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 : ملخصال

سنتناول من خالل هذه الدراسة تقييم االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر والمناخ الذي ينشط فيه،      
على هذه  14-كوفيد ، باإلضافة إلى أثر أزمة فيروس11/94رابح في ظل القاعدة -ومدى تحقيقه للمعادلة رابح

النقل باعتباره قطاعا إستراتيجيا في حاجة للمستثمر سنحاول تسليط الضوء على قطاع كما االستثمارات. 
األجنبي الذي يمكن له أن يحقق قفزة نوعية له من أجل النهوض بالقطاعات االقتصادية األخرى المرتبطة به 

وقد خلصنا من خالل دراستنا إلى أن االستثمار األجنبي  حتى الصناعة.ارتباطا وثيقا كالتجارة والسياحة، و
، مما تلجزائر يفتقر إلى مناخ مالئم لألعمال خاصة فيما يتعلق باستقرار التشريع والتنظيماالمباشر في ا

، في المقابل ال بد من تفعيل الرقابة على هذه االستثمارات لمنع االحتكار وكذا يتطلب تبني إصالحات عميقة
 لضمان تنفيذ المستثمر األجنبي اللتزاماته.

لدراسة تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي باعتباره أكثر مالءمة لهذا من أجل اإللمام بكل جوانب ا     
قل وتحديدا مشروع ميناء الموضوع، مع دراسة حالة االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر في قطاع الن

 الجزائر.
مشروع ،  14-فيروس كوفيد ،11/94االستثمار األجنبي المباشر، قطاع النقل، القاعدة  مفتاحية:اللمات الك

 .ميناء الجزائر
 .JEL  :L9 ،F21تصنيف 

Abstract: 
Through this study, we will address the evaluation of foreign direct investment (FDI) in 

Algeria, especially in the transport sector, and the extent to which it achieves the winner-
winner equation under Rule 51/49, in addition to the impact of the Covid-19 virus crisis on 
these investments. We concluded that FDI in Algeria lacks a favorable climate for business, 
especially with regard to the stability of legislation and regulations, which requires the 
adoption of profound reforms, in exchange it is necessary to activate the control of these 
investments to prevent monopoly, as well as to ensure the foreign investor  fulfills his 
obligations. 

In order to get acquainted with all aspects of the study, the descriptive and analytical 
methods was adopted, with a study of the case of FDI in Algeria in the transport sector, 
specifically the Port of Algiers project. 
Keywords: foreign direct investment, transport sector, Rule 51/49, Covid-19 virus, Port of 
Algiers project. 

 

 . مقدمة: 1

 تطوير البنية االقتصادي و في النمو إسهاًما كبيًرا األجنبي المباشر، االستثمار يساهم     

 جذب صعوبة كبيرة في النامية، على الرغم من أن هذه األخيرة تجد الدول في التحتية

 في ومتنامية كبيرة فرص وجود يدركون تماما ذلك، مع ، اللذيناألجانب المستثمرين

 .الدخل المنخفضة االقتصادات
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الجزائر وكغيرها من الدول النامية اهتمت كثيرا بجذب االستثمارات األجنبية وتوجيهها      

إلى قطاعات معينة على رأسها النقل وما ارتبط به من بنى تحتية، من أجل تنويع اقتصادها 

د استطاعت بفضل االستقرار األمني وبحثا عن الخبرة وحتى عن رؤوس األموال. وق

واإلصالحات االقتصادية والبرامج االستثمارية التي تبنتها وكذا انتعاش أسعار البترول في 

السواق العالمية أن تجتذب الكثير من نوايا االستثمار، بعضها تجسد والبعض اآلخر غيّر وجهته 

ا ومرة  المستثمر األجنبي حليفبسبب ترددها وتذبذب التشريع من فترة ألخرى، فمرة تعتبر 

تراه خطرا على اقتصادها وعلى سيادتها، ما جعل المستثمرين يتخوفون ويبحثون عن ضمانات 

ي تتم غير المباشرة، الت األجنبية االستثمارات تستفيد من ال أكثر إقناعا. هذا علما أن الجزائر

 في ومندمجة نشطة بورصة لكتم لكونها ال المالية األسواق في األموال عن طريق توظيف

 فيها، التعامالت وبطء المسعرة المشاريع عدد تتميز بقلة الجزائر العالمي، فبورصة االقتصاد

 مالي مرن.  بسوق تتمتع ال األخرى المالية المؤسسات باإلضافة إلى كون

  14-فيدكو غير أن األزمة الحالية التي تعيشها الجزائر والراجعة إلى تفشي جائحة فيروس     

وما صاحبه من إغالق سواء على المستوى الوطني أو الدولي ضاعف من صعوبات جذب 

 الشرق منطقة اقتصادات يضع 14-كوفيد االستثمار األجنبي المباشر إلى الجزائر، فوباء

 لجذب صعوبات جديدة مواجهة في بما فيها الجزائر، (MENA) أفريقيا وشمال األوسط

 والتوترات المالئم غير االستثمار مناخ تضاف إلى ،( IDE) المباشر األجنبي االستثمار

 .اإلقليمية الجيوسياسية

 على ضوء ما سبق يمكن بلورة االشكالية الرئيسية على النحو التالي: اإلشكالية:

دة في ظل القاع رابح-ما مدى تحقيق االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر للمعادلة رابح

على هذا النوع من   54-كوفيد خاصة على مستوى قطاع النقل؟ وما تأثير فيروس 15/94

 االستثمارات؟

 الفرضية الرئيسية:

 الفرضية الرئيسية التالية: قمنا بتبنياإلشكالية السابقة  لمعالجة

أثر سلبي على اإلستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر سواء  11/94لقد كان للقاعدة 

 القائمة. من ناحية نشاط اإلستثمارات جذب اإلستثمارات الجديدة أو حتىمن ناحية 

 أهداف الدراسة:

تقييم وضعية االستثمارات األجنبية في الجزائر وأثر القاعدة تهدف هذه الدراسة إلى      

، مع التركيز أكثر على قطاع النقل عن طريق دراسة مشروع ميناء الجزائر. وفي 11/94

 على هذه االستثمارات.  14-تسليط الضوء على أثر أزمة فيروس كوفيداألخير سنحاول 

 :الدراسة منهج

 الدراسة اعتمدت البحث إشكالية على واإلجابة الموضوع جوانب بمختلف اإلحاطة قصد     

في  المباشر األجنبي االستثمار موضوع أبعاد مختلف وصف دفبهالوصفي  المنهج على

 يف المباشر األجنبي االستثمار أحد تجاربلألسلوب التحليلي لدراسة  باإلضافة الجزائر،

 .الجزائر ميناء وهو مشروع النقل قطاع في الجزائر
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 اشكالية استقطاب االستثمار األجنبي المباشر في البنى التحتية لقطاع النقل في الجزائر .0

 النقل لقطاع التحتية البنى في المباشر األجنبي االستثمار أهمية 5.0

 النقل أو أو المياه أو الطاقة مجال في سواء الجودة، عالية أساسية تحتية بنية وجود إن     

 ويسمح .واالجتماعية االقتصادية للتنمية ضروري أمر والالسلكية، السلكية االتصاالت

قدرة  ويزيد من الصناعي، النمو دعم إلى منخفضة بتكلفةالتحتية  البنية خدمات على الحصول

تحقيق  به يتسنى حيوي عنصر أنه كما الفقر، تخفيف في ويساعد المنافسة، على االقتصاد

 .النامية الدول من للعديد لأللفية التنموية األهداف

من القطاعات،  العديد في التحتية البنى في كبيرة فجوة تسجل تزال ال غير أن  هذه الدول     

 (2222) العالمي البنك بيّن الفقر، من والحد االقتصادي النمو مجالي أهدافها في تحقيق وبغية

 سنويًا اإلجمالي المحلي ناتجها من المئة في 4إلى  7 بين ما إلى استثمار البلدان هذه حاجة

 إذ بكثير، ذلك من أقل الفعلي االستثمار معدالت أن غير التحتية وصيانتها، البنية اءإلنش

 الحاصل العجز يقدر مثال، الكبرى، الصحراء جنوب أفريقيا ففي . المئة في 9و 3بين تتراوح

، آسيا في كل من ، نفس األمر نجدهسنويًا دوالر مليار 22 من بأكثر البنية التحتية تمويل في

للتجارة )مؤتمر األمم المتحدة  مماثلة فجوات من تعانيالتي الكاريبي  ومنطقة الالتينية أمريكا

 .(9، صفحة 2212األونكتاد، -والتنمية

 من طرف التحتية البنية تطوير والتقنية تجعل المالية والقيود الميزانية على القيود إن     

إلى  عديدة بلدان لجأت والخاص تحديا يصعب التغلب عليه، لذا  العام المحلي االستثمار

 ما إلى بالنظر الفجوة هذه سد في يؤديه يمكن أن دور الرئيسي الذيلل االستثمار األجنبي نظرا

  . والمهارات والتكنولوجيات التمويل إلى الوصول األحيان في أغلب في أكبر فرص من له

 االستثمارات مجموع من  22 المباشر قد شكل األجنبي االستثماروبينت الدراسات أن      

 المستثمرين أن حين في ، 2222 -1441الفترة النامية خالل  البلدان التحتية في البنية قطاع في

)مؤتمر األمم المتحدة  االستثمارات تلك مجموع من 23 شكلوا المحلي القطاع من المحليين

 وخبرات بتكنولوجيات عادة الشركات األجنبية وتتمتع .(2212األونكتاد، -للتجارة والتنمية

 الموارد تعبئة على أكبر قدرة تملك ، كما أنهاالحجم في كبيرة وفرة كذلك وتحقق متفوقة،

 البنية قطاع في الكبرى المشاريع لتنفيذ المال رأس الضخمة من االحتياجات لتلبية المالية

  . التحتية

هناك أمثلة عديدة ومتزايدة على الشراكات التي يدخل فيها شركاء بالنسبة لقطاع النقل،      

إنشاء مرافئ للحاويات في مصر )بورسعيد،  مختلف الدول النامية، نذكر منهاأجانب في 

ومرسى علم(، وفي المغرب )طنجة البحر األبيض المتوسط(، وتونس )راديس(، ومشاريع 

بناء وتشغيل ونقل في مجال المطارات في تونس )مطار النفيضة(، وفي أرمينيا )مطار وسكة 

مابوتو(. وقامت هذه الدول، ضمن بلدان أخرى، بتحديث  حديد شراك(، وفي موزامبيق )ميناء

وتبسيط األطر التنظيمية لديها خالل السنوات الماضية من أجل تيسير إنشاء المشاريع في إطار 

  . (UNCTAD, 2009b, p. 9)مع المستثمرين األجانبالشراكات 

التي عرفت عدة مشاريع شراكة في قطاع النقل، نذكر منها وهو نفس الحال بالنسبة للجزائر 

 مشروع ميترو الجزائر ومشروع ميناء الجزائر، هذا األخيرسنتناوله بالدراسة والتقييم الحقا.
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 كما وتنظيمه، المستثمرين جذب في كبيرة يواجهون تحديات السياسات واضعي أن غير     

ا تهحد من التخفيف يجب مخاطر على بدوره ينطوي التحتية البنية في االستثمار األجنبي أن

ومصالح  المستثمرين مصالح بين التوازن تحقق جيدا تصميًما مصممة سياسات خالل من

 .الطرفان منها يستفيد ترتيبات وضع وتكفل المضيفة البلدان

 قطاع النقل األقل استقطابا لالستثمار األجنبي في الجزائر 0.0

الل خالمستثمرين األجانب  جذبتلقطاعات التي بشكل مختصر ا الجدول الموالي يبين     

 :، مع بيان قيمها المالية ومناصب الشغل التي قامت بإنشائها2217-2222الفترة 
 (0652-0660ستثمارية األجنبية حسب قطاع النشاط )المشاريع اال وزيع: ت5جدول ال

، بيانات متوفرة على الموقع: 2217-2222الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، بيانات التصريح باالستثمار  المصدر:

www.andi.dz:(.22/21/2222) ، تاريخ اإلطالع 

بيانات الجدول السابق تبين  أن قطاعات الصناعة، البناء والخدمات على التوالي هي أكبر      

ستثمار األجنبي المباشر في الجزائر، بينما يحتل قطاع النقل المرتبة ستقطابا لالاالقطاعات 

الرابعة من حيث عدد المشاريع، والمرتبة السادسة من حيث القيمة، والخامسة من حيث 

، مما يعكس قلة استقطاب قطاع البنى التحتية للنقل لالستثمارات المفتوحة مناصب الشغل

ثمار في هذا القطاع يتم عن طريق تاألجنبية المباشرة، ولعل السبب يعود إلى كون االس

المناقصات التي تعلن عبرها الحكومة عن الرغبة في إنشاء المشاريع، وبالتالي فإنه ال يعتمد 

 ألجنبي بل يجب أن يسبقه نية من طرف الحكومة.فقط على نية المستثمر ا

 

 15/94ستثمار األجنبي المباشر في الجزائر والقاعدة اال .3

 تدفق االستثمار األجنبيأثر كبير على كبح لها  التي كان 11/94سنتطرق فيما يلي للقاعدة      

ا وعلى مكانتهإلى الجزائر في كل القطاعات، كما أثرت أيضا على صورة الجزائر المباشر 

 االقتصادية والدولية.

 : تاريخ طويل ذو سجال15/94القاعدة  5.3

تدابير تخص استثمار األجانب في الجزائر،   إلى فرض الجزائرية الحكومة كثيرا ما عمدت     

التي تعني ضرورة امتالك  11/94عتماد القاعدة الشهيرة ا على رأسها

من أصول االستثمار المراد إقامته   11عمومي كان أو خاص، على نسبة  الجزائري الشريك

لتزام الشركات األجنبية التي تريد االستثمار في إضرورة مع  ،في الجزائر من طرف األجانب

قطاع 

 النشاط

عدد 

 المشاريع
القيمة )مليون  النسبة 

 دج(
مناصب  النسبة 

 الشغل
 النسبة 

 %0,48 641 %0,23 768 5 %1,44 13 الزراعة

 %17,91 928 23 %3,28 593 82 %15,76 192 البناء

 %60,95 413 81 %81,37 277 050 2 %61,93 112 الصناعة

 %1,64 196 2 %0,54 572 13 %0,67 1 الصحة

 %1,80 407 2 %0,75 966 18 %2,89 00 النقل

 %5,73 656 7 %5,09 234 128 %2,11 14 السياحة

 %10,36 842 13 %5,20 980 130 %15,09 131 الخدمات

 %1,12 500 1 %3,55 441 89 %0,11 1 اإلتصاالت

  2 519 831 566  133 583 566  566 465 المجموع

http://www.andi.dz/
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كنوع من أنواع المحافظة على السيادة ، وذلك الجزائر بإقامة شراكة مع مستثمرين محليين

 هالهذه القاعدة حق سيادي وقانوني يحق  إذ تعتبر الجزائرالوطنية وحماية االقتصاد الوطني، 

 بها قام اسة. غير أنه حسب درفرضه وممارسة سيادتها االقتصادية في إطارها الجغرافي

 في الوحيدة الدولة هي ائرزلجا أنّ  إلى توّصلت بلدا، 99 مّستالتي و ارمؤخّ  العالمي البنك

 . التشريعات من النوع هذا تطبق التي العالم

في  11/94الجدول الموالي يلخص النصوص القانونية التي تم بواسطتها تبني أو إلغاء القاعدة 

 منذ اإلستقالل إلى غاية يومنا هذا: الجزائر
 

 عبر مختلف النصوص القانونية 15/94: القاعدة 0الجدول 
القاعدة  النص القانوني العنوان

15/94 

 مالحظات

قانون 

  1413االستثمار

 21المؤرخ في  277-13ق

المتضمن قانون  1413جويلية 

 (.13ر-االستثمارات )ج

بصفة خاصة لرؤوس قانون موجه - غير موجودة

 .األموال األجنبية

 أجل من حرية االستثمار األجنبي-

 االقتصاد تشييد و بناء في المشاركة

  مع إعطائهم ضمانات..الوطني

 مات.التأمي يطبق في الواقع، بسـببلم  -

 قانون

  1411االستثمار

 11المؤرخ في  229-11ق

 (22ر -)ج 1411سبتمبر 

 إعطاء األولوية لالستثمار المحلي.- تكريس القاعدة

مجال تدخل االستثمار في قطاعين تحديد -

 )الصناعة والسياحة(. اقتصاديين

بمساهمة رؤوس الشركات المختلطة -

 أموال الدولة.

 نص على إمكانية التأمين.-

النزاعات تخضع للمحاكم والقانون -

 الجزائري.

قانون 

 1422االستثمار

أوت  22المؤرخ في  13-22ق

المتعلق بالشركات  1422

 (.31ر -المختلطة االقتصاد )ج

 .الشركات ذات االقتصاد المختلط- تكريس القاعدة

 األجنبي.تحفظ من االستثمار -

 نص على إمكانية التأمين. -

قانون 

 1421االستثمار

أوت  14المؤرخ في  13-21ق

الذي يعدل ويتمم قانون  1421

22-13 

طرق جديدة لتسير الشركات المختلطة و  تكريس القاعدة

 ة ومرنة.بطريقة محفز

تخفيف الرقابة على شركات االقتصاد -

 المخلط.

قد قانون الن

  1442والقرض

أفريل  19المؤرخ في  12-42ق

 (34ر -)ج 1442

إلغاء شرط 

 الشراكة

 حرية تحويل رؤوس األموال.-

النص ألول مرة على الضمانات الدولية -

الواردة في اإلتفاقيات الدولية التي 

 صادقت عليها الجزائر.

قانون 

 1443االستثمار

المرسوم التشريعي  12-43ق

 1443أكتوبر  1المؤرخ في 

االستثمار والمتضمن قانون 

 (19ر -)ج

إلغاء شرط 

 الشراكة

 حرية االستثمار + ضمانات.-

إمكانية اللجوء إلى المحاكم الدولية في -

 حالة النزاعات.

وكالة ترقية االستثمارات ودعمها إنشاء -

 APSI ومتابعتها

قانون االستثمار 

2221 

أوت  22المؤرخ في  23-21ق

المتعلق بتطوير  2221

 االستثمار 

 (97ر -)ج

إلغاء شرط 

 الشراكة

 زيادة الحوافز الضريبية والجمركية.-

 CNIإنشاء المجلس الوطني لالستثمار.-

الوكالة الوطنية لتطوير إنشاء -

 ANDIر.االستثما
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إنشاء الشباك الوحيد على المستوى -

 الالمركزي.

قانون المالية 

 2224التكميلي 

 22المؤرخ في  21-24ق 

 (99ر -)ج 2224جويلية 

 الحكومة يمنح والذي  الشفعة حق تكريس القاعدةتكريس 

 األجنبية الشركات أسهم اقتناء في الحق

 أي اتخاذ عند المحلية، بالسوق الناشطة

 .نشاطها بتوقيف قرار يقضي

قانون االستثمار 

2211   

 أوت 23 في المؤرخ 24-11ق

2211  

 للدولة. الشفعة حق على الحفاظ- تكريس القاعدة

 11المؤرخ في  19-14ق 2222قانون المالية 

 (21ر -)ج 2214ديسمبر

إستثناء بعض القطاعات اإلستراتيجية  إلغاء القاعدة

)كالمحروقات والمناجم والصناعات 

 العسكرية(.

 من إعداد الباحثتين انطالقا من عدة قوانين لالستثمار والمالية. المصدر:

الجدول السابق يبين عدم استقرار التشريعات الخاصة باالستثمار األجنبي في الجزائر،      

اية بد ن الماليةوانيقد سحبت من قانون االستثمار وأدرجت في ق 49/51قاعدة الأن كما نالحظ 

ستثمارات وال يعطي إشارات مطمئنة ستقرار االا، وهذا اإلجراء ال يساهم في 2224من سنة 

لك ، بل على العكس من ذاألجانب وال يخدم صورة الجزائر في التقارير الدوليةللمستثمرين 

 . يوحي بالتخبط وعدم اليقين

، فقد تراجع 11/94، باإلضافة إلى إلغاءه للقاعدة 2222لإلشارة فإن قانون المالية لسنة      

 واالسترجاع عةفالش حق) المباشر األجنبي االستثمار بسيولة يتعلقان رئيسيين عن قيدين أيضا

 لمؤسساتا من األجنبي التمويل اللجوء إلى إمكانية) المحلي بالتمويل وااللتزام( الدولة قبل من

 (OCDE, 2020, p. 19) .(اإلنمائية المالية

 على االقتصاد الوطني وعلى جاذبية الجزائر لالستثمارات 15/94تداعيات القاعدة  0.3

 األجنبية

 الوطني لالقتصاد جسيمة ضراراأ سببت 2224التي أعيد فرضها سنة  القاعدة هذه     

 وحصر بإلغائها 2222قام قانون المالية لسنة  لهذا الخارج، في ئراالجز صورة وشوهت

 من الكثير بتعطيل 11/94 قاعدةال تسببتقد و .فقط تيجيةارستاال القطاعات في تطبيقها

 هذه سن عّطل كما.المالئم أو الراغب في اإلستثمار المحلي الشريك وفّرت لعدم انظر المشاريع

 في ريئاجزال االقتصاد ندماجاو للتجارة العالمية المنظمة إلى الجزائر نضماما مسار القاعدة

 .(222، صفحة 2214)جبار و لبيق،  العالمي االقتصاد

سنة  94/ 11أنه منذ اعتماد قاعدة االستثمار األجنبي  إلى اإلحصائيات الرسمية وتشير     

، سجلت الجزائر تراجعا كبيرا لالستثمارات األجنبية المباشرة مقارنة بالسنوات التي 2224

تراجعت  2227مشروعا استثماريا سنة  43ثمار األجنبي تسبقتها، ففي وقت بلغت مشاريع االس

سنة اعتماد هذه القاعدة، واستمر نفور األجانب عن االستثمار بالجزائر، إذ مشاريع فقط  9إلى 

 2211- 2212مشروعا خالل سنتي  39لم تتجاوز مجموع االستثمارات األجنبية المباشرة 

أي أقل من مجموع سنة واحدة قبل تطبيق هذه القاعدة وواصل منحى االستثمارات األجنبية 

وياته وبقيت رغبات االستثمار المعبر عنها مجرد أرقام بالجزائر التراجع إلى أدنى مست

الشكل التالي يبين تراجع . ماليير دوالر دون أن تجد طريقها للتجسيد 12تجاوزت أحيانا 
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كنتيجة لفرض  2224الجزائر ابتداء من سنة  إلى الوارد المباشر األجنبي االستثمار تدفّقات

 .11/94القاعدة 
 

 (.0652-0669): تدّفقات االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر 5الشكل 

 الوحدة: مليون دوالر أمريكي.

 
 (، متوفر على الموقع االلكتروني التالي: (UNCTAD والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر : المصدر

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx; Consulté le  

 23/27/2222تاريخ اإلطالع: 

على تصنيف  11/94تبني القاعدة في نفس السياق، يبين الشكل الموالي األثر السلبي ل     

التابعة  مؤسسة التمويل الدوليةالجزائر حسب المؤشر العام لبيئة األعمال الذي تعده سنويا 

 دولة: 121 يغطيوالذي  االعمالسنوي عن تيسير أداء ال هاتقرير فيللبنك الدولي 

 
 (0650–0662: تراجع ترتيب الجزائر في المؤشر العام لبيئة األعمال )0الشكل 

 
 (.2211-2222لعدة سنوات ) Doing businessإعداد الباحثتين اعتمادا على تقارير البنك العالمي  من المصدر:
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 تقييم تجربة االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر.9

ار غير ستثمائر )الموقع الجغرافي، قطاعات االرغم اإلمكانيات الهامة التي تتمتع بها الجز     

مشبعة، سوق مفتوحة،...(، إال أن مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر تعد على 

 األصابع، وذلك بسبب مناخ األعمال غير المالئم والذي يحتاج إلى مزيد من اإلصالحات.

 ستثمارات األجنبية المباشرةالل الجزائر ستقطاباضعف  5.9

 إذ ال تمثل هذه األخيرة سوى ستثمارات األجنبية،إن الجزائر ال تشكل بلدا مستقطبا لال     

أدناه(،  الجدول) 2217-2222من مجموع االستثمارات المصرح بها خالل الفترة  1492%

علما أن هذه النسبة أقل بكثير في الواقع، كون أغلب المستثمرين المحليين ينشطون في القطاع 

 غير الرسمي.
 .0652-0660 ستثمارالوكالة الوطنية لتطوير اال: حصيلة االستثمارات المسجلة لدى 3الجدول 

القيمة )مليون  النسبة  عدد المشاريع نوع االستثمار

 دج(
 النسبة  مناصب الشغل النسبة 

االستثمار 

 المحلي

62 334 98,58% 11 780 833 82,38% 1 098 011 89,15% 

االستثمار 

 األجنبي

901 1,42% 2 519 831 17,62% 133 583 10,85% 

 %100 594 231 1 %100 664 300 14 %100 235 63 المجموع

، بيانات متوفرة على الموقع: 2217-2222الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، بيانات التصريح باالستثمار  المصدر:

www.andi.dz  :(.22/21/2222)، تاريخ اإلطالع 

 تتمتع لكنها باالستثمارات المحلية مقارنة ضئيلة األجنبية  االستثمارات عدد أن رغم ولكن     

 الشركات تلك النفراد إما راجع وذلك الوطني، السوق في احتكاري شبه أو احتكاري بوضع

 شريحة على استحواذها أو ،إنتاجها المحلية الشركات تستطيع متميزة ال سلع أو أصناف بإنتاج

)سنوسي و مراد  األسعار في بالتحكم لها يسمح الذي األمر ،السلع لتلك السوق من طلب كبيرة

األجنبية  لالستثمارات السلبية اآلثار من المخاوف تتزايد لذلكو ،(31، صفحة 2219بودية، 

 منتجاتها، في تصريف مشاكل إلى المحلية الشركات من العديد تعرض خالل من المباشرة

 خالل من الناشئة، الصناعات بعض لحماية سياسة وضع الدولة على يستوجب الذي األمر

 .الشركات هذه نشاط استمرار يكفل تشريعي وتنظيمي إطار وضع

ستثمارات األجنبية المصرح بها في الجزائر، إال أن قيمتها المالية وكذا مساهمتها رغم قلة اال

 . فالمشروع الواحد لالستثمار األجنبيفي خلق مناصب الشغل أكثر أهمية من نظيرتها المحلية

مرة المشروع الخاص المحلي من حيث قيمة المشروع،  كما أنه يخلق  19يساوي في المتوسط 

ما هو موضح في الجدول مرات عدد مناصب الشغل في القطاع الخاص المحلي، مثل 2أكثر من 

 :الموالي

 

 

 

 

 
 المحلي واألجنبي.ستثمار : قراءة مقارنة لمؤشرات اال 9 الجدول

http://www.andi.dz/
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 القيمة المتوسطة للمشروع  ستثمارنوع اال

 عدد المشاريع(\)القيمة

 العدد المتوسط لمناصب الشغل للمشروع الواحد

 عدد المشاريع(و )عدد مناصب الشغل 

 17,61 188,99 ستثمار المحلياال
 148,26 796,70 2 ستثمار األجنبياال

 19,47 226,15 المجموع

، بيانات متوفرة على الموقع: 2217-2222الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، بيانات التصريح باالستثمار  المصدر:

www.andi.dz  :(.22/21/2222)، تاريخ اإلطالع 

 أو مباشرة بطريقة إما وكفاءته مستوى التوظيف زيادة على األجنبي االستثمار يعمل     

هو  النامية الدول على األجنبي لالستثمار المتوقعة النتائج أهم من نإذ أمباشرة،  غير بطريقة

 معدالت من تعاني الجزائر بما أن و البطالة، وهو أال لديها مشكل أهم حدة من التقليل أو معالجة

طويلة منهم بطالون لفترة  % 1244مع العلم أن  2214سنة  % 1149 بلغت ،جدا مرتفعة بطالة

فإن االستثمار األجنبي المباشر يمكن ، (ONS, 2019, p. 20) يبحثون عن عمل منذ سنة أو أكثر

 %11472نسبة البطالة من المتوقع أن تبلغ  أن يساعد في حل هذا المشكل، خاصة إذا علمنا أنه

 .(statista, 2020) حسب إحصائيات صندوق النقد الدولي 2222سنة 

 تقييم  مناخ  األعمال في الجزائر 0.9
ستثمار الخاص في الجزائر سواء كان محليا أو أجنبيا ينشط في مناخ صعب وغير إن اال     

مالئم للفعل المقاوالتي، وهذا ما تبينه مختلف المؤشرات المعمول بها على المستوى العالمي 

 17. وفقا للطبعة  Doing Businessمها دوريا البنك العالمي في تقريره السنوي يقيّ   والتي

، وهي بهذا 122نقطة من مجموع  9241، حازت الجزائر على 2222الخاص بسنة وللتقرير 

قارنة م نفس الترتيبدولة معنية بالتقرير، مسجلة بالتالي  142ضمن  117مصنفة في المركز 

 .2214بالسنة السابقة 

حسب هذا التقرير دائما فإن النقاط التي حصلت عليها الجزائر فيما يخص تقييم التشريعات      

 :، هي كالتاليمعيار لمناخ األعمال 11التي تمس 
 0654-0652قتصادية لمناخ المقاوالتية في الجزائر : تقييم المؤشرات اال1الجدول 

 الميادين
0652 0654 0606 

 النقطة الرتبة النقطة الرتبة النقطة الرتبة

 78,0 152 72427 112 77419 191 إنشاء مؤسسة.-

 65,3 121 13422 124 12424 191 الحصول على رخصة البناء.-

 72,1 102 14412 121 12411 122 الربط بشبكة الكهرباء.-

 44,3 165 99421 111 93423 113 نقل الملكية.-

 10,0 181 12422 172 12422 177 الحصول على قرض.-

 20,0 179 31422 112 33433 172 حماية المستثمرين الذين يشكلون األقلية. -

 53,9 158 13441 111 19411 117 دفع الضرائب والرسوم.-

 38,4 172 32493 173 29411 121 التجارة الخارجية.-

 54,8 113 19472 112 11494 123 إلزامية تنفيذ العقود.-

 49,2 81 94429 71 94429 71 اإلفالس.-

 48,6 512 94,01 512 90,25 500 التقييم اإلجمالي

، لسنوات Algeria  Doing Business : Economy Profileمن إعداد الباحثتين اعتمادا على تقارير البنك العالمي  المصدر:

 . متوفرة على الرابط: 2222و  2214، 2212

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/a/algeria/DZA.pdf 

http://www.andi.dz/
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ر تشكل أكب )مشكل التمويل( من الجدول أعاله يتضح أن المؤسسات المالية والمصرفية     

، إذ أن أدنى نقطة حصلت عليها الجزائر هي ما يتعلق بإجراءات المستثمرينعائق أمام 

عدم  لثالث سنوات على التوالي، مما يدل على 122نقاط من أصل  12)الحصول على قرض 

جارة (، تليها التلحل مشكل التمويل للمنظومة المالية والمصرفية ي إصالحالسلطات أل إجراء

إذ تحصلت  ستيرادالخارجية وما تواجهه من معوقات سواء من ناحية التصدير أو حتى اال

نقطة،  32493ـب 2214مع تسجيل تحسن طفيف سنة  2212سنة نقطة  29411الجزائر على 

إضافة إلى ضعف اإلجراءات المتعلقة بحماية المستثمرين الذين يشكلون أقلية، حيث تم تقييم 

، نقطة 31ب 2214مقابل تحسن طفيف سنة  2212نقطة سنة  33433ــــــ هذه اإلجراءات ب

 .نقطة فقط 22ـــــــ ب 2222ثم تراجعت بقوة سنة 

، سواء 2212مقارنة بسنة  2214تجدر اإلشارة إلى أن التحسن الذي سجلته الجزائر سنة      

ستثمار فيما يتعلق بالنقطة اإلجمالية أو الترتيب اإلجمالي لم يكن مرده تحسن حقيقي في مناخ اال

 تخذتها السلطات الجزائرية فيما يتعلقاوالمقاوالتية بقدر ما هو عائد لإلجراءات الجديدة التي 

بمراجعة النظام األساسي وتركيبة اللجنة المكلفة بالعمل والتنسيق مع البنك الدولي لصياغة هذه 

التقارير، حيث تم إدماج باحثين ومستشارين باإلضافة إلى ممثلين عن الحكومة والقطاع 

قعت علما أن الجزائر و الخاص الذين كانوا يشكلون سابقا األعضاء الوحيدين المكونين للجنة.

مع البنك الدولي للمرافقة التقنية بهدف تحسين وضعية الجزائر في الترتيب  اتفاقية 2219ة سن

 .  Doing Businessالذي تتضمنه تقارير 

 تقرير يلقيإذ  ،ليس بالمهمة المستحيلة -خاصة األجانب–المستثمريناستعادة ثقة  غير أن

الضوء على ما قد يتطلبه األمر لزيادة (World Bank Group 2020, 2020) للبنك الدولي

من مديري الشركات التنفيذيين الذين  2922تدفقات االستثمار األجنبي المباشر. ويشير إلى أن 

بلدان من أكبر بلدان األسواق الناشئة أفادوا بأن انخفاض  12شملهم استطالع للرأي في 

والوصول إلى الموارد الطبيعية يُعد أقل أهمية  الضرائب، وانخفاض تكلفة األيدي العاملة،

ظيمية يمكن انونية وتنلقراراتهم االستثمارية من االستقرار السياسي واالقتصادي، ووجود بيئة ق

العوامل الرئيسية المؤثرة في قرارات اإلستثمار األجنبي المباشر  أنمما يدل على  ،التنبؤ بها

 هي بيد الحكومات والسلطات اإلدارية.

ويُعد تحسين الشفافية وتقليل السلطة التقديرية البيروقراطية خطوة أولى مهمة يجب أن      

تتخذها الحكومات في االقتصادات النامية. ويمكن أن يجعل هذا األمر آفاق أنشطة األعمال 

ة عن يمكن للحكومات أن تعزز الشفافي، كما أكثر قابلية للتنبؤ، وأقل خطًرا بالنسبة للشركات

  .ق التشاور بانتظام مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة اآلخرينطري

كما أن تركيز المشرع الجزائري على التحفيزات واالمتيازات الجبائية والجمركية لجذب 

االستثمارات األجنبية وتحفيز الوطنية، التي يطلق عليها مصطلح "المنوم الجبائي"، لكونها 

مدة محدودة وتجد المؤسسات نفسها بعد هذه المدة تعفي المؤسسات من الضرائب والرسوم ل

هذا ما قد يضر بالخزينة رسوم، إما أن تؤديها أو تنسحب، وأمام ترسانة من الضرائب وال

 (.QUADRI, 1997, p. 261العمومية للدولة )
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 ميناء مشروع: 15/94النقل في ظل القاعدة  قطاع في مباشر أجنبي استثمار حالة دراسة .1

 الجزائر

 عدة مشاريع في قطاع النقلبعقد قامت الجزائر، في إطار الشراكة مع المستثمر األجنبي      

والبنى التحتية المرتبطة به، نذكر منها مشروع ميناء الجزائر الذي سنتناوله بالدراسة والتقييم 

 فيما يلي:

 الشراكة الجزائرية في مجال تسيير الموانئ التجارية 5.1
مستمر رتفاع الطة التجارية الدولية تتم عن طريق النقل البحري، غير أن االمعظم االنشإن      

له تطور لم يقاب، مقارنة مع ما كان عليه الوضع في السابق بالجزائر في معدل الحركة التجارية

ملموس في الخدمات المقدمة على مستوى الموانئ في الجزائر، علما أن هذه األخيرة تسير من 

( الذي يسيّر  SERPORTحاليا  سيربور)  SOGEPORTسابقا طرف مجمع سوجيبور

لوحده أحد عشر ميناًء على المستوى الوطني، ويمتلك صالحيات موّسعة في مجال النقل 

 البحري واللوجستيك. 

رتفاع عدد السفن التي  تتردد على الموانئ الجزائرية، بحيث اهذا الوضع حال دون      

تها نحو موانئ الدول المجاورة للتفريغ، لتنقل فيما بعد اضطرت غالبيتها إلى تغيير وجه

لوطني قتصاد االبضاعة المستوردة على متن سفن صغيرة إلى الجزائر، وهي عملية ال تخدم اال

نحراف هذه السفن نحو الموانئ المجاورة وكذا اوال المستهلك الجزائري الذي يتحمل فاتورة 

، صفحة 2211/2217)الماحي، نئ إلى الموانئ الوطنيةهذه الموافاتورة إعادة نقل البضائع من 

41). 

 معالحكومة الجزائرية ت عقدوفي إطار عصرنة الموانئ الجزائرية وإعادة تأهيلها،      

مفاوضات باشرتها الشركتان )علما أن ال 2224مارس   شراكة فيمؤسّسة موانئ دبي العالمية، 

تسيير وإدارة مينائي  حقوق على بموجبها المؤسسة اإلماراتية (، تحّصلت 2221سنة منذ 

كلم إلى الشرق من الجزائر  312)الذي يقع على بعد  بجيجل الجزائر العاصمة وميناء جن جن

يعاد توقيع اتفاق الشراكة مع المؤسسة الملحقة بميناء أن  ، على( سنة32العاصمة( لمدّة ثالثين )

العالمية استثمارا أوليا للمشروع  دبي ل سبع سنوات، وقد خصصت شركة موانئالعاصمة ك

تراوح بين ثالث إلى أربع ت فترةماليين دوالر على  122مليون أورو أي ما يعادل  29بلغ 

 .سنوات

من العمليات التجارية  %12أكثر من  لوحده مع العلم أن ميناء الجزائر العاصمة يتولى 

وميناء جن جن يعد من أكبر موانئ الجزائر ويقع بالطاهير في والية لجزائر، لالخارجية 

ماليين طن سنوياً، ويستجيب لكل  9.1جيجل، قرب مطار فرحات عباس، وطاقته االستيعابية 

متراً،  12.2ويحتوي على أرضية يصل عمقها إلى  .التقنيات الحديثة في مجال النقل البحري

سطيف، وخط -ال سيما المنفذ شمال جنوبي جيجلوهو موصول بأهم محاور االتصاالت، 

 .أفريقي-السكك الحديدية، وهو ما يجعله المحور المفضل للنقل األورو

 وشركة دبي العالمية االتفاق الموقع بين مؤسسة ميناء الجزائرتأّسست بموجب وقد      

حدّد صالحيات حيث ت، لكل طرف  12تقوم بالتساوي  "الشراكة المسّماة "دبي ورد جزائر 

موانئ دبي العالمية، في نشاط تفريغ وشحن الحاويات فقط، بينما توكل إلى مؤّسسة ميناء 
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الجزائر مهّمة إدارة الميناء. يتمثل الهدف من هذه الشراكة في تجهيز الحاويات بميناء العاصمة 

 222لى حوالي ألف حاوية إ 122الطاقة االستيعابية للميناء التي تبلغ  من وعصرنته، مع الرفع

ين لتدريب لتحسألف حاوية، إلى جانب االستثمار في تحديث الرافعات والمعدات وتوفير ا

خدمات النقل ستتحسن بتوفير بواخر بحرية تجارية "ويؤكد االتفاق أن  ة.الكفاءة واإلنتاجي

 قجديدة لخفض التكاليف الحالية، وإدخال ميناء العاصمة في شبكة النقل البحري الدولي ووف

سمه )الذي أصبح ا"توسيع نشاط الحاويات بميناء جن جن"، باإلضافة إلى "المعايير الدولية

  جن جن(. -موانئ دبي العالمية

 مشروع ميناء الجزائراإلماراتية ل-الجزائرية فشل الشراكة 0.1
 العالمية بالشراكة دبي موانئ مع العاصمة الجزائر ميناء مؤسسة شراكة وصفت لطالما     

 شركة مع بجاية ميناء مؤسسة األخرى ) شراكة الموانئ مؤسسات شراكة مع مقارنة العقيمة

  نتيجة المحددة األرقام إلى تصل لم العالمي الجزائر ميناء فشركة السنغافورية(، بورناك

 .(222، صفحة 2211/2217)الماحي،  مختلفة ظروف

م تحقّق أيّة إضافة نوعية وملموسة لالشراكة بين المتعامل العمومي والشريك اإلماراتي، كما أن 

فة ارتفاًعا في تكل ء"فقد عرف نشاط المينا من ذلك العكسعلى اد الوطني، بل إلى االقتص

الخدمات، إلى مستويات قياسية، ما انعكس سلبًا على األسعار المواد األساسية المستوردة التي 

رتفاًعا هي األخرى، زيادة إلى تكاليف إضافية على المتعاملين في مجال التصدير. عرفت ا

 .(2214)اللماس، " علًما أن التأخير والتباطؤ في عملية تفريغ وشحن الحاويات ال يزال قائًما

عبة، من العملة الصأن وضعية سوء تسيير هذه المؤّسسة، يكلّف خسائر باهضة باإلضافة إلى 

تتحّمل الخزينة العمومية أعباءها المالية، فهي المكلّفة بدفع الخسائر الناتجة عن غرامات 

 22222إلى  12222التأخير "سير بور"، وتكبّد زيادات في رسوم التخزين، والتي تقدر ما بين 

ادات، من طرف تواجه موانئ دبي العالمية في الجزائر العديد من االنتقكما .دوالر يوميًا

روط الوفاء لدفتر الش الشريك االجتماعي، حيث انتقدت نقابة القطاع المتعامل اإلمارات، بعدم

المتّفق عليها، من تحفيز البنى التحتية، وتقليص االكتظاظ في ساحة الحاويات والتأخير اإلداري 

 .2214 ريفي الميناء، وشهد ميناء الجزائر عدة حركات احتجاجية، كان آخرها شهر فيف

وقد عرف مشروع الشراكة هذا الكثير من االحتجاجات على مستوى الموانئ خالل فترة       

أي قبل انطالقه، حيث عارض عمال الموانئ أي غزو للموانئ   2221/2227المفاوضات 

من قبل الخواص خاصة األجانب،  معتبرين أن "االستراتيجية العالمية لموانئ دبي أبعد من 

لى تفريغ وشحن الحاويات". خاصة بالنظر إلى موقع الجزائر المحوري والمهم أن تقتصر ع

في البحر األبيض المتوسط، باعتبارها معبر اً إلى أوروبا شماالً، وإلى الساحل األفريقي جنوباً، 

 وهو بحر متصل بالمحيط األطلسي.

دولة،  12محطة بحرية، موّزعة على  72لإلشارة، تدير موانئ دبي العالمية حول العالم      

قارات، ولها عدة مشاريع مستقبلية، وتهدف اإلمارات عبر شركة موانئ دبي، إلى  1تشمل 

فرض سيطرة استراتيجية، تسمح لها بالريادة في مجال التجارة الدولية، هدفها الوصول إلى 

يات المتحدة األمريكية، بعد سيطرتها على موانئ في القرن االفريقي  في جيبوتي، موانئ الوال
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واليمن والصومال، وتعتبر الجزائر محوًرا هاًما في الحوض المتوّسطي، كمعبر  إلى أوروبا 

 شمااًل، وإلى الساحل األفريقي جنوبًا، وهو بحر متّصل بالمحيط االطلسي.     

إلمارات العربية المتحدة للسيطرة وإدارة عدد من أكبر وأهم الموانئ تثير مساعي دولة ا كما    

في القرن اإلفريقي تساؤالت حول ما إذا كان االمر مجرد طموح اقتصادي لزيادة عائدات 

 الدولة أم أن وراء هذا الطموح مشروع سياسي خفي.

 

 54-في الجزائر وأزمة فيروس كوفيداالستثمار األجنبي المباشر  .0

 األجنبي على تدفق االستثمار (14-كوفيدقبل أن نتطرق ألثر جائحة كورونا )فيروس      

 الجزائر، سنستعرض أوال وضعية االستثمارات األجنبية المباشرة في العالم. إلى المباشر

 العالمية إثر جائحة كورونا المباشرة األجنبية االستثمارات تراجع تدفقات 5.0

      ً  ،(CNUCED) والتنمية للتجارة المتحدة األمم مؤتمر عن الصادرة التوقعات ألحدث وفقا

 االستثمار في" كبير انخفاض" إلى سيؤدي 14-كوفيد التاجي الفيروس وانتشار ظهور فإن

 عالم.كل دول ال اقتصادات على القصير المدى على المعلن الركود يؤثر المباشر وأن األجنبي

 ة العالميةالمباشر األجنبية االستثمارات تراجع تدفقاتأن  االقتصادي األثر تقديرات وتشير

. ومن "2214مقارنة مع سنة   2221-2222 في (٪92-) إلى (٪32-) يكون ما بين أن يمكن

 مثلما لناميةا البلدان في واالستثمار المباشر األجنبي االستثمار على الجائحة المتوقع أن تأثر

 التابعة سياآ لغرب االقتصادية اللجنة إذ تقدر. أكثر كني لم إن ، المتقدمة االقتصادات في يحدث

 االستثمار تدفقات من ٪91 العربية فقدان المنطقة ستشهد ،2222 عام في أنه المتحدة لألمم

 .(OCDE, 2020, p. 4) إليها الواردة المباشر األجنبي

 ، لطاقةفي قطاع ا ٪222-) األساسية والمواد بالطاقة المرتبطة تلك هي تأثراً  القطاعات أكثر

 اتوشرك ـ يليها قطاع النقل(النفط أسعار انخفاض عن الناجمة اإلضافية الصدمة معخاصة 

 تخلق أن من المتوقع في المقابل، غير أنه .(٪97-) السيارات صناعة ، ثم(٪111-) الطيران

 يمةالق سالسل هيكلة وإعادة نقل مثل ، العالمية االتجاهات من لالستفادة جديدة فرًصا األزمة

 جديدة يروتداب استراتيجيات واعتماد الجارية، اإلصالحات استمرار شريطة .واإلقليمية العالمية

 .(OCDE, 2020, p. 1)اإلقليمي التعاون تعزيز عن فضالً  ، الوباء بعد ما سياق مع تتكيف

 54-تأثر الجزائر بالفيروس كوفيد 0.0

 إلى الجزائرية الحكومة في الجزائر وتفشيه، عمدت 14-منذ بداية ظهور فيروس كوفيد     

 هد،والمعا والجامعات المدارس إغالق بينها من الفيروس النتشار للتصدي إجراءات عدة اتخاذ

 العام القطاعين في الشركات موظفي من  12 تسريح، والتجارية األنشطة بعض تعليق

 الشكل وفي .والجوية البحرية البرية، الحدود جميع إغالق مع الجزئي، الحجر تنفيذ والخاص،

الجزائر منذ ظهوره إلى غاية  في بالفيروس اإلصابات حاالت عدد تطور سنستعرض الموالي

 األسبوع األول من شهر جويلية.
 غاية إلى ظهوره منذ الجزائر في المستجد كورونا بفيروس اإلصابة حاالت عدد تطور: 3 الشكل

62/62/0606. 
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Source : Données de l'université américaine Johns-Hopkins, qui fait référence dans le suivi des 

infections dans le monde. Consulté le : (11/07/2020). 

 بداية إلى يعود الجزائر في  14-كوفيد بالفيروس اإلصابة حاالت ظهور بداية أن رغم     

 سلي كبيرا تسارعا( وجويلية جوان) شهري خالل تعرف الجزائر أن إال الماضي، مارس شهر

   .االقتصادي االنفراج موعد ويبعد األزمة عمر سيطيل مما اإلصابات، عدد في مثيل له

 كورونا جائحة إثر إلى الجزائر المباشرة األجنبية االستثمارات تدفقات تراجع 3.0

الدول المنتجة للنفط  ، قسم الخبراء االقتصاديون14-تداعيات أزمة فيروس كوفيدفي تحليل      

 :إلى أربع فئات، حسب قدرتها على احتواء انهيار أسعار الذهب األسود

 القوية" لقدرتها على مقاومة التداعيات  دول"ال : وهي الدول المصنفةالمجموعة األولى

اقتصادها المتنوع أو صناديقها السيادية منها )الواليات المتحدة، كندا، النرويج بفضل 

 ؛والبرازيل(

 تملك "شبكة وقائية"، ستتضرر من األزمة، لكنها لن : هي الدول التي ثانية المجموعة ال

ضا روسيا وأيباإلضافة إلى وضع كل من تدفع ثمنا اجتماعيا مرتفعا كاإلمارات والكويت. 

 ؛المجموعة رغم أن األخيرة ستعاني أكثر من جيرانها األغنياء ضمن هذه السعودية

 الدول "المعرضة للخطر" وتشمل نيجيريا، وإيران، وأنغوال، وهي  :المجموعة الثالثة

واإلكوادور. ولكل دول هذه الفئة اعتباراتها السياسية واالقتصادية التي تجعلها في  وُعمان

ا سيضعها أمام معضالت تهدد استقرارها السياسي مهب ريح تقلبات أسواق النفط، م

 ؛واالجتماعي

 كل من الجزائر فئة الدول ذات "الوضع الكارثي" وتتضمن: وهي المجموعة الرابعة ،

الدول التي تعيش صعوبات سياسية و/أو أمنية، وما لها  وهي .العراق وسورياليبيا، فنزويال، 

افية، إيرادات البترول ك لم تكنحتى قبل األزمة  من تداعيات اقتصادية ومالية، ففي هذه الدول

  لتمويل عجز الميزانية.
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انطالقا مما سبق، وبالنسبة ألثر جائحة كورونا على تدفقات االستثمار األجنبي في      

 حدة من النسب المتوقعة بالنسبة للدول العربية الجزائر، يمكن القول أن التراجع قد يكون أكثر

، نظرا للمشاكل (CNUCED)والتنمية  للتجارة المتحدة األمم مؤتمر( من طرف 91٪-)

األخرى التي تعانيها الجزائر بسبب األوضاع السياسية باإلضافة إلى أزمة انهيار أسعار 

( والتي لم 2221 منذ واألدنى العام بداية منذ ٪12البترول على المستوى العالمي )هبوط بـ 

 سوى الواقع في ليست ،14-تفشي فيروس كوفيدأزمة ف ق.تتضح بعد معالم انفراجها في األف

 14-فيدكو وباء أدى الدولي، النقد صندوق تقديرات حسب أنه الكأس، ذلك أفاضت التي النقطة

 . 2222 لعام للجزائر االقتصادية التوقعات تدهور إلى

 22 وند الصحراء مزيج برميل) المحروقات سعر وانخفاض الجزئي الحجر تنفيذ وبسبب

- ةبنسب االقتصاد انكماش في يتسبب أن المتوقع من( 2222 أفريل-مارس في أمريكيًا دوالًرا

 خارج غير النمو بينما ،٪17.7 بنسبة المحروقات إنتاج في انخفاض مع ،2222 في 1.2٪

 .٪ 2.3 بنسبة انخفاضا سيسجل - 2219 عام منذ إيجابيًا كان الذي – المحروقات

- إلى الجاري والحساب الموازنة عجز يصل أن يمكن العامة، المالية لمؤشرات بالنسبة 

 شمال منطقة كل في األسوء وهما التوالي على اإلجمالي المحلي الناتج من ٪12- و 22٪

 المحلي الناتج من ٪11 إلى العام الدين يصل قد بينما. الوسطى وآسيا األوسط والشرق إفريقيا

 2 أو) 2222 عام نهاية في أمريكي دوالر مليار 31 عند األجنبي النقد واحتياطيات اإلجمالي

 (. الواردات من أشهر

 كان بعدما) %341 إلى والتضخم % 1141 إلى يرتفع أن المتوقع فمن البطالة لمعدل بالنسبة

 االقتصادي. النمو لتراجع نتيجة ،(%242 بـ يقدر 2214 سنة
 

 . الخاتمة2

 الإ األعمال التي تبنتها الجزائر، تهيئة مناخ وإجراءات التحفيز وجهود اإلصالحات رغم     

 القيمة والعدد، وال حيث من ضعيفة تبقى إليها الواردة المباشرة األجنبية االستثمارات حجم أن

كبير  قوسو شاسعة مساحة تتمتع بها من التي اإلمكانيات وال للجزائر الحقيقي الحجم تعكس

 جمح ويعكس لالستثمار، الجاذبة المحفزات من وغيرها كبيرة وبشرية طبيعية وإمكانيات

 السائد. االستثماري المناخ صورة الجزائر الواردة إلى المباشرة األجنبية االستثمارات

 االقتصاد يف الجزائري اندماج االقتصاد لمسار معطل أثر لها كان49 /51 قاعدةال نّ كما أ

الشركات  ذلك أن ،الوطنية والمؤسسات قتصاد الجزائريلال ناجعة حماية تحقق أن دوني العالم

بسهولة بسبب فراغات وفجوات في التشريع  11/94ت التحايل على القاعدة استطاعاألجنبية 

 لمشاريع وغياب تام للرقابةاسوء تسيير باإلضافة إلى  .بسبب غياب آليات الرقابةالجزائري 

ما هو الحال كلشركات األجنبية التي لم تلتزم بدفاتر الشروط الموقعة بينها وبين الجزائر، ا على

 بالنسبة لمشروع تسيير ميناء الجزائر مع الشريك اإلماراتي الذي لم يحقق النتائج المرجوة.

 ائحةج وضعية االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر زادت تأزما، مع تفشي  أن غير     

الدولي، مما يضاعف  أو الوطني المستوى على سواء إغالق من صاحبه وما 14-كوفيد فيروس

خاصة مع توقع تراجع تدفقات  ،(IDE) المباشر األجنبي االستثمار الستقطاب من الصعوبات
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 غير االستثمار ، ضف إلى ذلك مناخ 91االستثمارات األجنبية إلى الدول العربية بحوالي 

 .اإلقليمية الجيوسياسية اتوالتوتر المالئم

 يةوالقانون االقتصادية اإلصالحات مسار لتسريع فرصة 14-كوفيد أزمة تكون أن لذا يجب     

 الدفع بعجلة التنمية االقتصادية في الجزائر. ضمان قصد

 التالية: اتحاقترتقديم اإل ناالسابقة يمكن النتائج خالل من :اإلقتراحات

  باستثناء % 122تي يشاء وحتى ال المساهمة نسبة بي بأن يحوز ألجنلمستثمر ال السماح -

مع إعطائه الحرية والضمانات للعمل واالستثمار ،  ة،الطاق قطاعك راتيجية اإلست القطاعات

  .الجزائر ياح فاألرب من معينة نسبة استثمار  يعيد بأن إلزامهوفي المقابل 

 مع المستثمر األجنبي، العقود وتنفيذ إلبرام الالزمة يةاتوالمؤسس التشريعية القاعدة توفير -

 التعاقدية. العالقة وإنهاء النزاع خاصة فيما تعلق بحاالت التعاقدية النصوص ووضوح

ريق وكفاءة، وذلك عن ط المستثمر األجنبي بفعالية المشاريع التي التزم بها تنفيذ ضمان -

التنفيذ  عةمن القيام بمتاب لترقية االستمارات الوكالة الوطنيةتفعيل الرقابة ووضع آليات تمكن 

مجرد هيئة لتسجيل نوايا االستثمارات ومنح التسهيالت  ، نظرا لكونها حالياالحقيقي للمشاريع

 .واإلعفاءات وال سلطة لها

إعداد دفاتر شروط مدروسة وصارمة تحدد حقوق وواجبات المستثمر األجنبي بدقة  -

 ى التحكيم الدولي في حال اإلخالل ببنودها.ووضوح، مع إمكانية اللجوء إل
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