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 Abstract 
Small and Medium Enterprises are among the essential pillars of the economic development. This appears in the 
considerable participation they have in the national revenue. Besides the fact that they do attract a great deal of 
labour force. In addition to their capacity to activate the forward and backward linkages of industry. 
Accordingly, Foreign Direct Investment is considered as a canal to boost the performance of small and medium 
enterprises, due to its several advantages. 
On that basis, the economic situation of Algeria provides a clear preparation of the investment climate to attract 
more and more foreign capital.  

  متهيـــد
 حيث يتجلى ذلك من واالجتماعيةميثل قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة إحدى الدعائم الرئيسية احملققة للتنمية االقتصادية   

إىل قدرته على استيعاب شرحية عريضة من اليد العاملة مهما تباينت مؤهالا العلمية  باإلضافة ،خالل ما يوفره القطاع من دخل وطين
  .جبانب دوره يف تنشيط الروابط األمامية واخللفية للصناعة، وتوفري خمتلف السلع واخلدمات ،والفنية

تشتتها هذا، وإن ما مييز الصناعات الصغرية واملتوسطة مرونتها وقدرا على تلبية متطلبات ومواصفات العمالء، باإلضافة إىل   
 العاملي، سواء تعلق األمر االقتصادية الصناعات الصغرية واملتوسطة يف  يف هذا السباق، تشري العديد من الدراسات إىل أمه.اجلغرايف

أن املؤسسات  إىل (WIPO) التكنولوجية؛ حيث دلت إحصائيات املنظمة الدولية للملكية الفكرية االبتكاراتباإلنتاج أو التشغيل أو 
 يف فروع واالبتكارداع بات، ومتثل القوى احملركة لإل من اإلنتاج العاملي للسلع واخلدم%70جاوز يتالصغرية واملتوسطة تسهم مبا 

 يف الواليات املتحدة %43 من قوى العمل يف دول اإلحتاد األورويب و%66ويشتغل يف الصناعات التحويلية حوايل . اإلنتاج املختلفة
 من العمالة الصناعية %80ون  مليون عامل، حيث يشكل20 ويف اهلند يعمل فيها 1، يف اليابان%36 يف تركيا، و%61األمريكية، و

 من الصادرات العاملية للمواد املصنعة، حيث تبلغ يف اليابان حنو %35 إىل 25 تسهم الصناعات الصغرية واملتوسطة بنحو اكم .اهلندية
   . على التوايل%65 و%60 يف حني تصل يف الصني وتايوان إىل حنو %40 إىل %35، أما يف اهلند فتترواح من 30%

، تستأثر املشروعات الصغرية واملتوسطة بأمهية بالغة يف (OCDE) االقتصاديةصادر منظمة التعاون والتنمية وحسب م  
 من جمموع صادرات املنتجات املصنعة، وتبلغ مسامهة هذه الصادرات يف % 30 و25وح بني ا العاملي، فهي متثل نسبة تتراالقتصاد

.  اآلسيويةالقتصادياتل بالنسبة % 12، وحنو االقتصادية بلدان منظمة التعاون والتنمية  يف% 6 إىل 4الناتج احمللي اإلمجايل ما يقارب 
 من املشروعات الصغرية واملتوسطة عاملية بالفعل، فهي تقوم بأنشطة متعددة اجلنسيات وعرب القارات، % 1عالوة على ذلك، فإن نسبة 

 مشروع 40.000 إىل 30.000لغ املشروعات اليت تنتمي إىل هذه الفئة حنو ومتلك القدرة على التوطن يف البيئات األكثر مالئمة، وتب
 إىل 5 ضافة إىل ما سبق، تقدر نسبة املشروعات اليت تبلغ املستوى الدويل حوايل إ.االقتصاديةمنظمة التعاون والتنمية صناعي يف بلدان 

 شركة ضمن هذه 300.000 و 150.000وح بني  من جمموع املشروعات الصناعية الصغرية واملتوسطة، ويقع عدد يترا% 10
  OCDE.2 بلدانالفئة يف 

 09 إىل أن املشروعات اليت تضم أكثر من (ESCWA) لغرب آسيا واالجتماعية االقتصادية، تشري بيانات اللجنة هذا  
 أما ،1993-1992 من جمموع الوظائف يف هذه الفئة خالل الفترة %11 عامال، استوعبت يف مصر ما يقارب 50عمال وأقل من 

 من جمموع اليد العاملة يف قطاع الصناعة التحويلية %40 عامال أكثر من 49 و5يف األردن فقد استوعبت املشروعات اليت تضم بني 
 من جمموع اليد العاملة يف نفس %78 حنو 1994 عامال يف لبنان عام 50؛ يف حني استوعبت املشروعات اليت تقل عن 1995عام 

  3).أي الصناعات التحويلية (القطاع السابق
 ألف 312 تكشف بأن عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة بلغ أزيد من 2004أما يف اجلزائر، فإن إحصائيات سنة   

 مليار دينار جزائري، أي ما نسبته 2434 تساهم يف الناتج الداخلي اخلام بأزيد من ، ألف عامل900مؤسسة، تشغل ما يربو عن 
  . ألف حريف89 ألف عامل و838روقات، كما توظف أزيد من  خارج قطاع احمل75%

، وذلك 2009-2005باإلضافة إىل ما سبق، فقد حضي القطاع بعناية ضمن الربنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي خالل الفترة 
  4: مليار دينار جزائري، قصد التكفل بالنشاطات التالية4مببلغ 
  ملتوسطة؛ مشاتل املؤسسات الصغرية واإجناز •
 صغرية واملتوسطة؛ال وجتهيز الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات إجناز •
  دور للصناعة التقليدية؛وإجنازدراسة  •
  . الصناعة احلرفية التقليديةإنتاج متاحف وإجنازدراسة  •
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ر على اختاذ مجلة طلع به قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، عمدت اجلهات الوصية يف اجلزائض للدور الكبري الذي ياونظر  
 خاصة وأن الدخول يف اتفاق الشراكة مع 5من التدابري اليت من شأا النهوض بالقطاع وجعل خمرجاته على قدر عال من التنافسية،

للتجارة، يستوجب ذلك   إىل املنظمة العامليةلالنضمام، وتسارع وترية املفاوضات 2005اإلحتاد األوريب ابتداء من الفاتح من سبتمرب 
 وفعال من املؤسسات الصغرية ،كله بذل املزيد من اجلهود، على أكثر من صعيد لتهيئة املناخ الضروري إلنشاء نسيج واسع، ومتنوع

  . يف هذا الشأن، يعد االستثمار األجنيب املباشر مبختلف صوره أحد املرتكزات الداعمة لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة.واملتوسطة
  : األجنيب املباشرثماراالستأوال أمهية 
يشكل االستثمار األجنيب املباشر، أفضل ما هو متاح من مصادر التمويل اخلارجية، إذ يف الوقت الذي يتعاظم حجمه، أخذت   

 UNCTADكافة األشكال األخرى لتدفق رؤوس األموال يف التراجع، فقد أوضحت إحصائيات هيئة األمم املتحدة للتجارة والتنمية 
. 2003 مليار دوالر عام 653 إىل 2002 مليار دوالر عام 651.2ستثمار األجنيب املباشر والوارد عامليا قد ارتفع من أن حجم اال

 مبا نسبته 2003-1990وتعد الدول الصناعية الكربى صاحبة حصة األسد يف إمجايل تدفقات االستثمار األجنيب املباشر خالل الفترة 
، أما حصة الدول العربية، فلم تتجاوز يف أحسن %5، متثل الصني لوحدها %25امية سوى ، يف حني مل تستقطب الدول الن75%

  6. األجنيب املباشر عامليااالستثمار من إمجايل %1.5األحوال 
   األجنيب املباشرلالستثمار األساس النظري -1

يتيح ملستثمر مقيم يف دولة ما، حيازة ف صندوق النقد الدويل االستثمار األجنيب املباشر، بكونه ذلك االستثمار الذي عّر  
  7.دارة املشروع بشكل جزئي أو كليإل تؤهلهحصة ثابتة يف مشروع يف دولة أجنبية، 

، فقد عرفت االستثمار األجنيب املباشر بكونه ذلك االستثمار الذي يفضي إىل UNCTADأما هيئة األمم املتحدة للتجارة والتنمية 
 األجنيب، يف فرع أجنيب قائم يف دولة مضيفة، غري اليت ينتمي إىل رمنفعة وسيطرة دائمتني للمستثمعالقة طويلة األمد، حيث يعكس 

  8.جنسيتها
 األجنيب املباشر، ومدى تأثريه االستثمار بالعديد من الدراسات النظرية والتطبيقية حول جدوى االقتصاديلقد حظي األدب    
املنطلق األساسي ملعظم ) مناذج النمو احلديثة(يكية احلديثة للنمو، ومناذج النمو الداخلي ، وتعترب النماذج الكالساالقتصاديعلى النمو 

  .هذه الدراسات
أو منو القوة العاملة، /التقدم التكنولوجي و:  يتحقق من عاملني مها االقتصاديفالنماذج النيوكالسيكية للنمو تعترب أن النمو   

.  األجنيب املباشر على منو الناتج يف األجل القصري فقطاالستثمار وطبقا هلذا النموذج يؤثر .وهذين العاملني يعاجلا كمتغريات خارجية
 األجنيب املباشر سوف ال يكون له تأثري على معدل النمو االستثمار يف األجل الطويل، ويف ظل افتراض تناقص رأس املال، فإن  إنهحيث

 األجنيب املباشر تأثريه على النمو االستثمارقناة الرئيسية اليت من خالهلا ميارس  ومن مث فإن التقدم التكنولوجي يعترب الاالقتصادي
، ينقسم إىل أثرين االقتصادي األجنيب املباشر على النمو لالستثمار أما مناذج النمو الداخلي، فإن األثر الكلي املوجب 9.االقتصادي
  :خمتلفني مها

 احمللية يف الدولة املضيفة، سواء االستثمارات إىل زيادة معدل منو االستثماراتتؤدي هذه ويتحقق ذلك حينما : األثر املباشر املوجب -أ
 االستثماراتيف جمال السلع الوسيطة أو يف جمال السلع النهائية من خالل الروابط اخللفية اليت تنشأ من معامالت الشركات األجنبية على 

 احمللية، عما كانت هذه الشركات تنتج سلعا للسوق احمللي، أو تنتج االستثماراتعلى ويتوقف األثر الصايف للشركات األجنبية . احمللية
  10.سلعا لغرض التصدير، أو تنتج سلعا حمل السلع املستوردة

ويتحقق ذلك، إذا صاحب هذا النوع من االستثمار آثارا خارجية موجبة تؤدي إىل زيادة إنتاجية عنصر العمل :  األثر غري املباشر-ب
  :املال يف الدول املضيفة، وذلك من خالل العناصر األربعة التاليةورأس 

حيث إن توطن الشركات األجنبية بالدول املضيفة يؤدي إىل زيادة املنافسة يف السوق احمللي األمر الذي يدفع : قناة املنافسة *
ديث قاعدا التكنولوجية طبقا للتكنولوجيا احلديثة املؤسسات الوطنية إىل استخدام التكنولوجيا القائمة بأساليب أكثر كفاءة، بواسطة حت

  .املطبقة يف جمال إنتاج الشركات املنافسة هلا
 بأداء العاملني نظرا لطبيعة أنشطتها اليت تتطلب التجديد املستمر والتنافس لالرتقاءتعد الشركات األجنبية مصدرا : قناة التدريب *

  11. وتنظيمية مميزة، ميكن العمالة احمللية يف الدول املضيفة من اكتساهبا وحماكااالدائم، األمر الذي يكسبها مهارات إدارية
كما أن توطن هذا النوع من الشركات بالدول املضيفة، يؤدي إىل تدريب، وتأهيل العمالة احمللية، من خالل قيام الشركات   

 هبا من ناحية، وانتقال العمالة املدربة واملؤهلة من الشركات األجنبية خبلق احلافز لدى املؤسسات الوطنية حنو تدريب العمالة اخلاصة
  .األجنبية إىل املؤسسات احمللية من ناحية أخرى

تقوم قناة التقليد على فكرة أن املؤسسات الوطنية يف الدول املضيفة سوف تصبح أكثر إنتاجية من خالل قيامها بتقليد : قناة التقليد *
  . املمارسات اإلدارية للشركات األجنبية املتاحة يف هذه الدولالتكنولوجيا األكثر تقدما، أو

 األجنيب املباشر إىل زيادة إنتاجية عوامل اإلنتاج للمؤسسات احمللية يف الدول املضيفة من خالل ما االستثماريؤدي : قناة الروابط *
مالت الشركات األجنبية املباشرة مع املتعاملني، حيث  فالنسبة للروابط األمامية، فتنشأ من خالل معا.ئه من روابط أمامية وخلفيةينش

تؤدي هذه الروابط إىل زيادة التقدم الفين للمؤسسات الوطنية، من خالل سعيها إىل منافسة الشركات األجنبية، عن طريق زيادة حجم 
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يت تتم بني الشركات األجنبية واملؤسسات اء املعامالت الأما بالنسبة للروابط اخللفية فتنشأ جّر. فاقها على مسائل البحوث والتطويرنا
املؤسسات (الوطنية، وذلك من خالل حصول الشركات األجنبية على احتياجاا من املواد اخلام والسلع الوسيطة من املوردين الوطنيني 

ريب والتأهيل للمؤسسات  العالقة قد تتطور لتشمل قيام الشركات األجنبية بتقدمي املساعدات الفنية وبرامج التدإن هذه). الوطنية
الوطنية قصد حتسني جودة منتجاا القائمة، أو املساعدة على إنتاج منتجات جديدة، األمر الذي يؤدي إىل زيادة إنتاجية املؤسسات 

  .الوطنية
  : األجنيب املباشراالستثمارأشكال  -2

قد يرجع ذلك إىل تباين املرجعية الفكرية للكتاب  األجنيب املباشر، ولالستثماريف الواقع ال يوجد اتفاق حول أشكال حمددة   
 Charlesتصنيف من جهة، وإىل الطبيعة املتجددة للشركات املتعددة اجلنسيات من جهة أخرى، وفيما يلي ميكننا اإلشارة إىل 

Oman  12:وآخرون املتعلق باألشكال املختلفة لالستثمار    
  :Les Entreprises Conjointes املؤسسات املشتركة -أ

املشتركة شكال من أشكال التحالفات اإلستراتيجية، حيث تقضي باشتراك دولتني أو أكثر على املستوى ) املشروعات(  تعد املؤسسات 
احلكومي أو اخلاص، بغرض إنتاج سلع أو خدمات ألغراض السوق احمللية أو السوق اإلقليمية أو للتصدير، على أن تقوم األطراف 

. يه بنصيب من العناصر الالزمة لقيامه، مثل رأس املال، واملواد اخلام، واملهارات التنظيمية والتسيريية، وفنون اإلنتاجاملشاركة باملسامهة ف
13  

  14:يكمن هذا النوع من التحالف يف البحث عن تقاسم
   االلتزامات املالية واملخاطر؛-
  الشريك؛ التكنلوجيا، وذلك بالتكوين املشترك للمهارات، أو باقتناء مهارات -
   التعاضد النفسي واإلجتماعي لتسهيل اإلندماج التجاري، و السياسي يف البلد املضيف؛-
  . توزيع األعباء التسيريية اليومية-

     إن فعالية املشروعات املشتركة يف البلد املضيف غالبا ما تتوقف على مدى سالمة البيئة اإلستثمارية ومتتع الشركاء احملليني مبراكز 
   15.قوة
  
  Les Accords de Licences  اتفاقيات التراخيص-ب

     واليت مبوجبها، تلتزم الشركات األجنبية اجتاه البلد املضيف بتوريد التكنلوجيا واملعارف التقنية، مقابل دفع جزايف، وحصوهلا على 
ار منخفضة، كما هو الشأن يف اتفاقيات التبادل نسبة من املبيعات واألرباح احملققة، باإلضافة إىل إمكانية اقتناءها ملواد أولية بأسع

  .)Règlement en produit(والتسوية باملنتج ) Echanges compensés(التعويضي 
   Contrats de Gestion )اإلدارة ( عقود التسيري -ج

شروع استثماري يف البلد املضيف،       واليت مبقتضاها تقوم الشركات األجنبية بإدارة جزء من العمليات واألنشطة الوظيفية اخلاصة مب
  .مع التزامها بتكوين وتأهيل العمال احملليني خالل فترة العقد، وذلك لقاء عوائد مادية

  Contrat produit et clé en main  عقود منتج ومفتاح يف اليد-د
ي وتقدمي كافة تصميماته وطرق تشغيله      حيث يتضمن العقد قيام املستثمر األجنيب بإجراء دراسة اجلدوى على املشروع اإلستثمار

 تتضمنه بنود العقد، فقد تتوقف عند انطالق ا الالزمة له، وصيانته؛ وتتفاوت صالحيات الشركات األجنبية حسبمتوالتكنولوجيا
  ).عقد منتج يف اليد (عملية اإلستغالل، كما ميكن أن تستمر إىل غاية الوصول إىل نسبة معينة من اإلنتاج 

  :Accord de partage de la production يات توزيع اإلنتاج اتفاق-هـ
     يشيع استخدام هذا النوع من االتفاقيات يف قطاع احملروقات، حيث تلتزم الشركات األجنبية، مبا لديها من قدرات متويلية 

 عن حصة - يف الغالب–نتاج، وتقل  والتنقيب، مقابل حصوهلا على نسبة حمددة من اإلباالستكشافوتكنولوجية وتسييريية وتسويقية، 
  .البلد املضيف

  :La sous-traitance Internationale  عقود املناولة الدولية-و
بإجناز مرحلة أو أكثر من عمليات اإلنتاج، أو  ) ةاجتاه شركة وطني(    وتسمى أيضا بالتعاقد من الباطن، حيث تلتزم الشركة األجنبية 

   16:وميكن التمييز بني أربعة أنواع لعقود املناولة هي. لغيار اخلاصة مبنتج معنيتوريد اآلالت واملعدات وقطع ا
  قد يكون بني مستثمرين مستقلني عن بعضهما يف بلدان خمتلفة، قد تكون واحدة متقدمة واألخرى نامية؛ -
  قد يكون بني فروع شركة متعددة اجلنسيات و شركة حملية داخل الدولة املضيفة؛ -
 متعددة اجلنسيات وإحدى فروعها أو بني فرعني من نفس الشركة متعددة اجلنسية، ولكن يف بلدان قد يكون بني شركة -

  خمتلفة؛
  أو يكون بني فرعني من فروع شركات متعددة اجلنسيات، خمتلفتني و تقعان يف نفس الدولة املضيفة؛ -
  ) Fusion et Acquisition ( االندماج واالستحواذ-ز
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فينشأ ) Acquisitionَ( أما االستحواذ 17 إحتاد مصاحل شركتني أو أكثر بغرض تكوين كيان جديد،(Fusion)  يقصد باالندماج 
  18.عند قيام إحدى الشركات باالستيالء على شركة أخرى، حيث تظل الشركة األوىل قائمة بينما ختتفي وتذوب الثانية

خالهلا الشركات تعزيز قدراا التنافسية، و زيادة   ولقد أصبحت عمليات االندماج واالستحواذ مسة بارزة، حيث تستهدف من 
امتدادها اجلغرايف، و توسيع حصتها يف السوق العاملي؛ يف هذا السياق، تشري بعض اإلحصاءات إىل أن حجم انصهار أو اندماج، 

  1996.19 و 1986 سنويا للفترة ما بني % 15الشركات الصغرية يف الكبرية تزايد بنسبة 
 20:د يربر من خالل األسباب التاليةالشركات حنو زيادة عمليات االندماج واالستحواذ ق  إن استراتيجية 

   التكاليف وتنويع املنتجات واالمتداد اجلغرايف؛تقليصالبعد اإلستراتيجي للشركات، حيث تستهدف  -
  االستفادة من فرص التمويل املتاحة؛ -
  .    زيز التعاون مع منافسيها، حبثا عن التوسع والنموالبيئة اخلارجية، على اعتبار أن معظم الشركات ترغب يف تع -

 واالستحواذ، متثل النوع املهيمن يف عمليات اقتناء الشركات القائمة يف البلد املضيف؛  فحسب االندماج  ونشري هنا إىل أن عمليات 
ه العمليات مل حتقق النتائج املرجوة منها،  من هذ% 90 واالستحواذ يف أوروبا، مت التوصل إىل أن حنو االندماجحتقيق مت على عمليات 

 . من الشركات املقتناة مت التنازل عنها خالل اخلمس سنوات اليت تلت عملية الشراء% 30و أن 
  أمهية جاذبية مناخ االستثمار: ثانيا

ة اليت تسود يف القطر  والسياسيواالجتماعية االقتصادية األجنيب املباشر بشكل رئيسي مبجمل األوضاع االستثماريتأثر تدفق   
، ذلك أن املستثمرين األجانب ال يقررون توطني استثمارام يف منطقة إال بعد فحص االستثماراملستضيف، حيث متثل ما يسمى مبناخ 

  .العاملة لذلك املناخالشروط 
  واقع االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر -1

لوصية على تطبيق سلسلة من اإلجراءات والتدابري مستهدفة حتسني بيئة األعمال            اجلهات ا  بالنظر إىل حالة اجلزائر فقد عمدت         
 وهو ميثـل إىل  21 بتطوير االستثمار   واملتعلق 03-01ويف هذا اإلطار يندرج األمر      .  األجنبية املباشرة  االستثماراتبغية جذب املزيد من     

نصوص قانونية أخرى ذات طـابع       و 22، وتسيريها، وخوصصتها   املتعلق بتنظيم املؤسسات العمومية االقتصادية،     04-01جانب األمر   
، 03-01 مـن األمـر    30كما أن املادة    .  تشريعي وتنظيمي، اإلطار الذي من شأنه تعميق اإلصالحات االقتصادية وحتسني فعاليتها          

، واملتعلـق  12-93وم التشريعي رقم    املذكور أعاله تنص على إلغاء األحكام السابقة املخالفة هلذا األمر، ال سيما تلك الواردة يف املرس               
  23.بترقية ودعم االستثمار

  : واجلدول املوايل يوضح ذلك، األجنيب املباشر الوارد إىل اجلزائراالستثمارويف هذا السياق فقد تطور تديرجييا حجم 
  2002-1985يوضح حجم االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل اجلزائر خالل فترة ): 1( جدول رقم
  مليون دوالر، و نسبة مئوية:                                                        الوحدة   
  السنـــة

  
  الــبـيان

1985-1995  
  2002  2001  2000  1999  1998  املتوسط السنوي

  1065  1196  438  507  501  17  املباشر الوارد االستثمار األجنيب
نسبة من التكوين اخلام لرأس 

   "FBCF"ثابت املال ال
0.1%  

  
-  4.3%  3.8%  8.6%  8.1%  

Source: UNCTAD, World Investment Report 2003, www.unctad.org, page consultée le 14/02/2004  
، يتبني أن حجم االستثمار األجنيب املباشر الوارد خالل الفترة حمل الدراسة، قد شـهد تطـورا                 )1(      بالنظر إىل معطيات اجلدول رقم    

، وقد يرجع ذلك إىل طبيعة اإلجراءات التحفيزية اليت اعتمدا اجلهات الوصية، إضافة إىل اسـتقرار                2000ملحوظا، خاصة بعد سنة     
  .جزئي يف املؤشرات االقتصادية الكلية، األمر الذي حدا ببعض املستثمرين األجانب إىل توجيه استثمارام حنو اجلزائر

ضمن مشروعات  اا نشاط معظمصنفت كانت دوال أجنبية أو عربية، وقد سواء اجلزائر كما تعددت الدول املستثمرة يف  
  .قطاع احملروقات نظرا جلاذبيتهالشراكة، خاصة يف 

  2001-1998 الفترة ليوضح أهم عشر دول مستثمرة يف اجلزائر خال): 2(جدول رقم
  ألف دوالر:       الوحدة                                                              

  الترتيب
        السنـــة
  الــبـلــد

  المجموع  2001  2000  1999  1998

  الواليات املتحدة  01
  األمريكية

256891  89882  205664  354369  906806  

  363146  362992  100  03  51  مــصــر  02
  344001  80413  49472  137460  76656  فــرنــسا  03
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  221045  152867  35596  16373  16209  أسبـانـيــا  04
  148265  34383  9262  11800  92820  إيــطالـيـا  05
  132198  37791  66509  7836  20062  ألـمانــيـا  06
  76687  71944  1308  623  2812  هـولــنـدا  07
  75476  23254  14206  2001  36015  إنـجـلـتـرا  08
  49345  8818  21092  2787  16648  الـيـابــان  09
  32041  12384  4484  571  14648  جـيـكابـلـ  10

Source : Banque d’Algérie, 2003 ,in  CNUCED,Examen de la politique  de l’Investissement en Algérie,  
 Nations Unies, Genève, Mars 2004, p.9  

  :، يتضح مايلي)2( استنادا إىل بيانات اجلدول رقم
. 2001-1998 مليون دوالر خالل الفترة 906 أهم مستثمر أجنيب يف اجلزائر، وذلك بأزيد من      تعد الواليات املتحدة األمريكية

إضافة Petro fac Resourse International Inc : وتتركز أهم االستثمارات األمريكية يف قطاع احملروقات،مثل  شركة
 . والصيدلة األمريكية يف قطاع الكيمياء،« Pfizer »إىل قطاعات أخرى مثل استثمارات 

     يف إطار عالقاا مع االحتاد األورويب، أمضت اجلزائر جمموعة من اتفاقات التعاون والشراكة مع أهم ثالث دول جنوب االحتاد 
وتربز استثمارات هذه الدول خاصة يف قطاع احملروقات من خالل شركيت . فرنسا، وأسبانيا، وايطاليا: األورويب، وهي
« Repsol »و« Cepsa »األسبانيتني، و« AGIP»و « Sayram-  eniv » اإليطاليتني، وشركة« Elf/Total 

Fina »باإلضافة إىل بعض االستثمارات يف قطاع الصناعات الغذائية مثل شركة .  الفرنسية« Danone » إىل جانب استثمارات 
األملانية، فقد جتاوزت، خالل الفترة حمل الدراسة أما خبصوص االستثمارات . أخرى يف صناعة اخلزف، والكيمياء، والصيدلة، والتعدين

هذا وقد تركزت .  مليون دوالر66 األحسن، مسجلة بذلك استثمارات جتاوزت 2000 مليون دوالر، وقد كانت سنة 132
مع  األملانية كأكرب مساهم « Henkel »دخول شركة : االستثمارات األملانية يف عدد من املشروعات كان أمهها مشروعني مها

 . األملانية املختصة يف الغازات الصناعية« Messer »، باإلضافة إىل جمموعة «ENAD »الشركة الوطنية للمنظفات 
، حيث بلغت  فقد شهدت تطورا ملحوظا نظرا لإلجراءات التحفيزية املقدمة للمستثمرين، العربية يف اجلزائراالستثماراتأما فيما خيص   

وفيما يلي أهم الدول العربية . مليون دوالر 1025.3 مبلغا إمجاليا يقدر بنحو 2003إىل غاية  1998خالل الفترة املمتدة من 
  : املستثمرة يف اجلزائر

  2003-2002يوضح أهم عشر دول مستثمرة يف اجلزائر خالل الفترة ): 3(جدول رقم
  مليون دوالر:                                                         الوحدة

                  السنـــة
  الــبـلــد

2002  2003  

  13.17  5.22  األردن
  8.2  2.06  تونس

  0.81  2.24  اململكة العربية السعودية
  4.15  11  سوريا
  0.85  0.93  فلسطني
  1.6  11.19  لبنان
  2.55  0.63  ليبيا
  8.63  21.35  مصر

  22.67  -  البحرين
  2.8  -  اإلمارات العربية املتحدة
  65.43  54.62  جمــوعاملـــ

  ،2003 71، ص2002من إعداد الباحث، بناء على بيانات تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية، :              املصدر
  .                   112             ص

 إىل 2002 مليون دوالر سنة 54.62يتضح أن حجم االستثمارات العربية يف اجلزائر قد ارتفع من ) 3(     استنادا إىل اجلدول رقم 
، وتعد كل من مصر، والبحرين، واألردن أهم الدول املستثمرة خاصة يف قطاع اخلدمات، إىل 2003 مليون دوالر سنة 65أزيد من 

  .جانب بعض األنشطة االقتصادية األخرى
   األجنبية املباشرةاالستثمارات من االقتصادية نصيب القطاعات -2
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، ذلك أن الوكالة الوطنية ةال توجد هناك إحصائيات وافية عن نصيب كل قطاع اقتصادي من االستثمارات األجنبي      يف الواقع، 
أما بنك . ، ال توضح سوى االستثمارات املسجلة واملرخص هلا، دون التطرق إىل االستثمارات املنجزة«ANDI » لتطوير االستثمار

مديرية اجلمارك بإحصاء  يف حني تكتفي. ل األجنبية، دون اإلشارة إىل القطاعات االقتصاديةاجلزائر، فال يشري إال لتدفقات رؤوس األموا
-Fusions»اء حاالت االندماج واالستحواذتدفقات اآلالت واملعدات ووسائط اإلنتاج، كما أن الشركات اليت نشأت جّر

acquisitions» اول اإلشارة إىل أهم القطاعات اجلاذبة رغم ذلك سوف حن.  ال تأخذها مصاحل اجلمارك بعني االعتبار
  :لالستثمارات األجنبية املباشرة ضمن اجلدول التايل

توزيع االستثمارات األجنبية املباشرة املصادق عليها على أهم قطاعات االقتصادية يف اجلزائر خالل الفترة  يوضح): 4(جدول رقم
1993-2001  

  مليون دينار جزائري: الوحدة
  املبلغ املقدر   املشاريععدد  القـــطـــاع
  9835  17  الفالحـــة
  105634  259  الصناعــة

  10254  41  البناء واألشغال العمومية
  8833  16  السياحــة
  146879  86  اخلدمــات
  550  03  الصحــة
  1293  18  التجــارة

  283278  440  اجملــمــوع
  .2002ار، جانفي الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، تقرير االستثم: املصدر

  :، يتضح ما يلي)4(استنادا إىل اجلدول رقم 
تتوزع االستثمارات األجنبية املباشرة يف اجلزائر على عدد من قطاعات االقتصاد الوطين، حيث حيتل قطاعي الصناعة واخلدمات        

 يف كل قطاع على التوايل، أو من حيث %20 و %59مكانة الصدارة سواء من حيث عدد املشاريع املسجلة، واليت تبلغ نسبتها 
إن هذين القطاعني . % 52، أما يف قطاع اخلدمات فتقارب %37املبالغ املالية املقررة اليت تصل نسبتها يف قطاع الصناعة بنحو 

جات الصيدالنية اليت يتميزان مبردودية عالية للشركات األجنبية، خاصة يف قطاع احملروقات، إضافة إىل بعض األنشطة الصناعية مثل املنت
مع الشركة السعودية إلنتاج الدواء " صيدال«، خاصة تلك الشراكة اليت أقامتها الشركة اجلزائرية للدواء 1999شهدت انتعاشا منذ 

  24. مليون دوالر100مببلغ " فايزر، وباكستار، وليلي " ة مليون دوالر،والشركات األمريكي15مببلغ 
فقطاع الزراعة مل يسجل . ة واألشغال العمومية، والصحة، والتجارة باملستويات املرغوبة، رغم أمهيتهامل حتض قطاعات الزراع       

يف حني مل يستقطب .  من القيمة اإلمجالية لالستثمارات املقررة، رغم سلسلة اإلصالحات والتحفيزات املمنوحة للقطاع%3سوى 
 تعد ضئيلة بالنظر إىل ةإن هذه النسب.  من عدد املشروعات املقررة%9نسبته  مشروعا، مبا 41قطاع البناء واألشغال العمومية سوى 

  .س املايل األجنيب وإشراكه يف ترقية اهلياكل القاعدية، واملسامهة يف حل مشكلة السكن يف اجلزائرأالتوجه الرامي إىل استقطاب ر
جنيب املباشر، فيبدو أنه اليزال حمدودا جدا مبقارنة أما فيما خيص نصيب قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة من االستثمار األ  

وبغرض ترقية القطاع، . ، سواء من حيث التدفقات املالية، أو من حيث طبيعة األنشطة املستهدفة)مثل تونس( ببعض الدول اجملاورة
لدعم  UGPوحدة من خالل تنصيب ، MEDAتسعى الوزارة املعنية إىل تفعيل التعاون األورو متوسطي، من خالل برامج 

 مليون دوالر 1.5كما وضع البنك اإلسالمي للتنمية حتت تصرف القطاع خطا متويليا يقدر بنحو . املؤسسات الصغرية واملتوسطة
أمريكي، خمصصة لتقدمي مساعدة تقنية متكاملة لدعم استحداث نظم معلوماتية، ولدراسة سبل تأهيل الصناعات الوطنية، واستحداث 

كما مت إمضاء بروتوكول اتفاق مع كل من تونس، واململكة العربية .  منوذجية لرعاية وتطوير الصناعات الصغرية)مشاتل ( حماضن
  25.السعودية، هبدف ترقية الشراكة والتعاون يف ميادين الدعم واملساعدة، وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة

  ة بيئة األعمال يف اجلزائر من خالل بعض املؤشرات الدولي-3
لقد تزايد دور املؤشرات الدولية واإلقليمية يف قياس مدى كفاءة مناخ االستثمار األجنيب، حيث إن العديد من الشواهد   

امليدانية أثبتت أن هناك داللة إحصائية قوية بني ترتيب القطر يف بعض هذه املؤشرات، وبني مقدار ما يستضيفه من استثمار أجنيب، حىت 
الدقة الكاملة، فإا حتما تعد من حمسنات القرار، وبالتايل فهي تدخل يف حسابات رجال األعمال وصناع وإن مل تصل إىل درجة 

  .القرار
  :وفيما يلي إشارة إىل بعض املؤشرات الدولية اليت رصدت مناخ االستثمار يف اجلزائر

  :وتشتمل على املؤشرات التالية:  مؤشرات تقومي املخاطر القطرية-أ
  :ركب للمخاطر القطريةاملاملؤشر *   
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 International) من خالل الدليل الدويل للمخاطر القطرية P.R.S، يصدر شهريا هذا املؤشر عن جمموعة 1980منذ 
Country Risk Group) ، دولة عربية18 دولة منها 140 وذلك لغرض قياس املخاطر املتعلقة باالستثمار، ويغطي املؤشر  .

، ومؤشر تقييم املخاطر ) من املؤشر املركب% 50يشكل (مؤشر تقييم املخاطر السياسية؛ : ي مؤشرات فرعية ه3ويتكون من 
  .)25% يشكل (، ومؤشر تقييم املخاطر املالية )25% يشكل ( االقتصادية

  :يقسم املؤشر الدول، حسب درجة املخاطرة إىل اجملموعات التالية
  درجة خماطرة مرتفعة جدا     نقطة49.4من صفر إىل 

     درجة خماطرة مرتفعة     نقطة59.5 إىل 50من 
  درجة خماطرة معتدلة     نقطة69.5 إىل 60من 
  درجة خماطرة منخفضة     نقطة79.5 إىل 70من 
  درجة خماطرة منخفضة جدا     نقطة100 إىل 80من 

         .وهذا يعين أنه كلما ارتفع رصيد املؤشر املركب قلت درجة املخاطرة
بدجة خماطرة  نقطة، 65.8 دولة، حيث بلغت قيمة املؤشر 140 دوليا من أصل 85ر ضمن الرتبة ، صنفت اجلزائ2003خالل عام 

  .معتدلة
  :مؤشر اليورومين للمخاطر القطرية •

، وذلك لغرض قياس املخاطر القطرية جلهة قدرة البلد على ) يف مارس وسبتمرب(يصدر هذا املؤشر عن جملة اليوروميين مرتني يف السنة 
املخاطر السياسية، األداء االقتصادي، :  دولة عربية ويتكون من تسعة عناصر هي20 دولة، منها 185اماته املالية؛ ويغطي الوفاء بالتز

مؤشر املديونية، وضع الديون املتعثرة، التقومي االئتماين للقطر، توافر التمويل املصريف طويل املدى، توافر التمويل قصري املدى، توافر 
ويشري دليل املؤشر إىل أنه كلما ارتفع رصيد الدولة من النقاط كانت خماطرها القطرية . ة، معدل اخلصم عند التنازلاألسواق الرأمسالي

  .أقل
بدرجة  نقطة، 41.29 دولة، حيث بلغت قيمة املؤشر 185 دوليا من أصل 88، حصلت اجلزائر على الرتبة 2003خالل عام 

  .خماطرة مرتفعة
  :ر للتقومي القطريمؤشر األنستتيوشنال أنفوست •

 16 دولة، منها 151، ويغطي )مارس وسبتمرب(مرتني يف السنة " االنستتيوشنال أنفستور"  عن جملة  1998يصدر هذا املؤشر منذ عام      
، ، يتم احلصول عليها من قبل كبار رجال االقتصاد، واحملللني يف بنوك عامليـة             ةحيتسب املؤشر استنادا إىل مسوح استقصائي     . دولة عربية 

؛ وكلما ارتفع رصيد الدولة، دل ذلك على اخنفاض درجة          100وشركات مالية كربى، حيث تصنف الدول وفق تدرج من صفر إىل            
  .املخاطرة

  . دولة151 دوليا من أصل 81، حيث حصلت على الرتبة جمموعة املخاطر املرتفعة، دخلت اجلزائر ضمن 2003خالل سنة 
  :مؤشر الكوفاس للمخاطر القطرية •

، حيث يقيس خماطر قدرة الدول على السداد، ويغطي املؤشـر           (COFACE) عن املؤسسة الفرنسية لضمان التجارة اخلارجية        يصدر
ويستند إىل مؤشرات فرعية تستخدم يف تقييم العوامل السياسية، خماطر نقص العملة الصعبة، قـدرة               .  دولة عربية  20 دولة منها    141

ارجية، خماطر اخنفاض قيمة العملة املفاجئ الذي يعقب سحوبات رأمسالية ضخمة، خمـاطر األزمـات               الدولة على اإليفاء بالتزاماا اخل    
 .النمطية يف القطاع املصريف، املخاطر الدورية، وسلوك السداد يف العمليات قصرية املدى

  :وقد صنف دليل املؤشر إىل
  :  وتقسم إىل أربعة مستويات هيAدرجة االستثمار *

A1 : سية واالقتصادية مستقرة، وسجل السداد جيد جدا، وأن إمكانية بروز خماطر القدرة على السداد ضـعيفة                البيئة السيا
  جدا؛

A2 :                  احتمال السداد يبقى ضعيفا جدا، حىت يف وجود بيئة سياسية واقتصادية أقل استقرارا، أو بروز سجل مدفوعات لدولة
  ؛A1ما بدرجة تقل نسبيا عن الدولة املصنفة ضمن 

 A3 :روز بعض الظروف السياسية واالقتصادية غري املالئمة قد تؤدي بسجل املدفوعات املنخفض أصال ألن يصبح أكثـر                 ب
  اخنفاضا من الفئات السابقة، مع استبعاد إمكانية عدم القدرة على السداد؛

A4 :           ذلك، فإن إمكانيـة    رغم  . سجل املدفوعات املتقطع قد يصبح أسوأ حاال، مع تدهور األوضاع السياسية واالقتصادية
  .عدم السداد تبقى مقبولة جدا

  :درجة املضاربة، وتقسم إىل ثالثة مستويات هي*
B :يرجح أن يكون للبيئة السياسية واالقتصادية غري املستقرة تأثري أكرب على سجل السداد السيئ أصال؛  
C :ل السداد السيئ أصال؛قد تؤدي البيئة السياسية واالقتصادية شديدة التقلب إىل تدهور أكرب يف سج  
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D :    ــصادية يف ــسياسية واالقتــ ــة الــ ــة للبيئــ ــاطرة العاليــ ــة املخــ ــتؤدي درجــ   ســ
  .دولة ما إىل جعل سجل السداد السيئ جدا أكثر سوءا

 ضمن جمموعة الدول يف درجة املضاربة، وذلـك         2003 و 2002استنادا إىل هذا املؤشر، فقد صنفت اجلزائر خالل سنيت          
  .بأن للبيئة السياسية واالقتصادية غري املستقرة، تأثريا كبريا على سجل السداد السيئ أصال حيث يفيد ذلك ،Bبرصيد 

  : مؤشر األداء ومؤشر االمكانات لالستثمار األجنيب املباشر-ب
 مؤشر  2001 ألول مرة يف تقرير االستثمار الدويل عام         (UNCTAD)أطلقت أمانة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية        

ثمار األجنيب املباشر الوارد، ملعرفة مدى جهود القطر يف استقطاب رأس املال األجنيب من جهة، ومدى مسامهة االستثمار األجـنيب          االست
 وطورت هذا املؤشر ضـمن      UNCTADوقد راجعت   . يف النشاط احمللي واخلارجي، وخلق وظائف يف سوق العمل من جهة ثانية           

 :بح مؤشرين مقارنني مها ليص2002تقرير االستثمار الدويل عام 
   مؤشر األداء لالستثمار األجنيب املباشر الوارد؛-
 . ومؤشر اإلمكانات لالستثمار األجنيب املباشر الوارد-

. ويستفاد من ترتيب الدول ضمن هذين املؤشرين، مقارنة أداء القطر لتحديد وضعه يف مصفوفة االستثمار على مستوى العامل                 
 .طرا لكل منهما ق140ويدخل يف املؤشرين 

  :مكونات املؤشر * 
يستند مؤشر األداء إىل قسمة حصة القطر من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر عامليا إىل حصة الناتج احمللي اإلمجايل للقطـر                    

  .دث ألول مرةمن الناتج احمللي اإلمجايل عامليا، ويؤخذ متوسط ثالث سنوات للحد من تأثري العوامل املومسية أو التطورات اليت حت
معدل الناتج احمللي اإلمجايل، متوسط دخل الفرد، نسبة الصادرات إىل الناتج           :  عوامل هي  8أما مؤشر اإلمكانات فيستند إىل      

احمللي اإلمجايل، عدد خطوط اهلاتف لكل ألف نسمة، حجم استهالك الطاقة التجارية، نسبة اإلنفاق على البحوث والتطـوير للـدخل                    
وقد مجعت البيانات للمؤشرين املذكورين لفترتني زمنيتني،       . مللتحقني بالدراسات العليا للسكان، تصنيف القطر السيادي      الوطين، نسبة ا  

  26.، وذلك للمقارنة2000 إىل 1998، والثانية من 1990 إىل 1988األوىل من 
  :دليل املؤشر *
انسجام قوا االقتصادية مع قدرا على جـذب        فما فوق، يعين    ) 1(إن حصول الدولة على معدل واحد     : وفق مؤشر األداء  *

  .وما دون ذلك يعين أن وضعها ضعيف من حيث قدرا على جذب االستثمار األجنيب املباشر. االستثمارات األجنبية
يتراوح الرصيد بني صفر وواحد، وحيتسب من قسمة الفرق بني قيمة املتغري يف القطر، وأدىن قيمة له                 : وفق مؤشر اإلمكانات  *

  .على الفرق بني أعلى قيمة للمتغري وأدىن قيمة له
من مقارنة وضع القطر وفق مؤشر األداء ومؤشر اإلمكانات، يكون ضمن إحدى اجملموعات األربع التالية، ضمن املـصفوفة                  

  :التالية
  وهي اليت حتظى مبؤشر أداء مرتفع ومؤشرات إمكانات مرتفع؛: جمموعة الدول السباقة*
  وهي اليت حتظى مبؤشر أداء مرتفع، ومؤشر إمكانات منخفض؛: تجاوزة إمكانتهاجمموعة الدول امل*
  وهي اليت حتظى مبؤشر أداء منخفض، ومؤشر إمكانات مرتفع؛: جمموعة الدول ما دون إمكاناا*
  .وهي اليت حتظى مبؤشر منخفض، ومؤشر إمكانات منخفض أيضا: جمموعة الدول املتدنية األداء*

  . دولة140 من أصل 111 نقطة، حيث دخلت اجلزائر يف الرتبة 0.3ؤشر األداء، فقد بلغ بالنسبة لرصيد م* 
  .دولة140 من أصل 96 نقطة، وبالتايل صنفت اجلزائر يف املرتبة 0.216أما بالنسبة لرصيد مؤشر االمكانات، فقد بلغ * 

  .الدول متدنية األداء ضمن ، فقد صنفت اجلزائر2000-1998وفقا لتقاطع مؤشري األداء واالمكانات للفترة 
  : مؤشر احلرية االقتصادية-ج

 نقطة، وهو ما يفيد 3.25 دولة، حيث بلغت قيمة املؤشر 161 دوليا من أصل 94حصلت اجلزائر على املرتبة ، 2002خالل عام 
  .أن احلرية االقتصادية يف اجلزائر ضعيفة

ة املزايا واحلوافز املمنوحة، إال أن مناخ االستثمار يف اجلزائر مل يرق استنادا إىل املؤشرات السابقة، يتضح أنه بالرغم من سلسل  
 يف خمتلف القطاعات االقتصادية، بالرغم من تعدد  إن هذا الوضع يترجم حمدودية االستثمارات األجنبية؛بعد إىل املستويات املطلوبة

   . املوجهة لقطاع احملروقاتباستثناء تلك الفرص االستثمارية،
  مهية الترويج للفرص االستثماريةأ: ثالثا
يعد الترويج لألفكار والفرص االستثمارية، نشاطا يسلط من خالله الضوء على ما هو متاح من مشروعات جديرة       

ادة باالستثمار، وذلك يف سبيل تثمني املقدرات االقتصادية، وتوسيع القاعدة اإلنتاجية، إضافة إىل تنويع الشركاء االقتصاديني، واالستف
 العتماد جدول األولويات، طبقا ملا تقتضيه ؤسساتوتتطلب اجلهود التروجيية ضرورة حتديد القطاعات وامل 27. وخرباممإمكانيامن 

 ويف هذا السياق، ميكن .الدواعي السياسية واالقتصادية واالجتماعية، إىل جانب توفري البيئة اجلديرة بثقة املستمرين يف القطاع املستهدف
  .تعانة خبدمات الترويج الدولية والعربية، نظرا ملا تتمتع به من خربة معتربة، أثبتت العديد الشواهد امليدانية فعالية أنشطتهااالس
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  :ويف هذا الصدد، ميكننا اإلشارة إىل اهليئات التالية
   ONUDIخدمات ترويج االستثمار لدى   -1

ار يف كل من أثينا، كولون، ميالنو، باريس، سيول، طوكيو، فينا، عشرة مكاتب خلدمة ترويج االستثم ONUDIأنشأت منظمة 
  .وارسو، واشنطن، وزيوريخ، مهمتها الرئيسية حتديد الشركاء األجانب لتويل مشاريع االستثمار يف الدول النامية

ركة الصناعية يف البلدان النامية، إن موظفي مكاتب خدمة ترويج االستثمار قاموا بتأسيس بنوك للبيانات اخلاصة بالشركات املهتمة باملشا
وعلى هذا األساس، من الضروري تثمني اتصاالت اجلهات الوطنية املعنية مبسائل ترقية االستثمار مع . ونوع الفرص اليت يبحثون عنها

  .هذه املكاتب
  (MIGA) خدمات ترويج االستثمار لدى الوكالة الدولية لضمان االستثمار-2

مان االستثمار، وهي عضو يف جمموعة البنك الدويل، إىل تعزيز االستثمار األجنيب املباشر يف الدول تسعى الوكالة الدولية لض
النامية، عرب تقدمي ضمانات ضد املخاطر السياسية للمستثمرين واملقرضني، وعرب تأمني املساعدة الفنية ملساعدة عدة الدول النامية على 

  : وإن املساعدة، واخلدمات االستشارية اليت تقدمها الوكالة تتمثل يف28.جذب االستثمارات األجنبية واحلفاظ عليها
  تزويدهم باألدوات،  تعزيز قدرة وسطاء ترويج االستثمار يف الدول األعضاء النامية، عرب-

  والتقنيات، واملهارات الالزمة الستهداف االستثمارات األجنبية املباشرة وجذهبا؛
 FDI) اجملانية ةثمار، وظروف العمل، والشركاء يف األعمال عرب خدمة الربيد االلكتروني تأمني املعلومات حول فرص االست-

Xchange) وسوق االستثمارات عرب اإلنترنت ،(IPANET) وصفحة على اإلنترنت حول فرص اخلوصصة ،
(Privatization link).  

جيابيا لالستفادة من خدماته، كما حيتاج إىل  مؤشرا إ1996 جوان 4ويعد حصول اجلزائر على عضوية يف الوكالة منذ تاريخ 
  .مزيد من االهتمام والتثمني

   خدمات املؤسسة العربية لضمان االستثمار-3
. حيث توفر نظاما متعدد األطراف لضمان االستثمار جيمع بني البالد املصدرة لرؤوس األموال والبالد املضيفة لالستثمار

لترويج للفرص االستثمارية اليت تتمتع هبا اجلزائر، من خالل إعداد البيانات األساسية عن باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تساهم يف ا
باإلضافة إىل عقد اللقاءات، واملؤمترات .  املشروعات املطروحة لإلستثمار على شكل ملفات، مع حتديد الشريك احملتمل لكل مشروع

  .لتسويق الفرص االستثمارية املتاحةوالندوات للترويج لإلستثمار، هبدف بناء الصورة للقطر، أو
  خدمات املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات -4

وهي مؤسسة مت إنشاؤها من طرف البنك اإلسالمي للتنمية، دف إىل توسيع نطاق املعامالت التجارية، وتشجيع تدفق االستثمارات، 
  29:ات مهاوخدمات تأمني الصادرات عن طريق نوعني من اخلدم

  خدمات تأمني االستثمار؛ -
  . وخدمات تأمني الصادرات-
   خدمات املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين-5

  30:باعتبارها إطارا إقليميا تسعى إىل
الترويج للمشروعات، اليت ختلص الدراسات األولية إىل تقييمها إجيابيا، هبدف تبنيها املبدئي من قبل الدول العربية  •

  روعات مشتركة؛كمش
  التعاون مع اإلحتادات العربية النوعية والشركات العربية العاملة يف الصناعة؛ •
  الترويج من أجل احلصول على متويل للمشروعات العربية املشتركة؛ •
توفري مستلزمات جناح املشروعات الصناعية العربية املشتركة سواء من حيث التمويل، أو تسهيل التبادل التجاري، أو  •
  .فري الكفاءات البشرية الالزمة الختيار واستيعاب وتشغيل التكنولوجيا املالئمةتو

  :اخلامتــة
يعد قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة من بني القطاعات ذات األمهية القصوى، ذلك ملا ميكن أن يساهم به من تنمية 

ولعل العديد من الشواهد امليدانية تؤكد قدرة بعض . ية، وتوفري فرص العمل، والنفاذ إىل األسواق اخلارجاإلنتاجيةالقطاعات 
  .االقتصاديات الناشئة على حيازة حصة سوقية عاملية، بفضل ما حتققه مؤسساا الصغرية واملتوسطة من ميزة تنافسية

ا اجلغرايف؛ إال هذا، وإن تشخيص واقع القطاع يف اجلزائر يربز حمدودية أداءه، بالرغم من العدد املتنامي للمؤسسات، وتشتته
، وتسارع وترية 2005أن ذلك ال يعد كافيا، السيما وأن دخول اتفاق الشراكة األورو متوسطية حيز التنفيذ مطلع شهر سبتمرب 

املفاوضات لإلنظمام إىل املنظمة العاملية للتجارة، وما تقتضيه من حترير للتجارة اخلارجية، وتعاظم حدة املنافسة بني الشركاء، يستوجب 
إىل عدة مرتكزات، من بينها رأس املال األجنيب من خالل ما ميارسه ذلك كله ضرورة ترقية أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة باالستناد 

 من دعم من استثمار مباشر؛ ذلك أن املؤسسات اجلزائرية، اخلاصة منها والعامة يف أمس احلاجة إىل ما ميكن أن يقدمه الطرف األجنيب
  .ومساعدة
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لرغم من تعدد الفرص االستثمارية يف اجلزائر وتنوعها، إال أن حجم االستثمار األجنيب املباشر املوجه لقطاع املؤسسات الصغرية با
  . نظرا جلاذبيته وعظم عوائدهتواملتوسطة يكاد يكون حمصورا يف بعض األنشطة، ذلك أن النصيب األوفر منه يستهدف قطاع احملروقا

ويف . اه البحث عن استراتيجيات بديلة، تراعي املقدرات االقتصادية للجزائر، وتثمن الفرص االستثمارية املتاحةإن هذا الوضع يدفع باجت
  :سبيل ذلك، من املفيد اقتراح ما يلي

ضرورة التحسني املستمر ملناخ االستثمار على النحو الذي جيذب املزيد من رأس املال األجنيب لقطاع املؤسسات  •
  ة؛الصغرية واملتوسط

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، ضرورة تبين استراتيجية تروجيية تركز على التعريف بالفرص االستثمارية، من خالل  •
 والغرفة اجلزائرية للصناعة والتجارة، إضافة إىل جهود هيئاتنا الدبلوماسية يف اخلارج؛

  ذات األبعاد التصديرية؛ التمويل بكافة أشكاهلا، خاصة املشرعات الرائدة ولضرورة تيسري سب •
ضرورة حل مشكل العقار، والعمل على يئة املناطق الصناعية، ومناطق النشاط، والتخزين، وتزويدها بكافة اخلدمات  •

 ؛ةاألساسي
العمل على إنشاء مراكز متخصصة يف مجع، ومعاجلة، ونشر املعلومة االقتصادية، وجعلها يف متناول املتعاملني  •

 االقتصاديني؛
 عالقة الشراكة مع االحتاد األورويب، مبا يسمح بالنهوض بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، خاصة يف اجملاالت تثمني •

 .املالية، والتقنية، والتنظيمية، والتسويقية
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