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 أثر االستثمار األجنبي المباشر صلى

 حالة الجزائر -الوطني االقتصاد 
 

 أ. يوسفي رشيد

 قسم العلوم التجارية

 جامعة مستعامن

 
 الملخص:

تبنت الجزائر منذ أواخر الثمانٌنات سٌاسٌة 
اقتصادٌة عرفت باسم سٌاسة االنفتاح 
االقتصادي. وقد ارتبطت هذه السٌاسة بقٌام 

إصدار العدٌد من قوانٌن المشرع الجزائري ب
الذي اعتمد سٌاسة  >Bاالستثمار أهمها قانون 

الباب المفتوح أمام االستثمار األجنبً المباشر 
باحتوائه مجموعة من الحوافز والضمانات 

 لجذب االستثمار.
إن كان من المسلم به أن االستثمار األجنبً 
ٌلعب دورا هاما فً تحقٌق النمو االقتصادي من 

ر الصناعة التصدٌرٌة فهل تمكنت خالل تطوٌ
ه ذالستثمارات الوافدة من رفع حجم ه

هذا ما سنطرق إلٌه ضمن النقاط  الصناعات.
 التالٌة.

 

 

 :مقدمة

إن التطورات التً حدثت فً نمط التموٌل الدولً، منذ تفجر أزمة المدٌونٌة، قد 
تثمار األجنبً دفعت صانعً السٌاسة االقتصادٌة الجزائرٌة إلى تغلٌب تدفقات االس
 المباشر كمصدر رئٌسً للتموٌل األجنبً بدال من تدفق المصادر األخرى.

ٌتمثل االستثمار األجنبً المباشر فً انتقال رإوس األموال األجنبٌة، مقترنة 
بعنصري التنظٌم واإلدارة لالستثمار بشكل مباشر فً البلدان التً ٌنتقل إلٌها، وذلك فً 

 ٌة، زراعٌة، خدماتٌة، إنشائٌة أو تموٌلٌة.صورة وحدات قد تكون صناع
 

تنامً حركة االستثمار األجنبً المباشر إلى اإلقبال المتزاٌد من جانب  ٌرجع 
العدٌد من البلدان النامٌة على تقلٌص اإلجراءات الروتٌنٌة وإتباع برامج اإلصالح 
ً االقتصادي والخوصصة من جهة والتناقص الواضح فً مصادر التموٌل الخارج

التقلٌدٌة بالنسبة للكثٌر من البلدان النامٌة، وخاصة تراجع حركة اإلقراض الدولً على 
وتناقص معدالت االدخار فً معظم البلدان  2891إثر تفجر أزمة الدٌون الخارجٌة عام 

االمتٌازات التً ٌوفرها االستثمار األجنبً المباشر إن  النامٌة من جهة أخرى.
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حلٌة فً االقتصاد العالمً زاد من أهمٌة التموٌل عن طرٌق االقتصادٌات الم الندماج

كما أنه ٌسهم فً )2 (االستثمارات األجنبٌة، فغالبا ما ٌكون مصحوبا بتدفق التكنولوجٌا 

تنمٌة صادرات البلدان النامٌة إذ أن الشركات المتعددة الجنسٌات التً تعد المصدر 
لمٌة للتسوٌق والتوزٌع مما ٌسهل علٌها الرئٌسً لالستثمارات األجنبٌة تمتلك شبكات عا

تسوٌق صادرات فروعها إما مباشرة عن طرٌق قٌامها بتصدٌر منتجات فروعها 
)المإسسات المختلطة( إلى الخارج أو بطرٌق غٌر مباشر من خالل انتشار تكنولوجٌاتها 

ها أكثرا بٌن المإسسات المحلٌة ورفعها لمستوى الكفاءة اإلنتاجٌة لهذه األخٌرة مما ٌجعل
 تنافسٌة على المستوى المحلً.

هذه المزاٌا أدت إلى احتدام التنافس بٌن الكثٌر من الدول النامٌة والمتقدمة على  
 السواء لجذب المزٌد من االستثمارات األجنبٌة المباشرة.   

 
 حوافز االستثمار األجنبي المباشر:

اج إلى نوعٌن رئٌسٌٌن من تشٌر الكثٌر من الدراسات أن االستثمارات األجنبٌة تحت
 .الحوافزو الضماناتعوامل الجذب لكً تقبل باالستثمار، 

مجموعة الوسائل الكفٌلة بحماٌة رأس المال المالً والمعرفة  بالضماناتنقصد 
 طر الضٌاع أو الخسارة )استرداد رأس المال وتحوٌل األرباح(.خالتكنولوجٌة ضد 

لمشروع األجنبً من تحقٌق أكبر معدل فهً السٌاسات التً تمكن ا الحوافزأما 
 لألرباح وتحقٌق أعلى معدالت اإلنتاج والنمو.

فً أي مكان بمجرد  طنالمالحظ أن المشروعات متعددة الجنسٌات ال تتو لكن من 

وإنما البد أن ٌتحقق هذا التوطن فً بٌئة اقتصادٌة تتوافر فٌها جمٌع ) 1 (توافر الحوافز

كٌة التً تساعدها على االستمرار فً النجاح وتولٌد المداخل العناصر والعوامل الدٌنامٌ
واألرباح وتحقٌق النمو بعبارة أخرى، السٌاسات الناجحة التً تهدف إلى رفع تدفقات 
االستثمار األجنبً المباشر هً تلك السٌاسات التً تم تخطٌطها وتنفٌذها فً إطار 

 ٌكفً إقرار سٌاسات جدٌدة، لكن الستثمار األجنبً المباشر أي أنه اللمإسساتً مناسب 
ٌجب على المإسسات الوطنٌة، الحكومة )أو السلطات العمومٌة(، األسواق، أنظمة 
التربٌة واألوساط االجتماعٌة والثقافٌة إتاحة تطبٌق فعال لهذه السٌاسات اتجاه المعامالت 

 إسساتًالٌومٌة لالستثمارات األجنبٌة المباشرة، ٌعرف هذا بما ٌسمى التكٌٌف الم
 األجنبٌة المباشرة. لالستثمارات

 التكييف المؤسساتي لالستثمار األجنبي المباشر
(3) 

الدول التً لها القدرة على رد الفعل  تلك ًهالدول األكثر قدرة على التكٌف  إن
اإلبداع فً خلق القطاع الذي ٌمكن الدولة من الصمود  أي بسرعة لألخطار أو الفرص،

  ىو كانوا من الدول الكبرأمام منافسٌها حتى ول
إن القدرة على معرفة الفرص التً توفرها االستثمارات األجنبٌة المباشرة واالستفادة 
منها تعتبر راسخة فً مإسسات الدولة، هذا ما ٌفسر مفهوم التكٌٌف المإسساتً 

إن المإسسات أو مجموعة المإسسات المعنٌة بالتكٌٌف  األجنبٌة المباشرة. اتلالستثمار
الحكومة، األسواق، التربٌة هً:  Adaptation institutionnelleمإسساتً ال

 .الثقافً االجتماعًوالمحٌط 
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 التالً البٌانًٌمكن توضٌح ذلك بالتمثٌل   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يف االجتماعي الثقافي:يالتك
ٌف المإسساتً على شكل هرم مع وجود المحٌط االجتماعً الثقافً ٌتم تقدٌم التك

المحٌط االجتماعً الثقافً ، لى مستوى القاعدة ألن كل المإسسات األخرى مرتبطة بهع
هو أقدم المإسسات وأعقدها وهً بالتالً صعبة التغٌٌر وإن حاولنا التغٌٌر فإنه ٌؤخذ 

 وقتا وجهدا كبٌرٌن.
درجة انفتاح مواطنً دولة ما على مختلف النماذج االجتماعٌة الثقافٌة تتوقف على 

لتعلٌمً ومدى اندماج االقتصاد المحلً باالقتصاد العالمً، درجة عالمٌة مستوى ا
 لالنفتاح تحسن طاقة دولة ما لجذب االستثمارات األجنبٌة المباشرة.

المستثمرون األجانب ٌقررون القٌام بالمشارٌع استثمارٌة بناء على ما ٌسمى الثقافة 
باالستثمار األجنبً للمستثمرٌن الجوارٌة )أوروبا الشرقٌة ٌمكنها أن تالئم للقٌام 

 الغربٌٌن، بٌنما االستثمار بآسٌا أو إفرٌقٌا ٌكون غٌر مقبول لتباعد الثقافات.
 التكٌٌف التربوي:    

التربٌة تعتبر مفتاح النظام االجتماعً الثقافً المرن الذي ٌهتم بالطرق المختلفة 
بنجاح مع التغٌرات السرٌعة  للتعامل هالتربٌة تنمً رأس المال البشري وتهٌئر. للتفكٌ

لالقتصاد، التكٌف التربوي ٌخلق محٌط جذاب لالستثمار األجنبً المباشر، ألنه ٌحسن 
القدرة على معالجة المعلومات، ٌشجع اإلبداع فً مجاالت البحث، التطوٌر والتكنولوجٌا 

انتشار
 

متزايد
 

 

كز
تر

 
ايد

متز
 

 

 املؤسسايت يفيالتك مره

 

حكومة:علي مستوى ال  

 التشزيعي،التنفيذي، القضائي

 علي مستوى السوق :

السلع، الخدمات ، رأس المال    

 علي مستوى التربية:

 علي المستوى االجتماعي الثقافي
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 وتهٌئ بالتالً أرض خصبة لالستثمارات األجنبٌة المباشرة.
 ٌف السوق:    ٌتك
 انشر االقتصادي والمالً لجلب االستثمار، ٌجب أن نؤخذ فً الحسبإالسوق الم مثلٌ

ف السوق، أن أسواق المنافسة الحرة تجلب استثمارات أجنبٌة أكثر مما ٌبالنسبة لتكٌ
تجلبه األسواق ذات تنظٌمات إدارٌة. إن األسواق التً تشغل جٌدا تشكل العنصر 

االستثمارات األجنبٌة، أي  تإثر على جوهراألساسً فً قرار االستثمار، ألنها 
 المعامالت المالٌة واالقتصادٌة.

  التكٌٌف الحكومً
الحكومة تدٌر المستوٌات األخرى للتكٌٌف المإسساتً المحٌط الثقافً االجتماعً 
،التربٌة،و األسواق لهدا فان المستثمرٌن ٌهتمون فً أول األمر بالحكومة كونها المصدر 

 السٌاسات التً تحدد االستثمارات األجنبٌة المباشرةو الرئٌسً لألعمال
 االستثمار األجنبً المباشر فً الجزائر:

، االستثمار األجنبً ;BA:حتى اعتماد قانون شركات االقتصاد المختلط فً سنة 
، هذا القانون ٌحدد بشدة مجال تدخل االستثمار ??B:كان ٌدار بقانون االستثمار لسنة 

فقط لبعض مجاالت الصناعة بالعكس قد استثنى هذا القانون كل األجنبً، المفتوح 
النشاطات التجارٌة، المنجمٌة )ما عدا المحروقات(، التؤمٌنات، النشاط البنكً، النقل 

 والفالحة.
باإلضافة إلى ذلك المستثمر األجنبً كان مجبر العتماد إحدى الطرٌقتٌن المسموح 

بعبارة أخرى  Association mixtes ou filialesبها الشراكة الثنائٌة أو الفروع، 

خارج مجال المحروقات االستثمار المباشر كان مغلوق فً وجه رأس المال األجنبً فً 
 هذه الفترة.

تغٌرت السٌاسات والسلوك إزاء المساهمة األجنبٌة فً أنشطة االقتصاد المحلً تغٌرا 
 كبٌرا فً السنوات األخٌرة.

وتضمن مجموعة من  )= (ستثمار فً الجزائرصدر قانون اال >BB:ففً سنة  

  اإلجراءات التشجٌعٌة واإلعفاءات الضرٌبٌة والحوافز منها:
إعفاء لمدة ثالثة سنوات من ضرٌبة نقل الملكٌة بالنسبة للمشترٌات العقارٌة  -

 .الالزمة لالستثمار
مباشرة اإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافة بالنسبة للسلع والخدمات الموظفة  -

 فً إنجاز االستثمار سواء كانت مستوردة أو من السوق المحلٌة.
 % كرسوم جمركٌة على السلع المستوردة للمشروع >تطبٌق نسبة منخفضة قدرها  -
أعوام من الضرٌبة على أرباح الشركات والرسم المهنً  <إلى  ;اإلعفاء لمدة  -

 وذلك ابتداء من دخول المشروع مرحلة النشاط
اء من ضرٌبة األرباح وضرٌبة النشاط المهنً فً حالة تصدٌر منتج اإلعف -

 المشروع
 % من مساهمة أرباب العمل فً نظام الضمان االجتماعً.@التخفٌض بنسبة -

كما عملت الحكومة على تهٌئة بٌئة اقتصادٌة تشجع القطاع الخاص على االستثمار 
م الخزٌنة العامة ومتابعة برنامج وذلك بإنشاء بورصة الجزائر للقٌم المنقولة وسوق لقٌ
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 المتفق علٌها مع صندوق النقد الدولً. ةاإلصالحات الهٌكلٌة حسب الرز نام
ولتشجٌع المستثمرٌن قامت الحكومة بحماٌة وضمان االستثمار وذلك بالسهر  

على انضمام الجزائر إلى المنظمات والمإسسات الدولٌة واإلقلٌمٌة المتعلقة بضمان 
 حماٌته منها:االستثمار و

 االتفاقٌة المتعلقة باالعتراف وتنفٌذ قرارات التحكٌم الدولً -
 اتفاقٌة المركز الدولً لتسوٌة المنازعات بٌن المستثمرٌن والدول المضٌفة  -

 اتفاقٌة الوكالة المتعددة األطراف لضمان االستثمارات  -

 حماٌة الملكٌة الصناعٌة والفكرٌة  -

 العربٌة لضمان االستثمار. االنضمام إلى المإسسة -

كما أنها بصدد توقٌع إتفاقٌة اإلنضمام إلى المنظمة العالمٌة للتجارة وإتفاقٌة التبادل 
 الحر مع المجموعة األوروبٌة. 

  

 االستثمار في مجال المحروقات:
عرف االستثمار األجنبً فً مجال المحروقات قفزة نوعٌة باعتماد قانون خاص فً 

الذي ٌغٌر وٌكمل قانون المحروقات الذي صدر ٌوم  ،:BB:دٌسمبر -=9
:=89A8:BA? القانون الجدٌد أدخل تعدٌالت جد هامة من شؤنها تحفٌز وتنشٌط.

 االستثمار فً هذا القطاع، نذكر منها:
إمكانٌة دخول االستثمار األجنبً فً الحقول التً تم استغاللها، مقابل تسدٌد حق  -

 الدخول.
 اد المإسسات األجنبٌة لالستكشاف تبسٌط إجراءات اعتم -
 اللجوء إلى التحكٌم الدولً فً حالة االختالف  -

مشروع فً مجال التنقٌب عن المحروقات حٌث  @;هذا ما أدى إلى اعتماد أكثر من 

الشراكة نشطت فً هذا المجال التً جلبت الكثٌر من المإسسات خاصة من القارة 
 ) <( األمرٌكٌة.

ONGE – Petrogas – Agip - Repsol – Total -Arco – BP -  JGC-Itochu - Botas 

-Gaz de France - Brown and Root condor -ABB- Spie Capag S.A - Root 

JGC.Bechtel - Kellogy Brown –Elf- Winterschall - Enel Power- Medex 

Petroleum Ltd - First Calgary Petroleum. 

ملٌار دوالر  <7@:، 99;0و ?BA:بٌن سنتً حٌث بلغت قٌمة ما استثمرن ما
% من هذا المبلغ بالعملة الصعبة، تشٌر الكثٌر من الدراسات أن A<أمرٌكً 

 9><االستثمارات األجنبٌة تتوجه بالخصوص نحو قطاعات المحروقات، فمن بٌن 
ملٌون دوالر  توجه  99<مثال،  BBB:ملٌون دوالر التً استفادت منها الجزائر سنة 

ا القطاع كما تبٌن دراسات أخرى أن نسبة االستثمار فً المحروقات تمثل حصة نحو هذ
% وإسبانٌا بنسبة 9?األسد بالنسبة لبعض الشركاء التجارٌٌن األساسٌٌن كفرنسا بنسبة 

@<% 
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تمكنت شركة سوناطراك بالشراكة مع أكبر :تأثٌر الشراكة على االستكشاف
تحقٌق ستة إستكشافات التً مكنت من  المإسسات العالمٌة فً مجال اإلستكشاف من

 موزعة بالمنتوج على النحو التالً: 3ملٌون م 15.15توفٌر 
Huile  7:>زٌت=A ملٌون م< 

Gaz  ملٌون م @@7@:الغاز< 

Condensat  
;7?B ملٌون م< 
 99;عقود جدٌدة لالستكشاف مع شركاء أجانب بقٌمة إستثمار  9:كما تم توقٌع 

 ملٌون دوالر.
تمكنت شركة سوناطراك بالشراكة مع مإسسات أجنبٌة  مجال التنقٌب  الشراكة فً

 كما ٌلً :99;وسنة  BBB:أبار بٌن سنة  Aبئر وإكتشاف  ;<من حفر 

 :عملٌات بالشراكة

 :BBB ;999 ;99: 

 التنقٌب )بالمتر(
=B9>

B 
?:@?

A 
==<?> 

 >: :; A: عدد اآلبار المحفورة

 ;: A: <: عدد اآلبار المنجزة

 ; > > االستكشافات

 المصدر  تقارٌر شركة سوناطراك
  :الشراكة فً مجال اإلنتاج

% من اإلنتاج  ;:اإلنتاج بالشراكة مع الشركاء اإلقتصادٌٌن ٌساهم فً حدود 
 % من اإلنتاج اإلجمالً للبترول الخام. <;اإلجمالً للمحروقات كما ٌساهم بنسبة 

 % من اإلنتاج اإلجمالAً ون األجانب بـبالنسبة للغاز الطبٌعً ٌساهم المتعامل 
، باختصار اإلنتاج بالشراكة فً مجال المحروقات تضاعف تسعة >ملٌار م 7A::لٌكن 

 :99;و <BB:مرات فً الفترة الممتدة مابٌن 
 :النشاطات الدولٌة لسوناطراك

وقعت شركة سوناطراك عدة عقود  شراكة للقٌام بنشاطات دولٌة فً بعض  
، كما وقعت عقد ثانً 999;فً الٌمن سنة  >ت عقد خاص بالمجمع الدول فقد وقع

 Agip% إلى جانب مإسسة  9=وذلك بالمشاركة فً حدود  ;خاص بالمجمع 

Yemen BV  

 توقٌع عقد دراسة مع السودان 
 كما تولً سوناطراك أهمٌة خاصة فً مجال التطوٌر الدولً على المناطق التالٌة:

 تانٌا، مالً، النٌجر، السودان: مورٌإفرٌقٌا جنوب الصحراء
 : البٌرو، البرازٌل، بولٌفٌاأمرٌكا الالتٌنٌة

 : الفٌتنامآسٌا
 : الٌمن، العراق، إٌرانالشرق األوسط

 

 صناعة البتروكيماويات:
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تعتبر صناعة البتروكٌماوٌات حجز الزاوٌة فً سٌاسة تنوٌع مصادر الدخل  
عٌنات لتحقٌق قٌمة مضافة لثروتها التً تبنتها الحكومة الجزائرٌة منذ مطلع التس

 الهٌدروكربونٌة ولتقلٌل إعتماد إقتصادها على عائدات البترول.
تحظى صناعة المواد البتروكٌماوٌة بإهتمام بالغ لذى الحكومة الجزائرٌة لما لهذا 
المنتوج من أهمٌة كبٌرة فً الصناعة الحدٌثة من جهة، ولتظافر عدة عوامل رئٌسٌة من 

 ) ?( مها:جهة أخرى أه

 توفر مواد الخام الرئٌسٌة  -:

 إهتمام المستثمرٌن األجانب بهذا القطاع  -;

إتجاه الدول الصناعٌة الغربٌة إلغالق مصانعها البتروكٌماوٌة قدٌمة اإلنشاء   ->
 والتقنٌة، نظرا 

 الصٌانة فٌها.و إلرتفاع نسبة تكالٌف التشغٌل

 وجود سوق عالمٌة كبٌرة وقرٌبة. -=
على تقنٌات تصنٌع مادتً األمونٌا والمٌتانول وإنتاجها بطاقات سهولة الحصول  -<

ففً هذا المجال تم إنشاء المإسسة الوطنٌة للصناعات البنروكٌماوٌة وهً فرع كبٌرة 
 % وٌشمل مركبٌن للبٌتروكٌماوٌات. 99:تابع للمإسسة األم سوناطراك بـ 

 ( الواقع بسكٌكدةCP1Kمركب األتٌلٌن ومشتقاته ) -
 ( الواقع بؤرزٌوCP1Zالمٌتانول ومشتقاته )مركب  -

 :99;طن سنة  @=?B>;حجم إنتاجهما قد بلغ 
 .:99;كما تم بعث مشارٌع أخرى لتجدٌد المركبات البتروكٌماوٌة إبتداءا من سنة 

  CP1Kتجدٌد وحدة كربونات الصودٌوم لمركب األتٌلٌن ومشتقاته  -
 .CP1Zتانول ومشتقاته بعث مشروع توسٌع وحدة المٌتانول بمركب المٌ -
 

 الشراكة خارج قطاع المحروقات:
تم توسٌع مجال االستثمار األجنبً خارج قطاع المحروقات لٌشمل قطاعات أخرى 
كالفالحة، الصٌد، مواد البناء، صناعة، الفوالذ، التعدٌن، المٌكانٌك، اإللكترونٌك، 

 مختلفة بإختالف النشاط. الكٌمٌاء، البالستٌك والمطاط بنسب توغل لرأس المال األجنبً
ملٌار دٌنار  >B9;، تمكنت الجزائر من جذب تدفق مالً ٌقدر بـ BB9:منذ سنة 

 (التً أخذت األشكال التالٌة جزائري فً إطار مشارٌع اإلسشمارات األجنبٌة المباشرة
@. ( 

 طبٌعة الشراكة    

 % العدد طبٌعة المشروع

 =: <; مإسسات أجنبٌة لوحدها

 A< ?9: مإسسات القطاع الخاص الشراكة مع

 A; >< الشراكة مع مإسسات القطاع العام

 A= :99: مجموع المشارٌع

 المصدر:   
 Ahmed Bouyacoub, « les investissements étrangers en Algérie 1990-1996,  quelles 



 .أ..يوسفي رشيد......................................................حالة الجزائر -اثر االستثمار األجنبي المباشر صلى االقتصاد الوطني

 169 (0550) 50 العدد                                             مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر

perspectives ? »,  Annuaire de l’Afrique du nord, tome xxxv , 1996 CNRS Editions.   

نالحظ من الجدول أعاله أن المستثمرٌن غٌر المقٌمٌن ٌفضلون التعاقد مع المتعاملٌن 
% من المشارٌع اإلقتصادٌة A<الخواص حٌث ٌستحوذ هذا النوع من  الشراكة على 

% من المشارٌع.هذا ما A;المستثمرة فً حٌن أن التعاقد مع القطاع العام ال ٌمثل سوى 

حسب  ً للتحول االقتصادي من النظام المركزي إلى نظام السوق.ٌبٌن النجاح النسب
% من ?، االستثمارات األجنبٌة تمثل  APSIدراسة إحصائٌة لوكالة ترقٌة االستثمار 

 ) A.(% من مناصب الشغل المتوقعة9:مجموع االستثمارات و
% من ;=حسب نفس الدراسة المشارٌع الصناعٌة تتصدر المشارٌع األخرى بـ 

 رٌع األجنبٌة ٌتبعه قطاع الخدمات السٌاحٌة والصحة.المشا
واألجانب على لقد أثمرت هده اإلجراءات بإقبال الكثٌر من المستثمرٌن المحلٌٌن 

 خلف مشارٌع اقتصادٌة ساهمت فً تغطٌة مختلف الحاجات االستهالكٌة منها:
 :القطاع الصناعً

ر الذي تضطلع به إن الحدٌث عن القطاع الصناعً ٌقودنا إلى تحلٌل الدو 
المإسسات العمومٌة فً االقتصاد الجزائري ،حٌث امتازت بالتنوع فً اإلنتاج لتلبٌة 
الطلب المحلً حسب خطط موضوعة سلفا من الوزارات الوصٌة. إال أن أدائها كان 

 اإلدارٌة وضخ الرسامٌلو التقنٌةو التكنولوجٌة البنًضعٌفا، مما تطلب تطوٌر 
إعادة هٌكلة و كات الحكومٌة ، باعتماد برنامج إصالح اقتصادياالستثمارات فً الشرو

فتح رإوس أموال الشركات الحكومٌة أمام مشاركة القطاع و ٌركزان على الخوصصة
األجنبً . مكنت هده اإلجراءات من استقطاب العدٌد من المإسسات و الخاص المحلً

 الدولٌة نذكر منها 
 Ispat. Internationaleو مركب الحجار                     : صناعة الفوالذ
 Henkel- Unileverو ENAD مإسسة اٌناد                 :مواد التنظٌف 

   Saur - Vivendi- Lyonnaise des Eauxو EPEORمإسسة   :قطاع المٌاه
 -Spie السٌارات الصناعٌةو مإسسة مٌترو الجزائر:     وسائل النقل 

Rail.tech.internationnal- RVI- Kia.Motors  

                       

 القطاع الغذائً الفالحً:
بادرت السلطات العمومٌة بإصالحات هٌكٌلٌة فً مجال القطاع الفالحً الغذائً 

والتً تمثلت باالساس فً اإلنسحاب التدرٌجً للدولة من هذا القطاع  @BA:إنطلقت منذ 

لٌصل إلى مستوى التغطٌة الكاملة  إال أن ذلك لم ٌمكن من رفع اإلنتاج بصفة محسوسة
أحسن دلٌل على ذلك المعدالت السنوٌة لتغطٌة للحاجات فً مجال المواد الغذائٌة،
 ) B(الحاجات من طرف اإلنتاج الوطنً.

 
 نسب تغطٌة الحاجات الوطنٌة

 نسبة التغطٌة % المنتجات

 % =?إلى  <:من  الحبوب

 %B<إلى  B:من  الخضر الجافة
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 %@=إلى  9>من  اتهالحلٌب ومشتق

 %@Bإلى  >Bمن  اللحوم الحمراء

 %99: البقولٌات

 %99: العلف، الفواكه، الزٌتون، الحمضٌات

 %99: البٌض، اللحوم البٌضاء

 Conjoncture N° 60-61 Novembre-Decembre 1999:       المصدر

 بغرض سد هذا العجز فً التموٌن الغذائً شرعت الدولة فً إستصالح أكثر 
، باإلضافة  PNDAهكتار فً إطار البرنامج الوطنً للتطوٌر الفالحً  B99999من 

إلى انتهاج سٌاسة التنوٌع الزراعً وذلك بغٌة تؤهٌل هذا القطاع ورفع نمو االنتاج 
 الفالحً.

تمثلت هده السٌاسة فً تكٌٌف الزراعات حسب المناطق )جافة، شبه جافة( وتشجٌع 
ماء وأكثر مردودٌة ومنافسة عند التصدٌر كالفواكه حٌث المنتجات األقل استهالك لل

 العجز المحلً كبٌر جدا مما ٌتٌح فرص كبٌرة جدا لالستثمار.
لغرض تطوٌر الصناعة الغذائٌة وتسهٌل النفاذ إلى األسواق العالمٌة قامت هذه 

  :المإسسة أبرمت عقود شراكة مع المإسسات الدولٌة نذكر منها
 Unilever- Danone – Chambourcy- Fruital.. 

 الشراكة فً مجال الصحة:
من  %0,2ملٌون دوالر، تمثل تقرٌبا  99<الجزائر بسوقها الدوائٌة التً تتجاوز 

 االستهالك العالمً لألدوٌة.
تغطً الجزائر الجزء الكبٌر من إحتٌاجاتها الدوائٌة عن طرٌق اإلستٌراد وأهم الدول 

ل من األردن، الدنمارك، إٌطالٌا، إسبانٌا، ٌتم % والباقً من كA9هً : فرنسا بنسبة 
مستورد منهم مستوردٌن إثنٌن عمومٌن سمٌدال و)الصٌدلة المركزٌة  <@ذلك بواسطة 

 للمستشفٌات(.
منتج لألدوٌة منهم منتج عمومً واحد هو مجمع صٌدال الذي  <;بالنسبة لإلنتاج نعد 

أكبر الشركات العربٌة مشروع مع  ;:عالقات شراكة استثمارٌة قدرت بـ  طور 

) 05 (والدولٌة نلخصها فٌما ٌلً: 
 

- rezifP-cn hf r enfhR- ErG-   r  F oPf – aRizc   – En l -
.efnnR cf- a PGi a  

 الشراكة فً المجال السٌاحً:
تتمتع الجزائر بمزٌا تفاضلٌة طبٌعٌة فً المٌدان السٌاحً، تتوفر فٌها إمكانات كبٌرة 

الصحراوٌة، المعدنٌة والجبلٌة نشٌر فً هذا السٌاق أن تؤخر  لساحلٌةفً مجال السٌاحة ا
الجزائر فً مٌدان السٌاحة ٌشكل فرصة مواتٌة بشكل متناقض حٌث أن معظم بلدان 
البحر األبٌض المتوسط بلغت حد قدرتها الطبٌعٌة فً االستقبال نتٌجة ظاهرة االكتظاظ 

 ، المغرب، تونس، مصر،إلخ...(. وكثرة االستثمارات)إسبانٌا، فرنسا، إٌطالٌا
لهذا ٌجب االرتقاء بقطاع السٌاحة بترقٌة االستثمار والشراكة واالستغالل االمثل 
للعقار السٌاحً وتنوٌع المنتوج السٌاحً وتحسٌن مستوى الخدمات لتلبٌة حاجات 

 المواطن الجزائري والطلب األجنبً.
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هار والتعرٌف بالمناطق السٌاحٌة وكذا تفعٌل دور البنوك ووسائل االعالم فً اإلش
داخل وخارج الوطن عالوة على الدور الذي ٌجب أن تضطلع به وكاالت السفر فً 

 التروٌج للمنتوج السٌاحً الوطنً وإستقطاب السواح األجانب.
أثمرت المصادقة على مشروع التنمٌة المستدامة للسٌاحة ومناطق التوسع السٌاحٌة 

ة السٌاحٌة التً نجحت فً جلب الكثٌر من المستثمرٌن بإنشاء وكالة وطنٌة للتنمٌ
 .Sheraton,Mercure,Sofitel,Accor …etc :األجانب فً مجال السٌاحة منهم 

 %.99:حٌث ٌمكن فتح رأس مال فً هذا القطاع إلى غاٌة حدود 

 
 :خاتمةال

إن التشرٌع الجدٌد الخاص باإلستثمار ٌهدف إلى توفٌر مناخ إستثماري تمارس فً 
طاره اإلستثمارات الجزائرٌة واألجنبٌة دورا أكثر أهمٌة فً خلق طاقات  إنتاجٌة جدٌدة إ

وتوسٌع الطاقات اإلنتاجٌة القائمة، فضال عن تعدٌل هٌكل اإلقتصاد القومً لٌكون أكثر 
تنوعا وإنسجاما مع متطلبات التطور اإلقتصادي واإلجتماعً فً العالم. إال أنه على 

زاٌا والضمانات التً قررها المشرع الجزائري لإلستثمار األجنبً الرغم من ضخامة الم
،فإن المحصلة مازالت :BB:المباشر من خالل تلك القوانٌن التً صدرت منذ سنة

متواضعة سواء من ناحٌة حجم ماتدفق إلى الجزائر من هذه اإلستثمارات أم من ناحٌة 
 ٌها.مدى إسهامه فً برامج اإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعً ف

وعلٌه فإنه لتعظٌم اإلستفادة من تدفق اإلستثمار األجنبً المباشر ٌجب أن ٌكون هذا 
 اإلستثمار متوافقا مع أهداف السٌاسة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة ومحققا لتلك األهداف.   
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