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 االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر
 بين الواقع والمشكالت 

 

 أ. بودرامة مصطفى
 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

سطيف -فرحات عباس جامعة  

 
 :الملخص

إن العولمة ستفرض على مختلف الدول 
تغٌٌرات جذرٌة فً هٌاكلها االقتصادٌة مثل 

عفاءات قوانٌن تشجٌع االستثمار األجنبً، واإل
 -بطبٌعة الحال -وما إلى ذلك، والجزابر الجمركٌة

هً إحدى هذه الدول فهل سٌكون االقتصاد 
الجزابري قادرا على مواكبة متطلبات العولمة 
الصناعٌة؟من خالل تعظٌم استفادته من االستثمار 

  .األجنبً المباشر

وعلٌه فإن هذا المقال ٌهدف إلى دراسة 
مباشر فً الجزابر تطور االستثمار األجنبً ال
وعلى  التً تعٌقه، لومحاولة تحدٌد بعض المشاك

 ضوء ذلك ٌمكن الخروج ببعض المقترحات. 
 

Résumé:    
 La mondialisation exige des 

changements radicales dans les 

structures économiques aux différents 

pays citant a titre d’exemple les droits 

d’encouragements des investissements 

directs étrangers et les exonérations 

douaniers, l’Algérie est un pays comme 

les autres pays, la question qui ce pose : 

est ce que  l’économie algérienne est  

capable d’adapter aux exigences de cette 

mondialisation industrielle? En 

maximisant leur attractivité des IDE. 
L’objectif de cet article est d’étudier 

l’évolution des IDE en Algérie et de 

déterminer les obstacles qui l’envisagent.           

 

 
 المقدمة

 تستقرئفً أواخر الثمانٌنٌات جعل من الدولة الجزابرٌة  البترولٌةن تقلٌص الموارد إ
تخفٌها وفرة الموارد التً عرفتها فً ظل االقتصاد الرٌعً، ومن  كانتاالختالالت التً 

الوطنً من خالل عجز المإسسات االقتصادٌة من ناحٌة الهٌاكل  االقتصادثمة عجز 
والتؤقلم مع مقتضٌات  ،على االستمرار قدرتهاوهذا ما أدى إلى عدم  ،المسٌرة واألجهزة

واالقتصادٌة، وعلى هذا األساس استدعى األمر فً السنوات األخٌرة  االجتماعٌةالتنمٌة 
للسٌاسة التنموٌة من خالل سلسلة من اإلصالحات االقتصادٌة والهٌكلٌة  صٌاغةإعادة 

واالستثمار األجنبً،وفتح المجال لالستثمار  خاصتم فتح المجال للقطاع ال لذلكوتبعا ،
األجنبً المباشر بؤن ٌدخل إلى الجزابر فً شكل مشارٌع مشتركة، وفً شكل مشارٌع 

 جدٌدة أحادٌة ،وتعد الشركات متعددة الجنسٌات المصدر الربٌسً له. 
إلى جانب هذا فان الجزابر مازالت تواصل جهودها من أجل جلب االستثمارات 

على  عٌة وذلك بتكثٌف الندوات، والزٌارات إلى البلدان العربٌة، واألجنبٌة، والتوقٌاألجنب
 مجموعة من االتفاقٌات للتعاون االقتصادي.

 مشكلة البحث
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 يوتفاقم أزمة المدٌونٌة األمر الذ بسبب انخفاض أسعار البترول فً أواخر الثمانٌنات،
ات االقتصادٌة، وهذا افرز تدهورا نتج عنه عجز فً االقتصاد الوطنً وعجز فً المإسس

كبٌرا فً اإلنفاق االستثماري،األمر الذي تطلب القٌام بعدة إصالحات اقتصادٌة،وهٌكلٌة 
،وذلك بإصدار العدٌد من  من ضمنها تشجٌع االستثمار األجنبً المباشر على الدخول

 القوانٌن وتوفٌر مجموعة من الحوافز والضمانات.
لمالمح األساسٌة لواقع هذا االستثمار فً الجزابر تفصح لنا وان الدراسة التحلٌلٌة ل

بجالء عن تدن واضح لدوره فً االقتصاد الجزابري ،وهو ما ٌإكد أن ثمة مشاكل تقف 
 وراء ذلك .

كل ذلك ٌستدعى تناول هذا الموضوع بمزٌد من الدراسة، والبحث لمتابعة تطوره، 
على العوابق التً تقف حابال  ءالقضاإمكانٌات تطوٌر تدفقه، وذلك من أجل  ةولمعرف
 أمامه.
االستثمار األجنبً المباشر ٌلعب دورا مهما فً تطوٌر الجهاز الصناعً  إن

استطاعت الجزابر أن تعظم استفادتها منه مثل بعض الدول النامٌة؟وماهً  لالجزابري، فه
 الصناعات التً ولج فٌها ؟وماهً المشكالت التً تقف حابال أمام تدفقه؟

 همية البحثأ
تبدو أهمٌة تناول هذا الموضوع فً الجزابر فً ظل التغٌرات التً ٌشهدها االقتصاد 
الجزابري محلٌا من ناحٌة تطوٌر قانون االستثمار،وإقلٌمٌا خاصة بعد اإلمضاء على اتفاق 

 .ودولٌا والجزابر قٌد االنضمام إلى المنظمة العالمٌة للتجارة  الشراكة المتوسطٌة

 نبحث فتح آفاق جدٌدة للمهتمٌن بموضوع االستثمار األجنبً المباشر موٌحاول ال
   ضوٌسعى البحث إلى توفٌر بع خالل مدارسته و إبراز العوابق التً تحجم تطوره.

 لنقص البٌانات المتاحة.  االمعطٌات عن االستثمار األجنبً المباشر فً الجزابر نظر
 أهداف البحث

 بعض األهداف على النحو اآلتً:من خالل هذه الورقة ٌمكن حصر 
 (متابعة تطور االستثمار األجنبً المباشر فً الجزابر.1

 (حصر أهم المشاكل التً تعٌق جذب االستثمار األجنبً إلى الجزابر.2

تقدمها الجزابر للمستثمر األجنبً المباشر، وخاصة   ًالت ز(محاولة إبراز الحواف3

 الجبابٌة منها.  
 البلدان التً تستحوذ علٌه فً الجزابر. مت التً ولج وفٌها، وأه(معرفة أهم المجاال4

 .للباحثٌن وتحلٌال عمقا أكثر للدراسات األرضٌة توفٌر فً ( المساهمة5

 ضالجزابر، واستعرا ًوتهدف الدراسة إلى تتبع تطور االستثمار األجنبً المباشر ف
تثمار األجنبً فً المشكالت التً تواجهه،وٌسعى البحث لتدعٌم وتنشٌط دور االس

 االقتصاد الجزابري، بما ٌمكن من تعظٌم اٌجابٌاته وتقلٌل سلبٌاته.
 فرضية البحث 

نظرا لتمٌز االقتصاد الجزابري بعدة ممٌزات تختلف عن كثٌر من اقتصاد باقً الدول -
النامٌة، لكونه اقتصاد رٌعً ٌعتمد كثٌرا على المنتوج الوحٌد المتمثل فً المحروقات التً 
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من إجمالً الصادرات،   ضف إلى ذلك أن هذا القطاع ٌستحوذ على   %97كل حوالً تش

 أغلبٌة االستثمار األجنبً المباشر بحكم توفر المادة األولٌة )البترول(.
إن االمتٌازات الجبابٌة المعتبرة  التً منحتها الجزابر للمستثمر األجنبً مع أهمٌتها -

مبلغ االستثمار األجنبً المتدفق إلى الجزابر خارج إال أنها لٌست العنصر الفعال ،ألن 
 المحروقات ٌعتبر ضعٌفا جدا.

بجلب المزٌد من االستثمارات فً  دالمناخ االستثماري فً تحسن مستمر، وهو ٌع -
 المستقبل القرٌب.

  

 أوال: مفهوم االصتجمار األجهيب املباشز

 

L’investissement direct étranger(IDE)  ملٌة المشاركة الموجهة ٌعرف بؤنه ع

فً رأس مال مإسسة أجنبٌة والذي ٌعطً المشاركٌن بعض الرقابة فً قرارات 
فً % 25فً فرنسا، و %11المإسسة،وهذا ٌوجب أن تكون قٌمة االشتراك فً رأس المال

وتعتبر الشركات متعددة الجنسٌات من أهم مصادر االستثمار األجنبً  ،(1)دول أخرى

من االستثمارات األجنبٌة المباشرة فً % 81مسإولة عن أكثر من المباشر؛ حٌث إنها 

وبالتالً  العالم، وهً فً العادة تنشا فروعها فً العدٌد من الدول النامٌة والمتقدمة،
فاالستثمار األجنبً المباشر ٌنشؤ أغلبه عن طرٌق تعدي الجنسٌات والمعلوم أن تعدي 

 multinationales horizontalesاألفقً  الجنسٌات يالجنسٌات فٌه نوعان؛أوالهما تعد

تعدي الجنسٌات العمودي  االذي ٌتم فٌه إنتاج نفس السلعة فً العدٌد من الدول، أم
multinationales verticale نهابٌة فً دول مختلفة. عفٌتم فٌه إنتاج سلع وسٌطة وسل 

المباشرة راجع  الجزابر لالستثمارات األجنبٌة اوإن تفضٌل البلدان النامٌة، ومنه    
 : (2)إلى العدٌد من المزاٌا المرتبطة بهذه االستثمارات ٌمكن إجمالها فً اآلتً

 .اإلدارة ب* ألنه ٌجلب للدول النامٌة ومنها الجزابر التكنولوجٌات الجدٌدة، وأسالٌ

فً تدفق رأس المال فقط، ولكنه عادة ما ٌكون  لٌتمث المباشر ال ً*االستثمار األجنب
مهارات إدارٌة، وتنظٌمٌة، وخبرات فنٌة  كنون إنتاجٌة ومنتجات حدٌثة، وكذلمصحوبا بف

 تفتقر لها الدول النامٌة.
على المشاركة فً  ه*تفتح هذه االستثمارات المجال أمام رأس المال الوطنً، وتشجع

 اإلنتاج.
*قد تكون هذه االستثمارات مصدرا للحصول على النقد األجنبً، وخاصة عندما 

تتوفر لدى المستثمر األجنبً قدرة اكبر  ثاط المإسسة فً اإلنتاج للتصدٌر؛ حٌٌتركز نش
 على تسوٌق منتجاته فً الخارج نظرا لمعرفته بهذه األسواق.

وهناك عدة عوامل تإدي إلى جذب االستثمار األجنبً المباشر،وبالمقابل هناك     
لد معٌن، وٌمكن إٌجاز عوامل أخرى تإدي إلى إحجام المستثمر األجنبً عن الدخول لب

 بعض منها فً الجدول اآلتً: 
 طرد االستثمار األجنبي المباشر ل:عوامل جذب، وعوام1جدول رقم 

 عوامل الطرد عوامل الجذب 
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  ً*االستقرار السٌاسً، واالجتماع
 *االستقرار المالً 

 *انخفاض تكلفة الٌد العاملة المإهلة
 ة*ارتفاع مستوى الدخل الحقٌقً، والقدر

 الشرابٌة
 *تطور وسابل االتصاالت 

*تطور وسابل المواصالت من نقل بري، 
 وبحري، وجوي 

 *إمكانٌة الحصول على ملكٌة العقارات
 *إمكانٌة تحوٌل األرباح واألجور 

 *وجود المناطق الحرة والمناطق الصناعٌة

 *عدم االستقرار السٌاسً 
 *ارتفاع معدل التضخم

 زمة *عدم توفر البنٌة التحتٌة الال
 *انتشار الرشوة، والبٌروقراطٌة 

 *عدم االستقرار القانونً 
*عدم معرفة اللغات األجنبٌة خاصة 

 االنجلٌزٌة
  ج*عوابق الدخول، والخرو

*غٌاب التنظٌمات المساعدة على 
 االستثمار 

 *ضٌق السوق 
Source :Abdallah Akari , IDE et développement :l’expérience tunisienne ,on  Driss 

Guerraoui et Xavier Richet,  les investissements directs étrangers :facteur d’attractivité et 

de localisation ,édition toubkal,T1,Maroc,1997,p267.   

 

 ثانيا:مالمح االصتجمار األجهيب املباشز يف اجلشائز

 

 تطور حجم االستثمار األجنبي المباشر-أ

لجزابر نهجا تصحٌحٌا شامال، وهً تحاول تعزٌز مسارها االقتصادي لقد اتبعت ا
وتهٌبته لالندماج فً االقتصاد العالمً الذي تسوده ظاهرة االنفتاح والعولمة، محاولة بهذا 
استقطاب االستثمار األجنبً المباشر وٌمكن متابعة تطوره خالل الفترات الزمنٌة على 

 النحو اآلتً:  
 يناتخالل فترة الثمان-1

تعد المسإول المباشر  مالذي ٌعتبر أن الدولة ل 19/3/86لـ 13-86ابتدءا من قانون 

الخاص بالبحث  19/8/1986لـ 14-86على الشركات ذات االقتصاد المختلط، والقانون 

والتنقٌب عن البترول؛ حٌث حدد إطار تدخل رأس المال األجنبً فٌما ٌخص البحث عن 
الشركاء األجانب من إمكانٌة إنشاء  ةباإلضافة إلى استفاد، (3)المحروقات واستغاللها 

شركة تجارٌة تخضع للقانون الجزابري لكن فً صورة اقتصاد مختلط، وقد نتج عن هذا 
دولة، وٌمكن متابعة بعض منها  19عقدا مع شركات نفطٌة من  56القانون إبرام أكثر من 

 كما ٌوضحه الجدول الموالً. 
 
 

 زيع العقود الخاصة بعملية التنقيب عن البترول: كيفية تو2جدول رقم

 الدولة 
 عدد العقود

 الممنوحة  
 الدولة 

عدد العقود 
 الممنوحة 

 13 الشركة االسبانٌة 14 الشركة األمرٌكٌة

 13 الشركة االٌطالٌة 17 الشركة الكندٌة

 13 الشركة البرٌطانٌة 15 الشركة األلمانٌة 
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الشركة الكورٌة 
 الجنوبٌة

15 
دول العربٌة كوٌتٌة ال
 ولٌبٌة

13 

   14 الشركة الفرنسٌة

 .5-4، ص1996سبتمبر  114المإسسة العربٌة لضمان االستثمار العدد :المصدر

ملٌون  97ولقد بلغ التدفق السنوي لالستثمار األجنبً المباشر إلى الجزابر حوالً 

من التدفق  %7وهذا ٌمثل نحو  1985-1981دوالر فً قطاع المحروقات خالل فترة 

 .لدول شمال إفرٌقٌا

ونالحظ انه قد ارتفعت حصة الجزابر من تدفقات االستثمار األجنبً المباشر فً سنة 
 ، ثم سلكت اتجاها متناقصا من سنة ألخرى كما ٌوضحه الشكل اآلتً :1981

 
 تطور االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر خالل فترة الثمانينيات :1الشكل رقم

0

200

400

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

S1

 
من  ضل الشكل ٌتبٌن أن االستثمار األجنبً المباشر الداخل إلى الجزابر ٌنخفمن خال

سنة إلى أخرى  وبالتالً تمٌزت عشرٌة الثمانٌنات بشبه غٌاب لالستثمار األجنبً المباشر 
خارج مجال المحروقات وترجع جاذبٌة هذا القطاع بالنسبة للمستثمر األجنبً خاصة بعد 

 بسبب االرتفاع فً أسعار النفط. 1981و1971الصدمة النفطٌة لسنتً 

 خالل فترة التسعينيات-2

خالل هذه الفترة حرصت الجزابر على استقطاب المزٌد من رإوس األموال األجنبٌة 
والذي كان من بٌن مبادبه  1991خاصة بعد صدور قانون النقد والقرض الصادر فً سنة 

كامه العامة مبدأ حرٌة االستثمار إلغاء التفرقة بٌن القطاعٌن العام والخاص، ومن أح
فتح قطاع المحروقات لالستثمارات األجنبٌة فً مٌدان  1991األجنبً، ومع صدور قانون 

، حٌث سمح هذا القانون بتكوٌن شراكة ءاإلنتاج سواء من ناحٌة التنقٌب، أو البتر وكٌمٌا
، (4)ألمرٌكٌٌن مالٌة، أو صناعٌة، أو تجارٌة مع الشركاء األوربٌٌن، واآلسٌوٌٌن، وا

واعتماد علٌه،بدأت بسرعة الشركات البترولٌة األجنبٌة فً االستثمار فً الجزابر؛ حٌث 
عقد استغالل مع الشركات األجنبٌة ،ودعمت عالقة الشراكة  12إمضاء  1992تم فً سنة 

المإرخ فً  93/12)المرسوم التنفٌذي رقم  1993أكثر من خالل صدور قانون سنة 

والمتعلق بتشجٌع، وترقٌة االستثمار فً الجزابر(الذي جاء فً سٌاق  1993اكتوبر 5
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التوجه نحو اقتصاد السوق، واالستعداد لالندماج فً االقتصاد العالمً،وقد تضمن 
 :(5)مجموعة من اإلجراءات التحفٌزٌة ٌذكر منها

 الستثمار.سنوات من ضرٌبة نقل الملكٌة بالنسبة للمشترٌات العقارٌة الالزمة ل3إعفاء لمدة *

*اإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافة بالنسبة للسلع والخدمات الموظفة مباشرة فً إنجاز 
 االستثمار سواء كانت مستوردة، أو من السوق المحلٌة.

 كرسوم جمركٌة على السلع المستوردة للمشروع. %3*تطبٌق نسبة منخفضة قدرها 

أرباح الشركات، والرسم المهنً وذلك ابتداء سنوات من الضرٌبة على  5الى 2*اإلعفاء لمدة 

 من دخول المشروع مرحلة النشاط.
 *اإلعفاء من ضرٌبة األرباح ،وضرٌبة النشاط المهنً فً حالة تصدٌر منتج المشروع.

 .من مساهمة أرباب العمل فً الضمان االجتماعً %7*التخفٌض بنسبة 

نبً المباشر فً المتوسط حوالً لم ٌتجاوز مبلغ االستثمار األج 93-91فخالل الفترة 

ملٌون دوالر، وإن المستثمر األجنبً ٌفضل الشراكة مع  القطاع الخاص  كما  12مبلغ 

 الجدول اآلتً : هٌوضح
 1993-1991الفترة  ل:طبيعة المشروعات االستثمارية األجنبية في الجزائر خال 3جدول رقم

 % العدد أنواع المشروعات

 14 25 مإسسات أجنبٌة لوحدها

 58 116 الشراكة مع مإسسات القطاع الخاص

 28 53 الشراكة مع مإسسات القطاع العام

 111 184 مجموع المشارٌع

Source : Revue algérienne d’économie et de gestion, n°2, mai 1998, p47. 

من خالل الجدول السابق ٌتضح جلٌا أن المستثمر األجنبً ٌفضل الشراكة مع القطاع 
وهذا ٌدل على قدرة القطاع  من إجمالً المشارٌع االستثمارٌة، %58اص بنسبة الخ

الخاص على القٌام باالستثمار، إضافة إلى قلة المشارٌع األجنبٌة المنفردة نظرا لبعض 
 التخوفات األمنٌة التً سادت الجزابر فً تلك الفترة.

، 1994ة فً سن ANADARKOوكان اكبر شرٌك أجنبً هً المإسسة األمرٌكٌة 

، والشركة االسبانٌة AGIPأبرمت عقود شراكة مع الشركة االٌطالٌة  1995وخالل سنة 

CEPSA  (6) وحسب وكالة ترقٌة االستثمار، ودعمها، ومتابعتها .APSI بلغ عدد :

-12-31إلى  1993-11-13مشارٌع االستثمار األجنبً المباشر المحروقات خالل الفترة 

ملٌون دج وٌوفر  2891589مشروعا بمبلغ إجمالً قدره  78فً قطاع المحروقات  1995

 منصب عمل.  11197

 وٌمكن متابعة تطور مبلغ االستثمار األجنبً المباشر خالل الفترة على النحو اآلتً:
 :تطور االستثمار األجنبي المباشر خالل فترة التسعينات 2الشكل رقم
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Source : world investment raport 1996 : investment Trade and international 

Policy arrangement, p227: available in the site : www.unctad.org. 

 

ٌتضح من خالل الشكل البٌانً أن التدفق الصافً لالستثمار األجنبً المباشر المتجه 
سعٌنات من حٌث قٌمته المطلقة، وٌبقى إلى الجزابر اتسم بالتقلب الواضح خالل فترة الت

ضعٌفا رغم المجهودات المبذولة فً تلك الفترة، وتم اعتبار الجزابر سوقا للتصدٌر 
ملٌون دوالر،وارتفع  261حٌث بلغ 1997السلعً، ولقد بدأ ٌسلك اتجاها متزاٌدا فً سنة 

عودة  بالملحق اإلحصابً( وهذا بسبب 2)الجدول رقم 1996مقارنة بسنة % 95بنسبة

 األمن واالستقرار.
 خالل فترة ما بعد التسعينيات-3

لقد أجرت الجزابر عدة تعدٌالت لتشجٌع االستثمار، وكان ابرز التعدٌالت الخاصة     
 (7) 2111أوت 21الموافق لـ 13-11بقانون االستثمار هو صدور األمر الرباسً رقم

لحوافز، والتسهٌالت سواء أثناء المتعلق بتطوٌر مناخ االستثمار؛ حٌث قدمت العدٌد من ا
االنجاز، أو االستغالل التً تعمل على استقطاب رإوس األموال األجنبٌة ، وتم بواسطته 

 Conseil، والمجلس الوطنً لالستثمار )Andiإنشاء الوكالة الوطنٌة لترقٌة االستثمارات 

national de l’investissementالستثمارات ( الذي ٌقترح اإلستراتجٌة، واألولوٌة ل

، وإنشاء الشباك الموحد على مستوى الوكالة الذي ٌضم جمٌع اإلدارات، والهٌآت ةالمقبول
وتبسٌط اإلجراءات  التً لها عالقة باالستثمار من اجل تقدٌم المساعدة للمستثمرٌن ،

نذكر  ٌوما من تارٌخ إٌداع طلبات االستثمار( 31اإلدارٌة أمامهم )والتً ال تتعدى مدتها

 ما ٌلً: منها
  سنوات من الضرٌبة على الربح اإلجمالً 11اإلعفاء لمدةIBS والضرٌبة على الدخل ،

 ؛taxe foncière ، ومن رسم التطهٌرTAP، والرسم على النشاط المهنً IRGاإلجمالً

 المساواة بٌن المستثمرٌن المحلٌٌن، واألجانب؛ 

 إلغاء التمٌٌز ما بٌن القطاع العام، والخاص؛ 

 قطاعات أمام المستثمرٌن األجانب مع عدم وجود سقف معٌن للمساهمة فتح جمٌع ال
 األجنبٌة ماعدا قطاع المحروقات؛

http://www.unctad.org/
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  إخضاع المنازعات بٌن المستثمرٌن األجانب، والدولة الجزابرٌة إلى التحكٌم الدولً؛
حٌث أن الجزابر عضو فً معاهدة واشنطن وكذلك سٌول، ونٌوٌورك لتطبٌق معاهدة 

مع العدٌد من الدول   bélatéralesاضافة الى العدٌد من االتفاقٌات الثنابٌة التحكٌم الدولً 

 لحماٌة االستثمار؛

  مبدأ المعاملة الوطنٌة لالستثمارات األجنبٌة، والتمتع بحق التملٌك الكامل للمشروع
 .االستثماري الذي ٌقٌمه فً الجزابر، وحق تملك العقارات، وحق تحوٌل األرباح

 

الذي كان ٌنص على ضرورة أن تمضً العقود المبرمة  1986تشرٌع ولقد تم إلغاء 

من طرف الدولة ،حٌث أصبح ٌتم إمضاءها من طرف سوناطراك، كما منحها إمكانٌة 
التنافس مباشرة مع الشركات األجنبٌة  فٌما ٌخص الحقوق النفطٌة لكن القرارات 

اءا على هذه الحوافز، فلقد . وبن(8)المصٌرٌة تبقى بٌد الدولة، وخاصة سٌاسات التصدٌر 

وبالتالً احتلت  2111ملٌار دوالر سنة  1أكثر من  ىزاد االستثمار األجنبً المباشر إل

الجزابر المرتبة األولى من ناحٌة الدول األكثر جذبا لالستثمار األجنبً المباشر فً 
ى قطاع المغرب العربً، والمرتبة الثالثة فً إفرٌقٌا، ولم تعد االستثمارات حكرا عل

المحروقات، فقد توسعت إلى قطاعات أخرى كاالتصاالت ،والحدٌد والصلب 
...الخ. وبخصوص تطور حجم االستثمار األجنبً المباشر المتدفق إلى الجزابر ءوالكٌمٌا

فً عقد ما بعد التسعٌنات، ٌمكننا تقدٌم مجموعة من المالحظات مستعٌنٌن فً ذلك 
 ( بالملحق اإلحصابً:2)بالبٌانات الواردة فً الجدول رقم 

إن االستثمار األجنبً المباشر الوارد إلى الجزابر ٌتمٌز بالتطور التدرٌجً عبر السنوات، وقد  -

مقارنة بسنة  %361ملٌون دوالر بنسبة زٌادة قدرها  1196بمبلغ  2111بلغ ذروته فً سنة 

ة المستثمرٌن، والضمانات ، وهذا ٌرجع إلى اإلجراءات التحفٌزٌة التً قدمتها الدولة لفابد1997

إلى ذلك جاذبٌة بعض  فالمقدمة باإلضافة إلى التحسن النسبً فً المناخ االقتصادي ٌضا
القطاعات االستثمارٌة خاصة قطاع المحروقات، واالتصاالت، والتعدٌن، باإلضافة إلى بعض 

 .األنشطة فً قطاع الخدمات 

 %68بنسبة  2113كبٌرا فً سنة  اضوقد انخفض حجم االستثمار األجنبً المباشر انخف- 

وهذا بسبب الركود االقتصادي الذي أصاب العالم فً تلك الفترة، ففً تقرٌر  2112مقارنة بسنة 

سجل تراجع كبٌر  2114سبتمبر  22صادر عن منظمة األمم المتحدة للتجارة، والتنمٌة بتارٌخ 

ملٌون  634إلى  2112ر دوالر سنة ملٌا 181لالستثمارات األجنبٌة المباشرة باتجاه الجزابر من 

 . (9)مشٌرا إلى أن الجزابر سجلت أعلى نسبة تراجع فً المنطقة العربٌة  2113دوالر سنة 

والتً تشٌر إلى أن  2113و 2111وحسب التقارٌر الدولٌة المختلفة الصادرة مابٌن     

من استثمار  الجزابر بعٌدة خارج نطاق المحروقات من قدرتها الفعلٌة، وما استقطبته
أجنبً مباشر محدود ومتمركز فً قطاعات فً طلٌعتها االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة 
حٌث جنت الجزابر من جراء االستثمارات فً هذا القطاع بفضل رخصتٌن للهاتف النقال 

ملٌون  411ملٌار دوالر لٌؤتً بعدها قطاع الصٌدلة واألدوٌة بحوالً  185أكثر من 

شهدت نقلة نوعٌة فً انجاز المشارٌع االستثمارٌة وقد بلغ  2114نة وفً س . (10)دوالر

ملٌار دج، وهو مإشر  266877مبلغ  2114مجموع االستثمارات األجنبٌة المنجزة لسنة 

األجانب خاصة على قطاع  نٌدل على فعالٌة اإلصالحات المطبقة حٌث ٌتركز المستثمرو
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طاع الطاقة ٌحتل المكانة األولى خالل الفترة الطاقة وبالضبط مادة الغاز وٌمكن القول أن ق
 .(11)من مجموع االستثمارات األجنبٌة%..73 لبما ٌعاد 1999-2114

فإن  2116حسب تقرٌر منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمٌة  2115وخالل سنة     

من حٌث تدفق االستثمار األجنبً  %4الجزابر احتلت المرتبة الثامنة إفرٌقٌا بنسبة 

بالملحق اإلحصابً( وهً متركزة أساسا فً 1ملٌار دوالر)الجدول رقم1818 غلمباشر بمبلا

كما  من مجموع االستثمارات األجنبٌة. %48قطاع المحروقات حٌث تشكل أكثر من 

ملٌار  7الى6جذب فً حدود  2119–2115ٌنتظر من برنامج اإلنعاش االقتصادي للفترة 

ومن ناحٌة عدد المشارٌع الجدٌدة فحسب البٌانات  .(12)دوالر من االستثمارات األجنبٌة 

، فعددها قلٌل مقارنة بما unctadالواردة فً تقارٌر مإتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمٌة 

 تحصلت علٌه إفرٌقٌا كما ٌوضحه الجدول اآلتً:
االندماج  غ:تطور عدد مشاريع االستثمار األجنبي المباشر، ومبال4جدول رقم 

  2115-2112ك، خالل الفترة واالمتال
 2005 2114 2113 2112 السنة

 428 262 316 169 عدد المشارٌع الجدٌدة إلفرٌقٌا

 43 19 21 15 نصٌب المشارٌع الجدٌدة للجزابر

 البٌع الناتج عن االندماج واالمتالك عبر  
 الدوالرات( نالحدود فً الجزابر)بمالٌٌ

- 3 25 - 

Source: UNCTAD, World investment report 2005, pp. 303-325, available in 

the Site: http://www.unctad.org. 

ٌتبٌن من خالل بٌانات الجدول السابق أن عدد مشارٌع االستثمار األجنبً المباشر فً 
مقارنة بسنة   %126بنسبة  2115تزاٌد من سنة إلى أخرى، وأكبر زٌادة بلغتها فً سنة 

 االستقرار السٌاسً، واالقتصادي الذي عرفته الجزابر .، وهذا راجع إلى 2114

مما سبق ٌتضح ضالة االستثمارات المتدفقة إلى الجزابر خالل الفترة مقارنة     
بالدول النامٌة األخرى ،فضال عن تركزها فً القطاع األولً )النفط والغاز( ، وهذا ما 

األجنبً فً الجزابر، فعلى الرغم ٌجعلنا نتساءل عن المشكالت التً تعٌق تدفق االستثمار 
من أن الجزابر تعتبر غنٌة بالموارد الطبٌعٌة إال أنها لم تصل بعد إلى درجة تحقٌق الحد 

 األجنبً االستثمار اتفاقات معظم المثالً لالستغالل التجاري لهذه الموارد،مع العلم أن

 جدٌدة. استثمارات هً الجزابر إلى الداخل المباشر
 

 االصتجمار األجهيب املباشز يف اجلشائزثالجا:توسيع 

 

التوزٌع الجغرافً لالستثمار األجنبً المباشر: إن الوالٌات المتحدة تعتبر المستثمر -أ
،ٌلٌها فً 2112-1998الفترة  لملٌون دوالر خال 911األول فً الجزابر بمبلغ ٌقارب 

ملٌون 351رنسا بمبلغ المرتبة الثانٌة مصر فً مٌدان االتصاالت، وفً المرتبة الثالثة ف

 .(13)دوالر متبوعة باسبانٌا، واٌطالٌا 
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( أن الدول األوربٌة تستحوذ على حصة األسد 5وٌتضح من خالل بٌانات الجدول)    

، وٌلٌها فً المرتبة 2113-1993خالل الفترة  %61من عدد االستثمارات األجنبٌة بنسبة 

 .%6الثالثة الوالٌات المتحدة بنسبة ، وفً المرتبة %28الثانٌة الدول العربٌة بنسبة 
 2113-1993: يبين مساهمة المشاريع االستثمارية األجنبية بالجزائر للفترة 5الجدول رقم

 الوحدة: مليون دج                                                      

 الجهة العدد النسبة المبلغ

 العربٌة 352 59897 1168461

 األوربٌة 164 27894 1748745

 أمرٌكا 34 5879 278479

 آسٌا 32 5845 158781

 آخرٌن 3 1851 98944

 إفرٌقٌا 2 1834 476

 المجموع 587 100 3448886

دراسات  ةاإلحصائي، مجلالملف  من ANDIالمصدر:الوكالة الوطنية لترقية االستثمار

 .161،دار الخلدونية ،الجزائر ،ص2114،سبتمبر 4،العدد، اقتصادية 

 
ومن الجدٌر بالذكر أن أهم االستثمارات األجنبٌة نفذت من قبل الشركات متعددة 

( أهم عشر دول 3الشكل ) حالجنسٌات خاصة فً قطاع المحروقات،وفً هذا الصدد ٌوض

، وتعد الوالٌات 2111إلى سنة 1998مستثمرة فً الجزابر خالل الفترة الممتدة من سنة 

ستثمرٌن فً الجزابر، إذ تحتل المرتبة األولى فً قطاع المتحدة األمرٌكٌة من اكبر الم
المحروقات، وتلٌها فً المرتبة الثانٌة مصر فً مٌدان االتصاالت ،ثم باقً دول االتحاد 

 األوربً.   
 2111-1998: يوضح أهم عشر دول مستثمرة في الجزائر خالل الفترة 3الشكل رقم

 الوحدة:ألف دوالر
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هولندا
انجلترا

ابان اٌل

اٌطالٌا

ألمانٌا

اسبانٌا

فرنسا

الوالٌات المتحدةبلجٌكا

مصر

 
Source : Banque d’Algérie.2003 in NUCED, Examen de la politique de 

l’investissement en Algérie, nations unies, Genève, mars 2004, p9. 

 

إن من أهم ما ٌمكن الوقوف عنده هو أن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، واالتحاد 
ما باقً األوربً متحصالن على اكبر حصة من االستثمار األجنبً المباشر فً الجزابر، أ

 الدول العربٌة واإلفرٌقٌة واألسٌوٌة فحصتها منه ضبٌلة ماعدا مصر.   
    
 توزيع االستثمارات األجنبية المباشرة على القطاعات االقتصادية: -ب

مع العلم انه ال توجد هناك إحصابٌات وافٌة عن نصٌب كل قطاع اقتصادي من 
الثالثة الرسمٌة المتوفرة،والمتمثلة فً االستثمارات األجنبٌة المباشرة؛ حٌث إن المصادر 

أرقام بنك الجزابر التً تبٌن تدفقات االستثمار األجنبً المباشر حسب الحجم، وحسب البلد 
ال توضح  ANDIاألصلً بدون ذكر القطاعات ،وكذا الوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار 

مارات المنجزة، فً سوى االستثمارات المسجلة، والمرخص لها دون التطرق إلى االستث
حٌن تكتفً مدٌرٌة الجمارك بإحصاء تدفق اآلالت، والمعدات كما أن الشركات التً 

 أنشؤت من جراء حاالت االندماج واالستحواذ ال تؤخذها مصالح الجمارك بعٌن االعتبار.
 ولهذا سٌحاول الباحث متابعة توزٌعها حسب المعلومات المتوفرة على النحو اآلتً:

من الناتج  %..36إن مداخٌل البترول والغاز تشكل  اقة والمحروقات:قطاع الط-1

من إجمالً الصادرات،  %97من مداخٌل الدولة، وتشكل  %65المحلً اإلجمالً، و

، وان احدث التقارٌر تإكد أن الجزابر تحتل  (14)من القوة العاملة  %3وتشغل حوالً 

اقة، والمصدر الثالث للغاز فً العالم، المركز األول فً شمال إفرٌقٌا فً مجال إنتاج الط
ملٌون برمٌل/الٌوم سنة  184ولقد بلغ إنتاج النفط  .(15)فً مجال إنتاج النفط  12والمركز 

ملٌون برمٌل ٌومٌا مع بداٌة  185وتسعى الجزابر إلى زٌادة طاقتها اإلنتاجٌة إلى 2114

ملٌار  12ت فً حدود مع تنفٌذ استثمارا 2111ملٌون برمٌل مع حلول 2، ومبلغ 2116

 دوالر خالل السنوات الخمس القادمة 
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 2114-1981:تطور إنتاج واستهالك النفط خالل الفترة  4شكل رقم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Algeria, avialable :http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/algeria.html 

   

 زنجده ال ٌتمٌ يإن البترول ٌتمٌز بالقابلٌة التجارٌة فً السوق العالمٌة، خالفا للغاز الذ
بالقابلٌة التجارٌة؛ حٌث ال ٌمكن تخزٌنه وهو ٌتطلب توفٌر شبكة نقل وتوزٌع وتسوٌق، 

أموال ضخمة ضف إلى ذلك أن صناعة  سوكذلك مصانع تمٌٌع ،وهذا ٌتطلب رإو
تتطلب رإوس أموال ضخمة لالستثمار فً عملٌات االستكشاف، وارتفاع البترول والغاز 

عامل المخاطرة المالٌة المرتبطة بعملٌات التنقٌب، والحفر، ولهذا فتحت الجزابر هذا 
المصدر المهم للشراكة األجنبٌة،ودخلت مع العدٌد من الشركات متعددة الجنسٌات،ولتفعٌل 

ابٌب غاز لتزوٌد البلدان األوربٌة ؛أولها ٌربط تصدٌر البترول أنشؤت سوناطراك خطً أن
فً السنة، والثانً ٌربط الجزابر  3ملٌار م 24عبر تونس وٌعمل بطاقة  االجزابر باٌطالٌ

باسبانٌا والبرتغال عبر المغرب،وبالتوازي مع الخطٌن الحالٌٌن هناك مشروع خطٌن 
الرابط حقول  galsiع الرابط حقول الغاز باسبانٌا،ومشرو medgazآخرٌن هما مشروع 

الغاز باٌطالٌا عبر سردٌنٌا. وتعد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أهم مستثمر أجنبً فً 
الجزابر وذلك بمبلغ ٌزٌد عن ملٌون دوالر وبعدها االتحاد األوربً، وتتركز أهم 

 Petro Fac Resourceاالستثمارات األمرٌكٌة فً قطاع المحروقات مثل شركة

International Inc إضافة إلى قطاعات أخرى مثل استثمارات ،Pfizer  ًاألمرٌكٌة ف

 قطاع الكٌمٌاء والصٌدلة.
وأما فً إطار عالقتها مع االتحاد األوربً فلقد أمضت الجزابر مجموعة اتفاقٌات     

تعاون وشراكة مع أهم ثالث دول جنوب االتحاد األوربً وهً :فرنسا ،واسبانٌا، 
ستثمارات فً قطاع المحروقات من خالل الشركة الفرنسٌة واٌطالٌا، وتتضح هذه اال

Elf/Total Finaوالشركتٌن االٌطالٌتٌن،Sayram-eniv  و AGIP والشركات االسبانٌة

وهً شركة مختلطة Sofregaz ولقد دخلت الشركة الفرنسٌة Repsol .و    Cepsaأمثال

http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/algeria.html
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سة تعمل فً متخصصة فً الهند %14، وسونلغاز بنسبة %36مع سوناطراك بنسبة

 مشارٌع الغاز الطبٌعً الممٌع .
للطاقة ،والخدمات فً  HALLIBURTONعقد مابٌن سوناطراك مع الشركة األمرٌكٌة  -

 ملٌون دٌنار. 21ملٌار و1بمبلغ  1999سنة 

شراكة  1999فً سنة  ANADARKOعقدت شركة سوناطراك مع الشركة األمرٌكٌة  - 

 فً مجال التنقٌب عن البترول. 
 2111فً سنة  CONOCOعقد شراكة بٌن شركة سوناطراك، والشركة األمرٌكٌة  -

مهمتها انجاز مشارٌع مشتركة فً جمٌع مراحل قطاع المحروقات من االستكشاف، البحث، 
 اإلنتاج، النقل، التسوٌق .

 

ٌمكن اإلشارة إلى بعض الشركات األجنبٌة المستثمرة  2114-2111وخالل الفترة     

 حروقات كما ٌوضحه الجدول أدناه:   فً قطاع الم
-2111: بعض الشركات األجنبية المستثمرة في قطاع المحروقات خالل الفترة 6جدول رقم

2114 
 2114 السنة 2113 السنة  2112 السنة  2111 السنة 

اسم 
 الشركة 

جنسٌة 
 الشركة

جنسٌة  اسم الشركة 
 الشركة

اسم 
 الشركة 

جنسٌة 
 الشركة

جنسٌة  اسم الشركة
 الشراكة

Ceps
a 

االسبان
 ٌة

BP  الوالٌات
 المتحدة

ptrobas البرازٌل Amerada 
Hess 

الوالٌا
ت 

 المتحدة

  ENEL اٌطالٌا CNPC الصٌن Bhp-Billiton استرالٌا 

  Winter 
shall 

 الصٌن CNPC   ألمانٌا

  pepiline اٌطالٌا   Ptro celtic اٌرلندا 

      Ropsol-ypf اسبانٌا 

      Sinopec الصٌن 

      statoil النروٌج 
Source: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/algeria.html 

وفً مجال الغاز تعتبر شركة سوناطراك ثانً مصدر فً العالم؛ حٌث تبلغ      
،وهً  3ملٌار م 8889فً العالم بإنتاج ٌقدر بوهً سابع منتج  3ملٌار م 61صادرتها 

اكبر مصدر للغاز نحو أوربا ،هذه السوق الواسعة والواعدة بزٌادة الطلب،وبالتالً فإنتاج 
 الجزابر من الغاز الطبٌعً ٌتزاٌد باستمراركما ٌوضحه الشكل الموالً:

 

http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/algeria.html
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   2112-1981: تطور إنتاج واستهالك الغاز الطبيعي خالل الفترة 5الشكل رقم

Source: Algeria, available in the Site: 
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/algeria.html 

 
وٌنتظر أن تتحول الجزابر من قابمة الدول المصدرة للبترول إلى قابمة الدول     

ل ٌضعها فً منؤى عن التقلبات السابدة لألسعار، وٌبقى الغاز المصدرة للغاز، وهذا التحو
الطبٌعً الرهان االقتصادي الحٌوي ضمن عملٌة إطار العولمة الطاقوٌة ألنه المورد 
الطاقوي المفضل فً القرن الواحد والعشرٌن، وتعتبر الجزابر المورد األساسً ألوروبا 

 فً مٌدان الطاقة.
 
حكم المٌزة الطبٌعٌة تحظى هذه الصناعة فً الجزابر : بصناعة البتروكيماويات -2

بعناٌة بالغة نظرا لتوفر مواد الخام الربٌسٌة، زٌادة على ذلك االهتمام الكبٌر للمستثمر 
األجنبً بهذا القطاع وبذلك  ٌمكن للجزابر أن تحقق قٌمة تنافسٌة عالٌة فً األسواق 

اعة إلى التصدٌر بشكل أساسً خاصة العالمٌة، وهذا ٌتٌح لها إمكانٌة توجٌه هذه الصن
وانه تم إزالة الحواجز الجمركٌة التً تعترضها، وتم إنشاء المإسسة الوطنٌة للصناعات 

 البتروكٌماوٌة وهً فرع تابع لمإسسة سوناطراك وٌشمل مركبٌن للبتروكٌماوٌات هما: 

 ( الواقع بؤرزٌو.CP1Zمركب المٌتانول ،ومشتقاته)-

 ( الواقع بسكٌكدة.CP1kقاته)مركب االتٌلٌن ،ومشت-

ومشروع الشراكة إلنتاج مصنع الهٌلٌوم فً منطقة ارزٌو بوالٌة وهران بٌن 
 .Airo-productسوناطراك، والشركة األمرٌكٌة 

بٌن  POLUOLEFINSومشروع الشراكة النتاج البولٌولٌفٌن المنتوج الكٌمٌابً 

ت العالمٌة المنتجة فً مٌدان وهً من اكبر الشركا BASFسوناطراك، والشركة العالمٌة 

 الصناعة الكٌماوٌة.
 

http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/algeria.html
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:أما االستثمارات األلمانٌة فقد تركزت فً عدد من المشروعات صناعة المنظفات-3

األلمانٌة، والشركة الوطنٌة للمنظفات  Henkelكان أهمها مشروع الشراكة بٌن شركة 

ENAD . 

السوق الواسعة،  : إن الشركات متعددة الجنسٌات تبحث عنقطاع االتصاالت-4

والجزابر واحدة منها حٌث انه فً نهاٌة الثمانٌنات استعانت الجزابر بالشركة الفنلندٌة 
Nokia  من اجل إدماج نظام الهاتف النقال غٌر الرقمً، وخالل فترة التسعٌنات ساهمت

على إدماج األنظمة  Daewooالسوٌدٌة، والشركة الكورٌة   Ericsonكل من شركة 

ملٌون  9طوط األلٌاف البصرٌة بعدما كان البنك العالمً قد منح قرضا بقٌمة الرقمٌة وخ

، ولقد تم فتح هذا القطاع أمام االستثمارات األجنبٌة حٌث  (16)دوالر للمساهمة فً ذلك 

جنوب، تحصلت مصر على حصة معتبرة فً سنة –فً مٌدان االستثمارات جنوب 
، والشركة الكوٌتٌة الوطنٌة سنة Orascom ، وكذلك فً مٌدان الهاتف النقال شركة2111

 تم بٌع أول رخصة للهاتف الثابت.  2115، وفً سنة 2113

: دخلت مإسسة سٌدار مٌدان الشراكة مع مجموعة الشركة صناعة الحديد والصلب-5

من رأس مال الشركة العمومٌة للتعدٌن  %71حٌث تمتلك هذه األخٌرة   Ispatالهندٌة

، وقد تمكنت المجموعة الصناعٌة الهندٌة من 2111أكتوبر 18ذ صاحبة مركب الحجار من

 2113وسنة  2112ملٌون طن سنة 182ألف طن من الصلب إلى  751رفع اإلنتاج من 

،وإعادة 12ملٌون طن، كما تم أٌضا إعادة تشغٌل الفرن العالً رقم 184وصلت إلى 

 نوٌا.ألف طن س 411االعتبار لوحدة درفلة التً تبلغ طاقة إنتاجها  

 dufercoالجزابرٌة ،وشركة  alfasidوفً مٌدان التعدٌن عقدت شراكة بٌن شركة 

المتعددة الجنسٌات والخاصة بإنتاج وتسوٌق الصناعة الحدٌدٌة، وعقدت شراكة بٌن شركة 
ASPI  الجزابرٌة، وشركةINMAM .القطرٌة لصناعة الحدٌد 

ت اإلستراتجٌة فً العالم تعتبر صناعة الدواء من أهم الصناعا :صناعة الدواء-6

وأكثرها سرعة وتطورا فهً تؤتً بعد الحدٌد والصلب واالتصاالت، وهً تستخدم آالت 
إنتاج الدواء شركات عالمٌة عمالقة تملك مراكز  ىوتقنٌات دابمة التطور، وتسٌطر عل

بحوث جد متطورة.ولقد ساهم هذا القطاع فً حجم االستثمار األجنبً المباشر فً الجزابر 
، وتعتبر تجربة مجموعة صٌدال 2113و1993ملٌون دوالر بٌن سنتً  411بحوالً 

كتجربة رابدة لنجاح االستثمار األجنبً خارج المحروقات حٌث أبرمت عدة عقود شراكة 
 ٌمكن ذكرها على النحو اآلتً :

 63من االتحاد األوربً بنسبة مشاركة جزابرٌة  GPEعقد مع الجمع الصناعً األوربً *

 ملٌون دوالر . 21ة االستثمارقٌم%

 41قٌمة االستثمار  %71بنسبة مشاركة  RHONE POULENE*عقد مع مجمع فرنسً 

 ؛املٌون دوالر
قٌمة االستثمار %67بنسبة مشاركة  NOVONORDISK*عقد مع مجمع فرنسً برٌطانً 

 ملٌون دوالر؛ 44

ستثمار قٌمة اال %61بنسبة مشاركة   GLAXO WELCOME*عقد مع مجمع برٌطانً 

 ملٌون دوالر؛ 41
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 ملٌون دوالر . 18قٌمة االستثمار  %31بنسبة مشاركة  ACDIMA*عقد مع مجمع أردنً 

 
أما فٌما ٌخص الصناعات الغذابٌة فهناك عقد شراكة الصناعات الغذائية:-7

الفرنسٌة فً انجاز مصنع لتكرٌر السكر،  Geanlionالجزابرٌة، و ENASUCREمابٌن

د استثمرت شركة دانون الفرنسٌة فً مٌدان المشروبات، ضف إلى ذلك إضافة إلى ذلك فلق
 باالستثمار فً الخمٌرة الغذابٌة.  BURRNS PHILIPSقٌام الشركة االسترالٌة 

 orascom constructionصناعة مواد البناء: وفً مٌدان االسمنت قامت شركة-8

industries  بإنشاء شركة فً الجزابر تسمى بalgérien ciment 

compagnies(ACC)، ملٌون دوالر، والشراكة لصناعة  451وحددت قٌمة االستثمار ب

 .2114االسمنت فً والٌة المسٌلة مع الشركة المصرٌة فً سنة 

الصناعات المٌكانٌكٌة وااللكترونٌة:لقد ورثت الجزابر منذ عهد السبعٌنات هٌاكل -9

تفاقٌات شراكة فً المٌكانٌك ،وتم عقد عدة ا ةمعتبرة فً مجال الصناعة المٌكانٌكٌ
 واإللكترونٌك أهمها:

  عقد شراكة بٌن شركةSNVI  الجزابرٌة،وشركةBENZDAIMLER  األلمانٌة

 ؛الخاصة بإنتاج الحافالت الصغٌرة

  عقد شراكة بٌن*SNVI  الجزابرٌة، وشركةRENAULT  الفرنسٌة الخاصة

 ؛بإنتاج الشاحنات الصناعٌة
 عقد شراكة بٌن شركة*CMT ةبرٌة، وشركالجزا DEUTZ MOTOR  األلمانٌة

 الخاصة بإنتاج محركات الجرارات، ومحركات مبردات الماء.

  عقد شراكة بٌن*ENIE  الجزابرٌة، وشركةVECTRON  الكندٌة الخاصة

 ؛بإنتاج أجهزة اإلعالم اآللً
  عقد الشراكة بٌن*ENIE الجزابرٌة، وشركة LG و DAEWOO لكورٌا

 جهزة التلفزٌون.الجنوبٌة الخاصة بإنتاج أ

  عقد شركة بٌن المإسسة الوطنٌة للسٌارات الصناعٌة*SNVI  مع شركة

DAEWOO ؛من كورٌا الجنوبٌة إلنتاج السٌارات 

  عقد الشراكة بٌن شركة*AMC  الجزابرٌة وشركة S.M.S(sensus metering 

Systemsاألمرٌكٌة العالمٌة المختصة فً العداد المابً ،والذي انطلق فً سنة ) 

 ؛2115

  إن القطاع الخاص فً قطاع اإللكترونٌك ) عملٌات التجمٌع والعملٌات التجارٌة( له*
 Byaعالقة مقاولة مع الشركات األجنبٌة )

electronics,philips,samsung,LG… .) 

  مصنع مٌشالن الفرنسٌة ٌقوم بإنتاج العجالت المطاطٌة ذات الوزن الثقٌل، وٌهدف
 من إنتاجه. %61حلً، وتصدٌر من السوق الم%41إلى تغطٌة 

 

األمرٌكٌة، وهً اكبر شركة  PB-AMOKOالشراكة بٌن  الصناعة الكيماوية:-11

.    1993عالمٌة، وهً أول مستثمر أجنبً فً الصناعة الكٌماوٌة الجزابرٌة فً سنة 
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والصلب، التعدٌن،  دوبالتالً فإنه ما ٌمكن مالحظته هو أن قطاعات الصٌدلة، الحدٌ
 الغذابٌة تعد أهم القطاعات المستقطبة لالستثمار خارج المحروقات. توالصناعا

 

 رابعا:املشكالت اليت تواجه االصتجمار األجهيب يف اجلشائز

 

ٌمكن أن نعزو أسباب عدم تدفق االستثمار األجنبً المباشر على الجزابر بالشكل      
سوف نركز على  المطلوب، وعدم تحقٌق األمانً المرجوة إلى بعض المشكالت التً

 أهمها فً النقاط التالٌة: 
مشاكل إدارٌة:لقد اعتبر تقرٌر صدر عن منتدى األعمال العالمً المعروف بمنتدى -1

أن مناخ االستثمار فً الجزابر،مناخ غٌر مالبم وغٌر مستقر؛  2113دافوس فً بداٌة سنة 

دٌون مابٌن حٌث تراوحت مرتبة الجزابر فً التصنٌف الذي وضعه الخبراء االقتصا
دولة. ومن بٌن المآخذ المسجلة فً عرقلة االستثمارات األجنبٌة  112من مجموع  96و72

، وفً هذا الصدد ٌرى الدكتور عبد الرحمن  (17)انتشار الرشوة، والبٌروقراطٌة اإلدارٌة

من أسباب عدم القدوم االستثمارات األجنبٌة إلى الجزابر تعود إلى  %61مبتول بؤن"

العتماد الجزابر على أنماط التسٌٌر القدٌمة التً تتمٌز  "،نظرا(18) ةلبٌروقراطٌالعراقٌل ا

 بالبطء،والتعقٌد فً إجراءاتها، ونقص الخبرات والكوادر الفنٌة المتخصصة .
حول الرشوة فً  2115ولقد صنفت منظمة الشفافٌة الدولٌة فً تقرٌرها لسنة     

ة مما ٌضعها فً مصف الدول التً تسود دول 159من مجموع  97الجزابر فً المرتبة 

أضحت تدرج مسبقا من قبل كافة  ً،وبالتال (19)فٌها مظاهر الرشوة بصورة معتبرة 

المستثمرٌن األجانب ضمن األعباء اإلضافٌة، والتً تؤخذ أوجها مختلفة، وهذا بسبب الفقر 
لتدابٌر وتدنً مستوى المعٌشة ،وظاهرة البٌروقراطٌة ،وتواضع الدخل، وضبابٌة ا

اإلدارٌة واالقتصادٌة على الرغم من تصدٌق الجزابر على معاهدة األمم المتحدة لمكافحة 
 .2116الرشوة، ضف إلى ذلك عدم تطبٌق القوانٌن حسب تقرٌر البك الدولً لسنة 

تزال تتمٌز بطول المدة، وأن  زٌادة على ماسبق ،فإن إجراءات االستثمار ال    
بالتعقٌد، فإذا أخذنا بعض الدول العربٌة القرٌبة منا فً المعطٌات  اإلجراءات اإلدارٌة تتسم

االقتصادٌة، االجتماعٌة، والجغرافٌة نجد أن الجزابر تحتل المرتبة األولى فً مإشر تعقٌد 
 اإلجراءات كما هو موضح فً الجدول أدناه .

 
 

 2113 :يبين مقارنة الجزائر ببعض الدول العربية لسنة 7جدول رقم 
 اإلجراءات دمؤشر تعقي المدة)األيام( عدد اإلجراءات نالبيا

 7282 387 21 الجزابر

 51 212 19 مصر

 75 192 17 المغرب

 6583 7 14 تونس

 .41، ص2113 ر، دٌسمبفوالتنمٌة، جنٌ:تقرٌر ملتقى األمم المتحدة حول التجارة المصدر
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 وهذه األخٌرة تكمن فً النقاط التالٌة مشاكل بنوية:-2

إلى ذلك  فعدم توفر البنٌة التحتٌة الالزمة من طرق ،وشبكات المٌاه، وصرف صحً،ض  -
  ؛ضعف أسطول النقل البري والبحري والجوي

انعدام المناطق الحرة بالرغم من اإلعالن عن إنشابها فً منطقة بالرة بوالٌة جٌجل التً  -
 ؛بقٌت تراوح مكانها دون تشغٌل بالرغم من تهٌبتها بصفة جزبٌة

مشكلة العقار الصناعً فالجزء الكبٌر من األراضً لم ٌتم تسوٌتها ،وهو ماطرح مشكلة  -
 دكبٌرة للمستثمرٌن فً تعاملهم مع البنوك ،والتً تتطلب عقود الملكٌة لمنح القروض، وما زا

من محٌط المناطق ٌوجد فً  % 21الوضع تعقٌدا الوضعٌة المزرٌة للمناطق الصناعٌة؛ حٌث أن 

، أما فً الغرب فقد %..43بة، هذا فً الوسط أما فً الشرق فإن هذه النسبة بلغت وضعٌة سٌ

 ؛(20) %6288بلغت هذه النسبة 

 .وجود نقص فً الهٌاكل األساسٌة الجدٌدة -
 

لقد عرفت الجزابر مرحلة توتر فً فترة التسعٌنات أدت إلى عدم  مشاكل سياسية : -3

نفور المستثمرٌن األجانب ،إال انه تحسن أكثر فً االستقرار األمنً ،هذا الجانب أدى إلى 
اآلونة األخٌرة،مما سٌسمح بتخفٌض درجة المخاطر، وكسب ثقة المستثمرٌن األجانب 
،ومما زاده تحسنا مشروع المصالحة الوطنٌة الذي قام به السٌد الربٌس بوتفلٌقة، وهذا 

 ٌعنً مزٌدا من االستقرار.
ان هناك غموض فً بعض النصوص القانونٌة فً بعض األحٌ مشاكل قانونية : -4

فً الوقت  رمما نتج عنه عملٌات التؤوٌل المختلفة فً فهمها، والبعض منها ال ٌصد
إلى ذلك فإن بعض القوانٌن عامة، ولٌست مخصصة لظاهرة بعٌنها، وهذا  فالمناسب، ض

اسب قوانٌن ما أدى إلً تخوف المستثمر، وإحجامه عن القٌام بعملٌة االستثمار، وعدم تن
 االستثمار فً الجزابر مع المتغٌرات العالمٌة، وعدم السرعة فً تطبٌق القوانٌن. 

مشاكل مصرفٌة: إن روح المإسسة الصناعٌة هو المال، وهً تحتاج إلٌه لتمارس -5

نشاطها بصفة عادٌة، ولتوسعها فالجهة التً ٌمكنها تؤمٌن األموال الالزمة لها هً البنوك، 
تتمٌز بالشفافٌة، المرونة وطول مدة دراسات ملفات القروض بسبب عدم  هذه األخٌرة ال

 حعصرنة النظام المصرفً ،ارتفاع أسعار الفابدة، بطء إجراءات تحوٌل األجور واألربا
تستجٌب لوتٌرة العولمة، ضف إلى ذلك فإن عملٌة خوصصة  إلى الخارج، وبالتالً فهً ال

صة  بنك القرض الشعبً الجزابري انطلقت البنوك غٌر فعالة حٌث إن إجراءات خوص
 (21)سنوات كاملة 6وبالتالً تطلب التحضٌر له 2116و إلى غاٌة دٌسمبر  2111منذ سنة 

 وهً مدة طوٌلة.

 ٌمكن ذكر البعض منها على سبٌل المثال فً النقاط التالٌة: مشاكل أخرى:-6

رقل االستثمارات مشٌرا لقد طرح التقرٌر األوربً عددا من المشاكل المبدبٌة التً تع-
إلى أن الوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار ال تملك حالٌا قابمة شاملة للمستثمرٌن 

 المحتملٌن، أو الموجودٌن فً الجزابر، وهذا نتٌجة نقص توفر المعطٌات والمعلومات.
إن الرأسمال األجنبً ٌالحظ التردد الذي ٌبدٌه المستثمرون المحلٌون وهذا العامل  -

 حد ذاته مإشرا بالنسبة لهم على عدم االستقرار. فً
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فقط على البٌانات، والقوانٌن التً تصدر من تلك  دنظرا الن المستثمر األجنبً ال ٌعتم-
إنما على الدراسات والمنشورات السنوٌة التً تعدها مراكز األبحاث،  الدولة، و

الدول فً العالم سنوٌا والمعلومات المتخصصة فً العالم، والتً تعمل على ترتٌب وضع 
على ضوء المتغٌرات ،األحداث السٌاسٌة، االقتصادٌة واالجتماعٌة، وفً اغلب األحٌان 

 تكون متحٌزٌة لخدمة مصالح الدول الكبرى .

 ضعف اإلعالم للتعرٌف بالفرص االستثمارٌة المتاحة والتروٌج لها.-
  

  اجلشائزخامضا:مقرتحات لتفعيل جذب االصتجمار األجهيب املباشز يف

 

*القضاء على البٌروقراطٌة اإلدارٌة التً تهدف إلى خدمة المصالح الشخصٌة، إضافة 
إلى تعقٌد اإلجراءات التً على المستثمر إتباعها فهناك حزمة كبٌرة من الوثابق اإلدارٌة، 
والبد من مراقبة الموظفٌن العمومٌٌن، ومحاسبتهم على كل تعطٌل ،أو تؤخٌر، 

صبحت مرضا استفحل فً اإلدارة  ٌجب مواجهته، وذلك بعملٌة التدرٌب أ ةفالبٌروقراطٌ
السلوكً، ومنح الحوافز المادٌة، والمعنوٌة، والمراقبة المستمرة، إضافة إلى ذلك البد من 

و ذلك من خالل النقاط واإلدارة القوٌة شحذ الهمم فكرٌا وتربوٌا لصنع الفرد الفعال،
 التالٌة:

حكومة اإللكترونٌة للقضاء على الوساطة، وزٌادة سرعة إتمام دور ال لتطوٌر، وتفعٌ -
 المعامالت.   

 اكبر. اضرورة االهتمام باالستثمارات العربٌة، وذلك بإعطابها تفضٌال، ومزاٌ -
مثال على ذلك  ربتؤهٌلها وتدرٌبها، وتنظٌمها، وخٌ كالعناٌة الشاملة بالموارد البشرٌة، وذل -

 ة.المعجزة اآلسٌوٌ هما فعلت
توفٌر المعلومات، وذلك بإنشاء بنوك معلومات على كل األنشطة االقتصادٌة، واإلمكانٌات  -

المتاحة، والحوافز الممكنة، إضافة إلى سهولة الحصول علٌها، حٌث من المتوقع أن تصبح 
 المعلومات العنصر الرابع فً عملٌة اإلنتاج )العمل، ورأس المال، والتنظٌم(.

 صناعٌة، وتجهٌزها لتصبح أمكنة جذابة للصناعات بمختلف أنواعها . البد من إنشاء مدن-
التروٌج لإلمكانات المتاحة، ومحاولة دحض كل األفكار المغلوطة عن االقتصاد الجزابري،  -

وذلك عن طرٌق تطوٌر وسابل التروٌج الالزمة، وتكثٌف جهود التعاون مع المإسسات الدولٌة 
ج، وتقدٌم الخدمات االستشارٌة مثل الوكالة الدولٌة لضمان التً لها دور فً عملٌات التروٌ

 .1988االستثمار التابعة للبنك الدولً التً أنشبت فً سنة 

 

تعتبر المإسسات الصغٌرة، والمتوسطة مجاال خصبا الستقطاب االستثمارات 
نسٌة، التجربة التو ر، وذلك من خالل ترقٌة أشكال المقاولة من الباطن، وتعتب (22)األجنبٌة

والمغربٌة ناجحة فً هذا المجال حٌث تمكن هذان البلدان من جذب المستثمرٌن األجانب 
 إلى الصناعات النسٌجٌة، والغذابٌة، وقطاع السٌاحة.

وذلك بتبسٌط وشفافٌة اإلجراءات الجمركٌة ،  *ضرورة تنظٌم العملٌة الجمركٌة،
ستمرار، وتجهٌزها باإلمكانٌات باألخذ بالمعاٌٌر الدولٌة، والبد من تحدٌث األنظمة با

، والعمل على نشر الوعً الجمركً، والمراقبة المستمرة،وخاصة أن ةالمادٌة الالزم
 الجزابر على األبواب لالنضمام إلى المنظمة العالمٌة للتجارة .
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*إن مناخ االستثمار ٌجب أن ٌكون جالبا للمستثمرٌن المحلٌٌن أوال بما فً ذلك 
 الجزابرٌٌن فً الخارج، وضرورة إنشاء مناطق تجارٌة حرة. استثمارات المقٌمٌن 

والدخول معهم فً شراكات  ،اجتذاب مستثمرٌن من دول االتحاد األوروبً*
، لالستفادة من خبراتهم وتجاربهم فً تطوٌر الصناعة المحلٌة من جهة إستراتٌجٌة

فضل فً دول االتحاد أو ٌعرفونها بصورة أ،ولالستفادة من شبكات التوزٌع التً ٌمتلكونها 
من جهة أخرى، وخاصة بعد إمضاء الجزابر على اتفاق الشراكة االورو  األوروبً

 متوسطٌة .

*إنشاء مإسسات مشتركة تساهم بها حكومات الدول العربٌة ومواطنوها من اجل 
اجل إتاحة فرص استثمارٌة جٌدة  نطمؤنة أصحاب األموال على أموالهم من ناحٌة، وم

 ناحٌة أخرى. نارات إلٌها ملجذب االستثم
*تطبٌق إستراتجٌة تنمٌة قطاع التعدٌن؛ حٌث تشٌر الدراسات االقتصادٌة إلى وجود 
العدٌد من الخامات المعدنٌة الواعدة، والقابلة لالستثمار من أهمها:الحدٌد، النحاس، الذهب، 

 الفضة والفوسفات، ...الخ .
 استكمال برنامج الخوصصة وتطوٌر البورصة .-
إصالح الجهاز البنكً ،وتحسٌن أدابه بتخفٌض مدة دراسات ملفات القروض،  -

والتخفٌف من تعقٌد اإلجراءات الخاصة بدراسة ملف القرض، إضافة إلى ضرورة تكوٌن 
غٌر مركزٌة حتى التفرض علٌهم من أصحاب المصالح  معمال البنوك، وجعل قراراته

والتقلٌل من الضمانات المطلوبة، ومحاولة  ،والنفوذ ،وٌتم دارسة الملفات بطرٌقة علمٌة،
جلب رإوس األموال، والحد من ظاهرة تهرٌبها إلى الخارج، ومراقبة األموال للحد من 

 ظاهرة تبٌٌض األموال .

توفٌر الٌد العاملة المإهلة خاصة فً مٌدان اإللكترونٌك الن الجزابر تعتبر سوقا -
   واعدة فً الطلب على المنتجات االلكترونٌة.

القٌام بدراسات استشرافٌة جزابرٌة تخدم القطاع الصناعً، ومحاولة توجٌه االستثمار -
 األجنبً المباشر بناءا على هذه الدراسات. 

 
إن مناخ االستثمار فً الجزابر فً تحسن مستمر، وقد تم تجاوز مرحلة الترقب،     

كموقعها الجٌوبولٌتٌكً  والتخوف من قبل المستثمر األجنبً، ونظرا لتمٌزها بعدة مزاٌا
االستراتٌجً على مفترق الطرق بٌن آسٌا، وأوروبا وأفرٌقٌا، والحوافز الجبابٌة التً 
قدمتها، وتوفر عنصر العمالة المدربة ذات التكلفة المنخفضة إضافة إلى جانب الموارد 

قتصاد الطبٌعٌة )البترولٌة والمعدنٌة( ، واالنسجام الطبٌعً مع العولمة ؛حٌث تبنت اال
الحر، واالنضمام إلى المنظمة العالمٌة للتجارة والمإسسة العربٌة لضمان االستثمار، 
وتموٌل المشروعات االستثمارٌة، هذه الممٌزات تمثل عنصر جذب فعال لالستثمار 
األجنبً المباشر، ولكن رغم توفر هذه الفرص، والقدرات الستٌعاب االستثمارات األجنبٌة 

 تواضعا .فان نصٌبها  ٌبقى م
وحاصل ماتقدم، هو أن مساهمة االستثمار األجنبً المباشر فً االقتصاد الجزابري     

كانت متواضعة، وٌفسر ذلك بالعدٌد من األسباب التً ٌعود جزء منها للصفة الغالبة 
 مٌدان الشراكة األجنبٌة . فًللشركات القابمة على هذا االستثمار وهً شركات بترولٌة 

http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/images/algeria_oilproduction-big.gif
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 الخاتمة
بناءا على ماسبق ٌتضح جلٌا أن الجزابر بعٌدة كل البعد عن إمكانٌاتها الحقٌقٌة     

لجلب االستثمار األجنبً المباشر، وما تحقق منها تركز فً قطاع الطاقة، وان احتمال 
موارد جدٌدة للطاقة اقل تكلفة )الهٌدروجٌن( تدفع كلها إلى البحث عن استثمارات ظهور 

متطورة من اجل تحسٌن الظروف التً ٌتم فٌها إنتاج الطاقة، واستغاللها وتعببتها 
،ونقلها،هذا من جهة، ومن جهة أخرى كون سعر الطاقة مرتبط بالسوق الدولً، وبالتالً 

جات هذه المادة بعملة الدوالر والذي ٌفقد أحٌانا فً حدود ٌتحكم فٌه الكبار. و تصرف منت
 أو أكثر من قٌمته. 15%

وٌجب عدم االعتماد على نظام الحوافز،واإلعفاءات الضرٌبٌة التً تعتبر جد     
مشجعة ،إذ أنها لن تجذب المستثمرٌن إذا كانت ظروف العمل واإلنتاج غٌر مشجعة، 

االجتماعٌة، االقتصادٌة ،اإلقلٌمٌة والسٌاسٌة وبالتالً ٌجب إصالح جمٌع النواحً 
،وضرورة التفاوض المستمر مع الدول األجنبٌة حول الدٌون قصٌرة األجل، ومتوسطة 
األجل، واستبدالها باستثمارات، خاصة المإسسات الصناعٌة التً ٌتم خوصصتها، 

 ومحاولة القضاء على الفساد اإلداري الذي ٌتعاظم دوره باستمرار.  
وضرورة تفعٌل الطاقات حٌث أن الجزابر تملك طاقة كامنة تإهلها، لكنها مهدرة     

فً جزء منها، وخاملة فً الجزء األخر أي تملك مقومات التنمٌة، ولكن غٌر مستغلة 
 :ًوالتً نجملها فٌما ٌل

مقومات بشرٌة:تتمثل فً العنصر البشري كما وكٌفا والتً البد من االستثمار -
الجزابرٌة من الكفاءات المادٌة والبشرٌة تظل مشتتة ،وغٌر مترابطة  فٌها،وان الوفرة

ومتضادة طالما ال ٌجرى النظر إلٌها  فً إطار منظومى سلٌم ،هنا نجذب االنتباه إلى 
عالقة بسٌطة تقضى بان الناتج )أو التؤثٌر أو النجاح( ألي منظومة ٌعتمد على قدرة هذه 

المادٌة ،وكفاءاتها البشرٌة فً اتجاه تحقٌق عابد ما  المنظومة على إدارة وتشغٌل مواردها
 ،وبالنظر إلى المعادلة التالٌة:

 الكفاءات اإلدارية×الناتج=السعة اإلدارية

توفرت موارد بشرٌة، وكفاءات  ا، فإذ1و1حٌث أن السعة اإلدارٌة تتراوح بٌن   

كلما ارتفعت السعة مادٌة، بٌنما كانت السعة اإلدارٌة صفرا فان الناتج سٌكون صفرا، و
 اإلدارٌة ٌرتفع الناتج.

البد من  ًالمال، والت سمقومات طبٌعٌة ومالٌة:وتتمثل فً الموارد الطبٌعٌة، ورأ -
 حسن استغاللها، وعدم هدرها. 

مقومات اجتماعٌة:وتتمثل فً العقٌدة، والبٌبة السٌاسٌة، والتً البد من صدق النٌة  -
 فٌها.
المعتبرة التً منحتها الجزابر للمستثمر األجنبً رغم أهمٌتها إن االمتٌازات الجبابٌة   

إال أنها لٌست العنصر الفعال ألن مبلغ االستثمار األجنبً المتدفق إلى الجزابر خارج 
المحروقات ٌعتبر ضعٌفا جدا، وخالف ذلك نجد أن الكثٌر من الدول لم تمنح الكثٌر من 

ز جذب له، فما ٌمكن استنتاجه انه البد من االمتٌازات واإلعفاءات إال أنها تعتبر مرك
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توافر المناخ االستثماري العام، وعدم المغاالة فً تقدٌم الحوافز الجد مغرٌة التً من 
الممكن أن تإدي إلى مزٌد من األعباء تقع على عاتق الدولة، وتكون المكاسب ضبٌلة 

المتٌازات على االقتصاد جدا، وبالتالً البد من محاولة تقٌٌم المكاسب، والمغارم لهذه ا
 وتحدٌد األولوٌات الالزمة .

الجزابر ستشهد مزٌدا من  نرغم الجهود المبذولة فً تحسٌن مناخ االستثمار، فا    
 االستثمارات خالل السنوات القادمة فً كافة القطاعات. 
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 الملحق اإلحصائي
 بماليين الدوالرات((2115:تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلفريقيا خالل سنة 1جدول رقم

 البلد  المبلغ %

 جنوب إفرٌقٌا  6379 21%

 مصر 5378 18%

 نٌجٌرٌا 3405 11%

 غربالم 2933 10%

 السودان 2305 8%

 غنٌا 1860 6%

 الكونغو 1344 4%

 الجزابر 1081 4%

 تونس 782 3%

 تشاد 705 2%

 باقً الدول اإلفرٌقٌة 4500 15%

 مجموع إفرٌقٌا 30672 100%
المتوفرة فً  world investment raport 2006 من إعداد الباحث اعتمادا على بٌاناتالمصدر : 

 .http://www.,hnctad.org الموقع :
 
 
 
 

  2115-1991: تدفق االستثمار األجنبي على الجزائر خالل الفترة 2جدول رقم 
 الوحدة مليون دوالر                                                                     

 السنوات المبلغ )ملٌون دوالر( التغٌر تغٌرنسبة ال
- - 12 1990 

0 0 12 1991 

-20% -2 10 1992 

23% 3 13 1993 

13% 2 15 1994 

-88% -7 8 1995 

38% 5 13 1996 

95% 247 260 1997 

48% 241 501 1998 

1% 6 507 1999 

-16% -69 438 2000 

63% 758 1196 2001 

http://www.,hnctad.org/
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-12% -131 1065 2002 

-68% -431 634 2003 

28% 248 882 2004 

23% 199 1181 2115 

 مؤخوذة من:  2111-1991حٌث  البٌانات من  ،:من إعداد الباحث المصدر
 Femise , le partenariat euro-méditerranéen juillet 2002, p118,disponible sur le 
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