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  :ةمقدـم

رات الحاصلة وّ ، نتيجة التطلدّولا من طرفبشكل كبير باالستثمار لقد تزايد اإلهتمام 
ق، و إقتصاد الس س  س  أ  لي على و االنفتاح الدو  ،يةلدّولا قات االقتصاديةى العالو على مست

التجارة، أدى بها إلى فسح المجال لالستثمار و رية االستثمار، الصناعة لمبدأ ح كريسا  تو 
 .ل خاصة النامية منهاو األساسي للتنمية الشاملة للد ك  محر  باعتباره ال  

نقسم إلى نمطين، يوبدوره ، 1"تثمار الدولي هو مفتاح التنميةسالا" إذ يرى البعض أن 
 .ستثمارات مباشرة وغير مباشرةا

ه ببعض التمهيد ل ،ستثمار بصفة عامةراسة موضوع االدتقتضي من هذا المنطلق، 
 قتصاد، إالّ واإلالقانون  من فقه ا  خاص ً  استثمار الذي لقي اهتمامالنقاط نستهلها بتعريف اإل

من  ستثماراال  عد  ي  و له،  وشامل دمحدّ آلن على وضع تعريف تفاق إلى حد اأنه لم يتم اال
 أنه غير ،ومقنع له جامعي عجز الفقه عن تقديم تعريف تال حديثةالقتصادية االالمصطلحات 

أو  ،ب، وكاالت تمثيلية (ع  على تحديد مجاالته وأنواعه كإنشاء مؤسسات )فروع، شّ   عمل
مؤسسة موجودة المشاركة في أو  ،أو المساهمة في مؤسسة جديدةمسبقا شراء مؤسسة قائمة 

 .أصال

دوات الدولة في تحقيق أداة من أ ،بأشكاله المختلفة جنبيواألستثمار الوطني يبقى اال
وكذا وسيلة هامة يتم عن طريقها نقل التكنولوجيا، الخبرة  ،جتماعيةاإلو  التنمية اإلقتصادية

نصوص قانونية واضحة تتميز ستثمارات تحتاج إلى هذه اال بالمقابل فإنّ و واإلدارية، الفنية 
 المستثمرين. رؤوس األموال و  جلببغرض  باإلستقرار والفعالية

                                                      
1 - CHARVIN Robert, "L’investissement international et le droit au développement ", L’Harmattan,      

Paris, 2002, p.  19 . 

« L’investissement international est la clé de développement »  
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ستثمارات الالزمة لتجسيد في جذب االفيما بينها ول تتسارع وتتسابق الدّ  أن البديهيمن 
مناخ  يركافة الضمانات القانونية، وهذا من خالل توفللمستثمر م د  ق  ت   طرة، إذأهدافها المسّ 

لعديد من الحوافز المالية، آمنا، كما تمنحه ا توظيفا مشجع ومحفز لتوظيف أمواله في الدولة
معتبرة، بسببه ينتقل رأسماله من بلده  من خاللها يحقق أرباحا  التي  ،الضريبية وشبه الضريبية

والعراقيل التي تحول دون   ستثمار، مع إزالة كافة الحواجزالدول الراغبة في اال إلى األصلي
 ستثمار.ستثمارات وتحسين مناخ االتدفق اال

لى أكبر عائد حقيق األرباح، حيث يضع في نصب عينيه الحصول عفالمستثمر يهمه ت
في حالة ما تعرضت أمواله دد على في الوقت ذاته يشعر بالخوف والترّ و  ،ممكن يستثمار ا
  .السياسيةمخاطر لل

 ستيالءاإل ،نزع الملكية، المصادرة تتعرض لمخاطر التأميم، المشاريع ال شك أنّ 
 إلىأو أرباحه  ،د أمام حرية المستثمر في تحويل رأس مالهووضع قيو  ،التأميمات الزاحفةو 

تحول دون انسياب التي  داريةاإل اإلجراءاتمن  تعدّ التي الخارج في الوقت الذي يالئمه، و 
 موال.رؤوس األ

 ،ستثمارات األجنبية الخاصة في دولة معينةرتباط حجم االإليس هناك شك في بالتالي 
 في هذه الدولة. ارائية المتاحة لهبمدى الحماية الموضوعية واإلج

باعتبارها أداة  ،أهمية بالغة ستثمار أمرا ذاهتمام بالتشريعات المتعلقة باإليبدو اإل لذلك
تجاه المستثمر، من خالل الكشف عن مظاهر التعبير عن سياستها اإلستثمارية االدولة في 

 نة وكذا طبيعة المناخالتشجيع التي تدفع بها الدولة للعمل في أنشطة أو مجاالت معي
ميتها في فره من ضمانات وحوافز وأهقتصادي فيه، وما يوّ االستثماري الذي يزاول النشاط اال

 ستثمار.تحسين بيئة األعمال واال
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رتبط إ ، قدالجزائرياالستثمار لقانون ديث الح يريخسلسل التاالت فإنمن هذا المنطلق، 
ستقالل مباشرة، وخضع لتغييرات مستمرة بعد اإل سية التي مرت بها الجزائرابالتطورات السيّ 

مع فه يوتكي ،قتصاد الوطنيبناء اإل ستهدفت إعادةاصالحية إمتتالية، حيث شهدت حركة و 
في  التي عرفتها الدولة ،قتصاديةلسير عبر مسلكه لتجاوز األزمة االوا ،قتصاد السوقإآليات 

سيير والتخلي عن نظام التالتوجية وجب ابتعادها عن سياسة ، األمر الذي استالثمانينات
اد قتصنفتاح اإلاد جسّ ة من التشريعات والتنظيمات ت  قتصاد، واضعة ترسانالمباشر لال

ستثمارات نتهاج سياسة جلب اإلا  و  ،في مجال التجارة الخارجية الجزائري على السوق الدولية
قتصادي الوضع اإل السيما بعد ،قتصاديةومن ثم تحرير النشاطات اال ،المباشرةجنبية األ

 المنظمة العالمية للتجارة.العالمي وقيام 

 ؤديهغفال الدور الذي يإالت وغيرها جعلت من المستحيل تحوّ هذه األوضاع وال 
في توفير التمويل الالزم إلقامة المشاريع اإلنتاجية      ،أجنبيا أوسواء كان وطنيا  ،ستثماراال

 قتصادي للدولة.عيل النشاط االتفوكذا بعث و  ،كنولوجيا والمعرفةونقل الت

ستثمار، خوصصة تكريس حرية االب سلطات العموميةالقامت ضمن هذا اإلطار 
تفاقيات إة برام عدّ إخالل  منالتجارة الخارجية، وذلك قيود  فكالقطاع العام، تحرير األسعار و 

مانات الضستثمار، وذلك لتعزيز على الصعيد الدولي والعربي لتحقيق التنمية وترقية اال
 .منه جنبياألالسيما ستثمار المقررة لجذب اال

عتمدت في مصادر تمويلها للمشاريع على رؤوس ا ستثمارأهمية بالغة لال كما أولت
 قتصاد الوطني. تنمية اال حركة لدعم كأسلوب  ،نبيةاألموال األج

عة وضع مجمو من خالل  ،حمايتهمعاملته و ستثمار و اإلتنظيم يتطلب  ذلك،ل ا  تجسيدو 
 تسعى الدولة، فإذا كانت لب رؤوس األموال األجنبيةحكام والقواعد القانونية الكفيلة لجمن األ

قتصادها الوطني من أجل مصالحها تنمية الغاية  ،ستثماراتستقطاب المزيد من االالى إ
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مالئمة لهذا النوع من  ستثماريةالعمل على توفير بيئة إتضي يقفإّن األمر المشروعة، 
 ر.ستثمااال

 ،ليها الدولة لتحقيق غاياتها النص في قوانينها الوطنيةإ دوات التي تلجأمن أهم األو 
تحفيزية تتضمن سواء كانت إدارية أو إجرائية أو  ،ةعلى قدر معين من الضمانات والمعامل

لى توفير المناخ إالتي تهدف  ،الضريبية وشبه الضريبية والجمركية اإلعفاءات مختلف
 .رؤوس األموال األجنبيةستثمار و تدفق اإلو كل ما يعترض سيولة  واجهةالمالئم وم

 ، من دولة الى أخرى من حيثستثمارالممنوحة لال ةملالضمانات والمعا تختلف وعليه
أي  ،ستثماردولة إلى هذا النوع من االال حاجةختالف الحجم والمدى، وكذا بالنظر الى إ

 ،ن تهدف إلى تنمية بعض مناطقها وتطويرهاطرة من طرفها، كأهداف والنوايا المسّ حسب األ
دخال تقنيات جديدة قصد إحداث التوازن الجهوي  .     لهذه المناطق وا 

 

، تستخدم كوسائل تحفيزية رها الدولةالتي تقرّ لضريبية ا والتحفيزات فالمعاملة اإلدارية
ويلها في مصادر تمأيضا تعتمد كما  ،تحقيق أهدافها الرئيسيةلى مبتغاها و للوصول إ

 .للمشاريع على رؤوس األموال األجنبية كسبيل لدعم التنمية

القانون أو  ها مجموعة من أحكام القانون الداخليبالمعاملة بصفة عامة، أنّ  عنىي  
 ستثمار الدولي، أي منذ نشأة المشروع إلى غاية مرحلتهد اإلطار القانوني لالولي التي تحدّ الدّ 

ستثمار كالمعاملة اإلدارية، المعامالت في مجال اإل ة أنواع منتوجد عدّ  إذ ة،األخير 
 الضريبية، المعاملة الضريبية التفضيلية.

بها أيضا تلك اإلجراءات والقواعد القانونية التي تضعها الدولة، المتمثلة في  ىعنكما ي  
جنبي األو  الوطني ستثمارية ومختلف اإلعفاءات الممنوحة لالأهم الحوافز الضريبية، المال

 . اقيةومختلف القوانين المتع ،ريفي الدستور الجزائ ها القانونيأساسالتي تجد  حد سواء، على
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المبادئ الدولية لالستثمارات، مع االلتزام بأحكام إلى  هذا المبدأتكريس  ستندي 
 .لرأس المال األجنبي المضيفةالتي تصادق عليها الدولة  ،تفاقيات الدوليةاال

 الجزائرية الدساتير في مرة ألول صريحة بصفة االستثمار حرية مبدأ تكريس تم كما 
 ،1996 ديسمبر 07 في مؤرخال 438-96 رقم رئاسيال مرسومال من 43بموجب المادة 

 ،1996 نوفمبر 28 استفتاء في عليه الموافق الدستوري، التعديل نص إصدار تضمنالم
 .20162 مارس 6 في مؤرخال 01-16 رقم قانونال بموجب معدلال

، قفزة نوعية، 20163لتعديل الدستوري لسنة وفقا ل 43المادة نص ل ث  م  نظرنا ي   في
 والتجارة حرية االستثمارحاول المؤسس الدستوري الجزائري من خاللها وألول مرة تكريس 

، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث أكد على أن الدولة ، تمارس في إطار القانون"مضمونة
في دستورنا فهو  ا  جديد، فهذا المصطلح ي عد مصطلحا  عمالاأل تعمل على تحسين مناخ

المنتوج زيادة تشجيع الصادرات و الذي يهدف إلى مصطلح ليبرالي بأتم معنى الكلمة، و 
تشجيع ازدهار المؤسسات السيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لى عد كما أكّ الوطني، 

وجعلها  ن حيث المزايا والتمويلدون تمييز، حيث وضع كل المؤسسات في نفس المستوى م

                                                      

يتضمن إصدار نص التعديل الدستوري، الموافق عليه ، 1996ديسمبر  07مؤرخ في  438-96مرسوم رئاسي رقم   -2 
 03-02، معّدل ومتمم بموجب قانون رقم 1996ديسمبر  08صادر في  76، ج ر عدد 1996نوفمبر  28في استفتاء 
مؤرخ في  19-08، معّدل بموجب قانون رقم 2002أفريل  14، صادر في 25، ج ر عدد 2002أفريل  10مؤرخ في 

مارس  6مؤرخ في  01-16، معدل بموجب قانون رقم 2008نوفمبر  16، صادر في 63عدد ، ج ر 2008نوفمبر  15
 .2016مارس  7، صادر في 14، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد 2016

" حرية االستثمار والتجارة معترف بها، وتمارس في   أن:على  2016ديل الدستوري لسنة من التع 43تنص المادة  -3 
 إطار القانون

 مل الدولة على تحسين مناخ األعمال، وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية اإلقتصادية الوطنيةتع
 تكفل الدولة ضبط السوق، ويحمي القانون حقوق المستهلكين

 يمنع القانون االحتكار والمنافسة غير النزيهة ".
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الحل األخير إلنقاذ االقتصاد الوطني أمام األزمات المالية واالقتصادية المتتابعة خاصة بعد 
 انهيار أسعار البترول.

في  ةاستراتيجية جديدتبنت السلطات العمومية ، إلى أن في هذا االسياق تجدر االشارة
المتضمن القانون  02-17قانون رقم خرها صدور الآو  ،2001 منذ سنةهذا المجال 

قم ر القانون عد التشريع الثاني بعد ي  ، الذي 4المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التوجيهي لتطوير
على أن الدولة تسهر على  30و 23ن في أحكامه السيما المواد الذي تضمّ و ، 16-09

ولة باعتبارها على ترقية المنا أيضا تعملو  ،الشراكة بين القطاع العام والخاص تطوير
  .الوسيلة المفضلة لتكثيف نسيج هذه المؤسسات

ضبط  ضماننص على بالتقرار البالد، من أجل الحفاظ على اسلقد درجت الدولة 
ألول ماعية، والمالحظ أن قانون الضبط تم دسترته كنتيجة لألزمات االجتالذي جاء السوق 

 الحالي. يدستور تعديل المرة في ال

وري الجزائري باختياره هذا النهج، قد كّرس بصورة واضحة مبادئ يكون المؤسس الدست
المجال االقتصادي   في قبل من  رفهالم يع ا  النظام الليبرالي، بعدما اعتنق توجها جديد

تراجع عن تقديس القطاع العمومي وأولوياته والمؤسسة العمومية قد والتنموي، ويكون بذلك 
جواب صريح ومباشر للمستثمرين باإلنسحاب الكلي هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى منح 

وطني أو  ا  وفسح المجال للقطاع الخاص بدون تميز سواء ،للدولة من المجال االقتصادي
 أجنبي في إطار قواعد المنافسة، باعتباره شرطا أساسيا لبناء اقتصاد السوق.

 06لمؤرخ فيا 09-16انون رقم القصدر نين المنظمة لالستثمار، اأما في إطار القو 
 الذي ألغىو ، تعميق اإلصالحات وتحسين فعاليتهال المتعلق بترقية االستثمار 2016 مارس
التي منه  37بموجب المادة وذلك  08-06المعّدل والمتّمم رقم  03-01األمر رقم  جزئيا

                                                      

، ون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتضمن القان، ي2017جانفي  10مؤرخ في  02-17قانون رقم  -4 
 .2017جانفي  11في صادر  02ج.ر عدد 
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 55كذا المادة ، و 22و 18، 6ما عدا المواد السابقة المخالفة لهذا القانون،  حكاماأل كلألغت 
بقاء بموجب إلوا ،من جهة 2014المتضمن قانون المالية لسنة  08-13من القانون رقم 

 ،2001 أوت 20المؤرخ في  03-01التنظيمية لألمر رقم  النصوصعلى  منه 38المادة 
سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المتخذة  والمتعلق بتطوير االستثمار

 .5"لتطبيق هذا القانون

 االستثمار حوافزو  ضماناتفي األساس لتجميع وتوحيد  09-16رقم ون انقالجاء قد ل
جراءات االستفادة منها، وفقيتحديد كيفو  ،دح  وّ في إطار قانوني م    مختلفة ذاتأصناف  ات وا 

طبيعة إجرائية كأجهزة  ت القانونية المقدمة لالستثمار، وذاتطبيعة موضوعية كالضمانا
وذلك لتحرير االستثمار من العراقيل  ،المستثمرين مع جهة واحدة ، وتوحيد تعاملثماراالست
 ،وتمويلية كالتخفيضات واالعفاءات الضريبية طبيعة مالية دارية واإلجرائية، وكذلك ذاتاال

  ..لذلك كصندوق دعم اإلستثماروالمساهمة في تمويل االستثمار من خالل اآلليات المكّرسة 

ول المتقدمة جعلت الدّ  ،وللواردة في القانون الداخلي للدّ عدم كفاية قواعد الحماية ا نّ إ
ه اوهذا ما تبن ،من أجل التكريس الفعلي للحماية ،تتمسك بمبدأ المعاملة العادلة والمنصفة

أين تتابع المادة إضافة  ،20166لسنة  انون االستثمارمن ق 21المشرع الجزائري في المادة 
يات المبرمة بين الدولة والدول التي يكون هؤالء تفاقاإلحتفاظ بأحكام اال إلى ذلك: "

ول تفاقيات المبرمة بين الجزائر والدّ وهذا ما أشارت إليه مختلف اال األشخاص من رعاياها"،
تطبيق هذا المبدأ من  ألنّ  ،ستثمارمناخ مالئم لالو  طتوفير شرو يسمح ب األمر الذي ،األخرى
 كما في القانون الدولي، بهامن تلك المعمول  فضلر ضمان معاملة وحصانة أف  و  ي   أن  شأنه 

                                                      

صادر  46،ج ر عدد تعلق بترقية االستثمارالم ،2016أوت  3المؤرخ في 09-16قانون رقم المن  38و 37 ادتانالم -5 
 .2016أوت  3في 

المتعددة األطراف الثنائية والجهوية و حكام االتفاقيات "مع مراعاة  أعلى أن:  المرجع ذاته،من  21المادة  تنص   -6 
الطبيعيون والمعنويون األجانب معاملة منصفة وعادلة، فيما يخص  الموقعة من قبل الدولة الجزائرية، يتلقى األشخاص

 الحقوق والواجبات المرتبطة باستثمارتهم" .
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يازات متر األجنبي من االستفادة من كل اإلإلى تمكين المستثمأيضا يهدف هذا المبدأ 
 .على قدم المساواة لدولة الجزائريةالمنصوص عليها في قانون االستثمار ل

ة زائريد من طرف الدولة الجهذا الضمان ضد المخاطر التشريعية بمثابة تعهّ  يعدّ 
 .للمستثمرين متيازات الممنوحةااللتزام بعدم المساس بنظام اال

 في استقطاب  دارية والضريبيةالمعاملة اإل فعالية وفعليةعن ل نتساء عليهو 
 ؟ اتستثمار اإل

مع ، والتحليلالوصف تباع منهج يجمع بين قتضي اي اإلشكاليةإلجابة عن هذه ل
براز الرأي في ا  و  ،فيما بينهماع والعالقة الموجودة صلة بالموضو المت اآلراءمختلف  ستعراضإ

 كل مسألة.

المعاملة االدارية  مدى فعالية وفعلية عندتكمن إشكالية البحث في الوقوف  عليهو 
ما وفرته الدولة من آليات  إبراز خاللمن ذلك و  ثمارات،قطاب االستالستوالضريبية 

 ،إنجاز استثماراتهاالدارية المرتبطة  ب تبسيط اإلجراءاتو  االستثمار للتعامل مع المستثمر
نوع  فضال عن(، الباب األول)( ةقيدمة أم حفز مدارية المعاملة اإلهذه  إذا كانتما ) بمعنى

التي يمنحها قانون االستثمار كعامل من عوامل المالية المختلفة و الجبائية المزايا واالعفاءات 
  )الباب الثاني(.  حفيزية(عتماد معاملة ضريبية تا) ،استقطاب االستثمارات



 

 

 
 

 
 
 
 

 الباب األول
جلب تحفيز أم تقييد لالمعاملة اإلدارية 

ستثماراتاإل
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إختيار المستثمر لبلد معين، على مجموعة من العوامل والظروف المالئمة يتّوقف 
لجذبه من جهة، ومن جهة أخرى  والمقدمة من طرف الدولة المضيفة وعلى نوع المعاملة

زال المجابهة للمستثمر الوافد إليه، وكانت هناك  ة كافة الحواجز والصعوبات اإلداريةتذليل وا 
على االستثمارات، ففي المقابل تواجهه عقبات، لذا يستلزم التخفيف منها أو حوافز مشجعة 

إزالتها إن أمكن ذلك، وهي تختلف من دولة إلى أخرى حسب اإلجراءات والسياسات المتتبعة 
   . ستثمار إليهاجلب وتشجيع االفي 

ل التي تسعى جاهدة إلىى تغييىر وتعىديل قوانينهىا وّ ، نجد الجزائر من الدسبق مام اقانطال
وجلىىب  تهىىا تحسىىين بيئىىة األعمىىالالسىىيما بعىىد اإلصىىالحات، غاي الوطنيىىة فىىي مجىىال االسىىتثمار

إذ  ات،مار بمجال معاملة وتنظيم االسىتث خاصا   ا  كما أولت إهتمام األموال، المستثمرين ورؤوس
تعىىّدد   ذلىىك مىىن حيىىثو  ، كرسىىت معاملىىة إداريىىة مرنىىة خالفىىا لمىىا نصىىت عليىىه القىىوانين السىىابقة

 بموجىبالملغىى جزئيىا المتعلق بتطوير االستثمار  03-01رقم  بموجب األمراألجهزة المنشأة 
)الفصىل الرامية إلى إنجاز معىامالت المستثمر، المتعلق بترقية االستثمار 09-16رقم  قانونال
المسىىىىىتفيدة مىىىىىن مختلىىىىىف المزايىىىىىا  السىىىىىتثماراتاعتمىىىىىاد وسىىىىىائل إجرائيىىىىىة ل فضىىىىىال عىىىىىن ألول(،ا

.الفصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل الثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاني(والماليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة ) ائيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةبواالعفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاءات الج



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
يةستثمار اإل فة بالعمليةالمكلّ  األجهزة تعّدد
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من أشكال شكل  ستثمارية تحتاج إلى أدوات للقيام بها، ولكلّ إّن المباشرة بالعملية اال
ستثمارية إذا كانت العملية اال، فآلياته الخاصة ستثمار سواء كان مباشرا أم غير مباشراال

، لذا ستثمارأجهزة خاصة باال ها تتطلب في الوقت ذاته وجودمرهونة بوجود هذه اآلليات، فإنّ 
التنظيم وتوجيه  امهمته أجهزة إدارية يتمثل في وضع إطار مؤسساتي إلى جزائرالسعت 

ستثمار االمناخ ب التعريف علىوالعمل ، المتاحة فرصلل الترويجستثمارات الوافدة إليها و الا
  .إطار تنظيمي لمعالجة العراقيل المفروضة سابقاكذالك و ، خارجهاداخل الدولة و 

في جلب  ستثمارلتطوير االطنية لوكالة الو االذي تؤديه  رو دالإلى لذا سيتم  التطرق 
األجهزة نشير إلى  ثم، )المبحث األول(ذلك بف المكلّ اإلداري ا الجهاز عتبارهبا االستثمارات

والوزير ، (CNI)ستثماروكالة كالمجلس الوطني لالالوعالقتها بستثمار االصلة ب ذاتاألخرى 
، يإلستثمار فة بالعقار اعالقة الوكالة باألجهزة المكلّ وكذا ، (MIM)المناجمالمكلف بالصناعة 

 )المبحث الثاني(.كآلية تمويلية لالستثمارات  ستثمارصندوق دعم اإل وأخيرا
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 المبحث األول

 جلب االستثمارات  في لوكالة الوطنية لتطوير اإلستثماردور ا

والضريبية المقررة في  لوغها من وراء المعاملة اإلداريةبلاألهداف التي تسعى الدولة  إنّ 
نشاء عالقة ي االف تهاتجلت إراد إذ ،ستثماراتاإلجلب  هو تشريعاتها نفتاح على رأس المال وا 

لكل  المنصفةو عادلة ستثمار والمعاملة الاإلمبدأ حرية  سيكر تو ، بين المستثمرثقة بينها و 
منحت التي الوطنية لتطوير اإلستثمار و  الوكالة إنشاء ، فضال عنتثمر مقيم أو غير مقيممس
 تقويتهااإلبقاء عليها و تم كما  ،7جزئيا الملغى 03-01رقم بموجب األمرصالحيات أوسع  لها

  .المتعلق بترقية االستثمار 09-16القانون رقم  من حيث الصالحيات بموجبأكثر  وتفعيلها

 الوطنية لتطوير لوكالةالطبيعة القانونية ل البحث عن ودناضمن هذا السياق، يق
)المطلب ده وأبعاالخاص بها التنظيم اإلداري شكل )المطلب األول(، ثم (ANDI) ستثماراال

 )المطلب الثالث(.ختصاصات هامة وتقديم خدمات للمستثمرين ممارسة الوكالة الو الثاني(، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         المطلب األول
 الوطنية لتطوير اإلستثمارلوكالة ل ةالقانوني الطبيعة

لمباشر في عملية التنمية ودعم دوره ا وتحفيزه ليؤدي ستثماراالتفعيل و تنشيط  ألجل
تمثل از، يجهستحدث المشرع  ا ،ستثمارات هذا القطاعاإلقتصاد الوطني عن طريق تشجيع ا

  .وأهدافها)الفرع الثاني( (،الفرع األول) ستثمارالوطنية لتطوير االالىىوكىالىىة  في

 
                                                      

 الضرورية الصالحيات على تتوفر، (A.N.D.I) ستثمارالوكالة الوطنية لتطوير اال نشير في هذا المجال إلى أنّ  -7 
مقارنة  ،09-16قم ر القانون عززت بصالحيات معتبرة بموجب كما  ،المشاريع إنجاز مراحل جميع في المستثمر لخدمة

 االستثمار الملغى جزئيا. المتعلق بتطوير 03-01السيما األمر رقم القوانين السابقة با
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 الفرع األول
 للتعامل مع المستثمرين ستثمارنية لتطوير االوطوكـالــة إنشاء  

 المتعلق 03–01رقم  األمر النقائص التي خلفها لمعالجة، 09-16قم ر القانون  صدر
رسم في أحكامه وقواعده النظام الذي يطبق على ، الذي جزئيا الملغى ستثماراالتطوير ب

الوكالة الوطنية جهاز لى اإلبقاء عإذ تضمن فيه وطنية، م ستثمارات سواء كانت أجنبية أاإل
 26" السيما المادة "أجهزة االستثمارالذي جاء بعنوان  في الفصل الخامس اإلستثمارلتطوير 

 .ستثماراتاال ترقيةمهمتها األساسية السهر على دعم و أجهزة إدارية جديدة ب هاعّزز و  ،8منه
من  06م للمادة مل والمتّ المعدّ  08-06من األمر رقم  04المادة أحكام وبالرجوع إلى  

تسمى في صلب  ستثمارتنشأ وكالة وطنية لتطوير اال" :9على أنه 03-01األمر رقم 
  .10"ةالنص الوكال

                                                      

 .السابقمرجع ال ،ترقية االستثمارب المتعلق 09-16قم قانون ر المن  26المادة  -8 
تطوير المتعلق ب، 2005أوت  20المؤرخ في  03-01رقم  األمرمن  6المادة عليها في نص ال في حين تم -9 
" تنشأ لدى على النحو التالي: ، 09-16الملغى جزئيا بالقانون رقم  2001أوت  22، صادر في 47،ج.ر عدد ستثماراإل

 .ستثمار تسمى في صلب النص الوكالة"كومة وكالة وطنية لتطوير اإلرئيس الح
ة تسميات، تحمل عدّ  األجنبيستثمار ستثمار الواردة في القوانين المنظمة لإلأن أجهزة اإل إلى ،نشير في هذا المجال -10 

 : المثال نذكر على سبيل والصالحيات،  ختالف في طريقة التشكيلأخرى، فضال عن اإل إلىتختلف من دولة 
 .ستثماروطنية لتطوير اإلالوكالة الجزائر: ال دولةفي  -
 في دولة سوريا: المجلس األعلى لإلستثمار. -
 في دولة مصر: الشباك الواحد. -
 في دولة األردن: مؤسسة تشجيع اإلستثمار. -
 في دولة الكويت: لجنة إستثمار رأس المال. -
 ثمار .في دولة العراق: الهيئة الوطنية لإلست -
 في دولة فرنسا: هيئة اإلستثمار. -
 فأخيرا في دولة اليابان: مجلس اإلستثمار األجنبي. -
ت رواء يونس محمود النجار، النظام القانوني لإلستثمار األجنبي، دراسة مقارنة، دار شتاتفاصيل راجع: للمزيد من ال -

 .15ص إلى  9ص  ،2012للنشر والبرمجيات، مصر،  
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الكاملة القانونية  بالشخصيةع تمتّ تالوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري عتبر ت
ف وحق تصرّ وما يتبع ذلك من آثار كالتمتع بأهلية التعاقد وال ،اإلداريو  ستقالل المالياالو 

ستثمارات لألغراض تدفق اإل تطويرتنظيم، متابعة و هدفها األساسي هو يكون التقاضي، و 
بترقية المتعلق  09-16ن رقم و القان من 62المادة طبقا لمحتوى  ،للدولةاإلنتاجية 

إلدارات والهيئات ا مجموععلى  تشمل مراكز (4)وتنشأ لدى الوكالة أربعة، 11ستثماراال
 لخدمات الضرورية إلنشاء المؤسسات، وتقديم استثماراتتعمل على تجسيد االها كلّ  المعنية

 : تتمثل هذه المراكز فيما يلي ،12دعمها والعمل على تطويرها وكذا انجاز المشاريعو 

ة لصالح المزايا والتحفيزات المختلفة المكفول ف بتسييرهو مكلّ و مركز تسيير المزايا،  -
 لة للوكالة.تلك الموك ستثناءإب ستثمارات،اإل

 

الخدمات المرتبطة بإجراءات  فف بتقديم مختلهو مكلّ و جراءات، ستيفاء اإلمركز إ  -
نجاز المشاريع.  إنشاءالمؤسسات وا 

 

 ،ستثمرين ودعمف بتقديم المساعدة للموهو مكلّ  ،مركز الدعم إلنشاء المؤسسات -
 .وتطويرها ساتإنشاء المؤس

 اإلمكانات المحلية.و  رقية الفرصف بضمان تهو مكلّ و ، مركز الترقية اإلقليمية -

 اإلدارات التابعة لها. مية أماهذه المراكز الحجّ  لقرارات الصادرة عن أعضاءلويكون 

                                                      

 جزئيا.  ى، الملغاالستثمار طويربتالمتعلق  03-01األمر رقم من  12لمادة تقابلها ا -11 
 .المرجع السابقبترقية االستثمار،  المتعلق 09-61من القانون رقم  27المادة  -12 
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وكذا  ،وتعداد صالحياتها ختصاصات هذه المراكزما فيما يتعلق بمجال تحديد نطاق إأ
، بل عمد هذه السالف الذكر 09-16رقم كيفية تنظيمها وسيرها، فلم تتناوله أحكام القانون 

 .2713المهمة للتنظيم طبقا لنص المادة 
مركزي غير الل الشباك الوحيد تنصيب هذه المراكز المذكورة، يتكفّ  عملية نتظارفي إو 

بتطبيق أحكام هذا القانون مؤقتا  ممل والمتّ المعدّ  03-01رقم  مرللوكالة المنشأ بأحكام األ
 الخارج إنشاء مكاتب تمثيل في ويجوز للوكالة ،نتقاليةالمترتبة على الفترة اإل ثاروكذا باآل

، المستثمرين األجانب بينها وبينقناة التواصل التي تكون بمثابة وفقا لما تقتضيه أعمالها و 
 .14الملغى ستثماربتطوير االالمتعلق  03-01رقم  مرمن األ 22وهذا بموجب المادة 

"أجهزة امس بعنوانفي أحكام الفصل الخ، 09-16قم ر القانون من المالحظ في و 
الوطنية  ، أنه قام بحصر هذه األجهزة في الوكالةالجمعوالذي جاء بصيغة االستثمار"، 

جهزة األخرى مراكز على مستواها، دون ذكر األ 4فقط، مع إنشاء  اإلستثمارلتطوير 
كالمجلس الوطني لالستثمار كما هو الحال في القوانين السابقة، وبالتالي فيبقى التساؤل 

طروح، هل عدم النص من طرف المشرع الجزائري على المجلس الوطني لالستثمار أراد الم
 بذلك تقليص دوره وصالحياته في مجال االستثمار؟

                                                      

" تحدد صالحيات هذه المراكز وتنظيمها  :على أن تنص، 09-61من القانون رقم  27الفقرة األخيرة من المادة  -13 
 طريق التنظيم". سيرها عنو 
تعلق بترقية اإلستثمار، ج.ر الم 1993أكتوبر  05مؤرخ في ال 12 – 93تشريعي رقم المرسوم الأن إلى تجدر اإلشارة  -14

 بالنسبةنفس الشيء  - مثل هذه المكاتب. ه إلىلم يشر في محتوا، ملغى(ال.)1993أكتوبر  10 فيصادر  ،64عدد 
تضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار الم، 2001سبتمبر  24خ في مؤر ال 282_ 01تنفيذي رقم المرسوم لل

مؤرخ ال 186_06معّدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم ال، 2001سبتمبر  26 فيصادر  ،55وتنظيمها وسيرها، ج.ر عدد 
مسألة حتى ن هذه العلى نص يبيّ  تضمن، لم يملغى(ال.)2006ماي  31فيصادر ، 36عدد  ، ج.ر2006ماي  31في 

تقييم أداء المرفق " ، إيمانعميري ل كذلك انظر – أي مكتب تمثيل الوكالة في الخارج إحداثلم يتم  ،2003غاية سنة 
 .26ص ، 2011، 42،  عدد إدارةمجلة   "،اإلستثمارالوكالة الوطنية لتطوير  العمومي:
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شعار يقوم على ثالثة  ،(A.N.D.I)ستثماراإل تبنت الوكالة الوطنية لتطوير ،عليهو 
م سمات مناخ أه تعدّ  هيو  ،مضمون"حر، مشجع و  ستثماراال"  :15تتمثل أساسا، بادئم
 .في الجزائر واألعمال ستثماراال

  الفرع الثاني: 
 ستثمارالوطنية لتطوير اال الوكالة أهداف

، المسطرة األهداف من الوضوح في قدر توفرب ، إالّ السياساتو جراءت ال يمكن تنفيذ اإل
أو  كل مرفق المنظمة من أجله، بحيث أنّ  تد  ج  و  الذي  الرئيسيوالمقصود باألهداف الغرض 

سة عليها أن تسعى لتحقيقه، فمثال مؤسّ  محددا   إنشاءها هدفا   أداء د لها فيد  ح  هيئة عمومية ي  
 سات بهذه المادة الحيوية.ألفراد والمؤسالحاجات العامة لالمياه هدفها هو إشباع 

 

وتشجيع  تنظيم تهاأن تكون غايالوكالة  من إنشاء ستثمارقانون اال ستهدفلذلك ا
يمكن القول أن أهداف بالتالي الشاملة،  لتنميةلتحقيق اذلك و حكامه، ألوفقا  األموال رؤوس
تحقيق ل المعنيةبالتنسيق مع مختلف اإلدارات تسعى  فهي ،جتماعيةاقتصادية وا هي الوكالة

 (،أوال)ستثمارضمان تنفيذ تشريعات اال منها، التي أنشأت من أجلها سلة من األهدافسل
 )ثالثا(.ستثمارفرص االالترويج لو  (،ثانيا)ستقطاب المستثمر وخدمتةا

 

 ستثمار:اال ضمان تنفيذ تشريعات –أوال
إذ يقصد ستثمارية، تها االعن سياسبها الدولة ر ة األساسية التي تعبّ التقنيالقانون  يعدّ 

 ستثماريالتعليمات التي تنظم النشاط االو ظيمات نالتمجموعة القواعد،  16ستثماراالريعات بتش
                                                      

  15- الموقع اإللكتروني للوكالة الو طنية لتطو ير االستثمار: 
- www.andi.dz 

األول بأن قانون االستثمار تجاه اإليرى  تجاهات،إ ختلف الفقه إلى ثالثإديد طبيعة قانون االستثمار، بخصوص تح -16 
األخير تجاه الخاص، أما اإل جزء من القانون الدولي تجاه الثاني بأنه اإل في حين يرى هو جزء من القانون الدولي العام،

راجع في هذه المسألة: هشام خالد، نحو نظرية عامة  - يذهب إلى القول بأنه يدخل ضمن القانون المسمى عبر الحدود.
 .214و 213 ص ،1890، 279، عدد مجلة مصر المعاصرةلضمان االستثمارات األجنبية، 

http://www.andi.dz/
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 لكنه ذوو  قتصاديمن القانون اال ات جزءهذه التشريع تبرينة، وتعالل فترة معخالدولة  في
 خرى كالقانون العام، فهو يتضمن أحكام وضماناتالقوانين األ يتميز عن صبغة خاصة

ه قتصادي ويحتوي أيضا على مزايا مالية وجبائية، كما أنّ قانونية عامة لمزاولة النشاط اال
 غير أنّ  ق الهدف منه،ثمار بالشكل الذي يحقّ ستبتنفيذ قوانين اال إدارية مكّلفةأجهزة  ينشىء
  .دوات غير كافيةهذه األ
 

 ستقطاب المستثمر وخدمتة:أسلوب ا -ثانيا

للمزيد من  لكي تكون حافزا   ألهداف إنتاجية،ستثمارات بغية تشجيع االالوكالة  تئأنش
ستثمار المباشر إلى تنمية حقيقية ؤدي في النهاية وعبر االتي تعمليات نقل التكنولوجيا، ال

نص لقد  عن ذلك ، فضال  والمجتمع المصلحة الوطنيةعلى  ةنفعمبما يعود بال مستدامة
تقديم  أهمها، 17األهداف التي تصبو إليها الوكالة بوضوح على ،09-16 قمر القانون 

ئات مشاريعهم أمام الهيم في إنجاز هل حركة المستثمرين ومساعدتهخدمات إدارية تسّ 
ستثمارات السيما األجنبية منها، وزيادة حجم تدفق اال تشجيع والعمل على ،18اإلدارية األخرى

ي الحسبان الحصول على أكبر عائد خذين فآ، أموالهم إلى الدولةب المستثمرينحيث يدفع 
فر لهم أحسن إستغالل ستثمارية المناسبة التي توّ ، لذلك فهم يتجهون إلى البيئة االممكن

القواعد المنظمة لهذه الموضوعات جميعها  . وتعدّ ."هم، على حد تعبير أحد الفقهاء:موالأل
ر رأس ستثماجنبي الخاص عند اتخاذه لقرار امن األمور الهامة التي يراعيها المستثمر األ

قة مها باألنشطة المتعلّ د قياجب على الوكالة عنّ يتوّ  كما، 19.."ماله في إقليم دولة معينة

                                                      

 .السابقمرجع ال ،ستثماراإل رقية المتعلق بت 09-16من القانون  رقم  26المادة  -17 
، المتضمن صالحيات الوكالة الوطنية 2006أكتوبر  09المؤرخ في  356-06من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  -18 

 .2006أكتوبر  11صادر في  64لتطوير الستثمار وتنظيمها وسيرها، ج.ر عدد 
في النمو، دار النهضة  ةآلخذول االخاصة في الد األجنبيةارات ستثمام الدين مصطفى بسيم، النظام القانوني لإلعص -19 

 .15، ص 1972القاهرة، ، العربية
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إلزالة  يسعوالاألخرى  ولبين الدّ بينها و ستثمار اال اتيتفاقإ إبرام، مارستثبتشجيع اال
  .ستثماراتاال المعوقات أمام تدفق

  :إلستثمارفرص ابالترويج  -ثالثا
ر تب  ع  ت  ي والت ،في منح األفضلية لدولة دون أخرى فّعال الترويجية بدور حملةتقوم ال 

لذا  ،لو بين الدّ شتداد المنافسة اظل في ، خاصة اتستثمار اال من أنجع الطرق الستقطاب
 (.بسائله)و و (، أ)؟لترويجبا خاصتعريف  ستنتاج الجب علينا البحث يتوّ 

  :المقصود بالترويج -أ

وية مالبرامج التنللتعريف ب ستثمارأجهزة اال هااالتي تتبنستراتيجية تلك اال الترويجب رادي
والترويج له بالداخل والخارج ناخ االستثماري وكذا بالم، المتاحة لفرص االستثماراالمكانات و 

 . رؤوس أموال جديدة بكافة الوسائل والطرق المتاحة من أجل استقطابوذلك 

 أّن ما يتحكم بعملية الترويج هي العوامل المكّونة للمناخ االستثماري والمتمثلة فيو 
 .20"هات رأس المالججتماعية التي تؤثر على توّ واإل قتصاديةاإل، مجموع األوضاع السياسية

وبفرص  على تعريف المستثمر ستثمارألجهزة اال مةنظ  الم  التشريعات تعمل لذا 
في هذا السياق  ،21شرستثمار المتاحة من خالل الترويج لها بمختلف وسائل اإلعالم والناال

ات ختيار اإل مع تحديد ،هبمناخو يج باالستثمار و مثابة جهاز إعالمي للتر ب عدّ ت   الوكالةأن نجد 
ستثمارية قصد زيز الثقة بالبيئة االإلى تع الراميةستثمارات والتسهيالت الممنوحة لجلب اال

                                                      
عن ندوة الحوافز  ،الحل"لمباشر بالدول العربية المشكلة و ستثمار األجنبي ااإل " ،ستثماراإلالمؤسسة العربية لضمان  -20

 . 177ص  ،1997مارس  25-24 ،تونس ،العربيةستثمار األجنبي المباشر في الدول لإل الممنوحة
سليمان سالم الشحومي، البيئة المالئمة لجذب اإلستثمارات األجنبية لإلقتصاد الليبي،  –عيسى حمد محمد الفارسي  -21 

 .20، ص 2006المؤتمر الوطني حول اإلستثمار األجنبي في الجماهيرية العظمى، طرابلس، 
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وجمع البيانات والمعلومات على تقديم المشورة  أيضاتسهر كما ، 22 ستثمارات فيهاتحفيز اال
الترويج لها بجميع وسائل ومتابعة تحديثها ونشرها بصورة منتظمة و  ستثمارباإل خاصةال
  .23مكاتبها بالخارجنترنيت و من خالل فروعها في الداخل وموقعها على شبكة األلنشر ا

 وسائل الترويج: -ب

من دولة إلى أخرى  ختلفت كما ،دنوع والتعدّ تتسم بالت، بحيث لترويجل وسائل عّدة توجد
 : على سبيل المثالنذكر منها 

  تثمار في الجزائر سمجاالت االنجاز المعارض للترويج لا  ؤتمرات و المعقد الندوات و
 عن البلد. يننطباع جيداو قصد منح صورة 

 

  عداالحمالت اإلعالمية وتشمل اإلعالن المباشر والمقابالت الصحفية و د كتيبات ا 
ءة الخبرات ، وكذا رفع مستوى كفا24ستخدام الوسائل السمعية البصريةا  ترويجية والملصقات و 

 . 25ستثمارطة بعملية اإلن  المرتباديالمعرفية والتقنية والهياكل في المي
 

  وذلك 26ستثماراترجية خاصة بترويج األنشطة محل اإلخاإحداث مكاتب إقليمية و ،
 يتطلب هذا األمر تنمية مهارات مستوى العالمي، التمثيل التجاري على من خالل مكاتب ال

فة إلى باإلضا ،واإلشهار تنفيذ برامج التسويق تطوير الخبرات المهنية للقائمين علىالترويج و 

                                                      

 .، المرجع السابق2016أوت  3المؤرخ في 09-16ن رقم من القانو  26المادة  -22 
نيات(، ، )دراسة خاصة بالدول العربية خالل التسعيالمباشر بين الواقع والطموح األجنبيستثمار بر اهلل أمال، اإل -23 

 .22ص ، 2001، ، كلية الحقوق بن عكنوناألعمال، فرع قانون لنيل شهادة الماجستير مذكرة
 .22 ذاته، صمرجع ال -24 
 الجزائر، اإلستثمارات،وزارة الصناعة وترقية  الصناعة،اسات إنعاش وتنمية إستراتيجية وسي للحكومة، األبيضالكتاب  -25 

 .317ص  ،2007
 .19ص سابق،، مرجع أمالبر اهلل  -26 
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تنظيم فة بالمكلّ  ستثمارإلطارات في مختلف هيئات ترقية اإلضرورة تطوير معايير األداء ل
 ستثمار.ن اإليداوتسيير مي

  والتنسيق بالتعاون  ذلكو  ستثمار فيها،لترويج المشاريع المراد اإل وضع برامجو إعداد
الوكالة الوطنية لضمان  لالمنظمات الدولية التي لها دور في الترويج مثمع الوفود األجنبية و 

)فياس(، ستثمار األجنبي ستشارية لالجهاز الخدمات االو بعة للبنك الدولي، ستثمار التااإل
 الدولية فيقتصادي الجهوية مرات التعاون االالمؤتمرات كمؤتستغالل الندوات و إفضال عن 

 .27ستثماريةعملية الترويج لتلك المشاريع اال
  في مجال التي سطرتها هدافاألق قيمن شأنها تحة أعمال بعدّ  تقوم الوكالة 

ستثمارات إإطار جهات الحالية والمتوقعة في ستشراف ودراسة التوّ ضرورة اإل ،ستثماراتاإل
ستثمارات ستقطاب اإلإستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال الدولية قصد اإل التكتّ الت

 السيما األجنبية.

 نظرا  مقارنة بالنظم المقارنة،  جدا   لت متواضعةزار الفي الجزائ وضعية الترويج أنّ  غير
 : 28ذلك من خالل مايلي برزوي ،الفعاليةلغياب الكفاءة و 

الترويج و  اتستثمار إللتطوير اى مستوى الوكالة الوطنية اء علكفّ أعدم وجود أعوان  -     
 .بالفرص االستثمارية المتاحة

ستثمارية رويج بالفرص اإلرف الجهوية للتالغم قدرة غرفة التجارة والصناعة و عد -    
عدم تمكن الهيئات الدبلوماسية ، وكذا عن مرافقة المستثمرين ان عجزهمع ، فضالالمتاحة

الجزائرية في الخارج من إيصال صورة إيجابية عن الجزائر والفرص اإلستثمارية المتاحة فيها 
 قصد جلب المستثمرين األجانب.

                                                      

 .297النجار، مرجع سابق، ص رواء يونس محمود  -27 
    قتصادية لوم اإلمجلة الع ،"ستثمار في الجزائر بين الحوافز والعوائقواقع مناخ اإل" ، محمد قويدريوصاف سعيدي،  -28 

 .49ص ، 2008، 8عدد ، وعلوم التسيير
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عتماد وسائل أخرى تكون نتائجها أكثر إال بد من الجزائر  يج فيو لتفعيل عملية التر و 
في ايجاد الشريك المناسب دورهم  تمثلي نفعالية، ومنها الترويج عن طريق المندوبين الذي

فة ستثمار المتاحة عن طريق الزيارات التي يقوم بها أعضاء األجهزة المكلّ لفرص اإل
وال بغرض إقناع مستثمريها بالمشاركة في ستثمار إلى بعض الّدول المصدرة لرؤوس األمباإل

المشاريع المشتركة أوتمويلها، حيث تكمن مزايا مندوبي الترويج باللقاء والشرح المباشر 
 نشغاالت المستثمرين.استفسارات وا لمراد تمويلها والرد الفوري علىللمشاريع ا

 المطلب الثاني
 ثمارستر اإلالتنظيم اإلداري للوكالة الوطنية لتطويشكل  

اإلدارية، إذ والوحدات في المنظمات ساسية يعتبر التنظيم اإلداري أحد العمليات األ
 .المهامو  المسؤوليات، القة تنظيمية في تحديد السلطاتبين التنظيم واإلجراءات ع يوجد

د ويحدّ  ،ذلك اإلطار الذي يشمل القواعد واللوائح والعالقات بين األفراد التنظيميقصد بو 
تنظيم إداري  أي  ، لذا ف29ملين ومسؤولياتهم وواجباتهم لتحقيق أهداف المنظمةسلطات العا

ظمات اإلدارية الذي من المن واحدا   عدّ إداريا، وتنظيم اإلستثمار ي   يفترض أن يكون مستقال
 حماية المستثمرين. ستثمار و ت االتبسيط إجراءاخصيصا ل أأنش

ري والمتمثلة في مجموعة ستثمامناخ االنة للالمكوّ  بالعناصرما يأخذ المستثمر  فبقدر
 إجراءات  يات،استراتيجتبعه من توما  ،الظروف السياسية، اإلقتصادية والقانونيةو األوضاع 

، اإلداري الرسمي الذي سيتعامل معهعلى التنظيم أيضا كز يرّ  المستثمر إنّ ، فالسوق وآليات
الحكومية على درجة عالية من مه وبنفس الدرجة أن يتعامل مع األجهزة والهيئات أي يهّ 

                                                      

  29- موسى اللوزي، التنظيم واإلجراءات، دار للنشر والتوزيع، عمان، 2002، ص 22. 
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    ةمحفزّ ة ئيا إذا كانت هذه البالمستثمر م ّررالمؤشر يقبناء على هذا  ،30الكفاءة والتجانس
 أخرى أفضل.  جهة ه إلى و العدول عنها والتوج، وبالتالي غير ذلكأم واالستثمار فيها 

حّدد للتنظيم المرجع الم ،2008فبراير  9في المؤرخالقرار الوزاري المشترك  يعدّ و 
 .31ستثمارداخلي للوكالة الوطنية لتطوير االال

بمعامالت في تنفيذ العمليات اإلدارية المتعلقة  مساهمتهالتنظيم و هذا ولمعرفة أثر  
الفرع )لةللوكا لهيكل التنظيميلالمستويات اإلدارية  تحديدالبد من ع، ير اتأسيس وتنفيذ المش

ثم  ،(الفرع الثالث)مركزية الشباك الوحيد الالمركزيالريس تكو  ،(الفرع الثاني) هأبعادو (، األول
 (.الفرع الرابع) النشاطات المقننةب الخاصةالتراخيص اإلدارية منح لسط توّ الاك في الشبّ  رو د

 الفرع األول
 المشترك الوزاري القرار ضوء على ستثمارللوكالة الوطنية لتطوير اإل المركزيالهيكل  

  2008فبراير  9في المؤرخ

الهيكل  إلى كيفية تنظيم ،2008فبراير  9في المؤرخلقرار الوزاري المشترك ا أشار
حديد مهامها أو ت إبرازدون  فقط، أساسا في مديريات الدراسات ةالمركزي للوكالة المتمثل

د محدّ  وكالةداري للاإلالتسيير  ، في حين أنّ ستثماراتالدور الذي تؤديه في متابعة وترقية اإل
" :32منه 04السالف الذكر، بحيث تنص المادة  356-06رسوم التنفيذي رقم بموجب الم

                                                      

 .01، ص 1989المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، األجهزة الوطنية المشرفة على اإلستثمار، الكويت،  -30 
 د التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار، ج. ر، يحدّ 2008براير سنة ف 9مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -31

 .2008مارس  16 فيصادر  15عدد 
 االستثمار،صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير  تضمني ،2006أكتوبر  09مؤرخ في  356 -06مرسوم تنفيذي رقم  - 32

" يدير الوكالة مجلس إدارة : أن تنص على ،282-01ذي رقم المرسوم التنفيمن  06المادة ، في حين تنص سابقمرجع 
 يرأسه ممثل رئيس الحكومة ويسيرها مدير عام ويساعده أمين عام".
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يدير الوكالة مجلس إدارة يرأسه ممثل السلطة الوصية ويسيرها مدير عام ويساعده أمين 
  عام".

ي للوكالة في جهازين فة بالتسيير اإلدار المكلّ  األجهزةيمكن تحديد  ،هذا المنطلق من
 (.ثانيا) مجلس اإلدارةو ، (والأ)المساعدة لهات مديريالو المدير العام  هماو 

 :لوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمارالجهاز التنفيذي ل - والأ

 ،مستوى المحليالفروعها على و يتكون هذا الجهاز من اإلداريين العاملين في الوكالة 
وم ويق ،ن بموجب مرسوم رئاسييعيّ و مديرها العام مسؤوال عن إدارة هذا الجهاز ر يعتبو 

ويساعده في تسييرها أمين عام برتبة بتصريف شؤونه مع تنفيذ توجيهات مجلس االدارة، 
، المديرين ونواب المديرين ورؤساء الدراسات بالوكالةالدراسات وكذا مديري الدراسات و  مدير

 .33ذاتهاموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامهم باألشكال بيتم تعيينهم  الذيو 

 العام  منحت للمدير ،مذكورال 356-06لتنفيذي رقم تطبيقا ألحكام المرسوم او 
سلطة من مصالح الوكالة  كافة تسيير فيأساسا تتمثل جهاز إداري  بصفتهعديدة صالحيات 

يفية على جميع الوظالسلطة السلمية و  ةمارسوم فيها،التعيين في جميع مناصب العمل 
 .34االحسن له السيرضمان قصد  ةالمركزيلا ةلوحيداك بيأعوان الشباو  هامستخدمي

لها أمام القضاء ولحسابها وفي كل يمثّ  إذ ،سم الوكالةإف بيتصرّ ف راأما بصفته مسيّ 
مجموعة عمل  بجميع التصرفات الخاصة بتشكيل القيام وكذااإلدارية، و  أعمال الحياة المدنية
في مجال تطوير  اساهم في تحسين ودعم نشاط الوكالة وتعزيزهي أن أو تفكير من شأنه

مشاريع ميزانية تسيير  إعداد، فضال عن 35ستشارة مجلس اإلدارةإستثمار، وهذا بعد اإل
                                                      

 .سابقالمرجع ال ،2006أكتوبر  09مؤرخ في ال 356-06من المرسوم التنفيذي رقم  15و 14 المادتان - 33

 ذاته. المرجع من 16المادة  - 34
 ع ذاته.جالمر  من 17المادة  -35
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برام كل ، و ية الوكالةبالصرف فيما يخص تسيير ميزان مراآل تبريع ، إذالوكالة وتجهيزها ا 
 ،تنفيذهاومراقبة حسن  تفاقيات المرتبطة بنشاط الوكالةواإل تفاقاتاإل ،العقود ،الصفقات

 .ه في حدود صالحياتهءض إمضاوّ فيمكنه أن ي  و 

 ،36ذات صبغة تنفيذية ختصاصات أخرىايمارس  نجده منفذا وخاضعا بصفتهو  خيراأ
 الهارسا  و  كل ثالثة أشهر ةفصليارير تق داعدا  ، و 37ف بتنفيذ قرارات مجلس اإلدارةمكلّ إذن فهو 

لقة التصريحات المتعمبرزا في ذلك  هاجميع نشاطات يتضمنإلى مجلس إدارة الوكالة 
تفاقيات المبرمة ومدى رفضها واال منح المزايا المطلوبة أوالمودعة وقرارات  ستثماراتباال
  .فقات المالية الناتجة عنهالتدّ و  ،جلةلمشاريع المسّ انجاز إ

د يحدترة بخدمات المستشارين والخبراء و في حالة الضرو  ستعانةاالكما يمكن له 
 .38س إدارة الوكالة مسبقاستشارة وأخذ رأي مجلإمكافآتهم وذلك بعد 

تم تقسيم هذا الجهاز  ،الخاص بالتنظيم الهيكلي للوكالةالوزاري المشترك  تجسيدا للقرارو 
 :فيما يلي سات وتمثلت مجاالت نشاطهاادر للإلى سبعة مديريات 

مديرين  (04كل هذه المديرية من أربعة )تتشّ  :مديرية الدراسات المكلفة بالتسهيل   -1
 ؤساء دراسات.(  ر 08ثمانية )و 

 :ستثماراتإليرية الدراسات المكلفة بترقية امد - 2
بمخطط التسويق  ،39رؤساء دراسات (6)ستةوبمساعدة ثالثة مديرين و المدير  يتكفل

مناخ تطوير  وكذا تحسين صورة الجزائرقصد  تصال على الصعيدين الدولي والوطنيواإل

                                                      
 .سابقالمرجع ال ،2006أكتوبر  09مؤرخ في ال 356-06المرسوم التنفيذي رقم من  20و 19 ادتانالم - 36
 المرجع ذاته.من  16الفقرة األخيرة من المادة  - 37
 المرجع ذاته. من 20و 18المادتان  - 38
 .سابقمرجع الال، 2008فبراير  9من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في   6و 2المادتان  -39 
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الشباك مصالح ية مصالح الوكالة و ترق، والعمل على ستثمارات المباشرةاألعمال لجلب اال
الخارجيىة )دليل وكتيبات تصال وسائل اإل تطويرهتم بت هاإلى ذلك فإنّ  ضف، مركزيالال
لة والشباك الداخلية والتنسيق مع المديريات األخرى للوكا ستثمارعن فرص اال(مطوياتو 

 من حيث الوسائل واألعمال الترقوية. هالتأمين حاجيات

لوطنية واألجنبية للوكالة ا في تنظيم وتنسيق كل العالقات الوسطية المشاركة وأخيرا 
 من خالل: وتحيينه في خلق بنك المعلومات ةساهموالم، وتحليل األسواق الوطنية واألجنبية

 

 قتصاد الجزائري.تقديم إحصائيات خاصة باال 
 

 حول القطاعات المنتجة. شاملة دراسةالقيام ب 
 

  ستثمار.يتعلق بقطاع اال ل تنظيم أو قانونككما يترقب 
 

  حسب القطاع.وذلك قائمة الخوصصة إعداد 
 

  :تصالالمكلفة باألنظمة اإلعالمية واال  مديرية الدراسات  -3

وتكون تحت تصرف  ،تصالواإل مديرية األنظمة اإلعالميةالعام للوكالة يساعد المدير 
 .40ثمانية رؤساء دراساتلطة مدير بمساعدة أربعة مديرين و س

 :الدراسات المكلفة بالمساعدة والمتابعة مديرية  -4

فة أساسا بمتابعة مكلّ هي و  دراسات،ثمانية رؤساء مديرين و  (4)من لمديريةا تتشكل
ديد آجال قرار منح ستثمارات بمفهوم تمتسيير حافظة اإلو ستثمارات الناشئة ومساعدة اإل
التي ات للتعهدّ  هحترامإمدى تبرير  وتجسيد المشاريع، فعلى المستثمراء نتهااالمتياز قبل 

  .ماراتستثفحص تحويالت اال إلى باإلضافة، هاكتتبا

                                                      

 .سابقمرجع الال، 2008فبراير  9القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  من 5المادة  -40 
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  :مديرية الدراسات المكلفة باإلستثمارات األجنبية المباشرة والمشاريع الكبرى  -5

ستثمار وتحضير باال خاصةاجيات البالتحليل السنوي للح رية أساسا  يالمد هتتكفل هذ
 ،ستعماله في المعاهداتال ستثمارجلس الوطني لإللما على هحاقتر يتم إ ،ستراتيجيامخطط 

فضال ، تفاقيةإطار النظام المتعلق باال ستثمارية في( المشاريع االتتقييم، مفاوضاتابع )ت كما
لى الجزائرستقبال المستثمرين القادمين من و اعن  مل التنسيق الكا والعمل على، تهممرافقو  ا 
  .ستثماريةأطير المشاريع اإلتل قسام األخرى الممثلة في الوكالةاألمع 

  :مديرية التدقيق والمراقبة -6

، مديرية تدقيق الحسابات والمراقبة تحت سلطة مدير وتساعده مديريتين فرعيتين توضع
  .41المديرية الفرعية للمراقبةو ، المديرية الفرعية للتدقيق كل منهما تضم مكتبين وهما

  :مديرية الدراسات القانونية والمنازعات  -7

المدير الفرعي وهما فرعيين  مديرينتصرف سلطة مدير بمساعدة لهذه المديرية ضع تخ
  .42المدير الفرعي للمنازعاتو، للدراسات القانونية

  :مديرية اإلدارة والمالية -8

 غتتفرّ تحت سلطة مدير، و مالية واإلدارية وهي تقديم الخدمات الديرية هذه المتتولى 
 .43مكتبينواحدة عية تضم كل مديريات فر  )03(بدورها إلى ثالث

 

                                                      

 .سابقمرجع الال، 2008فبراير  9القرار الوزاري المشترك المؤرخ في من  7المادة  -41 
 من المرجع ذاته. 8مادة ال -42 

 المرجع ذاته.من  09المادة  -43 
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 :مجلس اإلدارة -ثانيا

 ويضم في عضويته  ممثل السلطة الوصية،إلى مجلس اإلدارة  ت مهمة رئاسةد  ن  س  أ  
ت عمومية معينة ة وزارات ومنظمات مهنية وهيئامن قطاعات مختلفة يمثلون عدّ  ءأعضا

هذا  ةالعام للوكالة أمانإذ يتولى المدير  ،44األجنبيستثمار الوطني و ومكلفة بعملية اال
ن من طرف السلطة يفي مجلس إدارة الوكالة معينّ ن و ألعضاء والممثلايكون و ، المجلس

قتراح من السلطات التي ابناء على  ،بلة للتجديد( سنوات قا03الوصية بقرار لمدة ثالث )
ي شترط فإذ ي ،على األقل في رتبة مدير مركزي هاؤ ينتمون إليها، ويجب أن يكون أعضا

 ،األعضاءفي حالة التوقف النهائي ألحد أما  ،وظيفة عليا فين معيّ التمثيل أن يكون العضو 
عين بقية ويستكمل العضو الجديد الم ستخالفهايتم  ،بسببهان خاصة فقدان الوظيفة التي عيّ 
ويتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة تعويضات عن  ،نتهائهاإعهدة مستخلفه إلى غاية 

 .45ملونها وفقا للتنظيم المعمول بهالمصاريف التي يتح

 ، بناءخالل السنة الواحدة ( مرات في دورات عادية04أربع )د القانون إجتماعاته حدّ 
ستثنائية اجتماع في دورات غير عادية أو ن رئيسه، ويمكن استدعاؤه لعقد اإلستدعاء ماعلى 
ب حجم الملفات إذا تطل ،( أعضائه2/3على اقتراح من رئيسه أو من طرف ثلثي ) ابناء

ل س  ر  رئيس مجلس اإلدارة ي   فإنّ  ةفي هذه الحالو ، ذلكل المّلحة المطلوب دراستها أو الظروف
وجدول تاريخ الد فيها حدّ يستدعاءات شخصية برسالة مضمونة الوصول اإلى كل األعضاء 

                                                      
ة يتكون نجد أن تركيبة مجلس إدارة الوكال، السالف الذكر 356-06لمرسوم التنفيذي رقم من ا 06طبقا لنص المادة  -44

ممثل الوزير ف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل السلطة الوصية رئيسا،  ممثل الوزير المكل - :من الهيئات اآلتية ذكرها
ممثل الوزير طاقة والمناجم، ل الوزير المكلف بالممث، المكلف بالمالية ين عن الوزيرممثل ،المكلف بالشؤون الخارجية

ممثل ، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطةبالسياحة، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، المكلف 
، ممثل المجلس اعةممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصن، ممثل محافظ بنك الجزائرالعمرانية والبيئة، تهيئة الالوزير المكلف ب

 .ممثلي منظمات أرباب العمل يعينهم نظراؤهم (04، أربعة )المؤسسات الصغيرة والمتوسطةستشاري لترقية الوطني اإل
 المرجع ذاته. من  5 و 4الفقرة  /07 ةداالم - 45
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ص مع إمكانية تقلي ،نعقاد الجلسةايوما على األقل قبل  )15(األعمال وذلك قبل خمسة عشر
 .46( أيام في الدورات غير العادية08هذا األجل دون أن يقل عن ثمانية )

إذا لم يكتمل  ،األقل( أعضائه على 2/3حضور ثلثي ) هجتماعاتإصحة ل يشترط
ة ستدعاء ثان، وتكون المداولة صحيحاالمجلس يجتمع مرة ثانية بعد  فإنّ  القانوني،النصاب 

بأغلبية أصوات األعضاء  هقراراتيتخذ  كبعد ذل، مهما يكن عدد األعضاء الحاضرين
الت ج مداو تتوّ ، كما الحاضرين، وفي حالة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

 رئيسه،قعة من طرف قمة في سجل خاص وتكون موّ مرّ رة و مجلس إدارة في محاضر محرّ 
 يوما التي تلي (15)على أن تبلغ هذه المحاضر في نسخ لجميع أعضائه خالل فترة 

ستثمار ويعمل على رسم السياسات بر المجلس أعلى سلطة تشرف على االويعت ،47المداوالت
دارية حديثة بما فيالتي تسيّ   ذلك معايير ر عمل الوكالة وتطوير نشاطها على أسس فنية وا 

 356-06التنفيذي رقم  من المرسوم 13لمادة ل فوفقا ع وقواعدهايتقويم المشار  أساليبو 
 :48المسائل التاليةفي الخصوص وجه على المجلس داول يت ،السالف الذكر

 مشروع النظام الداخلي المقترح من المدير العام ويصادق عليها. -           

 المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة.  -               

 مشروع ميزانية الوكالة وحساباتها. -               
                                                      

 االستثمار،صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير  المتضمن 356-06التنفيذي رقم  المرسوممن  10و 09ادتان الم - 46
 .السابقمرجع ال

 .ذاتهمرجع ال من 12و 11ادتان الم - 47
 اإلدارةختصاصات مجلس إنقطتين من مجال  إلغاءتم  ،الساري المفعول 356-06المرسوم التنفيذي رقم  جبو بم -48

س الوطني قرارات المجل تنفيذ بشروطويتعلق األمر  )الملغى(،السالف الذكر 282-01مقارنة بالمرسوم التنفيذي رقم 
الجداول والمقاييس والشبكات التحليلية التي ينبغي أن تستعمل في تقويم مشاريع االستثمار المقدمة بغية كذا و ، لالستثمار

 ا.مستفادة من المزايا المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بهاإل
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نقل ملكيتها وتبادلها في إطار التنظيم قتناء األمالك العقارية و شاريع ام -               
 المعمول به.

   الموافقة على تقرير النشاط السنوي وحسابات التسيير. -                

نشاء هياكل غير مركزية )جهوية أو محلية( تابو   ،عة للوكالة أو تمثيلها في الخارجا 
نشاء أجهزة لدو   ستثمارات.في مجال اإلعم نشاط وعمل الوكالة ا 

 الفرع الثاني

 الوطنية لتطوير االستثمار للوكالة  أبعاد البناء التنظيمي

تبين  ،الوطنية لتطوير االستثمار المركزي للوكالةمن خالل دراستنا للهيكل التنظيمي 
في وكالة الومهام دور ل يةبمثابة مظاهر تقييد تعدّ فهذه األبعاد ، ه  ل  ك  د ش  تحدّ  ا  أبعادوجود 

 القرارات مركزيةمن حيث أساسا هذه األبعاد ت من أجلها، وتظهر تحقيق األهداف التي أنشئ
 .(ثانيا)التعقيدمن حيث كذا و  )أوال(

 Centralisation :مركزية القراراتمن حيث  -أوال

اليب  من األس ،في أي تنظيم إداريمركزية اتخاذ القررات أسلوب عتماد على يعتبر اإل
، من هنا يبرز بعد 49المسؤول األعلى بالسلطة بزمام األمور بب إستئثاربسالة الفعّ  غير

المركزية في البناء الهيكلي للوكالة من خالل نوع التفويض الجزئي الذي يمنحه لسلطة 
قيد عليهم فالقائمين على  ه جانب من الفقهالشباك الوحيد بالواليات والهيئات، مما يعتبر 

دراسات عميقة  لقيام بمبادرات كإجراءل ن لممارسة مهام أوسعيحتاجو  ،ستثماريةالعملية اال
                                                      

إذ ترتكز السلطة بين  لى ممثلي الحكومة المركزية ".يقصد بأسلوب المركزية هو " قصر الوظيفة اإلدارية في الدولة ع -49 
أيدي اإلدارة المركزية مع خضوع موظفي اإلدارة لنظام السلم اإلداري، وترتكز أيضا بين درجات هذا السلم على مبدأ السلطة 

ربي، القاهرة، راجع في هذا التعريف: سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون اإلداري، دار الفكر الع -الرئاسية. 
 .51. ص 1996



            الباب األول                        تحفيز أم تقييد لجلب االستثمارات المعاملة اإلدارية

 

31 
 

يجاد حلول لها بالتنسيق مع السلطات المحلية منها، وا   ،التي تعيق االستثمار عراقيلالعن 
تخاذ قررات ذات بعد محلي، يتطلب األمر ودة دائما إلى أعلى سلطة سلمية الالع ألنّ 

 .لذلك ستهالك وقت زمني معتبروالتنسيق وافي عملية االتصال  سم بالتعقيدتتّ  إجراءات

  :من حيث التعقيد -ثانيا

ستالم اأعوان إداريين يكمن عملهم في  إالّ  مفين بتيسير الوكالة ما هان المكلّ األعو  نّ إ 
 ا  معاملة أي مشروع تكون تحت رحمة رأي الموظف، سواءأن الملفات ودراستها، مما يعني 

لهيئات األخرى التي تنتقل إليها ل أو أي موظف مركزيالالكان موظف الوكالة أو الشباك 
جراءات االو وهنا تكون خطوات  ،هذه المعاملة ضة ستثمار في مثل هذا التنظيم اإلداري معرّ ا 

فرض في أي لحظة على المستثمر عند التعامل مع طلبه إلضافات مستمرة ولشروط أخرى ت  
 له التي تقّررها الدولة ال تّشكلالتحفيزات كل ذلك يجعل المستثمر يشعر وكأن  المقدم للهيئة،

ار اإلداري على حساب الفعالية وبالتالي فالوكالة تستجيب فقط للمعي ،50هلجلب حقيقيا   افزا  ح
ة نظر وجه منخضع إلى منطق إداري ت تزالماستثمار معاملة االأن أي  ،قتصاديةاال

وكذا نقص في  المتخصصينالخبراء  في فئةالنقص الملحوظ  فضال عن ،السلطة المركزية
نتشار المستثمرين األجانب الراغبين دخول اب دراسات خاصة أو مؤسسات تتكفل بمكات

الوكالة تعمل في بيئة  المعروف أنّ  ،من جهة أخرىو  ،هذا من جهة ،وتوجيههمالجزائر 
قد ضم في عضويته بعض الوزارات التي ليس  ،لكن ما يالحظ أن مجلس إدارتها ،متحركة
وزارة الخارجية وأغفل لتي شملها قانون اإلستثمار مثل ا ،ة مباشرة في المجاالتلها صل

كوزارة الفالحة،  بعض الوزارات األخرى التي لها عالقة مباشرة ببعض القطاعات الخارجية
ي يندرج تحت نشاطها فرص عديدة هذه القطاعات التوزارة الثقافة،  و وزارة الصيد البحري

المحالة يساهم القطاعات في مجلس إدارة الوكالة وجود مثل هذه  إنّ ستثمار، بالتالي فلال
                                                      

اإلتفاقية الموحدة إلستثمار رؤوس األموال العربية"، الندوة العربية حول التجارة   "المؤسسة العربية لضمان اال ستثمار،  -50 
 .169 ص ،1997ماي 26-25واإلستثمار، القاهرة، أيام 
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هل عملية التنسيق واإلتصال بين ويسّ  ،إزالة التعارض في اإلختصاصات فيبصورة فّعالة 
  .ستثمارالبا الجهات المعنية

 الفرع الثالث
 ستثماراتلية لتفعيل اإلآتكريس المركزية الشباك الوحيد ك

يم خدمات تقد مهمتهم ،51 لدى الوكالة أربعة مراكز 09-61رقم قانون الأنشأ   
على  ي ب ق ىى ن هذا من جهة، ومن جهة أخر أنه لم يتم تنصيبها إلى حد اآل للمستثمرين، إالّ 

ة عن المرحلة المترتب اآلثاروكذا  ،أحكام هذا القانون مؤقتا لتطبيقمركزي الالالشباك 
 .نتقاليةاال

 الملغى ستثمارالا المتعلق بتطوير 03-01رقم  قانونال كّرس ،لمبدأ الالمركزية تطبيقا  و 
تذليل و  تخفيف األعباء اإلداريةتبسيط اإلجراءات و  المقصود منهامن التيسيرات جزئيا، جملة 

 وحسن سيرها. همشاريعفي إنجاز  المستثمرسبيل  كافة الصعوبات التي تعترض

تشمل اإلدارات  52توى الوطنيعلى المس المركزية كشبابي عتمادتم ا ذلكل ا  تحقيقو 
تها تقريب اإلدارة من المستثمر من خالل ستثمار، أن تكون غايباال ات المعنيةوالهيئ

واإلسراع في اإلجراءات والشيء ذاته بالنسبة  ،الالزمة اإلقتصادية الحصول على المعلومات
  .ي الخارجمستوى مكاتب التمثيل ف للمستثمر األجنبي الذي يستفيد من هذه الخدمات على

                                                      

الشباك جهاز  استغنى عنقد ن أن المشرع ، تبيّ  27، السيما في المادة 09- 16رقم خالل تمعنا ألحكام القانون  من -51 
 هذا.التي لم يتم تنصيبها إلى يومنا  واستبدله بأربعة مراكز( G. U.D) الوحيد الالمركزي

 05في  المؤرخ 12-93رقم المرسوم التشريعي من  08 في المادة صو المنص إّن ما يؤخذ على نظام الشباك الوحيد -52
 بصيغةأنه منظم ، ملغى(ال.)1993أكتوبر  10 فيصادر  ،64قية اإلستثمار، ج.ر عدد يتعلق بتر الذي ، 1993أكتوبر 
، إذ على المستثمر الذي يرغب اإلستثمار التنقل إلى المقر اإلجتماعي لوكالة ترقية ودعم اإلستثمار الموجود في مركزية

ن كان ينوي إقامة مشاريعه بالمناطق الداخلية للوطن أو الهض اب العليا أو الصحراء، في حين أن الواقع العاصمة، حتى وا 
 ث نوع من الالمركزية في التسيير.يفرض إحدا
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هو  ،و الملغى جزئياالسالف الذكر  03-01األمر رقم قفزة النوعية التي جاء بها فال
نتظم في شكل مكاتب، ي   ،53تكريسه لمبدأ المركزية الشباك الوحيد على مستوى كل الواليات

 تبرزمن هنا  ،54مشاريع ومكلفين بالدراسات رؤساءو  ويديرها مدير بمساعدة رؤساء مكاتب
تي تعيق المستثمر ال اإلداريةالعقبات كافة تذليل و  األموالولة في جلب رؤوس إرادة الد

نجاز اإلاك لتأمين سهولة عمليات مها الشبّ ستفادة من الخدمات اإلدارية والمالية التي يقدّ االو 
 .ة التنقل إلى غاية المقر المركزي للوكالةمشقّ ل اتفاديو  ربحا للوقت

حيث  ،للوكالة اال  فعّ و  مهما   منح بعدا   قد ،03- 01رقم  األمرأن  ،القوليمكن بالتالي  
وحيد  يجاد محاورإللمستثمرين بالفعل  ما سمح وهو ،متواجدة على المستوى الوطني جعلها

ستثمار وظروف إنشاء المؤسسات في الجو العام لإلب المتصلةلهم إلمدادهم بالمعلومات 
 .55اسابق األمر الجزائر على خالف ما كان عليه

 من المستثمر هتقريبإبراز مظاهر  هذا الجهاز من خاللودور  هميةأل ا سنتطرقلذ
 (.ثانياالشباك الوحيد الالمركزي )الممثلة لدى  تاإلداراتجميع  ثم(، أوال)

  :الممثلة فيه من المستثمر تتقريب الشباك الوحيد الالمركزي واإلدارا -أوال 

ل وضع بعض اآلليات لتسهيمن خالل  من المستثمرهذا الجهاز  تقريبمظاهر تجلى ت
 توفيرل المحتمل المستثمرو  أصبح همزة وصل بين الوكالة حيث ،ستثماريةاإل عمليةال

 .56ح بها قانوناستثمارات المصرّ لتحقيق اال له الالزمة اإلداريةالخدمات 
                                                      

 .سابقالمرجع جزئيا، ال االستثمار، الملغىالمتعلق بتطوير  03-01من األمر رقم  24المادة  -53

مرجع ، الماراالستث كالة الوطنية لتطويرصالحيات الو تضمن الم 356–06رقم  المرسوم التنفيذي من 27المادة  -54
 .سابقال

كآلية جديدة  لتفعيل االستثمارات، مذكرة لنيل درجة الماجستير في الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار لعزيز، في يمع - 55
 .26، ص 2006القانون الخاص، تخصص: قانون اإلصالحات اإلقتصادية،  كلية الحقوق، جامعة جيجل، 

 .03-01قم ر  األمرمن  40المادة  - 56
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في تقريب اإلدارات الممثلة فيه من المستثمر  بدور هام ،57الشباك الوحيد يقومإذ  
 .ملالمحت

السالف  356-06نفيذي لمرسوم التل اظ فيلدراسة الجوانب القانونية لهذا الشباك و  
د تنظيمه، من خالل تبيان دواعي حد  اطة بمفهومه واإلطار الذي ي  حالبد من اإل، الذكر

  .(3) لهالمهام الموكلة فضال عن إلقاء الضوء عن  ،(2)التعريف به وتشكيلته ،(1)إستحداثه

 :الشباك الوحيد الالمركزيداث مبررات إستح -1

من أجل إعطاء دفع جديد لمسيرة  ،ستثمارالمتعلق بتطوير اال 03-01رقم األمر جاء
م التشريعي رقم و المرس حققهاالتي  المتواضعةوذلك بعد النتائج  ستثمارات في الجزائر،اال
طالما  ،يهدّلت على بعض النقائص فحيث أّن التجربة  ،المتعلق بترقية االستثمار 93-12
 .هلم الضمانات والحوافز التي قدمت رغ ق ما كان منتظرا منهحقّ ي   مأّنه ل

 طبقا ،12-93المرسوم التشريعي إلىألول مرة  الوحيد الالمركزي الشباك حداثإيعود 
تؤسس الوكالة في شكل شباك وحيد يضم "على أنه: التي تنص  منه 08/2المادة نص ل

 "ستثمارالرات والهيئات المعنية بااإلدا

 ستثماركل الهيئات المتصلة باالتركيز و ص هذه المادة في مفهومها عن التخصّ ر عب  ت  
ستثمار، اإلعن وشكلياته في مكان واحد كاإلعالن  يةستثمار جراءات االلإلتبسيط وال فيه

اجد مقره و الذي يتلهذا النظام  كما أنّ ، 58الخ..والتعمير السجل التجاري، الضرائب، الجمارك
فق اإلستثمارات، بسبب عزوف المستثمرين يجابي على تدّ أثر غير إ ذاته مقر الوكالةفي 

                                                      
إن مبدأ الشباك الوحيد ال ينحصر فقط في ميدان االستثمارات فقط، إنما يمكن أن نجده في قطاعات أخرى، فعلى  - 57

اكات ومستحقات شتر ذ تسهيال ألصحاب العمل في دفع اإلجتماعية، إهذا المبدأ في مجال التأمينات اإلعتمد إسبيل المثال 
 في شكل شباك وحيد.جتماعية ضمن وجمع كل الهيئات مختلف الصناديق اإل

58 -LAGOUNE Walid, « Question autour du code d’investissement», Revue IDARA ,N° 01, 1994, p 

42. 
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ذات فعالية وتتسم بالليونة  ومعاملة فر لهم أجهزة إداريةتوّ  التي جهةو تغيير الوتفضيلهم 
معها المستثمر وسوء الذي يتعامل  تخاذ القرارإ، باإلضافة إلى تعّدد مراكز 59والمرونة

إنعدام لية، مما ترتب داخل الصالحيات بين السلطة المركزية والسلطات المحوتا التنسيق بينه
 .60الرؤية الواضحة لدى المستثمرين السيما األجانب منهم

ضعف حجم ساهمت في  كل هذه الظروف المحيطة ببيئة اإلستثمارفوعليه 
المرسوم ظل  س فيكرّ المنظام هذا الكانت سببا في عدم فعالية و  ،ستثماراتاال
معاملة  بخصوصتعديالت أساسية إلى إدخال  سلطاتالب أدىمما ، 1993تشريعيال

غايته  المركزي يهيكل تنظيم في إطار ا  يوطنيمه وتعمتم تفعيل الشباك  إذ ،اإلستثمارات
 .خدمة المستثمر عن قرب

 التعريف بالشباك الوحيد الالمركزي وتشكيلته:-2

 الشباك الوحيد الالمركزيإلى أن  36لمادة في استثمار اإل 09-16رقم قانون الأشار 
يق أحكام هذا القانون بل بتط، يتكفّ الملغى جزئيا 03-01األمر رقم بموجب  للوكالة المنشأ

 تنصيب المراكز المذكورة.  إلى غايةنتقالية واآلثار المترتبة عن الفترة اال

نشأ ي" على أنالتي تنص  ،أعاله 03-01من األمر رقم  23المادة بالرجوع إلى و 
ستثمار، يؤهل الشباك الوحيد م اإلدارات والهيئات المعنية باإلشباك وحيد ضمن الوكالة يض

 ."ستثماراتتحقيق اإلقانونا لتوفير الخدمات اإلدارية الضرورية ل

                                                      
، فرع قانون رة لنيل درجة ماجيستر في القانون، مذكفي الجزائر األجنبيةالقانوني لالستثمارات  األمن، حسين نوارة -59

  .47، ص 2003، ، تيزي وزو، جامعة مولود معمريسيةوالعلوم السيا ، كلية الحقوقاألعمال
، األعمال، فرع قانون ر في الحقوقيستفي الجزائر، مذكرة ماج األجنبية، الضمانات الممنوحة لالستثمارات حنافي آلسيا -60

 .23، ص 2008، جامعة الجزائر، الحقوقكلية 
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ينشأ الشباك الوحيد على مستوى الهيكل  "أنهنصت على  منه 24 أما المادة
 .61الالمركزي للوكالة"

 

 يممثلضم كل ي جواريةبمثابة مصلحة  يعدّ  هذا الجهاز أنّ  ،النصمن هذا نستنتج 
 ات اإلدارية والمالية الضروريةكل الخدميتم من خاللها تقديم  ،ستثمارالمعنية باال اإلدارات

ذلك ربحا و ، المشاريعإنجاز ب البعديةالقبلية و  مرافقتهم ضمانو  ينلمستثمر ل جراءاتاإلتبسيط و 
ع في رز اإلرادة الحقيقية للمشرّ تب ، بالتالي62ية التي قد تواجههللوقت وتجنبا للعراقيل اإلدار 

 اإلجراءات ءمن خالل تحسين البيئة اإلستثمارية والتخفيف من عب ،ستثماراال وتفعيلب جل
 وتجميعها في جهاز إداري واحد قصد ربح الوقت والتكاليف بالنسبة للمستثمرين.

جهاز القانون أنه يتشكل من أوضح ال ،الالمركزي لشباكا ص تشكيلةو أما بخص
 كما، المباشر للمستثمر غير المقيم الوحيد المحاور يعدّ  الذي ،تنفيذي المتمثل في المديرال
وقواعدها في االنضباط  ،ستثمارداخلي للوكالة الوطنية لتطوير اإلسهر على احترام النظام الي

مع الوكالة فيما يخص  التفاوض، و حاجيات وموارد الشباكومخطط أعمال مع تحديد  ،العام
خدمات الشباك الوحيد لدى المستثمرين  على ترقية أيضا يعملكما ، له الميزانية المخصصة

ذلك بالتنسيق مع و  وكذلك في الخارج ،مركزية والوكالةالسلطة لدى التها وترقي المنطقة،في 
 .63الوالية والسلطات األخرى والهيئات الجهوية

متواجدة على مصالح عّدة مدير الشباك  ساعدت، لضمان خدمات أحسن للمستثمرين
 :64تية ذكرهاتتمثل في المصالح اآل أغلبها باألعمال اإلدارية، تقوم والتي ،اهمستو 

                                                      
  .جزئيا ملغىال ،ستثمارالمتعلق بتطوير اإل 03 – 01األمر رقم  من 24و  23 تانادالم -61
مرجع الستثمار، حيات الوكالة الوطنية لتطوير اإلصالالمتضمن  356 –06المرسوم التنفيذي رقم  من 21المادة  -62
 سابق.ال
 المرجع ذاته. من 23المادة -63 
 المرجع ذاته. من 27المادة  -64 
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  المحليةمصلحة التسويق والمساعدة: 

حصائها خلق بنك للمعلومات لجمعمن خالل تهتم أساسا بترقية خدمات الشباك  ها وا 
  .في نطاقها الجغرافيارية والترقوية تحضير الدعائم اإلشهو  قتصاديا،إ

  عطاء معلومات للمستثمرينستثمار طلبات اال ستقبالاب تقوم :مصلحة االستقبال   .وا 
  مصلحة التحقيق والمتابعة: 
، ضف إلى المستثمرينستثمارية و الخاصة بالمشاريع اال مراقبة الملفاتالتحقيق و بتقوم  
 وكذا القرارات. فاتمتابعة اإلعالنات أو التصرّ نشر و  ذلك
  مصلحة اإلدارات العمومية:  

تشمل هذه المصلحة و  ،ستثمار وفق القانون الساري المفعولاإلملفات متابعة تتولى 
 المتضمن، 356-06لمرسوم التنفيذيل تطبيقا ستثمارإلبا مثلي اإلدارات والهيئات المعنيةم
 إطار ظام الشباك الوحيد فينفي صالحيات الوكالة، وهي تقريبا اإلدارات نفسها الممثلة ل

 .65تهستثناء بعض التعديالت التي طرأت على تشكيلإب ،12-93رقم ستثمارقانون اإل
 

Le guichet unique décentralisé, au niveau de la wilaya, est institué par 

l'article 23 de l'ordonnance, N°01-03 du 20 août 2001. Il regroupe, les 

représentants locaux de l'agence, les organismes et administrations concernés 

par l'investissement66. 

قرار من طرف السلطة ب نوني  ع  ي   كل األعوان الممثلين في الشباك الوحيد الالمركزي
في  همإداراتمهمتهم تمثيل  ،أو بناء على اقتراح إدارتهم أو الهيئة التي يمثلونها ،الوصية

الضرورية لكي يسلموا في مستواهم كل الوثائق وتقديم الخدمات اإلدارية والمالية  ،باكالش
 .67لرجوع إلى رئيسهم اإلداري على مستوى إدارتهماإلنجاز المشاريع، ذلك دون الحاجة 

                                                      
 .سابقال مرجعال ،356 – 06المرسوم التنفيذي رقم  من 24و 22 تانالماد - 65

66- CHEHRIT Kamel, Guide de L'investissement et de l'investisseur, Collection " guide et plus ", sans 

année d'éd, p. 43. 

 .356 – 06المرسوم التنفيذي رقم  من 28و 42المادتان  -67 
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مثال  ضرورية أراها فتقر في تركيبته إلى عّدة مصالحي ا الشباكهذأن المالحظ و 
، كما كان همة قصد الترويج بالفرص االستثمارية حول المنطقةم مصلحة الترويج التي تعدّ 

يختلف من والية إلى أخرى حسب  ،من المفروض أن التنظيم الهيكلي لهذا الجهاز
 العليا أو الصحراء...ألنّ  متواجدة في الهضاب وإذا كانت ساحلية أ ،خصوصيات المنطقة

 ستثمار تختلف من منطقة ألخرى.فرص اإل

ديالت هامة في تعمن خالل إدراج ، الجزائرالحات التي قامت بها بالرغم من اإلص
 خاصة، غير أنّ الجلب رؤوس األموال تترجم نية المشرع في  ،اإلستثمارات مجال معاملة

 . 68الواقع  يقتضي تحسين بيئة األعمال في الجزائر

  :الالمركزي دالموكلة للشباك الوحي المهام  -3

تقديم و  ستقبال المستثمرينا قالعون المراف يتولىأن  هانمن بيتناط بهذا الشباك مهام 
، 0969-16رقم القانون من  62لمادة طبقا لسهر ي إذ، المشورة والتوجيه في المجال التقني

 المىشاريعجاز نطالق في إنواإل ،على تخفيف وتبسىيط إجراءات وشكليات تأسيس المؤسسات
ل الحصول يسهت، و واإلدارية لبيروقراطيةالتخفيف من المتاعب ا أي ،على المستوى المحلي

األجنبي  والشيء ذاته بالنسبة للمستثمر، الالزمة على المعلومات اإلقتصادية، التقنية والمالية
وليكون المخاطب  ،ى مستوى مكاتب التمثيل في الخارجالذي يستفيد من هذه الخدمات عل

على  ىه تؤدفإنّ  معنية، وعموما  األمثل لدى المستثمرين الخواص أمام السلطات العمومية ال
 :70مستواه العمليات التالية

                                                      
  المجلة النقدية للقانون ،"في الجزائر في ضوء سياسة االنفتاح االقتصادي األجنبيةاالستثمارات "  ،عيبوط محند واعلي - 68

 .65، ص 2006 ، 01 عدد، والعلوم السياسية
 .جزئيا ملغىال، االستثماربتطوير  المتعلق 03-01رقم  مرمن األ 24تقابلها المادة  -69 

 .السابق مرجعال، 356 – 06المرسوم التنفيذي رقم من  23المادة  -70
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ستثمار وطلب االمتيازات ألي ع وتسجيل التصريح أو اإلعالن باإلعمليات إيدا -           
 مشروع استثماري.

 ستثماري.ستغالل المشروع اإلا  ثائق اإلدارية الضرورية إلنجاز و ستخراج كل الو إ -          
 ستثماري.المساعدة في كل جوانب المشروع اإلالتوجيه و تشارة و ساإل -          

     ستفادة من القروضإلان و يتمكن المستثمر  ،من خالل آليات هذا النظامو 
 الدعم وهيئات التمويل المختلفة.أجهزة  وفرهات  المالية المتعددة التي و الجبائية  التحفيزاتو 

  :لتقديم الخدمات للمستثمرالالمركزي حيد تجميع اإلدارات الممثلة في الشباك الو  -ثانيا

 التي ،الماليةو  اإلداريةالخدمات المساعدات و إلى تقديم  الشباك الوحيد الالمركزي يسعى
عملية تسهيل و  ،ستثمارلدى الوكالة الوطنية لتطوير اإل هملف أودع مستثمر كلمنها يستفيد 

لمرسوم ذلك تبعا لو  ،سية للمؤسساتبالشكليات التأسي القيامستثمارية و شاريع اإلتنفيذ الم
 . سيرهاصالحيات الوكالة وتنظيمها و  تضمنالم 356-06التنفيذي رقم 

خدمات تلقي إلى دعم إداري و  نجازااليحتاج المستثمر المترشح قبل البدء في كما 
 إالّ  فما عليه  بالتاليو  ،ستثمارلمعنية باإلا الجهات اإلداريةيجنبه عناء التنقل بين إدارية 

ضم الممثلين المحليين يالذي  كل الواليات مستوى إلى الشباك المتواجد علىمباشرة  وجهالت
  .ة على مستواهمم كل الوثائق المطلوبليسلت ةؤهلمفهي ، ستثماراإلبإلدارات المكلفة ل

ن طرق ونوع المساعدة بي  ت  و د د  ح  لم ت  إذ عامة،  جاءت المالحظ أن هذه النصوصو 
من أهم االإدرات و  ،ى هذا الشباكعلى مستو  الهيئات اإلدارية مثليمالمقدمة من طرف 

 : 71نجد

                                                      
 ،ستثمارالوطنية لتطوير اإل الوكالةتضمن صالحيات الم ،356-06فيذي رقم من المرسوم التن 25و 24 ،23المواد  -71
 .السابق مرجعال
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 :ستثمارلوكالة الوطنية لتطوير اإلل المحلي ممثلال –1 

لمستثمرين ا إمدادال من خالل بدور فعّ  ،على المستوى المحليلوكالة ممثل ا يقوم 
المؤسسات الوطنية المتاحة أمام الفرص ستثمار و اال المتعلقة بشروطالمعلومات بكافة 

الخاصة بالمشاريع  ريحاع التصل جمييسجتو تلقي ، فضال عن المساواة ماألجنبية على قدو 
م في الحال شهادة اإليداع يسلّ و  ،والتوجيه ، التعديالتمزاياستثمارية وكذلك طلبات منح الاإل

 التي ال تكون خاضعة لترخيص مسبق.أي تلك  ،ح بهاالمصرّ هذا بالنسبة للنشاطات 

 :ممثل الجمارك -2
ت التي تشترطها اإلدارة تسوية الشكلياموما مساعدة المستثمر في إتمام و يتولى ع

 متياز.أو تنفيذ قرار منح االو/  ستثمارياال انجاز مشروعه هذا في إطار، و الجمركية
 

 :مثل المركز الوطني للسجل التجاريم -3

يمكنه من بفضله التجاري الذي  الوصل المؤقت للسجلمستثمر لم في اليوم نفسه للس  ي  
 ستثمارهإنجاز الضرورية إلالترتيبات و  القيام بالشكليات

 :ممثل الضرائب  -4
شبه الجبائية لتمكينه من مات الجبائية و كافة المعلو بلمستثمر بإخطار ايقوم هذا الممثل 

 يسلم له شهادة الوضعية الجبائية، التصريح بالوجود وبطاقة التسجيلو  عهير اتحضير مش
نجاز إالجبائية أثناء  على تذليل الصعوبات التي يالقيها مع اإلدارة هكما يساعد الجبائي.

يتكفل أيضا بتسجيل وتحصيل الحقوق الخاصة و  متيازاالفي تنفيذ قرار منح  خاصةمشروع ال
تحصيل الحقوق المستحقة ضافة إلى ا، 72بالشهادات التأسيسية أو التعديلية للمؤسسات

                                                      
 عدد ،القانونيالمجلة األكاديمية للبحث  ،"المعاملة اإلدارية لالستثمارات في قانون االستثمار الجزائري" في لعزيز، يمع -72
 .247 ، ص2012 ،02
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بعد إيداعها لدى  ،ساعة 24شركات، وتسلم هذه الوثائق في مهلة ال تتجاوز بعنوان تأسيس ال
 .73على هذا الممثل دون النص صراحة على مهامه يالقباضة وأبقى المرسوم التنفيذ

 :ممثل أمالك الدولة -5 

 ،الهيئة المكلفة بالعقار ممثلالذي جاء خلفا لكل من الممثل الجديد يكمن دور هذا 
اإلستثمار بإعالم المستثمرين في الحال بمدى توفر شيط المحلي لترقية لجنة التنممثل و 

توحيد  العمل علىكذا و  ،الذي من شأنه يتم استقبال المشاريع ،الوعاء العقاري العمومي
ختصار المتعلقة  اتهاإلجابة عن طلبو حصول على األراضي لل العقاريةاإلجراءات  تسهيلو  وا 

ستحداث طرق جديدة للتعامل واإل ،74باألراضي المودعة لدى الشباك  ع المستثمر.تصال موا 

 :التعميرممثل  -6
الشكليات و  اإلجراءاتعلى إتمام كافة  ممثل التعمير أنه يساعد المستثمر مامن مه

 .75التصريحات األخرى المتعلقة بحق البناءلحصول على رخصة البناء و لالالزمة 

  :التهيئة اإلقليمية والبيئةممثل  -7

-06طار المرسوم التنفيذي رقم ممثل الجديد في تشكيلة الشباك المحدث في إال يتكفل
، من خالل توضيح الخارطة الجهوية لتهيئة اإلقليم ،، بإعالم وتقديم المساعدة للمستثمر356

سط له ومساعدته للحصول على التراخيص فيما التوّ  كذلكو  ،دراسة األثر واألخطار الكبرى
 . 76يتعلق بحماية البيئة

                                                      
تخصص:  ،االستثمارات في الجزائر، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في العلوممعيفي لعزيز، الوسائل القانونية لتفعيل  -73

 .38ص   ،2014تيزي وزو،  ،القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري
 مرجعال، طنية لتطوير االستثمارو الوكالة ، المتضمن صالحيات ال356-06من المرسوم التنفيذي رقم  22 المادة -74 

  .السابق
 .ذاته مرجعال من 22/6المادة  -75 
 .ذاته مرجعالمن  7 /22 المادة -76 
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 :ممثل التشغيل -8

 تشغيل العمال األجانبالمستثمر بالتشريعات والتنظيمات المتعلقة بالعمل و إعالم  يتولى
ف بمنح وتسليم رخص العمل للمستثمرين أو كل وثيقة تخص أيضا بالجهاز المكلّ  لتصاواال

  .77هذا الشأن في إطار التنظيم المعمول به
 

  :البلديمأمور المجلس الشعبي  -9

تنقل لا ين ملف اإلستثمار، تجنبلتكو  ةالمصادقة على جميع الوثائق الالزملى و يت 
  .78للوقتربحا ها للقيام بنفسه بعملية المصادقة المستثمر إلى البلدية أو أحد فروع

 إالّ ، ستثماراإلبالهيئات المعنية  اها ممثلو م  قد  دمات اإلدارية التي ي  الخ نوعيةمن رغم بالف
تعتبر و  ،ستثمار في الجزائرلتي تعيق اإلالرئيسية ا عقباتال ىإحدال تزال أن العراقيل اإلدارية 

تكثر د فيها اإلجراءات و ها تتعدّ كما أنّ  ،ستثماريةإبها مؤسسة  س  س  ؤ  مكن أن ت  أصعب منطقة ي
ال فاألعوان الممثلين في الشباك  ،ضف إلى ذلك ،عير امشال نجازالمطلوبة إلفيها الوثائق 

تسيير ب نو مكلفهم ، فإنّ ستثماراتفبدال من اهتمامهم بترقية اإل ،يينالعاد نيختلفون عن األعوا
 .79.تقليديةاإلدارات العمومية ال قبلمن  ومتابعتها الوثائق اإلدارية

 

 

 
                                                      

 مرجعال، الوطنية لتطوير االستثماروكالة المتضمن صالحيات ال 356 -06المرسوم التنفيذي رقم من  22/8المادة  -77 
 السابق

 ذاته.المرجع من  22من المادة  9الفقرة  -78 

79 - ZOUAIMIA Rachid, «L’impasse des reformes économiques», 2éme partie, quotidien El Watan, N° 

2959 du31-08-2000, p. 05.                                                                     
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الرابعالفرع   

 مجال النشاطات المقننة في التراخيص منحلسط توّ لا في الوكالةر و د

مهمة دور الوسيط بتلقي طلبات  ستثمارلممثل الوكالة الوطنية لتطوير اإلمنح 
من أجل  قصد منح التراخيص وتحويلها بعد ذلك إلى الهيئات المعنية بمنحه ،المستثمرين

 .80 انجاز المشاريع اإلستثمارية

المتعلق بالنقد        10-90رقم  ألول مرة في القانونمبدأ حرية اإلستثمار تم تكريس إذ 
ستقالل ت المتعلقة بالسيادة الوطنية واالألحد الثواب ، الذي وضع حداالمعدل والمتتم والقرض

 يدستور التعديل البالرجوع إلى  ، وكذا81اتيوالسبعين تالتي تمسكت بها الجزائر في الستينيا
معترف بها ويمارس في إطار مضمون و والتجارة  ستثمارحرية اال مبدأفإن  ،2016سنة ل

حرية مبدأ لم يذكر  نجد أنه ،09-16 رقم قانونال من 3المادة  ع إلىو لكن بالرج ،82القانون
م و هذا المفه دجسّ  المشرع أن إالّ وري، أحكام التعديل الدست في نظرا لدسترته فيهاالستثمار 
  :على أن، التي تنص أعاله 3في المادة 

القوانين  حترامفي ظل إأحكام هذا القانون  يالمذكورة ف ستثماراتتنجز اإل" 
 ،المقننةالمهن و بالنشاطات بحماية البيئة و  المتعلقة السيما تلكوالتنظيمات المعمول بها، 

 .قتصادية"وبصفة عامة بممارسة النشاطات اإل

                                                      

، لغىستثمار المحيات الوكالة الوطنية لتطوير اإلصال المتضمن 282-01من المرسوم التنفيذي رقم  25المادة -80 
 المرجع السابق.

 .66و 65ص مرجع سابق،  ،عيبوط محند وعلي -81 
مصطلح  ت، حيث أدرج12-93المرسوم التشريعي رقم من  األولىأيضا أن مبدأ حرية اإلستثمار مقّرر في المادة  -82 

 03لمادة نصت ا ، دون إدراج لمصطلح المهن المقننة وشرط حماية البيئة،منه 8، 4، 3في المواد  "النشاطات "المقننة
 " تنجز االستثمارات بكل حرية مع مراعاة التشريع والتنظيم المتعلقين باألنشطة المقننة... ". :على
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إلى  "المهن المقننة"،مصطلح  ،09-16من القانون رقم  3 أضافت المادة من جهتها 
م رق األمر من 03المادة في  ماالتي تم النص عليه وحماية البيئة النشاطات المقننة جانب
 .83جزئيا والملغى ل والمتممالمعدّ  01-03

 

ضرورة  وهماستثمار حرية اإلمبدأ على  شرطينوضعت ، أعاله 3المادة  بذلك فإنّ  
 (.ثانيا)وبحماية البيئة  )أوال(،المقننة والمهن اتطابالنش ينمراعاة التشريع والتنظيم المتعلق

 

 :المقننة والمهن اتطاشنبال ينالتشريع والتنظيم المتعلقاحترام ضرورة  - أوال
، حيث لم يحصر 09 -16القانون رقم المشرع قيودا لحرية االستثمار في لم يضع 

، نجد أنها وضعت 3االقتصادية، ولكن بالرجوع إلى المادة  االستثمار على بعض القطاعات
عين ، وعليه يتالمقننة والمهنبالنشاطات  يناحترام القوانين والتنظيمات المتعلقبشرطا يتعلق 
 (.3تشريعات االستثمار)( وتحديد مفهومها في 2محتواها) (،1مصدرها)عن علينا البحث 

 :ستثمارمبدأ حرية اإلالمقننة و والمهن مصدر فكرة النشاطات  -1

 منهاة مجاالت في عدّ الجزائري من قبل المشرع  ،84استخدمت فكرة النشاطات المقننة 
 ذات  قوانينال علىستقتصر دراستنا  ،…ياإلدار القانون ، 85القانون التجاري ،القانون الجنائي

 .لهذا المفهوم مةنظ  الم  تشريعات الفي كذا و  ،اإلداريستثمار كالقانون التجاري و باال صلة

                                                      

 ،2006جويلية  15مؤرخ في  08-06أمر رقم م بموجب متمّ ل و ، معدّ 2003أوت  20مؤرخ في  03 -01أمر رقم  -83 
 . 2006جويلية  19صادر في  47االستثمار، ج.ر عدديتعلق بتطوير 

صادر في  4، يحدد صالحيات وزير الداخلية، ج. ر عدد 1991جانفي  19مؤرخ في  01-91مرسوم تنفيذي رقم  -84 
باألعمال المقننة مثل السالح،  يشارك في إعداد التنظيم الذي يتعلقو  " يعدّ  :أن على 2، تنص المادة 1991 جانفي 23
 ه."يتابع تطبيقالمشروبات والمتفجرات وينشره و مجال بيع و 
سبتمبر  19صادر في ، 01د ، يتضمن القانون التجاري،ج.ر عد1975سبتمبر  26مؤرخ في  59 – 75أمر رقم  -85 

 27صادر في  ،27عدد  ، ج.ر1993أفريل  27مؤرخ في  08-93ي رقم تشريع، معدل ومتمم بموجب مرسوم 1975
 30 في صادر ،71، ج.ر عدد 2015ديسمبر 30مؤرخ في 20-15قانون رقم بموجب ، معدل ومتمم 1993أفريل 

 .2015ديسمبر 
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المتعلق بالسجل  22–90القانون رقم  فيللنشاطات المنظمة  تعريف ضعو تم 
التي  05المادة  طبقا لنص" نشاط " مصطلحدون  ""المهن مصطلحستعماله لاوب ،86التجاري
" إن المهن المنظمة منظمة بواسطة قوانين خاصة تحدد باإلضافة الشروط علىتنص 

 .الواجبة لتطبيق كل أو جزء من هذا القانون فيما يخص هذه المهن" 

يقصد بالمهن المنظمة بمفهوم الفقرة األولى كل المهن التي تجب لممارستها  و"
 ."قبل مؤسسات مؤهلة لذلك قانونا   منالحصول على لقب أو مؤهالت ممنوحة 

لتعريف  كمعيارهي العبارة المستخدمة " "مهن مصطلحستعمال إ نّ أعليه نستنتج و  
يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر  " من القانون التجاري 01لمادة ل طبقاالتاجر 

 ".ال تجاريا ويتخذه مهنة معتادة لهعم

 وهو التجارة دون غيرها.هذا النص بمجال محّدد  عليه يتعلقو

أنها نجد  ،التجاريالمتعلق بالسجل  22-90 رقم قانونالمن  05نص المادة  حسب
ه قرّ وهذا ما أ ،تشريعية ق على هذه المهن ذو صبغةالمطبّ  قانونهي أن القاعدة عامة  ستكرّ 

ل عن التناز تم  هأن ، غير87هذه المهنل المنظمالمشرع من خالل تأكيده أن القانون وحده هو 
 بمقتضى، 88أعاله 22-90المعدل والمتمم لقانون  07-96األمر رقم  فيهذه القاعدة 

أن" المهن المنظمة ذات الطابع التجاري يحكمها هذا  علىالتي تنص  رمكرّ  5المادة 
 .ممارسة هذه المهن شروط تحديدلأحيل إلى التنظيم  بالمقابل القانون"

                                                      
أوت  22صادر في ، 36تعلق بالسجل التجاري، ج.ر عدد ، ي1991أوت  18 في  مؤرخ 22-90ن رقم و قان - 86

جانفي   14صادر في ، 36، ج.ر عدد 1996جانفي  10مؤرخ في  07-96جب أمر رقم و ، معدل ومتمم بم1990
1996. 

 87- BENNADJI Cherif, «la notion d’activités réglementées », Revue IDARA, Vol 10, N° 2, 2000, p 

30. 

 .1996جانفي  10مؤرخ في   07-96أمر رقم  - 88
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تأطير النشاطات والمهن لق بمعايير تحديد و المتع 40-97 رقم جاء المرسوم التنفيذي
المرسوم عدم دقة  مالحظته هو جدرما تو  ،89المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري

على يركز  إذأعاله،  المذكور 07-96 رقمكونه اتخذ تطبيقا لألمر  ،40-97التنفيذي رقم 
 مهن "." ال مصطلحدرج أ 07-96 رقم في حين أن األمر " النشاطات" مصطلح

 :محتوى النشاطات والمهن المقننة  -2

ستثمارات الجزائري يجب المنظمة في إطار قانون االوالمهن نشاطات لتوضيح مفهوم ال
 ب(.المقننة ) ثم البحث في معنى ،أ() مهنو  البحث في المعنى الدقيق لمصطلح " نشاطات

 :والمهن المقصود  بالنشاط -أ

 أن "المهن" إاّل مصطلح بالتوازي مع  وانينقالمختلف في  النشاطمصطلح  ستعملا
فيذي ذلك أن المرسوم التن على دليلالو  المعالم، غير واضحةالمصطلحين العالقة بين 

، 1تلف مواده خاصة الموادأن مخ كما ،جاء لتنظيم النشاطات والمهن المنظمة، 40–97رقم
 المهن المنظمة. أوتتعلق بالنشاطات  3، 2

 أما في الحالة الثانية فإن عبارة ،"المهن"" تتميز عن اطات"النش في الحالة األولى فإن
 " تعني بالعكس وجود عالقة تشابه ما بين المصطلحين.أو"

ز قد ميّ نجده  ،ستثماراإلترقية المتعلق ب 09-16 قانون رقمالبالرجوع إلى  هأن غير
 شاطات....وبالناالستثماراتجز ن"تعلى أن:  3المادة  في صطلحينبين المبصفة صريحة 

–01رقم األمر، في حين والمهن المقننة، وبصفة عامة بممارسة النشاطات اإلقتصادية"
 مصطلحدون  "النشاطات المقننة مصطلح إاّل لم يدرج ستثمار المتعلق بتطوير اإل 03

                                                      
الخاضعة يتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة  ،1997جانفي  18مؤرخ في  40-97وم تنفيذي رقم مرس  - 89

 .1997جانفي  19، صادر في 05تأطيرها، ج.ر عددو  للقيد في السجل التجاري
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 بخصوص صعوبةاللبس الذي كان سائدا ، 09-16القانون رقم قد رفع بالتالي فو ، المهن""
 في النصوص القانونية.واختالف د للنشاط المنظم لوجود خلط وضع مفهوم محدّ  تمييز و

 :مفهوم صفة المقننة -ب
القانون المقارن السيما  إلىالعودة من النشاطات" المقننة" البد  مصطلحلتحديد مفهوم 

فقيه القانون اإلداري "  هف، ويعرّ رب إلى النظام القانوني الجزائريالقانون الفرنسي باعتباره األق
ANDRE De Laudadere" ّهو عبارة عن إداري  كل نظام، بأن النشاطات المقننة تش

  .90العالقات واإلجراءات ما بين اإلدارات والخاضعين لإلدارة من  مجموعة

فقهاء القانون اإلداري أن عملية التنظيم تترجم اإلجراء المعتاد لتدخل جانب من يعتبر 
خل د تقنية لتدّ النشاطات المقننة مجرّ  عدّ وبذلك ت   ،السلطات العمومية بخصوص نشاط خاص

خل التدّ المناسب من يرى أنه المشرع ف، 91وضع نظام إداري بالنشاطات المنظمةفي اإلدارة 
من قانون  3 س في المادةالمكرّ  ،92قتصاديةط المعني بشكل ال يمس بالحرية اإللتنظيم النشا
الذي يعتبر  ،2016ي لسنة ر دستو التعديل المن  43وكذا المادة  2016لسنة  االستثمار

 النشاطات المقننة هي النشاطات المنظمة قانونا.

 :ستثمارالمقننة في قوانين اإل والمهن م النشاطاتتحديد مفهو   -3
لترخيص لممارسة إلزامية اب)أ(، ثم وخصائصها والمهن لنشاطات المقننةا فعر  ن   

  .)ب(النشاطات المقننة
                                                      

90 -. BENNADJI Cherif, op. cit, p. 41. 

  النظام الخاص بالخدمات العمومية . –1  عدد األنظمة اإلدارية في فرنسا: -
 . النظام الخاص بالنشاطات المنظمة –2
 النظام الخاص بالنشاطات المراقبة.  –3
 النظام الخاص بالنشاطات المدعمة. – 4
  ص بالنشاطات الممتازة.النظام الخا–5

91- Ibid, p. 41. 
92- Ibidem, p. 41 et 42. 
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 :صائصهاوخالمقننة والمهن النشاطات تعريف  -أ

المتعلق بترقية االستثمار،  09-16قانون رقم الالمقننة في والمهن ات ورد ذكر النشاط
اكتفيا  المتممل و المعدّ  03-01رقم  األمرو  12-93ريعي رقم شالمرسوم التمن في حين كال 

 ر.ثمااإلستحرية لعتبرت قيدا أالنصوص فكل هذه  ،بذكر النشاطات المقننة

ستثمار ألول مرة حرية اإل مبدأ نة قد تم إدراجها كقيد علىمقنّ إذا كانت النشاطات الف
بحماية المتعلقين ضرورة مراعاة التشريع والتنظيم  فإنّ  ،12-93المرسوم التشريعي رقمضمن 
 2016 الستثمار، وكما تم تعزيزه بموجب قانون ا200193سنة ل األمر كان بموجبالبيئة 

 .المقننة "المهن"الذي أضاف مصطلح 

 النشاطات والمهن المنظمة فإنّ ، 40–97رقم  من المرسوم التنفيذي 02لمادة احسب 
يعتبر في مفهوم هذا المرسوم، كنشاط أو مهنة منظمة جميع النشاطات أو المهن التي "

.. كل تي تتوفر بحسب طبيعتها ومضمونها د في السجل التجاري، والتكون موضوع قيّ 
 ."الشروط الخاصة للترخيص بممارستهما

 ىالحصول عل التي تشترطخاصة و  قوانينتحكمها  نة هي تلك التيات المقنّ فالنشاط
، 94نن  ق  قتصادي م  إسة نشاط المعنية يسمح بممار  اإلدارةمن  عتماد مسبقاتراخيص و 

 يتعلق بمجموعة من المعايير حيث أنّ  ،4095 –97الذي جاء به المرسوم التنفيذي التعريف ف

                                                      

" تنجز االستثمارات في حرية تامة  على أن المتعلق بتطوير االستثمار 03 – 01رقم من األمر  04تنص المادة  - 93 
 .. ".البيئة.مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية 

قانون األعمال، كلية  اجستير فيىىىىىادة المىىىىل شهىىىىىىىىىرة لنيىىىىىفي الجزائر، مذك التجارة الصناعةصافية، مبدأ حرية أولد رابح  -94
  70، ص2001 تيزي وزو، ، ريىىىولود معمىىىعة مىىى، جاموالعلوم السياسية الحقوق

 مرجع سابق. ،1997جانفي  18مؤرخ في  40-97وم تنفيذي رقم مرس -95 
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مضمونها أو  أو مهنة تتوافر بحسب طبيعتها أو كل نشاطالنشاطات والمهن المنظمة هي 
 الشروط الخاصة للترخيص بممارستها. ة منالغرض منها على مجموع

مصلحة توجب وضع نظام رتبط بوجود يتنظيم بعض المهن والنشاطات  ذلك فإنّ ل
ترتبط  40-97من المرسوم التنفيذي  3نص المادة لوهذه المصالح طبقا  ،مناسب قانوني

حفظ  ،األشخاصو سالمة األموال  ،العامالنظام : التاليةأو العناصر دى المجاالت بإح
بصورة عامة  تالمجاالت جاءهذه داد ع  ت   إنّ  العامة.األخالق واآلداب  حمايةو  العامةالصحة 

–97رقممن المرسوم التنفيذي  04لمادة ل طبقا قتصادية، وبالتاليالنشاطات اإل كافةمس تو 
قتراح من الوزير إبألي نشاط  خاصقانوني م انظوضع  يتمعلى أن ينص  ،المذكور 40

 . 96م تنفيذيةيالمعني بالنشاط أو المهنة المنظمة في شكل مراس

عن غيرها من النشاطات ستثمار المقننة في تشريعات اال والمهن تتتميز النشاطا
أن هذه الحرية نشاطات حرة رغم  تعدّ من حيث المبدأ ، فهي ةختلفها متجعلبمميزات األخرى 

، فضال النشاطات المقننةترخيص لممارسة على  الحصولنون قاالشتراط بسبب ا مقيدة نسبيا
 .بهاخاصة المؤهالت بعض العن 

" النشاطات والمهن المقننة" ليس لها معنى محدد خاصة وأنه ال توجد أية نصوص فعبارة 
المعنية بذلك بنصوص صريحة تحّدد النشاطات المعنية، لذا يمكن للمشرع تحديد المجاالت 

تسمح لإلدارة  أن وواضحة من أي لبس، ألن العبارات العامة غير المحددة من شأنها
التدخل والحد من حرية االستثمار، وبالتالي قد يجعل المستثمر األجنبي كثير الحساسية ب

 الدولة ونواياها في مجال حرية االستثمار.والشك في مصداقية 

                                                      

ون كل " يجب أن يك: أنعلى  ،1997جانفي  18مؤرخ في ال 40-97تنفيذي رقم الوم مرسالمن  4تنص المادة  -96 
وم مرس جبو ع إعداد تنظيم خاص يتّخد بمو ضو نيا خاصا، مو يتطلب تأطيرا قانو  أعاله، 3قا للمادة بف طصنّ نشاط م  
 راد تنظيمها".المهنة المو زير المعني بالنشاط أو بناء على إقتراح من ال تنفيذي
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 :لممارسة النشاطات المقننةإلزامية الترخيص -ب
 

 أن الطابع التدخلي ، إاّل قتصادياال نسحاب التدريجي للدولة من النشاطبالرغم من اإل
منح ممارسة على هذه األنشطة عن طريق المن خالل الرقابة مازال قائما  هفيلإلدارة 

 .97خرآ المانحة للترخيص من قطاع إلىتختلف الهيئة ، كما التراخيص
 

النشاطات المقننة لضرورة الحصول على ترخيص من قبل اإلدارة المعنية، إخضاع  يعدّ 
الحفاظ على األمن هدف ، ب98رغبة من الدولة في مسك زمام األمور في مثل هذه النشاطات

ى المستثمر قبل علاشترطت لذا ، 99العمومية والمحافظة على البيئة سكينةوالنظام العام وال
  ،للحصول على ترخيصبالنشاط لى الجهة اإلدارية المعنية إ م طلبا  أن يقدّ  انطالق مشروعه

خاصة لممارسة النشاطات تقنية مؤهالت القانون أن يكون للمستثمر  يشترطذلك زيادة عن 
 إلخ.....المؤسسات الصناعيةستيراد البضائع و االنشاطات الصيدالنية، ك المقننة

شاريع موضوع التراخيص، فلم المشرع قد أخذ باإلتجاه الوسط في تحديد الم ويبدو أنّ 
في  كليا   را  ى المستثمر السيما األجنبي منه حضيأخذ باإلتجاه المقّيد الذي يفرض عل

االستثمار بعديد من المشاريع االستثمارية، مما قد يلحق أضرار بالتنمية االقتصادية للدولة،  
مارات األجنبية في جميع ع والذي يعمل على فسح المجال لالستثوس  كما لم يأخذ باإلتجاه الم  

    المشاريع دون قيد، مما قد يؤدي إلى فقدان الدولة السيطرة على أوضاعها االقتصادية.

 :فروعها وأة عن النشاطات المخصصة للدولة المقننوالمهن تمييز النشاطات  - 4
 .)ب(أساسها القانوني و )أ(، هالفروع وأالنشاطات المخصصة للدولة  مصدر حنوضس

                                                      

 .70ص كآلية جديدة، مرجع سابق، ، الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار معيفي لعزيز -97 
98- HAROUN  Mehdi, le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions algéro – 

françaises , Thèse de doctorat,  LITEC, paris, 2000, P 291. 

فرع قانون  القانون، تطور نظام االستثمارات األجنبية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فيهنان إدريس، م -99 
 .77و76ص  ،2002جامعة الجزائر،  األعمال، كلية الحقوق،



            الباب األول                        تحفيز أم تقييد لجلب االستثمارات المعاملة اإلدارية

 

51 
 

 :لفروعها وأالنشاطات المخصصة للدولة  رةمصدر فك -أ

، من قتصادياال دورا محوريا في المجالعة لها ية والهيئات التابالجزائر لعبت الدولة 
، إذ فرضت سلطتها ستثماريع لها في مجال االفي أول تشر  لنشاطلهذا ال هاحتكار ا خالل

العمومية قصد قتصادية االمهمة التسيير لمؤسساتها  فمنحت بذلك القطاع العام، وعززت دور
جه معاكسة التوّ ذلك إلى  ، يعود السبب الرئيسي في100تحقيق التقدم والرفاهية للمجتمع

الة التي يمكن الفعّ الوحيدة و المؤسسة  االشتراكي الذي يجعل من الدولةالنظام  يالليبرالي، وتبنّ 
كم في الوضعية تحّ ال على لم تعد قادرةف تالشت تهاسيطر  غير أنّ ، قتصاد متطورناء الها ب

صالحات إقتصادية  تخاذ تدابيربإبدأت ، حيث 1986مة اإلقتصادية لسنةنتيجة األز   منهاو وا 
 .في التراجعالنشاطات المخصصة بذلك فتح المجال للخواص، لتبدأ 

 :طات المخصصةالنشاألساس القانوني ل -ب

بترقية  المتعلق 03-01 رقم األمروكذا  ،09-16أحكام القانون رقم  بالرجوع إلى
عن النشاطات  ىتخلو  الحرةللمبادرة ز وفتح المجال قد عزّ  األولأن نجد  االستثمار،
الذي ، 12-93رقم  يالمرسوم التشريعمن  األولى المادة التي نصت عليها المخصصة
التي تمارس عن طريق الدولة أو فروعها  طرف المحتكرة من النشاطاتتلك  يقصد بها
بالرغم من هذا و ، ن صراحة بموجب نص تشريعيي معيّ عنو أو ألي شخص م مؤسساتها

ستثمار ضمن تمنع االو  تاآلن بعض القطاعا لت تحتكر إلى حدّ از ما أّن الدولة  إالّ  ،نفتاحاال
قتصادية، حيث جعلت من سياسية و  تعتباراال بعض األنشطة بعد ذات القطاعات  هذها 

التي تحّققها وال يمكن التنازل جتماعية االقتصادية واال الجدوىإستراتيجي بالنظر إلى 

                                                      

 .25ص  ،سابقمرجع ، صافيةولد رابح لي أو إقل -100 
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قامت في  وبالمقابلالحديدية،  ، كقطاع المحروقات وقطاع النقل في مجال السكك101عنها
 ستثمار الخاص، حيث تم تحريراالمساهمة التسعينات بفتح العديد من المجاالت أمام بداية 

، 1998104، النقل الجوي في 103 1995، التأمينات سنة 1990102النشاط المصرفي سنة 
المجال المنجمي سنة و ، 105 2000سنة  ةالسلكية والالسلكيالبريد والمواصالت مجال 
2001106 . 

، إذ يراد  متعددة عن النشاطات المقننة والحرة بخصائص صةطات المخصّ االنشتتميز 
محتكرة من طرف الدولة وفروعها وهذا بموجب التلك  مخصصة للمستثمرالبالنشاطات غير 

ال فستغالل الخيرات والثروات العامة لألمة، نشاط المرتبط بابيعة الويتعلق ط ،ينص قانون
فها المشرع على كيّ  التيتوجد بعض الحاالت ، كما ستثمار فيهاللمستثمر الخاص اال يسمح

                                                      

تضمن قانون اإلستثمارات، ج.ر الم، 1966بتمبر س 16مؤرخ في ال 284 – 66مر رقم من األ 4و  2مادتان لا -101 
 .ملغى(ال.)1966سبتمبر  17 فيصادر  80عدد 

أفريل  18، صادر في 16ج.ر عدد النقد والقرض، يتعلق ب، 1990أفريل  18مؤرخ في  10-90رقم قانون  -102 
  (.ملغى)1990

مّتمم و ، معّدل 1995لسنة  13 ، يتعلق بالتأمينات، ج. ر عدد1995جانفي  25مؤرخ في  07-95أمر رقم  -103 
 .2006مارس  12صادر في  15، ج.ر عدد2006فيفري  20مؤرخ في  04-06ن رقم و جب قانو بم
، 48، يحّدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، ج.ر عدد 1998جوان  27مؤرخ في  06 – 98قانون رقم  -104 

، ج.ر عدد 2000ديسمبر  06في مؤرخ  05 – 2000قم قانون ر  جبو م، معّدل ومتّمم ب1998جوان  18 فيصادر 
، 48، ج.ر عدد 2003أوت  13مؤرخ في  10 – 03أمر رقم جب و م، معّدل ومتّمم ب2000ديسمبر  10 فيصادر ، 75

، 04، ج.ر عدد 2008جانفي  23مؤرخ في  02 – 08قانون رقم  جبو م، ومعّدل ومتّمم ب2003أوت  13 فيصادر 
  .  2008جانفي  27 فيصادر 

د القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصالت السلكية يحدّ  ،2000أوت  05مؤرخ في  03 –2000قانون رقم  -105 
 .2000أوت  06 فيصادر ، 48والالسلكية، ج.ر عدد 

 يلية و ج 4صادر في  ،35ر عدد  ، يتضمن قانون المناجم، ج.2001جويلية  03مؤرخ في  10-01قانون رقم  -106 
2001. 
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 26دة لماا لطبق، ف107ستثمار في مجال العتاد الحربيأنها جريمة يعاقب عليها القانون كاال
يقوم به أي  تصدير للعتاد الحربيستيراد أو إتاج أو أي إن أنأعتبرت من هذا القانون 

  .جريمة يعاقب عليها القانون شخص دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا يعدّ 

  :بحماية البيئة ينضرورة احترام التشريع والتنظيم المتعلق -ثانيا

سواء  ولي أهمية كبيرةجعل معظم الدول ت  حيث ، ضروريا   أمرا   البيئةباالهتمام أصبح 
حماية  لىإإصدار تشريعات تهدف  إلىالجزائر  تبادر  اى المستوى الوطني أو الدولي، لذعل

ق بعد أن  تطرّ  ا  خصوص، 108تفاقيات دولية في هذا الشأنإة صادقت على عدّ ، كما البيئة
على أن التي تنص  68بموجب المادة  نقطتين مهمتين إلى 2016 لسنة يالدستور التعديل 

من واجبات الدولة العمل على الحفاظ على و بيئة سليمة من جهة،  يللمواطن الحق ف
 قتصادية. واعد اقتطوير المجال البيئي لن يتحقق إاّل وفق  ، ألنّ 109البيئة

تنجز " :على أن السالف الذكر 09-16قانون رقم المن  3نصت المادة من جهتها و 
لقوانين والتنظيمات المعمول حترام افي ظل إأحكام هذا القانون  يالمذكورة ف ستثماراتاإل

وبصفة عامة  ،المقننةالمهن و بالنشاطات بحماية البيئة و  المتعلقة بها، السيما تلك
 .110قتصادية"بممارسة النشاطات اإل

 

                                                      

، صادر في 06، يتعلق بالعتاد الحربي واألسلحة الذخيرة، ج.ر عدد 1997جانفي  21مؤرخ في  06 -97أمر رقم  -107 
 .1997جانفي  22
النظام القانوني لعقود الدولة في مجال االستثمار" التجربة الجزائرية نموذجا"، رسالة لنيل درجة   إقلولي محمد، -108 

 .261، ص 2006تيزي وزو، د معمري،و لو مم لسياسية جامعة و العلو ق و كلية الحقفي القانون،لة و ددكتوراه 
 .السابقمرجع التضمن التعديل الدستوري، الم 01-16قانون رقم المن  68المادة  -109
ستثمار بموجب المادة بحماية البيئة في مجال االين أدرج المشرع ألول مرة ضرورة مراعاة التشريع والتنظيم المتعلق -110
 .السابقمرجع ال، 03-01قم ر  األمرمن  04
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 ،المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10-03 رقمقانون البالرجوع إلى و 
ستثمارات تنجز بحرية تامة االف، وبالتالي 30111وفقا للمادة  مبدأ الحيطةيتأسس على  هنجد

أثناء  ديثةالحات لمعارف والتقنياعلى فر توّ ي نمع مراعاة مبدأ الحيطة الذي يجب بمقتضاه أ
أم  ستثمارحرية االلقيد  يعدّ  مبدأ الحيطةتخاذ اهل  المطروح. لكن السؤال نجاز المشاريعإ

 ؟يةقتصادو نموذج جديد للتنمية االنح هد موجه لمجرّ 
جه التوّ في  ستثمارة في مجال االالضوابط المتعلقة بحماية البيئتجسيد  مظاهربرز ت

ف مع الدخول في إصالحات ليبرالية قصد التكيّ و ، قتصادية في الجزائرياسة االالجديد للسّ 
حترامها إعلى  سهرالقتصادي و بط في المجال اإلضواست كرّ  إذ قتصاد السوق،امقتضيات 

وتحّول ، 112قتصاديسلطات الضبط اال عتمادان طريق عقتصاديين الا من طرف األعوان
، كما أن قطاعات ضبط وسيلة جتماعية إلىاقتصاد من وسيلة رقابة في االة الدولر دو 

الت عميقة بهدف جذب رؤوس النشاطات التي تستقبل هذه الهيئات هي قطاعات شهدت تحوّ 
تسمت اتعاد عن البيروقراطية والرشوة التي بالحياد واال ،الفعالية األجنبية في إطار األموال

على سبيل المثال نجد  السلطاتوبالرجوع إلى القوانين المؤطرة لهذه  ،113بهما اإلدارة التقليدية
 .إلخ.الغاز..و الكهرباء المحروقات، المياه و  قطاع المناجم،

 

 في مجال المناجم:  
لتي تنص على شرط ، ا149114خاصة المادة  10-01طبقا لما جاء في القانون رقم 
منجمي أن يرفق طلبه " يجب على كل طالب سند المحافظة على البيئة في محتواها: 

 تأثير النشاط المنجمي المزمع القيام به على البيئة ". بدراسة حدة 

                                                      
علق بحماية البيئة في إطار التنمية المت، 2003جويلية  19مؤرخ في ال 10 – 03رقم  قانونالمن  03المادة  -111

 .2003جويلية  20صادر في ، 43المستدامة، ج.ر عدد 
112 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie, Ed Houma, Alger, 2005, p 17. 
113 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et le secteur financier  en 

Algérie, Ed Houma, Alger, 2005, p 05. 

 .157ص مرجع سابق، ، إقلولي محمدانظر كذلك   -
 .سابقمرجع  ،2001ويلية ج 03مؤرخ في  10-01قانون رقم  -114
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معتمد لموافقة دراسات مختص و "تخضع هذه الدراسة المنجزة من قبل مكتب 
 .المصالح المختصة "

اسة التأثير باإلضافة : " يجب أن تتضمن در أن على 150دة كما أشارت كذلك الما
      ، جميع الجوانب المتعلقة بحماية البيئة على البيئةثار النشاط المنجمي إلى تقدير آ

 : وبصفة عامة السيما
 ستقرار الوسط البيئي وتوازنه.لشروط التقنية للعمل التي تتضمن ا -
 .البيئة تأثير النشاط المنجمي علىإجراءات تحقيق  -
اإلجراءات المقررة من أجل إعادة األماكن إلى حالتها األصلية بصفة تدريجية  -

 .خالل مدة النشاط المنجمي كلها "
 في مجال المحروقات: 

من  شرط حماية البيئةعلى  45في المادة  07115-05س قانون المحروقات رقم كرّ 
، ليها التنظيم األمني الصناعيستجابة للمقاييس التي ينص عشتراط على المتعاقد االإل خال

 .التقنية العمليةأخيرا حماية البيئة و 
 مجال الموارد المائية في: 

تم  ،ستثمارالجديدة التي تم فتحها أمام االالحيوية هذا القطاع من القطاعات  عدّ ي   
       نجاز إمتياز ا األخيرإذ يمنح هذا  ،116المتعلق بالمياه 12-05 تنظيمه بموجب القانون رقم

والمعادن من المياه المالحة قصد تحقيق  األمالحستغالل هياكل تحلية مياه البحر أو نزع او 
تطوير المتعلق ب 03-01رقم  األمرلقانون االستثمار الجديد وكذا وفقا  العامةالمنفعة 

 . الملغى جزئيا ستثماراال
                                                      

 ،2005 يلية و ج 19 فيصادر  50تعلق بالمحروقات، ج.ر عدد ي، 2005أفريل  28في مؤرخ  07-05قانون رقم  -115
 .2006جويلية  30 فيصادر  48ج.ر عدد  ،2006جويلية  29مؤرخ في  10 – 06أمر رقم جب و بمتّمم معّدل و م
 .2005لسنة  44، ج.ر عدد تعلق بالمياهي  ،2005أفريل  04مؤرخ في  12-05قانون رقم   -116 
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  الغازفي مجال الكهرباء و: 

 2002فيفري  05المؤرخ في  01-02نص القانون رقم  الغازفي مجال الكهرباء و 
  .117على ضرورة التنظيم التقني وشروط النظافة واألمن وحماية البيئة

 المطلب الثالث
 ستثمار الوكالة الوطنية لتطوير اإل ختصاصات ا حصر
وتسجيل مال  ،والبت فيها طلبات االستثمار على تلقيالوكالة  ال يقتصر عمل

نما تقوم فوق سنحاول ابراز تلك بالتالي ة حياة المشروع، لال هامة طيذلك بأعم المستثمر، وا 
ترقية في  أساسا تتمثل ،ستثمار وتفعيلهإلى تشجيع اال المسندة إليها، والراميةصالحيات ال

 المعلوماتب همتزويدو )الفرع األول(، تقديم المساعدة للمستثمرين)الفرع الثاني(، اإلستثمار
متابعة العملية المزايا )الفرع الرابع(، و  حمن ،لث()الفرع الثاالضرورية إلنجاز المشاريع
 اإلستثمارية )الفرع الخامس(.

 الفرع األول
 لهوالترويج  ترقية اإلستثمارب متعلقة إختصاصات 

ل بتحديد العراقيل التي تحو  تجارب البلدان األخرىباإلستعانة بالخبراء و  تقوم الوكالة
إتخاذ ستثمار لطة الوصية والمجلس الوطني لإلعلى السف ،ستثماريةدون إنجاز المشاريع اإل

قة تنظيم ملتقيات وندوات وأيام دراسية ذات عالفضال عن ، االتدابير الضرورية لمعالجته
 ،118ستفادة من دراساتها وتجاربهاالقيام بعالقات مع دول أجنبية لال غرضبأهداف الوكالة، ب

من خالل ستثمار روط االتوفير شعلى عمل ستثمارية الوطنية المتاحة والص اإللفر الترويج لو 

                                                      

، 8عدد  وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ج.ر ءالكهرباتعلق ب، ي2002فيفري  05مؤرخ في  01-02قانون رقم  -117 
 .2002فيفري  06 فيصادر 

  .السابق مرجعال المتعلق بترقية االستثمار، 09-16من القانون رقم  26المادة  -118 
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ذلك بإيجارها أو التنازل ن الناتجة عن المؤسسات المنحلة و توفير حافظة عقارية للمستثمري
 .119عنها لصالحهم بهدف إنجاز المشاريع المحلية واألجنبية

 الفرع الثاني
 للمستثمرين مساعدة وتقديم خدمات إداريةب متعلقةإختصاصات  

إدارية للمستثمرين الراغبين خدمات و مساعدات كبيرة  ريق الشباكم الوكالة عن طتقدّ 
غير المقيمين، إعالمهم المقيمين و  استقبالب بداية ستثمار بإقليم الدولة الجزائرية،في اإل

اءات جر الح والهيئات الحكومية لتسيير اإلالمص تقوم باالتصال والتنسيق مع إذ ،120توجيههمو 
 مالوكالة ستكون المرجع أما ال المستثمرة، بمعنى أنّ مو الخاصة باالستثمار ورؤوس األ

، فإما أن تكون هي ستثماراإل تشريعاتدفه من عراقيل خاصة بتطبيق المستثمر فيما يصا
لتعامل تسهيل عليه او حل المشاكل أو تقوم بتوجيه المستثمر  في ختصاص األخيرجهة اال

 .121يهاذلك تجنبا للعراقيل التي قد يقع فبمع الجهة المختصة 

 الفرع الثالث
التقني ، قتصادياإلالمستثمر بالمعلومات ذات الطابع  تزويدمتعلقة بإختصاصات  

 القانونيو 

    ،اإلداريةكافة الوثائق يحتوي على guide دليل ع تحت تصرف المستثمرض  و  
خاصة ، 122 ستثماراإللحصول على فرص لساعده يكما  همشاريعوب هالمعلومات المرتبطة بو 

 03-01رقم األمركإلغاء  بالتعديالت التي تمس مختلف تشريعات االستثمار،تعلق كل ما ي
 04-01األمر ، باإلضافة إلى09-16ن رقم و قانالب ستبدالهإ ستثمارر اإلتطويالمتعلق ب

                                                      
 جزئيا.  ، الملغىاالستثمارالمتعلق بتطوير  03-01رقم  مرمن األ 26المادة  -119

 المرجع السابق.، 356-06من المرسوم التنفيذي رقم  4/ 3المادة  -120
  121- المادة 26 من القانون رقم 16-09، المرجع السابق.

 122- المادة 21 من األمر رقم 03-01.
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 قصد ،123المتممقتصاديةاإل لمتعلق بتنظيم المؤسسات العموميةا 2001أوت 20المؤرخ في
انوني الساري المفعول في التوجه الق يعدّ إذ  ،سين فعاليتهاوتح قتصاديةاالحات صالتعميق اال
 . هإلستثمار أموال المستثمر زيحفّ وت ا لحماية اإلستثمارستثمارات تصريحا واضحمجال اال

 الفرع الرابع 
 منح المزايا المالية والتمويليةمتعلقة بإختصاصات 

تقويم قبلي للمشاريع بعد  ،قانونللفقا و يلية و التمو  متيازات الضريبيةتقوم الوكالة بمنح اال
، كما 124عليها مجلس إدارة الوكالة، وفقا لجداول وشبكات التحليل التي صادق اإلستثمارية

بتسيير المزايا والتحفيزات لفائدة ، 09-16قم ر القانون ل مركز تسيير المزايا بموجب يتكفّ 
 .  125االستثمارات، باستثناء تلك المنوطة للوكالة

 الفرع الخامس
 يةستثمار لمشاريع اإلوتفتيش امتابعة متعلقة بختصاصات إ

طيلة فترة موضوع متابعة من قبل الوكالة زايا مالستثمارات المستفيدة من كون اإلت
 41ان المادتو  563-06من المرسوم التنفيذي  03/07طبقا ألحكام المادة  هاستفادة مناإل
 دان القواعداللذان يحدّ  ،24/03/2008المؤرخ في  98-08من المرسوم التنفيذي  42و
 مدى تقدم المشاريع و حول ،األشغالشكل الكشف السنوي لتقدم التي تنظم  اإلجراءاتو 
 تحرير رمالمستث ىعلن يتعيّ هذا اإلطار في  ،126الوكالة تجاهلتزاماته المستثمر إل حترامإ

مات لو المعب مزودا ن طرف الوكالةم منموذج يسلّ  شكل في األشغالم لتقدّ  كشف سنوي
                                                      

سسات العمومية االقتصادية لسيرها وخوصصتها، يتعلق بتنظيم المؤ  ،2001أوت  20مؤرخ في  04-01أمر رقم  -123
 ،11ج.ر عدد ، 2008فيفري  28مؤرخ  01-08جب أمر رقم و بم ممتمّ ، 2001أوت  22صادر في  ،47عدد  ج.ر

 .2008مارس  02صادر في 
 .55، ص 1999ج، الجزائر،  .م .عليوش قربوع  كمال، قانون االستثمارات في الجزائر، د -124 
 .السابق االستثمار، المرجعالمتعلق بتطوير  09-16القانون رقم  نم 2/ 27المادة  -125 

 126- المادة 32 من المرجع ذاته.
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 ةدالمحدّ  اآلجالفي حدود  الضرائبستمارة لدى مصالح ، ثم تودع هذه اإلبالمشروع ةعلقتالم
أو  اإلجماليقانونا إليداع التصريحات الجبائية السنوية المتعلقة بالضريبة على الدخل 

يتم  اإلجراءبهذا  المخلينلتزام المستثمرين ادم في حالة ع، أما الضريبة على أرباح الشركات
د شكله الذي يحدّ  باإلعذار ين من تاريخ التبليغالكشف في أجل شهر  إيداعبوجوب  همذار إع

 4و 3لمواد ل للمزايا طبقابائية تحت طائلة التوقيف الفوري مصالح الجالبالملحق من طرف 
تعلق بالكشف السنوي لتقدم الم 2009فيفري 24ؤرخ في من القرار الوزاري المشترك الم

قائمة المستثمرين  ، ترسل مصالح الجبايةعذاراإلنقضاء مدة ابعد و ، ستثمارمشاريع اال
تقدم فيه الكشوف  ت التيالوقستثمار في نفس الة الوطنية لتطوير اإلالوك إلىالمخلين 
قائمة المستثمرين بإعداد قائمة الكشوف الواردة و  ،الوحيدبعد ذلك يقوم الشباك ، السنوية

 في حدود نهاية السنة، 127المستثمرين المسجلين ببطاقتيهتلك الخاصة ب المخلين لمقارنتها مع
 تبلغ الوكالة المصالح الجبائية المعنية بالمستثمرين المخلين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
تعلق بالكشف السنوي لتقدم مشاريع الم ،2009فيفري  24من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  6و  5تان  الماد -127
 .2009أفريل  29، صادر في 25، ج.ر عدد ستثماراإل
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 المبحث الثاني 
 األخرى  األجهزةو االستثمار الوطنية لتطوير  الوكالةبين التداخل مظاهر التكامل و 

، تم إحداث واستقطاب المستثمرين ستثمار في الجزائرمن أجل تهيئة وتفعيل مناخ اإل
دعمها  ،اإلستثماراتتتولى تنظيم  ،ستثماراإلبمتنوعة ذات صلة مباشرة إدارية  أجهزة

، كما تسعى أيضا إلى تبسيط اإلستثماررارات قتنفيذ قيتها، وفي الوقت ذاته متابعتها و تر و 
 . ماريةيع اإلستثتمهيد المشار و  المؤسسات بإنشاءملية اإلدارية المتعلقة الع

عتبر ت ،خالل الشباك الالمركزيمن  ستثماراإلالوكالة الوطنية لتطوير  فإذا كانت
الدعم لتقديم كذا و  ،ستثماريةتستعملها الدولة لتطبيق وتنفيذ سياستها اإلالوسيلة اإلدارية التي 

ذات أهمية بالغة  أجهزة أخرى تم إستحداث قدف ،ستثماريةالالزم لقيام المشاريع اإل
السلطات  اضمن الجهود التي تبذله جراءهذا اإل رجدنيو ، تنوعةدة ومحيات متعدّ بصالو 

المجلس الوطني لتطوير اإلستثمار األجهزة نجد هذه من بين ، األعمالتهيئة مناخ ل موميةالع
)المطلب لدولةل االستثماريةستراتيجية االمهمته رسم على رأس الهرم المؤسساتي  عد  الذي ي  
 غير أن دور (، )المطلب الثانيلتنمية الصناعة وترقية اإلستثمارف باالمكلّ الوزير (، األول

 .(لثثاالمطلب ال)في جلب االستثمارات  هذه األجهزة كان محدودا

بالنظر إلى العقار الصناعي  ضبطفة بتنظيم و األجهزة األخرى المكلّ باإلضافة إلى  هذا
نية للوساطة كالوكالة الوط ةستثمارياال قار في تجسيد المشاريعبها الع  التي يتمتع  المرتبة

اعدة على تحديد الموقع وترقية جنة المسلو  كهيئة وطنية (ANIREF)لضبط العقارو 
 .(CALPIREF)على المستوى المحلي ضبط العقارو  ستثماراتاال

الوطنية لتطوير  بين الوكالةالموجودة سنحاول إبراز طبيعة العالقة  ،من هذا المنطلق 
صندوق دعم ، و (الرابعمطلب ال)هذا الميدان ألجهزة األخرى الناشطة في واستثمار اإل
    (.الخامس)المطلب  كأداة لتمويل االستثمارات ستثماراال
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  المطلب األول
 ستثمارلمجلس الوطني لإلاو  التكامل والتداخل بين الوكالة مظاهر

لة في مجال و دسياسة ال رسمو مهمته إعداد ستراتيجي طابع إ جهاز ذوالمشرع إستحدث 
، تم تكليفه بترحمة ستثمارلمجلس الوطني لإلا في يتمثلاألجنبية، و طنية و االستثمارات ال
جب و مية المسطرة  بو فقا للخطط التنمو مة في مجال االستثمار أي رسمها و سياسية الحك

 ى المجلساإلبقاء علتم و  ،128الملغى جزئيا ستثماراإلالمتعلق بتطوير  03-01مر رقم ألا
  .129الجاري العمل به اإلستثمار قيةر المتعلق بت 09-16من القانون رقم  37المادة بموجب

الوطنية لتطوير  الوكالة متثالالعالقة بين الجهازين من خالل إنوع  ل إبرازو سنحا
 ، والتيرستثماالصادرة من المجلس الوطني لإل اآلراءالتوجيهات والقرارات و  ستثمار إلىلإل

ثم إبراز  )الفرع األول(،التعريف بالمجلس الوطني لالستثمار يستلزملذا ، أوصاف ةتأخذ عدّ 
الوطني  والمجلس إلستثمارالوطنية لتطوير ا بين الوكالة يةوالتداخل يةالتكامل العالقة

 )الفرع الثاني(. ستثمارلإل

 الفرع األول 
 ستثمارلمجلس الوطني لإلبا التعريف

لسياسة استراتيجية و د االيحدترسم و من أجل ستثمار تم إنشاء المجلس الوطني لإل
التي يقترحها على السلطة العمومية بهدف تنفيذها في  ،ستثماراتالعامة للدولة في مجال اال

 . 130الميدان

                                                      

 السابق.مرجع ال ،، الملغى جزئيا03-01رقم  األمرن م 18 المادة -128 
 المرجع السابق.المتعلق بترقية اإلستثمار،  09-16من القانون رقم  37 المادة -129 

130 - Guide Investir en Algérie, KPMG, éd 2008, p 56. Disponible sur site, In www.Kpmg.dz 

http://www.kpmg.dz/
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متعلق بتطوير ال 03-01هذا الجهاز في إطار األمر رقم  ئأنشلهذا الغرض 
" ينشأ لدى الوزير على: 20في نص المادة  08-06المتمم باألمر رقم ستثمار المعدل و اإل

 .ستثمار يدعى في صلب النص المجلس "ستثمار، مجلس وطني لإلف بترقية اإلالمكلّ 

بموجب المرسوم التنفيذي رقم تحت سلطة رئيس الحكومة سابقا،  يوضع هذا المجلسو 
: يوضع المجلس تحت سلطة رئيس الحكومة الذي منه على 02السيما المادة  06-355

 .131يتولى رئاسته"

ج في أحكام الفصل الخامس بعنوان أجهزة االستثمار من ر  د  الحظ أّن المشرع لم ي  والم
المتعلق بترقية االستثمار، الجهاز المتمثل في المجلس الوطني  09-16القانون رقم 

 .26و 18، 14في بعض أحكامه السيما المواد ومهامهه لالستثمار، بل أشار إلي دوره 

تحت تصرف رئيس الحكومة  ستثماروطني لالاللس يكون المجبهذه الصورة بالتالي 
ق إلى التطرّ  جب، يع العالقة التي تربط الوكالة بهلتحديد نو ، و حاليا األول ريالوز سابقا و 

  . ()ثانياتعداد الصالحيات المكلف بهاجلس وطرق سيره )أوال(، ثم حصر و تشكيلة الم

  :هوسير  ستثمارالمجلس الوطني لإلفي  العضوية - أوال

وبالعودة  ،ستثماراتة الفاعلة في مجال اإلستثمار أحد األجهز المجلس الوطني لإل دّ يع
 08-06مر رقم مم باألالمتّ ل و ستثمار المعدّ متعلق بتطوير اإلال 03-01إلى األمر رقم 

       ستثمار وسيرهد تشكيلة المجلس الوطني لإلتحدّ  :أن على 18بموجب نص المادة 
 .132م"صالحياته عن طريق التنظيو 

                                                      

صالحيات المجلس الوطني لإلستثمار وتشكيلته ب علقتي، 2006أكوبر  09مؤرخ في  355 –06تنفيذي رقم  مرسوم -131 
 .2006أكتوبر  11صادر في ، 64وتنظيمه وسيره، ج.ر عدد 

 132- المادة 18 من األمر رقم 01-03، الملغى جزئيا، المرجع السابق. 
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ذلك فيما  أساسو الجوهرية و  من المسائل الهامة إن مسألة العضوية في هذا المجلس 
أو أن العضوية  دون غيرها، على طائفة القطاعات الوزارية كانت العضوية تقتصر إذا

أكتوبر  09مؤرخ في ال 355-06رقم المرسوم التنفيذي  فأشار مفتوحة لجميع القطاعات،
لى ستثمار و المجلس الوطني لإلحيات تعلق بصالالم، 2006 إذ ، 133سيرهة وتنظيمه و تتشكيلا 

 : ستثمارالمعنية باإلالقطاعات  على بعض األخيريتشكل هذا 

 الوزير المكلف بالجماعات المحلية. -
 الوزير المكلف بالمالية. -
 ستثمار.الوزير المكلف بترقية اإل -
 الوزير المكلف بالتجارة. -
 المناجم.المكلف بالطاقة و  الوزير -
 الوزير المكلف بالصناعة. -
 الصغيرة.زير المكلف بالمؤسسات المتوسطة و الو  -
 البيئة.الوزير المكلف بتهيئة اإلقليم و  -
 .134الوزير المكلف بالسياحة -

ر إلى تركيبته ها بمثابة حكومة مصغرة بالنظ، بأنّ من خالل تشكيلة المجلس المالحظ
، إاّل أنه 135ستثمارعالقة بميدان اإلذات ها لمختلف القطاعات الوزارية ئشبه كاملة، إلحتوا

 ستثماراإل نو ات التي لها صلة مباشرة في المجاالت التي شملها قانالوزار ر إلى بعض يفتق
ستثمار وقطاع الشغل، جودة بين اإلوذلك نظرا لنوع العالقة المو  بالتشغيل ةفالمكلّ  ةر اوز كال
محاربة البطالة كذا و شغل خلق مناصب الو ستثمار هو تحقيق التنمية الهدف من اإل نّ أل

                                                      
 .مرجع السابقلالستثمار، ال المجلس الوطنييات صالحب علقتالم، 355-06رقم المرسوم التنفيذي أحكام  -133
  المرجع ذاته.من  4المادة  -134

 135- عجة الجياللي، الكامل في القانون الجزائري اإلستثماري، دار الخلدونية، الجزائر، 2006، ص 683.
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 ، الذي كانقطاع االصيد البحريو  ف بالفالحةوزير المكلّ الياب باإلضافة إلى غوالتضخم، 
خاصة في  يقوم به، بالنظر إلى الدور األساسي الذي من المفروض أن يكون في التشكيلة

 برنامجأن متياز السيما و صالح عن طريق اإلياسة اإلستثمار الفالحي في إطار سمجال اال
اإلنعاش اإلقتصادي يعتمد على تسخير اإلستثمار الوطني أو األجنبي لتفعيل وخدمة الفالحة 

 .136الفالحي بصفة عامةالوطنية والقطاع 

بإمكان مشاركة وزراء القطاعات المعنية بجدول ف سير المجلسمسألة أما فيما يخص 
الة الوطنية لتطوير أعمال المجلس يحضرها رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام للوك

اإلستثمار بصفته مالحظا، كما تنعقد إجتماعات عادية للمجلس الوطني لإلستثمار أربع 
جتماع ويتم تحديد تاريخ كل ا ي بمعدل مرة واحدة كل ثالثة أشهرأ ،( مرات في السنة04)

يمكن لرئيس المجلس أو بناء على طلب من أحد أعضاءه من طرف أمانة المجلس، كما 
ء أعضاء المجلس لعقد دورات إستثنائية، وبعد ذلك يتوج إجتماعاته بقرارات إستدعا

 .138كما يضطلع الوزير المكلف بترقية اإلستثمار بأمانة المجلس ،137وتوصيات

المتعلق ، و 2006أكتوبر 09مؤرخ في ال 355-06 رقم نالحظ أن المرسوم التنفيذي
يث يمكن ألي ح في المجلس، بصالحيات المجلس قد منح سلطة واسعة لألعضاء الممثلة

ستثنائي، وهذا من أجل إتخاذ التدابير واإلجراءات الضرورية عضو طلب عقد إجتماع ا
 .هذا من جهةلترقية اإلستثمار 

                                                      

 .683، ص سابقمرجع عجة الجياللي،  -136 
 .مرجع السابقال ،لالستثمار المجلس الوطنيصالحيات ب قعلتالم 355-06من المرسوم التنفيذي رقم  6و 5تان الماد -137
 .جع ذاتهمن المر  7المادة  -138
وم التنفيذي فة بأمانة المجلس بموجب المرسهي المكلّ سابقا وكالة الوطنية لتطوير االستثمار أن الإلى تجدر اإلشارة  -   

ت األمانة العامة للوزير المكلف بترقية ح  ن  م  وكالة، لكن تم العدول عن ذلك و ال بصالحيات المتعلق 281-01رقم 
 ل.و الساري المفع ،355-06المرسوم التنفيذي رقم من  2االستثمارات بموجب نص المادة 
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، نصاب صحة 355-06 رقمالمذكور المرسوم التنفيذي لم يحّدد  ،ومن جهة أخرى
س أكثر من تحريره هذا اإلجراء قد يعرقل من مهام أعضاء المجلو إجتماعات المجلس، 

 وخدمته.

ة ف بترقية اإلستثمار بعدّ يتولى الوزير المكلّ  ،أعالهالتنفيذي من المرسوم  7لمادة فوفقا ل
ضبط تحديد تاريخ كل إجتماع و و نعقاد اإلجتماعات المجلس بتحضير مهام قبل وأثناء وبعد ا

ول للموافقة بعد ذلك عرضه على الوزير األ ،جداول األعمال من خالل تحضير األشغال
 ، وهو رئيس المجلس الوطني لإلستثمار.139عليه

الدراسات الدقيقة أعضاء المجلس بكافة المعلومات والمعطيات و  كما يقوم بتزويد
ة لطبيعة تشكيلة المجلس التي تضم ممثلين عن عدّ  نظرا  ، ستثماربترقية وتطوير اإل المتعلقة

بإعداد تقارير دورية لتقييم  هفيكلعن  ت فضال، و ستثماربميدان اإلاعات وزارية ذات صلة قط
 .140نعقاد الجلسات ستثمار وعرض هذه التقارير أثناء االوضعية المتعلقة باإل

نعقاد إستثمار عن ف بترقية اإلللوزير المكلّ المنوطة البعدية من بين المهام أما 
نفيذ كل ت المجلس أي تجتماعاإأيضا بتنفيذ النتائج الصادرة عن ف مكلّ  أنهجتماع، اإل

إلدارات المتصلة اهذه النتائج إلى كل القطاعات و  تبليغ، مع 141التوصياتو  اآلراء ،القرارات
والوكالة الالمركزي  والشباك الوحيد ستثمار لوكالة الوطنية لتطوير اإلكا ستثماربمجال اإل

 كذا ضمان متابعة تطبيق قرارات المجلس. و  العقار،ضبط الوطنية للوساطة و 

                                                      

مرجع ال ،ستثمارلوكالة الوطنية لتطوير اإلتعلق بصالحيات م، ال355-06 التنفيذي رقمالمرسوم من  2و 1/ 7المادة  -139 
 .السابق

 140- المادة 5/7 و6 من المر جع ذاته.
 ذاته.جع المر من  8المادة  -141 
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ستنتج من خالل دراسة أمانة المجلس، اإلزدواجية الوظيفية للوزير المكلف في األخير ن
مكلف بأمانة المجلس ومن جهة أخرى له صفة العضوية  وه بترقية اإلستثمار، إذ من جهة

 يسهل عملية تشجيع وترقية اإلستثمارات.في نظري في المجلس وهذا 

 :ستثمارالمجلس الوطني لال اختصاصاتتحديد  –ثانيا 

علق بتطوير المت 03-01ستثمار بموجب األمر رقم المجلس الوطني لالء جا
وتعّد ستثمارات سياسات الدولة في مجال اإل ة تتمثل في رسمجديدمهمة رئيسية ب ،اإلستثمار

 .البشرية الذي يرأسه رئيس الحكومةبمثابة مجلس مصغر نظرا لتركيبته هذه الهيئة اإلدارية 

مايلي  على ممل والمتّ المعدّ  03-01األمر رقم  نم 18المادة نصت  ،من جهتهاو 
م اإلستثمارات بسياسة دعو  تستثمارابالمسائل المتصلة بإسترتتيجية اإليكلف المجلس و "..

، وبصفة عامة بكل أعاله 12لمنصوص عليها في المادة تفاقيات اوبالموافقة على اإل 
 . 142"سائل المتصلة بتنفيذ أحكام هذا األمرالم

لمجلس الوطني لإلستثمار مهام عديدة أعاله، أنه أوكلت ل 18ل المادة نستنج من خال
 خلق الظروف المالئمة إلنعاشها منها: لوحّساسة في مجال اإلستثمارات 

 قتراح ودراسة:وظيفة تصّور، ا -أ

   ستثمار اال تطوير إستراتيجيةح اقتر إ، فإنه مدعو إلى هيئة تصّورالمجلس  عتباربإ
ويقوم ، لتطورات الملحوظةامسايرة من شأنها ستثمار يزية لالير تحفتدابي اوكذأولوياتها و 

زيادة ، و 03-01مرمن األ 12تفاقيات المذكورة في المادة في االبعملية الدراسة والفصل 
نسجام على القرارات التي تتخذها السلطات بإدخال المزيد من اال المجلس عمله يقوم على

 ستثمارات والتغلب على العوائق التي تعترضها. اال ية في عملها لتحقيق المزيد منالعموم
                                                      

 142- المادة 18 من األمر رقم 01-03، المتعلق بتطو ير االستثمار، الملغى جزئيا، المرجع السابق.
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باإلضافة إلى أن المجلس كهيئة مبادرة، يقترح على الحكومة كل القرارات والتدابير 
ستثمار وتشجيعه     تحت تصرف جهاز التنفيذ لدعم اال الضرورية التي تراها كفيلة ووضعها

       ستثمارة مالئمة لتمويل اإلستحداث مؤسسات مالية وبنكيشجيع على االتوكذا الحث و 
إلتخاذ التدابير المختلفة ومراعاة مدى في األخير إقتراح المجلس و  ،143الخاص القطاعو 

 .144الدوليو  رات الحاصلة على المستوى الداخليمطابقتها مع التطوّ 

 تخاذ القرارات:وظيفة إ -ب

عديلها وتحيينها من من المزايا وكذا ت النشاطات المستثناةلع و السّ  مصادقة علىالتم ت
 .ستثمار بموجب قرار يصدره في هذا الشأنقبل المجلس الوطني لإل

  1ستثمارات المنصوص عليها في الموادالجبائية الخاصة باالأما فيما يخص المزايا 
د ، فالمجلس هو الذي يحدّ الملغى جزئياستثمار اإلترقية المتعلق ب 03-01رقم من األمر  2و

لوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، كما متيازات التي تمنحها ااال من رالمستثمستفادة شروط ا
التي ستفادة من النظام الخاص و تحق االختيار المناطق التي تسيأخذ بعين االعتبار مسألة ا

ستعمال قابل الحفاظ على البيئة، وذلك باإعانة خاصة من طرف الدولة وبالمتتطلب 
في منح عوبة كبيرة في تطبيق التشريعات و ع هناك صلكن في الواقو التكنولوجيا العالية 
د المناطق التي تستوجب تنميتها مساهمة ن المجلس هو الذي يحدّ أ، بمعنى الحوافز للمستثمر

إعداد مدونة ، فضال عن ستثنائيلتي يمكن أن تستفيد من النظام االخاصة من الدولة ا
 .145ستثمارللنفقات المقتطعة من الصندوق المخصص لدعم وترقية اال

                                                      
143 - Guide Investir en Algérie,  op. cit, p 56. 

أوت ومدى قدرته  20 المتعلق بتطوير اإلستثمار المؤرخ في 03 – 01" مضمون أحكام األمر رقم يوسفي محمد،  -144 
   .52-21، ص ص 2002، 23عدد  مجلة إدارة،على تشجيع اإلستثمارات الوطنية واألجنبية "، 

المجلة األكاديمية للبحث  اختصاصات المجلس الوطني لالستثمار في جانب االستثمارات األجنبية، عسالي نفيسة، -145 
 .408ص  إلى 386، ص 1620، 10عدد ،13مجلد  ،القانوني
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مجال ستثنائي في التي يمكن لها أن تستفيد من نظام تحديد المناطق اكما يتم 
يلية و ج 15مؤرخ في لا 08-06ي األمر رقم ما هو مقرر ففي إطار  ،التحفيزات المالية

2006. 

رنامج الوطني ستثمار بتقييم القروض الالزمة لتغطية البأخيرا يقوم المجلس الوطني لالو 
 .146التشجيع على إنشاء مؤسسات تمويلية لكثمار وكذستلترقية اإل

تفاقيات بإسم االستثمار وذلك بتولي مهمة إبرام اال تطويرالوكالة الوطنية بتقوم  بينما
 الدولة ولحسابها مع المستثمرين الذين تمنح لهم مزايا إضافية جراء اإلستثمارات التي يلتزمون

لبشرية، التقنية والتكنولوجية، أما في حالة رفض مكانيات ابإنجازها بحكم توفرهم على كل اال
 تفاقيات.  التدخل للفصل في هذا النوع من االالوكالة منحها إياه، فبإمكان المجلس 

 الفرع الثاني
 ستثمارالمجلس الوطني اإلو  الوطنية لتطوير االستثمار بين الوكالةالتداخل و التكامل  أوجه

المجلس الوطني لتطوير ستثمار و ية لتطوير االنتتعدد أوجه العالقة بين الوكالة الوط
 مجال التداخل )ثانيا(.( و هما مجال التكامل )أوالو حيث تتخذ إحدى الشكلين  ،ستثماراال

 :مجال التكامل -أوال

تجاه ا قتراح تدابير تحفيزيةابأيضا  فمبادرة ومكلّ ، رهيئة تصوّ المجلس عتبار با

كالة يغلب عليها الطابع التنفيذي، حين نجد الو ستراتيجي في فهو ذو طابع إ، المستثمرين
   تحسين مناخ األعمال التكامل هوالغرض من  ،ذ ويطبقط أما الثاني ينفّ يخطّ ر و فاألول يصوّ 

التعاون في  تبرز مجاالت، حي قصد تفعيل وتنشيط اإلستثماراتستثمار من كل النواواإل
   :مسائلة العالقة بينهما في عدّ 

                                                      
146 -  Guide Investir en Algérie,  op.cit, p 57. 
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 يازات متفي مجال منح اإل:  

صالحيات  ختصاصايا المقررة أصال من إقرار منح مزايا جديدة أو تعديل المزا إنّ 
ختيار نظام ا  متيازات المالية و وض على منح اإل، في حين التفا147ستثمارالمجلس الوطني لإل

لغاء المزايا و كذا التحقق من أنه مالئم للحصول على ستثماري و للمشروع اإل ةيا المالئمالمزا ا 
 .148ختصاصات الوكالة اكلية أو جزئية للمزايا تدخل ضمن حتى السحب بصفة و  راتالقرا

  النشاطات المستثناة من المزايافي مجال السلع و: 
والنشاطات المستثناة من  لعالس  على  مصادقةمن بين المهام التي يقوم بها المجلس ال

الوكالة  تقوم بينما ، 149نبموجب قرار يصدره في هذا الشأ ، وهذاالمزايا وتعديلها وتحيينها
التأكد من أن السلع  ها يتممن خالل التي اتستثمار بمتابعة تنفيذ القرار الوطنية لتطوير اإل

 ال تدخلو  ،150متيازاتستفادة من اإلعنها من طرف المستثمرين مؤهلة لإلالخدمات المصرح و 
 ن الجهازين.التكاملي بي ضمن القوائم السلبية للنشاطات والسلع ومن هنا يظهر الدور

 الخاصة بالنسبة لإلقتصاد الوطني ستثمارات ذات األهميةفي مجال اإل:  
الخاصة بالنسبة  األهميةاالستثمارات ذات ستثمار تحديد المجلس الوطني لإلمن مهام 

مشاريع ال تما إذا كان رأما الوكالة تقرّ  ،151هاقتصاد الوطني وفقا لمقاييس يحددّ لال
 .152مقاييس من عدمهطابق أحد التستثمارية اإل

                                                      

لإلستثمار، صالحيات المجلس الوطني ب علقالمت 355-06من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة من  4الفقرة  -147 
 .سابقال عمرجال
 الستثمار،الوكالة الوطنية لتطوير اصالحيات  ضمنالمت 635-06من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة من  6الفقرة  -148 
 .سابقال عمرجال
  .355-06 التنفيذي رقممن المرسوم  5/ 03المادة  -149 
 .635 -06من المرسوم التنفيذي رقم  6/ 03المادة  -150 
 .355-06وم التنفيذي من المرس 06المادة  -151 
 .635-06من المرسوم التنفيذي رقم  6 / 03المادة  -152 
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 مجال التداخل: -ثانيا

، حيث تنص المادة اإلستثمار تفاقياتإ تبرز مظاهر التداخل بين الجهازين في إبرام
حيات الوكالة الوطنية لتطوير صالل ضمنالمت 356-06التنفيذي رقم  من المرسوم 41
تفاق أو ارام أي لعام للوكالة إبعلى أنه من صالحيات المدير ا ،153ستثمار السالف الذكر اإل
ذلك بعد أخذ رأي لة مع أي هيئة وطنية أو أجنبية و لى تحقيق أهداف الوكاع تؤكدتفاقية ا

 .والسلطة الوصية وجوبا مجلس اإلدارة

وكذا  ،154ستثمارالمتعلق بترقية اإل 09-16نون رقم قاالمن  26المادة ستقراء اوب بينما
 03المادة و  وكذا ،جزئيا لغىستثمار الممتعلق بتطوير االال 03-01من األمر رقم 12المادة 
المدير العام ال  أنّ  ،155المتعلق بصالحيات المجلس 355-06المرسوم التنفيذي رقم من 

  .ستثمارافقة المجلس الوطني لالمو أخذ بل البد من يتمتع بحرية التعاقد، 

     ، حيث تربطهما عالقة عضوية من هنا تظهر جليا عالقة التداخل بين الجهازين
في اإليجابي إلى التداخل ، مما أدى لعالقة الوظيفية الموجودة بينهماباإلضافة إلى ا

 .ستثماريةالعملية االفي مجال تنشيط  فّعالة خاصة إذ يؤدي إلى تحقيق نتائج الصالحيات،

بمثابة المرجع الرئيسي في أغلبية القرارات الهامة التي المجلس الوطني لإلستثمار  يعد   
المسائل المتعلقة  جميعخل في معالجة وكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار، كما يتدّ تنفذها ال

 .156باإلستثمار

                                                      

 . الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارصالحيات  ضمنالمت، 356-60 التنفيذي رقمالمرسوم  من 41المادة  -153 

 المشاريع المذكورة في ل. تأهي...": االستثمار على أنالمتعلق بترقية  09-16قانون رقم المن  26تنص المادة  -154 
عداد أعاله، وتقييمها  17المادة   ..."وافقة عليها.للم لالستثمارمار التي تعرض على المجلس الوطني اتفاقية االستث وا 

 .355-06من المرسوم التنفيذي رقم  8الفقرة  03االمادة  -155 
 156- المادة 2 من المرجع ذاته.
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من  ةالمشاريع التي تكون محل دراس أن، حيث يتسم بعدم الفعاليةعمل المجلس أن  إالّ 
على المستثمر التقييم في  ويستعصي موافقةل على النتظار الحصو اقة في ، تبقى معلّ طرفه

بحاجة  هو الذي ي منهنبصة األجخا غياب الرؤية لدى المستثمر فضال عن ،لغياب اآلجا
 .ستثمارالمجلس الوطني لإل طرف منإداري إلى ترخيص 

، وفي حالة عدم الرد ،حصول على الترخيصللمعقولة قترح أن يتم تحديد آجال أ هعلي
 .المشروع يكون مقبوال تلقائيا فإنّ 

 المطلب الثاني

الوصية االستثمار بالسلطةة لتطوير الوطني الوكالة صلة  

ستثمار كجهاز إللباإلضافة إلى الجهاز المذكور سابقا المتمثل في المجلس الوطني 
هر طابع سياسي يس اآخر ذ ا  حكومي يتولى إعداد سياسات الحكومة وتنفيذها، نجد جهاز 

المكلف  ، ويتمثل هذا الجهاز في الوزيرستثمارختصاصات في ميدان اإلا  مهام و بويتمتع 
  .ستثمارنمية الصناعية وترقية االبالت

هاز له صالحيات واسعة في مجال هذا الج أنّ ، ا  قابتسايمكن اإلشارة إليه  ما
براز وتحديد الوكالة أسندت إليها هذه المهمة، فكان لزاما علينا إ عتبار أنّ إب ،ستثماراال

 ق ولو بصفة مختصرة إلىتطرّ بال إالّ ذين الجهازين، وذلك لن يتأتى طبيعة العالقة بين ه
 426-13بموجب المرسوم التنفيذي رقم للسلطة الوصية ة تنظيم اإلدارة المركزية كيفي تبيان

دة المحدّ  السلطة الوصيةصالحيات  ثم تعداد، )األول الفرع)2013157ديسمبر 18المؤرخ في 

                                                      

 25مؤرخ في ال 17-11ل المرسوم التنفيذي رقم ، يعدّ 2013ديسمبر 18مؤرخ في  426-13مرسوم تنفيذي رقم  -157 
ج.ر  الستثماراالمتوسطة وترقية ة والمؤسسات الصغيرة و في وزارة الصناع دارة المركزيةتضمن تنظيم اإلالم، 2011جانفي 
 .2013ديسمبر 22صادر في ، 65عدد 
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وترقية صناعية التنمية الد لصالحيات وزير المحدّ  392-13التنفىيذي رقم  بموجب المرسىوم
 .)الفرع الثاني)158االستثمار

 الفرع األول
  للسلطة الوصية  يةمتنظيال الجوانب

ستثمار بموجب المرسوم ركزية لوزارة المساهمة وترقية االتنظيم اإلدارة الم لقد حددّ 
 التنمية الصناعية وترقيةتحت سلطة وزير  هي موضوعةو  المذكور، 426-13التنفيذي رقم 

  منه على أنه: 01نص المادة جب مو ستثمار باإل

ستثمار تحت سلطة وترقية اإلالتنمية الصناعية وزارة ل" تشتمل اإلدارة المركزية 
 الوزير".    

يساعده  مين العاماأل شكل منتوتنظيم اإلدارة المركزية والتي تن ولو بإيجاز تشكيل ي  ب  ن  
كتب الوزاري لألمن الداخلي تصال والمويلحق به مكتب البريد واال ،مديرا دراسات (02)

مكلفين  ( ملحقين بالديوان06يتشكل من رئيس الديوان وستة )الذي  ديوان الوزيرو ، للمؤسسة
بالدراسات والتلخيص، إذ يقومون بتحضير نشاطات الوزير وعالقاته بالحكومة ومختلف 

 المؤسسات الوطنية والعالقات الدولية.

النظر ب ستثمارإللترقية االمديرية العامة  وهاسة الدر  في هذهغير أن األمر الذي يهمنا 
لها فستثمار، زيادة على ذلك ترقية اال في مجال المخولة لها هامةال ختصاصاتاإل إلى سعة

 ستثمار.سيما الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار الفة باالقة مباشرة باألجهزة المكلّ عال

                                                      
د صالحيات وزير حدّ الم ،2013نوفمبر سنة  25في مؤرخ ال 392-13من المرسوم التنفيذي  2و 1ادتان الم - 158

 .2013ديسمبر  11صادر في  ،62عدد  ر .الصناعية وترقية االستثمار ج التنمية
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أقسام،  ةعدّ تشمل بدورها التي دراسات عام بمساعدة مديري  يديرها مديرالمديرية هذه ف
المسندة للوكالة الوطنية لتطوير لتلك  مماثلةستثمار في مجال اإلالمنوطة لها  مهامالوأن 
ا على قسمين بحيث سنركز دراستن ،هوتوجيه بمرافقة المستثمرأساسا  ةكلفمستثمار فهي اإل
 ستثمار هما:عالقة بموضوع اإل الهم

 :ستثماراإل جاذبيةقسم  -1
ار التشريعي والتنظيمي نسجام الشامل لإلطاالضمان السهر على ف بهذا القسم مكلّ 

قتراح امع تقييم الترتيبات التحفيزية المعمول بها ، باإلضافة إلى ستثمار وترقيتهلتعبئة اإل
ية وتحليل ستثمارات الوطنبصفة دورية بتقييم حجم وطبيعة االوالقيام  التحسينات الضرورية

 ستثمارات األجنبية.موال واالتدفق رؤوس األ
وأخيرا العمل على المحافظة على العالقات بين مختلف الهيئات والمنظمات الدولية    

واإلقليمية المهتمة بمسألة اإلستثمار، من خالل البحث عن إيجاد آليات تدعم وتجذب 
  . 159اإلستثمار وبالتالي تحقيق التنمية

 :جنبية المباشرةستثمارات األواإل ع الكبرىير اقسم المش -2

قصد حشد  ستثمار والسهر على تنفيذهااإلوسياسات  اتيقتراح إستراتيجا همن مهام
المبادرة  عدد من المشاريع اإلستثمارية ذات نوعية جيدة بالنسبة لإلقتصاد الوطني، وكذاأكبر 

 وذلك بمرافقة ستثمار األجنبيجلب اإللالمؤهالت الوطنية بكل عمل لترقية اإلمكانيات و 
هذا القسم يشبه إلى  ،عون اإلدارية والودية للمستثمرينو/ أو متابعة الط هموتوجيهالمستثمرين 
المساهمة في  فضال عنالمسندة للمجلس الوطني لالستثمار، ت اختصاصحد كبير اال
السهر على ، و ستثمارات وتسييرهاالحصول على العقارات المخصصة لإل تحسين شروط

 ات المتوفرة.وضع بنك المعطيات للعقار 
                                                      

، الصناعية وترقية االستثمار د صالحيات وزير التنميةحدّ الذي ي ،426-13مرسوم التنفيذي رقم من ال 5/1ادة الم -159 
 .السابقمرجع ال
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مار وقيادة المفاوضات وأخيرا إعداد الملفات التي ستعرض على المجلس الوطني لإلستث
 .160متيازات التي يطلبها المستثمر، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلسالخاصة باال

 الفرع الثاني
 لسلطة الوصية ل الموكلة صالحياتالتحديد 

وزير التنمية الصناعية ل 392-13لتنفيذي رقم لقد خول المشرع بموجب المرسوم ا
تعلق األمر بمجال ترقية  ا  سواء ،تة مجاالستثمار صالحيات واسعة في عدّ وترقية اإل

أو مجال  ،أو في مجال السياسات الصناعية ،السياسة العامة للحكومة إطارستثمار في اإل
ابعة للدولة، أو فيما يخص قتصادية وتسيير رؤوس األموال التجارية التتنظيم الشراكة اال

 .161متابعة سير مساهمات الدولة قتصادية وتنفيذها أواال خوصصة المؤسسات العمومية

ستثمار اإلفي مجال  الوزير وتعداد صالحيات حصرنقتصر على على هذا األساس، 
فهو  ،أعاله 392-13رقم المرسوم التنفيذي  من 13و 12 ،09المنصوص عليها في المواد 

الجهاز باعتبارها  ستثمارالوكالة الوطنية لتطوير اإلتصال مع صاصاته باإلختايمارس 
  .ستثمار وكذا تنفيذهاالوطنية لإل المؤهل لذلك على صعيد تحديد السياسة

السهر على ستثمار جال السياسة الوطنية لإلفيما يتعلق بم ،يتولى الوزير أيضا كما
من عملية ل سهي أن مؤسساتي الذي من شأنهح السند الاقتر إ مع إمكانية، 162تنفيذها ودعمها

التي ترمي إلى ترقية المزايا  يتولى سياسة تحديد األعمالكما  ،ستثمارات وبعثهاجلب اإل
 والمؤسساتقتراح اآلليات إ إلى ة، وباإلضافقتصادية لمختلف القطاعات ومناطق البالداال

 ستثمار.البنكية والمالية التي تسمح بدعم وتمويل عمليات ترقية اإل
                                                      

 .بقساالمرجع ال، 426-13مرسوم التنفيذي رقم من ال 5المادة من الفقرة الثانية  -160 
حيات وزير التنمية الصناعية وترقية صاللد حدّ الم ،392-13ن المرسوم التنفيذي رقم م 13إلى  03المواد  -161

 .بقساالمرجع ، الاالستثمار
 المرجع ذاته.من  9المادة  - 162
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باإلضافة إلى ذلك السهر على حسن سير مؤسسات وهيئات الوساطة والضبط 
العقاري، كما يتولى الوزير إعداد البرنامج المتعلق بإحداث مناطق صناعية ومناطق نشاط 

تناسب مع تنمية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يقوم بتنفيذ برامج تجديدة 
عادة تأهيل ودع  م وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط. تطهير وا 

تطبيق القرارات الصادرة عن المجلس الوطني  ةالسهر على ضمان متابع -
 لإلستثمار.

ستثمار ودعمه ويقترح كل التدابير مدى نجاعة أجهزة ترقية وتطوير اإليقيم  -
 .وتفعيلها الالزمة والضرورية لتحسينها

 إنشاءكذا إجراءات مساعدة المستثمرين و ار المالئم لاإلط تحسينتسهيل و  -
 .توالمقاوالالمؤسسات 

د الصالحيات الواسعة الممنوحة للوزير في مجال االستثمار من تعدّ  أنّ تجدر اإلشارة و 
ستثمار لوكالة والمجلس الوطني لإلشأنه أن يؤدي إلى التداخل في الصالحيات المخولة ل

 على حد سواء.ار فة بالعقار الموجه لإلستثمواألجهزة المكلّ 

 الفرع الثالث
 السلطة الوصيةو لتطوير االستثمار  الوطنيةلوكالة ابين عالقة ال أوجهتحديد 

تحت وصاية  طابع إداري مستقل، موضوع وني ذمن منطلق أن الوكالة كيان قانو 
الوزير المكلف بترقية اإلستثمارات، وتعرف الهيئات العامة على أنها أحد أنواع المرافق 

ية تملكها الدولة كاملة، فإن المبادئ العامة اتة التي عرفها القانون بأنها وحدة خدمالعام
، فإن لهذه السلطة الوصية كل الصالحيات لممارسة للوصاية اإلدارية تنطبق عليها حتما  

 لى كل أعمال وتصرفات الوكالة ويترتب عن هذه التبعية ما يلي: عسلطة الوصاية والرقابة 
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 :لطة التعيينس حيثمن  -أوال

األشخاص  فإنّ  ،السالف الذكر 356-06من المرسوم التنفيذي  07المادة  الرجوع إلىب
بما فيهم األعوان  ،بتعيينهم بقرارالوصية المكّلفين بإدارة وتسيير الوكالة تقوم السلطة 

يئة قتراح إدارتهم أو الها بناء علىوهذا  ،الالمركزياإلداريين والممثلين في الشباك الوحيد 
ستثناء االوصاية بسلطة الالطريق األكثر فعالية بيد  أسلوب التعيين ويعدّ  ،يمثلونهاالتي 

طبقا لقاعدة  ،تم إنهاء مهامه بنفس األشكالييتم تعيينه بمرسوم رئاسي و فالمدير العام الوكالة 
التي لها  تجاه الوصايةكالة عضاء الو هذا ما يبين التبعية الشديدة أل وبالتالي ،توازي األشكال
 . 163سلطة التعيين

 الرقابة: سلطة من حيث ممارسة  -ثانيا

تمارس السلطة الوصية الرقابة على أعمال وتصرفات الوكالة على جميع المستويات، 
ها إعداد وتقديم كل التقارير صالحياتممارسة حدود  ذلك يتعين عليها في علىفضال 

، وهذا دليل الستثمارات إلى السلطة الوصيةفي ترقية اتساهم  أن من شأنهاقتراحات التي واال
  كاف على التبعية الشديدة الوكالة، وبالتالي فحرية المبادرة لدى الوكالة مقّيدة جدا.

بترقية اإلستثمار ف بالرغم من أن القانون قد نص على تبعية هذه الهيئة للوزير المكلّ 
و السلطة المهيمنة على شؤونها إدارتها وحده همن مجلس أنه جعل  ، إالّ صناعيةوالتنمية ال

وبالتالي أصبحت هذه الوكالة بمقتضى  ،بما في ذلك وضع السياسة العامة التي تسير عليها
 مل مع المستثمرين عن طريق الشباك الوحيد الالمركزيفي التعا ةالقانون هي السلطة األخير 

 عتمدته الهيئة. اتطبيقا لمبدأ الالمركزية الذي 

 
                                                      

مرجع ال، المتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، 356-06من المرسوم التنفيذي  07المادة  -163 
 .السابق
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 الثالثالمطلب 

 ستثماراتفي جلب اال دودية دور أجهزة االستثمارمح

وتذليل كافة  ،ستثمار السيما األجنبي منهباال هتمام السلطات الجزائريةإن تزايد ا
أن الواقع أثبت  ، إالّ يستثمار أجهزة متعّددة مكلفة بالنشاط اال كان وراء إنشاء، قباتهع

ها، ويعود هذا المتواضعة بخصوص ئجللنتا االستثمارات، نظرا   محدودية هذه األجهزة في جلب
ستقاللية االعدم اتسامها ب)الفرع األول(، وكذا في النشاطات والمهاموجود تداخل إلى  أساسا  

 )الفرع الثاني(.

 الفرع األول
 من حيث التداخل في النشاطات والمهام

 إلىالجهات اإلدارية المنوط بها إصدار القرار اإلداري ومنح التراخيص تعّدد  أدى
تعّدد مراكز اتخاذ القرار التي يتعامل معها مما ترتب عنه ختصاصات فيما بينها، تضارب اال

 خاصة  أي عدم وضوح الجهات التي يمكن للمستثمر ،االمستثمر ونقص التنسيق بينه
ض جهوده ووقته ر  ع  ي  دارية إتعقيدات و دخله في متاهات ا، مما يهاألجنبي أن يتعامل مع

وصالحيات هيئات أخرى مثل وزارة  تداخل مع مهامي الوكالة نشاطأن  للضياع، بمعنى
جعل الغموض يكتنف عمل هذه هذا ما ستثمار، والمجلس الوطني لال طاقةالصناعة وال

أداة في يد  الوكالة أنّ  164يرى البعضف، ال من فاعليتهويقلّ  اويعّقد من مهامه األجهزة األخرى
ها ستراتيجية الدولة التي تنتهجاعن و ا اإلداري، لها عن نشاطهر من خالالحكومة التي تعبّ 

مركزية  هافي جعل كل القررات الهامة ذات الطابع اإلقتصادي ذات صبغة تنفيذية، وقرارات
 محضة.

                                                      
164 - ZOUAIMIA Rachid, « Déréglementation et ineffectivité des normes en droit économique 

algérien», Revue IDARA, N° 21, 2001, P134. 
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 الفرع الثاني 

 من حيث عدم إستقاللية أجهزة االستثمار

عتبارها با ،في نشاطها وأعمالهاستثمار تطوير اإلستقاللية الوكالة الوطنية لتظهر عدم ا
فهذه األخيرة تمارس  ،لوصايتين، األولى إدارية وموضوعة تحت سلطة الوزارة األولىتخضع 

والثانية  ق تعّد أداة تنفيذ في يد الحكومة.من هذا المنطل ،رقابتها على أعمالها ونشاطاتها
ستقاللية األجهزة األخرى مثل فضال عن عدم ا ،تخضع لوصاية وزير الصناعةسلطة عملية 

 ها تعمل أيضا تحت وصاية رئيسألنّ  ،ستثماروطني لالوالمجلس ال طاقةزارة الصناعة والو 
للسلطة  واألجهزة األخرى تبرز تبعية الوكالةهنا وبالتالي ، الحكومة سابقا والوزير األول حاليا

، في أعمالها اماتام هذه األجهزة مستقلةتكون  أن كان األجدر، قيام بمهامهاالالتنفيذية أثناء 
للسياسة االستثمارية  حرية، شريطة أن تكون وفقا  مهامها بكل  ةارسممن من حتى تتمكّ 

 طات العليا.من طرف السل طرةالمسّ 

             ومن بينها نقص الخبراء ،تكتنف سياسة االستثمار ىفضال عن مشاكل أخر 
لوكالة بالخصوص ا ،وضعتها الدولة لترقية االستثمار األجهزة التي صين فيوالمتخص

ل بإرشاد غياب مكاتب دراسات خاصة أو مؤسسات تتكفّ  الوطنية لتطوير االستثمار، وكذا
المستثمرين األجانب الراغبين دخول الجزائر وتوجيههم، كما أن السبيل الوحيد أمام 

 ستثمار الموضوعة تحت سلطة وزارة الصناعة، وهو يعدّ ستثمرين يبقى الوكالة الوطنية لالالم
التي تعطل وتعرقل العملية بالنظر إلى الكم الهائل من الملفات التي تعالجها هذه  من العوامل

 األخيرة.
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 المطلب الرابع

 وعالقتها باإلستثمار الصناعي  فة بالعقارالهيئات المكلّ   

ستثمار فعلي من مرهون بتحقيق استثمار منتج وال وجود ال إن تحقيق تنمية مستدامة
 أثروبدونها فال  األخيرة سندات ملكية رسمية، هذهل ، البد أن165ريةالملكية العقا دون توفير

فعملية التطهير العقاري مسألة جوهرية  يبالتالو ، 166مستثمرينالستثمارية وال االمشاريع لل
التي هي بحاجة ماسة لجلب المستثمرين  يةالجزائر  ةوضرورية السيما بالنسبة للدول

 واستقطاب رؤوس أموالهم.

ال لة العقار في الجزائر من بين أهم الحواجز التي تحول دون تطوير فعّ مشكتعّد لذا  
وسريع لإلستثمار، فمثال يتطلب الحصول على عقار لتجسيد مشروع إستثماري موافقة العديد 

من و  ،من الهيئات ذات الصلة بمجال العقار الصناعي المخصص لإلستثمار هذا من جهة
مكلفة في نفس الو بالتعقيد  ةسمتوالمالتنظيمية المفروضة كثرة اإلجراءات اإلدارية و جهة أخرى 

 دراسة ملفات العقار قبل الموافقة على منحهافي طول المدة التي تأخذها بخصوص الوقت 
، فاألزمة ليست في عدم وجود أوعية عقارية، بقدر ما هي ناجمة عن سوء التسيير االمتياز

، وكذا غياب الشفافية في منحها يةالعقار  الحافظة وعدم اإلستغالل الكامل واألمثل لهذه 
 .  واألعمال على مناخ اإلستثمار ما سيؤثر سلبا   ،167للمستثمر وتوزيعها

                                                      

 فرع  تخصص موهوبي محفوظ، مركز العقار من منظور قانون االستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، -165 
  .2، ص 2009جامعة بومرداس،  ق،و كلية الحققانون األعمال، 

تحليلية منذ دراسة وصفية و  –ا على االستثمار قانونية للسياسة العقارية في الجزائر وتأثيرهحجاري محمد، األدوات ال-166 
التشريعي والتنظيمي ضمانة لالستثمار ودعم مناخ األعمال في  ا هذا، ملتقى وطني حول االستقرارإلى يومن 1987

 )غير منشور(.2، ص 2009أفريل  22-21، يومي معسكرالجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
، لنيل شهادة الماجستير في القانون، مذكرة في الجزائر األجنبي، الحوافز والحواجز القانونية لالستثمار لعماري وليد -167 

 .103ص ، 2011، 1، كلية الحقوق، جامعة الجزائراألعمالفرع قانون 
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من أجل إيجاد تنظيم محكم للعقار اإلقتصادي، ال بد من إحداث هياكل إدارية خاصة 
نظرا  مجال اإلستثمار، في احتى ينعكس ذلك إيجابإلى جانب الهيئات اإلدارية األخرى به، 

رؤوس األموال الوطنية  ومقدار وحجم تدفق يقتصادلوجود عالقة تكامل بين العقار اال
هتمت بهذا الجانب، واتخذت في شأنه تدابير ول التي إلذلك فالجزائر من الدّ واألجنبية، 

العقار  وضبط بتنظيمان ن متعلقمؤسساتية تجسدت في إحداث جهازا، تنظيمية و قانونية
جنة المساعدة ل، ثم )الفرع األول( لوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاريااإلقتصادي وهما 

شارة إلى ، مع اإل()الفرع الثانيترقية اإلستثمارات وضبط العقارعلى تحديد الموقع و 
 االستثمارات )الفرع الثالث(. الصناعي وتأثيره على اإلشكاالت العملية للعقار

فة بتطوير ارية المكلّ ن مختلف األجهزة اإلدقبل إبراز مظاهر العالقة الموجودة بي
 منال بد  ،ستثماراإلفة بتنظيم الملكية العقارية المخصصة لمجال األجهزة المكلّ اإلستثمار و 

 ختصاصاتهما.ن وا  لكال الجهازي تعريف القانونيال إلىق التطرّ 
األولالفرع   

الضبط العقاريلوكالة الوطنية للوساطة و التعريف با   
 يعدّ  إذجتماعية للدولة، قتصادية واالفي التنمية اال األساسيدوره العقار و  نظرا ألهمية
 قام، ضمانهو  األجنبيةالوطنية و  األموالستراتيجيا في تسهيل جذب رؤوس ا  محورا جوهريا و 

-07بموجب المرسوم التنفيذي رقم  الصناعي المشرع بإحداث هيئة جديدة متعلقة بالعقار
الضبط للوساطة و تضمن إنشاء الوكالة الوطنية الم، 2007ريل أف 23المؤرخ في  119

فها هذا قد كيّ ، و 612168-12المرسوم التنفيذي رقم جب و مالمتمم بالعقاري الوطني المعدل و 
 : نص المادة األولى علىبموجب األخير 

                                                      

مؤرخ في ال 119-07نفيذي رقم مم المرسوم التيتّ ل و يعدّ  ،2012مارس  19مؤرخ في  126-12مرسوم تنفيذي رقم  -168 
، 17ج. ر عدد  األساسي،تحديد قانونها الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري و  المتضمن إنشاء ،2007ريل فأ 23

 .2012مارس  25صادر في 



            الباب األول                        تحفيز أم تقييد لجلب االستثمارات المعاملة اإلدارية

 

81 
 

، تدعى في صلب النص أ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري" تنش
 .الوكالة "

بالشخصية  تمتع، تة عمومية ذات طابع صناعي وتجاريمؤسسكالة كو تعتبر ال
، 169ستثماراإلستقالل المالي، موضوع تحت وصاية الوزير المكلف بترقية المعنوية واال

 في عالقتها مع الدولة، وتعدّ  األحكام المطبقة على اإلدارةقواعد و الالوكالة إلى هذه تخضع 
تجسيدها على المستوى  تم كما ،ن التجاري، أي إلى قواعد القانو تاجرة في عالقتها مع الغير

المحلي قصد إعادة تنظيم وضبط العالقة بين المستثمر والعقار الصناعي عن طريق هيئة 
الوكالة في  تقوم بهر الذي للدو  نظرا  و ، ستثمارجهة لإلتسيير العقار العمومي الموّ تجارية ل

ستثمار إلنجاح اال دا أساسيا  محدّ  الصناعي عتبار العقارإ، بيستثمار إلاار تسيير وترقية العق
 د مهام الوكالة الوطنيةسنحدّ  ،170ستقرارهما  و لجلب المستثمرين األجانب  محفزا   عامال  و 

  .)ثانيا(هاتسيير ق لتبيان أجهزة نتطرّ (، ثم الضبط العقاري )أوالللوساطة و 
 

 :للوساطة والضبط العقاري مهام الوكالة الوطنية - أوال

إلى تنظيم السوق العقاري وتسيير الحافظة رمي تمتنوعة عديدة و تتولى الوكالة مهام 
العقارية وترقيتها من خالل تجهيزها بمختلف الهياكل القاعدية بهدف تثمينها حتى تصبح 

 119-07قمدة بموجب المرسوم التنفيذي ر محدّ  هذه المهام ،مهيأة ومالئمة لجلب المستثمرين
يمكن على مايلي: " 3نصت المادة  126-12فيذي رقم مرسوم التنمم بموجب التىّ ل والمعدّ مال

للوكالة أن تتولى مهمة التسيير والترقية والوساطة والضبط العقاري على مكونات حافظة 
 اإلقتصادي". العقار

                                                      
لوكالة الوطنية إنشاء اتضمن الم ،2007ريل فأ 23مؤرخ في ال 119-07من المرسوم التنفيذي رقم  2و 1تانداالم - 169

 .2007أفريل 25، صادر في 27ج. ر عدد  األساسي،يحدد قانونها للوساطة والضبط العقاري و 
 ،مجلة الباحث ،"أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمية االستثمار األجنبي" سماعيل، إبن حمودة محبوب، بن قانة  -170

 .61،  ص 2007، 5عدد 
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 :الضبط العقاريالتسيير و متعلقة بمهام  -1

 في ةلألمالك الخاصة للدولة الموجود مهمة التسيير والضبط العقاريلوكالة أسندت ل
دور األساسي في ، نظرا للقتصاديلنشاط االق النشاطات أو كل الفضاءات المخصصة لاطن

قية تابعة للمؤسسات المنحلة، ، وكذا األصول المتب171قتصادية للدولةتحقيق التنمية اإل
فرة على مستوى صول الفائضة التابعة لمؤسسات عمومية إقتصادية واألراضي المتوّ واأل

 لمسترجعة تدريجيا وذلك لحساب الدولة.الصناعية ا المناطق

تفاقية تبرم بين هيئة المحلية للوكالة، على أساس إتم عملية التسيير من طرف الكما ت
سم يئة المسيرة المعنية التي تعمل بإواله مصالح مديرية أمالك الدولة المختصة إقليميا

  .172ولحساب الوكالة

 :متعلقة بالوساطة العقاريةمهام  - 2

المالكين للعقارات لحساب تفاقية و وفقا الويتم ذلك عقاري السيط دور الو  وكالةلا تؤدي
ن الراغبين في قتصادييستثمار والمتعاملين االتصنيفاتها ومكوناتها الموجهة لإل ،بكل أشكالها

 .173ستثماريةتجسيد مشاريعهم اال

 

                                                      

مرسوم من ال 3مم المادة تّ تل و عدّ ت ،2012مارس  19مؤرخ في ال 126-12ي رقم التنفيذ المرسوممن  2المادة  -171 
 .المرجع السابق ،إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاريتضمن الم ،119-07التنفيذي رقم 

كلية  ،ومعل رسالة لنيل شهادة الدكتوراه خوادجية حنان سميحة، النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر، -172 
 .176، ص2015، 1الحقوق، جامعة قسنطينة

 مرجع السابق.، ال126-12 التنفيذي من المرسوم 3المادة  -173
 المنشورة على الموقع اإللكتروني: الوطنية للوساطة والضبط العقاريتقارير الوكالة  -  

- www.aniref.dz 
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 :الترقية العقاريةمتعلقة بمهام  -3

عتبار إوب السالف الذكر،119-07رقم ذي لتنفيمن المرسوم ا 9طبقا لنص المادة 
لترقية العقارية، لة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وكذا بصفتها متعهد هيئالوكالة 

تتبعها كتساب أصول و أمالك عقارية لإمول به في هذا المجال بالتشريع المعيسمح لها 
 استعمالهانازل عنها مجددا و ليتم بعدها التالتمويل و تهيئة والتجزئة وتقدير التكلفة و العمليات 

ع نجاز بنايات ذات طابإ، كما يمكن لها الخدماتفي ممارسة نشاطات إنتاج السلع و 
 .صناعي، تجاري، حرفي ومكاتب

 :مهمة اإلنابةمتعلقة بمهام  -4

تتولى الوكالة مهمة صاحب المشروع فيما يخص تهيئة المناطق الصناعية أو مناطق 
 18-15رقم ، كما منح قانون 174قتصاديللنشاط اإل ت أو الفضاءات المخصصةالنشاطا

األشخاص الطبعيين  ،على أن 58بموجب المادة  2016المتضمن قانون المالية لسنة
على  تالمناطق الصناعية أو مناطق النشاطا إنشاء، تهيئة وتسيير إمكانية والمعنويين

التنظيم المتعلقين ملكيتهم، شريطة مراعاة التشريع و  تعدّ التي فالحية الراضي غير األ
  .175باالستثمار وحماية البيئة

 مبادرات:البقيام الوكالة متعلقة بمهام  -5

-12التنفيذي رقم  من المرسوم 5بموجب نص المادة  للوكالة منح المشرع الجزائري
مهمة القيام  ،المذكور119-07من المرسوم التنفيذي رقم  10المتمم للمادة المعدل و  126

                                                      

العقاري، إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط  تضمنالم ،119-07المرسوم التنفيذي رقم مكرر من  10المادة  -174 
 سابق. ، المرجع المممتّ المعّدل وال

 31صادر في  ،72عدد  ، ج.ر2016ن قانون المالية ، يتضم2015ديسمبر  30مؤرخ في  18-15قانون رقم  -175 
 .2015ديسمبر
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يع ، وهذا من خالل القيام بجمفي تطورها وتحفيزها ةساهمالم نأ شأنها بمبادرات من
لمالية والتجارية المرتبطة بنشاطها وأعمالها، ضف إلى ذلك ، االعمليات المنقولة، العقارية

دارية وفقا نشاطها مع تقديم خدمات عمومية و  تفاقيات التي تدخل فيإبرام كل العقود واإل ا 
حرية إبرام كل أشكال الشراكة المتصلة بمجال المساهمات و أخذ وأخيرا ، للتنظيم المعمول به

 .176نشاطها

   ،الموكلة للوكالة قصد ممارسة مهامهاختصاصات والصالحيات اإلسعة بالرغم من 
وفقا  كل والية المتوفرة في الصناعي لمعلومات الخاصة بالعقارا توفير المتمثلة فيو 

 استنادا   متياز العقاريفي منح اال القراراتخاذ  إلحتياجات المستثمر، إاّل أنها ليست لها سلطة
من قانون المالية التكميلي لسنة  5لمادة نص اوبالرجوع إلى إلى مهمتها المتعلقة بالوساطة، 

 ، أن منح االمتياز العقاري عن طريق التراضي من صالحيات الوالي على األراضي2011
 .177التابعة لألمالك الخاصة للدولة

  :يير الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاريتسأجهزة  -ثانيا

للوساطة التسيير اإلداري للوكالة الوطنية  ، فإنّ األخرىمن الهيئات اإلدارية مثل العديد 
السالف الذكر، بحيث  119-07 د بموجب المرسوم التنفيذي رقممحدّ ، والضبط العقاري

 : أنعلى  11تنص المادة 
 عام ". يديرها مديرعي في صلب النص " المجلس" و يد " يسير الوكالة مجلس إدارة،

باإلدارة العامة وتسيير الوكالة يتم  ينفن األشخاص المكلّ أ ،11نستنتج من خالل المادة 
ن التبعية ي  ب  ا ما ي  ، وهذ178ستثماراتف بترقية اإلمن طرف الوزير المكلّ  تعيينهم بموجب قرار

                                                      
 ابق. سالمرجع ال ،ممتمّ الل و معدّ لا، 2007أفريل  23مؤرخ في ال 119-07من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  -176
، 2011تضمن قانون المالية التكميلي لسنة ، الم2011جويلية  18مؤرخ في ال 11-11رقم قانون المن  5لمادة ا -177

 .2011جويلية  20صادر في ، 40ج.ر عدد
 ذاته. مرجع ال من 14المادة  - 178
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ختيار األعوان اإلداريين لها، ات العمومية في وكالة تجاه السلطاستقاللية الاالشديدة وعدم 
ويمكن تحديد هؤالء األشخاص في كل الفئات التي تساهم في التسيير اإلداري للوكالة 

 (.2)المدير العام، و (1)مجلس اإلدارة :والمتمثلة في جهازين أساسيين هما

 :(مجلس اإلدارةالجهاز التداولي للوكالة )  -1

 إذ، الضبط العقاريول في الوكالة الوطنية للوساطة و ز األل مجلس اإلدارة الجهامث  ي  
ستثمارات أو ممثله، ولهذا المكلف بترقية االالوزير المجلس إلى  رئاسةأسندت إليه مهمة 

 .)ب(ثم نعرض صالحياته ،)أ(وسيرهدراسة تركيبة مجلس اإلدارة ب قومسن

 :وسيره مجلس اإلدارةفي  عضويةال -أ

ستثمارات رئيسا أو ممثله  ف بترقية اإلمن الوزير المكلّ  الةيتشكل مجلس إدارة الوك
ت عمومية معينة ومكلفة بعملية وهيئا ،ة وزاراتوأعضاء من قطاعات مختلفة يمثلون عدّ 

 ستثمار الوطني واألجنبي.اإل

المتضمن إنشاء   119-07من المرسوم التنفيذي رقم 12بالرجوع إلى أحكام المادة 
ل والمتمم بموجب والمعدّ  األساسييحدد قانونها الضبط العقاري و وطنية للوساطة و الوكالة ال
جاءت مجلس إدارة الوكالة  تشكيلة، نجد أن 126179-12من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة 

 على الشكل التالي: 

 الجماعات المحلية.بكلف ممثل الوزير الم -        
 ممثل الوزير المكلف بالعمران. -        
 .والصناعة التقليدية مثل الوزير المكلف بالسياحة م -        

                                                      
تضمن الم ،119-07 المرسوم التنفيذي رقم من 12لمادة ا تممتل و عدّ ت 126-12من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة  -179

 .السابقمرجع ال ، إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري
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 ممثل الوزير المكلف بالنقل . -        
 .والمناجم ممثل الوزير المكلف بالطاقة -        
 بالفالحة.ممثل الوزير المكلف  -        
 .تجارةبال ممثل الوزير المكلف  -        
 خزينة / أمالك الدولة (. ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية ) -        
 .ةيالعمرانية والبيئ التهيئةمكلف ممثل الوزير ال -        
 وبحضور المدير العام للوكالة.         

 13ي يتولى المدير العام للوكالة أمانته طبقا لمادة ذيبدو من تكوين مجلس اإلدارة ال
التي لها اإلدارات المعنية كل الهيئات و  ، أنّ رو ذكمال 119-07رقم ن المرسوم التنفيذي م

، وما يالحظ كذلك أن تركيبته ال تقتصر فقط فيه ممثلة عالقة بالعقار المخصص لإلستثمار
 . 180ينعلى األشخاص المعنوي

رف رئيس الوزير ن من طين في مجلس إدارة الوكالة معينو ألعضاء والممثلليكون و 
قتراح من إبناء على  ،قابلة للتجديد ( سنوات03ستثمارات بقرار لمدة ثالث )المكلف بترقية اإل

 السلطات التي ينتمون إليها.

، يتم استخالفه حسب األشكال نفسها، عضوية أحد األعضاءفي حالة شغور و 
 .181ويستكمل العضو الجديد المعين بقية عهدة مستخلفه إلى غاية انتهائها

، بناء على السنة في دورات عادية( مرات في 04يجتمع مجلس إدارة الوكالة أربع )
ستثنائية بناء إجتماع في دورات غير عادية أو ن رئيسه، ويمكن استدعاؤه لعقد اإلستدعاء ما

                                                      
 .بقساالمرجع ، الالمعّدل والمّتمم 119-07من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  - 180
 .مرجع ذاتهالمن  14المادة  -181
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قتراح من طرف ثلثي إمدير العام للوكالة أو بناء على على اقتراح من رئيسه أو بطلب من ال
 .182( أعضائه2/3)

 اءاتإستدعيرسل إلى كل األعضاء  رئيس مجلس اإلدارة فإنّ  الحاالتفي كل ف
جتماع وجدول األعمال وذلك ن فيها تاريخ اإليبيّ بحيث  ،لشخصية برسالة مضمونة الوصو 

    نعقاد الجلسة مع إمكانية تقليص هذا األجلايوما على األقل قبل  )15(قبل خمسة عشر
 ( أيام في الدورات غير العادية.08دون أن يقل عن ثمانية ) -يوما 15-

، 183( من أعضائه على األقل2/3ضور ثلثي )جتماعات المجلس حإيشترط لصحة 
ذا لم يكتمل النصاب القانوني  د الموالية للتاريخ المحدّ أيام  8المجلس يجتمع مرة ثانية بعد فوا 

 تكون المداولة صحيحة مهما كان عدد األعضاء الحاضرين.جتماعه، سابقا إل
، وفي دارةمجلس اإل تعلى مداوال ألصواتلباألغلبية البسيطة المجلس كما يصادق 

حالة تساوي أو تعادل األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا دون أن يحدد المرسوم تمثيل 
تتوج مداوالت المجلس في محاضر محررة وتكون موقعة من طرف ، و األعضاء الغائبين

ه الوزير الوصي المكلف يوافق عليكذلك مرقمة في سجل ودفتر خاص، و  رئيسه، وتكون
 .184جتماعضر خالل الشهر الذي يلي تاريخ االالمحا ستثمارات علىبترقية اإل

 :صالحيات مجلس اإلدارة -ب
من  15نص المادة ، محتوى 126-12من المرسوم التنفيذي رقم  8تعدل وتتمم المادة 
ختصاصات مجلس إتحديد نطاق بخصوص  الذكر،السالف  119-07المرسوم التنفيذي رقم 

 لوكالة يتداول على الخصوص في المسائل التالية:وعليه فإن مجلس إدارة ا 185إدارة الوكالة،
                                                      

 .السابقمرجع ، الالمعدل والمتمم، 119-70المرسوم التنفيذي رقم  من 16 المادة -182
 .مرجع ذاتهالمن   19و 17 ادتانالم -183
 .مرجع ذاتهال من 20 ةداالم -184

 .السابق ، المرجع126-12وم التنفيذي رقم المرسمن  08المادة  -185
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  الموافقة على مشاريع مخططات التنمية الخاصة بالوكالة على المدى القصير      
 البعيد.والمتوسط و 

 الميزانية المرتبطة بها .البرنامج العام لنشاط الوكالة و  المصادقة على 
 وكالة وسيرها خاصة حصيلة النشاطتنظيم ال. 
 تفاقيات.العقود واإلو  ى الشروط العامة إلبرام الصفقاتالمصادقة عل 
  برام كلأخذ مساهمات و  .أشكال الشراكات المتصلة بمجالها ا 
 وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيص النتائج حصيلة.  
 .مشروع النظام الداخلي للوكالة 
 التقرير السنوي للتسيير. 
 .تقارير محافظي الحسابات 
  ول به. مطبقا للقوانين المع ةالوصايقبول الهبات و  
 يجارع اقتناء و مشاري  البنايات.  ا 
 تقارير محافظي الحسابات.وافقة على تقرير النشاط السنوي و الم 
  الوكالة.الخاصة بمستخدمي  األجورتفاقيات والشروط العامة لمنح الموافقة على اإل 

ساهم في ت أن شأنها كما يمكن التداول في أية قصية يقترحها المدير العام للوكالة من
 . نجاز أهدافهاإتشجيع ء الوكالة و تحسين أدا

 :الوطنية للوساطة والضبط العقاري كجهاز تنفيذي للوكالةالمدير العام  -2

للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري في المديرية العامة التي جهاز  ييمثل ثان
كمؤسسة عمومية  ون مسؤوال عن سيرهابحيث تتكون من مدير عام يديرها ويك ،تتولى إدارتها

 .186تجاري  يعين وتنهى مهامه حسب التنظيم المعمول بهذات طابع صناعي و 

                                                      

 .بقساالمرجع ال، المتممو ، المعدل 119-07م التنفيذي رقم من المرسو  21المادة  -186
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 إنشاءالمتضمن ، 119-07من المرسوم التنفيذي رقم  22ألحكام المادة  تطبيقا  و 
ختصاصات وا   صالحيات العام منحت للمدير ،الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري

 :ذية وتسييرية على مستوى الوكالة، وتتمثل مهمته فيما يأتي، تنفيإداريةا منهمختلفة 

ر التسيييسهر على ضمان و  ،اإلدارةقرارات مجلس و  مداوالت ،توجيهات بتنفيذ يقوم - 
النظام الداخلي حترام تطبيق القانون و ايسهر على  للوكالة، كماالمالي التقني و  ،اإلداري
جميع مناصب العمل التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين  في، وله سلطة التعيين للوكالة
 السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة. فضال عن ممارسة فيها،  

سمها ويمثلها أمام القضاء وفي جميع إمسؤوال عن سير الوكالة ويتصرف ب يعد -
 إطارمرتبطة في تفاقات الالعقود واالقع كل الصفقات أو يوّ يبرم و ، و أعمال الحياة المدنية

جراءات الرقابة الداخليةالتنظيم المعمول به و  التشريع   .وا 

ا بحصائل وجداول تقريرا سنويا بعنوان كل سنة مالية عن النشاطات مرفق يعدّ كما  -
 اإلدارةالسلطة الوصية بعد مداولتها من طرف مجلس  إلىيتم إرسالها حسابات النتائج، و 

 .وزارة المالية ىإلنسخة من التقرير  إرسالكذا و 
 

  الثانيالفرع 

 ضبط العقارستثمارات و اعدة على تحديد الموقع وترقية االجنة المسل

تقوم الجماعات اإلقليمية بدور هام في تحقيق التنمية، ومن ضمن العناصر الجوهرية 
ستثمارية ضرورة حصول المستثمر على وعاء عقاري يكون مالئما مع المشاريع اال نطالقال

 على مستوى ستثمار تم إنشاء آليةتدعيم وتحفيز االالمراد إنجازه، وفي إطار  المشروع
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، موضوعة تحت رئاسة السيد 187الواليات المتمثلة في لجنة لمساعدة وتوطين ترقية اإلستثمار
 .االداريةالوالي أو ينوب عنه أحد ممثليه وتضم المصالح 

رقم  األمروال  ستثمارتعلق بترقية اإلالم 09-16ال القانون رقم هذه الهيئة ى إل ر  ش  لم ي  
التي من  ،ن اإلمكانيات العقاريةم الديه توفير ماأنها تساهم بشكل كبير في  إالّ  ،03- 01

 .على المستوى المحلي ستثمارترقية اإلو  تطويرفبالتالي ، و مشروع المستثمرل استقباشأنها 

، تم إصدار 2006أوت  30المؤرخ في 11-06من األمر رقم  5ألحكام المادة  وفقاو 
لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية ، ليحّدد تنظيم 120-07تنفيذي رقم المرسوم ال

 وتشكيلتها وسيرها وتسمى في صلب النص "اللجنة".  اإلستثمار وضبط العقار

  :طرق سيرهاتشكيلة اللجنة و   -أوال
 .(2(، ثم نستعرض طرق سيرها)1تشكيلة اللجنة ) مايليفي سنحدد

 :تشكيلة لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية اإلستثمار وضبط العقار -1
 لىو يتو ، في الشهرلدراسة ملفات المستثمرين في الشهر مرة واحدة اللجنة  هذه تجتمع

 ،ستثمارالاالوزير المكلف بالصناعة وترقية  تهاأمانو  ا الوالي أو ينوب عنه أحد ممثليههتسئار 
  :20188-10من المرسوم التنفيذي 3لمادة ل طبقاكل تتشّ و 

 .اإلجتماع رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين بجدول األعمال -
 مالك الوطنية.األمدير  -

                                                      

، المتعلقة بكيفيات مساعدة 15/05/1994المؤرخة في  28ة بموجب التعليمة الوزارية المشتركة رقم اللجن أنشأت  -187 
إلستثمار، مهمتها الرد المتعلق بترقية ا 12-93بعد صدور المرسوم التشريعي رقم أي وتسهيل منح األراضي للمستثمرين، 

 المخصصة لإلستثمار على مستوى إقليم الوالية. ستفسارات وتقديم كل المعلومات المتوفرة حول األراضيعلى كل اال
 أفريل 3المؤرخ في  120-07م لقد تم توسيع هذه اللجنة مقارنة باللجنة نفسها المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رق -188

غى الملوتشكيلتها وسيرها، ضبط العقار حيد الموقع وترقية االستثمار و تضمن تنظيم لجنة المساعدة على تالذي ي، 2007
 .2010جانفي  17 فيصادر  04، ج.ر عدد 2010جانفي  12مؤرخ في ال 20-10 بموجب المرسوم التنفيذي رقم
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 مدير التخطيط والتهيئة العمرانية. -
 مدير النقل. -
 .مدير التعمير والبناء -
 مدير المكلف بالطاقة والمناجم.ال -
 مدير البيئة. -
  .مدير اإلدارة المحلية -
 لمصالح  الفالحية.مدير ا -
 مدير التجارة. -
 مدير الشؤون الدينية واألوقاف. -
 السياحة. مدير -
 المدير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية. -
 مدير التشغيل. -
 مدير الثقافة. -
 المدير المكلف بالموارد المائية.  -
 .ستثماراتاإلالمدير المكلف بالصناعة و ترقية  -
 ف بتسيير المنطقة الصناعية.مدير المكلال -
 ستثمارات المختصة إقليميا.ثل عن الوكالة الوطنية لتطوير اإلمم -
 المناطق الصناعية.لمكلفين بترقية مناطق النشاطات و ممثلين ا -
 ممثل عن الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري. -
 مدير الوكالة العقارية في الوالية. -
 ستثمار.ها بترقية اإلية محلية يرتبط نشاطممثل عن جمع -
 ممثلو الغرف التجارية والحرف الصناعية والفالحة. -
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ل خبير أو ستعانة بصفة إستشارية بكل شخصية وكتشكيلة فيمكن االهذه الإضافة إلى 
تقديم أي مساهمة ومساعدة مفيدة في المهام الموكلة لها، بما فيها  الهيئات الذين من شأنها

 الحائزين على المساحات المبنية وغير المبنية. المتعاملين العموميين، الخواص
 

 :اللجنةسير طرق  -1

الطلبات المقدمة لها في أجل تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر، كما تفصل في 
تصرفها  ضع تحتو تم ، ها( يوما من تاريخ اإليداع، وهذا بهدف تسهيل عمل30ن )يثالث

ستثمار تحت سلطة الابالصناعة وترقية سييرها الوزير المكلف دائمة يتولى تأمانة عامة 
عن طريق المزاد  طلبات المتعلقة بالوعاء العقاريالتسجيل ستقبال و إمهمتها  ،189الوالي

، وبعد الحاضرون العلني المفتوح أو المحدود أو بالتراضي في محاضر يّوقعها األعضاء
 .متيازمنح اإل ارقر  متياز وفق األشكال المذكورة ، يصدر الواليإقتراح اللجنة منح اإل

مكانية ها يبين العرض العقاري المتوفر والمتاح و ل اللجنة تقريرا عن نشاطس  ر  كما ت   ا 
 الوزيرنسخة إلى بالداخلية والجماعات المحلية و  أشهر إلى الوزير المكلف 6الوالية كل 

 .190ستثمارات اال الوطنية وبترقيةباألمالك  المكّلف

ستثمار لدى الشباك نة والوكالة الوطنية لتطوير اإلفالعالقة الموجودة بين اللج إذن
 ستثمارخصص لالمنح كل المعلومات حول الوعاء العقاري الم تظهر في الالمركزي الوحيد

 .باك الوحيد أو للمستثمر مباشرةالتي يطلبها الش

                                                      
حيد الموقع وترقية تنظيم لجنة المساعدة على ت، المتضمن 20-10 المرسوم التنفيذي رقممن  5و 4 ادتانالم -189

 .المرجع السابق االستثمار،
 ذاته.من المرجع  9و 7، 6 ادو الم -190
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يط اإلجراءات المتعلقة تبسو  الوعاء العقاري للمستثمرين عن باإلضافة إلى البحثو  
ذلك و   ،البحث عن العقار الصناعيبفسهم ، وكذا إعفاء المستثمرين من القيام بأنمبمنحه له

 من خالل القيام بالوظائف التالية : 

 :وظائف اللجنة -ثانيا

جانفي  12المؤرخ في  20-10رقم  من المرسوم التنفيذي 2إلى المادة  ا  ستنادا
فة بالعقار، األجهزة المكلّ لدولة و التنسيق مع مصالح أمالك ابف اللجنة ل  ك  تقوم وت   ، 2010

 بناء على بنك المعلومات التي تقدمها هذه األخيرة بمايلي: 

جميع المعلومات  موضع تحت تصرفه من خالل قيام اللجنة بإعالم المستثمرين -
، حيث تم ستثمار على مستوى إقليم الواليةالمعطيات الشاملة المتعلقة بالعقار المتاح لإلو 

كذا تقييم ، و قواعدمن إجراءات و  ق بالعقار الصناعيفيه كل ما يتعلوضع دليل يتضمن 
علقة بالحصول األحكام المتاألراضي، و  شروط سير السوق العقارية المحلية بخصوص أسعار

سيتم عليه يد موقع العقار الذي دمساعدتهم في تح، باإلضافة إلى لتصاعليها بكل وسائل اإل
نجاز المشاريع اإلستثماري  . ةإقامة وا 

مع ، ستثمار على مستوى الواليةاسة العامة لاليد إستراتيجية السيّ فة بتحداللجنة مكلّ  -
خذ بعين األ، مع ستثمارلإلص إعداد إستراتيجية التسيير العقالني للوعاء العقاري المخصّ 

 التجهيزات العمومية لهذه األراضي. رعتبااإل
، رخص حصول على األراضياإلدارية قصد المرافقة المستثمرين في كل العمليات  -
عداد بطاقات وتجسيد العقودالبناء  إعالمية تحتوي على ، كما تكمن مهمتها أيضا في نشر وا 

 .اه الهيئات المحلية بمنح األراضياإلجراءات اتجكل القوانين و 
أو الخاصة إلنشاء ساهم في الترقية العقارية العمومية أن ت مرافقة أية مبادرة من شأنها -

 .قيام المشاريع اإلستثماريةبال و ستققابلة إلستغالل و لإل أراضي مجهزة
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وضع تحت تصرف خالل  من ستثمارلالالمخصص تهيئة العقار ب كما تقوم اللجنة
جرد كل الممتلكات و ، المستوى المحليعلى  ةقارية الموجودكل اإلمكانيات الع المستثمر

 هيأة إلنجاز المشاريع تكون محتى  ،التهيئة الواجب القيام بهاووضعية كل منطقة وأشغال 
 : 191من خالل تحديدوالتدقيق في وضعيتها والعمل على تسهيل كل اإلجراءات الالزمة 

    :ضعية العامة للعقارالو  .أ
غير المهيأة ، تلك المهيأة و ستثمارباإلخاصة التحديد الوضعية العامة لألراضي 

 المتعلقة بالبيئة.والنشاطات  تصاالتة المساحات مثل ظروف التهيئة كاإلووضعي
التعريف القانوني لألراضي، نوعيتها، مالكيها، حدودها  :الطبيعة القانونية للعقار .ب

 .وطريقة اإلستفادة
 حترام قواعد التعمير....وا  برخصة البناء، األمر يتعلق  قواعد وطرق البناء: .ج

قتراح إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة طبقا للقانون افضال عن 
مدى انجازها على أرض الواقع قصد ستثمارية و المشاريع اإلمتابعة إقامة ، وكذا ول بهالمعم

 .وتقييمهانجاز هذه المشاريع ا  و  نطالقاالتي تحول دون  الصعوباتالعمل على تذليل 

إلى  ا  ستناد ،192عن طريق التراضيمتياز العقاري قتراح منح اإلللجنة وظيفة ا كما
متياز يرخص اإل: "التي تنص على ،2011تكميلي لسنةمن قانون المالية ال 5المادة 

                                                      

 .ستثمارحيد الموقع وترقية اإلتنظيم لجنة المساعدة على تالمتضمن  20-10رقم  من المرسوم التنفيذي 2المادة  -191 
لي او بقرار من الأو المحدود على األراضي المتوفرة  عن طريق المزاد العلني المفتوح متيازقتراح منح اإلإفي حين كان  -192

متياز وكيفيات منح اإل حدد شروطالم، 2009ماي  02مؤرخ في ال 152-09من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  بموجب
 06، صادر في 27ستثمارية، ج.ر عدد إنجاز مشاريع التابع لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إل على األراضي

والمدن "عندما تكون القطعة األرضية التابعة للدولة خارج محيطات مناطق التوسع السياحي : هذا نصهاو ، 2009ماي
الجديدة وغير تابعة للهيئات العمومية المكلفة بالضبط والوساطة العقارية، يرخص بمنح اإلمتياز عن طريق المزاد العلني 

من األمر رقم  5/4المفتوح أو المحدود بقرار من الوالي المختص إقليميا، باقتراح من اللجنة المنصوص عليه في المادة 
 ".1/09/2001المؤرخ في  08-04
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الموقع بالتراضي بقرار من الوالي، وهذا بناء على إقتراح من لجنة المساعدة على تحديد 
األصول ألمالك الخاصة للدولة و لالتابعة  على األراضي ستثمار وضبط العقارقية اإلتر و 

صول الفائضة للمؤسسات األمية المنحلة و المؤسسات العمو العقارية المتبقية من 
 مناطق النشاطات".راضي التابعة للمناطق الصناعية و كذا األ و  اإلقتصادية

تخاذ القرار نفراد الوالي بسلطة اإ أعاله منذ الوهلة األولى، 5نستنتج من خالل المادة 
اللجنة يترأسها الوالي أو ممثل ينوب عنه وتتشكل  الصالحيات في يده، ألنّ كافة وحصر 
المتواجدة على المستوى المحلي، وهو ما يجعلها أداة ثلي اإلدارات العمومية من مم معظمها

 .193ستثماراتتها في تنظيم وتوجيه اإلالسلطة التنفيذية التي بطبيعة الحالة تجّسد رغبيد في 

يتم إعداده من قبل يصدره الوالي، يترجم إلى عقد إمتياز  أما بخصوص القرار الذي  
س " يكرّ على أنه:  04-08من األمررقم  10ك الدولة، وفقا لنص المادة مصالح مديرية أمال

بدفتر أعباء أعاله بعقد إداري تعّده إدارة أمالك الدولة مرفقا  4تياز المذكور في المادة اإلم
 .194ستثمار وكذا بنود و شروط منح اإلمتياز"يحدد بدقة برنامج اإل

، بشرط أن ال سنة قابلة للتجديد مرتين (33)ثالث وثالثون اويمنح اإلمتياز لمدة أدناه
  نتفاع ة اإلمتياز بهذا الشكل هو تمكين اإلالهدف من تحديد مدّ ، 195سنة 99تتجاوز المدة 

متياز عن األرضية أو األصل العقاري محل اإلمتياز فور تسليم عقد اإلستغالل بالقطعة اإلو 

                                                      

 .388خوادجية حنان سميحة، مرجع سابق. ص  -193 
حّدد شروط وكيفيات منح االمتياز على الم، 2008سبتمبر  01مؤرخ في ال 04 – 08األمر رقم  من 10المادة  -194 

سبتمبر  03 فيصادر  ،49األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع إستثمارية، ج.ر عدد 
2008. 

التابع لألمالك  كيفيات منح االمتياز على األراضيو  د شروطحدّ الم 225-09من المرسوم التنفيذي رقم  12دة الما -195 
 المرجع السابق. ، الخاصة للدولة والموجهة النجاز مشاريع استثمارية
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 وزير المالية الذي يعدّ ل ممثال   عتبارهبا 196طريق محضر يعّده المدير الوالئي ألمالك الدولة
 هذا األخير ممثل للدولة.

، نجد متياز عن طريق التراضيمن الدفتر النموذجي لمنح اإل 19ة بالرجوع إلى المادو 
متياز على القطعة األرضية اد العقد اإلداري المتضمن منح اإل" يتم إعد :على أنأنها تنص 

المالية،  بموجب قرار تفويض وزير ....أمالك الدولة لفائدة المستفيد من طرف مدير
 بتاريخ..."

بأنه عقد شكلي، و أسقط متياز عقد اإل كّيفالقانون  ، أن19نستشف من خالل المادة 
عليه الصيغة اإلدارية هذا من جهة، ومن جهة أخرى من خالل محتوى هذا العقد أنه يجمع 

 .197وأساليب القانون الخاصبين تطبيق أساليب القانون العام 

ضبط العقار تم ستثمار و الموقع وترقية اإل إلى جانب لجنة المساعدة على تحديد
من المرسوم التنفيذي  3المادة  من الفقرة األخيرة بموجب 198أيضا لجنة فرعية تقنيةحداث إ

ستثمارية المشاريع اإل سيرو السالف الذكر، تتجلى مهمتها الرئيسية في متابعة  20-10رقم 
صدار اإلاريع اإلالمش نجازإمدى و ، ميدانيا عتماد ورخص ستثمارية على أرض الواقع، وا 
متابعة يتضمن تقييم و  ستة أشهر( 06)بإرسال تقارير إلى اللجنة كل  أيضا كما تقوم، البناء

 ستثمارية.اإلالعمليات 

                                                      

 المرجع السابق.، 250-09فيذي رقم المرسوم التنمن  28المادة  -196 
و  282 ، مرجع سابق، صدجية حنان سميحةراجع خوا –قانوني لعقد االمتياز بخصوص التكييف ال للتوضيح أكثر -197 

 .284ص 
راجع أيضا أكلي نعيمة، النظام القانوني لعقد اإلمتياز اإلداري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون العقود، كلية  -

 .49، ص 2013الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
د نموذجه بموجب تعليمة وزارية مشتركة بين سيرها بموجب النظام الداخلي للجنة الذي يحدّ تشكيلتها و  دجنة تحدّ لهذه ال -198
 .2012ماي  31مؤرخة في   ،ستثماراتالمالية والصناعة وترقية اإل، الجماعات المحليةالداخلية و  تاالوزار 
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توحيد     هذه اللجنة في  تؤديهال يمكن إنكار الدور األساسي الذي في حقيقة األمر 
ختصار اإلجر  ستحداث طرق جديدة للتعامل و وا  في مختلف تصال مع المستثمرين اإلاءات وا 

كذا تسهيل و  ،تسهيل للمستثمر الحصول على األراضيالمن خالل  ،ستثمارمراحل اإل
دعة لدى الشباك اإلجابة عن طلب المعلومات المتعلقة باألراضي المو اإلجراءات العقارية و 

في عّدة عقارية للمستثمرين على مستوى المحلي األوعية ال، حيث تمنح الوحيد الالمركزي
غير أن هذه الّلجنة ال تخلو من  ،متيازأشكال منها التنازل، اإليجار أو في شكل عقد اإل

 واإلنتقادات والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:  ختالالتاال

من حول عدد األراضي العقارية المستغلة فّعال عدم وجود نظام معلوماتي  -أوال
صاء تخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة إلحإ من عدمها، قصد تمكين السلطات العمومية

 . تكون مستعدة لتجسيد المشاريع تهيئتها بكل التجهيزات حتىجميع األراضي غير المستغلة و 

هذا بدون معنى، ممثل و  26إلى  22عضاء اللجنة من رتفاع عدد ممثلي أإ -ثانيا
باشرة بالعقار الصناعي نة إال لممثلين الذين لديهم عالقة محيث ال تحتاج هذه اللج

 .199للمستثمرين ومنحهستثمار مار لدراسة الملفات المتعلقة باإلستثالمخصص لإل

األصول العقارية  وتضبط غياب المرونة في المنظومة القانونية التي تحكم  -ثالثا
 .هذا من جهةملكيته تسوية ت القانونية للحصول على العقار و بسبب ثقل اإلجراءا

ستفادة من العقار الصناعي غالبا ما إلل المتاحة جراءاتكل اإل فإنّ  ،من جهة أخرى
 ، فالمستثمر ال يحبذ األراضي الموجودة داخل المناطقوقعمكالتتصطدم بمشاكل مختلفة 

نّ  الصناعية  لتعلقه دائرة الحضرية وهذا المطلب مرفوضما يفضل األراضي المنفردة داخل الوا 

                                                      
 .المرجع السابق، قعالمو ن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد ، المتضم20-10ن المرسوم التنفيذي رقم م 2المادة  -199
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التي تحددها  ستثمارأسعار األراضي الخاصة باإلرتفاع إحماية البيئة وصحة السكان ومنها ب
 .200الدولة

بعض السلوكيات الصادرة عن مسؤولي لنتيجة  ،ه اللجنةغياب الشفافية في تسيير هذ
 .واألجنبي ستثمار الوطنيطبيعة الحال قد تؤثر سلبا على اإلهذه الهيئة، ب

ية الشفافة والمنظمة لتهيئة الفضاء المخصص لألنشطة غياب النصوص القانونو 
قتصاد إوعدم مسايرتها لقواعد  ،ر الفالحيأو ما يسمى بالعقار الصناعي أو العقا ،الصناعية

 .201السوق

 الثالث الفرع
 ستثمارالعملية للعقار الصناعي وتأثيره على اإل اإلشكاالت

التعقيدات  ، رهينفي الجزائرإلستثمار ل صموضوع العقار الصناعي المخصّ ال يزال 
الممارسات التي تحول دون الوصول إلى الهدف المنشود، فكل من سلسلة من اإلدارية و 

كان وال ، إذ أن منح األراضي 202جانب يشتكون من مشكل العقاراأل ووطنيين أالالمستثمرين 
عدم ي ظاهرة المضاربة في األسعار، و زال يخضع لممارسات موضوعية وأخرى ذاتية كتفش

بسبب ما خلفته  ،كان مصيرها الهالك والضياعالتي لهياكل والمنشآت الضخمة و إستغالل ا
 معلتداخل هذه السياسات  نظرا   ،السياسات اإلقتصادية والمخططات السابقة غير الناجعة

 .203بعضها البعض

                                                      
المجلة الجزائرية للعلوم ، )دراسة ميدانية( "إشكالية العقار في عملية االستثمار الخاص في الجزائر" فوزي،  نعيمي -200

  .156 و155ص  ،1999، 04عدد ، القانونية واالقتصادية والسياسية
 .150ص المرجع ذاته،  -201 

202  -CNUCED, examen de la politique de l’investissements en algerie,Nation Unis , New-York et 

Geneve, 2004,disponible sur site : Unctad.org/ipr/p 65. 
 ) غير منشور(.6ص مرجع سابق،  ،للسياسات العقارية القانونية األدوات، حجاري محمد - 203
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مطروحة اكل المشالل أهم وتسويتها، أصبحت تشكّ لى الملكية العقارية لحصول عفا
 املو من العالعقار مشكلة إذ وضع المستثمرون ، فأضحت مصدرا للمضاربة، طالقعلى اإل
 ةبإشكالي ارتباطهإلالتي جعلت الكثير من المشاريع تتأخر ويصعب تجسيدها  الجوهرية

ار من العقّ  ٪ 50يوجد نحو  حيث، كذا إجراءات اإلنتفاع بهاو  ،ف فيهاالملكية وحق التصرّ 
تفتقر إلى  ةوزيادة عل ذلك حتى المناطق العمرانية الكبير الصناعي في وضع غير قانوني، 

الكثير من المساحات العقارية محل المنازعة القضائية بسبب  أنّ مخططات مسح األراضي، و 
 .204 ألن أغلبيتها تابع للملكية الخاصة صعوبة تسوية أمر ملكيتها

  :ب اإلستثمارل السوق الموازية وتأثيرها على جلمشك -أوال

، معا األجنبيستثمار الوطني و سلبا على جذب االت السوق الموازية للعقار لقد أثر 
فضال ، مساومات غير متناهيةفي أسعار العقار و  هور شبكات تمارس المضاربةب ظبسب
أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة باإلقتصاد  األمر الذي، ثغرات القانونيةاإلستفادة من العن 

لمستثمرين إنجاز المشاريع اإلستثمارية نتيجة عزوف افي  باطؤ والتماطلالوطني بسبب الت
 : 205عّدة اعتبارات أهمها إلىأساسا  األمريعود هذا ، و ونفورهم
 

  عدم مرونة المنظومة التشريعية والتنظيمية أدى إلى ثقل اإلجراءات الخاصة
 ذلك إحتكار البلدية لألراضي.ضف بالحصول على حق الملكية والتصرف فيها، و 

 

 ية التقنية.ضعف التغط 
 

 رتفاع أسعار التنازل  .فرض أسعار إدارية للعقار الصناعي وا 

                                                      
 .61ص مرجع سابق، ، لإسماعي، بن قانة بن حمودة محبوب -204
 .7سابق، ص مرجع ، حجاري محمد -205
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  وتحويل جزء  ل إستعمال أسماء مستعارة وصوريةالتحايل على القانون من خال
دراجها بطرق غير قانونية ضمن قوائم المساحات  من األراضي المخصصة لإلستثمار وا 

 المخصصة للبناء الحضري.
 :ةالتقنيالفنية و  المشاكل .أ

رؤوس األموال تحول دون إستقطاب أخرى عراقيل توجد ، ذكرناه أعاله ما إلى إضافة
صعوبات في مجال تسيير من األجنبية، فالوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري تعاني 

 العقار الصناعي من الجانب اإلجرائي  والفني.

 ب. من حيث تعقيد اإلجراءات: 

، هكتار 10تي تكون مساحتها أقل من ناعي الإنشاء منطقة النشاط الص يقتضي
تجاوز تلك المنطقة ل  في حالةصة مسبقة من طرف السلطات المحلية، و الحصول على رخ

 .206الرخص حفي من وزارة الصناعة فاالختصاص يؤول إلى، هكتارات 10

 ات          فإذا كانت النظم التشريعية والتنظيمية قد ركزت أساسا على مختلف التحفيز 
مناطق النشاط الصناعي  ، فمثالوالتسهيالت الممنوحة للمستثمرين، فالواقع يؤكد عكس ذلك

عن المواصفات  ةهذه المناطق بعيدقد تكون ازها من طرف الجماعات اإلقليمية نجإالتي يتم 
ستثمارية المشاريع اإل من ستثمار، إذ نجد الكثيروالمقاييس الخاصة بشروط وظروف اإل

اعدية الهياكل القستغالل بسبب نقص التجهيزات و اإل لم تنطلق بعد في عملية مجهزة، إال أنها
ة أوعية عقارية تخصيص عدّ ب، كما تقوم كالكهرباء، الماء، الغاز والطرقات هذا من جهة

على المستوى المحلي  ستثمار والمستثمرين السكنية على حساب اإللتلبية حاجيات المواطن
  .من جهة أخرى

                                                      
 .8، ص مرجع سابق، حجاري محمد -206
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للعقار  جراءات وثقلها وتقديم نفس الملفات االدارية الخاصة بطلب المستثمراإل تعّدد إنّ 
ات تخصيص العقار وهيئات تطوير يجار لدى هيئمتياز، أو اإلعن طريق اإل الصناعي

الكثير من المشاريع بسبب تعقيد إجراءات التنازل عن العقارات،  إلى تّوقف ستثمار، أدىاإل
نتيجة التماطل في  توقف العاصمة الذي البحرية للجزائردليل ذلك مشروع تهيئة الواجهة 

 راضي التي ستنجز فيها.م تسوية عقود الملكية الخاصة باألاتخاذ القررات وعد

أدى األمر مما ، نمنح األراضي العقارية للمستثمريفة بد الهيئات المكلّ تعدّ  عن فضال
ب لثر بالسلب على جأمما وبالتالي ، الصالحيات في ز القرار والتداخلد مراكإلى تعدّ 

 خاصة. ستقرار المستثمر ا  و   ستثماراإل

إضافة إلى هذا، يكمن اإلشكال األخر في طول المدة الزمنية التي تستغرقها هيئات 
ستثمار لجنة التنشيط المحلي لترقية اإلستغالل العقار كالهيئة المكلفة بالعقار و إمنح قرار 

 .ألحيان ينتظر المستثمر سنة كاملةا إذ في بعض طلبات المستثمرين، لىلرد عل

العشوائي لألوعية العقارية الصناعية المتاحة من ستغالل غير العقالني و ظاهرة اإلإن 
ن طرف السلطات المحلية دون سند وعقود الملكية، وكذا خالل تخصيص أراضي عقارية م

 ن وال طبيعة النشاط،للمستثمري عتبار تحديد المساحة الممنوحةخذ بعين اإلأ، ال يأثناء المنح
 ، مع تغيير مسار المشروع.نجازها على تلك المساحاتإلمشاريع المراد كذا دون تحديد نوع او 

 :من حيث الجانب الفني -ثانيا

 راضي المتوفرة على مستوى الوالية، إالّ السلطات المحلية على هيئة لمسح األ ال تتوفر
، عتها القانونية وملكيتها مجهولةتبقى طبي، أما األراضي األخرى فاألراضي التابعة للخواص

ن سندات بدو  يةستثمار اريع إنجاز مشإلح للمستثمرين عقارات ن  م  يان ت  كثير من األحالفي 
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، وبالتالي يؤدي األمر إلى ظهور مالكين حقيقيين لهذه العقارات بعد منحها من وعقود ملكية
 .207طرف السلطات المحلية

 خامسالمطلب ال
 ستثمارستثمار بصندوق دعم اإلتطوير اإلل ة الوطنيةعالقة الوكال 

أداة  كتساببإستثمار كالة الوطنية لتطوير اإلللو  دعم اإلستثمارإنشاء صندوق  سمح
جة ضمن تحسين ر  د  صاريف الم  تساعد على تغطية التكفل بحصة الدولة في الم هامةمالية 

 ناسبةصندوق بمستحدث هذا الأساسية، لقد ستثمار خاصة فيما يعني المنشآت األمحيط اإل
" ينشأ منه على أنه:  28، بحيث تنص المادة 03-01ستثمار رقم صدور قانون تطوير اإل

 ستثمار في شكل حساب تخصيص خاص "صندوق لدعم اإل

تقييم و  ول(، ثم تحليلاألفرع ال) وأهدافه ستثماردعم اإل صندوق نشأةسنحاول إبراز 
 من خالل التكفلستثمارية اإل تمويل المشاريعل امة كتقنية ه مدى فعالية هذا الصندوق

            تحقيق التنميةقصد تجسيد هذه المشاريع عملية دية لتسهيل قاعلنجاز الهياكل اإب
 .الفرع الثاني( )

 الفرع األول
 ستثمارصندوق دعم اإل أهداف

 كيفيات تسيير، 15/09/2002المؤرخ في  295-02رقم المرسوم التنفيذي  يحّدد
 ،208"ستثمارصندوق دعم اإلالذي عنونه "  302-107حساب التخصيص الخاص رقم 

 ،2006نوفمبر  22المؤرخ في  417- 06 رقم المرسوم التنفيذي مم بموجبالمتّ ل و المعدّ 
                                                      

 .63مرجع سابق، ص ، سماعيلإبن حمودة محبوب، بن قانة  -207
حساب التخصيص الخاص رقم  ، يحدد كيفيات تسيير2002سبتمبر15مؤرخ في  295 - 02رقم مرسوم تنفيذي  -208 

م بموجب ممتل و عدّ م، 2002سبتمبر 15صادر في  ،62عدد  .رعم االستثمار' ج'صندوق د عنونه الذي، 107-302
 .2006 نوفمبر 22صادر في ، 74، ج.ر عدد 2006نوفمبر 22مؤرخ في  417-06ي رقم مرسوم تنفيذ
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، ويكون 209ستثمارات اآلمر الرئيسي بالصرفت إشراف الوزير المكلف بترقية اإلتحيوضع 
وتهيئة الشروط  ،الخاصة وتحسين مناخ األعمالستثمارية اإل تمويل األنشطةغاياته 

توصيل المرافق الضرورية كالغاز، و  كتهيئة المناطق الصناعية، نطالق المشاريعالضرورية إل
 أخيرا تعبيد الطرقات.الماء والهاتف و  الكهرباء،

أسندت للوكالة الوطنية لتطوير أن إدارة هذه األخيرة  ،عالقة الوكالة بالصندوق تبرزو  
 ،متيازات الممنوحة للمستثمرين المستفيدينيتعلق بالجانب التقييمي لكلفة اإلتثمار، فيما ساإل

 .210ستثمارصاريف الناتجة عن عمليات ترقية اإلكما يتكفل الصندوق بكل أو جزء من الم

 الفرع الثاني
 ستثماراتويل اإلمستثمار كوسيلة لتدعم اإل صندوق

 ، العربيالوطني الضرورية بالنسبة للمستثمر لمن المسائ المشاريع تمويلعملية  تعدّ 
، فهو الجزائرمعه إلى واألجنبي على حد سواء، بحيث إلى جانب رؤوس األموال التي يجلبها 

الداخل أو  في سواءه ويل استثمار مت ليات تمويلية أخرى تساهم فيآبحاجة إلى تقنيات و 
ا سعت السلطات العمومية إلى ، لذقتصاديةنتعاش الحياة االرا ألهميتها في إ، نظالخارج

 غير أن ،ستثمارية وفقا آلليات عملهبغرض تمويل المشاريع االستحداث هذا الصندوق إ
لتي تحتاج مه يقتصر فقط على اإلستثمارات التي تنجز في المناطق االدعم المالي الذي يقدّ 

أن الدعم المالي كما  ،يقوم بتحديدها المجلس الوطني لإلستثمار إلى التنمية، وهذه المناطق
الضرورية ياكل القاعدية الهو  مل فقط تهيئة المناطق الصناعية،المقدم لهذه اإلستثمارات يش

 .دون سواه ستثماريةإلنجاز المشاريع اال

                                                      

 .السابق المرجع والمّتمم، المعّدل ،2002سبتمبر 15 في المؤرخ 295- 02 رقم التنفيذي المرسوممن  2المادة  -209 
 .ذاته المرجعمن  3المادة  -210 
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بالتالي فال يوجد دعم مالي مباشر يمنح للمستثمر من قبل الدولة في شكل منحة أو 
هذا  با على تدفق اإلستثمارات ألنّ مساهمة خاصة بنفقات المشروع، وهذا ما يؤثر سل

على خالف دول المغرب العربي       ،ستثماراتلال يالصندوق يقوم بالتمويل اإلنتقائ
 . 211ستثمار في شكل نسبة من نفقة المشروعلال إعانات)المغرب وتونس( اللتان تمنحان 

المالي لحصول على الدعم ا المستثمر من ن  مك  ضحة ت  أمام غياب آليات تمويلية واو 
ه أكثر والسماح له يلع إختصاصات هذا الصندوق وتفعس  يتوجب على الدولة أن ت و  ف مباشرة،

أو  ،في أحسن الظروف المشاريعلمستثمرين المكلفين بإنجاز نح الدعم المالي المباشر لبم
تتمتع بالوسائل والصالحيات المالئمة لمرافقة وتنفيذ أو بنوك  خلق مؤسسات مالية أخرى

وتقديم  تقوم بالتمويل المباشر لإلستثماراتات المالية المتصلة بالسياسة العامة، أي الخدم
 شكل فيوتكون  ستثمارات في العديد من المراحل والمجاالتتدابير تستفيد منها هذه اال

ئتمانات مباشرة محفزةو  قروض  .االبتكار والمناولة، كما هو الحال بالنسبة للبحث، ا 

ستثمارات مها الجزائر لإلالمالية التي تقدّ  اإلعاناتعدات و حجم المسا عليه فإنّ و 
 ،212حتياجات التي يحتاجها المستثمرمكن أن تغطي مقدار اإلفي نظري ال ي متواضعة جدا،

باإلضافة إلى المزايا ، 28 المادة في 09-16رقم  قانونالفي األمر لذا تدارك المشرع 
من المساعدات المالية والدعم االستفادة  ثمربإمكان المسترة في أحكام هذا القانون، المقرّ 

بعنوان الصندوق الوطني لتأهيل  302-124المنصوص عليهما في حساب التخصيص رقم 
 . 213المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم االستثمار وترقية التنافسية الصناعية

 
                                                      

 .104ص  مرجع سابق،لعماري وليد،  -211 
وتقديم  المؤسسات والهيئات القائمة على التمويل الدولي الهام الذي تؤديه دوراليمكن إغفال  ال تجدر اإلشارة إلى أن -212 

 ....الخ، البنك اإلفريقي للتنميةدوليوالتعمير وصندوق  النقد ال لإلنشاء مثل البنك الدوليلالستثمارات  ة يالمساعدات الدول
 .المرجع السابقتعلق بترقية االستثمار، الم 09-16قانون رقم المن  28المادة  -213 
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 : خالصة الفصل األول

من األجهزة المكلفة  دلعديا جانب الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار توجد إلى 
هامة من طرف السلطات عملية خطوة  هايعّد إنشاؤ حيث العقار الصناعي، بو  اإلستثمارب

 كانت متواضعةالواقع يؤكد على أن النتائج المحققة  غير أنّ  ،ثماراتبهدف تشجيع اإلست
رية اسة اإلستثماالسيّ  عنغياب رؤية واضحة ، فضال عن حسب أراء المستثمرين والخبراء

  الجزائر. ز التطبيق فيالموضوعة حيّ  يةالجزائر 

من وجد أنه ال ي إالّ  مثلما تقدم في الفصل األول، يةاإلستثمار  جهزةاألتعّدد بالرغم من  -
فكان على السلطات إعتماد   ف مباشرة باالستثمار األجنبي،بين هذه األجهزة من هو مكلّ 

  .في مجال التسيير والتقنيات الحديثة التكنولوجياعتباره مصدرا لنقل بإ ه،جهاز خاص ب
 المتابعةفي  وظيفتهمكمن إداريين ت أعوان لوكالة ما هم إالّ ين لر ياألعضاء المسّ إّن  -

 تستجب للمعيار اإلداري على حساب الفعالية اإلقتصادية بمعنى أنها، اإلدارية للملفات
أن يكون هو الصفة التي الذي من المفروض  ،واألداء األمثل على المستوى الدولي والوطني

  تتميز بها كل األجهزة المكّلفة بترقية االستثمار.
نقص الخبراء في األجهزة المكلفة باالستثمار وبالخصوص الوكالة الوطنية لتطوير  -

االستثمار، فهي ال تتوفر على الخبرة الكافية للقيام بمهامها وبفعالية بخصوص ترقية 
 في توظيف المستخدمين والعقلنة في ةالشفافي يابغ هادمرّ فهي صعوبات  االستثمار،

 النشاط االستثماري. ترقيةالضرورية لالمادية الوسائل  زويد ت صرف النفقات وكذا في

داري الوحيد" الشباك كالة، إاّل أّنها تعّد الجهاز اإلنتقادات المّوجهة إلى الو بالرغم من اإل
مختلف اإلجراءات  ستيفاءإذ يقوم بإ باشرة،" الذي يتعامل معه المستثمر مالالمركزي الوحيد

ستثمارات المستفيدة جرائية لإللوسائل اإلق لتطرّ هذا الذي يدفعنا إلى الدارية على مستواه، و اإل
  .من المزايا



 

 
 

 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 ستثماراتلإلالوسائل اإلجرائية 
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موال األجنبية دورا األلرؤوس  دول المضيفةستثمارات في اللإلجرائية اإل الوسائل تؤدي
 .همنفور  إلى ، كما قد يؤدي المستثمرين جذب قد يؤدي إلى

تثمر إتباعها من طرف المساجب و اإلستثمار الإجراءات تعقيد ن ألقد أثبتت التجارب 
غير و فة مكلّ تعّد  ،مسبق من قبل السلطات العموميةال عتماداإلالتراخيص اإلدارية و  حيثمن 
، ماليةن و تك التي قد الحوافز الممنوحةرغم نفور المستثمرين تساهم في حة المعالم، فهي واض

 .تشريعيةضريبية و 

وضع إطار من خالل  ،ستثماري مالئمإتوفير مناخ  سلطات العموميةيتطلب من اللذا 
اريع مشإنجاز ستثمار والعمل على تسهيل الخطوات الخاصة بقتصادي لإلا  تنظيمي و 

 .قتصاد الوطنين أجل تحقيق تنمية دائمة ومستمرة لإلستثمار ماإل

 علق بترقية االستثمارتالم 09-16رقم قانون لا السياق، أقر المشرع الجزائري في ضمن
 وسائل إجرائية إلنجاز المشاريع ،إلستثماراألخرى ذات صلة با التنظيماتالقوانين و ومختلف 

في  اتستثمار اإل نحازكوسيلة قانونية إل كةالشراومنها  ،االستثمارية المستفيدة من المزايا
 باإلضافة ،مبحث األول(ال)2016215 و2009214لسنتي  قانون المالية التكميلي المكرسة في

)المبحث  هجب اتباعها من قبل المستثمر إلنجاز مشاريعو الاألخرى ستثمار اإلإجراءات إلى 
 الثاني(.

 
 
 

                                                      

، 44، ج ر عدد 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009جويلية  22مؤرخ في  01-09أمر رقم  -214 
 .2009جويلية  26 فيصادر 

المرجع ، 1620تضمن قانون المالية لسنة الم ،2016 ديسمبر 30مؤرخ في ال 18-15 قمر قانون من ال 66المادة  -215 
  السابق.
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 المبحث األول 
 ت األجنبية ستثماراالشراكة كمعيار لقبول اإل

لدى في حركة رؤوس األموال،  لض  ف  الم  الشكل ( IDE)ر األجنبي المباشر ستثمااال د  ع  ي  
والمهارات  التكنولوجيا الجديدة من ستفادةالالتي تسعى جاهدة لو  لهالمضيفة و رة صد  الدول الم  
 مجتمع.تحسين شروط الحياة لللالمقاولة المحلية و  أساليب اإلدارة الحديثة ،العالمية
 اليبسأثر بدوره على أقتصاد الدولي، الذي اإل في مجالالحاصلة  راتنظرا للتطوّ و 

التأقلم التي وجدت نفسها مجبرة على  ،عموميةقتصادية الالمؤسسات اإلفي  التسيير خاصة
إلى  ها، لجأت العديد منفي كل المجاالت وعلى كل المستويات هذه التحديات الراهنة مع
 .مواجهة ظاهرة المنافسة العالميةل الشراكة تتمثل فية التعاون ستراتيجيابني ت  

 

ز هاالتي ت   التالتحوّ عن هذه  منأىبما أن الجزائر ليست في  قامت  ،الساحة الدولية ف ر 
 مي كّلهار ت ،ستثمارالسيما في ميدان اإلقتصادية اإللى مستوى هياكلها عصالحات ابرها و دب

ذلك في  برزوي ،ك التنمية االقتصاديةحر  باعتبارها م   األجنبيةكثر على الشراكة أنفتاح اإل إلى
  .المباشر األجنبي ستثماراال وتفعيل لجذب كآلية أحكام قانون المالية التكميلي

جي في ظل األزمة المالية ستراتيفهل الشراكة هي خيار  ،من هذا األساس نطالقا  ا
؟ إلى الجزائرستثمارات ورؤوس األموال اإل كآلية لجلب  المزيد من ؟ وما مدى فعاليتهاالحالية
 تفعيلها؟ طرقتكمن  اوفيم

 

 ،(ولاألمطلب ال) للشراكة نظريإلجابة على ذلك من خالل إبراز اإلطار الاسنحاول 
 تقييم ثمو  ،(ثانيالمطلب ال) اإلستثمارات األجنبية نجازدراسة وتحليل الشراكة كمعيار إلثم 

  .(ثالثلامطلب ال) هاتفعيل طرقو  الشراكة
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 األولالمطلب 
 للشراكة النظري اإلطار

مستوى العلى من خالل تحديد تعريفها  وأبعادهاالنظري للشراكة  إلطارل قتم التطرّ سي
 إليها ءو اللج دوافعو  ول(،األفرع ال) أشكالهاو  الجزئي، ثم على المستوى الكلي، وخصائصها

رة و ضر و ، ثالث(الفرع الالشراكة)دها عتمالتي ت األشكالو  األنماط أهم ثم(، يثانالفرع ال)
مية و الصفقات العمو صصة و تمييز بين الشراكة عن بعض المفاهيم القانونية األخرى كالخال

 )الفرع الرابع(.

 األولالفرع 
  مفهوم الشراكة  

وس سنة القام فيالوجود ألول مرة   إلىيعتبر مدلول الشراكة مفهوما حديثا، ظهر 
، أما في 216"جتماعيينقتصاديين واإليجمع المتعاملين اإلظام ن بالصيغة اآلتية " 1987

شراكة ألول مرة من طرف الستعمل مصطلح إقتصادية الدولية، فقد دان العالقات اإلمي
 .217في نهاية الثمانينات (CNUCED)مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

  :مستوى الجزئيالتعريف الشراكة على  -أوال 

بية هي عقد أو إتفاق بين شخصين أو مشروعين أو أكثر قائم على " الشراكة األجن
أو خدماتي أو التعاون فيما بين الشركاء للقيام بنشاط إنتاجي )مشاريع تكنولوجية وصناعية( 

فقط االتكامل و جديدة أو تنمية السوق...، حيث ال يقتصر هذا التعاون  تجاري أو إنتاج سلع
ال، بل يمتد أيضا إلى المساهمة الفنية الخاصة بعملية على مساهمة كل منهما في رأس الم

ستخدام براءات اإلختراع  والمعرفة الت ، وكذا المساهمة في جميع عمليات قنيةاإلنتاج وا 
                                                      

216 -MARIE Françoise Labouz,  Le Partenariat de L’union Européenne avec Les pays tiers, Conflits et 

Convergences, Bruylant, Bruxelles, 2000, P48 
217 -Ibid, p 48. 
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 ه الشراكةمراحل اإلنتاج والتسويق بهدف تقاسم الطرفين األرباح التي سوف تتحقق من هذ
 .218طبقا لمدى مساهمة كل منهما المالية والفنية"

ف اإلستثمار المشترك على أنه ينطوي على عمليات إنتاجية يعرّ  في حين هناك من "
أو تسويقية تتم في دول أجنبية أو يكون أحد األطراف فيها شركة دولية تمارس حقا كافيا في 

 .219إدارة المشروع أو العملية اإلنتاجية بدون السيطرة الكاملة عليه"

ها نشاط للشراكة على أنّ  شامال   ننا تقديم تعريفا  ، يمكمن التعاريف السابقة نطالقا  ا
المشتركة إلنجاز مشروع  األهداففضل تعاون األشخاص ذوي المصالح و قتصادي ينشأ با

 . ، صناعية...ماليةو  تجارية ،تقنية أو تكنولوجية أن تكون طبيعة التعاون: معين، ويمكن

 :تعريف الشراكة على المستوى الكلي  -ثانيا

اكة على المستوى الكلي، تعاون دولتين أو أكثر في نشاط إنتاجي أو الشر ب يراد
زمة لقيام إستخراجي أو خدماتي، حيث يقوم كل طرف بالمساهمة بنصيب من العناصر الالّ 

وقد يتخذ هذا التعاون المشترك شكل  ،...التنظيمو  رأسمال، العملالوالمتمثلة في  شراكةهذه ال
قائمة فعال عن طريق إدماجها في  عير االكفاءة اإلنتاجية لمشجديدة، أو زيادة  عير اإقامة مش

الشراكة الجزائرية مع اإلتحاد األوروبي،  تفاقيةإك ،220ةمشروع مشترك يخضع إلدارة جديد
كما تسعى الشراكة من خالل  ،إلى ضمان المصالح اإلقتصادية المشتركة للطرفينالرامية 

                                                      
  64ص  مرجع سابق،  ره في تنمية االستثمار،و دو أزمة العقار  ،بن قانة إسماعيلبن حمودة،  - 218
، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة الثقافة ربية المشتركة، الواقع واألفاق، المشروعات العسميح مسعود برقاوي -219

 .19و18، ص 1988 ، القومية، بيروت
، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات متوسطية –الشراكة العربية األورو اقياتتفإل وتقييميهعمورة جمال،  دراسة تحليلية  -220

وم التسيير، جامعة الحصول على شهادة  دكتوراه في العلوم اإلقتصادية، فرع: تحليل إقتصادي، كلية العلوم اإلقتصادية وعل
 .158، ص 2005الجزائر، 
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اإلقتصاد الجزائري لمواجهة المنافسة  وعصرنهيع برامج التعاون إلى دعم وتوثيق التنمية وتنو 
 األجنبية وتصدير منتجاته لألسواق الخارجية.

  :خصائص الشراكة -ثالثا

)دول  القات مستقرة بين وحدتين أو أكثرإن الشراكة ما هي إال وسيلة أو أداة لتنظيم ع
متبادلة بين أطرافها، على مبدأ المصالح المشتركة وال فهي تقوم أساسا  ليمية(، أو مجموعات إق

 :221نذكر منها مايلي مميزاتمن ال جملةفتستدعي هذه العملية 
 

 وميزة الحركية في تحقيق األهداف بين المتعاملين والتعاون ب، التقار عالقات التكافؤ ،
 .بين أطرافها المشتركةوالمصالح 

  واآلخر (شخص معنوي عام أو خاص) وطني تفاق بين الطرفين أحدهماخاصية اإل 
 في دولة البلد المضيف. إنتاجي للقيام بنشاطأجنبي على المدى الطويل أو المتوسط 

 

  ال تقتصر الشراكة فقط على تقديم حصة في شكل رأس المال، بل يمكن المساهمة
 الخ. …إدارية مهارات تكنولوجيا أو معرفة تقنية و عن طريق تقديم خبرة أو نقل والمشاركة 

 

  كاملمشتركة، التقارب والت إدارةفي إدارة المشروع  العدل دأمب على يضاأتقوم الشراكة 
تؤدي إلى  والتي ينبغي أن ،والمصالح المشتركةالمشترك على أساس الثقة وتقاسم الخسائر 

على  (Réciprocité)والمعاملة المماثلة  (Complémentarité)تحقيق نوع من التكامل
ة د  ع وضمان البقاء في ظل تزايد ح  س  التو  ، فضال عن مستوى مساهمات الشركاء والمتعاملين

 .العالمية المنافسة
 

 القرارات والممارسات المتعلقة بالنشاط والوظيفة المعنية بالتعاون  بين تنسيقال
(Coordination et Harmonisation)222. 

                                                      
221-Marie Françoise Labouz, op.cit,P 39 et 40. 
222 - PONSON Bruno, VAN CHAN Nguyen, HIRSCH Georges," Partenariat d’Entreprise et 

Mondialisation", Karthala, Paris, 1999, P. 26. 
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ستثمار اإلها عن س  س  قتصادية تختلف في أ  اإليمكن القول أن الشراكة  ،من هذا المنطق
ي المباشر الذي يقوم على اإلنفراد باإلنتاج والملكية الكاملة لرأس المال، بالرغم من أن األجنب

فه صندوق النقد الدولي على أنه يعرّ  ،ستثمار األجنبي المباشراإلالشراكة هي وجه من أوجه 
قتصاد ما إستثمار الدولي الذي يعكس هدف حصول كيان مقيم في اإلذلك النوع من أنواع  "

قتصاد أخر وتنطوي هذه المصلحة على وجود إة دائمة في مؤسسة مقيمة في على مصلح
المؤسسة، باإلضافة إلى تمتع المستثمر المباشر و عالقة طويلة األجل بين المستثمر المباشر 

 .223بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة المؤسسة

 الفرع الثاني 

  األجنبية الشراكة مبررات اللجوء إلى  

المؤسسات ة من العدم بل كانت نتيجة أوضاع ومشاكل تعاني منها لم تنشأ الشراك
أن فكرة التكتالت مالية، إذ و تجارية  ،قتصاديةإفي عالم تسوده تكتالت اإلقتصادية 

في الوقت برزت التي  ات مشتركة بشكل إنفرادي أو جماعيقتصادية ترمي إلى تحقيق غاياإل
الت ول المنفردة في مواجهة هذه التكتّ مجال للدّ ه لم يعد هناك لدرجة أنّ  ،واضحالراهن بشكل 

 تمويليجاد مصادر أخرى لإل قتصادية موازية لهاإنضمام إليها أو خلق تكتالت باإل إالّ 
وأخرى  )أوال(،مشاكل داخليةو  في هذا الفرع بين دوافع فّرقنستطيع أن ن، وبالتالي المشاريع

 موميةالسلطات العب تدفعرى خارجية وأخ ،)ثانيا(قتصاديةمشاكل السياسات اإلناتجة عن 
 .)ثالثا(ستراتيجيإكخيار  لشراكةاإلى اللجوء 

 
 

                                                      
جامعة  ،وعلوم التسيير االقتصاديةبن عزوز محمد،  الشراكة األجنبية في الجزائر، واقعها وآفاقها، رسالة ماجستير، كلية العلوم  -223

 .12، ص 2001الجزائر، 
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 :المشاكل الداخلية المتعلقة بالمشاريع -أوال 
خاصة العمومية و االقتصادية المؤسسات تتمثل المشاكل الداخلية التي عانت منها  

 منها بمايلي: 
  :اإلقتصادية  ختالل التوازن المالي للمؤسساتإ -1

 

رفع رأس  من ثم يجبجدا مقارنة برأس المال، و مرتفعة و  ذلك أن نسبة الديون عالية
 الشراكة. طريقعن  إالّ  ههذا لن يتم تحقيقو  ،المال إلعادة التوازن

  :في تمويل المشاريع اإلفراطالعشوائية و -2
 

من  224قتصاديةاإلاإلفراط في التكاليف المتعلقة بتمويل مختلف المشاريع  لم يراع
الشراكة لتنظيم  ابرام عقودتم  اإلنفاق على مشاريعها، لذلك وتوجيهد يرشت ،الدولةف طر 
،السيما في ظل االنفتاح على أسواق جديدة ونشاطات هوعقلنتعملية اإلنفاق تدقيق و ضبط و 

تتطلب امكانيات مادية وفكرية وتقنية معتبرة، ال تقدر عليها المؤسسة بمفردها، لذا البد من 
 ة مشروع مشترك.تعاون في إدار 

  :اإلطاراتو  نقص الكفاءات -3
 مما ،كفاءةالبسبب نقص تسييرية  من مشاكلقتصادية اال أصبحت تعاني المؤسسات
كفاءات البحث على مساعدة تقنية و  األمرستلزم إبالتالي  أثر على أداء هذه المؤسسات،

د مستقبل ة تهدّ أصبحت التكنولوجيا الحديث بهذا، مهنية لتغطية العجز في هذا المجال
شراكة  البحث عن إلىدفعها ي الذي األمر التقليدي، اإلداريالمؤسسات القديمة ذات التسيير 

للتخفيف وحيد لالسبيل افوبالتالي  ،لضمان االستمرارية دة لقدراتهامجدّ عمة للمؤسسة و تقنية مدّ 
شراكة كأداة ال إلىضرورة اللجوء هو  لتجنب هذه العراقيلمن اإلجراءات البيروقراطية و 

 .المرجوة األهدافلتحقيق 

                                                      

 .األجلمصادر التمويل طويلة  - األجل.مصادر التمويل قصيرة  -من: تتمثل طبيعة مصادر التمويل  -224 
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 :فيها البحث عن أسواق جديدة والتوسع -4
التموقع في أسواق جديدة منتعشة، بحيث تسمح عد الشراكة فرصة حقيقية للتّوسع و ت

 التحّرك بكل حرية في أسواق تنافسية.اق  و و ، التحكم في األسباالنتشار
 :قتصاديةمشاكل السياسات اال -ثانيا 

 علىنعكس بالعجز إالذي  ،قتصادين الصناعية من تباطؤ في النمو اإلبلداعانت ال
نهيار  إخاصة مع  ،التنافسية داخل األسواق العالميةالقدرة  تدني مستوىو  ميزان مدفوعاتها

لى ظهور مسألة  و ، الرئيسيةنخفاض أسعار السلع إ إلىالذي أدى  األمر ،البترول أسعار ا 
قتصادي كوسيلة إلعادة الت النمو اإلستعادة معدّ ا  لتصحيحية و طار السياسات االشراكة في إ

 .  225التوازن لميزان المدفوعات

 :)الخارجية(الدوافع الدولية  -ثالثا 

 سابقا، لجزائرامنها ول العربية وفي الدّ  تحاد السوفياتياإلشتراكي في اإلالنظام  تبنيإن 
في  ساسيلفاعل والمحرك األفأصبحت الدولة هي ا ،العامالقطاع  تعاظم دورأدى إلى 

وما  ،226عظمى ةتي كقو اتحاد السوفياإلبقيادة  لنظاما نهيارإمع لكن ، و قتصادياإلالنشاط 
أزمة الخليج وبروز النظام ضطرابات منها ا  جديدة و ت تحوالّ و  راتصاحب تلك الفترة من تغيّ 

متغيرة ول نفسها في مناخ مختلف وظروف ، وجدت هذه الدّ الجديد قتصادي العالمياإل
دخلي في النشاط تتقليص دور القطاع العام ال إلى ترمي، اسية جديدة فرضها الواقعسيّ و 
 لةو ى الدعل فرضالذي  واألمر الواقع هبالتالي و ، قتصادي وتعزيز دور القطاع الخاصاإل

                                                      

لملتقى العلمي األول ارات األجنبية، بن حبيب عبد الرزاق، بومدين حوالف رحيمة، الشراكة ودورها في جلب االستثما -225 
 .2002ماي  22-21البليدة، يومي   ،حلبحول االقتصاد الجزائري في األلفية الثالثة، جامعة سعد د

 .7لى ص إ 3، ص 2003ج، الجزائر، .م.موسوي، العولمة واقتصاد السوق، دالضياء مجيد  -226 
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قتصاد هو يكون اإل ة الذيقتصادياإل العولمة، و الجديد ليو لدهذا النظام ا ف معالتكيّ  رةو ضر 
 .227ستجابة لتجسيد الشراكةإل األكثر المجا

 رع الثالث ــالف
 أنواع الشراكة

بين المؤسسات  يةملاكتاالستثمار، فهي وسيلة كة هي شكل من أشكال الشرا
 اأنماطو  تتخذ الشراكة أشكاال، اإلقتصادية بإختالف جنسيتها قصد إنجاز مشاريع معينة

بين الّدول والمؤسسات لتحقيق  ممارسةو  عتمادا  اكات األكثر االشر  عديدة، سنحاول تقديم أهم
 : ومصالحها أهدافها

 :شراكة مؤقتة  -أوال 
نجاز ا  البناء و كهو أن يتم تعاون بين دولتين لفترة زمنية معينة في مجال معين  
 ...الخ...الزراعة  أو في ،سكنات

 :شراكة تكنولوجيا أو تقنية  -ثانيا 

ترك كأن يحصل بين الطرف الجزائري إذ يتم في إطار إستراتيجية التعاون المش
أما الطرف الثاني المالك  ،%100واألجنبي، حيث يساهم الطرف األول برأسمال جزائري 

للتكنولوجيا وللتقنية يقوم بنقلها وتكوين يد عاملة مؤهلة مقابل حصوله على اإليرادات 
وتقنيات حديثة في المالية، في حين الطرف األول يستفيد من تحويل المعرفة والتكنولوجيا، 

 :إلىصة لقيام الشراكة التقنية إذ تعددت العقود المخصّ  ،228والتسيير مجال اإلنتاج
                                                      

 مجلة الحكامة الجيدة بالمغرب، -براديغم جديد للحكامة التشاركية"   -عدنان رشيد، "الشراكة العمومية الخاصة -227 
 .114، ص2012، 20طوب بريس، الرباط، عدد 

، أطروحة دكتوراه في العلوم قتصاديةآليات تشجيع وترقية اإلستثمار كأداة لتمويل التنمية اإل منصور الزين، - 228
 .229، ص 2008اإلقتصادية، تخصص: نقود ومالية، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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  :التطورتفاقية البحث و إ .1
رتفاع تكاليف البحث العلمي والتطور المؤسسة على إبرام عقود الشراكة في إ مغ  ر  ي  

من الوسائل التي فتقوم على أساسها إحدى المؤسسات بوضع مجموعة  ،المجال التكنولوجي
تملكها لتحقيق نشاط أو برنامج تقني بغرض الحصول على نتائج معينة، بحيث كلما كانت 

 إلى ، فهذا النوع من الشراكة يرميالشراكة ناجحة كلما كانت مدة إنجاز المشروع قصيرة
  .الجديدة األسواقالتموقع في و  اإلنتاجتحسينها مع التقليص من تكاليف و  تتطوير المنتوجا

 

 :والتكنولوجيا الفنية تفاقية نقل المعرفةإ .2

قتصادية في إطار والخبرات بين المؤسسات اإل اإلداريةالفنية و  تبادل المعارف إنّ 
إستراتيجية التعاون المشترك هو أساس تطوير وتنمية الشراكة بالنظر إلى الفائدة التي تعود 

الثانية تستفيد أما  ،ى إيرادات ماليةفاألولى المالكة للتكنولوجيا تتحصل عل ،على المؤسستين
 دون بذل جهد فكري ووقت في مجال البحث، ا عالية الدقةمن تحويل المعرفة وتكنولوجي

 .229والوقت ل بالنسبة للمتعاملين االقتصاديين مصدر لتوفير الموارد الماليةمث  بالتالي ت  

ستخدام الموارد إ ةوعقلنوالحيوي في ترشيد  األساسيالتكنولوجيا العامل  وأنّ خاصة 
 ول الصناعيةالدّ ، بل وحتى لدول الناميةقتصادية بالنسبة لاإلالمتاحة وطنيا من أجل التنمية 

عتبارها عنصر من االسيطرة على أحدث التكنولوجيا ب ختراع قصدتواصل البحث العلمي واإل
       لمالالمتمثلة في رأس ا األخرىال يمكن للعناصر  إشراكه، ألن بدون اإلنتاجعناصر 

 .230طرة من طرف الدولةالمسّ  اإلنتاجية األهدافعنصر العمل تحقيق و 

                                                      

لتجربة الجزائرية ) في عقود المفتاح واالنتاج في اليد(، أطروحة الضمانات في العقود االقتصادية في امعاشو عمار،  -229 
 .75، ص 1998دكتوراه دولة في القانون والعالقات االقتصادية، معهد العلوم القانونية واإلدارية، جامعة الجزائر، 

 .59و 58إقلولي محمد، النظام القانوني لعقود الدولة في مجال االستثمار، ص  -230 
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نظرا  قتصادية الدوليةفي العالقات اإل التكنولوجيا بمكانة خاصةمسألة  حضيت
ين الطرف يتم عن طريق عقد يبرم بف هاطريقة نقلأما ، 231الستعمالها في عّدة مجاالت

ون محل العقد ، فقد يكأخر إلىيختلف من عقد  هموضوع ، غير أنّ المورد والطرف المتلقي
 .232بعقد نقل المعرفة الفنية طلق عليههو ما يو  ،هو نقل التكنولوجيا

  :تفاقية التراخيصإ .3
فر بمقتضاها مانح الترخيص مؤسسة أجنبية لصالح مرخص له عقد بين شركاء يوّ هو 

ستعمال إخدمات أو في شكل ة قد تكون )مؤسسة محلية( أصول مادية غير ملموس
ختراع أو عالمة تجارية مقابل مبلغ مالي يتحصل عليه المانح إتكنولوجيا أو براءة لل

تراع أو العالمات التجارية خقود الرخص في نقل حقوق براءات اإلر عتتمثل صوّ ، للرخصة
 .233سم التجاريأو اإل
 :شراكة صناعية  -ثالثا 

خير هذا األ يث يتطلبالصناعي، ح قتصادية في المجالإسسات هي شراكة بين مؤ 
انع من أجل القضاء على إلنشاء مص ورة وكذا تكاليف ضخمة مخصصة لهامتط وسائل جدّ 
 :ة أشكالعدّ لشراكة الصناعية لو  ،خلق مناصب الشغلالبطالة و 
  :تفاقية المعاملة مع الداخلإ .1

تفاقية بين وحدتين إنتاجيتين إ الخطوة األولى نحو خلق مؤسسات مترابطة فهي تعدّ 
موجبها يقوم المقاول من الباطن أو المصدر بإنتاج وتوريد سلع نصف مصنعة يستخدمها ب

 الطرف الثاني )األصل( في إنتاج السلعة بصورتها النهائية.

                                                      

 .58ص مرجع سابق، ، دإقلولي محم -231 
، جامعة والعلوم السياسية كلية الحقوق، المعرفة الفنية، رسالة ماجستير ، النظام القانوني لعقود نقلإقلولي محمد -232 

 .25ص ،1995، تيزي وزو ، مولود معمري
 .26، مرجع سابق، ص منصور الزين -233 
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 :عقد الشراء بالرجوع .2
ال التجهيزات التي باعها، ويمكن ستعمإنتيجة منتجات اليلتزم بموجبه المصدر بشراء  

 للبلد المشتري.عتبارها كأداة تمويل ذاتي إ
 )التكييف(: اإلنتاجعقد  .3

تملك  التي تقوم المؤسسة بإبرام هذا العقد إذيقتضي التبادل المادي دون رأس المال، 
حيث تقوم بإعداد المنتوج دون إضافة أي  ،إنتاجا وتقنيات خاصة بها مع مؤسسة محلية

 لفة لمنتوج معين.تعليب الفروع أو تركيب قطع مختعليه، كالتعبئة والتغليف أوفي  شيء

  :شراكة تجارية -رابعا 
 

ادية في السوق قتصتقوية وتعزيز مكانة المؤسسات اإل إلى هذا النوع من الشراكة يهدف
 .234ضمان تسويق منتجاتهاو ستغالل العالقات التجارية إالتجارية من خالل 

 :شراكة مالية -خامسا 
 

هذا النمط و ، ستثماراتاإل جانب المالي في مجالبال هذا الشكل من الشراكة يتعلق
على مركز و وزن كل شريك، مدة  اإلرتكازمن خالل  األخرى األشكاليختلف عن باقي 

 .235تطوير مصالح كل شريك اخير أالشراكة و 
 

  :تعاقديةشراكة  -سادسا  
د في قدية هي خلق كيان محدّ هذا النوع من الشراكة خصوصياته، فالشراكة التعال

هذه ، فلشركةلحرية أكبر  تمنحتجاري تطور إلى خلق مالي و كن يمكن أن يلموضوعه، و 
 التعاون في مجال الطاقة.و  ستغالل المشترك للمواد المنجميةستعمال في اإلكثيرة اإلالشراكة 

 
                                                      

 .229ص ، ، مرجع سابقمنصور الزين  -234
 .229ص  ،مرجع ذاتهال -235
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 :شراكة خدماتية -سابعا
في قطاع  يرمي هذا النوع إلى استثمار الرأس المال بين المؤسسات والشركات العالمية

د الخدمات، فنجد منها عقود تتنوع العقود المبرمة في هذا المجال بتعدّ الخدمات، تتعدد و 
االستغالل وعقود التسيير المبرمة بين المؤسسات األجنبية والمؤسسات المحلية أو 

فتقوم األولى بالتسيير مقابل موارد مالية، في حين تتلقى الثانية المهارات ، 236المختلطة
التي ينقلها صاحبها لصالح المستفيد، من أهم التطبيقات العالمية وأساليب التسيير الحديثة 

 عقود استغالل  وتسيير الفنادق والمطاعم الفاخرة. نجدالعملية 
 الفرع الرابع

 تمييز الشراكة عن بعض المفاهيم األخرى

ز يمين العام والخاص هو الذي يدفعنا لتإّن التحديد الضيق لمفهوم الشراكة بين القطاعي
اورة، كتمييز الشراكة عن الخوصصة)أوال(، عض المصطلحات القانونية المجوب ،هذا األخير

 )ثانيا(. وعن الصفقات العمومية

  :تمييز الشراكة عن الخوصصة -أوال

 :_ التحديد اإلصطالحي لمفهوم الخوصصة  1

التي الحديثة إذا رجعنا إلى مفهوم الخوصصة، فإننا نجده من بين المفاهيم القانونية 
العالم المعاصر،  عرفهار عن بعض المستجدات التي تعبّ ألدبيات اإلقتصادية و ظهرت في ا

الكتابات التي  هذا المفهوم كما بدأ معقدا يطبعه الغموض والتّردد، حيث أن جلّ ظل لذلك 
تناولته تعاملت معه من منطلق يستند إلى موقفها من سياسة الخوصصة، الشيء الذي جعل 

                                                      

أيت منصور كمال، عقد التسيير آلية لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع االقتصادي، رسالة لنيل درجة   -236 
 .126، ص 2009 ،تيزي وزو ،الدكتوراه في القانون، فرع قانون األعمال، جامعة مولود معمري
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 ،، الخصخصة، الخوصصةخراج أهم الصفات مثل: التخصيصستون في إن  ن  الباحثين يتف  
 التحويل  والتخلي.

كل هذه المصطلحات هي مرادفات واحدة لما يعرف في اللغة اإلنجليزية 
Privatization والفرنسية ،Privatistion ذا كان علينا أن نختار عبارة من تلك ، وا 

القطاع الخاص من اإلضطالع  "تمكينالعبارات، فلتكن عبارة الخوصصة ألنها تهدف إلى 
  بجزء مهم من األنشطة الصناعية والتجارية التي تتوالها اآلن الدولة أو مؤسساتها العامة".

الخوصصة، بحيث ال يمكن حصرها في معنى واحد، فالخوصصة تعني  تتعدد مفاهيم
لتحويل في إعادة الهيكلة في النموذج التونسي، واإلستقالل الذاتي في المفهوم الجزائري، وا

المفهوم المغربي، وعدم اإلحتكار في النموذج البرازيلي، ومواجهة تنامي البيروقراطية في 
المفهوم األمريكي، والتراجع عن التأميمات التي لحقت المقاوالت الخاصة في المفهوم 

 الفرنسي،.... 

  :_ التحديد القانوني لمفهوم الخوصصة 2

نقل المنشآت من القطاع العام إلى  ":اأنه بالمعنى الواسع على 237يقصد بالخوصصة
بمعنى أن الدولة تتخلى عن جزء من  أو جزئيا   وقد يكون هذا النقل شامال   ،القطاع الخاص"

 األسهم التي هي بحوزتها لفائدة الخواص. 
 

 بناء على هذا التعريف القانوني يمكن أن نستنتج هذه المعاني: 

 

                                                      

وزارة و مراقبة عمليات الخوصصة، لجنة  فة بالخوصصة، تتمثل أساسا في مجلس المساهمات،توجد ثالثة أجهزة مكلّ  -237 
تعلق بتنظيم الم، 2001أوت  20مؤرخ في ال 04-01من األمر رقم  30و 22 ،21 ،8،9المواد  - .المساهمات

  ، المرجع السابق.متممالمعدل و الالمؤسسات العمومية االقتصادية وتسييرها وخوصصتها، 
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 أ _ المعنى الضيق:
قصد تقوية  ،قتصاد الحرى خلق محيط مشجع ومالئم لنظام االليهدف التحويل إ 

 المساهمة ومشاركة الفئات اإلجتماعية في بعض المقاوالت المخوصصة. 
 ب _ المعنى التدبيري: 

 إدخال منطق ومنهجية القطاع الخاص في المنشآت المخوصصة. 
 ت _ المعنى السوسيولوجي: 

 لممتلكات لفائدة فئات إجتماعية جديدة. وسيلة للضبط اإلجتماعي من خالل تحويل ا
 ث _ المعنى المالي: 

أقل دولة من أجل  : "بيع الممتلكات يكسب الدولة صفة الدولة الحد األدنى إقتصاديا  
 ".  أنجع دولةالتفتح وبالتالي 

 ج _ المعنى البنيوي: 
ع الخاص والقطا )القطاع العام( الخوصصة تعني توزيع السلطة اإلقتصادية بين الدولة
 من جهة، وبين الدولة والجماعات المحلية من جهة أخرى. 

 

يتضح من هذه المعاني أّن الخوصصة تنطوي على نقل ملكية المقاولة العمومية إلى 
إذ  ،وهو األمر الذي ال يتحقق بموجب الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،القطاع الخاص

 تحول إلى القطاع الخاص. يحتفظ القطاع العام بملكية المنشأة وال ت

 :تمييز الشراكة عن الصفقات العمومية -ثانيا
تضمن الم، 2015سبتمبر  16في  الصادرالمرسوم الرئاسي المادة الثانية من  تنص

" الصفقات العمومية عقود  :على أن، تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
قتصاديين وفقا الشروط بمقابل مع متعاملين إ ول به، تبرممكتوبة في مفهوم التشريع المعم
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المنصوص عليها في هذا المرسوم، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال األشغال 
 .238"واللوازم والخدمات  والدراسات

 

لذا د الشراكة، و عق عنتتمّيز الصفقات العمومية ، أن عقود 2نستشف من خالل المادة 
 ر التي يمكن أن تترتب. اطالمرتبطة بموضوع العقد وباألخ يزاتنقف على مجموعة من التمي

إذا كانت عقود الشراكة تهدف إلى إشراك فاعل خاص في أنشطة الشخص العام عبر 
مشاركته في مهام تنفيذ مرفق عام، فموضوع الصفقة العمومية محصور في ثالثة أنواع من 

 خدمات. العمليات ترتبط بتنفيذ أشغال أو توريد خدمات أو تقديم 

عن عقود الصفقات العمومية، فهي تقع على عاتق  ترتبالمخاطر التي يمكن أن تف
ليس هناك تحويل للمسؤولية في تدبير وتسيير المرفق  الشخص العام الذي يتحملها، ألنّ 

 ، وبالتالي تقع عليه المسؤلية.العام، إذ أن الشخص العام يبقى صاحب المشروع
عقود بعوض يتم أداء المقابل المالي عبر حصص،  تعرف عقود الصفقات العمومية

 على عكس الشراكة حيث أداء الثمن يمكن أن يمتد طيلة مدة العقد. 

المقابل المادي في الصفقات العمومية الشخص العام مقابل اإلنجاز الفعلي يدفع 
موضوع العقد من طرف الشخص الخاص، على عكس عقد الشراكة الذي يختلف للمشروع 
ومن حيث المقابل المالي الذي تدفعه اإلدارة  ،قة العمومية من حيث المدة الطويلةعن الصف
 ة العقد. طوال مدّ 

 

                                                      

تضمن تنظيم الصفقات الم، 2015مبر سبت 16ؤرخ في مال 247-15المرسوم الرئاسي رقم المادة الثانية من  -238 
 .2015سبتمبر  20 فيصادر  ،50عدد  العمومية وتفويضات المرفق العام،ج.ر
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 المطلب الثاني
  األجنبيةستثمارات اإلنجاز آلية قانونية رقابية إل الشراكة  

ة في حركل فض  الم  الشكل وهو ر األجنبي المباشر ستثمااإل الشراكة شكل من أشكال
 من ستفادةاإل إلىجاهدة تسعى والتي ه المضيفة لو رة ل المصدّ فالدوّ رؤوس األموال، 

المقاولة المحلية و  تطوير نسيج الممولينكذا و  ،أساليب اإلدارة الحديثةالمهارات و ، االتكنولوجي
صراحة عن نيتها في تحرير أعلنت الدولة الجزائرية ، لذ 239عتحسين شروط الحياة للمجتمل

وضمانات للمستثمرين األجانب حوافز  بتقديم وذلك ،روضة عليهستثمار من القيود المفاإل
قصد جلب ، يحصلون عليه في بلدانهم األصلية تتفاوت من حيث الكم والكيف مقارنة مع ما

 .2008240و 1990سنة ابين في الفترة الممتدة م ، السيماالمزيد من اإلستثمارات األجنبية
، إاّل أّن حجم قانون اإلستثمار لمكفولة فيفبالرغم من اإلمتيازات والضمانات الواسعة ا

تزايد  ، كما أنّ الطموحات المرجوةاإلستثمارات األجنبية المسجلة لم تكن تتالءم مع مستوى 
ستثمارات المؤسسات الكبيرة، إ نكماشاساهمت في  ،2008241المالية العالمية األزمةة حدّ 

  كتسباتها.لحفاظ على ما الجزائرضطرت إلذلك ، فحسب ليس في الجزائر
 

 المعتمدةأنواع الشراكة  ألهمو  ول(،األفرع اللشراكة )ل القانوني إلطارل يتم التطّرقس
 األجنبية لحمايةستثمارات على اإلاإلجراءات القانونية بعض فضال عن إدراج  ،ي(ثانالفرع )ال
 . (الثالثفرع ال)2016و 2009تين المالية التكميلي لسنيانو ق فيقتصاد الوطني اإل

                                                      
239 - LONCLE Jean –Marc, « La notion d’investissements dans les décisions du CIRDI » , Revue de 

Droit des Affaires Internationales, N°3,  2006, p. 327. 
مؤرخ ال 11-03ملغى بموجب األمر رقم ، ، يتعلق بالنقد والقرض1990أفريل  14مؤرخ في  10-90قانون رقم  - 240

 .2003 أوت 27صادر في  25ج.ر عدد ،2003أوت  26في 
  .سابقمرجع  ،، يتعلق بترقية اإلستثمار1993أكتوبر 05مؤرخ في  12-93مرسوم تشريعي رقم   -   
 .سابقمرجع ملغى جزئيا،  ، ، يتعلق بتطوير اإلستثمار2001أوت  20مؤرخ في  03-01أمر رقم  -   

 .64، ص 2009قتصادي والنقدي للجزائر، سبتمبر ، التطور اإل8200بنك الجزائر، التقرير السنوي  -241
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  األولفرع ال
 لشراكة لمنظم لسياسة ااالقانوني  اإلطار

 242تكريس الشراكةتجسيد و ستثمار أساس اإلقانونية المؤطرة لمسألة تعتبر النصوص ال
النظام  رتطوّ  برازاسنحاول  لذا ،األجنبية منها ستثماراتنجاز االإلرقابية قانونية كآلية 

لمرحلة ما قبل  هاص  ص  خ  ن  ولى ، فاألمرت بها سياسة الشراكة مرحلتينالقانوني في 
 (.)ثانيا ما بعد اإلصالحات لمرحلة، أما الثانية اإلصالحات )أوال(

 :اإلصالحاتمرحلة ما قبل  -أوال 
ألول  األجنبيةالتشريعات القانونية التي تنص على ضرورة إقامة شراكة مع الدول د و تع

ستثمار عن طريق لة إمكانية مبادرة اإلمنحت للدو  إذ ،بداية الثمانينات إلىمرة بعد االستقالل 
ة ستثمار الذي تجسد في عدّ المتعلق باإل 11243-82الشركات المختلطة ثم تالها قانون 

 بصدورقتصادية المختلطة ظهور الشركات اإلإلى ذلك أدى و ، هظم عملياتنصوص قانونية تنّ 
شراكه  األجنبي، الذي فتح المجال أمام الشريك 13-86رقم بالقانون  من  % 49بنسبة وا 

، وهذه الشركة المختلطة تخضع مسبقا ووجوبا % 51رأس مال الشركة والطرف الجزائري ب
عتماد مسبق للشركة إتفاق بمثابة اإللبرتوكول اتفاق بين المؤسسة والطرف األجنبي ويعد هذا 

 .ىالملغ 10-90غير أن هذه القاعدة تم إلغاؤها بموجب قانون النقد والقرض رقم ، المختلطة
                                                      

أشكال االستثمار  باعتبارها شكل مننتهاجها، االتي تأخرت الجزائر نوعا ما في  تعّد الشراكة من بين اإلستراتيجيات -242 
ستثمارات من خالل اإلمتيازات القانونية ع بها الخوض في سياسة تحفيزية لالالشيء الذي دفاألجنبي المباشر، بالتالي 

 ستثمار.ة المكفولة من قبل عّدة هيئات االوالجبائي
 ،34ج.ر عدد  ، يتعلق باإلستثمار االقتصادي الخاص والوطني،1982أوت  21مؤرخ في  11 – 82قانون رقم  -243

تعلق بتوجيه االستثمارات ي، 1988جويلية  12مؤرخ في  25-88رقم  بموجب قانون ملغى، 1982سبتمبر  17 فيصادر 
 .1988، لسنة 28ر، عدد  .والوطنية، جاالقتصادية الخاصة 

 تطبيىىىىق قاعدةائر بعد األشكال القانونية المتاحة لالستثمارات األجنبية المباشرة في الجز " زايدي أمال، انظر كذلك:  -
 .322ص إلى  192ص  ،2016، 01، عدد المجلة األكاديمية للبحث القانوني ،%" 49و 51%
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 :اإلصالحاتمرحلة ما بعد  -ثانيا

ستثمارات خارج قطاع مؤطرة لالإصالحات قانونية معتبرة عرفت مرحلة التسعينات 
والدخول في منطقة ، (OMC)نضمام للمنظمة العالمية للتجارة روقات، وتحضيرا لإلالمح

ل أوجبت على تفاقيات الشراكة، فكل هذه العوامإحر مع اإلتحاد األوروبي في إطار التبادل ال
قانون النقد بداية ب قتصاديالمتعلقة بالمجال اإلولة إعادة النظر في تشريعاتها الداخلية الدّ 

ستثمار المباشر األجنبي اإل جلبلتحرير التجارة الخارجية الذي يرمي إلى  ،244والقرض
نش  مبدأ الحماية الوطنية تقرير وكذا ر،خاصة في الجزائاء بنوك أجنبية وحرية إقامة وا 

إلغاء التمييز القائم بين المستثمر المقيم وغير المقيم، وفرض مبدأ للمستثمرين األجانب مع 
فيما يتعلق بحقوق وواجبات  كثر رعاية، وكذا إقرار مبدأ حماية الدولة األالمساواة في المعاملة
دول الو  يةالجزائر الدولة موقعة بين الدولية التفاقيات إللا قفيما بينهم طب المستثمرين األجانب

إنشاء بنوك بلغير المقيمين لجزائر، والسماح ستثمارات في اجنبية يكون لرعاياها إاأل
ل يتحويل المداخ فضال عن  ،245أو بالمساهمة مع المقيمين بمفردهمومؤسسات مالية 

عادة تحويل رؤوس األموال ،والفوائد  . 246إلى الخارج وا 

المتعلق بترقية  1993برو أكت 05 المؤرخ في 12-93المرسوم التشريعي رقم ثم يليه 
 ،ستثمارات الوطنية الخاصة واألجنبيةعلى اإل قالمطبّ التشريعي  اإلطار يعدّ  الذي ،ستثماراإل

صة الخدمات غير المخصّ  قتصادية الخاصة بإنتاج السلع أوالتي تنجز ضمن األنشطة اإل
                                                      

 . سابقمرجع  متمم، و معدل  تعلق بقانون النقد والقرض،ي ،2003أوت  26مؤرخ في  11-03أمر رقم  -244 
 .من األمر ذاته  85و 84ن االمادت -245 
 ي الجزائر شريطة أن تتم المعاملةوالمؤسسات المالية األجنبية أن تفتح فروعا لها ف للبنوك يسمح" : أننصت على  - 

 بالمثل".   
المداخيل والفوائد واإليرادات وسواها من "رؤوس األموال وكل النتائج و : على أنالمرجع ذاته من  126نص المادة ت -246 

انات المنصوص عليها في اإلتفاقيات الدولية التي وقعتها األموال المتصلة بالتمويل يسمح بإعادة تحويلها وتتمتع بالضم
 الجزائر".
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ة التشريع والتنظيم امع مراعستثمارات بكل حرية إنجاز اإل، أي صراحة للدولة أو لفروعها
، 247ستثمارنجازها موضوع تصريح باإلإستثمارات قبل المعمول بهما، بشرط أن تكون اإل

تقديم مزايا وضمانات ، ثم ستثمارات ودعمها ومتابعتهاية اإلإحداث وكالة ترق وزيادة على
هم يحصلون عليه في بلدان للمستثمرين األجانب تتفاوت من حيث الكم والكيف مقارنة مع ما

 38المادة بالمساواة في المعاملة بين المستثمر المقيم وغير المقيم تجسيد  وأخيرا، األصلية
، إاّل أن 1993248قانون االستثمار لسنة  نم 12التحويل بموجب المادة ضمان مع  ه،من

ستثمارات حجم اإل أنّ بسبب النتائج المحققة، حيث  03-01األمرهذا المرسوم ألغي بموجب 
طرة من قبل الدولة، أمام هذا يكن يتناسب مع مستوى الطموحات واألهداف المسّ  األجنبية لم

 ستثمارار قانون جديد يهدف إلى تطوير اإلبإصد 2001الوضع قامت السلطات العليا سنة 
 السابققانون السها تدعيم المبادئ التي كرّ ما قام بتعزيز و فاهيم جديدة، إنّ لم يأت بم الذي

من ، قصد تفعيله أكثر 08-06مراأل بموجبمة تكملة وتتّ أيضا  شهد أنه إالّ (، 1993)
 04بموجب المادة ، ستثناءإبدون  ستثمار األجنبيقتصادية لإلفتح كل القطاعات اإل خالل

تنجز ..... "على أن ، الملغى جزئيا 08-06مر باأل ممل والمتّ المعدّ  03-01من األمر
ثل في ستثمار جديدة تتمإأجهزة  ثادحفضال عن إ "،......االستثمارات في حرية تامة
هياكل ال مركزية على المستوى الوالئي ومكاتب في  ،ستثمارالوكالة الوطنية لتطوير اإل

فضال عن  ،ستثماراتاإلباإلشراف على  ةفمكلّ  ةز جهأستثمار كالمجلس الوطني لإلالخارج و 
ضمان كذا و  (،14المادة )معاملة بين المستثمر الوطني واألجنبي الضمان المساواة في 

من  39المادة  االصياغة ذاتها التي كانت عليه ،منه 15لمادة ل طبقا ستقرار التشريعياإل
                                                      

 .السابقمرجع الالملغى، ، 12-93عي رقم من المرسوم التشري 3و 1 تانالماد -247 
تستفيد االستثمارات التي تنجز بتقديم حصص من رأس المال، بعملة  : على أنالمرجع ذاته،  12نص المادة  -248 

رسميا من البنك المركزي الجزائري الذي يتأكد قانونا من استيرادها، من ضمان تحويل رأس المال قابلة للتحويل، ومسعرة 
المستثمر والعوائد الناجمة عنه، ويخص هذا الضمان أيضا الناتج الصافي للتنازل أو للتصفية حتى ولو كان هذا المبلغ 

 يوم.' 60التي يقدمها المستثمر في أجل ال يتجاوز  يفوق رأس المال األصلي المستثمر، وتنفذ طلبات التحويل المطابقة
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منه التي نصت  17هذا المبدأ ما عدا المادة  08-06ل األمر ولم يعدّ  ،12-93مرسوم ال
على  03-01األمربالمعدلة  11و 09نصوص عليها في الموادمعلى أنه تطبق المزايا ال

ع قصد أن المشرّ  نّ إفبالتالي نشر األمر في الجريدة الرسمية،  ح بها بعدمارات المصرّ ستثاإل
، ستثمارات التي أنجزت قبل نشر هذا األمر تبقى خاضعة للقانون الذي أنجزت في إطارهاإل

إذا كانت  ،ستقرار فإن المستثمر األجنبي يستفيد من نصوص قانونية ملغاةحسب هذا اإل
 .249ستثماره قد أنجز في ظل القانون الملغىايكون نافعة له بشرط أن 

ز الذي عزّ  09-16بموجب القانون رقم جزئيا  هإلغاء تم 03-01األمر رقم  غير أنّ 
 سة في إطار القانون السابق، مع منح مزايا جبائية ومالية معتبرة للمستثمرينالمكرّ ئ المباد

، خاصة رات وتسيير المزايا الممنوحةستثماشراف على اإلفة باإلمكلّ  ةأجهزة جديد وكذا إنشاء
س حرية االستثمار بصفة صريحة، باإلضافة الذي كرّ  2016بعد التعديل الدستوري لسنة 

، غير أن التساؤل الذي ينبغي أن يطرح المنصفةو تكريس مبدأ المعاملة العادلة إلى 
 ؟من عدمه منصفاو عتبار إجراء ما عادال المعيار المعتمد إل و، ما هص هذا المبدأو بخص

 

إذا كان  منصفا  و  ن عادال  و رى البعض أن إجراء ما يكيإذ  ذلك، لو ختلف الفقه حا
 تفاقيةطبيعة إ وفي حين يرى البعض األخر أن هذا المبدأ ذ، مطابقا ألحكام القانون الدولي

، أما البعض لى بالرعايةو لة األو بمبدأ الد وطنية أو التي ينتج عادة األخذ إما بالمعاملة الو 
المنصفة يتم تحديدها بصفة مستقلة و يؤكد أن المعاملة العادلة و  يعارض الرأي األخير، األخر

ال يمكن أنه على أساس  ، غير أنه لقي انتقادا  لى بالرعايةو لة األو ن األخذ بمبدأ الدو ذاتية دو 
                                                      

" شروط ، إقلولي محمد  - في ذلك :، راجع تستثمارااإلالثبات التشريعي  في مجال  موضوع  حول أكثرلتفصيل ل -249 
، 0520 ، 03عدد  ،لناحية تيزي وزو مجلة المحاماة،  ي عقود الدولة في مجال االستثمار"ستقرار التشريعي المدرجة فاإل

 .111إلى ص  81ص 
دراسة تطبيقية لبعض عقود االستثمار  –أنظر كذلك: شنتوفي عبد الحميد، شروط اإلستقرار في عقود اإلستثمار  - 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، تخصص: تحوالت الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  –الجزائرية 
 .2009و، جامعة مولود معمري، تيزي وز 
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 ومنح للمحكم أ، لهذا يمكن ستقالليةالمنصفة بصفة اإلو حصر معنى المعاملة العادلة 
غير و ك ما غير عادل و إذا تبين له أن سلالسلطة في الفصل في هذه النقطة ي القاض

  .250منصف
على  2016 التعديل الدستوري من 22المادة  تنصفالملكية  أما بخصوص حماية 

 يترتب عليه تعويض عادل ومنصف.في إطار القانون. و  الملكية إالّ  ال يتم نزع أنه:

فإن إجراء بالتالي الملكية الخاصة مضمونة، و  على أنّ من خالل هذه المادة، نستشف 
يخضعون  اإلداريةالمصادرة ستيالء و اإل، وميةنزع الملكية من أجل المنفعة العم ،التأميم

 :صارمة ولهذا يجب إعطاء تعريف لكل واحد من هذه اإلجراءات إلجراءات جدّ 

لمصادرة أو نزع وعا من ان ، فهل يعدّ ختلف الفقه الدولي حول شأنهإ فإجراءات التأميم
 ؟م قانوني مستقلنظاله مفهوم و  بيه بالمصادرة أم أنالشالملكية 

 

وضع إطار قانوني إلى  ول في تشريعاتها الوطنيةر من الدّ كثيالتجاه ابالرغم من 
إلى أن ، ة في نظام نزع الملكية والمصادرةالمثبت األحكاملتأميم تختلف قواعده عن لمستقل 

فراده بمفهوم قانوني مستقلعتراف بالتأميم و رفض اإللتقليدي الفقه الدولي ا مكانة  يضمن له ،ا 
في التسوية بين تجاه هذا اإل تمسك، إذ تتماشى مع طبيعة التأميم متميزة ومعاملة حقيقية

 ةاألخير  هتطبيق إجراءات هذ إلىالسعي و  ،جل المنفعة العموميةنزع الملكية من أالتأميم و 
القانون الدولي الكالسيكي وضعت من وأحكام مبادئ  ألنّ  ،يةنزمة على حاالت التأميم لمدّ 

غير أن ، 251اإلنتاجس الملكية الفردية لوسائل طرف الدول ذات التوجه الليبرالي الذي يقدّ 

                                                      

مذكرة  من أجل الحصول على شهادة الماجستير  ار األجنبي في الجزائر،متفاقية لالستثور، الحماية اإلشو عاشو ش -250 
 .219ص ، 2008قانون الخاص، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر " بن يوسف بن خدة"، الفي القانون، فرع 

 .94ص، 2004بصددها، القاهرة،  سوية المنازعات التي تثورفي ت األجنبية، االستثمارات غسان علي علي -251 
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ل مفهوما قانونيا مستقال يختلف عن التأميم يشكّ  عترف بأنّ ا  تجاه تراجع عن موقفه و اإلهذا 
 .252المصادرةملكية و ألخذ الملكية كنزع ال األخرىر الصوّ 

عمال من أعمال السيادة الذي  أن حق التأميم يعدّ  على ستقر الفقه الدولي المعاصرا 
أهمية وطنية من عادة على مشاريع ذات يماس هذا الحق  حيث ،ال يخضع للرقابة القضائية

ل ينقل لصالح الدولة الممتلكات ، فهو عم253جتماعية للدولةا  قتصادية و إأجل تحقيق أهداف 
سيطرة للمصلحة العامة قصد الو د محدّ اصة في نشاط معين بمقتضى قانون الحقوق الخو 

على  األخرفه البعض في حين يعرّ ، 254ستغاللها لتوجيهها نحو تحقيق أهداف معينةاعليها و 
الملكية العامة  إلىالتبادل من الملكية الخاصة و  اإلنتاجإجراء يتم بموجبه نقل وسائل  " أنه:

لها لفائدة المصلحة العليا ستغالان السلطة العامة في الدولة بهدف ر عبموجب قرار يصد
 أشملهناك شبه إجماع من قبل الفقه الحديث على أن التأميم له مفهوم ي لبالتاو  ،255"لألمة
 .نزع الملكيةالمماثلة ل األخرىر من الصوّ  وأوسع

جب قرار إداري يصدر بمو  إالّ  تمتال  ،من أجل المنفعة العموميةنزع الملكية مسألة أما 
 العقارات دون ىعلهذا اإلجراء ينصب  إذالجهة المختصة طبقا للنصوص المعمول بها،  من

المنزوع ملكيته لتحقيق المنفعة  العامة للعقار ك الدولة أو أجهزتهاالمنقوالت قصد تملّ 

                                                      
علي حسين ملحم، دور المعاهدات الدولية في حماية اإلستثمارات األجنبية الخاصة في الدول النامية، رسالة لنيل  -252

 .123 و 122 ، ص1998القانون الدولي العام، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  :درجة دكتوراه في القانون، تخصص
عيبوط محند وعلي، الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون،  -253

 .170، ص 2006 ،تيزي وزو والعلوم السياسية،جامعة مولود معمري، كلية الحقوق
المجلة المصرية  "،جنبية الخاصة والرقابة عليها" اإلطار القانوني لتشجيع االستثمارات األانظر كذلك شحاته إبراهيم، -    

 .139، ص 1968 ،14، عدد 24، مجلد للقانون الدولي
 .241ص مرجع سابق،  ،النجاررواء يونس محمود  -254
 د س ن، ، دار النهضة العربية، القاهرة،العربيةفي الدول  األجنبيستثمار ضمانات اإل عثمان،ناصر عثمان محمد  -255
 .56 ص
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يكتف لم ، ضمن هذا السياق 256العمومية والتنمية، وهذا دون تمييز بين الوطنيين واألجانب
المشرع الجزائري بحماية المستثمر بموجب النصوص القانونية التي تحمي أصحاب الملكية 

و إجراء هخاضعة للرقابة القضائية ف نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، ف257بصفة عامة
لكل منصفا  عادال، يجوز الطعن فيه أمام القضاء والتعويض يكون علني من إجراءات اإلدارة

 .ينوالقضاء الدوليالتشريعات الوطنية والعمل  ستقرت عليها ما ا، وهذضرر
إجراء تمارسه الدولة بإسم السيادة الوطنية، وينتج عنه  وفه المصادرةفيما يتعلق بأما 

ّماإّما قضائية و المصادرة تكون  ،أيلولة المال الذي تم مصادرته إلى الدولة المصادرة  ا 
ستبدله و ، 09-16ن رقم و قانال فيستبعاده هذا اإلجراء تم ا غير أنّ  ،258إدارية مصطلح با 

العامة في الحاالت السلطات  وصدر من اإلدارة المختصة أإجراء ي وفهالمؤقت  اإلستيالء
لة المال إلى و أن تعيد الدشريطة  ال يصدر من القضاء،و  ب،و كالحر المستعجلة  والطارئة أ

يض عليه بقيمة و اإلستيالء مع التع رجبه أمو صدر بم من الباعث الذي نتهاءصاحبه بعد اإل
، قبل القيام 260ن المدني الجزائريو من القان 967ع إلى المادة و بالرجو  ،259منصفةو عادلة 

 .االستيالء كإجراء بعديب الرضائي اإلتفاقي ثم و تباع األسلن إستيالء ال بد مبعملية اإل

                                                      
 .86 سابق، ص، مرجع لي عليغسان ع -256
 ج.ر العمومية،زع الملكية من أجل المنفعة ند القواعد المتعلقة بيحدّ ، 1991أفريل  27مؤرخ في  11-91قانون رقم  -257

 .1991 ماي 8صادر في  ،21عدد 
 .57ص إلى  5 ص ،1994، 02عدد ، مجلة إدارة" نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية "، ،رحماني أحمد -

258 - CARREAU Dominique, JULLIARD Patrick, " Droit international économique", 4eme éd, LGDJ, 

1998, p 523. 

ال يمكن أن تكون اإلستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إدارية، : " أن  على 03-01 رقم من األمر 16نصت المادة  -
 به". إال في الحاالت المنصوص عليها في التشريع المعمول

 ،المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، "الحماية القانونية لملكية المستثمر األجنبي في الجزائر" حسين نوارة،  -259 
 .70ص، 2009 ،1عدد

سير رية لضمان و ال الخدمات الضر و ل على األمو ز الحصجو ي" : ن المدني على أنو من القان 679نصت المادة  -260 
 ن".و ص عليها في القانو ط المنصو الشر و فقا للحاالت و عن طريق اإلستيالء  وتفاق رضائي أإما باالمرافق العامة 
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 ها إجراءات تصدركلّ  اإلستيالءو  نزع الملكية، تأميممن ر أخذ الملكية صوّ  تعدّ بالتالي 
 ،األجانب وأبق سواء على الوطنيين ا، فهي تطّ ختصاصهإلسلطة العامة في حدود امن قبل 

كما أن هذه ، الذي تمارس الدولة فيها سيادتها اإلقليمذلك بالنسبة ألموالهم المستقرة في و 
ن كانت تتفق في تحقيق الهدف اإلجراءات وم الخاص ها تختلف فيما بينها في المفه، فإنّ وا 

هيئاتها في شكل إجراءات  ولة أو جد إجراءات أخرى تتخذها الدو ت روّ فإلى جانب هذ الص بها.
مباشرة  غيرو ق المستثمر بطريقة مباشرة أو قضائية تمس بحقو  إدارية، سياسية تشريعية،

البعض بالتأميمات  يسميه ماهذا ع، و رغم بقاءه مالكا للمشر غير دائمة و تؤثر بصفة دائمة أو 
لمشروع ل تهامصادر من خالل على ممتلكات األشخاص لة و الد همارستالتي  زاحفةال
ستثماري بطريقة تدريجية وغير مباشرة من خالل التعديل الذي يطرأ في التشريع الجبائي، اإل

النقدي والجمركي من طرف الّدولة مثل الزيادة في الضرائب من فترة ألخرى، وكذا فرض 
معتبرة  ا  ق أضرار ح  ل  وهذا من شأنه أن ي  دة اليد العاملة المحلية، بي زياعلى المستثمر األجن

اإلستيراد، ومنح قيامها أيضا بالتمييز في الضرائب أو في تراخيص  فضال عن، 261به
ستغالل في موقع مملوك للمستثمر أو تغييرها ألعضاء مجلس اإلدارة، إرعاياها تراخيص 

، أجانب ستقدام أو توظيف خبراء وفنيينإومنع  ستثماريلمدراء واإلداريين في المشروع اإلا
 .262سم المستثمر األجنبيإلملكية بحتى ولو بقيت ا وفرض عليه تشغيل العمال المحليين

من األعمال المؤدية إلى حرمان المستثمر األجنبي من حقوقه فرض أيضا تعّد  كما 
ولة فنزويال ضد د  Gower and copelandعليه بيع المشروع، كما هو الحال في قضية

 هذا من جهة.، 263، أو حظره نقل أثاث مكاتب المشروع ومعداته1885عام 
                                                      

261 - WEIL Prosper, Les Clauses de stabilisation ou d’intangibilités insérées dans les accords de 

Développement économique,  Mélanges ROUSSEAU, A. Pedone, Paris, 1974, p. 326. 
 .73و72، مرجع سابق، ص لكية المستثمر األجنبيالحماية القانونية لم، حسين نوارة - 262
خالد محمد جمعة، " إنهاء الّدولة المضيفة لالستثمار اّتفاقية االستثمار مع المستثمر األجنبي )الطرق المشروعة،  - 263

 .84 و 83، ص 1979 ،3عدد  ، الكويت،مجلة الحقوق" الشروط(
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التي أحدثها المشرع الجزائري في ميدان  جراءاتمن أهم اإلو من جهة أخرى، 
بموجب قانون  ،264 قتصاديةللدولة والمؤسسات العمومية اإل تكريس حق الشفعة االستثمار

على ،09-16قم ر القانون من  31و 30تينلمادبموجب اذا كو  ،2009265المالية التكميلي
تتمتع الدولة بحق الشفعة على كل  أعاله، 29بغض النظر عن أحكام المادة مايلي: " 

 .266"لفائدة األجانب األسهم أو الحصص اإلجتماعية المنجزة من قبل أو التنازالت عن 

نازل عنها، إمكانية شفعة الحصص واألسهم المراد تفمن خالل هذه المواد، نستنتج  
 سواء التنازالت من طرف المساهمين األجانب أو لفائدتهم.

واإلستيالء،  يختلف إجراء حق الشفعة عن التأميم ونزع الملكية للمنفعة العمومية،كما 
االستثمار، غير أن مجال  للدولة وللمؤسسة العمومية االقتصادية األولوية في حن  م  ي  حق كونه 

دخاله ضمن األساليب الحديثة لنزع الملكية يرى البعض أنه يمكن تصنيفه ، بالتالي فهذا 267وا 
 جراء مقّيد لجلب اإلستثمارات.اإل

 

وع ( في مشر OCDE) تبنت منظمة ،ستثمارات األجنبيةجل توفير الحماية الالزمة لإلأل
يشمل كل أساليب ستثمارات األجنبية مفهوما واسعا وشامال اإلتفاق متعدد األطراف حول اإل

 بهذا الحق هذا من ناحية.المساس 
 

ضد  ينبلمستثمر األجاتأمين وسيلة مثلى لكالتحكيم الدولي س ر  ك   ،من ناحية أخرى
ل إجراء يقلّ  فهوة التي قد تطرأ على قوانين الطرف المتعاقد معه، ئجافمالتغيرات التشريعية ال

                                                      
ها األداة التي تسمح من خاللها للشخص الطبيعي أو أنّ  ،داريإالى أساس  ا  خر الشفعة استنادعض األقد عرف البل -264

 المعنوي الحلول محل شخص آخر في بيع وتمليك العقار، وذلك حسب نوع الحلول. 
التنازالت  " تتمتع الدولة وكذا المؤسسات العمومية االقتصادية بحق الشفعة على كلعلى:  3مكرر 4تنص المادة  -265 

 عن حصص المساهمين األجانب أو لفائدة المساهمين األجانب ويمارس حق الشفعة طبقا ألحكام قانون التسجيل".
 .السابقمرجع البترقية االستثمار،  المتعلق 09-16قانون رقم المن  30 ،29 انالمادت -266 

267 - ZOUAIMIA Rachid, «Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la résurgence de 

l’état dirigiste en Algérie», RASJEP,  N° 02, 2011, p 20. 
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كرس لذا  ،268نيالوط القضاء العادي من ضعف الثقة التي يستشعرها المستثمر األجنبي إزاء
ا بمبدأ سلطان اإلرادة فيما يخص القانون الواجب خذ  آالقوانين الداخلية هذه األداة في المشرع 
 تثمارساإل قانونالتضمن  ، حيثة للمستثمر فهي متنوعةالمزايا الممنوحفضال عن ، التطبيق
فين بالضريبة لّ من خالل إعفاء الدولة المكة منها، الجبائيالسيما  متيازاتإة عدّ ، 2016لعام 

  .ستثمار وضمان حرية المنافسةإلى تشجيع وترقية اإل ترمي كلها أو تخفيض قيمتها
 

من ، 2016و 2009 لسنتي األجنبيةستثمارات اإل لقبوللشراكة لفعلي ال اللجوءأخيرا و 
ستثمارات االإلنجاز تجسيد الشراكة  ، أي4269المادة في التدابير القانونية خالل وضع بعض 

في سع تطبيق هذه اآللية توّ  مع، ستثماردأ العام المتضمن حرية اإليلحقها بالمبو  يةاألجنب
يرى  ، في حينالصفقات العموميةو الخارجية ، التجارة المجال المصرفيكعديدة مجاالت 

شتراط أن إخاصة مع ، األجنبيستثمار بمثابة تقييد اإل عد  ي  الجديد  اإلجراءهذا  المختصون أنّ 
واستبعادها في قانون  ،األجنبيطرف لل %49و %51ة الوطنية بنسبةتكون المساهم

هذا ما ، 270المتعلق بترقية االستثمار 09-16والقانون رقم  2015الصفقات العمومية لسنة 
  الحقا. عرضهل و حاسن

 

                                                      

دارية كافية بالعرف التجاري الدولي، وهو ن إ -268  الفصل في المنازعات اإلستثمارية تحتاج إلى مؤهالت علمية، فنية وا 
 .من عناصر الطمأنينة لألجانب إضافيا  عنصرا    يعد  ين محكم محايد يالشيء الذي ال يتوافر في القضاء العادي ثم أن تع

".. ال يمكن انجاز اإلستثمارات األجنبية إاّل في إطار أن على 2009من قانون المالية التكميلي لسنة  4تنص المادة  -269 
صد بالمائة على األقل من رأس المال اإلجتماعي ويق 51الشراكة، تمثل فيها المساهمة الوطنية المقيمة بنسبة 

 ". بالمساهمة الوطنية، جمع عدة شركاء
، إذ تم النص عليها في المتعلق بترقية االستثمار 09-16أحكام قانون االستثمار رقم  منلية الشراكة أستبعاد إتم  -270 

 في المنتهجة ستثماريةالسّياسة اال فيغياب رؤية واضحة قوانين المالية السنوية السابقة، قد يعود السبب في ذلك إلى 
ستثمارات. لماذا هذا التّردد من قبل لمعالمة اإل ستقرارا  إ ،أحسن 09-16قم ر قانون ال، فكان على المشرع إدراجها في الجزائر

 المشرع الجزائري؟
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 الفرع الثاني 
 في الجزائر عتمدةأنواع الشراكة الم

 

لترقية وتنمية  لةض  ف  م  سيلة و و  ةعتبارها فرصة هامإألهمية الشراكة األجنبية ب نظرا
أهمها نقل  ،مهامتيازات العديدة التي تقدّ إلابالنظر إلى و  ،قتصادية الجزائريةالمؤسسات اإل

العمل في لدولة الجزائرية مجهودات جبارة بذلت ا ،التكنولوجيا المتطورةالمهارات والخبرات و 
إلى وتها دعمن خالل ، رهاكل صوّ نفتاح الواسع على الشراكة الخارجية بالمتواصل على اإل
ف مع التقدم المنظومة المالية والتكيّ قتصادية و اإلدارات اإل عصرنةتطهير عقالنية الهياكل و 

 من الشراكة منها أنماطة تخذت عدّ إ، حيث المحيط الدولي ضمن سياق العولمةالتكنولوجي و 
  ا(.أجنبية ) ثاني –جزائرية )أوال(، شراكة جزائرية –شراكة جزائرية

  :جزائرية –شراكة جزائرية  -أوال 
 : شراكة  بين مؤسستين عموميتين .1

بين المؤسسة مقاولتين عموميتين مثل الشراكة التي تمت مؤسستين أو جمع  يراد بها
 لكترونيةاإل األجهزةالمؤسسة الوطنية لتوزيع و  E.N.I.Eلكترونية الوطنية للصناعات اإل

EDIMEL271. 
 :ة وخاصةعمومي ةشراكة  بين مؤسس  .2

المستثمر فالدولة تستفيد من جهة و  هي مساهمة ذات منفعة مشتركة بين المؤسستين،
  SSالخاص من جهة أخرى فهي مصلحة مشتركة. مثل عقد شراكة مبرم بين صيدال 

AIDAL  شركة وFARMEGHREB  تفاقية بصنع ثالثة ، تتضمن مضمون اإل1999سنة
 .272منتجات شبه طبية 

                                                      

 .5و  4 ص مرجع سابق، ، عبد الرزاق، بومدين حوالف رحيمةبن حبيب  -271 
هادة الماجستير في القانون ، مذكرة لنيل شقانون الجزائرية على الصرف في الالرقابزوبيري سفيان، حرية االستثمار و  -272 

 .105ص ، 2012، ، بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، كلية الحقوق والعلوم السياسيةلألعمال، فرع قانون العام العام
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  :أجنبية –ية شراكة جزائر  -ثانيا 

 :( عامةأجنبية ) –شراكة جزائرية  .1
  البناء دولة أجنبية ما في مجال معين كبين الجزائر و  قتصادياإل هي شراكة التعاون

الغاز مجال المحروقات و وفي نجاز سكنات لمدة معينة، الزراعة أو في مجال الصناعة ا  و 
 .سبانيةإ ةشركو سونا طراككالشراكة المبرمة بين 

إجبار شركات أجنبية على بند يتعلق ب، 2010273انون المالية التكميلي لسنة ق من  ض  ت  
، بإبرام عقد العمومية األشغالقتصادي مثل البناء و ها النمو اإلنشطة في قطاعات يرتكز علي

 .ختصاصنفس اإل شراكة مع شركات محلية تعمل في

سي. أن . " ة الصنيةوالشرك سوناطراك""التوقيع على عقد بين  ،السياق ذاتهفي كما تم 
ن متواجدين في مستغانم ين بتروليالبحث عن حوضييخص أشغال التنقيب و  بي. سي"

 .لمدة خمس سنواتدوالر  مليون  16,5 وغليزان وتقدر قيمة العقد بى
 

بين إنشاء شركة مختلطة فقد تم  أما بخصوص القطاعات األخرى كقطاع النسيج
ENADITEX سبانية والمؤسسة اإلJACKETS تم وأيضا  ،لصناعة األقمشة بالجزائر
 "تكسان"المجموعة التركية بين المجموعة الجزائرية للنسيج و تفاق الشراكة إالتوقيع على 

 .يقضي بخلق شركة مختلطة
 

كما هو الحال أيضا بالنسبة للشركة المختلطة إلستغالل الرخام في أرزيو بين المؤسسة 
  .NTERCONTINENTALMASTEوالشركة اإلسبانية  GNAMARBRE الوطنية
 

 
 

                                                      

 .2010أحكام قانون المالية التكميلي لسنة  -273 
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 :أجنبية  )خاصة( –شراكة جزائرية  .2
 

ي أخرى أجنبية خاصة كالشراكة الجزائرية العربية فقيام مشروع بين مؤسسة عمومية و 
 الموانئ، بنك الفالحة والتنمية الريفية أو في مجال تسيير القطاع المصرفي مثل بنك البركة

  .274الموانئلتسيير خدمات  بورتاكومجمع  يةمؤسسة ميناء بجاكالشراكة المبرمة بين 

 الفرع الثالث
  األجنبيةستثمارات نجاز االإالقيود المفروضة على  

ر ، غير أنه أدخل بعض التدابيالستثمارمبدأ حرية االستثمار في قوانين اس المشرع كرّ 
لمشاريع تأسيس المؤسسات االستثمارية وكيفيات تنفيذ هذه اوالقواعد التشريعية تضبط شروط 

، 275خاصة األجنبية منها، وتعّد هذه التدابير قيودا تشريعية فعلية على االستثمار األجنبي
التصريح  إلى هاخضوعو ، )أوال( في شكلين األجنبيستثمار حصر االها من بين
تقديم و ، )ثالثا( في الشراكة ٪49و 51نسبةالوطنية ب األفضليةشتراط مبدأ ا  و ، )ثانيا(المسبق

لموافقة ل ستثمار األجنبيإلاخضوع كذا و ، )رابعا(الصعبة لصالح الجزائر ميزان العملة
ستثمار األجنبي منع االإضافة إلى ، )خامسا(ستثمارالمسبقة من قبل المجلس الوطني لال

 األجنبيةرقابة وتقييد حركة رؤوس األموال ثم ، )سادسا( ستدانة من البنوك الخارجيةاإل
 .)سابعا(

 

 

                                                      

 .105ص  سابق،مرجع  ،زوبيري سفيان -274 
 " القيود المفروضة على إنجاز اإلستثمارات األجنبية في التشريعات الحالية: ضبط للنشاط اإلقتصادي ،زوبيري سفيان -275

 .105، ص 3201، 10، عدد المجلة األكاديمية للبحث القانونيأم عودة إلى الدولة المتدخلة؟ "، 
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 :في شكلين األجنبيار ستثمحصر اإل  -أوال

ستثمار الذي يتم باإل على ضوء النصوص القانونيةسة الشراكة في الجزائر سيا تتعلق
هو يتخذ فرعين أساسيين حيث يدعى األول شكل و  ،يقة مباشرة أو عن طريق الشراكةإما بطر 

 forme nonفي حين يسمى الثاني شكل ال شركة ) ،(formes sociétaireالشركة )
sociétaire)،  إذ يتم الفرع األول بعد إنشاء هيكل الشركة التي يمكن أن يساهم فيها

تلطة وهذا ما المستثمر األجنبي بنسب كلية أو شبه كلية وعادة ما تأتي على شكل شركة مخ
تفاقيات إأو  الثاني فيتم على شكل مقاوالتأما الفرع  ،ستثمار المباشريسميه المختصون باال

 .276بالشراكةما يسمى هذا كالسيكية 
  :األجنبيةستثمارات اإلإلنجاز  إجراءك ستثمارالتصريح باإل -ثانيا

في محتوى  2009طار قانون المالية التكميلي لسنة إلزم المشرع الجزائري في ألقد 
 ،277منه 1مكرر 4ستثمار في المادة المتعلق بتطوير اإل 03-01مرالمتمم لأل 58المادة 

 دية إلنتاج السلع قتصابالنشاطات اإلية المتعلقة جنبستثمارات األعلى أن تخضع اإل
 .ستثمارح لدى الوكالة الوطنية لتطوير اإللى تصريإنجازها إوالخدمات قبل 

  :في الشراكة  %49و  %51قاعدة تطبيق اشتراط  –ثالثا 

ستثمارية في إنجاز مشاريع إالراغبين في  األجانبعلى المستثمرين إشترط المشرع 
للطرف  %51ذلك عن طريق الشراكة تمثل فيها المساهمة الوطنية نسبة أن يتم ،الجزائر

تعميمها على كل ي تطبيق هذه القاعدة بشكل أفقي و للطرف األجنبي، أ %49والوطني 

                                                      
منشور على الموقع  وسطية"،ورو مت" تاريخ التنمية في الجزائر من منظور قانون الشراكة األ،فاطمة الزهراء -276

 اإللكتروني: 
in ;  - www.Ahwar.org/debat /show.asd 

 .سابقمرجع ، 2009من قانون المالية التكميلي لسنة  1مكّرر 4المادة  - 277

http://www.ahwar.org/debat
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تيجية بالنسبة للدولة أو غير ستراإستثناء سواء كانت قطاعات إالنشاطات بدون القطاعات و 
 . ذلك

ستثمارات اإل نّ ألى إ ،2014278لسنة  ون الماليةمن قان 55مادة التشير  ،من جهتهاو 
إنتاج للسلع في  ونحو الجزائر و/أ المهارات وتحويل هم في نقلاوالتي تس ،بالشراكةجنبية األ

تستفيد من مزايا جبائية وشبه  % 40دماج تفوق إتحقق نسبة إطار نشاط منجز في الجزائر 
التنظيم طرق تحديد المساهمة في  لىإحيل أكما  ،ستثمارجبائية من المجلس الوطني لإل

نتاجات و تحويل المهار   ر، غيرستثماالوطني لإل من طرف المجلسمنح المزايا  كيفيةالسلع و  ا 
 ستثمار.المتعلق بترقية اإل 09-16نون رقم قاالمن  37ألغي بموجب المادة  هذا االجراء أنّ 

نسبة  وزيادة قام برفع ،المشار إليه قانون الماليةالمشرع في  أن نجد ،لى هذاضافة إا
، عندما يتعلق لى األقل من رأس المال اإلجتماعيع %51بالمساهمة الوطنية المقيمة 

األشخاص ستيراد بهدف إعادة بيع الواردات على حالها من طرف بممارسة أنشطة اإل األمر
مالية قانون الإطار في الشراكة، بينما  في إطار ال يكون ذلك إالّ و  ،الطبيعيين والمعنويين

 .% 30كانت تقدر النسبة بفقد  ،2009التكميلي لسنة 

أن تكون ، بإلزام 2009من قانون المالية التكميلي لسنة  62المادة  نصت وكذا
ستيفاءها وا  ، كةبالشرا ديةقتصامع المؤسسات العمومية اإلجنبية المنجزة اإلستثمارات األ

جنبي البحث عن الشريك مية الشريك األلزاإمع  ،279ر أعالهمكرّ  4المقّررة في المادة  للشروط
 ستثمار عن طريق الشراكة.الوطني الذي يريد اإل

                                                      
ر عدد  ج، 2014انون المالية لسنة تضمن قالم، 2013ديسمبر  30مؤرخ في ال 08-13من القانون رقم  55المادة  -278
 .2013ديسمبر  31، صادر في 68
 .السابقمرجع ال، 01-09من األمر رقم  62المادة  - 279



 الباب األول                                     تحفيز أم تقييد  لجلب االستثمارات المعاملة اإلدارية 

 

139 
 

شريك ف التحت تصرّ  ستثمارالوكالة الوطنية لتطوير اإل وضعتلسياق ذاته، افي  
موجهة لجمع عروض مشاريع  األخيرةهذه  ،"بورصة الشراكة"قاعدة بيانات تسمى  ،جنبياأل
 الوطنيالشريك  تبحث عنستثمار في الجزائر التي اإل

ستثمار، إذ يمكن الوطنية لتطوير اإلللوكالة  اإلعالمتتواجد البورصة على مستوى نظام 
مشروعهم وأهدافهم  التسجيل في قاعدة المعطيات وصفبقتصاديين الراغبين للمتعاملين اإل

اب من هذه الشراكة بناء على بطاقية المشروع المقترح والموجودة تحت تصرفهم في الب
 .280لكتروني، ويكون التسجيل فيها مجانياصص للبورصة الشراكة في الموقع اإلالمخ

كذا و وطنيين أم أجانب  وانتقادات من قبل المستثمرين سواء كانإهذا المبدأ لقي  أنّ غير 
حيث تشكل عائقا لجذب ، ولالدّ  منو  ستثمارتلف الهيئات الدولية المهتمة باإلمن مخ

 : حيثاحي ة نو من عدّ ستثمارات اإل

النشاطات على القطاعات و  % 49و %51قاعدة أن يتم تطبيق  األفضلكان من 
 .% 100لماال أن تكون بنسبة و  فقط اسة للدولةالحسّ  اإلستراتيجية

لة البحث عن مشكالمتمثلة في جنبي األ واجه المستثمرالصعوبات التي تفضال عن  
 لمراحل في إعداد مشروع الشراكة،ا البحث من أصعبمرحلة  الشريك الوطني، لذا تعتبر

تحقيقها من الطرف  ادهداف المر ألنه من الصعب إيجاد الشريك الذي يتوافق ربما مع األ
يجب وضع إذ ، كما تعتبر هذه المرحلة من أهم القرارات التي تواجهها الشراكة جنبي.األ

وأخيرا القيام بتحاليل  ،، ثم تحديد الشركاء المحتملينالشريكر الميزات المراد توفرها في تصوّ 
ا األمر يتطلب فرقة من الخبراء ذوي ولدراسة هذ ،موضوعية للشركاء المحتمليندقيقة و 

 :ر التاليةالمعاييعتماد على وذلك باإل الشريك المناسب، ختيارختصاص تؤهلهم إلاإل

                                                      
280 - disponible sur site, WWW.andi.dz 

 

http://www.andi.dz/


 الباب األول                                     تحفيز أم تقييد  لجلب االستثمارات المعاملة اإلدارية 

 

140 
 

 :قتصاديةؤسسة اإلمعيار حجم الم -أ
 

 إلى األمر ئرية كما وكيفا، أدىالوطنية والمؤسسات الجزا عير اإزاء ضعف مستوى المش
ستثمار معها الكبرى لإل األجنبيةختيار وتحديد المؤسسات ا  و  يع األجنبيةر ااالعتماد على المش

ستثمار، الفرص المتاحة لإلالتي من الممكن أن تهتم بالمزايا الممنوحة و و  ،الشراكة إطارفي 
 يع األجنبيةر اظهر فائدة المشلبلد، كما تل قتصاديةاإل تنميةالفي  هاما   دورا   ؤديت حيث

  . إليهاعلى نقل التكنولوجيا والمعرفة  مساعدتهابوضوح في 

 :ثقافة المؤسسةيار نمط التسيير و مع -ب 

الشراكة بنمط  إطارستثمار معه في لإل األنسب شريكالختيار إتمام أية دولة بهإ إنّ 
قتصادية منها أشكالها خاصة اإل الشراكة بكل ، ألنّ األهميةوثقافة المؤسسة أمر بالغ  التسيير

تقوم على أسس المقاربة ممارسات ثقافة تسييرية جديدة  إرساءتساهم في 
التقليل من  في ةاألخير  هذهتساهم كما  ، L’APPROCHE MANAGERIALEالمناجرية

 ليدي الذي يتسم بثكرة وتعقيد اإلجراءات وثقلها.التق مشاكل التسيير

ير المؤسسات األجنبية ثقافة ونمط تسي لىف مسبقا عالتعرّ  السلطات العموميةعلى 
الجزائر عن طريق الشراكة، أي إبراز القدرة والفعالية التي تكتسبها  في ستثماراإلفي الراغبة 

المشاكل التي تعاني منها المؤسسات  من خالل مساهمتها في حلّ  األجنبيةهذه الشركات 
 قتصادية الجزائرية. اإل
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      المادية ،طريقة عقالنية للتنسيق بين الموارد البشرية ،281أنهد بالتسيير على رايف 
والمالية قصد تحقيق األهداف المرجوة، تتم هذه الطريقة حسب السيرورة والمتمثلة في 

 والرقابة للعمليات قصد تحقيق أهداف المؤسسة.  التخطيط، التنظيم، اإلدارة

ألفراد والموارد إلنجاز أهداف فه البعض على أنه التنظيم المستمر لفي حين يعرّ  
مجموعة من العمليات المتمثلة في التنظيم، التخطيط، بم ياقاليستدعي  ما وهذا، ديناميكية
  .قصد تحقيق أهداف المؤسسة والتقييم المستمر لتصحيح األخطاءالقيادة  ،اإلشراف، الرقابة

لوم باإلضافة التسيير يمثل مجموعة من مختلف الع ، نستخلص أنّ ما سبق بناء على
 ،تصال، معرفة المهام، قدرة التأثير(إلى ممارسة لقاءات خاصة )تكوين سمات القائد، قدرة اإل

ويتطور التسيير حسب دورة متواصلة ولكي يتم تحقيق بقاء المؤسسة يجب على عملية 
 .التسيير أن تتحدد بصفة متواصلة

 :معيار التكنولوجيا العالية -ج
، يدفعها لالستثمار عن اإلداريةو  المعرفة الفنيةو نولوجيا التك إلىحاجة الجزائر  إنّ 

ستثمار المحتملة التي ختيار الشركات العالمية لإلا  قصد بتحديد نوع و ذلك و  طريق الشراكة،
     .التنمويةو  نتاجيةاإلأهدافها  تحقيقتملك تكنولوجيا عالية قصد توظيفها ل

 مال رأسف تكلّ  تكنولوجيا عالية ملتستعها أنّ  ،ستثماراتمن سلبيات هذه اإل غير أنّ 
التركيز على  بالتالي، و فر فرص شغل كافيةاليد العاملة قليلة، وبذلك ال توّ  إلىوحاجتها  كبير

على  فقط عتمادال يمكن اإل ، لهذا282العمال تسريح إلىيؤدي  اإلنتاجالتقنية العالمية في 
  .البطالة مشكلةحل و البلد  قتصادإجنبية المباشرة في تطوير ستثمارات األاإل

                                                      

م ضيق المضمون حيث ال هو في الحقيقة مفهو   estionG مفهوم التسيير كمصطلح نجد أن المصطلح الفرنسي -281 
 .يشير إلى مجموعة من التقنيات هي عملية التسيير

الكفاءات القيادية التي إلى القدرات و فإن تسجيل المفهوم الحقيقي باإلضافة    managementاإلنجليزي أما المصطلح 
 .يجب أن يتوفر عليها التسيير

 .130ص، مرجع سابق، ضياء مجيد الموسوي -282 
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 :معيار القدرات المالية  -ح

يتم دراسة حجم المبادرات المالية للمؤسسة، من حيث رأسمالها الصافي للتمويل 
 ستثمار األجنبياإلإذ يعتبر ، الخارجي، وكذا السمعة المالية للمؤسسة الوطنية واألجنبية

ية من أجل تمويل بعض لنامجنبية المتدفقة إلى الدول االمباشر من بين رؤوس األموال األ
 قتصادية الهامة مثل الطاقة، النقل والصناعات التحويلية...الخ.القطاعات اإل

  :شتراط تقديم ميزان فائض بالعملة الصعبة لصالح الجزائرإ -رابعا 

يتم التقليل من بواسطتها  ،تساعد الشراكة على تخفيف العبء على ميزان المدفوعات
بقدر نصيب الشريك األجنبي فقط،  إالّ  ،لى الخارج في شكل أرباحالتحويالت الرأسمالية إ

 همساي، كما من رأسماله على المدخرات الوطنيةالمشروع المشترك قائم في جزء كبير  كون
 01-09رقم  مرمن األ 1مكرر 4ما جاء في المادة ل وفقا على توفير مناصب الشغل

الحد من  بهدف ،2014284ة لسنة من قانون المالي 56المادة  كذاو  ،283السالف الذكر
منعهم من من قبل مساهمين أو شركاء أجانب و رباح بالعملة الصعبة تحويالت حصص األ

 م في المؤسسات الجزائرية.التحكّ 

لمستثمر اومخالفا لمبدأ ضمان حرية  ،بالنسبة للمستثمر األجنبي قيدا   جراءيعتبر هذا اإل
عادة تحويل  جة عن التنازل أو التصفية الحقيقية الصافية النات تحويل المداخيلفي  والفوائد وا 

المتعلق بترقية  09-16القانون رقم من  25أشارت إليه المادة  ، والتيرؤوس األموال
 :صراحة التي تنص ،286رو المذك 11-03من األمر رقم  126المادة  كذاو  ،285االستثمار

                                                      
 .سابقمرجع ، 2009المالية التكميلي لسنة  نونقامن  1ّررمك 4المادة  - 283
 .السابق المرجع، 2014المالية لسنة  نونقا المتضمن 08-13من القانون رقم  56المادة  - 284
 .السابقمرجع ال ،المتعلق بترقية االستثمار 09-16رقم القانون من  25المادة  - 285
 .السابقمرجع ال ،لغىمالقرض، الو النقد المتعلق ب 11-03األمر رقم من  126المادة  - 286
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ج والمداخيل والفوائد وكل النتائ ،رؤوس األمواللى الترخيص لغير المقيمين بتحويل ع"
ع تتمتكما واإليرادات وسواها من األموال المتصلة بالتمويل يسمح بإعادة تحويلها و 

 ".التي وقعتها الجزائرالثنائية  تفاقياتاإلبالضمانات المنصوص عليها في 

من أهم الضمانات التي تمنحها الدولة  الحق في تحويل الرأسمال يعدّ  بمعنى أنّ 
األجنبي، ويعتبره البعض شرط أساسي لجذب رؤوس األموال األجنبية  المضيفة للمستثمر

 .287ذلك إذا أحسن حمايته، وهو ضمان الحق في التحويل بدون شروط

 :ستثمارلموافقة المسبقة من قبل المجلس الوطني لإلل ستثمار األجنبيإلاخضوع  -خامسا

 المالية التكميلي لسنة قانونمن  4/رمكرّ  4الرابعة من المادة  عمال بمقتضيات الفقرة 
ستثمار طار اإلإكانت مباشرة أو في ستثمارية سواء لمشاريع اإلع كل اخضت ،2009

 .دون اإلستثمارات الوطنية ستثمارمسبقة من المجلس الوطني لإلالدراسة اللى إبالشراكة 

مبلغا يتجاوز التي  ستثماراتاإلفي  اأيض ستثمارالمجلس الوطني لإل فضال عن تدخل
بعد الحصول على  إالّ  مزاياال ال تستفيد من ، بحيثأو يساويه دج 5. 000.000.000

قانون  أن  ، في حين09288-16من القانون رقم  14ه طبقا للمادة من المسبقة الموافقة رمقرّ 
 ،أو يساويهدج 1.500.000.000ر المبلغ بيقدّ  59289المادة  في 2014نة المالية لس

 الوطني. للمنتوج األفضليةمنح يتضمن تابي د كه  ع  ت   المستفيد إيداع طشر ي

 ستثماراتا فهي بمثابة الكبير لمبلغها بالنظر أو حجمها خالل من ذلك عليه يبدوو 
 وبالتالي ،الدولة خزينة على أعباء كبيرة هي عليها ستحصل التي االمتيازات أن كما ،كبرى

  .يستحقها لمن اإلعفاءات حمن على السهر أوعلى الوكالة القيام بمهامها الرقابية  فيقتضي
                                                      

 .226و  225، ص مرجع سابقعيبوط محند وعلي، الحماية القانونية لإلستثمارات األجنبية في الجزائر،  - 287
 .السابقمرجع المتعلق بترقية االستثمار، ال 09-16من القانون رقم  14 ةالماد -288 

 .بقالسامرجع ال، 08-13رقم من القانون  59المادة  - 289
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عفاء من الرسم على القيمة المضافة في يستفيد المستثمر من اإل، في هذا الصدد
، وفقا كد من عدم وجود منتوج محلي مشابهو في حالة التأأ قتناءات ذات مصدر جزائرياإل

  .2009290من قانون المالية التكميلي لسنة  1مكّرر 9لمحتوى المادة 
 إلى تراجع سيؤدي وربما التساؤالت من الكثير سيثير المادة هذه يقتطب أن نعتقده ما

 اإلقتناءات في القيمة المضافة على الرسم من اإلعفاء حصر بسبب األجنبية اإلستثمارات
 فبعدما األجنبي، المستثمر بها يتمتع اإلمتيازات التي من إنقاص بمثابة يعدّ  فهذا ،الوطنية
 المقتنيات على مقصورا أصبح ،اإلمتياز تتمتع بهذا صدرهام كان مهما المقتنيات كل كانت

 المنتوج جودةكثير الحساسية والشك اتجاه  األجنبي المستثمر أنّ  خصوصا فقط، الوطنية
 المنتجات قتناءإ في تقييدا لحريته يعدّ وبالتالي  الدولية، المقاييس مع توافقه وعدم الوطني

 إستعمالها. يريد التي
 اإلقتصادب والنهوض اإلنتاج تشجيع بدافع تم قد التعديل هذا أنّ  فيه شك ال مما
 لمنتجات المحليةل األفضلية إعطاء فإن وبالتالي اإلستيراد،فاتورة تزايد  بعدخاصة ، الوطني
 مقصورا بالمزايا التمتع كان إذا وزيادته خصوصا الصادرات تشجيع في المحال سيساهم

 .المضافة القيمة على من الرسم لإلعفاء بالنسبة الحال هو مثلما عليه

ل الحصو  طار الشراكة يفرضإلمباشرة أو في ا األجنبيةستثمارات اإلأن  نجد ،عليهو 
فهذه وبالتالي ، ستثمارات الوطنيةخالفا لإلوهذا  ستثمارعلى ترخيص من المجلس الوطني لإل

أمام المساواة و  ،291ةفي المعامل تتعارض مع مبدأ المساواةفي هذه القوانين  المقررة اإلجراءات

                                                      
 .السابقمرجع ال، 01-09من األمر رقم  1مكّرر 9 المادة - 290

291-  HAMIDI Hamid, "  Réforme économique et propriété industrielle ", OPU, Alger, 1993, p. 20. 

المتعلق بترقية  93/12مضمون وأهداف األحكام الجديدة في المرسوم التشريعي " ،يوسفي محمدأنظر كذلك:  -
 .1999، 02عدد  مجلة إدارة، ارات"،اإلستثم

يقصد بمبدأ المساواة عدم التفرقة والتّميز في المعاملة بين المستثمرين سواء كانوا وطنيين أم أجانب من حيث الحقوق،  - 
 المزايا والضمانات. 
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لى عزوف إ حتمامما يؤدي  ،293وكذا مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة ،292دون تمييز القانون
  .ستثمارلى الجزائر بهدف اإلإمجيء جانب الالمستثمرين األ

 :ستدانة من البنوك الخارجيةاإلمن  األجنبيستثمار منع اإل -سادسا

من الوسائل الهامة التي تساعد  سوق المال تمويل المشاريع عن طريق البنوك أو د  ع  ي  
، حيث بدون توافر هذه الوسيلة ستظل حجم االستثمارات المستثمر على انجاز استثماراته

نجد أنها ، 2009قانون المالية التكميلي من 58المادة  إلى محتشمة، غير أنه بالرجوع
في سياق المنجزة اريع لمشلروري البنوك الوطنية لضمان التمويل الضاالستدانة من  تفرض
 ،جتماعيستثناء تشكيل الرأسمال اإلإة المباشرة أو عن طريق الشراكة بستثمارات األجنبياإل

من الضمانات المالية الممنوحة من  ستفادةاإلالمؤسسة المنشأة  إمكانية إلىوباإلضافة 
 .294المؤسسات المالية المتعددة األطراف

 ،المحلي خاصة في ظل صعوبة الوصول إلى التمويل رئيسيا   عائقا   اإلجراءهذا ل ك  ش  ي  
  ،راءات التي تعتري تسيير البنوك والمؤسسات الماليةبطء اإلجيروقراطية و بالنظر إلى الب

األنظمة األكثر تخلفا على الصعيد الدولي، إلى من  في الجزائر حيث يبقى النظام المصرفي
ت مالية بالسحب أو االيداع من وكالة تابعة ن ال يمكنه إجراء معامالي  ع  درجة أن زبون بنك م  

أمام  هنفسالدولي ستثمار وجد اإلفقد  لنفس البنك غير التي يوجد فيها ملف توطينه، وبالتالي

                                                      
 .السابقمرجع ال، 2016مارس 06مؤرخ فيال 01-16قانون رقم من ال 32كرس مبدأ المساواة أمام القانون في المادة  -292

 .السابقمرجع الالمتعلق بترقية االستثمار،  09-16من قانون رقم  21المادة  -293 
 إلىحدد كيفيات اللجوء الم، 2013سبتمبر  26مؤرخ في ال 320-13تنفيذي رقم المرسوم المن  3و 1،2المواد  -294

 .2013سبتمبر  29 فيصادر  ،48 عدد ، ج. رمارات أجنبية مباشرة أو بالشراكةالتمويل الضروري إلنجاز استث
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ال على ضمان اللجوء إلى تسوية و  ،ادر على ضمان التمويل الذاتيق وه طريق مسدود فال
 . 295ملف التركيب المالي بسهولة لدى المصارف المحلية

على خلفية  ،اللجوء إلى اإلقراض الخارجيإقرار إمكانية  الجزائرأعادت  ير أّنهغ
من القدرة  والتي تحّد أيضا جراء إنهيار أسعار البترولالمشاكل المالية التي تعاني منها 

رجية الالزمة على هذا األساس تم السماح باللجوء الى التمويالت الخاالتمويلية للمؤسسات، 
من طرف مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري أو تلك القائمة  راتيجيةستع اإلإلنجاز المشاري

 .296بالشراكة مع اإلبقاء على التمويل المحلي كأولوية

 :األجنبية ستثماراتواإل األموالتقييد حركة رؤوس رقابة و  -سابعا 

نما نية في مجال االستثمار فقطلية قانو كآ لم يقتصر تجسيد الشراكة  أيضاأدرجت ، وا 
خاصة وبنسب مختلفة من قطاع إلى أخر،  قانونيةنصوص  يقر عن ط المجاالت بعضي ف

 .، في التجارة الخارجية وفي مجال الصفقات العموميةفي المجال المصرفي منهانذكر 

 :في القطاع المصرفي -1
القرض المتعلق بالنقد و  04-10 رقم من األمر 6المادة بموجب  الشراكةتجّسدت  
ال يمكن  ...:" التي جاء فيها 11-03من األمر رقم  183للمادة المتممة و  المعدلة

ية التي يحكمها القانون المؤسسات المالالخارجية في البنوك و الترخيص بالمساهمات 

                                                      

، 2009التكميليبسب التدابير المعتمدة في قانون المالية  مدةوجود مشاريع معطلة منذ  إلىاإلحصائيات  تشير -295 
 المؤسسات وال تقع على عاتق الدولة. تتم لحساب  ستدانة فهيإذ حتى ولو تمت اإلالخارج، ستدانة من بحجة تفادي اإل

المرجع  ،2016المالية  تضمن قانون، الم2015ديسمبر  30المؤرخ في  18-15رقم  قانونلمن ا 55المادة  -296 
 السابق. 
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بالمائة  51ب  األقلشراكة تمثل المساهمة الوطنية المقيدة على  إطارفي  ، إالّ الجزائري
 .297من رأس المال "

 

 الجزائر،إنجاز بنوك أو مؤسسات مالية في  بالمساهمة في من شروط السماح لألجانب
، وطنيةللمساهمة ال بالمائة 51وبالمائة  49ال تتجاوز حدود ألجنبية امساهمنسبة  أن تكون
، تظهر إرادة الدولة الجزائرية في تقييد حركة رؤوس أعاله لمادةل نامن خالل تفحصبالتالي 
وتفعيل مراقبة البنوك  األجنبيةستثمارات ة على اإلممارسة الرقابب وذلك األجنبية األموال

عادة تحويل ستثمار في المنشآت البنكية، و اإلفتحويل أصول ، األجنبيةالمؤسسات المالية و  ا 
 . % 49المؤسسات المالية تتم في حدود و  أرباح البنوك

 

 :في مجال التجارة الخارجية -2
التي أجازت  ،2009تكميلي لسنة انون المالية الر من قمكرّ  4المادة إلى  استنادا  

 طريقعن نشاط هذا الممارسة ستيراد اإلتصدير و ال مجالالناشطة في  األجنبيةلشركات ل
جتماعي لصالح الشركاء الوطنيين من الرأسمال اإل %30 شراكة جزائرية في حدودمع  شراكة

ة وعات بالعملحماية ميزان المدف يهدف هذا اإلجراء إلى، 298األجانببالنسبة للشركاء  ٪70و
بممارسة الرقابة على حركة تنقل  ذلك إالّ  حققال يت كما، الخزينة العموميةالصعبة لصالح 

 .299الجزائر شاط طيلة فترة وجوده القانوني فيواألرباح المحققة في هذا الن األموال
 

في مجال التصدير متداد سلطة الصرف ا  أن تقييد و  ،ستنتاجه مما سبقإيمكن ما 
 .الت التجاريةالمبادوحرية  للصرف و مخالف لمبدأ حرية التحويل الحرستيراد هواإل

                                                      
تعلق بالنقد الم، 11-03، يعّدل ويتمم األمر رقم 2010أوت  26مؤرخ في ال 04-10مر رقم من األ 6 المادة -297

 .2010سبتمبر  01 في، صادر 50والقرض، ج ر عدد 
298 -BENTOUMI Mohamed, «  Notes sur les mutations récentes  du droit de l’investissements 

étranger » ‘ RASJEP , nouvelle série , N°01 , 2010 , pp 2-30 et 35. 
 مرجع سابق.، 2009ن المالية التكميلي لسنة من قانو  4المادة  -299
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 :في مجال الصفقات العمومية -3
، 2015سبتمبر 16مؤرخ فيال 247-15رقم  الرئاسيبموجب المرسوم  عر  ش  س الم  كرّ 
نجاز العقود إمط جديد في ن ،وتفويضات المرفق العام تنظيم الصفقات العمومية المتضمن
 األجنبيبالنسبة للمتعاقد  الشراكة في المشروع المعلن عنه يتم ذلك عن طريق، حيث الدولية

ر من سلطة الهيئة العمومية أو المشاريع بموجب مقرّ تحّدد قائمة  ،مع المؤسسة الوطنية
 .300الوزير المعني، بالنسبة لمشاريعها وبالنسبة لمشاريع المؤسسات العمومية التابعة لها

 

، يمكن للمصلحة أعاله 247-15رقم الرئاسيمن المرسوم  38المادة  فوفقا ألحكام
أن تلجأ بغية تنفيذ خدماتها إلى إبرام صفقات مع المؤسسات  ،المتعاقدة قصد تحقيق أهدافها

 . 301الخاضعة للقانون الجزائري و/أو المؤسسات األجنبية
 

ية تكون ستثمارات التي تتم عن طريق المناقصات الدولكل اإل يفهم من هذه المادة أنّ 
ختصاص في ممارسة كة دولية وأخرى جزائرية، تمتلكان نفس اإلبالتعاون المشترك بين شر 

لمقيمة النشاط مع المساهمة الوطنية باألغلبية الكبرى من الرأسمال من قبل الشركة ا
ره تر الشروط الذي تحرّ ادف إدراجه فييتم اإلجراء يجب أن هذا  ،الخاضعة للقانون الجزائري

، إذا كان المناقصات الدوليةكما أنه ال يمكن اللجوء إلى هذا النمط من ، المتعاقدة المصلحة 
 وأداته قادرين على تلبية حاجيات المصلحة المتعاقدة.الوطني اإلنتاج 

 

حالة اللجوء إلى المنافسة في  ومن بين الشروط التي تأخذها المصلحة المتعاقدة
 :302مايلي ذكره الوطنية و/أو الدولية

                                                      
 المرجع السابق. ،2015 سبتمبر 16مؤرخ في ال 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  84المادة  -300
 من المرجع ذاته. 38المادة  -301

 المرجع ذاته.من  85الفقرة الثانية من المادة  -302 
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عند إعداد شروط التأهيل ونظام تقييم العروض، قدرات األخذ بالحسبان يجب  -
مكانيات المؤسسات ال والسماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ، خاضعة للقانون الجزائريوا 

بشرط إحترام اإلجراءات الخاصة بالجودة  بالمشاركة في إجراءات إبرام الصفقات العمومية
 .جال اإلنجازآوالكلفة و 
فضلية لإلندماج في اإلقتصاد الوطني وأهمية الحصص أو المنتجات التي منح األ  -

 تكون محل مناولة أو إقتناء في السوق المحلية.

المؤسسات األجنبية استفادة في حالة  يكمنبإستثناء أخر جاء  المرسومغير أن هذا 
غ من مبل %30تتعّهد بتحويل نسبة ، في بعض الحاالت الخاصة الصفقة كاملةبإنجاز 

 الخاضعة للقانون الجزائري.مناولة لفائدة المؤسسات شكل الصفقة األصلي في 

ال  في دفتر الشروط تدابيربند على المصلحة المتعاقدة إدراج  زيادة على ذلك، يجب
فر أو كانت نوعيته إاّل إذا كان المنتوج الوطني غير متوّ  ،لمنتوج األجنبييسمح باستعمال ا

إلى المناولة األجنبية إاّل إذا  كما ال يمكن اللجوء ،قنية المطلوبةغير مطابقة للمعايير الت
 . 303غير قادرة على االنجازالمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري تلبية حاجاتها كانت

 لسلطة الوصيةل مكنيمن قانون تنظيم الصفقات العمومية،  164المادة ب وعمال  
برمها المصلحة المتعاقدة ألهداف الفعالية التي تممارسة الرقابة على المناقصات الدولية 

الخارج،  إلىوقف نزيف تحويل العملة الصعبة من الجزائر  كذا بغرض، و 304واإلقتصاد
قصد تحقيق التنمية  ،في الجزائرأموالهم  بإعادة استثمار رغبونال يمستثمرين الذين الخاصة 

حداث نوع من التوازن لميزان اورفع القيمة المضافة و  الناجمة  ، فكل التحويالتتلمدفوعاا 

                                                      

المرجع  ،2015 سبتمبر 16مؤرخ في ال 247-15من المرسوم الرئاسي رقم من  85الفقرة الثالثة من المادة  -303 
 السابق.

 المرجع ذاته. من 164المادة  -304 
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الصفقات العمومية أثقلت رصيد الخزينة العمومية من الصرف  إطارنجاز المشاريع في إعن 
 .وزارة المالية إشرافغرب تحت -شرقالطريق السريع خاصة مشروع القرن  األجنبي

 المطلب الثالث

 تفعيلها طرقو  الجزائر مع األجنبيةالشراكة  تقييم

أهم اإلنعكاسات السلبية الناتجة ه الشراكة من خالل محاولة إبراز ذتقييم ه تظهر مسألة
 .(الثانيفرع ال)تفعيلها طرقأهم ، ثم إقتراح (األولفرع ال)فرهاعنها وكذا المزايا التي توّ 

 الفرع األول
 األجنبية -الجزائرية تقييم الشراكة

 

ن ما حققته ، ثم نبيّ )أوال(اسات السلبية الناتجة عن الشراكةأهم اإلنعكسنحاول إبراز 
لك موارد تم إذسطية التي تمر بمرحلة إنتقالية، من الدول المتو  هاعتبار الجزائر من مكاسب بإ

قتصادية هامة و  ين ، وبالتالي فهي من الشركاء الرئيسسعأخذ في التوّ ستهالكي إسوق مالية وا 
 لمعظم دول العالم كاإلتحاد األوربي )ثانيا(.

 

 :األجنبيةالجزائرية  لشراكةاتفاق بية إل نعكاسات السلاإل  - أوال
 

أن الشراكة تتم بين طرفين غير متكافئين فىي اإلمكانات الماديىة والىقدرات باعتبار 
ؤدي حتما إلى نتائج لصالح الطرف األقوى ومكلفة يس فإن ذلك، والتكنولوجية البىشرية والتقنيىة

يجابية في بعىض ا  و  ة ستكون مالئمةقتصادية لهذه الشراكأي أن اآلثار اإل ،للطرف الضعيف
تتعرض لها  الجوانب، كما أنها ستؤدي إلىى خلق متاعب أخرى تضىاف إلى تلك التي

للحماية اراها فتقيمكن أن يىعرضها إلى اإلفىالس ال ، ممالمؤسسات العامة والخاصىة الوطنيةا
 .اإلتحاد األوروبيكمنافسة منتجات  مثل ،دول المتقدمةوعدم قدرتها على منافسة منتجات ال
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 إطارستثمار في ة للمستثمرين الراغبين اإلمنح المزايا المالية والضريبيالمبالغة في  دل  و  ى  ت
لغىاء الرسوم الجمركية، و  الشراكة ، بسبب تقلص نة الدولةضغوطا متزايدة على توازن خزيا 

  اإليرادات الجبائية من الرسوم الجمركية.

 ،قتصاديةمراكز اإلبين طرفي العالقة من حيث ال التكافؤم نوع من عدينتاب الشراكة     
، بمعنى أن رة ومكاسب غير مؤكدة وغير مباشرةعتبار أنها تؤدي إلى تكاليف مؤكدة ومباشإب

" أي أن اآلثار بالدفع الفوري واألرباح المؤجلةاآلثار المتوقعة تدخل في إطار ما يسمى " 
ستكون على المدى ، أما اآلثار اإليجابية المحتملة فبة المؤكدة تظهر على المدى القريالسلبي

 .المتوسط والطويل
 

  :ألجنبيةا الجزائرية الشراكةالمزايا التي توفرها  –ثانيا
دولة المضيفة المفضلة التي من خاللها توفر مزايا للطرفين ال األداةالشراكة  تعدّ 

 :305رى إذمن جهة أخ األجنبيالمستثمر من جهة و ) الجزائر( ستثمار لإل
 

كتساب المزيد من الخبرة إى ذلك التكنولوجيا الجديدة، وزيادة علتسمح بتبادل الخبرات و 
ر مع وكذا مناهج التسيي ،ية واألجنبية من خالل الصادراتالمعرفة حول األسواق المحلو 

 ستثمارياإلزيادة فرص التوظيف  إلىها تودي كما أنّ ، إمكانية الحصول على التمويل
رؤوس األموال المحلية عند توظيفها مع المشروع األجنبي، وتشجيع األفراد خرات و للمدّ 

عتبار أن المشروع إأموالهم للخارج، بتحويل و والمستثمرين المحليين على عدم تهريب 
ستثمار المملوك بصفة اإلقتصاد الوطني، على خالف اإلالمشترك يعمل على تحقيق أهداف 
الحصول سهولة  إلىباإلضافة ، لحه ومصالح بلدهمصاكاملة للطرف األجنبي الذي يخدم 

أخيرا فهي و  ،الرخيصة واإلنتاج بتكاليف منخفضة ختراع واليداإلعلى المواد األولية وبراءات 

                                                      
 .14و13ة األجنبية في الجزائر"، مرجع سابق، ص بن عزوز محمد، " الشراك -305
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جراءات تفضيلية في هذه الدول ال يمكن أن إتسمح بالحصول على  متيازات مالية وضريبية وا 
 تحصل عليها في بلدانها األصلية.

  الثانيالفرع 
 األجنبية الجزائريةتفعيل الشراكة  رقط

الواقع يؤكد أن  ل، إالّ و تكاملية بين الدو نية و بالرغم من األهمية البالغة للشراكة كآلية تعا
تخلق المباشرة لم  األجنبيةستثمارات مع اال المبرمة أن مشاريع الشراكةرها، إذ و دية دو محد
أزمة البطالة التي في تقليص وحل  شيا  هام نو يك يكاد دورهاو  ،قليال من مناصب الشغل إالّ 
الشراكة أكثر  لكي تكون وعليه ،ستثماراتضآلة حجم هذه اإل فضال عن ،الجزائرعاني منها ت

 الخطوات التالية: و خاذ التدابير تإال بد من الجزائر  إلىستثمارات فعالية لجذب اال

والتي حققها حاليا التي ت  أساسا على نسبة النمو  األجنبيةنجاح الشراكة الجزائرية  يتوقف
 يهاعل فمن الضروري ،فقط ستثماراتلى على اإلبالدرجة األو  هاداعتمال ،تبقى غير كافية

دعم الصناعات ذات القيمة المضافة ك قتصاديديدة تدفع بعجلة النمو اإلكات جتبني محرّ 
، كذلك تقوية تكنولوجيا المعلوماتاعات الصيدالنية والميكانيكية و الصنكيمياء و و البتر مثل 

لشركاء األجانب من خالل إلزام ا ،دةفي مجال الطاقات الجديدة والمتجدّ  المناولة الصناعية
ات ودون المحروققطاع ضرورة تمويل هذه العمليات من خارج مع ، الحديثة بنقل التكنولوجيا
 الخاصة أي تفعيل آليات التمويل األخرى كالبنوك ،ستثمارات العموميةاللجوء إلى اإل

 .306والبورصة
 قتراحاتإة عدّ  على جنبيةالشراكة الجزائرية األ أيضا تعزيزيتوقف  إضافة إلى هذا،

  :منهامن شأنها المساهمة في تفعيلها أخرى 
                                                      

فيفري  17محور ندوة لحزب جبهة التحرير، بتاريخ " مستقبل الشراكة األجنبية الجزائرية " مقديش مصطفى،  - 306
 ، منشور على الموقع اإللكتروني:2011

- www.radioalgerie.dz  
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من حيث عدم تعميمها وتطبيقها فقط  ،% 49و %51عتبار لقاعدة ضرورة إعادة اإل
بعض القطاعات غير اإلستراتيجية ها بالنسبة لئمكانية إلغاإمع  ،على القطاعات اإلستراتيجية

عفاء الشركات األجنبية من إلزامية إشراك متعامل وطني بنسبة ال تقل عن و مثل الخدمات  ا 
ستثمارية بالجزائر بالنسبة لبعض النشاطات التي تساهم في بالمائة في مشاريعها اإل 51%

 .نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة وتكوين الكفاءات الوطنية

 تحصلستثمارية التي الشراكة بالتدريب في العمليات اإلدراج بنود تتعلق بمبدأ "ضرورة إ
لتزام الشريك إ من خاللهذا المبدأ على نص الحيث يمكن أن ، بالشراكة مع متعاملين أجانب

عادة تأهيل العمالة الوطنية تماشيا مع التطورات التكنولوجية  األجنبي بتكوين وا 
 .307المتسارعة

سبر اآلراء للمستثمرين نتائج  صو بخص الدراسات بعضت أشار ل في هذا المجاو 
ستثمارية االقيام بمشاريع  ون  ل  ض  ف  ي   منهم ٪60 ى أنّ عل ،وتجاربهم مع السلطات الجزائرية

مرين الجزائريين الذين الجزائر ال تملك قائمة وطنية للمستث أنّ خاصة و ، نفراديةإبطريقة 
 ستثمار عن طريق الشراكة.يرغبون اإل

مع  ،في تنفيذ المشاريعالشروع عدم العوائق اإلدارية التي تقف دائما وراء التخفيف من 
 ،عليهاالمؤسسات العمومية والخاصة جباية تخفيف و  إصالح النظام الجبائيرة و ضر 

، خاصة توفر آليات التمويل المحلية سواء عن طريق البنوك أو السوق الماليةباإلضافة إلى 
 ل.و بتر مع انهيار اسعار ال

 
 

 
                                                      

 مرجع سابق. مقديش مصطفى، -307 
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 انيـــحث الثــالمب
 ار ــــستثمراءات اإلـــإج 

 أيضا دورا هاما لصالح المستثمر يؤدي كما ،للتنمية ك األساسيستثمار المحرّ اإل يعدّ 
من المستثمر  تمكينعدم ستثمار أو اإلا فق هذدّ الهاجس الكبير الذي يعيق تلكن  ،تهدوللو 
  .تعقيدهاو  جراءاتعن كثرة اإل تجةالناالعراقيل اإلدارية  هييعه نجاز مشار إ

يتمثل في  تكريس إجراء إداريب ذلكو  ،ستثماراإل إجراءاتتفعيل ب قام المشرعذا ل
في رة المقرّ  جراءاتوكذا اإل ،الملغى جزئيا 03-01رقم مروفقا لألستثمار التصريح باال

أنه تم تكريس  إلىد اإلشارة نوّ  ناغير أن ،ستثمارالمتعلق بترقية اإل 09-16نون رقم القا
أمام غياب نص و ، التصريحمن  بدال ،4308بموجب المادة  "التسجيل"وهوجديد مصطلح 
النصوص تبقى منه،  38لمادة بيق اإلجراءات الجديدة طبقا لد كيفية تطيحدّ تنظيمي 
  .إلى غاية صدور النصوص التنظيمية لهذا القانونأعاله  03-01ألمرالتنظيمية ل

المتعلق بترقية  09-16القانون رقم ر المعمول بها فيستثماتتميز إجراءات اإل
، مقارنة بالنصوص القانونية السابقة البساطة والبعد عن التعقيدب 03-01األمرو  اإلستثمار

 إلنجاز االستثمارات.الوحيد  اإلداري التصريح اإلجراء تبريعو 
رأس  القواعد التي يعامل من خاللهاعلى مجموعة من المعاملة اإلدارية  تؤّسس

تحديد و ، ول(األمطلب ال)ستثمارإلإلنجاز ا كإجراءلتصريح ا اسة نظامّدر ب بداية ،المال
 رفضالأو منح ال اتتبليغ قرار و  متيازاتمنح اإل اتثم إجراء، (يثانالمطلب ال) هعناصر 

أو أية إدارة مكلفة رة عن الوكالة على القرارات الصادالرقابة ممارسة (، و لثثاالمطلب ال)
 رابع(.المطلب ال)انون االستثماربتنفيذ ق

                                                      

" تخضع االستثمارات قبل إنجازها،  على مايلي: المتعلق بترقية اإلستثمار 09-16ن رقم من القانو  4تنص المادة  -308 
المقررة في أحكام هذا القانون، للتسحيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار المذكورة  من أجل االستفادة من المزايا

 ظيم."تحدد كيفيات تسجيل االستثمارات عن طريق التن،   أدناه 26في المادة 
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 المطلب األّول 
  ستثمارإلنجاز اإل التصريح بالمشروع كإجراء

 إتباع ،ماري ماستثإمشروع للقيام ب يا أم وطنيابأجن كان سواءعلى المستثمر  يقتضي 
 هذهتميزت  إذ، 309 سابقا إدارية تتسم بالكثافة والتعقيد على كافة المراحلة إجراءات عدّ 

ع في بعض المشرّ حيث يشترط  أنظمة،ة قتصادية لعدّ اإلبإخضاع بعض النشاطات المرحلة 
األحيان  في بعضو  (،autorisation)يقصد بها الترخيصو ( licence)الرخصة األحيان

 الترخيص.الرخصة و فرق بين د وجيحين  ( فيAgreement)عتماداإلل ستعمي

ثىىىىىىر إعلىىىىىىى ورة مغىىىىىىايرة صىىىىىىبنظىىىىىىام الرقابىىىىىىة ومبىىىىىىدأ التىىىىىىرخيص لكىىىىىىن ع المشىىىىىىرّ لقىىىىىىد أبقىىىىىىى 
عمىىىىىىىىال و ، 1990 أفريىىىىىىىىل 10المىىىىىىىىؤرخ فىىىىىىىىي  10-90صىىىىىىىىدور قىىىىىىىىانون النقىىىىىىىىد والقىىىىىىىىرض رقىىىىىىىىم 

المباشىىىىىىىىىىىىرة سىىىىىىىىىىىتثمارات نصىىىىىىىىىىىىت علىىىىىىىىىىىى حريىىىىىىىىىىىة القيىىىىىىىىىىىىام باإل التىىىىىىىىىىىي ،183بأحكىىىىىىىىىىىام المىىىىىىىىىىىىادة
                                                                                     قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىانونبموجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذا ال لسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلطة نقديىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة تمنحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى إذ ،310ترخيصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهاو 

                                                      
 في: االستثمار تتمثل أساسا   قيةالمتعلق بتر  12-93المرسوم التشريعي رقم  الصادرة قبل تلك ةالسابققصد القوانين ي -309
 20، صادر في 53ج.ر عدد  تضمن قانون االستثمارات،ي، 1963جويلية  26مؤرخ في  277-63قانون رقم  -    

 .1963أوت 
 .سابقمرجع ، 1966بتمبر س 15مؤرخ في  284-66أمر رقم  -      
  .سابقمرجع  الوطني،، المتعلق باالستثمار االقتصادي الخاص 1982أوت  21مؤرخ في  11-82قانون رقم  -      
مرجع  تعلق بتوجيه االستثمارات االقتصادية الخاصة والوطنية،ي، 1988جويلية  12مؤرخ في  25-88قانون رقم  -      

  سابق.
 .سابقمرجع  ، الملغى النقد والقرض،ب علقتي، 1990أفريل  10 مؤرخ في 10-90قانون رقم  -      

" يرخص لغير المقيمين بتحويل رؤوس األموال إلى الجزائر لتمويل  :أن  علىالمرجع أعاله، من  183تنص المادة  -310
ي  مشار إليه أية نشاطات اقتصادية غير مخصصة صراحة للدولة أو المؤسسات المتفرعة عنها أو ألي شخص معنو 

 صراحة بموجب نص قانوني.
يحدد مجلس النقد والقرض بموجب نظام يصدره كيفية إجراء هذه التمويالت مع مراعاة حاجات االقتصاد الوطني في 

شراء وسائل تقنية وعلمية واالستغالل و  تحسين مستوى اإلطارات والمستخدمين الجزائريين ،مجال: إحداث وترقية الشغل
 براءات االختراع والعالمات التجارية المسجلة والعالقات المحمية في الجزائر طبقا لالتفاقيات الدولية.األمثل محليا 
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تمتىىىىىىىىع ت، للدولىىىىىىىىة ةتابعىىىىىىىىاريىىىىىىىىة هيئىىىىىىىىة إدكونهىىىىىىىىا سىىىىىىىىتثمارات األجنبيىىىىىىىىة عتمىىىىىىىىاد اإلإصىىىىىىىىالحية 
، عتمىىىىىاد فىىىىىي شىىىىىكل رأي بالمطابقىىىىىةللموافقىىىىىة علىىىىىى المشىىىىىاريع ويكىىىىىون اإلبصىىىىىالحيات واسىىىىىعة 

سىىىىىىىىىتثماره الحصىىىىىىىىىول علىىىىىىىىىى تأشىىىىىىىىىيرة إلىىىىىىىىىى المسىىىىىىىىىتثمر قبىىىىىىىىىل البىىىىىىىىىدء فىىىىىىىىي تنفيىىىىىىىىىذ فع وبالتىىىىىىىىالي
فىىىىي ضىىىىح القىىىىرض لىىىىم يوّ النقىىىىد و  فىىىىإن قىىىىانون، المىىىىنحأمىىىىا بخصىىىىوص إجىىىىراءات  ،311المالئمىىىىة
إسىىىىناد هىىىىذه المهمىىىىة إلىىىىى  قتضىىىىىإ، األمىىىىر الىىىىذي تأشىىىىيرةالاإلجىىىىراءات المتبعىىىىة لمىىىىنح أحكامىىىىه 

 . 312ستثماركبر في معالجة ملفات اإلهيئة حكومية أخرى تتمتع بفعالية ودينامكية أ

 الفرع األول

 ستثمارالتصريح باإل مفهوم

قتصادي مقارنة باألنظمة في تنظيم النشاط اإلليونة بالالتصريح البسيط  نظام تميزي
اإلحاطة  البد من لهذا إلجراء التصريح،التظيمية ، ولدراسة كافة الجوانب 313سابقةال اإلدارية
 )ثانيا(. المماثلة لهاألنظمة بعض  وتمييزه عن )أوال(، ، وذلك من خالل التعريف بهبمفهومه

 :ستثمارباإلالّتصريح بنظام  ف تعريال –أوال 

تمثل  المدة،عبارة عن شكلية غالبا ما تكون معلقة أو محدودة ، يقصد بالّتصريح لغة
كما يقع على المصرح بها مجموعة من  شخصيا،للسلطة بوقائع يعترف بها  اإلدالءللقائم بها 

مسبق ال  ه إجراءل لكونج  س  خر على أنه تصريح بسيط م  يعرفه البعض اآل ، كمالتزاماتاإل
ل قبالوكالة  لدىتثمر إجراء إعالمي يقوم به المس وفه، يضفي عليه طابع الترخيص

                                                      
311- ZOUAIMIA Rachid, « Le  régime  des  investissements  étrangers en  Algérie», J. D. I, N°3,1993, 

p. 577. 
يعات الحالية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي االستثمار األجنبي المباشر في ظل التشر  ،يوسفي أمال -312

 .43ص  ،1999 ،الجزائرجامعة  ،إلداريةاوالعالقات الدولية، معهد الحقوق والعلوم 
فرع ، لنيل درجة الماجستير في القانون ، مذكرةالمستقلة اإلداريةعتماد لدى السلطات ختصاص منح اإلإعبديش ليلة،  -313

 .15، ص 2010وزو،  تيزي ،، جامعة مولود معمريوالعلوم السياسية ، كلية الحقوقتحوالت الدولة
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ل على و الحص المستثمر الوكالة عندما ال يطلبموافقة  إلىال يخضع  وهوبالتالي ف ،نجازاإل
 .314المزايا

دا ا محدّ تعريف م، لم يقدّ تثمارساإل تطويرالمتعلق ب 03-01رقم ألمرا المالحظ أنو 
من إجراء إداري جوهري يقوم به المستثمر  أنهبالنص على  ىكتفاستثمار، بل للتصريح باإل

كذا المتابعة و  ستفادة من المزاياواإلالخدمات اإلدارية  ل علىو للحصإيداع الملف خالل 
لتصريح ل قانوني اتعريف قّدمو تدارك األمر  المشرع أن ، إالّ 315ستثماريةاإل مشاريعالميدانية لل

الذي أحالتنا إليه المادة ، 2008316مارس 24المؤرخ في  98-08رقم  المرسوم التنفيذي في
ستثمار هو اإلجراء الشكلي الذي التصريح باإل: " أن على 2، المادة 03-01من األمر 5

قتصادي إلنتاج السلع إفي نشاط  ستثمارإخالله المستثمر رغبته في انجاز  يبدي من
 ."2001غشت  20المؤرخ في  03-01قم ر ر الخدمات في مجال تطبيق األمو 

      ستثمار التصريح باإل د لمكونات ملفالقرار الوزاري المحدّ نجد أن في السياق ذاته، 
جراء تقديمهو  على للتصريح  تعريفا أيضا ، قدم98-08لنا إليه المرسوم التنفيذي الذي أحا ،ا 

نجاز إعن نيته في  له المستثمرختياري يعبر من خال إ ستثمار هو إجراءالتصريح باإل " :أنّ 
الخدمات تدخل في إطار تطبيق األمر رقم ج السلع و قتصادي إلنتاإنشاط  ستثمار فيإ

 ." 2001غشت  20المؤرخ في  01-03

ال يماثل  واختياري بسيط أنه إجراء إداري شكلي ،أعاله ينريفنستشف من خالل التع
حصائو  له وظيفة إعالمية ،إجراء الترخيص المسبق تمكين السلطات  ، الهدف منه317فقط يةا 

                                                      
 .44، ص مرجع سابق، قربوع كمال عليوش -314
    .سابق، الملغى جزئيا، المرجع الراالستثماالمتعلق بتطوير  03-01 األمرمن  4الفقرة / 3المادة  -315
قرار منح وكيفياته، وطلب المزايا و   ثمارالتصريح باالستيحدد شكل  ": المرجع ذاته، على أنمن  5نص المادة  -316

 .المزايا عن طريق التنظيم"
 .01رقم  شكل التصريح بالملحق -317
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ستثمار وكذا تقييم سياسة اال ،كيفا  و  ا  كم المنجزستثمار اإل متابعة ف علىر  ش  العمومية التي ت  
فالّتصريح ال يهدف إلى الحصول ، وبالتالي 318جتماعيةاالو  قتصاديةاالثارها على الحياة آو 

 على طلب ردافاإلدارة ستقّدم  ،متيازاتاإليجب إرفاق الّتصريح بطلب بل ، 319مزاياعلى 
 .وليس على الّتصريح المزايا

« C’est une simple déclaration-enregistrement. Le fait qu’elle soit 

préalable, ne lui confère pas le caractère d’une autorisation »320. 

 :ة لهالمماثلاألنظمة ذات الطبيعة ستثمار عن بعض التصريح باالتمييز  -ثانيا 

في إصالحات  هادخولو قتصادي من النشاط االلدولة التدريجي لنسحاب اإلبالرغم من 
حترامها إعلى  وتسهر قتصادياالنشاط الوضعت قواعد صارمة لممارسة  أنها ، إالّ 321ليبرالية

لنظام  األنشطةخضوع بعض  تشتراطإ حيث، قتصادييناال األعوانو المستثمرين  من طرف
ل الذي ؤ استاللكن ، 322ةر عدّ خذ صوّ والذي يتّ  ،عتماد المسبقاإل وأ الترخيص أو الرخصة

 ؟مصطلحات من طرف المشرع الجزائريستعمال هذه الاالتنوع في  لماذا هذايطرح بإلحاح 
وتارة ، "الرخصة"وأحيانا ، المعنيمن الوزير  ص"الترخي فتارة بالنسبة لهذا النشاط يشترط "

يتضح من و ، "التصريح"في البعض األخر يشترط و عتماد" اال"أخرى يشترط الحصول على
المشرع ينتقل من نظام إلى  قتصادية المقننة بىأنّ ية المنظمة للنشاطات اإلالنصوص القانون
 خطورة النشاط على النظام العام بمفهومه الواسع.و أخر حسب درجة 

 :أو الرخصة عن نظام الترخيص ستثمارالتصريح باإل نظامتمييز  -1
 ، إالّ ستثمارنجاز اإلن إليقن سابين إداريينظام الترخيص إجراءتصريح و ال ينظام دّ يع

ممارسة أي نشاط لمسبق  كإجراء الترخيصنظرا ألهمية و ، ة نقاطنهما يختلفان في عدّ أ
                                                      

  .49ص مرجع سابق، عيبوط محند وعلي، الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية في الجزائر،  -318
319- HAROUN Mehdi, op.cit, p 314. 
320 - LAGGOUNE Walid, op.cit, p. 43. 
321 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes, op.cit, p 17. 
322 - Ibid, p 29et ss. 
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)أ(، ثم التكييف القانوني المقصود بالترخيص البد من تحديد ،لتمييزه عن التصريحقتصادي و إ
 )ب(.له

 Autorisation-323 -:المقصود بالترخيص .أ

وهو عمل تسمح  ،324""رخصة مصطلحأغلب القواميس بأن الترخيص مرادف لتشير 
 .ارسة نشاط أو التمتع بحق ممارستهلمستفيد بمملبموجبه السلطة اإلدارية 

 ةرقابال العامة من ممارسة ةن اإلدارة أو السلطك  م  اإلجراء الذي ي   هو ذلكالترخيص ف 
قتصاد لتي تشكل خطرا على األشخاص أو اإلا ،صادية المقننةقتالصارمة على األنشطة اإل

من شروط الحصول على الترخيص ، و األمن العام لحفاظ علىاهو  فالهدف منه ،325الوطني
عن الخدمات التي يقترح تقديمها وشروط وكيفيات  مفصال ام عرضيجب على الطالب أن يقدّ 

 نجازه.إلمراد دراسة تقنية حول المشروع افضال عن تقديم ، تنفيذها

 :للترخيص القانوني تكييفال .ب 

في صورة قرار يترجم ف قانوني فهو تصرّ  التكييف القانوني للترخيصبخصوص أما 
  .327لها اوليس كاشف ، وهذا القرار منشئ لحقوق326إداري إنفرادي

                                                      
323 - www.Drire.gouv.fr/ national/ environnement/ autoris.Html 
324- Http://Linternaute.Com/Dictionnaire/fr/definition/autorisation 

،  جامعة بومرداس ،، كلية الحقوقماجستير مذكرةلطات اإلدارية المستقلة في المجال المصرفي، أحمد، الس أعراب -325
 .64، ص2006

  65 ص ذاته. مرجعال -326
327- CHAMINADE André, poste et communications électroniques ‘Régime’ Juridique des 

autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques, JCP, la semaine juridique N°43,24 Octobre 

2007, II10177, P36. 
ناجي الزهراء، التجربة التشريعية الجزائرية في تنظيم المعامالت اإللكترونية المدنية والتجارية، المؤتمر نظر كذلك: ا -

 .8إلى ص 6ص  ،2009أكتوبر  29 - 28 بطرابلس، أيامالمنعقد  العلمي المغاربي األول حول المعلوماتية والقانون
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الة للرقابة اإلدارية أداة فعّ  هن  و  ك   التصريح نظام الترخيص عنتميز ي ،فمن هذا المنطلق
القطاع  المطبقة عمليا علىالقواعد  ىحدإيعّد و ، 328نظام رقابي إداريلس س  ؤ  المسبقة وي  
رخيص باإلنشاء، ر كالت، ويتخذ عّدة صوّ ألسباب تقنية خاصة هتم تكريسحيث الخاص، 

في  األكثر ليونةو  329من األنظمة األقل إكراهانطام التصريح نجد التعديل واإلقامة، في حين 
تنجز  ، إذستثمار وليس مقيدا لهمالزما لمبدأ حرية اإل هر باعتباقتصادي، تنظيم النشاط اال

مباشرة مهامه ما يباشر نّ ا  و  ال ينتظر إذنا من اإلدارةالمستثمر ف ،330ستثمارات بكل حريةاإل
العمومية من إجراء  ةتمكين اإلدار  وه هالهدف من، 331بعد إيداع وثيقة التصريح لدى الوكالة

 ،والنوع ح بها لدى الوكالة والمنجزة فعليا من حيث الكممشاريع المصرّ عملية المقارنة بين ال
رنة مقا، 332قتصاد الوطنيومدى تأثيرها على اإللدولة ل يةستثمار اإلسياسة ال بتقييميسمح  امك

  .333الترخيص من عدمهفي منح يتوقف على قبول اإلدارة  إذبالترخيص الذي يتسم بالتعقيد، 

 :المسبقعتماد ستثمار عن اإلالتصريح باإلتمييز نظام   -2

تي الو  ،اإلدارة طرف صل عليها منالموافقة المسبقة التي يتحّ تلك  عتماداالنظام باد ر ي
ستفادتهم من نظام مالي أو ضريبي ا  تجسيد المشاريع و ألشخاص ايستطيع  بموجبها
ان قكونهما إجراءان إداريان سابفي نظام التصريح و  عتماداإل إذ يتشابه كل من ،334ممتاز

                                                      
328 - EMMANUAL Derieux, Droit de la communication; 3eme éd, L.G.D.J, 1999, P113.  

d MONCHRESTIEN, Paris, 1999, p.135.éKERNION Jean, Droit public économique,  - 329 
تحوالت  :تخصص، رينيل شهادة الماجست، مذكرة لبركان عبد الغاني، سياسة االستثمار وحماية البيئة في الجزائر -330

 .65، ص 2010تيزي وزو،  ،، جامعة مولود معمريوالعلوم السياسية الدولة، كلية الحقوق
 .77ص مرجع سابق، مهنان إدريس،  -331

332- HAROUN Mehdi, op.cit, p. 273. 
مذكرة لنيل شهادة  الجزائر،في  الالسلكيةمار في مجال المواصالت السلكية و النظام القانوني لالستثسليمة، مشيد  -333

 .94ص  ،2004 الجزائر،جامعة  الحقوق،كلية  األعمال،فرع قانون  الماجستير
 .14ص مرجع سابق،  ،عبديش ليلة -334 

- Selon dictionnaire des termes juridique français : 

             « En général, l’agrément est une approbation ou autorisation a laquelle est soumis un 

projet, et qui suppose de la part de celui a qui on droit le demander, un pouvoir d’appréciation 

en général discrétionnaire. ». 

-  CORNU Gérard, vocabulaire juridique, P.U .F, Paris, 1996, p 38. 
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 أداة لممارسة يعدّ  عتمادنظام اإلأهمها  جوانبة عدّ من هما يختلفان نّ ، غير أنجاز المشاريعإل
ن كان طريق ممارستها يختلف من قانون إلى أخرستثمار الخاص و الرقابة على اإل  فهو، ا 

في  من حرية األفراد يحدّ  يهستثمار، كون إلزامية الحصول علمبدأ حرية اإللد قي  م   نظام
ف نشاط ق  تو  ي   ،اتستثمار اإلنجاز إجراء إجباري إلفهو  قتصادي، وبالتالياإلنشاط ال سةممار 

كون اإلدارة أي  ،335السلطة المختصة قانونايجابي من طرف د اإلالمستثمر على الرّ 
اإلدارة ال تتمتع في نظام التصريح  بينما، 336عتماد من عدمهفي منح اإل المختصة لها الحق
ملف ب مرفقةثيقة التصريح و مستثمر م  الول أو الرفض، إذ يكفي أن يقدّ بسلطة تقديرية بالقب

نجاز إنيته في يبدي المستثمر  أي ،337مشروعالنجاز إفي يبدأ مباشرة لتنظيم مطابق للإداري 
 .338فقطقتصادي إنشاط 

 الفرع الثاني
  ستثمارباإل الّتصريحلنظام  القانوني ساساأل
إقرار مبدأ حرية من خالل  ةجذاببيئة أعمال توفير العمومية إلى بادرت السلطات 

يخضع د معقّ محيط إقتصادي  في تم تجسيده نسبّيا خيرأن هذا األ اإلستثمار، غير
ق إلى أهم التطرّ كان لزاما علينا لذا  للتراخيص واإلعتمادات اإلدارية سابقا، والتصريح حاليا،

 )ثانيا(. أوال( ثم أساسه التشريعيلتصريح، بداية بأساسه الدستوري)لمة لنظام النصوص المنظّ 

                                                      

 الملغى  ،1982أوت  21المؤرخ في 11-82من القانون رقم  13المادة  عليهت هذا السياق إلى ما نص في نشير  -335 
ستثماري بقصد اإلنشاء أو التوسعيات الجديدة، يبادر به في إطار القانون إال بعد إال ينجز أي مشروع  "على أن : 

جباري يمنح وفقا للشروط واألشكال المحددة أدناه"إ  .عتماد مسبق وا 
في قانون األعمال، كلية  ، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرلصناعة في الجزائراو بدأ حرية التجارة  أولد رابح صافية، م -336

 .38، ص 2001تيزي وزو،  ،، جامعة مولود معمريم السياسيةو العلو  الحقوق
 .586ص مرجع سابق،  ،عجة جياللي -337
لق بشكل التصريح باإلستثمار المتع، 2008مارس  24مؤرخ في ال 98 – 08من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  -338

 .2008مارس  26صادر في  16وطلب منح المزايا، ج.ر عدد 
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 :األساس الدستوري -أوال

ي دستور التعديل المن  43س المؤسس الدستوري مبدأ حرية اإلستثمار بموجب المادة كرّ 
حرية اإلستثمار والتجارة معترف بها  :"أن صراحة على تنص يتال ،2016339 لسنة

 ويمارس في إطار القانون

عمال، وتشجيع على ازدهار المؤسسات دون تعمل الدولة على تحسين مناخ األ
ينص  المعّدل 1996دستور  كان فيفي حين  ."...تمييز خدمة للتنمية اإلقتصادية الوطنية

 ."مضمونة حرية الصناعة والتجارة " أن على 37في المادة 

دستورية  ةس من جهة ضمانالمؤسس الدستوري كرّ  نّ المالحظ من خالل النصين، أف
في التأكيد على اإلنسحاب الكلي للدولة من الحقل والمتمثلة  ستثمرقوية لحماية الم

خلفا مبدأ حرية اإلستثمار في التعديل الجديد نص صراحة على الاإلقتصادي من خالل 
من الوحيد على تحسين بيئة األعمال، لكن ا، كما جعل من الدولة الضسابقا حرية الصناعةل

هذا يعني أنه فتح "، رس في إطار القانونويما من جهة أخرى تضمنت المادة عبارة "
إخضاع بعض النشاطات اإلقتصادية لنظام  ها، ومنةيالمجال إلمكانية إخضاعه لقيود تشريع

 .السيما بالنسبة لإلستثمارات األجنبية المباشرة التراخيص وكذا لنظام التصريح

 :األساس التشريعي -ثانيا
من  04المادة و  ،09340-16 قمر القانون  من 3المادة وفقا ألحكام و  ،من حيث المبدأ

المذكورة في سـتثمارات تنجز اإل : "على أن  3المادة تنص  ،السالف الذكر 03-01األمر
 ،حماية البيئةالسيما تلك المتعلقة ب المعمول بها، التنظيماتو ظل إحترام القوانين 

  ة".، وبصفة عامة بممارسة النشاطات اإلقتصاديالمقننةوالمهن بالنشاطات و 
                                                      

  339- قانو ن ر قم 16-01 مؤرخ في 06 مارس 2016، يتضمن التعديل الدستو ري، مرجع سابق. 
 المرجع ذاته. من 3المادة  - 340
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 ،ستثمارمبدأ حرية اإلليا س فعقد كرّ المشرع  ، أنّ أعاله 3 من محتوى المادةالمالحظ ف
سىتثمار األجنبي دون قتىصادية لإلفتح كل القطاعات اإل ز هذا المبدأ أكىثر من خاللوقد تعزّ 

 وطريقةسىتثمار فيه ختيار القطاع الذي يريد اإلإالحرية في  لهذا األخير منححيث  ،ستىثناءإ
ردية، الشكل القانوني لهذا النىشاط سواء كان في شكل مؤسسة فقتىصادي، و اإل لنشاطلتنظيمه 

قتصادية الجديدة نستخلص ذلك من خالل التشريعات اإلو  ،.الخمكتب تمثيل، شركة تجارية..
 لمحروقات.اكية، قانون المناجم وقانون الالسلتصاالت السلكية و انون المنظم لإلكالق

بخصوص التساؤل طرح ستثمار، يقتضي علينا تحليلنا لمبدأ حرية اإلدراستنا و بعد 
 .يالزمهالمبدأ أم ستثمار يتعارض مع هذا حول ما إذا كان التصريح باإل

ستثمار الذي بدأ حىرية اإلسىتثمار هو نظام مالزم لمإجراء التصريح باإل أنّ القول  يمكن 
ي في التعىديل الدستوري مؤسس الدستور سه الرتباطا عضويا بالمبدأ العام الذي كرّ إيرتبط 
  .بكل حرية تنجز سىتثماراتاإلالذي أقر بأن ، 2016341

ع مع وضع المىىشرّ ال يتعارض  سىتثماربدأ حرية اإلم يرى البعض أنّ ذاته،  تجاهفي اإلو 
أصبح  ستثماراال أنبمعنى ، تثمارسىإلجراءات التي من شأنها تجسىيد اإللبعض القواعد وا

هذا و ، 09-16ن رقم و جب القانو نظام التسجيل حاليا بمو ، سابقا التصريح ظامنعلى قائما 
  .342اسابقالتي كانت سائدة دة المعقّ  اإلدارية جراءاتفا لكل اإلخال

حصائيةوظيفة إعالمية و تثمار سالتصريح باالنظام  يؤدي ع الجزائري المشرّ  ألنّ  ،343ا 
ن طرف هو الذي يكون رهن الموافقة ماألخير وحده  فهذا ،المزاياوطلب بين التصريح  زميّ 

                                                      
حرية اإلستثمار والتجارة معترف " :أنلى ع، ريو تضمن التعديل الدستالم، 01-16قم ن ر و قانالمن  43تنص المادة  -341

 ".بها ويمارس في إطار القانون
 .53 ، مرجع سابق، صجديدة لتفعيل االستثمار كآليةالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  ي لعزيز،فمعي - 342
 .586، ص مرجع سابق، عجة الجياللي - 343
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كشرط ستثمار قوانين اإل في إطارومدى إلزامية التصريح  سنحاول إبراز أهميةلذا ، الوكالة
 (.2) ستثماريةشرط إلنجاز المشاريع اإلو  ،(1لطلب المزايا)

 :ستثمار شرط لطلب المزاياالتصريح باإل -1

فيما يخص مسألة مدى ، 344 رفي قوانين االستثماهامة  عرف نظام التصريح تعديالت
في يالزمه تعديل  تشريعلوقيمته القانونية من قانون إلى آخر، حيث في كل تعديل ل تهإلزامي

ب تذبذب موقف المشرع بسب إتباعها من قبل المستثمر واجبمسألة اإلجراءات اإلدارية ال
 .345ستثمارد الفعلي بمبدأ حرية اإلما أدى إلى التقيّ مالجزائري، 

قانون المالية في و  ،الملغى ل والمتمملمعدّ ا 03-01رقم األمرفي ام التصريح نظ سك ر  
، من عدمه ستثماراإلقوانين في  تهمدى إلزامي حولالبحث  يتطلبلذا  ،2009لسنة التكميلي 

 ممل والمتّ المعدّ  03-01 من األمر رقم 04/2المادة من منظور ق لهذه المسألة تطرّ ال وسيتم
سـتثمار نجـازها لتصريح باإلإالمزايا قبل ـتثمارات التي اسـتفادت من س"وتخضع اإل :على أن

 .أدناه" 06لدى الوكالة المذكورة في المادة 

مدى  حولنهائية  فةفي األمر بص حسمت قد ها، أنّ أعاله 4 المادةمحتوى نستشف من 
م ستثمر غير ملزم بتقدين المأعلى  صراحة تنص والتيستثمار، التصريح باإل إلزامية

سواء  الممنوح من النظام التحفيزي ستفادة اإل في إذا لم يكن يرغب ،لدى الوكالةتصريح ال
المشرع قد أعطى حرية  فإنّ ، وبالتالي 346مزايا جمركية أو جبائية أو ماليةفي شكل كان 

خالفا لما كان عليه األمر في  ،ستثمارثمر المحتمل في مجال التصريح باإلكبر للمستأ

                                                      

المتعلق  12- 93رقم  أحكام المرسوم التشريعيمن  3س نظام التصريح باالستثمار ألول مرة بموجب المادة كرّ  -344 
 . 09-16الملغى جزئيا بموجب القانون رقم المتعلق بتطوير اإلستثمار  03-01بترقية اإلستثمار الملغى بموجب األمر

 .118عيبوط محند وعلي، الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية،  مرجع سابق، ص  - 345
 .03-01م رقمن األمر  2/ 04المادة  -346
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على المستثمر التصريح قبل البدء في  مز  ل  الذي ي   ،12-93رقم  عيالمرسوم التشري
 .347اإلنجاز

 ميةمسألة إعال ما هو إالّ التصريح نظام  نأ البعض هيعتبر إذ ، ذلكحول  فقهال ختلفا
 يقوم بهحيث  ،عتماد أو الموافقة اإلداريةة اإلال يضفى عليه تقني مسبق بسيطإجراء  نهو لك
ال يخضع  إذ، فقط عهو مشر  قبل إنجاز ستثمارإلمتابعة اية ودعم و لدى وكالة ترق لمستثمرا

يرى البعض ، في حين 348لقبول الوكالة خاصة عندما ال يكون مرفقا بطلب المزايا
ألنه  ،APSIلدى وكالة  جازناإلقبل  همشروعب حصرّ أن ييجب على المستثمر  ،349اآلخر

من المرسوم  6المادةو  3/2المادةبواستدلوا  ،ستثماراإل إعالم الوكالة بنيته في إلزاميةيقع عليه 
 تاكل في، يتضح تينلمادمن خالل استقراءنا لمضامين اوبالتالي  ،12350-93رقم التشريعي 

 .351ستثمارتصريح باإلاليجب تقديم  ينتالحال

الرقم  ألمرلمم المتّ و ل المعدّ  08-06رقم  األمرمن  4ألحكام المادة  وفقاف من جهتها
تسـتفيد من مزايا سـتثمارات التي " تخضع اإل: على أن ستثماروير اإلالمتعلق بتط 03- 01

 أدناه." 06سـتثمار لدى الوكالة المذكورة في المادة تصريح باإل نجـازها إلىإهذا األمر قبل 

                                                      
 .57، ص ابق، مرجع سجديدة لتفعيل االستثمار كآلية، الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار معيفي لعزيز - 347

348-LAGGOUNE  Walid, Le contrôle  de l’Etat sur  les entreprises  privées  industrielles  en Algérie, 

thèse d’Etat, institut de droit, faculté d’Alger, 1994, p. 481.                
رجع مبترقية اإلستثمارات"،  قىىىىالمتعل 93/12" مضمون وأهداف األحكام الجديدة في المرسوم التشريعي سفي محمد،و ي -349

 . 100ص  ،سابق
تكون هذه اإلستثمارات قبل إنجازها،  "أن: على الملغى،  12-93رقم المرسوم التشريعي من  3تنص المادة  -350 

 وع تصريح باإلستثمار لدى الوكالة المذكورة أدناه".موض
أعاله، أن تستفيد من  04ستثمارات المصرح بها طبقا للمادة "يمكن لإل :هذاته أن المرجعمن  6 المادة كما تنص -
ا قدم إذ متيازات المرتبطة بالنظام العام أو باألنظمة التشجيعية الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي،اإل

 ستثمار."طلب بذلك إلى الوكالة في نفس الوقت الذي يقدم فيه التصريح باإل
 . 44، ص  بقعليوش قربوع كمال، مرجع سا -351
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 :ستثمارات األجنبيةإلنجاز االإلزامي ستثمار شرط التصريح باال -2
في قانون المالية التكميلي لسنة  ستثمار األجنبياإل منع الجزائري موقفه ر  ش  الم  ر ي  غ  لقد 
 ،ستثمارالتصريح باإلإلزامية بخصوص الملغى جزئيا  03-01ألمرلمم ل والمتّ المعدّ  2009

سـتثمارات األجنبية المنجزة في تخضع اإل: "أن منه على 58المادة ما ألت إليه هذا و 
سـتثمار لدى تصريح باإل ها إلىنجـاز إ الخدمات قبلقتصادية إلنتاج السلع و شاطات اإلالن

 .352أدناه" 06الوكالة المذكورة في المادة 

معاملة ما بين المستثمر الوطني في الالتمييز مبدأ  في مفهومها تسكرّ هذه المادة ف
طلب حتى ولو لم يتقدم ب ،لطرف األجنبيإجباري لستثمار التصريح باإل األجنبي، باعتبارو 

 ستثمار في الجزائر.لإل ف المستثمرين األجانبإلى عزو يؤدي س فإن ذلك، المزايا

أن  على ،2009لسنة ليمن قانون المالية التكمي 58 المادةنصت  ،من جهتهاو 
تخضع إلى فحص مسبق كانت مباشرة أو عن طريق الشراكة،  ستثمارات األجنبية سواءاإل

تم إذ ، 353اريعمشالنجاز إل خيصال على تر الحصو  قصد ستثمارالمجلس الوطني لإلقبل من 
 من طرف السلطات العمومية بهدف الحرص على ترقية اإلنتاج الوطني تبرير هذا اإلجراء

 .تصدير منتجاتها لألسواق الخارجيةو  مواجهة المنافسة األجنبيةو  هوتنويع

 المطلب الثاني
  رالتصريح باإلستثما عناصر تحديد

اّلذي جاء تطبيقا  356-06 رقم المرسوم الّتنفيذي بموجبوضعت السلطات العمومية 
 09-16قانون رقم المن  37الملغى بموجب المادة ستثماراإلبالمتعلق  03-01لألمر

نطالق إح ويلتزم بها قبل جملة من الشروط ينبغي على المستثمر أن يصرّ  السالف الذكر،
                                                      

 ، المرجع السابق.2009المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  01-09األمر رقم  - 352
 .ذاتهمرجع المن  58المادة  - 353
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، فضال عن 354لمستثمرمنها التعريف القانوني ل، في وثيقة التصريح باالستثمار مشروعال
 أعاله، المرسوم التّنفيذيفي باإلستثمار المحّددة  الّتصريح وثيقةتضّمنها ت رىأخ عناصر
نجاز إبتحديد موقع  ثم ل(،و )الفرع األهمجالو  نوع الّنشاطب التصريح في أساسا وتتمثل

باإلضافة إلى الشرط المتعلق  فإنشاء مناصب العمل)الفرع الثالث(، )الفرع الثاني(،المشروع
أخيرا و  )الفرع الخامس(،شرط حماية البيئة و ، )الفرع الرابع( نيات المستعملةالتقو جيا و لو بالتكن

 )الفرع السادس(. عو الشرط المتعلق بمدة إنجاز المشر 
 

 لوالفرع األ 

 ومجاله الّنشاطنوع ب التصريح

ي بالنسىىبة للمسىىتثمر الىىذي يرغىىب تحديىىد نىىوع النشىىاط فىىي نمىىوذج الّتصىىريح ضىىرور  إنّ 
نشىاء مؤسسىات جديىدة نجىاز و إمرتبطة بقتناء أصول اشكل لك في ، سواء كان ذ355ستثماراإل ا 

أو توسىىىىيع قىىىىدرات اإلنتىىىىاج أو إعىىىىادة تأهيىىىىل أو هيكلىىىىة مؤسسىىىىات كانىىىىت موجىىىىودة، أو أن يىىىىتم 
فىىىي  تحديىىىد مجىىىال نشىىىاطه فضىىىال عىىىن  ،جتمىىىاعي لمؤسسىىىةسىىىتثمار مىىىن خىىىالل الرأسىىىمال اإلاإل
 الحصىىىىول علىىىىى سىىىىتلزمتي تىىىىال قننىىىىةألنشىىىىطة الماينىىىىدرج ضىىىىمن  معرفىىىىة مىىىىا إذا كىىىىان ل ،وثيقىىىىةال

المنتجىىىة قتصىىىادية ت اإلوتتمثىىىل هىىىذه األنشىىىطة فىىىي النشىىىاطا، المسىىىبق عتمىىىادالتىىىرخيص أو اإل
 .356متيازاتثمارات التي تنجز في إطار منح اإلستللسلع والخدمات وكذا اإل

                                                      
ذكر إسم باإلستثمار، تّبين ضرورة الكشف عن هوية المستثمر، ويتم ذلك بتبيان  من خالل تفحصنا لوثيقة التصريح  - 354

الشكل القانوني للمؤسسة، هل هي مؤسسة فردية، شركة ذات  -ولقب المستثمر أو تسمية المؤسسة أو الشخص المعنوي. 
رقم  -قيمة أو مختلطة.أصل ومصدر الرساميل من حيث أنها مقيمة أو غير م -مسؤولية محدودة، شركة مساهمة....(.

زيادة على ذلك، ضرورة أن يشمل نموذج التصريح على القيد الجبائي للمؤسسة أو الشخص،  السجل التجاري، رقم
 المعلومات الخاصة بالممثل القانوني إن وجد، وذلك بذكر إسمه ولقبه، تاريخ ومكان ميالده، صفته وعنوانه الشخصي.

 .السابقمرجع الالملغى جزئيا، المتعلق بتطوير االستثمار،  03-01من األمر رقم  02المادة  -355 
  من األمر ذاته. 02و 01المادة  -356
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 الفرع الثاني

 نجاز المشروعإالتصريح بتحديد موقع  

ستثماري في وثيقة التصريح غالل المشروع اإلستا  نجاز و إتحديد المستثمر موقع يرمي 
ثمار في تصنيف طبيعة ستالوكالة الوطنية لتطوير اإل تسهيل عملإلى  ستثمار،باإل
وبالتالي تحديد طبيعة ، نجاز المشروعإية التي سيتم فيها الجغرافالمنطقة تحديد و  ،ستثماراإل

التي تتطلب تنميتها كتلك  المناطق الخاصةالمطبق على هذه و  ،النظام التحفيزي الخاص
تلك  أو، تلك التابعة لمناطق الجنوب والهضاب العليا أو ،مساهمة خاصة من الدولة

 قتصاد الوطني.األهمية الخاصة بالنسبة لإل ستثمارات ذاتاإل

وافز عتماد عليه في منح الحتم اإليالمعيار اّلذي بخصوص  ؤلاسيثير ت هغير أنّ 
 إشكاال هنايطرح قد ؟ لكن جتماعيخذ بمعيار المقّر اإلؤ يل هو الضريبية للمؤسسة المنجزة، 

مركزة في منطقة عادية، تفروع م من لهاما و  ،عندما يتعلق األمر بشركة األم السيما أخر
عبر نقاط ومواقع مختلفة، وفي ذلك يخضع موقع معين إلى نظام مشاريع  ولكن قد أنجزت
تالي ففي حالة ما إذا طبقنا معيار المقر بال ،ستثنائي خاصإخر إلى نظام اآلعادي ويخضع 

ستثنائي ستفادة من النظام اإلجتماعي فهذا يؤدي إلى حرمان شركة األم وفروعها اإلاإل
كان من األجدر ف ،ستثمارتشجيع اإل بطبيعة الحال ال يؤدي إلى اإلجراء هذامنه الخاص، و 

كافة ج ادر إ مع ،ي أنجز فيهانوع الّنشاط والمنطقة الت تحديد ذلك حسبلدراسة دقيقة  إجراء
 ، الوحدات الّصناعية والفروع األخرى.موقعالتحديد في ستثمار عوامل اال
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 ثالثالفرع ال
 مناصب الّشغل  نشاءإالتصريح بالشرط المتعلق ب 

النهوض بمستويات  ية إلىستثمار اإل الحكومة الجزائرية من خالل سياستهتسعى ا
، متصاص نسبة البطالةي يتيحها تدفق رؤوس األموال إلالتوظيف من خالل فرص العمل الت

لهذه رتفاع معدل البطالة، فأمام التفاقم الخطير إشغيل حاليا عجزا في قطاع الت يعانيحيث 
هذا  إدراجوالمتميل ، 357تهاإعداد مخطط لمكافحلى إجتماعية تعتزم السلطات العليا اإل ألزمةا

التي  دائمة أو مؤقتة وتصنيفاتهاصب مناال يعةطبو عدد  كتحديدالتصريح  وثيقةفي   الشرط
 .358يحدثها المشروع

 رابعالفرع ال
 التقنيات المستعملةو التصريح بالشرط المتعلق بنوع التكنولوجيا  

والتقنيات المزمع نوع التكنولوجيا التصريح نموذج  درج فييأن على المستثمر يجب  
ية المرتبطة بها كبراءة االختراع، ة الفكر حقوق الملكي إلىباإلضافة و  ،مشروعالفي  ستخدمهاا

يجب أن ، و 359ستثمار المباشر يتمحور حول فكرة نقل التكنولوجياالمفهوم الحديث لإل ألنّ 
 .360تهاأهميتفقد أصبحت ملكا عاما ، فإذا سقطت عنها الحماية و محمية  تكون

من بين  تبحأصو  ،أهّمية بالغة من قبل الدولة الجزائريةنقل التكنولوجيا  مسألة تحضي
ستثمار تشريعات اإل فإنالعوامل التي هي محل تشجيع اإلستثمار األجنبي، ولتجسيد ذلك 

                                                      
 . 147، مرجع سابق، ص العقار إشكاليةفوزي، نعيمي  -357

على هذا النحو، فإّن عدد مناصب الشغل المحدثة في إطار انجاز واستغالل اإلستثمارات يساعد المستثمر على  -358 
 إلمتيازات المكفولة في قانون اإلستثمار.اإلستفادة من ا

 
359 - MAHDI Haroun, op.cit, P 77. 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص: قانون األعمال، أوباية مليكه، مبدأ حرية االستثمار في القانون الجزائري،  -360 
 .65ص ، 2005تيزي وزو،  ،، جامعة مولود معمريوالعلوم السياسية كلية الحقوق
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لغى الم 2001ستثمار لسنة ، حيث لم يخرج قانون اإلتحقيق نقل التكنولوجيا ىإلها ترمي كلّ 
سيكون على  متيازاتاإلعن هذه القاعدة، فأقّر بأن منح  2016ستثمار لسنة كذا قانون اإلو 
 .متيازات كثيرةاإلكانت كلما ، فكّلما كانت التكنولوجيا عالية ساس التكنولوجياأ

  خامسالفرع ال

 ةالمتعلق بحماية البيئالتصريح بالشرط  

ترقية مسألة أهمها  1990سنة  وضع المشرع العديد من األهداف التنموية بعد
، كما منح 361تصادية الجزائريةقاإلحماية البيئة جزء ال يتجزأ من الّسياسة  عتبراستثمار، و اإل

لسنة  دستورالعديل تالخرها تكريسها في وآ ،مكانة هامة في كل النشاطاتبعدا و للبيئة 
اتسمت بها ، بالرغم من النقائص التي تحقيق التنمية إلى الرامية ،68، في المادة 2016

هذا الّتصريح وثيقة تضمنت لذلك  ،362قتصادية التي لم تهتم بالبيئةالعديد من المخططات اال
 الّشرط.
       لغىستثمار المالمتعلق بتطوير اإل 03-01من األمر 04المادة  تنص ،من جهتهاو 
المذكورة في أحكام ستثمارات تنجز اإل ": 3في المادة  09-16رقم قانون ال، وكذا 363جزئيا

بحماية هذا القانون في ظل إحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها السيما تلك المتعلقة 
 ".البيئة والنشاطات والمهن المقننة، وبصفة عامة بممارسة النشاطات اإلقتصادية

                                                      
 ، مرجع سابق.التنمية المستديمة إطارتعلق بحماية البيئة في ، ي2003جويلية   19مؤرخ في  10-03رقم نون قا -361
، 01 عدد ،اإلداريةمجلة العلوم القانونية و  الجزائرية"،تبلور التنمية المستديمة من خالل التجربة "  يحي،وناس  -362

 .46ص  ،2003
ستثمارات في حرية تامة مع مراعاة تنجز اإل : "..على أنلغى جزئيا، الم 03-01من األمر رقم  4 تنص المادة -363 

 التشريع والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة...".
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نجاز إلضروري مبدأ المحافظة على البيئة أصبح  ،أعاله 3لمادة لمن خالل تفحصنا  
، ا كانت أهميتها بالنسبة لالقتصادوكذا كل النشاطات االقتصادية مهم ستثماريةالمشاريع اإل

ويحافظ على البيئة وترقيتها، حيث هذا المسعى عم ستثمار يدّ إلكل معتبرة فز حواإقرار  تمإذ 
ستعملت تكنولوجيات خاصة من إقتصاد الوطني إذا ما صة لإلأهمية خا استثمار ذإجعله 
 .364تفضي إلى تنمية مستديمةو  خر الطاقةالموارد الطبيعية، تدّ  ةياحم شأنها

Le concept du developpement durable devient ainsi la référence incontour- 

nable débat alliant la protection de l’enveronnement à l’économie et au social365. 

 لك تقنيات حديثةيم أنهباعتبار ز للتنمية، كعامل محفّ  ستثمار األجنبينظرا ألهمية اإل
ستمارات تبقى محل شك هذه اإل إاّل أنل المنافسة، ، كما يفعّ ولوجيا النظيفةستخدام التكنفي إ

ستفادة من المقاييس البيئية المخفضة في الدول إذ أنها تعمل على اإلة أطراف، من طرف عدّ 
 ،النظيفةستثمارات األجنبية هذا الشرط تحفيز اإلوضع لة من ف الوكاهدويكمن  ،366النامية
 خاصةمم المتحدة التفاقية األإكأبرمت عّدة معاهدات دولية كانت الجزائر طرفا فيها  كما

فضال ، 1992مارس 29بالتغّيرات المناخية الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في
 . 367على المستثمر التقّيد بها يجب بالبيئة خاصةمراسيم إصدار  عن

المتعلق بحماية البيئة  2003يلية و ج 19المؤرخ في  10-03رقم قانون العتمد القد 
د الضوابط البيئية حدّ و يئة، قتصادية لتحقيق حماية البليات االعلى اآلأساسا التنمية  في إطار

                                                      
المتعلق بترقية  09-16من القانون رقم 17، والتي تقابلها المادة الملغى جزئيا 01/03 من األمر 10المادة  -364

 االستثمار، المرجع السابق.
Ed, de Boeck, Bruxelles, 2005,  emeBURGENMEIER Beat, Economie du développement durable, 2 -365

p.43. 

الملتقى الوطني حول اإلستقرار التشريعي  ثمارية "،" الضوابط البيئية في التشريعات اإلست ،بن عومر سيدي علي -366
خ اإلستثمار في الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، والتنظيمي ضمانة لإلستثمار ودعم مناخ اإلستثمار ودعم منا

  ، )غير منشور(.04و  03، ص 2009أفريل  22 - 21جامعة معسكر، أيام 
 .43ص  مرجع سابق،، كمال عليوش قربوع -367
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وى اإلقليمي من خالل المشاريع كما دعمت البيئة على المست، 10368المقاييس في المادة و 
، والية الجزائرو روع تنمية السواحل مشكذا و ، المتوسطي SMAPبرنامج  في إطار المنجزة

اييس البيئية مبدأ دعم للمق حيث تم تجسيد، الجزائرية وربيةتفاقية الشراكة األإفي مضمون  ذاك
كل  ئي فيهتماما متزايدا حول إدراج البعد البيإ أيضا أبدتقد ل، و تفاقيةبين طرفي اإل

 دة.جدّ تستخدام الطاقة المإتسيير المؤسسات الصناعية بوفي  ة،االقتصادي النشاطات
 سادسالفرع ال

 نجاز المشروعالتقديرية إل  المدةالتصريح بالشرط المتعلق ب 

لوكالة أهمية بالغة بالنسبة ل ،369اريعنجاز المشمسألة تحديد المّدة التقديرية إل تكتسي
 إإلّ ، إلتزاماتهبشغال وكذا مدى إلتزام المستثمر الوطنية لتطوير اإلستثمار لتقييم نسبة تقدم األ

 مّدة حددالم ي ،ستثمارق بتطوير اإلالمتعل 03-01رقم  األمرو ، 09-16قم ر ن و قانالأن 
تفاق عليها مسبقا بين ستثمارات في مدة يتم اإلتنجز اإل نأبالنص على  يابل اكتف، نجازاإل

يجابي إهذا في نظري أمر و  ،تخاذها لقرار منح المزاياإند يكون ذلك عو  ،المستثمرو الوكالة 
ا بالنظر هذو  ،ةمدّ المستثمر في تحديد اللكل من الوكالة و ترك مسألة التفاوض المشرع  ألنّ 
نجاز يبدأ سريان أجل اإلو ، 370...من حيث الحجمونوع المشاريع ختالف في طبيعة لى اإلإ

عن طريق التنظيم التي ستحّدد مع إمكانية تمديد األجل وفقا للكيفيات  من تاريخ التسجيل
جل اإلنجاز من ، فيسري أ03-10رقم مرة لألببالنسفي حين  ،371النور بعدالتي لم تر و 

                                                      

صوى في القّيم الق ،2003لسنة  قانون حماية البيئةمن  10لمادة لالمقاييس وفقا تتمثل هذه الضوابط البيئية و  -368 
 والتي جعلها إلتزام يقع على عاتق الدولة. هاومستوى اإلنذار وأهداف النوعية فيما يتعلق بالهواء والماء واألرض وباطن

إن مسألة تحديد المّدة التقديرية إلنجاز المشاريع لها أهمية بالغة بالنسبة لوكالة ترقية وتدعيم اإلستثمار لمعرفة مدى  -369 
ستثمار في اإل"يجب إنجاز  على ما يلي: 12-93من المرسوم الّتشريعي  14نص المادة  طبقاذا التزام المستثمر بذلك، وه

      .نجاز"متيازات إاّل إذا صدر قرار عن الوكالة يحّدد أجل أطول لإل من تاريخ منح اإل ابتداءإ( سنوات 03أجل أقصاه ثالث)

 السابق.مرجع ال ، ق بشكل التصريح باإلستثمارتعلالم،  98-08ي من المرسوم التنفيذي رقم الملحق الثان -370 
  371- المادة 20 من القانون رقم 16-09 المتعلق بترقية االستثمار، المرجع السابق.
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في حالة و ة المتفق عليها على المستثمر أن يلتزم بالمدّ وبالتالي  ،ستثمارريخ التصريح باإلتا
أهمية حسب ستثمار من عدمه اإل للوكالة السلطة التقديرية في قبول ،المّدةتجاوز 
 .372المشروع

  لثالمطلب الثا
 يا نتفاع بالمزاإجراءات اإل 

ن عن طريق تقديم طلب المزايا في معيّ  ستثمارنتفاع بأحكام القانون بالنسبة إليتم اإل
فإذا ، المستثمر إلى الهيئة القائمة على ذلكقبل ستثمار من فيه التصريح باإليتم  الذي الوقت

فال يعّد كذلك بالّنسبة لطلب  ،يما يخّص إلزامية إجراء الّتصريحكان األمر واضحا ف
شهادة إيداع التصريح أهمية  ثم، (الفرع األّول)مرفقا بالّتصريح الذي يكون متيازات اإل
متيازات أو رفض ذلك إجراءات تبليغ قرار اإلنتفاع باإل أخيرا)الفرع الثاني( و ستثمار باال

 )الفرع الثالث(.

 الفرع األول 
 نتفاع بالمزاياطلب اإل 

ة في إنجاز نشاط ترغبإجراء شكلي يبدي من خالله المستثمر  هوطلب منح المزايا 
والخدمات المنصوص عليها في قانون اإلستثمار والقابل الحصول قتصادي إلنتاج السلع إ

من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة فوفقا ألحكام  ،373على مزايا من خالل المطالبة لها
 ثمار بقائمة من الوثائق اإلداريةستجراء التصريح باإليرفق إ ه، على أنالمذكور 08-98

                                                      
 السابق.مرجع االستثمار، الملغى جزئيا، الالمتعلق بتطوير  03-01من األمر رقم  13المادة  -372

تعلق بشكل التصريح الم ،2008مارس سنة  24المؤرخ في  89 – 08من المرسوم التنفيذي رقم  17و 16 تانالماد -373 
 .السابقمرجع ال ،باإلستثمار
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، وتجسيدا لذلك تم 374ستثمارف باإلالوزير المكلّ  بموجب قرار منالتي يتم تحديدها  المطلوبة
د مختلف الوثائق الثبوتية التي يحتويها ملف يحدّ ، 2009مارس  18صدور قرار مؤرخ في 

  .375ستفادة من المزايااإل في مه المستثمر الذي يرغبطلب منح المزايا الذي يقدّ 

نتفاع بالمزايا، اإل في رغبتهعن  فيه رعبّ يبعد إيداع الملف من طرف المستثمر الذي و 
     الالمركزي، يقوم هذا األخير المختص إقليميا أو من ينوب عنه بالتأشيرالوحيد لدى الشباك 

لة بالفصل في تقوم المصالح المؤهلة لدى الوكا ثم، توقيع على كل صفحات هذه القوائمالو 
 المنصوص عليهد احترام آجال الرّ إأو رفض منحه إياه، مع  لو بقبوذلك طلب منح المزايا 

 . ستفادة بالمزايااإل قانونا ويتم تبليغه بموجب مقرر

رفض بالسلب أي  هاإذا كان ردّ ، أما وكالة باإليجابال إذا كان ردّ  إشكالأي ال يطرح 
يوما من تاريخ تبليغه، أما  15خالل  رفضر الطعن في مقرّ ال للمستثمرالمزايا، يمكن  منح

 تاريخ اإلخطار. من  ن أن يقل عن شهرينفإن األجل ال يمك تفي حالة السكو 

ستثمار التصريح باإلف ،المزايا ستفادة مناإل عن طلبالمستثمر تنازل أما في حالة 
د في الملحق األول من المرسوم وفق النموذج المحدّ  ذلكويكون  يأخذ الطابع اإلحصائي

                                                      

جراء تقديمه، ج.ر عدد 2009مارس سنة  18قرار مؤرخ في  -374  ، 31، يحدد مكونات ملف التصريح باإلستثمار وا 
تحدد قائمتها بموجب ستثمار بوثائق " يرفق التصريح باإل:على مايلي 06تنص المادة ، إذ 2009ماي  24صادر في 

  .رارات الوزير المكلف باالستثمار"ق
 18من القرار الوزاري المؤرخ في  07المادة طبقا أهم الوثائق الثبوتية التي يحتويها ملف طلب منح المزايا  -375 

في لنموذج المحدد وفقا ل في نسختين أصليتينيكون ستثمار وطلب المزايا التصريح باإل - هي كاألتي:، 2009مارس
تكون قائمة السلع والخدمات المستفيدة من  -، مرجع سابق 98-08س من المرسوم التنفيذي رقم الخامالملحق األول و 

تقديم نسخة من السجل التجاري وبطاقة التسجيل  رةو ضر  - وفقا للنموذج المحدد في المرسوم.أصلية المزايا في أربعة نسخ 
 .ستثمارات اإلنجازإعدا  ستثمارات ماالجبائي بالنسبة لكل أنواع اإل

يتمم القرار المؤرخ في  ،2010أكتوبر سنة  13مؤرخ في القرار ال، راجع نسخة مصادق عليها من السجل التجاري -   
جراء و  الذي يحدد مكونات ملف التصريح باالستثمار ،2009مارس  18  ديسمبر 01 ، صادر في73ج.ر عدد  تقديمه،ا 

2010. 
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توي الملف على منح المزايا، ويحر المتعلق بشكل التصريح وطلب مقر  98-08التنفيذي رقم 
في  أيضاضح يوّ كما يجب أن  ،376فقطح نسختين أصليتين تحمل توقيع المستثمر المصرّ 

 نوع الالمركزيالوحيد الشباك لمساعدة لملئها من طرف ابعد حصوله على التصريح ستمارة إ
 . (02ستغالل)مرحلة اإلمزايا و ( 01)مرحلة اإلنجازمزايا المزايا المراد اإلستفادة منها، 

  :اإلنجازمرحلة طلب مزايا   -ال أو 

اع طلب الحصول بإيده يكيل مصادق علممثله القانوني بموجب تو  أويقوم المستثمر 
 18لمادة ل طبقا، هتحمل توقيعو  مها مصالح الوكالةوثيقة تقدّ ، وهي مرحلة اإلنجازعلى مزايا 

لمزايا "يودع طلب الحصول على ا :أن على المذكور، 98–08من المرسوم التنفيذي 
ستثماره تقدمها مصالح الوكالة وفقا إاإلنجاز من طرف المستثمر، بموجب المتعلق بمرحلة 

للنموذج المحدد في الملحق الخامس من هذا المرسوم وتحمل توقيع المصرح، كما يمكن 
 . 377"إيداعها لصالحه من طرف ممثليه بموجب توكيل مصادق عليه

  :ستغاللاإلمرحلة طلب مزايا  -ثانيا 

على مزايا  يتم الحصولالمذكور،  98-08من المرسوم التنفيذي 19المادة  حكامأل وفقا
هو فمن طرف مصالح الوكالة، عليها  المستثمر لستغالل بواسطة وثيقة يتحصّ مرحلة اإل

مزايا  رموجب مقرّ ب  مشروعالإجراء شكلي يستفيد من خالله المستثمر الذي يشرع في إنجاز 
 . 378بمقتضى توكيل مصادق عليهالقانوني صيا أو ممثله يطالب به شخنجاز، اإل

                                                      

 ، المتمم، المرجع السابق.2009مارس  18مؤرخ في القرار ال من 5و  4، 3المواد  -376 
 ، المرجع السابق.تعلق بشكل التصريح باإلستثمارالم 98 – 08من المرسوم التنفيذي رقم  18المادة  -377 
 المرجع ذاته. من 19المادة  -378 
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مشترك الوزاري القرار ال، جاء أعالهمن المرسوم التنفيذي المذكور  30للمادة  تطبيقا  و 
جبائية محضر معاينة كيفيات إعداد المصالح ال ادحدّ م، 2008379جوان  25مؤرخ في ال

 منستفادة اإلأي قبل ، ستغاللستفادة من مزايا مرحلة اإلستغالل بهدف اإلالدخول في اإل
لمادة لبتقديم  طلب إلى المصالح الجبائية المختصة إقليميا طبقا  ثمرالمستيقوم  ،المزايا هذه
 12المادة و  11/2و 9/2اد أحكام المو والتي تقابلها  2016من قانون االستثمار لسنة  10
الدخول في معاينة قصد إعداد ستثمار اإلتطوير المتعلق ب 03-01األمر رقم ر منمكرّ 
المستفيد من لدى الوكالة و ح به الهدف منه هو إثبات أن المشروع المصرّ ف، 380ستغاللاإل
  .381ستغاللالدخول في مرحلة اإلو  نجازهإنجاز، قد تم متيازات مرحلة اإلإر منح مقرّ 

فى  مستثمر أوال ت أنّ ب  ث  ها وثيقة ت  أنّ  ،382ستغالللمقصود بمعاينة الدخول في اإلاو 
ح بها على األقل بمستوى يسمح بممارسة قتناء السلع والخدمات المصرّ إاماته في مجال لتز إب

ر مارس في إطارها النشاط المعبّ شروط مطبقة لمعايير المهنة التي يلح به وفقا النشاط المصرّ 
وزاري ال من القرار 5حكام المادة أل طبقا ستغاللاإل مرحلة ستثمار قد دخل فيبأن اإل

د في الملحق الثاني لنموذج المحدّ وافي شكل محضر يتماشى الذي يكون ، ورالمذك مشتركال
مختلف المالحظات والتحفظات  يشمل مضمون محضر المعاينة بخصوصأما ، من القرار

معاينة الميدانية من خالل الالح الجبائية المختصة إقليميا المصلها جّ سالتي تإن وجدت و 
ستعانة بآراء بعض المصالح التقنية اإلمكانية إ مع، ه لدى الوكالةللمشروع المصرح ب

                                                      

االستغالل لالستثمارات المصرح تعلق بمعاينة الدخول في الم ،2008جوان  25مؤرخ في المشترك الزاري و القرار ال -379 
 المتعلق بتطوير االستثمار. 2001 أوت 20المؤرخ في  03-01بها بموجب األمر رقم 

 ذاته.مشترك الزاري و القرار ال من 2المادة  -380 
 المرجع السابق.المتعلق بترقية االستثمار،  09-16قانون رقم المن  10المادة  -381

" إنتاج السلع الموجهة  على أنمن القرار الوزاري المشترك،  3ادة ألحكام الم يقصد بالدخول باالستغالل طبقا  -382 
للتسويق أو تقديم خدمات مفوترة في إطار استثمار تم خالله االقتناء الجزئي أو الكلي لوسائل اإلنتاج المذكورة في 

   قائمة السلع والخدمات الضرورية لممارسة النشاط المصرح به."
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لتزامات حترام المستثمر لإلإلتأكد من مدى بخصوص ا، 383لإلدارات المعنية بالنشاط
، المستثمر لتزم بهاإات التي ضبط وضعية المشروع مقارنة بالتعهدّ ، فضال عن التعاقدية

ى مراعاة الشروط التي نجاز وكذا مدإجراء تحقيقات متعلقة بإلزامية اإل وباإلضافة إلى
وأخيرا مطابقة نوعية ، دة من طرف الوكالةلسلع والخدمات التي تم شراؤها والمحدّ ل صتخص
تحديد نسبة ، ضف إلى ذلك 384لمشروع المصرح بهالبطاقة التقنية لستثمار المنجز مع اإل

  ستثمارات المستفيدة منها. ستغالل لفائدة اإلاإلعفاء الممنوحة في إطار مزايا اإل

يوما من  30بإعداد محضر المعاينة في أجل أقصاه المصالح الجبائية  تقومأخير و 
 .385المذكور من القرار الوزاري المشترك 4تاريخ إيداع الطلب من المستثمر طبقا للمادة 

 الثانيالفرع 
 ستثمارشهادة إيداع التصريح باإلالتعريف ب 

ع، تتولى مصالح الوكالة نتفاب اإلطلب ةالتصريح والمرفق استمارةبعد تقديم المستثمر 
  .)ثانيا( لمستثمرإلى ا اهتسليميستلزم  و)أوال(، التصريح للمستثمرإيداع إعداد شهادة المؤهلة 

  :ستثمارلمقصود بشهادة إيداع التصريح باإلا -أوال
، 386المتعلق بشكل التصريح 09-08من المرسوم التنفيذي رقم 22إلى المادة  ستنادا  إ

ن صحة البيانات والمعلومات ، ذلك بعد التأكد مشهادة اإليداعالوكالة بإعداد تقوم مصالح 
                                                      

 ، المرجع السابق.2008جوان  25مؤرخ في المشترك الزاري و القرار لامن  5المادة  -383 
 ، المرجع السابق.المتعلق بشكل التصريح 09-08المرسوم التنفيذي رقممن  8و 7، 6المواد  -384 
    يعد طلب المستثمر طبقا للنموذج المرفق في الملحق األول من القرار قرار الوزاري المشترك، المشار إليه أعاله  -385 
 نسخة من مقرر منح المزايا.من التصريح باالستثمار و  نسخة- منه: 4يكون مرفقا بالوثائق المحددة في المادة و 

الخدمات مع تحديد تاريخ و أرقام قتناء السلع و إجدول  -نسخة من قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا. -   
مراجع شهادات اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة و تحديد ستيراد و في حاله اال D10أو الوثيقة الجمركية /الفواتير و 

 الكشف أو الكشوف السنوية لمدى تقدم المشروع. -متيازي. طبقا  النظام الجبائي اإل تلك المكتسبة
 .98-08من المرسوم التنفيذي رقم  22و 14المواد  -386 
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 الكافة المعلومات ومرفق امستوفي أن يكون التصريح ، بمعنىتضمنها وثيقة التصريحتالتي 
السلبية  ةئمقاالفي  ةغير واردالسلع المستعملة كون يجب أن تكما ، ق الثبوتية المطلوبةبالوثائ

المتعلق بترقية  09-16نون رقم من قا 5المادة  حكامطبقا أل لمستثناةا لسلع والخدماتل
الوكيل الممثل يؤكد من خاللها  التي اإلستمارة، فهي 03-01ألمر رقم، وكذا ا387ستثماراإل

تضمنها وثيقة التصريح الواردة في تلدى الوكالة، بعد عملية التحقق من صحة البيانات التي 
له في اآلجال  منح المزايا رعلى مقرّ الحصول حق المستثمر ن وبالتالي م، منه 14المادة 

 .ستثمارتصريح باإلنه بعد اليتنازل ع والمحددة قانونا، أ

 :وشكلها ستثمار للمستثمرة تسليم شهادة إيداع التصريح باإلإلزامي -ثانيا
 

 انون،مزايا المقررة في أحكام القنتفاع بالستثمار المرفق بطلب اإلالتصريح باإل يستلزم
، فسها سواء طلبها المستثمر أم الأثناء الجلسة ندارة من قبل اإلشهادة إيداع التصريح تسليم ب

شهادة مرفقة هذه الن المزايا تقوم مصالح الوكالة بإعداد عتنازل المستثمر في حالة أما 
 داريالملف اإل ةطابقببطاقة تقديرية تشمل العناصر الضرورية للمشروع بعد التأكد من م

 ،ستثماراإلمن أهم البيانات رقم التصريح، رقم المقرر، نوع و  ،388لتنظيم المعمول بهل
     ،مبلغ الحصص باألموال الخاصةو  التكلفة اإلجمالية، 389إحداثهاع ممناصب الشغل المز 
على  8المتعلق بترقية اإلستثمار في اإلتجاه ذاته بموجب المادة 09-16كما سرى قانون رقم 

لمزايا اتسّلم على الفور، تمكن المستثمر من الحصول على  شهادةب تسجيلد ال.. يجسّ "أن:
 .390أعاله" 4طبقا ألحكام المادة والهيئات المعنية، التي له الحق فيها لدى كل اإلدارات

                                                      

 المرجع سابق.ستثمار، المتعلق بترقية اال 09-16قانون رقم المن  5المادة  -387 
   .98-08رقم المرسوم التنفيذي  من 23و 20ادتان الم -388 
 .  ذاته من المرجع 08الملحق رقم  -389 

 .09-16م قانون رقالمن  8/3المادة  -390 
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 ةمار ستإفهي  ، 98-08رقم  من المرسوم التنفيذي 23 لمادةل فوفقاأما شكل الشهادة، 
تحتوي على بيانات ، 391السابع من هذا المرسوم" د في الملحقمطابقة للنموذج المحدّ 
، 392القانوني ةالمستثمر المصرح أو ممثل هوية شهادة التصريح و ر ومعلومات تخص محرّ 

ا لها أهمية قصوى الضياع وكم وأوق المستثمر من التلف حقوحماية أمين تالهدف منها هو 
  حالة عدم االستجابة له. المواعيد، حيث يمكن له التحجج اتجاه اإلدارة في حساب  وصخصب

 الفرع الثالث

  للمستثمر منحها أو رفض اإلنتفاع بالمزايا اتقرار تبليغ  اتإجراء

على الذي ينبغي  االستفادة أو مقرر بموجب قرارالمزايا للمستثمر منح عملية تم ت
يد عتبر من المسائل الهامة في حساب مواعي التبليغألن  ،ه للمستثمراالدارة المعنية تبليغ

من ناحية و  ،هذا من ناحيةأو أية إدارة أخرى الوكالة  الصادرة عن قراراتال بخصوصالطعن 
 ف عما إذا كان المشرع الجزائري يريد إضفاء شكلية معينة لهذا التبليغ.أخرى ال بد من التعرّ 

رد الوكالة على  ةستثمار في أحكامه مدّ اإلترقية المتعلق ب 09-16قانون رقم اللم يحّدد 
التي ستثمار السابقة قوانين اإل، على خالف 393ستفادة من المزاياإلب المستثمر المتضمن اطل

كما عرفت هذه المدة  ،03-01األمرمن  07المادة  في ايوم 30ب مّدة الرد حددت
ساعة  72إلى هاأين تم تقليص ،منه 07في المادة  08-06بموجب األمر رقم  تتعديال

أيام بالنسبة لمزايا مرحلة  10مزايا مرحلة اإلنجاز وبالنسبة لتسليم المقّرر الخاص ب
مرفوقا بوصل اإليداع لكي ال تمنح  هم من طرفأن يكون الطلب المقدّ  بشرط ،اإلستغالل

                                                      

 مرجع السابق.ال ،98-08رقم المرسوم التنفيذي من  07الملحق رقم  -391 
  جع ذاته. من المر  23المادة  -392 

يوم لوكالة ترقية ومتابعة اإلستثمارات  60، مدة 12- 93رقم من المرسوم التشريعي 09رع  بموجب المادة منح المش -393
 .للرد على الطلب، وذلك بدءا من تاريخ إيداع التصريح وطلب منح المزايا معا
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متناع اإلدارة عن الرد قد الكن في حالة ، 394ديعانطالق حساب المو إختيار إفرصة لوكالة ل
بخصوص  دارة للطلب أم رفضها له ؟ر التساؤل عما إذا كان السكوت يعبر عن قبول اإلايث

يفهم من أحكام إاّل أنه  ،لم ينص المشرع الجزائري على جواب صريح لهذه الحالة النقطةهذه 
تحت تصرف القانون  وضع لذا ،رفضا للطلبيعتبر سكوت اإلدارة أن ، 09-16قانون رقم 

 في حالة عدم رد الوكالة عن الطلب.ثمر إمكانية الطعن المست

د في اآلجال رة على الرّ ر اإلداب  ج  ي   ا  قانوني ا  نص درجأن المشرع الجزائري لم يظ فالمالح 
ستثمار هو جلب إذا كان الهدف من قوانين اإل من طرفه ددترّ ، فلماذا إذن هذا الالقانونية

 وطنية؟وال جنبيةاألرؤوس األموال 

في النشرة  دةمقرر اإلستفا نشربخصوص اللجوء إلى طريقة أخرى أيضا لوكالة ليمكن 
 اإلطالعمن ن المستثمرو مكن تّ يس على أساسهاالتي و  (،(BOALالقانونية اتإلعالنلالرسمية 

تظهر  ،قما  ومرّ  شرا  مؤ  الّنشرمحل  أو المقرر قرارال كونأن يو ، المستثمر المستفيدعلى هوية 
لها ّرئيسي الّنشاط ال ، عنوان المقر،لقانون األساسي للمؤسسةاالخاصة ببيانات ال جميعفيه 

أّما إذا كان ذلك ، 395التزامات الملقاة عليهواإلة اإلنتفاع مدّ  وكذا نجازاإلة ومدّ المزايا نظام و 
ى تمثل في تبليغ القرار المنشور إلتطريقة أخرى  ضعو قد تم ف ،الوكالة قد يمس بسير أعمال

متابعتها و  تثماراتساالالمالحظ أن نشر هذه القرارات في نظام وكالة ترقية و  ،كافة المتعاملين
الهدف ، 396هانشر  ضرورة  تنص على 50المادة  أنبالّرغم من  ها،لم يحدث خالل فترة عمل

                                                      
 72وة اإلستغالل. بالنسبة لتسليم المقرر الخاص بالمزايا الخاصة بمرحلأيام  10يوما إلى  30إن تقليص المدة من  -394

أمرا صائبا ومعقوال ألن اإلبقاء على المدة  كان بالمزايا الخاصة بمرحلة اإلنجاز، بالنسبة لتسليم المقرر الخاص ساعة
 األولى من شانه أن يعطل في أعمال المتعاملين االقتصاديين.

 المرجع السابق.  غى،ملال 2001سبتمبر 24مؤرخ في ال 282-01من المرسوم التنفيذي رقم  49 المادة -395 
396-HAROUN Mehdi, op.cit,  p 331à  la p 340. 
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من  لمزايااعنصر الّشفافية في التعامل مع المستثمرين الذين طلبوا هذه من ذلك إضفاء 
 قتصاديين.اإلخالل نشر جميع األرقام الخاّصة بمختلف المتعاملين 

جراءات المعتمدة في إطار قانون االستثمار، إاّل أنها تتسم بالتعقيد بالرغم من بساطة اإل
معيقة لجلب  بمثابة خطوة جراءات، وبالتالي تعدّ كثرة التشريعات المنظمة لهذه اإلوب

 وهذا ما سنبينه في الفرع التالي.  ،االستثمارات

  الرابعالفرع 
 اإلداريةكثرة تشريعات اإلستثمار وتعقيد اإلجراءات 

 المؤطرة تشريعاتالالكثير من  إصدارن تبيّ ، ستثمارإلجراءات اإلخالل دراستنا من  
م المتمّ و ل المعدّ  03-01رقم بداية باألمر بعد اإلصالحات،خاصة  اإلستثمار سألةلم

جراءات وتعقيد اال صيةو السلطة الوبالنصوص التنظيمية وكذا مختلف القرارات الصادرة عن 
ستفادة من المزايا واال مشاريعالطرف المستثمر إلنجاز  تباعها منااإلدارية الواجب 

لمراحل اإلدارية العديد من اعبر العملية اإلستثمارية  تمرّ  إذوالضمانات المرتبطة به، 
أّنها تسقط المستثمر في متاهات  إالّ  إلستفادة من المزايا بالرغم من بساطتها،لواإلجرائية 

الكثيرة التي يتم إعدادها للحصول على التراخيص فضال عن الملفات  ،التعقيدات اإلدارية
على و قانونا  على االستثمار اإلجراءات المفروضةوأخيرا عن  ،لالزمة لممارسة النشاطا

بالتالي و ، حتاج إلى وقت معتبر للقيام بهاتأنها  الملكية أو نقلها، حيث مهما كانت بسيطة إالّ 
  بالحجم المطلوب.                                                                                                         الجزائرإلى ستثمارات لال تدفقل ةعيقمخطوة كّلها  عدّ تر و فهذه األم

 ثالثالمطلب ال

 أو أية إدارة مكّلفة بتنفيذ قانون االستثمار الوكالة عنعلى القرارات الصادرة  الرقابة 
 إلىتترجم هذه األخيرة و ، التفتيشو مهمة الرقابة معنية إدارة  أية أوتمارس الوكالة 

عدم وفاء ثبتت الوكالة لمزايا أو سحبها، خاصة إذا أكتلك المتعلقة بمنح ا قرارات إدارية
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مما ، 397من كافة حقوقه هتجريدأو  منهسحب يمكن لها ف، وبالتالي لتزاماتهإب المستثمر
، 398ستثماريةاعات ز انمحدوث عنه  ترتبيالسحب،  وأ حتجاج عن قراراإل يؤدي به إلىس

اإلدارية الصادرة  القرارات تخضع ،ستثماراإلترقية المتعلق ب 09-16لقانون رقم حكام اوفقا أل
 هذا الطرح يعدّ و ، أم قضائية ة جهات سواء كانت إداريةعدّ على مستوى رقابة لل عن الوكالة

  .تجاه الدولةإمحل ثقة  لهجعو  لمالية للمستثمرلمصالح الية حمابمثابة 

ة وسائل لحماية حقوقه، عدّ  المشرع تحت تصرف المستثمروضع  ،من هذا المنطلقف
المرسوم المنشأة بموجب  ن المختصةو لجنة الطعأمام  بإمكانية ممارسة الطعن اإلداري بداية

لى الجهة القضائية المختصة إ مكانية اللجوءوا   ول(،األفرع ال)357399-06رقم  التنفيذي
 ثالث(.الفرع ال)المنازعاتلتسوية  إلى الهيئات الدوليةإمكانية اللجوء ثم  ،(يثانالفرع ال)

 الفرع األول
 ستثمارلجنة الطعون المختصة في مجال اال أمام اإلداريالطعن  إمكانية

ضد قرار إلى لجنة الطعون اإلدارية  إداريا   يحق للمستثمر أن يرفع تظلما أو طعنا  
، السيما عند كالةو ليس فقط الو  ستثمارفة بتنفيذ قانون اإلرة مكلّ أو إدا صادر من أية هيئة

 .401كافة حقوقه نأو التجريد م، 400قرار يقضي برفض منح المزايا هاإصدار 

                                                      

 397
 مرجع السابق.البترقية االستثمار،  لمتعلقا 0 9-16قانون رقم المن  11المادة  - 

لقانونية، المجلة الجزائرية للعلوم ا ،"دور لجنة الطعن المختصة في مجال منازعات االستثمار" حسان نادية،  -398  
 .97، ص8200 ،2عدد  ،والسياسية االقتصادية

 يقصد بالنزاعات االستثمارية هو كل منازعة تنشأ بمناسبة تطبيق قوانين االستثمار من الهيئة المكلفة بتطبيقه.  -      
تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال  ضمنيت، 2006أكتوبر  9مؤرخ في  357-06مرسوم تنفيذي رقم  -399

 .2006أكتوبر  11في صادر  ، 64ا وسيرها، ج.ر عدداالستثمار وكيفية  تنظيمه
 .33مرجع سابق، ص ، المتعلق بتطوير االستثمار 03-01يوسفي محمد، " مضمون أحكام األمر  -400 
محدودة، كاإلعتراض على قرار الوكالة أو في حالة  تإطار النظام القديم كانفي  ها الطعن فيالتي يمكن حاالت ال -401 

 ق بطالب منح اإلمتيازات.عدم الرد فيما يتعل
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 ، السيما غبنوره بالشعفي حالة  ،402ممارسة الطعن اإلداريحق ال لمستثمرل وعليه
يمتد حق الطعن كما  ،يةئالمزايا الجبان مقّرر االستفادة موكالة أو إدارة منحه ال عندما ترفض

نون رقم من القا 34و11 تينلمادوفقا ل ،الحقوقكافة أو تجريد من  ليشمل إجراء السحب
بحقه في اللجوء إلى الجهة  دون المساسهذا و  ،403ستثمارالمتعلق بترقية اإل 16-09

 كفولةلتحفيزية الماسة اتدعيم السيّ  إلى يهدف المشّرع من هذا االجراءالقضائية المختصة، 
بينه وبين  يستثمار إدث نزاع جهة له لحماية حقوقه في حالة ما إذا حللمستثمر، بإجراءات موّ 

 09-16 قمر القانون أن ، غير 404ستثماراإلبتنفيذ تشريعات التي كلفتها الدولة  الهيئات
تفعيلها  ضبغر  هذه اللجنة، تنظيمها وسيرهال ةجديدالتشكيلة اللتحديد إلى التنظيم  أحالنا
على التي تبقي  38 ةالماد وكذا طبقا لنص ،النص التنظيميهذا لكن أمام غياب أكثر، 

 ستثمار، المعّدل والمتمم الساريالمتعلق بتطوير اإل 03-01النصوص التنظيمية لألمر رقم 
 .المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون

مرسوم ال ضوء على برزسنلجنة في حماية حقوق المستثمر، ألهمية هذه ال نظرا  و 
 من خالل تعلق بتشكيلة لجنة الطعن المختصةالمو  الساري المفعول 357-06تنفيذي رقمال

مجال  تحديدو  ،(يا)ثانهاسير  طرقو  ثم كيفية ،(والأوتنظيمها) اللجنة ةتشكيل إلى التطّرق
 .)رابعا( أمام اللجنةالواجب اتباعها اإلدارية جراءات اإلأخيرا و ، (اثالث)(صاتهاختصاإتدخلها )

 

                                                      

إلى اللجنة قصد وء يحق للمستثمر اللج الملغى جزئيا، تنص على أن ،  03 -01ر من األمرمكرّ  7غير أن المادة  -402 
يوما من تاريخ تبليغ قرار عدم المنح، أما في حالة عدم الرد فالمدة في  15جال آإلسترجاع حقوقه المالية، في  تقديم طعن

 ل عن شهرين ابتداء من تاريخ اإلخطار.هذه الحالة ال تق
 .السابق المرجع ،المتعلق بترقية االستثمار 09-16القانون رقم أحكام من  34 و11تانالماد -403
، أعمال الملتقى الوطني الثاني حول اإلجراءات ءات الجبائية في قانون االستثمار، خصوصية اإلجراحسان نادية -404
 .176، ص 2008أفريل  22 - 21واإلدارية، جامعة قالمة، يومي جبائية، قسم العلوم القانونية ال
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  :تشكيلة اللجنة وتنظيمها -أوال

من األعضاء  لجنة الطعن تشكلتأعاله،  357-06المرسوم التنفيذي رقم  وفقا ألحكام
ستشارية اتعانة بصفة سقتضت الضرورة اإلإكلما  هارئيس مع إمكانية ،2405المادة بموجب 

بحكم مؤهالتهم أو  هم تقديم أية مساهمة مفيدة للجنةمن شأنكل خبير، الذين بكل شخصية و 
صادر من الوزير بموجب قرار يتم  هاتعيين أعضاء أما بخصوص، أو طبيعة نشاطاتهم

 يةو هنا تبرز التبعية الق من ،قتراح من الوزراء المعنييناعلى  ستثمار، بناءف بترقية االالمكلّ 
 تخدم مصالح المستثمر.  صادرة عن هذه اللجنة قد التالي فالقررات الالللسلطة التنفيذية، وب

ستثمار بأمانة اللجنة طبقا ثمار بالوزارة المكلفة بترقية اإلستتضطلع المديرية العامة لال
 .406السالف الذكر 357-06من المرسوم التنفيذي رقم  4ألحكام محتوى المادة 

 :ستثمارفي مجال اإل سير لجنة الطعون -ثانيا
بعد ذلك تقوم ل دورة، و إعداد نظامها الداخلي وتصادق عليه في أوّ لى عاللجنة  لمعت

ما كما تجتمع كلّ ، ستثماريةللمنازعة اإل بممارسة مهامها األساسية المتعلقة بالتسوية اإلدارية
وفقا للشروط هذا األخير مها ة يقدّ هذا بموجب عريض، 407تم إخطارها من قبل المستثمر

وجوبا بإرسال ملف الطعن إلى الهيئة أو  اللجنة رئيسيقوم  ثم، قانونارة الشكليات المقرّ و 

                                                      
يتعلق بتشكيلة لجنة  357-06تنفيذي رقم المرسوم من ال 2وفقا للمادة  تية ذكرهاآلمن األعضاء االلجنة تتشكل  -405

 .مرجع السابق، الالطعن المختصة في مجال االستثمار
 .الوزير المكلف بترقية االستثمار أو ممثله رئيسا 
 المحلية... عضوا. والجماعات مثل عن الوزير المكلف بالداخلية م 
 .ممثل عن الوزير المكلف بالعدل.......................... عضوا 
 .ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية.......................عضوان 
 .ممثل عن الوزير المعني باالستثمار موضوع الطعن 

 مرجع السابق.ال، تعلق بتشكيلة لجنة الطعنالم 357 -06نفيذي رقم من المرسوم الت 04المادة  -406 
 .181مرجع سابق، ص  ،حسان نادية، خصوصية اإلجراءات الجبائية في قانون االستثمار -407 
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يوما من تاريخ تسليم الملف  15اإلدارة المعنية التي تكون ملزمة بإعداد مالحظاتها خالل 
يوما التي تلي تقديم عريضة الطعن  30اللجنة في الطعون خاللثم تفصل ، الطعن وضوعم

 من طرف المستثمر.
 

 من أعضائها، 3بحضور على األقل  ح إالّ ت اللجنة فهي ال تصّ أما فيما يتعلق بمداوال
في حالة   توصياتها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين،ويتم المصادقة على أراء اللجنة و 

أن من حيث الشكل  المالحظو ، 408تصويت الرئيس مرجحا نتساوي عدد األصوات يكو 
مع أعضاء يحق له التصويت  الستثمار موضوع الطعن، عن الوزير المعني باإل ممثال

 اللجنة، النعدام صفة العضوية فيه.
 

 ما  ل  ون م  يكحتى ، عدلالوزير  تعيين ممثل عنمن بين التشكيلة نجد  ،ضافة إلى هذاا
، كما أنه حتى مثل هذه المسائل هذا من جهةلة القضائيو  اإلجرائيةبكل الجوانب القانونية و 
ن أمام الجهة القضائية ال يقوم بالبت في الطع ، فإنهالقضاء ولو تقدم المستثمر إلى

المختصة في مجال  نو لجنة الطع عنت الصادرة فالقرارا، وبالتالي من جهة أخرىالمختصة 
 هذهأو الهيئة محل الطعن ملزمة بتنفيذ  الوكالة فإنّ  ،المستثمر لصالحإذا كانت االستثمار 
 القرارات. 

 

 :اللجنة مجال تدخل حصر -ثالثا
 

ن المقدمة من طرف المستثمر سواء تلك جال تدخل اللجنة في البت في الطعو م يبرز
كافة أو التجريد من  ،(2)و بقرار سحب المزايا المالية منه( أ1)له منح المزايارفض المتعلقة ب
 .( 3)لتزاماته التعاقديةاأن المستثمر أخل ب ت اإلدارةفي حالة ما إذا تأكدّ الحقوق 
 

                                                      

 مرجع السابق.ال ،357-06ر من المرسوم التنفيذي رقم مكرّ  7المادة  -408 
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 :متيازاتفي قرار منح اإل الطعن -1
 

عانات، بهدف تحفيز على تقديم مزايا مالية و العمومية  سلطاتالتعمل  جلب رؤوس و ا 
لنظام ستثمار بمنح المزايا المتعلقة باوتتكفل الوكالة الوطنية لتطوير اإل ،409األموال األجنبية

مر األ تم النص عليها في متيازاتالمتعلقة باإل فطبيعة األنظمة ،العام أو النظام الخاص
منح  2016 لسنة ستثماراإل رقيةقانون تحين  في ،10و 9الملغى في المواد  03-01رقم

 7،8 المنصوص عليها في الموادتحفيزية ة أنظمة حوافز معتبرة للمستثمرين وتميزت بعدّ 
بعد أي ، مشاريعتقنية لل بعد دراسة هايتم منحإذ ، 19و18، 17، 16، 15، 14، 13، 12،

شبكات التحليل التي صادق عليها ، على أساس الجداول و ةالوكالتقويم قبلي تجريه مصالح 
 .410صادرة عن الوكالةإستفادة  قرراتملوفقا المزايا هذه  حتمن وبعدها، مجلس اإلدارة

 

 :متيازاتسحب اإلعن في قرار الط -2
 

 المشاريع مراقبةو متابعة للها المتاحة  والتفنية الوسائل القانونية كافة تستعمل الوكالة
بمفهوم ، و التعاقدية لتزاماتهإل هتنفيذعدم التأكد من حالة  وفي ،411ينجزها المستثمر التي

 الوكالة، تقوم 412ألهداف المرجوة من وراء منح هذه اإلغراءاتالوكالة لتحقيق عدم المخالفة 
تلك كسحب قرارات أخرى لحاالت د و وجفضال عن بسحب هذه المزايا من المستثمر، 

سحب هذه  حيث يتمشروط منح المزايا،  فرعدم توّ كذا نجاز و جال اإلآحترام إالمتعلقة بعدم 
  .413الوكالة هتصدر  ر السحبمقرّ  عن طريقهالالطريقة نفسها التي منحت بالمكاسب 

                                                      

 .209ارات األجنبية، مرجع سابق، ص ونية المتاحة لالستثمالقان أمال، األشكالزايد  -409 
  410- عليوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص 55.

  .36مرجع سابق، ص"، المتعلق بتطوير االستثمار 03-01مضمون أحكام األمر "  محمد، يوسفي -411 
  412- المرجع ذاته، ص 36.

 .108انظر كذلك: حسان نادية، دور لجنة الطعن، مرجع سابق، ص - 413
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، والمكاسب المالية المنصوص عليها في خالل تفحصنا لحاالت سحب المزايا من
هل يسقط قرار لة القوة القاهرة، و حا ر إلىلم تشأنه ، نجد 09-16القانون رقم من  23المادة 
تجاه اتعهداته يذ المستثمر تنفأي في حالة عدم ؟ في حالة حدوث قوة قاهرة متيازاتاإلسحب 

 12-93شريعي رقم ، عكس المرسوم التحدوث قوة قاهرةبسبب  هو الدولةالطرف الثاني و 
 .414منه 46المادة في  قوة قاهرة حالة صراحة علىالذي نص 

 

أو الجزئي الكلي  سحبالز بين إمكانية الوكالة المشرع لم يميّ  أنّ ا المالحظ أيضف
 .415المكفولة الضماناتمختلف متيازات الضريبية و لإل

 

 الحقوق: كافة التجريد من عن في قرار الط -3

إصدار قرار أحقيتها في لوكالة المتعلق بترقية االستثمار ل 09-16قانون رقم ال أجاز
، وبالتالي فهذه لتزماتهفي حالة ما إذا تم اإلخالل باه افة حقوقمن ك تجريد المستثمريتعلق  ب

 .416الذي لم يشر إليها 03-01مر رقم الحالة جديدة في هذا القانون مقارنة باأل

  :نوالطع أمام لجنة اإلداريةالطعن إجراءات  -رابعا 
 

، 357-06المرسوم التنفيذي رقم السيما التنظيم المعمول به،ع الجزائري في المشر  قرّ أ
،حتى حترامهاإالمستثمر التي يجب على الوطني واألجنبي ة من اإلجراءات اإلدارية لسلس

قبل الفصل في اتباع إجراءات إدارية  الطعون جنةل كما على (، 1) يمكن له ممارسة حقة
  (.2)القرارات محل الطعن

 

                                                      

 .، المرجع السابق12-93تشريعي رقم المرسوم ن الم 46المادة  -414 
 .101معيفي عبد العزيز، الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار كآلية جديدة، مرجع سابق، ص  - 415 
 المرجع السابق.تعلق بترقية االستثمار، الم 09-16قانون رقم المن  11المادة  -416 
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 :المستثمرالتي يقوم بها اإلجراءات  -1

 نسخة من حصول علىالضرورة في  أساسا لمستثمراالتي يقوم بها  اإلجراءاتتتمثل 
هذا و  ،إليداع العريضة يوما 15جال آله و ، المزايا سحبب المتعلقن الوكالة عالصادر قرار ال

إيداع ثم ، حتجاج من قبل اإلدارة أو الهيئة المعنيةمن تاريخ تبليغه بالقرار محل االإبتداء 
لطعن في القرار االمستثمر بمجرد إيداع فلي بالتاو  ،417المستثمر لعريضة الطعن أمام اللجنة

لجنة، فإن القرار المطعون فيه يتوقف عن ترتيب أثاره إلى غاية الفصل في القرار أمام الّ 
البت في قرار محل الطعن في أجل شهر واحد، إذا كان القرار  يتم وأخيرا ،محل الطعن

 . 418القرار بتنفيذ ةملزم ئة المعنيةالهيو  اإلدارةفإن بالتالي في هذه الحالة  ،لصالح المستثمر

  :اإلجراءات الواجب إتباعها من طرف لجنة الطعن -2
 

 تتمثلو  ،الطعونة من اإلجراءات اإلدارية قبل الفصل في لسلسالطعون  لجنةتتبع 
مة من طرف المستثمر إلى الوكالة أو أية إدارة أخرى تقديم نسخة من العريضة المقدّ بوجوبا 

بتداء من تاريخ تسليم اللجنة نسخة من الملف إلى إ ،يوما 15اتها خاللمعنية إلبداء مالحظ
نص قانوني  غيابالسلطة التقديرية في إبداء مالحظاتها من عدمها، هذا ل لها التي الةالوك

تصح مداوالتها و  تجتمع اللجنة للفصل في الطعن المقدم لها، ثم ،419ذلكب صريح يلزمها
 ثم، ة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحافي حالو  ،أعضاء على األقل (3) ثالثة بحضور

صدار قرار يتم تبليغه إلىو التداول بتقوم اللجنة   .420االستثمارأطراف  ا 

                                                      
تلخص فيها  مذكرةسم ومقدم العريضة وعنوانه، إالتالية :  يضة على بعض البياناتتوفر هذه العر أن تكما يجب  -417

 رفاق العريضة بوثائق ومستندات ثبوتية. الوقائع والوسائل، إ
 ،2009ة قانون المالية التكميلي لسن من 59المادة جب و مب ةموالمتمّ  ةلالمعدّ  03-01ر من األمر رقم مكرّ  7المادة  -418 

 مرجع سابق.
 .مرجع السابقن، الو لق بتشكيلة لجنة الطعتعالم 357-06 التنفيذي رقممن المرسوم  8المادة  -419 
 جع ذاته.من المر  09المادة  -420 
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مر مواعيد الفصل في الطعون، عكس األ لىأحكامه إفي  0916- قمر لم يشر القانون 
 خاللن الفصل في الطعو  نيكو على أن  رمكرّ  07 المادةم في ل والمتمّ المعدّ  03-01رقم 
ة مدّ  أنّ  ،ذكرالسالف ال 357-06رقممن المرسوم التنفيذي  09، في حين المادة شهر

مواعيد بين النص ال مسألة رع التنسيق فيما يخصعلى المشّ ف، يوما 30تقدر بالفصل 
  .عتبار أن المواعيد من النظام العامإريعي والتنظيمي بالتش

 ،المستثمرين وحاملي المشاريع ىاو كلكونها تستقبل ش هام دوربلجنة الطعون  مو تقو 
 اريخت وهو، 2014بر و أكت 14 فيكان ، 2007منذ نشأتها سنة  لهاجتماع إأول حيث أن 

هذا دليل على غياب ، م داخلي لهاعتماد نظاامن قبل وزير الصناعة والمناجم وتم  هاتنصيب
م من التأخر غير أنه بالرغ، اإلستثمار تشجيع لطات في مجالاإلرادة السياسة من الس

ارات في ستثمنسيابية اإلإلمستثمر لضمان لالة وسيلة فعّ  تعدّ الملحوظ في تنصيبها، إاّل أنها 
شعار وطعون المستثمرين و  صالحية النظر في الشكاويلها منحت كما و  ،منح المزايا  اإلدارةا 

خارج ن خبرة ممصاحبة خارجية و  إلىاللجوء  إمكانيةمع  ،الطعن متابعةالمعنية بالمشكل و 
 (3حيث عالجت ثالثة)، ذات الطابع التقني اللجنة في عدد من القضايا والملفات المطروحة

يمكن أن تساهم في  ،من هذا المنطلقوبالتالي ف، العامة األمانةطعون أودعت على مستوى 
 .وايجاد حلول لها تحديد المشاكل الحقيقية التي تواجه المستثمر

 

  الثانيالفرع 
 القضاء الوطني المستثمر إلىلجوء  إمكانية

 

لطعن ته لإمكانية ممارستتمثل في للمستثمر، ضمانة قضائية  المشرع الجزائري منح
 )ثانيا(. لذلك خّولة قانونا تحديد الجهة القضائية المو ال(، و )ألحماية مصالحه القضائي 
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 :الوطني القضاء اللجوء إلىفي منح سلطة واسعة للمستثمر  -أوال 
 

 إمكانية ، إلى24 لمادةا فيستثمار المتعلق بترقية اإل 09-16نون رقم اقالأشار 
 يخضع كل خالف بين المستثمر األجنبي": 421 من طرف المستثمر الطعن القضائيممارسة 

تخذته الدولة إ بسبب إجراء أو يكون  ،المستثمرفيه سبب يتالدولة الجزائرية يكون و 
في حالة وجود  ، إالّ إقليميا المختصة ئريةالجزا للجهات القضائيةفي حقه رية الجزائ

حكيم  تفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف أبرمتها الدولة الجزائرية  تتعلق بالمصالحة أو التإ
تفاق على إل إبيسمح للطرفين  ، ينص على بند التسويةالمستثمر تفاق إأو في حالة وجود 

  تحكيم خاص".
 

في أن واحد، القضائي اإلداري و الطعن مارسة م لمستثمرانية امكإ لىع فالمادة تؤكد
دون يحق للمستثمر.....، وذلك " :2016لسنة  ستثمارمن قانون اإل 11ةلمادل طبقا

المشرع لم يقم  أنّ هذا يعني ، "ة المختصةالقضائي اللجوء إلى الجهة  بحقه فيالمساس 
ا ما أقره المرسوم هذو  ،حساب نتائج الطعن أمام اللجنةبتوقيف اإلجراءات القضائية على 

تباع الطريق احتفاظ بحقه و من حق المستثمر اال ، أنهالسالف الذكر 357-06التنفيذي
  .يجابية أم سلبيةإ لجنة اإلداريةالالطعن أمام  ا كانت نتائجالقضائي مهم

عدم و أ مزايابرفض منح ال خاصةالالقررات  هيالحاالت التي يجوز فيها الطعن  منف
تجريد من ال، أو إجراء السحب أو 422قرارات السلطة الوصية إلىلم يشر ، و طلبالالرد على 

  . 423المذكور أنفا 09-16رقم  من القانون 34الحقوق قد شرع فيه تطبيقا للمادة  كافة

                                                      

غير  12-93المرسوم التشريعيمن  9بموجب المادة  المنشأةلقد كانت القرارات الصادرة عن وكالة ترقية اإلستثمار  -421 
المرسوم في ، وكذا 17دة المافي  03- 01رقم  في األمر المشرع الجزائري الوضعتدارك  في حينقابلة للطعن القضائي، 

 ، المرجع السابق.االستثمار المتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير 356-06التنفيذي رقم 
 .38و 37، مرجع سابق، ص 03-01رقم يوسفي محمد، مضمون أحكام األمر  - 422 
 المرجع السابق. ،19-16قمر قانون المن من  11المادة  -423 
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 :الجهة القضائية المختصة -ثانيا
 

عرض نزاعه على القضاء،  للمستثمر الحرية فيستثمار اإلتشريعات منحت أغلبية 
المنازعات لذي يتبادر إلى أذهاننا حول الجهة القضائية المختصة للبت في لكن السؤال ا

التكييف القانوني للمنازعة االستثمارية    علينا أوال تحديد ة يجب ، وإلبراز هذه الجهالناشئة
 إعتباريأو  شخص طبيعيكفي المستثمر اإلستثمارية، والمتمثلة النظر إلى أطراف المنازعة ب

 . 424الوكالة كمؤسسة عمومية ذات الطابع اإلداري فيلة ممثوالطرف اآلخر 
 

أنها أسلوب أو طريقة من طرق تسيير  العمومية ذات الطابع اإلداري يراد بالمؤسسة
عتبارية اإل ومي يتمتع بالشخصيةها مرفق عمالمرافق العمومية، ومن ثم يعّرفه الفقه على أنّ 

عتبار الوكالة مؤسسة با، 425اإلداريةوتسند لهذه المؤسسة مهمة تسيير المرافق العامة 
كون من إختصاص المحاكم ري، فإن هذا النوع من المنازعات يعمومية ذات طابع إدا

تنشأ محاكم  "المتعلق بالمحاكم اإلدارية:  02-98رقم  من القانون 02اإلدارية طبقا للمادة 
 .426..." ون العام في المادة اإلدارية .إدارية كجهات قضائية للقان

 

 على أنّ  ،من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 801المادة نص ،د في السياق ذاتهنج
الفصل في تختص ب إذالمحاكم اإلدارية هي جهات الوالية العامة في المنازعات اإلدارية، 

ستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو أول درجة، بحكم قابل لإل
 .427سات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيهاإحدى المؤس

                                                      

 .بقساالمرجع ال، المتعلق بصالحيات الوكالة 356-06ولى من المرسوم التنفيذي رقم المادة األ -424 
 .19، ص 2009، الجزائر، ج .م .دارية، دمسعود، المنازعات اإل شيهوب -425 

 تعلق باختصاص المحاكم االداريةالم ،1998ماي  30مؤرخ في  02-98رقم عضوي القانون من ال 02المادة  -426
 .  1998ماي  31، صادر في 37يمه وعمله، ج.ر عدد وتنظ

       تضمن قانون االجراءات المدنيةالم، 2008فبراير  25المؤرخ في  09-08 من القانون رقم 800المادة  -427 
 .2008أفريل  23، صادر في 21واالدارية، ج.ر عدد 
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ختصاصات ، فمجال اقانون اإلجراءات المدنية واإلداريةمن  801 ادةبالرجوع إلى الم
المحاكم اإلدارية بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية والدعاوي التفسيرية ودعاوي 

  فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن:
 

 الح غير الممركزة للدولة على مستوى الوالية.الوالية والمص -
 البلدية والمصالح اإلدارية األخرى لها. -                      
 المؤسسات العمومية المحلية ذات الطابع اإلداري. -                      

 على خالف القانون الفرنسي، فاألشخاص المعنوية العامة عندما تتدخل على هيئة
يعتمد على أحكام القانون  كما أنهفالقاضي اإلداري هو المختص،  ،خاص خاصةأش القضاء

 . 428الخاص للفصل في هذه المنازعة
 

أية هيئة  أوللمستثمر إلغاء القرارات الصادرة عن الوكالة  مكانيةإالمشرع الجزائري منح 
ة المصلحة، الصفروط رفع دعوى كش ه، بشرط أن تتوفر فيأمام القضاء اإلداري أخرى

 .429واألهلية
 الفرع الثالث

 اإلستثمارعات ز انمية لتسوية إمكانية اللجوء إلى الوسائل الدول
 ستثمار منية منازعات االو لية لتسو سائل الدو إلى اللي و المستثمر الدء و لج يعدّ 

االستثمارية هيئاتها  ولة أو قرار صادر من الد ضد قهو حقن و وصلحماية  الضمانات المقررة
سيلة التحكيم التجاري و منها ع من آليات سه المشرّ هر ذلك ما كرّ يظو  ،ال يخدم مصالحه

لفض المنازعات  ليو ال(، ثم التحكيم لدى المركز الدو كآلية لفض المنازعات اإلستثمارية)أ
  ني )رابعا(.و ره القانو أخيرا تقييم دو إختصاصاته)ثالثا(، تحديد ال إلى و صو )ثانيا(، ةاإلستثماري

                                                      
428 -ZOUAIMIA  Rachid, MARIE Christine Rouault, Droit administratif, Berti, Ed, Alger, 2009 .p 

249. 

 .159، ص 2009، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، اإلداريةالوسيط في المنازعات  الصغير،بعلي محمد  -429 
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  :ي الدولي كآلية لفض منازعات االستثمارالتجار  تكريس التحكيم -أوال

        ،2008فيفري  25، المؤرخ في 09-08رقم من قانون اإلجراءات المدنية ض  ت  
مباشرة اللجوء إلى نظام تحكيمي أو تعيين العلى أنه يمكن لألطراف  -الفصل السادس -

بعد بشرط  ،430هملابدستام أو المحكمين وتحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو المحكّ 
أشهر من تاريخ التبليغ  6كالتراضي خالل مدة أقصاه  نزاعالتسوية الودية لل ستيفاء إجراءاتا

الدولة تفاقيات الثنائية المبرمة من طرف اال محتوى معظملوفقا وكذا  ،عنها من أحد األطراف
تحكيمية المحكمة ال أعضاء في تشكيل ختيارسلطة اإل منحت لألطراف ية التيالجزائر 

  .تفاق التحكيمال منح األولوية معوتعيين المحكمين 

 :الدولي لتسوية منازعات اإلستثمارالمركز  التحكيم لدى -ثانيا

وما ينتج عنه ، قتصاديةاالتساع نطاق المعامالت واقتصاد العالمي إّن االندماج في اال
تها دولية مهم تقنية ، دفعت األهمية إلى خلقمن زيادة في تدفق رؤوس األموال األجنبية

تفاقية دولية متعددة اد ا، أين تم إعد431ستثمار الدوليمجال االتسوية المنازعات الدولية في 
وجبها تم إنشاء المركز الدولي لتسوية المنازعات بين الدول بم تفاقية واشنطن(،)ا األطراف

فيق أو التحكيم لفض تو عتباره األداة المستعملة لتقديم تسهيالت ال، با432ورعايا الدول األخرى

                                                      

 25المؤرخ في  09-08القانون رقم من التي جاءت في الفصل السادس ، 1054لى إ 1039د من واأحكام الم -430 
 ، المرجع السابق.المدنية اإلجراءاتقانون تضمن ، الم2008فيفري 

، 2011إزاد شكور صالح، اإلستثمار األجنبي سبل إستقطابه وتسوية منازعاته، د ط، دار الكتب القانونية، القاهرة،  -431 
 .135ص 

432- FILLE-LAMBIE Olivier et jean, LONCLE–  Marc, L’arbitrage dans les grands projets en 

consession de service public, aspect de droit francais et de droit OHADA, Revue de Droit des Affaires 

Internationales, N°1, 2003, p. 3et 37. 

- il s’agit d’un mécanisme d’arbitrage institutionnel créé sous les auspices de la banque mondiale dans 

les conditions prévu par la convention de washington du 18/03/1965, signés par plus de 130 pays .  
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إلى هذا سنتطرق لذا ، 433ستثمار التي قد تنشأ بين الدولة المضيفة والمستثمرمنازعات اال
في تسوية المنازعات اإلستثمارية  أهمية ودور المركزب بدايةأربعة عناصر، المركزمن خالل 

(، 3ز )(، وكذا أهم المزايا التي يوفرها التحكيم لدى المرك2ه )تاإختصاصحصر (، ثم 1)
 (.4وأخيرا نقوم بتقييم دوره من الناحية القانونية )

 :ستثمارالمركز الدولي لتسوية منازعات اإلأهمية ودور -1
 

إيجاد آلية فستثمار، في منازعات االختص بالفصل الم الوحيدالجهاز المركز  يعدّ 
أطراف عقد  نساهم في تعزيز الثقة المتبادلة بيأن ت اتسوية تلك المنازعات من شأنهمحايدة ل

على تشجيع اإلستثمارات وزيادة تدفق رؤوس يساعد في الوقت ذاته ، وبالتالي 434ستثماراإل
ستثمارات ليس التّدفق لالاألموال الدولية إلى الّدول التي ترغب في جلبه، غير أن هذا 

نتقال هذه األموال عبر الدول يكون من خالل جنسيات بالهدف األساسي للمركز، ولكن با
 .435نتشارهاا ثقافات مختلفة، مما يؤدي  إلى اة  وتحمل في طياتهمختلف

فعالية وقوة إلزامية للقرار التحكيمي الذي ، فره المركز الدولي من إستقالليةنظرا لما يوّ و 
 ، من هذه النقطة يبرز الدور القانوني للمركز في عّدة نقاط أساسية: 436يقوم بإصداره

ة بالفصل في المنازعات القانونية بين أطراف يقوم المركز الدولي عن طريق محاكم 
الحصانة القضائية، وهي شخص من و تختلف مراكزهم القانونية، حيث تتمتع الدولة بالسيادة 

                                                      

 346-95لرئاسي رقم من المرسوم اعليها بموجب  مصادقال واشنطن،تفاقية إمن  المادة األولى من الفقرة الثانية -433 
بين الدول ورعايا الدول  تثماراالسب المتعلقةمنازعات التسوية ، يتضمن المصادقة على إتفاقية 1995برو أكت 30مؤرخ في ال

 .1995 نوفمبر 05، صادر في 66ج.ر عدد  ،األخرى
رمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر، الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية المباشرة ودور التحكيم في تسوية  -434 

 .455، ص 2011المنازعات الخاصة بها، المركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، 
 . 456ص ذاته،  مرجعال -435 
 .352ص  ، مرجع سابق،األجنبية، الحماية القانونية لالستثمارات عيبوط محند واعلي -436 
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في حين أن المستثمر األجنبي شخص من أشخاص القانون  ،أشخاص القانون العام الدولي
مقاضاة الدولة المضيفة له  صفة من الصفات الّدولية التي تمكنه من ةفال يتمتع بأي الخاص

 ،437كما يصعب عليه مقاضاتها أمام محاكمها الوطنية ،وإلستثماره أمام المحاكم الدولية
لة قيام شكال يطرح في حاإللمتعاقدة هي دولة واحدة، ولكن اإذا كانت الدولة ا األمر جليف

ة دول ذات دّ تتكون من ع بين هيئة أو منظمة إقليمية أو دوليةنزاع بين مستثمر أجنبي و 
تفاقيىة المركز، لقد ذهب قضاء التحكيم إلى وضع مبدأ في هذه المسألة سيادة أطراف في إ
ستثمار بين شركة تفاق إتتعلق با والتي ،Westland Helicoptersوذلك في قضية 

 بريطانية لصناعة الطائرات المروحية والهيئة العربية للتصنيع التي تكون من أربع دول عربية
تنفيذ الهيئة  مثار نزاع بسبب عدأمصر(، ف لسعودية، دولة اإلمارات العربية المتحدة،)قطر،ا
التي  تم اللجوء إلى محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدوليةلذا  ،تفاقيةاإلفي اتها لتعهدّ 
ات لتزاماإل ذبتنفيملزمة ة للتصنيع ول األعضاء في الهيئة العربيالدّ  كل على أن قضت

ستثمار وهي ليس الدولة المضيفة لإلو  تفاق المبرم مع الشركة البريطانيةاإل بمقتضى
  .438مصر

لمقاضاة  ةمباشرة اإلجراءات الالزملسماح للمستثمر باللمركز القانوني  يظهر الدور
الدولة ذات سيادة التي ألحقت به الضرر أمام المركز دون لجوء المستثمر طلب الحماية 

اإلجرائية الخاصة و إعداد المنظومة القانونية يساهم أيضا في كما  ،439الدبلوماسية من دولته
 لباتهابإجراءات عرض المنازعات على التحكيم أمام المركز، والتي تبدأ األطراف بتقديم ط

                                                      

 .454رمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر، مرجع سابق، ص  -437 
لي لتسوية الدولة المضيفة لإلستثمار أمام المركز الدو التحكيم بين المستثمر األجنبي و ، جالل وفاء محمدين -438 

اإلتجاهات الحديثة(، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية  –اإلجراءات  –المنازعات المتعلقة باإلستثمار )القواعد 
 .23و22. ص 2001

المركز الدولي لتسوية قتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور لدولية اإلطه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات ا -439 
 .444، ص 2008ار، دار الجامعة الجديدة، مصر، ستثممنازعات اإل

- Voir aussi, LONCLE- Jean Marc, L’option de l’arbitrage des traités de protection des 

investissements, Revue de Droit des Affaires Internationales, N°1, 2005, p. 3et 4. 
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واجب التطبيق على ختيار المحكمين والموفقين والقانون واوتكوين المحاكم المختصة، 
ص باعتباره القضاء الدولي المتخصّ  هؤديي يمي الذي، باإلضافة إلى الدور التحك440المنازعة

على  في تسوية منازعات اإلستثمار عن طريق محاكم التحكيم المنشأة لهذا الغرض والقادر
 .441ومتخصصين في هذا المجالات تسويتها لما لديه من وسائل قانونية وخبر 

تفاقية واشنطن إي يكمن فإلى جانب الدور القانوني للمركز، نجد أنه يؤدي دورا سياسيا 
ول الموقعة فيه بضرورة إنشاء جهاز يرمي إلى إيجاد مناخ دعم الثقة تفاق الدّ بإ المتمثل

الئم لفض مول األعضاء ومواطني هذه الدول، وكذا مكان يمتاز بالفاعلية و المتبادلة بين الدّ 
ة للّدول الشؤون الداخليعدم التدخل في ، باإلضافة إلى ستثمارالمنازعات بين أطراف اإل

 .442ول فيما بينهاصطدام بين الدّ المضيفة لتجنب اإل
 

 :الدولي لتسوية منازعات اإلستثمار المركزختصاصات إتحديد  -2
 

ختصاص اختياري يتوقف بإ أصالالمركز الدولي  تفاقية، يتمعنصوص اإلعلى ضوء 
 .443ختصاص إلزاميى رغبة الطرفين في اللجوء إليه  من عدمه، فهو ليس بإعل

ست أهم الشروط التي يجب ، نجد أنها كرّ 444تفاقيةمن اال 1/ 25راء المادة بإستق
تسوية المنازعات القانونية ذات أهمها تكون المنازعة من إختصاص المركز،  توافرها حتى

                                                      

   دراسة قانونية مقارنة ألهم التشريعات العربية  العربية،ستثمار في الدول ضمانات اال ،اهللعبد اهلل عبد الكريم عبد  -440 
 عمان، ،التوزيعدار الثقافة للنشر و  المجال،في هذا  ودورها العالميةمنظمة التجارة  إلى اإلشارةالمعاهدات الدولية مع و 

 .124ص  إلى 119ص  ،2008
 .445، مرجع سابق، ص طه أحمد علي قاسم -441 
 .456مرجع سابق، ص  ان علي عبد الكريم دسوقي عامر،رمض -442 
المنازعات في إطار المركز الدولي لفض منازعات االستثمار بين الدول ورعايا الدول نظام تسوية  ،قبايلي الطيب -443 

تيزي وزو،  األخرى، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون األعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري
 .  26، ص 2001

المرجع  األخرى،تسوية المنازعات المتعلقة باالستثمار بين الدول ورعايا الدول الخاصة بتفاقية االمن  25 المادة -444 
 السابق.
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صلة بموضوع اإلستثمار بين الدول المتعاقدة ومستثمر يحمل جنسية دولة أخرى متعاقدة، 
 منازعات ذات الطابع السياسي.مع إستبعاده من نطاق إختصاصه ال

تفاقية واشنطن تكون ملزمة بإتباع إجراءات لى انضمام الدولة إليس بمجرد الهذا 
ء إليه بموافقة كتابية تفاقية أن يكون اللجو وفيق أو التحكيم لدى المركز، بل اشترطت االالت

لفض األدوات يعتبر التحكيم لدى المركز الدولي من أفضل ، وبالتالي 445ستثمارألطراف اال
حيث وافقت الجزائر اللجوء إلى التحكيم تحت مظلة المركز في قوانينها ستثمار، منازعات اإل

-95تفاقية بموجب األمر رقم وافقت على هذه اال كما، ستثمارخلية أو في عقود االالدا
م العديد ابر فضال عن إ، 346-95، وصادقت عليها بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04446

 .في هذا الشأن اقيات الثنائيةمن اإلتف
 

 :ية منازعات االستثمارو لتس المزايا التي يوفرها التحكيم لدى المركز الدولي -3
 

دولة وفر مزايا للطرفين اليالمفضلة التي من خاللها  األداة تحكيم لدى المركزاليعتبر 
 : من جهة أخرى إذ األجنبيالمستثمر ستثمار من جهة و المضيفة لإل

 

 مستثمر األجنبي الوقوف على قدم المساواة مع الدولة ليم لدى المركز ليسمح التحك
اإلجراءات بصفته إذ بإمكانه اتخاذ ستثماري، مشروع االالاألضرار بالتي ألحقت ذات سيادة 

لعدم قدرته مقاضاة الدولة أمام محاكمها الوطنية لتمتعها نظرا الشخصية ورفع دعواه ضدها، 
 .447م المحاكم الدولية لعدم تمتعه بالشخصية القانونية الدوليةبالحصانة القضائية أو أما

                                                      

، 379عدد  ،مجلة مصر المعاصرة ،"تسوية منازعات االستثمار بين الدولة ومواطني الدول األخرى" ، ويصا صالح -445 
 .143إلى ص  81ص 

يتضمن الموافقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة ، 1995جانفي  21مؤرخ في  04-95أمر رقم  -446 
 .1995لسنة  07ج.ر عدد  األخرى،ستثمارات بين الدول ورعايا الدول باإل
 القاهرة، العربية، حدةز دراسات الو ىىىىالمعوقات والضمانات القانونية، مرك" إلستثمار األجنبيا دريد محمد السامرائي، -447

 .332ص إلى  330ص، 2006
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  مالمحكّ إشراك  من خاللفعالية أطراف عقد اإلستثمار في عملية التحكيم، تكمن 
عمل جماعي مشترك يشارك فيه ثمار فحكم المحّكم هو نتيجة بالتالي طراف اإلستثمار، و أل

منح الحرية الكاملة يألّن المركز والمحكمون وال تحكمه إعتبارات الخصومة،  األطراف
فاألمر غير متروك لقواعد اإلسناد  ،واجب التطبيقاللألطراف في إختيار المحكمين والقانون 

 في حالة وجود تنازع القوانين.
  ستثمار، تبرز مهمة المركز بإعداد قوائم وأسماء نظرا للطبيعة الفنية لمنازعات االو

دراية شاملة باألمور الفنية الخاصة بأسباب وطبيعة محكمين الذين لديهم خبرة واسعة و ال
، فضال على 448مما يؤدي األمر إلى دعم الثقة المتبادلة بين أطراف اإلستثمار ،المنازعات

لدولة ذات ، حيث يمكن لكز على الموافقة بين أطراف النزاعتختيارية تر وسيلة رضائية وا أنه
االحتفاظ بمكانتها، دون انتهاك طرف فيها سيادة وحصانة قضائية أو أحد أجهزتها العامة ك

باإلضافة إلى سهولة ، و ختيار المحكمين والقانون الواجب تطبيقهلسيادتها من المشاركة في ا
 .أطراف النزاعالسرية التامة، بين واتسامها بعتمدة الماإلجراءات 

راف النزاع لقرار التحكيمي الذي يقوم بإصداره ألطقوة إلزامية اأخيرا نهائية األحكام و 
تفاقية ول األطراف في إدّ ه ملزم لكافة الأنّ  إذسواء كانت دولة ذات سيادة أو مستثمر، 

حكم يكون في نفس مرتبة ال هذا الحكم النهائي الصادر من هذه المحاكمكما أن  ،واشنطن
  .  449من حيث اإللزامية ولصادر من المحاكم الوطنية لهذه الدّ ال

 :ة منازعات اإلستثمارمركز الدولي لتسويلل القانوني  دورالتقييم  -4
دولية  ةقتصادياالمركز باعتباره آلية قانونية و هذا ل اإليجابيالدور ال يمكن إنكار 

 منها: تشوبها العديد من النقائصغير أنها ، منازعات االستثمارتسوية في  متخصصة
 

                                                      

 .460و 459، مرجع سابق، ص ص طه أحمد علي قاسم -448 
 .462إلى ص  460ص المرجع ذاته،  -449 
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  ّس نظرا في لبها لم تضع تعريفا لمصطلح اإلستثمار، مما جعل لجان التحكيم تقع أن
هذا من ناحية، ومن 450ستثماريةاال اريعبما ال يتعلق بالمش لمواجهة العديد من الشكاوى

 ةتفاقياتجاه المستثمر األجنبي ألن اال التنصل من مسؤوليتها تمنح لبعض الّدول ناحية أخرى
ة تذرع بالحصانال لدولةا إمكانية ء إلى المركز، وكذاجو للعلى اتشترط موافقة األطراف 

 وقف النفاذ.مما يجعل الحكم الذي يصدر عن المركز لصالح المستثمر م ،ضائيةالق
 

  ستنفاذ جميع طرق على المستثمر األجنبي اتفاقية للدولة أن تشترط سمحت االكما
قبل إبداء موافقتها باللجوء إلى المركز لتسوية النزاع،  الطعن الداخلية الموجودة في الدولة، 

هذه العوائق  ، كل451إلرادتها وفقا   ستعيق المستثمر وتجعل طلبه معلقا   الدولة مما يعني أنّ 
  دور المركز في تسوية المنازعات، مما يستوجب إزالتها تحول دون إبراز فعالية يمكنها أن 

عرض النزاع على مستثمر األجنبي عند تقديم الطلب والتخفيف من القيود التي تترتب على ال
بد من التوصل إلى إحداث التوفيق بين المصالح المشروعة بين ومن أجل تفعيله ال ،المركز

 أطراف العملية االستثمارية.
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      

 .162، ص إزاد شكور صالح، مرجع سابق -450 
 .143 - 81ص ص  مرجع سابق،، ويصا صالح -451 
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 خالصة الفصل الثاني

، وذلك إجراءات االستثمارتبسيط ستثمار في االبفة مكلّ أجهزة  من إنشاء الغرضيتمثل 
نحو إقتصاد السوق، تجاه الدولية، واالو على الساحة الوطنية والتحّوالت مواكبة مع التطورات 

  .وكنتيجة ألراء ومقترحات الهيئات والمنظمات اإلقليمية والدولية
 

بتأسيس وتنفيذ جديدة مرتبطة ووسائل  أنظمة إداريةاإلستثمار  قيةر قانون تكّرس 
 إذ تعدّ  ،كوسيلة قانونية إلنجاز االستثمار الشراكةأهمها تثمارات ال سيما األجنبية منها، ساال

ول التعاون بين الدّ من خالل  نيات الهامة لجلب االستثمارات في عصرنا الحاليمن أهم التق
إجراءات دها بالمشرع قيّ  أنّ  إالّ  ،التكنلوجبالتبادل الخبرات ونقل  والمؤسسات اإلقتصادية

ألجنبية خاصة مع قد تعيق حركة رؤوس األموال ا ها، لكنقتصاد الوطنياإل قانونية لحماية
  .للطرف األجنبيبالمائة  49بالمائة، مقابل  51ة الوطنية بليتكريس مبدأ األفض

 

وطلب المزايا إذ تصريح الإنجاز اإلستثمار إجراء وحيد يتمثل في تقديم  يستلزممن ثمة و 
ّنما يحق له مباشرة نشاإلدارةال ينتظر المستثمر ترخيص  ثأراد ذلك، بحي إذن دون اطه ، وا 

واستبدله بمصطلح  خرى عن التصريح باالستثمارفي حين إستغنى المشرع مرة أاإلدارة، 
 .قصد جلبه املة اإلدارية وتبسيطها للمستثمرالمعتحسين غاياته  ،التسجيل

 

 قضائيةإدارية و  ضمانات ،المتعلق بترقية االستثمار 09-16قم قانون الأعطى  كما
ر اإلستثمار أو رات الصادرة عن الوكالة الوطنية لتطويالطعن في مقرّ انية مكإ هامن للمستثمر

أمام لجنة الطعن المختصة دون المساس بالطعن المساس بمصالحه آية إدارة في حالة 
جعل المستثمر أكثر ثقة  بغرض، CIRDIالمركز الدولي ة اللجوء إلى إمكانيمع القضائي، 

نّ ب االستثمارالال تكفي وحدها لجالمعاملة اإلدارية  هذه غير أنّ  ،مأنينةوط ما البد من ت، وا 
 .في الباب الثاني وهذا ماسندرسه لها، لةتحفيزية مكمّ معاملة ضريبية 
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من جهة،  452"ستثمار" بضعف الحافز على اال ول الناميةالدّ قتصاديات اتتميز 
الماسة تها جاونظرا لح، خرىأمن جهة و وضعف مستوى وحجم اإلستثمار الوطني كما ونوعا 

 هاإلى إشتداد التنافس بين بها أدى، جل تحقيق تنميتهاإلى توفير رؤوس األموال أل
، هستثمار األجنبي نظرا للدور الذي يمكن أن يؤدياالقطاب إلستقتصادية والمؤسسات اال

 .ستثماراحة في قوانين االمت شجيعيةأساليب وسياسات ت فقو وذلك 

تتماشى مع التحّوالت  ستراتيجياتانفسها مجبرة على وضع ول وجدت الدّ  لذا
السياسة الضريبية والنظام الضريبي الذي يهدف  هاأهمن لعل من بيو ، الراهنةادية قتصاال
 لتحقيق أهداف تنموية.  عباء المالية للدولةتحصيل اإليرادات قصد تغطية األ لىإ

جع املتها الضريبية كأسلوب مشّ يم معول على تنظالدّ ترتكز انطالقا من هذه الرؤية، 
الضريبية على  ل النمو االقتصادي وتأثيرستثمار، لما له من تأثير هام على زيادة معدّ لال

 تخاذ قرار اإلستثمار في دولة ما.إفي و  نشاط المستثمر

إعفاءات في شكل  جبائيا   متيازا  إ لمث  ت   اسات مغريةوضعت الجزائر سيّ لذلك  
خلق مشاريع و ، توجيهه، وسيع نشاطاتهودفع المستثمر إلى تجذب  هاالتي من شأنتسهيالت و 

تعتبر لذا فهل  ،بمثابة تنازل عن جزء من حصيلة إيراداتها ، غير أن السياسة تعدّ جديدة
 ؟ع اإلستثماراتلتشجي فّعالةو  اسة المعاملة الضريبية التي تبناها المشرع الجزائري كافيةسيّ 

 في مجال ضريبيةالحوافز الطبيعة رق إلى سنتطإلجابة عن هذا التساؤل ل 
ستثمارات في ظل القانون رقم رة لإلنظام المزايا المقرّ  تقييماالستثمارات)الفصل األول(، ثم 

   .(الفصل الثاني)مقارنة باألهداف المّسطرة من قبل الدولة  ستثمارالمتعلق بترقية اإل 16-09

                                                      

 ،03عدد ، . ع.ق.إ. سج.م ،"رقية االستثمار في الجزائرالمالئمة لتشجيع وت الضريبيةالهندسة "، منصور الزين -452 
 .80، ص 2010



 

 
 

 
 
 
 

 الفصل األول
اتاإلستثمار جال ضريية في مالحوافز الطبيعة 
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فدورها لم ، قتصاديةنعاش السياسة االإلتستعملها  تعّد الضريبة أداة هامة في يد الدولة
نّ يقتصر في تغطية األعباء المالية العم د  ع  ي   قتصادية، اأهداف تسعى لتحقيق  ماومية فقط، وا 

لة إلى الدولة ولة المتدخل دورها من الد، وهذا راجع أساسا إلى تحوّ أخرى اجتماعية وسياسية
 .الضابطة

زة لالستثمارات ستثمارات المقارنة معاملة ضريبية متميّ تشريعات تشجيع االر تقرّ لذا 
الوافدة، وتتحدد هذه المعاملة الضريبية في دولة ما بالمفاضلة بين ضرورة توفير الموارد 

لموارد من جهة وتعّد الضريبة جزءا هاما من تلك ا الموجهة لمتطلبات اإلنفاق العام المالية
ورغبة الدول النامية لجذب رؤوس األموال األجنبية الضرورية لعملية التنمية فيها، مما 

 من جهة ثانية.التي يستفيد منها المستثمر يفرض عليها تقرير إعفاءات وتسهيالت ضريبية 

تخاذ قرار جعة لالفالمعاملة الضريبية إحدى الوسائل الهامة والمشّ إذن  ستثمار وا 
الشغل الشاغل للحكومات هي طرق وسبل تشجيع وتفعيل اإلستثمارات  فإن ثمار، لذااإلست

  السيما الجزائر. ولقتصادية في مختلف الدّ وواضعي السياسات اال

)المبحث  مجال االستثمارات لحوافز الضريبية فيالنظري لق لإلطار تم التطرّ يس
 التحفيزات الضريبية لإلستثمارات التي تأخذهاالمختلفة صّور الو  نواعاألعرض ثم  األول(،

 )المبحث الثاني(.  
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 ل والمبحث األ 
 اتفي مجال االستثمار  طار النظري للحوافز الضريبيةاإل 

 

ستثمار المنتج قتصاد الوطني من خالل القيام باالعلى زيادة اإلنتاج لالتعمل التنمية 
الدول مجموعة من السّياسات تهج تنحتى يتم ذلك و قصد تنمية اإلمكانيات المادية والبشرية، 

 التي تقوم على تهيئة المناخ المالئم للتنمية وتوفير متطلباتها األساسية.

إلعتبار أثناء ، وأخذه بعين احقيقيا   لذا البد على المستثمر أن يجعل من الضريبة متغيرا  
لمزايا والحوافز ستفادة من االل من خالل إدراج البعد الضريبي فيه ،ستثماريةإعداد سياسته اال

إلضافة إلى البحث عن كيفية والجمركي، با ستثمار والقانون الضريبيرها قوانين االالتي تقرّ 
 ستغاللها بهدف التخفيف من العبء الضريبي. اكيفية و طرق 

ية من خالل وضع معاملة ضريبية إلى إتباع هذه السياسة التحفيز  ةولالدّ  عمدتلذا 
، ويظهر ذلك في إنتهاج أساليب وأشكال مختلفة من شيطهابعثها وتنستثمارات لغاية لال

اإلغراءات واإلعفاءات والتخفيضات في معّدل الضريبة، وكذا مختلف اإلجراءات الضريبية 
بمعنى ، 453التي وضعت تحت تصرف المستثمرين في إطار التشريعات المتعلقة باإلستثمار

نحو القطاعات ذات األولوية  مجموعة من التحفيزات قصد توجيه األعوان اإلقتصاديين
بالنسبة للّدولة، إضافة إلى مختلف القوانين الخاصة كالقانون الضريبي وقوانين المالية التي 

 إلى تشجيع الصادرات. تهدف أساسا  

مختلف و  ،)المطلب األول(يبي ز الضر فاحالم و مفه إلىتطّرق سيتم ال ،من هذا انطالقا  
إبراز مدى تأثير ثم معاملة الضريبية )المطلب الثاني(، طبيعة الص و بخص ةالفقهي اجهاتو الت

                                                      
مجلة الباحث  اإلستثمار األجنبي في التشريع الجزائري"،" زواقري الطاهر، أوشن حنان، محمد شعيب توفيق، - 453

 .168، ص 2014، 3، عدد للدراسات األكاديمية
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 ضريبينافس التعالقة الو  )المطلب الثالث(،اإلستثمار في مجالأحكام المعاملة الضريبية 
 بالحافز الضريبي)المطلب الرابع(.

 المطلب األول 

 مفهوم الحافز الضريبي 

فهي وليدة التجارب المالية      ،ةسياسة التحفيز الضريبي سياسة حديثة النشأ د  ع  ت          
ذات طابع  كما أّنهامن أهم األساليب الهامة والعوامل الجوهرية الجاذبة لإلستثمار،  تعتبرو 

حداث نوع من التوازن الجهوي بين  إنمائي تعتمد عليها الدولة كأداة من أجل تحقيق التنمية وا 
قتصادية سلة من األهداف االة على تحقيق سلالمناطق، كما تعمل هذه السياسة الضريبي

 جتماعية.  واال

بمختلف أنماطها وأشكالها، ال بد أن تؤثر على حجم تدفق  454فالّسياسة الضريبية
اإلستثمارات، بحيث تّسهل عملية تراكم رأس المال وبالتالي تؤدي حتما وتسمح أكثر بتحقيق 

 .455التنمية في بلد ما

ها بعض ف  عر  ّدول إلى تعّدد تعاريفها، لذا ي  ختالف أهداف السياسة الضريبية بين الا أدى
ها عبارة عن مجموعة من التدابير ذات الطابع الضريبي المتعلق بالتحصيل الباحثين على أنّ 

قتصادي والتأثير على الوضع اال ،ية من جهةالضريبي بهدف تغطية النفقات العموم
 . 456قتصاد من جهة أخرىّهات العامة لالججتماعي حسب التوّ واال

                                                      

ي تستخدمه الدولة في إدارة شؤونها الضريبية من أجل تحقيق عرف السياسة الضريبية بأنها الفن أو األسلوب الذت   -454 
 األهداف المالية، السياسية، االقتصادية واألخالقية لنظام القائم في المجتمع.

455- PERCEBOIS  J, «  Fiscalité et croissance», Ed Economica, Paris, 1982, p 301. 

، ص 2003مية (، د م ج، الجزائر، ية الكلية ) دراسة تحليلية تقييقتصادقدي عبد المجيد، المدخل إلى السياسات اإل -456
139. 
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ستثمارات األجنبية المباشرة وتشجيع عملية لى زيادة تّدفق رؤوس األموال واالضافة إباإل
 متصاص نسبة البطالة.اصدير والتقليل من الواردات وكذا الت

تشجيع اإلستثمارات       هي للحافز الضريبي ودوره في سنتطرق إلى التعريف الفق
وكذا أهمية اإلعفاء الضريبي  الثاني(، ع)الفر  هوأهداف هثم نّبين خصائص)الفرع األول(، 
)الفرع الثالث(، وأهمية ارتباط التحفيز الضريبي باألهداف المراد تحقيقها  بالنسبة للمستثمر

 من طرف الدولة )الفرع الرابع(.

 الفرع األول

 للحافز الضريبي يتعريف الفقهال

بب تعّدد المصادر دت وتنوعت التعريفات المقدمة لمصطلح الحوافز، وذلك بسلقد تعدّ 
المعتمدة في ذلك، بإختالف األهداف سواء بين الّدول أو بين الّدول والمستثمرين، وبالتالي ال 
يوجد تعريف مّوحد وشامل لمفهوم الحوافز، فيمكن أن يشمل المفهوم الواسع للحوافز أي 

مفهوما ضيقا شكل من أشكال المساعدة التي تقّدمها الّدولة المضيفة لإلستثمار، أوقد يكون 
تّنظم في إطار نصوص قانونية  يلمساعدات واإلعانات، فهليتضمن بعض أشكال وأنماط ا

 وهذا ما يسمى بالحوافز القانونية. 

هناك من يعطي تسميات أخرى لهذا المصطلح ففإلى جانب تسمية الحافز الضريبي، 
لفراغ الضريبي كالحث الضريبي، أو الضريبة الحافزة، اإلمتياز الضريبي، التحريض، ا

أغلب الدراسات   ومهما تعّددت التسميات بشأن الحوافز الضريبية، فإنّ  واإلجازة الضريبة...،
ذه المصطلحات تستعمل بكثرة مصطلح اإلعفاءات الضريبية للداللة على ذلك، كما أّن ه

ستثمارات الوطنية وجلب رؤوس األموال واإلستثمارات هو حث االتشترك في هدف واحد 
 نبية وتوجيهها. األج
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ّن تقرير معايير معينة لمعاملة اإلستثمار وحدها غير كافية لتنشيط حركية إ
ستثمر قبل أن يصدر قراره بإقامة ستثمارات لذلك ال بد من تقرير حوافز لتشجيعها، فالمالا
  ستثماره أماله  بإقامة  ستقبال  تسمحن  كانت  معايير االستثماره في  دولة ما يبحث أوال  إا

 .457ال ؟

حوافز اإلستثمار بصفة عامة على أنها عبارة عن مجموعة من  الضمانات  تعرف
تّقرها الدولة للمستثمر قصد تشجيعه على إقامة إستثماره، بعيدا عن  التي واإلمتيازات 

 .458المخاطر التي قد تؤدي  إلى فقدان إستثماره  أو تحقيق خسائر..... وغيرها من األمور

طلحا حديثا نوعا ما في الحياة يعتبر مصطلح الحافز الضريبي مص ،من هذا المنطلق
رتباطه ا  را لتعّدد التعاريف المقدمة له و قتصادية، لذا يوجد هناك أكثر من تعريف له، فنظاال

لحافز الضريبي ل إلى التعريف المالي سنتطرق بعناصر مختلفة يصعب فصل عناصره،
التعاريف الفقهية من  ن إغفالو د)ثالثا(،  لقانونياالقتصادي )ثانيا(، وا التعريف ثم)أوال(، 

 )رابعا(. داريةجرائية واالالناحية اال
 

  :التعريف المالي للحافز الضريبي -أوال
أنه عبارة عن نظام يتم ترسيمه في إطار السياسة المالية بفمنهم من ذهب إلى تعريفه 

ى أخرى حسب ظروفها، كما للدولة بهدف تشجيع اإلدخار واإلستثمار، ويختلف من دولة إل
تتفاوت الحوافز الضريبية في تأثيرها من نشاط إلى أخر، ذلك بإختالف أهداف كل دولة 

 .459التي تسعى إلى تحقيقها

                                                      
457  - ZOUAIMIA Rachid , «Le  régime  des  investissements  étrangers en  Algérie», op . cit, p. 570.  
458 - TERKI Nour Eddine, «  La protection conventionnelle de l’investissement étranger en algérie », 

RASJEP, N° 02, 2001, p. 12. 
 .81صمرجع سابق، ، "ارىىىىىىىىىىىىىىىىىىالهندسة الضريبية المالئمة لتشجيع وترقية اإلستثم منصوري الزين، " - 459
مجلة   مصر"،ستثمار والتنمية في الحوافز الضريبية وأثرها على اإل" اهلل،صفوت عبد السالم عوض  :كذلكانظر  -    
 .170ص   ،2003، 1 دعد شمس،جامعة عين  ،اإلقتصاديةالقانونية و  العلوم
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لتزامات اال أو التخفيف في معّدل الضرائب، القاعدة الضريبيةد به يوهناك من ير 
 .460يسالجبائية التي تمنح للمستفيد بشرط التزامه وتقيده بعدة مقاي

 :قتصادي للحافز الضريبيالتعريف اال -ثانيا

حاولت العديد من الدراسات والمؤتمرات والمنظمات الدولية وضع تعريف لمصطلح 
، الذي يعرفه بأنها كل ميزة UNCTADمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  الحافز وأهمها

فة لكل اإلستثمارات أو للبعض إقتصادية قابلة للتقييم بقيمة نقدية، تقدمها الدولة المضي
 ، ويتم تحديدها وفقا لمعيار موضوعي أو جغرافي.461منها

  :التعريف القانوني للحافز الضريبي –ثالثا

قتصاديين أداة تهدف إلى تكوين وزيادة رأس ذا كان الحافز الضريبي في نظر االإ
 ألداة. المال وتوجيهه أيضا، فإن رجال القانون يبحثون عن كيفية تنظيم هذه ا

أما بخصوص التعريف القانوني لمصطلح الحافز الضريبي فحقيقة األمر، أن المشرع 
ّنما عدّ  الجزائري لم يضع في قانون اإلستثمار تعريفا   د قليل من إتفاقيات لمصطلح الحوافز، وا 

اإلستثمار الدولية أشارت لهذه الحوافز أو إلى بعض أشكالها وأنواعها، في حين تعّد إتفاقية 
إلعانات المالية والتعويضات في إطار األمم المتحدة اإلتفاقية الوحيدة متعددة األطراف التي ا

يرادف أو يتفق مع تعريف مصطلح الحافز إذا   SUBSIDIESورد فيها تعريف للمساعدة 
 ما تم منحها للمستثمرين. 

 

                                                      
، 2003دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ، ناصر مراد، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق - 460
 .118ص 
 .9ص مرجع سابق، لعماري وليد،  - 461
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 :جرائي واإلداري للحافز الضريبياالالتعريف  -رابعا

جباري لسياسة االضريبي على أنه إجراء خاص غير  تحفيزيعرف البعض األخر ال
قتصاديين، أو تصرف معين من قبل األعوان اال إقتصادية، بهدف الحصول على سلوك

 ستفادة من إمتيازات معينة.وبالمقابل اال

جراءات والترتيبات التي نها مجموعة من االستثمار بأكما يمكن أيضا تعريف حوافز اال    
للمستثمرين في شكل قيم إقتصادية قابلة للتقويم والتقدير، بهدف تحقيق أهداف  تمنحها الدولة

ستثمارية وتوجيهها نحو الشركات والمؤسسات بتجسيد مشاريع محددة كإغراء األفراد، ا
 .462القطاعات غير المستثمر فيها  لغاية تحقيق التوازن الجهوي

لمحركة للسلوك الذي يحث اإلنسان عبارة عن القوى ا به من الناحية اإلدارية أنه عنيفي
على بذل مزيد من الجهد والمال لتنمية وزيادة أمواله بإنتاج المزيد من السلع والخدمات 

، يوحي هذا التعريف بأن حوافز اإلستثمار تستعمل 463بهدف إشباع حاجيات المجتمع
قصد تحفيزهم  كأدوات إدارية في يد السلطة العامة )الدولة(، لتشجيع المستثمرين واألعوان 

 على بذل المزيد من الجهد واألموال.

نستشف من خالل هذه التعاريف أن هذه اإلجراءات التحفيزية تتمثل عادة في تخفيض 
معّدل الضرائب واإللتزامات الجبائية التي تكون تحت تصرف المستفيد منها مقابل تقييده 

                                                      
 ،"ستثمار الجزائريقانون اإل يوتوجيهه ف األجنبيستثمار ع اإلدور المعاملة الضريبية في تشجي" لعزيز معيفي،  - 462

 .53، ص 2011، 2عدد ، للبحث القانوني األكاديميةالمجلة 
، دراسة الهيئة العامة لالستثمار بالجمهورية ستثماراءات اإلدارية على نمو اإل، أثر اإلجر ناصر علي محمد القطيبي - 463
رجة الماجستير في اإلدارة العامة، كلية العلوم اإلدارية، سالة علمية مقدمة لنيل د، ر 2004-1992منية للفترة الممتدة الي

 .24ص .2006جامعة أم درمان اإلسالمية، 
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تشجيعها وتنميتها طبقا ببعض الشروط والهدف منها هو توجيه نشاطه نحو مناطق يراد 
 للسياسة العامة التي تنتهجها الدولة.

سة الضريبية في الّدول المضيفة كما ال يقتصر الدور الذي يمكن أن تؤديه الّسيا
    ،ستثمار رأسمال على إعاقة اإلستثمارات األجنبية الخاصة أو اإلقالل من حجم تدفقهاال

ّنما يمكن لهذه الدول إستعمالها كأداة  و فّعالة هامة تؤثر بصورة إيجابية  تحفيزيةجيعية و تشوا 
من الطبيعي أن ف وبالتاليد إليها، فامال الخاص الو جع رأس تشّ و على مؤشر أرباح المستثمر 
من دولة إلى أخرى وحسب الظروف السائدة في  عتمدةيبية المتختلف هذه السياسات الضر 

 . 464كل منها

 الفرع الثاني

 وأهدافه ثمارستي مجال االالضريبية ف حوافزخصائص ال

ترمي المعاملة الضريبية التفضيلية إلى التخفيف من العبء الضريبي بغرض تشجيع 
اإلستثمارات ومزاولة النشاط التجاري، ويتم ذلك بأسلوبين إما بإزالة العوائق الضريبية 

تشجيع  التي تؤدي دورا هاما فيوالتخفيف من حدتها أو بتقديم الحوافز والمزايا الضريبية 
)أوال( هامة وبالتالي للحوافز الضريبية خصائص، ستثمارات المباشرة خاصة منها األجنبيةاال

 فيما يلي:  تتمثل أساسا ،وأهداف)ثانيا(

 :حافز الضريبيال خصائص -أوال 
 ستعراضنا للتعاريف المذكورة أعاله، نستنتج أن للحوافز الضريبية خصائصامن خالل 

 تتمثل فيما يلي:هامة، 
 

                                                      
 .127ص  ، مرجع سابق،األجنبية ستثماراتلالعصام الدين مصطفى بسيم، النظام القانوني  -464
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  :إجراء إختياري-1

قتصاديين بصفة عامة والمستثمرين بصفة خاصة حرية بمعنى أن لألعوان اال 
عفاءات جبائية  اإلستجابة أو الرفض لما تحتويه هذه السياسة اإلقتصادية من مزايا وا 
للمستثمرين مقابل التزامهم ببعض الشروط المحّددة، دون أن يترتب أي جزاء في حالة 

 .465لةرفضهم لهذه المعام

  :إجراء وسيلة وهدف-2

المعاملة الضريبية وسيلة وهدف في الوقت ذاته، حيث تعد التحفيزات المالية         
ستثمارات وتدفق أ إليها الحكومة لتنظيم وتشجيع وتفعيل  االوالضريبية وسيلة هامة  تلج

لوية األو  رؤوس األموال، كما تهدف بها إلى توجيه المستثمرين إلى القطاعات واألنشطة ذات
حداث توازن بين مختلف القطر الوطني.  ،نعاش خاصاوالتي هي بحاجة إلى تنمية و   وا 

 :إجراء له مقاييس -3

عفاءات جبائية موجهة إلى فئة معينة من        إن المعاملة الضريبية المجسدة  في مزايا وا 
لمعايير         المستثمرين والمكلفين بالضريبة، فعلى هذا األخير أن تحترم ويلتزم ببعض ا

والمقاييس التي يحددها المشرع منها مكان إقامة النشاط ونوعية النشاط، اإلطار القانوني       
 والتنظيمي للمستفيد. 

                                                      
قع و ر على المو منش، اإلقتصاديةار في المؤسسة ستثمتخاذ قرار اإلإحجار مبروكة، دور السياسة الجبائية في  - 465

 ني: و اإللكتر 
- in www.djelfa.info 
 

http://www.djelfa.info/
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ق على جميع المؤسسات والمستثمرين   ب  ط  عليه فالمعاملة الضريبية ليست بإجراء عام ي  
ّنما هو إجراء م   إلستجابة لتلك المقاييس لغاية مرين اد بمقاييس وشروط، فعلى المستثد  ح  وا 

 .466ستفادة من مختلف التحفيزات المالية والتمويليةاال

 :إحداث سلوك معين -4

إحداث سلوك معين لدى األعوان  ترمي الدولة من وراء سياسة المعاملة الضريبية إلى
 سابقا.ستثمار في أنشطة جديدة لم يتم القيام بهم صاديين قصد حثهم وتوجيههم إلى االقتاال

  :الحافز الضريبي أهداف –ثانيا 

قتصاديين حرية اإلختيار لألعوان اال تعّد سياسة التحفيز الجبائي إجراء إختياري ألنّ 
ستجابة أو الرفض لما تحتويه هذه السياسة من إمتيازات جبائية للمستثمرين، دون أن بين اال

هادفا يعمل على جراءا إاسة ة الرفض، كما تعتبر هذه السيتسلط عليهم أي عقوبات في حال
نعاش توجيه األعوان اال قتصاديين إلى النشاطات والقطاعات التي هي بحاجة إلى تطوير وا 

ثار إيجابية على المدى آ بالنظر إلى أهميتها في البرامج التنموية، وكذا من أجل تحقيق
أهداف ( و 1) قتصاديةالجبائي إلى تحقيق أهداف المتوسط والبعيد، ويهدف التحفيز ا

 (:2جتماعية )ا

 :قتصاديةاأهداف  -1

ستثمارية من أجل تحقيق تكامل اال تقوم الدولة المضيفة لرأس المال بتشجيع المشاريع
قتصادي، وذلك من خالل سعيها لتوفير مناخ مشجع ومالئم، الذي يؤدي إلى تحسين ا

 د العاملة.اإلنتاج، وبالتالي زيادة المردودية لنصل في األخير إلى تخفيض تكلفة الي
                                                      

، مذكرة لنيل شهادة ستثمارنية المباشرة في قانون اإلستثمارات الوطيبات مراد، التحفيزات الجبائية لتشجيع اإلعبلك -466
 .60، ص 2007لية الحقوق، جامعة البليدة، ، كاألعمالالماجستير في قانون 
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تتماشى مع ألنشطة ذات األولوية التي تتفق و ضافة إلى توجيه اإلستثمارات نحو اباإل
تشجيع الصادرات خارج  من خالل ،467متطلبات المخطط الوطني للتنمية والسياسة التنموية

 مجال المحروقات والتقليل من الواردات، وذلك بإعفاءها من كل الضرائب.
 

تنافسية المؤسسات المحلية في األسواق الخارجية، وذلك  وهذا من شأنه أن يزيد في
 .468رة من مجموعة من الضرائب المحليةبإعفاء المنتجات المصدّ 

  :جتماعيةاأهداف  -2

 يمكن تلخيصها في النقاط التالية: 
يحقق تشجيع اإلستثمارات توفير مناصب العمل والتقليص من نسبة البطالة، إذ تساهم 

توفير موارد مالية تسمح للمستثمرين بإعادة إستثماراها في شكل فروع المعاملة الضريبية في 
 إنتاجية جديدة أخرى أو إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة.

وعليه العمل على إحداث توازن جهوي بين مناطق القطر الوطني من خالل توجيه 
 .469ميةاإلستثمارات إلى المناطق المراد تنميتها والمعزولة وفقا للمخطط الوطني للتن

عة بعناصر مختلفة         أحكام المعاملة الضريبية لإلستثمار، مشبّ  من هنا نجد أنّ       
ومتنوعة، المراد منها تحقيق أهداف السياسة اإلستثمارية للدولة، غير أن الواقع العملي يقر 

ول أن هذه األهداف لم تجسد على أرض الواقع نظرا للعراقيل والتعقيدات اإلدارية التي تح
دون تحقيقها، إضافة إلى تباطؤ وتماطل األعوان العموميين وكذا صعوبة تكّيف القطاع 

 المصرفي مع المتطلبات المالية وضعف فعاليته.

                                                      
المجلة المصرية للقانون  "،توجيههدور المعاملة الضريبية في تشجيع االستثمار األجنبي و  " الدين،أحمد شرف  - 467

 .222ص  ،1984 ،40عدد ، الدولي
 .170و169 ص، عبد المجيد، مرجع سابق قدي - 468
 .57مرجع سابق، ص  ،"جنبيستثمار األي تشجيع اإلدور المعاملة الضريبية ف " في لعزيز،يمع - 469
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طار، على الدولة التي تتبع سياسة اإلعفاء الضريبي، أن تأخذ بعين في هذا اإل
 اإلعتبار العوامل التالية:

حساب البعض ستثمارات وعلى ي لبعض االعفاء الضريبي أثر تمييز يترتب عن اإل
طويلة المدى، والتي في غالب األحيان ال الستثمارات ستثمارية، كاإلاألخر من المشاريع اال

 تحقق أرباحا خاصة في السنوات األولى من حياة المشروع.

ستثمارات عكس ال على حجم تلك االاإلعفاء الضريبي ال يكون له أثر فعّ  فإنّ 
الت ربح عالية خالل سنواتها األولى ق معدّ رة أو متوسطة  المدى التي تحقّ اإلستثمارات قصي

من المشروع، لذلك يتوجب على الدول المتبعة لمثل هذه السياسة أن تأخذ في الحسبان في 
نظمها الضريبية، التمييز بين المشاريع اإلستثمارية طويلة المدى وقصيرة األجل، عند منح 

تزداد النسبة في النوع األول من اإلستثمارات ألنها تحّقق التنمية اإلعفاءات الضريبية، حيث 
ومن خاللها خلق مناصب الشغل الذي يعد تحدي حقيقي بالنسبة للدول ومنها الجزائر، 
وتكون قليلة بالنسبة للنوع الثاني من اإلستثمارات أي قصيرة األجل، ألن سلبياتها أكثر من 

 ستهالكي. اطابع تجاري و  اذ ا كان اإلستثمارمنافعها السيما إذ

ستثمارية مشاريع االأخيرا، قد يكون اإلعفاء الضريبي عامال محفزا ومشجعا بالنسبة لل
 ، وكذا بإمكانه خلق مناصب شغل بنسبة معقولة أو مرتفعة نسبيا.االتي يكون رأس مالها كبير 

 الفرع الثالث
 للمستثمربالنسبة  أهمية اإلعفاء الضريبي 

اإلعفاء الضريبي كمحفز  عنصر يطرح السؤال نفسه عن أهمية ودوربخصوص هذا ال 
ة وهل تكفي الحوافز الضريبية وحدها في هذا المجال أم هناك عوامل عدّ  ،للمستثمر

 ؟ومحددات أخرى تعمل على جلب وتدفق تلك اإلستثمارات
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ال ستثمارات وتدفق رؤوس األمو ن الحوافز الضريبية والجمركية لالإن إقرار مجموعة م
ستثماره، بل يتعين االحاسم في إتخاذ المستثمر قرار  األجنبية، ليست هي بالعامل الوحيد أو

الفوائد الواجب الحصول عليها من عليه النظر إلى العديد من اإلعتبارات األخرى كحساب 
ستثمارات باإلضافة إلى عامل الوقت في طبيعة المناخ الذي تنجز فيه اال ستثماره، وكذاا

 .وس أموالهرؤ  إسترجاع

ر على الفوائد المستثمر إلى دراسة مختلف العوامل التي تؤثبوبالتالي هذا ما يدفع  
شروط يأخذ بعين اإلعتبار سعر التكلفة، ومدى توفر حيث ستثماره، االتي يجنيها وراء 

لى و  عوامل اإلنتاج، وجود الهياكل القاعدية، وكذلك حرية تحويل األرباح ورأس المال من وا 
ذا أخذنا بعين اال470ارج..(الخ عتبار كل هذه العوامل نجد أّن الحافز الضريبي ال يكفي ، وا 

دات األخرى المتصلة بالعملية وحده لتحقيق ذلك، بل هناك العديد من العوامل والمحدّ 
يعة مناخها والعائد المتوقع، فهذه العوامل تعمل كمنظومة متكاملة على باإلستثمارية وبط
لمباشر السيما األجنبي منه، وال تمثل هذه الحوافز الضريبية إاّل أحد هذه تدفق اإلستثمار ا

قتصادية للدولة عن مستقبل األوضاع السياسية واال العوامل، كما أن المستثمر أيضا يبحث
 . 471تحويل األرباح ةستثمار فيها، ومدى إمكانيالمراد اال

ر رؤوس أمواله في دولتين ستثماابأنه إذا كان هناك مستثمر يريد  بهذا يمكن القول
إحداهما توفر إمتيازات ضريبية ومالية، واألخرى ال تمنح هذه اإلعفاءات لكن تقوم بتوفير 

في جذب اإلستثمار ومنها توفر الثقة، األمن والضمان كبير ظروف موضوعية ذات شأن 

                                                      
 .169 و168، ص ، مرجع سابقستثمارالحوافز الضريبية وأثرها على اإل" اهلل،صفوت عبد السالم عوض  -470
 ،"الفوائض المالية العربية لجذب المزايا الضريبية الواردة بقوانين االستثمار أو اإلعفاءات دور "محمد رضا سليمان،  -471

 .114ص ،1981، 384عدد  ،صر المعاصرةممجلة 
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فر الظروف وّ فالمستثمر ال شك أنه يختار هذه الحالة األخيرة المتعلقة بمدى ت لهذه األموال،
 . 472الموضوعية لإلستثمار

 الفرع الرابع

 أهمية إرتباط التحفيز الضريبي باألهداف المراد تحقيقها من قبل الدولة 

منها الجزائر العديد من التدابير الالزمة لتدفق رأس المال ر الكثير من الدول تقرّ 
للمستثمر شجعة بية الماألجنبي، وأهمها منح مزايا مالية ومختلف اإلعفاءات الضريالوطني و 

خلق مناصب و  )أوال(،473التي يملكها التكنولوجيا والمعرفة الفنيةلالستفادة من لإلستثمار 
عينة أو إلى م قطاعاتستثمارات إلى وتوجيه اال )ثانيا(الموارد البشرية  الشغل وتحسين كفاءة

 بعا(.)راالواردات فاتورة تحفيز الصادرات والتقليل من و  )ثالثا( مناطق معينة

 :اإلستثمار األجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا -أوال

ستراتيجية التنمية التي تضعها الدول في الوقت افي  هاما   تؤدي التكنولوجيا دورا         
الراهن، إذ أصبحت التكنولوجيا من ضمن العناصر الهامة التي تحدد نجاح أو فشل الخطط 

صالحها الوطنية المشروعة وأيضا السعي للنهوض التنموية للدول، ورغبة منها في تحقيق م
ستثمارات األجنبية لعديد من هذه الدول إلى تشجيع االبركب التقدم التكنولوجي، إذ اتجهت ا

 .      474المنشود المباشرة وجلب الشركات متعددة الجنسيات كأحد الوسائل لبلوغ الهدف

                                                      
، 134عدد القاهرة، ،مجلة مصر المعاصرة ،"ستثمار واإلنتاجاإلعفاءات الضريبية بقصد تشجيع اإل" سيد إمام أحمد، –472

 .201ص ، 1971
 ،لسابقوة، المرجع االموحدة إلستثمار رؤوس األموال العربية، الند ة، اإلتفاقيالمؤسسة العربية لضمان االستثمار - 473
 .141ص
 .76إلى ص  74رمضان عبد الكريم دقوسي عامر، مرجع سابق، ص  - 474
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نما تعدّ والتكنولوجيا بمفهومها الواسع ال تشمل سلسلة العمليا   ت اإلنتاجية الفنية فقط، وا 
، بل تمتىد 475العامل الحيوي في ترشيد وعقلنة إستخدام الموارد المتاحة وطنيا من أجل التنمية

على حد ف ،واإلجتماعية التسويقية ،اإلداريىةاألنشطة أيضىا إلى المهىارات والقدرات التنظيمية، 
ه ول المتخلفة مفيد، ألنّ جنبية إلى الدّ :" فإن تدفق رؤوس األموال األمسجريفالفقيه  قول

 .476يحضر معه المورد المطلوب من التقنية اإلدارية والمعرفية "

، اإلنتاجزيادة  ،تكنولوجياالهامة لنقل  تقنية المباشرة أصبحت اإلستثمارات األجنبيةف
األساسية من بين المتطلبات و واألساليب التنظيمية واإلدارية، المهارات والقدرات اإلبتكارية 

 : 477لنقلها نجد منها

 .أن تكون التكنولوجيا المتاحة مالئمة ومناسبة 
 .جتماعية مالئمة للنقل  أن تكون الدولة المتلقية في وضعية إقتصادية وا 
  قدرة الدولة المتلقية للتكنولوجيا على إستخدام والتكيف معها، فال يكتمل نقل

رف المستقبل طريقة التعامل مع هذه التكنولوجيا بتحويلها، إنما ال بد من إدراك الط
 التكنولوجيات والتقنيات الحديثة.

ر العديد من التحفيزات الضريبية والمالية والتسهيالت اإلدارية تقرّ  ،في هذا اإلطار
إلعتقاد تلك الدول أن ذلك النوع من اإلستثمار قد يكون  ،لجلب اإلستثمار األجنبي المباشر

                                                      
 .58إقلولي محمد، النظام القانوني لعقود الدولة، مرجع سابق، ص  - 475

مجلة العلوم التشريعات الضريبية المقارنة"، المعاملة الضريبية للمشروعات األجنبية، دراسة في "عطية عبد الواحد،  -476 
 .147، ص 2002 ،2عدد  ، جامعة عين شمس،واإلقتصادية القانونية

وسام مجدي عطية، اآلليات القانونية واإلقتصادية لتحفيز االستثمار األجنبي المباشر بين النظرية والتطبيق، دار  - 477
 .85ص  ،2012وعات الجامعية، اإلسكندرية، المطب
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، ة البحوث والتطوير في هذه الدولكما يساهم في تنمية أنشطوسيلة هامة لنقل التكنولوجيا 
 : 478يمكن تقسيم طرق هذه التحفيزات المرتبطة بنقل التكنولوجيا إلى ثالث طرقو 

إمداد حوافز ضريبية بغرض جذب اإلستثمار األجنبي المباشر  -
 القطاعات المتقدمة تكنولوجيا. إلىوتوجيهه 

الجديدة من معدات واآلالت تيراد الإمداد حوافز ضريبية بغرض إس -
 الناحية التكنولوجية المتقدمة.

إمداد مجموعة من الحوافز الضريبية لتحفيز المستثمر األجنبي المباشر  -
 على القيام باألنشطة المتعلقة بالبحث العلمي، المعرفي والتطوير.

 :خلق مناصب الشغل وتحسين كفاءة الموارد البشرية -ثانيا

ول بما فيها الجزائر سلسلة من الحوافز الضريبية لتشجيع تستخدم الكثير من الدّ 
، التي لها دور هام في النهوض بمستويات التوظيف والوطنية األجنبية اإلستثمارات المباشرة

من خالل فرص العمل المباشرة التي يتيحها تدفق رؤوس األموال األجنبية إلى داخل الدول 
 .479فيها نسبة البطالة مرتفعة المضىىيفة، السيما في المناطق التي تكون

الجنسيات،  ةكذلك بالنظر إلى التفّوق التكنولوجي الذي تتميز به عادة الشركات متعدد
فإن من شأن ذلك أن يؤدي ويساهم في رفع وتحسين وتكوين اإلطارات الفنية واإلدارية زيادة 

  .الجزائريةإلى كفاءة الموارد البشرية لدى الشركات المحلية في الدولة 

 
                                                      

ألحكام  وفقاالمباشر في مصر  األجنبيستثمار د اإلالسياسة الضريبية في ترشي دورمحمد حامد محمد فتيحة،  - 478
، اإلسكندريةكلية التجارة، جامعة  ،- مالية عامة –منظمة التجارة العالمية، لنيل شهادة الماجستير في االقتصاد العام 

 .70، ص 2008
 .71، ص المرجع ذاته - 479
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 :معينة أو إلى مناطق معينة في الدولة عير استثمارات إلى مشتوجيه اال -ثالثا 

ستخدام تحفيزات ضريبية في مجال   اإلستثمار امنها الجزائر إلى تتجه بعض الدول 
نما كذلك لتنمية بعض الجهات  ليس فقط لتنمية قطاعات معينة في اإلقتصاد الوطني، وا 

 . 480ديا في الدولة، إلحداث نوع من  التوازن الجهويقتصااالجغرافية األكثر تخلفا 
توجيه المستثمر األجنبي المباشر إلستثمار أمواله ما تهدف هذه الحوافز إلى تشجيع و ك

ية التي تضعها الدولة المضيفة قتصادمعينة في الدولة وفقا لألهداف االفي مناطق إقتصادية 
 .481ستثمارلال

من اإلعفاءات والحوافز الضريبية، تظهر في شكل متعددة  ستخدمت الجزائر صورا  القد 
إعفاء ضريبي مؤقت ودائم وتخفيض الضريبية على الدخل، وذلك لغرض تشجيع المستثمر 

، أو تلك التابعة لمناطق معينة تحتاج إلى تنمية خاصةاطق األجنبي المباشر بالتوجه إلى من
 .482الجنوب والهضاب العليا

المذكورة والمكاسب المالية  قتصاديةاالنح اإلمتيازات فالتشريع الجزائري يراعي عند م
فيه العالقة بين المستثمر وعدد الوظائف الدائمة التي يمكن أن يخلقها أو التقنية التي يدخلها 

دارية ونوع القطاع ط على تكوين اإلطارات الفنية واالعلى النشاط، وكذا تأثير النشا
ستثمار فيها وحجم اإلنتاج الموجه للتصدير أو الذي دي والمنطقة الجغرافية المراد االقتصااال

 يحل محل الواردات وحجم رأس المال الجديد المستورد.

ستثمارات األجنبية العوامل أهمها  ن ذاته، على أن يراعي بالنسبة لالكما ينص القانو 
فتح أسواق أجنبية للتصدير وأهمية القيمة المضافة التي تتحقق في الوطن عن طريق 

                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .                                                                                                                            121ر، مرجع سابق، ص الوسائل القانونية لتفعيل االستثمارات في الجزائفي لعزيز، يمع - 480
 .68ص  سابق،مرجع محمد حامد محمد فتيحة،  - 481

  482- المادة 13 من القانون رقم 16- 09 المتعلق بترقية االستثمار، المرجع السابق.
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ستثمار بأموال المشروع م المواد األولية، ومدى تغطية االروع، وكذا درجة إستخداالمش
 الخاصة.

  :تحفيز الصادرات والتقليل من الواردات  -رابعا 

ة للمستثمرين بهدف تركيز ي  ر  غ  م   د  ج  الجزائر بمنح مزايا مالية وتحفيزات ضريبية  تقوم
من حّدة الواردات من جهة أخرى، ليل في األنشطة التصديرية من جهة والتق مستثمارها
على القيمة المضافة عند  ستفادة المستثمر من التخفيض أو اإلعفاء الكلي بالنسبة للرسماك

 التصدير.
 

ستخدامها وتوظيفها لتحفيز أداء اتنوعة من الحوافز الضريبية يمكن كما توجد أنماط م 
ادرات من الضرائب على الصادرات كاإلعفاء من األرباح الناتجة عن مبيعات الص

 .483الدخل
 

 المطلب الثاني 
 اتالضريبية في مجال اإلستثمار  معاملةلطبيعة ا اإلختالف الفقهي حول

وتطويرها،  قتصاد الدول الناميةارات األجنبية المباشرة في تنمية ستثمانظرا ألهمية اال
تنظيم م بو تقحيث ، رؤوس األموالبتشجيع وجلب ل تهتم الّدو هذه فإن تشريعات أغلبية 

ام القانونية التي تراها كفيلة من األحك ترسانة عن طريق االستثمارات ة هذهوحماي ةمعاملو 
عن طريق التشريع في قوانينها الداخلية على مجموعة من  ت ك ر س  ، والتي هاستقطابال

ما الضمانات والتحفيزات المالية التي تهدف بواسطتها إلى تحقيق أهدافها التنموية، وعادة 
 . 484تشجع المنظمات الدولية على فعل ذلك 

                                                      
 .69محمد حامد محمد فتيحة، مرجع سابق، ص  - 483
 .165و 155ص ص  سابق،الواحد، مرجع عطية عبد  - 484
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ستثمار من دولة إلى أخرى كل حسب مستواها وكذا كما تختلف ضمانات وحوافز اال
من حيث الحجم ومن حيث المدى، ويرجع السبب في ذلك إلى األهداف المسطرة من طرف 

في بعض  كأن تسعى مثال إلى التنمية في مناطق خاصة الدولة من وراء تلك اإلستثمارات
أقاليمها لتطويرها أو نقل التكنولوجيا، أو زيادة في فرص العمل، أو إحداث توازن جهوي بين 

 مختلف جهات الوطن.

إذا كانت الضمانات والمزايا التي تضعها الدولة من أجل انسياب رؤوس أموال أجنبية، 
إختالف الدول  لكن في الوقت ذاته، تعمل من أجل تحقيق أغراضها األساسية، وبالتالي فإنّ 

السياسة اإلستثمارية ينعكس بالنتيجة على إختيارها ألسلوب معاملتها  افي أهدافه
 .485اإلستثمارية

 

الضريبية في مجال إختلف الفقه بخصوص طبيعة المعاملة  ا االسياق،ضمن هذ
 نظم رئيسية:  ةقسم إلى ثالثتاإلستثمارات، و 

 )الفرع األول(.  نظم الرقابة -
 )الفرع الثاني(النظم المانعة  -
 النظم المحفزة )الفرع الثالث(. -

 الفرع األول

  ستثمارات في مجال اإل نظم الرقابة 

في تنمية قدراتها ومواردها اإلقتصادية، إذ  نفسهاعلى الّدول تعتمد تجاه هذا اال في ظل
لحّياد في ياسة اتنتهج سبالتالي و بالنسبة لها،  إستراتيجيا   ل اإلستثمار األجنبي هدفا  ث  م  ال ي  

 تجاه هذه اإلستثمارات.ا معاملتها
                                                      

 .145ص  ،اإلستثمار األجنبي، مرجع سابقدريد محمود السامرائي،  -485
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المباشرة  ستثمارات األجنبيةستثمارية هو تحديد حجم االالهدف من هذه السّياسة االف
  .486ومصدرها والغاية منها، وبالتالي فهي أداة إحصاء محايدة ال غير بدقة

ي نفس الوقت، نتقائية ورقابية مقترنة بحوافز نسبية فاعلى سياسة م االنظ اهذقوم يكما 
ستثمار األجنبي، وال تمنح تجاه بوضع قيود وحدود على االإذ تقوم الدول التي تأخذ بهذا اال

 .487اإلمتيازات إاّل طبقا لمعايير موضوعية محددة 

باشرة ذات ستثمارات المي تّشجع االهذه النظم، تبنتها بعض ّدول أوربا منها فرنسا التّ 
ستيراد وحماية الصناعة الوطنية، للحد من اال ،الصناعيةستثمارات الصفة التجارية دون اال

ألّن المستثمر األجنبي يعمد إلى إختيار المشاريع التجارية التي تمكنه من الحصول على 
قتصادية االتنمية الدون أن يضع في الحسبان مدى أهمية ومساهمة المشروع في  ،فوائد

ح للمستثمر تسم ن ال، أالمضيفة وللى الدّ ، لذلك ينبغي ع488للدولة التي يقوم اإلستثمار فيها
القطاعات  يجب أن تحّدد مسبقا   رغب فيه دون شروط ورقابة، بلبمزاولة النشاط الذي 

رشاده وتوجيهه إلى استثمار فيها، بل من الضروري بااللهذا المستثمر مكن قتصادية التي ياال
  .قتصادية للدولةريع التي تتماشى وخطة التنمية االالمشا

لى مبدأ العدالة معاملة متميزة تقوم ع تمنح الّدولهذه  ،إلى أنفي األخير كذا نخلص ه
رادة المنفردة بمنح أو رفض اإلذن المسبق، مما يعني داري القائم على االوتأخذ بالعمل اإل

                                                      
، المركز القانوني للمستثمر األجنبي في القانونين الدولي والجزائري، درجة دكتوراه في القانون، الدين نور  بوسهوة - 486

 .107، ص 2004البليدة،  ،كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب
 .126، ص الوسائل القانونية لتفعيل االستثمارات في الجزائر، مرجع سابق لعزيز،معيفي  - 487
 .147دريد محمود السامرائي، مرجع سابق، ص - 488
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بل تعتمد على سياسة محايدة  ،ستثمارات األجنبيةالباب المفتوح أمام االأنها ال تنتهج سياسة 
 .489 ستثمارات األجنبيةاال جهة هذهفي موا

 الفرع الثاني

  ستثمارات في مجال اإل النظم المانعة 

 إلى فكرة السيادة المطلقة لها، والتي ترتكز استنادا  تجاه هذا االل ولتبنت العديد من الدّ 
مها التي تقدّ مزايا الحوافز و الالمصلحة الوطنية على حساب  اعتبارات أساسا على سمو

 خطرا على اإلستقالل السياسي  حسب اعتقادهم أيضاكل كما تشّ  ة،األجنبي تااإلستثمار 
 .واإلقتصادي للدول

الداخلية،  شريعاتهاهذه النظم في ت تطبيق أمريكا الالتنية الفضل في كان لبعض دولو 
إذ تهدف من خاللها إلى وضع معايير  نب،أو في العقود التي تبرم مع المستثمرين األجا

تجعل حيث  املة االستثمارات األجنبية وطرق تسوية المنازعات الخاصة بها، تّوضح فيها مع
اإلختصاص بمنازعات اإلستثمار للقضاء الداخلي وحرمان المستثمرين من اللجوء لدولهم من 

 . 490للمطالبة بحقوقهم بالطرق السياسية والقضائية الدولية

قتصادي واالالل السياسي ستقالنظرا لكون هذه النظم تحمي اباإلضافة إلى ماسبق، و 
 إستثمار إاّل وفق شروط معينة تحدّ ي ل ألحال من األحواال تسمح بأي  فهي لبعض الدول،

أو معاملة أفضل  قانوني تثقل كاهله، بحيث ال يحضى بمركزمن حرية المستثمر األجنبي و 
لسياسة من تلك الممنوحة  للمستثمر الوطني، بمعنى أخر أن الّدول التي تبنت  مثل هذه ا

 تفرض حدودا قانونية على المستثمر األجنبي وعلى رأس المال غير الوطني من خالل: 
                                                      

ج، اإلسكندرية، .م .ستثمار األجنبي في تطوير أحكام القانون الدولي الخاص، ددور اإل صفوت أحمد عبد الحفيظ، - 489
 .442، ص 2006

 .106مرجع سابق، ص  ،ننور الديبوسهوة  - 490
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عدم جواز تصدير رأسمال المستثمر إاّل بعد إنقضاء مدة معينة من  -
تاريخ إنشاء المشروع اإلستثماري مع إمكانية تحويل األرباح ولكن بنسب 

 محدودة .
بالطاقة النووية أو تملك  منع اإلستثمار في أنشطة معينة كالمتعلقة -

 السفن.
تحديد معدالت الربح التي يسمح بتحقيقها نتيجة زوال النشاط التجاري  -

 أو اإلقتصادي والمالي في الدولة
إعطاء اإلختصاص في الفصل في المنازعات الناشئة عن اإلستثمار  -

 . 491للقضاء الوطني
 الفرع الثالث

   ستثماراتفي مجال اإلعة ج  ش  م الم  ظ  الن   

 زايامقترنة بمجموعة من المستثمار ة لاليعيشجتاإلتجاه على سياسة  هذارتكز أنصار ي
 تعطىستثمارات األجنبية الخاصة والعمل على توجيهها، إذ والحوافز بغرض جذب اال

مكانة وحماية أكبر في مواجهة الدول المضيفة وتحريره من هيمنة القوانين  للمستثمر
فاءات ومزايا مالية وضمانات تفوق اإلعفاءات الممنوحة للمستثمر إع هتمنح لالداخلية، كما 

بمعنى أخر إن المستثمر  ،492والثقة لديهاألمن  ،نفسه الطمىأنينة الوطني التي تبعث في
دوافعه إلى ذلك  تفقد كان دولته، دولة ما غير في األجنبي عندما اتخذ قراره باالستثمار
ويتم ذلك إما  نفسه والتي استمدها من قانون االستثمار، األمن والثقة التي أوجدتها الدولة في

 عن طريق: 
                                                      

 .147ص ، ، مرجع سابقدريد محمود السامرائي - 491
 .126معيفي لعزيز،  الوسائل القانونية لتفعيل اإلستثمارات، مرجع سابق، ص  - 492

 .441مرجع سابق، ص نظر كذلك، صفوت أحمد عبد الحفيظ، أ -
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ستثنائهم من بعض قيود ان التزامات المستثمرين األجانب و التخفيف والتقليص م - أوال
السياسة النقدية المطبقة في الدولة أو التخفيف من األعباء المالية الضريبية والجمركية 

 .مالمفروضة عليه

بعض الضمانات والمزايا التي تعد إستثناءا على  ينباألج المستثمريتم منح  أو أن   
اإلستثمار، كأن تلتزم الدولة بعدم سريان التعديالت         قانون األحكام القانونية العامة المتعلقة ب

كما هو الحال في  والمراجعات الجديدة على تشريعاتها الداخلية على المشاريع اإلستثمارية
، أو تلتزم أيضا بعدم لجوءها بإرادتها المنفردة إلى تعديل اإلتفاق المبرم مع ريالتشريع الجزائ

 المستثمر األجنبي.

سع في منح المزايا           كما يؤكد هذا اإلتجاه من الفقه على ضرورة اإلكثار والتوّ 
جذب هناك عالقة دالية متزايدة بينها وبين  والتحفيزات المقررة لإلستثمارات، بإعتبار أنّ 

 .493رؤوس األموال التي تعتبر مصادر قوية ومحتملة للتنمية

إستبعاد تطبيق القانون الداخلي على المستثمر األجنبي وتحديد منطقة جغرافية معينة  -ثانيا
 .494ووضع نظام خاص لها كالمناطق الحرة، وهذا بغرض تشجيع اإلستثمار فيها

تثمارات األجنبية في اإلقليم تعمل هذه النظم بأسلوب التعاقدات بغرض تكوين االس
 المشجع بهذا النوعمنها الجزائر التي تهتم ي، ونجده في معظم الدول النامية الوطن

 لإلستثمار.

على تنظيم المركز القانوني للمستثمر يعمالن أن نظم الجذب والرقابة فالمالحظ 
لسياسي المقترن  األجنبي والوطني بطريقة مختلفة، حيث يشتركان في الهدف وهو اإلستقالل ا

                                                      
 .171ص ، مرجع سابق، صفوت عبد السالم عوض - 493
 .146، ص مرجع سابق ،يدريد محمود السامرائ - 494
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مباشرة باإلستقالل اإلقتصادي واإلجتماعي، في حين يهدف نظم المنع إلى اإلحتفاظ 
باإلستقالل اإلقتصادي وال يحتاجون لإلستثمار الخاص، ويترتب عنه الحفاظ على الجهاز 

 عير ااإلنتاجي الذي يكون تحت السيطرة الوطنية ويكون حجم المساهمة األجنبية في المش
 .ةوقليلبنسبة محددة  المحلية

بينما نظم الرقابة تهدف إلى إكتساب تقنيات جديدة تعمق القدرة الوطنية لهذا يوجد 
 لإلستثمار الصناعي على حساب اإلستثمار التجاري. يةو لو األ تفضيل مؤكد يعطي

ستثمار الجاذبة لالالقانونية لنظم الجزائر بهذه ا خاصة وتأخذ غالبية الدّول الحديثة
، ألّنها بأمس الحاجة لتمويل الوقت الراهن في على حساب نظم المنع والرقابة األجنبي

الكثير من الّدول من نظم الرقابة  وبالمقابل تخلتالمشاريع االستثمارية برؤوس أموال دولية، 
منظمة األندين  على 1976نسحاب دولة الشيلي عام كإوالمنع نظرا لعدم فعاليتها، 

التي خرجت بتقنين خاص لها في شكل قرارات  ل أمريكا الالتنيةلالستثمارات الدولية لدو 
النظم االقليمية حذرا على  د  ش  ، ويعتبر تقنينها من أ  495ملزمة للدول األعضاء في المنظمة

االستثمار األجنبي، حيث ركز أساسا على القدرات الوطنية في مجال تنمية التكنولوجيا 
االستثمار من سيات المحلية، منع المستثمر األجنبي المحلية وتدعيم الشركات المتعددة الجن

 في القطاعات الحيوية وأخيرا تقليص المشاركة األجنبية في االستثمار وتحويلها إلى أقلية.

إّن التمييز الذي كّرسة تقنين األندين في مجال معاملة االستثمارات األجنبية ترتب عنه 
الدول المطبقة لمثل هذه  من األجنبية نفور رؤوس األموالعزوف المستثمرين األجانب و 

بالمجال  ، ومن جهة أخرى، أصبح دور تقنين األندين محدودا  496األنظمة هذا من جهة
بروز  أحكامه ملزمة لهذه الدول بسبب د  ع  االقليمي لتبادل الحر بين دول االعضاء، حيث لم ت  

                                                      
ر في شكل تكامل      و ادو اإلكو ليفيا و مبيا، بكولو كل من الشيلي،  منظمة األندين لالستثمارات الدوليةانضمت إلى  -495
 تكتل إقليمي. و 

 .443، مرجع سابق، ص صفوت أحمد عبد الحفيظ - 496
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التمسك في  هاشل محاوالتفخالفات بين دول األعضاء بشأن التقليل أو الزيادة في القيود، و 
استيالء الدول  في الناشئة منازعات اإلستثمارأخير لفض  إختصاصك لقضاء الداخليبا

بالحماية لمطالبة لدولهم إلى اللجوء  عدملالمستثمرين  دفعو االستثمارات األجنبية  على
 .، بسبب انتهاج أعضاء هذه المنظمة لخيارات إقتصادية ليبرالية497الديبلوماسية

شتد اإلعتبارات تعاظم  لهذه ، التنافس بين الّدول على جذب اإلستثمارات الخاصةوا 
في مجال العالقات التجارية  المركز القانوني للمستثمر األجنبي األمر الذي أدى إلى تقوية

هذا ل، حيث أصبحت الدول تتنافس وتتبارى فيما بينها لمنح المزايا واالستثمارية الدولية
بالتالي ، و قانونية، إدارية وقضائية لحماية مصالحه ضمانات وتقديم المستثمر تشجيعا له

 . 498تنافس النظم الضريبية بين الدول المختلفةبظاهرة أدى إلى بروز ما يسمى األمر الذي 

في الجزائر يعتبر من النظم المحفزة، لذا سنحاول إجراء  معاملة اإلستثمار نظام بما أنّ 
 ، ونمّيز بين نوعين من النظم الجاذبة:   ون المقارنلهذا النظام في القان تقييم عام

 :النوع األول -1

يراد بالمعاملة التفضيلية إقرار معاملة خاصة لمستثمرين معينين بحسب جنسيتهم، طبقا 
ل اإلستثمارات فقط، بل يمتد لما هو محدد في مضمون اإلتفاقية، وال ينحصر في مجا

أطراف األعضاء ع ومنتجات خالل تفضيل سل مجاالت عديدة كالمجال التجاري، من شملوي
زالة كل الحوافز الجمركيةفي اال  . 499تفاقية كتسهيل عملية الدخول وا 

                                                      
 .108ص  مرجع سابق،  ،بوسهوة نور الدين - 497
ات القانونية والحوافز الضريبية لتشجيع االستثمار، دار النهضة العربية، القاهرة، رمضان صديق محمد، الضمان -498 

 .9 ، ص1998
 (،-OTA-لعايب عبد العزيز، النظام اإلتفاقي في مجال االستثمار، )نموذج إتفاقية أوراسكوم تليكوم الجزائر - 499

جامعة عبد  ،ص القانون العام لالعمال، كلية الحقوقتخصّ : فرع القانون العام –، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون
 .19. ص 2009 بجاية، ،الرحمن ميرة
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من جهة  العالقات اإلقتصادية بين الدولية و تقو المعاملة التفضيلية إلى تعزيز  هدفت
ة مواجهة المنافسة الشديد بهدف ،تنشيط حركية رؤوس األموال واإلستثمار من جهة أخرىو 

 التي تعرض لها من جراء التحالفات والتكتالت اإلقتصادية السائدة في الوقت الراهن.   

من  ،قواعد القانون العامفي مستثمر األجنبي عادة المعاملة التفضيلية لل تبرز مظاهر
 : ما يليخالل 
 تخفيف اإللتزامات على عاتق المستثمر األجنبي أكثر من المستثمر الوطني. -
اإلمتيازات المالية والجمركية الممنوحة للمستثمر األجنبي مقارنة  وسيع طائفةت -

 بالمستثمر الوطني في المجال المالي.
 

ق التشريع الجمركي والضريبي واإلعفاء الجزئي المنصوص في التشريع      يطبّ كما قد 
 يهعل والتنظيم الداخلي على المستثمر الوطني وليس على المستثمر األجنبي، مع هذا األخير

 الخضوع إلى تشريع العمل بالنسبة للعمال المستخدمين بواسطته.

، والمالي لمركزه القانوني ا  بمنح المستثمر األجنبي إستقرار الجزائرية كما تتمادى الدولة 
 22وذلك لّتعهد بعدم المساس بمزاياه وعدم تعديل تشريعاتها، كما هو الحال في نص المادة 

تطبق تسري "ال  :التي تقضي على أنه ،اإلستثمارقية ر ق بتالمتعل 09-16رقم  القانونمن 
اآلثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون، التي قد تطرأ مستقبال، على االستثمار 

 .500إذا طلب المستثمر ذلك صراحة" المنجز في إطار هذا القانون،
 

تقرار، ويطمئن س مبدأ اإلسكرّ بأن القانون الجزائري  ،ه المادةنستشف من خالل هذ
أوال على اإلستثمارات  بق  ط  التعديالت التي تطرأ على القانون، ال ت   المستثمر على أنّ 

إذا طلب المستثمر ذلك صراحة، لكن يوجد فاصل بين اإلستثمارات المنجزة،  المنجزة، إالّ 

                                                      
 .السابقمرجع ال، اإلستثمارقية المتعلق بتر   09-16رقم  القانونمن  22المادة  - 500
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الذي يفترض اإلنطالق في إستغالله واإلستثمار الموجود في مرحلة اإلنجاز، بمعنى 
  . 501تثمار الذي تمت الموافقة عليه فقطاإلس

 

 :النوع الثاني -2

أما هذا النوع من المعاملة التفضيلية نجدها مطبق أيضا في الّدول التي أنشأت نظام 
بمثل هذه المناطق بإعتبارها إحدى هتمام اإلإلى الدول بأدى  األمر الذي، 502المناطق الحرة

ها من تقديم ية، فوضعت لها التشريعات التي تمكنّ أدوات التنمية اإلقتصادية والمبادالت التجار 
لجذب اإلستثمارات األجنبية، ومع تطور  موقعالمزيد من التسهيالت والتحفيزات لجعلها 

رية، مفهوم هذه المناطق وأهميتها المتزايدة في تنمية الصناعات التصديرية والمبادالت التجا
تايوان، وكذا الكثير من التشريعات ل الشرق األقصى كسنغافورة، الدول كدوّ سعت معظم 

إلى  02503- 03اإلفريقية والعربية كالقانون المصري، والقانون الجزائري بموجب األمر رقم 
 24، مؤرخ في 10-06بموجب القانون رقم  إنشاء مثل هذه المناطق، إاّل أن الجزائر ألغتها

 . 2006جوان 

من اإلقليم الوطني، ال تخضع جزئيا أو جزء محّدد  بالمناطق الحرة على أنها: " د  ي ر يو  
كليا للتشريع والتنظيم الساري العمل بهما، إذ يمارس بداخلها مختلف األنشطة اإلقتصادية، 

                                                      
 .223إقلولي محمد، النظام القانوني لعقود الدولة،  مرجع سابق، ص  - 501
خاصة  في التبادل التجاري الموانئ والمراكز التجارية تمثلت في إعطاء تسهيالت في المناطق الحرة هي فكرة قديمة  - 502

المعدلة  1993من قانون المالية لسنة  93بموجب المادة  ه المناطقهذ يةالجزائر الدولة  أنشأتبين الشرق والغرب، لقد 
 320 – 94صدر المرسوم التنفيذي رقم  من قانون الجمارك، إذ وتماشيا مع متطلبات اإلصالحات المعلن عنها، 1للمادة 

 ، وأخيراغىلالم 1994أكتوبر  19، صادر في 67ج.ر عدد  ، المتعلق بالمناطق الحرة،1994أكتوبر  17المؤرخ في 
  .2003 جويلية 20، صادر في 43، ج.ر عددحرةالمناطق بال  يتعلق،  2003جويلية  19المؤرخ في  02-03األمر رقم 

، 2006جوان  24مؤرخ في  10-06قانون رقم بموجب  ملغى، 2003جويلية  19ؤرخ في م 20-03أمر رقم  - 503
 .2006جوان  25صادر في ، 42عدد تعلق بالمناطق الحرة، ج.ري
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سواء كانت صناعيةى أو تجارية أو خدماتية، بمعنى أخر أين تجري نشاطات إنتاجية لسلع أو 
ها خارج الحدود الجمركية، خدمات تحول نحو التصدير"، وتعامل هذه المناطق الحرة وكأن

 وهي تنقسم إلى ثالث أصناف مختلفة:

  :منطقة حرة تجارية -أ

اليومي دون التغيير في  يتم فيها إجراء العمليات التي تتضمن حفظ البضاعة وسيرها
عمليات تخص الجانب  الطابع األساسي للبضاعة ) نقل، تخزين، تغيير الغالف(، أي

 التجاري فقط .

  :منطقة حرة صناعية -ب

تحسين أو تحويل،  يسمح في هذه المنطقة بإجراء كل عمليات التصنيع من تعديل،
متيازات.  فهي بمثابة مصنع حقيقي يمتاز بتسهيالت وا 

 

 : منطقة حرة خدماتية  -ج

ومؤسسات  حيث تمكن مختلف البنوك ،هي منطقة ذات طابع مالي بصفة أساسية 
الصرف  عمليات بالعملة الصعبة وفقا لتنظيمالتأمين من ممارسة نشاطاتها، وأن تتم هذه ال

 المعمول به.

بموجب النصوص السابقة فإن المناطق الحرة تضم عّدة إمتيازات ممنوحة للمتعاملين 
خاصة، فيما يتعلق بدخول البضائع إلى المنطقة الحرة مع تبسيط اإلجراءات الجمركية، وعدم 

تّشكل خطرا على النظام العام، أّما  بإستثناء العمليات التي ،خضوعها للحظر اإلقتصادي
 الحقوق والرسوم الجمركية فالبضائع ال تخضع لها عند الدخول إلى المنطقة الحرة.
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، 2006504جوان  24المؤرخ في  10-06رقم القانون  غير أنه قد صدر مؤخرا  
المتعلق بإنشاء المناطق ، 2003جويلية  19المؤرخ في  02-03المتضمن إلغاء األمر رقم

، مع وضع سابقا حرة في الجزائرالمناطق لل كّرسالمد لقواعد عملها وسيرها، و رة والمحدّ الح
غير أن هذه  ،تحفيزات مالية وجبائية، وذلك قصد جلب اإلستثمار األجنبي في البالد

 . ناحية هذا من ق األهداف المتوخاة من إنشائهاق  ح  المناطق الحرة لم ت  

إجراءات بلدولية الجديدة، باشرت الجزائر والمعطيات ا نظرا  للتحوالت ،أخرى ناحيةمن و 
إتفاق الشراكة مع اإلتحاد األوروبي، إبرام  فضال عنلإلنظمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، 

في إطار إتفاق  اوبالتالي فلم تع د هناك أية جدوى من إنشاء هذه المناطق الحرة، خاصة أنه
إلى منطقة تبادل حر  2017الجزائر في غضونالشراكة مع اإلتحاد األوروبي ستصل 

ها بصدد عقد مفاوضات مع عدد من مجموعات إقتصادية إلقامة منطقة ، كما أنّ 100%
 حيث قدمت عّدة توصيات وتتمثل أساسا فيما يلي: ،تبادل حر معها

  .العمل على تهيئة مناخ مالئم لإلستثمار -

يه المستثمرين نحوها لبعث تحويل المناطق الحرة إلى مناطق صناعية وتوج  -
  نشاط صناعي وخلق مناصب شغل. 

تطوير مناطق التبادل الحر ووضعها تحت تصّرف الذين يرغبون في إقامة  -
  مشاريع إستثمارية عن طريق اإلمتياز. 

أما بخصوص مضمون النظم الجاذبة، فتحاول الّدول الراغبة في جلب اإلستثمار 
ة التي تسمح للمستثمرين األجانب من الدخول إلى إقليم األجنبي تبني القواعد الموضوعي

المحافظة على أمن النظام العام و الدولة وتقديم جميع التسهيالت التي ال تتعارض مع 

                                                      
 سابق. مرجع ، 2006جوان  24مؤرخ في  10-06قانون رقم  -504
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هذه القواعد بمثابة تّعهد من جانب الدولة بضمان حقوق المستثمر  وسالمة البالد، فتعدّ 
ارج وعدم جواز تأميمها أو نزع ملكيتها أو وحماية رأسماله وفوائده وحقه في تحويلها إلى الخ

الحضر على أموالها أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليها وغيرها من المخاطر التي يمكن 
 أن يتعرض لها مال المستثمر.

ال يكفي هنا توفير فقط الضمانات الموضوعية، بل البد من حماية إجرائية أخرى ف
طمئنان المستثمر األ جنبي على إتخاذ القرار باإلستثمار، وهذا من خالل تتمثل في إزدياد وا 

توفير هيئة قضائية مستقلة، فّعالة ومحايدة تمكن المستثمر األجنبي من حماية حقوقه قضائيا 
السيما عند قيام النزاع بينه وبين الدولة المضيفة خصوصا، وأن المستثمر األجنبي كثيرا ما 

عواه ضد الدولة المضيفة التي أضرت يجد صعوبة في الحصول على مساعدة دولته لد
بمصالحه، حتى ولو أن دولة المستثمر قامت بممارسة الحماية الدبلوماسية على مواطنيها 
الذين يستثمرون أموالهم في الخارج، فهذا اإلجراء ليس عامال كافيا لحمايتهم وهذا بالنظر 

حقوق المستثمر إلى إعتبارات سياسية قد تدفعها إلى عدم اإلهتمام أصال بحماية 
 . 505ومواطنيها

لعل أهم الوسائل المكّرسة في هذا المجال نجد التحكيم التجاري الدولي كآلية لفض 
المنازعات اإلستثمارية بين الدولة والمستثمر، وذلك بتضمين إتفاقيات وعقود اإلستثمار ما 

المستثمر مع يعرف بشرط  التحكيم أو إبرام مشارطة تحكيم الحقة على العقد يتفق بموجبه 
الدولة المضيفة أو إحدى أجهزتها التابعة لها على إخضاع كافة المنازعات بشأن اإلستثمار 

، بما يكفل سرعة الفصل فيها CIRDIإلى محكمة مختصة يختارها األطراف أو هيئة تحكيم 
تخاذ المستثمر بصفته مباشرة من وبالتالي فاللجوء واإلعتماد على هذا األسلوب في العديد  ،وا 

                                                      
 .91و 90 ص سابق،، مرجع رمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر - 505
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ماية مصالح إلى ح الرامي ،506تحكيم الدولي اإللزامي"الب "تكييفه: دليل كاف بالقضايا 
 تقييد السلطات السيادية للّدول.المستثمرين األجانب و 

لمستثمر األجنبي بشخصية دولية بااإلعتراف بالمجتمع الدولي إلى األمر الذي أدى 
صل العام المقّرر في القانون من طرف القانون الدولي العام المعاصر، على خالف األ

 الدولي التقليدي.

تسم بالفاعلية، إذ يتم حرمان الدولة تستثمار األجنبي ال لة لحماية االهذه الوسي غير أنّ 
جراء  ،تخاذ إجراءات التأميمامن حقها في  ذات سيادة نزع الملكية للمنفعة العمومية وا 
 .قانونا   مقررا   المصادرة بوصفه حقا  االستيالء و 

تجاهات الثالث ويكون ذلك، ستثمار أن تختار إحدى هذه االفعلى الدولة المضيفة لال
جهة، ومن جهة أخرى مدى حاجتها قتصادية المنتهجة من اء على نوع السياسة المالية واالبن
 .ستثمار األجنبي من عدمهلال

 المطلب الثالث

 اإلستثمارات في جلبالضريبية  معاملةتأثير أحكام ال 

ستثنائية، وهي ابارها صاحبة سيادة تتمتع بمزايا عتاقانون الدولي بأحقية الدولة بال يقر
شخص من أشخاص القانون العام الداخلي في فرض الضرائب والرسوم واألعباء المالية ذات 
الطبيعة المشابهة على األشخاص الطبيعية والقانونية المقيمة في إقليمها واألموال الموجودة 

مها، وعلى األرباح والمداخيل النابعة من مصادر داخل حدودها، بشرط في إختصاص إقلي

                                                      
 .220لنظام القانوني لعقود الدولة، مرجع سابق، ص إقلولي محمد، ا - 506
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، أي المساواة في 507أن تكون الضريبة عامة وموحدة على األشخاص المتساوين في المراكز
 مقيما أو غير مقيم. فرض الضرائب على األشخاص سواء كان وطنيا أم أجنبيا،

دولية تتضمن بموجبها كل دولة تفاقيات الذلك لجأت بعض الدول إلى إبرام  ونتيجة
 متعاقدة معاملة ضريبية خاصة لرعاياها في الدول المتعاقدة األخرى.

ستثمارات تي تطبقها الدولة المضيفة على االمن المنطقي أن تؤثر السياسة الضريبية ال
، ةنبياألجاريع قتصاديات المشاإلستثماري وفي في معدل العائد ا وفعاال   مباشرا   المباشرة تأثيرا  

ستثماري للدول المستوردة    مل الهامة والمؤثرة في المناخ االالشيء الذي يجعلها من العوا
 لرأ س المال والتي ترغب في جذبها والعمل على تنميتها.

من المستثمر والدولة  يختلف دور الحوافز الجبائية وتأثيرها حسب وجهة نظر كل 
يشجعه على توسيع أو خلق نشاطات و له دعما ستثمار، حيث يعتبرها المستثمر المضيفة لال

 ل بالنسبة للثاني )الدولة(، موارد ضائعة يجب تغطيتها من جهات أخرى.مث  جديدة في حين ت  
 

ة المضيفة على المعاملة الضريبية التي تفرضها الدول أحكام لهذا يمكن إعتبار 
 أو تشكل حافزا   فرع األول(حدين، فقد تشكل عائقا لتدفق رأس المال )ال ااإلستثمار سالحا ذ

 لتشجيع المستثمرين داخل الدولة )الفرع الثاني(.

 الفرع األول

 ستثماراتكعامل نفور لال ضريبيةالحوافز ال أحكامإعتبار 

لتحفيزات الضريبية، ل األحكام المتضمنة تشريع اإلستثمار إلى وضع مجموعة من يرمي
من أجله، وذلك راجع لعّدة  ىءأنش غرض التيالاألخيرة ال تؤدي الدور الالزم و  غير أن هذه

                                                      
 .132 إلي ص 130، مرجع سابق، ص الضريبي ظامناصر مراد، فعالية الن - 507
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فضال عن  (،أوال)وافز الضريبية حالتشريعات المتعلقة بال إستقرارعدم بخاصة اعتبارات 
 .جراءات الخاصة بها )ثانيا(الحوافز واالمنح  من لغة واإلكثاراالمب

  :الضريبية وافزحعدم ثبات التشريعات المتعلقة بال -أوال

المكاسب و  من بين أسباب فشل التحفيزات الضريبية أنّ إلى تؤكد بعض الدراسات 
التي يتبناها تشريع اإلستثمار في الدول النامية في جذب رؤوس األموال  االقتصادية
خصوصا األجانب، بسبب تّغير عناصر السياسة يرجع أساسا لعدم ثقة المستثمرين األجنبية، 
لغاءاتستوتعّرض قوانينها اال ،ة لتلك الدولاإلستثماري رادة مستمرة باال ثمارية إلى تعديالت وا 

المنفردة لها، مما يثير مخاوف المستثمرين ويجدون صعوبة في التكّيف مع هذا القانون الذي 
، ولو أن للدولة صاحبة السيادة الحق في تعديل تشريعاتها 508يشهد تعديالت متتالية

ذلك فإن الدولة لقتصادية، و ي ضوء المتغيرات اإلوتطويرها وفقا لما تقتضيه مصالحها ف
ل تشريعاتها الداخلية دون أية مسؤولية دولية تترتب عليها، طالما يمكن لها أن تلغي أو تعدّ 

بالمقابل على الدولة مراعاة حقوق المستثمر ، ولكن 509أنها لم تخالف أحكام القانون الدولي
 وعدم اإلضرار بمصالحه.

ستثمار في الدولة المضيفة، على مناخ االل يعطي إنطباعا سيئا فإذا كان هذا التعدي
فيجب أن نرجع هذا اإلنطباع إلى أسبابه الحقيقية والمتمثلة في التغيرات التي حدثت في 
المعطيات اإلقتصادية الدولية، فالتعديل غير المبرر أي دون أن تتغير أسسه اإلقتصادية أو 

يتماشى مع نظرة المستثمرين،  كانت المصالح التي تحققها الدولة من وراء هذا العديل ال

                                                      
 .280، ص مرجع سابقسوية المنازعات االقتصادية، قاسم، تعلي طه أحمد  -508
 .851ص  ،1994، لمسؤولية الدولية في عالم متغير، دار النهضة العربية، ايل بشرنب - 509
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أكثر جاذبية للمستثمر من حشد مجموعة الحوافز التي تكون عرضة  ستقرار المعاملة تبدواف
 . 510لتغيرات متالحقة

  :المبالغة في منح اإلعفاءات الضريبية واإلجراءات المتعلقة بها -ثانيا

الضرائب غير المباشرة سع في توّ زيادة و اإلعفاء الضريبي يقابله عادة منح في  المبالغة
وغيرها من األعباء األخرى، األمر الذي يؤدي بالضرورة إلى زيادة تكاليف اإلنتاج، ألن 
فاعلية إعفاء أرباح المستثمرين من الضرائب تقاس بما يتوقعه أو يحققه من أرباح، فإذا 

ود على نتاج قد يؤثر على حجم األرباح المتوقعة بالنقصان فال فائدة تعبلغت تكلفة اال
 .511المستثمر من وراء هذه المزايا..

عتبار الضريبة واألعباء المالية األخرى ذات الطبيعة المشابهة لها عائقا اكما يمكن 
 لتّدفق رأس المال وجذب المستثمر سواء وطنيا أم أجنبيا في الحاالت اآلتية ذكرها:

 :اإلزدواج الضريبي الدولي  -1

مستثمر األجنبي في دولته األصلية أو في أن يتم فرض هذه الضرائب على دخل ال 
، بمعنى قد يمنح للمستثمر إمتيازات جبائية ال لالستثمار دولة اإلقامة أو في الدولة المضيفة

لم يتم التنسيق بين التدابير  فائدة ترجى منها، إذ ما تعّرض إلى ازدواج ضريبي، وعليه إذا
ذا يستثمار، وتلك التي لد المضيف لالي يتخذها البتال لم تخذها البلد المصدر لرأس المال، وا 

، ةجراءات، فإن هذه الحواجز الجبائية سوف تعيقه ال محالتكن هناك سياسة لتدعيم هذه اال

                                                      
 .158ص مرجع سابق، ، عطية عبد الواحد - 510
 .127ص ، مرجع سابق، ك: غسان علي عليانظر كذل -    
 .27 ، ص1993، مطبعة أبناء وهبة حسان، القاهرة، "طرق إزالة المعوقات القانونية لالستثمار" أحمد شرف الدين،  - 511
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للضرائب المفروضة على  وبالتالي تؤدي إلى إرهاق كاهل المستثمرين بالزيادة المفرطة
 .512ستثماريةاال معوائده

الجبائية والمالية ليس كفيال وحده بتشجيع سب والمكاالمنافع  فيبهذا فإن التّوسع 
المؤسسات اإلقتصادية وتحفيزها على اإلستثمار، فالنتائج اإليجابية قد يتم المستثمرين و 

، كما تلتزم الدولة في مقابل ذلك بالتعويض 513تحقيقها بالتركيز على النوعية وليس الكمية
تفاقيات استثمار و ه في عقود االإلتفاق عليعما أصاب المستثمر من أضرار حسب ما يتم ا

 ستثمار.اال

ستثمار أمواله في اجنبي عندما يرغب في إتخاذ قرار زيادة على ذلك، فالمستثمر األ
 ييكتف حيث البستثمار، ار حجم العائد المتوقع من هذا االإقليم دولة ما، يأخذ بعين اإلعتب

نّ بفقط  تمكن من تحقيق أكبر ربح حتى يما يعنيه حجم هذا الربح المتوقع، تحقيق الربح، وا 
ستنزاف الجانب األكبر ازدواج الضريبي يؤدي ال محال إلى ستثماراته، إذن اإلاممكن من 

جلب مسألة  ق  هذا اإلجراء بطبيعة الحال إن لم تتم معالجته ي ع  ، و 514يراداته وعوائدهامن 
 .االستثمار

تحقيق األرباح، حيث  وهالمستثمر األجنبي األمر الذي يهم ، "والغرو"حسب الفقيه ف
في الوقت ذاته يشعر و  ،515ممكن يستثمار إلى أكبر عائد يضع في نصب عينيه الحصول ع

  .لمخاطر غير التجاريةا نتيجة أمواله دد على بالخوف والترّ 

                                                      
مرجع  االستثمار"،المتعلق بترقية  12-93م التشريعي الجديدة في المرسو  األحكاممضمون وأهداف "  ،محمديوسفي  - 512

 .68و 67ص سابق، 
 .68ص  ،المرجع ذاته - 513
 .148، ص مرجع سابق رمضان عبد الكريم دسوقي، - 514

 .140 صسابق، رجع م " ،عطية عبد الواحد -515 
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  :بين المستثمرين في منح الحوافز الضريبية يةالتمييز المعاملة  -2

تفوق تلك المفروضة على المستثمر  لزام المستثمرين األجانب بأعباء ضريبيةاإّن 
تفضيل المستثمر الوطني في المعاملة بمعنى الوطني، يعّد عمال تمييزيا ضد األجانب، أي 

ستثمارات ال، وهذا ما يجعله أحد العوامل التي تعيق جلب اعلى المستثمر األجنبي الضريبية
يز بين الوطنيين يتملتقوم سياستها على االتي  ،األجنبية المباشرة إلى الدول المضيفة

ستقطاب رؤوس األموال ا فيا يتوجب على الدولة الراغبة في فرض الضرائب، لذ انبواألج
الوطني في تشريعاتها المساواة بين المستثمر األجنبي و الخارجية العمل على تجسيد مبدأ 

 .516الداخلية

حة على الساري المفعول، قد نص صرا 09-16قم ر قانون الأما المشرع الجزائري في 
بجميع المزايا والتسهيالت والضمانات القانونية،  ،تمتع المستثمر بغض النظر عن جنسيته

 .، إذ تم تكريس مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة517المالية والقضائية
 

 :تعقيد اإلجراءات اإلدارية والمبالغة في األعباء الضريبية -3

التطبيق المعقد للنظام الضريبي في ستقرارها أو اّن اإلكثار في فرض الضرائب وعدم إ 
بخصوص النظام الضريبي المطبق  تعقيد اإلجراءات اإلدارية فضال عنالدولة المضيفة، 
ستثمار األجنبي، لذا يتوجب على الدول لالقد يشكل إحدى العوامل الطاردة على المستثمر، 

يل والعمل على السعي لتجاوز هذه العراقإستقطاب رؤوس األموال الخارجية  الراغبة في
 . 518إلغاءها أو التخفيف من آثارها

                                                      
 .927ص  سابق،، مرجع اررواء يونس محمود النج- 516
  ، المرجع السابق.2016أوت  3المؤرخ في 09-16القانون رقم  من 21 المادة - 517
 .150مرجع سابق، ص  ، رمضان علي عبد الكريم دسوقي - 518
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العمل على  منها الجزائر على الّدول المطبقة لهذه السياسات ،في تقديري من األفضل
ضريبي لمدة معقولة، أي ضرورة ال التشريعي ستقراراال ص على ستثمار بالنلال م حافزا  يأن تقّ 

جراءات ومواعيد النظام الضريبي من خالل ثبات ط رالعمل على إستقرا بيعة الضريبة وا 
إلى صعوبة إدارة تؤدي التعديالت المستمرة  ألنّ ضها للتغيير المستمر، تحصيلها، وعدم تعرّ 

الضرائب في تحصيل ضرائبها من جهة، كذلك الشيء ذاته بالنسبة للمستثمر الذي بدوره 
ي متاهة التعقيدات ه األخيرة ف، إذ تسقطه هذيجد صعوبة في التكّيف مع التعديالت الجديدة

 من جهة أخرى. واإلجراءات الكثيرة داريةاال
 

  الفرع الثاني

 لإلستثمارات محفزا   عامال   ضريبيةإعتبار أحكام الحوافز ال

بحاجة إلى رؤوس  تؤدي أحكام الحوافز الضريبية والمكاسب المالية في الدول التي هي
تختلف نظرة كل من إذ للمستثمرين،  لها أو منفرا   مباشرة دورا محفزا  أموال واستثمارات 

  )ثانيا(.أحكام هذه المعاملة الضريبية والدولة بخصوص  (أوال)المستثمر

  :المستثمر من وجهة نظر -أوال 

ستثمار في مختلف األنشطة، أجنبي من خالل االعربي أو يسعى كل مستثمر وطني أو 
ضرائب المفروضة عليه، على إلى تحقيق أرباح هائلة، وتتأثر أرباح المستثمر بمختلف ال

ة في هذه المداخيل هذه الضرائب تعّد حصة الدول قها، ألنّ الدخل وعلى األرباح التي يحقّ 
لذا فإن فرض أي ضريبة مباشرة على ، 519قها المستثمرستثمار والتي يحقّ العائدة من اال

 .ى القصيرالدخل وعلى األرباح التي يحققها المستثمر، قد يؤدي إلى حمل عبئها على المد

                                                      
 .103محمد رضا سليمان، مرجع سابق، ص  - 519
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ستثمارات ايدفعه إلى مباشرة  ستثمر إمتيازا  بالتالي تمثل الحوافز الجبائية بالنسبة للم
جديدة أو توسيع نطاق إستثماراته الحالية، خاصة إذا علمنا أن الضرائب المفروضة حاليا 
بنسبها المرتفعة تشكل حاجزا أمام المستثمرين، ومن ثم فإن دور الحوافز الجبائية بالغ 

ألهمية ألنه يحد بصفة دائمة أو مؤقتة من اإللتزامات الجبائية للمؤسسة تجاه الدولة ويخّفف ا
األعوان  ارية ألنّ يختاالتحفيز الجبائي يمثل سياسة  ، ورغم أن520من أعبائها المالية

قتصاديين والمستثمرين خاصة لهم كامل الحرية لإلستجابة أو الرفض، إاّل أن تأثيرها اال
تجابة ال محالة، فالهدف األول للمستثمر هو تحقيق الربح وكلما إتسعت دائرة سيكون باإلس

يجابي على و  ، لذلك فإن الحوافز الجبائية لها أثر مباشر521نشاطاته كلما زادت أرباحه ا 
ما المستثمر الذي يهدف إلى تعظيم أرباحه باإلستفادة من اإلمتيازات الجبائية في حالة إذا 

عتبار عند تحديد ، كما يأخذ المستثمر بعين اال522ورية لذلكتوفرت فيه الشروط الضر 
واقتصادية مثل حجم الطلب المحتمل،  523مستويات الفوائد المستهدفة عوامل أخرى سياسية

اج كما وكيفا ومعدالت سعرالصرف، وباالضافة الى التكلفة ومدى توافر عوامل االنت سعر
ياسة االقتصادية للدولة السيما االستثمارية التسهيالت المالية ودور المعاملة الضريبية والس

                                                      
 .118ص  ،سابقمحمد رضا سليمان، مرجع  - 520

الدخل  ل يزيد فيأخرى وكل عام جهةالفرق بين الدخل اإلجمال من جهة، والنفقات من  في تتمثل فوائد االستثمار -521 
 مستثمر.لصافي للربح  اال بالضرورة إلى زيادة لل من النفقات يؤديأو يقّ 
 .148و147عطية عبد الواحد، مرجع سابق، ص  - 522

ظل قانون االستثمار  الموضوع راجع: منصور فرج السعيد، النظام القانوني لالستثمار األجنبي في في للتفصيل أكثر -523 
قتصادية مقارنة(، الجديد ) دراسة قانوني  .333إلى ص  304، ص 2003، 3عدد ، جامعة الكويت، مجلة الحقوقة وا 
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أهداف  علىالمؤثرة  يرها من الضمانات والعوامل األخرىمنها من حيث الحرية والحماية وغ
 .524المستثمر

 :جهة نظر الدولةمن و  -ثانيا 

عبئا على خزينة الدولة، حيث  للمستثمر في حقيقة األمر الحوافز الجبائيةمنح شكل ي
ما يؤدي إلى تشكيل عجز في الميزانية، فيجب قبل مرادات العمومية، تؤدي إلى نقص اإلي

إعداد البرنامج التحفيزي التفكير في تعويض تلك اإلجراءات بإيرادات من مصادر أخرى 
على المدى الطويل، غير أن الحوافز الجبائية من جهة أخرى تؤدي إلى توسيع القاعدة 

ئب مستقبال بعد نهاية مدة اإلعفاء الممنوحة الجبائية وذلك بزيادة عدد الخاضعين للضرا
 للمستثمرين.

من قبل الدولة  كما تعتبر الحوافز الجبائية أيضا إحدى السياسات التنموية المعتمدة
قتصادية تتمثل أساسا في توسيع الجهاز اإلنتاجي في مختلف اقصد تحقيق أهداف 

ت، كما تعمل على تحقيق القطاعات ما يسد حاجيات األفراد والمؤسسات من سلع وخدما
ستثمارات ه من مناصب عمل جديدة في إطار االجتماعية من خالل ما توفر اأهداف 

 المستحدثة.

ختلفت وجهة نظر كل من المستثمر والدولة نحو الحوافز الجبائية والمالية في اسواء  
ستثمارية، ة االإيجابية لجميع أطراف العملي ستثمار، إاّل أن هذه األخيرة تحّقق نتائجاال مجال

يجابية تعود استثمار من شأنها أن تحقق نتائج اسة التحفيز الجبائي في ميدان االوبالتالي فسي

                                                      

عتسهيالت و  إلى أن الدولة المضيفة تمنح للمستثمر نشير -524  وبالمقابل لها خفيضات في معدّ فاءات ضريبية معتبرة أو تا 
لمحلية، وهو األمر الذي من شأنه ي قل ل من تفرض عليه  المنتجات والخدمات الوطنية وتحّدد أسعار هذه السلع في السوق ا

 نسبة األرباح التي كان يمكن أن يحققها المستثمر في سوق بديل وحر يخضع  لحرية السعر ولقانون الطلب والعرض.
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بالمنفعة على كل من المستثمر والدولة معا، سواء كان ذلك على المستوى المتوسط أو 
 الطويل.

من  الّ د مستهدفة، ال يظهر إخير، فتأثير المعاملة الضريبية في تحقيق عوائفي األ
لدولة، ومنها ما يتصل ستثمارية لأخرى، منها ما يتعلق بالسياسة االرتباطها بعوامل اخالل 

ستثماري الموجود بالدولة، باإلضافة إلى عوامل خارجية أخرى تؤثر في تدفق بالمناخ اال
 .525رؤوس األموال التلقائي

 فرع الثالثال

  لحوافز الضريبية عالقة المنافسة الضريبية با

ستثمار المباشر ستخدام عدة آليات وأدوات لجذب االامعظم دول العالم إلى  تلجأ
من و  ،منها جتماعيةقتصادية واالاالخاصة التنمية  تحقيق في ساهمي ألنه ،والوطني األجنبي

خاصة بعدما ظهر  وقتنا الحاليبما لها من أهمية في الضريبة وسيلة بين هذه األدوات نجد 
 بي بين الدول.ما يسمى بالتنافس الضري

الحوافز الضريبية في مجال مختلف أشكال دام ستمرار تزايد ونمو إستخايرجع أسباب 
منها الجزائر إلى المنافسة الضريبية الموجودة فيما  526ستثمار في الكثير من الّدول الناميةاال

                                                      
انون المقارن ي القىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىىاإلتجاهات التشريعية لمعاملة اإلستثمار ضريبي " المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، -525

-22أيام  عمان،المنعقد بي الوافد في األقطار العربية، ىىىىىىىىىىىىىربىىىىوالتشريعات العربية"، ندوة المعاملة الضريبية لإلستثمار الع
 .39، ص 1984 رىأكتوب 23

ل أهمية وأق ومحتشما   ثانويا   دورا   الدول النامية تؤدي أشكاله في تشير بعض الدراسات إلى أن حوافز االستثمار بكل -526 
دورا مهما بالنسبة  خرى التي أسردنها في الموضوع، وأن شروط إستحقاق هذه الحوافز تؤديمن العوامل التحفيزية األ

بخصوص هذه النقطة راجع أحمد  من التفاصيل لمزيد أكثر -تخاذ قرار االستثمار يعادل دور الحوافز نفسها.إللمستثمر في 
 .239 و 238 صة الضريبية، مرجع سابق، المعاملدور شرف الدين، 



     الباب الثاني    ستثمارات تحفيزية لجلب االضريبية اد معاملة اعتم

 

244 
 

إلى بينها، يتجلى آثار هذه المنافسة بنسب متفاوتة ومختلفة من دولة إلى أخرى، ومن قارة 
 .527أخرى

بية عامال أساسيا ومحفزا لجلب نجد معظم دول أسيا تجعل من الحوافز الضريحيث 
، وأحدثت عليها تعديالت 1959تبنت سياسة تحفيزية عام  التيدولة سانغفورا كستثمارات، اال

ستقطاب المزيد من اإلستثمارات، ، ال1986، 1979، 1967 هامة في هذه السياسة سنة
دولة سنغافورة بتغير في الحوافز يقابله مضاعفتها من قبل دول أسيا وعليه كلما قامت 

، الضريبي األخرى، مما زاد ضغوط على دولة سنغافورة في تقديم المزيد من اإلعفاء والتحفيز
فريقية معتدلة، أما في دول أمريكا الالتينية تتجه ن نجد حجم الضغوطات في القارة االفي حي

، حيث انتهجت نفس نهج الّدول المتقدمة الصناعية اءهانحو تخفيض الحوافز أو إلغ
 ستثماراتئيل أو غير جوهري على جلب اال، نظرا لكون تأثير هذه الحوافز ض528الكبرى

  .529ورؤوس األموال

 

 

 

 
                                                      

       بين كوريا ، دراسة مقارنة"مزايا االستثمار في بناء المناخ االستثماريأهمية ضمانات و " سهير حسن عبد العال،  - 527
 .01ص ، 1993، 2عدد  ،األزهرجامعة  ،مجلة العلوم القانونية واالقتصاديةومصر، 

ة مراحل منذ على عدّ  حوافز االستثمار الدول المتقدمة الصناعية قامت بإلغاء بيةأغل هذا المقام إلى أن في نشير -528 
 ارثكسراع واإلاإل أسيا يتنافسون فيما بينهم في أسيا وجنوب شرق جنوب رة األسيوية السيما فياالثمانينات، عكس دول الق

 بمختلف أشكالها. ةمنح المزايا والحوافز الضريبي في
 ،المجلة المصرية للتنمية والتخطيط أنماط الحوافز الضريبية لالستثمار في الدول النامية"، " أحمد هاشم خاطر، - 529

 .133إلى ص  130، ص 1996، 1، عدد 4مجلد 
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 المبحث الثاني

 إلستثماراتافي مجال الضريبية تحفيزات وصّور ال أنواع

النص على إلى  ستثمارمتعلقة باالق تشريعاتها الفي الوقت الذي تلجأ الدول عن طري
معاملة ضريبية ومالية خاصة لإلستثمارات الوافدة إليها، غير أن هذه التشريعات تتباين فيما 

فكلما زادت حاجة  في حجم اإلعفاءات والتسهيالت المكفولة لتلك اإلستثمارات،  خاصة بينها
كلما زادت نسبة اإلعفاءات  ،االدول إلى اإلستثمار األجنبي والتكنولوجيا للنهوض بإقتصاده

 .والتحفيزات

تتعدد أشكال المزايا والحوافز الضريبية وتتنوع صورها بتنوع الحوافز التي تمنحها        
ع القوانين المقارنة، بالنظر إلى خصائصها، كما أن تعددها مّرده حاجة الدول لها قصد تشجي

جهات التي تضعها هذه التشريعات بصفة قتصادية وفقا للتوّ ستثمار والنهوض بالتنمية االاال
ي تعتبر عمال جوهرية بهدف تكملة رؤوس األموال الوطنية وجذب تكنولوجيا الحديثة الت

 .530قتصادي ألية دولة، ولقد عرفت تطورا ملحوظا في هذا المجالرئيسيا في النمو اال

المتمثلة في من أهم هذه الحوافز نجد التحفيزات الضريبية وغيرها من الصّور المالية 
تقديم إعانات مالية أو منحها الحق في تحويل األرباح، مما يضمن للمستثمر تحقيق أرباحه 

 جراء مزاولته للمشروع وذلك دون المساس برأسماله. 

ستثمارية عّدة أنماط، يكون في شكل صل بالعملية االكما يأخذ اإلعفاء الضريبي المت
الضريبة أو الخصم من وعاء الضريبة ووقف إعفاء من الضريبة أو في شكل تخفيض سعر 

تسديدها أو تأجيلها أو عن طريق التقسيط أو إعتماد طريقة تكون أكثر فائدة للمستثمر في 

                                                      
 .273، مرجع سابق، ص رواء يونس محمود النجار - 530
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حساب قيمة استهالك األصول الرأسمالية أوفي شكل إجراءات ضريبية تقنية، وتختلف أشكال 
 لمراد تحقيقها منها.الحوافز الضريبية من دولة إلى أخرى، وكذا من حيث األهداف ا

ب التي لجأت إليه الدول النامية عالوة على ذلك، يعّد التحفيز الضريبي إحدى األسالي
 ستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة. بهدف جلب موارد مالية أجنبية واالمنها الجزائر 

، من بعض األشكال والصّور الشائعة بما يخدم موضوع البحثإلى لذا يتعين التطّرق 
 خالل إبراز أشكال اإلعفاءات والتحفيزات الضريبية الممنوحة لإلستثمار بصفة عامة

عفاءات ستثمار كاإلعفاءات األخرى التي لها صلة باالثم نعرج إلى اإل )المطلب األول(،
ر المعاملة الضريبية في قتصادية )المطلب الثاني(، ومختلف صوّ جتماعية واالالسياسية، اال

 ار )المطلب الثالث(. ستثممجال اال
 المطلب األول

 اتإلستثمار في مجال ا ةالضريبي اتالتحفيز أنواع   

دراكا  ألهمية اال نظرا   في مكانيته المساهمة اعلى  ةمن الّدول ستثمار األجنبي المباشر وا 
ستثمار بكل الطرق المتاحة ها تسعى إلى جلب هذا النوع من االقتصادية، فإنالتنمية اال

 لتحقيق ذلك.

الغرض من منح اإلمتيازات الضريبية وشبه الضريبية تشجيع اإلستثمار المباشر ال ف
للدور الذي يؤديه في تحقيق التنمية بكل أبعادها،  سيما األجنبي منه، وجلب المزيد منه نظرا 

جانب الحوافز المالية واإلعفاءات إلى زات الضريبية الممنوحة للمستثمر وتشمل التحفي
ة أشكال فقد يكون في شكل إجازة ضريبية أو في شكل إعفاء ركية عدّ الضريبية والجم

ضريبي أو في شكل تخفيض، وكذا في شكل اإلجراءات الضريبية التقنية  ويختلف شكل 
 تحقيقه.نتظر اإلمتياز حسب الهدف الم
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أي  بنوع من التفصيل توضيح هذه األنماط واألشكال من الحوافز)المالية(سنحاول 
ج إلى الحوافز النقدية )الفرع الثاني(، دور عر  )الفرع األول(، ثم ن  مركية الممنوحةالضريبية والج

الحوافز المتعلقة  ستثمارات )الفرع الثالث(، وأخيرا  وافز التمويلية في مجال تشجيع االالح
 .بتخصيص العقار الصناعي )الفرع الرابع(

 

 الفرع األول

 الماليذات الطابع الحوافز 

ى مختلف األشكال الضريبية المنصبة في إطار الحوافز المالية تطرق إلتم اليس
) أوال(، ريبية ودورها في جلب اإلستثماراتالمكفولة لإلستثمار، والمتمثلة في اإلجازة الض

 اإلعفاءات والتسهيالت الجمركية )ثالثا(، والتخفيض الضريبيو اإلعفاءات الضريبية )ثانيا(، ف
 يت الضريبي والجمركي )خامسا(.ونظام التثب )رابعا(، والجمركي

 :جلب اإلستثماراتفي  اإلجازة الضريبية دور –أوال 

ستعمال في العالم، وخصوصا في واع الحوافز الضريبية الواسعة االهي نوع من أن 
دول العالم الثالث، ويقصد بها إعفاء كامل من األرباح الخاضعة لضرائب الدخل، وهي 

 . 531ئب، وذلك خالل فترة زمنية معينة ومحددةأيضا تقليل وتخفيض معّدل الضرا

 هاعناصر تصميمثم (، 1اإلجازة الضريبية )تعريف  البد من تحديدانطالقا من هذا، 
 (.2ودورها في جذب اإلستثمارات ) 

 

 

                                                      
  .78ص  ، مرجع سابق، "اسة الضريبيةدور السي" محمد حامد محمد فتيحة،  - 531
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 :باإلجازة الضريبية لتعريفا  -1

التخفيضات الضريبية  تتمثل اإلجازة الضريبية في منح جملة من اإلعفاءات أو
ستثمارية بهدف تطوير التنمية اإلقتصادية وتحقيق زيادة من العائد الصافي، ريع االللمشا

، ويسمى 532وذلك من أجل التقليل من المخاطر التي يتحملها المستثمر من اإلستثمارات
 أيضا بطريقة اإلعفاء الزمني.

 ، على أنها إعفاء كل جزء من عوائد وأرباح الشركة، أواألخر في حين يعرفها البعض
إعفاء كل الفوائد والمكاسب من نوع معين من الضرائب فقط دون الضرائب األخرى وذلك 

ونهايتها من دولة إلى  ة اإلستفادة من الفوائدبداي ةحددة، تتباين وتختلف مدلمدة زمنية م
سنوات وقد يصل في بعض البلدان  10إلى  5يتراوح مدة اإلعفاء الزمني ما بين  إذ ،أخرى
  .533سنة 15إلى 

 :عناصر تصميم اإلجازة الضريبية - 2

يستلزم على الدولة المضيفة لإلستثمار، عندما تقوم بتحديد وترسيم هذا النوع من 
الحوافز، أن تأخذ بعين اإلعتبار سلسلة من العوامل المتمثلة في فترة اإلعفاء من اإلجازة 

  .)ب(، تاريخ سريان هذا اإلعفاء )أ(

  :يبيةفترة اإلعفاء من اإلجازة الضر  -أ
نجد أن فترة اإلعفاء بصفة عامة تتراوح ما بين سنة أو أكثر، وتمنح خاصة 

، مع األخذ بعين 534لإلستثمارات والمشاريع التي تستعمل تكنولوجيا عالية وتقنيات جديدة

                                                      
 .65ص د.س.ن، ،زيز، النظم الضريبية، مدخل تحليلي مقارن، دار الجامعية للنشر، اإلسكندريةسعيد عبد الع - 532
 .176مرجع سابق، ص  ،م عوض اهللصفوت عبد السال - 533

  .78ص  ،سابقمرجع محمد حامد محمد فتيحة،   - 534



     الباب الثاني    ستثمارات تحفيزية لجلب االضريبية اد معاملة اعتم

 

249 
 

اإلعتبار الضوابط البيئية في ذلك، وكذا تلك اإلستثمارات التي يتم توجيهها إلى مناطق 
 ، كما هو الحال بالنسبة للجزائر.تحتاج إلى عناية خاصة

 

ة ذ في الحسبان عدّ خ  ت ؤ اء من اإلجازة الضريبية، يجب أن كذلك أثناء تحديد فترة اإلعف
إعتبارات متعلقة بنوعية وطبيعة اإلستثمار من جهة، وتكلفة الخزينة العمومية واألرباح 

 العائدة من هذا اإلعفاء من جهة أخرى.
 

 :يبيةتاريخ سريان اإلجازة الضر  -ب
تاريخ بداية اندماج  منترتكز فاعلية اإلجازة الضريبية على بداية اإلجازة، حيث تكون 

أو تسجيل المشروع أو تاريخ بداية اإلنتاج أو إحتمال أن تكون من تاريخ تحصيل أول إيراد 
 أو سنة تحقيق المشروع لألرباح.

 

ياه تتجاوز مجرد منح كما أن هذا النوع من الحوافز له عّدة صفات إضافية تجعل مزا
المشاريع اإلستثمارية فترة زمنية ال يتم من خاللها دفع أي ضرائب، إضافة إلى منح 
المشاريع إعفاءا إضافيا بعد إنتهاء فترة اإلعفاء األصلي لترحيل الخسائر التي تحققت خالل 

 .535سنوات 5و 3فترة اإلعفاء، وتتراوح مدة اإلعفاء اإلضافي مابين 
 

 :ة الضريبيةتقييم اإلجاز -3

دور هام في التأثير على حجم اإلستثمارات األجنبية المباشرة، بتقوم اإلجازة الضريبية 
النامية المضيفة  ستخدام معظم الدولاالصناعات المختلفة، وبالرغم من  وكيفية توزيعها على

يجابيةتو تقد  األخيرهذا الحافز الضريبي، إاّل أن هذا  يث أن ، حلد من خالله آثار سلبية وا 

                                                      

 .82محمد حامد محمد فتيحة، دور السياسة الضريبية، مرجع سابق،  ص  -535 
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ستثمار األجنبي اإلعتبار عند توجيه اإلبعين  على صانع السياسة الضريبية أن يأخذ
 : 536هذه اآلثار منهاالمباشر، 

ل من المخاطر التي يتحملها المستثمر ل  ق  ت   نهاو كستثمار لال ضريبيا   ل اإلجازة حافزا  مث  ت  
جازة من حيث التكاليف اإلدارية بالنسبة لإلستثمارات الجديدة، وتزيد من العائد الصافي، فاإل

وجد ضرائب واجبة الدفع تال  إذلدولة المضيفة، لع أو ير اسواء للمش ا  بسيط ا  تبدو حافزا ضريبي
خالل فترة اإلجازة، ولكن رغم ذلك من الضروري أن يتطلب الحافز حفظ األوراق     

تحفظ العائد اريع شوالمستندات في ملف لتوضيح العائد الضريبي، بالتالي يّتعين على الم
على األجل فالسجالت مالئمة لهذا الشأن، وبهذا فإن اإلجازة تحفز المشروعات على 

بصفة خاصة للخسائر ومسموحات  التالعب وتزيد من فرض التهرب الضريبي، والرشوة
 ستهالك. اال

ا ضافية، بالرغم أن الملكية واحدة لذاريع الجديدة القائمة على إجازات كما تحصل المشا
نجد أن اإلجازة الضريبية تكون أقل فاعلية وكفاءة من كل أشكال الحوافز الضريبية، فاإلجازة 
الضريبية التي تتميز بطول الفترة، إنما هي أكثر جدارة وفاعلية عن القصيرة، فالطويلة نجد 
 تكلفتها ال يمكن تقديرها في الوقت الحالي وقد ال تكون لها أي عالقة بكمية اإلستثمار أو

 المنافع التي نأمل أن تحدثها في الدولة المضيفة. 

 ةمتعددللتهرب الضريبي للشركات  قويا   في حين تعتبر اإلجازة الضريبية عامال  
عن طريق  أيضا كما يتم ذلك ،الجنسيات، عن طريق ما يسمى بعمليات تحويل األسعار

 التمويل. 

                                                      
 .58إلى ص  82 ص ،، مرجع سابقمحمد فتيحة محمد حامد - 536
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، خاصة أن هذا اإلعفاء يختص ب المستثمرينلاء الضريبي ال يعد حافزا قويا لجفاإلعف
بأرباح ستنخفض وتقل في السنوات األولى لتشغيل المشروع، وقد تستغرق التكاليف         

 ومصاريف التأسيس معظم األرباح. 

بدال من المشروعات تحمل اإلجازة الضريبية على الدفع بالمشروعات قصيرة األجل 
 فادة القصوى من اإلجازة الضريبية. التي تكون أكثر ربحا، وذلك لإلستطويلة األجل و 

في ف ،ب األهليةو كالحر  مستثمر من عدم اإلستقرار السياسيف التخوّ و شك في حالة 
تكون  أنيمكن ال  أنها لذلك، كما ا  كافي ا  ن اإلجازة الضريبية تعويضو هذه الحالة لن تك

 اريعهمشتكبد  إلىسوف تؤدي بالضرورة  وبالتالي فهذه األمور ،تعويضا عن بيروقراطية ثقيلة
  .معتبرة خسائر
 

من خالل ما تقدم يظهر لنا أن للحوافز الضريبية دورا إيجابيا، كما لها دور سلبي على 
الدراسات بأن اإلجازات التي لها تكلفة عالية ليست  بعض فقد أثبتتالتنمية اإلقتصادية، 
 فّعالة بشكل كبير. 

   :537طرق ترشيد اإلجازة الضريبية -4

وجود نظام يمنح  إجازات ضريبية  من بينهارق لترشيد اإلجازة الضريبية هناك عدة ط
 تخفيضها.  علىعمل ما يكى تكاليف كبيرة بالنسبة للخزينة يؤدي إل مماكبيرة للمستثمرين، 

 

اريع ح جليا بأن مواقع المشض  و  ت  و  تؤكد إذواسعة، وهذا ما تعكسه الدراسات التطبيقية ال
التي اريع ي أكثر إحتماال أن تتأثر باإلجازات الضريبية من المشالموجهة أساسا للتصدير ه

 تنتج للسوق المحلية. 

                                                      

  537 - محمد حامد محمد فتيحة، مرجع سابق، ص 86 و87.
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قتصرت اإلجازات الضريبية على اأيضا تخفيض معدالت التكاليف، إذ كما يمكن 
 المستثمرين األجانب وليس المحليين. 

ف اإلجازات الضريبية بدون أيضا لتخفيض تكالي أخرى ة طرقعدّ د و جو ن ع فضال  
عن إتجاه ترحيبي للحكومات  ا  وذلك من تأثيرها التسويقي ألنها تعطي مؤشر رها، خفيض أثت

السلبي المضيفة، وليس على األرباح العالية، كما قد يكون تأثيرها الذي تستمده من السلوك 
البيروقراطي داخل الشركات، فمثال يمكن أن تطلب من المستثمر أن تأخذ اإلجازات 

ويجب أن يتفهم المسؤولين بشكل كبير تأثير هذه  ،عن بداية اإلنتاج الضريبية بغض النظر
التغيرات التي تخفض من التكاليف للدولة المضيفة، إذا كان تأثير الحافز بالدرجة األولى هو 
مؤشر للترحيب أو كفاءة التفاوض، ونجد أن هذه المجهودات من غير المحتمل أن تخفض 

 للتسويق.  من تأثير اإلجازة الضريبية كأداة

  :538اإلعفاء الضريبي -ثانيا 

فد على رأسمال الوا ات العمومية عن حقها، بمنح إعفاء ضريبييقصد به تنازل السلط
، كما 539قتصادي معين في منطقة معينة، أو في ظروف معينةاإليها، مقابل اإللتزام بنشاط 

 يستفيد المستثمر من ضمان عدم فرض الضرائب في الدول األخرى.

ستثمار تستخدم اإلعفاء الضريبي كأداة لتوجيه بعض قوانين اال إلى أن ،إلشارةتجدر ا
ة بما يكفل المساهمة في قتصادية المهمستثمار في المجاالت االجي إلى االرأس المال الخار 

قتصادي، يتجسد ذلك من خالل التمييز في الحوافز الضرورية من حيث الحجم النمو اال

                                                      

    ستخدام التيسيرات والتسهيالت الضريبية للتنسيق بين المشاريع القائمة بنشاط معين أو تشجيع المؤسسات إيمكن  -538 
 أنشطة معينة. الشركات التي تقوم بذلك بغرض تطويرو 

قتصادية، كلية العلوم تقى الدولي حول تأهيل المؤسسة اإل، السياسة الجبائية وتأهيل المؤسسة، الملالمجيدعبد قدي  - 539
 .3، ص 2001أكتوبر  30-29قتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف،  أيام اإل
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ستثماري والمكان الذي يمارس فيه النشاط، وأيا كان لمشروع االمدى، وكذا بحسب طبيعة اوال
األمر فإن هذا النظام يساهم في حث المستثمر على إعادة إستثمار أرباحه بدال من ترحيلها، 

  .540ستثماريةإلى ذلك تشجيع إقامة المشاريع االقد تستهدف الحوافز الضريبية إضافة 

بة على رأسمال معين بشكل مؤقت أو عدم فرض الضريبأنه يمكن تعريفه أيضا، و 
بشكل دائم، ويكون ذلك في إطار القانون، فإن لجوء الدولة إلى هذه السياسة التحفيزية التي 

قتصادية، موية بكل أبعادها االتدخل ضمن سلطتها التقديرية، تهدف إلى تحقيق أهدافها التن
 .541جتماعية والسياسيةاال

 

ليا أو جزئيا، كما يأخذ شكلين قد يكون دائما وقد فاإلعفاء الضريبي قد يكون ك هعليو 
 يكون مؤقتا.

 

فنظام اإلعفاء الكلي، تبنته خاصة كل من سويسرا، هولندا وكندا، إذ بموجبه تمنح 
كان الشكل القانوني  مهماالدولة المضيفة إعفاءا ضريبيا كامال إليرادات رأس المال، 

الدولة يستفيد من ضمان عدم فرض الضرائب  إلستثماره في الخارج، فالمستثمر التابع لهذه
 في دولته على أرباحه المحققة في الدول األخرى.

                                                      
ل اإلستقرار الملتقى الوطني حو  "،ضمان االستثمارو في دعم مناخ األعمال  دحو مختار،" دور األمن القانوني - 540

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة "م مناخ اإلستثمار في الجزائرىىىىىىىىىىىىار ودعىىىىىىىىىىىىالتشريعي والتنظيمي ضمانة لإلستثم
 )غير منشورة(. .10إلى ص  1ص  ،2009أفريل  22 - 21 امىىىىىمعسكر، أي

 .75، ص1999عمان، وزيع، طارق الحاج، المالية العامة، دار صفاء للنشر والت - 541
قتصادية دعم القدرة التنافسية للمؤسسة اإلمتيازات الضريبية في ي هذا المجال:  يحي لخضر، دور اإلنظر أيضا فأ -   

بسكرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص علوم التسيير  –دراسة حالة: مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  –الجزائرية 
 .24، ص2007لة، المسي، جامعة محمد بوضياف وم التجارية،والعل
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يؤدي إلى تجنب اإلزدواج الضريبي، كما أنه يساهم في  الحظ أن هذا النظامالمو  
تجسيد األهداف التي ترمي إليها الدول النامية قصد إستقطاب المستثمرين إليها السيما إذا ما 

 .542ءات و حوافز ضريبيةقررت له إعفا

النسبة لإلعفاء الجزئي، هو أن يتخذ في األصل صورة تخفيض في المعدل بأما 
العادي للضريبة، غير أنه من الممكن أن يأخذ شكل رد نسبة مئوية معينة من الضريبة 

 . 543المدفوعة بالنسبة لبعض الدخل

انون صراحة، ألن ليه القفي كل األحوال، ال يوجد تقرير لإلعفاء، إاّل إذا نص ع
 تقرر بنظام قانوني.  الضرائب 

كما قد يتقرر اإلعفاء بالنسبة للضرائب المتعلقة بدخل العاملين األجانب في المشاريع 
أن بعض التشريعات تميل إلى معاملتهم معاملة  إالّ اإلستثمارية كالمرتبات، المكافآت، 

ر المباشر إلى منح المشروع ثماستطنيين، كما توجد قوانين مشجعة لالالو المستثمرين 
على إستيراد  ستثماري إعفاء كليا أو جزئيا من الرسوم والضرائب الجمركية المستحقةاال

 ستثماري.امة الضرورية إلنطالق المشروع االوالمواد الخ المعدات واآلالت 
 

رورية ة قيود وشروط أهمها أن تكون الواردات ضاإلستفادة من المزايا الجمركية بعدّ  د  قي  ت  
ف للدولة المضيفة، وأن ال يتم التصرّ  (الوطنيالمحلي ) مستوىالللمشروع وغير متوفرة على 

وأن يتحقق وصف معين للمشروع، كأن  ،فيها لغير الغرض الذي منحت من أجله الحوافز

                                                      
 .171و170مرجع سابق، ص  دريد محمود السامرائي، - 542
            اإلتجاهات التشريعية لمعاملة اإلستثمار ضريبيا في القانون المقارن "اإلستثمار، المؤسسة العربية لضمان - 543
 .12ص المرجع السابق،  التشريعات العربية"،و 
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يساهم في تحقيق التنمية الصناعية أو في استغالل الموارد الطبيعية أو يساهم بصفة عامة 
 .544لخطة المسطرة من طرف الدولةفي تنفيذ ا

  :اإلعفاء الدائم   -1

عدم فرض الدولة على المكلف بالضريبة لضريبة معينة أو لمجموعة من الضرائب  وه
والرسوم طيلة حياة المشروع، وتلجأ الدولة إلى مثل هذه السياسة، حسب أهمية النشاط، 

مها بعض العيوب ز  ال  ت  الضريبي  ، غير أن وسيلة اإلعفاءحجمه، موقعه الجغرافي وكذا مجاله
 ومنها ما يلي:    

تحديد سريان تاريخ بدء اإلعفاء، فهل يحدد من تاريخ حصول  إشكالية -
 المستثمر على الموافقة بإنشاء المشروع أو من تاريخ بدأ اإلنتاج؟

 

عند تحقيق أرباح قليلة من المشروع اإلستثماري أو الخسارة خالل السنوات  -
 ترتب عليها الضرائب أصال. تفهذه الخسائر ال  األولى للمشروع

 

اإلمتياز  وع، خاصة بعد نهاية اإلستفادة منالمستثمر إلى تصفية المشر  ءلجو  -
ال سيما إذا كان المشروع المقيم تجاريا أو صناعات  الجمركيو  الضريبي
جهة و استثمارته إلى و اله و يل أمو تحب المستثمر مو يقفقد ، بعد ذلك إستهالكية

م بإنشاء ستثمر فيها ويقو الة التي دولة أخرى أو نفس الدو  أي إلى أخرى
 .545جهة أخرىو أخرى في  متيازات جديدةامن ادة ستفقصد االة جديداريع مش

 
 

                                                      
 .12ص  "، مرجع سابق،اإلتجاهات التشريعية لمعاملة اإلستثمار ضريبيا لعربية لضمان اإلستثمار، "المؤسسة ا - 544

مجلة  ،"أثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر" طالبي محمد، - 545
 .113 ص  ،2008، 6 عدد ،اقتصاديات شمال إفريقيا
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  :اإلعفاء المؤقت -2

يراد به إعفاء المكلفين بالضريبة، من دفع مجموعة من الضرائب والرسوم لمدة معينة 
ختلف من دولة إلى أخرى، وحسب النظام الضريبي، وكذا من حياة المشروع، فمدة اإلعفاء ت

ستفادتهم أيضا من التخفيف الضريبي،  تشريعات اإلستثمار، الهادف إلى جذب المستثمرين وا 
 مشروعه. إنجاز حتى يستطيع الشروع في 

 :اإلعفاءات والتسهيالت الجمركية -ثالثا

افزة لإلستثمارات السيما تضمن نظمها الحتلعديد من الدول منها الجزائر أن حرصت ا
األجنبية منها على اإلمتيازات الجمركية، بما تحمله من إعفاءات وتسهيالت لجلب األجانب، 

واإلتفاقيات الدولية  لما تقتضيه المنظمات وذلك إلتزاما بما تضمنته تشريعاتها ومسايرة
 واإلقليمية. 

والرسوم لواردات  منح إعفاءات كلية أو جزئية من الضرائب الجمركيةيراد بها 
المشروعات اإلستثمارية األجنبية من األجهزة، اآلالت والسلع الوسطية الضرورية لألنشطة 
اإلنتاجية لهذه المشاريع، وتشمل أيضا عدم فرض ضرائب جمركية أو رسوم على صادرات 

 .546هذه المشاريع من السلع والخدمات التي تنتجها

قل وغيرها من األمور المهمة والضرورية لعل إعفاء اآلالت والمعدات ووسائل الن
إلنشاء المشاريع المقبولة في إطار قانون اإلستثمار من الضرائب والرسوم الجمركية،         

ستثمار أموالهم إلب المستثمرين للفّعالة ذات األثر اإليجابي في جالتيسيرات ا يعد من قبيل
إنتقاء هذا بثل للسلع المستوردة، ألن عدم وجود إنتاج محلي مماشريطة في الدولة المضيفة، 

                                                      
  .78مرجع سابق، ص  وسام مجدي عطية، - 546
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فالس المؤسسات من جهة، وتكبد  الشرط نكون قد ألحقنا أضرار بالغة باإلنتاج المحلي وا 
         . أخرى من جهة الخزينة العمومية خسارة معتبرة جراء هذا اإلعفاء

 تتضمن مختلف التشريعات العربية، تيسيرات وتسهيالت تخص الضرائب الجمركيةكما 
 .547تهاالمستحقة على واردات المشروع اإلستثماري وصادر 

تلف من في األخير يمكن القول أن الحوافز الضريبية المتعلقة بالضرائب الممنوحة تخ
مّدتها، وذلك لطبيعة نشاط المشروع و مدى توافر اإلنتاج المحلي من أجهزة حيث طبيعتها، و 

قامة النشاطووسائل ومواد خامة وسلع ضرورية لإلنتاج أو لمزا  .548ولة وا 

 :التخفيض الضريبي والجمركي -رابعا

 :التخفيض الضريبي -1

الت أقل مما كان عليه أو مما هو عليه، أي معدّ بلضريبة ليعني به إخضاع المكلف 
، والمقاييس 549تقر وتنظم الدولة معاملة ضريبية مخفضة مقابل إلتزامهم ببعض الشروط

 ل النظام الضريبي في قوانين المالية السنوية.المحددة في قانون اإلستثمار أو من خال

معينة بحيث يتم إخضاع ية و مئحصول المستثمر على تخفيض نسبة  ويراد به أيضا
المكلفين بالضريبة والمعنيين بالتخفيض إلى معدالت إقتطاع أقل أو تقليص الوعاء الخاضع 

لضريبة ألرباح الشركات للضريبة مقابل اإللتزام ببعض الشروط كالتخفيض المتعلق بمعدل ا
لألرباح التي يعاد إستثمارها، أو التخفيضات المقدمة لتجار الجملة  % 30إلى  % 15من 

                                                      
 .159ص  عطية عبد الواحد، مرجع سابق، - 547
ستثمار األجنبي المباشر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ور الحوافز الضريبية في تشجيع اإلبلعباس نوال، د - 548

 .32ص  ،2004قانون األعمال، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر،  القانون، فرع
 .6ص جع سابق، مر ، دحو مختار - 549



     الباب الثاني    ستثمارات تحفيزية لجلب االضريبية اد معاملة اعتم

 

258 
 

على الرسم على النشاط المهني نظير إلتزامهم بتقديم قائمة الزبائن المتعامل معهم والعمليات 
 .550التي تم إنجازها معهم

الضريبي، ومن ثم جذب أصحاب  تلجأ معظم الدول إلى هذه التقنية لتخفيف العبء
األمر الذي هذا و  وسيلة للتأثير على المستثمريناستعمالها كو  ،رأس المال األجنبي والوطني
، ويكون إما عن طريق تخفيض الوعاء الضريبي أو بتخفيض  يحفزهم على اإلستثمار أكثر

النظام الضريبي ل الضريبة، وتحّدد هذه المقاييس في تشريعات اإلستثمار، أو في إطار معدّ 
 المقرر في قانون المالية السنوية.

 :التخفيض في معّدالت الضريبة -أ

ما يصطلح به أحيانا بالمعّدالت التمييزية، ويقصد به تصميم جدول المعدالت         
، وال يرتبط أساسا TAX RATES)األسعار( الضريبية، إذ يتضمن على عدد من المعّدالت 

ّنما يرتبط كل منها بنتائج محددة لعمليات ع النشاط االنسية المستثمر أو بنو بج ستثماري، وا 
المشروع كحجم المشروع، حجم اليد العاملة الوطنية، حجم التصدير ومدى مساهمته في 

قتربت نتائج المشروع من الخطة اّدالت تنخفض بصورة تدريجية كلما التنمية، وهذه المع
 .551المسطرة من طرف الدولة والعكس صحيح

تسع حجم إكسية مع حجم المشروع، حيث كّلما لتالي فهذه المعّدالت ترتبط بصورة عبا
ستثمار وساهم في تحقيق األهداف التنموية للدولة أو مع حجم المستخدم فيه من اليد اال

له من يحجم مداخ من منتجات المشروع، أو كلما زاد العاملة المحلية أو مع حجم التصدير
اعي المحلي، يتزايد سعر الضريبة تدريجيا كّلما تقلص حجم المنتج الصناعي أو الزر 

                                                      
 .3ص، مرجع سابق، قتصاديةالسياسة الجبائية وتأهيل المؤسسات اإل، عبد المجيد قدي - 550
، ص 2003 -2002، اإلسكندرية، للمطبوعات السياسات المالية، الدار الجامعيةدراسات دراز حامد عبد المجيد،  - 551

246. 
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، ولعل أهم مجال نجحت فيه هذه التقنية هو مجال 552ستخدام هذه المتغيراتاستثمار وقّل اال
 المناطق الصناعية الحرة.

 :التخفيض في الوعاء الضريبي-ب

 ستنزال بعضاالضريبة، وذلك في حاالت معينة ك يقصد به إجراء خصم في وعاء
ضافة إلى باال ،حاث وتكوين وتدريب اإلطاراتالنفقات كتلك المتعلقة بتكاليف الدراسات، األب
 الخ. ترحيل الخسائر من سنة إلى سنوات موالية..

ذلك، فيمكن التّوسع في تطبيق أسلوب الخصومات في وعاء الضرائب على  لىزيادة ع    
ن األصل في خضوع المستثمر حساب التحفيزات الضريبية، وهي التي تفترض الخروج ع

للضريبة األمر الذي يمس بمبدأ عمومية الضرائب. أما نظام الخصومات فمن المفترض عدم 
إدراج المبالغ المخصومة في وعاء الضرائب أصال، وتجسيدا لنظام الخصم يمكن التّوسع في 

 ستثمارها.المّرحلة واألرباح في حالة إعادة المبالغ المخصومة مثل النفقات والخسائر ا
 :التخفيض التدريجي للضريبية الجمركية -2

ة التي تقوم عليها المنظمة، تعتبر التخفيضات الجمركية من أهم المبادئ األساسي 
متعددة  GATإن مستوى تخفيض التعريفة الجمركية وصل في إطار جوالت الجات حيث 

د تم ذلك ، وق553في الدول الصناعية األعضاء في المتوسط %4إلى  %40األطراف من 
من خالل المفاوضات متعددة األطراف التي قدمت في شكل جداول خاصة وألحقت 

متيازات أو التخفيضات بين الّدول األعضاء سم االاتفاقيات المنظمة تحت اوتوكوالت بكبر 

                                                      
ص  ،1998ار في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، ستثمصقر، الحوافز الضريبية لتشجيع اإلعطية عبد اهلل  - 552

136. 
 .23، ص 2000، القاهرة، التحديات والفرص، مطبعة مدبولي عبد الواحد العفوري، العولمة والجات، - 553 
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متيازات تعّد بمثابة المتتالي لهذه التخفيضات وهذه االالتي تمنحها فيما بينها، مع التعديل 
 الثمن الواجب دفعه للدخول إلى المنظمة.الحصيلة أو 

رغم تزايد دخول الّدول المخفضة لضرائبها على التوالي إلى المنظمة، ترتب عنه آثار 
مالية على الدخل الوطني للدول النامية خاصة، وعليه يتوجب تطبيق مبدأ التخفيض المتبادل 

 :     554تينللضرائب الجمركية عند بدأ كل دولة في المفاوضات بإعداد قائم

إذ تتمثل األولى في السلع التي يرغب العضو في التوسع في تصديرها ويطلب 
من عضو أو أكثر من أعضاء المنظمة تخفيض ضرائبه الجمركية المفروضة عليها عند 

 دخولها لبلدان  تلك األعضاء.

أما الثانية تشمل السلع التي يمكن للعضو أن يوافق على تخفيض ضرائبه    
رادها من الخارج، لتعتبر المفروضة عليه، ويكون لديه رغبة في التوسع في استي الجمركية
 ن وثيقتين أساسيتين في كل جولة مفاوضات.االقائمت

وقامت بعدة  ،نضمام رسميادولة الجزائرية، فقد قدمت طلب االأما بخصوص ال             
، وال تزال  %30ال تتعدى  تخفيضات لضرائبها الجمركية منذ بداية اإلصالحات، وهي اآلن

 عالية كما يراها البعض.

غير أّن هذه التخفيضات التي شهدتها التعريفة الجمركية، ستمس ال محال أمرين 
 :555أساسين هما

                                                      
درجة دكتوراه دولة في العلوم  حالة الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل ،زايد مراد، دور الجمارك في ظل إقتصاد السوق - 554
، 2006) الجزائر سابقا(، علوم التسيير، جامعة يوسف بن خدةقتصادية، فرع: التسيير، كلية العلوم االقتصادية و اإل
 .287ص
 .288و 287، ص ذاتهمرجع ال - 555
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األول بالموارد الجبائية، التي تعرف نقصا كبيرا يستدعي التدخل  يتعلق  -
 إليجاد موارد أخرى لتفادي زيادة العجز في الميزان التجاري.

 

أما الثاني يتعلق بحماية المنتوج الوطني وخاصة الناشئة منها، حيث   -
ستتعرض بفعل هذه التخفيضات إلى منافسة أجنبية قوية، قد تؤدي إلى زوال بعض 

فالس المؤسسات الوطنية.  الصناعات الوطنية  وا 

 :نظام التثبيت الضريبي والجمركي -خامسا

ستثمار في معظم والمالية المكفولة لال ت الضريبيةإلى جانب اإلعفاءات والتحفيزا
ستقرار (، وكذا اال1ستقرار الضريبي )هتمت أيضا بضرورة االاالّدول، نجد أن هذه األخيرة 

 (.2الجمركي نظرا ألهميتهما في جذب رؤوس األموال )

 :نظام التثبيت الضريبي -1

وللمستثمر،  ستقرار الوضع الضريبي للمعامالت اإلستثماريةايقوم هذا النظام على 
بذلك يمكن له أن يقيم حساباته على أساس معطيات ثابتة، األمر الذي يجعل تقديراته أقرب 

، وعليه يصبح المستثمر مؤمنا وبعيدا عن التغييرات التي يمكن أن 556ما تكون للحقيقة
 تحدث على النظام الضريبي في الدولة المضيفة.

، كون المستثمر يبقى دائما يخضع ال يدخل هذا النظام من قبيل اإلعفاء الضريبي
النظام ولمدته، فإن النظام الضريبي  ءكن بوضعها القائم في تاريخ بدلضرائب الدولة، ول

المستقر يمكن أن يكون عامال ضريبيا محفزا إضافيا، وال يحول دون التمتع بمختلف األنظمة 
 التحفيزية األخرى... 

                                                      
  .27ص  ،دراسات في الساسات المالية، مرجع سابق، دراز حامد عبد المجيد - 556
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ّما من تاريخ الترخيص له باال مر، إماستقرار الوضع الضريبي للمستثاويتم  ستثمار، وا 
ستثمار، وهذا اإلجراء يجعل المستثمر بمنأى عن هذه إبرام إتفاقية إنشاء االمن تاريخ 
 .557ستثمارالمالي في مجال االالتي تحدث على النظام الضريبي و التعديالت 

الت طبقا لتشريعات اإلستثمار، يمكن للمستثمر أيضا اإلستفادة من التعدي غير أن
الجديدة التي تطرأ على األحكام الخاصة باإلعفاءات الضريبية بعد بدء سريان النظام 
الضريبي المستقر، إذا أراد ذلك صراحة، ويترك ما ليس في صالحه  كما هو الحال في 

سترداد الفرق اتب عن ذلك منح المستثمر الحق في ، ففي هذه الحالة يتر 558التشريع الجزائري
يدفعها طبقا للنظام المثبت والضرائب المستحقة تبعا لألحكام الجديدة أي  بين الضرائب التي

 بعد التعديل. 

عد نظام التثبيت الضريبي من بين أهم األشكال الضريبية فائدة للمستثمر مقارنة عليه ي  و 
بالتيسيرات الضريبية األخرى، غير أن التثبيت الضريبي المطلق، يترتب عنه تقييد سلطات 

الدولية الراهنة، سيادية على تعديل تشريعاتها الوطنية بما يتماشى والمستجدات الّدولة ال
نطالقا من منطلق سيادي فهو حق للدولة، وال يعد خرقا ألحكام القانون ابالرغم من أنه 

تفاق بين الدولة والمستثمر، هنا تترتب المسؤولية عام، إاّل في حالة ما إذا تم  االالدولي ال
 .هب ا  دولة في حالة ما إذا ألحقت أضرار الدولية على ال

ذا كان يترتب عن اال ستقرار الضريبي فوائد عملية للمستثمر، فإنه ال يخلو من وا 
ضيفة في مجال بالحق السيادي للدولة الم مساوئ اتجاه الدولة، فإلى جانب كونه يمّس 

ومن  المستفاد منهوللمشروع  إلى تعقيدات بالنسبة لها يؤديفإنه من جهة،  التشريع الضريبي

                                                      
 .135مار، مرجع سابق، ص ثمعيفي لعزيز، الوسائل القانونية لتفعيل االست - 557

بترقية  المتعلق 09-16من القانون رقم  22تقابلها المادة  ، والتيجزئيا الملغى 03-01رقم  مرمن األ 15المادة  -558 
 .السابقمرجع الاالستثمار، 
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، فالتعديالت المستقبلية التي تحدث على تشريعات الضرائب، قد يترتب عنها جهة أخرى
تعديل جوهري في إجراءات وقواعد التحصيل،الجزء منها تكون لصالح المستثمر من هذا 

 .559النظام، والجزء األخر ال يكون كذلك

تعديالت الجديدة، فإن ممارسة ستفادة من اللي، إذا كان للمستثمر الحق في االبالتا 
 . 560هذا الحق يؤدي إلى جعل رقابة اإلدارة على الوضع الضريبي للمستثمر أكثر تعقيدا

عتقادي يؤثر سلبا على خزينة الدولة، ألن تطبيقه ال استقرار الضريبي في وأخيرا، فاال 
فق العمومية يساهم المستثمر في تحمل جزء من عبء التضخم الناتج عن زيادة تكاليف المرا

 .561والخدمات العامة

 :نظام تثبيت الضرائب الجمركية -2

لتزام الدولة بتجميد عدد من وضعياتها احسب المنظمة العالمية للتجارة،  يعتبر التثبيت
 التعريفية والتي تخضع لنسب جمركية شهدت فيما سبق تخفيضات، وذلك لمدة ثالث سنوات.

متيازات ، سيفرض عليها تثبيت عدد من االمةنضمام الجزائر إلى المنظاففي حالة 
الخاصة بالضرائب الجمركية المخفضة، هذا ما يترتب عليها بعض الصعوبات، إذا عرفنا أن 
الحكومة تقوم كل سنة تقريبا بإعادة النظر في تعريفاتها الجمركية، وذلك في إطار القوانين 

 المالية.

                                                      
 .135معيفي لعزيز، الوسائل القانونية لتفعيل االستثمار، مرجع سابق، ص  - 559
 إلى 44 مرجع سابق، ص، االتجاهات التشريعية لمعاملة االستثمار ضريبيا  ستثمار، المؤسسة العربية لضمان اال - 560
 .46ص 
 .20مرجع سابق، ص  ،بلعباس نوال - 561
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( سنوات على األقل 3ثالث )يستوجب على إدارة الجمارك نتيجة التثبيت لمدة 
ختيار األفضل والمدروس لجميع الوضعيات التعريفية التي يراد اال للضرائب الجمركية،

 تثبيتها.
نتقال رؤوس اشجع على تعد المصالح الجمركية من بين القطاعات الهامة التي ت

تمتاز بجهاز  الكثير من الدول النامية التيفي ستثمارات األجنبية، والمالحظ أن األموال واال
جمركي بيروقراطي بسبب بعض الممارسات غير القانونية الصادرة من قبل بعض 
الجمركيين، أدى بالكثير من رجال األعمال والمستثمرين للعودة إلى بلدانهم أو البحث عن 

 ّدول أخرى تّوفر المناخ المالئم لذلك.

وعصرية تعتمد على إدارة متطورة على م على إدارة الجمارك أن تحوز عليه، يتحتّ 
بالمركز اآللي،  الوسائل العلمية الحديثة، وتطوير شبكاتها المعلوماتية التي تربط جميع الفروع

هاما ستغالل المعلومات الجمركية في وقتها المناسب، ألّنها تؤدي دورا احتى تسهل عملية 
 : 562من خالل مايلي ذلكوفّعاال في هذه العملية و 

نتقال البضائع ايم تسهيالت هامة تسمح ال محالة بعالة وتقدإّن وجود إدارة جمركية ف -
 والتجهيزات بكل سهولة من دولة ألخرى.

تكون حافزا  إّن وجود مصالح جمركية فّعالة قد تساهم في تشجيع الصادرات، -
ستثمارهم، ويكون هدفها اإلنتاج قصد الطلب المحلي والتصدير إلى اللمستثمرين للقيام ب

 الخارج.
حترام اغير القانونية و  قتصاديةلح الجمارك بمكافحة الممارسات االصاإن قيام م -

 جعل السوق تسوده المنافسة والشفافية.دولية في هدا المجال من شأنه القوانين ال

                                                      
 .85ص  د.س.ن، ،03عدد، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا ،"معوقات االستثمار في الجزائر"بلعوج بولعيد،  - 562
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التي قتصادية واحترام الوقت، راءات القانونية في المعامالت االاإلسراع في إتخاذ اإلج -
ن بطء ستثمار في الدول النامية، ألألجانب من أجل االزة للمستثمرين اتعّد من العوامل المحف

كثير من المستثمرين يغيرون وجهة حترام الوقت يجعل الااإلجراءات والتسويف وعدم 
 ستثمارهم نحو الدول التي توفر لهم ذلك. ا

إّن التغّيرات العميقة التي عرفتها التعريفة الجمركية في إطار النظام المنسق، قد دفع 
متمثال في تزويد الخزينة  االسياسة التعريفية التي أصبح هدفها ليس فقط جبائيبم إلى األما

العمومية بالموارد المالية اآلتية من الجباية المفروضة على البضائع إثر دخولها إلى السوق 
الوطنية، بل أصبح هدفها أكثر فعالية إذ يتمثل في حماية المنتجات الوطنية والحث على 

 .563لبية الطلب المحلي واإلستثمار والتحفيز على التصدير إلى الخارجاإلنتاج لغرض ت

 الفرع الثاني

 ذات الطابع النقدي  الحوافز 

بالنظر إلى تتنوع الحوافز النقدية المعترف بها للمستثمر من طرف الدولة المضيفة، 
محفز  و  مهم دورب أن تقوم هذه العوامل النقديةلقتصادي، حيث يمكن أهميتها في النشاط اال

( واإلعانات  1نتقال رؤوس األموال )اله، وتشمل الحوافز النقدية حرية ستثمار أو معرقال لال
 (. 3) ( وأخيرا نظام التعويض2الدولة )الممنوحة من قبل 

 :حرية إنتقال رؤوس األموال  -أوال

لة ل والتحويل من أهم الضمانات التي تمنحها الدو امسأعّد الحق في حرية إنتقال الر ي  
لجذب رؤوس األموال  أساسيا   المضيفة للمستثمر األجنبي، كما يعتبره البعض اآلخر عامال  

                                                      
 .288ص مرجع سابق،  ،زايد مراد - 563
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على ممارسة  دون شروطضمان الحق في التحويل  نو يكو  ذلك إذا أحسن حمايته،و  األجنبية
 ستثمارات األجنبية. القوانين الخاصة باال

 

هذه األخيرة  تراقب بدقة و ول، يعتبر النظام المالي من القطاعات الحساسة عند الدّ  كما 
حركة النقود وتفرض إجراءات معّقدة  فيما يتعلق بدخول وخروج  األموال، إاّل أنه قد ينتج 

ستثمار أموالهم نظرا المتمثلة في إحجام المستثمرين عن عن ذلك العديد من السلبيات ا
 . 564للعراقيل المفروضة من قبل الدول

  :الحكومية( سهاماتمقّدمة من طرف الدولة )اإلال مساعداتاإلعانات وال -ثانيا

من اإلمتيازات الممنوحة للمستثمرين تقديم تسهيالت هامة لهم قصد إنجاز إستثماراتهم، 
، التي تتطلب مساهمة 565في المناطق األكثر حاجة  للتنميةفيما يتعلق باإلستثمارات المنجزة 

 567تهيئة سواء بصفة كّلية أو جزئية، إذ تتكفل هذه األخيرة بأشغال ال566خاصة  من الدولة
كتوصيل الكهرباء والغاز والطرق...، وتهدف الدولة من هذه اإلعانات إلى تشجيع 
اإلستثمارات في المجاالت المرغوب فيها، بما يعينها على زيادة اإلنتاج أو تغطية نفقات 

                                                      
واقعها وآفاقها في ظل النظام العالمي الجديد"، أعمال مؤتمر التمويل واالستثمار  العربية،ستثمارات اإل اروق "هشام ف - 564

ديسمبر  8 إلى 5، المنعقد بمصر من اإلداريةمنشورات المنظمة العربية للتنمية  ،العربية لجذب االستثمار اإلدارةوتطوير 
 .51إلى ص 35 ، ص2004

وربية في تحسين مناخ االستثمار، دراسة حالة الجزائر"، أعمال الملتقى األهمية  الشراكة العربية  أ هشام  فاروق "  -565 
-8تفعيل  الشراكة العربية األوروبية، المنعقد بجامعة سطيف يومي صادي العربي كآلية لتحسين و الدولي حول التكامل اإلقت

 .92، ص 2004ماي  9
 .السابقمرجع ال الملغى جزئيا،متعلق  بتطوير  اإلستثمار، ال  03 -01مر من  األ  10المادة  -566 

 .السابقمرجع ال، 12-93من المرسوم التشريعي رقم  21المادة  - 567
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برام إتفاقية  بين ) إ تفاقيتخضع هذه اإلستثمارات للنظام اال ، إذ568اإلنشاء والتوزيع ...الخ
 (.ANDIالمستثمر و وكالة 

  :نّظام التعويض -ثالثا

على الدولة أصليا لتزاما اترف بها للمستثمرين والذي يعتبر من الحوافز النقدية المع 
إلى  ستثماريستثمر في حالة المساس بمشروعه االستثمار، منح تعويض للمالمّضيفة لال

 االستيالء نزع الملكية أوخطار السياسية كالتأميم، األخطار غيرالتجارية والتي تشمل األ
، ويجب أن يكون هذا التعويض عادال منصفا كما هو الحال في 569تسخيرها.. وغيرها
" ال يتم نزع  منه: 22المادة  في 2016دستور الجديد الهذا ما نص عليه  القانون الجزائري
 23المادة  وكذا ،570"منصفو ويترتب عليه تعويض عادل  القانون. إطار الملكية إال في

 . 2016الجديد  من قانون االستثمار

كانت  أن كل القوانين الداخلية سواء ن أعاله،نستنتج من خالل المادتين المذكورتي
أجمعت على تحريم  ،وع االستثمارالتشريعات العادية وتلك المؤطرة لموض الدساتير أو

 ستثماري،ثمر باعتباره مالكا للمشروع االستعلى ملكية الم عتداء على الملكية الخاصة أواإل
 عتداء من جهة األفراد أو من جهة الدولة أو إحدى هيئاتها، وبالمقابل هذا الصدر االسواء 

 ستيالءأو اإلتخاذ إجراءات نزع الملكية دولة من ممارسة حقها السيادي في إيعني حرمان ال
 .571القانون شريطة أن يكون ذلك في إطار

                                                      

، ص 2007،اإلسكندريةستثمارات األجنبية، دار الفكر الجامعي، قتصادية  لإلنزيه عبد المقصود مبروك، اآلثار اإل -568 
107 . 

 .226ص مرجع سابق،  ،دريد  محمود  السامرائي  -569 
 .السابقمرجع ال، المتضمن التعديل الدستوري 01-16من قانون رقم  22المادة  - 570

 .62ص رجع سابق، مالجزائر،  حسين نوارة، الحماية القانونية لملكية المستثمر األجنبي في -571 
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حترام الملكية الخاصة امبدأ  تقرير رة تكمن فياية المضمونة والمقرّ وبالتالي فالحم
القانون  إطار في بها إالّ  المساسو  يمكن نزع ملكيتهال حيث للمستثمر أيا كانت جنسيته، 

  .572المرتبطة بمقتضيات المصلحة العامة وكذا منح تعويض عادل ومنصفتلك الحاالت و 

زيادة ": أنعلى  ، التي تنص  09-16قم ر  القانونمن  23بالرجوع إلى نص المادة 
تحكم نزع الملكية، ال يمكن أن تكون االستثمارات المنجزة موضوع  على القواعد التي

 المنصوص عليها في التشريع المعمول به. تفي الحاال إالّ  إستيالء،

 ونزع الملكية تعويض عادل ومنصف". يترتب على هذا اإلستيالء،

    ،ت نابعة من سيادة الدولةءااألموال األجنبية بوصفها إجرا الدولة أخذ ملكية حق من
لتزام بتقديم اإلو ، هذا من جهة ذلك في إطار إجراءات تشريعية واضحة المعالميكون كما 

  .من جهة ثانية منزوع ملكيتهاللمستثمر التعويض ل

التي  ل الجوهرية إلصالح األضرارئالتعويض من المسا هذه الحالة يعدّ في  تاليالب
  ألحقت به جراء التدخل الحكومي عن طريق إجراءات تشريعية، إدارية وحتى سياسية.

 

نية تجعله فالحق في التعويض مشروع من حيث المبدأ لوجود عّدة مبررات وأسانيد قانو 
، التعويضقيمة تقييم وتقدير طرق إلشكال يكمن في امن التصرفات المشروعة، لكن 

في أحكامه إلى كيفية تقدير التعويض، بل إكتفى بالنص على فالقانون الدولي لم يتطرق 
 .573وكامل من حال، فعال ومناسب المتفق عليهاللمواصفات  االحق في التعويض  وفق

                                                      

الملكية العقارية أو  نزع جميعفي  لإلدارة الحق ...."  على مايلي: لجزائريامن التقنين المدني  677المادة  نصت -572 
 بعضها أو نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة....". 

 .82ص  ،الحماية القانونية لملكية المستثمر األجنبي، مرجع سابق نوارة،حسين  -573 
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إلى بعض المبادئ التي  ا  إستنادعن نزع الملكية  التعويضتفدير  مسألةلذا سنتطرق 
وهي: مبدأ قدسية العقد، مبدأ الحقوق تقّيد من سلطة الدولة أثناء اتخاذ إجراءات نزع الملكية 

 بال سبب.  المكتسبة، مبدأ نظرية الحيلولة ومبدأ اإلثراء

 مبدأ قدسية العقد: -1

قيات االستثمار وعقود االستثمار المبرمة بين الدول المضيفة    اغالبا ما تنص اتف
ون موافقة ستثمار دية االقتفااألطراف بوضع نهاية ال على بند يمنع قيام أحد روالمستثم
إخالال  مخالفة لهذا المبدأ ومصادرة ممتلكات الطرف األجنبي يعدّ الحالة األخر، وفي الطرف 
إذ يعتبر فقهاء القانون  وبالتالي إخالال بأحكام القانون الدولي،  عقد شريعة المتعاقدين،لمبدأ 
الدولة المضيفة  له في العرف الدولي، فعلى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يجد أساسا   الدولي

يعتبر هذا المبدأ مظهر حسن النية في  ، ألنه574احترام االلتزامات التعاقدية اتجاه المستثمر
 .575تنفيذ االتفاقيات الدولية

 :مبدأ الحقوق المكتسبة -2

 خاصالمبادئ المعترف به في القانون الدولي ال من مبدأ احترام الحقوق المكتسبة يعدّ 
نزع الملكية، واإلجراءات نعة لمواجهة كل إجراءات يه الدول المصبمعاملة األجانب، وتستند إل

                                                      
574 -BETTEMS Denis, « Les contrats entre Etats et entreprises étrangères, perspectives 

internationales», Méta Editions, lausane, 1989. P203. 

سويسرا بهذا الدفع في قضية  تمسكتلقد لقي هذا المبدأ تطبيقا له في بعض السوابق القضائية الدولية، حيث  - 575   
Losinger  محكمة العدل الدولية الدائمة أمام CPJI  

« Le principe Pacta Sunt servenda (…), s’impose non seulement à propos d’accords directement 

conclus entre Etats, mais aussi pour ceux passé entre un Etat et des étrangers ». 
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لمبدأ هذا لم يتمكن الفقه من وضع تعريف محدد ل حيثاألخرى ذات الطبيعة المشابهة لها، 
 : 576بأنها MERLINحسب األستاذ به  ويقصد

  « Les droits acquis sont ceux qui sont entrés dans votre patrimoin  

qui en fond partie et qui ne peut nous ôter ce lui nous les tenons »  
 

 :ESTOPPELمبدأ نظرية الحيلولة-3
 

في مختلف النظم  اهشاع استعمالكما  اإلنجليزي،القانون  الحيلولة في نظرية تاستخدم
متناع الوقائع إيتعلق ب «يلي:  بما  E. GAILLARDاألستاذ يعرفهإذ  األخرى،القانونية 

لشخص ذاته، الذي بتصريحاته أو بتصرفاته أو بمسلكه أو بالمظهر الذي أعطاه لحالة على ا
 .577»واقعية، والذي أدى بالطرف اآلخر إلى تعديل موقفه بما يضره

 

 المبدأ يجب أن يتوفر عنصران:  إلعمال هذاو  
 يجب أن يحدث تغيير في مواقف أحد األطراف بالنسبة للعالقة القانونية. -1
هذا التغيير إحداث ضرر بالطرف، نتيجة اعتماده على الموقف  أن يترتب عن -2

  .578السابق للطرف األول
 

 :مبدأ اإلثراء بال سبب -4

يعتبر مبدأ اإلثراء غير المشروع من المبادئ العامة في القانون، حيث يعتبر مصدرا 
دولية من القانون األساسي لمحكمة العدل ال 38من مصادر القانون الدولي الوارد في المادة 

(C.I.J) ،  الجزائر. ك للدول الداخلية النص عليه في التشريعاتكما تم 

                                                      

 .130عيبوط محمد واعلي، الحماية القانونية لالستثمارات األجنبي في الجزائر، مرجع سابق، ص  -576 
577 - GUY Robin, . « Le principe de la bonne foi dans les contrats internationaux», JDI,    N° 

6, Décembre 2005. P 705. « Nul  ne peut se contre dire auditrement  d’autrui ». 
 .128غسان علي علي، مرجع سابق، ص  - 578
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من خالل مسألتين هما  وذلكلقي صعوبات في تحديده وتطبيقه، هذا المبدأ  غير أن
فإذا كانت المسألة األولى ا اإلثراء عمل غير مشروع دوليا، ، وهل هذهثو حدفترة تحديد 

من اإلثراء  يةمشروعفي  ضلة الكبرى تكمنإن المعف ،تصادف بعض الصعوبات في تحديده
 . عدمه
اإلثراء بخصوص لرؤوس األموال  والمصدرةكل من الدول النامية نظر وجهة  تختلفا

 يهاعل ءأن قيام الدول المضيفة بمصادرة األموال أو االستيالهذه األخيرة ترى ، غير المشروع
سبب أو إثراء غير قانوني بالنسبة للدولة إثراء بال  عدّ يلمستثمر ادون دفع التعويض لهذا 

أن طول فترة  الو مؤوس ألر  ضيفةالدول الم في حين ترى، على حساب المستثمر األجنبي
توظيف هذا األخير للعمال الوطنيين والتهرب مع  اتفاقية االمتياز مع المستثمر األجنبي

 .579الدولة المضيفةالمستثمر األجنبي على حساب  صالحلالضريبي يعتبر إثراء بال سبب 

الجوهرية بالنسبة للمستثمر  مسائلمن ال التي تعدّ  التعويض أما بخصوص مسألة تقدير
المنزوع ملكيته، ويكون حسن تقديره بالطريقة التي تضمن التكافؤ بين المصالح المالية 

      يجابية إخطوة  تبرتع ألطراف العالقة التعاقدية، ألّن التعويض الكامل والشامل للمستثمر
حول مسألة  ةغياب قواعد قانونية دقيق ملكن أما زة الستقطاب رؤوس أموال أجنبية،ومحفّ 

تقدير  منها القيمة السوقية أي في هذا الشأنة طرق عدّ على عتماد اال، تم تقدير التعويض
الحالية  وكذا القيمة القيمة الحسابية الصافية قيمة التعويض حسب قيمة المشروع في السوق،

 .580في تقدير التعويض عن  القيمة في البورصة وأخيرا طريقة المقاصة فضال

قيمة الحقيقية  تقنية جديدة لتقدير قيمة التعويض تقترب إلى ال عتمدت الجزائرا لقد
الرجوع إلى أحكام ذلك  ، ودليلاألرباح المحتملة ىللمستثمر ويصل حتللمشروع المنزوع 

رقم  قانونالمن  21وكذا المادة  2016ستثماروقانون اال 2016لسنة  يالدستور التعديل 
                                                      

 .84و83، مرجع سابق، ص شنتوفي عبد الحميد -579 
 .90إلى ص  88ص ، ثمر األجنبي، مرجع سابقية المستحسين نوارة، الحماية القانونية لملك -580 
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أن يكون مبلغ التعويض  " يجبلقواعد المتعلقة بنزع الملكية على أنه: لالمحّدد  91-11
ما فاته من كسب و  كل ما لحقه من ضرر  عن نزع الملكية عادال ومنصفا بحيث يغطي

  بسبب نزع الملكية".
التعويض الذي يشمل الحالة المادية على  ستثمارإتفاقيات اإلمن جهتها نصت بعض و 

الوكالة الوطنية لتطوير للمصنع والوضعية المالية لشركة المشروع، كاإلتفاقية المبرمة بين 
 "غير أنه في: 581على أنه 2-1-7( في المادة ADS) ستثمار وشركة أقواس دو سكيكدةاإل

سبقا، عادال ومنصفا حالة نزع الملكية، تمنح الدولة الجزائرية لشركة المشروع تعويضا م
ويأخذ التعويض بعين االعتبار الحالة المادية للمصنع والوضعية المالية لشركة المشروع 

 قبل تاريخ نزع الملكية". يوما واحدا

تقدير التعويض، حيث إشترط أن  تاريخأصاب في شأن تحديد المالحظ أن المشرع 
مسبقا،  إلى أن يكون التعويض يكون وفقا للوضع االقتصادي السابق، ولم يكتف باالشارة

 ذلك سلبا على القيمة الفعلية للمشروع الذي تم نزع ملكيته. يؤثر نصفا فقط حتى الومعادال 

مقارنة  لقد اختلفت االتفاقيات الدولية بخصوص الطرق المعتمدة في تقدير التعويض
لقيمة الفعلية نها أن يكون التقييم على أساس امتمدت البعض عبالتشريعات الوطنية، حيث ا

أو القيمة السوقية  583، والبعض األخر على أساس القيمة الحقيقية582للمشروع المنزوع ملكيته
                                                      

، صادر في 7(، ج.ر عدد ADSاإلتفاقية المبرمة بين الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار وشركة أقواس دو سكيكدة) -581 
 .2007جانفي 28

ية اإليطالية، من اإلتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهور  4/4المادة  -582 
، والمصادق عليه بموجب المرسوم 1991ماي  18حول الترقية والحماية المتبادلة لإلستثمارات، الموقع في الجزائر في 

 .1991أكتوبر 06، صادر في 46،  ج.ر عدد1991أكتوبر 05المؤرخ في  346-91الرئاسي رقم 
ائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة اإلسبانية، والمتعلق من اإلتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجز  5/2المادة  -583 

، والمصادق عليه بموجب المرسوم 1994ديسمبر  23بالترقية والحماية المتبادلة لإلستثمارات، الموقع عليه في مدريد، في 
 .1995أفريل  26، صادر في 23، ج.ر عدد 1995مارس  25المؤرخ في  88-95الرئاسي رقم 
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المنزوع مباشرة قبل نزع الملكية أو قبل أن يصبح نزع الملكية  أو القيمة التجارية لالستثمار
 .584المقرر في علم الجمهور

 الفرع الثالث
 التمويليذات الطابع الحوافز  

عتماد الحوافز المالية، إاّل أن ذلك ال ينفي إمكانية اي ّدول تجد قدرة أكبر فمعظم ال
القروض      ، اإلسهامات ،لجوء بعضها إلى الحوافز التمويلية المنصبة أساسا على اإلعانات

والتسهيالت المصرفية المختلفة، من شأنها أن تواكب التنافس الذي تطرحه الدول المتقدمة، 
 لإلستثمارات األجنبية بما لها من قدرة في منح ذلك.  إذا كانت مضيفة 

ا ستثمارات األجنبية قروضالعربية إلى منح االومنها الّدول إذ ذهبت العديد من 
ستثمارية التي تقيمها، وكذا فتح طريق لها أمام مجموعة من للمساهمة في تمويل المشاريع اال

ول على العملة الصعبة في الدول التيسيرات البنكية المصرفية، التي تضمن لها الحص
 المضيفة.

بالحوافز التمويلية قيام الدول المضيفة لإلستثمار بتزويد المستثمر األجنبي  المقصودف
مع تقديم قروض للمساهمة في تمويل المشاريع  ،المباشر بتسهيالت إئتمانية مدعمة
ير األموال مباشرة للمشروع، رة، وقد يكون التمويل بتوفيس  اإلستثمارية التي تقيمها وبشروط م  

عانات حكومية أو قرض من البنوك الوطنية بفوائد منخفضة ستثمار أو منح اوهذا في شكل  ا 
 .585أو بال فوائد

                                                      

حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فنلندا، حول  المبرم بينمن اإلتفاق  4/2المادة  -584 
 فيصادر  82، المنشور في ج.ر عدد 2005جانفي  13الترقية والحماية المتبادلة لإلستثمارات، الموقع بالجزائر في

 .2006ديسمبر
 .58ص  ، مرجع سابق،محمدرمضان صديق  - 585
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باإلضافة إلى تقديم مساعدات مالية إلجراء بحوث ودراسات علمية إلقامة المشاريع 
 .في المستقبل في مختلف المجاالت واألنشطة اإلستثمارية والتّوسع

: "يمكن أن تستفيد على أنه 1993من المرسوم التشريعي لعام  35نصت المادة 
اإلستثمارات من فوائد مخفضة على القروض البنكية المحّصل عليها حسب شروط 

 .586وكيفيات تحّدد عن طريق التنظيم"

تمويل الدولية من أهم المؤسسات المالية التابعة للبنك الدولي المنشأة المؤسسة  عدّ ت  و 
والتنمية المستديمة في الدول النامية عن  إلى تحقيق النمو اإلقتصادي الرامية، 1956م عا

طريق تمويل إستثمارات القطاع الخاص، وتحفيز رؤوس األموال في األسواق المالية العالمية 
 الدولية وتقديم خدمات اإلستثمارات الفنية للحكومات ومؤسسات األعمال.

الخاص، تقوم مؤسسة التمويل الدولية بمنح القروض من خالل شراكتها مع القطاع 
تساعدها على تقوية البلدان النامية ومنها الجزائر  وتساهم في رأسمال المشاريع الخاصة في

إقتصادياتها وخلق فرص العمل، بحيث تؤدي دورا محفزا لبقية المستثمرين من خالل إبراز أن 
 . 587تكون ناجحة ومربحةاإلستثمارات في األسواق الناشئة يمكن لها أن 

، 588تابعة لمجموعة البنك الدوليالالمؤسسة المالية  في ةتعتبر الدولة الجزائرية عضو 
الخاصة سواء بمنح القروض أو المساهمة بحصص  مشاريعالتمويل و  دعموهي تعمل على 

 في الجزائر.  لالستثماراتامال مشجعا في هذه المشاريع، فهذا يعد ع

                                                      
  السابق.مرجع ال، 12-93من المرسوم التشريعي رقم  35لمادة ا - 586

 ويل الدولية، منشورة على الموقع اإللكتروني للمؤسسة: منبذة موجزة عن مؤسسة الت -587 
- www.IFC.ORG.  

 . 1990جوان  27مؤرخ في ال، 186 – 90ويل الدولية بموجب المرسوم الرئاسي رقم مإنضمت الجزائر لمؤسسة الت -588 

http://www.ifc.org/
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الحصول على دعم هذه المؤسسة، سوى تقديم طلب إليها  رغبعلى المستثمر الذي يف
للحصول على القروض الالزمة أو المساهمة في المشروع، وهذا على غرار القروض التي 

النامية صعوبات  أغلبية الّدول تجد اأخير ، و لدولي لإلنشاء والتعمير للحكوماتيقدمها البنك ا
 المالي نظرا إلفتقارها لهذه الموارد. في تزويد المشاريع اإلستثمارية بهذا الحافز

 الفرع الرابع

 للمستثمر االستثماريالعقار  بمنح  الخاصافز الح

طات العمومية ستثمار أمر جوازي للسلالعقار الصناعي لال بالرغم من أن تخصيص
ستثماري، إاّل أّن العديد من الّدول منها الجزائر حرصت لمشروع االلصاحب اوليس حق 

اعي قصد جلب المستثمرين ني تشريعاتها على حوافز تتعلق بالعقار الصعلى أن تحتو 
 جلبذو فعالية كبيرة في  الوطنيين      واألجانب، إذ يعتبر توفير األوعية العقارية حافزا  

نطالق من ضمن العناصر الجوهرية ال د  ع  ي   كما أنهاإلستثمار والمتوقع في مناطق معينة، 
التالي فضرورة حصول المستثمر على وعاء عقاري يكون مالئما مع بو  ،ستثماريةاال المشاريع

المشروع المراد إنجازه، في إطار تدعيم وتحفيز اإلستثمار، لهذا الغرض تم إنشاء آليات على 
 إالّ ، والضبط العقاري ترقية اإلستثمارو لمساعدة وتوطين امستوى الواليات المتمثلة في لجنة 

المتعلق بتطوير  03-01رقمواألمر  ق بترقية االستثمارالمتعل 09-16 قمر قانون ال أن
 .لم يتطرق إليها الملغى جزئيا اإلستثمار

إّن الحوافز الضريبية التي تعد عنصرا من الضمانات المالية، تتمثل أهم فبالتالي 
ستثمار، ضريبية المؤقتة، ائتمان ضريبي لالأشكالها بصفة أساسية في اإلعفاءات ال

ل لألصول )رؤوس األموال( األجنبية، إعفاء السلع األجنبية المستوردة من االستهالك المعجّ 
الرسوم الجمركية )فرض حماية جمركية على السلع والبضائع المستوردة( أو من ضرائب 

الخاصة التي تطبق  الواردات األخرى، باإلضافة إلى حوافز التصدير، عالوة على الحوافز
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الحرة التي تساهم في جذب رؤوس األموال األجنبية ستثمار في المناطق بغرض تشجيع اإل
 .589التي تعتبر وسيلة لتحقيق أهداف الدولة في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية

 المطلب الثاني

 باإلستثمار ذات الصلة اإلعفاءات األخرى 

متيازات الجبائية والجمركية الممنوحة ال تهدف فقط إلى تطوير الوضعية إّن اال
لتحسين أيضا تسعى  بلللبالد، بإعتبارها المهمة األساسية إلدارة الجمارك، اإلقتصادية 
يقل أهمية عن األهداف األخرى المرجوة  ذلك ألنه ال ،جتماعي والثقافي والعلميالوضع اال

 .590من السياسات الجبائية المتبعة

 بناء على ما تقدم، يمكن تبويب اإلعفاءات الضريبية إلى إعفاءات سياسية       
    جتماعية )الفرع الثالث(، اإعفاءات ثم الثاني(  )الفرع قتصاديةاإعفاءات ف)الفرع األول(، 

عفاءات و   )الفرع الرابع(. ةثقافيا 
 الفرع األول

 اإلعفاءات ذات الطابع السياسي 

بها تلك اإلعفاءات الهادفة إلى تدعيم وتعزيز العالقات السياسية مع الدول  عنيي
تفاقات متعددة اتفاقيات ثنائية و االضغط الضريبي عن طريق إبرام نب األخرى، بغرض تج

 األطراف  في هذا الشأن. 

                                                      
، 02، عىدد مجلة اقىتصاديات شمال إفىريقيا، "حىوافز االستثمار الخىاص المباشر"عليان نذير،  ،أوسرير منور - 589

 .120، ص 2005

 إلى 26، ص 2000 عمان، ،دار الصفاء للنشر والتوزيع المحاسبة الضريبية،عبد الحليم كراجة، هيثم العبادي،  - 590
 .29 ص
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ستقرار السياسي واألمني من أهم عوامل جذب كما يعّد من حوافز اإلستثمار اال
اإلستثمارات في أي دولة، فليس من مصلحة المستثمر الوطني واألجنبي أن يزج بأمواله في 

السياسية واألمنية على مشروعه نيا خوفا من تأثير الظروف بلد مضطرب سياسيا وأم
 .591ستثمارياال

 الفرع الثاني 
 اإلعفاءات ذات الطابع اإلقتصادي

ستثمارية التي لها قتصادية والمشاريع االاألنشطة االيخص هذا اإلعفاء الدائم بعض 
الطبيعيين  أهمية كبيرة في برنامج التنمية، كتلك اإلعفاءات التي تقدم إلى األشخاص

واألشخاص االعتباريين المستثمرين من الضرائب على األرباح الصناعية والتجارية، وكذلك 
الرسم على النشاط الصناعي قصد جذب وتطوير اإلستثمارات في مشاريع معينة، وفي 

ذلك تدفق رأس المال ومساهمته في مناطق  إلىمناطق خاصة التي تحتاج إلى تنمية، ضف 
 تهدف إلى تحقيق التنمية.ومجاالت معينة 

 

 الفرع الثالث

 اإلعفاءات ذات الطابع اإلجتماعي 

متيازات الجبائية بغية اإلالعديد من لجأت الدولة في إطار سياستها الجبائية، إلى منح 
إطار تحقيق سياستها اإلجتماعية  وفي هنفس في الوقت قتصاد بدرجة أولى، لكنتطوير اال

 ل الميادين.كضعية بعض الطبقات اإلجتماعية في حسين و ستعملت هذه األداة لدعم وتا

                                                      
 العام،مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون  سورية،حوافز االستثمار في الضمانات القانونية و  ملف،إفراج أبو  - 591

 .27ص  ،2010 دمشق،جامعة 
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 بها تلك اإلعفاءات التي تمنح لألفراد و/ أو للمؤسسات التي ال تهدف إلى تحقيق يعني
جتماعية والثقافية، بغرض حث وتشجيع هذه الفئات األرباح  كالمؤسسات الدينية، اال

 .592والمنظمات على فعل الخير

بعض فئات المجتمع كالطبقات اإلجتماعية المحرومة  هذه اإلعفاءات تخص كما أنّ 
مثل المعوقين وهذا في إطار جمعيات المعاقين المعتمدة، معطوبي الحرب وأبناء الشهداء 

نساني قصد تحسين القدرة الشرائية الضعيفة والجمعيات ذات الطابع االوأصحاب الدخول 
 جتماعية.لهذه الفئات من خالل تطوير أنشطتهم وتحسين ظروفهم اإل

اإلمتيازات الجبائية ذات الطابع اإلجتماعي تهدف أساسا إلى تسهيل تنقل  إنّ 
جتماعية التي تتطلب التدخل إلى تحسين وضعية بعض الطبقات اال باإلضافة ،األشخاص

 منكوبين مثالوال بذوي اإلحتياجات الخاصةفي إطار جمعيات  كالجمعية المختصة 

 الفرع الرابع 

 لطابع الثقافياإلعفاءات ذات ا

إّن التحّوالت السريعة التي يعيشها العالم المعاصر، كان وراء لجوء معظم الدول 
للتكيف مع مقتضيات البيئة، وهذا التطور في مختلف مجاالت الحياة، وذلك بمنح إغراءات 
عفاءات دائمة للنشاطات العلمية والثقافية قصد تشجيع البحث العلمي والمعرفة التقنية، ألن  وا 
التقدم العلمي والتكنولوجي، من شأنه أن يدفع المستثمر إلى التزايد المستمر في إستثمار 
أمواله، وبالتالي فهو أساس التنمية، كما أن الهدف األساسي من هذه اإلعفاءات هو تهيئة 

قتصادي صلة على المستويين االالذهنيات حتى تتماشى وتتكيف مع التحوالت والتغيرات الحا
 .جتماعيواال

                                                      
 .25مرجع سابق، ص ر االمتيازات الضريبية، و ، ديحي لخضر - 592
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 الثالث المطلب 

 اتالضريبية في مجال اإلستثمار  معاملةصّور ال

فز ياسة الضريبة لمختلف الّدول على عّدة أنواع وصّور مختلفة للحواتتركز السّ        
ستثمارات الوطنية واألجنبية، ومن أهم صّور هذه الحوافز الضريبية من أجل زيادة حجم اال

المعاملة الضريبية  :المقارنة، تتمثل أساسا فيما يليللمشاريع اإلستثمارية في التشريعات 
ثم ستثمار)الفرع الثاني(، ستخدام أسلوب مسموحات االاللخسائر المرحلة )الفرع األول(، 

وأخيرا أهم اإلجراءات  المعاملة الضريبية لألرباح الرأسمالية)الفرع الثالث(، حافزدراسة 
 .)الفرع الرابع (التقنيذات الطابع الضريبية 

 الفرع األول 
 المعاملة الضريبية للخسائر المرحلة 

تعتمد هذه الطريقة على فكرة مساهمة الّدول في خسائر المستثمر، حيث مثلما تساهم        
، فبعض المؤسسات والمنشآت قد تتعرض للخسائر في بداية يكون العكس كذلك في أرباحه

اسة الضريبة بخصم هذه الخسائر من حياتها، وعليه يجب على الدول المعتمدة أن تسمح سي
كلما زادت السنوات التي يسمح فيها بترحيل الخسائر، زاد الحافز فأرباح السنوات الموالية، 

ين، كما تختلف األنظمة المقارنة بالنسبة لألخذ بترحيل الخسائر إلى األمام أو ستثمر لدى الم
 . 593الخلف أو كليهما

لسماح بترحيل الخسارة المحققة خالل مدى غير أن البعض األخر يرى ضرورة عدم ا
اإلعفاء إلى تلك الخاضعة للضريبة، حتى ال يلجأ المستثمر إلى اإلستثمار في المشاريع التي 

                                                      

ص  رحع سابق،م ،االستثمارات األجنبيةتشجيع  حمد مبروك، دور السياسة الضريبية فيمعبد المقصود  نزيه -ى593 
 . 153و152
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المشاريع ذو سيولة نقدية مرتفعة  ذاتتحقق أرباح ضخمة في السنوات األولى بإعتبار 
فقد ال يساهم في دفع تالي ومخاطرها محددة، وال تحتاج إلى أصول رأسمالية متقدمة، وبال

 جلة التنمية والنمو.ع

كما أن السماح لهم بترحيل الخسارة، يؤدي حتما إلى تحقيق مبدأ العدالة الضريبية 
 . 594المستثمر المطلوب تشجيعه والمستثمر العادي

ومنها التحقق من وجود  ويشترط عادة لترحيل هذه الخسائر التأكد من توفر الشروط،
التي ليف تقع فعال على كاهل المستثمر لتي يملكها المستثمر، وهذه التكانقص في األصول ا

ال يكون هناك مقابل هذا ن إلى ذلك أ ا عالقة بنشاطه الخاضع للضريبة، ضفله
 . 595النقص
 

غير أّنه يجب على الّدول المستخدمة لهذه الصورة، أن تأخذ بكل اإلحتياطات        
عن طريق إتباع إجراءات وقائية تتمثل  ذلكام السيئ لها، والتدابير الضرورية لتجنب اإلستخد

أساسا في التدقيق في الخسائر المشكوك فيها خاصة إذا كان حجم الخسائر كبير جدا، مع 
تحديد ما إذا كانت الشروط تم تطبيقها تطبيقا سليما بالنسبة لترحيل الخسائر، وأخيرا فحص 

 .596الشركات المدمجةالتالعب الممكن أن يحصل للخسائر لمجموعات 
 
 
 
 

                                                      

 . 173ص  سابق،، مرجع صفوت عبد السالم عوض اهلل -594 
 .138،  صمرجع سابقل االستثمارات في الجزائر، معيفي لعزيز، الوسائل القانونية لتفعي - 595
قتصادية، دار النهضة العربية، طارق محمود عبد السالم السالوس، تفعيل دور اإلدارة الضريبية في ظل األزمة اال  - 596

 .84، ص 2010القاهرة، 
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 الفرع الثاني

 إستخدام أسلوب مسموحات اإلستثمار

ذ يقوم هذا ستثمار األجنبي المباشر، إبعض البلدان بإستخدام مسموحات االتقوم 
 هما: األسلوب على طريقتين 

تتعلق األولى بخصم نسبة معينة من تكلفة األصل الخاضع للضريبة في السنوات 
ذلك بخالف نسب اإلستهالك المسموح بها، ومن ثم يتم خصم األولى من المشروع، و 

اإلستهالك السنوي لألصل، باإلضافة إلى نسبة معينة من قيمة األصل من الدخل الخاضع 
لفة األصل في سنة للضريبة. أما الثانية فيتم تخفيض الضريبة المستحقة بنسبة معينة من تك

 . 597اإلجمالية لألصل ستهالك التكلفةابعد ذلك يسمح بالحصول عليه، و 

باالضافة من مميزات هذا األسلوب أنه سهل التطبيق، كما يقوم بتوفير حافز ملموس، 
 ذلك تجنب اإلجراءات التعقيدية التي تتسم بها الطرق األخرى.  إلى

ق في كل من دولة إنجلترا والواليات المتحدة األمريكية، فهذا األسلوب نجده مطبّ 
تكلفة األصل في من  ٪75ريبي بإحتساب إستهالك إضافي بنسبة فاألولى يسمح النظام الض

ستهالك العادي، خاصة بالنسبة للمباني الصناعية، وتخزين المواد ستثمار خالفا لالسنة اال
 األولية، وفي قطاع المناجم وآبار البترول... وغيرها. 

معدات من تكلفة إقتناء ال ٪10أما الثانية، فيسمح النظام الضريبي بخصم نسبة 
 نو يكتلك األصول، و الرأسمالية لآلالت الجديدة من قيمة الضريبة المستحقة في سنة إقتناء 

 . 598ستهالك التكلفة اإلجمالية لألصل كالعتادابخالف السماح ب
 

                                                      

 . 175، ص صفوت عبد السالم عوض اهلل، مرجع سابق -ى597 
 .175ص  المرجع ذاته، -598 
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فائدة، حيث تتوفر على مزايا هامة تكون هذه الحوافز أكثر تفضيال و  ، ذلك لىوزيادة ع
 تتمثل أساسا فيما يلي:التي حافز اإلجازة الضريبية، السيما  مقارنة باألشكال األخرى

 أّن هذه الحوافز مرتبطة بمدة زمنية معينة، وبحجم اإلستثمار.  -
تكلفة هذه الحوافز تمتاز بالشفافية ألنها سهلة التحديد والتحكم مقارنة باإلجازة   -

 الضريبية.
 اإلستثمار الرأسمالي. تشجيع -
 

ل أداة هامة لتحفيز أنواع معينة من مث  ي   نهو كريبية، يختلف هذا النظام عن اإلجازة الض
نتقادات      زايا إاّل أن هذا النظام ال يخلو من االاإلستثمارات، وعليه بالرغم من هذه الم

 وأهمها: 
 

هذا األسلوب أقل تفضيال مقارنة باإلجازة الضريبية في مجال خلق  أنّ   -
 مناصب الشغل.

 

يئون إلى هذه الحوافز، عن طريق بيع وشراء كما أن أصحاب المشاريع قد يس  -
نفس األصول حتى تضاعف المسموحات أو تقوم بدور الوسيط ذلك عن طريق شراء 
األصول لفائدة مشاريع أخرى غير مستفيدة وغير معنية بهذه الحوافز قصد الحصول على 

صلت على هذه المنح بطريقة غير قانونية، وبالتالي في هذه الحالة تكون المشاريع قد ح
تشجيع وجلب المشاريع لدولة و الحافز دون إحداث األهداف المرجوة منه من طرف ال

 ستثمارية الهامة التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الرأسمال.  اال

لتشجيع  قويا   وحافزا   ،عليةستثمار أكثر فا، ولكي يكون أسلوب مسموحات االيرا  أخ
لة إلى رفع معّدل الفوائد بمقدار تخفيض الضريبة، ستثمارات، حيث تؤدي هذه الوسيوجلب اال

ستخدامها، االمنح التي لم يتم بمام، وذلك يجب أن يسمح للمستثمر بترحيل الخسائر إلى األ
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أو منح له على األقل مدة فعلية، يستطيع من خاللها المستثمر األجنبي الحصول على هذه 
 .599الحوافز

 الفرع الثالث 

 باح الرأسماليةالمعاملة الضريبية لألر 

األرباح الرأسمالية للمشاريع  ختلف الفقه حول إعفاءانقطة، بخصوص هذه ال
ستثمارية، إذ يؤكد البعض على ضرورة التّوسع في إعفاء هذه األرباح الرأسمالية من اال

ستثمارات في اال الضريبة، بإعتبار أن هذا الحافز أو اإلعفاء يؤدي بقوة إلى زيادة حجم
 تة. األصول الثاب

كما أن المعالجة الضريبية لألرباح الرأسمالية يكون لها أثر مباشر على قرارات اإلحالل 
والتجديد لألصول المشتغلة في المؤسسة، واإلعفاء يسمح ويشجع بتجديد هذا العتاد         

واألصول محل األصول الممتلكة، وبالتالي األمر الذي يؤثر على معّدل النمو وحجم 
 . 600اإلستثمارات

 

بينما يذهب البعض اآلخر من الفقه، إلى أّن األرباح الرأسمالية تحتاج إلى معالجة 
ضريبية متميزة، حيث يمكن أن تتحقق هذه المعالجة الضريبية من خالل إتباع اإلجراءات 

 : 601اآلتية
 

ضرورة التمييز بين األرباح الرأسمالية اإلجبارية واإلختيارية مع تحديد معاملة   -
 تميزة لكل منهما. ضريبية م

                                                      
 .88محمد حامد محمد فتيحة، مرجع سابق، ص - 599

 .179صفوت عبد السالم عوض اهلل، مرجع سابق، ص  -600 
  .180 و179 ص المرجع ذاته، -601 
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 التفرقة بين األرباح الرأسمالية قصيرة وطويلة األجل.  -
أما في حالة عدم تحقق تلك الضوابط، تخضع األرباح الرأسمالية الحقيقية  -

للضريبة بسعر خاص يختلف عن الضرائب األخرى، وذلك تحفيزا لإلستثمار من 
 جهة وتحقيقا للعدالة اإلجتماعية من جهة أخرى. 

 

 الرابع  الفرع

 التقنيذات الطابع اإلجراءات الضريبية 

ذات طابع تقني يمكن للدولة أن تستخدمها لتحقيق أهدافها أخرى  ضريبية توجد إجراءات
إعادة إستثمار األرباح الناتجة عن ي تشجيع االستثمار المباشر بكل أشكاله، منها والمتمثلة ف

الضريبة أو ائض القيمة )ثانيا(، نظام تأجيل ف إعادة إستثمار (،أوال)النشاط اإلستغاللي 
 )رابعا(. وقفها)ثالثا(، وأخيرا نظام اإلهتالك المعجل لقيمة األصول الرأسمالية

 :عادة إستثمار األرباح الناتجة عن النشاط اإلستغالليا -أوال

إّن المؤسسات التي حققت نتيجة مالية إيجابية يمكنها اإلستفادة من إمتيازات إضافية، 
، فيما يخص تحديد الدخل الواجب %30األرباح المعاد إستثمارها تستفيد من تخفيض قدره ف

إدراجه في أساس ضريبة الدخل اإلجمالي، كما تستفيد أيضا من تطبيق النسبة المخفضة 
 .602فيما يخص الضريبة على أرباح الشركات %30عوض  15%

واردة في القانون العام أال وهو هذه أهم اإلمتيازات الجبائية الموجهة لإلستثمار والو  
بما ورد عليه من تعديالت من خالل قوانين  ،قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

  .المالية السنوية
 

                                                      

 .31ص ، مرجع سابق ر االمتيازات الضريبية، و د ر،يحي لخض -602 
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 :إعادة إستثمار فائض القيمة -ثانيا

يعرف فائض القيمة على أنه الفرق بين سعر التنازل لعنصر األصل وقيمته المحاسبية 
فائض القيمة من بيع أو نزع ملكية أو حصص شركات أو مقايضة أو قسمة المتبقية، وينتج 

 :603من فائض القيمةان أو هبة..، وهناك نوع

 :فائض القيمة قصير المدى -1
 الذي ينتج من التنازل عن عناصر مكتسبة أو محدثة منذ ثالث سنوات على األقل. 

  :فائض القيمة طويل المدى -2

مكتسبة أو محدثة منذ أكثر من ثالث سنوات، الذي ينتج من التنازل عن عناصر 
على الربح الخاضع للضريبة إذا كان قصير  %70ويحسب فائض القيمة بتطبيق نسبة 

 إذا كان فائض القيمة طويل المدى. %35المدى، وتطبيق نسبة 

في الحالة التي يلتزم فيها المكّلف بالضريبة بإعادة إستثمار مبلغ فائض القيمة مع 
سعر تكلفة عناصر األصول المتنازل عنها في مؤسسة قبل إنقضاء أجل ثالث إضافته إلى 

وعليه يعتبر سنوات، ال يدخل فائض القيمة المذكور ضمن األرباح الخاضعة للضريبة، 
 .604ستثماره مخصص لإلهتالكات المالية وفوائض القيمة المحققة الحقاافائض القيمة المعاد 

 :هانظام تأجيل الضريبة أو وقف -ثالثا
 

ستثمار األرباح اتشجيع إعادة الضريبة أو وقفها  الهدف من إستخدام نظام تأجيل
   والفوائد أو لتخصيص جزء من رأس المال، إذ تخصم قيمتها من األرباح الخاضعة للضريبة

                                                      

 .181و180سابق، ص مرجع عبد السالم عوض اهلل،  صفوت -603 
 .31ص ، مرجع سابق يحي لخضر، -604 
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يتخذ هذا النظام صورتين، تتمثل األولى في إرجاء إدخال الدخل أو العائد في عادة ما و 
 .605ما الثانية تتجسد في تأخير إستحقاق الضريبة أو دفعهاالوعاء الضريبي، أ

  :الك المعجل لقيمة األصول الرأسماليةتهنظام اإل -رابعا

 الك الضريبي السريع،تهنظام اال ستخدامإلى امريكية األوربية واألبعض البلدان  أتلج 
 ةل الرأسماليو صالتكلفة لألإستهالك قيمة على أنه كافة الطرق التي تؤدي إلى  الذي يعرف 

ويعتبر هذا النظام حافزا ضريبيا مؤثرا في  ،606خالل فترة زمنية أقل من فترة حياتها اإلنتاجية
نظام ويهدف  مقدار الضريبة التي تتحملها المؤسسة أو المستثمر ومدة دفع الضريبة،

السماح  األرباح الخاضعة للضريبة بغرض خفض تكلفةإلى أيضا  االستهالك المعجل
ستبدال متكافئء للتجهيزات والعتاد الموجودة وغير الصالحة استثماراتها أو ابتجديد  للمؤسسة

تساعدها على  يجاد حلول مالية ونقدية سنويةإ، وعلى أو القديمة من الناحية التكنولوجيا
 :يتميز هذا النظام بمميزات أهمها، و إعادة تمويل استثماراتها

في السنة األولى من االنتاج، ل الضائعة تكلفة عموما، حيث أن األصو يتميز بأقل   -
في حالة عدم االستفادة من نظام االستهالك المعجل، يتم إسترداد جزء منه على األقل  وذلك

 في السنوات التالية من عمر األصول الرأسمالية.
 

 ق  ق  ح  أما في حالة إستخدام نظام االستهالك المعجل مؤقتا، فمن الممكن أن ي   -
 .607االستثمارات السيما على المدى القصيراألرباح الناتجة عن ية في المستثمر قفزة نوع

إتخاذ قرارات  ثيرا للمستثمر فيوتأمن أهم الحوافز الضريبية جاذبية هذا النظام من  د  ع  ي  
، كما أن إستعماله يكون أكثر فاعلية لتشجيع في حالتي ثبات أو زيادة العائد اإلستثمار

                                                      
 .26ص مرجع سابق، بلعباس نوال،   - 605

 .138، ص مرجع سابق، فز الضريبية لتشجيع اإلستثمارعطية عبد اهلل صقر، الحوا -606 
 .30ص ، جع سابقيحي لخضر، مر  -607 
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لتنظيم  جد عدة طرقتو و ، 608ي من الضريبة على المداخيلاإلستثمار من اإلعفاء الزمن
 أهمها:  المقارنة ستثماراإلستهالك المعجل في تشريعات اإل

 

  ختيار إ للمستثمر الحق فيح نمتبنتها دولة السويد التي تطريقة اإلستهالك الحر
وعدد سنوات  ،اي يرغب في خصمهالت ةالسنويالك ستهااللغ امبوتحديد 

إستهالك ألصوله الرأسمالية للوصول إلى وعاء ضريبة األرباح  كقسط الك ستهاإل
 طالما أن مجموع أقساط اإلستهالك ال يتجاوز تكلفة األصول.

وعليه، فإن هذا النظام يعطي فرصة أكبر للمستثمر في توسيع وتحديث حظوظ إنتاجه  
 . 609بصفة مستمرة

 هذه القيمة سم ق  ت  و ر، تسمح بزيادة قيمة معينة من االستثما طريقة القسط المبدئي
إلى قسمين، على أن يقسم القسم الثاني منها إلى أجزاء تدفع في شكل أقساط 
سنوية، وأن يضم القسط األول المسموح بخصمه وصواّل إلى وعاء ضريبة األرباح 

قيمة األصول كقسط مبدئي وأحد أجزاء القسم الثاني كأقساط لالقسم األول 
 . 610سنوية

 

 ت المتحدة األمريكية والتي تسمح الياتبنتها الو ي س  م  ك الخ  إن طريقة اإلستهال
ها تخصم جميعاألولى التي  (5قيمة األصول الرأسمالية على خمسة ) بإستهالك

لهذه  ةاإلنتاجي حياةبغض النظر عن ، ستثماريعائدات المشروع االمن 
 . 611األصول

                                                      

 .84مرجع سابق، ص  "،شجيع وترقيةالهندسة الضريبية المالئمة لت "منصور الزين،  -608 
 . 139عطية عبد اهلل صقر، مرجع سابق، ص  -609 
 .139 ، مرجع سابق، صلتفعيل االستثمارات في الجزائر معفي لعزيز، الوسائل القانونية -610 
 . 014عطية عبد اهلل صقر، مرجع سابق، ص  -611 
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ا السياسة الضريبية وجد إلى جانب نظام الحوافز الضريبية التي تضمنتهيفي األخير 
خر في المعاملة الضريبية لإلستثمار، آ، عناصر أخرى تؤثر بشكل أو بللدول المضيفة

ويتمثل ذلك في نظام المنح كأسلوب فّعال ومحّفز لإلستثمار بهدف مواجهة األعباء المالية 
 ستثمارات؟في جذب االدور نظام المنح إذن ما هو  .في البلد األصلي للمستثمر

المنطلق يمكن إعتبار أسلوب المنح والمكافآت من أهم األساليب المكّملة لنظام من هذا 
ال اإلستثمار، خاصة في حالة الحوافز الضريبية المكفولة من طرف الّدولة المضيفة في مج

كتمال شروط إستحقاقه لدى مستثمر معين، كأن ينص مثال قانون الدولة المضيفة على اعدم 
تم خضوع أرباح اإلستثمار  إذا الضريبية بالنسبة للمستثمر، وخاصةعدم إستحقاق التحفيزات 

للضريبة في بلد المستثمر أو في بلد آخر، ففي هذه الحالة يستحق المستثمر الحصول على 
 .612ستحقاقها، وكذا مقدارها طبقا للتشريع المعمول بهاذه المنحة، بشرط إذا توفرت شروط ه

ى تحدد مقدار المنح مسبقا مع إلتزام الّدولة بدفعه، فأسلوب المنح أو المكافآت يقوم عل 
وهذا بغض النظر عن تحقيق المستثمر لألرباح من عدمه، أّما في ظل نظام اإلعفاء 
الضريبي، فال نستطيع مسبقا تقدير وتحديد مقدار التضحية التي ستتحملها خزينة الدولة من 

وذلك ، إلعفاءثمرين كفوائد نتيجة هذا اجراء كل إستثمار، وال المقدار الذي سيعود على المست
ال يتحقق إلى غاية الوقت الذي تتحقق فيه األرباح، وبالتالي فال يبرز فاعليته بالنسبة 

 .613إاّل إذا تحّققت أرباحه، أّما نظام المنح فقد ينتج عنه منفعة معجلة للمستثمر ،للمستثمر

 

 

                                                      
 230، مرجع سابق، ص "دور المعاملة الضريبية في تشجيع االستثمار األجنبي" أحمد شرف الدين،  - 612
 .231و230ص ذاته، مرجع ال - 613
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 خالصة الفصل األول

نها أن تحّسن تنافسية المؤسسات والمستثمرين سياسة التحفيز الضريبي من شأ نّ إ
نظام ل كما يبقى، لى مؤشر الربحية وتكلفة اإلنتاجبصفة عامة، وهذا من خالل التأثير ع

اإلعفاءات الضريبية في معظم التشريعات المقارنة السائد واألكثر شيوعا من بين األشكال 
لى توافقه مع النماذج الدولية وما والصّور األخرى المشابهة لها، لعل السبب في ذلك يعود إ

تجري عليه اإلتفاقيات الدولية المبرمة في مجال تفادي اإلزدواج الضريبي وعدم خضوع 
 المكّلف للضريبة مرتين على نفس الضريبة في بلد المضيف لإلستثمار والبلد المصدر له. 

ستثمرين منح الموالجزائر  تختصر الّدول المضيفة لإلستثمار من المفروض أن ال
دراج أشكال  الحوافز في شكل اإلعفاءات الضريبية فقط، بل من الضروري أن تقوم بتوسيع وا 

عطاء ال حرية وصّور أخرى المذكورة أعاله في إتفاقيات التشجيع والحماية بين الّدول، وا 
إلختيار بين هذه األشكال، ألّنها تعّد الضمانة األساسية لجذب المزيد من رؤوس لللمستثمر 

لتحسين وتطوير البنية  ، أو تحويل بعض مواردهاموال واإلستثمارات خاصة األجنبية منهااأل
  بصورة إيجابية في قرار المستثمر. كذا توفير مختلف العوامل األخرى المؤثرةالتحتية و 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
ظل القانون        في ت الضريبية التحفيزا نظام
االستثمارالمتعلق بترقية  09-16رقم 
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 ها من أجلستمراريتا ضمان فيقتصادية وعجزها إّن فشل المؤسسات العمومية اال
سلسلة تخاذ اعلى السلطات العمومية المبادرة بض ر  قتصادي الوطني، ف  اإلنعاش االتحقيق 

إلى ها أدى بهذا ما قتصادية، قتصاد العالمي والعولمة االلتحاق بركب االلال من اإلصالحات
 جال أمام القطاع الخاص لدعم فتح الم، يرمي إلى قتصاديا صالحيإ خوض برنامج
  .المسار التنموي

تكييف النصوص  من خالل ،ستثمارباالالغا  ب ي إهتماما  ولت   هاهذا التّوجه الجديد جعل
   ستثمارات في ظل اإلمكانيات المتاحةجلب االليجاد أنجع السبل الكفيلة احاولة القانونية وم
، ر تجديدي وتوحيدي لنظام اإلستثمارتصو  ع ر  شّ الم  فرض بذلك و  ،رةاف المّسطووفقا لألهد
 09-16قم ر  قانونال جبو بمنفتاح المنتهجة لسياسة اال هاما   ل محورا  ك  ش  ت   ستثماراتفترقية اال
  .متعّددة وضمانات معتبرة حوافزل تضمنالمو  ،اإلستثمار قيةر المتعلق بت

المكفولة في قانون  ن محتوى الحوافز الجبائية والجمركيةنتساءل ع ،أمام هذه الحقائق 
بت في ب  لجذب اإلستثمارات وخاصة وأنها قد س   فّعالةو  االستثمار أعاله؟ فهل كافية ترقية

 نقص إيرادات خزينة الدولة؟ 

وتأثيرها على الضريبية تحفيزات ال محتوىإبراز  علينا هاما إمتيازيا   تبنى نظاما   هان  و  ف ك   
فيمجال المعاملة الضريبية هذه مدى صحة وفعالية ثم مبحث األول(، )الات اإلستثمار جلب 

 )المبحث الثاني(. تفعليها طرقو االستثمارات 
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 المبحث األول

  اتستثمار االوتأثيرها على جلب الضريبية  تحفيزاتال

ة في جلب رؤوس األموال، ومن ثم يحقيقة وأهمية الحوافز الضريب أدركت الجزائر
إدخال ب قامت  كماه على اإلقبال واإلستثمار فيها، ع  شج  ما ي  معتبرة  مزايا لمستثمرت لأقر 

زالة التعقيدات على النظام الضريبي  منها التخفيف من األعباء الضريبية الهدف و المرونة وا 
مساهمة نتيجة زيادة في النمو اإلقتصادي الوتحقيق  اتستثمار لال زا  ف  ح  من أجل جعله م  

 .تهيئة للمحيطو  لألمن القانوني لإلستثمار تدعيما   ، وكذااألجنبيالوطني أو الرأسمال 

مة له اإلطار القانوني العام الذي المنظّ  الدوليةل قوانين اإلستثمار واإلتفاقيات شك  ت  و 
قواعد قانونية تهدف كّلها إلى تشجيع رؤوس األموال  علىتتضمن التي ، إلستثماراتيحكم ا

ذلك منح العديد من المزايا مقابل عات اإلستثمارية التي تحّددها، وتوجيهها إلى القطا
-16القانون رقم في الواردة الضريبية  تحفيزاتمحتوى التقييم و  تحليلنحاول  لذا ،والحوافز

 اإلتفاقيات الثنائية والجماعية )المطلب الثاني(. في هاتنظيميفية كثم ب األول(، و )المطل 09

 المطلب األول

 . المعمول به 09-16رقم قانون ال فيالواردة الضريبية  تحفيزاتى التحليل محتو 
 

، 12-93رقم المّشجعة المكفولة في المرسوم التشريعي  الضريبية بالّرغم من المعاملة
رجال القانون من أفضل قوانين  من قبل اتم وصفهإذ ق النتائج المرجوة، ق  ح  ت  لم  اإاّل أّنه

الجزائر وبشكل دأت بلذا  ،03-01األمروكذا في ، 614ربيستثمار على المستوى المغااإل

                                                      
614 - «  Loin de décourager les investisseurs étrangers, l’algérie dispute leurs faveurs à d’autres pays 

très rompus a cette pratique comme la tunisie et le maroc, en adoptant un codes des 

investissements considéré par certains spécialistes comme le plus attractifs des codes   

maghrébin ».  

        - OUSIDHOUM Youcef, la politique algerienne d’incitation à l’investissement étranger, 

GAZZETTE Du Palais, N° spécial Algerie, paris, p.23. 
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ال بد من  يهاق إللكن قبل التطرّ تقديم ضمانات ومزايا متنوعة، لمتسارع إلى تحيين قوانينها 
)الفرع األول(، ثم نبرز شروط  09-16قم ر القانون الوقوف على المبادئ المكّرسة في 

طبيعة حّلل ن ثم ،(لث)الفرع الثاستثماروبأشكال اال ،)الفرع الثاني(بالمستثمر ةعلقتالم اإلستفادة
 .(رابع)الفرع الاإلستثمار لتشجيع خصيصا   تع  ض  و   الجبائية التي حوافزال

 الفرع األول

 المعمول به ستثمارقانون االإطار المبادئ المكّرسة في 

في إلى تحقيق األهداف األساسية تتمثل بالدرجة األولى اإلستثمار  ترقيةقانون سعى ي
تؤدي ضمانات من شأنها و مزايا لمعاملتها، ومنح تشجيع االستثمار بوضع قواعد واضحة 

مبادئ ذات أهمية بالغة فضال عن تكريس ، مستثمر من المخاطر غير التجاريةحماية الإلى 
تفعيل  ، وعلى أساسها يتمستثماري منافساتوفير مناخ غاياتها ، في جلب اإلستثمارات

 ممنوحة ومنها: الحوافز والمزايا ال

 :مبدأ حرية اإلستثمار -أوال

بّين من ، مجال تطبيق مبدأ حرية اإلستثمارات األجنبية، 09-16 رقمالقانون حدد 
أورد  المقابل دون قيود، ولكن فيب  مبدأالهذا   فيها  يطبق المجاالت المفتوحة لها والتي

، 615شطة األخرىالحصول على نظام الترخيص في بعض األنفيها ستثناءات إشترط ا
ه واضح لمنح حرية أكبر ج  و  ت  بالتالي فموقف السلطات من هذا المبدأ يمكن تفسيره على أّنه و 
مع لمستثمر وتوسيع نطاق تّدخله في مختلف النشاطات وتوفير الحماية له بقوة القانون، ل

جدية  منها بعدم المحيط والمستهلك، واقتناعا   ،حتياطات لحماية الصالح العامأخذ كل اال

                                                      
  .السابقمرجع ، الاإلستثمار قيةالمتعلق بتر  09- 16 رقمالقانون من  3المادة  - 615
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من القطاعات  سابقا  قتصادية التي كانت تحديد التحّكمي لبعض القطاعات االوفعالية ال
 . 616ستراتيجية للدولةاال

 :مبدأ اإلستقرار التشريعي الذي يحكم اإلستثمارات -ثانيا

يتم في ظله  الذيو ، ستثماراتالذي يحكم اال القانونيتعّهد الدولة بعدم تغيير النظام  
ما تثير مخاوف  لبا  تفاقيات اإلستثمار، ألّن التعديالت المفاجئة في التشريع غاإبرام عقود وا

شرط عدم المساس فضال عن ، هلحكام الجديدة أكثر تشجيعا ، إاّل إذا كانت تلك األلمستثمرا
أمثلة من و  ،617بالعقد ألن العقد المبرم بينه وبين الدولة يدخل ضمن حظيرة القانون الخاص

خاصة عقود  من قيمة الضرائب أثناء تنفيذ العقد،ترفع  شريعية التيتعديل نصوص ت ذلك
الدولة من ليعفى الطرف المتعاقد مع  اإلستقرار التشريعيشرط ج ر  د  ، وبالتالي ي  طويلة األجل

الشرط  تكريس هذاتم و  ،618الخضوع لهذه التشريعات الجديد خاصة إذا كانت ليست لفائدته
  .أو التعاقدي يعلى المستوى االتفاقكذا ، و راإلستثما رقيةبتالمتعلق  09-16رقم  القانونفي 

 

 :به المعمول 09-16القانون رقم ستقرار التشريعي في إطار إدراج شرط اإل -1

 أعاله 09-16رقم القانون  نظرا ألهمية شروط اإلستقرار في مجال اإلستثمار، نص
ال  «: على أن 22 المادة من خاللشروط الثبات ضمن سياسة جلب اإلستثمارات  على

على  تسري اآلثار الناجمة عن المراجعة أو إلغاء هذا القانون، التيقد تطرأ مستقبال
   . »ذلك صراحة المستثمر طلبإذا  إالّ  القانون، إطار المنجز في ستثماراإل

 الدولة بعدم تطبيقتزام بمثابة الشرط الثبات ، أعاله 22نستشف من خالل المادة 
يؤدي أن هذا اإلجراء ستثمارات التي شرع في إنجازها، بمعنى آخر على اال جديدةاللقوانين ا

                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .                                                    25و24 مرجع سابق، صالمتعلق بتطوير االستثمار،  30-01أحكام األمر " يوسفي محمد،  -616

617 - WEIL Prosper, «Les Clauses de stabilisation ou d’intangibilités », op.cit  p. 326et 327. 

، دار  -دراسة مقارنة  -وما يماثلها B.O.Tوائل محمد السيد اسماعيل، المشكالت القانونية التي تثيرها عقود   -618 
 .266 و 265ص  ،2009 النهضة العربية، القاهرة،
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 ي سبيل منح ضمانات أكثر للمستثمروذلك ف ،الجزائري اإلستثمار قانونإلى تجميد 
من حيث وامتيازات في الجانب الجبائي، المالي واإلجتماعي والتي تتميز بالمرونة والبساطة 

 .619في الجانب اإلجرائيالجانب 

لقانون الواجب التطبيق على العقد اتثبيت يرى البعض أن إذ ل ذلك، و تلف الفقه حاخ
التي قد و يعّد حصانة للمستثمر األجنبي من التعديالت المستقبلية التي قد تطرأ على العقد، 

ستعمال ا في كل تعسفا  يشّ  أن التثبيت التشريعيالبعض  ىفي حين ير ، 620صالحهبمتمس 
 الفترة التي د لوحدها يتحد في واعد اإلسناد أن تؤدي دورها العاديألنه اليسمح لق ،السلطة
، وبالتالي ةالتجاريالعالقات التعاقدية  في من عدمه القانون الواجب قابل للتطبيقفيها يكون 
 .621دة بمحتوى قاعدة تنازع القوانينطراف مقيّ ية األفحرّ 

 ار بين النظام القديم والجديد،اإلختيفي حرية ال لمستثمرللمشرع الجزائري ا منحوبالتالي 
 بناء، تضمن له أفضل المزاياالجديدة إذا كانت أصلح و  اإلستفادة من األحكامبوالسماح له 

اإلستثمار بكل إطمئنان وثقة، كونه يعلم مسبقا بكل  هلبهذا يمكن  ،على طلبه صراحة
 . 622التشريعيالتدعيم  بسياسة  في إطار ما يسمىأو ، القوانين المطبقة على إستثماره

 :إدراج شرط اإلستقرار التشريعي في إطار اإلتفاقي والتعاقدي-2

تفاقيات ادرج شروط اإلستقرار التشريعي في تفاقي والتعاقدي، فقد أأما على المستوى اال
اإلستثمار، التي أبرمتها الدولة الجزائرية مع المستثمرين األجانب، وأهمها ما تضمنته المادة 

ستثمارات ودعمها ومتابعتها وكالة ترقية االستثمار المبرمة بين من إتفاقية اإل 2/ف6
                                                      

 .29نوارة حسين، مرجع سابق، ص  - 619
620 - TERKI Nour Eddine, «La protection conventionnelle de l’investissement étranger en algérie » 

 ,op.cit, p 18. 

 621 - BENCHENEB Ali, « Les mécanismes juridique des relations commerciales internationalede 

L’algerie», OPU, alger, 1984.p. 293. 
622 - SADOUDI Ahmed, «Les incitations fiscales et la promotion des investissements en Algérie», 

RARI, N° 25, 1994, p .42. 
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(APSI )( المتصّرفة بإسم ولحساب الّدولة الجزائرية وشركة أوراسكوم تيليكوم التابعة )ش.م.م
إذا  «والتي تنص: 2000أوت  05المتصرفة باسم ولحساب أوراسكوم تيليكوم الجزائر في 

 .623»ت أو تنظيماتها التطبيقية القوانين.. في مدة التشريعا تضمنت

الموقعة بين الوكالة الوطنية  تفاقية اإلستثمارامن  6تضمنت أيضا المادة من جهتها  
طبقا "  :A.C.C ستثمار القائمة لحساب الدولة الجزائرية والشركة الجزائرية لإلسمنتلال

التي قد  تأوت، فإن المراجعات أو اإللغاءا 20المؤرخ في  03-01من األمر 15للمادة 
 .624"تطرأ في المستقبل لن يكون لها أثر على اإلمتيازات المحددة في اإلتفاقية الحالية 

بتثبيت النظام  ن الدولة الجزائرية نفسهام ا  صادر  تعهدا  بمثابة المادة أعاله  ىو محت عد  ي  
بالنسبة هذه الشروط جوهرية ف، وبالتالي ستثمار محل اإلتفاقالمالي واإلقتصادي لال ،القانوني
المقررة له  المزايا من االستفادةو  ممارسة النشاطب، والسماح له 625ستثماراتهالحماية  للمستثمر
 .626النظام التفضيليفي إطار 

  :في معاملة رأسمال األجنبيالمعاملة العادلة والمنصفة مبدأ  -ثالثا

معاملته ستثمار بالنسبة لمعاملة رأسمال األجنبي، فنص بعضها على تختلف قوانين اال
هنا  مثل المستثمر المحلي، أو وفقا لمبدأ الدولة األولى بالرعاية، أو منحه معاملة تفضيلية،

بين المستثمر  أخذ بمبدأ المعاملة العادلة والمنصفةنالحظ أن قانون اإلستثمار الجزائري قد 
                                                      

اتفاقية االستثمار الموقعة بين الدولة الجزائرية الممثلة من طرف وكالة ترقية االستثمارات ودعمها ومتابعتها من  - 623
ديسمبر  20 المؤرخ في 416-01جهة وبين شركة أوراسكوم تيلكوم، موافق عليها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 .2001ديسمبر 26ى، صادر في 80عدد  ، ج ر2001
اتفاقية االستثمار الموقعة بين الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار القائمة لحساب الدولة الجزائرية والشركة الجزائرية  -624

 .2003فمبر و ن 13صادر في  ،72، ج.ر عدد 2003بر و أكت 30مؤرخة في  A.C.C )لإلسمنت )
 .31ص االستثمار، مرجع سابق، المتعلق بتطوير  03-01محمد، أحكام األمر يوسفي  - 625
، 2004قادري عبد العزيز، االستثمارات الدولية، التحكيم التجاري الدولي، ضمان االستثمارات، دار هومة، الجزائر،  - 626

 .132ص 
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لهم ع دوّ تفاقيات التي أبرمتها الدولة الجزائرية ممع مراعاة أحكام اال ،األجنبيو  الوطني
مع  "على أنه: ستثماراال رقيةالمتعلق بت 09-16رقم  القانونمن  21لمادة لاألصلية، طبقا 

قبل الدولة  والجهوية والمتعددة األطراف الموقعة من تفاقيات الثنائيةمراعاة أحكام اال 
معاملة منصفة وعادلة، فيما يخص  األشخاص الطبيعيين والمعنويين األجانب الجزائرية،

 .627وق والواجبات"الحق

للمستثمر األجنبي،  المعاملة المتساوية ميزة واضحة بالنسبةأن يبّين هذا النص على 
باإلضافة إلى  ،لحقوق وهي حقوق المستثمر الوطنيها تضمن له حدا أدنى من األنّ 

 . إطار االتفاقيات الدولية في اإلمتيازات اإلضافية المقّررة له
 

 :لمستثمركحقوق ل رةقرّ مزايا م -رابعا
 

 تخذت  كحقوق له وتتمثل فيما يلي: إتثمار عّدة مزايا للمستثمر التي لقد كفل قانون اإلس
 

 :رأس مال المشروعفي األجنبي  المستثمر مساهمةحق  -1

المشاركة أو المساهمة، وقد سلك امكانية للمستثمر األجنبي  االستثمار قانون سمح
من تحقيق الموازنة بين الرغبة في جلب ه يح  ت  ما ي  ل   ،مرنا   اه مسلكا  تجع في هذا االر  ش  الم  

هذا المسلك يجعل من فبالتالي ، و ةقتصاديتفاظ بالّسيادة االرؤوس األموال األجنبية وبين اإلح
األجنبي يشعر باالطمئنان على رأس مال المشروع من المخاطر غير التجارية  المستثمر

التي تقدر  معينةنسبة ب رأس مال المشروعناصر الوطنية في بسبب مشاركة أو مساهمة الع
  .بالمائة 51في إطار الشراكة ب 

 

                                                      
 .بقالسامرجع المتعلق بترقية االستثمار، ال 09-16القانون رقم  من 21المادة  - 627
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 :حق فتح حساب واإلقتراض من البنوك المحلية -2

لكل  خصيرّ  ،2007628 فيفري 3المؤرخ في 01-7نظام رقممن  22لمادة استنادا إلى ا
أو ة حسابات تحت الطلب و/شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو غير مقيم فتح حساب أو عدّ 

 قيةر وفقا لقانون ت اآلجل بالعمالت األجنبية لدى البنوك الوسيطة المعتمدة، كما أنه
 قتراض من البنوك المحلية لضمان تمويلاألجنبي اللجوء إلى اال اإلستثمار، بإمكان المستثمر

، من خالل 2009629من قانون المالية التكميلي لسنة  58لمادة ل طبقاالمشاريع االستثمارية، 
ة لضمان التمويل غير الجزائري على إجبارية اللجوء إلى البنوك الوطني المستثمرإلزام 

، في سياق اإلستثمار األجنبي المباشر أو عن طريق الشراكة لمشاريع سواء كانلالضروري 
األجنبي من الجمع ما بين إستغالل رأس  هذا اإلجراء قد يفسح المجال للمستثمر غير أنّ 

  لى اإلعفاءات والمزايا المقررة في تشريع اإلستثمار الجزائري.المال الوطني والحصول ع

  :إعادة تحويل رأس المال وأرباح المشروعضمان حق  -3

على هذا الحق للمستثمر األجنبي بإخراج رأس ماله الذي  09-16رقم  القانوننص 
لى خارج أرباح إا يعود له من حقه في تحويل م زيادة عنأدخله إلى الجزائر لإلستثمار فيه، 

المستثمر من ضمان تحويل الرأسمال " تستفيد :لى أنع25630لمادة ل طبقا ،الجزائر
في شكل في رأس المال  حصصثمارات المنجزة إنطالقا من اإلستوالعائدات الناجمة عنه، 

عملة حرة التحويل يسعرها بنك بحصص نقدية مستوردة عن طريق المصرفي، ومدونة 

                                                      

، يتعلق بالقواعد المطبقة على المعامالت الجارية مع الخارج والحسابات 2007 فيفري 3مؤرخ في 01-7نظام رقم  -628 
أكتوبر  19مؤرخ في 06-11نظام رقم  جبو ، معدل ومتمم بم2007ماي  13، صادر في31بالعملة الصعبة، ج.ر عدد 

 .2012فيفري  15صادر في  08، ج.ر عدد 2011
 إلى، المحدد لكيفيات اللجوء 2013سبتمبر 26المؤرخ في  320-13من المرسوم التنفيذي رقم  3و 21، المواد - 629

 . 2013سبتمبر  29 في صادر 48باشرة أو بالشراكة، ج.ر عدد التمويل الضروري إلنجاز استثمارات أجنبية م
 .لسابقامرجع ال تعلق بترقية االستثمار،الم 09-16رقم  القانون من 25المادة  - 630
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قيمتها أو تفوق األسقف الدنيا  التي تساويل عنها لصالحه، و يتم التنازالجزائر بإنتظام و 
 التكلفة الكلية للمشروع ووفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم ....... المحددة حسب
المداخل الحقيقية التحويل المذكورفي الفقرة االولى أعاله، كذلك  ضمان ويتضمن 

ن أجنبي ذات مصدر االستثمارات تصفيةالناتجة عن التنازل و  الصافية كان ، حتى وا 
 ". البداية في المستثمر ها يفوق الرأسمالمبلغ

المؤرخ في  631من القرار 2ويراد بعمليات تحويل األموال نحو الخارج بمفهوم المادة 
، المتضمن اكتتاب التصريح وتسليم شهادة تحويل األموال نحو الخارج 2009أكتوبر  أول

 فضال عن ،فيها ترحيل مداخيل رؤوس األموال موال بماكل التسديدات وعمليات تحويل األ
، اإلتاوات والفوائد وأرباح األسهمو  اإلستردادات وحواصل التنازل ووقف اإلستثمار أو التصفية

أن يقوم المستثمر بالتصريح بعملية تحويل األموال مسبقا لدى المصالح الجبائية  ةطيشر 
 . 632المختصة إقليميا

 ص على مثل هذا الحق في تشريع اإلستثمار يعّد من المسائلمما الشك فيه، أن الن
ألن المستثمر سيتردد كثيرا  ه،ر من الضمانات المقررة لعتبيالهامة بالنسبة للمستثمر، أي 

اله وأرباحه اإلستثمار في دولة ما دون غيرها في حالة عدم تمكنه من إعادة تحويل رأس م
ع اإلستثمار لقيود على مثل هذا الحق يعتبر في كما أن تضمين تشري، الناتجة عن المشروع

 حد ذاته أحد أهم العوائق المهمة التي تواجه المستثمر األجنبي.
                                                      

عدد  شهادة تحويل األموال نحو الخارج، ج.ر وتسليم يتعلق باكتتاب التصريح  2009أكتوبر  أول فيقرار مؤرخ  - 631
 .2009 أكتوبر 28في صادر  62
 ، المرجع السابق.2007 فيفري 3مؤرخ فيال 01-7نظام رقم ال من 4المادة  -   

 مرجع السابق.ال ، تعلق باكتتاب التصريحالم ،2009أكتوبر  أول فيمؤرخ القرار المن  3المادة  - 632
ز المشرع الجزائري مرة أخرى مبدأ إعادة تحويل رأس المال واألرباح إلى الخارج في المادة عزّ  ، ضمن هذا السياق -    
 " يرخص للمقيمين في الجزائر بتحويل: أن المتعلق بالنقد والقرض المعّدل والمتّمم على 11-03من األمر رقم  126

رؤوس األموال إلى الخارج لضمان تمويل نشاطات في الخارج مكملة لنشاطاتهم المتعلقة بنتاج السلع و الخدمات في 
  .الجزائر"
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 من المرسوم التشريعي  2/ الفقرة 12بالرجوع إلى المادة جال التحويل، آأما بخصوص 
يتم  يوما بالنسبة لإلتفاقيات التي لم 60، نجد أنه قد حدد آجال التحويل ب 12-93رقم 

، المتعلق بتطوير اإلستثمار 03-01اإلتفاق على آجال التحويل، في حين ال األمر رقم 
وال  633المتعلق باإلستثمار األجنبي 03-05، وال النظام رقم 12المعّدل والمتّمم في المادة 

من  3إلى البند الثاني من المادة  ستنادا  اغير أنه ، جال التحويلآإلى  وأشار القانون الجديد  
تنص  التي المحدد لكيفيات اللجوء إلى التمويل الضروري، 320-13المرسوم التنفيذي رقم 

سنوات، ابتداء من تاريخ  3ال يمكن أن تتجاوز أجل تحويل مساهمات الشركاء  " :على أن
إستالم المبالغ في الحساب، وبانقضاء هذا اآلجل، فإنه يجب أن تحول هذه المساهمات 

 .  634، وذلك في ظل إحترام التشريع المعمول به"إلى رأس المال الشركة

على المستثمر تقديم طلب التحويل فأما فيما يتعلق بإجراءات إعادة التحويل واآلجال، 
إلى  ،أعاله 320-13من المرسوم التنفيذي  3الوثائق الضرورية طبقا للمادة بمرفقا 

وسيطة المعتمدة مؤهلة السلطات المختصة أو إلى إحدى البنوك أو المؤسسات المالية ال
لدراسة الطلب، كما يجب أن تكون هذه التحويالت محل تصريح من قبل البنوك أو 

إلى مراقبة بعدية من اإلجراءات تخضع هذه و ، المؤسسات المالية محل دراسة طلب التحويل
 .635والشيء ذاته بالنسبة للعمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية والصرف ،طرف بنك الجزائر

  :حق إدخال شركاء جدد والتصّرف بالتنازل أو االندماج -4

الحق للمستثمر التصّرف  ،اإلستثمار رقيةالمتعلق بت 09-16القانون رقم  أجاز
 بشرط، 29المادة  حسببالمشروع اإلستثماري بالتنازل إلى أي مستثمر أخر أو اإلندماج 

                                                      
جويلية  31 في ، صادر53ق باالستثمارات األجنبية، ج.ر عدد ، يتعل2005جويلية  6مؤرخ في  03-05نظام رقم  - 633

2005. 
 سابق.مرجع ، 2013سبتمبر  26ي مؤرخ ف 320-13مرسوم تنفيذي رقم  - 634
 السابق.مرجع ال، 2013سبتمبر  26مؤرخ في ال 320-13تنفيذي رقم المرسوم المن  2و 6/1 المادة - 635
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هد بها المالك القديم، إللتزامات التي تعّ تنفيذ كل ا ملكيةاللتزام المالك الجديد الذي تنقل إليه إ
التنازل عن األصول المنفردة ال يكون إاّل عملية  كما أنّ  ،موجبها بمزايا جبائيةوالتي إستفاد ب

طبقا  بعد تصريح من قبل المستثمر أمام الوكالة أو مركز تسيير المزايا المختص إقليميا
ستمرار اصلي للمستثمر ومع مثل هذا الحق األ إجازة إنّ ف، وبالتالي نفسهامن المادة  3للفقرة 

ن شأنه أن يطمئن هذا األخير رة للمستثمر األصلي، مإنتفاع المالك الجديد بالمزايا المقرّ 
مدخرات ل تحويأحقية  همنحفضال عن ، عند الضرورة التخلص من إستثمارهمكانية بإ

 رواتبهم وتعويضاتهم إلى خارج الجزائر.العاملين 
 

 نيالفرع الثا

 بالطبيعة القانونية للمستثمر خاصةشروط اإلستفادة 

على أّن  ،لمادة األولىفي ا 09-16القانون رقم المزايا حدد من أجل اإلستفادة من 
، ذلك إستنادا إلى 636ستثمار كل من المستثمر الوطني واألجنبيالمعنيين بمبدأ حرية اال

، 637المعّدل والمتمم 10-90رقم  معيار الجنسية، ولكن بالرجوع إلى قانون النقد والقرض
، لذا سنقوم بتحديد 638إستبدلها بمعيار اإلقامة، ثم عاد مرة أخرى وأخذ بمعيار الجنسية

 الطرف الوطني )أوال(، ثم الطرف األجنبي )ثانيا(. 

 

                                                      

فرع قانون  الماجستير،مذكرة لنيل شهادة  ،2001مدى المستجدات في قانون االستثمار لسنة  كريمة،صبيات  -636 
 .17ص  ،2005 الجزائر،جامعة  الحقوق،كلية  األعمال،

 سابق.مرجع  م،متمّ ل و معدّ  القرض،بالنقد و  يتعلق 10-90انون رقم ق -637 
 .21رجع سابق، ص م أوباية مليكة، -638 

هو الجنسية، وهي رابطة قانونية وسياسية ينتمي الشخص بموجبها  ينبالمأخوذ به للتمييز بين الوطني واألج المعيار -   
 لدولة معينة.
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  :الطرف الوطني -أوال

د حيث يوج ،يعّد مستثمرا وطنيا وفقا للقانون الجزائري من يتمتع بالجنسية الجزائرية
 نوعين من المستثمرين المستثمر الوطني الخاص والمستثمر الوطني العمومي.

  :المستثمر الوطني الخاص -1
الجزائر بالمستثمر الخاص والمستثمر الوطني الخاص لم تهتم تشريعات االستثمار في 

التمتع أو إكتساب الجنسية  يكون شخصا طبيعيا يشترطفبصفة خاصة منذ اإلستقالل، 
، كما يشترط أن تكون له صفة التاجر واألهلية 639بقا ألحكام قانون الجنسيةالجزائرية ط

ستثماري، أما الشخص المعنوي فيتمثل في كل كيان قانوني اإلنشاط الالقانونية لممارسة 
في أحكام القانون التجاري لقيام شركة  ايستوفي في إنشائه لكل الشروط المنصوص عليه

 . 640األشكال المقّررة في القانون التجاري تجارية، ويعّد هذا الشكل من بين
 :المستثمر الوطني العمومي -2

المستثمر الوطني على ، 12-93رقم المادة األولى من المرسوم التشريعي ت نص
، إذ 43641المادة  فيالخاص دون المستثمر الوطني العمومي، غير أن المشّرع تدارك األمر 

ستفادة من قانون اإلستثمار بموجب نص الل أمام المؤسسات العمومية الوطنيةفتح المجال 
 43المتعلق بكيفية تطبيق المادة  320-97المرسوم التنفيذي يتمثل في تنظيمي خاص بذلك

ستفادة المؤسسات العمومية من أحكام اد كيفية ، الذي حد  642من المرسوم التشريعي أعاله
                                                      

سية الجزائرية، المتضمن قانون الجن 1970ديسمبر  14المؤرخ في  86-70ن األمر رقم م 10-9-7-6المواد  -639 
، 2005فيفري  27المؤرخ في 01-05م األمر رقموجب متمم بل والمعدّ ال، 1970ديسمبر  16صادر في  105ج.ر عدد 

 .2005فيفري  27، صادر في 15عدد  ج.ر
 السابق.مرجع ن القانون التجاري، المعدل والمتمم، ال، يتضم1975سبتمبر  26مؤرخ في  59-75أمر رقم  -640 
 السابق.مرجع المتعلق بترقية االستثمار، ال 12-93التشريعي رقم  من المرسوم 43المادة  -641 

من المرسوم التشريعي  43، يحّدد كيفيات تطبيق للمادة 1997وأوت  24مؤرخ في  320 -97مرسوم تنفيذي رقم  -642 
 .1997أوت  27، صادر في 57قية االستثمار، ج.ر عدد المتعلق بتر  12-93رقم 
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خاص، بشرط أن يتم إرفاق مع المستثمر الوطني ال المرتبةقانون اإلستثمار وجعلته في نفس 
نتمي إليها المؤسسات العمومية التصريح باإلستثمار بموافقة الشركة القابضة التي ت

 قتصادية أو بالنسبة للمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية.اال
 

  :الطرف األجنبي –ثانيا 
 

و طالق مشاكل أالمستثمر األجنبي ال تثير على االبالرغم من أّن مسألة تحديد 
هي األخرى تتطلب صعوبات كتلك التي تطرحها مسألة تحديد المستثمر الوطني، غير أّنها 

وعمال بمعيار الجنسية يكون الطرف األجنبي شخصا تابعا لدولة غير  ،بعض التوضيحات
كما ، 643الدولة المتعاقدة، وهو شخص طبيعي أو معنوي أو شخص معنوي عام أو خاص

ق بالقواعد المطبقة على المعامالت الجارية مع الخارج، المتعل 01-07ز النظام رقم ميّ 
 .2644، بين الشخص المقيم وغير المقيم في المادة  06-11المعّدل والمّتمم بالنظام رقم 

 

 :الشخص الطبيعي األجنبي  -1
 

طبيعي يحمل جنسية غير الجنسية الجزائرية ولكن بشرط أن يحمل جنسية  كل شخص 
 .645ات وتتعاقد معهادولة تقيم معها الجزائر عالق

 
 
 

                                                      
643 - WEIL Prosper, « Problèmes relatif aux contrats passés  entre un  Etat  et un particulier», RCADI, 

1969, III, pp 415-424. 
ن الذين يتواجد المركز أشخاص مقيمون في الجزائر األشخاص الطبيعيين والمعنويي "-يعتبر بمفهوم هذا النظام:  -644 

 الرئيسي لنشاطهم االقتصادي في الجزائر.
أشخاص غير مقيمين في الجزائر األشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتواجد المركز الرئيسي لنشاطهم االقتصادي  -

 خارج الجزائر".

عادة تحويلها  ئرالجزا إلى األموالالمحدد لشروط تحويل رؤوس  03-90النظام رقم من  2المادة  -645    الخارج  إلىوا 
 .1990أكتوبر  14 فيصادر ، 45، ج.ر عدد اخيلهمداو 
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  :الشخص المعنوي األجنبي  -2

جتماعي في دولة تتعاقد معها الجزائر، أو ي كل شركة أجنبية يكون مقّرها االيتمثل ف
يكون مراقبا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل مواطني الدولة التي يتعاقد معها الجزائر 

 إقليم دولة تتعاقد معها الجزائر.أو من قبل أشخاص معنوية لهم مقرات إجتماعية في 

ن العقىود التىي أل، شىخص معنىوي 646والمالحظ في الوقت الحالي، أّن المستثمر األجنبي
كبيىىىرة وتكنولوجيىىىا تجاريىىىة و تبىىىرم بينىىىه وبىىىين الىىىدول الناميىىىة خصوصىىىا تتطلىىىب إمكانيىىىات ماليىىىة 

ألجنبىي شخصىا كمىا قىد يكىون الطىرف ا .عالية ال يملكها الشىخص الطبيعىي متطورة وتقنية جدّ 
معنويىىا عامىىا أو خاصىىا كالشىىركات األجنبيىىة خاصىىة أو عامىىة، غيىىر أّن الواقىىع يؤكىىد علىىى أن 

فىإلى وبالتىالي  .647معظم العقود التي تبرمها الّدول النامية تىتم مىع الشىركات األجنبيىة الخاصىة
 ةمىن األطىىراف الرئيسىية والقويىى أيضىا المسىىتثمر دجانىب الدولىة كطىىرف فىي عقىد االسىىتثمار، يعى

تتخىىذ األشىىخاص المعنويىىة ، و 648، فأغلبيىىة الشىىركات تريىىد الحمايىىة ضىىد المخىىاطر السياسىىيةفيىىه
عىىىىىّدة تسىىىىىميات فىىىىىي الممارسىىىىىة العمليىىىىىة، فقىىىىىد نجىىىىىد بعىىىىىض الدراسىىىىىات تسىىىىىتعمل تسىىىىىمية شىىىىىركة 

"socité فىىي بعىىض األحيىىان يسىىتعمل مصىىطلح "المشىىروع" أو "المقاولىىة"، غيىىر أنىىه مصىىطلح ،"
سىىىتثمارات األجنبيىىىة المباشىىىرة كمىىىا تىىىتم معظىىىم اإل ،649 وشىىىيوعا"الشىىىركة" هىىىو األكثىىىر إسىىىتعماال

أو الشىىركات عبىىىر الوطنيىىىة  Multinati Entreprise بواسىىطة الشىىىركات متعىىددة الجنسىىىيات
Transnational Corporations ركات شى، كما تطلق عليها هيئة األمم المتحدة أنها ليست

نّ   ول.فروع في العديد من الدّ  ما شركات لهاتمتلك رؤوس أموالها أكثر من دولة، وا 

                                                      
646 -LONCLE Jean-  Marc, «La qualité d’investisseur dans les décisions CIRDI», RDAI, N°06, 2005, 

p 729  à p 743. 

 .162ص  ع سابق، مرجفي مجال االستثمار إقلولي محمد، النظام القانوني لعقود الدولة  -647 
648- WALDE Thomas: «Nouveaux horizons pour le droit international des                                             

investissements dans le contexte de la Mondialisation de l’économie», étude de questions spécifiques, 

Institut des hautes Études internationales de Paris, Ed A  PEDONE, Paris II, 2004. p 26. 

 .161ص  ، مرجع سابق،في مجال االستثمار إقلولي محمد، النظام القانوني لعقود الدولة -649 
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لثالفرع الثا  

 بأشكال اإلستثمار. خاصة شروط اإلستفادة 
 

قتصادية نشاطات االال علىالنظام القانوني المطبق  09-16القانون رقم د يحدّ 
منح اإلمتياز أو الرخصة، يتم تجسيد اإلستثمار في شكل شركات بموجب قواعد المنتجة، و 

، غير أّنه يمكن أن يتواجد 651قتصاديةيق التجميعات اال، أو عن طر 650القانون التجاري
ستثمار ، ومن أشكال اال652اإلستثمار في غير شكل شركة، وهذا رغم محدودية هذه الصيغة

القانون من  2المادة  تم النص عليه فيالضريبية ما و اإلدارية  تسيراتستفادة بالباال المعنية
 ما يأتي:  القانونهوم هذا " يقصد باإلستثمار في مفحيث المذكور أعاله، 

 

أو توسيع قدرات اإلنتاج  ةجديد إقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات -   
 )أوال(، تأهيلالأو إعادة و/أو الخدمات 

  ،)ثانيا(الشركة المساهمة في رأسمال  -  

المادة  ، على عكسخوصصةلاالبند الخاص بلم يدرج  09-16القانون رقمالمالحظ أن 
في مجال االستثمار ستكون  اتهألهمي ونظرا   ،653جزئيا  الملغى 03-01ن األمر رقم م 2

  .(لثا)ثامحل الدراسة وفقا للقوانين المنظمة لها

 

 
                                                      

، 59 -75، يعدل ويتمم األمر رقم 1993أفريل  27مؤرخ في ال 08-93من المرسوم التشريعي رقم  797المادة  –650 
 .1993أفريل  27 فيصادر  ، 27عدد  ، ج.ر1975سبتمبر  26مؤرخ في ال
 .126معيفي لعزيز، الوسائل القانونية لتفعيل االستثمارات، مرجع سابق، ص  -651 

652 - HAROUN Mahdi,  op. cit, p. 238. 
  .السابقمرجع ال ،االستثمارترقية المتعلق ب 09-16رقم من القانون  2المادة  -653 
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قدرات اإلنتاج أو أو توسيع  ةجديد إقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات /أوال
 :تأهيلالو إعادة أو/الخدمات 

 :قدرات اإلنتاج أو الخدمات سيعأو تو  ةجديد استحداث نشاطات -1
يرمي هذا الشكل إلى زيادة المخزون الوطني لرأس المال واإلنتاج، الشكل األكثر    

نتاج جديدين تماما، والهدف منه إنشاء مؤسسة  كماال  لإلستثمار في حال ما ولد رأسمال وا 
خل إستثمار يد، و654جديدة برأسمال وطني أو أجنبي يتمتع بالشخصية المعنوية القانونية

توسيع القدرات، رأسمال جديد يضاف إلى رأس مال قديم من أجل الحصول على زيادة في 
 . قدرات اإلنتاجية للمؤسسةاإلنتاج تضاف إلى اإلنتاج الموجود، ومن أجل التوسيع في ال

  :إعادة تأهيل - 2

مشاكل يراد بإعادة تأهيل المؤسسة إسترجاع نشاطها المعتاد، بعدما كانت تعاني من 
واصلت في هذا السياق سيكون مصيرها اإلفالس أو  إذاتسييرية وتنظيمية، كما أّنها 

يمكن أن ينبعث عن استثمارات إعادة التأهيل تحسين لإلنتاج واإلنتاجية، ويمكنها و ، 655الغلق
 :656في هذه الحالة من اإلستفادة من المزايا كلما كانت مرفقة لى

 :يث أو اإلنتاجيةإعادة التأهيل بالترشيد، التحد-أ
نشاء سلع مادية أو غير التحديث أو اإلنتاجية، اقتناء أو يعني إعادة التأهيل بالترشيد، ا

وكذا الخدمات األكثر نجاعة أو األكثر فاعلية من ناحية  ،مادية قابلة لالستفادة من المزايا
نتج عن األجهزة يمكن أن ي، كما أو ترتبه على النشاط الموجهة له الجهد التقني الذي تنقله

والعتاد الجديدين نوع من التغيير في ارتفاع مخزون رأس المال يضاف إلى العتاد والتجهيزات 
                                                      

 .62ص مرجع سابق، ، هر المعاملة الضريبية في تشجيع االستثمار األجنبي وتوجيهدو " معيفي لعزيز،   -654 
 .119عيبوط محند واعلي، الحماية القانونية لالستثمارات، مرجع سابق، ص  -655 
اع و ، تحدد كيفيات تطبيق المزايا على مختلف أن2009مارس  03مؤرخة في  3زارية مشتركة رقم و تعليمة  -656 

 االستثمارات.



   الباب الثاني لجلب االستثمارات                                                         تحفيزية ضريبيةإعتماد معاملة 

 

307 
 

 حقي عو هذا النالقديمة في حال استثمار تحسين القدرات الموجودة حتى في حال استبدالها، 
المزايا الداخلة االستفادة من مزايا اإلنجاز بالنسبة للسلع والخدمات القابلة لالستفادة من  له

 .657في إستثمار الترشيد، التحديث أو اإلنتاجية

 :إعادة التأهيل باإلستبدال أو التجديد بما يعادلها-ب

ستثمار الموجه ليخلف الرأس المال االإعادة التأهيل باإلستبدال أو التجديد، ب يعني
العتاد الجديد  المستعمل، ويبقى مخزون رأس مال الشركة دون تغيير أو يتغير قليال بما أنّ 

ال يمنح  يحل محل القديم، يتعلق األمر بإستبدال ما يعادل العتاد واألجهزة الموجودين.
ستفادة من مزايا الحق في اال إستثمار إعادة التأهيل باإلستبدال أو التجديد بما يعادلهما إالّ 

ستخالف مخزون الموجهة الستفادة من المزايا لنسبة للسلع والخدمات القابلة لالاإلنجاز با
اءها بموجب فقد تم إلغ إعادة الهيكلةب المتعلقة النقطة أما بخصوص، 658رأس المال الموجود

 .09659-16رقم قانون المن  2المادة 

  شركة:المساهمة في رأسمال  -ثانيا

، فقد تضمنت هذا النوع من 09-16القانون رقم من  02/2المادة رتكاز على باال
و في شكل أل مؤسسة في شكل حصص تسمى باألسهم، إذ ينقسم رأسما ،اإلستثمار

                                                      
 مرجع سابق. ،2009مارس  03مؤرخة في  3زارية مشتركة رقم و تعليمة  -657
 ذاته.مرجع ال - 658

إعادة الهيكلة تجزئة المؤسسات الوطنية الكبرى التي تعاني من عدم فعالية التسيير والتنظيم، والتي يصعب بفيراد  -659 
التحكم فيها والعمل على تفعيلها من  التحكم فيها إلى مؤسسات عمومية صغيرة من حيث الحجم، حتى يتسنى لمّسيريها

د.م.ج،  الطبعة الثانية، -أهمية التنظيم دينامكية الهياكل -، اقتصاد المؤسسةإسماعيلعرباجي راجع  -.حيث والتسيير
 .32ص  ،د.س.ن ،الجزائر
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ك الشركة على سبيل التملّ  إلىديمها مساهمات عينية يلتزم المساهم بتق، أو 660مساهمات نقدية
 .661أو اإلنتفاع

 :اإلستثمار في عمليات الخوصوصة -ثالثا

السوق، أعلنت السلطات العمومية عن رغبتها صراحة على إرساءها ألسس إقتصاد 
، كمرحلة هامة في مسار تطور 1995662صة لسنة دور قانون الخوصمن خالل ص

اإلقتصاد الجزائري، من خالل تجسيد قواعد تشجيع اإلستثمار في عمليات خوصصة ملكية 
المؤسسات العمومية اإلقتصادية، إاّل أّن الممارسة العملية أثبتت تعثر برنامج التنازل عن 

المتعلق  04–01رقم  األمرموجب بإلى إلغاءه  هاأدى بملكيات هذه المؤسسات، األمر الذي 
شراكه في ، قصد تشجيع ال663بتنظيم المؤسسات العمومية اإلقتصادية قطاع الخاص وا 

 . 664قتصادي خاصة في ظل فشل هذه المؤسساتالمجال اال

"المؤسسات القابلة للخوصصة : على أنّ  04–01من األمر  15مادة بالعودة إلى ال
  قتصادية التابعة لمجموع النشاط اإلقتصادي".هي المؤسسة العمومية اإل

                                                      

ة الخاصة يتعلق بحسابات العملة الصعبالذي ، 2009فبراير  17مؤرخ في ال 01 – 09نظام رقم المن  2المادة  -660 
 25 باألشخاص الطبيعيين من جنسية أجنبية، المقيمين وغير المقيمين واألشخاص المعنويين غير المقيمين، ج.ر عدد

 .2009أفريل  29 في صادر
 .198ص ، 2006في القانون الجزائري، د. م.ج، الجزائر،  شركات األموال فوضيل نادية، -661 
 في، صادر 48عدد  يتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، ج.ر ،1995أوت  26مؤرخ في  22 -95م قأمر ر  -662 

  )ملغى(.1995  سبتمبر 03
             تسييرها و  ةاإلقتصادي موميةالع، يتعلق بتنظيم المؤسسات 2001أوت  20مؤرخ في  04–01أمر رقم  -ى663 

 ، مرجع سابق.وخوصصتها
 ،"في القانون الجزائري ةاإلقتصادي موميةالمؤسسات العاإلستثمار في عملية خوصصة ملكية " أيت منصور كمال،  -ى664 

 .09، ص 2013، 02عدد ، 08مجلد ، المجلة األكاديمية للبحث القانوني
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الدولة بطريقة  رأسمال المؤسسة أو جزء منه كملك يراد بها كل ،من هذا المنطلق
ن للقانون العام، وذلك عن طريق التنازل ين الخاضعياشرة أو غير مباشرة أو غير المعنيمب

 .665عن أسهم أو حصص إجتماعية واكتساب في الزيادة في رأس مال

، 22 –95هذه المادة قامت بفسح مختلف القطاعات على خالف األمر لمالحظ أن ا
الذي حصر مجال تطبيقه على المؤسسات العمومية للقطاعات التنافسية والمحّددة على 

ات التابعة للقطاعات هي الحكومة سبيل الحصر، كما أّن الهيئة المكّلفة بتحديد المؤسس
 .1998666يقا لذلك تم صدور المرسوم التنفيذي سنة منه، وتطب 05ستنادا إلى المادة ا

حتى المؤسسات ذات الطابع  04–01من األمر 15ّبين المادة ت ،ن جهتهام
الخوصصة كمؤسسة نفطال، سونلغاز، سوناطراك..، وتأكيدا على ذلك باإلستراتيجي معنية 

يكتسي  التي فإن المؤسسات العمومية : " بغض النظر عن أحكام هذا األمر،06المادة 
على ضوء برنامج الحكومة، تخضع لنصوص قوانينها األساسية  استراتيجيا   نشاطها طابعا  

ن ك  م  فهم من ذلك أنه ي  يو   ،التنظيمية المعمول بها أو لنظام خاص يحدد عن طريق التنظيم"
من هنا تبرز و  ،أن تتم خوصصة هذه المؤسسات اإلستراتيجية ذلك بموجب أنظمة خاصة

 يرجع وبالتالي ،667ى المساهمة األجنبيةفتح رأسمال المؤسسات العمومية علفي ع إرادة المشرّ 
أسباب تبني الدولة لهذا األسلوب إلى ظروف داخلية محيطة بالمؤسسات العمومية 

تسامها اعّدد اإلجراءات و تو  ،ها ومساهمتها الضئيلة في التنميةر  ث  ع  اإلقتصادية، خاصة بعد ت  

                                                      

 . 167ص  الوسائل القانونية لتفعيل االستثمارات، مرجع سابق.معيفي لعزيز،  -665 
وعة األولى من المؤسسات العمومية ، يحدد قائمة المجم1998جوان  07مؤرخ في  195 – 98مرسوم تنفيذي رقم  -666 

 .1998  جوان 10 في، صادر 41التي ستخضع للخوصصة، ج.ر عدد 
  . 09و  08، مرجع سابق، ص نصورأيت م -667 
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دارة العمليات أدى إ مما ،بالبيروقراطية لى عدم فعالية أجهزتها المكّلفة بالتسيير والتنظيم وا 
 .  668التي تقوم بها

في الشروط المفروضة من طرف المنظمات والمؤسسات  دوليةالظروف التتمثل و 
(، BM(، البنك العالمي)FMIالمالية الدولية المختلفة على الجزائر، كصندوق النقد الدولي)

الطويلة، بين الجزائر والمنظمة العالمية التجارية، يتعين عليها وكذا في إطار المفاوضات 
 .669ورؤوس األموال األجنبية ستثمارد الخوصصة كإجراء ضروري ومتبع لالتجسي

فضال عن المزايا العامة ، اء عملية الخوصصةيستفيد المستثمر من مزايا خاصة جرّ 
ستعادة افي حالة و ثمار، من قانون تطوير اإلست 02التي يستفيد منها بموجب المادة 

مزايا خاصة،  04–01النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية، يتضمن األمر رقم 
 13يمكن أن تستفيد عمليات الخوصصة المذكورة في المادة  ": 17وباإلرتكاز على المادة 

أعاله من مزايا خاصة يتم التفاوض عليها حالة بحالة، وذلك عندما يلتزم المشتري أو 
شترون بإصالح المؤسسة أو تحديثها و/أو الحفاظ على جميع مناصب الشغل فيها أو الم

 .670جزء منها، واإلبقاء على المؤسسة في حالة النشاط"

تزام بإصالح لاإلالمتنازل له من مزايا خاصة مقترنة بشروط، تتمثل في  ستفاداغير أنه 
لى األقل جزء منها، مع إبقاء المؤسسة أو تحديثها أو الحفاظ على مناصب الشغل فيها أو ع

 . 22 –95رقم سنوات على األقل بموجب األمر  05المؤسسة في حالة نشاط لمدة 
فالسؤال المطروح، هل يلتزم المقتني بالمؤسسة، بتحقيق شرط واحد من بين المذكورة 

ة ستفادة من المزايا الخاصة ففي هذه الحالة، تطبيقا لذلك نجد قضييمكن له اال حتىأعاله؟ 

                                                      

  .168ص الوسائل القانونية، مرجع سابق، معيفي لعزيز،  -668 
 BENMAHMOUD Nazim , «Privatisation l’arlesienne A l’Algérienne en Algérie» , " Revue ـ  669

Algérienne de L’économie Et L’Entreprise, N°06, Juin – Juillet, 2003, p, 08 .  

 . المرجع السابق ،04-01من األمر رقم  17المادة  -670 
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"، إّن المتنازل له يلتزم بموجب عقد التنازل  Ena Sucreخوصصة مؤسسة تكرير السكر" 
 . 671بالحفاظ على مناصب الشغل مقابل اإلستفادة من مزايا خاصة

مّحل الخوصصة  التي هي في تقديري أن هذه الفرضية غير كافية لحماية المؤسسة
مناصب الشغل فقط، فأين هي  نجزء م المستثمر بالحفاظ على يكتفي من اإلفالس، كون

أن تفرض على عاتق في هذه الحالة على الدولة فلمستة في إعادة إنعاش تلك المؤسسة، 
دخال تكنولوجيات حديثة، والق ن اضمليام بعملية التوسيع..، المتملك إعادة تأهيلها وا 

 ترول.  الحفاظ على مناصب العمل خاصة مع انهيار أسعار البو  هاونمو  رارية المؤسسةستما

 من األمر 04، الذي جاء تطبيقا للمادة 329672–97نفيذي رقمبالرجوع إلى المرسوم الت
تني فع بالتقسيط لصالح مقالدّ  هوالمكفولة ه من بين المزايا المعّدلة، أنّ  22–95رقم 

ستبدال األسهم بالسنو  تخفيض سعر التنازل ،صةخوصّ المؤسسات العمومية الم  ،داتا 
 منه.  34رسوم والحقوق األخرى طبقا للمادة اء من الوباإلضافة إلى اإلعف

إلى حّد ما في تنفيذ عمليات الخوصصة، غير  2001لسنة ساهم قانون الخوصصة 
 2009673 لسنتي المالية التكميليانين و راجع إلى صدور قأن عدم نجاحه بالكامل 

مساواة، مبدأ الك 2001انون تطوير اإلستثمار لسنة مست بعض أحكام ق التي ،2010674و
تقييد  من خاللسترجاع الدولة لدورها في المجال اإلقتصادي، اتجسيد فكرة  هترتب عنإذ 

 01مكرر 04لمادة ل طبقا، األجنبي في المؤسسة محل الخوصصةملك نسبة مساهمة المتّ 
                                                      

 . 09، ص، مرجع سابقأيت منصور كمال -671 
 

ة والدفع بالتقسيط لصالح ، يحّدد شروط منح إمتيازات خاص1997سبتمبر10مؤرخ في 329-97تنفيذي رقم مرسوم  -672
 . 1997سبتمبر  10صادر في  60مقتني المؤسسسات العمومية الموخوصصة،ج.ر عدد 

 ، مرجع سابق.2009قانون المالية التكميلي لسنة  - 673
صادر ، 49، ج.ر عدد 2010التكميلي لسنة  ، يتضمن قانون المالية2010أوت  26مؤرخ في  01 –10أمر رقم  - 674
 .2010أوت  29في 
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في حالة فتح  مكّرر، 04في فقرتها الثانية على تطبيق أحكام المادة  03–01من األمر رقم
ال يمكن إنجاز  ":علىنص ال صادية على المساهمة األجنبية،سة العمومية اإلقترأسمال المؤس

في إطار شراكة تتمثل فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة  اإلستثمارات األجنبية إالّ 
على األقل من رأس المال اإلجتماعي. ويقصد بالمساهمة الوطنية جمع عدة  51٪

نح السلطة التقديرية للهيئة المكّلفة بالخوصصة ، م04 –01في حين األمر رقم شركاء"، 
، لذا ٪49حدود في  رأسمال المؤسسات محل الخوصصةلتحديد نسبة المساهمة األجنبية في 

، بتقييد الطرف 2009مكرر من قانون المالية التكميلي لسنة  04قام المشرع بموجب المادة 
وع على صغة " الجزائر إعتماد المشر  خالل الوطني في المؤسسة محل الخوصصة، من

من  ٪34حتفاظ المؤسسة العمومية اإلقتصادية بنسبة دنيا تساوي أو تفوق ا ، وكذاالمقيم"
 هارأسمال اإلجتماعي للمؤسسة، وبالتالي فال يمكن للمستثمر الجزائري أن يساهم في رأسمال

راء المستثمر إمكانية ش مع ، أو أقل حسب النسبة المراد اإلحتفاظ بها٪66ربنسبة تقدّ  إالّ 
 .3675/مكرر 04الجزائري أسهم المؤسسة العمومية اإلقتصادية، بموجب المادة 

من  د الخوصصة الجزئية بدال  يجستمع  الوطني واألجنبي، بين المشرع ميزقد 
 في حدودح رأس المال للمؤسسات العمومية المساهمة األجنبية لفتتسقيف بالكلية الخوصصة 

 بالنسبة للمقتني. 49٪

الشركات التي يكون  من القانون المدني الجزائري، نجد أنّ  50/2ودة إلى المادة بالع
طبقا للقانون الوطني  مركزها مقرها الرئيسي في الخارج ويكون لها نشاط في الجزائر، يعدّ 

، وبالتالي أي شركة غير وطنية لها مركزها في الخارج وترغب اإلستثمار في يالجزائر 

                                                      
سنوات وبعد التحقق الفعلي من استيفاء  5"عند إنقضاء مدة نه: أى عل 2ر مكرّ  4تنص الفقرة الثالثة من المادة  -675

جميع اإللتزامات المكتتبة، يمكن المساهم الجزائري أن يرفع لدى مجلس مساهمات الدولة طلب إمكانية شراء األسهم 
 ."التي تكون في حوزة المؤسسات العمومية اإلقتصادية
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، تلتزم بإنشاء شخص معنوي تابع لها في الجزائر هاملك مركزا فيالجزائر يجب عليها أن ت
 ويخضع للقوانين الوطنية من منطلق سيادي لكل دولة على إقليمها. 

المتضمن القانون التجاري، فإّن تّدفق رؤوس  59-75من األمر رقم  19/2لمادة ل فقاو 
إنشاء هيكل قانوني وفقا بيكون كة، افي إطار شر  أو األموال األجنبية عن طريق االستثمار

ع موضوع الشركات ر  ش  لم  تناول ا، إذ 676الجزائري ويجب تسجيله في السجل التجاري قانونلل
سم الشركات التجارية إلى شركات تنق، 678والقانون التجاري 677القانون المدني في

ختلف في تصنيف هذه الشركات ضمن إالفقه  غير أنّ ، 680أموالوشركات  ،679أشخاص
ل أو األشخاص، هناك من يرى بأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي في شركات األموا

مركز وسط بين شركة التضامن التي تمثل النموذج األمثل لشركة األشخاص وشركة 
، كما أجاز المشرع تأسيس شركة 681المساهمة باعتبارها النموذج األمثل لشركة األموال

 .682الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة
 

                                                      

المعدل والمتمم، ، المتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر  26مؤرخ في  59-75من األمر رقم  19/2المادة  -676 
 المرجع السابق. 

 416بخصوص موضوع الشركات، حيث تنص المادة  ، من القانون المدني الجزائري 499إلى  416المواد من  -677 
شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك عقد بمقتضاه يلتزم  :"منه، الشركة على أنها

بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد ، بهدف اقتسام الربح الذي ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي 
 منفعة مشتركة". 

 .والمتمم قانون التجاري، المعّدلالمتضمن ال 59-75من األمر رقم  840إلى  544المواد من  -678 
 لخ.إ..شركة تضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة. هي:شركات األشخاص  -679 
 : شركة مساهمة، شركة التوصية بالمساهمة، شركة ذات مسؤولية محدودة.موال تتمثل أساسا فياألشركات  -680 

 .327ص ، 2000دار المعرفة، الجزائر،  عمورة جمال، شرح القانون التجاري الجزائري، -681 
، حيث أن هذا أنها تتميز بنفس خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة إالّ  هذه الشركة تتشكل من شريك واحد، -682 

نما بإسم شخص معنوي للشركة المستقلة عن الشخص الطبيعي المؤسس لها.  الشريك الوحيد ال يتعامل بإسمه الخاص وا 
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 رابع رع الالف

   09-16قانون رقم ال مزايا وحوافز اإلستثمار المكفولة في إطار

، حوافز ضريبية معتبرة للمستثمر المتعلق بترقية االستثمار 09-16قانون رقم القر أ
يستفيد منها كافة التي  اإلمتيازاتبتسمى األولى أنواع  أربعة حيث قّسم المزايا إلى

المتعلقة باالستثمارات المنجزة في مناطق الجنوب  بالمزايا ني، والنوع الثا)أوال(المستثمرين
ثم في إطار  )ثانيا(هاوالهضاب العليا وكل منطقة تستلزم المساهمة الخاصة للدولة للنهوض ب

مزايا وأخيرا ال )ثالثا(االضافية لفائدة النشاطات ذات االمتياز و/أو المنشئة للمناصب المزايا
 .)رابعا( مارت ذات األهمية الخاصة لالقتصاد الوطنيستثنائية لفائدة اإلستثاإل

 ، إذالقانون أعاله من02 و01المادتين اإلستثمارات المقصودة في النظام كل هذا يشمل
وهذا  ،683الفصل الثاني من القانون في اإلمتيازات المذكورة من ستثماراتاال جميع تستفيد

  :قبل وبعد بداية النشاط

 كل االستثمارات القابلة لالستفادة: المشتركة لالمزايا  -أوال

في القانون العام، تستفيد االستثمارات وفقا عليها  المنصوص التحفيزات لىزيادة ع
وهي على مرحلتين ، المتعلق بترقية االستثمار 09-16من القانون رقم  12لنص المادة 

 ستغالل.مرحلة اإلمرحلة االنجاز و 
 
 
 

 

                                                      
 ، المرجع السابق.اإلستثمار رقية، المتعلق بت09-16نون رقم القا من 19، 16،17،18، 15، 12،13واد الم  - 683
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  بعنوان مرحلة االنجاز: -1
  الحقوق الجمركية من االعفاء:  

ستثمار األجنبي، حيث تتميز في إستقطاب اال أساسيا   تؤدي العملية الجمركية دورا  
ختالف البضائع المستوردة والمصدرة وكذا ، نظرا لتنوع ا684بتعّدد األطراف الفاعلة بها

يل قتصاد الوطني، يتجلى أثر هذه العملية في تسهها وأهميتها وخطورتها بالنسبة لالأنواع
 .  685قتصاد الوطنيوتبسيط اإلجراءات، ولكن هذا ال يعني على حساب اال

 اإلستثمارية حافزا  اريع تعتبر اإلعفاءات الجمركية على الواردات التي تتمتع بها المشلذا 
، 686ل أرباحهاعد  لها، ألنه يؤدي إلى خفض تكلفة إنتاج هذه المشاريع، وبالتالي زيادة م   قويا  
 في أحكامه اإلعفاء 09-16قم ر القانون إذ أقر ، مؤخراهتمت بهذا األمر انجد الجزائر لذا 
فيما يتعلق بالسلع والخدمات غير المستثناة  ستثماراتية الممنوحة لالالجمرك الحقوقمن 

مباشرة في إنجاز اإلستثمار طيلة قيام المشروع كمواد ضرورية والمستوردة، والتي تدخل 
ال إلى الزيادة في المنتوج الوطني وتشجيع الصادرات بهدف تدعيم إنسياب رؤوس األمو 

   .والتقليل من الواردات
 

                                                      
واالقتصادية للدولة، هدفها حماية اسة المالية الة التي تعمل على تنفيذ السيّ إدارة الجمارك من األجهزة الفعّ  تعدّ  -684

ضائع المستوردة لع والبعن طريق فرض ضريبة جمركية مرتفعة على السّ  ذلكاإلقتصاد الوطني من كل أشكال التهريب، و 
 والحد من إستيرادها. المشابهة والمماثلة للمنتجات المحلية بقصد منع

ستثمار عن طريق منح إمتيازات متمثلة في اإلعفاء الكلي أو الجزئي المحدود أو السياسة التعريفية إلى تشجيع اال سعت -
زة خصوصا في مجال التركيب المحفّ غير المحدود لبعض المنتجات والقطاعات إلى جانب إستعمال بعض التقنيات 

  .الصناعي
العملية الجمركية وأثرها على جذب اإلستثمارات، مؤتمر اإلستثمار والتمويل: تطوير اإلدارة علي عيد الحصيني،  - 685

 )منشور(.18ص ، 2004ديسمبر 8-5العربية لجذب االستثمار، المنعقد بشرم الشيخ، أيام 

 .111، ص "، مرجع سابقعفاءات والمزايا الضريبيةدور اإل"   محمد رضا سليمان، - 686
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 الرسم على القيمة المضافة: 
ن المالية و جب قانو بم، TUGPSو TUGPهذا النوع من الرسم جاء خالفا لكل من 

ة من وهو رسم يدفع على مقدار القيمة المضافة التي تظهر خالل كل مرحل ،1991لسنة 
ق بنفس الطريقة على المؤسسات طب  ت  هو ضريبة حيادية يات اإلنتاجية، مراحل العمل

المستثمر اإلعفاء من الرسم على  يستفيد ارية والمقدمة للخدمات، وبالتالياإلنتاجية، التج
القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة والمستوردة أو المقتناة محليا 

من دفع حق نقل الملكية بعوض  هإعفاء، زيادة على ذلك 687جازناإلوالتي تدخل مباشرة في 
 عن كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار اإلستثمار المعني.

يتمثل في إعفاء الشركات والمنشآت من  ا، إعفاءا أخر 09-16رقم قانون الكما يتضمن 
نة حق اإلمتياز حقوق التسجيل ومصاريف اإلشهار العقاري ومبالغ األمالك الوطنية المتضم

وتطبق هذه  ،ممنوحة والموجهة إلنجاز المشاريععلى األمالك العقارية المبنية وغير المبنية ال
 .688متياز الممنوحالمزايا على المدة الدنيا لحق اإل

ّنما أحال اإلعفاءات هذه مدة يحّدد لم المشرع أنّ  اإلطار، هذا في نالحظه ما   وا 
 المتفق األجل في إنجاز اإلستثمارات توجب التيذكور من القانون الم 20 المادة بموجب
 ويبدأ اإلستثمار، لتطوير الوطنية طرف الوكالة من المزايا منح قرار إتخاذ عند مسبقا عليه

 مدة أن يعني مما إضافي، جلآ تحديد كما يمكن القرار، تبليغ تاريخ من جلاآل حساب
نما دةمحدّ  غير اإلعفاءات  .إنجازه ومدة مشروعذلك بطبيعة ال يتعلق وا 

                                                      
، 2007جانفي   11في مؤرخال 08 -07رقم المرسوم التنفيذي صدر قد المستثناة، والخدمات السلع يخص فيما - 687

 2003أوت  20المؤرخ في  03 – 01يحّدد قائمة النشاطات والسلع المستثناة من المزايا المحّددة في األمر الذي 
 .2007جانفي  12صادر في  04وير اإلستثمار، ج.ر عددالمتعلق بتط

من القانون رقم  36تقابلها المادة  التيو  ،المتعلق بترقية االستثمار 09-16قانون رقم المن  12البند )د( من المادة  -688 
ديسمبر  30، صادر في72، ج.ر عدد 2013تضمن قانون المالية لسنة المو ، 2012ديسمبر  26مؤرخ فيال 12-12

2012. 



   الباب الثاني لجلب االستثمارات                                                         تحفيزية ضريبيةإعتماد معاملة 

 

317 
 

الملغى، تتعلق  03-01مرتحفيزات أخرى لم يشر إليها األ 09-16رقمقانون الأضاف 
دة من قبل ملك الدولة يجارية السنوية المحدّ من مبلغ االتاوة اإل ٪ 90بة بمنح تخفيضات بنس

سنوات على  10عفاء من الرسم العقاري لمدة ترة انجاز االستثمار، فضال عن اإلخالل ف
 .  689من تاريخ الشراء اءبد لملكيات العقارية التي تدخل في إطار االستثمارا

 :اإلستغاللبعنوان مرحلة  -2

دخول في مرحلة االستغالل، ويبرز ذلك الإنطالق النشاط و يراد بمزايا مرحلة اإلستغالل 
زمة، من خالل إنتاج لسلع وخدمات مفوترة بعد اإلقتناء الجزئي أو الكلي للسلع والخدمات الال

في هذه  المشرع دحدّ  السابقة فقد مرحلة اإلنجاز خالف ، على690غير المستثناة من المزايا
 هالذي تعدّ  النشاط في الشروع معاينة بعد سنوات (3ثالث) دةمحدّ  ةبمدّ  الحالة اإلعفاءات

 اإلعفاءاتتتمثل هذه و ، نجازاإلالمستثمر القائم على  طلب الجبائية، بناء على المصالح
   يلي: فيما 09-16القانون رقم ضمنها ت التي

  اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات: 

س ضريبة سنوية على س  ؤ  : ت  ن قانون الضرائب المباشرة على أنم 135تنص المادة 
مجمل األرباح والمداخيل التي تحققها الشركات وغيرها من األشخاص المعنويين المشار 

الهدف من ف، "بالضريبة على أرباح الشركات"ه الضريبة : وتسمى هذ، 136إليهم في المادة 
من خالل تحديد الفرق بين األرباح إنشاء شركة ومهما كان غرضها وشكلها هو تحقيق 

                                                      

 ، المرجع السابق.09-16قانون رقم المن  12)و( من المادة  –البندين )ه(  -689 
 منح مزاياو  كيفيات حساب، يحدد شروط و 2013جوان  5مؤرخ في 207-13رقم  من المرسوم التنفيذي 03المادة  - 690

 .2013جوان  9في  صادر 30عدد  النظام العام لالستثمار، ج.راإلستغالل لالستثمارات بعنوان 
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تكون األصول أكبر من الخصوم، أي وجود فائض  حيثأصول وخصوم الشركة سنويا، 
  .691نكون أمام تحقيق عوائد بالتاليو ي، مال

قة في الضريبة تفرض على مجمل األرباح والمداخيل المحقّ مجال تطبيق هذه  إنّ 
كانت خاصة بالشركات العمومية أو الشركات الخاصة أو بالشركات الوطنية الجزائر سواء 

 .693قة بالجزائر على الخصوص، وتعتبر أرباحا محقّ 692أو األجنبية

ا بقتشجيع هذه المؤسسات على اإلستثمار في أنشطة معينة وأماكن خاصة ط بغية
تطوير وتفعيل اإلستثمار، أقر المشرع الجزائري لمن طرف الدولة  نتهجةلخطط التنموية الم

 . 694اإلعفاء من الضريبة التي تطل على أرباح بعض الشركات أو األشخاص 
                                                      

 بمعنى أخر تحسب هذه الضريبة بتطبيق معّدل سنوي ثابت بعد التصريح باألرباح لدى اإلدارة الضريبية. -691 
 .72ص  د.س.ن، ، منشورات بغدادي، الجزائر،2003-1992ناصر مراد، اإلصالح الضريبي في الجزائر للفترة  - 692
 تعتبر أرباحا محققة بالجزائر - 693

  شركات والعائدة من الممارسة العادية لنشاط ذات طابع صناعي أو تجاري أو فالحي األرباح المحققة في شكل
 عند عدم وجود إقامة ثابتة.

  .أرباح المؤسسات التي تستهين في الجزائر بممثلين ليست لهم شخصية مهنية متميزة عن هذه المؤسسات 
  ّن كانت ال تملك إقامة أو ممثلين معينين، إال أنها تمارس نشاطا بصورة مباشرة أو غير  أرباح المؤسسات التي وا 

 مباشرة في إنجاز حلقة كاملة من العمليات التجارية.
  إذا كانت للمؤسسة نشاطا في الجزائر وخارج الجزائر، فإن الربح الذي تحققه من عمليات إنتاج أو عند اإلقتضاء

ذا كانت في حالة إثبات العكس من خالل مسك من عمليات البيع المنجزة في التراب الوطني يعد محققا فيها بإستثناء إ
أنظر في هذا المجال، حنيش علي، مقدمة في علم الضرائب، دراسة في النظرية العامة للضريبة   -محاسبتين مختلفتين.

 .57، ص 2001وأهم الضرائب المطبقة في النظام الجزائري، منشورات دار الكتب، الجزائر، 
الضريبة إجباريا على أرباح الشركات المحققة  تفرض إجباريا:ة على أرباح الشركات الشركات الخاضعة على الضريب - 694

 سنويا على شركات األموال والمحددة في القانون التجاري بالشكل التالي: 
مية المؤسسات والهيئات العمو  ،مالشركات التوصية باألسه ،الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، الشركات ذات األسهم  -

 الشركات المدنية المتكونة تحت شركة األسهم. ،الطابع الصناعي والتجاري ذات
شركات التضامن، شركة  في حين نجد نوع أخر من الشركات ال تخضع إجباريا للضريبة على أرباح الشركات منها:

 التوصية البسيطة، جمعيات المساهمة.
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ستفادة من حق االاألشخاص الذين لهم ، 695من قانون الضرائب 138المادة  دتحدّ 
قررة قانونا، وعليه هناك جملة من اإلعفاءات الخاصة هذه اإلعفاءات، وكذا مدة االستفادة الم

 بهذه الضريبة منها ما هو إعفاء دائم وما هو إعفاء مؤقت. 
 

 696اإلعفاء من الرسم على النشاط المهني: 
يعّد من أهم الضرائب المباشرة ، 1996الرسم بموجب قانون المالية لسنة هذا  ىءأنش

المبيعات  حساب رقم األعمال دون على التي تتحملها المؤسسة أو وحدة من وحدتها
                                                                                                                                                           .697اآلجلة

المماثلة، يستحق الرسم على من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  217بالرجوع إلى المادة و 
فين بالضريبة ق في الجزائر من طرف المكلّ النشاط المهني سنويا، بعنوان رقم األعمال المحقّ 

الذين يمارسون نشاطا تخضع أرباحه من فئة الفوائد الصناعية والتجارية أو الضريبة على 
تخفيضا بنسبة  ،09-16قم ر القانون المستثمر بموجب  ادستف، وأخيرا ا698أرباح الشركات

 دة من قبل مصالح أمالك الدولة.من مبلغ االتاوة االيجارية السنوية المحدّ  50٪
البطالة وزيادة تشغيل اليد العاملة وزيادة طاقته اإلنتاجية  وللمساهمة في حل مشكل

 2010المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  01-10رقم  ، منح األمرهاوالتوسع في
 ىءبالنسبة للمشاريع التي تنشسنوات إلى خمس  3من  إضافيا   ، إعفاءا  49699بموجب المادة 

مستوفية أن تكون المناصب دائمة و  شرطبمنصب شغل عند إنطالق األشغال،  100أكثر 
 ،2013جوان  5مؤرخ فيال 207-13من المرسوم التنفيذي  4في المادة قررة للشروط الم

                                                      
 ة.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثل 138المادة  - 695
 .بقساالمرجع الالملغى جزئيا، متعلق بتطوير اإلستثمار، ال 03-01من األمر رقم  9المادة  - 696

والرسم على النشاط غير  TAICهذا النوع من الرسم تعويضا لكل من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري  -697 
 .TANCالتجاري

 ماثلة.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الم 217نص المادة  - 698
  .2010لسنة  ، المتضمن قانون المالية التكميلي01-10من األمر رقم  49المادة  - 699
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ستغالل لإلستثمارات بعنوان النظام العام شروط وكيفيات حساب ومنح مزايا اإلل دالمحدّ 
 .700لإلستثمار

 منلمزايا اإلقتصادية ا على الحصول مقابل هذا الشرط في الدولة من وضع إّن هدف
فهذا  مقابل، أي دون إعفاءات منحها بدل التنمية تحقيق في يساهم مناصب عمل خلق شأنه

الحوافز  ترشيد سبيل وفي طالةالب على القضاء يساهم بصورة فعالة في نظرنا اإلجراء في
  اإلستثمار. تكلفة تخفيضو  هدفه الربح  األجنبي أو الوطني المستثمر ألن ،ضريبيةال

 

 اطقمنمناطق الجنوب والهضاب العليا وال المزايا الممنوحة لالستثمارات المنجزة في-ثانيا
 :تنميتها مساهمة خاصة من الدولةتستلزم التي 

المناطق التي تمنح لها مزايا تفضيلية، معتبرا تحديدها يتم  إلى طبيعة لم يشر المشرع
من  20المادة  أن، غير 09-16قم ر القانون من  13عن طريق التنظيم طبقا للمادة 

والتي صّنفها المشّرع  ف بالمناطق الخاصةر  ع  دت ما كان ي  دّ ، قد ح12-93المرسوم التشريعي
، التنمية الجهوية ومناطق ترقية اإلستثماراتإلى مناطق التّوسع اإلقتصادي التي تساهم في 

 ،ترتكز من جهة على تقسيم اإلقليم الوطني إلى مناطق ضع قاعدتين عمليتينحيث تم و 
-01على خالف األمر رقم  ،701ت وتدابير تحفيزية معتبرةومن جهة أخرى وضع إجراءا

مقارنة  فقيرة ق وتصنيفها إلى مناطق، الذي لم يأخذ بمعيار تقسيم اإلقليم إلى مناط03
تتمثل في  ، بل وضع معاييراديإلى مناطق التوسع اإلقتصوكذا ، بالمخطط الوطني للتنمية

                                                      
، 2013جوان  5مؤرخ فيال، 207-13من المرسوم التنفيذي رقم  4من بين الشروط تلك المحددة بموجب المادة  - 700
مرجع سالف الذكر العام لالستثمار،  شروط و كيفيات حساب ومنح مزايا اإلستغالل لالستثمارات بعنوان النظاملحدد الم
 أن تكون اليد العاملة جزائرية. -أن يكون العمال منخرطين في الضمان اإلجتماعي،  -هي كاألتي: و 
تعّد مناطق ترقية اإلستثمارات هي المناطق المحرومة والفقيرة التي تعرف تخلفا إجتماعيا  ،ضمن هذا السياق -701 

إلقتصادي فهي تلك المناطق المهيأة سالفا من حيث تمتعها باإلمكانيات المادية والبشرية أو وتجهيزيا، أما مناطق التّوسع ا
 توفرها على هياكل قاعدية لتجسيد اإلستثمار
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جعل من في المناطق المحرومة، أي المساهمة الخاصة للدولة للنهوض بمعدالت التنمية 
مستويات مساهمة الدولة في التهيئة والتحضير القاعدي لإلستثمار المعيار األساس في 

قسيم االقليم إلى أخذ بمعيار ت، 09-16قم ر القانون ، في حين المزاياستفادة من إلتحديد ا
عيا و  ،المناطق التي تتطلب مساهمة الدولة للنهوض بمعدالت التنميةار يمناطق وكذا بمع

، وكل ية لمناطق الهضاب العليا والجنوببضرورة التنمية اإلقتصادالسلطات العمومية  من
لدعم النشاط االقتصادي  تخفيزية ة تدابيرعدّ  توضعساهمة الدولة، مناطق التي تتطلب مال

 :مرحلتينعلى وهذا ،09-16قم ر القانون  بموجبفي هذه المناطق 

 بعنوان مرحلة االنجاز:-1
 

البنود )أ(، )ب(، )ج(، )د(، و لى الحوافز المنصوص عليها في الفقرة االو  باالضافة إلى
الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف ، تتكفل 2016تثمارمن قانون االس 12، )ز( من المادة )و(

األشغال المتعلقة بالمنشآت األساسية الضرورية إلنجاز ببعد تقييمها من طرف الوكالة 
، فضال عن تخفيض من مبلغ االتاوة االيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح اإلستثمار

 من أجل انجاز مشاريع االستثمار. بعنوان منح األراضي عن طريق االمتياز أمالك الدولة،
 

تتطلب  بخصوص المشاريع المنجزة في المناطق التابعة للهضاب العليا والمناطق التيو 
سنوات وهي قابلة  10يكون التخفيض بالدينار الرمزي لمدة  ،تنمية خاصة من الدولة

الح أمالك دة من قبل مصتاواة المحدّ بالمائة من مبلغ اإل 50ه الفترة بلالرتفاع بعد هذ
 15يكون التخفيض بالدينار الرمزي لمدة  أما المشاريع المنجزة في الجنوب الكبير ،الدولة

 . بالمائة من مبلغ االتاواة 50رة بسنة، وهي قابلة لالرتفاع بعد هذه الفت
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 بعنوان مرحلة االستغالل:-2

لمشتركة و ا المزايا نفس ذكر أعاد حيث ،المرحلة هذه في هنفس الشيء المشرع فعل قد
 12، البندان )أ( و)ب( من المادة 2المذكورة في الفقرة  لكل االستثمارات العامة اإلعفاءات

، كاإلعفاء من الرسم على أرباح  فقط المدة في مع إختالف 09-16رقم قانون المن 
 ليست هاأنّ  رغم، سنوات 10لمدة  الشركات وكذا اإلعفاء من الرسم على النشاط المهني

ّنما صة،خا بمزايا  األجدر ذكر من إختالف أشكالها، فكان كل المؤسسات على على تطبق وا 
 .702من اإلستثمارات الفئة هذه تخص التي فقط اإلستثنائية المزايا

 :703المزايا االضافية لصالح االستثمارات ذات االمتياز و/أو المنشئة لمناصب العمل -ثالثا
 

نشاطا  يمارس للمستثمر الذي ،هأعال من قانون االستثمار 15المادة  تقد منحل
الخاصة المنشأة بموجب  التحفيزات الجبائية والمالية نبي ختياروفالحيا اال سياحيا ،صناعيا

دة في المادتين ت المحدّ اتلك التحفيز  وأ التشريع المعمول به لفائدة النشاطات المذكورة أعاله،
ال  شريطة أن فضلاألفيز أن يختار التح على المستثمر أي من هذا القانون، 13و 12

لفائدة  إضافيا   إعفاءا   همنح، فضال عن 704ة مزايا من نفس الطبيعةيستفيد من عدّ 
خمس  5سنوات إلى 3 من 13االستثمارات المنجزة خارج المناطق المذكورة في المادة 

دائم ابتداء من تاريخ تسجيل منصب شغل  100 سنوات بالنسبة للمشاريع التي تنشأ أكثر

                                                      

 .السابقمرجع التعلق بترقية االستثمار، الم 09-16قانون رقم المن  12المادة  -702 
قد تعجز الدولة عن  بحاجتها إلى إستثمارات ضخمة والماء الكهرباء تصاالت،تمتاز بعض القطاعات مثل اإل -703 

عقد تعهد بموجبه الدولة  "، ويعرف على أنهزمتياخاص و تستخدم أساليب خاصة مثل اإلالقطاع ال لجأ إلىتنوفيرها، ولذلك 
شروط معينة ومحددةو لمدة معينة، وتتحمل  إلى مؤسسة أو منشأة خاصة بإستغالل مرفقا من المرافق العمومية وفق

 .كل تبعات ومخاطر االستغالل وعوائده"  المؤسسة الخاصة
 .09-16قانون رقم ال من15المادة  -704 
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ولى من بداية مرحلة االستغالل كأقصى تقدير، كما أحيل إلى مار إلى غاية السنة األاالستث
 .705التنظيم لتحديد كيفيات تطبيق هذه المادة

 إعادة بعث من خالل الخاص إلى تدعيم االستثمار في نظري يرمي هذا القانون
المعزولة        خاصة في المناطق قصد إعادة بعث الحياة النشاط الصناعي، السياحي والفالحي

 والمهمشة ومنحها سبال لالستثمار واستغالل الثروات المتوفرة.

 :إلستثمارات ذات األهمية الخاصة بالنسبة لإلقتصاد الوطنيالمزايا االستثنائية ل –رابعا

عتماد اإلستثمارات التي تمثل أهمية خاصة قد ال هتم المشرع الجزائري بمسألة تنظيم وا 
، المتعلق بترقية االستثمار 09–16 بشكل جيد في ظل القانونطني بالنسبة لإلقتصاد الو 

األنماط األخرى، إذ  ، غير أّن هذا النمط يختلف عندف استقطاب اإلستثمارات األجنبيةبه
 (. 2المزايا المكفولة لها )ثم (، 1)إلستثمارإبرام عقد اإلستثمار أو إتفاقية ا يتم في شأنه

 :متعلق بترقية االستثمارال 09–16رقم  القانون في إطار  -1
" تستفيد من المزايا اإلستثنائية على:  09–16رقم  من القانون 17 لقد نصت المادة

 ة على أساس، والمعدّ أهمية خاصة بالنسبة لإلقتصاد الوطنياالستثمارات التي تمثل 
 تتصرف باسم الدولة" والوكالة التي اتفاقية متفاوض عليها بين المستثمر

، اهتماما بالغا  لهذه اإلستثمارات، وأشار إلى بعض المسائل 09–16رقم  القانون أولى
بعض ولة التي تقّر له رم عقدا مع الدّ ب  المستثمر األجنبي ي   ، إذ أنّ 706التي لم تذكر سابقا

، كما يبدو من خالل هذه غير التجارية اإلمتيازات الخاصة والحماية من مختلف المخاطر
لم يقم قانون ال هذا أن غيرعرفت خيارات إستراتيجية أخرى، تّوجهات المشرع  المادة أنّ 

                                                      

 .السابقمرجع التعلق بترقية االستثمار، الم 09-16قانون رقم ال من 16 المادة -705 
اصة بالنسبة ، مفهوم اإلستثمارات ذات األهمية الخ15المادة  في 12 -93بينما في إطار المرسوم التشريعي رقم  -706 

رتفاع األرباح بالعملة  رتفاع نسبة إندماج اإلنتاج وا  لإلقتصاد الوطني بالنظر إلى حجم المشروع، نوع التكنولوجيا المستعملة وا 
   الخ.الصعبة، وكذا من حيث مردودية هذه اإلستثمارات على المدى الطويل....
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الخاصة بالنسبة  األهمية حسب األمر ذات تعداد مواصفات وطبيعة اإلستثمارات التي تعدّ ب
 األهمية ذاتالذي نص على أن االستثمارات  03-01على خالف األمر رقم ،لإلقتصاد

ى إلى حماية البيئة والمحافظة على تسع يتهي تلك ال ،الخاصة بالنسبة لإلقتصاد الوطني
فة في المجال الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة أو األنشطة ذات القيمة المضا

 .707التي تعد حسب رأيي من أولويات اإلقتصاد الجزائري التكنولوجي

يتم في شأنها إبرام إتفاقية بين الوكالة التي تتصرف بإسم  اإلستثمارتهذا النوع من 
 .09708-16رقم  القانونمن  17دولة وبين المستثمر طبقا للمادة ال

-01رقم  مرمن األ 10/2المادة كذا و  اقانون اعالهمن   17/02كما تشترط المادة  
، بمعنى أن من وظائف الوكالة أن تقوم بإجراء 709موافقة المجلس الوطني لإلستثمار 03

على المجلس الوطني لإلستثمار مفاوضات مع المستثمر، ثم يتم عرض مشروع اإلتفاقية 
أو اإللغاء والفصل في إتفاقية اإلستثمار المذكور في  التعديل الذي يملك سلطة التغيير،

من عدمها،  في الجريدة الرسميةدون ذكر إذا ما يتم نشرها ، 710الفقرة األولى أعالهالمادة 
لصورة فإن بهذه ا، في الجريدة الرسمية الذي اشترط نشرها 03-01مر رقم عكس األ

المجلس الوطني لإلستثمار له سلطة اإلطالع على مضمون اإلتفاقية، بل يشترط موافقته 
 على مضمونها قبل إتمام إجراءات إبرامها.

                                                      

اإلستثمارات ذات األهمية الخاصة بالنسبة لإلقتصاد  وكذا: "أن على 03–01من األمر رقم 10/2لقد نصت المادة  -707 
الوطني، السيما عندما تستعمل تكنولوجيا خاصة من شأنها أن تحافظ على البيئة، وتحمي الموارد الطبيعية، وتدخر 

 . الطاقة وتضفي إلى تنمية مستديمة..."
 ". .......لإلستثمار  موافقة المجلس الوطني اإلتفاقية بعدهذه الوكالة ..... تبرم  "على مايلي:  18تنص المادة  -708 
، فيما يخص أن اإلستثمارات ذات األهمية الخاصة 12-93من المرسوم التشريعي رقم  15في حين نصت المادة  -709 

 بالنسبة لإلقتصاد الوطني، والتي يتم في شأنها إبرام إتفاقية، إشتراط موافقة مجلس الحكومة. 
( والشركة الجزائرية ANDIاإلستثمار بين الحكومة الجزائرية ممثلة من طرفه وكذا )قية تطبيقا لذلك أبرمت إتفا -710 

 (.ACCلإلسمنت )
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إمتيازات وضمانات عديدة منح بغرض جذب اإلستثمارات األجنبية قام المشرع 
ة ..، والمعدّ "على: والتي تقضي ، 2016من قانون االستثمار 17بموجب المادة للمستثمر، 

  ".والوكالة التي تتصرف باسم الدولة بين المستثمرإتفاقية متفاوض عليها على أساس 

لمجال المالحظ من مضمون هذه المادة، أّنها أضافت لعبارة متفاوض عليه، ليفسح اف
جل تشجيع وجذب ألالتفاوض بخصوص إتفاقية اإلستثمار بكل حرية، اإلستثمار  ألطراف
 ن على اإلستثمار دون تردد ومنحه الفرصة لفرض شروطه. المستثمري

من  الغرض، 711التي تتصرف بإسم الدولةالنص على عبارة  تم ،زيادة عن ذلك
 د الدولة إتجاه المستثمر. تكريس هذه العبارة هو منح ضمانة للمستثمر، بأنه بمثابة تعهّ 

م في هذه الحالة ، أن العقد المبر 712يرى البعض في هذا اإلتجاه على هذا األساس
يكّيف على أنه عقد دولة بالمعنى الدقيق، ففي هذه الحالة تتدخل الدولة عن طريق هيئاتها 

ال و بطريقة مباشرة والتي تعمل لحسابها، وقد يكون تّدخلها في العقد كشخص قانوني دولي، 
حاالت  عقد الدولة في مجال اإلستثمار مثل باقي العقود الدولية األخرى المبرمة فييعّد 

أخرى، ألّنه تبرم من قبل الوكالة لحساب الدولة بعد موافقة المجلس الوطني لإلستثمار الذي 
للعقد قيمة قانونية دولية تفوق األنماط منح قد  المشرعوبالتالي نجد أن يرأسه الوزير األول. 
ؤوليتها ، وتتحمل مسن الدولة الجزائرية ملزمةستثمار تجعل متفاقيات االااألخرى، خاصة أن 

 حالة خرقها لتعهداتها التعاقدية.في 

                                                      

 الملغى جزئيا   03-01من االمر رقم  12المادة المتعلق بترقية االستثمار، و  09-16القانون رقم  من 17المادة  -711 
     اإلشارة إلى عبارة لحساب الدولة.  لالتفاقية فقط دونلهذه إلى أن إبرام الوكالة  تاأشار أيضا 

المجلة النقدية للقانون      "،عن إعتماد اإلستثمارات ذات األهمية الخاصة بالنسبة لإلقتصاد الوطني"إقلولي محمد،  -712 
  .54، ص 2010، 2، عدد والعلوم السياسية
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المزايا النوعية المكفولة لإلستثمارات ذات األهمية الخاصة بالنسبة لإلقتصاد -2
  :09 – 16رقم  القانونلوطني في إطار ا

من  18دة في المادة ستثمارات بصفة كلية أو جزئية من اإلمتيازات المحدّ االهذه تستفيد 
 تثمار أن يقّرر منح مزايا إضافيةا يمكن للمجلس الوطني لإلس، كم09713–16رقم  القانون

لمدة  هعفاءإشكل رسوم، وكذلك  و فيأفي شكل إعفاءات أو تخفيضات للحقوق أو الضرائب 
سنوات من الرسم على القيمة المضافة المطبقة على أسعار السلع التي تدخل  5ال تتجاوز 

رسوم المواد الأيضا من  المستثمر ى إعفاءفي األنشطة الصناعية الناشئة، وباالضافة إل
من الرسم على القيمة المضافة  عفاءنات التي تدخل في إنتاج السلع المستفيدة من اإلوالمكوّ 

ومايليها من قانون  43المادة  دة فيلكيفيات المحدّ المذكورة أعاله، وذلك وفقا لحسب الفقرة 
ستفادة من بإمكانهم اإل شخاص الذيناألع المشرع من دائرة كما وسّ ، 714الرسوم على األعمال

المستفيد واألشخاص  إلى المتعاقدين مع المستثمر رة في هذه المادةنجاز المقرّ مزايا اإل
 دها التنظيميحدّ  هذا األخير حسب الكيفيات والشروط التي فين بإنجاز االستثمار لحسابالمكلّ 

إلتزام خاص من قبل الدولة في  ةبمثاب هذا يعدّ ، و 715بعد موافقة المجلس الوطني لالستثمار
 هذا النوع من اإلستثمارات ومنها:

وغيرها من االقتطاعات الجمركية، الجبائية والرسوم  لحقوقتخفيض لإعفاء أو  -
يراد أو من األخرى ذات الطابع الجبائي المطبقة على اإلقتناءات، سواء عن طريق اإلست

واإلعانات أو  ،المشروع االستثماري زوالخدمات الضرورية إلنجاالسوق المحلية للسلع 
مرحلة االنجاز  وباالضافة إلى كل التسهيالت التي قد تمنح في المساعدات أو الدعم المالي

       من القانون المعمول به. 20طبقا للمادة ر حسب المدة المتفق عليه بين الوكالة والمستثم

                                                      
 بق.ساالمرجع الالمتعلق بترقية االستثمار،  09–16رقم  من القانون 18المادة  - 713

  المرجع ذاته.من  18من المادة  2 ةالفقر  -714 
 المرجع ذاته.من  18من المادة  3الفقرة  -715 
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اإلعفاء من فيما يخص ، سنوات 10منح مزايا مرحلة اإلستغالل لمدة تمديد  - 
ابتداء من تاريخ معاينة ، وهذا اإلعفاء من النشاط المهنيو  الضريبة على أرباح الشركات

 .716المشروع في اإلستغالل التي تعدها المصالح الجبائية بطلب من المستثمر

بموجب  المشرع الجزائريمن قبل اإلستثمارات هذه الخاصة بالمزايا  تفعيلإّن  
ا منه بأهميتها في إدراك ،المتعلق بترقية االستثمار 09–16ن القانون رقم م 18و17تانالماد

  .717جلب المستثمر
، أن سيادة أو سلطة الدولة يمكن أن تكون محل 718سياقيرى البعض في هذا ال

تفاوض بطريقة تعاقدية، وبالتالي فالدولة تنزل في هذه الحالة عن مركزها السيادي إلى مرتبة 
ه فإّن اإلمتيازات الخاصة، فيتم قبولها من قبل الدولة على المستوى الشخص العادي، وعلي

اإلتفاقي أو التشريعي، غير أن إعتماد هذه المزايا سيؤدي ال محال إلى تعديل قانون 
، ال سيما الفقرتين 01مكرر 12اإلستثمار أو تجاوزه، وعلى خالف ما نص عليه المادة 

 ات المكفولة من قبل الدولة للمستثمرين. األولى والثانية اللّتان حددتا التحفيز 

مة للمشاريع ومكان إقامتها، وذلك المالحظ أيضا أنه، قد ربط ما بين اإلعفاءات المقدّ ف
محاولة منهما التوفيق ما بين اإلعتبارات المتعارضة، ومابين السعي لجلب اإلستثمارات 

 تنتهجها.األجنبية الخاصة وما بين الخطط التنموية واإلجتماعية التي 

، أنه كان من المتعلق بمنح االمزايا في األخير، لقد تبّين من خالل دراسة النظام
 ةالمفروض على المشرع الجزائري أن يقوم بإلغاء تدريجيا المزايا المكفولة لالستثمارات المطبق

لتي تحتاج إلى على كل المؤسسات، ومنح نسبة عامة من المزايا الخاصة بالنسبة للمناطق ا
                                                      

 ، المرجع السابق.المتعلق بترقية االستثمار 09–16القانون رقم من  18البندين )أ( و )ب( من المادة  1الفقرة  - 716
رات ذات األهمية الخاصة بالنسبة لإلقتصاد الوطني لم يشر علم أن هذا النوع من المزايا المطبقة على اإلستثمامع ال -717 

 .08-06منه، غير أن المشرع تدارك األمر بموجب األمر  10خاصة المادة ، 03-01إليها األمر رقم 
  .56، مرجع سابق، ص إعتماد اإلستثمارات ذات األهمية عن"إقلولي محمد،  -718 
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كما هو مطبق   ،وترقيتها وكذا المناطق التي تعاني من نسبة عالية من البطالةمية خاصة تن
 .719دول أوربا الشرقية والوسطىفي الكثير من 

 المطلب الثاني

 الضريبية في القانون اإلتفاقيفيزات حتال 

 تفاقيات متعددة األطرافاال تفاقيات اإلستثمار التي تبرم بين الدّول، إما صيغةا تتخذ
ما صيغة لتباين الموجود في المصالح  ختالف واإلى تجنب اال ةميار التفاقيات الثنائية، اال وا 

 )الدول النامية والدول المتقدمة(.     قتصاديات الدولابين 

 وضيححرّكية رؤوس األموال، وذلك بتستثمار كوسيلة لتنظيم ت االتفاقياا لذا تعتبر
حيث  ،720ستثمارات والضمانات والحماية المقررة لهانتقالها وشروط ممارسة هذه االاكيفيات 

، 721ب المستثمرينلين المناخ اإلستثماري لألموال وجتساهم بدرجة أكبر في تهيئة وتحس
ستثمار وحمايته من مختلف المخاطر غير التجارية توي على مبادئ متعلقة بمعاملة االتح

حسب نظرة أيضا كما تّعد  ،لك بتوفير ضمانات ضد هذه المخاطر، وذمنها خاصة السياسية
ا على أطراف ه  ت  و  ستثمار، ذلك أنها تفرض ق  مالئم لالسلوب األنسب لخلق مناخ األ المستثمر
 .722ق نوع من التوازن بين مصالح الطرفينق  ح  وت   يةستثمار اال العالقة

                                                      
719  KITIC Dusan, Aspect juridique de la privatisation et des investissements étrangers dans les pays 

D’europe centrale et orientale, P U F.p.p 143- 151. 

720 - CARREAU Dominique, JULLIARD Patrick,  Droit international économique, 4éme éd, 

LGDJ, 1998. 
يعتبر هذا األخير عامال أساسيا في تحديد إذ مناخ مالئم له،  إّن جلب االستثمارات يتطلب في المقام األول توفير - 721

 نسبة االستثمارات، ويتكون مناخ االستثمار من عوامل عّدة قانونية، سياسية واقتصادية.
 .76سابق، ص الشأن: دريد  محمود  السامّرائي، مرجع نظر في هذا ا -     

 .109ص مرجع سابق، في الدول العربية، عبد اهلل عبد الكريم عبد اهلل، ضمانات االستثمار -722
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صالحات السياسية نطالقة االقة اإلتفاقيات الدولية مسايرة الفي الجزائر، كانت إنطال
ستثمارات ب االلي مرحلة إعداد المناخ المالئم لجف عر  ش  الم   مما يوحي أنّ قتصادية، واال

ب لنة ليصبح مناخا منافسا في مجال جاألجنبية ألجل مسايرة األنظمة القانونية المقار 
اإلستثمارات األجنبية أولى العالقات التجارية الدولية إهتماما، وهذا نزوال عند رغبة المستثمر 

 . 723تفاقي على حساب النظام الداخليوالخضوع للنظام اال ي الذي يفضل اللجوءاألجنب

لمشرع ، أحل ا724الملغىالمتعلق  بالنقد القرض  10-90رقم قانون البصدور و 
ستتبع بالتفتح الكلي على ااراتهم للمعاهدات الدولية، الذي ستثماالمستثمرين في مسألة ضمان 

ة ب، سنتطرق إلى أهم المزايا الضريب12725-93رقم تفاقيات بموجب المرسوم التشريعياال
 ثم في اإلتفاقيات الثنائية )الفرع الثاني(. )الفرع األول(، الجماعيةاإلتفاقيات في المقّررة 

 الفرع األول

متعددة األطراففي إطار اإلتفاقيات الدولية    

 حكام التياأل بمعنىالدولي،  معاملة االستثمار مما الشك فيه أن صعوبة تحديد معايير
احتمال  فضال عن ،ستثماراتاال لى عدم تدفقاتنظم حقوقه وواجباته، تؤدي ال محال 

ة سعت الجماعة الدولية من خالل عدّ اطر غير التجارية، لذلك ها الى المخض  عر  ت  
ستثمارات األجنبية على المستوى الدولي، تحتوي على ، لوضع إطار قانوني لال726محاوالت

                                                      
723 - CARREAU Dominique, JUILLARD Patrick, « Droit international économique», op. cit, p.555. 

 السابق.  مرجع ال، ، المعدل والمتمممن قانون النقد والقرض 183المادة  - 724
 بق.مرجع سا، 12-93تشريعي رقم  مرسوم - 725

 'األجانب'معاملة لمعالجة مسألة  1929سنة  األمملمحاوالت: عقد مؤتمر دولي تحت إشراف عصبة نذكر أهم هذه ا -726
لتنظيم التجارة الدولية و الذي قوبل بالنقد من  'ميثاق هافانا'بإقرار  1948المتحدة للتجارة والعمل عام  األممثم عقد مؤتمر 

 الة لهذه االستثمارات.مصلحة بصفة كلية وال يحقق حماية فعّ ألن قواعده ال يسمح بتحقيق  األمريكيينطرف المستثمرين 
، بعد ذلك  Abs- Show crossأو ما يعرف بمشروع  1959مشروع إتفاقية حماية االستثمارات في الخارج عام 
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، إاّل أن هذه 727تفاقيات الدولية المتعددة األطرافحماية في إطار االعد المعاملة والقوا
ثارها لم تتجاوز حدود آالتأييد الدولي المطلوب، كما أن المحاوالت باءت بالفشل لم تحظ ب

تحقيق ، بالرغم من اإلمتيازات المترتبة عنها والمتمثلة في 728هذه الهيئات والمنظمات الدولية
 .729تفاقيات وضمان خضوع الجميع لنفس القواعد القانونيةاالتوازن وتكافؤ بين أطراف 

ستثمارات تفاقية دولية جماعية لتنظيم االايرجع فشل المجتمع الدولي في وضع 
لة عادلة وضمان معاملة فّعالة األجنبية الخاصة، لصعوبة التوفيق بين ضرورة توفير معام

حترام سيادة الدول اللال النامية من جهة مضيفة خاصة البلدان ستثمارات األجنبية من جهة وا 
قتصادي(، مما أوجد اختالفا في مواقف الدول ستقاللها السياسي واالاأخرى )حفاظا على 

نتقال الحر أن الدول المصدرة لرأسمال ترى اال، إذ 730ستثماراتحول التعامل مع هذه اال
ستثمارات جيع االكون تشتل المستوردة لرأس المال ترغب أن لرؤوس األموال، في حين الدو 

 وفقا لخطط تنمية الدولة وطبقا ألهدافها التنموية الخاصة بها.  

                                                                                                                                                                      

أن  ، إالّ 1967لعام  OCDE' المعد من طرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية األمالك األجنبيةمشروع اتفاقية حماية '
 هذا المشروع لم تتجاوز أثاره حدود المنظمة التي وضعته.

االقتصادي اتفاق بوجاتا إلى جانب هذا توجد محاوالت أخرى لم تتخذ صفة العالمية، نذكر منها على سبيل المثال: 
. 1949عام  ''معاملة االستثمار األجنبي، تقنين غرفة التجارة الدولية حول 1948سنة  ةبين بعض دول أمريكا الالتيني

التي تسببها للمصالح االقتصادية لألجانب لسنة للقانون الدولي حول مسؤولية الدولة عن األضرار  'هارفارد'مشروع مدرسة 
، وأخيرا معهد القانون الدولي حول المركز القانوني إلستثمار رؤوس األموال في الدول النامية واالتفاقيات المرتبطة 1961
  لمحاوالت باءت بالفشل.وكل هذه ا 1967بها عام

لن تضيف شيئا جديدا ألنها ستأتي فقط بالحد األدنى من الحقوق  قيات الجماعيةاهذه االتف يرى بعض الفقه أن مثل -727 
 المتفق عليه بين جميع أعضاءها وهو غير كاف لتشجيع االستثمارات.

728-  SALEM Mahmoud , «  Le développement de la protection conventionnelle des investissements 

étrangers »,JDI, N03, 1996, p 579. 

 .240ص مرجع سابق،  عيبوط محند وعلي، الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية في الجزائر، - 729

 . 134ص  الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية، المرجع السابق، ةاالتفاقي ،المؤسسة العربية لضمان االستثمار - 730
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ل إلى وضع بعض اإلتفاقيات ص  و  الصعوبات والعراقيل بعض الدّول من الت   م تمنعل
تفاقية الموحدة االكالمتعددة األطراف المتعلقة باإلستثمارات ذات البعد اإلقليمي أو الجهوي، 

، إتفاق التبادل الحر لدول 1980موال العربية في الدول العربية لعام إلستثمار رؤوس األ
 .mercosur731( وبين دول أمريكا الجنوبية ALENAأمريكا الشمالية )

من حيث المواضيع واألهداف التي وجدت  ا  وعتنالمتعددة األطراف تفاقيات االعرفت 
ستثمار، في حين ن االاجمة عألجلها، فنجد البعض منها تختص في تسوية منازعات الن

تختص األخرى في التأمين على اإلستثمار ضد المخاطر غير التجارية المحتملة وأخرى 
 .732ليو الد مختصة في إرساء المبادئ والقواعد المنظمة لإلستثمار

يات متعددة األطراف تفاقصادقت الجزائر على العديد من اال لقد ،ضمن هذا اإلطار
، وبذلك أثبتت موافقتها على 733لمستوى اإلقليمي أو الجهويستثمارات على االمتعلقة باال

سنقتصر هنا على لذا . 734ترتب مسؤوليتها الدولية في حالة عدم الوفاء بتعهداتها الدولية
دراسة إتفاقيتان األولى اإلتفاقية المغاربية الخاصة بتشجيع وضمان اإلستثمار بين دول 

ية متعددة األطراف دخلت إليها الجزائر في إطار اإلتحاد المغرب العربي باعتبارها أول اتفاق
اإلتحاد، أما الثانية اإلتفاقية الموحدة بإستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية 

تعد من أهم اإلتفاقيات التي تم إبرامها  بين الدول العربية في إطار الجامعة التي بإعتبارها 
                                                      

 .241ص، عيبوط محند وعلي، الحماية القانونية لالستثمارات ، مرجع سابق -731
 .42، ص ، مرجع سابق03-01مر رقم محمد، مضمون أحكام األ ييوسف - 732
التي وقعتها وانضمت إليها الجزائر: اتفاقية نيويورك  األطرافمتعددة ولية دنذكر على سبيل المثال أهم االتفاقيات ال - 733

الخاصة باالعتراف وتنفيذ األحكام التحكيمية األجنبية واالتفاقية المتضمنة إنشاء المركز الدولي لتسوية  1958لسنة 
، وأخيرا 1980المنازعات الخاصة باالستثمارات. واالتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية لسنة 

. االتفاقية الجماعية المتضمنة 1990ات بين بلدان إتحاد المغرب العربي لعام االتفاقية الخاصة بترقية وضمان االستثمار 
 إنشاء الوكالة الدولية لضمان االستثمار.

 .89، ص مرجع سابق ،األجنبية في ضوء سياسة االنفتاح االستثمارات عيبوط محند وعلي، - 734
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من تكفله ه و ر  قر  بما ت   ،قات اإلستثمارية العربيةللعال كامال   العربية، حيث وضعت تنظيما  
 والنقائص حقوق وضمانات وحوافز للمستثمرين العرب، كما أنها حاولت قدر المستطاع 

تفاقية 735 1953القصور لإلتفاقيتان السابقتان وهما إتفاقية   .1970736وا 

تحاد المغرب اإلتفاقية المغاربية الخاصة بتشجيع وضمان اإلستثمار بين دول اإل  -أوال
 :737العربي

إلتحاد المغرب بعد دخول معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العربي حيز التنفيذ، اتفقت دول ا
بتشجيع وضمان اإلستثمار بين هذه الدول طبقا للفقرة الثالثة  خاصةتفاقية إالعربي على إبرام 

، 1989فبراير  17الثالثة من معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العربي، بمراكش في لمادةا من
توثيق  من خاللقتصادي المجال اال يرو تطبين أهداف اإلتحاد  التي نصت على أن من

قتناعها بأن تشجيع بين هذه الدو  بحر الم التقاربو  قتصادية وتكثيف التعاونالعالقات اال ل، وا 
ستثمارت بموجب إتفاقية سيؤدي إلى تدعيم التنمية وتعزيز التبادل التجاري وضمان اال

ق المصالح المشتركة بين دول إتحاد المغرب العربي في مختلف المجاالت التنمية وتحقي
 التجارية واإلجتماعية.  ،الزراعية ،الصناعية

تشجيع كل بلد من بلدان إتحاد  هوهذه اإلتفاقية  نصوص  فإن أهم ما جاءت به ،عليه
ا في كافة المجاالت المغرب العربي على حرية تنقل رؤوس األموال بين هذه الدول واستثماره
ل غير و مقارنة بالد أو األنشطة االقتصادية المسموح بمزاولتها ومنحها معاملة أكثر أفضلية

 .ة في االتحادو االعض
                                                      

 .1953بين دول الجامعة العربية عام  والاألمتفاقية تسديد المدفوعات المعامالت الجارية وانتقال رؤوس إ - 735
 .1970انتقالها بين البلدان العربية عام العربية و  األموالاستثمار رؤوس  تفاقيةإ - 736

 1990جويلية  23 فيالموقعة في الجزائر  ،تحاد المغرب العربيشجيع وضمان االستثمار بين دول اإلتإتفاقية  - 737
فيفري  6 في صادر ،06ج.ر عدد ، 1990سمبر دي 22مؤرخ في  420-90قم مرسوم رئاسي ر جب و بم يهاالمصادق علو 

1991. 



   الباب الثاني لجلب االستثمارات                                                         تحفيزية ضريبيةإعتماد معاملة 

 

333 
 

إلتزام الطرف المتعاقد على توفير اإلمكانيات الضرورية والالزمة إلستثمار إضافة إلى 
أي  منوحة للمستثمر الوطني،رأسمال، وذلك بتقديم تسهيالت ال تختلف عن التسهيالت الم
اإلدارية  والتسهيالت ، اإلعاناتالمساواة بين المستثمر المحلي واألجنبي في تقديم المساعدات

 :738هاومن بين

  إصدار التراخيص والموافقات الالزمة لقيام اإلستثمار واستيراد المعدات والمواد
 الالزمة للمشروع.

 يع أو باإليجارالحصول على األراضي الالزمة للمشروع بالب. 
 مومية.تقديم خدمات المرافق الع 
  عدم التمييز في الرسوم التأسيسية المختلفة للمشروع ورسوم ونفقات الخدمات بين

 المستثمر الوطني واألجنبي )المغاربي(. 

ستثمار بجميع أشكال التصرف القانونية التي يحق للمستثمر التصرف في االكما 
     .739ه جزئيا أو كليا أو إنقاصه أو زيادته أو تصفيته....إلخ تسمح بها طبيعته، كنقل ملكيت

تفاقية على مجموعة من الضمانات المالية، القانونية والقضائية كما اشتملت هذه اال
 : 740وتسوية المنازعات نحاول تلخيصها في النقاط التالية 

  السماح لكل طرف متعاقد بحرية تحويل وبدون آجال رأس المال وعوائده
فوعات أخرى متعلقة باإلستثمار، ويتم التحويل بعملة قابلة للتحويل حسب سعر الصرف ومد

 الرسمي المعمول به في تاريخ التحويل.

                                                      
 ، المرجع السابق. بتشجيع وضمان االستثمار المغاربية الخاصة االتفاقيةالمادة الثانية من  - 738
 المرجع ذاته. من  5المادة  - 739
  من المرجع ذاته.  19 و 15، 12، 11المواد  - 740
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  يتم تعويض المستثمر إذا أصيب إستثماره بضرر نتيجة قيام الطرف المتعاقد أو
قوق إحدى سلطاته العامة أو المحلية أو مؤسساته ببعض اإلجراءات كالمساس ببعض الح

 والضمانات المقررة للمستثمر في هذه اإلتفاقية.

 :741اإلتفاقية الموحدة بإستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية -ثانيا

لقد ربطت االتفاقية في ديباجتها ربطا واضحا بين تسهيل وتشجيع إنتقال رؤوس 
لعربية الشاملة والتكامل مية اوبين تعزيز التن ،األموال العربية وتوظيفها داخل البلدان العربية

 قتصادي العربي على أساس تبادل المنافع والمصالح فيما بينهما.اال

ستثمار القانونية، وبعض األحكام تفاقية قواعد االلتجسيد هذه األهداف وضعت اال
العامة التي تّشكل إلتزامات أساسية على عاتق األطراف المتعاقدة في عالقاتها اإلستثمارية 

تأمين حرية حركة انتقال رؤوس األموال فيما بين الدول األعضاء  ترمي إلىينها، و فيما ب
وتشجيع وتسهيل إستثمارها وفقا لخطط التنموية لتلك الدول فيما يعود بالنفع على الدولة 

عطا حماية ، فضال عن ءها الضمانات والتسهيالت الكافيةالمضيفة والمستثمر العربي، وا 
إعتبار أحكام اإلتفاقية حدا أدنى لمعاملة  ، فضال عن 742وعوائده المستثمر وصيانة حقوقه
 .743كل إستثمار يخضع لها

ثم إنتقلت االتفاقية في تفصيل دقيق إلى إبراز قواعد ونوع المعاملة المقررة التي يجب 
معاملة الأن توفرها كل دولة طرف للمستثمر العربي. وميزت بين نوعين من المعاملة: 

تفضيلية تجاوز التي المعاملة ال، و (1)د األدنى التي يجب توفيره لكل مستثمرعادية تمثل الحال

                                                      
رئاسي رقم المرسوم ال جبو عليها بم دقمصاالو  ،العربية في الدول العربية األموالستثمار رؤوس إاإلتفاقية الموحدة ب - 741
 .1995أكتوبر  11 في صادر، 59، ج.ر عدد 1995أكتوبر  7مؤرخ في ال 95-306
  ذاتها .امن اإلتفاقية  2المادة  - 742
 اتها.ذ من اإلتفاقية 3/1المادة  - 743
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تمنحها الدولة الطرف لبعض أنواع المشروعات بسبب ما يرتبط بها من اعتبارات 
 . (2)خاصة

تفرض اإلتفاقية كل دولة طرف أن تعامل  :744بخصوص المعاملة العادية-1
لة عادية، فيما يخص حقوق و واجبات اإلستثمارات العربية المقيمة في إقليمها معام

حرية القيام باإلستثمارات في إقليم أية دولة طرف في  والمتمثلة فيضماناته، المستثمر و 
المستثمر في إختيار أية  ، مع إمكانيةالمجاالت المسموحة قانونا على مواطني تلك الدولة

قد قررتها الدولة مستثمر غير عربي في مجال مشابه وتكون  عاملة أخرى يحصل عليهام
تجسيدا تطبيقا و ، وهذا 745التي يقيم فيها المشروع اإلستثماري بموجب قانون أو إتفاقية دولية

 لشرط الدولة األكثر رعاية. 

حق تحويل رأس المال العربي بهدف اإلستثمار في إقليم أية دولة طرف، إضافة إلى        
عادة تحويله إلى أية دولة  طرف دون قيود قانونية تمييزية مصرفية أو وحرية تحويل عوائده وا 

 إدارية، ودون أية ضرائب أو رسوم على عملية التحويل. 
حرية المستثمر في التصرف في إستثماره بكافة أساليب وأوجه التصرف وفي وأخيرا       

 . 746الجدود المقررة لمواطني الدولة التي يجري اإلستثمار فيها

فإذا كانت الحقوق والضمانات المشار إليها  :747يةبالنسبة للمعاملة التفضيلأما   -2
أعاله، تشكل الحد األدنى من المعاملة الذي يجب توفيره للمستثمر العربي بموجب اإلتفاقية، 
فقد أكدت هذه األخيرة على أنه يجوز للدولة الطرف تطبيق معاملة تفضيلية على هذا 

دنى من الحقوق التي ذكرناه سالفا، االستثمار، وذلك بمنحه مزايا إضافية تتجاوز الحد األ

                                                      
 بق.ساالمرجع ، الالعربية األموالستثمار رؤوس إالموحدة بية اإلتفاقمن  15 إلى 5المواد  - 744
 ذاتها.اإلتفاقية من  6/2المادة  - 745
 المرجع ذاته. من  8المادة  - 746
  من المرجع ذاته.  17و 16ان المادت - 747
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إلعتبارات خاصة متعلقة بأهمية المشروع بالنسبة لتنمية االقتصاد الوطني والمشروعات  وفقا  
المشتركة ونسبة المساهمة العربية في إدارة المشروع، ومدى تحكم المستثمر العربي في 

، كما يمكن منح معاملة التكنولوجيا المستخدمة وخلق فرص التشغيل وانخفاض نسبة البطالة
 .749لمواطنين عرب 748تفضيلية بالنسبة للمشاريع اإلستثمارية المملوكة ملكية جوهرية

وأخيرا، قررت اإلتفاقية للمستثمرين العرب ضمانة إضافية، وهي قيام المؤسسة العربية  
داخلي للتأمين على اإلستثمار بضمان أموالهم المستثمرة بموجب هذه اإلتفاقية حسب النظام ال

 .750لتلك المؤسسة
ق في وضع خفأ المجتمع الدولير الذي تؤديه هذه االتفاقيات، إال أن و بالرغم من  الد

على لزاما كان  أمام هذا الفشلإتفاقية دولية جماعية لحماية وتنظيم اإلستثمارات األجنبية، 
رؤوس األموال وسائل قانونية أخرى مناسبة لتنظيم الحركة الدولية إلنتقال  عنالدول البحث 

في نطاق أضيق من بشرط أن تكون األجنبية الخاصة وتشجيعها على اإلنتقال عبر الحدود، 
تشجيع ل كسبيل وحيداإلتفاقيات الثنائية  إبرام مما نجم عنه اللجوء إلىالعالمية، بالتالي 

، كما أنها تتضمن فيها على قواعد واضحة 751وحماية وتنظيم معاملة هذه اإلستثمارات
ومن شأنها التوفيق بين المصالح واألهداف  ،الم ومحددة من حيث أبعادها ومحتواهاالمع

اإلقتصادية  لألطراف المتعاقدة، وبالتالي فهذه اإلتفاقيات الثنائية تسمح بتحسين العالقات 
دة كالمجال التجاري بين الدول المصدرة لرأسمال والدول المضيفة له ألنها تشمل مجاالت عدي

 هذا ما سندرسه في الفرع الموالي.و واإلقتصادي 
                                                      

في الدول العربية، العربية  األموالأن اإلتفاقية الموحدة باستثمار رؤوس األخيرة الفقرة / 16المادة ه ذالمالحظ في ه - 748
أم تحكم المواطنين العرب على إدارة وتسيير  األسهمملكية غالبية بها  المقصود بالملكية الجوهرية، هل يعنيما لم تحدد 
 . وتوجيهه المشروع

 .ذاتها من اإلتفاقية 16المادة  - 749
 .ذاتهااإلتفاقية من  24و  32، 22المواد  - 750
 .456، ص ، مرجع سابقستثمار األجنبي في تطوير أحكام القانون الدوليصفوت أحمد عبد الحفيظ، دور اال - 751
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 الفرع الثاني
في إطار اإلتفاقيات الثنائية   

تحرص قوانين العديد من الّدول ومنها الجزائر على توفير الحماية والمعاملة القانونية 
لإلستثمارات األجنبية، حتى تبقى بمنأى عن أية عوامل قد تنال منها في الدول المضيفة لها، 

والمعاملة تجد مصدرها األساسي في األحكام الواردة والمكفولة في إتفاقيات  فإن هذه الحماية
ذلك من خالل و نية الخاصة بهذه االتفاقيات، و انب القانو لذا ال بد من دراسة الجالثنائية، 

اإلهتمام باإلتفاقيات الثنائية كأداة لتشجيع وحماية ومعاملة اإلستثمارات )أوال(، ثم  يةكيفإبراز 
ضافية رار مزايا خاصة مظاهر إق  في إطار هذه اإلتفاقيات الثنائية )ثانيا(. وا 

 :اإلستثماراتائية كأداة لتشجيع وحماية اإلتفاقيات الثن -أوال

في الواقع لم تكن الدول بحاجة إلى مثل هذه اإلتفاقيات الثنائية الخاصة باإلستثمار، 
المطبق على اإلستثمارات  (لدوليالقوانين الوطنية وقواعد العرف ا)النظام القانوني ألنّ 

هو النظام نفسه المطبق على األجانب عموما، وباإلضافة إلى المعاهدات أنذاك األجنبية 
الثنائية التي كانت تبرم بين الدول مثل 'إتفاقيات للصداقة والتجارة والمالحة' و 'معاهدات 

تكن تخص اإلستثمار األجنبي لم  معاهداتون العامة'، إذ أن هذه الاإلقامة' و 'إتفاقات التعا
 فقط لكن كانت تشمل كافة أوجه النشاط اإلقتصادي والتجاري لألجانب.

د و جو مصالحها، مما أدى إلى و نظرا الختالف أهدافها  بين الدول غياب االنسجام مأما
، 752توحيد المعاملة الضريبية لالستثمارات على المستوى الدولي هذا من جهةبة في و صع

قات اإلقتصادية الدولية أصبحت الدول تهتم باإلستثمارات األجنبية نظرا ومع تطور العال

                                                      
752KITIC- Dusan, « Aspecct juridique de la privitisation », op.cit, p143. 
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، األمر الذي دفع بها إلى إبرام إتفاقيات ثنائية تقتصر 753ألهميتها السياسية واإلقتصادية
قبال الدول نظرا ألهميتها على تنظيم اإلستثمارات األجنبية وحمايتها ، كان بداية إهتمام وا 

 تفاقيات خاصة الدول المتقدمة في نهاية الخمسينات.على إبرام مثل هذه اإل

القانونية المعبرة عن إرادة الدولة في حماية  تقنيةتفاقيات الثنائية بمثابة اللذا أصبحت اال
فتعد ، 754ستثمارات األجنبيةابل الحصول على رؤوس األموال واالمق ،ستثماراتشجيع االوت
 1/ف2نص المادة ل وفقا، 1969م معاهدة فينا لعام تفاقيات الثنائية اتفاقيات دولية بمفهو اال

معاهدة تعني اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي » منها:
 .755..«سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر 

 

ضافية في إطار اإلتفاقيات الثنائية -ثانيا   :مظاهر إقرار مزايا خاصة وا 

، بهدف       1990ات الثنائية بعد مباشرة اإلصالحات سنة تفاقيإهتمت الجزائر باال
إلستثمارات، لذا قامت بإبرام العديد من اإلتفاقيات اة خلق الجو المناسب لدفع وتنشيط وتهيئ

تفاقيات على مل معها إقتصاديا، وتتضمن هذه االالثنائية مع مختلف بلدان العالم التي تتعا
ط اإلستقرار التشريعي وعدم و ليا كمبدأ المساواة، شر المبادئ األساسية المتفق عليها دو 

لية لتسوية المنازعات الخاصة المساس بالعقود، وأخيرا تكريس التحكيم التجاري الدولي كآ
 ستثمار.باال

                                                      
كانت بين ألمانيا الغربية والتي  1959سنة  امهابر إجنبي تم تفاقية ثنائية لحماية وتشجيع االستثمار األإأول  - 753
 .1961بين سويسرا وتونس عام مبرمة ما أخرى تفاقية إم تلتها ث، الباكستانو 

قتصادية على تقى الوطني حول: أثر التحوالت اإلستثمارات األجنبية، الملتفاقية لإلعيبوط محند وعلي، الحماية اإل - 754
 . 3 ، جامعة جيجل، ص2011 ديسمبر 01 -نوفمبر  30ليومي   ، األولالمنظومة القانونية الوطنية، الجزء 

المؤرخ  222-87عليها بموجب المرسوم رقم  مصادقالو ، 1969ماي  23لقانون المعاهدات المبرمة في  تفاقية فيناإ - 755
 .1987أكتوبر  14 ، صادر في42، المتضمن اإلنضمام مع التحفّظ إلى اإلتفاقية، ج.ر عدد 1987أكتوبر  13في 
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تفاقيات الثنائية إزدياد عدد االضافية بة وقيمة المزايا الضريبية االزدادت أهمياكما 
المتبادلة ين البلدين، إذ أصبحت تضع على عاتق  حماية وتشجيع اإلستثماراتالخاصة ب

لتزاماتها إتجاه الطرف األخر والمتمثل في المستثمر ابضرورة إحترام  لة المبرمة تعهدا  الدو 
األجنبي، وذلك يمنح الحق الوارد في اإلتفاقية الثنائية قيمة قانونية أسمى، حيث أقرت 

التي تدخل ضمن حماية اإلستثمارات،  من هذه اإلتفاقية لبعض التدابير 4و 3المادتين 
ومنها تمتع كل اإلستثمارات المباشرة وغير المباشرة التي تمت من طرف مستثمري أحد 

 األطراف المتعاقدة على إقليم الطرف المتعاقد األخر بمعاملة منصفة وعادلة.

جزائرية ( من اإلتفاق المبرم بين الجمهورية ال8في السياق ذاته، نصت المادة الثامنة ) 
 :    756الديمقراطية الشعبية واإلتحاد اإلقتصادي البلجيكي اللوكسمبورغي، على أن

" تخضع اإلستثمارات التي كانت موضوع إتفاق خاص بين أحد األطراف المتعاقد       -1
 ومستثمري الطرف المتعاقد اآلخر ألحكام هذا اإلتفاق وأحكام اإلتفاق الخاص.

عاقدة في كل وقت إحترام اإللتزامات التي تبناها يضمن كل طرف من الطرف المت -2
 تجاه مستثمري الطرف المتعاقد األخر'.

 

 5مادة مسألة تحويل األموال إلى الخارج، فقد نصت الفقرة الثانية من ال ،أما بخصوص
يسمح أيضا لمواطني األطراف المتعاقدة المسموح لهم في : " على أنمن اإلتفاقية ذاتها، 

عتمد على إقليم الطرف األخر التحويل لبلدهم األصلي قسط مناسب من إطار إستثمار م
  مرتباتهم".

                                                      
المتعلق  تصادي البلجيكي اللوكسمبورغي،الشعبية واإلتحاد االقراطية الديمقبين حكومة الجمهورية الجزائرية  اإلتفاق - 756
م و جب المرسو المصادق عليه بمو  ،1991أكتوبر  06 بتاريخستثمارات، الموقع بالجزائر التشجيع والحماية المتبادلة لالب

 .1991أكتوبر  06 في صادر ،46عدد  ج.ر ،1991برو أكت 05المؤرخ في  345-91الرئاسي رقم 
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، 757ة للمستثمرلو كفمن اإلمتيازات الم إمتيازا   تبرحرية تحويل األموال يعضمان فمبدأ 
، ويمكن إعطاء مثال عن ذلك في اإلتفاقية 758تكريسه في النّظام اإلتفاقي الجزائريتّم لذا فقد 

والمتعلقة بالتشجيع والحماية المتبادلين  هورية الجزائرية والجمهورية الفرنسيةالمبرمة بين الجم
يمنح كل طرف متعاقد تمت على إقليمها ومنطقته  "لإلستثمارات، التي تّنص على أنه : 

البحرية اإلستثمارات من طرف مواطن أو شركات المتعاقد األخر لهؤالء المتعاقدين حرية 
 تحويل:  

  ح بتحويلها:األموال المسمو  -أ
على ضمان التحويالت فرنسا و المبرمة بين الجزائر من اإلتفاقية  6نّصت المادة 

التحويالت على سبيل  ذكر بعضنو  ،باإلستثمارات المنجزة  في إقليم  أحد الطرفينالمتعلقة 
    المثال:                                                                               

   الفوائد واألرباح غير الموزعة واألرباح الصافية من الضرائب والمداخيل الجارية 
     )العوائد الناجمة عن الحقوق المعنوية المشار إليها في الفقرة األولى والنقطتين )د

 و )ه( من المادة األولى.
 .المدفوعات التي تمت بغرض تسديد القروض المبرمة بصيغة نظامية 
 ازل أو عن تصفية اإلستثمار سواء بصفة كّلية أو جزئية. حصيلة التن 
  759منها 5التعويضات الناتجة عن نزع الملكية أو فقدانها المشار إليها في المادة. 

                                                      

مجلة  دراسات إتحاد   ،"تثمارات  في القانون  المصريس" المعاملة  القانونية  لإل ،حسام  الدين  كامل األهواني  -757 
 .19، ص 1996،  4عدد ، الجامعات العربية

758 -  TERKI Nour Eddine, op. cit, p .16. 
ة الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطيالمبرم  من اإلتفاق 5/1المادة -759 

فري في 13 فيبمدينة الجزائر  ينالتشجيع والحماية المتبادلين فيما يخص اإلستثمارات وتبادل الرسائل المتعلقين بهما، الموقع
في صادر ، 01ج.ر عدد ، 1994جانفي  02المؤرخ في  01-94م الرئاسي رقم و جب المرسو صادق عليه بمالمو ، 1993

 .1994فيفري  02
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 عملة التحويل: -ب

، 760فرنساجمهورية الجزائرية المبرمة مع كل من الدولة إتفاقيات د لم تحدّ 
، في حين نجد اإلتفاقية 763م بها التحويلوالسويد العملة التي يت762، إسبانيا 761لكسمبورغ

بسعر الصرف المعمول به  تتمالتحويل بأن عملية  تقرالشعبية،  المبرمة مع جمهورية الصين
في تاريخ التحويل، وذلك إّما بعملة قابلة للتحويل يوافق عليها المستثمرون أو بالعملة التي 

 .764أنجز بها اإلستثمار

فاقية الجزائرية المبرمة مع إيطاليا على أن يكون كذلك في السياق ذاته، نصت اإلت
 . 765التحويل بالعملة التي يتم بها اإلستثمار

  :جال التحويلآ -ج

أما فيما يتعلق بآجال التحويل، فقد تضمنت كل اإلتفاقيات التي يتم فيها التحويل بدون 
اق المبرم مع تأخير أو حددت آجال قصوى لتحويل، إذ تراوحت بين ستة أشهر بالنسبة لإلتف

                                                      
 ، مرجع سابق.حكومة الفرنسيةالحكومة الجزائرية و البين المبرمة اإلتفاقية من  5الفقرة الثانية من المادة  - 760
 .1991أكتوبر سنة  6 في صادر 46ر عدد ج. - 761

والحماية بالترقية المتعلق سبانية، و الديمقراطية الشعبية والمملكة اإلبين حكومة الجمهورية الجزائرية المبرم اإلتفاق  -762
 المرجع السابق. المتبادلة لإلستثمارات، 

المتبادلة ترقية والحماية  لو ححكومة الجمهورية الجزائرية وحكومة مملكة السويد بين المبرم االتفاق من  6المادة  - 763
في  مؤرخال 431-04رقم  المرسوم الرئاسيجب و المصادق عليه بم، و 2003فبراير  15في  الموقع بالجزائر لالستثمارات

 .2004ديسمبر  29 فيصادر  84ج.ر عدد، 2004 ديسمبر 29
بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية المبرم من االتفاق  6الفقرة الثانية من المادة  -764 

 فيصادر  27، المنشور في ج.ر عدد1996أكتوبر 20حول التشجيع والحماية المتبادلتين لالستثمارات، الموقع ببكين يوم 
 .2002نوفمبر  26
بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اإليطالية، حول المبرم  اإلتفاق من 4المادة  - 765

سوم رئاسي رقم ، والمصادق عليه بموجب مر 1991ماي  18الوقع في الجزائر في  والحماية المتبادلة لإلستثمارات، الترقية
 . 1991أكتوبر  06، صادر بتاريخ 46، ج.ر عدد 1991أكتوبر  5المؤرخ في 346 -91
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، وبثالثة أشهر 767، أما اإلتفاق المبرم مع رومانيا فحدد آجال التحويل بشهرين766إيطاليا
، ويبدأ إحتساب المدة إبتداءا من 768بالنسبة لإلتفاقية الجزائرية المبرمة مع المملكة اإلسبانية

 تاريخ إيداع طلب التحويل.

تفاقية اأقرت ، 12-93يعي رقم ضافة إلى اإلمتيازات التي تضمنها المرسوم التشر باال
تثمار( وشركة أوراسكوم تيليكوم، س)الوكالة الوطنية لترقية ودعم اال ةرمالمباإلستثمار التي 

ضافية نصت عليه المادة ا  :769الثالثة منهامكانية إستفادة الشركة من مزايا خاصة وا 

                                                      
حكومة اإليطالية، حول التشجيع والحماية المتبادلة الحكومة الجزائرية و البين المبرمة من االتفاقية  3/ 4المادة  - 766

 المرجع السابق.لإلستثمارات، 
بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية المبرم  قاإلتفا من 4الفقرة  5المادة  - 767

والمصادق ، 1994وان ج 28بتاريخ الموقع بالجزائر بتاريخ التشجيع والحماية المتبادلة لإلستثمارات، المتعلق برومانيا، 
أكتوبر  26 بتاريخ صادر، 69.ر عدد ج ،1994أكتوبر  22المؤرخ بتاريخ  328-94عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

1994. 

لة ترقية والحماية المتبادال لو ح ،والمملكة االسبانيةاالتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية  من 7/2 المادة -768
 .لالستثمارات

 20رخ في مؤ ال 416 -01إتفاقية أوراسكوم تيليكوم، المبرمة مع الدولة الجزائرية بموجب المرسوم التنفيذي رقم  - 769
ترقية االستثمارات ودعمها ومتابعتها   الموقعة بين وكالةالموافقة على إتفاقية االستثمار  منتضّ الم، 2001ديسمبر 

 .2001ديسمبر  26في  ، صادر80وأوراسكوم تيليكوم  الجزائر، ج ر عدد 
 من االمتيازات التالية:  ،12 -93ستفادت شركة إتفاقية أوراسكوم تيليكوم في إطار المرسوم التشريعي رقم إ  -
 (.12-93من المرسوم التشريعي رقم  17)المادة  مرحلة إنجاز االستثمار: في-أوال
اإلعفاء من ضريبة نقل الملكية بمقابل بالنسبة لكل المشتريات العقارية المنجزة في إطار اإلستثمار، وكذا إعفاء الملكيات  -

تطبيق رسم ثابت في مجال  - إبتداءا من تاريخ الحصول عليها. ن الرسم العقاريالعقارية التي تدخل في إطار اإلستثمار م
التسجيل بنسبة مخفضة تقدر بىخمسة على األلف، تّخص العقود التأسيسية للشركة والزيادات في رأس المال، إضافة إلى 

نجاز االستثمار، سواء كانت المضافة على الّسلع والخدمات التي توّظف مباشرة في إ اإلعفاء من الرسم على القيمة
 مستوردة أو محصال عليها من السوق المحلية.

  في مرحلة اإلستغالل: -ثانيا
 سنوات من الضريبة على أرباح الشركات ومن الدفع الجزافي ومن الرسم على النشاط المهني. 5اإلعفاء طيلة فترة  -
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 تأجيل العجز المسجل في السنوات السابقة لمّدة خمس سنوات"." )أ( 
سنة بالنسبة للمقابل المالي للّرخصة المعتبر  15( إهتالك يمتد على فترة )ب 

 كإستثمار غير مادي.
مع مراعاة أحكام هذه المادة، تخضع الشركة لكل الضرائب والرسوم أو الحقوق وفقا 
للقوانين والتنظيمات المعمول بها في ذلك الحين مع اإلقرار صراحة أنكل ضريبة جديدة أو 

حق جديد )مهما كانت التسمية أو الوعاء أو النسبة( وكل تعديل في  رسن جديد أو
الضريبة أو الرسم أو الحق يجري العمل به عند تاريخ التوقيع على هذه اإلتفاقية، ال 

في  المقررةتطبق على الشركة إاّل إذا كان ذلك ال يقلص من مدى اإلستثناءات واإلعفاءات 
 هذه اإلتفاقية...".

من كل اإلعفاءات أو اإلستثناءات أو اإلمتيازات الخاصة المقررة في تستفيد الشركة 
القوانين والتنظيمات المعمول بهما أو المستقبلية،على أن تستوفي مع ذلك شروط 

  .770اإلستفادة من اإلعفاءات أو اإلستثناءات أو اإلمتيازات الخاصة

، 771لمفعولساري اال 09-16القانون رقم كال من  تضمنلقد  ضمن هذا اإلطار،
ثمر على مثل هذه المزايا ستفادة المستامكانية حصول و ا، الملغى جزئيا 03-01واألمر رقم
 تفاقية تتعهد الدولة بموجبها طبقا للتشريع المعمول به.ابمقتضى 

                                                                                                                                                                      

اإلعفاء من الضريبة على أرباح  -قضاء فترة اإلعفاء.ثمارها بعد إنتطبيق نسب مخّفضة على األرباح التي يعاد إست -
عمال الصادرات بعد فترة الشركات ومن الدفع الجزافي، ومن الرسم على النشاط المهني في حالة التصدير حسب رقم أ

نسبة برسم األجور المدفوعة لجميع العمال، تعويضا لل %7اإلستفادة من نسبة إشتراكات أرباب العمل مقدرة بى -اإلعفاء.
جتماعي طيلة فترة اإلعفاء مع تحمل الدولة لفارق اإلشتراكات شريع والتنظيم في مجال الضمان اإلالمئوية التي حددها الت

 المذكورة.
ترقية االستثمارات ودعمها ومتابعتها  وأوراسكوم  الموقعة بين وكالةمن إتفاقية االستثمار  3الفقرة األخيرة من المادة  - 770

 .ئرتيليكوم  الجزا
 المرجع السابق.المتعلق بترقية االستثمار،  09-16القانون رقم  -771 
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لتزامات يدخل ضمن الشروط بهذا النوع من اال يةالجزائر  ةقبول الدول كما أنّ 
لفائدة المستثمر، بحيث تحافظ على التوفيق بين الطرفين  اإلستثنائية غير المألوفة التي تكون

طنية للدولة التي المتعاقدين، وهو ما يهدف إليه المستثمر، بالتالي نسبية تطبيق القوانين الو 
 . 772متيازات السلطة العامة أو بالمزايا الخاصة في مواجهة المستثمر األجنبيالم تعد تتمتع ب

اج الضريبي وأهميته في مجال اإلستثمار سنحاول أما بخصوص موضوع تفادي اإلزدو  
 دراسته بنوع من التفصيل في المبحث الثاني من الفصل الثاني الحقا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 .225 صسابق، الدولة في مجال االستثمار، مرجع إڤلولي محمد، النظام القانوني لعقود  - 772
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 المبحث الثاني

 تفعيلها طرقو  التحفيزات الضريبية في جلب االستثمارات  ثرآ

ة إلى قتصادية توجيه رؤوس األموال واإلستثمارات الخاصتتطلب عملية التنمية اال
التي ، و لها معاملة ضريبية خاصةبتوفر إاّل  هذا األمر ال يتحّقق   مجاالت معينة، غير أنّ 

ثمارات منح الدول لإلستب ، وذلك في المناخ اإلستثماريالمؤثرة  ساليب الهامةمن بين األتعّد 
لب جو حث رؤوس األموال المحلية غرض بة زمنية معينة، لمدّ ية وومزايا بيضر  اتإعفاء

 على الدولةوالمنفعة في مشاريع ضرورية تعود بالفائدة  هاستثمار او وس األموال األجنبية رؤ 
 .  المضيفة

ستثمارات التي تحتاجها الدولة لزيادة همية الحوافز ودورها في تشجيع االبالرغم من أ
الت تنميتها، إاّل أنها كانت محل خالف فقهي بخصوص مدى صحتها وفعاليتها في معدّ 

ثرها ال يجوز أن يتم بمعزل عن الظروف آكما أن تقدير من عدمها، األموال جذب رؤوس 
  المطلب األول(،)ستثمارية السائدة في الدولة المضيفة لالاإلقتصادية، السياسية واإلجتماع

ثم نقترح أهم الطرق الكفيلة لتفعيل دور المعاملة الضريبية في استقطاب االستثمارات 
 )المطلب الثاني(.     

 مطلب األول ال

 االستثمارات لبلحوافز الضريبية في جمدى صحة وفعالية ا

ختلف الفقه حول مسألة مدى صحة وفعالية المزايا والحوافز الضريبية والمالية، القد 
ستخدام عّدة استثمارات، من خالل مور الجوهرية والهامة في مجال االفاعتبرت من األ

ن اإلعفاءات هو جذب المزيد من الهدف م أساليب من بينها الضرائب، بإعتبار أنّ 
 معتبرة لخزينة الدولة.مالية د خسائر ستثمارات، في حين هناك من يراها غير مؤثرة وتكبّ اال
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الضريبية في معاملة مدى فعالية ال عندبإلحاح هو الوقوف  حر  ط  ي  الذي تساؤل إاّل أن ال
 وخاصةالمباشرة ستثمارات االمدى تستطيع هذه الحوافز تشجيع ؟ إلى أي اتستثمار جلب اال

 إذا كانت التكاليف الضخمة للميزانية تندرج مع هذه المعايير؟ 

تحليالتهم المختلفة توجهاتهم اإليديولوجية و إلى ذلك أساسا حول  ختالف الفقهاءا يرجع
الدراسات والممارسات العملية، فالبعض يرى بصحة وفعالية هذه مختلف المستقاة من 

الة لتشجيع ة وأنها منتجة آلثارها، وباإلضافة إلى مكانتها كأداة فعّ الضريبي الحوافز
أن  ومادام ،ي صحتها وفعاليتها)الفرع الثاني(ينف ا  أخر  اتجاها   ستثمار)الفرع األول(، غير أنّ اال

ستثماري، ة في المناخ االر  ث  ؤ  المعاملة الضريبية ما هي إاّل عنصر من العناصر األخرى الم  
يبرز كما تجاه معاكس، الية إذا كانت العناصر األخرى تعمل في اأسباب الفع وال تجتمع لها

األثر السلبي للمعاملة الضريبية بالنسبة للدولة إذا لم يراع في تنظيمها العالقة بين تكلفتها 
تقييم وتقدير فاعلية المعاملة  من خالل  هذا ما سنبرزهجتماعي، قتصادي واالددوها االومر 

إلى في األخير اإلشارة ) الفرع الثالث(، ثم ستثمار وتوجيههجيع االتشالضريبية في 
  االعتبارات الخاصة بفاعلية وكفاءة الحوافز الضريبية) الفرع الرابع(. 

 الفرع األول

 االستثمارات جلبالضريبية في  اتز يفحتال صحة وفعالية

وتعزيز دور الحوافز ل النامية من خالل دعم تجاه األول الذي تبنته أغلبية الدوّ ذهب اال
ستخدام الحوافز استمرار والزيادة في ستثمارات، حيث يظهر أن االفي جلب االالضريبية 

ها ، فإنّ 773المنافسة الضريبية بين هذه الّدول في ، ويبرز ذلك إيجابيا   الضريبية كان مؤشرا  
 عتبار أن أطرافه قد إبتغوا ذلك.اثارها على منتجة آل

                                                      
 .121، مرجع سابق، ص "أنماط الحوافز الضريبية لالستثمار في الدول النامية" أحمد هاشم خاطر،  - 773
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 رولف، و 1986 ويلس، 1973هيليز  راسات ومنها دراسةكما منحت العديد من الد
ستثمار واألنواع المختلفة للحوافز الضريبية التي تقّدمها لحوافز اال بالغا   ا  هتماما، 1993

 .774منه  األجنبيال سيما  بجذب اإلستثمار المباشر الدولة المضيفة المرتبطة 

لنامية قصد الحصول على أكبر التنافس الضريبي بين الدول اببرر هذا االتجاه موقفه 
ودليل ذلك فإن  لما تحمله من تكنولوجيا وتقنيات حديثة،الدولية ستثمارات ممكن من اال عدد
ستثمارات الدولية تكفل عملت على تشجيع وحماية اال ،ة منهاتفاقيات الثنائيمن اال كبيرا   عددا  

التعاقدية في القانون  في مضامينها هذه الحوافز، وهي تمثل إعتراف وتكريس الممارسة
 المزايا يرتب المسؤولية الدولية للدولة. تعديل أو إلغاء لهذه  اإلتفاقي، وعلى هذا األساس فأي

ستثمار تفاقيات االاه نوع من الصواب، كون أن أغلبية ففي الحقيقة هذا التحليل في
لي فالدولة المبرمة من طرف الدول النامية والجزائر منها تتضمن هذه الحوافز، وبالتا

تفاقيات من شروط  لتزاماتها بإسمها من خالل ما تتضمنه تلك االاالمضيفة تتعهد بإحترام 
مجملها تحيل  ستثمار، فإنّ التطبيق وآلية تسوية منازعات اال ولذلك مسألتي القانون الواجب

 ستثمار أو التحكيم الحر. المركز الدولي لتسوية منازعات اال، ك775إلى التحكيم الدولي

تجاه خاصة في الوقت الراهن وفي ظل العولمة والمعطيات مية هذا االبالرغم من أه
الدولية الجديدة، إاّل أنه لم يسلم من اإلنتقاد، حيث أظهر بعض الخبراء شكوكهم حول مدى 

ر في القرارات طويلة ؤث  فعالية الحوافز الضريبية في جذب اإلستثمار، كعنصر فّعال وم  

                                                      
 .318، مرجع سابق، ص"د، " اثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلهاطالبي محم - 774
تفاقية االستثمار المبرمة بين الدولة الجزائرية ممثلة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار إمن  9/2المادة  - 775

لدولي لتسوية الخالف " غير أنه إذا استمر الخالف، يفصل فيه نهائيا عن طريق التحكيم ا :على أن تيليكوموأوراسكوم 
بموجب اتفاقية تسوية الخالفات المتعلقة باالستثمارات بين الدول ومواطني  أنشئالذي  CIRDIالمتعلق باالستثمارات.

، وذلك عن طريق حكم أو عدة حكام 18/03/1965عليها بواشنطن بتاريخ دول أخرى، تلك االتفاقية التي تم التوقيع 
 يعيننون....".
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تفاقية ااقشات والمفاوضات الخاصة بإعداد كات الكبرى خالل المنالمدى بالنسبة للشر 
في إطار أعمال منظمة التعاون  ستثمار المتعددة األطراف، والتي جرى اإلعداد لهااال
أعضاء نتقاد بعض أعضاء المنظمات الدولية كاقتصادي والتنمية، كما كانت محل اال

عفاءات ة في منح االتأكد على المغاالقتصادية، من خالل المنظمة التعاون والتنمية اال
 .مواليفي الفرع العالجه للموارد المالية للحكومات، وهذا ما سن ا  الضريبية، والذي يعتبر إهدار 

 الفرع الثاني

 اتاإلستثمار  جلبالضريبية في  اتز يفحتال عدم صحة وفعالية

ل التي تمثل في تجاه األو ستند إليها االارات التي تجاه المبرّ يستبعد أنصار هذا اال
ستثمار ة التحفيزات الضريبية في مجال االون عدم صحة وفعالير  ر  ب  صحتها وفعاليتها، وهم ي  

تخذته وتبنته معظم الدول الصناعية وبعض دول أمريكا استناد إلى الموقف الذي وجلبه باال
 مزايا و  افزها نحو تخفيض حو كلّ من خالل التوجه الالتينية كاألرجنتين، البرازيل والمكسيك، 

ز ستخدام الحوافز الضريبية كعامل محفّ اتراجع هذه الدول في  بمعنىها، ءلغااستثمار أو اال
تحتل المرتبة السادسة من هذه العوامل والمحددات من حيث الفعالية  ، حيث أصبحتلذلك

 .776 والقدرة على جذب المزيد من االستثمارات
تأثير الحوافز الضريبية في مجال  إلى أنّ أثبتت العديد من الدراسات  ،في السياق ذاته

ها غير ناتجة آلثارها، كما توصلت معظمها اإلستثمار ضئيل أو حتى غير جوهري، كون أنّ 
  بصفة مطلقة، إلى أن أغلب قرارات اإلستثمار ال تأخذ بعين اإلعتبار الحوافز الضريبية

   :777أهم هذه الدراسات نجد منهامن و 

                                                      

 .244لسالم عوض اهلل، "الحوافز االضريبية وأثرها على االستثمار"، مرجع سابق، ص صفوت عبد ا -776 
 .124إلى ص  122أحمد هاشم خاطر، مرجع سابق، ص  - 777
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، أكد بوجود عالقة عكسية بين الحوافز            1983عام  Limالدراسة التي قام بها 
نسياب رؤوس  واإلعفاءات الضريبية واألشكال المختلفة للحوافز القطاعية وحوافز التصدير وا 

 األموال األجنبية. 

، بإجراء مسح عن 1978عام  Toye Et Shahكما قام في السياق ذاته، كل من 
المختلفة المتاحة في الدول النامية، إذ توصال في دراستهما إلى نظم الحوافز المالية والجبائية 

نفس النتيجة أال وهي أن اإلعفاءات الضريبية إلى جانب الخسائر المعتبرة المؤجلة، كانت 
هي السائدة في أغلبية الّدول النامية، وبررا ذلك بأن اإلعفاءات الضريبية الممنوحة من 

العوائق والعقبات التي تواجه المستثمر  طرف هذه الدول هي بمثابة تعويض عن
 . 778واإلستثمار

بينما ذهب إتجاه أخر، وطالبت بعض الّدول التي شاركت في مناقشات حول أهمية 
الحوافز، أنها جاءت لتعويض إرتفاع درجة المخاطر في الّدول خارج منظمة التعاون والتنمية 

  .779اإلقتصادية 

، لم تحّقق أهدافها المسطرة ومنها الجزائر الناميةفالواقع يؤكد أن العديد من البلدان 
عفاءات ضريبية معتبرة للمستثمر، كما أن غالبا ما تمنح تلك  بالرغم من إقرار ومنح مزايا وا 

دة يصعب على المستثمر الحصول عليها بكل اإلعفاءات عن طريق إجراءات إدارية معقّ 
لفساد اإلداري، وعليه فإن اإلعفاءات سهولة، فهذه اإلجراءات البيروقراطية قد تشجع على ا

أعباء إضافية  نيمثال والرشوة الضريبية تصبح ال معنى لها بإعتبار الفساد اإلداري
 للمستثمر.

                                                      
 .319ص  ، ، مرجع سابق"ثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلهاأ" طالبي محمد،  - 778
 .319و 183ص  ،المرجع ذاته - 779
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ل من شأن الحوافز الضريبية ودورها في جلب قل  بالرغم من وجاهة االتجاه الثاني الذي ي  
 المزيد من اإلستثمار التي هي بحاجة الدولة إليها.

أن نقول بأنه على الدولة المضيفة لرؤوس األموال األجنبية أن ال تفرط في  يبقى
 اإلضرار بالخزينة العموميةإلى ؤدي يلضريبية بطريقة عشوائية، حتى ال إستخدام الحوافز ا

نما تقوم بذلك بداعي تحقيق المصلحة العامة وكذا حسب أهمية المشروع والقيمة المضافة  وا 
ى اإلقتصاد الوطني، كما أنه ال بد من مراعاة التعاون والتوفيق بين عل لفائدةالتي تعود با

 مصالح أطراف عالقة اإلستثمار.

بمجرد إقرار مجموعة من منه األجنبي السيما إستقطاب اإلستثمار ال يتم  ،وأخيرا  
نّ الضريبية والحوافز المزايا  أخرى لها أهمية كبيرة فيوعناصر عوامل ال بد من توافر ما ، وا 

قرار اإلستثمار، فمدى نجاح وفعالية هذه الحوافز اإلجتذابية في مجال اإلستثمارات  خاذات
األوضاع السياسية فضال عن  ،قف على عوامل مرتبطة بالمحيط المؤسساتي واإلقتصاديمتوّ 

 . 780واإلجتماعية السائدة في أي بلد

 ثالثالفرع ال

 781وتوجيهه ستثمارالضريبية في تشجيع اإل تحفيزاتتقدير فاعلية ال

ثيرها من نشاط ألخر ومن دولة ألخرى، بحيث ترمي آتختلف الحوافز الضريبية في ت
المعاملة الضريبية للدولة المضيفة لإلستثمار الوافد إليها، إلى تحقيق هدفين هما من ناحية 

                                                      
 .44مرجع سابق، ص  ،"، المتعلق بتطوير االستثمار03-01رقم  األمر مضمون أحكام" يوسفي محمد،  - 780

   .222مرجع سابق، ص دور المعاملة الضريبية في تشجيع االستثمار األجنبي"،  أحمد شرف الدين، " -781 
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إستقطاب رأس المال األجنبي، ومن ناحية أخرى توجيه اإلستثمار إلى الوجهة التي تحقق 
 . 782على اإلقليم الجغرافيالتنمية 

ة للمعاملة الضريبية لإلستثمار، فإذا كانت الدولة تستهدف من األحكام التشريعي
ستقطاب رأس المال وتحقيق المنافع، فإن بالمقابل يجب مراعاة طموحات المستثمر السيما ا

 لة.األجنبي منه الذي يطمح إلى تحقيق أرباح ومنافع جراء إستثمار أمواله على إقليم دو 

غير أن اإلشكال الحقيقي الذي يواجه الدولة المضيفة لإلستثمارات، يتمثل في مدى 
قدرتها على إجتماع أسباب الفاعلية للمعاملة الضريبية على المستوى الداخلي، وهذا في 
تجاه الدولة  إختيار نقطة التوفيق والتوازن بين تحقيق أهداف المستثمر المتمثلة في الربح وا 

ن معاملة الضريبة وأهدافها التنموية، وبالتالي فمن الصعب ضبط أثرها مسبقا في الربط بي
على نحو يمكن معه استحداث معاملة ضريبية وتحقيق طموحات أطراف العالقة اإلستثمارية 

 المستثمر(. -)الدولة المضيفة 

ن للمعاملة الضريبية لإلستثمار، يجب ضرورة عليه فقبل إحداث تنظيم تشريعي معيّ 
لة قتصاد الوطني للدو د األثر المباشر للتنظيم على االتحدّ  علمية وموضوعية يام بدراساتالق

 .            أراضيهاستثمار على وأثره غير المباشر في مناخ اال

أحكامها في  اغ  ص  لكي تتسم تلك المعاملة بأسباب الفاعلية، أوال عليها أن ت   كما أنه
لرؤوس األموال والدول لة سواء كانت الدول المضيفة ضوء النظام الضريبي العام في كل دو 

 .المصدرة له

فمعايير تقدير فعالية وفاعلية المعاملة الضريبية تتجسد في الترجيح بين سلبياتها      
يجابيات الحوافز الضريبية )ثانيا(، ثم نعرض في األخير  وكيفية وطرق عالجها )أوال(، وا 
                                                      

 .167، مرجع سابق، ص "الحوافز الضريبية وآثرها على االستثمار" صفوت عبد السالم عوض اهلل،  - 782
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تها ومردودها من الجانب اإلقتصادي واإلجتماعي مدى إمكانية تحقيق التوازن بين كلف
 )ثالثا(.

 :سلبيات الحوافز الضريبية وطرق عالجها -أوال 

حسب معارضي سياسة الحوافز الضريبية في مجال اإلستثمار، أن اإلستثمارات 
المضيفة بصفة خاصة، في ظل  األجنبية المباشرة، قد تؤثر سلبا على الميزانية العامة للدولة

إذ تؤدي لدول المضيفة بتقديم ومنح إعفاءات ضريبية معتبرة لتلك اإلستثمارات، اقيام 
، 783كل إيرادات الدولة الضريبية مما يؤثر سلبا على الميزانية العامةآاإلعفاءات السابقة إلى ت

 ويالحظ  أن هذا األثر قد يكون أكثر سوءا في الحاالت اآلتية: 

ة، ال يشكل حافزا قويا إلستقطاب رؤوس إن اإلعفاء من ضريبة الدخل لمدة محدود
األموال، مادام أن هذا اإلعفاء يتعلق بأرباح ستكون قليلة بطبيعتها في السنوات األولى 
ن حدث وأن قام المستثمر باإلستثمار واإلستفادة من  إلنجاز المشروع اإلستثماري، حتى وا 

 . 784ة اإلعفاء الممنوحة لههذه الحوافز، فقد يقوم بإنهاء مشروعه اإلستثماري بانتهاء مد

لجوء المستثمر والشركات اإلستثمارية اإلساءة في إستخدام الحافز الضريبي، من خالل 
تغيير نشاطها أو إسمها التجاري أو من شأنه ثبوت إنقضاء الشركة بعد إنتهاء مدة اإلعفاء 

ها من جديد تحت تها، ثم تبدأ في مزاولة نشاطآا، كأن تبيع الشركة المستقرة منشالممنوحة له
 .785إسم جديد للتهرب من الضرائب أو تفتيت  نشاطها من جديد

على خالف المستثمر فإّن منح التسهيالت الضريبية خاصة منها اإلعفاءات، قد تؤثر 
سلبا على خزينة الدولة من خالل حصيلة الضرائب، ويتجسد ذلك في أن الدولة التي ينتمي 

                                                      
 .27، مرجع سابق، ص جنبيةستثمارات األسوقي عامر، الحماية القانونية لإللي عبد الكريم دضان عمر  - 783
 .216مرجع سابق، ص "، ستثمارت الضريبية بقصد تشجيع اإلاإلعفاءا" سيد إمام أحمد،  - 784
    .224 ص  مرجع سابق، " دور المعاملة الضريبية في تشجيع اإلستثمار األجنبي"، ،أحمد شرف الدين - 785
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باحه المحققة في الخارج، فمن جهة الدولة المضيفة إليها المستثمر تفرض ضرائب على أر 
تعفي المستثمر من أرباحه على إقليمها من الضرائب ليخضع لضريبة الدولة المصّدرة لرأس 

 المال. 

فليس من المنطق أن تتحمل خزينة الدولة هذه الخسارة، ومن المعروف أن الفائدة التي 
المضيفة، األمر الذي يساعده على تحقيقه  تعود عليه جراء اإلعفاءات الصادرة من الدولة

  .786معدالت الربح المتوقعة، يعد قيدا على عوائد المشروع

إن عدم إمكانية ضبط نسبة أو إجمالي الخسائر التي تعود على الدولة المضيفة جراء 
نسبة هذه  الحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمرين األجانب، قد تكون من المحتمل أنّ 

 تتجاوز منافع الدولة المضيفة لإلستثمار العائدة من المشروع اإلستثماري. الخسائر قد

بالتالي يتجلى هنا مدى خطورة التضحيات واألخطار التي تقبل بها الدولة، إذا الحظنا 
 .787أن مدى تأثير الحوافز الضريبية في إستقطاب رؤوس األموال

يالت الضريبية وبين ما كما أنه من الممكن أن يظهر عدم التوازن بين حجم التسه
جدية         علمية يقتضيه الهدف من منحه، وهذا يكون في الحاالت التي ال تكون فيها دراسة 

 فوائد العائدة إلى المستثمر والدولة المضيفة في هذه الحالة.الوموضوعية لتحقيق التوازن بين 

نما مرتبط بف الظروف التي تمنح ط و المحياإلنتقاد ال يوجه مباشرة للحوافز الضريبية وا 
خاللها تلك التحفيزات وكذا األدوات التي يتم بموجبها منحها، وبالتالي فالبد من إمكانية  من

نحراف بالتسهيالت حاطة بمختلف األدوات قصد منع االالتحكم في هذه الظروف واإل

                                                      
 .224ص  مرجع سابق، " دور المعاملة الضريبية في تشجيع اإلستثمار األجنبي"، ،أحمد شرف الدين - 786
 .225ص المرجع ذاته،  - 787
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ستثمار، وكذا ن طرف الدولة بهدف جلب وتشجيع االالضريبية عن األهداف المسطرة م
 . 788ستثمار فيهاإلى الوجهة التي ترغب الدولة اال جيههتو 

فيما يتعلق بإساءة والتفريط  هذه األمور السلبية السيماوتفادي وأخيرا من أجل تجنب 
، ال بد من إختيار عناصر على حساب الخزينة العمومية ستخدام الحوافز الضريبيةافي 

، قبل إدراج هذه مزايانظام ال للقيام بدراسات علمية في مجال تسييرة صصّ متخكفاء و أ
ستثمارية للدولة، مع إبراز األنشطة المراد التشجيعية اال السياسة التسهيالت الضريبية ضمن

 . تنميتها وطبيعة األشخاص والمؤسسات األجدر لتحقيق األهداف المسطرة وهذا من ناحية

ية، مع األخذ للعملية العفوية في منح التحفيزات الضريب وضع حدا   ،من ناحية أخرى
نتهاء مدة امر اإلستمرار في نشاطه خاصة بعد بعين اإلعتبار أثناء المنح، مدى قدرة المستث

اإلعفاء، ولتجنب ذلك ال بد أن تكون دراسات عميقة ومسبقة حول مدى قدرة المؤسسة 
، وهذا الطرح 789اإلستثمارية من اإلستمرار في نشاطها قبل منح لها اإلعفاءات الضريبية

على الدولة الجزائرية اإلعتماد عليه قصد وضع سياستها التحفيزية في مجال  ينبغي
االستثمار في طريقها الصحيح وال تؤثر سلبا على الخزينة العمومية خاصة إذا لم تتحقق 

 الدولة ألهدافها.

 :يجابيات الحوافز الضريبيةا -ثانيا

حوافز واإلعفاءات سع في منح التجاه األخر من الفقه يرى بضرورة التوّ االأما 
 كما أن ستثمارات، ب االلالقة دالية متزايدة بينها وبين جهناك عألنه توجد ، 790الضريبية

 على مستوى اإلستثمار وهيكله. الحوافز تمارس تأثيرا  

                                                      
 .226و 225ص  مرجع سابق، ،أحمد شرف الدين - 788

 .821، مرجع سابق، ص "اإلعفاءات الضريبية بقصد تشجيع االستثمار" سيد إمام أحمد،  - 789

 .711مرجع سابق، ص  الضريبية"،الحوافز " سالم عوض اهلل، الصفوت عبد  - 790
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عفاء المستثمر من الضريبة لمدة زمنية معينة، من شأنه زيادة أرباحه إل ّن منح المزايا وا 
شركات للضريبة تجعلها تتحقق أرباحا كبيرة مقارنة بتلك التي وبالتالي عدم خضوع هذه ال

 تخضع للنظام الضريبي ألية دولة.

لدولة المضيفة لإلستثمارات، من قبل امنوحة أن اإلعفاءات الضريبية والجمركية الم كما
مبالغ معتبرة مرتبطة بالضرائب محل اإلعفاء  إنقاصثر على خزينة الدولة من خالل ؤ ال ت

الق، بل في المقابل إن الدولة قد تجني من وراء ذلك مكاسب مالية، إقتصادية على اإلط
جتماعية تتمثل في اإلستثمار األجنبي ومساهمته في تحقيق التنمية وخلق فرص العمل  وا 

  ،تسييرالالتقنيات الحديثة في مجال وتحويل للتكنولوجيا و  وانخفاض نسبة البطالة،
التصدير والتقليل من االستيراد وزيادة اإلنتاج وزيادة وباإلضافة إلى هذا يزيد من فرص 

 .791الدخل القومي
 ومزايا لجلب االستثمارات تمنح إعفاءات في حالة ما إذا كانت الدولة المضيفة الأما 
المستثمرين والشركات المالكة للتكنولوجيا عزوف إلى ال محال يؤدي س فإّن ذلكللمستثمر، 

، مما سيجبر الدولة القيام بإنجاز مشاريعها بصفة إنفرادية فيهااالستثمار  والتقنيات الحديثة
فها مبالغ معتبرة قد تتجاوز وبإمكانياتها المحدودة السيما في المجال التكنولوجي، مما قد سيكلّ 

غراءاتبكثير تلك التي تمنح للمستثمر في شكل إعفاءات و   ضريبية.      ا 
زه من شأنها أن تحفّ  ،الضريبية األخرى كما يمكن للمستثمر أن يستفيد من التيسيرات

تستفيد الدولة المضيفة من عدم خروج تلك األرباح  حيثفي إعادة إستثمار أرباحه بالداخل، 
ستغاللها في توسيع أو إنشاء مشاريع جديدة تتطلبها خطة التنمية.  من إقليمها وا 

ب لفي ج هاما   متيازات الضريبية والمالية تؤدي دورا  اال فإنّ  ،تجاههذا االضمن 
دها قانون اإلستثمار والنظام الضريبي، التي يحدّ  القطاعات والمناطقاإلستثمار وتوجيهه إلى 

                                                      
 .171ص مرجع سابق،  الضريبية"،الحوافز " سالم عوض اهلل، صفوت عبد ال - 791
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ألن اإلعفاء الضريبي يعمل على رفع الكفاية الحدية لإلستثمار، من خالل تحقيق التنمية 
 خاصة في تلك المناطق التي تحتاج إلى مساهمة وتنمية خاصة، والتي كانت محل إهتمام

دورها ستثمارات الموجودة في الّدول النامية كن الواقع يؤكد عكس ذلك فمعظم االالدولة، ل
 . 792ال في تحقيق التنميةم بشكل كبير وفع  اه  س  ال ت  محدودا ، بحيث 

من فاعلية ومقدرة الحوافز الضريبية  إّن الشيء الذي يمكن أن يحدّ  ،السياق ذاضمن ه
األهداف المرجوة منها، إذا كانت الظروف المتصلة بالمناخ وعدم القيام بدورها للوصول إلى 

اإلستثماري للدولة المضيفة لإلستثمار غير مالئمة كحالة الإلستقرار السياسي، مما يفتح 
المجال في هذه الحالة أمام المستثمر للمطالبة بالمزيد من الشروط إتجاه الدولة المضيفة 

 .والمالية تصاديةمن الناحية االق بإعتبارها في مركز ضعف
 

أن تستعمل كل الوسائل المتاحة قصد  ،ولةفي هذه الحالة على الدّ ينبغي وبالتالي 
التي قد تدفع بالمستثمر إلى عدم اإلستثمار فيها خاصة  ،تجنب هذه الظروف غير المناسبة

ب د ممتلكاته، فمن المتوقع أن يطالوبالتالي تهدّ  ،في حالة وجود خطر سياسي في تلك الدولة
 . 793المستثمر إستهالك رأسماله في مدة قصيرة ثم ينسحب

 

المنوط بها، قد ال يرجع السبب في  ألهدافلكما أن عدم تحقيق المعاملة الضريبية 
نما تدخل إعتبارات أخرى كالعالقة بين تلك  ذلك إلى طبيعة تلك المعاملة الضريبية وا 

ة، لكن هذا ال يعني أن نحكم بعدم المعاملة الضريبية وعناصر السياسة اإلستثمارية للدول
فعاليتها، وبالتالي ال يمكن تجاهل المحيط السياسي ومختلف المميزات اإلقتصادية للدولة 

 المضيفة لإلستثمار ومدى إنعكاساتها على التسهيالت اإلدارية والتحفيزات الضريبية.
 

                                                      
 .205ص مرجع سابق، ، "الضريبية بقصد تشجيع االستثماراإلعفاءات "  سيد إمام أحمد،  - 792
 .   226 سابق، ص مرجع، الدين، " دور المعاملة الضريبية أحمد شرف - 793
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 :اإلقتصادية الحوافز الضريبية وعائدها اإلجتماعي و يلاالعالقة بين تك -ثالثا 

الحجم المعقول للحوافز  خل وتجتمع في تحديد المستوى أوتوجد عّدة أمور تتدّ 
جتماعية       لتحفيزات الضريبية ومردوديتها االمنها العالقة بين تكلفة ا الضريبية

وهذا في حدود ما تراه الدولة المضيفة لإلستثمار  ،قتصادية، وكذا  النسبة المقبولة بينهماواال
 .794ستثماريةألهدافها اال محققا  

فتظهر التكلفة الحقيقية بالنسبة للدولة في الفرق بين اإلنفاق الحكومي في حالة منحها 
د بين الزيادة في اإلستثمار ه يتحدّ ستثمار فإنّ ا حجم فعالية حوافز االأو حالة عدم  منحها، أمّ 

ضريبية بين زيادة الدخل وبين تكلفة الحوافز، وفي األخير تتمثل في مدى قدرة التحفيزات ال
تكلفة و ي الخاضع للضريبة وتكلفتها بالنسبة للنظام الضريبي أو بين الزيادة في الدخل القوم

 قتصاد الوطني.الحوافز بالنسبة لال

تتمثل تكلفة اإلعفاء الضريبي بالنسبة للدولة المضيفة في خسارة مبالغ الضريبة، 
، إذا كان المشروع اإلستثماري يدري فوائد ضئيلة وبالتالي فإن هذه الخسارة تكون غير مقبولة

ويحدث مناصب الشغل بنسبة ضعيفة مقارنة باألعباء المالية التي أنفقتها الدولة في شكل 
 .795تحفيزات ضريبية

هذا المنطلق، يجب مراعاة صفة المرونة في اإلطار التشريعي والتنظيمي للمعاملة  من
أهمية ونوع اإلستثمار بالنسبة اوت مزاياها بحسب الضريبية لإلستثمار، بحيث يجب أن تتف

ذا إفترضنا عدم وجود عوامل أخرى تعيق ترتيب أثرها التلقائي ال قتصاد الدولة المضيفة، وا 

                                                      
 .227ص ، مرجع سابق، الدين، " دور المعاملة الضريبية أحمد شرف - 794
  الجمعية المصرية لإلقتصاد السياسي واإلحصاء، "قارنةمدراسة تحليلية و تثمار حوافز االس" علي عبد العزيز سليمان،  -795

 .22ص  ،1998، 445، عدد والتشريع
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إلى زيادة اإلستثمار األجنبي على إقليم الدولة وسيطرته على إقتصادها بدون ضمان إنتزاع 
 . 796بلوغ كفاءتها المنتظرةفوائده بالنسبة لها وبالتالي قصور الحوافز من 

في تحقيق  منه األجنبي السيما يتضح مما تقدم أن أثر المعاملة الضريبية لإلستثمار
منها ما يتعلق  ،ةهداف السياسة اإلستثمارية للدولة المضيفة يتركز على عوامل متعدداأل

تصل بعوامل د بتلك الدولة، ومنها ما يئة ذاتها والمناخ اإلستثماري السابعناصر هذه السياس
كس أثر العوامل الضريبية عليه فهو عن، وقد يباشرةخارجية تؤثر في تدفق رؤوس األموال م
 أخرى.   ليتحول إلى أثر نسبي يعتمد على عوام

في األخير، إذا ما أرادت الدولة المضيفة تحقيق أهدافها يجب اإلبتعاد عن بعض 
المتصلة بالحوافز الضريبية، وبهذا فإن  النقاط السلبية  أثناء وضعها للتشريعات والتنظيمات

للدولة المضيفة، فينبغي  (ثمارهادورها وتحقق نتائج إيجابية )حوافز الضريبية أن تؤدي لأريد ل
قة من جهة وال يمنع دراسات إقتصادية معمّ قيام بتجنب العشوائية في وضع مفرداته والعليها 

ة الدخل القومي الناتجة عن زيادة الدولة من حساب اآلثار المالية المتمثلة في زياد
 .اإلستثمارات األجنبية على إقليمها من جهة أخرى....

وبالتالي فالحوافز الضريبية كأداة للتوجيه اإلقتصادي واإلجتماعي لإلستثمار األجنبي،  
فهذه المكاسب يمكن أن تكون من طبيعة إجتماعية أو إقتصادية، كإقامة صناعات أو 

ليد العاملة الوطنية والعمل على تأهيلها وتكوينها أكثر حتى تتكيف ب اع كبيرة تستوعير امش
تساهم  يالمعارف في مجال التسيير والتأقلم  مع التكنولوجيا الحديثة التو مع التقنيات الجديدة 

 . في خلق الثروة وزيادة االنتاج

  

                                                      

 .226ص  ،ابقمرجع سعلي عبد العزيز سليمان،  -796 
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  الرابعالفرع 
 اإلعتبارات الخاصة بفاعلية وكفاءة الحوافز الضريبية 

ن إختيار الحوافز الضريبية الخاصة باإلستثمار األجنبي المباشر وحركة تنقل يّ يتع
فيما أساسا تتمثل و مجتمعة في الوقت ذاته تكون رؤوس األموال طبقا لثالث معايير هامة و 

 : 797يلي 

  :فاعلية الحوافز الضريبية  -أوال

يير في السلوك يكون الحافز الضريبي فاعليا وفعاال في الوقت نفسه عندما يحدث تغ
   اإلقتصادي للمستثمر األجنبي والعكس صحيح.

 :كفاءة الحوافز الضريبية -ثانيا

تظهر قدرة وكفاءة الحافز الضريبي، حينما يعمل على تحقيق التنمية وزيادة الرفاهية 
اإلقتصادية فكلما إرتفع معدل كفاءة الدولة في مجال التحفيز الضريبي كلما حققت الرفاهية 

 دية  والعكس صحيح. اإلقتصا

  :سهولة ومرونة إدارة الحوافز الضريبية -ثالثا

ختيار أنماط  يعد هذا المعيار من اإلعتبارات الهامة في رسم السياسة الضريبية وا 
الحوافز الضريبية لترشيد وتوجيه رؤوس األموال لإلستثمارات األجنبية، بمعنى سهولة إدارتها 

 .798مكانيات العملية في الدول المضيفة لإلستثماروتسييرها وأن تكون مالئمة مع اإل

 

                                                      
 .72، ص ، مرجع سابقاألجنبيمحمد حامد محمد فتيحة، دور السياسة الضريبية في ترشيد االستثمار  - 797
 . 73 و72 صذاته، المرجع  -798
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 نيالمطلب الثا

 ب اإلستثماراتلجلالضريبية تحفيزات تفعيل ال طرق

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الدولة الجزائرية لتحسين مناخ اإلستثمار ومنح 
مخاطر غير حماية المستثمرمن مختلف ال ابعض المزايا والحوافز والضمانات التي من شأنه

التجارية، قصد إستقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين وجلب رؤوس األموال األجنبية 
وتحقيق التنمية اإلقتصادية، إاّل أن الواقع أثبت محدودية هذه السياسة التحفيزية في مجال 

 اإلستثمار وتأثيرها المتواضع.

اإلستثمارات، ال  رقيةوير وتتطفي  نجاعةالفعالية و الالسياسة التحفيزية بلكي تتسم هذه 
على المستوى لذلك وهذا الكفيلة  طرقبد على السلطات العمومية اإلرتكاز على بعض ال

 .الوطني )الفرع األول(، ثم على المستوى الدولي )الفرع الثاني(
 الفرع األول 

 وطنيعلى المستوى الالضريبية تحفيزات تفعيل ال طرق

في جلب  هاما   امة والتحفيزات الضريبية دورا  لكي تؤدي حوافز االستثمار بصفة ع
ال بد من اتباع بعض السبل لتفعيل  االستثمارات ورؤوس األموال الوطنية واألجنبية خاصة،
 هذه التحفيزات على المستوى الداخلي، هذا من خالل:

 :تحسين البيئة اإلستثمارية والبنية التشريعية المشجعة على اإلستثمار -أوال  

ا تسعى إلى عرض مزايفقع استقطاب مناسب، و ن مو ائر على أن تكتحرص الجز 
شراكه في مسارتها التنمو قعها الجغرافي لجذب االستثمارات األجنبية و م تها اخيار و ية و ا 
مية نت وق تطلعاتها نحتكييف بيئة إستثمارية فيما يحقّ و  رة تهيئةو البد من ضر فستراتيجية، اإل

السياسة المالية والنقدية  ة من حيثستقر مة إستثمارية بيئ دو جو يتطلب  مستديمة شاملة، لذا
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 وه العام لالستثمار ولتهيئة الج ريةو ر من أهم اإلجراءات الضو  تحكم في التضخم،تالتي 
نية التي تجلبه و بالترسانة القانتدعيمه و ترقيته، ضمان حركيته و تعزيز دور القطاع الخاص 

ؤدي إلى دعم والمساهمة في إنجاح السياسة قد يكامال، مما  رهو تمكنه من أداء دو تنميه و 
 . ميةو سلطات العمية التي رسمتها الاإلستثمار 

كما أن العامل الهام الذي تستند عليه هذه المحاور هو توفير الفرص اإلستثمارية 
الحقيقية وتتكفل وكالة تطوير اإلستثمار بدور هام وبارز في هذا اإلطار، حيث يقع على 

ها إلى أنشطة ومشاريع الفرص في إطار اإلحتياجات التنموية وتحويل عاتقها البحث عن هذه
يمكن إجمال ، و مار المباشر ال سيما األجنبي منهها لتشكيل أوعية خاصة لإلستثلوالترويج 

 ،تحقيق اإلطار التنظيمي لإلستثمار )أهم السبل لتشجيع اإلستثمار في العناصر اآلتية 
 .(الشروط اإلقتصادية تحقيقو  تسهيل عملية العمل التجاري

تتمثل عملية تحقيق اإلطار التشريعي والتنظيمي لإلستثمار في وضع األطر التنظيمية 
 المحفزة والمشجعة له، أما تسهيل العمل التجاري فيتجسد في جهود الدولة والمتمثلة في

فيما  و، سساتي للترويج لفرص االستثمارلك إنشاء إطار مؤ الحوافز الممنوحة لإلستثمار وكذ
عملية تحسين الشروط اإلقتصادية فتتم عن طريق تحسين حجم السوق ودرجة تطوره، ب بتعلق

باإلضافة إلى إصالح المنظومة البنكية والقضاء على السوق الموازية في مجال العقار 
الصناعي المخصص لإلستثمار وتخفيف وتبسيط اإلجراءات اإلدارية، وأخيرا تهيئة البنية 

  .قات للوصول إلى السوق بأقل تكلفةو شبكة الطر غاز و  ،ماءالتحتية من 

  :ب المزيد من اإلستثماراتلتبني إستراتيجية تحفيزية لج -نياثا

عتماد على سياسة تحفيزية موجهة بدال من اإلعفاءات       يتجلى ذلك من خالل اإل
القتصاد الوطني أي والحوافز العامة التي توفرها الدولة ألن هذه األخيرة تمثل تكلفة يتحملها ا

يجابي على الّدول أن تتجه إلى ربط هذه المزايا  ةخزينة الدولة، وسعيا لتحقيق مردود عال وا 
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اإلعفاءات والحوافز بقطاعات معينة تتميز فيها بميزة نسبية، إذ تعود نتيجة هذه القطاعات 
لب أيضا إبرز ، كما يتطة على البنية اإلقتصادية الشاملةبأكبر قدر ممكن من الفوائد خاص

سياسة اال أي الربط بين األهداف و األهداف المراد تحقيقها أمام صانع السياسة االستثمارية
  .تحفيزيةال

  :اتعادة النظر في مراحل الحوافز الضريبية في مجال اإلستثمار ا -ثالثا 

ية ايا الجبائالمز يعود إلى نوع ، اضعةو متأهم أسباب هذه المردودية ال إذا أردنا دراسة
عفاء من الرسم على القيمة المضافة وتطبيق تخفيضات اإلفي  ةتتمثلوالم الممنوحة للمستثمر

جمركية، وهي ضرائب تحصل في المرحلة التمهيدية لإلستثمار المتمثلة في حيازة 
يؤذي وبالتالي  ،قبل الشروع في اإلستثمار م صرف مبالغ مالية معتبرةالتجهيزات، أي أنه يت

أو تجنب إحتمال  التخفيفجل أل، ائية هامة دون التأكد من المقابلفقات جببالضرورة إلى ن
ز من مرحلة ما قبل إنطالق فاو حإعادة النظر في مراحل منح الجب ، ي799الغش الضريبي

تحقيق اإلستثمار أو عوض اإلعفاء التام يمكن تأجيل ضمان ل هالمشروع إلى مرحلة إستغالل
د عن ثناء على الدفع الفوري، هذه الوسيلة ال محال ستجدّ دفع الرسوم والحقوق الجمركية كإست

في مية و التي تمنحها الخزينة العمالنفقات من تقليص التحقيق هدف مزدوج، إذ من جهة يتم 
اردها لدعم قطاعات إقتصادية و مبعض يل و تحيمكن  من جهة أخرىو  ،إطار المزايا الجبائية

جتماعبة كالبنى األساسية و   . ادية ذات األهمية اإلستراتيجيةت االقتصالمنشآو ا 

بإلتزاماته المكتتبة المستثمر وفاء في حالة عدم  إقتراح تسليط عقوباتإمكانية  -
ستغالله للمزايا الجبائية في غير األهداف المحدّ   09-16 قانونمن ال 32لمادة ل طبقا ،دةوا 

                                                      
تهرب المكلف من الضريبة بطريقة غير مشروعة، أي إستعمال طرق إحتيالية والغش، مرتكبا  يقصد بالغش الضريبي - 799

  راجع في هذا التعريف ناصر مراد، فعالية النظام الضريبي، مرجع سابق، ص -قب عليه القانون.في ذلك جرما ماليا يعا
 . 156 و155
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مستثمر بتعهداته ، التي تقضي على أنه في حالة عدم إلتزام ال800اإلستثمار قيةر المتعلق بت
غرامات كإدراج  إجراءات ردعية يمكن اتخاذ ، كذاوسحب المزايا الممنوحة لهأيتم إسترجاع 

يرمي في حالة المخالفات الجوهرية إلى مصادرة المشروع اإلستثماري كإجراء وصوال مالية، 
  .إلى تعويض الخزينة العمومية

 

خفض سعر  وتخفيض أ الحوافز الضريبيةد يضرورة أن تستهدف سياسة ترش  -
فمعظم الّنظم الضريبية المقارنة تفضل توسيع  ،الحوافز هذه فيسع و الضريبية، بدال من الت

 .الحوافز الضريبية القاعدة الضريبية مع تطبيق تخفيض سعرها بدال من اإلكثار في منح
 

أيضا أن يتم إجراء عملية تقييمية مستمرة  الحوافز الضريبيةد يترشتتطلب إعادة   -
من حيث  لهالحوافز والنتائج المحققة، ودراسة اآلثار والجدوى اإلقتصادية واالجتماعية ل

هميتها طبيعة المشاريع االستثمارية وأ حسبباالعفاءات  ة ونسبواختالف مدّ  ،التكلفة والفوائد
 بالنسبة لالقتصاد الوطني.

  :اتالمزيد من اإلستثمار  لبجلتكريس وسيلة الترويج  -رابعا 

د اإلعتماد على الترويج كأحمية و لطات العمسعلى ال ذب رؤوس األموالجل جأل
من  ألولى على الدعاية، ترتكز امراحل عبر مريالترويج ف األساليب الهامة لتحقيق ذلك،

 الثانية أما ،عقد لقاءات مع المستثمرينالمؤتمرات و ، خالل المشاركة في المعارض الدولية
ذا القطاعات التي يمكن لها أن زة لإلستثمار فيها وكإستثمارية محفّ فرص خلق في من كت

الحفاظ على اإلستثمارات في أما المرحلة األخيرة فدورها يقتصر  ،ب هذه اإلستثماراتلتج

                                                      
 .السابقمرجع ، الاالستثمار قيةر المتعلق بت 09-16رقم قانون من ال 32المادة  - 800
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 هذه إستقرار ز علىتوفير البنية التحتية وكافة الخدمات التي تحفّ  طريقن عالقادمة 
 . 801من اإلستثمارات الجديدةلمزيد اق هذا األمر قد يشجع على قدوم ، فإن تحقّ المشاريع

 :اإلستثماربالمكلفة األخرى األجهزة و كالة و الدور إعادة تكييف  -خامسا

بإعتبارها تخضع  أعمالها،و  غير مستقلة في نشاطها كالةو ال يمكن اإلنكار أنّ  ال
سلطة عملية لعليها، و الوصاية تمارس رقابة  التي إدارية تحت سلطة الوزارة األولى لوصاية

كما أن  ،فهي تعّد أداة تنفيذ في يد الحكومةوصاية وزير الصناعة، بالتالي تتمثل في 
حيث  سابقا، ستثمارجان اإلدارية التي كانت قائمة باإللّ وضعها القانوني يشبه إلى حد كبير ال
، 802للملفات اإلدارية إداريين يكمن عملهم في المتابعةهم أن األعضاء القائمين على تسييرها 

أدى إلى تعّدد مراكز اتخاذ القرار التي مما تضارب اإلختصاصات فيما بينها، عن فضال 
لم مما  ،803ستثمارأجهزة اإلد بسبب تعدّ  بينهمافيما يتعامل معها المستثمر ونقص التنسيق 

المجلس و  كالةو البين  ارو زيع األدو ذا ال بد من إعادة ت، لاالستثمارو ك لتحرّ ا ينالمستثمر يترك 
تحقيق نتائج إيجابية من الناحية اإلقتصادية لاألجهزة األخرى و تثمار طني لالسو ال
مهام كل هيئة من الهئات المتدخلة في و كل جالء سلطات بتحديد من خالل  ،اإلجتماعيةو 

ائفهم داء وظأمن  متمكنه التيالمادية و نية و سائل القانو يدهم بكل الو تز و العملية االستثمارية، 
 لدفع عجلة التنمية. ة ومنصفةلمستثمر معاملة عادمع ال اإلداريفي التعامل 

لمبادرات ل األجهزة األخرى، بإفساح المجال أكثرو المجلس و  كالةو الن بين و التعا -
لهم إلى خارج البالد، مع او يل أمو إلى تح ال يضطر هؤالءو المستثمر حتى يتم جلبهم، و الفردية 
 حرص على كيفية تنفيذها.الو  العامة لالستثمار رسم السياسةر المجلس في و حصر د

                                                      
"، مرجع جنبي المباشراألستثمار البيئة المالئمة لجذب اإل" لشحومي، الفارسي، سليمان سالم ا دمحم حمدعيسى  - 801

 .20، ص سابق
802 - LAAGOUNE Walid، « Questions auteur du nouveau code des investissements » , op. cit, p 149. 

 .128ص  ،مرجع سابقالموحدة إلستثمار رؤوس األموال العربية،  ةاإلتفاقي،المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار -803 
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منح مزايا جبائية ص و بخصاإلدارات المعنية و  كالةو البين  الفّعال والتنسيقن و التعا -
لمعقول لإلستثمار من شأنها أن يؤدي إلى إنخفاض في إيرادات الخزينة العمومية، لذلك من ا

ي تستفيد الت على أرض الواقع المستثمرمن قبل  از هذه المشاريعإنجمراقبة ومتابعة مدى 
على  ،اإلستثمارترقية المتعلق ب 09-16ن رقم و قان من 32لمادةل ، طبقامن المزايا الجبائية

صال مع اإلدارات والهيئات اإلستثمارات المستفيدة من المزايا تخضع لمتابعة الوكالة باإلت أنّ 
ي حالة عدم ف، ب على اإلستفادة من المزايابالسهر على إحترام اإللتزامات التي تترت عنيةالم

إحترام آجال اإلنجاز وشروط منح المزايا، يتم سحب هذه المزايا بنفس األشكال التي منحت 
أن الوكالة الوطنية لتطوير  على 03-01من األمر 21لمادة انصت  في السياق ذاتهو  ،بها

يئة ه داثستحإ و، أخالل مدة اإلعفاءه كفل بالتأكد من إحترام المستثمر إللتزاماتاإلستثمار تت
 .تمكينها من الصالحيات الالزمةو المشاريع و تنفيذ االلتزامات لمتابعة  قائمة
 

أداء دورها ب الوكالة لم تقمو  رغم ذلك فإن المتابعة لم تتحقق بالشكل المطلوب،لكن 
إذ في غالب األحيان يستغل بعض المتعاملين ، الة في مجال الرقابة والمتابعةبطريقة فعّ 

واإللتزامات  امل بين اإلدارات في مراقبة هذه اإلمتيازات الجبائية اإلقتصاديين عدم التك
، األمر الذي ةهدف المسطر بها، مما  يسبب  خسارة للخزينة العمومية دون تحقيق األالمتعهد 

 اإلدارات المعنيةالتعاون بين الوكالة و البد من لتجسيد ذلك ، الجبائيةيتطلب تفعيل الرقابة 
تبادل المعطيات الجبائية أصبح أمرا قصد  ية،األمالك الوطنو  الضرائب كإدارة الجمارك، إدارة

بعد إجراء الرقابة الجمركية عند إستيراد التجهيزات تتولى اإلدارات األخرى مثال ، فاضروري
أخيرا إعتماد أساليب حديثة في إدارة هذه و ، حترام التعهدات من طرف المستثمرمراقبة مدى إ

 اإلجتماعي.و د اإلقتصادي و االعتبار المرد األجهزة التي تأخذ بعين
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 الفرع الثاني

 على المستوى الدوليالضريبية  تحفيزات تفعيل ال طرق

لكي تؤدي حوافز االستثمار بصفة عامة والتحفيزات الضريبية دورا هاما في جلب 
ل ال بد من اتباع بعض السبل لتفعي االستثمارات ورؤوس األموال الوطنية واألجنبية خاصة،

إبرام المزيد من اإلتفاقيات الدولية   هذا من خاللو هذه التحفيزات على المستوى الخارجي، 
اإلستثمارات  تمعامالإطار مالئم لتوحيد  ادإيج ضرورةثم  )أوال(، لمنع اإلزدواج الضريبي
 (.ثانيا)على المستوى الدولي 

 :الضريبيإبرام المزيد من اإلتفاقيات الدولية  لمنع اإلزدواج  -أوال   

، التي تتمتع بها كل الحق في فرض الضرائب والرسومأن الدولة سيادي المنطلق المن و 
األموال الموجودة  كذلكدولة على مواطنيها على الرعايا األجانب المقيمين في إقليمها، و 

 .أخرى داخل إختصاصها، والدخول التابعة من مصادر

ن يلعب دورا مزدوجا إتجاه فالمعاملة الضريبية سالح ذو حدين، إذ يمكن أ
لهذه اإلستثمارات، وقد يكون سلبيا وعائقا لتدفق رأس  اإلستثمارات، فقد يكون دورها محفزا  

 المال. 

بالتالي يعّد اإلزدواج الضريبي من أخطر المشاكل الضريبية التي تعاني منها    
ل، كما يمثل عبئا ماليا اإلستثمارات الدولية، حيث تبرز أثاره السلبية على حركة رؤوس األموا

رادته وفوائده، وهذا ما يؤدي يعلى المستثمر األجنبي، إذ يؤدي إلى إستنفار حصة كبيرة من إ
  .عن اإلستثمار إلى العزوف
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 : مجال االستثمارت في اإلزدواج الضريبي بتفاديإهتمام المجتمع الدولي  -1
Double Taxation 

مزدوجا للرسوم والضرائب على الدخل  يتحقق اإلزدواج الضريبي عندما يتم فرضا
، ومثال ذلك إذا كانت مؤسسة ما متواجدة في 804ورأسمال المؤسسات النشطة في دولتين

بلدتين لم يوقعا اتفاقية خاصة بمنع االزدواج الضريبي، فإنها ملزمة بتسديد ضرائبها في 
 الدولتين معا، أي هناك فرضا مزدوجا للضريبة على رأسمال ودخل الشركة.

مثال ذلك أن يقوم أحد الجزائريين بشراء بعض األسهم في شركة سويسرية على سبيل 
المثال، في هذه الحالة من حق سويسرا أن تفرض عليه ضريبة إستنادا إلى معيار التبعية 
اإلقتصادية، وفي الوقت ذاته يكون من حق الجزائر أن تفرض الضريبة على الشخص ذاته 

إلى معياري التبعية السياسية واإلجتماعية، وبالتالي هكذا ينشأ  والمال نفسه إستنادا أيضا
 اإلزدواج الضريبي الدولي.  

كما يقصد بالتهرب الضريبي ذلك السلوك الذي من خالله يحاول المكلف القانوني عدم 
 . 805دفع الضريبة المستحقة عليه كليا أو جزئيا دون أن ينقل عبئها إلى شخص أخر

  :في مجال االستثمارت زدواج الضريبيإلغاء اإل المقصود ب -2
هو عدم خضوع المكلف للضريبة مرتين عن المكان الواحد في البلدين الموقعين على 

 اتفاقية للفترة نفسها مع تحديد الدولة التي لها حق استيفاء الضريبة.

                                                      
 .187معاهدات الدولية، مرجع سابق، ص علي حسين ملحم، دور ال - 804
هناك عّدة طرق وأساليب للتهرب الضريبي، فقد يكون مشروعا أو غير مشروعا. فالتهرب الضريبي المشروع: هو  - 805

 تهرب ضريبي بدون اإلخالل بالقانون الضريبي وهو ما يسمى بالتجنب الضريبي، أما التهرب الضريبي غير المشروع هو
ناصر  ذلك:راجع في للتفصيل أكثر  -. الضريبياك واإلخالل بالقانون الضريبي وهو ما يسمى بالغش تهرب ضريبي بانته

 .158لى ص إ 153، مرجع سابق، ص مراد، فعالية النظام الضريبي
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 :في مجال االستثمارت شروط تحقق اإلزدواج الضريبي -3

 وافر شروط معينة وتتمثل أساسا فيما يلي:لكي يتحقق اإلزدواج الضريبي ،وجب ت

  :وحدة الشخص المكلف بالضريبة -أ
من أهم الشروط التي يتحقق من خالله  ما يسمى باإلزدواج الضريبي، أن يكون 

 الشخص المكّلف ذاته، هو الذي يتحمل نفس الضريبة أكثر من مرة.
ال سيما قد إختلفت وجهات النظر حول تكييف اإلزدواج الضريبي من عدمه، ل

األشخاص اإلعتبارية، فالبنسبة للشخص الطبيعي يبدو له األمر هينا، لكن بالنسبة للشركات 
كونها تكتسي صفة المعنوية وذات شخصية قانونية، فإنها مستقلة عن شخصية الشركاء 

 والمساهمين فيها. 

تخضع لضريبتين، أولهما ضريبية األرباح التجارية     فأرباح شركات المساهمة
الصناعية، فهي التي تفرض على الشركة إجماال قبل توزيعهما على المساهمين أي تفرض و 

 بسبب تحقق األرباح.

من الوجهة القانونية: فإنه ال يتوفر شرط وحدة الشخص المكلف في هذه الحالة أو ف 
بالضريبة إلنفصال شخصية الشركة عن شخصية المساهمين فيها، وبالتالي فال وجود 

 ضريبي.لإلزدواج ال

ال تتوقف عند التنظيم القانوني الذي يعّبر عن  ا من وجهة النظرة اإلقتصادية،أم
إنفصال الشخصية القانونية لكل منها، والواقع فإن المساهم هو الذي يتحمل عبء الضريبتين 

 . 806في النهاية، ومن هنا فإنه يتحقق إزدواج ضريبي والذي يسمى اإلزدواج اإلقتصادي

                                                      
 الدولية"، تجنب اإلزدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي وعالقتهما بالتطورات االقتصادية" محمد خالد المهايني،  - 806
 .17، ص 2عدد ، 12مجلد  ،جلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونيةم
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  :لمفروضةوحدة الضريبة ا -ب

هو أن يدفع المكلف نفس الضريبة بتوفر الشروط األخرى، و هذا أكثر من مرة، أو أن 
 يدفع ضريبتين متشابهتين أومن نفس النوع أو الطبيعة.

فمثال إذا كان هناك ضريبتين متشابهتين تفرضان على الدخل، إحداهما تفرض عليه 
رأس المال، ولكن سعرهما منخفض مباشرة ) الضريبة على الدخل (، واألخرى تفرض على 

 فيدفع المكلف هذه األخيرة دون المساس برأس المال. 

ال وجود لإلزدواج الضريبي، حيث يختلفان من حيث التنظيم الفني فمن زاوية القانون، 
 والقانوني، فاألولى ضريبة على الدخل والثانية على رأس المال. 

ضريبيا بإعتبار أّنهما يمثالن عبئا على الدخل  أما من زاوية اإلقتصاد، فينتج لنا إزدواجا
 الوطني.
  :وحدة المادة المفروضة عليها الضريبة -ج

زيادة على الشروط السابقة، ولكي يتحقق اإلزدواج الضريبي، فيجب أن تكون الضريبة 
 أو المال الخاضع لها محال للضريبة أكثر من مرة. 

لتا الحالتين، بحيث تفرض الدولة ضريبة مثال ذلك، أن تختلف اإلدارة الضريبية في ك
على األرباح التي يحقّقها الشخص في داخل البلد أو خارجها عن مدة معينة، ثم تقوم دولة 
أخرى بفرض نفس الضريبة على الربح الناتج داخل إقليمها، وبالتالي قد تعرض لإلزدواج 

 الضريبي. 

 :وحدة المدة المفروضة -د

إلزدواج الضريبي أن تكون الفترة الزمنية واحدة، أي وحدة في األخير، يشترط لتحقق ا
 المدة التي تفرض فيها الضريبة أكثر من مرة.
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 :807في مجال االستثمارتأنواع اإلزدواج الضريبي  -4

قد يكون اإلزدواج الضريبي مقصودا أو غير مقصود )أ(، وقد يكون إزدواجا ضريبيا 
 داخليا أو دوليا )ب(. 

 :المقصود وغير المقصوداإلزدواج الضريبي  .أ
المقصود عندما يتعمد المشرع الضريبي إحداثه، ذلك  يكون هذا النوع من اإلزدواج

 بغرض تحقيق أهداف إقتصادية، إجتماعية ومالية.
فاألهداف اإلقتصادية تتحقق من خالل فرض ضرائب إضافية على المشاريع ذات 

صغيرة والمتوسطة التي ترغب الدولة فسح الحجم الكبير، قصد التمييز بينها وبين المشاريع ال
 المجال أمامها بالزيادة في الطاقة اإلنتاجية والنمو. 

جتماعية تتحقق من خالل فرض ضرائب معتدلة على رؤوس األموال األهداف اال أما
كفرض ضريبة عامة للزيادة في أعباء ذوي الدخول المرتفعة والطبقات الثّرية دون الفقيرة، 

 ضافة إلى فرض الضرائب النوعية على فروعه.االعلى الدخل، وب
ضافية إلى جانب افرض ضرائب أّما بالنسبة لألهداف المالية، فيمكن أن تتحقق عند 

 ضرائب أساسية موجودة أصال.

يكون عندما يحدث دون إرادة المشرع، نتيجة عدم  أما اإلزدواج الضريبي غير المقصود
رائب بين مختلف السلطات، فمثال تفرض دولة التوزيع الدقيق للصالحيات في فرض الض

 .808اإلتحاد ضريبة هي نفسها المفروضة في الّدول الداخلة في اإلتحاد نفسها

 

 
                                                      

 .15-14محمد خالد المهايني، مرجع سابق، ص ص -807 
 .234، ص 2000سوزى عدلي ناشد، الوجيز في المالية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة،  - 808
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 :اإلزدواج الضريبي الداخلي والدولي .ب
يتحقق اإلزدواج الضريبي الداخلي إذا توافرت عناصره داخل الحدود اإلقليمية للدولة    

عود أساسا إلى تعّدد السلطات التي تفرض الضريبة، حيث وأسباب هذا النوع من االزدواج ي
يتماشى اإلزدواج الضريبي مع طبيعة النظام الضريبي، فتفرض السلطة المختصة بذلك 
ضريبة عامة على الدخل، ثم ضرائب نوعية على كل فرع من فروع الدخل وبالتالي فتتحقق 

 .عناصر اإلزدواج الضريبي جميعا

الدولي عندما تتوافر عناصره في حدود أكثر من دولة واحدة، كون اإلزدواج الضريبي ي
وهذا عندما يكون للمكلف أرباحا في غير إقليمه األصلي فتحسب في عداد دخله، فيدفع 

 بذلك ضريبة في وطنه، وبالمقابل يخضع لضريبة في الدولة التي حقق فيها األرباح.

طة كل دولة على إقليمها، مما يتحقق اإلزدواج الضريبي الدولي ألسباب ترتبط بسلإذ 
يتيح لها الصالحية في فرض الضرائب من منطلق سيادي، وبالتالي فممارسة هذا الحق 
ألكثر من دولة، يؤدي حتما إلى وقوع إزدواج ضريبي، فمثال إذا فرضت الّدول ضريبة عامة 
 على الدخل تبعا لمحل إقامة المكّلف، وأخرى تفرض ضرائب نوعية طبقا لمحل تحقق

 . 809الدخل، مما يجعل المكّلف يخضع لضريبتين معا على الدخل

كنتيجة يترتب على ما سبق، أّن اإلزدواج الضريبي الّدولي يتفق مع اإلزدواج الضريبي 
الداخلي في العناصر والمفهوم، إاّل أنه يختلف في األسباب، كما يتضح لنا أن اإلزدواج 

ى عكس اإلزدواج الضريبي الدولي الذي يكون الضريبي الداخلي غالبا ما يكون مقصودا، عل
 غالبا غير مقصودا.  

 

                                                      
 .16ص ، مرجع سابق ،محمد خالد المهايني - 809
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 :في مجال االستثمارتآثار االزدواج الضريبي -5
اإلزدواج الضريبي آثار مالية، إجتماعية وأخرى إقتصادية، والمتمثلة فيما  يترتب عن

 يلي: 

 من حيث الجانب المالي 

تالي حرمان الخزينة العمومية اإلزدواج الضريبي إلى التهرب من الضريبة وبال يؤدي
 من حصيلتها.

 من حيث الجانب اإلجتماعي 

على  ةإضافي اينال اإلزدواج الضريبي من مبدأ العدالة الضريبية، ذلك أنه يمثل أعباء
 أكثر من طاقته، ويجعل مبدأ المساواة في التضحية شعارا فقط. هل  حم  ف ويجعله ي  عاتق المكلّ 

 من حيث الجانب اإلقتصادي 

إقتصادية، بحيث يعمل  ااإلزدواج الضريبي سواء كان وطنيا أم دوليا آثار على تب يتر 
قصد الشروع في تأسيس مشاريع  810على تهريب رؤوس األموال وتحويلها إلى الخارج

إقتصادية جديدة، وهذا ربما يرجع لعدة أسباب أو إعتبارات ومنها رغبة أصحاب رؤوس 
اإلستقرار األمني فيها عدم إلستقرار في الخارج، بسبب األموال مغادرة البالد بصفة نهائية ل

أو الرغبة في اإلستثمار في الخارج  خاصة إذا كان المناخ مالئم لإلستثمار في الخارج 
وأكثر جاذبية وأهمية لهم، مما يجعلهم يحققون أرباحا معتبرة مقارنة بالدولة التي يتواجدون 

 فيها سابقا. 

                                                      
كلية ، نظام الرقابة على الصرف في الجزائر، مذكرة لنيل درجة الماجستير، فرع قانون األعمال، ليندهرث بلحا - 810

 .31، ص 2003، وتيزي وز  ،جامعة مولود معمريالحقوق والعلوم السياسية، 
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منها ما يهدف إلى تجنب جنب اإلزدواج الضريبي، اء طرق لتقترح الفقهإلذلك  
اإلزدواج الضريبي الداخلي، ومنها ما يهدف إلى تجنب اإلزدواج الضريبي الدولي، غير أن 

 يكون محل الدراسة بطريقة مفصلة.سهذا األخير الذي 

 :اإلزدواج الضريبي الدولي تشجيعا لإلستثمارات منعطرق  -6

فاقيات عدم اإلزدواج الضريبي إكتست أهمية بالغة في خضم عولمة اإلقتصاد، فإّن إت
بالنسبة للدول الراغبة في دعم وتحفيز اإلستثمار العابر للحدود، إذ أن تبسيط العمليات 
الجبائية، وعدم فرض أعباء مضاعفة على المؤسسات التجارية، يساعد على تشجيع 

 ة على اإلتفاقية.المبادالت أوال ثم التّدفقات اإلستثمارية بين الّدول الموقع

، كما 811غالبا ما ترتبط إتفاقية منع اإلزدواج الضريبي بإتفاقية حماية اإلستثمار أيضا
أضحت إتفاقية منع اإلزدواج الضريبي مطلبا دوليا لتفادي التصنيف ضمن دول             

ضعت " أو الّدول التي يمكن أن ينشط فيها التهريب الضريبي، وقد و الجبائية  " الفردوسات
الّدول الصناعية ودول مجموعة العشرين قائمة سوداء وأخرى رمادية للدول التي ال توقع 

 على مثل هذه اإلتفاقيات.

عادة ما تتصدى النّظم الضريبية لعالج مثل هذه الظاهرة، وتقّدم حلوال من شأنها منع 
 . 812ةاإلزدواج الضريبي الدولي، وهذا من خالل  اللجوء إلى إبرام إتفاقيات دولي

لحماية اإلستثمارات األجنبية، إّنما يرجع  تقنيةال شك أّن اللجوء إلى اإلتفاقيات الدولية ك
لغياب ثقة لدى الّدول المصدرة لرأس المال للقوانين الوطنية في الّدول المضيفة، وأّن 

                                                      
 تفاقيات الدولية.ة االزدواج الضريبي الدولي هي اإلمن المعروف أن الوسيلة المثلى لعالج مسأل - 811
الدولي يتم كذلك عن طريق إجراء داخلي من جانب واحد بهدف تشجيع  مسألة اإلزدواج الضريبيمن نماذج تفادي  -812

وتنقل رؤوس األموال األجنبية، ومن أهم الدول المطبقة لمثل هذا النموذج نجد الواليات المتحدة األمريكية، والنموذج 
 البريطاني.
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الضمانات الموجودة في هذه اإلتفاقيات الّدولية تعّد بمثابة قانون يزيد من قوة وشعور 
ه المشرع الضريبي الجزائري، حين امستثمر وكذا الّدول المتقدمة باإلطمئنان، وهذا ما تبنّ ال

قرر إبرام العديد من اإلتفاقيات الّدولية لمنع اإلزدواج الضريبي الدولي وتفادي التهرب 
 الضريبي.

 :في معالجة مسألة اإلزدواج الضريبي دور المجتمع الدولي  -أ

التفكير بهذه المسألة منذ وقت مبكر، فقد بادر معهد القانون ة الهيئات الدولي تلقد بدأ
الضريبي  اإلزدواج الدولي بتقديم تقرير حول الدراسات التي أجريت للبحث عن مشكلة

، التي أثارت الكثير من الخالفات من طرف بعض الدول 1887لضريبة الشركات في عام 
في هذا الشأن، منذ تاريخ ية الجهود المبذولة في تلك الفترة، كما ساندت الغرفة التجارية الدول

لذات الغرض، وصدر عنها تقرير تمت مناقشته  1919، حيث شكلت لجنة خاصة إنشائها
 . 1921في مؤتمر لندن عام 

، من خالله منح 1922قررت الغرفة أيضا في المؤتمر المنعقد بروما سنة  من جهتها
لمقابل منح للمكلف حق طلب تخفيض أو السلطة المطلقة للدولة في فرض الضرائب، وبا

 خصم الضرائب التي سبق له وأن دفعها إلى دولة أخرى من دخوله المتحصل عليها فيها.  

من بين الجهود والمحاوالت تلك الدراسات التي قامت بها عصبة األمم، عندما شكلت 
 اإلزدواج الضريبي وأهمها:  لجنتين بحث مشكالت

دول المصدرة لإلستثمار رؤوس األموال والتي سميت بلجنة األولى مكونة من خبراء ال
 .1923الخبراء اإلقتصاديين وقدمت تقريرها سنة 

يفة لإلستثمار ورؤوس األموال، ضة من خبراء ينتمون إلى الدول المالثانية مكّونأما 
والتي سميت بلجنة الخبراء الفنيين موّسعة لبحث المشكلة ذاتها بصورة مختلفة، وقد قدمت 
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، كما لم تكتف العصبة بهذا العمل، بل أنشأت لجنة أخرى سميت بلجنة 1925ها عام ر تقري
 .813الضرائب 

إستمرت هيئة األمم المتحدة المسيرة، وقام المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي  بعد ذلك
التابع لها بإنشاء لجنة مالية عامة، ومن بين أهم األعمال التي قامت بها في مجال اإلزدواج 

 يبي:الضر 

 .تقديم المساعدات الفنية للدول األعضاء 
 

  جمع اإلتفاقيات الضريبية المبرمة من طرف الّدول ونشرها في عدة
 أجزاء.

 

 المهتمة إليجاد حل لظاهرة  814التعاون مع مختلف الهيئات الدولية
 اإلزدواج الضريبي.

ل كما واصل المجلس المشار إليه أعاله، بذل المزيد من الجهود قصد حث الدو 
المصدرة لرؤوس األموال على تفادي اإلزدواج الضريبي الدولي على دخول اإلستثمارات 

، وهذا 1953لعام  486األجنبية في الدول المستوردة لها وصدر في السياق ذاته قرار رقم 
يجب على الدول المتقدمة عندما تعمل منفردة أو عند إبرامها إلتفاقيات ضريبية "  :محتواه

ما خاصا إلمكانية القيام بعمل ما لتتأكد فيما إذا كان هذا الدخل من أن تعطي إهتما
 .815اإلستثمارات األجنبية قد إستحق عليه ضريبة من قبل الدولة الناتج فيها أم ال "

 

                                                      
 .21بق، ص ا، مرجع س"اج الضريبي" تجنب اإلزدو محمد خالد المهايني،  - 813
 قتصادي.منظمة التنمية والتعاون اإل  الغرفة التجارية الدولية، هيئة الطيران المدني الدولية، نجد:الهيئات الدولية من  - 814
 .189علي حسين ملحم، دور المعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص  - 815
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اإلتفاقيات الدولية المتعلقة بتجنب اإلزدواج الضريبي وتفادي التهرب الضريبي في  -ب
  :مجال  اإلستثمار

زالة مخاوف جل توفير كافة أل الشروط الضرورية لتشجيع وضمان اإلستثمار وا 
وشكوك المستثمر األجنبي وتشجيعه على اإلستثمار في الجزائر، عملت على إبرام العديد 
من اإلتفاقيات الدولية سواء كانت متعددة األطراف أو ثنائية مع كثير من الدول بإختالف 

ب اإلزدواج الضريبي وتفادي التهّرب نظمها السياسة وتوجهاتها اإلقتصادية، قصد تجن
 سنحاول الوقوف عند بعض هذه اإلتفاقيات على سبيل المثال ال الحصر: الضريبي،

 في إطار اإلتفاقيات الجماعية: 

 المغرب·اتحاد دول بين المبرمة اإلتفاقية الصدد، هذا في الدولية اإلتفاقيات أهم لعل
رساء الضريبي اإلزدواج لتفادي 1990 جويلية 23 بتاريخ بالجزائر الموقعة العربي  قواعد وا 
  .816اإلتحاد دول بين الدخل على الضرائب ميدان في المتبادل التعاون

 بتحديد فئات الضريبي اإلزدواج لتفادي الدولية اإلتفاقيات باقي غرار على قامت قد
 حددت كما منها، بكل أو المغاربية الّدول بإحدى بها وهم: المقيمين المعنيين األشخاص
 وأرباح أرباح المؤسسات، بينها ومن منها، نوع كل وعرفت اإلجراء، بهذا المعنية الضرائب
 ...ذلك غير إلى األتاوى وكذلك األسهم،

 اإلتفاقية من  (23)الفصل نص الضريبي فقد اإلزدواج تفادي بتدابير يتعلق فيما أما
 :817أنه على

                                                      
رساء الضريبي اإلزدواج لتفادي، 1990 جويلية  23بتاريخ لجزائربا الموقع العربي المغرب·اتحاد دول اإلتفاق بين - 816  وا 

 .اإلتحاد دول بين الدخل على الضرائب ميدان في المتبادل التعاون قواعد
 ذاته. تفاق من اإل 23الفصل  - 817



   الباب الثاني لجلب االستثمارات                                                         تحفيزية ضريبيةإعتماد معاملة 

 

377 
 

 المتعاقدة الدول بإحدى لضريبةل خاضعة مداخيل متعاقدة بدولة مقيم تلقى ''إذا
التي  الضريبة من تخصم الذكر في األولى الدولة فإن اإلتفاقية، هذه ألحكام األخرى طبقا
المدفوعة  الدخل على للضريبة مساويا مبلغا المذكور المقيم مداخيل على تستخلصها

 المتعاقدة األخرى...''. بالدولة

 عليها في الضريبة فرض تم التي إلتحادا ّدول من مستثمر أي مداخيل أن يعني فهذا
نما يتم أخرى، مرة عليها الضريبة فرض يتم أن حال بأي يمكن ال الدول هذه إحدى  خصم وا 
 ويشجع رؤوس األموال إنتقال على يحفز ما وهذا دفعه، سبق الذي بها المتعلق الضريبة مبلغ

 .الدول هذه بين األجنبي اإلستثمار

 ئيةفي إطار اإلتفاقيات الثنا:  
اإلطار القانوني الخاص بتجنب اإلزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش   -1

الجبائي و وضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة 
 :818والتركات بين الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية

حوافز متعلقة بتجنب  وردت في مختلف إتفاقيات اإلستثمار الثنائية المبرمة بين الدول
الضريبي ومزايا مختلفة أخرى لإلستثمار، إاّل أنها لم تختلف كذلك عن تلك التي  اإلزدواج

تضمنتها اإلتفاقيات متعددة األطراف، وتضمنت هذه اإلتفاقية الجزائرية الفرنسية، حيث 
 شملت: 
لمعنيين، األشخاص ا المجال هذا في المبرمة اإلتفاقيات من كغيرها اإلتفاقية هذه
 .أنواعهما وحددت كليهما وعرفت المعنية، والضرائب

                                                      
الضريبي وتفادي تفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية، قصد تجنب اإلزدواج اإل  -818

التهرب والغش الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة والتركات، الموقعة بالجزائر 
ج.ر عدد ، 2002أفريل  7المؤرخ في  121-02والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 1999أكتوبر  17في 
 .2002أفريل  10 صادر في ،24
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 تفادي اإلزدواج "عنوان تحت 819 24المادة  عليه نصت ما فهو اإلتفاقية بنود أهم أما
 نصها: في جاء حيث "الضريبي

 :اآلتية بالطريقة الضريبي تفادي اإلزدواج يتم بالجزائر، يتعلق فيما -

 خاضعة للضريبة تكون ثروة يملك أو مداخيل على بالجزائر مقيم يحصل عندما -
 :بخصم تقوم الجزائر فإن اإلتفاقية، ألحكام طبقا بفرنسا،

 

 مساويا مبلغا المقيم هذا مداخيل من تحصلها التي الضريبة من 
 .بفرنسا المدفوعة الدخل على للضريبة

 

 للضريبة مساويا مبلغا المقيم هذا ثروة من تحصلها التي الضريبة من 
 ".بفرنسا المدفوعة لثروةا على

 لم وهذا أمر التركات، على الضريبي اإلزدواج لتفادي بتطرقها اإلتفاقية هذه تميزت كما
 ...اإلتفاقيات باقي له تطرق

اإلزدواج  بمنع يتعلق ما هو هنا يهمنا ما أن إالّ  اإلتفاقية، هذه في بنود عّدة هناك
هو  األجنبي اإلستثمار وأساس ورمح ألنّ  األجنبي، المستثمر مداخيل على الضريبي
ضد  الضمان من قدر يوجد حيث يتوجه فإنه لذلك واألرباح، المداخيل على الحصول
 .متكررة ضرائب دفع دون الربح من قدر أكبر يحقق كي الضريبي اإلزدواج

 

                                                      
يبي تفاقية بين الجمهورية الجزائرية الشعبية والجمهورية الفرنسية، قصد تجنب اإلزدواج الضر اإلمن  24المادة  - 819

 ، المرجع السابق.  وتفادي التهرب والغش الضريبي
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اإلطار القانوني الخاص بتجنب اإلزدواج الضريبي وتفادي التهّرب في ميدان الضريبة   -2
 :والثروة والتركات بين الحكومة الجزائرية ودولة اإلمارات العربية المتحدةعلى الدخل 

من الدولتين في تقوية الروابط اإلقتصادية وتشجيع المستثمرين، تم إبرام إتفاقية  سعيا  
والثروة على ضرائب الدخل  والتي تطبق، الجبائيالتهرب منع اإلزدواج الضريبي وتفادي 

 إذ تّنص، التحصيل كان نظامكيفما  ن الدولتين المتعاقدتينمل والتركات المحصلة لحساب ك
 اإلزدواج الضريبي تفادي يتم ":820اإلتفاقية على أنه هذه من  25المادةالفقرة األولى من 

 التالية:  بالكيفية

 مداخيل طبقا من عناصر على متعاقدة بدولة مقيم يحصل عندما  -
 األخرى، فإن الدولة المتعاقدة الدولة في الضريبة عليها تفرض اإلتفاقية هذه لمقتضيات

 مبلغ الضريبة يعادل خصما المقيم مداخيل من المحصلة الضرائب على تمنح األولى
 ...األخرى الدولة من المؤداة

 

المداخيل التي يحصل  -طبقا ألي مقتضيات هذه اإلتفاقية  –عندما تكون  -
فى من الضريبة في هذه الدولة فإن عليها مقيم بدولة متعاقدة أو الثروة التي يمتلكه مع

هذه األخيرة يمكنها من أجل حساب مبلغ الضريبة على باقي المداخيل أو رأس المال لهذا 
 المقيم أن تدخل في االعتبار المداخيل أو رأس المال.

                                                      
ج زدواات العربية المتحدة بشأن تجنب اإلتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة اإلمار اإل - 820

المصادق عليها ، و 2001أفريل  24الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهّرب من الضريبة، الموقعة بالجزائر في 
أفريل  13 بتاريخ، صادر 26المنشور في ج.ر عدد ، 2001أفريل 7المؤرخ في  164-03م الرئاسي رقم و جب المرسو بم

2003. 
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 دولة أرباح مؤسسة : '' تخضع821على أن 07المادة  في جاءت التي البنود بين من
 المتعاقدة في الدولة نشاطا المؤسسة تباشر لم ما الدولة هذه في فقط للضريبة متعاقدة
 إخضاع يجوز نشاطا كالمذكور، المؤسسة باشرت فإذا بها، دائمة منشأة طريق عن األخرى
 إلى منها ينسب أن يمكن بالقدر الذي فقط ولكن األخرى الدولة في للضريبة المؤسسة أرباح
 الدائمة...''. المنشأة تلك

 شركة تدفعها التي األسهم أرباح "أن:  على من اإلتفاقية فقد نصت 10المادة  أما
 تلك في للضريبة فقط تخضع األخرى المتعاقدة الدولة في مقيم إلى دولة متعاقدة في مقيمة

 ".822األخرى الدولة المتعاقدة

 تم من المال أجزاء على الضريبة نفس فرض تفادي هو جوهرها المواد هذه كل عموما
 للمستثمر األجنبي الفرصة إعطاء وبالتالي أخرى، دولة قبل من عليها الضريبة فرض

 .ترهقه إضافية أعباء تحمل دون بلده خارج أمواله إلستثمار

الكثير من االتفاقيات قد وقعت الدولة الجزائرية إلى أن ، في هذا المجال إلشارةتجدر ا
اإلزدواج الضريبي ظاهرة نب تجو حماية المستثمرين من أجل  ل العالمو مختلف دمع الثنائية 

، 823كندادولة  هامنف اإلستثمار األجنبي وتفادي التهرب الضريبي ومنعه قصد تشجيع

                                                      
العربية المتحدة  اإلماراتبين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة  تفاقيةتفاقية المبرمة اإلاإلمن  7المادة  - 821

 سابق.المرجع البشأن تجنب اإلزدواج الضريبي، 
 المرجع ذاته.من  10 ةداالم - 822
 زدواج  الضريبيقصد  تجنّب  اإل  بين  حكومة  الجمهورية  الجزائرية  وحكومة  كندا تفاقية اإلمن  26 ةداالم - 823
،  1999فبراير   28 فيتفادي  التهرب  الجبائي  في  ميدان  الضريبة  على  الدخل  والثروة  الموقعة  بالجزائر  و 
، 68ر عدد  .،ج 2000نوفمبر    16في   مؤرخ ال 364 -2000رئاسي  رقم المرسوم  جب الو بم يهاعل المصادقو 

 .2000نوفمبر  19 في صادر
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تتعلق بإتفاقيات خاصة بتجنب وتفادي اإلزدواج الضريبي في  826وكوريا 825لبنان 824روسيا
ميدان الضريبة على الدخل والثروة، وكذا إتفاقية تجنب اإلزدواج الضريبي ومنع التهرب 
الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل مع سوريا وأيضا تجنب اإلزدواج الضريبي وتفادي 

، قد إحتوت هذه 827التهرب الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل ورأس المال مع اليمن
اإلتفاقيات نفس البنود واإلجراءات السالفة الذكر في اإلتفاقيات السابقة )التي تمت مع فرنسا 

 ات العربية المتحدة(.ودولة اإلمار 

معاهدات من ال المزيد إبرام التّوسع في يةالجزائر لة و على الدمن األفضل في تقديري 
مع وتقوية الروابط اإلقتصادية  ،بي ومكافحة التهرب الضريبيدولية لمنع اإلزدواج الضريال

جلب  قصد لتصدير رؤوس األموال إلى الجزائرالدول المتقدمة التي تعتبر مصادر محتملة 
 .المزيد من رؤوس األموال األجنبية

                                                      
زدواج ة فدرالية روسيا من أجل تجنب اإلية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومتفاقية بين حكومة الجمهور اإل - 824

عليها بموجب  صادقالمو  ،2006مارس  10الضريبي فيما يتعلق  بالضرائب على الدخل والثروة الموقعة بالجزائر في 
 .2006ريل أف 05في  ، صادر21ج. ر عدد  ،2006أفريل   03مؤرخ في ال 127-06المرسوم الرئاسي رقم 

زدواج الضريبي والحيلولة دون والجمهورية اللبنانية  لتفادي اإلتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اإل - 825
عليها  صادقالمو ، 2002مارس  26يروت  في الموقعة ب، التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل والثروة 

 .2006ماي  28في  صادر ،35،ج. ر عدد، 2006ماي  22مؤرخ في  171-06بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
زدواج الضريبي  وتفادي بية والجمهورية الكورية لتجنب اإلتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعاإل - 826

عليها بموجب  صادقالمو  ،2001نوفمبر  24التهرب الجبائي فيما يتعلق  بالضرائب على الدخل والثروة الموقعة بسيول في 
 . 2006لية يجو  04في  ، صادر44،ج. ر عدد 2006جوان  24مؤرخ في  228-06المرسوم الرئاسي رقم 

زدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي في قصد تجنّب اإل اليمنتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية وحكومة اإل - 827
بموجب المرسوم المصادق عليها و  ،2002جانفي  29 فيالموقعة بصنعاء  ة(و لثر )ا ميدان الضريبة على الدخل ورأس المال

 .2005مارس  02 في صادر ،16ج. ر عدد  ،2005فيفري  26مؤرخ في  78-05الرئاسي رقم 
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كما يمكن للّدول المضيفة اإلتصال بصورة منتظمة ودائمة بكافة الهيئات الدولية       
األجنبية والحكومية، الخاصة المعنية بالعملية اإلستثمارية وحمايتها ومحاولة اإلسهام بدور 

 .828الخاصة إيجابي لمحاولة وضع إتفاقية جماعية لحماية اإلستثمارات

 :اإلستثمارات على المستوى الدولي ةمعاملإطار مالئم لتوحيد إيجاد  ضرورة -ثانيا
على المبادالت الدولية، إاّل أن اإلشكال ليس في التأثير      تمارس الضريبة تأثيرا  

نما يقتصر األمر في اإلختالف الموجود في األنظمة الضريبية، فعلى سبيل المثال كون  وا 
ى الصادرات أكبر في دولة ما عن الدولة األخرى، وبالتالي فإن ذلك يؤثر سلبا الضرائب عل

، ار أو على األقل متشابهة لكان أقل أضر على الصادرات، فلو كانت النّظم الضريبية موحدة 
عن المعاملة الضريبية لالستثمارات تختلف من دولة  "والغرو"هذا ما ادعى إليه أيضا الفقيه 

ر بدورها مشاكل عديدة، نظرا الختالف إمكانيات الدولة االقتصادية، أخرى، كما تثي إلى
المالية واالجتماعية، بالتالي يجب على الّدول أن تبذل كل الجهود من أجل توحيد أسلوب 

 .829المعاملة الضريبية للمشاريع االستثمارية األجنبية على المستوى الدولي

ل إلى إتفاقية متعددة ص، بشأن التوّ ي بذل مجهودات جبارةالمالحظ أن المجتمع الدول
األطراف بخصوص معاملة اإلستثمار ال سيما األجنبي منه، بدليل أنه تم إبرام بعض 
اإلتفاقيات متعددة األطراف على المستوى الدولي من أجل تنظيم ومعاملة اإلستثمارات 

معاملة اإلستثمارات الدولية، وهذا يمثل بالفعل مرحلة هامة في تطوير النظام القانوني العام ل
 خاصة األجنبية منه، أهم هذه اإلتفاقيات الجماعية: 

_ إتفاقية تسوية منازعات اإلستثمار بين الدولة ومواطني الدول األخرى 
(، والتي بواسطتها تم إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات اإلستثمار 08/03/1965)

                                                      
 .171ص  ،1972دار النهضة العربية، القاهرة،  في مصر، ، معاملة االستثمارات األجنبيةإبراهيم شحاته - 828

 .141لواحد، المعاملة الضريبية للمشروعات األجنبية، مرجع سابق، ص عطية عبد ا -829 
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الدولي لإلنشاء والتعمير، ترمي إلى بواشنطن، كمؤسسة دولية مستقلة تحت إشراف البنك 
تقديم خدمات التوفيق والتحكيم، مساهمة من البنك في تحسين مناخ اإلستثمار على نحو 

المستثمرون األجانب،  ي إليهاالدول المضيفة والدول التي ينتميحول دون قيام مواجهة بين 
 .830مما يؤدي إلى تشجيع إنسياب اإلستثمارات األجنبية عبر الحدود

، التي أنشأت تحت إشراف 1985إتفاقية الوكالة الدولية لضمان اإلستثمار لسنة  _
البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، من أجل تقديم ضمانات مالية للمستثمرين األجانب ضد 
المخاطر غير التجارية التي قد تتعرض لها في الدول المضيفة، كوسيلة لتحسين مناخ 

 . 831وتسهيل إنسياب رؤوس األموال األجنبية الخاصة إليهااإلستثمار في الدول النامية، 

، التي خصصت ألول مرة إتفاقا لتنظيم 1994_ إتفاقية منظمة التجارة العالمية لسنة 
إجراءات اإلستثمار الخاصة بتجارة السلع، بحيث كانت هذه المسألة تدخل ضمن 

جانب داخل إقليم، وبالتالي اإلختصاص الداخلي للدولة، وأّنها تتعلق بكيفية تنظيم عمل األ
اإلستثمار في أرضها، من بفالشروط التي تفرضها الدول على اإلستثمارات الدولية الراغبة 

شأنها أن تؤدي إلى تقييد التجارة الدولية، وتقيد من حركة هذه اإلستثمارات، لذلك تم إنشاء 
ها، منها إتخاذ إجراءات هذه اإلتفاقية المذكورة أعاله، لتقييد من سلطة الدولة العضوة في

إستثمارية تتعارض مع أحكام اإلتفاقية التي تعمل على تحرير التجارة الدولية، ال سيما تلك 
 المتعلقة بمبدأ المعاملة الوطنية، وتوحيد التعريفات الجمركية بخصوص الواردات.

                                                      

 تسوية المنازعات المتعلقة باإلستثمار بين الدول ورعاية الدول األخرى، مرجع سابق.ل إتفاقية واشنطن  -830 

أكتوبر  30ي مؤرخ ف 534 – 95إتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان اإلستثمار، مصادق عليها بمرسوم رئاسي رقم  -831
 .1995نوفمبر  05صادر في ، 66عدد  ، ج.ر1995



   الباب الثاني لجلب االستثمارات                                                         تحفيزية ضريبيةإعتماد معاملة 

 

384 
 

إلى جانب هذه المجهودات الدولية التي تمثل حال نسبيا بشأن وضع إطار قانوني 
امل لتنظيم معاملة اإلستثمارات الدولية، نجد هناك القواعد اإلرشادية للبنك الدولي ش

 . 1992832بخصوص معاملة اإلستثمارات األجنبية لسنة 

الدولي في سبيل تطوير الجهود المبذولة من طرف المجتمع ل هذه القواعد ثمرة أهم تمثّ 
ومحاولة الوصول به إلى درجة الكمال،  اإلطار القانوني العام لمعاملة اإلستثمارات األجنبية،

 : 833فقد جاء في دباجة هذه القواعد على لسان لجنة التنمية بالبنك الدولي

"أن هذه القواعد... تكون خطوة أخرى في عملية التطور التي تستهدف فيها عدة جهود 
ا من دولية إقامة مناخ مشجع لإلستثمار، ومتحرر من المخاطر غير التجارية في الدول كله

 أجل تقوية ثقة المستثمرين الدوليين".

نما خطوة مهمة في تطوير معايير مقبولة  "وبأن هذه القواعد ليست نموذجا نهائيا وا 
 بصفة عامة تكّمل معاهدات اإلستثمار وال تحل محلها". 

وتتضمن هذه القواعد اإلرشادية من خمسة مواد، البعض منها مماثلة ألحكام القانون 
صر، وأما البعض اآلخر فهي إضافات قصد تطوير هذا القانون، مما يجعله الدولي المعا

يوفر حماية تفضيلية للمستثمر، ومراعاة مصلحة الدولة المضيفة، كما تقدم نصائح لهذه 
األخيرة بخصوص أهمية المعاملة المتساوية للمستثمرين في ظروف مشابهة بغض النظر 

ر األجنبي إمتيازات ومزايا ال يتمتع بها عن إختالف جنسياتهم، وتجنب منح المستثم
                                                      

 . 465األجنبي، مرجع سابق، ص  االستثمارأحمد عبد الحفيظ، دور  صفوت -832 
لجنة التنمية: هي لجنة وزارية مشتركة، تتبع مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتمثل فيها جميع  -833 

بين الدول المتقدمة والدول النامية، وتجتمع مرتين في السنة لمناقشة المسائل الخاصة  يو الدول األعضاء، على نحو مسا
القواعد " ، إبراهيم شحاتة بإنتقال الموارد المالية من أجل تحقيق التنمية في الدول النامية، للمزيد من التفصيل أنظر: 

، 467القاهرة، عدد  ،مجلة مصر المعاصرة ،"رات األجنبيةاإلرشادية للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير بشأن معاملة اإلستثما
 .  08، ص 1996
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المستثمر المحلي في الظروف ذاتها، في حين تتضمن أيضا نصائح  للدول المتقدمة بأهمية 
 إنتقال رؤوس األموال واإلستثمارات منها إلى إقليم الدّول النامية. 

اإللزامية  لذلك جاءت المادة األولى من القواعد اإلرشادية، لتؤكد الصفة التكميلية وغير
لهذه القواعد، حيث جاء في الفقرة األولى منها أنه: "يمكن تطبيق هذه القواعد اإلرشادية من 
جانب أعضاء مجموعة البنك الدولي بشأن اإلستثمارات الخاصة األجنبية في أقاليم كل 
ه منها، كقواعد مكملة للمعاهدات الثنائية والجماعية واألدوات الدولية األخرى، مادامت هذ

القواعد اإلرشادية ال تتعارض مع المعاهدات واألدوات الدولية، وكذلك كمصدر يمكن أن 
 تأخذ عنه التشريعات الوطنية في شأن معاملة اإلستثمارات األجنبية الخاصة". 

كما جاء في الفقرة الثالثة من المادة األولى كذلك: "وعلى ذلك فإن هذه القواعد ال تقترح 
األجانب معاملة تمييزية ال يحصل عليها المستثمرون الوطنيون في  أن يتلقى المستثمرون

 الظروف المماثلة".

بينما تؤكد المادة الثالثة منها على مبدأ المعاملة الوطنية في الظروف المشابهة مكملة 
إياه بمبدأ المعاملة المنصفة والعادلة، كما أنها تنص بصورة خاصة على أهمية حماية 

ن وممتلكاتهم، بما في ذلك "الملكية الفكرية"، وعدم التمييز بين شخاص المستثمرياأل
المستثمرين األجانب على أساس جنسياتهم، مع منحهم حرية إختيار من يتولى إدارة مشروعه 
ولو كان أجنبيا، وحرية تحويل األرباح الصافية والمبالغ الالزمة لمواجهة اإللتزامات التعاقدية 

 . 834ة بعملة أجنبية وكذلك حصيلة بيع اإلستثمار أو تصفيتهلإلستثمار إذا كانت مستحق

لعل أهم ما يمّيز القواعد اإلرشادية، أنها حاولت تفادي أسباب فشل المحاوالت الدولية 
بخصوص توحيد قواعد معاملة اإلستثمارات األجنبية، وذلك بمحاولة التوازن والتوفيق بين 

ل فتح باب اإلستثمار أمامهم، وحماية حقوقهم مصالح الدّول المصّدرة والمستوردة، من خال
                                                      

 .09إبراهيم، القواعد اإلرشادية للبنك، مرجع سابق، ص  شحاتة - 834
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اواة فيما بينهم والتأكيد على توفير مبدأ المعاملة الوطنية والمعاملة العادلة إلستثماراتهم والمس
أنها  يضرور من التهم، في حين بالنسبة للدول المضيفة ااين جنسيبغض النظر عن تب

ل عدم فرض على هذه األخيرة منح صون حقوق الدولة المستوردة لرؤوس األموال من خالت
معاملة تفضيلية للمستثمر األجنبي، من تلك الممنوحة للمستثمر األجنبي في الظروف 
نفسها، مع إلتزام الدولة المصدرة لهذه األموال بتشجيع تدفق اإلستثمارات منها إلى الدول 

 النامية. 

عامة ومحدودة العدد  شكل قواعد علىلقواعد اإلرشادية جاءت في األخير، فإّن هذه ا
كما أنها مّكملة وغير ملزمة، بمعنى أن قواعدها مكملة لإلتفاقيات متعددة األطراف والثنائية 
والوسائل الدولية األخرى بخصوص تشجيع وحماية اإلستثمارات الدولية، إذ أنها ال ترمي أن 

نما جاء ح لجميع الدّول، وأن لة لها، فهي بمثابة هبة تمنمّ مك تتكون محل هذه اإلتفاقيات، وا 
 .835تجعلها مصدرا لقوانينها اإلستثمارية الوطنية فيما يخص بمعاملة اإلستثمارات

ولعل هذه المزايا التي تتمتع بها القواعد اإلرشادية هي التي جعلتها تصدر في شبه 
 . 836جامع نادر من الّدول أعضاء لجنة التنمية

 

 

 

 

                                                      

 . 467و 466دور اإلستثمار األجنبي، مرجع سابق، ص  صفوت أحمد عبد الحفيظ،   -835 
  .12ق، ص القواعد اإلرشادية للبنك، مرجع ساب" ، شحاتة إبراهيم -836 



   الباب الثاني لجلب االستثمارات                                                         تحفيزية ضريبيةإعتماد معاملة 

 

387 
 

 خالصة الفصل الثاني

أهم أساليب من  تعدّ التي و مسألة التحفيز الجبائي في الجزائر، من خالل إستعراضنا ل 
توجيه المتعاملين اإلقتصاديين نحو األنشطة والقطاعات ذات األولوية على  عملالتنمية وت

مقابل إمتيازات معينة، بغية تحقيق النمو اإلقتصادي سواء على المدى القصير بالزيادة في 
 مل، أو على المدى البعيد التّوصل إلى تنمية شاملة. حجم اإلستثمارات وتوفير مناصب الع

هذه الترسانة القانونية األهمية البالغة التي يوليها المشرع الجزائري باإلستثمارات  حض  و  ت  
الوطنية واألجنبية على حد سواء، وخلق على إثرها إمتيازات جبائية معتبرة للدفع بعجلة 

عن طريق القانون العام  و، أاإلستثمار قيةر ص بتالخا 09-16بموجب القانون رقم التنمية 
 بما يحمله من إعفاءات دائمة ومؤقتة.

هذه الحوافز التي يختلف أثرها من وجهة نظر كل من المستثمر والسلطة العمومية، 
ستثمارات جديدة، إاّل او خلق ستثماراته أايحفزه على توسيع  فهي تعتبر بالنسبة لألول دعما  

يثقل كاهل الخزينة العمومية، لكن تأثير الحوافز  سبة للطرف الثاني عبئا  شكل بالنأّنها ت  
الطرفين، ذلك أنه يعظم من أرباح المستثمرين  ئية على المدى الطويل إيجابي لكالالجبا

 ويخلق قاعدة جبائية أوسع عند إنتهاء مدة اإلعفاءات ما يضمن موارد إضافية للدولة.

الحوافز الجبائية في النظام الحالي مشّجعة إلى حد  في حقيقة األمر، يمكن أن نعتبر
بعيد، ذلك لما تخلقه من تسهيالت ينجم عنها خلق إستثمارات جديدة وجلب المستثمرين 

يعكس  اإلستثمار قيةر الخاص بت 09-16فالقانون رقم األجانب في ظل المنافسة الدولية، 
النظر للتّوجه الجديد الذي عرفه اإلقتصاد ب ،اإلهتمام الكبير الذي تبديه الدولة تجاه اإلستثمار

 .مكانيزمات إقتصاد السوقمع  تاقلمالقطاع الخاص والدور الوطني نحو تفعيل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

خــاتــمـــة
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  ةـــمـــاتـــــخ
أهمية متزايدة منذ  تكتسي يةالجزائر االستثمار من قبل الدولة ترقية اإلهتمام بمسألة ن إ 

لعل  قانونية خاصة باالستثمار، لتشهد منظومة ،1988سنة  ديةقتصااال اية اإلصالحاتبد
بموجب جزئيا الملغى  08-06رقم  مرالمعّدل والمتمم بموجب األ 03-01م رق أبرزها األمر
بداية  من قانون  بترقية االستثمار، وكذا قوانين المالية المتعاقبة المتعلق 09-16القانون رقم 

رات لنظام االستثمارات، خاصة  يتي أحدثت بعض التغي، ال2009المالية التكميلي لسنة 
 األجنبية منها. 

بمجموعة من المبادئ األساسية المتصلة بتجسيد مشاريع ، 09-16قم ر القانون جاء 
لمستثمر، ولحرية تحويل وتنقل رؤوس األموال والعوائد الناتجة كحماية لملكية ااالستثمار 

 ،ضمانات حماية اإلستمارات ل  ك  ش  ت  هذه المبادئ  م التجاري الدولي...، فكليعنه، والتحك
إحدى الميكانيزمات األساسية لتفعيل اإلستثمارات، فضال عن إبرامها للعديد من  هيبدورها 

اإلتفاقيات الدولية في مجال تشجيع وحماية االستثمار وانضمامها إلى أنظمة ضمان عدة 
قليمية(، كما أبرمت العديد من عقود اال   ستثمار. )دولية وا 

جلب  في دورا  تؤدي  ،فضال عن تكريس معاملة إدارية وضريبية في مجال االستثمارات
 مال  ك  ف، حلقة هامة في العملية االستثماريةفتعّد المعاملة االدارية فيما يخص  االستثمارات،

  .المستثمرلدى طمئنان اإلمن و األ تقحق   كلما، كانت هذه المعاملة عادلة ومنصفة

 ،ندت هذه المعاملة اإلدارية إلى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار كجهاز إداريفقد أس
المتعلق بترقية  09-16لغى جزئيا بالقانون رقم ، الم01/03رقم تم استحداثه بموجب األمر 

، الذي على إثره شهدت الوكالة تنظيما إداريا جديدا، فإلى جانب الهيكل المركزي االستثمار
 الشبابيك الوحيدة الالمركزية،ا بهياكل المركزية على مستوى كل والية وهي لها، تتمتع أيض

التي تمثل القاعدة األساسية لتحريك عملية االستثمار من خالل الخدمات الالزمة التي توفرها 
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اإلدارات الممثلة فيها للمستثمر وتم االبقاء عليه إلى غاية تنصيب المراكز األربعة المحدثة 
 نا هذا. مإلى يو  لم ترى النور، التي المشار إليه أعاله  09-16قم ر  القانونبموجب 

وقصد أداء الوكالة لمهامها على أحسن وجه، نجد بأنها تربطها عالقة مع هيئات أخرى 
، المجلس الوطني لالستثمار ووزارة التنمية الصناعية وترقية االستثمارك، باالستثمارمعنية 

، تعمل بالتنسيق الملغى جزئياها في قانون تطوير االستثمار وهي أجهزة قام المشرع بإستحداث
 يالمشترك فيما بينها من خالل توليها لوظيفة إعداد الّسياسية المنتهجة من طرف الدولة ف

مجال بعث االستثمارات، وبالنظر إلى الصالحيات المسندة لها تظهر عالقة وظيفية وأخرى 
  ستثماري. زة المكلفة بالعقار االإلى األجه عضوية فيما بينها، وباإلضافة

، تعّد أداة من أدوات السّياسة االستثمارية للدولةفأّما بخصوص المعاملة الضريبية  
، لذلك نجد أّن قانون ستثمار تتضمن على مزايا وتحفيزات ضريبيةجل تشريعات اإل حيث

السيما  هنيناء قو الجزائري قد جعلها وسيلة محّفزة لالستثمار، ودليل ذلك إحتوا االستثمار
ضريبية معتبرة مقارنة  على مزايا وتحفيزات، المتعلق بترقية االستثمار 09-16قانون رقم ال

 ناتوصلومن خالل دراستنا للمعاملة االدارية والضريبية لالستثمارات فقد  ت السابقة،بالتشريعا
 إلى النتائج التالية:

ال فائدة  ، ألنّ ذب االستثماراتلج يجب أن ندرك أن هذه المعاملة غير كافية -أوال
كثرة وتعقد اجراءات وتشجيع الدولة لالستثمارات الوافدة إليها عن طريق  ترجى من جلب

 الجو المالئم لنجاح االستثمار. يتوفرالحوافز الضريبة، إذا لم االستثمار و 

 قت مضى،و أي أكثر من  جديا   تبرز أن مسألة ترقية االستثمار قد أخذت بعدا   -ثانيا
الوكالة الوطنية لتطوير ن و كلة في العملية االستثمارية، خاصة من خالل األجهزة المتدخ

 ،تنتميان إلى أعلى سلم تنظيمي في السلطة التنفيذية ستثمارالمجلس الوطني لإلستثمار و اإل
د جعلت بيئة ل هاتين الهيئتين للمستثمرين، قن قبلة مو اإلمتيازات المكفو كما أّن الضمانات 
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بين ما  تباينبمعنى أي  ة أكثر تأهيال مما مضى،الشكليو من الناحية النظرية  وتبد ثماراالست
وجود  بسبب تسعى إليه تشريعات االستثمار وبين ما تم التوصل إليه على أرض الواقع،

قات ذات صلة بالبنية التحتية منها معوّ و تحول دون تحقيق أهدافها األخرى بعض المعوقات 
نقص في الهياكل والبنيات األساسية من خدمات كالطرقات، النقل للدولة التي تشهد 

سلبا على مصالح  قات قانونية نتيجة عدم إستقرارها مما يؤثرالت، ومنها معوّ اواالتص
 ستقاللإذ تزامن صدور تشجيع قانون االستثمار مع إعالن اإلالمستثمر واستقرار أوضاعه، 

لحقت بقوانين االستثمار أكسبتها صفة عدم  ، إاّل أن تعديالت1962لبالد في ل السياسي
( عشرة مرات خالل الفترة 10اإلستقرار، فقد تم تعديل هذا القانون لحد األن أكثر من )

قانون للالتنظيمية  نصوص، فضال عن عدم صدور ال2016إلى  1962الممتدة من 
منها أيضا و ، إلى يومنا هذاالمتعلق باالستثمار  2016أوت  07فيالمؤرخ في  09-16رقم
ورؤية  جهاتوكذا عدم وضوح توّ  ستقرار اإلقتصاديقات إقتصادية ومالية بسبب عدم اإلمعوّ 

دارية ناتجة  الحكومة في مجال السياسة االستثمارية، فضال عن معوقات تنظيمية، إجرائية وا 
تخاذ وبالتالي أدى إلى تعّدد مراكز ا ،عن تعّدد األجهزة التي تتدخل في العملية االستثمارية

 .بينهما القرار وعدم وجود تنسيق كاف

من  الت الربح المستهدفةتحقيق معدّ  المعاملة اإلدارية والضريبية في تأثيرإن  -ثالثا
وكذا الثبات واالستقرار لممارسة نشاطه في أحسن الظروف، ال يبرز هذا إاّل  ،قبل المستثمر

جلب االستثمارات، منها  يأخرى ذات أهمية قصوى ف من خالل إرتباطها بعوامل وعناصر
اسة االستثمارية، ومنها ما يتصل بالمناخ االستثماري السائد في البالد ومنها ما يخص بالسيّ 

 .موالة أو غير مباشرة في تدفق رؤوس األأيضا ما يتعلق بعوامل خارجية تؤثر بطريقة مباشر 
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ستثمارات، ذاب اإلجتإل افي حد ذاته ةكافي غيروحدها ة على الحوافز الجبائي عتماداإلف
المحيط المؤسساتي ك عّدة قف على عواملوفعاليته متوّ  ستثمارإلل قانوننجاح أي ف

  .جتماعية السائدةالظروف السياسية واإلقتصادي وكذلك واإل

نما و ، فقط كوسية لجلبه الحوافز الجبائية هيهمال من المؤكد أن المستثمر ف يختار البلد ا 
بيروقراطي وشفاف يحمي اإلستثمار ويسمح بتقليص أجال محيط أعمال غير الذي يتميز ب
قواعد التنظيمية وتخفيف إجراءات التقليل من الو  نتاجانخفاض تكلفة اإلكذا و  تنفيذ المشاريع

 .ها عوامل جوهرية تعمل وتساهم في جلب االستثماراتفكلّ  نجاز االستثمار،إ

، 2016 قانون االستثمار لسنةفي للمستثمر السخية اإلكثار من المزايا والحوافز  إنّ  
ل في غالب شكّ حوافز باهضة وعادة ما تكون غير مجدية، بحيث ال يمكن أن ت بمثابة

، شكل ضغطا على الخزينة العموميةبل ت ،مريناألحيان العامل األساسي في جذب المستث
البنية  نتقائية في منح المزايا وتحويل مواردها إلى تحسينفكان على الدولة إعتماد سياسة إ

ية تحتل المرتبة الحوافز الضريب التحتية ومناخ االستثمار، إذ أشارت بعض الدراسات إلى أنّ 
الية والقدرة على جذب المزيد من المحددات من حيث الفعو العوامل السادسة من هذه 

الحوافز الضريبية هي إحدى العوامل المؤدية إلى جذب  وبالتالي فإنّ  ،االستثمارات
 لكنها ليست العامل الحاسم في هذا المجال.االستثمارات و 

 الذي تسعى الدورة والضريبية فال نتوقع أن تؤدي المعاملة اإلداريمن هذا المنطلق، 
، إذا كانت العوامل األخرى المؤثرة في اتجاهات االستثمار بصورة فعالة تحقيقهإلى الدولة 

ز على أهمية األوضاع التركي لذا من الضروري تجاه المعاكس،وأوضاعه تعمل في اإل
 االستثمارات.هذه ستقرار السياسي، االقتصادي واالجتماعي الداخلي قصد جلب األمنية، اإل

التحفيزات الضريبية من بين العوامل المؤثرة، لكنها و ، بالتالي فقد تكون المعاملة االدارية
ة عدّ األخر على النسبي يرتكز هو  ، كما أن أثرهاستثماراتجلب اإلفي  حاسمالسبيل ال ليست
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فال يمكن لهذه  ، وعليهالحماية المكفولة له وتتمثل في رعوامل أخرى يهتم بها المستثم
دارية لة لها، فقيمة المعاملة اإلخرى المكمّ بمراعاة العوامل األ إالّ  ق أثارهاالمعاملة أن تحقّ 

 سى هذا األساعل وقيود االستثمار،خرى ات حوافز االستثمار األوالضريبية تعتمد على اتجاه
بين المعاملة اإلدارية راعي أثناء رسم السياسة االستثمارية التنسيق بأن ياألمر ب يتطل

عناصر األخرى لهذه السياسة، خاصة أن بالدنا تتوفر على كل المقومات الوالضريبية وبين 
  .والمؤهالت التي تجعل منها بلدا يحقق نسبا مرتفعة من النمو االقتصادي

جذب مجال الحوافز الضريبية وحدها في  بجالء ضعف تأثير قائقهذه الح تبين
 ، لذامل أخرىإلى حد كبير بعوا بل كان تدفق االستثمارات متواضع ومتأثر االستثمارات،

توصيات قد تساهم بدفع حركة في شكل ير التداباإلجراءات و من مجموعة  إقتراحيستلزم 
 :وتتمثل فيمايلي ،اإلستثمارات والتنمية

كأول خطوة لما ينبثق  ،رة التركيز على مواصلة تجسيد السياسات اإلصالحيةضرو  -
ز اإلستقرار الكلي ويساهم ز  ع  على النحو الذي ي  ، رار التشريعات المالية والجبائيةستقإعنه من 

 .صاد وطني وتحريره من كافة القيودفي إنفتاح إقت

طوير البنية التحتية من خالل مواصلة العمل على تتوسيع اإلنفاق العمومي   -
عن طريق عقود  ،القطاع الخاص لإلستثمار في هذا النوع من النشاطوتشجيع  ،األساسية
.، هذه العوامل إلى جانب نظام ا في ترويج وتحسين بيئة األعمال.نظرا ألهميته الشراكة

 .المستثمرفي إستقطاب  أساسيا   دورا   ها مجتمعة تؤديلحوافز الضريبية كلّ ا

ضيح زيع األدوار وتو اإلستثمار من المفيد تو بفة لتداخل الجهات المكلّ تفاديا  -
مع حتى تكون هذه األجهزة أكثر فاعلية لترقية االستثمارات الصالحيات، ختصاصات و اإل

توحيد الجهات  لذا من الضروري، فة بخدمة االستثمار األجنبيتخصيص هيئة خاصة مكلّ 
معنية تحت راية واحدة لضمان توحيد الجهود، المختصة بقضايا اإلستثمار واإلدارات ال
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لحصول على ل هل مهام المستثمرينبالشكل الذي يسّ  االستثمارإجراءات تبسيط تسهيل و ل
التقليل من القواعد  كذاو الترخيص وتسجيل المشاريع والحد من تكلفة هذه اإلجراءات 

 وانخفاض تكلفة اإلستثمار. التنظيمية

يكلة النظام التعليمي وتنمية القدرات البحثية          على إعادة تخطيط وهالعمل  -
م في ترقية أداء الموارد التي من شأنها أن تساه ،والتعليمية وتوفير األغلفة المالية الضرورية

بشكل يضع حدا لكافة مظاهر  هاوتنظيم ،ستثمارأجهزة االلبشرية ورفع كفاءة العاملين في ا
 رفع من مستوى أداء اإلدارات الرسمية.البيروقراطية والفساد اإلداري، وي

تنفيذ وتشجيع برنامج الخوصصة لتفعيل دور القطاع الخاص في النشاط  -
حماية بالمقابل عمل آليات السوق و  قيل التي تعيقلعرا، على إيجاد حلول جذرية لاإلقتصادي

 المنافع اإلجتماعية. 

التعاون مع المنظمات  تكثيفو ترويج الضرورة التركيز بصفة مستمرة على برامج  -
والصناعات الجاذبة  المتاحةفي عمليات الترويج للمشاريع اإلستثمارية  خبرةالتي لها  ،الدولية

إنشاء مكاتب ترويج األنشطة اإلستثمارية،  كلذ إلى ، ضفلإلستثمارات المباشرة األجنبية
 وذلك من خالل مكاتب التمثيل التجاري عبر مختلف دول العالم. 

مواصلة اإلصالحات من خالل تجسيد اإلقتصاد الرقمي للقضاء على ضرورة  -
على اإلقتصاد الوطني.  السوق الموازية التي أثرت سلبا  

 اتاإلستثمار بغرض جلب  ،المذكورةاتخاذ هذه التوصيات العمومية  السلطاتعلى قى يب
يادة عن الشروع المباشر في إطار إستراتيجيات اإلنفتاح واإلندماج في اإلقتصاد العالمي، وز 

.اتاإلستثمار المزيد من  عمل على إستقطابتفي تجسيد إصالحات مؤسساتية وتشريعية 
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 يىىىىىىىىىىىىفوراه ىىىىىىىدراسة تطبيقية عن التجربة المصرية، رسالة للحصول على درجة الدكت               
 .2002الحقوق، جامعة القاهرة،                

 :المذكرات الجامعيةب ـ 

 وق،ىىلية الحقىىىىىىىىىىىماجستير، ك مذكرةالسلطات اإلدارية المستقلة في المجال المصرفي،  ،أعراب أحمد -1
 .2007جامعة بومرداس،                

 رىىىىىىاجستيىىىىىىىاالستثمار في سورية، مذكرة لنيل درجة الم ، الضمانات القانونية وحوافزإفراج أبو ملف -2
 .2010في القانون العام، جامعة دمشق،                

 ةىىىىىىىل درجىىىرة لنيىىىى، مذكHOW -KNOW-، النظام القانوني لعقود نقل المعرفة الفنيةإقلولي محمد -3
 ودىىىىىىىىىىىىىىىولىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىجامع ،ةىىولي والعالقات الدوليالماجستير في القانون، فرع قانون الد               
 .1995تيزي وزو،  ،معمري               

 ونىىىىىىىىىرع قانىىىىىىىىىىىى، النظام القانوني لعقد االمتياز اإلداري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فأكلي نعيمة -4
  2013تيزي وزو،  ،ريىىىىىىىىق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمالعقود، كلية الحقو                    

 ر،ىىىىىىىىىىىىىاجستيىىىىىىىىىىادة المىىىىىىىىىىىىل شهىىىىىىىىىمبدأ حرية اإلستثمار في القانون الجزائري، مذكرة لنيأوباية مليكة،  -5
 ودىىىىىولىىىىة مىىىىىىىىىىامعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىج، والعلوم السياسية تخصص: قانون األعمال، كلية الحقوق               
 . 2005،تيزي وزو ،ريىىىىىمعم               
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 اجستير فيىىىىىادة المىىىىل شهىىىىىىىىىرة لنيىىىىىفي الجزائر، مذك التجارة الصناعة، مبدأ حرية أولد رابح صافية -6
 ري تيزي وزو،ىىىولود معمىىىعة مىىى، جاماسيةوالعلوم السي قانون األعمال، كلية الحقوق               
              2001.  

 ةىىىىىىىىىىدول العربيىىىىىىىىىىىىىىة بالىى، اإلستثمار األجنبي المباشر بين الواقع والطموح، )دراسة خاصبر اهلل أمال -7
 ةىىىىىىىىىال، كليىىىىىىىىىىىاألعمون ىىىىىىىىخالل التسعينيات(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قان               
 .2001كنون،الحقوق بن ع               

    اجستير،ىىىادة المىىىىىىىىىىىىىىسياسة اإلستثمار وحماية البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل شهبركان عبد الغاني،  -8
 ري تيزيىىىىىود معم، جامعة مولوالعلوم السياسية فرع تحوالت الدولة، كلية الحقوق                   

 . 2010وزو،                    
 رعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاجستير، فىىىىىىىىىىىى، نظام الرقابة على الصرف في الجزائر، مذكرة لنيل درجة المبلحارث لينده -9

 زيىىىىىىىىىيىىىىت ،ريىىىىىىىىىىجامعة مولود معم كلية الحقوق والعلوم السياسية، قانون األعمال                   
 .2004وزو،                    

 ادةىىىىىل شهىىىىىي، مذكرة لنيىىىىىىىىار األجنبىىىىىىىىىىىىىىىدور الحوافز الضريبية في تشجيع اإلستثمبلعباس نوال،  -10
 زائر،ىىىىىىىىىىىىىىىىامعة الجىىىىىىىوق، جىىىىىىىىىىىالماجستير في القانون، فرع قانون األعمال، كلية الحق               
               2004 . 

 ار،ىىىىىالتحفيزات الجبائية لتشجيع اإلستثمارات الوطنية المباشرة في قانون اإلستثمبلكعيبات مراد،  -11
 ةىىىىىىىوق، جامعىىىىىىىىىىىقانون األعمال، كلية الحق مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص               
 . 2007 د دحلب البليدة، الجزائر،سع               

 ومىىىىة العلىىىىىىىالشراكة األجنبية في الجزائر، واقعها وآفاقها، رسالة ماجستير، كلي بن عزوز محمد، -12
 .2001االقتصادية وعلوم التسيير جامعة الجزائر،                

 لنيل درجة ماجيستر في، األمن القانوني لالستثمارات األجنبية في الجزائر، مذكرة حسين نوارة -13
 ولودىىىىىىة مىىىىىامعىىىىىىىىىىىى، جةىىىىىىىالسياسي ومىىىىىالحقوق والعلالقانون، فرع قانون األعمال، كلية                

 .2003 ،وزو تيزيمعمري،                    
 يىر فىىىىرة ماجستيىىىىىىىىىىىىىىىى، الضمانات الممنوحة لالستثمارات األجنبية في الجزائر، مذكحنافي آسيا -14

 .2008زائر، ىىىىىىىىىىىىىة الجىىىىىىىىىىىىىىىوق، جامعىىىىىىىىىىىىىرع قانون األعمال، كلية الحقىىىىىىىىىىىىىىىالحقوق، ف               
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 حرية االستثمار والرقابة على الصرف في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة زوبيري سفيان، -15
 ومىىىىىىىىىىوق والعلىىىىىىىىىىىالماجستير في القانون العام، فرع قانون العام لألعمال، كلية الحق                

 .2012بجاية،  ،السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة               
 ودىىىىىىىعض عقىىىىة لبىىىىىىىىىىىىدراسة تطبيقي –، شروط االستقرار في عقود االستثمارشنتوفي عبد الحميد -16

 :تخصصام، ىىىىىانون العىىىمذكرة لنيل شهادة الماجستير في الق، –االستثمار الجزائرية               
 تيزي ،امعة مولود معمريىىىىىىىىىىى، جوالعلوم السياسية تحوالت الدولة، كلية الحقوق               
 .2009وزو،                

 ولىىىىل الحصىىىىىىمذكرة  من أج ار األجنبي في الجزائر،مستث، الحماية االتفاقية لالرو شعا وشو ش -17
 نىىىىىىىىىىىوق بىىىىىىىىىىة الحقىىىىىىىىىىىليىىىىىقانون الخاص، كالعلى شهادة الماجستير في القانون، فرع                
 .2008بن يوسف بن خدة"، "جامعة الجزائر   ون،ىىىىىىعكن               

 ادةىىىىىل شهىىىىىىىرة لنيىىىىىىىىىىذكىىىم ،2001ار لسنة ىىىىىىىىىىمدى المستجدات في قانون االستثم ،كريمةصبيات  -18
 .2006  الجزائر،جامعة  الحقوق،كلية  األعمال،فرع قانون  الماجستير،               

 ةىىىىىل درجىىىىىىىيرة لنىىىىىذكىىى، اختصاص منح االعتماد لدى السلطات اإلدارية المستقلة، معبديش ليلة -19
 ،ةىىىىاسيىىىىىىىىىلوم السيىىىىىىىىىىىىوالع قوقىىىىىىىالماجستير في القانون، فرع تحوالت الدولة، كلية الح               
 .2010تيزي وزو،  ،جامعة مولود معمري               

    نىىىىىىىاالستثمار بي ، نظام تسوية المنازعات في إطار المركز الدولي لفض منازعاتقبايلي الطيب -20
 ال،ىىىىىىىىىىىىالدول ورعايا الدول األخرى، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون األعم               
 .2001تيزي وزو،  ،، جامعة مولود معمريوالعلوم السياسية كلية الحقوق               

 م الجزائرو راسكو ذج اتفاقية أو )نمرالنظام اإلتفاقي في مجال االستثمالعايب عبد العزيز،  -21
                OTA ،)ام:ىىىىىىىىىىون العىىىىىىىىىانىىىىىىىىىىالق رعىىىىىف، الماجستير في القانون ادةىىىىىىىل شهىىىىىىىىىمذكرة لني 
 امعة عبدىىىىىىىج السياسية، ومىىىىىىىىىىوق والعلىىىىىىىىىىىكلية الحق ن العام لألعمال،و تخصص القان               
 .2009بجاية،  ،الرحمان ميرة               

 ادةىىىىىىىل شهىىىىىىىىى، الحوافز والحواجز القانونية لالستثمار األجنبي في الجزائر، مذكرة لنيلعماري وليد -22
 ،1زائرىىىىىىالج امعةىىىىىىىىىوق، جىىىىىىىة الحقىىىالماجستير في القانون، فرع قانون األعمال، كلي               
               2011.  
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 يىىىىىىىاشر فىىىىىدور السياسة الضريبية في ترشيد االستثمار األجنبي المب محمد حامد محمد فتيحة، -23
 ادىىىىىىىي االقتصىىىىىمصر وفقا ألحكام منظمة التجارة العالمية، لنيل شهادة الماجستير ف               
 . 2008كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية،  مالية عامة، ،العام                

 يىىىىىىىىة فىىىىىىىىة والالسلكيىىىىىىىىىىال المواصالت السلكيىىىىىىىىى، النظام القانوني لالستثمار في مجمشيد سليمة -24
 ةىىىىىىىىىالجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع قانون األعمال، كلية الحقوق، جامع               
 .2004الجزائر،                

 ارات في الجزائر،ىىىىىالوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار كآلية جديدة لتفعيل اإلستثم معيفي لعزيز، -25
 وق،ىىىىىىىمذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون اإلصالحات اإلقتصادية، كلية الحق               
 .2006، جامعة جيجل               

    ر،ىىىىىىىىىىمعاملة اإلستثمار األجنبي في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستيمقداد ربيعة،  -26
 ري،ىىىىىىى، جامعة مولود معموالعلوم السياسية فرع قانون التنمية الوطنية، كلية الحقوق               

 . 2008، تيزي وزو               
 ر،ىىىىىىىىىىإلستثمارات األجنبية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستيتطور نظام امهنان إدريس،  -27

 . 2002فرع قانون األعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،                
 يىىر فىىى، مركز العقار من منظور قانون االستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماجستيموهوبي محفوظ -28

  .2009جامعة بومرداس،  قانون األعمال، كلية الحقوق،: القانون، تخصص               
  ةىىىىىىى، أثر اإلجراءات اإلدارية على نمو االستثمار، دراسة الهيئة العامناصر علي محمد القطيبي -29

 ةىىىىىىىى، رسالة علمية مقدم2004-1992لالستثمار بالجمهورية اليمنية للفترة الممتدة                
 انىىىىىة أم درمىىىىىامعىىىىىيل درجة الماجستير في اإلدارة العامة، كلية العلوم اإلدارية، جلن               
  .2006،اإلسالمية، السودان               

 ةىىىىىىىىىىىاديىىىىىىىىىىىة االقتصىىىىىىىىىىة للمؤسسىىىىىىىىىىىى، دور االمتيازات الضريبية في دعم القدرة التنافسييحي لخضر -30
 لىىىىىىذكرة لنيىىىىىىرة، مىىىىىىبسك –دراسة حالة: مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب –الجزائرية               

 دىىىىىىىىىىىىىىىىة محمىىىىىىىىىىىىامعىىىىىىىىىىشهادة الماجستير، تخصص علوم التسيير والعلوم التجارية، ج               
 .2007المسيلة،  بوضياف               
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 ادةىىىىىىىىل شهىىىىىىىىىىىىىة، مذكرة لنيىىىىاالستثمار األجنبي المباشر في ظل التشريعات الحالي ،أمال سفييو  -31
 ،ةىىىىىىىىىىىىاإلداريلوم ىىىىىىالماجستير في القانون الدولي والعالقات الدولية، معهد الحقوق والع             
 .1999 الجزائر،جامعة              
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 ،20031،عدد ،الشمس نىىىىىىىىىىىىىىىة عيىىىىىىىىىىىىىىامعىىىى، جمجلة العلوم القانونية واالقتصادية       
 .237 – 167ص ص        
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 "،زائرىىىىىبي في الج" أثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب اإلستثمار األجنطالبي محمد، -21
  .331 –313، ص ص 2008، 6عدد ا، ىىىىىىيمجلة اقتصاديات شمال إفريق       

 ةىىىىىىىىىىكامىىىىىىلة الحىىىىىىمج -براديغم جديد للحكامة التشاركية-، الشراكة العمومية الخاصةعدنان رشيد -22
 -111، ص ص 2012، 20عدد الرباط،  ،سىىىىىىىريىىىىىىىىىىىىوب بىىىىىىىىىىىى، طالجيدة بالمغرب       

       131. 

 ،"ةىىىىىىىىىىىىىىىىىىاختصاصات المجلس الوطني لالستثمار في جانب االستثمارات األجنبي"،عسالي نفيسة -23
 – 386، ص ص1620 ،01عدد، 13مجلد  ،المجلة األكاديمية للبحث القانوني         
       408. 

 لضريبية للمشروعات األجنبي"، دراسة في التشريعات الضريبيةالمعاملة ا ، "عطية عبد الواحد -24
 ،2عدد الشمس، نىىىىىىىىىىجامعة عي،  مجلة العلوم القانونية واالقتصاديةالمقارنة،        
 181-139ص ص  ،2002

 ةىىىىىىىىىىىىىىريىىالجمعية المص قارنة،مدراسة تحليلية و تثمار االس حوافز" ، علي عبد العزيز سليمان -25
 41-5ص ص  ،1998، 445عدد ، والتشريع السياسي واإلحصاء  ادىىىىىىىىىىلإلقتص      

 "، رزائىىىىسة االنفتاح االقتصادي في الج"اإلستثمارات األجنبية في ضوء سياعيبوط محند وعلي، -26
 . 93 – 63، ص ص 2006 ،01عدد  ،المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية       

 مجلةتقديم أداء المرفق العمومي: الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار نموذجا"، " لعميري إيمان، -27
 . 44 –07، ص ص2011، 42، عدد إدارة       

 ،" تجنب اإلزدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي وعالقتهما بالتطوراتمحمد خالد المهايني -28
 مجلد ،ونيةىىىىىىىىىىىىىادية والقانىىمجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصاالقتصادية الدولية"،        
 . 55 – 09ص ص  ،1عدد ، 12       

 ذبىىىىىىىىار لجىىىىىىىىىواردة بقوانين االستثمىىىىىى، "دور اإلعفاءات أو المزايا الضريبية المحمد رضا سليمان -29
 ص ص ،1981، 384عدد ، ر المعاصرةىىىىىمجلة مص "،الفوائض المالية العربية       
       103-119. 

 ونىىىىىىىىىىىه في قانىىىىىىىىىى" دور المعاملة الضريبية في تشجيع اإلستثمار األجنبي وتوجيهمعيفي لعزيز،  -30
 ، ص2011،02، عددالمجلة األكاديمية للبحث القانونياإلستثمار الجزائري "،        
  .72 – 52ص        
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 المجلة األكاديميةي قانون االستثمار الجزائري"، المعاملة اإلدارية لالستثمارات ف "،             -31
 .257 – 245ص ص  ،2012، 02عدد ، للبحث القانوني       

 ار الجديدىىىىىىىىىىىون االستثمىىىىىىىىىىظل قان النظام القانوني لالستثمار األجنبي في" ،منصور فرج السعيد -32
قتصادية مقارنة(         ،2003سبتمبر  ، 3عدد   ،مجلة الحقوق، ")دراسة قانونية وا 
 .348 -255 ص ص       

 ر"،ىىىىىىىىىىىىىزائىىي الجىىىىىىىىار فىىىىىىىىىىىىىىىىىىالهندسة الضريبية المالئمة لتشجيع وترقية اإلستثم "منصوري الزين،  -33
  .93 –79، ص ص 2010، 03، عدد م.ج.ع.ق.إ.س       

 الىىىىىىىىىىات شمىىىىاديىىىىىىىىىىقتصالة ىىىمجالمباشر"،  "حوافز اإلستثمار الخاصأوسرير،عليان نذير، منور -34
  .124 – 96، ص ص 02، عدد إفريقيا       

   اص في الجزائر )دراسة ميدانية("،ىىىىىىىىار الخىىىىىىىىىىإشكالية العقار في عملية اإلستثم "نعيمي فوزي،  -35
 .188 – 147، ص ص 1999، 04، عدد م.ج.ع.ق.إ.ش       

 ،المعاصرة رىىىىىىىىىىلة مصىىىىىىىىىىمج ، مة لضمان االستثمارات األجنبية"، " نحو نظرية عالدهشام خا -36
 ..213ص ص ،1890، 279عدد        

 مجلة "،"واقع مناخ اإلستثمار في الجزائر بين الحوافز والعوائقوصاف سعيدي، قويدري محمد، -37
 .56 –39ص ص ،8200، 8عدد  ،العلوم اإلقتصادية  وعلوم التسيير       

 ةىىىىىىىىىونيىىىىانىىىىىىىىلوم القىىىمجلة الع تبلور التنمية المستديمة من خالل التجربة الجزائرية"،وناس يحي،"  -38
 .57 -40 ، ص ص2003، 01واإلدارية، عدد        

     رىىىىىىىة مصىىىىلىىىىىمجستثمار بين الدولة ومواطني الدول األخرى"، "تسوية منازعات اإل ويصا صالح، -39
 .143 -81، ص ص 379عدد ، المعاصرة       

  المتعلق بتطوير اإلستثمار المؤرخ 03 - 01" مضمون أحكام األمر رقم يوسفي محمد،  -40
 ةىىىلىىىمجأوت ومدى قدرته على تشجيع اإلستثمارات الوطنية واألجنبية"،  20  يىىىىىىىىىف       
  .25 – 21ص ص  ،2020، 23دد ع  ،إدارة       

 قىىىىىىىىىىىىىىالمتعل 93/12" مضمون وأهداف األحكام الجديدة في المرسوم التشريعي ،               -41
 .117 –35،  ص ص 1999، 02عدد  مجلة إدارة،بترقية اإلستثمارات"،        
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IV  الملتقيات والندوات العلمية والمؤتمراتـ: 

 ة،ىىىىىىستثمارات األجنبيراكة ودورها في جلب اإل، الشبومدين حوالف رحيمة بن حبيب عبد الرزاق، -1
 الثالثة، جامعة  ةىىىىىىري في األلفيىىىىىىىىىىىزائىىىىىىىىىىقتصاد الجلملتقى العلمي األول حول اإلا       
 (.منشور غير) .2002ماي  22-21البليدة، يومي   ،دحلب سعد       

 الملتقى الوطني حول يعات اإلستثمارية"،يئية في التشر الضوابط الب " بن عومر سيدي علي، -2
 م مناخ اإلستثمار فيىىىىىىىىىىىىار ودعىىىىىىىىىىىىاإلستقرار التشريعي والتنظيمي ضمانة لإلستثم       
 أفريل 22 - 21 امىىىىى، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة معسكر، أي"الجزائر       
 )غير منشور(.  ،2009       

 دراسة –، األدوات القانونية للسياسة العقارية في الجزائر وتأثيرها على االستثمارمدحجاري مح -3
 ولىىىىىىىىىىىىىىىىي حىىىىىىىىىىىىوطناللتقى ىىىىىىىىىىمالذا، ىىىىىىىىىىا هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىإلى يومن 1987وصفية وتحليلية منذ                        
 اخ األعمال فيىىىىىم منىىىىىىىىىار ودعىىىىىىىىىىالتشريعي والتنظيمي ضمانة لالستثم رارىىىىىىىىىىىىىقاالست                       
 22-21، يومي معسكرة ىىىىىىة، جامعىىىىىىىىىىىىىوالعلوم السياسي الحقوقكليىىىىىىىىىىة زائر، ىىىىىىىىىىىالج                       
 )غير منشور(. .2009أفريل                        

 خصوصية اإلجراءات الجبائية في قانون االستثمار، أعمال الملتقى الوطني الثاني حسان نادية، -4
 يىىىىىىىىالمة، يومىىىىىىىىىىحول اإلجراءات الجبائية، قسم العلوم القانونية واإلدارية، جامعة ق       
 (.منشور غير) .2008أفريل  22 -21      

 الملتقى الوطني "،ضمان االستثمار وفي دعم مناخ األعمال  ألمن القانوني،" دور ادحو مختار -5
 م مناخ اإلستثمارىىىىىىىىىىىىار ودعىىىىىىىىىىىىحول اإلستقرار التشريعي والتنظيمي ضمانة لإلستثم       
  21 امىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة معسكر، أيىىىىىمعىىىىىىىىىىىىىىىا، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج"في الجزائر       
 )غير منشور(. ،2009أفريل  22       

 ارىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر اإلستثمىىىىىىىىىىىىىىىالعملية الجمركية وأثرها على جذب اإلستثمارات، مؤتم يد الحصيني،علي ع -6
 -5 امىىىأي  المنعقد بشرم الشيخ، ،والتمويل: تطوير اإلدارة العربية لجذب االستثمار       
 (.منشور) .2004ديسمبر 8        
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 ستثمارات األجنبية، الملتقى الوطني حول: أثر التحوالتتفاقية لإلالحماية اإل عيبوط محند وعلي، -7
 قتصادية على المنظومة القانونية الوطنية، الجزء األول، المنعقد بجامعة جيجل،اإل       
 (.منشور غير) .2011ديسمبر  01 -نوفمبر 30ليومي         

 اراتىىىىىىىىىىىذب اإلستثمىىىىىىىىىىالبيئة المالئمة لج سليمان سالم الشحومي، –عيسى حمد محمد الفارسي  -8
 يىىىىىىىىىىىىىىىي فىىىىىىىىىىنبىىىىىىىار األجىىىىىىىىىاألجنبية لإلقتصاد الليبي، المؤتمر الوطني حول اإلستثم       
 (.منشور) .2006س، الجماهيرية العظمى، طرابل       

 ةىىىىىىىىىل المؤسسىىىىىىىىىىىىىىىىول تأهيىىالسياسة الجبائية وتأهيل المؤسسة، الملتقى الدولي ح قدي عبد المجيد، -9
 -29ام ىىىىىىىف،  أيىىىة سطيىقتصادية وعلوم التسيير، جامعقتصادية، كلية العلوم اإلاإل       
 .2001أكتوبر 30                       

 اىىىىىىىىىىىىار ضريبيىىىىىىىىىىىىىىىاإلتجاهات التشريعية لمعاملة اإلستثم " لمؤسسة العربية لضمان اإلستثمار،ا -10
 ارىىىىىىىىىىىىىىندوة المعاملة الضريبية لإلستثم ،القانون المقارن والتشريعات العربية" يىىىىىىىىىىىف       
 . 1984 أكتوبىر 23-22عمان، أيامالمنعقد بالعربية، الوافد في األقطار  يىىىىىىىىىربىىىىالع       

 ت،ىىىىىىىىىويىىىىىار، الكىىىىىىىىىىىىىىىلى اإلستثمىىىىىىىىىىىىة عىىىىىىىىىىىرفى، األجهزة الوطنية المش                              -11
 . 1989رىىىىوبىىىأكت       

 ،"ةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوال العربيىىىىىىىىار رؤوس األمىىىىىىىىىحدة إلستثمالمو  ةاإلتفاقي "،                               -12
   .1997ايىىىىىىىىىم 26-25ام ىىىىىىىىىاهرة، أيىىىىىار، القىىىىىىىىىىالندوة العربية حول التجارة واإلستثم       

 ةىىىىىىىربية المشكلىىىىىىىىىىدول العىىىىىىر بالاشىىىىىىىىىىاإلستثمار األجنبي المب"،                                  -13
 دولىىىىىىىىىىىىىىاشرة في الىىىىىىىالمب يىىىىىىىىىىىىىىىدوة الحوافز الممنوحة لإلستثمار األجنبوالحل"، عن ن                  
 .1997مارس  25-24العربية، تونس، أيام                   

 ةىىىىىىىىدنيىىىىىىىة المىىىىىىىىىىىامالت اإللكترونيىىىىىىىىىىىم المعىىىىعية الجزائرية في تنظيالتجربة التشري"  ناجي الزهراء، -14
 دىىىىىىىىىىون المنعقىىىىىىانىىىىىىىىى، المؤتمر العلمي المغاربي األول حول المعلوماتية والق"والتجارية       
  .2009أكتوبر  29 - 28طرابلس في الفترة من ب       

 الىىىىىىىىىىىاالستثمارات العربية، واقعها وآفاقها في ظل النظام العالمي الجديد"، أعم " ،فاروقهشام  -15
 منشوراتار، ىستثمذب اإلىىستثمار وتطوير اإلدارة العربية لجمؤتمر التمويل واإل       
  .2004ديسمبر  8-5من  بمصر دىىىىالمنعق ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية       
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     ةىىىىىار، دراسىىىىىىىىستثماخ اإلىىىىىىىأهمية  الشراكة  العربية  األوربية  في  تحسين  من " ،               -16
 ةىىىىىىىىىىربي كآليىىىىىىالجزائر"، أعمال الملتقى  الدولي  حول التكامل اإلقتصادي الع حالة       

 9-8سطيف  يومي  المنعقد بجامعة ألوروبية،لتحسين  وتفعيل  الشراكة العربية ا                  
 .2004ماي                   

 

V. :الوثائق 
 .2009ر، سبتمبر ىىىىىىىىدي للجزائىىىىىىىىىىىى، التطور االقتصادي والنق2008، التقرير السنوي بنك الجزائر -1
 ةىىىىىىىىاعة وترقيوزارة الصن الصناعة،ستراتيجية وسياسات إنعاش وتنمية ا ،الكتاب األبيض للحكومة -2

 .2007 الجزائر، اإلستثمارات،       
 

VI  النصوص القانونية ـ: 
 أ ـ الدساتير

، يتضمن إصدار نص التعديل 1996ديسمبر  07مؤرخ في  438-96مرسوم رئاسي رقم  -
ديسمبر  08 في، صادر 76، ج ر عدد 1996نوفمبر  28الدستوري، الموافق عليه في استفتاء 

، صادر 25، ج ر عدد 2002أفريل  10مؤرخ في  03-02قانون رقم  جبو مبمم مت، معدل و 1996
، ج ر عدد 2008نوفمبر  15مؤرخ في  19-08قانون رقم جب و م، معّدل ب2002أفريل  14 في
، 2016مارس  6مؤرخ في  01-16رقم قانون  جبو مب ، معدل 2008نوفمبر  16 في، صادر 63

 .2016مارس  7 في، صادر 14يتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد 
 

 :ب ـ  اإلتفاقيات الدولية
 

مرسوم الوالمصادق عليها بموجب  ،1969ماي  23ينا لقانون المعاهدات المبرمة يوم اتفاقية ف -1
ج ، إلى االتفاقية تضمن االنضمام مع التحفظالم، 1987اكتوبر 13 بتاريخمؤرخ ال 222-87رقم 

 ؛1987اكتوبر  14 بتاريخصادر ، 42 ر عدد
، 1988نوفمبر  05مؤرخ في  233 – 88إتفاقية نيويورك، المصادق عليها بموجب المرسوم رقم  -2

 بتاريخيتضمن اإلنضمام بتحّفظ إلى اإلتفاقية التي صادق عليها مؤتمر األمم المّتحدة في نيويورك 
 رصاد، 48، والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية األجنبية وتنفيذها، ج.ر عدد 1958جوان  10

 . 1988فمبرو ن 23  بتاريخ
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 23الموقعة في الجزائر بتاريخ  ،المغرب العربي داحشجيع وضمان اإلستثمار بين دول إتإتفاقية ت -3
ديسمبر  22مؤرخ في  420 – 90، والمصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم 1990جويلية 
 .1991فيفري  06 بتاريخ در، صا06، ج.ر عدد 1990

كومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اإليطالية، بين حالمبرم اإلتفاق  -4
المصادق و ، 1991ماي  18قع في الجزائر في و الم والحماية المتبادلة لإلستثمارات، الترقيةحول 

 ،46، ج.ر عدد1991برو أكت 05المؤرخ في  346-91عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 .1991برو أكت 06 بتاريخصادر 

الشعبية واإلتحاد االقتصادي البلجيكي الديمقراطية بين حكومة الجمهورية الجزائرية  المبرم اإلتفاق -5
 06 بتاريخستثمارات، الموقع بالجزائر التشجيع والحماية المتبادلة لالالمتعلق باللوكسمبورغي،

 05 في المؤرخ 345-91م الرئاسي رقم و جب المرسو المصادق عليه بمو  ،1991أكتوبر 
 .1991أكتوبر  06 بتاريخ صادر ،46عدد  ج.ر ،1991برو أكت

بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المبرم اإلتفاق  -6
بشأن التشجيع والحماية المتبادلين فيما يخص اإلستثمارات وتبادل الرسائل المتعلقين بهما، 

م الرئاسي رقم و جب المرسو صادق عليه بم، والم1993فيفري  13 تاريخب بمدينة الجزائر ينالموقع
 .1994فيفري  02 بتاريخصادر ، 01ج.ر عدد ، 1994جانفي  02في المؤرخ في  94-01

 رومانيا، الجمهورية وحكومة الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية حكومة بين المبرم اإلتفاق -7
 جوان 28 بتاريخ بتاريخ بالجزائر الموقع لإلستثمارات، ادلةالمتب والحماية بالتشجيع المتعلق
 أكتوبر 22 بتاريخ المؤرخ 328-94 رقم الرئاسي المرسوم بموجب عليه والمصادق ،1994
 .1994 أكتوبر 26 بتاريخ صادر ،69 عدد ر.ج ،1994

المتعلق سبانية، و بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة االالمبرم اإلتفاق  -8
 ،1994ديسمبر  23 فيوالحماية المتبادلة لإلستثمارات، الموقع عليه في مدريد، بالترقية 

ج.ر عدد ، 1995مارس  25المؤرخ في  88-95والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 . 1995أفريل  26 بتاريخ، صادر 23
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 –95مرسوم رئاسي رقم موجب ية مصادق عليها بموحدة إلستثمار رؤوس األموال العربالتفاقية اإل -9
 . 1995أكتوبر  11في  ، صادر59، ج.ر عدد 1995أكتوبر  07، مؤرخ في 306

 345 –95إتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان اإلستثمار، مصادق عليها بمرسوم رئاسي رقم  -10
 .1995نوفمبر  05 بتاريخ، صادر 66عدد ، ج.ر 1995أكتوبر  30مؤرخ في 

 30مؤرخ في ال، 346 – 95تفاقية واشنطن، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم إ -11
إتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة باإلستثمار بين  على يتضمن المصادقة الذي،1995أكتوبر 

 .1995نوفمبر  05 بتاريخ، صادر 66الدول ورعاية الدول األخرى، ج.ر عدد 
ورية  الجزائرية  وحكومة  كندا  قصد  تجنّب  االزدواج  الضريبي االتفاقية بين  حكومة  الجمه -12

وتفادي  التهرب  الجبائي  في  ميدان  الضريبة  على  الدخل  والثروة  الموقعة  بالجزائر بتاريخ 
مؤرخ في ال 364 – 2000المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم و ، 1999فبراير  28
 .2000نوفمبر  19 بتاريخ صادر، 68ج. ر عدد ، 2000فمبرو ن 16

بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية حول التشجيع  االتفاق -13
، المنشور في ج.ر 1996أكتوبر 20والحماية المتبادلتين لالستثمارات، الموقع ببكين يوم 

 .2002نوفمبر  26 بتاريخ، صادر 27دعد
الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية، قصد تجنب  تفاقية بين الجمهوريةاإل -14

اإلزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان 
والمصادق عليه ، 1999أكتوبر  17الضريبة على الدخل والثروة والتركات، الموقعة بالجزائر في 

 صادر ،24ج.ر عدد ، 2002أفريل  7المؤرخ في  121-02 بموجب المرسوم الرئاسي رقم
 .2002أفريل  10 بتاريخ

تفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة اإلمارات العربية المتحدة بشأن اإل -15
زدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهّرب من الضريبة، الموقعة بالجزائر تجنب اإل

 7المؤرخ في  164-03م الرئاسي رقم و جب المرسو المصادق عليها بم، و 2001ل أفري 24في 
 .2003أفريل  13 بتاريخ، صادر 26المنشور في ج.ر عدد ، 2001أفريل

المتبادلة ترقية والحماية ل و ة الجزائرية وحكومة مملكة السويد ححكومة الجمهوريبين االتفاق  -16
،  والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي 2003ر فبراي 15، الموقع بالجزائر في لالستثمارات

 .2004ديسمبر  29 بتاريخ صادر 84، ج.ر عدد2004ديسمبر  29المؤرخ في  431-04رقم 
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تجنّب االزدواج  يشأن يةاليمن الجمهوريةاالتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية وحكومة  -17
الموقعة بصنعاء  ة(و )الثر رأس المالعلى الدخل و ضة و من الضرائب المفر التهرب  منعالضريبي و 

 26مؤرخ في ال 78-05بموجب المرسوم الرئاسي رقم المصادق عليه و  ،2002جانفي  29 في
 .2005مارس  02 بتاريخ صادر ،16ج. ر عدد  ،2005فيفري 

االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فدرالية روسيا  من أجل  -18
 10الزدواج الضريبي فيما يتعلق  بالضرائب على الدخل والثروة الموقعة بالجزائر في تجنب ا
أفريل   03مؤرخ في ال 127-06صادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم الم، و 2006مارس 
 .2006أفريل   05 بتاريخ ، صادر21ج. ر عدد  ،2006

ة والجمهورية اللبنانية  لتفادي االزدواج االتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي -19
الموقعة بيروت  ، رائب المفروضة على الدخل والثروةالضريبي والحيلولة دون التهرب من دفع الض

 22مؤرخ في  171-06صادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم المو ، 2002مارس  26في 
 .2006ماي  28 بتاريخ صادر ،35، ،ج. ر عدد2006ماي 

اقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الكورية لتجنب االتف -20
االزدواج الضريبي  وتفادي التهرب الجبائي فيما يتعلق  بالضرائب على الدخل والثروة الموقعة 

 228-06صادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم الم، و 2001نوفمبر  24بسيول في 
 . 2006لية يجو  04 بتاريخ ، صادر44،ج. ر عدد 2006ن جوا 24مؤرخ في ال

حول  فنلندابين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية  اإلتفاق -21
 المصادق عليه، و 2005جانفي 13بالجزائر فيالموقع  والحماية المتبادلة لإلستثمارات لترقيةا
، صادر 82ج.ر عدد ،2006ديسمبر  11خ في المؤر  469-06م الرئاسي رقم و جب المرسو بم

 .2006ديسمبر 17 بتاريخ
 

 

 : النصوص التشريعيةج ـ 
 

 المحاكم االداريةتعلق باختصاص ي ،1998ماي  30مؤرخ في  02-98رقم عضوي قانون  -1
 .  1998ماي  31، صادر في 37وتنظيمه وعمله، ج.ر عدد 
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 53ج.ر عدد  انون االستثمارات،تضمن قي، 1963جويلية  26مؤرخ في  277-63قانون رقم  -2
 )ملغى( .1963أوت  20صادر في  

، 80، يتضمن قانون اإلستثمارات، ج.ر عدد 1966سبتمبر  16مؤرخ في  284 – 66أمر رقم  -3
 .)ملغى(1966سبتمبر  17 فيصادر 

، يتضمن قانون الجنسية الجزائرية، ج.ر عدد 1970ديسمبر  15مؤرخ في  86 – 70أمر رقم  -4
 27مؤرخ في  01 – 05،  معدل ومتمم بموجب أمر رقم 1970ديسمبر  16ي ،  صادر ف10

 .2005فيفري  27، صادر في 15عدد  ، ج.ر2005فيفري 
، 78دد ، ج.ر ع،  يتضمن القانون المدني1975مبر سبت 26مؤرخ في  58 – 75أمر رقم  -5

ان و ج 20مؤرخ في  10-05ن رقم و قانجب و مّتمم بمو معّدل ، 1975سبتمبر  30 بتاريخصادر 
 .2005ان و ج 26  فيصادر  ،44، ج.ر عدد2005

، 10د القانون التجاري، ج.ر عد يتضمن 1975سبتمبر  26مؤرخ في  59 – 75أمر رقم  -6
مؤرخ في ال 08 – 93تشريعي رقم ، معدل ومتمم بموجب مرسوم 1975سبتمبر  19صادر في 

قانون رقم  بموجبمم مت، معدل و 1993أفريل  27، صادر في 27، ج.ر عدد 1993أفريل  27
 .2015ديسمبر  30 فيصادر ، 71، ج.ر عدد 2015ديسمبر 30ؤرخ في، م15-20

، يتعلق باإلستثمار االقتصادي الخاص 1982أوت  21مؤرخ في  11 – 82قانون رقم  -7
 25-88قانون رقم بموجب ملغى  1982 سبتمبر  17 في، صادر 34والوطني، ج.ر عدد 

ر  .علق بتوجيه االستثمارات االقتصادية الخاصة والوطنية، ج، المت1988جويلية  12مؤرخ في 
 .1988، لسنة 28 عدد

، صادر 16، يتعلق بالنقد والقرض، ج.ر عدد 1990أفريل  18مؤرخ في  10 – 90قانون رقم  -8
 .)ملغى(1990أفريل  18 في

صادر  36تعلق بالسجل التجاري، ج.ر عدد ، ي1991أوت  18 في  مؤرخ 22-90قانون رقم  -9
، 1996جانفي  10مؤرخ في   07-96جب أمر رقم و ، معدل ومتمم بم1990أوت  22 في

 .1996جانفي   14صادر في  36ج.ر عدد 
، يحّدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل 1991أفريل  27مؤرخ في  11 – 91قانون رقم  -10

 .1991ماي  8، صادر في 21، ج.ر عدد المنفعة العامة
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، يتعلق بترقية اإلستثمار، ج.ر 1993أكتوبر  05مؤرخ في  12 – 93مرسوم تشريعي رقم  -11
 .)ملغى(1993أكتوبر  10 في،  صادر 64عدد 

لسنة  13، يتعلق بالتأمينات، ج. ر عدد 1995جانفي  25مؤرخ في  07-95أمر رقم  -12
 15، ج.ر عدد2006فيفري  20المؤرخ في  04-06ن رقم و جب قانو مّتمم بمو ، معّدل 1995

 .2006رس ما12صادر في 
، يتعلق بخصوصية المؤسسات العمومية 1995أوت  26مؤرخ في  22 – 95أمر رقم  -13

 .)ملغى(1995، صادر في 48اإلقتصادية، ج.ر عدد 
، العتاد الحربي واألسلحة الذخيرة، يتعلق ب1997 جانفي 21مؤرخ في  06 – 97أمر رقم  -14

 .1997، صادر في 48ج.ر عدد 
، يحّدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران 1998وان ج 27مؤرخ في  06 – 98قانون رقم  -15

 – 2000قانون رقم موجب ، معّدل ومتّمم ب1998جوان  18، صادر في 48المدني، ج.ر عدد 
، معّدل ومتّمم 2000ديسمبر  10، صادر في 75، ج.ر عدد 2000ديسمبر  06، مؤرخ 05
أوت  13في  صادر، 48، ج.ر عدد 2003أوت  13مؤرخ في  10 – 03أمر رقم  موجبب

، ج.ر عدد 2008جانفي  23، مؤرخ في 02 – 08قانون رقم  موجب، ومعّدل ومتّمم ب2003
 .  2008جانفي  27، صادر في 04

، يحّدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد 2000أوت  05مؤرخ في  03 – 2000قانون رقم  -16
  . 2000ت أو  06، صادر في 48وبالمواصالت السلكية والالسلكية، ج.ر عدد 

،  47عدد  ، يتعلق بتطوير اإلستثمار، ج.ر2001أوت  20مؤرخ في  03 – 01أمر رقم  -17
 (جزئيا )ملغى .2001أوت  22صادر في 

لعمومية اإلقتصادية ، يتعلق بتنظيم المؤسسات ا2001أوت  20مؤرخ في  04 – 01أمر رقم  -18

 08أمر رقم جب و مب ممّ ت  م  ، 2001أوت  22، صادر في 47وّصصتها، ج.ر عدد وتسييرها وخ
 . 2008مارس  02، صادر في 11، ج.ر عدد 2008فيفري  28مؤرخ في  01 –

  35، يتضمن قانون المناجم، ج.ر عدد 2001جويلية  03مؤرخ في  10-01قانون رقم  -19
  )ملغى(.2001 يلية و ج 4صادر في 

مية المستدامة، ، يتعلق بتهيئة اإلقليم والتن2001ديسمبر  12مؤرخ في ال 20 – 01قانون رقم  -20
 .2001ديسمبر  15، صادر في 77عدد  ج.ر
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وتوزيع الغاز بواسطة  ء، يتعلق بالكهربا2002فيفري  05مؤرخ في  01-02قانون رقم  -21
 .2002فيفري  06 فيصادر  8عدد  القنوات، ج.ر

، 43ق بالمناطق الحرة، ج.ر عدد ، يتعل2003جويلية  19مؤرخ في  02 – 03أمر رقم  -22
، 2006جوان  24مؤرخ في  10 -06، ملغى بموجب قانون رقم 2003لية جوي 20 فيدر صا

 .2006جوان  25صادر في  ،42ج.ر عدد
، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 2003جويلية  19مؤرخ في  10 – 03رقم قانون  -23

 .2003جويلية  20، صادر في 43المستدامة، ج.ر عدد 
، صادر 52تعلق بالنقد والقرض، ج.ر عدد ، ي2003أوت  26مؤرخ في  11 – 03أمر رقم  -24

، ج.ر 2010أوت  26مؤرخ في  04 – 10أمر رقم  موجبب ، معّدل ومتّمم2003أوت  27في 
 .2010سبتمبر  01، صادر في 50عدد 

صادر  50تعلق بالمحروقات، ج.ر عدد ي، 2005أفريل  28في مؤرخ  07-05قانون رقم  -25
، 2006جويلية  29مؤرخ في  10 – 06أمر رقم  جبو بمتّمم معّدل و م ،2005 يلية و ج 19 في

 .2006جويلية  30 في، صادر 48ج.ر عدد 
 .2005لسنة   44، يتعلق بالمياه، ج.ر عدد 2005أفريل  04مؤرخ في  12-05قانون رقم  -26
صادر  50، ج.ر عدد تاقو بالمحر  يتعلق، 2005 أفريل 28مؤرخ في  07 – 05قانون رقم  -27

يلية جو   29في  06مؤرخ  10 – 06قانون رقم جب و متّمم ب، معّدل وم2005يلية جو  19في 
  .2006 يليةجو  30صادر في  48، ج.ر عدد 2006

مؤرخ ال 03_  01، يعّدل ويتّمم األمر رقم 2006جويلية  15مؤرخ في  08 – 06أمر رقم  -28
 .2006جويلية  19، صادر في 47عدد  تعلق بتطوير اإلستثمار، ج.رالم، 2001أوت  20في 

، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية 2008فيفري  25مؤرخ في  09 – 08قم قانون ر  -29
 .2008أفريل  23، صادر في 21عدد  واإلدارية، ج.ر

، يحّدد شروط وكيفيات منح االمتياز على 2008سبتمبر  01مؤرخ في  04 – 08أمر رقم  -30
، 49، ج.ر عدد األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع إستثمارية

 .2008سبتمبر  03 فيصادر 
، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009جويلية  22مؤرخ في  01 – 09قانون رقم  -31

 .2009جويلية  26، صادر في 44عدد  ، ج.ر2009
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، 2010، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010أوت  26مؤرخ في  01 – 10أمر رقم  -32
 .2010أوت  29، صادر في 49ج.ر عدد 

تعلق المو ، 11-03يعّدل ويتمم األمر رقم   ،2010أوت  26مؤرخ في  04-10أمر رقم  -33
 .2010سبتمبر  01 في، صادر 50بالنقد والقرض، ج ر عدد 

، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011جويلية  18مؤرخ في  11-11رقم  قانون  -34
 . 2011جويلية  20صادر في  40، ج.ر عدد2011

، ج.ر 2013، يتضمن قانون المالية لسنة 2012ديسمبر  26مؤرخ في  12 – 12رقم  قانون -35
 . 2012ديسمبر  30، صادر في 72عدد 

، ج.ر 2014، يتضمن قانون المالية لسنة 2013ديسمبر  30مؤرخ في  08 – 13قانون رقم  -36
 .2013ديسمبر  31، صادر في 68 عدد

، ج.ر 2016يتضمن قانون المالية لسنة ، 2015ديسمبر  30مؤرخ في  18 – 15قانون رقم  -37
 .2015ديسمبر  31، صادر في 72عدد 

تعلق بترقية الم 03-01جزئيا األمر رقم يلغي  ،2016أوت  3 مؤرخ في 09-16قانون رقم  -38
 .2016أوت  3في صادر  ، 46،ج ر عدد االستثمار

 تضمن القانون التوجيهي لتطوير، ي2017جانفي  10مؤرخ في  02-17قانون رقم  -39
 .2017جانفي  11 فيصادر  02، ج.ر عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 
 

   :التنظيميةالنصوص د ـ 
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2015سبتمبر  16مؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي رقم  -1

 .2015سبتمبر  20 فيصادر  50وتفويضات المرفق العام،ج.ر عدد 
، يحدد صالحيات وزير الداخلية، ج. ر 1991جانفي  19مؤرخ في  01-91مرسوم تنفيذي رقم  -2

 .1991 جانفي 23في  صادر 4عدد 
، يتعلق بالمناطق الحرة، ج.ر عدد 1994أكتوبر  17مؤرخ في  320_  94مرسوم تنفيذي رقم  -3

 .)ملغى(1994أكتوبر  19 في، صادر 67
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نشاطات يتعلق بمعايير تحديد ال ،1997جانفي  18مؤرخ في  40-97وم تنفيذي رقم مرس -4
جانفي  19صادر في  ،05تأطيرها، ج.ر عددو الخاضعة للقيد في السجل التجاري والمهن المقننة 

1997. 
 43، يحّدد الكيفيات التطبيقية للمادة 1997أوت  24مؤرخ في  320 – 97مرسوم تنفيذي رقم  -5

تثمار، ، المتعلق بترقية اإلس1993أكتوبر  05المؤرخ في  12 – 93رقم من المرسوم التشريعي 
 .)ملغى(1997أوت  27، صادر في 57ج.ر عدد 

شروط منح إمتيازات خاصة  ، يحّدد 1997 سبتمبر10مؤرخ في  329 – 97مرسوم تنفيذي رقم  -6
، صادر في 60، ج.ر عدد وبالدفع بالتقسيط لصالح مقتني المؤسسات العمومية الموخوصصة

 .1997 سبتمبر 10
قائمة المجموعة األولى من ، يحّدد 1998 جوان 07مؤرخ في  195 – 98مرسوم تنفيذي رقم  -7

  .1998جوان 10، صادر في 41، ج.ر عدد المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة
، يتضمن صالحيات الوكالة 2001سبتمبر  24مؤرخ في  282_  01مرسوم تنفيذي رقم  -8

، 2001ر سبتمب 26 في، صادر 55الوطنية لتطوير اإلستثمار وتنظيمها وسيرها، ج.ر عدد 
، صادر 36، ج.ر عدد 2006ماي  31، مؤرخ في 186_06رئاسي رقم معّدل بموجب مرسوم 

 .)ملغى(2006ماي  31 في
كيفيات تسيير حساب  ، يحّدد 2002 سبتمبر15مؤرخ في  295– 02مرسوم تنفيذي رقم  -9

، صادر في 62، ج.ر عدد ، الذي عنونه " صندوق دعم االستثمار"302 -07التخصيص رقم 
نوفمبر  22مؤرخ في  417-06، معدل و متمم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2002 سبتمبر 15

 .2006نوفمبر  22صادر في 74، ج.ر عدد 2006
، يتعلق بصالحيات المجلس 2006أكوبر  09مؤرخ في  355 – 06مرسوم تنفيذي رقم  -10

 .2006أكتوبر  11 في، صادر 64 الوطني لإلستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره، ج.ر عدد
، يتضمن صالحيات الوكالة 2006أكتوبر  09مؤرخ في  356 – 06مرسوم تنفيذي رقم  -11

  . 2006أكتوبر  11 في، صادر 64الوطنية لتطوير اإلستثمار وتنظيمها وسّيرها، ج.ر عدد 
، يتضمن تشكيلة لجنة  الطعن 2006أكتوبر  09مؤرخ في  357 – 06مرسوم تنفيذي رقم  -12

  . 2006أكتوبر  11 في، صادر 64ار وتنظيمها وسّيرها، ج.ر عدد المختصة في مجال اإلستثم
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، يحّدد قائمة النشاطات والسلع 2007جانفي  11مؤرخ في  08 – 07مرسوم تنفيذي رقم  -13
المتعلق بتطوير  2003أوت  20المؤرخ في  03 – 01المستثناة من المزايا المحّددة في األمر 

 .2007ي جانف 12، صادر في 04عدد اإلستثمار، ج.ر
، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 2007أفريل  23مؤرخ في  119 – 07مرسوم تنفيذي رقم  -14

 . 2007أفريل  25 في، صادر 27للوساطة والضبط العقاري ويحّدد قانونه األساسي، ج.ر عدد 
، يتضمن تنظيم لجنة المساعدة 2007أفريل  23مؤرخ في  120 – 07مرسوم تنفيذي رقم  -15

 في، صادر 27قع وترقية اإلستثمار وضبط العقار وتشكيلتها وسّيرها، ج.ر عدد على تحديد المو 
  )ملغى( .2007أفريل  25

، يتعلق بشكل التصريح باإلستثمار 2008مارس  24مؤرخ في  98 – 08مرسوم تنفيذي رقم  -16
 . 2008مارس  26، صادر في 16وطلب منح المزايا، ج.ر عدد 

، يحدد شروط وكيفيات منح 2009ماي  02ي مؤرخ ف 152 – 09مرسوم تنفيذي رقم  -17
االمتياز على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع إستثمارية، ج.ر 

 . 2009ماي  06، صادر في 27عدد 
 – 07مرسوم تنفيذي رقم  يلغي ،2010جانفي  12مؤرخ في  20 – 10مرسوم تنفيذي رقم  -18

ضبط العقار ساعدة على تحديد الموقع وترقية اإلستثمارات و يتضمن تنظيم لجنة الم ،120
 .2010جانفي  17، صادر في 04عدد  ج.ر وتشكيلها وسيرها،

يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة الصناعة و المؤسسات  17 – 11مرسوم تنفيذي رقم  -19
 .2011جانفي  26 في، صادر 05الصغيرة والمتوسطة وترقية اإلستثمار، ج.ر عدد 

، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي 2012 مارس 19مؤرخ في  126 – 12مرسوم تنفيذي رقم  -20
لوطنية للوساطة إنشاء الوكالة ا، الذي يتضمن 2007أفريل  23المؤرخ في  119-07رقم 

  .2012مارس  25 في، صادر 17األساسي، ج.ر عدد  اد قانونهيحّ توالضبط العقاري و 
، يحّدد شروط وكيفيات حساب 2013جوان  05مؤرخ في  207 – 13مرسوم تنفيذي رقم  -21

 09صادر في ، 30عدد  ومنح مزايا االستغالل لإلستثمار بعنوان النظام العام لإلستثمار، ج.ر
 .2013جوان 
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 إلى، يحدد كيفيات اللجوء 2013سبتمبر سنة  26مؤرخ في  320-13مرسوم تنفيذي رقم  -22
 29 فيصادرة  48ة مباشرة أو بالشراكة، ج. ر عدد التمويل الضروري إلنجاز استثمارات أجنبي

 .2013سبتمبر سنة 
صالحيات وزير التنمية  حدد، ي2013نوفمبر  25مؤرخ في  392 – 13مرسوم تنفيذي رقم  -23

  . 2013ديسمبر  11، صادر في 62الصناعية وترقية اإلستثمار، ج.ر عدد 
ل المرسوم التنفيذي رقم عد  ، ي  2013ديسمبر  18مؤرخ في  426 – 13مرسوم تنفيذي رقم  -24

ارة الصناعة ، يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وز 2011جانفي  25مؤرخ في  17–11
ديسمبر  22في ، صادر 65المتوسطة وترقية اإلستثمار، ج.ر عدد والمؤسسات الصغيرة و 

2013. 
 

 القرارات: -ه 
 

ير و طنية لتطو كالة الو داخلي للالتنظيم ال يحّدد ،2008 فبراير 9قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -1
 .2008مارس  16صادر في  15االستثمار، ج.ر عدد 

، يتعلق بمعاينة الدخول في االستغالل 2008جوان  25قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -2
والمتعلق  2001 أوت 20المؤرخ في  03-01لالستثمارات المصرح بها بموجب األمر رقم 

 بتطوير االستثمار.
 لتقديم مشاريع  يو ، يتعلق بالكشف السن2009 فبراير 24مؤرخ في  قرار وزاري مشترك -3

 .2009أفريل  29صادر في  25االستثمار، ج.ر عدد 
جراء تقديمه، ج.ر، 2009مارس  18قرار مؤرخ في  -4  يحّدد مكونات ملف التصريح باإلستثمار وا 

 .2009ماي  24، صادر في 31عدد 
   وال نحو يل األمو تسليم شهادة تحو تاب التصريح يتعلق باكت، 2009 برو ل أكتو أقرار مؤرخ في  -5

 .2009 برو أكت 28، صادر في 62ج.ر عدد  الخارج، 
، الذي يحدد مكونات 2009مارس  18يتمم القرار المؤرخ في  ،2010أكتوبر  13قرار مؤرخ في  -6

جراء تقديمه، ج.ر عدد   .2010ديسمبر  01في  ، صادر73ملف التصريح باالستثمار وا 
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 مة:األنظ -و
 

يحّدد شروط تحويل رؤوس األموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات  03 – 90نظام رقم  -1
عادة تحويلها إلى الخارج ومداخليها، ج.ر عدد   .1990أكتوبر  24، صادر في 45اإلقتصادية وا 

، 53، يتعلق باإلستثمارات األجنبية، ج.ر عدد 2005جوان  06مؤرخ في 03 – 05نظام رقم  -2
 .2005ان جو  31 فيصادر 

اعد المطبقة على المعامالت و ،  يتعلق بالق2007راير بف 13مؤرخ في  01 – 07نظام رقم  -3
، 2007ماي  13صادر في  31، ج.ر عدد الحسايات بالعملة الصعبةو الجارية مع الخارج 

صادر في  80، ج.ر عدد2011بر و أكت 19مؤرخ في  06-11جب نظام رقم و متمم بمو معّدل 
 .  2012فبراير  15

، يتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة 2009فبراير  17مؤرخ في  01 – 09نظام رقم  -4
باألشخاص الطبيعيين من جنسية أجنبية، المقيمين وغير المقيمين واألشخاص المعنويين غير 

 .2009أفريل   29في صادر ، 25عدد  المقيمين، ج.ر
 

 التعليمة :  -ن
، تحدد كيفيات تطبيق المزايا على 2009مارس  03 مؤرخة في 3تعليمة وزارية مشتركة رقم  -

 مختلف أنواع االستثمارات.
 

 اتفاقيات االستثمار: -ر
اتفاقية االستثمار الموقعة بين الدولة الجزائرية الممثلة من طرف وكالة ترقية االستثمارات  -1

، موافق عليها بموجب (OTA)وبين شركة أوراسكوم تيلكوم( APSI)ودعمها ومتابعتها 
صادر في ، 80عدد  ، ج ر2001ديسمبر  20المؤرخ في  416-01مرسوم التنفيذي رقم ال

 .2001ديسمبر  26
اتفاقية االستثمار الموقعة بين الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار القائمة لحساب الدولة  -2

، ج.ر عدد 2003بر و أكت 30مؤرخة في  A.C.C )الجزائرية والشركة الجزائرية لإلسمنت )
 .2003فمبر و ن 13في  درصا، 72

وشركة أقواس دو  A.N.D))لوكالة الوطنية لتطوير االستثمارالمبرمة بين ااتفاقية االستثمار  -3
 .2007جانفي 28 في، صادر 7(، ج.ر عدد ADSسكيكدة)
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IX :مواقع األنترنيت 
ر و شمن، قتصاديةاالستثمار في المؤسسة تخاذ قرار اإلإ، دور السياسة الجبائية في حجار مبروكة -1

 ني:و قع اإللكتر و على الم
in ; -www.djelfa.info 

،" تاريخ التنمية في الجزائر من منظور قانون الشراكة األورو متوسطية"، منشور فاطمة الزهراء -2
 على الموقع اإللكتروني: 

  - www.Ahwar.org/debat /show.asd 

مستقبل الشراكة األجنبية الجزائرية محور ندوة لحزب جبهة التحرير، بتاريخ ، مقيدش مصطفى -3
 ، منشور على الموقع اإللكتروني:2011فيفري  17

- www.radioalgerie.dz 

 عقارية والضبط العقاري:الموقع اإللكتروني للوكالة الوطنية للوساطة ال -4

www.aniref.dz 

 الموقع اإللكتروني للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار: -5

www.andi.dz 

 ويل الدولية: مالموقع اإللكتروني لمؤسسة الت -6
    - www.IFC.ORG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.djelfa.info/
http://www.djelfa.info/
http://www.ahwar.org/debat
http://www.radioalgerie.dz/
http://www.aniref.dz/
http://www.andi.dz/
http://www.ifc.org/
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 256....................................................................................................عفاء المؤقتاإل .2
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 277........................................................قتصادياإلذات الطابع اإلعفاءات  :ثانيالفرع ال

 277........................................................جتماعياإللطابع ذات ا: اإلعفاءات الفرع الثالث
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 290.................................................................................................... االستثمار بترقية
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 ملخـــص:
هذه  ،االستثمترات، ال سيمت في مجتل االقتلصتديةلصحااتت جملة من اإلعرفت الجزائر 

 بهدف تشجيع وتطوير اإلستثمتر. انتقتئيةاإللصحااتت ترجمت عن طريق سيتسة 
قتم المشرع الجزائري بتكريس معتملة إدارية وضريبية بهدف جلب االستثمترات، ، من هذا المنطلق 

مكلفة بتبسيط  ( ANDI-GUI-CNI-CALPIREF-ANIREF-CSI)إذ تم إاداث أجهزة عديدة 
 الشكليتت التأسيسية إلنجتز المشتريع االستثمترية. كذا جراءات اإلدارية للمستثمرين، و اإل

 %49وتجسيد قتعدة  ،في الجزائراألجنبية  االستثمترات نجتزإلوسيلة كلشراكة ا اعتمتدكمت تم 
  .للطرف الوطني %51و للطرف األجنبي

فقت للقتنون الستري و  الجزائر في االستثمتروبتلمقتبل منح مزايت جبتئية للمستثمرين الراغبين 
لية و االتفتقيتت الد ود االستثمتر أو ، في عق(2016أوت  07المؤرخ في 09-16)قتنون رقمالمفعول

 امتية االستثمتر. و الختلصة بتشجيع 
المعتملة، االستثمترات، المعتملة االدارية، الضريبية، الفعتلية، االستثمترات  الكلمات المفتاحية:

  الخ....اإلزدواج الضريبي، تفعيل، الضريبية والمتلية الاوافز ،المبتشرة األجنبية
Résumé: 

L’Algérie  a connu  une série de réformes économiques notamment en 

matière des investissements. Ces réformes se sont traduites par une politique  

sélective, d’encouragement et de développement des investissements. 
Dans cette optique, le législateur algérien a consacré un traitement 

administratif et fiscal pour attirer les investissements.Il a met en place plusieurs 

institutions (ANDI-GUI-CNI-CALPIREF-ANIREF-CSI), sont chargées de 

faciliter les procédures administratives et les formalités nécessaires aux projets 

d’investissements. 

          En mettra en évidence l’importance des investissements notamment  

étrangers qui peuvent être réalisés dans le cadre d’un partenariat dont 

l’actionnariat national représente 51% au moins du capital social et 49% pour 

l’apport de l’investisseur étranger prévus  dans la loi en vigueur. 

 

L’octroi d’avantages fiscaux et financiers prévus par le droit interne  ( loi 

numéro 16-09, du 07 aout 2016), dans les contrats d’investissements et les 

conventions internationales relatives à la promotion et à la protection des 

investissements. 

Mots clé : traitement, investissements, traitement administratif, fiscal, 

efficacité, IDE, avantages fiscaux et financier, incitation, double taxation…etc. 

 

 


