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 شكر وعرفان
أن وفقين  فله احلمد واملنة على شيء،محده فهو املتفضل املنلم قبل كل أ الا  واهللشكر أ

شرفإ  إجناز هذا  ضيلة امل صول لف شكر مو صلين هلذه الدرجة، وال ضع وأو  اللمل املتوا

إلشراف على قبل ا األستاذ الدكتور شول بن شهرة اعرتفا بالفضل ومجيل اخلصال منذ أن

يف مجيع مراحل  هالتصررررررو ب بذله من جهدمن مثة ماهذه األطروحة كمشرررررررف ر ي رررررري و

أضاءت أمامي سبيل إمتام هذا  سد دة مالحظات قيمة واوجيهاتوما أبداه من إجنازها 

 اء.زرراجلالبحث فجزاه اهلل عين خري 

كمررا أاقرردم بلظيم الشرررررركر والتقررد ر إ  األسررررررترراذ الرردكتور بوا  بن عررامر على قبولرره 

اإلشرررراف على هذه األطروحة كمشررررف م ررراعد إذ أمدجي إا احتج  إليه من م لفات 

 م أجزي فا ق الشرركر  ،واوجيهات واسررتف ررارات كان هلا األ ر يف إجناز هذه الدراسررة

على ح ن رعا تها هلذه الدراسة وا د داهتا    ليكةوالثناء لألستاذة الدكتورة هنان م

 حلة.إلخراج هذا البحث يف أح ن 

كما ال  فواين أن أشكر جز ل الشكر مجيع أسااذة جاملة غردا ة اللذ ن قدموا يل  د 

أشكر األسااذة أعضاء جلنة املناقشة على افضلهم بقبول مناقشة هذه  كما، امل اعدة

بإذن  ز داليت ست، ومن مثة اكبدهم عناء قراءهتا واصو بها إالحظاهتم القيمة الدراسة

 علي                                                                                                      .قيمتهااهلل من 
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لف اجملالت ميكنها من إحداث هنضة شاملة يف خمت ومتنوعة مماتتمتع اجلزائر مبوارد طبيعية هائلة 

االقتصادية واالجتماعية.لكن وبعد مرور أكثر من نصف قرن على استقالهلا مازال اقتصادها يعتمد 
اشت ارتفعت أسعارها أي موارد البرتول ع البرتولية، فإذاوجات نتابملائة من موارد امل 90على أكثرا من 

وغريها. ويف كثري  القتصاديةاوإذا تراجعت أسعارها أتثرت خمتلف اجملاالت  ،اجلزائر يف حيوية اقتصادية
التغلب على األزمات و  ،من الفرتات استعانت اجلزائر ابملديونية اخلارجية لسد العجز يف ميزاهنا التجاري

االقتصادية .وبعد استقالل اجلزائر سعت إىل بناء اقتصادها منتهجة يف ذلك النهج  االشرتاكي من 
( 1978-1970( واملخططني الرابعيني األول والثاين )1966-1963الل املخطط الثالثي )خ

وأسندت مهمة التنمية االقتصادية للقطاع العام حيث اعتمدت على املوارد الداخلية ممثلة يف مداخيل 
من خالل  دالبرتول واملوارد اخلارجية عن طريق القروض اخلارجية .إال أن األزمات اليت تعرض هلا االقتصا

زائر مما جعل اجل ،أدى إىل اخنفاض كبري يف حركة االقرتاض الدويل 1986اخنفاض سعر البرتول سنة 
 ، هذا اإلصدار أدى إىل تفاقم األزمة وارتفاعقدي لسد العجز يف ميزانية الدولةتلجأ إىل اإلصدار الن

 التنمية. نسبة التضخم بشكل خميف وأصبح من الضروري البحث عن مصدر آخر لتمويل
ويف ظل األزمة جلأت اجلزائر إىل صندوق النقد الدويل والبنك الدويل اللذان اشرتطا على اجلزائر تغيري    

والدخول يف اقتصاد السوق، لتجد الدعم املطلوب ملساعدهتا على ختطي األزمة  ،سياستها االقتصادية
 كلي الذي كانائر برانمج التعديل اهليز ، ويف ظل حتمية صندوق النقد الدويل والبنك الدويل تبنت اجل

ى والبحث عن مورد جديد للتمويل يف جو تسوده املنافسة ويطغ، بداية االنفتاح على اقتصاد السوق 
صبح االستثمار ين أأ، 1يات ــــــــعليه القطاع اخلاص وال وجود للقطاع العام ،وكان ذلك بداية التسعين

وذلك ملا جيلبه  ،وبديال عن موارد التمويل التقليدية السابقة  ،التمويلاألجنيب املباشر من أهم موارد 
للدول خصوصا النامية منها من رؤوس أموال الستثمارها ، وكذلك دعمها ابلتكنولوجيا احلديثة وفتح 

وتوفري حاجياهتا من إنتاج للسلع وتقدمي للخدمات دون إرهاق مليزانية الدولة ، مناصب شغل ملواطنيها 
 لعملة الصعبة ...إخل . من ا
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هلذا أصدت اجلزائر جمموعة من القوانني والتشريعات منذ التسعينيات هتدف يف جمملها إىل 
ديد من وكذلك تقدمي الع، تشجيع املستثمرين األجانب إىل دخول اجلزائر الستثمار رؤوس أمواهلم 
توفري املناخ ريبية واملؤسساتية لاحلوافز والضماانت املرفوقة مبجموعة من اإلصالحات يف القوانني الض

الذي جاء إبجيابيات   90/10القرض و وكان من أبرز هذه القوانني قانون النقد  ،االستثماري املالئم
ديد رغم أنه ليس قانون خاص ابالستثمار .كما أن العمنها كثرية يف جمال االستثمارات خاصة األجنبية 

رع اجلزائري تكون مرنة يف تطبيقها .وهذا ما جعل املشمن مواده حتتاج إىل تفسري وتوضيح وضبط حىت 
الذي من خالله ظهر قصد املشرع يف  1املتعلق برتقية االستثمار 93/12يصدر املرسوم التشريعي 

 للنقائ  الىت وتفاداي .حرية االستثمار  من مقومات تالئمتشجيع االستثمار األجنيب وذلك ملا جاء به 
، ومواصلة من اجلزائر يف سياستها لتشجيع االستثمارات  93/12عي ظهرت يف هذا املرسوم التشري

ملغيا املتعلق بتطوير االستثمار  01/032األجنبية و تكريس اإلصالحات االقتصادية جاء األمر 
ستثمارات األجنبية والوطنية احلرية التامة لال 01/03قد جسد األمر ، و  93/12للمرسوم التشريعي 

ت واحلوافز ومكن جلذب واستقطاب تدفق هذه االستثمارات إىل اجلزائر لكن العديد من الضماان ومنح
الذي  2009سرعان ما تراجع عن هذه السياسة التشجيعية حيث جاء قانون املالية التكميلي لسنة 

اليت تفرض أن يكون االستثمار األجنيب  51/49حد من حرية املستثمرين األجانب وجاء بقاعدة 
وحدد مسامهة كل منهما وأعطى األفضلية للمستثمر الوطين ، ومل يتم  ،الوطين بشراكة مع املستثمر

 املتعلق برتقية االستثمار.3 16/09الرتاجع عن هذه القاعدة بصدور القانون 
بصورة أوضح لدى الدول اليت تعاين من شح كبري لرؤوس األجنيب  وتظهر أمهية االستثمار

ويل البد منه لسد العجز يف مت ااالستثمار األجنيب املباشر مصدر األموال ، بعد أن أصبح مؤكدا أن 
املستوى املالئم من االستثمارات الالزمة لتحقيق معدالت منو تدفع ابلتنمية إىل األمام ، غري أن عملية 
جذب االستثمارات وخاصة األجنبية منها ، تتأثر بعدة عوامل خمتلفة اليت تسود يف البلدان املضيفة 

ستثمارات ، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو تشريعية أو إدارية أو أمنية أو قضائية ، واليت لتلك اال
ال غىن عنها لتتكامل فيما بينها لتشكل ما يعرف ابسم املناخ االستثماري ، وحنن إذ نقوم بدراسة 
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أمهية من بقية  لاجلانب القانوين لالستثمار، فإننا نتناول عنصرا من عناصر املناخ االستثماري ال يق
عناصره ، وذلك هبدف معرفة اإلطار القانوين ملعاملة االستثمار األجنيب يف الدولة ، ومدى ضمان 
حقوق أطراف اتفاق االستثمار القائم على حسن النية وتنفيذ االلتزامات املتبادلة ، ومقدار ما ينتجه 

زااي افة إىل مدى فعالية اإلعفاءات واملذلك من شعور ابألمن واألمان لدى املستثمرين األجانب ، ابإلض
 يتمثل يف حتصيل املناخ االستثماري للدول املضيفة ، ال يلعبه  فالدور الذي ،املشجعة على االستثمار

حيشده من مزااي وحوافز ، بقدر ما يتمثل فيما يعكسه من سياسة استثمارية توافرت هلا أسباب  افيم
 الوضوح واالستقرار.

ت الدول النامية أن االستثمارات األجنبية هي الوسيلة الوحيدة التمويلية اليت ونتيجة لذلك رأ 
ميكن من خالهلا حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية خاصة أنه ال ميكن حتقيقها اعتمادا على استغالل 

ور حيوي يف دوإمنا عن طريق االستثمارات األجنبية ملا هلا من  فحسب،املوارد الذاتية واخلربات الوطنية 
إنعاش احلياة االقتصادية واالجتماعية، لذلك تتنافس الكثري من هذه الدول الختاذ خمتلف اإلجراءات 

 . 1احملفزة واملغرية الستقطاب املزيد من االستثمارات احمللية واخلارجية
 يف فالوضع التشريعي يف الدول املضيفة ذو أمهية كبرية ألنه يعتمد على قدرات الدول املضيفة 

للمستثمر األجنيب  مما يعطي ضماانت ،بناء أسس قانونية متتاز ابالستقرار والتوافق مع التشريعات الدولية
على خمتلف األخطار اليت ميكن أن يتعرض هلا ، وكذلك على مدى قدرة الدولة املضيفة من خالل 

ات اإلدارية تبسيط اإلجراءأجهزهتا اإلدارية اهلادفة إىل حل املشكالت اليت قد تواجه املستثمر وإىل 
لدخول االستثمارات األجنبية ، ألن االطار التشريعي ميثل الكيان احلاكم لكافة أوجه النشاط 
االقتصادي ، حيث تلتزم كافة األنشطة ابلعمل يف قوانني حاكمة ومنظمة لسري هذه األنشطة مبا يعظم 

من دولة إىل  وختتلف تشريعات االستثمار املنفعة ويضمن احلقوق املتبادلة ألطراف النشاط االقتصادي
أخرى ابختالف عدة عوامل ، عادة ما حتدد توجهات املشرع يف هذه الدولة أو تلك يف صياغة التشريع 

2. 
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 فسريية،تإن عدم استقرار التشريعات وسرعة تغيريها فضال عن أتخر اصدار بعض قوانني ولوائح     
  لدول،ابعد حترير معظم األنشطة االقتصادية يف كثري من مهمة وداعمة لألنشطة االقتصادية خاصة 

اجه إىل ويضل تطبيقها صعبا تتحكم يف إخر  األصلية،كما أن العديد من التشريعات تصدر نصوصها 
انهيك عن كثرة  ،1حتمل مضامني تنحرف عن املنهج العام املعلن  تطبيقية، قدحيز الوجود مراسيم 

وعدم تنفيذ معظمها، كل هذا يؤدي إىل عرقلة تدفق  2يسيطر عليها القوانني وتضارهبا والغموض الذي
 االستثمارات األجنبية إىل الدول املضيفة .

إن هتيئة البنية التشريعية والقانونية السليمة والكاملة من خالل إجياد تشريعات فعالة ومتطورة  
تشريعية املشجعة ل تلك البيئة التالئم التطورات والتغريات على الصعيدين اإلقليمي والدويل ، واستكما
مة ومنح مع توفري احلماية الالز  ،واحملفزة لعملية جلب األموال واملوارد لغرض استثمارها يف اجلزائر

االمتيازات واالعفاءات واحلوافز املناسبة والكافية جلذب االستثمارات أبنواعها املختلفة ،وعلى وجه 
االستثمار  والربط بني مصفوفة القوانني واألنظمة املرتبطة مبناخاخلصوص االستثمارات األجنبية املباشرة 

 . 3، إن ذلك يشكل أحد آفاق تطوير العملية االستثمارية 
املستثمر هو املعين بتحديد مدى مالئمة البيئة القانونية لتحقيق األهداف املرجوة من  يعترب 
 عنصر ومن مث اطمئنانه التام إىل توفري حقوقه،األعمال واحلفاظ على ء وتسهيل آدا االستثمار،عملية 

األمان من املخاطر اليت تنشأ أحياان على بعض اإلجراءات التعسفية من جانب بعض اجلهات احلكومية 
كما أن من مقومات البيئة االستثمارية عدم وجود قوانني حتد من وسائل جناح املشروعات   غريها،أو 

 .4لى النقداالستثمارية كقوانني الضرائب والرقابة ع
أن مسألة استقطاب وجذب االستثمارات األجنبية ليست  من خالل ما سبق يتضح األمر 

مسألة إصدار القوانني املنظمة لالستثمار وكثرهتا فمن خالل هذه القوانني  تصدر أخطار هتدد مصاحل 
املستثمرين األجانب وجتعل مستثمرين آخرين حيجمون عن استثمار أمواهلم يف اجلزائر ، ومن هنا نسجل 

ا واستقرارها وسهولة الوصول إليها وأن تكون حتمي توقعات هؤالء املستثمرين أن جودة القوانني ووضوحه
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األجانب وحتفظ هلم مراكزهم القانونية من أهم العوامل اليت تساهم يف استقطاب وجذب االستثمارات 
األجنبية للدول املضيفة .ويطلق على هذا املفهوم الذي حيوي هذه املبادئ مبدأ األمن القانوين الذي 

أ االهتمام به يف العقود األخرية وهناك دول ضمنت دساتريها هذا املبدأ ، واجملموعة األوروبية ألزمت بد
أعضاءها اباللتزام به وابألخ  أهم متطلباته وهو الثقة املشروعة وإلزامية محاية توقعات املخاطبني 

عديل قانوين يف مسودة التجتدر اإلشارة إىل أن اجلزائر أقرت فكر األمن الو بقوانني هذه اجملموعة .
 .2020الدستوري لسنة 

ولقد أثبتت التجارب أن جمموعة الدول اليت أخذت هبذا املبدأ حققت نتائج إجيابية يف تطور اقتصادايهتا  
  املباشرة.من خالل جذب واستقطاب االستثمارات األجنبية 

يتطلب من القانون التالؤم مع االحتياجات االجتماعية واالقتصادية، فإنه يتطلب األمر إن كان و 
التطور املستمر مع هذه االحتياجات لتحقيق األمن القانوين أو االستقرار القانوين. فاستمرار قوانني ابلية 

القانوين  نال تتفق مع العصر واحتياجاته وابلتايل يصعب احرتامها، يعترب مظهراً من مظاهر عدم األم
أو عدم االستقرار القانوين مبا خيلقه من أوضاع شاذة بني قانون غري مطبق وواقع جديد ال يعرف تنظيماً 

 قانونياً سليماً. 
ئم الإستقرار البيئة التشريعية والقانونية ، هو من أهم التدابري الرئيسية خللق مناخ مناسب ومولعل 

الت والتحو  يق وضع نظام قانوين مساير للتطوراتمستقطب لرؤوس األموال األجنبية ، عن طر 
االقتصادية، من شأنه جذب اإلستثمارات األجنبية املباشرة ، والذي يسبقه التصرحيات والبياانت 
احلكومية اليت تقر وتن  صراحة على رغبة الدولة ممثلة يف رئيسها أووزير خارجيتها على الرغبة يف 

ايتها من أي خطر .فاإلطار القانوين والتشريعي من أهم العوامل إستضافة اإلستثمارات اإلجنبية، ومح
املؤثرة يف إجتاهات اإلستثمارات األجنبية، فهومصدر الثقة واألمان للمستثمر األجنيب ، فال ميكن 
للمستثمر األجنيب إختاذ قرار اإلستثمار يف بلد ما دون القيام بدارسة من شأهنا أتكيد توفر احلماية 

 فبوجود تشريع موحد غري متضارب مع التشريعات املؤثرة يف نشاط اإلستثمار األجنيب.1كافية القانونية ال
يعترب يف حد ذاته مشجعا وحمفزا لإلستثمار اإلجنيب ، إذ أن هذا األمر هو ما يضفي الوضوح و الشفافية 

ثمارات األجنبية توعدم التعقيد يف تشريعات اإلستثمار األجنيب املباشر ، فميزة التشريع اجلاذب لإلس
 ارت ومحايتها .ضمان اإلستثم هو الوضوح والشفافية والتوافق مع القواعد والتنظيمات الدولية يف جمال
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 إن اإلطار القانوين لالستثمار األجنيب املباشر يف القانون اجلزائري قد حلقه الكثري من التطور نتيجة لتبين
لطبع خالل تشريعات االستثمار املتعاقبة لعل أمهها اب اجلزائر سياسة جاذبة لالستثمارات األجنبية من

املتعلق برتقية االستثمار، حيث وفر هذا القانون الكثري من الضماانت املوضوعية  09-16هو قانون 
واإلجرائية للمستثمر األجنيب، كما وفر الكثري من احلوافز املالية املغرية، اليت تعمل على استقطاب رؤوس 

. وشهدت السنوات األخرية تواصال يف جهود اجلزائر لتحسني مناخ االستثمار فيها، األموال األجنبية
من خالل هتيئة األوضاع والظروف املناسبة جلذب االستثمارات األجنبية، وذلك ابستحداث اإلطار 
االقتصادي املناسب كذلك اإلطار القانوين الواضح .فيجب أن تتصف وتتميز الصياغة التشريعية 

والشفافية والوضوح يف القوانني ، أي ال بد أن توفر األمن القانوين يف السياسة التشريعية  ابإلنضباط
احملفزة لالستثمارات األجنبية بتضمني قوانني االستثمار والقوانني املرتبطة هبا متطلبات األمن القانوين 

ملباشرة حوافز وإغراءات ا،إذ يستوجب أن يتضمن التشريع املتعلق بتشجيع وحتفيز اإلستثمارات األجنبية 
 حقيقية للمستثمر األجنيب، وكذا مواد قانونية يعتمد يف صياغتها على املرونة بصورة تضفي التوفيق بني
مصلحة الدولة املضيفة من انحية وحقوق ومصلحة املستثمر األجنيب من انحية أخرى ، وكذا ابتباع 

ائده من فيض من استثناء حركة رأمساله وعو سياسة التخفيف من التزامات املستثمر األجنيب، ابلتخ
القيود، وضمان عدم سراين أعبائه الضريبية واجلمركية والتعديالت التشريعية اجلديدة أبثر رجعي حفاظا 
على احلقوق املكتسبة يف ظل التشريع السابق ، وعدم تعديل أي إتفاق ابإلرادة املنفردة، إضافة إىل 

جود القانوين بكل وضوح ودون تعقيد، األمر الذي ميكن أن يتجسد يف و معرفة املستثمر األجنيب ملركزه 
ملضيفة برؤوس اتنظيم اإلستثمارات األجنبية كدليل على ترحيب الدولة  تشريع موحد متخص  يف

 .1األموال األجنبية

هبذا فان األمن القانوين يضمن استقرار التشريع وثباته، ، وابلتايل استقرار املراكز القانونية عن و          
طريق يوفر زايدة يف النمو اإلقتصادي وتشجيع اإلستثمار.ابإلضافة إىل هذا فان الطابع املرن يف صياغة 

                                                           

ار اإلايم للنشر د اإلجنبية،دور اإلتفاقيات الثنائية يف تطوير مبادئ القانون الدويل إللستثما ارت  صغري،عبد املومن بن -1
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فة فرصة إجراء الدول املضيجنبية ، يعطي القدرة ملؤطري السياسة العامة يف تشريعات اإلستثمارات اال
التعديالت الالزمة واملوافقة للمتغريات واملتطلبات اإلقتصادية دون اإلخالل ابألوضاع املستقرة أو املساس 
ابحلقوق املكتسبة والضماانت املقررة ، فلهذا لزاما على واضعي التشريع إصدار قوانني حتقق اهلدف 

وآمن ، ابلتخل  من الغموض والتعقيد يف صياغة  املنشود من أجل حتقيق مناخ إستثماري مطمئن
النصوص القانونية وتفسريها إذا استلزم األمر ذلك ، وهذا من ابب إطفاء التناغم بني صياغة تشريعات 

 .اإلستثمار األجنيب ومصلحة وحقوق املستثمر األجنيب

األجنبية  ثماراتوهتدف هذه الدراسة إىل بيان أمهية توفر األمن القانوين الستقطاب االست   
رارات املستثمرين األمن القانوين يف اختاذ ق قة بينهما وإبراز مدى أتثرياملباشرة يف اجلزائر. وتوضيح العال

األجانب ابستثمار رؤوس أمواهلم يف اجلزائر.كما هتدف هذه الدراسة إىل حتليل القواعد القانونية املنظمة 
لالستثمار األجنيب يف التشريع اجلزائري والبحث على مدى توفر متطلبات األمن القانوين فيها، والوصول 

 د النق  يف هذا اجملال.إىل نتائج وتوصيات لس
ومن أهم أسباب اختيار هذا املوضوع الرغبة يف البحث لفهم وإدراك مبدأ األمن القانوين ومدى 
ارتباطه جبذب االستثمار األجنيب يف اجلزائر وذلك لقلة البحوث والدراسات السابقة يف هذا املوضوع، 

 مار األجنيب إجيااب وسلبا.والوصول إىل نتائج تضبط أتثري األمن القانوين على االستث
 :تكمن إشكالية هذه الدراسة يف يهوعل

 التساؤالت التالية:عن هذه اإلشكالية وتتفرع 
 إىل أي مدى تعتمد اجلزائر قيمة األمن القانوين كوسيلة جلذب االستثمارات األجنبية؟

 التالية:وتتفرع عن هذه اإلشكالية التساؤالت   
  يف هي أمهيته ومعوقاته؟ وك ومقوماته؟ وماأنواعه  وما هيما املقصود ابالستثمار األجنيب؟

 اجلزائري؟نظمه املشرع 
  األجنيب؟القانوين وماهي متطلباته، وما عالقته ابالستثمار  املقصود ابألمنما 
  هل النصوص القانونية السارية كفيلة بتشجيع االستثمار األجنيب من الناحية الشكلية

 واملوضوعية؟ 
 اجلاذبة لالستثمار األجنيب يف اجلزائر؟ الضماانت القانونيةو احلوافز  وما هي 
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ملنظمة لالستثمار حلصر القوانني ا وذلك الوصفي،طروحة تقتضي إتباع املنهج متطلبات اإلشكالية املو    
 التشريعي.األجنيب يف اجلزائر وتطورها 

حتليل النصوص و  املفهومني،نتبع كذلك املنهج التحليلي للوصول إىل االرتباط احلاصل بني و 
 القانونية املتعلقة مبوضوع الدراسة.

ع واجهتين يف دراسة هذا املوضوع شح وندرة املراجع املتعلقة مبوضو  والصعوابت اليتمن العوائق 
األمن القانوين من حيث تعريفه ومفهومه ومتطلباته فهو موضوع حديث على مستوى املكتبة اجلزائرية 

يلقى عليه الضوء سابقا من طرف الباحثني واملهتمني مبجال االستثمارات األجنبية،   األقل، وملعلى 
وحىت إن وجدت ال تتعدى عشرات  أطروحات،صعوبة قلة الدراسات السابقة من كما واجهتين 

ندرة الكتب املتخصصة و  .الصفحات اليت ترتبط ابملوضوع مما أوقعين يف إشكالية عدم توازن بني األبواب
أتخذ  جنبية فاهنااألوان وجدت فهي غالبا ابللغة  األجنيب،اليت تربط بني األمن القانوين واالستثمار 

 .وقتا لرتمجتها
 فالدراسة الوحيدة اليت وجدهتا بعنوان األمنأما ابلنسبة للدراسات السابقة ملوضوع الدراسة،       

القانوين لالستثمارات األجنبية يف اجلزائر مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف القانون بكلية احلقوق 
تعريفه و بشكله  اليت مل تتطرق ملفهوم األمن القانوينو  2003والعلوم السياسية جبامعة تيزي وزو لسنة 

ابالستثمار األجنيب بل كانت دراسة لقوانني االستثمار يف التشريع اجلزائري ومراحل تطورها  وال عالقته
 الدراسات وانعداميدل على حداثة املوضوع  وهذا ماقواعد منظمة لالستثمار فقط  ماحوته منوحتليل 
 فيه. 

املباشر  لالستثمار األجنيب القانوين األمنال بشأن نطاق الدراسة أهنا حمصورة يف جم وجتدر املالحظة
ن بعض م وذلك يف التشريع اجلزائري مع االستعانة ابلتعاريف وحتديد بعض مفاهيم الدراسة يف غريه

 .كل ما دعت الضرورة لذلكوذلك  التشريعات 
ملقدمة، يتضمن اهليكل العام للدراسة ابإلضافة إىل اابلنسبة للخطة املتبعة يف هذا البحث ، أما        

، الدراسة تغرييملاملفاهيمي  الطاراببني وخامتة، حيث تبدأ الدراسة يف الباب األول ابستعراض مفيد ل
ملاهية االستثمار األجنيب، فيما تناول الثاين ماهية األمن وذلك من خالل فصلني، خص  أوهلما 

ألمن ، مث أييت الباب الثاين من هذه الدراسة متضمنًا جتليات ار األجنيبالقانوين وعالقته ابالستثما
القانوين يف املزااي والضماانت اجلاذبة لالستثمار األجنيب يف التشريع اجلزائري، حيث قسمت الدراسة 
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ة لالستثمار زااي اجلاذبفيه إىل فصلني، تناول الفصل األول آلية جتسيد األمن القانوين من خالل امل
التشريع اجلزائري، فيما خص  الفصل الثاين لدراسة آلية جتسيد األمن القانوين من خالل ألجنيب يف ا

 الضماانت اجلاذبة لالستثمار األجنيب .
ذري أنه ، ولكن عهذا وقد بذلت يف البحث جهدي املستطاع، وال أدعي فيه كماال وال ما قاربه       

يه فما كان فيه من صواب فمن هللا، وله احلمد واملنة، وما كان فجهد العبد املعرتف ابلعجز والتقصري، 
من زلل وخطأ ونسيان فمن نفسي ومن الشيطان، وبتوجيهات السادة األساتذة املناقشني الكرام يكتمل 

 النق  والزلل إبذن هللا.
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 االستثمار األجنيب األول: ماهيةالفصل 
يعرف إستقطاب االستثمار األجنيب املباشر تنافسا كبريا وشديدا بني مجيع دول العامل سواء النامية أو 

احلاصل على شهادة نوبل يف  louis.A املتطورة على حد السواء نظرا لدوره يف حتقيق الثروة ، إذ يرى
حارام دقيق يف حياة اجملتمعات ال حيصل عندما تقوم هذه اجملتمعات اباإلقتصاد " أن التحول احلقيقي وال

وهكذا أصبح النمو ،  "1الثروة وإمنا عندما جتعل يف مقدمة إهتماماهتا اإلستثمار املنتج املرتبط ابلثروة
االقتصادي يقاس حاليا حبجم االستثمار األجنيب الوارد إىل الدولة، وهو ما يفسر سعي الدول إىل 

لم به عدم ففي كل احلاالت أصبح من املس ابه بكل الوسائل السياسية واالقتصادية، والقانونية.استقط
التخوف من فكرة االستثمار األجنيب املباشر، فخلق مناخ إستثماري حمفز وجذاب أصبح الشغل 
الشاغل للقائمني على السياسة واإلقتصاد عن طريق تشريع يتضمن إغراءات وتشجيعات وامتيازات 

الية وغري مالية من جهة ومحاية من املخاطر من جهة أخرى، و كذا االستمرار دائما يف تعديالت من م
شأهنا سد الثغرات املالحظة يف قوانني االستثمار، وحتسني التشريعات القائمة إبزالة الغموض وتكييف 

وجناح املشروع  ،ثمارتمجيع القوانني ذات الصلة ابملستثمر مبا خيدمه ويكسب ثقته يف إختاذ قرار االس
 من جهة ومواكبة التطورات الدولية من جهة أخرى.

ولة ينبغي التطرق للتعاريف املختلفة من طرف الفقهاء واالقتصاديني وحما االستثمار ولتحديد مفهوم
، من خالل هذا الفصل الذي مت تقسيمه إىل مبحثني، خصص إبراز أمهيته وأنواعه ومقوماته وخماطره

 . وخماطرهقومات االستثمار األجنيبمل املبحث الثاين، و مفهوم االستثمار األجنيبلبيان  لملبحث األو ا
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 املبحث األول: مفهوم االستثمار األجنيب
ال خيفى على أحد أمهية دراسة االستثمار األجنيب املباشر؛ ذلك أن هذا النوع من االستثمارات يعمل  

 ر األجنيب املباشر يعد اهلدف األول الذي تتمسك بهعلى استقطاب رأس املال األجنيب، فاالستثما
صعوبة لكن هناك  .الدول النامية عموما والدول العربية خصوصا، وذلك ملا يوفره من مزااي ابلغة األمهية

زال حمال لطبيعته التجارية واالقتصادية والقانونية، فكان وال ي اليت ترجع، تناول موضوع االستثماريف 
نتطرق من خالل هذا املبحث إىل تعاريف االستثمار األجنيب اللغوية ، لذا زاوية للبحث من أكثر من

 )املطلب الثاين(. وأمهيته املطلب األول(، مث بيان أنواع االستثماروالقانونية )واالصطالحية واالقتصادية 

 تعريف االستثمار األجنيب األول:املطلب 
املية ذ يعد االستثمار من املصطلحات االقتصادية العجند لالستثمار األجنيب وجهني أحدمها اقتصادي إ

 اليت هلا صلة وثيقة ابلعديد من املفاهيم االقتصادية، والوجه الثاين لالستثمار قانوين والذي ال تقل أمهيته
 ما ية يغدو من الضروري التطرق اىليب ظاهرة اقتصادية وقانوناألول، وملا كان االستثمار األجنب عن

يد فضال عن تعريفه التشريعي الوطين، وعلى صع تعاريف،القتصادي والقانوين من ه اأورده الفق
 االتفاقيات الدولية، وهو ما سنتناوهلا من خالل الفروع اآلتية:

  التعريف اللغوي والشرعي لالستثمار األول:الفرع 
 نعتمدسا التعريف و وي لالستثمار وهذا لفهم وإدراك التعاريف املوالية هلذاللغ نتناول التعريف       
شرح القواميس اللغوية املعتمدة. املعىن الوارد يف القرآن الكرمي واألحاديث النبوية و على   

حي َاِور ه   َوه وَ  اِحِبهِ ِلصَ  فَ َقالَ  ََثَر   ﴿ وََكاَن لَه   وجل:إن معىن االستثمار يستفاد من قول هللا عز 
 جر،الشواالستثمار يف اللغة هو مصطلح مشتق من الثمر أي محل  1. ﴾ َوأََعزُّ نَ َفرًا َمااًل  ِمْنكَ  َأْكثَ ر   َأنَ 

فيقال أَثر الشجر أي محل ،وخرج َثره وَثرة الشيء ما يولد عنه ،وأَثر الرجل أي كثر ماله والثمر مبعىن 
 .2ر ماله أحس القيام عليه، ومناه املال أو مبعىن الذهب ،والفضة ،وَث

                                                           

 .34سورة الكهف اآلية  -1
 َثر،مادة م، 2003صادر، بريوت، لبنان،  االعرب، در ابن منظور أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري، لسان  -2
 .149 ، ص6ج
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طلب َثرة  هو الطلب. واالستثمارفعل استثمر الدال على اللغة هو مصدر لل واالستثمار يف
املال فقد  مر علىويطلق الث وزاده،املال وفائدته بطرق ووسائل معينة، يقال استثمر املال اي مناه واكثره 

 .1أبنواع املال املثمرة وفسره ﴾ ر  َثََ  وََكاَن لَه   وجل﴿قرأ أبو عمر قوله عز 
 شغيله بقصد حتقيق َثرة هذا االستخدام، فيكثر املال وينموواالستثمار هو استخدام املال وت

مل ععلى مدى الزمن. ويقال لكل نفع يصدر عن شيء )َثرته(، كقولنا َثرة العلم العمل الصاحل، وَثرة ال
من ال نفع فيه ليس له )َثر(، وعلى ضوء ذلك عرف جممع اللغة العربية ومن هنا قيل  اجلنة،الصاحل 

يق غري واملواد األولية، وإما بطر  اآلالت،تخدام األموال يف اإلنتاج إما مباشرة بشراء االستثمار أبنه اس
 .2مباشر بشراء األسهم، والسندات

 الفرع الثاين: تعريف االستثمار األجنيب اقتصاداي
إن تعريف االستثمار يف منظور اقتصادي ال خيرج عن تعريفه من منظور لغوي، فاملقصود ابالستثمار     
ة يف أي زايدة أو إضافة جديد مالية،صاداي هو توجيه األموال املتاحة من أجل احلصول على أصول اقت

مجتمع فهو املشروعات اليت تعترب تكثريا للرصيد االقتصادي لل واملباين، وغريهامنالثروة كإقامة املصانع 
. فاالستثمار ات القادمةإضافة جديدة لألصول اإلنتاجية املوجودة سابقا بقصد زايدة الناتج يف الفار 

األجنيب يعرف اقتصاداي أبنه نشاط استثماري طويل األجل يقوم به مستثمر غري مقيم يف البلد املضيف 
 .3القرار، و ابإلدارةبغرض املشاركة الفعلية أو االستقالل 

فاالستثمار يف مفهومه االقتصادي يعين أي توظيف للمال ملدة مهما كانت يف أصل أو ملكية أو 
تلكات أو مشاركات حمتف  اها للمحافظة على املال أو تنميته سواء أبرابح دورية أو بزايدات يف قيمة مم

 األموال يف هناية املدة أو مبنافع غري مادية.
االت يف الصناعة والزراعة واملواصالت وغريها من اجملاملال كما يعرف أبنه: "التوظيف طويل املدى لرأس 

 . 4االقتصادية"
                                                           

زين  ات(، منش       ور يف العراق )دراس       ة مقارنةاألجنيب اخلاص  وحوافز االس       تثمارحامت غائب س       عيد، النظام القانوين لض       مات  -1
 18ص، 2017،تاحلقوقية، بريو 

  18، صنفسهرجع املحامت غائب سعيد،  - 2
لنش    ر والتوزيع الدراس    ات العربية ل الس    عودية، مركزاالس    تثمار األجنيب يف اململكة العربية  العقيل، ض    مانتحممد  نعبد الرمحا - 3

 35-34ص ص، 2016، 1مصر، ط
-23صص ، 2018،الفكر اجلامعي اإلس    كندرية ردا األجنبية،التش    ريعية لالس    تثمارات  تهروري، الض    مانمحيد  ش    ريزاد - 4
24  



 الباب األول                                                                            ماهية االستثمار األجنيب األول:الفصل 

18 

رون أبن االستثمار األجنيب هو:" انتقال لرأس املال عرب الدول بقصد التوظيف يف عمليات ويرى آخ
مشروعات إنتاجية او املسامهة فيها او االكتتاب يف األسهم والسندات  خمتلفة، كإنشاءاقتصادية 

 املايو والقروض اهدف احلصول على عوائد جمزية بشرط ان يتم ذلك خارج النظام القانون والنقدي 
 .1للدولة املستثمرة" واالقتصادي

والقصد ابالستثمار األجنيب فريتكز على مصدره أكثر من ارتكازه على جنسية صاحبه، فعديد من    
الدول النامية تعترب كافة رؤوس األموال الواردة من اخلارج اهدف استثمار األموال فيها من قبيل 

 عااي الدولة أنفسهم، واحلكمة من ذلك هي تشجيعاالستثمارات األجنبية حىت ولو كان أصحااها من ر 
 تدفق رؤوس األموال من اخلارج نظرا لعدم كفاية رأس املال الوطين للقيام ابملشروعات االستثمارية.

 الفرع الثالث: تعريف االستثمار األجنيب قانوان
دية على ان مفهوم االستثمار األجنيب هو مفهوم متغري ومتطور حسب الظروف واألوضاع االقتصإ

املستوى الدوي، كما هو مرتبط ابلظروف السياسية واالقتصادية للدولة وكذلك املنهج االقتصادي املتبع 
فهو خيتلف حسب هذه الظروف لذا جند العديد من التعاريف الفقهية والتشريعية اليت تناولته نتطرق 

 لبعض منها.
 التعريف الفقهي : أوال

شخص طبيعي  نواالداءات مانونيني أبنه: "تقدمي األموال املادية واملعنوية عرفه البعض الفقهاء الق       
و جديد رة وغري املباشرة يف مشروع قائم أو معنوي ال حيمل جنسية الدولة املستقبلة للمسامهة املباشأ

من  ىل إجياد رأس املالرون أبنه:" عملية اقتصادية هتدف إمن خالل مدة حمددة من الزمن". وعرفه آخ
 .2الل إجياد مشروعات اقتصادية دائمة تعمل على توفري احتياجات خمتلفة وحتقيق فائض ماي"خ
عنوي ال شخص طبيعي أو م واألدوات مننه:" تقدمي األموال املادية، واملعنوية، كما عرفة البعض أب     

إنشاؤه مستقبال  ماإلسهام يف مشروع قائم أو سيت وذلك لغاايتحيمل اجلنسية اخلاصة ابلدولة املستضيفة 
استخدام أصول مالية مهما كانت طبيعتها أو »خالل مدة معقولة من الزمن". كما عرفه البعض أبنه: 

نوعها من شخص طبيعي أو اعتباري يف نشاط اقتصادي خارجي سواء خوله هذا االستغالل السلطة 
لدولة اخلارجية األموال من ا الفعلية يف توجيه النشاط االقتصادي أم ال اهدف الربح، فهو انتقال رؤوس

                                                           

 24حامت غائب سعيد، مرجع سابق، ص -1
 21، صنفسهرجع املحامت غائب سعيد،  - 2



 الباب األول                                                                            ماهية االستثمار األجنيب األول:الفصل 

19 

دة التنمية، أو اإلنتاج يف زاي وبصورة تكفلإىل الدولة املستضيفة لغاايت حتقيق الربح اخلاص ابملستثمر 
 .1الدولة املستضيفة"

هلا الواملعنوية من بلد آلخر لغرض استغ ىل تعريفه أبنه: "انتقال األصول املاديةوذهب رأي إ      
تعريف  ىلية لصاحب األصول". وذهب رأي آخر إو اجلزئالسيطرة الكاملة أيق الربح، وحتت لتحق

 نه: "يشمل مجيع حركات رؤوس األموال بني الدول، بعضها مع بعض،عىن واسع على أاالستثمار مب
م طويلة االجل، ويغلب عليها طابع االستمرار، وتكون يف الغالب سواء اكانت أمواال قصرية االجل أ

يف و ة حتويل رأس املال مع عائده يف أي صورة كانت )رحبا أو فائدة أو حصصا(. مصحوبة بنية إعاد
ية حتقيق ىل الدولة املضيفة بغرؤوس األموال من الدولة املصدرة إ" انتقال أبنه:أخرى قيل فيه  صياغة

كل   أبنهرفه: عربح للمستثمر األجنيب، ومبا يكفل زايدة اإلنتاج والتنمية يف الدول املضيفة ". وهناك من 
بة لالستثمار واليت تستثمر يف الدولة اجلاذ مباشر،و غري يت ميلكها املستثمر، بشكل مباشر أاألصول ال

 . 2على الربح من وراء العملية االستثمارية ابلنسبة للمستثمرين ويتوقع احلصول
 اثنيا: تعريف بعض التشريعات الداخلية لالستثمار األجنيب املباشر

لب القوانني غت تعاريف لالستثمار األجنيب، لكن أ تضمنيتريعات الداخلية الهناك بعض التش    
 املنظمة له تركت التعاريف للفقه وسنذكر بعضها. 

ثمر، ومنها من أشار ال املستامللقد تباينت التشريعات الوطنية يف تعريفها له فمنها من ركزت على     
ثمار اجلزء سنوضح املقصود ابالست ه، ويف هذاتطبيقىل النشاط االقتصادي، وقسم آخر حدد جمال إ

 األجنيب املباشر يف القانون اجلزائري وتشريعات أخرى.
 تعريف التشريع اجلزائري لالستثمار األجنيب املباشر -1

لكنها  2001اشر الصادرة قبل سنة مل تعرف قوانني االستثمار يف اجلزائر االستثمار األجنيب املب     
وهذا بعبارة "استثمار امللغى  63/2773ول قانون لالستثمارات ه كما جاء يف أأشارت إىل جمال تطبيق

رؤوس األموال" مع حصر االستثمار يف املشاريع غري االساراتيجية للدولة حيث يقوم اها القطاع العام 

                                                           

 36عبد الرمحان حممد العقيل، مرجع سابق، ص  -1
س  كندرية اجلامعة اجلديدة للنش  ر، اإل مقارنة، دارحلماية االس  تثمار األجنيب دراس  ة طالب برامي س  ليمان، الض  مانت التش  ريعية  - 2
   27-26ص ص ،2016،
الص                   ادرة  53ج ج الع    دد  ر االس               تثم    ارات، جاملتض               من ق    انون  26/07/1963املؤرخ يف 63/277الق    انون  -  3
 امللغى. 02/08/1963يف
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مت تنظيم تدخل رأس املال األجنيب يف  1املتضمن قانون االستثمارات 66/284 ويف االمرفقط، 
 الوطين.  االقتصاد
االقتصادية  ونظرا للوضعية، 2املتعلق بارقية االستثمار 1993التشريعي الصادر سنة  ويف املرسوم       

ص من ىل استثمار انتاج السلع واخلدمات يف شكل حصالبالد يف تلك الفارة فقد أشار إ اليت مرت اها
 طين.ىل املشاريع اهلامة لالقتصاد الو تطبيقه إ وعدم توسيعرأس املال 

مارات األجنبية ىل االستثاالستثمار مت توسيع جمال تطبيقه إاملتضمن تطوير  01/03أما يف األمر      
تراخيص ملمارستها  حلصول علىا االساراتيجية بعدوالوطنية، والذي فتح الباب لالستثمار يف القطاعات 

 ن كان حصرا للدولة فقط.بعد أ
 " يقصد ابالستثمار يف مفهوم هذا االمر ماأييت:أنه:ولقد نصت املادة الثانية منه على 

عادة وإاستحداث نشاطات جديدة، أو توسيع قدرات اإلنتاج، أو/ إطاراقتناء أصول تندرج يف  -
 عادة اهليكلة.، أو إالتأهيل

 املسامهة يف رأس مال مؤسسة يف شكل مسامهات نقدية أو عينية.-
 امة.و عخوصصة جزئية أ إطاراستعادة النشاطات يف -

ن هذا االمر حيدد النظام الذي يطبق على االستثمارات الوطنية واألجنبية شارت املادة األوىل منه أكما أ
إطار منح  وكذا االستثمارات اليت تنجز يف املنجزة يف النشاطات االقتصادية املنتجة للسلع واخلدمات

 . 3و الرخصة امتياز أ
ن شرط أات املنتجة للسلع واخلدمات بر يف مجيع القطاعيستفاد من هذه املادة توسيع االستثما     

  الفصل.لب املوالية من هذا امينح هلا الارخيص وهذا ما سنتناوله يف املط
استبعد إعادة  01/03 ليه يف االمرية االستثمار من التعريف املشار إاملتعلق بارق 16/09ويف القانون 

 :وجعله يفية من جمال االستثمار و كلخوصصة جزئية أ إطاراهليكلة والنشاطات يف 
استحداث نشاطات جديدة، أو توسيع قدرات اإلنتاج، أو إعادة  إطاراقتناء أصول تندرج يف  -

 التأهيل.

                                                           

 17/09/1966الصادرة يف  80االستثمارات، ج رج ج العدد  املتضمن قانون 15/09/1966املؤرخ يف 66/284االمر  -1
الص               ادرة يف  64املتعلق يف بارقية االس               تثمار، ج رج ج العدد  05/10/1993 املؤرخ 93/12املرس               وم التش               ريعي  - 2
 امللغى.10/10/1993
 22/08/2001يف ، الصادر47 العددج رج ج االستثمار، املتضمن تطوير  20/08/2001املؤرخ يف  01/03االمر  - 3



 الباب األول                                                                            ماهية االستثمار األجنيب األول:الفصل 

21 

 .1املسامهة يف رأس مال الشركة -
 تعريف التشريع السعودي لالستثمار األجنيب املباشر -2
ذا النظام ". اط مرخص له مبوجب هعرفه التشريع السعودي أبنه:" توظيف رأس املال األجنيب يف نش 
حني  ة، يفاالقتصاديالتنمية  األجنيب، ألجلىل توظيف رأس س من هذا التعريف أنه أشار حصرا إنلم

يفهم أن مصطلح " االستثمار" ال يقتصر على توظيف رؤوس األموال األجنبية بل هو حيتوي أيضا 
 .2على رؤوس األموال الوطنية

 ستثمار األجنيب املباشرتعريف التشريع املصري لال -3
 2007و 2002املعدل واملتمم يف 1997 لسن 8مل يعرف قانون حوافز وضمانت االستثمار رقم      

 مرن،مه ن مفهو أل معني، وكذلكاالستثمار األجنيب ذلك ألنه ال ميكن حصر نطاق االستثمار ابطار 
هو نفس املوقف  فة، واملضيعية للدولة ومتغري طبقا ملا تقتضيه الظروف االقتصادية والسياسية واالجتما

 يف لبنان. 3املتعلق بتشجيع االستثمارات 2001لسنة  360يف قانون رقم 
على نفس النهج املتبع يف القوانني  2017لسنة  72اجلديد لالستثماررقم  املصريمل حياف  القانون 

طويره أو ر أو توسيعه أو تالسابقة حيث عرف االستثمار أبنه "استخدام املال إلنشاء مشروع استثما
دام  دارته مبا حيقق التنمية الشاملة واملستدامة للبالد" كما عرف املستثمر أبنه " استخأو متلكه أو إ متويله

ثمار جنبيا أاي كان النظام القانوين اخلاضع له يقوم ابالستص طبيعي أو اعتباري مصراي كان أو أكل شخ
 .4هذا القانون"يف مجهورية مصر العربية وفقا ألحكام 

                                                           

الص          ادرة يف 46ر ج ج العدد  االس          تثمار، جاملتض          من ترقية  03/08/2016املؤرخ يف 16/09من القانون  02املادة  - 1
03/08/2016 
ه( هذا النظام ص               ادر مبوجب املرس               وم 1421م()2000/و( من نظام االس               تثمار االجنيب الس               عودي لعام )1) املادة-2

ه(.هذا وقد سلك كال من املشرع الكوييت و القطري نفس مسلك املشرع السعودي. ينظر 05/01/1421( بتاريخ) 1امللكي)م/
( واملادة 2001( لسنة )8قانون تنظيم االستثمار املباشر لرأس املال األجنيب يف دولة الكويت رقم) ن( م1/4اهذا اخلصوص املادة)

 س       ابق،( وينظر طالب برامي س       ليمان، مرجع 2000س       نة )( ل13( من قانون تنظيم اس       تثمار رأس املال األجنيب القطري رقم)1)
 30و29ص
 30ص سابق،طالب برامي سليمان، مرجع  - 3
   96ص ،2018،ةوالتوزيع، القاهر دار حممود للنشر  ،2017 لسنة 72شرح أحكام قانون االستثمار الشريف،ايسني  عاطف- 4



 الباب األول                                                                            ماهية االستثمار األجنيب األول:الفصل 

22 

 الفرع الرابع: مفهوم االستثمار يف القانون الدويل
نظرا ألمهية دور االستثمار يف انتقال رؤوس األموال واخلربة الفنية والتقنية بني الدول املختلفة عقدت     

النامجة  ية املنازعاتولتسو  األجنيب،لضمان االستثمار  والثنائية(العديد من االتفاقيات الدولية )اجلماعية 
من  دعنه، وتتضمن تلك االتفاقيات يف الغالب تعريفا لالستثمار، ولكن من خالل دراسة العدي

آخر على  ومانعا لالستثمار، بل ركزت بشكل أ هنا مل تضع تعريفا جامعااالتفاقيات الدولية الحظنا أ
 .1بيان العناصر املكونة للمال املستثمر

 ب أن يكون عليه تعريف االستثمار أصبح لزاما على الباحثني أنونظرا لاردد الفقهاء فيما جي       
ىل تعريف أو لوصول إر ليتجهوا إىل فحص االتفاقيات اجلماعية و الثنائية اليت أبرمت يف حقل االستثما

حتديد االستثمار األجنيب، إال أن هذه االتفاقيات تضمنت تعريفا لالستثمار اخلاص فقط أي الذي 
لدولية لوكالة اأو هيئة خاصة ،فقد وجدوا أن اتفاقية البنك الدوي إبنشاء ا يقوم به شخص خاص
قد نص يف املادة الثالثة من القسم الثاين /ب من هذه االتفاقية أن تشمل عبارة لضمان االستثمار 

 واالستثمار املسامهة يف األموال ، سواء كانت مسامهة نقدية أو غري نقدية و إعادة استثمار األرابح ، 
ة منازعاته أنه ثمار و تسويابستقرار منشورات البنك الدوي حول األجهزة اليت مت إنشاؤها لضمان االست

ىل التمسك ابلتعريف الواسع لالستثمار حبيث يشمل امللكية املباشرة و القروض الطويلة األجل مييل إ
افظة )مشارايت األوراق سواء كانت عامة أو خاصة مادامت مقدمة للدول النامية ، و استثمارات احل

املالية غري املستحقة الوفاء(، و السندات و األسهم و براءات االخاراع و احلقوق العقدية مع استبعاد 
 م احملاكموأحكاانتماءات املوردين و ديون عمليات إعادة التمويل. وإزاء خلو القواعد العرفية الدولية 

ات القانوين على تعريف حمدد له، حاولت اتفاقي الفقه وعدم اتفاقالدولية من تعريف االستثمار 
االستثمار تكملة هذا النقص بوصفها مصدرا من املصادر األصلية للقانون الدوي و ذلك ألمهيتها 

 .2املتزايدة يف العالقات الدولية
 سنتطرق لتعريف االستثمار األجنيب يف االتفاقيات اجلماعية والثنائيةوعليه   

 ماعيةأوال: االتفاقيات اجل
 1966إنشاء املركز الدويل لتسوية املنازعات االستثمارية  اتفاقية-1

                                                           

 .35ص سابق،برامي سليمان، مرجع  طالب-1
، 2013، يةاجلديدة، اإلسكندر  مقارنة، اجلامعةيد احلوري، احلماية القانونية لالستثمارات األجنبية دراسة عبد الستار محد جم  -2
 .35-34ص  ص
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هتدف هذه االتفاقية إىل تشجيع انتقال رؤوس األموال من خالل إجياد الوسائل الكفيلة بتسوية        
 املنازعات النامجة عن عمليات االستثمار، وحتقيقا لذلك فإن هذه االتفاقية مل تتضمن تعريفا ملصطلح

ل على التوفيق للعم وهتدف أيضا املنازعات،دون قصر املركز على جمموعة من  وذلك للحيلولةاالستثمار 
وهذا    النامية يف االستعانة ابالستثمارات األجنبية ومصلحة البالدبني مصلحة املستثمرين األجانب 

 املنازعات بني حكيم يفما يتضح من خالل أهداف املركز املتمثلة يف تقدمي تسهيالت التوفيق أو الت
 1والدول املضيفةاملستثمرين األجانب 

 19812املوحدة الستثمار رؤوس االموال العربية لعام  االتفاقية-2
كان لظهور النفط يف الدول العربية أثر مباشر يف زايدة حجم رؤوس األموال اخلاصة، و ابلتاي        

جود ا كانت الدول العربية الغري نفطية تستشعر و إمكانية توظيف بعض هذه األموال يف اخلارج، و مل
عت ها، وقد سىل توجيه استثماراهتم إليتضعف من عزمية املستثمرين العرب إجمموعة من األسباب اليت 

ىل إبرام معاهدات مع الدول العربية اخها االستثماري، من خالل السعي إىل حتسني منهذه الدول  إ
توجيه استثمارات  ها يفالكايف ملستثمريها، مع توفر الرغبة لديالنفطية اليت كانت تتطلب الضمان 

من ميثاق جامعة الدول العربية، و اليت  2ىل الدول العربية غري النفطية تطبيقا لنص املادة مواطنيها إ
منها عندما  6تقتضي توثيق الروابط االقتصادية و التعاون بينها، حيث عرفت هذه االتفاقية يف املادة 

أن االستثمار ) هو استخدام رأس املال العريب يف إحدى جماالت التنمية االقتصادية اهدف  نصت على
حتقيق عائد يف إقليم دولة طرف غري دولة جنسية املستثمر العريب أو حتويله إليها لذلك الغرض وفقا 

 .3ألحكام هذه االتفاقية(
 
 
 
 

                                                           

امعة، اجلش     باب  مقارنة، مؤس     س     ةامحد عبد احلميد عش     وت، التحكيم كوس     يلة لفض النزاعات يف جمال االس     تثمار دراس     ة   -1
 102ص، 1990، اإلسكندرية

مؤرخ يف  95/306عليها اجلزائر ابملرس  وم الريس  ي رقم  وص  ادقت 08/09/1981تفاقية نفذة املفعول يف أص  بحت هذه اال- 2
عدد الر ج ج  األموال العربية يف الدول العربية. ج)2املصادقة على االتفاقية املوحدة الستثمار رؤوس ) ، يتضمن07/10/1995
 .1995أكتوبر  11صادرة بتاريخ  59
  118، ص1999القاهرة  مدبوي، العوملة، مكتبةالعربية املشاركة يف عصر  السوق املنذري،سليمان  -3
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 :اتفاقية املؤسسة العربية لضمان االستثمار-3
مبوجب اتفاقية دولية و قد دخلت االتفاقية 1974عام 1اء املؤسسة العربية لضمان االستثمارمت إنش    

حيز النفاذ يف أول أفريل من اتريخ إبرامها و هو التاريخ الذي اكتمل التصديق عليها، فقد ضمنت 
عقارات لمفهوم االستثمار كاالستثمارات املباشرة للمشروعات و فروعها ووكاالهتا و ملكية احلصص و ا

و استثمارات احلافظة مبا يف ذلك ملكية األسهم و السندات و كذلك القروض اليت يتجاوز أصلها 
ثالث سنوات أو القروض ذات األجل القصري اليت يقرر اجمللس على سبيل االستثناء صالحيتها للتأمني 

االستثمار، وما يعد من اتفاقية إنشاء املؤسسة العربية لضمان  15وحددت الفقرة األوىل من املادة
 .2استثمارا جيب أن يكون صاحلا للتأمني

 :اثنيا: االتفاقيات الثنائية
على التوسع يف مفهوم االستثمار فلم تقتصره على  3درجت معاهدات االستثمار الثنائية     

 ياالستثمارات النقدية أو املادية املنظورة، بل تعدت ذلك لتشمل كل مسامهة يف املشروع االستثمار 
عن طريق تقدمي أصول فيه سواء أكانت مادية أو مل تكن و علة ذلك فإن هذه االتفاقيات مل تضع 

األشكال  جل استيعابرا من املرونة للمعاهدة من أتعريفا جامعا الصطالح االستثمار، وذلك لتارك قد
ارية، و من جاجلديدة من االستثمارات اليت قد تظهر يف ظل املتغريات املستمرة يف املعامالت الت

و معاهدة مصر و املغرب  1985املعاهدات اليت مت إبرامها على سبيل املثال بني مصر و فرنسا سنة
 لتشجيع االستثمار و احلماية املتبادلة له.1982ومعاهدة مصر و هولندا سنة  1976سنة 

 مفهوم االستثمار يف االتفاقيات الثنائية عادة بطريقتني مها. ويتم حتديد
 آلتيتني.انظام التعددي وطريقة اإلحالة إىل قانون الدولة املضيفة اللتان سنوضحهما عرب الفقرتني طريقة ال

 
 

                                                           

1 - صادقت اجلزائر ابألمر 72-16املؤرخ يف 7 يونيو1972 املتضمن املصادقة على االتفاقية املتعلقة إبنشاء املؤسسة العربية 

  .لضمان االستثمار

 .39ص سابق، احلوري، مرجععبد الستار محد جميد -2
3-االتفاقيات الثنائية لالستثمار عبارة عن اتفاقيات يتم إبرامها بني بلدين لفائدة مستثمريهم. تتضمن هذه االتفاقيات بصفة عامة 
أحكاما وبنودا هتدف إىل محاية هؤالء املستثمرين، انظر لونس حرزي، مفهو م مبدأ املعاملة العادلة واملنصفة على ضوء اإلتفاقيات 

 الثنائية لإلستثمار واملمارسة التحكيمية الدولية، جملة العلوم اإلنسانية جلامعة ام البواقي، اجمللد 4،العدد1 ،2017/06/01
666 الصفحة     
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 طريقة التعداد احلصري- 1
أوردت غالبية معاهدات االستثمار قائمة على سبيل املثال ال على سبيل احلصر ابألصول       
تشمل هذه اعتبارها من قبيل االستثمارات، و طراف املتعاقدة على قتصادية اليت مت االتفاق بني األاال

القوائم مجيع األصول املقبولة يف الدول املضيفة أاي كانت طبيعة هذه األصول و أنواعها، مثل األموال 
العقارية واملنقولة و كذلك حقوق امللكية و احلقوق العينية كافة، مثل الرهون و حقوق االمتياز و حقوق 

تشمل املسامهة يف نقل امللكية سواء أخذت شكل أسهم أم غري ذلك من  االستعمال و االستغالل كما
صور املسامهات، و القروض املمنوحة للمشروعات و الشركات أاي كانت أجلها أو شكلها مبا يف ذلك 
السندات أبنواعها املختلفة،و تشمل احلقوق املعنوية أيضا، مثل حق املؤلف و املخارع و حقوق امللكية 

العالمات و األمساء التجارية وكذلك احلقوق املتعلقة ابخلربة الفنية و التكنولوجيا، فضال عن الصناعية و 
 .1حقوق االمتياز املمنوحة مبقتضى قانون أو اتفاق

وتتميز هذه الطريقة أبهنا ال تارك جماال للخالف بني الدولتني املتعاقدتني حول تكيف رأس املال      
يل اليت تضمنتها بشأن األصول االقتصادية اليت تعد استثمارا وردت على سبأبنه استثمار ألنه القائمة 
ا ال متيز يؤخذ عليها أهن حتتها، ومع ذلكميكن إدراج أنواع أخرى  ومن مثاملثال ال على سبيل احلصر 

يف  ملباشر )االكتتابااملشروع أو توسيعه أو حتديثه( وبني االستثمار غري  املباشر )إقامةبني االستثمار 
 ( أي أهنا تذكر كل أشكال االستثمار يف نص واحد.والسنداتاأل سهم 

 طريقة اإلحالة إىل قانون الدولة املضيفة- 2
ة اليت يتورد بعض املعاهدات الثنائية قائمة مطولة على سبيل املثال ال احلصر ابألصول االقتصاد     

و  ستضيف هذه األصول على أرضهافق أحكام القانون الداخلي اليت تميكن أن تشكل استثمارا  و 
نالح  من هذه الطريقة أن تطبيق االتفاقية ال أييت من جمرد االطالع على نصوصها، بل جيب فضال 
على ذلك اإلحاطة ابلتشريعات الداخلية املتعلقة ابالستثمار يف الدولة املضيفة و من الطبيعي أن تتباين 

رجة الختالف األوضاع الداخلية املساندة يف كل دولة و دمواقف التشريعات الوطنية يف هذا الشأن تبعا 
اعتمادها على االستثمار األجنيب لتحقيق تنميتها االقتصادية، و ابلنظر إىل أن الدول املضيفة هي يف 

ل متيل إىل التوسع يف مفهوم االستثمار حبيث يشمل ك من الدول النامية، فمن الطبيعي أنالغالب 

                                                           

 36عبد الستار أمحد جميد احلوري، مرجع سابق ص -1
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قتصاد الية للمشروع املستثمر فيه و تثبت فعاليته يف بناء الطاقات اإلنتاجية لالإسهام يف املوارد الرأمس
 .1القومي و يسهم من مث يف التنمية االقتصادية

 وأنواعهاملطلب الثاين: أمهية االستثمار األجنيب 
وأمهيته وال( أسنتناول يف هذا املطلب أمهية االستثمار األجنيب )الفرع األول( أمهيته ابلنسبة للمستثمر )   

 الفرع الثاين(جنيب )األ وأنواع االستثمارللدولة املضيفة )اثنيا(  ابلنسبة
 الفرع األول: أمهية االستثمار األجنيب

أصبحت الدول تتنافس على جذب االستثمارات األجنبية ملا هلا من أمهية يف دفع التنمية فيها وما     
النامية، إذ جيلب  الدول وابلذات يفيع التنمية االقتصادية كمصدر من مصادر التمويل اهلامة ملشار   متثله

االستثمار األجنيب حبكم طبيعته إىل الدول املضيفة موارد ال ميكن تداوهلا جتاراي يف األسواق إال بصورة 
 .هاوغري  والعمال املهرة واخلربة اإلداريةمنها  وطرق االستفادةمنقوصة، والسيما التكنولوجيا 

ألجنيب ينقل خربات تقنية و أمواال الزمة تعد من األمهية فيما يتعلق ابلدولة مضيفة فاالستثمار ا  
، مبا حيقق مع ذلك خفضا ملعدالت البطالة و استغالال أمثل ملواردها، و استفادة أعظم من 2االستثمار

واء يف سالتقنية املتاحة، وحتقيقها أصوب ملا تصبوا إليه من أهداف تصب يف مصلحة تنمية هذا البلد 
، و بذلك يبدوا االستثمار األجنيب شديد األمهية 3موارده أو هيكله االقتصادي أو ميزان مدفوعاته

ابلنسبة للدول النامية خصوصا يف مراحل التطور االقتصادي الدوي، فإن الدول النامية يف ظل التزاماهتا 
حيث أن حقوق إطار سوقها احمللية، و  الدولية لن تكون قادرة على املنافسة يف السوق الدولية، و حىت يف

امللكية الفكرية و براءات االخاراع متت محايتها و التزمت تلك الدول بتوفري ضمانت احلماية هلا، يف 
سبيل الولوج إىل تكنولوجيا املتطورة و القدرة على املنافسة و محاية السوق الداخلي و توفري فرص عمل 

 . 4يات و االستثمار األجنيب أمههالن يكون إال من خالل مجلة من اآلل
 
 

                                                           

 37عبد الستار أمحد جميد احلوري، املرجع نفسه ص  - 1
لتوزيع، وادار الفكر والقانون للنش             ر  الس             عودية،اململكة العربية األجنيب يف  الص             ادق، االس             تثمارحممد مص             طفى عبد  -1

 26ص، 2017،ةاملنصور 
 32نفسه، صاملرجع  الصادق،حممد مصطفى عبد  -2
 89، ص2007، 1ط العصرية، العوملة، املكتبةرضا عبد السالم، حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف ظل -3
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 أوال: أمهية االستثمار األجنيب للمستثمر
والتجارة والزراعة والسياحة واخلدمات إن االستثمار األجنيب يشمل عدة جماالت منها الصناعة      

ص ففيما خي ملضيفوالبلد ا، لذلك فإنه يعود ابملنافع لكال طريف االستثمار، املستثمر األجنيب وغريها
كل زايدة على الناتج ش وينعكس يفاملستثمر األجنيب فإنه يؤدي إىل إنتاج قيمة مضافة تزيد من ثروته، 

، فضال عن متتع اومستمر معقوال  وحيقق عائداالوطين، كما يوفر للمستثمر األجنيب قدرا كبريا من األمان 
 .1األجنيب حبق اإلدارة إما بنفسه أو وكيال عنه

نية، ىل استثمار أمواله و خربته الفنية والتكنولوجية عرب احلدود الوطدفع املستثمر إ إن احلافز الذي    
 إمنا يرجع يف حقيقته إىل توافر مناخ مالئم لالستثمار يف الدول اليت يتوجه إليها .وينصرف تعبري املناخ

يت تؤثر يف ثقة ال االستثماري إىل جمموعة من القوانني والسياسات و املؤسسات االقتصادية و السياسية،
املستثمر وتشجيعه يف توجيه استثماره إىل بلد دون آخر،وإن املناخ االستثماري ال يقتصر على احلدود 

لسائدة يف البلد ة اياالقتصادية، بل يتجاوزها إىل الظروف السياسية و االجتماعية والقانونية و املؤسس
فيما بينها لتشكل وحدة واحدة ال ميكن املضيف لالستثمار، إذ تتداخل هذه العوامل و الظروف 

 .2التغاضي عنها يف جممل الوضع االستثماري و االقتصادي للبلدان املضيفة
ليت جلذب االستثمارات األجنبية، ا وظروفه املشجعةاملالئم بكافة عوامله  3إن توفر املناخ االستثماري   

، اليت ينتجها ماتواخلداد أسواق جديدة للسلع للمستثمرين من خالل إجي واملنافع ابلنسبةهلا من األمهية 
                                                           

 15، ص2008للطباعة والنشر،o.p.I.c  سبل استقطابه وتسوية منازعاته ، مؤسسةآزاد شكور صاحل ، االستثمار األجنيب 1-
 12عمان، صدار أسامة للنشر والتوزيع،  االستثمار،ماجد أمحد عطاء هللا، إدارة  -2
ائية اليت ر يقص  د مبناخ االس  تثمار جممل الظروف واألوض  اع الس  ياس  ية واالقتص  ادية واالجتماعية واملؤس  س  ية والقانونية، وكذا اإلج-3

أثر تعد الظروف الس          الفة الذكر عناص          ر متداخلة تؤثر وتت معينة.تؤثر على فرص جناح املش          روع اإلس          تثماري يف منطقة أو دولة 
ر جاذبة لالس   تثمار، ويف نت عناص   و ر والرفع منها گببعض   ها البعض، ومعظمها عناص   ر متغرية مىت تفاعلت وتكاتفت اجلهود للتطوي

له. يعترب مناخ االس   تثمار من املفاهيم املركبة ألنه مرتبط نوانب متعددة، بعض   ها متعلق مبدى توفر منش    ت  احلالة العكس   ية طاردة
البنية األس  اس  ية، وبعض  ها ابلنظم القانونية أو األوض  اع الس  ياس  ية، وبعض  ها ابملؤس  س  ات والبعض اآلخر ابلس  ياس  ات، فهذا املفهوم 

ناخ حقة التغيريات الس   ياس   ية والتكنولوجية التنظيمية. بش   كل عام ميكن إدراج مفهوم املاملركب هو مفهوم ديناميکي دائم التطور ملال
جملانب لفكرة عدم ا وهو املفهوميتعلق األول مبدى إمكانية اختاذ القرار االقتص        ادي،  كبريين،االس        تثماري املناس        ب حتت عنوانني  

 عائد، كما يرتبط بفكرة املخاطر.اليقني، والثاين يتعلق بكل ما ميكن أن يؤثر على التكلفة وال
الجتماعية جمموعة األوض  اع القانونية واالقتص  ادية والس  ياس  ية وا ميثل»تعرف املنظمة العربية لض  مان االس  تثمار مناخ االس  تثمار أبنه 

 «االستثماراليت تكون البيئة اليت يتم فيها 
رارة ص             ر أهم العناص             ر احملفزة للمس             تثمر واليت ينبين عليها قمكونت هذه البيئة متغرية ومتداخلة إىل حد كبري، إال أنه أمكن ح

 خلاص، كليةالنيل ش    هادة الدكتوراه يف القانون  ةاجلزائر، رس    الالقانونية لالس    تثمار يف  معزوزة، الض    مانتزروال  االس    تثماري.انظر
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اصر التكلفة اخنفاض عن واالستفادة منعلى املواد اخلام  وكذلك احلصولاألجنيب، املشروع االستثماري 
و تكلفة على املواد اخلام أ وتكلفة احلصولاملاهرة  واأليدي العاملةللمشروع االستثماري كأجور العمل 

ني وأنظمة تشجع االستثمار وما فيها من امتيازات وضمانت وحوافز النقل، واالستفادة من قوان
.  وال ميكن إغفال أهم منافع االستثمار األجنيب ابلنسبة للمستثمر، وهو احلصول على أقصى وإعفاءات

إىل هذا اهلدف فإن  وصولي يسعى املستثمر إىل حتقيقه، وللاألرابح اليت تعترب اهلدف الرئيسي الذ
عن السبل املختلفة اليت تؤدي إىل زايدة أرابحه، من هذا املنطلق اجتهت الشركات  املستثمر يبحث

التجارية املختلفة، إىل االستثمار يف دول أخرى سعيا وراء حتقيق األرابح من خالل اإلنتاج بنفقة أقل، 
 كاليفت وعلى اختالفاختالف درجات منو االقتصادايت الوطنية املتنوعة،  ومعتمدة علىمستندة 

 .1اإلنتاج يف الدول األخرى
إن جلوء الشركات االستثمارية بوضع رأس ماهلا يف شكل استثمارات أجنبية وسعي الدول ابستضافة      

زنة دقيقة بني اتلك االستثمارات مسألة خاضعة لعملية معقدة، أهنا موضوع مرتبط بكيفية حتقيق مو 
ها توكلفنافعها جهة، وكيفية تقييم الدولة املضيفة مل املتوقع مواجهتها من وتقليل املخاطرتعظيم األرابح 
لة هذا األمر هو حالة املنافسة بني الشركات حنو دو  واملهم يفجهة اثنية،  واالجتماعية من االقتصادية

 بني الدول املرشحة الستقبال استثمار معني. وكذلك املنافسةمعينة لتكون دولة مضيفة، 
أو املزااي أو اإلعفاءات سواء كانت ضريبة أو رسوم مجركية أو إن االستفادة من التسهيالت     

الضمانت القانونية األخرى، ال ميكن إغفاهلا كوهنا من أهم املنافع املتحققة من االستثمار األجنيب 
العراق ومصر جلزائرو اابلنسبة للمستثمر، لذا ابدرت تشريعات الدول النامية املتعلقة ابالستثمار و منها 

دمي العديد من املزااي واحلوافز للمستثمر األجنيب، منها اإلعفاء الضرييب مدة ال تزيد على عشر إىل تق
سنوات، و اإلعفاء من الرسوم اجلمركية، و محاية حقوق و ممتلكات املستثمرين من خالل التأمني عليها 

 .     2وعدم مصادرهتا أو أتميمها أو وضع احلراسة عليها

                                                           

جي بن حسني، "حتليل وتقييم نوانظر  77و76ص ،2015/2016تلمسان، -أبوبكر بلقايد  والعلوم السياسية، جامعةاحلقوق 
 .53، ص 2009جوان  اقتصادية،، حبوث 31مناخ االستثمار يف اجلزائر"، جملة العلوم اإلنسانية، العدد 

 58ص  2018، 1عمان، ط، والتوزيعاألايم للنشر  العربية، دارأمحد هليل الشمري، معوقات االستثمار األجنيب يف الدول  -1
ص  ادرة  اقتص  ادية،جملة دراس  ات  العراق،يف دعم القطاع اخلاص يف  2006لس  نة  13االس  تثمار رقم دور قانون  احلس  ين، زهري-2

ص ،2009لسنة 22بغداد،العدد  http://baytalhikma.iq/Search.phpمؤسسة علمية   فكرية(،)احلكمة عن بيت 
                                                   81-80ص

http://baytalhikma.iq/Search.php
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من قانون االستثمار العراقي النافذ) يتمتع املشروع احلاصل على إجازة  (15/1إذ نصت املادة) 
االستثمار من اهليئة ابإلعفاء من الضرائب و الرسوم ملدة عشر سنوات من اتريخ بدء التشغيل وفق 
املناطق التنموية اليت حيددها جملس الوزراء ابقاراح من اهليئة الوطنية لالستثمار حسب درجة التطور 

ادي للمنطقة و طبيعة املشروع االستثماري (، أما خبصوص اإلعفاءات اجلمركية فقد تطرقت االقتص
من القانون إىل إعفاء املوجودات املستوردة وإعفاء قطع الغيار املستوردة من الرسوم ومنح  17املادة 

ألاثث و ااملشاريع الفندقية و السياحية و الصحية و الاربوية، إعفاءات إضافية من رسوم استرياد 
. أما ابلنسب ة حلماية حقوق وممتلكات املستثمرين، فقد تضم   ن قانون 1املفروشات و اللوازم األخرى
( إذ يهدف هذا القانون إىل محاية حقوق وممتلكات املستثمرين، ويف 4االستثمار يف امل   ادة) الثانية/

لضريبية قانون العديد من اإلعفاءات ااالجتاه نفسه سار املشرع يف إقليم كردستان العراق، إذ تضمن ال
واجلمركية، حبيث أعطى الصالحية للهيئة االستثمارية يف إقليم كردستان دون احلاجة إىل موافقة أو قرار 

مستلزمات اإلنتاج املعفية من اجلمارك، أما حتياجات اخلاصة ابملشروع و من أية جهة ابلنسبة لال
ابلنسبة للمشروعات من خالل إعفاء املشروعات من مجيع اإلعفاءات الضريبية فقد وضحها القانون 

الضرائب والرسوم غري اجلمركية ملدة عشر سنوات اعتبارا من اتريخ بدء املشروع بتقدمي اخلدمات أو 
 اتريخ اإلنتاج الفعلي.

بشان تنظيم االستثمار املباشر لرأس املال األجنيب  2001( لسنة 8ويف الكويت صدر القانون رقم)    
 دولة الكويت، إذ يتضمن القانون عددا من املزااي واحلوافز للمستثمر األجنيب، منها االعفاء الضرييب يف

و اجلمركي مع تسهيل استخدام العمالة األجنبية شريطة إسهام املشروع يف تنفيذ خطط ملكية املستثمر 
كية أي رة أو أتميم أو نزع ملاألجنيب من القوانني األخرى املطبقة يف الدولة، كما يقرر عدم جواز مصاد

مشروع استثماري أجنيب مرخص له، وحق املستثمر يف حتويل استثماره إىل مستثمر وطين أو أجنيب آخر 
 .2مبا يف ذلك حتويل رأس ماله و أرابحه إىل اخلارج

وملا كان هتيئة املناخ االستثماري املالئم هو أحد احملددات األساسية يف جذب و تشجيع     
ثمارات األجنبية على التدفق إىل البالد، لذلك حرص املشرع املصري عند تشريعه قانون ضمانت االست

، على توفري جمموعة من احلوافز و الضمانت األساسية 2017( لسنة72و حوافز االستثمار رقم )

                                                           

 املعدل  2006لسنة  13 العرقي رقممن قانون االستثمار  17املادة  1
املتضمن تنظيم االستثمار املباشر لرأس املال األجنيب  17/04/2001املؤرخ يف 2001لسنة  8قانون رقم  13و 8 انظر املواد-1

 WWW.LAW.JO.NETيف دولة الكويت اتريخ االطالع على املوقع 
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رية اختيار ح للمستثمرين عند استثمار أمواهلم يف مصر يف اجملاالت الواردة يف هذا القانون، و اليت منها
عدم جواز التأميم أو املصادرة للمشروعات و  1جمال االستثمار و إعفاءات من ضرائب ورسوم مجركية

كية و نزع ملالتحف  على املشروعات أ املنش ت اخلاضعة ألحكام هذا القانون، وكذلك  ضمان عدم
ميدها أو لتحف  عليها أو جتعقاراهتا من غري الطريق القضائي أو احلجز على أمواهلم و االستيالء أو ا

 .2مصادرهتا عن طريق غري القضاء
 من القانون هذا احلق. 13 يف املادة وكفل املشرعوأشار املشرع املصري إىل حرية االسترياد والتصدير     
وبذلك ميكن القول أبن ما تقدم بيانه من امتيازات و ضمانت و حوافز و إعفاءات أوردها املشرع     

االستثمار، ليست هي العامل الوحيد أو احلاسم جلذب االستثمارات األجنبية، بل هناك يف جماالت 
عوامل أخرى مؤثرة تؤثر مبجموعها  على املناخ االستثماري،اليت منها على سبيل املثال ال احلصر 

فاءات ضمانت و حوافز و إعو  االستقرار السياسي و االقتصادي و األمين للبلد املضيف لالستثمار
وردها املشرع يف جماالت االستثمار ،وكذلك تعدد املوارد الطبيعية و الثروات اليت ميتلكها البلد املضيف أ

لالستثمار ،وتوافر خدمات البىن التحتية املتمثلة ابملاء و الكهرابء و الطرق و مصادر الطاقة و الوقود 
ن األمان و تولد لدى املستثمري وغريها و اليت مبجموعها تشكل عوامل جلذب االستثمارات األجنبية و

 االطمئنان على مشاريعهم االستثمارية.
 االستثمار األجنيب للدول املضيفة  اثنيا: أمهية

يعترب تدفق االستثمار األجنيب مكون رئيسيا من مكونت اإلساراتيجية الوطنية لتحقيق تنمية     
جنيب ادية مالئمة فان االستثمار األاقتصادية واجتماعية مستدامة، وذلك بسبب وجود سياسات اقتص

 لعاملي.ايكون حمركا قواي لتحقيق منو مستقر واندماج األمم يف مستوايت خمتلفة من التنمية يف االقتصاد 
إن أمهية االستثمار األجنيب هتدف ابلدرجة األوىل إىل إحداث التغريات والتطورات اليت تساعد على 

ة وابلدرجة الثانية إىل زايدة الدخل القومي، و مكافحة البطال التكيف مع الظروف احمليطة ابجملتمع،
،وذلك ابستخدام اليد العاملة احمللية، وتوفري العمالت األجنبية لدعم ميزان املدفوعات و املوارد املالية 
للدولة، وجلب اخلربات اإلدارية و الفنية، ومن منافع االستثمار األجنيب كذلك نقل مستوايت 

                                                           

 –م  2017مايو  31مكرر)ج( يف  21 املنشور يف اجلريدة الرمسية ابلعدد 2017لسنة  72من قانون االستثمار  10املادة  -1
 .السنة الستون

 211-210ص ص مرجع سابق،  الشريف،عاطف ايسني  -2
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قل ة و اخلربات إىل البلد املضيف، إذ يعترب االستثمار األجنيب من أفضل الوسائل لنماملتقدالتكنولوجيا 
 .1التكنولوجيا اإلنتاجية و املهارات اإلدارية من بلد إىل آخر خاصة من الدول املتقدمة إىل الدول النامية

 ي:ه املنافعوهذه إن لالستثمار األجنيب منافع عديدة من جانب الدولة املضيفة لالستثمار 
 االستثمار األجنيب يف حتقيق التنمية االقتصادية يساهم-1
ن ، بل أىل االمامعجلة النمو االقتصادي يف الدولة إيعد االستثمار األجنيب عامال فعاال لدفع     

 يفي ال ضئيال حبيثذا كان االدخار احمللي ل الوافد أصبح ضرورة ال بد منها إىل رأس املااللجوء إ
تتطلب  ابلتاي فهيو ت التنمية املنشودة، فالتنمية االقتصادية حتتاج إىل استثمارات ضخمة، مبتطلبا

تلجأ الدول خصوصا النامية منها إىل االستثمارات األجنبية ابعتبارها الطريق  طائلة، لذارؤوس أموال 
ستثمار هو احملرك العملية التنمية االقتصادية. وبذلك يعترب ا وتسهيل إجنازالوحيدة للخروج من املأزق 

الذي جيعل عجالت االقتصاد احلديث تدور بسرعة أكرب، ومن مث ترتفع مستوايت املعيشة ألكرب عدد 
 .2من األفراد

إن فسح اجملال أمام االستثمارات األجنبية قد يؤدي إىل حتسني اخلدمات املقدمة للسكان، مثل    
ل واألنشطة التجارية و غريها، حيث تكون مث اخلدمات الصحية و الكهرابء وخدمات البىن التحتية،

هذه اخلدمات أفضل مما كانت عليه إىل جانب أن حتقيقها يتم أبسعارها املعقولة ابإلضافة إىل توزيعها 
الكفؤ ومهما يكن من أمر فإن االستثمار األجنيب يرتب مجلة من اآلاثر اليت تدفع عجلة النمو 

إن اللجوء إىل رأس املال األجنيب قد يصبح ضرورة البد منها إذا  االقتصادي يف الدولة إىل األمام، بل 
كان االدخار احمللي ضئيال ،حبيث ال ميكن أن يفي مبتطلبات التنمية املنشودة، كما أن االستثمار 

 .3األجنيب يساعد الدولة املستقطبة له على القيام بربامج تنمية طويلة األجل
ية ىل البلدان النامية يعد عالجا لبعض الظواهر غري الصحألجنبية إن استقدام االستثمارات اوكذلك أ    

رق رؤوس األموال الوطنية بط وهجرة أصحاباخلارج  ىلوالعلماء إهجرة العمال  البلدان، مثليف هذه 
مشروعة أو غري مشروعة الستثمارها يف اخلارج، وبعالج هذه الظواهر تبقى العوامل اإلنتاجية من عمال 

 لتعمل مع املستثمر األجنيب يف الداخل بدال من أن تسعى إليه يف اخلارج. ورؤوس أموال

                                                           

 63ص  سابق،أمحد هليل الشمري، مرجع  -1
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 االستثمار األجنيب يف نقل التكنولوجيا  دور-2
تلعب دورا هاما يف حتقيق النمو االقتصادي، ألهنا تعترب احملرك الرئيسي لتحقيق  1إن التكنولوجيا      

دون التكنولوجيا ىل االنتاج الصناعي، و باستهالكي إ ادية والتحول من جمتمعالتغيري يف اهليكلة االقتص
ال جمال للتطوير وال للمنافسة ال على املستوى احمللي و ال على املستوى الدوي، إذ صارت التكنولوجيا 
من ضمن العناصر اليت حتدد جناح أو فشل خطط التنمية، إذ يساهم االستثمار األجنيب يف نقل 

القات علمية ع واعد القانونية الضابطة له وإقامةامية إذا ما أحسنت وضع القالتكنولوجيا  إىل الدول الن
 بني الشركات األجنبية املصدرة للتكنولوجيا وبني مراكز البحث والتطوير احمللية التابعة هلا للتعرف على

جنيب أحدث ما توصلت إليه الشركات العاملية من تكنولوجيا وأساليب حبثية، وبذلك يكون االستثمار األ
، والتكنولوجيا مبفهومها الواسع ال تقتصر على سلسلة 2وسيلة هامة لنقل التكنولوجيا للدول النامية

العمليات اإلنتاجية الفنية فقط، بل متتد لتشمل املهارات و القدرات التنظيمية و اإلدارية و التسويقية، 
يات منح الاراخيص لتكنولوجيا  واتفاقوعملية نقل التكنولوجيا قد تتم من خالل وسائل خمتلفة مثل بيع ا

لى عدة ىل الدول املضيفة قد تعتمد عها، و أن سرعة نقل التكنولوجيا إو عقود املساعدة الفنية و غري 
هذا ابإلضافة  للعمالة الوطنيةعوامل منها منط االستثمار)أجنيب متاما، مشارك( و كذا القدرة االستيعابية 

 .3ملستوردة و الرحبية و مدى مالئمة املنتجات يف شكلها النهائي للسوقىل العالقة بني التكنولوجيا اإ

                                                           

من املفاهيم املعقدة اليت تعكس جمموعة من الص               عوابت عند  Technology Transfer يعد مفهوم نقل التكنولوجيا-2
ويعد تعريف ) كربيلس ( من التعريفات اليت ترى أبن التكنولوجيا مركب أس            اس            ي من أمناط املعرفة  لظاهرة.امعظم املهتمني اهذه 

ونقل العمليات الض         رورية من أجل حتويل عوامل اإلنتاج إىل إنتاج جاهز ، واس         تخدام تلك املعرفة أو توفري اخلدمات . وبكلمات 
ة وهلا قيمة كما أن التكنولوجيا أداة للتنمية االقتص             ادي  اإلنتاج،لعلمية إىل عملية أهنا عملية عقالنية تنظم وجتس             د املعرفة ا أخرى،

فقط عند الذين هلم مقدرة على فهمها واالس             تفادة منها ويظهر هذا التعريف كل من املعرفة والتكنولوجيا وكيفية اس             تخدامها يف 
ليت ظاهرة وملموسة مثل املصانع واألدوات واآلالت ، أما املعرفة ا كما يشري إىل أن التكنولوجيا هلا مظاهر  والتنمية.عمليات اإلنتاج 

تعد من املظاهر غري امللموس   ة، تكمن ابملهارات وتنظيم التكنولوجيا واس   تخدامها .ويف هذا الص   دد يعكس كل من ) فاتيمي ( و ) 
والتطبيقات  تتض         من معرفة القدرات البش         رية ويلمز ( التكنولوجيا ))أبهنا جمموعة من املعرفة للفنون الص         ناعية وبص         ورة أ ل أهنا
نتاج الس              لع إلة واملهارة ، وتوفري اإلمكانيات الص              ناعية للقوانني والنظرايت العلمية (( كما يقص              د ابلتكنولوجيا )) حجم املعرف

جل أ لتطبيقها حس            ب االحتياجات اخلاص            ة للمس            تهلك مناجلديدة منها ، حىت تكون مالئمة واخلدمات ولتص            ميم األنواع 
 2،اجمللد 2االستفادة منها (( انظر عالت أمحد  ، دور االستثمار األجنيب املباشر يف نقل التكنولوجيا ،جملة االبداع،جامعة البليدة 

 12،ص 2،العدد 
 12و11 سابق، صمرجع  أمحد،عالت  -2
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التكنولوجيا تعترب أمرا الزما لتحقيق التنمية االقتصادية املنشودة، ومن هنا كان حرص  وهكذا فإن    
 جيا إليها، فضالالتكنولو  ونقل القدراتالبلدان النامية على استرياد التكنولوجيا من البلدان الصناعية 

عن ذلك ميكن أن يولد االستثمار األجنيب آاثر تعزيز الكفاءة من خالل قيام املنافسة بني الشركات 
وتطورها ية األخرية على رفع درجة كفاءهتا التكنولوج وهذا جيرب والشركات احملليةاالستثمارية األجنبية 

 هلذا الضغط التنافسي. نتيجة
 وايت البطالةيساهم االستثمار األجنيب يف تقليص مست- 3
قي الدول سواء  دورا هاما يف توفري مناصب شغل يف اجلزائر واب ةتلعب االستثمارات األجنبية املباشر   

واحلد من البطالة ولذلك تتنافس الدول فيما بينها على جذب  اكانت مناصب مؤهلة أو غريه
يها، إن معظم كلة البطالة فاالستثمارات األجنبية املباشرة إليها، ابعتبارها األسلوب األفضل حلل مش

دول العامل سواء الدول املتقدمة أو الدول النامية تعاين من مشكلة البطالة، لذا فإهنا تسعى جاهدة 
للقضاء على هذه املشكلة أو احلد منها ولتحقيق هذا اهلدف عملت الدول املضيفة على جذب و 

ار األجنيب مل جديدة، و يساهم االستثمحتفيز و تشجيع االستثمارات األجنبية على أمل إجياد فرص ع
يف تقليص مستوايت البطالة، وذلك عن طريق رفع مستوايت التشغيل و توفري فرص العمل اجلديدة من 
خالل إقامة املشاريع اليت حتتاج إىل أيدي عاملة وطنية ماهرة، وهذا بدوره يشجع على إقامة برامج 

م تطوير ت املضيفة مما يكسبها مهارة فنية و تنظيمية ختدلتطوير مهارات األيدي العاملة يف االقتصاداي
رأس املال البشري املتاح لالستخدام، وإن االستثمارات األجنبية تساهم يف ختفيض نسبة البطالة وحتقق 
درجة من العدالة االجتماعية من خالل خلق فرص عمل جديدة األمر الذي يساعد يف إعادة توزيع 

 .1الثروة 
ستثمار األجنيب يؤثر بصورة إجيابية يف التوظيف وخلق فرص، وذلك من خالل اخلربة كما أن اال     

املاراكمة يف النشاط االقتصادي و املعرفة األكثر ابلفنون اإلنتاجية و التسويقية، وبذلك سيكون أكثر 
 قدرة و كفاءة يف تنفيذ املشروعات يف الدول املضيفة،مما يؤدي خلق فرص عمل و مداخيل جديدة،
وتزداد العمالة يف تصدير السلع الكثيفة نسبيا، وبتنوع و تعدد جماالت االستثمار األجنيب يف خمتلف 
القطاعات االقتصادية كالزراعة و الصناعة و خدمات البىن التحتية و املشاريع اخلدمية األخرى السياحية 

                                                           

 265، صالوفاء القانونية ، مكتبة2005-1998االستثمار األجنيب املباشر يف ظل التغريات االقتصادية  عاوعيل، واقنعيمة  -1



 الباب األول                                                                            ماهية االستثمار األجنيب األول:الفصل 

34 

بطالة و هذه دي إىل امتصاص المنها و الارفيهية مما يؤدي إىل تكوين قاعدة عريضة من العمالة اليت تؤ 
 .1األخرية بدورها تؤدي إىل حتقيق االستقرار االجتماعي و التقليل من حدة الفقر

 دور االستثمار األجنيب يف حتسني ميزان املدفوعات-4
الذي حيصل عند بدء عملية  2إن االستثمار األجنيب يساهم يف سد العجز يف ميزان املدفوعات    

ة، ذلك ألن االعتماد على املدخرات احمللية يف تنفيذ االستثمارات الالزمة لعملية التنمية االقتصادي
التنمية يسبب ارتفاعا يف االسترياد ال يقابله ارتفاعا متماثال يف الصادرات، مما يقود إىل عجز يف ميزان 

ة التنمية ياملدفوعات يتعني مواجهته عن طريق رؤوس األموال األجنبية، حىت ميكن االستمرار يف عمل
وإجناحها عن طريق زايدة فرص التصدير و تقليص االسترياد، الذي يارتب على االستثمار األجنيب، 
ونظرا للعجز املستمر يف ميزان املدفوعات يف البلدان النامية، ونظرا خلطورة متويل هذا العجز عن طريق 

ايب يف ة، اليت يكون هلا األثر اإلجياالقاراض من اخلارج كان البد من اللجوء إىل االستثمارات األجنبي
حتسني ميزان املدفوعات طاملا كان حجم انسيااها إىل الدول النامية يزيد عن حجم تصدير الفوائد و 

 .3األرابح للخارج
إن االستعانة برأس املال األجنيب يؤدي بصفة عامة إىل التخفيف من العبء على ميزان املدفوعات     

 تدهور ىلمتويل النمو االقتصادي قد يؤدي إ الدولة على مواردها الداخلية يف للدولة، ذلك أن اعتماد
، قيمة صادراهتاو قيمة عملتها الوطنية، نتيجة عدم التوازن بني قيمة وارداهتا من السلع الالزمة للتنمية 

اض  اخنفىلعن الكمية املعروضة منها، فيؤدي إفيزداد الطلب على العمالت األجنبية يف سوق الصرف 
 قيمة العملة الوطنية للدولة.

 الفرع الثاين: أنواع االستثمارات األجنبية
واالستثمار ر املباش مها: االستثمارينقسم االستثمار األجنيب من حيث طبيعته عادة إىل شكلني     
 ة.يف اإلدار  لقرارواختاذ ااملشروع  والرقابة علىمباشر، وذلك حبسب قدرة املستثمر على السيطرة  الغري

                                                           

 68ص  ،سابق عمرج الشمري،أمحد هليل  -1
  تتم بني املقيمنيوالنقدية واملالية( اليت )التجاريةهو سجل احصائي خمتصر جلميع املعامالت االقتصادية  املدفوعات: ميزان-2

انظر امحد هليل  سنة. ومشروعات خالليف اخلارج من حكومة وافراد  وبني املقيمنييف بلد معني  واملشروعات()احلكومة واالفراد 
    68نفسه، ص الشمري، املرجع
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من نحية مكانه أو املنطقة اجلغرافية اليت يتم فيها االستثمار، إىل استثمار  ويقسم االستثمار
لد املستثمر يقع خارج ب واستثمار أجنيبالذي يقع داخل بلد املستثمر،  وهو االستثمارداخلي)وطين( 

 أي يف بلد أجنيب عنه.
 آخر ىلاآلن ختضع يف انسيااها من مكان إ ومن اجلدير ابلذكر أن االستثمارات األجنبية اخلاصة   

لعامل الربح، لذا ال تدخل يف حسااها بشكل أساسي مكاسب سياسية على عكس من االستثمار 
أبنه االستثمار الذي تقوم به احلكومات األجنبية أو املؤسسات أو اهليئات  والذي يعرفاألجنيب العام 

 التابعة هلا أو املؤسسات الدولية اإلقليمية.
 وال: االستثمارات األجنبية املباشرةأ

يعرف االستثمار األجنيب املباشر أبن االستثمار الذي يفضي إىل عالقة طويلة األمد ويعكس منفعة     
و سيطرة دائمتني للمستثمر األجنيب أو الشركة األم يف فرع أجنيب قائم يف دولة مضيفة غري تلك اليت 

ار األجنيب املباشر شكل إقامة شركة أو إعادة شراء كلي أو ينتميان إىل جنسيتهما، وأيخذ االستثم
، سواء أكانت الشركة متثل فروعا لإلنتاج أم للتسويق أم للبيع أم 1جزئي لشركة قائمة يف دولة أجنبية

ألي نوع من النشاط اإلنتاجي أو اخلدمي، موزعة أنشطتها على عدد من الدول األجنبية، و الشكل 
األجنيب املباشر عن غريه من االستثمارات األجنبية األخرى هو سيطرة املستثمر الذي مييز االستثمار 

األجنيب على رأس املال والتقنية واإلدارة ومهارات التسوق لارويج املشروع جتاراي، ومن املمكن تعريف 
ة إىل الدول ر االستثمار األجنيب املباشر أبنه انتقال رؤوس األموال األجنبية مقارنة بعنصري التنظيم واإلدا

املضيفة،حبيث يارتب عليه إقامة مشروعات مملوكة ملكية كاملة للمستثمرين األجانب أو ملكية حصص 
متكنهم من السيطرة على إدارة هذه املشروعات أو تعطيهم حق املشاركة يف هذه اإلدارة. وقد عرفت 

ما يف بلد  يقوم مستثمر مستقرمنظمة التجارة العاملية االستثمار األجنيب املباشر أنه "حيصل عندما 
 .2البلد املضيف( مع النية لديه يف إدارة هذا األصل"آخر )موجود يف بلد  أصلالبلد االم( ابمتالك )

إذ ترى بعض املنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدوي واملنظمة املشاركة للتنمية االقتصادية إنه لكي 
 %50و25طر املستثمر األجنيب على نسبة تاراوح بني يكون االستثمار األجنيب مباشرا جيب أن يس

                                                           

 99 سابق، ص عهللا، مرجماجد أمحد عطاء  -1
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ن هناك شركات أجنبية ترغب ابمتالك كامل أسهم املشروع وإدارته، يف من كامل أسهم املشروع، غري أ
 . 1من أسهم املشروع%51حني توجد شركات أخرى ال تبدي رغبة لالستثمار يف اخلارج ما مل متتلك 

وع لنوع من االستثمار ألنه يستطيع أن ميارس حقه يف إدارة املشر لذلك يفضل املستثمر األجنيب هذا ا
الذي يستثمر أمواله فيه، كذلك تفضل الدول النامية االستثمار األجنيب املباشر، ألنه أييت يف الغالب 
 على أثره التكنولوجيا احلديثة واخلربات الفنية واملهارات التنظيمية ،كما يعد استثمارا مباشرا كل العمليات
اليت يكون اهلدف من السماح لشخص أو لعدة أشخاص ابلسيطرة أو تدعيمها على شركة متارس 
أنشطة صناعية أو زراعية أو جتارية أو مالية وذلك أاي كان الشكل الذي تتخذه هذه الشركات، ولكي 

يطرة س تعد استثمارا أجنبيا مباشرا أن يكون القائم اها شخصا من غري املقيمني أو الشركة تكون حتت
 أجنبية مباشرة أو غري مباشرة .

 :2مصر صورتني أو صيغتنياجلزائر أو يف أيخذ االستثمار األجنيب يف  وغالبا ماهذا     
 األوىل: الصورة-أ

يها املستثمر ، يفضل فوإدارتهويطلق عليها االستثمار عن طريق املشاركة يف ملكية املشروع           
فة يف مشروعات عامة تتم بينهما سواء يف صيغة ملكية مشاركة فيما األجنيب مشاركةاحلكومة املضي

كة من خالل إدارة املشروع، وقد تتم املشار  ويتوىل املستثمربينهما أو أن تقتصر امللكية على احلكومة 
 .وإدارةصيغ حتدد دور كل من الطرفني يف السيطرة على املشروع ملكية 

 ب الصورة الثانية:
م خاص، اظن شر، إما يف شكل مشروع استثماري ذوأس املال األجنيب ابالستثمار املباا ينفرد ر وفيه     

قد  لأو يف شكل فرع من فروع إحدى الشركات األجنبية ذات اجلنسية الواحدة أو متعددة اجلنسية.
املتعلق  13-82مرة يف قانون رقم  األجنبية ألوللالستثمارات  3الشراكة اجلزائري آليةاملشرع  كرس

                                                           

 42ص سابق،عبد الستار جميد احلوري، مرجع  -1
 5ص 2003القاهرة، العربية،القانوين لالستثمارات األجنبية يف مصر، دار النهضة  صاحل، اإلطارسامي عبد الباقي أبو  -2
اكة على أهنا " اتفاقية يلتزم مبقتض      اها ش      خص      ان طبيعيان أو معنواين أو أكثر على املس      امهة يف الش      راكة تعرف الش      ر  تعريف-3

مش    روع مش    ارك بتقدمي حص    ة من عمل أو مال اهدف اقتس    ام الربح الذي ينتج عنها أو بلو  هدف اقتص    ادي ذو منفعة مش    اركة  
 YOURGNEL ، ويورنلBRAD Fore وركاحتكار السوق أو رفع مستوى املبيعات". ويعرفها كذلك كل من براد ف

دف إنش      اء اه، معنويني أو طبيعيني»نقول على مؤس      س      ة أهنا يف حالة ش      راكة إذا كانت هذه األخرية بني أش      خاص » على أهنا: 
كن أن تتخذ مي«. مؤس   س   ة جديدة وتكون امللكية عامة موزعة على املش   اركني بنس   ب متفاوتة حتت إش   راف مطلق ألحد املتعاقدين

عدة أشكال لكن يف ميدان االستثمار تكون ذات طابع ماي ختتلف متاما عن بقية األشكال، خاصة من حيث نسبة كل  الشراكة
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، لكن بعد اإلصالحات واالنفتاح االقتصادي الذي عرفته اجلزائر  1شركات ذات االقتصاد املختلطابل
حبيث  20092ختلى عنها املشرع، ليعود مرة أخرى إىل تكريسها مبوجب قانون املالية التكميلي لسنة 

ال يف إطار ية إيف فقرهتا الثانية على: "ال ميكن إجناز االستثمارات األجنبمنه مكرر  04تنص املادة 
يقصد ابملسامهة الوطنية االجتماعي ،و  اعلى األقل من رأمساهل %51شراكة متثل فيها املسامهة الوطنية 

 عدة شركاء ". مجع 
املشرع ألزم كل مستثمر أجنيب يرغب ابالستثمار يف اجلزائر أن يكون  النص أنيستخلص من هذا 

ة اجلازمة اليت استعملها املشرع "ال ميكن إجناز استثماره يف إطار الشراكة فقط، وذلك يف العبار 
االستثمارات األجنبية إال يف إطار شراكة" مما يفهم قطعا أنه ال يوجد استثمار أجنيب يف اجلزائر إال يف 

 .3إطار الشراكة 
 لكها،متوعليه فإن إلزام املستثمر األجنيب ابلشراكة مع أطراف جزائرية جيهلها و جيهل اإلمكانيات اليت 

أضف إىل ذالك تقييد حرية تعاقده بنسبة ال ميكن أن تتجاوز يف كل األحوال نسبة مسامهة األطراف 
الوطنية املسيطرة على املشروع االستثماري، كل هذه اإلجراءات تؤكد نتيجة واحدة وهي أن حرية 

 .4 2009االستثمار عرفت تراجعا كبريا بعد سنة 

                                                           

ش        راكة وعمرها وكيفيات فض        ها، انظر حبيب عبد الرزاق، حوالف رحيمة، "الش        راكة ودورها يف جلب االس        تثمارات األجنبية"، 
( ،)غري 2002م  اي  22و 21ري يف األلفي  ة الث  الث  ة، ج  امع  ة البلي  دة، يومي أعم  ال امللتقى الوطين األول حول االقتص                اد اجلزائ

 .2منشور(، ص 
دد رج ج، ع ، يتعلق بتأس  يس الش  ركات املختلطة االقتص  اد وس  ريها، ج1982أوت س  نة  18، مؤرخ يف 13-82رقم  قانون-2
، ج ر ج ج، عدد 1986أوت  19، مؤرخ يف 13-86، معدل ومتمم ابلقانون رقم 1982أوت س  نة  31، ص  ادر بتاريخ 35
 .)ملغی(1986أوت سنة  27، صادر بتاريخ 35
ر  ج، 2009، يتض    من قانون املالية التكميلي لس    نة 2009جويلية س    نة  22، مؤرخ يف 01-09من األمر رقم  58املادة  -2

  2009جويلية 26الصادر يف  44ج ج العدد 
يف القانون اجلزائري، مذكرة ماجس           تري يف القانون، فرع القانون العام، بن ش           عالل حمفو ع، الرقابة على االس           تثمار األجنيب  -3

 69، ص2014ناية، ختصص اهليئات العمومية واحلوكمة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 
4- GUESMI Amelle et GUESMI Ammar, "Patriotisme économique, investissements étrangers 

et sécurité juridique», in: l’exigence et le droit, mélanges d’études en l’honneur du professeur 

Mohand ISSAD, AJED édition, Alger, 2011, p 286-287 

قوق كلية احل  القانون،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيستري يف  اجلزائري،مبدأ حرية االستثمار يف القانون  مراد، مكانةانظر بورحيان 
103، ص  2014/2015جامعة عبد الرمحان مرية ناية ، السياسية،لوم والع  
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وهذا بنصه يف نفس الفقرة الثانية من  ،% 51الوطين ب  وقد حدد املشرع اجلزائري نسبة الشريك
على األقل من رأمسال  %51متثل فيها املسامهة الوطنية املقيمة  املادة املذكورة أعاله "...

 االجتماعي..."
والذي يفهم من هذه العبارة أنه أاي كان شكل االشاراك فإن حصة الشريك األجنيب فيه ال ميكن أن 

وهذا يكشف رغبة  ،%51قابل ال ميكن أن تقل حصة الشركة الوطنية عن ابمل ،%49تتجاوز 
السلطات العامة يف أن تكون هلا األغلبية القانونية الختاذ القرار، ليس ذلك فحسب، وإمنا التفكري يف 

 املستقبل.تفادي أدىن اخلسائر إذا ما حدث شيء يف 
على االستثمارات األجنبية املنجزة جيب من نفس األمر " 01مكرر  04ويضيف املشرع يف املادة 

 04ابلشراكة مع املؤسسات العمومية االقتصادية أن تستويف الشروط املنصوص عليها يف املادة 
مكرر أعاله. كما تطبق هذه األحكام يف حالة فتح رأمسال املؤسسات العمومية على املسامهة 

قانون املالية  ترياد والتصدير قيد املشرع يف. " إذن املشرع حدد أيضا نسبة فيما خيص جمال االساألجنبية
: املستثمرين الطبيعيني أو املعنويني األجانب الراغبني يف ممارسة أنشطة االسترياد 2009التكميلي لسنة 

ة % تكون فيها نسبة املسامهة الوطنية املقيمة بنسباليت أو التصدير أن يكون ذلك يف إطار الشراكة 
الة يف هذه احل يعترب للمستثمر األجنيب الذي % 70ل االجتماعي مقابل على األقل من رأس املا 30

أورد املشرع أحكاما جديدة فيما خيص نسب  20141املساهم الرئيسي، لكن يف قانون املالية لسنة 
مكرر يف الفقرة الثالثة يف الصيغة اجلديدة على:  4املسامهة املقررة يف إطار الشراكة حبيث تنص املادة 

نظر عن أحكام الفقرة السابقة ال ميكن أن متارس أنشطة االسترياد بغرض إعادة بيع بغض ال"
الواردات على حاهلا من طرف األشخاص الطبيعيني أو املعنويني األجانب إال يف إطار شراكة 

 " على األقل من رأس املال االجتماعي %51تساوي فيها املسامهة الوطنية املقيمة نسبة 
يل الذي تضمنته املادة املذكورة أعاله واملتمثل يف رفع نسبة املسامهة الوطنية من نفهم من هذا التعد

على األقل من رأس املال االجتماعي مع احتفاع للمستثمر األجنيب  %51إىل نسبة  %30نسبة 
على   49/  51على شيء فهو يدل على رغبة املشرع يف تعميم قاعدة  دل وهذا إن ،% 49بنسبة 

                                                           

،ص   ادر  68،ج ر ج ج، عدد  2014،يتض   من قانون املالية لس   نة  2013ديس   مرب س   نة  30،مؤرخ يف  08- 13أمر رقم 1-
 2014ديسمرب سنة  31بتاريخ  345
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لى ، واهذا يكون قد كرس سيطرة املسامهني الوطنني عوالتصديرا فيها جمال االسترياد كل اجملاالت مب
 .1املشاريع االستثمارية املنجزة يف إطار الشراكة مع املستثمرين األجانب وابلتاي كرس هلم حق الرقابة

ملشرع اجلزائري ااألثر الكبري يف تراجع االستثمارات األجنبية حنو اجلزائر مما جعل  51/49كان للقاعدة 
أنشطة إنتاج السلع واخلدمات اليت تكتسي وإبقاء هذا متعلقا  20202يلغيها يف قانون املالية لسنة 

 .3طابعا اساراتيجيا ابلنسبة لالقتصاد الوطين
يشارك فيها  ستثمارات األجنبية اليت ميتلكها أوو هي اال املشرتكة:األجنبية املباشرة  االستثمارات-1

ىل ل بل متتد إتصر على وحدة رأس املاثر من دولتني خمتلفتني بصفة دائمة واملشاركة ال تقكطرفان أو أ
اإلدارة و اخلربة وبراءات االخاراع ...اخل ويتم هذا االستثمار املشارك بنسب متفاوتة وفقا التفق الشركاء 

 4وحسب القوانني املنظمة لتملك األجانب .
لعنصر الوطين يف رأس مال املشروع األجنيب بنسبة معينة كحد وقد يشارط القانون أن تكون مسامهة ا

نسبة مشاركة رأس املال احمللي سواء   20095حدد قانون املالية التكميلي اجلزائري لسنة  أدىن، حيث
للشريك األجنيب بعد ما كانت  %49من القيمة املالية للمشروع و %51ب و خاص كان عمومي أ

ارج من قبل ىل اخلاء حملاربة هتريب العملة الصعبة إة وكان ذلك كإجر غري حمددة يف القوانني السابق
 املستثمرين األجانب. 

مل يفرض القيود على حجم االستثمار  2006لسنة  13وابلعكس قانون االستثمار العراقي رقم   
مسامهة  ةاألجنيب يف الكيانت التجارية املستحدثة أو القائمة مما يشري إىل عدم اشاراط حدا أقصى لنسب

                                                           

كلية احلقوق   ون،القانكرة مقدمة لنيل ش    هادة املاجيس    تري يف مذ  اجلزائري،مبدأ حرية االس    تثمار يف القانون  مراد، مكانةبورحيان -1
   103ص ،2014/2015جامعة عبد الرمحان مرية ناية ، السياسية،والعلوم 

، 81ر ج ج، العدد  ، ج2020يتضمن قانون املالية لسنة  ،2019ديسمرب سنة 11يف املؤرخ  14-19قانون رقم -2
  2019سنة  ديسمرب 30 الصادريف

نفسه على مايلي: " ترتبط ممارسة أنشطة إنتاج السلع واخلدمات اليت تكتسي  ، مرجع14-19ن من قانو  109ادة امل نص-3
على % 51طابعا اساراتيجيا ابلنسبة لالقتصاد الوطين، بتأسيس شركة خاضعة للقانون اجلزائري حيوز املساهم الوطين املقيم نسبة 

الية عرضا عن أنشطة إنتاج السلع واخلدمات اليت تكتسي طابعا اساراتيجيا ابلنسبة األقل من رأمساهلا يقدم الوزير املكلف ابمل
حتدد قائمة أنشطة إنتاج السلع واخلدمات اليت تكتسي طابعا  .لالقتصاد الوطين، إىل جلنة املالية وامليزانية للمجلس الشعيب الوطين

 اساراتيجيا ابلنسبة لالقتصاد الوطين، عن طريق التنظيم "
 20سابق، صمرجع  الصادق،مد مصطفى عبد حم-4
 44ر ج ج العدد  ج، 2009، يتض من قانون املالية التكميلي لس نة 2009جويلية س نة  22، مؤرخ يف 01-09األمر رقم -1

 2009جويلية 26الصادر يف 
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الفقرة أ: "للبنك  1املادة 1998لسنة  05رأس املال األجنيب، أما قانون شركات االستثمار املاي رقم
املركزي العراقي أن مينح إجازة ممارسة االستثمار املاي للشركات املسامهة تؤسس وفق أحكام قانون 

ارس غري أعمال االستثمار و الفقرة ب"ال جيوز للشركة أن مت 1998( لسنة 21الشركات املرقم ب)
 من هذا النظام إال مبوافقة البنك". 4املاي املنصوص عليها يف املادة 

 ما أييت: (الفقرتني )أ، بأما الشروط الواجبة يف ممارسة االستثمار املاي اشارطت املادة الثانية من 
 يون.( مخسة عشرة مل15000000) واملدفوع عنيقل رأس املال األمسى  أال الفقرةأ:
مخسة ابملائة من رأس املال  %5الشخص الطبيعي أو املعنوي عنتزيد نسبة مسامهة  أال ب:الفقرة 

الشخصي املعنوي الذي ميلك فيه وذلك الشخص الطبيعي أكثرية رأس املال األمسى الحتساب النسبة 
 حتديدي نسبة مسامهة أقل إذا وجد أسبااب موجبة. وحيق للبنكاملذكورة، 

فاملادة الرابعة منه فقد أنطت ابجلهة  1998لسنة  8مانت وحوافز االستثمار املصري رقمأما قانون ض
اإلدارية املختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون مهمة حتديد نسب مشاركة األطراف املصرية و غري املصرية 

أن ال يقل ما /أوال من الالئحة التنفيذية جيب 6يف رأس مال الشركة املراد أتسيسها وفقا لنص املادة
إذ يتعني  %10يكتتب فيه مؤسسو الشركة يف رأس املال املصدر عن نصف رأس املال أو ما يساوي 

على الشركات املسامهة أو التوصية ابألسهم قبل إصدار قرار التأسيس تقدمي شهادة قيد تفيد إيداعها 
أس دىن من املؤسسني يف ر من رأس املال النقدي على األقل والقصد من اشاراط مشاركة احلد األ 10%

 .1املال هو لضمان جدية اشاراكهم يف مشروع الشركة ويف حتميلهم نتائج املشروع
من القانون رسم مقداره ربع يف املائة من قيمة رأس املال املدفوع  4املشرع مبقتضي املادة  وكذلك فرض

عات الشركاء لتصديق على توقيحبد أقصى مقداره مخسمائة جنيه أو ما يعادهلا ابلنقد األجنيب مقابل ا
 أاي كان شكلها القانوين.

أما ابلنسبة للشكل القانوين للمشروع املشارك، مل حيدد قانون االستثمار العراقي الشكل القانوين       
الذي جيب أن أيخذه املشروع املشارك، حيث يتم حتديده حسب انتماء املسامهني فيه، إما إىل القطاع 

لقطاع اخلاص، فإذا كان مجيع املسامهني يف املشروع) األجانب والوطنيون( ينتمون إىل العام و أما إىل ا
القطاع اخلاص أيخذ املشروع عندئذ شكل الشركة الوطنية العادية اليت تنص عليها قوانني البلد املضيف، 

عات و فإذا مل يوجد نص يف قوانني البلد املضيف حيدد الشكل القانوين الذي جيب أن أتخذه املشر 
 املشاركة، يؤول عندئذ األمر إىل إدارة املسامهني يف حتديد الشكل القانوين الذي يرونه مناسبا ملشروعهم.
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وكذلك إذا كانت احلكومة أو إحدى اهليئات العامة هي اليت تشارك األجنيب يف رأمسال املشروع فإن 
ضيفة، ولكنها تع ننسية الدولة املهذا املشروع أيخذ يف الغالب شكل الشركة الوطنية العادية اليت تتم

تتميز عن الشركات الوطنية األخرى أبحكام خاصة، كأن متنح إعفاءات أو امتيازات معينة ال تشاركها 
 فيها الشركات األخرى.

وال شك يف أن هذا النوع من االستثمارات حيقق مزااي عديدة ألطرافه فبالنسبة إىل الشريك الوطين    
مجيع  واالطالع علىأبن رأس مال الشركة سوف يعطيه حق االشاراك يف اإلدارة املزااي  تتمثل هذه

القرارات يف الشركة، فيكتسب بذلك خربات إدارية وفنية، ومن جهة أخرى فإن الدول املضيفة تضمن 
مبشاركة العنصر الوطين يف اإلدارة عدم اختاذ الشركة قرارات سرية تضر مبصاحلها االقتصادية، كما تضمن 

 1االساراتيجية. وجتميع املعلوماتم قيام دولة املستثمر ابختاذ هذه الشركات األجنبية مركزا للتجسس عد
مر االجنيب ثتفضل الدولة املضيفة هذا النوع من االستثمار األجنيب ألنه يقلل مندرجة حتكم املست

فاع البلد املضيف حتوابلتاي ا املضيف،ىل اخنفاض سيطرته على اقتصاد البلد ابملشروع، مما يؤدي إ
كما أن هذا   لوطين،ابدرجة من احلرية واالستقاللية االقتصادية للتصرف ابملشاريع مبا خيدم االقتصاد 

 .2ة األنواع األخرىأكثر من بقي والدولة املضيفةالنوع حيقق توازن ابملصاحل ما بني املستثمر األجنيب 
يف مقدمتها  ة،املستضيفات ابلنسبة للدول النامية كما ان لالستثمار األجنيب املباشر عدد من السلبي

توفر  ن عدمع اجلنسيات، فضالخشية هذه الدول من التبعية والتحكم الذي متارسه الشركات املتعددة 
ل النامية ما تعاين منه اغلب الدو  االستثمار، وهذاطرف وطين كفء قادر على املشاركة الفعالة يف جمال 

 .3املشاركة مما يؤدي اىل صغر حجم املشاريع وقلة عددها ة يفحمدودحيث تكون امكانيتها 
 الشركات متعددة اجلنسيات                                                          -2

الشركات متعددة اجلنسيات مبا هلا من قوة مالية أهم القائمني ابالستثمار على املستوى العاملي ففي تعد 
شركة متعددة  45دولة و 55بني مائة كيان اقتصادي األكرب يف العامل  جند أن من 1984سنة 

 .4اجلنسيات تقوم أبغلب عمليات االستثمار والتجارة واملال
                                                           

، 402 ة، العدداإلس    كندريترش    يد االس    تثمار االجنيب املباش    ر، جملة غرفة جتارة  حامد عبد اجمليد دراز، دور الس    ياس    ة املالية يف-1
 1989وماي
     24،ص  2014، 1( ، منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت ، طFDIاالستثمار األجنيب املباشر) احلسن،ابسم محادي -2
 24ص ،نفسهرجع املابسم محادي احلسن، -3
زيع، اجلزائر، والنش    ر والتو هومه للطباعة  (، دارض    مان االس    تثمار التجاري، )التحكيمالدولية  االس    تثمارات العزيز،قادري عبد  -4
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 تعترب الشركات املتعددة اجلنسية مبثابة القاطرة اليت جتر وراءها االستثمار األجنيب املباشر حنو أقاليم    
من االستثمارات األجنبية املباشرة على مستوى  %80ن أكثر من العامل املختلفة، حيث أهنا مسؤولة ع

 .1العامل ككل
فهي اليوم القوى احملركة يف النظام االقتصادي و السياسي الدوي الراهن، وهي ظاهرة اقتصادية مهمة  

يف جمال العالقات الدولية، حبيث أهنا متثل اليوم إحدى القوة املؤثرة يف صنع األحداث و التحوالت 
االقتصادية و االجتماعية و السياسية يف العامل املعاصر، و ابلتاي أصبحت الشركات املتعددة اجلنسيات 
تعد مبثابة احلكومة، وذلك ألهنا تتحكم يف موارد طبيعية هائلة و تسيطر مباشرة على أهم النشاطات 

نوع قوي من  إىل خلق االقتصادية يف كل اجملتمعات عرب العامل، وقد دفع تعاظم نفوذ هذه الشركات
املزج بني الوحدات اإلنتاجية و املؤسسات املالية و املصرفية العاملية على الصعيد العاملي، وتعد الشركات 
متعددة اجلنسية قوة هائلة يف االقتصاد العاملي، إذ أهنا متارس عملها من خالل شبكة معقدة من اهلياكل 

هز ثلث  وفق نظام عاملي متكامل يضع حتت إدارهتا ما يناالتنظيمية وتنخرط يف عمليات اإلنتاج الدوي
 اإلنتاج العاملي.

تعد الشركات املتعددة اجلنسية احملرك الرئيسي لظاهرة العوملة اليت متثل احملدد األساسي ملسار النمو كما
لتنظيم  الشركات املتعددة اجلنسيات الصورة اجلديدة وميثل ظهورخمتلف دول العامل اليوم  والتنمية يف

 الوطنية  ريث أن الشركة متعددة اجلنسية أو غالنشاط االقتصادي يف االقتصادايت الرأمسالية املتقدمة، حي
 .2التجسيد احلي لظاهرة احلياة االقتصادية األحيان، متثلكما تسمى يف بعض 

 تعريف الشركات املتعددة اجلنسية: -أ 
البعض نسية نظرا لتعدد املصطلحات األجنبية فوقد تعددت التعاريف اخلاصة ابلشركات املتعددة اجل

 EnterprisesInternationalأو الشركات الدولية   Foreign Firmsيطلق عليها الشركات األجنبية
 الوطنية أو الشركات غريMultinational Corporations MNCsأو الشركات متعددة اجلنسية  

Transnational Corporations TNG  تستخدمه األمم املتحدة لتوضيح أهنا  املصطلح الذيوهو
ليست شركات ميتلك رؤوس أمواهلا أكثر من دولة وإمنا هي شركات هلا فروع يف العديد  من الدول 
ة  يوتعمل وفق اإلساراتيجية اليت حتددها الشركة األم، ومن مث فهی شركات ذات إمكانيات مالية وإدار 

اتبعة  ة اليت توجد فيه "الدولة األم"، فتقوم إبنشاء شركاتاقليم الدول كبرية حتاول مد نشاطها إىل خارج
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وليدة يف دول أخرى، ويكون لتلك الفروع استقالهلا القانوين عن الشركة األم املنشئة هلا، حيث ختضع 
الشركة الوليدة للنظام القانوين السائد يف الدولة املضيفة، وتكتسب جنسيتها، لكن يبقى والؤها 

ديد ألم اليت تباشر عليها الرقابة والسيطرة والتوجيه. وابإلضافة إىل ما سبق هناك العاالقتصادي للشركة ا
وهناك من  خر إىل حجم املبيعات السنوية،اآلمن التعريفات بعضها يستند إىل عنصر احلجم، والبعض 

يستند يف تعريفه إىل عدد دول اليت متارس فيها تلك الشركات نشاطها لكي تسمى شركات متعددة 
 .1جلنسيةا
منهم من يعرف الشركة متعددة اجلنسية أبهنا كل مشروع ميتلك أو يسيطر على موجودات و أصول و 

مصانع، مناجم، مكاتب و استشارات وما يشااهها يف دولتني أو أكثر، وميتد نشاط هذه الشركات يف  
ض اآلخر أبهنا ا البعكافة مفاصل احلياة االقتصادية يف اجملال الصناعي و التجاري و املاي، ويعرفه

مشاريع قليلة العدد عمالقة يف حجمها، وهي ذات عمليات تصنيع مباشرة يف دول خمتلفة وذات هيكل 
عاملي يف تعدد وتشعب إنتاجها ومناطقها اإلدارية، وتغطي فعاليتها اإلنتاجية بسلع خمتلفة و مناطق 

ل التجارة و لتنمية أبهنا كيان اقتصادي يزاو جغرافية متباينة، ويعرفها مؤمتر األمم املتحدة للتجارة و ا
االنتهاج عرب القارات و له يف دولتني أو أكثر شركات وليدة أو فروع تتحكم فيها الشركة األم بصورة 
فعالة وختطط لكل قراراهتا ختطيطا شامال،أما التعريف العلمي و البسيط للشركة متعددة اجلنسية الذي 

لسلعي ها إىل عدة دول وحتقق نسبة هامة من إنتاجها الكبري اع متتد فرو يشري إىل أهنا تلك الشركة اليت
و اخلدمي خارج دوهلا األصلية وذلك من خالل إساراتيجية عاملية موحدة، وتتسم ابستخدامها ألحدث 

 املنجزات التكنولوجية، وتدار بصورة مركزية يف موطنها األصلي.
اهات ثل للشركات املتعددة اجلنسيات دون الدخول يف متا تقدم ميكن أن نرجح التعريف األمويف ضوء م

يتعدى و اخلالف بني الفقهاء يف هذا اخلصوص، هي جمموعة من الشركات تتمتع ننسيات دول خمتلفة 
ى اليت الشركات األخر  ورقابتها علىالشركة األم( سيطرهتا إحداها )حدود دولة واحدة، ومتارس  نشاطها

لتابعة، عن طريق مسامهتها يف رأس مال الشركة الوليدة بنسبة تسمح هلا تسمى ابلشركات الوليدة أو ا
 ممارسة هذه السيطرة، وختضع الشركات الوليدة إلدارة الشركة األم يف إطار إساراتيجية عاملية واحدة.

 الشركة املتعددة اجلنسية: خصائص-ب 
رة واإلنتاج فيها امللكية واإلدامتيل الشركات املتعددة اجلنسيات إىل أن تكون احتكارية، حيث تكون 

وأنشطة املبيعات ممتدة فوق نطاق سلطة عدة كيانت قومية وتتألف من مركز رئيسي يف دولة ما مع 
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جمموعة من الفروع يف الدول األخرى، و اهلدف الرئيسي للشركة هو أتمني أقل كلفة إلنتاج السلع من 
اج أو حلصول على أفضل و أكفأ املواقع ملرافق اإلنتأجل األسواق العاملية و ميكن حتقيق هذا اهلدف اب

احلصول على تنازالت ضريبية من احلكومات املضيفة هلذه الشركات ومتتلك الشركات املتعددة اجلنسيات 
جممعا كبريا من املواهب اإلدارية واملوجودات املالية واملوارد الفنية، وتقوم إبدارة عملياهتا العمالقة 

ة منسقة، وحتاول الشركات املتعددة اجلنسيات توسعة و إدامة مراكزها يف السوق من إبساراتيجية عاملي
خالل التوحيد و التكامل العمودي ومبركزية اختاذ القرارات يف الشركة، وابإلضافة إىل ما تقدم تتميز 

عاملي لالشركات املتعددة اجلنسيات بسمات عديدة عن بقية الشركات و املؤسسات العاملة يف االقتصاد ا
 تتمثل ابآليت:1

 الرقعة اجلغرافية لنشاط الشركات: اتساع-1/ب
تتجسد أمهية هذه السمة لدى الشركات متعددة اجلنسيات من كوهنا تسهم يف صياغة ورسم 

قائمة يف ختضع لقدر موحد من الرقابة املباشرة واإلدارة العليا ال العامل، حبيثاالساراتيجيات على صعيد 
حتقيق  تنتج عامليا، ويف ذات الوقت هتدف إىل والنوعيات اليتمن حتديد الكميات املركز الرئيسي و 
تيجة دادات ومن مث احملافظة على تقييم املستثمرين للشركة الذي قد يتأثر موقفهم حنوها نتإساراتيجية اإلم

 .2توقف بعض من نشاطها يف ميدان االستكشاف أو اإلنتاج أو النقل يف منطقة ما لسبب أو آخر
 :والتطور التكنولوجي التفوق-2/ب

تعد الشركات املتعددة اجلنسيات مصدرا أساسيا لنقل املعرفة الفنية واإلدارية و التنظيمية، وذلك من 
خالل التدريب و توفري العمالة املتخصصة، األمر الذي يسهم يف تضييق الفجوة التكنولوجية و التنظيمية 

إن قوة الشركات املتعددة اجلنسية تكمن يف إحكام طوق هيمنتها  بني الدول املتقدمة و الدول النامية،
على العلم و التكنولوجيا ضامنة عن طريقها وضعا احتكاراي تستغله إىل أبعد احلدود يف حتقيق 
األرابح،ومن الناحية الظاهرية نستطيع القول أبن العالقة بني الشركات املتعددة اجلنسيات و الدول 

لسوق اار منوذج السوق املمثل لالحتكار الثنائي، ويتم تقرير التوازن يف هذا النامية تكون ضمن إط
 ية للطرفني، لكن هذا النموذج ال ميكن تطبيقه يف الظرف القائم بسببابالعتماد على القوة التسامه

عدم التوازن الكبري القائم لصاحل الشركات املتعددة اجلنسيات، فاحتكارها املهيمن هو الذي ميكنها 
 مليا من استغالل نقل التكنولوجيا على صورة حزم منبع قوهتا املالية.ع
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 املتعدد: اإلنتاج-3/ب
سعت الشركات املتعددة اجلنسيات،إىل ختفيض متوسط تكاليف إلنتاج ومن مث حتقيق األرابح      

كات ر االقتصادية، وبسبب املستجدات التكنولوجية وامتالك الشركات املرونة يف االنتاج، أخذت الش
ابلدخول يف االندماجات العمودية لتضم يف أنشطتها جماالت عمل ليس هلا عالقة واضحة بتحقيق 
األرابح الكبرية أو احملافظة عليها، فأخذت الشركات تعمد على التنوع الشديد يف أنشطتها االقتصادية 

ط آخر،ومع ققه نشالكي تتمكن من تعويض اخلسارة احملتملة اليت قد تصيب نشاط معني ابلربح الذي حي
ىل التكامل التجاري فيما بينها جلعل عملية التسويق متحكما فيها،وهي ذلك تسعى تلك الشركات إ

 .1وفقا لرؤيتها وسيلة حامسة للسيطرة على األسعار
 الشركات على تكوين شركات وليدة جديدة: اعتماد-4/ب
وحتوهلا  شركات أخرى قائمة ابلفعل تلجأ بعض الشركات يف كثري من األحيان إىل السيطرة على     
شركات اتبعة، وذلك إذا كانت هذه الشركات املراد السيطرة عليها تنتج مواد أولية أو سلعا وسيطة  إىل

 ضرورية لإلنتاج الذي تقوم به الشركات متعددة اجلنسيات، أو تنافس الثانية يف األسواق.
 الشركات على تدويل اإلنتاج: تعمل-5/ب
ت العملية اإلنتاجية داخل املشروع الرأمساي ال تتم على املستوى القومي كما كان حيدث إذ أصبح    

ني شركات أن املراحل املختلفة للعملية اإلنتاجية توزع ب العاملي، مبعىنيف املاضي، وإمنا على املستوى 
 .2قائمة يف دول متعددة

 اثنيا: االستثمارات األجنبية غري املباشرة
 (Mathew Simon) هو (IFI) ق مصطلح االستثمار األجنيب غري املباشرأول من أطل    

وأييت مبعىن االستثمار يف حمافظة األوراق املالية أي إنه استثمار يف األسهم  1967وذلك يف عام 
والسندات اخلاصة أو العامة من أجل االستفادة من أرابح تلك األسهم والسندات، عن طريق املضارية 

يئة هلذ شكل قرض خاص حلكومة أجنبية أو املضيفة له. أو إنه االستثمار الذي أيخ يف أسواق الدول
ن يكون على هيئة اكتتاب يف صكوك تلك اهليئات ومشروعاهتا، سواء عامة أو ألفراد أو أجانب أوأ

أكان ذلك عن طريق السندات ذات الفائدة الثابتة، أم عن طريق األسهم بشرط أال حيوز األجانب من 
يالح  من خالل التعريفات أنه يف ظل هذا النمط من االستثمار ،و م ما خيوله حق إدارة املشروع األسه
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ال يكون للمستثمر األجنيب احلق يف القيام مبهمة اإلشراف والرقابة أو اإلدارة املباشرة، وليس له كذلك 
بيح له ذلك.  االستثماري ت إمكانية اختاذ القرارات االستثمارية، إال إذا كانت نسبة مسامهته يف املشروع

نفعة اليت من لحصول عليه دون بيان املز على الربح الذي يسعى املستثمر لكما أن هذه التعريفات ترك
ثمار األجنيب ن االستاملمكن أن تعود على الدولة املضيفة هلذا النوع من االستثمار، وفضال عن ذلك، فإ

ال األجنيب ت الفنية والتكنولوجية احلديثة املرافقة لرأس املىل نقل املهارات واخلرباال يؤدي إ غري املباشر
مقارنة، مبا هو متبع يف االستثمار األجنيب املباشر، لذلك فهو وإن القي ترحيبا يف مراحل سابقة من 

ىل ن املاضي وإيف التسعينات من القر  قبل الدول النامية بغية توفري العملة الصعبة، إال أن دوره تضاءل
. ويف املقابل شهد حجم االستثمار األجنيب املباشر منوا بشكل طردي ورهيب يف الدول يومنا هذا
 .1العربية
يتميز هذا النوع من االستثمارات أبن دور املستثمر األجنيب يقتصر فيه على جمرد تقدمي رأس  إذا    

سيطرة أو رقابة  ه أيةاملال إىل جهة معينة يف الدولة املضيفة لتقوم هي اهذا االستثمار دون أن تكون ل
 على املشروع.

هذا وقد أتخذ االستثمارات غري املباشرة عدة أنواع منها القروض اليت تقدمها اهليئات اخلاصة     
االستثمار يف حافظة األوراق املالية الذي يتضمن شراء األسهم والسندات الدولية طويلة  واألفراد وكذلك

 مية أو السندات اليت تصدرها الشركات اخلاصة.األجل سواء اختذت صورة السندات احلكو 
لكوهنا و على هذه األمناط لعدة أسباب، منها شيوع استخدامها من الناحية العملية،  وسيتم الاركيز

كوهنا حتتم   ابإلضافة إىلو فرصة تواجد املستثمر األجنيب أو متثله متثيال ملموسا يف الدولة املضيفة،  تعطي
 لى تصريح الدخول إىل الدولة املضيفة اليت تفتح أبوااها لالستثماراتحصول املستثمر األجنيب ع

 األجنبية.
 اليت تقدمها اهليئات أو الشركات األجنبية اخلاصة أو األفراد: القروض-1
املوردين  ريهم منوغنعين اها مجيع ما تقدمه اهليئات األجنبية اخلاصة أو األفراد من كبار املصدرين     

ة املقارضة أو تلك اليت ميكن احلصول عليها من البنوك التجاري وخدمات للدولةسلع األجانب لتوريد 
 .2د األجنيبحصيلة النق واملؤقت يفاألجنبية اخلاصة كتسهيالت مصرفية لتمويل العجز املومسي 
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ة بنسبة كبرية من االستثمارات األجنبية اخلاصة يف الدول النامية، فضال عن أمهيتها ابلنس ومتثل القروض
إىل الدول املصدرة هلا كوهنا وسيلة مهمة هتدف اها تلك الدول إىل زايدة حجم صادراهتا إىل الدول 

 رب الفقرتني اآلتيتني:ع وسوف نتناوهلااألخرى 
 أ: قروض الصادرات أو تسهيالت املوردين:

األفراد  ردين منو وامل وكبار املصدرينوهي القروض اإلمنائية اليت تقدمها الشركات األجنبية اخلاصة     
 املقارض، بشرط أن تكون هذه القروض مضمونة من جانب احلكومات. وخدمات للبلدلتوريد سلع 
القروض يف كثري من األحيان بشروط غري مالئمة، سواء من حيث املدة أو السعر أو  وتقارن هذه

حيث سعر  نم وختضعالفائدة، فهي تعقد من حيث املدة لفارات متوسطة ال تزيد عن مخس سنوات، 
ابلضرورة  رتبطواليت تالفائدة ألسعار الفائدة السائدة يف سوق اإلقراض طويل األجل يف الدول املصدرة 

 .1أبسعار الفائدة يف األسواق العاملية
وهي هلذا السبب تعد من املوارد اخلارجية لتمويل التنمية ذات التكلفة العالية، إذ أهنا غالبا ما تكون    

منها أن يتحمل البلد املقارض تكاليف التأمني على القرض، أو أن تشاري الدول  مقيدة بشروط،
املقرضة من الدول الضامنة للقرض سلعا أبسعار تزيد عادة عن األسعار العاملية، لذلك متثل قروض 
 ةالصادرات إحدى األدوات املهمة للسياسة االقتصادية للدول الرأمسالية ألهنا هتدف من خالهلا إىل زايد

 حجم الصادرات إىل الدول النامية.
وعلى الرغم من األعباء اجلسيمة اليت تنتج عن هذا النوع من االستثمار اليت تتمثل يف الفوائد املرتفعة    

جدا املستحقة عن هذه القروض، وأقساط تسديد أصل الدين، فان الدول النامية تكون مضطرة حتت 
 .2وطأة ندرة رأس املال إىل االستعانة به
 ب: قروض البنوك األجنبية اخلاصة:

ومما الشك فيه أن البنوك حتظى أبمهية كبرية يف عملية التنمية االقتصادية، وذلك للدور الذي تقوم    
يف متويل التنمية مثال يف القروض و التسهيالت املصرفية اليت تقدمها، وهي بذلك حتقق التوازن بني 

دخرات وبني التوظيف األمثل هلا و تعد هذه القروض أهم مصادر املوارد املتاحة املتمثلة بتجميع امل
التمويل اخلاصة اليت تلجأ إليها الدول النامية لتمويل العجز املومسي يف موازين مدفوعاهتا أو العجز 
املؤقت الذي قد يطرأ على هذه املوازين نتيجة الخنفاض حصيلتها من النقد األجنيب.وتتميز هذه القروض 
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يها لمن القروض الصعبة اليت ال تلجأ إ آجال قصرية و أسعار فائدة مرتفعة ، لذلك تعدأبهنا ذات 
 . 1الدول النامية من أجل السلع الضرورية الالزمة لتشغيل الطاقات اإلنتاجية القائمة

وحتدد شروط التسهيالت املصرفية من البنوك األجنبية التجارية يف الدول الرأمسالية املتقدمة وفقا    
شروط اخلاصة يف سوق كل دولة على حدى وكذلك حركة أسعار الفائدة يف األسواق الدولية ذات لل

وتتميز هذه القروض أبهنا ذات آجال قصرية، ومن مث تكون أسعار الفائدة  2اإلقراض قصري األجل
استرياد  لعليها مرتفعة لذلك تعد من القروض الصعبة اليت ال تلجأ إليها الدول النامية إال من أجل متوي

السلع االستهالكية الضرورية و السلع الوسيطة الالزمة لتشغيل الطاقات اإلنتاجية القائمة، ومع ذلك 
 .3تلجأ هذه الدول إىل هذا النوع من املوارد األجنبية بكثرة بسبب العجز املتزايد يف موازين مدفوعاهتا

 يف حافظة األوراق املالية: االستثمار-2
رأس املال األجنيب عن طريق إصدار السندات يف أسواق رأس  أن حتصل على ميةميكن للدول النا   

املال الدول املتقدمة، وذلك أبن تقوم الدولة اليت ترغب يف االقاراض بطريق سندات ذات قيمة معينة و 
سعر فائدة معني و تستهلك بعد طول أجل حمدد لكي يكتتب فيها املستثمرون األفراد والشركات و 

اخلاصة يف الدول املتقدمة، وعندما حيل أجل السند تلتزم الدولة املصدرة له ابلوفاء بقيمته،  اهليئات
ة عن وكما ميكن أن تطرح الدولة نسب فضال عن الفائدة الدورية اليت يستحقها حامل السند أبجلها،

ملؤسسات اأسهم الشركات أو املشروعات اليت تزمع إنشاءها وذلك لالكتتاب فيها من قبل األفراد و 
 .4اخلاصة

ولقد كان هذا الشكل من االستثمار غري املباشر من أكثر األشكال انتشارا حىت هناية احلرب العاملية   
الثانية، إال أنه منذ ذلك الوقت أخذت أمهيته النسبية بوصفه مصدرا من مصادر التمويل اخلارجي 

 تية:اآل وذلك لألسبابللدول النامية تقل إىل حد اختفائه تقريبا 
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 ال شكو عدم ثقة املستثمرين األجانب حبكومات معظم الدول النامية من حيث الوفاء ابلتزاماهتا، أ/ 
يف أن جتربة األزمة االقتصادية الكربى اليت سادت العامل خالل الثالثينيات، وتوقف بعض الدول عن 

 ذه الدول.قة حبكومات هسداد التزاماهتا، كان درسا قاسيا للمستثمرين األجانب جعلتهم يفقدون الث
ب/ فرض بعض الدول الرأمسالية املتقدمة قيودا قانونية لتنظيم تداول السندات اليت تطرح لالكتتاب من 
جانب الدول األخرى يف أسواقها املالية، يتطلب احلصول على ترخيص مسبق من السلطات، فإن هناك 

 جيوز حلد األقصى للسندات األجنبية اليتقيودا معينة تفرضها جلنة األوراق املالية تتضمن حتديد ا
اخلاصة حيازهتا، إذ تعوق هذه القيود قدرة الدول النامية على إصدار  واهليئات االستثماريةللمؤسسات 

 السندات وتسويقها داخل البلدان الرأمسالية املتقدمة. 
تقدمة الصناعية امل ج/ تواجه إصدارات البالد النامية من السندات مبنافسة شديدة من جانب البالد 

قبل على فيه أن املستثمر ي ال شكاليت تقوم هي ابإلصدار يف األسواق املالية العاملية أيضا، ومما 
ها من جانب الدول الغنية ملا تتمتع به من قوة اقتصادية متكن والسندات املصدرةاالستثمار يف األسهم 

وف الكثرية اليت تطرحها الدول الفقرية نظرا للمخا من الوفاء ابلتزاماهتا، وال يقبل على األسهم والسندات
 بشأن قدرة هذه الدول على السداد أو رغبتها فيه. 

د/ يسهم عدم توافر أسواق أوراق مالية )بورصة( منظمة يف البالد النامية يف إعاقة حرية تداول هذه 
البا ألسواق، فإهنا غالسندات داخل هذه الدول مما يقلل من الطلب عليها وحىت يف حال وجود هذه ا

 .1ة أو عمليات مالية كبريةلئوضعيفة وال حتتمل صفقات طاما تكون حمدودة 
خنلص مما تقدم إىل أن هذا النوع من االستثمار األجنيب يعتمد اعتمادا كبريا على الثقة اليت تتمتع اها   

ة، ومبا أن الدول االقتصادي اوعلى قدرهتالدول اليت تطرح األسهم والسندات يف األسواق املالية العاملية 
النامية تفتقد غالبا هذه الثقة، وقدرهتا على الوفاء ابلتزاماهتا مشكوك فيها، فإن هذا املصدر من التمويل 

 اخلارجي يعد من أقل الوسائل فعالية ابلنسبة إليه.
 املطلب الثالث: التطور التشريعي للقواعد املنظمة لالستثمار األجنيب يف اجلزائر

ة مراحل فقد استقالهلا حيث مرت بعد ذخمتلف اجملاالت من وتغريات يفعرفت اجلزائر عدة تطورات     
ة الكارثية اليت ورثتها الوضعي واخلروج منتبنت النظام االشاراكي يف البداية لتلبية حاجاهتا االقتصادية 

 ل الدولةومتوياإلنتاج  مار وذلك ألن النظام االشاراكي يقوم على امللكية العامة لوسائلعن االستع
 مقدمتها الصناعة البارولية. وكان يفللمشاريع، وأقامت عدة مشاريع كربى 
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دخلت ارول، اضي إثر اخنفاض أسعار البوبعد األزمة االقتصادية يف منتصف الثمانينيات من القرن امل    
ها احمللي على متويل اقتصاد اجلزائر يف أزمة مالية حادة و أتثر ميزاهنا التجاري مما جعل الدولة عاجزة

وتوقف تسديد الديون اخلارجية و فوائده الضخمة، هذا الوضع حتم إجياد حلول عاجلة للخروج من 
عمدت اجلزائر إىل إجراء إصالحات اقتصادية شاملة و إعادة هيكلة مؤسساهتا العمومية واعتماد .األزمة 

ف و األجنبية و الدخول يف الشراكة يف خمتل اقتصاد السوق وفتح اجملال أمام االستثمارات احمللية
 القطاعات وهذا للحصول على التمويل االقتصادي وتلبية حاجات االقتصاد الوطين.

ستثمار ا وإصدار قواننيهذه التطورات حتمت على املشرع اجلزائري مواكبتها حسب كل مرحلة    
 .1963تناسب كل مرحلة حيث صدر أول قانون لالستثمار سنة 

عني، األول قوانني فر  ونقسمه إىلله يف هذا املطلب  والقواعد املنظمةقوانني االستثمار  سنتطرق إىلو    
 وانني املكملة لقانون االستثمار.االستثمار والفرع الثاين الق

 يف اجلزائر الفرع األول: قوانني االستثمار
سية يا مع التطورات السياالعديد من قوانني االستثمار وذلك متاش اعرفت اجلزائر منذ استقالهل

 :ملياواالقتصادية سواء الداخلية أو على املستوى الع
 أوال: مرحلة ما قبل التسعينات

النظام االشاراكي الذي يقوم على االقتصاد املوجه  1962تبنت الدولة اجلزائرية بعد االستقالل سنة    
الثانوية  ية وحصرها يف القطاعاتاالستثمارات األجنب والتخوف منمن طرف الدولة يف مجيع فروعه، 

 ىل إصدار قوانني استثمار جتسد هذا التوجه.القطاعات االساراتيجية مما أدى إ دون
 1966و 1963االستثمار لسنيت  قانوين-1
وجه أساسا لالستثمار األجنيب اخلاص املباشر ومنح 19631تبنت اجلزائر أول قانون استثمار سنة   

عن طرق  ةمنها كل املستثمرين والبعض اآلخر خاص ابملؤسسات املنشأ ضمانت هامة بعضها يستفيد
نه مل يتبع ألمل يعرف هذا القانون تطبيقا بسبب تشكيك املستثمرين يف مصداقيته  االتفاقيات، لكن

هذه املرحلة  صادية يفواالقتبنصوص تطبيقية إىل جانب ختوف املستثمر األجنيب من الوضعية السياسية 
 .2حلة ما بعد االستقاللابعتبارها مر 
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احلقوق  كلية  ،2003 لنيل ش   هادة املاجس   تري يف القانون ةاجلزائر، مذكر نوارة حس   ني، األمن القانوين لالس   تثمارات األجنبية يف -2

 25وزو، صجامعة تيزي 
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الذي 1املتضمن قانون االستثمارات 284-66بعد فشل القانون األول لالستثمارات استخلفه قانون    
ركز يف مادته و ومكانته وأشكاله والضمانت اخلاصة به.حيدد دور رأس املال يف إطار التنمية االقتصادية 
 الثانية على احتكار الدولة للمجاالت احليوية.

الرابعة من هذا القانون أكد على أن للمستثمرين حق االستثمار يف قطاعات أخرى بعد  املادةويف 
 احلصول على اعتماد مسبق من قبل السلطات اإلدارية.

كما أشارت املادة اخلامسة منه أنه ميكن للدولة أن تكون هلا مبادرة االستثمار إما عن طريق الشركات     
القانون على  واحتوى هذامناقصات إلحداث مؤسسات جديدة. طريق إجراء وإما عناملختلطة 
األرابح و املساواة أمام القانون خاصة القانون اجلبائي، وحق حتويل األموال  وامتيازات منهاضمانت 
وكذلك اإلعفاء التام أو اجلزئي أو التناقصي من رسم االنتقال بعوض والرسم العقاري ملدة عشر  الصافية

 .2وغريهااألرابح الصناعية والتجارية  سنوات والرسم على
بدوره ومل يدخل حيز التنفيذ ألنه مل مينح احلرية يف النشاط االقتصادي ومل مينح  1966فشل قانون 

كان ينص على اتفاقية التأميم والن الفصل يف النزاعات كان خيضع   وكذلك ألنهالضمانت الكافية 
 .والقانون اجلزائريللمحاكم 

 ة الثمانينات: قوانني فرت 2
شكال جديدا من أشكال االستثمار األجنيب هو أتسيس  82/133تبنت اجلزائر من خالل قانون    

الشركات املختلطة وتكون نسبة مشاركة الشركات األجنبية يف رأس مال الشركة املختلطة ال 
وضمانت فز ، ومنحت حوا4متثل نسبة املشاركة احمللية %51املال املتبقية  ونسبة رأس %49يتجاوز
للشركات املختلطة يف طي هذا القانون منها اإلعفاء من الضريبة العقارية ملدة مخس سنوات  عديدة

، وكذا مشاركة الشركة األجنبية 5ثالث سنوات املالية األوىل والتجارية ملدةوالضريبة على األرابح الصناعية 
 حق التحويل.والقرار وضمان يف أجهزة التسيري 

                                                           

 1966 لسنة 80عددج ج قانون االستثمارات ج ر  ، متضمن1966سبتمرب  15 ، مؤرخ284-66أمر -1
 مرجع سابق. 284-66 من االمر 14و11-10 املواد -2
 1982 لسنة 35، ج ر عددوسريهااملتعلق بتأسيس الشركات املختلطة االقتصاد  1982اوت 28مؤرخ يف  13-82قانون  -3
 .املرجع نفسه 13-82من القانون 22املادة -3
 .نفسهاملرجع  13-82 من القانون 12 املادة -5
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ملنح املستثمرين  131-86 هذا القانون يف جلب املستثمرين ومت تعديله مبوجب القانونمل يساهم    
ضمانت وحتفيزات أفضل لكنها مل متنح هلم امتالك أغلبية رأس املال املستثمر وهذا حفاظا على السيادة 

 الوطنية ومصلحة االقتصاد الوطين.
 وما بعدهااثنيا: مرحلة التسعينات 

نهج االشاراكي اىل اقتصاد السوق مما استوجب اصدار قوانني جديدة تساير التوجه الانتقلت اجلزائر من 
 االقتصادي اجلديد

 إختالالت يفواألمين و اجلزائر يف هذه الفارة عدم االستقرار السياسي  شهدت التسعينات:مرحلة -1
 م لارقيةاسيومر اهليكلة لالقتصاد الوطين وتوجه البالد حنو اقتصاد السوق وصدرت عدة قوانني 

 جذاها. والتشجيع علىاالستثمارات 
ن مل يكن قانون خمتصا ابالستثمارات لكنه وإ2املتعلق ابلنقد و القرض10 -90وكان أوهلا قانون   
من بعض النصوص و املواد اليت تنظم االستثمار األجنيب و الوطين على حد سواء، بقي هذا القانون ضت

در ية املتعلقة بكل اجلوانب اليت متس املشاريع االستثمارية، فصنقصا ومل يشمل كل النصوص القانون
املتعلق بارقية االستثمارات الذي ألغى القانون املتعلق ابلشركات  123-93املرسوم التشريعي رقم

 نبالوسيلة القانونية إلثراء اجلا املختلطة االقتصاد و سريها وبعض النصوص األخرى، جاءت هذه
وطين عن طريق االنفتاح على رؤوس األموال اخلاصة و األجنبية و يف املقابل منح القانوين لالقتصاد ال

عدة حتفيزات جبائية و مجركية هامة ابإلضافة إىل حرية حتويل رؤوس األموال و فوائدها و إمكانية 
اللجوء إىل التحكيم التجاري الدوي يف حالة النزاعات مؤكدا على مبدأ املساواة وعدم التمييز بني 
األجانب و الوطنيني و توفري الشفافية و املرونة يف اإلجراءات اإلدارية بوضع نظام جديد يتمثل يف 
الشباك الوحيد كلها حتفيزات و ضمانت و تسهيالت هتدف إىل خلق مناخ مالئم أكثر جذاب للمستثمر 

 .4األجنيب
 

                                                           

املتعلق بتأس            يس الش            ركات املختلطة االقتص            اد  13-82 وميتمم القانونيعدل  1986أوت 19املؤرخ يف  13-86قانون-1
   1986لسنة  35وتسيريها ج ر عدد

املؤرخ     ة يف  16 ع     ددج ج  ج ر والقرض،املتض               من ق     انون النق     د  1990افري     ل 14املؤرخ يف  10-90ق     انون رقم  - 2
18/04/1990 
 1993لسنة  64عددج ج  ر جاالستثمار، لق بارقية متع 1993اكتوبر  05املؤرخ يف  12-93مرسوم تشريعي -3
 27-26صص سابق  اجلزائر، مرجعاألمن القانوين لالستثمارات األجنبية يف  ،نوارة حسني -4
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 ما بعد التسعينات مرحلة-2
يف  ين وحتسنواألموعودة االستقرار السياسي  اديةوالتحوالت االقتصنظرا للتطورات السياسية 

قوانني جمموعة من الاألوضاع االقتصادية مما أوجب على املشرع مسايرة هذه املرحلة اجلديدة بصدور 
شهدته القوانني السالفة الذكر من نقص وقصور  واستدراك مالتجسيد اإلصالحات  واملراسيم واألوامر
 ات.جلذب االستثمار  وتذليل العوائق

املتعلق بتطوير االستثمار جاء هذا األمر ليعطي دفع  031-01 وصدر أول هذه القوانني االمر
 جديد جلذب االستثمارات من خالل املباد  اليت ركز عليها منها:

 والواجباتاملساواة بني مجيع املستثمرين يف احلقوق -
 سبق نوع من التصريح امل وإلغاء أيمبدأ احلرية الكاملة لالستثمار -
 تسهيل انطالق العملية االستثمارية من خالل إجياد إطار يتوىل التعامل مع املستثمرين -

ماعدا األحكام  12-93التشريعي  وخصوصا املرسومكما ألغى هذا األمر األحكام السابقة له 
 .2املتعلقة ابحملروقات

خى من هذا املتو  وجاء بتحفيزات و ضمانت تتماشى و الربنمج االقتصادي اجلديد و اهلدف
القانون هو تعميق اإلصالحات االقتصادية وحتسني فعاليتها وذلك بتوفري األدوات القانونية اليت تتالئم 
مع مرحلة التطور االقتصادي و االجتماعي و السياسي الذي وصلته اجلزائر وكذا إعادة بعث اآللة 

كن من حتفيز الوطنية و األجنبية بكيفية متاالقتصادية وخلق املناخ املالئم لدفع و تنشيط االستثمارات 
النشاط االقتصادي، فمما الشك فيه أن االنتقال إىل مرحلة اقتصاد السوق يفارض خوصصة الكثري 
من القطاعات االقتصادية ، فاخلوصصة هي نتيجة منطقية و حتمية لتبين اجلزائر لقانون االستثمار 

 ابلصيغة اليت صدر اها.
وزير املسامهة  وصاية وتكون حتتلة الوطنية لالستثمار لدى رئيس احلكومة الوكا إنشاءولقد مت 

 282-01املرسوم التنفيذي رقم  وتنظيمها وفقوسريها 3ويتم حتديد صالحياهتا  وتنسيق اإلصالحات

                                                           

أوت 22الص    ادريف 2001 لس    نة 47عدد ج ج ال يتعلق بتطوير االس    تثمار، ج ر 2001أوت  10مؤرخ يف  03-01أمر  -1
2001 

 .املرجع نفسه 03-01 من االمر 35املادة  -2
 .املرجع نفسه ،03-01من األمر  6املادة  -3
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يتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسريها  2001سبتمرب  24املؤرخ يف 
 .356-06وم رقم املعدل ابملرس

وسنتطرق هلاتني اهليئتني يف  1كما مت إنشاء اجمللس الوطين لالستثمار بريسة رئيس احلكومة
 .والتفصيلالفصل الثاين من الباب الثاين ابلشرح 

كذلك مت إنشاء صندوق لدعم االستثمار يف شكل حساب خاص يوجه هذا الصندوق التمويل 
ستثمار جدول الوطين لال وحيدد اجمللسزااي املمنوحة لالستثمار الدولة يف كلفة امل والتكفل مبسامهة

 .2النفقات اليت ميكن إدخاهلا يف هذا احلساب
 لزايدة تشجيع االستثمار. 08-06ر ابألم 03-01 ومت تعديل األمر

على الرغم من وجود فرص هامة لالستثمار يف قطاعات اقتصادية خمتلفة إال أن املمارسة امليدانية 
حالت دون أن يرقى النشاط  03- 01دة عوائق أمام تطوي ر االستثمار يف ظل القان  ون أظهرت ع

االستثماري إىل املستوى املطلوب سواء من حيث تطور حجم املشاريع االستثمارية خارج جمال احملروقات 
ربة جأو من حيث تدفق رؤوس األموال األجنبية األمر الذي جيعلنا أنخذ بعني االعتبار قصر هذه الت

 أخرى.اليت صاحبتها من جهة  والصعوابت املوضوعيةمن جهة 
منه ووجوب حتيني القوانني وفق  43والسيما املادة  2016ومتاشيا مع الدستور اجلديد لسنة 

 االستثمار.املتضمن ترقية  16/09التوجه اجلديد للدولة جاء القانون 
عية لعائدات نهوض ابقتصادها للخروج من التبوألن الوثبة اليت ابشرهتا اجلزائر كخيار اساراتيجي لل

احملروقات يف ظل اهنيار أسعار النفط يف السوق العاملية أكد املشروع التمهيدي ملشروع هذا القانون 
على أهنا تتطلب استثمارات ضخمة لتحقيق األهداف املسطرة يف عمل احلكومة وفقا حملتوى العقد 

د كرسا نظرية كلية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف البالاالجتماعي و االقتصادي للنمو واللذين  
بتعزيز وسيلة اإلنتاج الوطين ووضع سياسة حتفيزية لالستثمار الوطين و األجنيب من إقامة اقتصاد قوي 

األمر الذي استدعى البحث عن مصادر متويل جديدة ابستقطاب االستثمارات املنتجة ذات 3ومتكامل
للدولة، السيما من خالل حتسني املنظومة التشريعية املتعلقة ابالستثمار على أساس  األمهية االقتصادية 

                                                           

 .املرجع نفسه ،03-01من األمر  19-18املواد -1
 03-01من األمر  28 املادة -2
 25/07/2019اتريخ االطالع  18/05/2016صوت االحرار أون الين  ةجريد ،16/09التقرير التمهيدي ملشروع قانون 3
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قاعدة املنفعة املتبادلة ومنها حتويل املعارف و اخلربات ونقل التكنولوجيا و إحداث مناصب شغل وتعزيز 
 إيرادات الدولة من العملة الصعبة.

على  الشفافيةاملرونة و االستثمار إلضفاء  وضمن هذا املنظور جاء مشروع القانون املتعلق بارقية
مناخ االستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية الوطنية بتقدمي املزيد من املزااي 
واإلعفاءات ابلنسبة للمشاريع االستثمارية ذات األمهية اخلاصة لالقتصاد الوطين والسيما تلك املوجهة 

تثمار يف مناطق االس والفالحة والسياحة وكذائة ملناصب الشغل كالصناعة للقطاعات املدرة للثروة واملنش
 .1االرتقاء ابلتنمية احمللية حتقيقا للتوازن اجلهوي واجلنوب قصداهلضاب العليا 

كما   16/092 قانونبصدور ال 22و18و06ابستثناء أحكام املواد  01/03مت إلغاء األمر 
 2014 املتضمن قانون املالية لسنة 2013-12-30رخ يف املؤ  13/08من القانون  55ألغى املادة 

ابقة من العوائق املسجلة خالل الفارة الس وإزالة العديدوهذا جتسيدا لسياسة الدولة جلذب االستثمار 
ل االستثمارات يف تسجيالشروط املسبقة إبجراء بسيط متثل انون، منها استبدال مقرر املنح و هلذا الق
 .3تطوير االستثمارالوكالة الوطنية ل لدى

لقابلية حد ل ومعروفة وحمصورة ووضعالستثمارات معينة وكذلك حصر االستفادة من املزااي 
 .16/09للمزااي وهذا ما جاء يف القسم الثالث من الفصل الثاين من القانون 

 االستثمارات األجنبية. يد لالستثمارات بسبل مستحدثة لتحفيزكما جاء القانون اجلد
لنشاطات املنجزة يف ا واالستثمارات األجنبيةتطبق على االستثمارات الوطنية  16/09ن أن القانو -

 .4واخلدماتاالقتصادية إلنتاج السلع 
منه "ال تسري اآلاثر النامجة  22التأكيد على مبدأ االستقرار التشريعي وتكريسه حيث نصت املادة  -

 إذا على االستثمار املنجز يف إطار هذا القانون إالعن مراجعة أو إلغاء هذا القانون، اليت تطرأ مستقبال 
 طلب املستثمر ذلك صراحة "

 .املنصفةتكريس مبدأ املعاملة العادلة و  -

                                                           

 ع سابق مرج 16/09التقرير التمهيدي 1
أوت  03الصادرة بتاريخ  46 ج ج العدداملتعلق بارقية االستثمار ج ر  2016أوت  03املؤرخ يف  16/09 القانون- 2

2016 
 .نفسهمرجع  16/09 من القانون 4 املادة-3
 .نفسهمرجع  16/09 من القانون 01املادة -4
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وذلك  مر األجنيبواملستثأكد القانون اجلديد على مبدأ املعاملة العادلة املنصفة بني املستثمر الوطين  -
الواجبات و لة اجلزائرية مع دوهلم األصلية فيما خيص احلقوق مراعاة أحكام االتفاقيات اليت أبرمتها الدو  مع

 .1ابستثماراهتم املرتبطة
األخذ مببدأ حتويل رؤوس األموال حيث منح احلق للمستثمر األجنيب يف إخراج رأس ماله الذي أدخله  -

 .2ارجىل اخلإوأرابح إىل اجلزائر لالستثمار فيها زايدة على حقه يف حتويل ما يعود له من فوائد 
مت مراجعة كيفية االستفادة من االمتيازات و التحفيزات فبالنسبة االمتيازات املشاركة لكل املستثمرين  -

 املؤهلني، متنح إعفاءات ضريبية ومجركية وإعفاء من الرسم على القيمة املضافة..اخل 
ية للمستثمرين استثنائواالمتيازات اإلضافية لنشاطات متميزة كالصناعة والفالحة والسياحة وامتيازات 

ويتم منح االمتيازات بصفة آلية دون املرور على اجمللس  .3الذين يشكلون أمهية خاصة لالقتصاد الوطين
اختاذ و الوطين لالستثمار ويف حالة عدم إمكانية تطبيق القاعدة اآللية حيدد النص إلزامية وجوب الدراسة 

مليار دينار جزائري مقابل  5للمشاريع اليت تتجاوز حد  من جملس االستثمار ملنح هذه االمتيازات القرار
 سابقا.مليار دج  2دفع 

مر أو سواء كان مصدره املستث والدولة اجلزائريةكما أن أي نزاع قد ينشأ بني مستثمر أجنيب 
 وإجراء اختذته الدولة سيحال على اهليئات القضائية املخولة إقليميا إال يف حالة وجود اتفاقيات ثنائية أ

 .4ىل حتكيم خاصبند يف عقد يسمح للطرفني اللجوء إدولية أو وجود 
املشروع املدرجة يف هذا  وحسب مراحلاملزااي من اإلعفاءات الضريبية حسب نوع االستثمار  -

.القانون وسنشرح ذلك ابلتفصيل يف الفصل األول من الباب الثاين هلذا البحث  

 يف اجلزائراالستثمار القوانني املكملة لقانون  الثاين:الفرع 
عدد من االستثمارات  واستقطاب أكربهتدف الدولة املضيفة لالستثمارات إىل جذب 

االت إليها بغرض النهوض ابالقتصاد الوطين وحتقيق تنمية مستدامة ترقى اها كافة اجمل والتدفقات املالية
 .والسياسية واالجتماعية والثقافيةاألخرى االقتصادية 

                                                           

 .مرجع سابق 16/09من القانون  21املادة -1
 .نفسهمرجع  16/09لقانون من ا 25أنظر النادة -2
 نفسه.مرجع  16/09 األمر من 17 املادة-3
 .نفسهمرجع  16/09 من األمر 24املادة -4
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ليت من خالل تنسيق القوانني األخرى ا وضمانت مغريةم بتقدمي حتفيزات ومن أجل ذلك تقو 
الضرييب  القانونوالقرض و ابلدراسة قانون النقد  والضمانت ختصهذه التحفيزات  ،هلا عالقة ابالستثمار
 والقانون اجلمركي.

هولة سإن تنافس الدول النامية على جذب املزيد من االستثمارات األجنبية، ميكن اكتشافه ب
صل األمر ببعض و  والتعدد حيثتتصف ابلتنوع  والتسهيالت اليتمن خالل فحص طبيعة االمتيازات 

منحه و الدول النامية إىل درجة السماح للمستثمر األجنيب ابلتملك املطلق للمشروع االستثماري 
فر مصاحل الدولة االذهنيات القدمية اليت طاملا ارتبطت بتن كاملة، مهملة  وتسهيالت وإعفاءات امتيازات

لفه جهة، ومصاحل املؤسسات االستثمارية الدولية وما خت واالقتصادي مناملضيفة واستقالهلا السياسي 
وبتحول اجلزائر من االقتصاد املوجه إىل اقتصاد السوق، قامت .1واقتصادية اجتاههامن تبعية سياسية 

اجلمركية و ريبية واإلعفاءات اجلبائية إبصالحات يف اجملال املصريف ومنح املزيد من اإلعفاءات الض
 بغرض استقطااهم أبكرب قدر ممكن. للمستثمرين

  والقرضقانون النقد أوال: 
من األمور الداعمة جلذب االستثمار توفري جهاز مصريف متكامل يتصف ابملرونة اليت تسمح 

الية املطلوبة لتحقيق لة املله مبسايرة التطورات االقتصادية وضمان سرعة التدفقات النقدية وتوفري السيو 
املدخرات  عالوطين، وجتميكسند ضروري لتنمية االقتصاد   واملشاريع االقتصاديةخمتلف الصفقات 

 املختلفة وتعبئتها بشكل يغطي احتياجات الدولة من النقد.
عادة النظر إلقد أدت السياسة النقدية اجلزائرية السابقة إىل أزمة حادة يف القطاع املصريف دفعتها إىل     
الذي لعب دورا هاما يف حترير النشاط 102-90والقرض مبوجب قانون النقد  وإصالحها وذلكفيها 

املصريف إبزالة االحتكار الذي كانت متارسه املؤسسات العمومية وخصوصا يف جمال الوصول إىل مصادر 
 .3األجنيبوالتمييز بني الوطين و والتفرقة التمويل 

                                                           

األجنبية، مؤس       س       ة ش       باب اجلامع، اإلس       كندرية، مص       ر،  وجدوى االس       تثماراتعبد الس       الم أبو قحف، نظرايت التدويل  -1
 .139ص1989

الصادرة بتاريخ  1990 لسنة 16ر ج ج العدد  ج ،والقرضلنقد بتعلق اب 1990أفريل 14املؤرخ يف  10-90قانون-2
18/04/1990  

 32ص  ،سابق اجلزائر، مرجعنوارة حسني، األمن القانوين لإلستثمارات األجنبية يف -3
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 سسات املاليةواملؤ متويل االقتصاد الوطين، كما وضح دور البنوك  والقرض عمليةلقد نظم قانون النقد 
ابلشخصية  عوالذي يتمتوالسيما البنك املركزي الذي تغري امسه مبوجب هذا القانون إىل بنك اجلزائر 

 .1االستقالل املاياملعنوية و 
السلطة  القرض بدلو يف جمللس النقد ولقد أنيطت عملية إصدار النصوص القانونية املتعلقة ابلنشاط املصر 

 .2العامة
، وفق ما 3بيةوبنوك أجنولقد فتح هذا القانون اجملال أمام املستثمر األجنيب إلنشاء مؤسسات مصرفية 

 يتطلبه القانون.
"ال يفتح متثيل ملصرف أو مؤسسة مالية أجنبية إال بارخيص 10-90 من القانون 127/1وتنص املادة 

جملس النقد والقرض، وفيما خيص شروط أتسيس املؤسسات املالية أو املصرفية مينحه اجمللس" أي 
 .4فتحديدها يتم عن طريق التنظيم

 التنمية الريفيةو ومسايرة للقوانني اجلديدة اليت تسمح بفتح بنوك أجنبية ابجلزائر مت إنشاء بنك الفالحة 
وطنية  طة بنوك أخرى ذات أموال خمتلبنك الربكة الدوي السعودي ابإلضافة إىلبشراكة بني اجلزائر و 

 بنك ...اخل. اخلليفة، سييتبنك  وأجنبية مثل
 القانون الضرييباثنيا: 

إن السياسة الضريبية هي أحد املكونت األساسية للسياسة االقتصادية، حيث أن الضريبة مصطلح 
 وسعر الفائدةة الضريبية سياسطاملا ارتبط ابلدولة ابعتبارها وسيلة حتمي اها نفسها، فهي تؤثر بواسطة ال

 .5واالستهالكعلى االستثمار 
تشهد اجلزائر أحدااث و تغريات اقتصادية ملواكبة التطورات املتالحقة واملتسارعة يف االقتصاد العاملي، 
لتدخل االقتصادايت العاملية املفتوحة يف ظل العوملة، لذلك توجهت حكومة اجلزائر إىل تفعيل دور 

كافة أنشطته االقتصادية نظرا لدوره الفعال يف التنمية االقتصادية و االجتماعية، القطاع اخلاص و 
                                                           

 مرجع سابق 10-90من القانون  12و11املادتني -1
 نفسه.مرجع  10-90 من القانون 44 املادة-2
 مرجع سابق 10-90 من القانون 126 املادة-3
املتعلق بش       روط أتس       يس املؤس       س       ات املالية  01-93 واملتمم للنظاماملعدل  02/04/2000املؤرخ يف  2000/02 النظام-4

 2000لسنة  27ج عدد  ج ج ر ومؤسسة أجنبيةفرع بنك  واملصرفية وشروط إقامة
 اإلقتص   ادية،وم نيل درجة املاجس   تري يف العلتش   جيع إس   تثمارات القطاع الوطين اخلاص، حبث ل ودورها يفحنيش علي، الض   ريبة -5

 17ص 1992معهد العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر ،
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ولتخفيف العبء على القطاع العام و لتنويع مصادر الدخل، إن األمهية االقتصادية لالستثمارات 
عتمد على مدى بل ت رات أو بسرعة تدفقاهتااألجنبية يف اجلزائر ال تعتمد على حجم هذه االستثما

ابتها لكافة متطلبات النمو املتوازن للقطاعات و األنشطة االقتصادية املختلفة للبلد، ولقد قامت استج
وضع التنفيذ  وضعها م اجلزائر بتحديد أهداف و سياسات التنمية االقتصادية اخلاصة اها و عملت على

والتشريعات  ةأتمني املناخ السياسي و االقتصادي للمستثمر األجنيب، فسنت األنظم كما عملت على
منها احلوافز الضريبية اليت 1اخلاصة ابستثمار رأس املال األجنيب ووضعت الضوابط املختلفة الالزمة له

 تضمنها قوانينها الضريبية، وسياسة اإلعفاء الضرييب اليت عرفتها اجلزائر كانت حباجة ماسة إلعادة التقومي
ة ابإلضافة يع اإلعفاءات بني النشاطات االقتصاديو إعادة النظر فيها لكوهنا تتسم ابلعشوائية يف توز 

إىل اجلمود و عدم تشجيع املستثمرين، لذلك مت إصالحه و إعادة النظر فيه، فكرس املشرع النظام 
 .2و الذي فرق بني الضرائب املباشرة و غري املباشرة 1992الضرييب اجلديد مبوجب قانون املالية لسنة
التعقيدات على النظام الضرييب، حىت يتمكن من وإزالة ملرونة استهدفت هذه اإلصالحات إدخال ا

صبغ عليه عفاءات بشكل ياإلصالحات االقتصادية احلالية وإعادة التوزيع اجليد للضرائب واال مسايرة
 الطابع التحفيزي لالستثمارات.

شرع امل على االمتيازات التحفيزية اليت منحها 2016و2001ولقد نصت قوانني االستثمار لسنة    
اجلزائري حمدد آجال احلصول على هذه اإلعفاءات الضريبية وحسب مراحل إجناز املشروع، ومن هذه 

 اإلعفاءات املشاركة لكل االستثمارات القابلة لإلستفادة:
حمليا اليت  أو املقتناة واخلدمات املستوردةاإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة فيما خيص السلع -

 إجناز االستثمار. مباشرة يفتدخل 
اإلعفاء من دفع حق نقل امللكية بعوض والرسم على اإلشهار العقاري على املقتنيات العقارية اليت -

 تتم يف إطار االستثمار املعين.

                                                           

لية االس  تثمار يف اجلزائر، مذكرة مقدمة لنيل ش  هادة املاجس  تري يف احلقوق، ك وأثرها علىمش  ري حم احلبيب، الس  ياس  ة الض  ريبية -1
 9ص 2012، جامعة حممد خيضر، بسكرة، والعلوم السياسيةاحلقوق 

 18، الص      ادر يف 65ج عددج ر  ، ج1992يتض      من قانون املالية لس      نة  1991ديس      مرب18املؤرخ يف  25-91 القانون-2
 1991ديسمرب
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على اإلشهار العقاري ومبالغ األمالك الوطنية املتضمنة حق والرسم اإلعفاء من حقوق التسجيل -
املزااي  املبنية وغري املبنية املوجه إلجناز املشاريع االستثمارية، وتطبق هذه اإلمتياز على األمالك العقارية

 على املدة الدنيا حلق اإلمتياز املمنوح.
من مبلغ اإلاتوة اإلجيارية السنوية احملددة من قبل مصاحل أمالك الدولة خالل  %90ختفيض نسبة -

 فارة إجناز االستثمار.
م العقاري على امللكيات العقارية اليت تدخل يف إطار االستثمار سنوات من الرس 10 اإلعفاء ملدة-

 إبتداءا من اتريخ االقتناء.
 س املال.رأ والزايدات يفاإلعفاء من حقوق التسجيل فيما خيص العقود التأسيسية للشركات -

ا على ءهذه االمتيازات خاصة مبرحلة اإلجناز أما امتيازات مرحلة االستغالل بعد معاينة املشروع بنا
 حمضر تعده املصاحل اجلبائية بطلب من املستثمر ملدة ثالث سنوات فهي:

 اإلعفاء من الضريبة على أرابح الشركات -
 اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين. -
 ة اإلجيارية السنوية احملددة من قبل مصاحل أمالك الدولة.من مبلغ األاتو  %50ختفيض نسبة -

التابعة ملناطق اجلنوب  التنظيموحة لالستثمارات املنجزة يف املناطق احملددة عن طريق وابلنسبة للمزااي املمن
 اهلضاب العليا وكذا كل منطقة أخرى تتطلب تنميتها مسامهة خاصة من قبل الدولة فهي كاآليتو 

 :مرحلة اإلجناز-1
 زايدة على املزااي املذكورة أعاله تستفيد هذه االستثمارات مما يلي 

الدولة كليا أو جزئيا بنفقات األشغال املتعلقة ابملنش ت األساسية الضرورية إلجناز االستثمار تتكفل -أ
 وذلك بعد تقييمها من قبل الوكالة.

ة اإلجيارية السنوية احملددة من قبل مصاحل أمالك الدولة بعنوان منح أراضي التخفيض من مبلغ األاتو -ب
( 10ابلدينار الرمزي للمار املربع الواحد خالل فارة عشر)ة المتياز من أجل مشاريع استثماريعن طريق ا
من مبلغ أاتوة أمالك الدولة ابلنسبة للمشاريع االستثمارية  %50ىل هذه الفارة إ وترفع بعدسنوات 

 .1املقامة يف والايت اجلنوب الكبري
 هلذا البحث إىل ينالتفصيل يف الفصل األول من الباب الثانكتفي بعرض هذه املزااي وسنتطرق ابلشرح و 

 ابقي املزااي والتحفيزات األخرى.
                                                           

 مرجع سابق 09-16من القانون  13 املادة-1



 الباب األول                                                                            ماهية االستثمار األجنيب األول:الفصل 

61 

 القانون اجلمركياثلثا: 
كغريها من الدول اليت اجتهت يف اقتصادها إىل النظام االشاراكي أسلوب احلماية التجارية اختذت اجلزائر و 

لى اف  عىت حتاملنافسة للمنتجات الوطنية حود مجركية على السلع املستوردة و للمنتجات احمللية بغض قي
 ع اإلنتاج للشركات الوطنية.االقتصاد الوطين وتشج

مع  تبادالت جتاريةو وبعد انتهاج اجلزائر القتصاد السوق ودخوهلا يف إتفاقيات دولية إلنشاء مناطق حرة 
 ىل اجلزائر خفضت الدولة من القيود اجلمركية.دول ودخول االستثمارات األجنبية إال

أحكاما مستوحات من اتفاقية بروكسل  ، يتضمن1979يف اجلزائر سنة  1لقد كان أول قانون للجمارك
القتصاد يقوم على محاية اوالذي ، وقد جاء من الناحية النظرية املسايرة للنهج االشاراكي 19502لسنة 

 الوطين محاية كاملة دون اعتبارات أخرى.
ملت اجلزائر ألجنبية حيث علكن تغري الوضع بدخول اجلزائر اقتصاد السوق واستقبال االستثمارات ا

على مسايرة النظام االقتصادي الدوي بتقدمي اإلعفاءات اجلمركية بصفتها أهم االمتيازات اليت تلعب 
 .وتشجيعهادورا يف جذب االستثمارات األجنبية 

لقد عمل املشرع اجلزائري على منح امتيازات جبائية كبرية للمستثمرين األجانب من خالل قانون      
 07-79للقانون  واملتمم املعدل  2017فرباير  16املؤرخ يف  04-17 القانونوخصوصا مارك اجل

واملتضمن قانون اجلمارك ومن خالل قوانني املالية املتوالية حيث تبنت اجلزائر املفاهيم املكرسة من طرف 
يوتو حول تبسيط و كك  االتفاقيات اجلمركية الدولية اليت انضمت إليها اجلزائر وآخرها االتفاقية الدولية

وبدأ نفاذها يف  1999ها املنظمة العاملية للجمارك سنةيتنسيق اإلجراءات اجلمركية واليت وافقت عل
 .20063فرباير 

                                                           

 واملتمم املعدل  9197ل سنة 03ال عدداملتضمن قانون اجلمارك ج رج  1979يوليو 21املؤرخ يف  07-97ال قانون-1 
1998لسنة 61رج عدد ج، 1998 أوت 22املؤرخ يف  10-98مبوجب القانون   

2 -DIAF Fellons-Guide de l'èvaluation en donane dons le cadre 811 de l'a du GATT et de 
l'adhètion de l'algerie a l'organisation mondiale du commerce(OMC) dar Homa-alger-2000-p 25 

املتض       من تعديل قانون  4-17هيم، إجراءات فص       ل اإلفراج عن البض       ائع عن التخليص اجلمركي، نظرة عن قانونبن عزوز ابرا-3
 205ص 2017، العدد الثاين، ديسمرب والتجارةجملة مناء االقتصاد  اجلمارك،
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حيث تعفي السلع مبا فيها اجملددة اليت تشكل  09-16ومن هذه االمتيازات ما جاء اها القانون 
شاطات من اخلارج عند اجلمركة من إجراءات حصصا عينية خارجية تدخل يف إطار عمليات نقل الن

 .1والتوطني البنكيالتجارة اخلارجية 
 .2وتعفى من احلقوق اجلمركية السلع املستوردة اليت تدخل مباشرة يف إجناز االستثمار

 وخماطرهاملبحث الثاين: مقومات االستثمار األجنيب 
فع من د السوق من حتقيق أهداف للر تسعى اجلزائر من خالل إتباعها يف املنهج االقتصادي القتصا

قدرات اقتصادها وجتارهتا على املستوى الداخلي يف مقابل ذلك توفري ظروف أكثر جاذبية لالستثمار 
ري مع إعفاءات بسواء كان وطين أو أجنيب هذا املستثمر الذي يبتغي من مشاريعه املنجزة حتقيق الربح الك

د أدىن ل ما توفره الدولة املضيفة من امتيازات وحوافز مع ححقوق أكثر أرحيية من خالضريبية ومجركية و 
 من خماطر االستثمار يف هاته الدول.
 يف التشريع اجلزائري املطلب األول: مقومات االستثمار

حىت يكون االستثمار أكثر فعالية وذا قيمة للدول املضيفة وخصوصا اجلزائر وضعت جمموعة من 
للمستثمرين  ، يف مقابل ذلك تضمنوسيادهتا واقتصادهاالدول املضيفة املقومات أو املباد  اليت حتمي 

يكونوا أكثر اطمئنان يف احلالة العادية أو يف حالة وقوع نزاعات حول عائدات  وامتيازات حىتحقوقا 
 االستثمار أو تغري السياسات االقتصادية للدولة.

ت الدولية سواء  الستثمار وكذلك يف االتفاقياوهذه املباد  جتد موضعها يف التشريعات الوطنية املنظمة ل
ق الذي على إرساء دعائم اقتصاد السو  واليت تعملكانت مجاعية أو ثنائية اليت تصادق عليها الدولة 

 الدولة اجلزائرية.  هانتهجت
ة إىل يسعى إليها املستثمرون وتقابلها سعي الدول والصناعة اليتومن أهم هذه املقومات حرية التجارة 

كصناعة   ،واجملاالت اإلساراتيجيةاية املنتوجات الوطنية واحلفاع على احتكار الدولة للصناعات مح
 اخل.سيادة الدولة... واليت متثلاألسلحة وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية واالنارنت 

نظمة امل واخلضوع للقواننيكما أن هذه االستثمارات جيب أن تلتزم ابحلفاع على البيئة ومحايتها 
 .واملخصصةللنشاطات املقننة 

 كل هذه املفاهيم سنتطرق هلا ابلتفصيل يف هذا املطلب.
                                                           

 مرجع سابق 09-16 من القانون 6 املادة-1
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 التجارةرع األول: مبدأ حرية االستثمار و الف
لقد انتقل دور الدولة من دور موجه لالقتصاد الوطين أي الدولة املتدخلة إىل دور الدولة املنظمة       

أمام االستثمارات األجنبية لتمويل االقتصاد الوطين برؤوس األموال أو احلارسة، وهذا بعد فتح األبواب 
وحتقيق أهداف أخرى منها توفري مناصب عمل لفئة هامة من املواطنني ونقل تكنولوجيا اإلنتاج وتطوير 

 ملة.لة وحتقيق تنمية اقتصادية شاالتنمية البشرية وترقيتها وتطوير البىن التحتية للدو 
 دستوراي والتجارة وتكريسهية االستثمار مبدأ حر  مأوال: مفهو 

االستقالل هو  والصناعة منذأول دستور جزائري كرس صراحة بوجود مبدأ حرية التجارة  كان
 ومتارس يف إطار والصناعة مضمونةمنه على أن" حرية التجارة  37حيث نصت املادة  11996دستور
 .القانون"

 معنوي حر للدخول يف النشاط التجاري أو الصناعي واملقصود اهذا املبدأ أن كل شخص طبيعي أو   
الذي خيتاره، وله احلرية يف ممارسة هذا النشاط كما يشاء يف مناخ اقتصادي تسوده املنافسة احلرة يف 

 األسواق.
على أن" 2016رس ما 07الصادر يف  20162من التعديل الدستوري  43كما نصت املادة      

 متارس يف إطار القانون."اها و  حرية االستثمار والتجارة معارف
ازدهار  والتشجيع علىويف الفقرة الثانية من نفس املادة"تعمل الدولة على حتسني مناخ األعمال 

 املؤسسات دون متييز خدمة للتنمية االقتصادية الوطنية."
ارف عاستبدل كلمة مضمونة بعبارة م والصناعة حيثلقد زاد املشرع من تكريس مبدأ حرية االستثمار 

التجارة و ، حيث أضحى املشرع إىل دسارة حرية االستثمار وأكثر وأكثر وضوحااها وهي أكثر بالغة 
 القوانني العادية إىل أخذها أبكثر أمهية من خالل مشاريع القوانني متاشيا مع الدستور اجلديد. موجها

دد له ويرجع فهوم حمإن مفهوم حرية االستثمار هو مفهوم ذو طبيعة مرنة حبيث يصعب الوصول إىل م
هذا إىل كونه ذو طابع مبدئي، مفهوم حرية االستثمار بعد ما كان جمرد إعفاء املستثمر األجنيب من 

ي تطور وإمتد مشروعه االستثمار  واعتماد إلجنازاخلضوع للرقابة اإلدارية إبلزامية احلصول على تراخيص 
على السياسة  ةوالسيطرة الكاملقة استغالله ليشمل على اختيار القطاع الذي يستثمر فيه أمواله وطري

 .والتسويقية واملالية للنشاطاإلنتاجية 
                                                           

 .76، العدد 1996ديسمرب  08، املنشور ابجلريدة الرمسية املؤرخة يف 1996نوفمرب 28يف  املصادق عليه -1
 07/03/2016الصادر بتاريخ  14 يتضمن تعديل الدستور ج رج د العدد 06/03/2016مؤرخ يف  01-16قانون-2
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حيث ختلت الدولة على آلية الارخيص املسبق أو االعتماد املسبق ألنه من غري املمكن أن تكون حرية 
ستثمار الا االستثمار ويف نفس الوقت خيضع املستثمر إىل جمموعة من اإلجراءات القبلية أي قبل مباشرة

أن ينجر عنها رفض املشروع أو قبول املشروع، لذلك يعترب إخضاع االستثمارات ملثل هذه  واليت ميكن
 .1العراقيل اإلدارية مؤذاي مبا يدع للشك إىل التضييق من مدلول حرية االستثمار

، وحترير ةكما أن حرية االستثمار تتعلق حبرية حركة الرساميل من خالل زوال كل مظاهر احتكار الدول
التجارة اخلارجية، ذلك أن حرية االستثمار يراد اها فتح معظم النشاطات االقتصادية أمام املستثمرين 

دفق التسهيالت اجلبائية ألجل ضمان ت واالمتيازات املاليةوالكثري منومنحهم العديد من اإلعفاءات 
 .2األجنبية وجذب االستثماراترؤوس األموال 

 ستثمار يف قوانني االستثمارحرية اال أاثنياً: مبد
 املتضمن ترقية االستثمار 03-01القانون -1

ثمرين الوطنيني ثمار أمام املستوفقا لإلصالحات االقتصادية اليت ابشرهتا اجلزائر خالل فتح جمال االست
 04حيث نصت املادة  12-93املتمم للمرسوم التشريعي املعدل و  03-01ألجانب جاء األمر او 

 .3اجلديد املتعلق ابالستثمار حبرية املمارسة يف أي نشاط إستثماري حمل االستغاللمن القانون 
حيث قام املشرع ابستعمال مصطلح "احلرية التامة" بدل كلمة احلرية فقط، وهذا للتأكيد أكثر على 

وبعث  ياسيواالجتماعي والسمبدأ حرية االستثمار وتوسيع جمال تطبيقه ومواكبة التطور االقتصادي 
 .والوطنيةألداة االقتصادية وتوفري املناخ املالئم جلذب االستثمارات األجنبية ا

لنشاطات املفعول من تنظيمات متعلقة اب واألحكام الساريةلكن هذا املبدأ ليس مطلق بل وفق القوانني 
 .4وغريهااملقننة ومحاية البيئة 

مار استحدثت أجهزة االستث ات، حيثواإلعتمادومن خالل هذا القانون مت إلغاء طلب الاراخيص      
يث يتم الوطنية لتطوير االستثمار والشباك الوحيد حوالوكالة املتمثلة يف اجمللس الوطين لالستثمار 

در جت التسجيل يف هذا األخري من طرف املستثمر صاحب املشروع عوض طلب الارخيص أو االعتماد.

                                                           

 2015ة، اجلزائر ياعبد الرمحان مرية، ن ستري جامعةبورحيان مراد، مكانة مبدأ حرية االستثمار يف القانون اجلزائري، مذكرة ماج-1
 9ص
  10بورحان مراد، املرجع نفسه ص-2
 .مرجع سابق 03-01األمر -3
 .مرجع سابق 03-01 من القانون 4 املادة-4
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"حيدد  03-01حيث نصت املادة األوىل من األمر  اإلشارة إىل أنه مت توسيع جمال تطبيق هذا املبدأ
تصادية يف النشاطات االق واألجنبية املنجزةهذا األمر النظام الذي يطبق على االستثمارات الوطنية 

 االستثمارات اليت تنجز يف إطار منح االمتياز أو الرخصة". واخلدمات وكذااملنتجة للسلع 
 وحتليال هلذه املادة نستخلص أنه:

س بنف واألجانب يعاملونحكام القانون جاءت عامة تشمل األشخاص املخاطبني الوطنيني أن أ-
 الدرجة.

اليت  دمات وكذاواخلمت توسيع اجملاالت املفتوحة لالستثمار وهي جماالت النشاطات املنتجة للسلع -
االستثمار عزز مبدأ حرية  03-01فيه أن القانون  ال شك واالمتياز ومماتنجر يف إطار منح الرخصة 

فتح اجملال لالستثمارات اخلاصة حىت يف بعض االستثمارات ذات القيمة اإلساراتيجية منها قطاع  حيث
 10-01، وقطاع املناجم مبوجب القانون 1املتعلق ابلطريان املدين 06-98النقل اجلوي مبوجب قانون 
 .2الذي يتضمن قانون املناجم

 راملتضمن تطوير االستثما 09-16القانون -2
ضمانت أكثر ملبدأ حرية االستثمار للمستثمرين األجانب حيث نصت  09-16 قدم القانون     
ملوقعة من ا واجلهوية واملتعددة األطرافأحكام االتفاقيات الثنائية  منه على ما يلي"مع مراعاة 21 ملادةا

خيص  وعادلة فيما نصفةمعاملة م واملعنويني األجانبلقى األشخاص الطبيعيني قبل الدولة اجلزائرية يت
 . 3احلقوق والواجبات املرتبطة ابستثماراهتم"

ساواة يف احلقوق تعلق األمر ابمل األجنيب والوطين سواءفتأكيد هذه املادة على املساواة بني املستثمر     
شاريعه م ان علىواطمئنمبثابة القاعدة العامة اليت متنح املستثمر األجنيب أكثر أمان  وااللتزامات، يعد

زائرية جلاالستثمارية وتساهم يف استقطاب أكثر هلذه االستثمارات األجنبية إضافة إىل التزام الدولة ا
دول املستثمرين األجانب وتقدم هلم امتيازات وحقوق حسب ما نصت عليه  ابالتفاقيات املربمة مع

 هذه االتفاقيات.
                                                           

 1998 لس  نة 48يتض  من القواعد العامة املتعلقة ابلطريان املدين ت ا ح ج عدد 1998جوان  27مؤرخ يف  06-98قانون -1
 35ا ج ر ج ج عدد 2000ديسمرب 6مؤرخ يف  05-2000متمم ابألمر 

 2001جويلية 04الص          ادر يف  35يتض          من قانون املناجم، ج ر ج ج العدد  2001جويلية03املؤرخ يف 10-01قانون  -2
مارس 30الص               ادر يف  18يتض               من قانون املناجم، ج ر ج ج العدد  2014فيفري 24املؤرخ يف  05-14وامللغى ابلقانون 

2014 
 .مرجع سابق 09-16من األمر  21ة املاد-3
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تضى اتفاقية ث تتعهد الدولة املضيفة لالستثمار مبقكما أن الدولة تلتزم مببدأ الدولة األوىل ابلرعاية حي
عاملة تتلقاها م للدولة، أفضلمصدرة لالستثمار مبعاملة االستثمارات التابعة  وبني دولةتربم بينها 

االستثمارات األجنبية فيها أي متكني املستثمرين الذين حيملون جنسية الدولة املستفيدة من هذا الشرط 
 .1قررهتا أو تقررها الدولة املستقطبة لالستثمار واملزااي اليتلضمانت من احلصول على مجيع ا

وتكريسا ملبدأ حرية االستثمار مبدأ آخر يتمثل يف حرية حتويل رأس مال  09-16 وأضاف األمر
عن االستثمارات املنجزة انطالقا من حصص يف رأس املال يف شكل حصص  والعائدات النامجةاملستثمر 

تظام وهنا مينح بسعرها ببنك اجلزائر ابن حرة التحويلن الطريق املصريف ومدونة بعملة نقدية مستوردة ع
املستثمر األجنيب ضمان كافيا ألنه يسعى من خالل استثماراته لتحقيق ربح أكثر وإفادة الدولة املصدرة 

 هلذا االستثمار كذلك.
لنزاعات ء إىل التحكيم الدوي حلل اكما عزز هذا املبدأ بضمانت قضائية متثلت يف إمكانية اللجو     

طراف يسمح ابللجوء أو متعدد األ حالة وجود إتفاق ثنائي والدولة يفاليت قد تنشأ بني املستثمر األجنيب 
 .2ىل الوسائل الودية للتسوية أو اللجوء إىل التحكيم كطريق بديل حلل النزاعاتإ

 ومحاية البيئة الثاين: االستثمار الفرع
 دولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة جعلها تركز على السعي جلذب االستثمارات والعملإن سعي ال   

ستغالل جعة هلا بغض النظر على البيئة، حيث أن االستثمارات تقوم ابعلى ترقيتها وتوفري الظروف املش
يئة اليت يعيش باملوارد الطبيعية اهدف حتقيق أكرب قدر من العوائد املالية وهذا ما يؤثر بشكل كبري على ال

ق تنمية كما أن عمل الدول على حتقيري على حياة اإلنسان يف حد ذاته  فيها اإلنسان وابلتاي التأث
مستدامة جيعلها تقوم ابستهالك غري عقالين للمواد الطبيعية مما يؤثر على حق األجيال القادمة يف هذه 

 الثروات الطبيعية.
وعدم احلفاع  يئة بسبب التدهور يف التعامل مع املوارد الطبيعيةوملا كان لالستثمار أتثري سليب على الب

 ار.الزما على الدول أخذ موضوع البيئة بعني االعتب للبيئة، كانعلى التوازن بني العناصر املكونة 
مبكانة مرموقة يف الربامج السياسية وال يف السياسة العامة،  2001مل حتظى البيئة يف اجلزائر قبل سنة

يز يف تلك الفارة كان منصبا على النمو االقتصادي الذي أخر النهضة البيئية، وذلك بسبب ألن الارك

                                                           

، جامعة مولود دكتوراه األجنبية، أطروحةواي ندية، النظام القانوين لالس             تثمار ومدى فعاليته يف اس             تقطاب االس             تثمارات -1
 35، ص2014احلقوق، موالعلوم السياسية، قسوزو، كلية احلقوق  معمري، تيزي

 مرجع سابق. 09-16 من االمر 24 أنظر املادة-2
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ء صعوبة التوفيق بني مصلحتني متناقضتني يف املظهر بني اهتمام خاص الشركات االستثمارية وبني الوفا
 املشارك الذي ميثل محاية البيئة.

ي ة، ابعتباره عامال جيدا ومفيدا ألنه هو الذفخالل هذه املرحلة ظهرت أولوية النمو على البيئ    
يوجد النشاط وخيلق فرص العمل وينمي الثروة وهذه املميزات وغريها هي اليت تربر أن يكون النمو هدفا 
وغاية يف حد ذاته، على حساب محاية البيئة اليت لو أخذت بعني االعتبار ستحد من النمو وستشكل 

 .1عائقا جيب استبعاده
 التنسيق بني موضوعي االستثمار والبيئة:  ةضرور -أوالً 
 ي نتيجة ال جتسيد لسياسة التنمية املستدامة، اليت هإ مار أبمهية احلماية البيئية ما هون ربط االستثإ   

ملسألة اليت ما فتئت ا ني حلماية البيئة، وهيتضارب شديد بني اآلراء املناصرة حلرية االستثمار واملناضيل
 ار يف جمال محاية البيئةلارويج لالستثمدة الارويج هلا، حبيث مت اقاراح املشاريع اخلاصة ابهيئة األمم املتح

 من خالل ما يلي: 
شاريع اليت لوجيا والشركات واملو العمل على حتسني توافر األشكال املالئمة من التمويل ألغراض التكن-

 حتفف من أاثر تغيري املناخ. 
 ام الطاقة.زايدة الاركيز على كفاءة استخد-
 زايدة احلصة من امدادات الطاقة املتجددة يف قطاعي الطاقة واملناجم.-
 معاجلة التحدايت البيئية واالجتماعية والسياسية املرتبطة ابلطاقة اهليدرولوجية الكبرية.-
 وضع اساراتيجيات جديدة للحد من االنبعااثت إلزالة الغازات.-
املفاوضات  غري التعريفية ابلنسبة للسلع واخلدمات البيئية من خاللإلغاء احلواجز التجارية التعريفية و -

  يف إطار املنظمة العاملية للتجارة يف التكنلوجيا الصديقة للبيئة ونشرها.

                                                           

محود ص  ابرينة، دور الس  ياس  ة البيئية يف توجيه اإلس  تثمار يف اجلزائر، مذكرة مكملة لنيل ش  هادة املاجس  تري يف القانون العام، كلية -1
 123،124ص، 2014/2015احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد ملني ابغني سطيف،
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وقد مت التأكيد على هذه الفكرة يف القانون  .1أو خفضها بشدةت املقدمة ألسعار الوقود إلغاء اإلعان-
وين مستقل ينظم سياسة التنمية املستدامة يف اجلزائر وهو قانون رقم اجلزائري من خالل وضع نص قان

03-102. 
هوم البيئة قد مفن املشرع اجلزائري من خالل حتديد املتعلق حبماية البيئة أ 033-83وسبق هذا القانون 

اليت  ةعلى املواد الطبيعية وطبيعة التفاعل بني هذه العوامل وهو ما مل يشري إىل املنش ت الوضعي ركزه
 .4استخدمها اإلنسان كجزء ال يتجزأ من البيئة

ويقصد ابملنش ت الوضعية العناصر الصناعية أو املستحدثة وتشمل العوامل االجتماعية حيث تربز    
جمموعة النظم االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية واالدارية اليت وضعها اإلنسان لتنظيم حياته 

ط الطبيعي اليت يتكون منها الوسأت طاقته وعالقاته االجتماعية ملواجهة العناصر ويدبر من خالهلا نش
 .5دخل ضمن هذه العناصر واالدوات والوسائل اليت ابتكرها االنسان للسيطرة على الطبيعةوي

ن ر إىل أي حساابت بيئية سلبية دون النظكان هدف السياسة الوطنية هو حتقيق التنمية بعيدا عن أ
 .ستغالل االقتصادي مع املتطلبات البيئيةيتوافق اال

 ىل تكريس فكرةتراجعت هذه السياسة حيث توجهت إ 6إال أنه بعد قمة األرض يف ريودي جانريو    
ابلنسبة لالستثمار زائر اجلالتنمية املستدامة أي محاية البيئة يف إطار التنمية، وهذا هو النهج الذي اتبعته 

 والبيئة. 
                                                           

 22إىل 20لس البيئة املنتدى البيئي الوزاري العاملي مونكو بتاريخ ر جملس إدارة األمم املتحدة الدورة االستثنائية العاشرة جملظأن -1
 .2008فرباير 

تدامة ج ر ج ج د ت عدد  2003فيفري  17مؤرخ يف  10-03الفانون  -2  43يتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املس               
 .2003جويلية  20صادر يف 

 1983فيفري  08الص       ادر يف  43البيئة ج ر ج ج د ت عدد  يتعلق حبماية 1983فيفري  05مؤرخ يف  03-83قانون  -3
 43ج ر ج ج الع دد ة م لتنمي ة املس               ت دااملتعلق حبم اي ة البيئ ة يف إط ار ا 2003-07- 19املؤرخ يف  10-03)ملغى( ابألمر 
 .20/07/2003الصادر يف 

 .255 اجلزائر، صوزيع للنشر والت الدولية، دارعبد الرزاق مقري، مشكالت التنمية البيئية والعالقات  -4
كلية احلقوق والعلوم الس      ياس      ية   122ص  7لكحل أمحد، مفهوم البيئة ومكانتها يف التش      ريعات اجلزائرية، جملة املفكر العدد  -5

أنض      ر كذلك عبد العزيز خميمر عبد اهلادي دور املنض      مات الدولية يف محاية  15/11/2011جامعة حممد خيض      ر اتريخ النش      ر 
 .19ص  1986القاهرة  1الثاين دار النهضة ط  البيئة، اجلزء

حظي ابهتمام كبري من قبل الدولة واملؤسسات الدولية عالوة على ما  1992مؤمتر عاملي عقد يف ريودي جانريو ابلربازيل سنة -5
تدامة لتنمية املسندت به اليونيسكو ضرورة أن حيرص أن خيلف ورائه بيئة سليمة كما وصلت إليه وابلتاي مت العمل يف مشكلة ا

متكن وراء قبول فكرة بقاء املوارد الطبيعية لألجيال القادمة واعارفوا أن التنمية املستدامة تتطلب تكنلوجيا جديدة وأساليب جديدة 
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 بني االستثمار والبيئة: ةقالعال طبيعة-اثنياً 
إن اجلدل املشار حاليا حول العالقة بني االستثمار والبيئة ليس نديد، لكن خصائص وأسلوب     

مناقشة هذا املوضوع وطرق معاجلته قد تغريت وتطورت منذ ظهوره ألول مرة يف بداية الستينيات حيث 
لبيئية كانت قلقة خبصوص أثر التنظيمات ا  ظهر ألول مرة يف شكل محاية أنصار حرية االستثمار اليت

على املقدرة التنافسية لدوهلم حيث قامت بتشجيع االستثمار دون االعتناء ابلبعد البيئي لكن هذا 
الذي  1املوقف املشجع لالستثمار ميكن أن يؤدي إىل ظهور آاثر وخيمة على البيئة، وهذا نفس املسار

 .1983سارت عليه اجلزائر قبل سنة 
اه آخر يدعو إىل اجت أدت إليها حرية االستثمارات ظهر نتيجة هذه اآلاثر السلبية على البيئة اليت    

ضرورة تقييد االستثمار ابلبيئة وهذا ما جسده املشرع اجلزائري إبصداره لقانون محاية البيئة وخمتلف 
 .2001القوانني املنظمة لالستثمار بعد 

 :2001ل العالقة بني االستثمار والبيئة قب–أ
ركزت االستثمارات األجنبية جماالهتا خالل هذه الفارة على قطاعات حساسة هلا آاثر على البيئة     

، وكان هدف الدولة راعةمنها التعدين واستخراج البارول والصناعات الكيمياوية والصناعات املتعلقة ابلز 
األجنيب حيث أن  قلها هو االستثمارية اقتصادية وكان السبيل جلذب التقنية الصناعية ونهو حتقيق تنم

التقنية تؤثر على زايدة االنتاج وتصميم املنتجات اجلديدة وأساليب التنظيم هذا ما جعل التطرق حلماية 
 البيئة أمر اثنوي يف هذه الفارة.

وهو أول قانون لالستثمار بعد االستقالل الذي نظم االستثمارات  277-63ففي قانون االستثمار    
ية يف اجلزائر الزم املستثمرين التوقف عند حدود الشؤون املاسة ابلنظام العام واحلصول على اعتماد األجنب

 ، كما تدخلت الدولة يف إنشاء شركات وطنية أو شركات ذات2من اللجنة الوطنية لالستثمارات

                                                           

للتجارة لنشر التقنيات والبضائع وهذا يتطلب صناعات وبدوره يؤدي إىل سلع وخدامات وأن هذه السلع واخلدمات حتتاج إىل 
لتصريفها أنضر سليمان عمر اهلادي ، االستثمار األجنيب املباشر وحقوق البيئة األكادمييون للنشر والتوزيع عمان األردن أسواق 
.16ص   

بركان عبد الغين س   ياس   ة االس   تثمار ومحاية البيئة يف اجلزائر مذكرة لنيل ش   هادة املاجس   تري يف القانون كلية احلقوق جامعة مولود  -1
 .6ص  2009/2010جلزائر معمري تيزي وزو ا

 املتعلقة ابالستثمار مرجع سابق.  277-63من القانون  07املادة  -2
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شاراكي االقتصاد املختلط مبسامهة رأس مال وطين وأجنيب وذلك من أجل حتقيق أهداف االقتصاد اال
 .1يف اجملاالت االساراتيجية لالقتصاد الوطين

املعدل للقانون السابق، اهتم مبكانة رأس املال الوطين واألجنيب يف حتقيق  284-66ويف القانون    
دوره مل يوىل العناية هذا القانون ب ،لالستثماراتالتنمية وامللزم ابحلصول على اعتماد متنحه اللجنة الوطنية 

ف الندوات واملؤمترات وقد جتسد ذلك يف خمتل البيئة،را لالهتمام املتواصل ابلتنمية على حساب ابلبيئة نظ
وهذا ما أتكد من خالل قمة اجلزائر لدولة عدم االحنياز يف حمورها املتعلق  البيئة،اليت عقدت حبماية 

لى البيئة فاع عألن ذلك سيؤدي إىل ختصيص جزء من النفقات املوجهة للتنمية لغرض احل ،2ابلبيئة
 التنمية.وهو ما يعرقل 

املتعلق  11-82وبرز كذلك عدم اهتمام اجلزائر ابلبعد البيئي يف جمال االستثمار من خالل قانون    
ابالستثمار االقتصادي اخلاص الوطين حيث منح امتيازات املستثمر الوطين جبائيه ومالية إىل جانب 

 .3بعض التسهيالت
تنمية  ىل اخلروج من التخلف وحتقيقه البيئة جراء االستثمار اهلادف إشهدت ونظرا للتدهور الذي   

 التفاقيات الدولية حول محاية البيئة أصدر املشرع اجلزائري أول تشريع خاص ابلبيئةونظرا كذلك ل شاملة
، لكن سيطرت القناعة السالفة الذكر للدولة 4املتعلق حبماية البيئة 03-83وهو القانون  1983سنة 

 25-88سيما القانون  1983البعيدة عن الدراسات العلمية يف قوانني االستثمار اليت تلت سنة 
الذي اكتفى بتحديد األهداف االقتصادية من خالل املخططات الوطنية واليت تشمل يف خلق مناصب 
شغل وحتقيق االندماج االقتصادي الوطين وتنشيط القدرات الوطنية ، مع وضع حدود أمام بعض 

 . 5االت اليت ال جيوز االستثمار فيها على رأسها قطاع البنوك ، التأمني واحملروقات والنقلاجمل

                                                           

 املتعلقة ابالستثمار مرجع سابق. 277-63من القانون  03املادة  -1
السائل ملناقشة العديد من  1973سبتمرب  9اىل  5انعقدت الدورة الرابعة لرؤساء الدول واحلكومات عن التجارة ابجلزائر من  -2

 .1972من بينها موضوع محاية البيئة الذي اشري خالل ندوة ستوكهومل 
 سابق. عاملتعلق ابالستثمار اخلاص الوطين مرج 11-82القانون  -3
 سابق. البيئة، مرجعاملتعلق حبماية  03-83القانون 4
 جية، الوطن االقتصادية اخلاصة اتثمار يتعلق بتوجيه االست 1988يوليو  12املؤرخ يف  25-88من القانون  5، 4، 3املواد  -5

 .1988يوليو13الصادر يف 28 ر ج ج العدد
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املتعلق بارقية االستثمار فقد ربط املمارسة احلرة بقيد وحيد هو النشاطات  12-93أما املرسوم     
، كما أعفي 1ذا املطلبهل اليت سنتوقف عندها يف الفرع الثايناملقننة اليت ال ميكن جتاوزها وهي النقطة 

هذا املرسوم املستثمر األجنيب من طلب الارخيصات واالعتمادات من السلطات العمومية قصد اجناز 
استثمار يف اجلزائر واستبدله ابلتصريح من طرف الوكالة الوطنية لتطوير ودعم االستثمار الذي يتضمن 

 يه.لكنه مل يركز عل2من بني البنود شروط احملافظة على البيئة
ونظرا ملا مرت به اجلزائر يف فارة التسعينيات من مرحلة أمنية حرجة عطلت التنمية طيلة عشرية      

 .19953قمة األرض لسنة  بة حلماية البيئة أو تلتزم لوصاايكاملة فإهنا مل توي األمهية املطلو 
ما ذكرن سابقا ستثمار تصمن كن التصريح املقدم أمام الوكالة الوطنية لارقية ودعم االوجتدر االشارة أىل أ

أحد بنوده شرط احملافظة على البيئة وذلك تفاداي لالستثمارات اليت تؤثر سلبا على نظافتها وتشجيعا 
ة املشروع، جراء شكلي وليس الزم لصحتكنولوجيا عالية وغري ملوثة وهو إلالستثمارات اليت تستعمل 

ام ة النشاط ألسباب أمنية أو اهدف محاية النظعكس الرخصة اليت تسلم من قبل االدارة حسب طبيع
 العام ومحاية البيئة والصحة العمومية.

 :2001بني االستثمار والبيئة بعد  العالقة-ب
من أوىل  08-06املتعلق بتطوير االستثمار واملعدل واملتمم ابألمر  03- 01يعترب األمر رقم       

هج فيه املؤسس الدستوري النهج الليبرياي حيث الذي انت 19964القوانني اليت جاءت بعد دستور 
منه اليت تتضمن حرية التجارة والصناعة  37اعارف مببدأ حرية الصناعة والتجارة من خالل املادة 

مضمونة ومتارس يف إطار القانون ابإلضافة بعض املواد منه أي الدستور اليت سارت على نفس املسلك 
اليت أقرت احلماية  52االبتكار الفكري والعلمي والفين املادة  اليت كرست حرية 38نعد منها املادة 
 .5القانونية لألجانب

                                                           

 مرجع السابق. 12-93من املرسوم التشريعي  03املادة  -1
 مرجع سابق. 12-93من املرسوم التشريعي  04املادة  -2
 1993أفريل  10املؤرخ يف  99-93اجلزائر على اتفاقية األمم املتحدة اخلاص         ة بتغيري املناخ ابملرس         وم الريس         ي  تص         ادق -3

 يتض من املص ادقة على اتفاقية األمم املتحدة االطارية بش أن تغيري املناخ املوافق عليها من طرف اجلمعية العامة هليئة األمم املتحدة يف
 .24ج ر ج ج د ت رقم  1992ماي  9
الصادرة يف  76ج ر ج ج العدد  07/12/1996املؤرخ يف  438-96الصادر مبوجب مرسوم ريسي رقم  1996دستور  -4
08/12/1996. 
 .17ص  2000ستثمار دار امللكية بودهان مالك االسس واألطر اجلديدة لال -5
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تقر حبرية االستثمار حيث نصت " تنجز  03-01ولقد جاءت املادة الرابعة من األمر       
 يئةالتشريع والتنظيمات املتعلقة ابلنشاطات املقننة، ومحاية الب ستثمارات يف حرية اتمة مع مراعاةاال

وتستفيد هذه االستثمارات بقوة القانون من احلماية والضمانت املنصوص عليها يف القوانني والتنظيمات 
 املعمول اها"

 06وختضع االستثمارات اليت تستفيد من املزااي قبل اجنازها لتصريح لدى الوكالة املذكورة يف املادة    
 .1أدنه
ية البيئة والعمل حبدود تتمثل يف محا يوألزم العمل االستثمار تحليل هلذه املادة جند أن املشرع قيد بو     

على أن يكون كل مشروع استثماري يتوافق مع التوازن البيئي وابلتاي التزام اجلزائر ابالتفاقيات الدولية 
ومادته الرابعة على أن  03-01قانون االستثمار نص وجتسيدها يف قوانينها الداخلية واخلاصة ،

انون البيئة السالف ملزم بق هنجز يف اطار التشريع وخصوصا املتعلق حبماية البيئة أي أناالستثمارات ت
الذي صدر ومل يطبق نظرا ألولوية التنمية على البيئة لكن مع صدور هذا القانون  03-83الذكر 
 .2ةيدة حبماية البيئة وأن البعد البيئي يقدم على التنميت النظرة و أصبحت كل املشاريع مقتغري 
فاالستثمارات اليت تستفيد من املزااي هي تلك اليت ختضع ألجراء التصريح لدى الوكالة الوطنية     

لتطوير االستثمار، وهذا التصريح جيب أن حيتوي على شرط محاية البيئة ابعتبارها إجراءا جوهراي قبل 
 اجناز االستثمار.

منه أي  43جاءت املادة  20163ور هو القانون الذي جاء بعد تعديل الدست 09-16القانون و    
 الدستور اجلديد تنص " حرية االستثمار والتجارة معارف اها ومتارس يف إطار القانون ".

                                                           

الص            ادر  47ج ر ج ج عدد  2006جويلية  5املؤرخ يف  08-06املعدل واملتمم ابألمر رقم  03-01من األمر  4املادة  -1
 .2006جويلية  19
لتبعية االقتص  ادية من ا وض  اع وهي س  ياس  ة تلجأ إليها الدولة للتخلصالنمو أو التحس  ن يف امللك أو األ أوالتنمية التوس  ع  ينتع -2

ى الدخل و يف كافة القطاعات الس       ياس       ية واالقتص       ادية واالجتماعية للدولة وذلك بتحس       ني نوعية االنتاج وارتفاع مس       توالنهوض 
قق عدة حنو زايدة جممل االنتاج القومي لكي تتحقق التنمية للدولة البد من حت مل املواد املادية والبش               ريةوالتنمية تتطلب توجيه جم

 دم.التقعة وتكوين رؤوس األموال العينية بتشجيع االدخار احلكومي ومتاب منها التخطيط االقتصادي السليمعوامل 
 .1ر بركات عبد الغين، سياسة االستثمار ومحاية البيئة يف اجلزائر مرجع سابق ص ظأن  
ر ج ج العدد  جيتض     من التعديل الدس     توري  06/03/2016املؤرخ يف  01-16الص     ادر مبوجب قانون  2016دس     تور  -3
 .07/03/2016الصادر  14
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حيث استبدلت عبارة حرية الصناعة حبرية االستثمار الذي يشمل الصناعة وغريها حيث توسع املفهوم 
والعلمي  ة االبتكار الفكري والفينمنه حري 44والذي ميارس يف إطار القانون كما تضمنت املواد 

 مضمون للمواطن.
منه كما يلي " ..... االستثمارات  3حيث جاءت املادة  09-16يف القانون وقد جتسدت     

املذكورة يف ظل أحكام هذا القانون يف ظل احارام القوانني والتنظيمات املعمول اها، ال سيما تلك 
 . املهن املقننة، وبصفة عامة مبمارسة النشاطات االقتصادية "املتعلقة حبماية البيئة و ابلنشاطات و 

شرط اجناز االستثمار هو احارام القوانني وخص منها الذكر التنظيمات املتعلقة حبماية البيئة وهو ما 
لتسجيل لدى  قبل اجنازها ختضع اتيقيد حرية االستثمار اباللتزام حبماية البيئة حيث أن االستثمار 

 .1تستفيد من املزااي املقررة يف هذا القانونلكي ية لتطوير االستثمار وذلك الوكالة الوطن
جيل ال بعد تسجيله وهذا التسث ال ينجز االستثمار إعلى محاية البيئة حي 09-16القانون  لقد ركز

 يتضمن دراسة يقوم اها مكتب دراسات خمتص تفيد أن هذا املشروع ال يضر ابلبيئة.
 والنشاطات املقننةار : االستثمالثالثالفرع 
إن جمهودات الدولة لتحقيق ما تصبو إليه من تنمية اقتصادية من خالل االجتاه إىل اقتصاد السوق     

يف  03-01وفتح اجملال أمام االستثمارات الوطنية خاصة و األجنبية حبرية اتمة كما جاء يف القانون 
رف يعأو عدة دول وهو ما  ةيف دولة واحد إطار احارام القوانني ومع ظهور شركات كربى هلا نشاط

ابلشركات متعددة اجلنسيات ودخوهلا يف استثمارات مباشرة داخل الدول املضيفة حيث مينح ذلك 
اإلدارة هلذه االستثمارات وفرض ما تراه لتحقيق أهدافها، أصبحت هذه الشركات متس ابلسيادة الوطنية 

هلذا  رابح كبرية.حتقق هلا عائدات و أ راها وابلنوعية اليتللدول من حيث فرض منتجاهتا ابألسعار اليت ت
كان لزاما على الدولة أن تتدخل لتنظيم السوق و محاية املنافسة ومنع املنافسات االحتكارية الفردية و 

 .2اجلماعية
ون االستثمارات وتوجيهها حسب حاجاهتا د والتحكم يفوحىت تتمكن الدولة من محاية اقتصادها     

هلا   تطرقواليترية املستثمرين، ضمنت قوانني االستثمار شروطا ملمارسة بعض النشاطات املس حب
ألول مرة حيث نصت املادة الثالثة منه إىل أن االستثمارات تنجز بكل حرية مع  12-93القانون

                                                           

 مرجع سابق. 09-16من القانون  04املادة  -1
-08 تمم ابألمرواملعدل وامل 43ر ج ج  جواملتعلق ابملنافس       ة،  2003يوليو  19املؤرخ يف  03-03من األمر  7و6املادتني 2
 36، ج ر ج ج رقم2008يونيو  25املؤرخ يف 12
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 ك ضرورة احارامكذل  09-16 ني ابألنشطة املقننة، وتضمن القانونمراعاة التشريع و التنظيم املتعلق
القوانني و التنظيمات املعمول اها السيما تلك املتعلقة حبماية البيئة و ابلنشاطات املقننة وبصفة عامة 

 .1مبمارسة النشاطات االقتصادية
 وما أحكامها؟ واملهن املقننةفما مفهوم النشاطات 

 .(اثنيا)وأحكامها  (أوال)هذا ما سنبحث فيه يف هذا الفرع من خالل تعريفها ومفهومها 
 واملهن املقننةأوال: التعريف ابلنشاطات 

رسوم نون عرفها هو امللكنه مل يعرفها وكان أول قا واملهن املقننةالنشاطات  09-16 قانونالذكر     
واعتربها كل نشاط أو مهنة خيضعان للقيد يف السجل التجاري، ويستوجبان  402-97التنفيذي 
للسماح مبمارسة   حيز التنفيذ، توفر شروط خاصة املوضوعةومبحتوامها ومبضموهنما وابلوسائل بطبيعتهما 

كل منهما ويتم تصنيف النشاط أبنه مقنن حلاجات معينة أمساها املشرع ابالنشغاالت أو املصاحل 
ت من املسائل رج هذه االنشغاال، على أن ال ختوتقنيا خاصانونيا األساسية مما جيعلها تتطلب أتطريا قا

 ذا املرسوم وهي:من ه 03احملددة ابملادة
 النظام العام -
 واألشخاصأمن املمتلكات  -
 محاية الصحة العمومية -
 واآلدابق محاية األخال -
 اليت تكون الثروة الوطنية واملمتلكات العموميةمحاية الثروات الطبيعية  -
 محاية حقوق اخلواص ومصاحلهم املشروعة -
 سكانلل واملناطق واملواقع احملميةواإلطار املعيشياحارام البيئة  -
 محاية االقتصاد الوطين -
نفيذي يتخذ كان يتم مبوجب مرسوم ت  وتنظيم خاصنيحتديد هذه النشاطات املقننة اخلاضعة لتأطري      

ظيمي جمموعة أن حيتوي النص التن الوزير املعين ابلنشاط أو املهنة املراد تنظيمها على طلب بناءا على
 هنة وهي:من البيانت من شأهنا التعريف ابلنشاط أو امل

                                                           

 مرجع سابق 09-16 من القانون 3 املادة-1

واملهن املقننة اخلاضعة للقيد يف السجل  يتعلق مبعايري حتديد النشاطات 1997يناير 18املؤرخ يف  40-97املرسوم التنفيذي -2
1997يناير 19الصادر يف  05ج ر ج ج العدد  ،التجاري  
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التعرف بدقة على طبيعة النشاط أو املهنة املراد تنظيمها ابلرجوع إىل مدونة النشاطات االقتصادية -
 .1اخلاضعة للقيد يف السجل التجاري

 حتديد الشروط املطلوبة ملمارسة النشاط أو املهنة ابلنسبة إىل ما يلي:-
 * القدرات املهنية لدى الطالب 

 املزمع استعماهلا هيزات املهنيةوالتج*احملالت املهنية 
املراقبة  ات ووسائلواإلجراءالتدخل املوضوعة حيز التطبيق  والعمليات وكيفيات* الوسائل التقنية 

 أو املعمول اها املقدمة أو املضمونة. والضمانت القانونيةاملستعملة 
لى ممارستها الواجبات الواقعة عة املقننةكما جيب أن يبني املرسوم التنفيذي احملدد للنشاط أو املهن     

 ما يلي: واليت تتضمنيف حالة قصور)اثبت(  والعقوابت اإلدارية
 وقف املمارسة مؤقتا مع توضيح مدة هذه األخرية -
 إلغاء رخصة املمارسة املسلمة وسحبها النهائي املتبوع ابلشطب من السجل التجاري. -
لة يف ضوعه وكيفياته وكذلك اهليئات املؤهأتسيس رقابة على ممارسة نشاط ما مع توضيح مو  -

 هذا اجملال.
 مات اخلاصةوالتنظيوجيب على من يريد ممارسة النشاط أو املهنة املقننني أن حيارم القانون العام     

ابلنشاط أو املهنة، كما جيب عليه للحصول على القيد يف السجل التجاري تقييدا أو تعديال أن يقدم 
 اإلدارة املعنية. تسلمها إايه املصاحل املختصة يف واالعتماد اليتملطلوبة رخصة املمارسة إضافة إىل الواثئق ا

ونذكر أنه ال جيب اخللط بني النشاطات أو املهن املقننة ومدونة النشاطات االقتصادية اخلاضعة للقيد 
، 2ابملدونة املتعلق 39-97التنفيذي رقم وتنظيمها ابملرسوميف السجل التجاري واليت مت حتديدها 

وتتضمن مدونة النشاطات االقتصادية بصيغة انفرادية كافة النشاطات االقتصادية اليت تكون موضوع 
 القيد يف السجل التجاري، وهي تشمل النشاطات التجارية اآلتية:

 نشاطات إنتاج السلع -
 نشاطات اخلدمات -

                                                           

املتعلق مبدونة النشاطات االقتصادية اخلاضعة للقيد يف السجل التجاري  1997يناير 18املؤرخ يف  39-97املرسوم التنفيذي -1
 2002 لسنة 28ر ج ج رقم ج، 2002أفريل  16املؤرخ يف  02/139التنفيذي  واملتمم ابملرسوماملعدل  05ج ر ج ج رقم

 مرجع سابق 39-97املرسوم التنفيذي -2
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 .1نشاطات جتارة البيع ابجلملة والتجزئة  -
اإلطالع و نشاط إقتصادي يكون موضوع قيد يف السجل التجاري جيب الرجوع وابلتاي للتعرف على أن 

مدونة النشاطات االقتصادية إذا هي مرجعا يف حالة تقدمي أي طلب ملمارسة نشاط إقتصادي من  على
 طرف شخص طبيعي أو معنوي.

لك ام وكذإذا فكل شخص يريد ممارسة نشاط أو مهنة مقننة مطالب ابحارام قواعد القانون الع     
لسجل كما جيب عليه القيد يف النشاط أو املهنة املراد مارستها احارام األحكام التنظيمية اخلاصة اب

ماد اليت تسلمها االعتلواثئق املطلوبة رخصة املمارسة و التجاري تقييدا أو تعديال أن يقدم إضافة إىل ا
 .2إايه املصاحل املختصة يف اإلدارة املعنية

 اطات املقننةاثنيا: أحكام النش
 :2015قبل سنة -1
لقد أشرن إىل أن إضافة إىل الواثئق املطلوبة للقيد يف السجل التجاري ملمارسة نشاط أو مهنة       

من القانون 25مقننة للحصول على رخصة أو اعتماد من طرف اإلدارة املعنية وقد وضحت املادة 
يل ارسة أي نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجاملتعلق مبمارسة األعمال التجارية على أنه" ختضع مم

يف السجل التجاري إىل احلصول قبل تسجيله يف السجل التجاري على رخصة أو اعتماد مؤقت متنحه 
 .3اإلدارات أو اهليئات املؤهلة لذلك"

 وإن كان يعترب هذا الارخيص أو االعتماد املطلوب ملمارسة النشاط أو املهنة املقننني قيد ابلنسبة  
للمعين أي الراغب يف ممارسة نشاط ما بسبب أنه ميس إىل حد ما ابحلرية الفردية يف ممارسة النشاط 

خيص كما حيمي صاحب الار   ذاته،فهو من نحية أخرى يعد امتياز من حيث أنه حيمي النشاط يف حد 
 .4من خالل االمتيازات اليت مينحها له

                                                           

 مرجع سابق 139-02 من املرسوم 03 ملادةا-1
مم واملتيتعلق بش   روط القيد يف الس   جل التجاري املعدل  1997يناير  18املؤرخ يف  41-97من املرس   وم التنفيذي  12املادة -2

 السجل التجاري. والتعديل والشطب يفحيدد كيفيات القيد  2015ماي3املؤرخ يف  111-15 ابألمر
املعدل  25يتعلق مبمارس  ة األنش  طة التجارية ج ر ج ج عدد  2004أوت  14يف  املؤرخ 08-04رقم من القانون 25املادة -3

 .39ج ر ج ج العدد 2013يوليو  23املؤرخ يف  06-13 لقانونواملتمم اب
عم  ال، كلي  ة احلقوق، ج  امع  ة انون اإلداري لألق  الدكتوراه، ختص               ص ة يف اجلزائر، رس                ال  ة دوم  ة نعيم  ة، النش                اط  ات املقنن  -4

 .43، ص2016-2015،اجلزا 
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ميكن اإلدارة من ممارسة رقابة جد صارمة على بعض ويعرف الارخيص اإلداري أنه هو اإلجراء الذي 
النشاطات، حيث جيب أن تكون هذه النشاطات مقبولة صراحة من السلطات املعنية، كما أن الشروط 
الالزمة لقبوهلا عادة ما تكون صارمة مما يسمح إببقاء رقابة دائمة للجهة اإلدارية املعنية، فكما يبدو 

ألهنا عبارة عن  ،والقائم ابلنشاطهو وسيلة وقائية تربط بني اإلدارة  ومن هذا التعريف فإن الارخيص
 .1إذن أو موافقة مسبقة متنحه جهة إدارية من أجل القيام بنشاط معني يف إطار مشروع

، 2املهن املقننة كونت جلنة وزارية مشاركة هلذا الغرضنسة النصوص املتعلقة ابلنشاطات و ومن أجل جما
ننة اخلاضعة للقيد املهن املقنص تنظيمي يتعلق ابلنشاطات و بكل مشروع للجنة  ي احبيث خيضع إىل رأ

 يف السجل التجاري تعده الدوائر الوزارية املعنية.
 وتتوىل اللجنة يف هذا اإلطار ما يلي:

 احلاجة. وتكييفها عنددراسة النصوص املعمول اها  -
 إبداء الرأي يف مشاريع النصوص اليت تبادر اها القطاعات. -
 هفت انتباه املبادرين ابلنصوص التنظيمية املعمول اها عندما تطرأ صعوابت يف التنفيذ، وحيددل -

ثلي كل الوزارات،  تتكون تقريبا من مم وكيفياته، واللجنةالوزير املكلف ابلتجارة، يقرر شروط عمل اللجنة 
 .3ائل حمددةمسكما يطيب هلا أن تستدعي أي شخص ميكنه نظرا لكفاءته أن يبدي رأاي تقنيا يف 

 :2015سنة بعد-2
وذلك يلزم األنشطة 20154املهن املقننة سنةصدر قانون حيدد شروط وكيفيات ممارسة األنشطة و      

 للقيد يف السجل التجاري. واملهن املنظمة اخلضوع
 نمن هذا املرسوم النشاطات و املهن املنظمة كما يلي :"تعرف األنشطة و امله 2ولقد عرفت املادة     

املنظمة املذكورة يف املادة األوىل أعاله ابلنظر إىل طبيعتها أو موضوعها أبهنا أنشطة و مهن هلا طابع 
 خصوصي وال يسمح مبمارستها إال إذا توفرت فيها الشروط اليت يتطلبها التنظيم.

                                                           

 .45ص مرجع سابق،دومة نعيمة، -1
اللجنة الوزارية املكلفة مبجانسة النصوص  وكيفيات سريحيدد شروط  2001يونيو 29القرار الصادر من وزارة التجارة املؤرخ يف -2

 .45 اخلاضعة للقيد يف السجل التجاري ج ر ج ج العدد والنشاطات املقننةاملتعلقة ابملهن 
حيدد القائمة االمسية ألعض     اء اللجنة الوزارية املش     اركة املكلفة مبجانس     ة النص     وص املتعلقة ابملهن  2001يوليو 2رار مؤرخ يف ق-3

 اخلاضعة للقيد يف السجل التجاري. والنشاطات املقننة
ظمة اخلاض       عة ناملاملهن األنش       طة و  وكيفيات ممارس       ةحيدد ش       روط  2015أوت  29مؤرخ يف  234-15املرس       وم التنفيذي -4

 .48للتسجيل يف السجل التجاري ج ر ج ج رقم 
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هلا هن مهي أنشطة و  واملهن املنظمةحاف  املشرع على التعريف املذكور سالفا أبن النشاطات     
خصوصيات قد تؤثر على النظام العام أو تشكل ممارستها خطرا على أفراد اجملتمع لذا خصها املشرع 

 تماد.ا الارخيص واالعأبحكام تنظيمية حسب كل قطاع أو كل ميدان ليمكن مراقبتها من خالل شرط
 خماطر االستثمار الثاين:املطلب 

 ات األجنبية وهذا ملا هلا من أمهية يف التنميةلقد بذلت اجلزائر جهودا كبرية جلذب االستثمار    
االقتصادية وذلك من خالل قوانني االستثمار وخصوصا بعد دخول اجلزائر اقتصاد السوق حيث  لت 
هذه القوانني العديد من احلوافز واملزااي والضمانت اليت تستقطب املستثمرين األجانب لدخول السوق 

إال أن حجم االستثمارات املسجلة يف البالد مل تكن تتناسب  09-16اجلزائرية كان آخرها القانون 
أبي حال من األحوال مع مستوى الطموحات فقد كانت هذه االستثمارات بعيدة كل البعد عن ما  
كان متوقعا من وراء التوسع يف منح احلوافز والتسهيالت للمستثمرين األجانب واحملليني وميكن إرجاع 

والسياسية  واإلداريةوقات والعراقيل اليت تواجه املستثمرين منها القانونية ذلك إىل املخاطر و املع
سنتناول يف هذا املطلب عددا من خماطر االستثمار منها املعوقات القانونية واإلدارية )فرع واالقتصادية ،و 

 أول ( واملخاطر االقتصادية والسياسية )فرع اثين ( .
 داريةاملعوقات القانونية واإل األول:الفرع 
 املعوقات القانونية  أوال:
لقوانني، ويف اقصد إقناع املستثمرين األجانب الختاذ قرار االستثمار يف اجلزائر أصدرت ترسانة من    

منه  43يف املادة  2016 يدستور التعديل الالدستور الذي كرس حرية االستثمار وآخرها  مقدمتها
املتعلق بارقية  09-16 ارس يف إطار القانونوالقانونارة واليت متاليت أكدت حرية االستثمار والتج

 جدا.االستثمارات األجنبية ومنحها كافة املزااي والضمانت مع ذلك ما زالت ضئيلة 
 القوانني.ومن هذه املعوقات القانونية عدم استقرار التشريع والغموض يف بعد  
 التشريعي:عدم االستقرار      1
ينهم وانني لتنظيم العالقات بني أفراد اجملتمع وحسم النزاعات اليت حتدث بيقوم رجال القانون بسن ق    

، وحف  استقرار املراكز القانونية لألفراد  يؤدي إىل زايدة يف النمو االقتصادي وتشجيع االستثمار لكن 
د عدم ليف حالة عدم االستقرار وحاالت التعديل املتعددة اليت تطرأ عليها يف فارات زمنية متقاربة ،سيو 

الثقة يف قوانني تلك الدولة ، والذي يؤثر بدوره على حالة االستقرار املادي واالقتصادي الذي ينسحب 
بتأثريه السليب على القرار االستثماري ، لذلك البد من توافر بعض الشروط التشريعية اليت حتد من 
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د يؤدي رط أو انعدامه قحاالت التعديل أو تساعد على استقرار هذه التشريعات .وبتخلف هذا الش
 إىل عدم استقرار التشريعات ذات الصلة ابالستثمار .

اد  عا للدولة املضيفة مادام ال يتعارض مع املبو إن تعديل التشريع يف حد ذاته يعترب أمرا مشر     
ملهم ااملتعارف عليها كالعدالة واملساواة، لكن املستثمرون األجانب اهذا التعديل قد يفقدون األمان يف تع

وهذا ما جعل املشرع اجلزائري ،1مع الدولة املضيفة هلم ويضلون يبحثون عن االستقرار الستثماراهتم 
منه وكذلك يف األمر 39املتعلق بارقية االستثمار يف املادة  12-93يستدرك هذا يف املرسوم التشريعي 

و نفس ه للقانون اجلديد وهو منح احلرية للمستثمر األجنيب يف إمكانية خضوع 15يف مادته  03   01
ال تسري اآلاثر النامجة عن  "منه اليت نصت أنه 22يف املادة  09 -16املنحى الذي جاء به القانون 

مراجعة أو إلغاء هذا القانون ، اليت قد تطرأ مستقبال على االستثمار املنجز يف إطار هذا القانون إال إذا 
 طلب املستثمر ذلك صراحة " 

وقانون االستثمارات  1963زائر منذ استقالهلا قوانني تنظم االستثمار كان أوهلا سنة لقد شهدت اجل   
مث قانون  وية.احليحيث حصر املشرع مبادرة حتقيق املشاريع االستثمارية يف القطاعات  1966لسنة 
ألغى التمييز بني القطاعني العام واخلاص الذي رخص االستثمار األجنيب و  88/25وقانون  82/11
املتعلق بارقية االستثمار اللذان جاءا يف  93/12 املرسوم التشريعيو  90/10 قانون القرض والنقد مث

 09  16، مث القانون املتعلق بتطوير االستثمار 03-01األمر  السوق. مثسياق التوجه حنو اقتصاد 
 املتعلق بارقية االستثمار.

تقرار ثمار األجنيب يف اجلزائر غري أن عدم اسكانت تعديالت جذرية وكان اهلدف منها حتفيز االست     
تشريع االستثمار وتعرضه للتغيري من وقت آلخر يؤدي إىل عدم ثبات توقعات املستثمر وحساابته وهو 
يعد بدوره عائقا من العوائق اليت حتول دون إقبال املستثمرين سواء احملليني أو األجانب على االستثمار 

 .2يف اجلزائر 
ابالستقرار جعل التشريعات جامدة أو الدعوة إىل مجودها وعدم مواكبتها للتطورات  وال نعين    

إال أن جذب واستقطاب رؤوس األموال وتشجيعها يف الدول املضيفة حباجة إىل إعادة النظر  املستقبلية،
يف التشريعات يف مدد زمنية لغرض تطوير ومالئمة تلك التشريعات يف ضوء مستجدات ومتغريات 

                                                           

  117ص  سابق،مرجع  الشمري،أمحد هليل -1
 ، العدد3اجمللد  نش    لة،خجامعة  الس    ياس    ية،جملة احلقوق والعلوم  اجلزائر،األجنيب يف  القانونية لالس    تثمارالقيود  عبدي،حبيب -2
                                           134، ص 2
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 جيب احملافظة على حقوق املستثمر وعدم األخرى، لكنر احلديث ومواكبة التقدم يف الدول العص
 .1قوقهم ح تة تلزم الشركات بواجباهتم وتضمنونقارح وضع قواعد قانونية اثب مبصاحله،اإلضرار 

 السياسات:ــ الغموض يف التشريعات والتضارب يف  2
املستثمر سواء  ، ألنابلغموضإقليم دولة تتميز تشريعاهتا ال يتوقع تدفق االستثمار األجنيب على      

و  وجود التنافس الشريف منهاأكان وطنيا أو أجنبيا حباجة إىل أن يشعر ابألمن يف أمور عديدة، 
املشروعية وعدالة اإلجراءات وعدم التحايل والرشوة وعدم االستغالل وجتنب االزدواجية بني جهات 

يف تفسري القوانني يؤدي التمييز يف التطبيق وحدوث إجحاف يف حق  مراكز القرار ألن االختالف
كما هو احلال يف إدارات مصلحة جباية الضرائب حيث متيل إىل تفسري النصوص ملا   املشااهة،احلاالت 

.وكذلك التضارب بني جهات مراكز القرار كما  2فيه مصلحة اخلزينة العامة دون مراعاة غاية التشريع
 زااي بني اجمللس الوطين لالستثمار والوكالة الوطنية لتطوير االستثمار يف اجلزائر.هو يف منح امل

 ــ التضارب التشريعي للقوانني املنظمة لالستثمار:3
أتخذ بعض الدول بنظام تعدد األنظمة القانونية احلاكمة ملمارسة النشاط االستثماري على أراضيها      
وانني اليت تنظم االستثمار منها قوانني االستثمار وآخرها القانون فمثال اجلزائر جند العديد من الق 3

جاء  2009وقانون اجلمارك، وقوانني املالية السنوية حيث أن قانون املالية التكميلي لسنة  16-09
-01املتضمن ترقية االستثمار و  93-12بقيد على حرية االستثمار اليت تضمنتها القوانني السابقة 

 ير االستثمار حيث يفرض أن تكون االستثمارات األجنبية يف اجلزائر ابلشراكة يف كلاملتضمن تطو  03
نسبة املشاركة  %49و % 51دية وحدد نسبة املشاركة الوطنية ب االقطاعات سواء كانت حيوية أو ع

 للمستثمر األجنيب يف رأس مال املشروع .
تثمار يعمل قانون شامل لالس يف لالستثمارووجوب توحيد القواعد املنظمة لذا نقارح إزالة التضارب   

به ولو على املدى املتوسط مع تعديله ملصلحة طريف االستثمار الوطين واألجنيب دون اإلجحاف يف حق 
 األجنيب.الطرف 

 

                                                           

  26، ص 1ط بريوت، العربية،مركز دراسات الوحدة  العربية،النظام القانوين النتقال رؤوس األموال بني األقطار  كرميي،علي  -1
  60ص  سابق،مرجع  شريف،أمرية جعفر  -2
 ،2015 س             كندرية،اإل اجلديدة،دار اجلامعة  األجنبية،القواعد القانونية املنظمة جلذب االس             تثمارات  حداد،معاوية عثمان -3
  98ص
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 املعوقات اإلدارية  اثنيا:
القوانني و ئح اتشكل اإلدارة اآللية اليت مبوجبها تتحقق السياسة العامة للدولة من خالل إصدار اللو      

يف احلياة  ل يف عالقة مباشرة مع كل املتعاملنيي بذلك تظواألنظمة وحتديد سبل ووسائل تنفيذها ، وه
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ويتوقف حتقيق األهداف اخلاصة والعامة اليت تتضمنها 

الوقت  تحقيق ذلك ، ويفات الكفيلة بالسياسة العامة للدول على مدى قدرة اإلدارة على إجياد اآللي
وفق رغبات الشعب وهو السبب الذي جعل الكثريين يرون أبن قوة الدولة من قوة اإلدارة املناسب و 

ختلفها ، إن م الدولة و دضعفها من ضعف اإلدارة ابعتبارها املرآة العاكسة والصورة املعربة عن مدى تقو 
رها وأهدافها عن اإلدارات يف سائر دول العامل من حيث  اإلدارة يف اجلزائر ال ختتلف من حيث جوه

كوهنا أداة بواسطتها يتم حتقيق السياسة العامة للدولة وال ختتلف يف خصوصياهتا أيضا عن سائر إدارات 
وتباين  ،بلدان العامل الثالث اليت تتميز بتعدد مصادر القرار و غياب االلتزام الصارم ابللوائح و القوانني

 وتداخل املسؤوليات وغياب الرقابة الفعلية و ضعف اجلهاز اإلداري و تكدس العاملني ،رياهتا وتعدد تفس
مار وهي عناصر تقف عائقا أمام جتسيد قرارات االستث ،بفعل املعاجلات االجتماعية ملوضوع البطالة 
ح و القرارات يف ئألن املستثمر حباجة ملن يصدر اللوا ،سواء تعلق األمر ابملستثمر الوطين أو األجنيب 

و  ،وملن ينفذها يف الوقت احملدد ويقف عند بنودها ، ألن فرص االستثمار متباينة  ،الوقت املناسب 
املستثمر حتكمه الفرصة املتاحة له وأي أتخري عن حتقيقها سيكلف املستثمر جهدا وماال . ويف حد 

ين عن جتسيد لالستثمار ستبعد املستثمر  أدىن فإن العراقيل اإلدارية والتأخر يف توفري الشروط الالزمة
 .1الفرص االستثمارية املتاحة وبذلك حيرم االقتصاد من فرصة توسيع قدراته اإلنتاجية

ورسكلة  اإلدارة،إن الظاهرة ال حتتاج إىل وصفها بقدر حاجتها إىل العالج من خالل إعادة هيكلة      
 ماعي، لتفاديوالسياسي واالجتاملستوى االقتصادي مبا يتماشى والتطورات احلاصلة اآلن على  موظفيها
وهذه األخرية متكنت  03  01أنشئت الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار مبوج القانون  املعوقات،هذه 

ي الذي لوحيد الالمركز اشباكها  ومن خاللمن ختفيف إجراءات احلصول على الارخيص ابالستثمار 
 .2لة ابستكمال إجراءات إقامة املشروع االستثمارييضم مجيع اهليئات اإلدارية ذات الص

                                                           

،  مداخلة مقدمة يف امللتقى الوطين العلمي األول ،خماطر االس               تثمار وس               بل جتنبها يف اجلزائر علي،هنان  عامر،بواب بن - 1
، معهد العلوم  2018نوفمرب  7و6واقع وآفاق ، أايم  -االس        تثمارات ، التنمية االقتص        ادية يف مناطق اهلض        اب العليا واجلنوب 

 .51ص ،املركز اجلامعي ابلبيض  ،ية والتجارية وعلوم التسيري االقتصاد
 .5مرجع سابق ص علي،هنان  عامر،بواب بن -2
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 ب:حيث تتكفل الوكالة    
 اخلارج.     تسجيل االستثمارات وترقيتها يف اجلزائر والارويج هلا يف  
 املشاريع.      تسهيل ممارسة األعمال ومتابعة أتسيس الشركات وإجناز  
 ومرافقتهم.     دعم املستثمرين ومساعدهتم  
 .1سامهة يف تسيري نفقات دعم االستثمار طبقا للتشريع املعمول به      امل 

 املخاطر السياسية واالقتصادية الثاين:الفرع 
 املخاطر السياسية  أوال: 

ومن أهم مظاهر املخاطر السياسة االحتجاج ابملصلحة والسيادة الوطنية وتغيري النظام السياسي      
 أخرى.والفساد اإلداري ومظاهر 

أو التضييق  ويكون ذلك من أجل التقييد ابملصلحة الوطنيةأو النهج االقتصادي املتبع: حتجاجاال-1
اغبة يف رة لرؤوس األموال الر فاخلارج، وهي من أهم العناصر املنعلى املمارسة االقتصادية يف الداخل أو 

 معارك االستثمار داخل الدولة املضيفة لإلستثمار. دخول
ديثة يف احملدق خيص االقتصادايت احل وإمنا اخلطر االشاراكي،لدول صاحبة اخليار ال يتعلق األمر اب    

حيث يكون التخوف من القفزة اجلديدة حنو دولية التجارة حيدوه الاردد الستقبال املال  السوق،اقتصاد 
رف ع اخلاص كممول للحياة االقتصادية، سيما إذا كانت صاحبة القرار يف التسيري هلذه املشاريع، فقد

بعدم رغبته يف جلب االستثمارات األجنبية يف مجيع القطاعات 1990املوقف اجلزائري قبل سنة 
ابستثناء قطاع احملروقات الذي حظي ابلتأميم ك خر مرحلة بعد أن تصدرت قائمة املؤسسات االقتصادية 

 .بسنواتاألخرى عملية نزع امللكية 
حلذر بل تنظر غالبية الدول إىل كل ما هو أجنيب بعني ا ا،لوحدهإن هذا املوقف مل تنفرد به اجلزائر    

ا حىت الدول األوروبية، تسلم منه واليت ملال سيما بعد النقلة األمنية السلبية اليت يعيشها العامل  والريبة،
وكذلك بعد األزمة العاملية اليت فرضت االنطواء إىل الداخل من خالل سياسات احلماية اليت استعادت 

املنتوج و يف عقر دار الرأمسالية محاية للبنية األساسية القتصاد الدول بتفضيل املصلحة الوطنية هيبتها 
 .الوطين

من خالل تقرير اجمللس االقتصادي 1981سنة  والتنبيه إليهايبدوا أن هذه الفكرة مت اإلشارة     
الفرنسية  املبادراتبنصه"...ضرورة وضع بعض اإلجراءات املوجهة إىل تدعيم  واالجتماعي الفرنسي

                                                           

 سابق.مرجع  ،09-16 من القانون 26املادة - 1
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ي هذه املؤسسات الفرنسية اليت غالبا ما تشار  وحل مشاكل الوطين،لتجنب خسارة استقالل االقتصاد 
 .مؤسسيهاعند وفاة أو تقاعد  اخصوص األجانب،األخرية من طرف 

ة مابلنسبة للجزائر فإن تغري الظروف السياسية و االقتصادية ، الدولية و احمللية و حتت ضغط األز    
االقتصادية بعد اهنيار أسعار احملروقات يف منتصف الثمانينات القرن املاضي جعل املوقف السياسي 
اجلزائري يتحول تدرجييا ابلتخلي عن النظام االشاراكي و التوجه حنو تبين النظام الليرباي ،الذي من 

عندما 1990 داية سنةأسسه تشجيع القطاع اخلاص الوطين واألجنيب دون متييز بينهما، و كانت الب
، والذي رخص صراحة للمستثمرين األجانب بفتح بنوك و 90-10رقم صدر قانون النقد و القرض 

مكاتب متثيل ملؤسساهتم البنكية و املالية مع إمكانية مسامهتهم يف البنوك و املؤسسات املالية اخلاضعة 
 للقانون اجلزائري.

تثمار املرقم االقتصاد احلر بصدور املرسوم التشريعي لارقية االسوكان  تدعيم الارسانة التشريعية لولوج    
الذي منح حوافز متنوعة للمستثمرين الوطنيني واألجانب ، تبعه موافقة اجلزائر على  93-12ب 

اتفاقية تسوية املنازعات املتعلقة ابالستثمارات بني الدول و رعااي الدول األخرى ، و كذا املوافقة على 
تضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان االستثمارات، يضاف إىل ذلك قبول اجلزائر لربنمج االتفاقية امل

اإلصالح اهليكلي املقارح من طرف صندوق النقد الدوي يف إطار إعادة جدولة الديون اخلارجية اجلزائرية 
 .خالل العقد األخري من القرن املاضي

سألة اليت تعززت امل خصوصا، والوطين املغارباألجنيب مما سبق يؤكد ترحيب اجلزائر ابملال اخلاص    
رغم االنتقاد  06-08 واملتمم ابألمراملعدل 01-03من خالل األمر املتعلق بتطوير االستثمار رقم 

 .املوجه إىل القيادة السياسية يف أن غالبية القواعد املنظمة للحياة االقتصادية ولدت عن طريق أوامر
السياسي من االستثمار األجنيب ، أما عن االستقرار السياسي املرادف الستقرار  هذا ابلنسبة للموقف    

إىل 1965نظام احلكم ، فاجلزائر حافظت على استقرار و استمرار نظام احلكم فيها منذ منتصف سنة 
اليت عرفت اضطرااب سياسيا بعد إلغاء نتائج الدور األول من االنتخاابت 1992-1999الفارة 

تبعه احلل املفاجئ للربملان و االستقالة غري املنتظرة لرئيس اجلمهورية حينذاك يف  1991نة التشريعية س
األمر الذي خلق فراغا دستوراي كانت توحي ابحتمال تغري نظام احلكم خاصة   1992 جانفي سنة

ب ر مع تصاعد وترية العنف املسلح و أعمال التخريب طيلة عقد من الزمن وأطلق على تلك الفارة احل
األهلية وهذه األحداث تؤدي إىل الفقدان الكلي أو اجلزئي للشركة االستثمارية وعدم تعويض ذلك 

 الفقدان.
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ت الدولة إعادة بناء مؤسسا والشروع يفلكن بعد تنصيب رئيس اجلمهورية عن طريق االنتخاابت   
يف  سن حمسوسحت وتبع ذلكزالت الشكوك حول احتمال تغري نظام احلكم  1996وفق الدستور سنة 
من األحزاب السياسية يف السلطة مما يدعم أكثر استقرار نظام احلكم يف  ومشاركة الكثريالوضع األمين 

 اجلزائر.
سألة اليت تعززت امل خصوصا،مما سبق يؤكد ترحيب اجلزائر ابملال اخلاص الوطين واألجنيب املغارب     

 لغى،املاملتعلق بتطوير االستثمار  03- 01واألمر  املتعلق بارقية االستثمار 09-16من خالل القانون 
رغم االنتقادات املوجهة إىل القيادة السياسية يف غالبية القواعد املنظمة للحياة االقتصادية ألهنا ولدت 

 .1عن طريق أوامر وإضافة قيود عليها من خالل قوانني املالية السنوية 
  األمين:واهلاجس  السياسي(احلكومي )النظام  التغيري-2

يتخوف املستثمرون من تغيري السياسات داخل البلد والشخصيات وأصحاب القرار واملسؤولية 
تثمارات يعرقالن من تقدم االس واختالف التوجهاتاألفكار  واالنسجام يفبعبارة أخرى نقص التناغم 

ن إخصوصا ابلنسبة للشركات اليت أصبحت تتلقى معلومات متناقضة من وزارات خمتلفة، مث 
إساراتيجيات السلطات العامة يف الدولة غري حمددة أو غري معرفة بطريقة جيدة، ولنقل أبنه ليس هناك 
إساراتيجية حمددة على املدى الطويل.  هذه اإلشكاليات تظهر أساسية لتوجيه وتطوير من االستثمارات 

مة للتفاوض واحلصول على احلكو  مىت بدأ يفقد الثقة يف قدرات املستقبل، واملستثمراألجنبية املباشرة يف 
املستثمرون األحوال ستاراجع ، ف أحسن األحوال لن تتقدم ويف أسوأ فإن هذه االستثمارات يف امتيازات،

 .2يبحثون يف جتنب أكرب قدر من املخاطر أو البحث عن طريق آخر لالستثمار
 استمر و دة خامسة حراكا شعبيا رفضا لارشح الرئيس لعه 2019ولقد شهدت اجلزائر يف فيفري 

 على مجيع القطاعات و ال سيما على أثرت حتماعاما كامال مطالبا ابلتغيري اجلذري هذه األحداث 
األجنيب و  على قرار املستثمرتطرح عدة قراءات مما يؤثر الوضع االقتصادي و السياسي حيث أصبحت 

كومة تداولو وتورط رئيسي ح خصوصا بعد ضلوع ابرز رجال األعمال يف قضااي فساد من العيار الثقيل
على ريسة احلكومة خالل مخسة عشر سنة  األخرية يف هذا الفساد و كثري من الوزراء مما جعل بعض 
االستثمارات تتوقف عن انتاج السلع او تقدمي اخلدمات بسبب ادانة مالكيها ابلسجن مبا فيهم رئيسي 

 .    ملستثمر يتخوف من االستثمار يف اجلزائراحلكومة و وزراء سابقني ، ان مثل هذه االحداث جتعل ا
                                                           

  3ص سابق،مرجع  علي،هنان  عامر،بواب بن  -1
 4، 3 ص -ص سابق،مرجع  علي،هنان  عامر،بواب بن -2
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 وجه النظام السياسي يف وإىل تغيريإىل استقالة الرئيس  2019فرباير  22وأدى احلراك الشعيب      
اجلزائر عن طريق تنصيب جلنة لتعديل الدستور وظهور مالمح الدولة اجلديدة هذا التغيري يستدعي 

  لثاين.اثر يف االمن القانوين الذي هو موضوع حبثنا يف الفصل اصدار قوانني وتشريعات جديدة مما يؤ 
وللقضاء على هذا العائق فيتمثل يف قدرة الدولة على تغيري قانوهنا الداخلي إبجراءات دستورية أو  

تنظيمية سلسة حتاف  على حقوق وامتيازات املستثمرين األجانب واملصاحل الوطنية يف نفس الوقت ، 
اي سياسية املفاجئة وغري املدروسة تؤدي إىل تعديالت يف اجملال الضرييب واجلمركي أواملألن التغيريات ال

بدورها تؤدي إىل أتثر مصاحل الشركات األجنبية بل وقد تنتهي تلك التعديالت إىل سلب ملكية مقنع 
لنص على ذلك ا، وانطالقا من ذلك االحتمال يطالب املستثمر ابستقرار احمليط القانوين ، وكثريا ما يتم 

ست ات االستثمارات ، غري أن تلك األحكام يف نظر املستثمر ليناالستقرار يف أحكام القانون يف تقني
أكثر إلزاما للدولة من القانون نفسه .وهو ما يدفع البعض للقول أبن يكون ذلك االلتزام مماثال للمعاهدة 

 .1ي العقد الثنائي ، حبيث يكون بند االستقرار متمتعا هكذا بقوة املعاهدة أ
إن عدم االستقرار السياسي واملاي من معوقات االستثمارات األجنبية فمعظم دول العامل الثالث    

ث وطين يبحغريا ، فرأس املال غري اليسودها النقص يف الدميقراطية مما جيعل مناخ االستثمار غامضا ومت
قرار إىل الدول اليت يسودها التوتر وعدم االست عادة عن األمان واالستقرار وهو بذلك حيجم عن االنتقال

االجتماعي ، وفضال عن ذلك فإن احلرب واالضطراابت الداخلية قد تلحق اخلسائر واألضرار ابألصول 
املادية و األموال املستثمرة ، كما أهنا تؤدي من جهة أخرى إىل اختاذ بعض اإلجراءات القانونية من قبل 

املؤقت عليها ملواجهة الظروف االستثنائية ، أو فرض بعض  2وال كاالستيالءالدولة يف مواجهة هذه األم
 .3القيود ذات التأثري املباشر يف نشاط املشروع االستثماري 

                                                           

  61ص ابق،سمرجع  العزيز،قادري عبد  -1
يعرف االس    تيالء أبنه إجراء تتخذه الس    لطة املختص    ة وحتص    ل مبقتض    اه على حق االنتفاع ببعض األموال اخلاص    ة هلدف يتعلق -1

الواقع أن هذا  ويف االس              تيالء،أبدائه عادة ملن كانت له ملكية املال حمل  تقومالحق وذلك يف مقابل تعويض  العامة،ابملص              لحة 
يف  ومن َثة فهو يطبق على األجانب املقيمني اختص      اص      ها اإلقليميالس      لطة العامة يف الدولة يف حدود  اإلجراء يباش      ر من طرف

 لنش      ر،او دار جامعية للطباعة  األجنيب،احلماية الدولية للمال  ص      ادق،أنظر هش      ام علي  ابلوطنيني،الدولة ويزاولون التجارة أس      وة 
 192ص نشر،بدون سنة  بريوت،

 .6 ص سابق،رجع م شريف،أمرية جعفر -2
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لذا على الدول النامية أن تنتقل يف نظام حكمها إىل نظام أساسه الدميقراطية واحارام سيادة الشعب  
 وابلتاي حياف  عليها من خالل التقيد ابلقوانني والضمانتمزااي االستثمارات األجنبية  وأن يراعي

 لة املضيفة هلا.مرون يف هذه الدو املمنوحة هلا وحىت عندما يتغري نظام أو احلكومات وحىت يطمئن املستث
 املخاطر االقتصادية  اثنيا:

 ىبذلت اجلزائر الكثري من اجلهود الستقطاب املستثمرين األجانب لكن الدراسات تدل عل
اشرة حيث بلغت قيمة نوااي االستثمارات األجنبية املب منها،عدم حتقيق هذه اجلهود لألهداف املتوخاة 

 1يف حني مل يتجسد إال ربعها 2006و 2001مليار دوالر بني سنة  13.53لالستثمار يف اجلزائر 
  يف:وهذا للعديد من املخاطر واملعوقات االقتصادية املتمثلة 

 العقار:ــ أزمة 1
من العوائق اليت يواجهها املستثمرون األجانب امتالك األرض اليت سيقيمون عليها مشاريعهم حيث     

  ألرض،اأن ذلك يوفر عنهم تكاليف إضافية واملتمثلة يف تكاليف الكراء والتعويض املدفوعة لصاحب 
 األرض.كما جينيهم اخلالفات القضائية اليت قد تنشأ من تعدد مالك 

من املؤسسات تبحث عن العقار من أجل القيام  %37دراسة البنك الدوي إىل أن ولقد أشارت   
من املؤسسات %20و يواجهها،منها ترى أنه يعترب العائق األول الذي  %13ابالستثمار يف اجلزائر وأن 

اجلزائر  مشكلة العقار الصناعي احلقيقية يف ومن أسباب عليها.تنتظر أكثر من أربع سنوات للحصول 
كلة ندرة أكثر من أن تكون مش العقارية،يف إدارة امللكية  ةوب التسيري وطريقة التنظيم املعتمدأسل

منها حواي  2نتائج التحقيقات املنجزة وجود عدد كبري من األراضي غري مستغلة العقار. وتظهر
دة من األراضي املتواج %60و هكتار( 2334من العقارات املتواجدة يف املناطق الصناعية )15%

غري  هكتار(ألف 22من املساحة الكلية ) %30هكتار( هذا يعين أن4496يف مناطق النشاطات )
 .3مستغلة 

ابإلضافة هلذه األراضي غري املستغلة يوجد أيضا عقارات أخرى لدى املؤسسات املنحلة ، أو     
هكتار  529 املشاريع املتوقفة اليت تتوفر على مساحات جد مهمة غري مستغلة أيضا ، إذ تصل إىل

                                                           

  ،2008أوت  2السبت  ،2368جريدة الشروق اليومي العدد  -1
اجمللد  ألغواط،ا والس  ياس  ية، جامعةجملة الدراس  ات القانونية  اجلزائر،معوقات االس  تثمار األجنيب يف  حدة،طعابة  عيس  ى،حلاق -2
 151ص  ،2019 ،1العدد  ،5
 .2016و2015 ،73و 72العدد  عربية،جملة حبوث إقتصادية  اجلزائر، آلية هتيئة مناخ االستثمار يف طراد،أمساء بن  -3



 الباب األول                                                                            ماهية االستثمار األجنيب األول:الفصل 

87 

هكتار يف مناطق النشاطات ، وأشارت تقديرات وزارة  142هكتار يف املناطق الصناعية و387منها 
مليون م بينما بلغ  180الصناعة إىل أن حجم العقار الصناعي فقط اتبع للمؤسسات العمومية هو 

إذا األزمة ليست أزمة  مليون م ، 80حجم الطلبات املودعة لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار هو 
واملصاحل  ةنقص يف العقار ولكن يف ضعف التسيري املميز بتعدد اإلجراءات اإلدارية والنصوص القانوني

 . 1م الشفافية يف التسيري وارتباط ملف العقار ابلفسادداإلدارية املسئولة األمر الذي أدى إىل ع
قد احلصول على رخصة البناء بدون وجود عإن مشكل العقار يقود إىل عراقيل أخرى تتمثل يف عدم  

ابإلضافة إىل صعوبة احلصول على قروض بنكية ألن البنك يفرض الرهن يف حالة عدم وجود  ملكية،
 .2ملكية واضحة للعقار

إن هذا العائق له أتثريات كبرية على استقطاب املستثمرين األجانب أو الوطنيني لذا جيب اإلسراع     
عية موحدة من خالهلا حيدد مركز القرار الذي جيب أن يكون واحدا وليس متعددا يف إجياد حلول تشري

وحتديد بوضوح إجراءات احلصول على العقار وكذلك جيب تسهيل طرق امتالكه أو إجياره أو التنازل 
 بسطة.معليه كما جيب تسريع هذه اإلجراءات لربح الوقت مع منحها أبسعار متييزية وإجراءات 

  املصريف:ويل وعجز القطاع التم مشكلة-2
املاي  تشكيلة النظامبمنذ املرحلة االنتقالية تواجه عملية االستفادة من التمويل عراقيل مرتبطة أساسا    

سيطرة عالية للدولة وعدم حترر البنوك واملؤسسات املالية من نفوذ وأثر  :والبنكي للجزائر والذي خيضع ل 
  :يود تعيق أتهيل القطاع البنكي واليت تتمثل يفالدولة، ابإلضافة إىل هذا هناك ق

 حمدودية التشريعات املصرفية سواء من الناحية التقنية أو من الناحية القانونية. 
 تسيري القروض ل خاصة ما تعلق ابلطرق احلديثةنقص الكفاءة املهنية لدى املوظفني البنكيني

 وتقييم املخاطر.
 ديثة يف جمال اإلدارة والتعامل مع املعلوماتية أتخر كبري يف األساليب والتقنيات احل 
 3داء بورصة اجلزائررداءة السوق املاي بسبب ضعف أ. 

  وخماطره:ــ حمدودية السوق احمللي  3

                                                           

  152ص  سابق،مرجع  حدة،حلاق عيسى وطعابنة  -1
كلية العلوم   تصادية،قاالنيل شهادة املاجستري يف العلوم مذكرة ل اجلزائر،معوقات االستثمار األجنيب يف  حاليس،حممد خليل بو -2

 .136ص 2008/2009 البواقي،جامعة أم  التجارية،وم اإلقتصادية وعلوم التسيري والعل
 . 137-136ص ص سابق،مرجع  حاليس،حممد خليل -3
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رغم شساعة البلد و املوقع اجلغرايف الذي تتميز به اجلزائر إال أن السوق احمللية تعترب ذات حجم صغري 
ة أقل جذب تعترب السوق اجلزائريطاقة االستيعابية للسوق ضيقة،و ق المقارنة أبسواق أخرى، أي أن نطا

للمستثمرين األجانب وهذا ابملقارنة مع أسواق آسيا وأمريكا الالتينية، ولقد نتج هذا األمر عن اخنفاض 
مليون نسمة، إال  40مستوى الدخل الفردي، حيث أنه ابلرغم من كون السوق اجلزائرية متثل أكثر من 

ال يعرب عن قوة السوق احمللية، فاملعيار األول الذي يقاس به قوة السوق احمللية هو القدرة الشرائية أن هذا 
املتوسطة للمواطنني، حيث جند أن هذه األخرية تعترب ضعيفة، ومن هذا املنطلق سوف تظهر متاعب 

فض العائد فإن خناملستثمر يف تسويق منتجات مشروعه وابلتاي اخنفاض العائد االستثماري ، وإذا ا
مؤشر الرغبة لدى املستثمر سوف يهبط، ولن تكون له أي نية يف توسيع وتطوير مشروعه االستثماري 

 .1أو حىت الدخول يف مشاريع أخرى
إىل 35%هذه املخاطر  تؤثر على االستثمارات اليت تعرف حركية داخل السوق ككل و تشكل    
ت الستثمارات، وهي خماطر خارجية بعيدة عن أتثري قرارامن املخاطر الكلية اليت تتعرض هلا ا % 50

إدارة االستثمارات أو الشركات وتتأثر بعوامل السوق املختلفة وطبيعة النشاط االقتصادي ، والعناصر 
األساسية املوجهة للسوق كمخاطر التذبذب يف سعر الفائدة، وتغري القوة الشرائية للنقود الذي ينجم 

شروع ضخم واليت تؤثر كثريا على القيمة احلقيقية للتدفقات النقدية الداخلة يف املعن ارتفاع معدالت الت
حيث أن ظهور االنكمات يؤدي إىل اخنفاض  .، والدورات االقتصادية من رواج وانكمات يف االقتصاد

الربح نتيجة الخنفاض النشاط االقتصادي وطبيعة العالقات م ع الدول األخرى وحجم العالقات 
دية للدول تؤثر على مقدار املخاطر، واألداء االقتصادي احمللي والدوي يؤثر على توقعات االقتصا

املستثمرين خبصوص أداء االقتصاد القومي فالتنبؤ ابقتصاد دولة للفارة القادمة من حيث اجتاهات النمو 
طر اليت تتعرض اومعدالته واالستقرار االقتصادي واكتمال املؤسسة يؤثر كثريا على االستثمارات واملخ

 .هلا
 الفساد:ــ انتشار  4
من أهم العراقيل اليت حتد من استقطاب واإلقبال على االستثمار انتشار ظاهرة الفساد متمثلة يف    

بتحف   2ومن خالل مصادقة اجلزائر .رغم اجلهود املبذولة حملاربتها والوساطة واحملسوبية والتعصب،الرشوة 

                                                           

  136ص  نفسه،املرجع  حاليس،حممد خليل بو -1
األمم املتحدة  على اتفاقيةض       من التص       ديق بتحف  يت 2004 س       نة،أبريل 19مؤرخ 04-128ريس       ي رقم الانظر املرس       وم  -2

 .2004 سنة، ج ر ج ج ل2003أكتوبر سنة 31مدة من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنيويورك يوم املعت الفساد،ملكافحة 
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ملكافحة الفساد يؤكد على أن الفساد نميع أشكاله يشكل عائقا خطريا على اتفاقية األمم املتحدة 
اي من فعالة، وحيول املوارد بعيدا عن األنشطة اليت تشكل عنصرا حيو  وتوزيعها بصورةأمام تعبئة املوارد 

 .االقتصادية املستدامة وحتقيق التنميةالعناصر الاّلزمة للقضاء على الفقر 
تنظيم و سية اليت جاءت يف االتفاقية إقامة نظام لتعبئة املوارد العامة كذلك من األمور األسا     

ية جذب تدفقات وبغ والكفاءة والشفافية واملساءلة.حكوميا، تتوافر فيه عناصر الفعالية  استخدامها
للبلدان من مواصلة جهودها لتأمني مناخ استثماري  التدفقات، البد وحتسني هذهرأمسال اإلنتاجي 

تقوم على وأتمني اآللية املناسبة لتنفيذ العقود واحارام حقوق امللكية و  به،التنبؤ  ر وميكنومستقشفاف 
أساس سياسات ومؤسسات االقتصاد الكلي السليمة واليت تسمح لألعمال التجارية احمللية والدولية 

خاصة يف  ل جهودويلزم بذ التنمية.على حنو يكون له أقصى التأثري يف  وبصورة مرحبةالعمل بكفاءة 
مبا  ايتها،محجماالت هلا األولية مثل السياسة االقتصادية واألمور التنظيمية بغية تشجيع االستثمارات و 

لشركات و املعايري وإدارة ا الضرييب،االزدواج  البشرية، وجتنبيف ذلك اجملاالت املتعلقة بتنمية املوارد 
 .1احملاسبية وتشجيع البيئة التنافسية 

فاقات برام اتيات أخرى قد تكون مهمة مثل إقامة شراكات بني القطاع العام و اخلاص و إوَثة آل      
 يف جمال االستثمار.

من هذه االتفاقية جندها تلزم الدول األطراف وفقا لقوانينها الداخلية أن تتخذ تدابري ملنع 12وابملادة    
 .2اصعة احلساابت يف القطاع اخلولتعزيز معاير احملاسبة ومراج الفساد،ضلوع القطاع اخلاص يف 

وبعد مصادقة اجلزائر على هذه االتفاقية، ومن أجل احلد من ظاهرة الفساد صدر قانون الوقاية من 
واملعدل وضع لغاايت مكافحة كل أشكال  2006لسنة  01/ 06الفساد ومكافحته رقم 

 .3 2011سنة

                                                           

، 2006أبريل س     نة 10املؤرخ يف 06-137وكذلك تعاونت اجلزائر إفريقيا من اجل مكافحة الفس     اد ابملرس     وم الريس     ي رقم  -1
 ، ج ر ج ج العدد2003 يو سنةيول11املعتمدة مبابوتو يف  كافحته،ومالتصديق على اتفاقية االحتاد االفريقي ملنع الفساد  يتضمن
 .2006أفريل16الصادر يف  24
فس     اد وتنظيمه حيدد تش     كيلة الديوان املركزي لقمع ال2011ديس     مرب س     نة8املؤرخ يف 11-426انظر املرس     وم الريس     ي رقم  -2

 .2011ديسمرب 14الصادر يف  68وكيفيات سريه، ج ر ج ج العدد 
ج ج  ج ر ومكافحته،يتعلق ابلوقاية من الفس               اد 2006فربايرس               نة20املؤرخ يف 06-01من القانون رقم 20املادة  انظر -3

حيدد التنظيم  2013مارس س    نة  21و انظر كذلك القرار الوزاري املش    ارك املؤرخ يف  2006مارس  08الص    ادر يف  14 .العدد
واملعدل ابلقانون رقم  2013جوان 16الص    ادر يف  31ج ج العدد، ج ر  الداخلي للهيئة الوطنية للوقاية من الفس    اد و مكافحته
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املركزي لقمع الفساد املشكل على مستوى شاء الديوان نمكرر من هذا القانون مت ا 24ومبوجب املادة 
 تكلف ابلبحث عن اجلرائم القضائية،مركزية عملياتية للشرطة  والديوان مصلحة، 1وزير العدل

 :2أسندت له املهام التالية وهلذا الغرض الفساد،مكافحة  ومعاينتهايف إطار
  تغاللهومكافحتها ومركزة ذلكواسمجع كل معلومة تسمح ابلكشف عن أفعال الفساد. 

ة القضائية للمثول أمام اجله وإحالة مرتكبيهايف وقائع الفساد  والقيام بتحقيقاتمجع األدلة 
 املختصة

  تحقيقات مبناسبة ال وتبادل املعلوماتهيئات مكافحة الفساد  والتساند معتطوير التعاون
 ة.اجلاري

 سلطات ها على الاقاراح كل إجراء من شأنه احملافظة على حسن سري التحرايت اليت يتوال
 .املختصة

وما بعدها من القانون 20املادة  ومكافحته مبوجبوأنشئت اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد 
 التالية:ابملهام  وقد كلفتاملتعلق ابلوقاية من الفساد ومكافحته  01/ 06
 وتعكس النزاهةدولة القانون  وجتسيد مباد اقاراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد  -

 .واألموال العموميةتسيري الشؤون  واملسؤولية يفوالشفافية 
اراح واقلكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة  الفساد،تقدمي توجيهات ختص الوقاية من  -

لقطاعات املعنية مع ا وكذا التعاون الفساد،من  والتنظيمي للوقايةذات الطابع التشريعي  تدابري
 .قية مهنيةإعداد قواعد أخال واخلاصة يفالعمومية 

 ابآلاثر الضارة النامجة عن الفساد. وحتسيس املواطننيإعداد برامج تسمح بتوعية  -
املعلومات اليت ميكن أن تساهم يف الكشف عن أعمال الفساد  واستغالل كلمجع ومركزة  -

 نع والتنظيم واإلجراءات واملمارسات اإلداريةال سيما البحث يف التشريع  والوقاية منها،
 .إلزالتهاساد ألجل تقدمي توصيات عوامل الف

 .تلقي التصرحيات ابملمتلكات ال سيما ابلنسبة للموظفني العموميني -
                                                           

واملتعلق ابلوقاية من الفس    اد و 2006فرباير س    نة 20املؤرخ يف 01/06يعدل و يتمم القانون 2011غش    ت 2مؤرخ يف 15-11
 .2011سنة أوت 10الصادر يف  44 ج ج العدد مكافحته ج ر

حيدد التنظيم الداخلي للديوان  2013 فرباير س    نة10انظر القرار املؤرخ يف  و.،مرجع س    ابق11-426املرس    وم الريس    ي رقم  -1
 .32  ج ج العدد ج ر الفساد،املركزي لقمع 

 ، مرجع سابق.11-426 رقم،انظر املرسوم الريسي  -2
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 مكافحته،و الرامية إىل الوقاية من الفساد  واإلجراءات اإلداريةالتقييم الدوري لألدوات القانونية  -
 والنظر يف مدى فعاليتها

 .وقائع ذات صلة ابلفساد يفوالتحري االستعانة ابلنيابة العامة جلمع األدلة  -
 على أساس التقارير الدورية ميدانيا، واألعمال املباشرة ومتابعة النشاطاتضمان تنسيق  -

اليت ترد  ه،ومكافحتمبجال الوقاية من الفساد  وحتاليل متصلةإبحصائيات  واملنتظمة املدعمة
 .1واملتدخلني املعنينيإليها من القطاعات 

 املتعلقة مبكافحة الفساد أن القوانني املعنية2009سية الصادرة سنة وبينت التعليمة الري     
 2006فرباير سنة 20مبحاربة هذا اخلطر ليست فقط تلك األحكام احملتواة يف القانون الصادر يف 
 2005فرباير سنة 6املتعلق ابلوقاية من الفساد و مكافحته و إمنا يضاف إليه القانون الصادر يف 

ة من تبييض األموال و متويل اإلرهاب و مكافحتهما و القانون املتعلق بقمع وخمالفة املتعلق ابلوقاي
التشريع و التنظيم اخلاصني ابلصرف و حركة رؤوس األموال من و إىل اخلارج ، و كذلك القانون اخلاص 

عمومية، لإبنشاء خلية معاجلة االستعالم املاي و تنظيمها و عملها و أخريا القانون املنظم للصفقات ا
وحماربة الفساد كذلك حسب هذه التعليمة تفرض إنشاء بنوك للبيانت الضريبية و املالية واجلمركية 

 .2تسمح مبراقبة نشاطات الفاعلني االقتصاديني و حتركاهتم

 العام:ــ ضعف أداء القطاع  5
 يا مل تؤدإال أهن حيث أولت سياسات اإلصالح االقتصادي أمهية كبرية لتحسني أداء القطاع العام    

ما يربز تراجع  اسساته اغلبها يف قطاع الصناعة وهذإىل تفعيل أدائه بل أدت إىل غلق العديد من مؤ 
.  3كما أدت إىل تسريح أكثر من نصف مليون عامل  املضافة،مسامهة هذا األخري يف إمجاي القيمة 

قادرة على البقاء والباقي  مؤسسة فقط 312مؤسسة عامة كانت منها  910فإنه من بني  2003ففي 
ياسة ذا فسهل العمل،منها اهنار متاما أو تعاين صعوابت وحاالت اختالل كما استمر يف فقدان مناصب 

                                                           

ج  ومكافحته، يتعلق ابلوقاية من الفس  اد2006 س  نةفرباير 20املؤرخ يف 06-01من القانون رقم  23و 22و 21انظر املواد -1
 .2006مارس  20الصادر يف  14العددج  ج ر
 املتعلقة بتفعيل حماربة الفساد. 2009ديسمرب 13املؤرخة يف  3انظر التعليمة الريسية رقم -2
رس    الة  وذجا،مناالقتص    اد اجلزائري  العربية،دور مناخ االس    تثمار يف جذب االس    تثمار األجنيب املباش    ر يف الدول  العيد،ش    لغوم  -3

  29ص  ،2009 دمشق،جامعة  االقتصاد،قسم  املاجستري،لنيل شهادة 
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القطاع العام مل تكن فعالة إىل املستوى الذي تسمح له بتجاوز أزمة اهليكلة بفعل طبيعة السري حتسني 
 .1والتنظيم القائم عليه 

  اخلفي:قتصاد ـ القطاع اخلاص واال 6
االقتصاد اخلفي أو اقتصاد الظل أو االقتصاد املوازي أو غري الرمسي هو اقتصاد ال خيضع للرقابة 

ال  لصادرة وهواابلتشريعات  وال يعارفاحلساابت الوطنية  وخمرجاته يفيعرف مدخالته الاحلكومية و 
حصلة من واملست اها،صرح يشمل األنشطة غري املشروعة فقط بل يشمل أيضا أشكال الدخل غري امل

وإذا حبثنا عن أسباب انتشاره فقد أثبتت الدراسات أن معدالت منو  .واخلدمات املشروعةإنتاج السلع 
 االقتصاد اخلفي تكون أعلى يف الدول النامية عنها يف الدول املتقدمة ويعود ذلك لعدة أسباب أمهها:

 الطرق امللتويةو البحث عن احليل  واملنش ت إىلابألفراد  واليت أدتة األنظمة الضريبية غري العادل -
 .وتزوير احلساابتللتهرب من الضرائب 

 األنظمة السياسية غري العادلة -
 والتأمينات االجتماعيةارتفاع نسبة مسامهة األفراد يف الضمان  -
 .املعيشةمستوايت األجور املادية واملعنوية املتدنية اليت ال تتناسب مع مستوى  -
 .يف أسواق العمل وارتفاع الرسوماإلدارية والتنظيمية  تعقد اإلجراءات -
 .واهليئات احلكوميةخمتلف املؤسسات  واألمنية يفتعقد اإلجراءات القضائية  -
 .ومدخالهتاالفجوة الكبرية بني خمرجات املؤسسات التعليمية  -
 فةاظهور الفساد اإلداري واملاي يؤدي ذلك إىل ازدايد تفاقم مشكالت االقتصاد اخلفي بك -

  .2أشكاله
 إمداد السوق ابملوارد البشرية غري املؤهلة هلو مشكل يستحقكما ال يفوتنا ذكر عوائق أخرى منها        
ليه ألن االستثمار الذكي اليوم كما يطلق علالستثمار، ألنه من شأنه أن يعكر من السري احلسن  الذكر،

مث إن  ديدة.جتنشأ عنه مسؤوليات صحيحا، والذي ستكوينا علميا  يتموضع فيه الشخص املتكون
  .ارتباط التقدم يف جمال اإلنتاج الصناعي يرتبط ارتباطا وثيقا بقاعدة املعرفة البشرية

                                                           

ة احلقوق والعلوم جمل واملغرب،املعوقات االقتص        ادية والس        ياس        ية لالس        تثمارات األجنبية يف كل من اجلزائر وتونس  ندية،واي -1
 2، العدد  4اجمللد  البويرة،جامعة  السياسية،

،مذكرة  -دراس           ة حالة اجلزائر " –املتعدد االطراف على دول جنوب حوض املتوس           ط "أثر التحرير التجاري خليدة،ابحوص -2
 مقدمة لنيل ش  هادة املاجس  تري يف العلوم االقتص  ادية ، كلية العلوم االقتص  ادية و العلوم التجارية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، اجلزائر ،

 .188ص
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السنوات القليلة املاضية شوهدت آاثر عصر املعرفة على فلسفة إدارة املنظمات وهيكلها وعدد  خالل
 .عرفةامل واالحتفاع بعمالةلتقليص فاالجتاه السائد اآلن هو االجتاه حنو ا فيها،العاملني 

ميكن القول أن منظمات األعمال خالل الفارات القادمة لن حترز تقدما ملموسا يف ضوء ما متلكه من 
 .نافسمبل جيب أن تستعد ملواجهة حتدايت عصر املعرفة لتقدمي منتوج مميز  فقط،مواد مادية 

ة ادية دفع ابلقطاع اخلاص إىل احتالل مكانة هامابإلضافة إىل أن انسحاب الدولة من احلياة اإلقتص   
يف بعض القطاعات خصوصا الزراعة و التجارة و اخلدمات ،و هذا اإلنتشار مبعث للبحث عن مدى 
احارام هذا القطاع اخلاص للقيم املرتبطة ابإلحارافية و االخالق و نوعية املنتجات و اخلدمات اليت 

مدى مسامهته يف إنعات اإلقتصاد الوطين ، و يف هذا اإلطار  يقدمها و مدى تنافسيتها ، و ابلتاي
ارتبط توسع هذا القطاع بتوسع االنشطة غري الرمسية و ما لذلك من انعكاسات سلبية على االقتصاد 
الوطين و منظومة احلماية االجتماعية يرتبط ازدايد شبكات اإلقتصاد املوازي و حجم الثروات اليت 

لى أتهيل اإلقتصاد با عاملؤسسات و انتشار الفساد يف أجهزهتا مما يؤثر سلضعف تتحرك يف قنواته ي
 .اجلزائري



 

 

 
 
 

 

الفصل الثاني
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 ماهية األمن القانوين وعالقته ابالستثمار األجنيب الفصل الثاين:
إن احلق يف إصدار القوانني هو حق سيادي للدولة، ال تنازعها فيه أية جهة فلها احلق يف إصدار    

 ن جهة أخرىمعات اليت تراها مناسبة، ويف أي قطاع تشاء، كما هلا احلق يف التعديل أو اإللغاء. التشري
يعد البناء املؤسسايت للدولة من أهم عناصر تقدم األمم واجملتمعات احلديثة ورقيها، إذ يقاس مدى متدن 

ور. وهذا األمر م الدستفيها وتوافقها مع أحكا الدولة من نحية قانونية مبدى وضوح األسس التشريعية
ال ميكن حتقيقه إال من خالل خلق منظومة تشريعية متكاملة املالمح واألطر تقوم على أساس ضبط 
إيقاع سن وإنشاء القواعد القانونية، وتنظيم مسارها دون عوائق أو عقبات تعطل مسريهتا، أو ت نقص 

 من كفاءهتا ويف هذه احلالة يتحقق األمن القانوين.
أهم السمات املميزة لالقتصاد العاملي، تسابق مجيع الدول حنو جذب ة أخرى، فإن من من جه   

االستثمارات األجنبية اخلاصة، وذلك لألمهية القصوى اليت تلعبها تلك االستثمارات يف حتقيق التنمية 
إقامة و  االقتصادية واالجتماعية، على اعتبار أهنا الوسيلة الرئيسية اليت تسمح بتدفق رؤوس األموال

مشاريع اقتصادية وإنتاجية ونقل التكنولوجيا، واملسامهة يف رفع مستوايت الدخل واملعيشة وخلق املزيد 
جيع والبحث عن سبل تشمن فرص العمل، وتعزيز قواعد اإلنتاج وخلق جو تنافسي بني الدول، 

صادية، هلذا ت االقتوتنشيط االستثمارات من االنشغاالت الكربى للدولة اجلزائرية، وواضعي السياسا
نشهد تعديالت وتغيريات، ومراجعة للقوانني، اهدف حتسني ظروف األعمال وجذب اخلربات األجنبية 
وخفض اعتماد االقتصاد الوطين على عائدات احملروقات، فاالستثمار حباجة إىل مناخ جيلبه، والشك 

أيخذ بعني  -اواء كان وطنيا أو أجنبيس-أن حتقيق األمن القانوين يساهم إجيابيا يف ذلك، ألن املستثمر 
االعتبار املبادرات التشجيعية املنصوص عليها يف التشريعات واألنظمة، فهو ال يغامر يف مباشرة إجناز 

 مشروع إال إذا حتقق من فعالية النصوص القانونية وعدم عرقلتها للمشاريع االستثمارية.
تقرار بتحقيق األمن القانوين، الذي يرتكز على االس لذلك املستثمرون األجانب يطالبون يف كل مرة    

ودقة ووضوح ومقروؤية ومفهومية القواعد القانونية املنظمة لالستثمار.  املشروع،التشريعي، والتوقع 
ذلك مفهوم االمن القانوين و يف هذه املسألة سنتناول من خالل )املبحث األول(  وللتفصيل أكثر
ص )املبحث حني سنخص القانونية، يفن القانوين وتطوره التارخيي وطبيعته املقصود مببدأ األمابلبحث يف 
 تطلبات املبدأ وجتسيد هذه املتطلبات يف االستثمار األجنيب.الثاين( مل
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 ملبحث األول: مفهوم مبدأ األمن القانوينا
تطور يف مجيع  عامل منيعد األمن القانوين من الركائز الضرورية لدولة القانون، ابلنظر إىل ما يشهده ال    

اجملاالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية ، ابعتبار القانون مرآة عاكسة هلذه الظروف، 
وقت فالعناصر اليت تشكل تفريعات لدولة القانون تشكل أيضا ويف نفس الفيتأثر اها ويؤثر فيها؛ 

ا، وهذا د القانون وإاتحتها وسهولة بلوغهتفريعات ملبدأ األمن القانوين، فكالمها يقتضي ذكاء قواع
األمر يتطلب تطورا يف النظم القانونية، حبيث تكون فكرة األمن القانوين هنج ضروري يف السياسة 
التشريعية للدولة ، لذا كان ال بد من تسليط الضوء على هذا املبدأ القدمي املتجدد الثوب واملظهر، 

قانون يف املنظومة القانونية السارية يف الدولة؛ ألنه يعىن ابل ودراسة مقتضيات أو متطلبات تكريسه يف
حد ذاته، أي ابلوسيلة اليت تستعملها السلطة للتدخل عن طريقها لتنظيم اجملتمع، ومن مث جتسيد هذه 
املقتضيات يف جمال االستثمار ، من نحية القيمة اليت يلعبها األمن القانوين يف استقطاب املستثمر 

نتطرق  مطالب سيتم تقسيم هذا املبحث إىل ثالثةاحلفاع على نشاطه يف إقليم الدولة. وعليه األجنيب، و 
طوره التارخيي ويف ت الثاين( إىلاملطلب يف )فيه إىل املقصود ابألمن القانوين )املطلب األول( ونتطرق 

 األمن القانوين.( نبني الطبيعة القانونية ملبدأاملطلب الثالث)
 ألمن القانوين اب قصوداملول: املطلب األ

أصبح القانون يعاين من ظاهرة تضخم يف قواعده، وترد نوعيته وعدم استقرار يف أحكامه. ومن شأن    
ذلك كله أن ينعكس سلبا على فرضية علم الكافة به، وعلى استقرار وثبات املراكز القانونية واحلقوق 

ها تزايد مل فرضتها احلياة املعاصرة. لعل أبرز املكتسبة لألشخاص. وميكن إرجاع هذه الوضعية لعدة عوا
اجملاالت والظواهر اليت أصبح يؤطرها القانون بفعل ما تستثريه ظاهريت العوملة والتطور التكنولوجي 
املتسارع من سياسات محائية ووقائية، يكون القانون مبصادره املختلفة الوسيلة األهم فيها. وقد تنبه 

ة منذ أواسط القرن املاضي، واعتربوها مصدرا لتهديد أمن املخاطبني الفقهاء ملخاطر هذه الوضعي
ابلقانون. فالبد من تسليط الضوء على فكرة األمن القانوين وحبث متطلباته، وهو هدف البحث يف 

يتم تعريف مصطلحي "األمن" و"القانون"، ليتم يف الفرع األول  فرعني:يقسم إىل هذا املطلب الذي 
       جامع مانع ملصطلح األمن القانوين يف الفرع الثاين.التوصل إىل تعريف 

 تعريف مصطلحي "األمن" و"القانون" الفرع األول:
يتكون مصطلح األمن القانوين من كلمتني: تتمثل األوىل يف مصطلح "األمن"، والثانية يف       

 نه.واملقصود م ليتبني حمتوى األمن القانوين ،حدمصطلح" القانون"، لذا نعرف كل كلمة على 
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 لغواي، مث اصطالحي يف العناصر التالية: األمن تعريفاال بد من تعريف مصطلح  :األمنأوال: 
فأمن من األمان واألمانة ، وقد أمنت فأن أمن كلمة األمن مبعان كثرية،   وردت : لغةتعريف األمن 1-

ضد  يانة.واإلميان:اخلضد  اخلوف.واألمانة:ضد  واألمان. واألمن:، وآمنت غريي من األمن 
، وأََمَنة   أ َمَنة   وَرج ل   ،1آمن به قوم وكذب به قوم التكذيب.يقال:ضده  التصديق،مبعىن  الكفر.واإلميان:

 ْسَتِجري   : األِمن   و وأمََّنه   آَمَنه   : أَيَْمن ه  ك لُّ أَحٍد يف كلِّ شيٍء ، وقد
واألَمَنة   األمانَة   و على نَ ْفِسه لَيأَمنَ  امل

به  َمْأمون   : وأ مَّان   أمني   ، فهو أم نَ  ، وأمََّنه  أتِمينًا وائْ َتَمَنه واْستأَمَنه ، وقد أِمَنه   ِضدُّ اخلِيانَِة ، وقد: 
 خليانة،اخنلص إىل أن من معاين مصطلح األمن يف اللغة عدم اخلوف والطمأنينة، الثقة، عدم  .2ثَِقة  

ياَلفِ والتصديق واحلف ، قال تعاىل:  َتاِء َوالصَّْيِف ﴿1ق  َرْيٍش ﴿ )إِلِ ﴾ فَ ْليَ ْعب د وا 2﴾ ِإياَلِفِهْم رِْحَلَة الشِّ
َذا اْلبَ ْيِت ﴿  3.﴾ الَِّذي َأْطَعَمه ْم ِمْن ج وٍع َوآَمنَ ه ْم ِمْن َخْوٍف(3َربَّ هََٰ

 : اصطالحاتعريف األمن 2 -
ة هو من مقومات السعاداألمن حاجة انسانية ملحة، ومطلب فطري ال تستقيم احلياة بدونه، و       

واالستقرار، ومطلب تتفق على أمهيته مجيع الشعوب واألمم أفرادا ومجاعات يف كل زمان ومكان، 
)َوِإْذ  "لشراب وال أدل على ذلك قوله تعالوضرورة الناس إىل األمن ال تقل عن ضرورهتم إىل الطعام وا

َذا بَ َلًدا آِمًنا .  4 َواْليَ ْوِم اآْلِخِر(َواْرز ْق أَْهَله  ِمَن الثََّمرَاِت َمْن آَمَن ِمن ْه ْم اِبّللَِّ  قَاَل ِإبْ رَاِهيم  َربِّ اْجَعْل هََٰ
 .واختلف الفقهاء يف تعريفهم لكلمة األمن حبسب الزاوية اليت ينظر منها كل واحد وفق ختصصه

الداخلية الذي  أوومل تعد ظاهرة األمن تقتصر على أمن الدولة وحدها، املتمثل يف التهديدات اخلارجية 
يدخل يف اجملال العسكري حسب ما كان سائدا يف التصور التقليدي، بل انتقل من أمن الدولة إىل 

بعا ت أمن األفراد، األمر الذي أدى إىل اتساع رقعته ليشمل جماالت أخرى اقتصادية وسياسية واجتماعية

                                                           

 ص، 1م، ج2003صادر، بريوت، لبنان،  االعرب، در اري، لسان ابن منظور أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم األنص- 1
، مادة أمن.164  

 4م، ج2005ه ،1426، مؤسسة الرسالة، بريوت، 8جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أابدي، القاموس احمليط، ط-2
.197،ص  

 .قرت سورة-3
 .126سورة البقرة، اآلية  -4
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ن تعريف ابري بوزان، الذي عرف فمن أحدث تعريفات األم .1لتغيري مصدر اخلطر وطبيعة التهديدات
 .2األمن أبنه غياب التهديد على القيم األساسية يف اجملتمع

و األمر ال يتوقف عند هذا احلد ، بل قد تكون الدولة مصدر هتديد احلقوق واحلرايت من خالل    
لعادية، وابلرغم االنظم السائدة والوسائل املستعملة يف حتقيق أهدافها ، سواء يف احلاالت العادية أو غري 

من أن زمن الديكتاتورية واحلكم املطلق وعدم مسؤولية احلاكم عن ما يصدر منه من أعمال اندثر، إال 
االت طن ال زال قائما يف كثري من احلاأن أسلوب الظلم والتعدي على حقوق اآلخرين وانتهاك حرية املو 

مصدر خطر  تصدرها الدولة اليت قد تكون بكيفيات مغايرة وأبشكال متنوعة، ومن بينها القوانني اليت
على حقوق وحرايت األفراد ، وهو نوع من التهديدات اليت سامهت يف توسيع مفهوم األمن، ليشمل 

 .3القانون، ومبا أن القانون ميس كل مناحي احلياة فإن فكرة األمن تتوسع لتشمل كل اجملاالت
ائم ما يهدد مظاهره املادية كالسكون واالستقرار الد وعليه، يعرف األمن أبنه اطمئنان اجملتمع إىل زوال

ما عرف أبنه السكينة ك  فيه،والتوافق مع الغري، ومظاهره النفسية كاعاراف اجملتمع ابلفرد ودوره ومكانته 
 4اليت يشعر اها الفرد نتيجة إلشباع دوافعه العضوية والنفسية.

ألمن السياسي، األمن اجلنائي، األمن األسري، وأنواع األمن كثرية ومتعددة حصرها البعض يف ا      
األمن االجتماعي، األمن الوطين، األمن الدوي، األمن الوظيفي، األمن اإلقليمي، األمن القومي، األمن 

األمن  الغذائي،اإلسالمي، األمن البيئي، األمن الصناعي، األمن الصحي، األمن املائي، األمن 
من التارخيي، األمن الدوائي، األمن السياحي، األمن الفكري، األمن األخالقي، األمن أملعلومايت، األ

ه الذي هو موضوع هذ واألمن القانوينالنفسي، األمن اإلقتصادي، األمن الثقايف، األمن العقدي، 
 الدراسة.

 اثنيا: تعريف القانون
"اليت تعين العصا kanunت رج ع ك ل م ة ق ان ون إل ى األص ل ال ي ون ان ي": للقانونتعريف اللغوي 1-

، وذهب البعض  " الذي يعين الناموس أو الشريعةNOMOSاملستقيمة وقيل يرجع للكلمة اليوننية "
                                                           

ص ص ، 2004ية األطلس     ي، رس     الة ماجس     تري، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،تباين وهيبة، األمن املتوس     طي يف إس     اراتيج-1
36-35. 

2-Barry Busan، people state and fear, the national security , problem in international,relation, 
London , wheat sheaf, 1983, p 24. 

 .146-145ص ص ار نشر، العالقات الدولية، بدون ط، بدون د العقايب،على عودة  -3
 .18-17ص ص سابق  ، مرجع2004اجلزائر، ، ةماجستري، جامعرسالة  اإلنساين،محوم فريدة، األمن  -4
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إىل أن أصل كلمة القانون عريب من "قن" مبعىن اخلادم اخلاضع لسيده، فالقانون يتسم بصفة إخضاع 
 على وجه مستمر و مستقر واثبتولف  القانون هو النظام الذي جيعل األمور تسري .1الغري ألحكامه

، ويقصد به حدوث ظاهرة معينة كلما توافرت مسبباهتا كنظام الكون املستقر وقانون اجلاذبية ودوران 
النجوم والكواكب. ومل تبق كلمة قانون يف بلد املنشأ و إمنا انتقلت إىل بلدان العامل بلغات مبصطلحات 

"و يف droit ويف فرنسا جنده بكلمة "" ، LAWففي اللغة االجنليزية يطلق عليه" خمتلفة،
القانون هو الذي مييز بني االستقامة :يعرف القانون "،وبذلك  recht" ويف أملانيا "dirittoايطاليا"

 .2واالحنراف
 : للقانونالتعريف االصطالحي 2-
د وعالقاهتم فيه، اابملفهوم الواسع أبنه جمموعة القواعد اليت تقيم نظام اجملتمع فتحكم سلوك األفر       

ويشمل القانون  .3واليت تناط كفالة احارامها مبا متلك السلطة العامة يف اجملتمع من قوة اجلرب وااللزام
 اهذا املعىن التشريع والعرف والشريعة االسالمية وقواعد العدالة. 

زمن  ى، ومنمن دولة ألخر  ولذلك خيتلف، وتطورهاويعترب القانون مرآة عاكسة لواقع الدولة      
 .ألخر، قابل للتغيري إذا أصبح ال يتماشى مع تطور اجملتمع

يستعمل القانون ابملعىن الضيق للداللة على معان كثرية، فقد يطلق على جمموعة القواعد الصادرة     
القانون  ألسرة،اعن السلطة التشريعية يف الدولة واليت تنظم نوع معني من الروابط القانونية، كقانون 

 .4قانون العمل دين،امل
ومعىن القانون الذي يهمنا يف دراستنا هذه، هو أن القانون يضع قواعد سلوك، أي قواعد تقوميية     

ال تقريرية، وهو ما أي القانون التقوميي الذي يهتم مبا سيكون وليس مبا هو كائن والذي حيدث تغيري 
ق مثل أو الضيق، فهو يسو  هذه القواعد وف يف احلياة االجتماعية حنو األحسن سواء مبفهومه الواسع

                                                           

 .16-15/، ص ص1، ج2009نونية، برييت للنشر، اجلزائر،م القاعجة اجليالي، مدخل للعلو -1
. غالب 7ص ، 2010نش       ورات احلليب احلقوقية ، م، 1ط ،-القانونيةالقاعدة –اىل القانون  لاملدخ ،منص       ورحممد حس       ني  -2

 .10، ص 2004، دار وائل للنشر، عمان، 7ط –املدخل اىل علم القانون –علي الداودي 
 .20، ص2014حسن كرية، املدخل إىل القانون، منشأة املعارف، االسكندرية، مصر، -3
طبعة جديدة، موفو للنش               ر، اجلزائر  –انون مقدمة يف الق – فياليوعلى ؛ 21/، ص1عجة اجليالي، مرجع س                ابق، ج -4

 .30، ص 2010
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اذوا مسلكهم صورة أمر أو تكليف واجب طاعته، أبن حي األفراد يفوقيم عليا يستهدفها. مث يتجه اها إىل 
 .1عليها

 الفرع الثاين: تعريف مبدأ األمن القانوين
تعريف  حيظى بيعترب مصطلح األمن القانوين مصطلحا واسعا من حيث املعاين واألبعاد، لذا ال   

املشرعني له، األمر الذي جعل املسألة تقع على عاتق الفقه والقضاء يف إجياد تعريف، وإن كانت هذه 
التعاريف ال ترقى ألن تكون جامعة مانعة، والسبب يف ذلك يرجع ابألساس لكون نظرية األمن القانوين 

ندسة متغرية، ومبعان ه للكثريين ذوم ابلنسبة متعددة األشكال ومتنوعة املعاين وكثرية األبعاد، فهذا املفهو 
 .2وغري دقيق متعددة،

 جملاالت، وهناالم يعد مبدأ األمن القانوين حمصورا على جمال واحد بل له ارتباط وثيق يف مجيع ف   
تكمن صعوبة تعريف املصطلح، حيث اختلف الفقهاء ىف تعريفه ابختالف اجملاالت واختالف الزاوية 

 ا كل واحد.اليت ينظر منه
من من يرتكز تعريف األمن القانوين على مربرات األوابجلمع بني املعىن االصطالحي لألمن والقانون    

 أن هذا التفسري ملفهوم األمن القانوين هو تفسري قاصر وحيصر الفكر القانوين القانون، إالعدم تطبيق 
ل الدولة، وهذا سرياً ملقتضيات األمن داخبرمته يف نطاق األمن مبفهومه الضيق حبيث جيعل من القانون أ

 .التفسري غري دقيق
فرد نتيجة األمن القانوين هو السكينة اليت يشعر اها ال الواسع يكونلكن بربطه مبفهوم األمن ابملعىن    

صورة  ألفراد يفاإلرتياحه للقانون الذي يسو  قواعده وفق مثل وقيم عليا يستهدفها، مث يتجه اها إىل 
هني واجب طاعته، أبن حياذوا مسلكهم عليها. لذا عرفه البعض أبنه" املثل األعلى الذي جيب أمر أو 

أن يتوجه حنوه القانون إبصدار قواعد متسلسلة ومارابطة ومستقرة نسبيا ومتاحة لكي تسمح لألفراد 
 .3بوضع توقعات

وع من الثبات وجود نأبنه  وهناك من نظر إىل حمتوى األمن القانوين وفقا ملعيار الشخصي، فعرفه     
النسيب للعالقات القانونية، واستقرار املراكز القانونية لغرض إشاعة األمن والطمأنينة بني أطراف العالقات 

                                                           

 .32-24ص ص حسن كرية، مرجع سابق،  -1
 .19، ص2018بلخري حممد آيت عودية، األمن القانوين ومقوماته يف القانون اإلداري، دار اخللدونية، اجلزائر،  -2

3 -  M. Cabrillac، Le Dictionnaire du vocabulaire juridique، in، T. Piazzon، of Cit، 
OP 61. 

 فنشأت فكرة األمن القانوين من حاجة اجملتمع إىل توفري األمن واحلماية ألصحاب املراكز القانونية داخل اجملتمع.
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القانونية سواء أكانت أشخاص قانونية خاصة أم عامة، حيث تستطيع هذه األطراف ترتيب أوضاعها 
 ألعماهلا، دون أن تتعرض ملفاج ت أو أعمال مل تكن يفوفقا للقواعد القانونية القائمة وقت مباشرهتا 

مئنان االستقرار والثقة واالط لدولة الثالث، ويكون من شأهنا زعزعةاحلسبان صادرة عن إحدى سلطات ا
 .1ابلدولة وقوانينها

املراكز و فكرة، تستهدف توفري حالة من االستقرار يف العالقات  وليس جمردكما عرف أنه عملية          
 العدالة.و وذلك من خالل إصدار تشريعات متطابقة مع الدستور ومتوافقة مع مباد  القانون  القانونية،

ركزا هذان التعريفان على االستقرار واالطمئنان على طريف العقد، فيبدو أبن األمن القانوين يدور حول  
ف على طريف هذا التعري أطراف العقد فقط، يف حني أن هذا املبدأ خيص مجيع مناحي احلياة، فاقتصر
واالستقرار الذي نعنيه  .العقد وعلى العناصر املكونة لألمن القانوين املتمثلة يف االستقرار واالطمئنان

وإمنا االستقرار النسيب الذي ميكن أن تتغري األحوال من احلسن إىل األحسن  والدائم،ليس اجلمود املطلق 
تدعي احلاجة إىل فتس الطلب،ال تليب  ومىت أصبحتلك القوانني كلما دعت الضرورة لذ وتتعدل فيه

 .2قانون جديد أصلح للمجتمع
 .أما االطمئنان فهو عدم اخلوف واإلحساس ابلثقة فينتج عنه سكون النفس وارتياحها    

 لإىل أتمني دون بغتة والتنفيذ األمث للحماية، هادفكما عرفه الفقه على أنه "كل نظام قانوين 
 .3لاللتزامات أو على األقل يقلص الشك يف تطبيق القانون

ام تدرج نظر إليه من زاوية احار حمتوى األمن القانوين ابملعيار املوضوعي، حيث وهناك من نظر إىل     
عالية املثلى لقانون ميكن الفعرفه أبنه القواعد القانونية، وهو ما يساهم يف تناغم وتناسق النظام القانوين، ف

 انونية،قلألشخاص أبن يتنبئون مبا يارتب عن تصرفاهتم من آاثر  والذي يسمح، وفهمهول إليه الوص
أنه القاعدة القانونية  حتقيقها. بينما يعرفه آخرون على والعمل علىوحيارم توقعاهتم املشروعة املبنية مسبقا 

نفيذ  يهدف إىل حسن تالنموذجية املفهومة وسهلة الوصول إليها أو أنه كل ضمانة وكل نظام قانوين
 .4االلتزامات القانونية دون مفاج ت ويستبعد أو يقلل كل صور عدم التأكيد عند صياغة القانون

                                                           

 .245، ص1999يسري حممد العصار، دور االعتبارات العملية يف القضاء الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، -1
لعب  اس، بأطروح  ة دكتوراه يف احلقوق، ج  امع  ة اجليالي الي  ابس، بس               ي  دي -جودة الق  اع  دة الق  انوني  ة ض               وابط-دويين خمت  ار - 2

 .305، ص 2016-2015موسم
 .305، ص ابقرجع سمدويين خمتار،  -3
راس  ات جلة مركز دنش  ور مبمعامر زغري حمس  ني، املوازنة بني فكرة األمن القانوين ومبدأ رجعية أثر احلكم بعدم الدس  تورية، حبث  -4

بش        كل عملي، ميكننا إيراد  وحىت تتض        ح فكرة األمن القانوين .2، جامعة الكوفة، العراق، ص 2010، س        نة 18عدد  الكوفة،



 اب األولالب                                                  ماهية األمن القانوين وعالقته ابالستثمار األجنيب:  الثاينالفصل 

102 

فكرة فضفاضة من مقوماهتا العلم ابلقاعدة القانونية واالستقرار النسيب هلا، وهناك من يرى انه      
لتشريعية هي لك السلطة اعلى اجلميع، لذالقانون  والذي يعتمد على وجود مباد  دستورية تربز سيادة

املسؤولة على إرساء األمن القانوين، أما السلطة القضائية فهي املسؤولة عن حتقيقه واستكمال ما مل 
كما يعرف من خالل األهداف اليت حيققها األمن القانوين وذلك أبنه يهدف .1حتققه السلطة التشريعية

جام للقانون واليت منها التضخم التشريعي الذي يؤدي إىل عدم االنس إىل محاية األفراد من اآلاثر السلبية
بني النصوص القانونية وتعقيد القوانني وعدم وضوحها وصعوبة الولوج إليها وتعديلها املتكرر 
واالستثناءات الكثرية واتساع جمال رجعية النصوص القانونية وغريها. كل ذلك جيعل من القانون مصدر 

 .2ني به بدال من أن يكون مصدر أمان وثقةخطر على املخاطب
ولعل أكثر التعريفات ملبدأ األمن القانوين وضوحا و وال؛ التعريف الذي قدمه جملس الدولة الفرنسي      

، والذي جاء فيه: " مبدأ األمن القانوين يقتضي أن يكون املواطن، دون 2006يف تقريره الدوري لسنة 
جمهودات غري حمتملة، قادرا على حتديد ما هو مباح و ما هو حمظور أن يستدعي ذلك من جانبه بذل 

مبوجب القانون الساري، من أجل بلو  هذه النتيجة، جيب أن تكون القوانني الصادرة واضحة و مفهومة 
يقسم التقرير مضمون األمن القانوين .3"غريمتوقعةو ال ختضع يف الزمن لتغيريات مفرطة، و ال ابألخص 

يمنع، ليعاقب. ومل ل ليأمر،احملور الشكلي املتعلق بنوعية القانون فيعترب أن القانون وجد  حمورين:إىل 
نية يوجد ليثرثر أو ليغذي الغموض، أما احملور الزمين فيتعلق بقابلية القانون للتوقع، وأن تبقى املراكز القانو 

 .4اثبتة نسبيا
                                                           

أمثلة تطبيقية مس               تقاة من القانون اجلنائي والقانون اإلداري كفروع من القانون العام، ومن قانون التحكيم كفرع من فروع القانون 
لض   رورة يف نطاق القانون اجلنائي أنه إذا ص   در حكم قض   ائي قطعي يف قض   ية معينة فإن إس   تقرار املركز اخلاص. حيث من املعلوم اب

القانوين للمحكوم عليه يس     توجب قض     اء العقوبة املقررة وفق القانون الذي مت تقرير العقوبة إس     تناداً إىل أحكامه، ويف حالة ص     دور 
ة مية فإن ذلك ال ينطبق على احملكوم عليه س       ابقاً وفقاً لقاعدة قانونية أص       يلقانون جديد يزيد من مدة العقوبة خبص       وص ذات اجلر 

مؤادها عدم رجعية القانون ليحكم وقائع املاض      ي إال إذا كان أص      لح للمتهم، كونه تقرر له مركز قانوين كمدان أو حمكوم عليه وفق 
 .عقوبة مقررة مبوجب أحكام القانون ساري املفعول وقت إرتكاب اجلرم

العام  رالتقريرالقض       ائي، انظالتمييز ابألردن، يف موض       وع األمن القانوين يف االجتهاد  رئيس حمكمةداخلة الس       يد راتب الوزين م-1
ض ائي األعلى األس تاذ عبد الرمحان املص باحي رئيس غرفة ابجمللس القأعدهلرؤس اء احملاكم العليا يف الدول العربية للمؤمتر الثاين الذي 

 .02ابلدار البيضاء. ص  2011شتنرب  18و 17يوم  العام للمؤمتر رروهو املقابملغرب 
 .3عامر زغري حمسني، مرجع سابق، ص  -2

3- Conseil d'Etat, Sécurité juridique et complexité du droit, Rapport public, Etudes et documents 
du Conseil d'Etat n°57, La documentation française, 2006.p 281. 

 . 22بلخري حممد آيت عودية، مرجع سابق، ص -4
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نتطرق انوين كمبدأ  ل كل املتطلبات اليت سحنن نرى أن تعريف جملس الدولة الفرنسي لألمن الق     
قرار القانوين ستهلا ابلشرح والتفصيل وهي سهولة الوصول إىل القانون وممايستدعيه من وضوح واإل

ومايتطلبه من ثبات ولو نسيب لفارات حمددة حتاف  على القواعد القانونية واملراكز القانونية وأن يكون 
انوين، تفق مع هذا التعريف ونعتربه شامال ملعظم متطلبات األمن القحيمي توقعات املخاطبني به، أي ن

 رغم عدم ضبطه ملتطلب الثقة املشروعة بشكل واضح.
 القانوين األمن لفكرة التارخيي املطلبالثاين: التأصيل

، د قانونيةوقواععرف اإلنسان تطورات هامة يف حياته مر خالهلا مبراحل طبقت فيها عدة نظم       
أن  واملالح  بيلة،والقاملرحلة األوىل ابحلياة البدائية اليت كانت قائمة على أساس نظام األسرة  يتوقد مس

ة تبعا ، بل حدث بدرجات متفاوتواألدوار التارخييةهذا التطور مل يكن واحدا يف خمتلف احلضارات 
ومبا أن اجملتمع يف  املؤثرة.إىل املعتقدات الدينية  واالقتصادية والسياسية ابإلضافةللظواهر االجتماعية 

ة بني خمتلف اجملتمعات ، فقد نشأت احلاج  حاجة إىل ضابط ينظم العالقات بني أفراده وبينه
القانون، الن الرابطة االجتماعية يف حاجة إىل نظام و ضبط لعالقاهتا ، فال ميكن أن نتصور جمتمع  إىل

نه عليه فان وجود اجملتمع يعين وجود قانون ، ألبشري غري منظم دون قانون أو قاعدة قانونية ملزمة .و 
منذ ظهور اإلنسان وجدت مصاحله املتضاربة و املتنافسة مع الغري ، وبفعل تطور هذه املصاحل واتساع 
احلاجات و تشابك العالقات بني األفراد ، ظهرت احلاجة إىل التعاون و تبادل املصاحل أدت إىل ضرورة 

القات ، فتم التوافق على إنشاء قواعد و مباد  كانت النواة األوىل للقوانني إجياد آليات منظمة هلذه الع
واألفراد  اليت تنظم حياة اجلماعات واملباد  هي. فأصبحت هذه القوانني القائمة على جمموعة القواعد 

نوين، امن خيالفها، الذي يستوجب أن تكون الركيزة األساسية هلا هو األمن الق واجلزاء على وتقرر العقاب
حيث سنتطرق يف املطلب لتطوره التارخيي من خالل ثالثة فروع، خيصص الفرع األول لنشأة هذا املبدأ، 

 ويف الفرع الثاين نبني فكرة املبدأ يف اجملتمعات القدمية مث يف اجملتمعات احلديثة يف الفرع الثالث.
 الفرع األول: نشأة مبدأ األمن القانوين:

لقانوين من حاجة اجملتمع إىل توفري األمن واحلماية ألصحاب املراكز القانونية نشأت فكرة األمن ا     
مثل  -إن بشكل مباشر أو غري مباشر–داخل اجملتمع. وترتبط مع فكرة األمن القانوين أشكال أخرى 

 هفكرة األمن الفكري الذي يعين محاية اجملتمع أبطيافه وعقائده كافة من أية أخطار فكرية قد هتدد حاضر 
ومستقبله، وذلك بواسطة ضمان أن يستقي أفراد اجملتمع املعلومات من مشارب فكرية معروفة ومصادر 
موثوقة. إضافة إىل محاية أفراد اجملتمع، خصوصًا األطفال منهم، من أي فكر منحرف ما يشمل نشر 
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من اإلقتصادي رة األأو توزيع مواد إابحية، وذلك بواسطة اجلزاءات املقررة قانونً.ويرتبط اها كذلك فك
الذي ي عىن بتوفري البيئة اإلقتصادية املالئمة لنمو املبادالت التجارية واالستثمارات احمللية واألجنبية ما 
يساهم يف حتقيق التنمية املستدامة داخل اجملتمع من خالل إطار قانوين واضح حيكم تلك العالقات 

ذي لفني. إضافة إىل ذلك، يوجد األمن البيئي الاالقتصادية ويفرض العقوابت والغرامات على املخا
يستوجب حتقيقه مشاركة أفراد اجملتمع يف محاية البيئة من خالل اتباع وسائل تضمن احلصول على بيئة 
نظيفة وخالية من مصادر التلوث. وهناك األمن الغذائي الذي يقوم على فكرة العناية ابألطعمة 

راد أجل منع أية أتثريات سلبية لتلك األطعمة على صحة مجيع أف واملنتجات الغذائية داخل اجملتمع من
اجملتمع، خصوصاً األطفال منهم، وحظر القانون ألية احتكارات للمواد العذائية من قبل التجار. وهناك 

 .1أيضاً األمن القضائي، واألمن العلمي، واألمن الوظيفي، والقائمة تطول يف هذا السياق
القانوين أنه ال ميكن جتسيد األشكال السابق ذكرها دون توفري احلماية القانونية ومؤدى فكرة األمن     

للمراكز القانونية اليت حتكمها أو تتحكم اها، ما يستوجب ضرورة وجود إطار قانوين واضح ينظمها، 
ويشكل أهم مالمح فكرة األمن القانوين. إذ ال يتصور، على سبيل املثال، حتقيق األمن اإلقتصادي 

ون احلاجة إىل إطار قانوين حيكم النشاط اإلقتصادي، وحيدد صالحيات اجلهات العامة ذات العالقة، د
وحقوق وواجبات املخاطبني أبحكام القانون من األشخاص، سواء كانوا أشخاصا طبيعيني أو معنويني  

 .كالشركات
وأن  ،1949كرس دستوراي سنةويعترب املشرع األملاين من األوائل الذي جسد األمن القانوين كمبدأ م   

وضوح  دولة،الهذا املبدأ مرتبط جوهراي مببدأ دولة القانون، والذي يعين ضمنيا الرقابة على سلطة 
افيتها حيث جيب ضمان وضوح القواعد القانونية وشف الفردية،القوانني واحلماية القضائية على احلقوق 

وهذا أيضا ما مهد الطريق  .أمانة كاملة ويف لكي يتمكن املواطن من أن يتحكم يف حياته القانوني
حيث تعترب اليوم من ضمن الدول األكثر استقطااب لالستثمار يف العامل، هذا  ومتطورة.ألملانيا مزدهرة 

قرار احملكمة الدستورية الفدرالية األملانية  وجاء يف .2ألن املستثمر يشعر ابلراحة والطمأنينة واإلستقرار
" األمن القانوين، كعنصر ضروري ملبدأ دولة القانون، يفارض أن يستطيع  :19/12/1961بتاريخ 

ب أن يتمكن مناسبة؛ جي وتتخذ أحكامااملواطن توقع التدخالت املمكنة للدولة يف جماهلا احملمي قانون، 

                                                           

-http://www.alhayatايه    اب عمرو، فكرة األمن الق    انوين ودالالت الواقع العلمي، مق    ال منش               ور على املوقع  - 1
j.com/ar-page.php?id  14:00، على الساعة 12/12/2019الولوج للموقع بتاريخ  ، مت26/07/2017بتاريخ. 

2- La sécurité juridique un défi authentique ،op-cit  ،p. 19. 
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ه ب من االطمئنان إىل أن تصرفه املطابق للقانون الساري، سيعارف به بكل النتائج القانونية اليت ارتبطت
 مسبقا".
انتقلت فكرة األمن القانوين إىل املستوى األورويب، كمبدأ للنظام القانوين للمجموعة  وسرعان ما     

لينفذ املبدأ تدرجييا إىل قوانني داخلية  .06/04/19621بتاريخ Boschاألوروبية، مبناسبة قضية 
ملناقشة فكرة األمن  1991ة لدول أوروبية منها فرنسا، اليت خصص جملس الدولة فيها تقريره لسن
بتاريخ    SociétéKPMGالقانوين، إال أنه مل يعارف ابملبدأ قضائيا إال مبناسبة نظره يف قضية 

. كما جيد مبدأ األمن القانوين تطبيقات قضائية له يف النظام القانوين الربيطاين، بصفة 24/03/2006
 .2املفاجئة لسياسات اإلدارة العامة خاصة حلماية التوقعات املؤسسة لألشخاص من التعديالت

وخصت حمكمة العدل للمجموعة االروبية فكرة األمن القانوين ابهتمام خاص، ال سيما جلهة     
التحرير الواضح للقواعد واالتفاقية ونفاذها وجتانس تفسريها، فجاء مثال يف قرار للمحكمة بتاريخ 

جتهادها القضائي وسيلة لوضع عناصر : ميكن للمحكمة العدل أن تستحدث يف ا08/04/1976
 .3حل بسيط وواضح، يعيد األمن القانوين للمتقاضي األوريب"

، لتفادي إحداث 1987وقد عنيت احملكمة العليا يف الياابن ابعتناق نظرية األمن القانوين سنة      
يد دأي اضطراب سياسی يارتب على إبطال بعض النصوص التشريعية، فقضت بعدم دستورية التح

طال ت عدم احلكم إببتخابية، إال أهنا يف ذات الوقت رأالتشريعی لعدد النواب يف كل دائرة ان
االنتخاابت، وعللت ذلك أبن قضاءها بعدم إبطال االنتخاابت يهدف إىل جتنب االضطراب السياسي 

 .4الذي يستتبعه إبطال االنتخاابت
ين، ليوم جدال واسعا وترددا يف شأن األمن القانو من جهة أخرى تشهد اهليئات القضائية الفرنسية ا    

 ويشري البعض إىل أن ضغط أملانيا على واضح،ابلرغم من عدم نص املشرع على أي نص تشريعي 
ك ألن النظام القانوين ذل فرنسا،اإلحتاد األورويب لتبنيه كمبدأ رمسي لإلحتاد األورويب، ومنه تغلغل إىل 

 .ا دستوراي هو نظام قانوين ذا جودة عالية وحامي جيد للحرايتالذي يكون فيه هذا املبدأ مكرس
                                                           

1  - Paraskevi Mouzouraki، le principe de confiance légitime en droit allemand، 
français Et anglais: un exemple de convergence des droits administratifs des pays 
européens ?, édition Bruylant, Bruxelles, 2011, p 48. 

 .14مرجع سابق، ص عودية،آيت  -2
 .15- 14مرجع نفسه، ص ص عودية،آيت  -3
 .84م، ص2002ه،1422، دار الشروق، القاهرة، 2طالدستوري، أمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي  -4
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وإن كان الفقه الفرنسي عرف األمن القانوين إال أنه كان يعتربه جمرد مكون من مكونت دولة       
انوين. دون إستخدام عبارة األمن الق القانوين،كذلك فقد أشاروا مرات عديدة إىل مطلب التوقع   القانون،
ت ضغط احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وحمكمة العدل األوربية وخاصة بعد تكريس هذا إال أنه وحت

املبدأ كمبدأ أساسي هلما، أصبح هذا املبدأ كأنه حتمية.  فقد ظهر خبجل هذا املبدأ يف اإلجتهادات 
 .1الذي وضع احلجر األساس للتصريح به ضمنيا، 2006مارس24القضائية، ملا أقره جملس الدولة يف 

أن املشرع هدف إىل تقوية  1996أفريل 06واعترب اجمللس الدستوري الفرنسي يف قرار له بتاريخ     
د وقد يفهم أن اجمللس الدستوري الفرنسي اهذا القرار ق الطعن،األمن القانوين عن طريق احلد من طرق 

اء الطابع رفض صراحة إضف1996ديسمرب 30لكن ويف قرار الحق  ضمنيا.أقر دستورية املبدأ 
الدستوري على مبدأ الثقة املشروعة لعدم وجود نص على ذلك. لكن الفقه يردد أن اجمللس الدستوري 
يتوجه حنو اإلعاراف ابلطابع الدستوري ملبدأ األمن القانوين من خالل أتكيده على أمهية وضوح القانون 

 .2توريةوالوصول إليه وسهولة فهمه ابعتبار أن كل هذا من قبيل احلاجة الدس
اجمللس الدستوري الفرنسي لعدم إضفاءه الصبغة الدستورية على مبدأ األمن القانوين، دفع وإن كان     

اهذا الفقه و رجال القانون إىل البحث عن أساس آخر للمبدأ ، فهناك من اعترب أن املادة الثانية من 
أ األمن و األمان، ميكن أن و الناصة على مبد 1789اإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان و املواطن 

تكون هي أساسا ملبدأ األمن القانوين ، و اهذا يكون املبدأ له قيمة دستورية، السيما أن اإلعالن 
 1958و دستور  1946الفرنسي حلقوق اإلنسان و املواطن قد ادمج يف ديباجة دستور كل من سنة 

 .3رية لديباجة الدستور، علما أن اجمللس الدستوري الفرنسي قد أعطى القيمة الدستو 
من اإلعالن الفرنسي حلقوق 16أما الرأي الثاين يرى أن أصل مبدأ األمن القانوين هو املادة      

 .4وال ميكن إضفاء الطابع الدستوري عليه دستوري،مما يعين انه ليس مببدأ 1789اإلنسان واملواطن 
خضوع املشرع اي وابلتني مؤيد لدستوريته ب القانوين،اآلراء حول مدى دستورية األمن  ونتيجة لتناقض
إلصبا   ضوبني رافالدستوري لكل قانون خمالف ملبدأ األمن القانوين،  ورد اجمللس، والقاضي للمبدأ

                                                           

 .09ص  سابق،مرجع  غميجة،عبد اجمليد  -1
 .84، ص2018بة الوفاء القانونية، االسكندرية، ، مكت1ط،بوزيد صابرينة، األمن القانوين ألحكام قانون املنافسة -2
 11عبد اجمليد غميجة ، املرجع السابق، ص -3

4-BERTRANT Mathieu, l’article 16 de la declaration de 1789 peut etre considéré 
comme le fondement constitutionnel le plus certain de l’exigence de securité 
juridique ,J.C.P n”3975, p435. 
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الة ميكن املساس به هذه احل وابلتاي يف له،الطابع الدستوري على املبدأ، النعدام اتفاقيات دولية راعية 
 .1المن القانوينهناك محاية ملبدأ ا وال يكون

اية ذات غونظرا هلذا االختالف الكبري، ظهرت وجهة نظر اثلثة، ندت نعل مبدأ األمن القانوين      
مباد  جديدة مل تنص عليها  وهذا بظهور، 1982سنة وقد ظهر هذا املصطلح يف  دستورية،قيمة 

فاهلدف من  ورية،دستيها قيمة إال أن اجمللس الدستوري الفرنسي أضفى عل القدمية،النصوص القانونية 
ان النظام ف املباد ، ومنه الغاية ذات القيمة الدستورية هو عدم منح الطابع الدستوري املطلق لبعض 

 :2القانوين الفرنسي يقوم على
 مباد  دستورية مطلقة و اليت تتمثل يف احلقوق الدستورية االساسية _
 ع أو القاضي بواسطتها االستفادة من احلرية يفغاايت ذات قيمة دستورية ، و اليت ميكن للمشر _

 .املناورة
لقانون، إال من املباد  اليت تقوم عليها دولة ا ومرجعية للعديدفمبدأ األمن القانوين هو غاية جتميعية    

أنه ال يزال اجلدال مستمر حملاولة إضفاء الطابع الدستوري على مبدأ األمن القانوين يف فرنسا بصور 
  صرحية.

يف رأينا األخذ ابألمن القانوين كمبدأ دستوري يلزم املشرع والقاضي اخلضوع اليه يعزز الوصول إي    
فيها الدولة  حيكم فيها مجيع اجملاالت وخيضع له اجلميع مباجيد القانون بيئته اليت  القانون، حيثدولة 

 نفسها ،وذلك حىت لو تعارض مع مصلحتها.
 :القدمية اجملتمعات يف نوينالقا الفرع الثاين: فكرةاألمن

 ا امتزجتم سرعان خاصة حتمتها ظروف وأعراف تقاليد عبارةعن القانون عند الشعوب القدمية كان     
 املدنية، ودونت القواعد اجملاالت استقلت مجيع طورايفت اجملتمعات شهدت ما الدينية، وبعد ابلقواعد

 .3الدولة ظهور بعد خاصة جمموعات يف
 حلياة السياسيةا احلياةالطبيعية ومرحلة مرحلة؛ مبرحلتني اترخيها يف مرت اإلنسانية بز أنهو  ويرى     
 بني ناءالعالقاتب يف القوة مبدأ عرفت املرحلة األوىل استعمال سياسيا، حيث املنظم حياةاجملتمع أي

 قبل حبق شخصى عإذا اد و  القوة، إال التغسله لصاحبها، إهانة يعترب حق اعتداءعلى أفراداجملتمع، فكل
                                                           

 .12املرجع السابق، ص غميجة،عبد اجمليد  -1
 .13، صنفسهاملرجع  غميجة،عبد اجمليد  -2
 .33ص 2002 ،لبنان بريوت والنشروالتوزيع تاملؤسسةاجلامعيةللدراسا ،1ط ،وتطورها نشاةالقوانني ،حممدجعفر على - 3
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حدالعصبية  إىل لتص اجلماعة أفراد بني املطلق حالةالتضامن الظاهرةولدت بنفسه، هذه الغري استوفاه
من أهنا  ،فبالرغم الياح لدينا املعروف ابملعىن قوانني أبهنا وصفها ال ميكن القبلية، اليت رسخت تقاليد

 .1التجريدو  العمومية لطابع تفتقد هناأ إال معني جمتمع يف ديها علىه الناس سري سلوكي قواعد
 الارحال، عن ناإلنسا ختلى للمجتمع واالقتصادية والسياسية االجتماعية احلالة ماتطورت بعد مث     
 القوة وبأسل عن يتخلى جعله الذي األرض، األمر خدمة إىل اهتمامه وحتول معني مكان يف واستقر
خيضع  ديدج سياسي جمتمع إنشاء اضطراألفرادإىل مما ء،واهلدو  االستقرار يسودها حياةأفضل طمعا يف
هذاالكيان  داخل السلوك ضبط خالل هلامن اخلضوع املقابل ويف أرواحهم، حبماية عليا تقوم لسلطة
 وجمموعة رايبمحو  كمجموعة  القانونية، ظهرت اجملموعات الوقع هذا قانونية. وعلى قواعد بواسطة اجلديد
 ابقي عن املتميز اإلسالمية الشريعة نظام اإلنسانية  كماعرفت  ،2جوستنيان عةوجممو  االثنا عشر األلواح
 مذاهبها تنوعب فقهها وتطور فتحها مت اليت األقاليم يف توسعها وزاد ،)القرآن والسنة( مبصدريه القوانني
 رلفكا روافد أهم إحدى جعلها مما  ، اإلسالمية الشريعة أحكام يف إثراء وافر بقسط سامهت اليت

 فقهاء يعتقدونه اعم جذراي اختالفا خيتلف اإلسالمية فقهاء الشريعة اعتقاد العامل، ولكن يف القانوين
 كانوا  الناسهوبز، ف الفيلسوف له روج كما  مهجيا مل يكن األوىل حياته بداية يف فاإلنسان الغرب،
 حديث يؤيده القول وهذاعليها،  الناس فطر اليت هللا فطرة على أي واالنسجام التوافق حياة يعيشون
 أو أو ميجسانه يهودانه فأبواه الفطرة على يولد مولود كل  "وسلم عليه هللا صلى الرسول
الجهل  الذي علمال لقبل فطرته على اإلنسان ولوبقي احلق، إىل للوصول األساس هي فالفطرة."3ينصرانه
 فنت من بغريه غلهش األحوال غالب يف  احلق بني و بينه حيول وإمنا فيه، الريب الذي احلق ويرى فيه

 .4النفس شهوات اجلسدو ومطالب الدنيا
  األمر ليهمإ يرجع الذين الدين برجال تسمى فئة بظهور مسح ايلذي الكنسي القانون ظهر كما       
 أكسبها مما زعمهم، حد إليها على تنسب وأحكامهم اآلهلة، إرادة ميثلون حلل النزاعات،ابعتبارهم كله
الكنسي،  ونالقان أحكام سرية على داللة يعطي الدين رجال إىل اجلميع، والرجوع هلا خيضع مةملز  قوة

                                                           

-جابر الدين ؛ حمي27 ص ،1998 عمان، والتوزيع للنش       ر افةدارالثق مكتبة1، طالقانون خاتري ،الفتالوي عبيد ص       احب - 1
 .50 ص بريوت والتوزيع والنشر للطبع داراجليل األول اجمللد اجلزءاألول – قصةاحلضارة

 .127- 126صص مصطفى مصباح شليبك، املدخل للعلوم القانونية، اجلامعة املفتوحة، طرابلس، دون سنة نشر، - 2
قم ، ر املس         لمنيابب معىن كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال ، مس         لماإلمام مس         لم، ص         حيح - 3

 .2658احلديث 
 .16/157م، ج1996ه،1416االمام النووي، شرح النووي على مسلم، دار اخلري، السعودية، - 4
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 وبذلك نهم،ع يستغنوا أن ال ميكنلهم مستمر بشكل الكنيسة لرجال حاجة يف املواطنون حىت يبقى
 ظائفالو  معونجي هم وبذلك الميكن مناقشته، وكالمهم تقديسهم درجة إىل واالحارام اهليبة يكتسبون
 يعتقدأنه وكان محورايب.1وظلما أكثر استبداد جيعلهم وهذا أيديهم، يف والقضاء والتنفيذ التشريع الثالثة
 اختاره لكنه بشرال جنس من حاكم فهو هلذا البشر، بني من اختاره الذي مباشرة آهلة من القوانني يتلقى
  يصدرها اليت والقوانني ية،الرع مرتبة وقف يرتقي فهو وبذلك عنه، نيابة يف احلكم ليفوضه بينهم من هللا

 .2ظاملة كانت  مهما يعارضها أحدأن ال يستطيع ملزمة أحكام كلها
آايت   يف لكذ الكرمي القرآن أوضح وقد آهلة، أنفسهم يعتربون الفراعنة كان  القدمية مصر يف أما      

قَاَل لَِئِن اختََّْذَت تعاىل: ) قال .العاملني رب لعبادة دعاه عندما السالم عليه ملوسى فرعون كثريةكقول
ًا َغرْيِي أَلَْجَعَلنََّك ِمَن اْلَمْسج وِننيَ  فَ َقاَل َأَن تعاىل: ) . وايضا قوله 3(قَاَل َأَوَلْو ِجئ ْت َك ِبَشْيٍء م ِبنيٍ  ِإهلََٰ

 املقدس، نوالسلطا املطلقة السيادة ميلكون احلكام هؤالء أن املفهوم هذا على .  ويارتب4(َربُّك م  اأْلَْعَلىَٰ 
 أي إبداء وند دقيقا اتنفيذ أوامرهم عمياء، وينفذون طاعة يطيعوهنم رعاايهم مماجعل ال حدودله، الذي
 .5آهلة ابعتبارهم إليهم ينظرون كانوا  ألهنم خطورهتا، بلغت مهما مناقشة أو اعاراض
وكان الرومان ال يعدلون القانون مهما تغريت الظروف، ولكنهم يعدلوهنا حتت ستار تفسري        

ت الواجبات أبوامر دينية حبتة، كما ارتبط  .القاعدة القانونية، بطريقة غري مباشرة دون اجملاهرة ابلتعديل
لذلك كان للرومان قانون يقضي أبن كل ما يكسبه أحد أعضاء األسرة يؤول إىل راها، ألنه هو الوحيد 
الذي يقع عليه عبء مواصلة عبادة األسالف، وارتباط احلقوق والواجبات ابلدين أصبح معيارا للتفرقة 

فراد اجملتمع أ الداينة، فعالقةاعي والسياسي هو وحدة بني املواطنني واألجانب، فمحور التكتل االجتم
مبنية على وحدة الداينة، أما األجنيب فهو الذي ال يدين بدين اجلماعة، ويعترب عدوا حيل قتله وسلب 
ماله. وعلى العكس من ذلك فمن يشارك معهم يف الداينة يظل عضوا يف اجلماعة ولو أقام يف إقليم 

 .6آخر

                                                           

 .46ص، 2011،نعما دارالثقافةللنشروالتوزيع، ،3ط، القانون الدستوريو  السياسية مطهراوي، النظ على هاين -1
 .50صنفسه،  عطهراوي، املرج على هاين -2
.30-29 الشعراء، اآلية سورة-5  

.24 النازعات، اآلية سورة-6  

 .50صنفسه،  عطهراوي، املرج على هاين - 5
 .99حسن كرية، مرجع سابق، ص -6

https://equran.me/tafseer-2961-26.html
https://equran.me/tafseer-2961-26.html
https://equran.me/tafseer-2962-26.html
https://equran.me/tafseer-5736-79.html
https://equran.me/tafseer-5736-79.html
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 واالعاراف للرعية موجودة الحقوق فإنه آنذاك، السائد املفهوم هو هذا ه إذاكانأن ونستخلص مما سبق
 البشر حتكم هلةآ فيها، ابعتبارهم تعديل عليها، وال اعاراض ال هلم ملزمة فوقية أوامر احلاكمللحرية، ألن 

 .مباشرة بصفة من اآلهلة األوامر يتلقى
لقانوين، وذلك بسبب احلكم املستبد واألوامر اجلائرة يف ظل هذا املفهوم ال وجود لفكرة األمن ا      

اليت ال تعطي أي اهتمام للحقوق واحلرايت فهي عبارة عن أوامر فوقية، على الرعية االلتزام اها واالنصياع 
 .حلماية أداة ال قهر أداة القانون يصبح واهذا دقيق، بشكل هلاوتطبيقها

 تعرف ليت ملااحلق،  فكرة من إبراز الروماين القانون شراح نمتك األوروبية النهضة عصر منوابتداء      
 طالحاص يستخدمون فقهاءالقانون الروماين يكن القضائية، ومل الدعاوى خالل من إال الرومان لدى
 جيوز اليت وىالدع الشخصية، وهيالدعوى  فقط يعرفون كانوا  العيين، ولكنهم احلق أو الشخصي احلق
ين. العي احلق أو الشخصي بصاحب احلق اآلن مايعرف أو احلصة صاحب القضاء أمام يرفعها أن

 النظرية ورظه إىل أدى مما فكرة احلق هي فكرةأخرى بوادر القانون نانب للوجود تظهر بدأت وهكذا
 واجملردة العامة اعدالقو  جمموعة وهو القانون شطرين: األول من يتكون أصبح الذي القانوين للنظام الثنائية
 .1الالزمة احلماية القانون قواعد هلا توفر أن جيب اليت  احلقوقوالثاين
  ويف ا،هني أو أمرا يكون أن إما وهو احلاكم إرادة عن يعرب كان  الذي القانون من مت االنتقال بذلك    

 الوقت نفس يفو  ببياهنا األفراد حقوق عن يعرب الذي القانون إىل اعاراض، بدون ينفذ كلتا احلالتني
احلق  ينشأ الذي انونالق إىل وحتميه احلق تنشأ اليت القوة من انتقلنا هلا، مبعىن الالزمة احلمايةتوفري 
 .2وحيميه
 يرى كلسن،و  ليون دجيي بينهم من الفقهاء بعض قبل من الذعة النتقادات احلق فكرة وتعرضت     
 مراكزهم، فال ديدحت ميكن ألفرادا على عند تطبيقها اليت القانونية القواعد هو إقراره ميكن ما أن جيي د

 نسان، ابعتبارهالإل الطبيعية احلقوق لفكرة رفضه من انطالقا قانونية، مراكز للحقوق عنده وإمنا وجود
اآلخرين  إرادة من أعلى إرادة لصاحبها تعطي فهي الفنية، الناحية من منها فائدة ال ميتافيزيقية فكرة

 .3خريناآل على يفرضها سلطة له تكون وابلتاي

                                                           

 .4سابق، ص، مرجع شريف الطيب موفق - 1
 .33 ص ،2010نشر، اجلزائر، موفم للالقانون،  يف فيالي، مقدمة علي - 2
 16ص ،2010 ة،احلقوقي احلليب منشورات-ونظرية احلق القانون إىل ل، املدخنبيل إبراهيم سعد - 3
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 انه واعترب "ابلنظريةاخلالصة للقانون" املسماة نظريته خالل من احلق فكرة كلسن  الفقيه وكذلك انتقد   
 قوهتا ألدىنا تستمد القاعدة حبيث هرمي شكل يف وضعية لقواعد تدرج وإمنا يوجد للحقوق وجود ال

 وبذلك ،القانونماوراء  يكون اموإلز  جرب ذات قاعدة ليس ما كل  واعترب األعلى، القاعدة من وشرعيتها
 .1يةالفرد وامليزة املكنة احلق يعطي لصاحب أن رفض وإمنا كلية  احلق مصطلح ينكر مل فهو

 :احلديثة اجملتمعات يف القانوين الفرع الثالث: فكرةاألمن
األمر  تهىوان قافية،والث واالجتماعية واالقتصادية السياسية الظروف وتغري اجملتمعات، تطور بعد         
 لقدمية إىل االنتقالا اجملتمعات يف املطاف وانتهى اجملتمع، داخل األفراد سلوك تنظم قانونية قواعد بوجود
 النتقادات احلق فكرة وتعرضت .2احلق وحيميه ينشأ الذي القانون إىل وحتميه احلق تنشأ اليت القوة من

، لكن 3للذان أسسا لنظرايت جديدةوكلسن، ا ليون دجيي بينهم من الفقهاء بعض قبل من الذعة
 ليون نطالقا ابلرفض، ووجهت هلما انتقادات كثرية منها؛ أن ليون كلسن ودجيي  قوبلت أيضا نظريتا

 ا منغريهعلى  إرادة صاحب احلق لعلو رفضه على مبين كان  احلق، كفكرة  أفكاره يف دجيي
 يقيم  تقابال ون،القان تقابل اليت احلق فكرة فيه ينكر الذي الوقت ،ويف أحد يقل به مل اإلرادات،وهذا

 مبشيئة القانون بطر  خالصة حبيث نظريته تكن فلم كلسن  أما القانونية، املراكز وبني القانون بني آخرا
 النظرية هذه أن الدولة، مما يوحي إبمكانية خمالفة الدولة للقانون.كما هو القانون أن واعترب الدولة،
 لفكرة رفضه يف استند كلسن القانونية،كما القاعدة جوهر تكون اليت اعيةاالجتم احلياة حقائق تتجاهل
 والتسلط الفردية ةاملكنة وامليز  لصاحبه يعطي الذي الفردي، املذهب ظل يف للحق معني تصوير إىل احلق

 .4و االستئثار
 بطش ضد فرادألا حترك احلق إال أنه ثبت عرب التاريخ أن لفكرة وجهت اليت االنتقادات من ابلرغم     

 واإلعالن ،1789 الفرنسية الثورة قيام عند فرنسا يف جرى كما  احلق، حتت مظلة احلكام وتسلط 
 لثورةا وقبلها آلنا حد إىل َثاره يعطي الزال الذي التاريخ، نفس يف و املواطن اإلنسان حلقوق الفرنسي

 bill of احلقوق عن اإلعالن و 1215 سنةإجنلارا  يف قبله العهد األعظم وثيقة األمريكية، وصدور
rights 19485 اإلنسان حقوق إعالن صدور و  1688ثورة بعد. 

                                                           

 16 ص ،مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد - 1
 .33 ص ،سابقجع مر  فيالل علي - 2
 .48، ص1982اجلزائر،  امعية،اجلديوان املطبوعات  ط، ب القانون،حماضرات يف فلسفة  الّنجا، إبراهيم أبو -3
 .17 ، صسابق عنظريةاحلق، مرج سعيد، إبراهيم نبيل -4
 .48مرجع سابق، ص الّنجا،إبراهيم أبو -5
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 اإلقرار قتالو  نفس ويف ،ميكن إنكارها ال احلق فكرة استخدامها، مث إن دون القانون فهم ميكن كما ال
 احلق باحص اها يتحرك مكنة هي وإمنا يشاء، كيف  يتصرف مطلقة إرادة صاحبها إعطاء ال يعين اها
 .1القانون نظمه ما إال للحقوق وجود القانون، فال إطار يرمسه يف
، درجة القول ابستقالل بعض احلقوق عن القانون، وسبقها عليهبفكرة احلقوق وقد بلغ االهتمام       

وعدم قدرة القانون على املساس اها أو االنتقاص منها، وأ طلق عليها اسم "حقوق اإلنسان واحلرايت 
 لسفة القانونف ة"، ون ظر إليها على أهّنا التعبري املثاي لقواعد القانون الطَّبيعي ومباد  العدل، فتعتربالعام

 ،ومتغري ويلط بتاريخ مرت الطبيعي القانون فكرةإن  أصوله. القانون فيها جدو  اليت األرضية2الطبيعي
واألهداف،  الغاايت الفابخت مضموهنا اختالف العصور، فكان مر على اثبت مبضمون ومل حتتف 
 جيب اليت العليا ثلامل املراحل، ابعتبارها هذه طيلة عليه الذي قامت أساسها تفقد مل املقابل يف ولكنها
 اليونن لفالسفةا لدى الطبيعي القانون فكرة بدأت وقوته، فقدوجوده  الوضعي القانون منها يستمد أن
 الكنيسة رجال دىل دينية فكرة صارت مث الرومان، ءفقها قانونية لدى فكرة أصبحت مث فلسفية، فكرة
 .3احلديث العصر مفكري لدى سياسية فكرة إىل حتولت الوسطى، مث العصور يف
 ويكون هدف القانون الوضعي هو محاية هذه احلقوق، مبا يؤدِّي إىل محاية كل إنسان، حبيث ال      

يلة أو ن الطبيعي، أو عن مباد  العدل والفضيستطيع املساس اهذه احلقوق الناشئة مباشرة عن القانو 
 .4اإلنتقاص منها

املراكز  توجد احلقوق هذه جانب القانون، وإىل أعمال من خاص جانب إال ماهي واحلقوق      
 بدال القانونية، راكزوامل القانونية القواعد بني إقامة التفرقة بولروبيه اقارح األساس هذا القانونية. وعلى

 فة القانونية، إالحيمالن الص أهنما من ابلرغم واملركز ، فالقاعدةواحلقوق القانونية القواعد نيب التفرقة من
 االنفراد. واملراكزو  ابلذاتية والتجريد واملركز يتميز تتميز ابلعمومية القاعدة أن هو بينهما الفرق أن

 اهجت كمركز املواطن  موضوعية مراكز كذلك  وتشمل امللكية الشخصية،كحق املراكز القانونيةتشمل
                                                           

س     عيد،  إبراهيم ؛ نبيل26، ص1974النظرية العامة للقانون منش     أة الناش     ر للمعارف ابإلس     كندرية -مسري عبد الس     يد تناغو -1
 .19 صاحلق،  ةنظري

 ختتلف ال عقلهب اإلنس      ان عنها ويكش      ف الكون يف هللا أودعهاأبدية اثبتة و  عامةقواعد  جمموعة هو الطبيعي انونابلق يقص      د - 2
 .القومي بعقله يكتشفه ولكنهاإلنسان  صنع من ليست أهنا اكم  ،املكان أو الزمان ابختالف

                                                 142، ص2011ط،  القانونية، ب الظاهرة تفسري يف الفقهية تمراح، االجتاها على - 3
https://manifest.univ-حبث منش     ور على املوقع  ،القانوينتطور القيمة القانونية لفكرة األمن  طيب،ال موفق ش     ريف-4

ouargla.dz/archives  5/3/2020اتريخ الزايرة. 

https://manifest.univ-ouargla.dz/archives
https://manifest.univ-ouargla.dz/archives
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 لنظامفكرة ازدواجية ا إىل انتهى قد القانوين الفقه يكون العسكرية،واهذا اخلدمة الدولة،كوجوب
 املراكز أخرى جهة ومن وامللزمة، واجملردة العامة القانونية القواعد هوجمموعة و القانون جهة القانوين،فمن

 احلق فكرة لىمبين ع هو ما منها املراكز العامة،هذه ةالقانوني القواعد تطبيق أثر اخلاصة،وهي القانونية
 اكز القانونيةابملر  وتسمى الواجب فكرة على مبين هو ما ومنها الذاتية، أو الشخصية ابملراكز وتسمى
 املشرع على يتوجب خالهلا من الذي القانوين األمن فكرة معامل ارتسمت قد تكون واهذا،1املوضوعية
 التشريع. عملية يف يةالقانون املراكز مراعاة
القانون، الذي  لتطور فهي مالزمة القانوين، من خالل كل ما تقدم عن التأصيل التارخيي لفكرةاألمن    
 األمن،فالتجأ عن يبحث األوىل حياته التارخيية، فكان يف مسريته عرب اإلنسان عاشها ظروف وليد هو
 ملتعارضة،ا املصاحل بني التوافق لتحقيق قانونيةال القواعد جمموعة من خالل من حلمايته، اجلماعة إىل

ءات أوامر فوقية تتخذ إجرا يعرب عن إرادة احلاكم دون مراعاة ألدىن احلقوق على شكل القانون فكان
 إىل ة، أدتوالسياسي واالجتماعية االقتصادية الظروف تطورت ما خيالفه؛ لكن بعد من صارمة ضد كل

 مسموح هو ما انبتبي األوامر على ويقتصر احلاكم، إرادة عن يعرب ونيعد القان مل حيث املفاهيم تغري
 ال بوجودإ قائمة هلا تقوم لن احلقوق وهذه احلقوق، توجد ذلك مقابل وإمنا يف فقط، ممنوع هو وما

 ستئثار واألننيةاال بالح عليها تغلب البشر طبيعة أن احلق،ومبا هذا ابحارام الغري على يقع الذي االلتزام
 جهة واملراكز من القانون خالل من بينهما التوافق يستوجب والواجب،مما احلق فكرة تتعارضان قد،ف

لقهر  العامة السلطة تستعمله القانون يعد مل األساس هذا وعلى أخرى، جهة من القانونية
ملراكز ا هذه لىع واحملافظة اجملتمع يف العدل إقامة وهي غاية، لتحقيق وسيلة القانون األشخاص،وإمنا
 .القانوين األمن فكرة حتقيق قهر، وابلتاي يؤدي ذلك إىل أداة محايةال أداة القانون القانونية،فيصبح

 املطلب الثالث: الطبيعة القانونية ملبدأ األمن القانوين:
من الصعب حتديد الطبيعة القانونية لفكرة األمن القانوين وذلك الختالف آراء الفقهاء، ومواقف     

ة القانونية املقارنة يف ذلك، بني كون فكرة األمن القانوين متثل قيمة عامة يف النظام القانوين جيب األنظم
فرع أول(. أو أهنا متثل مبدأ قانونيا عاما، وابلتاي قاعدة قانونية ملزمة تكون مصدرا لبلوغها )السعي 

 رع اثن(. للمشروعية، وأساسا يستند عليه األشخاص يف مطالباهتم أمام القضاء )ف

                                                           

 –ي دراس   ة مقارنة بني الفقه اإلس   المي والقانون الوض   ع –نظرات ش   رعية على نظرية القانون الطبيعي ، موفق ش   ريف الطيب - 1
 .6، ص2013 لسنة 15العدد  والدراسات،جملة البحوث 
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 الفرع األول: االعرتاف ابألمن القانوين كقيمة للنظام القانوين
األمن القانوين هو القيمة اليت جيب على األنظمة القانونية أن تبلغها، فالقانون إمنا وجد ليكون       

ة وأخذت املعاجل ،1قاعدة سلوك؛ لكن كيف له أن يكون قاعدة، وجيهل منه الكثري وال يستقر إال قليال
الفقهية اليوم لقيمة األمن القانوين أبعادا اوسع تتناسب مع زايدة التداخل والتفاعل بني القانون وجماالت 
أخرى. فمن الناحية القانونية اخلالصة استقرت قيمة األمن القانوين كأساس بيداغوجي وقاعدة نقدية 

جماال ع من الكفاءة االقتصادية، و ومن الناحية االقتصادية، تعد عامال للرف القانوين،لعناصر النظام 
فقيمة ، أما يف اجلانب االجتماعي األجنبية.للتنافس بني اقتصادايت الدول يف جذب االستثمارات 

لتكوين عالقات اجتماعية آمنة ومستقرة تتيح ازدهار العدالة والتنمية يف األمن القانوين متثل ضرورة 
القيمة األساسية املتمثلة يف األمن القانوين،  : حيثما غابت هذهPaul Roubierاجملتمع. فحسب 

سوف لن تتمكن أية قيمة أخرى من االستمرار، جمرد النطق بكلمة تقدم سيكون حينها من السخرية،  
 .2كما أن أخطر املظامل ستتضاعف بعموم الفوضى

، 3م للقانوناومنذ ستينيات القرن املاضي، تنامی توجه کبري حنو تكييف األمن القانوين کمبدأ ع      
وإن اختلف يف التأسيس لذلك. فرأى البعض أن األمن القانوين يعد مبدأ عاما للقانون، ابعتباره مكون 
أساسي لدولة القانون. فإذا ما مت تكريس مبدأ دولة القانون بصفة صرحية يف القانون الدستوري ألي 

ربت احملكمة يف هذا السياق، اعت بلد، فإن مبدأ األمن القانوين سيكتسب نفس التكييف وذات القيمة
 أن: مبدأ دولة القانون يتضمن، كعنصر جوهري، األمن القانوين.  1961الدستورية األملانية سنة 

  أن: األمن القانوين هو من بني العناصر الضرورية  1992كما رأت احملكمة الدستورية اجملرية سنة 
 احلديث عن دولة القانون. املكونة لدولة القانون، ودون احارامه ال ميكننا 

ابملقابل، هناك رأي آخر يعترب أن األمن القانوين هو مبدأ عام مستقل للقانون، لطاملا وجد يف     
الضمري القانوين للمجتمع ويف روح األنظمة القانونية، وال حيتاج إلقراره تکريسا مسبقا ملبدأ دولة القانون. 

رحت حمكمة العدل للمجموعة األوروبية أن املبدأ العام وقد مت الكشف عنه من طرف القضاء، فقد ص
 .4لألمن القانوين هو: مبدأ عام متأصل يف النظام القانوين للمجموعة األوروبية

                                                           

 .35، ص2018بلخري حممد آيت عودية، األمن القانوين ومقوماته يف القانون اإلداري، دار اخللدونية، اجلزائر،   -1
 .36، صاملرجع نفسهبلخري حممد آيت عودية،  -2
يقص  د ابملباد  العامة للقانون؛ قواعد عامة يس  تنبطها القاض  ي من الض  مري القانوين للنظام القانوين يف الدولة، ويطبقها بش  كل  -3

 ملزم حىت يف ظل غياب النص عليها.
 .39نون اإلداري، املرجع السابق، صالقا بلخري حممد آيت عودية، األمن القانوين ومقوماته يف -4
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وذهب فريق من الفقه إىل أن األمن القانوين ال ميكنه أن يكون مبدأ عام للقانون، طاملا أن مفهومه 
ونية. من التناقضات سواء يف مضمونه أو يف آاثره القان ليس حمددا حتديدا کافيا، بل يتضمن العديد

ويذهب هذا الفريق إىل أنه حىت وإن مت االعاراف الشكلي ابألمن القانوين کمبدأ عام للقانون، إال أنه 
سيظل تقنيا غري متناسب مع هذا التكييف نظرا لطبيعة مفهومه. وكما يثار أيضا ضمن هذا التوجه 

ار املبدأ لعنصر اإللزام، فيعتقد أن مبدأ األمن القانوين يف قانون اجملموعة املعارض، ما يعترب افتق
 .1يعد مبدأ ملزما، وإمنا ميثل توجيها للتصرف ال ترتب خمالفته توقيع أي جزاء ال األوروبية

وإن كان ال يوجد تضاد بني من يعترب األمن القانوين قيمة جيب بلوغها، وبني من يكيفه على أنه مبدأ 
ين عام، يف الواقع، ميثل األمن القانوين قيمة سامية وأساسية جيب على كل األنظمة القانونية أن قانو 

 .2تضمنها مبختلف الوسائل: القانونية، التقنية أو البيداغوجية 
 الفرع الثاين: متطلبات األمن القانوين كقيمة قانونية

قيمة قانوين، حيث رفض االعاراف له بمل يكرس اجمللس الدستوري الفرنسي صراحة مبدأ األمن ال    
دستورية ذاتية ملزمة للمشرع، فقد اعترب جملس الدولة الفرنسي أن األمن القانوين ال يشكل يف ذاته مبدأ 
قانونيا عاما ملزما لإلدارة واجلهات القضائية اإلدارية، وذلك ابستثناء احلاالت اليت خيضع فيها النزاع 

ث يعترب يف هذه الفرضية مبدأ عاما للقانون االحتادي، له قيمة فوق ألحكام القانون االحتادي، حي
تشريعية يرجع هذا التمييز بصدد املرتبة القانونية ملبدأ األمن القانوين يف فرنسا، إال أن هذا املبدأ األخري، 

، حتاديمرتبة املباد  العامة للقانون اال 1962أعطته حمكمة العدل للمجموعة األوروبية ابتداء من سنة 
ومن مث إذا خضع النزاع ألحكام القانون االحتادي، جاز االحتجاج مببدأ األمن القانوين حىت يف مواجهة 
القوانني، أما يف احلالة العكسية، فال جيوز االحتجاج به حىت يف مواجهة اإلدارة غري أنه وإن كان جملس 

القيمة لبعض  للقانون، فإنه قد اعارف اهذه الدولة مل يعارف لألمن القانوين بذاته بقيمة املباد  العامة
 .3متطلباته، سواء املتعلقة نودة القانون أو بتوقعيته

 أقر اجمللس املقتضيات املتعلقة بوضوح القانون وسهولة النفاذ إليه، حيث اعترب يف العديد من قراراته     
املشرع مل  أي أن سليب،صاص أن األحكام التشريعية غري املفهومة أو غري الواضحة مشوبة بعدم اخت

                                                           

 .40، ص مرجع سابقبلخري حممد آيت عودية،  -1
 .43بلخري حممد آيت عودية، املرجع نفسه، ص -2
بش     ري ش     ريف  س الدين ولعقايب مسيحة، مبدأ األمن القانوين أفكار حول املض     مون والقيمة القانونية، اجمللة الدولية للبحوث  -3

 .84-83ص ص ،2019، ديسمرب3، العدد3اجملل دسية، القانونية والسيا
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ميارس اختصاصه بشأهنا بصفة كاملة. وأكد اجمللس الدستوري الفرنسي أن وصول العلم ابلقانون لدى 
املخاطبني به قيمة دستورية يف حد ذاهتا تنبع من مبدأ املساواة أمام القانون، فهذه املساواة ميكن أن 

إن هذا العلم لقواعد القانونية املطبقة عليهم، ومن مث فتقل فاعليتها إذا مل يكفل للمواطنني علم کاف اب
يعترب أمرا ضروراي ملمارسة احلقوق واحلرايت اليت حيميها الدستور، وأضاف اجمللس الدستوري أن مبدأ 
عدم جواز االعتذار ابجلهل ابلقانون يكمله التزام الدولة بكفالة العلم به، وأن التزام األفراد ابلعلم 

من الناحية الدستورية من واجب السلطة العامة يف ضمان العلم ابلقانون. وعلى هذا  ابلقانون ينبع
النحو، فإن احلقوق واحلرايت ال جتد محايتها فقط من خالل مضمون القواعد القانونية وإمنا يتعني  
وين نكذلك أن جتد هذه احلماية من خالل توفري السبل الفعالة للعلم ابلقانون. ومن مث فإن األمن القا

يفرض على النظام القانوين أن تتوافر فيه قدرة تلقائية على كفالة العلم ابلقانون للمخاطبني. وتطبيقا 
لذلك فإن احملكمة الدستورية العليا يف مصر اعتربت عدم نشر خريطة تبني مواقع املكان )حدود احملميات 

مؤداي إىل  (،ذا املكانعتداء على هالطبيعية اليت يتوقف عليها تطبيق النصوص العقابية اليت جترم اال
ومؤدى هذا  .افتقار هذه النصوص إىل خاصية التعيني والوضوح اليت جيب أن تتمتع اها نصوص التجرمي

احلكم أن متكني األفراد من العلم من خالل النشر الكامل شرط الزم لألمن القانوين الذي ال يقوم بغري 
 .1اهاوضوح القواعد القانونية لدى املخاطبني 

أما ابلنسبة ملتطلب توقعية القانون، فرغم عدم اعاراف اجمللس ملبدأ عدم الرجعية، خارج املادة      
اجلزائية، بقيمة دستورية، إال أنه وضع شروطا صارمة إلمكانية اخلروج عنه من طرف املشرع، حيث 

 احلرمان من مة، وأال يؤدي إىلاشارط أن يكون إقرار األثر الرجعي مربرا بكفاية ابعتبارات املصلحة العا
الضمانت الدستورية، مبعىن ميارس اجمللس يف هذه احلالة رقابة مالءمة بني االنتهاك احلاصل للحقوق 

 .2الفردية من جراء إعمال الرجعية واملصلحة العامة احملتج اها من املشرع
ز لإلدارة سحب القرارات ، أنه ال جيو 2001أكتوبر  26اجمللس يف قراره الصادر بتاريخ  وكذا نطق

 .3الفردية الصرحية واملنشئة للحقوق إال خالل أجل أربعة أشهر من اتريخ إصدارها

                                                           

 .85-84صص مرجع سابق،  سرور،أمحد فتحي  -1
 .83، صسابق عمرج مسيحة،بشري شريف  س الدين ولعقايب  -2

3  -  Conseil d’Etat, Rapport précité, p.294. 
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لس وفيما يتعلق مبتطلب وضع تدابري انتقالية يف حالة التغري املفاجئ للتنظيمات، فقد اعتربه اجمل      
اهذا القرار األخري .1دارة احارامها  مبدأ قانونيا عاما، ومن مث يتمتع بقوة فوق تنظيمية يتعني على اإل

إذن، يكون جملس الدولة الفرنسي قد اعارف ملبدأ األمن القانوين جزئيا، أي يف أحد مظاهره فقط، وهو 
 نظام التدابري االنتقالية، بقيمة املباد  العامة للقانون. 

ا مل يتدخل اجمللس  يف ذاته، كممل يكرس الدستور اجلزائري بتعديالته املتعاقبة مبدأ األمن القانوين      
الدستوري على حد حبثنا لالعاراف للمبدأ أبي قيمة دستورية، ونفس األمر ابلنسبة للقاضي اإلداري، 

 دستورية للمبدأ. وره أي قيمةحيث مل يعط بد
ته متع أبي قيمة دستورية ذاتية، إال أنه ميكن أن نتلمس لبعض مكونغري أنه وإن كان املبدأ ال يت      

الشكلية سندا دستوراي غري مباشر، كما هو احلال ابلنسبة ملتطليب وضوح وسهولة النفاذ إىل القواعد 
من  32املعيارية، اللتني ميكن ربطها ابملبدأ الدستوري للمساواة أمام القانون املنصوص عليه يف املادة 

ص مة تشريعية نجتة عن الن، كما يتمتع مبدأ عدم الرجعية مثال بقي2016التعديل الدستوري لسنة 
ميكن أن جند احلماية لفكرة التوقع املشروع من خالل النص من القانون املدين، و  2عليه ضمن املادة 

اع اجلزائر حبقه يف منازعة دستورية قانون ما ،كطريقة من طرق الدف الذي يعارف للمواطن يفالدستوري 
، 2ئرياد بعدم الدستورية أمام اجمللس الدستوري اجلزاعن حقوقه وحرايته العامة، أو ما يسمى بدفع األفر 

 .2016وهو أمر جديد مل يكن يف السابق بل أدرج فقط مبوجب التعديل الدستوري لعام 

                                                           

1-  voir-  Conseil d’Etat, ASS., 24 mars 2006, n°288460, sté KPMG et a., défaut 
de toute disposition transitoire dans le décret attaqué, les exigences et interdictions 
qui résultent du code apporteraient, dans lesrelations contractuelles légalement 
instituées avant son intervention,des perturbations qui, du fait de leur caractère 
excessif au regard del’objectif poursuivi, sont contraire au principe de sécurité 
juridique »,cité par: Fabien GRECH, « Le principe de sécurité juridique dans 
l’ordre constitutionnel français », p.14. 

 2016مارس س        نة  6املوافق 1437مجادى األوىل عام  26املؤرخ  01-16الدس        تور اجلزائري املعدل مبوجب القانون رقم  -2
من الدس    تور اجلزائري أنه: "ميكن إخطار اجمللس الدس    توري ابلدفع بعدم  188املتض    من التعديل الدس    توري. حيث جاء يف املادة 

كم اكمة أمام جهة قض    ائية أن احلالدس    تورية بناء على إحالة من احملكمة العليا أو جملس الدولة، عندما يدعي أحد األطراف يف احمل
التش     ريعي الذي يتوقف عليه م ل النزاع ينتهك احلقوق واحلرايت اليت يض     منها الدس     تور. حيدد ش     روط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة 

 .مبوجب قانون عضوي"
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لقواعد وار الدستوري لة احلقوق واحلرايت، فإن تصحيح احلوملا كان الدستور هو الذي يكفل محاي
دعما  نني يسهم يف حتقيق األمن القانوين الدستوری،التشريعية من خالل الرقابة على دستورية القوا

الستقرار العالقات القانونية يف اإلطار الذي يتطلبه الدستور، على أن رجعية احلكم بعدم الدستورية قد 
يؤثر يف بعض األحوال يف األمن القانوين من حيث استقرار العالقات القانونية اليت قامت وفقا للنصوص 

وريتها. وهلذا اختلفت نظم الرقابة الدستورية من حيث األثر الرجعى ألحكامها قبل احلكم بعدم دست
عض ا للنصوص قبل احلكم بعدم دستوريتها. هلذا اجتهت بده إىل عالقات قانونية استقرت وفقوارتدا

 االقوانني إىل االكتفاء ابألثر املباشر هلذه األحكام )مثاله قانون احملكمة الدستورية النمساوية( بينم
اجتهت بعض القوانني األخرى إىل تغليب جانب السالمة الدستورية يف النصوص على جانب األمن 
القانوين )مثاله قانون احملكمة الدستورية يف أملانيا وإيطاليا ومصر( فقررت األثر الرجعي للحكم بعدم 

 .1الدستورية 
كوم بعدم اليت خالفها التشريع احملإال أن ذلك مل حيل دون واجب التوفيق بني القيمة الدستورية      

دستوريته والقيمة الدستورية لألمن القانوين، فاجتهت احملكمة الدستورية يف أملانيا وأسبانيا يف بعض 
األحوال إىل االكتفاء ابألثر املباشر للحكم إبعالن عدم الدستورية دون إبطال النصوص التشريعية أبثر 

لقانون احملكمة الدستورية العليا يف مصر أن األثر الرجعي ال  رجعي، وقد أوضحت املذكرة اإليضاحية
ميس املراكز القانونية اليت استقرت قبل احلكم بعدم الدستورية )حبكم حاز قوة األمر املقضي أو ابنقضاء 

2مدة التقادم(

                                                           

 .85مرجع سابق، ص سرور،أمحد فتحي  -1
 .85مرجع نفسه، ص سرور،أمحد فتحي  -2



 اب األولالب                                                  ماهية األمن القانوين وعالقته ابالستثمار األجنيب:  الثاينالفصل 

119 

 :جتسيد متطلبات األمن القانوين يف االستثمار األجنيب الثاين:املبحث 
املتعاقد و  ة لعقود الدولة يف نطاق االستثمارات جعلتها مصدر مواجهة بني الدولةإن امليزة اخلاص     

وقد ازداد االهتمام مبوضوع األمن االقتصادي، ألنه يؤدي بدوره إىل حتقيق األمن االجتماعي، معها 
ستثمارات الوابلتاي استقرار الدولة وحفاظها على سيادهتا، وتعترب اجلزائر من الدول اليت تعاين ركودا يف ا

تسعى لتحقيق التنمية االقتصادية عن طريق رفع معدالت االستثمار لتتالءم مع معدل منو السكان. فهي 
والبحث عن سبل تشجيع و تنشيط االستثمارات من االنشغاالت الكربى للحكومة اجلزائرية، وواضعي 

 ظروف األعمال دف حتسنيالسياسات االقتصادية، هلذا نشهد تعديالت وتغيريات ومراجعة للقوانني اه
وجذب اخلربات األجنبية وخفض اعتماد االقتصاد الوطين على عائدات احملروقات، فاالستثمار حباجة 

سواء كان -ذلك، ألن املستثمر  إىل مناخ جيلبه، والشك أن حتقيق األمن القانوين يساهم إجيابيا يف
ات واألنظمة، ية املنصوص عليها يف التشريعأيخذ بعني االعتبار املبادرات التشجيع -وطنيا أو أجنبيا

فهو ال يغامر يف مباشرة إجناز مشروع إال إذا حتقق من فعالية النصوص القانونية وعدم عرقلتها للمشاريع 
 .1االستثمارية

مع العلم أن قانون االستثمار عرف تعديالت وتغريات هتدف إىل االنسجام مع مقتضيات النظام      
وهذا ما يؤدي إىل تضخم النصوص القانونية، وعدم الثقة واالطمئنان لدى املستثمرين، العام االقتصادي 

ألن هذه األخرية قد تتضمن مفاج ت مل تكن يف حسباهنم وتوقعاهتم، وهنا تتجلى لنا أمهية األمن 
د سياليت حناول يف هذا املبحث جت  .القانوين يف التشريعات القانونية عامة وتشريعات االستثمار خاصة

متطلبات األمن القانوين فيها من خالل الثالثة مطالب التالية، خنصص: املطلب األول لبيان الوصول 
إىل القانون كأحد أهم متطلبات األمن القانوين جلذب االستثمار األجنيب، واملطلب الثاين ملبدأ االستقرار 

ه يف جذب توقع املشروع ودور التشريعي ودوره يف جذب االستثمار األجنيب، املطلب الثالث مبدأ ال
 االستثمار األجنيب.

                                                           

ور القضاء التجاري يف تشجيع االستثمار وصون حقوق املستثمرين، العدد األول من جملة العلوم القانونية، عبد الرحيم حبار، د -1
 .12/12/2019اتريخ الزايرة  http://www.marocdroit.com:متاح يف 
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                 املطلب األول: الوصول إىل القانون كأحد أهم متطلبات األمن القانوين جلذب االستثمار األجنيب
األمن الذي نتحدث عنه مرتبط ارتباطا وثيقا ابلقاعدة القانونية، لذلك جيب أن تكون القاعدة 

 تواها، والحمدي إىل التقليل من اللجوء إىل تفسريات متعددة قد تفرغها من واضحة مفهومة، مما يؤ 
 .تكون مباغتة لألفراد الذين تعاملوا مع غريهم على أساس القوانني املعلومة لديهم

 لوصول إىلا التالية: وهيلذلك ال يكتمل مفهوم مبدأ األمن القانوين إال ابلتعرف على العناصر       
ونة املشروع، واستقرار القانون، واليت نعتربها يف اجملموع العناصر املهمة املك ية، والتوقعالقانونالقاعدة 

 لألمن القانوين يف جمال القاعدة القانونية.
يفارض األمن القانوين بطبيعة احلال التزام الدولة بضمان العلم ابلقانون لدى املخاطبني به. وهلذا و      

أن وصول العلم ابلقانون لدى املخاطبني به قيمة دستورية يف حد ذاهتا 1أكد اجمللس الدستوري الفرنسي 
تنبع من مبدأ املساواة أمام القانون، فهذه املساواة ميكن أن تقل فاعليتها إذا مل يكفل للمواطنني علم  

حلرايت اكاف ابلقواعد القانونية املطبقة عليهم، ومن مث فإن هذا العلم يعترب أمرا ضروراي ملمارسة احلقوق و 
اليت حيميها الدستور. وأضاف اجمللس الدستوري أن مبدأ عدم جواز االعتذار ابجلهل ابلقانون يكمله 
التزام الدولة بكفالة العلم به، وأن التزام األفراد ابلعلم ابلقانون ينبع من الناحية الدستورية من واجب 

ها فقط احلقوق واحلرايت ال جتد محايت السلطة العامة يف ضمان العلم ابلقانون. وعلى هذا النحو، فإن
من خالل مضمون القواعد القانونية وإمنا يتعني كذلك أن جتد هذه احلماية من خالل توفري السبل 
 الفعالة للعلم ابلقانون. ومن مث فإن األمن القانوين يفرض على النظام القانوين أن تتوافر فيه قدرة تلقائية

 .2طبني على كفالة العلم ابلقانون للمخا
من هنا كان على الدولة أن تتخذ كل التدابري جلعل إمكانية الوصول إىل القانون سهلة، ومضمونة       

 ،3من الدستور واليت تنص على ما يلي "ال يعذر نهل القانون"74وواضحة، وعندئذ ميكن إعمال املادة 
له  ال يكونو  على ما يقع يف املستقبل، واملادة الثانية من القانون املدين اجلزائري" ال يسري القانون إال

                                                           

1-421 DC du 16 Decembre 1999 (Annuaire International de la1- jurisprusenee 
constitutionnelle, 1999, p 628. 

 84-83صص أمحد فتحي سرور، مرجع سابق،  -2
 2016مارس سنة  6املوافق 1437مجادى األوىل عام  26املؤرخ  01-16اجلزائري املعدل مبوجب القانون رقم  الدستور-3

.14املتضمن التعديل الدستوري، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد   
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دي إىل احارامها مما يؤ  اها،جلميع املخاطبني  وإاتحتها،وابلتاي وصول النصوص القانونية  .1رجعي" أثر
 وحسن تطبيقها واالنتفاع مبا تقرره، وترسيخ دولة القانون.

ة، وهو كيفية ملادي للقاعدة القانونيوالولوج إىل القاعدة القانونية يتضمن نحيتني: األوىل، الولوج ا      
الوصول إىل القاعدة القانونية واالطالع على أحكامها والعلم اها، الثانية، الولوج املعنوي للقاعدة 

 .2القانونية، وهو أن تكون هذه القاعدة مفهومة املعىن وواضحة الداللة
 :الفرع األول: الولوج املادي للقاعدة القانونية

 سن قانون من اجلهة املتخصصة، فقد حتقق له الوجود القانوين ولكنه غري نفذ ىف حق إذا ما مت       
الكافة إال بعد نشره حىت يعلمون به، واجلهة املكلفة اهذه املهمة هي السلطة التنفيذية، فتحقيق الوصول 

طنني بكل القوانني اإىل القاعدة القانونية مرهون مبدى قدرة السلطة اليت كلفت اهذه املهمة أبن تعلم املو 
 والتقنني على التفصيل التاي 3الصادرة عن الدولة، ويكون ذلك يف اجلزائر من خالل عملييت النشر

الذي  املادي القانونية، وهو اإلجراءل اليت متر اها النصوص هو آخر مرحلة من املراح أوال_ النشر:
 .4مبوجبه يعلم الكافة ابلقانون

صوص ضروري جلعل القوانني ملزمة للمخاطبني اها، والوسيلة املعتمدة لنشر النفبالنسبة للنشر فهو       
من التقنني املدين اجلزائري "...ابتداء 4. وذلك حسب ما جاء يف املادة 5القانونية هي اجلريدة الرمسية

                                                           

املتض          من القانون املدين املعدل واملتمم،  1975 س          بتمرب 26 ه، املوافق1395رمض          ان20املؤرخ يف 58/ 75األمر رقم  -1
 1975سبتمرب  30الصادر يف 78 اجلريدة الرمسية العدد

 .20دويين خمتار، ضوابط جودة القاعدة القانونية، مرجع سابق، ص  -2
رت ه ا اف ة ب م ح ت وي ات ق رارات  ه ا ال ت ي أص دترمي إىل إع  الم ال ك  وشكليات معينةيقصد به قيام جهات إدارية إبجراءات حمددة  -3

 ج04/07/1988يف املؤرخ88/131مرسومااللتزام مبا ورد فيها. ومن مثل ك ي ي ك ون وا على بينة من أمرها وإطالع على مضموهنا 
 ينظم العالقات بني اإلدارة واملواطن.1988/07/06الصادرة يف  27ج العدد ج  ر
 .127املدخل إىل القانون، مرجع سابق، ص حممد حسني منصور،  -4
احتوت على 1962جويلية 6صدر العدد األول للجريدة الرمسية للدولة اجلزائرية يف  1962مت إنشاء اجلريدة الرمسية يف جانفي -5

 ادعد31وخالل هذه الس     نة ص     درت 1962/07/1رس     الة القائد دجيول الذي يعارف فيها ابس     تقالل اجلزائر، و نتائج اس     تفتاء 
نص يف املادة األوىل 147/64صدر أول عدد ابللغة العربية ،ومبوجب املرسوم رقم 1964/05/29ابللغة الفرنسية ، و ابتداء من 

" تص          بح القوانني و الض          وابط نفذة املفعول يف كافة الاراب الوطين يوما كامال بعد نش          رها يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية 
الص  ادرة 1، عدد ج ر ج ج  1964/05/28املؤرخ يف  147/64املرس  وم رقم  ."ة إال إذا قرر ما خيالف ذلكالش  عبيالدميقراطية 

 .بشأن تنفيذ القوانني والضوابط29/05/1964يف 
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فعملية  .وكذلك مدونة القرارات اإلدارية ابلنسبة لإلدارة احمللية1"...من يوم نشرها يف اجلريدة الرمسية
النشر هتدف إىل إدراج النص القانوين يف اجلريدة الرمسية بصفة إجبارية سواء كان النص تشريعيا أو 

الة خمالفتها ح تنظيميا، وبفضل هذه العملية تصبح النصوص القانونية علنية ورمسية وابلتاي إلزامية، يف
 .2خمالفة اجلزاء املرصد لكل يارتب عليه

ر اهلائل يف تكنولوجيا وسائل اإلعالم واالتصال، دفع املشرع الفرنسي إىل تبىن ال شك أن التطو       
املتعلق بنشر التشريعات وبعض القرارات اإلدارية يف 164/2004النشر االلكاروين، مبوجب األمر 

اجلريدة الرمسية يف الشكل االلكاروين، حيث نص على أن هذا النشر يساوي النشر على الورق األمر 
لزما يف كل الاراث حبيث أصبح التشريع م فعه إىل تعديل املادة األوىل من التقنني املدين الفرنسيالذي د

 .الوطين الفرنسي يوم كامل بعد نشره
ملواطنني ا مبعىن آخر فإن النشر االلكاروين يف فرنسا له قيمة قانونية، فيمكن لإلدارة أن حتتج أمام     

شر سواء قانون، وعليه فاملواطنون ملزمون أبحكام التشريعات اليت تناهذه الوسيلة على فرضية العلم ابل
 .يف الشكل الورقي أو االلكاروين

أما يف اجلزائر فاألمر ما زال غامضا ابلرغم من أهنا اجتهت يف هذا اإلطار إىل مبادرة احلكومة     
إىل املعلومات  من الولوج االلكارونية اليت هتدف من وراءها إىل حتسني اخلدمات للمواطنني، ومتكينهم

أما يف  .3أبسرع وقت ممكن وأبقل التكاليف، وأنشأت موقعا على مستوى األمانة العامة للحكومة
اجملال القانوين، فاملشرع اجلزائري فضل السكوت يف هذا النطاق، مما يعين أن هذه التشريعات حىت ولو 

القواعد القانونية كما أن   .4انونية جتاه املواطننيأهنا منشورة يف الشكل االلكاروين فليس هلا أيه قيمة ق

                                                           

 ، مرجع سابق.75/58األمر  -1
اها السلطة التنفيذية على  تعرب وهي النشر،قد خيتلط عند البعض بني عملية اإلصدار والنفاذ، فعملية اإلصدار أتيت قبل عملية  -2

ميالد قانون جديد، ويف نفس الوقت إعطاء الض وء األخض ر لنش ره يف اجلريدة الرمسية، أما النفاذ والولوج فهو أييت بعد عملية النش ر 
 فيكون املواطنون ملزمون بتطبيقه.

 https://www.joradp.dzانظر موقع   -3
تناول األفراد جماًن، كاليف املالية اليت تقتض       يها الطباعة الورقية، وهذا األمر يس       اعد يف جعل اجلريدة الرمسية يف مإن يف نش       ر التش       ريع إلكارونيًا ختفيض للت -4

حني قيمة اش  اراك س  نوي يف بوابلتاي خنرج من مس  ألة فلس  فية تتمثل فيما جيري حاليًا من عدم توزيع اجلريدة الرمسية جماًن على األفراد بل تباع أبس  عار حمددة أو 
نهم احلص     ول على كإن نش     ر التش     ريع يف اجلريدة الرمسية يف احلقيقة يفارض علم الناس كافة به، فكيف يفارض علم الناس به وهو ليس يف متناول أيديهم وال مي

 نسخة منه إال ابملال.
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كذلك ألول و اال تقتصر على التشريع، بل تتضمن قواعد الشريعة اإلسالمية ابعتبارها املصدر االحتياطي 
 العرف، فبالرغم من عدم نشرها يف اجلريدة الرمسية فال ميكن لألفراد االعتذار نهلهم هلذه القواعد.

اطن أو هيئة إدارية عامة أو خاصة العلم به. غري أن يف القانون اجلزائري يوجد ألنه يفارض يف كل مو 
استثناء الذي يسمح إبمكانية االعتذار ابجلهل ابلقانون للمناطق النائية، واملدن الداخلية اليت أتخذ وقتا 

 .1قاحأطول للوصول إليها، ابإلضافة إىل ظروف أخرى قاهرة حتول دون العلم ابلقانون سنذكرها ال
ل لذلك فمن العدل أن يتساوى ك واإللزامية،القاعدة القانونية العمومية والتجريد فمن من خصائص 

ن هنا م صوت القانون،املواطنني املخاطبني ابلقانون، فالكل خاضع ألحكامه وال صوت يعلو على 
 يكسب القانون السيادة يف اجملتمع. 

بعة من اطالقها فلكل قاعدة استثناء،  فنجد املادة الر غري أن هذه القاعدة ال أيخذ اها على إ     
ويف النواحي األخرى يف نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من ...القانون املدين تنص على أنه:" 

اتريخ وصول اجلريدة الرمسية إىل مقر الدائرة ويشهد على ذلك اتريخ ختم الدائرة املوضوع على اجلريدة" 
 دد اليوم الذي يكون فيه القانون نفذا يف أي منطقة من الوطن، واعترب ذلك بعدفاملشرع اجلزائري مل حي

يوم من وصول اجلريدة الرمسية، ووصوهلا قد يطول وقد يقصر حسب ظروف كل منطقة، وإذا مل تصل 
 .2اجلريدة الرمسية فعندها ميكن قبول االعتذار اجلهل ابلقانون

ثرة لقانون، وتوجهه حنو التقنية، أصبح أكثر تعقيدا، وأدى إىل كإال أن تطور اجملتمع الذي ينظمه ا     
تدخل احلكومة فيه، وتعقيد وتنوع القواعد القانونية اليت تنظمه، أفرز فروعا من القوانني، تقنية ومعقدة 
وغامضة ال يستوعبها أي شخص ويفهمها ببساطة، مثل القانون اجلبائي، الصفقات العمومية، اجلمارك، 

اخل. إن هذا التشعب والتعقيد والوفرة يدخل مبدأ ال يعذر أحد نهل القانون الختبار حمرج  العمل...
اها امللزم من طرف لفحو ة بلوغها تقتضي التلقي املوضوعي وثقيل، إن إاتحة القاعدة القانونية وإمكاني

ة ذهنيا وعقالنيا، أي ياملخاطب اها. يتعلق األمر إذن مبسألة الفعالية اليت ينتجها بلو  القاعدة القانون
قرينة معرفة القانون وعلم املخاطبني به لقواعده، هذه القرينة اليت ترتكز على مبدأ ال يعذر أحد نهل 

                                                           

 . 299علي فيالي، مرجع سابق، ص  -1
 .137حممد حسني منصور، مرجع سابق، ص -2
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القانون، الذي أخذت به أغلب األنظمة القانونية يف العامل، والذي يارجم مبدى مقروئية، وعقالنية، 
 .1ب اها، ومدى بلوغه هلا بسهولةووضوح القاعدة القانونية ابلنسبة لقارئها املخاط

فبناء على هذا املبدأ يفارض أن على كل شخص معرفة جمموع القواعد القانونية السارية املفعول،       
ىن وعلى دراية اتمة بكل صغرية وكبرية حتيط اها، وبناء عليه تعترب معارضة القواعد القانونية مستحيلة مبع

طار لص من األثر القانوين الناتج عنها، وال يستطيع اخلروج عن اإلأن املكلف املتلقي ال يستطيع التم
ال و أو النظام الذي وضعه املشرع، مما جيعل هذا املبدأ شعار فار  الفحوى ال يتعدى الصفة اإلجرائية، 

 .2إال هوة واسعة موجودة بني املعىن القانوين للمبدأ، واملعىن أو التعبري العام له ميثل
د عن املعىن احلقيقي وقريب من الوهم أو اخلرافة ألنه ليس إبمكان أي شخص اإلملام فهذا املبدأ بعي

نميع قواعد القانون مبختلف فروعها وأنواعها وجماالهتا، وأنه كلما طبقنا قواعد قانونية على أشخاص 
 .3لفحواهاخضوعهم و قد املكلفني اها سعة حتملهم هلا ا، توسم هذه القواعد اهشاشة فعاليتها وتفهنجيهلو 
وحىت نقرب هذا املبدأ من احلقيقة، وخنرجه من دائرة الوهم اليت حتتويه، البد من مراجعة املنظومة   

القانونية كاملة بتبسيطها، وتسهيلها، وتوضيحها، وإلغاء عدمي الفائدة منها، وتعديل وحذف الغامض 
افر ند الضرورة إليها، وعدم تو منها، والتقليل من التدخل عن طريق سن قواعد قانونية جديدة إال ع

س اجملال، ميع القواعد القانونية اليت تعىن بنفة الشكل املطروح، وكذلك تقنني وجتبدائلها يف معاجل
 يت.وسنعرض لعملية التقنني يف ما أي اجلميع،لضمان إاتحتها للجميع وإمكانية بلوغها من قبل 

ة بفرع من لصادرة عن السلطة التشريعية واخلاصهو جتميع النصوص القانونية ا عملية التقنني:-اثنيا
( كالقانون املدين والقانون اجلنائي والقانون le codeاملدونة )فروع القانون يف تقنني واحد يطلق عليه 

زالة ما اد، مع إوترتيبها على شكل مو  ،هو مجع القواعد اخلاصة مبجال معني من القانونأو  .التجاري
 .4ونة واحدة، مث إصدارها على شكل قانون تفرضه الدولةوغموض يف مد اها من تناقض

والتقنني ابملعىن االصطالحي الدقيق هو جتميع رمسي من جانب الدولة للنصوص التشريعية اخلاصة   
بفرع من فروع القانون. وال يطلق هذا االصطالح على أي جتميع غري رمسي، قد يقوم به بعض الكتاب 

                                                           

، القاهرة، 3طفي، املدخل لدراس            ة القانون يف ض            وء آراء الفقه وأحكام القض            اء، نظرية القانون، طحممد حس            ام حممد ل -1
 85ص، 1996مصر،

 .86-85صص حممد حسام حممد لطفي، املرجع نفسه، -2
در عن ، تص               13 دويين خمتار، مقال ال يعذر أحد نهل القانون مبدأ بعيد عن احلقيقة قريب من الوهم، جملة املعيار، العدد -3

 .333، ص2016املركز اجلامعي بتسمسيلت، جوان
 .142، ص 2004،نوائل للطباعةوالنشر، عما ر، دا7طغالب على الداودي، املدخل إىل علم القانون،  -4
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 ن، فمثل هذا التجميع ال يعدو أن يكون جمرد عمل فقهي حبت، والتقننيأو الفقهاء لبعض فروع القانو 
عملية يقتضيها تقدم املدنية ونشاط حركة التشريع نشاطا كبريا ال يؤمن مع وفرته التعارض والتضارب 
بني نصوص التشريع املتناثرة فيحتاج األمر إىل مجع ما خيص من هذه النصوص كل فرع مستقل من 

رجع وثيقة واحدة جامعة، حتقق التناسق بني النصوص، وترفع التعارض بينها. وتيسر امل فروع القانون يف
 .1إليها، وتركز من نطاق البحث

ويتحقق مبدأ األمن القانوين من خالل عملية التقنني، إذ مبجرد أن يتم مجع خمتلف التشريعات       
تناول طة املختصة، ونشرها لتصبح يف ماملتناثرة هنا وهناك يف مدونة واحدة، وإصدارها من قبل السل

املواطنني وال م خ اط ب ي ن ب أح ك ام ه  ا، ف ه ذه ال ع م ل ي ة ت س ه ل االط الع ع ل ى ال ن ص وص ال ق ان ون ي ة س واء 
ال م خ ت ص ي ن أو املواطنني، كما أهنا متنح املرونة يف وضع القاعدة القانونية و يسمح بتطوير مضموهنا 

ر املصطلحات املالئمة ، وإدخال تصحيحات قانونية على النص و كذلك حذف األحكام إبختيا
ة مشاكل جتانس النصوص فيما بينها ، ومعاجل وابلتاي حتقيق.امللغاة صراحة أو ضمنيا أبحكام جديدة

وهذا ما يساهم يف التخفيف من عناء البحث عن النصوص يف أكثر من .2النصوص القانونية املبعثرة
ة نشر ، حىت و إن كانت الوسيلة الوحيدة هي اجلريدة الرمسية ، فإن الوصول إىل القانون من قبل وسيل

 املعنيني يكون ابلبحث عنه يف أكثر من عدد من اجلرائد الرمسية،  مما يرهق املواطن.
اد ر وهناك رأي معادي لتقنني وعلى رأسها العالمة سفيين، واليت تعترب أن القانون يتكون يف ضمري أف

الشعب، ويتطور ابستمرار مثله مثل اللغة. أما التقنني فهو يؤدي إىل جتميد القانون كما لو كان شيئا 
اثبتا ال يتغري، مما يذهب من مرونته وقدرته على التالؤم والتطور، ألن القواعد القانونية تصب يف صيغ 

ه ومنع يان يف روما جماميعوقالوا أن هذا ما حدث قدميا بعد أن وضع جستن تغيريها،اثبتة يصعب 
فحسب مفهوم هذا الرأي أن القانون يكتسب القداسة مبجرد  عليها،الفقهاء من شرحها أو التعليق 

 .3جتميعه يف تقنني واحد فيستشعر الكل إبلزاميته و عدم تعديله
جلماعة، اومل ينتصر هذا الرأي، ألنه يقوم على فكرة خاطئة، وهي أن القانون يتكون آليا يف ضمري     

أو أن القانون كاللغة يتكون ويتطور يف ضمري األمة بشكل غري إرادي، بل القانون من صنع إرادة 

                                                           

 .244حسن كرية، مرجع سابق، ص -1
التقنني يف حماربة التض  خم  ؛ حس  ان ندية، فعالية عملية209ص  س  ابق،دويين خمتار، ض  وابط جودة القاعدة القانونية، مرجع  -2

 ، مداخلة ألقيت يف امللتقى الوطين حول األمن القانوين نامعة قاصدي مرابح ورقلة.واالجتماعيالقانوين يف اجملالني االقتصادي 
 .369مسري تناغو، النظرية العامة للقانون، مرجع سابق، ص  -3
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في فليس صحيحا إطالق القول أن التقنني يض يربره،اإلنسان الواعية، وهذا التخوف ال جيد دائما ما 
اجلماعة، ذلك  تطور حياةتعديلها وتغيريها مبا يتالئم و  مما حيول دونمن القدسية  نوععلى النصوص 

أنه يبقى للمشرع دائما حق مواالة التقنني ابملراجعة والتعديل. مث إن عملية التقنني اكتسحت العامل كله 
 .1خالل القرن التاسع عشر والقرن العشرون حىت أصبح ميزة هذا العصر

من القانوين وجتعل وعليه، تعترب عملية التقنني حاجزا ضد التضخم التشريعي ووسيلة لتحقيق األ    
 القاعدة القانونية سهلة املنال وإمكانية الوصول إليها دون عناء. 

وإن كانت كثرة التعديالت للقوانني تنقص من فائدة التقنني، ففيما يتعلق ابجلزائر جند أن النصوص 
وجب مم مباملتعلق بتطوير االستثمار املعدل و املت 03-01املتعلقة ابالستثمار مشتتة ، فنجد األمر 

كما توجد نصوص منظمة جملال االستثمار مبوجب قوانني   09/ 16واملعدل ابلقانون  08-06األمر 
أيضا مثال التعديالت املتتالية لقانون احملروقات  2009املالية التكميلية مثل قانون املالية التكميلي لسنة 

عدد ة ....اخل .ومثل هذا التوصصنفس الشيء ابلنسبة للقانون الذي ينظم العقار كذلك قانون اخل
التشعب يف النصوص القانونية، يؤدي أحيان إىل التضارب يف مضامينها، مما يؤدي إىل تعقيد العالقة و 

 .2االستثمارية، و أتثريها السليب سواء تعلق ابملستثمر أو حىت الدولة املضيفة لالستثمار
 :املعنوي للقانون الثاين: الولوجالفرع 
حة القاعدة القانونية وإمكانية بلوغها تقتضي التلقي املوضوعي لفحواها امللزم من طرف إن إات        

املخاطب اها. يتعلق األمر إذن مبسألة الفعالية اليت ينتجها بلو  القاعدة القانونية ذهنيا وعقالنيا، أي 
أ ال يعذر أحد نهل دقرينة معرفة القانون وعلم املخاطبني به لقواعده، هذه القرينة اليت ترتكز على مب

القانون، الذي أخذت به أغلب األنظمة القانونية يف العامل، والذي يارجم مبدى مقروئية، وعقالنية، 
 ووضوح القاعدة القانونية ابلنسبة لقارئها املخاطب اها، ومدى بلوغه هلا بسهولة.

ص ما، ويتوقف أن يقرأ اها ن هي قابلية النص ألن يكون مفهوما، أو هي السهولة اليت ميكنواملقروئية   
أبهنا .  ويف اجملال القانوين تعرف 3وفهمهذلك على العوامل اليت ميكن أن تؤثر يف جناح قراءة النص 

                                                           

، ةللنش         ر، اإلس         كندريمة، دار اجلامعة اجلديدة نونية العا؛ أنور س         لطان، املباد  القا245حس         ن كرية، مرجع س         ابق، ص -1
 .121-122ص ص، 2005،
املتعلق ابحملروقات عدل مبوجب أمر  07-05كل هذه القوانني قام املش        رع اجلزائري إبدخال تعديالت عليها فمثال قانون رقم   -2
العدد  ج ج ج.ر ،04-08وجب األمر رقم املتعلق ابلعقار عدل مب 11-06أما األمر رقم  ،2013مث عدل س  نة  10-06رقم 
 .... اخل . 2011مث عدل مبوجب قانون املالية التكميلي لسنة  ،2008سبتمرب  03الصادر يوم  49
 .181دويين حمتار ضوابط جودة القاعدة القانونية، مرجع سابق، ص  -3



 اب األولالب                                                  ماهية األمن القانوين وعالقته ابالستثمار األجنيب:  الثاينالفصل 

127 

 قصر مجله،و قبل املخاطبني به، من خالل وضوح عباراته،  واالستيعاب منالنص القانوين للفهم  قابلية
سيطة، الباستعمال اللغة د صياغة النص القانوين من فال بد عن  .وحتديد موضوعه تعقيد،كل   وخلوه من
يؤدي إىل  الذي االستعمال، وعدم اإلطناب والكلمات الشائعةالعبارات الصرحية ال الضمنية،  واختيار

 عدم اجلاذبية عند املتلقي. 
 أن ختتار العبارات السهلة والغري معقدة عن املقصود وحتقيقه بيسر، حبيث يتمكن فهو الوضوح،أما 

فالعامل األساسي املساعد على استيعاب  .القار  واملستمع من أن حيدد املفهوم احلقيقي دون عناء
النص هو ضبط اللغة املستعملة، واليت تعرب عن احلس القانوين وتبني قدرة املشرع املتمكن من فن 

وغيابه يؤدي  يع،ر التشوتتجلى أمهية الوضوح يف فهم املخاطبني ابلقاعدة القانونية ألحكام   .الصياغة
إىل عدم االستقرار، وعدم االطمئنان ألحكام القانون، األمر الذي جيعل صورة املشرع هتتز أمام 

 .1املخاطبني ابلقانون
ه وما عليه يتسىن للمتقاضي معرفة ما ل ودقيقة، حىتهي أن تكون القاعدة القانونية حمددة  واملفهومية

 اعدة القانونية مفهومة جيب إقصاء الكلمات والعبارات اليتوحىت تكون الق القانوين،وحتديد مركزه 
حتتمل عدة معاين وأن ختتار العبارات ذات املعىن الدقيق، واالبتعاد عن أسلوب التلميح، حىت تسمح 

ون صاحلا يك أحكام، فعندئذللمخاطب ابلقانون من استيعاب وفهم حمتوى النص، وما ورد فيه من 
لى املشرع مراعاة مفهومية النص ابلنسبة للمخاطب أبحكامه، وذلك لذلك يقع لزاما ع للتطبيق،

 .2ابالبتعاد عن كل ما جيعله معقدا وغري مفهوم
، ويقصد ابلدقة استعمال األلفاع 3بد من توخي الدقة يف صياغة التشريع ال بناء على ما تقدم،

بارات عن ت والعحسب معناها الصحيح ويف موضوعها الصحيح، ويقصد ابلوضوح أن تعرب الكلما
ناء، إن لغة ع املقصود بسهولة ويسر حبيث يستطيع القار  أن يقف على حقيقة املراد من النص دون

عقدة جتعل واضحة ودقيقة، فاللغة امل التشريع كما بينها الفقيه عبد الرزاق السنهوري جيب أن تكون
ة فنية جب أن يكون للتشريع لغالقانون مغلقا، كما أن اللغة غري الدقيقة جتعل القانون مبهما، في

                                                           

 .118مرجع سابق، ص  التشريعات،يف سن وصياغة وتغيري  مصطفى، الوسيطعليوه  -1
 .116، ص نفسهرجع امل التشريعات،يف سن وصياغة وتغيري  مصطفى، الوسيطعليوه  -2
آداة لتحويل املادة األولية اليت تتكون منها القاعدة القانونية إىل قواعد منض   بطة حمددة وعملية ص   احلة الص   ياغة التش   ريعية: هي  -3

ور س    لطان، املباد  القانونية العامة، دار اجلامعة اجلديدة للنش    ر، أن.للتطبيق الفعلي على حنو حيقق الغاية اليت يفص    ح عنها جوهرها
 .67االسكندرية، ص
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خاصة به يكون كل لف  فيها موزون حمدود املعىن، وال جيوز أن يتغري معىن اللف  الواحد ابستعماله 
يف عبارات خمتلفة، فإذا عرب عن معىن بلف  معني وجب أن ال يتغري اللف  إذا أريد التعبري عن هذا 

م ني غنية أن تكون بسيطة تنزل إىل مستوى فهاملعىن مرة أخرى، وال يتناىف أن تكون لغة التقن
 .1اجلمهور

لذا، فاللغة املستخدمة يف التشريع جيب أن تكون سليمة ومنضبطة ودقيقة حبيث تضع مرامي        
القاعدة األصولية موضع التنفيذ. فلما كان املشرع يستهدف من سن التشريع خماطبة األشخاص الذين 

ه يريهم أو ابلوضع، فإن اللغة الواجب استخدامها هي توجيه اخلطاب بطرقيعنيهم األمر إما اقتضاء أو خت
الثالث هذه، بصفة منضبطة لكي يستطيع أولئك األشخاص تكييف سلوكهم ومعامالهتم وخمتلف 
أوجه نشاطهم وفقا للقواعد اليت أرستها األحكام موضوع اخلطاب. فإذا شاب لغة التشريع عيوب 

 يصل إىل املخاطبني، أو يصل إليهم مشوها غامضا غري واضح أو غري حمدد، لغوية، فإن اخلطاب إما أال
 .2فيضطرب سلوكهم وتتعثر معامالهتم وتتعطل مصاحلهم

فمثال يتطلب تشريع قانون االستثمار من القائمني على إعداده، أن ميتازوا ابمتالكهم التخصص      
واكبا للتطور يعة مثل قانون االستثمار، لكي يكون ميتطلبه إعداد قانون خمتلط الطب واملركب الذيالدقيق 

 .3وحمققا ألهدافه
وعلى الرغم من كافة النصائح واإلرشادات اليت تقدم إىل الصائغ، إال أنه من املتوقع أن تتضمن      

 ها، ومن أهم العيوب اليتتفادي مسودة التشريع عيواب يف القواعد القانونية اليت جيب التنبه إليها وحماولة
 :التشريع ما يلي قد تصيب الصياغة التشريعية واليت تؤثر على جودة

يصيب النص التشريعي نوعان من اخلطأ، فهو إما أن يكون خطأ ماداي أو خطأ قانونيا. أوال: اخلطأ:  
فبالنسبة للخطأ املادي، فإنه يقع يف النص التشريعي ويتحقق نتيجة أسباب متعددة خالل املراحل اليت 

د حيدث اخلطأ وإقراره حىت اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. فق التشريع ابتداء من إعداده وصياغتهمير اها 

                                                           

، 2004نقال عن: حميي حممد مس               عد، دور القانون يف تكوين ثقافة اإلنس               ان، دار املطبوعات اجلامعية، االس               كندرية، -1
 .102ص
كوميت، ، مكتبة  1ط، -فقهية عملية مقارنةدراس    ة  –عليوة مص    طفى فتح الباب، أص    ول س    ن وص    ياغة وتفس    ري الش    ريعات - 2

 .994،ص1، ج2007، تالكوي
 تش    خيص احلالة املص    رية، جمموعة أعمال ندوة التنس    يق الض    رييب لالس    تثمار،طرق إزالة املعوقات القانونية  الدين،أمحد ش    رف - 3

 .12، ص 1995األمانة العامة جلامعة الدول العربية ، املشاركة،لالستثمارات الضريبية 
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جلملة ا لف  يف النص حمل لف  آخر، أو بوضع كلمة يف غري املوضع املقصود اها يف املادي إبحالل
 .1بشكل يؤدي إىل تغيري املعىن الذي يعطيه النص

عد ذلك ترمجته ليجري ب لارمجة إذا ما مت وضع تشريع ما بلغة أجنبيةكما قد يقع اخلطأ املادي يف ا     
اخلطأ املادي يف نص مرسوم اإلصدار أو يف  ، وأيضا يتواجد2إىل لغة الدولة املراد تطبيق التشريع فيها

رع طباعته، فهذه األخطاء تزداد يف الفارات اليت ينشط فيها املش نقله إىل اجلريدة الرمسية أو أثناء
لقانوين، فهو ا الوقت فيتعذر عليه التدقيق يف النصوص القانونية اليت جييزها. أما اخلطأ ضيق بسبب

تتعارض أحكام قانونية غري سليمة و  عادة ما يكون غري مقصود ويستوجب التصحيح ويتمثل يف ذكر
 .3ورد يف تشريع قانوين آخر مع القواعد واملباد  العامة يف الدولة أو ما

 :اثنيا: الغموض 
اية منه، مضمونه والغ يكون النص غامضا إذا كان غري واضح الداللة وال تدل صيغته احلالية على     

انة بطرق منه بشكل قد يدفع حنو االستع وحيتاج فهمه إىل أمر خارجي لغاايت حتديد املعىن املقصود
عاين، بشكل أي امل غامضا إذا كان يسمح ابالختيار بني البدائل، التفسري املختلفة. كما يعد النص

 معىن، أو إذا كان قد صيغ أبسلوب معقد يف اللف  والاركيب يصعب معه تصور يفيد أكثر من
  استخدام لف أو يف املقصود منه. ويتحقق الغموض أيضا نتيجة اضطراب يف صياغة النص التشريعي

يح ة إىل توضاحتاج من النصوص القانوني ما يدل على أكثر من معىن، فالنص الغامض هو كل ما
وتفسري، أكان ذلك بسبب نقص فيه، أوبسبب عدم وضوح يف لفظه، أو بسبب تعارض بني أجزائه، 

ندما الذي يتحقق ع« الغموض اخلفي،»أو ألي سبب آخر فينصه، ومن أكثر صور الغموض شيوعا 
عض ب يتضمن النص التشريعي لفظا يدل على معناه من حيث الظاهر، إال أنه يف انطباق معناه على

 .4األفراد يكون هناك نوع من الغموض أو اخلفاء

                                                           

 .426القسم األول، النظرية العامة للقانون، مرجع سابق، ص –توفيق حسن فرج، املدخل للعلوم القانونية  -1
للغة العربية إال جمرد ما النص    وص احملررة اب الفرنس    ية، وفمثال يف اجلزائر جند الكثري من النص    وص القانونية الرمسية تص    در ابللغة  -2

هذا النهج  وألص     لي، امن النص     وص الغموض يرجع فيه إىل النص الفرنس     ي ابعتباره النص  حبيث إذا اعارى نص للفرنس     ية،ترمجة 
 الدس        تور يف مادته الثالثة اليت تنص على أن اللغة العربية اللغة الوطنية و الرمسية من جهة، وحتريف النص        وص يف يتعارض معاملتبع 

 دد مبدأ األمن القانوين.األمر الذي يه املشرع،ترمجتها حسب األهواء دون اعتبار لنية 
 .112صعمان، ، مكتبة دار الثقافة، 1عبد القادر الشيخلي، فن الصياغة القانونية تشريعا، فقها، قضاءا، حماماة، ط -3
 -لكويتية العاملية كلية القانون ا  القانوين، جملة، متطلبات الص   ياغة التش   ريعية اجليدة وأثرها على اإلص   الح ليث كمال نص   راوين -4
 .418،ص1، ج2، العدد2017مايو  -نة اخلامسة الس
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 اثلثا: التعارض:
بينهما  جيعل اجلمع حيصل التعارض عندما يصطدم نص تشريعي مع نص تشريعي آخر بشكل    

الرغم من وضوحهما إذا مت النظر إىل كل  أمرا غري ممكن نظرا لتعارض أحدمها مع اآلخر، ذلك على
التعارض يف تشريع واحد أو يف تشريعات خمتلفة، وهذا ما  قد حيصلواحد منهما على حده. كما 

 .1الصائغ بضرورة أن يكون متنبها لتجنب وقوع مثل هذه احلالة املثرية لإلرابك يثري مسؤولية على
بقا للمباد  اليت ط وعند وقوع تعارض بني تشريعات متفاوتة يف الدرجة، فإنه جيري تغليب التشريع

دورها قواعد القانون العادي اليت ب ات القانونية، فقواعد الدستور تسمو علىحتكم تدرج التشريع
تسمو على نصوص النظام وأحكامه. أما إذاكان التعارض بني تشريعات متساوية يف الدرجة، فإنه 

التشريع الالحق يلغي التشريع السابق، أو أن النص اخلاص يقيد النص  جيري أحيان إعمال قاعدة
 .2العام
خر أحدمها على اآل كما وقد حيصل التعارض بني نصوص التشريع الواحد، فإذا وجد ما يرجح      

مد من هذه احلالة يغلب احلكم املست وإشارته، ويفانتهى األمر، كأن يوجد تعارض بني عبارة النص 
إشارته. أما يف حالة عدم وجود ما يرجح أحد هذه النصوص  عبارة النص على ما يستدل عليه من

 احلكمان مستخلصني من عبارة النص مثال، ففي هذه احلالة يتم رفع التعارض اآلخر، كأن يكون على
 .3بينهما من خالل االلتجاء إىل طرق التفسري اخلارجية

 رابعا: النقص: 
م بدونه، أو هو مستقي ويراد ابلنقص إغفال لف  يف النص التشريعي ابلشكل الذي جيعل النص غري

 البعض عن النزاع املعروض عليه، وي عرب ي من إجياد نص تشريعي لتطبيقه علىحالة عدم متكن القاض
الفرا  الذي يتحقق عند انعدام وجود شيء أو حكم يتطلب واقع  حالة النقص يف التشريع مبصطلح

ارك ت عندما ال يتوىل التشريع تنظيم نتائج قانونية معينة وحلها بصورة هنائية قاطعة ال احلال وجوده، أو
دون أن  على القرض ال للشك حول آلية تطبيقها، ومثال ذلك أن ينص القانون على فرض فائدةجما

دد مدة ابألحكام القضائية دون أن حي يعني نسبة تلك الفائدة، أو أن يرتب القانون احلق يف الطعن

                                                           

 .419،ص1، ج سابقمرجع نصراوين، ليث كمال  -1
 .119صسابق، عبد القادر الشيخلي، مرجع -2
 .114صنفسه، عبد القادر الشيخلي، املرجع  -3
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 .1ملمارسته أو اجلهة اليت ميكن الطعن إليها
 خامسا: التزيد والتكرار:

معىن هلا يف  مكررة ال يف عيب التزيد، وهو نقيض النقص فيورد عبارة زائدة أو فقد يقع املشرع    
ؤثر سلبا والتزيد والتكرار من العيوب اليت ت صياغة النص تؤدي إىل إرابك معناه واالختالف يف فهمه.

 غموضها وصعوبة تفسريها، كما أهنا تؤثر سلبا على شكل على مضمون القاعدة القانونية فتزيد من
عنها صفة االختصار واإلجياز الضروريني حلسن سالمة إخراج القاعدة  اعدة القانونية فينتفيالق

 .2القانونية
 الثبات التشريعي( ودوره يف جذب االستثمار األجنيبالقانوين )املطلب الثاين: االستقرار 

تعارف عليها  امل إن تعديل التشريع يف حد ذاته يعترب أمرا مشروعا مادام ال يتعارض مع املباد      
تعاملهم مع  يفن يفقدون عنصر األما التعديل قدلكن املستثمرين األجانب اهذا  واملساواة،كالعدالة 

الدول متنحهم  وهذا ما جعل الكثري من الستثماراهتم،عن االستقرار  الدول املضيفة هلم، ويظلون يبحثون
شرط يسمى  النص يف تلك التشريعات علىوإمنا يبقى اثبتا من خالل  يتغري،ضمان أبن التشريع لن 
 .3بشرط الثبات التشريعي

 الفرع األول: تعريف االستقرار التشريعي
يعرف جانب من الفقه شرط الثبات التشريعي أبنه تلك النصوص التشريعية الواردة يف صلب       

عهد الدولة يف تمبقتضاها ت أجنيب،قانون الدولة اليت ستدخل طرفا يف عقد أو اتفاق دوي مع شخص 
 .4مواجهة هذا األخري أبن ال تعدل أو تلغي قانون واجب التطبيق على العقد

إن تفعيل شرط الثبات التشريعي يقيد من سلطة الدولة يف إصدار أي تشريع من شأنه املساس حبقوق    
شريع يتضمن ت املتعاقد معها، إال أن هذا التقييد ال جيردها سلطتها، وأن جتميد دور الدولة يف إصدار

شرط الثبات التشريعي، يف الواقع تعهدا من قبل الدولة املتعاقدة بتثبيت النظام القانوين واالقتصادي 

                                                           

 .66صعمان،  ، مكتبة الثقافة،3طعباس الصراف وجورج حزبون، املدخل إىل علم القانون، -1
 .431ن فرج، مرجع سابق، صتوفيق حس -2
، الدراس       اتو لإلس       تثمار، رس       الة ماجس       تري، معهد البحوث  والدولة املض       يفةهدى س       ليم، التحكيم بني املس       تثمر األجنيب  -3

 .92ص، 2008،القاهرة
 .322، ص2001، دار النهضة العربية، القاهرة، واألشخاص األجنبيةاملربمة بني الدولة  دحداد، العقو حفيظة السيد -4
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واملاي ملوضوع العقد. ومقتضى هذا التعهد أن يكون املتعاقد مبنأى عن أي تعديل تشريعي الحق، 
 ميكن أن يرد على القواعد القانونية املنظمة للرابطة العقدية.

ويعترب االستقرار القانوين عنصر أساسي يف تكوين األمن القانوين اليت تعمل الدولة احلديثة على      
لشخصية من ا حتقيقه، ويقصد به وجود نوع من الثبات النسيب للقواعد القانونية من جهة وللمراكز

كز عامة ضوعية، وهي مرا من املعلوم أن املراكز القانونية على نوعني املراكز القانونية املو  أخرى،جهة 
يفوز اها كل من توفرت فيه الشروط القانونية، مثل مركز املستثمر األجنيب. ومراكز قانونية شخصية 

 خر مثل مركز املتعاقد، فاملراكزللداللة على طابعها الشخصي، ومضموهنا خيتلف من شخص آل
دد حمتواها القوانني واألنظمة اليت حت مراكز تستمد وجودها من تعديلها، ألهناالقانونية املوضوعية جيوز 

دون اح ت ج اج ب ف ك رة ال ح ق وق ال م ك ت س ب ة، ب ي ن م ا ال ت ت أث ر املراكز القانونية الشخصية بتعديل القوانني 
واألنظمة أو إلغائها، ألن مضموهنا حمدد بصورة فردية. هلذا يقال أن هذه املراكز غري قابلة للمساس 

 .1اها
استقرار احلقوق ليس ابملطلب احلديث، وإمنا ميتد إىل وقت سابق، وذلك ما يربر اليوم بعض  إن     

. ولذلك رجعية القوانني وقاعدة عدماألسس املهمة اليت ارتكز عليها النظام القانوين، ك لية التقادم، 
 .2فإن استقرار احلقوق الشخصية يتموضع يف إطار مفاهيم تربط بني الزمن واحلق

 تقرار احلقوق الشخصية مستخلص من االلتزام ابألمن القانوين، حيث تعترب هذه احلقوقواس  

                                                           

 .200أمحد إبراهيم حسن، غاية القانون، مرجع سابق، ص  -1
حكم التحكيم يف دعوى  والثبات وتعد أبرز القضااي التحكمية اليت تناولت شرط االستقرار  - Lexaco أبرمت  حيث-2

 شركتني جمموعة من عقود االمتياز لصاحل ،1971إىل غاية أبريل  1955احلكومات الليبية املتعاقدة يف الفارة من ديسمرب 
على أنه >> ال ميكن  16يف املادة  1955سنة  اللييب الصادربقانون البارول  النموذجي امللحقمع نص العقد  أمريكيتني،

و يتم تفسري هذا االتفاق وفقا للقانون احلاكم  األطراف،تعديل النصوص النامجة صراحة عن هذا االتفاق إال ابملوافقة املتبادلة بني 
واليت  ،العقديؤثر على احلقوق النامجة عن  واللوائح الأو إلغاء هلذه القوانني  وأي تعديلئح السارية وقت العقد .... للبارول و اللوا

 وبعد حصول 1974تقررت للشركة مبقتضاه طاملا متت دون رضاها<<. لكن بعد أن قامت ليبيا ابلتأميم من خالل قانون 
عقد الشرط حيول ال وبوجود هذاخري قرر أن شروط الثبات تتميز بطبيعة استثنائية هذا األ التحكيم،األطراف مت عرض النزاع على 

و  الدولة تلتزم شروط االستقرار، وابلتاي فإنالدولة تلك السلطات اليت مينحها هلا القانون اإلداري  ويرفع عناإلداري عن طبيعته 
ادهتا و االستناد إىل إجراءات القانون الدوي من أجل تربير تنصلها أي تعديل للعقد يرتب عليها املسؤولية وال ميكن هلا التذرع بسي

. 378ص  سابق،مرجع  األجانب،العقود املربمة بني الدول و األشخاص  حداد،عن العقد. حفيظة السيد   
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موجودة وموضوعة ومؤسسة من أجل منح وإعطاء صاحبها وضعية آمنة، من هنا فال جيوز إفساد هذه 
 .1الغاية األمنية من طرف قواعد القانون املوضوعية اليت تتفرع احلقوق الشخصية منها دائما

ك فمراعاة ملقتضيات االستقرار النسيب للقانون، ال يكون تعديل القانون يف فارات قصرية قبل لذل     
أن يستقر يف أذهان املواطنني، مبعىن أن ال يولد القانون وهو مهدد ابلتعدي أو بعدم تطبيقة متاما، 

داد هذا التدخل ز ابإلضافة إىل التدخل التشريعي يف العالقات التعاقدية، مبا حيف  حقوق األطراف، وي
يف العقود اإلدارية نظرا لعدم تساوي فيها األطراف و ذلك بتفوق املصلحة املتعاقدة ملا تتمتع به من 
امتيازات السلطة من اجل حتقيق املصلحة العامة، وهذا التدخل ميكن أن يكون له هدف مزدوج، فمن 

مع  رى زرع الثقة و تشجيع التعاقدجهة احلفاع على حقوق الطرف املتعاقد مع اإلدارة ، ومن جهة أخ
 .2اإلدارة

 موقف املشرع اجلزائري من مبدأ االستقرار التشريعي الفرع الثاين:
دور املرسوم التشريعي ص ابالستثمار، فبدايةلقد أدرج املشرع هذا الشرط يف خمتلف التشريعات املتعلقة 

 اجعات أو اإللغاءات اليت قد تطرأ يفمنه بقوهلا:" ال تطبق املر 39و الذي نص عليه يف املادة 12-93
 وكرس ، "إذا طلب املستثمر ذلك صراحة املرسوم، إالاملستقبل على االستثمارات املنجزة يف إطار هذا 

اليت قد  أو اإللغاءاتال تطبق املراجعات "منه 15املتعلق بتطوير االستثمار يف املادة 01-03األمر 
املشرع اجلزائري اهذا  ومل يكتف  ".نجزة يف إطار هذا القانونتطرأ يف املستقبل على االستثمارات امل

نصوص حمل مصادرة إال يف احلاالت امل االستثمارات املنجزةال تكون »الشرط بل طمأن املستثمرين أنه 
اجلديد  انونوجاء الق". ومنصفعلى املصادرة تعويض عادل  به، وترتبعليها يف التشريع املعمول 

ال تسري اآلاثر النامجة عن مراجعة أو إلغاء »بقوهلا: 22مادته  االستثمار، يفة املتعلق بارقي 09-16
ا طلب املستثمر إذ القانون، إالاالستثمار املنجز يف إطار هذا  مستقبال، علىقد تطرأ  القانون، اليتهذا 

 مشروعه،ه يإعماال هلذه املواد يستفيد املستثمر ابمتيازات القانون القدمي الذي نشأ ف .3ذلك صراحة"
يف  ضافيةوحوافز إالقانون اجلديد عليه، مىت تضمن إمتيازات  وكتابة إمتدادإال إذا طلب هو صراحة 

 اجملال الضرييب أو النقدي او اجلمركي.

                                                           

 .201-200أمحد إبراهيم حسن، غاية القانون، مرجع سابق، ص  -1
، مركز دراس        ات الوحدة العربية ،  1، ط -املعوقات و الض        مانت القانونية  -اإلس        تثمار األجنيب  الس        امرائي،دريد حممود  -2

 .243، ص2006بريوت ، لبنان ، 
 ، مرجع سابق. 16/09القانون رقم  -3
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دعمها ومتابعتها و خالل نص االتفاقية املربمة بني وكالة ترقية االستثمارات  وأتكيده منومت اإلشارة إليه 
APSI ابسم  رفةم( املتصالقابضة )ت م  وشركة أوراسكوماجلزائرية،  وحلساب الدولةاملتصرفة ابسم

متنع الدولة على يلي: "اليت تنص على ما  2001غشت 5يف  1تيلكوم اجلزائر وحلساب أوراسكوم
صفة تتخذ إزاء الشركة أي ترتيب خاص قد يعيد النظر ب االتفاقية، أنالتوقيع على هذه  نفسها، بعد
مبوجب هذه االتفاقية". كما أكدت على شرط االستقرار  واالمتيازات املخولةقوق مباشرة يف احل
 ANDIربمة بني الوكالة الوطنية لتطوير ال استثمارمن اتفاقية االستثمار امل 06التشريعي املادة 
  2.2003/10/30اجلزائرية والشركة اجلزائرية لالمسنت بتاريخ وحلساب الدولةاملتصرف ابسم 

املبدأ  إال أنه يف قضية جيزي قام خبرق التشريعي،املشرع اجلزائري كرس مبدأ االستقرار  نوإن كا    
رغم أن شركة  ،2009ملطالبته ابستعمال احلق يف الشفعة اليت مت إقرارها يف قانون املالية التكميلي لسنة 

والذي  ستثمار،االبارقية  املتعلق 12-93جيزي أنشأت استثمارها يف إطار املرسوم التشريعي رقم 
قد تطرأ على  واإللغاءات اليتمنه بعدم تطبيق املراجعات  39تضمن يف أحكامه مبوجب املادة 

 ذلك.إال إذا طلب املستثمر صراحة  االستثمار،
 ،تابعتهاودعمها وممن اتفاقية االستثمار املوقعة بني وكالة ترقية االستثمار  6كما نصت املادة       

قيع على هذه بعد التو  نفسها،الدولة اجلزائرية على  يلي: }}متنعوم على ما وشركة اوراسكوم تيليك
االمتيازات و االتفاقية أن تتخذ إزاء الشركة أي ترتيب خاص قد يعيد النظر بصفة مباشرة يف احلقوق 

 .3مبوجب هذه االتفاقية إال إذا طلب املستثمر صراحة ذلك{{ املخولة
يف  ةوالضمانت املمنوحتفاقية على استفادة الشركة من امتيازات من نفس اال 5كما نصت املادة       

ا اه واحلقوق واالمتيازات املعارفمن الضمانت  وعند االقتضاء 12-93إطار املرسوم التشريعي رقم 
 اجلزائرية، بني اجلمهوريةو بني الدولة اليت ينتمي إليها  ومحايتها املربمةمبوجب اتفاقية تشجيع االستثمار 

على منح  ةالتزام من الدول واليت تضمنت، 4برمت اجلزائر يف هذا الصدد اتفاقية ثنائية مع مصرحيث أ
 ملستثمري الدولتني. والضمانت الكافيةاحلماية 

                                                           

 .26/12/2001الصادرة بتاريخ  80منشور يف اجلريدة الرمسية اجلزائرية، عدد-1
 .13/11/2004تاريخ الصادرة ب 72منشور يف اجلريدة الرمسية اجلزائرية، عدد -2
 سابق.مرجع  ،416-01مرسوم تنفيذي رقم -3
والتهرب الض      رييب  االزدواج وامتناع لالس      تثمار،املتعلق ابحلماية املتبادلة  واجلمهورية املص      رية،االتفاق املوقع بني الدولة اجلزائرية  -4

 .  76العدد  ج ج ج.ر ،1998توبر أك 11املؤرخ يف  320-98املصادق عليه مبوجب املرسوم الريسي رقم  الضرييب،
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انطالقا من النصوص السابقة نالح  أن اجلزائر مل تلتزم اها و مل حتارم التزامها بتجميد النص      
ه ثمار ، فبموجبه ميكن للمستثمر األجنيب أن يتنازل عن مشروعيف ظله االست الذي أنشأ التشريعي

االستثماري دون تقييده بضرورة أن يكون املتنازل له طرف جزائري سواء تعلق األمر ابلتنازل للدولة أو 
للمستثمر الوطين اخلاص، تكريس حق الشفعة يعرض اجلزائر للمسؤولية الدولية، نظرا لتكريسه ملبدأ 

ريعي يف التشريع الداخلي، وإن كان هذا األخري عرضة للتعديالت من طرف الدولة، االستقرار التش
لكن اتفاقية االستثمار املوقعة بني اجلزائر و شركة اوراسكوم،و كذلك االتفاقية بني اجلزائر ومصر تضمنت 

شرع ملتوفري احلماية القانونية، و من مث جتميد النص التشريعي الذي نشأ يف ضله االستثمار لكن ا
 اجلزائري قام خبرق هذا املبدأ كما رأينا.

بني  2012من شأن هذا األمر أن يؤدي إىل إاثرة اخلالفات املتعلقة ابالستثمار،كالذي وقع سنة      
شركة سون طراك وانداركو وميسك على خلفية فرض الرسوم على األرابح االستثنائية أبثر رجعي،وبغية 

ن إىل التحكيم الدوي قامت اجلزائر حتت ضغط الشركة البارولية،ابلتنازل ع إجياد حل للنزاع دون اللجوء
جزء من نفطها املقدر أبربعة مليار دوالر،وهو ما يفتح عليها ابب يصعب غلقه فيما بعد،إذا مل تتدارك 
 ةإبجياد احللول و البدائل لتسويتها حبكم أن اجلزائر أبرمت اتفاقيات مع شركات بارولية أخرى ومن َث
من املمكن أن تربز نزاعات أخرى مماثلة و اللجوء إىل مثل هذه احللول يدخل ضمن إهدار املال العام 

 اجلزائري،الذي يضيع نتيجة مثل هذه النصوص املدروسة.
 الفرع الثالث: أشكال شرط االستقرار التشريعي

الشرط ف تشريعي،يتخذ شرط الثبات عادة شكلني: أما أن يكون شرط تعاقدي أو يكون شرط       
التعاقدي هو ذلك الشرط الذي يردٍ ضمن العقد املربم بني الدولة واملتعاقد معها أما الشرط التشريعي 
فهو ذلك الشرط الذي يرد يف صلب قانون الدولة املتعاقدة مع املتعاقد األجنيب، واملتعلق ابلثبات 

صلحتها يل القانون الذي حيكم العقد ملالتشريعي، ويقصد به أنه ذلك الشرط الذي مينع الدولة من تعد
مما يغري من الوضع القانوين، مبعىن أن القانون الواجب التطبيق على العقد سيؤثر على النصوص اليت 
تكفل العدالة العقدية بني الطرفني. ويعرف أيضا أبنه أداة قانونية تتم من خالهلا محاية املتعاقد مع الدولة 

ي تعديل العقد بسن تشريع جديد عرب جتميد دور الدولة يف التشريع الذ نحية التشريع، منمن خماطر 
 .1حيد من سلطتها التشريعية ولكن ال جيردها منها 

 أوال: شرط االستقرار يف القوانني الداخلية
                                                           

 .322، ص2001القاهرة،  العربية،، دار النهضة واألشخاص األجنبيةحفيظة السيد حداد، العقود املربمة بني الدولة -1
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من  39أكد املشرع اجلزائري على مبدأ االستقرار التشريعي املتعلق ابالستثمار مبوجب املادة  
  03-01املتعلق بارقية االستثمار امللغى، و بعد إصدار األمر رقم  12-93رقم  املرسوم التشريعي

منه اليت نصت على  15املتعلق بتطوير االستثمار املعدل و املتمم مت التأكيد على ذلك مبوجب املادة 
 يفما يلي >> ال تطبق املراجعات أو اإللغاءات اليت قد تطرأ يف املستقبل على االستثمارات املنجزة 

اليت نصت:  22املادة يف  16/09وكذا يف األمر ،1إطار هذا األمر إال إذا طلب املستثمر ذلك<<
ال تسري اآلاثر النامجة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون، اليت قد تطرأ مستقبال، على االستثمار املنجز "

ادة املذكورة أن الدولة قد يفهم من نص امل.2يف إطار هذا القانون، إال إذا طلب املستثمر ذلك صراحة"
تعهدت للمستثمر املتعاقد معها بعدم تطبيق القوانني اجلديدة اليت شرع يف اجنازها على الرغم من حق 

ن القانوين خدمة ألهدافها االقتصادية ابعتباره م اعلى نظامه التعديالت الضروريةالدولة يف إدخال 
 احلقوق السيادية للدولة.

 ملستثمرين من أية تعديالت قد تطرأ يف املستقبل على التشريع اجلزائريإن هذه املادة حتمي ا 
ق مناخ يف حد ذاته يعترب محاية إضافية تتيح للمستثمر العمل وف وهذا التجميداملتعلق ابالستثمار، 

قانوين مستقر معروفا مسبقا بعيدا عن املفاج ت اليت قد حتدثها التغريات الفجائية يف التشريع اخلاص 
 . 3ستثمارات، وهو ما قد يفوت فرصا لتحقيق الربح من جانب املستثمرابال
ووفقا هلذه االعتبارات التزمت الدولة اجلزائرية مبوجب املادة السابقة الذكر بعدم تطبيق التشريع  

الدولة حتتف   كانت  اجلديد، فإذااجلديد على االستثمارات اليت شرع يف اجنازها قبل إصدار التشريع 
. فإن املستثمر 4وحاجيات اقتصادهايف تعديل أو إلغاء أي قانون مسايرة للتطورات االق تصادية ابلسلطة 

يتمتع حبق مكتسب يف اخلضوع لتشريع الساري املفعول عند إجناز مشروعه، كما يستطيع االستفادة 
                                                           

 سابق.مرجع  ،03-01من أمر رقم  15املادة  أنظر-2
 ج ر ج ج،ي  ة االس               تثم  ار، ، يتعلق بارق2016 أوت 03ل  قه، املواف1437ش               وال29، مؤرخ يف 16/09ق  انون رقم -2

 .46العدد
 عكنون،بن  حلقوق،اكلية   املاجس  تري،رس  الة لنيل ش  هادة  احلالة،االس  تثمار األجنيب املباش  ر يف ظل التش  ريعات  أمال:يوس  في  -3

 . 69-66ص ص  ،1999جامعة اجلزائر 
حملص       ل عليها ثمر األجنيب فيما خيص املزااي اذهب املش       رع اجلزائري إىل غاية محاية احلقوق املكتس       بة اليت اس       تفاد منها املس       ت -4

حيتف  املس     تثمر ابحلقوق املكتس     بة فيما خيص املزااي واحلقوق >>: 16/09من القانون  35املادة مبوجب التش     ريعات الس     ابقة، 
ى االس   تثمارات قاألخرى اليت اس   تفاد منها مبوجب التش   ريعات الس   ابقة هلذا القانون، واليت أنش   أت تدابري لتش   جيع االس   تثمارات.تب

املس         تفيدة من املزااي املنص         وص عليها يف القوانني املتعلقة بارقية وتطوير االس         تثمار الس         ابقة هلذا القانون وكذا جمموع النص         وص 
 .<<الالحقة، خاضعة هلذه القوانني إىل غاية انقضاء مدة هذه املزااي
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اجلدية  ابريوهذه التد، 1من األحكام التشريعية والتنظيمية اجلديدة إذا كانت تتضمن امتيازات إضافية
تطلعون إىل خاصة األجانب منهم الذين ي وإغراء املستثمرينيف نظر األستاذ حممد يوسفي كفيلة نذب 

 . 2شرطا ضروراي إلقدام املستثمرين على توظيف أمواهلم والذي يعداالستقرار القانوين بكل جوانبه 
 ب استثناَء بنصها >>إال إذا طلاملتعلق بتطوير االستثمار  16/09من أمر  22وأوردت املادة        

املستثمر ذلك صراحة<< و هو ما يعترب حتفيز مضاعف للمستثمر يف حالة ما إذا كانت التعديالت 
النص القانوين  ثمر األجنيبأو اإللغاءات أو املراجعات  يف غري صاحله، يف هذه احلالة يطبق على املست

ها اعترب املستثمرون أن األحكام اجلديدة اليت تبنت ذلك املشروع االستثماري، إال إذا  هنشأ فيالذي 
الدولة أكثر تالءما و خدمة ملصاحلهم، يف هذه احلالة متنح الدولة للمستثمر إمكانية االستفادة من 

 التشريع اجلديد إذا كان يتضمن ضمانت أكرب و محاية أوسع.
ها، التزامات مقيدة حلقوقنالح  من خالل نص املادة السابقة أن اجلزائر محلت على عاتقها  

ية االقتصادية أو األمه النص التشريعي مثال يف االستثمارات ذات حتدد جماالت تثبيتو كان عليها أن 
ا تزيد والذي يكون عندما تتعهد الدولة بعدم مراجعة املسائل اليت من شأهن التشريعي،لالستقرار التطبيق 

، فكان من املفروض عدم ترك جتميد النص التشريعي  3قداألعباء املالية للمستثمر دون ابقي بنود الع
 على إطالقه ذلك ألنه من شأن هذا األمر حتميل الدولة أعباء هي يف غىن عنها.

 اثنيا: شرط االستقرار االتفاقي أو التعاقدي
هي تلك الشروط اليت ترد ضمن شروط أو بنود عقد االستثمار، و اليت يريد األطراف من خالهلا     
يق القانون الذي هو سار وقت إبرام العقد، على كل حادث يطرأ يف املستقبل، دون التعديالت تطب

اليت ميكن أن تلحق هذا القانون و اليت هلا عالقة ابلعقد، وتعرف أهنا أيضا أبهنا تلك الشروط اليت ترد 

                                                           

1-TERKI Nour Eddine , la protection conventionnelle de l'investissement étranger en Algérie , 
op.cit , p 19-20 . 

ومدى قدرته على  08/2001/ 20املتعلق بتطوير االس    تثمار املؤرخ يف 03-01مض    مون أحكام األمر رقم  حممد،يوس    في  -2
 .31 ، ص1/2001إدارة، رقم ةواألجنبية، جملتثمارات الوطنية تشجيع االس

ود بني الدول و رعااي دول أخرى جمال االس        تثمارات الدولية ) عقد الدولة ( ، جملة اإلدارة ، دراس        ة يف عق العزيز،قادري عبد -3
 . 58، ص  2006،  01، العدد  7جملد 
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ازعة هو نضمن بنود أو شروط و اليت تنص صراحة على أن القانون الذي يسري على العقد عند امل
 . 1القانون أبحكامه و قواعده النافذة وقت إبرام العقد مع استبعاد أي تعديل الحق يطرأ عليها

هي وعد  ترد يف العقد، أن األوىل وتلك اليتالفرق بني شروط االستقرار الواردة يف القانون،  
ستقبل. أما على امل تتنصل منه يف أي وقت إبلغاء القانون فال يطبق وهلا أنملزم من جانب الدولة 

الدولة ال ميكن  إنوابلتاي فابلنسبة لشرط االستقرار التعاقدي أو االتفاقي، فإن الشرط وارد يف العقد، 
سؤوليتها الشرط تارتب على ذلك م وإذا خالفتأن تتنصل من هذه املسؤولية إال بعد هناية مدة العقد، 

 ملزم للطرفني. وهذا الشرط
ملتعلق ري بتكريس تثبيت النظام القانوين لالستثمار يف القانون الداخلي امل يكتف املشرع اجلزائ 

الدولة  ت عليهاوصادقابالستثمار، بل مت إدراج هذا املبدأ مبوجب اتفاقيات االستثمار اليت أبرمتها 
اهلدف و اجلزائرية، كما مت إدراج هذا املبدأ يف خمتلف العقود اليت أبرمتها اجلزائر مع املستثمرين األجانب 

انوين سراين اإلطار الق وضمان استمرارإدخال هذا البند هو تفادي املساس بسالمة العقود املربمة  من
أبرمتها  من ذلك أقرت اجلزائر هذا الشرط يف بعض العقود اليت التعاقدية.اليت اختذت وفقا له االلتزامات 

ليكوم حيث نصت تي وشركة أوراسكومر مع مستثمرين أجانب مثل اتفاقية االستثمار املربمة بني اجلزائ
ستثمار أفضل للدولة اجلزائرية نظام ا والتنظيمات املستقبليةعلى أنه: "إذا تضمنت القوانني  1/ 6املادة 

الشروط  يفاءاستمن النظام املقرر يف هذه االتفاقية ميكن للشركة أن تستفيد من هذا النظام شريطة 
من  6كذلك مت إقرار هذا الشرط مبوجب املادة   .2هتا التطبيقية "املقررة يف هذه التشريعات أو تنظيما

المسنت حيث نصت:" ل والشركة اجلزائريةاتفاقية االستثمار املوقعة بني الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 
فإن املراجعات أو اإلجراءات  2001أوت  20املِؤرخة يف  03-01من األمر رقم  15طبقا للمادة 
 .3يف املستقبل لن يكون هلا أي أتثري على االمتيازات احملددة يف االتفاقية التالية" اليت قد تطرأ

 
                                                           

الض      مانت يف العقود االقتص      ادية الدولية يف التجربة اجلزائرية ، رس      الة لنيل درجة الدكتوراه دولة ، يف القانون معاش      و عمار ، -1
 . 290، ص  1998ات الدولية ، كلية احلقوق ، جامعة اجلزائر ، سنة الدوي و العالق

هة و بني ترقية لالس           تثمارات و دعمها و متابعتها من ججلزائرية املمثلة من طرف وكالة اتفاقية االس           تثمار املربمة بني الدولة ا -2
،  2001ديس        مرب  20، املؤرخ يف  416-01موافق عليها مبوجب املرس        وم التنفيذي رقم :  اجلزائر،ش        ركة اوراس        كوم تيليكوم 

 . 2001ديسمرب  26، الصادر بتاريخ  80العدد
 30إلمسنت املؤرخة يف ل والش  ركة اجلزائرية اجلزائرية،االتفاقية املوقعة بني الوكالة الوطنية لتطوير االس  تثمار القائم حلس  اب الدولة  -3

 .2003وفمرب ن 13الصادرة بتاريخ  ،72العدد  ج ج، ر ج ،2003أكتوبر 
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 شرط االستقرار يف إطار االتفاقيات الدولية املتعلقة ابالستثمار-اثلثا
هو وافد إىل الدولة املضيفة لالستثمار و ابلتاي ف يعترب االستثمار األجنيب رأس مال خارجي 

لدولة املضيفة من الطبيعي أن تقوم اها من النشأة إىل غاية التصفية و الساري في خيضع للنظام القانوين
لالستثمار ابختاذ اإلجراءات النقدية والضريبية اهدف فرض قدر من القيود القانونية على الشركات 

من فادة ضيها بغية إخضاعها لرقابة قانونية فعالة تضمن االستااألجنبية اليت تقوم ابالستثمار على أر 
 . 1تلك الشركات و جتنبها احتماالت السيطرة األجنبية على اقتصادها الوطين

ال شك أن مثل هذه اإلجراءات اليت تقوم اها الدولة املضيفة يشمل مظهرا من مظاهر سيادهتا  
قيقيا حس الوقت يعترب هتديدا لكن يف نف إنكاره،ألي طرف  وال ميكنهلا  وحقا مشروعاالقانونية 
 جنب الشكولت ،وجده استقر فيه واالستقرار إنستثمار األجنيب الذي يبحث عن األمان لتواجد اال

املستثمر األجنيب تلجأ الدول إىل إبرام اتفاقيات لتشجيع ومحاية االستثمارات املتبادلة  والتخوف لدى
 فيما بينها.

موال يف اخلارج، ة الكافية لألكما تسعى الدول املصدرة للرأمسال األجنيب إىل توفري احلماية القانوني       
وملا كانت الضمانت التشريعية اليت يقررها قانون االستثمار يف الدولة ال حتقق تلك احلماية الكافية 

فاقيات ثنائية إىل وسائل قانونية أخرى أمهها إبرام ات تعديل و اإللغاء، لذلك فإهنا تلجأبسبب قابليتها لل
، و اهلدف من إبرام هذه االتفاقيات الثنائية غالبا، تشجيع 2تقطبة لهلالستثمار بينها و بني الدول املس

انسياب رأس املال األجنيب من دولة غنية إىل دولة نمية و ما يصحب ذلك من نقل للتكنولوجيا، 
 .3وفوائد عديدة هلذه الدولة النامية، وعوائد لتلك الدولة املتقدمة

ية الدولية هنا توفري احلماية القانونية نظرا للمسؤولة من شأاقيات الثنائية وسيلة دوليأصبحت االتف    
ا الواردة فيها مت االتفاق عليها بني الدولتني بكل حرية، مما يسمح هل وأن األحكاماملارتبة عنها خاصة، 

القيام بدور محائي التفاقيات أو عقود االستثمار يف النظام الدوي، و ذلك بعد فشل حماوالت وضع 
 .4ثمار يف القانون الدوي ومعاملتها مثل االتفاقيات الدوليةعقود االست

                                                           

 . 103دريد حممود السامرائي ، مرجع سابق ، ص  -1
 .107دريد حممود السامرائي ، مرجع سابق ، ص  -2
بني دولة الكويت و الوالايت املتحدة األمريكية  1989" ضرورة تطوير و تفعيل االتفاقية الثنائية لعام  الرشيدي:مدوس فالح  -3

 . 17، مرجع سابق ، ص  بشأن الضمانت املتبادلة لالستثمار "
 .292، ص 2012هومة، اجلزائر، اجلزائري، داراالستثمارات األجنبية يف القانون  واعلي،عيبوط حمند  -4
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هلذا فان اتفاقات االستثمار الثنائية تتضمن يف حقيقتها أحكاما تكفل لالستثمار احلماية القانونية، مبا 
تتضمنه من التزامات تعاقدية بني الطرفني كشرط االستقرار التشريعي، حبيث يسمح للمستثمر األجنيب 

من املزااي املمنوحة أثناء إنشاء االستثمار، رغم التعديالت و املراجعات اليت تطرأ على قانون  االستفادة
تعديلها أو  حقوقا و التزامات بني الدولتني، حبيث ال ميكن ، مث أن االتفاقيات الثنائية تنشىءاالستثمار

ت عليها اجلزائر ات اليت صادقإلغاؤها ابإلرادة املنفردة للطرفني، و ميكن أن نستشهد يف هذا ابالتفاقي
و اليت أدرجت مبدأ االستقرار التشريعي يف بنودها منها االتفاق اجلزائري الفرنسي مبوجب املادة السابعة 

 . 1منه
من اتفاقيات تشجيع و ضمان االستثمار بني دول االحتاد  21كما تقرير هذا املبدأ مبوجب املادة       

املستثمرين و هو ما ميثل محاية إضافية، و مضاعفة للحقوق و  ،استجابة ملطالب 2املغرب العريب
االمتيازات اليت استفاد منها املستثمر الذي يكفل خلق نوع من الثقة املتجددة ابلنظام القانوين املتعلق 

إطار  ر التشريعي سواء يف إطار التشريع الداخلي،أو يفيف الدولة املكرسة ملبدأ االستقراابالستثمار 
 مسؤولية دولية. ااملبدأ يارتب عليه لتزامها يف إطار االتفاقيات اهذايات الدولية فالدولة اباالتفاق

 التوقع املشروع املطلب الثالث:
 بات ملا لههذه املتطل أبرزل إنه أو ميكن القو  القانوين،التوقع املشروع هو إحدى متطلبات األمن     

الفارق بينهما أبن األمن القانوين جمرد وعاء، أما فكرة وميكن أن جند  انعدامه؛من آاثر على وجوده أو 
التوقع املشروع فتهتم ابألشخاص املخاطبني اها. فمثال يف القرارات اإلدارية يعين مبدأ األمن القانوين أن 
قرارات السلطة اإلدارية تكون متوافقة مع قاعدة موضوعية وهي قاعدة ثبات القواعد واملراكز القانونية، 

أ محاية الثقة املشروعة فيهدف إىل محاية الثقة اليت نهلا الفرد أي حقه يف الوجود يف حالة استقرار أما مبد
على األقل خالل فارة زمنية حمددة ، لذلك فإن مبدأ األمن القانوين يطبق بصورة جمردة أي بدون األخذ 

شروعة ال ميكن روع أو الثقة امليف االعتبار الوضع اخلاص للمستفيدين من القرار ، أما فكرة التوقع املش
إال أن أتخذ بعني االعتبار الوضعية اخلاصة للمستفيدين من القرار ، مما يوحي أبن فكرة التوقع املشروع 

 .هي الصورة الذاتية واخلاصة ملبدأ األمن القانوين أو االستقرار القانوين

                                                           

املوقع  منه، 7ادة م لالس       تثمارات،بش       أن تش       جيع و احلماية املتبادلة  واحلكومة الفرنس       يةاالتفاق املربم بني احلكومة اجلزائرية  -1
 .6/10/1991بتاريخ ، الصادر1العدد ج ر ج ج ،، 18/5/1991ابجلزائر، بتاريخ

 ، الص    ادر6د، عدج ر ج ج  ،1990 لعام منه، 21مادة  العريب،بني دول إحتاد املغرب  وض    مان االس    تثماراتفاقية تش    جيع -2
 .207-203صص  ، من6/2/1991بتاريخ 
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 :: نشأة مبدأ التوقع املشروعالفرع األول
بية مبدأ التوقع املشروع ضمن وسائل رقابتها منذ سبعينيات القرن و دل األور دجمت حمكمة الع      

وقد أتثر قضاء حمكمة العدل .1يبو املاضي، ذاهبة إىل أن هذا املبدأ أصبح جزءا من قانون االحتاد األور 
ضاء سبق للق، فقد يف القضاء األملاين الثقة (( املعمول به ))محايةبية يف استقائه هلذا املبدأ مببدأ و األور 

 اإلعتبار محاية بية، أن أخذ بعنيو األملاين ، وقبل تبين مبدأ التوقع املشروع يف قضاء حمكمة العدل األور 
الثقة املشروعة لألفراد يف اإلدارة، فذهبت احملكمة الدستورية األملانية على سبيل املثال إىل أن أي تغيري 

ة ، وأن توقع روع لألفراد عرب املوازنة بني املصاحل املعترب يف األوضاع القانونية جيب أن يراعي التوقع املش
بية استخدمت مبدأ و هو أن احملكمة األور .2األفراد جيب أن ال حيبط إال بتغليب مصلحة عامة ملحة

مع  إلدارة،االتوقع لوضع معيار يفرض احلد األدىن من التعامل مع توقعات األفراد ملا سيتلقونه من 
يذ ها اإلدارة يف أعماهلا، فمهمة القانون اإلداري هي ضمان تنفالعامة اليت تبتغيحلفاع على املصلحة ا

 وألجل حتقيق هذه املهمة فإن احملاكم اإلدارية تبنت الرقابة على وفعال.الربامج العامة على حنو عادل 
منح اجملال  بية سعت عرب فضائها إىلو الغاايت اليت من أجلها تتخذ اإلدارة قرارا معينا، فاحملكمة األور 
قد عززت  وبذلك تكون احملكمة السلطة،لإلدارة يف حتقيق املصلحة العامة دون أن تصل إىل حد جتاوز 
 .3من مقبولية ومشروعية عمل اإلدارات يف بلدان االحتاد األوريب

                                                           

1  - E. Sharpston، European Community Law and the Doctrine of Legitimate Expectation: how 
legitimate and For Whom, Northwestern Journal of Law and Business , 1990 page .87  
2   - George Nolte، General Principles of German and European Administrative Law- A 
Comparison in Historical Perspective, The Modern Law Review, , 1994, page 195, available 
athttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/11 1111. /j.1468AYT.,1994.tb .1932 x/epdf 

ه القض      ية تدور ض      ية ))مولدير(( ، وهذق كمة العدل األوربية عرب مراجعةميكن تتبع تطبيق مبدأ التوقع املش      روع يف قض      اء حم - 3
اج على م  دى س               نوات من االنت  و  ،يب ، حي  ث ع  اىن قط  اع انت  اج احللي  ب حول قرار برجم  ة انت  اج احللي  ب يف دول االحت  اد األور 

برنجما لتنظيم هذا القطاع ومن مث معاجلة الفائض  1977مما يؤثر كثريا يف س    عر الس    وق ، ولذلك تبين اإلحتاد األوريب عام ،الفائض
توقف عن يشجع املنتجني يف هذا القطاع على اليف اإلنتاج، وقد تضمن هذا الربنمج عدة وسائل للحد من االنتاج منها اختاذ قرار 

االنتاج لفارة من الزمن، حبيث أن من حيد من انتاجه الفارة مخس س     نوات مينح امتيازا خاص     ا يتض     من اإلعفاء من بعض الض     رائب 
اهدف احلص     ول على ة إنتاجهم للفارة املطلوب ،املتعلقة ابلتس     ويق ، وقد أوقف بعض املنتجني ، ومن بينهم املدعي يف هذه القض     ية 

غري أن هذا اإلجراء مل يكن كافيا للحد من اإلنتاج املتص               اعد ، ولذلك جلأ جملس اإلحتاد اىل اختاذ قرار يف عام  ،ذلك اإلمتياز 
هي س نة األس اس  1983يتض من فرض ض ريبة مض اعفة على املنتجني عن كل زايدة يف انتاج احلليب ، وقد اعتربت س نة  1984

. املدعي يف هذه القض     ية هو 1983وه يف س     نة قجني تتحدد حص     ص إنتاجهم وفق ما س     و ،أي أن كل املنت الحتس     اب الزايدات
اهدف احلص   ول على االمتياز الذي مينحه القرار الذي س   بق اختاذه  ،1979كان قد أوقف انتاجه من احلليب عام   هولندي.مزارع 
ض    ريبة وعندما ابش    ر ابالنتاج طولب ابل اإلمتياز،املطلوبة ملنحه  وبعد انقض    اء الس    نوات اخلمس    ة املزارع،، غري أن هذا 1977عام 
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أي  قط،فالتوقع املشروع مرحلة التطور يف القانون العام اإلنكليزي يف السنوات األخرية  ودخل مبدأ    
خدم غري أن من املتفق عليه أيضا أن مصطلح التوقع املشروع سبق أن است املاضي،بعد سبعينيات القرن 

أن  املثال،سبيل  فعلى بكثري،يف اجملاالت القانونية والدستورية يف انكلارا منذ اتريخ أبعد من ذلك 
القانون مفادها أن  صوص تفسريحمكمة التمييز يف انكلارا ذهبت يف أحد قراراهتا إىل أن هنالك قرينة خب

التشريع الذي يضعه الربملان جيب أن ال يفسر على حنو جيعله يتعارض مع احلقوق أو التوقعات املشروعة 
حتولت من كوهنا  حيث الدولة،بدا التحول الكبري يف دور  العشرين،واعتبارا من مطلع القرن  للمواطنني.

ذا الدور وه احلياة،و ملحوع يف الكثري من نواحي مؤسسة حارسة فقط إىل مؤسسة متدخلة على حن
اجلديد للدولة اقتضى تدخلها بشؤون كثرية لألفراد عن طريق التوسع يف الكثري من الصالحيات كفرض 

القانوين  ولذلك توجه الفقه ذلك،الضرائب وإقامة املؤسسات واالستيالء ألغراض املصلحة العامة وغري 
لصالحيات لضمان ذه ا من املباد  اليت هتدف إىل تقييد ممارسة الدولة هلوالدستوري إىل اقاراح الكثري

ومن بني هذه املباد  دعى الفقه إىل احارام توقع األفراد املشروع. ولذلك وردت  عدم التجاوز للسلطة.
 كما هو احلال يف ورودها لدى )أف.أي، هايك( يف كتابه )دستور  الفقه،عبارة التوقع املشروع يف هذا 

 .1حيث يذهب إىل أن على احملاكم أن حتمي التوقع املشروع لألفراد (،ريةاحل

                                                           

ألن كل ما ينتجه بعد زايدة االنتاج ابعتبار أنه متوقف عن االنتاج متاما يف عام  ،1984املض               اعفة عن كل ما ينتج وفق قرار 
حيث كان متوقفا ،1983 عام . أي أن املدعي مل يدرج ض      من املنتجني ومل حتدد له حص      ة تس      ويق ألنه ال يعد منتجا يف1983

هذا  بية ، إىل أن احلقيقة اليت تبقي قائمة هي أن مثلو عن اإلنتاج إلكمال فارة الس    نوات اخلمس    ة ، وقد ذهبت حمكمة العدل األور 
( ، الذي الزم نفس       ه بتعليق انتاجه من احلليب الفارة مخس س       نوات بتش       جيع من قرار س       ابق ىاملنتج )أي املزارع ص       احب الدعو 

مجلس األوريب وض    ع بدافع محاية املص    لحة العامة ، لديه توقع مش    روع بعدم خض    وعه و بعد انتهاء فارة االمتناع عن التس    ويق ، لل
ابق س       القيود تض      ر مبص      لحته على وجه التحديد ، ألنه كان قد أوقف إنتاجه اهدف اإلس      تفادة من اإلمتياز الذي ض      منه له قرار

اس  تبعد من احلص  ة املقررة له لإلنتاج ، لكونه مل يس  جل ض  من حص  ص االنتاج يف س  نة األس  اس ض  ية ، قلإلدارة فاملدعي يف هذه ال
طال ب، لذلك ذهبت احملكمة إىل إ 1983ولغاية  1979بس      بب تطبيقه لقرار س      ابق والتزامه بوقف التس      ويق للفارة من  1983

 ".لتوقعه املشروع ملخالفة هذا القرار املدعي وذلكحبق  1984اآلاثر القانونية لقرار تنظيم اإلنتاج الصادر عام 
 ص ،2، جملد38 التوقع املش      روع يف القانون العام، جملة اجلامعة العراقية، العراق، العدد ةش      ويل، نظريحس      ني جرب حس      ني  - 1
 .575-574ص
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 :الفرع الثاين: تعريف التوقع املشروع
ويقصد به: أن القواعد ، 1عرفت فكرة التوقع املشروع بعدة تعاريف كان منطلقها تعريف التوقع       

تنفيذية يف صورة واليت تصدرها السلطة الالعامة اجملردة اليت تصدرها السلطة التشريعية يف صورة قوانني، 
تنظيمات ولوائح، جيب أن ال تصدر بشكل فجائي ومباغت، تصطدم مع توقعات األفراد اليت بنوها 
يف ظل القانون القائم، لذا جيب احارامها، وذلك من أجل اطمئنان أصحااها على نتيجة أعماهلم 

 .2وتصرفاهتم
نني أو عامة اجملردة اليت تصدر عن السلطة التشريعية يف صورة قوا" القواعد ال تعين:عرفت أيضا أبهنا و

عن السلطة التنفيذية يف صورة لوائح إدارية جيب أن ال تصدر بطريقة فجائية مباغتة، تصطدم مع 
واملبنية علي أسس موضوعية مستمدة من األنظمة القائمة على هدى من  لألفراد،التوقعات املشروعة 
 .3علنة من جانب السلطات العامة، والوعود والتأكيدات الصادرة عنهاالسياسات الرمسية امل

لنصوص ا وحظر هدم الثقة املشروعة يف مفاجئة،كما يقصد به عدم تعديل املراكز القانونية بصفة     
اجلديدة، وعندما يطلب من السلطة احارام الثقة املشروعة فإن ذلك يعين محاية املواطنني من األثر 

 .عديل الوارد على النصوص القانونية، بدون سابق إنذار من قبل النصوص احلاليةاملباشر للت
لة العادلة واملنصفة :  " تتطلب كفالة م، أن املعاTecmedV.Mexicoوقضت احملكمة يف قضية     

معاملة لالستثمارات الدولية، ال تؤثر على التوقعات األساسية اليت أخذها املستثمرين األجانب يف 
 International Thunderbirdت احملكمة يف قضية ينرهم قبل قيامهم ابستثماراهتم ".وابملثل باعتبا

Gaming V.Mexico  أن: مفهوم التوقعات املشروعة يرتبط ابملوقف الذي يولد فيه مسلك أحد
لك، هذا املس –أو اعتماد على  –األطراف املتعاقدة )أو مشروعات االستثمار( للتصرف ثقة يف 

                                                           

عرف أنه متثيل حاي يكما   " التفكري يف حدوث أمر ما يف املس    تقبل بناء على ش    واهد وأدلة يف احلاض    ر أنه:يعرف التوقع على  -1
 للمستقبل".

بلخري حممد آيت عودية، عبد الرمحان زهواين، التحليل االقتص       ادي ملبدأ محاية التوقعات املش       روعة، مداخلة ألقيت يف امللتقى  -2
 .2، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، ص ت القانونيةبعنوان احارام التوقعا25/02/2016و24الوطين املنظم يومي 

، 2011 اعة،للطبالس      يد، مبدأ األمن القانوين دراس      ة حتليلية يف ض      وء القانون اإلداري والدس      توري، ش      ركة نس  رفعت عبد -3
 .202ص
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يف احارام هذه التوقعات ميكن أن يسفر عن تعرض NAFTAفإن فشل إحدى الدول األطراف  ولذلك
 .1املستثمر )أو أحد مشروعات االستثمار لألضرار( 

وتعد فكرة وضع توقعات عالمة للمجتمعات البشرية املتطورة، إذ تعترب هذه طريقة لفهم املستقبل ألن 
رد لكي واحارام الطقوس العرفية ، اليت حيتاج إليها الف اجملتمعات البدائية كانت  تعتمد على السحر

خيتزل اجلزء الذي ال ميكن توقعه حول املستقبل ، لكن يف وقتنا احلاضر فإن الفرد يعتمد على القانون 
الذي ميكنه من بناء توقعات فردية ذات جزاء قانوين ، فيعد القانون أكرب وأضخم مؤسسة للهيمنة على 

سبق أن وصل إليها اإلنسان من قبل وال تعترب إمكانية التوقع هذه هي القيمة الوحيدة الوقت، واليت مل ي
ن الوقت عنصر جوهري يف دراسة األمن للقانون لكن هي القيمة اليت بدوهنا ما كان ليكون أبدا ، إ

ميكية. لذلك االقانوين، فاالستقرار يعىن احارام املاضي والتوقع يهتم ابملستقبل يف نظرة لألشياء أبكثر دين
 .2فإن األمن القانوين ال يكون له معىن أو قيمة إال بقدر ما يوفر محاية للتوقعات القانونية لألشخاص

مما سبق يستخلص أن السلطات العامة جيب أن ال تصدر قوانني أو لوائح مفاجئة، وابلتاي تقضي      
تخلص أنه مة القانونية القائمة، كما يسعلى التوقعات املشروعة لألفراد بعد اكتسااهم الثقة يف األنظ

حىت القوانني اجلديدة املنظمة لعالقات قانونية مل تكن منظمة من قبل جيب أن يسبقها إجراءات 
ومتهيدات حتمي التوقعات املشروعة هلؤالء األفراد حىت ال تصطدم معها، وتؤدي إىل ضياع حقوق األفراد 

قانونية لقانونية اجلديدة، وحىت القواعد املعدلة لبعض النظم البسبب عدم التدرج يف إصدار هذه القواعد ا
القدمية جيب أن تكون عرب مراحل، حيث تارك الفرصة لألشخاص لتعديل توقعاهتم املشروعة وفق هذه 
التعديالت، و ال تكون مفاجئة هلم؛ ألهنم قد أخذوا احتياطاهتم بعد صدور مؤشرات مرحلية تسبق 

يدة أو املعدلة لسابقتها ، وهذه احلماية للتوقع املشروع تستدعي عدم التغيري صدور هذه القواعد اجلد
املفاجئ للقواعد القانونية الصادرة عن السلطات العامة حىت ال يتم خداع األشخاص وسلب ثقتهم 

عتربة م ابلقوانني القائمة وابلتاي عدم الثقة يف القانون كله أي زوال القانون لعدم ثباته و لو لفارات زمنية
 فقط .

                                                           

،دار الفكر والقانون، املنص    ورة، 1وليد حممد الش    ناوي، التوقعات املش    روعة والوعود االدارية غري الرمسية يف قانون االس    تثمار، ط-1
 .53-52صص ، 2013مصر، 

2- thomas piazzion, la securité juridique, edition alpfa, 3/2009, p44 
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 الفرع الثالث: أساس مبدأ التوقع املشروع:
على الرغم من أن القضاء يف الدول اليت تطبق مبدأ التوقع املشروع مل يبني على حنو واضح مربرات      

ومن  ه.باحلكم وفق هذا املبدأ، إال أن الكثري من اآلراء الفقهية يف هذه الدول قدمت مربرات األخذ 
لعمل وفق مبدأ العدالة الطبيعية. ومبدأ العدالة الطبيعية هو مبدأ قدمي يف تكوينه يرجع هذه املربرات ا

ث وقواعد القانون الطبيعي هي تلك القواعد اليت ترافق وجود اإلنسان حبي الطبيعي.إىل قواعد القانون 
ايري للتعامل بني عال حتتاج إىل النص عليها يف التشريعات واليت تعرب عن اإلميان بوجود حد أدىن من امل

البشر، كما عرب عنها أيضا بعبارة مضموهنا أن ما هو جيد وحسن جيب أن يتبع و أن ما هو قبيح جيب 
ويؤسس البعض مبدأ التوقع املشروع على ضمان التعامل العادل وحسن النية  به.أن يارك العمل 

 العادل أن األفراد وفقها، فمن غري بوصفهما احلد األدىن من املعايري اليت جيب على اإلدارة التعامل مع
تتصرف اإلدارة على حنو يولد توقعا مشروعا لدى األفراد بناءا على تصرف اإلدارة الواضح واملشروع مث 

قق التوازن بني حي املعىن،فاملبدأ، اهذا  معتربة.تقدم اإلدارة على العمل خبالف ذلك التوقع دون أسباب 
ويذهب البعض إىل إرجاع أساس مبدأ التوقع املشروع إىل مبدأ  .1نونمبدأ املساواة وضرورة تطبيق القا

فلكي يستطيع األفراد ترتيب أوضاعهم وفق متطلبات القانون، جيب أن يكون  القانوين.االستقرار 
القانون أكيدا ومنتظما ومتوقعا، فاالستقرار القانوين هو من بني أهم القيم األساسية ملبدأ سيادة القانون، 

 واإلدارة.م التوقع املشروع يعزز االستقرار القانوين يف إطار العالقة بني األفراد واحارا
غري أنه جيب أن ال يفوتنا يف هذا النطاق أن نبني أبن القوانني أو التصرفات الصادرة عن سلطات     

الدولة ليست ابلضرورة متجمدة على ذات النهج، على النحو الذي ال حتيد به عن هنجها مطلقا 
يري فالقانون هو يف تغيري مطرد تبعا لتغري ظروف اجملتمع، غري أن هذا التغ القانوين.لضمان االستقرار 

قة أن مهمة واحلقي األفراد.جيب أن ال يعصف بذات الوقت ابألمن القانوين واالستقرار والتأكد لدى 
وند( سور )روسكو ابالقضاء يف هذا اجملال هي مهمة جدا عسرية ومعقدة، كما عرب عن ذلك الربوفي

عاما، إذ يذهب إىل أن كل التفكري يف القانون ينصب على اجلهاد واملثابرة إلجياد  90قبل أكثر من 
توافق للصراع بني احلاجة إىل االستقرار واحلاجة إىل التغيري، فاألجدى ابلقانون أن يكون مستقرا ومع 

مبدأ  ثقة األفراد ابإلدارة من بني أهم مربراتذلك فإن هذا ال ميكن حتقيقه. ورمبا تكون ضرورة احارام 
يف ظل  حيث أصبح من الضروري جدا، اإلجتماعية.فالثقة هي احملور األساس للحياة  املشروع.التوقع 

                                                           

1- The opinion of Advocate General Trabuchi in Case Number / in 19V ECR V04, VVV as 
cited in Robert Thomas, Ibid, page .44  
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تعقيدات اجملتمعات احلديثة، أن يكون لدى األفراد ثقة ابحلكومات، لكي يندفعوا إىل توجيه نشاطاهتم 
 .1وفق متطلبات القانون 

م اإلدارة ملبدأ التوقع املشروع يضمن هلا كسب ثقة األفراد، الذين ينظمون أوضاعهم وفق ما تضعه واحارا
 اإلدارة من تنظيم. فاحارام مبدأ التوقع املشروع يعزز الثقة ابإلدارة وحياف  على العالقة الوثيقة بينها وبني

ة اجملتمع ير اإلدارة ملتطلبات مصلحاألفراد، حبيث أن األفراد يكونون على قدر عال من اإلميان أبن تقد
العامة هو التقدير األمثل، ومن مث فال يكون جلوء اإلدارة إىل تغيري سياساهتا حتت الضرورة امللجئة 

 .2لتحقيق املصلحة العامة من مقوضات ثقة األفراد اها
 هب الفرع الرابع: التمييز بني مبدأ التوقع املشروع وبني بعض املبادئ األخرى املرتبطة

ين جيب التفريق بني مبدأ التوقع املشروع وبني بعض املباد  القانونية املتصلة به مثل مبدأ األمن القانو     
 ومبدأ احلقوق املكتسبة. 

ين يقتضي عدم مبدأ األمن القانو  التفريق بني مبدأ التوقع املشروع وبني مبدأ األمن القانوين: أوال:  
ا ما زمان ومكان معينني، ومن مث املعرفة على وجه التأكيد أبن تصرفالشك حبتمية تطبيق قانون ما يف 

يعد قانونيا أم غري قانوين يف ذلك الزمان وذلك املكان. ففكرة األمن القانوين تعين أن على الدولة وهي 
بصدد إدارة شؤوهنا عن طريق القواعد القانونية، أن توفر أكرب قدر ممكن من الثبات النسيب لتلك 

، وذلك لغرض إطمئنان األفراد واملؤسسات إىل استمرار عالقاهتم القانونية وفقا لتلك القواعد القواعد
ري أن ذلك ال غ ذلك.وعدم امكانية مفاجأهتم بقواعد قانونية جديدة تقوض ترتيبهم ألوضاعهم وفق 

راء موازنة بني جيعين غل يد السلطة متاما عن إجراء أي تغيري يف القواعد القانونية، وإمنا يعين وجوب إ
امكانية التغيري يف تلك القواعد وفق ما يتطلبه تطور أوضاع اجملتمع وبني حق األفراد يف ضمان قدر  
كاف من وضوح القواعد القانونية املعمول اها، ووجوب التزام كل من الدولة واألفراد مبقتضياهتا. وتشتمل 

والثبات  منها وضوح متطلبات القواعد القانونيةفكرة األمن القانوين على جمموعة من العناصر لتحقيقها 
النسيب الذي جيب أن تتمتع به هذه القواعد وكذلك القدر الكايف من الثبات للمراكز القانونية لألفراد 

                                                           

 .571،ص2، جملد38معة العراقية، العراق، العددالتوقع املشروع يف القانون العام، جملة اجلا ةشويل، نظريحسني جرب حسني  -1
ابلنسبة للمشرع اجلزائري فقد مت التأكيد على ذلك من خالل ما جاء به  .572نفسه، ص عشويل، املرجحسني جرب حسني  -2

اليت تنص على "ميكن إخطار اجمللس  188وابلتحديد ما جاء يف نص املادة  2016التعديل الدس               توري اجلديد الص               ادر يف 
لدس    توري ابلدفع بعدم الدس    تورية بناء على إحالة من احملكمة العليا أو جملس الدولة، عندما يدعي أحد األطراف يف احملاكمة أمام ا

 تور..".ها الدسمنينتهك احلقوق واحلرايت اليت يض اجلهة القضائية أن احلكم التشريعي الذي يتوقف عليه مال النزاع
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ومن مقتضيات مبدأ األمن القانوين عدم رجعية القوانني مبا يضر مبصلحة األفراد وعدم املساس ابحلقوق 
، دارة لألفراد بقرارات ختالف توقعا مشروعا بناه من تنطبق عليهم هذه القراراتاملكتسبة وعدم مفاجأة اإل

 .1على أسس مشروعة من قرارات سابقة صادرة عن اإلدارة ذاهتا ابإلضافة إىل حجية األمر املقضي به
يف  اوعلى الرغم من العالقة الوثيقة بني مبدأ التوقع املشروع ومبدأ األمن القانوين واشاراكهم       

استهداف قيم مشاركة تتعلق ابالستقرار القانوين وارتكازمها إىل مربرات مشاركة، إال أن أهنما يشكالن 
مبدأين خمتلفني من نواح عدة. فمبدأ األمن القانوين هو قيد موضوعي عام على كل سلطات الدولة، 

رمبا حبكم املباد  الدستورية و أي أن هذا القيد مفروض تلقائيا حبكم القواعد  التشريعية.وخباصة السلطة 
يدا على سلطات فاألمن القانوين بوصفه ق الدولة.العليا للدولة، وضرورة تطبيقه اثبتة وشاملة لكل أعمال 

جة لقرار أما مبدأ التوقع املشروع فال ينهض إال نتي إليه.الدولة ال حيتاج إىل قانون أو قرار إداري يستند 
و معني، وال ينطبق إال على عالقات حمددة مشمولة بذلك التصرف إداري أو لتصرف اإلدارة على حن

وعلى أشخاص معينني بذاهتم كان هلم توقعا مشروعا بناءا على تصرف اإلدارة مث غريت اإلدارة من 
 .2توجهها مبا خيالف توقع هؤالء األشخاص دون أسباب كافية تقتضيها املصلحة العامة امللحة 

رية األثر املشروعة ميكن أن أنخذ نظ واحارام التوقعاتبني األمن القانوين  ولتوضيح العالقة أكثر     
الرجعي للقانون حيث أهنا ميكن أن تساعد مبدأ األمن القانوين أي حتف  التوقع املشروع والعكس 

فاألصل أال يطبق القانون على املاضي فال بد أن يكون هذا اخلطاب سابقا يف وجوده على  ح.صحي      
هوا فالتشريع ال يكون نفذا إال بعد نشره حىت تتاح الفرصة للناس لكي يعلموا به ويوج املطلوب،ك السلو 

لذلك فال ميكن أن حناسبهم وفقا لقانون مل يكن موجودا وقت صدور األفعال  يتطلبه،سلوكهم وفق ما 
ستثمرين أجانب مثل ماليت حناسبهم عليها. أقرت اجلزائر عدم الرجعية يف بعض العقود اليت أبرمتها مع 

على أنه: >>  1/ 6تيليكوم حيث نصت املادة  وشركة أوراسكوماتفاقية االستثمار املربمة بني اجلزائر 
قرر يف للدولة اجلزائرية نظام استثمار أفضل من النظام امل والتنظيمات املستقبليةإذا تضمنت القوانني 

                                                           

، 1999،رة القاه ،النهض  ة العربية ردا ،-مقارنة  دراس  ة-رات العملية يف القض  اء الدس  توري دور اإلعتبايس  ري حممد العص  ار  -1
 .43 ص
 .573سابق، ص عشويل، مرجحسني جرب حسني  -2
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لتشريعات م شريطة استفاء الشروط املقررة يف هذه اهذه االتفاقية ميكن للشركة أن تستفيد من هذا النظا
 .1أو تنظيماهتا التطبيقية <<

إن فكرة األمن القانوين ميكن أن تكون سببا يف إعطاء صفة مطلقة للنتائج املارتبة على قرينة أن      
نون االقانون اجلديد هو أفضل من القدمي، فتطبيق القانون اجلديد على من نظموا أوضاعهم يف ظل الق

السابق ميكن أن خيل بتوقعاهتم وخططهم املشروعة، وابلتاي مبشروعية األوضاع الفردية حمل االعتبار، 
وفكرة املساواة اليت تفارض التطبيق الفوري والعام للقانون اجلديد هي فكرة ال ختلو من التجريد، األمر 

انه من الصعب  حبتة، حيث الذي يقتضي تضييق حملها يف كل احلاالت اليت تتضمن نشاطات فردية
 .2التسليم حبل موحد للجميع  

ملركز القانوين واحلق املكتسب هو ا :املكتسباثنيا: التفرقة بني مبدأ التوقع املشروع ومبدأ احلق 
ص ومبدأ احلق املكتسب يرتبط بعدم رجعية النصو  إداري.الذي تولد للشخص عن نص قانوين أو قرار 

. إذ تقضي القاعدة أبن احلق الذي يكتسبه الفرد يف ظل وضع قانوين معني 3اريةالقانونية، والقرارات اإلد
ن الشخص "ففي مبدأ احلق املكتسب، يكو القانوين.ينبغي عدم املساس به يف حالة تغري ذلك الوضع 

 ،قد تلقى تغيريا يف مركزه القانوين بناءا على نص قانوين أو قرار إداري، وهذا احلق أصبح متكامل العناصر
فهو مبثابة ميزة للشخص هلا صفة قانونية، ومن مث فإن هذا احلق ميكن محايته إذا تعرض لإلنتهاك عن 
طريق دعوى أمام احملاكم. فاحلق املكتسب يتمتع خباصية أتكيد الدخول يف احلماية القانونية، ومن مث 

                                                           

وينظر اتفاقية االس               تثمار املربمة بني الدولة اجلزائرية املمثلة من طرف وكالة الارقية  67مرجع س               ابق، ص  زيد،بو ص               ربينة  - 1
-01 رقم: موافق عليها مبوجب املرس   وم التنفيذي اجلزائر،اوراس   كوم تيليكوم  وبني ش   ركةجهة  ودعمها ومتابعتها من لالس   تثمارات

 .2001ديسمرب  26الصادر بتاريخ  ،80 العدد ،2001ديسمرب  20املؤرخ يف  ،416
، 24 البحوث والدراس     ات، العدد حممد بوكمات وخلود كالت، مبدأ األمن القانوين ومدى تكريس     ه يف القض     اء االداري، جملة-2
 .145، ص2017، جامعة الوادي، 14 ةالسن

أخذ به جملس الدولة من خالل حكمه يف حيثية مبدئية أبن موض   وع القانون البد أن يراعي األمهية املعيارية للحقوق املكتس   بة  -3
لتس  بيب الفردي املنش  يء للحقوق، يس  توجب توفر ش  رطي ا واس  تقرار املراكز القانونية لألفراد، فالبد أن إمكانية اإلدارة إللغاء القرار

الص             ادر عن جملس الدولة يف  056947اجلدي لقرار اإللغاء وإص             داره يف آجال الطعن القض             ائي وهذا ما جاء به القرار رقم 
ة ص               در نوالذي جاء يف حيثياته " حيث أن املقرر املطعون فيه خرق مبدأ احلق ااملكتس               ب إذ أن مقرر اإلعا 28/10/2010

مبعىن أنه عدل  2008/  01/ 14واملقرر املطعون فيه املتض           من إلغاء منح إعانة الدولة ص           در بتاريخ  04/06/2006بتاريخ 
مراکز قانونية بعد فوات أربعة أش        هر املنص        وص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية حيث ال جند املربرات واألس        باب اليت 

 . حيث أن املقرر املطعون فيه مشوب بعيب جتاوز السلطة األمر الذي يستدعي إيطاله " .أدت إىل إلغاء القرر...
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توقع لحة على خالف الفال ميكن مصادرة هذا احلق حبجة املصلحة العامة، مهما كانت هذه املصلحة م
 .1املشروع الذي يعد مصلحة مبنية على أساس من تصرف السلطة غري أهنا مل تصل إىل مرتبة احلق بعد

 الفرع اخلامس: كيفية احملافظة على التوقعات املبنية مسبقا
إن القانون ال يتوقف عند إعطاء إمكانية التوقع بل جيب أن حياف  على التوقعات اليت بنيت      
والذي يهم هو املعرفة املسبقة لآلاثر والنتائج القانونية املارتبة على سلوك معني مع  .أت يف ظلهونش

أكرب قدر من اليقني، فالقانون ال جيب أن يكون واضحا ومفهوما ابلقدر الذي يسمح ببناء توقعات 
مسبقا، ة عفحسب، بل يفارض كذلك أن ال أييت بعد ذلك ليهدم ما بين من توقعات معدة بصفة مشرو 

 .2األمر هنا بكيفية احملافظة على احلقوق الشخصية واملراكز الفردية فيتعلق
مراكزهم و واهذا املفهوم فإن القانون تزول عنه مصدرية اخلطورة اليت هتدد األفراد يف حقوقهم      

بل يؤمن هلم طريق املستقبل، من خالل احملافظة على توقعاهتم  فقط،ليس يف احلاضر  القانونية
 .شروعة اليت أقاموها يف ظله وحتت سيادته، فال يفاجئون بقانون جديد ميحي كل ما بنوهامل
مدين جزائري يف فقرهتا الثانية 182ومن أمثلة مظهر احارام التوقعات يف جمال العقود نص املادة    

ا إال مغري أنه إذا كان االلتزام مصدره العقد فال يلتزم املدين الذي مل يرتكب غشا أو خطأ جسي..."
فأقر املشرع ال ج زائ ري  ت وف ي ر ال ح م اي ة  ."بتعويض الضرر الذي كان ميكن توقعه عادة وقت العقد

وال القاضي  حىت اليت ميكن أن يتوقعها وإمنا محايةال ك ام ل ة ألط راف العقد ليس مبا اتفقوا عليه فقط، 
 .توقعلعقد وكما قيل التعاقد هو العلى ابل املتعاقدين، ولذلك فإن التوقع شديد الصلة اب ختطر
ولقد رأى الفقيه هوريو أبن العقد هو املؤسسة األكثر قوة واليت ميكن من خالهلا فرض هيمنةاإلرادة       

 .3اإلنسانية على الوقائع وذلك إبدراجها مسبقا يف التوقعات
لطارئةترفض ا ولذلك فإن نظرية الظروف األطراف،إن مهمة العقد تتمثل يف احلفاع على توقعات       

نظراي من هذه الناحية ، ذلك أبن أمن املعامالت هو أن تبقى االلتزامات كما هي حمددة يف العقد دون 
ع اهذا االجتاه يف لقد أخذ املشر ، تغيري، وأخريا فإن التوقع هو قلب العقود لكونه يتجه حنو املستقبل

 .الطرفني" وز نقضه وال تعديله إال ابتفاقمدين جزائري "العقد شريعة املتعاقدين فال جي106نص املادة 

                                                           

 .573ص ،السابقاملرجع شويل، حسني جرب حسني  -1
 .04وليد حممد الشناوي، املرجع السابق، ص  -2

3-Maurice hauriou principes de droit public librairie de la societé des reculilsirey.Paris 1916 p206. 
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وأيضا يظهر مبدأ الثقة املشروعة بشكل أساسي من خالل مبدأ حسن النية يف العقود الذي يقصد به 
مراعاة كل من املتعاقدين صاحل املتعاقد اآلخر، وطبيعة االلتزام، وعدم تعمد إحلاق الضرر به، وذلك 

 تنفيذ ليت اتفق عليها الطرفان، وبذلك يقوم مبدأ حسن النية يفأبن يكون تنفيذه اللتزامه ابلطريقة ا
العقود على أساسني، فوفقا لألساس الشخصي املتمثل يف انتفاء سوء النية لدى املتعاقد بكل الصور 
واألوضاع، واألساس املادي حلسن النية املتمثل يف جتنب اإلمهال والتقصري وذلك ببذل عناية الرجل 

 .1العادي
رب أهم صورة تدل على تكريس مبدأ حسن النية يف تنفيذ العقود اإلدارية كفالة الضمان أو وتعت      

 ،2املبلغ املاي الذي يلتزم املتعامل املتعاقد بتقدميه، للتأكيد على استعداده لتحمل كافة التزامات العقد
ة حسن التنفيذ لواليت ميكن أن تكون يف شكل كفالة تعهد فيما خيص صفقات األشغال واللوازم وكفا

الصفقة ابلنسبة لبعض صفقات الدراسات واخلدمات، وحيدد مبلغ كفالة حسن التنفيذ بنسبة تاراوح 
ابملائة من مبلغ الصفقة.  تلتزم اإلدارة املتعاقدة إبرجاع مبلغ الضمان مىت التزم  10إىل ابملائة  5بني 

وطبقا ملا مت  يذ مطابقا ألحكام وبنود الصفقة،املتعامل املتعاقد بكافة التزاماته التعاقدية، وكان التنف
االتفاق عليه يف دفار الشروط، وذلك بعد التسليم النهائي لألعمال، ابعتبارها مرحلة مهمة كغريها من 
مراحل إبرام العقد بداية من مرحلة التفاوض أو املرحلة السابقة على التعاقد وصوال إىل هناية التسليم، 

يرتب على عاتق الطرف املسؤول عن هذا اإلخالل املسؤولية، وهذه االلتزامات واإلخالل اباللتزامات 
 22/  04/ 2002الصادر بتاريخ  4546مجيعها مبنية على مبدأ حسن النية. وحسب القرار رقم 

أن  تسديد الفاتورة اخلاصة مبراجعة األسعار مادام ابلضمان وكذافإنه ال جيوز اسارجاع املبلغ اخلاص 
 .3م بني املتعاملنياملشكل قائ

كما ميكن أن يتجسد هذا املبدأ يف قواعد القانون التجاري، كااللتزام ابألمانة للقيام ابلفعل وإتباع       
املعايري التجارية املعقولة يف التعامل العادل للتجار، من أجل احملافظة على الثقة والصدق يف العمل 

                                                           

اجستري، جامعة آل مقارنة، رسالة م األردين، دراسةابراهيم أمحد ابراهيم الذايابت، حسن النية يف تنفيذ العقود يف القانون املدين -1
 .13، ص2005البيت، قسم القانون، 

لى إبرام العقد بل ص    ر آاثره عفهذا املبدأ من املباد  األس    اس    ية يف العقد، وهو مبدأ يس    ود العقد يف مجيع مراحله حبيث ال تقت -2
ميتد إىل تنفيذه وانقض             ائه، ويف مقابل ذلك فإنه من أهم االلتزامات اليت تقع على عاتق املص             لحة املتعاقدة واليت تارتب عن إبرام 

ل التعاقد مالعقد اإلداري التزامها ابحلفاع على التوازن املاي للعقد مىت طرأت ظروف من ش               أهنا أن تؤدي إىل إثقال كاهل املتعا
 وجتعل مواصلة تنفيذ االلتزامات صعبا.

 .473، ص2013كليك، اجلزائر،  ت، منشورا، ب طسايس مجال، االجتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري-3
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مالت التجارية، التزام يقع على عاتق طريف العقد يف إطار التعاوااللتزام ابلنزاهة يف تنفيذ االلتزامات، وهو 
ويرى الفقهاء ضرورة إضفاء صفة التاجر على الشخص الظاهر اليت يقوم مبمارسة األعمال التجارية مع 

 .1الغري قصد محاية الثقة املشروعة اليت تولد لدى الغري من خالل ظهوره مبظهر التاجر
يف استمرار املعطيات القانونية تكون أقوى. األمر الذي ينطبق بشكل  يف حاالت معينة هذا التوقعو 

خاص على املستثمرين األجانب الذين اختاروا إقامة مشاريعهم على إقليم الدولة املستقبلة بناء على 
-األرجحلى ع –تشريعات، وعود أو معلومات. يف هذه احلالة مل يكن  شكل:التحفيزات املقدمة يف 

ة نظرا ر ابملشروع لو مل يتم تقدمي تلك التحفيزات. هذا النوع من الثقة يبدو حقيقا ابحلمايليباد املستثمر
 .2لألضرار اليت قد تارتب عن اإلخالل اها

توقعة لإلدارة ، جراء التدخالت غري املوأخرى معنويةفتلحق ابملستثمر احمللي أو األجنيب أضرار مادية     
أو تعديالت متكررة للنظام القانوين املنظم جملال عادة شكل تنظيمات مفاجئة،  واليت أتخذ

عليه من  ما يؤسسو االستثمار.ترجع األضرار املادية إىل خمالفة املعطيات اليت يبىن عليها قرار االستثمار 
تثمار فإن ثقة املستثمر يف املعطيات القانونية تؤدي للمبادرة ابالس ومن مثسلوكات سلبية أو اجيابية. 

لى أساس العائد ، عوالتضحية اهااستبعاد فرص أخرى بديلة  وتؤدي إىلمن نفقات، بكل ما يتطلبه 
ى أساسها متوقعة؛ تغيري املعطيات املتوقعة اليت بين عل وانني غريوقصدور قرارات  ومن شأناالقتصادي. 

 .3فاألضرار اليت ستصيب املستثمر ستكون جسيمة نسبيا ومن مثالقرار االستثماري. 
 

    

 

 

                                                           

 .14ابراهيم أمحد ابراهيم الذايابت، املرجع نفسه، ص-1
2- Paraskevi Mouzouraki, le principe de confiance légitime en droit allemand, français et anglais : 
un exemple de convergence des droits administratifs des pays européens ?, édition Bruylant, 
Bruxelles, 2011 , p 64. 

 .9القانوين كقيمة جاذبة لالستثمار األجنيب يف اجلزائر، مرجع سابق، ص نحممد، األمعودية بلخري  شهرة، آيتشول بن -3
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 خالصة الباب األول:

إن من أهم مظاهر النظام االقتصادي العاملي اجلديد االستثمار األجنيب املباشر ، وهذا ملا له من      
مكاسب للدول املضيفة له من توفري رؤوس األموال إلجناز مشاريع استثمارية يف الدولة املستقطبة له 

ا ، وكذلك احمللية وتلبية حاجات مواطنيه اليت هي يف أمس احلاجة هلا لتغطية احتياجاهتا يف السوق
جيلب التكنولوجيا بتكلفة أقل ، كما يساهم يف توفري مناصب شغل ، وله األثر الكبري يف توازن ميزان 
املدفوعات للدولة املضيفة ملا يوفره من عملة صعبة ، كل هذا وغريه جعل االستثمار األجنيب ظاهرة 

ل منها واملتقدمة كذلك جلذب أكرب قدر منه إليها ، و أصبحت الدو  عاملية تتنافس خمتلف الدول النامية
النامية خصوصا يف سباق تنافسي الستقطاب هذا النوع من االستثمار ابعتباره مكمال لالستثمار احمللي 

 وعامال فعاال يف إحداث تنمية شاملة وفعالة .

أكرب قدر من  جنيب الذي يسعى لتحقيقكما يعترب االستثمار األجنيب املباشر ذا أمهية للمستثمر األ   
 الربح وحتويله إىل بلده األصلي إلعادة استثماره.

وكما أشرن أن االستثمار األجنيب حضي ابهتمام املشرع اجلزائري الذي بذل جهدا كبريا لتوفري      
ول حتفضاء آمن للمستثمرين األجانب من خالل قوانني االستثمار والقوانني املكملة هلا وخصوصا بعد 

اجلزائر إىل اقتصاد السوق لكن تواجه هذا النوع من االستثمار معوقات قانونية واقتصادية وسياسية 
من االستثمارات  توخاةتستدعي العمل على إزالتها حىت تتمكن الدولة اجلزائرية من حتقيق األهداف امل

 األجنبية 

ة من املعايري منها مجلن يتوفر فيها وحىت تكون قوانني االستثمار جاذبة للمستثمرين األجانب جيب ا
در ان تكون قابلة للتوقع كي ال هت هلم، وكذلكاالستقرار القانوين للحفاع على املراكز القانونية 

 املعايري هي من متطلبات االمن القانوين. املشروعة، وهذهتوقعاهتم 
لعصور املاضية يقاته عرباأننا جند ما يشبه لتطب نسبيا، إالن مصطلح األمن القانوين حديث العهد ا   

 مبيزته.مع احتفاع كل عصر  منذ أن عرف اإلنسان التجمعات البشرية،
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كان   ، وإذاالفرديةإن االستقرار كما رأينا يهتم ابلقانون املوضوعي واملراكز الشخصية والوضعيات 
ضوعي ليس  و استقرار القانون امل القانوين، فإناستقرار احلقوق واملراكز الشخصية تتم ابسم األمن 
احارام  الصورة األوىل يف ضمان بصورتني، تتمثلكذلك، لذلك فإن عدم استقرار هذا األخري يعاجل 

التوقعات املسبقة اليت تكونت يف ظله، وتتمثل الصورة الثانية يف إمكانية الوصول املادي واملعنوي 
  .للقانون، حىت يتمكن األفراد من بناء توقعات جديدة

 ار مرتبطة بشكل أساس ي إبمكانية الولوج إىل القانون، وتضع السلطة العامةإن فكرة االستقر     
حلوال لعدم االستقرار للقانون املوضوعي ابلعمل على إمكانية الوصول إليه ذلك من أجل حتقيق مبدأ 
األمن القانوين، وهذا ما يعطي تفوق واهتمام عنصر إمكانية الولوج إىل القانون على حساب عنصر 

ار وإن كان ال يعتربان غاية يف حد ذاهتما، وإمنا غايتهما هي بناء توقعات وهو اهلدف احلقيقي االستقر 
.لألمن القانوين
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تشريع لاألمن القانوين يف املزااي والضماانت اجلاذبة لالستثمار األجنيب يف ا تجتليا الثاين:الباب 
 اجلزائري

املعمول به يف مجيع التشريعات املنظمة ملادة االستثمارات لدى عديد الدول، طمأنة الوافدين    
ام هبا املستثمر ة اجلدوى اليت قاالقتصاديني األجانب إىل االستقرار القانوين يف البلد املضيف، فدراس

األجنيب قبل حلوله ضيفا موظفا ألمواله كان بعد استقرائه للوضع التشريعي يف هذا البلد ووضعية 
اإلجراءات والتدابري التحفيزية امليسرة لنشاطه، ومدى جتسيد متطلبات األمن القانوين يف التشريعات 

 نشغل فيما بعد ابستقرار عوامل االجنذاب.الناظمة لالستثمار فمىت اجنذب هلذه األسباب ا
األمر الذي استدعى البحث عن منظومة تشريعية تتعلق ابملزااي الضريبية وأخرى بتنظيم مصادر متويل    

تثمارات وقضائية و، الستقطاب االسومؤسساتية واجرائية جديدة، وأيضا توفري ضماانت منها قانونية 
مة دولة مبرافقة املستثمرين، فكان لزاما على املشرع حتسني املنظو املنتجة ذات األمهية االقتصادية لل

التشريعية املتعلقة ابالستثمار على أساس قاعدة املنفعة املتبادلة بتحفيز دخول االستثمارات األجنبية 
وتشجيعها ومحايتها من جهة و محاية االقتصاد الوطين، وتنظيم دخول االستثمارات وضبط املركز 

مار وتعديالته قانون تطوير االستث جهة أخرى ، فبالرغم من كل ما عرفهستثمر األجنيب من القانوين للم
املستمرة واملتتالية، وكذا حتسني اإلطار القانوين لالستثمارات األجنبية املباشرة ، إال أن اجلزائر عرفت 

دية، أمام جب مستوايت متدنية ضمن مؤشرات إستقطاب االستثمارات األجنبية ، فكان عليها الوقوف
العقبات والعوائق اليت تقف أمام جذب االستثمارات األجنبية املباشرة، ابجتاه سد الثغرات القانونية اليت 

 تعرفها منظومة املزااي يف اجلزائر وتكييفها واألهداف االقتصادية املنشودة.
 الفصل األول يف وسنفصل يف الكثري من النقاط السابق ذكرها من خالل الفصلني التاليني، نتناول

جتسيد األمن القانوين من خالل املزااي اجلاذبة لالستثمار األجنيب يف اجلزائر وخنصص الفصل الثاين 
 لتجسيد األمن القانوين من خالل الضماانت اجلاذبة االستثمار األجنيب يف التشريع اجلزائري. 
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 خالل املزااي اجلاذبة لالستثمار األجنيب يف اجلزائر الفصل األول: جتسيد األمن القانوين من
إن اجتاه االستثمار األجنيب املباشر إىل دولة معينة يتوقف على عوامل جذب هذا االستثمار واحلوافز     

املقدمة جلذبه إىل هذه الدول، وتعترب احلوافز اجلبائية والتمويلية االجرائية أحد األساليب املستخدمة من 
ل املضيفة جلذب املستثمرين. وهلذا أصبح ضروراي االهتمام ابلنظام اجلبائي الذي ختضع له طرف الدو 

االستثمارات، حيث جلأت العديد من دول العامل سواء املتقدمة أو النامية منها الستخدام احلوافز اجلبائية  
ادية، واجلزائر االقتصكأسلوب جلذب االستثمارات ملا هلا من أتثري على التنمية و زايدة معدالت النمو 

بوصفها من دول العامل املنافسة للفوز أبكرب نسبة ممكنة من إمجايل تدفقات االستثمار، وملواكبة ما هو 
سائد عامليا من استخدام واسع للحوافز الضريبية و اجلمركية يف جذب االستثمار األجنيب املباشر، 

عات على حلوافز اجلبائية وتعتمد هذه التشريعملت على إصدار عدة تشريعات تتميز حبزمة هائلة من ا
االعفاءات و التخفيضات كحافز هام يف تشجيع االستثمار الغراء املستثمرين األجانب على إنشاء 

 مشروعات استثمارية على إقليمها.
 دراسة حث األولاملببناء على ما تقدم سيجري معنا تقسيم الفصل األول إىل مبحثني نتناول يف       
تطبيقات األمن  سةفيما خنصص الثاين لدرا القانوين يف التشريع الضرييب جلذب االستثمار األجنيب األمن

 .القانوين من خالل املزااي التمويلية والعقارية واالدارية جلذب االستثمار األجنيب
 املبحث األول: األمن القانوين يف التشريع الضرييب جلذب االستثمار األجنيب

إحدى الوسائل اهلامة املشجعة لالستثمار واختاذ قرار االستثمار، وهي من بني 1الضريبيةاملعاملة        
طرق وسبل تشجيع وتفعيل االستثمارات لدى احلكومات وواضعي السياسات االقتصادية يف خمتلف 

 ن تقرير معايري معينة ملعاملة االستثمار وحدها غري كافية لتنشيط حركيةإو  اّلدول السيما اجلزائر.
االستثمارات، لذلك ال بد من تقرير حوافز لتشجيعها، فاملستثمر قبل أن يصدر قراره إبقامة استثماره 
يف دولة ما يبحث أوال إن كانت معايري االستقبال تسمح له إبقامة استثماره أم ال، من خالل حوافز 

جمموعة من  بارة عناالستثمار، واليت منها احلوافز الضريبية. وحوافز االستثمار بصفة عامة هي ع

                                                           

فريضة اف اجملتمع.أو هي هدأبتحقيق م لقياامن للدولة ، متكينا ئها بال مقابلدابأم املمول يلتزولة حتددها الدومية الزإفريضة  -1
دون  ،لعامةء األعبايف التكاليف وامنه مهة مسا، ئيةرة هنابصواحمللية، لعامة دى اهليئات احأو إلة برا إىل الدوجد لفريدفعها امالية 

 ،رئزالج، دارهومة، ا4 ط ب،ئرالضواايةلجبا تدايقتصارزي، امحسعباد لضريبة. محمافع دمقابل ص اعليه نفع خأن يعود 
 .14،ص2008
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االمتيازات اليت تّقرها الدولة للمستثمر قصد تشجيعه على إقامة إستثماره، بعيدا عن املخاطر اليت قد 
 . 1تؤدي إىل فقدان إستثماره أو حتقيق خسائر وغريها من األمور

ي اخلاص عأما احلافز الضرييب فهو ميزة قانونية العتبار أساسي قائم على مقتضيات العمل التشري     
ابلضريبة يف الوقت احلاضر، إذ تذهب هذه التشريعات إىل إيراد نصوص خاصة متنح من خالهلا االعفاء 

 واالجتماعية.الضرييب حسب الظروف واالعتبارات االقتصادية والسياسية 
هبدف  ،وتعرف احلوافز الضريبية على أهنا عبارة عن نظام يتم ترسيمه يف إطار السياسة املالية للدولة    

تشجيع اإلدخار واالستثمار، وخيتلف من دولة إىل أخرى حسب ظروفها، كما تتفاوت احلوافز الضريبية 
 .2يف أتثريها من نشاط إىل أخر، ذلك إبختالف أهداف كل دولة اليت تسعى إىل حتقيقها

ييم لة للتقأبنه كل ميزة إقتصادية قابUNCTADوالتنمية، وعرفها مؤمتر األمم املتحدة للتجارة      
ا وفقا ملعيار حتديده منها، ويتمبقيمة نقدية، تقدمها الدولة املضيفة لكل االستثمارات أو للبعض 

موضوعي أو جغرايف. ويعرف البعض األخر التحفيز الضرييب على أنه إجراء خاص غري اجباري لسياسة 
ملقابل ديني، وابإقتصادية، هبدف احلصول على سلوك أو تصرف معني من قبل األعوان االقتصا

ويعرف أيضا أبنه املزااي اليت حيصل عليها املمول أو املنشأة، واليت تؤدي  .3االستفادة من إمتيازات معينة
إىل خفض وعاء الضريبة أو اإلعفاء منها، هبدف حفز ذلك املمول أو تلك املنشأة على القيام مبا من 

 .4ن وراء تقدمي هذه احلوافزاألهداف اليت يسعى املشرع إىل حتقيقها م شأنه حتقيق
اإلعفاءات واحملفزات تؤثر يف االستثمارات األجنبية أتثريا مباشرا، وفعاال يف معدل العائد و          

االستثماري ويف اقتصادية املشروع األجنيب، األمر الذي جيعلها من العوامل اهلامة واملؤثرة يف املناخ 
مارات ، وهلذا السبب ميكن اعتبار الضرائب املفروضة على االستثاالستثماري للدول املستوردة لرأس املال

األجنبية سالحا ذا حدين، فقد يشكل مقدارها عامل جذب االستثمارات أو عائقا لتدفقها إىل الدولة.  
كما يشكل اجلانب اآلخر وبنفس القدر زايدة أو اخنفاضا يف حصيلة الدولة من تلك الضريبة، ويرجع 

                                                           

1 - TERKI Nour Eddine, « La protection conventionnelle de l’investissement 
étranger en algérie »,RASJEP, N° 02, 2001, p12. 

ونية واإلقتصففففادية، نصفففففوت عبد السففففالم عوا ز، احلوافز الضففففريبية وأثرها على اإلسففففتثمار والتنمية يف مصففففر، جملة العلوم القا-2
 .170ص 2003، 1جامعة عني مشس، عدد

 .118ص ،2003انصر مراد، فعالية النظام الضرييب بني النظرية والتطبيق، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، ،-3
، 304 ددالعرمضفففففففان صفففففففديق ضمد، املشفففففففكالت الضفففففففريبية للنشفففففففاط السفففففففياحي يف مصفففففففر، جملة التشفففففففريع املايل والضفففففففرييب،  - 4

 .44، ص1996أوت
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ع الضريبة اليت تفرضها الدولة على االستثمارات األجنبية ومدة اإلعفاء منها واجملاالت هذا أو ذاك إىل نو 
 .1اليت تقررت اإلعفاءات ألجلها

وترمي املعاملة الضريبية التفضيلية إىل التخفيف من العبء الضرييب بغرا تشجيع االستثمارات       
ا أو بتقدمي العوائق الضريبية والتخفيف من حدهت ومزاولة النشاط التجاري، ويتم ذلك أبسلوبني إما إبزالة

 احلوافز واملزااي الضريبية اليت تؤدي دورا هاما يف تشجيع االستثمارات املباشرة خاصة منها األجنبية.
الساري املفعول، قد نص صراحة على متتع املستثمر بغض  09-16املشرع اجلزائري يف القانون رقمو 

مت تكريس مبدأ  ة، إذوالقضائيااي والتسهيالت والضماانت القانونية، املالية النظر عن جنسيته، جبميع املز 
 .2املعاملة العادلة واملنصفة

واملعاملة الضريبية ليست إبجراء عام يطبق على مجيع املؤسسات واملستثمرين، وإمنا هو إجراء ضدد      
التحفيزات تلف االستفادة من خم مبقاييس وشروط، فعلى املستثمرين االستجابة لتلك املقاييس لغاية

إذ تسعى الدول منها اجلزائر إىل توجيه االستثمارات حنو األنشطة ذات األولوية اليت املالية والتمويلية.
      شجيع الصادرات من خالل ت التنموية،تتفق وتتماشى مع متطلبات املخطط الوطين للتنمية والسياسة 

 .3واردات، وذلك إبعفاءها من كل الضرائبخارج جمال احملروقات والتقليل من ال
وأتخذ الدول املتبعة ملثل هذه السياسة يف احلسبان يف نظمها الضريبية، التمييز بني املشاريع      

االستثمارية طويلة املدى وقصرية األجل، عند منح اإلعفاءات الضريبية، حيث تزداد النسبة يف النوع 
التنمية ومن خالهلا خلق مناصب الشغل الذي يعد حتدي حقيقي األول من االستثمارات ألهنا حتّقق 

ل، قليلة ابلنسبة للنوع الثاين من االستثمارات أي قصرية األج اجلزائر، وتكونابلنسبة للدول ومنها 
 ألن سلبياهتا أكثر من منافعها السيما إذا كان االستثمار ذا طابع جتاري واستهالكي.

 

                                                           

عصففففففففففام الدين مصففففففففففطفى نسففففففففففيم، النظام القانوين لالسففففففففففتثمارات األجنبية يف الدول اآلخذة يف النمو، دار النهضففففففففففة العربية،  - 1
 .114، ص1972القاهرة،

 ، املرجع السابق.2016أوت 3املؤرخ يف  09-16من القانون رقم  21املادة  -  2
، 2، العدد 2لد اجمللة األكادميية للبحوث القانونية، اجملة الضفففريبية يف تشفففجيع اإلسفففتثمار األجنيب"، معيفي لعزيز، " دور املعامل -3

 57، ص 01/07/2011اتريخ النشر 
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 لبات األمن القانوين يف التشريع الضرييب:املطلب األول: مدى فاعلية متط
ين يف ثر متطلبات األمن القانو ا ألنتناول يف األول منه ثالث فروع،سيجري معنا تقسيمه إىل     

أما الثالث فسيتناول  ،التشريع الضرييب، ويف الثاين أثر اإلزدواج الضرييب على األمن القانوين لالستثمار
 يبية اجلاذبة لالستثمار األجنيب يف اجلزائر.التطور التشريعي للمزااي الضر 

 متطلبات األمن القانوين يف التشريع الضرييب: األول: أثرالفرع 
إن للدول احلرية املطلقة يف وضع القواعد القانونية املتعلقة بتقدير الضريبة وجبايتها ، بيد أن       

ام الضرييب لتطبيق املعيب أو املعقد للنظاإلفراط يف فرا الضرائب و عدم استقرارها ملدة معقولة، أو ا
داخل الدولة املستقطبة لالستثمار األجنيب، قد يشكل عائقا مينع أو يقلص من استقطاب رأس املال 
األجنيب إىل هذه الدولة، فقد تتسم الضرائب لبعض الدول بعدم االستقرار وكثرة التعديالت اليت ترد 

رييب ملستثمر األجنيب أمرا عسريا بل وعلى العاملني يف امليدان الضعليها، مما جيعل اإلملام هبا من قبل ا
ل إىل الوصو أيضا، وابلتايل يكون املساس مببدأ األمن القانوين من خالل غياب إمكانية وسهولة 

 1القانون.
 ةانهيك من أن كفاءة اإلدارة الضريبية، وخربهتا العلمية والعملية، وصالحيتها ألداء املهمة امللقا     

إذ أن اإلدارة  ته،وغاايعلى عاتقها، تشكل السبيل األمثل لنجاح النظام الضرييب يف حتقيق أهدافه 
الكفوءة قادرة على تاليف بعض جوانب القصور والنقص، الذي قد يشوب التشريع الضرييب أحياان، 

أنه أن يؤدي إىل ن شوابلتايل فإن عدم كفاءة اإلدارة الضريبية ونقص اخلربة العلمية والعملية لديها، م
مما خيل بثقة املستثمر ويقلل من درجة اطمئنانه وقد يعوق يف النهاية  الضريبية،تعقيد اإلجراءات 

 الدولة.استقطاب رأس املال األجنيب إىل 
منه  78على املبادئ العامة للضريبة يف نص املادة  2016لقد نص التعديل الدستوري     

على كل واحد أن يشارك يف متويل  ، وجيبالضريبةيف أداء متساوون  املواطنني كل"مايلي:
التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية. ال جيوز أن حتدث أية ضريبة إال مبقتضى 

. وال جيوز أن حتدث أبثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان القانون

                                                           

 .103-102، ص ص 1973دار النهضة العربية  القاهرة،زين العابدين انصر، مذكرات يف اقتصادايت املالية العامة،  - 1
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ني املواطنني واألشخاص املعنويني يف أداء كل عمل يهدف إىل التحايل يف املساواة ب نوعه.
الضريبة يعترب مساسا مبصاحل اجملموعة الوطنية ويقمعه القانون.ويعاقب القانون على التهرب 

 اجلبائي وهتريب رؤوس األموال"1.

املستثمرون الوطنيني واألجانب منهم خيضعون اىل هذ النص الدستوري وكل القوانني املتفرعة      
لبون ابلضريبة حسب مايفرضه القانون للمسامهة يف متويل التكاليف العمومية، ولكن عنه، فهم مط

القانون خص املستثمرين سواء وطنيني أو أجانب ابعفاءات وختفيضات ضريبية هبدف تشجيعهم 
 على استثمار رؤوس أمواهلم يف اجلزائر. 

جنيب إىل دولة الجتذاب االستثمار األوعلى الرغم من احلوافز واإلعفاءات الضريبية اليت تضعها ال      
بلدها إال انه يف ظل التطبيق املعيب أو املعقد للنظام الضرييب داخل الدولة ال يتوقع اجتذاب أي 
استثمار أجنيب، قد تكون املعاملة جيدة من الناحية النظرية بيد أن تطبيقها العملي يكون مرهقا للغاية 

ى الدولة مزاايها ابلنسبة إىل املستثمر األجنيب. وهنا يقتضي عل حبيث يؤدي إىل تفويت اجلزء األهم من
ترشيد اإلجراءات الضريبية اليت تسلكها اإلدارة، واختيار العناصر املدربة والواعية إلدارة النظام الضرييب 

 .2جتاه املستثمرين األجانب
راعي إجراء رادهتا أن يعلى املشرع الوطين يف دولة اختارت سياسة تشجيع االستثمارات مبحض إ     

التنسيق بني تشريع االستثمارات وتشريعات الضرائب املتعددة، فكثري ما تقع الصعوابت والعقبات 
نتيجة التناقضات اخلفية بني قانون االستثمار وقوانني الضرائب، ولعل أهم مزااي النظام الضرييب األمثل 

 .3االستقرار واحرتام التوقعات املشروعةالوضوح و  ملعاملة االستثمارات األجنبية هي العدالة،

                                                           

الصادر  14، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر ج ج العدد 2016مارس 06 يف املؤرخ01-16قانون رقم  78املادة -1
.2016مارس 07يف   
، 2006دريد ضمود السففففمرائي، االسففففتثمار األجنيب، املعوقات والضففففماانت القانونية، مركز دراسففففات الوحدة العربية، بريوت، - 2

 .129ص
عفاءات الضففففففففريبية ودورها يف تشففففففففجيع االسففففففففتثمار، حبث مقدم اىل املؤمتر الدكتور ضمد عباس امحد، اال علي؛انجحة عباس  - 3

الذي يقيمه املعهد العايل للدراسففففففففات احملاسففففففففبية واملالية ابلتعاون مع ديوان الرقابة املالية  17/2010-16العلمي األول للمدة من 
العامة  ة(، اهليئصففاديةالية يف النهوا بواقع املؤسففسففات االقت)دور العلوم احملاسففبية وامل شففعارني واملدققني العراقيني حتت ونقابة احملاسففب

 .21للضرائب، وزارة املالية، مجهورية العراق، ص
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نه قبل عائد ممكن من استثمار أمواله يف اخلارج، فإ أكربجنيب يسعى إىل حتقيق األفاملستثمر        
الشروع يف االستثمار يقوم بدراسة تكلفة لكل مشروع ويقوم ابملوازنة مابني العائد الذي حيصل عليه 

ناصر املوازنة اليت وإن أهم ع العائد.ها يف سبيل احلصول على هذا لوبني املخاطر والصعوابت اليت يتحم
تؤثر أتثريا مباشرا يف عوائد االستثمار هي احلوافز الضريبية واملزااي الضريبية، وتدرك مجيع الدول هذه 

 وكذلك إن مجيع الدول تعتمد يف إيراداهتا على الضرائب. واجلدير ابلذكر أنه ينبغي على الدولة احلقيقة.
حىت حتافظ على إيراداهتا الضريبية من الضياع، ويف نفس الوقت احلفاظ على املشاريع املستثمرة، أن 
تتوخى قدر املستطاع حتقيق التوقعات املشروعة للمستثمر األجنيب، وجيب أن تكون هناك دراسة وافية 

ب أن مييز النظام الضرييب كما جي.  1عند منح احلوافز الضريبية وتكلفتها، ومدى أمهية املشروع االستثماري
للمشروع االستثماري مببدأ االستقرار التشريعي، حبيث ال جيوز تعديل قواعد حتديد وعاء الضريبة أو 

قد، أي بعد نفاذ الع ورسوم جديدةعدم فرا ضرائب  ومن ذلك العقد،إبرام  ومعدهلا بعدحتصيلها 
من قانون ترقية االستثمار  22 ذلك طبقا للمادةعدم تطبيق القانون اجلديد عليه، إال إذا طلب املستثمر 

 .16/09رقم 
واآلاثر السلبية للمساس ابألمن القانوين ابنت من خالل تقلص االستثمارات األجنبية إىل أدىن      

الذي صدم األجانب املشتغلني يف ، و 2009ن املالية التكميلي لسنة مستوايته سيما بعد صدور قانو 
نظرياهتا و ألكثر من ذلك جند أنه قد تقلصت عدد االتفاقيات الثنائية بني اجلزائر احلقل االقتصادي، بل ا

أو اخلاصة مبنع  أو االتفاقات االقتصادية وجمال محايتهسواء كانت ختص االستثمار،  املختلفة، مبسمياهتا
مار رقم ث. وإن كان مت تاليف الكثري من هذه املساوئ من خالل قانون ترقية االست2االزدواج الضرييب

 وسنبني ذلك يف املطالب اآلتية. ،16/09
ل قانون ، سواء من خالوالتخفيضاتوعليه، فتعزيز املنظومة الضريبية جبملة من اإلعفاءات      

، أو من خالل قانون الرسوم والضرائب املباشرة، هلو من أهم واالستثنائياالستثمار بنظاميه العام 
ني اجلنوبية ، سيما مىت تعلق األمر ابملناطق اخلاصة املنقسمة بواألجنبيةاألسباب املوسعة للسوق اجلزائرية 

  ضل قوانني خاصة. وكلها كانت واهلضاب العلياواجلبلية 
 

                                                           

 .21ص، سابقرجع مالدكتور ضمد عباس امحد،  علي؛انجحة عباس  - 1
 فالففففدار املصفففففففففففففففريففففة للتففففألي مرزوق،ترمجففففة د. جرجس عبففففده  للتنميففففة،حنو سفففففففففففففففيففففاسفففففففففففففففففففة جتففففاريففففة جففففديففففدة  بربيش،رؤول  -  2

 .117، صروالرتمجة، مص
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 الفرع الثاين: أثر االزدواج الضرييب على األمن القانوين لالستثمار
ى علواء سستثمارات، ق االاطنع تساول دون اتحيعد االزدواج الضرييب من أهم املشاكل اليت      

 .1ب أمهية التأثري يف عملية االستثمارئراللضك أن لذ الدويل،الداخلي أو الصعيد 
رييب لضخاطر اإلزدواج ااملقيم، يعرضه ملغري  فتعدد تشريع االوعية الضريبية املفروضة على املستثمر      

يف ريبة ضن يدفع كأ نسية،اجللة ودوإلقامة يستحق للدولة اما بني جة زدومريبة ضنه عالذي ينتج 
 دولته.لى حه إباد حتويل أربعريبة ضليه عرا تفم ث، رئزالجا

اليت نص عليها قانون االستثمار والقوانني  2لذا مل يكتف املشرع اجلزائري مبجموعة املزااي الضريبية     
التفاقيات ل ااملكملة له، وإمنا كتكميل لفذلك جلأ إىل منح حوافز ضريبية ذات صبغة دولية من خال

 الدولية يف اجملال الضرييب هبدف تشجيع االستثمار الدويل املتبادل، سواء الثنائية منها أو املتعددة، واليت
يب االزدواج الضرييب يتخذ أحد الشكلني: ازدواج ضريو   ضور اهتمامها تفادي ومنع االزدواج الضرييب.

 داخلي، أو ازدواج ضرييب دويل. 
هذا الصدد هو االزدواج الضرييب الدويل، الذي ينجم عن قيام الدولة املصدرة لرأس  وما يهمنا يف     

املال بفرا الضريبة مرة أخرى على عوائد االستثمار رغم سبق فرضها من قبل الدولة املستقطبة له، مما 
ل األجنبية، ايعين خضوع االستثمار لنفس الضريبة مرتني، وهذا ما ميثل عائقا كبريا أمام تدفق رؤوس األمو 

لذلك فقد أصبح جتنبه موضع اهتمام االتفاقيات الدولية، فضال عن اهتمام املشرع الوطين سواء يف 
 .3الدولة املصدرة لرأس املال أو املستقطبة له

الواقع أنه ميكن تاليف آاثر االزدواج الضرييب الدويل عموما، إذا ما عمدت الدولة إىل تضمني      
ة عدم فرا الضريبة على االستثمار نفسه الذي سبق وأن فرضت عليه الضريبتشريعها نصا يقضي ب

 ذاهتا من قبل دولة أخرى.
إال أن الوسفيلة األكثر فعالية وأمهية ابلنسبة للدول املستقطبة من أجفل جذب املستثمر األجنيب       

اقيات، ألن خالل عدة اتف هي إبرام اتفاقيات دولية مع دوهلم، وهذا ما عمفلت اجلفزائر على حتقيقه من
إبرام مثل هذه االتفاقيات يفؤدي إىل تشجيع التجارة اخلارجية عمفوما واالستثمار األجنيب بوجه خاص، 

                                                           

 ةكلي  ،القانونية وملعلا في وراهكتدلا هادةش لنيلسالةالنامية، ر الدولفيراألجنيبنيلالستثماولقانا ماظلن، ارفيقةوري قص - 1
 .64، ص2011،باتنة جامعةوق، لحقا

 اليت سنتحدث عنها يف املطلب الثالث من هذا املبحث. - 2
 170ار األجنيب " املعوقات والضماانت القانونية "، مرجع سابق، ص .دريد ضمود السامرائي: اإلستثم - 3
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  من خالل حتاشي االزدواج الضرييب الفذي يكلفف املستثمر أمواال زائدة عن اللفزوم، وابلتفايل تشجفع 
 ول املستقطبة األطفراف يف هذه االتفاقيات.املستثمر األجنيب على استثمار أمفواله يف الد

ومن أهم االتفاقيات الدولية لتجنب االزدواج الضرييب اليت صادقت عليها اجلزائر االتفاقية املربمة      
لتفادي االزدواج الضرييب  1990جويلية  23يف اجلزائر بتاريخ  العريب، املوقعةبني دول احتاد املغرب 
وقد قامت على غرار  .1تبادل يف ميدان الضرائب على الدخفل بني دول اإلحتفادوإرساء قواعد التعاون امل

ابقي االتفاقيات الدولية لتفادي االزدواج الضرييب بتحديد فئات األشخاص املعنيني هبا، وهم: املقيمني 
ها، نإبحدى الدول املغاربية أو بكل منها، كما حددت الضرائب املعنية هبذا اإلجراء، وعرفت كل نوع م

ومن بينها أرابح املؤسسات، وأرابح األسهم، وكذلك األاتوى إىل غري ذلك... أما فيما يتعلق بتدابري 
من االتفاقية على أنه: "إذا تلقى مقيم بدولة متعاقدة مداخيل  23تفادي االزدواج فقد نص الفصل

ألوىل يف فإن الدولة اخاضعة للضريبة إبحدى الدول املتعاقدة األخرى طبقا ألحكام هذه االتفاقية، 
الذكر ختصم من الضريبة اليت تستخلصها على مداخيل املقيم املذكور مبلغا مساواي للضريبة على الدخل 
املدفوعة ابلدولة املتعاقدة األخرى فهذا يعين أن مداخيل أي مستثمر من دول اإلحتاد اليت مت فرا 

منا يتم فرا الضريبة عليها مرة أخرى، وإالضريبة عليها يف إحدى هذه الدول ال ميكن أبي حال أن 
يتم خصم مبلغ الضريبة املتعلق هبا الذي سبق دفعه، وهذا ما حيفز على انتقال رؤوس األموال ويشجع 

 االستثمار األجنيب بني هذه الدول.
زائر ملربمة بني اجلا منها االتفاقيةكما أبرمت اجلزائر اتفاقيات ثنائية، لتجنب االزدواج الضرييب،        

وفرنساقصد جتنب االزدواج الضرييب وتفادي التهرب والغش اجلبائي ووضع قواعد املساعدة املتبادلة يف 
 .19992أكتوبر17ميدان الضريبة على الدخل والثروة والرتكات، املوقعة ابجلزائر يف 

، وكذلك نيوقد حددت هذه االتفاقية كغريها من االتفاقيات املربمة يف هذا اجملال األشخاص املعني
الضرائب املعنية، وعرفت كليهما وحددت أنواعهما. أما أهم بنود اإلتفاقية فهو ما نصت عليه املادة 

حتت عنوان "تفادي االزدواج الضرييب" حيث جاء يف نصها: " فيما يتعلق ابجلزائر، يتم تفادي 24

                                                           

يتضففمن املصففادقة على االتفاقية  1990ديسففمرب 22املؤرخ يف 424-90صففادقت عليها اجلزائر مبوجب املرسففوم الررسففي رقم - 1
غرب العريب املوقعة خل بني دول احتاد املاخلاصة بتفادي االزدواج الضرييب وإرساء قواعد التعاون املتبادل يف ميدان الضرائب على الد

 1991فرباير 06الصادر يف 06ر ج ج العدد  ج، 1990جويلية  23يف اجلزائر بتاريخ 
 .2002أفريل 07املؤرخ يف 02-121صادقت عليها اجلزائر مبوجب املرسوم الررسي رقم  - 2



 لباب الثاينا                        ائرالفصل األول: جتسيد األمن القانوين من خالل املزااي اجلاذبة لالستثمار األجنيب يف اجلز 

 

165 

روة تكون اخيل أو ميلك ثحيصل مقيم ابجلزائر على مد عندما-أاالزدواج الضرييب ابلطريقة اآلتية: 
 خاضعة للضريبة بفرنسا، طبقا ألحكام االتفاقية، فإن اجلزائر تقوم خبصم:

 من الضريبة اليت حتصلها من مداخيل هذا املقيم مبلغا مساواي للضريبة على الدخل املدفوعة بفرنسا. _
 دفوعة بفرنسا.ثروة املمن الضريبة اليت حتصلها من ثروة هذا املقيم مبلغا مساواي للضريبة على ال _

كما متيزت هذه االتفاقية بتطرقها لتفادي االزدواج الضرييب على الرتكات، وهذا أمر مل تطفرق له ابقي 
 االتفاقيات.

 الفرع الثالث: التطور التشريعي للمزااي الضريبية اجلاذبة لالستثمار يف اجلزائر
دم بية من أجل مسايرة عجلة التطور والتقترتبط رغبة الدول ابستقطاب االستثمارات األجن        

ارتباطا وثيقا ابحلوافز اليت توفرها لالستثمار األجنيب، والسيما احلوافز املالية والضامنة لتحقيق أكرب 
ها ذلك قامت خمتلف الدول بتحديث وتعديل قوانني االستثمار في األجنيب، ألجلاملكاسب للمستثمر 

م منوحة للمستثمر األجنيب، بغية إقناعه لالستثمار يف حدود اإلقليابلشكل الذي يعزز من احلوافز امل
 1الوطين.

واجلزائر من هاته الدول اليت حاولت إنشاء بيئة استثمارية جاذبة لالستثمار األجنيب، عرب توفري        
درجة لاحلوافز واإلعفاءات من أجل تدعيم وتعزيز املناخ االستثماري، خاصة وأن االستثمار يعد مقياسا 

رقي وتطور أي بلد، ابالستناد إىل حجم ما خيصص من انجته الوطين لالستثمارات، وإىل كمية 
االستثمارات األجنبية املستقبلة وأتثريها على االقتصاد الوطين لذلك البلد يف خلق وتدعيم الطاقة 

 .2اإلنتاجية له
احل الزمنية اليت ت وتغرّيات متأثرة ابملر عرفت مزااي وحوافز االستثمار خاصة الضريبية منها تعديال       

مل تكن ذات فعالية  ،2001و 1993فيما يتعلق بقوانني االستثمار اليت سبقت قانوين مرت عربها، 
يف تنمية االقتصاد اجلزائري، وأدت دورا اثنواي يف ترقية االستثمار وهذا يعود إىل جمموعة من النقائض 

اع العمومي  وعدم فعاليتها وهتميش القطاع اخلاص، والرتكيز على القطتتمثل يف قلة االمتيازات الضريبة، 
كمحرك لالستثمار يف اجلزائر. ابإلضافة إىل احتوائها على العديد من التعقيدات البريوقراطية وعدم 

                                                           

، جملة الغري 2006لسففففففففنة  13ون االسففففففففتثمار العراقي رقم أمحد حسففففففففني الفالوي، احلوافز املالية لالسففففففففتثمار األجنيب يف قان - 1
 .129، ص2010، عمان، 05للعلوم االقتصادية واإلدارية، العدد 

 .130أمحد حسني الفتالوي، املرجع السابق، ص - 2
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اجلزائر سياسة االنفتاح  ومنذ انتهاج.1مالءمة البيئة االقتصادية واالجتماعية والسياسية يف تلك املرحلة
قتصادي، حاول املشرع اجلزائري مواكبة التحوالت والتغرّيات اليت عرفتها العالقات االقتصادية الدولية، اال

بغية جذب االستثمارات األجنبية أبية وسيلة، ولعله األمر الذي يفسر لنا كثرة التعديالت اليت طرأت 
ت زمنية وجزر على حقبا على قانون االستثمار، حيث عرفت االمتيازات واإلعفاءات االستثمارية مد

 متواصلة.
ففي مرحلة اإلصالحات االقتصادية اليت عرفتها اجلزائر مطلع التسعينات، صدر أول قانون       

املتعلق برتقية االستثمار، والذي ألغي  12-93استثماري عرفته اجلزائر، يتمثل يف املرسوم التشريعي رقم 
مار املعدل واملتمم، ويف ظل القانون، سعى املشرع املتعلق بتطوير االستث 03-01مبوجب أمر رقم 

 لتقدمي حتفيزات وإعفاءات للمستثمر.
 :93/12 املرسوم التشريعي يف ال: االمتيازات الضريبيةأو 

حصر املشرع اجلزائري مجيع االمتيازات والضماانت اخلاصة ابالستثمار يف قانون واحد، حيمل امسه      
، وألجل خدمة ملصلحة املستثمرين وتبسيط اإلجراءاتإىل القانون، وذلك هبدف توحيد مصدر الرجوع 

ذلك رصدت هلم جمموعة من ضماانت االستقطاب على شاكلة حتفيزات ضريبية جاءت على الشكل 
 التايل:

للمستثمرين احلق يف االستفادة من هذه التحفيزات سواء كانوا  :2امتيازات متعلقة ابلنظام العام-
معنويني اتبعني للقطاع اخلاص أو العام وطنيني أو أجانب، سواء استثمروا يف أشخاصا طبيعيني أو 

 املساواة.. فقد أسس هذه التحفيزات على مبدأ 3املناطق غري اخلاصة أو يف املناطق احلرة

                                                           

القتصفففففادية، ا داودي ضمد، "السفففففياسفففففة املالية وأثرها على اسفففففتقطاب االسفففففتثمار األجنيب املباشفففففر"، أطروحة دكتوراه يف العلوم - 1
 .158أيب بكر بلقايد، تلمسان اجلزائر، ص  ةجامع

يقصففففففد ابلنظام العام تلك االمتيازات واحلوافز اجلبائية واجلمركية اليت متنح االسففففففتثمارات األجنبية مهما كانت طبيعتها، وبغض  - 2
انون املالية األجانب، وفقا لرتتيبات ق النظر أيضفففففففففففففا عن موقع االسفففففففففففففتثمار، حيث متنح هذه االمتيازات بقوة القانون للمسفففففففففففففتثمرين

 السنوي والتكميلي.
على  يتم حتديدهاو ميكن أن تعرف املناطق احلرة على أهنا مساحة جغرافية من إقليم الدولة املضيفة ختضع لسيادهتا الكاملة  - 3

م األنشطة بقية أجزائها حبيث يتم تنظي وتعزل عن الدولة،أو يف أقاليم أخرى من  جبوارها،املنافذ الربية أو البحرية للدولة أو 
. ضمد علي عوا احلرازي، الدور االقتصادي للمناطق احلرة يف جذب واقتصادية خاصةاالستثمارية فيها بقواعد قانونية 

 .2007احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، االستثمارات، منشورات 
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 إطار ، سواء مت ذلك يفواحلروتتمثل أنواع االستثمار حسب هذا النظام يف االستثمار اجلديد       
ن هلم استثمارات يف طريق اإلجناز أو يف طور االستغالل. أو توسيع القدرات اإلنتاجية اتفاقية أو أ

ة، الزراعية، الصناعيوإعادة اهليكلة والتأهيل ويتضمن كل األنشطة اخلاصة إبنتاج السلع أو اخلدمات 
تصريح لالنقل، التجارة ... إخل. واالستفادة من هذا النظام يتطلب حتقق االكتتاب عند ا السياحية

 إيداعه.يوما من 60ابالستثمار واحلصول على رد إجيايب لطلب منح املزااي خالل 
ويستفيد املستثمر من اإلعفاءات املختلفة التحفيزات اليت تدخل يف إطار القانون العام لتحفيز      

وتشمل سنوات 06االستثمار على مرحليت: األوىل : مرحلة اجناز املشروع واليت ال ميكن أن تتجاوز 
حتفيزات خمتلفة نذكر منها : اإلعفاء من حقوق نقل امللكية للحصول على العقارات، وتطبيق رسم 

فيما خيص عقود أتسيس الشركات والزايدات 0,5 اثبت يف جمال التسجيل مبعدل منخفض قدر ب % 
 لنسبة للسلعابTVA1يف رأس املال، اإلعفاء من الرسم العقاري واإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة

واخلدمات اليت توظف مباشرة يف اجناز االستثمار سواء املستوردة أو احمللية واليت تدخل ضمن جمال 
يف جمال احلقوق  % 3تطبيق الرسم على القيمة املضافة، زايدة على تطبيق نسبة منخفضة تقدر ب

 .2اجلمركية على السلع املستوردة واليت تدخل مباشرة يف اجناز االستثمار
أما الثانية : فتتعلق مبرحلة الدخول يف االستغالل واليت تتضمن حوافز سواء بصفة مؤقتة أو دائمة      

والدفع IBSسنوات من الضريبة على أرابح الشركات 05على رأسها اإلعفاء ملدة ترتاوح ما بني سنتني و 
سبة املنخفضة واملقدرة آنذاك، تطبيق الن TAICاجلزايف، والرسم على النشاط الصناعي والتجاري ))

سنوات 5على األرابح املعاد استثمارها بعد انقضاء فرتة اإلعفاء احملددة من سنتني إىل  % 33ب
وبصفة دائمة كلي من الضريبة على أرابح الشركات والدفع اجلزايف والرسم على النشاط الصناعي 

ن شرتاياحملقق، كما تستفيد املمال والتجاري ، إذا كانت السلع موجهة للتصدير وذلك حسب رقم األع

                                                           

قيمة املضافة املنشأةخالل كل مرحلةمن مراحل العمليااتالقتصادية والتجارية،وحتدد هذه تسميته يتعلق ابل بحس، و TVA  لمضافةاقيمة لاعلى م سرلا-1

لى االستهالك جتمع عالقيمة املضافةابلفرق بني اإلنتاج اإلمجايل واالستهالكات الوسيطيةللسلع واخلدمات،كما أن الرسم على القيمة املضافةضريبة غري مباشرة

 .ة العمومية ليتحملها املستهلك النهائيمن طرف املؤسسة اىل فائدة اخلزين
 املتعلق بتطوير االستثمار، مرجع سابق. 93/12رقم ملرسوم التشريعي من ا 17املادة   - 2
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السوق احمللية املودعة لدى اجلمارك واملوجهة لتمويل املنتجات املعدة للتصدير، إعفاء من احلقوق والرسوم  
 . 1كما تستفيد من ذلك أيضا عمليات اخلدمات املرتبطة هبذه املشرتايت

االستثمارات اليت  اجلبائية علىحسب هذا النظام يتم تطبيق التحفيزات ابلنظر _االمتيازات املتعلقة 
 ه( وعلي2003ها يف مت الغاؤ )احلرة تقام يف املناطق املعدة للرتقية وكذلك االستثمارات املقامة يف املناطق 

 .3واألخرى ختص املناطق احلرة  2هناك حتفيزات ختص املناطق اخلاصة
 ستثمار املعدل واملتمم:املتعلق بتطوير اال 03-01مر رقم االمتيازات الضريبية يف األ اثنيا:
عرفت اجلزائر مطلع األلفية الثالثة حراك تشريعي وحتوالت اقتصادية، وجتد ذلك يف إصدار قانون      

املتعلق بتطوير االستثمار املعدل واملتمم، وقد قسم  03-01استثماري جديد املتمثل يف األمر 
 واالمتيازات االستثنائية: 4العام االمتيازات واإلعفاءات إىل االمتيازات املتعلقة ابلنظام

 االمتيازات املتعلقة ابلنظام العام: أ_
 1على إمكانية استفادة االستثمارات احملددة املادتني  03-01من األمر رقم  09نصت املادة       

 ةمن األمر السابق على احلوافز، وهي االستثمارات الوطنية واألجنبية املنجزة يف النشاطات االقتصادي 2و
املنتجة للسلع واخلدمات، وكذا االستثمارات اليت تنجز يف إطار منح االمتيازات أو الرخصة. واملزااي 

: اإلعفاء من رسم القيمة املضافة    5املعدلة 09الضريبية املتعلقة ابلنظام العام تتمثل فيما جاء يف املادة 
(TVA)اإلعفاء من رة يف اجناز االستثمار .ابلنسبة للسلع واخلدمات غري املستثناة واليت تدخل مباش

ق حق حتويل امللكية مبقابل لكل املقتنيات العقارية اليت متت يف اطار االستثمار املعلن عنه. أما فيما يتعل
ابالستغالل وملدة ثالث سنوات بعد انطالق النشاط يستفيد من املزااي التالية: إعفاء من ضريبة األرابح 

 على النشاط املهين. على الشركات، اعفاء من رسم

                                                           

 املتعلق بتطوير االستثمار، مرجع سابق. 93/12رقم املا  - 1
ع إىل منشورات يف، كاليزي وأدرار ، ارجحتتوي املناطق اخلاصة على بعض الوالايت اليت هلا معاملة خاصة بسبب موقعه اجلغرا - 2

 .1995الصادران يف جوان  6ورقم  5وكالة ترقية االستثمار ودعمها ومتابعتها ، الدليل رقم 
 املتعلق برتقية االستثمار، مرجع سابق. 93/12من القانون رقم  34إىل16التفصيل يف املواد من   - 3
نظر أيضا بائية واجلمركية اليت متنح االستثمارات األجنبية مهما كانت طبيعتها، بغض الاملقصود هبا تلك االمتيازات واحلوافز اجل - 4

 عن موقع االستثمار حيث متنح هذه االمتيازات بقوة القانون للمستثمرين األجانب وفقا لرتتيبات قانون املالية السنوي والتكميلي.
 ، مرجع سابق 03-01عديل االمر رقم املتعلق بت 08-06املعدلة وفق االمر رقم  09انظر املادة -5
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 03-01من األمر رقم  091عدلت املادة  ،2009وبصدور قانون املالية التكميلي لسنة          
ن هذا قيدت منح املزااي النظام العام للمستفيد بوجوب تقدمي تعهد كتايب م االستثمار،املتعلق بتطوير 

م لكن يف حالة التأكد من عد ري،جزائإبعطاء األفضلية للمنتوجات واخلدمات ذات مصدر  األخري،
من  49وجود املنتوج اجلزائري يتم منح االمتياز. سنة بعد ذلك مت تعديل املادة السابقة مبوجب املادة 

حيث نصت بعنوان االجناز بدون تغري 20102يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  01-10أمر رقم 
ليت تعده بعد معاينة الشروع يف النشاط ا االستغالل،بعنوان " :أما بعنوان االستغالل نصت على ما يلي

ى أرابح الشركات، من الضريبة عل سنوات: إعفاءاملصاحل اجلبائية بطلب من املستثمر ملدة سنة اىل ثالث 
إعفاء من الرسم على النشاط املهين. ويف نفس املادة ألزم املشرع اجلزائري املستثمر إيداع التصريح أمام 

 ة لتطوير االستثمار، للحصول على املزااي. الوكالة الوطني
يتضمن  16-11ومل يكتف املشرع اجلزائري هبذا القدر من التعديالت فبإصداره قانون رقم        

وليس هذا فحسب، . 664السابقة الذكر مبوجب املادة  9، عدل املادة 20123قانون املالية لسنة 
على   مت إدخال تعديال 2014الية لسنة قانون امليتضمن  08-13من قانون رقم  58وبتفحص املادة 

                                                           

     ج ج  ج ر2009يتضفففففففففمن قانون املالية التكميلي سفففففففففنة ،2009يوليو22مؤرخ يف  01-09رقم من األمر 35انظر املادة   -1
-01من األمر 9املعففدل و املتمم للمففادة 2006 سفففففففففففففففنففة،يوليو 15املؤرخ يف 06-08من األمر 7املعففدلففة و املتممففة للمففادة و 44
 االستثمار.بتطوير املتعلق 03
، ج.ر العدد 2010يتضففففففففمن قانون املالية التكميلي لسففففففففنة 2010اوت  26مؤرخ يف  01-10من امر رقم  49انظر املادة -2

 .2010اوت  29صادر يف  49
 29صادر يف  72، ج.ر العدد ى2012يتضمن قانون املالية اسنة  2011ديسمرب سنة  28مؤرخ يف  16-11قانون رقم -3

 .2012ديسمرب 
"...إعفاء العقود املتضفففففففمنة التنازل عن األراضفففففففي املمنوحة يف إطار هدا األمر من حقوق التسفففففففجيل.كما  التايل:على النحو  - 4

تسففففتفيد عمليات التنازل على األصففففول العقارية املمنوحة إلجناز املشففففاريع االسففففتثمارية من إعفاء من حقوق التسففففجيل، ومصففففاريف 
 حقوق األمالك الوطنية". اإلشهار العقاري وكذا تسديد
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يتضمن قانون املالية 2 14-10من القانون رقم 97املادة وأيضا  .031-01من األمر رقم  09املادة 
ملادة تنص ا وقد كانتاملتعلق بتطوير االستثمار املعدلة 01-03من األمر 1مكرر 9املعدلة للمادة 

ق على ما يلي " ال ميكن أن تستفيد االستثمارات اليت املصدر الساب13-08رقم من القانون 59
د ج من امتيازات النظام العام إال بقرار من اجمللس 1.500.000.000تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ 

 .3مليون دينار جزائري500ب  2009املبلغ سنة  وحدد هذاالوطين لالستثمار "، 
والتخفيضات الضريبية) وإن كان أغلبها يهدف على اإلعفاءات  4فاملالحظ كثرة التعديالت        

االستثمار(، األمر الذي يشري إىل عدم االستقرار القانوين، وعدم قدرة املشرع على بناء  إىل جذب 
 سياسة اقتصادية مستقرة نسبيا، وابلتايل الألمن القانوين، مما يبعث الكثري من املخاوف يف نفس املستثمر

السابق الذكر يف تشريعات الدولة الراغب يف  5د مبدأ الثبات التشريعياألجنيب، لذا حيرص على  وجو 
 االستثمار فيها، وأيضا النص عليه يف االتفاقيات الثنائية واجلماعية من الدولة املضيفة لالستثمار، وختلق
الدولة ابلنص على هذا املبدأ يف قانون االستثمارت توازن بني سلطتها يف تعديل تشريعاهتا، وحق 

 ين. ستثمر يف محاية توقعاته املشروعة وعدم إحلاق الضرر به هبذه التعديالت، وابلتايل حتقيق األمن القانو امل
                                                           

حيث نصفففت املادة على تقدمي حوافز اجلبائية وشفففبه اجلبائية واجلمركية بعنوان االسفففتغالل بعد معاينة الشفففروع يف النشفففاط الذي  - 1
منصفففففففب شفففففففغل، هذه  100تعده املصفففففففاحل اجلبائية بطلب من املسفففففففتثمر ملدة ثالث سفففففففنوات ابلنسفففففففبة لالسفففففففتثمارات احملدثة حىت 

ات منحها املشرع االستفادة من الضريبة على أرابح الشركات، انهيك عن اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين. وهناك االستثمار 
منصفففب شفففغل، فيما  100إمكانية لتمديد مدة ثالث سفففنوات إىل سس سفففنوات، ابلنسفففبة لالسفففتثمارات اليت تسفففتحدث أكثر من 

روط ليت حيددها اجمللس الوطين لالسففففففتثمار تسففففففتفيد آليا من االعفاءات دون شففففففيتعلق ابالسففففففتثمارات يف القطاعات االسففففففرتاتيجية ا
اسفففتحداث مناصفففب شفففغل. إذا مل يتم االحتفاظ بعدد املناصفففب خالل مدة اإلعفاء تقوم الوكالة الوطنية لتطوير االسفففتثمار يف أجل 

سفففففففنوات ، كما تقوم الوكالة الوطنية لتطوير 5ت أو شفففففففهرين ابتداءا من تبليغ األعذار و ملزااي االسفففففففتغالل املمنوحة ملدة ثالث سفففففففنوا
االسففتثمار إبعداد مقرر تصففحيحي ملنح مزااي االسففتغالل ملدة ثالث سففنوات ، أما يف حالة اسففتهالك املزااي ملدة تفوق املدة املمنوحة 

-207م التنفيذي رقم ، من املرسففففففففففو 2 12و 5و 8يلزم املسففففففففففتثمر بتسففففففففففديد كل املزااي املسففففففففففتهلكة بغري وجه حق ، انظر املواد و 
حيدد شففففففففروط و كيفيات حسففففففففاب و منح مزااي االسففففففففتغالل لالسففففففففتثمارات بعنوان النظام العام 2013يونيو سففففففففنة  5مؤرخ يف 13

 30ج ج العدد لالستثمار ، ج ر 
   ج جج ر 2015يتضفففففمن قانون املالية لسفففففنة ، 2014ديسفففففمرب سفففففنة ، 30املؤرخ يف  10-14من القانون رقم  97املادة  - 2

 املتعلق بتطوير االستثمار املعدلة.01-03من األمر 1مكرر 9ملعدلة للمادة وا72
املعدلة 2009التكميلي لسنة   يتضمن قانون املالية2009 سنة،يوليو 22مؤرخ يف 09-01من األمر رقم 60انظر املادة  - 3

 .44د ج ج العداملتعلق بتطوير االستثمار ، ج ر 01-03من األمر رقم ، 1مكرر 9للمادة 
 اليت يعجز عن االملام هبا حىت املتخصصني. - 4
 املتعلق برتقية االستثمار، مرجع سابق. 16/09من القانون رقم  22املادة منصوص عليه يف املادة  - 5
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 ب_االمتيازات يف النظام االستثنائي
وضعت اجلزائر النظام االستثنائي بغية إقناع املستثمرين األجانب لالستثمار يف بعض املناطق من        

ونية مث أن جلب االستثمار األجنيب يتطلب يف املقام األول هتيئة منظومة قان أجل حتقيق التوازن اجلهوي،
 تشكل حافزا للمستثمر، توفر له أماان سواء من حيث دميومة نشاطه االستثماري أو أرابحه.

وقام املشرع اجلزائري إبعطاء املستثمر األجنيب امتيازات وإعفاءات استثنائية مقابل استثمار هذا األخري 
طاعات توليها الدولة اجلزائرية أمهية خاصة القتصادها الوطين، من أجل الوصول إىل وضع قانوين يف ق

يراعي فيه مصلحة الدولة واملستثمر معا. ويكون بذلك املشرع قد وجه املستثمر األجنيب بطريقة غري 
نميتها أو تشغيل اليد و تمباشرة لالستثمار يف املناطق اليت توليها الدولة أمهية خاصة، وأولوية لتطويرها أ

 العاملة فيها.
املتعلق بتطوير االستثمار املعدل واملتمم مجلة من  031-01من األمر رقم  10تناولت املادة       

اإلعفاءات واحلوافز اليت متنحها الدولة اجلزائرية للمستثمر األجنيب، الذي يستثمر يف القطاعات ذات 
ات ات اليت تتطلب تنميتها مسامهة خاصة من الدولة، وكذا االستثمار األولوية، ويتعلق األمر ابالستثمار 

اليت تشكل أمهية خاصة لالقتصاد الوطين، ومتنح له هذه االمتيازات ابإلضافة إىل االمتيازات املنصوص 
 عليها يف إطار النظام العام، واليت سبق لنا وتناولناها يف العنصر السابق.

 الدولة:ا مسامهة خاصة من _ املناطق اليت تستدعي تنميته1
إىل  032-01من األمر رقم  11من التخفيض مبوجب املادة  انتقلت ،االجنازفبالنسبة ملرحلة      

 08مع االشرتاط يف التعديل الذي جاءت به املادة  08-06اإلعفاء بتعديل املادة مبوجب األمر رقم 
جناز، واليت مت إجنازها يف املناطق ذات أن تكون املزااي املمنوحة بعنوان اال 08-06من األمر رقم 

األولوية، اليت تتطلب تنميتها مسامهة خاصة من الدولة، متعلقة بنشاطات غري مستثناة من املزااي. حيث 
قائمة النشاطات والسلع واخلدمات املستثناة من املزااي، حيث  08-07حدد مرسوم تنفيذي رقم 

لسادسة رسوم السابق النشاطات املستثناة، أما املادتني اخلامسة وااستثنت املادتني الثالثة والرابعة من امل
 .3فقد حددات السلع واخلدمات املستثناة

                                                           

 ، مرجع سابق.03-01من أمر رقم  10أنظر املادة  -1
 ملعدل واملتمم، مرجع سابق.ا 08-06املعدلة مبوجب أمر رقم  03-01من األمر رقم  11أنظر املادة  -2
، حيدد قائمة النشفففاطات واخلدمات املسفففتثناة من املزااي احملددة يف 2007جانفي  11مؤرخ يف  08-07مرسفففوم تنفيذي رقم  -3

 .2007يناير سنة  14صادر يف  04املتعلق بتطوير االستثمار، ج ر العدد  03-01األمر رقم 
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 االجناز:_وتتمثل اإلعفاءات يف مرحلة 
 تم يف إطارارية اليت ت*اإلعفاء من دفع حقوق نقل امللكية بعوا فيما خيص كل املقتنيات العق 

 .1 االستثمار
سبة خمفضة قدرها اثنان من األلف فيما خيص العقود التأسيسية للشركات *تطبيق حق التسجيل بن
 والزايدات يف رأس املال.

*تكفل الدولة كليا أو جزئيا ابملصاريف بعد تقييمها من الوكالة فيما خيص األشغال املتعلقة ابملنشآت 
 األساسية الضرورية إلجناز االستثمار.

دخل فيما خيص السلع واخلدمات غري املستثناة من املزااي واليت ت *اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة
 مباشرة يف إجناز االستثمار سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق احمللية.

 *اإلعفاء من احلقوق اجلمركية فيما خيص السلع املستوردة وغري املستثناة من املزااي اليت تدخل
 مباشرة يف إجناز االستثمار.

االمتياز  الوطنية املتضمنة حق ومبالغ األمالكالعقاري  ومصاريف اإلشهارء من حقوق التسجيل *اإلعفا
املزااي على املدة  وتطبق هذهاالستثمارية، على األمالك العقارية املبنية املمنوحة املوجهة الجناز املشاريع 

قرار  ملمنوحة سابقا مبوجبكما تستفيد من هذه األحكام االمتيازات ا  املمنوح،الدنيا حلق االمتياز 
 .2جملس الوزراء لفائدة املشاريع االستثمارية

 يستفيد من: إنهاملستثمر: فبعد معاينة مباشرة االستغالل اليت تعدها املصاحل اجلبائية بطلب من  -
لى ع ومن الرسممن الضريبة على أرابح الشركات  الفعلي،*اإلعفاء ملدة عشر سنوات من النشاط 

 ين. النشاط امله
*اإلعفاء ملدة عشر سنوات ابتداءا من اتريخ االقتناء من الرسم العقاري على امللكيات العقارية اليت 

 .3تدخل يف إطار االستثمار
 األمالك الوطنية وكذا مبالغالعقاري  ومصاريف اإلشهار*اإلعفاء من حقوق التسجيل 

 وتستفيدة، ة هبدف إجناز مشاريع استثماريابلنسبة لعمليات التنازل املتضمنة األصول العقارية املمنوح
                                                           

 املبنية.باشرة إعفاءات مؤقتة ختص العقارات من قانون الضرائب امل152تضيف املادة  - 1
ج ج     ج ر 2013 لسففففففففنة،يتضففففففففمن قانون املالية 2012ديسففففففففمرب سففففففففنة 26مؤرخ يف 12-12من القانون رقم 38انظر املادة  - 2

 .مرجع سابقاملتعلق بتطوير االستثمار ، 01-03من األمر ، 11املعدلة للمادة  72
 .نفسهمرجع  واملتمم،تعلق بتطوير االستثمار املعدل امل01-03 األمر،من 11انظر املادة  - 3
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 من هذه األحكام أيضا مشاريع االستثمارات اليت حصلت مسبقا على االمتياز بقرار من جملس
 .1الوزراء

 الك.وآجال االسته*منح مزااي إضافية من شأهنا أن حتسن أو تسهل االستثمار مثل أتجيل العجز 
 الوطين: ذات األمهية ابلنسبة لالقتصاد املشاريع-2

حرصت خمتلف الدول على املزيد من االنفتاح االقتصادي، وذلك ابلسماح بدخول االستثمارات 
خاصة االستثمارات يف القطاعات ذات األمهية اخلاصة لالقتصاد الوطين، نظرا  ،2األجنبية واستقطاهبا

 للدور الرئيسي الذي تلعبه يف حتقيق التنمية املستدامة.
ارات قررت اجلزائر منح إعفاءات خاصة، يف حال إجناز االستثمارات يف نظرا لكل هاته االعتب

القطاعات ذات األمهية اخلاصة لالقتصاد الوطين، وتكون كذلك يف حال استعمال املستمر للتكنولوجيا 
الفائقة اجلودة، اليت من شفأهنا احملافظة على البيئة، ومحاية املوارد الطبيعية، وتدخر الطاقة، وتفضي إىل 

املتعلق بتطوير  03-01من األمر رقم  10، وهو ما مت النص عليه مبوجب املادة 3تنمية مستدامة
االستثمار املعدل واملتمم، ومبوجب نفس املادة أعطى املشرع اجلزائري للمجلس الوطين لالستثمار 

 صالحيات حتديد طبيعة االستثمارات إذا كانت هلا أمهية خاصة لالقتصاد الوطين أم ال.
فإنه يرتتب عن االستثمارات ذات  4املعدلة 03-01من األمر رقم  12ستقراء نص املادة واب

رف إبرام اتفاقية متفاوا عليها بني الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار اليت تتصأمهية خاصة لالقتصاد 
رتقية بابسم الدولة بعد موافقة اجمللس الوطين لالستثمار، ويكون ذلك حتت إشراف الوزير املكلف 

                                                           

ج ج       ر  ج 2012لسففففففففففففنة يتضففففففففففففمن قانون املالية  2011ديسففففففففففففمرب 28مؤرخ يف 11-16من القانون رقم 67انظر املادة  - 1
 مرجع سابق.املتعلق بتطوير االستثمار ، 01-03من األمر ، 11املعدلة و املتممة للمادة و  72
، جملة حبوث، 2002- 1990ز، أثر االنفتاح املايل يف النمو االقتصفففففففففففادي، دراسفففففففففففة حالة اجلزائر خالل فرتة طيبة عبد العزي- 2

 .115، ص2011عمان  06و 05اقتصادية عربية، العددان 
، مركز االمارات للدراسففففففففففات والبحوث 32هيل عجمي مجيل، االسففففففففففتثمار األجنيب املباشففففففففففر اخلاص يف الدول النامية، العدد - 3

 .54، ص1988رتاتيجية، االس
 املتعلق بتطوير االستثمار، مرجع سابق. 03-01أنظر املادة من أمر رقم - 4
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ذات األمهية ابلنسبة لالقتصاد الوطين حسب معايري تضبط عن  وحتدد االستثماراتاالستثمارات، 
 .1طريق التنظيم بعد رأي مطابق من اجمللس الوطين لالستثمار

 كما  اي،املزاوميكن أن ختص املزااي اليت قد متنح هلذا النوع من االستثمارات كال أو جزءا من        
 .2اجمللس الوطين لالستثمار منح مزااي إضافية طبقا للتشريع املعمول به ميكن أن يقرر

 تتجاوز سس سنوات وملدة الدون املساس بقواعد املنافسة يؤهل اجمللس الوطين لالستثمار 
 ملنح إعفاءات أو ختفيضات على احلقوق أو الضرائب أو الرسوم مبا يف ذلك الرسم على القيمة

 3ناشئة.يف إطار األنشطة الصناعية ال واليت تدخلعار انجتة عن االستثمار املضافة املفروا على أس
 ، وقد03/01املعدل لقانون االستثمار 08/06وهي إجراءات جديدة مت تسجيلها مع األمر 

 كاآليت:  يف مرحلة االجنازمكرر اإلعفاءات 12حصرت املادة 
 األخرى ذات الطابع*إعفاء و/ أو خلوص احلقوق والضرائب وغريها من االقتطاعات 

 اجلبائي املطبقة على االقتناءات سواء عن طريق االسترياد أو من السوق احمللية للسلع واخلدمات
 الضرورية إلجناز االستثمار. 

 *اإلعفاء من حقوق التسجيل املتعلقة بنقل امللكيات العقارية املخصصة لإلنتاج وكذا
 4اإلشهار القانوين الذي جيب أن يطبق عليها.

 إعفاء من الرسم العقاري فيما خيص امللكيات العقارية املخصصة لإلنتاج. *

                                                           

يف هذا الصدد االتفاقية اليت أبرمت بني اجلزائر وشركة اوراسكوم مت نشرها على مستوى اجلريدة الرمسية، نفس الشيء لالتفاقية  -1
طوير ر وشففففففففركات الدار الدولية )سففففففففيدار(، اتفاقية االسففففففففتثمار بني الوكالة الوطنية لتاليت أبرمت بني الوكالة الوطنية لتطوير االسففففففففتثما

 .2007يناير  28، الصادر يف 07االستثمار وشركة الدار الدولية )سيدار(، ج ر العدد 
ملعدل ا44ج ر، 2009قانون املالية التكميلي لسففففنة  نيتضففففم ،2009 يوليو22املؤرخ يف 09-01ن التمر م61انظر املادة  -2
 12املعدل و املتمم ، السففففففففالف الذكر. حسففففففففب املادة  االسففففففففتثمار،املتعلق بتطوير 01-03 من األمر1مكرر 12املتمم للمادة  و

يف مرحلة  1مكرر  12املعدل واملتمم، حددت املزااي اليت ميكن منحها لالستثمارات املذكورة يف املادة  01/03من األمر  1مكرر 
، حيث 61مبوجب املادة  1مكرر  12السفففففففففففابق الذكر، عدلت املادة  01-09ل، وبصفففففففففففدور أمر رقم االجناز ومرحلة االسفففففففففففتغال

 أعطت صالحية للمجلس الوطين لالستثمار إبمكانية منح مزااي إضافية طبقا للتشريع املعمول به.
ج 2013ن املالية سنة، قانو  نيتضم ،2012ديسمرب 26مؤرخ يف 12-12من القانون رقم 39انظر الفقرة الثانية من املادة - 3
 .مرجع سابقاملتعلق بتطوير االستثمار ، املعدل و املتمم ، 01-03من األمر ، 1مكرر 12املعدلة للمادة 72، ج جر 
املتعلق  03-01مكرر من األمر 12و 12املعدلتني للمادتني  السابق،املصدر 06-08 رقم،من األمر 9و 10انظر املادتني  - 4

 .ع سابقمرج االستثمار،بتطوير 
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*اإلعفاء من حقوق التسجيل ومصاريف اإلشهار ومبالغ األمالك الوطنية املتضمنة حق االمتياز على 
 األمالك العقارية املبنية وغري املبنية املمنوحة بعنوان إجناز املشاريع االستثمارية، وتطبق

 ةكما تستفيد من هذه األحكام االمتيازات املمنوح  املمنوح،على املدة الدنيا حلق االمتياز  هذه املزااي
 .1سابقا مبوجب قرار جملس الوزراء لفائدة املشاريع االستثمارية

ومل يكتف املشرع اجلزائري عند هذا احلد من التعديل، ليؤكد بذلك رغبته الشديدة من كل هذه 
رت مر األجنيب يف كل مرة، قدم حتفيزات جديدة، مل تكن من قبل، حيث صدالتعديالت يف إقناع املستث

 مرحلة االستغاللإعفاءات جديدة تضمنتها املادة يف  16-11من القانون  68يف هذا الصدد املادة 
 املتمثلة يف:

 سنوات ابتداءا من اتريخ معاينة املشروع يف االستغالل اليت تعدها املصاحل10ملدة أقصاها  
 ئية بطلب من املستثمر: اجلبا
 اإلعفاء من الرسم على أرابح الشركات؛ -
 اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين؛ -
اإلعفاء من حقوق التسجيل ومصاريف اإلشهار العقاري، وكذا مبالغ األمالك الوطنية ابلنسبة  -

 .2لعملية التنازل املتضمنة األصول العقارية املمنوحة هبدف اجناز مشاريع وطنية
تعكس هذه االمتيازات، تطلعات وسياسة الدولة اجلزائرية اليت اعتربت تشجيع االستثمار خيار     

وقرار يف نفس الوقت، ولكن املشكل يكمن يف الصعوابت والعراقيل اليت تعيق املستثمرين، يف احلصول 
، ما ينتج عنه راءاتاإلج وبطيءعلى هذه االمتيازات اليت تعرضت لتعديالت كثرية، وأيضا نظرا لتعقد 

 عدم حتقق األمن القانوين يف تشريع احلوافز الضريبية، وابلتايل يعيق العملية االستثمارية ككل.
 وأشكال االستثمارات املستثناة من احلوافز الضريبية: الثاين: جماالتاملطلب 

اليت تستفيد  ةإن من شروط جناح التحفيز الضرييب هو وجود نطاق بينها وبني املشاريع االستثماري     
وأيضاً من أجل احلفاظ على التوازن بني القطاعات يستلزم األمر أن يكون حجم اإلعفاء متناسب  منها،

مع حجم املشروع االستثماري يف بدايته، فيمن األفضل منحه اعفاءات وابلتايل التخفيظ يف التكلفة، 
                                                           

 72 ج ج ج ر2013يتضمن قانون املالية لسنة 2012ديسمرب سنة 26مؤرخ يف 12-12من القانون رقم 39انظر املادة  - 1
 السالف الذكر. املتمم،املعدل و  االستثمار،املتعلق بتطوير 01-03من اآلمر 1مكرر 12 واملتممة للمادةاملعدلة و 
 ج ج ج ر2012 لسفففففنةيتضفففففمن قانون املالية 2011 سفففففنة،ديسفففففمرب 28خ يف مؤر 11-16من القانون رقم 68انظر املادة  - 2

 املعدل و املتمم ، السالف الذكر. االستثمار،املتعلق بتطوير 01-03 من األمر1مكرر 12املعدلة للمادة و  72
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ل أو ىل منح مشروعه إعفاء على الدخأما إذا كان يف مرحلة االنتاج واالستغالل فاملستثمر يف حاجة إ
 .1األرابح قصد اسرتجاع جزء من نفقاته

 تطبيق نظام احلوافز اجلديد، جمال 16/09حدد املشرع اجلزائري يف قانون ترقية االستثمار رقم     
 الضريبية، حبيث حدد كال من املستثمر من جهة، وأنواع وأشكال االستثمارات اليت ميكن هلا أن

 ألجنيب،اوما يهمنا يف هذه الدراسة هو املستثمر  أخرى،احلوافز الضريبية املقررة من جهة تستفيد من 
 قد يكوناجلزائرية.و وحسب قانون االستثمار اجلديد هو كل من حيمل جنسية أجنبية غري اجلنسية 

ر تثمومن أبرز األشكال اليت يتخذها املس 2وقد يكون شخصا معنواي. طبيعيا،املستثمر األجنيب شخصا 
األجنيب الشركات األجنبية العادية وهي تلك الشركات الصغرية واملتوسطة اليت متارس نشاطها االستثماري 

والشركات الدوليةوهي عبارة عن شركات تتمتع بشخصية معنوية مستقلة، وال ختضع  األم.خارج الدولة 
يات اليت لشركات املتعددة اجلنسلرقابة الشركة األم، متارس نشاطها ابختيار وذلك يف دولة أو أكثر. وا

متثل الطرف األساسي يف عملية االستثمار، وهي عبارة عن شركات دولية تنتمي بطبيعتها يف معظمها 
املي ابلنظر القائمني ابالستثمار على املستوى الع من أهمإىل الدولة الرأمسالية املصنعة، وتعد هذه األخرية 

ملبيعات ار األجنيب، وتتميز هذه الشركات ابحلجم الكبري من حيث اإىل إرسائها للزايدة يف تدفق االستثم
واإلنتاج وتنوعه وتفوقها التكنولوجي، وكذا زايدة التنوع والتكامل، ما جيعلها قادرة على توجيه االستثمار 

 .3حنو الدول النامية
فيز الضرييب تحاملتعلق برتقية االستثمار جماالت وأشكال تطبيق سياسة ال 16/09وحدد قانون      

جلذب االستثمار، وضيق من نطاق بعض األشكال اليت كانت موجودة يف التشريعات السابقة املتعلقة 
 ابالستثمار، حيث كان أكثر دقة ووضوح.

أشكال االستثمارات و  يف الفرع األول،لذا سنبني جماالت االستثمارات املستفيدة من احلوافز الضريبية 
 يف الفرع الثاين.ريبية املستفيدة من احلوافز الض

                                                           

اجلزائر، جامعة ، لألعماون اقانرع فاحلقوق، في دة املاجسففففففففففتري شهارة لنيل كذمر، الستثما، النظام اجلبائي وافتتيحةوس قرق -1
 .92، ص 2001

يتم حتديد جنسية املستثمر األجنيب عندما يكون شخصا معنواي، ابلنظر إىل دولة مقره االجتماعي اليت تتعاقد معها اجلزائر، أو  -2
ر يف القانون امن طرف أشخاص معنوية هلا مقرها اإلجتماعي على إقليم دولة تتعاقد معها اجلزائر. أوابية مليكة، مبدأ حرية االستثم

، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، فرع قانون األعمال، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي زائرياجل
 27ص .2005وزو، ،

 154معيفي لعزيز، الوسائل القانونية لتفعيل االستثمارات يف اجلزائر، املرجع السابق، ص . - 3
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 : جماالت االستثمارات املستفيدة من احلوافز الضريبية:الفرع االول
 يعمل املشرع اجلزائري على توجيه االستثمارات حنو نشاطات معينة، وهي النشاطات االقتصادية     

و إنتاج اخلدمات أذلك أن االستثمارات املنتجة سواء تعلق األمر إبنتاج السلع  واخلدمات،املنتجة للسلع 
تؤدي دورا هاما يف حتقيق النمو االقتصادي، وزايدة القدرة اإلنتاجية للبالد، وتوفري مناصب الشغل 

 .  1وزايدة حجم الصادرات، وتوفري خمتلف املنتوجات من سلع وخدمات
– املستثناة من التحفيز الضرييب وقد حددها املشرع يف املرسوم بعض النشاطاتإال أن هناك     

املتعلق بتحديد القوائم السلبية اليت استثنيت من  2017مارس 5الصادر يف  1012-17التنفيذي 
 املتعلق برتقية االستثمار ومن بينها جند: 16/09املزااي اليت يتضمنها قانون

 املتعلقة ابلنشاطات: االستثناءات-أ
 ألوىل اليت تضم خمتلفمن املرسوم السالف الذكر القائمة السلبية ا04و 03حددت املادة     

 النشاطات االقتصادية املستثناة من املزااي وتتمثل يف:
 النشاطات احملددة يف القائمة املنصوص عليها يف امللحق األول هبذا املرسوم وتضم نشاط -

اخلرسانة، حلديد، االتجارة ابلتجزئة واجلملة واثين عشر نشاطا إنتاجيا من ضمنها تلك املتعلقة إبنتاج 
، إنتاج املياه املعدنية، صناعة التبغ واألمسنت الرمادي، ووحدات إنتاج أجر الرتقية العقارية ةار النج

 .3وصناعة مادة األمينت

                                                           

ركيبها، كصففففناعة اآلالت االلكرتونية واملعدات وت  اجلزائر،تثمارات املنتجة للسففففلع هي إنتاج أي شففففيء مادي يف واملقصففففود ابالسفففف-1
صناعة املالبس، صناعة املواد الغذائية ...اخل. أما االستثمارات املنتجة للخدمات فهي املنتجة للمنتوجات الغري املادية، اليت دخلت 

يمة اقتصفففففادية ق ابمللكية وهلات متخصفففففصفففففة فيها، وهي عبارة عن جمموعة من احلقوق املتصفففففلة االقتصفففففاد العاملي وذلك بربوز شفففففركا
لنيل  ةجلزائر، رسففففالاوتكون اتبعة إلنتاج السففففلع كخدمات بعد البيع.عيبوط ضند وعلي، احلماية القانونية لالسففففتثمارات األجنبية يف 

 .143، ص2006،تيزي وزو،  احلقوق، جامعة القانون، كليةدرجة دكتوراه يف 
حيدد القوائم السففففففففففففففلبية واملبالغ الدنيا لالسففففففففففففففتفادة من املزااي،  ،2017مارس 05مؤرخ يف  101-17مرسففففففففففففففوم تنفيذي رقم  - 2

، 5. فهو تطبيقا ألحكام املواد 2017مارس  08الصفففففادر يف  ،16وكيفيات تطبيق املزااي على خمتلف االسفففففتثمارات، ج ر العدد 
الصففففففففادر 46عدد  ج يتعلق برتقية االسففففففففتثمار، ج.ر.ج2016أوت 03مؤرخ يف  09-16 انون، من الق25، 18، 14، 9، 6

 .2016أوت 03يف 
 .نفسهمرجع  ،2017مارس 05مؤرخ يف  101-17مرسوم تنفيذي رقم - 3
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 تتضمن القائمة أيضا كل أشكال االسترياد، وكل نشاطات الرتكيب واجلمع اليت ال حتقق نسبة 
تقلة وكذلك ذلك كل النشاطات احلرفية املناإلدماج الصناعي احمللي احملددة وفقا للتنظيم املعمول به، وك

 احلرف التقليدية واحلرف الفنية. 
 _ النشاطات املمارسة حتت النظام اجلبائي غري نظام الربح احلقيقي.

 _ النشاطات اليت ال ختضع للتسجيل يف السجل التجاري، ابستثناء ممارسة هذه النشاطات وفق
 صيغة تستوجب تسجيلها يف السجل التجاري.

النشاطات  خاصة. _مبقتضى تشريعات  16/09النشاطات اليت خترج من جمال تطبيق القانون  _
 اليت ال ميكنها االستفادة من املزااي اجلبائية مبوجب نص تشريعي أو تنظيمي.

 _ النشاطات اليت تتوفر على نظام خاص هبا.
 املتعلقة ابلسلع واخلدمات: االستثناءات-ب

 كما يلي:   101-17املرسوم التنفيذي من 6و 5نصت عليها املواد 
 ماتلك املدرجة يف حساابت التثبيتات، في غري ،املايلكل السلع اخلاضعة للنظام احملاسيب -1

 عدا االستثناءات املنصوص عليها يف هذا املرسوم 
كلت شالسلع اخلاضعة حلساابت ابب التثبيتات الواردة يف قائمة امللحق الثاين هبذا املرسوم، إال إذا -2

ومنها وسائل النقل الربي للسلع واألشخاص للحساب اخلاص،  النشاط،عنصرا أساسيا ملمارسة 
 جتهيزات املكتب واالتصال الغري املستعملة مباشرة يف عملية اإلنتاج، التجهيزات االجتماعية.

 صسلع التجهيزات اجملددة مبا فيها وحدات اإلنتاج اجملددة املقتناة طبقا للشروط املنصو -3
 2014واملتضمن قانون املالية 18-93من املرسوم التشريعي 1فقرة 123عليها يف املادة 

ماعدا األراضي والعقارات، وكذا تلك الناجتة عن االستثمارات املوجودة. غري أنه تستفيد من املزااي، إذا 
 101-17. من املرسوم التنفيذي05مل تقيد يف قائمة السلع املستثناة املنصوص عليها يف املادة 

 سلع التجهيزات املستوردة اجملددة اليت تشكل حصصا عينية خارجية تدخل يف إطار عملية-4
 نقل النشاط من اخلارج، إذ تعفى هذه السلع عند اجلمركة من إجراءات التجارة اخلارجية والتوطني

 البنكي غري أنه تستثىن من هذا اإلجراء السلع املستعملة املستوردة بصفة منفردة.
 سلع التجهيزات املستوردة املوضوعة لالستهالك بعد رفع خيار الشراء يف إطار االعتماد-5

 االجياري الدويل، لكن بشرط إدخال هذه السلع إىل الرتاب الوطين يف حالة جديدة.
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جتدر اإلشارة أن قوائم النشاطات واخلدمات والسلع املستثناة ختضع إىل مراقبة دورية مبوجب قرار 
الوزير املكلف ابالستثمار والوزير املكلف ابملالية ويبلغ اجمللس الوطين لالستثمار مشرتك بني 
 1ابلتعديفففل.

وجاء يف أحكام خاصة للمرسوم أن االستثناءات املنصوص عليها ال تعين يف هذا املرسوم املشاريع       
 09من القانون رقم 17املادة  االستثمارية اليت متثل أمهية خاصة ابلنسبة لالقتصاد الوطين، واملذكورة يف

، وتتّم مراجعة قوائم النشاطات والسلع واخلدمات املستثناة امللحقة هبذا املرسوم 2016لسنة 16-
لس قرار مشرتك بني الوزير املكلف ابالستثمار والوزير املكلف ابملالية. ويبلغ اجمل دورية مبوجببصفة 

 .2الوطين لالستثمار ابلتعديل
االستفادة  4وإعادة التأهيل 3ق املزااي، جاء يف املرسوم أنه ال ميكن الستثمارات التوسعوخبصوص تطبي    

إال بشرط أن يساوي مبلغها أو يفوق  2016لسنة  16-09من املزااي املنشأة مبوجب القانون رقم 
الستثمارات ا ابملائة من جمموع االستثمارات اإلمجالية الواردة يف امليزانية األخرية، عندما تكون هذه  25

ابملائة من جمموع االستثمارات اإلمجالية الواردة يف  15دج أو بف100.000.000أقل أو تساوي 
دج، وتكون أقل أو تساوي 100.000.000امليزانية األخرية عندما تفوق هذه االستثمارات 

ابملائة من  10. و 25.000.000دج دون أن يكون مبلغها أقل من دج1.000.000.000
الستثمارات اإلمجالية الواردة يف امليزانية األخرية عندما تفوق هذه االستثمارات جمموع ا

 .5. دج150.000.00دج دون أن يكون مبلغها أقل من 1.000.000.000
 :16/09االستثمارات املستفيدة من احلوافز الضريبية وفقا للقانون  : أشكالالفرع الثاين

عىن أخر أن مب االمتيازات،مارات اليت ميكن هلا احلصول على حدد املشرع اجلزائري أشكال االستث      
ها حىت ميكن له االستفادة من االمتيازات واإلعفاءات املنصوص علي أجنيب،املستثمر سواء كان وطين أو 

                                                           

 23 ص ،1999عليوش قربوع كمال، قانون االستثمارات يف اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، - 1
  .السالف الذكر 101-17من املرسوم التنفيذي رقم  10و9 املادتني-2
 نتاج.أو التوسع النوعي عن طريق توسيع تشكيلة اإل واستثمار التوسع سواء التوسع الكّمي عن طريق رفع قدرات اإلنتاج  - 3
ودة من أجل جهيزات املوجاسففففففففففتثمار إعادة التأهيل الذي يتمثل يف عمليات اقتناء سففففففففففلع وخدمات موجهة ملطابقة العتاد والت - 4

 واليت تؤثر عليها أو من أجل الرفع يف اإلنتاجية. لقدمها،معاجلة التأخر التكنولوجي أو بسبب التلف 
 .،مرجع سابق 101-17من املرسوم التنفيذي رقم  15 املادة-5
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يف قانون االستثمار، يستوجب أوال أال يكون استثماره خارج إطار املادة الثانية من القانون رقم 
   قانوان.ر يف جمال من اجملاالت االستثمار احملددة يستثم ، وأن16/09
على إمكانية  1املتعلق برتقية االستثمار 16/09من القانون رقم  12ويف هدا الصدد نصت املادة     

من نفس القانون، مبعىن أن املشرع اجلزائري حدد أشكال  2استفادة االستثمارات احملددة يف املادة 
 ا احلصول على املزااي. االستثمارات اليت ميكن هل

 يف:تتمثل 09-16إن أشكال االستثمارات املستفيدة من احلوافز الضريبية وفقا للقانون  
  التأهيل  اإلنتاج وإعادةإنشاء نشاطات جديدة، وتوسيع قدرات 
 .املسامهات يف رأمسال شركة 

 إنشاء نشاطات جديدة وتوسيع قدرات اإلنتاج وإعادة التأهيل:-أ
 رية يف اختيار الشكل الذي يرغب مباشرة االستثمار فيه، وقد يكون يف صورة:للمستثمر احل

هي تلك االستثمارات اليت تكون يف شكل مؤسسات جديدة، وبرأس نشاطات جديدة:  إنشاء-1
على أنه يقصد ابستثمار 101-17من املرسوم التنفيذي 11مال خاص وطين أو أجنيب.  ونصت املادة 

 اإلنشاء ما أیيت:
 ستثمار من أجل تكوين، أو إنشاء حبت، لرأمسال التقين إبقتناء أصول جديدة بغرا إنشاءاال -

 نشاط مل يكن موجودا. 
 االستثمار املنجز من أجل إنشاء نشاط جديد قابل لإلستفادة من املزااي من طرف مؤسسة-

 ؤسسةموجودة، شريطة أن يكون النشاط أو النشاطات املمارسة، حلد اآلن، من طرف هذه امل
 مستثناة من املزااي.

ت وهي االستثمارات اليت تنجز من أجل الزايدة يف اإلنتاج، والتوسيع يف قدرا توسيع قدرات اإلنتاج:-2
على 101-17من املرسوم التنفيذي 13املؤسسة املوجودة. ويقصد ابستثمار التوسع حسب نص املادة 
ة وسع النوعي عن طريق توسيع تشكيلأنه التوسع الكمي عن طريق رفع قدرات اإلنتاج و/أو الت

اإلنتاج.لتشمل سلعا أو خدمات جديدة عن طريق إقتناء وسائل إنتاج جديدة تضاف إىل تلك 
املوجودة، وال خيول طابع التوسع لالستثمار، إقتناء جتهيزات تكميلية ملحقة أو مرتبطة، وكذلك هو 

 وجودة. الشأن ابلنسبة إلقتناء جتهيزات جتديد أو إستبدال تلك امل

                                                           

 مرجع سابق.  ،09-16قانون ترقية االستثمار رقم -1
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 يقصد به اسرتجاع املؤسسة لنشاطها بعدما كانت تعاين من صعوابت يفالتأهيل:  إعادة-33
 .1طريقة تسيريها وتنظيمها واملعرضة لإلفالس أو الغلق

 ب: املسامهات يف رأمسال شركة:
 املتعلق09-16من القانون 02فقرة 02لقد نصت على هذا النوع من االستثمار املادة         

 ية االستثمار، ويكون ذلك ابملسامهة اجلزئية يف حتسني الوضعية املالية ملؤسسة ما ابلرفعبرتق
 من رأمساهلا سواء يف شكل حصة نقدية، واليت تتمثل يف تقدمي مبلغ من النقود للشركة سواء كان
 ذلك يف شكل سيولة نقدية، أو عن طريق سندات من خالهلا يتم دفع احلصة كالسفتجة، الشيك

 خل، كما ميكن أن تكون على شكل حصة عينية واليت تتمثل يف تقدمي أي شيء آخر غري...ا
 النقود، يقدمها املساهم للشركة إما لتملكها أو اإلنتفاع هبا، قد تكون احلصة العينية عقارا، أرا،

 مستودع ، أو تكون على شكل منقول مثل وسائل النقل، عتاد، معدات.
 :اايالفرع الثالث: آلية منح املز 

ال ميكن للمستثمر األجنيب االستفادة من املزااي املقررة يف ظل أحكام قانون ترقية االستثمار احلايل،      
، واليت متنح له احلق يف  2إال إذا كان حامال لوثيقة التسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

ل ل إجناز مشروعه الذي جيب أن يسجاحلصول على كل االمتيازات، ولكن ابملقابل عليه احرتام آجا
 3يف وثيقة التسجيل .

يح التصرميون بناء على طلب، الذي يعد امتدادا إلجراء من املزايا ة املستثمر األجنيب استفادو     
ن مستثمار. اليف التصريح باالوكالة تقييم الطلب وفقا للعناصر الواردة ستثمار. ويقع على كاهل البا

دة ضريبية مثال ترتبط بعدد املناصب اليت ميكن أن خيلقها املشروع االستثماري، واملذلك أن االمتيازات ال
 ملشروع ...إخل.االتكنولوجيا املزمع استعماهلا وشرط احملافظة على البيئة، متويل والتقديرية الجنازه، 

 لذي يبتغييبني نوع النظام ان أيلزم املستثمر بتوضيحها يف استمارة منح املزايا املعلومات اليت من   
جز فيها سيناملنطقة اليت  وبه، املراد القيام االستفادة منه حسب طبيعة ونوع النشاط االستثماري 

                                                           

 .  144صسابق، عيبوط ضند وعلي، مرجع -1
 سيتم التفصيل يف مهامها وصالحياهتا يف املبحث األخري من الباب الثاين. - 2
أنه: " ختضففع االسففتثمارات قبل إجنازها من أجل االسففتفادة من املزااي  16/09تنص املادة الرابعة من قانون ترقية االسففتثمار رقم- 3

أدانه". وكيفية التسجيل تبني  26يف املادة  ةاالستثمار، املذكور ر للتسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوي القانون،املقررة يف أحكام هذا 
 عن طريق التنظيم.
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بيعة طاختالف حسب ختتلف االستثمار ملف تعهدات يقدمها، فالواثئق املطلوبة يف استثماره مقابل 
 .1اليت تناوهلا قانون االستثمارو، املراد إجنازهاونوع النشاطات االستثمارية 

تقوم الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار مبنح امتيازات غالبيتها جبائية ومتنح على مرحلتني األوىل      
مرحلة اإلجناز والثانية مرحلة االستغالل، ومتنح هذه االمتيازات بناء على قرار الوكالة بعد تقومي قبلي 

 إلدارة.اليت صادق عليها جملس ا وشيكات التحليلللمشاريع االستثمارية، وذلك على أساس اجلداول 
ومقاييس منح االمتياز تكون على عدة أسس أوهلا متوقع املشروع، فهناك تقسيم ملناطق االستثمار،    

 سنفصل ، اليتوالنظام االستثنائيجند من خالل هذا التقسيم نظامني جبائيني مها نظام عام حيث 
 متويل ، حيث أن كلما زادت نسبة مسامهة املستثمر يففيهما يف املطلب التايل. والثاين التمويل الذايت

مشروعه كلما ارتفعت مدة اإلعفاء. والثالث التبعية ابلنسبة للخارج، وهو ما يدعى نسبة االندماج أي 
عندما يستعمل املستثمر املواد اجلزائرية ختتلف نسبة االمتياز عما هو عندما نلجأ إىل مواد مستوردة. 

املقرتحة، حيث تتغري أيضا نسبة االمتياز حسب مناصب الشغل املقرتحة  والرابع مناصب الشغل
 نقصد هباو . واخلامس قطاع النشاط، والعكس صحيح، تزيد كلما توفرت مناصب الشغل، واملتوفرة

االستثمارات اليت هلا أمهية ابلنسبة لالقتصاد الوطين وذلك ابألخذ بعني االعتبار التكنولوجيا والنشاطات 
 لوية يف املخطط الوطين، حسب التفصيل يف املطلب التايل.ذات األو 

جيب إبالغ الوكالة الوطنية لتطوير فإنه ، منح املزاياتعديل مقررات معاجلة ملفات خيص أما فيما      
عليه  واالستثمار، بكل التغريات اليت متس االستثمار، حتت طائلة تعليق وحىت الغاء مقرر منح املزااي، 

جدت مثل هذه التغيريات إبالغ الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، وطلب تعديالت لما يلزم املستثمر ك
 .2املقرر الناتج على ذلك 

 16/09قمظل قانون ترقية االستثمار ر  املطلب الثالث: املزااي الضريبية اجلاذبة لالستثمار يف
ل املتاحة لديه، زائر بكل الوسائحرص املشرع اجلزائري على اقناع املستثمر األجنيب لالستثمار ابجل     

مبا تضمنه قانون االستثمار اجلزائري من حوافز، ومزااي، وتسهيالت عالية هتدف إىل تشجيع االستثمار 

                                                           

زروال معزوزة، الضفففماانت القانونية لالسفففتثمار يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه يف القانون اخلاص، كلية احلقوق والعلوم السفففياسفففية،  - 1
 .476، ص2016-2015جامعة تلمسان، 

 .476 ص ،سابقزروال معزوزة، مرجع  - 2
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املتعلق برتقية االستثمار 09-16وميز املشرع اجلزائري يف قانون 1يف بعض املناطق وترقية االستثمارات
مر سنحاول التطرق إىل مضمون كل واحدة منها، ويتعلق األ بني ثالثة مستوايت من االمتيازات، حبيث

ابملزااي املشرتكة لالستثمارات املؤهلة )الفرع األول(، مث مزااي إضافية لفائدة األنشطة املتميزة و/أو اليت 
 ختلق فرص عمل )الفرع الثاين( وأخريا إىل املزااي االستثنائية ذات األمهية اخلاصة لالقتصاد الوطين )الفرع

 الثالث(.
 الفرع األول: املزااي املشرتكة لالستثمارات املؤهلة:

شجيع عملية نظرا ألمهيته يف ت النشاط،حرص املشرع اجلزائري على حتديد املوقع اجلغرايف لذلك     
االستثمار، حيث قسم إقليم الدولة إىل مناطق ختتلف حسب درجة تنميتها وجتهيزها ابهلياكل القاعدية، 

ت ومزااي للمشاريع االستثمارية املنجزة يف الشمال، ولكنه أوىل عناية خاصة لالستثمارات فمنح تسهيال
 2املنجزة يف اجلنوب واهلضاب العليا واملناطق اليت تستدعي تنميتها مسامهة خاصة من قبل الدولة .

 أوال: املشاريع املنجزة يف الشمال:
 لعام، تستفيدامركية املنصوص عليها يف القانون إىل جانب احلوافز اجلبائية وشبه اجلبائية واجل    

 من املزااي التالية:  09-16من قانون ترقية االستثمار 02االستثمارات احملددة يف املادة 
 3أ: مرحلة االجناز

 4السابقة ذكرها على املزااي التالية:02تستفيد االستثمارات املذكورة يف املادة 
 ما خيص السلع املستوردة اليت تدخل مباشرة يف اجناز، في5اإلعفاء من احلقوق اجلمركية -

 االستثمار.

                                                           

1  - ORGANISE PAR LE SENAT ET LE CENTRE FRANEAIS DU COMMERCE 
D’exterieur intitulé « l’Algérie sur le chemain des reformes » paris le 18/10/2001pg48. 

ل مسفففتثمر أاي كان فيسفففتفيد ة لكيقصفففد ابملزااي املشفففرتكة لالسفففتثمارات املؤهلة تلك احلوافز اجلبائية والضفففريبية اليت متنحها الدول - 2
 منها املستثمر األجنيب الذي يباشر نشاط اقتصادي حسب التموقع اجلغرايف للمشروع.

 يقصد مبرحلة اجناز االستثمار فرتة أتسيس الشركة أو املؤسسة االستثمارية. - 3
 ، املرجع السابق.09-16من قانون ترقية االستثمار  12 املادة- 2
مركية أبهنا الضريبة غري املباشرة اليت متس البضائع وليس مداخيل األشخاص، واليت ميكن اسرتجاعها يف سعر احلقوق اجل تعرف- 3

 البضائع للحدود اإلقليمية حداث منشئا للفففففففففضريبة اجلمركيفففففففففة. وتعرف أيضا بكوهنا الرسوم املفروضة على ويعتبفففففففففر دخولبيع املنتفففففففففوج 
لد ما، وحتصل يف العادة من طرف مصاحل اجلمارك عند نقاط الدخول للدولة. سيد عابد، الففففففواردات مففففففن الففففففسلع أو اخلدمات يف ب

 .208، ص1998التجارة الدولية، مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية، االسكندرية، اجلمهورية املصرية، 
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اإلعفاء من دفع الرسم على القيمة املضافة، فيما خيص السلع واخلدمات املستوردة أو املقتناة ضليا  -
 1اليت تدخل مباشرة يف اجناز االستثمار.

 عن كل املقتنيات اإلعفاء من دفع حق نقل امللكية بعوا والرسم على اإلشهار العقاري -
 العقارية اليت تتم يف إطار االستثمار املعين.

اإلعفاء من حقوق التسجيل والرسم على اإلشهار العقاري ومبالغ األمالك الوطنية املتضمنة حق  -
االمتياز على األمالك العقارية املبنية وغري املبنية املوجهة الجناز املشاريع االستثمارية، وتطبق هذه املزااي 

 لى املدة الدنيا حلق االمتياز املمنوح.ع
من مبلغ اإلاتوة اإلجيارية السنوية احملددة من قبل مصاحل أمالك الدولة خالل 95ختفيض بنسبة %  -

 فرتة اجناز االستثمار. 
 على امللكيات العقارية اليت تدخل يف إطار 2سنوات من الرسم العقاري10اإلعفاء ملدة  -

 ريخ االقتناء.االستثمار، ابتداءا من ات
 اإلعفاء من حقوق التسجيل فيما خيص العقود التأسيسية للشركات والزايدات يف رأس املال. -

 :3 ب: مرحلة االستغالل
يقصد مبرحلة االستغالل تلك الفرتة اليت يقوم من خالهلا املستثمر ابستغالل وتشغيل مشروعه      

ل وجهة للتسويق أو تقدمي خدمات مفوترة من خالاالستثماري، ويكون ذلك عن طريق إنتاج السلع امل
استثمار مت خالله االقتناء اجلزئي أو الكلي لوسائل اإلنتاج الواردة يف قائمة السلع واخلدمات الضرورية 

                                                           

 تایلعملل احرامن محلة رمل كل خالة نشألما لمضافةا مةیبالق قتعلی تهیتسمب حس، وTVA لمضافةا مةیلقاعلى م سرلا - 1
 ، تمادلخوا للسلع ةطیسولا تالستهالكاوا إلجماليا جإلنتاا نیب رقبالف لمضافةا مةیلقا هذه ددتحو ، ةیرلتجاا و ةیدالقتصاا

 ةیمولعما نةیزلخا دةفائ لىإ سسةؤلما طرف نم تجمع ك،الستهالا على رةمباش ریغ بةیرض لمضافةا مةیلقا على مسرلا أن كما
 اسةیلسا حول الوطين لملتقيا مداخالت ، ةیلجبائا اسةیلساعلى ت العوملة نعكاسااد ، إلنهائي.  ناصر مرك المستهلاتحملها یل
 دحلففب سفففففففففففففففعففد جامعة ، رییلتسا معلوو ةیدإلقتصاا ملعلوا ةیكل ، 2003 يما 11-12 نیب ما ، الثففالثففة األلفيففة في ةیلجبائا

 .  157 صفحة ، 2003 ، البليدة
صفففففراحة"املادة  بةمن الضفففففريامللكيات املبنية املوجودة فوق الرتاب الوطين ابسفففففتثناء تلك املعفية  هو رسفففففم سفففففنوي مؤسفففففس على - 2

 من قانون الضرائب. 248
 املتعلق برتقية االستثمار، مرجع سابق. 09-16 قانونمن 02فقرة 12ارجع املادة  - 3
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سنوات، بعد معاينة الشروع يف مرحلة االستغالل اليت تعده املصاحل 3ملمارسة النشاط املصرح به، ملدة 
 1تثمر وتتمثل هذه املزااي يف: اجلبائية بطلب من املس

 2IBSاإلعفاء من الضريبة على أرابح الشركات  -
 TAPاإلعفاء من الرسم على النشاط املهين.  -
 من مبلغ اإلاتوة االجيارية السنوية احملددة من قبل مصاحل أمالك75ختفيض بنسبة %  -

 الدولة.
تها مسامهة املناطق اليت تستدعي تنمياثنيا: االستثمارات املنجزة يف اجلنوب واهلضاب العليا و 

 خاصة من قبل الدولة:

                                                           

املشفففففففرع اجلزائري حبسفففففففب ما إذا كان االسفففففففتثمار يف ختتلف املزااي اليّت أوجدها  09-16من القانون رقم  13فحسفففففففب املادة  - 1
مرحلة االجناز أو بعد انطالق االسفففففففففتغالل، حيث أضفففففففففاف إليها امتيازات وحتفيزات جديدة مل تكن من قبل هلاته املناطق، إذ تتميز 

 تيندوف،نراست، ، إليزي، متهذه املناطق بعوائق وصعوابت مقارنة ابملناطق العادّی ة، وهذه املناطق تتمثل يف مناطق اجلنوب: أدرار
 إلجناز تتمثلاوكذا كل منطقة أخرى تتطلب تنميتها مسففامهة خاصففة من قبل الدولة. االمتيازات املمنوحة للمسففتثمرين خالل مرحلة 

الدولة،  ليف تكفل الدولة كليا أو جزئيا بنفقات األشغال املتعلقة ابملنشآت األساسية الضرورية إلجناز االستثمار بعد تقدميها من قب
التخفيض من مبلغ اإلاتوة اإلجيارية السفففففففففنويةّ احملددة من قبل مصفففففففففاحل أمالك الدولة بعنوان منح األراضفففففففففي. أّما االمتيازات املمنوحة 

سففففففنوات من احلقوق 10يف اإلعفاء ملدة  ، واملتمثلة02الفقرة  13للمسففففففتثمرين خالل مرحلة االسففففففتغالل فقد نصففففففت عليها املادة 
خيص السفففففلع املسفففففتوردة اليت تدخل مباشفففففرة يف إجناز االسفففففتثمار، واإلعفاء من الرسفففففم على القيمة املضفففففافة فيما خيص  اجلمركية فيما

 السلع واخلدمات املستوردة أو املقتناة ضليا واليت تدخل مباشرة يف إجناز االستثمار.
باشرة والرسوم املماثلة واليت يتضمن ما يلي: من قانون الضرائب امل 135أسست الضريبة على أرابح الشركات مبوجب املادة  - 2

"تؤسففففس ضففففريبة سففففنوية على جممل اإلرابح واملداخيل اليت حتققها الشففففركات وغريها من األشففففخاص املعنويون املشففففار إليهم يف املادة 
 . قانون الضرائب.136
شركات األشخاص و  شركات-أستثناء. الشركات مهما كان شكلها وغرضها اب الشركات:ختضع الضريبة على أرابح  :136املادة 

املسامهة مبفهوم القانون التجاري إال إذا اختارت هذه الشركات اخلضوع للضريبة على أرابح الشركات ويف هذه احلالة جيب أن يرفق 
 ية اليت ملاملدن الشركات-بوال رجعة يف هذا االختيار مدى حياة الشركة.  151طلب االختيار ابلتصريح املنصوص عليه يف املادة 

تتكون على شففكل شففركة ابألسففهم، ابسففتثناء الشففركات اليت اختارت اخلضففوع للضففريبة على أرابح الشففركات ويف هذه احلالة جيب أن 
التوظيف  هيئات-جوال رجعة يف هذا االختيار مدى حياة الشففففركة.  151يرفق طلب االختيار ابلتصففففريح املنصففففوص عليه يف املادة 

ة املكونة واملعتمدة حسففففففففب األشففففففففكال والشففففففففروط املنصففففففففوص عليها يف التشففففففففريع والتنظيم اجلاري هبما العمل. اجلماعي للقيم املنقول
عمليات واملنتجات اليت تنجز ال الشركات-أ الضريبة:املؤسسات واهليئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري كما ختضع هلذه 

  .138حتادات التابعة هلا ابستثناء الشركات املشار إليها يف املادة التعاونية واال الشركات-ب .12املذكورة يف املادة 
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ها تستفيد االستثمارات املنجزة يف املناطق اجلنوب واهلضاب العليا وكذا املناطق اليت تتطلب تنميت        
، 09-16من القانون 13مسامهة خاصة من قبل الدولة من امتيازات عديدة حسب نص املادة 

سب ما إذا كان املشروع االستثماري يف مرحلة االجناز أو يف مرحلة وختتلف هذه االمتيازات حب
 االستغالل.
 االستثمارات يف هذه املرحلة من:  تستفيد االجناز:أ: مرحلة 

 كل املزااي املذكورة على االستثمارات املنجزة يف الشمال واملتعلقة بفرتة االجناز.  -
رية األشغال املتعلقة ابملنشات األساسية الضرو  التكفل الكلي أو اجلزئي من طرف الدولة بنفقات-

 الجناز االستثمار، وذلك بعد تقييمها من قبل الوكالة.
التخفيض من مبلغ اإلاتوة االجيارية السنوية احملددة من قبل مصاحل أمالك الدولة، بعنوان منح األراضي -

 عن طريق االمتياز من أجل اجناز مشاريع استثمارية: 
 سنوات، وترفع بعد هذه الفرتة إىل10خالل فرتة عشر 2لرمزي للمرت املربع م ابلدينار ا -أ 
 من مبلغ إاتوة أمالك الدولة ابلنسبة للمشاريع االستثمارية املقامة يف املناطق التابعة50 %

 للهضاب العليا، وكذا املناطق األخرى اليت تتطلب تنميتها مسامهة خاصة من قبل الدولة.
 سنة، وترفع بعد هذه الفرتة إىل15لفرتة سس عشرة2ي للمرت املربع م ابلدينار الرمز  -ب 
 1من مبلغ إاتوة أمالك الدولة ابلنسبة للمشاريع االستثمارية املقامة يف والايت اجلنوب الكبري.:50 %
من تكلفة إجناز اهلياكل القاعدية املستقبلية ملشاريع االستثمار يف املناطق 25التكفل بنسبة %  -

املتعلق برتقية االستثمار، وهو إمتياز 09-16من قانون 13ص عليها مبوجب أحكام املادة املنصو 
، ميكن للمستثمر أن يستفيد من  20172جديد أضافه املشرع اجلزائري مبوجب قانون املالية لسنة 

 .09-16من القانون  22هذه املزية إذا طلب ذلك صراحة طبقا للمادة 
سنوات ابتداءا من اتريخ الشروع يف مرحلة االستغالل اليت تعده 10 ملدة االستغالل:ب: مرحلة 

 املصاحل اجلبائية بطلب من املستثمر.
 إعفاء من الضريبة على أرابح الشركات.  -
 إعفاء من الرسم على النشاط املهين.-

                                                           

 املتعلق برتقية االستثمار، مرجع سابق. 09-16من قانون 13ارجع املادة  - 1
، 77العدد ج ج ، ج ر2017يتضمن قانون املالية لسنة ،2016ديسمرب ،28مؤرخ يف 14-16من قانون رقم  118املادة - 2

 .2016رب ديسم 28الصادر يف 
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 من مبلغ اإلاتوة اإلجيارية السفففففففففففنوية احملددة من قبل مصفففففففففففاحل أمالك الدولة.50ختفيض بنسفففففففففففبة % -
متنح االمتيازات املشرتكة بصفة آلية دون املرور على اجمللس الوطين لتطوير االستثمار، ويف حالة عدم   

جملس  ة وجوب الدراسة واختاذ القرار منعلى إلزامي16-09إمكانية تطبيق قاعدة اآللية ينص القانون 
ماليري االسففففففففففففففتثمفففار ملنح هفففذه االمتيفففازات للمشفففففففففففففففففاريع اليت يسفففففففففففففففففاوي مبلغهفففا أو يفوق سسفففففففففففففففففة 

 1دج(.5.000.000.000دينار)
يستفيد  بني بدقة احلوافز الضريبية اليت التقسيم،خنلص إىل أن املشرع اجلزائري من خالل هذا        

خل املناطق اليت وأدمنها كل مستثمر حسب املوقع اجلغرايف، وهي عديدة ومؤثرة يف القرار االستثماري، 
انت ولة ضمن املزااي املشرتكة لالستثمارات املؤهلة، بعدما كتتطلب تنميتها مسامهة خاصة من قبل الد

 إليها.يف قوانني االستثمار السابقة من النظام االستثنائي، وذلك جلذب االستثمار 
وذهب املشرع اجلزائري إىل أكثر من ذلك، وهو محاية احلقوق املكتسبة اليت استفاد منها املستثمر       

: 16/09من القانون  35حملصل عليها مبوجب التشريعات السابقة، املادة األجنيب فيما خيص املزااي ا
>>حيتفظ املستثمر ابحلقوق املكتسبة فيما خيص املزااي واحلقوق األخرى اليت استفاد منها مبوجب 

ة التشريعات السابقة هلذا القانون، واليت أنشأت تدابري لتشجيع االستثمارات.تبقى االستثمارات املستفيد
 زااي املنصوص عليها يف القوانني املتعلقة برتقية وتطوير االستثمار السابقة هلذا القانون وكذا جمموعمن امل

 22النصوص الالحقة، خاضعة هلذه القوانني إىل غاية انقضاء مدة هذه املزااي<<، اضافة إىل املادة 
يف تشريع  األمن القانوينمن نفس القانون املقررة ملبدأ االستقرار التشريعي، قد حقق إىل حد بعيد 

 احلوافز الضريبية لالستثمار األجنيب.
 الفرع الثاين: مزااي إضافية لفائدة األنشطة املتميزة و/أو اليت ختلق فرص عمل

على  تثمارية، وتكوناالستشمل املزااي اإلضافية على حتفيزات جبائية اليت ميكن أن متنح للمشاريع       
 أو للمشاريع اليت ختلق فرص عمل. املتميزة، نوعني سواء لفائدة األنشطة

 أوال: مشاريع لفائدة األنشطة املتميزة
 يتعلق األمر يف هذا املقام ابلتحفيزات اجلبائية واملالية اخلاصة املقررة من طرف األنظمة
املعمول هبا لصاحل النشاطات السياحية والصناعية والفالحية. وهذه املزااي ال ميكن مجعها مع تلك 

                                                           

 .، مرجع سابق 09-16من القانون  18املادة - 1
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ملنصوص عليها يف منظومة قانون ترقية االستثمار، ويف هذه احلالة يتم تطبيق التحفيز األكثر ا
 .1تشجيفففففففففففففففففع

 اثنيا: مشاريع خللق فرص عمل:
 منصب شغل دائم،100هذا النوع من املزااي اإلضافية ختص املشاريع اليت ختلق أكثر من     

 التنمية، وتستفيد هذه املشاريع من ّمدة إعفاء جبائي منواملنجزة خارج املناطق اليت تستدعي 
 ثالثة  سنوات إىل سس سنوات.

 أّما عن كيفيات وشروط منح املزااي اإلضافية لالستغالل املمنوحة لالستثمارات اليت       
 مارس5املؤرخ يف  105-17منصب شغل، حددها املرسوم التنفيذي100تستحدث أكثر من 

وتتمثل أساسا  105 -17اصة مبناصب الشغل حددها املرسوم التنفيذي، والشروط اخل 2 2017
يف: جيب أن تكون مناصب الشغل اليت تؤخذ بعني االعتبار يف حساب املزااي مباشرة و دائمة و مستوفية 

 للشروط التالية :
 جيب أن يكون العمال منخرطني يف التأمينات االجتماعية.   -
ة ني عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل أو هيئات التنصيب اخلاصجيب أن يتم توظيف املستخدم -

 .20043ديسمرب  25املؤرخ يف  19-04املعتمدة طبقا ألحكام القانون رقم 
 وينص على رفع مدة املزااي بعنوان مرحلة االستغالل من إعفاءات ضريبية على أرابح     

 على50شاط املهين، والتخفيض ب %سنوات، واإلعفاء من الرسم على الن5الشركات إىل ّمدة 
 قيمة اإلاتوة االجيارية السنوية احملددة من طرف أمالك الدولة.

 منصب شغل أو أقل حددت هذه املّدة بثالث سنوات.100أما ابلنسبة للمؤسسات اليت تنشئ 
 أن رفع ّمدة املزااي إىل سس سنوات ابلنسبة 105-17كما يوضح املرسوم التنفيذي 

 منصب شغل يكون خالل الفرتة املمتدة من اتريخ تسجيل100املنشئة ألكثر من لالستثمارات 
االستثمار حىت هناية السنة األوىل من مرحلة االستغالل على األكثر، واالستثمارات املعنية ابإلعفاء هي 

ية و املصرح  هبا لدى الوكالة الوطن 09-16من القانون 1االستثمارات احملددة ابملادة الثانية فقرة 
                                                           

 املتعلق برتقية االستثمار، مرجع سابق. 09-16 من القانون15ارجع املادة  - 1
حيففدد كيفيففات تطبيق املزااي اإلضففففففففففففففففافيففة لالسفففففففففففففففتغالل املمنوحففة 2017مففارس ،05مؤرخ يف 105-17 التنفيففذي،املرسفففففففففففففففوم  -2

 .47، ص2017مارس08، صادر يف 16ئة منصب شغل، ج.ر.ج. عددلالستثمارات املنشئة ألكثر من ما
 السابق. املرجع105-17من املرسوم التنفيذي، 04املادة  - 3



 لباب الثاينا                        ائرالفصل األول: جتسيد األمن القانوين من خالل املزااي اجلاذبة لالستثمار األجنيب يف اجلز 

 

189 

بعنوان مرحلة 1لتطوير االستثمار و اليت كانت ضل ضضر معاينة الدخول يف مرحلة االستغالل، 
ومينح هذا اإلعفاء على  09-16من القانون  2فقرة12االستغالل، من االعفاءات املقررة يف املادة 

 .2أساس ضضر معاينة الدخول يف االستغالل تعده املصاحل اجلبائية بطلب من املستثمر
 أبن احتفاظ املستثمر ابالستفادة 105-17 من املرسوم التنفيذي8من جهة أخرى تفيد املادة        

 لوبة على األقلسنوات مرتبط مبحافظته على عدد مناصب الشغل املط5من اإلعفاءات ملدة 
 3، ويتأكد من ذلك مركز تسيري املزااي املختص إقليميا سنواي.طوال مدة اإلعفاء

و  09-16نشاء مناصب الشغل حبسب نوع النشاط احملدد ابملادة الثانية من القانون وشرط إ       
ا حتسب كل مناصب الشغل اليت ينشئه اإلنشاء،ذلك على الشكل التايل: فيما خيص استثمارات 

ب فإن عدد مناصب الشغل الواج التأهيل،أما فيما خيص استثمارات التوسيع و/ أو إعادة  املشروع.
 لك املناصب املنشأة حديثا اليت تضاف لتلك املوجودة وقت تسجيل االستثمار. حساهبا هي ت

وال يؤخذ بعني اإلعتبار يف هذا احلساب عدد مناصب الشغل املوجودة قبل تسجيل االستثمار.       
و زايدة على إعداد املصاحل اجلبائية املختصة إقليميا حملضر معاينة الدخول يف مرحلة االستغالل الذي 4

يبني عدد مناصب الشغل املنشأة حسب الشروط احملددة يف التنظيم املعمول به ، فإنه يتم التحقق أيضا 
منصب شغل من طرف مصاحل الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية  100من إنشاء أكثر من 

للعمال األجراء بعد فحص الوضع القانوين للمستخدم فيما خيص االشرتاكات و كذا عدد العمال 
 .5املنخرطني

                                                           

عرف املشفففرع املقصفففود ابلدخول يف االسفففتغالل أبنه دخول االسفففتثمار يف مرحلة االسفففتغالل الذي يتجسفففد إبنتاج سفففلع معدة  - 1
ما ناء اجلزئي أو الكلي للسلع او اخلدمات الضرورية ملمارسة النشاط املزمع. غري أنه وفيللتسويق أو تقدمي خدمات مفوترة بعد االقت

خيص االسففففففتثمارات املوضففففففوعة قيد االسففففففتغالل جزئيا دون االسففففففتفادة الفورية من املزااي، فإن التاريخ الذي يعتد به لتحديد انطالق 
من املرسففوم التنفيذي  3را االسففتفادة من مزااي االسففتغالل. املادة النشففاط هو اتريخ إعداد ضضففر معينة الدخول يف االسففتغالل بغ

 .مرجع سابق 105-17رقم 
 .مرجع سابق، 105-17من املرسوم التنفيذي رقم2املادة  - 2
 .مرجع نفسه، 105-17من املرسوم التنفيذي رقم9املادة  - 3
 .مرجع نفسه، 105-17من املرسوم التنفيذي رقم5املادة  - 4
 .مرجع نفسه، 105-17من املرسوم التنفيذي رقم 7ملادةراجع ا - 5
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أزال املشرع اجلزائري كل الغموا خبصوص مضمون املزااي  105-17وإبصدار املرسوم التنفيذي رقم 
املتعلق  09-16اإلضافية لفائدة النشاطات املتميزة أو اليت ختلق فرص عمل، واليت وضحها قانون 

  االستثمار.برتقية 
 صة لالقتصاد الوطينالفرع الثالث: املزااي االستثنائية ذات األمهية اخلا

، وقد أوىل املشرع اجلزائري أمهية خاصة هلذا النوع من 09-16من القانون  18تضمنتها املادة      
املزااي ابلنظر إىل طبيعة املشاريع اليت متنح يف اطاره، حيث جعلها بعيدة عن كل االستثناءات من املزااي 

ما ميكن اإلشارة إليه، هو أن العبارة الواردة يف  ،1 السابق الذكر 101-17وجب املرسوم اليت قررها مب
مضمون نص املادة السالفة الذكر "أمهية خاصة ابلنسبة لالقتصاد الوطين" هي فكرة عامة ومطلقة، 

 يرجع أمر حتديدها وتقديرها إىل اجمللس الوطين لالستثمار.
املتعلق 09-16من القانون  17ونص املشرع على عدة مزااي خاصة هلذه االستثمارات يف املادة      

برتقية االستثمار، ولكي يستفيد املستثمر من هذه املزااي جيب عليه أن يقوم إببرام اتفاقية االستثمار، 
 .2متفاوا عليها بني املستثمر والوكالة الوطنية لتطوير االستثمار اليت تتصرف ابسم الدولة

على  قتهويشرتط موافى مضمون االتفاقية الوطين لالستثمار سلطة اإلطالع عل ويكون للمجلس     
مضموهنا قبل إمتام إجراءات إبرامها، وخبصوص االستثمارات ذات االمهية ابلنسبة لالقتصاد الوطين 

 ،09-16من القانون  17أشارت إليه الفقرة الثالثة من املادة  وهذا ماتضبط مبعايري عن طريق التنظيم 
األوىل من نفس املادة اليت ورد فيها على ان هذه النشاطات يتم  وهي خمالفة بذلك أحكام املادة الفقرة

 .3من قبل اجمللس الوطين لإلستثمار واإلتفاق واملوافقة عليهاالتفاوا 

                                                           

 03- 01من األمر  2الفقرة  10السفففففففففالف الذكر. ولقد كانت املادة  101-17من املرسفففففففففوم 9راجع يف ذلك نص املادة  - 1
وكذا االسفففتثمارات "املتعلق بتطوير االسفففتثمار يف حتديها لإلسفففتثمارات اليت تشفففكل امهية ابلنسفففبة لإلقتصفففاد الوطين واليت جاء فيها: 

ذات األمهية اخلاصففة ابلنسففبة لالقتصففاد الوطين والسففيما عندما تسففتعمل تكنولوجيات خاصففة من شففأهنا أن حتافظ على البيئة وحتمي 
 15املتعلق برتقية اإلستثمار يف املادة  12-93املوارد الطبيعية وتدخر الطاقة وتفضي إىل تنمية مستدامة". تناول املرسوم التشريعي 

املسفففففتعملة  لوجيةومميزاته التكنو منه مفهوم اإلسفففففتثمارات ذات االمهية اخلاصفففففة ابلنسفففففبة لإلقتصفففففاد الوطين ابلنظر إىل حجم املشفففففروع 
مردودية هذه اإلسففففففففتثمارات على املدى الطويل من امتيازات إضففففففففافية طبقا للتشففففففففريع  ومن حيث الصففففففففعبة،ابلعملة  وارتفاع األرابح

 به.املعمول 
 ، السابق الذكر.09-16من القانون  17ادة راجع امل - 2
وتوجد عدة أمثلة عن هذه االتفاقيات أمهها: فففففففففففففففففففففففففففففففف اتفاقية االستثمار بني الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار واتصاالت اجلزائر  - 3

وهذه الرخصة  ،للهاتف النقال موبيليس، وبعد حصول املستثمر على رخصة من قبل سلطة ضبط املواصالت السلكية والالسلكية
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 حيث يتم التفاوا حول شروط وكيفيات االستثمار يف اجلزائر، وكذا املزااي اجلبائية اليت     
 ذا كان مستثمرا أجنبيا، كما ميكن أن تتناول هذهمتنحها الوكالة واليت يستفيد منها املستثمر إ

 .1االتفاقية حتديد القانون الواجب التطبيق يف حالة نشوب نزاع
وعلى احلكومة أن حتدد املشفففففاريع االسفففففتثمارية ذات األمهية اخلاصفففففة لالقتصفففففاد الوطين اليت تكون      

 . تثمففار واملسففففففففففففففتثمر األجنيبضففل موضففففففففففففففوع اتفففاقيففة االسففففففففففففففتثمففار بني الوكففالففة الوطنيففة لتطوير االسفففففففففففففف
وهنا يكون االتفاق هو السفففففيد فيما خيص املزااي الضفففففريبية نظرا ألمهية موضفففففوع املشفففففروع االسفففففتثماري، 
واليت تكون تكلفتفه مرتفعفة خفاخصفففففففففففففففة إذا تعلقفت ابلتكنولوجيفة املسففففففففففففففتعملفة اليت حتفافظ على البيئفة، 

 واملشاريع اليت هتدف إىل التنمية املستدامة. 
 ن املزااي االستثنائية لفائدة االستثمارات ذات األمهية اخلاصة لالقتصاد الوطينوتتضم   

 .2ابمتيازات عديدة سواء يف مرحلة اجناز املشروع االستثماري، أو يف مرحلة استغالله
 من:أوال: مرحلة االجناز: تستفيد 

 كل املزااي املشرتكة املتعلقة بفرتة االجناز.  -
قا للتشريع املعمول به، للحقوق اجلمركية اجلبائية والرسوم وغريها من منح إعفاء أو ختفيض طب –

االقتطاعات األخرى ذات الطابع اجلبائي واإلعاانت أو املساعدات أو الدعم املايل، وكذا كل 
 التسهيالت اليت قد متنح.

 لإمكفففففانيفففففة حتويفففففل مزااي االجنفففففاز، بعفففففد موافقفففففة اجمللس الوطين لتطوير االسففففففففففففففتثمفففففار ضفففففل حتويففففف -
 للمتعاقدين مع املستثمر املستفيد، واملكلف ابجناز االستثمار حلساب هذا األخري.

 اثنيا: مرحلة االستغالل
 تستفيد االستثمارات السالفة الذكر يف هذه املرحلة من:

 متديد مدة مزااي االستغالل لفرتة ميكن أن تصل إىل عشر سنوات. -

                                                           

تسفففففمح له ابجناز مشفففففروعه االسفففففتثماري ويسفففففتفيد يف هذا الصفففففدد من النظام االسفففففتثنائي يف االتفاقية، حبيث مت التفاوا على هذه 
األخرية، ومن مث وافق اجمللس الوطين لالسفففففتثمار على ضتوى هذه االتفاقية. اتفاقية االسفففففتثمار املربمة بني الوكالة الوطنية واتصفففففاالت 

 .2007جانفي 22الصادر بتاريخ  7ازئر للهاتف النقال موبيليس.ج.ر.ج عدداجل 
إقلويل ضمد، عن امتيازات االسففتثمارات ذات األمهية اخلاصففة ابلنسففبة لالقتصففاد الوطين يف قانون االسففتثمارات اجلزائري، اجمللة  - 1

 .55-54 صص ، 2010النقدية للقانون والعلوم السياسية، عدد ،
 املتعلق برتقية االستثمار، مرجع سابق.09-16من القانون 18ادة ارجع امل - 2
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 ، املواد واملكوانت اليت تدخل يف إنتاج السلعتستفيد من نظام الشراء ابإلعفاء من الرسوم –
 املستفيدة من اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة.

تستفيد من الرسم على القيمة املضافة املطبق على أسعار السلع املنتجة اليت تدخل يف إطار األنشطة  -
 الصناعية الناشئة وملدة ال تتجاوز سس سنوات.

الثة ون ترقية االستثمار اجلديد موضحا املزااي املمنوحة لفائدة املستثمرين يف ثأصدر املشرع اجلزائري قان
 مستوايت وذلك وفق طبيعة وأمهية االستثمارات القابلة لالستفادة، حيث قسمها إىل 
مزااي مشرتكة، وإضافية واستثنائية، واليت جاءت بصيغة جديدة حبيث تستفيد هذه االستثمارات من 

 يضات الضريبية اليت يتضمنها هذا القانون.اإلعفاءات والتخف
واملالحظ أنه رغم حرص املشرع علة دقة ووضوح هذه التحفيزات الضريبية من أجل جذب االستثمارات 
خاصة األجنبية، إال أن التضخم التشريعي اجلي متيزت به هذه احلوافز القوانني ، املراسيم ، التعديالت 

لد ون يف الدولة ، ألن املستثمر األجنيب عندما يقرر االستثمار يف باملتكررة توحي بعدم استقرار القان
ما، يركز على املنظومة التشريعية لالستثمار ومدى استقرارها واحرتامها لتوقعاته املشروعة، وسهولة 
الوصول إىل أحكامها ويسر تطبيقها، إال أن التضخم التشريعي وكثرة التعديالت، ابالضافة إىل 

يكون يصعبون ذلك، فال بد من توافر مجيع متطلبات األمن القانوين يف التشريع الضرييب ل البريوقراطية،
 ضفزا حقيقيا على االستثمار األجنيب.

املبحث الثاين: تطبيقات األمن القانوين من خالل املزااي التمويلية والعقارية واالدارية جلذب 
 االستثمار األجنيب

 ألجنيب،القة ابالستثمار عدة مزااي الستقطاب االستثمار خاصة اشتملت املنظومة التشريعية املتع
وابلعقار  الستثماري،اوأمهها ما يتعلق بتمويل مشروعه  استثماره،الذي تعرتضه عوائق توقفه أو تبطئه يف 

الذي جيسد عليه هذا املشروع، لذا قام املشرع اجلزائري ابقرار مجلة من احلوافز التمويلية واملساعدات 
 ية اليت متنح للمستثمر األجنيب من أجل دعم إجناز وحتقيق استثماره، وخاصة مصاريف البنية التحتيةاملال

الالزمة إلجناز اإلستثمار، ويدخل يف ذلك العقارات واألراضي الالزمة إلجناز املشاريع عليها. واملزااي 
ثمر األجنيب. يع وجذب املستالعقارية املرتبطة هبا، كما قام ابستحداث إجراءات إدارية تساهم يف تشج

وسنفصل يف كل ذلك من خالل املطالب التالية، نتناول يف املطلب األول مزااي متويلية تتعلق برأس 
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 األخري ملدي لنخلص يف االجرائية،املال، واملطلب الثاين ملزااي عقارية، وخصص املطلب الثالث للمزااي 
 توفر األمن القانوين يف هذا التحفيز.

 األمن القانوين يف املزااي التمويلية لالستثمار األجنيب ألول:ااملطلب 
لتمويفل تظفل ، فبفدون اواألعمفالجلميفع الوظفائف  والطاقة احملركفةيعترب التمويل عصب االستثمار     

ففة مخطفط املستثمر علفى الفورق دون تنفيفذ فيحتفاج بنففاء املشاريع االستثمارية إلفى تفوفري األمفوال الالز 
لشفففراء مسفففتلزمات اإلنتفففاج مفففن األصفففول الثابتفففة )األرا_ املبفففاين_ اآلالت _احلواسفففب االلكرتونيفففة_ 
التليفونففات والفاكسفففات .... الففخ.( واألصفففول املتداولففة )النقفففد وأوراق القففبض لتمويفففل املبيعففات اآلجلفففة 

... اخل( ابختصفار بفدون التمويفل تتوقفف األعمفال كمفا أن نقفص التمويفل والبضاعة نصف مصنعة.
يفؤدي إلففى تففأخري املشففروعات وضففياع الفففرص وابلتففايل اخنفففاا اإلرادات والتمويففل األكثففر مففن احلاجففة 

التمويل  طرق يعنففي تعطيل األموال مع دفع تكلفتها دون أن تنتج إيرادات. فال بد من أن تكون
للمشاريع االستثمارية واضحة وسهلة للمستثمر وذلك من خالل توافر متطلبات األمن القانوين من 
حيث الدقة والوضوح واالستقرار واحرتام التوقعات يف املنظومة القانونية لطرق متويل االستثمار، حيث 

ليت متنح واملساعدات املالية ا تعرف احلوافز التمويلية على أهنا: خمتلف الوسائلو  تعمل كل دولة  
للمستثمر من أجل دعم إجناز استثماره، وخاصة ما يتعلق مبصاريف البنية التحتية الالزمة إلجاز 
االستثمار )ويقصد ابلبنية التحتية هنا، كل ما يتعلق بقطاع النقل الربي أو البحري أو اجلوي، وقطاع 

ل واملياه، قطاع حقوق امللكية الفكرية...اخل(، كما يدخالتكنولوجيا اإلعالم واالتصاالت، قطاع الطاقة 
 .1يف ذلك األراضي والعقارات الالزمة إلجناز املشاريع

د وفيما يلي بعض أهم التحفيزات التمويلية اليت قدمها املشرع اجلزائري يف قانون ترقية االستثمار اجلدي   
إطار قوانني  فز التمويلية اليت جاءت يفالفرع األول(، وكذلك بعض احلواالتنظيمية )وخمتلف نصوصه 

 أخرى )الفرع الثاين( ومدى توافر متطلبات األمن القانوين فيها:

                                                           

 حلقوق،االعماري وليد، احلوافز واحلواجز القانونية لالسففففففتثمار األجنيب يف اجلزائر، مذكرة ماجسففففففتري، فرع قانون األعمال، كلية  - 1
فففال رؤوس األمفففوال مفففن أمفففاكن وفرهتفففا . إن كلمة متويل أتيت لتوضفففح مسفففألة انتق71، 70، ص 2011-2010، 1جامعة اجلزائر 

إلفففى أمفففاكن ندرهتا. وتتم العملية من خفففالل جمموعفففة مفففن الوسفففطاء املفففاليني سفففواء كفففان ذلفففك ففففي شفففكل بنفففوك أو شفففركات تففففففأمني أو 
فار رؤوس األمففوال تس فا أن عمليففة ادخف فال إلففى غيففر ذلففك كمف فار وأسففواق املف فناديق ادخف ففتهدف ابملقام األول احلصول على عدد صف

  األموال.ممكن من هذه 
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ظل قانون  املمنوحة لالستثمار األجنيب املباشر يف املزااي التمويليةالفرع األول: األمن القانوين يف 
 :16/09ترقية االستثمار رقم 

ري جمال االستثمار مل يعطي األمهية الكبرية من طرف املشرع اجلزائإن موضوع احلوافز التمويلية يف      
املتعلق برتقية اإلستثمار،  09-16ابملقارنة مع موضوع احلوافز الضريبية، حيث ويتصفحنا نص القانون 

منه،  13جند أن املشرع اجلزائري مل يتطرق إىل هذا النوع من احلوافز إال يف إطار ما نصت عليه املادة 
 ي:يلكما 
ليت تتعلق ابملزااي االستثنائية املمنوحة لالستثمارات املنجزة يف املناطق ا أ: اليت/13/1يف نص املادة -أوال

 يها:فتتطلب تنميتها مسامهة خاصة من الدولة مبا فيها تلك التابعة للجنوپ واهلضاب العليا، وجاء 
از االستثمار ت األساسية الضرورية إلجنتتكفل الدولة كليا أو جزئيا بنفقات األشغال املتعلقة ابملنشا"

..."، ووضع املشرع اجلزائري لالستفادة من هذا احلافز، شرطا يتعلق بضرورة تقييم هذه النفقات من 
 طرف الوكالة أوال، وأن حتدد كيفيات تطبيق هذه األحكام الحقا عن طريق التنظيم.

ل اتوة اإلجيارية السنوية احملددة من قب/ب: الذي يتعلق بتخفيض مبلغ اإل13/1يف نص املادة -اثنيا
مصاحل أمالك الدولة، ابلنسبة للمستثمر الذي يستفيد من امتياز على قطعة أرا اتبعة للدولة، بغرا 

( سنوات ابلنسبة للمشاريع االستثمارية املقامة يف املناطق 10إجناز مشروع استثماري، وهذا ملدة عشر )
 ( للمشاريع االستثمارية املقامة يف اجلنوب الكبري.15عشر ) التابعة للهضاب العليا، ومدة سسة

، ختصيص جمموعة من املزااي التمويلية املوجهة 2017وقرر املشرع اجلزائري مؤخرا يف قانون املالية لعام    
من قانون املالية لعام  58اليت عدلت املادة  122لتطوير االستثمار الفالحي، مبوجب تص املادة 

20161. 
اللجوء عند االقتضاء وبكيفية انتقائية إىل التمويل اخلارجي  2020لعام ل ملاليةقانوان يُتيحو    

 108ة ، لتمويل مشاريع اقتصاديّة اسرتاتيجية ومهيكلة مبوجب املادللتنميةالدوليةملاليةاملؤسساات لدى

                                                           

، ج ر 2017املتضمن قانون املالية 2016ديسمرب  28هفففف املوافق  1438األول ربيع  28املؤرخ يف  14/ 16القانون رقم  - 1
 12املؤرخ يف  12-12من القانون رقم  58تعدل أحكام املادة  :122. املادة 2016ديسفففففففففمرب  29الصفففففففففادرة يف 77ج العدد 
 ، وحترر كما أیيت :2013واملتضمن قانون املالية لسنة  2012ديسمرب سنة  26املوافق  1434صفر عام 

 الذي عنوانه الصندوق الوطين للتنمية الفالحية 302-139: يفتح يف كتاابت اخلزينة حساب التخصيص اخلاص رقم  58"املادة 
: "ترقية الصففحة احليوانية ومحاية 2السففطر  -: "تطوير االسففتثمار الفالحي". 1سففطر ال -ويتضففمن هذا احلسففاب األسففطر اآلتية :: 

 : "ضبط اإلنتاج الفالحي" .3السطر  -الصحة النباتية". 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&contentId=1298170
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&contentId=1298170
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9&contentId=1298170
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9&contentId=1298170
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9&contentId=1298170
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9&contentId=1298170
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منه واليت جاء فيها : بغض النظر عن األحكام املخالفة، يرخص بتمويل املشاريع االسرتاتيجية واملهيكلة 
زير و لالقتصاد الوطين، لدى اهليئات املالية الدولية للتنمية، بعد استشارة السلطات املختصة؛ يقدم ال

املكلف ابملالية عرضا عن املشاريع االسرتاتيجية واملهيكلة لالقتصاد الوطين اليت يرخص بتمويلها لدى 
دد كيفيات تطبيق هذه ح اهليئات املالية الدولية للتنمية، إىل جلنة املالية وامليزانية للمجلس الشعيب الوطين

 .1املادة عن طريق التنظيم"
، قام املشرع اجلزائري ابستحداث قيد جديد 2010قانون املالية لسنة من جهة أخرى جند أن يف      

ذو طابع متييزي يتمثل يف ضرورة خضوع املشاريع اإلستثمارية األجنبية يف حالة تعديل السجل التجاري، 
 45رجعي وهو ما يفهم من خالل نص املادة  وتطبق أبثر 49-51إىل ضرورة تكريس قاعدة الشراكة 

املتعلق  03-01مكرر من األمر رقم  04املادة  واليت تقابلها، 2010ية التكميلي السنة من قانون املال
وابألخص فقرهتا األوىل من قانون املالية لسنة  66بتطوير قانون اإلستثمار. وابالطالع على املادة 

ق أبثر باليت تكرس قاعدة الشراكة الدنيا بني املستثمرين الوطنيني واألجانب، جند أهنا ال تط 2016
رجعي، ويستخلص ذلك من عبارة "ترتبط ممارسة األجانب ألنشطة..." اليت نفهم من خالهلا أهنا 
تسري على املستقبل، مبعىن آخر أن املستثمرين األجانب املستقبليني وحدهم امللزمني هبذه القاعدة، أما 

لفقرة الثانية من اعدة، إال أن االذين سبق وأن أسسوا استثماراهتم يف اجلزائر فهم غري معنييني هبذه الق
نفس املادة تفيد بغري ذلك، فقد جعلت قاعدة الشراكة الدنيا تسري كذلك على االستثمارات السابق 
إنشاؤها، بنصها على ما يلي:" يرتتب مسبقا عن أي تعديل للتسجيل يف السجل التجاري، امتثال 

 ترمي إىل ما ، ال ختضع هلذه اإللزامية التعديالت اليتالشركة لقواعد توزيع الرأمسال املبينة أعاله. غري أنه
 أیيت: 

رأمسال لتعديل الرأمسال ااجلتماعي )زايدة أو ختفيضا( الذي ال يرتتب عنه تغيري يف حصص توزيع ا -
 .االجتماعي احملددة أعاله

دهلا بني من القانون التجاري أو تبا 619التنازل عن أسهم الضمان املنصوص عليها مبوجب املادة  -
من الرأمسال  % 1، وذلك دون أن تتجاوز قيمة األسهم املذكورة واجلدداملتصرفني االداريني القدامى 

 .االجتماعي للشركة

                                                           

ج ج املتضمن قانون املالية، ج ر  2019ديسمرب  11هففففففففففففففف املوافق ل1441ربيع الثاين  14املؤرخ يف  19/14القانون رقم  - 1
 .2019ديسمرب  30الصادرة يف  81العدد
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 .إلغاء نشاط أو إضافة نشاط ملحق - 
 .النشاط تبعا لتعديل مدونة األنشطة تعديل-
 .مدير أو مسريي الشركة تعيني-
 .1تغيري عنوان املقر االجتماعي" - 

فقرة  66اعتمادا على مضمون الفقرة املذكورة نتوصل إىل أن قاعدة الشراكة املكرسة يف املادة       
تطبق أيضا أبثر رجعي على االستثمارات اليت سبق إنشاؤها، وذلك  2016أوىل من قانون املالية لسنة 

ي ابستثناء ار بنصها صراحة على وجوب مراعاهتا عند كل تعديل يف عملية القيد يف السجل التج
 التعديالت اليت حددهتا على سبيل احلصر.

األمر الذي يعكس تناقض القواعد القانونية يف جمال االستثمار من جهة، وعدم شفافية السياسة   
االستثمارية يف اجلزائر من جهة أخرى، مما يؤثر سلبا على جذب رؤوس األموال األجنبية فالرتاجع 

 قرة.نقص من مصداقياهتا وجيعل املستثمر يف وضعية متذبذبة وغري مستاملستمر للدولة عن قوانينها ي
وعليه نالحظ أن التحفيزات التمويلية الوطنية ضئيلة مقارنة ابلتحفيزات الضريبية اليت قام املشرع    

ات ز اجلزائري بتوسيعها يف هذا القانون، فهو بذلك مل يعطها األمهية الكبرية ومل يتطرق هلذا النوع من التحفي
السالف الذكر، ورمبا هذا راجع حسب  16/  09من القانون  13إال يف إطار ما نصت عليه يف املادة 

إعتقادان للظروف اليت متر هبا الدولة اجلزائرية يف اآلونة األخرية وإنتهاجها السياسة التقشف بسبب 
من القانوين وهذا ما يعيق األ إخنفاا أسعار البرتول الذي يعد املمول األكرب القتصاد الدولة اجلزائرية،

يف املنظومة التشريعية لالستثمار، ومن العوامل اليت سامهت بدورها يف تدهور األمن القانوين التعديالت 
املتكررة اليت حلقت بقانون االستثمار يف فرتة وجيزة، وكذا الرتاجع عن القواعد القانونية اليت حتكم 

رية تعرا اإلطار القانوين لالستثمار يف اجلزائر للكثري من االستثمار، فقد شهدان يف اآلونة األخ
التعديالت مبا يعكس تذبذب موقف املشرع اجلزائري اجتاه االستثمار األجنيب من التشجيع إىل التقييد، 

املتعلق بتطوير االستثمار يستنتج أنه قانون ضفز لتدفق رؤوس  03-01حيث أن املطلع على األمر رقم 
ية نظرا الحتوائه على العديد من الضماانت احلمائية، والتسهيالت اإلدارية املشجعة، األموال األجنب

حيث أنه بصدوره انسحبت الدولة من النشاط االقتصادي االستثماري وتفرغت لدور احملفز والضابط 

                                                           

وم السففففففففياسففففففففية، احلقوق والعل ةدكتوراه، كليحسففففففففاين المية، مبدأ عدم التمييز بني االسففففففففتثمارات يف القانون اجلزائري، أطروحة  - 1
 .276، ص2018-2017جامعة عبد الرمحان مرية ببجاية، 
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فقط، وقد واصل املشرع يف النهج ذاته مبناسبة تعديل وتتميم قانون تطوير االستثمار مبوجب األمر 
لكن مل يدم هذا املوقف اإلجيايب لفرتة طويلة إذ أن التعديالت اليت حلقت بقانون االستثمار  ،06-081

أحدثت تغريات جذرية على النظام القانوين  2009املرجعي مبوجب قوانني املالية املتعاقبة ابتداء من سنة 
 2يدية ضد هذا األخري.متيزية وتقياملطبق على االستثمار األجنيب يف اجلزائر، فمقتضاها مت فرا إجراءات 

جزئيا  03-01ومل يتوقف األمر عند هذا احلد بل استكماال لسلسلة التعديالت مت إلغاء األمر رقم 
املتعلق برتقية االستثمار، أين مل تتغري كثريا نظرة املشرع اجلزائري اجتاه  09-16مبوجب القانون 

إىل تدهور  ة واملبعثرة لقانون االستثمار يف اجلزائر تؤدياملستثمرين األجانب. كل هذه التغريات املتكرر 
لتجد يف مقابل ذلك وعي الدول اجملاورة أبمهية االستقرار التشريعي ،3األمن القانوين يف جمال االستثمار

يف جذب االستثمار األجنيب، حيث أن البلد املضيف الذي يكون فيه االطار القانوين لالستثمار مستقرا 
الثقة والطمأنينة لدى املستثمرين خاصة األجانب منهم، نذكر هنا على سبيل املثال  من شأنه بعث

 .4سنة 20أي ملدة تزيد عن  1995قانون االستثمار املغريب الذي مل يتم تعديله منذ سنة 
 إن اإلطار القانوين لالستثمار يف اجلزائر ال يستجيب متاما املتطلبات مبدأ االستقرار التشريعي واألمن  

القانوين لالستثمار، نظرا للتعديل الدوري والعشوائي لقانون االستثمار من طرف املشرع منذ سنة 
 ، وهو ما يدل على غياب رؤية اسرتاتيجية طويلة املدى حول سياسة االستثمار الواجب اتباعها.2009

 االستثمار: املتعلق برتقية 09-16وضعية قاعدة الشراكة الدنيا يف القانون رقم الفرع الثاين: 
اإلجبارية يف جمال االستثمار األجنيب من بني األحكام اليت تثري العديد 5تعترب قاعدة الشراكة الدنيا      

من اإلشكاالت الواقعية والقانونية واليت أفرزت وجهات نظر متباينة بني الباحثني والدارسني، وتقضي 

                                                           

، يتعلق بتطوير 2001أوت  20خ يفاملؤر  03-01، يعدل ويتمم األمر رقم 2006جويلية 15املؤرخ يف  06/08االمر رقم - 1
 .2006جويلية  19صادرة يف  47 ج، العدد ج االستثمار، ج ر

بوسففهوة نور الدين، دور القانون يف تشففجيع االسففتثمار يف اجلزائر، جملة العلوم القانونية، دار السففالم للنشففر والطباعة والتوزيع،  - 2
 .156، ص2013، 01الرابط، عدد 

3 - ZOUAIMIA Rachid, Le cadre juridique des investissements en Algérie : les 
figures de la régression, Op. Cit, pp 07-08. 

صفففففادر  4335ج ر اململكة املغربية العددمبيثاق االسفففففتثمارات املغريب،  ق، يتعل1995 نوفمرب8املؤرخ يف18-95قانون رقم  - 4
 .1995فمربو 29يف  خ، مؤر 01-95-213مبوجب ظهري شريف رقم 

ميكن حتديد مفهوم الشراكة الدنيا يف إطار ما يسمى ب "االستثمار املشرتك "، والذي يوصف أبنه: "اتفاق طويل األجل بني - 5
طرفني أحدمها وطين واآلخر أجنيب ملمارسففة نشففاط إنتاجي داخل دولة الطرف املضففيف، ويكون لكل طرف احلق ابملشففاركة يف إدارة 
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ة مع ر األجنيب بشرط الدخول يف شراكة إجباريقاعدة الشراكة الدنيا وجوب التقيد يف إجناز االستثما
 51-%49قاعدة الشراكة الدنيا ) %51مستثمر وطين مقيم حيوز مسامهة ابألغلبية تقدر نسبتها ب 

اقع، فإن هذا األقل من رأمسال الشركة. ويف الو  اجلزائري على(يف جمال االستثمار األجنيب يف التشريع %
من السلطة السياسية يف الدولة واليت رأت يف التدبري ضرورة  التدخل من املشرع جاء تزكية ملوقف

للمحافظة على االقتصاد الوطين، غري أن تراجع االستثمارات األجنبية على صعيد الواقع يف الفرتة 
الالحقة العتماد القاعدة مقارنة ابلفرتة السابقة عنها، قد أدى إىل اعتبارها حكما معيقا لالستثمار 

ين تضح جليا على مستوى الفقه القانوين واالقتصادي، دعمته تصرحيات بعض املستثمر األجنيب، موقف ا
احملتملني، يف حني ذهب املدافعون عن القاعدة إىل أهنا ال متس مبصلحة املستثمر األجنيب وأن القاعدة 

يدا اليست عالمة مسجلة جزائرية، فقد سبق اعتمادها من قبل العديد من الدول اليت تشهد إقباال متز 
للمستثمرين األجانب، ولكن، وان كان سبب تراجع االستثمارات األجنبية يف اجلزائر مرده أحكاما 
أخرى صاحبت هذه القاعدة كتقرير احلق يف الشفعة مثال ، فإن أتثريها يف حجم وطبيعة االستثمار 

 .1األجنيب يبقى واضحا للعيان
راجع حجم دة الشراكة الدنيا خاصة بعد مسامهتها يف تنظرا لردود الفعل السلبية اليت سببتها قاع       

االستثمارات األجنبية يف اجلزائر ، حيث بني آخر تقرير ملنظمة األمم املتحدة للتنمية والتجارة الذي 
:جنسية املستثمر، التحدايت السياسية"، تراجعا غري 2016محل عنوان "التقرير العاملي لالستثمار 

ة ابجتاه اجلزائر، حيث سجلت اجلزائر أسوأ حصيلة هلا على االطالق منذ عشريمسبوق للتدفقات املالية 
فإن 2به سلبيا يف ظل الرتدد الذي يتسممن الزمن، بل أضحت بني الدول القليلة اليت تسجل انجتا 

القانون اجلديد لالستثمار مل يتضمن أية إشارة إىل هذه القاعدة، بل أكثر من ذلك فإن القانون رقم 
                                                           

اركة إما بتقدمي حصة يف رأمسال املشروع أو الرأمسال كله وإما بتقدمي التكنولوجيا أو اخلربة أو املعرفة أو العمل، املشروع، وتكون املش
وقد تكون املشاركة من خالل قيام أحد املستثمرين األجانب بشراء حصة يف شركة وطنية قائمة، األمر الذي يؤدي إىل حتويل هذه 

يف جمال االسففففتثمار األجنيب يف التشففففريع  %51-49اهلام بوحاليس، قاعدة الشففففراكة الدنيا الشففففركة إىل شففففركة اسففففتثمار مشففففرتك". 
 .138، ص2019، ديسمرب52اجلزائري، جملة العلوم االنسانية، عدد

 .137، صسابق رجعماهلام بوحاليس،  - 1
2  CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde -للمزيد من التفصفففففففففففففففيل أنظر:   -
2016, nationalité des investisseurs : enjeux et politiques, Nations Unies, New York 
et Genève, 2016, pp 26-32, disponible sur le site  :  
http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/wir2016-Overview-fr.pdf 
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املتعلق بتطوير االستثمار املعدل  03-01املتعلق برتقية االستثمار ألغى صراحة أحكام األمر  16-09
قة بقاعدة الشراكة الافة النصوص القانونية اليت هلا عواملتمم، نفهم أن املشرع اجلزائري عزم على إلغاء ك

جنده قد أكد  2016ة لسنة الدنيا، لكن األمر املثري للدهشة هو أن املشرع وابالطالع على قانون املالي
منه،  66على تكريس قاعدة الشراكة الدنيا يف جمال االستثمار بصريح العبارة وذلك مبوجب نص املادة 

اليت قررت أن: "ترتبط مسامهة األجانب ألنشطة إنتاج السلع واخلدمات واالسترياد بتأسيس شركة حتوز 
من رأمساهلا..." ...." وهو تطبيق صريح لقاعدة على األقل % 51املسامهة الوطنية املقيمة على نسبة 

متاما عن قاعدة الشراكة، حيث ألغى األخري كل  09-16الشراكة الدنيا يف حني تغاضى القانون 
مكرر املضافة واملعدلة مبوجب قوانني املالية ابعتبارها جزءا  4مبا فيها نص املادة  03-01أحكام األمر 

من قانون املالية لسنة  55النتباه أن املشرع قد ألغى أيضا املادة كما أن امللفت ل  03-01من األمر 
تتحدث عن احرتام قاعدة الشراكة الدنيا فيما خيص االستفادة من االمتيازات اجلبائية  ، واليت2014

وشبه اجلبائية. إن التساؤل حول مربر إدراج قاعدة الشراكة الدنيا ضمن قانون املالية وليس ضمن قانون 
ار قد فّسره بعض الباحثني مبرونة أراد املشرع إضفاءها على القاعدة كخطوة أوىل تتبع بعد ذلك االستثم

بتطبيقها بصفة قطاعية، يف حني ذهب البعض إىل إعطاء مربر نراه أكثر منطقية، إذ يرى يف املوقف 
لى كل عتوسيعا لقاعدة الشراكة وتعميما هلا؛ حيث يكفي إدراجها ضمن قانون املالية حىت تطبق 

األنشطة مبا فيها أنشطة االسترياد هذه األخرية اليت ال يستوعبها قانون االستثمار، وميكن اعتبار املوقف 
 .1تثبيتا لقاعدة الشراكة الدنيا يف التشريع اجلزائري

وأصبح االستثمار يف اجلزائر يعترب من بني أعقد األسواق يف املنطقة، وذلك بسبب عدم وضوح       
يف كل  % 51-49والقوانني املعتمدة، مبا فيها إلزام املستثمرين األجانب بقاعدة الشراكة  التشريعات

 القطاعات وفروع النشاط، ما أدى إىل غياب رؤية واضحة املعامل يف اجلزائر. 
 قإن التعديالت املتتالية لقانون االستثمار عرب قوانني املالية من شأهنا املساس ابألمن القانوين، ويطل     

على األحكام املدرجة ضمن قوانني املالية واليت تعد غريبة عن موضوعها ومتعلقة بقوانني أخرى بفرسان 
امليزانية ، حيث أن التدخل بتقنية فرسان امليزانية يف قوانني هامة كقانون االستثمار توحي بوجود إصرار 

دة الشراكة ظرفية، ورغم أن قاعمن قبل الدولة على التعامل خبصوص السياسات االقتصادية بنوع من ال
                                                           

، اجمللة %49-51جنبية املباشففففففففففففرة يف اجلزائر بعد تطبيق قاعدة زايدي آمال، األشففففففففففففكال القانونية املتاحة لالسففففففففففففتثمارات األ - 1
-01/العدد 13األكادميية للبحث القانوين، جملة تصدر عن كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، اجمللد 

 .214-213صص ، 2016
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معتمدة حاليا مبوجب قانون املالية دون إضافتها مباشرة إىل قانون االستثمار، فإن هذا املوقف ال ميكن 
بوجود تراجع خبصوص هذه السياسة بدليل تدخل املشرع من جديد لتعديل  -يف اعتقادان-تفسريه 

، وقصر تطبيق القاعدة يف املشاريع  2018لسنة قانون االستثمار من خالل قانون املالية التكميلي 
، وهو األمر الذي يؤدي إىل إحداث نوع من اإلرابك لدى 2020االسرتاتيجية يف قانون املالية لسنة 

ة ما خمتلف املستثمرين احملتملني والتشكيك يف النوااي احلقيقية فيما يتعلق ابلنظر إىل احلرية االقتصادي
مدى احلاجة يف مثل هذه األحكام إىل وجود نقاش حقيقي على  جعل بعض الفقه يتساءل حول

. 1مستوى الربملان خبصوص هذه األحكام املتعلقة ابالستثمار حتديدا

                                                           

مار األجنيب يف التشففففريع اجلزائري، جملة العلوم االنسففففانية، يف جمال االسففففتث %51-49اهلام بوحاليس، قاعدة الشففففراكة الدنيا  - 1
 .147، ص2019، ديسمرب52عدد
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 ون النقد والقرضظل قان واملصرفية يفاألمن القانوين يف املزااي البنكية  الثالث: جتلياتالفرع 
هاز ملراحفل التفي شفهدها االقتصفاد العفاملي، وألن اجلتطفور النشفاط االقتصفادي واتسفع عبفر خمتلفف ا   

البنكي يلعب دورا هاما يف احلياة االقتصفادية ألي بلفد، فاجلهفاز البنكفي لفه روابفط وثيقفة مفع مجيفع ففروع 
لبنك االنشفاط االقتصفادي واخلفدمات املتنوعفة التفي يقفدمها، حيفث تعمفل علفى تطفوير احليفاة االقتصفادية ف

يعترب وسيط بني األموال اليت تبحث عن االستثمار وبني االستثمار الذي يبحث عن التمويل. وألن 
البحث عن مصادر التمويل املناسفبة للمؤسسفات يعفد مفن أهفم املواضفيع التفي تواجفه مالكيهفا ومسفرييها 

ففمن أن التمويفل البنكفي يعتبفر مفن ض خاصفة ففي ظفل ضدوديفة البفدائل املتاحفة لعفدة اعتبفارات، ومبفا
البففدائل التففي تتوجففه هلففا املؤسسففات، فهففو يعتبففر مففن أهففم اخلففدمات البنكيففة التففي تقففدمها البنففوك 
التجارية، يساهم يف توجيه النشاط االقتصادي حنو املشاريع االستثمارية بشكل عام واملشاريع 

 تيجية بشكل خاص اليت يفتقر إليها البلد. االستثمارية االسرتا
لذا وفرت اجلزائر آليات متعددة جلذب وحتفيز اإلستثمارات من خالل إختاذ إجراءات فعالة فيما      

يتعلق بتوفري مصادر التمويل، من خالل شبكة من البنوك واملؤسسات املالية املتخصصة، لتقدمي حتفيزات 
ثمار، وجند أن صندوق اإلستثمار الوطين بشكل دورا فعاال يف وتسهيالت تصب يف إطار دعم اإلست

يف جمال  %34تعزيز فرص اإلستثمار، حيث ميكن أن تصل نسبة املشاركة يف املشاريع اإلستثمارية إىل 
اإلستثمارات يف اجلزائر، هلذا جند أن حلوافز االستثمار األجنيب املباشر تطبيقاهتا على مستوى قوانني 

  .العملية و متضمنة لتحفيزات أمهها قانون النقد والقرا اليت سوف نعاجله يف هذا الفرع أخرى مؤثرة يف
إن أغلبية االستثمارات تلجأ للتمويل البنكي سواء عن طريق القروا املباشرة قصرية أو متوسطة أو     

وهبدف ئري ع اجلزالذا قام املشر  املباشرة،أو القروا غري  االجياري،طويلة املدى أو عن طريق االعتماد 
لها املصرفية وجعهيكلة املنظومة  واألجنبية ومتويلها إبعادةاالستثمارات الوطنية  حتفيز

اد أيضا الحتياج إسرتاجتية التنمية يف اجلزائر يف ظل االقتص نظرا منجهة، وهذاتتماشىواإلصالحات 
 .2احرتافية والقرا أكثر ، وقام إبزالة العراقيل جبعل جمال النقد1املوجه إىل متويل نقدي كبري

                                                           

سففففففنة  والتوزيع،للنشففففففر  قرطبة ردا ،1ط اجلزائر،السففففففياسففففففة النقدية وأثرها على املتغريات االقتصففففففادية الكلية حالة  بوزعرور،عمار  1
   .320ص  ،2015

2 - Rabah Karim, le partenariat et la relance des investissements, édition bettahar, 
Alger, Algérie, 1992, p 78. 
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املؤرخ  90/10سن املشرع اجلزائري  القانون رقم  : قانون النقد والقرا مشجع لالستثمار األجنيب:أوال
أوت  26املؤرخ يف  03/11امللغى مبوجب األمر  1املتعلق ابلنقد و القرا  1990أبريل  14يف 

، الذي يعترب مظهر  3 2010أوت  62املؤرخ يف  10/04، املعدل و املتمم مبوجب األمر  2 2003
من مظاهر انفتاح املشرع اجلزائري على االستثمارات األجنبية ، بتنظيمه لسوق الصرف وحركة  رؤوس 
األموال ، و الذي جاء إلزالة الصعوابت اليت عرفها النظام املصريف يف اجلزائر بسبب التداخل الوظيفي 

إىل غاية صدور قانون النقد و الصرف مل يعرف  1967نة ، فمنذ س 4بني البنوك و اخلزينة العمومية 
النظام املصريف اجلزائري أي تغري فتميز ابلسيطرة الكلية للبنوك العمومية اليت عجزت عن القيام مبهامها 
خاصة مبا تعلق بوظيفة الوساطة املالية ، فاعترب السيد عبد الرمحن بن خالفة املفوا العام جلمعية البنوك 

ت املالية سابقا و وزير املالية األسبق على أنه " مكن قانون القرا و النقد القطاع املصريف و املؤسسا
من أن يوافق املعايري الدولية ، و منح السلطة النقدية ممثلة يف البنك املركزي استقاللية عن السلطة 

ية على قوانينها ، و از التنفيذية ، أما ابلنسبة للجانب الثاين من اإلصالح فيتعلق إبدخال معايري إحرت 
الكائن مقره مبدينة ابل السويسرية و هو  BIRاليت يتفق عليها على مستوى بنك التسوايت الدولية 

بنك يعتين بكل معايري سالمة البنوك و التحكم يف املخاطر ، وفق قواعد تسمى قواعد ابزل ، و فيما 
ني و هي صارمة سواء ليت تطبق على املمتهنخيص اجلانب الثالث يف اإلصالح املصريف فيتعلق ابلقواعد ا

 .5من  انحية الرساميل أو مستوى املهنية أو من انحية اإلسرتاجتية "
و متثلت أساسا يف إعادة هيكلة القطاع  1991فالبداية الفعلية لإلصالحات كانت منذ سنة       

ل املايل، لق سوق للتمويالبنكي وإعادة أتهيله خبصوص مهامه التقليدية ، و إصالح سوق املال و خ

                                                           

  1990أبريل  18الصادرة يف  16العدد  والقرا ج.ر.ج.جاملتعلق ابلنقد  1990أبريل  14املؤرخ يف  90/10القانون رقم  1
أوت  27الصفففففففففففادرة يف  52لعدد ج.ر.ج.ج ا والنقد،املتضفففففففففففمن قانون القرا  ،2003أوت  26املؤرخ يف  03/11األمر  -2

2003  . 
سفففففففففبتمرب  01الصفففففففففادرة يف  50املتضفففففففففمن تعديل قانون القرا و النقد،ج.ر.ج.ج العدد  2010أوت  26 10/04األمر 3 -

2010  
ختصفففففففص القانون  احلقوق،عمور ضمد، أثر احلوافز التشفففففففريعية يف اسفففففففتقطاب االسفففففففتثمار األجنيب املباشفففففففر، أطروحة دكتوراه يف  -4

 .275، ص2018-2017جامعة مستغامن،  السياسية،يل لألعمال، كلية احلقوق والعلوم الدو 
 .276، صنفسه عاملرج املباشر،عمور ضمد، أثر احلوافز التشريعية يف استقطاب االستثمار األجنيب   - 5
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، كما عرفت هذه الفرتة من اإلصالحات قيام الدولة إبعادة  1واالنضمام إىل مؤسسة التمويل الدولية 
مليا دينار  47.4من الناتج احمللي اخلام و توفري السيولة بقيمة  % 4متويل و رمسلة البنوك مبعدل 

ن املنقولة  ، فكان هدف املشرع اجلزائري يرمي مإلعادة رمسلة البنوك العمومية و إنشاء بورصة للقيم 
وراء قانون القرا و النقد تفعيل السياسة النقدية ، ما يوحى أبنه ليس بقانون استثمار إال أنه جاء مبا 
يسمح ملزاولة األجانب الستثماراهتم ابجلزائر، و الذي رخص لغري املقيمني أي األشخاص الطبيعية و 

 رئيسي نشاطها االقتصادي ابخلارج إبدخال إىل اجلزائر رؤوس أموال أجنبية لتمويلاملعنوية اليت مركزها ال
نشاطات اقتصادية غري ضصورة للنشاط االقتصادي للدولة أو ألي شخص معنوي مبوجب نص قانوين 

 2003أوت  26املؤرخ يف  03/11السابق الذكر، كما أقر القانون  10-90ي القانون رقم أخاص 
الرتخيص للمقيمني ابجلزائر بتحويل رؤوس األموال إىل اخلارج لضمان متويل نشاطاهتم  2م املعدل و املتم

املكملة لنشاطات اليت يزاولوهنا ابجلزائر و هذا عن طريق رخصة مينحها جملس النقد و القرا ، فبذلك 
 و غري الوطنيني نيشرع هذا القانون للتمييز بني املقيمني و غري املقيمني و عدم االعتماد على لفظ الوطني

، و كذا استقاللية البنك املركزي و الرتخيص لالستثمارات عن طريق جملس النقد و الصرف، بدال من 
 3 .اللجنة الوطنية لالستثمارات اليت ختضع لسلطة اإلدارة 

انون بنك خيضع للق وإنشاء ألياعتماد  والصرف كيفياتكما أقرت القوانني املنظمة للنقد        
ومؤسسة بنك  29إذ تتوفر اجلزائر على شبكة تتكون من  مسامهة،شكل شركات  وهذا يفري، اجلزائ
، ابإلضافة 4مؤسسات مالية 09بنوك عمومية و  06بنك خاص و  14معتمدة يف اجلزائر منها  مالية

 5.إىل إمكانية فتح فروع للبنوك األجنبية ابجلزائر

                                                           

ج.ر.ج.ج العدد  ة،الدولياملتضفففمن االنضفففمام ملؤسفففسفففة التمويل  ،1990جوان  23املؤرخ يف  90/186مرسفففوم ررسفففي رقم -1
   .1990جوان  27الصادرة بتاريخ  26
 ،10-90للقففانون واملتمم املعففدل  النعلق ابلنقففد والقرضفففففففففففففففو 2003أوت  26املؤرخ يف  03/11من القففانون  126املففادة  -2

  .2003أوت  26الصادرة بتاريخ  52ج.ر.ج.ج العدد 
 .276ص سابق، عمرج املباشر،ار األجنيب عمور ضمد، أثر احلوافز التشريعية يف استقطاب االستثم -3

4 - www.andi.dz le 26 septembre 2017. 
سفففابق. من بني اإلعتمادات اليت منحت للهيئات املصفففرفية  عواملتمم، مرجاملعدل  03/11من القانون  85إىل  82ينظر املواد -5

موعة الربكة الدولية اليت يوجد مقرها جبدة ،وبنك مبسففامهة جم 03/12/1990األجنبية،البنك التجاري املختلط الربكة الذي أنشففئ 
واليت مقرها الرئيس  1997نوفمرب 17اليت حتصففففففففففففلت على االعتماد يف   ABCالفالحة والتنمية الريفية والشففففففففففففركة البنكية العربية 

دويل والشفففففركة الوطنية للتأمني التابعة للبنك ال  SFIالبحرين مبسفففففامهة كل من املؤسفففففسفففففة العربية املصفففففرفية و املؤسفففففسفففففة املالية الدولية 
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ية وهذا يف إطار شراكة متثل املسامهة الوطنية أن تتضمن هذه البنوك مسامهات أجنب كذلك، ميكن
امتالك الدولة سهما نوعيا ميكنها من أن متثل يف أجهزة الشركة  مال، مععلى األقل من رأس  51%

،كون املؤسسات املصرفية األجنبية تساهم يف متويل التجارة اخلارجية حبجم أكرب 1دون اللجوء للتصويت
 صرفية املرتبطة ابملبادالت التجارية و حركة رؤوس األموال بنيو تساعد على توفري التسهيالت امل

االقتصاد احمللي واإلقتصادات األخرى و تقدمي اخلدمات املالية أفضل و حتسني خربات املؤسسات املالية 
 بفعل املنافسة.

ديسمرب  24املؤرخ يف  02/11من األمر  96مشرع اجلزائري مبوجب املادة  كذلك، أقر         
لتوثيق ا وتوفريا ملصاريفحتفيزا ماليا أخرا للمستثمرين  20032املتضمن قانون املالية لسنة  2002

الباهظة إمكانية قيام مدراء البنوك بتحرير عقود تتضمن رهن قانوين لصاحلها مباشرة دون اللجوء للموثق 
 وتقدميها لإلشهار لدى مصاحل املكلفة ابلشهر العقاري.

جلزائري كيفية حتويل العمالت األجنبية حنو اخلارج قصد تسديد الواردات مبوجب كما نظم املشرع ا       
 136نظاما و  82 ،2009عدة تنظيمات، حيث أصدر جملس القرا و النقد منذ تشكيله إىل غاية 

تعليمة هتدف إىل تدعيم اإلطار التنظيمي للنشاط املصريف خاصة ما تعلق بشروط اعتماد البنوك و 
   .3ازية و ضمان الودائع و تنظيم السوق النقدياألنظمة االحرت 

املؤرخ يف  05/03وأقر املشرع اجلزائري من ابب تشجيع االستثمارات األجنبية مبوجب النظام رقم     
اخلاص ببنك اجلزائر و املتعلق ابالستثمارات األجنبية استفادة االستثمارات األجنبية  2005جوان  06

ت خارجية من ضمان حتويل إيرادات رأس املال املستثمر وصايف النواتج اليت أجنزت عن طريق مسامها
و هذا  ملعتمدة،ااحلقيقية النامجة عن التنازل أو التصفية عن طريق البنوك و املؤسسات املالية الوسيطة 

بعد  جلزائر،اإذ ختضع هذه التحويالت للمتابعة البعدية لبنك  األجنيب،مببلغ يطابق حصة االستثمار 

                                                           

CAAT  ومتعاملني جزائريني خواص،وكذا سففففففففففييت بنك األمريكيCITY BANK  مقره فندق األوراسففففففففففي، و هو من أكرب
البنوك العاملية يف تسففففففففيري أسففففففففواق الصففففففففرف،ابإلضففففففففافة إىل الشففففففففركة العامة الفرنسففففففففية ،والبنك االحتادي و مىن بنك والبنك التجاري 

 ، والبنك الدويل اجلزائري.الصناعي اجلزائري 
 سابق. عواملتمم، مرجاملعدل 03/11من القانون  08 للمادة ةسابق، املعدل ، مرجع10/04من األمر  06ينظر املادة -1
الصففففففففففففففففادرة  86ج ج العففدد  ج ر 2003املتضفففففففففففففففمن قففانون املففاليففة لسفففففففففففففففنففة  2002ديسفففففففففففففففمرب24املؤرخ يف  02/11األمر -2

25/12/2002. 
 .278سابق، ص عضمد، مرجعمور  - 3
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. لقد قام املشرع اجلزائري مبناسبة استمراره يف إصالح املنظومة املصرفية  1صريح هبا من طرف الوسطاءالت
و جعلها أكثر حتفيزا لالستثمارات األجنبية إبدخال طرق متويل جديدة لالستثمارات فجعل من االعتماد 

يف  ب لتمويل مشاريعهماالجياري طريق أخر و حل مهم أمام املستثمرين سواء كانوا وطنيني أو أجان
شكل عمليات قروا عن طريق اقتناء أصول تندرج ضمن العمل التجاري والنشاط االستثماري 

يعترب االعتماد االجياري موضوع  2 10/01/1996املؤرخ يف  96/09فحسب املادة األوىل من األمر 
ة أتجري مؤهلة املالية أو شرك هذا األمر ، عملية جتارية و مالية يتم حتقيقها من قبل البنوك و املؤسسات

قانوان و معتمدة صراحة هبذه الصفة، مع املتعاملني االقتصاديني اجلزائريني واألجانب ،أشخاصا طبيعيني  
كانوا أو معنويني اتبعيني للقانون اخلاص  أو العام تكون قائمة على عقد إجيار ميكن أن يتضمن أو ال 

ر كما يتعلق فقط أبصول منقولة أو غري منقولة ذات يتضمن حق اخليار ابلشراء لصاحل املستأج
االستعمال املهين أو ابحملالت التجارية أو مبؤسسات حرفية. ونظم هذا القانون املرسومني التنفيذيني 

املتعلقني بضرورة شهر عمليات االعتماد  2006فيفري  20الصادرين بتاريخ  06/91و 06/903
 .4االجياري 

 واإللغاء الدوري لقانون اإلستثمار مبوجب قوانني املالية:  اثنيا: اشكالية التعديل
، حبيث تبني لنا 2009مبوجب قانون املالية التكميلي لسنة  03-01مت تعديل أحكام األمر رقم    

-01مكررة من األمر رقم  04منه، و اليت تقابلها املادة  58من املادة  06و 05من خالل الفقرات 
من القانون السالف الذكر  58من املادة   05ة القوانني ، إذ تنص املادة ، مساس مببدأ عدم رجعي03

على أنه :" يتعني على اإلستثمارات األجنبية املباشرة أو ابلشراكة تقدمي ميزان فائض ابلعملة الصعبة 
لفائدة اجلزائر خالل كل مدة القيام ابملشروع" وحيدد نص من السلطة النقدية كيفيات تطبيق هذه 

املؤرخ يف  06-09ة" ، وفعال مت ذلك بصدور نظام عن بنك اجلزائر جاء تطبيقا هلذا النص رقم الفقر 

                                                           

الصادر  53ج.ر.ج.ج العدد  ،2005جوان  06املؤرخ يف  05/03رقم بنك اجلزائر نظام من  06إىل  02ينظر املواد من  -1
  .2005جويلية  31يف 
جانفي 10الصفففففففففففففففادرة يف  03العدد  جاالجياري، ج.ر.ج.املتضفففففففففففففففمن االعتماد  10/01/1996املؤرخ يف  96/09األمر  - 2

1996 . 
املتضمن كيفيات إشهار عمليات االعتماد التجاري لألصول املنقولة  2006فيفري 20املؤرخ يف  90/ 06التنفيذي م املرسو -  3

 .2006جانفي 26الصادرة يف 10ج.ر.ج.ج العدد 
 ، املرجع نفسه06/90 املرسوم التنفيذي - 4
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، يتضمن ميزان العملة الصعبة املتعلق ابالستثمارات األجنبية أو عن طريق الشراكة، 2009أكتوبر  26
ة خالل مدة بلذا فعلى املستثمرين األجانب عبئ إدخال قيمة أكرب من اليت خيرجوهنا من العملة الصع

 14حياة املشروع ففي الواقع يعترب هذا تعسفا يف حق املستثمر األجنيب وكذا تعداي على نص املادة 
 املتعلق بتطوير اإلستثمار، و اإللتزامات الدولية للجزائر.  03-01من األمر رقم 

وضع ما عدا يف ، " على أنه ت2009من قانون املالية لسنة  58من املادة  06كما تنص الفقرة         
حالة خاصة التمويالت الضرورية إلجناز اإلستثمارات األجنبية املباشرة أو ابلشراكة ابللجوء اىل التمويل 
احمللي إبستثناء تشكيل رأس املال" ، ما يعاب على نص هذه املادة تطبيقها أبثر رجعي وذلك الستعمال 

ي لسنة إجنازها بعد صدور قانون املالية التكميل عبارة االستثمارات األجنبية املباشرة" و اليت ال ميكن
، وهو ما يؤثر سليا على السياسة املالية هلذه اإلستثمارات خاصة إذا دخلت يف وقت سابق 2009

 .1يف مفاوضات مع البنوك األجنبية للحصول على قروا مالية 
ل النظام ئر إال أنه و يف ظرغم هذا التحسن و اإلصالح الذي طرأ على املنظومة املصرفية يف اجلزا     

ى الرقايب على الصرف املتخذ وفقا للنصوص التشريعية و التنظيمية مل تستطع هذه النصوص حتسني مستو 
املؤسسات االقتصادية الناشطة على املستوى الدويل و محايتها من العجز املايل خاصة يف مرحلة 

، فالبد على  2 % 40.17بف  9419و سنة  % 22.15بف  1991التخفيضات املتتالية يف سنيت 
املشرع اجلزائري من العمل على حتسني التشريع اخلاص ابلقرا و النقد و إضفاء عليه مرونة أكثر جبعل 
البنوك تفصح عن املعلومات الكافية بشأن املخاطر لتمكني املستثمرين من رصد أحوال البنك إذ يعترب 

رة ابزل للرقابة املصرفية الدولية ، كما جيب احلد من سيطهذا الطرح من أهم الدعامات اليت أقرهتا جلنة 
البنوك العمومية على املنظومة املالية ، فأكدت الدراسات أنه رغم اإلصالحات الكبرية و دخول املنظومة 
املصرفية اخلاصة إىل القطاع املايل الزلت املؤسسات املالية و املصرفية و غري املصرفية العمومية تستحوذ 

من  % 97من عمليات وساطة املالية و اإلقراا و االقرتاا و على حوايل  % 93من  على أثر

                                                           

ية للبحث مرين الوطنيني واألجانب، اجمللة األكادميبن هالل ندير، مظاهر تعدي املشرع اجلزائري على مبدأ املساواة بني املستث - 1
 .482، ص2015، 2 القانوين، العدد

تغطية خماطر الصفففففرف بني صفففففرامة نظام الرقابة على الصفففففرف و مجود نصفففففوصفففففه القانونية و التنظيمية " اجلزائر  سفففففعيدي،نعيان  -2
 .   07ص  ،2005أكتوبر  الرابع،العدد  القانون،منوذجا " جملة صوت 
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الوكاالت املنتشرة عرب الرتاب الوطين إذ سامهت هذه املؤسسات العمومية يف عرقلة تقدم التقوميات املالية 
 .1املصرفية بسبب و وضعيتها املالية املتدهورة و كثرة ديوهنا و صعوبة سدادها

 األمن القانوين يف املزااي العقارية اجلاذبة لالستثمار األجنيب اين: جتسيدالثاملطلب 
يرجع املختصون أن من أهم العراقيل اليت بقيت تعيق االستثمار بشكل عام واالستثمار األجنيب  

املباشر يف اجلزائر بشكل خاص هو مشكل العقار، خاصة وأن مشكل االستقرار والالأمن قد طوى 
ا، فالعقار عامل مساعد جدا على استقرار املستثمرين، وجوهر اإلشكال يكمن أساسا  ملفه إىل حد م

يف طول املدة الزمنية اليت تستغرقها عملية رد هيئات منح قرار استغالل العقار، إن ارتباط عملية 
الت ياالستثمار ابحلصول على األرا اليت يتم عليها بناء املصنع أو القيام أبي نشاط يتطلب توفري تسه

وقوانني واضحة فيما خيص احلصول عليها، وهذا بتسهيل املعامالت اخلاصة ابمتالكها أو اإلجيار أو 
التنازل جيب تبسيطها واإلسراع هبا لربح الوقت، ألن عملية االستثمار عملية طويلة األجل كما أن 

لتمويل مشاريعه  املكية األصول بواثئق رمسية يسمح للمستثمر ابستعماهلا كضمان للحصول على قرو 
بتكاليف مقبولة، كما أن وجود قوانني حتمي امللكية  من املصادرة والتأميم أو نزعها دون تعويض مقبول 

 .2جتعل رأس املال مطمئنا على ممتلكاته
إن املشرع اجلزائري و رغبة منه يف خلق إطار قانوين ملنح و ترشيد استغالل و تسيري العقار املوجه    

عمد إىل التعديل املستمر للقوانني  املتضمنة كيفية منح العقار املوجه لالستثمار من جهة لالستثمار ، 
، و حصر األمالك اخلاصة للدولة املوجهة لالستثمار و األصول املتبقية من تصفية املؤسسات العمومية 

لى مستوى ع املنحلة و األصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية االقتصادية و األصول املتوفرة
املناطق الصناعية ، و مناطق النشاطات جبعلها يف متناول املستثمرين ، إال أن منح القطع األرضية 
املوجهة لالستثمار عرف عدة تغيريات يف كيفية منحه للمستثمر كونه يعترب ثروة غري متجددة فكان 

القابل للتحويل إىل تنازل  3المتيازلزاما على املشرع احلفاظ عليها فانتقل املشرع اجلزائري من منط منح ا

                                                           

 .278سابق، ص عضمد، مرجعمور  -1
 05ضبوب بن محودة، إمساعيل بن قانة، أزمة العقار يف اجلزائر ودوره يف تنمية االسفففففففففففففففتثمار األجنيب، جملة الباحث، العدد  - 2
 .66، ص2007،
متويل  ىل مسففففؤوليةو ويتعرف االمتياز على أنه " ترتيب مبقتضففففاه يسففففتأجر القطاع اخلاص أصففففوال من هيئة عامة لفرتة من الزمن  - 3

. ضبوب اجلديدة يتم انتقاهلا للقطاع العام يف اتريخ انتهاء العقد " األصففول هالفرتة، وهذاسففتثمارات اثبتة جديدة ضددة خالل تلك 
 .63املرجع نفسه، ص  إمساعيل،بن قانة  ضمودة،بن 
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قصد حتفيز و تشجيع االستثمار ، إىل منط منح االمتياز غري القابل للتحويل إىل تنازل املعمول به حاليا 
  .1، و هذا نظرا للنتائج السلبية الذي وقعت بسبب متليك هذه العقارات

حىت يتسىن للدولة  ،للتنازلز القابل وهذه بعض األسباب اليت جعلت املشرع اجلزائري يتخلى عن اإلمتيا
 ى:التمويلي للمستثمر من جهة أخر  وتسهيل اجلانباحملافظة على إحتياطاهتا العقارية من جهة 

 _املخاوف من إحتمال حتويل العقار املتنازل عنه ألغراا غري النشاط اإلستثماري الذي مت التنازل 
 للعقار،ي عن العقار من أجله كإعادة البيع الكلي أو اجلزئ

ضة عليها ألهنا تلعب فيجب احملاف للتجديد،_ أن احلافظة العقارية الوطنية تعترب مبثابة موردا غري قابل 
 يل املسامهةوابلتادورا هاما يف التحصيل املستمر للمستحقات املالية النامجة عن منح حق اإلمتياز 

 املتواصلة يف مداخيل الدولة، 
ومية على مساحات شاسعة يف حني أن حاجتها الفعلية ال تتعدى _ إستحواذ بعض املؤسسات العم

 من هذه املساحة، 3%
علها تنحرف عن الغرا ج والتسيري مما_تعرا بعض املناطق الصناعية عرب الوطن إىل تدهور يف التهيئة 

 أجله.الذي أنشأت من 
ذلك أن  إهنا تتوخى منإن الدولة من خالل إعتمادها على عقد اإلمتياز كآلية لتسيري اإلستثمار، ف

على  هذه اآللية القانونية ابملنفعة، فتسهل حتقيق املشاريع اإلستثمارية اليت تعود ابلفائدة تعود عليها
اإلقتصاد الوطين مع تدارك بعض املمارسات على أراضيها كتفشي حركات املضاربة املمارسة من قبل 

الوطنيني  تسهيل اإلجراءات القانونية للمستثمرينالعقارية، مع  وإستهالك إحتياطاهتاعلى هذه األراضي 
و األجانب للحصول على األراضي الضرورية إلقامة مشاريعهم اإلستثمارية، لذا اعتمدت أوال على منط 

 للتحويل. االمتياز القابلمنح 
 للتحويل االمتياز القابلالفرع األول: منح 

املتعلق برتقية  1993أكتوبر  05رخ يف املؤ  93/12من املرسوم التشريعي  23نصت املادة      
على إمكانية منح األراضي التابعة لألمالك الوطنية اخلاصة يف إطار عقد االمتياز إلجناز  2االستثمار

                                                           

املتعلقة بتطبيق التعليمات  4001حتت رقم  1995أوت  16التعليمة الصفففففففففففففففادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية بتاريخ -1
املتعلق ابسففففففففتعمال األراضففففففففي  1995مايو  07املؤرخ يف  95/447املوجهة للمحافظني العقاريني احملتواة يف املنشففففففففور الوزاري رقم 

 والتعمري واالستثمار.العمومية من أجل إجناز مشاريع البناء 
 سابق.مرجع  ،93/12املرسوم التشريعي -2
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مشاريع استثمارية بقوهلا " ميكن للدولة أن متنح بشروط امتيازية ، قد يصل إىل الدينار الرمزي ، تنازالت 
 نية لصاحل االستثمارات اليت تنجز يف املناطق اخلاصة " ، كما جاء املرسومعن أراضي اتبعة لألمالك الوط

بتنظيم عملية منح االمتياز على أراضي األمالك  1994أكتوبر  17املؤرخ يف  94/322التنفيذي 
 1  .الوطنية الواقعة يف املناطق اخلاصة يف إطار ترقية االستثمار 

يع تنازل إما عن طريق منح االمتياز ابلرتاضي أو البومت سن إجراءات خاصة متعلقة بكيفيات ال 
املؤرخ  06/11، و األمر 2املعدل و املتمم  2001أوت  20املؤرخ يف  01/03ابملزاد العلين ، األمر 

احملدد لكيفيات منح االمتياز و التنازل عن األراضي التابعة لألمالك اخلاصة  2006أوت  30يف 
املؤرخ يف  08/04من األمر  15، امللغى مبوجب املادة  3ع استثماريةللدولة و املوجهة إلجناز مشاري

سنة قابلة لتجديد مع إمكانية التحويل  20، إذ مت يف إطاره منح االمتياز ملدة  20084سبتمرب  01
، وهذا املنح يتحول إىل تنازل بعد إمتام املستثمر ملشروعه الذي يثبته بشهادة املطابقة ، و  5إىل تنازل 

يد على أساس القيمة التجارية اليت على أساسها مت حتديد األاتوى السنوية مع خصم كل األاتوى يستف
املدفوعة إذا تعلق األمر مبنح االمتياز عن طريق الرتاضي ، أما إذا تعلق مبنح االمتياز عن طريقة صيغة 

الناجتة عن املزاد العلين  مرة قيمة األاتوى 20املزاد العلين فيستفيد من التنازل على أساس قيمة تساوي 

                                                           

بتنظيم عملية منح االمتياز على أراضفففففي األمالك الوطنية الواقعة يف  1994أكتوبر  17املؤرخ يف  94/322رسفففففوم التنفيذي امل-1
 .1994أكتوبر  19الصادرة يف  67ج.ر.ج.ج العدد  االستثمار،املناطق اخلاصة يف إطار ترقية 

 مرجع سابق. ،01/03األمر -2
 األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة والتنازل عناحملدد لكيفيات منح االمتياز  2006أوت  30املؤرخ يف  06/11األمر  -3

 .2006أوت  30الصادرة يف  53ج.ر.ج.ج العدد  استثمارية،و املوجهة إلجناز مشاريع 
ك لألمال،حيدد شففروط وكيفيات منح االمتياز على األ ارضففي التابعة  2008سففبتمرب سففنة  01املؤرخ يف  08-04األمر رقم  - 4

،املعدل واملتمم مبوجب  2008سفففبتمرب سفففنة  03،الصفففادر يف  49اخلاصفففة للدولة واملوجهة الجناز مشفففاريع اسفففتثمارية، ج.ر عدد 
يوليو  20،الصففادر يف 40،ج.ر عدد 2011،يتضففمن قانون املالية التكميلي لسففنة  2011يوليو 18املؤرخ يف  11-11القانون 

 72،ج.ر عدد 2013،يتضففففففمن قانون املالية لسففففففنة  2012ديسففففففمرب سففففففنة  26ؤرخ يف امل 12-12،والقانون رقم  2011سففففففنة
،يتضفففمن قانون املالية لسفففنة  2014ديسفففمرب سفففنة  30املؤرخ يف  14-10،والقانون رقم  2012ديسفففمرب سفففنة  30،الصفففادر يف 

، يتضففففمن 2015سففففنة يوليو  2املؤرخ يف  15-01،واألمر رقم  2014ديسففففمرب سففففنة  31،الصففففادر يف  78،ج.ر عدد 2015
 2015يوليو سنة  23،الصادر يف  40،ج.ر عدد  2015قانون املالية التكميلي لسنة 

  سابق.مرجع  ،06/11من األمر  04ينظر املادة -5
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. ويف الفروع التالية سيتم حبث 1مع خصم كل األاتوى املدفوعة يف إطار االمتياز عن طريق املزاد العلين
 منط منح االمتياز غري القابل للتحويل إىل تنازل املعمول به حاليا.

 منح االمتياز غري القابل للتنازل الثاين:الفرع 
احملدد لشروط و كيفيات منح االمتياز  2008سبتمرب  01خ يف املؤر  08/04بصدور األمر  

املعدل و املتمم وكذا  2على األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة و املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية 
، سن املشرع اجلزائري إجراء جديد يتمثل يف منح  4 09/153و  09/1523املراسيم التنفيذية 
سنة قابلة  33للتنازل ، إذ مبوجب هذه النصوص اجلديدة يتم منح االمتياز ملدة  االمتياز غري القابل

و يتم منح االمتياز يف ظل هذا القانون عن طريق املزايدة الشفهية أو  5سنة  99للتجديد و أقصاها 
  ابلتعهدات املختومة .

 أوال: أركان عقد اإلمتياز:
أعاله بعقد  04يكرس اإلمتياز املذكور يف املادةعلى أنه " 08/04من األمر  10نصت املادة      

إداري...." ، و العقد اإلداري شأنه شأن سائر العقود بوجه عام رغم متيزه عنها،البد أن تتوافر أركانه 
 و هي ذات أركان العقد املدين من رضا،ضل و سبب ، إضافة إىل ركن رابع و هو الشكلية حىت يقوم 

 :حديإىل هذه األركان إبجياز كل على  وسوف نتطرقانونية العقد صحيحا من الناحية الق
أوىل صور التحقق من وجود الرضا يف طريقة إختيار كل طرف من أطراف العقد لآلخر  الرضا: تبدأ_ 1

يتم عن طريق اإلجياب و القبول. ويتميز اإلجياب بصدوره عن اإلدارة اليت حتكمها قواعد خاصة  وذلك 
قد و من ال تتمتع حبرية يف ذلك حيث تلتزم إبتباع أساليب ضددة للتعا وهي ا يف إختيار املتعاقد معه

                                                           

وكيفيات املتعلقة بشففففففففففففروط  4420حتت رقم  2007جوان  11التعليمة الصففففففففففففادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية بتاريخ -1
ضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة املوجهة لالستثمار و األصول املتبقية من تصفية املؤسسات العمومية احمللة و األصول األرا تسيري

  الصناعية.الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية االقتصادية و األصول املتوفرة على مستوى املناطق 
 سابق.مرجع  ،08/04األمر -2
االمتياز على األراضفففففي التابعة لألمالك  وكيفيات منحاحملدد لشفففففروط  2009مايو  02املؤرخ يف  09/152املرسفففففوم التنفيذي -3

 .2009مايو  06الصادرة يف  27ج.ر.ج.ج العدد  استثمارية،اخلاصة للدولة و املوجهة إلجناز مشاريع 
از على األصفففففففففول املتبقية التابعة االمتي وكيفيات منحاحملدد لشفففففففففروط  2009مايو  02املؤرخ يف  09/153املرسفففففففففوم التنفيذي -4

ج.ر.ج.ج  يريها،تسففاملسففتقلة احمللة و األصففول الفائضففة للمؤسففسففات العمومية االقتصففادية و  وغري للمؤسففسففات العمومية املسففتقلة 
  .2009مايو  06الصادرة يف  27العدد 

 سابق.مرجع  ،08/04من األمر  04ينظر املادة -5
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مث يتحدد مدى الرضا وفقا لألسلوب الذي تنتهجه اإلدارة يف إختيار املتعاقد معها و الذي حيدده 
خيص منح اإلمتياز فإنه يكون على أساس دفرت شروط عن طريق الرتاضي على األراضي  القانون، ففيما

 2011من قانون املالية التكميلي لسنة  15هو مانصت عليه املادة الوطنية وة لألمالك اخلاصة التابع
 . 08/04، من األمر5،8،9واليت عدلت املواد 

تص، األول إبرام العقد اإلداري من خم أمرين،ولسالمة الرضا يف العقود اإلدارية فإنه ال بد من توفر    
دد تبط بنشاط اإلدارة بل هو أكثر الوسائل لتحقيق أهدافها فإن املشرع حيومبا أن إبرام العقود اإلدارية ير 

املوظف املختص إببرام العقد كما هو احلال ابلنسبة للمدير الوالئي ألمالك الدولة املفوا من قبل وزير 
ما األمر أاملالية املمثل للدولة إلعداد عقد اإلمتياز ولعب دور املتعاقد إبسم الدولة وحلساهبا وإبشرافها. 

 .1الثاين فضرورة توفر أهلية رجل اإلدارة املتعاقد إبسم اإلدارة 
ر اجلهة املسئولة على مستوى الالمركزية عن إعداد و إشها واحلفظ العقاريتعترب إداريت أمالك الدولة 

حتت  العقد املكرس لعملية املنح لذا كان لزاما على املديرية العامة لألمالك الوطنية توعية املوضوعني
سلطاهتا أبمهية اإلسراع و تسهيل هذه العملية سواء يف مرحلة اإلعداد أو اإلشهار أو توقيع الرسوم 

 واألتعاب. 
مط هبدف اإلسراع يف متكني املستثمرين من العقود اإلدارية مت يف بداية العمل هبذا الن ذاته، ويف السياق 

،إال أنه  2يوم 15ها أيضا يف أجال ال يتعدى يوم و إجراء إشهار  15تقليص أجال إعداد العقود إىل 
أايم جبميع مراحله أي 6كان لزاما بذل جمهود أكثر فتم تقليص مدة إعداد العقد اإلداري اىل مدة 

 .3ابحتساب مدة التحرير وثيقة ملخص املسح والتسجيل و يومني ابلنسبة لعملية اإلشهار

                                                           

و القانون ، كلية  جملة دفاتر السياسة اجلزائري،دور الدولة يف منح اإلمتياز يف قانون اإلستثمار  بعنوان:مقال  بلكعيبات،مراد  - 1
 .232، ص2012، جوان7احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة األغواط ، العدد

ع حيز تنفيذ املتعلقة بوضفففففففففففف 11659حتت رقم  27/11/2012التعليمة الصففففففففففففادرة عن املديرية العامة ألمالك الوطنية بتاريخ -2
 ملخطط عمل احلكومة "ترقية االستثمار"

املتعلقة برتقية االستثمار "إعداد 5794حتت رقم  11/11/2013التعليمة الصادرة عن املديرية العامة ألمالك الوطنية بتاريخ  -3
 وإشهار العقود".
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لي الوطين ية مت االستغناء على شرط موافقة اجملأيضا ويف هذا اجملال وحتفيزا لالستثمارات األجنب 
لالستثمار أثناء عملية منح االمتياز على األراضي التابعة ألمالك الدولة لفائدة الشركات اليت تتضمن 

 .1أجانب
يف هذا السياق ،وخبصوص املسائل املتعلقة ابإلشهار أزاحت املديرية العامة لألمالك الوطنية  

املؤرخ  64/15بة طلب الرخصة اإلدارية املنصوص عليها مبوجب املرسوم الغموا الذي حصل مبناس
املعدل واملتمم املتعلق حبرية املعامالت أثناء أتسيس الرهون الرمسية و عقود اإلجيار  20/01/1964يف 

لتسيريي للمحالت،على إعفاء املستثمرين من هذا الرخصة سواء كانوا أشخاص طبيعية أو معنوية تثبت 
املتضمن تطوير االستثمار ،طبقا لشهادة التصريح ابالستثمار  01/03الصفة مبوجب األمر  هلم هذه

املتعلق بشكل  2008مارس 24املؤرخ يف  98/08من املرسوم التنفيذي  22املنصوص عليها يف املادة 
 يناالستثمار وطلب منح املزااي وكيفيات ذلك وهذا تطبيقا ملبدأ نفس املعاملة بني املستثمر الوط

 .2األجنيب
 اليت و _ احملل: إن احملل يف العقد اإلداري هو العملية القانونية اليت تراضى الطرفان على حتقيقها 2

أما عن شروط صحة احملل يف العقد اإلداري فهي ذات  الطرفني،تقتضي إنشاء التزامات على عاتق 
ار اإلستثمار عقد اإلمتياز يف إط صباملدين. وينالقواعد املنصوص عليها يف الشريعة العامة أي القانون 

أساسا على اإلنتفاع و إستغالل الوعاء العقاري التابع لألمالك العقارية اخلاصة الوطنية من أجل إجناز 
  الزمن.مشروع إستثماري يكون له طابع األمهية الوطنية وذلك لفرتة معينة من 

ذاهتا  حتكم السبب يف العقد اإلداري هييكاد جيمع الفقه اإلداري على أن القواعد اليت  السبب:_ 3
 لتعاقد،اإذ يقصد به الغرا الذي يهدف املتعاقد الوصول إليه من وراء  املدين،اليت حتكمه يف العقد 

 3 .ويشرتط يف سبب التعاقد أن يكون مشروعا وغري خمالف للنظام العام و اآلداب العامة

                                                           

املتعلقة مبقرر اجمللس الوطين  5830رقم حتت  2016ماي16التعليمة الصفففففففففففففففادرة عن املديرية العامة ألمالك الوطنية بتاريخ  -1
تتعلق مبشفففففروع يتضفففففمن اجناز وحدة معاجلة الرمل السفففففيليسفففففي ومشفففففتقاته من  24/03/2016املؤرخة يف  06/78لالسفففففتثمار رقم

 على مستوى بلدية القور والية تلمسان.  Adwan chemicals companyطرف الشركة ذات األسهم 
املتعلقة ابنتقال امللكية العقارية  5091حتت رقم 2004أكتوبر  02ة العامة ألمالك الوطنية بتاريخالتعليمة الصادرة عن املديري -2

 بعد الوفاة "حالة األجانب و اختالف الداينة" ..
 .54، ص2،2010االدارية وعقود البوت، دار النهضة العربية، مصر، ط دبذر، العقو أمحد سالمة  - 3
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كام إعتربه القانون اجلزائري عقد شكلي مبوجب أح إن عقد االمتياز يف إطار اإلستثمار  الشكلية:_ 4
أعاله بعقد  إداري  04اليت جاء فيها :" يكرس اإلمتياز املدكور يف املادة  08/04من  األمر 10املادة

تعده إدارة أمالك الدولة مرفقا بدفرت أعباء حيدد بدقة برانمج االستثمار وكذا البنود وشروط منح اإلمتياز، 
من دفرت الشروط النموذجي  ملنح اإلمتياز عن طريق الرتاضي واليت نصت 19ادة وكذلك أحكام امل

على أنه :" يتم إعداد العقد اإلداري املتضمن منح اإلمتياز على القطعة األرضية لفائدة املستفيد من 
يف إطار االستثمار يكرس مبوجب عقد إداري مرفق بدفرت  ، فاإلمتيازطرف مدير أمالك الدولة ...." 

لشروط معد سلفا ملحق ابلعقد وهلذا ميكن القول أبن عقد اإلمتياز يف إطار االستثمار هو عقد ذو ا
طبيعة قانونية خمتلطة ، مركز تعاقدي تطبق عليه أحكام القانون اخلاص كالقانون املدين، ومركز الئحي 

 .1تطبق عليه أحكام القانون العام كالقانون اإلداري 
 حمل منح عقد اإلمتياز اثنيا: األوعية العقارية

اد، على حتسني املستوى االقتصادي واإلجتماعي لألفر  املتعاقبة تسعىإن الدولة من خالل حكوماهتا 
تسعى جاهدة لتسيري االستثمار بطريقة حتافظ من خالهلا على أمالكها اخلاصة، فاألمالك  ولذلك فإهنا

اإلقتصادية،  منو اجملتمع يف اجملاالت ها يتوقفوعلياخلاصة الوطنية متثل جانبا كبريا من نشاط اإلدارة 
و الثقافية و ذلك من خالل املداخيل اليت تدرها للخزينة ومتكني خمتلف املتعاملني من تلبية  اإلجتماعية

حاجياهتم قصد آداء مهامهم و نشاطاهتم كاالستثمار و ترقية العقار. غري أن هذه األموال لن تلعب 
جلزائري ، ولقد سعى املشرع اواإلدارة الرشيدةا روعيت طرق التسيري العقالين هذا الدور اجلوهري إال إذ

شفافية أكثر لسوق العقارات بتحديد  وذلك لضمان،2 08/04إىل ذلك من خالل أحكام األمر 
 األوعية العقارية ضل عقد اإلمتياز و اجلهات و كذا األحكام اخلاصة مبنحه قانوان.

من املرسوم التنفيذي  06 ميكن أن تكون ضل إمتياز مبوجب أحكام املادةإن األوعية العقارية اليت   
الذي حيدد شروط و كيفيات منح اإلمتياز على األراضي  02/05/2009املؤرخ يف 3 09/152

التابعة لألمالك اخلاصة للدولة و املوجهة إلجناز مشاريع إستثمارية،هي اليت تكون اتبعة لألمالك اخلاصة 
ا خمصصة وليست يف طور التخصيص لفائدة مصاحل عمومية اتبعة للدولة لتلبية حاجياهت الوطنية و غري

                                                           

، جامعة 2016، ديسفففففففمرب46 االسفففففففتثمار، جملة العلوم االنسفففففففانية، العدد إطارلعقد االمتياز يف  فردي كرمية، النظام القانوين - 1
 .113منتوري قسنطينة، اجلزائر، ص

 سابق.مرجع  ،08/04األمر  - 2
 سابق ، مرجع152-09املرسوم التنفيذي رقم  - 3
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وواقعة يف قطاعات معمرة أو قابلة للتعمري،إبستثناء املشاريع اإلستثمارية اليت يستلزم متركزها خارج هذه 
وزات االقطاعات بسبب طبيعتها ، دون حتديد طبيعة هذه املشاريع بدقة مما جيعل ذلك مصدرا لتج

عديدة .إذن فالعقارات اليت ميكن أن تكون ضل عقد إمتياز و تدخل ضمن األمالك اخلاصة الوطنية 
السالف الذكر هي العقارات  09/152السالف الذكر وكذا املرسوم التنفيذي   08/04اخلاضعة لألمر 

 .1الصناعية والسياحية و العقارات الواقعة يف املدن اجلديدة
احية فكرة اإلستثمار من الن وتدعيم ضرورايت الدخول يف إقتصاد السوق  إن الصناعي: العقار-1

 املستثمر أصبح  نمار، أللإلستثالقانونية يتطلب التعرا ملسألة العقار الصناعي إبعتباره الوسيلة املثلى 
غري  ستثمارومناطق لإليهتم أكثر بعنصر اإلستغالل كإحدى عناصر امللكية، فنشأت مناطق صناعية 

اجلزائري  عودفع ابملشر ن هذا األمر طرح إشكالية إستغالل العقار الصناعي كمفهوم جديد لإلستثمار أ
فيات وطرق البحث عن كي لتنظيمه، مع وبسيطة عملية  وإدارية أخرىإىل البحث عن ضوابط قانونية 

لوفة يف القانون أمعينة لإلستغالل يف شكل عقود تتميز بعدم مجودها و متتعها بشروط إستثنائية و غري م
و لقد عرف العقار الصناعي منذ اإلستقالل عدة أنظمة لإلستثمار فيه و نظرا لألمهية اليت  العام،

ولعلى ، ي للبالدواإلقتصادأعطيت له قام املشرع بتنظيمه بصفة متميزة تتماشى مع النظام السياسي 
يمه إىل مناطق  ظهرت فكرة تقس ، حيثالسبعيناتعملية تنظيم هلذا النوع من العقار كان يف بداية  أول

 الذي ظهر ولكن اإلشكالم 1973كاملناطق الصناعية املنشأة عام
، إىل جانب ترسانة محايتهو  وكيفية تسيريهفيما بعد كان يتعلق بطبيعة عقد امللكية يف هذه املناطق        

ا مل تؤدي اهلدف فإهن م ذلكورغالعقارات، نظمت هذا النوع من  والتنظيمية اليتمن النصوص التشريعية 
املطبق  09/152املنشود خاصة يف إطار اإلستثمار سواء الوطين أو األجنيب. ويف ظل املرسوم التنفيذي 

منه على أنه "عندما يتعلق األمر بقطعة أرا اتبعة للدولة مت إسناد  09فقد نصت املادة 08/04لألمر
اح من العقارية،يرخص منح اإلمتياز ...... إبقرت  تسيريها إىل هيئة عمومية مكلفة ابلضبط و الوساطة

هذه اهليئة بناء على قرار من الوزير املكلف برتقية اإلستثمارات"،فنظرا للعبء الكبري الذي يثقل كاهل 
إدارة أمالك الدولة اليت تقوم أبدوار شىت فقد أوكلت الدولة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري 

الصناعي إبعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و جتاري تتمتع ابلشخصية  تسيري أمالك العقار

                                                           

 .117، صسابقفردي كرمية، مرجع  - 1
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 23املؤرخ يف07/119املعنوية و اإلستقالل املايل،كما نصت عليه املادة األوىل من املرسوم التنفيذي  
 يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري و حيدد قانوهنا األساسي. 2007أفريل 

 ق الرتاضيطريمن األوعية العقارية اليت ميكن أن تكون ضل منح إمتياز عن  إن :السياحي قارالع-2
العقارات التابعة للدولة و املتواجدة داخل ضيط منطقة توسع سياحي و يقصد مبناطق التوسع السياحي 

عية يكل منطقة أو إمتداد من اإلقليم يتميز بصفات أوخبصوصيات طب  03/03حسب أحكام القانون 
ميكن إستغالهلا  وسياحية، إلقامة أو تنمية منشأة  للسياحة، مؤهلةو ثقافية و بشرية و إبداعية مناسبة 

 يف تنمية منط أو أكثر من السياحة ذات مردودية.
ومينح اإلمتياز عن طريق الرتاضي على أساس شروط خاصة حيددها قطاع السياحة و موجودة يف      

حتدد فيه  طبيعة املشروع املزمع إجنازه و كذا الشروط و املعايري الالزمة ، وقد دفرت الشروط النموذجي و 
 أسند للوكالة الوطنية لتنمية السياحية مهمة تبليغ الوزير املكلف ابلسياحة و كذا املستثمرين الراغبني يف

ذلك بعد و اإلستثمار بكل وسائل اإلتصال ابملعلومات حول منطقة التوسع و املوقع السياحي املعين 
أن تنتهي عمليات التهيئة النهائية لألراضي املوجهة لربانمج اإلستثمار،كما نصت على ذلك املادة 

 حيدد كيفيات إعادة بيع األراضي 28/01/2007املؤرخ يف  07/23من املرسوم التنفيذي 06
 .1أو منح حق اإلمتياز عليها واملواقع السياحيةالواقعة داخل مناطق التوسع 

 يف األخري أنه ابلرغم من ضاولة املشرع اجلزائري تقنني تسيري العقار السياحي الذي  إلشارةوجتدر ا
وغريها،  احيةومراكز سييتطلب النشاط فيه موارد كبرية إلنشاء املرافق السياحية األساسية من فنادق 

جملال كعدم التطبيق ا أننا جند فيه عدة تالعبات و عمليات مضاربة إستغلت الثغرات القانونية يف هذا إال
الصارم و الفعلي للتنظيم اخلاص حبماية مناطق التوسع السياحي، نظرا للشغل العشوائي للبناايت 

طبيعي كنهب تدهور احمليط ال املعنية، كذلكالفوضوية يف هذه املناطق و املرتتب عن غياب املصاحل 
عض املناطق كبري فرص اإلستثمار يف ب  الرمال و التلوث البيئي و غياب قواعد العمران الذي قلل بشكل

 ذات القيمة السياحية العالية.
املؤرخ  11/11من القانون  05املادة  نصت جديدة:_العقار الواقع داخل ضيط مدينة 3
األمر من  05املعدلة للمادة  2011املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  18/07/2011يف

                                                           

 19الصادرة يف  11، ج ر ج ج العدد السياحيةواملواقع واملتعلق مبناطق التوسع  2003فرباير17املؤرخ يف 03-03قانون  -1
 .2003فيفري 
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اإلمتياز ابلرتاضي بقرار من الوايل .......... بناء على  "يرخصمايلي:السالف الذكر على  08/04
تعد و إقرتاح من اهليئة املكلفة بتسيري املدينة اجلديدة على األراضي الواقعة داخل ضيط مدينة جديدة...."

يتعلق بشروط  08/05/2002املؤرخ يف  02/08من القانون  02جديدة حسب أحكام املادة  مدان
واة جتمع بشري ذي طابع حضري ينشأ يف موقع خال أو يستند إىل ن ، كلهتيئتهاو إنشاء املدن اجلديدة 

أو عدة نوى سكنية موجودة إذ تشكل هذه املدن اجلديدة مركز توازن إجتماعي وإقتصادي و بشري 
 .1مبا يوفره من إمكانيات التشغيل و اإلسكان و التجهيز

العاملة  ية داخل ضيط املدينة اجلديدة بقرهبا من اليدربط املشرع اجلزائري إجناز املشاريع اإلستثمار      
ديدة ال إعترب أن األصل يف إنشاء املدن اجل املدينة، كماواليت تشكل فئة من اجملتمع القاطن يف تلك 

ه و كإستثناء عن أن املناطق، إاليكون إال يف اهلضاب العليا واجلنوب نظرا لوفرة الوعاء العقاري يف هذه 
يض الضغط عن املدن الكربى ميكن إنشاء مدن جديدة يف املناطق الشمالية للبالد،حيث األصل و لتخف

 أن كل إنشاء ملدينة جديدة يعد مشروعا ذا منفعة وطنية .
أما فيما خيص العقارات داخل ضيط املدن اجلديدة فإن الدولة تتوىل تكوين كل أو جزء من       

ا هليئة املدينة عنه وتتنازل كل مدينة جديدة من أموال عمومية   اليت تتخد وعاء إلقامة احلافظة العقارية
اجلديدة، و تقوم هيئة املدينة اجلديدة بتهيئة و إجناز املنشآت القاعدية و التجهيزات حلساب الدولة 

  والتنازل عنها ابلبيع للمستعملني اآلخرين وفقا للتشريع املعمول به، هذه اهليئة اليت نصت عليها املادة
السالف الذكر إذ تؤسس لكل مدينة جديدة هيئة تسمى هيئة املدينة اجلديدة  02/08ن القانون م07

مهام هذه اهليئة القيام ابألعمال العقارية و مجيع عمليات التنسيق و التسيري و الرتقية التجارية  ومن 
 الضرورية إلجناز املدينة اجلديدة.

 قد إستثىن بعض العقارات التابعة  08/04ن أحكام األمراإلشارة يف األخري أن املشرع ضم وجتدر      
جاء فيها  واليت منه  02املادة  وذلك ماتضمنتهألمالك الوطنية اخلاصة من تطبيق أحكام هذا األمر، 

 اآلتية:"يستثىن من جمال تطبيق أحكام هذا األمر أصناف األراضي 
 األراضي الفالحية 
  منجمية.القطع األرضية املتواجدة داخل مساحات 

                                                           

، 34ج العدد ج  ة وهتيئتها، ج رديدإنشاء املدن اجليتعلق بشروط  ،2002ماي  08املؤرخ يف  08-02القانون رقم  -2
 .2002ماي  14املؤرخ يف 
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  وإستغالهلا ومساحات محايةالقطع االرضية املتواجدة داخل مساحات البحث عن احملروقات 
 والغازية.املنشآت الكهرابئية 

  الدولة.القطع األرضية املوجهة للرتقية العقارية املستفيدة من إعانة 
  والثقافية.القطع األرضية املتواجدة داخل مساحات املواقع األثرية 
 ت تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم "حتدد كيفيا 

وما يالحظ أن جممل هذه األراضي املستثناة هلا نظام قانوين خاص هبا، هذا ما يفسر استثنائها من 
 املعدل واملتمم. 08-04جمال تطبيق األمر 

م أحكا : مت تعريف عقد امتياز العقار الفالحي مبوجب: العقار الفالحي واستثناء املستثمر األجنيب4
الذي حيدد شروط وكيفيات استغالل األراضي  2010أوت  15املؤرخ يف  031-10القانون رقم 

الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة، السيما املادة الرابعة منه اليت جاءت بتعريف شامل. فمفهوم 
ولة شخصا هو العقد الذي متنح مبوجبه الد 03- 10من القانون رقم  04االمتياز من خالل املادة 

طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى يف صلب النص املستثمر صاحب االمتياز، حق استغالل األراضي 
الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة، وكذا األمالك السطحية املتصلة، هبا بناءا على دفرت شروط 

كيفيات   وية، تضبطسنإاتوة حيدد عن طريق التنظيم ملدة أقصاها أربعون سنة قابلة للتجديد، مقابل دفع 
 املالية.حتديدها وحتصيلها وختصيصها مبوجب قانون 

واملستثمر  لرقبة.اوطرفا عقد االمتياز الفالحي مها "املستثمر صاحب االمتياز والدولة ابعتبارها مالكا حلق 
وان  اجلنسية، طبيعي جزائريأنه شخص  03- 10من القانون  04صاحب االمتياز، عرفته املادة 

العقارية. ظة يف احملاف إداري مشهروحائز على عقد  فردية،يكون عضو يف مستثمرة فالحية مجاعية أو 
 البد أن يكون املستثمر جزائراي. إذن

ية تطبيق عقد االمتياز الفالحي يف األحكام اليت تضمنها، ممثلة يف حتديد األراضي الفالح ويتمثل نطاق 
وتتشكل هذه األراضي  19-، 87انت خاضعة للقانون اليت ك ، وهي03-10ضل االمتياز حسب 

من مستثمرات فالحية مجاعية متجانسة تنطبق مساحتها مع عدد املنتجني. وعقد االمتياز الفالحي 
مؤرخ  326-10هو عقد إداري وفقا للمعيار العضوي، ويف املقابل جاء دفرت الشروط امللحق ابملرسوم 

                                                           

شفففففففروط وكيفيات اسفففففففتغالل األراضفففففففي الفالحية التابعة لألمالك  حيدد، 2010غشفففففففت  15مؤرخ يف  03- 10قانون رقم   - 1
 .2010غشت  18بتاريخ  ، الصادر46اخلاصة للدولة، ج ر، ع 
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الك حق االمتياز الستغالل األراضي الفالحية التابعة لألم ليحدد كيفيات تطبيق 2010 12/ 23يف /
متضمنا حلقوق والتزامات املستثمر ونصت على سلطات اإلدارة خاصة منها الفسخ  للدولة،اخلاصة 
 .1اإلداري 

 فال يكون للمستثمر األجنيب احلق يف ذلك إال يف إطار شراكة مع مستثمر وطين. 
 ة ابلعقد اإلداري املتضمن منح االمتياز.: التحفيزات املتعلقالثالثالفرع 

هناك حتفيزات اجرائية متعلقة ابلعقد اإلداري املتضمن منح االمتياز)أوال(وحتفيزات مالية متعلقة ابلعقد 
اإلداري املتضمن منح االمتياز)اثنيا(وختفيضات مقررة على إاتوة االمتياز على األراضي املوجهة 

 لالستثمار)اثلثا(

االجرائية املتعلقة ابلعقد اإلداري املتضمن منح االمتياز اتأوال: التحفيز   
و ضع  08/04بتعديله لألمر  2 2011مبوجب التدابري اليت سنها قانون املالية التكميلي لسنة       

حيز التطبيق النمط الوحيد للتنازل وهو منح االمتياز ابلرتاضي بقرار صادر عن الوايل يتخذ من طرفه 
نة املساعدة على حتديد املوقع و ترقية االستثمارات وضبط العقار عندما يكون امللك وابقرتاح من جل

اتبع لألمالك اخلاصة للدولة أو اتبع ملنطقة صناعية أو نشاطات أو ميثل أصل متبقي أو فائض ، أو 
قطعة الراضية لمن اهليئة املسرية للمدينة اجلديدة و بعد موافقة الوزير املكلف بتهيئة اإلقليم عندما تكون ا

واقعة بداخل ضيط مدينة جديدة،أو من الوكالة الوطنية لرتقية السياحة و بعد الوزير املكلف ابلسياحة 
 عندما تكون القطعة اتبعة ملنطقة توسع سياحي.

غري أن اإلجراء مل يدم طويال،فقام املشرع اجلزائري و هبدف إطفاء ألكثر سهولة على منح  
املتضمن  2015جويلية  23املؤرخ يف  15/01من األمر  48ر مبوجب املادة العقار املوجه الستثما

بسن إجراء جديد خيص منح حق االمتياز على العقارات التابعة  2015قانون املالية التكميلي لسنة 
ألمالك الدولة املوجهة الجناز مشاريع استثمارية،حيث أصبح يرخص منح العقار الصناعي عن طريق 

املؤرخة يف  1اضي بقرار صادر الوايل املختص ، و جاءت التعليمة الوزارية املشرتكة رقم االمتياز ابلرت 
                                                           

 ، ضاضففففففرة03- 10بن رقية بن يوسففففففف، كيفية اسففففففتغالل األراضففففففي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية اخلاصففففففة طبقا للقانون  - 1
 .144 ، ص2011ق بكلية احلقوق بن عكنون، اجلزائر، ألقيت على طلبة املاجستري يف احلقو 

الصادرة  40 العدد ج، ج.ر.ج.2011املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  2011جويلية  18املؤرخ يف  11/11القانون -1
 .20/07/2011يف 
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، اليت حددت كيفية تطبيق املادة املذكورة أعاله إذا تضمنت عدة حوافز و تسهيالت 06/08/2015
خبصوص منح العقار الصناعي منها ختفيف إجراءات دراسة امللف اخلاص بطلب منح العقار الصناعي 

تقليص أجال الدراسة و منح حق االمتياز إىل أجل ال يتعدى شهرا،كما أنه مل تقتصر مهمة الوالة  و 
يف هذه املرحلة على إصدار مقررات منح االمتياز فقط، بل تعددت إىل ضمان إجراءات إعداد العقود 

ة حىت طابقاإلدارية حىت إصدارها، و مرافقة املستثمر يف إجراءات طلب رخصة البناء و شهادة امل
إصدارمها،ابإلضافة إىل تكوين جلنة لذلك تعمل على متابعة مجيع املشاريع سواء تلك موضوع منح من 
طرف جلنة مساعدة على حتديد املوقع و ترقية االستثمار و ضبط العقار أو مبوجب اإلجراء اجلديد 

صبحت عملية دراسة فبموجب هذه التدابري أ 1 2015من قانون املالية  48املكرس مبوجب املادة 
 ملفات منح قطع األراضي عن طريق االمتياز غري قابل للتحويل ابلكيفيات التالية:

قيام كل شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص إبيداع ملف متضمنا طلب احلصول على قطعة  -
ن تواجد القطعة مكا واملناجم ابلواليةاملديرية الوالئية للصناعة  واقتصادية لدىأرضية مرفقا بدراسة تقنية 

 األرضية.
توكل مهمة دراسة امللف للمدير الوالئي لالستثمار الذي يستشري املديرايت الوالئية عند االقتضاء  -

 أايم. 08اليت تستوجب عليه الرد يف أجال 
 كذا تقريرو يقوم املدير الوالئي لالستثمار بعد تشكيل امللف إبرساله إىل وايل مرفقا آبراء املديرايت  -
 أايم للبت يف قرار منح االمتياز.8ييمي يف أجل ال يتعدى تق
يقوم الوايل دون أجال إما قرار القبول أو قرار الرفض، يف حالة القبول يرسل امللف إىل إدارة أمالك  -

فرت تقوم إبهناء إجراءات إمضاء د الدولة، اليتالدولة مع حيازته لقوة تنفيذ من قبل مصاحل أمالك 
 أايم. 8منح حق االمتياز وفقا للسياسة االقتصادية الوطنية يف أجال  وكذا بنودثمر الشروط مع املست

 يتم إعداد عقد امتياز يف أجل ال يتعدى شهرا من اتريخ استقبال امللف.
املعدلة مبوجب قانون املالية لسنة  08/04من األمر  02كما أنه ابلرجوع أيضا لنص املادة  

ملرسوم بيق القطع األرضية املوجهة للرتقية العقارية التجارية فبموجب اجندها أن استثنت من التط 2014
احملدد لشروط و كيفيات منح االمتياز القابل  2015أكتوبر  26املؤرخ يف  15/281التنفيذي 

للتحويل إىل تنازل على األراضي التابعة ألمالك الدولة و املوجهة الجناز مشاريع الرتقية العقارية ذات 

                                                           

 ابق. مرجع س ،2015سبتمرب 15الصادرة بتاريخ  2144رقم  واجلماعات احملليةتعليمة وزير الداخلية -1
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تربها املشرع اجلزائري من ابب االستثمار جاء هذا املرسوم مبجموعة من ‘، اليت أ1تجاريالطابع ال
اإلجراءات التنظيمية و التشريعية لعملية التنازل و كذا منوذج دفرت شروط الذي حيدد البنود والشروط  

دولة واملوجهة لاليت تطبق على منح االمتياز القابل للتحويل إىل تنازل على األراضي التابعة ألمالك ا
الجناز مشاريع الرتقية ذات الطابع التجاري و كذا حتديد العقارات اليت ميكن أن تكون موضوع منح 

 امتياز قابل للتحويل إىل تنازل و الرتخيص ابالمتياز بعد  موافقتها. 
 املالية املتعلقة ابلعقد اإلداري املتضمن منح االمتياز. اثنيا: التحفيزات

ع اجلزائري و هبدف حتفيز االستثمارات إبعفاءات يف جمال توقيع الرسم مبناسبة منح عقد قام املشر      
اإلعفاء من تسديد حقوق التسجيل و رسم  32يف مادته  2013االمتياز،فسن مبوجبها قانون املالية 

ة لاإلشهار و أتعاب أمالك الدولة خبصوص عقود منح االمتياز بعنوان تسوية العقارات التابعة للدو 
املشغولة من طرف املؤسسات العمومية االقتصادية و املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي 
والتجاري،و كذا اإلعفاء من حقوق التسجيل و رسم اإلشهار و أتعاب أمالك الدولة مبناسبة إعداد 

لنظام العام ا عقود االمتياز للمستثمرين املتحصلني إما على مقرر عندما يكون املشروع مؤهل المتيازات
و كذا يتعلق األمر بتوطني مشروع على مستوى املناطق اليت يتطلب تطورها مسامهة من الدولة واليت 

املؤرخ  58/01تتكون قائمتها املصادق عليها من طرف اجمللس الوطين لالستثمار مبوجب املقرر رقم 
وق اخلاص اجلنوب وابلصندمن بلدايت الوالايت املعنية ابلصندوق اخلاص بتنمية  06/12/2011يف 

 06/486و 06/4852ابلتنمية االقتصادية ملناطق اهلضاب العليا طبقا للمرسومني التنفيذيني رقم 
،أو اتفاقية لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ابلنسبة للمشاريع 23/12/20063الصادرين بتاريخ 

 36.38.39لى اإلعفاء و هذا طبقا للمواد االستثمارية املؤهلة لنظام االستثنائي اليت تنص صراحة ع
من نفس القانون كما جتد اإلشارة هنا ابلنسبة للمستثمرين الذين مل يتحصلوا على مقرر أو مل يقوموا 

                                                           

منح االمتياز القابل للتحويل إىل تنازل  وكيفيات احملدد لشفففففففففففروط  2015أكتوبر  26املؤرخ يف  15/281املرسفففففففففففوم التنفيذي -1
الصفففففادر 58ج.ر.ج.ج العدد التجاري.على األراضفففففي التابعة ألمالك الدولة و املوجهة الجناز مشفففففاريع الرتقية العقارية ذات الطابع 

 . 04/11/2015يف 
 302-089رقم اخلاص احملدد لكيفيات تسيري حساب التخصيص  23/12/2006املؤرخ يف  06/485رسوم التنفيذي امل -2

واملتمم  ل، املعد24/12/2006الصادرة بتاريخ  84العدد  ج، ج.ر.ج.»الذي عنوانه "الصندوق اخلاص لتطوير مناطق اجلنوب 
 .21/08/2011الصادرة يف  47العدد  ج.ر.ج.ج 18/08/2011املؤرخ يف  11/291ابملرسوم التنفيذي 

الذي  302-116احملدد لكيفيات تسفففيري حسفففاب التخصفففيص رقم  23/12/2006املؤرخ يف  06/486املرسفففوم التنفيذي -3
 .24/12/2006الصادرة بتاريخ  84العدد  ج"، ج.ر.ج.للهضاب العليااالقتصادية عنوانه "الصندوق اخلاص ابلتنمية 
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إبجراء اتفاقية مع الوكالة أن يستفيدوا من التسديد ابلتقسيط حلقوق التسجيل والشهر وأتعاب أمالك 
،علما أن رسم اإلشهار يف حد ذاته  2011انون املالية التكميلي من ق 18الدولة طبقا ألحكام املادة 

سنة ابعتبار أن مبلغ األاتوى حيني  11على فرتة  %05عرف حتفيزا فيم احتسابه ابلتقسيط على أساس 
املطبق بشأن عمليات  %1من قانون التسجيل وهذا بدال من  2-353سنة تطبيقا للمادة  11كل

دفعة كاملة %2ية العقارية كما أن رسم التسجيل يتم احتسابه على أساس املتضمنة حتويل احلقوق العين
إذا   % 3دون تقسيطه ويف حال طلب تقسيطه من طرف املستثمر فالرسم املطبق يف هذه احلالة هو 

 %4سنة ، وإذا جتاوزت هذه املدة فيتم احتساب رسم التسجيل بف  33كانت مدة االمتياز ال تتجاوز 
 .1ملرتاكمو هذا من املبلغ ا

نصت على إعفاء العقود اإلدارية  20152من قانون املالية لسنة  60كما أن أحكام املادة  
املمنوحة  ةوغري املبنياملعدة من طرف إدارة أمالك الدولة واملتضمنة منح االمتياز على األمالك العقارية 

 ورسم اإلشهارق التسجيل من حقو  3املعدل واملتمم 2008سبتمرب01املؤرخ يف  08/04يف إطار األمر 
الوطنية شريطة فقط التصريح مبشروعهم لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار الذي  ومبالغ األمالك

 .4أستبدل إبجراء التسجيل فقط
 املقررة على إاتوة االمتياز على األراضي املوجهة لالستثمار. : التخفيضاتاثلثا

عدة  2011زائري مبوجب قانون املالية التكميلي لسنة هبدف حتفيز االستثمارات أقر املشرع اجل 
إجراءات اهلدف منها جعل الشروط املالية جد ضفزة ملنح االمتياز،واليت يتم حساهبا حسب كل منطقة 
جغرافية وكذا حبسب مدة االستثمار، ابإلضافة إىل الرتكيز على عملية التقييم عوامل حتليل السوق 

ة كل ملك سواء كان قطعة أرضية أو عقار مبين،واليت تتمثل العوامل الفيزايئيالعقارية وكذا عوامل تقدير  
املتعلقة مبساحة القطعة األرضية و كذا شكلها و تضاريسها، ابإلضافة إىل العوامل القانونية كمدى 

                                                           

 ج، ج.ر.ج.2010املتضففففففففففففمن قانون املالية التكميلي لسففففففففففففنة  2010أوت 26املؤرخ يف  10/01 مرمن األ 28ينظر املادة -1
 .29/08/2010الصادرة يف  49العدد 

 سابق. ، مرجع14/10القانون  -2
 مرجع سابق. ،08/04 األمر -3
 وكيفياتزااي منح امل وطلب مقررشفففففكل التصفففففريح ابالسفففففتثمار يتضفففففمن  24/03/2008املؤرخ يف 08/98مرسفففففوم التنفيذي -4

 .26/03/2008الصادرة يف  16ر ج ج العدد  ج، ذلك
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 قابليتها للبناء ووضعيتها اجتاه قواعد البناء والتعمري ابإلضافة إىل العوامل االقتصادية كقرهبا من
 1.التجهيزات العمومية و سهولة الوصول إليها

قيمة التجارية على أن يكون حتديد ال وحتفيزا للمستثمرينكما أقرت املديرية العامة لألمالك الوطنية       
 2.للعقارات اليت تكون موضوع االمتياز على أساس السعر الوحدوي األقل تداوال على مستوى الوالية

املؤرخ يف  11/11من القانون رقم  15،19ت كما هو مقرر بنص املواد و يتم تطبيق هذه التخفيضا
 ابلكيفية التالية: 3 2011املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  2011جويلية19

 يتعلق األمر مبنح امتياز من أجل إجناز مشروع استثماري. : عندما1
 يتعلق األمر بقطعة أرضية. أ: عندما

 ندما نكون بصدد منح قطعة أرضية:تطبق التخفيضات التالية ع
 سنوات.3خالل فرتة االجناز االستثمار اليت ميكن أن متتد من سنة واحدة إىل 90% -
 سنوات.3خالل فرتة االستغالل اليت ميكن أن متتد من سنة واحدة إىل 50% -
من  %50 هذه املدة إىل وترتفع بعدسنوات  10ابلدينار الرمزي للمرت املربع الواحد خالل فرتة  -

 مبلغ إاتوة أمالك الدولة ابلنسبة للمشاريع االستثمارية املقامة يف الوالايت اليت استعملت لتنفيذ برانجمي
 اجلنوب واهلضاب العليا.

من  %50هذه املدة إىل  وترتفع بعدسنوات  10ابلدينار الرمزي للمرت املربع الواحد خالل فرتة  -
 شاريع االستثمارية املقامة يف والايت اجلنوب الكبري.مبلغ إاتوة أمالك الدولة ابلنسبة للم

 حالة العقار املبين ب: يف
عندما نكون بصدد منح االمتياز على عقار مبين فان اإلشكال يقع يف املناطق اليت يتم فيها منح 

 مربع رتاالمتياز ابلدينار الرمزي فهنا يتعني اخذ ابلدينار الرمزي لكل مرت مربع بزايدة دينار رمزي بكل م
 .4مبين

                                                           

املتعلقة أبنعاش االسفففتثمار  12505حتت رقم 2011ديسفففمرب  25 التعليمة الصفففادرة عن املديرية العامة ألمالك الوطنية بتاريخ-1
 السياحي.

املتعلقة مبنح االمتياز عن  2993حتت رقم 2011مارس  20 التعليمة الصفففففففففففففففادرة عن املديرية العامة ألمالك الوطنية بتاريخ -2
 الذمة العقارية للدولة املوجهة لالستثمار إاتوة االمتياز.

 40ر ج ج العدد  ، ج2011املتضفففففففففففففففمن قانون املالية التكميلي لسفففففففففففففففنة  2011جويلية18املؤرخ يف  11/11القانون رقم  -3
 .2011جويلية  20الصادرة يف 

 .12502حتت رقم  25/12/2011لعامة ألمالك الوطنية بتاريخ التعليمة الصادرة عن املديرية ا-4



 لباب الثاينا                        ائرالفصل األول: جتسيد األمن القانوين من خالل املزااي اجلاذبة لالستثمار األجنيب يف اجلز 

 

223 

 يتعلق األمر مبنح امتياز من أجل إنشاء منطقة صناعية : عندما-2
املتضمن قانون املالية لسنة  29/12/2016املؤرخ يف  16/14من القانون رقم 80مبوجب املادة 

أضاف املشرع اجلزائري إمكانية إنشاء مناطق صناعية من طرف أشخاص معنوية اخلاصة على  2017
وتطبق بشأهنا  1سنة  33من طرف الدولة عن طريق االمتياز ابلرتاضي ملدة  أراضي من منحت
 التخفيضات التالية:

 الشمال  : والايت1
 سنوات. 5خالل فرتة اجناز املشروع اليت متتد من سنة إىل 95% -
 خالل فرتة االستغالل اليت متتد إىل غاية انقضاء مدة االمتياز.75% -
 اهلضاب : والايت3

 بعد انقضاء أمالك الدولةمن مبلغ إاتوة  ابملائة 90وسنوات  10لرمزي للمرت املربع خالل فرتة ابلدينار ا
 اهلضاب. الوالايت اليت شهدت تنفيذ برانمج املتواجدة يفهذه املدة ابلنسبة للمشاريع االستثمارية 

 اجلنوب الكبري : والايت4
بعد انقضاء  أمالك الدولةمن مبلغ إاتوة  ملائةاب 95وسنة  15ابلدينار الرمزي للمرت املربع خالل فرتة 

 .2هذه املدة ابلنسبة للمشاريع االستثمارية ملوجودة يف والايت اجلنوب
 املزااي اإلدارية جلذب االستثمار األجنيب الثالث:املطلب 

اث واستحد ،ماروترقية االستثتتمثل املزااي االدارية أساسا يف إنشاء أجهزة تتكفل خصيصا متابعة     
اك املوحد يف الشب وتتمثل األجهزةاألجانب  وجذب املستثمرينإدارية تساهم يف تشجيع  إجراءات
 مستحدثة. وإجراءات إدارية املركزي،
  :3الشباك املوحد الوطين األول:الفرع 
من أجل التخلص من املتاعب البريوقراطية و تسهيل اإلجراءات اإلدارية للمستثمرين و األجانب       

نشاء شبابيك املوحدة الالمركزية على مستوى بعض الوالايت ) مع إمكانية إنشاء مكاتب متثيل يف مت إ
                                                           

الصفففففادر يف  77، ج ر ج ج العدد 2017املتضفففففمن قانون املالية لسفففففنة  28/12/2016، املؤرخ يف 16/14 رقم القانون-  1
29/12/2016. 
 سابق. ع، مرج16/14ن القانون  80ينظر املادة  -2
شفففباك موزع على عدة والايت حسفففب إحصفففاء الوكالة الوطنية لتطوير االسفففتثمار  18بلغت عدد الشفففبابيك املوحدة الالمركزية - 3

   .www.andi.dz للوكالة:املنشور على املوقع االلكرتوين  2009لسنة 
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أكتوبر  09املؤرخ يف  356-06من املرسوم التنفيذي رقم  22اخلارج ( ، و هو يضم حسب املادة 
اهليئات  واملتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار و تنظيمها و سريها ، اإلدارات  2006

املعنية ابالستثمار ، ابإلضافة ملكاتب الوكالة ذاهتا ، مثل مكاتب إدارة اجلمارك و بنك اجلزائر ، السجل 
التجاري  و األمالك الوطنية ، التهيئة العمرانية و البيئة ، مأمور اجمللس الشعيب البلدي الذي يقع فيه 

 1مقر الوكالة
 حد إلدارة املستثمرين إبيداع تصريح االستثمار و طلب املزاايو خيضع التماس خدمات الشباك املو      

، و يكون ممثلون الوزارات و اهليئات يف هذا الشباك املوحد مؤهلني قانوان و خمولني لتقدمي اخلدمات 
ابالتصال  03-01من األمر  25اإلدارية مباشرة يف هذا الشباك ، و يتأكد الشباك بناءا على املادة 

اهليئات املعنية يف ختفيف و تبسيط إجراءات و شكليات أتسيس املؤسسات و اجناز  مع اإلدارات و
 املشاريع ، و يسهر على تنفيذ إجراءات التبسيط و التخفيف املقررة .

 اإلجراءات اإلدارية املستحدثة لتشجيع االستثمار الثاين:الفرع 
تحدث إجراءات اس اجلزائر،نيب يف األج وتطوير االستثمارسعيا من املشرع اجلزائري يف تشجيع     

  يلي:حسب ما  له، واملراسيم املكملة 03-01قانونية من خالل األمر 
 جراءوأحدث إخيتلف عما جاء به القانون اجلديد الذي ألغى إجراءات االعتماد املسبق  ولكن األمر

شروع يف تنفيذ لقبل ا واملستثمر األجنيبالعادي يتقدم به املستثمر الوطين  وهو التصريحمبسطا 
 االستثمار.االستثمارات لدى وكالة تطوير 

" ختضع االستثمارات اليت تستفيد من مزااي  :2فقرة  03-01من األمر  04حيث تنص املادة      
 قبل إجنازها إىل تصريح ابالستثمار لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار " . األمر،هذا 

 انوان،قه وسيلة إخطار أو تبليغ أو إعالم تودع لدى اجلهة املؤهلة و عادة ما يعرف التصريح على أن  
ري أن املقصود ال غ اجلمركية،ال تتطلب شكل قانوين معني إال ما استثين بنص كالتصاريح اجلبائية و 

يعرب بدقة على الطبيعة القانونية للتصريح املودع لدى الوكالة حيث أاثرت هذه الطبيعة انشغاالت 
  . 2تمني بتشريعات االستثمارالكتاب امله

                                                           

خمرب العوملة و  ،الرابعالعدد  إفريقيا،مقال منشففففففففففففففور مبجلة اقتصففففففففففففففادايت مشال  اجلزائر،معوقات االسففففففففففففففتثمار يف  بولعيد:بعلوج - 1
 .  77ص  ،2006سنة  اجلزائر، إفريقيا،دايت مشال اقتصا

 .586ص  سابق،مرجع  لالستثمار،الكامل يف القانون اجلزائري  اجلياليل:عجة  -2
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املتعلق بشكل  2008مارس  24املؤرخ يف  98-08و يف هذا الصدد صدر املرسوم التنفيذي رقم 
منه التصريح  02التصريح ابالستثمار و طلب مقرر منح املزااي و كيفيات ذلك ، حيث تعرف املادة 

مار يف نشاط تثمر رغبته يف إجناز استثاإلجراء الشكلي الذي يبدي من خالله املسابالستثمار أبنه : " 
"، املتعلق بتطوير االستثمار  03-01اقتصادي إلنتاج السلع و اخلدمات يف جمال تطبيق األمر رقم 

ويكون هذا التصريح متبوعا بطلب منح املزااي إذا أراد املستثمر احلصول على املزااي ، و يف هذه احلالة 
ن تعلقة هبذا الطلب لقبول الطلب و منح املزااي ، أما عند التنازل عينبغي إتباع اإلجراءات و الشروط امل

املزااي فيكفي احرتام شكليات التصريح و شروطه من أجل احلصول تصريح االستثمار ، و ابلتايل البدء 
يف االستثمار يف أقرب وقت بعد استكمال اإلجراءات األخرى ، يرى البعض أن التصريح ليس وجويب 

 املستثمر األجنيب أي امتيازات خاصة ) جبائية و شبه جبائية و عقارية ( حبيث يستطيع عندما ال يطلب
 البدء يف إجناز استثماره دون تقدمي تصريح بذلك .

الذي حيدد مكوانت  20091مارس  18القرار املؤرخ يف  من 04و 02أكدته املادتني  وهذا ما      
اء الل نص األول على أنه التصريح ابالستثمار إجر من خ ،وإجراء تقدميهملف التصريح ابالستثمار 

اختياري أما الثانية فقد نصت على أنه عندما ال يرغب املستثمر يف االستفادة من املزااي يكتسي التصريح 
 إحصائية.ابالستثمار طابع وثيقة 

من طرف  هو إمكانية التصريح ابالستثمار أيضا،وكإجراء تتبعي يتعلق ابألول يشجع االستثمار     
و  أعاله(من املرسوم املذكور  04 )املادةاملستثمر نفسه أو من طرف ممثله املعني حسب منوذج ضدد 

ابلتايل ميكن للمستثمر األجنيب الذي له مصاحل و استثمارات يف عدة دول أن يوكل من يتوىل القيام 
و هذا ما يسهل  سه،بنفبذلك ابلتصريح و متابعة االستثمار يف كل دولة دون أن يكون جمرب على القيام 

األمر و يفتح اجملال أمام املستثمرين األجانب الجتاه الدولة اليت توفر هذا االمتياز و النفور من اليت تقوم 
       ابلعكس.

حق  ،03-01من اإلجراءات املشجعة لالستثمار املستحدثة كذلك مبوجب األمر حق الطعن : 
للمستثمرين الذين يرون أهنم قد أعيقوا  (ANDI) االستثمارطوير لتالطعن يف قرارات الوكالة الوطنية 

 بشأن االستفادة من املزااي.
                                                           

الذي حيدد مكوانت ملف التصففففففريح 2009مارس 18املؤرخ يفمحيد الطمار  وترقية االسففففففتثمارعة  قرار وزير الصففففففنا -1
 . 2009مايو 24الصادر يف  31دد ر ج ج الع ج، وإجراء تقدميهابالستثمار 
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للمزااي متت مباشرته لعدم احرتام االلتزامات املنصوص عليها يف األمر  )إلغاء(كذلك يف حالة سحب 
  .1املذكور أعاله
دا سابقا حيث مل يكن موجو  جلزائر،الالستثمار يف  وحافزا مهمايعد يف حد ذاته امتيازا  وهذا اإلجراء

           اإلدارة.يكن ابإلمكان الطعن يف قرارات  وابلتايل مل ،03-01أي قبل صدور األمر 
املساس ابلطعن القضائي الذي ميكن أن ميارسه املستثمر ضد قرارات الوكالة ابعتبارها هيئة  وهذا دون

 الغري.إدارية ميكن الطعن يف قراراهتا اليت تضر 
يوم اليت تلي التبليغ ابلقرار ضل االحتجاج هذا يف حالة وجود قرار  15الطعن يف خالل  وميارس هذا

  صريح.ابلرفض 
ء فإن هذا األجل ال ميكن أن يقل عن شهرين ابتدا )الوكالة(أما يف حالة صمت اإلدارة أو اهليئة املعنية 

 2.من اتريخ اإلخطار
نظرا  ستثماروتشجيعا لالأيضا حتفيزا  وهذا يعد اإلخطار،ن يف الطعن يف أجل شهر م وتفصل اللجنة

ن إذ أن الفصل يف القرارات اإلدارية األخرى املطعون فيها يتطلب حوايل شهري الطعن،لسرعة الفصل يف 
 .واإلداريةأو ثالث شهور حسب األحوال وفق ما نص عليه قانون اإلجراءات املدنية 

 

                                                           

 مرجع سابق. ،لذلك 03-01من األمر  02فقرة  32أشارت املادة  -1
حيث كانت املادة  ،2009من القانون املالية التكميلي لسففففففففففففففنة  59مكرر مبوجب املادة  7حسففففففففففففففب التعديل األخري للمادة  -2

 إخطارها.يوما من صمت اإلدارة ابتداء من اتريخ  15سابقا 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

الفصل الثاني
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: جتسيد األمن القانوين من خالل الضماانت اجلاذبة االستثمار األجنيب يف التشريع الفصل الثاين
 اجلزائري

استكماال للجهود اليت هتدف اىل جلب أكرب قدر من االستثمارات األجنبية اىل السوق       
 اجلزائرية ويف خمتلف القطاعات االقتصادية ضمن املشرع اجلزائري قوانني االستثمار العديد من

املرسوم وذلك بداية من جتسيدا لألمن القانوين يف هذه القوانني املنظمة لالستثمار الضماانت 
املتضمن تطوير االستثمار وأخري  03-01املتعلق برتقية االستثمار مث األمر  12-93التشريعي 

املتعلق ترقية االستثمار  ومنخالل هذا الفصل نفصل يف هذه الضماانت حيث 09-16القانون
 و املبحث الثاين الضماانت القانونية لألمن القانوين جلذب االستثمار األجنيب ص املبحث األولخنص

للضماانت املؤسساتية والقضائية واالجرائية لألمن القانوين جلذب االستثمار األجنيب يف  قانون 
16/09االستثمار  

 ألجنيباملبحث األول: الضماانت القانونية لألمن القانوين جلذب االستثمار ا
محاية التوقعات  أول(سنقسم هذااملبحث اىل ثالث مطالب ضمان املساواة بني املستثمرين )مطلب 

وحرية انتقال رأس املال مطلب اثن( للدولة )املشروعة للمستثمر األجنيب من االجراءات التعسفية 
مطلب اثلث(  حتويله )وحرية إعادة   

 ن.املستثمريضمان املساواة بني  األول:املطلب 
يعترب مبدأ املساواة بني املستثمرين أو عدم التمييز بينهم من أهم الضماانت واحلوافز يف جمال       

االستثمار،و اليت ينبغي للدولة املضيفة أن تكفلها على مستوى التشريعات الوطنية أو على مستوى 
كل محاية ت األجنبية كما يشاالتفاقيات الدولية، إذ أن هذا املبدأ يلعب دورا هاما يف جذب االستثمارا

للمستثمر األجنيب ضد اإلجراءات املتخذة من طرف الدولة املضيفة ، وبقدر توفر مبدأ عدم التمييز 
بني االستثمارات ميكن للمستثمر أن يتخذ قراره ابالستثمار  أو عدمه ذلك ألن املناخ االستثماري 

 ثمرين.ات واملعاملة العادلة واملنصفة للمستاملناسب ال يتحقق يف ظل غياب املساواة بني االستثمار 
 مفهوم مبدأ املساواة بني املستثمرين األول:الفرع 
يقصد هبذا الضمان أن تعامل الدولة املضيفة املستثمر األجنيب نفس املعاملة اليت تعامل هبا املستثمر       

تحمل نفس بنفس احلقوق ويالوطين ، ويرتتب على هذا أن تكون املعاملة منصفة وعادلة ، أي يتمتع 
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وميكن القول أيضا أن مبدأ املساواة يرتكز على عدم التمييز يف املعاملة بني املستثمرين  1الواجبات 
الوطنيني و األجانب من حيث احلقوق وااللتزامات، وبذلك يعد هذا املبدأ من أهم الضماانت ابلنسبة 

لد ما، مناسبة وفاعلية املناخ االستثماري يف بللمستثمر األجنيب والذي ميكنه من معرفة وقياس مدى 
وابلتايل اختاذ قراره ابالستثمار أو العكس كما يوفر له محاية ضد اإلجراءات التعسفية اليت قد تتخذها 

 الدولة املضيفة ضده .  
 اإلطار القانوين ملبدأ املساواة بني املستثمرين يف القانون اجلزائري الثاين:الفرع 
زائر يف إطار سياستها التحفيزية لالستثمار إىل تكريس مبدأ املساواة بني االستثمارات. سعت اجل       

ومل أیيت ذلك بشكل مباشر بل بطريقة متدرجة ، حبيث ورد التعبري عن هذا املبدأ بشكل ضمين يف 
الذي اشتمل على أحكام موجهة ابلدرجة األوىل للمستثمرين  90/102قانون النقد والقرا رقم 

جانب والذي ألغى معيار اجلنسية الذي كان معموال به سابقا والذي يعد أسلواب للتمييز بني األ
يف الفقرة  183املستثمرين، واستبدله مبعيار اإلقامة الذي يعترب أكثر مرونة، وهو ما نصت علية املادة 

تمويل أية نشاطات ئر لاألوىل واليت جاء فيها أنه:" يرخص لغري املقيمني بتحويل رؤوس األموال إىل اجلزا
اقتصادية غري خمصصة صراحة للدولة وللمؤسسات املتفرعة عنها أو ألي شخص معنوي مشار إليه 

املتعلق برتقية االستثمار أين مت  93/124،مث جاء املرسوم التشريعي 3صراحة مبوجب نص قانوين" 
منه  38ملادة تثمرين مبوجب ااإلعالن ألول مرة بطريقة صرحية عن تكريس مبدأ عدم التمييز بني املس

 واليت نصت على ما يلي :
" حيظى األشخاص الطبيعيون واملعنويون األجانب بنفس املعاملة اليت حيظى هبا األشخاص الطبيعيون    

 ابالستثمار.واملعنويون اجلزائريون من حيث احلقوق وااللتزامات فيما يتصل 
تفاقيات ألجانب بنفس املعاملة مع االحتفاظ أبحكام االوحيظى مجيع األشخاص الطبيعيني واملعنويني ا  

.وكما هو واضح يف هذه  5املربمة بني الدولة اجلزائرية والدول اليت يكون هؤالء األشخاص من رعاايها "
املادة أهنا ضمنت املساواة بني املستثمرين الوطنيني واألجانب فيما يتعلق ابحلقوق و االلتزامات ذات 
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ر مما يلغي كل اإلجراءات التمييزية وغري العادلة جتاه املستثمر األجنيب ، ومع كل الصلة ابالستثما
الضماانت واحلوافز التشجيعية اليت مشلها هذا القانون إال أنه مل حيقق النتائج املسطرة يف جذب 

 01/031االستثمار.وعليه ومن أجل حرص اجلزائر على توفري مناخ مناسب لالستثمار أصدرت األمر 
منه .حيث  35مبوجب املادة  93/12تعلق بتطوير االستثمار والذي ألغى أحكام املرسوم التنفيذي امل

يف كل  01/03نالحظ أن املشرع أكد على مكانة مبدأ عدم التمييز بني املستثمرين من خالل األمر 
نويون واملع منه واليت نصت على ما يلي : " يعامل األشخاص الطبيعيون 14من املادة األوىل واملادة 

األجانب مبثل ما يعامل به األشخاص الطبيعيون واملعنويون اجلزائريون يف جمال احلقوق والواجبات ذات 
 الصلة ابالستثمار .

ويعامل مجيع األشخاص الطبيعيني واملعنويني األجانب نفس املعاملة مع مراعاة أحكام االتفاقيات       
 املادة أقرت. فكما هو واضح أن الفقرة األوىل من هذه 2م األصلية "اليت أبرمتها الدولة اجلزائرية مع دوهل

مبدأ املساواة بني املستثمر الوطين واملستثمر األجنيب من حيث احلقوق والواجبات املتعلقة ابالستثمار، 
أما الفقرة الثانية فقد نصت على مبدأ عدم التمييز بني املستثمرين األجانب فيما بينهم مع مراعاة 

س األمر و قد جاء يف املادة األوىل من نف األصلية.تفاقيات الدولية اليت تربمها اجلزائر مع دوهلم اال
السابق ذكره إلغاء املعاملة التمييزية بني االستثمارات واليت نصت على ما يلي : " حيدد هذا األمر 

ية املنتجة للسلع االقتصاد النظام الذي يطبق على االستثمارات الوطنية واألجنبية املنجزة يف النشاطات
وهو ما يؤكد أن كل 3واخلدمات ، وكذا االستثمارات اليت تنجز يف إطار منح االمتياز و/أو الرخصة " 

من املستثمر الوطين و األجنيب خيضعان لنظام قانوين موحد يف جمال تطوير االستثمار، ويف ذات السياق 
،  يز يف اجملال االقتصادي عامة وجمال االستثمار خاصةفإنه أتكيدا على أمهية و مكانة مبدأ عدم التمي

 43فقد مت تدعيمه من قبل املؤسس الدستوري وهو األمر الذي يتجلى بوضوح من خالل نص املادة 
اليت نصت على أن " حرية االستثمار والتجارة معرتف هبا  4يف تعديله األخري 1996من دستور سنة 

 وتشجع على ازدهار املؤسسات األعمال،دولة على حتسني مناخ ومتارس يف إطار القانون . تعمل ال
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وعليه فإن الدستور قد أعطى قيمة دستورية ملبدأ عدم  1دون متييز خدمة للتنمية االقتصادية الوطنية "
قتصادية وهو الشأن الواألجنبية من أجل حتقيق التنمية االتمييز وأقر به صراحة بني املؤسسات الوطنية 

املتعلق  16/09.مث أصدر املشرع اجلزائري القانون  2016من دستور  43ءت به املادة ذاته الذي جا
برتقية االستثمار والذي أعطى ملبدأ عدم التمييز بني االستثمارات الطابع الدويل من خالل تكريس مبدأ 

طبيعيني لاملعاملة العادلة واملنصفة فيما يتعلق ابحلقوق والواجبات املرتبطة ابستثمارات األشخاص ا
واملعنويني األجانب دون اإلخالل أبحكام االتفاقيات الدولية اليت أبرمتها اجلزائر مع دوهلم وهذا ما 

منه : " مع مراعاة أحكام االتفاقيات الثنائية واجلهوية واملتعددة األطراف املوقعة  21نصت عليه املادة 
ادلة ، عنويون األجانب معاملة منصفة وعمن قبل الدولة  اجلزائرية ، يتلقى األشخاص الطبيعيون وامل

. وما هذا إال أتكيد على عدم التمييز بني 2فيما خيص احلقوق والواجبات املرتبطة ابستثماراهتم " 
كما نصت املادة األوىل من نفس القانون السابق الذكر على أن   بينهم،املستثمرين األجانب فيما 

"  يها:فاألحكام اليت تضمنها على حد سواء واليت جاء  االستثمارات الوطنية واألجنبية ختضع لنفس
يهدف هذا القانون إىل حتديد النظام املطبق على االستثمارات الوطنية واألجنبية املنجزة يف النشاطات 

 .3االقتصادية إلنتاج السلع واخلدمات " 
ني االستثمارات من ييز بوعليه ميكن أن نستنتج أن املشرع اجلزائري سعى إىل حتقيق مبدأ عدم التم     

خالل نصوص وقوانني متعاقبة تكريسا للسياسة التحفيزية اليت انتهجتها اجلزائر يف ميدان االستثمار 
عامة واالستثمار األجنيب على وجه اخلصوص ذلك ألن هذا املبدأ يعترب مبثابة ضمان جلذب االستثمارات 

  األجنبية.
 تمييز بني املستثمرينأشكال جتسيد مبدأ عدم ال الثالث:الفرع 

ألجانب املنصفة والعادلة للمستثمرين ا األجنيب واملعاملةمن أجل توفري احلد األدىن حلماية املال      
 البد من جتسيد مبادئ القانون الدويل حلماية املستثمر األجنيب واليت تتخذ أشكاال متعددة أمهها : 
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 ــ مبدأ املعاملة الوطنية 1
 ييز،متا املبدأ أن حيظى املستثمر األجنيب بنفس احلماية املقررة للمستثمر الوطين دون ويقصد هبذ      

ائل اليت وهذه املعاملة تطبق على كل املس املضيفة،قصد تشجيع األجانب على االستثمار يف الدولة 
مر الوطين ثوعليه فإن املستثمر األجنيب يعامل وفق هذا املبدأ نفس معاملة املست،1هلا صلة ابالستثمار

يف فقرهتا األوىل السابق ذكرها  14يف املادة   01/03وهو ما أقره املشرع اجلزائري من خالل األمر 
واليت نصت على املساواة بني املستثمرين الوطنيني واألجانب يف احلقوق والواجبات . ويعود إدراج هذا 

لعدة اعتبارات  جمال االستثمار األجنيب املبدأ يف إطار السياسة التشجيعية املنتهجة من طرف اجلزائر يف
أمهها أنه يساهم يف عملية التنمية االقتصادية وخيول للمؤسسات الوطنية الدخول يف املنافسة. كما أن 

تثمر اليت صادقت عليها اجلزائر يف جمال االستثمار اشرتطت وجوب معاملة املس االتفاقيات الثنائيةمعظم 
 04ا عن تلك املمنوحة للمستثمر الوطين وعلى سبيل املثال نصت املادة األجنيب معاملة ال تقل امتياز 

على أنه :" مينح كل طرف متعاقد على إقليمه استثمارات مواطين  2من االتفاق الثنائي بني اجلزائر ومصر
.  3وشركات الطرف املتعاقد اآلخر معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك اليت متنح ملواطنيه وشركاته "

 أن هذا املبدأ الق عدة انتقادات من حيث املضمون فرغم أن مفاده محاية االستثمارات األجنبية إال
بضمان املعاملة الوطنية لالستثمارات األجنبية إال أنه جيعل احلماية القانونية املراد كفالتها لألجانب 

شرع يف ف على إرادة املبصفة عامة غري ضدودة املضمون دائما ألهنا معرضة للزايدة والنقصان وتتوق
الدولة املضيفة لالستثمار ابعتباره ذا سلطة جتعله يغري من نطاق احلماية بتغيري مضمون القواعد اليت 

 .4ختاطب الوطنيني ابلزايدة أو النقصان 
 ابلرعاية:ــ مبدأ الدولة األوىل 2

م بينها وبني دولة مصدرة اقية ترب يقصد هبذا املبدأ أن تتعهد الدولة املستقبلة لالستثمار مبقتضى اتف     
لالستثمار مبعاملة االستثمارات التابعة هلذه الدولة ، أفضل معاملة تتلقاها االستثمارات األجنبية فيها ، 
أي متكني املستثمرين الذين حيملون جنسية الدولة املستفيدة من هذا الشرط من احلصول على مجيع 
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.وقد مت تكريس هذا املبدأ يف قانون  1رها الدولة املستقطبة لالستثمار الضماانت واملزااي اليت قررهتا أو تقر 
منه اليت نصت أنه :" يعامل مجيع  14مبوجب الفقرة  01/03تطوير االستثمار اجلزائري امللغى 

األشخاص الطبيعيني واملعنويني األجانب نفس املعاملة مع مراعاة أحكام االتفاقيات اليت أبرمتها الدولة 
ية مع دوهلم األصلية " ومن خالل هذه املادة جند أنه مت اإلشارة إىل قاعدة الدولة األوىل ابلرعاية اجلزائر 

ابلنص على استفادة كل املستثمرين األجانب من معاملة متماثلة لكن مع األخذ بعني االعتبار األحكام 
بدأ ال حيدد لنا مضمون ونطاق وهذا امل 2اليت تتضمنها االتفاقيات املربمة مع اجلزائر ودوهلم األصلية. 
طالبة الدولة املتعهدة وإمنا يكفل م واضحا،احلماية اليت متنحها الدولة امللتزمة به للدولة املستفيدة حتديدا 

 .3به مبنح رعاايها مركزا مساواي ملا يتمتع به رعااي الدولة األوىل ابلرعاية 
  واملنصفة:ـــ مبدأ املعاملة العادلة 3

 اليت يتخذهاو مبدأ املعاملة العادلة واملنصفة أحد أهم الضماانت املمنوحة للمستثمر األجنيب  يعترب       
رف غري أن ضبط مدلول هذا املبدأ ع استثماره،معيارا يقيس به مدى توفر احلماية الكافية إلنشاء 

 األجنيب،ملعاملة  حيث يرى جانب من الفقه أنه يعد رجوعا ملبدأ احلد األدىن الفقهاء.اختالفا كبريا بني 
يف حني يرى جانب من الفقه أن مبدأ املعاملة العادلة واملنصفة عبارة عن التزام اتفاقي جيب حتديد 
ضتواه على أساس القواعد املتفق عليها بني األطراف أما اجلانب اآلخر من الفقه فيعترب أن املبدأ موجود 

ومع هذا الغموا الذي اكتنف  .4تفاقيات بصفة مستقلة وموضوعية وهو أمر اثبت ومستقل عن اال
 هذا املبدأ فقد أقرته 

اجلزائر يف اتفاقياهتا مع الدول األوروبية ومن أمثلة ذلك ما جاء يف االتفاقية املربمة بني اجلزائر        
ون واعد القان" يلتزم كل من الطرفني املتعاقدين طبقا لقأبنه:وفرنسا يف املادة الثالثة منها واليت نصت 

 الدويل بضمان على إقليمه ومنطقته البحرية معاملة عادلة ومنصفة الستثمارات مواطين وشركات الطرف

                                                           

عة األوىل الطب العربية،راسفففففففففات الوحدة مركز د القانونية،األجنيب املعوقات والضفففففففففماانت  السفففففففففامرائي، اإلسفففففففففتثماردريدي ضمود -1
  213، ص 2006

 . 57 سابق، صمرجع  المية،حساين -2
 . 341مرجع سابق ص  لعزيز،املعيفي  -3
 . 204مرجع سابق ، ص اندية،وايل -4
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اآلخر حبيث ممارسة هذا احلق املعرتف به ال ميكن أن يعرقل قانونيا أو فعليا عن طريق إجراءات غري 
 .1ثمارات أو تصفيتها " االستمربرة أو متييزية قد تؤثر على التسيري والصيانة واالستعمال والتمتع هبذه 

 ابملثل:ـــ مبدأ املعاملة 4
 ويقتضي هذا املبدأ أن تعامل الدولة املضيفة املستثمر األجنيب بنفس املعاملة اليت يتلقاها رعاايها يف    

الدولة األصلية للمستثمر األجنيب. إال أن هذه املعاملة قد ال تكون دائما يف صاحل املستثمر األجنيب إذا  
انت الضماانت واالمتيازات اليت متنحها الدولة املضيفة وفق نظامها القانوين الداخلي ال ترقى إىل ك

وقد أكدت اتفاقية  2مستوى الضماانت واالمتيازات اليت متنحها دولته إىل املستثمر التابع للدولة األوىل. 
اء يف ى املعاملة ابملثل حيث جالشراكة األورو فف جزائرية أن العالقة القائمة بني الطرفني ترتكز عل

وإقامة  األعضاء واجلزائر يف توطيد هذه الروابط اجملموعة، والدول" ... واعتبارا لرغبة كل من  ديباجتها:
 30وهو ما أشارت إليه املادة  3عالقات دائمة ترتكز على املعاملة ابملثل والتضامن والشراكة والتنمية "

ني للمجموعة " متنح اجلزائر للممولني ابخلدمات التابعنصت:بعة واليت من نفس االتفاقية يف الفقرة الرا
 .4" 33إىل  31األوروبية ودوهلا األعضاء معاملة ال تقل رعاية عن تلك املشار إليها يف املواد من 

وبناء على ما سبق ميكن القول أن اجلزائر قد كرست خمتلف املبادئ املتعلقة ابملساواة بني املستثمرين   
دم التمييز بينهم يف أغلب االتفاقيات اليت أبرمتها مع الدول األخرى حرصا منها على توفري املناخ وع

 ألجنيب.ااملناسب لالستثمارات األجنبية وسعيا لتوفري أكرب قدر من الضماانت جلذب االستثمار 

                                                           

، املوقعة مبدينة اجلزائر  ابني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية وحكومة اجلمهورية الفرنسية وتبادل الرسائل املتعلقة هبم اتفاق-1
، ج ر ج ج  1994جانفي  02املؤرخ يف  94/01، املصففففففففففففادق عليها مبوجب املرسففففففففففففوم الررسففففففففففففي رقم  1993فيفري  13يف 

  1994جانفي  03الصادر يف  02عدد
اقتصففادي،كلية  ماملمنوحة للمسففتثمر الألجنيب ،مذكرة لنيل شففهادة ماجسففتري ختصففص قانون عا سففامل ليلى ، الضففماانت القانونية-2

 94،ص  2011/2012احلقوق ،جامعة وهران ،
اتفاق أورويب متوسطي لتأسيس الشراكة بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية من جهة واجملموعة األوروبية والدول األعضاء -3

 27املؤرخ يف  05/159رسفففي رقم املصفففادق عليه مبوجب املرسفففوم الر  ،2002أبريل  22فيها من جهة أخرى املوقع بفالونسفففا يف 
 .2005أفريل  30صادر يف  31ج ر ج ج عدد 2005أبريل 

 املرجع نفسه . -4
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 يةعتكريس مبدأ املساواة بني االستثمارات يف اتفاقيات الثنائية واجلما الرابع:الفرع 
نذ االنفتاح على اتبعتها اجلزائر م األجنبية اليتيف إطار جتسيد السياسة التحفيزية لالستثمارات     

للمستثمرين  يهاقدمت فاقتصاد السوق أبرمت عدة اتفاقيات على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف 
 ستثمارات.االاألجانب العديد من الضماانت أمهها مبدأ املساواة وعدم التمييز بني 

  الثنائية:جتسيد املبدأ يف االتفاقيات  أوال:
ي أبرمت اجلزائر العديد من االتفاقيات الثنائية اليت تبىن على عدم التمييز بني االستثمارات وسنكتف     

 احلصر:ابإلشارة إىل اثنني منها على سبيل املثال ال 
حيث نصت املادة  1999أبرمت يف اجلزائر سنة واليت  منارك:الثنائية بني اجلزائر والدا  االتفاقية-1

انت أن " ال جيوز ألي من الطرفني املتعاقدين ، وأبي طريقة كأنه:الثانية منها يف فقرهتا الثانية على 
يعرقل إبجراءات غري معقولة ومتييزية ، تسيري استثمارات مستثمري الطرف اآلخر ، على إقليمه ، أو 

 .1تفاع هبا أو التصرف فيها " صيانتها أو استعماهلا أو االن
متعاقد على  " مينح كل طرف أنه:فقرهتا الثانية على  االتفاقية يفكما نصت املادة الثالثة من نفس 

اع إقليمه ملستثمري الطرف املتعاقد اآلخر، فيما يتعلق بتسيري استثماراهتم وصيانتها واستعماهلا واالنتف
عن  لمستثمر،لابلنسبة  امتيازا، األحوال،فة ال تقل يف كل معاملة عادلة ومنص فيها،هبا أو التصرف 

 . 2تلك املمنوحة ملستثمريه أو ملستثمري أي دولة أخرى " 
وكما هو واضح يف املادتني السابق ذكرمها أن اجلزائر تبنت مبدأ الدولة األوىل ابلرعاية إىل جانب    

املنصفة انب ابإلضافة إىل ضمان املعاملة العادلة و املعاملة الوطنية وهو ما يوفر احلماية للمستثمرين األج
 الستثماراهتم.

املتعلقة بتشجيع واحلماية  2006واليت أبرمت يف تونس سنة  وتونس:االتفاقية الثنائية بني اجلزائر -2
. مينح كل طرف متعاقد " . يلي:املتبادلة لالستثمار حيث جاء يف نص املادة الثالثة يف فقرهتا الثانية ما 

ستثمري الطرف املتعاقد اآلخر يف إقليمه معاملة ال تقل رعاية عن تلك اليت مينحها ملستثمريه أو مل

                                                           

مملكة  بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدمقراطية الشفففففففففففففففعبية وحكومة لالسفففففففففففففففتثمارات،اتفاقية حول الرتقية واحلماية املتبادلتني -1
 ،2003ديسمرب  30املؤرخ يف  03/525املصادق عليها مبوجب املرسوم الررسي  ،1999يناير  25الدامنارك املوقعة ابجلزائر يف 

  2004يناير  07الصادر يف   02 ج ر ج ج العدد
 نفسه.املرجع -2
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أيهما  ا،هبملستثمري دولة أخرى وذلك فيما يتعلق إبدارة استثماراهتم واحلفاظ عليها واستعماهلا واالنتفاع 
 . 1تكون األكثر أفضلية ابلنسبة للمسثمر "

السابقة استعمال مبدأ املعاملة الوطنية والذي يعترب أهم أشكالعدم التمييز  وميكن أن نالحظ من املادة 
مرين كما نالحظ أن املادة كرست مبدأ املساواة بني املستث  األجنيب، وضمان للمستثمربني املستثمرين 

 بينهم.الوطنيني واألجانب وكذا بني املستثمرين األجانب فيما 
 املتعددة األطراف  جتسيد املبدأ يف االتفاقيات اثنيا:

صادقت اجلزائر على العديد من االتفاقيات املتعددة األطراف اليت تعد تكريسا ملبدأ املساواة يف     
 بعضها.املعاملة بني املستثمرين وسنشري إىل 

ر واليت جاء يف املوقعة يف اجلزائ العريب:اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار بني دول احتاد املغرب ــ  1
 يلي:الثاين بعنوان "معاملة االستثمار" يف املادة األوىل ما  فصلها

" يشجع كل بلد من بلدان احتاد املغرب العريب ويف إطار أحكامه انتقال رؤوس األموال اململوكة ملواطنيه  
 ليه،إوانتقال رؤوس األموال اململوكة ملواطين الدول األخرى لالحتاد  لالحتاد،إىل الدخول للدول األخرى 

يشجع استثمارها فيه حبرية يف كافة اجملاالت الغري ممنوعة على مواطين البلد املضيف وغري املقصورة و 
عليهم ، ويف حدود نسب املشاركة الدنيا والقصوى املقررة يف أنظمة البلد املضيف ، كما تعهد بتمكني 

تقدم لالستثمار ة ، و املستثمر على احلصول على التسهيالت والضماانت املقررة مبوجب هذه االتفاقي
 .2معاملة عادلة ومنصفة "

 " يعمل الطرف املتعاقد على توفري يلي:كما نصت املادة الثانية من نفس االتفاقية على ما      
اإلمكانيات الالزمة واملالئمة الستثمار رأس املال وفقا لطبيعة االستثمار، مبا ال يقل عما يقدم للمستثمر 

 .3النشاط خالل فرتة معقولة " الوطين ومبا يتيح له بدأ 

                                                           

مهورية بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشففففعبية وحكومة اجل لالسففففتثمارات،حول التشففففجيع واحلماية املتبادلة  االتفاق-1
 2006نوفمرب  14املؤرخ يف  06/404واملصادق عليها مبوجب املرسوم الررسي  2006فيفري  16املوقعة بتونس يف  ة،التونسي

  2006نوفمرب  19الصادر يف  73، ج ر ج ج عدد 
مبوجب املصادق عليها  ،1990جويلية  23املوقعة يف اجلزائر يف  العريب،االتفاقية لتشجيع وضمان االستثمار بني دول املغرب -2

 .1991فيفري  06الصادر يف  06ج ر ج ج عدد ،1990ديسمرب 22املؤرخ يف  ،90/420املرسوم الررسي 
 نفسه.املرجع -3
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ثمري " يتمتع االستثمار املنجز من قبل مستأنه:وجاء يف املادة السادسة من االتفاقية السالفة الذكر 
 1بلدان احتاد املغرب العريب أبية مزااي يقدمها الطرف املتعاقد ملواطين أية دولة أخرى ". 

ريب ية تشجيع وضمان االستثمار بني دول املغرب العومن خالل استقراء املواد السابقة الذكر من اتفاق 
خالل معاملة  ن مناملستثمرينستشف أهنا تضمنت التكريس ملبدأ عدم التمييز بني املستثمرين بني 

 ابلرعاية.املستثمر األجنيب معاملة وطنية وكذا معاملته على أساس شرط الدولة األوىل 
قد اشتمل قع يف فالونسيا بني اجلزائر ودول االحتاد األورويب و واملو  املتوسطي:اتفاق الشراكة األوريب - 2 

 على االلتزامات املتعلقة بعدم التمييز بني الطرفني خبصوص االستثمار 
منه يف فقرهتا الثانية على التزامات دول اجملموعة األوروبية جتاه اجلزائر واليت جاء 30حبيث نصت املادة 

ن دوهلا األعضاء للممولني ابخلدمات اجلزائريني معاملة ال تقل رعاية ع" متنح اجملموعة األوروبية و فيها:
تلك اليت حيظى هبا املمولون ابخلدمات املماثلة وفقا لقائمة االلتزامات اخلاصة للمجموعة األوروبية 

و ذكرت الفقرة   2|)أجسياس(".65ودوهلا األعضاء امللحقة ابالتفاق العام حول جتارة اخلدمات%
نفس املادة التزام اجلزائر جتاه دول االحتاد األورويب واليت نصت على أنه :" متنح اجلزائر  الرابعة من

للممولني ابخلدمات التابعني للمجموعة األوروبية ودوهلا األعضاء معاملة ال تقل رعاية عن تلك املشار 
 .  3" 33إىل  31إليها يف املواد من 

ائر جسدت مبدأ عدم التمييز بني االستثمارات من خالل وبناء على ما سبق ميكن القول أن اجلز     
االتفاقيات املتعددة األطراف، وبذلك قدمت للمستثمر األجنيب جانبا من احلماية كما حققت جزء 

 األجنبية.من سياستها التحفيزية لالستثمارات 
 اجلزائري:الفرع اخلامس: مظاهر تقييد مبدأ املساواة بني االستثمارات يف القانون 

ابلرغم من سعي اجلزائر لتحقيق مبدأ املساواة بني االستثمارات ابعتباره ضمان جلذب االستثمار      
األجنيب، إال أننا نالحظ بعض االستثناءات اليت تعرتي هذا املبدأ وتعرب بشكل صريح عن املعاملة 

 يلي:يما فسنتعرا إىل بعض مظاهرها  متعددة،التمييزية ضد املستثمرين األجانب يف جوانب 
 
 

                                                           

 سابق.مرجع  ،90/420من املرسوم الررسي  06املادة -1
 سابق.مرجع  05/159من املرسوم الررسي  30ملادة -4
 نفسه.املرجع ، 05/159املرسوم الررسي  -3
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 األجنيب:شرط الشراكة الدنيا ابلنسبة للمستثمر  أوال:
" ال ميكن إجناز االستثمارات أنه:منه  58املادة  يف 2009جاء يف قانون املالية التكميلي لسنة      

على األقل من رأس املال  %51األجنبية إال يف إطار شراكة متثل فيها املسامهة الوطنية املقيمة نسبة 
 .1ويقصد ابملسامهة الوطنية مجع عدة شركاء"  ماعي،االجت

وكما هو واضح من املادة السابقة أن املشرع اجلزائري قد قّيد املستثمر األجنيب بوضع قاعدة الشراكة      
حيث اشرتط أن ال تتجاوز نسبة مسامهة املستثمر األجنيب يف املشروع  % 49 /%51وفق قاعدة 

ون هبذا قد حّد من حريته من انحية كما عامله معاملة متييزية من مع الشريك الوطين ، ويك 49%
انحية أخرى ، كما توسع جمال العمل هبذه القاعدة إىل بعض القطاعات بشكل خاص حيث فرضها 
قانون النقد والقرا يف القطاع املصريف ، والغريب يف األمر أن قاعدة الشراكة الدنيا مل يرد ذكرها  يف 

 2016علق برتقية االستثمار ، وإمنا اكتفي املشرع إبدراجها ضمن قانون املالية لسنة املت 16/09قانون 
لتبقى سارية املفعول ، وقد يرجع ذلك لرغبة املشرع اجلزائري يف استعماهلا عند احلاجة ،دون أن يضفي 

 عليها طابع اإللزامية إبدراجها ضمن أحكام القانون .
كة الدنيا مع املستثمر األجنيب أحدثت خرقا واضحا حلرية االستثمار وعلى العموم فإن قاعدة الشرا       

ع " تنجز االستثمارات يف حرية اتمة منصت:يف املادة الرابعة واليت  01/03اليت أقرها املشرع يف األمر 
 2مراعاة التشريع والتنظيمات املتعلقة ابلنشاطات املقننة ومحاية البيئة " 

  من االستثمار يف قطاعات معينة اثنيا: منع املستثمر األجنيب
رغم أن اجلزائر تسعى إىل التوجه حنو اقتصاد السوق املفتوح والذي يرتكز على فتح الساحة     

االقتصادية أمام املستثمرين اخلواص واألجانب إال أن املشرع اجلزائري أبقى على بعض القطاعات 
 مهها:أنها املستثمرين األجانب ومن االقتصادية حكرا على املستثمرين الوطنيني واستثىن م

احملدد للقواعد العامة املتعلقة ابلطريان  98/06نصت املادة الثامنة من القانون  الطريان:قطاع ــ  1
املدين على أنه :" تقوم الدولة إبجناز املطارات وتشغيلها ، وميكن أن تكون ضل امتياز مينح ألشخاص 

اليت  اعتباريني خاضعني للقانون اجلزائري، وذلك وفقا للشروط طبيعيني من جنسية جزائرية أو أشخاص

                                                           

مرجع  ،2009املتضفففففففففففففففمن قانون املالية التكميلي لسفففففففففففففففنة  ،2009جويلية  22املؤرخ يف  09/01من األمر رقم  58 املادة -1
 سابق.

أوت  22الصففادر يف  47املتعلق بتطوير االسففتثمار ، ج ر ج ج  ،2001أوت  20املؤرخ يف  ،01/03من األمر  04املادة -2
2001 . 
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وتطبيقا لنص هذه املادة فإن إجناز أو تشغيل املطارات يكون من اختصاص  .1حيددها هذا القانون "
 ستغالهلا.االطبيعيني أو املعنويني اجلزائريني احلصول على حق امتياز الجنازها أو  وميكن لألشخاصالدولة 

د ستثين املستثمرين األجانب من االستثمار يف هذا القطاع رغم أنه يتطلب تكنولوجيا عالية قوابلتايل أُ 
 .  2ال تتوفر عند املستثمرين احملليني

على أنه :" فيما عدا الدولة فإن  98/06من القانون  43ويف نفس السياق نصت املادة      
والذين  باريني اخلاضعني للقانون اجلزائرياألشخاص الطبيعيني من جنسية جزائرية أو األشخاص االعت

ميلك أغلبية رأمساهلم ، أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية ، وحدهم يستطيعون إنشاء و/أو استغالل 
وكما هو واضح من نص  3ضطة جوية أو مطار أو ضطة طوافات مفتوحة للمالحة اجلوية العمومية " 

 ال نشاط الطريان املدين من حيث إنشاء أو استغالل املطاراتهذه املادة فإن املشرع اجلزائري قد فتح جم
واحملطات اجلوية للمستثمرين الوطنيني خواصا كانوا أو عموميني، وجعل األمر مقتصرا عليهم مما يؤكد 

 استثناء املستثمر األجنيب من إمكانية االستثمار يف قطاع الطريان وجيسد املعاملة التمييزية ضده .
إال أن املشرع مل يشر  15/14مبوجب القانون  2015يف سنة  98/06عديل القانون ومع انه مت ت 

 إىل أي تغيري فيما يتعلق ابملواد السابقة.
يف جمال اإلعالم : ابلرغم من أن اجلزائر أقرت حبرية اإلعالم خاصة يف القانون العضوي املتعلق - 2 

يت نصت على    أنه :" ميارس نشاط اإلعالم من خالل املادة الثانية منه وال  12/05ابإلعالم رقم 
وهو ما أكد عليه  4حبرية يف إطار أحكام هذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم املعمول هبما ..."

منه على أن: " حرية الصحافة املكتوبة  50، حبيث نصت  املادة  2016التعديل الدستوري لسنة 
 5ة "مضمونة وال تقيد أبي شكل من أشكال الرقابة القبلي والسمعية البصرية وعلى الشبكات اإلعالمية

إال أن املشرع استثىن املستثمر األجنيب من االستثمار يف جمال اإلعالم من خالل املادة الرابعة من القانون 
                                                           

 العددج ر ج ج  ،1998جوان  27اعد العامة املتعلقة ابلطريان املدين املؤرخ يف احملدد للقو  98/06من القانون  08املادة  -1
 .1998جوان  28الصادر يف 48
صففففففففاحل بو دهان ، د خويلدي السففففففففعيد ، حرية االسففففففففتثمار األجنيب يف ظل التشففففففففريعات احلالية بني التجسففففففففيد والتقييد ، جملة  -2

 154، ص  2018جانفي  18السياسة والقانون العدد 
 .نفسه رجعامل ،98/06من القانون  43 املادة-3
يناير  15الصففادر يف  02ج ر ج ج  ابإلعالم،املتعلق  ،2012يناير  12املؤرخ يف  12/05من القانون العضففوي  20املادة -4

2012.  
 07دريف الصففا 14ج رج ج  الدسففتوري،التعديل  ، املتضففمن2016مارس  06املؤرخ يف  ،16/01من قانون رقم  50املادة  -5

  2016مارس 
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السابق الذكر واليت حدد فيها وسائل اإلعالم اليت متارس عن طريقها أنشطة اإلعالم  12/05العضوي 
يف القطاع العام أو اخلاص اجلزائري حيث جاء يف نص املادة :" تضمن أنشطة اإلعالم واليت حصرها 

 على وجه اخلصوص عن طريق : 
 العمومي.ففف وسائل اإلعالم التابعة للقطاع   
 عمومية.فففف وسائل اإلعالم اليت تنشئها هيئات   
 معتمدة.يات فففف وسائل اإلعالم اليت متلكها أو تنشطها أحزاب سياسية أو مجع  
 ففف وسائل اإلعالم اليت ميلكها أو ينشئها أشخاص معنويون خيضعون للقانون اجلزائري   
 1وميتلك رأمساهلا أشخاص طبيعيون أو معنويون يتمتعون ابجلنسية اجلزائرية ."   
منه  ةاملتعلق ابلنشاط السمعي البصري يف املادة اخلامس 14/04وهو األمر ذاته الذي جاء به القانون  

" تتشكل خدمات االتصال السمعي البصري املرخص هلا من القنوات املوضوعاتية أنه:واليت نصت على 
أو أشخاص معنويني خيضعون للقانون  العمومي،املنشأة من قبل مؤسسات وهيئات وأجهزة القطاع 

كما اشرتط املشرع   2"ة.اجلزائرياجلزائري وميتلك رأمساهلا أشخاص طبيعيون أو معنويون يتمتعون ابجلنسية 
من نفس القانون وجوب توفر اجلنسية اجلزائرية يف املرتشحني املؤهلني إلنشاء خدمات  19يف املادة 

ؤهلني إلنشاء " جيب أن تتوفر يف املرتشحني املفيها:االتصال السمعي البصري املوضوعاتية واليت جاء 
  تية:اآلخدمات االتصال السمعي البصري املوضوعاتية ...الشروط 

 اجلزائري.ففف أن تثبت خضوع الشخصية املعنوية للفانون   
 .3ففف أن يثبت حيازة مجيع املسامهني للجنسية اجلزائرية ....  

مما سبق يتضح جليا منع املستثمرين األجانب من املسامهة أو االستثمار يف قطاع اإلعالم وهو ما 
  مربرات.هلذا  كان  املستثمرين، وإنيتناقض مع مبدأ املساواة بني 

وعلى العموم فإن منع املستثمرين األجانب من االستثمار يف بعض اجملاالت يعكس بوضوح نسبية   
وهو ما  ييدهم،تقمبدأ عدم التمييز بني االستثمارات وخلق معاملة متييزية ضدهم األمر الذي من شأنه 

 .4يؤثر سلبا على جلب رؤوس األموال األجنبية 
                                                           

 سابق.مرجع  ،12/05من القانون العضوي  04املادة  -1
يف  ، الصفففادر16ج ر ج ج  البصفففري،املتعلق ابلنشفففاط السفففمعي  2014فرباير  24املؤرخ يف  14/04من القانون  05املادة -2

  2014مارس  23
 نفسه.املرجع  ،14/04من القانون  19املادة -3
 .182ص  ،سابقمرجع  المية،حساين -4
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 الشفعة  اثلثا:
الشفعة هي حق الشريك يف شراء نصيب شريكه فيما هو قابل للقسمة حىت ال يلحق الشريك      

على حق الدولة اجلزائرية  2009ضرر.وقد نصت املادة الرابعة مكرر من قانون املالية التكميلي لسنة 
على كل  ةيف الشفعة واليت ورد فيها :" تتمتع الدولة وكذا املؤسسات العمومية االقتصادية حبق الشفع

وميكن القول أن الشفعة  1التنازالت عن حصص املسامهني األجانب أو لفائدة املسامهني األجانب "
إذ أن كل تصرفات   2إجراء متييزي ضد املستثمر األجنيب يف أحقيته يف التنازل عن مشروعه االستثماري ،

ستثمار األجنيب  النظام العام لالاملستثمر األجنيب ختضع ملبدأ احلرية واإلرادة احلرة وتبقى الشفعة يف
خروجا عن القاعدة العامة وبذلك فهي استثناء ملا فيها من تقييد حلرية التعاقد وحلرية التصرف يف امللكية 
،  فبسبب ممارسة حق الشفعة جيد املستثمر األجنيب نفسه جمربا على التخلي عن جزء أو كل استثماره 

ساهتا مرحلة تصفية االستثمار لتحل ضله الدولة املضيفة أو أحد مؤس ، مع العلم أنه قرر بيعه أي أنه يف
وعليه فإن إقرار حق الشفعة يشكل خطرا على االستثمار إذ يعترب تقييد  .3يف امللكية لإلدارة والتسيري

األجنبية يف  يهدد االستثمارات االستثماري كماللمستثمر األجنيب فيما يتعلق ابلتنازل عن مشروعه 
 ر.اجلزائ

 التوقعات املشروعة للمستثمر األجنيب من االجراءات التعسفية للدولة الثاين: محايةاملطلب 
يت يقوم عليها ال وأهم األسسال خيتلف اثنان حول احلقيقة اليت تقضي بكون العقار أهم الثروات     

اليت أولتها حلماية  انونيةاالستثمار والنهضة االقتصادية والعمرانية، لذا نوعت اجلزائر يف نظم احلماية الق
امللكية العقارية للمستثمر أاي كانت جنسيته وطنيا كان أو أجنبيا وذلك لتبديد خماوفه وشكوكه خبصوص 
املخاطر غري التجارية، مبا فيها خماطر نزع امللكية، التأميم، التسخري، أو أي إجراء أخر مشابه هلا. 

لدستور لداخلية بتبين مبدأ احلماية للملكية اخلاصة يف إطار افكرس احلماية القانونية يف إطار القوانني ا
ات والقوانني التشريعية من جهة، ويف إطار القوانني االتفاقية لتنويع وتعزيز احلماية السابقة إببرام االتفاقي

الدولية مع كل الدول اليت تربطها هبا شراكات اقتصادية أو عقود استثمار أجنبية من جهة اثنية، لكن 

                                                           

 مرجع سابق. ،2009من قانون املالية التكميلي لسنة  04املادة -1
 .221مرجع سابق ص  اندية،وايل -2
 ،2019جوان  ،02 العدد ،02اجمللد  واالقتصففففادية،جملة البحوث القانونية  اجلزائر،قيود االسففففتثمار األجنيب يف  حسففففني،نوارة -1

 75، 74ص ص 



 لباب الثاينا                        اجلزائري     الفصل الثاين: جتسيد األمن القانوين من خالل الضماانت اجلاذبة االستثمار األجنيب يف التشريع 

242 

لك مع إبقاء حق الدولة يف اسرتجاع ممتلكاهتا، كلما استدعت املصلحة العامة ذلك، بشرط التعويض ذ
 .1العادل واملنصف

 كيته )فرع اثن(مل والصور القانونيةلنزع أول()فرع  وتكريسهسنتناول االمن القانوين ضد نزع امللكية 
 وتكريسهاالمن القانوين ضد نزع امللكية  األول:الفرع 

عترب مبدأ حق امللكية اخلاصة ومبدأ حق الدولة يف اسرتجاع امللكية اخلاصة من املبادئ املعتمدة يف ي    
القوانني العربية، ومنها القانون اجلزائري واملستمدة من أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، اليت أقامت 

لكية ملا كانت إجراءات نزع امل التوازن بني احلقوق الذاتية لألفراد واحلقوق العامة للجماعة، إال أنه
ا خطريا على حريتهم يف التملك لألموال العقارية وجتاوزن صارخ  للمنفعة العامة مقايل تعويض قيدا

على احلقوق العينية األخرى نصت معظم الدساتري على هذين املبدأين، فأصبحت امللكية اخلاصة ضمية 
ة العامة، للمصلح  ولة ابحلق يف اسرتجاعها خدمةومكرسة خدمة للمصلحة اخلاصة، مقابل السماح للد

ويكون بذالك الدافع األساسي للموازاة  بني املبدأين املتناقضني هو تغليب املصلحة العامة على املصلحة  
اخلاصة . بل وال جيوز النظر اىل هذين االعتبارين أو املبدأين على أهنما متعارضني، ألن الزمن الذي 

ة سرتجاع ممتلكاهتا ابحلد من احلق الفردي پرتكزعلى مربرات قوية أمهها املصلحتتنقل فيه الدولة اب
  العامة.

 22املؤرخ يف  97-76اليت صدر مبوجب األمر رقم  1976من ستور  17وقد نصت املادة     
 2.نصف(مال يتم نزع امللكية اال يف إطار القانون ويرتتب عنه أداء تعويض )على ما يلي:  1976نوفمرب 

حق الدولة يف نزع امللكية من خالل هذا النص واضح وصريح لكنه مشروط، فالدولة املضيفة لالستثمار ف
للشروط   األجنيب حتتفظ حبقها يف اسرتجاع ملكية االستثمارات األجنبية، ما دامت حترتم و تستجيب
نصف من ماملنصوص عليها، وهي أن تتم عملية النزع يف حدود القانون من جهة، ومقابل تعويض 

جهة اثنية، حيث تتم عملية نزع امللكية يف احلدود املسطرة من القانون ابحرتام اإلجراءات القانونية 
الالزمة لنزع امللكية، واليت تنطلق بقيام الدولة أو إحدى سلطاهنا األمنية مبحاولة اقتناء هذه العقارات 

 بكل الوسائل املشروعة األخرى واليت تتمثل يف

                                                           

 قانون، كليةص لنيل شففففهادة الدكتوراه يف العلوم ختصفففف اجلزائر، رسففففالةية مللكية املسففففتثمر األجنيب يف احلماية القانون نوارة، حسففففني-2
 11 ، ص16/05/2013تيزي وزو، احلقوق، جامعة

 العدد ج جر  الشفففعبية، جائرية الدميقراطية يتضفففمن اصفففدار دسفففتور اجلمهورية اجلز  22/11/1976مؤرخ يف 97-76رقم  أمر-1
 1976لسنة  94
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ناء العقارات مبوجب عقد بيع ابعتباره أكثر الوسائل شيوعا الكتساب األموال العقارية، ضاولة اقت -
  حيث يتم فيها التفاوا على مثن البيع.

  عرا عقارات أخرى اتبعة للدولة على سبيل التبادل. -
 طلب الرتخيص من شخص عام آخره -

شرتط لكية حلرماهنا املالك من عقاره جربا يوما دمل نزع امللكية من أخطر األعمال اإلدارية اليت متس ابمل
أن ال يتبع املسار اجلربي للحصول على العقار، إال بعد استنفاذ كل الطرق الفردية الودية و الرضائيه 

 وحتقيقها لنتائج سلبية، هذا من جهة.
ي تنزع لأما املقصود ابلنرع يف حدود القانون من جهة اثنية، فهو احرتام اجلانب اإلجرائي العم     

مالك املراد نزعها، لتحقيق لأل والتحديد الدقيقامللكية، واملتمثل يف التصريح ابملنفعة العمومية، التصريح 
لثانية من وغريها. بل وقد نص املؤسس يف الفقرة ا للتعويض.اجلزئي، توفري االعتمادات املالية الالزمة 

ة " امللكية للصاحل العام حبجة أي اتفاقية دولي السابقة على أنه:"ال جيوز معارضة اجراء نزع 17املادة 
ليمنع أي ضاولة من طرف املستثمر األجنيب أو دولته لطلب ابرام اتفاقيات دولية حلماية ومعاملة 
االستثمارات األجنبية هتدف إىل معارضة أو منع الدولة املضيفة لالستثمارات بصفة مطلقة من اسرتجاع 

مهما كانت الظروف امللحة لذلك.فالدستور يف إطار هذه الفقرة مجد كل ملكية املشاريع االستثمارية 
بند يدرج يف االتفاقيات الدولية سواء اجلماعية أو الثنائية، هبدف معارضة إجراء نزع امللكية ما دام أنه 

 حق سيادي متارسه عند الضرورة.
واليت  20املادة  ، مبوجب نص19962ودستور  19891كما جابت األحكام نفسها يف دستور      

 ."ال يتم نزع امللكية اال يف اطار القانون ويرتتب عليه تعويض قبلي عادل ومنصف  ": تقضي أبنه
ويشكل هذا عنصر جديد يتعلق ابلتعويض الذي يتحصل عليه املستثمر األجنيب و الذي جيدر أن 

 أوصافه،يف  لتعويض أوحيث فصل املشرع نوعا ما يف شروط ا أصابه،يكون مناسبا جلرب الضرر الذي 
 ومنصفا.اذ جيب أن يكون قبليا وعادال 

 

                                                           

يتضفففففففففففففففمن نص تعفديفل الفدسفففففففففففففففتور املوافق عليفه يف اسفففففففففففففففتفتفاء  28/02/1989يف  خ، مؤر 18-89رسفففففففففففففففوم ررسفففففففففففففففي رقم م-1
 11/03/1989يف  الصادر 9 عددالرج ج  ، ج23/02/1989
يتعلق إبصفففففففففففففففدار الدسفففففففففففففففتور املصفففففففففففففففادق عليه يف اسفففففففففففففففتفتاء  07/12/1996يف  ، مؤرخ438-96مرسفففففففففففففففوم ررسفففففففففففففففي رقم -2

  08/12/1996درة يف الصا ،76جر ج ج عدد ،28/11/1996
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 التكريس لنزع امللكية يف التشريع األساسي أوال:
وعلى الرغم من اسففففففففففتقرار موقف املشففففففففففرع الدسففففففففففتوري على أتكيد املبدأ املذكور أعاله من خالل      

خالل هذا األخري،  ، إال أن املشففففففففرع من 19891الدسففففففففتور الذي تال الدسففففففففتور األول، وهو دسففففففففتور
سفففجل ميوال إىل تقديس فكرة امللكية اخلاصفففة، وذلك حينما اعترب امللكية اخلاصفففة من إحدى احلرايت 
العامة اليت ال ميكن التدين إليها إال يف ظل احرتام شففروط هي يف احلقيقة نفسففها الشففروط اليت تفرضففها 

، 20ابلرجوع إىل هذا الدسففففففففففففتور يف مادته ، إذ أنه 2بعض الدول الغربية، والتيمن بينها فرنسففففففففففففاقوانني 
 امللكيففة بففدفع تعويض قبلي، عففادل ومنصففففففففففففففف. نزعنالحظ أن املشففففففففففففففرع اجلزائري ربط مشففففففففففففففروعيففة 

ومن خالل ما سففففففففففففففبق عرضففففففففففففففه، نالحظ أن نزع امللكية من أجل املنفعة العمومية، هو اإلجراء النازع 
يثري تسففاؤل عن السففبب الذي حال صففراحة، وهو ما  1989للملكية الوحيد الذي أشففار إليه دسففتور 

دون تكريس املشفففففففرع الدسفففففففتوري حلق الدولة يف التأميم، وهذا على الرغم من االعرتاف، والتأييد الذي 
لقيه هذا املبدأ على الصفففففعيد الدويل على نطاق واسفففففع، ابعتباره مظهرا من مظاهر سفففففيادة الدولة على 

، الذي أراد 1989قة إىل الطابع الليربايل لدسفففتور ان تفسفففري مثل هذا الوضفففع، يعود يف احلقي .إقليمها
من خالله املشففرع الدسففتوري الكشففف عن رغبته يف تغيري األوضففاع القائمة سففابقا، وذلك ابلتخلي عن 
النهج االشففففففففففففففرتاكي الذي كشفففففففففففففففت التجربة فشففففففففففففففله يف حتقيق اهلدف املرجو منه، وهو حتقيق التنمية 

 صففففد االلتحاق بركب الدول املتقدمة، حيث تراءى للمشففففرعاالقتصففففادية والنهوا ابالقتصففففاد الوطين ق
الدسففففففففففففففتوري، أن حتقق مثل هذه الغاية األخرية لن يكون إال من خالل هتيئة الظروف املالئمة، وتوفري 
اجلو املالئم السففتقبال االسففتثمارات األجنبية، الذي لن يتحقق إال بتوفري أقصففى قدر ممكن من احلماية 

ة هلذه الظروف، كانت فكرة تكريس التأميم ابلشفففففكل الذي يكون فيه مسفففففاس وكنتيج .للمال األجنيب
برأس املال األجنيب، غري مرحبا هبا من طرف املشفففرع الدسفففتوري، والسفففيما وأنه يف مرحلة اإلصفففالحات 
االقتصففادية، إذ ان تكريس مبدأ التأميم حىت ولو كان بصفففة شففكلية، لن يكون له سففوى أثر خلق جو 

 .3تثمار الدويل غري مالئم لالس

                                                           

 سابق ، مرجع18-89املرسوم الررسي  من 20انظر املادة  -1
2  - ZOUAIMIA Rachid, Le régime de l'investissement international en Algérie, RGDIP, V 29, 
No 3, Alger, 1991, p. 426 

شففففففففففهادة ذكرة لنيل م الدويل،التشففففففففففريع اجلزائري والقانون نزع امللكية بني الشففففففففففرعية واملشففففففففففروعية وحقوق الغري يف  وهيبة، أمزاين-3
  42 ، ص2009/2010بومرداس ، احلقوق، جامعة األعمال، كليةاملاجستري يف احلقوق فرع قانون 
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، بل متت 1989ومن هذا املنطلق، مل يتجرأ املشرع الدستوري النص صراحة على التأميم يف دستور 
 يةامللك» أنه:من نفس الدستور، اليت تنص على  17اإلشارة إليهم بصفة عرضية من خالل نص املادة 

ة للطاقة، قاطع، واملوارد الطبيعيالعامة يف تلك اجملموعة الوطنية، وتشمل ابطن األرا، واملناجم، وامل
والثروات املعنية الطبيعية، واحلية، يف خمتلف مناطق األمالك الوطنية البحرية، واملياه، والغاابت، كما 
تشمل النقل ابلسكك احلديدية، والنقل البحري، واجلوي، والربيد، واملواصالت السلكية والالسلكية، 

أنه على الرغم من عدم نص هذه األخرية بصفة صرحية على  يسجل«. وأمالك أخرى ضددة يف القانون
مبدأ التأميم، وأهنا اقتصرت على جمرد إعداد األمالك العمومية، إىل أهنا أشارت يف فقرهتا األخرية، إىل 
أن هذا الوصف )األمالك العمومية( ميكن أن يلحق أيضا أمالك أخرى حيددها القانون، وهذا ما يفيد 

 .1ع قصد التأميم ال نزع امللكية من أجل املنفعة العموميةابلتايل أن املشر 
 1996مل خيتلف موقف املشرع اجلزائري من مبدأ حق الدولة يف نزع امللكية من خالل دستور     

اجلديد، وذلك على الرغم التوجه إىل االقتصاد احلر يف هذا الدستور املتميز خبروج الدولة من احلقل 
أمام املبادرة الفردية. إذ إنه كان من املنتظر من خالل هذا الدستور اجلديد، االقتصادي، وفتح الباب 

أن يسجل املشرع الدستوري تراجعا خبصوص تكريس مبدأ حق الدولة يف نزع امللكية، غري أن الوضع 
من الدستور  20غري ذلك، حيث جاء الدستور معلنا عن هذا املبدأ، وهذا حسب ما أكدته املادة 

ي، ال يتم نزع امللكية إال يف إطار القانون، ويرتتب تعويض قبل»ابلنص على ما يلي: و نفسه، وذلك 
 «.ومنصفعادل، 

ومن هنا، نكشف التكريس الصريح حلق الدولة يف نزع امللكية من أجل املنفعة العمومية.أما      
ذلك عبارة: بخبصوص التأميم، فقد جاء موقف املشرع الدستوري كعادته متخوفا من التكريس نقصد 

 من خالل حتديد وحصر األمالك الوطنية.« أخرى ضددة يف القانون وأمالك»
، حذف عبارة "قبلي"   20162( من دستور 22وجتدر اإلشارة أن املشرع اجلزائري يف املادة )     

 وترك الزمن الذي يتم فيه التعويض مفتوحا حتدده القوانني التطبيقية يف التشريع العادي حيث نصت
 "ال يتم نزع امللكية إال يف إطار القانون ويرتتب عليه تعويض عادل ومنصف". أنه:املادة على 

 التكريس لنزع امللكية يف التشريع العادي   اثنيا:

                                                           

 43 ، صع نفسهمرج يبة،وهأمزاين  -1
 7صفففففففادرة يف ال 14ج ر ج ج العدد  الدسفففففففتوري،يتضفففففففمن التعديل  ،2016مارس سفففففففنة  6مؤرخ يف  01- 16قانون رقم  -2

  2016مارس 



 لباب الثاينا                        اجلزائري     الفصل الثاين: جتسيد األمن القانوين من خالل الضماانت اجلاذبة االستثمار األجنيب يف التشريع 

246 

تكرس حق الدولة يف نزع امللكية وذلك وفق  1من التلقني املدين اجلزائري 677املادة  جاءت نصوص
عامة ا القانون فنزع امللكية ليس مطلق للدولة بل من أجل املصلحة الينص عليه واألحوال اليتيف احلدود 

ال جيوز حرمان أي أحد من ملكيته إال يف األحوال والشروط »على أنه  واليت نصتوبقيود قانونية 
املنصوص عليها يف القانون. غري أن لإلدارة احلق يف نزع مجيع امللكية العقارية أو بعضها، أو نزع احلقوق 

ع امللكية يفهم من نص املادة أن لنز « ية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل... العين
يتم بصفتني نزع امللكية للمنفعة العامة ، والتأميم مقابل تعويض منصف وعادل وهذا ما سنبينه الحقا 

دارية طرف السلطة اإل يف أشكال نزع امللكية إذ إنه إذا كان اإلجراء األول يتخذ مبوجب قرار إداري من
املختصة مثلما أكدت ذلك ، من التقنني املدين اجلزائري فإن اإلجراء الثاين ال ميكن أن يتخذ إال 

 من نفس التقنني بنصها اآليت: 678مبوجب نص قانوين حسب ما أكدت ذلك املادة 
يت يتم هبا والكيفية الال جيوز إصدار حكم التأميم إال بنص قانوين على أن الشروط وإجراءات امللكية »

 «القانونالتعويض حيددها 
اىل جانب نصوص القوانني الصادرة لتطبيق هذه األخرية وإدخاهلا حيز التنفيذ. حيث توالت       

-91، إىل القانون رقم 482-76قوانني نزع امللكية من أجل املنفعة العمومية، بداية من األمر رقم 
قم ع امللكية من أجل املنفعة العمومية، إضافة إىل املرسوم التنفيذي ر احملددة للقواعد املتعلقة بنز  113
 املذكور. 11-91، الذي حيدد كيفية تطبيق القانون رقم 93-864
فبالرجوع إىل كل هذه القوانني املتعاقبة، نالحظ أن املشرع اجلزائري قد اهتم بتنظيم إجراء نزع      

نقل امللكية، وكيفية تعويض الشخص الذي مسه إجراء  امللكية وإحالتنا فيما خيص شروط إجراءات
التأميم إىل القانون الذي يقصد به، نصوص مواد التقنني املدين املذكورة أعاله، جيران إىل القول أن املشرع 

 العمومية.اجلزائري سوى بني كل من التأميم، ونزع امللكية من أجل املنفعة 
                                                           

 30/09/1975الصادر يف  78، يتضمن القانون املدين، ج ر ج ج العدد 1975سبتمرب  26مؤرخ يف  58-75أمر رقم  -1
 واملتمم  واملعدل

 44، يتعلق بقواعففد نزع امللكيففة من أجففل املنفعففة العموميففة، ج ر ج ج عففدد 1976مففاي  25مؤرخ يف  48-76أمر رقم - 2
 1976ن جوا1الصادر يف

دد عحيدد القواعد املتعلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العمومية، ج ر ج ج  1991أفريل  27مؤرخ يف  11-91رقم  قانون-3
 1991ماي  8الصادرة بتاريخ  21
 أفريل 27واملؤرخ يف  11-91حيدد كيفية تطبيق القانون رقم  1993يوليو سفففنة  27يف  مؤرخ 86-93تنفيذي رقم  مرسفففوم-4

أوت  01الصفففففففادرة بتاريخ  51، الذي حيدد القواعد املتعلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العمومية، ج ر ج ج عدد 1991ة سفففففففن
1993. 
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ل ر أعاله أيضا، مبوجب نصوص القوانني املنظمة لالستثمار، وأو لقد كرس املشرع اجلزائري املبدأ املذكو 
ولو أن  63/2771قانون متعلق ابالستثمارات، أشار إىل حق الدولة يف نزع امللكية هو القانون رقم 

هذا االعرتاف إن صح التعبري شکلي. إذ إنه على الرغم من تكريس املشرع اجلزائري حلق الدولة يف نزع 
ممارسة هذا احلق مقيد يف حالة ما إذا مل يتمكن أصحاب هذه االستثمارات من اسرتجاع امللكية إال أن 

 .شروعمالقيمة الصافية لرأس املال املستثمر، واملستورد، حيث اعترب املساس ابمللكية يف هذه احلالة غري 
، ولو أن املتضمن قانون االستثمارات 2842-66وقد أتكد املبدأ املذكور أيضا من خالل األمر رقم 

املشرع ألزم الدولة مبوجب هذا األمر يف حالة ما إذا اقتضت الظروف ذلك، ممارسة حقها يف نزع امللكية 
 مبوجب نص تشريعي، وهذا ما يفيد ابلتايل حق الدولة يف اختاذ إجراء التأميم.

امللكية من  عابإلضافة إىل كل هذه النصوص القانونية، تناول املشرع اجلزائري حق الدولة يف نز      
على 123-93من املرسوم التشريعي رقم  40خالل قوانني االستثمار احلديثة، فقد جاء يف نص املادة 

ال ميكن أن تكون االستثمارات املنجزة موضوع تسخري عن طريق اإلدارة، ما عدا احلاالت اليت » أنه
اليت تنص  034-01ر رقم من األم 16واليت ألغيت مبوجب املادة « نص عليها التشريع املعمول به

ال ميكن أن تكون االستثمارات املنجزة موضوع املصادرة اإلدارية إال يف احلاالت املنصوص عليها »على 
 «.يف التشريع املعمول به 

ابلرجوع إىل أحكام املادتني املذكورتني أعاله، نالحظ أن املشرع اجلزائري أحالنا فيما خيص شروط     
ائني املنصوص عليهما يف هاتني املادتني )التسخري، املصادرة( إىل أحكام التقنني وإجراءات كل من اإلجر 

 وما بعدها اليت تعاجل مسألة االستيالء. 679املدين، وخنص ابلذكر املواد 
املذكوراتن أعاله، بتلك الواردة ابللغة الفرنسية، تكشف لنا  16و  40ان مقابلة نصوص املواد      

يه املشرع اجلزائري، إن مل يكن خطأ يف فهم املصطلحات، والتمييز بينهما، فهو عن اخلطا الذي وقع ف
إذ إنه ابلرجوع إىل النصوص الواردة ابللغة الفرنسية، نالحظ أن املشرع استعمل عبارة  5خطأ يف الرتمجة

 «Requisition »ك لالذي يعين ابللغة العربية االستيالء، وهوما ورد يف نصوص التقنني املدين، وذ
املذكورة أعاله، اليت استعملت عبارة التسخري، وهو مصطلح  40على خالف النص العريب للمادة 

                                                           

 ، يتضمن قانون االستثمارات مرجع سابق 63/277القانون  -1
 مرجع سابق االستثمارات،بقانون  ، يتعلق66/284األمر-2
 ترقية االستثمار، مرجع سابق، يتضمن قانون 93/12مرسوم تشريعي  -3
 يتعلق بتطوير االستثمار، مرجع سابق ،01/03األمر -4
  93 سابق، ص اجلزائر، مرجعاألمن القانوين لالستثمارات األجنبية يف  نوارة،حسني  -5
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اليت استعملت مصطلح املصادرة اليت ختتلف  16خمتلف كل االختالف عن االستيالء، وكذا نص املادة 
 .1اختالفا جوهراي عن االستيالء سواء من حيث طبيعتها، أو من حيث إجراءاهتا وآثرها

      وبغض النظر عن اخلطأ يف الرتمجة الذي وقع فيه املشرع يف املواد املذكورة أعاله، فإن املالحظة اليت      
تستدعي إبداؤها يف هذا الصدد، هو اقتصار هذه النصوص على ذكر املصادرة، واخلري، فذلك نشاط 

ع اللجوء ستبعاد املشر عن سبب غياب التأميم ونزع امللكية يف هذه النصوص، وهل أن ذلك يعين ا
املذكوراتن أعاله على التوايل، قد وردا هنا  16و 40إليهما، أم أن التسخري واملصادرة الواردان يف املواد 

  امللكية؟مبفهوم التأميم، ونزع 
القول أبن املشرع يف هذه املواد قصد استبعاد اللجوء إىل التأميم، أو نزع امللكية أمر غري مقبول،      

العتبار أن التأميم أصبح قاعدة عرفية مكرسة دوليا متعارف عليها، وهي مبثابة القانون ال ميكن وهذا ا
ضافة إىل أن املشرع الدستوري قد كرس حق الدولة يف التأميم، ونزع امللكية،   2ألية دولة أن تنفي وجوده

 ة يف كل منكما سلف وأن وضحنا ذلك أعاله، إضافة إىل عبارة " تعويض عادل ومنصف" الوارد
املذكورتني أعاله، وذلك على الرغم من أن التعويض العال، واملنصف، ورد بشان  164و 403املواد  

 من العني املدين اجلزائري. 677نزع امللكية مثلما نصت على تلك املادة 
شريعي تاملالحظ أن عدم ذكر املشرع اجلزائري إلجراء التأميم، ونزع امللكية يف كل من املرسوم ال      

، ما هو إال تكريس الضماانت اليت منحت للمستثمرين، ألن ذكر 03-01، واألمر رقم 12-93رقم 
هذه اإلجراءات، ولو كان للمنفعة العمومية ينفر املستثمرين الوطنيني، واألجانب على حد سواء، 

 . 5وجيعلهم يرتددون كثريا قبل اإلقدام على استثمار أمواهلم
 
 

                                                           

الدراسات  ةلاالستثمار، جماملتعلق برتقية  16/09ضماانت جذب االستثمار األجنيب للجزائر على ضوء القانون  لبيك، شوقي-1
 245-244ص  ، ص02/03/2018النشر  ، اتريخ01 العدد 03اجمللد  القانونية،والبحوث 

 64، ص 1999ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ،رئمارات يف اجلزاعليوش كربوع كمال، قانون االستث -2
ون... "ال ميكن أن تكأنه:ارات واليت تنص على املتعلق برتقية االسفففتثم 12-93من املرسفففوم التشفففريعي رقم  40املقصفففود املادة -3

 ويرتتب على التسخري تعويض عادل ومنصف "    
على  "ال ميكن أن تكون... ويرتتب أنه:املتعلق بتطوير االسفففتثمار واليت تنص على  03-01من األمر رقم  16املقصفففود املادة -4

 عادل ومنصف "     املصادرة تعويض
  48 ، صسابقمرجع  وهيبة،أمزاين -5
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  واجلماعيةع امللكية يف االتفاقيات الثنائية التكريس لنز اثلثا: 
لقد كرست مجيع االتفاقيات الدولية يف جمال محاية، وتشجيع االستثمار األجنيب املربمة من طرف       

اجلزائر، مبدأ حق الدولة يف نزع امللكية، ولو أن مجيع هذه االتفاقيات ابستثناء تلك املربمة مع الوالايت 
نصت على عدم جواز اختاذ الدولة املضيفة إلجراء نزع امللكية. وهذا ما أكدته  املتحدة األمريكية،

املتعاقدتني ني الدولت من االتفاقية اجلزائرية اإليطالية، اليت تنص على أنه:"ال ميكن أي من 4مثالاملادة 
امللكية بطريقة  نالقيام بتدابري نزع امللكية، التأميم، احلجز، أو أي إجراء آخر يرتتب عليه نزع أو منع م

واحلكم نفسه جنده  1مباشرة، أو غري مباشرة املواطنني، أو األشخاص املعنويني للدولة املتعاقدة األخرى "
من االتفاقية الثنائية املربمة بني كل من اجلزائر و االحتادالالكسمبورغي اليت تنص على 1/ف4يف  املادة 

 إجراء لنزع امللكية، أو لتأميمها، أو أي إجراء آخر منيلتزم کل طرف متعاقد بعدم القيام أبي :» أنه 
شانه نزع االستثمارات اليت ميلكها مستثمرو الطرف املتعاقد اآلخر على إقليمه، وذلك بصفة مباشرة، 

 .2أو غري مباشرة به "
عريب، على الوكما نصت املادة امن اتفاقية لتشجيع، وضمان االستثمار بني دول احتاد املغرب       

ال ميكن أتميم، أو انتزاع استثمارات رعااي أي من أحد األطراف املتعاقد، وال ميكن إخضاع هذه » أنه:
 3«االستثمارات إىل أي إجراء له نتيجة مشاهبة على تراب األطراف املتعاقدة األخرى ... 

واز املساس علم جعلى الرغم من أن مجيع االتفاقيات املذكورة أعاله، نصت على املبدأ العام، وهو       
ابمللكية، إال أهنا أوردت استثناء على هذا املبدأ، وذلك ابلنص على إمكانية اختاذ هذه اإلجراءات 
املاسة ابمللكية يف حالة ما إذا اقتضت ذلك دواعي الصاحل العام، أو األمن العمومي، أو املنفعة العمومية، 

 .4ة من الشروطعلى أن تكون ممارسة هذا احلق يف إطار احرتام جمموع

                                                           

يتضففمن املصففادقة على  1991أكتوبر  15مؤرخ يف  345-91متت املصففادقة على هذه األتفاقية مبوجب املرسففوم الررسففي رقم-1
حكومففة اجلمهوريففة اجلزائريففة الففدميقراطيففة الشفففففففففففففففعيففة وحكومففة اجلمهوريففة اإليطففاليففة حول الرتقيففة واحلمففايففة املتبففادلففة  املربم بنياالتفففاقيففة 

   46ج رج ج عدد ،1991ماي  18 ابجلزائر بتاريخ لالستثمار، املوقع
يتضمن املصادقة على  1991أكتوبر  15مؤرخ يف  345-91قة على هذه االتفاقية مبوجب املرسوم الررسي رقم ادصمتت امل-2

ة املتبففادلففة يففاألتفففاق املربم بني اجلمهوريففة اجلزائريففة واالحتففاد االقتصفففففففففففففففففادي البلجيكي االكسفففففففففففففففمبورغي، املتعلق ابلتشفففففففففففففففجيع واحلمففا
 46، ج ر ج ج عدد 1991أبريل  24لالستثمارات، املوقع ابجلزائر بتاريخ 

، يتضمناملصادقة على 1990ديسمرب  22مؤرخ يف  420-90املصادقة على هذه االتفاقية مبوجب املرسوم الررسي رقم  متت-3
 69ج ر ج ج عدد 1990يوليو 23يف اجلزائر بتاريخ  االتفاقية للتشجيع وضمان االستثمار بني دول احتاد املغرب العريب املوقعة

 املرجع نفسه  ،420-90ملرسوم الررسي رقم من ا 15 انظر املادة-4
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ومن هنا، نالحظ كيف أكد املشرع اجلزائري حق الدولة يف االستيالء على االستثمارات األجنبية من 
خالل القانون االتفاقي، وهذا على الرغم من كون هذا األخري، خري وسيلة لتوفري أقصى قدر ممكن من 

اه الدولة التابع رها تعرب عن التزام اجتاحلماية للمال األجنيب من طرف الدولة املصيفة لالستثمار، ابعتبا
هلا املستثمر، أكثر مما هو التزام يف مواجهة املستثمر.ولعل أهم مالحظة ميكن إبداؤها يف هذا الصدد، 
هو ميل هذه االتفاقيات إىل جتميع كل صور نزع امللكية سواء تعلق األمر إبجراءات نزع امللكية املباشرة، 

يف أغلب احلاالت حتت عنوان إجراءات تقييد، ومنع امللكية، وهذا على خالل  أو غري املباشرة اليت ترد
 .1ما ورد يف النصوص الداخلية اليت تشري إىل هذه اإلجراءات يف نصوص متفرقة

 نزع امللكية الثاين: صورالفرع 
ن املسائل ميعترب احلق يف نزع امللكية من احلقوق املعرتف هبا وفق أحكام القانون الدويل، كما بد     

 . 2املتفق عليها فقها وقضاء
لذا تتدخل الدولة يف تنظيم امللكية عن طريق جتريد األشخاص اخلواص من سلطتهم على مشاريعهم      

االستثمارية مبقتضى سلطتها العامة و يطلق الفقه على مجيع صور هذا التدخل اصطالح " نزع امللكية" 
 ية املشروع االستثماري ابختالف نظرة الدولة املضيفة إىلاليت هلا عدة صور وختتلف صور نزع ملك

النظام القانوين الذي حيكم إجراء نزع هذه امللكية، إال أن هذه الصور ورغم اختالفها فهي تشرتك يف  
كوهنا تؤدي إىل نفس األثر املتمثل يف حرمان املستثمر األجنيب من ملكية مشروعه االستثماري حرماان  

استثمار أمواله أو من السيطرة على مشروعه االستثماري، أو على األقل املساس هبا  كليا أو جزئيا من
بصورة سلبية، كما تشرتك يف خاصية ضرورة استنادها إىل نص قانوين يربز اختاذها لنقل امللكية من 
شخص خاص إىل الدولة أو إحدى مؤسساهتا ، وهذا ينطبق على نزع امللكية لألشخاص الوطنيني 

 كانوا أو معنويني .   طبيعيني
التسخري،  ة،العامامللكية للمنفعة  املصادرة، نزع التأميم،أهم صور نزع امللكية يف  وتتمثل         
غري أن ضاولة رصد مفهوم الكل صورة من هذه الصور علی حده ال يكفي إذ جيب البحث  االستالء

 بينها.ز تفصيل هذه الصور والتمييعن أوجه التشابه واالختالف بني هذه املفاهيم وسنتناول ابل
 
 

                                                           

  49 سابق، صمرجع  وهيبة،أمزاين  -1
 163 سابق، صعيبوط ضند واعلي، احلماية القانونية لالستثمارات األجنبية يف اجلزائر، مرجع  -2
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 التأميمأوال: 
وابلتحديد يف كل من روسيا واملكسيك، حيث اهنارت  20يعود أصل فكرة التأميم إىل بداية القرن      

فكرة تقديس امللكية الفردية، لتحل ضلها امللكية اجلماعية، أي أن امللكية يضعها اجملتمع يف يد الفرد 
، وميكن للدولة تقييد امللكية، حسب ما تقتضيه املصلحة العامة، كما أن هلا احلق لتحقيق الصاحل العام

يف تنظيم استعمال املصادر الطبيعية القابلة للتحويل، وذلك من أجل حفظها ولتامني توزيع أكثر عدالة 
 .1لألموال العامة

ميم وجدت يف أت وجدت التجربة الروسية واملكسيكية صداها يف الدول النامية خاصة، حيث     
جيد و املشروع االستثماري وسيلة للتخلص من التبعية االقتصادية وبسط سيادهتا على ثرواهتا الطبيعية. 

 14الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، املعتمد يف  1803اإلجراء مصدره يف القرار رقم  هذا
وجب يعية " و الذي تدعم فيما بعد مبحتت عنوان " السيادة الدائمة على الثروات الطب 1962ديسمرب 

املعتمدة من قبل اجلمعية  328ميثاق حقوق وواجبات الدول االقتصادية الصادر مبوجب القرار رقم 
 .19742نوفمرب  12العامة لألمم املتحدة يف 

يقصد ابلتأميم حسب املدلول األصيل له: حتويل مشروع خاص على قدر من األمهية إىل مشروع      
دار عن طريق املؤسسات العامة أو يف شكل شركة متتلك الدولة كل أسهمها هبدف استبعاد عامل ي

رافق عامة أو كانت م  الدولة سواءالرأمساليني عن كل ما يتعلق ابستغالألو إدارة املشاريع احليوية يف 
اوالت مشاريع خاصة تؤدي خدمات أساسية. أما من الناحية القانونية فقد كانت هناك الكثري من احمل

لتعريف التأميم، تقل أمهها اليت عرفت التأميم أبنه " حتويل مال معني أو نشاط ما، ميكن أن يكون 
وسيلة من وسائل االنتاج أو التبادل يف املعىن الواسع هلذا االصطالح اىل ملكية مجاعية أو نشاط مجاعي 

ة العامة بال يف أغراا املصلحبقصد استغالل هذه امللكية أو ذلك النشاط، يف احلال أو يف االستق
 .  3سبيل املصلحة الفردية اخلاصة" وليس يفالعليا 

ويعرف التأميم حسب املدلول األصيل له أبنه: " حتويل مشروع خاص على قدر من األمهية إىل    
دف هبمشروع عام يدار عن طريق املؤسسات العامة أو يف شكل شركة متتلك الدولة كل أسهمها 

                                                           

 70-69،ص ص 1966تأميم ،الدار القومية ،القاهرة ،عادل سيد فهيم ، نظرية ال-1
أمال يوسفففففي: االسففففتثمار األجنيب املباشففففر يف اجلزائر يف ظل التشففففريعات احلالية، رسففففالة املاجسففففتري، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر -2
 71، ص  1999،
ن عقاري،  لنيل شفففهادة املاجسفففتري ختصفففص قانو عزوي حازم، آليات تطهري امللكية العقارية اخلاصفففة يف القانون اجلزائري، مذكرة  -3

 11، ص.2010-2009كلية احلقوق، ابتنة، 
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مساليني عن كل ما يتعلق ابستغالل أو إدارة املشاريع احليوية يف الدولة سواء كانت مرافق استبعاد الرأ
 .1عامة أو مشاريع خاصة تؤدي خدمات أساسية

عملية تتصل ابلسياسة العليا تقوم هبا الدولة من أجل  " :بينما عرفه معهد القانون الدويل أبنه        
الصناعية  و جزئيا، حبيث تكف يد القطاع اخلاص عن بعض املشاريعتغيري بنائها االقتصادي تغريا كليا أ

 .2أو الزراعية ذات األمهية، لتضمها اىل القطاع العام خلدمة مصاحل األمة
وانبثقت بنكا اجنبيا  20بلغ عددها  واليت 1966الدولة اجلزائرية بتأميم البنوك األجنبية سنة  وقد قامت

 احملروقات.قامت بتأميم  1971فيفري  24ويف  بنوك جتارية عمومية جزائرية عنها
 املصادرة:اثنيا: 
املصادرة هو إجراء تتخذه الدولة املضيفة بغرا االستيالء على ملكية كل أو بعض األموال دون        

أداء أي تعويض، و هبذا املعىن فاملصادرة عموما يقصد هبا العقوبة اليت توقع يف مواجهة شخص أو 
مبقتضاها تستويل الدولة على كل أو بعض األموال اململوكة هلؤالء األشخاص دون أشخاص معينني و 

، ذلك أن توقيع العقوبة مستمد من متتع الدولة ابلسيادة، مما يقيدها يف اختاذها هلذا 3أداء أي تعويض
 غري مشروع الاإلجراء حبدود ما يقرتفه املستثمر األجنيب من خمالفة للقوانني و إال إعترب إجراء املصارة عم

، و وفقا للرأي الراجح يف القانون الدويل املعاصر فإن املصادرة تستوجب 4يستدعي التعويض عنه
التعويض يف مواجهة املستثمر األجنيب مىت كانت تعقية و مل تراع فيها اإلجراءات القانونية ختذ املصادرة 

 إدارية. فاملصادرة القضائية يف شكال قضائيا أو إداراي لذلك تصنف إىل مصادرة قضائية و مصادرة
وأعمال ااي املستثمر األجنيب يف قض ومثاهلا تورطعليها القانون حكم صادر عن احملاكم كعقوبة ينص 

املضيفة بغرا زعزعة نظامها االقتصادي أو السياسي أو االجتماعي أو قيامه  وسالمة الدولةأبمن  متس
جراء تتخذه صادرة أمواله كعقوبة له. أما املصارة اإلدارية فهي إأبعمال ختريبية فهنا تقوم الدولة املضيقة مب

                                                           

 389، ص.1984سليمان ضمد الطماوي، الوجيز يف القانون اإلداري. دار الفكر العريب، مصر -1
مارس  بريوت،، 1ية، طالعربمركز الدراسففات الوحدة  القانونية،األجنيب املعوقات والضففماانت  السففمرائي، االسففتثمارضمود  دريد-2

والضففففففففففماانت التشففففففففففريعية لالسففففففففففتثمار األجنيب يف قوانني  اخليزران، املزاايفيصففففففففففل حبيب  وانظر زايد 113-112ص ص  2006
 267، ص2014القاهرة ، العربية،االستثمار العربية، دار النهضة 

 109 ، صنفسهمرجع  السمرائي،دريد ضمود -3
  115 نشر، صسنة  الكتب، بدونعامل  الدويل، أحكام التعاون الفار،عبد الواحد -4
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الدولة بناء على قرارات إدارية كعقوية ألشخاص املعارضني النظام احلكم فيها دون حاجة إىل إصدار 
 .1أحكام قضائية بذلك

ا وأمهه ادرة،للمصوهناك أسباب عدة رئيسة تدعو حكومات الدول املضيفة لالستثمار إىل اللجوء 
 يلي:ما 
أن املؤسسات األجنبية اليت مارست أنشطتها االستثمارية يف البالد النامية يف الفرتات املاضية كانت  -

عبارة عن وسيلة استنزاف من خالهلا املستثمر األجنيب خريات البالد، واملوارد الطبيعية فيها وحرم أهلها 
 . الدهزاد هذا املستثمر األجنيب من دخل ببينما  حقوقهم،وأرابب احلق الطبيعي يف هذه اخلريات من 

عجز حصيلة وسائل التمويل الطبيعية اليت تتاح للدول النامية عن الوفاء حباجات التنمية االقتصادية  -
فيها ، والذي ترتب عليه حبث تلك الدول عن وسائل استثنائية لسد القصور يف التمويل، فاجته الفكر 

ذه املصادرات ه تثمارية التابعة اىل املؤسسات األجنبية ، وقد نتج عنأوال إىل مصادرة املشروعات االس
حتقيق بعض الدول النامية املزيد من رؤوس األموال الالزمة لتنمية اقتصادايهتا فضال عن وقف األرابح 

 اليت كانت حتول إىل بالد املستثمر األجنيب.
الثروة بني  يقوم على إعادة النظر يف توزيعقد تتم املصادرة هبدف حتقيق قدر من العدالة االجتماعية  -

وقد هتدف حكومات الدول املضيفة لالستثمار من املصادرة إىل التخلص من سيطرة  الشعب،أفراد 
أو حتقيق أي هدف آخر من األهداف اإلصالحية سواء  اخلاصة،وتدخل االستثمارات األجنبية 

 .2االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية
 امللكية للمنفعة العامة نزع اثلثا:
، 3ابلرغم من قدسية حق امللكية، إال أنه قد تضطر الدول للمساس به أي أن هذا احلق ليس مطلقا     

وذلك حتت وطأة تلبية احلاجات االقتصادية أو االجتماعية املختلفة اليت هلا صلة ابملنفعة العامة وليس 
واالتفاقية داخلية مكرسته القوانني ال العامة وهوق املنفعة للدولة املساس ابمللكية اخلاصة خارج نطاق حتقي

 وهذا ما سنوضحه يف الفرع الثاين من هذا املطلب. اجلزائرية
                                                           

 قتصففادي، كليةالنيل شففهادة املاجسففتري ختصففص قانون عام  ةاألجنيب، مذكر القانونية املمنوحة للمسففتثمر  تليلى، الضففماانسففامل -1
 121ص  2012-2011وهران،  احلقوق، جامعة

، 2018دراسفففة مقارنة، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي،شفففريزاد محيد هاروي، الضفففماانت التشفففريعية لالسفففتثمارات األجنبية  -2
 .135االسكندرية، ص 

، تصفففدر عن منظمة احملامني منطقة 2004، ماي1احملاماة، العدد االنسفففان، جملةالقضفففاء يف محاية حقوق  عمار، دورمعاشفففو  -3
 35تيزي وزو ، ص
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بته يف ة للمستثمر األجنيب خطرا غري جتاري حيد من رغزع امللكية للمنفعة العامة ابلنسبميثل إجراء ن
زع امللكية خلطر، لذلك فقد اهتمت الدول بتنظيم ناالستثمار يف الدولة اليت ال تضمن عدم تعرضه هلذا ا

. و يعرف هذا اإلجراء أبنه إجراء 1للمنفعة العامة ابعتبارها صورة من صور تدخل الدولة يف احلياة العامة
إداري يقصد به حرمان املستثمر األجنيب من ملكه العقاري لتخصيصه للمنفعة العامة مقابل تعويض 

ن املستثمر األجنيب مالك العقار من ملكيته دون إرادته للمنفعة العامة عادل يدفع له، أو هو حرما
مقابل تعويضه عما حلقه من ضر،هناك عدة تعريفات فقهية لنزع امللكية للمنفعة العامة نذكر منها: 
تعريفه أبنه "اإلجراء الذي تتخذه الدولة أو إحدي هيئاهتا العامة لنزع ملكية أموال عقارية ضددة ابلذات 

.ويعرف أيضا أبنه" اإلجراء الذي تتخذه الدولة أو إحدي هيئاهتا العامة 2مقابل تعويض مينح ملالكيها" 
لنزع ملكية أموال عقارية مملوكة ألشخاص خاصة، حتقيقا لدواعي الصاحل العام، مبوجب قرار إداري 

إال   جيوز اللجوء إليه، فهو إذا إجراء استثنائي يرد على العقار عموما وال 3يصدر عن اجلهة املختصة"
إذا أجازه القانون بشرط أن يتم ذلك حتقيقا للمنفعة العامة، مع دفع تعويض مائل ملالك العقار. أي 
أنه حىت لو كان هذا اإلجراء يقع فقط على العقار دون املساس مبلكية املشروع االستثماري يف حد 

اصة ر املشروع االستثماري األجنبی خذاهتا فهذا ال ينفي عنه صفة خطر غري جتاري يهدد استقرا
. 4هذه العمليات يعترب ضددا أساسيا إلجناح وألن توفريهمعاألمهية الكبرية للعقار يف عمليات االستثمار 

 حق منو يوصف القرار اإلداري الذي يتم من خالله نزع امللكية أبنه مظهر من مظاهر سيادة الدولة 
 األجانب دونو ا اإلقليمي، لذا فإنه يسري على الوطنيني حقوقها اليت تباشرها يف حدود اختصاصه

 متييز، إال أنه جيب أن يدفع للماك تعويضا مناسبا طبقا للقواعد
ما هي املنفعة عدم شرعية هذا اإلجراء، ف وغياهبا حيتیالغاية اليت يهدف إىل حتقيقها إجراء نزع امللكية 

 هو تعريف للمنفعة العامة، ابعتبار أن هذا األخريإعطاء  والقضاء علىتغاضى كل من التشريع  العامة؟

                                                           

 114الفار، مرجعسابق، صعبد الواحد  -1
 لعربية،اران، املزااي والضفففماانت التشفففريعية لالسفففتثمار األجنيب يف قوانني االسفففتثمار العربية، دار النهضفففة زايد فيصفففل حبيب اخليز  -2

 267، ص2014القاهرة ،
 ، ديسففففففمرب3 عددال بسففففففكرة، واحلرايت، جامعةاحلقوق  اجلزائري، جملةمحاية ملكية املسففففففتثمر يف التشففففففريع  قريف، ضففففففمانادريس -3

2016 
 122ابق، صس عليلى، مرجسامل -4
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ات اليت تقوم هبا إىل ضتوى النشاط ويتحدد ابلنظربعمليات مالية متنوعة  وإمنا مرتبطتعريف غري جمرد 
 .1التطوروقابلية مصطلح املنفعة العامة للتحديد أعطاه مرونة  وعدم قابليةاإلدارة 

ر األفراد املكونة للمجتمع، كما تعرف أيضا حرمان مالك العقا ويقصد ابملنفعة العمومية جمموع مصاحل 
 .2من ملكيته جربا للمنفعة العامة نظري تعويضه عما يناله من ضرر

 االستيالء: رابعا:
جتيز بعض التشريعات املقارنة للدول املضيفة لإلستثمار، ويف حاالت إستثنائية، احلصول         

 .3رين من أجل ضمان استمرارية مرافقها العامةواالستيالء على ممتلكات املستثم
يعترب االستيالء من اإلجراءات املؤقتة الذي تتخذه السلطة العامة املختصة يف الدولة املضيفة لالستثمار، 
ومبوجبه حتصل هذه األخرية على حق االنتفاع ببعض األموال اخلاصة بغرا حتقيق املصلحة العامة، 

 ق تقوم السلطة العامة أبدائه ملالكها.وذلك مقابل تعويض مناسب الح
أما عن األسباب اليت جتعل الدولة تلجأ إىل اختاذ مثل هذا اإلجراء، هي الظروف االستثنائية اليت       

 لطوارئ،امتر هبا كالتغريات السياسية، ظروف احلرب والفنت األهلية، لصاحل الصحة العامة أو حاالت 
ن للدولة أن تستويل على كل أو بعض األموال املادية اخلاصة إىل غري ذلك من الظروف، حيث ميك

 .4على إقليمها أجانب كانوا أو وطنيني على حد سواء املقيمني-املستثمرين  وابألحرى-ابألشخاص 
 التسخري خامسا:

هو إجراء مؤقت تتخذه السلطة العامة املختصة وحتصل مبقتضاه على حق االنتفاع ببعض األموال      
هبدف املصلحة العامة مقابل تعويض الحق تقوم أبدقه عادة ملن كانت له ملكية املال ضل اخلاصة 
 .5االستالء

                                                           

ابتنة  إلداري، جامعةاماجسفففتري يف القانون  اجلزائري، رسفففالةالنظام القانوين لنزع امللكية للمنفعة العامة يف التشفففريع  عقيلة، وانس-1
 10ص ،2006/2007،
ل شففهادة دكتوراه ة لنيأطروح األجنبية،النظام القانوين اجلزائري لالسففتثمار ومدى فعاليته يف اسففتقطاب االسففتثمارات  اندية،ايل و -2

 170 ص، اقشةاتريخ من وزو، بدونمولود معمري تيزي  السياسية، جامعةكلية احلقوق والعلوم والعلوم   قانون،يف العلوم ختصص 
، 2001، ، اجلزائروالتوزيعدار هومة للطباعة والنشر  احمللية،حيياوي أعمر، الوجيز يف األموال اخلاصة التابعة للدولة واجلماعات -3

 77ص
بسهوة نور الدين، املركز القانوين للمستثمر األجنيب يف القانونني الدويل واجلزائري، رسالة لنيل درجة دكتوراه يف القانون، ختصص -4

 2005 - 2004القانون اخلاص، كلية احلقوق، جامعة سعد دحلب البليدة، 
واملتضفففففففففففففففمن  26/09/1975رخ يف مؤ  58-75معففدل ومتمم لألمر رقم  2005جوان  20مؤرخ يف  10-05قففانون رقم -5

 2005جوان  26صادر يف  44القانون املدين املعدل واملتمم ج ر ج ج العدد 
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ويعد التسخري وسيلة استثنائية للحصول على األموال واخلدمات هبدف معني، ويقابل التسخري 
م تشريعي من مرسو  40التعويض، وفقا ألحكام القانون املدين اجلزائري نشري فقط أنه مبوجب املادة 

املتعلق برتقية االستثمار امللغي، أقر املشرع إمكانية جلوء اإلدارة إلجراء التسخري مقابل 12-93رقم 
 .1تعويض عادل ومنصق

 احلراسة: سادسا:
يقصد هبا نزع الشيء من يد مالكه أو حائزه ووضعه يف حيازة الدولة إلدارته ملصلحة من حيدده        

 2رتة زمنية معينةلف وذلك تخذ من قبل السلطة القضائية أو بناء على اتفاقية من فرضها، وهذا اإلجراء ي
تعد اإلجراءات السابقة الذكر من بني اإلجراءات اليت متس امللكية اخلاصة للمستثمر األجنيب بصفة 
 مباشرة، وإن كانت يف وقتنا احلايل ال تشكل هتديدا حقيقيا للمستثمر األجنيب، ما دامت ال متارس إال

 ومنصف.يف إطار القانون ومقابل أداء تعويض مناسب 
  امللكية:صور نزع  واالختالف بنيأوجه التشابه  الفرع الثالث:

كل من التأميم ل ومنصف وذلك ابلنسبةتتشابه صور نزع امللكية أبهنا تكون مقابل تعويض عادل      
ت فهي عقوبة وال يعوا من سلط عدا املصادرة اليت كما أوضحنا والتسخري واحلراسة ماواالستالء 

قضائية كما أن اهليئة اليت اليت تقوم ابلنزع فهي الدولة اليت جتسد السيادة الوطنية ممثلة يف هيئاهتا ال  عليه،
واإلدارية، إال أن اجلهاز املعين خيتلف من إجراء األخر فمثال تتوىل السلطة التنفيذية إجراء نزع امللكية 

   التأميم.وىل السلطة التشريعية القيام إبجراء للمنفعة العامة بينما تت
يتشابه إجراء التأميم و نزع امللكية للمنفعة العامة يف كون كل إجراء منهما تغطيه االتفاقيات الدولية     

سواء الثنائية أو اجلماعية و كذا املؤسسات املختصة يف ضمان االستثمار، ابإلضافة إىل اختالف هاذين 
أميم ونزع امللكية للمنفعة العامة(من حيث عدة مظاهر، منها االختالف من حيث اإلجراءين ) الت

الدافع يف نزع امللكية للمنفعة العامة يتمثل يف حتقيق أهداف اجتماعية، أما الدافع يف التأميم فهو يف 
أغلب األحيان إحداث إصالح اقتصادي للدولة املضيفة و منهااالختالف من حيث املوضوع: نزع 

كية للمنفعة العامة ينصب موضوعة على العقارات بصفة أصلية، يف حني أن التأميم يستهدف املل
املشاريع االقتصادية عموما من عقارات و منقوالت؛ و االختالف من حيث احملل: ضل نزع امللكية 

                                                           

 ، مرجع سابق 12-93املرسوم التشريعي  -1
،ج ر   املنفعة العمومية امللكية من أجل بنزع املتعلقة، حيدد القواعد العامة 1991جويلية  27املؤرخ يف  11-91قانون رقم -2

.1991مايو 08الصادر يف  21ددج ج  الع  
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للمنفعة العامة ينصب على ملكية شخصية معينة أو ضددة، يف حني أن التأميم إجراء غري شخصي 
دف منه إستغالل وسائل اإلنتاج يف املصلحة العامة واإلختالف من حيث الطبيعة القانونية التأميم اهل

يتم إما ابالستناد إىل نص دستوري أو قانون جيد أساسه يف الدستور، يف حني أن نزع امللكية للمنفعة 
ة العامة، امللكية للمنفعابلنسبة للتعويضل يعد شرطا لصحة إجراء نزع  . 1العامة يتم مبوجب قرار إداري

يف حني ال يكون سوى أثرا مرتتبا عن إجراء التأميم وليس شرطا لصحة إجرائه أو ركن من أركانه، وال 
يعد نزع امللكية دون تعويض بناءا على ذلك أتميما، وإمنا تبقى له صفة املصادرة، وعلى هذا األساس 

 .2نزع امللكيةيتحول إىل  وسابق الفالتأميم املقرتن بتعويض کامل 
أما ابلنسبة لكل من التأميم واملصادرة  يتشاهبان من حيث أن كليهما يعتربان من إجراءات السيادة،      

والبد من وجود قانون يربر اختاذ كل إجراء، وهدف كل منهما نقل امللكية من األفراد إىل الدولة، 
ة والصحة تقتضيه اعتبارات األمن والسالم وخيتلفان من عدة أوجه ، فقد تكون املصادرة كإجراء احرتازي

العامة والنظام العام، أو كإجراء عقايب يكون الغرا منه متليك الدولة األموال واملمتلكات اليت هلا صلة 
على املشروعات  ابجلرمية املرتكبة، أما التأميم فيهدف إىل حتقيق املصاحل العليا لألمة وكذلك يرد التأميم 

مله من أموال مادية قد تكون عقارات أو منقوالت، أو أموال معنوية، بينما املصادرة االستثمارية مبا تش
 تنحصر وتنصب فقط على املنقوالت " 

تص كما اشران اليه سابقا وهي اخلاصية اليت خت   من حيث التعويض تنجز املصادرة بدون تعويض      
حاب ميم الذي يرتتب عنه أداء تعويض ألصهبا املصادرة عن الصور األخرى لنزع امللكية، ال سيما التأ

وجتدر اإلشارة اىل أن متلك الدولة احلق يف مصادرة أموال املستثمرين  األمالك اليت ورد عليها التأميم ،
الوطنيني واألجانب بدون التزامها أبداء التعويض، هذا ابلرغم من وجود خالف حاد بني الفقه حول 

ه من أنكر على الدولة حقها يف مصادرة أموال املستثمرين من دون هذه املسألة، فهناك البعض من الفق
تعويض، وحسب رأيهم أن هذا التصرف يتعارا واملبادئ املعمول هبا تبعا للقانون الدويل، يف حني 
يرى الرأي الراجح يف الفقه أن اختاذ الدولة هلذا اإلجراء ال يتناقض مع األحكام العامة املكرسة يف 

                                                           

 124ص سابق، ليلى، مرجعسامل -1
قانون،  العلوم ختصص  الدكتوراه يف لنيل شهادة مقدمة اطروحة اجلزائر،معيفي لعزيز، الوسائل القانونية لتفعيل االستثمارات يف - 2

 24/06/2015اتريخ املناقشة  وزي،تيزي  معمري،مولود  والعلوم السياسية، جامعةاحلقوق  كلية
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أو  العريف، فاملصادرة اليت تتناىف مع املبادئ الدولية العامة تتمثل يف املصادرة التحكمية القانون الدويل
 .                           1غري املشروعة

 حتويله وحرية إعادةرية انتقال رأس املال األمن القانوين حل الثالث:املطلب 
ليت إعادة حتويل عوائده من أهم الضماانت ايعترب مبدأ حرية انتقال رأس املال وحرية حتويله و         

متنحها الدول املستضيفة لالستثمار األجنيب كما يعد من أهم العوامل جلذب رؤوس األموال األجنبية 
وذلك إذا أحسن محايته، ويكون ضمان احلق يف التحويل دون قيود إضافية على ممارسة القوانني اخلاصة 

  من القطاعات احلساسة عند الدول، وهذه األخرية تراقب بدقة حركةابالستثمار كما يعترب النظام املايل
النقود وتفرا إجراءات معقدة فيما يتعلق بدخول وخروج األموال إال أنه قد ينتج عن ذلك العديد من 

 .2السلبيات املتمثلة يف إحجام املستثمرين عن استثمار أمواهلم نظرا للعراقيل املفروضة من قبل الدول
 األول(، تكريس حرية حركة رؤوس )الفرعيف هذا املطلب مفهوم حرية حركة رؤوس األموال سنتناول 

ة لعملية التحويل فرع اثين(، القواعد املنظمواجلماعية ) واالتفاقيات الثنائيةاألموال يف التشريع اجلزائري 
 )فرع اثلث(

 الفرع األول: مفهوم حرية حركة رؤوس األموال
ؤوس األموال اهلدف جيب البحث عن ر  ولتحقيق هذاية لتحقيق تنمية اقتصادية تسعى الدول النام      

وخصوصا األجنبية منها ملا متتلكه من مواصفات تسهم يف إحداث قفزة نوعية للدول املضيفة لالستثمار 
هلذا تتسابق الدول يف جذب رؤوس األموال لالستثمار فيها، وعملت على توفري ضماانت تطمئن 

 جنيب الختاذ قرار االستثمار يف هذه الدول املضيفة.املستثمر األ
واجلزائر كغريها ضمنت قوانينها الداخلية لالستثمار ضماانت منها حرية حركة رؤوس األموال، حناول 

 املفهوم.التعريف هبذا 
 مفهوم حرية رؤوس األموالأوال: 

 نبدأ بتعريف رأس املال مث بعد ذلك نعرف حرية رؤوس األموال
 
 

                                                           

 158-157دريد ضمد السامرائي، مرجع سابق، ص ص -1
صص القانون،  يف اجلزائر، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم خت والضريبية لالستثماراتعبد احلميد شنتويف، املعاملة اإلدارية -2

 .266ص 01/07/2017 ، جامعة مولود معمري تيزي وزو، اتريخ املناقشةوالعلوم السياسيةكلية احلقوق 
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 رأس املال: فتعري-1
يعرف الفقه رأس املال أبنه:"هو جمموع األموال اليت اتفق املسامهون على تقدميها كحصص يف       

الشركة لغرا استعماهلا يف املتاجرة بقصد حتقيق الربح عن طريق القيام ابألغراا اليت أسست من 
وع أقسام شاطها املتكونة من جممأجلها الشركة" وهناك من عرفه أبنه:"وسيلة الشركة األساسية ملمارسة ن

 1األسهم النقدية غري القابلة للتجزئة، واملكتتب من قبل املسامهني"
أي رأس املال هو جمموع األموال النقدية وغري النقدية املوضوعة من أجل استخدامها يف نشاط     

 2معني الذي قد يكون نشاطا صناعيا أو جتاراي
اليت اعتربت  3من القانون التجاري اجلزائري 567بط من نص املادة أما التعريف القانوين فيستن     

أن:" الرأمسال هو جمموع املسامهات النقدية والعينية اليت يقدمها الشركاء يف الشركة، ألجل ممارسة نشاط 
معني" واستبعاد أن يكون تقدمي العمل عبارة عن حصة يف رأس املال يستشف من التعريف أن رأس 

حد الوجهني، إما أن يكون نقداي هبيئة مبلغ معني من النقود أو عينيا ميكن تقييمه ابلنقود املال يتخذ أ
وال يشرتط يف النقود أن تكون ابلعملة الوطنية أو العملة األجنبية وحتول إىل العملة الوطنية عن طريق 

ات وبناايت وآالت عقار بنك اجلزائر يف هذه احلالة، أما املبلغ العيين فيشمل كل ما يقدمه املستثمر من 
 .4ومعدات، سلع ومواد أولية

وابلنسبة للتعريف الوارد يف االتفاقيات الدولية املربمة من طرف اجلزائر منها االتفاقية املربمة مع       
من الفصل األول منها وذلك   2دول إحتاد املغرب العريب اليت وضحت املقصود برأس املال يف الفقرة 

الذي ميلكه املواطن، ويشمل كل ما ميكن تقوميه ابلنقد من حقوق مادية ومعنوية، كما يلي:"هو املال 
اثبتة أو منقولة، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر الودائع املصرفية و االستثمارات املالية، واحلصص 

رهون لالشائعة وغري الشائعة، واألسهم و السندات، وكذلك العقارات وما يتعلق هبا من ضماانت كا
واالمتيازات بكل صورها و الديون، وحقوق امللكية الفكرية ، والعناصر غري املادية املتعلقة أبصول جتارية 

                                                           

بن أوديع نعيمة، النظام القانوين حلركة رؤوس األموال من واىل اجلزائر يف جمال االسففففففففففتثمار، مذكرة لنيل شففففففففففهادة املاجسففففففففففتري يف -1
 21/02/2010، جامعة مولود معمري تيزي وزو، اتريخ املناقشفففففففففة والعلوم السفففففففففياسفففففففففيةاحلقوق فرع قانون األعمال، كلية احلقوق 

 19ص
 19مة املرجع نفسه صبن أوديع نعي-2
 املتضمن القانون التجاري مرجع سابق. 59-75 األمر-3
 علقانون، فر ابن حيي رزيقة، سياسة االستثمار يف اجلزائر من نظام التصريح إىل نظام االعتماد، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف -4

 .116ص 23/02/2013جباية، اتريخ املناقشة  ، جامعة عبد الرمحان مريةوالعلوم السياسيةالقانون العام، كلية احلقوق 
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وكل خدمة مبقابل انجتة عن عقد، وحقوق االمتياز التجارية املمنوحة مبوجب قانون أو عقد مبا يف ذلك 
 1يةالعقود املتعلقة ابالستخراج و االستغالل البحث عن موارد طبيع

 العينية. احلقوق والعينية أويتضح من خالل هذا التعريف أن رأس املال يشمل كل احلصص النقدية 
 املقصود حبرية حركة رؤوس األموال:اثنيا: 

من أهم الضماانت جلذب االستثمار األجنيب إىل  واألرابح الناجتةإن حرية حتويل رأس املال         
 .2الة عملية استثمار دولية يستلزم ابلضرورة إجراء حتويالت لرؤوس األمو الدولة املضيفة، إذ أن القيام أبي

ويقصد حبرية حتويل األموال أال تكون هناك شروط مقيدة وضددة إىل درجة تشويه خصائص ما تنص 
، ويكون ذلك عندما تضع الدول املستقبلة لالستثمار قيودا 3عليه النصوص القانونية املتعلقة ابلتحويل

حرية املستثمر األجنيب يف حتويل رأس ماله، وما نتج عن هذا االستثمار إىل بلد هذا املال تنقص من 
 املستثمر.
وإذا كان احلق يف حتويل األموال إىل اخلارج يشكل ضماان مهما للمستثمر األجنيب فإنه يشكل         

، وهو ما يدفعها جتها لألمواليف ذات الوقت عبئا ثقيال على الدولة املضيفة خاصة النامية منها نظرا حلا
إىل عدم منح احلرية املطلقة يف التحويل، حيث ابلرغم من اعرتافها هبذا الضمان للمستثمر األجنيب، إال 
أهنا قد تقوم من الناحية العملية ابلتحكم يف هذا التحويل عن طريق إخضاع عملية التحويل إىل ترخيص 

ن يكون حديد فرتة ال تسمح فيها ابلتحويل، أو تشرتط أمسبق من اهليئات املكلفة بذلك أو تقوم بت
التحويل مقسطا على عدة سنوات، كما ميكن أن تنص على التعليق املؤقت لتحويل األموال إىل اخلارج 

 .4نتيجة ظهور أزمة مالية أثرت على توازن ميزانيتها
فاظ على استقرارها يتناسب و احل وتقوم الدول املضيفة لالستثمار بتنظيم حركة حتويل رأس املال مبا      

االقتصادي، من احلفاظ على ما لديها من عملة صعبة وبقاء رأس املال األجنيب مستثمرا فيها ملدة 
أطول، إذ ما قامت الدولة املضيفة بتشجيع االستثمار األجنيب فهذا ال يعين أهنا تطلق يد املستثمر بغري 

                                                           

واملصادق عليها مبوجب  23/07/1990بني دول املغرب العريب املوقعة يف اجلزائر بتاريخ  وضمان االستثماراالتفاقية لتشجيع -1
 . 1990ديسمرب سنة  22املؤرخ يف  420-90املرسوم الررسي 

العلوم و لقانون اجلزائري، أطروحة لنيل شففهادة الدكتوراه يف القانون، كلية احلقوق حسففايين المية، مبدأ التمييز بني االسففتثمار يف ا-2
 147ص  12/12/2017، جامعة عبد الرمحان مرية جباية، اتريخ املناقشة السياسية

3-Rachid Zouaimia le régime de l'imvestisment international Rereue Algérienne 1991 p 422 
 .123ص ،هومة، االستثمارات الدولية، التحكيم التجاري الدويل ضمان االستثمار، دار قادري عبد العزيز-4
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، هلل متارس الدولة املستضيفة رقابة على حركة 1معينة حدود إمنا هذا التشجيع جيب أن يتم ألهداف
رؤوس األموال من و إىل اخلارج لعدة أهداف منها تنفيذ اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية و محاية االقتصاد 

 ، وهذا دون املساس حبقوق املستثمر األجنيب اليت منحتها له القوانني املنظمة لالستثمار.2الوطين
تندرج الرقابة على حركة رؤوس األموال الذي تقوم به أجهزة متخصصة تتمثل يف وضمن هذه السياسة 

لسابقة الذكر وهذا للمربرات ا والبنك املركزياملعتمدة،  واملؤسسات املالية، البنوك والقراجملس النقد 
 إضافة إىل احلفاظ على ميزان املدفوعات وعلى احتياطات الدولة من العملة الصعبة، ضمان استقرار

 .3سعر الصرف، منع هروب رؤوس األموال الوطنية إىل اخلارج وكذا مكافحة جرائم تبييض األموال
ويرى األستاذ نور الدين تركي أنه:" ال ميكن للشركات األجنبية أن تقبل االستثمار يف أي بلد كان إذا  

 .4فية"من أرابحها وكذلك املبالغ املتأتية من التص ولو جزءكانت غري قادرة على حتويل 
وهذا الضمان أي حرية حركة رؤوس األموال يتصادم مع إجراءات الدولة املضيفة للحفاظ على        

االقتصاد  اظ علىواحلفمصاحلها السيادية هلذا جيب التوفيق بني ما يستقطب االستثمارات األجنبية 
وال على مدى ما ما يتأكد أالوطين، ألن املستثمر األجنيب قبل قيامه إبجراء عملية استثمارية يف دولة 

توفره له الدولة املستقبلة له من ضماانت مالية، فهو يويل أمهية كبرية على ما يوفره قانون االستثمار يف 
 .5وعوائدهالدولة من حرية يف حتويل أصل االستثمار 

 إن عملية حتويل رؤوس األموال ترد على حالتني أساسيتني مها:
وج األموال من دولة املستثمر إىل الدولة املضيفة لالستثمار كمرحلة مرحلة التحويل: يقصد هبا خر -

 .6أولية من إجراء إمتام إجناز املشروع
 ئد الناجتةوالفوامرحلة إعادة التحويل: وهي املرحلة العكسية، وتشمل بصفة عامة أصل االستثمار -

 ، إضافة إىل أجور العمال وانتج التنازل عن مشروعه أو تصفيته.7عنه
                                                           

ميد، شروط الإلستقرار يف عقود االستثمار، دراسة تطبيقية لبعض عقود االستثمار اجلزائرية، مذكرة لنيل شهادة شنتويف عبد احل-1
 املاجستري 

القانون  قفر  املاجسفففففففتري، القانون اجلزائري، مذكرة مقدمة لنيل شفففففففهادة بن شفففففففعالل ضفوظ، الرقابة على االسفففففففتثمار األجنيب يف-2
 32ص 2013/2014احلقوق والعلوم الساسية، جامعة عبد الرمحان مرية جباية،  ةالعام، كلي

 117-116بن حيي رزيقة، مرجع سابق ص-3
 247وايل اندية، مرجع سابق ص-4
 191دريدر السمرائي، مرجع سابق ص-5
 147يمة، مرجع سابق صبن أوديع نع-6
 147حساين المية، مرجع سابق ص-7
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 واجلماعية الثنائية واالتفاقيات اجلزائريفرع الثاين: تكريس مبدأ حرية حتويل األموال يف التشريع ال
يعد انتقال رؤوس األموال املستثمرة من أهم موضوعات االستثمار األجنيب، إن مل يكن أمها على        

، 1ولة املضيفةألجنيب و الداإلطالق، وهذه األمهية ال تقتصر على طرف دون اآلخر ونعين هبا املستثمر ا
نظرا ملا ميثله تقييد أو حرية خروج أو حتويل رأس املال من انعكاسات سلبية أو إجيابية على اقتصادايت 
الدول املضيفة أو على حرية أو حق املستثمر يف التصرف يف أمواله وال شك أن إطالق حرية احلركة 

تصادايهتا ثمارات األجنبية للمسامهة يف دعم و تنمية اقلألموال املستثمرة له أثر إجيايب على جذب االست
إال أن تلك احلرية قد تؤدي يف بعض األحيان إىل إحلاق الضرر مبيزان مدفوعات الدول املضيفة لالستثمار 
عند خروج تلك األموال منها أبحجام كبرية أو مفاجأة ويف املقابل فان املستثمر يفضل مزيدا من احلرية 

 .2خراج أو حتويل أمواله يف أي وقت و ابلكيفية اليت يريدهااملمنوحة له إل
هلذا كان على الدولة تنظيم حرية حتويل رؤوس األموال من وإىل الدولة مبا يتوافق ومصاحل الطرفني       

أي املستثمر األجنيب و الدولة املضيفة لالستثمار حىت حيدث التوازن يف املصاحل، فتستطيع الدولة أن 
ناخ االستثماري املناسب جلذب و استقطاب املستثمرين األجانب، ويف نفس الوقت تفرا توفر امل

شروطا تنظم عملية حتويل و إعادة حتويل رؤوس األموال سواء للمقيمني أو غري املقيمني فيها مع وجوب 
 أن تكون هذه الشروط والتنظيمات ال تشكل قيودا أو معوقات يف وجه االستثمارات األجنبية وحىت

تتمكن الدولة النامية املضيفة  لالستثمار األجنيب ضمنت قوانينها مبدأ حرية حتويل رأس املال األجنيب  
ومنها اجلزائر اليت تبنت إصالحات اقتصادية وفتحت الباب لالستثمارات األجنبية بوضع نظام قانوين 

إزالة شعور  نيب، وهبدفيكفل ضمان املخاطر غري التجارية اليت ميكن أن يتعرا هلا املستثمر األج
 3اخلوف و زرع الطمأنينة يف نفوس املستثمرين األجانب

 ا.هل والقوانني املكملةلقد كرس القانون اجلزائري حرية حتويل رأس املال يف قوانني االستثمار 
 أوال: تكريس مبدأ حرية حركة رأس املال يف القوانني الداخلية 

 (2)والقرا( مث يف قانون النقد 1ار)نبدأ بتكريس املبدأ يف قوانني االستثم
 
 

                                                           

 75حامت غائب سعيد، مرجع سابق ص-1
 76حامت غائب سعيد، املرجع نفسه ص-2
 252وايل اندية، مرجع سابق ص -3
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 تكريس املبدأ يف قوانني االستثمار  -1
يعترب ضمان حتويل األموال من أهم اإلجراءات التحفيزية اليت تقوم هبا الدولة املضيفة ألن عدم        

األجنيب  رالسماح هبذا التحويل يعترب نوع من املصادرة غري املباشرة، فما الفائدة من اليت جينيها املستثم
عائدات و إذا كان ضروما من حق حتويل املبالغ املالية اليت استثمرها يف الدولة املضيفة وحتويل أرابحه 

 .1عن مشروعة أو تصفيته وانتج التنازل استثماره
ثمار وبعد االقتصاد املوجه يف أوائل قوانينها لالست وهي تنتهجكرست اجلزائر حرية التحويل حىت       

 هج االقتصاد إىل اقتصاد السوق واختلفت صياغاته وحدود بني هذه القوانني تغيريها من
 :277-63األمر  -أ

بعد االستقالل كرس املشرع حق حتويل رؤوس األموال  2772-63يف أول قانون لالستثمار        
من هذا األمر واشرتط أن يكون املستثمر أجنبيا، كما اشرتط أن تكون  30إىل اخلارج يف املادة 

من  %50منه على إمكانية حتويل 31الستثمارات قد أجنزت مبوارد مالية مستوردة وأضافت املادةا
 األرابح الصافية سنواي.

 :284-66 األمر -ب
 املتضمن قانون  284-66أملر  من 12و11نصت املواد  

حامال تثمر املس وأن يكونعلى احلق يف التحويل إىل اخلارج لكن وقف الشروط املطلوبة  3االستثمارات
جلنسية أجنبية، وان تكون االستثمارات منجزة بواسطة موارد مالية أجنبية و أن ال تتجاوز قيمة األرابح 

 من مبلغ املسامهات األجنبية يف الرساميل اخلاصة ابملؤسسة يف اجلزائر. %15احملولة إىل اخلارج 
 12-93التشريعي  املرسوم-ج  

 بعد مروره أبزمات اقتصادية وتغيري الدول لنهجها االقتصاديبعد التحوالت اليت شهدها العامل       
يعرب من خالله عن التوجه االقتصادي  1989إىل االقتصاد احلر قام املشرع إبصدار دستور جديد سنة 

للدولة اجلزائرية و الذي أكد على حرية التجارة و الصناعة، ترجم ذلك يف قانون االستثمار لسنه 
الذي أكد على مبدأ حرية حتويل رأس املال وفق القانون  124-93ريعي وهو املرسوم التش 1993

                                                           

 111سامل ليلى، مرجع سابق ص-1
 .سابقرجع م 277-63األمر -2
 ، املتضمن قانون االستثمارات مرجع سابق 284-66األمر -1
 املتعلق برتقية االستثمار، مرجع سابق 12-93ملرسوم التشريعي ا-2
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منه على ما يلي:" تستفيد االستثمارات اليت تنجز بتقدمي حصص من رأس  12حيث نصت املادة 
املال، بعملة قابلة للتحويل احلر ومسعرة رمسيا يف البنك املركزي اجلزائري الذي يتأكد قانوان من استريادها 

ويل رأس ما املستثمر و العوائد الناجتة عنه، وخيص هذا أيضا الضمان الناتج الصايف للتنازل من ضمان حت
 أو التصفية حىت و لو كان هذا املبلغ يفوق الرأس املال األصلي املستثمر"

نستشف من هذه املادة أم املشرع منح حق وضمان للمستثمر األجنيب من حتويل رأس املال الذي      
ويل اجلزائر والعوائد الناجتة عنه بشروط يشرف على حتقيقها البنك املركزي اجلزائري وكذا حتاستثمره يف 

تم حتويله األجنيب عن مشروعه أو تصفيته ومل حيدد املبلغ الذي ي يتنازل املستثمرالناتج الصايف عندما 
 هذا املبلغ رأس املال األصلي املستثمر. ولو جتاوزحىت 
 :03-01 األمر-د     

واصل املشرع اجلزائري التأكيد على مبدأ حرية التحويل لرأس املال املستثمر و العائدات الناجتة عنه      
املتعلق بتطوير االستثمار اليت نصت على ما يلي:"تستفيد االستثمارات  03-01من األمر  31يف املادة

زائر ابنتظام ل يسعرها بنك اجلاملنجزة انطالقا من مسامهة يف رأس املال بواسطة عملة صعبة، حرة التحوي
و يتحقق من استريادها قانوان من ضمان حتويل رأس املال املستثمر والعائدات الناجتة عنه، كما يشمل 
هذا الضمان املداخيل احلقيقية الصافية الناجتة عن التنازل أو التصفية، حىت و إن كان هذا املبلغ أكرب 

 من رأس املال املستثمر يف البداية"
امللغى، لكن  12-93من املرسوم التشريعي  12نالحظ أن هذه املادة ال ختتلف كثريا على املادة     

يف  03-01من أملر  31ما جيعل هذا احلق ليس جوهراي ابلنسبة للمستثمر األجنيب هو ورود املادة 
ا يدل أهنا م األحكام اخلتامية وهذا بعدما كانت ضمن الضماانت األساسية يف القانون السابق له وهذا

 .1أصبحت حقا بديهيا
 :09-16 القانون-هف   

املتعلق برتقية االستثمار الذي ألغى  09-16كرس املشرع مبدأ حرية حركة رأس املال يف القانون        
 منه اليت تنص على ما يلي: 25يف املادة  03-01القانون 

نطالقا من ة عنه، االستثمارات املنجزة ا"تستفيد من ضمان حتويل رأس املال املستثمر والعائدات النامج
حصص يف رأس املال يف شكل حصص نقدية مستوردة عن الطريق املصريف، ومدونة بعملة حرة التحويل 

                                                           

 33بن أوديع نعيمة، مرجع سابق ص1
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وق األسقف الدنيا قيمتها أو تف واليت تساوييسعرها بنك اجلزائر ابنتظام، ويتم التنازل عنها لصاحله، 
 وفق الكيفيات احملددة عن طريق التنظيم.احملددة حسب التكلفة الكلية للمشروع، و 

كما تقبل حصص خارجية، إعادة االستثمار يف رأمسال للفوائد وأرابح األسهم املصرح بقابليتها للتحويل 
 .1املعمول هبما"والتنظيم طبقا للتشريع 

زائر كقيم اليت أعيد استثمارها يف اجل وأرابح األسهمإن صياغة املشرع هلذه املادة أضاف الفوائد       
 .25قابلة للتحويل )أي إعادة التحويل( تدخل يف الضمان املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من املادة 

أكدت أنه يطبق ضمان التحويل وكذا األسقف الدنيا املذكورة يف الفقرة األوىل  25من املادة  3والفقرة 
ه شريطة أن يف التشريع املعمول بأعاله على احلصص العينية املنجزة حسب األشكال املنصوص عليها 

 حتكم الشركات. واإلجراءات اليتيكون مصدرها خارجيا وأن تكون ضل تقييم طبقا للقواعد 
ويتضمن ضمان التحويل املذكور يف الفقرة األوىل أعاله كذلك املداخيل احلقيقية الصافية الناجتة     

ثمر يف إن كان مبلغها يفوق الرأمسال املستذات مصدر أجنيب حىت و  وتصفية االستثماراتعن التنازل 
 البداية.

يالحظ أن املشرع قد وسع الرساميل القابلة للتحويل إىل اخلارج من طرف املستثمر األجنيب وفق      
أمر ينظمها بنك اجلزائر موازاة مع التكلفة األولية لالستثمار ويظهر جوهر االختالف يف أن املشرع 

ؤوس األموال و النواتج ضمن الضماانت املمنوحة لالستثمارات يف اعترب ضمان حرية حتويل ر 
السابق أين كانت من بني األحكام املختلفة ومن هنا يظهر  01/03خبالف األمر  16/09القانون

أن هذا الضمان أصبح حقا جوهراي منصوص عليه صراحة يف قانون االستثمار كما يشمل حرية التحويل  
ه، كون مصدرها اخلارج أي اليت جلبها املستثمر األجنيب قبل بداية مشروعكذلك احلصص العينية اليت ي

إضافة إىل املداخيل احلقيقية الناجتة عن التنازل يف حالة حصوله أو تصفية االستثمارات ذات املصدر 
 .2األجنيب
 والقرضتكريس املبدأ من خالل قانون النقد  -2
 ؤوس األموال بشكل واضح وأبكثر حرية يف قانونلقد كرس املشرع اجلزائري مبدأ حرية حتويل ر      

حيث كان أول قانون بعد دخول اجلزائر القتصاد السوق وذلك عقب 10-90النقد والقرا 

                                                           

 املتعلق برتقية االستثمار، مرجع سابق 09-16األمر -1
العلوم القانونية  ، جملة09-16زروق يوسفففففف، رقاب عبد القادر، ضفففففماانت وحوافز االسفففففتثمار األجنيب يف اجلزائر وفق قانون  -2

 .105ص 08، جامعة زاين عاشور ابجللفة العدد جتماعيةواال
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اإلصالحات االقتصادية الكربى اليت قامت هبا جتسيدا لشروط صندوق النقد الدويل إلعادة هيكلة 
 األسواق العاملية. واالنفتاح علىاالقتصاد الوطين 

بتحويل 1منه على أنه:" يرخص لغري املقيمني  183نصت املادة  10-90فبموجب القانون      
رؤوس األموال إىل اجلزائر لتمويل أية نشاطات اقتصادية غري خمصصة صراحة للدولة أو املؤسسات 

 2املتفرعة عنها أو ألي شخص معنوي مشار إليه صراحة مبوجب نص قانوين....."
ادة، نالحظ أن املشرع اجلزائري أقر صراحة على مبدأ حتويل رؤوس األموال إىل فمن خالل نص هذه امل

اجلزائر ألجل االستثمار مبا أنه يف هذه الفرتة ميكن اعتبار قانون النقد والقرا قانون خاص ابالستثمار 
فرتة، لاألجنيب والدليل على ذلك أن جملس النقد و القرا هو الذي مينح االعتماد ابالستثمار يف تلك ا

و املالحظ على هذا النص أنه مل يكرس هذا املبدأ بصفة مطلقة، إمنا جعله مقيدا برأي جملس النقد و 
من نفس القانون على ما يلي:" جيب على اجمللس أن يبدي رأيه  185، حبيث نصت املادة 3القرا

قبل القيام أبي  183يف مدى تطابق كل حتويل يسري طبقا لألحكام التنظيمية املتخذة مبقتضى املادة 
 نشاط ألي استثمار"

فقد أكد املشرع  10-90امللغي للقانون  4املتعلق ابلنقد و القرا 11-03أما بصدور األمر       
منه 01فقرة 126على حق التحويل احلر من اجلزائر إىل اخلارج بغرا االستثمار وذلك من خالل املادة

ويل زائر بتحويل رؤوس األموال إىل اخلارج لضمان متاليت تنص على ما يلي:" يرخص للمقيمني يف اجل
 نشاطات يف اخلارج مكملة لنشاطاهتم املتعلقة إبنتاج السلع و اخلدمات يف اجلزائر"

يالحظ من خالل هذه املادة أن املشرع قد كرس حتويل رؤوس األموال للمقيمني إىل اخلارج لالستثمار 
خل وما االستثمار يف اخلارج إال مكمال الستثماراهتم يف دابشرط أن تكون هلم استثمارات داخل اجلزائر 

 اجلزائر.
 
 

                                                           

أنه يعترب مقيما يف اجلزائر مبفهوم هذا األمر كل شففخص طبيعي أو معنوي يكون املركز الرئيسففي لنشففاطاته االقتصففادية يف اجلزائر، -1
نشفففففاطاته االقتصفففففادية الرئيسفففففي ل يف حني يعترب غري املقيم يف اجلزائر يف مفهوم هذا األمر كل شفففففخص طبيعي أو معنوي يكون املركز

 .مرجع سابق والقرا،املتعلق ابلنقد  11-03من األمر  125خارج اجلزائر ينظر املادة 
 .سابق والقرا مرجعاملتعلق ابلنقد  ،10-90القانون -2
 .30ص ،بن أوديع نعيمة، مرجع سابق-3
 .2003أوت  27ب اتريخصادر  52ج عدد ، ج ر ج والقراابلنقد  املتعلق 2003 أوت 26املؤرخ يف  11-03األمر -4
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 اثنيا: تكريس مبدأ حرية حتويل رؤوس األموال من خالل االتفاقيات:
قصد توفري أكرب قدر من الضماانت لالستثمار األجنيب يف اجلزائر وإضافة إىل القوانني الوطنية       

ومحاية ع دول عدة يف إطار تشجي الثنائية معيد من االتفاقيات لالستثمار قامت اجلزائر إببرام العد
رية حركة ويف أغلب هذه االتفاقيات جند تكريسا حل اتفاقيات مجاعيةوكذا مصادقتها على  االستثمارات

 رؤوس األموال
ا حتقق وحده الدولة املضيفة لالستثمار ال االستثمار يففالضماانت التشريعية اليت يقررها قانون      

ذه االتفاقيات تلجأ الدول إىل عقد ه واإللغاء لذااحلماية الكافية لالستثمار بسبب قابليتها للتعديل 
 .وضمانالثنائية أو اجلماعية فهي أكثر قوة 

إن هذه االتفاقيات الدولية تضم أحكام قانونية ممثلة لتلك املنصوص عليها يف قانون االستثمار       
ة املضيفة مع )اتفاقية( على الدول والتزامات تعاقديةر، إال أهنا تنشأ حقوق الوطين مع توضيح ودقة أكث

الدولة املصدرة حبيث ال ميكن إلغاؤها أو تعديلها ابإلرادة املنفردة ألحد الطرفني، وهذا ما يوفر للمستثمر 
 ضماان ومحاية أكثر.

، فلقد 1امةبلدان النامية بصفة عكما أن عدم ثقة املستثمرين األجانب يف التشريعات الداخلية لل       
، وأغلب هذه 2ضمنت اجلزائر االتفاقيات الثنائية اليت أبرمتها تفاصيل حول املوارد القابلة للتحويل
 األرابح احملققةو االتفاقيات تكرس احلرية التامة لتحويل رؤوس األموال وهذا يشمل رأس املال املستثمر 

  ة عن االستثمار األصلي.أو حىت إبعادة استثمار األرابح الناجت
( مث تكريس مبدأ حرية 1وسنتناول تكريس مبدأ حرية حركة رؤوس األموال يف االتفاقيات الثنائية)       

 حركة رؤوس األموال يف االتفاقيات اجلماعية.
 تكريس حرية حركة رؤوس األموال يف االتفاقيات الثنائية  -1
دوره و ن أشكال تنظيم االستثمار األجنيب نظرا ألمهيته لقد اهتمت اجلزائر كثريا هبذا الشكل م      
ىل دوره يف حاجة ماسة إليه ابلنظر إ واليت هييف جذب االستثمار الوارد يف الدول األجنبية  الفعال

 .3الفعال كذلك يف التنمية االقتصادية
                                                           

بشفففففففففري، برايك الطاهر، ضفففففففففماانت حتويل رؤوس األموال و األرابح احملققة يف عقود الدولة االسفففففففففتثمارية، جملة احلقوق و  جعرين-1
 36ص 2العلوم االنسانية، جامعة عمار شليب األغواط ، العدد

 73سابق ص  عجنبية، مرجاألاحلماية القانونية لالستثمارات  واعلي،يبوط ضند ع-2
، العلوم السففففياسففففيةو لنيل شففففهادة املاجسففففتري، كلية احلقوق  اجلزائري، مذكرةيف التشففففريع  واحلواجز القانونيةلعماري وليد، احلوافز  -3

 36ص 2010/2011اسنة 1جامعة اجلزائر 
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والدولة ملضيفة لالستثمار ا فاالتفاقية الثنائية تتميز أبهنا توفر محاية متبادلة للمستثمر األجنيب من الدولة
 له وقد تضمنت معاملة خاصة ملستثمرين الدولتني. املصدرة
، رسخت كلها 1اتفاقية ثنائية 45 2008وقد بلغ عدد االتفاقيات الثنائية إىل غاية هناية سنة      

 مبدأ حرية حركة رؤوس األموال وحلماية وضمان االستثمارات املتبادلة.
احلماية و مثلة على هذه االتفاقيات الثنائية منها اجلزائرية اإليرانية حول الرتقية وسنأخذ بعض األ       
منها على ما يلي:" يسمح كل طرف متعاقد طبقا لقوانينه  8لالستثمار حيث نصت املادة  املتبادلة

ملشار إليها اوتنظيماته حبرية التحويل خارج إقليمه ودون أي أتخري للمبالغ التالية املتعلقة ابالستثمارات 
 هبذا االتفاق

 ابتفاق حتويل التكنولوجيا. واألاتواة املتعلقةالعائدات  -أ
 الناتج احلاصل من البيع أو التصفية الكلية أو اجلزئية لالستمارات.-ب

 2من هذا االتفاق 7و6املبالغ املدفوعة طبقا للمادتني -ت    
 .واألجور السنويةاملرتبات -ث    
 123ة عن قرار السلطة املشار إليها يف املادة املدفوعات النامج-ج   

السالفة الذكر نستخلص أن مستثمرين كال الدولتني يرخص هلم حبرية حتويل أمواهلم  8من خالل املادة 
د لكل دولة وعددت املادة األموال القابلة للتحويل، غري أهنا مل حتد والتنظيمات الداخليةوفق القوانني 
 على خالف ذلك هلذا التحويل. أتخري،إىل أن التحويل يتم دون  فقطواإلشارة املدة الزمنية 

                                                           

 يل السففففففففففوسففففففففففريي حول الرتقية و احلمايةنذكر كذلك االتفاقية املربمة مع اجمللس الفييدراو 34ن أوديع نعيمة، مرجع سففففففففففابق صب-1
مؤرخ يف  05/2035 و املصففففففففففادق عليها مبوجب مرسففففففففففوم ررسففففففففففي رقم 30/11/2004املتبادلة لالسففففففففففتثمارات، املوقع ببرين يف

االتفاق حول التشففففففجيع و احلماية املتبادلة لالسففففففتثمارات و  29/06/2005الصففففففادر يف  45ج ج عدد ر، ج 23/06/2005
، و املصفادق 16/02/2006تونس يف  3اجلزائرية الدميقراطية الشفعبية و حكومة اجلمهورية التونسفية املوقع  بني حكومة اجلمهورية

 19/11/2006الصادر يف  73العددج ر ج ج  14/11/2006املؤرخ يف  404-06عليها ابملرسوم الررسي رقم 
 وحالة ية عن اخلسفففائر النامجة عن االضفففطراابت السفففياسففف وكذا التعويضتنصفففان على التعويض املتعلق بنزع امللكية  7و 6املاداتن -2

 الطوارئ.
اإليرانية  ورية اإلسففففففففففففالميةواجلمهلالسففففففففففففتثمار بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشففففففففففففعبية  واحلماية املتبادلةاالتفاق حول الرتقية -3

 27/02/2005الصادر بتاريخ 15، ج ر ج ج العدد75-05املصادق عليها مبوجب مرسوم ررسي رقم
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حددت االتفاقية اجلزائرية اإليطالية آجال التحويل شهرين وهي نفس املدة اليت حددهتا االتفاقية اجلزائرية 
 على ما يلي:"تتم التحويالت يف مدة شهرين إبتداءا من اتريخ إيداع ملف 5األرجنتينية بنصها يف املادة 

 .1مطابق
العملة و وابلنسبة لعملة التحويل فقد أشارت املادة:" ويسعر الصرف املطبق بتاريخ التحويل         
". وكذلك 2للتحويل حبريته اليت استثمر فيها رأس املال أو أبي عملة أخرى قابلة للتحويل حبرية القابلة

ري، دون وضع ملية التحويل بدون أتخاالتفاقية اجلزائرية مع سلطنة عمان هي األخرى اكتفت أبن تتم ع
إطار زمين لذلك، ومثل هذا األمر غري مستحب، فمن املهم وضع مدة زمنية معقولة، تتم فيها عملية 
التحويل حىت يكون املستثمر على بينة من أمره، خاصة إىل أنه حيتاج إىل السرعة يف تنفيذ عملية 

زت ثقة املستثمر تعز  وضرتمة ملماكانت املواعيد ضددة التحويل والتسهيل بدون مماطلة وال أتخري وكلما  
 .3األجنيب ابلدولة املضيفة له، كما يؤمنه يف الواقع من اإلجراءات اإلدارية املعقدة اليت تصاحب التحويل

عاقد املت والطرف على حرية التحويل للمستثمر  4منها 07كما اشرتطت االتفاقية مبوجب املادة          
عد تنفيذ االلتزامات اجلبائية ومثل هذا األمر مستحسن ألنه يفوت فرصة هتريب عوائده اآلخر لكن ب

إىل اخلارج دون خضوعها للقوانني الضريبية و النقدية وهو ما يكفل محاية االقتصاد الوطين للدولة 
زام تاملضيفة لالستثمار و يف نفس الوقت حيافظ على احلقوق املشروعة للمستثمر األجنيب، وهذا االل

 .6اجلزائرية الفرنسية 5املفروا على املستثمر األجنيب ال يوجد يف االتفاقية

                                                           

املتعلق حول الرتقية  04/10/2000بتاريخ  واحلكومة األرجنتينيةاالتفاق بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشفففففففففففففففعبية 1
، ج ر ج ج 13/11/2001املؤرخ يف  366-01لالسففففففتثمارات املصففففففادق عليه مبوجب املرسففففففوم الررسففففففي رقم  واحلماية املتبادلة

 18/11/2001الصادر يف  69العدد
 املرجع نفسه  366-01مرسوم ررسي 2
 .235دريدر ضمود السمرائي، مرجع سابق ص -3
لالسففتثمارات  ملتبادلةواحلماية ا، حول تشففجيع الرتقية وسففلطنة عماناالتفاق بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشففعبية -4

، ج ر ج ج 2002يونيو  22املؤرخ يف  233-02قم ، املصفففففففففففففففادق عليه مبوجب مرسفففففففففففففففوم ررسفففففففففففففففي ر 09/04/2000بتاريخ 
 .2002يونيو 26الصادر يف  44العدد

ني ح ج د ش وحكومة ج املتعلقتني هبما ب وتبادل الرسفائلفيما خيص االسفتثمارات  واحلماية املتبادلتنياالتفاق بشفأن التشفجيع -5
ج  02/02/1994املؤرخ يف  94/01م ررسفففي رقم، واملصفففادق عليه مبوجب مرسفففو 13/02/1993ف املوقعني مبدينة اجلزائريف 

 .02/02/1994الصادر يف  01ر ج ج عدد
 .259وايل اندية، مرجع سابق ص -6
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 وجند شرط دفع مجيع االلتزامات الضريبية قبل حتويل املبالغ املالية املتعلقة ابالستثمارات ألحد الطرفني
عبارة "دون أي وكذا عدم حتديد مدة التحويل حيث وردت  1املتعاقدين يف االتفاقية اجلزائرية، الصربية

أتخري" وكذا ضل املبالغ احملولة مياثل ما قد ذكرانه سابقا وعملة التحويل كذلك تطابق ما جاء يف 
االتفاقية اجلزائرية األرجنتينية إن مثل هذه االتفاقيات متثل محاية وضمانة أكثر ملستثمري كال الدولتني 

 ارلنسبة للدولة املصدرة لالستثمواب وهي مبثابة آمن قانوين لالستثمار داخل الدولة املضيفة
 كريس حرية حركة رؤوس األموال يف االتفاقيات اجلماعية-2

أتكيدا للضماانت املقدمة لالستثمار يف اجلزائر وسعيا من الدولة اجلزائرية جلذب أكرب قدر من         
ثمارات األجنبية، اب االسترأس املال األجنيب إىل اجلزائر ونظرا للتنافس احلاد بني الدول جلذب و استقط

انضمت اجلزائر و صادقت على اتفاقية مجاعية و اليت تضمنت مبدأ حرية حركة رؤوس األموال واليت 
تكون التزامات للدول املصادقة عليها وتعترب أكثر ضماان كما قلنا سابقا من قوانني االستثمار الداخلية 

صد به رأس املال الذي أجنز به االستثمار و كل ما  لكل دولة، وملا نشري إىل حرية حركة رأس املال نق
كان له عالقة به من مبالغ رأس املال لتوسيع هذا االستثمار وكذلك األرابح وعائدات هذا االستثمار 
و املبالغ الناجتة عن إعادة استثمار األرابح الناجتة عن االستثمار األصلي، واملبالغ الناجتة عنه من أجور 

 املبالغ الناجتة يف حالة التنازل أو التصفية. العمال األجانب و
إن هذه االتفاقيات كذلك تكتسي أمهية كبرية وذلك من حيث اآلاثر املرتتبة عنها حبيث أن        

ا بضمان التحويل يف هذه االتفاقيات سيؤدي إىل قيام مسؤوليتها الدولية يف حالة عدم وفائه التزام الدولة
 .2لابلتزاماهتا يف هذا اجملا

ضمان و لتشجيع  وهي االتفاقيةفيها  وما جاءوسنأخذ مثال على هذه االتفاقيات اجلماعية       
منها حرية حركة رؤوس  11املوقعة يف اجلزائر اليت كرست املادة 3بني دول املغرب العريب االستثمار

ال وعوائده املاألموال وقد نصت على ما يلي:" يسمح كل طرف متعاقد حبرية حتويل وبدون أجال رأس 
رف بعملة قابلة للتحويل حسب سعر الص وينجز التحويلأو أي دفعات أخرى متعلقة ابالستثمار 

 الرمسي اجلاري به العمل يف اتريخ التحويل".
                                                           

واملصفادق عليه مبوجب املرسفوم الررسي  13/02/2012املوقع بتاريخ  ومجهورية صفربيااجلزائرية االتفاق بني حكومة اجلمهورية -1
 02/10/2013الصادر يف  49ج ج عدد ، ج ر30/09/2013املؤرخ يف  334-13رقم
 .358وعلي، االستثمارات األجنبية يف القانون اجلزائري ص عيبوط ضند، أنظر كذلك 152حساين المية، مرجع سابق ص-2
يتضفففمن املصفففادقة على االتفاقية لتشفففجيع و ضفففمان االسفففتثمار بني  22/12/1990املؤرخ يف 420-90مرسفففوم ررسفففي رقم -3

 .06/02/1991الصادر يف  06، ج ر ج جالعدد 23/07/1990املوقعة يف اجلزائر بتاريخ  دول املغرب العريب
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الرتخيص حبرية حتويل رؤوس األموال لكل طرف متعاقد أي  11من املادة1ويستخلص من الفقرة 
ة و يشمل هذا التحويل رأس مال املشروع االستثماري يف الدول مستثمر يف دولة من دول املغرب العريب

املضيفة و عوائده و كل ما له عالقة هبذا املشروع االستثماري، حيث جاءت العبارة "أو أي دفعات 
أخرى متعلقة ابالستثمار" قد تشمل إعادة استثمار أرابح رأس املال األصلي ويف حال التنازل أو 

مار ة عنها وكذا أجور العمال للدولة املصدرة وحتوي العبارة "كل ما يرتبط ابالستثالتصفية املبالغ الناجت
من مال دون العينية منه، كما أن العملة اليت يتم هبا التحويل كل عملة قابلة للتحويل وحسب سعر 

ضر ي الصرف الرمسي اجلاري به العمل يف اتريخ التحويل أان اآلجال فلم حتدد الفقرة اآلجال وهذا رمبا
 مبصلحة املستثمر األجنيب كما ذكران سابقا فمن األفضل حتديد هذه املدة.

فرتكت احلرية للدولة املضيفة لسن القوانني املنظمة لعملية التحويل  111أما الفقرة الثانية من املادة       
ة من طلب التصريح بتحويل العمالت وضرورة وفاء املستثمر جبميع التزاماته يف الدولة املضيف واليت تضم

مان القضائية الصادرة ضده قبل التحويل مع ض وتنفيذ األحكامالدائنني  وضمان حقوقدفع الضرائب 
 .وغري متييزيتطبيق القوانني بشكل عادل 

 األجنيب حىت يقبل على االستثمار بدون خوف يفوخنلص أن هذه االتفاقية ضمان للمستثمر        
الدولة املضيفة وخاصة ضمان مبدأ حرية حركة رؤوس األموال، كما هو ضمان للدولة املضيفة حيث 

 تلزم املستثمر ابستيفاء مجيع التزاماته حنو هذه الدولة.
نه مبدأ حرية حركة حتويل اليت تكرس ضما 2كما أنه هناك اتفاقيات مشاهبة هلذه االتفاقية اجلماعية       

 رؤوس األموال بني الدول املوقعة عليها.
 الفرع الثالث: القواعد املنظمة حلركة رؤوس األموال

منح املشرع اجلزائري حرية حركة رؤوس األموال للمستثمرين األجانب و الوطنيني من خالل ما      
ا ضماان تنظيمات الساري هبا العمل و هذتطرقنا له يف الفرع من هذا املطلب و ذلك وفق القوانني و ال

للمستثمرين وكذلك ضماان للدولة املضيفة ومن خالل االتفاقيات اليت مت التطرق إليها كذلك ترك حرية 
التحويل لرأس املال للتشريع و التنظيم لكلتا الدولتني املضيفة و املصدرة، وهذا حفاظا على مصلحة  

                                                           

 .سابق ، مرجع420-90املرسوم الررسي-1
يتضمن التصديق على االتفاق األوريب املتوسطي لتأسيس  7/04/2005املؤرخ يف  159-05من املرسوم الررسي  39املادة -2

، املوقع فيها من جهة أخرى والدول األعضففففففففففففففاء واجملموعة األوروبيةقراطية الشففففففففففففففعبية من جهة شففففففففففففففراكة بني اجلمهورية اجلزائرية الدمي
املرفقة به، ج ر ج ج  والوثيقة النهائية 7اىل1رقم والربوتوكوالت من 6إىل  1من  وكذا مالحقه 2002أفريل  22بفالونسفففففففففففففيا يوم 

 .2005أفريل  30الصادر يف  31عدد
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 قبة فقد يضر مبصاحل الدولة، إذ من غري املمكن تصور وجود نظامكليهما ألنه لو ترك التحويل دون مرا
،ولكن جيب أن تكون القوانني املنظمة حلركة رؤوس 1قانوين تكون فيه حرية الرساميل  اتمة و غري مقيدة

األموال تتجسد فيها متطلبات األمن القانوين من حيث الوضوح و االستقرار و احرتام التوقع املشروع 
ولتوضيح هذه القواعد سنتناول عملية حتويل رؤوس األموال )أوال( وعملية إعادة حتويل  للمستثمرين،

 رؤوس األموال و عوائده إىل اخلارج)اثنيا(.
 أوال: عملية حتويل رؤوس األموال

أمنا  واحلوافز األكثرأتخذ عملية حتويل رؤوس األموال حرية احلركة اىل حيث جتد الضماانت       
ويل رأس املال من حت وقد يتمقد يتم حتويل رأس املال من اجلزائر اىل اخلارج ابستثماره و  وعائدات أوفر

دول رأخرى اىل اجلزائر لالستثمار فيه، وقد نظم املشرع اجلزائري كلتا العمليتني، نتطرق اىل عملية حتويل 
موال اىل اجلزائر ( مث عملية حتويل رؤوس األ1 اخلارج )بندرؤوس األموال من اجلزائر لالستثمار يف 

 (.2بند فيها )لالستثمار 
 : عملية حتويل رؤوس األموال من اجلزائر لالستثمار يف اخلارج1بند 

تستلزم عملية حتويل رؤوس األموال من اجلزائر لالستثمار يف اخلارج من قبل مستثمرين خاضعني       
 والشكلية.للقانون اجلزائري توفر جمموعة من الشروط املوضوعية 

 تتمثل الشروط املوضوعية الواجب توافرها فيما لشروط املوضوعية:ا -1
خيص حتويل رؤوس األموال من اجلزائر اىل اخلارج من أجل االستثمار يف كل من شرط األشخاص        

 القابلة لالجناز يف اخلارج. وطبيعة االستثماراتاملؤهلني لالستثمار خارج اجلزائر 
ويل منح املشرع اجلزائري لألشخاص املقيمني إمكانية حتيف اخلارج:  /األشخاص املؤهلون لالستثمارأ

رؤوس أمواهلم اىل اخلارج إلجناز مشاريع استثمارية أو لتمويل نشاطات إقتصادية مكملة لنشاطاهتم 
املتعلق  11-03من األمر  126اجلزائر وهذا ما نصت عليه املادة  واخلدمات يفاملتعلقة إبنتاج السلع 

يرخص للمقيمني ابجلزائر لتحويل رؤوس األموال اىل املعدل و املتمم على أنه:"  2لقراابلنقل و ا
اخلارج لضمان متويل نشاطات يف اخلارج مكملة لنشاطاهتم املتعلقة إبنتاج السلع و اخلدمات يف 

 اجلزائر.
                                                           

ق لقانونية لالسففتثمارات القانونية يف اجلزائر، رسففالة لنيل شففهادة دكتوراه دولة يف القانون، كلية احلقو عيبوط ضند وعلي، احلماية ا-1
 227ص 2004جامعة تيزي وزو ،

 .، مرجع سابقواملتمم والقرا املعدل، يتعلق ابلنقد 2003أوت 02املؤرخ يف  11-03األمر -2
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 وفق هذه الشروط" ومينح الرتخيصحيدد اجمللس شروط تطبيق هذه املادة 
كل   ا أهنموالقر ما سبق اىل مفهوم األشخاص املقيمني وفقا ألحكام قانون النقد وقد تطرقنا في    

 .1شخص طبيعي أو معنوي يكون مركزه الرئيسي لنشاطاته االقتصادية يف اجلزائر
له و وهذا هو الشرط الواجب توفره يف الشخص الذي يريد االستثمار يف اخلارج أن يكون مقيما     

 يف اجلزائر. استثمار
 اخلارج يرخص للشخص املقيم حتويل رؤوس أمواله اىل يعة النشاطات القابلة لإلجناز يف اخلارج:ب/طب

لبنك اجلزائر أنه للقيام  04-14من النظام  2و1واملواد  11-03من األمر  126حسب املادة 
زائر  اجلاجلزائر جيب أن يكون له استثمار يف واخلدمات يفابستثمار مكمل لنشاطاهتم يف انتاج السلع 

 إضافة اىل شروط أن يكون من اجل:
 إنشاء شركة أو فرع يف اخلارج -
 أخذ مسامهة يف شركات موجودة يف شكل مسامهات نقدية أو عينية. -
 . 2فتح مكتب متثيلي -
 الشروط الشكلية: -2

نقصد ابلشروط الشكلية الواجب توافرها لتحويل املقيم ابجلزائر رأس ماله اىل اخلارج لالستثمار حصوله 
  :املصريف والقيام ابلتوطنيترخيص  على

" ختضع حتويالت رؤوس أبنه: 04-14من النظام  3املادة  نصت ترخيص:أ/ وجوب احلصول على 
األموال إىل اخلارج بعنوان االستثمار يف اخلارج من طرف املتعاملني االقتصاديني اخلاضعني للقانون 

من طرف  البلد املستقبل إىل ترخيص مسبق اجلزائري مهما كان الشكل القانوين الذي قد أيخذه يف
 "والقرضجملس النقد 

 3من خالل هذه املادة نستخلص لزومية الرتخيص املسبق ويكون ذلك بتقدمي طلب    
من 9ادة مبلف حددته امل والقرا مرفوقامن املسؤول قانوان املمثل للشخص املقيم إىل جملس النقد 

 044-14النظام 

                                                           

 نفسه.رجع امل، 11-03من األمر  125املادة -1
 ، مرجع سابق 04-14من النظام  2املادة-2
 ، املرجع نفسه 04-14من النظام  5املادة -3
 القانون األساسي للمتعامل االقتصادي اخلاضع للقانون اجلزائري.–يتكون امللف من  -4
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اف إىل شرط حصول متعامل اقتصادي اخلاضع للقانون اجلزائري حىت يضب/ التوطني املصريف: 
املتعلق  01-07من نظام بنك اجلزائر  3يستثمر يف اخلارج شرط التوطني املصريف حيث نصت املادة 

ابلقواعد املطبقة على املعامالت اجلارية مع اخلارج واحلساابت ابلعملة الصعبة املعدل و املتمم على أنه:" 
الل ابألحكام القانونية و التنظيمية املعمول هبا تعد التسديدات و التحويالت اخلاصة بدون اإلخ

 ".1ابملعامالت الدولة اجلارية حرة و تتم عرب الوسطاء املعتمدين
ويقصد ابلتوطني املصريف فتح ملف لدى بنك أو مؤسسة مالية معتمدة يف اجلزائر من طرف جملس      
احلصول على رقم التوطني لعملية التحويل الذي هو بصدد القيام هبا، ، وذلك من أجل والقراالنقد 

إلحدى البنوك أو املؤسسات املالية املعتمدة  2ومن أجل ذلك جيب على املتعامل االقتصادي تقدمي ملف
 مكون من الواثئق اآلتية:

 طلب التوطني -

                                                           

 (1بطاقة املعلومات )النموذج امللحق رقم-
ثالث سنوات  اللواملسجلة ختعلقة هبا املرحلة فعليا وضعية مفصلة لعمليات تصدير السلع أو اخلدمات اىل جانب اإليرادات امل -

النشاط املمارس يف اجلزائر منت قبل املتعامل اخلاضع للقانون اجلزائري، ذلك وفقا للنموذج  والناجم عناألخرية اليت سبقت الطلب 
 .2يف امللحق رقم 

 3ج امللحق رقم بطاقة وصفية للمشروع االستثماري املراد اجنازه خارج اجلزائر تبعا لنموذ  -
 4تعهد من طرف املتعامل اخلاضع للقانون اجلزائري كما هو مبني يف منوذج ملق رقم -
ضضفففففر مداوالت اجلمعية العامة غري العادية أو أية هيئة أخرى مؤهلة ألخذ قرار من هذا النوع، يصفففففادق على قرار االسفففففتثمار يف  -

 اخلارج أو إقامة مكتب متثيلي يف اخلارج.
ن التقرير اخلاص ملندوب احلسففاابت يثبت من خالله أن املسففاحة املالية يف الشففركة تسففمح للشففركة مبثل هذا االسففتثمار، نسففخة م -

 ويف حالة غياب مندوب احلساابت ميكن تقدمي تقرير يعده أي شخص طبيعي أو معنوي آخر يعرتف خبربته يف هذا امليدان
على  تبني أثرهو ر، أو إقامة مكتب متثيلي اقتصففففادي يف اخلارج لألحكام القانونية مطابقة االسففففتثما واقتصففففادية تثبتدراسففففة تقنية  -

 ميزانية العملة الصعبة.
 ( سنوات 03فرتة ثالث) والنفقات خاللميزانية تقديرية لإليرادات  -
 شهادة من املصاحل اجلبائية تربر وضعية املتعامل اجتاه اإلدارة اجلبائية -
بتعلق ابلقواعففد املطبقففة على املعففامالت اجلففاريففة مع اخلففارج و  2007فيفري  03مؤرخ يف  01-07من نظففام رقم  3املففادة -1

املؤرخ يف  06-11املعدل و املتمم مبوجب النظام  2007ماي13الصفففففففادر يف  31احلسفففففففاابت ابلعملة الصفففففففعبة، ج ر ج جالعدد
،ج ر ج ج 016مارس06رخ يف املؤ  01-16و النظام2012فيفري15الصفففففففففففففففادر يف  08ج ر ج ج عدد 2011أكتوبر 19
 2016مارس16الصادر يف  17عدد

 ، املرجع نفسه.01-07من النظام  30 املادة-2
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 ارجقرار جملس النقد والقرا املتضمن الرتخيص له بفتح مكتب التمثيل يف اخل -
 ميزانية سنوية مصادق عليها من طرف اجلهاز املختص هبذا يف الشركة اخلاضعة للقانون اجلزائري -
سواء يف املاضي )ف امللتصريح شريف يؤكد فيه طالب التوطني اباللتزام بعدم بعدم تقدمي هذا  -

أو املستقبل( للتوطني لدى أي بنك آخر أو مؤسسة مالية أخرى معتمدة لنفي الغرا وأن 
دم التزامه بذلك يشكل خرقا للتنظيمات املتعلقة ابلصرف و يعرضه هذا للمتابعات اجلزائية، ع

وميكن بعد ذلك أن تتم عمليات التحويل إىل اخلارج و لكن ذلك ال يكون دفعة واحدة وإمنا 
 .1على شكل دفعات

جلزائر، تقع خارج ا مع العلم أن املتعامل االقتصادي اخلاضع للقانون اجلزائري املرخص له لالستثمار
على عاتقه جمموعة من االلتزامات، فهو ملزم على هذا األساس إبعادة حتويل العائدات احملققة عن 
استثماره إىل اجلزائر، كما ألنه ملزم إبرسال تقارير سنوية على نشاطه إىل املديرية العامة لبنك اجلزائر، 

 .2حب الرتخيص منهويف حالة عدم التزام املستثمر بذلك قد يعرضه إىل س
 حتويل رؤوس األموال لالستثمار يف اجلزائر : عملية2بند

رخص املشرع اجلزائري لألشخاص غري املقيمني حبرية حتويل رؤوس األموال لالستثمار يف اجلزائر وذلك 
 االستثمار، ووضع شروط موضوعية وشكلية للقيام هبذا االستثمار. والقرا وقواننيضمن قانون النقد 

 روط املوضوعية:الش-1
القابلة  وشرط النشاطاتوتضمن هذه الشروط شرط األشخاص املسموح هلم ابالستثمار يف اجلزائر    

 كال الشرطني.  وسنشرح لالستثمار فيها 
 أ/ األشخاص املسموح هلم ابالستثمار يف اجلزائر:

لك يف اجلزائر وذ على حرية حتويل رؤوس االموال لالستثمار 09-16من األمر  25نصت املادة      
لغر املقيمني يف اجلزائر بنصها بعبارة" االستثمارات املنجزة انطالقا من حصص رأس املال يف شكل 

 حصص نقدية مستوردة عن الطريق املصريف.....".
 املقصود ابلشخص والقرا علىاملتعلق ابلنقد  11-03من األمر  02فقرة  125وأكدت املادة      

 3"شخص طبيعي أو معنوي يكون املركز الرئيسي لنشاطاته االقتصادية خارج اجلزائر غري املقيم أبنه:" كل
                                                           

 51سابق، ص  نعيمة، مرجعبن أوديع -1
 261-260صص معيفي لعزيز، مرجع سابق، -2
 .، مرجع سابق03-11من األمر  125 املادة-3
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أعاله أن املشرع اجلزائري اعتمد معيار اإلقامة يف تعريف غري املقيم،  125ويتضح من خالل نص املادة 
املالكني و ومل يعتمد على معيار اجلنسية، والغاية من ذلك تشجيع املستثمرين املنحدرين من أصول جزائرية 

 1لرؤوس أموال ال يستهان هبا على االستثمار يف اجلزائر
ولقد تطرقنا سابقا إىل الشخص غري املقيم كان جزائراي أو أجنبيا، جيب أن يكون له أكثر من       

من أمالكه خارج اجلزائر وهذا منذ أكثر من سنتني على األقل، وابلنسبة للشخص املعوي  60%
جنسية لدولة تعرتف هبا اجلزائر وتقيم عالقات ديبلوماسية معها وأن يكون يضاف شرط أن يكون ذا 

 2مركزه الرئيسي يف هذه الدولة
 ب/ النشاطات القابلة لالستثمار فيها:

النشاطات االقتصادية اليت ميكن  09-16من قانون ترقية االستثمار  2و1لقد حددت املواد         
تنص  اليت و غري املقيم من حتويل رأس ماله لالستثمار يف اجلزائر  االستثمار فيها واليت متكن املستثمر

 على النشاطات اآلتية:
 3النشاطات االقتصادية إلنتاج السلع و اخلدمات -
ة اإلنتاج و/أو إعاد وتوسيع قدراتاقتناء أموال تندرج يف إطار استحداث نشاطات جديدة  -

 التحويل
 4املسامهات يف رأمسال الشركة -

ية ما يهمنا هنا حيث أن أمهية ابلغة يف التنمية االقتصاد وهو ستثمار األجنيب املباشر واهلدف من اال
للدولة اجلزائرية من خالل ما حيقق من جلب للتكنولوجيا ومناصب العمل وكنا أشران هلذا يف الفصل 

 األول من هذا املبحث.
 الشكلية: الشروط-2

 احلصول على بيان املطابقة:  -أ
ويل رؤوس أموال غري املقيم البد من حصوله على بيان املطابقة حيث نصت حىت تتم عملية حت   
لبنك اجلزائر على أنه:" جيب على الشخص الطبيعي أو املعنوي قبل  03-90 من النظام 04املادة 

                                                           

 .154 حساين المية، مرجع سابق، ص-1
 مرجع سابق  03-90بنك اجلزائر  من نظام 02 املادة-2
 .، مرجع سابق09-16من القانون  01املادة -3
 نفسه.رجع امل، 09-16 من القانون 02 املادة-4
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أي حتويل أن يطلب من جملس النقد و القرا اإلعالن أبن متويله مطابق ألحكام القانون و هلذا 
 1النظام"

  املصريف:التوطني-ب
أن يقوم به  الشكلي الذي جيب وهو الشرط وشرحناه سابقالقد تطرقنا لشرط التوطني املصريف          

، اهلدف من التوطني هو 2املستثمر غري املقيم كذلك عن طريق بنك أو مؤسسة مالية معتمدة يف اجلزائر
 ك.اهليئات املخول هلا ذلخضوع هذه التحويالت لرأس املال األجنيب للرقابة املصرية من طرف 

أعاله على وجوب حصول أي شخص مهما كان طبيعيا أو معنواي على بيان املطابقة   04أكدت املادة 
ملوافقة الذي مينح ا والقرا هوكشرط إلجراء عملية التحويل حيث أن هذه الفرتة كان جملس النقد 

 األجنيب.لقبول املشروع االستثماري 
 املطابقة يقدم الشخص غري املقيم طلبا لبنك اجلزائر مباشرة أو بواسطة بنكللحصول على بيان         

أو مؤسسة مالية  معتمدة يف اجلزائر مرفق ابلواثئق املطلوبة حىت يتمكن جملس النقد و القرا تقدير 
، ومدى استيفائه لكل الشروط 3مدى أمهية هذا االستثمار ومدى تلبيته حلاجيات االقتصاد الوطين

ية ومىت لزم األمر ميكن للمجلس طلب معلومات إضافية و توضيحات وواثئق من شأهنا أن املوضوع
تسمح له إبكمال دراسته للمشروع، ليتخذ اجمللس خالل الشهرين التاليني لتقدمي الطلب أو املعلومات 

 .4اإلضافية قراره إما ابملطابقة أو عدمها، ويف كلتا احلالتني جيب أن يكون قراره مربرا
املتعلق برتقية االستثمار الذي كرس حرية االستثمار  12-93أما بعد صدور املرسوم التشريعي         

القرا و يف اجلزائر ومنح ضماانت أكثر للمستثمرين خصوصا األجانب منهم، حيث أصبح جملس النقد 
ة ومت تنصيب أجهز  03-01ينظر يف مدى إمكانية االستثمار يف نشاط معني، مث جاء األمر  ال

 وهي املكلفة ابلبت يف قرار قبول االستثمار. 5لالستثمار

                                                           

 .، مرجع سابق03-90النظام من  04املادة -1
 .، مرجع سابق 01-07من نظام بنك اجلزائر  03املادة-2
 .مرجع سابق، 03-90من نظام  05ملادةا-3
 62ة، مرجع سابق، ص بن أوديع نعيم-4
 ، مرجع سابق03-01من األمر  06املادة -5
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أصبح بيان املطابقة الذي مينح للمستثمر جمرد وثيقة يثبت من خالهلا بنك اجلزائر على وجود مسامهات 
خارجية يف إجناز املشروع االستثماري، تكون ابلعملة الصعبة حرة التحويل يقوم بتسعريها ابنتظام، وهذا 

 1دة املنعي من ضمان إعادة حتويل أمواله الحقامن أجل استفا
 اثنيا: عملية إعادة حتويل رؤوس األموال وعوائدها إىل اخلارج

بعد أن شرحنا عملية حتويل رؤوس األموال من اجلزائر إىل اخلارج من طرف األشخاص املقيمني         
ماراهتم املقامة اخلارج مكملة الستث يف اجلزائر اخلاضعني للقانون اجلزائري، وذلك إلجناز استثمارات يف

يف اجلزائر، مث تطرقنا اىل العملية العكسية وهي حتويل رؤوس األموال من طرف األشخاص غري املقيمني 
 من اخلارج إىل اجلزائر من أجل االستثمار يف اجلزائر.

ألجنيب املستثمر اوهو من أهم الضماانت اليت يركز عليها  املال،أنخذ مفهوم إعادة حتويل رأس        
قبل اختاذ قراره االستثماري يف الدولة املضيفة لالستثمار إبجراء إعادة التحويل يعد نوعا من املصادرة 
احملدودة، وجيعل املستثمر األجنيب ال حيقق أية فائدة تذكر من استثماره، مادام ال ميكنه االستفادة من 

املستثمر األجنيب أهم من  وعوائده عندرأس املال  ، ألن إعادة حتويل2أرابحه يف املكان الذي يريده
 الفوائد اليت يسعى لتحقيقها.

رأس املال يف القانون اجلزائري، خروج رؤوس األموال من اجلزائر إىل اخلارج  إبعادة حتويلونقصد       
وهو الضمان املمنوح للمستثمر األجنيب الذي قام إبجناز مشروعه االستثماري انطالقا من حصص 
خارجية )أي مستوردة( تساوي قيمتها أو تفوق األسقف الدنيا اليت حتدد وفق التكلفة الدنيا للمشروع 

حيث أن  09-16من قانون ترقية االستثمار  25قبل الشروع يف إجنازه، ويستخلص هذا من املادة 
ص رأس املال صاالستثمار جيب أن ينجز برأس مال مت استرياده إىل اجلزائر بصفة قانونية سواء كانت ح

 .3نقدية أو عينية
ولقد منح املشرع اجلزائري ممارسة حرية إعادة حتويل رؤوس األموال وفق القوانني السارية املفعول    

 ووضع شروطا البد من توفرها نتناوهلا فيما يلي:
 
 

                                                           

 265معيفي لعزيز، مرجع سابق ص-1
 65بن أوديع نعيمة، مرجع سابق، ص-2
 .، مرجع سابق09-16 من القانون 25مستخلص من املادة -3
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 األشخاص أصحاب احلق يف إعادة التحويل: -1
ونظام بنك اجلزائر  03-11والقرا نقد وقانون ال 09-16من القانون  25من خالل املادة     

ميكن حتديد األشخاص الذين هلم احلق يف إعادة حتويل رأس املال وعوائده إىل اخلارج هم  05-03
 األشخاص غري املقيمني وقد مت تعريف الشخص غري املقيم سابقا.

 ضرورة وجود مسامهات خارجية: -2
النظام  من 2واملادة 09-16من القانون  25ة وهذا ما أشران إليه يف املقدمة، حيث حسب املاد     
ميكن للمستثمر األجنيب حتويل رأس املال و األرابح إىل خارج اجلزائر يف حالة ما إذا قام  05-03

إبجناز مشروعه بواسطة رأس مال سبق استرياده إىل اجلزائر بعملة صعبة، وأیخذ هذا االسترياد شكلني 
 و عينية.أساسيني، إما تكون مسامهات نقدية أ

 املسامهة النقدية: -أ
يشرتط يف املسامهة النقدية للمستثمر األجنيب يف إجناز مشروعه أن تكون مستوردة من اخلارج، بواسطة 

 .1عملة صعبة حرة التحويل يسعرها بنك اجلزائر ابنتظام ويتم التنازل عنها لصاحله
 احلصص العينية:-ب

ثماري، التقنية الضرورية إلجناز املشروع االست ت والوسائلواآلالتشمل املسامهة العينية كل املعدات     
والبد أن تكون هذه املسامهة مستوردة من اخلارج من أجل ضمان إعادة حتويل قيمتها طبقا للقواعد 

 .2حتكم إنشاء الشركات واإلجراءات اليت
 األموال حمل إعادة التحويل: -3
ة التحويل  ابستثمار األموال ضل إعاد يمات املتعلقةوالتنظضمن املشرع اجلزائري من خالل القوانني      

جلزائر وصادقت أبرمتها ا واجلماعية اليتكضمان للمستثمر األجنيب كما تضمنت االتفاقيات الثنائية 
 عليها تكملة ملا نصت عليه القوانني الداخلية وهي كاآليت:

ل ملقيم( احلق يف إعادة حتويأن للمستثمر األجنيب )غري ا 09-16من قانون  25يستخلص من املادة 
 القيم اآلتية:

 ابلشروط املذكورة سابقا. 3عنه والعوائد النامجةرأس مال املستثمر  -
                                                           

 267، مرجع سابق، وينظر معيفي لعزيز، مرجع سابق، ص09-16من القانون  1فقرة  25املادة-1
 267ص نفسه،، مرجع سابق، وينظر أيضا مغيفي لعزيز، مرجع 09-16من القانون  3فقرة  25ملادةا-2
 .، مرجع سابق09-16من قانون 25أنظر املادة -3
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للتحويل  املصرح بقابليتها وأرابح األسهمالفوائد النامجة عن إعادة استثمار عوائد االستثمار  -
 هبما. والتنظيم املعمولطبقا للتشريع 

 ات.حتكم إنشاء الشرك واإلجراءات اليتا وفق القواعد قيم احلصص العينية بعد تقييمه -
املداخيل احلقيقية الصافية الناجتة عن التنازل وتصفية االستثمارات ذات مصدر أجنيب وإن كان  -

 مبلغها يفوق الرأس مال املستثمر يف البداية.
يف  11-03ا كما أكد على حرية إعادة حتويل أشكال رؤوس األموال الذكورة يف قانون النقد والقر 

 .126مادته 
املتعلق ابالستثمار، منح تعويض عادل ومنصف للمستثمر يف  09-16من القانون  23ويف املادة 

ة، ميكن طرف الدولة وفق النصوص القانوني واستيالء منحالة تعرا االستثمارات املنجزة لنزع امللكية 
 تصفية الالإرادية حسب رأينا.أن يضاف هذا التعويض اىل املداخيل الناجتة عن التنازل أو ال

كما أوردت االتفاقيات ابإلضافة إىل هذه األشكال من رؤوس األموال، أشكال أخرى منها أجور 
العمال األجانب وتعويضات نزع امللكية أو فقداهنا ومن هذه االتفاقيات على سبيل املثال ال احلصر 

لى ما يلي:" مينح كل طرف متعاقد متت على منها ع 6فقد نصت املادة  1االتفاقية اجلزائرية الفرنسية
 استثمارات من طرف مواطين أو شركات الطرف املتعاقد اآلخر هلؤالء املواطنني منطقته البحريةإقليمه أو 

 أو هلذه الشركات حرية حتويل ما يلي:
 خرى.األ واملداخيل اجلاريةمن الضرائب  واألرابح الصافيةاملوزعة  واألرابح غريالفوائد  (أ

 د( و)ه()والنقطتنيعوائد النامجة عن احلقوق املعنوية املشار إليها يف الفقرة األوىل ال  (ب
د( حصيلة التنازل أو التصفية الكلية أو اجلزئية لالستثمارات مبا يف ذلك فوائض القيمة لرأس املال    

 املستثمر.
 (.ة اخلامسة )أعالهه( التعويضات املرتتبة عن نزع أو فقدان امللكية املشار إليها يف املاد  

" كما يسمح ملواطين أحد الطرفني املتعاقدين الذين مسح هلم ابلعمل على اإلقليم أو املنطقة البحرية 
 للطرف املتعاقد اآلخر يف إطار استثمار معتمد، حتويل حصة مناسبة من مرتباهتم لبلدهم األصلي".

                                                           

 لشفففعبية وحكومةافيما خيص االسفففتثمارات بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية  واحلماية املتبادلنياالتفاق حول التشفففجيع -1
مبوجب املرسفففففففففوم  واملصفففففففففادق عليها 1993فيفري 13الرسفففففففففائل املتعلق هبما، املوقعني مبدينة اجلزائر يف  الفرنسفففففففففية وتبادل اجلمهورية

 1994جانفي  03الصادر يف  02ج ر ج ج العدد 1994جانفي 02املؤرخ يف  01-94الررسي رقم



 لباب الثاينا                        اجلزائري     الفصل الثاين: جتسيد األمن القانوين من خالل الضماانت اجلاذبة االستثمار األجنيب يف التشريع 

281 

 ذكورة سابقا إضافة إىل مرتبات العمالمن خالل هذه املادة خنلص إىل أنه مت منح مجيع األشكال امل
 نزع امللكية. وكذا تعويضات

 أو إعادة التحويل إىل اخلارج يف هلا ابلتحويلكما جند هذه األشكال من رؤوس األموال املرخص        
 11العديد من االتفاقيات منها اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار بني دول املغرب العريب يف املادة

 .1منها
 التحويل: وآجال إعادةاءات إجر  -4
مت عملية نظ والتنظيمات اليتنظم املشرع اجلزائري إجراءات إعادة التحويل من خالل القوانني      

رفية جتعل الدولة املضيفة متارس الرقابة املص وهذه اإلجراءاتإعادة التحويل لرؤوس األموال إىل اخلارج 
حويالت والتتفرا رقابة على الصرف األجنيب  على عملية إعادة التحويل حيث أن الدول عموما

 .2يف إقليمها وذلك لتحقيق أهداف اقتصادية معينة النقدية
ومن هذه اإلجراءات وجوب تقدمي طلب إعادة التحويل من طرف الشخص غري املقيم املعين،       

وف يتم يت سمع اشرتاط حتديد عملية إعادة التحويل إىل جانب وجوب احرتام اآلجال القانونية ال
 خالهلا التحويل.

 تقدمي طلب إعادة التحويل: -أ
إن عملية إعادة حتويل رؤوس األموال ليس إجراءا تلقائيا بل يتم بناءا على طلب يقدمه املستثمر      

أن  ه وجيبوفحصالوسيطة املعتمدة بغرا دراسته  واملؤسسات املالية، أو إىل البنوك 3إىل بنك اجلزائر
فقا مبجموعة من الواثئق الالزمة مبا فيها الواثئق اليت تثبت وجود حصص خارجية يكون هذا الطلب مر 

 .4يف إجناز املشروع االستثماري وذلك حسب املبالغ املراد حتويلها

                                                           

 .بني دول املغرب العريب، مرجع سابق وضمان االستثماراتفاقية تشجيع -1
 233دريذر ضمود السمرائي، مرجع سابق، ص-2
 .مرجع سابق ،03-90من نظام  14املادة -3
 Larticle 02 et 04 de l’instriction n 10-05 portant dossierضاحساين المية، مرجع سابق، ينظر أي-4

de transfent de prodiut d’investissement mixte ou étranger www.bank –of 
Algeria.dz 
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فإذا كانت املبالغ املراد حتويلها هي أرابح لالستثمار، فيجب أن يكون الطلب مرفقا بكل الواثئق 
رفاق معية العمومية، أما إذا كان املراد حتويله هو انتج التصفية، فيجب إاحملاسبية، كامليزانية وضضر اجل

 .1طلبه بعقد التنازل أو التصفية ضررين يف عقد رمسي
  آجال إعادة التحويل: -ب     

آجال معينة لعملية إعادة حتويل رؤوس  09-16 وآخرها القانونمل حتدد قوانني االستثمار          
 .يهاواملصادق علللوائح التنظيمات واالتفاقيات املربمة من طرف اجلزائر  األموال وتركت ذلك

، 2أبن عمليات إعادة التحويل تتم بدون أجال 03-05 اجلزائر قممن نظام بنك  03فقد نصت املادة 
وهذا ليس يف صاحل املستثمر األجنيب الذي يسعى اىل التحويل يف الوقت الذي يناسبه إلجناز عمليات 

 .ة جديدةاستثماري
وهو نفس املنحىن الذي ذهبت إليه االتفاقية اجلزائرية مع اإلحتاد البلجيكي االكسبورغي يف          

حيث نصت على أنه:" يقوم كل طرف من األطراف املتعاقدة بتسليم الرخص الضرورية دون  05املادة 
 ".3أتخري لضمان تنفيذ التحويالت

منها نصت على أنه:" تتم التحويالت  05ية الفرنسية يف املادة وكذلك يف االتفاقية اجلزائر          
 ".4املشار إليها يف الفقرات السابقة بدون أتخري مبعدل الصرف الرمسي املطبق بتاريخ التحويل

أما االتفاقية اجلزائرية اإليطالية فقد حددت أجال التحويل بستة أشهر وهذا ما جاء يف الفقرة األخرية 
وابلنسبة لالتفاقية اجلزائرية الرومانية فحدد أجال التحويل بشهرين وهذا ما نصت  5منه 5من املادة 

منها أبنه:"تعترب حسب هذا االتفاق بدون أتخري التحويالت املنجزة يف  05من املادة  4عليه الفقرة 

                                                           

 Les articles 2et4 de l’instruction n10-05.OP.cit، ينظر أيضا 74ن أوديع نعيمة، مرجع سابق، صب-1
 .سابق ، مرجع03-05من نظام بنك اجلزائر  03املادة-2
 ةاحلماية املتبادلو االتفاق بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشفففففففففففففففعبية واإلحتاد البلجيكي االكسفففففففففففففففبورغي املتعلق ابلتشفففففففففففففففجيع -3

 .، مرجع سابقلالستثمارات
فيما خيص  ماية املتبادلنيواحلبشففففففففأن التشففففففففجيع  واجلمهورية الفرنسففففففففيةاالتفاق املربم بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشففففففففعبية -4

 االستثمارات، مرجع سابق.
 ق.االتفاق بني اجلزائر وايطاليا حول الرتقية واحلماية املتبادلة لالستثمارات، مرجع ساب-5
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األجل العادي املطلوب الستكمال إجراءات التحويل والذي ال ميكن أن يتجاوز يف أي حال من 
 .1حوال مدة شهرين ابتدءا من اتريخ إيداع ملف مطابقاأل

من خالل ما سبق خنلص إىل انه ال توجد آجال ضددة لعملية إعادة التحويل ولقد تباينت االتفاقيات 
شهرين ومنه فإن أجال  2أشهر و  6ونظام النقد والقرا من عبارة "بدون أتخري" إىل دون أتجيل اىل 

 م بني املستثمر األجنيب و الدولة وحسب كل حالة.التحويل ختضع لالتفاق املرب 
 عملية إعادة التحويل:-ج
مل حيدد املشرع اجلزائري العملة اليت يتم هبا عملية إعادة التحويل ال يف قوانني االستثمار و آخرها      

وال يف أنظمة بنك اجلزائر مما يبقي على أن عملية التحويل تتم بعملة صعبة حرة  09-16القانون
 التحويل يقوم بتسعريها بنك اجلزائر ابنتظام مثلما أجنزت به املشاريع االستثمارية بعملة صعبة مستوردة
حرة التحويل، لكن كان البد من تبيان نوع هذه العملة الصعبة حرة التحويل اليت سوف يتم هبا عملية 

، ألن 2ها املستثمرأخرى خيتار  إعادة التحويل مبعىن نفس العملة الصعبة اليت سبق استريادها أو أي عملة
هذا قد يثري خالف بني املستثمر األجنيب و الدولة املضيفة، مما يظهر عدم توفر األمن القانوين للمستثمر 

 الذي قد جيعله ال يتخذ قرار االستثمار يف اجلزائر.
هبا عملية التحويل  مأما ابلنسبة لالتفاقيات فنجد االتفاق اجلزائري اإليطايل هو الذي حدد العملة اليت تت

 .3مت إجناز االستثمار هبا والعملة اليت
 .4أما ابقي االتفاقيات فمنها من حدد عملة إعادة التحويل أبن تكون عملة صعبة حرة التحويل    

أما ابقي االتفاقيات فلم تذكر عملة إعادة التحويل وتركتها لعقد االستثمار الذي يربم بني املستثمر 
 .5املضيفة والدولةاألجنيب 

                                                           

االتفاق بني احلكومة اجلزائرية الدمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا حول التشجيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات، املوقع عليه يف -1
ر ج ج  ، ج1994الكتوبر 22املؤرخ يف  328- 94واملصفففففففادق عليه ابملرسفففففففوم الررسفففففففي رقم  1994جوان  28اجلزائر بتاريخ 

 .1994كتوبر ا  26الصادر يف  69العدد 
 78أوديع نعيمة، مرجع سابق ص  -2
 ، مرجع سابقوإيطاليامن االتفاق بني اجلزائر  5املادة -3
 اتفاقيات اجلزائر خبصوص االستثمار مع كال من اسبانيا، رومانيا، إيران، مرجع سابق-4
 اتفاقيات اجلزائر خبصوص االستثمار مع كال من فرنسا، بلجيكا، مرجع سابق-5
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نالحظ أن عدم حتديد عملة التحويل قد يتسبب يف إشكال عندما يقوم املستثمر األجنيب إبعادة حتويل 
ل املتعلقة ابستثماره لذا جيب االتفاق عليها قبل بداية إجناز االستثمار وهو ما جيع وكل العوائدرأي ماله 

 .لتوقعاته غري مفاجئةو املستثمر مطمئن إلعادة حتويل أمواله وفق إجراءات واضحة 
الضماانت املؤسساتية والقضائية واالجرائية لألمن القانوين جلذب االستثمار  الثاين:املبحث 
 61/091ال استثمار يف قانوناألجنيب 

من أجل توفري مناخ مالئم لالستثمار عمد املشرع اجلزائري إىل إنشاء آليات ومؤسسات تقوم      
الستثماري، من توجيه ومتابعة .ومن أبرز هذه املؤسسات الوكالة الوطنية بعمليات اإلشراف على العمل ا

ا لتطوير االستثمار واجمللس الوطين لالستثمار وسنكتفي يف هذا البحث هباتني املؤسستني مع وجود غريمه
من اهليئات واملؤسسات اليت هتدف إىل تطوير االستثمار وجذب املستثمرين األجانب ،كما ضمن 

زائري من القوانني املنظمة لالستثمار و خمتلف القوانني األخرى ضماانت قضائية واجرائية املشرع اجل
تضمن للمستثمر األجنيب حقوقه يف حال منازعات االستثمار. وسنتناول الضماانت املؤسساتية يف 

 )مطلب اثلث( والضماانت القضائية اثن()املطلب األول( والضماانت اإلجرائية )مطلب 
 الضماانت املؤسساتية ول:األاملطلب 

كما اشران اننا سنتطرق اىل هيئتني فقط و ذلك ألمهيتيهما ودورمها الكبري يف تفعيل العملية        
 ين(اثواجمللس الوطين لالستثمار )فرع  أول(االستثمارية الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار )فرع 

 (ANDI)الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  األول:الفرع 
تعترب الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار من أهم األجهزة اليت أوجدهتا الدولة اجلزائرية قصد توفري     

استثماري مناسب يضمن حقوق املستثمرين الوطنيني واألجانب على حد سواء كما  وحتسني مناخ
رين يف كل قة املستثميسهل ممارسة األعمال ومتابعة أتسيس الشركات واجناز املشاريع وكذا دعم ومراف

 االجناز.مراحل مشاريعهم حىت بعد 
 (ANDI)الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ماهية أوال:

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار هي مؤسسة عمومية إدارية تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل       
وقد مت إنشاؤها مبوجب أحكام املادة  2تثماراملايل وتكلف ابلتنسيق مع اإلدارات واهليئات املعنية ابالس

                                                           

أوت    03الصفففففففففادر يف  46، املتعلق برتقية االسفففففففففتثمار ،ج ر ج ج العدد 2016أوت  3املؤرخ يف  ،09-16ن رقم القانو  -1
2016   . 

 . نفسهرجع امل،  09ف 16، القانون رقم  06ادة امل-2
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ليت نصت أهنا تنشأ لدى رئيس احلكومة او  2001أوت  20املؤرخ يف  03-01من األمر رقم  6
 1تدعى يف صلب النص "الوكالة" االستثمار،وكالة وطنية لتطوير 

من املرسوم  07 االستثمار املنشأة مبوجب املادة ودعم ومتابعةوبذلك تكون قد حلت ضل وكالة ترقية 
 2واملتعلق برتقية االستثمار  1993أكتوبر 05املؤرخ يف  93/12التشريعي 

املتضمن  2006أكتوبر 09املؤرخ يف  06/356من املرسوم التنفيذي  01وابلرجوع إىل نص املادة   
للوكالة  فصالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسريها جند أن املشرع اجلزائري قد اعرت 

الوطنية لتطوير االستثمار ابلشخصية املعنوية العامة حىت حيقق هلا أكرب قدر من االستقالل ويوفر هلا 
نتائج ويرتتب على ذلك جمموعة من ال أهدافها،الوسائل اليت تساعدها على مباشرة نشاطها وحتقيق 

 أمهها : 
 الدولة.عن مالية ففف الذمة املالية للوكالة: تتمتع بذمة مالية مستقلة    
اليت  يف احلدودو تتمتع أبهلية قانونية متاشيا مع الغرا الذي أنشئت من أجله  القانونية:األهلية  -  

 3يعينها سند إنشائها 
مقر الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار يف مدينة اجلزائر وهلا هياكل   غري مركزية على  الوكالة:موطن  -  

 4 17/100من املرسوم التنفيذي  02ادة املستوى احمللي وفقا للم
ميثل الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار أمام القضاء ويتصرف  الوكالة:وجود انئب يعرب عن إدارة  - 

لوصي حسب الوزير ا بناء على اقرتاحابمسها وحلساهبا املدير العام لذي يعني مبوجب مرسوم ررسي 
 3565/ 06من املرسوم  14املادة 

 ليها،عللوكالة احلق يف اللجوء إىل القضاء بصفتها مدعية أو مدعى  التقاضي:لوكالة يف حق ا -  
 العام.ويكون حق متثيلها أمام القضاء ملديرها 

 

                                                           

 ،  مرجع سابق   03-01األمر   -1
 propos-http://www.andi.dz/index.php/ar/a-2 20/03/2020ف/ 

 مرجع سابق  58/ 75 األمر-3
ر  ج وتنظيمها،املتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  2017مارس  5املؤرخ يف  17/100التنفيذي  املرسوم-4

  2017مارس  08يف  الصادر 16ج ج العدد 
تضففففففمن صففففففالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االسففففففتثمار وتنظيمها امل 2006أتوبر  9 املؤرخ يف 06/356ملرسففففففوم التنفيذي رقم ا-5

 . 2006أكتوبر  11، الصادر يف  64ج ر ج ج العدد  وسريها،

http://www.andi.dz/index.php/ar/a-propos
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 اهليكل التنظيمي للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  اثنيا:
املعدل واملتمم  2001أوت  20املؤرخ يف  01/03من األمر  24و 23من خالل استقراء املواد       

 2009أكتوبر  09املؤرخ يف  06/356من املرسوم التنفيذي  02املتعلق برتقية االستثمار ، واملادة 
املتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسريها املعدل واملتمم ن يتضح جليا 

ام املادة ى غري مركزية ، فطبقا ألحكأن اهليكل التنظيمي للوكالة كان ينقسم إىل هياكل مركزية و أخر 
املعدل واملتمم املتعلق برتقية االستثمار وكذا املادة  2001أوت  20املؤرخ يف  01/03من األمر  22
أكتوبر املتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير  09املؤرخ يف  06/356من املرسوم التنفيذي  02

اء ة هياكل المركزية على املستوى احمللي كما ميكن إنشاالستثمار وتنظيمها وسريها يتضح أن للوكال
 . وعليه ميكن التطرق إىل أجهزة الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار على النحو التايل:  1مكاتب ابخلارج 

املتضمن صالحيات  06/3562من املرسوم التنفيذي رقم  04نصت املادة أ/ جملس اإلدارة :   
طة ستثمار وتنظيمها وسريها على أنه يدير الوكالة جملس إدارة يرأسه ممثل السلالوكالة الوطنية لتطوير اال

الوصية ويسريها مدير عام يساعده أمني عام ، ويتوىل املدير العام للوكالة أمانة جملس اإلدارة ، كما 
املتضمن صالحيات  2017/مارس05املؤرخ يف 17/100من  املرسوم التنفيذي  05نصت املادة 

من املرسوم التنفيذي  09الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسريها املعدلة ألحكام املادة الوكالة 
أنه جيتمع اجمللس يف دورة عادية مرتني يف السنة ابستدعاء  2006أكتوبر  09املؤرخ يف  06/356

 .3من رئيسه ، ويف دورة غري عادية ابستدعاء من رئيسه أو من ثلثي أعضائه 
 اإلدارة:لس تشكيلة جمفففف 1

نظرا ألمهية دور الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار فقد خصها املشرع اجلزائري بتشكيلة خاصة وضددة    
وابت وذلك يف سبيل القيام بتطوير االستثمار والسهر على تذليل الصع الوزارات،بدقة ملمثلي خمتلف 

 06املعدلة للمادة  17/100التنفيذي من املرسوم  04، وقد حددت املادة  4للمشاريع االستثمارية 

                                                           

  317، ص ضمد، مرجع سابقعمور -1
 املرجع نفسه. ،06/356املرسوم التنفيذي رقم  -2
ج  وتنظيمها،ضفففمن صفففالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االسفففتثمار املت 2017مارس  5املؤرخ يف  17/100املرسفففوم التنفيذي  -3

  2017مارس  08يف  الصادر 16ر ج ج العدد 
، جملة اإلجتهاد  16/09دور أجهزة االسفففففففففففففتثمار املركزية يف تعزيز قدرات االسفففففففففففففتثمار الوطين يف ظل قانون  فهيمة،قسفففففففففففففوري -4

 2019، أكتوبر  20، العدد 12القضائي ، اجمللد 
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السالف الذكر تشكيلة جملس إدارة الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتشتمل  356/ 06من املرسوم 
 هذه التشكيلة على : 

 رئيسا . الوطنية،ففف ممثل السلطة   
 احمللية.ففف ممثل الوزير املكلف ابجلماعات   
 اخلارجية.ففف ممثل الوزير املكلف ابلشؤون   
 ابملالية.ففف ممثلني عن الوزير املكلف   
 ابلصناعة.ففف ممثل الوزير املكلف   
 ابلسياحة.ففف ممثل الوزير املكلف   
 ابلفالحة.ففف ممثل الوزير املكلف   
 والصناعة.فففف ممثل الغرفة اجلزائية للتجارة   
 1ويتوىل املدير العام للوكالة أمانة جملس اإلدارة   

 09إىل  06/356عضوا يف املرسوم رقم  11وميكن أن نالحظ أن عدد األعضاء تقلص من     
 له.املعدل واملتمم  100/ 17أعضاء يف املرسوم رقم 

  اإلدارة:ــــصالحيات جملس 2
من خالل  03/356مت حتديد صالحيات جملس الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار يف املرسوم التنفيذي 

  اآليت:من املرسوم نفسه وميكن إمجال هذه املهام يف  32و 30كذا املادتني و  13املادة رقم 
 للوكالة.فف التداول حول مشروع النظام الداخلي 1  
 ففف التداول حول املصادقة على الربانمج العام لنشاط الوكالة 2  
 عليه.ففف التداول حول مشروع ميزانية الوكالة وحساابهتا واملصادقة 3  
 هبا.تداول حول قبول اهلبات والوصااي وفقا للقوانني والتنظيمات املعمول ففف ال4  
       ه.بالتداول حول مشاريع اقتناء األمالك العقارية ونقل ملكيتها وتبادهلا يف إطار التنظيم  املعمول -5  
 التسيري.ففف التداول حول املوافقة على تقرير النشاط السنوي وحساابت 6  
 .اخلارجحول إنشاء هياكل غري مركزية اتبعة للوكالة أو ممثليات للوكالة يف  ففف التداول7  
 .2ففف التداول حول إنشاء أجهزة لدعم عمل الوكالة يف جمال االستثمار8  

                                                           

 . 04املادة  ، رجع سابق ،م17/100سوم التنفيذي املر -1
 ، مرجع سابق  06/356املرسوم التنفيذي -2
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  للوكالة:ب/ املدير العام    
 للوكالة:ــ تعيني املدير العام 1 

وجب مرسوم ية لتطوير االستثمار ويتم تعيينه مبيعرت املدير العام اجلهاز التنفيذي للوكالة الوطن       
وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها و يساعده يف تسيري  الوصي،ررسي بناء عل اقرتاح من الوزير 

له رتبة مدير دراسات يعني كذلك مبوجب مرسوم ررسي وتنهى مهامه حسب  عام،الوكالة أمني 
رسة مهام الوكالة مديرو الدراسات ومديرون ونواب كما يساعد املدير العام يف مما  نفسها،األشكال 

. وتصنف  1مديرين ورؤساء دراسات يعينون أيضا مبوجب مرسوم ررسي وتنهى مهامهم بنفس الطريقة 
وضيفة املدير العام للوكالة ويصرف راتبه استنادا إىل الوظيفة العليا يف الدولة ملكلف مبهمة لدى مصاحل 

 احلكومة.رئيس 
    للوكالة:وصالحيات املدير العام  ــ مهام2  

مسؤولية املدير العام للوكالة الوطنية لتطوير  06/356من املرسوم التنفيذي  16حددت املادة        
االستثمار عن سري الوكالة يف إطار أحكام املرسوم نفسه والقواعد العامة يف جمال التسيري اإلداري واملايل 

،وعليه ميكن أن نصنف صالحيات املدير العام للوكالة إىل 2اإلداري للمؤسسات العمومية ذات الطابع 
نوعني صالحيات تتعلق ابلتسيري اإلداري وأخرى ابلتسيري املايل . كما ميكن للمدير العام للوكالة أن 

وفق التنظيم  موحتدد مكافأهتيستعني عند احلاجة خبدمات مستشارين وخرباء بعد استشارة جملس اإلدارة 
  به. املعمول

  اإلداري:املتعلقة ابلتسيري  ــ الصالحيات2/1
 دنية.احلياة املأعمال  القضاء، ويفميارس إدارة مجيع الوكالة ويتصرف ابمسها وميثلها أمام  -
ميارس السلطة السلمية على مجيع مستخدمي الوكالة ويعني يف كل مناصب العمل   اليت مل  -

 فيها.تتقرر طريقة أخرى للتعيني 
 اإلدارة.يذ قرارات جملس يكلف بتنف -
ميكنه أن يشكل أية جمموعة عمل أو تفكري يكون إنشاؤها ضروراي لتحسني نشاط          الوكالة  -

 االستثمار.وتعزيزها يف جمال تطوير 

                                                           

 .سابقرجع م،  06/356رسوم من امل 15،  14أنظر املادة  -1
 . سابقرجع م،  06/356من املرسوم  16ملادة راجع ا-2
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 يرسله إىل السلطة الوصية وجملس اإلدارة حول مجيع أشهر،يعد املدير العام تقريرا كل ثالثة  -
ازات املسلمة االمتي وقرارات منحلتصرحيات ابالستثمارات املسجلة نشاطات الوكالة من حصيلة ا

 1واالتفاقيات املربمة ومدى إجناز املشاريع االستثماريةاملسجلة وكذا التدفقات املالية النامجة عنها
 لوكالة،اميكنه أن يربم مع اهليئات الوطنية أو األجنبية أي اتفاق أو اتفاقيات هلا عالقة هبدف  -

 .2لس اإلدارة والسلطة الوصية بعد رأي جم
  املايل:ـ الصالحيات املتعلقة ابلتسيري  2/2
ويعرا على  دارةجملس اإليعد املدير العام مشروع ميزانية تسيري الوكالة وجتهيزها الذي يصادق علية  -

   عليه.السلطة الوصية والوزير املكلف ابملالية ليوافقا 
 هام الوكالة.مبكل الصفقات واالتفاقات واالتفاقيات املرتبطة يقوم املدير العام للوكالة إببرام   -

يف حدود  رفاإلذن ابلصوبناء على ذلك يقوم االلتزام ابلنفقات وحترير  ابلصرف،فف يعترب اآلمر     
 إيرادات الوكالة.االعتمادات املقررة يف ميزانية الوكالة كما يعد سندات 

  الالمركزي:ج/ الشباك الوحيد 
 ريف الشباك الوحيد الالمركزي ــ تع1  

ئ هذا الشباك أنش من الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار. الشباك الوحيد غري املركزي هو هيكل ضلي
على مستوى الوالية. يضم يف داخله، عالوة عن إطارات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار نفسها، ممثلني 

 . 3ية االستثمارتتدخل يف عمل اهليئات اليتعن اإلدارات و 
امللغاة مبوجب القانون رقم  24و 23يف املواد  01/03نشأ الشباك الوحيد الالمركزي مبوجب األمر  

 06/356وأشار املرسوم التنفيذي رقم  االستثمار،املتعلق برتقية  2016أوت  03املؤرخ يف  16/09
شباك الوحيد ها إىل تشكيلة الاملتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسري 

الالمركزي وبعض األحكام املتعلقة بسريه وتنظيمه حتت الفصل الثالث بعنوان "الشباك الوحيد" والذي 
 ونظمت أحكامه 4ليصبح "اهلياكل احمللية للوكالة " . 17/100استبدل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

                                                           

 . نفسه، مرجع  06/356، املرسوم التنفيذي 16،17،18أنظر املادة  -1
 املرجع نفسه . 06/356من املرسوم 41دة املا-2

3 -http://www.andi.dz/index.php/ar/a-propos le23/10/2020 
 ، مرجع سابق . 17/100املرسوم  6راجع املادة -4

http://www.andi.dz/index.php/ar/a-propos
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 17/100 مت تعديلها وفق املرسوم التنفيذي واليت 06/356يف املرسوم رقم  28إىل  21املواد من 
 .منه  08و 07املتضمن لصالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار يف املادة 

  الالمركزي:ــ اهلدف من إنشاء الشباك الوحيد  2
املعدل واملتمم أن الشباك الوحيد للوكالة يؤهل للقيام  06/356من املرسوم  21ورد يف املادة       

. ومن أجل القضاء على ظاهرة 1رتتيبات التأسيسية للمؤسسات وتسهيل تنفيذ مشاريع االستثمارابل
 الستثمار،االبريوقراطية وتعقيد اإلجراءات اإلدارية البد من وضع ضاور وحيد ميثل اإلدارة وقاعدة حتريك 
عه ز مشرو ويعمل على توفري كل متطلبات املستثمر سواء كانت خدمات إدارية أو مالية إلجنا

وال يكون ذلك إال ابستجماع كل اهليئات أو اإلدارات اليت هلا عالقة بتجسيد عملية  االستثماري،
االستثمار ، ويف إطار إجراءات أقل تعقيدا ، وهذا هو مبدأ الشباك الوحيد الالمركزي الذي على أساسه 

 .2يرتكز تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 
  الالمركزي:اك الوحيد ــ تشكيلة الشب3 

ينشأ الشباك الوحيد على مستوى الوالية وجيمع ضمنه املمثلني احملليني للوكالة نفسها وعلى        
  من:اخلصوص ممثلني لكل 

 التجاري.ففف املركز الوطين للسجل     
 الضرائب.ففف مصاحل     
 الدولة.ففف مصاحل أمالك     
 اجلمارك.ففف مصاحل     
 مصاحل التعمري. ففف     
 والبيئة.ففف التهيئة اإلقليمية     
 والعمل.ففف التشغيل     
 .3ففف مأمور اجمللس الشعيب البلدي الذي يتبعه مكان إقامة الشباك الوحيد     

                                                           

 ، مرجع سابق . 06/356املرسوم التنفيذي  -1
لوسففائل القانونية لتفعيل االسففتثمار يف اجلزائر ، أطروحة لنيل درجة دكتوراه يف العلوم ختصففص القانون ، جامعة معيفي العزيز ، ا -2

 ملود معمري ، تيزي وزو ، كلية احلقوق والعلوم السياسية .
 ، مرجع سابق . 06/356، املرسوم التنفيذي  22أنظر املادة  -3
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من املرسوم  07واليت عدلت مبوجب املادة  06/356من املرسوم التنفيذي  22ما بينته املادة  وهذا  
 واليت نصت أبن أعوان اإلدارات واهليئات العمومية يعينون 17/100التنفيذي 

 ا،هبمبوجب مقرر من الوزير املكلف ابالستثمار بناء على اقرتاح من اإلدارات أو اهلياكل امللحقني   
ارات املدير العام للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ابلتعاون مع اإلد يعده،وخيضعون إىل تنظيم داخلي 

 . 1ملزمون ابلتقيد به بصرامة   نية. وهماملعاألخرى 
اإلشارة إىل أن الشباك الوحيد يضم جمموعة من املراكز املتخصصة اليت تضم املصاحل  وجيدر ابلذكر       

املؤهلة لتقدمي اخلدمات الضرورية إلنشاء املؤسسات ودعمها وتطويرها، وسنتناول هذه املراكز بنوع من 
 الحقا.التفصيل 

    الالمركزي:شباك الوحيد ــ مدير ال4
يصنف مدير الشباك الوحيد الالمركزي ويدفع راتبه استنادا إىل وظيفة انئب مدير يف املديرية        

العامة للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، ويساعده رؤساء مشاريع ومكلفون ابلدراسات يصنفون وتدفع 
مركزي ليا يف الوكالة ، وميارس مدير الشباك الوحيد الالرواتبهم استنادا إىل النص املتضمن املناصب الع

السلطة الُسّلمية على مجيع األعوان اخلاضعني  مباشرة للوكالة ،وميارس السلطة الوظيفية على ابقي 
األعوان وينشط وينسق نشاط املراكز اليت يضمها الشباك ، كما يكلف بصفته املقابل الوحيد ، ابستقبال 

يم واستالم ملف تسجيله وتسليم شهادة التسجيل وكذا استالم امللفات ذات الصلة املستثمر غري املق
 . 2خبدمات اإلدارات واهليئات املمثلة داخل خمتلف املراكز وتوجيهها للمصاحل املعنية وحسن إهنائها

  املتخصصة: ــ املراكز5  
ى مستوى املخولة هلا قانوان عل تعمل الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار على عدم تركيز املهام       

العاصمة لذلك وزعت هذه املهام على مراكز متخصصة لكل منها مهمة أساسية من أجل املتابعة 
 16/09من القانون  27اجليدة واملتواصلة وكذا الرقابة للمشاريع االستثمارية. وقد ورد يف نص املادة 

قدمي اخلدمات عة مراكز تضم جمموع املصاحل املؤهلة لتاملتعلق برتقية االستثمار أنه تنشأ لدى الوكالة أرب
وحددت املادة نفسها هذه  3الضرورية إلنشاء املؤسسات ودعمها وتطويرها ، وكذا إلجناز املشاريع ، 

املراكز واملتمثلة يف : مركز تسيري املزااي ، مركز استيفاء اإلجراءات ، مركز الدعم إلنشاء املؤسسات و 

                                                           

 مرجع سابق .،  17/100، املرسوم التنفيذي  07املادة -1
 .نفسهرجع امل،  17/100، املرسوم التنفيذي 7املادة -2
 ، مرجع سابق . 7، املادة  16/09قانون  -3
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ليمية ، كما أشارت إىل ما يكلف به كل مركز وأحالت حتديد صالحياهتا وتنظيمها مركز الرتقية اإلق
املتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير  06/356وسريها إىل التنظيم ، وهو ما بينه املرسوم 

  .لذي فصل صالحيات ومهام كل مركزا 17/100االستثمار وتنظيمها وسريها مث عدله ومتمه املرسوم  
  املزااي:كز تسيري ـ مر 5/1
مبوجب التشريع  مار،االستثيكلف هذا املركز بتسيري املزااي و التحفيزات املختلفة املوضوعة لفائدة    

، وبناء على ذلك يقوم املركز  16/09املعمول به ابستثناء بعض احلاالت املنصوص عليها يف القانون 
 مبا يلي : 
السلع واخلدمات القابلة لالستفادة من املزااي  ساعة على قائمة 48يؤشر يف أجل ال يتجاوز  -

 العينية.وكذا مستخرج القائمة املشكلة للحصص 
 واخلدمات.فففف يتوىل معاجلة طلبات تعديل القوائم املتضمنة للسلع  -
 ذه العملياتهيرخص ابلتنازل وحتويل االستثمار و يتلقى التصرحيات املرتبطة هبا عندما تتعلق  -

 حسب شروط . املنفردة،من األصول أبصل واحد أو أكثر 
  قائمةيفيعد اإلعفاءات من الرسم على القيمة املضافة املتعلقة ابقتناء السلع واخلدمات الواردة  -

 اجلبائية.السلع واخلدمات املستفيدة من املزااي 
يعد ضضر معاينة الدخول يف االستغالل بغرا االستفادة من املزااي أو اإلقفال النهائي مللف  -

 ستثمار.اال
 ل شروطظيعاجل ابالتصال مع إدارة اجلمارك طلبات رفع عدم القابلية لتحويل السلع املقتناة يف  -

 ويبلغ القرارات املتعلقة هبا . تفصيلية،
ضاضر و يعد الكشف السداسي للمقاربة بني االستثمارات اليت حلت آجال آاثر تسجيلها  -

 املستلمة.الدخول يف االستغالل  معاينة
 الستغالل.اعذارات للمستثمرين الذين مل حيرتما االلتزام بتقدمي ضضر معاينة الدخول يف    يوجه إ -
يصدر إشعارات ابلتجرد من احلق يف املزااي ابلنسبة لالستثمارات اخلاضعة الختصاصه ويقوم  -

 بسحبها.عند االقتضاء 
 .1يقوم بكل عمل ذي صلة مبهامه 
                                                           

 ، مرجع سابق . 17/100املرسوم التنفيذي  07املادة -ف 1
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تص إقليميا ضوع حتت السلطة الُسّلمية للمدير الوالئي للضرائب املخويعني رئيس مركز تسيري املزااي املو   
، وحتت السلطة الوظيفية ملدير الشباك الوحيد مبوجب قرار من الوزير املكلف ابالستثمار بناء على 
اقرتاح من الوزير املكلف ابملالية ، ويدفع راتبه من طرف إدارته األصلية استنادا إىل وظيفة انئب مدير 

 ديرية الوالئية للضرائب ، ويساعد رئيس مركز تسيري املزااي الذي له رتبة مفتش رئيسي للضرائبيف امل
على األقل عون من اإلدارة اجلبائية وميكن أن يساعده عوانن آخران برتبة مفتش على األقل إذا برر 

عون حتت ر ويوضحجم النشاط ذلك ، كما ميكن أن يساعده أعوان من الوكالة الوطنية لتطوير االستثما
السلطة الوظيفية لرئيس املركز.أما رؤساء املراكز اآلخرون املوضوعون حتت السلطة الُسّلمية والوظيفية 
ملدير الشباك الوحيد الالمركزي فيعينون مبوجب قرار من الوزير املكلف ابالستثمار بناء على اقرتاح املدير 

املديرية  رواتبهم استنادا إىل منصب رئيس مكتب يفالعام للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ،وتدفع 
 العامة للوكالة.

  اإلجراءات:ـــ مركز استيفاء  5/2
ويضم  ،املشاريعهو مركز مكلف بتقدمي اخلدمات املرتبطة إبجراءات إنشاء املؤسسات وإنشاء        

السيما  شاريعوإجناز امل توممارسة النشاطااملصاحل املكلفة مباشرة بتنفيذ اإلجراءات املرتبطة بدخول 
 التصرحيات أو التبليغات أو الطلبات الضرورية من أجل احلصول على الرتاخيص لدى السلطات املختصة 

شعيب البلدي ممثلي اجمللس ال املعنيني،ويضم مركز استيفاء اإلجراءات ضمنه زايدة على أعوان الوكالة   
عمري والبيئة الوطين للسجل التجاري والت وممثلي املركزي، الذي يتبعه مكان إقامة الشباك الوحيد الالمركز 

ولكل منهم مهام خاصة تتمثل  1والعمل وصندوق التأمينات االجتماعية للعمال األجراء وغري األجراء
  يلي:يف ما 
لطلبات ودراسة كال التسجيل،مهمته تسجيل االستثمارات وتبليغ شهادات  الوكالة:ممثل   -

 ة التسجيل ومتديد اآلجال املتعلقة هبا .املتعلقة بتعديل شهاد
 ليوم نفسهامهمته تسليم شهادة عدم سبق التسمية يف  التجاري:ممثل املركز الوطين للسجل   -

ويسلم يف احلال الوصل املؤقت الذي ميكن املستثمر من القيام ابلرتتيبات الضرورية إلجناز 
 استثماره.
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رخصة البناء إمتام الرتتيبات املرتبطة ابحلصول علىمهمته مبساعدة املستثمر يف  التعمري:ممثل  -
والرخص األخرى املتعلقة حبق البناء ويتسلم امللفات اليت هلا عالقة صالحياته ويتوىل شخصيا 

 انتهائها.متابعتها حىت 
ر مهمته إعالم املستثمرين عن اخلارطة اجلهوية لتهيئة اإلقليم وعن دراسة األثر واملخاط البيئة:ممثل  -

عد املستثمر يف احلصول على الرتاخيص املطلوبة فيما خيصحماية البيئة ويتسلم امللفات ويسا
 انتهائها.اليت هلا عالقة بصالحياته ويتوىل شخصيا متابعتها حىت 

الو  مهمته إعالم املستثمرين ابلتشريع والتنظيم اخلاصني ابلعمل ويتوىل هبدف التشغيل:ممثل   -
 ه للوصولبيم رخص العمل وكل وثيقة مطلوبة وفق التنظيم املعمول االتصال ابهليئة املكلفة بتسل

كم يقوم جبمع عروا عمل املستثمرين ويقدم هلم املرتشحني   اآلجال،إىل قرار يف أقرب 
ىل اهلياكل العمل ويتوىل حتويلها إ الرتاخيص ورخصللمناصب املقرتحة ويكلف جبمع طلبات 

 دراستها.املعنية ويتتبع 
االستثمار  كوين ملفلتمهمته التصديق على كل الواثئق لضرورية  البلدي:الشعيب ممثل اجمللس   -

 اجللسة.وفقا للتنظيم املعمول به يف نفس 
يني مهمتهم تسليم شهادات املستخدم وتغيري املوظفني والتح االجتماعي:ممثلو هيئات الضمان   -

 1تصاصهموتسجيل املستخدمني واألجراء يف نفس اجللسة وكل وثيقة ختضع الخ
  املؤسسات:ـــ مركز الدعم إلنشاء 5/3
يكلف هذا املركز مبساعدة ودعم إنشاء وتطوير املؤسسات ويقدم لالستثمارات القابلة لالستفادة وفق   

حددت  واملرافقة، وقدخدمة اإلعالم والتكوين  ،2016أوت  03املؤرخ يف  16/09القانون رقم 
  التايل:مهامه على النحو  17/100من املرسوم التنفيذي  08املادة 
يقوم ابالتصال وتوفري كل املعلومات التقنية واالقتصادية واإلحصائية حول كل  اإلعالم :دور   -

 املشروع .جوانب 
 ينظم دورات تكوينية لفائدة حاملي املشاريع تتعلق بكل مراحل املشروع  التكوين:دور   -
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هبذه  ويطور املشروع، غاية مرحلة إجناز يقدم خدمات املرافقة من الفكرة إىل املرافقة:دور   -
 . 1الصفة خدمة جوارية لفائدة حاملي املشاريع يف إعداد خمطط األعمال وتركيب املشروع 

 اإلقليمية:ـ مركز الرتقية  5/4
وجد فيها عن ي هذا املركز ابملسامهة يف وضع وإجناز إسرتاتيجية تنويع وإثراء نشاطات الوالية اليت يكلف

وهبذه الصفة  صاصه،اختئة مواردها وطاقاهتا وذلك ابلتعاون مع اجلماعات احمللية التابعة لدائرة طريق تعب
  يلي:يكلف مركز الرتقية اإلقليمية مبا 

 صد السماحقالقيام بتطوير املعرفة املثلى املمكنة لالقتصاد احمللي وإمكانياته وكذا نقاط قوته   -
مبنية  ستثمار اخلاص وللمستثمرين ابختاذ قراراتللسلطات احمللية ابستحداث ضيط ضفز لال

ه على وج طريق الدراساتويكون ذلك عن  املعين،على معطيات مطابقة لواقع اإلقليم 
 اخلصوص.

 تشخيص ونشر وضمان ترقية فرص االستثمار ومشاريع ضلية ضددة لفائدة املستثمرين.  -
ملوجودة الفرص واإلمكانيات   ا وضع بنك معطيات يسمح للمستثمرين ابالطالع على خمتلف  -

 احمللي.يف كل قطاع من قطاعات االقتصاد 
وتصور  ية املعنية،الوالإعداد خمطط ترقية االستثمار واقرتاحه على السلطات احمللية على مستوى   -

 إلجنازها.وإعداد وتنفيذ أنشطة جذب رؤوس األموال الضرورية 
ن   طريق املتوفرة يف الوالية اليت يوجد فيها عمسك وضبط بنك معطيات حول األوعية العقارية   -

 املعنية.االتصال مع اإلدارات واهليئات 
 رفعها علىلتقييم املناخ احمللي لالستثمار وضيط األعمال وحتديد العراقيل واقرتاح تدابري   -

 املعنية.السلطات 
 .واألجانبوضع خدمة إلقامة عالقات أعمال وشركات بني املستثمرين الوطنيني   -
 .2وضع خدمة متابعة ما بعد االستثمار لفائدة املستثمرين املوجودين  -

ومن خالل ما سبق خنلص إىل أن املشرع اجلزائري إبنشائه للمراكز املتخصصة األربعة كان يهدف إىل   
تسهيل اإلجراءات املتعلقة بعمليات االستثمار وإنشاء املشاريع االستثمارية ، سواء من حيث اإلجراءات 

                                                           

 مرجع سابق.،  08املادة -1
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دارية أو املالية أو حىت املتعلقة ابحلصول على املعلومات واملعطيات اليت متكن املستثمر من اختاذ اإل
القرارات الصائبة إلجناز مشروعه ، وذلك من خالل أتهيل ممثلي اإلدارات العمومية واهليئات املوجودين 

ات اإلدارية املرتبطة قدمي اخلدمعلى مستوى املراكز لتسليم كل الواثئق املطلوبة مباشرة على مستواهم ، وت
إبجناز االستثمار وتكوين الشركات ، وكذا تكليفهم ابلتدخل لدى املصاحل املركزية واحمللية إلداراهتم أو 

زمة هيئاهتم األصلية لتذليل الصعوابت احملتملة اليت يواجهها املستثمر ، واعتبار الواثئق اليت يسلموهنا مل
 عنية .إزاء اإلدارات واهليئات امل

  االستثمار:مهام الوكالة الوطنية لتطوير -6
تعترب اجلزائر من بني الدول النامية اليت استطاعت تغيري موقفها جتاه االستثمار بعدما كانت من      

الدول النامية اليت تفتقر ملقومات املناخ االستثماري اجليد ، فهي تسعى حاليا إىل إجياد السبل الكفيلة 
يع االستثمار مبختلف أنواعه عن طريق إجياد نظام قانوين فعال وأجهزة تضمن السري الستقطاب وتشج

، ومن أجل ذلك حدد املشرع اجلزائري عن طريق القوانني  1احلسن ملختلف املشاريع االستثمارية 
والتنظيمات املتتالية مهام وصالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار لضمان سريها احلسن وفق 

املتضمن صالحيات  06/356هداف اليت أنشئت من أجلها ، حيث جند أن املرسوم التنفيذي األ
 03الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسريها قد فصل يف مهام الوكالة يف اببه الثاين يف املادة 

مار ، املساعدة ثوصنف هذه املهام إىل سبعة أنواع تتمثل يف : مهمة اإلعالم ، التسهيل ، ترقية االست
 16/09، املسامهة يف تسيري العقار االقتصادي ، تسيري االمتيازات و مهمة املتابعة ، مث ذكر القانون 

جمموعة من املهام اليت تكلف هبا الوكالة ابلتنسيق مع اهليئات  26املتعلق برتقية االستثمار يف املادة 
  اليت متكن الوكالة من ممارسة أهدافها ضمن املعنية ، والذي وضع العديد من اإلجراءات والتدابري

السياسة االقتصادية وهي على وجه اخلصوص حتسني مناخ االستثمار وضيط املؤسسة بدال من الرتكيز 
على تسيري املزااي الذي أنشئ ألجله مركز خمتص هو مركز تسيري املزااي السابق ذكره ، مث جاء املرسوم 

ليعيد صياغة مهام الوكالة يف املادة  06/356للمرسوم التنفيذي م املعدل واملتم 17/100التنفيذي 
 منه لتكون على النحو التايل :  03
  املستثمرين.مجع ومعاجلة ونشر املعلومات املرتبطة ابملؤسسة واالستثمار لفائدة 
  االجناز.مبا فيها ما بعد  املشروع،مساعدة ومرافقة املستثمرين يف كل مراحل 

                                                           

، جملة آفاق وعلوم اإلدارة  16/09إشفففففففففففففارة إىل قانون ، عائشفففففففففففففة موزاوي ، القوانني واألجهزة املنظمة لالسفففففففففففففتثمار يف اجلزائر  -1
 .142ص  ، ، جامعة املدية 2017/ 02واالقتصاد ، العدد
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  وحتليلها.ات ومتابعة تقدم املشاريع وإعداد إحصائيات اإلجناز تسجيل االستثمار 
  تسهيل ابلتعاون مع اإلدارات املعنية الرتتيبات للمستثمرين وتبسيط إجراءات وشكليات إنشاء

املؤسسات وشروط استغالهلا وإجناز املشاريع وتساهم هبذا الصدد يف حتسني    مناخ االستثمار 
 جوانبه.يف كل 

 اخلارج.ة والفرص اجلزائرية لالستثمار عرب اإلقليم الوطين ويف ترقية الشراك 
  والذي أشار أيضا إىل دور الوكالة يف حتصيل  16/091تسيري املزااي، طبقا ألحكام القانون ،

إاتوات يف جمال معاجلة ملفات االستثمار من قبل مصاحلها أو مراكز التسيري  وقد حدد املرسوم 
 كيفيات حتصيل هذه اإلاتواتمبالغ و 2 17/103التنفيذي 

 اجمللس الوطين لالستثمار الثاين:الفرع 
من أجل إجياد هيئة حتدد السياسة العامة للدولة وإسرتاتيجيتها يف جمال االستثمارات الوطنية واألجنبية    

سطة وأطره بوا اليت تقرتحها السلطة العمومية قام املشرع اجلزائري إبنشاء اجمللس الوطين لالستثمار
  ابالستثمار.النصوص املتعلقة 

  :لالستثمارماهية اجمللس الوطين  أوال:
يعترب اجمللس الوطين لالستثمار جهاز ميثل وسيلة لتوحيد مركز اختاذ القرارات املتعلقة ابالستثمار جاء    

تطوير غايته األساسية السهر على  3نتيجة إلصالحات عميقة من طرف السلطات العمومية يف البالد،
ترقية االستثمار،حبيث له طابع اسرتاتيجي مهمته إعداد ورسم سياسة الدولة يف جمال االستثمارات 

وذلك من خالل  16/09املعدل وامللغى ابألمر 01/03مبوجب األمر رقمالوطنية واألجنبية، وقد نشأ 
" يرأسه رئيس ساليت نصت أنه " ينشأ جملس وطين لالستثمار يدعى يف صلب النص "اجملل 18املادة 

بل أشار فقط إىل  16/09ومل يتطرق املشرع إىل مهام أو تشكيلة اجمللس يف القانون  4احلكومة " 
بعض مهامه خالل الكالم عن املزااي املمنوحة لبعض االستثمارات من طرف الوكالة الوطنية لتطوير 

لك يف املواد لالستثمار عليها وذاالستثمار أو االتفاقيات اليت تعدها وإلزامية موافقة اجمللس الوطين 

                                                           

 سابق.مرجع  ،17/100املرسوم التنفيذي  ،03أنظر املادة -1
احملدد مبلغ مسفففففففففففتحقات معاجلة ملفات االسفففففففففففتثمار وكيفيات  ،2017مارس  05املؤرخ يف  ،17/103املرسفففففففففففوم التنفيذي  -2

 .2017مارس08الصادر يف  16عددالج ر ج ج  حتصيله،
 .682ص  سابق،مرجع  عجة اجلياليل،أنظر  -3
 سابق.مرجع  ،01/03مراأل 18 املادة -4
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ليحدد صالحياته وتشكيلته وتنظيمه  الذي  1 06/355، مث جاء املرسوم التنفيذي 26،و14،18
ورد فيه انه ينشأ لدى الوزير املكلف برتقية االستثمارات ويوضع حتت سلطة رئيس احلكومة الذي يتوىل 

األول  حتت تصرف رئيس احلكومة سابقا والوزير، وابلتايل يكون اجمللس الوطين لالستثمار   2ررسته 
حاليا مما جعله يف تبعية شديدة للحكومة األمر الذي أدى إىل تضييق جمال تدخله وأداء مهامه وإضعاف 

 .  3دوره يف تفعيل واملسامهة يف جلب االستثمارات األجنبية 
 تشكيلة اجمللس الوطين لالستثمار  اثنيا:

املتعلق بصالحيات اجمللس الوطين وتشكيلته  06/355م التنفيذي من املرسو  04حددت املادة  
  ذكرهم:وتنظيمه وسريه تشكيلة اجمللس واملتمثلة يف األعضاء اآليت 

 احمللية.ففف الوزير املكلف ابجلماعات   
 ابملالية.ففف الوزير املكلف   
 االستثمارات.ففف الوزير املكلف برتقية   
 رة.ابلتجاففف الوزير املكلف   
 واملناجم.ففف الوزير املكلف الطاقة   
 ابلصناعة.ففف الوزير املكلف   
 ابلسياحة.ففف الوزير املكلف   
  واملتوسطة.ففف الوزير املكلف ابملؤسسات الصغرية   
 والبيئة.ففف الوزير املكلف بتهيئة اإلقليم   

ر االستثمار  العام للوكالة الوطنية لتطويكما ذكرت املادة نفسها أنه حيضر رئيس جملس اإلدارة وكذا املدير 
جمللس. اويشارك وزراء القطاعات املعنية جبدول األعمال يف أعمال  اجمللس،كمالحظني يف اجتماعات 

 ميدان االستثمار. خربة يفأن يستعني اجمللس عند احلاجة بكل شخص له كفاءة أو  وميكن
من املرسوم  7املكلف ابالستثمارات مبوجب املادة  وأوكلت أمانة اجمللس الوطين لالستثمار إىل الوزير 

  هي:التنفيذي نفسه وعليه يكلف بصفته األمني العام للمجلس بعدة مهام 
                                                           

املتعلق بصففففففففالحيات اجمللس الوطين لالسففففففففتثمار وتشففففففففكيلته  ،2006أكتوبر 09املؤرخ يف  ،06/355املرسففففففففوم التنفيذي رقم  -1
 .2006أكتوبر  11 ،64 ج العددج ر ج  وسريه،

 .نفسهرجع امل ،06/355من املرسوم التنفيذي  02و 01املادة -6
سففففففنة  ن، بدو 08 ، العدد5اجمللد  والبيئة،القانون العقاري  لالسففففففتثمار، جملةعن فعالية اجمللس الوطين  ،صففففففافيةأقلويل أولد رابح -3

  1 ص نشر،
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 اجمللس.ففف ضبط جدول أعمال اجللسات واترخيها ويقرتح ذلك على رئيس    
 ومتابعتها.ففف ضمان حتضري أشغال اجمللس    
                  ملعنية.اوتوصية يصدرها اجمللس إىل أعضاء اجمللس واإلدارات ففف القيام بتبليغ كل قرار ورأي    
 وتوصياته.متابعة تنفيذ قرارات اجمللس وآرائه  ففف ضمان   
 االستثمار.ففف تزويد أشغال اجمللس ابملعلومات والدراسات الدقيقة ذات الصلة بتطوير    
 .1الوضع املتعلق ابالستثمارلتقييم ففف السهر على إجناز تقارير دورية    

وجيتمع اجمللس أربع مرات يف السنة مرة كل ثالثة أشهر على األقل وميكن استدعاؤه عند احلاجة بناء 
                                                                                                                                                                             أعضائه.على طلب من رئيسه أو بطلب من أحد 

ومن خالل ما سبق ميكن تسجيل عدة مالحظات حول تشكيلة اجمللس بعضها إجيابية واألخرى سلبية 
  يف مايلي:وميكن تلخيصها 

 إجيابية:أ ــ مالحظات 
 ذات صلة مبجال  لوزراء الذين تعترب وزاراهتمتعترب تشكيلة اجمللس أقرب إىل املثالية ألهنا تضم ا

 . 2االستثمار مما جعل تشكيلة اجمللس املنسجمة إىل حد ما تشكل جملس حكومة مصغر
  إشراك الوزير املكلف ابلسياحة يف عضوية اجمللس مما يدل على االجتاه اجلديد لإلسرتاتيجية

جز كبري اع السياحة الذي يعاين من عالتنموية الذي انتهجته اجلزائر مبنحها اهتماما واسعا لقط
 االستثمار.مقارنة مع دول اجلوار ويعكس اإلرادة الفعلية لتطوير وجلب 

  انية بقطاعه وكذا إمك األعمال يتعلقإمكانية مشاركة أي وزير يف أعمال اجمللس إذا كان جدول
 ماراالستعانة بذوي اخلربة والكفاءة يف ميدان االستثمار وكل هذا لصاحل االستث

  االزدواجية الوظيفية للوزير املكلف برتقية االستثمار إذ من جهة هو مكلف أبمانة اجمللس ومن
 3وهذا يسهل عملية تشجيع وترقية االستثمار  اجمللس،جهة أخرى له صفة العضوية يف 

  السلطة الواسعة ألعضاء اجمللس حيث ميكن ألي عضو طلب عقد اجتماع استثنائي من أجل
  االستثمار.ري واإلجراءات الضرورية لرتقية اختاذ التداب
  سلبية:ب ــ مالحظات 
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غياب الوزير املكلف ابلتشغيل من تشكيلة اجمللس الوطين لالستثمار مما حيد من فعالية اجمللس  -
 .  1حبيث أن الغاية من االستثمار هي حتقيق التنمية وضاربة البطالة والتضخم 

شكيلة اجمللس الذي كان من املفروا أن يكون ضمنه غياب الوزير املكلف ابلفالحة من ت -
ابلنظر إىل الدور األساسي الذي يقوم به يف جمال االستثمار الفالحي يف إطار قانون االستصالح 

مار يعتمد على تسخري االستث االقتصادي،السيما وأن برانمج اإلنعاش  االمتياز،عن طريق 
 2الوطين أو األجنيب خلدمة القطاع الفالحي 

نصاب صحة انعقاد اجتماعات اجمللس وهذا قد يعرقل  06/355مل حيدد املرسوم التنفيذي  -
 وخدمته.من مهام أعضاء اجمللس أكثر من حتريره 

عدم إدراج ذوي اخلربة والكفاءة االقتصادية يف عضوية اجمللس بصفة دائمة ليكون هلم صالحية  -
 الستشارة املشاركة يف اختاذ القرار وليس جمرد إبداء الرأي وا

 مهام وصالحيات اجمللس الوطين لالستثمار اثلثا:
اهلدف األساسي إلنشاء اجمللس الوطين لالستثمار هو السهر على ترقية تطوير االستثمار طبقا ألحكام  

حيث أن اجمللس يتوىل جتسيد سياسة احلكومة يف ميدان االستثمار عن طريق وضع  01/03األمر رقم 
تنمية كمة وكذا برامج حتفيزية مغرية وهتيئة مناخ استثماري يتناسب مع مستوى الإسرتاجتية استثمارية ض

االقتصادية اليت هتدف الدولة لتحقيقها ابقرتاح ودراسة كل املسائل اليت هلا صلة ابالستثمار و سياسة 
إىل بعض مهام اجمللس الوطين لالستثمار من خالل احلديث عن  16/09دعمها، و قد أشار القانون 

املزااي املمنوحة لبعض االستثمارات من طرف الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار أو االتفاقيات اليت تعدها 
صالحيات  06/355وإلزامية موافقة اجمللس الوطين عليها كما سبق الذكر مث عدد املرسوم التنفيذي 

الحيات للمجلس ميكن أن منه ، ومن خالل استقراء ما ورد يف هذه املادة من ص 03اجمللس يف املادة 
نستشف أن له مهام تتعلق ابجلانب االسرتاتيجي واالستشاري ابعتباره هيئة تصور ومهام أخرى تتعلق 

 ابجلانب التنفيذي ابعتباره هيئة مبادرة .
  استشاري:أ/ مهام ذات طابع اسرتاتيجي 
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تنظيمه تثمار وتشكيله و املتعلق بصالحيات اجمللس الوطين لالس 06/355من خالل املرسوم التنفيذي 
ما يقرتح مواءمة التدابري ك  وأولوايته،وسريه فإن اجمللس يقوم اجمللس ابقرتاح إسرتاتيجية تطوير االستثمار 

 التحفيزية لالستثمار مع التطورات امللحوظة ويقرتح على احلكومة كل القرارات والتدابري الضرورية لتنفيذ
 1إجراء االستثمار وترقيته 

  تنفيذي:ات طابع ب/ مهام ذ
اجمللس الوطين لالستثمار مبجموعة من املهام اليت  06/355طريق املرسوم التنفيذي  املشرع عنكلف 

  ومنها:طة التنفيذ القرار كما يكون له فيها سل ويتخذ فيهايقوم فيها بدراسة ما يتعلق برتقية االستثمار 
 تطوير  فق عليه وحيدد األهداف يف جمالدراسة الربانجملرتقية االستثمار الذي يسند إليه ويوا

 االستثمار 
  املوجودة.دراسة كل اقرتاح لتأسيس مزااي جديدة وكذا كل تعديل للمزااي 
  ما  حتيينها وهوو دراسة قائمة النشاطات والسلع املستثناة من املزااي ويوافق عليها وكذا تعديلها

الدنيا  السلبية املبالغدد للقوائم احمل  2 17/101مت تفعيله مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
 االستثمار.لالستفادة من املزااي وكيفيات تطبيق املزااي على خمتلف أنواع 

     حيث أنه بعد موافقة أنه بعد موافقة اجمللس مت استحداث قوائم جديدة للنشاطات والسلع
 مار.االستثاملتعلق برتقية  16/09واخلدمات املستثناة من املزااي القانون رقم 

  ليها وجتدرعدراسة مقاييس حتديد املشاريع اليت تكتسي أمهية ابلنسبة لالقتصاد الوطين ويوافق 
حبتة من  عالقة تنظيميةاإلشارة هنا إىل أن عالقة اجمللس الوطين ابالستثمارات األجنبية هي 

مارية ثمن جهة جلب املستثمرين وتفعيل العملية االست مصلحتني،خالهلا حياول التوفيق بني 
نظرا للدور الذي يؤديه يف التنمية االقتصادية ومن جهة  أخرى فرز املستثمرين األجانب واختيار 
املستثمر األجنيب الذي تتوفر فيه املقاييس والشروط ، وهذه املقاييس والشروط تتحدد يف 

زامية لالدراسة اليت يقوم هبا اجمللس على ملفات االستثمارات األجنبية . ورغم انتفاء صفة إ
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دراسة ملفات املشاريع االستثمارية األجنبية من قبل اجمللس إال أنه من غري املمكن قيام مستثمر 
 .1على موافقته  قبل حصولهأجنيب ابالستثمار 

  الفصل فيما خيص املناطق اليت ميكن أن تستفيد من النظام االستثنائي املنصوص عليه يف األمر
 اإلقليم.على ضوء أهداف هتيئة  ،01/03رقم 

  ليها.عويوافق  الدولة،دراسة االتفاقيات املربمة بني املستثمر وبني الوكالة حلساب  
  االستثمار.تقييم القروا الضرورية لتغطية الربانمج الوطين لرتقية 
  ترقيته.و ضبط قائمة النفقات اليت ميكن اقتطاعها من الصندوق املخصص لدعم االستثمار 
 سات وأدوات مالية مالئمة لتمويل االستثمار والتشجيع على احلث على إنشاء وتطوير مؤس

 ذلك.
  ابالستثمار.معاجلة كل مسألة أخرى ذات عالقة  

 لالستثمار واجمللس الوطينبني الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  رابعا: العالقة
أها القانون زة أنشمبا أن كل من الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار واجمللس الوطين لالستثمار أجه  

للسهر على تطوير وترقية االستثمار يف اجلزائر فالبد من معرفة العالقة اليت تربطهما ، فإىل جانب 
العالقة العضوية املوجودة بينهما ابعتبار أن األعضاء املمثلني يف اجمللس الوطين لالستثمار هم ممثلني 

القة وظيفية بينهما كذلك ، وهذا ما سيؤدي أيضا على مستوى جملس إدارة الوكالة ، جند أن هناك ع
حتما إىل التداخل يف الصالحيات ، األمر الذي جيعل الوكالة دائما يف مركز ضعف ليس هلا سلطة 
اختاذ القرارات يف كل القضااي اهلامة واحلامسة اليت جتسد املهمة اليت أنشئت من أجلها إال بعد الرجوع 

الستثمار . ومن خالل الصالحيات الواسعة املمنوحة للمجلس يتجلى وأخذ املوافقة من اجمللس الوطين ل
بوضوح عالقة التبعية اليت تربط الوكالة به إذ يعد اجمللس مرجع أساسي يف معظم القرارات اهلامة اليت 

وعليه كان من األجدر على املشرع أن خيول صالحيات استشارية أو صالحيات  الوكالة،تتخذها أجهزة 
وهو  2لمجلس يف حني تبقى الصالحيات اهلامة واحلامسة التقريرية خمولة للوكالة وحدها.اقرتاح فقط ل

يف حني أن هناك من يعترب عالقة التداخل املوجودة بني اجلهازين أمر إجيايب  إليه،الرأي الذي منيل 
ملوجود اويقول أبمهية وجودها للحصول على أحسن النتائج يف جمال االستثمار ابإلضافة إىل التكامل 
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تفعيل  وهو ما يؤدي إىل حتقيق نتائج فعالة خاصة يف جمال االستثمار،يف اإلدارة املكلفة بتأطري جمال 
 1العملية االستثمارية.

ورغم استحداث املشرع اجلزائري للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار كجهاز إداري مكلف بتفعيل    
صالحيات املمنوحة هلا ، لكن ذلك ال يكفي لوحده العملية االستثمارية من خالل االختصاصات وال

جلذب املستثمرين خاصة األجانب نظرا لغياب اإلرادة السياسية والقانونية و هو ما يظهر من خالل 
تدخل اجمللس الوطين لالستثمار الذي أنشئ خصيصا للقيام ابملهام اإلسرتاتيجية، يف املهام اإلدارية 

غي العمل ن هيئة إدارية ممثلة يف الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار لذا ينبوالتقنية اليت يكفي ممارستها م
على ضمان مبدأ الفصل بني املهام اإلسرتاتيجية اليت متارس من طرف اجمللس واملهام اإلدارية اليت تعد 

ع بمن اختصاصات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار . إذ يعترب مبدأ الفصل بني الصالحيات ذات الطا
لإلداري والصالحيات ذات الطابع اإلسرتاتيجي من مظاهر تكريس سياسة احلكم الراشد يف تسيري 

  . 2شؤون الدول 
لكن ما يعاب على اجمللس وكذا الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار أن املشرع مل مينحه صالحيات    

قانوين الذي وخاصة ما يتعلق ابألمن الاقرتاح القوانني ومشاريع القوانني اليت تطور من جمال االستثمار 
وهي  ثمار،االستيعد مسألة غاية يف األمهية واليت غض املشرع اجلزائري الطرف من خالل مهام أجهزة 

اليت تعد األساس األول لنجاح االستثمار مما يطرح التساؤل من يقرتح قوانني االستثمار والتعديالت 
 3مة االستثمار يف اجلزائراملستمرة والغري مستقرة اليت متس مبنظو 

   االستثمار:خامسا: تقييمدور كل من الوكالة واجمللس يف جذب 
لتجميع ضماانت وحوافز االستثمار يف إطار قانوين موحد وحتديد كيفيات  16/09لقد جاء القانون 

 وإجراءات االستفادة منها وفق أصناف خمتلفة ذات طبيعة موضوعية كالضماانت املقدمة لالستثمار
،وذات طبيعة إجرائية كأجهزة االستثمار وتوحيد تعامل املستثمرين مع جهة واحدة وذلك لتحرير 

ومن أجل هذا أنشأ املشرع اجلزائري كل من الوكالة الوطنية  4االستثمار من العراقيل اإلدارية واإلجرائية،
سريمها احلسن  ضمنلتطوير االستثمار وكذا اجمللس الوطين لالستثمار وضبط كل منهما بتنظيمات ت
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وحتقيق األهداف املرجوة من إنشائهما خاصة العمل على تشجيع وزايدة حجم تدفق االستثمارات ال 
سيما األجنبية منها . ومن خالل ما سبق عرضه يف هذا املبحث حول الضماانت املؤسساتية لألمن 

  التالية:القانوين يف جذب االستثمار ميكن أن خنلص للنتائج 
 يد تعامل املستثمر مع جهة واحدة من خالل إنشاء الشباك الوحيد الالمركزي الذي حتقيق توح

ساهم يف القضاء على التعقيد يف اإلجراءات اإلدارية وتعزيزه ابملراكز املتخصصة لتقدمي خدمات 
إدارية للمستثمرين تسهل حركتهم وتساعدهم يف إجناز مشاريعهم أمام اهليئات اإلدارية األخرى 

1  . 
 للوكالة الوطنية لالستثمار صالحيات واسعة منها ترقية االستثمارات  16/09ى قانون أعط

غري أن وضعية الرتويج يف اجلزائر الزالت متواضعة جدا مقارنة ابلنظم  2والرتويج هلا يف اخلارج، 
املقارنة ، نظرا لغياب الكفاءة والفعالية ، ويربز ذلك من خالل عدم وجود أعوان أكفاء على 

وى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات للرتويج ابلفرص االستثمارية املتاحة ، وعدم قدرة مست
غرفة التجارة والصناعة والغرف اجلهوية للرتويج ابلفرص املتاحة ، فضال عن عجزمها عن مرافقة 

بية ااملستثمرين ، وكذا عدم متكن اهليئات الدبلوماسية اجلزائرية يف اخلارج من إيصال صورة إجي
 3عن اجلزائر والفرص االستثمارية املتاحة فيها قصد جلب املستثمرين األجانب .

  ابلرغم من احلوافز والتسهيالت اليت أعطاها القانون لالستثمارات من خالل تكليف الوكالة
الوطين  وكذا اجمللس4الوطنية لتطوير االستثمار بدعم املستثمرين ومساعدهتم ومرافقتهم 

إال أ االستثمار األجنيب ال يزال دون املستوى 5يسهر على تطوير ترقية االستثمار لالستثمار الذي
املطلوب مقارنة بنظام التحفيزات واملزااي الذي وضعه املشرع اجلزائري جلذب االستثمار وهذا ما 

 اآلتية:حول نسبة االستثمارات األجنبية يف اجلداول  6تثبته اإلحصائيات
   2002/2017شاريع االستثمارية املصرح هبا خالل الفرتة احصائيات الوكالة حول امل 

                                                           

 سابق.مرجع  ،16/09من القانون  27املادة -1
 نفسه.املرجع  ،26املادة -2
  21سابق، صعبد احلميد شنتويف مرجع -3
 سابق.مرجع  ،16/09القانون  ، من26املادة -4
 سابق.مرجع  ،06/355املرسوم التنفيذي  ،03املادة -5

 propos-http://www.andi.dz/index.php/ar/a-6.04/04/2020ف 

http://www.andi.dz/index.php/ar/a-propos
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 20181إحصائيات أولية للوكالة حول املشاريع املصرح هبا لسنة 

 
وابلنظر إىل هذه اإلحصائيات ميكن القول أبن االستثمار األجنيب مل يستجب بقدر التنازالت املقدمة 

ات وجيب البحث عن أسباب عزوف املستثمر له من خالل أجهزة االستثمار وما متنحه من امتياز 
األجنيب لالستثمار يف اجلزائر مما يؤكد أن املناخ االستثماري غري مالئم يف اجلزائر وجيب تدارك األمورسريعا 

وهذا ما نراه   2واالسرتشاد ببعض التجارب الدولية يف ذلك مع األخذ يف احلسبان اخلصوصية اجلزائرية 
 .مناسبا

                                                           

 roposp-http://www.andi.dz/index.php/ar/a-1 04/04/2020ف  
دور الوكالة الوطنية لتطوير االسفففففففتثمار على ضفففففففوء القانون اجلديد لرتقية االسفففففففتثمار يف اجلزائر  شفففففففالل،د فاتح جاري ود زهري  -2

 .2018جانفي  09العدد  املدية، فارس،جامعة حيي  املستدامة،خمرب الدراسات احمللية  والتنمية،)الواقع واآلفاق( جملة االقتصاد 

http://www.andi.dz/index.php/ar/a-propos
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 الضماانت اإلجرائية :الثايناملطلب 
غالبا ما تنشا منازعات بني أطراف التعامالت املختلفة واليت يرتتب عليها حقوق والتزامات       

متبادلة، خاصة عند تنفيذها أي إخراجها من جمرد تصور إىل أرا الواقع، وهذا يظهر جليا يف االتفاقات 
فاوت، فقد ذلك أن املراكز القانونية تتاملتعلقة ابالستثمار عموماً، واألجنيب منه على وجه اخلصوص،، 

يكون أحد أطراف العقد دولة ذات سيادة واآلخر شخصا أجنبيا طبيعيا أو قانونيا من أشخاص القانون 
اخلاص، مما يثري عديد التساؤالت حول من هي اجلهة املختص بفض املنازعات ابتدءا، وهل هي وطنية 

ىل  على املنازعة وهل هو القانون الوطين أم أالتفاقي وصوال إ أم أجنبية، وما هو القانون الواجب التطبيق
كيف جيري تنفيذ األحكام الفاصلة يف منازعات االستثمار األجنيب، لذلك كله حرصت التشريعات 
االستثمارية   على توفري ضماانت إجرائية تضمن من خالهلا للمستثمر األجنيب محاية حقوقه واستثماراته، 

ذلك من خالل فرعني: الفرع األول يتمحور حول املزااي اإلجرائية الوطنية ،  وسنتطرق للحديث عن
 بينما الفرع الثاين يتكلم عن املزااي اإلجرائية الدولية.

 الضماانت اإلجرائية الوطنية األول:الفرع 
أاتحت التشريعات الوطنية للمستثمر وسائل متعددة وخمتلفة ميكنه اللجوء إليها مىت ما اثر بينه      

بني الدولة املضيفة لالستثمار نزاعات للفصل يف املنازعات االستثمارية احملتملة الوقوع، ذلك أن أكثر و 
ما يقلق املستثمر األجنيب هو خضوعه ملبدأ السيادة؛ أي أن املنازعات اليت تثور بينه وبني الدولة املضيفة 

الدولة  ألحيان حياد قضاءلالستثمار ختضع الختصاص القضاء الوطين وهو ال يضمن يف غالبية ا
املضيفة لالستثمار الشيء الذي يدفع به للبحث عن وسائل أخرى للدفاع عن حقوقه، ولعل أهم هذه 
الوسائل هو حل املنازعات بطريقة ودية ، والتحكيم التجاري وعليه سنتناول ابلدراسة حل املنازعات 

 .ابلصلح يف العنصر األول ، ومن مثة التحكيم كعنصر اثين
 حل النزاع ابلصلح: –وال أ

تكمن أمهية حل املنازعات بني املستثمر األجنيب والدولة املضيفة ابلصلح يف كوهنا وسيلة بديلة        
عن القضاء الوطين الذي ال يضمن حياده، كما يتصور تعقيد إجراءاته ، ولعل يف االبتعاد عن 

ضيعها لفة ذلك واملدة الزمنية اليت تاإلشكاالت اليت تظهر بصدد إقامة الدعوى أمام القضاء الوطين وك
على الطرفني حافزا إضافيًا حلل النزاعات بطريقة ودية بدايةً قوامها الصلح؛ بعبارة أخرى إجياد حل 
توافقي بني الطرفني، فإذا فشال يف ذلك فمن حق الطرفني املتنازعني اللجوء إىل الوسائل القضائية 

ضع  شرع اجلزائري يف قانون االستثمار حيث نص على أنه: " خياألخرى، وهي الطريقة اليت نص عليها امل
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كل خالف بني املستثمر األجنيب والدولة اجلزائرية يتسبب فيه املستثمر أو يكون بسبب إجراء اختذته 
الدولة اجلزائرية يف حقه، للجهات القضائية اجلزائرية املختصة إقليمياً، إال يف حالة وجود اتفاقية ثنائي 

األطراف أبرمتها الدولة اجلزائرية تتعلق ابملصاحلة أو التحكيم أو يف حالة وجود اتفاق مع  او متعددة
فالوسائل الودية ال هتدف إىل  1املستثمر ينص على بند تسوية يسمح للطرفني ابالتفاق على التحكيم"

النزاعات  بتسوية النزاع فحسب، بل هتدف أيضًا إىل إجياد حل يرضي الطرفني املتنازعني ومينع نشو 
، ويف حالة فشلها فللطرفني حق العودة إىل نقطة البداية وعرا النزاع من جديد على 2مرة اخرى

 :3القضاء، ويتم حل النزاعات االستثمارية ابلصلح إبتباع اإلجراءات التالية
 املبادرة ابلصلح -1

لقائيا وم التصاحل تمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أنه: "جيوز للخص 990تنص املادة    
أو بسعى من القاضي، يف مجيع مراحل اخلصومة"، فمن خالل هذا املادة يتضح لنا أن املبادرة 

 ابلصلح تكون إما من طرف اخلصوم أو بسعى من القاضي وذلك على النحو اآليت:
  :املربم بني اخلصوم تلقائيا الصلح-/أ

هوم قانون يعترب اإلجراء صاحلا مبف وحىت  ه،بوهو الذي يتم حبضور اخلصوم أمام القضاء لإلقرار       
اإلجراءات املدنية واإلدارية ال يكفي أن يكون االتفاق عليه صحيحا بل يلزم أيضا حضور الطرفني أمام 

وإن  دمها،أحالقاضي بنفسيهما أو عن طريق وكيل بوكالة خاصة ابلصلح، حيث ال يكفي حضور 
األطراف فقط وختلف الطرف الثاين، أو ان  حدأحدث وأن صادق القاضي على الصلح رغم حضور 

وال يكفي  يق.تطبختلف كال الطرفني عن احلضور يكون يف هذه احلالة قد جانب الصواب وأخطأ يف 
أيضا جمرد حضور اخلصوم أمام القاضي ليكون الصلح تلقائيا، بل جيب أيضا أن يؤكد كل منهم موافقته 

 على هذا الصلح عن طريق التوقيع على 

                                                           

 .مرجع سابق املتعلق برتقية االستثمار 19-16من القانون  24املادة  -1
ضمد أبو العينني، دور مركز القاهرة يف حسم منازعات التجارة واالستثمار عن طريق التفاوا والوساطة، حبث مقدم غلى ندوة -2

، ص 2001 لتجاري الدويل، سفففففففنةالتفاوا والوسفففففففاطة يف عقود التجارة واالسفففففففتثمار اليت نظمها مركز القاهرة االقليمي للتحكيم ا
04. 
اندية امساعيل ضمد اجلبلي، املزااي والضفففففففففماانت القانونية لالسفففففففففتثمار االجنيب، دار الكتب والدرسفففففففففات العربية، االسفففففففففكندرية،  -3

 .350، ص2018مجهورية مصر العربية، 
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من قانون اإلجراءات  992و 991للمادتني: ضر الذي حيرره القاضي بناء على ذلك، وهذا تطبيقاً احمل
 . 1املدنية واإلدارية

ي من ميكن أن تكون املبادرة حنو الصلح بسع :الصلح املربم بني اخلصوم بسعي من القاضي  -ب/
كم يدير جيابيا فلم يعد جمرد حالقاضي ويف هذا الشأن جند أن املشرع اجلزائري قد جعل دور القاضي إ

اخلصومة املتبادلة بني األطراف مث يصدر يف هنايتها حكما دون أن يكون دور اجيايب فيه، بل أصبح 
للقاضي دور فعال أال وهو التوفيق بني األطراف فهو يقوم بعرا الصلح على اخلصوم بعد انعقاد 

معني،   عالانً صحيحاً، أبن يقرتح عليهما حلاخلصومة القضائية، وذك إبعالنه للمدعي واملدعى عليه إ
كما جيوز له أن يعرا عليهم عدة حلول للنزاع، وال شك أن أي تسوية يقرتحها القاضي على اخلصوم 
تستوجب موافقة الطرفني أو األطراف عند تعددهم، فإذا رفض أحد الطرفني هذا العرا، فال جيوز 

قيق الصلح على األطراف حىت أثناء اختاذ إجراءات التحللقاضي إقرار الصلح.  كما جيوز للقاضي عرا 
حيث ميكن للقاضي استدراج اخلصوم لغرا التسوية بينهم بل جيوز أيضا له اقرتاح الصلح على اخلصوم 
بعد إقفال ابب املرافعة من جديد وميكن له أيضا عرا الصلح حىت يف جلسة النطق ابحلكم إذا كان  

نطق ابحلكم فال جيوز له بعد ذلك عرا الصلح على اخلصوم وذلك ألنه  كالمها حاضرا إال انه أنه إذا
قد استنفد واليته يف الدعوى. أما ما خيص مكان الصلح ووقته، فالقاضي ميكنه القيام بذلك يف مكتبه 

ديرية والسبب يف ترك السلطة التق مناسبا،أو يف قاعة اجللسات أو يف أي مكان ويف أي وقت يراه 
هذه اللحظة املناسبة ختتلف من خصومة إىل خصومة أخرى حسب وقائع وظروف كل للقاضي هو أن 

قضية أو دعوى، فقد تكون بعض حلظات اخلصومة أكثر مالئمة من اللحظات األخرى للقيام بعملية 
 .2التوفيق، لذلك أراد املشرع ترك احلرية للقاضي 

 :التصديق على الصلح-2
ان وية النزاع القائم بينهم عن طريق الصلح، سواء كعندما يتوصل اخلصوم إىل حل يتضمن تس    

 واإلدارية،من قانون اإلجراءات املدنية  992ذلك تلقائيا أو بسعى من القاضي، فإنه طبقا لنص 
فإنه يتوجب على القاضي التصديق على احلكم وذلك بتثبيته لالتفاق يف ضضر يوقع عليه هو 

                                                           

1 -جاء يف املادة 991 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية: " تتم ضاولة الصلح يف املكان والوقت الذي يرامها القاضي 
قانون اإلجراءات املدنية من  من 992مناسبني، ما مل توجد نصوص خاصة يف القانون تقرر خالف ذلك". كما نصت املادة 

" يثبت الصلح مبحضر، يوقع عليه اخلصوم والقاضي وأمني الضبط ويودع أمانة ضبط اجلهة القضائية". أنه:واإلدارية على   
قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية: " تتم ضاولة الصفففففففففففففففلح يف املكان والوقت الذي يرامها القاضففففففففففففففي من  991جاء يف املادة  -2

 مناسبني، ما مل توجد نصوص خاصة يف القانون تقرر خالف ذلك".
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ل قبل قيامه إبجراء التصديق التحقق من عدة مسائ أنه على القاضي الضبط، كماواخلصوم وأمني 
 نذكر منها:

أن يكون القاضي خمتصا ابلفصل يف النزاع ضل الصلح، وأن اال يتضمن هذا الصلح نزاعا غري  جيب-/أ
 .مطروح أمامه أو أن يدخل ضمن اختصاصه

تأكد من صحة لجيب أن يتمتع اخلصوم ابألهلية املطلوبة إلبرام الصلح، فيكون على القاضي ا-ب/
 التوكيل اخلاص ابلصلح.

أن يكون النزاع ضل الصلح قد طرح على القاضي دون خرق القواعد واألحكام املتعلقة  جيب-/ج
 ابإلجراءات كالصفة واملصلحة.

على القاضي التحقق من أن النزاع املتصاحل عليه ال خيالف النظام العام واآلداب العامة،  جيب- د/ 
صوم على عدة مسائل وكان بعضها متعلقا ابلنظام العام فعلى القاضي يف هذه ويف حالة تصاحل اخل

 االمتناع عن التصديق على الصلح وذلك عمالً مببدأ عدم قابلية الصلح للتجزئة.
أما فيما يتعلق بشكل التصديق على الصلح فإنه يصادق على الصلح يف شكل ضضر يثبت فيه وذلك 

إلجراءات املدنية واإلدارية واليت جاء فيها: " يثبت الصلح مبحضر، من قانون ا 992املادة حسب نص 
 إيداع (تمييوقع عليه اخلصوم والقاضي وأمني الضبط ويودع أمانة ضبط اجلهة القضائية". مث بعد ذلك 

ضضر الصلح أبمانة الضبط احملكمة، وذلك حىت يكتسب رقما واترخيا وختما جيعله يرقى إىل درجة 
والذي ال جيوز الطعن فيه إال ابلتزوير أو بدعوى اإلبطال لعيب من عيوب اإلرادة، أو  السند التنفيذي

ومن خالل هذه اإلجراءات اليت يتميز هبا الصلح كوسيلة بديلة  فيه.لعدم مشروعية احملل والسبب 
 للتسوية املنازعات املتعلقة ابالستثمار، جند أن جمال الصلح ميتد ليشمل كل املنازعات وذلك عما

  .ابلنظام القضائي املزدوج الذي أتخذ به اجلزائر
أما عن أاثر الصلح فهو حسم النزاع الذي وقع بني املستثمر األجنيب والدولة املضيفة لالستثمار، كما 
أنه يكشف عن احلقوق املتنازع عليها ، فهو حيسم النزاع عن طريق إسقاط احلقوق واالدعاءات اليت 

، صفة هنائية، ويستطيع كل من الطرفني أن يلزم اآلخر مبا مت عليه الصلحنزل عنها كل من الطرفني ب
من القانون املدين اجلزائري واليت تنص على أنه: " ينهي  462وهذا ما جاء به املشرع اجلزائري يف املادة 

 الصلح النزاعات اليت يتناوهلا"، ومن خالل هذا النص جند أن للصلح أثر انقضاء وأثر تثبيت، فينقضي
من  463احلق الذي تنازل عنه صاحبه، ويثبت هذا احلق للطرف اآلخر املتنازل له، كما نصت املادة 

القانون املدين على: " للصلح أثر كاشف ابلنسبة ملا اشتمل عليه من احلقوق، ويقتصر هذا األثر على 
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تنازع فيها وهو غري م احلقوق املتنازع فيها دون غريها" ؛ بعبارة أخرى أنه إذا اشتمل الصلح على حقوق
ما يسمى ببدل الصلح كان انقالً ال كاشفا، كما أن أثر الصلح نسيب شأنه يف ذلك شأن سائر العقود 
، فهو مقصور على احملل الذي وقع عليه وعلى الطرفني اللذين وقع بينهما وعلى السبب الذي وقع من 

سبية األثر ابلنسبة النزاع الذي تناوله .أما نأجله.فنسبية أثره ابلنسبة للمحل تعين أن الصلح مقصور على 
األطراف، أي أن أثره ينصرف للعقادين ال لغريمها.أما عن نسبية أثره على السبب، فمن تصاحل على 
حق له أو على حق تلقاه بناء على سبب معني مث تلقى هذا احلق ذاته من شخصٍ  أخر أو بناء على 

 .من جديد مرتبطا ابلصلح السابق  سبب آخر، فال يكون هذا احلق الذي كسبه
 حمضر الصلح ابلصيغة التنفيذية: مهر-/3

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية: " يعد ضضففر الصففلح سففندا تنفيذاي  993جاء يف املادة 
مبجرد إيداعه أبمانة الضففففففبط " ، وواقع احلال يقول أن هناك سففففففندات منح هلا املشففففففرع اجلزائري صفففففففة 

من القانون  600ذي، وهذا األخري هو سفففبب التنفيذ اجلربي ، حيث جاء يف نص املادة السفففند التنفي
( املتضففمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية أنواع السففندات التنفيذية وعلى رأسففها  ضاضففر 08-09)

الصفففففلح اليت تصفففففادق عليها احملكمة، هذه احملاضفففففر تنهي اخلصفففففومة، أين يقتصفففففر دور احملكمة يف هذه 
حلالة على جمرد إقرار ما اتفق عليه اخلصفففوم يف عقد الصفففلح، و يكون ضضفففر الصفففلح سفففند تنفيذاي إذا ا

تضفففمن إلزام على عاتق أحد الطرفني سفففواء إبعطاء شفففيء أو القيام بعمل او االمتناع عن عمل، حيث 
التعرف كن مييتم مبقتضفففففففففاه التنفيذ على كل أموال املدين. والصفففففففففيغة التنفيذية هي عالمة مادية ظاهرة 

صففففففففففففففالحية الورقة للتنفيذ مبجرد اإلطالع عليها، فهي عبارة عن ورقة مسية يوقعها موظف  منها على
احملكمة ابلنسففبة لألحكام واألوامر أو ضضففر الصففلح واملوثق ابلنسففبة للمحررات املوثقة(  )كاتبخمتص 

صفففففففيغة التنفيذية أبلفاظ الهذه الورقة مضفففففففمون السفففففففند التنفيذي، وتذيل النسفففففففخة التنفيذية  ويثبت يف
على هذه  العامة إلجراء التنفيذ، فإذا مل حتتوي ورجال السففففلطةحبيث تتضففففمن أمر جلميع أعوان التنفيذ 

مة اليت يقوم إبعطاء النسخة التنفيذية رئيس أمناء الضبط ابحملك ابطلة.الصيغة كانت إجراءات التنفيذ 
( 09-08من القانون ) 602حملدد ابملادة ثبتت ضضفففففففففففففر عقد الصفففففففففففففلح، ويكون ذلك وفقا لإلطار ا

املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية واليت جاء فيها: " لكل مستفيد من سند تنفيذي، احلق يف 
أعاله تسمى " النسخة  601احلصول على نسخة ممهورة ابلصيغة التنفيذية املنصوص عليها يف املادة 
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. وجيب على رئيس أمناء الضفففبط 1صفففياً أو لوكيل عنه بوكالة "التنفيذية " وال تسفففلم إال للمسفففتفيد شفففخ
عند إعطاء النسففففخة التنفيذية أن يتأكد أن السففففند املطلوب صففففورة تنفيذية منه جائز تنفيذه جرباً، كما 
جيب أن يتأكد من صففففففففففة الطالب، من خالل التحقق من انه صفففففففففاحب احلق املوضفففففففففوعي الثابت يف 

حال  ة تنفيذية إال للخصم الذي له مصلحة يف التنفيذ اجلربي. ويفالنسخة التنفيذي. وال تسلم نسخ
ضفففياع النسفففخة التنفيذية من صفففاحبها فإنه ال يكفي إثبات صفففدور النسفففخة وعدم اسفففتعماهلا بل جيب 

يمه نسففخة املسففتعجل لألمر بتسففل أمام القضففاءاحلصففول على نسففخة تنفيذية أخرى، حبيث يرفع دعوى 
ء اخلصفففففوم للتأكد من عدم قيام التنفيذ سفففففابقا. وهو ما نصفففففت عليه املادة تنفيذية اثنية، بعد اسفففففتدعا

( املتضففففففففففففففمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، وملا كانت واقعة 09-08من القانون ) 603
 . 2الفقففففففد أو الضففففففففففففففيففففففاع واقعففففففة مففففففاديففففففة، فففففففإن لطففففففالففففففب التنفيففففففذ أن يثبتهففففففا جبميع طرق اإلثبففففففات

 اللجوء للتحكيم: -اثنيا  
التحكيم يف اللغة العربية من مصدر الفعل حكم؛ أي إطالق اليد يف الشيء للغري يتصرف فيه        

كمفا يشاء وطلب احلكم ممن يتم االحتكام إليه، وهي من احلكمة، واحلكمة عبارة عن معرفة أفضل 
ي أجزان حكمه أ األشياء أبفضل العلوم. وحكمفوه بينهم: أمروه أن حيكم. ويقال حكمنا فالانً فيما بيننا

. أما يف االصطالح فقد أعطيت عدة مفاهيم 3جاز فيه حكمه :بيننا. وحكمه يف األمر ففاحتكم
للتحكيم و هي عامة تنطبق مهما كانت طبيعة ضله، وال خترج عن املعىن اللغوي السابق مع وجود بعض 

انونية؛ جند املشرع القالتفصيالت والضوابط الضرورية لتحديد التعريف اصطالحا.وبرجوعنا للنصوص 
املتضفمن قفانون اإلجراءات املدنية واإلدارية قد عرف شرط التحكيم يف  08/09اجلزائري وفقاً للقفانون 

منه أبنه: " االتففاق الفذي يلتزم مبوجبه األطراف يف عقد متصل حبقوق متاحة مبفهوم  1007املادة 
شرع شأن هذا العقد" أما اتفاق التحكيم فقد خصه املأعاله، لعرا النزاعفااتليت قد تثار ب 1006املادة 

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية أبنه: " االتفاق الذي  1011اجلزائري بتعريف آخر يف املادة 
 يقبل األطراف مبوجبفه عفرا نزاع قبل نشوئه على التحكيم". 

                                                           

املمهورة ابلصفففففففففففففففيغفففة  من قفففانون اإلجراءات املفففدنيفففة واإلداريفففة: " النسفففففففففففففففخفففة التنفيفففذيفففة هي النسفففففففففففففففخفففة 280جفففاء يف املفففادة  - 1
 التنفيذية......وحتمل النسخة التنفيذية العبارة التالية: " نسخة مسلمة للتنفيذ" وكذا ختم اجلهة القضائية"

راجع: بواب بن عامر، ضاضففففففرات يف مقياس التنفيذ اجلربي ألقيت على طلبة السففففففنة الثالثة حقوق ل م د، ابملركز اجلامعي نور  -2
 وما بعده، 14، ص 2013/2014اجلامعي  املوسم البيض،البشري 

-688لسفففان العارب، بريوت، اجمللد الول، ص  رخياط، دالسفففان العرب احمليط، لإلمام ابن منظور، غعدا وتصفففنيف يوسفففف  -3
 .148، ص 1999. ضمد بن أىب بكر الرازي، خمتار الصحاح، بريوت، دار القلم، 690
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ه أبن التحكيم حيث يرى غالبية الفق م؟للتحكيوالتساؤل الذي يطرح هنا هو حول الطبيعة القانونية      
ذو طبيعة اتفاقية وقضائية يف نفس الوقت، إذ انه يرتكز على أساسني مها إرادة اخلصوم مفن انحية وإقرار 
املشرع هبذه اإلرادة من انحية أخرى، مبعىن انه ال جيوز االلتجاء إليه إال ابالتفاق بني أطراف النزاع 

أي أنه قضائي األصل، وأن القوة املمنوحة التفاقية التحكيم واملتمثلة  ووجود تشريع ينظم ذلك أيضا،
يف طرح النزاع على هيئة التحكيم دون قضاء الدولة مصدره إرادة املشرع ذاتفه. فالعمل التحكيمي يف 

كم الذي وصف عمل احملكم أبنه ح –حقيقة أمره هو عمل قضائي ليس فقط نزوالً على إرادة املشرع 
وإذا كان املشرع قد .1ضًا ال يساق هذا الوصف مع املعايري املوضوعية احملددة لطبيعفة العملوإمنا أي –

وضع تنظيماً لنظام التحكيم فإنه ال يتماثل مع تنظيمه ملرفق القضاء. إذ لفو ساوى املشرع بينهما يف كل 
اجة كانت هناك حشيء ملا كانت هناك حاجة إىل طرح قضفاء الدولفة وتفضفيل نظفام التحكيم، وملا  

 للبحث حول طبيعة عمل احملكم. 
وابلنظر إىل تسليمنا بقضائية عمل احملكم؛ فإنه يبدو منطقيًا أن نعرا لآلاثر اليت ترتتب على       

ذلك؛ أي اختالف أشكال قرارات التحكيم واختالف املعاملة اإلجرائية هلا، وبناءاً عليه سنقسم هذا 
 األوىل منهما اختالف أشكال وأمناط قرارات التحكيم ونطاقها. أما العنصر إىل نقطتني: نتناول يف

 الثانية فنخصصها للحديث عن اختالف آليات الرقابفة التنفيذية لقرارات التحكيم.
 أشكال وأمناط قرارات التحكيم ونطاقها اختالف-/1

في لتحكيم، فوجد اختالف كبري بني األنظمة القانونية للدول فيما خيص أشكال قرارات ا     
، وعلى رأسها القانون الفرنسي وجد متييفز بني التحكيم اخلاضع للقانون املدين، 2األنظمة الالتينية

األجنلوساكسونية، وعلى رأسها  األنظمفة القانونيةأما ففي  املدنية.وذلك اخلاضع لقانون اإلجراءات 
ويكون  Common arbitration Law اجنلرتا فيميز بني وجهني للتحكيم، فقفد يسفمى

والذي يعد  Statatory arbitration اجلانب التعاقدي فيه غالبفاً؛ ويوجفد أيضفاً مفا يسفمى
هذا االختالف بني األنظمة القانونية يف حتديد املعيار املعتمد يف  القضائية.شكالً من األشكال 

التحكيم؛  ملختلفة لقراراتتقسيم قرارات التحكيم أدى إلفى وجود خلط كبري بني األشكال واألمناط ا
                                                           

دراسفففففففففة مقارنة، رسفففففففففالة ماجيسفففففففففتري، كلية الدراسفففففففففات العليا،  –م التجاري األجنبية مجال عمران اوغنية، تنفيذ قرارات التحكي -1
 .58، ص2004 عمان،اجلامعة األردنية، 

، فالنوع األول هو الذي تكون مهمة احملكم فيه هي تسوية arbiraggioالففف  و arbitratoيف ايطاليا جيري التمييز بني، الففف  -2
ابلتحكيم الرمسي، والنوع الثاين هو التحكيم الذي خيضفففففففففففففففع لقانون العقد  املدنية، ويسفففففففففففففففمىات نزاع قانوين، وحيكمه قانون اإلجراء

 ويسمى أيضا ابلتحكيم غري الرمسي أو احلر.  
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فقد حيدث أن يتحول نوع إىل آخر، فيكون له طابع تعاقدي يف أول األمر، مث يصبح مبرور الزمن ذو 
طبيعة قضائية، وتربز أمهية اآلاثر املرتتبة على االختالف حول الطبيعة القانونية لقرارات التحكيم علفى 

اقي له. اخلاصة ابلتحكيم، واليت متثل القانون أالتفالوجفه األخص فيما يتعلق ابالتفاقيات الدولية 
فبالنسبة ألهم اتفاقية يف هذا اجملال وهي اتفاقية نيويورك مل تفرق صراحة أو ضمناً بني التحكيم احلفر 

( من االتفاقية تقضي بسرايهنا على كل من األحكام الصفادرة مفن 1/2والتحكفيم الرمسي، فاملادة )
يف حاالت ضددة، وعلى األحكام الصادرة من هيئات دائمفة للتحكفيم حيفتكم  ضكمفني معينني للفصل

إليهفا األطراف وذلك على حد سواء. والسبب يف ذلك يرجع إىل أن هذه التمييزات ليست موجودة 
يف كفل الدول، كما يعود ذلك إىل حد كبري إىل أن اتفاقية نيويورك ركزت يف شروط االعرتاف والتنفيذ 

 .     1ثر امللزم لقرارات التحكيم أكثر من قابليتها للتنفيذعلفى األ
أما عن الرقابة التنفيذية، أي تلك اليت تكون على قرار التحكيم يف مرحلة تنفيذه، ويف إطفار هفذه 
االختالفات حول الطبيعة القانونية لقرارات التحكيم؛ ففي التحكيم العقدي السابق اإلشفارة إليفه، 

لصادرة بناء عليه تنفذ بطبيعة احلال يف إطار القوانني اليت تسمح به؛ ففيما يتعلق ففإن األحكام ا
ابلتحكيم االختياري يتمثل التنفيذ يف املصادقة علفى العقفد الذي حيسم العالقة بني الطرفني املتخذ 

 لشكل حكم حتكيم. وميتنع يف هذه احلالة املساس أبصل النزاع إطالقاً.
يثور هنا هو حول البياانت األساسية اليت جيب توافرها يف احلكم التحكيمفي، واليت والتساؤل الذي      

جتعل منه قرار مكتمال يف مجيع جوانبه دون احلاجة الستكمال أي نقص فيه من خارجه، حبيث يكون 
من قانون  1028وجواب ذلك جنده يف نص املادة  ومتكامل؟دااًل على ذاتيته بشكل مستقل 

 اسم-أ :يتضمن حكم التحكيم البياانت اآلتية " :دنية اجلزائري واإلدارية اليت جاء فيهااإلجراءات امل
وألقاب األطراف  أمساء-د .إصداره مكان-ج .صدور احلكم اتريخ-ب .ولقب احملكم أو احملكمني

وألقاب احملامني أو من مثل  أمساء-ذ .وموطن كل منهم وتسمية األشخاص املعنوية ومقرها االجتماعي
من خالل هذا النص تتضح لنا أمهية توافر هذه البياانت يف  .87 "و ساعد األطراف، عند االقتضاءأ

 بل على القضاء أن يعتربعدم توافر احلكم على صورة من االتفاق كفامال،احلكم التحكيمي حتفى يكفون  
 على التحكيم، مدعاًة لبطالن احلكم التحكيمي ومن مثة احلكم ببطالن التحكيم،

                                                           

املتبوع ابلتحفظ الذي ابشفففرته  12/07/1988املؤرخ يف  18-88انضفففمت اجلزئر لالتفاقية املصفففادق عليها مبوجب القانون  -1
حيث يعترب قرار االنضفففمام إىل االتفاقية مبثابة امتداد وتدعيم لالسفففتثمار  1988نوفمرب  15ملؤرخ يف ا 233-88مبوجب املرسفففوم 

 السيادة،األجنيب يف مواجهة االحتجاج مببدأ 
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 آليات الرقابـة التنفيذية على قرارات التحكيم     اختالف-/ا  اثني
ختتلف قرارات التحكيم الوطنية عن أحكام التحكيم الدويل بصدد الرقابة اليت تتم من قبل القضاء     

 فيكتسب الواقع،الوطين يف مرحلة تنفيذها؛ أي إخراجها من جمرد أحكام حتكيمية مكتوبة إىل أرا 
ين حجية األمر املقضي به مبجرد صدوره من هيئة التحكيم ولو كان قابال للطعن حكم التحكيم الوط

قانوانإلجراءات املدنية واإلدارية تنص على أنه: " حتوز  1031فيه، ويف هذا الصدد جند أن املادة 
 ىأحكام التحكفيم حجيفة الشفيء املقضي فيه مبجرد صدورها فيما خيص النزاع املفصول فيه". وترتيباً عل

ذلك مل يعد حيتاج الطعن يف حكم التحكيم أبحد طرق الطعن العادية اليت يبيحها قانون اإلجفراءات 
املدنيفة اجلزائري حصوله على األمر ابلتنفيذ؛ وبصدد القوة التنفيذية ألحكام التحكيم نصت املادة 

ل لألحكام ة ابلنفاذ املعجمن قانوانإلجراءات املدنية واإلدارية على أن: " تطبفق القواعد املتعلق 1037
ومظهر التحفيز اإلجرائي على االستثمار جلُي يف  1"على أحكام التحكيم املشمولة ابلنفاذ املعجل"

التمييز بني احلكم التحكيمي واحلكم القضائي أن هذا األخري ال يغدو متمتعًا حبجية املر املقضي به 
ه ابملعارضة  بعد صريورته حكما غري قابل للطعن فيمبجرد صدوره؛ أي أنه ال يتمتع بقوة األمر املقضيإال

 واالستئناف ، أما ابلنسبة للحكم التحكيمي فهو حيوز حجية األمر املقضي به فور صدوره. 
" قاعدة حجية األمر املقضي بفه ركيفزة قانونية هامة يف مجيع  أبن:ويرى الدكتور ضمد اهلوشان         

 لعامل لتشجيع االستثمار األجنيب، وبدون هذه القاعدة ... فإن ذلك يعيناألنظمة القانونية الكربى يف ا
. وال خيفى أن هناك اجتاه آخر ينكر عل حكم التحكيم األجنيب أو 2انعدام القانون وشيوع الفوضى"

الدويل حجية األمر املقضي يف دولة التنفيذ يعوق دون حتقيق الغاية من اللجوء للتحكيم؛ حيث يلجأ 
 دوليون إىل التحكفيم كوسفيلة سريعة وفعالة حلل منازعاهتم، بينما يرتتب على اجتاه السابق عدمالتجار ال

جواز حصول احلكم املذكور على األمر ابلتنفيذ يف الدولة اليت يطلب إليها التنفيذ إال بعد إعادة النظر 
                                                           

القاعدة العامة يف التنفيذ اجلربي تقول بعدم إمكانيته ابلنسففففففففففبة لألحكام إال إذا كانت هنائية، ويرد على هذه القاعدة اسففففففففففتثناء  -1
حبيث تقبل النفاذ قبل اسففففففتنفاذ طرق الطعن العادية ملعارضففففففة واسففففففتئناف(، إذا كان منصففففففوص عل ذلك يف القانون أو مأمور به يف 

 حاالت: 3وهي احلكم الصادر ابلنفاذ املعجل، 
 فقرة اثلثة من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. 609املنصوص عليها يف املادة  االستعجالية:* األوامر 

من قانون اإلجراءات املدنية  609النفاذ املعجل القضائي الو جويب: وال يكون إال يف احلاالت املنصوص عليها ابملادة  *
 واإلدارية. 

* النفاذ املعجل القضائي اجلوازي: حبيث جيوز للقاضي يف مجيع األحوال األخرى، أن أیمر يف حالة االستعجال، ابلتنفيذ 
 الة.املعجل بكفالة أو بدون كف

 .766، ص2009، 3ضمد اهلوشان، القوة التنفيذية حلكم التحكيم، جملة التحكيم، العدد  -2
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 1054حالت املادة يف موضوع النزاع مرة أخرى مما يستغرق وقتًا عادةً  ما يطول؛ من اجل ذلك أ
( 1038إىل  1035إجراءات مدنية وإدارية جزائفري بشفأن التحكيم الدويل على أحكام املواد )من 

 .1فيما يتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم الدويل
 الضماانت اإلجرائية الدولية الثاين:الفرع 

كيم الدويل إىل التحتتمثل الضماانت اإلجرائية الدولية يف مدى جواز جلوء املستثمر األجنيب       
عوا التقاضي أمام احملاكم الوطنية؛ أي التحرر بقدر اإلمكان من القيود اليت توجد يف النظم القانونية 
الداخليفة للدولفة املضيفة ألمواله سواء من حيث تعدد درجات التقاضي أو عدم جتاوب اإلجفراءات مفع 

حكيم إىل إمكانية اللجوء إىل التنظيم أالتفاقي للت املرونفة ، وال يقف األمر عند ه<ا احلد بل يتجاوزه
من حيث إجراءات تنفيذ قراراته...عن التنظفيم القفانوين الداخلي الذي وإن حاولت الدولة املضيفة بقدر 
اإلمكان محايته؛ فلن يكون بنفس القدر الذي تضمنه الدول املصدرة لالستثمار لرعاايها؛ يف إطار 

إىل االتفاقيات  لذلك ابدرت اجلزائر ابالنضمام  تربمها مع الدول اليت تستقبلهماالتفاقيات الدولية اليت
الدولية؛ هبدف التأكيد على تعزيز املزااي اإلجرائية اليت متنحها لرعااي الدول املصفدرة لالسفتثمار الطرف 

يفث صادقت حالثاين يف االتفاقيات، ملا هلا من دور فعال مؤثر على تدفق رؤوس األموال األجنبية، 
اجلزائر على عدد هائل من االتفاقيات الدولية اجلماعية، وكان اهلدف التنويع يف منح مزااي حتفيزية 
للمستثمر األجنيب بكل أنواعها خاصة منه اإلجرائية، وقد أصبحت اجلزائر رائدة يف هذا اجملال منفذ 

ة واشنطن حفول كيم األجنبية، واتفاقيانضمامها إىل اتفاقية نيويورك بشأن االعرتاف وتنفيذ أحكام التح
وبناء على ما تقدم سنتطرق  .تسوية املنازعات الناشئة عن االستثمار بني الدول ومواطين الدول األخرى

يف هذا الفرع من الدراسة ملقاربة اجلزائر مبنح مزااي إجرائية دولية ابلنظر إىل القانون أالتفاقي الدويل 
 .رإىل االتفاقيات اإلقليمية مع الرتكيز على منوذجني هامني يف كل عنصاجلماعي كعنصر أول، وابلنظر 

 :الضماانت اإلجرائية يف االتفاقية اجلماعية-أوال /
ونعرا فيه للمزااي اإلجرائية املرصودة يف منوذجني التفاقيتني دوليتني صادقت عليهما اجلزائر؛        

اتفاقيفة ذ أحكام التحكيم األجنبية يف النقطة األوىل، و أوالمها اتفاقيفة نيويفورك بشأن االعرتاف وتنفي
واشفنطن حفول تسفوية املنازعات الناشئة عن االستثمار بني الدول ومواطين الدول األخرى، يف النقطة 

  :الثانية
                                                           

فيمففا يتعلق  أعاله 1038إىل  1035من قففانون اإلجراءات املففدنيففة واإلداريففة: " تطبق أحكففام املواد  1054جففاء يف املففادة  -1
 بتنفيذ حكم التحكيم الدويل"
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  :1نيويورك  اتفاقية-1
زمام ب استشعرت الدول الكربى أبمهية االعرتاف بوجود أحكام حتكيم أجنبية، لذلك أخذت      

مبسودة مشروع معاهدة لتنفيذ أحكام التحكفيم  1953املبادرة أبن تقدمت إىل األمم املتحدة سنة 
وقد أحذ املشروع مبفهوم واسع لفكرة التحكيم الدويل، فحكم التحكيم يعد دوليًا إذا جاء 2.الدويل

دول خمتلففة صفادقت  اءنتاجاً لتحكيم أريد ابللجوء إليه الفصل يف نزاع قائم بني أشخاص خاضعون لقض
  .علفى االتفاقية أم ال؛ أي ال يشرتط خضوع األطراف حبسب األصل لقضاء الدول األطراف املتعاقدة

مقتصرة على معاجلة مشكلة االعرتاف وتنفيفذ أحكفام  1958وقد جاءت نصوص اتفاقية نيويورك 
ام ورك بشأن االعرتاف وتنفيذ أحكوقد أقر املؤمتر املشروع ليصبح معاهدة نيوي  .التحكفيم األجنبية

املؤرخ  18-88التحكيم احملكمني األجنبية، انضمت اجلزئر لالتفاقية املصادق عليها مبوجب القانون 
نوفمرب  15املؤرخ يف  233-88املتبوع ابلتحفظ الذي ابشرته مبوجب املرسوم  12/07/1988يف 

 مواجهة متداد وتدعيم لالستثمار األجنيب يفحيث يعترب قرار االنضمام إىل االتفاقية مبثابة ا 1988
ابعتبارها أول اتفاقية يف بداية الثمانينات، حيث يعترب قرار االنضمام إىل ،  3االحتجاج مببدأ السيادة

هذه االتفاقية مبثابة امتداد وتدعيم لالستثمار األجنيب يف مواجهة احتجاج اجلزائر مببفدأ السفيادة للفتملص 
فة فيذ األحكام التحكيمية األجنبية؛ وهذا رغم حتفظها يف املادة األوىل فقرة اثلثة، اخلاصمفن االعرتاف وتن

مببدأ املعاملة ابملثل، ذلك أن اتفاقية نيويورك هي اتفاقية عاملية الطابع حيث أن االنضمام إليها متاح 
ن إليها ذين سينضمو لكل دول العامل األعضفاء يف األمم املتحدة أو يف أحد أجهزهتا املتخصصة أو ال
 وكذلك الدول اليت تدعوها  اجلمعية العامة لألمم املتحدة ، وذلك طبقاً للمادة 

ولعل أهم احلوافز اإلجرائية اليت متنحها   اتفاقية نيويورك للمستثمر األجنيب تتجلى  االتفاقية.الثامنة من 
 :4فيما يلي

                                                           

رة، ھلقااري يف املنازعات اإلدارية يف مصفففففففر وفرنسفففففففا، رسفففففففالة دكتوراه، كلية احلقوق جامعة جنالء حسفففففففن سفففففففيد، التحكيم اإلدا -1
 .145، ص2002 ،ةغريمنشور 

 171 ، ص2007عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوين لتنفيذ األحكام األجنبية، دار الكتب القانونية، مصر،  -2
 نيويورك يف املتحدة عليها األمم نضففمام بتحفظ لالتفاقية اليت صففادقتتضففمن اال 05/11/1988املؤرخ يف  233-88ملرسففوم  -3

 .23/11/1988 ، مؤرخةيف48 د؛ جريدةرمسية، عد1958 سنة
أيت منصور كمال، النظام القانوين يف إجراءات التحكيم التجاري الدويل، حبث منشور، جملة امللتقى الدويل للتحكيم التجاري  -4

 17، ص2006تكريس التشريعي واملمارسة التحكيمية، جباية، الدويل يف اجلزائر بني ال
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لتحفظ  دولة متعاقدة إال إذا اسفتعملت الدولفة اتشرتط اتفاقية نيويورك أن يكون احلكم صادراً يف مل-/أ
الذي مبقتضاه تقصر الدولة االعرتاف والتنفيذ على أحكام التحكيم الصادرة يف الدولة املتعاقدة فقط 

 127 .إعماالً للفقرة الثالثة من املادة األوىل
ويف هذا اإلطار يذهب ،مل تعتد اتفاقية نيويورك جبنسية األطراف يف حتديد أجنبية حكم التحكيم  -ب/

جانب من الفقه إىل أن نطاق تطبيق هذه االتفاقية يتسفع ليشفمل اتفاقفات التحكيم اليت تكون 
األشخاص العامة طرفًا فيها مستندين يف ذلك على الفقرة األوىل من املادة األولفى من اتفاقية نيويورك 

وية، فقد  أشخاص طبيعية أوأشخاص معنواليت حددت جمال تطبيق االتفاقية الصادرة يف منازعات بني
جاء اصطالح األشخاص االعتبارية مطلقاً من كل قيد األمر الذي يفهم منفه انطبفاق أحكفام االتفاقية 
سواء كان الشخص االعتباري من أشخاص القانون اخلاص كالشفركات التجاريفة أو مفن أشخاص القانون 

 العام كاملؤسسات أو الشركات العامة.
اتفاقية نيويورك على أحكام التحكيم اليت يصدرها ضكمني معينني خصيصاً للفصل يف نزاع  سريت-/ج

معني، وكذلك على أحكام التحكيم اليت تصدر يف إطار هيئات حتكيم دائمة، إذ تنص الفقرة الثانية 
معينني  مفن املادة األوىل على أنه: " يقصد أبحكام احملكمني ليس فقط األحكام الصادرة من ضكمني

 للفصل يف حاالت ضددة، بل أيضاً األحكام الصادرة من هيئات حتكيم دائمة حيتكم إليها األطراف
".  
 اقدية عفن عالقفة تعاقدية أو غري تع التحكيم الناشئةأحكام اتفاقية نيويورك على أحكام  تسري-/د
جراءات السارية يف قواعد اإلاتفاقية نيويورك حبجية حكم التحكيم وأتمر بتنفيذه وفقًا ل تعرتف-/و

اف أبحكام فاالتفاقية تضع التزاماً على عاتق الدول املوقعة ابالعرت  فيها،الدولة اليت يطلب تنفيذ احلكم 
التحكيم وتنفيذها وفقاً إلجراءات مل تنظمها االتفاقية مكتفيةً بوضع قاعدة إسناد موحدة مقتضاها إتباع 

اءات املدنية يف الدولة املطلوب إليها االعرتاف والتنفيذ مع مراعاة اإلجراءات املقررة يف قوانني اإلجر 
 .شروط االعرتاف والتنفيذ الواردة يف هذه االتفاقية

ويرى الباحث أن أحكام القانون اجلزائري أكثر فعالية من أحكام اتفاقية نيويورك؛ فرفض األمر ابلتنفيفذ 
تفاقية لفة قرار التحكيم للنظام العام الدويل، يف حني االيكفون مفثاًل ابلنسبة للقانون اجلزائري عند خما

وإذا حتقق القاضي من أن قرار التحكيم قد توافرت فيه شروط  .1تنص على خمالفةالنظام العام فقط
                                                           

التحكيم التجففاري الففدويل بني النظففام العففام الففداخلي والنظففام العففام الففدويل، حبففث منشفففففففففففففففور، جملففة امللتقى الففدويل  مجيلففة،بلعيففد  -1
 .هاوما بعد 47، ص2006للتحكيم التجاري الدويل يف اجلزائر بني التكريس التشريعي واملمارسة التحكيمية، جباية، 
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الصحة؛ كان له أن يفأمر بتنفيفذه، وحكم األمر ابلتنفيذ ال حيل ضل القرار التحكيمي، لكن ترتتب عليه 
قق هلفذا القفرار التحكيمي؛ وهي الغاية من مشول قرار التحكيم أبمر التنفيذ، واليت ال تتح القفوة التنفيذيفة

لد التنفيذ حىت وختضع إجراءات التنفيذ وطرقه لقانون ب التنفيذية.إال بتذييل القرار التحكيمي ابلصيغة 
تنفيذ، من طرق ال وإن كان قانون احملكمفة التحكيمية اليت أصدرت القرار يفرا طريقًا معينًا آخر

وهو األمر الذي يستلزم تدخل سلطات الدولة ضل ، 1فاملسألة تتعلفق بكيفيفة إعمال القرار التحكيمي
فقرر التحكيم بعد مشوله  .التنفيذ مستخدمة يف ذلفك وسائل اإلجبار على احملكوم عليه أو على أمواله

فيذ نتيجتان ا، ويرتتفب على صدور أمر التنأبمر التنفيذ يرقى إىل مصاف األحكام الوطنية ويتساوى معه
أساسيتني مها حجية الشيء ابلنسبة للقرار التحكيمي؛ واليت حيوزهفا هذا األخري مبجرد صدوره لكنها 
تتأكد أكثر بصدور األمر ابلتنفيذ الذي مينح القفوة التنفيذيفة لقفرار التحكيم األجنيب لكي يطبق جرباً 

 يف الدولة ضل التنفيذ.
 :2واشنطن اتفاقية-نيا  اث .

كتشجيع لالستثمار األجنيب انضمت اجلزائر إىل أهم نظام حتكيمي دويل هو اتفاقية واشنطن ففي       
املتضمنة املركز الدويل لتسوية النزاعات املتعلقة ابالستثمار بني الدول ورعااي الدول  18/03/1995

من ثقة  CIRDIنظام التحكيم لدى املركز الدويلاألخرى كنظام ضفز للمستثمر األجنيب، ملا يتمتع به 
واطمئنان لدى الدول بصفة عامة واملستثمرين بصففة خاصة، ذلك يتجلى يف االبتعاد قدر اإلمكان عن 
إحراج حكومات الدول املستوردة لرأس املال. فقد متت صياغة االلتزامات القانونية برباعة يف شكل 

 ة يف ذات الوقت على حتقيق التوازن بني مصفاحل الفدول ومصفاحلجيعفل كل شيء اختياراًي مع احملافظ
املستثمرين األجانب؛ فتستطيع أية دولة أن تصبح طرفًا يف االتفاقية دون أن تلتزم بتقفدمي أي نفزاع 
استثماري للتحكيم، سواء يف احلاضر أو يف املستقبل، فاختصاص املركز الدويل لتسوية منازعفات 

 320مبوجب االتفاقية؛ اختياري وقاصر على املنازعات القانونية الناشئة مباشفرة عفن  االستثمار املنشئ
ومن حيث التطبيق أبرمت اجلزائر عدة عقود  .3استثمار بني دولة متعاقدة ومواطن دولة متعاقدة أخرى 

                                                           

 ،ةالعربية، القاهر ضففةهالنبو العال النمر، االختصففاص القضففائي الدويل وتنفيذ األحكام األجنبية وأحكام التحكيم يف مصففر، دار  -1
  - 310 .247 ، ص2006

املتعلقة  ازعات، املتعلق ابملوافقة على االتفاقية املتضفففففففففففمنة تسفففففففففففوية املن1995جانفي  21املؤرخ يف  04-95ألمر رقم راجع ا -2
 .1995، 7ابالستثمار بني الدول ورعااي الدول األخرى، جريدة رمسية عدد 

مىن ضمود مصفففففففففففففطفى، احلماية الدولية لالسفففففففففففففتثمار األجنيب املباشفففففففففففففر ودور التحكيم يف تسفففففففففففففوية منازعات االسفففففففففففففتثمار، دار  -3
 .48، ص1990 ،ةالعربية، القاهر النهضة
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وشركة  ردولية يف جمال االستثمار مع شركات أجنبية، ومفن بني هذه العقود العقد املربم بني اجلزائ
أوراسكوم تيليكوم املصرية يف جمفال املواصفالت السلكية والالسلكية " ...حيث اتفق أطراف العقد على 
إحالة النزاعات الناشئة مبناسبة تنفيذ العقد إلفى التحكيم التجاري الدويل، وقد نصت على أن " ...إذا 

علقة ويل لتسوية اخلالفات املتاستمر اخلالف، يفصل فيه هنائيفًا عفن طريفق حتكيم املركز الد
" ، ولعل أهم احلوافز اإلجرائية اليت متنحها   اتفاقية واشنطن للمستثمر األجنيب CIRDI"1ابالستثمارات

 تتجلى فيما يلي فيما يلي:
وسيلتني لتسوية النزاعات، أوالمها مركز دويل لتسوية املنازعات  1965اتفاقية واشفنطن لعفام  تتضمن-/أ

ابعتباره  –التابع للبنك الدويل وهو ما ميكن املستثمر األجنيب  ومركز التحكيمالستثمارات املتعلقة اب
الوقوف على قدم املساواة مع الدول املضيفة لالسفتثمارات  يف-اخلاصشخصًا من أشخاص القانون 

 األعضاء يف االتفاقية. 
ايها الذين لة القانونية بني رعااملضيفة لالستثمارات قد فرقت من حيفث املبدأ يف املعام الدول-/ب

خيضعون إىل أحكام القانون الوطين عنفد اسفتثمارهم ألمواهلم داخل حدود اإلقليم الوطين، وبني 
املستثمرين اجلانب الذين يستثمرون أمواهلم ويعملفون ففي نفس حدود اإلقليم الوطين حيث يتم استثناءهم 

 ملضفيفة لالستثمار وخيضعون لقواعد التحكيم التجاريمن اخلضوع ألحكام القانون الوطين للدولفة ا
 .2األجنيب

كل دولة متعاقدة ابحلكم الذي صدر بناءعلى هذه االتفاقية، وتضمن تنفيذ االلتزامات   تعرتف-/ج
املالية اليت يفرضها احلكم كما لو كان حكماً هنائيفاً صادراً من إحدى ضاكمها. وتلتزم الدول املتعاقدة 

الفيدرايل بضمان تنفيذ احلكم عن طريق ضاكمها الفيدرالية أو ابلنص على أن هذه احملاكم ذات النظام 
 جيب أن تعامله كما لو كان حكماً هنائياً صادراً من إحدى ضاكم الدول املكونة لالحتاد.

كل دولة متعاقدة بتعيني ضكمة أو سلطة خمتصة يعلن هبا املركز ويكون من اختصاصها نظر   تلتزم-/د
طلبات تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عفن املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار. وجيب على الطرف 
الذي يرغب ففي االعتفراف حبكفم التحكيم الصادر لصاحله أن يتقدم هلذه احملكمة؛ وحرصاً من االتفاقية 

ملختصة بذلك، احملكمة اعلى تيسري تنفيذ أحكام التحكفيم الصادرة يف إطارها وجتنب أي غموا بشأن 

                                                           

 مرجع سابق. .2001 ، سنة80جريدة رمسية عدد  تيليكوم،أوراسكوم وشركة  APS االتفاق املربم بني -1
احلبيب بلقنيشي، دور التحكيم التجاري يف وضع نظام قانوين دويل لتشجيع االستثمارات األجنبية، حبث منشور، جملة امللتقى  -2

 بعهدهاوما  35، ص2006، جباية، الدويل للتحكيم التجاري الدويل يف اجلزائر بني التكريس التشريعي واملمارسة التحكيمية
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جند اتفاقية واشنطن قفد ألزمفت الفدول املتعاقدة ليس فقط إبخطار سكرتري عام املركز ابحملكمة املختصة 
 .1بدعاوى التنفيذ، ولكفن إبخطفاره، بل كذلك أبية تغيريات الحقة من جانبها يف هذا الشأن

ثالثة من األمر ابلتنفيذ يف الفقرة ال اتفاقية واشنطن فيما خيص ميعاد وإجراءات استصدار نصت-/و
على أن: " يتم تنفيذ احلكم وفقفاً للقفوانني اخلاصة بتنفيذ األحكام يف الدولة املطلوب تنفيذ  54املادة 

ويتضح من هذا النص أن تنفيفذ حكم التحكيم الصادر وفقًا التفاقية واشنطن  ".احلكم يف إقليمها
 اصة بذلك يف الدولة التفي يطالب من صدر احلكم لصاحله بتنفيذيكون وفقًا للقوانني والقواعد اخل

احلكم على إقليمها. ويرتتب على ذلك أنه ال يكون لتلك الدولفة احلق يف فرا شروط أكثر تشدداً أو 
ويتشابه النص السابق من  .2رسوماً أكثر ارتفاعاً عن تلك اليت تفرا لتنفيذ أحكام التحكفيم الوطنية 

مع نص املادة الثالثة من اتفاقية نيويفورك اليت سبق وأن حتدثنا عنها؛ يف  1965ن لعام اتفاقية واشنط
إحالة االعرتاف أبحكام التحكيم وتنفيذها إىل القواعد اخلاصة بذلك يف الدولة املطلوب تنفيذ احلكم 

 على إقليمها. 
 اإلجرائية يف االتفاقية اإلقليمية والثنائية: الضماانت-/أوال  

بق القول أبن األطراف املتنازعة يف التعامل الدويل تتجنب إخضاع منازعاهتا الناشئة عن تلك س      
العالقات إىل قضاء إحدى الدول، لذلك فإن العقود التجارية الدولية غالبًا ما تتضمن شرط حتكيم؛ 

لدوليفة نظمفات اوهذا ما أدى إىل إنشاء العديد من اهليئات واملراكز املتخصصة بفالتحكيم، كمفا أن امل
واملؤسسات املعنية بقواعد القانون الدويل قد سامهت يف إجياد قواعد خاصة ابلتحكيم الدويل تعاجل كل 
ما يتعلق ابلتحكيم من إجراءات وأحكام، وغالباً ما توجد القواعد اخلاصة اليت تنظم تنفيذ ذلك ضمن 

ذه االتفاقيات دولتني، هناك أمثلة عديدة هلنصوص االتفاقيات اليت تعفاجل مسائل التعاون القضائي بني 
كما أن هناك اتفاقية رائدة اثنية أال  . 1983نذكر من أمهها اتفاقية الرايا للتعاون القضائي لسنة 

: وهي اتفاقية عمان العربية ابعتبارها منوذجاً للقانون االتففاقي اإلقليمي، وعليه سنتناوله يف العنصر األول
فاقيات أما الثاين سنتحدث فيه عن املزااي اإلجرائية يف االت اإلقليمية، االتفاقيات املزااي اإلجرائية يف

 الثنائية: 

                                                           

 .بعهدهاوما  35احلبيب بلقنيشي، دور التحكيم التجاري يف وضع نظام قانوين دويل لتشجيع االستثمارات األجنبية، ص -1
ص  ،1965خريي حسني أمحد اجلندي، النظام القانوين لتسوية منازعات االستثمار األجنبية على ضوء اتفاقية واشنطن لعام  -2

144 
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 كل من ابحلديث املزااي اإلجرائية يف وسنتناول اإلقليمي:الضماانت اإلجرائية يف االتفاقيات  -1
من مثة اتفاقية و االتفاقية اليت صادقت عليها جامعة الدول العربية؛ أي اتفاقية الرايا كنقطة أوىل 

 يف النقطة الثانية 1987عمان العربية للتحكيم التجاري لسنة 
 :1983الرايض للتعاون القضائي لسنة  / اتفاقيةا

وجفدت  وقد 06/04/1983وافق جملس جامعة الدول العربية على اتفاقية تنفيذ األحكام يف     
قاً ملا نصت عليه املادة ألحكام فيما بني دوهلا حتقيهفذه االتفاقية بني الدول اليت وقعتها، تيسرياً لتنفيذ ا

الثانية، حيث تتسم االتفاقية بطابعها اإلقليمي، إذ أنه تقتصفر علفى الفدول املوقعة على ميثاق جامعة 
الدول العربية العربية، ومنها اجلزائر، فهي ليست مفتوحة النضمام كافة دول العامل؛ كما هو احلال 

 يويورك. ويتضح ذلك من خالل املادة العاشرة من االتفاقية، واليت تنص على أنه: "ابلنسبة التفاقية ن
جيوز لدول اجلامعة غري املوقعفة على هذه االتفاقية أن تنظم إليها إبعالن يرسل إىل األمني العام جلامعة 

للدول األعضاء  ة متاحالفدول العربيفة الفذي يبلفغ انضمامها إىل الدول املوقعة " أن االنضمام إىل االتفاقي
صادقت  ، حيث1985هذه االتفاقية انفذة املفعول سنة  وقد أصبحتيف اجلامعة العربية فقط. 

وتعترب هذه االتفاقية من أحدث املعاهدات املربمة يف نطاق اجلامعة العربية،  من،دولة عربية  21عليها 
ذ األحكام القضائية التحكيمية مادة نظمت فيها مسائل تنفي 72وقد اشتملت هذه االتفاقية على 

فقط دون بقيفة مسائل التحكيم األخرى، حيث تعترب هذه االتفاقية من االتفاقيات املتخصصة يف 
وتتناول االتفاقية ابإلضافة إىل األحكام القضائية؛ أحكام احملكمني الصادرة يف إحدى  .تنفيذ األحكام

ام الدول األعضاء. وأتخذ ابلتفرقة بني األحكدول اجلامعة العربية، واملطلوب تنفيذها يف إحدى 
الوطنية واألحكفام األجنبية؛ بضابط مكان صدور احلكم، إذ تقضي مادهتا الثالثة أبن السلطة املطلوب 
إليها تنفيفذ حكفم ضكمني صادر يف إحدى دول اجلامعة العربية؛ ال متلك إعادة فحص موضوع 

ة مع اتفاقية نيويورك من حيث أخذها بضابط مكان الدعوى. وهكذا تتففق أحكام هذه االتفاقي
صدور حكم التحكفيم، ولكنهفا ختتلف عنها من حيث أن اتفاقية نيويورك ال تشرتط النطباق أحكامها؛ 
صدور حكم التحكيم يف إحدى الدول األعضاء فيها. كما أن هذه االتفاقية قد ألغت أبحكامها 

فيذ واليت تتعلق إحداها بتن العربية،يف نطاق اجلامعة  1952 عاماالتفاقيات الثالث املعقودة ابلرايا 
كما أن االتفاقية تتصف بطابع إقليمي؛ فهي تطبق   .1االتفاقيةمفن  72األحكام وذلك مبوجب املادة 

                                                           

 1952 عامواليت نصت على أنه :" حتل هذه االتفاقية ابلنسبة للدول اليت صادقت عليها ضل االتفاقيات الثالث املعقودة  -1
."اجملرمني وتسليم األحكام وتنفيذ القضائية واإلانابت اإلعالانت من كل  بشأن حالياً هبا نطاق جامعة الدول العربية واملعمول   
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على مواطين الدول العربية املنظمة لالتفاقية، وكذلك على األشخاص املعنويفة اخلاصفة والعامة يف هذه 
ت االتفاقية قاعدة مستقرة جبواز متسك الدولة حبصانتها ضد تنفيذ أحكام التحكيم الدول، وقد أرس

األجنبية، وهذا ما يفهم من النص على جواز متسك الدولة حبصانتها ضد تنفيذ أحكام التحكيم 
ج(؛ فبعد أن ألزمت الفقرة )ب( من هذه املادة األطراف املتعاقدة /25)األجنبية الفوارد ففي املفادة 

عرتاف ابألحكام الصفادرة عن ضاكم أي طرف آخر متعاقد يف هذه االتفاقية، جاءت الفقرة )ج( ابال
من هذه املادة للقول بعدم نففاذ هذه األحكام ضد حكومات الدول األطراف أو ضد أحد موظفيها، 
حيث نصت على أنه " ال تسري هذه املادة على األحكام اليت تصدر ضد حكومة الطرف املتعاقد 

أحد موظفيها عن أعمال قام هبا أثناء الوظيفة أو  363ملطلوب إليه االعرتاف أو التنفيذ أو ضد ا
ومن واقع فهمنا هلذا النص ميكننا القول أبن اتفاقية الرايا قد أجازت وبشفكل نعتبفره  . "بسببها فقط

حلكم صادرا ا صفرحياً متسك الدولة حبصانتها ضد تنفيذ أي حكم حتكيم صادر ضدها سواء كان هذا
لصاحل احد رعااي الدول املتعاقدة أو لصاحل الدولة املتعاقدة نفسها، ويف هذا الصدد يذهب الدكتور 

/ج( أبن إعمال هذا النص قد يكون مقبوال 25فوزي ضمفد سامي يف معرا تعليقه على نص املادة )
ز للدولة التمسفك إذا كان احلكم الصادر ضد الدولة أو أحد موظفيها حكما قضائيا حيث جيو 

  ،ابحلصفانة القضفائية واحلصانة ضد التنفيذ، وابلتايل ال ميكن أن ينفذ احلكم القضائي الصادر ضدها
 :1987عمان العربية للتحكيم التجاري لسنة  اتفاقية-/ب

الوحيدة  ةتعد اتفاقية عمان من أهم االتفاقية العربية يف جمال التحكيم التجاري، ألهنا االتفاقية العربي     
اليت نظمت التحكيم يف إطار مؤسسي متكامل، حيث أنشأت مبوجب نصوصها مركز التحكيم العربفي 
وألول مرة مقره الرابط، وقد مت إبرام هذه االتفاقية برعاية جملس وزراء العدل العرب حيفث تفم عرا 

أفريل 11-14فني بلفرتة مفا مشروع هذه االتفاقية على اجمللس يف دورته اخلامسة املنعقدة يف عمان يف ا
ويعد املركز العريب للتحكيم من  الدورة.وقد مت إقرار هذه االتفاقية والتوقيع عليها يف هذه  ،1987

األمور األساسية اهلامة اليت جاءت هبا اتفاقية عمان، حيث يعد هذا املركز مؤسسة حتكيمية دائمة 
دل العرب.   وماليًا ابألمانة العامة جمللس وزراء العتتمتع ابلشخصية االعتبارية املستقلة، ويلحق إدارايً 

وميثل هذا املركز من وجهة نظران تقدماً كبرياً يف جمفال املؤسسفات التحكيمية املستقلة يف الوطن العريب، 
حيث أن وجود مؤسسة حتكيمية عربية هو هدف تسفعى إليفه معظم الدول العربية ملا فيه من فائدة كبرية 
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م وانتهاء من اتفاق التحكي عربية، وقد نظم هذا املركز كافة جوانب نظفام التحكيم ابتداءللمنطقة ال
 .1إبصدار حكم التحكيم

وعلى الرغم من أمهية اتفاقية عمان، إال أنه مل يوقع عليها إال ثالث عشرة دولة عربية، ومل تدخل حيز 
إال مثانية دول من االتفاقية تصادق عليها  39؛ حيث نصت املادة 27/06/1992التنفيذ إال يف 

على أنه: " تسري هذه االتفاقية بعد مضي ثالثني يوماً من اتريخ اإليداع السابق لوثفائق التصديق عليها 
واليت تبنت آليفة مراجعة داخلية  34ومن أهم مواد هذه االتفاقية نص املادة  ".أو قبوهلا أو إقرارها

نص اتفاقية عمان على هدى اتفاقية واشنطن اليت جاءت بابللجوء للتحكيم العريب، ويف ذلك سارت 
 35مماثل والذي سبقت اإلشارة إليه، ومن املواد ذات األمهية أيضاً يف اتفاقية عمان العربية؛ نفص املادة 

والذي أعطى احملكمة العليا لدى كل دولة طرف يف االتفاقية، حق تذييل حكم التحكيم التجاري 
 حكم فريد من نوعه مل أتت به أي من االتفاقيات الدولية ضل الدراسة، حيفث ابلصيغة التنفيذية، وهو

حرص واضعو نصوص هذه االتفاقية على أن يكون األمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم غري قابل 
للطعن فيه، وابلتايل يعد هذا احلكم من األحكام املهمة اليت جاءت هبا اتفاقية عمان لتسهيل وتدعيم 

كام ، ذلك اختيار احملكمة العليا. ويذهب البعض أن اضطالع احملكمة العليا هبذا الدور تنفيذ األح
القصد منه إعطاء أمهية كبرية حلكم التحكيم التجاري وسرعة تنفيذه، ذلك أنه ال يوجد مرجع للطعن 

 .2بقرار احملكمة العليا هبذا الشأن
 الضماانت اإلجرائية يف االتفاقيات الثنائية -2

ص لغالبية االتفاقيات الثنائية جيدها قد نصت على إلزام األطراف املتعاقدة أبحكام التحكيم إن املتفح
املربم بني  فاقوأنخذ االتدون أن تعفاجل كيفية تنفيذ هذه األحكام؛ اتركًة ذلك لقواعد القانون الوطين. 

 :ار إحدى اجلهاتياجلزائر واسبانيا على سبيل املثال، الذي أعطى للمستثمر األجنيب احلق يف اخت
 .هيئة حتكيم طبقاً لتنظيم مؤسسة التحكيم للتجارة ابستوكهلم-

 الغرفة التجارية الدولية بباريس-
 ضكمة خاصة تنشأ للنظر يف النزاع وفق لألمم املتحدة للقانون التجاري الدويل-

                                                           

 .لبنان –السودان -اليمن  –ليبيا  –العراق  –فلسطني  –تونس  –األردن: هاعليمن الدول اليت صادقت  -1
سففامي فوزي ضمد، اتفاقية الرايا العربية للتعاون القضففااي، ورقة عمل مقدمة ملؤمتر كمراكز التحكيم العربية املنعقد حتت عنوان  -2

 وما بعدها. 4 ، ص1999-مايو 18-17التحكيم العريب احلاضر واملستقبل يف لبنان الفرتة من 
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حكام؛ تنفيذ هذه األعلى أن االتفاق مل يعاجل كيفية  .التحكيم أمام املركز الدويل لتسوية النزاعات-
  .اتركاً ذلك لقواعد القانون الوطين

؛ على إحالة املستثمر األجنيب على وجه اخليار إىل 1ويف املقابل جند االتفاقية املربمة بني اجلزائر واألردن
الدويل لتسوية نزاعات  املركز-2 الوطين للدولة املضيفة لالستثمار القضاء-1إحدى اجلهات التالية:

على أن االتفاقية مل تعاجل    .حتكيمية مؤقتة أتخذ ابلتشكيل الثالثي ضكمة-CIRDI 3 االستثمار
أما االتفاقية املربمة بني اجلزائر و سوراي؛  .كيفية تنفيذ هذه األحكام؛ اتركًة ذلك لقواعد القانون الوطين

نشطة املتعلقة هبا األفقد أحالت أطراف النزاع لتسوية اخلالففات املتعلقفة مبختلف أوجه االستثمارات و 
والعائدة ألحد الطرفني املتعاقدين أو رعاايمها عفن طريق التحكيم أو اللجوء إىل ضكمة االستثمار العربية، 

يف الدول  2وذلك وفق أحكام الفصل السادس من االتفاقيةاملوحدة الستثمار رؤوس األموال العربية 
ونظرًا لكثرة  .فيما خيص تنفيذ األحكام التحكيميةالعربية وملحقها ، واللجوء إىل القانون الوطين 

االتفاقيات الثنائية، وتشعبها فقد أوجزان احلديث عنها إبشارة خمتصفرة تنبفئ عفن وجودها وأمهيتها يف 
هذا اجملال. على أن املالحظ هنا أن االتفاقيات اإلقليمية ميكن تلخيص قواعدها اليت اتسمت هبا فيما 

 حكيم يف النقاط التالية: خيص تنفيذ أحكام الت
أن هذه االتفاقيات قد نصت صراحة على أن السلطة املختصة يف الدولة اليت يراد تنفيذ احلكم  -1

التحكيمي األجنيب فيها ال متلك مراجعة وحبث موضوع النزاع الذي صدر بشأنه هذا احلكفم، 
فن الناحيفة مراجعته م –عند الطلب إليها إلضفاء الصيغة التنفيذية  –وإن كان هلذه السلطة 

الشكلية والتأكد من مدى صحته من الناحية القانونية. وهلذه السلطة احلق يف رفض االعرتاف 
ابحلكم املذكور أو رفض تنفيذه؛ إذا حتققت إحدى األسباب اليت نصت عليها تلك االتفاقية 

ني الدول العربية كام بيف هذا الشأن. ويف هذا السياق نصت املادة الثالثة من اتفاقية تنفيذ األح
على أنه: " ال متلك السلطة املطلوب إليها تنفيذ حكم ضكمني صادر من إحدى دول جامعة 
الفدول العربية إعادة فحص موضوع الدعوى الصادر فيها حكم احملكمني املطلوب تنفيذه..."،  

املختصة لدى  ةكمفا جاء يف اتفاقية الرايا للتعاون القضائي أبنه: ال جيوز للهيئة القضائي

                                                           

 .06/04/1997، املؤرخة يف: 20( من االتفاق املربم بني اجلزائر واألردن، اجلريدة الرمسية، العدد 07املادة ) -1
-95حتيل هذه االتفاقية األطراف إىل ضكمة االسففتثمارات العربية اليت قبلت اجلزائر اختصففاصففها مبوجب املرسففوم الررسففي رقم  -2

دقة على االتفاقية املوحدة السفففففففففففففتثمار رؤوس األموال العربية يف لدول العربية وهو ما سفففففففففففففنتحدث عنه يف املتضفففففففففففففمن املصفففففففففففففا 306
 الضماانت القضائية لالستثمار الحقا.
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الطرف املتعاقد املطلوب إليه التنفيذ أن تبحث موضوع التحكيم وال ترفض تنفيذ احلكم إال يف 
( من االتفاقية العربيفة 35حاالت أورهتا هذه املادة على سبيل احلصر. وقد أوجبت املادة )

لتنفيذية على ا للتحكفيم التجاري إلزام احملكمة املختصة لدى كل دولة متعاقدة إبضفاء الصيغة
أحكفام هيئة التحكيم، وحظرت رفض األمر ابلتنفيذ إال إذا كان احلكم خمالفًا للنظام العام. 
وبناءعليه فإن احملكمة املختصة ليس هلا سلطة النظر يف موضوع النزاع الذي صدر من اجله 

 الدولة يف احلكفم التحكيمي وإمنا تفحصه فقط من انحية مدى اتفاقه مع قواعد النظام العام
 .اليت يفراد تنفيذ احلكم فيها

أن هذه االتفاقيات اخلاصة تركت الضماانت اإلجرائية إلفى القانون الوطين للدولة املراد تنفيذ  -2
احلكم فيها، حىت أن بعض هذه االتفاقيات قد عينت احملكمة املختصة اليت يطلب إليها األمر 

 اليها.
هة ستندات اليت جيب أن يرفقها املستثمر مع طلبه إىل اجلبعض االتفاقيات قد ذكرت الواثئق وامل 

 املختصة يف الدولة اليت يراد تنفيذ احلكم فيها
 املطلب الثالث: الضماانت القضائية لالستثمار يف ظل القانون اجلزائري

 تتميز منازعات االستثمار بطابعها اخلاص ما مينح هلا خصوصية انمجة عن االختالف املراكز القانونية
بني دولة مضيفة لالستثمار تتمتع ابلسيادة يف حني أن املستثمر سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنواي 
فهو شخص من أشخاص القانون اخلاص، وهو ما الدول حترص على سن تشريعات تشجع االستثمار 

 نوحتميه ابلنص على ضماانت قضائية لتسوية منازعات االستثمار، ذلك انه عديد املشاكل ميكن أ
تثور عند تنفيذ االستثمار؛ أي إبخراجه من جمرد فكرة إىل أرا الواقع، وهنا حياول املستثمر قدر 
اإلمكان البحث عن ضماانت إجرائية؛ أي ضماانت تكفل اقتضاء حق بسهولة عند الضرورة، حبيث 

الضماانت  ييفرتا فيها االستقاللية واحلياد والفعالية وعلى هذا األساس يطرح التساؤل اآليت: ما ه
 القضائية املعتمدة يف القانون اجلزائري لتسوية منازعات االستثمار ومدى فعاليتها ؟ 

وسنحاول اإلجابة على هذا التساؤل من خالل فرعني: األول خنصصه للحديث عن اإلطار القانوين 
لتسوية القضائية ا للتسوية القضائية ملنازعات االستثمار أما الثاين فنتناول فيه اإلشكاالت اليت تثريها

 ملنازعات االستثمار 
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 الفرع األول: اإلطار القانوين للتسوية القضائية ملنازعات االستثمار يف القانون اجلزائري
ينعقد االختصاص بنظر مجيع املنازعات والدعاوى للقضاء الوطين كأصل عام؛ أي والية القضاء     

يع اره صاحب االختصاص األصيل لتسوية مجالوطين وأجدر يته ابلفصل يف مجيع الدعاوى ابعتب
املنازعات وخاصة املرتبطة ابالستثمار، ذلك انه يعترب ضمانة من ضماانت تسويتها، حبيث ميكن 
للمستثمر اللجوء إىل اجلهة القضائية املختصة قانوان للقضاء فيها على حنو يضمن له استقاللية اجلهة 

 .1القضائية وحيادها والسرعة يف التقاضي 
وقد أقر قانون االستثمار اجلزائري على غرار ابقي التشريعات املقارنة وسيلة اللجوء إىل القضاء الوطين    

املتعلق برتقية 16/09ابعتباره أهم وسيلة تكفل التصدي ملنازعات االستثمار، وهذا ما جاء به القانون 
ة يتسبب ألجنيب والدولة اجلزائرياليت نصت : " خيضع كل خالف بني املستثمر ا 24االستثمار يف مادته 

فيه املسثمر أو يكون بسبب إجراء اختذته الدولة اجلزائرية يف حقه، للجهات القضائية اجلزائرية املختصة 
 إقليميا، إال يف حالة وجود اتفاقية ثنائية او متعددة الطراف أبرمتها اجلزائر تتعلق ابملصاحلة أو التحكيم،أو

،  ستثمر ينص على بند تسوية يسمح للطرفني ابالتفاق على حتكيم خاص"يف حالة وجوداتفاق مع امل
وهذا ما يفهم منه أن االختصاص يؤول إىل احملاكم اجلزائرية كأصل عام أورد عليه املشرع استثاءات 
تتعلق أساسا بوجود اتفاقية دولية تقضي بغري ذلك، أو وجود مشارطة التحكيم أو اتفاق حتكيم، وهنا 

 ز بني احلاالت اآلتية:جيري التميي
 وجود اتفاقية دولية تلزم املستثمر األجنيب ابللجوء إىل القضاء الوطين: حالة-أوال  

إن املشرع اجلزائري عند نصه على االختصاص األصيل للمحاكم الوطنية بنظر منازعات االستثمار      
لثنائية أو التفاقيات الدولية سواء ااملتعلق برتقية االستثمار مل ينسى ا 16/09من القانون  24يف املادة 

املتعددة اليت متنح االختصاص بنظر منازعات االستثمار جلهات أخرى وليس للقضاء الوطين، وما 
يالحظ هنا أنه على الرغم من ختوف املستثمرين من القضاء الوطين إال أن غالبية االتفاقيات الثنائية 

 منازعات االستثمار إىل القضاء الوطين؛ أي احملاكم اليت أبرمتها اجلزائر نصت على إمكانية خضوع
اجلزائري املختصة إقليميا مع وجود إمكانية االختيار بني اللجوء إىل التحكيم أو القضاء، ونكر على 
سبيل املثال ال احلصر االتفاقيات املربمة بني اجلزائر وكل من الدول: بلجيكا، ايطاليا، فرنسا، رومانيا، 

النيجر، اليوانن، جنوب افريقيا، ماليزاي، املوزمبيق، كوراي الشمالية، األرجنتني، اليمن، أملانيا، مايل، 
                                                           

شففففريزاد محيد هروري، الضففففماانت التشففففريعية لالسففففتثمارات األجنبية، دار الفكر اجلامعي، االسففففكندرية، مجهورية مصففففر العربية،  -1
 .277، ص 2018
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إيران. أما فيما خيص االتفاقيات املتعددة األطراف فقد نصا االتفاقية اخلاصة ابستثمار رؤوس  األموال 
 والثانية من الفصل الفقرة األوىل 09العربية يف الدول العربية على اختصاص القضاء الوطين يف املادة 

من االتفاقية اليت نصت على إمكانية  27الثاين املتعلق مبعاملة املستثمر العريب، ابإلضافة على املادة 
جلوء املستثمر العريب إىل القضاء الوطين املختص إىل حني إنشاء ضكمة االستثمار العربية وذلك للفصل 

يف قرارها  14/12/1962أن األمم املتحدة برتايخ: منها، كما جند  25يف احلاالت احملددة ابملادة 
اخلاص ابلسيادة الدائمة على الثروات الطبيعية قد أكدت يف الفقرة الرابعة على اختصاص  1803رقم 

القضاء الوطين الداخلي للبت يف كافة املنازعات اليت يكون التعويض املستحق عن التاميم ضل خالف 
حالة  األجنيب وأضافت أنه ميكن الرجوع إىل التحكيم والقضاء الدويل يفبني الدولة املضيفة لالستثمار 

 .1االتفاق الصريح بني األطراف املعنية على ذلك
حالة وجود معاهدة دولية تنص على أن يتم استنفاذ مجيع الطرق القضائية و وبعدها اللجوء  -اثنيا  

 إىل الوسائل األخرى:
صاص األصيل يف نظر املنازعات الناشئة عن االستثمار مبا أن القضاء الوطين هو صاحب االخت     

األجنيب، وينبغي له يف هذا اخلصوص أن يتميز ابالستقاللية واحلياد وسلطان القانون ال غري، وهو ما 
طرح بشدة إمكانية جلوء املستثمر األجنيب لوسائل وطرق بديلة عن القضاء الوطين كضمانة إضافية 

لة وفقا للنظام القانوين الذي حيكم العالقات االقتصادية الدولية، وهبذا يبتغى من ورائها ضمان العدا
إىل قواعد االختصاص القضائي يف حل منازعات  16/09الصدد مل يشر قانون ترقية االستثمار 

االستثمار، وإمنا أشار إىل أن العقد املربم بني الطرفني سيكون هو الفيصل، إذا مل يوجد نص يشري إىل 
تها،فيجوز للطرفني أن يعمال على تسويتها أبي طريقة أخرى مبوافقة ورضا الطرفني سواء وسيلة تسوي

أكانت بوسائل ودية أو عن طريق اللجوء إىل التحكيم. وقد كان موقف املشرع اجلزائري ففي فرتة 
 يماضية غري مشجع لقبول وسائل غري قضائية لتسوية املنازعات بصفة عامة، حيث أعطى املشرع اجلزائر 

املعدل ابلقانون  1966يونيو  08املؤرخ يف  154-66يف قانون اإلجراءات املدية واإلدارية رقم: 
(: " 443حيث جاء يف نص املادة ) التحكيم،تعريفًا لنظام  2001مايو 22املؤرخ يف  01-05

انون قاتفاق حيصل أمام ضكمني خيتارهم اخلصوم، ويكون يف عقد رمسي أو عريف". كما جاء يف نفس ال
نص يقول: " جيوز لكل شخص أن يطلب التحكيم يف حقوق له مطلق التصرف فيها. وال جيوز 

                                                           

فتيسففففففي مشامة، الضففففففماانت القضففففففائية لتسففففففوية منازعات االسففففففثمار يف ظل القانون اجلزائري، مقال منشففففففور يف اجمللة اآلكادميية  -1
 .337-336للبحوث القانونية والسياسية، العدد الرابع، اجمللد الثاين، ص 
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 التحكيم يف اإللزام ابلنفقة وال يف حقوق اإلرث واحلقوق املتعلقة ابملسكن وامللبس وال يف مسائل املتعلقة
لعام أن يطلبوا عني للقانون الألشخاص املعنوية التاب وال جيوزابلنظام العام أو حالة األشخاص وأهليتهم. 

 التحكيم ما عدا يف عالقاهتم التجارية الدولية". 
من خالل النص املتقدم جند املشرع اجلزائري قد حصر نطاق تطبيق نظام التحكيم يف جمال        

العالقات التجارية الدولية اليت يكون أحد أطرافها شخص معنوي؛ أي األشخاص العامة تستطيع 
النزاعات اليت يكون مضموهنا موضوع دويل يتعلق ابلتجارة. وذلك مرده كون  اللجوء للتحكيم يف

التحكيم له طبيعة خاصة، ذلك أنه وسيلة بديلة حلل املنازعات بعيدًا عن القضاء الوطين الذي ال 
يتناسب مع طبيعة التجارة الدولية، كما أن ازدهار هذه األخرية أدى إىل تعاظم دور التحكيم كوسيلة 

 تتفاعل إجياابً حلسم كل املنازعات بسرعة وبتوافق.فعالة 
من خالل ما سبق يظهر لنا أن املشرع اجلزائري يعارا جلوء أشخاص القانون العام للتحكيم يف     

منازعات العقود اإلدارية كأصل، ولكنه يورد استثناء فيما خيص جلوء األشخاص املعنوية التابعني للقانون 
الدولية للتحكيم. وجتدر اإلشارة هنا أن الباحث يف موضوع من موضوعات  العام يف عالقاهتم التجارية

التحكيم؛ وابألخص على النطاق الدويل، تواجهه مشكلة تعدد املصطلحات وتداخلها يف بعض 
األحيان. فيأيت التحكيم الدويل جبانب مصطلح التحكيم الوطين، والتحكيم األجنيب، والتحكيم شبه 

 الدويل، 
س جمرد اختالف لفظي أو تالعب ابلعبارات، فالوقوف على حقيقة املصطلحات أمر واألمر لي      

 تتعاظم أمهيته ابلنظر إىل النتائج اخلطرية اليت ترتتب على هذا التحديد. ومن هنا تغدو احلاجة إىل معرفة
 ناملقصود بصفة ابلدولية. وابستعراا نصوص قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري؛ جنده قد حتدث ع

( بقوله: "يعد التحكيم دولياً، مبفهوم هذا القانون، التحكيم الذي 1039صفة الدولية يف نص املادة )
خيص النزاعات املتعلقة ابملصاحل االقتصادية لدولتني على األقل ". فالتحكيم يكون دوليا يف نظر املشرع 

ون النزاع يشمل ة إىل  توافر  حالة كاجلزائري إذا تعلق النزاع موضوع التحكيم ابلتجارة الدولية، ابإلضاف
اتفاق حتكيم يرتبط أبكثر من دولة؛ كما يف حالة  كون النزاع حول عقد أبرم يف دولة ما، وكان التسليم 
واجبا أداءه يف دولة أخرى، واثر نزاع حول البضاعة يف دولة اثلثة، وبعبارة اعم أي عالقة تتضمن انتقاال 

عرب احلدود اجلغرافية للدول، على أن قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري  لألموال أو السلع أو اخلدمات 
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اضح ضدداً بدولتني على األقل؛ كما هو و  –ارتباط النزاع أبكثر من دولة  -كان اشرتاطه هلذه احلالة 
 .1من النص  أعاله

 16لفرنسية النقض اويبدو من هذا أن احلالة املماثلة تشابه معيار دولية العقد الذي وضعته ضكمة     
اليت اعتربت العقد دوليا حني يتجاوز اإلطار االقتصادي الداخلي للدولة الواحدة أي حني يتضمن 
انتقاال عرب حدود الدول لألموال والسلع واخلدمات. وقد كرس املشرع الفرنسي هذا املعيار يف حتديد 

على أن يكون التحكيم دوليا إذا ( مرافعات فرنسي، 1492دولية التحكيم أيضا حني نص يف املادة )
 .2تعلق مبصاحل التجارة الدولية"

وقد ورد هذا املعيار يف القانون النموذجي لليونيسرتال؛ فقد جاء النص على تعلق النزاع أبكثر من     
دولة يف القانون النموذجي كاآليت"إذا اتفق األطراف صراحة على أن موضوع التحكيم متعلق أبكثر من 

ة" والفارق واضح بني نص قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري ونص القانون النموذجي؛ ال دولة واحد
نص القانون اجلزائري يفضل نص القانون النموذجي ألن التحديد  ذلك أنحيتاج إىل بيان وترتيب؛ 

ة، دون لالوارد يف األخري قد خيالف احلقيقة ألن األطراف قد يتفقون على أن النزاع يرتبط أبكثر من دو 
 أن يكون ذلك حاصال يف احلقيقة. 

الدويل  االقتصادي»ابملعىن وابملقابل جند املشرع الفرنسي؛ قد انطلق حنو معيار " الصفة الدولية "      
"، ألنه اعترب "دولياً" كل عمل اقتصادي دويل جيري عرب احلدود الدولية. وجتدر اإلشارة هنا إىل أن 

ة " الدولية " ألحكام التحكيم عند انضمامها إىل اتفاقية نيويورك لسنة فرنسا مل تتقبل فكرة الصف
؛ حيث 1959يونيو26وصدقت عليها بتاريخ  1958نوفمرب 25اليت وقعت عليها بتاريخ  1958

 أبدت حتفظاً منصوص عليه يف هذه االتفاقية، ومبقتضاه: " تطبق الدولة االتفاقية على االعرتاف بقرارات
يف أراضي دولة أخرى متعاقدة وعلى تنفيذ هذه القرارات"؛ وابلتايل استبعدت فرنسا،  التحكيم الصادرة

ي هتطبيق االتفاقية على أحكام التحكيم " الدولية " اليت ال هي وطنية وال  التحفظ،مبوجب هذا 
 .أجنبية
ويورك إال يلكن ميكن القول أبن فرنسا ولئن مل أتخذ بفكرة الصفة " الدولية " يف تطبيق اتفاقية ن     

أهنا قد أخذت هبا بعد عقدين من الزمان يف تطبيقها لقانون مرافعاهتا الوطين الصادر بتاريخ 

                                                           

،  منشفففففففففففففففورات 2ر، جملة التحكيم، العدد اجمليد األحدب، قانون التحكيم اجلزائري اجلديد، حبث منشفففففففففففففففو  ذلك: عبدينظر يف  -1
 وما بعدها. 43، ص 2009احلليب، 

2 - Andrea giardina, l'arbitrato internzionale, rivista de l'arbitryato, anno 2, no 1/1992 p21, 42 
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( على أنه: " يعد 149بشأن التحكيم التجاري الدويل؛ حيث نصت يف مادته ) 12/05/1981
ت الناشئة عن ادولياً التحكيم الذي يثري مسائل تتعلق مبصاحل التجارة الدولية ". ويقصد بذلك املنازع

تنفيذ عقود التجارة الدولية مىت ترتب على عدم تنفيذها وضع العقبات أمام تقدم وازدهار التجارة 
الدولية، ومثال هذه العقود عقود التصدير واالسترياد، وإنشاء وبيع السفن التجارية، والوكالة ابلعمولة 

لبضائع ات الناشئة عن تداول وحركة األموال واووكاالت العقود والتوزيع الدولية، وبوجه عام مجيع املنازع
والنقود واخلدمات عرب احلدود الدولية. ويف هذا اإلطار أقرت ضكمة النقض الفرنسية يف قرار هلا أبنه: 
" ليس جلنسية األطراف وال ملكان التحكيم وال للقانون املطبق أي أثر على حتديد الطابع الدويل 

 .1قات االقتصادية يف أساس النزاع "للتحكيم؛ والذي حيدده هو العال
املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية احلايل، جند املشرع اجلزائري  09-08وبصدور القانون      

ومتاشيا مع النظام االقتصادي الدويل اجلديد قد حتول حتوال جذراي ابلنص على إمكانية جلوء األشخاص 
( : " ال جيوز 975العالقات االقتصادية الدولية، فقد جاء يف املادة ) املعنوية العامة لنظام التحكيم يف
أعاله، أن جتري حتكيمًا إال يف احلاالت الواردة يف االتفاقيات  800لألشخاص املذكورة يف املادة 

(: " تطبق 976الدولية اليت صادقت عليها اجلزائر يف مادة الصفقات العمومية" . كما نصت املادة )
ملتعلقة ابلتحكيم املنصوص عليها يف هذا القانون، أمام اجلهات اإلدارية. وعند ما يكون األحكام ا

التحكيم متعلقاً ابلدولة، يتم اللجوء إىل هذا اإلجراء مببادرة من الوزير املعين أو الوزراء املعنيني. وعندما 
ن الوايل أو رئيس ايل: مببادرة ميتعلق التحكيم ابلوالية أو البلدية يتم اللجوء إىل هذا اإلجراء على التو 

اجمللس الشعيب البلدي. وعندما يتعلق التحكيم مبؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، يتم اللجوء إىل هذا 
( من نفس القانون تقول: " وال جيوز لألشخاص 1006/3اإلجراء مببادرة ممثلها القانوين".  وجند املادة )

عدا يف عالقاهتا االقتصادية الدولية أو يف إطار الصفقات املعنوية العامة أن تطلب التحكيم، ما 
 العمومية".

من خالل النص املتقدم ينتج لدينا أن املشرع اجلزائري حيظر جلوء األشخاص املعنوية العامة إىل       
التحكيم ما عدا يف عالقاهتا االقتصادية الدولية أو يف إطار الصفقات العمومية داخلياً؛ أي أن املشرع 
اجلزائري يكون قد ألغى احتكار الدولة للتجارة اخلارجية وابلتايل مل يصبح خيضع منازعاهتا ملبدأ السيادة، 
وأجاز اللجوء فيها للتحكيم، بعبارة أخرى يكون املشرع اجلزائري استثىن منازعات الصفقات العمومية، 

اللجوء فيها للتحكيم، ويكون  من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، حيث أجاز 1006/3يف املادة 
                                                           

 وما بعدها. 43عبد اجمليد األحدب، املرجع السابق، ص  -1
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املتضمن قانون الصفقات  2015سبتمرب  16املؤرخ يف  247-15التحكيم  مبوجب األمر رقم 
العمومية  يدخل يف مادته الثانية، اليت أشارت إىل تسوية كل اخلالفات اليت تطرأ أثناء تنفيذ الصفقات 

من قانون  1006/3العمل هبا واليت منها املادة العمومية يف إطار األحكام التشريعية والتنظيمية اجلاري 
اإلجراءات املدنية واإلدارية، إال أنه مل ينظم التحكيم يف قانون الصفقات العمومية وتفويضات املرفق 
العام، وإمنا أخضعه لباب إجراءات التحكيم الواردة يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، وبناء عليه 

املؤسسات العامة والبلدايت والوالايت أن تربم عقود حتكيم إذا كان موضوع أصبح إبمكان الدولة و 
العقد مما يسميه املشرع اجلزائري ابألشغال العامة، وابلتايل أصبحت عقود الصفقات العمومية الداخلية 
قابلة للتحكيم الداخلي، أما خارج الصفقات العمومية فإن شرط إجازة التحكيم ألشخاص القانون 

)الدولة، املؤسسات العامة، البلدايت، الوالايت( هو ان تدخل هذه العقود يف اتفاقات دولية العام 
صادقت عليها اجلزائر، ويوقع العقد الوزير والوزراء املعنيني إذا كانت الدولة طرفاً فيه، وإذا كانت البلدية 

ومية ذات املؤسسات العمأو الوالية هي الطرف فيوقعه الوايل أو رئيس اجمللس الشعيب البلدي. أما 
الصبغة اإلدارية فيوقعه ممثلها. وهنا ينبغي ان ننبه إىل ان كل ما تعلق ابلنظام العام غري قابل للتحكيم، 
والنظام العام اجلزائري نطاقه يكرب ويصغر ابختالف الزمان، واحملاكم القضائية هي اليت حتدد نطاقه وهو 

 .1مرتبط مبفاهيم اجتماعية واقتصادية
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن االستثناء الذي يثبت جواز فتح ابب التحكيم الدويل أمام أشخاص     

القانون العام يرتبط تطوره ابلظروف االقتصادية الدولية، ذلك أن املشرع ورغم فتحه ألبواب التحكيم 
فيه  ، يكونالدويل أمام أشخاص القانون العام، ولكن مصري احلكم التحكيمي النابع من عقد إداري

شخص من أشخاص القانون العام طرفاً، بقي متوقفاً على ما إذا كان سيسلك طريق القضاء اآلمن له، 
 أم طريق التحكيم، فيكون املشرع اجلزائري مازال يعترب التحكيم طريقاً استثنائي للتقاضي،

 يف األخري وخبصوص النتائج املتوصل اليها يف هذا الفرع خنلص إىل أنه:    
 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، وبناء على متطلبات تشجيع  08/09القانون  يف

ع أصبح اللجوء للتحكيم يف منازعات العقود اإلدارية ال يتعارا م اجلزائر،االستثمار األجنيب يف 
بادئ ملالقواعد الدستورية والتشريعية املتعلقة ابختصاص السلطة القضائية، وال مساس ابلقواعد وا

                                                           

مبجلة  دراسفففففففة مقارنة، مقال منشفففففففور –منازعات العقود اإلدارية ابلتشفففففففريع اجلزائري بواب بن عامر، هنان مليكة، التحكيم يف  -1
 وما بعدها. 76، اجلزء الثالث، ص31حوليات اجلزائر، العدد 
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األساسية يف القانون العام، وخاصة تلك املتعلقة ابإلدارة كسلطة عامة تتميز ابمتيازات لتحقيق 
 املصلحة العامة.

   املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ال يفرق بني التحكيم على  08/09أصبح القانون
يقه، إضافة اليت جننيها من تطب املستوى الداخلي والذي جيب أن يشجع ابلنظر إىل الفوائد اجلمة

إىل عدم جتميده القانون الوطين وبني التحكيم الدويل الذي جيب أن ينظم مبا حيفظ املصاحل الوطنية 
 العليا.

  من أن املشرع اجلزائري منح املتعاقد حق اللجوء إىل التحكيم لفض املنازعات بينه وبني املصلحة
م ختصيص نصوص خاصة ابإلجراءات املتبعة للتحكيم املتعاقدة إال أنه أغفل عنصر هام هو عد

وتبياهنا، بل أخضعها لقواعد التحكيم العامة نظرًا لكوهنا من العقود ذات األمهية البالغة، لذلك 
نقرتح وضع قانون للتحكيم يتوىل تنظيم إجراءات التحكيم ووضع قواعده مبا يتناسب مع طبيعة 

 االستثمار األجنيب.
 شكاالت اليت تثريها تسوية منازعات االستثمار األجنيبالفرع الثاين: اإل

إن التقاضي أمام احملاكم اليت تقيمها الدولة ابلرغم من النص على ضماانت تكفل سالمة العدالة      
اليت يهدف إليها املستثمر األجنيب أمامها، إال أن هناك هاجس يرواده جيعله مرتدداً يف عرا نزاعه على 

كيم بدالً عنه اللجوء إىل التحكيم، وحىت بصدد اللجوء إىل التحكيم يفضل التحالقضاء الوطين، ويفضل 
الدويل عن التحكيم الوطين ابعتبار األول أنسب له، ولكن املشكل ال يتوقف هنا بل يطرح إشكالية 
آلية تنفيذ أحكام التحكيم؛ أي هل يكون التنفيذ طوعياً أم أن هناك رقابة متارس على أحكام التحكيم 

ة طلع هبا القضاء الوطين ما جيعل الضماانت اليت توفرها الدولة املضيفة لالستثمار ال تتمتع ابلفاعلييض
إذا تظل السلطة التقديرية دائما للقضاء الوطين. وسنعمل من خالل هذا الفرع لبحث هذا اإلشكاالت 

اوف عدم حياد القضاء نها مبخاليت تثريها التسوية القضائية ملنازعات االستثمار األجنيب، سواء ما تعلق م
الوطين عند الفصل ابملنازعات ابعتباره صاحب االختصاص األصيل أو ما تعلق منها ابلرقابة اليت 
يفرضها القضاء الوطين على أحكام التحكيم األجنبية إذا كان اختيار املستثمر األجنيب والدولة املضيفة 

 و اآليت:يه سيجري معنا تقسيم هذا الفرع على النحقد وقع على اللجوء إىل التحكيم لفض النزاع، وعل
 اليت تواجه املستثمر األجنيب عند جلوئه إىل القضاء الوطين الصعوابت-أوال  
سبق أن متت اإلشارة إىل أن القضاء الوطين هو األصل يف ممارسة السلطة القضائية على املنازعات     

من قانون املتعلق برتقية االستثمار رقم  24ادة اليت تنشأ بصدد االستثمار األجنيب تطبيقا ألحكام امل
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، وهذا جتسيدا ملبدأ سيادة الدولة اجلزائري على األشخاص الوطنية واألجنبية، واألشياء املوجودة 16/09
على أراضيها، وهذا ما يطرح نوع من الصعوابت اليت ميكن أن يثريها املستثمر األجنيب عند تسوية 

 منازعاته االستثمارية.
ة دما يعلم املستثمر األجنيب أن املنازعات اليت يثريها استثماره يف إقليم الدولة اجلزائرية لعل أول مسألفعن

تتبادر إىل ذهنه هي التفرقة يف املعاملة بني ما هو وطين وأجنيب، بعبارة أخرى أن القضاء الوطين ال يتسم 
هة الدولة تعرا عليه، لكونه خيضع جل ابحليادية واملوضوعية، وخاصة يف هذا النوع من القضااي عندما

املضيفة لالستثمار، وحىت لو نفرتا جداًل أن املستثمر األجنيب قد حصل على حكم ضد الدولة 
املضيفة من قضائها الوطين، فقد ينتهي به األمر إىل العجز عن تنفيذ احلكم يف أغلب األحيان ابلنظر 

 العامة. ضيفة أو لعدم جواز التنفيذ اجلربي ضد األموالإىل الرقابة التنفيذية اليت تفرضها الدولة امل
كما أن من مساوئ اللجوء إىل القضاء الوطين لتسوية النزاعات الناشئة عن االستثمار األجنيب التعقيد 
يف اإلجراءات ما يؤدي وصفها دائما من قبل املستثمر األجنيب ابلصعوبة، خاصة إىل نظر إىل عامل 

ضيعهما يف سبيل استنفاذ التسوية القضائية أمام القضاء الوطين، كما أن هذا الوقت واجلهد الذين سي
األخري ال يتسم ابملرونة بقدر كبري، وال يؤدي إىل القيام بعمل مواءمات وتوفيقات بني املستثمر األجنيب 

لطيبة بني اوالدولة املضيفة. ابإلضافة إىل أن القضاء الوطين يف غالبية األحيان ال حيافظ على العالقات 
أطراف النزاع؛ أي أن اللجوء إىل القضاء هو يف الغالب تعبري عن مشاعر البغضاء والكراهية اليت حيملها  
كل خصم جتاه اآلخر، وضاولة كل منهما حتقيق النصر على األخر وهزميته ابلنيل منه ومن حقوقه أايً  

إىل  وناألطراف يلجئل البعض أن كان أتثري ذلك على مشاعره أو على العالقات بينهما، ولذلك قا
 .1القضاء وهم ينظرون إىل اخللف 

وابلرغم من اإلصالحات القانونية والقضائية ابلدولة املضيفة لالستثمار املتمثلة يف إنشاء أقطاب     
، حبيث 2من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  5و  2( فقرتني 32متخصصة وطنية منوه هبا ابملادة )

ثيالهتا يف الدول املتقدمة إرضاء لرغبة املستثمرين األجانب ابحلصول على أحكام موضوعية ال تقل عن م
ضايدة يف منازعات االستثمار، إال أن املستثمر األجنيب ال يتمتع ابلرضا التام هلذا القضاء ويرفض اللجوء 

                                                           

جورجي شفيق سارى، التحكيم ومدى جواز اللجوء إليه لفض املنازعات يف جمال العقود اإلدارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1
 .72، ص1999
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ل النزاع، وهو ودية حلإليه مفضاًل خيار اللجوء إىل التحكيم التجاري الدويل يف حالة فشل املساعي ال
 ما سنتطرق إليه وإىل ما يثريه من صعوابت كذلك يف البند الثاين. 

 اليت تواجه املستثمر األجنيب عند جلوئه إىل التحكيم الصعوابت-اثنيا  
ملا كان حكم التحكيم األجنيب ينتمي إىل دولة أجنبية وصادرا عن قضاء خاص يتمثل يف ضكمفني      

مون يف غيبة القضاء الوطين، فقد درجت الدول على عدم السماح بتنفيفذ جيلسون يف اخلارج وحيك
احلكم التحكيمي األجنيب بشكل مباشر داخل أقاليمها، بل البد إلمكانية إجراء هذا التنفيذ قيفام 

 طالفب التنفيذ اباللتجاء إىل القضاء الوطين لتنفيذ احلكم الصادر لصاحله، 
 08/09القانون رقم  ن( م1051ر ابلتنفيذ، حيث نصت املادة )وقد القانون اجلزائري نظام األم     

املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري على أنه: "يفتم االعتفراف أبحكفام التحكيم الدويل 
يف اجلزائر إذا أثبت من متسك هبا وجودها، وكان االعرتاف غري خمالف للنظام العام الدويل. وتعترب قابلة 

فيذ وبنفس الشروط، أبمر صادر عن رئيس احملكمة التفي صفدرت أحكفام التحكيم يف دائرة للتن
اختصاصها أو ضكمة ضل التنفيذ إذا كان مقر ضكمة التحكيم موجودًا يف خفارج اإلقليم الوطين" . 

لتحكيم؛ فقد اوبتحليلنا هلذا النص نستنتج أنه فيما خيص اجلهة القضائية املختصة ابألمر بتنفيفذ قرارات 
حددها املشرع اجلزائري، مميزًا يف ذلك ما بني األحكام الصادرة يف اجلزائفر وبني األحكام الصادرة يف 

؛ 1اخلارج؛ أسوة مبا جاء يف اتفاقية نيويورك اليت تبنت مكان صدور احلكم لتحديد الصفة األجنبية له
يت ميتد لتنفيذ يوجه إلفى رئيس احملكمة الوابلتايل إذا كان مقر التحكيم ابجلزائر فإن طلب األمر اب

وهو نفس موقف التشريع الفرنسي. أما إذا كان  احلكم؛اختصاصها إىل املكان الذي صدر فيه هذا 
مقر التحكيم خارج تراب اجلمهورية؛ أي صدور احلكم يف دولة أجنبيفة، ففإن اختصاص إصدار األمر 

يف دائرة  فيها التنفيذ؛ أي رئيس احملكمة اليت يقعابلتنفيذ يرجع لرئيس ضكمة اجلهة اليت يطلب 
( جيد 1051هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن املتفحص لنص املادة ) .اختصاصها مكان التنفيذ

املشرع اجلزائري وتسهيالً منه لعملية تنفيذ القرارات التحكيمية األجنبية؛ ال يستدعي ضرورة رفع دعوى 
بل يكفي صاحب املصلحة الذي صدر احلكم لصاحله التقدم بطلب إلفى جديدة أمفام احملفاكم الوطنية، 

اجلهفة القضفائية املختصة ألجل احلصول على أمر ابلتنفيذ اجلربي؛ مقابل قيام القاضي برقابة صحة 
احلكم من حيفث الشروط القانونية الالزمة واإلجراءات الشكلية املتبعة يف إصدار احلكم والنطق به، دون 
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ظفريف موضوعه أو رقابة مضمونه؛ وإال اعترب ذلك مساسًا حبجية الشيءاملقضي فيه حبكم إعادة الن
 .1التحكيم

كما أعطى املشرع اجلزائري السلطة القضائية سلطة إصفدار األمر ابلتنفيذ، حيث أحالتنا املادة      
لدويل؛ إىل م ا( من قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري الواردة حتت عنوان تنفيذ أحكام التحكي1054)

نصه: " يكون  ا( م1035من القانون ذاته. وقد جاء يف املفادة ) (1038 إىل 1035من )املواد 
حكم التحكيم النهائي أو اجلزئي أو التحضريي قابالً للتنفيذ أبمر من رئفيس احملكمة اليت صدر يف دائرة 

يقاً ي يهمه التعجيل ". وتطباختصاصها، ويودع أصل احلكم يف أمانة ضبط احملكمة مفن الطفرف الذ
لذلك قضت احملكمة العليا اجلزائرية يف قفرار نقفض هلفا أبنفه: "وابلرجوع إىل أحكام قانون اإلجراءات 
املدنية واليت تنص على أن تكون قرارات احملكمفني قابلفة للتنفيذ مبوجب أمر صادر عن رئيس احملكمة 

لكاتفب ضبط احملكمة بتسليم نسخة رمسية منه ممهورة بذيل أصل القرار أو هبامشه ويتضفمن اإلذن 
ابلصيغة التنفيذية، وتبعًا لذلك فإن األمر الصادر بتنفيذ القرار التحكيمي األجنيب يصدر عن رئيس 
احملكمة أثناء مباشرته الوظيفة الوالئية بعد استيفاء الشروط اليت يتطلبها القانون ألجل إصدار األمر 

الشروط يف إيداع نسخة أصفلية مفن القرار التحكيمي مصادق عليها من اتفاق  ابلتنفيذ، وتنحصر تلك
التحكيم. وجيب أن تكون الوثيقتان مصحوبتان ابلرتمجة إىل اللغة العربية طبقا ملا تنص عليه املادة 

 .2اتفاقية نيويورك اخلاصة ابعتماد القرارات التحكيمية وتنفيذها" ن( م4/2)
يف نزاع نشب بني مستورد جزائري ملادة السكر ومورد أجنيب علفى  وتتلخص وقائع هذه القضية     

 :مبالغ متثل أجرة إضافية للنقل البحري وفوائد ومصاريف أخرى، انتهى إىل قرار حتكيمفي بتفاريخ
صادر عن مجعية مصفي السكر بلندن ألزم الطرف اجلزائري بدفع تلك املبالغ. وقفد  27/05/1999

ء اجلزائري إحدى الفرص النادرة للكشف عن كيفية تطبيق القواعد اخلاصفة أاتحت هذه القضية للقضا
بتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية؛ ذلك أن املتعامل األجنيب غالباً ما يفضل اللجوء إلفى هيئفات حتكفيم 

ء و أجنبية، مثل ما هو حاصل يف قضية احلال اليت مل خترج عن هذه القاعدة، ألن الفدائن حفاول قبفل اللج
إىل القضاء اجلزائري أن ينفذ القرار يف فرنسا لوال أنه حال دون ذلك عدم وجود أموال للمنفذ ضده يف 

                                                           

( من قففانون 442وقففد كففان القففانون اجلزائري إىل وقففت غري بعيففد يرفض اللجوء إىل التحكيم، ويتجلى ذلففك يف نص املففادة ) -1
حيث عدل املشففرع  93/09مبوجب املرسففوم التشففريعي رقم  25/04/1993اإلجراءات املدنية قبل التعديل الذي حصففل بتاريخ: 

 اجلزائري وبشكل جذري عن املوقف املانع للتحكيم الدويل على الدولة وأشخاص القانون العام األخرى.
 .311816، قضية رقم 29/12/2004قرار نقض، احملكمة العليا اجلزائرية، الغرفة املدنية، مؤرخ يف  -2
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ذلك البلد. والقطرة اليت أفاضت الكأس كانت حول آلية التنفيذ حيث بدأت هذه القضية على مستوى 
ة الستصدار أمر رئيس احملكمضكمفة ابتنفة، حينما جلأ املورد األجنيب إىل وسيلة التكليف ابحلضور أمام 

ابلتنفيفذ، وهو ما جعل القاضي يقوم مبا طلب منه، لكن ضمن اختصاصاته كقاضي أمور استعجالية، 
يقضي ابإلذن لكاتب ضبط احملكمة بتسليم نسخة  28/10/2001فأصفدر أمر استعجايل مؤرخاً يف: 

ر طالباً إلغفاءه لطرف اجلزائري هذا األمرمسية من الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي األجنيب. استأنف ا
رنسفا يتم تبليغه رمسياً ابلقرار التحكيمي مبوطنه يف اجلزائر، ألن التبليغ الذي مت ففي ف مل :علفى أساس أنه

ال يسري أثره يف اجلزائر، وطالب التنفيذمل يقدم نسخة أصلية من اتفاق التحكيم، كما أن الدين املطلوب 
املتعلق  90/10ة، بينما كان جيب حتويله إىل العملة الوطنيفة عمفالً أبحكام القانون ضدد ابلعملة الصعب

الشيء الذي اعتربه املستأنف ضده  .ابلنقد والعرا، وأن القرار املطعون فيه غري مسبب، وغري هنائي
ة جبدون أساس قانوين وطلب من اجمللس التصريح برفضه، فأصدر اجمللس القضائي بباتنة ابعتبار در 

التقاضي الثانية، ممثاًل يف الغرفة االسفتعجالية قفراره بفذلك، الشيء الذي جعله ضل للطعن ابلنقض، 
الذي استند على أوجه ثالثة مستمدة مفن خمالففة القواعفد اجلوهرية يف اإلجراءات والقصور يف األسباب 

ء ندت إىل وجه واحد أاثرته من تلقااحملكمة العليا اجلزائرية يف قرارها است .واخلطأ يف تطبيق القانون
نفسها ألنه من النظفام العام، ويتمثل يف خمالفة قواعد االختصاص الوظيفي والوالئي، لكن رغم هذا مل 
تلتزم الصمت حيفال كل الدفوع اليت أاثرها األطراف فأجابت بصورة غري مباشرة عن البعض منها، 

ي حد وفقت ية األمر بتنفيذ قرارات التحكيم األجنبية يف إىل أوكأنفه تغتفنم هفذه الفرصة النادرة لتبني آل
ما خيص الوجه املثار تلقائياً واملأخوذ من خرق قواعد االختصاص، فإذا احملكمة العليا ضقفة  يف ذلك؟يف 

يف ما ذهبت إليه من كون تنفيذ قرارات التحكيم األجنبية ليس من اختصاص القضاء االستعجايل، 
اص من صميم الوظيفة القضائية، إال أهنا جانبت الصواب يف التسبيب، حينمفا اعتبفرت ألن هذا االختص

األمر مرهون ابلوظيفة الوالئية لرئيس احملكمة يف إطار ما يعرف ابألوامر على العرائض. وهذا ما يتعارا 
فراءات املدنية املتضمن قفانون اإلج 08/09. أما القانون القانون 1ما قانون اإلجراءات املدنية امللغي

واإلدارية اجلزائري احلايل، ومن خالل تفحصه جنده قد تبىن نفس قواعد التحكيم الداخلي بشأن تنفيذ 
تعلو  إىل اتفاقية نيويورك لتنفيذ األحكام التحكيمية األجنبية اليت وذلك يعود الدويل،أحكام التحكيم 

كيمية ام اتفاقية نيويورك لتنفيذ األحكام التحعلفى القفوانني ألن اجلزائفر انضمت إليها؛ هلذا فإن أحك
  .األجنبية هي اليت ترعى تنفيفذ األحكام التحكيمية يف اجلزائر
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قانون  ( من1053-1052وخبصوص متطلبات إصدار األمر ابلتنفيذ فقد وضحتها املواد )     
صل مرفقاً تقدمي األاإلجراءات املدنية اجلزائري؛ حيث جفاء يف األوىل أنه: " يثبت حكم التحكيم ب

ابتفاقية التحكيم أو بنسفخ عنهمفا، تسفتويف شروط صحتها" فيما نصت الثانية على أن: " تودع الواثئق 
أعاله، أبمانفة ضبط اجلهة القضائية املختصة من الطرف املعين ابلتعجيل".  1052املذكورة يف املادة 

ه أن يقوم إبيداع أصل احلكم الذي استلم وهكذا فإن النصوص املذكورة توجفب على احملكوم لصاحله
من هيئة التحكيم أو صورة منه. ففإن كان األمر يتعلق حبكم صدر بلغة أجنبية فيجب عليه يف هذه 

( من قانون اإلجراءات 08عدم القبول تطبيقاً لنص املادة ) حتت طائلةاحلالة إرفاقه برتمجة ابللغة العربية؛ 
املشرع اجلزائري قد خالف ما جرى عليه العمل قبل ذلك؛ حيث كانت  يكون وبذلك.1املدنية اجلزائري 

تنص على أن:  25/04/1993املؤرخ يف  09-93)من املرسوم التشريعي  19مكرر  458املفادة )
" تودع الواثئق املذكورة لدى اجلهة القضائية املختصة من قبل احد احملكمني أو الطرف املعين ابلتعجيفل"؛ 

 ية اإليداع بواسطة الطرف املعين ابلتعجيل. ويف املقابل فإن غالبية الفقهاء ترى أنحيفث استبدل عمل
النص مل يتعرا لبيان من جيب عليه اإليداع وإمنا قرر النص املذكور وجوب إيداع احلكفم قلفم كتفاب 

تعددهم  ةاحملكمة املختصة يستوي يف ذلك أن يتم اإليداع بواسطة هيئة التحكيم أو أحد أفرادها يف حال
اخلصوم أو الكاتب يف حالة تواجده؛ وذلك ألن هذا اإلجراء ال يرتتب عليه يف ذاته  أحدأو بواسطة 

 .أي أثر مضر ابلشخص الذي صدر حكم التحكيم لصاحله أو هبؤالء
وجتدر اإلشارة فيما خيص ميعاد طلب استصدار األمر ابلتنفيذ أنه ملا كانت قرارات التحكيم تصدر      

اص عاديني ال حيوزون سلطة اجلرب املقصفورة علفى قضاء الدولة فإن إمكانية تنفيذه جرباً تستلزم من أشخ
حصوله على القوة التنفيذية عن طريق احلصول على أمر بتنفيذه من قضاء الدولة؛ ويف هذا اإلطار 

ة الطعن يف رت تشرتط معظم القوانني ضرورة مرور فرتة زمنية معينة بعد إصدار احلكم التحكيمي وهي ف
حكم التحكيم، وابلتايل فقبل انتهاء هذه املدة ال يكون حكم التحكيم قابال للنفاذ وال يعطى األمر 

( على أنه: " ميكن 1058بتنفيذه، وقد جرى النص يف قانون اإلجراءات املدنية اجلزائفري نصت املادة )
الرمسي ألمر  لبطالن من اتريخ التبليغأن يكون حكم التحكيم الدويل الصادر يف اجلزائر موضفوع طعن اب

رئيس احملكمة"؛ وابلتايل فإن قانون اإلجراءات املدنية واإلداريفة اجلزائفري أكثفر وضفوحا وصراحة يف حتديد 
(اليت نصت على: " ال يقبل  1059/2مدة الطعن بشأن حكم التحكيم الدويل وذلك يف املادة )

                                                           

( من اتفففففاقيففففة نيويورك لتنفيففففذ أحكففففام التحكيم األجنبيففففة واليت صففففففففففففففففففادقففففت عليهففففا اجلزائر بتحفظ 4/3ومن قبلهففففا املففففادة ) - 1
 .05/11/1988بتاريخ:



 لباب الثاينا                        اجلزائري     الفصل الثاين: جتسيد األمن القانوين من خالل الضماانت اجلاذبة االستثمار األجنيب يف التشريع 

338 

التبليغ الرمسيلألمر القاضي ابلتنفيذ " مث جاءت املادة ( من اتريخ 1الطعن بعد أجل شهر واحد )
من القانون نفسه لتعترب ذلك متطلبا إلصدار أمر التنفيذ حيث نصت على أن: " يوقف تقفدمي 1060

تنفيذ أحكام التحكيم  1058و  1056و 1055الطعون وأجل ممارستها، املنصوص عليها يف املواد 
ملشرع اجلزائري قد حدد هذه املدة بثالثني يوما، وهي مدة معقولة ". ويتضح لنا من هذه النصفوص أن ا

واحلكمة من عدم  انتهائها.يستطيع مفن خالهلفا الطفرف صاحب املصلحة يف الطعن أن يتقدم به قبل 
جواز استصدار أمر التنفيذ إال بعد أن ينقضي ميعاد دعوى البطالن جليُة؛ وهفي حىت ال يصدر األمر 

مة املختصة احلكم سندًا تنفيذاًي يقبل التنفيذ اجلربي يف الوقت الذي تنظر فيفه احملكابلتنفيذ فيصبح 
 .1دعوى البطالن مع احتمال أن يصدر حكم احملكمة مؤكداً بطالن حكم التحكيم

أما عن شكل طلب األمر ابلتنفيذ واملستندات اليت جيب إرفاقها قرارات احملكمني األجنبية قابلة      
جب أمر صادر عن رئيس احملكمة بذيل " أصل القرار أو هبامشه " وليس " بذيل العريضة " للتنفيذ مبو 

، ويتضمن اإلذن لكاتب الضبط ابحملكمة بتسليم نسخة رسفمية ابلصيغة التنفيذية، فقد جاء يف نص 
: " لياملتضمن قانون اإلجفراءات املدنية واإلدارية اجلزائري ما ي 08/09( من القانون  1035املادة )

يكون حكم التحكيم النهائي أو اجلزئي أو التحضريي قاباًل للتنفيذ أبمر من قبل رئيس احملكمة اليت 
صدر يف دائرة اختصاصها، ويدع أصل احلكم ففي أمانفة ضفبط احملكمة من الطرف الذي يهمه التعجيل، 

يف  ك جرى النصويتحمل األطراف نفقات إيداع العرائض والواثئق وأصل حكم التحكيم ". وكذل
( من نفس القانون على أن: " يسلم رئيس أمناء الضبط نسخة رسفمية ممهمفورة ابلصفيغة 1036املادة )

من خالل هذين النصني يظهر لنا أن إجراء  " التنفيذية من حكم التحكيم ملن يطلبها من األطراف
اليت جتعل من ليت تذكرها املادتني. و استصدار األمر ابلتنفيذ إجراء قائماً بذاته حتكمه األحكام اخلاصة ا

األمر بتنفيذ حكم التحكيم األجنيب يتضمن اإلشارة إىل الواثئق احملتج هبا، و جيب أن يكون مسبباً، 
ذ وأن تكون قابليته للتنفيذ مبنيةً على النسخة األصلية للحكم التحكيمي،وجيب أن يتضمن األمر ابلتنفي

الذي صدر فيه، وما يدل على دفع الرسوم املقررة وإال امتنع القاضي أيضًا بيان اليفوم والشفهر والسنة 
املختص عفن إصفدار األمر ابلتنفيذ إال بعد سداده، ومن جهة أخرى ال يلزم تقدمي الطلب بواسطة ضام، 
بل ابإلمكان تقدميه بواسطة نففس الشفخص طالب األمر ابلتنفيذ أو بواسطة ممثل عنه، كما ال يلزم من 

رى توقيع ضفام علفى الطلفب املذكور. عالوة على ذلك فإن األمر على عريضة ميكن أن ينظر جهة أخ
يف غيبة اخلصوم؛ وهلذا فال يعلفن طلب األمر ابلتنفيذ إىل أي خصم وال يكلف أحد ابحلضور أمام 
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م كأما خبصوص املستندات الواجب إرفاقها بطلب استصدار األمر بتنفيذ ح .القاضي املختص إبصداره
( من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري جيب أن يكون 1052التحكيم؛ فوفقفًا لفنص املادة )

 طلب األمر ابلتنفيفذ مرفقا مبا يلي:
 أصل احلكم الرمسي أو صورة من األصل جتمع الشروط املطلوبة لرمسية السند -1
 ية السندالشروط املطلوبة لرمسأصل االتفاق املنصوص عليه يف املادة الثانية أو صورة جتمع  -2
بية كان احلكم أو االتفاق املشار إليهما غري ضفررين ابللغفة العر   إذا والتنفيذعلى طالب االعرتاف  -3

 لف؛ضأن يقدم ترمجة هلذه األوراق هبذه اللغة وجيب أن يشهد على الرتمجفة متفرجم رسفمي أو 
ن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية قد ( م08ووجه ذلك أن املشرع اجلزائري يف نص املادة )

اشرتط أن تتم اإلجراءات والعقود من عرائض ومذكرات ابللغة العربية حتت طائلة عفدم القبفول، 
وتقدمي الواثئق واملستندات كذلك جيب أن يكون ابللغة العربية أو مصحوبة برتمجة رمسية إلفى 

 .1هفذه اللغة حتت طائلة عدم القبول 
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الثاين : البابخالصة  

ان املزااي والضماانت  اليت خصها املشرع اجلزائري يف جانبها النظري تظهر اهنا تساهم يف جذب 
االستثمار األجنيب ومتثل حيزا هاما من االمن القانوين يف قوانني االستثمار اال اهنا من اجلانب العملي 

هليئات اليت وجدت لتذليل كل ما و التطبيقي تواجه عقبات وعراقيل كبرية ، فرغم املؤسسات وا
يواجهه املستثمرين األجانب ، وتسرع اإلجراءات إلجناز املشاريع االستثمارية يف آجاهلا و االستفادة 
من املزااي يف كل مرحلة من مراحل املشروع االستثماري، و توفري احلماية ملصاحل املستثمرين األجانب 

الستثمارات ا الرفع من مستوايت االقتصاد الوطين وتوجيه هذهو ما يقابله من منفعة متبادلة تتمثل يف 
السياسة الوطنية العامة يف شىت امليادين يفرا مراجعة اآلليات و اإلجراءات لتنفيذ الوافدة فيما خيدم 

 القوانني و السياسات .

شراكة ابل فاالستثمار األجنيب يعترب موردا مشاركا يف االقتصاد اجلزائري وتقيده من طرف املشرع   
مع القطاع العام أو القطاع اخلاص الوطين، و امتيازات وتفضيالت هلذا األخري مما يناقض األحكام 

الدستورية و النصوص املنظمة، لالستثمار الناصة على املساواة يف املعاملة بني مجيع املتعاملني، 
ل على ذلك املراجعات االقتصاديني الوطنيني واألجانب و بني هؤالء مع بعضهم البعض، و ال أد

العديدة حلقوق املستثمرين األجانب سيما املتعلقة مبلكية األراضي و انسحاب القانون أبثر رجعي يف 
املتعلق برتقية  االستثمار مينع هذه املعامالت الالحقة   16/09بعض احلاالت ، بينما جند القانون 

و املنصف.  العادلوميكنه من التعويض   

لقانوين من خالل املزااي والضماانت يوجب الزام كال من املستثمرين والدولة املضيفة ن جتسيد االمن اإ
ابلقيام ابلتزاماهتم من خالل آليات مرنة وشفافة وواضحة حتافظ على املركز القانونية و التوقعات 

  املشروعة.
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 اخلامتة
إن من بني أهم املؤشرات لتطور الدول هو تضمني ترسانتها القانونية مبدأ األمن القانوين الذي 
من متطلباته االستقرار يف القانون ووضوح القواعد القانونية وإمكانية القانون للتوقع حيث تستقر املراكز 

 فسه ومن هنا فاألوىلالقانونية لألفراد ويتأكدون من احلماية ضد املخاطر النامجة عن القانون ن
ابملستثمرين سواء كانوا أجانب أو وطنيني االطمئنان من هذا اجلانب لدى الدولة املضيفة لالستثمار 

 الدولة.حيث جيعلهم يتخذون القرار االستثماري يف هذه 
لقد تطورت نظرة الدولة لالستثمار األجنيب بعد األزمات اليت تعرض االقتصاد العاملي وخصوصا 

لنامية ،حيث أصبح لالستثمار األجنيب دورا كبريا يف تنمية اقتصادات الدول ملا حيققه للدول الدول ا
املضيفة من نقل للتكنولوجيا وتوفري مناصب العمل ملواطنيها وكبديل عن أساليب التمويل التقليدية 

أصبحت الدول  د)القروض اخلارجية( ومن خالهلا ميكن للدولة املضيفة حتقيق التنمية الشاملة ،هلذا فق
تتنافس على جذب االستثمارات األجنبية من خالل منح املستثمرين األجانب مزااي وضماانت ضد 
خماطر االستثمار غري التجارية وتوفري املناخ االستثماري املالئم ، واجلزائر كغريها من الدول سعت يف 

ادئ ة لالستثمار عدة مبهذا املنحى حيث ضّمنت تشريعاهتا الداخلية وخصوصا القوانني الناظم
  16/09إىل القانون  93/12ومتطلبات هتدف إىل حتقيق األمن القانوين بداية من املرسوم التشريعي 

املتعلق برتقية االستثمار حيث برزت يف مواده مزااي وضماانت منها مالية متمثلة يف ختفيضات وإعفاءات 
رى قانونية ي وما حيققه لالقتصاد الوطين .وأخضريبية ومجركية خمتلفة حسب أمهية املشروع االستثمار 

متثلت يف ضماانت االستقرار القانوين لالستثمارات املنجزة إال إذا صرح املستثمر بقبول القانون اجلديد 
، وضمان ضد نزع ملكية املستثمر األجنيب وكذا املساواة بني املستثمرين وعدم التمييز بينهم يف املعاملة 

 ت حتويل رؤوس األموال إىل اجلزائر وإعادة حتويلها إىل اخلارج .ابإلضافة إىل ضماان
كما تضمنت هذه القوانني إنشاء مؤسسات تقوم ابإلشراف على العمل على االستثماري 

وكذلك  وطنيني،والوذلك من أجل توفري وحتسني املناخ االستثماري وضمان حقوق املستثمرين األجانب 
 ألجانب علىااعات الناشئة يف جمال االستثمار ليطمئن املستثمرون آليات إجرائية وقضائية حلل النز 

 لقانون.امصاحلهم من خالل احلصول على حلول منصفة تضمن حقوقهم ومصاحلهم وفق ما يتطلبه 
كل هذه املزااي والضماانت واآلليات اليت عملت اجلزائر على توفريها مل تكن متناسبة مع حجم       

بية إىل اجلزائر وهذا حسب االحصائيات اليت قدمتها مؤسسات دولية تدفقات رؤوس األموال األجن
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مهتمة ابالستثمار وكذا الوكالة الوطنية لالستثمار هذا ما يستدعي إعادة النظر يف خطة الدولة اجلزائرية 
االقتصادية حيث جيب أن تكون سياسة اقتصادية شامة جتمع بني أهداف الدولة يف حتقيق التنمية 

تقدمه من ضماانت ومزااي للمستثمرين األجانب حيث تكون هذه النظرة موجهة  الشاملة وما
 وتنميته.لالستثمارات األجنبية يف اجلزائر إىل خدمة الوطين 

كما أن اجلزائر أبرمت عدة اتفاقيات ثنائية وصادقت على اتفاقيات دولية ومجاعية لتشجيع        
 الداخلية، للضماانت اليت احتوت عليها القوانني االستثمار ومحايته وتضمنت هذه االتفاقيات تكريسا

وهذا ما زاد من التزامات الدولة اجلزائرية ومسؤولياهتا الدولية يف جمال االستثمار وهو ما يندرج ضمن 
األمن القانوين للمستثمر األجنيب حيث أن القوانني الداخلية للدولة املضيفة ميكن تعديلها أو إلغاؤها 

ولة اجلزائرية وحريتها يف تعديل وتغيري قوانينها حسب التطورات واملستجدات بناء على سيادة الد
 للدولة.االقتصادية والسياسية 

 اإن توفري الضماانت واملزااي يف الدولة املضيفة ال يكفي جلذب املستثمرين األجانب ، وهذا م       
اليت جاء هبا قانون  ض املبادئبع أثبتته التجارب السابقة يف اجلزائر ، فقد قامت اجلزائر ابلرتاجع عن

 االستثمار وحىت الدستور اجلزائري املتمثلة يف حرية االستثمار ومبدأ عدم التمييز بني املستثمرين األجانب
واليت ألزمت أن تكون االستثمارات يف جمال انتاج السلع واخلدمات ويف  51/49حيث جاءت قاعدة 

ثمرين املستثمرين األجانب والوطنيني وأفضلية املستجمال االسترياد والتصدير يف شكل شراكة بني 
ابملئة من رأمسال املشروع االستثماري وهو ما لقي عدة انتقادات من مؤسسات  51الوطنيني بنسبة 

 أجنبية جعلته من بني املعوقات جلذب املستثمرين األجانب . 
ويف حاجة إىل رجية وال خاملة اجلزائرية يف حاجة إىل رؤوس أو وحنن نرى أنه مادامت الد       

التكنولوجيا احلديثة والبحث عن حلول ملشكلة البطالة يف اجلزائر وتسعى لتوفري حاجياهتا من انتاج 
 يتحقق من خالل حجم االستثمار األجنيب املباشر املتدفق إىل احلزائرهذا وكل السلع وتقدمي اخلدمات 

د من جذب املستثمرين األجانب الذين يسعون إىل احلرية واألمان لتسيري رؤوس حت 51/49والقاعدة  
اخلارجية وخصوصا هذه السنوات األخرية حيث تراجعت أسعار احملروقات حىت بلغ سعر بيعها  سعر  
التكلفة فال بد من تنازالت حيث تقوم الدولة بدورها كحارسة وضابطة لالقتصاد من خالل قوانني 

قتصاد الوطين واحلقوق الوطنية املرتتبة على املستثمرين األجانب مثل ما هو موجود يف تضمن قوة اال
 الدول املتقدمة . 
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إن هذا املسعى جيران إىل وجوب جتسيد متطلبات األمن القانوين الذي جيعل املستثمرين األجانب        
قيق دولة القانون متطلباته حت يطمئنون على استثمار رؤوس أمواهلم يف اجلزائر حيث أن األمن القانوين من

واليت من خالله تضمن للمستثمر األجنيب خاصة وابقي األشخاص وطنيني وأجانب أن القانون يطبق 
على الدولة حىت ولو كان يف غري صاحلها إذا جتاوزت الدولة القانون أو تعسفت يف تطبيقه من خالل 

خاص ومتس انني تصطدم مع توقعات األشسلطاهتا التنفيذية والقضائية أو حىت التشريعية بسن قو 
 احلالية.مبراكزهم القانونية 

من خالل مبدأ األمن القانوين الذي من متطلباته كذلك استقرار القانون جيد املستثمر األجنيب       
املناخ املالئم الذي حيافظ على مصاحله خالل مدة إقامة مشروعه االستثماري وهذا االستقرار ال نعين 

ة القوانني ولكن نعين به السالسة يف تعديل القوانني ومنح هؤالء املستثمرين األجانب فرص به اجلمود يف
يف اختاذ القرارات اليت ال تعصف مبصاحلهم كما أن الدولة تضمن سالمة اقتصادها واحلفاظ على قوته 

فة وحقوقها يوازدهاره حبيث يتحقق التوازن املطلوب بني مصاحل املستثمر األجنيب وسيادة الدولة املض
 الكاملة على ما يقوم من مشاريع استثمارية يف أرضها .

  التالية:إن من خالل هذه الدراسة خنلص إىل النتائج 
ضرورة وضع سياسة اقتصادية شاملة تعتمد على االستثمار األجنيب املباشر كمورد أساسي   -

 للتنمية بديال عن املوارد التمويلية التقليدي السابقة ملا له من إجيابيات.
  .االستثمارات األجنبية إىل اجلزائرواستقطاب وجود معوقات وخماطر حتد من جذب  -
طلب الثقة وخصوصا مت يف التشريع اجلزائري من القانوينغياب العديد من متطلبات مبدأ األ -

 .املشروعة
حاجة قوانني االستثمار إىل آليات وإجراءات تنفيذية لتطبيقها عمليا حيث أهنا تتطلب مرونة  -

 أهداف. من حتقيقهومرجوا أكرب لتحقيق ما هو مطلوب 
عدم تفعيل املراكز املتخصصة املستحدثة التابعة للشباك املركزي الوحيد األمر الذي يعرقل  -

 القرار.إجراءات العملية االستثمارية ويتسبب يف تعدد جهات اختاذ 
بدأ عدم التمييز بني املستثمرين وهو يف نفس الوقت من ميتعارض مع  51/49وضع قاعدة  -

 األجنيب.ات األجنبية إذ حيد من حرية املستثمر أبرز املعوقات أمام جذب االستثمار 
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املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، وبناء على متطلبات تشجيع  08/09يف القانون  -
ض أصبح اللجوء للتحكيم يف منازعات العقود اإلدارية ال يتعار  اجلزائر،االستثمار األجنيب يف 

مع القواعد الدستورية والتشريعية املتعلقة ابختصاص السلطة القضائية، وال مساس ابلقواعد 
واملبادئ األساسية يف القانون العام، وخاصة تلك املتعلقة ابإلدارة كسلطة عامة تتميز ابمتيازات 

 لتحقيق املصلحة العامة.
املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ال يفرق بني التحكيم على  08/09أصبح القانون   -

املستوى الداخلي والذي جيب أن يشجع ابلنظر إىل الفوائد اجلمة اليت جننيها من تطبيقه، إضافة 
 إىل عدم جتميده القانون الوطين وبني التحكيم الدويل الذي جيب أن ينظم مبا حيفظ املصاحل

 الوطنية العليا.
من أن املشرع اجلزائري منح املتعاقد حق اللجوء إىل التحكيم لفض املنازعات بينه وبني املصلحة  -

املتعاقدة إال أنه أغفل عنصر هام هو عدم ختصيص نصوص خاصة ابإلجراءات املتبعة للتحكيم 
بالغة، لذلك ت األمهية الوتبياهنا، بل أخضعها لقواعد التحكيم العامة نظراً لكوهنا من العقود ذا

نقرتح وضع قانون للتحكيم يتوىل تنظيم إجراءات التحكيم ووضع قواعده مبا يتناسب مع طبيعة 
 االستثمار األجنيب.

رغم الضماانت واملزااي اليت منحتها الدولة اجلزائرية لالستثمار املباشر مازال تدفق هذه  -
ير حسب إحصائيات الوكالة الوطنية لتطو ت االستثمارات ال يتناسب مع هذه املزااي والضماان

ياسة اجلزائر سإعادة النظر يف االستثمار واملؤسسات الدولية املهتمة ابالستثمار مما يستدعي 
 االقتصادية.

  يلي:وعليه نقرتح ما 
ل القانوين وهذا ما ملسناه يف مسودة ديباجة مشروع التعدي مني الدستور اجلزائري مبدأ األمنتض -

 .يف مجيع اجملاالت مبتطلباتهعلى االلتزام  واحلث 2020الدستوري 
 ألجانب.اضرورة ثبات ومرونة قوانني االستثمار لتوليد الثقة واالطمئنان لدى املستثمرين  -
جانب لتحسني ا وبني املستثمرين األاإليفاء ابلتزامات الدولة اجلزائرية يف عقود االستثمار بينه -

 األجنبية.صورة اجلزائر أمام اخلارج وجذب مزيد من االستثمارات 
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السالسة والوضوح يف املراجعة الدائمة لقانون االستثمار إلزالة أي غموض وتسهيل إجراءات  -
 زائر.جلااالستثمار األجنيب املباشر جلذب أكرب قدر من رؤوس األموال األجنبية لالستثمار يف 

السعي احلثيث لتوفري مناخ مالئم لالستثمار األجنيب واالستفادة من التجارب لدول جنحت يف  -
 وجيزة.جذب االستثمارات األجنبية وحققت هنضة اقتصادية يف فرتة 

االهتمام أكثر ابلتنمية يف املوارد البشرية وهتيئة األطراف بقبول التعامل مع املستثمر األجنيب  -
 الشعيب.مسي أو سواء الطرف الر 

احلرص على حتقيق متطلبات األمن القانوين يف خمتلف اجملاالت وترسيخه يف جمال االستثمار  -
 األجنيب.جلعله كقيمة جاذبة لالستثمار 

تفعيل املراكز املتخصص األربعة التابعة للشباك الوحيد لتسهيل إجراءات العملية االستثمارية  -
 القرار.وتوحيد مركز 

 حيث مت حصرها يفومنح حرية أكرب للمستثمر األجنيب  51/49إعادة النظر يف قاعدة  -
وضع قوانني  ، مع2020للدولة يف قانون املالية لسنة القطاعات االسرتاتيجية  االستثمارات يف

وق ضمان حقع واضحة وقابلة للتوقع حتمي االقتصاد الوطين وحقوق الدولة وأهدافها م
.املستثمرين األجانب
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  واملراجع:قائمة املصادر 
  أوال: املصادر

 القرآن الكرمي ـــ 1
 صحيح مسلمــــ 2
 ـــ الدساتري  3
  ية يتضمن اصدار دستور اجلمهورية اجلزائر  22/11/1976مؤرخ يف 97-76أمر رقم

املعدل واملتمم  ،1976نوفمرب  24يف  الصادر 94 عددالر ج ج  الشعبية، جالدميقراطية 
الصادر يف  28 ر ج ج العددج  ،1976جويلة  07املؤرخ يف  ،06ـــ79مبوجب القانون 

 .1979جويلية  10
  يتضمن نص تعديل الدستور املوافق  1989فيفري28يف  خ، مؤر 18-89م رائسي رقم مرسو

  1989مارس  01يفالصادرة  9عددرج ج  ، ج23/02/1989عليه يف استفتاء 
  يتعلق إبصدار الدستور املصادق  1996ديسمرب 07يف  ، مؤرخ438-96مرسوم رائسي رقم

املعدل 1996ديسمرب08الصادرة يف  ،76ر ج ج عدد ج ،1996نوفمرب28عليه يف استفتاء 
الصادر يف  25ج ر ج ج العدد  ،2002أفريل  10املؤرخ يف  03ـــ02واملتمم ابلقانون رقم 

 63ج ر ج ج العدد  ،2008نوفمرب  15املؤرخ يف  19ــ 08والقانون  ،2002أفريل  14
  .2008نوفمر  16الصادر يف 

 ج ر  2016مارس  06املؤرخ يف  01-16مبوجب القانون  الدستور اجلزائري املعدل واملتمم
 .2016مارس  07الصادر يف  14 العددج ج 

 االتفاقيات والقرارات الدولية ـــ  4
  تضمن االنضمام بتحفظ لالتفاقية اليت  05/11/1988املؤرخ يف  233-88املرسوم

 ، مؤرخةيف48 د؛ جريدةرمسية، عد1958صادقت عليهااألمم املتحدةفينيويورك سنة 
23/11/1988. 
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  جويلية  23ائر يف ز املوقعة يف اجل العريب،االتفاقية لتشجيع وضمان االستثمار بني دول املغرب
 ،1990ديسمرب 22املؤرخ يف  ،90/420املصادق عليها مبوجب املرسوم الرائسي  ،1990

 .1991فيفري  06الصادر يف  06ج ر ج ج عدد
  االتفاق املربم بني احلكومة اجلزائرية و احلكومة الفرنسية بشأن تشجيع و احلماية املتبادلة

، واملنشور يف جريدة الرمسية 18/5/1991منه ، املوقع ابجلزائر، بتاريخ 7مادة  لالستثمارات،
 .6/10/1991، الصادرة بتاريخ1اجلزائرية العدد

  أفريل  10املؤرخ يف  99-93اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بتغيري املناخ ابملرسوم الرائسي
ق عليها بشأن تغيري املناخ املواف يتضمن املصادقة على اتفاقية األمم املتحدة االطارية 1993

 24ج ر ج ج د ش العدد  1992ماي  9من طرف اجلمعية العامة هليئة األمم املتحدة يف 
  .1993أفريل  21الصادر يف 

  ة فيما خيص االستثمارات بني حكومة اجلمهوري واحلماية املتبادلنياالتفاق حول التشجيع
علق هبما، املوقعني الرسائل املت الفرنسية وتبادلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية وحكومة اجل

 01-94مبوجب املرسوم الرائسي رقم واملصادق عليها 1993فيفري 13مبدينة اجلزائر يف 
 1994جانفي  03يف  الصادر 02 ج ر ج ج العدد 1994جانفي 02املؤرخ يف 

  املتعلقتني  الرسائل وتبادلت فيما خيص االستثمارا واحلماية املتبادلتنياالتفاق بشأن التشجيع
، واملصادق 13/02/1993هبما بني ح ج د ش وحكومة ج ف املوقعني مبدينة اجلزائريف 

 01ج ر ج ج عدد 02/02/1994املؤرخ يف  94/01عليه مبوجب مرسوم رائسي رقم
 .02/02/1994الصادر يف 

  االتفاق حول التشجيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية
، واملصادق عليه 1997مارس  29الشعبية وحكومة مجهورية مصر العربية، املوقع ابلقاهرة يف 

 76ج ر ج ج عدد  ،1998أكتوبر  11املؤرخ يف  320/ 98مبوجب املرسوم الرائسي رقم 
     1998أكتوبر  11ر يف الصاد

  االتفاق بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية واحلكومة األرجنتينية بتاريخ
وجب لالستثمارات املصادق عليه مب واحلماية املتبادلةاملتعلق حول الرتقية  04/10/2000
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الصادر  69 عددال، ج ر ج ج 13/11/2001املؤرخ يف  366-01املرسوم الرائسي رقم 
 18/11/2001يف 

  اتفاقية االستثمار املربمة بني الدولة اجلزائرية املمثلة من طرف وكالة الرتقية لالستثمارات و دعمها
و متابعتها من جهة و بني شركة اوراسكوم تيليكوم اجلزائر، موافق عليها مبوجب املرسوم التنفيذي 

ديسمرب  26، الصادر بتاريخ  80، العدد 2001ديسمرب  20، املؤرخ يف  416-01رقم : 
2001 . 

  ل تشجيع الرتقية ، حو وسلطنة عماناالتفاق بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
، املصادق عليه مبوجب مرسوم رائسي 09/04/2000لالستثمارات بتاريخ  واحلماية املتبادلة

 26الصادر يف  44 ، ج ر ج ج العدد2002يونيو  22املؤرخ يف  233-02رقم 
 .2002يونيو

  ،الشركة و االتفاقية املوقعة بني الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار القائم حلساب الدولة اجلزائرية
نوفمرب  13الصادرة بتاريخ  ،72ج.ر العدد  ،2003أكتوبر  30خة يف لإلمسنت املؤر  اجلزائرية
2003. 

  اتفاقية حول الرتقية واحلماية املتبادلتني لالستثمارات، بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدمقراطية
املصادق عليها مبوجب  ،1999يناير  25الشعبية وحكومة مملكة الدامنارك املوقعة ابجلزائر يف 

الصادر يف  02 ج ر ج ج العدد ،2003ديسمرب  30املؤرخ يف  03/525الرائسي املرسوم 
 .2004يناير  07

  الشعبية  لالستثمار بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية واحلماية املتبادلةاالتفاق حول الرتقية
، ج ر ج ج 75-05اإليرانية املصادق عليها مبوجب مرسوم رائسي رقم واجلمهورية اإلسالمية

 27/02/2005 الصادر بتاريخ 15 العدد
  اتفاق أورويب متوسطي لتأسيس الشراكة بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية من جهة

 ،2002أبريل  22واجملموعة األوروبية والدول األعضاء فيها من جهة أخرى املوقع بفالونسا يف 
ج ر ج ج  2005أبريل  27املؤرخ يف  05/159املصادق عليه مبوجب املرسوم الرائسي رقم 

 .2005أفريل  30صادر يف  31عدد
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  رية بني حكومة اجلمهورية اجلزائ لالستثمارات،االتفاق حول التشجيع واحلماية املتبادلة
واملصادق  2006فيفري  16املوقعة بتونس يف  التونسية،الدميقراطية الشعبية وحكومة اجلمهورية 

 73ج ر ج ج عدد  ،2006نوفمرب  14املؤرخ يف  06/404عليها مبوجب املرسوم الرائسي 
 .2006نوفمرب  19الصادر يف 

 ملوقع بتاريخ ا ومجهورية صربيا اجلزائرية الدميقراطية الشعبية التفاق بني حكومة اجلمهوريةا
املؤرخ يف  334-13وجب املرسوم الرائسي رقمواملصادق عليه مب 13/02/2012
  02/10/2013الصادر يف  49، ج ر ج ج عدد30/09/2013
 التشريعية:النصوص ـــ  5
 العضوي:التشريع أ/
 02ج ر ج ج  ابإلعالم،املتعلق  ،2012يناير  12املؤرخ يف  12/05القانون العضوي  

 .2012يناير  15الصادر يف 
  العادي:التشريع ب/

  رج ج العدد  االستثمارات، جاملتضمن قانون  26/07/1963املؤرخ يف 63/277القانون
 .02/08/1963الصادرة يف 53

  املتضمن قانون االستثمارات، ج رج ج العدد  15/09/1966املؤرخ يف 66/284االمر
 .17/09/1966الصادرة يف  80

  املدين، ج ر ج ج العدد ، يتضمن القانون 1975سبتمرب  26مؤرخ يف  58-75أمر رقم
 واملتمم. واملعدل 30/09/1975الصادر يف  78

  يتعلق بقواعد نزع امللكية من أجل املنفعة 1976ماي  25مؤرخ يف  48-76أمر رقم ،
 .1976جوان 1الصادر يف 44العمومية، ج ر ج ج عدد 

  يتضمن اصدار دستور اجلمهورية اجلزائرية  22/11/1976مؤرخ يف 97-76أمر رقم
 .1976 لسنة 94 ر خ خ العدد الشعبية، جدميقراطية ال
  لسنة 30 املتضمن قانون اجلمارك ج رج العدد 1979يوليو 21املؤرخ يف  07-79ال قانون 

 61رج عدد ج، 1998أوت 22املؤرخ يف  10-98القانون  واملتمم مبوجباملعدل  1979
 .1998 لسنة
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  املتعلق بتأسيس الشركات املختلطة االقتصاد  1982اوت 28مؤرخ يف  13-82قانون
 1982 لسنة 35، ج ر عددوسريها

  43يتعلق حبماية البيئة ج ر ج ج د ش عدد  1983فيفري  05مؤرخ يف  03-83قانون 
املتعلق  2003-07- 19املؤرخ يف  10-03)ملغى( ابألمر  1983فيفري  08الصادر يف 
 .20/07/2003الصادر يف  43ر ج ج العدد  املستدانة جيئة يف إطار التنمية حبماية الب

 املتعلق بتأسيس  13-82وميتمم ال قانونيعدل  1986أوت 19املؤرخ يف  13-86قانون
  1986لسنة  35الشركات املختلطة االقتصاد وتسيريها ج ر عدد

 لسنة 16ر ج ج العدد  والقرض جبتعلق ابلنقد  1990أفريل 14املؤرخ يف  10-90قانون 
 .18/04/1990الصادرة بتاريخ  1990

  حيدد القواعد املتعلقة بنزع امللكية من أجل  1991أفريل  27مؤرخ يف  11-91قانون رقم
 1991ماي  8الصادرة بتاريخ  21عدد املنفعة العمومية، ج ر ج ج 

 ج ر ج  1992يتضمن قانون املالية لسنة  1991ديسمرب18املؤرخ يف  25-91 القانون
 .65عدد

  املتعلق يف برتقية االستثمار، ج رج ج  05/10/1993 املؤرخ 93/12املرسوم التشريعي
 10/10/1993الصادرة يف  64العدد 

  العدد  جاالجياري، ج.ر.ج.املتضمن االعتماد  10/01/1996املؤرخ يف  96/09األمر
 . 1996جانفي 10الصادرة يف  03

  يتضمن القواعد العامة املتعلقة ابلطريان املدين ش  1998جوان  27مؤرخ يف  06-98قانون
ا ج ر  2000ديسمرب 6مؤرخ يف  05-2000متمم ابألمر  1998 لسنة 48ا ح ج عدد
 35ج ج عدد

  47ج ر ج ج عدد  االستثمار،املتعلق بتطوير 2001أوت  20املؤرخ يف  01/03األمر 
  .2001أوت  22الصادر يف 

  يتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة  2003فيفري  17مؤرخ يف  10-03الفانون
 .2003جويلية  20صادر يف  43ج ر ج ج د ش عدد 
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  واملعدل واملتمم  43ر ج ج  جواملتعلق ابملنافسة،  2003يوليو  19املؤرخ يف  03-03األمر
 .36، ج ر ج ج رقم2008يونيو  25املؤرخ يف 12-08 ابألمر

  ج.ر.ج.ج العدد  والنقد،املتضمن قانون القرض  ،2003ت أو  26املؤرخ يف  03/11األمر
 .2003أوت  27الصادرة يف  52

 يتعلق مبمارسة األنشطة التجارية ج ر ج ج  2004أوت  14يف  املؤرخ 08-04القانون رقم
 ج ر ج ج العدد 2013يوليو  23املؤرخ يف  06-13واملتمم بتال قانوناملعدل  25عدد 
39. 

  مؤرخ يف  58-75معدل ومتمم لألمر رقم  2005جوان  20يف مؤرخ  10-05قانون رقم
 26صادر يف  44واملتضمن القانون املدين املعدل واملتمم ج ر ج ج العدد  26/09/1975

 2005جوان 
  مكافحته،يتعلق ابلوقاية من الفساد و 2006 سنة،فرباير 20املؤرخ يف 06-01القانون رقم 

حيدد التنظيم 2013مارس سنة ، 21و انظر كذلك القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 14 .ج ر 
-15واملعدل ابلقانون رقم  31الداخلي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته ، ج ر .

فرباير سنة 20املؤرخ يف 01/06يعدل و يتمم القانون 2011غشت 2مؤرخ يف 11
 .2011سنة 44اد و مكافحته ج ر . واملتعلق ابلوقاية من الفس2006

  ج ر ج ج  2006جويلية  5املؤرخ يف  08-06املعدل واملتمم ابألمر رقم  03-01األمر
 .2006جويلية  19الصادر  47عدد 

 20املؤرخ يف 03-01، يعدل ويتمم األمر رقم 2006جويلية 15املؤرخ يف  06/08االمر رقم 
 .2006جويلية  19، صادرة يف 47ال عدد ، يتعلق بتطوير االستثمار، ج ر ج،2001أوت 

  ضي األرا والتنازل عناحملدد لكيفيات منح االمتياز  2006أوت  30املؤرخ يف  06/11األمر
 53ج.ر.ج.ج العدد  استثمارية،مشاريع  واملوجهة إلجنازالتابعة لألمالك اخلاصة للدولة 

 .2006أوت  30الصادرة يف 
  حيدد شروط وكيفيات منح االمتياز  2008سبتمرب سنة  01املؤرخ يف 08/04األمر رقم،

على األ ارضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة واملوجهة الجناز مشاريع استثمارية، ج.ر عدد 
املؤرخ يف  11-11،املعدل واملتمم مبوجب القانون  2008سبتمرب سنة  03،الصادر يف  49
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 20،الصادر يف 40،ج.ر عدد 2011سنة ،يتضمن قانون املالية التكميلي ل 2011يوليو 18
،يتضمن قانون  2012ديسمرب سنة  26املؤرخ يف  12-12،والقانون رقم  2011يوليو سنة

-10،والقانون رقم  2012ديسمرب سنة  30،الصادر يف  72،ج.ر عدد 2013املالية لسنة 
 78،ج.ر عدد 2015،يتضمن قانون املالية لسنة  2014ديسمرب سنة  30املؤرخ يف  14

، 2015يوليو سنة  2املؤرخ يف  15-01،واألمر رقم  2014ديسمرب سنة  31،الصادر يف 
يوليو سنة  23،الصادر يف  40،ج.ر عدد  2015يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 

2015. 
  ج 2009يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2009 سنة،يوليو 22املؤرخ يف  09/01األمر

 .01-03 األمر،من 1مكرر 12 مم للمادةواملتاملعدل 44ر، 
  شروط وكيفيات استغالل األراضي  ، حيدد2010غشت  15مؤرخ يف  03- 10قانون رقم

 .2010غشت  18بتاريخ  ، الصادر46الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة، ج ر، ع 
  جوالقرض، ج.ر.ج.النقد املتضمن تعديل قانون  2010أوت  26املؤرخ  10/04األمر 

 .2010سبتمرب  01الصادرة يف  50العدد 
  2010يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2010اوت  26مؤرخ يف  01-10امر رقم ،

 .2010اوت  29صادر يف  49ج.ر العدد 
  2011املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  2011جويلية  18املؤرخ يف  11/11القانون ،

 .20/07/2011الصادرة يف  40 العدد جج.ر.ج.
  2012يتضمن قانون املالية اسنة  2011ديسمرب سنة  28مؤرخ يف  16-11قانون رقم ،

 .2012ديسمرب  29صادر يف  72ج.ر العدد ى
  2014قانون املالية لسنة  ، يتضمن2013ديسمرب سنة  30يف  ، مؤرخ08- 13أمر رقم ،

 2014ديسمرب سنة  31بتاريخ  345 ، صادر68ر ج ج، عدد  ج
  ج ر ج ج  البصري،املتعلق ابلنشاط السمعي  2014فرباير  24املؤرخ يف  14/04القانون

  2014مارس  23يف  ، الصادر16
  ج 2015 لسنة،يتضمن قانون املالية 2014 سنة،ديسمرب 30املؤرخ يف  10-14القانون رقم

 .املتعلق بتطوير االستثمار املعدلة01-03من األمر 1مكرر 9املعدلة للمادة 72ر 
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  46رقم ج ج املتعلق برتقية االستثمار ج ر  2016أوت  03املؤرخ يف  16/09القانون 
 2016. أوت 03ب اتريخالصادرة 

  ج ر ج 2017املتضمن قانون املالية 2016ديسمرب  28املؤرخ يف  14/ 16القانون رقم ،
  .2016ديسمرب  29الصادرة يف 77العدد 

 2020يتضمن قانون املالية لسنة  ،2019ديسمرب سنة 11يف املؤرخ  14-19قانون رقم ،
 .2019ديسمرب سنة  30 ، الصادريف81ر ج ج، العدد  ج
 التنظيمية:النصوص ـــ  6

 :املراسيم الرائسيةأ /      
  يتضمن نص تعديل الدستور املوافق  28/02/1989يف  خ، مؤر 18-89مرسوم رائسي رقم

 .011/03/1989الصادرة ف 9رج ج عدد ، ج23/02/1989عليه يف استفتاء 
  املتضمن االنضمام ملؤسسة التمويل  ،1990جوان  23املؤرخ يف  90/186مرسوم رائسي رقم

   .1990جوان  27الصادرة بتاريخ  26ج.ر.ج.ج العدد  الدولية،
  يتضمن املصادقة على االتفاقية  22/12/1990املؤرخ يف 420-90املرسوم رائسي رقم

 ،23/07/1990بني دول املغرب العريب املوقعة يف اجلزائر بتاريخ  االستثماروضمان لتشجيع 
 .06/02/1991الصادر يف  06ج ر ج جالعدد

  يتعلق إبصدار الدستور املصادق  07/12/1996يف  ، مؤرخ438-96مرسوم رائسي رقم
  08/12/1996الصادرة يف  ،76جر ج ج عدد ،28/11/1996عليه يف استفتاء 

  على تتضمن التصديق بتحفظ 2004 سنة،أبريل 19مؤرخ 04-128املرسوم رائسي رقم
ورك املعتمدة من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنيوي الفساد،األمم املتحدة ملكافحة  اتفاقية

 .2004سنة26 ر. ج2003أكتوبر سنة 31يوم 
  حيدد تشكيلة الديوان املركزي 2011 سنة،ديسمرب 8املؤرخ يف 11-426املرسوم الرائسي رقم

 .68ج جج ر  وكيفيات سريه،لقمع الفساد وتنظيمه 
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 التنفيذية:املراسيم /  ب

  حيدد كيفيات تطبيق القانون  1993جويلية  27املؤرخ يف  93/186رقم  التنفيذياملرسوم
الذي حيدد القواعد املتعلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة  1991أفريل  27املؤرخ يف  11ــ 91

 .1993أوت  01الصادرة بتاريخ  51العمومية، ج ر ج ج عدد 
  ح االمتياز على بتنظيم عملية من 1994أكتوبر  17املؤرخ يف  94/322املرسوم التنفيذي

.ج.ج العدد ج.ر االستثمار،أراضي األمالك الوطنية الواقعة يف املناطق اخلاصة يف إطار ترقية 
 .1994أكتوبر  19الصادرة يف  67

  يتعلق بشروط القيد يف السجل التجاري  1997يناير  18املؤرخ يف  41-97املرسوم التنفيذي
والتعديل حيدد كيفيات القيد  2015يما3املؤرخ يف  111-15املعدل واملتمم ابألمر 

 السجل التجاري. والشطب يف
 
  املتعلق مبدونة النشاطات االقتصادية  1997يناير 18املؤرخ يف  39-97املرسوم التنفيذي

التنفيذي  واملتمم ابملرسوماملعدل  05اخلاضعة للقيد يف السجل التجاري ج ر ج ج رقم
  2002 لسنة 28ر ج ج رقم ج، 2002أفريل  16املؤرخ يف  02/139

 املتضمن كيفيات إشهار عمليات  2006فيفري 20املؤرخ يف  06/90 لتنفيذياملرسوم ا
 .2006جانفي 26الصادرة يف 10االعتماد التجاري لألصول املنقولة ج.ر.ج.ج العدد 

التضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير  2006أكتوبر  9املؤرخ يف  06/356التنفيذي رقم 
 2006أكتوبر  11الصادر يف  ،64ج ر ج ج العدد  وسريها،االستثمار وتنظيمها 

  املتعلق بصالحيات اجمللس  ،2006أكتوبر 09املؤرخ يف  ،06/355املرسوم التنفيذي رقم
 .2006أكتوبر  11 ،64 ج العددج ر ج  وسريه،الوطين لالستثمار وتشكيلته 

  احملدد لكيفيات تسيري حساب  23/12/2006املؤرخ يف  06/485املرسوم التنفيذي
 ،اجلنوبالذي عنوانه "الصندوق اخلاص لتطوير مناطق  302-089التخصيص رقم 

واملتمم ابملرسوم التنفيذي  ل، املعد24/12/2006الصادرة بتاريخ  84العدد  جج.ر.ج.
 .14/12/2011الصادرة يف  47ج.ر.ج.ج العدد  18/08/2011املؤرخ يف  11/291
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  احملدد لكيفيات تسيري حساب  23/12/2006املؤرخ يف  06/485املر املرسوم التنفيذي
 "،الذي عنوانه "الصندوق اخلاص ابلتنمية للهضاب العليا 302-116التخصيص رقم 

 .24/12/2006الصادرة بتاريخ  84 العدد جج.ر.ج.
  حيدد قائمة النشاطات واخلدمات 2007جانفي  11مؤرخ يف  08-07مرسوم تنفيذي رقم ،

 04املتعلق بتطوير االستثمار، ج ر العدد  03-01املستثناة من املزااي احملددة يف األمر رقم 
 .2007يناير سنة  14صادر يف 

  االمتياز  وكيفيات منحاحملدد لشروط  2009و ماي 02املؤرخ يف  09/152سوم التنفيذي
.ر.ج.ج ج استثمارية،مشاريع  واملوجهة إلجنازعلى األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة 

 .2009مايو  06الصادرة يف  27العدد 
  االمتياز  وكيفيات منحاحملدد لشروط  2009مايو  02املؤرخ يف  09/153املرسوم التنفيذي

 واألصول الفائضةحمللة ا وغري املستقلةقية التابعة للمؤسسات العمومية املستقلة على األصول املتب
مايو  06الصادرة يف  27ج.ر.ج.ج العدد  وتسيريها،للمؤسسات العمومية االقتصادية 

2009.  
  األنشطة  وكيفيات ممارسةحيدد شروط  2015أوت  29مؤرخ يف  234-15املرسوم التنفيذي

 .48اخلاضعة للتسجيل يف السجل التجاري ج ر ج ج رقم  واملهن املنظمة
  االمتياز وكيفيات منحاحملدد لشروط  2015أكتوبر  26املؤرخ يف  15/281املرسوم التنفيذي 

شاريع الرتقية م واملوجهة الجنازالقابل للتحويل إىل تنازل على األراضي التابعة ألمالك الدولة 
 . 04/11/2015الصادر يف 58.ج العدد ج.ر.جالتجاري.العقارية ذات الطابع 

  املتضمن صالحيات الوكالة الوطنية  2017مارس  5املؤرخ يف  17/100املرسوم التنفيذي
 1 2017مارس  08يف  الصادر 16ج ر ج ج العدد  وتنظيمها،لتطوير االستثمار 

  حيدد القوائم السلبية واملبالغ  ،2017مارس 05مؤرخ يف  101-17 رقم،مرسوم تنفيذي
 ،16الدنيا لالستفادة من املزااي، وكيفيات تطبيق املزااي على خمتلف االستثمارات، ج ر العدد 

 . 2017مارس  08الصادرة يف 
  احملدد مبلغ مستحقات معاجلة  ،2017مارس  05املؤرخ يف  ،17/103املرسوم التنفيذي

  16 ج ج العدد ج ر حتصيله،ملفات االستثمار وكيفيات 
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  حيدد كيفيات تطبيق املزااي اإلضافية 2017مارس ،05مؤرخ يف 105-17 التنفيذي،املرسوم
، 16لالستغالل املمنوحة لالستثمارات املنشئة ألكثر من مائة منصب شغل، ج.ر.ج. عدد

 .2017مارس08صادر يف 
  القرارات:ج /

  حيدد القائمة االمسية ألعضاء اللجنة الوزارية املشرتكة املكلفة  2001يوليو 2قرار مؤرخ يف
 اري.اخلاضعة للقيد يف السجل التج والنشاطات املقننةمبجانسة النصوص املتعلقة ابملهن 

  اللجنة  وكيفيات سريحيدد شروط  2001يونيو 29القرار الصادر من وزارة التجارة املؤرخ يف
لقيد يف السجل اخلاضعة ل والنشاطات املقننةية املكلفة مبجانسة النصوص املتعلقة ابملهن الوزار 

 .45 التجاري ج ر ج ج العدد
  األنظمة:د /

  4001حتت رقم  1995أوت  16التعليمة الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية بتاريخ 
املتعلقة بتطبيق التعليمات املوجهة للمحافظني العقاريني احملتواة يف املنشور الوزاري رقم 

املتعلق ابستعمال األراضي العمومية من أجل إجناز  1995مايو  07املؤرخ يف  95/447
 والتعمري واالستثمار.بناء مشاريع ال

  2007فيفري  03مؤرخ يف  01-07من نظام رقم  3 املادةالرائسية التعليمة  
 املتعلقة بتفعيل حماربة الفساد. 2009ديسمرب 13املؤرخة يف  3رقم تعليمة 

 قوانني أجنبية:الــــ  7   
  مبيثاق االستثمارات املغريب، صادر مبوجب ظهري شريف رقم  ق، يتعل18-95قانون رقم

 .1995نوفمرب8يف  خ، مؤر 213-95-01
 ابللغة العربية  اثنيا: املراجع

 الكتب: ـــ  1
 1982زائر، اجل اجلامعية،حماضرات يف فلسفة القانون، ديوان املطبوعات  الّنجا،أبو  إبراهيم. 
 ريوت، ، برالعرب، دارصادن مكرم األنصاري، لسان ابن منظور أبو الفضل مجال الدين حممد ب

 ، مادة أمن.1/164م، ج2003لبنان، 
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  أبو العال النمر، االختصاص القضائي الدويل وتنفيذ األحكام األجنبية وأحكام التحكيم يف
 .2006، ةالنهضةالعربية، القاهر مصر، دار 

  2010،2االدارية وعقود البوت، دار النهضة العربية، مصر، ط، دبذر، العقو أمحد سالمة 
  موعة تشخيص احلالة املصرية، جم لالستثمار،طرق إزالة املعوقات القانونية  الدين،أمحد شرف

معة الدول العربية األمانة العامة جلا املشرتكة،أعمال ندوة التنسيق الضرييب لالستثمارات الضريبية 
،1995. 
  1993القاهرة  حسان،مطبعة أبناء وهبة  لالستثمار،طرق إزالة املعوقات  ن،الديأمحد شرف. 
  قارنة، مامحد عبد احلميد عشوش، التحكيم كوسيلة لفض النزاعات يف جمال االستثمار دراسة

 1990، اجلامعة، اإلسكندريةشباب  مؤسسة
  ــــــائي ــــــدســــــــــــــتوري، أمحــــــد فتحي ســــــــــــــرور، القــــــانون اجلن ، دار الشــــــــــــــروق، القــــــاهرة، 2طال

 .م2002ه،1422
  والتوزيع األايم للنشر العربية، دارأمحد هليل الشمري، معوقات االستثمار األجنيب يف الدول ،

 .2018، 1عمان، ط
  مؤسسة منازعاته،االستثمار األجنيب سبل استقطابه وتسوية  صاحل،آزاد شكور 

o.p.I.c،2008للطباعة والنشر. 
  م، 1996ه،1416اخلري، السعودية، االمام النووي، شرح النووي على مسلم، دار

 .16/157ج
  ط  ة،اإلسكندري اجلامعي،دار الفكر  املباشر،االستثمار األجنيب  اقبال،أشرف السيد حامد

1 ،2013. 
  دار اجلامعة  ة،مقارنقانونية حتليلية  االستثمارية دراسةتسوية املنازعات  شريف،امرية جعفر

  .2016، والتوزيع، اإلسكندريةاجلديد للنشر 
  احلسن،ابسم محادي ( االستثمار األجنيب املباشرFDI،)  احلقوقية، بريوت،منشورات احلليب 

 .2014، 1ط
  ،بلخري حممد آيت عودية، األمن القانوين ومقوماته يف القانون اإلداري، دار اخللدونية، اجلزائر

2018. 
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  زائر، اإلداري، دار اخللدونية، اجلبلخري حممد آيت عودية، األمن القانوين ومقوماته يف القانون
2018. 

 2000 ،دار امللكية ،االسس واألطر اجلديدة لالستثمار ،بودهان مالك. 
 مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية، 1ط بوزيد صابرينة، األمن القانوين ألحكام قانون املنافسة ،

2018. 
  2010منشورات عكاض  ب،املغر مقارنة سياسة االستثمارات األجنبية يف  النوحي،جواد، 

 .2009ديسمرب البيضاء،سلسلة أحباث الدار  سعود،مؤسسة امللك عبد العزيز آل 
  جورجي شفيق سارى، التحكيم ومدى جواز اللجوء إليه لفض املنازعات يف جمال العقود

 1999اإلدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
  اق )دراسة األجنيب اخلاص يف العر  وحوافز االستثمارحامت غائب سعيد، النظام القانوين لضمات

 .2017،تاحلقوقية، بريو زين  (، منشوراتمقارنة
  ،2014حسن كرية، املدخل إىل القانون، منشأة املعارف، االسكندرية، مصر. 
  ية، ، دار النهضة العربواألشخاص األجنبيةاملربمة بني الدولة  دحداد، العقو حفيظة السيد

 2001القاهرة، 
  خريي حسني أمحد اجلندي، النظام القانوين لتسوية منازعات االستثمار األجنبية على ضوء

 1944اتفاقية واشنطن لعام 
   التوزيعو االستثمار والتحليل االستثماري، دار اليازوري العلمية للنشر  شبيب،دريد كامل آل، 

 األردن.
  مركز  1، ط -و الضماانت القانونية  املعوقات-اإلستثمار األجنيب  السامرائي،دريد حممود ،

 .2006دراسات الوحدة العربية ، بريوت ، لبنان ، 
  1ط عصرية،ال العوملة، املكتبةرضا عبد السالم، حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف ظل 

،2007 .  
  ،رفعت عبد السيد، مبدأ األمن القانوين دراسة حتليلية يف ضوء القانون اإلداري والدستوري

 ، 2011 للطباعة،شركة انس 
  ط -القاهرة، ب العربية،رفعت عبد السيد، مبدأ األمن القانوين، دار النهضة. 
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  اب القاهرة كتمن العامل الثالث، اهليئة املصرية لل ةاخلارجية، رؤياملديونية  ةزكي، أزمرمزي
1987. 

  لدار املصرية ا مرزوق،ه ترمجة د. جرجس عبد للتنمية،حنو سياسة جتارية جديدة  بربيش،رؤول
 روالرتمجة، مص للتأليف

  االستثمار  والضماانت التشريعية لالستثمار األجنيب يف قوانني اخليزران، املزاايزايد فيصل حبيب
 .2014القاهرة ، العربية،العربية، دار النهضة 

  ،1973ية دار النهضة العرب القاهرة،زين العابدين انصر، مذكرات يف اقتصادايت املالية العامة. 
  القانوين لالستثمارات األجنبية يف مصر، دار النهضة  صاحل، اإلطارسامي عبد الباقي أبو

 2003القاهرة، العربية،
  2013كليك، اجلزائر،  تاإلداري، منشوراسايس مجال، االجتهاد اجلزائري يف القضاء. 
  1999 ،اهرةالق مدبويل، العوملة، مكتبةالعربية املشرتكة يف عصر  املنذري، السوقسليمان. 
  التوزيع، و االستثمار األجنيب املباشر وحقوق البيئة األكادمييون للنشر  اهلادي،سليمان عمر

 األردن. عمان
  1984الفكر العريب، مصر سليمان حممد الطماوي، الوجيز يف القانون اإلداري. دار. 
 1974النظرية العامة للقانون منشأة الناشر للمعارف ابإلسكندرية -مسري عبد السيد تناغو. 
  ي الفكر اجلامع األجنبية، دارالتشريعية لالستثمارات  تهروري، الضماانشريزاد محيد

  .2018اإلسكندرية ،
 مكتبةدارالثقافةللنشروالتوزيع 1998 ىسنة الطبعةاألوىل القانون اتريخ – عبيدالفتالوي صاحب 

 ةللطبع اجليل دار اجمللداألول اجلزءاألول – قصةاحلضارة-جابر الدين ؛ حمي27 صعمان، 
 .والتوزيع، بريوتالنشر و 
  اجلامعة  ة، دارمقارنطالب برامي سليمان، الضماانت التشريعية حلماية االستثمار األجنيب دراسة

 .2016اجلديدة للنشر، اإلسكندرية ،
  دار حممود للنشر  ،2017 لسنة 72 شرح أحكام قانون االستثمار الشريف،عاطف ايسني

 .2018،ةوالتوزيع، القاهر 
  عمان ثقافة،العباس الصراف وجورج حزبون، املدخل إىل علم القانون، الطبعة الثالثة، مكتبة. 
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 والتوزيع، شر للنلدونية يئية والعالقات الدولية دار اخلعبد الرزاق مقري، مشكالت التنمية الب
 .اجلزائر

  ارنة، اجلامعةمقعبد الستار محد جميد احلوري، احلماية القانونية لالستثمارات األجنبية دراسة 
 .2013، اجلديدة، اإلسكندرية

  األجنبية، مؤسسة شباب  وجدوى االستثماراتعبد السالم أبو قحف، نظرايت التدويل
 1989اجلامع، اإلسكندرية، مصر، 

  عبد العزيز خميمر عبد اهلادي دور املنضمات الدولية يف محاية البيئة، اجلزء الثاين دار النهضة ط
 .1986القاهرة  1
  ،عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوين لتنفيذ األحكام األجنبية، دار الكتب القانونية

 2007مصر، 
  ،مكتبة دار 1فقها، قضاءا، حماماة، طعبد القادر الشيخلي، فن الصياغة القانونية تشريعا ،

 الثقافة، عمان.
  سنة نشر الكتب، بدونعامل  الدويل،أحكام التعاون  الفار،عبد الواحد 
  امل الكتاب مصر، ع واألجنبية يفعبد الواحد الفار، اجلوانب القانونية لالستثمارات العربية

 .1975القاهرة، 
 دية، مركزالسعو ر األجنيب يف اململكة العربية االستثما العقيل، ضماانتحممد  نعبد الرمحا 

 2016، 1مصر، طالدراسات العربية للنشر والتوزيع 
  الكامل يف القانون اجلزائري لالستثمار " األنشطة العادلة وقطاع احملروقات " ،  اجلياليل،عجة

 . 2006دار اخللدونية ، اجلزائر 
 16-1/15، ج2009نشر، اجلزائر،عجة اجلياليل، مدخل للعلوم القالنونية، برييت لل. 
  ،عصام الدين مصطفى نسيم، النظام القانوين لالستثمارات األجنبية يف الدول اآلخذة يف النمو

 .1972دار النهضة العربية، القاهرة،
  العالقات الدولية، بدون ط، بدون دار نشر العقايب،على عودة. 
 املؤسسةاجلامعيةللدراسات 2002 لسنة 1 ط-وتطورها نشاةالقوانني-حممدجعفر على 

 .لبنان بريوت والنشروالتوزيع
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 2010 ،للنشراجلزائر ، موفمط.بالقانون،  فياليل، مقدمةيف على. 
   ات الوحدة مركز دراس العربية،النظام القانوين النتقال رؤوس األموال بني األقطار  كرميي،علي

 .1ط بريوت، العربية،
 دراسة فقهية عملية  –وتفسري الشريعات  عليوة مصطفى فتح الباب، أصول سن وصياغة

 .2007، تكوميت، الكويكتبة  ، م1ط، 1ج-مقارنة
 طبوعات اجلامعية، عليوش قربوع كمال، قانون االستثمارات يف اجلزائر، ديوان امل

 .1999اجلزائر،
  دار قرطبة  جلزائر،االسياسة النقدية وأثرها على املتغريات االقتصادية الكلية حالة  بوزعرور،عمار

 .2015سنة  األوىل،الطبعة  والتوزيع،للنشر 
  بغداد  حلكمة،ا والعوملة، بيتعوين حممد فهمي، التنظيم القانوين للشركات متعددة اجلنسية

،2002.  
  2012،هومة، اجلزائر اجلزائري، داراالستثمارات األجنبية يف القانون  واعلي،عيبوط حمند. 
  2004، دار وائل للنشر، عمان، 7ط –علم القانون  املدخل اىل–غالب علي الداودي 
  هومه  (، دارضمان االستثمار التجاري، )التحكيماالستثمارات الدولية  العزيز،قادري عبد

 .2006، 2والنشر والتوزيع، اجلزائر، طللطباعة 
  2011، 1ط والتوزيع، عمانماجد أمحد عطاء هللا، إدارة االستثمار، دار أسامة للنشر. 
  مؤسسة الرسالة، بريوت، 8الدين حممد بن يعقوب الفريوز أابدي، القاموس احمليط، طجمد ،

 .4/197م، ج2005هـ،1426
  ،1999حممد بن أىب بكر الرازي، خمتار الصحاح، بريوت، دار القلم. 
  حممد حسام حممد لطفي، املدخل لدراسة القانون يف ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، نظرية

 .1996القاهرة، مصر،، 3القانون، ط
 احلقوقية احلليب منشورات-القاعدةالقانونية– نالقانو  إىل منصور، املدخل حممدحسني 

 .2010 ،الطبعةاألوىل
 2008، ر، دارهومة، اجلزائ4 طاجلبايةوالضرائب، ، اقتصادايت حممد عباس حمرزي 
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  ار الفكر د السعودية،األجنيب يف اململكة العربية  الصادق، االستثمارحممد مصطفى عبد
  .2017،ةوالتوزيع، املنصور والقانون للنشر 

 اجلامعية،  حميي حممد مسعد، دور القانون يف تكوين ثقافة اإلنسان، دار املطبوعات
 .2004االسكندرية،

 مصطفى مصباح شليبك، املدخل للعلوم القانونية، اجلامعة املفتوحة، طرابلس، دون سنة نشر. 
  امعة دار اجل األجنبية،القواعد القانونية املنظمة جلذب االستثمارات  حداد،معاوية عثمان

  2015 اإلسكندرية، اجلديدة،
  مىن حممود مصطفى، احلماية الدولية لالستثمار األجنيب املباشر ودور التحكيم يف تسوية

 1990، ةالنهضةالعربية، القاهر منازعات االستثمار، دار 
 زااي والضماانت القانونية لالستثمار االجنيب، دار الكتب اندية امساعيل حممد اجلبلي، امل

 .2018مجهورية مصر العربية،  والدرسات العربية، االسكندرية،
  ،انصر مراد، فعالية النظام الضرييب بني النظرية والتطبيق، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع

 .2003اجلزائر، ،
  2005-1998االستثمار األجنيب املباشر يف ظل التغريات االقتصادية  عاوعيل، واقنعيمة ،

 الوفاء القانونية مكتبة
 للنشر ، دارالثقافة3طالدستوري،  السياسيةوالقانون مطهراوي، النظ على هاين 

  .، عمان2011والتوزيع،
  بدون  وت،بري  والنشر،دار جامعية للطباعة  األجنيب،احلماية الدولية للمال  صادق،هشام علي

 نشر.سنة 
 1وليد حممد الشناوي، التوقعات املشروعة والوعود االدارية غري الرمسية يف قانون االستثمار، ط ،

 .2013الفكر والقانون، املنصورة، مصر،  ردا
  ة للطباعة دار هوم احمللية،حيياوي أعمر، الوجيز يف األموال اخلاصة التابعة للدولة واجلماعات

 .2001، والتوزيع، اجلزائروالنشر 
  النهضة  دار -مقارنة دراسة-دور اإلعتبارات العملية يف القضاء الدستوري  العصار،يسري حممد

 . 1999،القاهرة  ،العربية 



 قائمة املصادر واملراجع

 

365 
 

 ـــ املقاالت واملداخالت  2
 املقاالت:أ /      
 ألجنيب معوقات االستثمار ا حاليس،حممد خليل بو  أمحد حسني الفالوي، احلوافز املالية لالس

تصادية وعلوم كلية العلوم اإلق  افقتصادية،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم  اجلزائر،يف 
 .2008/2009 البواقي،جامعة أم  التجارية،التسيري والعلوم 

  نيل االستثمار يف اجلزائر، مذكرة مقدمة ل وأثرها علىمشري حم احلبيب، السياسة الضريبية
كرة، ، جامعة حممد خيضر، بسوالعلوم السياسيةشهادة املاجستري يف احلقوق، كلية احلقوق 

2012. 
  جملة الغري للعلوم االقتصادية 2006لسنة  13تثمار األجنيب يف قانون االستثمار العراقي رقم ،

 .2010، عمان، 05واإلدارية، العدد 
  احلرايت، جامعةو احلقوق  اجلزائري، جملةمحاية ملكية املستثمر يف التشريع  قريف، ضمانادريس 

 2016 ، ديسمرب3 العدد بسكرة،
  العدد  ربية،عجملة حبوث إقتصادية  اجلزائر،هتيئة مناخ االستثمار يف 2011آلية  طراد،أمساء بن

 . 2016و2015،  73و 72
  والبيئة،اري جملة القانون العق لالستثمار،عن فعالية اجمللس الوطين  صافية،أقلويل أولد رابح 

 . 08العدد  ،05اجمللد 
  أيت منصور كمال، النظام القانوين يف إجراءات التحكيم التجاري الدويل، حبث منشور، جملة

مية، يامللتقى الدويل للتحكيم التجاري الدويل يف اجلزائر بني التكريس التشريعي واملمارسة التحك
 .2006جباية، 

  بشري شريف مشس الدين ولعقايب مسيحة، مبدأ األمن القانوين أفكار حول املضمون والقيمة
 .2019، ديسمرب3، العدد3القانونية، اجمللة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، اجمللد

  فريقيا،إمقال منشور مبجلة اقتصادايت مشال  اجلزائر،معوقات االستثمار يف  بولعيد:بعلوج 
  2006سنة  اجلزائر، إفريقيا، واقتصادايت مشالخمرب العوملة  الرابع،العدد 
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  التحكيم التجاري الدويل بني النظام العام الداخلي والنظام العام الدويل، حبث  مجيلة،بلعيد
لتشريعي واملمارسة زائر بني التكريس امنشور، جملة امللتقى الدويل للتحكيم التجاري الدويل يف اجل

 . 2006التحكيمية، جباية، 
  بن عزوز ابراهيم، إجراءات فصل اإلفراج عن البضائع عن التخليص اجلمركي، نظرة عن

، ديسمرب ، العدد الثاينوالتجارةجملة مناء االقتصاد  اجلمارك،املتضمن تعديل قانون  4-17قانون
2017 

  احلكم الراشد يف توزيع االختصاصات بني اجمللس الوطين غياب سياسة  نذير،بن هالل
 السياسية،و اجمللة األكادميية للبحوث القانونية  االستثمار،لالستثمار والوكالة الوطنية لتطوير 

 .02اجمللد  ،03العدد 
  دراسة  –بواب بن عامر، هنان مليكة، التحكيم يف منازعات العقود اإلدارية ابلتشريع اجلزائري

 ، اجلزء الثالث.31، مقال منشور مبجلة حوليات اجلزائر، العدد مقارنة
  بوسهوة نور الدين، دور القانون يف تشجيع االستثمار يف اجلزائر، جملة العلوم القانونية، دار

 .2013، 01السالم للنشر والطباعة والتوزيع، الرابط، عدد 
  18/05/2016صوت االحرار أون الين  جريدة-16/09التقرير التمهيدي ملشروع قانون 

 25/07/2019اتريخ االطالع 
 بشري، برايك الطاهر، ضماانت حتويل رؤوس األموال و األرابح احملققة يف عقود الدولة  جعرين

 . 2 العدد األغواط،االستثمارية، جملة احلقوق و العلوم االنسانية، جامعة عمار شليب 
 ارة املالية يف ترشيد االستثمار االجنيب املباشر، جملة غرفة جت حامد عبد اجمليد دراز، دور السياسة

 1989و، ماي402 اإلسكندرية، العدد
  احلبيب بلقنيشي، دور التحكيم التجاري يف وضع نظام قانوين دويل لتشجيع االستثمارات

لتكريس ااألجنبية، حبث منشور، جملة امللتقى الدويل للتحكيم التجاري الدويل يف اجلزائر بني 
 .2006التشريعي واملمارسة التحكيمية، جباية، 

  السياسية،علوم جملة احلقوق وال اجلزائر،األجنيب يف  القانونية لالستثمارالقيود  عبديل،حبيب 
 .2 ، العدد3اجمللد  خنشلة،جامعة 
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  راق، التوقع املشروع يف القانون العام، جملة اجلامعة العراقية، الع ةشويل، نظريحسني جرب حسني
 .2، جملد38 العدد

  دويين خمتار، مقال ال يعذر أحد جبهل القانون مبدأ بعيد عن احلقيقة قريب من الوهم، جملة
 .2016، تصدر عن املركز اجلامعي بتسمسيلت، جوان13 املعيار، العدد

  الضريبية للنشاط السياحي يف مصر، جملة التشريع املايل رمضان صديق حممد، املشكالت
 ، 1996، أوت304 والضرييب، العدد

  زايدي آمال، األشكال القانونية املتاحة لالستثمارات األجنبية املباشرة يف اجلزائر بعد تطبيق
، اجمللة األكادميية للبحث القانوين، جملة تصدر عن كلية احلقوق والعلوم %49-51قاعدة 

 .2016-01/العدد 13ياسية، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، اجمللد الس
  زروق يوسف، رقاب عبد القادر، ضماانت وحوافز االستثمار األجنيب يف اجلزائر وفق قانون

 2003. 08، جامعة زاين عاشور ابجللفة العدد واالجتماعيةالعلوم القانونية  ، جملة16-09
 املتعلق  16/09ر األجنيب للجزائر على ضوء القانون شوقي لبيك ، ضماانت جذب االستثما

،اتريخ النشر  01العدد 03برتقية االستثمار،جملة الدراسات والبحوث القانونية ، اجمللد 
02/03/2018 . 

  حرية االستثمار األجنيب يف ظل التشريعات احلالية بني السعيد،د خويلدي  دهان،صاحل بو 
 .2018جانفي  18جملة السياسة والقانون العدد  والتقييد،التجسيد 

  صفوت عبد السالم عوض هللا، احلوافز الضريبية وأثرها على اإلستثمار والتنمية يف مصر، جملة
 2003، 1العلوم القانونية واإلقتصادية، جامعة عني مشس، عدد

 1990الل فرتة زائر خطيبة عبد العزيز، أثر االنفتاح املايل يف النمو االقتصادي، دراسة حالة اجل 
 .2011عمان  06و 05، جملة حبوث، اقتصادية عربية، العددان 2002-
  ،عامر زغري حمسني، املوازنة بني فكرة األمن القانوين ومبدأ رجعية أثر احلكم بعدم الدستورية

 ، جامعة الكوفة، العراق،2010، سنة 18عدد  الكوفة،حبث نشور مبجلة مركز دراسات 
  16/09إشارة إىل قانون  اجلزائر،القوانني واألجهزة املنظمة لالستثمار يف  ،موزاويعائشة، 

 .2017، 02 املدية، العددجامعة  واالقتصاد،جملة آفاق وعلوم اإلدارة 
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  اجمللة  ألجنبية،اإختصاصات اجمللس الوطين لالستثمار يف جانب االستثمارات  نفيسة،عسايل
 .2016 ،01العدد  ،13اجمللد  القانوين،األكادميية للبحث 

  البليدة  ةامعاالبداع، ج التكنولوجيا، جملةدور االستثمار األجنيب املباشر يف نقل  أمحد،عالش
 .2 ، العدد2 ، اجمللد2
  دور الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار على ضوء القانون اجلديد  شالل،فاتح جاري ود زهري

دراسات احمللية خمرب ال والتنمية،لرتقية االستثمار يف اجلزائر )الواقع واآلفاق( جملة االقتصاد 
 2018جانفي  09العدد  املدية، فارس،جامعة حيي  املستدامة،

  مقال  االسثمار يف ظل القانون اجلزائري،فتيسي مشامة، الضماانت القضائية لتسوية منازعات
 منشور يف اجمللة اآلكادميية للبحوث القانونية والسياسية، العدد الرابع، اجمللد الثاين.

  46 عدداالستثمار، جملة العلوم االنسانية، ال إطارفردي كرمية، النظام القانوين لعقد االمتياز يف ،
 ر.، جامعة منتوري قسنطينة، اجلزائ2016ديسمرب

  ة أخرى جمال االستثمارات الدولي ورعااي دولدراسة يف عقود بني الدول  العزيز،قادري عبد
 .2006 ،01العدد  ،7جملد  اإلدارة،جملة  الدولة(، )عقد

  دور أجهزة االستثمار املركزية يف تعزيز قدرات االستثمار الوطين يف ظل قانون  فهيمة،قسوري
 2019أكتوبر  ،20 العدد ،12اجمللد  القضائي،جملة اإلجتهاد  ،16/09

  انونية جملة الدراسات الق اجلزائر،معوقات االستثمار األجنيب يف  حدة،طعابة  عيسى،حلاق
 .2019 ،1العدد  ،5اجمللد  األغواط، والسياسية، جامعة

  122ص  7لكحل أمحد، مفهوم البيئة ومكانتها يف التشريعات اجلزائرية، جملة املفكر العدد  
  15/11/2011احلقوق والعلوم السياسية جامعة حممد خيضر اتريخ النشر كلية 

   ليث كمال نصراوين، ، متطلبات الصياغة التشريعية اجليدة وأثرها على اإلصالح القانوين،  جملة
 .1/418، ج2، العدد2017مايو  -السنة اخلامسة  -كلية القانون الكويتية العاملية 

 انة، أزمة العقار يف اجلزائر ودوره يف تنمية االستثمار األجنيبحمبوب بن محودة، إمساعيل بن ق ،
 ، 2007، 05جملة الباحث، العدد 

  2009، 3حممد اهلوشان، القوة التنفيذية حلكم التحكيم، جملة التحكيم، العدد. 
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  حممد بوكماش وخلود كالش، مبدأ األمن القانوين ومدى تكريسه يف القضاء االداري، جملة
 .2017، جامعة الوادي، 14 ة، السن24 والدراسات، العددالبحوث 

  جملة  جلزائري،ادور الدولة يف منح اإلمتياز يف قانون اإلستثمار  بعنوان:مقال  بلكعيبات،مراد
، 7 العدد األغواط،جامعة  والعلوم السياسية،كلية احلقوق   والقانون،دفاتر السياسة 

 232، ص2012جوان
  2004، ماي1 احملاماة، العدد االنسان، جملةالقضاء يف محاية حقوق  عمار، دومعاشو ،

  وزو.تصدر عن منظمة احملامني منطقة تيزي 
 قه دراسة مقارنة بني الف –نظرات شرعية على نظرية القانون الطبيعي –موفق شريف الطيب

 .2013 ، لسنة15 العددوالدراسات جملة البحوث  –اإلسالمي والقانون الوضعي 
  31انجي بن حسني، "حتليل وتقييم مناخ االستثمار يف اجلزائر"، جملة العلوم اإلنسانية، العدد ،

 .2009جوان  اقتصادية،حبوث 
  صوصهومجود نتغطية خماطر الصرف بني صرامة نظام الرقابة على الصرف  سعيدي،نعيان 

 .2005 أكتوبر رابع،الالعدد  القانون،منوذجا " جملة صوت  اجلزائر»والتنظيمية القانونية 
  اجمللد  تصادية،واالقجملة البحوث القانونية  اجلزائر،قيود االستثمار األجنيب يف  حسني،نوارة

  . 2019، جوان  02 العدد ،02
  يف جمال االستثمار األجنيب يف التشريع  %51-49اهلام بوحاليس، قاعدة الشراكة الدنيا

 .2019ديسمرب، 52اجلزائري، جملة العلوم االنسانية، عدد
  مركز 32هيل عجمي مجيل، االستثمار األجنيب املباشر اخلاص يف الدول النامية، العدد ،

 .1988االمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، 
  املعوقات االقتصادية والسياسية لالستثمارات األجنبية يف كل من اجلزائر وتونس  اندية،وايل

 2العدد  ،4اجمللد  البويرة،جامعة  السياسية،جملة احلقوق والعلوم  واملغرب،
  20املتعلق بتطوير االستثمار املؤرخ يف 03-01مضمون أحكام األمر رقم  حممد،يوسفي /

 ،، إدارة، جملةواألجنبيةومدى قدرته على تشجيع االستثمارات الوطنية  08/2001
 .2001،01العدد

 ب /املداخالت :    
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  الرمحان زهواين، التحليل االقتصادي ملبدأ محاية التوقعات بلخري حممد آيت عودية، عبد
بعنوان احرتام التوقعات 02/25و/24املشروعة، مداخلة ألقيت يف امللتقى الوطين املنظم يومي 

 ، جامعة قاصدي مرابح ورقلة.2016القانونية، 
  دمة يف مداخلة مق ،هنان علي ، خماطر االستثمار وسبل جتنبها يف اجلزائر ،بواب بن عامر

يا التنمية االقتصادية يف مناطق اهلضاب العل واالستثمارات ،امللتقى الوطين العلمي األول 
، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  2018نوفمرب  7و6واجلنوب واقع وآفاق ، أايم 

 .التسيري ، املركز اجلامعي ابلبيض 
 وق ل م ذ اجلربي ألقيت على طلبة السنة الثالثة حقبواب بن عامر، حماضرات يف مقياس التنفي

 .2013/2014اجلامعي املوسم  البيض،د، ابملركز اجلامعي نور البشري 
  حبيب عبد الرزاق، حوالف رحيمة، "الشراكة ودورها يف جلب االستثمارات األجنبية"، أعمال

 22و 21ة، يومي امعة البليدامللتقى الوطين األول حول االقتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثة، ج
 .( ،)غري منشور(2002ماي 

  سامي فوزي حممد، اتفاقية الرايض العربية للتعاون القضااي، ورقة عمل مقدمة ملؤمتر كمراكز
-17التحكيم العربية املنعقد حتت عنوان التحكيم العريب احلاضر واملستقبل يف لبنان الفرتة من 

  .1999مايو 18
  ،دور مركز القاهرة يف حسم منازعات التجارة واالستثمار عن طريق التفاوض حممد أبو العينني

والوساطة، حبث مقدم غلى ندوة التفاوض والوساطة يف عقود التجارة واالستثمار اليت نظمها 
 .2001مركز القاهرة االقليمي للتحكيم التجاري الدويل، سنة 

  الدكتور حممد عباس امحد، االعفاءات الضريبية ودورها يف تشجيع  علي؛انجحة عباس
                                                                                                                                     . 17/2010 -16االستثمار، حبث مقدم اىل املؤمتر العلمي األول للمدة من 

                                                                                                                                                      
 

 الرسائل اجلامعية ـــ األطروحات و  3
 طروحات األأ/ 
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  بسهوة نور الدين، املركز القانوين للمستثمر األجنيب يف القانونني الدويل واجلزائري، رسالة لنيل
درجة دكتوراه يف القانون، ختصص القانون اخلاص، كلية احلقوق، جامعة سعد دحلب البليدة، 

2004 -2005. 
  حسايين المية، مبدأ التمييز بني االستثمار يف القانون اجلزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه

ة ، جامعة عبد الرمحان مرية جباية، اتريخ املناقشوالعلوم السياسيةيف القانون، كلية احلقوق 
12/12/2017. 

  يل شهادة الدكتوراه لن سالةاجلزائر، ر احلماية القانونية مللكية املستثمر األجنيب يف  نوارة،حسني
 .16/05/2013تيزي وزو، احلقوق، جامعة قانون، كليةيف العلوم ختصص 

  داودي حممد، "السياسة املالية وأثرها على استقطاب االستثمار األجنيب املباشر"، أطروحة
 أيب بكر بلقايد، تلمسان اجلزائر. ةاالقتصادية، جامعدكتوراه يف العلوم 

  ية اإلداري لألعمال، كل دكتوراه، القانوندومة نعيمة، النشاطات املقننة يف اجلزائر، رسالة
 .2016-2015، 1احلقوق، جامعة اجلزائر

 أطروحة دكتوراه يف احلقوق، جامعة اجلياليل -ضوابط جودة القاعدة القانونية-دويين خمتار
 .2016-2015بلعباس، موسماليابس، بسيدي 

  يف القانون  لنيل شهادة الدكتوراه ةاجلزائر، رسالالقانونية لالستثمار يف  الضماانتمعزوزة، زروال
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 ملخص األطروحة

يعترب األمن القانوين من أهم مقومات حتقيق دولة القانون بصفة عامة ومن أهم العوامل اجلاذبة 
لشاملة يف الالستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر وذلك من أجل حتقيق الدولة اجلزائرية اجلديدة للتنمية 

ا خمتلف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وذلك ملا حتتويه من متطلبات جيب جتسيده
  القانوين.حىت يتحقق األمن 

ومن متطلباته استقرار القانون ووضوح القواعد القانونية وقابلية القانون للتوقع املشروع واليت هي 
وين من خالل جتسيد مبدأ األمن القانوين يف الدولة يطمئن املستثمرون أهم ركائزه ، أي األمن القان

األجانب ويقبلون على استثمار رؤوس أمواهلم يف الدولة املضيفة ويتأكدون من احلصول على الضماانت 
املتعلق برتقية االستثمار وغريه من القوانني األخرى  16/09واملزااي اليت تضمنها قانون االستثمار  

 طة ابالستثمار األجنيب واليت من خالهلا يتم تطبيق مبدأ األمن القانوين لالستثمارات األجنبية يفاملرتب
اجلزائر ومنها املزااي املالية املتمثلة يف إعفاءات وختفيضات ضريبية ومجركية وكذا مزااي متويلية وعقارية 

ويل نزع امللكية وضماانت حتمنحها قانون النقد والقرض وقوانني أخرى ، ابإلضافة إىل ضماانت ضد 
وإعادة حتويل رؤوس األموال وفق ما تنص عليه القوانني ، وضماانت مؤسساتية هتدف إىل ترقية وتطوير 

 االستثمار يف اجلزائر من خالل اإلشراف على العملية االستثمارية من بدايتها ومرافقتها إىل هنايتها . 

وآليات قضائية حلل منازعات االستثمار اليت كما أن هذه الضماانت مشلت إجراءات قانونية 
 تطرأ بني املستثمر األجنيب والدولة املضيفة لالستثمار.
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Summary of the Thesis 

 Legal security is considered one of the most important pillars for 

achieving a  law based state in general and one of the most important 

factors that attract foreign direct investment in Algeria in order to 

establish the new Algerian state for a  comprehensive development in 

various political, economic, social and cultural fields, based  on the 

requirements it must embody in order to achieve legal security. Among 

its requirements are stability of law, clarity of regulations, and law's 

predictability and expectations which are the most important pillars for 

the legal security. 

 By adopting and illustrating the principle of legal security in the 

country, foreign investors are reassured and accept to invest their capital 

in the host country. They also ensure that they obtain the guarantees and 

the benefits comprised in  the Investment Law number 09/16 related to 

investment promotion and other laws related to foreign 

investment,through which the principle of legal security for foreign 

investments in Algeria is applied, including the financial benefits 

represented in tax and customs exemptions and reductions, as well as 

financing and real estate benefits granted by the Monetary and Loan Law 
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besides other laws, in addition to guarantees providing protection against 

expropriation and the guarantees of the transfer and retransfer of capital 

as stipulated by laws.  

 Moreover, there are institutional guarantees that aim at 

promoting and developing investment in Algeria by supervising the 

investment process from its inception and accompanying it to its end. 

Also, these guarantees included legal procedures and judicial mechanisms 

for resolving investment disputes that arise between the foreign investor 

and the country hosting investment. 
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Résumée de la Thèse 

 La sécurité juridique est considérée comme l'un des piliers les plus 

importants pour parvenir à un État fondé sur la loi en général et l'un des 

facteurs les plus importants qui attirent les investissements étrangers 

directs en Algérie afin d'établir le nouvel État algérien pour un 

développement global dans divers domaines politiques, économiques, 

domaines sociaux et culturels, sur la base des exigences qu'il doit incarner 

pour assurer la sécurité juridique. Parmi ses exigences figurent la stabilité 

du droit, la clarté des réglementations et la prévisibilité et les attentes du 

droit qui sont les piliers les plus importants de la sécurité juridique. 

 En adoptant et en illustrant le principe de la sécurité juridique dans 

le pays, les investisseurs étrangers sont rassurés et acceptent d'investir leurs 

capitaux dans le pays d'accueil. 

 Ils se rassurent  également à obtenir les garanties et les avantages 

prévus par la loi N° 09/16 relative à la promotion des investissements et 

les autres lois relatives à l'investissement étranger, à travers lesquelles le 

principe de la sécurité juridique des investissements étrangers en Algérie 

est appliqué, y compris les dispositions financières, les avantages 

représentés à travers les exonérations et réductions fiscales et douanières, 
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ainsi que les avantages financiers et immobiliers accordés par la loi 

monétaire qui s’ajoutent au contenu d'autres lois, en plus des garanties de 

protection contre l'expropriation et des garanties de transfert et de 

retransférât de capital prévues par lois. 

De plus, il existe des garanties institutionnelles qui visent à promouvoir 
et développer l'investissement en Algérie en encadrant le processus 

d'investissement depuis sa création et en l'accompagnant jusqu'à sa fin. 
En outre, ces garanties comprenaient des procédures juridiques et des 

mécanismes judiciaires pour résoudre les conflits en matière 
d'investissement qui surgissent entre l'investisseur étranger et le pays 

hôte de l'investissement 


