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  كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري
  جامعة مستغامن 

  
 :الملخص

إبراز احلالة الديناميكية لالستثمار بأشكاله يف االقتصاد اجلزائري وما هذه الورقة البحثية  دف  
الدراسة حتليل  اهتمت. ه من تطورات يف التشريع املتواصل مع التطورات االقتصادية الدوليةرافق

 كونة للبنية االقتصادية للبلد اليتالعالقة بني بعض حمددات التنمية االقتصادية وهيكل القطاعات امل
  .املستمر تكفل حتقيق النمو

 وكذلك القراءة التارخيية لبعض التغريات واإلحصائيةاعتمدنا خالل هذا العمل الطريقة التحليلية  
 2012-2000املمتدة بني  احلاصلة يف البنية التشريعية والتجارية واهليكلية لالقتصاد اجلزائري للفرتة 

.  
مع املتغريات االقتصادية  أصنافه االستثمار بكافةلية ألثر بينت النتائج العالقة التكاملية والتباد 

  .ق قيم مضافة يف ظل واقع تشريعي مالئم ومتطورقوبالتايل حت األخرىالكلية 
 .االقتصاد  اجلزائري، التطورات ، النمو املستمر، قيم مضافة: الكلمات المفتاحية

  
Abstract :  

This paper aims is to highlight the dynamic state of the investment 
forms in  Algerian economy and the accompanying developments of 
legislation in the international environment. The study took importance to 
the relationship between some of the economic determinants and some 
structure that constitute the economy  of the country that ensure the 
continued growth. 

Through this work we have adopted the analytical method and 
statistical as well as historical reading of some of the developments in the 
legislative, commercial and structure of the Algerian economy for the period 
between 2000-2012. 
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The results showed the existence of  complementary relationship and 
reciprocity of the impact of investment with other macroeconomic variables, 
thus the added values will be realised in light of the reality of an appropriate 
and sophisticated legislation. 
 
Key words: Algerian economy, developments, continued growth, added 
values.  

  
  :مقدمةال

يتبني من خالل األوضاع واألحداث االقتصادية احلالية أن االقتصاد العاملي مير مبرحلة 
حرجة، حيث كانت آثارها بادية منذ منتصف الثمانينات بدرجة كبرية، مما أجرب بعض الدول 

لق، التغيري يف أنظمتها االقتصادية بعدما كانت تنتهج االقتصاد املخطط املغ إحداثالنامية على 
ومن أبرز مالمح هذا التغيري فتح الباب أمام املستثمر األجنيب يف كثري من الدول بصورة 
سريعة،وعلى إثر ذلك أصبح ينظر لالستثمار األجنيب املباشر على أنه أهم مصادر التمويل الدويل 

) ليةاحمل(وهذا إىل جانب االستثمارات الوطنية   بالنسبة ألي دولة تريد االلتحاق بركب التطور
  .بغرض دعم وترية النشاط واألداء االقتصاديني هلذه البلدان

ا احملل  ية، ألن اشتد التنافس على االستثمارات األجنبية بني الدول اليت تعاين من ضعف يف مدخرا
املتمثل يف القروض األجنبية قد أثبت عدم فعاليته نظرا للنتائج السلبية  الشكل اآلخر من التمويل

ا ومواصلة املنعكسة عل ى الدول اليت عملت به، مما جعل هذه الدول عاجزة عن الوفاء بالتزاما
 اإلقراضساهم يف تصاعد املديونية وارتفاع تكاليف  مماة، بسبب تراكم الديون، مشاريعها التنموي

لدول حنو  اجتهت أغلبا وعلى هذا األساس.من املؤسسات املالية الدولية وشروطها القاسية
األجنيب عامة،ولالستثمار  مهمة تتضمن الشروط الضرورية لتهيئة مناخ مالئم لالستثمار إسرتاتيجية

خاصة،ألن هذا االستثمار أصبح يُعتقد أنه يشكل أحد املتغريات اليت تؤثر يف  األجنيب املباشر
  .النامية تطوير اقتصادات الدول، سواء املتقدمة منها أو

باالستثمار األجنيب ومنها اجلزائر   الدول الناميةمن قبل يبدوا جليا أن هناك اهتمام متزايد   
ا اإلنتاجية لتلبية حاجات السوق احمللي وتوجيه الفائض  املباشر،بغرض تنمية قدرا

إىل االستفادة من اخلربات واملعرفة ونقل التكنولوجيا،وعلى إثر اهتمام الدول  للتصدير،باإلضافة
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ناقشت عدة حبوث العالقة بني . إىل جانب االستثمار احمللي البالغ باالستثمار األجنيب املباشر
املباشر واالستثمار احمللي من خالل دعمهما للنمو االقتصادي  للبلدان إذا  االستثمار األجنيب

إذا ما اهتمت الدول باحمللي ووفرت   أشارت بعض منها انه ميكن االستغناء على االستثمار األجنيب
من  ذلك ملا جيلبه االستثمار األجنيب اآخرين نفو  ني أكادميينيكافة الظروف احملفزة، يف ح

، ميكننا طرح .تكنولوجيا إىل البلدان املضيفة وكذلك بسبب غياب التنافسية لدى املؤسسات احمللية
  :كاآليت  السؤال الرئيس

ما هو واقع االستثمار في الجزائر وحال دينامكيته في ظل التحديثات التشريعية 
  .؟2012- 2000 الفترة الحاصلة خالل

 : نظرة شاملة حول االستثمار -1
وسائل إنتاج جديدة بغرض حتسني أداء املؤسسة أو البلد أو وضع   ، أي اشرتىراستثميقال 

الغرض من االستثمار هو احلصول على . رؤوس أموال يف نشاط  اقتصادي أو يف مؤسسة
قرار . صول على أرباح مستقبليةوعليه االستثمار يقضي القيام بإنفاق مهم حاليا للح. عائد

مقارنة ما ميكن احلصول عليه من لتعظيم الربح هو ينتج عن عملية انتهاج االستثمار كسبيل 
  .شراء سند يف بورصة أوفوائد إليداع مايل معني 
من منطلق أن لالستثمار  )األعباء(يق بني االستثمارات واملصاريف يف املؤسسة، تتم عملية التفر 

. مستمر ويف نفس الوقت تتحقق عملية النمو االستغالل بشكل وتعديل دورة دور يف تغيري
بني املؤسساتية،  عناصرها ولالستثمار وجهات نظر وأشكال ومميزات وبيئة خاصة به تنوعت

  ...االستقرار السياسي والسياسة الضريبية ومدى حركية املؤشرات الكلية
. نقدية للربح أكثر أوقيمة مالية  بإنفاقوم املؤسسة كما عرف بأنه تلك العملية اليت من خالهلا تق

هي نتيجة عملية االستغالل، فاالستثمار هو التزام من طرف  الشيءتكلفة  أنعلى عكس 
ميكن لشركة . مثال قد تكون عملية شراء آلة جديدة أو فتح نقاط بيع جديدة. املؤسسة واملسامهني

أي مؤسسة يف الوقت املعاصر ميكنها . نفس الوقتخمتلفة يف  وبأشكالأن تقوم بعدة استثمارات 
األخرية يتم عرب البنوك هذه اخلاصة، أو عرب قروض وسلفات وللحصول على  أمواهلاأن تستثمر يف 

  . حىت يتم قبول متويله اليت تقوم بتحليل واقع ووضعية االستثمار اإلقراضوشركات 
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يف . واخلسارة األرباحاريعهم درجة من املخاطرة حيث يكتنف مش إىلعملية االستثمار تؤدي  إن
املمكن شكل من االستثمار  بأيسياق هذا هناك عدة عوامل تؤثر على درجة اخلطر اليت حتيط 

  :أسفلهحتقيقه كما هو مبني 
  
  

  عناصر مخاطر االستثمار :)01(الشكل رقم 

 
  

Source : http://www.riscario.com/investment-risk, Consulté le 17/12/2014. 
 
يف  .باشرامل األجنيباملتعارف عليها االستثمار احمللي واالستثمار  أشكاليتنوع االستثمار يف عدة  

 أهميف اجلزائر باعتباره  االستثمارة حتليلية ملوضوع قراءتقدمي  إىلسياق هذه الورقة البحثية نعمد 
ومن أهم . والقياس ستدعي النقاش واملعاينة والتحليلاليت ت للبلداملقومات واملتغريات الكلية 

وما للحالتني من غري ذلك  أويكون مباشرا  أنهو  االستثماراملرتبطة مبوضوع  اإلشكاالت
االستثمار صورا عدة منها أن  يأخذقد  .حمليا أو أجنبيا الوطين االقتصادامتيازات وسليبات على 

  .اسرتاتيجي أومايل ،  أو غري مادي، أومادي،  أوبشكل مباشر،  إنتاجيغري  أو، إنتاجيايكون  
شرة، حبكم أنه أحد العناصر تكمن أمهية االستثمار يف أنه يؤدي إىل زيادة الطلب الكلي بصورة مبا

ويساهم االستثمار يف زيادة الطاقة اإلنتاجية للمجتمع عن طريق تكوين . املؤثرة على الطلب الكلي
  .رأس املال
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تعددت النظريات واملدارس املفسرة لالستثمار كما هو بارز أسفله وهذا بالرجوع اىل العوامل املؤثرة 
  :عليه

 لنظرية الكفاية احلدية لرأس املا .1
 نظرية املعجل .2
 نظرية املعجل املرن .3
 لالستثمار ظرية التمويل الذايتن .4
 نظرية التقليديني احملدثني لالستثمار .5
 .نظرية توبن .6
 نظرية دورة حياة املنتوج يف العمال الدولية .7
 النظرية االحتكارية .8

جتتمع مؤشرات االستثمار يف عدة منها حبب املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان 
  :ادراتالص
 مؤشر استقرار االقتصاد الكلي -
 مؤشر الوساطة املالية والقدرات التمويلية -
 مؤشر البيئة املؤسسية -
 مؤشر بيئة أداء األعمال -
 مؤشر حجم السوق وسهولة النفاذ إليه -
 مؤشر املوارد البشرية والطبيعية -
 مؤشر عناصر التكلفة -
 داء اللوجيسيتمؤشر األ -
 وماتمؤشر االتصاالت وتكنولوجيا املعل -
 مؤشر اقتصاديات التكتل -
 .مؤشر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي -
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  محددات االستثمار  -2
، حيــث أولـت اهتمامهـا باملزايــا الطبيعيـة الــيت االسـتثمارخلــق رّكـزت معظـم الدراســات علـى عوامـل  

ــــا الدولــــة مــــن موقــــع جغــــرايف متميــــز، ووفــــرة املــــواد اخلــــام وعوامــــل اإلنتــــاج الســــيما ا لعمالــــة تتمتــــع 
الرخيصـة، كمـا أوضـحت الدراسـات العمليـة أمهيـة حجـم السـوق واحتمـاالت النمـو كأحـد العناصـر 

إىل الدول يتوقف يف املقام األول على مدى  تدفقها ، إالّ أّن منو االستثمارات واالستثمار يفاملؤثرة 
نصــرف إىل جممــل مالئمــة املنــاخ االســتثماري الســائد والــذي ميكــن تعريفــه بوصــفه مفهومــاً شــامالً ي

األوضاع والظروف سلباً أو إجياباً على فرص جناح املشاريع االستثمارية، وبالتايل حركة االستثمارات 
ــــا، وهـــــي تشــــمل األوضـــــاع والظـــــروف السياســــية واالقتصـــــادية واالجتماعيــــة، كمـــــا تشـــــمل  واجتاها

  .األوضاع القانونية والتنظيمات اإلدارية
 مارمحددات االستث: )02(الشكل رقم 
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Source : Jean-Marie Albertini(1996), Les rouages de l'économie nationale, Les éditions 
de l'Atelier, p.43. 

  
وتتمثــل أهــم حمــددات املنــاخ االســتثماري مــن الناحيــة االقتصــادية يف السياســات االقتصــادية 

السـتقرار االقتصـادي، اإلطـار القـانوين والتنظيمـي احلـاكم لالسـتثمار، البنيــة االكليـة ومـدى حتقيقهـا 
التطــــــور األساســــــية املاديــــــة واملعلوماتيــــــة، مســــــتوى االســــــتثمار البشــــــري وأنشــــــطة البحــــــث العلمــــــي و 

   1.التكنولوجي
ــــا جممــــل الظــــروف واألوضــــاع االقتصــــادية  نســــتطيع القــــول أن حمــــددات االســــتثمار يقصــــد 

فرص جنـاح املشـروعات  يفوالسياسية واالجتماعية واملؤسساتية وكذلك اإلجرائية اليت ميكن أن تؤثر 
الـيت تـتحكم  املتنوعـةاالستثمارية يف منطقة أو دولة معينة وبالتايل فهي تشكل جمموعة مـن العوامـل 

إىل جانــب  توجهـات هـذا النــوع مـن االسـتثمار وتـدفقات اجلغرافيـة أو القطاعيـة يف ابـارز تـأثريا وتـؤثر 
  .قرارات جتسيده وقرارات اختيار مواقعه

موعة الدول أكثر "C.Michalet"حسب  لالستثمار املباشر  جذبا فمن أجل االنتماء 
تكميلية جلذب االستثمار األجنيب املباشر، أما بقية الدول جيب حتقيق كل الشروط األساسية وال

موعة  اليت تسعى لتحقيق هذه الشروط فيمكن أن ندرجها ضمن جمموعة الدول احملتمل حلاقها با
  .2األوىل

لقـــد أمضـــت العديـــد مـــن الـــدول الناميـــة عقـــوداً مـــن الـــزمن يف وضـــع احلـــواجز ،فيمـــا خيـــص االنفتـــاح
األجانــــب ولقــــد مشلــــت تلــــك احلــــواجز قيــــوداً علــــى احلصــــة املســــموحة  والعقبــــات أمــــام املســــتثمرين

للمســـتثمر األجنـــيب امتالكهـــا يف مؤسســـة مـــا وقيـــود علـــى أنـــواع املشـــروعات الـــيت ميكـــن للمســـتثمر 
ـــا وهكـــذا أســـفرت هـــذه القيـــود علـــى اخنفـــاض احلـــوافز الضـــرورية لـــدى املســـتثمرين  األجنـــيب القيـــام 

  3:أمهها

                                                
  . 14 .جامعة القاهرة، مصر، ص، مركز الدراسات وحبوث الدول النامية، "التنمية الشاملة يف الوطن العريب"، )1998(مصطفى كامل السيد1-

2-C.Michalet(1999), "La séduction des nations ou comment attirer les investissements", 
Economica, pp: 7-8. 

   .17: ، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، ص"التنمية يف األقطار العربية"، )2004(حسان خضر-3
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 رتفعـة، باإلضـافة إىل الضـرائب املإسـرتاتيجيةيف جمـاالت اعتـربت احلضر الصحيح لالستثمار 
والقيـود الــيت تفــرض علــى حصــة الشــركات األجنبيــة يف املشــروعات ولكــن مــع مــرور الــزمن أصــبحت 

لتحرير التجارة حيث رأت الدول املتقدمة أن  أورغوايتلك القيود واإلجراءات حمور نقاش يف جولة 
ا، وبالتـــايل إجــراءات االســتثمار املتعلقـــة  ة للــدعم الـــيت تقدمــه الـــدول لصــادرا بالتجــارة تعـــّد متشــا

احملليـة علـى االسـتثمارات األجنبيـة  دعت إىل إلغاء هذه اإلجراءات والشروط اليت تضعها السـلطات
  .املباشرة واليت تنطوي على تقييد أو تشويه للتجارة العاملية

، االســـــتقرار ســـــتقرار السياســـــي يف الـــــدولمبـــــدى االتـــــذهب بعـــــض الدراســـــات إىل تـــــأثر االســـــتثمار 
كما يتضح من خالل التجارب أن الدور السياسي مهم يف .الستثمارا مركزيا لالسياسي يعترب حمدد

  :يأيتالتنمية واالستثمار وذلك يرجع إىل ما  إسرتاتيجية
مــــن األمهيــــة يف شــــرح متركــــز  اكبــــري   اخطــــر السياســــي وعــــدم االســــتقرار املؤسســــايت دور للأن "

تثمار األجنـــيب املباشـــر ألن عـــدم االســـتقرار داخـــل البلـــد املضـــيف مـــن عـــدم اليقـــني للمســـتثمر االســـ
م أو حىت  األجنيب وهلذا عندما يكون االستقرار، فإنه يشجع املستثمرين على زيادة حجم استثمارا

مـن جوانـب املباشر كجانب  ، وهذا إذا مت تركيز النظر اىل االستثمار األجنيب1عوائد األرباح احملّصلة
ـا كـاجلزائر ـتم  وفـق هـذا جلـأت عـدة منظمـات وهيئـات دوليـة   .االستثمارات اليت أخـذت الـدول 

اىل تقـــدير ذلـــك مـــن خـــالل مؤشـــرات خاصـــة، وعليـــه جنـــد هـــذا الشـــكل يعـــرب عـــن درجـــة االســـتقرار 
  .السياسي الذي يعترب ممن أحد العوامل الرافعة لالستثمار

  2012 السياسي للجزائردرجة االستقرار :)03( الشكل رقم

  

                                                
  . 118: دار السالم للطباعة والنشر، مصر، ص ،"الستثمار األجنيب املباشر يف عصر العوملةحمددات ا"، )2002(رضا عبد السالم1 -
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Source : http://rru.worldbank.org/besnapshots, Consulté le        
13/012/2014 

داخـل البلـد املضـيف متثـل عامـل طـرد لـرؤوس  "الالاسـتقرار"وعلى هذا األسـاس فـإن حالـة 
ـــا ال تســـتقر إالّ يف ظـــروف  مكانـــت أجنبيـــة أ  ســـواءرات األمـــوال وبالتـــايل االســـتثما حمليـــة خاصـــًة فإ

سياســية واقتصــادية مســتقرة، وعلــى هــذا األســاس فــإن االســتقرار السياســي وتوطيــد األمــن والســالم 
هدفاً اسرتاتيجياً تسعى كل دول العامل لتحقيقه لغرض زيادة الثقـة والطمأنينـة للمسـتثمرين، ويكـون 

احلـــوار السياســـي الـــذي يرتكـــز علـــى احـــرتام مبـــادئ القـــانون الـــدويل وحقـــوق  ذلـــك باســـتخدام مبـــدأ
اإلنسان الذي يرتكز على ميثاق األمم املتحدة والبيان الدويل للحريات الالزمة، كما انتهت العديد 

كبري من األمهيـة يف شـرح حركيـة   من الدراسات إىل أن اخلطر السياسي وعدم االستقرار على جانب
إىل إيضـاح األثـر السـليب للمخـاطر السياسـية  11995"سـينجوكوانج"ث أتـت دراسـة االستثمار، حيـ
   .على االستثمار

تظهر احلاجة إىل التسيري الفّعال لرأس املال البشري يف إطار التوجهات العاملية اجلديدة أكثر 
 فـــأكثر أمهيــــة حيـــث تســــمح مبواجهـــة حتــــديات العصــــر اجلديـــد كحــــدة املنافســـة واملتطلبــــات النوعيــــة

حيـث تعـاين الكثـري مـن . للعمالء، جودة املنتجات واخلدمات، كما تـؤدي إىل رفـع مسـتوى اإلنتـاج
لكثــري مــن العوائــق اإلداريــة ا إىل اقتصــاديات الــدول الناميــة اخنفــاض مســتوى األداء واإلنتاجيــة نظــراً 

تم االيت تعود غالباً إىل عدم تو  والتنظيمية والتكوينية وغريها تحليــــــــــل  -3  .بالعمالفر إدارة فعالية 
   لجزائرل البيئة االستثمارية

حتسني من حيث تعترب اجلزائر من بني الدول الرائدة يف االنفتاح على العامل اخلارجي، 
، االقتصادية مناخها االستثماري، وباخلصوص التشريعات االستثمارية اليت متت خالل اإلصالحات

    .القطاعات الواعدة لالستثمار يف املستقبل واإلجراءات التنظيمية لتسهيل األعمال، وتقدمي
  االقتصادية التشريعات االستثمارية خالل اإلصالحاتتطور  -1.3

 جاء1990أفريل  14واملؤرّخ يف  10-90إن صدور قانون النقد والقرض الذي يتعلق بقانون 
وعلى إثر هذا  على أساس الصعوبات النامجة عن عدم تطبيق القوانني السابقة املتعلقة باالستثمار،

 ،66-284لألمر  32املتضمن قانون االستثمار من خالل املادة  277-63التشريع ّمت إلغاء قانون 

                                                
  . 119: رضا عبد السالم، املرجع السابق ذكره، ص -1
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أوت املتعلق  21املؤرّخ يف  11-82من القانون  41مبوجب املادة  66-284ومت كذلك إلغاء األمر 
املتعلق بإنشاء وسري  أوت 28املؤرخ يف  13-82باالستثمار اخلاص الوطين، مث يتبع بالقانون رقم 

  1.شركات االقتصاد املختلط
مل  1990أفريل  14إىل غاية  1982أوت  21أن الفرتة املمتدة من يالحظ ومن ذلك 

تبّنت شكل  عدا أن الدولةمنّظم لالستثمارات األجنبية املباشرة، جديد تشهد أي نص قانوين 
تعديل  مبناسبة1986ذا التوّجه يف عام ، وتأكد ه2الشركة عن طريق الشركات ذات االقتصاد املختلط

، فلقد حاولت السلطات آنذاك رفع نسبة رؤوس األموال األجنبية يف شكل 13-82القانون رقم 
ا قد أُعيدت مك،من قبل النّواب تاملختلط، لكن هذه االقرتاحات رفض شركات ذات االقتصاد

ستنتج أن هناك ختّوف من قدوم ، فرفضت املقرتحات بنفس الكيفية مما جعلنا ن1989الكرّة سنة 
  .املستثمرين األجانب

تبّنت اجلزائر اإلصالحات االقتصادية، حيث جتّسد ذلك يف قانون النقد والقرض وخاصةً 
قيمني بتحويل رؤوس األموال إىل اجلزائر لتمويل أية نشاطات تاليت  ه من 183املادة 

ُ
رّخص لغري امل

املتفّرعة عنها، أو ألي شخص معنوي ُمشار إليه  اقتصادية غري خمصصة للدولة أو املؤسسات
يوضح كيفية إجراء هذه التمويالت  ،حيثجملس النقد والقرض هصراحة مبوجب نص قانوين حيدد

  : 3مع مراعاة حاجات االقتصاد الوطين يف جمال
 إحداث وترقية الشغل؛ 
 حتسني مستوى اإلطارات واملستخدمني اجلزائريني؛ 
  االستغالل األمثل حمليا لرباءات االخرتاع والعالمات التجارية والعالمات تقنية و ال املعداتشراء

 احملمية يف اجلزائر طبقاً لالتفاقيات؛
 توازن سوق الصرف.  

                                                
  .111: ، ص35املتعلق بتأسيس الشركات املختلطة وسريها، اجلريدة الرمسية رقم  28/08/1982املؤرخ يف  82/13القانون رقم  -1
  .10: ج، اجلزائر، ص.م.د ،"قانون االستثمارات يف اجلزائر"، )1999(بوع كمالقر  عليوش -2

متعلق بتأسيس الشركات املختلطة االقتصاد وسريها، اجلريدة  13- 82، يعّدل ويتّمم القانون 1986أوت  19املؤرخ يف  13-86القانون رقم  -3
  .1986أوت  27املوافق لـ  35الرمسية، لعدد 
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ليشمل كل  ،ال األجنيبامل هذه املادة قد وسعت وللمرة األوىل يف جمال رأس أنر الحظي
املؤسسات املتفّرعة عنها، ونكون بذلك للدولة أو  منها خمّصص هوالنشاطات االقتصادية، إّال ما 

  .أمام أوىل الضربات املوّجهة إىل مبدأ احلمائية وتدّخل الدولة املباشر يف االقتصاد وسريه
قيم واملستثمر غري 10-90أن القانون ف ومن جهة أخرى

ُ
، ويف جمال التمييز بني املستثمر امل

قيم، قد اعتمد مبدأ جنسية رؤوس األموال حيث نّصت
ُ
يُعترب غري ُمقيم كل  أنه على181املادة  امل

  حيثشخص طبيعي أو معنوي يكون املركز الرئيسي لنشاطه االقتصادي خارج القطر اجلزائري، 
  : االستثمار األجنيب وهي كما يلي صاحلكّرس هذا القانون عدد من املبادئ يف 

 مبدأ حرية االستثمار؛ 
 ؛يوماً من تقدمي الطلب 60ائر خالل حرية حتويل رؤوس األموال بعد تأشرية بنك اجلز 

 ؛ص على الضمانات الواردة يف االتفاقيات الدولية اليت وقّعت عليها اجلزائرتنصيال 
  تّم إخضاعه إىل رأي جملس النقد والقرض عن طريق يتبسيط عملية قبول االستثمار حبيث

 .تقدميه باملطابقة خالل شهرين من تقدمي الطلب
قرض قد تضّمن املبادئ اخلاصة مبعاجلة ملف االستثمار األجنيب رغم أّن قانون النقد وال

، ولقد جاء املرسوم 1993عام الاملباشر، لكن هذا األخري بقي بدون نّص خاص وواضح إىل غاية 
أّكد على بعض األحكام الواردة يف قانون  الذي 1993 أكتوبر  05املؤرخ يف  93-12التشريعي 

  1:م ما يليالنقد والقرض كما تضّمن املرسو 
تبسيط وتسهيل إجراءات عملية االستثمار وذلك بتخفيف تعقيدات إجراءات املوافقة املوجودة  -

  ؛من قبلوتقدمي ضمانات وامتيازات ضريبية ومجركية
اإلقرار مببدأ التحكيم الدويل حلّل املنازعات وهذا بعد انضمام اجلزائر ألول مرة إىل الوكالة الدولية  -

  ؛اتلضمان االستثمار 
كجهاز إداري يشرف على دعم وتوجيه " وكالة ترقية ومتابعة االستثمارات"إنشاء هيئة،  -

االت التقنية واملالية،  املستثمرين ومتابعتهم والقيام بالدراسات، حبث واستغالل فرص التعاون يف ا

                                                
، حيّدد شروط حتويل رؤوس األموال إىل اجلزائر لتمويل النشاطات االقتصادية وإعادة حتويلها إىل 08/09/1990مؤرخ يف  03-90القانون رقم -1

  .39: ، ص45اخلارج، اجلريدة الرمسية، العدد 
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ق أحكام هذا وتنظيم الندوات وامللتقيات وإصدار املطبوعات للتعّرف بفرص االستثمار كما ال تتعلّ 
املرسوم باالستثمارات اجلديدة املنجزة بعد صدور هذا التشريع فقط، بل أعطى أمهية كبرية 
لالستثمارات اجلاري إجنازها أثناء وقبل صدوره، وكان يهدف يف حمتواه إىل توسيع مشاركة رأس 

ا الدولة، املال احمللي اخلاص واألجنيب إلجناز برامج االستثمارات اليت حتقق األولويات ا ليت حدد
واملتعلقة خبلق فرص عمل وترقية الصادرات خارج احملروقات وإشباع احلاجيات األساسية للسوق 

  ؛1الوطنية، مما ميّكن من تقليص درجة التبعية لألسواق اخلارجية
شروع واليت تتوزّع مبوجبه على كامل فرتة امل يتعّلق باالمتيازات املمنوحة للمستثمرين: النظام العام -

االستثماري واستغالله، وختص إعفاءات ضريبية ومجركية وبعض االمتيازات املتعلقة بالضمان 
  ؛االجتماعي

لقد كانت االمتيازات املمنوحة مبوجبه ختّص االستثمار يف املناطق الواجب : النظام اخلاص -
ضافية للمستثمرين يف ترقيتها أو بعض املناطق اخلاصة، كما أقّر املشرّع جمموعة من االمتيازات اإل

جمموعة من االمتيازات اإلضافية يف وكذلك هذه املناطق الواجب ترقيتها أو بعض املناطق اخلاصة، 
وإمكانية  كتكّفل الدولة جزئياً أو كلياً مبسامهات أرباب العمل يف الضمان االجتماعي  ،هذه املناطق

  ؛مرتنازهلا عن األرض التابعة لألمالك العمومية لصاحل املستث
يشمل االستثمارات املنجزة يف املناطق احلرة املزمع إنشاؤها بشرط أن تكون : نظام املناطق احلرة -

هذه االستثمارات موجهة أساسًا إىل التصدير، حيث تعّد العمليات التجارية بني املناطق احلرة 
االستثمارات من واملؤسسات املوجودة يف الرتاب الوطين من عمليات التجارة اخلارجية، تعفى هذه 
  .مجيع الضرائب والرسوم واالقتطاعات ذات الطابع اجلبائي والشبه اجلبائي واجلمركي

  وتسهيل اإلجراءات التنظيمية تطوير االستثمار - 2.3
املتعلق بتطوير  03- 01لقد كان الدعم يف األمر ،حول موضوع تطوير االستثمار

ؤسسات العمومية االقتصادية وتسيريها املتعلق بتنظيم امل 04-01، كذلك األمر 2االستثمار

                                                
1- FodilHassam(2005), "Chronique de l’économie algérienne, vingt ans des réformes 
libérales", édition l’économiste d’Algérie, Alger, p.p: 30-31.  

  ".2001أوت  20املؤرخ يف  03-01األمر "، 2001، 47املتعلق بتطوير االستثمار، اجلريدة الرمسية، العدد  03-01األمر  -2
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ونصوص قانونية أخرى ذات طابع تشريعي وتنظيمي، ذلك اإلطار الذي من شأنه 1وخوصصتها
ولقد جاء هذا األمر ليغطي الضعف والنقائص  ،تعميق اإلصالحات االقتصادية وحتسني فّعاليتها

  2.عم االستثماراملتعّلق برتقية ود 12- 93: املوجودة يف املرسوم التشريعي رقم
 03-01املستثمرين الوطنيني واألجانب، وهذا وفق مضمون األمر  صةخصاملزايا واحلوافز امل

ال ومن بني املبادئ اليت كانت يف  املتعلق بتطوير االستثمار ألنّه يعترب أحدث تشريع يف هذا ا
  3:مضمونه كما يلي

 ؛مبدأ حرية االستثمار 
 ؛االستثمار إزالة كافة القيود اإلدارية على 
 عدم اللجوء للتأميم، وضمان حرية حتويل رأس املال واألرباح املرتتبة عنه؛ 
 مبدأ منح املزايا واحلوافز اليت تشجع االستثمار.  

، فإّن املستثمر 03-01األمرمن  10و09حسب ما تضمنته املادة ف أما موضوع احلوافز،
 : ما يلي هاأمه ظام االستثنائي اخلاصاألجنيب قد حضي باملزايا املتعلقة بالنظام العام والن

  مرحلة بدء اإلنجاز- 
 هذا عندما يتعّلق األمر بالتجهيزات ،تطّبق النسبة املخفضة يف جمال احلقوق اجلمركية

 ؛املستوردة
 اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات؛ 
 تنيات اليت ّمتت يف إطار االستثماراإلعفاء من رسم نقل امللكية وهذا فيما خيص كل املق 

  .املعين، وكان هذا كّله يف نطاق النظام العام
أما فيما خيص النظام اخلاص فقد ّمت منح مزايا لفائدة االستثمارات اليت تنجز يف املناطق 

  : اليت تتطلب تنميتها مسامهة خاصة من الدولة وهي تتمثل فيما يلي

                                                
 04-01األمر "، 2001 ،47املتعلق بتنظيم املؤسسات العمومية االقتصادية وتسيريها وخوصصتها، اجلريدة الرمسية، العدد  04-01األمر  -1

  ".2001أوت  20املؤرخ يف 
 12- 93األمر "، 1993، 64املتعلق برتقية االستثمار، اجلريدة الرمسية، العدد  05/10/1993املؤرخ يف  93/12املرسوم التشريعي رقم  -2

  ".1993أكتوبر  05املؤرخ يف 
االستثمار ومدى قدرته على تشجيع االستثمارات الوطنية ، املتعلق بتطوير 03- 01مضمون أحكام األمر "، (2002)يوسفي حممد -3

لد "واألجنبية   .23: ، ص23، العدد 12، جملة إدارة، املدرسة الوطنية لإلدارة، ا
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  وهذا فيما خيص كل املقتنيات اليت تتم يف إطار اإلعفاء من دفع حقوق نقل امللكية
 ؛االستثمار

  فيما خيص العقود التأسيسية %0,2تطبيق حق ثابت يف جمال التسجيل بنسبة منخفضة
 والزيادات يف رأس املال؛

 وهذا فيما خيص  تتكفل الدولة جزئيا أو كليا باملصاريف بعد تقييمها من طرف الوكالة
 األساسية الضرورية إلجناز االستثمار؛األشغال املتعلقة باملنشآت 

 فيما خيص السلع واخلدمات اليت تدخل مباشرة يف من الضريبة على القيمة املضافة  اإلعفاء
إجناز االستثمار، سواًء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق احمللية، وذلك عندما تكون هذه 

 .القيمة املضافة السلع واخلدمات املوّجهة إلجناز عمليات ختضع للضريبة على
  مرحلة انطالق االستغالل -

  : بعد معاينة انطالق االستغالل متنح املزايا التالية"
  سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات) 10(اإلعفاء ملدة عشر ،

 ؛والرسم على النشاط املهين على األرباح املوزعة، ، الضريبةالضريبة على الدخل اإلمجايل
 سنوات ابتداًء من تاريخ االقتناء من الرسم العقاري على امللكية ) 10(ء ملدة عشر اإلعفا

 ؛العقارية اليت تدخل يف إطار االستثمار
  ا أن حتسن أو تسّهل االستثمار مثل تأجيل العجز وآجال منح مزايا إضافية من شأ

 ؛االمتالك
  شهر واحد للرّد على املستثمر تقليص األجل املمنوح لوكالة تطوير االستثمار من شهرين إىل

 ؛يف حالة طلبه مزايا إضافية من الوكالة
  عدم التفرقة بني املستثمر الوطين واملستثمر األجنيب، وبني املستثمر العمومي واملستثمر

وبني الشخص الطبيعي والشخص املعنوي، حبيث حيظى كليهما مبعاملة عادلة ،اخلاص
  .1"ومنصفة

  اإلجراءاتتسهيل . ب
                                                

, Consulté www.andi.dzAgence Nationale de Développement de l’Investissement (ANDI),  -1

le 13/02/2013.  
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ولة اجلزائرية تسعى دومًا إىل تسهيل اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية لالستثمار قصد إن الد
جذب املزيد من االستثمارات األجنبية املباشرة، وكان ذلك من خالل إنشاء العديد من اهليئات 

  :اإلدارية اليت تساهم يف حّل مشاكل املستثمرين وتتمثل فيما يلي
  وكالة ترقية ودعم االستثمار  - 
 وكان ذلك مبوجب قانون  تعترب هذه الوكالة كهيئة حكومية حتت إشراف رئيس احلكومة

، هذه الوكالة ذات طابع إداري عمومي ذات شخصية معنوية 1993االستثمار يف سنة 
، تضّم عددا من اإلدارات واهليئات املعنية باالستثمار، كما توفّر الوكالة 1واستقالل مايل

يومًا ابتداًء من تاريخ اإليداع القانوين  60بة قانونًا يف أجل أقصاه للمستثمر الوثائق املطلو 
  2:لتصريح االستثمار، كما تتمثل مهامها فيما يلي

 متابعة االستثمارات وترقيتها؛ 
 تقييم االستثمارات وتقدمي القرارات املتعلقة مبنح أو رفض االمتيازات؛ 
  واملواصفات احملّددة؛مراقبة ومتابعة االستثمارات حىت تكون ضمن الشروط 
 الوطين من حيث حجمها، والطابع  حتديد املشاريع اليت متثل أمهية خاصة لالقتصاد

االستثماري للتكنولوجيا املستعملة وارتفاع نسبة اندماج اإلنتاج واألرباح بالعملة الصعبة 
 ومردودية املشاريع على األمد الطويل؛

 إلنتاج واملواد األوليةتقدمي التسهيالت اجلمركية اخلاصة بوسائل ا.  
  المجلس الوطني لالستثمار  - 

  : يرأسه رئيس احلكومة وهو مكّلف باآليت
  وأولويات االستثمار؛ إسرتاتيجيةاقرتاح 
 حتديد االمتيازات وأشكال دعم االستثمار؛ 
 تشجيع إنشاء وتنمية املؤسسات واألدوات املالية املتعلقة بتمويل االستثمار.  

  لتنمية االستثمار الوكالة الوطنية  - 
                                                

  .3: ، ص64، اجلريدة الرمسية، العدد "واملتعلق برتقية االستثمارات 1993أكتوبر  05املؤرخ يف  12/93املرسوم التنفيذي رقم " -1
مسية، العدد ، اجلريدة الر "املتعلق بصالحيات وتنظيم وسري وكالة ترقية االستثمارات ودعمها ومتابعتها 1994/ 17/10يف  94/319املرسوم التنفيذي رقم " -2

  .15: ، ص67
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  نظراً لوجود بعض املشاكل اليت ال زالت تعرتض جهود املستثمرين، فلقد قامت الدولة مبوجب
بإنشاء الوكالة الوطنية لتنمية  املتعلق بتنمية االستثمار 01/03املرسوم التشريعي التنفيذي رقم 

شخصية املعنوية االستثمار اليت خلفت الوكالة السابقة، وهي مؤسسة عمومية تتمّتع بال
دف من خالل عملها إىل تقليص منح الرتاخيص الالزمة إىل  يومًا بدالً  30واالستقالل، 

  1:أما مهامها فهي كما يلي. يوماً  60من 
 ضمان ترقية وتنمية ومتابعة االستثمارات؛ 
  تسهيل اإلجراءات املتعلقة بإقامة املشاريع من خدمات الشباك املوحد الذي يضّم مجيع

 احل اإلدارية ذات العالقة باالستثمار؛املص
 منح االمتيازات املرتبطة باالستثمار؛ 
 ضمان التزام املستثمرين بدفاتر الشروط املتعلقة باالستثمار.  

  :الشباك الوحيد - 
قة باالستثمار، يقوم وهو ميّثل هيئة تابعة للوكالة ويضّم األدوات والتنظيمات اليت هلا عال

بتقدمي اخلدمات اإلدارية والضرورية وذلك بالتنسيق مع اجلهات واهليئات اليت هلا عالقة بإقامة 
املشاريع مثل املركز الوطين للسجل التجاري، ومديرية الضرائب والوكالة العقارية ومديرية السكن 

يات واليت تكون ممثلة يف الشباك املوحد، والتعمري، ومديرية التشغيل ومديرية اخلزينة العمومية والبلد
  2.وهذا من أجل تسهيل اإلجراءات املتعلقة باالستثمار على مستوى الواليات

  قانون التملك - 
-01ليعدل ويتمم األمر رقم  2009جاء قانون املالية التكميلي لسنة بالنسبة للجزائر،      
حيث فيما يتعلق بتملك املستثمرين  ،%51و  %49خيص حتديد قاعدة االستثمار املتضمنة و ، 03

  :األجانب تضمن هذا القانون التوضيحات التالية
 ؛ال ميكن اجناز االستثمارات األجنبية إال يف إطار الشراكة مع مؤسسات وطنية خاصة أو عامة -

                                                
1- Décret exécutif N°02-282 du 24 septembre 2001, Attributions, organisation et 
fonctionnement de l’agence ANDI.  

 04-01األمر "، 2001، 47املتعلق بتنظيم املؤسسات العمومية االقتصادية وتسيريها وخوصصتها، اجلريدة الرمسية، العدد  04-01األمر  -2
  .04: ، ص"2001أوت  20املؤرخ يف 
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هلذه  االجتماعيعلى األقل من رأس املال  %51متثل املسامهة الوطنية املقيمة نسبة  -
 .%49حصة املستثمر األجنيب جيب أن ال تفوق نسبة االستثمارات أي أن 

لقطاعات غري وا اإلسرتاتيجيةتشمل القطاعات  49/51قاعدة املالحظ أن لكن       
  .البالداألجنبية الواردة إىل  االستثماراتساهم يف تراجع يقد مما ، اإلسرتاتيجية

  االستثمار في الجزائرنظرة حول  -4
يف سياق . ة مراحل ترافقت والظرف االقتصادي املوافق هلاشهد االستثمار يف اجلزائر عد  

تنحصر هذه  .عن هذا املوضوع واإلحصائيةفيما يأيت إىل بعض احلقائق التارخيية  اإلشارةهذا سيتم 
  .املباشر يف اجلزائر اجلزئية حول درجة وديناميكية االستثمار األجنيب

  االقتصادية تاالستثمارات في ظل اإلصالحاديناميكية تحليل  -1.4
فة من ميكننا حتليل تدفقات االستثمار األجنيب املباشر من خالل مسار التنمية ملراحل خمتل

  : التايل بيانالزمن، وهذا من خالل ال
  2012-2000بيان تدفق االستثمار الوارد والصادر للجزائر : )04(الشكل رقم  

  
 

تدفق االستثمار الوارد، ت ا صك تدفق : ت ا و( 2013كتاد نات األوناالباحثني باعتماد على بي إعدادمن : المصدر
  )مليون دوالر: االستثمار الصادر، م د

من خالل البيانات املقّدمة يّتضح لنا أن حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل اجلزائر 
، 2001نوات ، فتجاوزت عتبته املليار دوالر يف س2000خاصًة بعد سنة  تزايد مستمريف حالة 

مليار  2,64ليصل إىل  2008، حيث بلغ أعلى مستويات له سنة 2012إىل غاية  2005، 2002
ا اجلهات الوصية من  دوالر، وهذا التطور امللحوظ مرّده طبيعة اإلجراءات التحفيزية اليت اعتمد

تثمار، ، كذلك يرجع إىل خمطط اإلنعاش االقتصادي والتحّسن يف مناخ االس03-01خالل األمر 
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يمن عليه الشركات  لوضع األمين واالستثمارباإلضافة ل الكبري املسّجل يف قطاع احملروقات الذي 
إضافة إىل بيع الرخصة الثالثة للهاتف النقال لشركة  ،األمريكية والفرنسية والربيطانية

)ORASCOM-DJEZZY ( املصرية وخوصصة شركة الصناعات احلديدية باحلّجار لشركة
نظرا للظروف االقتصادية الدولية  2012اىل غاية  2009يف حني هناك تراجع بعد  .هلنديةإسبات ا

يضاف إىل . اليت أدت إىل تراجعها كما تشيري إليه املعطيات وفق املنحىن املدرج ضمن املالحق
أسباب الرتاجع ظروف الدورة االقتصادية احلاصلة يف الدول العربية اليت تعيشها منذ فرتة معروفة 

ما  وإذا. ختللها عدم االستقرار احمللي واجلواري وبالتايل تدين يف تدفق االستثمارات يف االجتاهني
  2008 إىل، فيالحظ اخنفاض كبري يف قيمة االستثمارات مقارنة 2012غاية عام  إىلمتت املعاينة 
  .قيمة دنيا إىليان األول املدرج ضمن املالحق بال إليهكما تشري 

ل البيانات املدّونة أعاله أن االستثمار األجنيب املباشر الصادر من اجلزائر خالل يّتضح لنا من خال
إذ مل يتجاوز يف أحسن  حمدود جداً، وهذا عندما نقارنه بدول اجلوار) 2012 –2000(الفرتة 

، ونفس الشيء فيما خيص املخزون هلذا االستثمار الذي  2008مليون دوالر سنة  318األحوال 
مليون دوالر، هذا  1335إذ مل يتجاوز قيمة  هو اآلخر حمدود جداً كان ئر يف اخلارج  كّونته اجلزا

الوضع يعّرب عن تأخر انفتاح االقتصاد اجلزائري على اقتصاديات العامل اخلارجي، فضًال عن صعوبة 
 ويف سياق هذا، قد تتشابه السباب يف .النفاذ إىل األسواق األجنبية بسبب حّدة املنافسة العاملية

  .04تفسري اجتاهات امليل احلاصلة يف املنحىن البياين رقم 
من جهة أخرى وحسب برنامج الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  فإن حجم االستثمار األجنيب 
املباشر الزال ضعيفاً وحمدوداً من خالل حجمه وقيمته، بالرغم من خمتلف اجلهود املبذولة من أجل 

ّمت التصريح لدى ) 2012 –2000(طاب مؤسساته، فخالل الفرتة ترقية هذا االستثمار واستق
مليون دينار،  5798993مشروع استثماري بقيمة إمجالية قدرها  51456الوكالة بإجناز ما يزيد عن 

مليون  1645187مشروع استثماري بقيمة  690فلم يبلغ منها جمموع االستثمارات األجنبية سوى 
من %28,37من حيث العدد و%1,34ت األجنبية مل متّثل سوى دينار، مما يعين أن االستثمارا

أما عدد ). 2012 – 2000(حيث القيمة، وهذا من االستثمارات املعلنة يف اجلزائر خالل الفرتة 
أجري، أي  843040أجري من أصل  88287األجراء الذين استفادوا من هذه املشاريع األجنبية بلغ 

ا خالل نفس الفرتة من طرف الوكالة، من جمموع مناصب العم %10ما نسبته  لإلشارة ل املصرّح 
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وتشري بعض  .تتضمن املالحق بيانات حول حقيقة تطور االستثمار يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة
لتالحق  2012 إىل 2008بعد  األرقامالظاهرة على املنحنيات أسفله ذلك الرتاجع يف  ماألرقا

 والسياسياملتنوعة بني الشأن املايل واملؤسسايت  واإلقليميةالظروف والسباب احمللية والدولية 
 .واالقتصادي

  :في الجزائروبنية الهيكل االقتصادي  مؤشرات االستثمار  - 4-2
استطاعت أن  ، فإّن اجلزائر2008الرغم من األزمة املالية واالقتصادية اليت يعيشها العامل منذ سنة ب

 التوسع يف بعض القطاعات مثل البناء وقطاع اخلدمات حتقق أداء اقتصادي جّيد وهذا يرجع إىل
ا احلكومة يف شهد الناتج احمللي اإلمجايل ،حيث إضافًة إىل برامج االستثمارات الكبرية اليت تقوم 

مليار دوالر عام  159مليار دوالر إىل  48جلزائر ارتفاعًا بفضل عائدات النفط، حيث ارتفع من ا
 4588دوالر أمريكي إىل  1600لفرد ارتفاعًا حيث انتقل من ، كما شهد متوسط دخل ا2008
فلماذا االحنصار عند سنة  .سنوياً %1,5عرف وترية منو بنسبة فقد بالنسبة لعدد سكان  ،دوالر

ا تبقى األحسن وذروة النتائج اجليدة للفرتة املدروسة2008   .، ال
 تنويع اقتصادها من خالل تسعى اجلزائر حالياً إىل ومن أجل تشجيع النمو وخفض البطالة

ووعياً منها بأمهية . تطوير القطاعات غري النفطية مثل الزراعة والسياحة واخلدمات التجارية والعقارية
 والسّيما املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،الدور الذي يلعبه القطاع اخلاص يف التنمية االقتصادية

صالحات الرّامية إىل تغيري قطاع اإلنتاج وإعادة حيث تعّهدت احلكومة برناجماً واسع النطاق من اإل
ا تأمل  ّ تحسني القدرة التنافسية للشركات احمللية لتدخل إىل األسواق اخلارجية، بهيكلته، كما أ

َمتّ إطالق مشاريع كربى يف القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والزراعة والصيد البحري  هكذاو 
ات التحويلية فقد ّمت اعتماد تدابري إجرائية لتشجيع والسياحة، أما فيما خيص قطاع الصناع

االستثمارات حيث تستهدف احلكومة القطاعات ذات إمكانات منّو عالية مثل صناعات جتهيز 
الصناعات الواعدة يف  املوارد األولية والبرتوكيماويات واألمسدة والصلب والتعدين ومواد البناء وأيضاً 

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصالو  السيارات ،يدالنيةاجلزائر كصناعة املستحضرات الص
مليار  85,4لقد شهد القطاع الصناعي حتّسنًا حيث بلغ الناتج احملّلي اإلمجايل الصناعي 

، ويعترب هذا أعلى منو صناعي تسّجله 2007مليار دوالر يف عام  65مقابل  2008دوالر يف عام 
إىل ارتفاع أسعار النفط العاملية والذي كان قوة دافعة  ، ويُعزى هذا التحّسن2001اجلزائر منذ عام 
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الرتفاع القيمة املضافة لقطاع الصناعة االستخراجية، كما سّجل قطاع الصناعات التحويلية أداءً 
مليار  6,8 جّيدًا مقارنًة باألعوام السابقة، حيث بلغت القيمة املضافة يف الناتج احملّلي اإلمجايل

ى هذا االرتفاع إىل األداء اجلّيد الذي حّققه قطاع الصناعات الغذائية الذي ويُعز  2008دوالر سنة 
  .يعترب من القطاعات اهلامة يف االقتصاد اجلزائري

مليار دوالر يف  3لتصل  %15ونالحظ أن القيمة املضافة هلذا القطاع قد ارتفعت بنسبة 
القطاع اخلاص يدير معظم ، وجتدر اإلشارة أن 2007مليار دوالر يف عام  2 مقابل2008عام 

الصناعات الغذائية، يف حني اخنفضت حصة القطاع العام يف هذه الصناعات بشكل كبري حيث 
  .2007يف عام  %16لتصل إىل  2005عام  %89اخنفضت من 

كما جتدر اإلشارة من خالل البيانات أن قطاع الصلب هو القطاع الثاين الذي حقق أداءً 
مليون دوالر أمريكي عام  769مليار دوالر مقابل  1ليصل إىل  %30جّيدًا حيث ارتفع بنسبة 

  .، ويُعزى هذا االرتفاع إىل الطلب القوّي يف قطاع التشييد والبناء2007
أما خبصوص صناعة مواد البناء فقد استمّرت يف أدائها اجلّيد للسنة السادسة على التوايل، 

ضل االستثمارات اخلاصة اجلديدة اليت استقطبها وحّقق قطاع اإلمسنت يف اجلزائر نتائج مرموقة بف
هذا القطاع يف السنوات األخرية وارتفاع الطلب نتيجة الربامج الكبرية اليت أعّدت من طرف 

  .احلكومة اجلزائرية يف قطاع السكن والبنية التحتية
ة خالل الفرت على الرغم من األداء اجلّيد الذي عرفه قطاع الصناعة التحويلية يف جممله 

باملقارنة مع ) %5(ال يزال يعترب أدىن مساهم يف الناتج احمللي اإلمجايل لالقتصاد اجلزائري املدروسة 
وعالوًة على ذلكال يزال القطاع الصناعي  ،%48قطاع الصناعة االستخراجية الذي يساهم بنسبة 

كأعلى واخلاص   شركة تصنيع يف القطاع العام 300أقل من يعاين من فقدان شركاته حيث مت إنشاء 
ا منذ عام  629ويف املقابل ) من إمجايل الشركات%5,4( قيمة مؤسسة صناعية أغلقت أبوا

من  %80، وحسب التقرير السنوي للبنك املركزي فإن الصناعة العمومية فقدت أكثر من 2008
ا منذ سنة  ا اإلنتاجية مبعدالت 1989إمكانا تفوق ، وتقوم ثالثة قطاعات فقط باستخدام قدرا

  ).%72,7(ومواد البناء ) %72,1(والتعدين واستغالل احملاجر  )%95,5(وهم النفط  70%
يمن الواردات بشكل متزايد على السوق احمللي بسبب اخنفاض القدرة التنافسية لإلنتاج 

 .احمللي حيث أصبحت املواد املستوردة أرخص وأكثر تنافسية من خالل خفض التعريفات اجلمركية
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ال زالت تعتمد فادرات فقد عرفت أداء جيداً بفضل االرتفاع املستمر ألسعار النفط العاملية أما الص
ا مثّلت  من إمجايل  %97,5صادرات اجلزائر من البضائع اعتماداً كبرياً على النفط والغاز حيث أ

   .خالل الفرتةالصادرات 
من إمجايل  %2,5ومتّثل  وفيما يتعلق بالصادرات غري النفطية فهي يف املقابل غري ضعيفة

التمور، وزبدة الكاكاو، (وجند من بني هذه الصادرات املنتجات الزراعية املصّنعة  ،تقريبا الصادرات
املوّجهة أساسًا إىل ) املذيبات، واألمونيا، وامليثانول(ونصف املصّنعة ) واملياه املعدنية واملواد الذهنية

  .أوروبا
وتطوير الصناعات الصغرية واملتوسطة قامت  حويليةمن أجل إنعاش قطاع الصناعات الت

احلكومة اجلزائرية بتبّين برنامج إصالحي واسع يهدف إىل حتويل وإعادة هيكلة قطاع اإلنتاج، كما 
تأمل الدولة يف حتسني القدرة التنافسية للمؤسسات احمللية وجذب االستثمار األجنيب املباشر يف 

  .1القطاعات املنتجة
   ي مستقبل القطاعات االقتصادية للجزائرقراءة ف -3.4

ذات إمكانات منو عالية  النوعيةلتشجيع االستثمارات  اتدابري  يف هذا الصدد ت اجلزائراختذ
مواد البناء وصناعة املواد الغذائية إضافًة إىل ، الصلب والتعدين ،األمسدة ،البرتوكيماويات وهي

ات الصيدالنية والسيارات وتكنولوجيا املعلومات الصناعات الواعدة يف اجلزائر كصناعة املستحضر 
  .واالتصاالت

نظرًا للطلب القوي الذي تشهده اجلزائر على املستويني احمللي : البتروكيماويات واألسمدة
تسعى السلطات الستغالل موارد الغاز الكبرية من أجل تطوير مصدر إنتاج  ،والدويل

ف األخرى، لقد أّدى ارتفاع الطلب العاملي على والسيما البالستيك واألليا ،البرتوكيماويات
 1,5(الحتياطات اجلزائر اهلائلة من الفوسفات املوجود يف جبل العنق متزايدستغالل ااألمسدة إىل 

  ).مليار طن 2مليون طن سنويا لتكوين احتياطي من 

                                                
  .86- 85: ص ، ص"2009التقرير الصناعي العريب "، )2009(املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين -1
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 –سعود ومن بني املشاريع اجلارية للبرتوكيماويات جند أقطاب للقدرة التنافسية يف حاسي م
سكيكدة باإلضافة إىل فتح شركات من قبل اجلماعات  –قسنطينة وعنابة  –ية اورقلة وغرد

  ).سوناطراك، لألمونيا واليوريا، واألمسدة وبيرتوزير ملواد التشحيم(األجنبية بشراكة مع شركات حملية 
 نيجرييا وليبيا بعد يف إفريقيا تعترب اجلزائر ثالث أكرب منتج للنفط : النفط والطاقة والمعادن

من الناتج احمللي اإلمجايل  %48ميثل قطاع النفط حيث نظراً لتوّفرها على موارد نفطية وغازية كبرية
ومن املقّرر إنشاء العديد من حمطات توليد الكهرباء ومضاعفة  ،من عائدات التصدير %98و

 12(اد يف االستهالك الشبكة الداخلية لتوزيع الغاز بثالثة أضعافمن أجل مواجهة االرتفاع احل
 ).2012-2000مليار دوالر من االستثمارات خالل الفرتة 

      من الطاقة املتجددة يف إمجايل إنتاج الكهرباء حبلول  %6دف اجلزائر إىل توفري
وتأّمل تطوير استغالل التعدين، ولذا فمن الضروري ضّخ استثمارات ضخمة يف البنية  2015عام 

تاحة كذلك جند استغالل الغاز وبناء خط األنابيب وتوليد الطاقة واستغالل التحتية، ومن الفرص امل
مشروع املدينة اجلديدة حلاسي مسعود وأقطاب القدرة التنافسية هو احلاللاملعادن، كما 

  .للبرتوكيماويات والطاقة املتجددة
 ة هناك جمال واسع لتطوير الصناعات الكهربائي: الصناعات الكهربائية واإللكترونية

واإللكرتونية نظرًا حلجم الطلب احمللي وذلك من خالل االبتكار وتنويع املنتجات، كما تشّجع 
الدولة اإللكرتونيات املتخصصة، وجند كفرص لالستثمار يف هذا القطاع إنتاج وتصدير الكبالت 

سية وحمطات الكهربائية واملكونات اإللكرتونية واألجهزة املنزلية واإللكرتونيات وتطوير الطاقة الشم
أل جي "بشكل رئيسي شركة و الطاقة، لقد جذب هذا القطاع استثمار شركات دولية 

موعة املصرية " فاكتس"اهلولندية و" فيليبس"الكورية و" إلكرتونيكس السويدي "الفرنسية وا
  ".إلكرتوكاب إمارات"واإلماراتية " للكابالت

 تغطية الطلب  من عجز يفوية اجلزائرية تعاين صناعة األد: الصيدلة والرعاية الطبية ،الطب
ا أكثر فأكثر  2006و1999حيث سّجلت اخنفاضًا يف معدالت النمو بني عامي  وتتزايد واردا

  .2006مليار دوالر يف عام  1,6مثقلة بذلك ميزانية الدولة، حيث وصلت إىل 
ا وزيادة تسعى اجلزائر إىل توسيع نطاق من ،من أجل احلّد من هذا االعتماد املتزايد تجا

من احتياجات  %65الصناعات والقطاعات يف جماالت الطب، واهلدف من ذلك هو تغطية 
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يف هذا الصدد فإنه من املمكن فتح رأس املال  ،األدوية مع إعطاء األولوية لتطوير األدوية اجلنيسة
يف اجلزائر، وتقيم حالياً واليت تعترب الركيزة األساسية لصناعة األدوية " صيدال"للشركة احمللية الرئيسية 

من بني هذه  ،شراكات مع جمموعات دولية من أجل تطوير وإنتاج أدوية جديدة" صيدال"
، ومن اململكة العربية السعودية "أسرتا"و" فايزر"واألمريكي " هارمتان"الشركات هناك الفرع الفرنسي 

  ".غالكسو مسيث كالين"ومن بريطانيا شركة 
 يعترب قطاع الزراعة واملواد الغذائية من أحد القطاعات : لغذائيةقطاع الزراعة والمواد ا
سّجلت اجلزائر تراجعًا يف هذا القطاع، لذلك فقد ونظراً لعدم كفاية االستثمار ،ة يف اجلزائرطموحال

دف اخلطة الوطنية للتنمية الزراعية والتنموية القروية إىل احلّد من اعتماد اجلزائر على الواردات، 
  .تزم اجلزائر الختاذ تدابري خللق الرتابط بني الزراعة والقطاع الزراعي الغذائيتعحيث 

ومن بني الفرص املتاحة يف هذا القطاع هي إنتاج احلبوب واحلليب واللحوم البيضاء 
الفواكه واخلضراوات وختزين املنتجات الغذائية ومنتجات الصيد توضيب والبطاطس وزيت الزيتون و 

األمريكية " كارجيل"ليوم العديد من الشركات األجنبية يف اجلزائر منها جمموعة ا تستقر او  ،البحري
" صافوال"السويسرية و" نستله"الفرنسية و" الكتاليس"اإلماراتية و ELLCوالدامنركية " أرال فودز"و

  .السعودية
ما لالستثمارات مهوتدفقًا  حسنةتشهد اجلزائر بفضل عوائد احملروقات وضعية اقتصادية 

جنبية املباشرة يف اآلونة األخرية يف العديد من القطاعات كاحملروقات وصناعة احلديد والصلب األ
  .واملوانئ وصناعة اإلمسنت واللوجستيكوصناعة الكيماويات والصيدلة والبناء 

 هاتوفر لشهدت اجلزائر أيضا انفتاحا اقتصاديا متزايدًا وحتسنًا نسبيًا يف بيئة أعماهلا، كما
هامة من احملروقات، ويفرتض أن تساهم كل هذه امليزات يف حتقيق تنمية اقتصادية على موارد 

 .الدويلوصناعية قصد تعزيز تنافسية اجلزائر على املستوى 
 

 :خاتمةال
قامت  أشارت بان احلكومات املتعاقبة خالل فرتة الدراسة  ممن خالل الدراسة، فان األرقا

ولكن بالرغم . عية، لغرض حتسني مناخها االستثماريبعدة إصالحات اقتصادية وسياسية واجتما
 ظاهر هو من ذلك فإن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر مل ترق إىل املستوى املطلوب، كما
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، واليت حتظى بتدفقات معتربة وباألخص دول الشرق األوسط بعض الدول الناميةنتائجها ومقارنة ب
  . من هذا االستثمار

املباشر بعدما كانت ترفضه يعود ألزمة تذبذب أسعار  األجنيبو االستثمار إن توجه الدول حن   
احملروقات، ضعف املدخرات احمللية وتفاقم املديونية اخلارجية، مما انعكس سلبا على اقتصاديات 

يئة بيئة ت اجلزائر الدول، وعلى هذا األساس بادر  عدة يف سياسة االنفتاح على العامل اخلارجي، و
ااألعمال ل تعترب أهم مصدر من  توفري مناخ مالئم جلذب االستثمارات األجنبية املباشرة، كو

مصادر التمويل الدويل، هذه املكانة تدعمت منذ مطلع التسعينات من القرن املاضي الذي شهد 
  .املباشرة األجنبيةتزايدا ملحوظا يف معدالت تدفق االستثمارات 

  االقتراحات
عات احملفزة قصد تسهيل اإلجراءات والتشري إلصالحاتاتكثيف اجلهود ومواصلة  -

  واجلاذبة لالستثمار
عصرنة مناهج التعليم وتنظيم دورات تدريبية نوعية لتأهيل العاملني والكوادر احمللية  -

دف مواكبة التطورات العاملية وتلبية حاجات املستثمرين من املوارد البشرية املدربة ذات الكفاءة 
   .اليةواإلنتاجية الع
يق تقليص تكاليف إقامة جيب العمل على حتسني النظام العام للجذب عن طر   -

  .املشاريع
شر ، وكذا معاملة االستثمار األجنيب املبا)البريوقراطية(اإلدارية  اإلجراءاتختفيض حدة  -

  .بنفس معاملة املستثمر الوطن
عديل قانون التملك يف جعل قوانني االستثمار عادلة وشفافة ومستقرة، خاصة اقرتاح ت-

  .49/51اجلزائر بالنسبة لقاعدة 
  .تبين الشفافية واإلفصاح وانتشاء هيئات استشارية يف االستثمار -
  .إدارة الرتاكمات املالية الريعية وتوجيهها حنو القطاعات األخرى -
  .دعم االستثمار يف قطاع الصناعات التحويلية والفالحة -
 .فكري والبشرياالستثمار يف الرأمسال ال -
 



 جملة املالية و األسواق                                                                                       د. بوظراف اجلياليل .د حاج بن زيدان

301 
 

  :المراجعقائمة 
 :الكتب

  ، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، "التنمية يف األقطار العربية"، )2004(حسان خضر  -
، دار السالم "حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف عصر العوملة"، )2002(رضا عبد السالم  -

  للطباعة والنشر، مصر، 
 ج، اجلزائر، .م.، د"الستثمارات يف اجلزائرقانون ا"، )1999(قربوع كمال عليوش  -
، مركز الدراسات وحبوث الدول "التنمية الشاملة يف الوطن العريب"، )1998(مصطفى كامل السيد  -

  النامية، جامعة القاهرة، مصر، 
  :األوراق البحثية

لى ، املتعلق بتطوير االستثمار ومدى قدرته ع03- 01مضمون أحكام األمر "، (2002)يوسفي حممد  -
لد "تشجيع االستثمارات الوطنية واألجنبية   ،23، العدد 12، جملة إدارة، املدرسة الوطنية لإلدارة، ا

 :القوانين
املتعلق بتأسيس الشركات املختلطة وسريها، اجلريدة  28/08/1982املؤرخ يف  82/13القانون رقم   -

  ، 35الرمسية رقم 
املتعلق برتقية االستثمار، اجلريدة الرمسية، العدد  05/10/1993املؤرخ يف  93/12املرسوم التشريعي رقم   -

  ".1993أكتوبر  05املؤرخ يف  12-93األمر "، 1993، 64
، اجلريدة "واملتعلق برتقية االستثمارات 1993أكتوبر  05املؤرخ يف  12/93املرسوم التنفيذي رقم   -

  ،64الرمسية، العدد 
املتعلق بصالحيات وتنظيم وسري وكالة ترقية  1994/ 17/10يف  94/319املرسوم التنفيذي رقم   -

  ، 67، اجلريدة الرمسية، العدد "االستثمارات ودعمها ومتابعتها
املؤرخ  03-01األمر "، 2001، 47املتعلق بتطوير االستثمار، اجلريدة الرمسية، العدد  03-01األمر   -

 ".2001أوت  20يف 
متعلق بتأسيس  13-82عّدل ويتّمم القانون ، ي1986أوت  19املؤرخ يف  13-86القانون رقم   -

  الشركات املختلطة



 جملة املالية و األسواق                                                                                       د. بوظراف اجلياليل .د حاج بن زيدان

302 
 

املتعلق بتنظيم املؤسسات العمومية االقتصادية وتسيريها وخوصصتها، اجلريدة الرمسية،  04-01األمر   -
  ". 2001أوت  20املؤرخ يف  04-01األمر "، 2001، 47العدد 
  :التقارير

 2013،2012،2011،2010،2009رير اتق" تطور الصادرات("،البنك املركزي اجلزائري  -
رير ا، تق"القيمة املضافة للقطاع الصناعي"، املكتب الوطين لإلحصاء -

2013،2012،2011،2010،2009  
القطاعات االقتصادية الواعدة يف "الصندوق العريب لالستثمار -

 2013،2012،2011،2010،2009ريراتق"اجلزائر
، "ي الصناعي يف اجلزائرالناتج احملل"الصندوق العريب لالستثمار -
  2013،2012،2011،2010،2009ريراتق

Ouvrage : 
-Jean-Marie Albertini (1996), Les rouages de l'économie nationale, Les 
éditions de l'Atelier,  
-C.Michalet (1999), "La séduction des nations ou comment attirer les 
investissements",Economica, 
 
Lois :  
-Décret exécutif N°02-282 du 24 septembre 2001, Attributions, organisation 
et fonctionnement de l’agence ANDI. 
 
Rapports : 
UNCTAD (2013), World Investment Report 
 
Sites: 
http://www.riscario.com/investment-risk,  
 http://www.andi.dz,  
http://rru.worldbank.org/besnapshots 

  
  
  
  



 جملة املالية و األسواق                                                                                       د. بوظراف اجلياليل .د حاج بن زيدان

303 
 

  :المالحق

Source : 
, Consulté le 27/12/2014.investissements-des-http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan 


