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Abstact: 
This research aims to studying the various indicators adopted and the areas covered by 

them to measure and evaluate the countries attractiveness and benchmarking between them, 
they are an effective tools and assistance to policy makers, which can’t be dispensed with, but 
needs a depth analysis of the partial results of the sub-indicators. 

According to information available about the indicators and countries classification 
results, we try to evaluate Algeria attractiveness compared to the neighboring country 
"Morocco" as the most important alternative site for targeting by investors interested in the 
Maghreb region, to determine Their strengths and weaknesses for the various factors 
concerning the evaluation of the investment climate in both countries in line with the global 
and regional average in order to suggest solutions to reinforce attractiveness of Algeria. 

Key words: countries attractiveness; countries competitiveness; attractiveness indicators; 
business environment; investment climate; benchmarking countries, attractiveness diagnosis 
or evaluation. 

:مقدمة  
تزايد اهتمام الدول املتقدمة والنامية على السواء مبسألة جاذبية أقاليمها لألنشطة االقتصادية وخمتلف عوامل اإلنتاج إن 

بوضع ، جعلها تتنافس يف نطاق واسع حول استقطاب االستثمارات وعوامل االنتاج اليت تتميز بالتنقل الدويلة د األخري و العقيف 
تقييم فعالية هذه السياسات وأداء األجهزة املكّلفة بتدعيم اجلاذبية لتربير جاذبيتها على املدى الطويل و  عّززسياسات وأجهزة ت
عدد مناصب أيضا و قيمة املشاريع /عددمثل  بسيطةميكن أن تكون رات شمؤ ا ما يفرض عليها الرجوع إىل وهذ ،وجودها وميزانيتها

توجد كما  ؛تخصصة يف ترقية االستثمارات لقياس أدائهاامل نظماتاملن عتصدر  اليتو   خالل فرتة حمددة العمل اليت مت خلقها
هلا شهرة متكّنها من  أو هيئات رمسية متعددةدوليا  ةستشار المؤسسات خدمية يف جمال ا بإصدارهارات مركبة تقوم شأيضا مؤ 

   .التأثري على صورة البلدان أو املدن لدى الرأي العام الدويل وتتيح فرصة للمقارنة بينها
 وأ أقل أو أكثر جاذبية دون القدرة على قياسها اعتبارهال ميكن تقييم جاذبية إقليم معني مقارنة باألقاليم األخرى و إذن 

واحملددة ) داخلها مناطق وأدول ( املقاربات اليت تعمل على تصنيف األقاليم باختالفمؤشرات خمتلفة تعتمد يف ذلك ، تقييمها
 يتم وإمنا توجد عدة مؤشراتأو اهليئات  مبعىن أنه ال يوجد مؤشر عام للجاذبية تعتمده املؤسسات ،ذه املؤشراتنة هللمعايري املكوّ ل

   .خمتلفةأو زوايا جوانب تقييم جاذبية اإلقليم من ل ا�احس
مؤشرات تقييم الجاذبية  ما مدى اعتماد :التايلالرئيسي  التساؤل االجابة على هذا البحثاول ما سبق، حيسياق يف 
االقتصادية للجزائر مقارنة بالمغرب باعتماد  وما هي وضعية الجاذبية، البلدانكأدوات المقارنة المرجعية بين االقتصادية  

  هذه األدوات؟
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 :ا البحث يفهذ تتمحور أهم أهداف :أهداف البحث
واملعايري املعتمدة للقياس من عدة زوايا مع مراعاة املستجدات مبحاولة  ات اليت تقّيم جاذبية البلدأهم املؤشر  لىسليط الضوء عت -

اإلملام قدر اإلمكان مبختلف اجلوانب اليت يتم مراعا�ا يف التقييم، من أجل التمّكن من التسّلح مبختلف األدوات للوصول إىل 
 ؛جهويا وعامليا التقييم الشامل حول نقاط القوة ونقاط الضعف املتعلقة جباذبية البلد املعين

 وأهم االنتقادات املوجهة هلا؛ ) املتغريات املعتمدة وطرق مجع البيانات(منهجية بناء هذه املؤشرات  تسليط الضوء على -
 معها؛ كيفية قراءة النتائج والرتب املتحصل عليها من طرف السلطات العامة وكيفية التعامل -
املعلومات املتاحة لتقييم جاذبية اجلزائر  حسب ة عنها والواردة يف خمتلف التقاريرالناجتسقاط نتائج بعض املؤشرات والتصنيفات ا-

 .مقارنة باملغرب
  :لتحقيق أهداف الدراسة مت تقسيم البحث إىل حمورين أساسيني كما يلي: منهجية البحث
مع  ،لقياس اجلاذبية من خمتلف الزواياملختلف املؤشرات املركبة املعتمدة فيه  التعرضاالطار النظري، يتم  يتضمن: احملور األول

 توظيفها كأدوات املقارنة املرجعية بني البلدان واالنتقادات املوجهة هلا وكيفية قراء�ا من طرف السلطات العامة؛ ة االشارة إىل أمهي
تحليلها ملعلومات املتاحة ليتم فيه إسقاط نتائج بعض املؤشرات والتصنيفات الواردة يف خمتلف التقارير يف إطار ا: احملور الثاين

  .جاذبية اجلزائر مقارنة باملغربأو تشخيص تقييم  حماولةو 
   :واستعماالتها الجاذبيةالمؤشرات المعتمدة لتقييم  :المحور األول

البحوث والنقاشات العامة واخلطابات حول يف خمتلف  يالحظ تالزم استخدام مفهومي اجلاذبية والتنافسية اإلقليمية
مهما يكن البعد اجلغرايف حيث أنه  ،والتداخل بينهماالّلذان أصبحا منذ أواخر القرن العشرين يكتسيان مكانة متزايدة  نيوضوعامل

وظاهرة التخلي عن االستثمار وانتقال  مهارات وأقوة عاملة كيؤدي إىل تعرضه لفقدان السكان  فإن عدم تنافسيته س لإلقليم
أصبحت اجلاذبية يف السنوات األخرية كعامل أساسي لديناميكية االقتصاديات الوطنية  ، لذلكاملؤسسات إىل مواقع أخرى

يف إطار  على خلق القيمة والعمالة الدائمةاستقطاب مستثمرين قادرين  التحدي يفوبالتايل يكمن واالندماج يف االقتصاد املعومل، 
  . 1سني املستوى املعيشي للمقيمنيديناميكية التصنيع لإلقليم وانعكاس ذلك على النمو االقتصادي وحت

كانت التنافسية تدل على قدرة البلد على التحسني املستمر للمستوى املعيشي للمقيمني من خالل   ذابصياغة أخرى، فإ
على املدى الطويل  من حتقيق الرحبيةها نكّ متد قيمة مستدامة لشركات أن تولّ ل على تقدمي التسهيالت يف بيئة ميكن فيها تهقدر 

فإن اجلاذبية تشري إىل قدرة البلد على احلفاظ وجذب خمتلف األنشطة وعوامل اإلنتاج  ؛2خلق فرص العمل خالل الفرتة نفسهاو 
  . ضمان النمو والتوظيف بشكل دائميسمح بوهو ما  3،على املدى الطويل

بني املفهومني يف أن اجلاذبية ملختلف األنشطة وعوامل اإلنتاج تقوم على أساس عرض اإلقليم مزايا  التداخلتمثل يإذن 
ز الدول ؛ ويف نفس الوقت، جند أن ما مييّ اجلاذبية عرض أكثر تنافسي ملختلف عواملمبعىن  توطن أفضل مقارنة باألقاليم املنافسة

 ذلك انعكاساتو أو األقاليم اليت تتمتع باجلاذبية على املدى الطويل هو التدفق الكبري واملستمر لألنشطة والعوامل اليت ختلق الثروة 
على النمو االقتصادي واملستوى املعيشي للمقيمني، وبالتايل حتسني تنافسية هذه األقاليم يف خمتلف العوامل والدخول من جديد 

حتليل حمددات  هو ما جيعلو  ،4تكاملية بني التنافسية واجلاذبيةالالعالقة نتيجة  عرض األكثر تنافسي ملزايا التوطناليف حلقة 
 5(E. Olszak)من هذا املنظور يعرض. ن األنشطة وعوامل اإلنتاج يف بلد معني بدل بلد آخرمهم يف فهم توطّ  تنافسية الدول

األربعة ددات احمل توفر وتفاعل حيث ينطلق من فرضية ،بورترلتنافسية لباالعتماد على املاسة اجلسر بني التنافسية واجلاذبية ا
ميكن عكس التحليل باالنطالق من وجهة نظر املؤسسة اليت ستختار التوطن  ،ولكن حسبه ،لتنافسية املؤسسات يف إقليم معني
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وهو ما  ،اليت تعترب يف هذه احلالة مرادفة لعوامل اجلاذبية تهاافسيتناملعززة ل عواملالحيث ستقوم باختبار خمتلف  ،يف منطقة معينة
 .وتالزم استخدام املفهومني يربر إدراج العديد من املؤلفني مؤشرات التنافسية واجلاذبية يف قياس هذين األخريين معا

ا  منفسه ارضفو  هرةقدما وشاألكثر " GCI"و "WCY" يعترب مؤشري التنافسية العامة :مؤشرات التنافسية الكلية -أوال
والوصول  تكنولوجيالواالقتصادي و  املؤسسايتبتلخيص تعدد املعطيات حول احمليط  انسمحكو�ما ي القرار ألصحابكمرجع 

عموما بشكل  تعرضوتنعكس مسألة التصنيفات اليت  ،حسب املعايري اليت يعتمدها كل مؤشر 6تصنيف البلدان بشكل مشويل إىل
 يتم التعرض يف هذه الورقة إىل مؤشر .7الرتب املتحصل عليها حسب تحّسنها أو تراجعهاب مباشر على جاذبية البلدان املعنية

"GCI" ؤشرمقارنة مب تغطية للدول كثركونه األ "WCY".  
 يصدر :"Global Competitiveness Index GCI" مؤشر التنافسية العالمية -1

 إلدارةلمعهد الدويل ل مليةالتنافسية العامركز بعد ا�اء النشر املشرتك مع  2005 منذ "WEF"االقتصادي العامليمن طرف املنتدى 
مع إدراج أو بلد  138 حوايل واالجتماعية االقتصاديةتعدد األبعاد املهذا املؤشر غطي ي، 8"1996- 1989"خالل "IMD" التنمية

يّتضح ، العاملي "PIB"من %98 ومتثل هذه التغطية نسبة ،من عدمه توفر البيانات على أساسيف التصنيف  استبعاد بعض البلدان
واالزدهار على  اإلنتاجيةزيادة  إىلينظر  أن هذا األخري املنتدى من خالل التعريف الذي حّدده لتنافسية البلد، حيث يبّني  منطلق

 والسياسات والعوامل الهيئاتلة وهي أمهمة يف هذه املسنتدى املدى الطويل يف مؤشرات تتمحور حول ثالث مفاهيم يراها امل
  .9االقتصاديات تنافسية خمتلف جمتمعة ّدداليت حت
  الدولية املنظمات باالعتماد على إحصائيات متغري كمي 33 من "GCI"مؤشر يتكون   

دراسات استقصائية تعكس اجلوانب النوعية للقدرة  باالعتماد على بيانات تستمد من إجراء الويف نوعيمتغري  78و ؛املعرتف �ا
يف سلم ها ونتائج االستقصاء يف آن واحد يف بناء املؤشر النهائي يتم توحيد اإلحصائيةجل استعمال البيانات أومن  ،التنافسية
 هذه املعايري يتم جتميع. )2016/2017 ميكن الرجوع إىل تقرير التنافسية العاملية املعتمدة للتعرف على صيغة التحويل( 7ىلإ 1من
 االبتدائي؛الصحة والتعليم  ؛الكلي االقتصادياحمليط  ؛البىن التحتية ؛اهليئات: حسب نفس التقرير دعائم للتنافسية وهي12يف 

تطور ؛ حجم السوق ؛اجلاهزية التكنولوجية ؛تطور السوق املايل؛ كفاءة سوق العمل  ؛كفاءة سوق السلع  ؛التعليم العايل والتكوين
 كمؤشر فرعي  املتطلبات األساسية: مؤشرات فرعية وهي ثالثهذه الركائز بدورها أيضا يف مت تنظيم  .وأخريا االبتكاراألعمال 

 إلبداعالدعائم الستة الموالیة المذكورة أعاله؛ ا املتضمن الكفاءة تضمن الدعائم األربعة األوىل املذكورة أعاله؛ التحسينات يفي
 "GCI" للمؤشرات الفرعية الثالث أوزان خمتلفة حلساب ىطتع. عي ثالث املتضمن الدعامتني األخريتنيكمؤشر فر   والتطور

ثالث مراحل أساسية ( ، تتعلق هذه األوزان مبرحلة التنمية اليت متر �ا خمتلف االقتصادياتملؤشرات الفرعيةذه اكمتوسط مرجح هل
ثابتة بغض النظر عن  فهي فئة ملؤشرات اخلاصة بكلوا 12 الدعائمببالنسبة ملعامالت الرتجيح اخلاصة  أما، )ومرحلتني انتقاليتني
  .10البلد ر �اميمراحل التنمية اليت 

وهو أقرب   2013 العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات منذ يصدر عن املؤسسة: مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار -2
وخاصة بالنسبة لتصنيف العوامل ومراحل التنمية الثالث اليت متر �ا البلدان دون ادراج املراحل االنتقالية، ويرصد  إىل طرح الويف

، يتكون مؤشر ضمان جلاذبية )منها عربية16( 2014 الواردة يف العامل بنهاية "IDE" من امجايل أرصدة %92 دول متثل109أداء 
املتطلبات  :11وهي )متغريا كميا 58إىل تفرع ت ( مؤشرا فرعيا 11 من العوامل يندرج حتتهااالستثمار من ثالث جمموعات رئيسية 

األساسية ومتثل الشروط املسبقة الالزم توافرها من أجل جذب املستثمرين واليت ال ميكن يف حال عدم توافرها توقع قدوم 
الكلي، الوساطة املالية والقدرات التمويلية، البيئة  األداء االقتصادي: ؤشراتم 4 تضمو املستثمرين وطنيني كانوا أم أجانب 

متثل املقومات األساسية اليت حتدد قرارات املستثمرين وتضم و لعوامل الكامنة ا املؤسسية واالجتماعية وأخريا بيئة أداء األعمال؛
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ة، األداء اللوجيسيت وأخريا حجم السوق وفرص النفاذ إليه، املوارد البشرية والطبيعية، عناصر التكلف :مخس مؤشرات فرعية
 وتضم مؤشري اقتصاديات التكتل وعوامل التميز والتقدم االجيابية ارجيةخلا العوامل االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات؛

    .التكنولوجي
ترتاوح قيم على جذب االستثمار األجنيب،  قيس قدرة البلدت وحملية جهوية ،يتم جتميع البيانات من مصادر وقواعد بيانات دولية

قسمت مستويات األداء باملقارنة باملتوسط العاملي إىل  ،نقطة والرتتيب يكون على املستويني الدويل والعريب100و 1املؤشر ما بني
   .أداء ضعيف جدا5/ أداء ضعيف؛ 4/  أداء متوسط؛3/ أداء جيد؛ 2/ أداء جيد جدا؛  1/ :مخس مستويات رئيسية

زئية ولديها تأثري مباشر يف تقييم ججوانب هذه املؤشرات تعاجل : الجزئية والخاصة بمحيط األعمالؤشرات التنافسية م - ثانيا
   .تهحميط األعمال من حيث تنافسي

ؤشر الذي يقيس هذا امل ى تسليط الضوء علمت: "Ease Doing Business Index"مؤشر سهولة ممارسة األعمال -1
طيلة دورة حياة املؤسسة احمللية من نشأ�ا إىل تصفيتها يف حالة حدوث  ديقاعالت طاراإلبني الدول يف  األعمالويقارن مناخ 

وأيضا  املستثمرين للجاذبية يف هذه البلدان إدراك ىعل التأثريانه يتم االطالع عليه بشكل واسع ويساهم بقوة يف  تهوميز  ،ذلك
يتم  ،2003ظهر املؤشر عام  .12كمرجعية  بلدان املنافسة أو الرائدةمراجعة هذه األخرية لتنظيما�ا وفقا للتطورات اليت حتدث يف ال

حيث ، ةالتنظيمي كفاءةخمتلف املعايري املتعلقة بال ىبالرتكيز عل األعمالبلد حسب سهولة ممارسة  190 من خالله مقارنة حوايل
تعديالت اليت تطرأ يف هذه الدول البرصد  القتصاديات الوطنيةا لبنك العاملي تقرير سنوي حول تصنيفافريق خرباء يصدر 

 )1+10( ، حتدد رتبة البلد حسب جمموع النقاط املتحصل عليها باالعتماد على تقييملألعمال والتنظيمية واخلاصة بالبيئة القانونية
، كل جمال يتضمن جمموعة من )Start-upوPME  وخاصة( جماالت خاصة بظروف خلق وتطوير املؤسسات يف البلد املعين

نفس األمهية جلميع املؤشرات، وبالتايل فقيمة املؤشر النهائي هي املتوسط احلسايب البسيط  إعطاءمع أيضا املؤشرات الفرعية 
العمليات  تعقيدحول درجة  املغطاة هذه ا�االتملعتمدة، تتمحور ااملكونات  ن منللنقاط املتحصل عليها يف كل جمال كمكوّ 

لتعامل مع تراخيص اكيفية ؛  بدأ األعمال 13:وهي قوة املؤسسات القانونيةوأيضا  تهاوتكلف الوقتو  اإلجراءاتمن حيث  التنظيمية
محاية املستثمرين ؛ احلصول على القرض؛ عرب احلدود ةالتجار  ؛والرسوم الضرائبدفع ؛ نقل امللكية؛ احلصول على الكهرباء؛ البناء
 ا�المع اإلشارة حسب نفس املصدر إىل أن . تنظيم سوق العمل؛ التصفية أو اإلفالستسوية حاالت ؛ لعقودا تنفيذ؛ ليةقاأل

إضافة معيار  مع ،لتقييم اإلطار التنظيمي حمليط األعمال 2016و 2015 يف التحسينات اليت أقحمت خالل تهإضافمت  األخري
                         .على جودة البناء مثل الشفافية يف تسعري الكهرباء والرقابةيف التقييم اجلودة 

من طرف منظمة الشفافية  1995بدأ يعتمد منذ : "Corruption Perception Index CPI"مؤشر إدراك الفساد - 2
 العمومية ةدولة حسب درجة الفساد املدرك يف كل بلد على خمتلف مستويات اإلدار  168 حوايل الدولية، وينشر سنويا تصنيف

ف يف الرتب اجليدة ألن ذلك سيؤدي إىل ا جعل الدول ختشى أن ال تصنّ ممّ  14،يكتسي أمهية كبرية لدى الرأي العام الدويلأصبح و 
تكمن أمهيته يف تقييم مناخ األعمال يف  .بيئة األعمال يف هذه الدوللملستثمرين انظرة  على تأثريالالرتويج السليب لصورة البلد و 

خمتلف الدول من حيث درجة تكافؤ الفرص بني املتعاملني االقتصاديني واملرتبطة بوجود الشفافية والنزاهة من عدمها يف تنظيم 
ومات اليت تسوية النزاعات يف املؤسسات القضائية، االستفادة من االمتيازات من خالل التماثل يف املعلو  الصفقات العمومية

وبدون  ، سهولة الوصول إىل اخلدمات العمومية اليت تقدم طيلة دورة حياة املؤسسةسبة للجميع واملعاملة بدون متييزتتدفق بالن
     .القواننيسيادة  مبعىن تكاليف إضافية،

طرف منظمات  من احمللينيالفساد انطالقا من استقصاء اخلرباء ظاهرة مع البيانات حول جبيتم تقييم هذا املؤشر 
 بيانتطرح يف االست ،وحماولة تصنيف الدول حسب درجة إدراك الفساد فيها محول الظاهرة يف بلدا� آرائهمعكس تمستقلة، و 
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ية وصرامة سياسات وأسئلة حول جدّ  ؛ألغراض شخصية العامة أسئلة مرتبطة بإساءة استخدام السلطة "CPI" املعتمد إلعداد
ملؤشر، فالبلد الذي يتحصل على نقطة عالية يتوفر على إدارة التنقيط  100و  0 يرتاوح ما بنييعتمد سلم  15.مكافحة الفساد

شفافة عكس البلدان اليت تتحصل على نقاط ضعيفة، فتدل على تفشي خمتلف أشكال الفساد مع نقص أو غياب املتابعة 
عملية وتوحيد وحتيني تسمح بتبسيط بناء املؤشر  يف منهجية مهمة تعديالت 2012قّدم تقرير  ،والعقاب يف حالة إثبات الفساد

   .16عرب الزمن ةممكنقارنة املألول مرة سنويا وهو ما جيعل  جتميع البيانات
هذه  إن األمهية اليت تكتسيها: "جاهزية الحكومة اإللكترونية"و "الحرية االقتصادية"و "التنافسية الضريبية" مؤشرات - 3

أصبحت الضرائب حيث ، 17املؤشرات هلا عالقة بعوملة االقتصاديات واالندماج املتزايد ألسواق السلع واخلدمات ورؤوس األموال
والتسهيالت القانونية املرتبطة بتحرير خمتلف األنشطة االستثمارية كأدوات منافسة تعتمد من طرف خمتلف األقاليم لتدعيم 

  .واالقتصاد الرقمي احلكومة االلكرتونية تنميةدرجة قصري وأيضا خاصة على املدى التها جاذبي
يعترب من املؤشرات األكثر شيوعا يف هذا اإلطار، ينشر سنويا من  :"Forbes Misery Fiscale"مؤشر العسر الضريبي - أ

اليت ال تستفيد من  يلخص املعدالت األكثر ارتفاعا للضرائب اليت تواجهها املؤسساتو  بلدا 66 وخيص "Forbes" طرف جملة
بة لرؤوس اذتقييم إن كانت السياسات االقتصادية للبلدان املعنية بالدراسة ج إىل هدفي، يف إقليم معني االمتيازات اخلاصة
وقد أحدث هذا املؤشر حركة كبرية حنو ختفيض الضرائب منذ عام  .لعمل أو اإلقامةأجل ا أيضا من األموال واألشخاص

الضريبة على  :19ــحيسب رصيد كل بلد با�موع البسيط ملعدالت الضرائب على املؤسسات واألفراد واملتعلقة ب 2000،18
معدالت األعباء االجتماعية  معدالت األعباء االجتماعية للمستخدمني؛ الضريبة على الثروة؛ مداخيل األشخاص االعتباريني؛

   .للمبيعاتمعدالت الرسم على القيمة املضافة  لألجراء؛
 Heritage"من طرفه مت تطوير  :"EFI:Economic Freedom Index"مؤشر الحرية االقتصادية - ب

Foundation" حرية األفراد "ف هذه األخرية أ�ا ، يهدف إىل قياس احلرية االقتصادية على أساس أن املؤسسة تعرّ 1994 منذ
من  20".بالطريقة اليت يرون أ�ا تسمح هلم بأن يكونوا أكثر إنتاجية يف إقليم معني يف العمل، اإلنتاج، االستهالك واالستثمار

منطلق هذا التعريف يتضح أن البيئة اليت تتيح لألفراد واملستثمرين احلرية يف االختيار لألنشطة اليت ميكنهم ممارستها تعّرب عن 
   ).بلد الفرص( ل بيئة الفرص لتحقيق طموحا�مجاذبيتها هلم ومتثّ 

 21:دولة وهي 186ف على أساسها تصنّ  مؤشر فرعي شرعاثنا يف  هاعيميتم جتمعيار  مخسنييغطي املؤشر أكثر من 
 عمل؛حقوق امللكية؛ نزاهة احلكومة؛ كفاءة القضاء؛ العبء الضرييب؛ اإلنفاق احلكومي؛ الصحة املالية؛ حرية األعمال؛ حرية ال

يف أربع فئات تعكس تركيز مؤشر احلرية االقتصادية على  ايتم جتميعه. حرية النقد؛ حرية التجارة؛ حرية االستثمار؛ احلرية املالية
القواعد القانونية، حجم (ت سيطر�ا على السياسات من خالهلا احلكومامتارس اليت  أربع جوانب رئيسية للمحيط االقتصادي

ف الدول يف قائمة تضم مخس صنّ وتُ  )100- 0( يف سلماملؤشر يتم تقييم  .)انفتاح األسواقأخريا ية و احلكومة، الكفاءة التنظيم
 )حرة؛ غالبا حرة؛ حرة بشكل معتدل؛ غري حرة؛ غالبا غري حرة؛ مشددة( تنازليا حسب تزايد درجة احلرية االقتصاديةجمموعات 

   .ؤشرات الفرعيةامللقيم سب كمتوسط بسيط حيمع اإلشارة إىل أن قيمة املؤشر النهائي 
فعالية  علىيركز  ":E-Government Development Index "EGDI الحكومة اإللكترونية تنميةمؤشر  - ج

باعتبارها أساسية يف  ،من طرف اإلدارات العامة من خالل استعمال التكنولوجيات اجلديدة احلكومات يف التعامل مع زبائنها
 .املؤسسات على احلكومات باقرتاح خدمات بكفاءة وجودة عاليةطرف التجارية واملالية ومن املتطلبات امللحة من  املعامالت

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية من طرف حكومات البلدان األعضاء يف األمم املتحدة، تقوم  "TIC" لتقييم استعمال
احلكوميني واألكادمييني ومنظمات ا�تمع املدين والقطاع اخلاص واملواطنني بشكل  تستهدف املسؤولني دراسة استقصائيةب ملنظمةاب
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، ويعترب التقرير الوحيد عامليا الذي يقّيم حالة التنمية يف هذا "EGDI" مؤشرحول  2002كل عامني منذ تقرير  وتنشر  ،عام
سعيا جلعل اخلدمات العمومية أكثر سهولة  "TIC" يقيس هذا األخري استعمال 22دولة عضو يف املنظمة، 193 ا�ال بتغطية

  .للوصول إليها من طرف مستعمليها
يعتمد على  ،"OSI" الويباخلدمات على مؤشر : من ثالث مؤشرات فرعية وهيحسب نفس املصدر يتكون هذا املؤشر   

 ؛"TII" لالتصاالتمؤشر البىن التحتية  ؛وحمتواها عرب اإلنرتنت مثل الوزارات ملواقع احلكوميةااستبيان للبحث عن تقييم وجود 
ي هو املتوسط واملؤشر النهائ .املرتبط مبحو األمية لدى البالغني ومعدل التمدرس يف مجيع األطوار "HCI" مؤشر الرأمسال البشري
 1من طرف احلكومات إىل TIC ضعف استعمال( 0من ااملتحصل عليه ةرصداألاوح رت ت ،الثالث الفرعية البسيط للمؤشرات

توجيه سياسات لو  ةااللكرتوني القوة والتحديات يف احلكومة عّد هذا املؤشر أداة لصناع القرار لتحديد جماالتيُ  ،)استعمال قوي(
  .واسرتاتيجيات تنميتها

   :مؤشرات الجاذبية لالستثمارات األجنبية المباشرة - ثالثا
على تصدر عن املنظمات اخلاصة اليت تنشط  :الصادرة عن المنظمات غير الرسمية" IDE"ـمؤشرات الجاذبية ل -1

باالعتماد على الدراسات  "IDE" ف البلدان حسب جاذبيتها لـوتصنّ  ،يف جمال االستشارة حول مناخ االستثمار دوليااخلصوص 
  :التنفيذيني، أهم هذه املؤشرات مدراءها أو ة منهاري كبوخاصة الاالستقصائية لرؤساء الشركات متعددة اجلنسيات 

 A.T"األعمالمناخ حول مالئمة  ةستشار اال ة يفرائداألمريكية ال نظمةاملمن طرف  اعتمد: "IDE" مؤشر الثقة بـ - أ
Kearney"  يعرض  ،يذيني للشركات الرائدة يف العاملولني التنفؤ خرباء الشركة سنويا كبار املس ءاستقصامن خالل  ،1998منذ

 كمتوسط لعدد الردود العالية واملتوسطة واملنخفضة  هويتم حساب ملختلف الوجهات مؤشر الثقة اجتاهات املستثمرين يف املستقبل

إلجابات اخلاصة وتعتمد فقط ا. على األسئلة حول آفاق أو توقعات االستثمار يف سوق معني على مدى السنوات الثالث املقبلة
األكثر مالئمة لالستثمار  األوىل وجهة 25ـ لنشر اوتقوم املنظمة ب ،للمستجوبني لتجنب االحنيازباملشاركني غري البلد األصلي 

   .يعين غياب العديد من الدول النامية مثل اجلزائر واملغرب يف الدراسة ذاوه ،23بلد املعين بالدراسة عموما 60 من بني عامليا
 & Young" األوربية من طرفيقوم هذا املؤشر بإجراء دراسة مقارنة حول اجلاذبية للدول  :بارومتر الجاذبية األوربية - ب 

Ernest" طلب منهم اإلشارة إىل األمهية اليت يأوروبا، و  فروع للشركات متعددة اجلنسيات يفاستجواب مسّريي أهم ال يتم، حيث
ومن مث تصنيف البلدان حسب هذه  ،كم على كل بلد وبالنسبة لكل معيار من هذه املعايرياحلمتنح ملختلف معايري التوطن و 

لالستثمارات  تهامكاتب دراسات يف بعض الدول اإلفريقية إىل تقدمي تقارير حول جاذبي  "Y & E" أدى فتح  24.املعايري
بينما املغرب يف املركز الثاين  16وصنفت اجلزائر يف املركز  ،"AAI" لدول االفريقيةلاذبية اجلباعتماد مؤشر  2010 األجنبية منذ
  .املدن الكربى األوربيةى مماثلة منهجيا تصّنف أخر  اتمقارب وهناك 2016.25 ها يفحسب تقرير 

 عرض مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميةي: األونكتاد الصادرة عن األجنبية المباشرة تالستثمارالمؤشرات الجاذبية  -2
مل  لذانال "IDE"ـ ل أو احملتملة مؤشر اجلاذبية الكامنةو  الواردة "IDE"ـل مؤشر األداء مثل "IDE"ـالعديد من املؤشرات املتعلقة ب

تطور قيمة تدفقات االستثمارات مثل  "IDE" ـلمتعلقة باجلاذبية الفعلية مؤشرات أخرى ولكن تعتمد  ،2012 ا بعدتعد تصدرمه
ووطنيا؛  عامليا وجهويا الواردة أيضا "IDE" ؛ قيمة خمزونبدون تصنيف للبلدان األجنبية املباشرة الواردة عامليا وجهويا ووطنيا

     ...،واردة حنو خمتلف االقتصادياتال تكلفة املشاريع اجلديدة/عدد
 )1990- 1988( األونكتاد منذ عقود هنشر ت :"FDI Performance Index" الواردة "IDE"ـب المتعلقمؤشر األداء  - أ

بالنسبة إىل بلد  "IDE" ـل حنو الداخل التدفق الفعلينسبة  مبراعاةحسب التقارير الواردة يف موقع األونكتاد، حيسب هذا املؤشر 
 يف جذبفعال م هذا املؤشر لقياس النجاح استخدتم اي ،عامليا "PIB" مقارنة بوزنه االقتصادي من امجايل التدفقات العاملية معني
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"IDE"  عن وضع  ولنيؤ للمسيف سنة معينة، وقد يستخدم متوسط التدفقات خالل فرتة زمنية معينة للنظر يف إطار زمين أطول
  . 26 )عادة ثالث سنوات( السياسات

املؤشر  هذايقوم  ": FDI Potential Index" الستثمارات األجنبية المباشرةا لتدفق مؤشر الجاذبية الكامنة - ب
من خالل تقييم قدرا�ا اليت ميكن أن تتطور مع مرور الزمن بفعل السياسات  كامنةلد حسب اجلاذبية الب 140بتصنيف أكثر من

ربع أيأخذ بعني االعتبار الذي أصبح بناء املؤشر  يف 2012عامأدخلت حتسينات و  ."IDE"اليت تتبناها الدول من أجل استقطاب
توفر اليد العاملة منخفضة التكلفة واملهارات؛ جاذبية السوق؛  :وهي د معنيلبالنسبة لب "IDE" اذبيةت اقتصادية رئيسية جلحمددا

كمتوسط بسيط للقيم املتحصل عليها واخلاصة   النهائي حيسب املؤشر ،"IDE"ـلالتحتية املؤهلة  وجود البىن وجود املوارد الطبيعية؛
عن إمكانية عالية للبلد  1من القيم اليت تقرتب تعربّ  ،1إىل 0د يف سلم يرتاوح مناملعتمدة، وتوحّ اليت تقيس احملددات باملؤشرات 
 اجلاذبية يف مصفوفة بلد 177 درج تصنيف حوايلكانت توقد   .0 من لقيم اليت تقرتبالعكس بالنسبة لو ؛ "IDE" يف جذب

مستويات  أربعة مع اعتماديف احملور األفقي  "IDE"ـل واجلاذبية احملتملة يف احملور العمودي ةالفعلي جلاذبيةاببعدين ومها مؤشرا 
  27 .للتقييم

 الدولية تهاتقييم قوة إدراك البلدان أو مسع�دف  2005 ؤشرات منذاملهذه ظهرت  :مؤشرات الجاذبية المتعلقة بالصورة - رابعا
إدراك الرأي العام العاملي للبلدان من خمتلف األبعاد باملفهوم  سربط مفهوم قيا، بعالمةالعلى أساس نتائج مؤشر  هاوتصنيف

مؤشر عالمة  وأبرزمها، يف إطار اجلاذبية باملفهوم الواسع يف نطاق أوسع على مستوى اقتصاديات الدول التسويقي املتعلق بالصورة
 جنليزي يف جمال عالمة األماكناإلستشار امل، "Simon Anholt" من طرف رطوّ امل "NBI:Nation Brand Index"البلد

 BCI: Brand " مؤشر عالمة البلد ؛29"سداسي عالمة البلد" وقام باقرتاح منوذج 28بلدا 40 قام ببناء عالمات ألكثر منالذي 
Country Index" سنويا هنشر ت الذي "Future Brands" ،رز عامليا بالنسبة للدراسات حول عالمات البلدان اوهو املؤشر الب

 30،رتقب أن تكون عالما�ا رائدة مستقبالامل واملدن تصنيفات املدن حسب قوة اإلدراك وأيضا الدولوأيضا  ، بلدا 75 ةغطيبت
   .العامة تهاسياسومبادرات  اقتصادا�اديناميكية و صناعتها و للدول من خالل ثقافتها  يقيس ويرتب إدراك الرأي العام العاملي

اليت تنشر دوريا  تقاريرالتتميز : المؤشرات وكيفية قراءة السلطات العامة للنتائج الموجهة لهذهاالنتقادات و  مزاياال -خامسا
 وأالدول وجاذبية بالديناميكية والتحديث املستمر للمقارنة املرجعية لتنافسية حول نتائج املؤشرات املركبة والتصنيفات للدول 

كأداة مساعدة الختاذ قرار االختيار ملواقع االستثمار؛   ستثمرينفيوظفها امل، ر باختالف طبيعتهمواليت تفيد صناع القرا ،املناطق
لتدعيم تنافسية وجاذبية الدول أو املناطق  للعمل معا على التعاون الفعال ا�تمع يف الفاعلةاألخرى نظمات املو  كوماتوأيضا احل

  .اليت يتم وضعها يف إطار السياسات العامة
 املنشورة يف خمتلف التقاريرهلذه املؤشرات الواردة  من منطلق أهم االستعماالت ما يليفيميكن تلخيصها  :المؤشرات زايام -1

  :وهي أدوات مساعدة للحكوماتكباإلمجاع على اعتبارها  
 على املستوى التصنيفاتالواردة يف  األخرىمع االقتصاديات  وجاذبيته قارنة االقتصاد املعين من حيث تنافسيتهلقدرة على ما -

معرفة الوضع احلقيقي القتصاد البلد بتقييم على  يساعدهم ، مماالفرعيةعلى جمموعة متنوعة من املؤشرات و  العامليأو  اجلهوي
  ؛هضعفنقاط و  تهنقاط قو 

على أساس الفرص والثغرات اليت مت  على املدى الطويل واجلاذبية للنقاش حول سياسات التنافسية النقاط احملورية حتديد -
بناء املشرتك بني القطاعني العام واخلاص وال للتطوير حتديد ا�االت ذات أولويةمن أجل  ،ملقارنة املرجعيةالكشف عنها من خالل ا

 ؛يساعد على إبقاء املساءلة من طرف أصحاب املصلحة، مما جلداول األعمال
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لتطور يف اقياس ب ،االقتصادي اخلاص بالبلد ألداءأو على املدى املتوسط يف التقدم احملرز سنويا ل السلطات العموميةع تتبُّ  -
لزم  إذاتقييم جداول أعماهلا وتعديلها ل متاشيا مع التطورات العاملية، لاملستقبخمتلف العوامل واهليئات املهمة لتحقيق النمو يف 

 ؛األمر
من خالل  ،والعوامل واهليئات التنظيماتلتطوير الضرورية  اإلصالحاتإلضفاء  املسؤولةكمرجع أساسي للجهات   اعتمادها -

دورة  خالل املؤسسةاليت نراها من املتطلبات الضرورية لتحسني حميط االت ا�املقارنة املرجعية واألخذ بتجارب الرائدين يف خمتلف 
  .�ا وضمان ازدهارهاحيا

تفسريها  هلا وخاصة يف كيفية بنائها وبالتايل من االنتقادات اليت وجهتاملؤشرات املركبة  تسلم مل :الموجهة لها االنتقادات -2
تطرح وتثار حول هذه املؤشرات أربعة تساؤالت مهمة  Fontagné"31"و "Debonneuil" فحسب ،للنتائج املتحصل عليها

 رةاختيار املتغريات املفسّ  ؛ختيارها منوذج النموال حول املنطلق التجرييب اإلمجاعالتوافق أو  :تعرب عن املشكالت احملاطة �ا وهي
  . اجودة قياسه؛ نح هلذه املتغرياتمت يتاألوزان ال ؛املعتمدة
األوزان  ترجيحمسألة و إىل أن انتقاء املتغريات على سبيل املثال  الويف تشري ،بالنسبة للمنهج املعتمد لبناء هذه املؤشراتف        
الدراسات التجريبية وهو ما  باالعتماد على والتأكيد عليهاها لتحقق منا يتم ، ولكن مللعديد من االختبارات اإلحصائيةناتج عن ا

 جودة قياسكما أثريت مشكلة  .32بدون ترجيححتسب لمؤشرات اليت ل انتقادات الذعةأيضا هت وجّ و ، من تفسري النتائج حيدّ 
وخاصة اختيار  اليت تعتمد لتقييم املتغريات النوعية إشكالية الدراسات االستقصائية حيث طرحت، نة للمؤشراتاملتغريات املكوّ 

تطرح على املؤسسات املستجوبة إال األسئلة اليت  على الرغم من التأكيد على وضوحوكذلك  العينة باخلصائص واحلجم الكايف،
تقييم بلدا�م ستجوا�م حول ا( يود على حرية التعبري أو االحنيازمرتبطة مبدى وجود ق أجوبتهم تكون جودة ، أينأ�ا تبقى ذاتية

بلدان التقييم ستجوا�م حول اعند ( سياسيةاللفيات واخل ال يف البلدان األخرىحميط األعم ةوأيضا درجة معرف )األصلية
، من فرتة ألخرى هاوكذلك تغيري  توحيدهااملصادر املعتمدة جلمع البيانات وعدم  اختالفإشكالية  باإلضافة إىل 33.)ستهدفةامل

 من فرتة ألخرى ية إعداد املؤشرمن املقارنة بني الفرتات وحىت مشكلة تغيري منهج دّ حيؤثر سلبا على البيانات و يميكن أن  وهو ما
  .يف استعمال النتائج وهو ما يستدعي احلذر

املوّجهة هلا بإعادة النظر يف  عاجلة االنتقاداتعرب الزمن ملحتسينات مستمرة  اليت تعرضنا هلا املؤشرات معظمعرفت  وبالطبع        
املقارنة املرجعية عرب  من خاللاستعماهلا كأدوات مساعدة على اختاذ القرارات  بغرض ،�ان جودبالشكل الذي حيسّ تها منهجي

ه اجلهات املعنية بإصدار مثل هذ، وهو ما يعين أن مسألة اجلودة ومصداقية الدراسات ضمن اهتمامات الزمن ومع خمتلف البلدان
    .غرض املقارنة املرجعية بني البلدانالتقارير املوجهة للمستهدفني ل

    :والتصنيفات المترتبة عنها المؤشراتنتائج للدى السلطات العامة  المسؤولينقراءة  -3
صعوبة كبرية يف  املستوى الوطين يواجهوناها الرأي العام الدويل جيعل أصحاب القرار على يتلقّ إن تعدد التقارير اليت 

ولكن رغم ذلك يبقى الرجوع الستعمال هذه املؤشرات ، يف خمتلف التقاريرحول األرصدة والرتب املتحصل عليها توظيف النتائج 
السنوات أن عدد التقارير والتصنيفات قد تضاعف يف  ذلك تزايد التفاعل معها أكثر فأكثر، وما يؤكدييلقى استجابة كبرية و 

 ،يف مواقعها االلكرتونية االستثمارات ةيقاملكلفة برت واملنظمات  احلكومية عت لتتبناها حىت اجلهاتاألخرية والتغطية اإلعالمية توسّ 
العمومية بشكل أساسي من خالل اخلدمات  على استهداف السلطات معظم التقارير واجلهات اليت تصدرها تقرّ عالوة على أن 
   .اليت تعرضها

 النهائي والتصنيفات الناجتة عنهابشكل سطحي مبراعاة النتائج العامة اليت تتلّخص يف املؤشر  ينبغي تفسريها ال ذلك رغم         
املؤشرات الفرعية واإلطار التحليلي املتعلقة ب لنتائج اجلزئيةا بتسليط الضوء على هاحتليليف ق عمّ التو يف قراءة النتائج ذر وإمنا جيب احل
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وخاصة  ومرئيتها دوليا جاذبيتهايف تسيري اليت يتم حتديدها كمرجع يف املقارنة املرجعية بني البلدان ها وتوظيف ،يف التقارير الوارد
 جاذبيةتقييم عرض اليت ت للجاذبية، وحة القيادةمث القيام بتلخيصها ألصحاب القرار يف قالب خاص مثل ل، على املستوى اجلهوي

وهو ما عملت به  ،إدماجها أوها بدون ترجيحالبسيطة شكل قائمة للمؤشرات يف  من البلدانحمددة باملقارنة مع جمموعة البلد 
  .34الرائدة أوربيا وعامليااملنافسة و بتشخيص جاذبيتها وتلخيص نقاط قو�ا مقارنة بالبلدان  2003 منذ فرنسا

حول مناخ االستثمار يف الدول العربية، إذا  2016 قوة حسب ما ورد يف تقرير نقطةعن  عّرب توترتجم رتبة بلد معني أداءه و         
من الرتتيب بالنسبة للمتغري الذي يتضمنه املؤشر الفرعي للجاذبية، ويعترب نقطة ضعف إذا ما كان  ولما كان موقعه يف الثلث األ
بطرح جمموع نقاط  حسابهائج امليزان االمجايل الذي يتم ويطلق ميزان اجلاذبية حسب نفس التقرير على نت. ترتيبه يف الثلث األخري

ل نظام معلومات الضعف من جمموع نقاط القوة، وعلى هذا األساس ميكن اعادة ترتيب الدول حسب هذا امليزان الذي يشكّ 
  .يسرتشد به أصحاب القرار

  :لجزائر مقارنة بالمغرباالقتصادية لجاذبية المحاولة تقييم : نيالمحور الثا
وعدد  أكرب بلد افريقي من حيث املساحة عتربتمبوقع اسرتاتيجي مهم حيث تتوسط خمتلف مناطق العامل و اجلزائر ع تّ متإن          

بأكثر من ثالث مرات و�يمن فئة  تتجاوز مساحتها املغرب أين ،والتنوع باملوارد الطبيعية الظاهرية والباطنية الوفرة ،الدول ا�اورة
وأقل أيضا  الشباب على تركيبتها السكانية كقوة عاملة حمتملة طموحة وبتكلفة منخفضة بعشرات املرات مقارنة بأروبا الغربية

عليها فيما خيص  تلحتصّ اليت ، ولكن ذلك جيعلنا نتساءل حول مدى ارتقاء الرتب مقارنة بدول وسط وشرق أوربا والدول ا�اورة
 واملزايا على املستوى املغاريب أو االفريقي أو العاملي إىل مستوى هذه االمكانيات االقتصادية تنافسية خمتلف عوامل اجلاذبية

     .املتوفرة
ية مقارنة لتقييم جاذبيتها االقتصادمت عرض وحتليل نتائج املؤشرات املتعلقة بأداء اجلزائر وحماولة مقارنتها  ،من هذا املنطلق

ة اعتبارها بواببأهم املواقع البديلة لالستهداف من طرف املستثمرين الذين �مهم املنطقة املغاربية للتوطن ، ك"املغرب" بالبلد ا�اور
، لنستخلص يف األخري نقاط قو�ما ونقاط ضعفهما للدخول إىل السوق اإلفريقي وأروبا ومنطقة منخفضة التكاليف مقارنة بأروبا

مناخ االستثمار متاشيا مع املتوسط العاملي أو اجلهوي واستنتاج التباين  وتطور اليت تعتمد لتقييم وضعالعوامل بالنسبة ملختلف 
على يف ذلك  االعتماديتم  .نافساجلاذبية االقتصادية للجزائر مقارنة بامل عزيزبينهما واجلوانب اليت ينبغي تدعيمها أو تداركها لت

ة بعض املؤشرات والتصنيفات اليت تتيح امكانية املقارنة على أساس أ�ا تقوم بتغطية البلدين حمل املقارنة خالل الفرت 
تقدمي اقرتاحات تسمح بدعم اجلهود الرامية من  ميكننا، وهو ما اليت ال يندرج فيها البلدين املؤشراتواستثناء  2013/2016

واحلفاظ على تلك املوجودة  لمنطقةل ةستهدفامل احملتملة اتلتحسني بيئة االعمال يف اجلزائر وتدعيم تنافسيتها يف جذب االستثمار 
  .حاليا
األونكتاد يف التقرير  هاتنشر  اليتؤشرات املعتمد العديد من تُ  :المقارنة المرجعية باالعتماد على مؤشرات األداء الفعلي -أوال

املؤشرات املتعلقة باألداء  هذه حناول التعرض إىل بعض ،خمتلف اجلهات دوليا وحمليا طرف من السنوي حول االستثمار العاملي
إىل أن الرتكيز على  مع االشارة ،بدون تصنيفو  2016-2013 خالل الفرتةاألجنبية  االستثماراتالفعلي فيما خيص استقطاب 

 اجلاذبية للمشاريع األجنبية ال ينقص من أمهية املشاريع احمللية اليت يتم خلقها وإمنا مالئمة بيئة األعمال بالنسبة للمستثمر األجنيب
املعارف  املوجودة حمليا باستغاللأو النقائص  يدل بالضرورة على مالئمتها بالنسبة للمستثمر احمللي، وينتظر منه ملئ الفراغات

  .األجنبية املالية واملوارد
يف حمسوسا فقات الواردة إىل اجلزائر تطورا اجيابيا هذه التدشهدت  :الواردة نحو البلدين "IDE"طور تدفقات ومخزونت - 1   

من التدفقات  %18ل وهي متث $مليون 584بـ رت واليت قدّ  2015 يفتدفقات سلبية  تسجلو  2014 عام لتنخفض البداية
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لتبلغ  2016 ، ولكن عادت لالرتفاع عام2016 حسب ما ورد يف تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية السلبية للدول العربية
؛ أما بالنسبة 2013ل من الرأمسال املكّون خالل الفرتة كأقصى حّد خال %2.4ت ومل تتجاوز نسبة هذه التدفقا $مليون 1546

م عا %28 ولكن عرفت تراجعا حبوايل $مليون 3561بـ  2014 التدفقات لتبلغ الذروة عامللمغرب فنجحت يف الرفع من حصة 
تأثرا باخنفاض االستثمار العاملي عموما ويف الدول  $ لياراتم 5عكس التوقعات ببلوغ أكثر من 2016 عام %9 مث 2015
واجلدول أدناه  ،2014م الرأمسال املكّون كأعلى نسبة عا من امجايل %11ت وصلت نسبة هذه التدفقاعلى اخلصوص، و النامية 

 .الواردة بالقيمة "IDE" ـالتطور يف اجلاذبية الفعلية ل عرضي
  )2016-2013( لجزائر والمغرب خالل الفترةللواردة ا"IDE"ومخزون اتتطور تدفق: )1(الجدول رقم

  2016  2015  2014  2013  في البلدين" IDE "تطور تدفق ومخزون

$ باملليون الواردة  IDE  تدفق احلصة 
)مشال  التدفقات حنو من %) 
ا على الرتتيب فريقيا/افريقيا  

 684 1  اجلزائر
14.1  /3.2  

1 507 
13  /2.6  

-584 
-  

1.546 
10.7  /2.6  

  298 3  املغرب
27.7  /6.3  

3 561  
30.2  /6.1  

3 255  
15.3  /4.7  

2.322 
16  /3.9  

"$ باملليون" الواردة  IDE خمزون   
التدفقات حنو مشال   مناحلصة  

(% (على الرتتيب  فريقياا/افريقيا  

 313 25  راجلزائ
10.9  /3.7  

26 820 
11.3  /3.7  

  

26 232 
10.7  /3.5  

27.778 
3.3 / 10.7  

 816 51  املغرب
22.4  /7.5  

51 192 
21.6  /7.2  

48 696 
19.9  /6.6  

54.784 
6.5 / 21.1  

 2017و 2016اعتمادا على ما ورد يف تقريري األونكتاد حول االستثمار العاملي  نيمن اعداد الباحث :المصدر
 فقط %3.2و %14.1ة أعلى النسب املسجل بلغتو الواردة إىل مشال افريقيا وأيضا افريقيا ضعيفة  "IDE"كما أن حصة اجلزائر من

يف حني ، )يف افريقيا "IDE"من سوق %85ىاألوائل اليت �يمن عل يف قائمة العشر الدول ردت ملو ( 2013 على الرتتيب عام
ويعترب ( متجاوزة ضعف ما سجلته اجلزائر 2014م عا %6.1و %30.2 املسجلة يف املغرب على الرتتيب أكرب احلصصرت قدّ 

  .)افريقيا "IDE"ـمشال افريقيا بعد مصر وخامس البلدان املستقطبة ل يفثاين بلد 
مرة بالنسبة  14 بأكثر من )2015-1995(فقد تضاعف خالل ،ملخزون االستثمارات األجنبية املباشرةأما بالنسبة 

 ، بلغ هذا)$مليون 8.969 إىل 5.126 من(مرات بالنسبة للمغرب  8من وأكثر) $مليون 26.232 إىل 1.126 من(للجزائر 
 من %50.7 بنسبة $مليون 54.784 املغرب ويف ،"PIB" من %16.7 بنسبة $ليونم 27.778 جلزائرا يف 2016 عاماملخزون 

"PIB" وهي نسبة عالية تدل على حتقيق هذا البلد أداء جيد فيما خيص جاذبية "IDE"  املشجعة بفضل االصالحات االقتصادية
 )2015-2009( خالل الفرتةوتدعيم اجلاذبية االقتصادية يف هذا األخري املتطور بشكل ديناميكي  احمللي واألجنيب للقطاع اخلاص

عف مقارنة حبصة اجلزائر من ر حصة املغرب بالضتقدّ . 2016م زة عاواملعزّ  الوطنية يف جمال االستثمار االسرتاتيجيةإطار تنفيذ في 
رغم الفوارق يف املوارد املتوفرة وهو ما يدل على حتقيق هذا البلد أداء جيد فيما خيص جاذبية  باملنطقةاص اخل "IDE" خمزون

"IDE"  بفضل االصالحات االقتصادية املشجعة للقطاع اخلاص احمللي واألجنيب املتطور بشكل ديناميكي وتدعيم اجلاذبية
 2016واملعّززة عام إطار تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية يف جمال االستثماريف ) 2015-2009( االقتصادية يف هذا األخري خالل الفرتة
عكس الربامج اليت وضعت يف اجلزائر اليت يشو�ا الغموض يف الرؤية وعدم  ،PAI(35(ةيف اطار خمطط تسريع التنمية الصناعي

    .حتديد األهداف بدقة وبالتايل عدم االستقرار يف التشريعات وضعف آليات التنفيذ والرقابة
 وقاعدة بيانات األونكتادعتمد هذا املؤشر يف تقارير يُ : ةالوارد مشروعات االستثمار األجنبي المباشر الجديدةتطور  -2
"FDI Markets"  تم مجيع املنظمات املكلفة برتقية االستثمار وكذلك تقارير اهليئات احمللية، حيث  تاميز لفايننشالالتابعة�

ملغرب ثالث أكرب قبلة افريقية عام ويعترب ا. تربطها باألداء وأيضا الرتويج هلا كوجهة لالستثمارو وأيضا احلكومات �ذه املؤشرات 
، وحيتل املركز )85( وكينيا) 118( مشروع بعد جنوب افريقيا74بـمن حيث عدد املشاريع األجنبية اجلديدة املستقطبة  2015
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 بعد مصر ونيجرييا واملوزمبيق(يف نفس العام  $ليارم 4.5اخلامس يف املنطقة من حيث تكلفة االستثمارات اليت بلغت حوايل 
من امجايل االستثمارات األجنبية  75%و %77غائبة يف قائمة العشر األوائل افريقيا اليت تستحوذ على ، واجلزائر)وجنوب افريقيا

وباملقابل تسجل ارتفاع  )ليار دوالرم 66.5  ـمشروع يف املنطقة بتكلفة امجالية تقدر ب 705( حيث عدد املشاريع وتكلفتها من
  .لسلعا من فاتورة الواردات بالنسبة لقائمة متنوعة

 فقط، يتم تنفيذها من قبل 77 يف اجلزائر )2016-2012( خالل الفرتةاجلديدة  "IDE"بلغ عدد مشاريعحسب اجلدول أدناه، 
 ف حنووتوظّ  $مليون 15273لتلك املشروعات تبلغ  شركة أجنبية، وتشري التقديرات إىل أن التكلفة االستثمارية االمجالية 68

 289، يتم تنفيذها من قبل 349يف املغرب خالل نفس الفرتة  "IDE" ؛ بينما بلغ عدد مشاريع2015عامل إىل غاية  18137
   .2015عامل إىل غاية  64463 مليون دوالر، وتوظف 20008بـ شركة أجنبية بتكلفة تقدر 

   2012/2016خالل  الواردة الجديدة المشاريع االستثمارية عدد وتكلفة تطور): 2(الجدول رقم
  المغرب  الجزائر  السنوات

عدد 
  يعر االمش

  التكلفة
  $بالمليون

عدد 
  الوظائف

عدد 
  الشركات

عدد 
  يعر االمش

  التكلفة
  $بالمليون

عدد 
  الوظائف

عدد 
  الشركات

2012  18  2.376,8  4.951  17  66  1.485,2  25.801  57  
2013  16  4.284,6  7.298  12  50  2.939,5  19.329  46  
2014  13  535,5  2.130  13  68  5.132,9  11.215  59  
2015  13  749,4  3.758  13  74  4.512,7  8.118  65  
2016  17  7326.6  -  13  91  5937.7  -  62  

  289  - 20008  349  68  -  15.273  77  المجاميع

التابعة لفايننشال FDI Markets" ،العربية حول مناخ االستثمار يف الدول 2017و  2016 بناءا على ما ورد يف تقريري نيمن اعداد الباحث :المصدر  289  -  20.008  349  68  -15.27  77  ا�اميع
  بيانات النقال عن قاعدة  "تاميز

   :المصدرو  ة حسب القطاعاتالوارد الجديدة ةالمباشر  ةمشروعات األجنبيال وزيعت-3
قطاعا خمتلفا خالل مخس سنوات األخرية بسبب تعدد  32 بالتنوع واستهدفت املغربيف متيزت االستثمارات اجلديدة         

األعمال  خدماتالبديلة والعقارات والسيارات و /أصبحت الطاقة املتجددةو ، )289( والشركات اليت تنفذها) 349( املشاريع
-2012ل الفرتة من امجايل تكلفة هذه االستثمارات خال %64.7بـ القطاعات الرئيسية املستقطبة للمشاريع اجلديدة واليت تقدر 

 مواد البناء واملنسوجات ومكونات السيارات القطاعات األكثر استقطابا للمشاريع اجلديدة/، بينما تعترب العقارات والبناء2016
من امجايل املشاريع املستقطبة نتيجة حماوالت االصالح يف بيئة األعمال وتشجيع الشراكة بني  %31 ـيف اجلزائر بنسبة تقدر ب

ولكن مع غموض الرؤية  ،نموذج اجلديد للنمو االقتصادي خارج احملروقاتالاملؤسسات العمومية واملستثمرين األجانب يف اطار 
وخاصة مع استمرار اخلطابات حول تدعيم االنتاج احمللي  ،سبق ذكره كما  واألهداف واآلليات لتحقيق النمو والتنويع االقتصادي

لتخفيض فاتورة الواردات وتدفق العملة الصعبة حنو اخلارج يف العديد من ا�االت وحىت السيارات، وهو ما يعكس اسرتاتيجية 
الواردات كسلوك دفاعي ال نعتربه مشجعا الستقطاب املشاريع الضخمة الستهداف أسواق واسعة وخاصة بالنسبة  احالل
اليت تستدعي االستفادة من اقتصاديات احلجم مثل تركيب السيارات؛ عكس املغرب الذي يعترب الرائد كوجهة  قطاعاتلل

ومتثل أكثر من مخس امجايل االستثمارات  $مليار 2.4مبقدار  2015 مشروع يف 24ا عددهبلغ املشاريع الصناعية اليت  استقطاب
، حيث يعكس هذا األداء مثار امليثاق الوطين للنهضة الصناعية )أمهها قطاع السيارات والطريان( 36املوجهة إلفريقيا يف ا�ال

)2015-2009PNEI :(، واضحة لتطوير القطاع الصناعي كمحدد  الذي كان مبثابة خريطة الطريق يف اطار رؤية اسرتاتيجية
أساسي خللق القيمة ومناصب الشغل يف جماالت تشمل كأولوية السيارات والطريان واملنسوجات والصناعة الغذائية من أجل 

-PAI:2016( ووضع خطة لتسريع تطوير القطاع الصناعي 2014 وقد مت تقومي هذا امليثاق يف .التصدير إلفريقيا على اخلصوص
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PIB"  2014 بينما سّجل يف 2020 حبلول %23بـ 
وقد أصبحت صناعة السيارات يف اململكة املغربية أول قطاع مصدر بعد الفوسفات وحيتل املركز 

منه عن طريق  %85و €ماليري 6 ـوحتقيق رقم أعمال يقدر ب
موالي " الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

"PIB"  جّد  نسبةوهي  %5.6بالنسبة للجزائر
  .للمشاريع الواردة يف البلدين

، فقد حّلت فرنسا والصني "FDI markets" هما حسب ما ورد يف نفس املصدر
 املستثمرة يف املغرب حسب التكلفة االستثمارية للمشروعات، فيما بلغت حصتهم حنو

الواليات املتحدة كمصدر مهم  بدأت تربزسبانيا وايطاليا، حيث 
 2وأهم الشركات املستثمرة هي شنغهاي للكهرباء بـ 

؛ يف حني لكل واحدة $ الفرنسية بتكلفة استثمارية تتجاوز املليار
االستثمارية حسب التكلفة جلزائر قائمة أهم الدول املستثمرة يف ا

واحلصص  %10.5بـ وتليهم تركيا اليت بدأت تربز حصتها لتقدر 
 ثالث مصانعأضخم بإنشاء  "Indorama" لشركات املستثمرة

ز بتكلفة تتجاو  2019ن انطالقا م حتقيق رقم أعمال يتجاوز املاليري الدوالرات

  0 1000

اخلدمات املالية
بناء ومواد البناء
مواد كيميائية 
وسائل النقل

مكونات السيارات
التخزين

خدمات األعمال
السيارات
العقارات

البديلة/الطاقة املتجددة

 10توزيع تكلفة االستثمارات الواردة إلى المغرب حسب أهم 
بالمليون دوالر
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املنسوجات
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 10توزيع االستثمارات األجنبية الواردة إلى الجزائر حسب أهم 
بالمليون  دوالر) 2012-2016
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PIB" وظيفة وزيادة مسامهة القطاع الصناعي يف 500000ق �دف خل
وقد أصبحت صناعة السيارات يف اململكة املغربية أول قطاع مصدر بعد الفوسفات وحيتل املركز . 37%18.9بـ 

وحتقيق رقم أعمال يقدر ب وحدة 345000الثاين قاريا بعد جنوب افريقيا، حيث مت انتاج 
الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميحسب تصريح وزير  2020 حبلول € مليارات 10التصدير ويسعى لبلوغ 

" بينما تبلغ مسامهة القطاع الصناعي خارج احملروقات يف ،38
للمشاريع الواردة يف البلدين قطاعات املستقطبةاليوضحان أهم  أدناهوالشكلني 
هما حسب ما ورد يف نفس املصدرألهم الدول املستثمرة في أما بالنسبة

املستثمرة يف املغرب حسب التكلفة االستثمارية للمشروعات، فيما بلغت حصتهم حنوواالمارات على التوايل قائمة أهم الدول 
سبانيا وايطاليا، حيث او املتحدة  وتليها كل من الواليات )45.3%( $

وأهم الشركات املستثمرة هي شنغهاي للكهرباء بـ ، %ـ9بـ املغرب حبصة تقدر  من منطقة مشال أمريكا للمشاريع االستثمارية حنو
الفرنسية بتكلفة استثمارية تتجاوز املليار  "PSA Peugeot-Citroen"االيطالية و

قائمة أهم الدول املستثمرة يف ا حّلت الصني وسنغافوراه وإسبانيا وقطر على التوايل
وتليهم تركيا اليت بدأت تربز حصتها لتقدر  ،)%72.4( $مليون 11057 بلغت حصتهم حنو

لشركات املستثمرةل الوجهة املغربية، وأهم اوحىت فرنسا اليت تفضّ  األخرى هامشية
حتقيق رقم أعمال يتجاوز املاليري الدوالراتاملرتقب الستغالل وحتويل الفوسفات و 

  .عن طريق الشراكة بطبيعة احلال
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توزيع تكلفة االستثمارات الواردة إلى المغرب حسب أهم ): 02(الشكل رقم
بالمليون دوالر) 2016 -2012(قطاعات خالل الفترة 
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1.730
1.467

924
630

باالعتماد على قاعدة بيانات 2017تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية  :المصدر

باالعتماد على قاعدة بيانات 2017تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية  :المصدر

ؤشرات اجلاذبيةدراسة حتليلية مل

مشال إفريقيا                   جملة اقتصاديات 

�دف خل )2020
بـ فقط مسامهته 

الثاين قاريا بعد جنوب افريقيا، حيث مت انتاج 
التصدير ويسعى لبلوغ 

38"حفيظ العلمي

والشكلني ، ضعيفة
أما بالنسبة

واالمارات على التوايل قائمة أهم الدول 
$ مليون 9063

من منطقة مشال أمريكا للمشاريع االستثمارية حنو
االيطالية و "ENI" مليار،

حّلت الصني وسنغافوراه وإسبانيا وقطر على التوايل
بلغت حصتهم حنوو  للمشروعات،

األخرى هامشية
الستغالل وحتويل الفوسفات و  يف الشمال

عن طريق الشراكة بطبيعة احلال ماليري دوالر 3
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 2012 منذالتنافسية العاملية  مت تلخيص أهم النتائج اليت وردت يف تقارير :"GCI"المقارنة المرجعية باالعتماد على - ثانيا
سجلت ، حيث أدناهلبلدين حمل املقارنة بالنسبة للمؤشر النهائي واملؤشرات الفرعية املكونة يف اجلدول اواملتعلقة برتب  2017إىل

ولكن تبقى هذه الرتبة تعّرب عن أداء دون  رتبة 23 ـب ةقفز  وحّققت ،)2016- 2012( خاللاجلزائر حتسن يف رتبة املؤشر النهائي 
 70 لت املغرب تذبذبا طفيفا يف ترتيبها واستقر يف الرتبة، بينما سجّ )الدول املصنفة يف الثلث األخريرتبة قريبة من رتب ( املتوسط

أما ، رتبة 37مبقدارفرعي  مؤشرك" املتطلبات األساسية" رتبة مقارنة باجلزائر، واملالحظ أن أهم فارق سجل يف17 ـبفارق يقدر ب
كما   .جتعلها ضمن الثلث األخري يف حني أن رتب املغرب جتعلها ضمن الفئة املتوسطةبالنسبة للمؤشرين اآلخرين فإن رتب اجلزائر 

رفقة تونس  ى الكفاءة بينما تنتمي املغرب إليهاصّنفت الويف اجلزائر يف املرحلة االنتقالية للمرور إىل املرحلة الثانية املعتمدة عل
ماد معامالت خمتلفة للمؤشرات الفرعية باختالف مرحلة التنمية ومصر وجنوب افريقيا، وهو ما جعل حساب املؤشر النهائي باعت

  .اليت مير �ا البلد يفّسر تقليص الفارق يف املؤشر النهائي بني البلدين مقارنة بالفوارق يف املؤشرات الفرعية
 )2013/2017(ومكوناته خالل الفترة "GCI"تصنيف الجزائر والمغرب حسب مؤشرمقارنة ):3(الجدول رقم

  الرتب   عبر الزمن
  

2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  
  بالمغر  الجزائر  المغرب  الجزائر  المغرب  الجزائر  المغرب  الجزائر

  70  87  72  87  72  79  77  100المؤشر 
  51  88  55  82  57  65  69  92  * 1المؤشر الفرعي
  88  110  82  117  78  125  84  133  * * 2المؤشر الفرعي
  86  119  92  124  82  123  100  143  * * *3المؤشر الفرعي

  50  99  47  99  49  101  53  135  الهيئات .1
  58  100  55  105  55  106  57  106  البنى التحتية. 2
  كلي  المحيط االقتصادي3

  كلي
34  90  11  66  38  58  63  49  

  77  73  77  81  76  81  82  92  تعليم ابتدائي/صحة 4
  104  96  106  99  104  98  102  101  التدريب/العاليالتعليم  5
  64  133  64  134  58  136  69  142  كفاءة سوق السلع 6
  124  132  123  135  111  139  122  147  كفاءة سوق العمل 7
  83  132  70  135  69  137  69  143  السوق المالي كفاءة 8
االستعداد تكنولوجي  9

  التكنولوجي
136  80  129  78  126  78  108  81  

  55  36  53  37  56  47  56  48  حجم السوق.  10
  76  121  82  128  78  131  92  144  تطور األعمال.  11
  96  112  98  119  90  128  106  141  االبداع.   12

  138  140  144  148  عدد الدول المقارنة
Source: Global Competitiveness Reports 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017 

  / وتطور العوامل االبداع *** تحسينات يف الكفاءة؛ ال **املتطلبات األساسية؛  *: مالحظة  .
نة للمؤشر عامليا بالنسبة إن تسليط الضوء على اجلزئيات يسمح لنا مبعرفة الوضعية التنافسية ملختلف الدعائم املكوّ 

والبىن  )وخاصة هيئات تشجيع االستثمار والتصدير(اهليئات هاأمه املغرب أفضل املراتب يف عدة دعائم لتللبلدين، حيث سجّ 
اليت و التحتية  اجلودة الشاملة للبىن من حيث ةفريقياالالبلدان اخلمسة األوىل  ضمنفريقيا و احتتل املرتبة األوىل يف مشال ( التحتية

عكس اجلزائر اليت سجلت  ؛ت بالنسبة لكفاءة سوق العملوأسوأ الرتب كان ،)والطاقة تشمل جماالت مثل النقل واالتصاالت
باالنفتاح وسهولة  تعويض ذلك مقارنة باملغرب رغم حماولة هذا األخريهلا ومتثل نقطة قوة " حجم السوق" أفضل رتبة فقط يف

 عام وهي على الرتتيب مقارنة باملغرب هونصيب الفرد من ومعدل منوه "PIB" يعود ذلك إىل حجم ،النفاذ إىل األسواق اخلارجية
 $ 8164/ $ 14504و )PIBمن  %PPP(، 3.7/4.5 ) الشرائيةبتعادل القدرة  $باملليار ( 273.5/ 578.7 :يلي كما 2016

)PPP(ولكن تراجع أسعار النفط مؤخرا  2015أ�ا كانت األفضل يف عامل استقرار احمليط االقتصادي الكلي قبل أيضا نشري 39؛
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املغرب فيما خيص هذا مقابل التحسن التدرجيي املسّجل لدى وسّبب يف تراجع رتبتها  ى مؤشرات االقتصاد الكليأثّر سلبا عل
السوق كفاءة "و )69( "كفاءة سوق السلع"يف أكرب الفوارق بني الرتب لصاحل املغرب مقارنة باجلزائر  وأخريا سجلت ؛العامل
  ).42( "البىن التحتية"و) 49( "املايل

األول أو األخري بناءا على ما سبق، ميكن حتديد نقاط القوة ونقاط الضعف للبلدين على أساس تصنيفه ضمن الثلث 
، وأيضا وجود فارق أو فجوة كبرية بني رتبيت البلدين حمل الدراسة 2016 حسب ما ورد يف تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية

) 04( واجلدول رقم). عندما يكونا متباعدين على حافيت الفئة املتوسطة( رتبة يف بعض احلاالت 40 حيث تصل إىل أكثر من
أو الفجوة الكبرية بني رتبتيهما ) رتبة جيدة(يلخص نقاط القوة ونقاط الضعف للبلدين حسب تنافسيتهما عامليا 

  .  2017/2016خالل
  بلدينلل "GCI"الضعف بالنسبة لمختلف دعائم مؤشرنقاط نقاط القوة و : )4(الشكل رقم

  المغرب  الجزائر
  نقاط الضعف  نقاط القوة  نقاط الضعف  نقاط القوة
حجم 
  السوق

اهليئات، البىن التحتية، كفاءة سوق 
السلع، كفاءة سوق العمل، كفاءة 
السوق املايل، االستعداد التكنولوجي، 

  تطور األعمال، االبداع

اهليئات، البىن التحتية،  
كفاءة سوق السلع،  
كفاءة السوق املايل، 

  .تطور األعمال

سوق  كفاءة-
  العمل

  االبداع -

01  08  05  02  
  2016/2017بناءا على ما ورد يف تقرير التنافسية العاملية  نيمن اعداد الباحث :المصدر                       

مؤشر ضمان جلاذبية االستثمار نتائج التصنيف للجزائر واملغرب، ومت االستغناء عنه يف هذه الورقة لتقارب أيضا ويعرض 
االختالفات الطفيفة مثل مؤشر حجم السوق وربطه أيضا بسهولة بعض  مع، أعاله طرحه مع طرح الويف املعروض بالتفصيل

 ؛النفاذ إىل األسواق اخلارجية وتكون يف هذه احلالة املغرب يف وضع أفضل من اجلزائر بإنشائها لعدة مناطق حرة أمهها طنجة
  . املغرب عكسوفرة املوارد الطبيعية والبشرية كنقطة قوة بالنسبة للجزائر ل تسجّ وكذلك 

 خالل الفرتة"Doing Business" مت االعتماد على تقارير فريق :"EDB"المقارنة المرجعية باالعتماد على المؤشر - ثالثا
مناخ  حوليغطيها املؤشر   فيما خيص مقارنة الرتب اليت حتصلت عليها اجلزائر واملغرب يف خمتلف ا�االت اليت) 2014-2017(

واملالحظ أن الرتب املسجلة بإمكان أن ترتاجع ، االستثمار الذي يعكس جاذبيتها ونعرضها بنوع من التفصيل يف اجلدول أدناه
أخرى اصالحات دعمت رتبها مقارنة  دولإىل تقارب األرصدة بني الدول وادخال  ذلكويرجع تحسينات، بعض الرغم ادخال 

  . الوترية بنفس ميةتنظي بالبلد الذي مل يقحم اصالحات
 2016 ـرتب مقارنة ب 7 ـب  فقط 2007 من خالل اجلدول نالحظ تراجع رتبة اجلزائر تدرجييا لتستدرك األمر وحتّسنها يف        

وبطئها يف القيام باإلصالحات  اجلزائر ، وهو ما يدل على تأخر)2017-2013( رتبة خالل الفرتة 29 ـبينما قفزت املغرب ب
يرتأسها وزير  2013 لتسهيل ممارسة األعمال متاشيا مع التطورات العاملية رغم انشاء جلنة متخصصة لتحسني بيئة األعمال منذ

لتحسني بيئة األعمال   2015 يف بدأت داء املهام يف اطار خطة عملألالصناعة واملناجم وابرام اتفاقية مع البنك العاملي ملساعد�ا 
 5، عكس املغرب الذي كان يقوم باإلصالحات سنويا تصل غالبا إىل 40)2015/2019( كمحور ذات أولوية يف برنامج احلكومة

 2017 جماالت خمتلفة واليت تدخل يف قياس املؤشر النهائي، فمثال قامت اجلزائر بإلغاء تكلفة بدئ املشروع مؤخرا حسب تقرير
لزيادة الكفاءة يف تقدمي اخلدمات، أي أ�ا  منصات الكرتونيةبتطوير  هذا األخري وقام .2013ولكن قامت املغرب بذلك منذ 

  .عامليا 156 مقارنة باجلزائر اليت صنفت يف املركز 68 حسنت بيئتها التنظيمية ملمارسة األعمال لتكون يف املركز
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  تصنيف البلدين وفق نتائج المؤشر النهائي والمؤشرات الفرعيةعرض بعض التفاصيل حول ): 5(الجدول رقم
              

  
  المغرب  الجزائر

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

 68 75 71 87 156 163 154 153   مؤشر سهولة ممارسة األعمال

  40  43  54  39  142  145  141  164  )الرتبة(بدئ األعمال 

 )العدد(االجراءات -
 )عدد األيام(الوقت-
  التكلفة  -
  الرأسمال األدنى-

14  
25  

12.4  
28.6  

13  
22  
11  

24.1  

12  
20  

10.9  
23.6  

12  
20  

11.1  
00  

5  
11  
9.5  
00  

5  
11  
9.2  
00  

4  
10  
9.1  
00  

4  
9.5  
7.9  
00  

  18  29  54  83  77  122  127  147  )الرتبة(منح ترخيص البناء 
   )العدد(االجراءات  

  )عدد األيام(الوقت
  التكلفة 

  على جودة البناء  مؤشر الرقابة 
  

19  
241  
60.1  

-  

17  
204  
0.7  
-  

17  
204  
0.7  

15/9  

17  
130  
0.9  

15/10  

15  
97  

218  
-  

12  
94  
3.7  
-  

13  
913.

7  
15/12  

13  
88.5  
3.5  

15/13  

  
  57  55  91  97  118  130  147  148  )الرتبة(ايصال الكهرباء 

   )العدد(االجراءات 
 )عدد األيام(الوقت

  التكلفة
  مؤشر جودة وشفافية التسعير

5  
180  
1.56  

-  

5  
180  
1.32  

-  

5  
180  
1.29  
5/8.  

5  
180  
1.33

04/8 

5  
62  

2.47  
-  

5  
62  

1.97  
-  

5  
57  

1.95  
8/7  

5  
49  

1.77  
8/7  

  87  76  115  156  162  163  157  176  )الرتبة(تسجيل الملكية 

  101  109  104  109  175  174  171  130  )الرتبة(الحصول على لقرض 

  87  105  122  115  173  174  132  98  )الرتبة(حماية المستثمرين 

  41  62  66  78  155  169  176  174  )الرتبة(دفع الضرائب 

  63  102  31  37  178  176  131  133  ) الرتبة(التجارة عبر الحدود

  57  59  81  83  102  106  120  129  )الرتبة(تنفيذ العقود 
  131  130  113  69  74  73  97  60  )الرتبة(التصفية في  حالة   االفالس

 - - - -  190  189  189  189  عينة الدراسة

        Source: Doing Business Reports from 2013/2014 to 2016/2017. 

- 0(مؤشر جودة وشفافية التسعري؛ )15- 0( مؤشر الرقابة على جودة البناء :سلم تقييم؛  )%( تقييم التكاليف كنسبة مئوية من الدخل الفردي :مالحظة
يتضمن االصالحات  2016/2017 مثال تقرير( لسنة اجلارية تدل على االصالحات املقحمة إىل غاية جوان من السنة السابقةاكما أن تقارير . )8

 ).2016 التنظيمية إىل غاية جوان

فقد كانت معظم الرتب اليت حتصلت عليها اجلزائر يف خمتلف ا�االت اليت يغطيها املؤشر أما بالنسبة للمؤشرات الفرعية،   
وهو ما يدل على ضعفها يف الكفاءة وجودة االطار  ،النهائي جيعلها مصّنفة ضمن الثلث األخري من الدول اليت تعترب األسوأ

كانت معظم الرتب اليت حتصلت عليها املغرب تدرجها ضمن   ، وباملقابل)ممثلة بدوائر سوداء( التنظيمي لسهولة ممارسة األعمال
 ما جيعلها تتمتع بنقاط قوة يف خمتلف ا�االت املتعلقة بسهولة ممارسة األعمال الثلث األول من الدول اليت تعترب األفضل وهو

ص سهولة بدئ األعمال كمؤشر فعلى سبيل املثال، يتجاوز الفارق يف الرتب املتحصل عليها فيما خي). ممثلة بدوائر باألخضر(
 باعتبارها األفضل يف مجيع املؤشرات املتفرعة وهي االجراءات) بالنسبة للمغرب 40بالنسبة للجزائر و 142(رتبة  100 فرعي

عالوة على ذلك فإن اجلزائر حىت وإن كانت تسجل أفضل رتبة بالنسبة ملنح رخص البناء مقارنة با�االت . والوقت والتكلفة
  .بتقليص املدة مقارنة بالسابق، إال أن ذلك يبقيها أقل كفاءة مقارنة باملغرب من حيث االجراءات واملدة) 77( األخرى

ميكن حتديد نقاط القوة ونقاط الضعف للبلدين فيما خيص خمتلف املؤشرات الفرعية املكونة للمؤشر النهائي بنفس 
، مبعىن أن تصنيف أي بلد ضمن الثلث األول جيعله يتمتع بوضع تنافسي جيد عامليا والعكس بالنسبة للتصنيف  الطريقة السابقة

المؤشرات  رتب  
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يف الثلث األخري، كما أن الفجوة الكبرية يف رتبتيهما جيعل البلد األفضل ترتيبا أيضا يف وضع تنافسي أفضل مقارنة باآلخر وبالتايل 
  :ص هذه النقاط يف اجلدول كما يليوتلخّ ، )الفاتح متثل بدوائر باللون( متتعه بنقطة قوة

  تلخيص نقاط القوة ونقاط الضعف المتعلقة بممارسة األعمال للجزائر مقارنة بالمغرب): 06(الجدول رقم
  المغرب  الجزائر

  نقاط الضعف  نقاط القوة  نقاط الضعف  نقاط القوة
في حالة  التصفية 

نقطة قوة ( االعسار
   )جهويا وليس عالميا

بدئ األعمال، الحصول على 
القرض، حماية المستثمرين، دفع 
الضرائب، التجارة عبر الحدود، 

 *"تسجيل الملكية
ايصال الكهرباء، منح رخص  -

  **البناء، تنفيذ العقود

بدئ األعمال، منح رخص البناء، 
ايصال الكهرباء،  دفع الضرائب، 
التجارة عبر الحدود، تنفيذ 

  .*"العقود
لقرض، حماية الحصول على ا -

   **المستثمرين، تسجيل الملكية 

التصفية في  -
  *العساراحالة 

01  09  09  01  
  Doing Business"، 2017" على ما ورد يف تقرير  ني اعتمادامن اعداد الباحث :المصدر

  قارن امل نقاط القوة أو الضعف بالنسبة للبلد:** ؛نقاط القوة أو نقاط الضعف متثل الوضعية التنافسية عامليا:*
واملتعلقة  )9/1( مما سبق ميكن استخالص أن املغرب يف وضعية تنافسية أفضل من اجلزائر يف معظم العوامل وبشكل بارز

حتقيق الكفاءة واجلودة التنظيمية وبالتايل تسهيل يف بالكفاءة واجلودة التنظيمية، وأهم العوامل اليت سامهت يف حتقيق نقلة نوعية 
اعتباره الرائد ب... تسجيل امللكية، ايداع ودفع الضرائب الشركات، وضع وحتسني منصات الكرتونية إلنشاء ممارسة األعمال هو

يز عكس اجلزائر اليت ال تزال يف بداية مشروع اإلصالحات يف العديد من ا�االت ومنها ادخال وتعز  ؛افريقيا يف ا�ال الرقمي
فعلى سبيل . مع ضرورة القيام بذلك بوترية سريعة لتدارك التأخر خلدمات االداريةاألنظمة االلكرتونية للرفع من كفاءة وجودة ا

بوابة إلكرتونية خللق املؤسسات وأيضا مت اطالق  2016فقط يف(CNRC) املركز الوطين للسجل التجاري موقعاملثال، مت اطالق 
الغرفة (مع مؤسسي الشركات  عرب اخلطعرب اخلط حديثا، بتعبئة اهليئات املعنية كفريق منسق يلعب دور الواجهة الواحدة على 

ميّكنهم كخطوة أوىل من الوصول  41.وشركاء آخرون) "CNRC" ،"CNAS/CASNOS" الوطنية للموثقني، مديرية الضرائب،
إىل مجيع املعلومات الستكمال اإلجراءات اإلدارية الالزمة؛ ويف اخلطوة الثانية ، سيتمكن من إنشاء مؤسسته عرب اإلنرتنت 

   .بسهولة
 ":EFI"و "CPI" ،"EGDI"مقارنة المرجعية باالعتماد على المؤشراتال 3-

-2013(احلرية االقتصادية وتطور احلكومة االلكرتونية خالل الفرتة  ،مبؤشرات الفسادتم عرض وحتليل النتائج املتعلقة ي      
  .بالنسبة هلذه العوامل احملددة للجاذبية االقتصاديةالستخالص نقاط القوة ونقاط الضعف ) 2016

املتوسط العاملي ل الفرتة وأقل من خال بالنسبة للبلدين 50/100مت تسجيل أرصدة أقل من ":CPI"بالنسبة لمؤشر -3-1
أن مشكلة الفساد فيهما خطرية تتطلب من أصحاب القرار اختاذ  ذلك ويدل .ومتوسط املنطقة كما هو موضح يف الشكل أدناه

اجراءات لضمان سيادة القانون على اجلميع ومالحقة املتورطني يف الفساد الستعادة الثقة مبؤسسات الدولة اليت يفرتض أن حتمي 
 .)الفساد يعترب نقطة ضعف للبلدين( قيق نقلة نوعية يف الشفافية وانعكاس ذلك اجيابا على مناخ األعمالحقوق املقيمني وحت

   2016-2013الجزائر والمغرب خالل  "CPI"تطور رصيد): 7(الجدول رقم
الرتب واألرصدة 

  "CPI"حسب 
2013  2014  2015  2016  

  الرتبة  الرصيد  الرتبة  الرصيد  الرتبة  الرصيد  الرتبة  الرصيد
  108  34  88  36  100  36  94  38  الجزائر
  90  37  88  36  80  39  91  37  المغرب

  -  38  -  39  -  38  -  م. غ  متوسط المنطقة
  -  43  -  43  -  43  -  م. غ  المتوسط العالمي
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  176  168  175  177  العينة
Source: Corruption Perceptions Index 2012; 2013; 2014; 2015; 2016  

من الدول املدروسة تسجل فيها  %69أيضا، حيث أن  50 أن الرصيد املتوسط للمنطقة والعاملي أقل من واجلدير بالذكر
موريس والسيشل ورواندا والرأس ( 50ـ، ولكن سجلت مخس دول افريقيا حتّسنا يف رصيدها ليتجاوز عتبة ال50 أرصدة أقل من

 .لدامنارك ونيوزيالندا كأفضل الدول من حيث احلوكمة اجليدةا يف 90 بينما يصل إىل )60 األخضر ووصل رصيد بوتسوانا

تصّنف  االطالع على نتائج التقارير اخلاصة مبؤشر احلرية االقتصادية، تبني أن اجلزائر من خالل: "EFI"بالنسبة لمؤشر -3-2
بينما  ؛بشكل طفيف %50 برصيد أكرب من" غري حرة غالبا"وأحيانا يف فئة الدول  %50 ضمن الدول املقّيدة برصيد أقل من

 فئة الدول غري حرة يفوكانت قبل ذلك تصنف  تصنف املغرب عموما يف السنوات األخرية ضمن فئة الدول احلرة بشكل معتدل
تدعيم كذلك و  اسرتاتيجية التنمية الصناعية يف البلد  بفضل 2014-2009 ولكن مع التحسن التدرجيي للمؤشر العام منذ غالبا

  .لالستثمارات األجنبية يف القطاع الصناعياجلاذبية 
نزاهة  ،حقوق امللكية يف كال البلدين  تتمثل املؤشرات الفرعية اليت يسّجل فيها ضعف األداء ووجود قيود اقتصادية يف

حيث يصّنف كال البلدين يف فئة البلدان املقيدة، ولكن حقوق امللكية يف  .وكفاءة القضاء وعدم مرونة سوق العمل ،احلكومة
اليت  51/49االستثمار مثال يف القطاع البرتوكيميائي يفرض الشراكة مع سوناطراك مع مراعاة القاعدة فاجلزائر أكثر تقييدا، 

لوطين خبصوص هذا القطاع عكس املغرب أصبحت ال تقتصر فقط على املستثمر األجنيب كقاعدة عامة وإمنا أيضا املستثمر ا
أما بالنسبة ملؤشري العبء الضرييب مثال فإن كال البلدين يسّجالن  ؛الذي ال يقيد املستثمر األجنيب بالشراكة مع الطرف احمللي

فئة واجلزائر ضمن ) %70النسب يف حدود (ضمن فئة الدول احلرة غالبا  2017-2013 نسب عالية جتعل املغرب خالل الفرتة
متجاوزة املتوسط العاملي وحىت متوسط معظم املناطق بتقدمي حتفيزات ضريبية ) %80 النسب املسجلة أكثر من(الدول احلرة 

مغرية، وهذا ما يؤكد تسارع الدول النامية للتنافس يف استقطاب املشاريع بالرتكيز على التحفيزات الضريبية أكثر من اجلوانب 
عفاء الكلي خالل السنوات اخلمس األوىل يف كال البلدين؛ وأخريا بالنسبة للمؤشرات املتعلقة بانفتاح األخرى النوعية تصل إىل اال

، حيث كانت اجلزائر منفتحة جتاريا ملغرب مقارنة باجلزائرسجل أكثر حرية يف ا�ال النقدي واملايل والتجاري يف اتاألسواق، 
ولكن بدأت ترتاجع بسبب اخنفاض سعر النفط  ،جها يف الدول احلرة غالباوإدرا) %75.7( لتصل إىل الذروة 2003تدرجييا منذ 

لتنتمي إىل فئة الدول احلرة مع حركة انشاء  2014 لتنتمي إىل فئة الدول احلرة بشكل معتدل، ويف الوقت نفسه قفزت املغرب منذ
كما تسجل فجوة كبرية يف . ميناء عاملي من حيث احلركية 50 مناطق حرة وموانئ مثل ميناء طنجة األول افريقيا وضمن أكثر

مسامهة القطاع اخلاص  ،احلرية املالية وحرية االستثمار، أين ال تزال أسواق املال يف اجلزائر تعاين التخلف وهيمنة القطاع العمومي
 ؛لرقابة على االستثمار األجنيب املباشرهامشية يف االطار الرمسي وتقدر نصف املعامالت خارج هذا االطار وأيضا متارس احلكومة ا

ما ملحوظا يف جمال التحرير االقتصادي من خالل االصالحات املشجعة للقطاع اخلاص وجعله عكس املغرب الذي حيرز تقدّ 
ن، كما أن ع ومعاملة املستثمرين األجانب واحملليني بدون متييز عموما مبوجب القانو أكثر ديناميكية وأكثر مسامهة يف النمو والتوسّ 

الشفافية، وأصبحت بورصة الدار البيضاء ال تقيد املشاركة اضفاء القطاع املايل قادر على املنافسة وهناك جهود لزيادة حتديثه و 
فري فرصة املقارنة بيانيا بالنسبة للمؤشر العام واملؤشرات الفرعية ينفرد بتو  "EFI"ونشري أن موقع املؤسسة الصادرة ملؤشر. األجنبية

   .42بلدين يتم اختيارمها خالل الفرتة الزمنية اليت حيددها مستعمل املوقع وأيضا املتوسطات اجلهوية والعامليةألي 
 بالنسبةمن خالل ما سبق، ميكن استنتاج أن احلرية االقتصادية أكثر يف املغرب مقارنة باجلزائر، وتكمن نقاط القوة 

، ومؤشر العبء لمغرب يف احلرية املالية والتجارية وحرية االستثمار جهويا بينما تسجل ضعفا يف مرونة العمل مقارنة باجلزائرل
  .  يف حني يعانيان من الضعف يف نزاهة احلكومة وكفاءة القضاء وحقوق امللكية .الضرييب عال بالنسبة للطرفني
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مشال افريقيا بطيئا نسبيا ومتفاوت، /التقدم احملرز يف افريقيا ومنطقة الشرق األوسط ال يزال": EGDI"بالنسبة لمؤشر - 3-3
، وتوجد فقط ستة دول منها لديها قيم عالية للمؤشر تتجاوز املتوسط 2014حيث سّجل املتوسط االفريقي قيمة متدنية عام 

تونس، موريس، مصر، : عامليا وهي %50 وقد حتصلت هذه األخرية على مراتب جتعلها ضمن أفضل ،)0.4712(العاملي 
السيشل، املغرب وجنوب افريقيا اليت يرتكز فيها نشاط االنرتنيت واالستثمار يف البىن التحتية لالتصاالت، أين حققت املغرب قفزة 

رتبة، لتزداد الفجوة الرقمية بينها واملستوى العاملي مع  ـ16 ــرتبة بينما تراجعت اجلزائر ب 38 ــب 2012/2014 بتحسني ترتيبها خالل
والشكل املوايل يوضح  .85 مقارنة باملغرب الذي حتصل على الرتبة 150 رتبة وتسجيلها الرتبة 14 ــب 2016تراجعها أيضا يف 
  .باملتوسط اجلهوي والعامليومقارنتها  بلدينللمكوناته و  "EGDI"تطور قيم مؤشر

 والمؤشرات الفرعية بالنسبة للجزائر والمغرب "EGDI"عرض تطور مؤشر: )09(الجدول رقم
)الرصيد(  HCI )الرصيد( TII )الرصيد( OSI   )الرتبة والرصيد( EGDI المؤشرات 

  الجزائر 0.3608 - 132 0.2549 0.1812 0.6463
 
12 
 

 المغرب 0.4209 - 120 0.5425 0.2772 0.4430
0.5034 
0.7173 

0.1094 
0.3245 

0.2567 
0.4328 

0.4882 
0.2780 

  االفريقي المتوسط  
العالميالمتوسط و  

  الجزائر 0.3106  - 136 0.0787 0.1989 0.6543
 
14 

 المغرب 0.5060 - 82 0.6929 0.3353 0.4901
0.4492 
0.6566 

0.1478/
0.3650 

0.2011/
0.3919 

0.2661 
0.4712 

  االفريقي المتوسط 
 العالميالمتوسط و

  الجزائر 0.2999 - 150 0.0652 0.1934 0.6412
 
16 

 المغرب 0.5186  -85 0.7391 0.3429 0.4737
0.4355 
0.6433 

0.1724 
0.3711 

0.2567 
0.4623 

0.2882 
0.4922 

  االفريقي المتوسط 
العالميالمتوسط و  

Source: élaboré par les chercheurs à partir du: United Nations E- Government Survey 2012; 2014;2016  
حمتواها للجمهور الواسع، حيث قفزت من مرحلة و  "OSI" برزت املغرب باعتبارها الرائدة افريقيا يف اخلدمات عرب اخلط

يف اجتاه واحد إىل مرحلة االتصال التفاعلي يف االجتاهني من خالل وضع األمانة العامة للحكومة منصة  االتصال االعالمي
الكرتونية متّكن املواطنني من الوصول وحتميل والتعليق حول التشريعات والنصوص عرب االنرتنيت مع تقدمي الردود كجزء من جهود 

كان ذلك بفضل الرؤية االسرتاتيجية اليت   .طنيها وادراجهم يف عملية صنع القراراحلكومة لتقدمي أحدث اخلدمات االلكرتونية ملوا
وأصبحت فيما ) املغرب االلكرتوين مث املغرب الرقمي(جبعل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأولوية للتطوير  1999 وضعتها منذ

ذا املؤشر مع الرتاجع املستمر وهو ما يدل على غياب رؤية بعد األساس للخطط الالحقة، وباملقابل تبدي اجلزائر ختلفا كبريا يف ه
اسرتاتيجية واضحة لتطوير التكنولوجيات احلديثة لالتصاالت كأولوية واستفادة املتعاملني االقتصاديني من هذه اخلدمات يف تدعيم 

خلمسة ذات أولوية للتطوير وبوترية تنافسيتهم يف املخططات السابقة، ولكن تسعى مؤخرا لتدارك األمر باعتباره ضمن القطاعات ا
مقارنة باجلزائر،  "TII" وكذلك أبدت املغرب اهتماما أكثر جّدية باالستثمار يف البىن التحتية التكنولوجية. أسرع ممّا هي عليه

إىل  )2016 -2012( املسجل يف املغرب واملتوسط العاملي خالل الفرتة "TII" حيث متّكنت من تقليص الفجوة بني قيمة مؤشر
اخلاص باجلزائر رغم أن ذلك يعترب من املقومات الضرورية لتنمية احلكومة " TII"أدىن مستوياته يف حني سجل تغري طفيف يف قيم 

 "HCI" وأخريا سجلت اجلزائر أفضل النتائج بالنسبة للمقوم الثالث املتمثل يف مؤشر املوارد البشرية. الذكية واالقتصاد الرقمي
الذي جتاوز املتوسط اجلهوي ويف توافق مع املتوسط العاملي، ويعترب ذلك مشجعا للخوض يف االستثمار يف املقومني اآلخرين 

  . وجناح مشروع رقمنة االقتصاد وتعزيز تنافسيته على أساس أن الرأمسال البشري يبدي استعدادا الحتضانه
من اجلزائر فيما خيص تنمية احلكومة االلكرتونية، وتكمن قو�ا يف حمتوى من خالل ما سبق، نستنتج أن املغرب أفضل         

. اخلدمات عرب اخلط والبىن التحتية التكنولوجية، بينما تكمن قوة اجلزائر يف الرأمسال البشري مقابل الضعف يف املقومني األولني
  .وهو ما جيعلنا متفائلني يف اللحاق بالركب يف حالة توفر االرادة
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  :خاتمة
مالئمة بيئة  مدى على اخلصوص واجلاذبية االقتصادية بصفة عامةم اجلاذبية اليت تقيّ  املركبة خمتلف املؤشرات تعكس

كأدوات املقارنة السلطات العامة   تستعني �ا، اإلملام مبختلف العوامل احملددة لتنافسية وجاذبية البلدبمن عدة زوايا  األعمال
 متنوعة من جمموعة تشخيص جاذبيتها مقارنة بالبلدان املنافسة أو الرائدة جهويا أو عامليا وعلىللتمّكن من املرجعية بني البلدان 

 ،مناخ االستثمارلتحسني  مهمةاليت يراها أصحاب القرار االت ا�إضفاء االصالحات الضرورية يف ، من أجل الفرعية املؤشرات
 أو العوامل على اجلوانبكل بلد وتركيز   والتصنيفات املرتتبة عنها لنتائج املؤشر النهائي ةالسطحي قراءةاحلذر وتفادي ال لكن ينبغي

تدعيم اجلاذبية ل لركائز املتينة واليت تتميز بالدميومةباالعتماد على ا وفق خصوصياته وأولوياته اخلاصة اليت تسمح بالتنمية االقتصادية
   .على املدى الطويل لتنافسيةوبناء ا

يف بيئة األعمال استنادا للنتائج الواردة يف تقارير الدولية حماولة تشخيص جاذبية اجلزائر مقارنة باملغرب والتطورات وّجت تُ         
تلخيصها يف شكل نقاط القوة ونقاط الضعف ب )2016-2013( خالل الفرتة املعتمدة اجلهات اليت تصدر خمتلف املؤشرات
  :وكانت النتائج كما يلي ،املؤشرات املعتمدةللبلدين بالنسبة ملختلف العوامل أو 

الواردة وكذلك عدد  "IDE" األداء الفعلي فيما خيص استقطاب املشاريع االستثمارية من حيث حصة التدفقات الواردة وخمزون -
، حيث ترد املغرب ضمن اخلمس )بالضعف أو أكثر( وتكلفة املشاريع االستثمارية اجلديدة الواردة إىل املغرب أفضل من اجلزائر

   .األوائل يف افريقيا واجلزائر تغيب يف قائمة العشر األوائل رغم أن االمكانيات املادية والبشرية يف اجلزائر تتجاوز املغرب
يف  لجزائر مقارنة باملغرببعد حتليل معلومات تقارير الويف للتنافسية العامة واستخالص النتائج، كان األداء ضعيفا بالنسبة ل  -

متمثلة يف حجم السوق مقابل واحدة لت فقط نقطة قوة ، حيث سجّ اليت تؤثر على األعمال بشكل مباشر العديد من العوامل
، االستعداد التكنولوجي، تطور ةاملاليو  العملو  ق السلعاسو أاهليئات، البىن التحتية، كفاءة : وهينقاط ضعف  8تسجيلها 
 ياهليئات، البىن التحتية، كفاءة سوق: وهينقاط قوة  5 ، بينما سجلت املغرب)نقاط 7 ـميزان اجلاذبية سليب ب( واالبداعاألعمال 

واجلزائر  ،)نقاط 3 ـميزان اجلاذبية اجيايب ب( كفاءة سوق العمل واالبداع  ومهااملايل، تطور األعمال ونقطيت ضعف والسوق السلع 
على التحسينات يف الكفاءة واملغرب حققت ذلك إىل  لتنمية املعتمدةلرحلة الثانية املصنفت يف املرحلة االنتقالية للمرور إىل 

  .جانب مصر وتونس وجنوب افريقيا
ضعيفا بالنسبة  بعد حتليل معلومات تقارير خرباء البنك العاملي حول سهولة ممارسة األعمال واستخالص النتائج، كان األداء -

التصفية يف حالة االعسار لت فقط نقطة قوة واحدة متمثلة يف ، حيث سجّ االتللجزائر مقارنة باملغرب أيضا يف العديد من ا�
نقاط قوة  9 ، بينما سجلت املغرب)نقاط 8ـ ميزان اجلاذبية سليب ب( أمههانقاط ضعف  9مقابل تسجيلها  مقارنة باملغرباملايل 
وبالتايل فالوضعية التنافسية للمغرب أفضل من اجلزائر يف معظم العوامل وبشكل بارز  ،)نقاط 8ـ ميزان اجلاذبية اجيايب ب( أمهها
  .لقة بالكفاءة واجلودة التنظيمية بفضل وضع وحتسني منصات إلكرتونية لتحسني كفاءة هذه اخلدمات كعامل أساسيواملتع

املغرب عموما يف  تضمن الدول املقّيدة بينما صنف تصّنف مبؤشر احلرية االقتصادية أن اجلزائرنتائج التقارير اخلاصة  بيّنت  -
نقاط ، مت تسجيل هذه التقاريرنتائج  وبعد حتليل املعلومات الواردة يف .السنوات األخرية ضمن فئة الدول احلرة بشكل معتدل

ومؤشر العبء  ،سجل ضعفا يف مرونة العمل مقارنة باجلزائريبينما  ،االستثمارملغرب يف احلرية املالية والتجارية وحرية ا لصاحلالقوة 
  .  جلزائريف اوبدرجة أكرب  الضرييب عال بالنسبة للطرفني يف حني يعانيان الضعف يف نزاهة احلكومة وكفاءة القضاء وحقوق امللكية

أكثر تطورا من اجلزائر فيما خيص تنمية احلكومة االلكرتونية، وتكمن قو�ا يف  "EGDI" مؤشرعترب املغرب حسب نتائج ي -
كو�ا الرائدة افريقيا ومتجاوزة حىت املتوسط العاملي بفارق كبري وأيضا االستثمار يف البىن   "OSI" حمتوى اخلدمات عرب اخلط

قوة اجلزائر يف الرأمسال البشري مقارنة باملغرب متاشيا  بينما تكمن ؛بشكل يتماشى مع املتوسط العاملي "TII" التحتية لالتصاالت
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على اخلصوص مسجلة فجوة كبرية حىت مقارنة باملتوسط اجلهوي،  "OSI"و "TII" مع املتوسط العاملي مقابل الضعف الكبري يف
   .لتحسني اخلدماتتطوير التكنولوجيات احلديثة لالتصاالت كأولوية تضع غياب رؤية اسرتاتيجية واضحة  نتيجة ذاوه
  :قتراحاتاال

تطورات وال غربمقارنة بامل للجزائروضعية اجلاذبية  أو تشخيص تقييمدروسة لمن خالل ما سبق يتضح أن املؤشرات امل        
يف العديد من العوامل املؤثرة على مناخ األعمال واجلاذبية للمستثمرين رغم  ة اجلزائراجلهوية والعاملية تبّني ضعف تنافسي

�دف تطوير االستثمار وتنويع املداخيل خارج  وكذلك اهليئات اليت مت خلقها االمكانيات اليت تزخر �ا البالد والسياسات املتخذة
سياسات تطوير االستثمار الوطين واألجنيب يف خمتلف  ميكن تدارك األمر من خالل اجلّدية يف وضع ولكن ،احملروقات منذ عقود

يتم تقدمي بعض االقرتاحات اليت نراها مهمة   ، ويف هذا االطاربالتجنيد الجماعيالقطاعات حسب األولوية والصرامة يف تنفيذها 
  :لالستثمارات التنموية لتدعيم جاذبيتها كحلول عملية وفعالة

انطالقا من  قيام كخطوة أوىل بالتشخيص الشامل وبصفة دورية لبيئة االستثمار يف ضوء املنافسة اجلهوية والعاملية،الضرورة  -
وحتليلها بغرض جرد  وتوافقي حتديد مؤشرات األداء املتعلقة باالستثمارات من طرف الفاعلني العموميني واخلواص بشكل تعاوين

كأساس لوضع رؤية واضحة حول دعم االستثمارات يف اجلزائر وحتديد  عات واملناطقيف خمتلف القطا فرص ومعيقات االستثمار
   ؛بدقة األهداف اليت ينبغي الوصول إليها على املدى البعيد واملتوسط

 متاشيا مع التطورات الدولية ووفقا للرؤية واألهداف احملّددة، وضع اسرتاتيجيات وسياسات استثمارية لتحسني مناخ االستثمار -
اهليئات والسياسات وحتسني  أداء تفعيل( وعلى خمتلف احملاور للفاعلنيوبالتايل تدعيم اجلاذبية االقتصادية للبلد مبشاركة مجاعية 

  ؛)العواملإنتاجية 
االستثمارات املنجزة يف اجلزائر بشكل عام واالستثمارات األجنبية و تكوين قاعدة بيانات شاملة وحديثة عن مناخ االستثمار  -
تضمن  ،رصد التطورات يف تدفقا�ا وأرصد�ا وتوزيعها حبسب الدول والشركات املستثمرة والقطاعات املستقطبة هلاب ،صوصاخ

 ذلك آثار هذه االستثمارات علىآثار السياسات املتبعة وكأداء اهليئات و امكانية تقييم ها نشر  يتم هذه القاعدة للبيانات اليت
  ؛التنمية

 ةض مكّيفو تقدمي عر  ،تطويرهابنائها و أو يتم  الذي من شأنه التعريف مبزايا التوطن اليت يتمتع �اللبلد  الفعالسويق التبالقيام  -
جذب املستثمرين احملتملني يف القطاعات اليت يتم حتديدها لالستهداف كأولوية للتأثري على ل من أج يةفرص االستثمار حسب ال

توفري اخلدمات �يئة مناطق األنشطة و التأطري القانوين، البىن التحتية، كباالعتماد على منهج شامل   ،االقتصاد مبشاركة مجاعية
وحىت التسويق الداخلي  من خالل التواصل معه لتواجدا متابعة انشغاالت املستثمر قبل وخالل وبعد ،الضرورية ملزاولة النشاط

  .من أجل التجنيد اجلماعي ةاالقليميالتنمية شروع مل
:الهوامش  
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