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الممخص:
إف اليدؼ مف ىذه المداخمة ىو تسميط الضوء عمى موضوع ميـ يمس االقتصاد الوطني وىو
االستثمار األجنبي المباشر ،حيث زاد الوعي بأىمية االستثمارات األجنبية وتنميتيا بالنسبة
لالقتصاد الوطني إلى اشتداد حدة المنافسة بيف مختمؼ الدوؿ لمحصوؿ عمى نصيب متزايد مف
ىذه االستثمارات لتطوير اقتصادياتيا وتسييؿ اندماجيا في االقتصاد العالمي وذلؾ نظ ار لألىمية
البالغة لالستثمار األجنبي في اقتصاديات الدوؿ المتقدمة والنامية عمى حد سواء ،ويعتبر عامال
مكمال لالستثمار المحمي في تحقيؽ النمو والتنمية.
الكممات المفتاحية :االستثمار ،االستثمار األجنبي المباشر ،التنمية.

Abstract
This intervention aims to highlight an important issue affecting the
national economy, which is foreign direct investment. The
awareness of the importance of foreign investment and its role in
national economy development has intensified the competition
among different countries to obtain an increasing share of these
investments to develop their economies and facilitate their
integration into global economy. Given the critical importance of
foreign investment in economies in both of developed and
developing countries and as an integral factor for domestic
investment in growth and development.
Key Words: investment, foreign direct investment, development.
ــــــــــــــــــــــــ
*المؤلف المرسل
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مقدمة:
حظي موضوع االستثمار األجنبي وما يتعمؽ بو مف قضايا باىتماـ العديد مف الدوؿ
والباحثيف والييئات المحمية والدولية ،حيث أف كؿ الدوؿ أصبحت تتسابؽ الستقطاب أكبر
قدر مف االستثمارات األجنبية المباشرة باعتباره محركا أساسيا لمنمو االقتصادي ،ففي ظؿ
التطورات الراىنة التي يشيدىا العالـ مف أزمات مالية واقتصادية متالحقة والتغيرات

الحديثة التي طرأت عمى اتجاىات رؤوس األمواؿ األجنبية ،والتي أبرزت بالخصوص

االتجاه التصاعدي لتدفقات االستثمار األجنبي إلى الدوؿ النامية والعربية ،تزايدت حدة
المنافسة بيف دوؿ العالـ ومف بينيا الدوؿ العربية عمى جذب االستثمار األجنبي كقوة دفع
لالقتصاد المحمي.

وتعتبر الجزائر كغيرىا مف الدوؿ التي أبدت رغبتيا في االندماج في االقتصاد

العالمي ،خاصة بعد تعثر مسيرة التنمية المطبقة في ظؿ النظاـ االشتراكي واألزمة
النفطية لسنة  1986وبموغ حجـ المديونية مستويات أثقمت كاىؿ االقتصاد الجزائري ،ألزـ
ىذا السمطات إلى تبني إصالحات اقتصادية شاممة وذلؾ بغية تييئة المناخ المالئـ
واستقطاب االستثمارات األجنبية ،التي سوؼ تساىـ بشكؿ كبير في تنمية االقتصاد

الوطني.إال أف مناخ االستثمار األجنبي المباشر الزاال بعيد عف المطموب وذلؾ بسبب

العديد مف المشاكؿ التي تعيؽ نموه بالشكؿ المطموب وذلؾ بالرغـ مف التحفيزات الممنوحة
مف طرؼ الدولة لممستثمريف ،مف ىنا وبالنظر إلى أىمية االستثمار األجنبي المباشر يتـ
طرح التساؤؿ الرئيسي التالي:
ما هي مقومات ومعوقات االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر ؟ وما هي التحفيزات
الممنوحة من طرف الدولة ؟

أهداف البحث:

باإلضافة إلى محاولة فؾ لغز اإلشكاؿ أعاله ،تسعى ىذه الدراسة إلى إلقاء الضوء

عمى المرتكزات والمفاىيـ األساسية لالستثمار األجنبي المباشر.
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خطة الدراسة:

سيتـ تغطية ىذه الدراسة مف خالؿ المحاور التالية:

 -1ماىية االستثمار األجنبي المباشر.

 -2عوائؽ االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر.
 -3الحوافز والمؤىالت جذب الجزائر لالستثمارات األجنبية المباشرة.
 -1ماهية االستثمار األجنبي المباشر
 1-1مفهوم االستثمار:
يعرؼ االستثمار عمى أنو النشاط الذي يترتب عميو القياـ بخمؽ طاقة جديدة لممؤسسة،
مف خالؿ إضافة وحدات إنتاجية جديدة أو استبداؿ األصوؿ الحالية بأصوؿ أكثر كفاءة
وطاقة.

()1

ويمكف تعريفو أيضا عمى أنو مجموع التوظيفات التي مف شأنيا زيادة الدخؿ وتحقيؽ
اإلضافة الفعمية لرأس الماؿ األصمي ،مف خالؿ امتالؾ األصوؿ التي تولد العوائد ،وذلؾ
نتيجة لتضحية الفرد أو الدولة بمنفعة حالية لمحصوؿ عمييا مستقبال بشكؿ أفضؿ وأكبر،
عف طريؽ الحصوؿ عمى تدفقات مالية مستقبمية ،أخذا بعيف االعتبار عنصري العائد
والمخاطرة،سواء كاف نوع االستثمار حقيقي أو مالي.

()2

فمجاؿ االستثمار ىو طبيعة النشاط االقتصادي أو نوع النشاط الذي سيوظؼ فيو
المستثمر أموالو المدخرة أو المقترضة ،بقصد الحصوؿ عمى عائد ،وقد يكوف مجاؿ
االستثمار وطني (داخمي) أو أجنبي (خارجي) ،أما األداة فيقصد بيا واسطة االستثمار،
وأدوات االستثمار المتاحة أماـ المستثمريف في المجاالت االستثمارية عديدة ومتجددة
يوميا ،فمف بينيا نجد االستثمار في :األوراؽ المالية ،السمع العقارات ،المشروعات
االقتصادية ،العمالت األجنبية ،المعادف المختمفة ،صناديؽ االستثمار.....الخ ،مع أف
لكؿ أداة استثمارية مزايا وعيوب مختمفة ومتعددة ،ومع أف لكؿ استثمار درجة معينة مف
المخاطرة ،حسب نوع االستثمار ومجالو الجغرافي أو النوعي (حقيقي أو مالي ).
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 2-1مفهوم االستثمار األجنبي المباشر:
جاء في العديد مف األدبيات االقتصادية العديد مف التعاريؼ العممية لمفيوـ االستثمار
األجنبي المباشر ،إذ تعرؼ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية ( )OECDعمى أنو ":نوع
مف االستثمار الدولي الذي يعكس ىدؼ حصوؿ كياف مقيـ في اقتصاد ما عمى منفعة
دائمة في كياف مقيمة في اقتصاد آخر ،وتنطوي ىذه المصمحة عمى وجود عالقة طويمة
األجؿ بيف المستثمر المباشر والمؤسسة باإلضافة إلى تمتع المستثمر المباشر بدرجة
كبيرة مف النفوذ في إدارة المؤسسة.

()3

المقصود باالستثمار األجنبي المباشر ىو انتقاؿ رؤوس األمواؿ األجنبية لالستثمار في
الخارج بشكؿ مباشر لمعمؿ في صورة وحدات صناعية ،أو تمويمية ،أو زراعية أو خدمية
ويمثؿ حافز الربح المحرؾ الرئيسي ليذه االستثمارات األجنبية المباشرة.

()4

يعرؼ االستثمار األجنبي المباشر بأنو حصة ثابتة لممستثمر المقيـ في اقتصاد ما في
مشروع مقاـ في اقتصاد آخر ،ووفقا لممعيار الذي وضعو صندوؽ النقد الدولي يكوف
االستثمار مباش ار حيف يمتمؾ المستثمر األجنبي  %10أو أكثر مف أسيـ رأس ماؿ إحدى
مؤسسات األعماؿ ،ومف عدد األصوات فييا ،وتكوف الحصة كافية عادة إلعطاء
المستثمر رأيا في إدارة المؤسسة.

()5

وقد عرفو صندوؽ النقد الدولي" :ىو ذلؾ النوع مف االستثمار الدولي الذي يعكس
ىدؼ حصوؿ كياف مقيـ في اقتصاد ما عمى مصمحة دائمة في مؤسسة مقيمة في
اقتصاد آخر ،وتنطوي ىذه المصمحة عمى وجود عالقة طويمة األجؿ بيف المستثمر
المباشر والمؤسسة ،باإلضافة إلى تمتع المستثمر المباشر بدرجة كبيرة مف النفوذ في إدارة
المؤسسة.

()6

كما يعرؼ االستثمار األجنبي المباشر بأنو" :ذلؾ االستثمار الذي ينطوي عمى تممؾ
المستثمر األجنبي لجزء مف أو كؿ االستثمارات في المشروع ،ىذا باإلضافة إلى قيامو
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بالمشاركة في إدارة المشروع مع المستثمر الوطني في حالة االستثمار المشترؾ ،أو
السيطرة الكاممة عمى اإلدارة والتنظيـ في حالة ممكيتو المطمقة لمشروع االستثمار ،فضال
عف قياـ المستثمر بتحويؿ كمية مف المواد المالية والتكنولوجية والخبرة الفنية قي جميع
المجاالت إلى الدوؿ المضيفة.

()7

 3-1أشكال االستثمار األجنبي المباشر:
تتعدد أشكاؿ االستثمار األجنبي المباشر تبعا لمطريقة التي يوطف بيا رأس الماؿ
األجنبي في غير بمده األصمي .وتصنؼ االستثمارات األجنبية المباشرة وفقا ليذا المعيار
إلى ثالثة أنواع ىي(:)8
 1-3-1االستثمار األجنبي المباشر المشترك :يعرؼ عمى أنو "مشروع األعماؿ الذي
يشارؾ فيو أو يمتمكو طرفاف أو أكثر مف دولتيف مختمفتيف بصفة دائمة.عمى أف ال
تقتصر المشاركة فقط عمى حصة في رأس الماؿ بؿ تمتد إلى اإلدارة والخبرة وبراءة
االختراع أو العالمة التجارية.
وتتـ المشاركة عف طريؽ تقديـ الحصة المحددة في رأس ماؿ المشروع مف رأس الماؿ
الوطني الخاص أو العاـ أو االثنيف معا بشكؿ نقدي وبعممة البمد الذي يرد منو رأس الماؿ
األجنبي .وقد تتـ بشكؿ عيني فيتعيد الطرؼ األجنبي بتوفير كافة أنواع التجييزات
المطموب استيرادىا مف الخارج ،في حيف يقدـ رأس الماؿ الوطني كافة احتياجات المشروع
التي يمكف تدبيرىا بالعممة المحمية".
 2-3-1االستثمار الممموك بالكامل لممستثمر األجنبي :يعني ىذا النوع مف االستثمار
احتفاظ المستثمر األجنبي بحؽ ممكية المشروع االستثماري ممكية كاممة واحتفاظو بحؽ إدارتو
والتحكـ في كؿ عممياتو.
وتحصؿ الشركة الدولية عمى الممكية الكاممة في البمد المضيؼ بإحدى الطرؽ التالية:
* إقامة مشروع جديد تماما
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*شراء مشروع قائـ
* شراء شركة توزيع بالبمد المضيؼ لتستحوذ عمى شبكة التوزيع الممموكة ليذه الشركة.
ويجري ذلؾ إذا كانت الشركة الدولية تممؾ مشروعا إنتاجيا بيذا البمد
 3-3-1عقود التصنيع أو التجميع :ىي عقود تبرـ بيف طرفيف ىما الشركة الدولية
والمستثمر المحمي ،يتـ بموجبيا قياـ الشركة الدولية بتقديـ مكونات منتج معيف لتجميعيا
في البمد المضيؼ .وينتشر ىذا األسموب في صناعة السيارات سواء بيف الدوؿ المتقدمة
بعضيا البعض أو بيف شركة دولية في دولة متقدمة وأخرى في دولة نامية .وتجدر
اإلشارة إلى أف االستثمار األجنبي يكوف مباش ار إذا تضمف العقد امتالؾ الشركة الدولية
لمصنع التجميع كميا أو جزئيا .أما إذا كاف مجرد اتفاؽ يتضمف المرافقة وتقديـ الخبرة
دوف استثمارات مالية فإنو يصبح استثما ار أجنبيا غير مباشر.
كما يوجد نوع آخر لالستثمار األجنبي المباشر وىو(:)9
 4-3-1االستثمار في مشروعات البنية األساسية المحولة:
أو ما يعرؼ باالستثمار األجنبي المباشر في شكؿ عقود امتياز تتراوح بيف  20و 50
سنة ويوجو أساسا إلى مشاريع البنية التحتية كبناء محطات الكيرباء أو المطارات أو
الطرؽ ،ثـ استغالليا لمدة متفؽ عمييا عمى أف يعود االستثمار في نياية عقد االمتياز
إلى الحكومة أو المجتمع ،وىو ما يعرؼ بالمشروعات القائمة عمى البناء والتشغيؿ
والتحويؿ ( .)BOTوىذا النوع مفيد لمطرفيف حيث أف الدولة تستفيد مف رؤوس األمواؿ
التي توفرىا الشركات وفي المقابؿ تستفيد الشركات مف فترة االمتياز.
 4-1أهمية االستثمار األجنبي المباشر:
يكتسي االستثمار االجنبي المباشر أىمية كبيرة لمدولة المضيفة تتمثؿ ىذه األىمية في
جممة مف األثار االيجابية نذكر منيا:
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 1-4-1اآلثار االيجابية لالستثمار األجنبي المباشر:
لقد ازدادت أىمية االستثمار األجنبي المباشر في نياية القرف العشريف ،وقد ساىمت
العولمة في ذلؾ مف خالؿ انخفاض القيود عمى التبادؿ التجاري واالستثمار وحرية تنقؿ
رؤوس األمواؿ والتقدـ التكنولوجي وانخفاض تكمفة النقؿ واالتصاالت ،باإلضافة إلى
تراجع أىمية القروض الدولية نظ ار لممشاكؿ االقتصادية التي تخمفيا ،وىكذا أصبح
االستثمار األجنبي المباشر بديال عف القروض األجنبية في التمويؿ الدولي.
كما أصبحت الجزائر تولي أىمية كبيرة لجمب االستثمار األجنبي المباشر وذلؾ نظ ار
لمفوائد التي يمكف أف يحققيا والتي تتمثؿ في العناصر التالية(:)10


اكتساب التقنيات الحديثة والمطورة خاصة لبعض أنواع الصناعات.



المساىمة في دفع عممية التنمية االقتصادية عف طريؽ جمب األصوؿ المادية

وغير المادية والمتمثمة في رأس الماؿ والتكنولوجيا والميارات التنظيمية وىذا بواسطة
شركات متعددة الجنسيات.


إتاحة الفرص لمعمؿ بالنسبة لمعمالة المحمية المدربة بفروع الشركات األجنبية

واكسابيا ميارات تكنولوجية حديثة باستخداـ أحدث أساليب العمؿ والتدريب ،حيث يقوـ
العامموف بيذه الفروع بنقؿ واستخداـ مياراتيـ ومعرفيتيـ العممية والفنية واإلدارية إلى
شركات وطنية.


المساىمة في تحسيف االستثمار المحمي مف خالؿ تدفؽ رؤوس األمواؿ األجنبية

والمدخرات المحمية مما يؤدي إلى زيادة فوائد ىذه االستثمارات.


دعـ ميزاف مدفوعات الدولة المضيفة بحيث أف اآلثار األولية لالستثمار األجنبي

المباشر عمى الدولة المضيفة يتمثؿ أساسا في زيادة حصيمة ىذه الدولة مف رؤوس
األمواؿ األجنبية.
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إشباع حاجات السوؽ بالمنتجات وزيادة فتح األسواؽ المحمية واألجنبية نتيجة

تسويؽ منتجات ىذه المستثمرات.


يسمح لمدولة المضيفة باكتساب السمعة الطيبة عمى المستوى الدولي ،مما يعمؿ

عمى جمب المزيد مف االستثمارات في المستقبؿ.


يعتبر االستثمار األجنبي المباشر شكال بديال لممديونية بحيث ال يتطمب أي

التزامات بالدفع مف طرؼ الدولة المضيفة كما يجنبيا مصاعب تسيير الديوف الخارجية.
باإلضافة إلى جدية مشاريع الشركات األجنبية إذ تكوف فرص نجاحيا كبيرة ،بينما عدـ
فعالية القروض الخارجية بحيث قد يكوف استخداميا غير أمثؿ وموجو لالستيالؾ العاـ.
()11



الرفع مف كفاءة الشركات المحمية وىذا عف طريؽ العالقة المباشرة بيف شركات

متعددة الجنسيات والشركات المحمية.


استثمار أمواؿ شركات متعددة الجنسيات عند معدؿ عائد أعمى مف االستثمار

البديؿ المحمي.


زيادة روح المنافسة بيف الشركات المحمية ،إذ يصبح مف الضروري عمى ىذه

الشركات التركيز عمى تحقيؽ ىدؼ البقاء والتوسع وتطوير منشآتيا.


تقميص حجـ البطالة وىذا عف طريؽ المشروعات الجديدة التي توفرىا الشركات

متعددة الجنسيات وىذا مف أجؿ القياـ بأعماليا الخاصة.


رفع مستوى التنمية االقتصادية وىذا مف خالؿ ما يوفره االستثمار األجنبي

المباشر مف أثر ايجابي عمى اقتصاد وتجارة تمؾ الدولة وذلؾ بالقياـ ببرامج تنموية
متوسطة وطويمة األجؿ.
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 2-4-1اآلثار السمبية لالستثمار األجنبي المباشر:
أما عف اآلثار السمبية فتتمثؿ كما يمي:


قد يؤدي إلى تناقص االستثمار المحمي أو مزاحمة االستثمار المحمي بدال مف

التشجيع عمى زيادة االستثمارات المحمية.


قد يييمف المستثمر األجنبي عمى بعض الصناعات في الدوؿ المضيفة.



استيراد متطمبات االستثمار مف الخارج قد تنعكس سمبا عمى الميزاف التجاري،

مما يؤثر سمبا عمى ميزاف المدفوعات.


إف االستخداـ المكثؼ لمتكنولوجيا في عممية االستثمار األجنبي المباشر سوؼ

يؤدي إلى زيادة البطالة في البمد المضيؼ.


إف اختالؼ العادات والمعتقدات بيف المستثمر والبمد المضيؼ ،قد يؤثر سمبا في

الثقافة الوطنية ،وىذا مف خالؿ ترويج السمع االستيالكية السيئة.


تشكؿ مدفوعات خدمة االستثمارات األجنبية المباشرة عبئا كبي ار عمى البمداف

النامية التي تستضيؼ ىذه االستثمارات ،بؿ أف ىناؾ مف الحاالت التي تدؿ عمى أف ىذه
االستثمارات تجني مف وراء أعماليا في بعض الدوؿ ما يفوؽ أضعاؼ ما تستثمر بيا،
وبصفة عامة فإف خدمة االستثمارات األجنبية المباشرة تتمثؿ في األرباح المحولة لمخارج،
مدفوعات خدمة نقؿ التكنولوجيا المستخدمة في المشروعات االستثمارية والتي تتمثؿ في
رسوـ وبراءات االختراع ،والعالمة التجارية والتراخيص ،الفائدة عمى رأس الماؿ المستثمر.


أف منح أجور عالية مف قبؿ الشركات األجنبية لمعماؿ مقارنة بالمستوى العاـ

لألجور في الدولة المضيفة كفيؿ بإحداث تغير في النمط االستيالكي ليذه الدوؿ.


يمكف أف يكوف االستثمار األجنبي المباشر عامال في تحويؿ الموارد المالية

المحمية إلى الخارج وكذا خروج األمواؿ في شكؿ أرباح والعوائد عمى المدى الطويؿ ،وىذا
عندما يصؿ االستثمار إلى مرحمة النضج.
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إف منح اإلعفاءات الضريبية لمشركات األجنبية قد ينجـ عنو تقميص في الموارد

المتاحة لممؤسسات المحمية ،مما يتطمب موازنة الفوائد قصيرة األجؿ بالفوائد طويمة األجؿ
فالفوائد طويمة األجؿ ،قد تأتي نتيجة لقياـ الشركات األجنبية بخمؽ وظائؼ معينة في
الوقت الحالي ،لكف ذلؾ قد يكوف عمى حساب االستثمار الرأسمالي المتاح لممؤسسات
المحمية ،والتي ستبقى في بالدىا حتى ولو غادرتيا الشركات األجنبية ،إال أف مسالة بقاء
المؤسسة المحمية في العمؿ بعد مغادرة الشركة األجنبية محؿ جدؿ ،كما إف قدرة الشركات
األجنبية عمى دفع أجور أعمى يجعؿ مف الصعب عمى المؤسسات المحمية المنافسة
الستقطاب أفضؿ الكفاءات.
 -2عوائق االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر
رغـ ما قامت بو الجزائر مف سياسات إصالحية والمزايا المتعددة والحوافز ،إال أف كؿ
المؤشرات تؤكد عمى حقيقة مرة ىي أف االستثمار لـ يتقدـ ،بؿ عكس ذلؾ انعدام
االستثمار األجنبي خارج قطاعات المحروقات .والحقيقة الثانية ىي وجود العديد مف رجاؿ
األعماؿ الجزائرييف يرفضوف فكرة االستثمار في بمدىـ ويستثمروف في الخارج .والحقيقة
األخرى ىي أف معظـ المستثمريف المحمييف يفتقروف إلى عنصر الثقافة والمعرفة المتعمقة
باالستثمار بدءا بقوانينو وقواعده ،زيادة عمى ذلك ىناؾ أمور أخرى تقؼ أماـ تقدـ
االستثمار في الجزائر وفيما يمي بعضا منيا(:)12
 1-2المعوقات السياسية والقانونية :يعتبر االستقرار السياسي مف أكبر العوامؿ التي
تساعد في جمب االستثمار األجنبي المباشر ،لذلؾ فإف انعدامو يعتبر أكبر عقبة أماـ
عزوؼ ىذا النوع مف االستثمار ،واف الجزائر وعمى غرار باقي دوؿ العالـ الثالث الزالت
الق ار ارت االقتصادية فييا تتأثر تأثي ار مباش ار بالمواقؼ السياسية الفوقية.
وبالنظر إلى القوانيف والتشريعات نجدىا ىي أيضا تتميز بعدـ االستقرار وذلؾ نظ ار
لمتغيرات المستمرة التي تط أر عمييا ،إضافة إلى تعدد القوانيف واألنظمة ،األمر الذي أدى
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إلى تخوؼ المستثمريف مما يجعمو عائقا مف المعوقات التي تحوؿ دوف إقباؿ المستثمريف
سواء المحمييف أو األجانب عمى االستثمار.
 2-2المعوقات المالية واإلدارية :ال تزاؿ المنظومة البنكية عندنا في الجزائر دوف
المستوى المطموب حيث يرى العديد مف الخبراء أف النظاـ البنكي الجزائري مازاؿ يعتريو
القصور بالنظر إلى حجـ االقتصاد الذي تطمح إليو البالد ويعزى ىذا القصور في نظرىـ
إلى عدة عناصر مف بينيا:


البروقراطية والمحاباة في انجاز المعامالت.



ارتفاع نسبة المخاطرة لدى البنوؾ.



االعتماد عمى الطرؽ التقميدية ورداءة الخدمات المقدمة وتباطئيا.

كما تعتبر المعوقات اإلدارية عائقا كبي ار في وجية االستثمارات األجنبية نحو الجزائر،
حيث" تظؿ الجزائر وفؽ التقرير السنوي حوؿ مناخ األعماؿ متأخرة مقارنة بدوؿ الجوار
المغربي ،وتعتبر أصعب منطقة يمكف أف تؤسس بيا مؤسسة منتجة أو استثمارية ،كما
أنو في الجزائر يتطمب إنشاء مؤسسة إنتاجية أو استثمارية في قطاعات اعتماد 14
إجراءا مختمفا ،بينما في المغرب يمر عمى عدد  05إجراءات إدارية إلنشاء مؤسسة قائمة
بذاتيا ومعترؼ بيا.
 3-2مشكمة العقار :يعتبر العقار الصناعي مف أىـ الشروط لتحقيؽ االستثمار الوطني
واألجنبي ،إال أنو مف الصعب الحصوؿ عميو نظ ار لقمة األراضي وتكمفتيا والمضاربة
عمييا ،كما يوجد إشكالية غياب عقود الممكية لدى المستفيديف مف األراضي الصناعية
باإلضافة إلى مشاكؿ أخرى تتمثؿ فيما يمي(:)13
 طوؿ مدة رد الييئات المكمفة بتخصيص العقار الصناعي والتي تفوؽ السنة. تقؿ اإلجراءات وتقديـ نفس الممفات أماـ ىيئات ترقية االستثمار ،وىيئات تخصيصالعقار ومرة أخرى أماـ مسيري العقار.
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 تخصيص األراضي بتكاليؼ باىظة تشمؿ تكاليؼ التييئة دوف خضوع ىذه األراضيألية تييئة ،أو في مناطؽ وىمية لعدـ إنشائيا بعد ،نظ ار لوجود نزاع حوؿ ممكيتيا.
 عدـ توافؽ طبيعة األراضي الصناعية المخصصة ونوع النشاط. 4-2العائق المالي :والذي يتجسد في انفصاؿ القطاع المصرفي عف الدائرة االقتصادية
بحيث في سنة  2001بمغ مستوى السيولة لدى البنوؾ التجارية  250مميار دج غير
مستغمة لفائدة المتعامميف االقتصادييف ،كما أف تنظيمو ووسائؿ تدخمو مازالت بدائية
مقارنة ب المعايير الدولية ،ورغـ إقحاـ القطاع الخاص في الميداف المصرفي إال أنو لـ
يتمكف مف إثارة المنافسة وتمويؿ االستثمار .باإلضافة إلى ذلؾ رغـ وجود بورصة القيـ
المنقولة إال أنيا لـ تؤد دورىا في تمويؿ النشاط االقتصادي ،فيي لـ تتطور منذ بداية
عمميا ،باإلضافة إلى عدـ تحمس المؤسسات العمومية والخاصة لالنضماـ ،كما أف
تسييرىا غير فعاؿ نظ ار لمعدد الضئيؿ مف السندات المسعرة في البورصة.
باإلضافة إلى ما سبؽ توجد عراقيؿ أخرى تؤثر سمبا عمى مناخ االستثمار في الجزائر
نمخصيا فيما يمي:
 وجود اقتصاد موازي بشكؿ كبير يؤثر سمبا عمى السياسة االقتصادية المنتيجة. بطئ تنفيذ برامج اإلصالح االقتصادي خاصة عممية الخوصصة بالرغـ مف إرساءالقاعدة القانونية والمؤسسية في ظؿ التعيدات الدولية مع صندوؽ النقد والبنؾ الدولييف.
 عدـ توفر البيانات الكافية عف األوضاع االقتصادية والفرص االستثمارية المتاحة. عدـ فعالية النظاـ القضائي مع غياب محاكـ تجارية. ضعؼ البنية التحتية والخدمات والمرافؽ الضرورية إلقامة المستثمريف األجانب. عدـ فعالية النظاـ الضريبي خاصة فيما يتعمؽ بضعؼ اإلدارة الضريبية وعدـ مراعاةالعدالة الضريبية وعدـ استق ارره وذلؾ لمتعديالت المتكررة سنويا.
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 عدـ مراعاة المقاييس الدولية بالنسبة لمموانئ الجزائرية خاصة فيما يتعمؽ عدـ احتراـنظاـ المداومة في العمؿ الميمي.
 تعاني اإلدارة الجزائرية مف العراقيؿ البيروقراطية مما يؤدي إلى ىروب رؤوس األمواؿنحو مناطؽ أكثر مالئمة.
 تعدد األجيزة المشرفة عمى االستثمار وبالتالي تداخؿ الصالحيات مما يؤدي إلى إرباؾالمستثمر.
 -3الحوافز والمؤهالت جذب الجزائر لالستثمارات األجنبية المباشرة
 1-3مؤهالت االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر
تتمتع الجزائر بمؤىالت ىامة تجعميا مف البمداف الواعدة لالستثمار ،نذكر منيا(:)14
_ إرادة سياسية واضحة في التفتح عمى العالـ الخارجي وجمب االستثمارات األجنبية.
_ وجود قوانين وتشريعات محفزة لالستثمار.
_ وجود منبع وفير لمطاقة غير مموث وغير مكمؼ ،وفريد مف نوعو عمى مستوى المغرب
العربي وافريقيا (الغاز الطبيعي) ،فالجزائر غنية بالبتروؿ في منطقة حاسي مسعود،
والغاز الطبيعي في حاسي الرمؿ ،ومنطقة عيف أمناس ،التي تحتوي عمى المادتيف معا.
والمتان تنقالن مف الحقوؿ إلى الموانئ بواسطة األنابيب لمتكرير والتصدير.
_ وجود ثروات طبيعية وموارد أولية محمية معتبرة بأسعار وشروط تنافسية بمراعاة
األسعار الدولية .وتتمثؿ الثروة المعدنية في الحديد ،الرصاص ،النحاس ،الزنؾ والزئبؽ
وغيرىا .ويعد الحديد من أىـ المعادف إنتاجا ،ويوجد خاصة في مناجـ الونزة ،بوخضرة
وغار جبيالت ،الذي يحتوي عمى أكبر احتياطي في الجزائر ،زيادة عمى الفوسفات الذي
يستخرج مف منجمي جبؿ العنؽ ،والكويؼ ويصنع منو السماد لتخصيب التربة.
 قطاعات واعدة مع مشاريع ناضجة ومدروسة. التوفر عمى ثروات طبيعية ىامة150
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 المركز الثامف عشر لمدوؿ المنتجة لمبتروؿ. المركز الثاني عشر لمدوؿ المصدرة لمبتروؿ. المرتبة الخامسة عشر في مجاؿ االحتياطات العالمية لمبتروؿ. خامس دولة منتجة لمغاز وثالث مصدر لمغاز. المرتبة السابعة عالميا في مجاؿ الموارد المؤكدة مف الغاز. رابع مموؿ لمطاقة لالتحاد األوربي لمغاز. ثاني أكبر حامؿ لالحتياطيات المحمية لمصرؼ بعد العربية السعودية. ثالث أكبر حامؿ لالحتياطيات مف الذىب مف منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيابعد السعودية ولبناف.
 األقؿ مديونية في منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا. الطاقة الشمسية المحتممة :مدة أشعة الشمس تصؿ إلى  3000ساعة سنويا. تتوفر عمى ثروات منجمية أخرى :الفوسفات ،الزنؾ ،الحديد ،الذىب ،اليورانيوـ... احتياطاتيا مف الغاز الصخري تصؿ إلى 19.80مميار ـ 3حيث تحتؿ المرتبة الثالثةعالميا بعد الصيف واألرجنتيف.
_ القرب الجغرافي مف أسواؽ التصدير ( األسواؽ العربية ،اإلفريقية واألوروبية) ،حيث
تتمتع الجزائر بموقع جغرافي ممتاز ،فبشواطئ طوليا  1200كـ عمى جنوب البحر
ا لمتوسط وحدود مشتركة مع بمداف االتحاد المغاربي وبمداف الساحؿ (المالي والنيجر).
تمثؿ الجزائر ممتقى القارات.
_ وجود عالقات دولية ثنائية أو متعددة األطراؼ عمى الصعيد االقتصادي.
_ تتميز الجزائر بيد عاممة مؤىمة نسبيا وىرـ سكاني شاب.
_ يرتكز النشاط الصناعي واألراضي الصناعية في شماؿ البالد ،حيث يسود اعتداؿ
المناخ المتوسط ،أما الجنوب إضافة إلى أنو يشكؿ رصيدا ىائال لمزراعة المسقية ،فيو
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يشمؿ الصحراء وىي منطقة غنية بالموارد الطبيعية والمحروقات .إذ تشير التقديرات
اإلجمالية لسوناطراؾ إلى تحقيؽ  224اكتشاؼ جديد لمنفط والغاز ما بيف 1986
و ،2010وارتفاع نسبة عمميات االستكشاؼ مف  13بئر في كؿ  100ألؼ كمـ مربع إلى
 30بئر في كؿ  100ألؼ مربع ،واف كاف ىذا المستوى يظؿ بعيدا عف المعدؿ الدولي
المقدر بػ  105إلى  110بئر في  100ألؼ كمـ مربع.
 2-3االمتيازات الممنوحة لالستثمار في الجزائر
إف الحوافز واالمتيازات المختمفة الممنوحة لممستثمر األجنبي تساىـ بشكؿ كبير في
استقطاب وجذب االستثمار األجنبي المباشر .فأغمبية الدوؿ تتنافس مف أجؿ جمب أكبر
قدر ممكف مف ىذه التدفقات .فبالنسبة لمجزائر ،قد عمدت إلى تقديـ جممة مف الحوافز
والضمانات لتشجيع المستثمريف عمى استثمار أمواليـ داخؿ الوطف .زيادة عمى عوامؿ
أخرى مف شأنيا أف تساعد في دفع وتطوير المناخ االستثماري مثؿ :عنصر الشفافية،
فيذا العنصر ذو أىمية بالغة في اتخاذ القرار االستثماري بالنسبة لممستثمر األجنبي
خاصة عند القياـ باالستثمار المباشر .وفي إطار تشجيع وحماية االستثمار ،عمدت
الجزائر إلى إبراـ اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة األطراؼ مع دوؿ مختمفة في العالـ.
ومن االمتيازات الممنوحة في ىذا اإلطار نخص بالذكر(:)15
 1-2-3االمتيازات الجبائية
واستنادا إلى المادة ( )09مف األمر ،03-01قد نص النظاـ العاـ عمى جممة الحوافز
الضريبية وشبو الضريبية والجمركية المقدمة لممستثمريف ،يمكننا إيجازىا فيما يمي(:)16
 مرحمة بدء اإلنجاز :يستفيد المستثمر مف الحوافز التالية:

تطبيؽ النسبة المخفضة في مجاؿ الحقوؽ الجمركية عمى التجييزات المستوردة؛



اإلعفاء مف الضريبة عمى القيمة المضافة  TVAفيما يخص السمع والخدمات؛
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أما فيما يخص النظاـ الخاص ،فقد تـ منح مزايا لفائدة االستثمارات التي تنجز في
المناطؽ التي تتطمب تنميتيا مساىمة خاصة مف الدولة ،باإلضافة إلى االستثمارات ذات
األىمية الخاصة لالقتصاد الوطني ،ال سيما عند استخداـ تكنولوجيا خاصة مف شأنيا أف
تحافظ عمى البيئة وتحمي الموارد الطبيعية وتدخر الطاقة وتفضي إلى تنمية مستديمة،
وفيما يمي إيجاز لممزايا الممنوحة:


اإلعفاء مف دفع حقوؽ نقؿ الممكية فيما يخص كؿ المقتنيات العقارية التي تتـ في

إطار االستثمار؛


اإلعفاء مف الضريبة عمى القيمة المضافة ) (TVAفيما يخص السمع والخدمات

التي تدخؿ مباشرة في إنجاز االستثمار ،سواء كانت مستوردة أو مقتناة مف السوؽ
المحمية ،وذلؾ عندما تكوف ىذه السمع والخدمات الموجية إلنجاز عمميات تخضع
لمضريبة عمى القيمة المضافة.
 مرحمة انطالق االستغالل :بعد معاينة انطالؽ االستغالؿ ،تمنح المزايا التالية:

اإلعفاء لمدة عشرة سنوات مف النشاط الفعمي مف الضريبة عمى أرباح الشركات

) (IBSومف الضريبة عمى الدخؿ اإلجمالي ) (IRGعمى األرباح الموزعة ،ومف الضريبة
الوحيدة الجزافية ومف الرسـ عمى النشاط الميني)(TAP؛


اإلعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء مف تاريخ االقتناء مف الرسـ العقاري عمى

الممكية العقارية التي تدخؿ في إطار االستثمار؛


منح مزايا إضافية مف شأنيا أف تحسف أو تسيؿ االستثمار مثؿ تأجيؿ العجز

وآجاؿ اإلىتالؾ.
 2-2-3االمتيازات الجمركية والتدابير المالية
يواكب دخوؿ الجزائر إلى اقتصاد السوؽ نوعا مف المرونة والتسييالت لجمب
االستثمارات ،ومف بينيا االمتيازات الجمركية باعتبارىا تمثؿ الواجية األولى المستثمريف
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األجانب .كما أنيا عامؿ ميـ في نجاح برنامج اإلصالحات االقتصادية والتوجو لسياسة
اقتصاد السوؽ واالنضماـ لممنظـة العالمية لمتجارة .فإلغاء الحواجز الجمركية شرط مف
شروط االنضماـ ليذه المنظمة بيدؼ تسييؿ النشاط التجاري وسيولة انتقاؿ السمع
ورؤوس األموال بيف الدوؿ.
أما التدابير المالية ،فتتمثؿ في إمكانية تخصيص في رأس ماؿ الشركات الموجودة
في إطار الشراكة أو إمكانية الحصوؿ عمى العممة األجنبية في إطار الصادرات وآخذا
بعيف االعتبار مخاطر الصرؼ ،والضماف الموجود المرتبط بتحوؿ رأس الماؿ .تشجيع
القروض في إطار عممية الشراكة بيف المؤسسات المالية التي ليا عالقة فيما يخص
القروض والتي تأخذ أشكاؿ مختمفة منيا :المدة اإلجمالية لمقرض ،التي تصؿ إلى
30سنة ،وارتفاع نسبة القروض بقيمة كبيرة.
 3-2-3التدابير االقتصادية
لمواجية األزمة االقتصادية التي تخبطت فييا الجزائر ألكثر مف عقديف ،كاف لزاما
عمييا ولمخروج من دوامة ىذه األزمة المجوء إلى سياسة اقتصاد السوؽ وتشجيع
االستثمارات وتييئة الظروؼ المناسبة لذلؾ بغية تحسين أوضاعيا االقتصادية ،تمييدا
لالندماج في االقتصاد العالمي وذلك عبر:


استغالؿ المصادر المتوفرة لجمب العممة الصعبة لتجنب المجوء إلى القروض

والتحكـ في مستوى الواردات،


إلغاء كؿ القيود التي تعيؽ كؿ العمميات التجارية ( تصدير واستيراد) وتحديد

التجارة الخارجية،


تمكيف المتعامميف االقتصادييف مف تحويؿ عممة التعامؿ الخارجية إلى العممة

الداخمية (الدينار)،
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إعطاء أىمية كبيرة لكؿ القطاعات المختمفة والنشاطات التجارية الموجودة بتوسيع

االستثمارات.
الخاتمة:
بالرغـ مف كؿ ىذه الجيود والمساعي واإلجراءات التي بذلتيا الجزائر الستقطاب
االستثمارات األجنبية وتشجيعيا ،ورغـ ما تتمتع بو مف مقومات طبيعية تجعميا وجية
مالئمة لالستثمار ،إال أف المسجؿ عمى أرض الواقع مف تدفقات االستثمار األجنبي
المباشر ال تتناسب مع حجـ األىداؼ التي سطرت كما أف حجـ االستثمار المتدفؽ إلى
الجزائر رغـ أنو يعرؼ تزايد ممحوظ إال انو يتوجو في أغمبو إلى قطاع المحروقات مما
جعؿ مساىمتو في الناتج المحمي متدنية ،األمر الذي يتطمب معالجة جممة مف النقاط
نوجزىا في ما يمي:
 إعادة النظر في التشريعات والقوانيف المنظمة لالستثمار والتسييالت واإلعفاءاتالجمركية بما يكفؿ خمؽ مناخ استثماري مالئـ وجاذب لالستثمارات األجنبية المباشرة.
 عدـ التمادي في تقديـ الحوافز المالية في بداية انطالؽ االستثمارات األجنبية ألنيا التعتبر ق ار ار محبذا مف طرؼ المستثمر األجنبي ألف العوامؿ المشجعة عمى االستثمار ىي
توفر الظروؼ والفرص الجيدة لالستثمار.
 محاربة أوجو الفساد المالي واإلداري والذي يدفع العديد مف المستثمريف إلى اليروبإلى الدوؿ المجاورة.
 التنويع في االستثمارات األجنبية وخاصة في مجاؿ السياحة وعدـ التركيز عمىاالستثمارات النفطية فقط.
 معالجة مشكمة البيروقراطية والعمؿ عمى تسييؿ اإلجراءات اإلدارية...كؿ ىذه الجيودتي دؼ في مجمميا إلى تحسيف مناخ االستثمار وأكثر جاذبية ومواتيا لرغبات ومتطمبات
المستثمريف.
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 بعث العديد مف المؤسسات والييئات ،والمصادقة عمى العديد مف االتفاقيات المتعمقةباالستثمار.
 تفعيؿ االستثمارات البينية بيف الجزائر والدوؿ العربية واإلفريقية المجاورة باإلضافة إلىإقناع أصحاب رؤوس األمواؿ المياجرة بإعادة توظيفيا واستثمارىا في الجزائر بعد تحسيف
البيئة االستثمارية.
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