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ملخص: 

يعّد �ملناخ �ال�ستثماري نتاج تفاعل �لعو�مل �القت�سادية، �الجتماعية و�ل�سيا�سية �لتي 
توؤثر على ثقة �مل�ستثمر، وتعمل على ت�سجيعه وحتفيزه على ��ستثمار �أمو�له يف دولة ما دون 
غريها، �إال �أن ن�سيب �أي دولة من هذه �ال�ستثمار�ت يعتمد على عو�مل كثرية �أهمها �ملناخ 

�ال�ستثماري �جلاذب و�ملحفز لال�ستثمار بهذه �لدولة. 
يف  �ال�ستثماري  �ملناخ  مالءمة  مدى  على  �لوقوف  �ملقال  هذ�  يف  نحاول 
قدرة  وتو�سيح  �ملبا�رص،  �الأجنبي  �ال�ستثمار  و�قع  �إىل  �لتعرف  خالل  من  �جلز�ئر، 
�لو�ردة،  �ال�ستثمارية  �لتدفقات  من  �جلز�ئر  ح�سة  تف�سري  على  �ال�ستثماري  �ملناخ 
�لدولية.  �ملوؤ�رص�ت  بع�س  خالل  من  �ال�ستثماري  �ملناخ  مالمح  �أهم  ت�سخي�س  وكذ� 
�سوء  ويف  �ال�ستثماري،  �ملناخ  تف�سد  �لتي  �ملعوقات  �أهم  على  �لوقوف  حاولنا  كما 
مناخ  حت�سني  يف  ت�ساهم  �أن  ميكن  �لتي  �القرت�حات  ببع�س  �خلروج  ��ستطعنا  ذلك 

�جلز�ئر.  يف  �ال�ستثمار 
الكلمات املفتاحية: مناخ �ال�ستثمار، بيئة �أد�ء �الأعمال، �ال�ستثمار �الأجنبي �ملبا�رص، 

�ملوؤ�رص�ت �لدولية ملناخ �ال�ستثمار. 
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Analyzing and Evaluating Investment Climate 
in Algeria

Abstract: 

Investment climate is the result of the interplay of economic factors, 
social, political and affecting investor confidence and works to encourage 
and stimulate the investment of money in a certain country rather than 
another. However, any state’s share of these investments depends on many 
factors,and the most important is the investment climate attracting investment 
to a particular country. 

In this article we try to investigate the suitability of the investment climate 
in Algeriaby recognizing the reality of foreign direct investment. We clarify 
the ability of the investment climate on the interpretation of Algeria’s share 
of investment inflows as well as the diagnosis of the most important features 
of the investment climate through some international indicators. We tried 
to understand the most important obstacles that spoil investment climate in 
Algeria. In the light of our investigation we were able to come up with some 
suggestions that can contribute to the improvement of investment climate in 
Algeria. 

Keywords: investment climate, business environment, foreign direct 
investment, international investment climate indicators. 



340

حتليل واقع مناخ االستثمار في اجلزائر وتقوميه 
أ.د. ريحان الشريف
أ. هوام ملياء

مقدمـة: 
تكمن �أهمية مناخ �ال�ستثمار يف �قت�ساديات �لدول كونه �ل�سبب عن تر�كم ر�أ�س �ملال، 
ومن ثم فهو يوؤدي دور�ً مهّمًا يف تو�سيع �لقاعدة �الإنتاجية لالقت�ساد، ولذلك فاإن �لدول 
�لتي ت�سعى �إىل حتقيق معدالت منو مرتفعة وم�ستد�مة على �الأجل �لطويل البد لها من �سخ 
�إال من خالل  بلوغها  �لتي ال ميكن  �قت�سادياتها،  �إىل  �ال�ستثمار�ت  م�ستويات مرتفعة من 
�العتماد على �ال�ستثمار �ملحلي و�الأجنبي، وحتى ت�ستطيع هذه �لدول جذب روؤو�س �الأمو�ل 
�ال�ستثمار�ت  هذه  يحفز  ما  وتو�فر  حتدد  �أن  عليها  كان  �إليها  �حلاجة  �أم�س  يف  هي  �لتي 
على �الن�سياب �إليها و�أي�سا �لتعرف �إىل ما يعرقل �ن�سيابها، وبالتايل �لعمل عى �إز�لة هذه 

�ملعوقات �أو �لتخفيف من حدتها. 
بالنظر �إىل حالة �جلز�ئر، وبغية ت�سجيع �ال�ستثمار �ملحلي و��ستقطاب �ملزيد من ر�أ�س 
�سل�سلة من  �لت�سعينيات على تطبيق  �لو�سية منذ مطلع  �الأجنبي فقد عمدت �جلهات  �ملال 
�حلد من  �الإطار عملت على  هذ�  �الأعمال، ويف  بيئة  ت�ستهدف حت�سني  و�لتد�بري  �الإجر�ء�ت 
�لن�ساط  �أوجه  وحترير  و�ملالية  �لنقدية  للمتغري�ت  �لتو�زن  وحتقيق  �لهيكلية  �لت�سوهات 
�لناظم لال�ستثمار  �لت�رصيعي  �الإطار  �القت�سادية وحتديث  �ملوؤ�س�سات  �القت�سادي وتاأهيل 
حجم  يف  ملحوظة  بزيادة  �سمح  ذلك  كل  تنظيمية،  و�أخرى  ت�رصيعية  ن�سو�س  جانب  �إىل 
�ال�ستثمار�ت �لوطنية باالإ�سافة �إىل تنامي حجم �ال�ستثمار�ت �الأجنبية �ملبا�رصة. ولكن رغم 
كل هذه �جلهود و�مل�ساعي و�الإجر�ء�ت �لتي بذلتها �جلز�ئر ال�ستقطاب �ال�ستثمار وت�سجيعه، 
فاإنها ما ز�لت بحاجة �إىل �ملزيد من �جلهود �الإ�سافية لتذليل �لعر�قيل �الإد�رية و�ملوؤ�س�سية، 
وذلك لتح�سني و�سع بيئة �الأعمال يف �جلز�ئر وجعلها �أكرث جاذبية من غريها؛ حيث ت�سري 
بيانات بيئة �أد�ء �الأعمال �لتي يعدها �لبنك �لدويل لبيان مدى �سهولة �أو تعقيد �الإجر�ء�ت 
ببذل  ملزمة  �جلز�ئر  �أن  �إىل  �الأعمال،  ببيئة  �ملتعلقة  �لدول  ملختلف  و�ملوؤ�س�سية  �الإد�رية 
�الأعمال،  الأد�ء  و�الأعباء  �لتكاليف  و�لتقليل من  �الإجر�ء�ت  ت�سهيل  �ملزيد من �جلهود ق�سد 
وذلك لتح�سني بيئة �ال�ستثمار بها، الأن �لبيانات �ملتعلقة ببيئة �ال�ستثمار يف �جلز�ئر كلها 

ت�سري �إىل بعدها عن �ملعدالت �لعاملية و�الإقليمية. 

إشكالية الدراسة: 
حجم  فاإن  �جلز�ئر،  يف  �ال�ستثماري  للمناخ  �لتدريجي  �لتح�سن  من  �لرغم  على 
�ال�ستثمار�ت �لوطنية و�الأجنبية مل يرق �إىل م�ستوى �لفر�س و�الإمكانات �ملتاحة؛ مما يوؤكد 
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�أن ثمة جملة من �مل�سكالت �لتي تقف حائاًل �أمام تدفقها، وعليه، وبناء على ما �سبق، ت�صعى 
هذه الدرا�صة اإىل الإجابة على الن�صغال والإ�صكال الرئي�س الآتي: 

»ما مدى مالءمة املناخ ال�صتثماري احلايل يف اجلزائر؟ «
و للتمكن من �لتحليل �ملعمق ملناخ �ال�ستثمار يف �جلز�ئر، ميكن جتزئة هذه الإ�صكالية 

اإىل الأ�صئلة الفرعية الآتية: 
فيما تتمثل مقومات �ملناخ �ال�ستثماري �جليد و�ملحفز جلذب �ال�ستثمار؟ ؛  -
ما و�قع �ال�ستثمار يف �جلز�ئر؟ ؛  -
ذلك  - �نعكا�س  وما  �جلز�ئر  يف  �ال�ستثمار  ملناخ  �الأجانب  �مل�ستثمرون  ينظر  كيف 

على تدفقات �ال�ستثمار�ت �الأجنبية �إليها؟ ؛ 
ما موقع �جلز�ئر من �ملوؤ�رص�ت �لدولية ملناخ �ال�ستثمار؟ ؛  -
ما �أهم �ملعوقات �لتي تعرت�س �مل�ستثمر يف �جلز�ئر؟ .  -

فرضيات الدراسة: 
اُعتمدت  �لتي طرحت،  �لفرعية  �الأ�سئلة  �لرئي�س وكذ�  �الإ�سكال  �الإجابة على  �إطار  يف 

الفر�صيات الآتية: 
�إن �أ�سا�س جذب �ال�ستثمار�ت �ملحلية و�الأجنبية وزيادتها هو �رصورة تو�فر مناخ  -

��ستثماري مالئم؛ 
من  - �ملزيد  جلب  على  يعمل  �أن  �ساأنه  من  �جلز�ئر  يف  �ال�ستثماري  �ملناخ  حت�سن 

�ال�ستثمار�ت يف �مل�ستقبل �لقريب؛ 
�سلبية �أغلب �ملوؤ�رص�ت �خلا�سة مبناخ �ال�ستثمار يف �جلز�ئر يعود لعو�مل موؤ�س�ساتية  -

متنوعة ومتعددة؛ 
يعود عزوف �مل�ستثمرين �ملحليني و�الأجانب على �ال�ستثمار يف �جلز�ئر �إىل عدم  -

جاذبية �لبيئة �ال�ستثمارية. 

أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�صة اإىل الآتي: 

�الأجانب  - �الأعمال  رجال  جتعل  �لتي  لال�ستثمار،  �جلاذب  �ملناخ  مقومات  �إبر�ز 
يتخذون قر�ر�تهم �ملتعلقة باملفا�سلة بني �القت�ساديات �ملختلفة الإقامة ��ستثمار�تهم؛ 
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معرفة �أهم �جتاهات �ال�ستثمار�ت �الأجنبية يف �جلز�ئر؛  -
تعريف �مل�ستثمرين �ملحليني و�الأجانب مبناخ �ال�ستثمار يف �جلز�ئر، خا�سة يف  -

ظل �الأو�ساع �القت�سادية �لدولية �لر�هنة، �لتي �نفتح فيه �لعامل على �ال�ستثمار �الأجنبي 
و�لتجارة �لدولية، ووجود �ملناف�سة �ل�سديدة بني �لدول الحتالل �أ�سو�ق �لدول �الأخرى، يف 

ظل �تفاقيات �ملنظمة �لعاملية للتجارة؛ 
معرفة ترتيب �جلز�ئر �سمن �ملوؤ�رص�ت �لدولية ملناخ �ال�ستثمار وحماولة �لوقوف  -

على بع�س جو�نبه بالت�سخي�س و�لتحليل؛ 
�إىل  - �لر�مية  �القرت�حات  �أهم  �جلز�ئر، وح�رص  �ال�ستثمار يف  معوقات  �إىل  �لتعرف 

بتدفق  لل�سماح  و�ملعوقات  �لقيود  �إز�لة كل  بهدف  �جلز�ئر  �ال�ستثماري يف  �ملناخ  حت�سني 
حجم �أكرب من �ال�ستثمار�ت �الأجنبية �ملبا�رصة �جتاه دورة �لن�ساط �القت�سادي �لوطني. 

أهمية الدراسة: 
للمهتمني  جديدة  �آفاقا  تفتح  كونها  �لر�هن  �لوقت  يف  �لدر��سة  هذه  �أهمية  تاأتي 
مبو�سوع �ملناخ �ال�ستثماري من خالل در��سته، خا�سة مع توجه �قت�ساد �ل�سوق �لذي تبنته 
�جلز�ئر يف مطلع ت�سعينيات �لقرن �ملا�سي، ورغبتها يف تطوير �آليات �ال�ستثمار و�لنهو�س 
بالتنمية، ودخولها موؤخر�ً يف �رص�كة مع �الحتاد �الأوربي، و�ن�سمامها �ملرتقب �إىل �ملنظمة 
�لعاملي.  �القت�ساد  يف  �الندماج  �أجل  من  مهمة  خطوة  �لتقدم  وباالآتي  للتجارة،  �لعاملية 
وتتز�يد �أهمية �لدر��سة من منطلق �أن كل هذه �لعو�مل جمتمعة من �ساأنها �أن ت�ساهم يف خلق 

مناخ ��ستثماري مالئم. 

منهج الدراسة: 
�سحة  �إثبات  وحماولة  �أبعادها  وحتليل  �الإ�سكالية  على  �الإجابة  من  نتمكن  حتى 
�لبيانات  �إىل  �مل�ستند  �لتحليلي  �لو�سفي  �ملنهج  �لدر��سة  لهذه  �أُعتمد  �ملتبناة  �لفر�سيات 
و�لتقارير �القت�سادية �ملتو�فرة، �إىل جانب در��سة �الأدبيات و�لبحوث �لعلمية ذ�ت �لعالقة. 

حماور الدراسة: 
لغر�س �الإحاطة �ل�ساملة باملو�سوع، ت�سمنت �لدر��سة مزيجًا من �الأفكار �الأكادميية 
�لتنظريية، مع حماولة حماكاة �لو�قع �لعملي من خالل �لتطرق �إىل و�قع �لتجربة �جلز�ئرية 
يف هذ� �ملجال، و�صمن هذا ال�صياق ولالإجابة على الإ�صكالية املطروحة ُق�صمت الدرا�صة 
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اإىل املحاور الآتية: 
�أوال- مفهوم �ملناخ �ال�ستثماري ومقوماته. -
ثانيا- حتليل و�قع و�جتاهات �ال�ستثمار�ت يف �جلز�ئر.  -
�ملوؤ�رص�ت  - بع�س  خالل  من  �جلز�ئر  يف  �ال�ستثمار  مناخ  و�قع  ت�سخي�س  ثالثا- 

�لدولية �ملختارة.
ر�بعا- معوقات �ال�ستثمار يف �جلز�ئر.  -

أوالً - مفهوم املناخ االستثماري ومقوماته: 
لقد تطور مناخ �ال�ستثمار تدريجيًا �إىل �أن �أ�سبح توليفة مركبة من �لعو�مل �القت�سادية 
�ل�سيا�سية و�الجتماعية �لتي ت�سعى من خاللها �جلهات �لو�سية �إىل �لرتويج للدولة وللفر�س 
�ال�ستثمارية فيها، ذلك �أن �مل�ستثمرين �لوطنيني و�الأجانب ال يقررون توطني ��ستثمار�تهم 

يف منطقة �إال بعد فح�س �ل�رصوط �لعامة لذلك �ملناخ. 

1- 1- مفهوم املناخ االستثماري: 

للمناخ ال�صتثماري تعاريف خمتلفة نذكر منها الآتي: 
حركة  - على  توؤثر  �لتي  و�لظروف  �الأو�ساع  »جممل  �ال�ستثماري:  باملناخ  يق�سد 

ر�أ�س �ملال، كما يعرف �أي�سا باالأو�ساع �ملكونة للمحيط �لذي تتم فيه �لعملية �ال�ستثمارية، 
وتاأثري تلك �الأو�ساع و�لظروف �سلبًا �أو �إيجابًا على فر�س وجناح �مل�رصوعات �ال�ستثمارية 
ومن ثم حركة و�جتاهات �ال�ستثمار�ت، وت�سمل هذه �لظروف و�الأو�ساع �جلو�نب �ل�سيا�سية 

و�القت�سادية و�الجتماعية و�الأمنية و�لقانونية وكذ� �لتنظيمات �الإد�رية« )1( . 
كما يعرف باأنه: »جممل �لظروف �لتي ميكن �أن توؤثر على فر�س جناح �مل�رصوع  -

وتتاأثر  توؤثر  متد�خلة  عنا�رص  �لظروف  هذه  وتعّد  معينة.  دولة  �أو  منطقة  �ال�ستثماري يف 
جديدة  �أو�ساعا  تد�عيها  �أو  تفاعلها  يخلق  متغرية  عنا�رص  ومعظمها  �لبع�س  ببع�سها 

مبعطيات خمتلفة، وترتجم حم�سلتها كعنا�رص جاذبة �أو طاردة لال�ستثمار« )2( . 
�ملوؤثرة  - و�لظروف  �الأو�ساع  جممل  �إىل  �ال�ستثمار  مناخ  تعبري  ين�رصف  كما 

و�الأمني  �ل�سيا�سي  ��ستقر�رها  ومدى  للدولة  �لعام  فالو�سع  �ملال،  ر�أ�س  �جتاهات  يف 
على  و�لقدرة  �لقانوين  ونظامها  وكفاءة  فعالية  من  به  تتميز  وما  �الإد�رية،  وتنظيماتها 
تطبيقه، ومدى مرونته وو�سوحه و�ت�ساقه مع �ل�سيا�سة �القت�سادية للدولة، وطبيعة �ل�سوق 
و�آلياته و�إمكانياته، وما متتاز به �لدولة من من�ساآت قاعدية، وعنا�رص �إنتاج، وما تتميز به 
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�لدولة من خ�سائ�س جغر�فية ودميغر�فية، ووجود قو�نني و��سحة للملكية و�حلقوق. كل 
ذلك ي�سكل مكونات ما ��سطلح على ت�سميته مبناخ �ال�ستثمار، ومن ثم فهي عنا�رص متد�خلة 

وتوؤثر وتتاأثر بع�سها ببع�س )3( . 
�سيا�سات  - من  جمموعة  �إىل  ين�رصف  �ال�ستثمار  مناخ  �أن  بع�سهم  يرى  كما 

و�ملوؤ�رص�ت  �ل�سيا�سات  كل  يت�سمن  �ال�ستثمار  مناخ  �إن  حيث  �لو��سع،  باملعنى  �ال�ستثمار 
و�الأدو�ت �لتي توؤثر بطريقة مبا�رصة �أو غري مبا�رصة على �لقر�ر�ت �ال�ستثمارية مبا يف ذلك 
�إىل  باالإ�سافة  و�لتجارية،  و�لنقدية  �ملالية  �ل�سيا�سة  وهي  �لكلية.  �القت�سادية  �ل�سيا�سات 
�ال�ستثمارية  �لقر�ر�ت  توجهات  على  توؤثر  �لتي  و�لقانونية  و�لبيئية  �القت�سادية  �الأنظمة 
�ال�ستثمار ينطوي على جمموعة من �ملكونات  فاإن مناخ  �قت�ساد قومي. وباالآتي  �أي  يف 
ت�سجيع  هناك  كان  �إذ�  ما  �إىل  جمموعها  يف  ت�سري  �لتي  و�ملوؤ�رص�ت  و�الأدو�ت  و�ملقومات 
وجذب لال�ستثمار من عدمه، وهذه �ملكونات و�ملقومات تتفاعل مع بع�سها بع�سًا خالل 

مرحلة �أو فرتة معينة لتكوِّن وتهيئ بيئة م�سجعة ومو�تية و�ساحلة من عدمه )4( . 
مركب  مفهوم  �ال�ستثمار  مناخ  �إن  �لقول  ميكن  �ل�سابقة  �لتعاريف  من  ��ستخال�سًا 
�الأ�سا�سية،  �لبنية  من�ساآت  تو�فر  مبدى  متعلق  بع�سها  متعددة،  جو�نب  �إىل  ي�سري  ومتطور، 
وبع�سها  �ل�سيا�سية  و�الأو�ساع  �لقانونية  بالنظم  وبع�سها  �القت�سادية،  بالنظم  وبع�سها 
�ملناخ  هذ�  عنا�رص  تكون  فقد  و�الإ�سالحات،  بال�سيا�سات  �الآخر  و�لبع�س  باملوؤ�س�سات 
منا�سبة يف فرتة معينة، وتكون غري ذلك يف فرتة �أخرى؛ فهو �إذن مفهوم ديناميكي د�ئم 

�لتطور ملالحقة �لتغري�ت �ل�سيا�سية و�الإيديولوجية وكذلك �لتكنولوجية و�لتنظيمية. 

1- 2- مقومات املناخ اجلاذب لالستثمار: 

هناك جمموعة من �ملقومات �ملتعارف عليها دوليًا ت�سهم يف توفري �ملناخ �جلاذب 
لال�ستثمار، �إذ يعد وجودها يف بلد ما موؤ�رص� على قدرة هذ� �لبلد على توفري بيئة ��ستثمارية 
م�سجعة على �ال�ستثمار �سو�ء من قبل �مل�ستثمرين �ملحليني �أم �الأجانب مبا يوؤهل هذ� �لبلد 
على زيادة حجم �ال�ستثمار�ت يف �القت�ساد �لوطني، وعليه يرتكز املناخ ال�صتثماري يف 

اأي بلد على جملة من املقومات، اأهمها ما ياأتي: 
�لعميقة أ.  �ل�سيا�سية  �لتغري�ت  �أن  فيه  �سك  ال  مما  �ل�سيا�سي و�الأمني:  �ال�ستقر�ر 

و�ملت�سارعة توؤثر وب�سدة على �أد�ء �القت�ساد وال�سيما مناخ �ال�ستثمار وتدفقاته �سو�ء تعلق 
�الأمر با�ستثمار حملي �أو �أجنبي. كما �أن معظم �لدر��سات �حلديثة و�لتجارب �لعملية �لدولية 
�ل�سيا�سي يف �حلفاظ على حتقيق معدالت مرتفعة وم�ستد�مة للنمو  �أهمية �ال�ستقر�ر  توؤكد 
�القت�سادي و��ستقطاب �ال�ستثمار�ت �خلارجية. ويتاأثر �ملناخ �ل�سيا�سي و�الأمني مبجموعة 
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من �لعو�مل، نوجزها فيما ياأتي: 
مدى متتع �لدولة باال�ستقر�ر �ل�سيا�سي وخلوها من �ال�سطر�بات �الأهلية و�الأمنية  -

ومتتعها بعالقات �سيا�سية م�ستقرة مع �لدول �الأخرى وخا�سة �ملجاورة لها. 
�لدولة �مل�ستقبلة وجهات  - �لتجارية بني  �ل�سمانات �سد �ملخاطر غري  مدى تو�فر 

من خارجها. 
من  - تعقده  وما  لال�ستثمار،  قو�نينها  تت�سمنه  مبا  �مل�سيفة  �لدولة  �لتز�م  مدى 

�تفاقيات مع �مل�ستثمرين، ومدى مر�عاة م�سلحة �مل�ستثمر من قبل �مل�سوؤولني عند تف�سريها 
وتنفيذها. 

�ال�ستقر�ر �القت�سادي: يعّد وجود بيئة �قت�سادية كلية مرحبة باال�ستثمار، وتتمتع ب. 
باال�ستقر�ر و�لثبات، من �لعنا�رص �الأ�سا�سية يف ت�سجيع �ال�ستثمار ب�سفة عامة و�ال�ستثمار 
و�الأجنبي؛  �ملحلي  �مل�ستثمر  من  لكل  جيد�  �نطباعا  تعطي  الأنها  خا�سة،  ب�سفة  �الأجنبي 
يف  عجز  وجود  بعدم  تتميز  لال�ستثمار  و�جلاذبة  و�ملحفزة  �مل�ستقرة  �القت�سادية  فالبيئة 
للت�سخم  متدنية  ومعدالت  �ملدفوعات،  ميز�ن  يف  مقبول  عجز  ويقابله  �لعامة  �مليز�نية 
و�سعر �رصف غري مغاىل فيه وبنية �سيا�سية وموؤ�س�سية م�ستقرة و�سفافية ميكن �لتنبوؤ بها 
الأغر��س �لتخطيط �ملايل و�لتجاري و�ال�ستثماري، ف�سال عن �هتمامها بتحرير �القت�ساد 

و�النفتاح على �لعامل �خلارجي �لتي تعد متطلبات �أ�سا�سية لتدفق �ال�ستثمار. 
�ل�سيا�سة ت.  لرتجمة  �أد�ة  �لت�رصيع  يعّد  لال�ستثمار:  و�لتنظيمي  �لت�رصيعي  �الإطار 

وغريهًا  و�الإد�رية  و�ملالية  �القت�سادية  نو�حيها  يف  عنها  للتعبري  �أو  للدولة  �ال�ستثمارية 
لال�ستثمار  �ملنظمة  �لقو�نني  و�سوح  خالل  من  �لقانونية  �لبيئة  تهيئة  فاإن  لذلك  كافة، 
جد�رة  يف  �لثقة  درجة  ورفع  �ال�ستثمار،  بيئة  لتح�سني  جوهريًا  مطلبًا  يعد  و��ستقر�رها 
�لنظام �القت�سادي ككل، فاحلماية �لقانونية وت�سيري �ملعامالت و�الإجر�ء�ت �لتي يوفرها 
�الإطار �لقانوين �ل�سليم كلها �أمور ت�سجع على �ال�ستثمار، وت�سهم يف منح �مل�ستثمر �ل�سعور 
�إ�سد�ر  يف  �لدول  جناح  فبقدر  �الأجل،  �لطويل  لال�ستثمار  �ملطلوب  �حلقيقي  باال�ستقر�ر 
ما  بقدر  �لعاملية،  �الأو�ساع  مع  و�ملتجاوبة  �لد�خلية  الأو�ساعها  �ملالئمة  �لت�رصيعات 
تنجح يف �حل�سول على �ملزيد من �ال�ستثمار�ت، و�أ�سارت �لدر��سات �إىل �أن �لبيئة �لقانونية 
هناك  يكون  و�إال  كفء،  وق�سائي  �سيا�سي  نظام  ي�ساندها  �أن  يجب  لال�ستثمار  �ملالئمة 
�أن  تعديالتها ف�سال عن  �أو كرثة يف  باال�ستثمار  �خلا�سة  و�لقر�ر�ت  �لقو�نني  ت�سارب يف 
�لت�رصيعات  �سفافية  عدم  فاإن  لذلك  �ال�ستثمار،  وقر�ر�ت  �لقو�نني  �سمة  هي  �ملرونة  تكون 
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وو�سوحها يقلل حتفيز �مل�ستثمرين نحو �تخاذ قر�ر�ت �ال�ستثمار، فعدم �لتاأكد من ��ستمر�ر 
�لتو�سع  �إعاقة  يف  جوهريًا  عاماًل  ميثل  �ملطبقة  �لقو�نني  عن  �لعدول  وتوقع  �ل�سيا�سات، 
�ال�ستثماري، كما �أن عدم �ال�ستقر�ر �لت�رصيعي يجعل �مل�ستثمرين يرتددون يف �الختيار ما 
بني �لقيام با�ستثمار�ت جديدة �أو �الجتاه نحو �مل�رصوعات ذ�ت �لعائد �لكبري و�ل�رصيع )5( . 
باالإ�سافة �إىل ذلك تعّد �لبيئة �لتنظيمية و�ملوؤ�س�سية ذ�ت �أهمية بالغة يف �إطار �لتعامل مع 
زيادتها  �أو  �لتيقن  درجة  تقليل  وعلى  �ملعامالت،  تكلفة  على  لتاأثريها  نظر�ً  �مل�ستثمرين، 
�ال�ستثمار  �إد�رة  على  �لقائم  �الإد�ري  �لنظام  كان  فكلما  �ملحتملني،  للم�ستثمرين  بالن�سبة 
�ملو�فقة  �لبريوقر�طية، وتب�سيط قو�عد  تف�سي  �الإجر�ء�ت وو�سوحها، وعدم  ب�سال�سة  يتميز 
على �ال�ستثمار من خالل �إن�ساء مر�كز �خلطوة �لو�حدة د�خل �لدولة، كلما �أدى ذلك �إىل جذب 
�مل�ستثمر  يحتاجها  �لتي  و�لبيانات  �ملعلومات  كانت  وكلما  �سحيح،  و�لعك�س  �ال�ستثمار 
متو�فرة ب�سكل تف�سيلي ودقيق ويف �لوقت �ملنا�سب �أدى ذلك �إىل زيادة جذب �ال�ستثمار )6( . 
الآخر  م�ستثمر  من  تختلف  ذكرها  �ل�سابق  �لعنا�رص  ملختلف  �لن�سبية  �الأهمية  �إن 
و�لقطاعات  �ل�سابقة  وجتاربهم  ورغباتهم  وميولهم  �ال�ستثمارية  �أهد�فهم  الختالف  تبعًا 

�القت�سادية �لتي يف�سلون �ال�ستثمار فيها. 

ثانياً - حتليل واقع االستثمارات واجتاهاتها يف اجلزائر: 
�أي بلد هو �نعكا�س لبيئة ومناخ �ال�ستثمار  �إن و�قع �ال�ستثمار �الأجنبي �ملبا�رص يف 
�لبلد، لذلك كان منطقيًا مالحظة زيادة حجم وم�ستوى �ال�ستثمار �الأجنبي  �ملهياأ يف هذ� 
�ملبا�رص يف �ملناطق �لتي هياأت بيئتها ال�ستقطاب هذ� �الأخري، و�نخفا�س حجمه وم�ستو�ه 
�الأجنبي  �ال�ستثمار  �جلز�ئر يف جمال جذب  و�إعد�د�ً، فتجربة  تهيئة  �الأقل  �ملو�قع  تلك  يف 
�ملالئم  �ال�ستثماري  �ملناخ  تهيئة  طريق  يف  مهمة  خطو�ت  خطت  باأنها  �أكدت  �ملبا�رص 
من  �سل�سلة  تطبيق  على  �لو�سية  �جلهات  عمدت  فقد  �الأجنبية،  �الأمو�ل  روؤو�س  ال�ستقطاب 
�ال�ستثمار�ت  من  �ملزيد  جذب  بغية  �الأعمال،  بيئة  حت�سني  م�ستهدفة  و�لتد�بري  �الإجر�ء�ت 
�جلز�ئر  يف  لال�ستثمار  �لناظمة  �لت�رصيعات  �حتوت  �الإطار  هذ�  ويف  �ملبا�رصة،  �الأجنبية 
�الأجانب  للم�ستثمرين  �مل�سجعة  و�ل�سمانات  �حلو�فز  من  حزمة  على  حاليًا  بها  و�ملعمول 
�رصطًا  تعّد  �لتي  �لكلية  �القت�سادية  �لتو�زنات  �جلز�ئر  حققت  كما  للجز�ئر،  �لقدوم  على 
من  �لنوع  لهذ�  �أخرى  جذب  بعو�مل  متتعها  عن  ف�ساًل  �الأجنبي،  �ال�ستثمار  جلذب  �أ�سا�سيًا 
�ال�ستثمار، كاال�ستقر�ر �ل�سيا�سي و�الأمني وحجم �ل�سوق و�حتماالت منوه و�لبنية �الأ�سا�سية 

�لتحتية و�ملو�رد �لطبيعية. 
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2- 1- حتليل تدفق االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر: 

من  �الأخرية  �ل�سنو�ت  يف  �جلز�ئر  تبنتها  �لتي  �الإ�سالح  م�ساعي  من  �لرغم  على 
يبقى  �الأجنبية  �ال�ستثمار�ت  م�ستوى  فاإن  ومايل،  �قت�سادي  تو�زن  وحتقيق  �إ�سالحات 
متو��سعا، ويتجه نحو قطاعات معينة دون �أخرى، و�إن �أغلبها ُحّقق يف جمال �ملحروقات.

و�جلدول �الآتي يبني تطور حجم �ال�ستثمار�ت �الأجنبية �ملبا�رصة �لو�ردة و�ل�سادرة �خلا�سة 
باجلز�ئر للفرتة 2005- 2011 كما ياأتي: 

الجدول (1( 
 تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة والصادرة في الجزائر للفترة 2005- 2011

احل�صة من 20052008200920102011- 2007ال�صنوات
الإجمايل )%( 

معدل النمو
 )%( 2011 -2010

تدفق ال�صتثمار الأجنبي 
1.5132.5942.7462.2642.5716.013.6املبا�رش الوارد

تدفق ال�صتثمار الأجنبي 
1033182152205342.2142.7املبا�رش ال�صادر

الوحدة: مليون دوالر 
المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على: 

.UNCTAD, World Investment Report, 2012, P: 169
الصادرات،  وائتمان  االستثمار  لضمان  العربية  المؤسسة  العربية،  البلدان  في  االستثمار  مناخ  تقرير 

الكويت، 2011، ص ص: 97� 104.

يت�سح من خالل معطيات �جلدول �أعاله �نخفا�س حجم تدفقات �ال�ستثمار �الأجنبي 
�ملبا�رص �لو�ردة �إىل �جلز�ئر ن�سبيًا حيث بلغ متو�سط �لفرتة ما بني عامي 2005 و2007 
�إىل ما قيمته2،594 مليون  ما قيمته 1،513 مليون دوالر، لتعاود �الرتفاع �سنة 2008 
دوالر ومبعدل منو بلغ 58.91%، وذلك الأن �جلز�ئر وب�سبب حمدودية �ندماج نظامها �ملايل 
يف �لنظام �لعاملي مل تتاأثر �سنة 2008 بتد�عيات �الأزمة �ملالية �لتي ��ستدت وطاأتها يف 
هذه  �ملبا�رص.لتو��سل  �الأجنبي  �ال�ستثمار  �جتذ�ب  على  مبقدرتها  يتعلق  فيما   2008 �أوت 
�لتدفقات �رتفاعها �إىل ما قيمته 2،746 مليون دوالر �سنة 2009، لتنخف�س من جديد مبا 
ن�سبته 19.2% وذلك �سنة 2010، يف حني عرفت �سنة 2011 �رتفاعا يف حجم �ال�ستثمار 
�الأجنبي �ملبا�رص بن�سبة 13.6% لي�سل �إىل 2،571 مليون دوالر.�أما فيما يتعلق باإجمايل 
تدفقات �ال�ستثمار �الأجنبي �ل�سادرة من �جلز�ئر فقد �سهدت �رتفاعا لي�سل �إىل 534 مليون 
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دوالر خالل 2011، حمققة بذلك �رتفاعا بن�سبة 142.7% مقارنة بنحو 220 مليون دوالر 
�سنة 2010.

2- 2- التوزيع اجلغرايف لالستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر: 

متز�يد�ً  �رتفاعًا  �جلز�ئر  �إىل  �لو�رد  �ملبا�رص  �الأجنبي  �ال�ستثمار  تدفقات  حجم  عرف 
من  كثري�ً  قدمت  �لتي  �لقو�نني  بف�سل  وذلك  �لقطاعات،  خمتلف  ويف  الأخرى،  �سنة  من 
�حلو�فز و�ل�سمانات للم�ستثمرين �الأجانب، ولتح�سن مناخ فر�س �ال�ستثمار، كما يعزى �إىل 
�التفاقيات و�ملعاهد�ت �لتي �أبرمتها �ل�سلطات �جلز�ئرية، ��ستناد� �إىل بيانات �جلدول )02( 
�الأوىل يف  �ملرتبة  �أوروبا حتتل  �أن  �مل�ستثمرة يف �جلز�ئر، يت�سح  �لدول  �أهم  �لذي يو�سح 
عدد �مل�ساريع �ال�ستثمارية �لتي تدفقت �إىل �جلز�ئر بـ 228 م�رصوعًا مبا يعادل 364.501 
مليون دج، تلتها جمموع دول �الإحتاد �الأوروبي وهذ� بف�سل �تفاق �ل�رص�كة بـ 185 م�رصوع 
يقدر  مببلغ  م�رصوع  بـ153  �لثالثة  �ملرتبة  يف  �لعربية  �لدول  ن�سيب  وكان  ��ستثماري 
بـ1181.166 مليون دج وهو نتيجة �لت�سهيالت �لتي تقدمها �جلز�ئر لل�رصكاء �لعرب، �إذ تعّد 
م�رص، �ململكة �لعربية �ل�سعودية، و�لكويت من �أهم �مل�ستثمرين �لعرب يف �جلز�ئر.يف حني 
حتتل �ال�ستثمار�ت �ملتدفقة من �آ�سيا �ملرتبة �لر�بعة وذلك مببلغ يقدر بـ493.406 مليون 
دج، ومن �أهم �مل�ستثمرين �ل�سني و�ليابان.وتاأتي �لواليات �ملتحدة �الأمريكية يف �ملرتبة 
�خلام�سة مببلغ يقدر بـ59.504 مليون دج، �أما �ال�ستثمار�ت �ملتدفقة من م�ساريع متعددة 
�جلن�سيات بـ04 م�ساريع يف حني حتتل كل من �إفريقيا، �أ�سرت�ليا �ملرتبة �الأخرية مب�رصوع 
و�حد لكل منهم.ورغم ذلك ماز�لت �جلز�ئر تعاين من تدين حجم �ال�ستثمار�ت �لو�ردة �إليها 
مقارنة بدول �جلو�ر كتون�س و�ملغرب، و�إن كان هيكل هذه �ال�ستثمار�ت ما ز�ل حم�سور�ً يف 
قطاع �لطاقة و�ملحروقات، �لذي يعّد �لقطاع �الأكرث جذبا لال�ستثمار�ت �الأجنبية �ملبا�رصة.

الجدول (2( 
أهم الدول المستثمرة في الجزائر للفترة 2002- 2012

املبلغ )مليون دج( عدد امل�صاريعاملنطقة

228364.501�أوروبا
185323.298�الحتاد �الأوروبي

27493.406�آ�سيا
0959.504�لواليات �ملتحدة �الأمريكية

1531181.166�لدول �لعربية
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املبلغ )مليون دج( عدد امل�صاريعاملنطقة

014.510�إفريقيا
012.974�أ�سرت�ليا

0414.487م�ساريع متعددة �جلن�سيات
4232120.549املجموع

Source: ANDI, Bilan des déclarations d’investissement, 2002- 2012

2- 3- التوزيع القطاعي لالستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر: 
على �لرغم من �لفر�س و�ملوؤهالت �لتي يتمتع بها كل قطاع �سو�ء تعلق �الأمر بالزر�عة، 
يف  �ملبا�رص  �الأجنبي  �ال�ستثمار  فاإن  وغريها،  �ل�سناعة،  �أو  �ل�سياحة،  �أو  �خلدمات،  �أو 
�لقطاعات غري �لنفطية ما يز�ل حمدود�ً حيث مل تتعد �مل�ساريع �ال�ستثمارية �ملجمعة على 
طول �لفرتة �ملمتدة من �سنة 2002 �إىل غاية �سنة 2012 �سوى 423 م�رصوعًا ��ستثماريًا، 
و�جلدير بالذكر �أنه ال توجد هناك �إح�ساء�ت و�فية عن ن�سيب كل قطاع �قت�سادي من حجم 
�أن �لوكالة �لوطنية لتطوير �ال�ستثمار ال  �إىل �جلز�ئر، ذلك  �مل�ساريع �ال�ستثمارية �ملتدفقة 
تر�سد �سوى �ال�ستثمار�ت �مل�سجلة و�ملرخ�س لها، فالتوزيع �لقطاعي لال�ستثمار يف �جلز�ئر 
�لطاقة، خا�سة فيما يتعلق بال�سناعة  ال يز�ل حم�سور� يف قطاعات حمدودة مثل قطاع 
�لبرتولية �لذي ظل �الهتمام �لوحيد بالن�سبة للم�ستثمرين �الأجانب، حيث مل ي�سجل �لقطاع 
�إجمايل  من   %1.42 بن�سبة  �جلز�ئر  يف  �أجنبية  ��ستثمارية  م�ساريع   06 �سوى  �لفالحي 
قطاع  �أ�سعف  هو  يل  وبالتا  دوالر،  مليون   2.391 بـ  تقدر  بقيمة  �ال�ستثمارية  �مل�ساريع 
ف�سل  يوؤكد  �الأجنبية، مما  �ال�ستثمارية  �مل�ساريع  و�الت�ساالت من حيث جذب  �ل�سحة  بعد 
هذ� �لقطاع يف جلب �ال�ستثمار�ت �الأجنبية �ملبا�رصة، وبقاءه بعيد�ً عن �لتطلعات �ملرجوة 
منه رغم �س�ساعة �مل�ساحات �لزر�عية وتنوعها، وهو ما جعل �ل�سلطات �لعمومية تعد قانونًا 
جديد�ً لال�ستثمار يف �لقطاع �لفالحي �سيمنح �مل�ستثمرين كثري�ً من �ل�سمانات و�المتياز�ت.
بالن�سبة لقطاع �لبناء و�الأ�سغال �لعمومية، فاإن �ال�ستثمار�ت �الأجنبية �سجلت 64 م�رصوع 
 ،2012  -2002 من  �ملمتدة  للفرتة  �ال�ستثمارية  �مل�ساريع  جمموع  من   %15.13 بن�سبة 
ويعزى هذ� �لتطور �ملهم يف حجم �ال�ستثمار�ت �الأجنبية �إىل برنامج دعم �لنمو �القت�سادي، 
�إن �ل�سلطات �لعمومية فتحت �لباب و��سعًا لال�ستثمار �الأجنبي و�ملحلي يف هذ� �ملجال، كما 
�الأجنبية �ملبا�رصة يف �جلز�ئر،  �ال�ستثمار�ت  �الأكرب من ح�سة  �ل�سناعة �حلجم  �أخذ قطاع 
باعتباره �لقطاع �الأهم جذبًا لهذه �ال�ستثمار�ت، وقد حت�سل على ن�سبة تقدر بـ56.50 %من 
�الأجنبية �مل�سجلة باجلز�ئر لغاية �سنة 2012، مبجموع 239  جمموع حجم �ال�ستثمار�ت 
�لتي  لالأهمية  ر�جع  �ل�سناعي  �لقطاع  يف  �ال�ستثمار  وتطور  �أجنبيًا،  ��ستثماريًا  م�رصوعًا 
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�أعطتها له �ل�سلطات �لعمومية وجدية �الإجر�ء�ت �ملتخذة.كما �سجل قطاع �ل�سحة باجلز�ئر 
 06 �سجلت  حيث  �جلز�ئر،  �إىل  �لو�ردة  �الأجنبية  �ال�ستثمار�ت  ح�سة  من  �الأ�سعف  �لن�سبة 
م�ساريع ��ستثمارية �أجنبية يف جمال �لهياكل �ل�سحية، باالإ�سافة �إىل �ال�ستثمار �ملحت�سم 
يف قطاع �سناعة �الأدوية، بن�سبة ال تتعدى 1.42% من �إجمايل حجم �ال�ستثمار�ت �الأجنبية 
�لباب  �لعمومية تد�رك �الأمر خالل �سنة 2009 بفتحها  �ل�سلطات  يف �جلز�ئر، وقد حاولت 
�لعمومية  لل�سحة  �لتوجيهي  �ملخطط  خالل  من  �ملجال  هذ�  يف  �ال�ستثمار  �أمام  و��سعًا 
2009- 2025.يف حني �سجل قطاع �لنقل ح�سة 3.78% من حجم �ال�ستثمار�ت �الأجنبية 
م�رصوعًا   33 مبجموع   ،2012  -2002 �لفرتة  خالل  �جلز�ئر  نحو  �ملتدفقة  �ملبا�رصة 
��ستثماريًا.�أما قطاع �ل�سياحة فقد �سجل 10 م�ساريع بن�سبة 2.36% من حجم �ال�ستثمار�ت 
قطاع  بعد  �لثانية  �ملرتبة  يف  �خلدمات  قطاع  للجز�ئر.وحّل  �ملتدفقة  �ملبا�رصة  �الأجنبية 
�ل�سناعة يف جلب �ال�ستثمار�ت �الأجنبية �ملبا�رصة �إىل �جلز�ئر بـ81 م�رصوعًا ��ستثماريًا، �أي 
بن�سبة 19.15% من حجم �ال�ستثمار�ت �الأجنبية �ملبا�رصة �ملتدفقة �إىل �جلز�ئر وهذ� ر�جع 
�أغلبها يف قطاع �ملناولة لقطاع �ل�سناعة  �إىل ربحية ومردودية هذ� �لقطاع، وقد تركزت 
و�ملحروقات.ويعّد قطاع �الت�ساالت �الأ�سعف كميا من ناحية جذب �ال�ستثمار�ت �الأجنبية 
للجز�ئر بـ01 م�رصوع ��ستثماري فقط، �أي بن�سبة 0.24% من حجم �ال�ستثمار�ت �الأجنبية 
�ملتدفقة للجز�ئر ولكنه �الأح�سن نوعيا بعد قطاع �لطاقة، نظر� للنجاح �لذي حققه يف �سوق 
�الت�ساالت و�أ�سبح منوذجا لال�ستثمار�ت �جلدية �الأجنبية �لناجحة �لذي رفع من تناف�سية 
�الأجانب  للم�ستثمرين  �مل�ساريع  توزيع  يو�سح  �الآتي  باجلز�ئر.و�جلدول  �الت�ساالت  قطاع 

ح�سب قطاع �لن�ساط كمايلي: 
الجدول (3( 

توزيع مشاريع االستثمار األجنبي المباشر المصر	 بها 
لدى الوكالة الوطنية لترقية االستثمار للفترة 2002- 2012

الن�صبة )%( املبلغ )مليون دج( الن�صبة )%( عدد امل�صاريعقطاع الن�صاط

061.422.3910.11�لفالحة
6415.1341.0831.94�لبناء و�الأ�سغال �لعمومية

23956.50978.70246.15�ل�سناعة
061.4213.5730.64�ل�سحة

163.789.5310.45�لنقل
102.36481.30422.70�ل�سياحة
8119.15504.52223.79�خلدمات
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الن�صبة )%( املبلغ )مليون دج( الن�صبة )%( عدد امل�صاريعقطاع الن�صاط

010.2489.4414.22�الت�ساالت

4231002120.549100املجموع

Source: ANDI, Bilan des déclarations d’investissement, 2002- 2012

2- 4 - التدفقات الواردة من االستثمارات املباشرة البينية العربية إىل اجلزائر: 
نحو   2011 �سنة  خالل  �لعربية  �لبينية  �ملبا�رصة  �ال�ستثمار�ت  تدفقات  �إجمايل  بلغ 
6816 مليون دوالر مقابل 5677 مليون دوالر �سنة 2010 �أي بارتفاع بلغ معدله %113، 
توقفت  �أين   2010  -2005 �لفرتة  خالل  قيمتها  يف  �مللحوظ  �لرت�جع  من  �لرغم  وعلى 
تدفقات هذه �ال�ستثمار�ت �لو�ردة �إىل �جلز�ئر خالل 2006 و2009، فاإنها ت�سدرت قائمة 
�جلز�ئر  يف  �لتدفقات  هذه  قيمة  وبلغت   ،2011 �سنة  �ال�ستثمار�ت  لهذه  �مل�سيفة  �لدول 
5345.8 مليون دوالر وبح�سة 78% من �الإجمايل، تليها م�رص بحو�يل 1052 مليون دوالر 
�الأردن بحو�يل 265 مليون دوالر وبن�سبة 4%، ثم تون�س بحو�يل 121  وبن�سبة 15%، ثم 
زت معظم  مليون دوالر وح�سة 2%، فاليمن بحو�يل 31.5 مليون دوالر وبن�سبة 1%، وتركَّ
دوالر  مليون  بقيمة 5235.4  �خلدمات  قطاعي  �جلز�ئر يف  �إىل  �لو�فدة  �ال�ستثمار�ت  هذه 
تدفقات  تطور  يبني  �الآتي   )4( و�جلدول  �ل�سناعة.  قطاع  يف  دوالر  مليون   110.4 ونحو 

�ال�ستثمار�ت �ملبا�رصة �لبينية �لعربية �لو�ردة �إىل �جلز�ئر كما ياأتي: 
الجدول (4( 

 تطور تدفقات االستثمارات المباشرة البينية العربية الواردة إلى الجزائر للفترة 2005- 2011
 الوحدة: مليون دوالر 

الإجمايل للفرتة 2005200620072008200920102011ال�صنوات
 )2011 -1995(

729.15.345.813.785- 476.05.666.0- 260.6اجلزائر
اإجمايل الدول 

37.26316.50420.66035.37022.59912.5256.816178.526العربية

المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على: 
الصادرات،  وائتمان  االستثمار  لضمان  العربية  المؤسسة  العربية،  البلدان  في  االستثمار  مناخ  تقرير 

الكويت، 2011، ص ص: 129.

�أثبتت  �جلز�ئر وجاذبيتها،  �ملبا�رص يف  �الأجنبي  �ال�ستثمار  و�إمكانات  �أد�ء  نتائج  �إن 
�أنه ماز�ل �أمامها كثري من �جلهود �لتي يجب �أن تبذل من �أجل حت�سني ح�ستها منه بالنظر 
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�ملزيد  ��ستقطاب  على  �جلز�ئر  قدرة  وتبقى  ذلك،  تثبت  �لتي  و�الإح�ساء�ت  �الأرقام  �إىل 
و�لفر�س  لالأفكار  �لرتويج  على  بالقدرة  مرهونة  �ملبا�رصة  �الأجنبية  �ال�ستثمار�ت  من 

�ال�ستثمارية، لت�سليط �ل�سوء على ما هو متاح من م�رصوعات جديرة باال�ستثمار.
ثالثاً - تشخيص واقع مناخ االستثمار يف اجلزائر من خالل بعض املؤشرات 

الدولية املختارة: 
هناك �لعديد من �ملوؤ�س�سات و�ملنظمات �لتي تعمل على تزويد �مل�ستثمرين و�سانعي 
�لقر�ر مبعلومات وبيانات ت�ساعدهم يف �تخاذ �لقر�ر، من خالل تهيئة عدد من �ملوؤ�رص�ت 
�لتي ميكن �أن ت�ساعدهم يف معرفة و�سع كل دولة على �نفر�د، وحتديد �أهم �لنو�ق�س �لتي 
�لدر��سات  �أثبتت  �لتي متنعها من جذب �مل�ستثمرين �الأجانب، ولقد  �لدول  تعاين منها تلك 
�الإح�سائية باأن هناك �سلة قوية بني ترتيب �لبلد �أو درجته يف هذه �ملوؤ�رص�ت وبني مقد�ر 
ما يجتذبه من �ال�ستثمار، لذ�- والأجل معرفة مكانة �جلز�ئر وتقومي مناخ �ال�ستثمار فيها- 
ندرج �أهم �ملوؤ�رص�ت �ملعتمدة من طرف �أهم �ملوؤ�س�سات �لدولية �ملهتمة مبناخ �ال�ستثمار، 
لقد �زد�دت �أهمية هذه �ملوؤ�رص�ت يف �لك�سف عن مدى جاذبية مناخ �ال�ستثمار، ومن بني 

هذه املوؤ�رشات ما ياأتي: 

3- 1- مؤشرات تقويم املخاطر القطرية: 
�أ�سا�س جمموعة من �ملحّدد�ت كاملخاطر  تعّد موؤ�رص�ت تقومي �ملخاطر �لقطرية على 
�ل�سيا�سية، �ملخاطر �القت�سادية و�ملالية، �حلرية �القت�سادية، �ملديونية، وتو�فر �لتمويل، 
�الآتي   )05( رقم  و�جلدول  للبلد،  �ال�ستثماري  �ملناخ  حالة  تعك�س  مركبة  موؤ�رص�ت  وهي 

يو�سح و�سع �جلز�ئر يف موؤ�رص�ت �ملخاطر �لقطرية �لدولية كما ياأتي )7( : 
الجدول (5( 

 وضع الجزائر في مؤشرات المخاطر القطرية الدولية للفترة 2010- 2012

املوؤ�رش املركب البيان
موؤ�رش اليورومني موؤ�رش دان اأند براد�صرتيتللمخاطر القطرية

موؤ�رش الكوفا�سللتقومي القطري

ترتيب 
�جلز�ئر

 140
دولة

 140
دولة

�لتغري

 132
دولة

 132
دولة

�لتغري
165 185 دولة

دولة
 165
دولة

�لتغري
دي�سمرب
2010

يونيو 
2012

دي�سمرب
2010

مار�س
يناير �أبريل 2012 2012

2011
يونيو 
2012

72.072.0DB5bDB5c40.01A4A4

المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على: 
المؤسسة العربية لضمان االستثمار، تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية، الكويت، 2011، ص 62..
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3- 1- 1- املوؤ�رش املركب للمخاطر القطرية: 
ي�سدر هذ� �ملوؤ�رص �سهريا عن جمموعة

 )»The Political Risk Services «PRS( من خالل �لدليل �لدويل للمخاطر �لقطرية 
)»International Country Risk Guide «ICRG( منذ عام 1980، حيث يهدف �إىل قيا�س 
�ملخاطر �ملتعلقة باال�ستثمار ويغطي 140 دولة من بينها 18 دولة عربية.ويتكون �ملوؤ�رص 
�ملخاطر  تقومي  موؤ�رص  �ل�سيا�سية،  �ملخاطر  تقومي  موؤ�رص  هي:  فرعية  موؤ�رص�ت  ثالث  من 
�القت�سادية، وموؤ�رص تقومي �ملخاطر �ملالية.ويق�سم �ملوؤ�رص �ملركب للمخاطر �لقطرية �لدول 

�إىل خم�س جمموعات بح�سب درجة �ملخاطرة كما ياأتي: 
من 0 �إىل 49.5 دول ذ�ت درجة خماطرة مرتفعة جد�. -
من 50 �إىل 59.5 دول ذ�ت درجة خماطرة مرتفعة.  -
من 60 �إىل 69.5 دول ذ�ت درجة خماطرة معتدلة. -
من 70 �إىل 79.5 دول ذ�ت درجة خماطرة منخف�سة.  -
من 80 �إىل 100 دول ذ�ت درجة خماطرة منخف�سة جد�. -

�لقطرية  للمخاطر  �ملركب  �ملوؤ�رص  من  كل  عك�سية بني  على وجود عالقة  يدل  هذ�  و 
ترتفع  حني  يف  �ملوؤ�رص،  �رتفع  كلما  تنخف�س  �ملخاطرة  درجة  �أن  �أي  �ملخاطرة،  ودرجة 

درجة �ملخاطرة يف حال �نخفا�سه.
من خالل �ملعطيات �لو�ردة يف �جلدول )5( نالحظ �أن �جلز�ئر من �لدول ذ�ت �ملخاطر 
قيم  ومبقارنة   ،2012 يونيو  يف  مئوية  نقطة   72.0 �ملوؤ�رص  قيمة  بلغت  حيث  �ملنخف�سة 

�ملوؤ�رص بني عامي 2010 و2012 فاإن �جلز�ئر قد حافظت على نف�س تقوميها.
3- 1- 2- موؤ�رش وكالة دان اأند براد�صرتيت للمخاطر القطرية: 

يقي�س موؤ�رص وكالة د�ن �أند بر�د�سرتيت �ملخاطر �لقطرية �ملرتبطة بعمليات �لتبادل 
�سد�د  بالقدرة على  �ملرتبطة  لي�س فقط  �لقطرية  �ملخاطر  يركز على  �لدويل، كما  �لتجاري 
ل�سالح  �مل�ستوردة  �لب�ساعة  وقيمة  وعو�ئده  �مل�ستثمر  �ملبلغ  و�أ�سل  و�لفو�ئد  �لدين،  �أ�سل 
على  �ملوؤ�رص  ويعتمد  �ل�سائعة،  و�ال�ستثمارية  �لت�سديرية  �لفر�س  �أي�سا  ي�سمل  بل  �مل�سدر 
�أربعة جمموعات تغطي كال من �ملخاطر �ل�سيا�سية، �ملخاطر �القت�سادية �لكلية، �ملخاطر 
�خلارجية، و�ملخاطر �لتجارية.)4( وي�سم �ملوؤ�رص تقوميا ًلـ 132دولة من �سمنها 17 دولة 
عربية، ويق�سم دليل �ملوؤ�رص �ملخاطر �إىل �سبع جمموعات من DB1 �إىل DB7، ومييز بد�خل 
كل جمموعة بني �أربع م�ستويات من �ملخاطرة ي�سار لها باالأحرف a و b و c و d، با�ستثناء 
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�مل�ستوى �ل�سابع �لذي ال يحتوي على م�ستويات فرعية، بحيث تكون �لدول �حلا�سلة على 
DB1 هي �الأقل خماطرة، و�حلا�سلة على DB7 هي �الأعلى خماطرة.

جاء ت�سنيف �جلز�ئر خالل مار�س 2012 �سمن �لدول ذ�ت درجة �ملخاطرة �ملعتدلة، 
DB5b �إىل  ومبقارنة قيم �ملوؤ�رص، فاإن �جلز�ئر قد �سجلت تر�جعا ًطفيفا ًيف �لت�سنيف من 

DB5c بنهاية مار�س 2012 مقارنة بت�سنيفها يف �ملوؤ�رص يف دي�سمرب 2010.

3- 1- 3- موؤ�رش اليورومني للمخاطر القطرية: 
ي�سدر هذ� �ملوؤ�رص عن جملة �ليورومني مرتني �سنويًا، لغر�س قيا�س �ملخاطر �لقطرية 
جلهة قدرة �لبلد على �لوفاء بالتز�ماته �خلارجية كالديون �الأجنبية، و�سد�د قيمة �لو�رد�ت، 
وكذ� حرية حتويل ر�أ�س �ملال �مل�ستثمر و�أرباحه، ويغطي �ملوؤ�رص 185 دولة منها 20 دولة 
موؤ�رص�ت  �القت�سادي،  �الأد�ء  �ل�سيا�سية،  �ملخاطر  هي:  عنا�رص  ت�سعة  من  ويتكون  عربية 
�مل�رصيف،  �الئتمان  وتو�فر  للبلد،  �الئتماين  و�لتقومي  �ملتعرثة،  �لديون  و�سع  �ملديونية، 
�لتنازل. عند  �خل�سم  ومعدل  �ملال،  ر�أ�س  الأ�سو�ق  و�لنفاذ  �لق�سري،  للمدى  �لتمويل  وتو�فر 

وي�سنف �ملوؤ�رص �لدول وفق تدرج من �سفر �إىل 100 نقطة مئوية، حيث كلما �رتفع ر�سيد 
�لدولة من �لنقاط، كلما قلت �ملخاطر فيها.وخالل �أبريل 2012، حت�سلت �جلز�ئر على درجة 

خماطرة معتدلة، �أين بلغت قيمة �ملوؤ�رص 40.01 نقطة.
3- 1- 4- موؤ�رش الكوفا�س للمخاطر القطرية: 

Compag�( �خلارجية �لتجارة  ل�سمان  �لفرن�سية  �ملوؤ�س�سة  عن  �ملوؤ�رص  هذ�   ��سدر 
nie Française d›Assurance pour «COFACE») le Commerce Extérieur، حيث 

يقي�س خماطر قدرة �لدول على �ل�سد�د، ويعك�س خماطر عدم �ل�سد�د ق�سرية �الأجل لل�رصكات 
�لعاملة يف هذه �لدول، ويربز مدى تاأثر �اللتز�مات �ملالية لل�رصكات باأد�ء �القت�ساد �لكلي 
وباالأو�ساع �ل�سيا�سية �ملحلية وبيئة �أد�ء �الأعمال.وي�ستند �إىل موؤ�رص�ت فرعية ت�ستخدم يف 
تقومي �لعو�مل �ل�سيا�سية، خماطر نق�س �لعملة �ل�سعبة، وقدرة �لدولة على �لوفاء بالتز�ماتها 
�خلارجية، وخماطر �نخفا�س قيمة �لعملة �ملفاجئ �لذي يعقب �سحوبات ر�أ�سمالية �سخمة، 
يف  �ل�سد�د  و�سلوك  �لدورية،  �ملخاطر  �مل�رصيف،  �لقطاع  يف  �لنمطية  �الأزمات  وخماطر 
عربية.وت�سنف  دولة   19 �سمنها  من  دولة  �ملوؤ�رص165  �ملدى.ويغطي  ق�سرية  �لعمليات 
�لدول بح�سب هذ� �ملوؤ�رص �إىل جمموعتني رئي�ستني: جمموعة �لدرجة �ال�ستثمارية )A( �لتي 
�إليها  وي�سار  �مل�ساربة  A4، وجمموعة درجة  �إىل   A1 فروع من  �أربعة  �إىل  تتفرع  بدورها 

 D، C، .B باالأحرف
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�سمن  �سنفت  �جلز�ئر  فاإن   2012 و�أبريل   2011 يناير  بني  �ملوؤ�رص  قيم  مبقارنة 
جمموعة �لدول ذ�ت �لدرجة �ال�ستثمارية A4 حمافظة بذلك على تقوميها نف�سه، وت�سري هذه 
�لدرجة �إىل �أن �سجل �ملدفوعات �ملتقطع قد ي�سبح �أ�سو�أ حااًل مع تدهور �الأو�ساع �ل�سيا�سية 

و�القت�سادية مع بقاء �إمكانية عدم �ل�سد�د مقبولة جد�.

3- 2- مؤشر احلرية االقتصادية: 

 Wall �سحيفة  مع  بالتعاون   Heritage Foundation معهد  من  �ملوؤ�رص  هذ�  ي�سدر 
على  �حلكومة  متار�سها  �لتي  �لت�سييق  درجة  لقيا�س  وي�ستخدم   ،1995 عام  منذ   Street
�القت�ساد، وتاأثري ذلك على �حلرية �القت�سادية الأفر�د �ملجتمع.كما ي�ساهم هذ� �ملوؤ�رص يف 
�إعطاء �سورة عامة حول مناخ �ال�ستثمار يف �لبلد، لكونه ياأخذ باالعتبار �لتطور�ت �ملتعلقة 
باملعوقات �الإد�رية و�لبريوقر�طية، ووجود معوقات للتجارة ومدى �سيادة �لقانون وقو�نني 
�لعمالة، حيث �زد�دت �أهمية موؤ�رص �حلرية �القت�سادية وتتبعه من قبل �مل�ستثمرين بالدرجة 
�الأوىل وكذلك �أ�سحاب �لقر�ر و�مل�سوؤولني جلهة خلق �نطباع �يجابي عن �لبلد، ويدعم عمليات 
�لرتويج لال�ستثمار ال�ستقطاب ح�سة متز�يدة من �ال�ستثمار �الأجنبي �ملبا�رص.وي�ستند هذ� 
�ملوؤ�رص �إىل 10 عو�مل ت�سمل: �ل�سيا�سة �لتجارية )معدل �لتعريفة �جلمركية ووجود حو�جز 
غري جمركية( ، و�سع �الإد�رة �ملالية ملو�زنة �لدولة )�لهيكل �ل�رصيبي لالأفر�د و�ل�رصكات( 
تدفق   ، �لت�سخم(  )موؤ�رص  �لنقدية  �ل�سيا�سة  �القت�ساد،  يف  �لعام  �لقطاع  م�ساهمة  حجم   ،
�ال�ستثمار �خلا�س و�ال�ستثمار �الأجنبي �ملبا�رص، و�سع �لقطاع �مل�رصيف و�لتمويل، م�ستوى 
�الأجور و�الأ�سعار، حقوق �مللكية �لفردية، �لت�رصيعات و�الإجر�ء�ت �الإد�رية و�لبريوقر�طية، 
�أن�سطة �ل�سوق �ل�سود�ء.ومتنح هذه �ملكونات �أوز�نا مت�ساوية، ويح�سب �ملوؤ�رص باأخذ متو�سط 

هذه �ملوؤ�رص�ت �لفرعية.
ل�سنة 2013 فاإن �جلز�ئر تقع يف منطقة  بح�سب ت�سنيف موؤ�رص �حلرية �القت�سادية 
 176 �قت�ساديات  بني  من  عامليًا   145 �ملرتبة  �حتلت  �إذ  �ل�سعيفة،  �القت�سادية  �حلرية 
دولة، بح�سولها على 49.6 نقطة مئوية، وعلى �ملرتبة 14 من بني �لدول �لـ15 يف �ل�رصق 
موؤ�رص  وي�سمل   ،2012 �سنة  عن  نقطة   1.4 حو�يل  بانخفا�س  �أي  �إفريقيا  و�سمال  �الأو�سط 
�لرئي�سية يتم �الأخذ بها، على غر�ر  �لتقرير جملة من �ملعايري  �حلرية �القت�سادية يف هذ� 
نقطة   67.8 �لتجارة  حرية  مئوية،  نقطة   65.2 على  �جلز�ئر  ح�سلت  �أين  �الأعمال،  حرية 
مئوية، �الإنفاق �حلكومي 76.6 نقطة مئوية، وكذ� حرية �ال�ستثمار 20.0 نقطة مئوية، فيما 
بلغت ن�سبة حرية �لقطاع �ملايل 30.0 نقطة مئوية، باالإ�سافة �إىل معايري �أخرى مت قيا�سها 
كامللكية �لفكرية وحمدودية �لف�ساد وحرية �لعمال وهذ� �لو�سع بالن�سبة للجز�ئر يوؤكد على 
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�رصورة �إعادة �لنظر يف مناخ �ال�ستثمار، و�أدو�ت �ل�سيا�سات �لتجارية و�لنقدية، �إىل جانب 
�لت�رصيعات و�الإجر�ء�ت �الإد�رية و�لبريوقر�طية )8( .

3- 3- مؤشر مدركات الفساد: 

لتعك�س  �لف�ساد  مدركات  موؤ�رص  �سنويًا  �لدولية  �ل�سفافية  منظمة  وت�سدر   1995 منذ 
درجة �لتح�سن يف ممار�سات �الإد�رة �حلكومية و�ل�رصكات �لعاملية لغر�س تعزيز �ل�سفافية 
معلومات  وم�سادر  �مل�سوحات  من  جمموعة  عرب  �ملوؤ�رص  �لف�ساد .يحاول  حماربة  وجهود 
كاأحد  �ال�ستثمار  مناخ  يف  تاأثريه  ودرجة  �لدولة  يف  �لف�ساد  تف�سي  مدى  حتديد  معتمدة 
�ملعوقات د�خلها ونظرة �ل�رصكات �الأجنبية �لعاملية لال�ستثمار يف �لبلد �ملعني، وترت�وح 
قيمة �ملوؤ�رص بني �ل�سفر �لذي يعني درجة ف�ساد عالية و10 �لذي يعني درجة �سفافية عالية، 
وبالنظر لو�قع �جلز�ئر يف حماربة �لف�ساد ومن خالل �العتماد على موؤ�رص �ل�سفافية �لدولية 
جند �أنها ما ز�لت م�سنفة �سمن جمموعة �لبلد�ن �ملتاأخرة يف هذ� �ملجال، وهو ما يعني 
يف نظر و��سعي هذ� �ملوؤ�رص ومن يطلع عليه من رجال �أعمال وم�ستثمرين �أن �لنظام �لعام 
�لتقدير �ل�سخ�سي و�إق�ساء �ملناف�سة �ل�رصيفة ومينع �سيولة  يف �جلز�ئر ي�سجع �سيادة بيئة 
�ملعلومات.و�جلدول �ملو�يل يربز و�سعية �جلز�ئر �سمن �لت�سنيف �ل�سنوي ملنظمة �ل�سفافية 

�لدولية خالل �لفرتة 2003 – 2012.

الجدول (6( 

تصنيف الجزائر في مؤشر مدركات الفساد للفترة 2003 – 2012

2003200420052006200720082009201020112012ال�صنوات
عدد الدول/ 

ترتيب اجلزائر
 /88
133

 /97
146

 /97
159

 /84
163

 /99
179

 /92
180

 /111
178

 /105
180

 /112
180

 /105
176

2.62.72.83.133.22.82.92.93.4عدد النقاط/ 10

www. الموقع:  الدولية،  الشفافية  منظمة  تقارير  على  باالعتماد  الباحثين  إعداد  من  المصدر: 
transparency.org

حت�سلت �جلز�ئر يف موؤ�رص مدركات �لف�ساد ل�سنة 2012 على 3.4 نقطة من 10 مما، 
جعلها حتتل �ملرتبة 105 عامليا من بني 176 دولة، ويعّد هذ� حت�سنًا طفيفًا حيث تر�جعت 
بـ7 مر�تب مقارنة ب�سنة 2011 �أين �سنفت يف �ملرتبة 112 من �أ�سل 180 دولة، وح�سب 
قد  �لتقرير-  هذ�  �سملها  �لتي  �لـ18  �لعربية  بالدول  ومقارنة  �جلز�ئر-  فاإن  نف�سه  �لتقرير 
�أ�سل 50  �لـ21 من  �الإفريقي فجاءت يف �ملركز  �أما على �مل�ستوى  �لعا�رص،  �حتلت �ملركز 
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ببيئة  تتمتع  �ملوؤ�رص،  لهذ�  بالن�سبة  �جلز�ئر  و�سعية  �إىل  �لنظر  خالل  ومن  �إفريقية،  دولة 
�قت�سادية �أقل �سفافية يف �أد�ء �الأعمال.

3- 4 - مؤشرات التنافسية: 

�لتي  �لدولية و�ملوؤ�رص�ت �الأخرى  �لتناف�سية  تدرج �جلز�ئر حاليا تدرج �سمن تقارير 
ت�سدرها خمتلف �لهيئات �لدولية، وتعد �ملوؤ�رص�ت �خلا�سة بالتناف�سية من �أهم �ملوؤ�رص�ت 

�ملعتمدة من طرف �مل�ستثمرين يف �حلكم على مناخ �ال�ستثمار، ومن بينها نذكر: 
3- 4- 1- موؤ�رش التناف�صية العاملي: 

ي�سدر �ملنتدى �القت�سادي �لعاملي �لذي يتخذ من �سوي�رص� مقر�ً له موؤ�رص�ً للتناف�سية 
 )Global Competitiveness Report( �ل�سنوي  �لعاملية  �لتناف�سية  تقرير  �لعاملية �سمن 
نقاط  لتفح�س  و�أد�ة  للدول  �لتناف�سية  �لقدرة  لقيا�س   ،1979 �لعام  منذ  �إ�سد�ره  بد�أ  �لذي 
�لقوة و�ل�سعف يف بيئة �الأعمال، كما �أنه يعّد �أد�ة لتوجيه �ل�سيا�سات �القت�سادية لبلد�نهم 
ظل  يف  خا�سة  �قت�سادياتهم،  بتناف�سية  �لنهو�س  بغية  و�جلزئي  �لكلي  �مل�ستويني  على 
�لتحديات و�الأزمات �لتي تع�سف باالقت�ساد �لعاملي.لقد �أو�سح تقرير �لتناف�سية �لعاملي 
�ملرتبة 110 عامليا من بني  �إىل  �لتناف�سية  �جلز�ئر  تر�جعًا ملرتبة  لعام 2012- 2013 
144 دولة مقارنة مع �ملرتبة 87 من بني 142 دولة خالل �لعام 2011- 2012، حيث �إن 
�لقو�نني �ل�رصيبية ومعدالت �ل�رص�ئب و�إمكانية �حل�سول على �لتمويل هي �أهم �مل�سكالت 
�لتي تو�جه رجال �الأعمال حني مز�ولتهم �الأعمال يف �جلز�ئر، فرت�جع مرتبة �جلز�ئر ح�سب 
موؤ�رص �لتناف�سية �لعاملي مرده �إىل �الأد�ء �ملتو��سع للجز�ئر ح�سب بع�س �ملحاور �الأ�سا�سية، 
و�لرت�جع �لكبري يف مرتبة �جلز�ئر ح�سب �ملحاور �الأخرى؛ �لتي ميكن عر�سها يف �جلدول 

)7( كما ياأتي: 
الجدول (7( 

 ترتيب الجزائر في مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2012- 2013 

املحاور الرئي�صية
مرتبة اجلزائر ح�صب تقرير

2013 -2012

النقاط )1- 7( املرتبة )1- 144( 

1103.7ت�صنيف التناف�صية الإجمايل

894.2املتطلبات الأ�صا�صية

11412.7- موؤ�رص �ملوؤ�س�سات
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املحاور الرئي�صية
مرتبة اجلزائر ح�صب تقرير

2013 -2012

النقاط )1- 7( املرتبة )1- 144( 

21003.2- موؤ�رص �لبنية �لتحتية
3235.7- موؤ�رص �القت�ساد �لكلي

4935.4- موؤ�رص �ل�سحة و�لتعليم �الأ�سا�سي

1363.1معززات الكفاءة

51083.4- موؤ�رص �لتعليم �لعايل و�لتدريب
61433.0- موؤ�رص كفاءة �سوق �ل�سلع
71442.8- موؤ�رص كفاءة �سوق �لعمل

81422.4- موؤ�رص تطور �الأ�سو�ق �ملالية
91332.6- موؤ�رص �جلاهزية �لتكنولوجية

10494.3- موؤ�رص حجم �ل�سوق

1442.3عوامل تطور الإبداع والبتكار

111442.5- موؤ�رص مدى تطور بيئة �الأعمال
121412.1- موؤ�رص �البتكار

المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على: 
 World Economic Forum, The Global Competitiveness Report: 2012-
.2013, pp: 88� 89

�عتمد ت�سنيف �لتناف�سية �لعاملية على در��سة حالة كل دولة وفقا الإثني ع�رصة معيار�ً 
�لتحتية،  و�لبنية  �ملوؤ�س�سات،  جودة  �أ�سا�سا  ت�سمل  �لتي  �لعاملية  �لتناف�سية  مقايي�س  من 
و��ستقر�ر �القت�ساد، �إىل جانب مدى ��ستفادة �أكرب عدد من �ملو�طنني من �لتعليم �الأ�سا�سي 
�سوق  جودة  عن  ف�ساًل  �ملهني،  و�لتكوين  �لعايل  و�لتعليم  �لقاعدية،  �ل�سحية  و�لرعاية 
ومدى  �ل�سوق،  وحجم  �لتكنولوجي،  �لتقدم  وم�ستوى  �ملالية،  و�ل�سوق  و�خلدمات  �لب�سائع 
�جلز�ئر  �أن  �لعاملي  �لتناف�سية  تقرير  �أو�سح  كما  �القت�سادية،  �لن�ساطات  يف  �الإبد�ع  قوة 
وبالرغم من تو�فرها على �لعديد من �ملز�يا يف بع�س �ملوؤ�رص�ت كموؤ�رص حجم �ل�سوق، �لذي 
�حتلت فيه �ملرتبة 49 عامليا ًوموؤ�رص بيئة �القت�ساد �لكلي �لذي �حتلت فيه �جلز�ئر �ملرتبة 
23 من بني 144 دولة �سملها �لتقرير، فاإن ذلك مل ي�سمح لها باحتالل مر�تب متقدمة يف 



359

2014 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية - اجمللد األول - ع )1( - كانون 

�ملوؤ�رص �لعام، وهذ� يدل على �أن �أ�سا�س �لقدرة �لتناف�سية �مل�ستدمية يرجح �لكفة ملتغري�ت 
هذه  ت�ستمد  �إذ  نف�سها،  لي�ست  للمتغري�ت  �لن�سبية  فاالأهمية  �أخرى،  متغري�ت  ح�ساب  على 
�لقدرة قوتها من عو�مل تعزيز �لفعالية و�لتطور �لتكنولوجي بالدرجة �الأوىل، وهو ما تعاين 
�لتكنولوجيا �حلديثة،  بتو�فر  للموؤ�رص �خلا�س  بالن�سبة  �ملرتبة 142  �إذ حتتل  منه �جلز�ئر 
و�ملرتبة 140 و144 على �لتو�يل فيما يخ�س كاًل من موؤ�رص �ال�ستثمار �الأجنبي �ملبا�رص 

و�لقدرة على نقل �لتكنولوجيا، وموؤ�رص ��ستيعاب �ملوؤ�س�سات للتكنولوجيا �حلديثة.
بالنظر �إىل �ل�سورة �لقامتة الأد�ء �جلز�ئر يف جمال �لتناف�سية �لدولية، فاإن �الأمر يتطلب 
حتركًا جديًا من قبل �جلز�ئر نحو مو��سلة �الإ�سالحات �القت�سادية لتح�سني ترتيبها على 
�مل�ستوى �الإقليمي و�جلهوي، مبا يف ذلك تطوير مناخ �ال�ستثمار يف �جلز�ئر، و�لعمل على 

�سبط قو�عد �ال�ستثمار �الأجنبي �ملبا�رص.
3- 4- 2- موؤ�رش التناف�صية العربية: 

�سمم  �لذي  �لعربية  �لتناف�سية  تقرير  دوريًا  بالكويت  للتخطيط  �لعربي  �ملعهد  ُيعّد 
موؤ�رص�ً مركبًا للتناف�سية ترتب فيه �لدول �لعربية ح�سب بيانات مو�سوعية، حيث �إن �رتفاع 
قيمته تعني حت�سنا يف �لتناف�سية للدولة �ساحبة �لرتتيب و�لعك�س �سحيح، كما �أن كل قيم 
�ملوؤ�رص�ت حم�سورة بني �لو�حد و�ل�سفر، �إذ يعني �لو�حد �أف�سل �أد�ء كما يعني �ل�سفر �أقل 

�أد�ء، ويتكون هذا املوؤ�رش من موؤ�رشين فرعيني هما: 
�لق�سري،  - �ملدى  على  �لتناف�سي  باالأد�ء  وتتعلق  �جلارية:  �لتناف�سية  موؤ�رص�ت 

ويت�سمن هذ� �ملوؤ�رص �ملوؤ�رص�ت �لفرعية �الآتية: ديناميكية �الأ�سو�ق و�لتخ�س�س، و�الإنتاجية 
و�لفعالية، و�أد�ء �القت�ساد �لكلي، وبيئة �الأعمال و�جلاذبية، وهذ� �الأخري يت�سمن �ملوؤ�رص�ت 
وتدخل  �ملوؤ�س�سات،  وفعالية  و�حلاكمية  و�خلدمات،  �ل�سلع  لتوزيع  �لتحتية  �لبنية  �الآتية: 

�حلكومة يف �القت�ساد، وجاذبية �ال�ستثمار �الأجنبي �ملبا�رص.
ميكن  - �لتي  و�لعو�مل  و�لطاقات  بالقدر�ت  وتتعلق  �لكامنة:  �لتناف�سية  موؤ�رص�ت 

�أن تدعم �لنمو يف �مل�ستقبل، ويت�سمن هذ� �ملوؤ�رص �ملوؤ�رص�ت �لفرعية �الآتية: نوعية �لبنية 
�لتحتية �لتقانية، و�لتكنولوجيا و�لتقانة، ور�أ�س �ملال �لب�رصي.

�مل�ستوى  �لعربية على  �لدول  �أد�ء  بلغ  �لعربية لعام 2011  �لتناف�سية  فبح�سب تقرير 
�الإجمايل للتناف�سية 0.39، �أي �أن �لفجوة �لتناف�سية تبلغ 32% مقارنة مع فجوة بلغت ن�سبة 
49 % للتقرير �ل�سابق لعام 2009، مما يعني �أن �الأد�ء �لعربي قد حقق تقدما ملحوظا �أدى 
�إىل تر�جع فجوة �لتناف�سية.وقد �حتلت دول �خلليج مر�كز متقدمة على �سلم موؤ�رص �لتناف�سية 
�لعربية مبتو�سط بلغ 0.48، )9( فيما حافظت بع�س �لدول على �أماكنها يف موؤخرة �لرتتيب 
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كاجلز�ئر �لتي حلت يف �ملرتبة �لـ 24 من بني 30 دولة �سملها �لرتتيب وهي مرتبة متاأخرة 
ترفع، ال من  �أن  ت�ستطع  �الإجمايل 0.36، كما مل  �لتناف�سية  �ملوؤ�رص  قيمة  بلغت  جد� حيث 
�لعربية  �لدول  مع  باملقارنة  �لكامنة  �لتناف�سية  موؤ�رص  من  وال  �جلارية،  �لتناف�سية  موؤ�رص 
�الأخرى �أين حلت يف �ملرتبة 24 و22 على �لتو�يل، مما يعني �أن جهود �الإ�سالح �ملبذولة 
للنهو�س بالتناف�سية غري كافية لتغيري �لو�سع �لتناف�سي، ويعد �الأد�ء �القت�سادي �لكلي من 
�ملوؤ�رص�ت �لفرعية للتناف�سية �لعربية �لتي متثل نقطة �لقوة �لتي تفوقت فيها �جلز�ئر حيث 
بلغت قيمة �ملوؤ�رص 0.36 حمققة �ملرتبة �لـ 04 عربيا لكون �القت�ساد �جلز�ئري �قت�ساد�ً 
ريعيًا بالدرجة �الأوىل، مما يدل على ه�سا�سة �ال�ستقر�ر �القت�سادي �لكلي �لذي قد يتال�سى 
�أ�سعار  تر�جع  حال  يف  خا�سة  �لعامل،  ي�سهدها  �لتي  �القت�سادية  �الأزمة  عمق  �ت�ساح  مع 
�لنفط.�أما بالن�سبة ملوؤ�رص بيئة �الأعمال و�جلاذبية، �لذي يرتبط مبجموعة من �لعو�مل كتدخل 
�حلكومة يف �القت�ساد، و�لبنية �لتحتية، وجاذبية �ال�ستثمار وتكلفة �لقيام باالأعمال، فقد 
حلت يف �ملرتبة 26 عربيًا مبوؤ�رص قيمته 0.36، وذلك يف ظل �لرت�جع �لعام �مل�سجل يف 
�أو دول �ملقارنة.�أما  �ملوؤ�رص �ملتو�سط لبيئة �الأعمال �سو�ء بالن�سبة ملجموع �لدول �لعربية 
�ألـ 23 عربيًا، وهو ما يدل  بالن�سبة ملوؤ�رص جاذبية �ال�ستثمار، فقد حققت �جلز�ئر �ملرتبة 
�لبور�سة  �أد�ء  �سعف  يف  �الأ�سباب  ح�رص  وميكن  �ال�ستثمارية،  �لبيئة  جاذبية  �سعف  على 
�جلز�ئرية، وكذ� حمدودية �لقطاع �خلا�س من �الئتمان �ملحلي و�سعف خمزون �ال�ستثمار 
�الأجنبي بالن�سبة للناجت �ملحلي.وهذ� �لرتتيب �ملتدين ملوؤ�رص �لتناف�سية �جلز�ئرية، يدل على 
�أن �جلز�ئر يف مركز متو��سع عربيًا، نتيجة تدين نوعية �لبيئة �لتحتية و�ملوؤ�س�سات، وعدم 
مالءمة بيئة قطاع �الأعمال، و�لتدخل �ملفرط للحكومة يف �لن�ساط �القت�سادي، وكذ� هيمنة 
�الأ�سو�ق  �قتحام  �سعوبة  عن  ف�ساًل  و�القت�ساد،  �ل�سادر�ت  يف  وم�ستقاته  �لنفط  �سناعة 
�لقدرة على �جتذ�ب  �إىل �سعف  �لدولية يف جمال �ل�سادر�ت خارج �ملحروقات.باالإ�سافة 
�ال�ستثمار�ت �لد�خلية و�خلارجية، و�لتاأخر يف �جلهاز �الإد�ري، و�سيوع �لف�ساد، وكذ� �سعف 
��ستخد�م تقانة �الت�ساالت و�ملعلومات �حلديثة.و�جلدول )08( �لتايل يو�سح ترتيب �جلز�ئر 
�لفرعية  �ملوؤ�رص�ت  �أهم  �إىل  �إ�سافة  ل�سنة 2011،  �لعربية  للتناف�سية  �الإجمايل  �ملوؤ�رص  يف 

�ملكونة له، خا�سة �ملتعلقة باملناخ �ال�ستثماري، كما ياأتي: 
الجدول (8( 

ترتيب الجزائر في المؤشرات الفرعية لمؤشر التنافسية العربية لسنة 2011

الو�صعيةالرتتيبقيمة املوؤ�رشموؤ�رشات التناف�صية العربية

0.6304A�الأد�ء �القت�سادي �لكلي

0.1524L�لبنية �لتحتية �الأ�سا�سية
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الو�صعيةالرتتيبقيمة املوؤ�رشموؤ�رشات التناف�صية العربية

0.3617L�لبنية �لتحتية �لتقانية

- 0.7110تدخل �حلكومة 

0.4825Lر�أ�س �ملال �لب�رصي

0.4523Lجاذبية �ال�ستثمار

0.2529Lديناميكية �الأ�سو�ق و�ملنتجات و�لتخ�س�س

0.4025L�الإنتاجية و�لتكلفة

0.3028Lتكلفة �الأعمال

0.2425L�حلاكمية وفعالية �ملوؤ�س�سات

0.1624L�لطاقة �البتكارية وتوطني �لتقانة

0.3624Lموؤ�رص �لتناف�سية �الإجمايل

0.3924Lموؤ�رص �لتناف�سية �جلارية

0.3322Lموؤ�رص �لتناف�سية �لكامنة

0.3626Lموؤ�رص بيئة �الأعمال

A -  أصول ؛ L - خصوم.
المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على: 

تقرير التنافسية العربية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، 2012، ص ص: 134� 135.

3- 4 - مؤشر سهولة أداء األعمال: 

يقي�س موؤ�رص �سهولة �أد�ء �الأعمال يف قاعدة بيانات بيئة �أد�ء �الأعمال �لتي ت�سدر �سنويًا 
من �لبنك �لدويل وموؤ�س�سة �لتمويل �لدولية منذ عام 2004 مدى تاأثري �لقو�نني و�الإجر�ء�ت 
فرعية  موؤ�رص�ت  ع�رصة  متو�سط  من  �ملوؤ�رص  �القت�سادية.ويتكون  �الأو�ساع  على  �حلكومية 
تكون مبجملها قاعدة بيانات بيئة �أد�ء �الأعمال وت�سمل تلك �ملوؤ�رص�ت: بدء �لن�ساط �لتجاري، 
و��ستخر�ج تر�خي�س �لبناء، وتوظيف �لعاملني، وت�سجيل �مللكية، و�حل�سول على �الئتمان، 
وحماية �مل�ستثمرين، ودفع �ل�رص�ئب، و�لتجارة عرب �حلدود، و�إنفاذ �لعقود، وموؤ�رص تو�سيل 

�لكهرباء وموؤ�رص ت�سوية حاالت �الإع�سار.كما هو مو�سح يف �جلدول )9( �الآتي: 
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الجدول (9( 
 وضع الجزائر في المؤشرات الفرعية لمؤشر سهولة أداء األعمال لعامي 2012 و 2013

التغري20122013مكونات املوؤ�رش الفرعية

1852/ 183152/ 150عدد �لدول/ �لرتتيب يف موؤ�رص �سهولة �أد�ء �الأعمال

1551561بدء �لن�ساط �لتجاري

1371381��ستخر�ج تر�خي�س �لبناء

1611654تو�سيل �لكهرباء

1721720ت�سجيل �مللكية

15212923�حل�سول على �الئتمان

1281291�لتجارة عرب �حلدود

79823حماية �مل�ستثمر

1651705دفع �ل�رص�ئب

1251261تنفيذ �لعقود

60622ت�سوية حاالت �الإع�سار

 Source: www.doingbusiness.org/ data/ exploreeconomies/ algeria

�الأعمال كما هو مبني من خالل  �أد�ء  �سهولة  موؤ�رص  �لعاملي يف  �جلز�ئر  ترتيب  جاء 
دولة   183 �قت�ساديات  بني  من  عامليًا   150 �ملرتبة  يف  �أعاله  �جلدول  يف  �لو�ردة  �لقيم 
�إىل �ملركز 152 من بني 185 دولة �سملها �لرتتيب  خالل �سنة 2012، يف حني تر�جعت 
�سنة 2013، وهي باالآتي من �لبلد�ن �لتي مل حتقق تغيري�ً كبري�ً يف موؤ�رص�ت �لبنك �ملعتمدة 
خالل هذه �ملرحلة رغم �الإ�سالحات �القت�سادية �ملتخذة.حيث �سجل �لتقرير �أن �جلز�ئر ال 
تو�فر مناخًا جذ�بًا لال�ستثمار بالنظر �إىل عو�مل عديدة؛ فقد حلت �جلز�ئر يف �ملرتبة 156 
�سنة  عن  و�حدة  مرتبة  بذلك  مرت�جعة  للم�رصوع  �لتجاري  �لن�ساط  بدء  موؤ�رص  يخ�س  فيما 
2012؛ حيث تتطلب �ملرحلة 14 �إجر�ء �إلز�ميًا ومبعدل 25 يومًا لكل مرحلة، �أما بخ�سو�س 
حلت  لذلك  يومًا،  و281  �إجر�ء   19 يتطلب  �الأمر  فاإن  �لبناء،  تر�خي�س  ��ستخر�ج  �إجر�ء�ت 
�جلز�ئر يف �ملرتبة 138 عامليًا، لترت�جع مبرتبة و�حدة عن �سنة 2012، فيما تر�جعت بـ04 
ي�ستدعي  �ملرتبة 165 عامليًا؛ كما  �لكهرباء حيث حققت  مر�تب يف موؤ�رص �حل�سول على 
�لربط بالكهرباء بالن�سبة للم�ساريع �جلديدة حتقيق 6 �إجر�ء�ت و159 يومًا.من جانب �آخر 
�سنف �لتقرير �جلز�ئر يف �ملرتبة 172 يف ت�سوية �مللكية بـ10 �إجر�ء�ت و63 يوما حمافظة 
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ّنفت �جلز�ئر يف �لرتبة 129 يف موؤ�رص �ال�ستفادة من  بذلك على ترتيب �سنة 2012، كما �سُ
�لقرو�س �لبنكية، متقدمة بذلك بـ23 مرتبة عن �سنة 2012، فيما تر�جعت مبرتبة و�حدة عن 
�سنة 2012 يف جمال �لتجارة �خلارجية حيث حلت �جلز�ئر يف �ملرتبة 129 والحظ �لتقرير 
بالن�سبة  �أم  لال�ستري�د  بالن�سبة  �سو�ء  �خلارجية  �لتجارة  بعمليات  �ملتعلقة  �الإجر�ء�ت  ثقل 
للت�سدير، حيث �أ�سار �إىل �لتعقيد�ت �حلقيقية �مل�سجلة يف �لعمليات �ملرتبطة بالتجارة عرب 
�أقل من 17 يومًا مقابل 27  �إنهاء معاملته يف  �حلدود، وال ميكن الأي م�سدر يف �جلز�ئر 
يوما بالن�سبة لعمليات �ال�ستري�د، باملقارنة مع ن�سف �لفرتة عند �لت�سدير بالن�سبة لتون�س 
و�ملغرب �للتني متكنتا من تطوير منظومة تناف�سية م�سجعة على �لت�سدير، �أما بخ�سو�س 
موؤ�رص حماية �مل�ستثمرين فقد تر�جعت �جلز�ئر بـ03 مر�تب، و�حتلت �ملرتبة 82 عامليًا، كما 
يو�جه �مل�ستثمرون م�سكالت عديدة يف جمال ت�سوية �ل�رص�ئب و�لر�سوم �مل�ستوجبة �لدفع، 
�لتي ال تقل عن 29 �رصيبة ور�سمًا، وحلت بذلك يف �ملرتبة 170 مرت�جعة بـ05 مر�تب عن 
�سنة 2012، �أما ب�ساأن تنفيذ �لعقود فاحتلت �جلز�ئر �ملرتبة 126 عامليا وي�ستغرق �الأمر 
630 يوما و45 �إجر�ء، فيما تر�جعت �جلز�ئر ملرتبتني يف موؤ�رص ت�سوية حاالت �الإع�سار �إىل 

�ملرتبة 62 عامليا.
و �إجماال فاإن تقرير �لبنك �لدويل عن مناخ �الأعمال يف �جلز�ئر و�سفه بالوجهة �ل�سعبة 
للم�ستثمرين، بالنظر �إىل �الإجر�ء�ت �ملعقدة و�لطابع �ملركزي و�لبريوقر�طي لالإد�رة، ف�سال 
و�لتد�بري  �الإجر�ء�ت  كرثة  يف  ت�ساهم  �لتي  و�ملوؤ�س�سات  �لهيئات  بع�س  فعالية  عدم  عن 
وتعّددها، و�ملطالبة بالعديد من �لوثائق للقيام باأي م�رصوع، وثقل �تخاذ �لقر�ر�ت و�رتفاع 

تكلفتها، مما �أدى �إىل عزوف �مل�ستثمرين �ملحليني و�الأجانب عن �ال�ستثمار يف �جلز�ئر.
تاأكد لنا بعد حتليل و�سعية �سلبية �أغلب �ملوؤ�رص�ت �خلا�سة مبناخ �ال�ستثمار، وبالنظر 
لهذه �ملعطيات نرى �رصورة �لقيام بت�سخي�س دقيق لعنا�رص �لبيئة �ال�ستثمارية يف �جلز�ئر 

للوقوف على �الأ�سباب �لفعلية �ملعوقة الأن�سطة �مل�ستثمرين �لوطنيني و�الأجانب.

رابعاً - معوقات االستثمار يف اجلزائر: 
على �لرغم من و�سوح �لتوجهات �لكربى لالقت�ساد �لوطني، وكذ� �لنتائج �اليجابية 
�ال�ستثمار  وترقية  بدعم  �ملكّلفة  �لهيئات  بها  تقوم  �لتي  �ملجهود�ت  عن  ف�سال  �ملحّققة، 
و�للو�ئح  و�لتنظيمات  �لقو�نني  �سن  �ال�ستثمار من خالل  بيئة  �أجل حت�سني  يف �جلز�ئر من 
�إىل تنمية �ال�ستثمار�ت �ملحلية و�الأجنبية، فاإن وجهة نظر �مل�ستثمرين حول  �لتي تهدف 

�ملعوقات �لتي تف�سد بيئة �الأعمال يف �جلز�ئر جتتمع فيما ياأتي: 
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4- 1- ضعف املنظومة املصرفية واملالية: 

تقوم �الأنظمة �ملالية �حلديثة بوظائف عدة لتعزيز فعالية �لو�ساطة �ملالية من خالل 
تخفي�س تكاليف �ملعلومات و�ملعامالت، وت�سجيع �ال�ستثمار بتمويلها لفر�س �ال�ستثمار 
�ملربحة، وتعبئة �ملدخر�ت، مما ي�سمح برفع كفاءة تخ�سي�س �ملو�رد، وت�رصيع تر�كم ر�أ�س 
�ملال �ملادي، مما ينعك�س �إيجابًا يف تعزيز �لنمو �القت�سادي، وحت�سني مناخ �ال�ستثمار.لقد 
مرت �ملنظومة �مل�رصفية يف �جلز�ئر بالعديد من �الإ�سالحات منذ �عتماد برنامج �لتعديل 
باال�ستثمار�ت  بالقيام  له  ت�سمح  �لتي  �لكافية  �لنجاعة  �إىل  يفتقر  ماز�ل  �أنه  �إال  �لهيكلي، 
�ل�سخمة �سو�ء حمليا �أم �أجنبيا، ذلك �أن �ملنظومة �مل�رصفية ماز�لت حتت قيود وت�رصيعات 
�لّتح�سن  من  نوعًا  �لو�سعية  عرفت  �لقو�نني  �سدور  تو�يل  ومع  ومقيدة،  �سارمة  وقو�نني 
 )10( �مل�ستثمرين  تتما�سى مع طموحات  وال  �حلا�سلة  �لتطور�ت  م�ستوى  تكن يف  ولكن مل 
�خلارجية  بالتجارة  �خلا�سة  �ملالية  للمعامالت  �أهمية  حاليا  تعطي  �جلز�ئرية  .فالبنوك 
�خلا�س  �ملحيط  وهو  و�الإنتاج  و�الدخار  باال�ستثمار  �ملرتبطة  �ملعامالت  ح�ساب  على 
باملوؤ�س�سات، فالنظام �مل�رصيف ال يز�ل ذ� منط بريوقر�طي قائم على مركزية �لت�سيري �لتي 
�أعاقت تلبية طلبات �ملتعاملني �القت�ساديني، وباالآتي فالنظام �مل�رصيف �جلز�ئري يعّد من 
بني �لعنا�رص �لتي تكبح �ال�ستثمار وتعرقله.�إىل جانب ذلك، فاإن �مل�ستثمر يف �جلز�ئر ال يجد 
�لتمويل �ملبا�رص من خالل �الأ�سو�ق �ملالية �ملتخ�س�سة، فرغم فتح �ملجال لقيام �رصكات 
�ملرجوة  �لنتائج  فاإن  �ملنقولة،  للقيم  بور�سة  و�إن�ساء  ر�أ�سمالها  فتح  و�إمكانية  �أ�سهم  ذ�ت 
مل تتحقق ب�سكل كبري، فبور�سة �جلز�ئر ما ز�لت �سعيفة �لن�ساط فبعد حو�يل 14 �سنة من 
بد�ية �لتد�ول على �أوىل �الأ�سهم و�ل�سند�ت �ملدرجة منذ 1999، فاإن عدد �ل�رصكات �ملدرجة 
فيها ال يتعدى ثالث موؤ�س�سات فقط )�أليان�س للتاأمينات، �الأور��سي، و�سيد�ل( بقيمة �سوقية 
متو��سعة ال تتعدى 179 مليون دوالر �سنة 2012.حيث �إن بعث �سوق مالية حقيقية يتطلب 
�إدر�ج 38 موؤ�س�سة �سنويًا بر�سملة ال تقل عن مليار دوالر �سنويًا، و�إدخال 10 �رصكات �سنويًا 
ال يقل رقم �أعمالها عن 500 مليون دوالر كم�سدر رئي�س لتمويل �القت�ساد �جلز�ئري �لذي 
�أرقام  للتمويل.وك�سفت  رئي�س  كم�سدر  �لعمومية  �مل�سادر  على  �ال�ستقالل  منذ  يعتمد  ظل 
مليار   1.04 من   2012 عام  لل�سند�ت  �ل�سوقية  �لقيمة  �سمل  �لرت�جع  �أن  �جلز�ئر  بور�سة 
بلغ 18 باملائة يف عام و�حد،  بانخفا�س  �أي  �إىل 825 مليون دوالر،  �سنة 2011  دوالر 
ويتوقع ��ستمر�ر �لرت�جع بعد توقف �للجوء �إىل هذ� �لنمط من �لتمويل من طرف �ملتعاملني 
�القت�ساديني �ملوؤ�س�ساتيني، باالإ�سافة �إىل قرب �نتهاء �آجال �ل�سند�ت �ملوجودة، ومنها �سند 
�سونلغاز �لذي ينتهي يف 2014، و�سند جمموعة دحلي يف2016.هذه �حلالة تعك�س عجز 
بور�سة �جلز�ئر عن تعبئة �الدخار �لعام، وتقدمي �أية �إ�سافة حم�سو�سة لرتقية �ال�ستثمار�ت.
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4- 2- مشكل العقار الصناعي: 

يعّد م�سكل �لعقار �ل�سناعي من �أهم �لعقبات �لتي تو�جه �مل�ستثمرين يف �جلز�ئر �سو�ء 
كانو� حمليني �أم �أجانب، فقد تعرث �لعديد من �مل�ساريع �ال�ستثمارية ب�سبب هذ� �مل�سكل، نظر� 
ل�سعوبة �حل�سول على قطعة �أر�س مهياأة ملز�ولة ن�ساط ��ستثماري باالإ�سافة �إىل �الرتفاع 
�لفاح�س يف �أ�سعار �لعقار�ت �لقابلة لال�ستغالل ب�سبب �مل�ساربة، وتعدد �الإجر�ء�ت �الإد�رية 
للمعايري  �لن�ساط  ومناطق  �ل�سناعية  �ملناطق  بع�س  مالءمة  عدم  عن  ف�ساًل  و�لق�سائية، 
�قت�سادية  الأهد�ف  ولي�س  و�جتماعية،  �سيا�سية  الأهد�ف  �أقيمت  لكونها  نظر�  �الأ�سا�سية، 
�سة يف �مليد�ن، وبقاء �لعديد من �الأوعية �لعقارية �لتي بحوزة  لغياب �ال�ست�سار�ت �ملتخ�سّ
�ملوؤ�س�سات �لعمومية بدون ت�سوية )عقود �مللكية( ، �الأمر �لذي يعوق خو�س�ستها �أو �رص�كتها 

مع متعاملني �أجانب )11( .
لرتقية  الت�رشيعية  املنظومة  يف  تعديالت  باإجراء  اجلزائرية  ال�صلطات  قامت 

ال�صتثمار تهدف اإىل منح امل�صتثمرين ت�صهيالت اأكرب منها )12( : 
�إن�ساء �للجنة �لوطنية �ملخت�سة يف منازعات �ال�ستثمار، مبوجب �ملر�سوم �لت�رصيعي  -

رقم 357/ 06 �ملوؤرخ يف 9 �أكتوبر 2006.
منح  - �رصوط  يحدد  �لذي   ،2006 �أغ�سط�س   30 يف  �ملوؤرخ   11  /06 رقم  �الأمر 

�المتياز و�لتنازل عن �الأر��سي �لتابعة لالأمالك �خلا�سة للدولة، و�ملوجهة الإجناز م�ساريع 
بالرت��سي  �مل�رصوع  �أر�س  منح  من  لال�ستثمار  �لوطني  �ملجل�س  ميكن  �لذي  ��ستثمارية، 

وبتخفي�سات على �سعر �لتنازل.

4- 3- مشكالت سياسية وأمنية: 

�الأعمال  بيئة  حت�سني  يف  �الأهمية  بالغ  دور�  و�الأمني  �ل�سيا�سي  �ال�ستقر�ر  يوؤدي 
فرتة  يف  توتر  مرحلة  �جلز�ئر  عرفت  فلقد  و�الأجنبية،  �لوطنية  �ال�ستثمار�ت  تنامي  وكذ� 
�الإ�سالحات  �ساهم يف تعطيل م�سار  �الأمني، وهو ما  �ال�ستقر�ر  �إىل عدم  �أدت  �لت�سعينيات 
�ل�سوق  دخول  عن  خا�سة  �الأجانب  �مل�ستثمرين  عزوف  وباالآتي  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية 
تعر�ست  قد  �ال�ستثمارية  �مل�ساريع  من  معترب�ً  �أن عدد�ً  �لفرتة جند  �جلز�ئري، فخالل هذه 
�إىل  �الإنتاجية  �ملوؤ�س�سات  من  �لعديد  ��سطرت  كما  �الإرهابية،  �الأعمال  نتيجة  �لتدمري  �إىل 
�لتوقف عن �لن�ساط ب�سبب مغادرة �ليد �لعاملة للمناطق �حل�سا�سة، باالإ�سافة �إىل �أن ن�سبة 
�ست للجانب �الأمني و�لع�سكري وهو ما �أثر ب�سكل عام على  كبرية من �الإير�د�ت �لعامة خ�سّ
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قطاع �ال�ستثمار، والأن �ل�سنو�ت �الأخرية �ّت�سمت باالنفر�ج �ل�سيا�سي و�الأمني، وهو ما �سمح 
خالل  �جلز�ئر  �لقطرية  للمخاطر  �ملركب  �ملوؤ�رص  �سّنف  حيث  �ملخاطرة  درجة  بتخفي�س 
�لفرتة من 2000 �إىل 2012 من �لبلد�ن ذ�ت درجة �ملخاطرة �لتي تر�وحت بني �ملعتدلة 

و�ملنخف�سة )13( .

4- 4 - املعوقات اإلدارية والتنظيمية: 

تركت  التي  والتنظيمية  الإدارية  والختاللت  النقائ�س  خمتلف  اإجمال  ميكن 
انطباعا �صيئا لدى امل�صتثمرين فيما ياأتي: 

�نعد�م �ال�ستقر�ر يف �لت�رصيعات �لناظمة لال�ستثمار، مما يولد لدى �مل�ستثمر عدم  -
�لثقة �أو �الطمئنان على ��ستثمار�ته ب�سبب كرثة �لتعديالت �لت�رصيعية و�الجتهاد�ت، وعدم 

ثباتها وهو ما ي�ساهم يف نفور �مل�ستثمرين؛ 
وعدم  - �ال�ستثمار  وت�رصيعات  قو�نني  ن�سو�س  بع�س  يف  و�لدقة  �لو�سوح  غياب 

وجود لو�ئح وتف�سري�ت مل�سمون �لقو�نني؛ 
�ل�سفافية،  - وعدم  باال�ستثمار  �ملكلفة  �لهيئات  خمتلف  بني  �ل�سالحيات  تد�خل 

وتعدد �جلهات �لو�سية؛ 
�أجل  - �أجهزة �ال�ستثمار من  �إد�رة  عدم وجود كو�در ب�رصية ذ�ت كفاءة ومدربة يف 

�إجناز �ملعامالت بكفاءة عالية؛ 
 تعقد وطول �الإجر�ء�ت و�لوثائق �ملطلوبة الإن�ساء �مل�رصوع، حيث �أن عملية تاأ�سي�س  -

موؤ�س�سة تتطلب �ملرور بـ14 �إجر�ء �إلز�ميًا، ومبعدل 25 يوما لكل مرحلة وتكلف 12.1% من 
دخل �لفرد )14( ؛ 

�لطرق  - من  �لقاعدية  �لهياكل  خمتلف  �أن  ذلك  �جلز�ئر  يف  �لتحتية  �لبنية  �سعف 
و�لنقل و�ملو��سالت و�الت�ساالت و�لطاقة و�ملياه، كلها مل ت�سل بعد �إىل �مل�ستوى �ملطلوب 
�لذي يلبي طموحات �مل�ستثمر �لذي يرغب يف �إقامة م�رصوعه على �أ�س�س ومرتكز�ت و��سحة 
و�سليمة، الأن عدم تو�فر بنية حتتية مالئمة يوؤثر على �إمكانية جناح �مل�ساريع �ال�ستثمارية 

من خالل زيادة �لتكاليف، وباالآتي �لتاأثري على مردودية �ال�ستثمار؛ 
ثقل �لنظام �ل�رصيبي من حيث تعقد �الإجر�ء�ت �جلبائية وعدم �لو�سوح يف �لتطبيق،  -

وهو ما يرتك �ملجال للتالعبات و�لتف�سري�ت �ل�سخ�سية �لتي توؤثر على بيئة �ال�ستثمار.
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4- 5 - مشكالت الفساد: 

يعّد �لف�ساد ظاهرة عاملية ومتد�خلة �جلو�نب، حتد من فعالية �ال�ستثمار وتقل�س منه 
من  جمموعة  �أر�ء  على  وبناء  �جلز�ئر،  حالة  �إىل  �لتنمية.وبالنظر  وترية  �إبطاء  �إىل  وِيوؤدي 
رجال �الأعمال و�ملخت�سني فقد �أ�سار �لتقرير �لذي �أ�سدرته منظمة �ل�سفافية �لدولية ل�سنة 
2012، �أن ترتيب �جلز�ئر قد تر�جع من �ملرتبة 112 عامليًا �سنة 2011 من �أ�سل 180 دولة 
�إىل �ملرتبة 105 �سنة 2012 من �أ�سل 176 دولة �سملها �لرتتيب، حيث مل تتغري موؤ�رص�ت 
�لعمومية،  و�الأ�سغال  �لبناء  �أعلى �حلاالت يف قطاع  �سجلت  �لقطاعات حيث  �لف�ساد ح�سب 
لعام  �لتناف�سية  تقرير  �أخرى.وح�سب  قطاعات  �إىل  �إ�سافة  �ل�سحة،  وقطاع  �لنقل،  قطاع  و 
2012- 2013 �ل�سادر عن �ملنتدى �القت�سادي �لعاملي �لذي يتم فيه ��ستق�ساء �رصكات 
دولية وحملية حول عقبات ممار�سة �الأعمال يف دولة ما، فاإن �لف�ساد يعّد ثالث عقبة من 
بن�سبة %20.5  و�لتمويل  �لبريوقر�طية  بعد كل من  بن�سبة %14  �جلز�ئر  �الأهمية يف  حيث 

و15.7% على �لتو�يل )15( .

4- 6- صعوبة الوصول إىل املعلومات: 

تعّد �ملعلومة �القت�سادية على درجة عالية من �الأهمية بالن�سبة للم�ستثمرين، ذلك �أن 
ك�سبها ي�ساعد على ر�سم �ال�سرت�تيجيات �مل�ستقبلية، و�تخاذ �لقر�ر�ت على �أ�س�س مو�سوعية، 
�إال �أن �لو�سع يف �جلز�ئر مغاير متاما ملا يجب �أن يكون، الأنه لي�س يف مقدور �مل�ستثمرين 
تقدير �حتياجات �ل�سوق بدقة، ف�ساًل عن جهلهم بعدد �ملناف�سني، �إذ �إن قر�ر�ت �ال�ستثمار رغم 
ما جتري عليها من در��سات جدوى، فاإنها تخ�سع �أ�سا�سًا للزيار�ت �مليد�نية للم�ستثمرين 
�الأجانب، وتقديرهم مل�ستوى جناح �ل�رصكات �الأجنبية �الأخرى �لتي دخلت �ل�سوق �جلز�ئري، 

هذا وتتجلى اأهم م�صكالت توفري املعلومة يف اجلزائر فيما ياأتي: 
عدم تناغم �لهيئات �ملكلفة باالإعالم و�الإح�ساء مع ما ي�سدر من قو�نني وت�رصيعات. -
عدم كفاءة �سبكات �الت�سال. -
�سعوبة �لدخول �إىل قو�عد �لبيانات للهيئات و�لوز�ر�ت.  -
و�لفر�س  - �جلز�ئري،  �القت�سادي  بالو�سع  �ملتعلقة  و�لدالئل  �ملن�سور�ت  ندرة 

�ال�ستثمارية �ملتاحة )16( .
اإ�صافة اإىل اأن حميط الأعمال يف اجلزائر يعاين من معوقات اأخرى ميكن تلخي�صها 

فيما ياأتي: 
عدم كفاءة �إجر�ء�ت �لرتويج للفر�س �ال�ستثمارية؛  -
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�لقابلة  - للموؤ�س�سات  �الأوىل  �لقائمة  عن  يعلن  مل  حيث  �خلو�س�سة،  م�سار  تاأخر 
للخو�س�سة �إال يف يونيو 1998 �إ�سافة �إىل عدم �ل�سفافية و�لو�سوح، و�لت�سارب يف بع�س 
�لوطني  و�ملجل�س  للخو�س�سة،  �لوطني  �ملجل�س  بني  �ل�سالحيات  تد�خل  ب�سبب  �الأحيان 

مل�ساهمات �لدولة، و�ل�رصكات �لقاب�سة؛ 
و�ال�ست�سار�ت  - بالدر��سات  �لقيام  وعدم  �ل�سناعية،  �الإ�سرت�تيجية  و�سوح  عدم 

يجب  �لتي  �جلز�ئري  �القت�ساد  لقطاعات  �لتناف�سية  �لقدر�ت  مو�سوع  يف  �ملتخ�س�سة 
ترقيتها، كما هو جاٍر به �لعمل يف �لبلد�ن �ملجاورة.

مقارنة  - �جلز�ئري  �لعامل  �إنتاجية  و�نخفا�س  �ملوؤهل،  �لب�رصي  �لعن�رص  �سعف 
بالدول �ملجاورة.

مع  - �لبحث  �ملنجزة يف خمابر  �لعلمية  و�لبحوث  �جلامعات  �رتباط خريجي  عدم 
�حتياجات �ملوؤ�س�سات �لوطنية، كما �أن �جلامعات ال تكون �ملتخ�س�سني، وتخرج �أ�سحاب 

�سهاد�ت، بعيدين عن �لو�قع �لعملي.

النتائج واالقرتاحات: 
وبناء على ما �سبق حاولنا من خالل حماور بحثنا �ملختلفة �لتو�سل �إىل جمموعة من 
�لنتائج �لتي من خاللها ميكن �أن نوؤكد �سحة �لفر�سيات �ملعتمدة �سمن در��ستنا، �لتي على 
�أ�سا�سها ميكن تقدمي جملة من �ملقرتحات و�لتو�سيات �ملفيدة لتح�سني �ملناخ �ال�ستثماري 
يف �جلز�ئر، ومن ثم تعظيم ن�سيبها من تدفقات �ال�ستثمار �الأجنبي �ملبا�رص، وعليه ميكننا 

اإبراز بع�س النتائج املتو�صل اإليها، وهي الآتية: 
�ال�ستثماري، وما مدى  - �لدول على مدى كفاءة حمدد�ت مناخها  تتوقف جاذبية 

�الإ�سالحات  منا�سبة عن طريق  ��ستثمارية  بيئة  فتوفري  �ال�ستثماري،  �لقر�ر  على  تاأثريها 
�سمانات  وتقدمي  له،  �ملنظمة  و�لقو�نني  و�لت�رصيعات  و�لنظم  و�ملالية،  �القت�سادية 
�ملبا�رصة جتاه دورة  �الأجنبية  �ال�ستثمار�ت  تدفقات  وحتفيز�ت، كلها عو�مل مهّمة جلذب 

�لن�ساط �القت�سادي، وعليه فالفر�سية �الأوىل �سحيحة. 
رغم ما متتلكه �جلز�ئر من خمتلف �ملقومات ف�سال عن �جلهود �ملبذولة و�ملكر�سة  -

�لبينية يف �جلز�ئر يبقى د�ئما  �الأجنبية �ملبا�رصة و�لعربية  �ال�ستثمار�ت  لرتقية وت�سجيع 
تكن  مل  �لبالد  يف  �مل�سجلة  �ال�ستثمار�ت  هذه  حجم  الأن  جذ�ب،  غري  �ال�ستثماري  مناخها 
تتنا�سب باأي حال من �الأحو�ل مع م�ستوى �لطموحات، حيث كانت بعيدة كل �لبعد عن ما 
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�أن  كان متوقعًا من ور�ء �لتو�سع يف منح �حلو�فز و�لت�سهيالت للم�ستثمرين �الأجانب، كما 
حجمها مل يقرتب من م�ستوى �ال�ستفادة من �لفر�س �ال�ستثمارية �لهائلة �لتي يتو�فر عليها 
�القت�ساد �لوطني حيث يعد قطاع �ملحروقات �لقطاع �الأكرث جذبا لال�ستثمار�ت �الأجنبية 
يف �جلز�ئر على ح�ساب �لقطاعات �الأخرى، مما خلق نوعًا من عدم �لتو�زن يف �القت�ساد، 
مما يدل على غياب �إ�سرت�تيجية و��سحة لتوزيع هذه �لتدفقات �ال�ستثمارية �إىل �لقطاعات 

�الأقل منو�، وهو ما ينفي �سحة �لفر�سية �لثانية.
�ملتاأخر  - �لت�سنيف  يعك�سه  ما  وهو  �جلز�ئر  يف  لال�ستثمار  �لعام  �ملناخ  �سعف 

للجز�ئر يف معظم �ملوؤ�رص�ت �لدولية ملناخ �ال�ستثمار، خا�سة يف موؤ�رص�ت �ملخاطر �لقطرية 
�لتي متيزت بنوع من �ال�ستقر�ر يعك�س عدم كفاية �جلهود �ملبذولة من �أجل حت�سني �لتقومي 
لدى �جلهات �لهيئات �لدولية بالرغم من �أهمية هذه �ملوؤ�رص�ت �لتي تعّد مبثابة �سمانات 

للم�ستثمرين �الأجانب، وباالآتي فالفر�سية �لثالثة موؤكدة.
تتميز �لبيئة �ال�ستثمارية يف �جلز�ئر بالعديد من �لعر�قيل و�ملعوقات �لتي تعرقل  -

قيام �ال�ستثمار�ت و�إن�سائها، ف�سعف �لقطاع �ملايل يف �القت�ساد �جلز�ئري، �أدى �إىل عدم 
�الأجنبي  لال�ستثمار  �لقليل-  ولو  �لتدفق-  من  �لرغم  فعلى  لذ�  �ملحلي،  �ال�ستثمار  �إنعا�س 
�مل�سائل  كون  عن  ف�ساًل  �القت�سادي،  �لنمو  معدالت  زيادة  �إىل  يوؤدي  ال  فاإنه  �ملبا�رص، 
�لتي تقف  �أهم �ملعوقات  �ملتعلقة بالعقار: �لبريوقر�طية و�ملناف�سة غري �ل�رصعية تعد من 

�أمام �ن�سياب روؤو�س �الأمو�ل �إىل �جلز�ئر، وهو ما يثبت �سحة �لفر�سية �لر�بعة.
من منطلق النتائج املتو�صل اإليها، نقدم جملة من القرتاحات نراها ت�صاهم يف 

ترقية وتهيئة املحيط واملناخ ال�صتثماري املنا�صب يف اجلزائر، وهي كالآتي: 
�رصورة �لعمل على حت�سني �ملناخ �ال�ستثماري يف �جلز�ئر، من خالل تهيئة �لبيئة  -

�لت�رصيعي، من  �الإطار  بالعمل على تعزيز كفاءة  و�لقانونية و�ملوؤ�س�سية، وذلك  �لت�رصيعية 
و�لر�سوم،  �الإجر�ء�ت  تب�سيط  مع  لال�ستثمار،  �ملنظمة  �لت�رصيعات  تعددية  من  �حلد  خالل 
و�رصعة �إ�سد�ر قو�نني �ملناف�سة وتفعيلها ومنع �الحتكار وحماية �مللكية �لفكرية وبر�ء�ت 
�ل�سائدة  و�لقو�نني  �لت�رصيعات  على  �مل�ستمرة  �لتعديالت  �إدخال  على  �لعمل  مع  �الخرت�ع، 
بال�سكل �لذي ين�سجم مع ت�سجيع �لن�ساط �ال�ستثماري، حتى يتم �لو�سول �إىل مناخ ��ستثماري 
مالئم يرفع من حجم تدفقات �ال�ستثمار�ت �الأجنبية �ملبا�رصة جتاه دورة �القت�ساد �لوطني؛ 

مو��سلة تطبيق �ل�سيا�سات �لت�سحيحية لالقت�ساد �لوطني بو�ساطة حترير �لتجارة  -
وتنظيمها،  �الأجنبي  �ل�رصف  �أ�سو�ق  وحترير  �حلماية،  عن  �لتدريجي  و�لتخلي  �خلارجية، 
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�لتنمية يف �ملنطقة من جهة، ومبا يتطلع  �إ�سرت�تيجية  �لت�رصيعات مبا يتو�فق مع  وترقية 
�إليه �مل�ستثمر من جهة ثانية.

�إعادة هيكلة �لقطاع �ملايل و�مل�رصيف و�إ�سالحه، وحت�سني �أد�ء �لعاملني فيه مبا  -
يتما�سى و�رصعة تقدم هذ� �لقطاع على �مل�ستوى �لعاملي مما يعطي �لثقة و�الأمان للم�ستثمر 
يف  عليها،  و�لقائمني  فيها  �لعاملني  �أد�ء  خالل  من  �لبنوك،  ت�سببت  ما  كثري�ً  �إذ  �الأجنبي، 
تفويت فر�س �ال�ستثمار على �مل�ستثمرين وتوجيه قر�ر�ت ��ستثمار�تهم نحو مو�قع �أجنبية 

�أخرى.
�إىل  - توؤدي  �قت�سادية،  �سيا�سات  تطبيق  طريق  عن  �لت�سخم  من  �حلد  على  �لعمل 

حتقيق �ال�ستقر�ر �القت�سادي �لذي �سيوؤدي �إىل تدفق حجم �أكرب من �ال�ستثمار�ت �الأجنبية 
�ملبا�رصة نحو �لبلد.

تقدمي �حلو�فز �الإ�سافية للم�رصوعات �ال�ستثمارية �إ�سافة �إىل �ل�سمانات �لقانونية  -
�ملتاحة،  �ال�ستثمار  فر�س  ت�سمل  فعلية  بيانات  قاعدة  تطوير  على  و�لعمل  و�لق�سائية، 
وكذلك حماولة جذب �مل�ستثمرين نحو قطاعات خارج قطاع �ملحروقات لتنويع مد�خيل 

�لدولة، وجتنب �أخطار تقلبات �أ�سعار �لبرتول.
�لذي يعد مطلبًا مهمًا وحيويًا لرت�سيخ مناخ  - �ل�سيا�سي و�الأمني،  توفري �ال�ستقر�ر 

�آمن لال�ستثمار�ت، فاملوؤثر�ت �ل�سيا�سية توؤدي دور�ً مهما يف ر�سم �ملناخ �القت�سادي ب�سكل 
عام و�ال�ستثمار ب�سكل خا�س.

�ال�ستثمار  - قر�ر  الأن  �لدولية،  �ملوؤ�رص�ت  يف  �جلز�ئر  ت�سنيف  حت�سني  �رصورة 
للم�ستثمرين �الأجانب يتاأثر بت�سنيف هذه �ملوؤ�رص�ت للبلد�ن �ملر�د �ال�ستثمار فيها؛ 

�الإد�رية للم�ستثمرين �الأجانب وتطهري �ملحيط �القت�سادي من  - ت�سهيل �الإجر�ء�ت 
�لبريوقر�طية و�لر�سوة و�لف�ساد.

تطوير �أد�ء �الأجهزة �مل�رصفة على �ال�ستثمار من حيث �الإمكانات �لب�رصية وتدريبهم  -
�أجهزة  على  للقائمني  و�المتياز�ت  �حلو�فز  و�إعطاء  با�ستمر�ر،  �الإنتاجية  �لكفاءة  ورفع 
�ال�ستثمار وتقليل �لروتني و�الإجر�ء�ت للح�سول على ترخي�س لال�ستثمار �ملحلي و�الأجنبي 

بوقت ق�سري.
�لعمل على �لرتويج للفر�س �ال�ستثمارية يف �جلز�ئر من خالل �عتماد �إ�سرت�تيجية  -

ترتكز على حمو كل �الأفكار �ملغلوطة عن �القت�ساد �جلز�ئري، وخدمة �مل�ستثمر، و�لرتويج 
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للقطر و�الإمكانات �ملتاحة، وكذ� تطوير و�سائل �لرتويج �لالزمة، وتكثيف جهود �لتعاون مع 
�ملوؤ�س�سات �لدولية �لتي لها دور يف عمليات �لرتويج وتقدمي �خلدمات �ال�ست�سارية.

حماولة �الن�سمام ملختلف �ملوؤ�رص�ت �لعاملية و�الإقليمية �لتي تلقى �هتمام رجال  -
�لدول �مل�سيفة، ويتم  للمفا�سلة بني  �الأجانب من جانب حت�سني كفاءة قر�ر�تهم  �الأعمال 
ذلك عن طريق بناء قاعدة بيانات تت�سم بامل�سد�قية �لالزمة لتوفري خمتلف �الإح�سائيات 
و�ملوؤ�رص�ت �القت�سادية و�الجتماعية و�لثقافية يف �جلز�ئر وب�سكل دوري ومنتظم، لكافة 

�لهيئات و�ملنظمات �ل�سادرة لهذه �ملوؤ�رص�ت.
�ال�ستثمار  مناخ  لتح�سني  متناميًا  �هتمامًا  �أولت  قد  �جلز�ئر  �أن  يت�سح  تقدم  مما 
�إ�سد�ر �لعديد من �لقو�نني و�لت�رصيعات، وبعث �لعديد من �ملوؤ�س�سات  بها، وهذ� من خالل 
يف  و�مل�ساركة  باال�ستثمار،  �ملتعلقة  �التفاقيات  من  �لعديد  على  و�مل�سادقة  و�لهيئات، 
�لعديد من �مللتقيات و�لندو�ت �لعاملية، ومعاجلة م�سكلة �لبريوقر�طية و�لعمل على ت�سهيل 
�الإجر�ء�ت �الإد�رية...كل هذه �جلهود تهدف يف جمملها �إىل حت�سني مناخ �ال�ستثمار وجعله 

�أكرث جاذبية ومو�تيا لرغبات ومتطلبات �مل�ستثمرين.
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