،  -17

 .66ص   6966كلية علوم االقتصادية والتسييري، جامعة حممد خيضر بسكرة، 
 .61ص  ،سابقمرجع عمر حممد صدقة،  -18
أثر استثمار الشركات المتعددة الجنسية على التنمية المحلية في شريفة جعدي، حممد اخلطيب منر، حممد بركة،  -19

، 60ص  ص 6967 ،6، اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، العدد 5055 – 5002الجنوب الجزائري خالل فترة 
69. 

أطروحة دكتوراه يف  ،مظاهر العولمة من خالل نشاط الشركات العالمية المتعددة الجنسياتبوبكر بعداش،  -20
 .22، 24، ص ص، 6969العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، 

، جملة رسائل البنك سياسات تنمية االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول العربيةحسني عبد املطلب األسرج،  -21
 .67، ص 6992، ديسمرب 20الصناعي، الكويت العدد 
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 نظمتو  ،22"أراضي الدولة يسمح فيها بعمليات جتارية وصناعية مع دول العامل متحررة من قيود اجلمارك 
 ،6996عام  وقعألوروجزائرية املاتفاق الشراكة ا أن امك  ،23هتايف تشريعا الستثمارهذا النوع من ا اجلزائر

  .24رلتبادل احللان يهدف إىل إنشاء منطقة ك 6992سبتمرب  ذ يففلناوا
 

 اإلطار القانوني والتنظيمي لالستثمار األجنبي المباشر : المطلب الثاني
قتصادية املنتهجة من طرف من خالل السياسة اال الستثمارالواقع احلقيقي لاإلطار هذا يعكس 

 .لالنتقال من االقتصاد املوجه إىل االقتصاد احلرخالل فرتة التسعينات وبداية األلفية الثالثة، زائر اجل
 اإلطار القانوني : الفرع األول

القوانني  :ومنها تطبيق برامج اإلصالح االقتصاديإسرتاجتية شهدت فرتة التسعينات وبداية األلفية الثالثة   
 : اليت تشجع على استقطاب االستثمار األجنيب املباشر وأمهها

ا القانون على إمكانية فتح مكاتب متثيل نص هذ :لملغىا 90/50: قانون النقد والقرض رقم -1
يف املؤسسات املالية اخلاضعة للقانون  ، والسماح للطرف األجنيب باملسامهة25لمؤسسات املالية يف اجلزائرل

                                                 
، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة 6، جملة الباحث، العدد دراسة نظرية عن المناطق الحرةمنور أوسرير،  -22

 .76، ص 6990ورقلة، 
املرسوم ، و املتعلق بتطوير االستثمار 90 - 96من األمر  02واملادة  66 – 00من املرسوم  07إىل  62املواد من  -23

 شروط وكيفيات تعيني املناطق احلرة، وضبط حدودهااحملدد ل 6007أكتوبر 64املؤرخ يف  607/069: التنفيذي رقم
 .وامتيازاهتا وتسيريها

، أطروحة دكتوراه يف العلوم دراسة تحليلية وتقييمية التفاقيات الشراكة العربية األورومتوسطيةمجال عمورة،  -24
صنف تقرير املؤسسة العربية لضمان يف هذا اإلطار و  ،006 – 006، ص ص، 6991اجلزائر، االقتصادية، جامعة 

تضمنته  حسب ما يف املرتبة األخرية من حيث عدد املناطق احلرة ، اجلزائر6966عام لاالستثمار وائتمان الصادرات 
شاركت هبا املؤسسة العربية لضمان االستثمار يف امللتقى الرابع لالستثمار يف املناطق احلرة و املناطق اليت عمل الورقة 

بعمان، منشورة على املوقع اإللكرتوين  6966ديسمرب  7–0ة خالل الفرتة املمتدة بني التنموي
:www.djazairess.com  66:22 - 97/92/6961: ، تاريخ وساعة التصفح.   
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عليها  حتويل رؤوس األموال بعد تأشري ،للوطين واألجنيب مبدأ حرية االستثمار :،كما أكد على26اجلزائري
 ،اليت حتدث مع املستثمر األجنيب التحكيم الدويل عند املنازعات اللجوء إىل، بنك اجلزائر من طرف

خضوع عملية ، 27والقطاع العام من القطاع اخلاصسواء املستثمرين من بني املقيمني وغري املقيمني املساواة 
 .28جملس النقد والقرضمن قبل قبول االستثمار إىل الرأي باملطابقة، 

ملرسوم اهذا القانون  ألغى :والملغى المتعلق بتطوير االستثمار المعدل والمتمم 05/00:األمر رقم -2
 جماالت وسعو  ،29املتعلق برتقية االستثمار 6000أكتوبر سنة  92املؤرخ يف  00/66:التشريعي رقم

فتح كل القطاعات االقتصادية لالستثمار األجنيب، من خالل : أحكامهوأهم  ،االستثمار األجنيب املباشر
واخلدمات، واليت تنجز يف إطار منح الرخصة  مجيع األنشطة للسلعيف حرية االستثمار على مبدأ التأكيد 

: القانون رقم مبوجبوتبناه  ،31 هذا املبدأاملعدل  6001، وقد كرس الدستور اجلزائري لعام 30أو االمتياز
عليه بعض االستثناءات منها ما هو متعلق بطبيعة النشاط   ورتب ،32املتعلق برتقية االستثمار 61/90

 بني اجلزائريني واألجانبكذلك  61/90: رقم ومل مييز القانون ،33كالنشاطات املقننة واملتعلقة بالبيئة

                                                                                                                                      
املعدل  6990أوت  61املؤرخ  90/66: رقم باألمر امللغى ،69- 09من قانون النقد و القرض   72و 77املادة  -25

 .6969أوت  61املؤرخ يف  69/97 :رقم واملتمم باألمر
 .69-09من قانون النقد و القرض امللغى  609و  662ملادة ا - 26
 .من قانون النقد والقرض امللغى 606إىل  626املواد من  - 27
املتعلق بالنقد  69 – 09املعدل و املتمم للقانون  6996فرباير  64املؤرخ قي  96 – 96:من األمر رقم 69املادة  - 28

 . 6996فرباير  62الصادرة يف  67والقرض، اجلريدة الرمسية، العدد 
 .املتعلق بتطوير االستثمار 90/  96من األمر  02املادة  - 29
 .املتعلق بتطوير االستثمار 90/ 96من األمر  6املادة  -30
، اجلريدة 6961مارس  91املؤرخ يف  96-61من التعديل الدستوري رقم  70واملادة  6001من دستور  04املادة  -31

 .6961مارس  94الصادرة بتاريخ  67الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 
 .املتعلق برتقية االستثمار 90-61من القانون  6املادة  -32
 .6991 جويلية 62املؤرخ يف  92-91املعدل و املتمم بقانون  90-96: من قانون  7املادة  -33
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يف بعض  املفاضلة بني املستثمر الوطين أو األجنيب يففيما يتعلق إال ، 34خبصوص النشاط االستثماري
 ،35، كاالستثمار يف قطاع احملروقات أو فيما يتعلق بنظام الشراكة، وحق الشفعةاألنشطة االستثمارية

 91/92: رقم األمر، كما أقر 36بعض القيود املتعلقة حبركة رؤوس األموال و  ،التصريحنظام باإلضافة إىل 
جمموعة من االمتيازات  ،37امللغى املتعلق بتطوير االستثمار 96/90 :رقم حكام األمرألتمم املعدل وامل
  .38األجانب فيما خيص فرتة االجناز أو االستغالل للمستمرين

 96/90: أحكام األمر رقمألغى هذا القانون   :والمتعلق بترقية االستثمار 52/09: القانون رقم -3 
الوطنيني واألجانب ترتيب االمتيازات املمنوحة للمستثمرين  :وأهم ما جاء به، 39ماراملتعلق بتطوير االستث

 ، إقراربوثيقة وحيدةهلا إلغاء التصريح باالستثمار وطلب االمتيازات واستبد، 40،حسب أمهية قطاع النشاط
اختصاص القضاء الوطين يف حل النزاعات بني املستثمر األجنيب والدولة اجلزائرية كأصل عام، واالستثناء 

صراحة  األجنيب اإلبقاء على شرط الثبات التشريعي، إال إذا طلب املستثمر، 41هو اللجوء إىل التحكيم

                                                 
 .90-61: من القانون رقم 66املادة  -34
، 6990جويلية  61الصادرة بتاريخ  77 املتضمن اجلريدة الرمسية العدد 6990يوليو  64املؤرخ يف  90/96األمر  -35

 6962ديسمرب  09املؤرخ يف  62 – 62: من قانون رقم  11واملادة  6990واملتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 
 .6961املتضمن قانون املالية لسنة 

 .املتعلق بتطوير االستثمار 90 – 96من األمر  2املادة  -36
أوت واملتعلق بتطوير  69املؤرخ يف  90- 96املعدل واملتمم لألمر  6991يوليو  62املؤرخ يف  92 – 91األمر  -37

 .6991يوليو  60الصادرة بتاريخ  74االستثمار ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 
 .املتعلق بتطوير االستثمار 90- 96من األمر  66السالف الذكر و املادة  92- 91من األمر  2املادة  - 38
، واملتعلق بتطوير االستثمار اجلريدة الرمسية للجمهورية 6961أوت  90املؤرخ يف  61/90: من القانون رقم 04املادة  - 39

 .6961أوت  0 :الصادرة بتاريخ 71اجلزائرية، العدد 
 .6961أوت  90املؤرخ يف  61/90: من القانون رقم 94املادة  - 40
 .6961أوت  90املؤرخ يف  61/90: القانون رقممن  67املادة  - 41
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مبدأ التعويض  ،42تثمار مستقبالاالستفادة من اآلثار الناجتة عن مراجعة أو إلغاء القانون املتعلق باالس
 .43اإلبقاء على حق الشفعة يف االستثمارات الوطنية واألجنبية، العادل

 

 اإلطار المؤسسي : الفرع الثاني
 :منها ري ملف االستثمار واإلشراف عليهأنشأ املشرع اجلزائري هيئات لتسي

ذات طابع إداري تتمتع هي مؤسسة عمومية  (:A.N.D.I) الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار -1
لمستثمرين الوطنيني واألجانب حلت حمل وكالة تقدم خدمات ل 44بالشخصية املعنوي واالستقالل املايل

 6007أكتوبر  64املؤرخ يف  07/060: املنشأة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم ،ترقية ومتابعة االستثمارات

تسهيل القيام باإلجراءات التأسيسية  ،ومتابعاهتا واألجنبيةة ترقية االستثمارات الوطني :ومن مهامها45 امللغى
يري املزايا املرتبطة تس، 46الشبابيك الوحيدة الالمركزيةللمؤسسات وجتسيد املشاريع بواسطة خدمات 

 يراملشاركة يف تطو ، هبا املستثمرون خالل مدة اإلعفاءالتأكد من احرتام االلتزامات اليت تعهد ، باالستثمار
 47.ديدة لالستثماراجلشكال األ

                                                 
 .6961أوت  90املؤرخ يف  61/90: القانون رقممن  66املادة  - 42
 .6961أوت  90املؤرخ يف  61/90: القانون رقم من 09املادة  - 43
املتضمن صالحيات الوكالة الوطنية  6996سبتمرب  67املؤرخ يف  96/626: من املرسوم التنفيذي رقم 6املادة  - 44

 .  61/90/6996الصادرة بتاريخ  22لتطوير االستثمار و تنظيمها وسريها، اجلريدة الرمسية، العدد 
املتضمن  6996سبتمرب  67املؤرخ يف  96/626:من املرسوم التنفيذي رقم 26واملادة  26الفقرة الثانية من املادة  -45

الصادرة بتاريخ  22صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسريها، اجلريدة الرمسية، العدد 
61/90/6996. 

 .املتعلق بتطوير االستثمار 90- 96من األمر  66املادة  -46
املتضمن صالحيات الوكالة الوطنية  6996سبتمرب  67املؤرخ يف  96/626:املرسوم التنفيذي رقممن  2، 7، 0املواد  -47

 .61/90/6996الصادرة بتاريخ  22لتطوير االستثمار وتنظيمها وسريها، اجلريدة الرمسية، العدد 
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املتعلق  96/90: رقم أنشأ هذا اجمللس تطبيقا  لألمر (: C. N. I) المجلس الوطني لالستثمار -2
 ،48، حيث يدرس ويقرر منح املزايا للمشاريع االستثمارية وفقا  ملوقعها وأمهيتها امللغى بتطوير االستثمار

 .49هوتقدمي اقرتاحات وذلك من خالل املسامهة املباشرة يف تنفيذ التشريع اخلاص باالستثمار،
 

 تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة ودورها في تحقيق التنمية االقتصادية: المبحث الثاني
تراجعت معه التنمية  قل، فكلما يف حتقيق التنمية االقتصادية األجنيب املباشر رساعد االستثماي

  .ك عجلة االقتصاد الوطينوكلما زاد أدى إىل توافر السيولة املالية مما حير 
 حجم تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر : المطلب األول

 التدفقات الواردة  : الفرع األول
الصادر من املؤسسة العربية لضمان  ،6962حسب تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة 

االستثمار، بلغ إمجايل االستثمارات األجنبية الواردة إىل اجلزائر من التدفقات الواردة للدول العربية قيمة 
مليون  0664بقيمة  6960مسجال  تراجعا  عن سنة  6967عام  % 0.7مليون دوالر وحبصة  2672
من  س عربيا  من حيث حجم املشاريع االقتصادية الواردة إليهاكما حلت اجلزائر يف املركز اخلام،  50دوالر

فيما خيص  واملركز الرابع ، %20وحبصة  مليار دوالر 60بلغت قيمتها  ، واليتمنظمة التعاون االقتصادي
ملناخ التقرير السنوي  حسب %0مليون دوالر، وبنسبة  06,1بقيمة  ةتثمارات العربية املباشر االس

مشروع  096اجلزائر من خالل بت دولة قطر كأول مستثمر أجنيب وحل 6962،51لعام االستثمار 
 % 47.06 نسبةبأي  ، 6962حىت  6990ل الشركات القطرية خالل الفرتة باستثماري مت تنفيذها من ق

                                                 
 .90:22- 92/92/6961: تاريخ وساعة التصفحwww.andi.dz  :املوقع اإللكرتوين -48
املتعلق بصالحيات اجمللس الوطين لالستثمارات  6991أكتوبر  90املؤرخ يف  022- 91: التنفيذي رقم املرسوم -49

    .6991أكتوبر  66الصادرة بتاريخ  17وتنظيمه وسريه، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  وتشكيله
الصادر عن املؤسسة العربية لضمان االستثمار و ائتمان الصادرات،  ،6962التقرير السنوي ملناخ االستثمار لعام  - 50

    . 47ص 
51 -  www.dhaman.org،  زواال   62:99على الساعة  91/92/696: تاريخ وساعة التصفح. 

http://www.dhaman.org/
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: من جمموع االستثمارات األجنبية، ودخلت قطر عرب استثمارات يف قطاعات الصناعات التقليدية أمهها
بلغ ، حيث جممع سوناطراك بالشراكة مع  ءبرتو كيمياكمشروع إنتاج مواد   اقةوالصلب، وكذا الطاحلديد 

 52.مشروع 141 حوايل 6962االستثمار األجنيب سنة  شاريعمعدد 
جند عدد  ،6962لعام  التنميةعن جلنة األمم املتحدة للتجارة و  الصادر التقريرجوع إىل وبالر 

بلغ حوايل  6962إىل  6990خالل الفرتة املمتدة من مشروعات االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر 
مليار دوالر، وتعمل  12شركات أجنبية بتكلفة إمجالية قيمتها  091مشروع مت تنفيذها من قبل  042

إسبانيا و  53وأهم الدول املستثمرة يف اجلزائر هي اإلمارات العربية ، ألف عامل، 00على توظيف حوايل 
وفرنسا والفيتنام وسويسرا ومصر وأمريكا واململكة املتحدة والصني ولكسمبورغ، حيث تعترب الشركة 

يل يف جمال املقاوالت من أبرز الشركات املستثمرة يف اجلزائر، واليت توفر حوا اإلماراتية لالستثمارات الدولية
االستثمارات األجنبية املباشرة كانت ترتكز على قطاعات الفحم والنفط والغاز وأغلب أالف وظيفة،  0

 .54 % 66واملعادن بنسبة  %  62بنسبة 
 االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة من الجزائر : الفرع الثاني

وهذا ، 6962عام  ادر من اجلزائر تراجعا  سلبيا  شهدت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الص
بلغت أرصدة االستثمارات األجنبية املباشرة بنهاية حيث فاض أسعار النفط، راجع لعدة أسباب منها اخن

 ينشاط اجلزائر الفيما يتعلق بو ،  العر ي خالل نفس الفرتةمليار دوالر من اإلمجايل 6.4حنو 6967عام 
 62شروعات املفقد بلغ عدد  6962إىل   6990االستثماري يف اخلارج خالل الفرتة املمتدة من عام 

الدول  أهمتال واإلحتاد البنكي، و شركة سوناطراك وسوفي: شركات جزائرية كربى وهيقبل من تنفذ  مشروعا  
                                                 

 .   66:22 - 90/92/6961: تاريخ وساعة التصفح  www.andi.dz:املوقع اإللكرتوين - 52
 :مقال منشور على شبكة األنرتنيت على الرابط اآليت  ،6962/ 6990 قراءة ملناخ االستثمار يف اجلزائر للفرتة - 53

74205http://platform.almanhal.com/article/articledetails.aspx?orgnum=  تاريخ وساعة
 . 21:60 - 60/91/6961: التصفح 

  .660ص  ،6962 التقرير السنوي ملنظمة العربية لالستثمار لعام -54

http://platform.almanhal.com/article/articledetails.aspx?orgnum=74205
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وإسبانيا والواليات  اليمن، وكوت ديفوار وتونس، والدومينيكان، :هي املستقطبة لالستثمار اجلزائري
 كما تصدرت شركة سوناطراك  املتحدة األمريكية والعراق وسرييالنكا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا ونيجرييا،

 6.6ية تقديرية تبلغ مشروعات بتكلفة استثمار  1أهم الشركات اجلزائرية املستثمرة يف اخلارج، حيث تنفذ 

 .55مليار دوالر
 

 دور االستثمارات األجنبية المباشرة في تحقيق التنمية االقتصادية :المطلب الثاني 
تسعى اجلزائر إىل جذب املزيد من االستثمارات األجنبية املباشر لتلبية متطلبات التنمية خالل  

الفرتة القادمة خاصة يف ظل اخنفاض أسعار البرتول وحماولة بناء اقتصاد وطين خارج احملروقات، حيث 
  .ز النمو االقتصادي ورفع معدالتهلدراسات أن لالستثمار األجنيب املباشر أثر يف حتفيأوضحت أغلب ا

 أهمية االستثمار األجنبي المباشر في التنمية االقتصادية: الفرع األول 
ميكن القول بصفة عامة إن التنمية االقتصادية تعين زيادة الطاقة اإلنتاجية حبيث يزداد تبعا  هلا 
الدخل القومي ومتوسط الدخل الفردي، وتتحقق تلك الزيادة عن طريق االرتقاء باإلنتاج وعناصره، على 

ويعترب االستثمار األجنيب املباشر ظاهرة ، 56أن حتقيق هذه التنمية يستلزم القضاء على التخلف االقتصادي
، ة وإحداث التطور التكنولوجيمسامهته يف الدخل القومي وزيادة الثروة الوطني - :هامة من خالل ما يلي

توسيع التجارة اخلارجية وخلق الوظائف وتسريع  - ،يف مكافحة البطالة ويف دعم البنية التحتية للمجتمعو 
يرتتب على تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة دعم قطاع الصادرات،  -، 57االندماج يف األسواق العاملية

تدريب العمالة تقنيا  وفنيا  ، و مما يؤدي إىل تقليل العجز يف امليزان التجاري وخلق أسواق جديدة للتصدير،
أكدت دراسات أخرى بأن االستثمار األجنيب املباشر الذي تقوم به الشركات ، كما 58وزيادة دخلها

                                                 
 .  660، ص 6962التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان االستثمار لعام  -55
 .21ص  ،دريد حممد السامرائي، مرجع سبق ذكره - 56
 .66-69ص ص مروان مشوط، وكنجو عبود كنجو، مرجع سبق ذكره،  - 57
 .60عمر هاشم صدقة، مرجع سبق ذكره، ص  - 58
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 دامآثار إجيابية على اإلنتاجية والنمو واالستخخيلف مستوى النشاط العاملي و  يرفع مناملتعددة اجلنسيات 
متثل  كذلك -، 59يزيد من مستوى األحباث والتكنولوجيا والتصنيع واملنافسةو  وميزان املدفوعات،

لألصول املادية الثابتة وزيادة التكوين الرأمسايل، وهبذا يؤدي  "عملية بناء"االستثمارات األجنبية املباشرة 
 دل النمو وحتسني الوضع االقتصادياإلنفاق االستثماري إىل زيادة القدرات اإلنتاجية للبالد، ورفع مع

تنطبق على الدول  نتيجة مسامهة االستثمار األجنيب املباشر يف التنميةأضف إىل ذلك أن  ،60بصورة عامة
  .61املتقدمة أكثر من الدول املتخلفة

 إسهامات االستثمار األجنبي المباشر في تحقيق التنمية االقتصادية في الجزائر : الفرع الثاني
          % 69,43منصب عمل أي بنسبة  67026: االستثمار األجنيب يف توفري حوايلساهم 

، ومع ذلك ال زال معدل البطالة عند مستوى 6962من حصيلة املشاريع االستثمارية املصرح هبا عام 
كما شهد حجم االستثمار األجنيب املباشر   ،62 %66 إىل 6962مع ارتفاع سنة  6969منذ سنة  69%

تاريخ صدور قانون تطوير االستثمار وما انطوى عليه من حوافز ضريبية  6996الوارد إىل اجلزائر بعد سنة 
 63 .واخلدمات والصناعة تدفقا  كبريا، خاصة يف قطاع االتصاالت

                                                 
رسالة دكتوراه  ،دور االستثمار األجنبي المباشر في تمويل التنمية االقتصادية في البلدان الناميةناصري نفيسة،  - 59

 .607ص .6967يف العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان 
، ترمجة جورج خوردي، دار الفارس الشركات المتعددة الجنسيات، االستثمار الخارجي المباشرتيدور موران،  - 60

 .0، ص 6007للنشر و التوزيع، عمان ، 
، جملة التمويل والتنمية، ما مدى فائدة االستثمار األجنبي المباشر للدول الناميةبراكش لوجناين وعساف رزين،  - 61

 .2، ص 6996جوان 
62

- www.andi.dz بيانات حول التصريح باالستثمار األجنيب يف اجلزائر لعام، تاريخ وساعة التصفح ،: 
60/91/6961 - 67:66  

،  التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان 6962السنوي لصندوق النقد الويل لعام  التقرير  -
تاريخ  ،www.dhaman.org: ، منشور على شبكة االنرتنيت عرب املوقع التايل 669، ص 6962الصادرات لعام 
 .67:61 - 60/91/6961:وساعة التصفح

 .47مرجع سبق ذكره، ص كرمية قويدري،  -63

http://www.andi.dz/
http://www.dhaman.org/
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مبرحلة انتقالية وأن نسبة ال تزال اجلزائر متر  6962وحسب التقرير السنوي للبنك الدويل لسنة 
، كما أشار صندوق النقد الدويل أن نسبة منو الناتج 64يف البلدان النامية   % 6معدل النمو ال تتعدى 

عن عام  مسجلة تراجعا   6962يف عام  % 7,8الداخلي اخلام خارج قطاع احملروقات للجزائر بلغت نسبة 
، مما يعرقل  %  7,4إىل نسبة  6964متوقعا  أن تتدىن يف  ، % 2,1حيث بلغت خالله نسبة  6967

  . 65كافة أشكال التنمية خارج قطاع احملروقات يف ظل تذبذب أسعار النفط
 

 : اتمة ـــــخ
 :مت التوصل يف هذه الدراسة إىل النتائج التالية تأسيسا  على ما تقدم،

اقتصادي  خلق مناخ من خاللحماولة اجلزائر االندماج يف االقتصاد العاملي وحتقيق التنمية وأهدافها  -
 ؛61/90رقية االستثمار الستثمارات األجنبية املباشرة، كان أخرها قانون تلجاذبا  

 ؛نظمة لالستثمار، مما يطرح إشكالية عدم االستقرار التشريعيكثرة التشريعات والقوانني امل -
 ؛عدم إعطاء مفهوم لالستثمار األجنيب املباشر يف التشريع الوطين لالستثمار -
 يف اجلزائر وذلك راجع 4962و 4962تراجع االستثمارات األجنبية املباشرة يف السنتان األخريتان  -

 ؛وحق الشفعة 26/20اخنفاض أسعار البرتول وبعض العراقيل كقاعدة : عدة أسباب منهال
تلعب االستثمارات األجنبية املباشرة دورا  مهما  يف عملية التنمية االقتصادية من خالل ختفيض  -

 ؛البطالة، وتوفري رؤوس األموال واليد العاملة، ونقل التكنولوجيا للبلد املضيف
 ؛عدم تفعيل املناطق احلرة وإبراز دورها كحافز جللب االستثمارات األجنبية املباشرة -
اد آلية للتوفيق بني محاية االقتصاد الوطين من جهة و توسيع جماالت االستثمار عدم حماولة إجي -

 .    األجنيب املباشر من جهة أخرى ليشمل كل القطاعات مبا فيها اليت حتتكرها الدولة

                                                 
 .71، ص 6962التقرير السنوي للبنك الدويل لعام  -64
، 6962صندوق النقد الدويل، تقرير االقتصاد العاملي، منو غري متوازن، عوامل قصرية وطويلة األجل، واشنطن، أبريل  -65

 .10ص 
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 .6007دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، 
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 .6962مصر

 :مقاالت  -ب 
، جملة قانون المحروقات في الجزائر وإشكالية الرهانات المتضاربةبوحنيفة قوي، مخيس حممد، . 2

 . 6960دفاتر السياسة والقانون العدد التاسع، ورقلة، اجلزائر، جوان 
ما مدى فائدة االستثمار األجنبي المباشر للدول النامية، مجلة براكش لوجناين وعساف رزين، . 0

 .  6996طن، جوان ، صندوق النقد الدويل، واشنالتمويل والتنمية



 سي فضيل الحاج
 حيتالة معمر. د

 حقيقة االستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر وعالقتها
 بالتنمية االقتصادية

 

119 
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 .6967ديسمرب  6االقتصادية، ورقلة، العدد 
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