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Summary:

على الرغم من التحسن التدرٌجً للمناخ
االستثماري فً الجزائر ،وما تضمنه من العدٌد
من المزاٌا والحوافز ،إال أن حجم االستثمارات
الوطنٌة واألجنبٌة لم ترق إلى مستوى الفرص
واالمكانات المتاحة؛ ذلك أن هناك جملة من
العوائق التً تسمم بٌئة األعمال ومن ثم ،تطرد
االستثمارات المحتملة.
نحاول من خالل هذا المقال تحلٌل مناخ
االستثمار فً الجزائر ،استنادا إلى أحدث
التشرٌعات ( األمر  10-10المعدل والمتمم
باألمر )12-10؛ باإلضافة إلى ذلك ،نحاول
الكشف عن أبرز المعوقات التً تسمم بٌئة
األعمال.

Abstract
Despite the gradual improvements of
the investment climate in Algeria, with
regard to the advantages and incentives
provided, the national and foreign
investments’ size still doesn’t reach a
good position in accordance with the
available opportunities. Unfortunately,
this fact is due to some obstacles that
corrupt and damage work environment.
In the present paper, we attempt to
analyze the investment climate, in
Algeria, with specific reference to a
recent regulation, casting light on the
most
outstanding
obstacles
of
investment in Algeria.

تمهيد
لقد تطور مفهوم المناخ االستثماري تدرٌجٌا إلى أن أصبح ٌشتمل على تولٌفة مركبة من
العوامل االقتصادٌة ،واالجتماعٌة ،والسٌاسٌة التً تسعى من خاللها الجهات الوصٌة إلى
التروٌج للقطر وللفرص االستثمارٌة؛ ذلك أن المستثمرٌن الوطنٌٌن واألجانب ال ٌقررون
توطٌن استثماراتهم فً منطقة إال بعد فحص الشروط العامة لذلك المناخ.
من جانب آخرٌ ،مكن ربط مفهوم مناخ االستثمار بمجمل السٌاسات االقتصادٌة التجمٌعٌة،
وذلك من خالل تعرٌف البٌئة االقتصادٌة المستقرة والمحفزة والجاذبة لالستثمار على مستوى
االقتصاد التجمٌعً ،بأنها تلك التً تتسم بعجز طفٌف فً الموازنة العامة ،وعجز محتمل فً
مٌزان المدفوعات ،بحٌث ٌمكن تموٌله بواسطة التدفقات العادٌة للمساعدات األجنبٌة ،أو
االقتراض العادي من أسواق المال العالمٌة ،والتً تتصل أٌضا بمعدالت متدنٌة للتضخم ،وسعر
صرف مستقر ،وبٌئة سٌاسٌة ومؤسسٌة ثابتة وشفافةٌ ،مكن التنبؤ بها ألغراض التخطٌط
المالً ،والتجاري ،واالستثماري بواسطة األفراد والمؤسسات والهٌئات.1
وفً اإلطار العام ،تتضمن الحوافز الجٌدة لالستثمار ،سواء بالنسبة للوطنٌٌن ،أو
األجانب األسس التالٌة:
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 السٌاسات التً تعزز استقرار االقتصاد الكلً والقدرة على التنبؤ؛ درجة عالٌة من االنفتاح االقتصادي؛ هٌكل ضرٌبً ٌشجع تموٌل االستثمار المباشر ،وال ٌعطً مزاٌا أكبر للتموٌل بالعجز؛ وجود استثمارات حكومٌة فً البنى األساسٌة ،و تشجٌع القطاع الخاص فً دخول هذاالمجال ،خاصة مجاالت الصحة والتعلٌم ،باعتبارهما ٌساهمان فً تحسٌن إنتاجٌة العمل
بصورة قابلة لالستمرار.
ضمن التوجه الرامً إلى تشجٌع االستثمار المحلً واستقطاب المزٌد من رأس المال
األجنبً ،اعتمدت الجهات الوصٌة فً الجزائر ،منذ مطلع التسعٌنٌات ،سلسلة من التدابٌر،
واإلجراءات  ،مستهدفة الحد من التشوهات الهٌكلٌة ،وتحقٌق التوازن للمتغٌرات النقدٌة والمالٌة،
وتحرٌر أوجه النشاط االقتصادي ،وتأهٌل المؤسسات االقتصادٌة ،وتحدٌث اإلطار التشرٌعً
الناظم لالستثمار ،إلى جانب نصوص تشرٌعٌة وتنظٌمٌة أخرى ،كل ذلك سمح بزٌادة ملحوظة
فً حجم االستثمارات الوطنٌة ،باإلضافة إلى تنامً حجم االستثمارات األجنبٌة المباشرة؛ حٌث
2
ارتفعت من  072ملٌون دوالر عام  6991إلى  6206ملٌون دوالر عام .0222
وبالنظر إلى المقدرات االقتصادٌة المعتبرة فً الجزائر ،إال أن استغاللها بصورة مثلى
تبقى مرهونة بطبٌعة بٌئة األعمال السائدة ،ذلك أن العدٌد من الشواهد المٌدانٌة تشٌر إلى عدم
جاذبٌة تلك البٌئة ،مقارنة ببعض دول الجوار ،أو بعض الدول النامٌة الشبٌهة  .وقد ٌعزى ذلك
إلى الكثٌر من األسباب ،منها :مشكل التموٌل ،والعقار الصناعً ،ومشكالت إدارٌة وتنظٌمٌة،
إضافة إلى ضعف إجراءات التروٌج...،
ضمن هذا اإلطار ،من المفٌد أن نحلل أهم المزاٌا والحوافز الممنوحة للمستثمرٌن (الوطنٌٌن
واألجانب ) من خالل أحدث تشرٌع معتمد ،إضافة إلى الوقوف على أهم العوائق التً تفسد
مناخ االستثمار.

أوال :مزاٌا وحوافز االستثمار
فً هذا اإلطار ٌندرج األمر  20-21المؤرخ فً  62جوٌلٌة  3،0221بوصفه أحدث
تشرٌع ناظم لالستثمار ،إذ ٌعدل وٌتمم األمر 420-26؛ وهو ٌمثل إلى جانب األمر -26
5
 20المتعلق بتنظٌم المؤسسات العمومٌة االقتصادٌة ،وتسٌٌرها ،وخوصصتها،
ونصوص قانونٌة أخرى ذات طابع تشرٌعً وتنظٌمً ،اإلطار الذي من شأنه تعمٌق
اإلصالحات االقتصادٌة وتحسٌن فعالٌتها .كما أن المادة  02من األمر ،20-26المذكور
أعاله تنص على إلغاء األحكام السابقة المخالفة لهذا األمر ،ال سٌما تلك الواردة فً
المرسوم التشرٌعً رقم  ،60-90والمتعلق بترقٌة ودعم االستثمار.6
ٌمكننا تحلٌل أهم المزاٌا والحوافز الممنوحة للمستثمرٌن  -سواء كانوا وطنٌٌن أو
أجانب -بالتركٌز على أربعة مبادئ وردت أساسٌة هً:
 مبدأ حرٌة االستثمار؛
 مبدأ إزالة كافة القٌود اإلدارٌة على االستثمار؛
 مبدأ عدم االلتجاء إلى التأمٌم ،وحرٌة تحوٌل رأس المال والعوائد الناتجة عنه؛
 مبدأ منح المزاٌا والحوافز المشجعة على االستثمار.
 هذا ،وإن من شروط نجاح أي قانون لالستثمارات هو تبنٌه لهذه المبادئ األربعة.
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 -Iحرٌة االستثمار
ٌنص األمر  20-21فً مادته الثالثة ،على أن االستثمارات تنجز فً حرٌة تامة مع
مراعاة التشرٌع والتنظٌمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماٌة البٌئة .كما تستفٌد هذه
االستثمارات بقوة القانون من الحماٌة والضمانات المنصوص علٌها فً القوانٌن
والتنظٌمات المعمول بها .إن صٌاغة األمر السالف الذكر ،جاءت عامة فٌما ٌتعلق
بمسألة حرٌة االستثمار ،مما ٌفٌد احتواءه لالستثمار الوطنً العمومً والخاص ،وكذلك
االستثمار الذي ٌنجز فً إطار نظام االمتٌاز والرخص .وما ٌمٌز التشرٌع الجدٌد عن
التشرٌعات السابقة ،أنه لم ٌجعل االستثمار محصورا فً بعض القطاعات دون األخرى،
ولم ٌقصر على الدولة إمكانٌة التدخل فً بعض القطاعات الحٌوٌة ،وذات األولوٌة التً
ٌمنعها على المؤسسات الخاصة ،الوطنٌة أو األجنبٌة .إن موقف المشرع هذاٌ ،مكن
تفسٌره بأنه اتجاه واضح لمنح حرٌة أكبر للمستثمر ،وتوسٌع نطاق تدخله فً مختلف
فروع االقتصاد الوطنً ،وتعبٌرا عن اقتناعه بعدم جدوى التحدٌد االعتباطً التحكمً
لبعض القطاعات االقتصادٌة التً كانت تعتبر فً الماضً قطاعات استراتٌجٌة حٌوٌة،
ٌمنع على المؤسسات الخاصة االستثمار فٌها.
باإلضافة إلى ما سبق ،تنص المادة الثالثة من األمر  20-21أن االستثمارات ،التً
تستفٌد من مزاٌا هذا األمر ،تخضع ،قبل إنجازها ،إلى تصرٌح باالستثمار لدى الوكالة
الوطنٌة لتطوٌر االستثمار( .)ANDIأما بخصوص النشاطات والمهن المقننة،
والخاضعة للسجل التجاري ،فالمرسوم التنفٌذي رقم ٌ 702-97حددها فً تلك األنشطة
والمهن التً تتطلب بطبٌعتها أو مضمونها ،ومحلها ،ووسائل تفعٌلها ،توفٌر شروط
خاصة ،حتى ٌتم الترخٌص بممارستها كمهنة مقننة أو نشاط مقنن.
وما ٌمكن مالحظته فً هذا الصدد ،أن هناك تماطال فً اتخاذ المراسٌم التنفٌذٌة
إلدخال المراسٌم التشرٌعٌة حٌز التنفٌذ(أي تجسٌدها واقعٌا) .إن هذا الوضع ،ساعد على
ترسٌخه تلك العالقة المبهمة بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة ،وخاصة فً المٌدان
8
االقتصادي ،وذلك بفعل تداخل االختصاصات واختالط األدوار.
 -IIمبدأ تثبٌت النظام القانونً الخاص باالستثمارات وتٌسٌر اإلجراءات
إن المقصود بهذا المبدأ ،هو تعهد الدولة بعدم تغٌٌر اإلطار التشرٌعً الذي ٌحكم
االستثمارات ،والذي قد ٌتم فً ظله إبرام عقود أو اتفاقٌات استثمار ،ألن التغٌرات
الفجائٌة فً التشرٌع الخاص باالستثمارات ،غالبا ما تحدث مخاوف لدى المستثمرٌن،
وتضٌع علٌهم فرص تحقٌق الربح ،إال إذا اعتبروا أن األحكام الجدٌدة التً تتبناها الدولة
أكثر تالءما وخدمة لمصالحهم.
ومن ضمن الضمانات التً منحها المشروع الجزائري للمستثمرٌن فً األمر -26
 ،20ما نصت علٌه المادة  ،62التً تقتضً" بأن ال تطبق المراجعات أو اإللغاءات التً
قد تطرأ فً ال مستقبل على االستثمارات المنجزة فً إطار هذا األمر ،إال إذا طلب
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المستثمر ذلك بصراحة" .وٌعتبر نص هذه المادة بمثابة تعهد من جانب الدولة بعدم
تطبٌقها لقوانٌن جدٌدة على االستثمارات التً شرع فً إنجازها.
أما فً ما ٌتعلق باالستثمارات التً تمثل أهمٌة بالنسبة لالقتصاد الوطنً ،على نحو ما
تضمنته المادة الخامسة من األمر  ،20-21فقد تعمد الوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار
بتقدٌم تسهٌالت إدارٌة تتمثل فً:
 تسلٌم المقرر المتعلق بالمزاٌا الخاصة باالنجاز فً غضون اثنتٌن وسبعٌن ساعة
من تارٌخ إٌداع طلب االستفادة من المزاٌا ؛
 تسلٌم المقرر المتعلق بالمزاٌا الخاصة باالستغالل فً غضون عشرة أٌام.
فضال عن ذلك ،فقد أتاحت المادة السادسة من األمر  20-21حق الطعن للمستثمرٌن
الذٌن ٌرون أنهم غبنوا بشأن االستفادة من المزاٌا ،من إدارة أو هٌئة مكلفة بتنفٌذ هذا
األمر.
 -IIIضمان التحوٌل الحر لرأس المال وعائداته
منح األمر 20-26للمستثمر األجنبً حق تحوٌل رأس ماله ،والعائدات الناتجة عنه،
حٌث نصت المادة  06من األمر على أنه" تستفٌد االستثمارات المنجزة ،انطالقا من
مساهمة فً رأس المال ،بواسطة عملة صعبة حرة التحوٌلٌ ،سعرها بنك الجزائر
بانتظام ،وٌتحقق من استٌرادها قانونا ،من ضمان تحوٌل رأس المال المستثمر،
والعائدات الناتجة عنه .كما ٌشمل هذا الضمان ،المداخٌل الحقٌقٌة الصافٌة الناتجة عن
التنازل ،أو التصفٌة ،حتى وإن كان المبلغ أكبر من رأس المال المستثمر فً البداٌة".
أما فٌما ٌخص حالة تنازل المستثمر عن مشروعه لشخص آخر ،فإن األمر20-26
ٌنص ،فً مادته  02على التزام المالك الجدٌد الذي تنقل إلٌه ملكٌة المشروع ،بتنفٌذ كل
االلتزامات التً تعهد بها المالك القدٌم ،والتً استفاد بمقتضاها بالمزاٌا .وفً حالة
إخالله بهذا االلتزام ،فإن للوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار الحق فً إلغاء تلك
االلتزامات.
 -IVالمزاٌا واإلعفاءات الممنوحة للمستثمرٌن
استنادا إلى المادة السابعة من األمر  ،209-21فقد منح المشرع الجزائري جملة من
الحوافزٌ ،مكننا اإلشارة إلٌها على النحو اآلتً:
 -1بعنوان اإلنجاز :حٌث اشتملت على المزاٌا التالٌة:
* اإلعفاء من الحقوق الجمركٌة فٌما ٌخص السلع غٌر المستثناة والمستوردة ،والتً
تدخل مباشرة فً إنجاز االستثمار؛
* اإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافة فٌما ٌخص السلع والخدمات غٌر المستثناة،
المستوردة أو المقتناة محلٌا ،والتً تدخل مباشرة فً إنجاز االستثمار؛
مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر
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* اإلعفاء من حق نقل الملكٌة بعوض عن كل المقتنٌات العقارٌة التً تمت فً إطار
االستثمار المعنً.
 -8بعنوان االستغالل :ولمد ثالث سنوات بعد معاٌنة الشروع فً النشاط الذي تعده
المصالح الجبائٌة بطلب من المستثمر ،تمنح المزاٌا التالٌة:
* اإلعفاء من الضرٌبة على أرباح الشركات؛
* اإلعفاء من الرسم على النشاط المهنً.
أما المادة الثامنة من األمر  1020-21فقد أشارت إلى أن االستثمارات المتعلقة
بالنشاطات غٌر المستثناة من المزاٌا المنجزة فً بعض المناطق ،تستفٌد من المزاٌا
اآلتٌة:
 -6بعنوان إنجاز االستثمار:
 تطبٌق حق التسجٌل بنسبة مخفضة قدرها اثنان فً األلف فٌما ٌخص العقود
التأسٌسٌة للشركات ،والزٌادات فً رأس المال؛
 اإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافة فٌما ٌخص السلع والخدمات المستثناة
من المزاٌا والتً تدخل مباشرة فً إنجاز االستثمار ،سواء كانت مستوردة أو مقتناة
من السوق المحلٌة؛
 اإلعفاء من الحقوق الجمركٌة فٌما ٌخص السلع المستوردة وغٌر المستثناة من
المزاٌا والتً تدخل مباشرة فً إنجاز االستثمار.
 -8بعنوان االستغالل
 اإلعفاء ،لمدة عشر سنوات من النشاط الفعلً ،من الضرٌبة على أرباح
الشركات؛
 ومن الرسم على النشاط المهنً.
فً حٌن تضمنت المادة الحادٌة عشر من األمر  11 20-21جملة من المزاٌا التً
ٌمكن منحها لالستثمارات ذات األهمٌة بالنسبة لالقتصاد الوطنً ، 12اشتملت باألساس
على ما ٌلً:
-6مرحلة اإلنجاز ،ولمدة أقصاها خمس سنوات:
 إعفاء و/أو خلوص الحقوق والرسوم والضرائب وغٌرها من االقتطاعات األخرى
ذات الطابع الجبائً المطبقة على االقتناءات ،سواء عن طرٌق االستٌراد أو من السوق
المحلٌة ،للسلع والخدمات الضرورٌة إلنجاز االستثمار؛
 إعفاء من حقوق التسجٌل المتعلقة بنقل الملكٌات العقارٌة المخصصة لإلنتاج وكذا
اإلشهار القانونً الذي ٌجب أن ٌطبق علٌها؛
 إعفاء من حقوق التسجٌل فٌما ٌخص العقود التأسٌسٌة للشركات والزٌادات فً رأس
المال؛
 إعفاء من الرسم العقاري فٌما ٌخص الملكٌات العقارٌة المخصصة لإلنتاج.
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 -0مرحلة االستغالل ،ولمدة أقصاها عشر سنوات ابتداء من تارٌخ معاٌنة الشروع فً
االستغالل التً تعدها المصالح الجبائٌة بطلب من المستثمر:
 اإلعفاء من الضرٌبة على أرباح الشركات؛
 اإلعفاء من الرسم على النشاط المهنً.

زٌادة على المزاٌا المذكورة فً الفقرتٌن  6و 0أعالهٌ ،مكن أن ٌقر المجلس الوطنً
لالستثمار13منح مزاٌا إضافٌة طبقا للتشرٌع المعمول به.
ثانٌا :عوائق االستثمار فً الجزائر
علىىى الىىرغم مىىن وضىىوح التوجهىىات الكبىىرى لالقتصىىاد الىىوطنً ،وبعىىض النتىىائج
اإلٌجاب ٌة المحق قة ،إ لى جا نب المج هودات ال تً ت بذلها الج هات الو صٌة فً سبٌل تهٌ ئة
وترق ٌة م ناخ اال ستثمار ،إال أن وج هة ن ظر الم ستثمرٌن حول العوا ئق ال تً تف سد بٌ ئة
14
األعمال فً الجزائر ،تجتمع فً محورٌن أساسٌٌن هما:
*صعوبة الدخول إلى أسواق العوامل ،خاصة ما تعلق بالقروض ،والعقار الصناعً؛
*إ شكالٌة الحاكم ٌة (  ،)La gouvernanceوق صور فً السٌا سة االقت صادٌة،
وذلك باستفحال الق طاع غ ٌر الر سمً فً الن شاط االقت صادي ،و شٌوع ظاهرتً الف ساد
والمنافسة غٌر المشروعة ،إلى جانب ارتفاع معدالت الضرائب.
إن عملٌة الكشف عن هذه العوائق ،تعد خطوة أساسٌة ضمن استراتٌجٌة تهٌئة م ناخ
االستثمار أمام رجال األعمال الوطنٌٌن واألجانب ،للمساهمة فً التنمٌة الوطنٌة ال شاملة.
سوف نسترشد فً تحلٌلنا هذا بتقر ٌر م ناخ اال ستثمار فً الجزا ئر ،ا لذي ن شرته منظ مة
هٌئة األمم المتحدة للتنمٌة الصناعٌة ( ) ONUDIعام  ،0333واالستقصاء الذي أ جراه
البنك العالمً على  205مؤسسة محلٌة ،ومجموعة من المؤسسات األجنبٌة التً ت ستثمر
فً الجزا ئر ،وأ خرى من المحت مل أن توطن ا ستثماراتها م ستقبال ،إذا ما توفرت ل ها
الشروط الالزمة.
وفٌما ٌلً تحلٌل ألبرز عوائق االستثمار فً الجزائر:
 - Iمشكلة التموٌل
فىىً نهاٌىىة  ،0222بلىىغ عىىدد البنىىوك والمؤسسىىات المالٌىىة فىىً الجزائىىر أربعىىا وعشىىرٌن
15
مؤسسة ،موزعة كاآلتً:
-

 10بنوك عمومٌة ،بما فٌها الصندوق الوطنً لالدخار؛
تعاضدٌة مالٌة معتمدة للقٌام بالعملٌات البنكٌة؛
 05بنكا خاصا ،واحد ذا رأس مال مختلط؛
مؤسستٌن( )5مالٌتٌن ،منها واحدة عمومٌة؛
مؤسستٌن( )5للتأجٌر( )Leasing؛
بنكا للتنمٌة فً طور إعادة الهٌكلة؛
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و بالنظر إ لى ح جم الن شاط ،فإن الب نوك العموم ٌة ال تزال هً المهٌم نة ع لى
ال سوق ،ح ٌث ٌ برز التقر ٌر ال صادر عن ب نك الجزا ئر بأن ح صة هذه الب نوك ،خالل
العامٌن  5112و 5112قد بلغت  %3520و %3022على التوالً ،والباقً فهو من ن صٌب
البنوك الخاصة .أما فٌما ٌتع لق بالقروض المقد مة لالقت صاد ،ف قد ت طورت من 020222
مل ٌار دٌ نار جزائىري عام  5112إ لى  0111.2ملٌىار دٌ نار جزا ئري عىام ( 5112أي
بن سبة ن مو ت قدر بن حو  ،)%0222ح ٌث تم ثل م ساهمة الب نوك العموم ٌة خالل ال عامٌن
المشار إلٌهما نحو  %35.3و %3520على التوالً؛ أما مساهمة البنوك الخاصة فقد بلغت،
16
خالل نفس الفترة  %120و %122على التوالً.
ع لى ا لرغم من هذه الت شكٌلة من المؤس سات الم صرفٌة والمال ٌة ،و ما تقد مه من
قروض لفا ئدة االقت صاد ،إال أن صورة الن ظام البن كً لدى الم ستثمرٌن ال زا لت قات مة،
خاصة بعد تصفٌة بن كٌن خا صٌن عام  17 .5110ثم إن إمكان ٌة الح صول ع لى تمو ٌل
مصرفً ،سواء كان فً صورة قرض استغالل أو قرض ا ستثمار ٌ ،عد م سألة غا ٌة فً
الصىىعوبة والتعقٌىىد ،خاصىىة بالنسىىبة للمؤسسىىات الصىىغٌرة والمتوسىىطة .فاسىىتنادا إلىىى
االستق صاء ا لذي أ عده الب نك ال عالمً ،ت بٌن أن أ قل من  %01من المؤس سات ال صغٌرة
والمتوسطة ،استطاعت الحصول على نحو  %02فقط من احتٌاجات ها التموٌل ٌة فً شكل
قرض بنكً ،فً حٌن أن  %12هً بمثابة تموٌل ذاتً 18،أ ما ال باقً أي  %01فم صدره
الممولون وبقٌة الدائنٌن.
هذا ،وتنصب أنشطة البنوك باتجاه ك برى المؤس سات ( العموم ٌة والخا صة ) ،ح ٌث إن
 %53من القروض تمنح للقطاع الخاص ،و % 10للقطاع العام.
.1
.8
.3
.4
.5
.6
.7
.8

و فٌما ٌلًٌ ،مكننا اإلشارة إلى أهم القٌود التً تعٌق تأهٌل القطاع البنكً:
ن قص الك فاءة المهن ٌة لدى البنك ٌٌن ،خا صة ما تع لق بالطرق الحدٌ ثة لت سٌٌر ال قروض،
وتقٌٌم المخاطر؛
ضعف الهٌاكل القاعدٌة ورداءة نظام المعلومات البنكٌة ،مع بطء أنظمة المدفوعات ( Les
 19.)systèmes de paiements؛
مركزٌة القرارات ،وبطأها حال منح القروض؛
نظرا لتعقد النظام الق ضائً ،وبط ئه فً تنف ٌذ األح كام ،غال با ما ت فرض الب نوك ضمانات
ورهون عقارٌة ،قد تفوق أحٌانا مبلغ القرض؛
غٌاب آلٌات بنكٌة لتغطٌة التذبذبات فً م عدالت ال صرف ،وم عدالت الفا ئدة ،األ مر ا لذي
من شأنه أن ٌزٌد من مستوى إحجام المستثمرٌن على توطٌن مشارٌعهم؛
عدم فعالٌة ما هو متاح من صٌغ تموٌلٌة بدٌلة عن القروض البنكٌة؛
رداءة السوق المالً بسبب ضعف أداء بورصة الجزائر؛
بطء إجراءات تحوٌل األجور واألرباح إلى الخارج.

 – IIمشكلة العقار الصناعً
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ٌمثل العقار الصناعً هاجسا كبٌرا أمام المستثمرٌن ،ا لوطنٌٌن واألجا نب؛ ولطال ما
تعثرت م شروعات ،ون فر م ستثمرون ل هذا ال سبب؛ وٌتج لى هذا ال عائق ضمن العنا صر
التالٌة:
-

صعوبة الحصول على قطعة أرض مهٌأة لمزاولة نشاط استثماري؛
تعدد وتعقد اإلجراءات اإلدارٌة ،والقضائٌة؛
جمود سوق العقار؛
االرتفاع الفاحش فً أسعار األراضً بسبب جشع الوسطاء والمضاربٌن؛
عدم مواءمة بعض المناطق الصناعٌة ومناطق النشاط للمعاٌٌر األساسٌة ،نظرا لكونها
أقٌمت ألهداف سٌاسٌة ،واجتماعٌة ،ولٌست اقتصادٌة؛
عدم امتالك العدٌد من المؤسسات العمومٌة لشهادات الملكٌة ( Les titres de
20
 ،)propriétésاألمر الذي ٌعٌق خوصصتها ،أو شراكتها مع متعاملٌن أجانب.

 – IIIتأرجح البٌئة السٌاسٌة واألمنٌة:
ٌؤدي اال ستقرار السٌا سً واألم نً دورا بالغ األهم ٌة فً تح سٌن بٌ ئة األع مال،
وتنامً االستثمارات الوطنٌة واألجنبٌة ،وهو بذلك شرط م سبق ،ال ٌم كن ت صور م ناخ
استثماري مال ئم بدونهما؛ ول قد شهدت الجزا ئر خالل ال سنوات الحر جة سٌا سٌا وأمن ٌا
 ،21أقىىل التىىدفقات االسىىتثمارٌة األجنبٌىىة المباشىىرة ،مقارنىىة مىىع الىىدول النامٌىىة األكثىىر
ا ستقرارا وأم نا ،ح ٌث انتق لت من  02مل ٌون دوالر ،إ لى  012مل ٌون دوالر ،ثم إ لى
 227ملٌىىون دوالر خىىالل السىىنوات  ،6992و ،6997و 6999علىىى التىىوالً 22.ولىىئن
اتسمت السنوات األخٌرة بانفراج سٌاسً وأمنً ،من خالل م شاركة األ فراد فً مخت لف
المواعٌد االنتخابٌة ،و بروز مال مح الع مل ا لدٌمقراطً ،باإل ضافة إ لى مواف قة الحكو مة
الجزائرٌىىة ومصىىادقتها علىىى النصىىوص الكاملىىة لمٌثىىاق السىىلم والمصىىالحة ،إال أن
المسىىتثمرٌن ( الىىوطنٌٌن مىىنهم واألجانىىب ) ال ٌزالىىون متوجسىىٌن مىىن البٌئىىة السٌاسىىٌة
واألمنٌة فً الجزائر .ف ضال عن ذ لك ،فإن المؤ شر المر كب للم خاطر القطر ٌة صنف
23
الجزائر عام  0221ضمن درجة المخاطرة المنخفضة.
 – IVمشكالت ذات طابع إداري وتنظٌمً
على الرغم من سلسلة التوجٌهات والتوصٌات بشأن تبسٌط اإلجراءات اإلدارٌة،
وتسرٌع الخدمات العمومٌة ،إال أن ثمة جملة من العوائق اإلدارٌة والتنظٌمٌة ،رسخت
انطباعا سٌّئا لدى المستثمرٌنٌ ،مكننا إجمالها فٌما ٌلً:
 .6عدم وضوح بعض النصوص القانونٌة ،األمر الذي سمح للمعنٌٌن بتطبٌقها بطرٌقة
انتقائٌة ،ومتباٌنة بٌن منطقة وأخرى؛
 .0غٌاب هٌئة مكلفة بإدارة وتنظٌم االستثمارات األجنبٌة فقط؛
24
 .0تداخل الصالحٌات بٌن الهٌئات ،وعدم القدرة على تحدٌد المسؤولٌات بدقة؛
 .0تعقد وبطء اإلجراءات اإلدارٌة ،حٌث إن عملٌة تسجٌل مؤسسة تتطلب  60إجراء ،و90
ٌوما (فً المتوسط) ،وٌ 602وما للحصول على رخصة بناء ،وٌ 02وما لرخص
25
أخرى.
 .2صعوبة توفٌر الخدمات األساسٌة للمستثمرٌن ،مثل :الماء ،الكهرباء ،الغاز ،خطوط
الهواتف ،قنوات الصرف الصحٌة؛
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 .1تعقد وطول اإلجراءات الجمركٌة ،حٌث إن عملٌة جمركة آالت ومعدات مستوردة تتطلب
فً المتوسط ٌ 60وما 26،وٌرجع ذلك باألساس إلى أن أغلب الواردات تصل إلى مٌناء
الجزائر العاصمة ،الذي ٌتوقف عن العمل بعد الرابعة مساء ،باإلضافة إلى ضعف
التنسٌق بٌن الجهات المعنٌة( إدارة الجمارك ،إدارة المٌناء ،المكاتب الخاصة المكلفة
27
بتسوٌة إجراءات العبور...الخ)؛
 .7عدم كفاءة معدات وتجهٌزات الشحن والتفرٌغ ،لكونها ال تزال عمومٌة ،األمر الذي قد
ٌتسبب فً مكوث الباخرة فً عرض البحر مدة قد تصل إلى  7أٌام حتى ٌتسنى لها
الدخول إلى المٌناء ،و 7أٌام أخرى للتفرٌغ؛
 .0تعدد الرسوم ،وثقلها ،وعدم قدرة مصالح إدارة الضرائب على التكٌف مع المستجدات.

 – Vمشكلة الفساد واألشكال األخرى من السلوك النفعً:
ٌعد الفساد ظاهرة عالمٌة ومتداخلة الجوانب ،حٌث غدت من أسباب انتشار
الجرٌمة ،وتشوٌه سمعة أي البلد ،فضال عن كونها أداة لتقلٌص حجم وفعالٌة االستثمار،
28
وبالتالً إبطاء معدل التنمٌة.
وتتجلى أبرز مظاهر الفساد فٌما ٌلً:
.6
.0
.0
.0
.2
.1
.7
.0

االنحراف عن االلتزام بالقواعد القانونٌة؛
استخدام المنصب العام لتحقٌق مكاسب خاصة بواسطة االحتٌال ،واالختالس ،واالبتزاز،
والرشوة؛
االعتداء على المال العام ،كسحب قروض من البنوك العمومٌة بفوائد مخفضة ،وتسهٌل
حصول رجال األعمال من القطاع الخاص على قروض بفوائد مخفضة ،ودون ضمانات،
29
مقابل الحصول على جزء من القرض.
االستٌالء على الممتلكات العامة عن طرٌق تزوٌر األوراق الرسمٌة ،واستئجارها لفترات
زمنٌة طوٌلة بمبالغ زهٌدة؛
تسرٌب معلومات وبٌانات رسمٌة لقاء الحصول على رشاوى؛
شٌوع ظاهرتً الغش والتهرب الضرٌبً؛
ضعف أخالقٌات المهنة ،واضطراب منظومة القٌم؛
غٌاب مفهوم المساءلة وتحدٌد المسؤولٌات ،نظرا لتمتع كبار المسؤولٌن ،ورجال السٌاسة
بحصانة تحمٌهم من المتابعات.

وبالنظر إلى حالة الجزائر ،فقد أشار التقرٌر الذي أصدرته منظمة الشفافٌة الدولٌة
لعام  ،0227بناء على آراء مجموعة من رجال األعمال والمختصٌن ،وفً ضوء ما
تصدره التقارٌر الدولٌة ذات الصلة 30،من أن ترتٌب الجزائر قد تراجع من الرتبة 92
عام  0221إلى الرتبة  99عام  ،0227من أصل  602دولة شملها التقٌٌم .ولم تتغٌر
مؤشرات الفساد حسب القطاعات ،حٌث سجلت أعلى الحاالت خاصة فً قطاع البناء
31
واألشغال العمومٌة ،وقطاع النقل ،وقطاع الصحة ،إضافة إلى قطاعات أخرى.
 – VIمشكلة النظام القضائً
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رغم المجهودات الكبٌرة التً تبذل لترقٌة النظام القضائً ،وتأهٌله لمتطلبات اقتصاد
السوق ،إال أن هناك العدٌد من الثغرات التً تسًء إلٌه ،وتضفً انطباعا مزعجا لدى
المستثمرٌن.
32
واستنادا إلى دراسة لبعض المؤسسات الدولٌة عام  ،0220اتضح أن عملٌة الفصل
فً نزاع لدى المحاكم الجزائرٌةٌ ،تطلب نحو  02إجراء ،وحوالً ٌ 007وما .إلى
جانب طول وتعقد اإلجراءات القضائٌة؛ كما أن هناك مشكالت أخرى نوردها على
النحو اآلتً:
 .6غٌاب المحاكم المتخصصة فً القضاٌا ذات الطابع التجاري واالقتصادي؛
 .0عدم قدرة المحاكم على حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة ،نظرا لقصور فً التشرٌعات،
وندرة فً التخصص؛
 .0غٌاب ثقافة التحكٌم ()L’arbitrage؛
 .0تفشً ظاهرة الفساد وعدم الشفافٌة.
 – VIIتعثر إجراءات الخوصصة
تبرز تجارب بعض الدول النامٌة ،أن هناك عالقة بٌن تدفق االستثمارات األجنبٌة
المباشرة ،وعملٌات الخوصصة .فخالل الفترة  ،6990-6909كان نحو  %12من
تدفقات االستثمار األجنبً المباشر إلى دول أوروبا الشرقٌة والوسطى ناتج عن عملٌات
33
الخوصصة.
لقد شرعت الجزائر فً عملٌات الخوصصة ،بوضع اإلطار القانونً والمؤسسً
من خالل قانون المالٌة التكمٌلً لسنة  ،6990والذي سمح وألول مرة بالتنازل عن
المؤسسات العمومٌة لصالح مسٌرٌن خواص ،ومساهمتهم فً رأس مالها بحدود .%09
ومع صدور األمرٌن  3455-32و 3552-32تعمقت تدرٌجٌا إجراءات الخوصصة،
حتى شملت أزٌد من  211مؤسسة مع نهاٌة .0331
وٌعد األمر  12-10المؤرخ فً  51أوت  5110والمتعلق بتنظٌم المؤسسات
العمومٌة ،وتسٌٌرها ،وخوصصتها ،أحدث تشرٌع ،حٌث سمح بنقل الملكٌة إلى أشخاص
تابعٌن للقانون الخاص.
بالرغم من وجود هذه النصوص القانونٌة ،إال أن عملٌات الخوصصة لم تكن كافٌة
لتحفٌز االستثمارات الوطنٌة واألجنبٌة ،وقد ٌرجع ذلك إلى األسباب التالٌة:
 .0البطء فً تعٌٌن المجلس الوطنً للخوصصة ،بصفته الهٌئة المكلفة بمتابعة
36
إجراءات الخوصصة ،إذ لم ٌتم ذلك إال فً شهر جوان 0332؛
37
 .5التأخر الكبٌر فً اإلعالن عن القائمة األولى للمؤسسات القابلة للخوصصة؛
 .0التداخل فً الصالحٌات بٌن المجلس الوطنً للخوصصة ،والمجلس الوطنً
لمساهمة الدولة ،والشركات القابضة؛
مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر
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 .2عدم كفاءة أداء السوق المالٌة.
 – VIIIمشكلة الوصول إلى المعلومات
تعد المعلومة االقتصادٌة على درجة عالٌة من األهمٌة بالنسبة للمستثمرٌن ،ذلك أن
كسبها ٌساعد على رسم االستراتٌجٌة المستقبلٌة ،واتخاذ القرارات على أسس
موضوعٌة .إال أن الوضع فً الجزائر مغاٌر تماما لما ٌجب أن ٌكون ،ذلك أنه لٌس فً
مقدور المستثمرٌن تقدٌر احتٌاجات السوق بدقة ،فضال عن جهلهم بعدد المنافسٌن .إذ أن
قرارات االستثمار ،رغم ما تجرى علٌها من دراسات جدوى ،إال أنها تخضع أساسا
للزٌارات المٌدانٌة للمستثمرٌن األجانب ،وتقدٌرهم لمستوى نجاح الشركات األجنبٌة
األخرى التً دخلت السوق الجزائري.
هذا ،وتتجلى أهم مشكالت اإلعالم االقتصادي فٌما ٌلً:
.0
.5
.0
.2

عدم تناغم الهٌئات المكلفة باإلعالم واإلحصاء مع ما ٌصدر من القوانٌن والتشرٌعات؛
عدم كفاءة شبكات االتصال؛
صعوبة الدخول إلى قواعد البٌانات للهٌئات والوزارات؛
ندرة المنشورات والدالئل المتعلقة بالوضع االقتصادي الجزائري ،والفرص االستثمارٌة
المتاحة.

 – IXعدم كفاءة إجراءات التروٌج للفرص االستثمارٌة
إن وضعٌة التروٌج للمشروعات االستثمارٌة فً الجزائر تفتقر إلى الكفاءة
والفعالٌة الالزمة ،وٌبرز ذلك من خالل:

 .0عدم كفاءة غرفة التجارة والصناعة ،والغرف الجهوٌة للتروٌج لما هو متاح من فرص
استثمارٌة ،فضال عن عجزهم عن مرافقة المستثمرٌن؛
 .5عدم كفاءة الوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار ( )ANDIفً التروٌج لالستثمارات؛
 .0عجز الهٌئات الدبلوماسٌة الجزائرٌة فً الخارج لبناء انطباع إٌجابً ،وجذاب للقطر
وللمشروعات االستثمارٌة.

ثالثا :مناخ االستثمار فً الجزائر من خالل السٌاسات االقتصادٌة التجمٌعٌة
ٌمكن ربط مفهوم مناخ االستثمار بمجال السٌاسات االقتصادٌة التجمٌعٌة؛ وعلى
هذا األساس ،وفً محاولة لقٌاس أداء االقتصادٌات العربٌة ،وتوصٌف مناخها
االستثماري ،قامت المؤسسة العربٌة لضمان االستثمار ،منذ عام  ،0330بتأسٌس
مؤشر مركب ٌقٌس درجة التحسن أو التراجع فً المناخ االستثماري فً الدول العربٌة.
وتستند المنهجٌة التً تم اعتمادها لتعرٌف البٌئة االقتصادٌة المستقرة والمحفزة،
والجاذبة لالستثمار على المستوى االقتصاد التجمٌعً ،بأنها تلك التً تتسم بعجز طفٌف
فً الموازنة العامة ،وعجز محتمل فً مٌزان المدفوعات ،بحٌث ٌمكن تموٌله بواسطة
التدفقات العادٌة للمساعدات األجنبٌة ،أو االقتراض العادي من أسواق المال العالمٌة،
إضافة إلى معدالت متدنٌة للتضخم ،وسعر صرف غٌر مغالى فٌه ،وبٌئة سٌاسٌة
مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر
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ومؤسسٌة مستقرة وشفافةٌ ،مكن التنبؤ بها ألغراض التخطٌط المالً ،والتجاري،
واالستثماري.
وشمل المؤشر المركب ثالث مجموعات هً :السٌاسات المالٌة ،والنقدٌة،
والمعامالت الخارجٌة؛ بٌنما التطورات النوعٌة المتعددة التً تؤثر فً مجمل المناخ
مثل درجة االستقرار السٌاسً ،والتطورات التشرٌعٌة ،والمؤسسٌة ،وتنمٌة الموارد
البشرٌة ،وما ٌتم من خطوات فً مجال التروٌج ،فإن المؤشر ال ٌعكسها .وٌعرف
المؤشر حسابٌا بأنه متوسط متوسطات المؤشرات الثالثة ( متوسط مؤشر السٌاسة
المالٌة ،ومتوسط مؤشر السٌاسة النقدٌة ،ومتوسط مؤشر سٌاسة المعامالت
38
الخارجٌة).
وعلى ضوء ما سبقٌ ،مكننا التعرف على وضع الجزائر من خالل المؤشر
المركب لمناخ االستثمار:
 -0مستوى النمو االقتصادي:
وصل النمو الحقٌقً للناتج المحلً اإلجمالً عم  5112نحو  ،%2201فً حٌن
39
تراجع خالل عام  5110إلى نحو .%.511
جدول رقم (ٌ )1وضح معدل النمو الحقٌقً للناتج المحلً اإلجمالً فً الجزائر عامً 2002
و2002
االقتصادٌات
دول
مجموعة
العالم %
الجزائر%
الناهضة والنامٌة%
223
122
2201
5112
222
123
521
5110
Source: IMF, Regional Economic Outlook, Middle East Central Asia,
May 2007

 -0التوازن الداخلً:
شهدت الجزائر عام  0221فائضا فً المٌزانٌة العامة كنسبة من الناتج المحلً،
وصلت إلى نحو  ، %0402بٌنما كانت عام  0222ما نسبته . % 1400
جدول رقم (ٌ )2وضح مؤشر ساسة التوازن الداخلً فً الجزائر عامً  8885و8886

( عجز أو فائض كنسبة من الناتج المحلً اإلجمالً)
% 1400
0222
% 0402
0221
% 0460
التغٌر فً المؤشر %
Source: IMF, Regional Economic Outlook, Middle East Central
Asia, May 2007

تعطى الدرجات حسب تغٌر المؤشر على النحو اآلتً:
انخفاض
العجز
بأكثر من
 042نقطة
مئوٌة

انخفاض
العجز من
 042إلى
 042نقطة
مئوٌة

انخفاض
العجز من
 6إلى 042
نقطة مئوٌة
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انخفاض
العجز من
 6إلى
ارتفاع
حتى 6
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ارتفاع
العجز
أكثر من
 6إلى أقل
من 2

ارتفاع
العجز من
 2إلى أقل
من 62
نقاط

ارتفاع
بأكثر من
 62نقاط
مئوٌة
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نقطة مئوٌة
8+

3+

1+

8

مئوٌة

نقاط
مئوٌة
1-

3-

8-

 -3معدل التضخم:
شهد معد التضخم فً الجزائر بٌن عامً  0222و 0221ارتفاعا طفٌفا ،أي بأقل من
نقطة مئوٌة واحدة ،مسجال بذلك  % 6410و % 0420على التوالً.
جدول رقم (ٌ )0وضح مؤشر السٌاسة النقدٌة فً الجزائر عامً  0222و0221
% 6410
% 0420
2409

0222
0221
( نقطة مئوٌة )
التغٌر فً المؤشر

Source: IMF, Regional Economic Outlook, Middle East Central Asia,
May 2007

تعطى الدرجات حسب تغٌر المؤشر على النحو اآلتً:
انخفاض معدل
التضخم بأكثر
من  02نقطة
مئوٌة
3+

انخفاض معدل انخفاض معدل
التضخم من  2التضخم من 6
إلى أقل من  02إلى أقل من 2
نقاط مئوٌة
نقطة مئوٌة
1+
8+

انخفاض معدل التضخم أقل من  6إلى
أكثر من  7نقاط مئوٌة
8

-0التوازن الخارجً:
استمرت الجزائر فً تحقٌق فائض فً الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلً
اإلجمالً ،بٌن عامً  0222و ،0221بنحو  0407نقطة مئوٌة ،أي من  %02400إلى
 % 02402على التوالً.
جدول رقم (ٌ )4وضح مؤشر التوازن الخارجً فً الجزائر عامً  8885و8886
% 02400
0222
%02402
0221
0407
التغٌر فً المؤشر ( نقطة مئوٌة )
Source: IMF, Regional Economic Outlook, Middle East Central Asia,
May 2007

تعطى الدرجات حسب تغٌر المؤشر على النحو اآلتً:
ارتفاع
انخفاض
انخفاض
انخفاض
انخفاض
العجز
العجز من العجز من العجز أقل
العجز
بأكثر من  0إلى أقل  6إلى  0من  6إلى أكثر من
نقاط مئوٌة ارتفاع  042 0إلى
 0نقاط
من 0
أقل من
مئوٌة
نقطة
نقاط مئوٌة
 2نقاط
مئوٌة
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ارتفاع
العجز
من 2
إلى أقل
من 62
نقاط

ارتفاع
العجز
بأكثر من
 62نقاط
مئوٌة
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مئوٌة
مئوٌة
3818
1+
8+
3+
بناء على البٌانات السابقةٌ ،مكننا حساب المؤشر المركب لمكونات السٌاسات
40
االقتصادٌة لمناخ االستثمار فً الجزائر على النحو اآلتً:
جدول رقم (ٌ )4وضح المؤشر المركب لمكونات السٌاسة االقتصادٌة لمناخ االستثمار
فً الجزائر عام 8886
درجة مؤشر سٌاسة درجة مؤشر السٌاسة درجة مؤشر سٌاسة
التوازن الخارجً
النقدٌة
التوازن الداخلً
0
2
6
0221
6400
المؤشر المركب
المصدر :من إعداد الباحثٌن استنادا إلى البٌانات المشار إلٌها أعاله.

ٌفصح الجدول رقم ( )0بأن المؤشر المركب لمناخ االستثمار فً الجزائر خالل
عام  0221قدر بنحو  6400نقطة ،األمر الذي ٌنم عن تحسن فً مناخ
االستثمار.
الخاتمة
بغرض تشجٌع االستثمار الوطنً ،واستقطاب المزٌد من االستثمارات األجنب ٌة،
ما فتئت الجزائر فً تحسٌن مناخها االستثماري ،وذلك من خالل اتخاذ جم لة اإل جراءات
والتدابٌر الكفٌلة بمنح المزٌد من المزاٌا ،والحوافز للمستثمرٌن وٌتجلى ذلك من خال ل:
* إزالة القٌود الضرٌبٌة والجمركٌة على رأس المال المستثمر؛
* تشجٌع المشروعات على إعادة استثمار أرباحها؛
* إلى جانب بعض المزاٌا ،والحوافز ،والضمانات األخرى المشجعة.
بالرغم من هذا ،فإن مع ظم الم ستثمرٌن ٌتحف ظون ع لى العد ٌد من اإل جراءات
المتخذة ،فضال عن العراقٌل التً تواجههم؛ كل ذلك تسبب فً تقلص حجم اال ستثمارات،
وتركزها فً قطاعات محدودة ،مقارنة بالعدٌد من الفرص المتاحة.
استنادا إلى ما سبق ،من المفٌد اقتراح ما ٌلً:





ضرورة موا صلة تطب ٌق السٌا سات اإل صالحٌة ،ع لى الن حو ا لذي ٌ عزز اال ستقرار
الك لً ،وٌ ساهم فً انف تاح االقت صاد ا لوطنً ،وتحر ٌره من كا فة الق ٌود ،إ ضافة إ لى
توسٌع اال ستثمارات الحكوم ٌة فً الب نى األسا سٌة ،وت شجٌع الق طاع ال خاص ل لدخول
لهذا النوع من النشاط؛
تجنبا ل تداخل الج هات الو صٌة ع لى ترق ٌة اال ستثمار فً الجزا ئر ،من المف ٌد توز ٌع
األدوار ،وتوضٌح االختصاصات ،وتحدٌد الصالحٌات؛
السعً ألجل توفٌر مناخ دٌمقراطً ٌ ضع المواط نة ،وت كافؤ ال فرص ،وحر ٌة التعب ٌر
عن الرأي ،كحقوق أساسٌة ،تعزز من المشاركة الشعبٌة ،و من دور المجت مع ال مدنً،
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وتك فل الم ساواة التا مة بٌن أب ناء ا لوطن جمٌ عا ،وت ضمن ل هم ممار سة كل الح قوق
المدنٌة والسٌاسٌة ،وتتٌح لهم معالجة السلبٌات ،وكشف الممارسات الفاسدة؛
العمىىل علىىى إعىىادة تخطىىٌط ،وهٌكلىىة النظىىام التعلٌمىىً ،وتنمٌىىة القىىدرات البحثٌىىة،
والتعلٌمٌة ،وتوفٌر المزٌد من المخصصات المالٌة ع لى الن حو ا لذي ٌ ساهم فً ترق ٌة
أداء الموارد البشرٌة؛
ضرورة ت طوٌر ن ظام اإل عالم االقت صادي فً الجزا ئر ،بوا سطة الت حدٌث ا لدوري
لقا عدة البٌانىات ،مىع مرا عاة نوعٌتهىا ،ومجاالتهىا وم صداقٌة مصىادرها ،وضىرورة
ربطها بقواعد بٌانات محلٌة ،وإقلٌمٌة ،ودولٌة؛
مىىن مصىىلحة الجزائىىر اتخىىاذ التىىدابٌر الالزمىىة لرفىىع معىىدالت االدخىىار واالسىىتثمار
المحلٌٌن ،حٌث إن االستثمار األجنبً المباشر لٌس بدٌال عن االستثمار المحلً؛ ثم إن
أحسن الحوافز الجالبة لالستثمار األجنبً ،هً تلك التً تكون مفٌدة لكل من االستثمار
المحلً واالستثمار األجنبً على حد سواء؛
إن االعتماد على استراتٌجٌة تروٌجٌة ،ترتكز ع لى ب ناء االنط باع ،وخد مة الم ستثمر،
وال تروٌج للق طر ،ولل فرص اال ستثمارٌة ،ت عد م سألة غا ٌة فً األهم ٌة ٌ ،جب تبنٌ ها،
سواء على المستوى المح لً ،من خالل ع مل مخت لف األج هزة ،والهٌ ئات ،و كذا من
خالل الدور المحوري لممثلٌاتنا الدبلوماسٌة فً الخارج.

ملحـــــــــــــــق
مناخ االستثمار فً الجزائر ،مقارنة بكل من تونس والمغرب،
من خالل بعض المؤشرات الدولٌة
 -1مؤشر سهولة األعمال
جدول رقم (ٌ )6وضح ترتٌب الجزائر مقارنة بتونس والمغرب من خالل مؤشر سهولة
األعمال لعام 0221
تونس
المغرب
الجزائر

الترتٌب العالمً
77
667
600

الترتٌب العربً
1
9
62

Source: World Bank, International Financial Corporation, Doing Business in 2006, and
Doing Business in 2007, www.ifc.org

 -8مؤشر تحدٌات إنشاء المشارٌع
جدول رقم (ٌ )0وضح ترتٌب الجزائر مقارنة بتونس والمغرب ،من خالل مؤشر تحدٌات إنشاء
المشارٌع لعام 0221
تونس
المغرب
الجزائر

عدد اإلجراءات
9
5
14

المدة(عدد األٌام)
14
11
86

التكلفة (%من الدخل الفردي)
18
17
49

Source: Idem
 -3مؤشر التنافسٌة العالمً
جدول رقم (ٌ )0وضح ترتٌب الجزائر مقارنة بتونس والمغرب ،من خالل مؤشر التنافسٌة
العالمً لعامً  0222و0221
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العدد  88لسنة 8888
مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر

واقع مناخ االستثمار في الجزائر :بين الحوافز و العوائق...........................................................د .وصاف سعيدي و د .فويدري محمد

مؤشر التنافسٌة العالمً لعام 8886
مؤشر التنافسٌة العالمً لعام 8885
(شمل المؤشر  602دولة)
(شمل المؤشر  667دولة)
38
37
78
76
76
88
Source: World Economic Forum, Global Competitiveness Index 2006,
www.weforum.org

تونس
المغرب
الجزائر

 -4بعض مؤشرات المخاطر القطرٌة
جدول رقم (ٌ )0وضح ترتٌب الجزائر مقارنة بتونس والمغرب ،من خالل بعض مؤشرات
المخاطر القطرٌة الدولٌة لعامً  0222و0221
المؤشر المركب للمخاطر
القطرٌة
عام 8886
عام 8885
( 148دولة
( 148دولة
شملها
شملها
المؤشر)
المؤشر)
7323
7828
7623
73
7728
7723

تونس
المغرب
الجزائر

مؤشر الٌورومنً للمخاطر
القطرٌة
عام 8886
عام 8885
( 185دولة
( 185دولة
شملها
شملها
المؤشر)
المؤشر)
55277
55278
53254
51271
45297
4128

مؤشر الكوفاس
عام 8885
( 163دولة
شملها
المؤشر)
A4
A4
A4

عام 8886
( 164دولة
شملها
المؤشر)
A4
A4
A4

 -5مؤشر جاهزٌة البنٌة الرقمٌة
جدول رقم (ٌ )2وضح ترتٌب الجزائر مقارنة بتونس والمغرب ،من خالل مؤشر جاهزٌة البنٌة
الرقمٌة لعامً  0220و0222
تونس
المغرب
الجزائر

عام  184( 8884دول شملها المؤشر)

عام  115(8885دولة شملها المؤشر)

31
54
88

36
77
87

Source: World Economic Forum, Global Competitiveness Index 2005,
www.weforum.org

قبئمة المراجع والهوامش
 علً عبد القادر علً ،محددات االستثمار األجنبً المباشر ،سلسلة جسر التنمٌة ،المعهد العربً للتخطٌط ،العدد ،061السنة الثالثة ،الكوٌتٌ ،ولٌو  ،0220ص .2 - 0
2
- Unctad, World Investment Report 2006.
 -3األمر  20-21المؤرخ فً  62جوٌلٌة  ،0221الجرٌدة الرسمٌة  ،العدد ،07بتارٌخ  69جوٌلٌة 0221
 -4األمر  20-26المؤرخ فً  02أوت  ،0226الجرٌدة الرسمٌة  ،العدد 0226 ،07
 -5األمر  ،20-26المؤرخ فً  02أوت  ،0226الجرٌدة الرسمٌة ،العدد .0226 ،07
 -6المرسوم التشرٌعً رقم  ،60-90المؤرخ فً  22أكتوبر  ،6990الجرٌدة الرسمٌة ،العدد .6990 ،10
 -7المرسوم التنفٌذي  ،02-97المؤرخ فً  60جانفً  ،6997المتعلق بمعاٌٌر تحدٌد وتأطٌر النشاطات والمهن
المقننة الخاضعة للقٌد فً السجل التجاري.
8
Bennadji cherif, la notion d’activités réglementée, Idara, Revue de l’école nationale
D’administration, N° : 2- 2000, p25.
 -9تعدل وتتمم المادة السابعة من األمر  20-21المادة التاسعة من األمر  20-26المشار إلٌه أعاله.
 -10تعدل وتتمم المادة الثامنة من األمر  20-21المادة  66من األمر  20-26المشار إلٌه أعاله.
 -11تتم المادة الحادٌة عشر من األمر  20-21المادة  60مكرر 6من األمر  20-26المشار إلٌه أعاله.
 -12لم ٌحدد المشرع مجاالت هذه االستثمارات بدقة ،حٌث ترك ذلك للتنظٌم.
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ٌ -60نشأ لدى الوزٌر المكلف بترقٌة االستثمار المجلس الوطنً لالستثمار ،وٌوضع تحت سلطة ورئاسة رئٌس
الحكومة ،حٌث
ٌكلف المجلس بالمسائل المتصلة بإستراتٌجٌة االستثمارات ،وبسٌاسة دعم االستثمارات ،وبالموافقة على
االتفاقٌات ذات الصلة ،وبكل المسائل المتصلة بتنفٌذ أحكام األمر  20-21المشار إلٌه أعاله.
14
- Banque Mondiale, Evaluation du climat d’investissement en Algerie, Région
moyen- orient et Afrique du Nord, Banque mondiale, Septembre 2003. p10.
15
- Banque d’Algerie, Rapport annuel de la banque d'Algérie,2005, ( en ligne),
www.bank-of -algeria.dz, ,(page consultée le 12-12-2005), p.85
16
- Ibib, pp. 87-88.
 -17بنك الخلٌفة ،والبنك الصناعً والتجاري الجزائري.
 -18بمقارنة نسبة التموٌل الذاتً فً بعض البلدان ،نجد أنها تبلغ  %16فً المغرب ،و %25فً الصٌن،
و %06فً الهند.
 -19إذ إن عملٌة تحصٌل شٌك بٌن وكالتٌن فً نفس المدٌنة ،ولنفس البنك ،تتطلب مدة أسبوعٌن ،ومن  0إلى 9
أسابٌع بٌن بنكٌن فً مدٌنتٌن .كما أن فتح خطاب ائتمان ( )Lettre de créditتتطلب مدة تتراوح من أسبوع واحد
إلى  9أسابٌع.
20
- Organisation des Nations Unies pour le développement Industriel ( ONUDI), le
Climat
d’investissement en Algérie, les changements intervenus depuis 1993, sur la base du
travail de M.Charles-Albert Michalet, Juillet 1999, p. 30.

 - 21أي سنوات التسعٌنٌات من القرن العشرٌن.
 -22المؤسسة العربٌة لضمان االستثمار ،مناخ االستثمار فً الدول العربٌة ،0220 ،ص .661
سجل المؤشر المركب للمخاطر القطرٌة فً الجزائر ،خالل عامً  0222و 0221نحو 7740و 7740نقطة على
-23التوالً.
 -24حٌث إن هناك تداخال بٌن المجلس الوطنً لالستثمار ( )CNIوالوكالة الوطنٌة لدعم االستثمار ()ANDI
فٌما ٌخص منح المزاٌا والحوافز للمستثمرٌن ،من جهة ،وبٌن الوزارة المنتدبة لدى رئٌس الحكومة المكلفة
بالمساهمة وترقٌة
االستثمار( )MDPPIوالوكالة الوطنٌة لدعم االستثمار من جهة ثانٌة ،حٌث تماثل صالحٌة هذه األخٌرة أي
()ANDIصالحٌات المدٌرٌة العامة لالستثمار لدى ( .)MDPPIباإلضافة إلى ذلك ،فإنه فً حالة حدوث نزاع
ٌحق للمستثمر أن ٌقدم طعنا قضائٌا ،أو لدى رئٌس الحكومة أو لدى ( .)MDPPIوإن بدت هذه الخٌارات إٌجابٌة،
فإنها توحً بوجود ضبابٌة وعدم التنسٌق بٌن الهٌئات المعنٌة.
25
- Banque Mondiale, « Doing Busines », (en ligne),
www.worldbank.org/doingbusines.2003, (page consultée le 12-04-2004).
 -26تتم اإلجراءات الجمركٌة فً المغرب خالل  20أٌام فقط.
 -27كما أن التأخر الكبٌر فً إتمام إنجاز مطار الجزائر الدولً قد ٌساهم فً استفحال المشكلة.
28
- Paolo Mauro, « corruption and growth », Quarterly Journal of Economic, vol.110,
N°:3, August 1995, p. 681-682.
 - 29زٌاد عربٌة علً" ،اآلثار االقتصادٌة واالجتماعٌة للفساد فً الدول النامٌة" ،مجلة األمن والقانون ،كلٌة
شرطة دبً ،السنة العاشرة ،العدد األول ،جانفًٌ  ،0220ص.20
 -30مثل :تقرٌر المنتدى االقتصادي العالمً ،تقرٌر الحكم فً إفرٌقٌا ،تقرٌر القدرة التنافسٌة العالمٌة... ،إلخ.
ٌ -31ومٌة الخبر ،الجزائر ،العدد  ،2709بتارٌخ .0792990227
32
- Service conseil pour l’investissement étranger (service conjoint de la société
financière
internationale (SFI) et de la banque mondiale), programme des nations unies pour le
développement (PNUD) /Algérie, Algérie, diagnostic sur le climat d’investissement
étranger, Décembre 2002.
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- FMI, perspective de l’économie mondiale : spécial l’épargne mondiale, Mai 1995,
p66.
 -34األمر  00-92المؤرخ فً  01أوت  ،6992والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومٌة ،الجرٌدة الرسمٌة
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 -35األمر  02-92المؤرخ فً  26أوت  ،6992والمتعلق بكٌفٌة تسٌٌر رؤوس األموال التجارٌة التابعة للدولة،
الجرٌدة الرسمٌة رقم .00
36
-Décret exécutif N° : 98-194 du 07 juin 1998, portant désignation de l’institution
chargée de la Privatisation.
37
- Décret exécutif N° : 98-195 du 07 Juin 1998, fixant la liste du premier lot
d’entreprises Publiques à privatiser.
 -38المؤسسة العربٌة لضمان االستثمار ،تقرٌر مناخ االستثمار فً الدول العربٌة لعام  ،8888ص ص .09- 00
33

- IMF, Regional Economic Outlook, Middle East Central Asia, May 2007.

 ٌفٌد دلٌل المؤشر ما ٌلً :أقل من ( :)1عدم تحسن فً مناخ االستثمار ،من ( )1إلى ( :)8تحسن فً مناخ40
االستثمار ،أعلى من ( )8إلى ( :)3تحسن كبٌر فً مناخ االستثمار
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