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Summary: 
 Algeria witnesses these days an 

apparent financial prosperity indicated by 
the large improvements in the overall 
economic indicators, and this resulted in the 
improvement of the investment climate. 
However, the volume of foreign direct 
investment did not reach the level of 
opportunities and possibilities given, and this 
raises the question of the adequacy of 
guarantees and different incentives given by 
the Algerian legislature to attract more 
foreign investments. The realty requires an 
intervention to remove restrictions 
particularly in front of foreign direct 
investment. 
         In this study, we try to diagnose the 
actual foreign investment in Algeria, 
between the mandatory legal texts, which 
wholly aim to create, encourage and upgrade 
all kinds of investments, and the 
corresponding investment reality which is 
full of obstacles and restrictions.  

  :الملخص
ــا      ــاء ماليـــ ــرية رخــ ــة األخـــ ــر يف اآلونــ ــهد اجلزائـــ تشــ

يــة  واضــحا، تشــري إليــه التحّســنات الكبــرية يف املؤشــرات الكّل
ــاخ  ــ ــ ــ ــ ــن املنـ ــ ــ ــ ــــى حتســـ ــ ــ ــــس علـــ ــ ــ ــا انعكـــ ــ ــ ــ ــذا مـــ ــ ــ ــ ـــادية، وهـــ ــ ــ ــ االقتصــ
االســتثماري،إال أن حجــم االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة مل 

وهـذا مـايطرح  ترق إىل مستوى الفـرص واإلمكانـات املتاحـة،
ــ ــن مــ ــاؤل عــ ــزات تســ ــمانات  وخمتلــــف التحفيــ ــة الضــ دى كفايــ

ــد  ــ ــ ــتقطاب املزيــ ــ ــ ــــري الســ ــ ــرع اجلزائــ ــ ــ ــل املشــ ــ ــ ــن قبــ ــ ــ ــة مــ ــ ــ املمنوحــ
االستثمارات األجنبية؟، أم أن الواقـع يتطلـب تـدخال قانونيـا 

  إلزالة القيود أمام االستثمار األجنيب املباشر باخلصوص؟
ــع      ــ ــ ــــخيص الواقــ ــ ــة تشــ ــ ــ ــه الدراســ ــ ــ ــ ــاول يف هات ــ ــ حنــ

زائــر، وهــذا بــني إلزاميــة النصــوص االســتثماري األجنــيب يف اجل
ــة وتشــــجيع  ــة وترقيــ يئــ ــا إىل  ــــدف مبجملهــ ــيت  ــة والــ القانونيــ
االستثمار بكل أنواعه، وما يقابلها من واقع اسـتثماري ملـئ 

  .باملعيقات والقيود
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  :مقدمة

يّ عت    جن ثمارات املاليّ إحدى اليوماملباشرة ةس املوارد م اأ عل ن ترا ال مختلفة

واملتخلّ  ا م املتقدمة العالم التّ دول تحقيق سواء حد ع الدّ فة ألن ذلك جاذبيّ نمية، ك ةول

الظّ  ل ش ثمارات س ذه أصبحت وقد النمو، تحقيق حظوة ك عت ثمارات س ذه رةل ا

الواح القرن دايات و ن العشر القرن ايات تم ال نقتصادية والعشر تطوّ ،د غرار رع

تّ تكنولوجيا و والعوملةعالم   . صال

تقلإن ي ال جن ثمار إذاالدولإس قانونيّ إالّ حماية لھ لمة،توافرت ال مع بأتم ة

الوطنيّ  ماية ا بوسائل ثقتھ ولعدم جن ثمر املس وكذلكألن التّ لة، الدولية الوسائل قليديةضعف

مسؤوليّ  أساس ع تقوم ال ية جن ثمارات س الدّ ماية بة تص ال ضرار عن املضيفة ولة

عليھ املتعارف الدو املبدأ وجود من الرغم وع ثمارات: جانب، لالس املستوردة الدول ام ال

ملعامل ى د د ا وقواعد يتفق ل ش وأموالھ جن ثمر املس معاملة جانببضمان دائماة يبقى ،

بلده خارج أموالھ ثمار اس من حقوقھمتخوفا لضمان قانونيا مايتھ دائمة حاجة   .و

ثمار      س مية زائروأل ا سعت قتصادية، التنمية لتحقيق سية الرئ ائز الر أحد العتباره

اإ تحول منذ يعھ و سعينات،إترقيتھ ال مطلع السوق شراقتصاد ال املرسوم عت و

سنة 05املؤرخ12-93رقم ر تامة1993أكتو ة حر منحت ال القانونية النصوص أول بمثابة

يا أجن أو محليا ان سواء ثمار، ثمارلالس لالس منظمة ن قوان ناك تكن لم أنھ ع ال ذا لكن ،

املرسوم، ذا سنةإذقبل منذ عملت زائر ا ضمن ع1963أن ودائما ن، القوان ذه مثل وضع

الوصية ات ا اعتمدت جن املال رأس من د املز واستقطاب ثمار س يع إ الرامي التوجھ

وتقديم ثمار لالس الناظم شر ال طار تحديث دفة مس جراءات و التداب من سلسلة زائر ا

وضمن ، جن ثمر املس لب ات طار تحف التاليةذا الية ش   : نطرح

ألجلھ؟ املوضوعة ن القوان جملة ظل زائر ا املباشر جن ثمار س واقع و   ما

وضعنا الية ش ع سئلةولالجابة من لجابةمجموعة ب لإلحاطة الزمة ا نرا ا عل

التا و املوضوع   :جوانب

وم .1 الضمانات كفاية مدى زائريما ا املشرع قبل من املمنوحة ات التحف ختلف

د املز ية؟الستقطاب جن ثمارات س   من

؟ .2 جن ثمار س أمام القيود إلزالة قانونيا تدخال يتطلب الواقع أن   أم



  جامعة المسيلة/ حمدي مريم .أ –جامعة بسكرة /  حمدي فلة.أـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
333 

والواقع .3 ثمار لالس القانونية عات شر ال ن ب توافقا ناك يكون أن يمكن مدى أي وا

ا ثماري   زائر؟س

ال إ املقال ذا قّسمنا ساؤل ال ذا ع   :التاليةنقاطولإلجابة

املباشرداتمحدّ  :الأوّ  جن ثمار   س

اّص الّ  :ثانيا ا عات يّ ب ةشر جن ثمارات زائراملباشرةةاالس   ا

عا زائر:را ا ثمار س والعراقيلاملّؤ : مناخ   الت

عا وتوصيات:را   نتائج

  

املباشر داتمحدّ  :والأ جن ثمار   س

أوالّ  نتطّر نبدأ ا عد و عامة بصفة ثمار س ف املباشربتعر جن ثمار س إ   :ق

اقتصاديّ عّر    ثمار س بأنھف صول" :ا ا أجل من ا ا الوقت أموال صرف عملية

شمل  املع ذا و املستقبل، نتائج ع ا ورا املحصلمن شياء و املواد و املوارد ل ثمار س

الغرض ذا ل حاليا ا   . 1"عل

وو   أيضا ثمار تحقيق" :س غرض ما مشروع الرأسما نفاق عملية

اح(نمو تظر)أر ت الذي شاط ال ذلك و و ثمر، املس املبلغ ادة ز اأو لقو ادة ز وراءه من املؤسسة

يقو  حيث من ا، صولقدر ا يأمل عوائد و مداخيل مقابل ، حا رأسمال بتوظيف القرار متخذ وم

مستقبال ا    2"عل

و: إذن ثمار س أن ن ف التعر ذين من تج ست أن أويمكن مالية ملبالغ حالية تدفقات عن عبارة

من أك ون ت و املستقبل عوائد ع صول ا أجل من آنية مالية مبالغ عن االالتخ ع   .تخ

بالّ   املباشرسبةأما جن ثمار س ف ولتعر للتجارة ّع  ف املتحدة مم مؤتمر حسب

ذلك" أونكتاد"والتنمية مصا"عن عكس املدى، لة طو عالقة ع ينطوي الذي ثمار س من النوع

التحكم ع ومقدرة والداري دائمة م القطر الشركة ن الوحدةب أو قطرنتاجيةشركة

مآخر الشركة مشاركة سبة تتعدى أن ع ،50٪."  

عّر   أنھكما ع الدو النقد صندوق ة"فھ مص ع ما اقتصاد مقيم كيان حصول

اقتصاد مقيمة مؤسسة نآخردائمة ب جل لة طو عالقة وجود ع ة املص ذه وتنطوي ،

امل ثمر سبةاملس تتعدى أن ع واملؤسسة، جنباشر ثمر املس ذا   ".٪25مشاركة
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عّر  بكما فيھ"  :ف ب نص أو لھ، املة ال م ملكي ب س جانب يديره الذي ثمار مما. س

دارة حق م ل ر جل" ي لة طو موال رؤوس تدفقات من املباشر جن ثمار س عت   . 6"و

املباشرةوتتم ية جن ثمارات اس أبّأ كتضمن الشر أو الفرع تبعية حيان غلب

تتوالّ  ال والتصاميم بحاث الّش مجال تنظيما عملية وخضوع قنتاجركة، سو وال د والتور

مإواملبيعات الشركة   .مصا

ملحدّ  سبة بال فلقأما املباشر جن ثمار س زائردات ا ا وم النامية الدول بذلت د

عديدة وامتيازات تنازالت قدمت املباشر،حيث جن ثمار س استقطاب يل س ة كب ودات مج

وحوافز مساعدات، وتقديم الفائدة معدالت تخفيض انتمائية، يالت س كمنح مالية حوافز ا م

بة الضر من اإلعفاء الضرجبائية الوعاء تخفيض املتقدمة،3أو الدول بقيت ذا ورغم

تفوق سبة ب املباشر جن ثمار لالس الرئ ب70املستقطب نص من ف الباقية سبة ال أما ،٪

النامية   .4الدول

الدول ن ب للمفاضلة جانب ن ثمر املس ا عتمد سية رئ عوامل ثالث ناك وعموما

و   :5املضيفة

املضيفة الدول   :وتتضمن: سياسات

 جتما و والسيا قتصادي  .ستقرار

 الدولية تفاقات و ية جن ات الشر معاملة  .معاي

  السوق ل ي و العمل  .سياسات

 ة التجار والسياسات ية الضر الوطنية(السياسات ماية ا ودرجة مركية، ا ف  ).التعار

 لجراءات ا بتطبيق الدول ذه قامت ال ثماراتاملسبقة س  .يع

املضيفة للدول قتصادية   :املواصفات

 الفردي الدخل ومعدل السوق  .م

 سواق ا الوصول  .قدرة

 والكفؤة الرخيصة والعمالة ام ا املواد  .توفر

 التحتية ية الب  .كفاءة

اّص الّ : ثانيا ا عات يّ ب ةشر جن ثمارات زائراالس ا   ة
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مسأ  زائر ا ت عا نلقد القوان من مجموعة ق طر عن ستقالل منذ ثمارات س لة

مرحلة ل طبيعة مع تتالءم انت ا،املتعاقبة م أ عات شر ال من سلسلة ي القانو طار كمن و

زائر، ا ثمار س قية ب تتعلق ال تطوّ وقدتلك الّ عرف اّص ر ا عات مراحلشر عدة بھ قدو ة

املشّر  عدّ ا عأصدر ازائري م أ ونذكر جن ثمار س جذب إ دف ن قوان   :ة

لية26املؤرخ277 - 63قانون .1 ثمارات1963جو باالس   :املتعلق

أوّ  القانون ذا مركّ عت صفة و موجھ ستقالل عد جزائري ع شر وأساسيّ ل إزة ة

ت ع منھ الثالثة املادة نصت حيث ، جن ثمار أنس ع بالنص وذلك ارج ا نحو زائر ا وجھ

ا ف مع ثمار س ة التّ لألحر وقواعد العام النظم إطار ن واملعنو ن الطبيعي ساص   .7أس

القانون ذا جاء ابامتيازوقد م نذكر ثمرون، املس منھ   8:ستفيد

موال - ل ر50(تحو ا ل والتحو ة السنو الصافية اح ر من ا٪ عل املتنازل ) لألموال

 .31املادة

مركية - ا ماية  .1الفقرة9املادة: ا

لإلنتاج - قتصادي  .التدعيم

املؤّس  ألزمت فقد متيازات ذه ل التّ باملقابل تضمن أن املعتمدة العّم سات ترقية ، امل ن الو

زائّر  ا طارات   12املادة. ةو

عدم و املرحلة ذه يالحظ لتنظيموما صدر قانون أول ي ا ش التوجھ تجسيد

ة عامّ ضمانات عدة جانب ن ثمر للمس ل خوّ حيث زائر، ا استقالل عد ثمار   :س

ية - جن والطبيعية ة املعنو اص لأل ثمار س ة  .حر

املؤسسات - ذه ي ومس ملستخدمي سبة بال قامة و التنقل ة  .حر

القانون  - أمام بائيةاملساواة ا املساواة سيما  .وال

عادل - ض عو ا يؤدي امللكية نزع أن بمع امللكية، نزع ضد   .الضمان

ة ف زائر ا قامت فقد املمنوحة متيازات و الضمانات ذه عدة1964 -1963رغم

ا،تأميمات ني ت بي املودعكما امللفات بدراسة تبادر لم كما القانون ذا تطبيق اعدم لد ة

ثمار س   .بخصوص
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الصادر .2 ثمار س   :1966قانون

قانونالعد   تطبيق ت 1963فشل قومتب و جديدا، قانون زائر حسبا ثمار س

ع القانون ماذا ن أساسي    11:مبدأين

ول   ا إن:املبدأ ن ب بالتمي ذلك زائر ا ة بحر تنجز ال اصة ا ثمارات ةس يو ا  لقطاعات

ة ولو للدول ون وت خرى، والقطاعات الدولة طرف من املقررة ثمارات قتصادية س

ة يو ا   .القطاعات

ي الثا وتمثلت:املبدأ ، جن ثمار س فقط خصت متيازات و الضمانات   :منح

 بائية ا املساواة خاصة القانون أمام  .املساواة

  ل الصافيةتحو اح ر و  .موال

 خالل يتم ض عو ا يؤدي شر نص بموجب التأميم يقرر حيث التأميم، ضد ضمانات

للدولة املحولة لألموال الصافية للقيمة ا مساو ون و ر أش  .سعة

سبق قانونامما أن امل1966و1963يت يجلبا انيةلم ام ع ينّصان انا ما أل جانب ن ثمر س

زائري ا ا والقانون ة زائر ا للمحاكم يخضع ان اعات ال الفصل أن ع وكذا مالتأميم، ذا و

التح من وخوفا ا ف م ثق لعدم الداخلية ن القوان تطبيق تتحا ال جانب ارادة مع نا   .ي

بالّ املتعلّ 10- 90قانون .3 والقرضق  :نقد

القانون  ة1990لأفر 14املؤرخ90/10جاء مس لتكملة والقرض بالنقد املتعلق

زائر ا ا قامت ال املصرفية املصر, صالحات للنظام الفعلية النقلة القانون ذا عت حيث

اقتصاد إ التحول يخدم مستقل مصر نظام إقامة أجل من جذري غي بمثابة و ف زائري ا

جن للمصارف املنافسة ظل قانون. يةالسوق ا أخذ الذي ديدة ا والتحوالت ات التغ ومن

ي ما والقرض   :النقد

ثمارات تأخذ أن يمكن - ية س زائر  املقامة جن و مختلطا، أو مباشرا شكال إما ا  أل بذلك ف

ية غلبية شرط س كما ال  قط،ف العمومي القطاع مع جن الرأسمال مشاركة أيضا أل لرأسمال،

ن يرخص أن ع نصوصھ أكدت فقد ن للمقيم املقيم ة وغ ر املة با  ص مع بالشراكة للقيام ال

 .مقيم أوخاص عام معنوي 

ة - ية موال رؤوس تنقل حر ن جن زائر ب ارج ا ل وا ع لتمو  .قتصادية املشار
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ن لغ سمح - شاء املقيم م مالية ومؤسسات بنوك إ مةبامل أو لوحد ن مع سا   املقيم

ل ماحالّس  - ل وإعادة والفوائد املداخيل بتحو   .موال رؤوس تحو

القانون انّ  ذا ل يوجھ انتقاد م انية: أ ام ماعدا ن ثمر للمس املمنوحة متيازات ع ينص لم أنھ

واملعامال  البنوك نظيم ب خاصا قانونا باعتباره ذا و والفوائد، موال رؤوس ل املاليةتحو منت أك

ثمار  باالس خاصا موال،اتونھ رؤوس ع املفروضة القيود أل القانون ذا أن ذلك ا ضف

ثمار س انية ام جانب ن ثمر املس منح أنھ حيث ية،   .جن

رقم .4 شر ال جن :93/12املرسوم و الوط اص ا ثمار لالس ا موج ان القانون ذا

يق اقتصاديةالذي شطة بأ خدمات(وم أو سلع أو)انتاج للدولة صراحة املخصصة غ املجاالت

اخر معنوي ص ألي أو ا ثمار12لفروع س ذا طبيعة انت ما م وذلك الضمانات13، أما ،

أنظمة لعدة تخضع ا فا فيھ الواردة متيازات ثمارات: و باالس اصة ا نظمة و العام النظام

خاصةا امتيازات تضمن كما رة، ا املناطق املنجزة ثمارات س و اصة ا املناطق ملنجزة

الوط لالقتصاد خاصة مية أ ا ل ال ثمارات س ا م شاء14ستفيد ا ع املرسوم ذا نص كما ،

ل ش ا ع ومتا ا ودعم ثمارات س قية ل الة وحيد"و وال" شباك دارات املعنيةيضم يئات

ثمار  .15باالس

اص، ا ثمار لالس ي القانو النظام ة ر جو ات غي يتضمن ال املرسوم ذا ان واذا

عتبار ن ع خذ الوقت نفس و ية، جن ثمارات س شمل ل ي القانو النظام توحيد يحاول فانھ

ا تم ال صالحات عد زائر ا ا عرف ال عامالتطورات ا ف   .16 1988لروع

والياتھ. 5 ثمار س مناخ ر تطو   :01/03 قانون

خ  ر املتعلق و01/03  رقم مر صدر 2001 أوت 20 بتار ثمار،و بتطو  ع عمل الذي س

شيط مالئم مناخ خلقو قتصادية صالحات عميق ثمارات لت ةاملحلية س يّ جن  إلغاء تم لذلك ،و

جانب يمنح كما لھ، املخالفة السابقة امح ل ن ثمر  ةجمركيّ  و ةجبائيّ  و ةماليّ  حوافز عدة للمس

عة يھتبّ  إ باإلضافة ثمار ةحّر  مبدأ :  امة مبادئ أر عدمداّر  القيود رفع ،س عليھ،  لتجاء ة

ل ةحّر  و أميمالتّ  إ  .الدو تحكيمال و عنھ الناتجة العوائد و املال رأس تحو

باألمر  مر ذا وإتمام عديل تم لية 15  املؤرخ06/08ولقد   ،2006جو

ماي القانون ذا ديد  :وا

ا لاملحّص  باالمتيازات املساس عدم-  . عل

ل -   . املداخيل و موال رؤوس تحو
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ن ل مع عاملالتّ   املساواة - ثمر أجانباملس أو انوا ن  .محلي

ق عن غطية - دات طر ثمارات حماية و نائيةالثّ  و ةالدوليّ  تفاقيات و املعا  . س

انيّ  -  .داري  عنالطّ  ةإم

انية - وء إم ن نزاع قيام حالة  الدو التحكيم إ ال ة الدولة ب زائر نو  ا ثمر ن غ املس   . املقيم

للم القانون ذا املقرة للضمانات سبة بال التاأما ف ن ثمر   :س

قوق - ا مجال ن زائر ا ن ثمر املس معاملة نفس جانب ن ثمر املس عامل

م دول مع ة زائر ا الدولة ا أبرم ال تفاقيات ام أح مراعاة مع ثمار، باالس الصلة ذات والواجبات

 .صلية

ج   ثمر املس تكسب أن ا شأ فمن ا كث مة م نقطة ذه   .نو

اطار - املنجزة ثمارات س ع املستقبل تحدث ال لغاءات و ات املرا تطبق ال

صراحة ذلك ثمر املس طلب اذا مر  .ذا

املختصىة، - القضائية ات ل ة زائر ا والدولة جن ثمر املس ن ب خالف ل إالّ يخضع

ط متعددة أو ثنائية اتفاقيات وجود والتّ حالة ة باملصا تتعلق ة زائر ا الدولة ا أبرم حكيم،راف

بالتّ  ن للطرف سمح بند أو ة سو بند ع ينص خاص اتفاق وجود حالة اتّ وصلأو عا بناء فاق

خاص  .تحكيم

جب ذاشارةو ل انت ثّم ومن املحروقات، ميدان و بالدنا شيوعا ك ثمار س أنّ ا

تحكمھ خاصة ن قوان انب مؤسسةا فمثال ،Sonatrach باتفاقات محدد ا ف جن ثمار س

  .شراكة

املادة   لنص قراءتنا خالل القانون10من ع03-01من فتحت قد زائر ا أن نجد ،

املزايامصر  ن ب فمن ثمار، لالس معينة مجاالت حددت ال ية العر ن القوان عكس ع ثمار س ا اع

لسنة ثمار س ر تطو بقانون وضع2001اللصيقة و قتصاد لة ي اعادة مرحلة ي يأ باعتباره

متطورة عات شر ب تتمتع ال النمو ق طر السائرة البلدان مسار زائر رؤوسا تحف ا دف

ية جن   17.موال

ئةتقييم: ثالثا ثمار ب يّ س جن املباشرةات زائرة   ا

الّ   ثماراتإن س ئة ب صائص يّ يص القوّ ةجن نقاط باستخالص سمح زائر ةبا

التّ والّض  وذلك ثماري س املناخ جوانب   :اعف
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الت 1-   :املؤ

اتتمتّ - بمّؤ ع طبيعيّ زائر خاّص الت والّ ة املالئم، غرا ا املوقع حيث من الباطنيّ ة ة،وات املعت ة

السوق واّ  م   .ساع

السياسيّ - القّو رادة للّ ة اصة ا ثمار س جذب متطلبات وفق يلھ وتأ ثمارات س بمناخ وض

نوا عدة من ذلك نلمس أن مكن و ، جن و الّ النّ (الوط توفاحية الفساد، ة محار عية، شر

التّ  ية تفاقيّ الب من العديد إبرام املالئمة، الدّ حتية   ).ا...وليةات

القانونيّ - املحفّ املنظومة واملتضّم ة جدا، الّض زة م أ والّ نة والتّ مانات يالت اس ف يرغب ال ات حف

ثمرون   .جانباملس

التّ - ية عر الب ال وتوّس حتية ة، كب يل تأ إعادة دعمفت رنامج و قتصادي عاش برنامج مع عت

  .موالنّ 

واملؤّش - السيا انب ا الكب لّ ستقرار ال وتحّس رات لالقتصاد الوضعيّ ية منيّ ن لة ش ة

  .وا

  :قاتعّو امل 2-

الّس    يجابية وانب ا الذّ رغم التحّس الفة إ ش وال ئةنكر ب عرفتھ الذي الكب

املعوّ  عض أن إال جانب، ن ثمر املس من الكث بذلك د ش كما زائر، ا ثمار الزالتس قات

املعوقات ذه ن ب ومن ن، ثمر املس ؤالء ام أ وراء تقف وظلة ئة الب ذه   :تطيع

النّ . 1 عقيد و وقراطثقل الب شار ان حيث من السيما داري، الّص يّ ظام وتداخل   .الحياتة

الّر . 2 متمثلة الفساد ر مظا شار يّ ان واملحسو والوساطة والتّ شوة املبذولةة ود ا رغم عصب،

ا   .ملحار

املعوّ . 3 م أ ومواقعمن القرار مراكز مستوى ع شري ال انب ا القائم ال ش أيضا قات

تتطوّ التّ  لم حيث الذّ نفيذ، يتمر بما والتّ نيات العامليّ ا الّس طورات تزال وال اصلة، ا عدة أ ات لو

لسنة نكتاد ر تقر ا أكد يجة الن ونفس املباشرة، ية جن ثمارات س استقطاب عن ون ت ما

لت2000 قيا، إفر ية جن ثمارات لالس واملنفردة املحفزة للعوامل ميدانيا بحثھ خالل ومن إذ ،

م أ أن والالأخالقيةالنتائج ة املشبو املعامالت عادة يتج الذي شري ال العائق التنفيذ عوامل

از ب و الرشوة املعامالت ذه رأس وع القرارات، واتخاذ تنفيذ ع ن املشرف ين واملس ن لإلدار

الصفقات إدارة   18.والغموض



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بين التحفيز القانوني و الواقع المعيق: االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر 

 
340 

كفاي. 4 وعدم الفائدة، معدالت ارتفاع ل التمو لمعوقات تمو برامج وجود وعدم السوق، ة

ق سو ال ومعوقات نتاج، اليف ت ارتفاع متجسدة لفة الت معوقات إ باإلضافة ذا متخصصة،

ة املعيار   .واملعوقات

التباطؤ. 5 ب س وذلك املنطقة، بدول مقارنة قتصادي التحول ميادين عض الكب التأخر

س و صالحات، عض وصصةإنجاز ا عمليات باألساس   .مر

يفعّ . 6 لم اص ا ومتوسطةالقطاع ة صغ مؤسسات ل ش محصورا ظل حيث كب ل ش ل

الوطنية املضافة القيمة ايدة امل متھ مسا من بالرغم مصغرة،   .ومؤسسات

و .7 جانب ثمارات اس تدفق دون تحول ى ك عوائق من ي عا القطاعات امجمل يلم س ع

ئ،:املثال املوا ل مش القديم، العقاري   ....النظام

املاء. 8 كخدمات ثمار س مواقع ن ثمر للمس ساسية دمات ا توفر وعدم التحتية ية الب ضعف

ثمار س مواقع املياه صرف وقنوات اتف ال وخطوط والغاز اء ر   .والك

لت. 9 البنوك ا تطل ال الضمانات ماشدة عادة وال ا، قروض ون غطية نعت ر ل رسش

  .لعقارات

و عائق وأك ش م قيةدالفساوأ فر البلدان أك ضمن زائر ا تصنف حيث

ن ب من عة السا املرتبة وجاءت البنك21فسادا، ا أجرا دراسة أشارت وقد قيا، افر بلدا

ا زائر ا ثمار س مناخ حول حوا43.3أنالدو يدفعون املؤسسات رؤساء من من٪07 ٪

دمات وا املزايا عض من ستفادة و م معامال ع سر ل رشاوي ل ش م أعمال   .رقم

عا و : را زائرسآفاقواقع ا جن من(ثمار احصاءات تقديم   )2013ا1998مع

جراء  من سلسلة تطبيق ع الوصية ات ا ئةعمدت ب ن تحس دفة مس داب والتّ ات

عات شر ال احتوت طار ذا و املباشرة، ية جن ثمارات س من د املز جذب غية عمال،

عة امل والضمانات وافز ا من حزمة ع حاليا ا واملعمول زائر ا ثمار لالس الناظمة

ا ثمار س و القدوم ع جانب ن ثمر قتصاديةللمس التوازنات زائر ا حققت كما زائر،

أخرى جذب عوامل زائر ا تمتعت وأيضا ، جن ثمار س ذب أساسيا شرطا عت ال لية ال

ية والب نموه واحتماالت السوق م و م و السيا ستقرار و أال ثمار، س من النوع ذا ل

الط واملوارد التحتية   .بيعيةساسية

زائر ا ا الوارد املباشر جن ثمار س تطور يو التا دول   :وا
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الوارد  السنوات املباشر جن ثمار دوالر(س معدل  )مليون

  ٪النمو

1998  501  -  

1999  507  1.19  

2000  438  -13.6  

2001  1196  173.05  

2002  1065  -10.95  

2003  634  -40.46  

2004  882  39.11  

2005  1081  22.56  

2006  1795  66.04  

2007  1665  -7.24  

2008  2646  58.91  

2009  2540  -4  

2010  2264  -19.2  

عداش،:املصدر م الكر زائري عبد ا قتصاد ع واثاره املباشر جن ثمار ،س

زائر، ا جامعة شورة، م غ دكتوراه   .2010.2009أطروحة

دول ا ذا خالل مايمن لنا ن ب   :ي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بين التحفيز القانوني و الواقع المعيق: االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر 

 
342 

سنة ارتفعت زائر ا ا الواردة املباشر جن ثمار س تدفقات 507ا1999م

مقابل دوالر سنة501مليون دوالر بلغ1998مليون ضعيف نمو بمعدل أي ا1.19٪، بالنظر وذلك ،

الت ذه انخفضت ثم ة، الف يم ان الذي والسيا م ستقرار سنةعدم يا س 2000دفقات

سنة٪13.6بـ مع سنة1999مقارنة و زائر2001، ا ا الواردة املباشر ثمار س تدفقات ارتفعت

بلغ نمو مر173.05بمعدل صدور ا ذلك رجع و السابقة، السنة عن ر٪01/03 بتطو املتعلق

با جانب، ن ثمر للمس مة م امتيازات منح والذي ثمار السياس الوضع تحسن ا الضافة

سنة خالل أنھ ا اضافة للبلد، م ة2001و املصر وم أوراس لشركة النقال اتف ال رخصة بيع تم

التدفقات ذه انخفضت ثم ندية، ال اسبات لشركة ار با ديدية ا الصناعات شركة وخوصصة

سنة يا سنة10.95بـ2002س مقارنة سنة٪2001 و الواردة2003، التدفقات اتھ واصلت

سنة جديد من تفع ل ا لسن2004انخفاض رتفاع وواصلت قيمتھ2006و2005، ما 1.081لتبلغ

سنة انخفضت ا عد و دوالر، سنة2007مليار رتفاع ب2008لتعاود س و زائر ا ألن وذلك ،

لم العال النظام املا ا نظام اندماج سنةمحدودية العاملية2008تتأثر املالية زمة بتداعيات

املباشر جن ثمار س اجتذاب ع ا   .بمقدر

و  دول ا ذا عن عيدا الصادرةو شورات وامل ر التقار مختلف الوط تحليل املركز عن

عال  وسائل مختلف ع ومة ا ن مسؤول حات لتصر نادا اس وكذا ثمار، س ر ةملتطو الف

من أنھحاولنا2013 ا2011املمتدة زائر،حيث ا املباشر جن ثمار س واقع يص سنةت

من2011 زائر ا يف تص خمسةتم ن ثمارأكب لالس جالبة قية افر املركز(دول شورات م حسب

ثمار س ر لتطو مالحظة )الوط تمت كما ن، متناقض ن اتجا تدفقحادانخفاض :وجود سبة

زائر ل ي ور جن ثمار ة س ج ن،من ثمر املس تمام ا ثماروتجدد باالس ليج ا منطقة من

زائر املباشرةبلغتوقد  ،ا ية جن ثمارات سنةس من ول مليار435: 2011النصف

سنة)وروأمليار4.35(دينار اية ا2011ومع ثماراتان س اتھ تدفقات مليون2.571:جما

سنة،دوالر زائر2012أما ا عرفت وظاانخفاضافقد دوالر1.484( %15قدرهم ذا) مليون و

ا قاعدةراجع ة51/49فرض يّ جن ثمارات س لسنة(ع كمي التّ املالية قانون تداب )2009من

ا ات الشر ب غلّ ع تنص ثماروال س ات عمليّ حصة أك ا بإعطا ية جن ع بمع لوطنية

ع صول ا ق ا زائري ا ثمر للمس أجن% 51أن ك شر مع مشروع أي قل تمع كما

للدفع وحيدة وسيلة ندي املس عتماد   .فرض

لسنة التكمي املالية قانون ا شارة جب تضمن2013و وضماناتوالذي يالت س

الشراكة اطار ذا و زائر ا ستقرار د تر ال ية جن ثمارات لالس جديدة واجرائية عية شر
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قرار أثاره الذي دل ا عد ذا وجاء ة، زائر ا املؤسسات اعفاء51/ 49مع منح اقرار تم كما ،

تضمن ال ات الشر لصا سنوات ثالث ملدة شغيلوظيفة100ضر ال بدء عند مباشرة   .جديدة

سبة زائربال ا بأنّ آلفاق ذا ع والتأكيد القول فيمكننا املباشرة ية جن ثمارات س مجال

فباالضافة ثمارات، لالس استقطابا ك البلدان من ا يجعل ما ة كب الت مؤ تمتلك زائر إا

الطّ  وات اّص ال ا ائلة ال بقطاعبيعية مّؤ الطّ ة ناك ّم اقة أ تقل ال أخرى مالت ا مثل ية

للّس  الوضعيّ املعت وكذا ة، زائر ا قتصاديّ وق لّ ة ال ،ة املتم غرا ا املوقع وأيضا حة املر ية

العا اليد من الكب م يلوا س الدولة ا تبذل ة كب ودات مج ناك سابقا أشرنا وكما ملة،

وجذب وترقية اتيع تحف تقديم و لھ عة م جديدة ن لقوان ا س ذا و جن ثمار س

، جن ثمر للمس عدو وضمانات العال قتصاد زائر ا دخول و جدا مة م نقطة ناك

املنطقة ا نضمام و ر ا للتبادل منطقة شاء وا ي ور تحاد مع الشراكة اتفاقية ع املصادقة

ايجابياالعامل أثرا لھ ون سي ذا ل با قر للتجارة و ية افاقا سيفتح واسعةمجاال و ثمارل ت الس

املباشر  زائرجن   . ا

  :خـاتمة

ل ثمارات س ذب ا م سعيا ة كب ودات بمج زائر ا قامت سابقا رأينا وكما

املحر  قطاع خارج ذا تحقق أن تن لم لكن الفرصالقطاعات، مستوى ا ترق لم وكذلك وقات

عمال ئة ب سمم ال العوائق من جملة ا الفشل ذا و القصور ذا عزى و املتاحة، انات م و

نذكر العوائق اتھ ومن املحتملة ثمارات س تطرد ثن وقراطية،: ومن الب والرشوة، الفساد ل مش

نق ل، التمو ل مش العقود، تنفيذ نظامالتأخر وجود عدم لالستغالل، القابل العقاري الوعاء ص

الشفافية ل ومش جانب، ن ثمر املس حقوق يح وا ي   .قانو

الو   جن ثمار س دعم سياسة أن نقول اتھ، البحثية ورقتنا تناولناه ما ل ل كخاتمة

ون خر ت و الفينة ن ب قانونية عات شر سن وال ا ا و منليلة جزءا ون ت أن يجب وانما ى

أنھ ع جن ثمار لالس زائر ا ترا أن جب و عموما، ثمار س ملناخ الداعمة العامة السياسة

الوط ثمر املس ع ال ال ثمار س ئة ب أن كما عنھ، بديال س ول املح ثمار لالس مكمل

وأيبالضرو  ، جن ثمار لالس طاردة ئة ب فيجبرة يكفي ال القانونية باملنظومة فقط تمام ضا

العوامل من مجموعة امل وسياسية: ت واقتصادية   ... قانونية

ماي اح اق املفيد من سبق، ما ا نادا   :واس
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 ألبناء والسياسية املدنية قوق ا ل ضمان وخاصة ديمقراطي، مناخ توف ألجل الس

ة معا م ل يح وت جميعا، الفاسدةالوطن املمارسات وكشف لدفع.السلبيات جن اص ا

 .قتصاد

 ، الوط اص ا للقطاع مكمال ون ي أن يجب جن اص ا طأالقطاع ا من حيث

القطاع ع ل  .التعو

 شري  العنصر تنمية اراتھ، بمستوى  رتقاء و توعيتھ و ال ع الكفاءات خلق و م القادرة

التكنولوجيا املحليةتوليد للظروف مالئمة  .ك

 املحلية للظروف مالئمة ك التكنولوجيا توليد 

 ن لت مش عليھ غلب والذي داري، الفساد ر مظا ع للقضاء داري، صالح ضرورة

ما ن ت صالحات: أساس مقاومة ال أش ل ة ومحار والرشوة، وقراطية  .الب

  و صالحات سراع واملاليةضرورة املصرفية صالحات صوص  .ا

 ة الرؤ ر بتطو املباشر، جن ثمار باالس املتعلق ي واملؤسسا ي القانو طار ر تطو

ثمار باالس املتعلقة الوطنية عات شر لل  .والشفافية

 ن ثمر واملس ن والقانوني ن قتصادي اء ا الراء ومة ا ستمع أن  .ضرورة

 ا استغالل مواتيةيجب الظروف ل ف البالد، لصا الية ا والسياسية املالية لوضعية

وشاملة واقعية تنمية حدث و البالد ا ت ت ال ثمار س سياسة  .وتخدم

 ل يا ال ع ك ال دون وة لل الق ا املنتج القطاع ثمار لالس أك تمام توجيھ يجب

املتاح وة ال اف است  . ةالقاعدية
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