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إﻫـداء

إﻟﻰ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﻟﻜﺮﻳﻤﻴﻦ ﺣﻔﻈﻬﻤﺎ اﻟﻠّﻪ
إﻟﻰ أﺧﻮاﺗﻲ اﻟّﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا داﺋﻤﺎ ﻋﻮﻧﺎ ﻟﻲ وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ،
إﻟﻰ أﻣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺧﻄﻴﺒﺘﻲ
إﻟﻰ اﻷﺻﺪﻗـﺎء و اﻟﺰﻣﻼء ،ﻛﻞ ﺑﺎﺳﻤﻪ
إﻟﻰ ﻛﻞ أﺳﺎﺗﺬﺗﻲ



ﻣﺮاد

ﻛﻠﻤﺔ ﺷﻜﺮ
ه ﻛﺜﯿﺮا
اﻋﺗراﻓﺎ ﺑﺎﻟﻔﺿل ،أرﻓﻊ أﺧﻠص آﯾﺎت اﻟﺷﻛر واﻟﻌرﻓﺎن واﻻﻣﺗﻧﺎن إﻟﻰ أﺳﺗﺎذي اﻟﻣﺷرف

أ.د زواﻳﻤﻴﻪ رﺷﻴﺪ
اﻟّذي ﻗﺑل اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣذﻛرة ،وﺗﻌﻬّدﻫﺎ ﺑﺎﻟﺗﺻوﯾب ،ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل إﻧﺟﺎزﻫﺎ،
وزوّدﻧﻲ ﺑﻣﻼﺣظﺎﺗﻪ اﻟﻘﯾﻣﺔ وﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻬﺎ ﺳرت ﺣﺗّﻰ اﻛﺗﻣل ﻫذا اﻟﻌﻣل،
ﻓﺟزاﻩ اﷲ ﻋﻧّﺎ ﻛ ّل اﻟﺧﯾر.
ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻔوﺗﻧﻲ ﺗﻘدﯾم ﺟﻣﯾل اﻟﺷﻛر إﻟﻰ ﻛل أﺳﺎﺗذﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،إو ﻟﻰ
ﻛل ﻣن ﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻣن ﻗرﯾب أو ﻣن ﺑﻌﯾد ﻓﻲ اﻧﺟﺎز اﻟﻣذﻛرة.
ﻓﻠﻬم ﻣﻧﻲ ﻛ ّل اﻟﺗﻘدﯾر و اﻟﺷﻛر.



ﻣﺮاد.
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مقدمـــــة

مقدمـــــــــــة
لقد انتهجت الجزائر ولمدة طويلة نظام اشتراكي موجه يتنافى مع حرية االستثمار وهذا من
أجل بناء اقتصادها الداخلي ،ومنع أي تدخل أجنبي و بأي شكل كان ،حيث لم تعر لالستثمار
األجنبي والوطني الخاص أي اهتمام ،بل أعطت األهمية واألولوية لالستثمارات العمومية وفقط،

وهذا ما تجسد في قانون االستثمار لسنة  ،13691الذي و إن كان قدإعتراف بمبدأ حرية
االستثمار للمستثمر األجنبي دون الوطني ،إال أن هذا االعتراف لم يكن مرفقا بضمانات حقيقية
لعدم االستقرار السياسي واالقتصادي للدولة آنذاك.
رغم إلغاء القانون المذكور أعاله بموجب األمر  99-482المتضمن قانون االستثمارات

لسنة  ،23699لكن هو اآلخر أثبت فشله بحيث أكد على احتفاظ الدولة بحق المبادرة بتحقيق
مشاريع اال ستثمار في القطاعات التي تعتبر حيوية بالنسبة لالقتصاد الوطني ،و بالمقابل سمح
لرأسمال الخاص باالستثمار في القطاعات الثانوية.

وعلى نفس النهج سارت قوانين االستثمار الالحقة خاصة القانون  333-84المتعلق

باالستثمار االقتصادي الخاص والقانون رقم  442-88المتعلق بتوجيه االستثمارات الخاصة
الوطنية.

وأمام أساليب التسيير اإلداري الفاشل لالقتصاد من جهة ،وظهور األزمة االقتصادية
ومشاكل المديونية سنة  3689من جهة أخرى ،و جدت الدولة نفسها مضطرة وملزمة على
إعادة هيكلة االقتصاد الوطني بشكل يتالءم مع الواقع االقتصادي.
وعلى هذا األساس شرعت الجزائر في إحداث تغيرات اقتصادية هامة ،وذلك من خالل
تبنيها لبرامج اإلصالح االقتصادي ،إذ سعت إلى تغير سياستها المالية واالقتصادية وهذا
باالنتقال من االقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق واالنفتاح على حرية االستثمار ،وبالتالي
لجأت إلى وضع حد لالحتكار العمومي وفتح المجال للقطاع الخاص المهمش ،و التقليل من
1

- Loi n° 63-277 du 26 juillet 1963, portant code des investissements, JORA, n° 53 du 02 août
1963. (abrogée).
2
مؤرخ في  51سبتمبر سنة  ،5666يتضمن قانون االستثمارات،ج رج ج ،عدد  ،88صادر بتاريخ
 أمر رقم ّ ،482-66 51سبتمبر سنة (.5666ملغى).

 -3قانون رقم  ،55-84مؤرخ في 55أوت ،5684يتعلق االستثمار الخاص،ج رج ج ،عدد  ،42صادر بتاريخ 51سبتمبر
سنة ( .5684ملغى).
 -4قانون رقم  ،41-88مؤرخ في  54جويلية سنة  ،5688يتعلق بتوجيه االستثمارات االقتصادية الخاصة الوطنية،ج رج ج،
عدد  ،46صادر بتاريخ  54جويلية سنة ( .5688ملغى).
2

مقدمـــــــــــة
المجاالت المحتكرة و المستغلة من قبل الدولة 5،ألن ليس هناك من بديل أو مخرج أمام الدولة
سوى العمل على إقامة اقتصاد وطني قوي قوامه التعاون والتكامل بين النشاط الخاص والنشاط

العام .6

وكانت بداية ظهور أولى بوادر تحرير االقتصاد الوطني من خالل تحرير التجارة
الخارجية التي كانت تسيطر عليها الدولة ،وتحرير القطاع المصرفي الذي يعتبر منعرجا مهما
ثمة فتحت الدولة مجاال واسعا لممارسة مختلف
في تغير الوضع االقتصادي الوطني ،ومن ّ
النشاطات االقتصادية ،سواء تعلق األمر بإنتاج السلع أو قطاع الخدمات.
ومن بين العوامل التي ساعدت الدولة على تدعيم سياستها االنفتاحية رغبتها في االندماج
في االقتصاد العالمي ،ويظهر ذلك جليا من خالل سعيها لتحرير تجارتها الخارجية بدخولها في
مفاوضات بغية االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وتوقيعها على اتفاق الشراكة مع دول
االتحاد األوربي.
وتجدر اإلشارة إلى أن الجزائر اكتسبت خبرة كبيرة في مجال تشريع وتنظيم االستثمارات بعد
انتهاجها لسياسة اإلصالحات االقتصادية  ،حيث عالجت مسألة االستثمارات عن طريق
مجموعة من القوانين المتعاقبة ،فأصدرت عدة قوانين جديدة هدفها االنتقال من االقتصاد
االشتراكي المسير إداريا ،إلى اقتصاد السوق بكل مقاييسه ،فتفتحت بذلك الجزائر على
االستثمار األجنبي بكل أشكاله ،إذ أصدر المشرع القانون رقم  39-69المتعلق بالنقد القرض
العامة ،وبالتّالي جاء هذا
ليكرس مبدأ استقاللية البنك المركزي الجزائري عن الخزينة
والذي جاء ّ
ّ
الدول ،لكن الشيء الذي يعاب
القانون ليترجم إرادة
المشرع في وضع نظام ج ّذاب لالستثمار ّ
ّ
على هذا القانون تركيزه على إنتقل رؤوس األموال 7وليس حرية االستثمار وهذ إن دل على
أن قوانين االستثمار التي وجدت لم تستجب إلى ما كان ينتظره
شيء فهو يدل على ّ
5
تخول المؤسسات
 مرسوم رقم  ،485-88مؤرخ في  58أكتوبر سنة  ،5688يتضمن إلغاء جميع األحكام التنظيمية التي ّبأي نشاط اقتصادي أو احتكار التجارة ،ج ر ج ج ،عدد  ،24صادر بتاريخ 48
االشتراكية ذات الطابع االقتصادي التفرد ّ

أكتوبر سنة .5688

 -6صبايحي ربيعة ،الخوصصة بنقل ملكية الموسسات العامة االقتصادية ،رسالة دكتوراه في العلوم ،تخصص القانون ،كلية
الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة تيزي وزو ،4854 ،ص .522
- ZOUAIMIA Rachid, « Le régime de l’investissement international en Algérie », RASJEP, N°
03, 1991, P 504.
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مقدمـــــــــــة
المستثمرون األجانب ،وبالتالي أضحى من األهمية بمكان أن يلجأ المشرع الجزائري إلى وضع
ويكرس فكرة التحضير لالنتقال إلى اقتصاد السوق
قانون جديد يستجيب إلى متطلبات هؤالء ّ
بتدرج و إحكام.
ّ
وهذا من خالل وضع مجموعة من القوانين التي تتوافق مع النهج الجديد ،ومن بينها
8
كرس المشرع مبادئ تتالءم مع التحرر
قانون االستثمار لسنة  3661الذي من خالله ّ
االقتصادي المنتهج ،ومن بين هذه المبادئ مبدأ حرية االستثمار الذي تم تعزيزه دستوريا،

والتأكيد في األمر رقم  91-93المعدل والمتمم المتعلق بتطوير االستثمار.9

لكن هذا المبدأ و على رغم من تكريسه بطريقة رسمية إال أنه ال يزال يثير إشكاالت عدة
نتجة وجود إجراءات قانونية تقيدة أخرى طعنت في مكانته وأفرغته من محتواه ،وما يثير
الحيرة هنا هو تناقض موقف المشرع الجزائري من مبدأ حرية االستثمار ،بحيث من جهة
ك ّرس المبدأ بطريقة واضحة و صريحة وعززه بضمنات لتفعيله ،ومن جهة أخرى استتبعه
بقيود عديدة استحدثها بموجب قوانين المالية التكميلية لسنة  4996و  4939وحتى في قانون
المالية  ،4932وأمام هذا التناقض الذي أورده المشرع على تكريس مبدأ حرية االستثمار،
8
مؤرخ في  81أكتوبر سنة  ،5664يتعلّق بترقية االستثمار ،ج ر ج ج ،عدد  ،62صادر
 مرسوم تشريعي رقم ّ 54-64يتضمن قانون المالية لسنة
المؤرخ في  45ديسمبر ،5668
معدل ومتمم بالقانون رقم 54-68
في  58أكتوبر ّ ،5664
ّ
ّ

 ،5668ج ر ج ج ،عدد  ،68صادر في  45ديسمبر ( .5668ملغى)

9
مؤرخ في  48أوت سنة  ،4885يتعلّق بتطوير االستثمار ،ج ر ج ج ،عدد  ،21صادر في  44أوت
 أمر رقم ّ ،84-85المؤرخ في  51جويلية سنة  ،4886ج ر ج ج ،عدد  ،21صادر في  56جويلية
ّ ،4885
ومتمم باألمر رقم ّ 88-86
معدل ّ

يتضمن قانون المالية التّكميلي لسنة  ،4886ج ر ج ج،
المؤرخ في  44جويلية سنة ،4886
 ،4886واألمر رقم 85-86
ّ
ّ
عدد  ،22صادر في  46جويلية  ( 4886استدراك في ج ر ج ج ،عدد  14صادر في  54سبتمبر  ،)4886واألمر -58

يتضمن قانون المالية التّكميلي لسنة  ،4858ج ر ج ج ،عدد  ،26صادر في  46أوت
المؤرخ في  46أوت ،4858
،85
ّ
ّ
يتضمن قانون المالية لسنة  ،4854ج ر ج ج ،عدد
المؤرخ في  48ديسمبر سنة ،4855
 ،4858والقانون رقم 56-55
ّ
ّ
يتضمن قانون المالية لسنة
المؤرخ في  46ديسمبر سنة ،4854
 ،41صادر في  46ديسمبر  ،4855والقانون رقم 54-54
ّ
ّ
ومتمم بموجب قانون رقم  ،88-54مؤرخ في 48
معدل
 ،4854ج ر ج ج عدد  ،14صادر في  48ديسمبر ّ ،4854
ّ
ديسمبر سنة  ،4854يتضمن قانون المالية لسنة  ،4852ج ر ج ج ،عدد  ،68صادر بتاريخ  45ديسمبر سنة ،4854

مؤرخ في  48ديسمبر  ،4852يتضمن قانون المالية لسنة  ،4851ج ر ج ج ،عدد ،18
معدل بموجب باألمر رقم ّ 58-52
صادر بتاريخ  45ديسمبر سنة .4852

4

مقدمـــــــــــة
نتﺴاءل عن موضع مبدأ حرية االﺴتثمار بين التكريس النصي ومتطلبات الواقع االقتصادي
الجزائري المقيد؟

لإلجابة على هذه اإلشكالية اعتمدنا على المنهج التحليلي النقدي  ،وذلك بتقسيم الموضوع إلى
كرس " مبدأ حرية
فصلين ،بحيث لو تأملنا قانون االستثمار ،نجد أن المشرع الجزائري فعال ّ
تحد منه و تفرغه من محتواه
االستثمار " (الفصل األول) لكن استتبع هذا التكريس باستثناءات ّ
خاصة في التعديالت األخيرة لقانون االستثمار (الفصل الثاني).

5

الفصل األول
تجﺴيد حرية االﺴتثمار ﻓي القانون الجزائري

تجسيد حرية االستثمار في القانون الجزائري

الفصل األول:

لقد عاشت الجزائر بعد االستقالل مشاكل كبيرة خاصة من الناحية االقتصادية ،فكان
الحل آنذاك في تبني النظام االشتراكي الذي كان يضمن لها السيطرة والهيمنة على جل
النشاطات االقتصادية ،بحيث تكون الدولة في موقع يسمح لها بلعب دور المسير والمراقب في
الوقت نفسه وعلى كل فروع االقتصاد.
من أجل تجسد هذا النهج االشتراكي كانت أولى االج ارءات التي اتخذتها الدولة تهميش
وتجاهل مبدأ حرية االستثمار ،وبالمقابل تكريس مبدأ أولوية االستثمار العمومي في تحقيق
التنمية االقتصادية ،وهذا ما كان واضحا من خالل العديد من النصوص المعتمدة في تلك
الفترة.
لكن بعد األزمة االقتصادية الحادة التي عاشتها الج ازئر سنة  3689بسبب عدة مشاكل
منها سوء التسيير اإلداري لالقتصاد ،تدهور أسعار البترول التي أثرت سلبا بشكل كبير على
التوازن العام لميزان الموارد الخارجية ،وهذا بسبب االعتماد الكبير الذي أولته الدولة لقطاع
المحروقات ،وعجز النظام اإلنتاجي عن تقديم منتوجات موجهة للتصدير ،هذا إلى جانب
أحداث  98أكتوبر  3688التي كان لها هي األخر دور فعال في تغيير النظام السياسي
وكرست فكرة واحدة وهي فشل النهج
السائد وفتح مجال حرية التعبير ،كل هذه األسباب أ ّكدت ّ
االشتراكي ،وتبعا لذالك ضرورة تغير السياسة االقتصادية من خالل إصالحات اقتصادية
يكون أساسها االنفتاح على اقتصاد السوق من خالل التكريس القانوني لحرية االستثمار الذي
أصبح أم ار البد منه.
لقد شهدت عملية تجسيد حرية االستثمار في القانون الجزائري تطورات عديدة ارتبطت
خاصة بالظروف التي كانت عليها الجزائر ،حيث تم إعتمادها في القانون الجزائري على تدرج
إذ مهّد لها المشرع من خالل مجموعة من النصوص القانونية ذات طابع ليبرالي مبينا بذلك
نيته الواضحة في التكريسها ،لكن هذه النصوص على رغم من تأثيرها االجابي على دفع
عجلة تجسيد حرية االستثمار إال أنها لم تحقق الهدف المرجوى منها ،الشيء الذي دفع
المشرع إلى تكريس المبدأ بطريقة رسمية (المبحث األ ول) ،ونظ ار ألهمية تفعيل هذا المبدأ في

الواقع استتبع المشرع ذلك بأليات وضمانات تساهم في تفعيله في الواقع (المبحث الثاني ).

7

تجسيد حرية االستثمار في القانون الجزائري

الفصل األول:

المبحث األول
تطور مكانة مبدأ حرية االﺴتثمار من التهميش إلى التكريس
لقد عرفت مكانة مبدأ حرية االستثمار حاليا تطو ار كبي ار مقارنة بالحقبة االشتراكية،
حيث تجاهلت آنذاك كل قوانين االستثمار سواء في فترة الستينات أو الثمانينات مبدأ حرية
االستثمار ،العتباره مجرد استثناء لمبدأ أولوية االستثمار العمومي في التمويل.
لكن مع مطلع الثمانينات عرفت الجزائر أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة انخفاض كبير
ألسعار النفط وتدهور األوضاع االجتماعية وارتفاع نسبة الديون ،وتبعا لذالك عرفت الجزائر
ابتداء من سنة  3688إصالحات اقتصادية متعددة ،تجلت بصفة عامة في تحرير االقتصاد
عن طريق مجموعة من النصوص القانونية،

10

والتي من شأنها تأهيل المنظمة القانونية

لالنتقال من نظام اشتراكي إلى نظام رأسمالي يكون فيه لمبدأ حرية االستثمار دور أساسي،
بحيث يعتبر من أهم الحوافز الضمانات التي تقدمها الدولة المضيفة من أجل استقطاب
المستثمرين.
وفي ظل صعوبة المرحلة االنتقالية التي كانت عليها الجزائر آنذاك كان ل ازما عليها
التدرج في عملية تبني وتكريس مبدأ حرية االستثمار ،ففي البداية تم التمهيد لتكريس هذا
المبدأ من خالل مؤشرات واجراءات أولية تمثلت في تحرير الدولة للتجارة الخارجية بموجب
نظام رقم  91-63الصادر عن بنك الجزائر والخاص بشروط القيام بعمليات استي ارد سلع
للجزائر وتمويلها ،11وتحرير القطاع المصرفي بموجب القانون رقم  39-69المتعلق بالنقد
والقرض

12

الذي يعتبر بذرة اإلصالح من حيث فتح المجال أمام المستثمرين غير المقيمين من

 -10إن هذه النصوص التي أصدرها المشرع في هذه الفترة تبين بوضوح رغبته في تبني النظام نظام رأسمالي.
 -11نظام رقم  91-63مؤرخ في  49فبراير  3663يتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع للجزائر وتمويلها ،ج ر ج
ج ،عدد  ،44لسنة .3663
 -12قانون رقم  39-69مؤرخ في  32أفريل سنة  3669يتعلق بالنقد و القرض ،ج ر ج ج ،عدد  39لسنة 3669
(ملغى).
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الفصل األول:

خالل تشجيعهم على تحويل رؤوس األموال لالستجابة لحاجات االقتصاد الوطني،

13

واستمر

الوضع على هذا الحال أي عدم وجود نص صريح ينص على حرية االستثمار إلى غاية
 3661أين كان التجسيد الفعلي لحرية االستثمار من خالل التكريس الصريح والرسمي للمبدأ
من قبل المشرع (المطلب األول) ،وكذلك من خالل وضع ضمانات دورها تفعيل هذا المبدأ
(المطلب الثاني).
المطلب األول
التكريس الرﺴمي لمبدأ حرية االﺴتثمار
إن نجاح أي عملية استثمار ،تكون مرتبطة بشكل وثيق بالضمانات التي تقدمها الدول
مستضيفة االستثمار للمستثمر سواء كان وطنيا أو أجنبيا ،ويعتبر ضمان حرية االستثمار من
أهم الحوافز و الضمانات التي تقدمها الدول ،فإن تكريس هذه الضمانة يعتبر أكثر من

ضروري خاصة لدى الدول النامية التي تعاني اقتصادياتها من نقص في الموارد المالية .14

و بما أن الجزائر وعلى غرار مختلف البلدان النامية كانت تعاني من نقص في
رؤوس األموال ،قامت هي األخرى بإعادة النظر في السياسة االقتصادية االشتراكية التي
أثبتت فشلها ،وهذا من خالل تبنيها لمبادئ ليبرالية ،وان كان أهمها على اإلطالق مبدأ
حرية االستثمار.
ومن أجل خلق التجانس والمالءمة بين المنظومة القانونية المتشبعة بالمبادئ

يكرس حرية االستثمار ،15كان لزاما على المشرع إعادة
االشتراكية والنهج الجديد الذي ّ

 -13قبايلي طيب ،التحكيم في عقود االستثمار بين الدول ورعايا الدول األخرى على ضوء اتفاقية واشنطن ،رسالة دكتوراه
في العلوم ،تخصص القانون ،كلية الحقوق ،جامعة تيزي وزو ،4854 ،ص .41
 -14أبو قحف عبد السالم ،اقتصاديات اإلداراة واالستثمار ،الداّر الجامعية ،اإلسكندرية 3661،ص .39

 -15إن مفهوم حرية االستثمار هو مفهوم ذو طبيعة مرنة بحيث يصعب الوصول إلى مفهوم محدد له ،ويرجع هذا إلى
كونه ذا طابع مبدئي ،فمفهوم حرية االستثمار بعدما كان مجرد إعفاء المستثمر األجنبي من الخضوع للرقابة اإلدارية
بإلزامية الحصول على تراخيص واعتماد إلنجاز مشروعه االستثماري تطور وامتد ليشمل على اختيار القطاع الذي يستثمر
فيه أمواله و طريقة استغالله و السيطرة الكاملة على السياسة اإلنتاجية و التسويقية و المالية للنشاط .
وانطالقا من هذا المفهوم ،حاولنا التوصل إلى استنتاج مجموعة من مؤشرات يمكن من خاللها قياس مدلول حرية
االستثمار ،وكان أهمها=
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الفصل األول:

النظر في هذه المنظومة القانونية ،وكان التجسيد في قانون االستثمار لسنة 3661

16

الذي

كرس و بطريقة صريحة مبدأ حرية االستثمار (الفرع األول) ثم بعد ذلك قام
من خالله ّ
بتعزيز المبدأ دستوريا من خالل تكريس مبدأ حرية التجارة و الصناعة (الفرع الثاني) من
أجل إعطاء قيمة ومكانة أكبر لمبدأ حرية االستثمار قام بتأكيد عليه في األمر 91-93
المتعلق بتطوير االستثمار(الفرع الثالث).
الفرع األول
مكانة مبدأ حرية االﺴتثمار ﻓي قانون ترقية االﺴتثمار
همشت كلها مبدأ حرية االستثمار رغم
بالرجوع إلى قوانين االستثمار السابقة نجد أنها ّ
أهميته بعتباره من أهم الضمانات التي تستقطب المستثمرين بشكل عام وتدفعهم إلى ضخ
المكرسة لمثل هذه الضمانات ،لهذا أصبح التغيير أم ار ال مفر منه،
استثماراتهم في الدول
ّ
وأضحى بأهمية بمكان أن يلجأ المشرع إلى وضع قانون يستجيب لهذه المتطلبات ،وهو ما
ترجم من خالل إصدار المرسوم التشريعي  34-61المتعلق بترقية االستثمار.
لتبيان المكانة التي يحظى بها مبدأ الحرية في قانون ترقية االستثمار لسنة 3661
يقتضي األمر التطرق إلى كيفية اإلعالن عن تكريس هذا المبدأ في ظل هذا القانون (أوال)

وتبيان مجال تطبيقه (ثانيا).

=المؤشرات التنظيمية :تنحصر المؤشرات التنظيمية في تخلي الدولة المضيفة عن آلية الترخيص المسبق أو االعتماد
المسبق حسب الصيغ التقليدية التي تبنتها السلطة ،ألنه من غير الممكن أن تكون هناك حرية استثمار وفي الوقت نفسه

يخضع المستثمر لمجموعة من اإلجراءات القبلية أي قبل مباشرة االستثمار و التي يمكن أن ينجر عنها رفض أو قبول
المشروع ،لذلك يعتبر إخضاع االستثمارات لمثل هذه العراقيل اإلدارية مؤديا بما ال يدع مجاال للشك إلى التضييق في

مدلول حرية االستثمار.
أضف إلى ذلك ،إن اتساع حرية االستثمار من عدمه مرتبط بصفة وثيقة بوظيفة الدولة ،ذلك ألن وجود حرية استثمار
تعني وجود تغير في الوظيفة التقليدية للدولة المعروفة في العهد االشتراكي ،وهي التحول من متدخلة في الحقل االقتصادي

إلى دولة ضابطة منسحبة من الحقل االقتصادي.

 المؤشرات المالية :تتعلق بحرية حركة الرساميل من خالل زوال كل مظاهر احتكار الدولة ،و تحرير التجارة الخارجية،ذلك الن حرية االستثمار يراد بها فتح معظم النشاطات االقتصادية أمام المستثمرين ومنحهم العديد من اإلعفاءات و

االمتيازات المالية و الكثير من التسهيالت الجبائية ،ألجل ضمان تدفق رؤوس األموال و جذب االستثمارات األجنبية.
 -16مرسوم تشريعي رقم  ،54-64مؤرخ في  81أكتوبر سنة  ،5664يتعلق بترقية االستثمار ،مرجع سابق.
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الفصل األول:

أوال
اإلعالن الصريح عن تكريس مبدأ حرية االﺴتثمار

رغم الجهود المكثفة التي شرع فيها المشرع في إطار اإلصالحات االقتصادية من
أجل تحسين الوضع االقتصادي ،وذلك من خالل إصدار العديد من النصوص التي ترمي
أن هذه الجهود لم
إلى تحقيق تحول االقتصاد الوطني وجعله يواكب االقتصاد العالمي إالّ ّ
تكن كافية لتحقيق هذا الهدف ،وبالتالي استوجب األمر االستمرار في عملية اإلصالحات
إلى غاية تحقيق الهدف المنشود ،والذي تأتّى في سنة  1993من خالل إصدار المرسوم
التشريعي رقم  34-61المتعلق بترقية االستثمار.17
والذي بموجبه تم إلغاء كل النصوص السابقة المتعلقة باالستثمار ،حيث أكدت المادة 49
من المرسوم التشريعي المذكور أعاله أن ما عدا القوانين المتعلقة بالمحروقات فإن جميع
األحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم سوف تلغى ،وهي أحكـام قانـون رقم  82-13المتعلق
بتأسيس الشركات المختلطة االقتصاد وسيرها ،وأحكام قانون 25-88المتعلق بتوجيه
االستثمارات االقتصادية الخاصة الوطنية ،والفقرة الثانية من المادة  ،183والفقرة الثانية من
المادة  184من قانون رقم  10-90المتعلق بالنقد والقرض.
وعليه فإن هناك نشاطين ال يخضعان ألحكام هذا المرسوم وهما نشاط البحث و التنقيب
في قطاع المحروقات و ميدان األبحاث المنجمية.

18

بالرجوع إلى األحكام و المبادئ التي تضمنها المرسوم التشريعي المذكور أعاله نجد أنه
يعتبر من أهم النتائج التي أفرزتها اإلصالحات االقتصادية ،كيف ال والمشرع من خالله
أعلن وبطريقة صريحة ورسمية عن تكريس ألهم المبادئ اليبرالية وهو مبدأ حرية

 -17أنظر المادة  26من المرسوم تشريعي رقم  ،34-61المؤرخ في  92أكتوبر سنة  ،3661يتعلق بترقية االستثمار،
مرجع سابق.
 -18يوسفي محمد" ،مضمون وأهداف األحكام الجديدة في المرسوم التشريعي  54-64المتعلق بترقية االستثمار" ،إدارة،
العدد  51لسنة  ،5666ص .29
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الفصل األول:

االستثمار ،19بل أكثر من ذلك أكسب هذا المبدأ مكانة أصيلة وثابتة في المنظومة القانونية

الجزائرية ،20و قد أورد هذه المكانة ووضحها في نص المادة الثالثة ( )91منه والتي تنص:

"" تنجز االﺴتثمارات بكل حرية مع مراعاة التشريع والتنظيم المتعلقين باألنشطة المقننة

وتكون هذه االﺴتثمارات ،قبل انجازها ،موضوع تصريح لدى وكالة المذكورة أدناه".

كرس بوضوح مكانة مبدأ حرية
انطالقا من هذا النص نجد ّ
أن المشرع الجزائري ّ
عدة ،منها تبني مبدأ المساواة
االستثمار ،ويظهر جليا تكريس هذه المكانة من خالل جوانب ّ
في المعاملة ،التخلي على آلية االعتماد المسبق التي تعتبر من أهم القيود التي تجعل
المستثمرين ينفرون من االستثمار في الدول التي تكرس مثل هذه اآلليات ألن اإلق ارر بمثل

هذه اآللية يتنافى مع حرية االستثمار.

21

ومن أجل تسهيل وتبسيط اإلجراءات اإلدارية اكتفى المشرع الجزائري بإجراء بسيط وهو
تقديم تصريح باالستثمار لدى وكالة ترقية ودعم االستثمار ،والتصريح ما هو إال وسيلة
إخطار أو تبليغ تودع لدى الجهة المؤهلة ،وال تتطلب شكال قانونيا معينا ،و هذا إن دل

على شيء فإنه يدل على حرص المشرع على أن تكون اإلجراءات سهلة ومبسطة.22
ثانيا

مجال تطبيق مبدأ حرية االﺴتثمار
لقد حدد المرسوم التشريعي رقم  34-61المتعلق بترقية االستثمار مجال تطبيق مبدأ
حرية االستثمار ،بحيث حدد مجال تطبيقه من حيث الزمان ،و من حيث الموضوع وأيضا
من حيث األشخاص المخاطبين به.

 -19عليوش قربوع كمال ،قانون االستثمارات في الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،5666 ،ص .16
 -20زوبيري سفيان ،حرية االستثمار والرقابة على الصرف في القانون الجزائري ،مذكرة ماجستير في القانون ،فرع القانون
العام ،تخصص القانون العام لألعمال ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة بجاية ،4854 ،ص .6

21
عجة الجاللي ،الكامل في القانون الجزائري لالستثمار :األنظمة العادية وقطاع المحروقات ،دار الخلدونية ،الجزائر،
 ّ ،4886ص ص .289 -282

- SEKEK Rachid, « L’investissement étranger et le partenariat en Algérie », Revue
l’économie, N° 07, 1993, P. 09.
22
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 _3مجال تطبيق المبدأ من حيث الزمان
من بين أهم المميزات التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم  34-61أنه ال يحفز فقط
االستثمارات الجديدة أي التي سوف تنشأ مستقبال ،بل يعطي أهمية كبيرة أيضا لالستثمارات
الجاري إنجازها في النظام التشريعي والتنظيمي القائم ،بحيث تستفيد هي األخرى من جميع
الحوافز الضامنات التي يكرسها هذا القانون بما فيها ضمان حرية االستثمار ،23وهذا ما

أكدت عليه المادة  22منه التي تنص "يمكن لالﺴتثمارات الجاري إنجازها عند صدور هذا
المرﺴوم التشريعي أن تﺴتفيد بأحكامه.

كما يمكن لالﺴتثمارات التي شرع ﻓي اﺴتغاللها ﻓي غضون الﺴنوات الخمس

الﺴابقة لصدور هذا المرﺴوم التشريعي أن تﺴتفيد من أحكامه وتكون االﺴتثمارت
المنصوص عليها ﻓي المقطعين الﺴابقين موضوع طلب يقدم طبقا للمواد من  3إلى 11

أعال""..

24

نفهم من خالل ما تضمنته نص المادة المذكورة أعاله أن كل األحكام التي تضمنها

المرسوم التشريعي بما فيها األحكام التي تكرس مبدأ حرية االستثمار تطبق بأثر رجعي،
بمعنى أخرى نطاق تطبيق المبدأ من حيث الزمن حدده المشرع من خالل هذا المرسوم
بأثر رجعي ،وهذا خالفا لمبدأ عدم رجعية القوانين المكرس في المادة  94من القانون
المدني حيث تنص" ال يﺴري القانون إال على ما وقع ﻓي المﺴتقبل و ال يكون له أثر

رجعي" .25

وعليه فيمكن للمستثمرين الذين استثماراتهم في طور اإلنجاز أو في مرحلة في االستغالل
أن يستفيدوا من أحكام هذا المرسوم التشريعي لكن بتوفر شرطين األول أن يقدم المستثمر
طلبا لمراجعة قرار الترخيص السابق والثاني أن ال يتعدى األثر الرجعي مدة خمس سنوات
فهو محدد من حيث الزمن.26

 -23يوسفى محمد" ،مضمون وأهداف األحكام الجديدة في المرسوم التشريعي  54-64المتعلق بترقية االستثمار" ،مرجع
سابق ص .29

 -24مرسوم تشريعي رقم  ،34-61المؤرخ في  92أكتوبر سنة  ،3661يتعلق بترقية االستثمار ،مرجع سابق.
 -25القانون المدني الجزائري ،األمانة العامة للحكومةwww.Joradp.dz ،4854 ،
 -26عليوش قربوع كمال ،مرجع سابق ،ص ص .38-31
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 _ 4مجال تطبيق المبدأ من حيث الموضوع
لقد حددت المادة األولى والثانية من المرسوم التشريعي رقم  34-61نطاق تطبيق مبدأ
حرية االستثمار من حيث موضوع االستثمار بحيث تنص األولى "يحدد هذا المرﺴوم
التشريعي النظام الذي يطبق على االﺴتثمارات الوطنية الخاصة و على االﺴتثمارات

األجنبية التي تنجز ضمن األنشطة االقتصادية الخاصة بإنتاج الﺴلع أو الخدمات غير
المخصصة صراحة للدولة أو لفروعها أو ألي شخص معنوي معين صراحة بموجب نص

تشريعي".

وعليه إذن فالمشرع حدد نطاق االستثمارات المخاطبة بمبدأ حرية االستثمار في

االستثمارات الموجهة إلنتاج السلع والخدمات ،وتستثنى النشاطات المخصصة للدولة أو أحد
فروعها ،فبالنسبة إلنتاج السلع فهي بصفة عامة كل عملية إنتاج ألشياء ذات طابع مادي
في الجزائر مثل صناعة اآلالت و المعدات،

27

أما الخدمات فهي عكس إنتاج السلع بحيث

تتميز بطابع غير مادي ،أي تشمل كل الحقوق و الواجبات المرتبطة بإنتاج فكري لها قيمة
من الناحية االقتصادية مثل المساعدة التقنية و االستشارة و الخدمات ما بعد البيع .28

وأضافت المادة الثانية " تﺴتفيد من أحكام هذا المرﺴوم التشريعي االﺴتثمارات المنشئة
والمنمية للقدرات والمعيدة للتأهيل أو الهيكلة التي تنجز ﻓي شكل حصص من رأس المال

أو حصص عينية يقدمها أي شخص طبيعي أو معنوي".

المالحظ في هذه المادة أن المشرع إلى جانب تحديده مجاالت االستثمارات التي

استوجب أن تكون في األنشطة الموجهة إلى إنتاج السلع والخدمات حدد أيضا األشكال التي
سوف تتخذها هذه االستثمارات بحيث استوجب أن تكون في شكل :
 -اإلستثمارات المنشئة ،أي أن تكون االستثمارات في شكل مؤسسات جديدة

خاص وطني أو أجنبي .30

29

و برأس مال

 -27عيبوط محند وعلي ،االستثمارات األجنبية في القانون الجزائري ،دار هومه ،الجزائر ،4854 ،ص .321
- HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions
franco-algériennes, LITEC, Paris, 2000, p 140.
 -29عيبوط محند وعلي ،مرجع سابق ،ص .321
28

 -30عليوش قربوع كمال ،مرجع السابق ،ص . 41
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 االستثمارات المنمية للقدرات ،أي االستثمارات التي تنجز من أجل الزيادة والرفع منالقدرات المالية للمؤسسة من خالل العمل على رفع مردودية اإلنتاج و توسيعه.31

 االستثمارات المعيدة للهيكلة والتأهيل ،ويقصد بها االستثمارات المخصصة من أجل إعادةمدد أشكال
بعث النشاط في مؤسسة متوقفة أو تم إعالن إفالسها ،ونالحظ أن المشرع عندما ّ
االستثمار إلى عمليات التأهيل والهيكلة في هذه الفترة لم يضع نظاما قانونيا يضبط ويوضح
هذه العمليات ،بل بقيت األمور مبهمة حتى صدور األمر  62-44المتعلق بالخوصصة
الذي بين ووضح األمور ،و بهذا تصبح الخوصصة شكل من أشكال االستثمار من خاللها
يتم التنازل أو بيع أمالك المؤسسات العمومية إلى مؤسسات خاصة أو أشخاص طبيعية.32

 - 3مجال تطبيق المبدأ من حيث األشخاص :
لقد حدد المشرع الجزائري في المادة  93و  94و  21من المرسوم التشريعي 34-61
األشخاص المخاطبين بالمبدأ العام لحرية االستثمار ،معتمدا في ذلك على معيار جنسية
المستثمرين ،وهذا ما سوف نبينه الحقا عند تبيين المستثمرين المعنيين بالمبدأ وهم:
أ -المﺴتثمر الوطني :ويشمل المستثمر الوطني كل من المستثمر الوطني الخاص
والمستثمر الوطني العمومي ،وبالعودة إلى نص المادة األولى من المرسوم التشريعي34-61
نجد أنها استبعد المستثمر الوطني العام و حصرت االستثمارات في المستثمر الوطني

الخاص فقط.33

لكن تدارك المشرع النقص في المادة  21من نفس المرسوم حيث تنص ":يمكن أن

تﺴتفيد االﺴتثمارات التي تنجزها المؤﺴﺴات العمومية الوطنية من أحكام هذا المرﺴوم
التشريعي عن طريق التنظيم ".

 -31عيبوط محند واعلي ،الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية في الجزائر ،رسالة دكتوراه دولة في القانون ،كلية الحقوق،
جامعة تيزي وزو ،4886 ،ص .82

- BOUHEZZA Mohamed, « La privatisation de l’entreprise publique Algérienne et le rôle
de l’Etat dans ce processus », Revue des sciences économiques et de gestion, n° 03, 4005, p
81.
 -33المادة األولى من المرسوم التشريعي  ،34-61المؤرخ في  92أكتوبر سنة  ،3661يتعلق بترقية االستثمار ،مرجع
32

سابق.
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من خالل هذا النص نفهم أن المشرع كرس أيضا حرية االستثمار للمستثمر الوطني
العمومي ،ومن خالل إعطاء إمكانية االستفادة للمؤسسات العمومية الوطنية من أحكام هذا
المرسوم عن طريق تنظيم سوف يصدر.
وفعال صدر المرسوم التنفيذي رقم  149-61الذي يحدد الكيفيات التطبيقية للمادة  21من
المرسوم التشريعي  34-61المتعلق بترقية االستثمار

34

إذ تنص المادة األولى " :عمال

بالمادة  33من المرﺴوم التشريعي رقم  11-33المؤرخ ﻓي  13ربيع الثاني عام 1313
المواﻓق  5أكتوبر  1333والمذكورة ألعاله  ،يحدد هذا المرﺴوم كيفيات تطبيق ترتيبات
دعم االﺴتثمارات على المؤﺴﺴات العمومية االقتصادية والمؤﺴﺴات العمومية الصناعية

والتجارية ".

نتوصل من خالل أحكام هذه المادة إلى نتيجة مفادها أن المشرع كرس حرية االستثمار

أيضا للمستثمر العمومي والمحدد في المؤسسات العمومية االقتصادية والمؤسسات العمومية
الصناعية والتجارية التي ستستفيد من هذه الضمانة.
ب -المﺴتثمر األجنبي :كما سبق وأن رأينا أن القوانين المتعلقة باالستثمار الوطني لم تحقق
النتائج المرجوة منها خاصة مع ظهور األزمة االقتصادية التي أظهرت بوضوح مدى هشاشة

النظام االقتصادي الجزائري.35

و بالتالي هذا ما دفع بالمشرع الجزائري لفتح مجال واسع للمستثمر األجنبي ،وهذا ما

يتجلى من خالل نص المادة األولى من المرسوم التشريعي رقم .3634-61

و قد وردت المادة  34من نفس المرسوم مكملة للمادة األولى حيث يجب على المستثمر
األجنبي لكي يستفيد من التحويل أن ينجز االستثمار بعملة قابلة للتحويل الحر.37

 -34مرسوم تنفيذي رقم  ،149-61مؤرخ في  42أوت  ،3661يحدد الكيفيات التطبيقية للمادة  21من المرسوم التشريعي
 34-61المؤرخ في  2أكتوبر  3661و المتعلق بترقية االستثمار ،ج ر ج ج ،عدد  ،11صادر بتاريخ  41أوت
(.5661ملغى).

 -35بن سويح خديجة ،النظام القانوني لالستثمار في الجزائر ،مذكرة ماجيستر ،فرع قانون المؤسسات كلية الحقوق ،جامعة
الجزائر ،4991 ،ص .49
 -36تنص المادة األولى من المرسوم التشريعي  34-61المؤرخ في  92أكتوبر سنة  ،3661يتعلق بترقية االستثمار على
مايلي" يحدد هذا المرﺴوم التشريعي النظام الذي يطبق على االﺴتثمارات الوطنية الخاصة و على االﺴتثمارات األجنبية
التي تنجز ضمن األنشطة االقتصادية الخاصة إلنتاج الﺴلع أو الخدمات غير مخصصة للدولة أو لفروعها."...
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الفصل األول:

الفرع الثاني

تعزيز مكانة المبدأ من خالل تكريس مبدأ حرية التجارة و الصناعة
عبر المشرع عن رغبته في تغيير الوضع االقتصادي من خالل اعتماد مجموعة من
النصوص التي تكرس هذه الرغبة ،وكان أهمها المرسوم التشريعي  34-61الذي كرس مبدأ
حرية االستثمار ،لكن رغم هذا التكريس من قبل المشرع فقد ظهرت الحاجة إلى إضفاء
الطابع دستوري عليه ،وفعال هذا ما أكد عليه المؤسس الدستوري الجزائري في دستور
. 3669
ونظ ار ألهمية و تأثير مبدأ حرية التجارة و الصناعة على دفع عجلة التنمية االقتصادية
ارتأينا في دراستنا لهذا المبدأ التطرق إلى أساسه (أوال) والى آثار تطبيقه (ثانيا).

أوال

أﺴاس مبدأ حرية التجارة و الصناعة
إن الجزائر حتى وان انتهجت سابقا نظاما اشتراكيا هيمنت من خالله ولفترة معتبرة من
الزمن على الحقل االقتصادي ،إال أن ظاهرة العولمة فرضت عليها تحوالت جذرية أرغمتها
على فتح المجال للمبادرة الخاصة ،من خالل تكريس القطيعة مع اإلديولوجية االشتراكية
وتبني اإليديولوجية الرأسمالية.

38

و كانت البداية من خالل دستور  3686الذي حمل إشارة صريحة إلى تبني النهج

الليبرالي ،وهذا من خالل نص المادة  26التي تنص على"الملكية الخاصة مضمونة" .39

ولكن رغم اإليجابيات التي حملها الدستور المذكور أعاله في مجال تعميق اإلصالحات إال

أنه شهد نقائص ،و كان أهمها عدم تكريس مبدأ حرية التجارة و الصناعة.

 -37عليوش قربوع كمال ،مرجع سابق ،ص .43
 -38نزليوي صليحة " ،سلطات الضبط المستقلة :آلية لالنتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة" ،أعمال الملتقى
الوطني حول سلطات الضبط المستقلّة في المجال االقتصادي والمالي ،كلية الحقوق ،جامعة بجاية ،يومي  44و 42ماي

 ،4881ص .99

 -39دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لـسنة  ،5686المنشور بموجب مرسوم الرئاسي رقم  ،38-86صادر
 48فيفري ،3686ج ر ج ج  ،عدد  62لسنة .5686
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الفصل األول:

ومن أجل تأكيد و ترسيخ معالم التوجه الليبرالي وتعزيز الحرية االقتصادية فقد أكد
المؤسس الدستوري الجزائري في نص المادة  11من دستور  3669على أن "حرية التجارة و

الصناعة مضمونة و تمارس ﻓي إطار القانون" ،40ومن خالل هذا النص يكون المؤسس
الدستوري قد أنشأ ضمانة دستورية اعتبرت التوجه الليبرالي وحرية االستثمار من ضمن
41

 ،وبهذا أصبحت مكانة حرية االستثمار تمتاز بطابع

كرسها الدستور
الحريات التي ّ
دستوري ،وهذا نظ ار ألهميتها في جذب رؤوس األموال األجنبية الضرورية للتنمية
االقتصادية.42

إن مبدأ حرية االستثمار ما هو إال تركيبة من مبدأ دستوري عام وهو مبدأ حرية التجارة

و الصناعة  ،43ولكن من الناحية الزمنية فقد تم اإلعالن عن الفرع قبل األصل ،أي تم
التعبير عن مبدأ حرية االستثمار أوال سنة  3661قبل المبدأ الدستوري الذي له قيمة قانونية
أن ذلك ال يمس بمبدأ حرية االستثمار وال يقلل من قيمته القانونية بل العكس،
أسمى ،إال ّ
فإن التكريس الدستوري لمبدأ حرية التجارة و الصناعة ما هو إال تعزيز لمكانة مبدأ حرية
االستثمار الذي منحت له صفة ومكانة حرية عامة و أساسية ال يمكن أن تكون موضوع أي

مساس أو إعادة نظر إال بموجب تعديل دستوري جديد .44

والمالحظ على نص المادة  11المذكورة أعاله أنها جاءت بصفة مطلقة دون تخصيص،
أي لم تميز بين الجزائري واألجنبي في ما يخص االستفادة من هاته الحرية ،ونشير في هذا

 -40دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لـ  48نوفمبر سنة  ،5666المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم

معدل
مؤرخ في  81ديسمبر سنة ،5666ج ر ج ج ،عدد  ،16صادر بتاريخ  88ديسمبر سنة ّ ،5666
ّ ،248-66
مؤرخ في  58أفريل سنة ، 4884ج ر ج ج  ،عدد  ،41صادر بتاريخ  52أفريل سنة ،4884
بالقانون رقم ّ ،84-84

مؤرخ في  51نوفمبر سنة ،ج ر ج ج 4888 ،عدد  ،64صادر بتاريخ  56نوفمبر
ّ
معدل ومتمم بالقانون رقم ّ ،56-88
سنة .4888
 -41أوباية مليكة "،مكانة مبدأ حرية االستثمار في القانون الجزائري" ،المجلّة النقدية للقانون والعلوم السياسية ،كلية الحقوق،
جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،العدد  84لسنة  ،4858ص .426
 -42عيبوط محند وعلي ،مرجع سابق ،ص .363

43

- HAROUN Mehdi, op.cit., p 272.
 -44إقلولي /ولد رابح صفية" ،مبدأ حرية الصناعة والتجارة في القانون الجزائري" ،المجلّة النقدية للقانون والعلوم السياسية،
كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،عدد  ،4886 ،84ص .68
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الصدد إلى أن المؤسس الدستوري في دستور  3669أحاط مبدأ حرية التجارة و الصناعة
بعدة ضمانات في بعض المواد و نذكر منها:
 -ضمانة حرية االبتكار الفكري و الفني و العلمي في المادة  18منه.

45

 ضمان نزاهة مؤسسات الدولة في معاملة االستثمار في المادة  41منه. ضمان نزع حق التملك الخاص ،وقد ورد هذا الحق في نص المادة  24من دون قيد أوشرط خالف ما كان معموال به في دستور  3619مع الدستور االشتراكي الذي تبنى الملكية

العامة كأساس لالقتصاد.46

ثانيا
آثار تطبيق مبدأ حرية التجارة و الصناعة
إن تطبيق مبدأ حرية التجارة والصناعة بالمفهوم الكالسيكي الحر حسب القضاء الفرنسي
يمكن أن يؤدي إلى نتيجتين تتمثالن في أن هذا المبدأ قد ينظر إليه من خالل التصور
األصلي والتصور التدخلي.
نقصد بالتصور األصلي لمبدأ حرية التجارة والصناعة الحرية المطلقة في الوصول إلى
مختلف النشاطات والمهن لممارستها ،وتكون هذه النشاطات مخصصة أوال لألشخاص
الطبيعية الخاصة أو ال معنوية ،دون األشخاص العامة ،فاإلدارة ال يمكن لها التدخل إال في
الوظائف التي ال يستطيع األفراد القيام بها ،لكن األشخاص العامة يمكن أن تقوم بأي نشاط
تجاري عندما يسمح بذلك صراحة نص تشريعي ،قصد تحقيق منفعة عامة.
أما التصور التدخلي للمبدأ ،يعني أن الدولة تتدخل في االقتصاد كموجه ومنسق
للنشاط االقتصادي ،لتحقيق المنفعة العامة ،واالستجابة لحاجيات المجتمع ،وبالتالي عند

أمر استثنائيا.47
تطبيق مبدأ حرية التجارة والصناعة يعد تدخل الدولة ا

 -45عجة الجياللي ،مرجع سابق ،ص .218 ،211

 -46بركان عبد الغني ،سياسة االستثمار وحماية البيئة في الجزائر ،مذكرة ماجستير في القانون ،فرع القانون العام،
تخصص تحوالت الدولة ،كلية الحقوق ،جامعة تيزي وزو ،4858 ،ص .25
 -47ولد رابح صفية  ،مبدأ حرية التجارة والصناعة في الجزائري ،مذكرة ماجستير في القانون ،فرع قانون األعمال ،كلية
الحقوق ،جامعة تيزي وزو ،4885 ،ص .21
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الفصل األول:

انطالقا من هذا المنظور يتعين علينا تفسير نص المادة  11من دستور  3669في
إطار الدستور ككل ،فمبدأ حرية التجارة والصناعة يمارس استنادا على مجموعة من المبادئ
أو القواعد التي يتضمنها القانون األساسي ،كالعدالة االجتماعية ،وهذا ما توحي إليه عبارة

نص المادة  " :11حرية التجارة والصناعة مضمونة ،وتمارس ﻓي إطار القانون".

ألن إشراف الدولة على تنظيم التجارة الخارجية وسهرها على ترقية وضمان بعض الحقوق،
يوحي لنا بأن الدولة لم تتخل كلية عن الميدان االقتصادي ،بل تراقب فقط النشاطات
االقتصادية .فدورها تحول من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة منظمة فقط عن طريق

تحديدها لقواعد النظام ،لتترك المجال مفتوحا لحرية االستثمار و المنافسة.48

الفرع الثالث

التأكيد على مكانة المبدأ ﻓي قانون االﺴتثمار لﺴنة 1001
بالرغم من االيجابيات التي تضمنها المرسوم التشريعي  34-61خاصة في مجال
حرية االستثمار إال أن أنه لم يحقق الطموحات واألهداف التي سطرتها الدولة ،لذا كان من
الضروري استبداله وهذا ما حصل فعال بحيث قامت السلطات سنة  4993بإصدار قانون
جديد يهدف إلى تطوير االستثمار من خالل تأكيده على منح الحرية التامة (أوال) وتكريسه

النسحاب الدولة من الحقل االقتصادي من خالل توسيعه من نطاق تطبيق مبدأ حرية
االستثمار (ثانيا).

أوال
التأكيد على الحرية التامة لالﺴتثمار

بعد حوالي ثمانية سنوات من تطبيقي المرسوم التشريعي رقم  34-61و رغم المبادئ
المشجعة لالستثمار التي تضمنها مثل مبدأ حرية االستثمار إال أن هذا األخير أثبت عدم
نجاعته

49

في تحريك عجلة االستثمار بما يتناسب مع الطموحات واألهداف التي سطرتها

الدولة ،50وهذا نظ ار لوجود بعض الثغرات التي ظهرت خاصة في مرحلة التطبيق ،ومن أجل

 -48نزليوي صليحة ،مرجع سابق ،ص

.1

 -49بن شعالل محفوظ ،الرقابة على االستثمار األجنبي في القانون الجزائري ،مذكرة ماجستير في القانون ،فرع القانون،
تخصص الهيئات العمومية والحوكمة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة بجاية ،4852 ،ص .311
 -50أحمد سعد الدين " ،تدوين عقود الدولة" ،مجلة العلوم القانونية و االدارية و السياسية ،عدد  ،4854، 51ص .581
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عمد المشرع إلى إلغائه بموجب األمر  91-93المتعلق بتطوير االستثمار

52

الذي

وحسن من فاعليتها وهذا من خالل توفير الوسائل
عمق من اإلصالحات االقتصادية
ّ
القانونية التي تتماشى مع مرحلة التطور االقتصادي والسياسي واالجتماعي التي وصلتها

الجزائر.

53

ما يميز األمر 91-93المتعلق بتطوير االستثمار أن المشرع من خالله غير هدفه
المتمثل في ترقية االستثمار إلى هدف آخر وهو تطوير االستثمار ،وهذا إن دل على شيء
فإنما يدل على رغبة المشرع على تأكيد و تعزيز و تطوير مكانة حرية االستثمار ،وهذا
من خالل منح الحرية التامة في ممارسة النشاط االستثماري من جهة ،ومن جهة أخرى

تكريس انسحاب الدولة من الحقل االقتصادي وجعلها تقوم بدور المحفز والمراقب فقط.54
وبالعودة إلى األمر  91-93المتعلق بتطوير االستثمار

55

نجد أن المشرع يؤكد وبطريقة

صريحة على مكانة مبدأ حرية االستثمار ،وهذا من خالل نص المادة الرابعة منه التي
تنص على " :تنجز االﺴتثمارات ﻓي حرية تامة مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة
بالنشاطات المقننة وحماية البيئة ،وتﺴتفيد هذه االﺴتثمارات بقوة القانون من الحماية
والضمانات المنصوص عليها ﻓي القوانين والتنظيمات المعمول بها.

وتخضع االﺴتثمارت التي اﺴتفادت من المزايا قبل إنجازها إلى تصريح باالﺴتثمار لدى
الوكالة المذكورة ﻓي المادة  6أدناه"
ما يمكن استخالصه من المادة الرابعة المذكورة أعاله من األمر 91-93المتعلق
بتطوير االستثمار أن هذا األخير أكد على مكانة مبدأ حرية االستثمار الذي كرسه المؤسس

الدستوري في دستور  ،563669وهذا باستعمال عبارة " حرية تامة " بمعنى إلغاء جميع

 -51عجة الجياللي ،مرجع سابق ،ص .981
 -52أمر رقم ،84-85مؤرخ في  48أوت سنة  ،4885يتعلق بتطوير االستثمار ،مرجع سابق.
 -53يوسفي محمد"،مضمون أحكام األمر رقم  84-85المتعلق بتطوير االستثمار ،المؤرخ في  48أوت  4885ومدى
قدرته على تشجيع االستثمارات الوطنية واألجنبية" ،إدارة ،المجلد  ،54العدد  ،44سنة  ،4884ص .44

 -54عجة الجياللي ،مرجع سابق ،ص .916-918
 -55أمر رقم ،84-85مؤرخ في  48أوت سنة  ،4885يتعلق بتطوير االستثمار،مرجع سابق.
 -56المادة  11من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لـسنة  ،3669مرجع سابق.
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العراقيل التي يمكن أن تمس بحرية المستثمر ،57بحيث تم التخلي عن صلة الربط بين حرية

االستثمار ونظام التصريح المكرس في المرسوم التشريعي  ،5834-61لكن في المقابل
اشترط المشرع طلب الحصول على التصريح في حالة واحدة فقط وهي عندما يكون الطلب

مقترنا باالستفادة من المزايا  ،أما عدا هذه الحالة فهو اختياري.59

تم استحداث إجراءات جديدة تهدف إلى تشجيع االستثمار
أضف إلى ذلك فإنه قد ّ
الوطني واألجنبي و تذليل الصعوبات وتوحيد مراكز القرار ،وفي هذا اإلطار أنشئت هيئتين
فقط لتولي تطوير االستثمارات الوطنية واألجنبية على حد سواء ،ويتعلق األمر بالوكالة
الوطنية لتطوير االستثمار التي حلت محل وكالة ترقية االستثمار ومهمتها توفير الخدمات

اإلدارية ،60والمجلس الوطني لالستثمار.

إذن من خالل األمر  84-85حاول المشرع الجزائري قدر المستطاع تبسيط وتسهيل
األمور اإلدارية على المستثمر ،وهذا يظهر من خالل نصه على إنشاء شباك وحيد بطريقة
مغايرة لما كان منصوصا عليه من المرسوم التشريعي ،54-64فالشيء الجديد الذي حمله
األمر المذكور أعاله هو المركزية فروعه حيث أصبح ينشأ على مستوى الوالية ،وهذا ما
أكدت عليه المادة  44منه بحيث تنص" :ينشأ شباك وحيد ضمن الوكالة يضم اإلدارات و
الهيئات المعنية باالﺴتثمار." ......
فغاية المشرع الجزائري من تطبيق نظام الشباك الوحيد هو تحفيز المستثمرين وبالدرجة
األولى استقطاب االستثمار األجنبي المباشر ،لذا فقد حاول المشرع وضع بعض اآلليات

والميكانيزمات لتسهيل عملية قيام وانجاز المشاريع االستثمارية في الجزائر في حرية تامة.61
 -57بن شعالل محفوظ  ،مرجع سابق ،ص .314

 -58انطر المادة الثالثة من المرسوم التشريعي  ، 34-61مؤرخ في  81أكتوبر سنة  ،5664يتعلق بترقية االستثمار،

مرجع سابق .

 -59بن يحي رزيقة ،سياسة االستثمار في الجزائر :من نظام التصريح إلى نظام االعتماد ،مذكرة ماجستير في القانون ،فرع
القانون العام ،تخصص القانون العام لألعمال ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة بجاية ،4854 ،ص .56
-60

يوسفى محمد « ،مضمون أحكام األمر رقم  91-93المتعلق بتطوير االستثمار و مدى قدرته على تشجيع

االستثمارات الوطنية واألجنبية» ،مرجع سابق ،ص .26
 -61معيفي لعزيز ،الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار كآلية جديدة لتفعيل االستثمارات في الجزائر ،مذكرة ماجستير في
القانون الخاص ،تخصص قانون اإلصالحات االقتصادية  ،كلية الحقوق ،جامعة جيجل ،4886 ،ص .44
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الفصل األول:

ثانيا
التوﺴيع من مجال تطبيق المبدأ

يظهر جليا من أحكام المادة األولى من األمر  91-93المتعلق بتطوير االستثمار
رغبة المشرع الكبيرة في التأكيد على حرية االستثمار ،و هذا من خالل توسيعه لمجال
تطبيق مبدأ حرية اإلستثمار  ،62حيث تنص المادة األولى منه « :يحدد هذا األمر النظام
الذي يطبق على االﺴتثمارات الوطنية واألجنبية المنجزة ﻓي النشاطات االقتصادية المنتجة

للﺴلع و الخدمات وكذا االﺴتثمارات التي تنجز ﻓي إطار منح االمتياز و /أو الرخصة ».
ومن خالل تحليلنا ألحكام هذه المادة يمكن الوصول إلى مالحظتين :

 األولى هي أن أحكام نص المادة المذكورة أعاله جاءت عامة فيما يخص األشخاص
المخاطبين بمبدأ حرية االستثمار ما يفيد أن المخاطب هو المستثمر الوطني بنوعيه
الخاص والعمومي

والمستثمر األجنبي ،و بالتالي يعامل كل المستثمرين سواء كانوا

خواص أو عامين أو أجانب على نفس الدرجة من المساواة .

 الثانية هي أن المشرع أمر بتوسيع المجاالت المفتوحة لالستثمار ،63وهذا من خالل فتح
المجال أمام النشاطات المنتجة للسلع والخدمات وكذا التي تنجز في إطار منح الرخصة
واالمتياز.
إذن من خالل ما سبق نستنتج أن المشرع من خالل فتح مجاالت جديدة لممارسة
النشاط االستثماري كانت في قوانين االستثمار السابقة محظورة على الخواص ما هو إال
تأكيد على الرغبة في منح حرية أكبر للمستثمر وتوسيع نطاق تدخله ليشمل كل القطاعات
االقتصادية بما فيها القطاعات االستراتيجية والحيوية لالقتصاد الوطني ،وهو ما جعله

يقتنع بعدم جدوى تحديد وحظر االستثمار في هذه القطاعات الحيوية.64

لكن بالمقابل اشترط الحصول على رخصة أو امتياز من السلطة المعنية من أجل
ممارسة النشاط االستثماري في هذه القطاعات االستراتيجية ،وهذا يدل على شيء واحد
 -62زوبيري سفيان ،حرية االستثمار والرقابة على الصرف في القانون الجزائري ،مرجع سابق ،ص .69

 -63أوباية مليكة ،مبدأ حرية االستثمار في القانون الجزائري ،مذكرة ماجستير في القانون ،فرع قانون األعمال ،كلية
الحقوق ،جامعة تيزي وزو ،4881 ،ص .48
 -64يوسفي محمد "مضمون أحكام األمر رقم  84-85المتعلق بتطوير االستثمارص ،المؤرخ في  48أوت  4885ومدى
قدرته على تشجيع االستثمارات الوطنية واألجنبية" ،مرجع سابق ،ص .42 –42
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الفصل األول:

وهو أن قانون االستثمار لسنة  4993عزز بطريقة كبيرة حرية االستثمار حيث فتح المجال
على مصراعيه أمام االستثمارات الخاصة ،منها:
 االستثمار في مجال الطيران المدني  :فتح قطاع النقل الجوي بموجب قانون 99-68
المتعلق بالطيران المدني.65

 االسثمار في مجال المناجم :فقد تم فتح قطاع المناجم للخواص بموجب قانون 39-93
الذي يتضمن قانون المناجم.

66

 االسثمار في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية :وتم فتح هذا القطاع بموجب قانون
67

المطبقة على البريد والمواصالت السلكية والالسلكية.
يحدد القواعد
 91-4999الذي ّ
ّ
وفي نفس السياق وردت المادة  94من األمر  6891-93مكملة للمادة  93المذكور
أعاله بحيث حددت هذه المادة أشكال االستثمار في االستثمارات المنشئة ) يقصد بها القيام

بنشاطات استثمارية في شكل مؤسسات جديدة (  ،69المنمية للقدرات( ،أي جعل مؤسسة
أكثر فعالية( ،المعيدة للتأهيل أو الهيكلة (أي اإلنقاذ من خطر اإلفالس والغلق بسب معاناتها
من صعوبات في التسيير والتنظيم وذلك عن طريق استرجاع نشاطها ،أما إعادة الهيكلة

65
مؤرخ في 41جوان  ،5668يتضمن القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني،ج ر ج ج ،عدد
 قانون رقم ّ 86-68مؤرخ في  86ديسمبرسنة ،4888ج ر ج ج ،عدد
 ،28صادر بتاريخ ّ ،5668
ومتمم بموجب األمر رقم ّ ،81-488
معدل ّ

 ،11صادر سنة .4888

66
مؤرخ في  84جويلية سنة  ،4885يتضمن قانون المناجم،ج ر ج ج ،عدد  ،41صادر بتاريخ
 قانون رقم ّ ،58-85مؤرخ في  85مارس سنة  ،4881ج ر ج ج ،عدد
 82جويلية سنة ّ ،4885
ومتمم بموجب األمر رقم ّ ،84-81
معدل ّ

 ،56صادر بتاريخ  81مارس سنة  ،4881ملغى بموجب قانون رقم  81-52مؤرخ في  42فبراير سنة  ،4852يتضمن
قانون المناجم ،ج ر ج ج ،عدد  ،58صادر بتاريخ  48مارس سنة .4852

67
مطبقة على البريد والمواصالت السلكية
مؤرخ في  81أوت سنة ّ ،4888
يحدد القواعد ال ّ
 قانون رقم ّ ،84-4888مؤرخ في 46
والالسلكية ،ج ر ج ج ،عدد  ،28صادر بتاريخ  86أوت سنة ّ ،4888
معدل بموجب القانون رقم ّ 42-86

ديسمبر سنة  ،4886يتضمن قانون المالية لسنة  ،4881ج ر ج ج ،عدد  ،81صادر بتاريخ  41ديسمبر سنة ،4886

مؤرخ في  48ديسمبر  ،4852يتضمن قانون المالية لسنة  ،4851ج ر ج ج ،عدد
معدل بموجب باألمر رقم ّ 58-52
 ،18صادر بتاريخ  45ديسمبر سنة .4852
 -68انظر المادة الرابعة من األمر  ، 91-93مؤرخ في  48أوت سنة  ،4885يتعلق بتطوير االستثمار ،مرجع سابق.
 -69معيفى لعزيز ،الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار كآلية جديدة لتفعيل االستثمارات في الجزائر ،مرجع سابق ،ص .93
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الفصل األول:

فتتمثل في تفكيك المؤسسات الوطنية الضخمة التي يصعب التحكم في تسييرها وتحويلها إلى
مؤسسات صغيرة الحجم لتفادي الصعوبات التي عرفتها المؤسسات العمومية الكبرى ( .

70

نفهم من خالل هذا النص أن الخوصصة شكل جديد من أشكال االستثمار حيث
نص على أنها تكون في شكل مساهمة في رأسمال المؤسسة في صورة مساهمات نقدية أو

عينية.71

المطلب الثاني
الضمانات المقررة لتفعيل مبدأ حرية االﺴتثمار
مما ال شك فيه أن ارتفاع نسبة االستثمارات ونجاحها مرتبط بمدى اتساع الحرية
الممنوحة للمستثمر سواء في اختيار القطاع الذي يستثمر فيه أمواله أو في السيطرة الكاملة

على السياسة اإلنتاجية والتسويقية والمالية للنشاط ،72ومرتبط كذلك بالضمانات المقررة
لتفعيل هذه الحرية ألن توفير المناخ المناسب الذي يشعر المستثمر األجنبي بالثقة األمان في
التعامل ال يتأتى إال بالضمانات التي تحمي حقوقه وتصونها من الضياع.
ونظ ار لألهمية التي يكتسيها مبدأ حرية االستثمار في تنمية االقتصاد الوطني ودفع
عجلة التنمية فإن المشرع سواء في المرسوم التشريعي  34-61المتعلق بترقية االستثمار أو
األمر  91-93المتعلق بتطوير االستثمار حاول تكريس ضمانات تحمي وتفعل حرية
االستثمار للمستثمرين ،أجانبا كانوا أم وطنيين.
ومن أجل دراسة كل الضمانات الممنوحة للمستثمرين في إطار قانون االستثمار فإن
األمر يقتضي تقسيم هذه الضمانات إلى قسمين :ضمانات ذات طابع مالي وقانوني (الفرع
األول) ،وضمانات ذات طابع قضائي(الفرع الثاني).

 -70بن شعالل محفوظ ،مرجع سابق ،ص .42
 -71عيبوط محند وعلي ،الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية في الجزائر ،مرجع السابق ،ص .82
 -72إرزيل الكاهنة" ،عن أقلمة محيط األعمال في الجزائر" ،المجلّة النقدية للقانون والعلوم السياسية ،كلية الحقوق ،جامعة

مولود معمري ،تيزي وزو ،عدد  ،4854 ،85ص .26
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الفصل األول:

الفرع األول

الضمانات ذات الطابع المالي والقانوني
من بين أهم اإللتزامات الملقاة على الدولة مستضيفة االستثمار هو العمل على توفير
المناخ االستثماري المناسب وهذا من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن المستثمرين األجانب،
لكن من الناحية الواقعية هذا لن يتأتى إال من خالل وضع مجموعة من القواعد القانونية

التي تراها الدولة كفيلة لتحقيق هذه األهداف.73

فإذا كانت الدولة تسعى لجذب رؤوس األموال األجنبية لالستثمار فيها بهدف تنمية
اقتصادها الوطني فإن هذا يجب أن يكون متوافقا مع مصالح الطرف الثاني المتمثل في
المستثمر ،ف يجب أن يكون محميا هو كذلك بضمانات سواء ذات طابع مالي (أوال) أو
قانوني (ثانيا) ،وذلك لغاية تنمية استثماراتهم بنجاح وتحقيق األرباح.
أوال

الضمانات ذات الطابع المالي

يعتبر الجانب المالي مهما جدا في العملية االستثمارية لذاك حاول المشرع في إطار
قانون االستثمار إحاطته بضمانات تكفل للمستثمر الحماية الالزمة ألمواله المستثمرة في
الجزائر ،سواء من خالل ضمان الحماية من المصادرة اإلدارية أو ضمان حرية تحويل
رؤوس األموال.
 -1ضمان الحماية من المصادرة اإلدارية

تعتبر إجراءات نزع الملكية بكل أنواعها و صورها من تأميم ومصادرة إدارية وتسخير التي

تهدد ملكية المستثمر ،74من أهم العوامل التي تجعل المستثمرين األجانب يحجمون عن
استثمار أموالهم في الدول المكرسة في قوانينها لمثل هذه اإلجراءات التي تؤدي عادة إلى
حرمان المستثمر األجنبي من الفوائد المالية التي كان سوف يجنيها لوال تعرضه لمثل هذه

الضمانات القانونية  ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،
 -73السامرائي دريد محمود ،االستثمار األجنبي:
المعوقات و ّ
ّ
 ،4999ص .322
 -74حسين نوارة" ،الحماية القانونية لملكية المستثمر األجنبي في الجزائر" ،المجلّة النقدية للقانون والعلوم السياسية ،كلية
الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،عدد  ،4886،85ص .69
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 ،وعليه فان هاجس التخوف من نزع الملكية هو العائق األكبر أمام استقطاب

الرأسمال األجنبي.76

وأمام خطورة هذه اإلجراءات وتأثيرها السلبي على تدفق رؤوس األموال األجنبية
حاولت الجزائر وعلى غرار الدول النامية األخرى توفير أكبر قدر ممكن من الحماية
القانونية ألمالك المستثمرين ،وهذا من خالل تكريس ضمانة مفادها حماية المستثمر من أي
إجراء قد يمس بملكيته ،ذلك ألن قرار االستثمار في أي دولة مرهون بقيمة ونوعية الحماية

التي توفرها الدولة المضيفة للمستثمر.77

و في هذا الصدد نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري أضفى الطابع الدستوري على
هذه الضمانة في نص المادة  49من دستور " : 3669ال يتم نزع الملكية إال ﻓي إطار
القانون ويترتب عليه تعويض قبلي عادل و منصف".
وعليه إذن ،فقد تم إحاطة المستثمر بضمانة دستورية عامة تتمثل في ضمان عدم
التعرض والمساس بالملكية إال في نطاق ما هو مرخص به قانونا مع إقرار تعويض عادل

ومنصف في حالة حصوله.78

إلى جانب الحماية العامة التي ضمنها الدستور بعدم التعرض لملكية أي شخص
مالك فإن المشرع الجزائري أقر أيضا حماية خاصة للمستثمر بموجب قوانين االسثمار،
وتنص المادة  29من المرسوم التشريعي رقم " :34-61ال يمكن أن تكون االﺴتثمارات
المنجزة موضوع تﺴخير عن طريق اإلدارة  ،ما عدا الحاالت التي نص عليه التشريع

المعمول به" .79

 -75يوسفي محمد"،مضمون أحكام األمر رقم  84-85المتعلق بتطوير االستثمار ،المؤرخ في  48أوت  4885ومدى
قدرته على تشجيع االستثمارات الوطنية واألجنبية" ،مرجع سابق ،ص .96
 -76السامرائي دريد محمود ،مرجع سابق ،ص .321
 -77حسين نوارة" ،الحماية القانونية لملكية المستثمر األجنبي في الجزائر" ،مرجع سابق ،ص .69
 -78دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لـ  48نوفمبر سنة  ،5666مرجع سابق.

 -79المادة  29من األمر رقم ،84-85مؤرخ في  48أوت سنة  ،4885يتعلق بتطوير االستثمار ،مرجع سابق.
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لكن بصدور األمر رقم  91-93استبدلت أحكامها بموجب المادة  39التي تنص على  ":ال
يمكن أن تكون االﺴتثمارات المنجزة موضوع مصادرة إدارية ،إال ﻓي الحاالت المنصوص

عليها ﻓي التشريع المعمول به ".80

يقصد المشرع بالتشريع المعمول به بشأن المصادرة اإلدارية

المواد المخصصة لالستالء .82

81

القانون المدني الجزائري في

يتضح جليا من خالل المادتين أعاله ،أن المشرع لم يتعرض إلى نزع الملكية وال لتأميمها
بحيث تجنب ذكر هذه اإلجراءات ،ويمكن تفسير ذلك على أساس أن المشرع الجزائري كان
ملزما بعدم إدراج إمكانية التأميم أو نزع الملكية في قانون موجه أساسا الستقطاب رؤوس

األموال األجنبية.83

و في هذا الشأن يرى ''األﺴتاذ زوايمية رشيد'' أنه من غير المنطقي أن تكون نية
المشرع هو جلب المستثمر األجنبي إلى القطاعات االقتصادية أن يعلم بها مسبقا ،أن يكون

موضوع تأميم أو نزع الملكية ،84لذلك فضل استعمال مصطلح التسخير أو المصادرة
اإلدارية بدل من التأميم و نزع الملكية ،85أضف إلى هذا فالمشرع أوجب في حالة اللجوء

 -80مرسوم تشريعي رقم  ،34-61مؤرخ سنة  ،3661يتعلق بترقية االستثمار ،مرجع سابق.
 -81إن الفرق بين المادة  39من األمر  91/93المتعلق بتطوير االستثمار والمادة  29من المرسوم التشريعي 34-61
المتعلقة بترقية االستثمار هو استبدال المشرع كلمة " التسخير' بالمصادرة االدرية.
 -82تنص المادة  916من القانون المدني الجزائري" :يتم الحصول على األموال والخدمات لضمان ﺴير المراﻓق العمومية
بإتفاق رضائي وﻓق الحاالت و الشروط المنصوص عليها ﻓي القانون.

إال أنه يمكن ﻓبي الحاالت االﺴتثنائية واالﺴتعجالية و ضمانا إلﺴتمرارية المرﻓق العمومي ،الحصول على أموال

والخدمات عن طريق االﺴتالء.

وال يجوز االﺴتالء بأي حال على المحالت المخصصة ﻓعال لﺴكان".

 -83فتحي عميروش ،ضمانات االستثمار األجنبي في الجزائر ،مذكرة ماجستير في الحقوق ،فرع قانون األعمال ،كلية
الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر ،4858 ،ص .22

- Zouaimia Rachid, « Le régime des investissements étrangers en Algérie » journal du droit
international N° 03 Juillet, septembre, Paris, 1993, p 594.
 -85يوسفي محمد" ،مضمون وأهداف األحكام الجديدة في المرسوم التشريعي  54-64المتعلق بترقية االستثمار" ،مرجع
84

سابق ،ص .96
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الفصل األول:

إلى هذا االجراء أن تتبع اإلجراءات القانوننية المطلوبة مع تقرير تعويض عادل ومنصف
و بهذا يكون ضمن حماية مالية فعالة للمستثمر األجنبي.

86

 -1ضمان حرية تحويل رؤوس األموال
يعتبر ضمان تحويل رؤوس األموال من أهم الضمانات التي تمنحها الدولة المضيفة
الفعال الذي يؤديه هذا الضمان في دفع
للمستثمر األجنبي ،وهذا وعيا منها بالدور الحاسم و ّ
المستثمرين التخاذ قرارهم باالستثمار بها ،بل أكثر من ذلك فهناك من يعتبره شرطا أساسيا
لجذب رؤوس األموال األجنبية .

87

ذلك ألنه في حقيقة الواقع ليس هناك فائدة يجنيها

المستثمر إذا كان محروما من حق تحويل المبالغ المالية التي يصدرها ويستثمرها في البلد
المضيف وكذلك تحويل أرباحه وعائدات استثماره وناتج التنازل عن مشروعه االستثماري أو
التصفية

88

.

لذالك تعد حرية تحويل رؤوس األموال ،خاصة في مجال إعادة تحويلها من أهم
الضمانات الممنوحة للمستثمر األجنبي كونها توفر له الحماية من خطر عدم القابلية لتحويل
رأسماله أو الفوائد والعائدات الناجمة متى رغب في ذلك.
و كذلك الحماية من مخاطر التحويل ،مثل التأخر في الموافقة على التحويل بما يزيد
عن المعقول أو فرض سعر صرف تمييزي واضح على المستثمر األجنبي

89

.

و نظ ار ألهمية هذا الحق ودوره الحاسم في جلب رؤوس األموال األجنبية فإن المشرع
الجزائري عمل على تكريس حق تحويل رؤوس األموال بنص صريح في القانون المتعلق
باالستثمار لسنة  5664في المادة  54منه ،فبموجب نص هذه المادة يكون المشرع قد ألغى
كل القيود الواردة على حرية التحويل ،وعليه فقد أصبح التحويل في الجزائر ح ار و مضمونا

 -86حسين نوارة ،الحماية القانونية لملكية المستثمر األجنبي في الجزائر ،رسالة دكتوراه في العلوم ،تخصص القانون ،كلية
الحقوق ،جامعة تيزي وزو ،4854 ،ص .561
 -87عيبوط محند وعلي ،الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية في الجزائر ،المرجع السابق ،ص .122

 -88يوسفي محمد "مضمون أحكام األمر رقم  84-85المتعلق بتطوير االستثمار" ،المؤرخ في  48أوت  4885ومدى
قدرته على تشجيع االستثمارات الوطنية واألجنبية" ،مرجع سابق ،ص .14-13
 -89بن مدخل إبراهيم " ،دور المؤسسة العربية في تشجيع االستثمار االجنبي الخاص" ،مجلة العلوم اإلجتماعية واإلنسانية،
العدد  ،4991 ،94ص .396
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90
أما فيما يخص ميعاد
لكل مستثمر سواء كان مقيما أم غير مقيم
دون شروط مسبقةّ ،
حددته المادة  34في فقرتها الثانية بـ  99يوما كحد أقصى إال أنه
تقديم طلبات التحويل فقد ّ

من الناحية الواقعية فإن هذا األجل لم يحترم  ،إذ أن طلبات التحويل المقدمة أمام بنك
الجزائر كانت تستغرق مدة تنفيذها ما يبلغ حتى  6أشهر ،وهذا يعد عامال بار از منف ار
للمستثمرين األجانب الذين عادة ما يرّكزون على م ارقبة مدى احترام اإلجراءات واآلجال
المحددة بموجب قوانين االستثمار على أرض الواقع.91

بمدة أكبر ،فمثال االتفاق المبرم بين
حددتها ّ
وفي نفس السياق نجد أن هناك اتفاقيات ّ
حدد ميعاد التحويل بشهرين ،وكذلك االتفاق المبرم بين الجزائر وايطاليا
الجزائر ورومانيا قد ّ

بمدة  9أشهر.92
فهو ّ
بينما هناك اتفاقيات قد تجاهلت ميعاد التحويل ،مثال المادة  9من االتفاق المبرم بين
الجزائر وفرنسا.93

أما بصدور األمر 91-93الملغي ألحكام المرسوم التشريعي  34-61نجد أن المشرع
الجزائري قد أكد على حق المستثمر في تحويل عوائد استثماره من دون أي قيد زمني ،بمعنى
آخر إنه سكت عن تحديد األجل ،حيث جاء في نص المادة  13منه" :تﺴتفيد االﺴتثمارات
 -90لقد اعترف المشرع الجزائري في قانون النقد والقرض بصراحة بحق األشخاص غير المقيمين فقط بتحويل رؤوس
أموالهم وكذلك كل األرباح والفوائد المرتبطة باالستثمار ،ويمكن اعتبار قانون الّنقد والقرض في هذه الفترة قانونا خاصا

باالستثمار األجنبي حيث تنص المادة " :381يرخص لغير المقيمين بتحويل رؤوس األموال إلى الجزائر لتمويل أية
نشاطات اقتصادية غير مخصصة صراحة للدولة أو للمؤﺴﺴات المتفرعة منها أو ألي شخص معنوي مشار إليه صراحة

بموجب نص قانوني".

لكن المشرع بتحديد صفة غير المقيم يكون قد حدد شرطا يتوقف عليه االعتراف أو عدم االعتراف للمستثمر بالحق في

تحويل رأس المال األصلي في حالة توقف النشاط ،إلى جانب حقه فيما عدا ذلك ،في تحويل األرباح الفوائد الناتجة عن
عملية االستثمار.

-91

حنافي آسيا ،الضمانات الممنوحة لالستثمارات األجنبية في الجزائر ،دراسة قانونية ،مذكرة ماجستير في الحقوق ،فرع

قانون األعمال ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،4888 ،ص .21

 -92عليوش قربوع كمال ،مرجع سابق ،ص.333

 -93راجع المادة  9من االتفاقية المبرمة بين الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية التي تتضمن التشجيع والحماية المتبادلة
لالستثمارات ،الموقعة بالجزائر في  91فيفري  ،3662مصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم  93-62المـؤرخ في 94
جانفي ،3662ج ر ج ج ،عدد  ،91صادر بتاريخ  36أكتوبر.3662
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الفصل األول:

المنجزة انطالقا من مﺴاهمة ﻓي رأس المال بواﺴطة عملة صعبة حرة التحويل يﺴعرها بنك
الجزائر بانتظام ويتحقق من اﺴتيرادها قانونا ،من ضمان تحويل الرأﺴمال المﺴتثمر

والعائدات الناتجة عنه ،كما يشمل هذا الضمان المداخيل الحقيقية الصاﻓية الناتجة عن
التنازل أو التصفية حتى وان كان المبلغ أكبر من الرأﺴمال المﺴتثمر ﻓي البداية".
وتجدر اإلشارة ّأنه فيما يخص المادة  13المذكورة أعاله فقد تم إدراجها من قبل
المشرع في باب األحكام الختامية ،وهذا على خالف المرسوم التشريعي  34-61الملغى
بحيث كان حق التحويل منصوصا عليه ضمن الباب الواقع تحت عنوان الضمانات

الممنوحة للمستثمرين ،94وفي هذا الصدد يرى األستاذ محمد يوسفي أن المشرع بنصه على
هذا الحق في المادة  45المدرجة في األحكام الختامية أظهر تالشيا و فتو ار في حرصه على
التأكيد على هذا الحق الممنوح للمستثمر ،و كأن هذا الحق

لم يعد جوهريا بالنسبة

للمستثمر ،وأن استفادة هذا األخير به أصبح شيئا مفروغا منه ،ال يستحق االهتمام الذي كان
يحظى به والتحمس الذي كان يبديه المشرع في اإلعالن عنه ،وبعبارة أخرى أصبح تمتع
المستثمر األجنبي بهذا الحق أمر بديهيا.95

ثانيا
الضمانات ذات الطابع القانوني
من بين الضمانات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري للمستثمر من أجل جعله
يمارس مشروعه االستثماري في مناخ استثماري جيد ومريح نجد ضمان استقرار التشريع
المعمول به ،و ضمان المساواة في المعاملة.
 -1ضمان إﺴتقرار التشريع المعمول به

إن ضمان استقرار التشريع يعتبر من أكثر الضمانات من الناحية القانونية ،96التي يحرص

المستثمرين األجانب على توافرها بحيث تعد من الشروط الجوهرية للمستثمرين األج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـانب
 -94فتحي عميروش ،مرجع سابق ،ص .29
 -95يوسفي محمد "مضمون أحكام األمر رقم  84-85المتعلق بتطوير االستثمار" ،المؤرخ في  48أوت  4885ومدى
قدرته على تشجيع االستثمارات الوطنية واألجنبية" ،مرجع سابق ،ص .11
- ZOUAIMIA Rachid, « Réflexions sur la sécurité juridique de l’investissement étranger en
Algérie », RARJ, Faculté de droit, Université Abderrahmane MIRA, Bejaia, N° 01, 2010, p
06.
96
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الفصل األول:

يشترطون و يؤكدون دائما على االستقرار التشريعي.97
وتظهر أهمية هذه الضمانة خاصة في الطمأنينة و الراحة نفسية التي تخلقها لدى
المستثمر ،ذلك ألنه وان كان هدف المستثمر الرئيسي هو تحقيق أكبر قدر ممكن من
األرباح ،إال أنه يدرك تمام اإلدراك أن قيمة التشريعات الداخلية للبلد المضيف ال تكمن في
حجم المزايا الجنائية الجمركية والضمانات القانونية المتاحة  ،بقدر ما تكمن في مدى
استقرار النظام القانوني الذي يحكمها.98

ألن استقرار النظام القانوني هو عبارة عن

تعهد من طرف الدولة مستضيفة

االستثمار بعدم تغيير اإلطار التشريعي و التنظيمي الذي يحكم االستثمارات المنجزة عند

تعديل أو إلغاء القوانين الخاصة باالستثمارات ،99فاألمر بمثابة تعطيل مؤقت متعمد لحق
الدولة ككيان ذي سيادة الثابت في ممارسة اختصاصاتها التشريعية والتنظيمية وحتى
الدستورية في بعض األحيان

100

 .وهذا من أجل تحقيق الهدف المرجو وهو تحقيق الديمومة

التشريعية والتنظيمية واستقرارها.101

فالمستثمر قد يقوم بإنشاء مشروعه االستثماري في ظل قانون يمنحه امتيازات وضمانات
كبيرة ،إال أنه أثناء استغالله لمشروعه تقوم الدولة المضيفة

102

في إطار ممارستها لحقها

في إدخال تعديالت والغاءات على نظامها القانوني خدمة ألهدافها االقتصادية باعتبارها من

الحقوق السيادية ،و بذالك يفقد في ظلها المستثمر هاته الضمانات.103

وعليه فمن أجل تفادي مثل هذه المشاكل واألخطار التي يمكن أن تمس بمصالح
المستثمر والتي يمكن أن تدفعهم إلي النفور من االستثمار في الجزائر

فإن

المشرع

 -97اقلولي محمد ،شروط االستقرار التشريعي المدرجة في عقود الدولة في مجال االستثمار ،المجلة النقدية للقانون والعلوم
السياسية  ،عدد  ،4886 ، 85ص .584-584
 -98حنافي آسيا ،مرجع سابق ،ص .46
 -99عيبوط محند وعلي" ،االستثمارات األجنبية في القانون الجزائري" ،مرجع سابق ،ص .84
 -100يوسفي محمد "مضمون أحكام األمر رقم  84-85المتعلق بتطوير االستثمار" ،المؤرخ في  48أوت  4885ومدى

قدرته على تشجيع االستثمارات الوطنية واألجنبية" ،مرجع سابق ،ص .19
- TERKI Nour Eddine, « La protection conventionnelle de l’investissement étranger en
Algérie», RASJEP, N° 02, 2001, p 19.
 -102حنافي آسيا ،المرجع السابق ،ص . 46
101

 -103عيبوط محند وعلي"،االستثمارات األجنبية في سياسة االنفتاح االقتصادي في الجزائر" ،المجلّة النقدية للقانون

والسياسية ،كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،العدد  85لسنة  ،4886ص .84
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الفصل األول:

الجزائري كرس للمستثمرين ضمانة االستق ارر التشريعي وهذا في المادة  16من المرسوم
التشريعي  34-61المتعلق بترقية االستثمار حيث يستوجب طلبها من المستثمر صراحة،
وكذلك المادة  32من األمر  91-93المتعلق بتطوير االستثمار التي تنص على ما يلي" :ال
تطبق المراجعات أو اإللغاءات التي قد تط أر ﻓي المﺴتقبل على االﺴتثمارات المنجزة ﻓي
إطار هذا األمر إال إذا طلب المﺴتثمر ذلك صراحة" .104

يعتبر نص المادة المذكورة أعاله بمثابة تعهد من قبل الدولة الجزائرية اتجاه
المستثمرين األجانب بعدم تطبيق المراجعات و اإللغاءات التي قد تمس هذا القانون عليهم،

والتي يمكن أن تلجأ إليها الدولة في المستقبل إال إذا طلب المستثمرون أنفسهم ذلك ،105ألن
هذا النوع من الضمانات يعد بمثابة شروط جوهرية للمستثمرين األجانب الذين يشترطون

االستقرار التشريعي.106

الشيء المالحظ كذلك على هذه المادة أن المشرع لم يكتف بتكريس ضمانة
االستقرار التشريعي فحسب  ،بل ذهب إلى أكثر من ذلك ،حيث أضاف ضمانة أخرى تتمثل
في منح المستثمر إمكانية االستفادة من التشريع الجديد إذا كان يتضمن ضمانات أكبر
وحماية أوسع له

107

.

يمكن أن يقوم المستثمر باشت ارط إدراج مبدأ الثبات التشريعي في العقد الذي يبرمه مع
نظر لما يحققه هذا الشرط عموما من فوائد عملية للمستثمر
ا
الدولة المضيفة الستثماره،
األجنبي.

108

 -104إدريس مهنان ،تطور نظام االستثمارات األجنبية في الجزائر ،مذكرة ماجستير ،تخصص قانون األعمال ،كلية
الحقوق ،جامعة الجزائر ،4884 ،ص .399
 -105يوسفي محمد" ،مضمون وأهداف األحكام الجديدة في المرسوم التشريعي  54-64المتعلق بترقية االستثمار" ،مرجع
سابق ،ص . 99

 -106اقلولي محمد ،شروط االستقرار التشريعي المدرجة في عقود الدولة في مجال االستثمار ،مرجع سابق ،ص .391
 -107عيبوط محند وعلي ،االستثمارات األجنبية في القانون الجزائري ،مرجع سابق ،ص .82-81
 -108أوديع نادية ،حماية االستثمار األجنبي في ظل القانون االتفاقي الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق،
فرع قانون األعـمال ،كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،4992 ،ص .42
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الفصل األول:
 -1ضمان المﺴاواة ﻓي المعاملة

يعتبر ضمان عدم التمييز في المعاملة بين المستثمرين الوطنيين واألجانب فما يخص
الحقوق و االلتزامات المرتبطة باالستثمار

109

من أولى الضمانات القانونية المهمة الممنوحة

للمستثمرين ،إذ تعتبر نتيجة حتمية لمسار دولة

نحو استقطاب االستثمارات األجنبية

وتسهيل االستثمار في مختلف القطاعات االقتصادية ،110ذلك ألن الغاية من تكريس هذه
الضمانة هو تمكين المستثمر األجنبي من االستفادة من كل االمتيازات المنصوص عليها في
قانون االستثمار ،بعبارة أخرى يعامل المستثمرين األجانب من قبل الدولة المضيفة بمثل ما

يعامل مستثمريها الوطنيين  ،على نفس قدم المساواة.111

و في هذا الصدد يجب التفريق بين التمييز في المعاملة واالختالف في المعاملة ذلك
ألن الدولة المستضيفة لرؤؤس األموال األجنبية لها الحق في منح معاملة خاصة لمستثمر
من دون أن يكون لها قصد التمييز بينه وبين المستثمرين اآلخرين وذلك من أجل تحقيق

أهدافها و مصالحها االقتصادية .112

كرس المشرع الجزائري ضمانة المساواة في المعاملة ألول مرة في المادة  48من المرسوم
لقد ّ
التشريعي  54-64المتعلق بترقية االستثمار.
و تم التأكيد عليها بموجب قانون االستثمار لسنة  4885في نص المادة  52فقرة
 85التي تنص " :يعامل األشخاص الطبيعيون والمعنويون األجانب بمثل ما يعامل به
األشخاص الطبيعيون والمعنويون الجزائريون ﻓي مجال الحقوق والواجبات ذات الصلة

باالﺴتثمار."...

 -109عيبوط محند وعلي ،االستثمارات األجنبية في ضوء سياسة االنفتاح االقتصادي في الجزائر ،مرجع السابق  ،ص
.96

 -110حنافي آسيا ،المرجع السابق ،ص .46
 -111هشام علي صادق ،الحماية الدولية للمال األجنبي مع إشارة خاصة للوسائل المقترحة لحماية األموال العربية في
الدول الغربية ،الدار الجامعية ،بيروت ،3683 ،ص .419
 -112عيبوط محند وعلي ،االستثمارات األجنبية في القانون الجزائري ،مرجع سابق ،ص .89
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الفصل األول:

وبهذا أصبح األشخاص الطبيعيون والمعنويون األجانب يعاملون قانونا بمثل ما يعامل
به األشخاص الطبيعيون والمعنويون الجزائريون ،إذ يتمتعون بنفس الحقوق ويخضعون لنفس
الوجبات على نفس قدم المساواة ،أي تم تكريس المعاملة الوطنية لالستثمارات األجنبية .113

و الشيء المالحظ أن رغبة المشرع في تكريس المساواة بين المستثمرين دفعته إلى اإلقرار
كذلك في الفقرة الثانية من نفس المادة على ما يلي" :ويعامل جميع األشخاص الطبيعيون و
المعنويون األجانب نفس المعاملة مع مراعاة أحكام اال تفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع
دولهم األصلية".
ويفهم من هذه المادة أنه تم تكريس المساواة وعدم التمييز في المعاملة كذلك بين
المستثمرين األجانب كأشخاص طبيعيين أو معنويين ،إال في حالة ما إذا أبرمت الجزائر
114

اتفاقيات مع الدول التي يكون هؤالء األشخاص من رعاياها.

بمعنى آخر ،يمكن السماح للدولة بمنح امتيازات و حقوق لمواطني بعض الدول التي
أبرمت معها اتفاقيات ثنائية ،و ذلك احتراما لاللتزامات الدولية ،وتشمل هذه اإلجراءات
التمييزية مختلف مجاالت النشاط االقتصادي.
و مثال ذلك نص المادة  1/1من االتفاقية المبرمة بين الجزائر واتحاد دول البنيلوكس
امتياز لما هو معترف به من
ًا
على أن المعاملة والحماية لن تكونا ألي حال من األحوال أقل
115
قبل القانون الدولي.
الفرع الثاني
الضمانات ذات الطابع القضائي
إضافة إلى الضمانات السابقة الذكر ،فقد كرس المشرع في إطار قوانين االستثمار
الجزائري في حالة ما وجد نزاع بين المستثمر والدولة المضيفة ،فقد كرس ضمان حق اللجوء
إلى القضاء الوطني لتسوية النزاع (أوال) ،إضافة إلى حق اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي
(ثانيا).

113
114

عجة الجاللي ،مرجع سابق ،ص .983-989
 ّ -حنافي آسيا ،المرجع السابق ،ص .48

 -115عيبوط محند وعلي ،االستثمارات األجنبية في القانون الجزائري ،مرجع سابق،ص .84
35

تجسيد حرية االستثمار في القانون الجزائري

الفصل األول:

أوال
اختصاص القضاء الوطني ﻓي تﺴوية منازعات االﺴتثمار

تعتبر ممارسة القضاء أهم مظهر من مظاهر سيادة الدولة الداخلية على إقليمها،
لذلك تصر الدول على إخضاع جميع األموال واألشخاص الموجودين على إقليمها
النزعات بما فيها
لمحاكمها ،و ذلك في مختلف ا

116

النزاعات المتعلقة باالستثمار التي يمكن

تنشأ بين المستثمر األجنبي والدولة المضيفة لالستثمار ،117بحيث يتم اتباع إجراءات
التقاضي الداخلية ،أي عرض النزاع على المحاكم الوطنية للدولة المضيفة حيث تعتبر هذه
الوسيلة من أهم الوسائل القضائية المتاحة للمستثمر لحل نزاعه مع الدول المضيفة ,والتي
نصت عليها أغلب تشريعات وقوانين االستثمار وحتى بعض االتفاقيات الثنائية المبرمة في

مجال تشجيع االستثمارات. 118

تظهر أهمية القضاء الوطني في حل منازعات االستثمار التي تنشب بينها وبين
المستثمر األجنبي بسبب إجراء تتخذه هي أو بسبب تنفيذ أو تفسير عقد االستثمار الذي
جمعهما ،فعلى أساس السيادة واالستقالل إذن ترتكز الدول المضيفة لالستثمار في طلبها
المتمثل في ضرورة إخضاع منازعات االستثمار لقضائها الداخلي حتى ولو كان ذلك من
أسباب تقليص حجم تدفق رؤوس األموال إليها ،وهذا ما نلمحه في مختلف قوانين االستثمار
للدول المضيفة ,ومثال ذلك ما جاء في المادة  23من المرسوم التشريعي  34-61والتي
تقابلها المادة  31من األمر  91-93المتعلق بتطوير االستثمار والتي تنص" :يخضع كل
خالف بين المﺴتثمر األجنبي والدولة الجزائرية ,يكون بﺴبب المﺴتثمر أو بﺴبب إجراء

اتخذته الدولة الجزائرية ضده للجهات القضائية المختصة ،إال ﻓي حالة وجود اتفاقيات
ثنائية أو متعددة األطراف أبرمتها الدولة الجزائرية تتعلق بالمصالحة والتحكيم ,أو ﻓي حالة

 -116كعباش عبد اهلل ،الحماية الوطنية والدولية لالستثمار األجنبي وضمانه من المخاطر غير التجارية في الدول النامية،
مذكرة ماجستير ،فرع القانون الدولي والعالقات الدولية ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،4884 ،ص .466
 -117حنافي آسيا ،المرجع السابق ،ص .18
 -118م ارزقة آسي ،تسوية منازعات االستثمار األجنبي ،مذكرة ماجستير ،فرع قانون األعمال  ،كلية الحقوق ،جامعة
الجزائر ،4881 ،ص .33
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تجسيد حرية االستثمار في القانون الجزائري

وجود اتفاق خـاص ينص على بند التﺴوية أو بند يﺴمح للطرﻓين بالتوصل إلى اتفاق بناء
على تحكيم خاص".

إذن فما يخص مسألة تسوية النزاعات يؤول اختصاص الفصل فيها إلى المحاكم

الجزائرية ألن عبارة الجهات القضائية المختصة يقصد بها المحاكم الجزائرية أو القضاء
الجزائري بصفة عامة ،لكن هناك فقهاء جزائريون يرون بأن ال شيء يمنع بأن يكون
اصطالح المحاكم المختصة هو نفسه اصطالح محاكم أجنبية محددة في عقد االستثمـار

المبرم بين الدولة الجزائريـة و المستثمر األجنبي.119

وضع المشرع كذلك إمكانية اللجوء إلى هيئات التحكيم الدولية للمستثمر األجنبي في
حالة عدم التوصل إلى تسوية مرضية عن طريق الجهات القضائية الجزائرية ،أي بعد
استنفاذ إجراءات التقاضي الداخلية.
لكن ثمة مالحظة هامة تجدر اإلشارة إليها ،أال وهي أن المشرع من خالل المادة 96
في فقرتها الثالثة من المرسوم التشريعي  34-61استبعد إخضاع ق اررات الوكالة للطعن
القضائي ،فجاء فيها ما يلي...." :ويكون القرار غير قابل للطعن القضائي".
و هذا الموقف من المشرع يعتبر مساسا بضمان اللجوء إلى القضاء الوطني للفصل في
النزاع الذي أن يمكن يثار ,والمكرس في المادة  23من نفس المرسوم المذكور أعاله،
ويعتبر كذلك انتهاكا للمادة  312من الدستور التي تنص على أن العدالة تنظر في الطعون
المقدمة ضد أعمال السلطات العمومية .120

صحح
و في إطار األمر 91-93المتعلق بتطوير االستثمار فإن المشرع استدرك موقفه و ّ

االختالل القانوني الذي حدث في النص القديم ،وهذا من خالل إخضاع ق اررات الوكالة
للطعن القضائي ،حيث تنص المادة  91مكرر الفقرة الثالثة من األمر المذكور
أعاله...":ويمارس هذا الطعن دون المﺴاس بالطعن القضائي الذي يﺴتفيد منه
المﺴتثمر." ...
 -119آمال يوسفي ،االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر في ظل التشريعات الحالية  ،مذكرة ماجستير في الحقوق ،فرع
القانون الدولي والعالقات الدولية ،كلية الحقوق بن عكنون  ،جامعة الجزائر ،3666 ،ص .64
 -120يوسفي محمد" ،مضمون أحكام األمر رقم  84-85المتعلق بتطوير االستثمار" ،المؤرخ في  48أوت  4885ومدى
قدرته على تشجيع االستثمارات الوطنية واألجنبية" ،مرجع سابق ،ص .11
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و لـم تكتـف الج ازئــر بـالنص علـى هــذا المبـدأ فــي التشـريع المتعلـق باالستثمــار فحسـب ,بــل
حاولت تكريسه أيضا فـي االتفاقيـات الثنائيـة التـي أبرمتهـا مـع بعـض الـدول فـي إطـار الحمايـة
و الترقيــة المتبادلــة لالســتثمار ,حيــث تضــمن االتفــاق اإليطــالي الج ازئــري الموقــع فــي الج ازئــر
بتــاريخ  38مــاي  3663فــي مادتــه الثامنــة الفق ـرة الثانيــة ,علــى هــذا المبــدأ عنــدما نصــت علــى
أنـه " :إذا لم يﺴ ّو الخالف بتراضي الطرﻓين يرﻓع النزاع إلـى جهـات التقاضـي المختصـة ﻓـي
الدولــة التــي يــتم االﺴــتثمار علــى إقليمهــا"  ، 121وهــذا يعنــي بــأن القضــاء الــوطني هــو كــذلك
ضمان للمستثمر األجنبي رغم تخوفه من المحاكم الوطنية.
ألن قاعــدة اســتنفاذ إج ـراءات التقاضــي الداخليــة مــن دعــائم الحفــاظ علــى المســاواة ب ــين
الــوطنيين واألجانــب أمــام القضــاء المحلــي ،وقــد عمــل المشــرع الج ازئــري علــى تك ـريس مبــدأ
المساواة ،وهذا في قانون ترقية االسـتثمار لسـنة  ، 3661وفـي قـانون تطـوير االسـتثمار لسـنة
 4993حيــث نصــت المــادة  32منــه " :يعامــل األشــخاص الطبيعيــون والمعنويــون األجانــب
بمثـــل مـــا يعامـــل بـــه األشـــخاص الطبيعيـــون والمعنويـــون الجزائريـــون ﻓـــي مجـــال الحقـــوق
والواجبات ذات الصلة باالﺴتثمار ".
ثانيا

تكريس اللجوء إلى التحكيم الدولي
تستمر المشاريع االستثمارية عادة مدة طويلة من الزمن تتغير خاللها ظروف االستثمار
من النواحي االقتصادية والسياسية ،مما يكون له أبلغ االثر على التزامات األطراف سواء
الملقاة على المستثمر أو الدولة المضيفة  ،وفي هذه الحالة قد يقوم األطراف بإعادة التفاوض
لتعديل شروط عقودهم مع إبقاء االستثمار قائما ،هذه المفاوضات قد تفشل في أحيان كثيرة،
ومن ثم فال يبقى من حل إال االلتجاء إلى أسلوب آخر لحل الخالف بين أطراف و عادة ما
يتم اللجوء إلى التحكيم بوصفه وسيلة سلمية لفض منازعات االستثمار بين الدولة المضيفة
وبين المستثمرين االجانب سواء كانون أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتبارين،

122

ألنه إذا

 -121االتفاقية المبرمة بين الجزائر وايطاليا حـول التوجه والحماية المتبادلة لالستثمارات ،الموقعة بالجزائر في 98

ماي ،3663مصادق عليها بمرسوم رئاسي رقم  129-63المؤرخ في  42أكتوبر ،3663ج ر ج ج ،عدد  ،29صادر
بتاريخ في  99نوفمبر.3663
 -122جالل وفاء محمدين ،التحكيم بين المستثمر األجنبي والدولة المضيفة لالستثمار :أمام المركز الدولي لتسوية منازعات
االستثمار ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،مصر ،4993 ،ص .2
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كان المستثمر يسعى إلى تحقيق مصالحه الخاصة بناء على حرية التصرف وحرية التعاقد
فإن الدولة المضيفة تسعى إلى تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تحقيق التنمية

االقتصادية.123

-1المقصود بالتحكيم الدولي
رغم عدم وجود تعريف واحد شامل لكل صور التحكيم ،إال أن هذا لم يمنع الفقهاء

من محاولة الوصول إلى تعريفه ،وهذا من خالل االستناد إلى معايير مختلفة.124

حيث يعرفه ابن خلدون في مقدمته بأنه " اتخاذ الخصمين حكما برضائهما للفصل
في خصومتهما و دعواهما ".
أما في الفقه الغربي  ،فقد عرفه الفقيه روبير " "ROBERTبأنه" نظام للقضاء
الخاص تقضى ﻓيه خصومة معينة  ،عن اختصاص القضاء العادي ويعهد بها إلى
أشخاص يختارون للفصل ﻓيها".125

كما يعرفه خالد محمد القاضي " أنه ﺴلطة الفصل ﻓي النزاع بواﺴطة محكم أو أكثر يختاره
األطراف ،ينزلون على ما يصدر من أحكام ملزمة ".126

لكن التعريف األقرب للشمول و الصواب هو ما تضمنته المادة  11من اتفاقية

التسوية السلمية للمنازعات الدولية ،التي توصل إليها مؤتمر السالم الدولي الثاني الذي عقد
ب ـ :الهاي عام  ، 3691فقد جاء في هذه المادة " :إن موضوع التحكيم الدولي هو تﺴوية
المنازعات بين الدول بواﺴطة قضاة من اختيارهم و على أﺴاس من احترام القانون".
من خالل التعاريف يظهر لنا أن التحكيم إجراء اختياري لتسوية المنازعات بحكم

ملزم يتأسس على القبول المسبق من جانب أطراف النزاع ،127وعليه إذن فالتحكيم الدولي
يتشكل من ثالثة عناصر :

 -123عيساوي محمد "،تحكيم االستثمار ومتطلبات التننمية " ،معارف مجلة علمية محكمة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،
جامعة البويرة  ،عدد  32لسنة  ،4931ص .331

 -124عيبوط محند وعلي ،الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية في الجزائر ،مرجع سابق ،ص .194،193
 -125م ارزقة آسيا ،مرجع سابق ،ص .12
 -126خالد محمد القاضي ،موسوعة التحكيم الدولي  :في منازعات المشروعات الدولية المشتركة مع إشارة خاصة ألحدث
أحكام القضاء المصرى ، ،دار الشروق ،مصر ،4884 ،ص .64
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تسوية النزاع تتم عن طريق قضاة من اختيار األطراف.



تسوية النزاع تتم على أساس القانون.



الحكم الذي يصدر يكون ملزما لألطراف.128

 -1مكانة التحكيم التجاري الدولي ﻓي القانون الجزائري
إن الجزائر بعد استرجاع سيادتها الوطنية ،رفضت فكرة التحكيم الدولي باعتباره ال
يخدم مصالحها ،فكانت جل المنازعات خاضعة الختصاص المحاكم الوطنية ،وذلك في
إطار أحكام وقواعد أحكام القانون الداخلي.

129

النزعات لكن
رغم عدم وجود نص قانوني يمنح االختصاص للتحكيم الدولي في حل ا
هذا لم يمنع إمكانية اللجوء إليه ،فيمكن اللجوء إلى التحكيم في حالة وجود هذا الشرط في
اتفاقية ثنائية تكون الجزائر طرفًا فيها في إطار تسوية المنازعات ،وهذا ما ذهبت إليه نص
130
المادة  6في اتفاقية االستثمار الموقعة بين الدولة الجزائرية وشركة أوراسكوم تيلكوم.
لكن بعد ال شروع في اإلصالحات االقتصادية تغير موقف المشرع الجزائري من

التحكيم الدولي ،131فقد أظهر توجها واضحا نحو التحكيم التجاري الدولي ،ذلك ألن الجزائر
وجدت نفسها مجبرة على االنفتاح والتحرر األقتصادي ،وبذلك أصبح اللجوء إلى التحكيم
الدولي و إدراجه في القانون الداخلي أم ار ال مفر منه.132

قد تم تكريس التحكيم الدولي كوسيلة لتسوية المنازعات بموجب المرسوم التشريعي
 96-61المؤرخ في  42أفريل  3661المعدل و المتمم لألمر  322-99المؤرخ في 98
 -127منير عبد المجيد ،التنظيم وني للتحكيم الدولي والداخلي في ضوء الفقه وقضاء التحكيم ،منشأة المعارف اإلسكندرية،
 ،3661ص .92

 -128خالد محمد القاضي ،مرجع سابق ،ص .339
 -129عيبوط محند علي ،الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية في ضوء سياسة االنفتاح االقتصادي في الجزائر ،المرجع
السابق ،ص .12
 -130انظر المادة  6من اتفاقية االستثمار مؤرخة في  92أوت  4993بين وكالة ترقية االستثمارات ودعمها
ومتابعتها( )APSIالمتصرف باسم ولحساب الدولة الجزائرية وبين شركة أوراسكوم تيلكوم ،ج ر ج ج ،عدد  14الصادر
في  31نوفمبر .4992

 -131عيبوط محند وعلي "،االستثمارات األجنبية في القانون الجزائري" ،ص .12
 -132بشير سليم ،دور القاضي في التحكيم ،مذكرة ماجستير في قانون األعمال ، ،كلية الحقوق ،جامعة العقيد الحاج
لخضر باتنة  ، 4884 ،ص .41
40

الفصل األول:

تجسيد حرية االستثمار في القانون الجزائري

جوان  3699المتضمن قانون اإلجراءات المدنية الذي أضاف إلى الكتاب الثامن فصال رابعا
تحت عنوان "األحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي".133

وقد كان في السابق يمنع على المؤسسات العامة االقتصادية اللجوء إلى التحكيم
التجاري الدولي ،وذلك في نص المادة  21من القانون الصادر في  41أوت  3684المتعلق
بشركات االقتصاد المختلط ،ومن أجل جذب الرأسمال األجنبي فقد تم االنضمام إلى العديد
من االتفاقيات الدولية التي تقضي باالعتراف بتنفيذ األحكام التحكيمية.
في هذا الصدد نجد أن الجزائر ومحاولة منها لتوفير المناخ المالئم لجلب االستثمارات
ضمنتها مجموعة كبيرة من االمتيازات والضمانات ،منها
األجنبية ،قد ّ
أعدت وسائل تشريعية ّ
أن تسوية منازعات االستثمار يتم حلّها عن طريق قواعد التحكيم التجاري الدولي الذي

اعتمده قانون ترقية االستثمار لسنة  3661في المادة  ،13423والتي تقابلها المادة  31من

األمر  91-93المتعلق بتطوير االستثمار ،تحت عنوان :باب الضمانات ،و التي تنص":
يخضع كل خالف بين المﺴتثمر األجنبي والدولة الجزائرية يكون بﺴبب المﺴتثمر أو بﺴبب
إجراء اتخذته الدولة الجزائرية ضده على للجهات القضائية المختصة إال ﻓي حالة وجود
اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف أبرمتها الدولة الجزائرية تتعلق بالمصالحة و التحكيم أو

اتفاق خاص ينص على بند تﺴوية أو بند يﺴمح للطرﻓين بالتوصل إلى اتفاق بناء على
تحكيم خاص" .
من خالل نص المادة نستنتج أن المشرع جعل الجهات القضائية الجزائرية هي
ستثناء فهو اللجوء إلى التحكيم الدولي في
المختصة بالنظر في المنازعات في األصل  ،أما ا
ً
حالة وجود اتفاقية ثنائية أو متعددة األطراف أبرمتها الجزائر في هذا الصدد ،وهذا لجعل
المستثمر األجنبي أكثر طمأنينة  ،وعلى هذا األساس يمكن اللجوء إلى التحكيم في حالة
االتفاقيات الثنائية  ،وفي حالة اتفاقيات متعددة األطراف.

المؤرخ في 00

133
يتمم األمر رقم 345-66
 مرسوم تشريعي رقم  03-39مؤرخ في  44أفريل سنة ّ 3339يعدل و ّ
جوان  ،3366المتضمن قانون اإلجراءات المدنية ،ج ر ج ج ،عدد  42صادر بتاريخ  42أفريل سنة .3339

 -134انظر 23المادة من مرسوم تشريعي رقم  ،54-64مؤرخ في  81أكتوبر سنة  ،5664يتعلق بترقية االستثمار ،مرجع
سابق.
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أ -ﻓي حالة االتفاقيات الثنائية
يمكن اللجوء إلى التحكيم الدولي إذا وجدت اتفاقيات ثنائية مصادق عليها من قبل الجزائر مع
دولة المستثمر األجنبي تتضمن إمكانية اللجوء إلى الصلح أو التحكيم من أجل تسوية
علما أن الجزائر قد أبرمت عدة اتفاقيات ثنائية خاصة
ا
النزعات المتعلقة باالستثمارً ،
باالستثمارات ،ومثال ذلك االتفاقية المبرمة بين الجزائر وايطاليا حيث تنص المادة  80منها:
" إن النزاع أو الخالف يﺴوى إما:
بتراضي الطرﻓين أو أمام هيئة قضائية مختصة ﻓي الدولة المتعاقدة التي تم االﺴتثمار
على إقليمها  ،أو بالمركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة باالﺴتثمارات".135
و نفس البند تضمنته االتفاقية المبرمة بين فرنسا والجزائر إذ أكدت هي األخرى على اللجوء
إلى التحكيم.
ب -ﻓي حالة االتفاقيات المتعددة األطراف
وتأكد مسعاها إلى
تعزز
ّ
لم يقتصر األمر بالنسبة للجزائر على االتفاقيات الثنائية وانما ّ
تبني نظام التحكيم التجاري الدولي كذلك من خالل انضمامها إلى العديد من االتفاقيات
المتعددة األطراف التي صادقت عليها ،136،وفي هذا الصدد أبرمت الجزائر معاهدة متعددة

األطراف مع دول إتحاد المغرب العربي مثل ذلك ما جاء في نص المادة  19من اتفاقية
تشجيع وضمان االستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي" أنه يعرض كل نزاع له صبغة
قانونية على:

"هيئة قضائية لدول اتحاد المغرب العربي ،أو أمام محكمة االﺴتثمار العربية ،أو أمام هيئة
التوﻓيق و التحكيم الدولية المختصة بتﺴوية النزاعات المتعلقة باالﺴتثمار" .137

وكذلك انضمت إلى إتفاقية واشنطن التي أنشأت مرك از للفصل في النزاعات الخاصة

باالستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى سنة .138(CIRDI)1965

 -135االتفاقية المبرمة بين الجزائر وايطاليا حـول التوجه والحماية المتبادلة لالستثمارات ،الموقعة بالجزائر في 98
ماي ،3663مصادق عليها بمرسوم رئاسي رقم  129-63المؤرخ في  42أكتوبر، 3663مرجع سابق.

 -136بقـة حسان ،األمن القانوني لالستثمار في الجزائر عن طريق التحكيم التجاري الدولي ،مذكرة ماجستير في القانون،
فرع القانون العام ،تخصص القانون العام لألعمال ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة بجاية ،4858 ،ص .16
 -137اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار بين دول المغرب العـربي الموقعة في الج ازئـر ،صادقت عليها الجزائر بموجب

مرسوم رئاسي  249-69مؤرخ في  94ديسمبر  ،3669ج ر ج ج ،عدد  ، 99صادر بتاريخ  99فيفري سنة .3663
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تجسيد حرية االستثمار في القانون الجزائري

الفصل األول:

وفي حالة ما إذا وجد اتفاق خاص ينص على شرط التحكيم أو يسمح لألطراف
باالتفاق على إجراء الصلح باللجوء إلى تحكيم خاص ،ففي هذه الحالة فاالتفاق الخاص هو
الذي يعين الهيئة التحكيمية كغرفة التجارة الدولية مثال أو أن األطراف في حالة التحكيم
الخاص ) (Arbitrage Adhocهي التي تحدد تنظيم التحكيم و بذلك يتم التحكيم عن
طريق االتفاق.
وفيما يخص القانون الواجب التطبيق نجد المرسوم التشريعي  34-61واألمر

-93

 91المتعلق بتطوير االستثمار لم يتطرق إلى هذه النقطة ،لكن من الناحية المنطقية فإنه في
حالة طرح النزاع على المحاكم الجزائرية فالقاضي الجزائري سيطبق القانون الجزائري ،وعندما
يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي فالمحكم يكون ملزما بتطبيق القانون الذي يحدده األطراف،
وعند سكوتهم يكون غير ملزم بتطبيق أي قانون وطني.
المبحث الثاني
مظاهر تكريس مبدأ حرية االﺴتثمار
إن تكريس المشرع لمبدأ حرية االستثمار لم يأت من قبل الصدفة ،بل هو نتيجة منطقية
للنهج اإلصالحي الذي شرعت فيه الدولة الجزائرية في سبيل تصحيح مسار االقتصاد
الوطني.
ولم يكتف المشرع فقط بتبني هذا المبدأ العام المتمثل في حرية االستثمار بصفة جامدة
تفعله وتبين المظهر الحقيقي التكريس
ثمنه كذلك من الناحية الواقعية العملية بآليات ّ
بل ّ
الفعلي لحرية االستثمار ،والتي تتمحور في بساطة وسهولة اإلجراءات اإلدارية للعملية
االستثمارية (المطلب األول) ،وفي استحداث أجهزة مرنة لتأطير االستثمارات تتكفل بتجسيد
وصيانة هذه الحرية (المطلب الثاني).

 -138اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة باالستثمارات بين الدول ورعايا الدول األخرى ،صادقت عليها الجزائر بموجب
مرسوم رئاسي رقم  426 -61مؤرخ في  48أكتوبر ،5661ج ر ج ج ،عدد  ،66صادر بتاريخ  81نوفمبر سنة .5661
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الفصل األول:

المطلب األول
تﺴهيل اإلجراءات اإلدارية للعملية االﺴتثمارية

بعد االنهيار الذي شهده االقتصاد الوطني في الثمانينات أصبحت الدولة ملزمة بتحرير
االقتصاد ،وكانت أولى خطوات هذا التحرير في االعتماد الرسمي لمبدأ حرية االستثمار في
قانون االستثمار لسنة  3661والتأكيد عليه في قانون االستثمار الحالي.
وبما أن المشرع قد اعتمد حرية االستثمار في االقتصاد الجزائري فإن هذه األخيرة تقتضي
من جهة تبني إجراءات سهلة وبسيطة كإجراء التصريح باالستثمار(الفرع األول) ،ومن جهة
أخرى تقتضي إلغاء كل اإلجراءات المعقدة والمقيدة لحرية االستثمار كإلغاء آلية الدراسة
المسبقة (الفرع الثاني).
الفرع األول
شكلية التصريح

إن المشرع أثناء تكريسه حرية االستثمار في قانون االستثمار لسنة  3661قام باستحداث
آلية بسيطة ومرنة تتمثل في التصريح باالستثمار .
من أجل دراسة الدور الذي يلعبه التصريح في تفعيل حرية االستثمار يستلزم األمر
التطرق لتعريف التصريح (أوال) ،ثم قيمته القانونية (ثانيا) ،وأخي ار البيانات التي يحتويها
(ثالثا).
أوال

المقصود بالتصريح
لقد عرف المشرع الجزائري التصريح في المادة الثانية من المرسوم التنفيذي 30-00

139

بأنه

" اإلجراء الشكلي الذي يبدي من خالله المﺴتثمر رغبته ﻓي إنجاز اﺴتثمار ﻓي نشاط
اقتصادي إلنتاج الﺴلع والخدمات ،ﻓي مجال تطبيق األمر  ."03-01وعرفته كذلك المادة

 -139مرسوم تنفيذي رقم  ،68-88مؤرخ في  42مارس سنة  ،4888يتعلق بشكل التصريح باالستثمار وطلب ومقرر منح
المزايا وكيفيات ذلك ،ج ر ج ج ،عدد  56صادر بتاريخ  46مارس سنة .4888
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الفصل األول:

تجسيد حرية االستثمار في القانون الجزائري

 94من القرار المؤرخ في  38مارس سنة 1404996على أنه "إجراء اختياري يعبر من خالله
المﺴتثمر على نيته ﻓي إنجاز اﺴتثمار ﻓي نشاط اقتصادي إلنتاج الﺴلع والخدمات".

وعليه إذن فالمشرع الجزائري يعتبر إجراء التصريح باالستثمار مجرد شكلية على

أساسها تتمكن السلطات من إعداد إحصائيات يمكن االعتداد بها لمتابعة تطور االستثمارات
الكم ،كما يسمح بمقارنة عدد المشاريع االستثمارية المصرح بها مع العدد
من حيث العدد و ّ
اإلجمالي لالستثمارات المنجزة ،141وذلك لمعرفة مدى تحقيق األهداف المسطرة من طرف
السلطات في هذا المجال ،وبالتالي فهو ال يرقى إلى طابع الترخيص  ،142علما بأن

تبنتها الحكومة تهدف إلى جلب العدد األكبر من االستثمارات األجنبية
االستراتيجية التي ّ
المباشرة.143

144
مكرسا لمبدأ
ء
جا
أنه
نجد
،
وبالعودة إلى أحكام إلى المرسوم التشريعي رقم 34-61
ّ
حرية االستثمار باعتماده إجراء التصريح الذي يسبق إنجاز االستثمار وهذا ما ال يتعارض

مع مبدأ حرية االستثمار  ،ذلك بأن كون التصريح باالستثمارات يكون مسبقا ال يضفي عليه
طابع الترخيص ،145فالمشرع من خالل هذا الطرح حاول إيجاد توازن بين فكرة حرية

االستثمار التي يطالب بها المستثمرون وحق الدولة المضيفة في معرفة النشاطات التي تقام

على إقليمها.146

147
المتمم ،أكد المشرع مبدأ
وفي إطار األمر رقم  91-93المتعلق باالستثمار
ّ
المعدل و ّ
حرية االستثمار من خالل تأكيده على أن التصريح مجرد إجراء شكلي حيث تنص المادة 2

 -140قرار مؤرخ في  58مارس سنة  ،4886يحدد مكونات ملف التصريح باالستثمار واجراء تقديمه ،ج ر ج ج ،عدد
 ،45صادر بتاريخ  42ماي سنة .4886

141

- HAROUN Mehdi, op.cit., p. 273.
- LAGOUNE Walid, « Question autour du nouveau code des investissements », Idara, N°
01,1994, p 43 .
142

 -143مقداد ربيعة ،معاملة االستثمار األجنبي في القانون الجزائري ،مذكرة ماجستير في القانون ،فرع قانون التنمية الوطنية،
كلية الحقوق ،جامعة تيزي وزو ،4888 ،ص .541

 -144مرسوم تشريعي رقم  54-64المؤرخ في  81أكتوبر  ،5664يتعلق بترقية االستثمار ،مرجع سابق.
 -145علوش قربوع كمال  ،مرجع سابق ،ص . 22

146
الحرة في الجزائر ،مذكرة ماجستير في القانون ،فرع قانون التنمية الوطنية ،كلية الحقوق،
 حسان نادية ،نظام المناطق ّجامعة تيزي وزو ،4888 ،ص .485

 -147أمر رقم  84-85مؤرخ في  48أوت سنة ،4885يتعلق بتطوير االستثمار ،مرجع سابق.
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الفصل األول:

فقرة  1منه " :تخضع االﺴتثمارات التي اﺴتفادت من المزايا قبل إنجازها لتصريح
باالﺴتثمار لدى الوكالة".

وعليه فالمشرع لم يكتف باعتبار إجراء التصريح مجرد شكلية بل أقره فقط في حالة طلب

االستفادة من االمتيازات.
ثانيا
القيمة القانونية للتصريح باالﺴتثمار
إن القيمة القانونية للتصريح مرتبطة بشكل وثيق بحرية االستثمار ،فالطابع اإللزامي والجبري
للتصريح سوف يؤدي بكيفية آلية إلى تقييد حرية االستثمار ،والعكس صحيح في حالة ما
كان ذا طابع جوازي شكلي.
وبالرجوع إلى القيمة القانونية للتصريح في القانون الجزائري نجد أنها تختلف بين ما
جاء به المرسوم التشريعي رقم  34-61الملغى و ما أتى به األمر  .91-93ومن أجل
درسته كما ورد في النصين
توضيح وتحديد إلزامية التصريح من عدمها يستدعي األمر ا
معا.

148

 -1التصريح ﻓي قانون ترقية االﺴتثمار
لقد أورد المشرع الجزائري في إطار المرسوم التشريعي رقم 34-61
اإلجراءات اإلدارية الخاصة باالستثمار لم تعهده القوانين السابقة،

150

149

نوعا جديدا من

وتتمثل هذه اإلجراءات

الجديدة في التصريح باالستثمار تلك المنصوص عليها في المادة  1الفقرة الثانية من
المرسوم التشريعي المبين أعاله التي تنص:
" تكون هذه االﺴتثمارات قبل إنجازها ،موضوع تصريح باالﺴتثمار لدى الوكالة المذكورة

أدناه" .151

 -148بن يحي رزيقة ،مرجع سابق ،ص31.
 -149مرسوم تشريعي رقم  34-61مؤرخ في  92أكتوبر  3661يتعلق بترقية االستثمار ،مرجع سابق.
 -150مقداد ربيعة ،مرجع سابق ،ص .312
 -151مرسوم تشريعي رقم  ،54-64مؤرخ في  81أكتوبر سنة  ،5664يتعلق بترقية االستثمار ،مرجع سابق.
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الفصل األول:

ما يمكن مالحظته من المادة المذكورة أعاله و كذا المواد  2 ،2و  9هو أن المشرع
الجزائري لم يفصح عن رأيه فيما يخص مسألة إلزامية إجراء التصريح من عدمه ،خاصة وأنه
المصرح بها في حالة وجودها.152
لم يعرض للبطالن االستثمارات غير
ّ

وقد دفع الغموض الذي يكترث طبيعة التصريح هل هو ملزم أو ال  ،الكثير من الكتاب
المتخصصين في مجال االستثمار إلى الخوض و البحث في طبيعته بحيث انقسموا إلى
فريقين ،األول يعتبر التصريح بالمشاريع االستثمارية إلزاميا في كل األحوال سواء قدم
المستثمر طلبا لالستفادة من االمتيازات أم لم يقدم ،153ومن ثمة فإن جميع االستثمارات

المزمع القيام بها من قبل المستثمر يجب أن تخضع إلجراء التصريح لدى الوكالة ،قبل

المباشرة فيها ألن المستثمر ملزم بواجب إعالم الوكالة بنيته في القيام باالستثمار ،154أما
الفريق الثاني

155

فيرى أن إجراء التصريح إنما هو إجراء غير إلزامي ،وبالتالي ال يعتبر

االستثمار غير المصرح به باطال ،لكن كما هو ثابت في المادة  2من المرسوم التشريعي
رقم 34-61

156

فإنه ال يمكن فقط لالستثمارات أن تستفيد من الضمانات المنصوص عليها

في الباب الخامس من المرسوم التشريعي.
ويرى في هذا الصدد''األﺴتاذ هارون مهدي'' 157أن المستثمر في حالة عدم التصريح
باالستثمارات فإنها ال تستفيد من الضمانات التي يكون فيها المرسوم التشريعي هو األساس
القانوني الفانوني الوحيد لها ،مثال ذلك استقرار التشريع المعمول والمساواة في المعاملة ،وأما
الضمانات األخرى فيمكن لها االستفادة منها في حالة ما إذا كان لها أساس أو مصدر
قانوني في النصوص األخرى كما هو الحال بالنسبة لضمان عدم اللجوء إلى نزع الملكية

 -152مقداد ربيعة ،مرجع سابق ،ص .541

 -153عليوش قربوع كمال  ،مرجع سابق ،ص .24

 -154معيفي لعزيز ،الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار كآلية جديدة لتفعيل االستثمارات في الجزائر ،مرجع سابق ،ص .65
- HAROUN Mehdi, op.cit., p 286.

155

 -156المادة  1من المرسوم تشريعي رقم  54-64مؤرخ في  81أكتوبر سنة  ،5664مرجع سابق.

- HAROUN Mehdi,Ibid, p 286.

157
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الفصل األول:

تجسيد حرية االستثمار في القانون الجزائري

الذي يعتبر الدستور أساسه القانوني ،158وحق اللجوء إلى التحكيم الذي أساسه قانون

اإلجراءات المدنية. 159

 -4التصريح ﻓي قانون تطوير االﺴتثمار
على عكس القيمة القانونية للتصريح باالستثمار الوارد في المرسوم التشريعي ،34-61

والذي ثار الجدل حول طبيعته  ،160فإن المشرع في األمر  91-93المتعلق بتطوير
االستثمار في المادة الرابعة حسم األمر حيث تنص " :تنجز االﺴتثمارات ﻓي حرية تامة مع
مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة و حماية البيئة .
وتﺴتفيد هذه االﺴتثمارات بقوة القانون من الحماية الضمانات المنصوص عليها ﻓي
القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وتخضع االﺴتثمارات التي اﺴتفادت من المزايا ،قبل إنجازها لتصريح باالﺴتثمار لدى

الوكالة المذكورة ﻓي المادة  6أدناه".

يتضح جليا من خالل نص هذه المادة نية المشرع في التجسيد الفعلي لمبدأ حرية
االستثمار ،وهذا من خالل التأكيد على الحرية التامة للمستثمر في إنجاز استثماره دون
إلزامه بالتصريح به ،وأبقى على نظام التصريح لالستثمارات في حالة واحدة فقط وهي عندما
يكون مقترنا بطلب االستفادة من المزايا أما في غير ذلك فهو اختياري ،ذلك ألن دوره

إحصائي فقط  ،161و فيما يخص االستفادة من الحماية والضمانات بالنسبة لالستثمارات
غير المصرح فإنها لن تفقدها بل تظل مستفيدة منها ،والمشرع عند تعديله نص المادة 2

 -158انظر المادة  48من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لـ  48نوفمبر سنة  ،5666مرجع سابق.

 -159انظر المادة المواد من  218مكرر إلى  218مكرر  48الواردة ضمن الكتاب الثامن من قانون اإلجراءات المدنية
المعدل و المتمم بموجب المرسوم التشريعي رقم  86-64في أفريل سنة  ،5664ج رج ج،عدد ،64صادر في  41أفريل

(.5664ملغى)

 -160بن شعالل محفوظ ،مرجع سابق ،ص .11

161

- HAMZA C, " Le cadre nouveau de l’investissement en Algérie comme facteur de
développement des exportations nouvelles de biens et de services ", Revue Idara, Nº 01, 1997,
p 105.
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الفصل األول:

تغير بسيطا وهو تغيير عبارة "استفادت" بـ "تستفيد" وهذا أمر
من األمر رقم  91-93أجرى ا
منطقي ألن التصريح وطلب المزايا يكون في وقت واحد.162
ثالثا

بيانات التصريح
إن المشرع من خالل األمر رقم  91-93المتعلـق بتطويـر االستثمار ،لم يتعرض إلى
البيانات التي يجب أن يتضمنها التصريح باالستثمار بل أحالنا في هذا األمر إلى التنظيم.
وفعال صدر هذا التنظيم سنة  4998بموجب مرسوم تنفيذي رقم  68-98المتعلق
بشكل التصريح باالستثمار وطلب ومقرر منح المزايا و كيفية ذلك

163

حيث نص على

البيانات التي جرى ذكرها في استمارة التصريح التي تمنحها الوكالة الوطنية للمستثمر ،والتي
أوردها في الملحق األول المرافق للمرسوم .
وفقا للمرسوم التنفيذي المذكور أعاله فإنه يتم التصريح باالستثمار بموجب وثيقة
تتوفر على بيانات يتحصل عليها المتعامل الذي يرغب في االستثمار على إقليم الدولة
المضيفة ،فيتحصل عليها من الوكالة الوطنية لالستثمار ،ويتم ملئها وتوقيعها من طرفه ،ثم
إيداعها لدى الوكالة.
وتتضمن وثيقة التصريح باالستثمار على الخصوص العناصر التالية:

164

 -1التعريف بالمﺴتثمر
يجب في وثيقة التصريح باالستثمار ذكر الهوية الكاملة للمستثمر ويتم ذلك بذكر البيانات
التالية:
 اسم ولقب المستثمر إذا كان شخصا طبيعيا. -162المادة  81من اآلمر  84-85المؤرخ في  48أوت سنة  ، 4885يتعلق بتطوير االستثمار معدل و متمم ،مرجع
سابق.
 -163مرسوم تنفيذي رقم  ،68-88مؤرخ في  42مارس سنة  ،4888يتعلق بشكل التصريح باالستثمار وطلب ومقرر منح
المزايا وكيفيات ذلك ،مرجع سابق.

 -164انظر في هذا الشأن الملحق ،رقم  ،85المرفق بوثيقة التصريح باالستثمار ،مرسوم تنفيذي رقم  ،68-88مؤرخ في
 42مارس سنة  ،4888يتعلق بشكل التصريح باالستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك  ،مرجع سابق.
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الفصل األول:

 التسمية والشكل القانوني للمؤسسة بالنسبة للشخص المعنوي (مؤسسة فردية ،شركة ذاتمسؤولية محدودة ،شركة مساهمة.)....،
 تحديد مصدر رؤوس األموال من حيث كونها مقيمة أو غير مقيمة أو مختلطة. رقم القيد في السجل التجاري. رقم القيد الجبائي للمؤسسة أو الشخص. -1التعريف بالممثل القانوني
من أجل تسهيل اإلجراءات وازالة العقبات التي يمكن أن تواجه المستثمر األجنبي

خاصة سمح له القانون باالستعانة بممثل قانوني يتولى بعض المهام نيابة عن المستثمر،165
بشرط أن يكون ذلك وفقا لنموذج التوكيل الوارد في الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم

 ، 68-98والذي يشمل على التعريف بالممثل القانوني ،وذلك بذكر اسمه ولقبه ،تاريخ
ومكان ميالده ،صفته ،وعنوانه الشخصي.
 -3تحديد نوع االﺴتثمار

إن قانون االستثمار لسنة  1664993قد وسع من مفهوم االستثمار وأشكاله ليفتح بذلك

المجال لالستثمارات األجنبية في كل القطاعات ،وهذا نبع من رغبة المشرع في التأكيد على
حرية االستثمار.
ويجب على المستثمر أن يبين ويحدد في التصريح باالستثمار نوع الشكل القانوني
الستثماره ،وهذا سواء كان ذلك في شكل اقتناء أصول مرتبطة بإنجاز وانشاء مؤسسات
جديدة أو توسيع قدرات اإلنتاج أو إعادة تأهيل أو إعادة هيكلة مؤسسات كانت موجودة ،أو
أن يتم االستثمار من خالل الرأسمال االجتماعي لمؤسسة موجودة ،سواء عن طريق تقديم
حصص نقدية أو عينية أو من خالل استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية
للمؤسسات العمومية.
ولكن الشيء المالحظ هو عدم تخصيص بيان للشكل المتعلق بالخوصصة ،والسبب
وراء ذلك هو أن الدولة هي من تقوم بخوصصة المؤسسات العمومية ،وبالتالي هي على علم
بذلك وال يحتاج األمر التصريح به

167

.

 -165بن يحي رزيقة ،مرجع سابق ،ص .43
 -166المادة  4األمر رقم ،84-85مؤرخ في  48أوت سنة  ،4885يتعلق بتطوير االستثمار،مرجع سابق.
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 -3طبيعة و محتوى المشروع
إضافة إلى البيانات المتعلقة بكل من المستثمر ومشروع االستثمار نجد ثمة التزامات
أخرى ملقاة على المستثمر وهي تحديد كافة التفاصيل والمعطيات المتعلقة بطبيعة ومحتوى
المشروع االستثماري في وثيقة التصريح باالستثمار ،و التي يمكن تلخيصها فيما يلي :
أ  -ميدان النشاط

يعتبر ميدان أو مجال النشاط من البيانات التي يمكن للوكالة من خاللها معرفة ما إذا

كان النشاط المراد القيام به من النشاطات المقننة التي تخضع لنظام الترخيص المسبق أم

ال.168

ب -محتوى المشروع

يتلخص في عرض المستثمر لمضمون المشروع االستثماري الذي يعتزم تجسيده على أرض

الواقع.
ج -مكان تواجد المشروع
إن تحديد مكان المشروع يسمح للوكالة بتوطينه أي تصنيف المشروع االستثماري الذي
يعتزم تجسيده على أرض الواقع إذا كان يندرج في النظام أو في إطار النظام االستثنائي،

وبالتالي سوف يستفيد من امتيازات.169
د -القدرة التشغيلية

يعتبر توفير مناصب الشغل من بين األهداف التي تسعى الجزائر لتحقيقها من وراء
جلب االستثمارات األجنبية قصد امتصاص البطالة التي يعاني منها المجتمع الجزائري منذ
سنوات ،فقطاع التشغيل حاليا يعاني عج از مخيفا وارتفاع كبي ار في معدل البطالة ،فأمام
التفاقم الخطير ألزمة البطالة تعتزم سلطات على مستوى رفيع إعداد مخطط لمكافحة هذه
اآلفة االجتماعية.170

 -167بن شعالل محفوظ ،مرجع سابق ،ص .65

168

- HAROUN Mehdi, op.cit., p 273.

 -169بن شعالل محفوظ ،مرجع سابق ،ص .16

 -170معيفي لعزيز ،الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار كآلية جديدة لتفعيل االستثمارات في الجزائر ،مرجع سابق ،ص .62
51

الفصل األول:

تجسيد حرية االستثمار في القانون الجزائري

لذا يترتب على المستثمر األجنبي الذي يرغب في إقامة مشروع أن يذكر في وثيقة
التصريح مناصب الشغل المزمع إحداثها بالمشروع االستثماري المراد إنجازه ،مع تحديد
طبيعة المناصب سواء كانت مناصب دائمة أو مؤقتة ،وكذا تصنيفاتها.
كما تجدر اإلشارة إلى أن عدد مناصب الشغل المحدثة في إطار إنجاز واستغالل
االستثمارات يساعد المستثمر لالستفادة من االمتيازات الواردة في قانون االستثمار.
و -اآلثار على البيئة
من بين البيانات التي يجب على المستثمر توضيحها اآلثار التي يمكن أن تنجر عن
استغالل المشروع من تلوث أو تسمم ،لهذا أوجب القيام بإجراء التصريح قبل تجسيد المشروع

االستثماري بحيث ألزم المشرع أصحاب المشاريع االستثمارية بدراسات تقنية قبلية ،171وهذا
من أجل التأكد من مدى التأثير على البيئة ،وهذا ما نصت عليه المادة الرابعة من األمر رقم
 91-93المتعلق بتطوير االستثمار التي ربطت بين حرية االستثمار بضابط حماية البيئة
الذي أصبح جزًءا ال يتج أز من السياسة االقتصادية الجزائرية .172
ه -مدة اإل نجاز

فيما يخص المدة التقديرية إلنجاز المشروع االستثماري والتي يجب أن يتضمنها التصريح
باالستثمار ،نجد أن المشرع في األمر  91-93لم يحدد هذه المدة ،فقد اكتفى بالنص على
أنه يجب أن تنجز االستثمارات في مدة يتم االتفاق عليها مسبقا بين الوكالة الوطنية لتطوير
االستثمار والمستثمر ،ويكون ذلك عند اتخاذها لقرار منح المزايا ،وهذه المدة هي محددة
باألشهر في وثيقة التصريح باالستثمار ،173و هذا على خالف المرسوم التشريعي 34-61
الذي حدد المدة بصريح العبارة .174

 -171بن شعالل محفوظ ،مرجع سابق ،ص.99
 -172تنص المادة  92من األمر  ،91-93مؤرخ في  48أوت سنة  ،4885يتعلق بتطوير االستثمار" :تنجز االﺴتثمارات
ﻓي حرية تامة مع مراعاة التشريع و التنظيمات المتعلقة بالنشطات المقننة و حماية البيئة..

".

 -173راجع المادة  31من األمر رقم  ، 91-93مؤرخ في  48أوت سنة  ،4885يتعلق بتطوير االستثمار ،مرجع سابق.
 -174تنص المادة  32من المرسوم التشريعي " :34-61يجب إنجاز االﺴتثمار ﻓي أجل أقصاه ثالث ﺴنوات ،ابتداء من
تاريخ منح االمتيازات إال إذا صدر قرار عن الوكالة يحدد أجال أطول لإلنجاز".
52

تجسيد حرية االستثمار في القانون الجزائري

الفصل األول:
ن -مخطط التمويل

من أجل تمكين الوكالة من تقييم المشروع االستثماري خاصة من الناحية المالية،
ينبغي على المستثمر أن يبين في وثيقة التصريح باالستثمار كل المعلومات المتعلقة بالناحية
المالية للمشروع االستثماري.175

الفرع الثاني

إلغاء الدراﺴة المﺴبقة تفعيل لحرية االﺴتثمار

لقد تضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،1764932أحكاما جديدة يفهم منها وجود
رغبة سياسية في إعطاء فاعلية أكثر لمبدأ حرية االستثمار ،وهذا من خالل إلغاء آلية
الدراسة المسبقة على االستثمارات األجنبية التي استحدثها المشرع بموجب قانون المالية لسنة
.4996
ومما الشك فيه ،فإن أهمية إلغاء الد ارسة المسبقة تظهر جليا من خالل عنصرين،
األول :درجة تأثير الدراسة المسبقة على حرية المستثمر األجنبي (أوال) ،والثاني :آثار إلغاء
هذه اآللية كنتيجة (ثانيا).
أوال

تأثير الدراﺴة المﺴبقة على حرية االﺴتثمار
تعتبر الدراسة المسبقة من بين آليات الرقابة األكثر تشديدا على االستثمار األجنبي
والمستحدثة حديثا ،ذلك ألن قوانين االستثمار السابقة لم تستوجب على المستثمرين األجانب
عرض مشاريعهم االستثمارية أمام المجلس الوطني من أجل دراستها وأخذ الموافقة
باالستثمار.
غير أن المشرع استحدث هذه اآللية بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 4996
المعدل لألمر  91-93المتعلق بتطوير االستثمار حيث تنص المادة الرابعة مكرر منه في
فقرتها الرابعة " :يجب أن يخضع كل مشروع اﺴتثمار أجنبي مباشر أو اﺴتثمار أجنبي

 -175معيفي لعزيز ،الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار كآلية جديدة لتفعيل االستثمارات في الجزائر ،مرجع سابق ،ص .62
 -176قانون رقم  ،88-54مؤرخ في  48ديسمبر سنة  ،4854يتضمن قانون المالية لسنة  ،4852ج ر ج ج ،عدد ،68
صادر بتاريخ  45ديسمبر سنة .4852
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بالشراكة مع رؤؤس أموال أجنبية إلى الدراﺴة المﺴبقة من المجلس الوطني لالﺴتثمار

المذكور ﻓي المادة  11أدناه" .177

نفهم من خالل هذه المادة أن كل استثمار أجنبي سواء كان مباش ار أو عن طريق الشراكة

يجب أن يكون محل دراسة مسبقة يعدها المجلس الوطني لألستثمار ،وهذه الدراسة ليست
مجرد تحقيق من مدى توفر الشروط المطلوبة في المستثمر األجنبي وفي موضوع
االستثمار ،بل يتجاوز األمر أكثر من ذلك ،ليصل دوره إلى تقدير قبول الملف المستثمر
األجنبي أو رفضه في حالة ما إذا كان ال يستجيب وال يتوافق مع المتطلبات االقتصادية
الوطنية ،أضف إلى ذلك فإن إعداد سياسة الحكومة في مجال االستثمارات واقتراح
استراتيجية تطوير االستثمار من المهام الموكلة إلى المجلس الوطني لالستثمار.
وبشأن مدى تأثير آلية الدراسة المسبقة على حرية المستثمر األجنبي يظهر خاصة
من خالل القيمة القانونية التي تتحلى بها هذه الدراسة التي تعتبر إجراء يتعدى مجرد دراسة
المشروع االستثماري ،وهذا ما أكد عليه المركز الوطني للسجل التجاري في تعليمة له مؤرخة

في  31سبتمبر  4996موجهة إلى أجهزة المركز.178

إذ اشترط أن يتضمن قبول ملفات التسجيالت الجديدة في السجل التجاري الموافقة
التي يمنحها المجلس الوطني الستثمار للمستثمر األجنبي ،وعليه إذن فالمركز الوطني
لسجل التجاري يستلزم في كل عملية تسجيل الحصول على االعتماد أو الترخيص الذي
يمنحه المجلس الوطني لالستثمار.
ومن خالل ما سبق يتضح جليا أن الدراسة المسبقة التي يقوم بها المجلس الوطني

لالستثمار والتي تصدر في شكل قرار فردي هو عبارة عن ترخيص ،179ذلك أن اختصاص
المجلس يتعدى نطاق الرقابة على مشروعية االستثمار بل يمتد إلى تقييم موضوع المشروع

االستثماري ،180وعلى هذا األساس يجب على كل مستثمر أجنبي أراد االستثمار في الجزائر
 -177مستحدة بموجب المادة  28من األمر  93-96المؤرخ في  44جويلية  ،4996يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
 ،4996مرجع سابق.
-KPMG, Actualité trimestrielle, Revue KPMG , n° 03, 2009 .www.kpmg.dz.

178

- ZOUAIMIA Rachid, « Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la
résurgence de l’Etat dirigiste en Algérie », RASJEP , N° 02, 2011, p 14.
179
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الفصل األول:

أن يحصل على موافقة المجلس الوطني لالستثمار ألنه في حالة ما إذا كان الرد بالرفض
يكون االستثمار غير قابل لإلنجاز

181

.
ثانيا

آثار إلغاء الدراﺴة المﺴبقة

تعتبر الدراسة المسبقة بمثابة قيد تمييزي فرض على االستثمار األجنبي ،وهذا ما
جعل هذا األخير ينفر ويتخوف من االستثمار في الجزائر إذ لو أحصينا عدد االستثمارات
األجنبية المهمة التي استقطبتها الجزائر خالل الفترة الممتدة بين سنة  4996و 4932نجد
أهمها استثمار رونو الفرنﺴية الذي اعتبره ''األﺴتاذرشيد زوايمية'' استثمار ذا طابع سياسي
أكثر منه اقتصادي.

ونظ ار للنتائج السلبية التي خلفها تطبيق آلية الدراسة المسبقة على استقطاب رؤوس

األموال األجنبية التي شهدت تراجعا كبي ار بسبب هذه السياسة المتبعة من قبل الدولة.182

قام المشرع بموجب قانون المالية التكميلي لسنة  4932المعدل لألمر  91-93المتعلق

بتطوير االستثمار بتعديل المادة  92مكرر ،183وهذا من خالل حذف الفقرة الرابعة التي

تكرس آلية الدراسة المسبقة والتي تنص » :يجب ألن يخضع كل مشروع اﺴتثمار أجنبي
مباشر أو اﺴتثمار أجنبي بالشراكة مع رؤوس أموال أجنبية إلى الدراﺴة المﺴبقة من
المجلس الوطني لالﺴتثمار المذكور ﻓي المادة  11أدناه « .

وعليه إذن نستنتج أن المشرع بإلغائه أو حذفه الفقرة الرابعة المكرسة للدراسة المسبقة

إذن فهو بطريقة ضمنية قام بإلغاء الدراسة المسبقة التي يعدها المجلس الوطني لالستثمار،
والتي يخضع لها كل مشروع استثماري أجنبي ،وعليه إذن فقد أصبح كل مستثمر أجنبي
يستطيع االستثمار في الجزائر بكل حرية دون تقييده بالخضوع لدراسة المسبقة.

 -180بن شعالل محفوظ ،مرجع سابق ،ص .24

181

- ZOUAIMIA Rachid, « Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la
résurgence de l’Etat dirigiste en Algérie », op. cit. p 14.
 -182بن يحي رزيقة ،مرجع سابق ،ص .349
 -183انظر المادة  29من قانون رقم  ،88-54مؤرخ في  48ديسمبر سنة  ،4854يتضمن قانون المالية لسنة ،4852
مرجع سابق'( ،تقابلها المادة  2مكرر من األمر رقم  ، 91-93مؤرخ في  48أوت سنة  ،4885يتعلق بتطوير االستثمار).
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وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رغبة الدولة في تشجيع االستثمارات األجنبية،
والعمل على تحقيق التجسيد الفعلي لحرية االستثمار المكرسة في قانون االستثمار لسنة
 ، 3661والمؤكد عليها في قانون االستثمار الحالي ،والتي تم المساس بموجب قانون المالية
كرس إجراءات بيروقراطية تتعلق خاصة بإخضاع االستثمارات
التكميلي لسنة  4996الذي ّ
األجنبية لدراسة مسبقة ،184والتي تم إلغائها بمناسبة تعديل قانون االستثمار في سنة 4932
وهذا من أجل خلق مناخ استثماري يسوده المنافسة والحرية االقتصادية.
المطلب الثاني
اﺴتحداث أجهزة مرنة لتأطير االﺴتثمارات
بعد الفراغ والتهميش الذي عاشه قطاع االستثمار في الجزائر بسبب تدخل الدولة فيه
بطريقة مفرطة عن طريق أجهزة رقابية إدارية ذات تسيير بيروقراطي ،كان لزاما على
السلطات العليا في الدولة إيجاد واستحداث أجهزة فاعلة ومرنة تؤطر هذا اإلقطاع بصفة
سلسة أي من دون المساس بمصالح المستثمرين وطنين كانوا أو أجانب.

185

باستحداث

المتمم
وفي هذا الصدد قام المشرع بموجب األمر رقم 91-93
ّ
المعدل و ّ
أجهزة جديدة كلفت باإلشراف على عملية االستثمار حلت محل األجهزة التي كانت سائدة في
إطار المرسوم التشريعي  ،34-61وهي المجلس الوطني لالستثمار (الفرع األول) ،إضافة

إلى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار التي حلت محل وكالة ترقية االستثمار (الفرع
الثاني).
الفرع األول

المجلس الوطني لالﺴتثمار
تم استحداث المجلس الوطني لالستثمار بدرجة األولى من أجل تذليل الصعوبات وتوحيد
ّ
مراكز القرار في قطاع االستثمار الذي شهد فراغا ملحوظا في نطاق إعداد السياسات
واالستراتيجيات الالزمة لترقية االستثمارات بسبب غياب جهاز ذي طابع استراتيجي يتولى هذه
المهمة.

 -184بن يحي رزيقة ،مرجع سابق ،ص .81

 -185أمر رقم  84-85مؤرخ في  48أوت سنة ،4885يتعلق بتطوير االستثمار معدل ومتمم  ،مرجع سابق.
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الفصل األول:

سد المشرع الجزائري هذا الفراغ عند إصداره لألمر رقم  91-93المتعلق بتطوير
ولقد ّ
االستثمار ،186الذي تضمن إنشاء مجلس وطني لالستثمار يدعى بـ " المجلس " يرأسه رئيس
الحكومة ،والذي تم تحديد تشكيله وتنظيمه وسيره في البداية ،بالمرسوم التنفيذي رقم 483-93
187

و هذا نظ ار لصدور المرسوم التنفيذي رقم  122-99المتعلق بصالحيات

تم إلغاءه،
الذي ّ
المجلس الوطني لالستثمار وتشكيله وتنظيمه وسيره.188

ومن أجل دراسة الطبيعة القانونية للمجلس ،يقتضي منا األمر التطرق إلى تشكيلة هذا
المجلس) أوال( ،ثم تعداد الصالحيات المكلف بها ) ثانيا(.
أوال
تشكيل المجلس الوطني لالﺴتثمار

لقد حددت المادة  2من المرسوم التنفيذي رقم 122-99

189

تشكيلة المجلس الوطني

لالستثمار و المحددة بتسعة أعضاء وهم كاآلتي:
 الوزير المكلف بالجماعات المحلية. الوزير المكلف بالمالية. الوزير المكلف بترقية االﺴتثمارات. -الوزير المكلف بالتجارة.

 الوزير المكلف بالطاقة و المناجم. الوزير المكلف بالصناعة. -الوزير المكلف بالﺴياحة.

 الوزير المكلف بالمؤﺴﺴات والصغيرة و المتوﺴطة. -186انظر المادة  58من األمر رقم ،84-85مؤرخ في  48أوت سنة  ،4885يتعلق بتطوير االستثمار ،مرجع سابق.

 -187مرسوم تنفيذي رقم  ،485-85مؤرخ في  42سبتمبر سنة  ،4885يتعلق بتشكيلة وتنظيم وسير المجلس الوطني
مؤرخ في
لالستثمار ،ج ر ج ج ،عدد  ،11صادر بتاريخ  46سبتمبر سنة ّ ،4885
معدل بالمرسوم الرئاسي رقم ّ 581-86
 45ماي سنة  ،4886ج ر ج ج ،عدد  ،46صادر بتاريخ  45ماي سنة ( .4886ملغى).

 -188مرسوم تنفيذي رقم  ،411 -86مؤرخ في  86أكتوبر سنة  ،4886يتعلق بصالحيات المجلس الوطني لالستثمار
وتشكيلته وتنظيمه وسيره ،ج ر ج ج ،عدد  62صادر بتاريخ  55أكتوبر سنة .4886

 -189المادة  82من المرسوم تنفيذي رقم  ،411 -86مؤرخ في  86أكتوبر سنة  ،4886يتعلق بصالحيات المجلس الوطني
لالستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره ،مرجع سابق.
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الفصل األول:
 -الوزير المكلف بتهيئة اإلقليم و البيئة.

ويضاف إلى هذه التشكيلة عضوية وزير القطاع المعني ،أو وزراء القطاعات المعنية في حالة
المشاركة بجدول األعمال في أشغال المجلس ،وكما يمكن للمجلس االستعانة بأي شخص إن
اقتضت الضرورة ذلك.
أما بالنسبة للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ،فيمثلها في هذا المجلس كل من رئيس
مجلس اإلدارة والمدير العام وذلك بصفة مالحظين فقط.

والمالحظ على تشكيلة المجلس أنه عبارة عن مجلس حكومة مصغر ،190وهذا نظ ار

لما تحتويه تشكيلته من وزراء تعتبر قطاعاتهم ذات صلة باالستثمار ،و لكن يؤخذ على
تشكيلة المجلس إقصاء الوزير المكلف بالعمل والتشغيل رغم وجود عالقة قوية بين قطاعه
ومجال االستثمار حيث أن كل مشروع استثماري يحتاج إلى يد عاملة لذلك وجوده ضروري
في تشكيلة المجلس  ،نفس الشيء فيما يخص غياب الوزير المكلف بالفالحة عن تشكيلة

المجلس.191

وفيما يخص االجتماعات فنجد أنه يجتمع مرة كل ثالثة (  ) 91أشهر على األقل ،أي أنه
خالل هذه المدة يمكن للمجلس أن يجتمع ما شاء من المرات ،و بالتالي أصبح المجال
مفتوحا أمام اجتماعات المجلس ،هذا باإلضافة إلى إمكانية استدعائه بطلب من رئيسه أو
من أحد أعضائه.
ثانيا
صالحيات المجلس الوطني لالﺴتثمار
وبالعودة إلى مختلف المواد القانونية المتضمنة مختلف المهام الموكلة للمجلس الوطني
لالستثمار سواء الواردة في األمر  91-93المتعلق بتطوير االستثمار والتي اتبع المشرع
الجزائري في عرضها أسلوب اإليجاز ،192و هذا على خالف المادة  91من المرسوم التنفيـذي
190
عجة الجاللي ،مرجع سابق ،ص .684
 ّ -191عسالي نفيسة ،المجلس الوطني لالستثمار :آلية لتفعيل االستثمارات في الجزائر ،مذكرة ماجستير في القانون ،فرع

القانون العام ،تخصص القانون العام لألعمال ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة بجاية ،4854 ،ص .46

 -192انظر المادة  56من األمر رقم  84-85المؤرخ في  48أوت سنة  ، 4885يتعلق بتطوير االستثمار معدل و متمم،
مرجع سابق.
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الفصل األول:

رقم  122-99حيث تم عرض صالحيات المجلس في مجال االستثمار بتفصيل أكثر بحيث
عددت المادة مختلف المهام الموكلة للمجلس ،وهي واردة على سبيل المثال ال الحصر.
ومن أجل توضيح و تحديد مهام المجلس سوف نتطرق إلى المهام في النصين معا.
 -1اختصاصات ذات طابع اﺴتراتجي
من مهام المجلس إقترح استراتجية تطوير االستثمار ،هذا باعتبار طبيعة تشكيلته التي
تظهر وكأنها حكومة مصغرة،

193

و بالتالي هذا ما جعلها هيئة تصور وتفكير ومبادرة ،194

حيث يتولى إعداد سياسة الحكومة في مجال االستثمارات واقتراح إستراتيجية تطوير االستثمار
وتحديد أولوياته ،وهذه المهمة الموكلة للمجلس من شأنها إدخال المزيد من االنسجام واالتساق
على الق اررات التي تتخذها السلطات العمومية في مجال عملها المتواصل لتحقيق المزيد من

االستثمارات وازالة العوائق والصعوبات التي تعترض سبيله.195
 -1اختصاصات ذات طابع اﺴتشاري

 يقترح مواءمة التدابير التحفيزية لالستثمار مسايرة للتطورات الملحوظة ،ويراعي مدى توافقهامع التطورات الحاصلة على الساحة الداخلية والخارجية ،ويقوم كذلك بدارسة كل اقتراح لتأسيس
مزايا جديدة  ،وكذا كل تعديل للمزايا الموجودة.
 يقترح على الحكومة كل الق اررات والتدابير الضرورية لتنفيذ إجراء دعم االستثمار وتشجيعه إذيحث على إنشاء وتطوير مؤسسات وأدوات مالية مالئمة لتمويل
يعتبر كهيئة تفكير ومبادرة و ّ
االستثمار ،ويشجع على ذلك.196
 -3اختصاصات ذات طابع تنفيذي
 يقوم مجلس االستثمار بالدراسة والفصل في االتفاقيات المذكورة في المادة  34المعدلةوالمتممة ،من األمر  91 -03المتعلق بتطوير االستثمار ،ويوافق عليها،

197

وتتمثل هذه األخير

 -193عجة الجيالني ،مرجع سابق ،ص .684

 -194إدريس مهنان ،تطور نظام االستثمارات األجنبية في الجزائر ،مذكرة ماجستير ،تخصص قانون األعمال ،كلية الحقوق،
جامعة الجزائر ،4884 ،ص.554

 -195انظر المادة  84من مرسوم تنفيذي رقم  ،411 -86مؤرخ في  86أكتوبر سنة  ،4886يتعلق بصالحيات المجلس
الوطني لالستثمار وتشكيلته و تنظيمه وسيره ،مرجع سابق.

 -196انظر المادة  84من المرسوم التنفيذي رقم  ،411-86مؤرخ في  86أكتوبر سنة  ،4886يتعلق بصالحيات المجلس
الوطني لالستثمار وتشكيلته و تنظيمه وسيره ،مرجع سابق.
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الفصل األول:

في اإلتفاقيات المبرمة بين الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار والمستثمر بخصوص االستثمارات
ذات األهمية الخاصة بالنسبة لالقتصاد الوطني ،مثال ذلك االستثمارات التي تستعمل فيها
تكنولوجيات خاصة من شأنها المحافظة على البيئة وحماية الموارد الطبيعية وتدخر الطاقة
وتفضي إلى تنمية مستديمة

198

 ،حيث ال يمكن إبرام مثل هذه االتفاقيات إال بموافقة المجلس

الوطني لالستثمار.
 يقوم بدرس قائمة النشاطات والسلع المستثناة من المزايا ويوافق عليها وكذا تعديلهاوتحيينها ،ويدرس كذلك مقاييس تحديد المشاريع التي تكتسي أهمية بالنسبة لالقتصاد الوطني
ويوافق عليها.
 يدرس البرنامج الوطني لترقية االستثمار الذي يسند إليه ويوافق عليه ويحدد األهداف في مجالتطوير االستثمار.
 يفصل ،على ضوء أهداف تهيئة اإلقليم ،فيما يخص المناطق التي يمكن أن تستفيد من النظاماالستثنائي المنصوص عليه في األمر رقم  03-01المتعلق بتطوير االستثمار.
يقيم القروض الضرورية لتغطية البرنامج الوطني لترقية االستثمار ،ويضبط قائمة النفقات
 ّالتي يمكن اقتطاعها من الصندوق المخصص لدعم االستثمار وترقيته .
 يختص المجلس بالنظر في مزايا النظام العام في ما يخص المشاريع االستثمارية التي يساويأو يفوق مبلغها  3029909990999د ج وذلك عند طلب االستفادة من هذه المزايا  ،فيصدر

المجلس ق ار ار في هذا الشأن بالموافقة أو الرفض.199

 يعالج كل مسألة أخرى ذات عالقة باالستثمار بحيث ال يقتصر دور هذا المجلس على ماتم ذكره فقط ،بل يقوم بعالج كل مسألة تتصل باالستثمار  ،وهذا ما يؤكد أن المهام المنوطة
بالمجلس لم تأت على سبيل الحصر ،إذ أبقى المشرع المجال مفتوحا أمامه كلما تعلق األمر

 -197انظر المادة  54من األمر رقم  84-85مؤرخ في  48أوت سنة  4885يتعلق بتطوير االستثمار ،مرجع سابق.

 -198معيفي لعزيز ،الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار كآلية جديدة لتفعيل االستثمارات في الجزائر ،مرجع سابق ،ص .24

 -199انظر المادة  16من األمر  08 -13قانون رقم  ،88-54مؤرخ في  48ديسمبر سنة  ،4854يتضمن قانون المالية
لسنة  ،4852ج ر ج ج ،عدد  ،68صادر بتاريخ  45ديسمبر سنة '(4852تقابلها المادة  6مكرر 5من األمر رقم
 ، 84-85مؤرخ في  48أوت سنة  ،4885يتعلق بتطوير االستثمار معدل ومتمم ،مرجع سابق).
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الفصل األول:

بتطوير وتشجيع االستثمار الوطني واألجنبي ،وهذا فيما يخص الصالحيات المخولة لهذا

المجلس.200

الفرع الثاني
اﺴتحداث الوكالة الوطنية لتطوير االﺴتثمار

من أجل تسهيل تعامل المستثمر مع الجهات الرسمية في الدولة أنشئ جهاز مستقل يتمتع
بال شخصية المعنوية و االستقالل المالي ،وهو الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات  IDNAحيث
تتكفل بكل المسائل التي تهم المستثمرين ،440وتعمل من أجل تدعيم مبدأ تطوير االستثمار.201

تجدر االشارة إلى أن الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار حلت محل الوكالة الوطنية لترقية
االستثمارات ودعمها ومتابعتها المنصوص عليها في أحكام المرسوم التشريعي رقم 34-39
الملغى ،ويتمثل دورها أساسا في مساعدة المستثمرين الستفاء الشكليات الالزمة لمباشرة
استثماراتهم.
سوف نتطرق في دراستنا للوكالة إلى طبيعتها القانونية (أوال) ،وإلى كيفية تنظيمها

وسيرها(ثانيا) ،وفي األخير سوف نتطرق إلى اختصاصتها(ثالثا).
أوال

الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية لتطوير االﺴتثمار

تنص المادة األولى من المرسوم التنفيذي رقم  946 -06المتضمن صالحيات الوكالة
الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسيرها

202

على أن الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

المنشأة بموجب المادة  6من األمر رقم  03-01المتعلق بتطوير االستثمار هي مؤسسة
عمومية ذات طابع إداري ،وتتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي ،وتوضع تحت
وصاية الوزير المكلف بترقية االستثمارات.

200

 -مقداد ربيعة ،مرجع سابق ،ص .61

201

- BEKOUR (FARIDA) et AMOKRANE ABDELLAZIZ, « Les investissements directs
étrangers comme forme de redéploiement stratégique
des entreprises publiques
Algeriennnes : etat des lieux et perspective », RASJEP, N° 01, 2011, p 13.
 -202مرسوم تنفيذي رقم  ،416-86مؤرخ في  86أكتوبر سنة  ،4886يتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير
االستثمار وتنظيمها وسيرها  ،ج ر ج ج ،عدد  62صادر بتاريخ  55أكتوبر سنة .4886
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الفصل األول:

 -1النتائج المترتبة على االعتراف بالشخصية المعنوية للوكالة
تعتبر الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار جزًءا من هيئات الدولة ،وبالتالي فهي تتمتع
بالشخصية المعنوية ،ويترتب عن هذا تمتعها بالذمة المالية واألهلية القانونية ،وبنائب يعبر عن
اما أو
إرادتها ،وكذا بحق في التقاضي ،وهي حقوق يتمتع بها الشخص المعنوي سو ً
اء كان ع ّ
خاصا حسب ما نصت عليه المادة  40من القانون المدني.203
ّ
أ -الذمة المالية للوكالة
بمقتضى أحكام المادة األولى من المرسوم التنفيذي  ،946-06والمادة  43من األمر رقم
 09-03فإن الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار تمتع بالذمة المالية المستقلة ،أي لها ميزانية
مستقلة تتحدد فيها إيراداتها ونفقاتها  ،204وفيما يخص قواعد محاسبة الوكالة فهي تخضع

لقواعد المحاسبة العمومية ،205وهذا ما جاء في الباب الرابع من المرسوم التنفيذي رقم -06
 946المتضمن المواد من  90إلى .96

206

ب -األهلية القانونية للوكالة
يترتب عن تتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية األهلية القانونية في الحدود المقررة في
النص المنشئ لها ،فيكون لها حق التقاضي وحق إبرام العقود ،في مجال نشاطها ونطاق

غرضها فحسب ،207فليس للوكالة أن تقبل هبة أو وصية مرصودة لغير غرض تطوير
االستثمار ،وعليه فإن أهليتها تنحصر في قبول اإلعانة بعد الحصول على اإلذن.

 -203انظر ،المادة  05من القانون المدني الجزائري ،األمانة العامة للحكومة ،www.Joradp.dz ،4854 ،مرجع سابق.
 -204تتمثل إرادات الوكالة أساسا في اإلعانات الممنوحة من طرف الدولة للوكالة إلى جانب اإلتاوات التي تتحصل عليها
من المستثمرين ،و أيضا هبات و وصايا الهيئات الدولية بعد إذن السلطات المعنية أما نفقاتها فتنقسم إلى نفقات تجهيز
أو التسيير.

 -205معيفي لعزيز ،الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار كآلية جديدة لتفعيل االستثمارات في الجزائر ،مرجع سابق ،ص .31
 -206لعميري إيمان " ،تقييم أداء المرفق العمومي :الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار نموذج" ،إدارة ،المجلد  ،45العدد 84
لسنة  ،4855ص .11
 -207بن شعالل محفوظ  ،مرجع سابق ،ص .92
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ج -وجود ممثل قانوني يمثل الوكالة
باعتبار الوكالة شخصا معنويا كما سبق التطرق إليه ،فإن إرادتها ليست حقيقية ،لذا من
المنطقي تعيين شخص طبيعي يمثلها ويعبر عن إرادتها ،و ال يشترط أن يكون ممثل الشخص
المعنوي فردا واحدا ،وانما يمكن أن تمثله هيئة متكونة من عدة أعضاء كمجلس اإلدارة

مثال.208

وحسب المادة  36الفقرة  04من المرسوم التنفيذي رقم  946-06فإن النائب المكلف بتمثيل
الوكالة والتصرف باسمها وتمثيلها أمام القضاء محدد في شخص المدير العام ،ويتم تعيينه
وانهاء مهامه بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير الوصي

209

.

د -حق الوكالة ﻓي التقاضي
من بين أهم النتائج المترتبة من تمتع الوكالة بالشخصية المعنوية حق التقاضي ،فلها
الحق أن تلجأ إلى القضاء كمدعية وتدافع عن حقوقها كمدعى عليها ،سواء تم التقاضي بينها
وبين الهيئة الوصية أو بينها وبين أشخاص القانون العام ،سواء كانوا مستثمرين أو متعاملين
عاديين مع الوكالة حيث لهم حق الطعن في ق ارراتها وفق اإلجراءات المحددة قانونا ،ويكون
حق تمثيل الوكالة أمام القضاء بصفتها مدعية أو مدعى عليها لمديرها العام الذي يمكنه

تفويض ذلك ألحد مساعديه طبقا لقواعد التفويض.210

 -2النتائج المترتبة عن اعتبار الوكالة مؤﺴﺴة عمومية

من خالل المواد من  03إلى  05من المرسوم التنفيذي رقم  946-06المتعلق

بصالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسيرها يتضح جليا أن الوكالة تندرج
ضمن فئة المؤسسات العمومية اإلدارية الوطنية ،مما يستتبع نتيجة خضوع الوكالة لمبدأ
التخصيص و الوصاية االدارية.
أ -خضوع الوكالة لمبدأ التخصيص

 -208لعميري إيمان ،تقييم أداء المرفق العمومي :الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار نموذج" ،مرجع سابق ،ص .39

 -209المادة  02من المرسوم التنفيذي رقم  ،946-06مؤرخ في  03أكتوبر سنة  ،4006يتضمن صالحيات الوكالة
الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسيرها ،ج ر ج ج ،عدد  65صادر بتاريخ  33أكتوبر سنة .4006
 -210لعميري إيمان ،الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،قسم القانون الخاص ،فرع قانون األعمال،
كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة منتوري قسنطينة ،4006 ،ص .90 -92
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نقصد بفكرة تخصيص المؤسسة العمومية تحديد و تقييد المؤسسة بالغرض الذي أنشئت
من أجله ،وبما أن الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار تندرج ضمن المؤسسات العمومية فهي
تخضع إذن لمب دأ التخصيص ،بمعنى أنه يجب على الوكالة ممارسة نشاطها في حدود غرض
إنشائها ،أي تطوير االستثمار ،وفي حالة انحرافها أو تجاوز الغرض الذي حددت له فإن
ق اررتها تكون معيبة بعدم االختصاص.
ب -خضوع الوكالة للوصاية اإلدارية
إن الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار باعتبارها هيئة عمومية ذات طابع إداري تخضع
حتما للوصاية اإلدارية ،أما فيما يخص الجهة الوصية فكانت في ظل المرسوم التشريعي
34-39

211

توضع تحت وصاية رئيس الحكومة ،وفي ظل األمر 09-03

212

بقيت الوكالة

تحت وصاية رئيس الحكومة إلى غاية  4006عند صدور المرسوم التنفيذي رقم -06
946

213

المتعلق بصالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسيرها ،حيث

وضعت الوكالة لدى الوزير المكلف باالستثمار والذي لديه كل الصالحيات لممارسة سلطة

الوصاية والرقابة على كل أعمال و تصرفات الوكالة.214
 -3نتائج اعتبار الوكالة شخصا عاما

باعتبار الوكالة مؤسسة عامة فهي جزء من المرافق العامة للدولة ،وهذا يخول لها أن تتمتع
بامتيازات السلطة العامة وأن تخضع الختصاص القضاء اإلداري وأن يعتبر أموالها أمواال
عامة وموظفيها موظفون عموميون.
أ -تمتع الوكالة بامتيازات الﺴلطة العامة
تتمتع الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار باعتبارها أحد أشخاص القانون العام بامتيازات
السلطة العامة قصد تسهيل قيامها بمهامها ،إذ تملك سلطة تقديرية عند ممارستها
 -211انظر المادة  02من مرسوم تنفيذي رقم  ،946-06مؤرخ في  03أكتوبر سنة  ،4006يتضمن صالحيات الوكالة
الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسيرها ،مرجع سابق.
 -212انظر المادة  ،06المرجع نفسه.
 -213انظرالمادة  03فقرة ثانية من مرسوم تنفيذي رقم  ،946-06مؤرخ في  03أكتوبر سنة  ،4006مرجع سابق.
 -214يمارس الوزير المكلف باالستثمار الوصاية اإلدارية على الوكالة بطرقتين وهما الوصاية على الوكالء و الوصاية على
األعمال.
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الختصاصها ،فلها أن تقرر منح المزايا وتمديد أجل االستفادة منها للمستثمر أو ترفض ذلك،
كما تملك الوكالة الحق في إصدار الق اررات اإلدارية وتنفيذها مباشرة وكذا استخدام القوة
الجبرية إن اقتضى األمر ذلك.

215

ب -أموال الوكالة أموال عامة
تحتاج الوكالة إلى أموال من أجل تأمين الحاجات العامة ،وتتمثل هذه األموال في
عقارات الوكالة وكذا الشبابيك الوحيدة غير المركزية المنتشرة عبر أنحاء الوطن واألموال
المنقولة كاألثاث واآلالت و كذا األموال النقدية ،وتعد أموالها أمواال عامة ،لذا فهي تخضع
للنظام القانوني ذاته الذي تخضع له أموال الدولة ،ونقصد بذلك القانون رقم  90-30الذي

يتضمن قانون األمالك الوطنية.216

و تستفيد هذه األموال باعتبارها أمواال عامة من الحماية القانونية ،وفي حالة إلحاق

الضرر بها تقوم المسؤولية الجزائية وفقا ألحكام قانون العقوبات .217
ج -عمال الوكالة موظفون عموميون

تحتاج الوكالة من أجل القيام بوظائفها إلى أشخاص طبيعيين يباشرون نشاطها ويتولون
تنفيذ مهامها ،وتحدد صفة العاملين بالمؤسسة تبعا لطابعها القانوني فيكون العاملين بها أعوانا

عموميين خاضعين للقانون العام إذا كانت المؤسسة ذات طابع إداري.218.

ويعد عمال الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار موظفين عموميين ،لذا يخضعون لألحكام
العامة المنصوص عليها في قانون الوظيف العمومي.
ويخضع كذلك بعض ممثلي اإلدارات إلى أنظمة خاصة إذا وجد نظام قانوني خاص
بهم ،أما فيما يتعلق بفئة اإلطارات العليا فيخضعون لألحكام العامة للمرسوم التنفيذي رقم
 466-30الذي يتضمن تحديد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم
 -215عبد الغني بسيوني ،النظرية العامة في القانون اإلداري  :دراسة مقارنة ألسس و مبادئ القانون اإلداري وتطبيقاته،
منشأة المعاريف ،اإلسكندرية ،ص . 649
 -216قانون رقم  90-30مؤرخ في  03ديسمبر  3330يتضمن قانون األمالك الوطنية ،ج ر ج ج ،عدد ، 44صادر

مؤرخ في  40جويلية  ،4000ج رج ج ،عدد ،55
بتاريخ  04ديسمبر ّ ، 3330
ومتمم بموجب القانون رقم ّ ،35-00
معدل ّ
صادر بتاريخ  09أوت سنة .4000
 -217انظر المواد  5الفقرة االولى 34 ،الفقرة الثانية 66 ،من قانون رقم  90-30المتعلق باألمالك الوطنية ،مرجع سابق.
 -218لعميري إيمان ،الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ،مرجع سابق ،ص .43
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فضال عن المرسوم التنفيذي رقم  440-30المعدل والمتمم الذي يحدد كيفية منح المرتبات
التي تطبق على العمال الذين يمارسون هذه الوظائف.219

د -خضوع الوكالة الختصاص القضاء اإلداري
تعد الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار مؤسسة ذات طابع إداري ،وبالتالي فهي تعد
إحدى الطرق المباشرة لتسيير المرافق العامة ،فمن الطبيعي بحكم مهامها أن تصدر منها
أعماال مادية أو تصرفات قانونية قد تتسبب أحيانا في حدوث منازعات بينها وبين المنتفعين
بخدماتها ،و تخضع الختصاص القضاء اإلداري دون القضاء العادي.220

لكن رغم وضوح المشرع في تحديد النظام القضائي الذي تخضع له منازعات الوكالة
الوطنية لتطوير االستثمار والمتمثل في النظام القضائي اإلداري ،فإننا نجد نوعا من االلتباس
في تحديد الجهة القضائية المختصة ،هل المحكمة اإلدارية أم مجلس الدولة ؟ وهذا ما أدى
بالكثير من المتخصصين في المجال اإلداري إلى التناقض في دراساتهم وتحليالتهم في هذا
الشأن ،فنجد مثال "الدكتورة حﺴان نادية" في مقال لها في المجلة الجزائرية للعلوم القانونية،
االقتصادية و السياسية

221

قد اعتبرت الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار شخصا إداريا مركزيا

فيعرض النزاع ضدها على مجلس الدولة فيما يخض دعاوى اإللغاء والتفسير وفحص

المشروعية طبقا لنص المادة  03من القانون العضوي رقم  ،22203-30أما دعاوى التعويض
فتختص بها المحاكم اإلدارية في إطار دعاوى القضاء الكامل طبقا لنص المادة  003من
قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،وهو نفس ما تناولته" األﺴتاذة إيمان لعميري" في مقالها
المنشور في مجلة إدارة ،ذلك لكون تسمية الوكالة تجعل دورها وطنيا ،وان وجود مقرها في

العاصمة يكفي إلعطاء وصف الهيئة العمومية الوطنية.
 -219مرسوم التنفيذي رقم  440-30المؤرخ في  44يوليو  ،3330يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين
يمارسون وظائف عليا في الدولة  ،ج ر ج ج ،عدد  ،93صادر بتاريخ  40يوليو .3330
 -220إيمان لعميري" ،تقييم أداء المرفق العام :الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار نموذجا" ،مرجع سابق ،ص .30
 -221حسان نادية "،دور لجنة الطعن المختصة في منازعات االستثمار" ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية االقتصادية و السياسية،
جامعة الجزائر ،كلية الحقوق ،عدد  ،4000 ،04ص .344-34

222
الدولة
مؤرخ في  90ماي سنة  ،3330يتضمن اختصاص مجلس ّ
 انظر المادة  3من القانون العضوي رقم ّ ،03-30مؤرخ
وتنظيمه وعمله ،ج.ر.ج.ج ،.عدد  ،92صادر بتاريخ  03جوان سنة ّ ،3330
ومتمم بالقانون العضوي رقم ّ ،39-33
معدل ّ

في  46جويلية سنة  ،4033ج ر ج ج ،عدد  ،59صادر بتاريخ  09أوت سنة .4033
66

تجسيد حرية االستثمار في القانون الجزائري

الفصل األول:

وفي هذا الصدد يرى "األﺴتاذ رشيد زوايمية" أن المشرع واضح في مجال تحديد الجهة
القضائية المختصة ،وذلك على أساس ما هو منصوص عليه في المادة  43من األمر رقم -03
 ، 09وكذا المادة  03من المرسوم التنفيذي رقم  946-06على أن الوكالة الوطنية لتطوير
االستثمار مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ،وعليه إذن وبالعودة إلى نص المادة  000من قانون
اإلجراءات المدنية و اإلدارية

223

نجد أن المشرع

وبعبارة صريحة أعطى االختصاص في

منازعات مثل هذا النوع من المؤسسات للمحكمة اإلدارية ،ذلك بأن تسمية الوكالة ووجود مقرها في
العاصمة وممارسة الوزير المكلف باالستثمار للوصاية اإلدارية كذلك ال يكفي إلعطائها وصف
الهيئة العمومية الوطنية.
أما دعاوى التعويض فتختص بها المحاكم اإلدارية في إطار دعاوى القضاء الكامل طبقا لنص

المادة  003من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.224

ثانيا
تنظيم الوكالة وﺴيرها
يشكل الهيكل التنظيمي كيان المؤسسة واألداة التي تمكنها من القيام بمهامها ،لذا يتعين على
كل مؤسسة أن تضع هيكال تنظيميا يتناسب مع طبيعة العمل الذي تقوم به وحجمه.
ويظهر من خالل المواد  49و 45من األمر 09-03المتعلق بتطوير االستثمار المعدل
والمتمم وكذا المرسوم التنفيذي رقم  946-06أن الهيكل التنظيمي للوكالة يضم هياكل مركزية
وأخرى المركزية.
 1الهياكل المركزية للوكالة
أ -مجلس اإلدارة

يتألف مجلس إدارة الوكالة وفقا لنص المادة  06من المرسوم التنفيذي رقم  946-06المشار إليه
أعاله كالتالي:
 ممثل الﺴلطة الوصية ،رئيﺴا، -223انظر المادة  000من القانون رقم  ، 03-00مؤرخ في  44فيفري  ،4000يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،ج ر
ح ج ،عدد  43صادر بتاريخ  49أفريل .4000
 -224انظر المادة  003من القانون رقم  ، 03-00مؤرخ في  44فيفري  ،4000يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،مرجع
نفسه.
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 ممثل الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، ممثلين ( )22للوزير المكلف بالمالية، ممثل مكلف بالطاقة والمناجم، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، -ممثل الوزير المكلف بالتجارة،

 ممثل الوزير المكلف بالﺴياحة، ممثل الوزير المكلف بالمؤﺴﺴات و الصناعات الصغيرة و المتوﺴطة، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة ، ممثل محاﻓظ بنك الجزائر، ممثل الغرﻓة الجزائرية للتجارة والصناعة،– ممثل المجلس الوطني االﺴتشاري لترقية المؤﺴﺴات الصغيرة والمتوﺴطة،

 أربعة ممثلين ( )20لمنظمات أرباب األعمال يعينهم نظراءهم،يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس اإلدارة.

المالحظ على تشكيلة مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار أن كل الوزراء
المكونين للمجلس الوطني لالستثمار لديهم ممثلين في مجلس إدارة الوكالة باستثناء وزير

الشؤون الخارجية ،225أضف إلى ذلك أن المشرع أضاف لتشكيلة المجلس ممثلين لم يكونا
موجدين في التشكيلة الواردة في المرسوم التنفيذي رفم  404-03الملغى ،ويتعلق األمر
بممثل الوزير مكل ف بالطاقة والمناجم وممثل الوزير المكلف بالسياحة ،كما رفع عدد ممثلي
الوزير المكلف بالمالية إلى اثنين بدل واحد فقط ،و رفع عدد ممثلي أرباب األعمال إلى

أربعة ممثلين  ،226وبالمقابل تم االستغناء عن ممثل الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق

اإلصالحات.227

 -225بن يحي رزيقة ،مرجع سابق  ،ص .12

 -226مرسوم تنفيذي رقم  ،946-06مؤرخ في  03أكتوبر سنة  ، 4006يتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير
االستثمار و تنظيمها و سيرها ،مرجع سابق.
 -227ويتم تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة ،من طرف السلطة الوصية وذلك بقرار لمدة ثالث ( )09سنوات قابلة
للتجديد ،بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها.
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ويظهر من خالل التشكيلية العضوية ،لمجلس اإلدارة حضور كل الهيئات واإلدارات
المعنية بالعملية االستثمارية ممثلة ،وهذا التمثيل ال يقتصر فقط على ممثل الو ازرات المعنية
بل يشمل كذلك ممثل الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة وممثل محافظة بنك الجزائر ،وممثل
المجلس الوطني االستشاري لترقية المؤسسات الصغير والمتوسطة ،وممثلين ألرباب

العمل.228

ب -المديـر العام
وفقا للمرسوم التنفيذي رقم  ،946-06يتولى المدير العام السلطة التنفيذية في الوكالة

229

إذ

يعتبر المسئول عن سير الوكالة في مجال التسيير اإلداري أو المالي ،ويتم تعيينه بموجب

مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير الوصي ،وتنتهي مهامه بالشكل نفسه.230

ويتولى في مجال التسيير اإلداري التعيين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى
للتعيين فيها ،ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ،ويكلف بتنفيذ الق اررات

الصادرة عن مجلس اإلدارة ،ويمثل الوكالة أمام العدالة ،وفي أعمال الحياة المدنية ،231ويبرم
الصفقات واالتفقات واالتفاقيات المرتبطة بمهام الوكالـة ،كما يدير مصالح الوكالة من خالل
اإلشراف على مختلف األقسام والمديريات ،كما يقوم بإعداد تقرير كل  09أشهر يرسله إلى
السلطة الوصية ومجلس اإلدارة حول نشاطات الوكالة ،ولتسهيل مهمته يمكن للمدير العام

أن يستعين بعد استشارة مجلس اإلدارة بخدمات مستشارين وخبراء.232

 -228انظر المادة  06من المرسوم التنفيذي رقم  ،946-06يتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار و تنظيمها و

سيرها ،مرجع سابق.

 -229ويقوم بمساعدة المدير العام في تسير الوكالة األمين العام ومديرو الدارسات و نواب مديرين ورؤساء دراسات تنتهي
مهامهم بالشكل نفسه .
 -230انظر لمادة  35من المرسوم التنفيذي رقم  ،946-06يتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار و
تنظيمها و سيرها ،مرجع سابق.

 -231انظر المادة  36فقرة  04من المرسوم التنفيذي رقم  ،946-06يتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
و تنظيمها و سيرها ،مرجع نفسه.
 -232انظر المادة  40 30من المرسوم التنفيذي رقم  ،946-06يتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار و تنظيمها

و سيرها ،مرجع نفسه.
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ويقوم في مجال التسيير المالي بإعداد الميزانية وتنفيذها واألمر بالصرف ،ويخضع في
هذا اإلطار لرقابة ك ّل من مجلس إدارة الوكالة والسلطة الوصية الوزير المكلف بالمالية
ومجلس المحاسبة ،كل واحد حسب اختصاصه.
-2الهياكل الالمركزية للوكالة
يعتبر الشباك الوحيد الالمركزي المستوى الثاني في هيكلة الوكالة الوطنية لتطوير

االستثمار ،233وقد تبناه المشرع الجزائري بمقتضى األمر رقم  09-03المتعلق بتطوير االستثمار
في المادة  49منه  ،234والتي تنص على إنشاء شباك وحيد ضمن الوكالة ،يضم كل اإلدارات

التي تكون لها عالقة مباشرة بالعملية االستثمارية في مكان واحد ،235بمعنى أن ثمة عملية
لتجميع هياكل إدارية محددة ضمن هيكل واحد مما يسهل على المستثمر القيام بكافة اإلجراءات

الضرورية إلنجاز مشروعه والحصول على الوثائق و المعلومات الالزمة لذلك.236
وهذا خالفا للمرسوم التشريعي رقم  34-39المتعلق بترقية االستثمار

237

الذي نص على

أنه تؤسس الوكالة في شكل شباك وحيد يضم الهيئات المعنية باالستثمار أي بصيغة مركزية،
بحيث يجب على المستثمر الذي يريد إنجاز استثماراته في الجزائر التنقل إلى المقر االجتماعي

لوكالة ترقية ودعم ومتابعة االستثمار الموجود مقرها بالجزائر العاصمة.238

وعلى إثر النقائص والمثالب التي كانت عليها الوكالة في ظل قانون االستثمار رقم -39
 34المتعلق بترقية االستثمار ،فإن المشرع في األمر رقم  09-03سعى إلى تفادي البيروقراطية
التي كانت في السابق تعرقل وتقيد من حرية المستثمر ،وهذا من خالل إنشاء الشباك الوحيد
لتركيز كل الخدمات اإلدارية على اختالفها لدى جهاز واحـد غير مركزي على المستوى المحلي،
أي يتم إنشاء الشباك الوحيد على مستوى الهيكل الغير المركزي للوكالة على مستوى كل

الواليات.239

 -233عسالي نفيسة ،مرجع ،ص .29
 - 234انظر المادة  41من األمر رقم  91-93مؤرخ في  49أوت سنة  4993يتعلق بتطوير االستثمار ،مرجع سابق.
 -235بن زين محمد األمين " ،اإلطار القانوني لالستثمار في الجزائر" ،مجلة الموثق ،عدد  ،4994 ،91ص .44
 -236إيمان لعميري ،تقييم أداء المرفق العام :الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار نموذجا ،مرجع سابق ،ص .50
 -237مرسوم تشريعي رقم  34-61مؤرخ في  92أكتوبرسنة  3661يتعلق بترقية االستثمار ،مرجع سابق.

 -238معيفي لعزيز ،الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار كآلية جديدة لتفعيل االستثمارات في الجزائر ،مرجع سابق ،ص
.46
 -239مقداد ربيعة ،مرجع سابق ،ص .331
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ويضم كل شباك وحيد غير مركزي في تشكيلته مختلف اإلدارات والهيئات المعنية
باالستثمار ،وهذه حددته المادة  44من المرسوم التنفيذي  946-06المتضمن صالحيات
الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسيرها ،في الممثلين المحليين للوكالة نفسها،
وعلى الخصوص ممثلي المركز الوطني للسجل التجاري والضرائب وأمالك الدولة والجمارك
والتعمير وتهيئة اإلقليم والبيئة والعمل ومأمور المجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه مكان إقامة
الشباك الوحيد.
والمالحظ على تشكيلة ممثلي الشباك الوحيد الالمركزي المنصوص عليه في المرسوم
التنفيذي  946-06ساري المفعول أنها أكثر اتزانا وعقالنية مقارنة بما هو عليه األمر في
المرسوم التنفيذي الملغى ،حيث تم إضافة ممثل جديد وهو ممثل أمالك الدولة ،و يرجع هذا
إلى األهمية التي أصبحت الدولة توليها للعقار باعتباره عنص ار مهما في نجاح أي استراتيجية

يتم إعدادها لجلب المستثمرين.240

ثالثا
اختصاصات الوكالة الوطنية لتطوير االﺴتثمار
لقد أعاد المشرع الجزائري تنظيم مهام وصالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
في الباب الثاني المرسوم التنفيذي رقم 946-06

241

تحت عنوان المهام معتمدا في

صياغتها على منهجية وتفسير موسع للمهام التي كلّفت بها الوكالة ،وهذا ما ال نجده في

النص الملغى ،إذ أن هذا األخير قد أورد هذه المهام باستعمال أسلوب السرد ،دون أن

يصنفها في إطار معين.
ّ
صنف المهام الموكلة لها إلى سبع مهام ،وأورد لكل
في حين أننا نجد أن النص الجديد قد ّ
يتعين عليها القيام بها.
مهمة عنوانا و التزامات ّ
وقد حددت المادة  9من المرسوم التنفيذي رقم  946-06مهمة الوكالة كاآلتي:

 -240مرجع نفسه ،ص .332
 -241مرسوم تنفيذي رقم  129-99مؤرخ في  96أكتوبر سنة  ، 4999يتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير
االستثمار و تنظيمها و سيرها ،مرجع سابق.
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 -1بعنوان مهمة اإلعالم

من بين المهام الملقاة على عاتق الوكالة القيام بالدور اإلعالمي ،و الذي يتجسد أساسا
في استقبال وتوجيه المستثمرين في جميع المجاالت الضرورية لالستثمار ،وهذا من خالل
توفير وسائل إعالمية فعالة كاألنظمة والمصالح اإلعالمية التي من خاللها يستقي المستثمر
كل المعلومات التي يحتاجها في ميدان االستثمار ،كما تقوم بجمع كل الوثائق الضرورية
التي تسمح ألواسط األعمال بالتعرف على كل القوانين والتنظيمات المتعلقة باالستثمار بما
في ذلك التي تكتسي طابعا قطاعيا ،تعالجها وتنتجها وتنشرها عبر أنسب وسائل اإلعالم.242

 -2بعنوان مهمة التﺴهيل
يقتضي إنشاء المشروع االستثماري الحصول على بعض الوثائق والتراخيص اإلدارية من
الهيئات واإلدارات المعنية باالستثمار ،وذلك بغرض ضمان ممارسة النشاط االقتصادي في
إطار القانون ،و غالبا ما يتذمر المستثمر من كثرة االنتقال بين هذه اإلدارات ويشكو من
صعوبة التعاون معها وتعقيد إجراءاتها.
ومن أجل التخفيف من حدة المشكل فقد تم إنشاء الشباك الوحيد الالمكزي بموجب المادة
 04من األمر  09-03المتعلق بتطوير االستثمار ،وأصبحت جميع الهيئات واإلدارات المعنية
باالستثمار السابقة الذكر ممثلة على مستوى الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة ليسهّل على
المستثمر استيفاء جميع اإلجراءات والشكليات المتعلقة بتأسيس وانجاز المشروع االستثماري في
وقت قصير وبجهد بسيط وتكاليف معقولة.243

 -3بعنوان ترقية االﺴتثمار
من بين المهام الملقاة على عاتق الوكالة مهمة ترقية االستثمار ،و هذا بهدف
استقطاب أكبر قدر من رؤوس األموال بحيث تقوم الوكالة على المستوى الداخلي بضمان
خدمة عالقا ت العمل وتسهيل االتصاالت مع المستثمرين غير المقيمين مع المتعاملين
الجزائريين ،وبهدف ترقية المشاريع الوطنية وخلق فرص عمل ،كما تسعى كذلك إلى تبيين
 -242المادة  91فقرة أولى من مرسوم تنفيذي رقم  129-99مؤرخ في  96أكتوبر سنة  ، 4999يتضمن صالحيات الوكالة
الوطنية لتطوير االستثمار و تنظيمها و سيرها ،مرجع سابق.
 -243المادة  91فقرة ثانية من مرسوم تنفيذي رقم  129-99مؤرخ في  96أكتوبر سنة  ، 4999يتضمن صالحيات الوكالة
الوطنية لتطوير االستثمار و تنظيمها و سيرها ،مرجع سابق.
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مهامها في ميدان االستثمار من خالل تنظيم وتظاهرات وملتقيات وأيام دراسية ذات صلة
باالستثمار.
أما على المستوى الخارجي فتتجسد مهمة الوكالة في ترقية االستثمار من خالل
المبادرة بكل عمل في مجال اإلعالم والترقية والتعاون مع الهيئات العمومية والخاصة في
الجزائر وفي الخارج ،وهذا بهدف ترقية المحيط العام لالستثمار و تحسين سمعة الجزائر في
الخارج  ،من خالل إقامة عالقات تعاون مع هيئات أجنبية مختصة في مجال االستثمار
واالستفادة من التجارب والدارسات األجنبية الناجحة والمشاركة في التظاهرات االقتصادية

الخارجية المتصلة باستراتجية ترقية االستثمار.244
 -0بعنوان مهمة المﺴاعدة

تقدم الوكالة عبر الشباك الوحيد مساعدات كبيرة للمستثمرين الراغبين باالستثمار في
الجزائر ،تتجلى هذه المساعدات في تنظيم مصلحة استقبال المستثمرين وتوجيههم والتكفل بهم،
مع وضع خدمة االستشارات وامكانية اللجوء إلى الخبرة الخارجية عند االقتضاء ،وتقوم كذلك
بمرافقة المستثمرين ومساعدتهم لدى اإلدارات األخرى ،وتنظيم مصلحة مقابلة وحيدة
للمستثمرين غير المقيمين والقيام لحسابهم على مستوى الشباك الوحيد بالترتيبات المرتبطة

بإنجاز مشروعهم.245

 -5بعنوان المﺴاهمة ﻓي تﺴيير العقار االقتصادي
باعتبار الوكالة تتابع المشروع االستثماري منذ مرحلة التفكير من خالل توفير كل
المعطيات الضرورية ،فإن الوصول إلى مرحلة اإلنجاز يحتاج إلى توفير عقار اقتصادي
يقام عليه المشروع االستثماري ،لذا فالوكالة تلعب دو ار في هذا المجال يتجسد في إعالم
المستثمرين عن توفير األوعية العقارية ،وتضمن كذلك تسيير الحافظة العقارية وغير المنقولة
الموجهة لالستثمار ،وتجميع كل معلومة مفيدة لفائدة بنك المعطيات العقارية المؤسس على

 -244المادة  91فقرة ثالثة من مرسوم تنفيذي رقم  129-99مؤرخ في  96أكتوبر سنة  ،4999يتضمن صالحيات الوكالة
الوطنية لتطوير االستثمار و تنظيمها و سيرها ،مرجع نفسه.
 -245المادة  91فقرة رابعة من مرسوم تنفيذي رقم  129-99مؤرخ في  96أكتوبر سنة  ،4999يتضمن صالحيات الوكالة
الوطنية لتطوير االستثمار و تنظيمها و سيرها ،مرجع نفسه.
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مستوى الو ازرة المكلفة بترقية االستثمارات ،كما أنها تمثل الوكالة على مستوى األجهزة

المتداولة للهيئات المحلية المكلفة بتسيير العقار االقتصادي.246
 -6بعنوان تﺴيير االمتيازات

إن تسيير االمتيازات ومنحها من المهام األساسية للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار،
وتتمتع عند ممارستها بالسلطة التقديرية ،وتتجلى لنا مختلف صالحياتها التي تندرج في مهمة
تسيير االمتيازات في تحديد المشاريع التي تهم مصلحة االقتصاد الوطني استنادا إلى
المعايير والقواعد المحددة في التنظيم المعمول به الذي صادق عليه المجلس الوطني
لالستثمار.
وتلعب الوكالة كذلك دو ار مهما في التفاوض حول االمتيازات الممنوحة للمشاريع تحت
إشراف السلطة الوصية وضمن اإلطار المحدد في التشريع المعمول به ،كما تقوم كذلك
بإصدار القرار المتعلق باالمتيازات واعداد قوائم وبرامج اقتناء التجهيزات للمستثمرين المؤهلين
لالستفادة من نظام الحوافز في حدود الشروط واإلجراءات المحددة مسبقا ،والتي بلغت
للمستفيدين ،كما تتسلم تصريحات التحويل والتنازالت عن االستثمارات طبقا للشروط المحددة

في التنظيم المعمول به.247
 -7بعنوان مهمة المتابعة

إضاف ة للمهام السابقة للوكالة فإنها تتولى كذلك مهمة متابعة المشاريع االستثمارية
التي استفادت من المزايا ،أضف إلى ذلك مهمة تطوير خدمة الرصد واإلصغاء والمتابعة لما
بعد إنجاز االستثمار تجاه المستثمرين غير المقيمين ،ولها أيضا دور في ضمان خدمة
إحصائيات تتعلق بالمشاريع المسجلة وبمدى تقدم إنجازها ،وكذا جمع المعلومات حول مدى
تقدم المشاريع ،وكذا التدفقات االقتصادية المترتبة عنها ،وبهذا الصدد يتعين على
المستثمرين أن يقدموا بمناسبة اإليداع السنوي للحصيلة لدى مصالح الضرائب وضعية تعد

 -246المادة  91فقرة خامسة من مرسوم تنفيذي رقم  129-99مؤرخ في  96أكتوبر سنة  ،4999يتضمن صالحيات
الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار و تنظيمها و سيرها ،مرجع سابق.
 -247المادة  91فقرة سادسة من مرسوم تنفيذي رقم  129-99مؤرخ في  96أكتوبر سنة  ،4999يتضمن صالحيات
الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار و تنظيمها و سيرها ،مرجع نفسه.
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وفق األشكال واإلجراءات المقررة باشتراك بين الو ازرة المكلفة باالستثمارت وو ازرة المالية،
ويندرج ضمن مهامها كذلك التأكد من احترام التزامات المستثمرين فيما يتعلق باالتفاقيات.
وعهد قانون االستثمار للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار بمهمة متابعة المشاريع
االستثمارية ،وهذا بهدف التحقق من مدى تقدم المشروع االستثماري وتنفيذ المستثمر لكل
االلتزامات التي تعهد بها ،وكذلك ألجل مرافقة المستثمرين ومساعدتهم على تخطي مختلف

الصعوبات التي تعترضهم عند إنجاز المشروع و أثناء استغالله.248

 -248المادة  91فقرة سابعة من المرسوم التنفيذي رقم  129-99مؤرخ في  96أكتوبر سنة  ، 4999يتضمن صالحيات
الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار و تنظيمها و سيرها،مرجع سابق.
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خالصة الفصل األول
لقد منح المشرع الجزائري بموجب المرسوم التشريعي  34-61قيمة ومكانة كبيرتين لمبدأ
حرية االستثمار ،وهذا من خالل تكريسه بطريقة صريحة وواضحة ،وبذلك تحررت
االستثمارات من القيود التي كانت فرضت عليها في ظل النظام االشتراكي ،و نظ ار للدور
الكبير الذي يلعبه هذا المبدأ في مختلف المجاالت االقتصادية عززه المؤسس الدستوري في
دستور  3669و لم يتوقف األمر إلى هذا الحد ،بل أكد عليه المشرع أيضا في األمر
.91-93
وادراكا من المشرع الجزائري بأن تجسيد حرية االستثمار ليس في تكريسها فقط بل في
تفعيلها أيضا في الواقع ،قام بتزويدها بضمانات تفعِّلها وتضمن تجسيدها.
وعلي ه إذن فالمشرع في ظاهر النصوص القانونية المنظمة لالستثمار نجده قد منح لمبدأ
حرية االستثمار مكانة هامة وال شك في ذلك ،لكن السؤال المطروح في هذا الشأن هل هذه
كرسها كذلك الواقع االقتصادي الجزائري؟؟؟
المكانة قد ّ
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﺗﺟﺳﯾد ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﺗﺟﺳﯾد ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

ﯾﻌﺗﺑر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻧظر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻫﺎدﻓﺔ ﻟﺗﻛوﯾن اﻟرأﺳﻣﺎل أو اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ذﻟك
اﻟرأﺳﻣﺎل ،وﻫو إذن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗزﯾد ﻣن اﻟﺗراث اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺑﻼد

249

وﻣﺻدر ﻣﻬم ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ رؤوس

اﻷﻣوال ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﺳﺗﻘطﺎب ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣن
أﺟل ﺣل ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻧﻬوض ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ.250
أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﻠﻌب دو ار رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس أﺿﺣﻰ ﻣن اﻟﻣﺳﻠم ﺑﻪّ ،
ﺧﻼل ﺗوﻓﯾرﻩ ﻟرؤوس اﻷﻣوال ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ،وﺗؤﻛّد اﻟﺣﻘﺎﺋق أﻧﻪ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘطﺎع
اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص اﻟوطﻧﻲ واﻷﺟﻧﺑﻲ ﯾﻬدﻓﺎن إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ اﻷﻗﺻﻰ وﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ،
ﻛﻣﺎ أن اﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻻ ﯾﺄﺗﻲ إﻻ ﺑﻌد اﻟدراﺳﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻟﻛل اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،
اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ...إﻟﺦ.
وﻫذا ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻟﻪ أن ﯾﻘوم ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وطوﯾﻠﺔ
اﻟﻣدى ﺑﻣردودﯾﺔ ﻏﯾر أﻛﯾدة ،ﻣﻧﻌدﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن أو ﻏﯾر آﻧﯾﺔ؛ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﺛﻣر
ﺣﺻﺔ أﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺟﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻪ ﻓﻲ
ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻣوﯾل ،وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻻ ﯾﻌرف اﻹﻓﻼس ﻓﺈن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ اﻟﻣﺟﺎزﻓﺔ.
ﺑرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻧﺟد أن أﺻﺣﺎب اﻟﻘرار ﻋﺎﻟﺟوا ﻣﺳﺄﻟﺔ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻧﻬﺞ
اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﺑﺎﺷرﺗﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت ،وﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر
اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻐﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  12 -93اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺷﺟﯾﻊ

وﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،واﻷﻣر رﻗم  01-03اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﺑﻣوﺟﺑﻬﻣﺎ ﺗدﺧل
اﻟدوﻟﺔ ﻻ ﯾﺗم إﻻ ﻣن أﺟل ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر وﺗﻘدﯾم اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﺑﻬﺎ.

 -249ﻗﺎدري ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟدوﻟﯾﺔ :اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﺗﺟﺎري اﻟدّوﻟﻲ -ﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ج  ،01دار ﻫوﻣﻪ ،اﻟﺟزاﺋر،
 ،2004ص .11

 -250ﺑودراﻣﺔ ﻣﺻطﻔﻰ" ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺷﻛﻼت" ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،اﻟﻌدد،9
 ،2009ص .181
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

ﻛرﺳت ﻣﺑدأ ﺳﺎﻣﯾﺎ ﻫو "ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
وﻟﻛن ﺑﺗﺄﻣﻠﻧﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  ،ﻧﺟد أﻧﻪ رﻏم أن اﻟﺟزاﺋر ّ
" إﻻ أﻧﻪ أﺗﺑﻌﻪ ﺑﺗرﺳﺎﻧﺔ ﻣن اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾق وﺗﻘﯾد ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﻪ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﺳواء أﺛﻧﺎء إﻧﺷﺎﺋﻪ )اﻟﻣﺑﺣث اﻷول( ،أو ﺣﺗﻰ اﺳﺗﻐﻼﻟﻪ أو ﺗﺻﻔﯾﺗﻪ)اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ(.

اﻟﻣﺑﺣث اﻷول

اﻟﻘﯾود اﻟواردة أﺛﻧﺎء إﻧﺷﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺑﺎﺳﺗﻘراﺋﻧﺎ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺟزاﺋري ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻛرّس
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗﺣﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣن ﻛل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ أﺛﻧﺎء
إﻧﺟﺎز ﻣﺷروﻋﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻗ اررﻩ اﻣﺗﯾﺎزات ﺗدﻓﻊ ﻛل ﻣﺳﺗﺛﻣر إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ
اﻟﺟزاﺋر ،ﻟﻛن ﯾﻌﺗﺑر اﻹﻗرار ﺑﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫو اﻷﻫم ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﻧظ ار ﻟﻸﻫﻣﯾﺔ
اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗّﻲ ﯾﺣظﻰ ﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺣواﻓز اﻷﺧرى.
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ﺣﯾث ﻛرﺳﻪ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ  12 -93اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وأﻛد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ

اﻷﻣر 03-01اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر .

ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ رﺗﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﺗﻛرﯾس ،إﻋﻔﺎء اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣن اﻹﺟراءات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ

)اﻟﺗرﺧﯾص واﻻﻋﺗﻣﺎد( ﻹﻧﺟﺎز ﻣﺷﺎرﯾﻌﻬم إو ﺧﺿﺎﻋﻬم ﻟﻣﺟرد اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺑﺳﯾط ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟدى
اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.
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ﻟﻛن ﻫذا ﻗﺑل أن ﺗﻌرف ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗﻘﻬﻘ ار ﻛﺑﯾ ار ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ
2009
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وﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ ، 2542010ﺣﯾث ﻗﺎم اﻟﻣﺷرع ﺑﻔرض رﻗﺎﺑﺔ ﺷدﯾدة ﻋﻠﻰ

إﻧﺷﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؛ وﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺑﻌض اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺣرﯾﺔ )اﻟﻣطﻠب اﻷول( أو ﻓرض ﻗﯾود ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ إﻧﺷﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات )اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ (.
251

- DIF M’Hamed, « Conditions de mise en place d’un climat favorable à la promotion des
investissements étrangers en Algérie», Revue l’économie, N° 10, 1993, p 24.
 -252أوﺑﺎﯾﺔ ﻣﻠﯾﻛﺔ " ،اﺧﺗﺻﺎص ﻣﻧﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟدى اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ" ،أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول ﺳﻠطﺎت اﻟﺿّﺑط
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠّﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺟﺎﯾﺔ ،ﯾوﻣﻲ  23و 24ﻣﺎي  ،2007ص .200
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أﻣر رﻗم  ،01-09ﻣؤرخ ﻓﻲ  22ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2009ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ ،2009ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
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أﻣر رﻗم  01 -10ﻣؤرخ ﻓﻲ  26أوت ﺳﻧﺔ  ،2010ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ  ،2010ج رج ج ،ﻋدد ،49

ﺻﺎدر ﻓﻲ  29أوت ﺳﻧﺔ .2010
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اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﺗﺟﺳﯾد ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

اﻟﻣطﻠب اﻷول

اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻧﺎة ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺣرﯾﺔ
رﻏم اﻟﺗﻛرﯾس اﻟﺻرﯾﺢ ﻟﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷرع وﺗﻌزﯾزﻩ دﺳﺗورﯾﺎ ﻣن ﻗﺑل
اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري إﻻ أن ﻫذﻩ ﺣرﯾﺔ ﺑﻘﯾت ﻧﺳﺑﯾﺔ وﻣﺑﻬﻣﺔ ،ﺑﺣﯾث ﻣﺎ ﯾﺛﯾر اﻟﺗﻧﺎﻗض واﻟﺣﯾرة ﻫو
أن اﻟﻣﺷرع ﻛرّس ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة  03ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ 12 -93

اﻟﻣﺎدة  04ﻣن اﻷﻣر  03 -01اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم
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واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧص

ﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ

وﺿﻊ ﻟﻪ ﻗﯾودا ﺗﻘﻠل وﺗﻣس ﻣﻧﻪ ،وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘﯾود ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت ﺣددﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ أن
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻬﺎ ﻻ ﯾﻛون ﺑﺣرﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ) اﻟﻔرع اﻷول( ﺑﺣﯾث اﺳﺗﻠزم إﺟراءات ﺧﺎﺻﺔ ﻣن أﺟل
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻬﺎ ) اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ(.
اﻟﻔرع اﻷول
ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺷطﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷرع
إن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  12-93اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟم ﯾﺷر إﻟﻰ
اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،ﻟﻛن ﺑﻌد إﻟﻐﺎء اﻷﻣر رﻗم  12 - 93اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

ﺑﺎﻷﻣر رﻗم  03 -01اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣدد اﻟﻧﺷطﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻓﻲ اﻟﻧﺷطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ

)أوﻻ( واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ )ﺛﺎﻧﯾﺎ( ﺑﺣﯾث أوردﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟدرﺟﺔ.
أوﻻ
اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ

ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ أوردﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺑﺣﯾث اﺳﺗﺛﻧﺎﻫﺎ ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر أن ﯾﻣﺎرس ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺣرﯾﺔ،
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وﺗﺟدر

اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﺷرع ﻛرس ﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻗﯾدﻩ ﺑﻘﯾد اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة

 -255راﺟﻊ اﻟﻣﺎدة  3ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  ،12 -93ﻣؤرخ ﻓﻲ  05أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ  ،1993ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﻣرﺟﻊ

ﺳﺎﺑق.

 -256راﺟﻊ اﻟﻣﺎدة  04ﻣن اﻷﻣر رﻗم ،03-01ﻣؤرخ ﻓﻲ  20أوت ﺳﻧﺔ  ،2001ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

- POITRINAL François Denis, La capital investissement : guide juridique et fiscal, 2ème
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édition, France, 2001, p 25.
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ذاﺗﻬﺎ ،258ﺑﺣﯾث اﺳﺗﺛﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
واﻟﺗﻲ أدرﺟﺗﻬﺎ ﺿﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ،وﻋﻠﯾﻪ إذن ﻓﻬذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺗﺷﻛل ﻗﯾدا ﻋﻠﻰ
ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.259
ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﻧﺟد أن ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻋﺎم ﯾﻛﺗرﯾﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن
اﻟﻐﻣوض و اﻹﺑﻬﺎم ﺑﺣﯾث ﺗم اﻟﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻷول ﻣرة ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ  12 - 93اﻟﻣﺗﻌﻠق

ﺑﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،وأﺑﻘﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻷﻣر  03 -01اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.

 -1ﻣﻔﻬوم اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ

إن ﺗﺣدﯾ د ﻣﻔﻬوم دﻗﯾق ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﺑﺎﻷﻣر اﻟﺳﻬل،

وذﻟك ﻟﻧﻘص اﻟﻣﺎدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣؤطرة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ،ﻟذﻟك أﻋﺗﺑر ﻣﻔﻬوم اﻟﻧﺷطﺎت ﻣﺟﻬوﻻ
ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﻓﻲ ﺣﯾن ظﻬر ﻓﻲ ﺑﻌض ﻓروع اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺧرى ،وﻫﻲ :ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت،260
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري.261
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ورود اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺿﻊ
ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻟﻬﺎ ،ﺣﯾث وﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم 12 -93

262

اﻟﻣﻠﻐﻰ

واﻷﻣر رﻗم  03 -01اﻟﻣﻌدّل واﻟﻣﺗﻣّم ،263ﯾﺗﺑﯾن وﺑوﺿوح أن اﻟﻧﺻﯾن ﻟم ﯾﺗﻌرﺿﺎ ﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻧﺷﺎطﺎت
اﻟﻣﻘﻧّﻧﺔ.

إذ أن اﻟﻣﺎدة  4ﻣن اﻷﻣر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أﻛدت ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ إﻧﺟﺎز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﻣن ﺟﻬﺔ ،ووﺿﻌت ﺷرط ﻣراﻋﺎة اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧّﻧﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى.

 -258وﻟد راﺑﺢ ﺻﻔﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .120
- BENNADJI Cherif, «La notion d’activités règlementées », Idara, N° 02, 2000, p. 25.

 -260أﻧظر اﻟﻣﺎدة  243ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري ،اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔwww.Joradp.dz ،2012 ،
 -261اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟزاﺋري ،اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔwww.Joradp.dz ،2012 ،

 -262ﻣرﺳوم ﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  12 -93ﻣؤرخ ﻓﻲ  05أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ  1993ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
 -263أﻣر رﻗم  03-01ﻣؤرخ ﻓﻲ  20أوت ﺳﻧﺔ 2001ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
81
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وﺑﻘﻲ اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺣﺎل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺻدور اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  40-97اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر

ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻣﻬن اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﺗﺄطﯾرﻫﺎ  ،264اﻟذي ﻗﺿﻰ

ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻣوض اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻛﺗري اﻟﻧﺷطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ،وﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﻪ
واﻟﺗﻲ ﺗﻧص " :ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم ﻫذا اﻟﻣرﺳوم ﻛﻧﺷﺎط أو ﻣﻬﻧﺔ ﻣﻘﻧﻧﺔ ،ﻛل ﻧﺷﺎط أو ﻣﻬﻧﺔ
ﯾﺧﺿﻌﺎن ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ ﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﯾﺳﺗوﺟﺑﺎن ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﻣﺎ و ﺑﻣﺣﺗوﯾﻬﻣﺎ وﺑﻣﺿﻣوﻧﻬﻣﺎ وﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل
اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺗوﻓر ﺷروط ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺳﻣﺎح ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ" ،وﻛذﻟك ﻣن ﻧص
اﻟﻣﺎدة  25ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  08 -04اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧص

"ﯾﺧﺿﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أي ﻧﺷﺎط أو ﻣﻬﻧﺔ ﻣﻘﻧﻧﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري إﻟﻰ اﻟﺣﺻول
ﻗﺑل ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ أو اﻋﺗﻣﺎد ﻣؤﻗت ﺗﻣﻧﺣﻪ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ أو
اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟذﻟك".
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻣﻌن اﻟدﻗﯾق ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟذي ﺗم إدراﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن ﻧﺟد أن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم
واﺳﻊ وﻋﺎم ﯾﺷﻣل ﻛل اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻣﻬن ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﺟﺎري ،وﻟﯾﻣﺗد إﻟﻰ ﻛل اﻟﻧﺷﺎطﺎت
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺟﻣﯾﻊ ﻓروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،أﺿف إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺎﻟﻣﺷرع
أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻷﺳﻠوب اﻟذي ﯾطﻐﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﻧدﻣﺎ أورد اﻟﻣﺟﺎﻻت
اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻣﻬن اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﺑﺣﯾث وردت ﻫﻲ اﻷﺧرى ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗرﺗﺑط
ﺑﻛل ﻓروع اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻧﻘص ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻷن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯾر
اﻟﻣﺣددة ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗدﺧل واﻟﺣد ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﺑﻣﺎ أﻧﻪ
ﺗم إدراﺟﻬﺎ دون ﺗﺣدﯾدﻫﺎ وﺗﺑﯾﯾﻧﻬﺎ.
 -2اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ

ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻧﺟد اﻟﻣﺷرع

 -264ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،40-97ﻣؤرخ ﻓﻲ  18ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺳﻧﺔ  ،1997ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻣﻬن اﻟﻣﻘﻧّﻧﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ

ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﺗﺄطﯾرﻫﺎ ،ج ر ج ج ،ﻋدد  05ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  19ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺳﻧﺔ  ،1997ﻣﺗﻣّم ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم

 ،313 -2000ﻣؤرخ ﻓﻲ  14أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ  ،2000ج ر ج ج ،ﻋدد  ،61ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  18أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ .2000
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﺣدد ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ،ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ أﻣ ار ﺻﻌﺑﺎ
وﻟﯾس ﺑﺎﻟﻬﯾن.265
ﻟﻛن ﺑﺻدور اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  40 -97ﺟﻌل اﻷﻣور أﻛﺛر ﯾﺳ ار ﺑﺣﯾث ﺧﻔّف ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ

ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ،وﻫذا ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻌرﻓﺔ أي
ﻧﺷﺎط إذا ﻛﺎن ﻣﻘﻧﻧﺎ أو ﻻ ،ﻓﺣﺳب اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ﻓﺈن أي
ارﺗﺑﺎط ﻟﻧﺷﺎط ﺑﺈﺣدى اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻧﺷﺎطﺎ ﻣﻘﻧﻧﺎ:
 -اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم.

 أﻣن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت و اﻷﺷﺧﺎص. ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻّﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ. -ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺧﻠق و اﻵداب.

 ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﺧواص و ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟﻣﺷروﻋﺔ. ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺛروات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛوّن اﻟﺛروة اﻟوطﻧﯾﺔ. -اﺣﺗرام اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﻣﻧﺎطق و اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ واﻹطﺎر اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن.

 -ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ.266

اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻫو أن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﺎﻣﺔ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن اﻟﻣﺎدة

اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣرﺳوم ذاﺗﻪ ،ﺑﺣﯾث ﻋ ّد دت اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﺑﺻﻔﺔ
ﯾطﻐﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺣد ﯾﻣﻛن أن ﺗﺷﻣل ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻛل ﻓروع اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي.
ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧﺷطﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻘﯾود اﻟواردة ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺣرﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب
اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﺑﺣﯾث أدرﺟﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺿﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت

265

- BENNADJI Ch., «La notion d’activités règlementées », op.cit., p 33.

 -266راﺟﻊ اﻟﻣﺎدة  3ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،40-97ﻣؤرخ ﻓﻲ  18ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺳﻧﺔ  ،1997ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺷﺎطﺎت
واﻟﻣﻬن اﻟﻣﻘﻧّﻧﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﺗﺄطﯾرﻫﺎ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

اﻟﻣﺳﺗﺛﻧﺎة ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺣرﯾﺔ ،وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة اﻟ ارﺑﻌﺔ ﻣن اﻷﻣر رﻗم -01
03

267

ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻧﺟز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺣرﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ.

وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺿﺑط ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﯾﻧدرج ﺿﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ،رﻏم ﻫذا ﻛرﺳﻪ
اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ﻛﺿﺎﺑط ﻣﺳﺗﻘل إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ،وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌد إﻣﺎ
ﺗﻛرار ﻻ أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻪ أو ﺗﺄﻛﯾدا ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ.268
 -1اﻟﺗﻛرﯾس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺗواﺻل ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺳﻌت اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟوطﻧﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ دون اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،وذﻟك اﻋﺗﻘﺎدا ﻣﻧﻬﺎ أن ﻫذﻩ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻫﻲ اﻟﺳﺑﯾل اﻟوﺣﯾد ﻟﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي.
ﻟﻛن ﺑﻌد اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺗواﺻل ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺑﯾﺋﺔ،
ﺗراﺟﻌت ﻋن ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات دون ﺗﻘﯾﯾدﻫﺎ ﺑﺷرط ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ،
ﺗﺟﺳد ﻓﻲ اﻷﻣر رﻗم  03-01اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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وﻫذا اﻟﺗراﺟﻊ

أﯾن ﻗﯾدت ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺷرط

ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻘﯾد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺗﻲ آﻟت إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن
اﺳﺗﻧزاف ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻠوث ،واﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻧوع اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﺎرﻛت ﺑﻬﺎ
ﻓﻲ ﻗﻣﺔ اﻷرض ﺑرﯾو دي ﺟﺎﻧﯾرو ،وﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ رﻗم -83

،03

271

أي أن اﻟﺟزاﺋر ﺑدأت ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ

ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ.
 -267اﻧظر اﻟﻣﺎدة  04ﻣن اﻷﻣر رﻗم  03-01ﻣؤرخ ﻓﻲ  20أوت ﺳﻧﺔ 2001ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
 -268ﺑن ﯾﺣﻲ رزﯾﻘﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص

.57
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- ZUGRAVU-SOILITA Natalia, Croissance, Commerce, IDE et leur impact sur
l'environnement: cas de l'Europe centrale et orientale et de la communauté des Etats
indépendants, Thèse de doctorat en sciences économiques, Université Paris 1- PanthéonSorbonne, 2009, p 202.
 -270إن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  12 -93ﻟم ﯾﻘﯾد ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺷرط ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ رﻏم ﻣرور ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ
إﻋﻼن رﯾودي ﺟﺎﻧﯾرو ﺑﺎﻟﺑ ارزﯾل ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن  3إﻟﻰ  14ﺟوان .1992

 -271ﻗﺎﻧون رﻗم  ،03-83ﻣؤرخ ﻓﻲ  05ﻓﯾﻔري ﺳﻧﺔ  ،1983ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،ج رج ج ،ﻋدد  ،06ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 08
ﻓﯾﻔري ) 1983ﻣﻠﻐﻰ(.

84

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
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إن ﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟم ﯾﻘﺗﺻر ﻓﻘط
ﻋﻠﻰ

اﻷﻣر رﻗم  03-01اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑل إﻟﻰ ﻗواﻧﯾن ﺧﺎﺻﺔ ذات ﺻﻠﺔ

ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،وﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺎﺟم ﺣﯾث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  149ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  10 -01ﺷرط
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻓﺣواﻫﺎ "ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل طﺎﻟب ﺳﻧد ﻣﻧﺟﻣﻲ أن ﯾرﻓق طﻠﺑﻪ ﺑدراﺳﺔ

ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻧﺟﻣﻲ اﻟﻣزﻣﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ.
ﺗﺧﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻧﺟزة ﻣن ﻗﺑل ﻣﻛﺗب دراﺳﺎت ﻣﺧﺗص وﻣﻌﺗﻣد ﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ".272
ﻛذاﻟك ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣروﻗﺎت أدرج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  07 -05ﺷرط ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة

 45ﻣﻧﻪ إذ ﻧﺻت "ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد أن ﯾﺳﺗﺟﯾب ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﯾﯾس واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل:
 -1اﻷﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ.
 -2ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ.

 -3اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ.273
ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﺷرع رﻏم ﺗﻛرﯾﺳﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﺳﻧﺔ  2001وﻓﻲ ﻗواﻧﯾن
ﺧﺎﺻﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻘﯾد ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺿﺑط وﯾﺣدد
ﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،ﺑﺣﯾث ﺑﻘﻲ اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ إﻟﻰ
ا
ﻫذﻩ اﻟﻧﺷطﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻬﺎ
ﻏﺎﯾﺔ  2003أﯾن ﺻدر ﻗﺎﻧون رﻗم  10 -03اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ

 -272اﻟﻣﺎدة  149ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻗﺎﻧون رﻗم  ،10-01ﻣؤرّخ ﻓﻲ  03ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2001ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﺟم ،ج ر ج ج ،ﻋدد
 ،35ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  04ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2001ﻣﻌدّل وﻣﺗ ّﻣم ﺑﻣوﺟب اﻷﻣر رﻗم  ،02 -07ﻣؤرّخ ﻓﻲ  01ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ  ،2007ج ر

ج ج  ،ﻋدد  ،16ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  07ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ  ،2007ﻣﻠﻐﻰ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون رﻗم  05-14ﻣؤرخ ﻓﻲ  24ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ ،2014
ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﺟم ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،18ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  30ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ .2014

 -273اﻟﻣﺎدة  45ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻗﺎﻧون رﻗم  ،07 -05ﻣؤرّخ ﻓﻲ  28أﻓرﯾل ﺳﻧﺔ  ،2005ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣروﻗﺎت ،ج ر ج ج ،ﻋدد ،50
ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  19ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2005ﻣﻌدّل وﻣﺗﻣّم ﺑﺎﻷﻣر رﻗم  10-06ﻣؤرّخ ﻓﻲ  29ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2006ج ر ج ج ،ﻋدد

 ،48ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  30ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2006ﻣﻌدّل وﻣﺗﻣّم ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،01-13ﻣؤرخ ﻓﻲ  20ﻓﯾﻔري ﺳﻧﺔ  ،2013ج
ر ج ج ،ﻋدد  ،11ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  24ﻓﯾﻔري ﺳﻧﺔ .2013
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اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ،
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وﺑﻬذا ﯾﻛون اﻟﻣﺷرع ﻗد رﺑط ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب

اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺣﺎﺿرة ﻟﻛن دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺣﻘوق اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ.275
-2ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺷطﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
إن ﻣﺑﺎﺷرة أﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ ،ﯾﺟب أن ﺗﺧﺿﻊ
ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،و ﻣن أﺟل ﻣﻌرﻓﺔ ذﻟك ،ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺷطﺎت اﻟﺗﻲ
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺄﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ إﺟراء دراﺳﺔ ﻣدى اﻟﺗﺄﺛﯾر وﻟﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر.276
أ -اﻟﻧﺷطﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟدراﺳﺔ وﻟﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻟﻘد أورد اﻟﻣﺷرع اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ أو ﻟﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻓﻲ ﻣﺿﻣون اﻟﻣﺎدﺗﯾن  15و  21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  10-03اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ إطﺎر

اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،ﺣﯾث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  15ﻋﻠﻰ " :ﺗﺧﺿﻊ ﻣﺳﺑﻘﺎ وﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر
أو ﻟﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﻬﯾﺎﻛل واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻷﻋﻣﺎل
اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻷﺧرى وﻛل اﻷﻋﻣﺎل وﺑراﻣﺞ اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓو ار أو ﻻﺣﻘﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻧواع واﻟﻣوارد واﻷ وﺳﺎط واﻟﻔﺿﺎءات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗوازﻧﺎت
اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ إطﺎر وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ،ﺗﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻋن طرﯾق
اﻟﺗﻧظﯾم".277

 -274ﻗﺎﻧون رﻗم  ،10-03ﻣؤرخ ﻓﻲ  19ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ، 2003ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،ج ر ج ج ،ﻋدد
 ،43ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  20ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ .2003

- ZOUATI PHILIPPE, investir responsable : enquête de nouvelles valeurs pour la finance, en
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lignes de repères, Paris, 2009, p 43.
 -276ﺑرﻛﺎن ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .90

 -277اﻟﻣﺎدة  15ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻗﺎﻧون رﻗم  ،10-03ﻣؤرخ ﻓﻲ  19ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ،2003ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة أﺣﺎﻟﺗﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻧظﯾم ﻣن أﺟل ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ،وﻓﻌﻼ ﺻدر اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم -07

 145اﻟذي ﯾﺣدد ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق وﻣﺣﺗوى وﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ وﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ
اﻟﺑﯾﺋﺔ.278

وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة أﻋﻼﻩ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻧﺷﺎطﺎت ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ
اﻟﺑﯾﺋﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺳﺗﻠزم اﻟﺧﺿوع ﻟدارﺳﺔ أو ﻟﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ.
أﻣﺎ اﻟﻣﺎدة  21ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون أﺿﺎﻓت اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  19ﻣن
اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 10 -03

279

و اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻗﺑل ﺗﺳﻠم رﺧﺻﺔ اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟدارﺳﺔ أو

ﻟﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ " ﯾﺳﺑق ﺗﺳﻠﯾم اﻟرﺧﺻﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 19
أﻋﻼﻩ ،ﺗﻘدﯾم دراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر أو ﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر"...
وﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم
198 -06

280

ﻋرﻓﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻛل وﺣدة ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﯾﻣﺎرس ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺷﺎط أو ﻋدة أﻧﺷطﺔ ﻣن

اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ

اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 144 -07

281

.

إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﻟﻔﺎ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺎدة  3ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 145 -07

أﺧﺿﻌت اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣذﻛورة ﻓﯾﻪ واﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣﻘﯾن اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻹﺟراء دراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر
وﻟﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﺣﯾث ﺗﻧص ﻋﻠﻰ " ...ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻬذا اﻟﻣرﺳوم إﻟﻰ دراﺳﺔ أو
ﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر".
 -278ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،145-07ﻣؤرخ ﻓﻲ  19ﻣﺎي ﺳﻧﺔ  ،2007ﯾﺣدّد ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق و ﻣﺣﺗوى و ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ
دراﺳﺔ و ﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،34ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  22ﻣﺎي ﺳﻧﺔ .2007

 -279أﻧظر اﻟﻣﺎدة  19ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻗﺎﻧون رﻗم  ،10-03ﻣؤرخ ﻓﻲ  19ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ،2003ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

 -280ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  198-06ﻣؤرخ ﻓﻲ  31ﻣﺎي  ،2006ﯾﺿﺑط اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ،
ج ر ج ج ،ﻋدد  37ﻟﺳﻧﺔ .2006
 -281ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  144-07ﻣؤرخ ﻓﻲ  19ﻣﺎي  ، 2007ﯾﺣدد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،ج ر ج ج ،ﻋدد
 ،34ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  22ﻣﺎي ﺳﻧﺔ .2007
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻼﺣظ ﻫو أن اﻟﻣﺷرع ﺣدد اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر وﺣدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق
رﻗم  01وﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق رﻗم  02ﺣدد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر.
ب -اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﺣص دراﺳﺎت وﻣوﺟزات اﻟﺗﺄﺛﯾر

ﯾﺗﺿﻣن إﺟراء دراﺳﺔ ﻣدى اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋرض ﻋن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣزﻣﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ

ووﺻف ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣوﻗﻊ وﺑﯾﺋﺗﻪ ،اﻟﻠذان ﻗد ﯾﺗﺄﺛران ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣزﻣﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ،وذﻛر اﻟﺗﺄﺛﯾر
اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻔﻌل اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣزﻣﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ واﻟﺣﻠول اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ،
وﻋرض آﺛﺎر اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣزﻣﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﻛذا ﺗﺄﺛﯾراﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟظروف
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻ ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗداﺑﯾر اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺣد أو إزاﻟﺔ اﻟﺿرر ،إو ذا أﻣﻛن ﺗﻌوﯾض

ﻋن اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺻﺣﺔ.282

ﻟﻘد أﻟزم اﻟﻣﺷرع ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع ﺑطﻠب إﻋداد دراﺳﺔ أو ﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن
ﻣﻛﺎﺗب دراﺳﺎت أو ﻣﻛﺎﺗب ﺧﺑرات ،أو ﻣﻛﺎﺗب اﺳﺗﺷﺎرات ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟو ازرة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ وﻫذا
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ.283
وﯾﺟب أن ﯾﺗم إﯾداع دراﺳﺔ أو ﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن طرف ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع
ﻟدى اﻟواﻟﻲ اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﻓﻲ  10ﻧﺳﺦ

284

وﺑﻌدﻫﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻛﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ

إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﺑﺗﻛﻠﯾف ﻣن اﻟواﻟﻲ ﺑﻔﺣص ﻣﺣﺗوى دراﺳﺔ ﻣدى اﻟﺗﺄﺛﯾر أو ﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رأت
وﺟود ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع ﺑﺗﻘدﯾم ﻛل ﻣﻌﻠوﻣﺔ أو دراﺳﺔ

ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻻزﻣﺔ وﺗﻣﻧﺢ ﻟﻪ ﻣﻬﻠﺔ ﺷﻬر واﺣد ﻟﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ.285

وﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﻟﻔﺣص اﻷوﻟﻲ ﺑﻘﺑول دراﺳﺔ أو ﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر ﯾﻌﻠن اﻟواﻟﻲ ﺑﻣوﺟب ﻗرار
ﻓﺗﺢ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻣوﻣﻲ وﻫذا ﻗﺻد دﻋوة اﻟﻐﯾر أو ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ﻹﺑداء آراﺋﻬم ﻓﻲ
 -282اﻟﻣﺎدة  16ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻗﺎﻧون رﻗم  ،10-03ﻣؤرخ ﻓﻲ  19ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ،2003ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

 -283ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  22ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  10 -03اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻠﻰ "ﺗﻧﺟز دراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر أو
ﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ و ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع ﻣن طرف ﻣﻛﺎﺗب دراﺳﺎت  ،أو ﻣﻛﺎﺗب ﺧﺑرات ،أو ﻣﻛﺎﺗب اﺳﺗﺷﺎرات
ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟوزارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ".
 -284اﻧظر اﻟﻣﺎدة  7ﻣن ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،145 -07ﻣؤرخ ﻓﻲ  19ﻣﺎي ﺳﻧﺔ  ،2007ﯾﺣدّد ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق و ﻣﺣﺗوى
وﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ و ﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.

 -285اﻧظر اﻟﻣﺎدة  8ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ.
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اﻟﻣﺷروع اﻟﻣزﻣﻊ إﻧﺟﺎزﻩ وﻓﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،286وﯾﺟب أن ﯾﺗم إﻋﻼم اﻟﺟﻣﻬور
ﺑﺎﻟﻘرار اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻓﺗﺢ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻌﻠﯾق ﻓﻲ ﻣﻘر اﻟوﻻﯾﺔ واﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وﻓﻲ
أﻣﺎﻛن ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺷروع ،وﻛذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﻧﺷر ﻓﻲ ﯾوﻣﯾﺗﯾن وطﻧﯾﺗﯾن واﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾد
ﻣوﺿوع اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ،وﻣدة اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﺷﻬ ار واﺣدا ) (1اﺑﺗداء
ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻌﻠﯾق ،واﻷوﻗﺎت واﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺟﻣﻬور أن ﯾﺑدي ﻣﻼﺣظﺎﺗﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺟل
ﻣرﻗم وﻣؤﺷر ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻔﺗوح ﻟﻬذا اﻟﻐرض.287

ﯾﻘوم اﻟواﻟﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣﺎﻓظ ﻣﺣﻘق ﻣﻬﻣﺗﻪ اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﺣدّدة ﻓﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدّة  10أﻋﻼﻩ ،ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻌﻠﯾق وﻧﺷر اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻓﺗﺢ
اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﻣوﻣﻲ وﻛذﻟك ﺳﺟل ﺟﻣﻊ اﻵراء  ،ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم ﻛذﻟك ﺑﺈﺟراء ﻛل اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت أو ﺟﻣﻊ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻌواﻗب اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ.
وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣﻬﻣﺗﻪ ﯾﻘوم ﺑﺗﺣرﯾر ﻣﺣﺿر ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﻪ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌﻬﺎ ﺛم ﯾرﺳﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟواﻟﻲ ،اﻟذي ﺑدورﻩ ﯾﺣرر ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻵراء اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ
وﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻣﺣﻘق وﯾدﻋو ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ آﺟﺎل ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﺗﻘدﯾم
ﻣذﻛرة ﺟواﺑﯾﺔ.288

ج -اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ وﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر
ﻋﻧد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﯾرﺳل ﻣﻠف دراﺳﺔ أو ﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن آراء اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻣرﻓﻘﺎ ﺑﻣﺣﺿر اﻟﻣﺣﻘق واﻟﻣذﻛرة اﻟﺟواﺑﯾﺔ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع ﻋن
اﻵراء اﻟﺻﺎدرة ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ:
 -اﻟواﻟﻲ إذا ﻛﺎن ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﺟراء دراﺳﺔ ﻣدى اﻟﺗﺄﺛﯾر.

 -اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر.

وﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬم اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟو ازرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻛل ﺧﺑرة.289

286ـ اﻧظر اﻟﻣﺎدة  9ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،145 -07ﻣؤرخ ﻓﻲ  19ﻣﺎي ﺳﻧﺔ  ،2007ﯾﺣدّد ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق و ﻣﺣﺗوى
وﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ و ﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
 -287اﻧظر اﻟﻣﺎدة  ،10ﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ.

 -288اﻧظر اﻟﻣواد  12إﻟﻰ  ،15ﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ.

 -289اﻟﻣﺎدة  16ﻣن ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،145-07ﻣؤرخ ﻓﻲ  19ﻣﺎي ﺳﻧﺔ  ،2007ﯾﺣدّد ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق و ﻣﺣﺗوى وﻛﯾﻔﯾﺎت
اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ و ﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

ﯾﺟب أن ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣدة ﻓﺣص اﻟدراﺳﺔ أو ﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ
إﻗﻔﺎل اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﻣوﻣﻲ ،وﯾواﻓق اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻣدى اﻟﺗﺄﺛﯾر ،أﻣﺎ اﻟواﻟﻲ
ﻓﯾواﻓق ﻋﻠﻰ ﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر أﻣﺎ إذا ﻟم ﯾواﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ أو اﻟﻣوﺟز ﻓﯾﺟب أن ﯾﻛون رﻓﺿﻬم
ﻣﺑرر إو ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء.
ا

ﯾرﺳل ﻣﻠف اﻟﻣواﻓﻘﺔ أو اﻟرﻓض إﻟﻰ اﻟواﻟﻲ اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﻟﯾﺑﻠﻐﻪ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع.290
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺧﺻوﺻﯾﺔ إﺟراءات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﯾدة
ﺗظﻬر ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ و اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن

اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻧﺎة ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺣرﯾﺔ ،وﻫذا ﻧظ ار ﻟﺧﺿوع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻬﺎ ﻹﺟراءات
ﻣﻌﻘدة ،وﺧﺎﺻﺔ ﺳواء ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟﻬﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت)أوﻻ( أو ﻣن
ﺧﻼل ارﺗﺑﺎط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻧظﺎم اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻣﺳﺑق)ﺛﺎﻧﯾﺎ(.
أوﻻ
اﻟﺟﻬﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت
ﻧظ ار ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﺗم إﺳﻧﺎد ﻣﻬﻣﺔ
اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت إﻟﻰ ﺟﻬﺗﯾن وﻫﻣﺎ :اﻹدارة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ) (1واﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
).(2
 -1اﻹدارة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ

ﻟم ﯾﺗوﻗف ﺗدﺧل اﻹدارة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﻋﻧد ﻣﻧﺢ اﻟﺗرﺧﯾص

واﻻﻋﺗﻣﺎدات ﻟﻣزاوﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﺑﺣﯾث وﻋﻠﻰ رﻏم ﻣن ﺗﺧﻠﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻋن دورﻫﺎ اﻟﺗدﺧﻠﻲ ﻓﻲ
اﻟﺣﻘل اﻻﻗﺗﺻﺎدي إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﻻ ﺗزال ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺗﻬﺎ إو ﺷراﻓﻬﺎ ،وﻫذا
ﯾﻌود إﻟﻰ ﻛوﻧﻬﺎ ذات أﻫﻣﯾﺔ وطﺑﯾﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ .291

 -290اﻧظر اﻟﻣواد ﻣن  17إﻟﻰ  19ﻣن ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،145-07ﻣؤرخ ﻓﻲ  19ﻣﺎي ﺳﻧﺔ  ،،2007ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
 -291ﺑن ﺷﻌﻼل ﻣﺣﻔوظ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .94
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

 وﻣﺛﺎل ذﻟك ﻧﺷﺎط إﻧﺗﺎج اﻷدوﯾﺔ ﯾﺳﺗوﺟب ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﺗرﺧﯾص ﻣن طرف اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠفﺑﺎﻟﺻﺣﺔ ،أﻣﺎ ﻧﺷﺎط ﺗوزﯾﻊ اﻷدوﯾﺔ اﻟﺗرﺧﯾص ﯾﻛون ﻣن طرف اﻟواﻟﻲ اﻟﻣﺧﺗص ﻣﺣﻠﯾﺎ .

292

 اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﯾﺧﺿﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﺗرﺧﯾص ﻣن وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣﯾثﻓرض اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن إو ﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن أو اﻟوﺳﺎطﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن
إﻻ ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎد ﻣن وزﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ.293
 -2اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ

ﺑدﺧول اﻟﺟزاﺋر اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻣﺑﺎدئ ﻟﯾﺑراﻟﯾﺔ ﻛﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة

294

وﻣﺑدأ

ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،295ﻓرض ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻻﻧﺳﺣﺎب ﻣن اﻟﺣﻘل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،296وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺷروع ﻓﻲ
إﺻﻼﺣﺎت ﻟﯾﺑراﻟﯾﺔ ،وﺗﺑﻠورت ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أو
اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﻫﯾﺋﺎت ﺟدﯾدة ﯾﺳﻧد
إﻟﯾﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ ﺿﺑط اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﺗدﻋﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ.297

 -292ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،285 -92ﻣؤرخ ﻓﻲ  06ﯾوﻟﯾو ﺳﻧﺔ  ،1992ﯾﺗﻌﻠق ﺑرﺧص اﺳﺗﻐﻼل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت

اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ و/أو ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،53ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  12ﯾوﻟﯾو ﺳﻧﺔ  ،1992ﻣﻌدل وﻣﺗﻣّم ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي

رﻗم  114-93ﻣؤرخ ﻓﻲ  12ﻣﺎي ﺳﻧﺔ  ، 1993ج ر ج ج ،ﻋدد  ،32ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  16ﻣﺎي ﺳﻧﺔ .1993

 -293أﻣر رﻗم  ،07-95ﻣؤرخ ﻓﻲ  25ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ  ،1995ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ،ج ر ج ج ،ﻋدد  13ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  08ﻣﺎرس

ﺳﻧﺔ  ،1995ﻣﻌدّل وﻣﺗﻣّم ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون رﻗم  04-06ﻣؤرخ ﻓﻲ  20ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ  ،2006ج ر ج ج ،ﻋدد  15ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ

 12ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ  ،2006ﻣﺗﻣّم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  01-10ﻣؤرخ ﻓﻲ  26أوت ﺳﻧﺔ  ،2010ﻣﻌدّل وﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  11-11ﻣؤرخ
ﻓﻲ  18ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2011ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ  ،2011ج ر ج ج ،ﻋدد  ،40ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  20ﺟوﯾﻠﯾﺔ

ﺳﻧﺔ .2011
 -294ﺑوﺟﻣﻠﯾن وﻟﯾد ،ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﺟزاﺋر ،دار ﺑﻘﯾس ﻟﻠﻧﺷر  ،اﻟﺟزاﺋر  ،2011 ،ص .27
 -295أﻣر رﻗم  ،03 -03ﻣؤرّخ ﻓﻲ  19ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2003ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻧﺎﻓﺳﺔ ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،43ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  20ﺟوﯾﻠﯾﺔ

ﺳﻧﺔ  ،2003ﻣﻌدّل وﻣﺗﻣّم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،12-08ﻣؤرّخ ﻓﻲ  25ﺟوان ﺳﻧﺔ  ،2008ج ر ج ج ،ﻋدد  ،36ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 02
ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2008ﻣﻌدّل وﻣﺗﻣّم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،05-10ﻣؤرّخ ﻓﻲ  15أوت ﺳﻧﺔ  ،2010ج ر ج ج ،ﻋدد  ،46ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ
 18أوت ﺳﻧﺔ .2010

 -296ﻧزﻟﯾوي ﺻﻠﯾﺣﺔ " ،ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ :آﻟﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ" ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص
. 07
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- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation
économique en Algérie, Editions HOUMA, Alger, 2005, p 17.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣﺳﻣﺎة ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﺳّﻠطﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أو ﺑﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط
»  « Institution de régulationﻣؤﺳﺳﺎت ﺟدﯾدة ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﺟﻬﺎز اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،
وﻟم ﯾظﻬر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري اﻟﺟزاﺋري إﻻ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت،
وﺗﺧﺗﻠف اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ،ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻷﯾﺔ رﻗﺎﺑﺔ إدارﯾﺔ
أو وﺻﺎﺋﯾﺔ ،وﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗدرج اﻟﻬرﻣﻲ اﻟذي ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ اﻹدارة واﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ،

298

ﻟﻛن ﻓﻲ

اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ. 299
ﺛﺎﻧﯾﺎ
ارﺗﺑﺎط اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﻧظﺎم اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻣﺳﺑق
ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻘﯾد ﻛﺈﺟراء ﺷﻛﻠﻲ وﻗﺑﻠﻲ ﺗﻬدف اﻟدوﻟﺔ ﻣن وراﺋﻪ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق رﻗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ
اﻟﻧﺷﺎطﺎت ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟوﻗﺎﺋﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺣﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ و ، ...ﻟذﻟك أي ﺷﺧص ﯾرﯾد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺣﺳب
اﻷﺳﺗﺎذ " دوﻟوﺑﺎردﯾر" " :وﺳﯾﻠﺔ ﺗﺿﻣن أدﻧﻰ اﻟﺗدﺧل ﻟﻠدوﻟﺔ"،

300

ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ

اﻟرﺧﺻﺔ أوﻻ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ،وﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻠب وﺗﺻدر ﻗرارﻫﺎ
إﻣﺎ ﺑﻣﻧﺢ اﻟﺗرﺧﯾص أو رﻓﺿﻪ.301
 -1اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻣﺳﺑق

ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗرﺧﯾص ذﻟك اﻹﺟراء اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻺدارة ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋن طرﯾق

ﻓرض ﻣواﻓﻘﺔ ﺷﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ دارﺳﺔ ﻣدﻗﻘﺔ وﻣﻔﺻﻠﺔ ﻣﻊ ﺗﻣﺗﻊ اﻹدارة ﺑﺻﻼﺣﯾﺔ
إﺿﺎﻓﺔ ﺷروط أﺧرى ﺣﺳب ﻛل ﻧﺷﺎط ،واﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻪ ﻫﻧﺎ ﻫو ﻋﻣل ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻣوﺟﺑﻪ

 -298ﺣدري ﺳﻣﯾر" ،اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠّﺔ إو ﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ" ،أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول ﺳﻠطﺎت اﻟﺿّﺑط اﻟﻣﺳﺗﻘﻠّﺔ

ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺟﺎﯾﺔ ،ﯾوﻣﻲ  23و 24ﻣﺎي  ،2007ص .47
- WILFRID Jean Didier, Droit pénal des affaires, Edition Dalloz, Paris, 2000, p 402.
300
- DE LAUBADERE André, VENEZIA Jean-Claude et GAUDEMET Yves, Traité de droit
administratif, Tome 1, 15éme Ed L .G.D.J, Paris, 1999, p 103.
 -301ﻋﺑدﯾش ﻟﯾﻠﺔ ،اﺧﺗﺻﺎص ﻣﻧﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟدى اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠّﺔ ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻓرع ﺗﺣوﻻت اﻟدّوﻟﺔ،
299

ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾزي وزو ،2010 ،ص .19
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﺗﺟﺳﯾد ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

ﺳﻠطﺔ إدارﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط وﻓرض رﻗﺎﺑﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ،وﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺻرﻓﻲ.

302

وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗرﺧﯾص ﻋﻣﻼ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ذﻟك ﻷن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻹداري ﻫﻧﺎ ﻣرﻫون
ﺑﻣﻧﺢ اﻟﺗرﺧﯾص ،ﻓﻼ ﺑد ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻹذن اﻟﻣﺳﺑق ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وﻫﻲ
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ ،واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﯾس ﺑﺣق ﻟﻣن ﯾطﻠﺑﻪ وﻻ ﺑواﺟب ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﻣﻧﺣﻪ ﺑل ﻫو ﺧﺎﺿﻊ
ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺧول ﻟﻬﺎ ﻣﻧﺣﻪ وﻫذا ﺑﻣوﺟب اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ
إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ.303
ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗرﺧﯾص اﺧﺗﺻﺎص ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﻣﻘﯾد ﺑﺿرورة اﺣﺗرام اﻟطﺎﻟب واﺳﺗﻔﺎء ﻣﻠﻔﻪ ﻟﻛل
اﻟوﺛﺎﺋق إو ﺗﺑﺎع ﻛل اﻹﺟراءات اﻟﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ،ﻓﻬو ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرك ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺣرﯾﺔ
ﺗﻘدﯾر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﺢ اﻟﺗرﺧﯾص ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻣن ﻋدﻣﻪ.304
وﻣن ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﺗﻲ أﺳﻧدت ﻟﻬﺎ ﺳﻠطﺔ ﻣﻧﺢ اﻟﺗرﺧﯾص ،واﻟﺗﻲ ﻏرﺿﻬﺎ اﻟﺣ ّد
ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻧﺟد:

 ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض 305اﻟذي أﺳﻧد ﺳﻠطﺔ ﻣﻧﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘدواﻟﻘرض.

 -302ﺑن ﺷﻌﻼل ﻣﺣﻔوظ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .93
303
- BERTRAND Christine , L’agrément en droit public français, Thèse de doctorat, Université
de droit, d’économie et des sciences sociales de paris 2, 1990, p 113.
 -304ﻣﺷﯾد ﺳﻠﯾﻣﺔ ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﻓرع
ﻗﺎﻧون اﻷﻋﻣﺎل ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،2004 ،ص .79

 -305أﻣر رﻗم  ،11-03ﻣؤرخ ﻓﻲ  26أوت ﺳﻧﺔ  ،2003ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،52ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 27
أوت  ،2003ﻣﻌدّل وﻣﺗﻣم ﺑﺎﻷﻣر رﻗم  01-09ﻣؤرخ ﻓﻲ  22ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2009ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ
 ،2009ج ر ج ج ،ﻋدد  ،44ﺻﺎدر ﻓﻲ  26ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2009و ﻣﻌدل وﻣﺗﻣم ﺑﺎﻷﻣر رﻗم  04 -10ﻣؤرخ ﻓﻲ  26أوت

ﺳﻧﺔ  ،2010ج ر ج ج ،ﻋدد  ،50ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ أول ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2010ﻣﻌدّل ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون رﻗم ،08 -13ﻣؤرخ ﻓﻲ 30
دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2013ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  ،2014ج ر ج ج ،ﻋدد  ،68ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ .2014
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
 -اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺑورﺻﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ

اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﺗﺟﺳﯾد ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
306

اﻟذي أﺳﻧد ﺳﻠطﺔ ﻣﻧﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑورﺻﺔ

إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑورﺻﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ.

 ﻗﺎﻧون اﻟﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت  307واﻟذي أﺳﻧد ﺳﻠطﺔ ﻣﻧﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺑرﯾدواﻟﻣواﺻﻼت إﻟﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ.

 -2ﺷروط اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص اﻟﻣﺳﺑق

ﺗﺗﻣﺛل ﺷروط اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﻓﻲ ﺷروط ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري )أ( وﺷروط

ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻘﻧّن)ب(.
أ -اﻟﺷروط اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري

ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻌون اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﯾﺑﺎدر ﺑﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري أن ﯾﺳﺗوﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ،ﻣﻧﻬﺎ اﺣﺗرام ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم  ،اﻟﺷروط اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ،وﺿرورة ﺗطﺑﯾق ﻗواﻋد
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺧدﻣﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.308
أ  1 -اﻟﺷروط اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ

ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺷروط اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﻗطﺎع ﻵﺧر ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ ﻛل ﻧﺷﺎط ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ

ﺻﻌوﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ،ﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﻧﻔﻲ وﺟود ﺷروط ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣﺛل ﺷروط
اﻟﺳﻼﻣﺔ ،اﺣﺗرام ﻗواﻋد ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،اﻷﻣن ...
وﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺗزم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن
اﻟﻣﺣروﻗﺎت وﻫذا ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ اﻟﻣﺎدة  06ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  294 -07اﻟﻣﺣدد ﻹﺟراءات

 -306ﻣرﺳوم ﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  ،10 -93ﻣؤرخ ﻓﻲ  13ﻣﺎي ﺳﻧﺔ  ،1993ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺑورﺻﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ،ج ر ج ج ،ﻋدد ،34

ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  23ﻣﺎي ﺳﻧﺔ  ،1993ﻣﻌدل وﻣﺗﻣّم ﺑﺎﻷﻣر رﻗم  ،10-96ﻣؤرخ ﻓﻲ  10ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺳﻧﺔ  ،1996ج ر ج ج ،ﻋدد

 ،03ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  27ﻣﺎي ﺳﻧﺔ  ،1996ﻣﻌدل وﻣﺗﻣّم ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،04-03ﻣؤرخ ﻓﻲ  17ﻓﯾﻔري ﺳﻧﺔ  ،2003ج ر

ج ج ،ﻋدد  ،11ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  19ﻓﯾﻔري ﺳﻧﺔ ).2003اﺳﺗدراك ﻓﻲ  ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،32ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  07ﻣﺎي ﺳﻧﺔ
.(2003
 -307ﻗﺎﻧون رﻗم  ،03-2000ﻣؤرّخ ﻓﻲ  05أوت ﺳﻧﺔ  ،2000ﯾﺣدّد اﻟﻘواﻋد اﻟﻣطﺑّﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ

واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

 -308ﻋﺑدﯾش ﻟﯾﻠﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .22
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اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﺗﺟﺳﯾد ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

وﺷروط ﻣﻧﺢ رﺧﺻﺔ اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠزم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﺗﻘدﯾم ﺗﻔﺻﯾل ﻋن اﻷﺷﻐﺎل
اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ و اﻟﺟﯾوﻓزﯾﺎﺋﯾﺔ و اﻟﺟﯾوﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ.309
أ 2 -اﺣﺗرام ﺷروط ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ

ﻣن أﻫم اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣدى اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،أي ﺗﺣﻠﯾل آﺛﺎر
اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ،
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ﻟذﻟك وﺿﻊ اﻟﻣﺷرع ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺋﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ و

أﻟزﻣﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ وﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر ،ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻣوﻣﻲ ،و دراﺳﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺧطﺎر واﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت
اﻟﻣﺣﺗﻣ ﻠﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﻧظﺎﻓﺔ واﻷﻣن واﻟﻔﻼﺣﺔ واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﻣوارد
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ،وﺗﺧﺿﻊ ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة  19ﻣن اﻷﻣر رﻗم  10-03إﻟﻰ رﺧﺻﺔ ﻣن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف

ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ أو اﻟوزﯾر اﻟﻣﻌﻧﻲ إذا ﺗم اﻟﻧص ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ ،وﻣن اﻟواﻟﻲ أو

اﻟرﺋﯾس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي.311
ب -اﻟﺷروط اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻘﻧّن

ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع ﺳواء ﻛﺎن ﺷﺧﺻﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ ،اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ

واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻟﻣﺷرع.
ب 1 -اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ

ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺷروط ﻓﻲ:

 -اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ

ﯾﺳﺗوﺟب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘّﻧﻧﺔ ﺣﺻول اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﻣﺛل

ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط وﻛﯾل ﺗﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز ،ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻟﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ
اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺳﯾرة ﺣﺳﻧﺔ ،ﺧﺑرة وﻛﻔﺎءة ﻣﻬﻧﯾﺔ ،312وﻧﺟد ﻛذﻟك اﺷﺗراط ﻣؤﻫﻼت ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ ﻓﻲ
ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن ،ﺣﯾث ﯾﺷﺗرط ﺣﯾﺎزة ﺷﻬﺎدة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ ،إو ﺛﺑﺎت ﺗﺟرﺑﺔ
 -309راﺟﻊ اﻟﻣﺎدة  06ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،294 -07ﻣؤرخ ﻓﻲ  26ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2007ﯾﺣدّد إﺟراءات وﺷروط ﻣﻧﺢ
رﺧﺻﺔ اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن اﻟﻣﺣروﻗﺎت ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،62ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  03أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ .2007
 -310ﻋﺑدﯾش ﻟﯾﻠﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .24

 -311اﻟﻣﺎدة  19ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻗﺎﻧون رﻗم  ،10-03ﻣؤرخ ﻓﻲ  19ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ،2003ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

 -312راﺟﻊ اﻟﻣﺎدة  82ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻗﺎﻧون رﻗم  ،01 -02ﻣؤرخ ﻓﻲ  05ﻓﯾﻔري  ،2002ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻛﻬرﺑﺎء و ﺗوزﯾﻊ اﻟﻐﺎز ﺑواﺳطﺔ
اﻟﻘﻧوات ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،03ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  06ﻓﯾﻔري ﺳﻧﺔ . 2002
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﺗﺟﺳﯾد ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾن ﻻ ﺗﻘل ﻋن  10ﺳﻧوات ،أو ﺣﯾﺎزة ﺷﻬﺎدة اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ ﻣن اﻟﺷﻌب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.313
 -اﻟﻧزاﻫﺔ

ﻟﻛون ﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻛﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺗّﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣؤﺳﺳﺔ اﺋﺗﻣﺎن ﺗﺗﻌﺎﻣل ﺑﺄﻣوال اﻟﺟﻣﻬور،

ﻟذﻟك ﺗّم ﺗﺷدﯾد اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ اﻟﺑﻧوك واﺷﺗراط اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم رﻗم  02 -06ﺟﻣﻠﺔ
ﻣن اﻟﺷروط ،ﻣﻧﻬﺎ ﻧوﻋﯾﺔ وﺷرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وﺿﺎﻣﻧﯾﻬم اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن ،وﻫو ﻣﺎ ﻛرﺳﺗﻪ اﻟﻣﺎدة  91ﻣن
اﻷﻣر رﻗم  11-03اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﻘرض اﻟﺗﻲ أﻟزﻣت اﻟﺑﻧوك ﺑﺗﻘدﯾم ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺳﯾرﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن.314
ب 2 -اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي

ﺗﺗﻣﺛل أﻫم اﻟﺷروط ﻓﻲ:

 اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﺳﺗﺑﻌد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺻراﺣﺔ ﻓرﺿﯾﺔ إﻧﺷﺎء اﻟﺑﻧوك ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ،وﻟم ﯾﻛﺗف ﺑذﻟك
وﺣ ّدد ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة  83ﻣن اﻷﻣر رﻗم  11-03اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ﺷﻛل اﻟﺑﻧوك ﺑﺷرﻛﺔ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ،أﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﺷﺎء اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻔروع ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﻓﻠم ﯾﺷﺗرط اﺗﺧﺎذ ﺷﻛل ﺷرﻛﺔ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ.315
ﻧﻔس اﻟﺷرط ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ،اﻟﺗّﻲ ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﺷﻛل اﻟذّي ﺗرﯾدﻩ ﺣﯾث
أﻟزﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﺗﺧﺎذ ﺷﻛل ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﺷﻛل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻌﺎﺿدﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق
ﻫدف اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻟﯾس رﺑﺣﻲ.316

 -313اﻧظر اﻟﻣﺎدة  5ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،340-95ﻣؤرخ ﻓﻲ  30أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ  ،1995ﯾﺣدّد ﺷروط ﻣﻧﺢ وﺳطﺎء اﻟﺗﺄﻣﯾن
اﻻﻋﺗﻣﺎد واﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﺳﺣﺑﻪ ﻣﻧﻬم وﻣﻛﺎﻓﺄﺗﻬم وﻣراﻗﺑﺗﻬم ،ج ر ج ج ،ﻋدد  65ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ .1995

 -314اﻧظر اﻟﻣﺎدة  91ﻣن أﻣر رﻗم  ،11 -03ﻣؤرخ ﻓﻲ  26أوت ﺳﻧﺔ  ،2003ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

 -315ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  83ﻣن اﻷﻣر رﻗم  11-03ﻋﻠﻰ" ﯾﺟب أن ﺗؤﺳس ﻓﻲ ﺷﻛل ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون
اﻟﺟزاﺋري"..

316

-

LABILLOY Bertrand, La régulation du marché Européen de l’assurance, Economica, Paris,
2003, p 87.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﺗﺟﺳﯾد ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

 ﺗﺣدﯾد ﺣد أدﻧﻰ ﻣن اﻟرأﺳﻣﺎلﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻫﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوظﯾف اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ
ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣن اﻟﺟﻣﻬور ،ﻟﻬذا أﻟزم اﻟﻣﺷرع ﺑوﺟوب ﺗوﻓﯾر ﺣد أدﻧﻰ ﻣن اﻟرأﺳﻣﺎل  ،317وﺗﺣدد أدﻧﻰ
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺷﻛل اﻟوﺣﯾد ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﻧﻛﻲ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ ﻋﻠﻰ رأﺳﻣﺎل
ﺿﺧم ﻛﺿﻣﺎن ﻟداﺋﻧﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ،ﻟذﻟك أﺧﺿﻊ اﻟﻣﺷّرع رأس اﻟﻣﺎل اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻘواﻋد ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة  88ﻣن اﻷﻣر  11 -03اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﻘرض.

آﻧﻔﺎ ،أﺻدر ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ﻧظﺎم رﻗم  04 -08اﻟﻣﺗﻌﻠق
طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة  83اﻟﻣذﻛورة ً

ﺑﺎﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،وﺣّدد اﻟرأﺳﻣﺎل اﻷدﻧﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻠﺑﻧوك ﺑﻣﺑﻠﻎ  10ﻣﻠﯾﺎر دج ،و  3.5ﻣﻠﯾﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

318

ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺗرط ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗّﻲ ﺗﻧﺷط ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑورﺻﺔ اﻣﺗﻼك رأﺳﻣﺎل أدﻧﻰ ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻣﻠﯾون دج.319
 -اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري

ﺗﺗطﻠب اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري؛ اﻟذّي ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﺣق

ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟ ّﺣرة ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري ،وﻫو ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻣﺎدة  4ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  08-04اﻟﻣﺗﻌﻠق
ﺑﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،320ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﻬن واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘّﻧﻧﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل
اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺗّﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص أو اﻋﺗﻣﺎد ﻫو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل
اﻟﻣﺻرﻓﻲ ،وﻧﺷﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  20ﻓﯾﻔري ﺳﻧﺔ
.2008
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 -317ﻣﻐرﺑﻲ رﺿوان ،ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ،ﻣذﻛر ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﻓرع ﻗﺎﻧون ﻋﺎم ،ﺗﺧﺻص ﻗﺎﻧون اﻷﻋﻣﺎل ،ﻣﻌﻬد اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم
اﻹدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،2004 ،ص .16

 -318ﻧظﺎم رﻗم  ،04-08ﻣؤرخ ﻓﻲ  23دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2008ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ج ر ج ج ،ﻋدد  52ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  24دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ .2008
 -319ﻧظﺎم رﻗم  ،03-96ﻣؤرخ ﻓﻲ  03ﯾوﻟﯾو ﺳﻧﺔ  ،1996ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷروط اﻋﺗﻣﺎد اﻟوﺳطﺎء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑورﺻﺔ وواﺟﺑﺎﺗﻬم
وﻣراﻗﺑﺗﻬم ،ج ر ج ج ،ﻋدد  36ﺻﺎدر ﻓﻲ .1996

 -320ﻗﺎﻧون رﻗم  ،08 -04ﻣؤرخ ﻓﻲ  14أوت ﺳﻧﺔ  ،2004ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،ج ر ج ج ،ﻋدد ،52

ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  18أوت ﺳﻧﺔ  ،2004ﻣﻌدل وﻣﺗﻣّم ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،06-13ﻣؤرّخ ﻓﻲ  23ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2013ج ر ج

ج ،ﻋدد  ،39ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ .2013

 -321ﻗرار ﻣؤرخ ﻓﻲ  20ﻓﯾﻔري ﺳﻧﺔ  ،2008ﯾﺣدّد ﻛﯾﻔﯾﺎت ﻓﺗﺢ ﻓروع ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن أﺟﻧﺑﯾﺔ ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،17ﺻﺎدر

ﺑﺗﺎرﯾﺦ  30ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ .2008
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
 -ﺗﻘدﯾم ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻘواﻧﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ

ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺷرط ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺷروﻋﺎ ﻣﻔﺻﻼ ﻋن ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذّي ﯾﺣرر أﻣﺎم اﻟﻣوﺛق،

إو ﯾداع ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻪ أﻣﺎم اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري.322
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓرض ﻗﯾود ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ إﻧﺷﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﻣن ﺑﯾن أﻫم ﻣﻌﺎﻟم ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣرﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘطﺎع اﻟﻣراد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻪ أو
ﻛﯾﻔﯾﺔ إﻧﺟﺎزﻩ و أﯾﺿﺎ طرﯾﻘﺔ و ﻛﯾﻔﯾﺔ إﻧﺷﺎﺋﻪ.
ﻟﻛن اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻠﻔت ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ واﻟﻐرﯾب ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻫو ﺗﻛرﯾس اﻟﻣﺷرع ﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﺣرﯾﺔ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻬدف اﺳﺗﻘطﺎب رؤوس اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،ﻟﻛن ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﺗﻐﯾر
ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ  ،2009ﺑﺳﺑب ﺗﻌدل اﻟﻣﺷرع ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ
323 2009وﺳﻧﺔ 3242010ﺣﯾث ﺑﻣوﺟﺑﻬﻣﺎ ﻛرس ﻗﯾود ﻋدﯾدة ﺗﺣد ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ إﻧﺷﺎء اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬم ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﻫدﻩ اﻟﻘﯾود إﻟﻰ ﻗﯾود ﺗﻣﯾزﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ )اﻟﻔرع اﻷول( ،وﻗﯾود ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟوطﻧﯾﯾن واﻷﺟﺎﻧب )اﻟﻔرع
اﻟﺛﺎﻧﻲ(.
اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﻘﯾود اﻟواردة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﻟﻘد ﺧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  2009ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ
إﻧﺷﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗﯾود ﻋدﯾدة ﺗﺣدد وﺗﻘﯾد طرﯾﻘﺔ إﻧﺷﺎءﻩ ﻟﻣﺷروﻋﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ،وﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﯾدﻩ
إدارﯾﺎ ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻣﺳﺑق )أوﻻ( ،وﻓرض ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺷراﻛﺔ ﻛطرﯾﻘﺔ ﻟﻺﻧﺷﺎء )ﺛﺎﻧﯾﺎ( ،وأﺧﯾ ار ﺗﻘﯾدﻩ ﺑﺎﻟﺗﻣوﯾن
اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻹﻧﺟﺎز ﻣﺷروﻋﻪ)ﺛﺎﻟﺛﺎ(.

 -322ﺑن ﺷﻌﻼل ﻣﺣﻔوظ ،ﻣرﺟﻊ ،ﺳﺎﺑق ،ص .89

 -323أﻣر رﻗم  ،01 -09ﻣؤرخ ﻓﻲ  22ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2009ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ  ،2009ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
 -324أﻣر رﻗم  01 -10ﻣؤرخ ﻓﻲ  26أوت ﺳﻧﺔ  ،2010ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ  ،2010ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

أوﻻ
ﺗﻛرﯾس اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻛﺷرط ﻟﺗﺄﺳﯾس اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﻟﻘد ﺗذﺑذب ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺣول ﻣﺳﺄﻟﺔ إﻟزاﻣﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ،ﻟﻛن ﺑﻌد ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  2009أﺻﺑﺢ اﻟﺗﺻرﯾﺢ
ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗﯾدا ﺗﻣﯾزﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻣن ﺧﻼل إﻟزام اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﺑﻪ ﻓﻘط.
 -1اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻣﺳﺑق ﻗﯾد ﺗﻣﯾﯾزي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب
ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺑدأ ﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣن أﻫم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣظﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ
اﻟدول اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ،
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ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻧﻔس اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق

ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟوطﻧﻲ،
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ﻟذاك ﻛرﺳﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة  14ﻣن اﻷﻣر -01

 03اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،327ﺣﯾث ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟوطﻧﻲ أو اﻷﺟﻧﺑﻲ
دون ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ،ﻟذك ﻧﺟد أن ﻣن ﺑﯾن ﻣؤﺷرات ﺗﺟﺳﯾد ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ ،ﺗﻛرس ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛل ،واﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة ،ﻫو ﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟوطﻧﯾﯾن واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﻘوق واﻻﻣﺗﯾﺎزات.
وﻟﻘد أﻛد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب
واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟوطﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة  14ﻣن
اﻷﻣر 01 -03اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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واﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻋﻠﻰ" ﯾﻌﺎﻣل اﻷﺷﺧﺎص

اﻟطﺑﯾﻌﯾون واﻟﻣﻌﻧوﯾون اﻷﺟﺎﻧب ﺑﻣﺛل ﻣﺎ ﯾﻌﺎﻣل ﺑﻪ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾون واﻟﻣﻌﻧوﯾون
اﻟﺟزاﺋرﯾون ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،وﯾﻌﺎﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺷﺧﺎص
اﻟطﺑﯾﻌﯾون و اﻟﻣﻌﻧوﯾون اﻷﺟﺎﻧب ﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻻ ﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻲ أﺑرﻣﺗﻬﺎ
اﻟﺟزاﺋر ﻣﻊ دوﻟﻬم اﻷﺻﻠﯾﺔ".
 -325ﺗواﺗﻲ ﻧﺻﯾرة " ،ﻧﺣو ﺗﺟﻣﯾد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر – اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ" ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ﻛﻠﯾﺔ
اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة ،ﺑﺟﺎﯾﺔ ،ﻣﺟﻠّد  ،09ﻋدد 01ﻟﺳﻧﺔ  ،2014ص .30

-CAREAU Dominique, Droit international économique 4ème Ed, LEDI, Paris, 1999, p , 628.

 -327راﺟﻊ اﻟﻣﺎدة  4ﻣن اﻷﻣر رﻗم  ،03-01ﻣؤرخ ﻓﻲ  20أوت ﺳﻧﺔ  ،2001ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
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 -328أرزﯾل اﻟﻛﺎﻫﻧﺔ "،اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت و اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ" ،اﻟﻣﺟﻠّﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون
واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو ،ﻋدد  ،2009/02ص.193
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وﻗد ارﻋﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻋﻧد اﺳﺗﺣداﺛﻪ ﻹﺟراء اﻟﺗﺻرﯾﺢ ،أﯾن أﺧﺿﻊ إﻧﺟﺎز
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟوطﻧﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﺿرورة اﻟﺗﺻرﯾﺢ.
ﻛﻣﺎ ﺟﻌل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت واﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣرﻫوﻧﺎ
ﺑﻣدى اﺣﺗرام اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻟﻬذا اﻹﺟراء ،وﻟم ﯾﺗرك ﻟﻌﺎﻣل اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ أي دﺧل ﻓﻲ ﻣﻧﺢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ
ﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺳﺗﺛﻣر أﺧرى.329
ﻏﯾر أن اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ  2009أورد أﺣﻛﺎﻣﺎ ﺟدﯾدة أدت إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎس
ﺑﻬذا اﻟﻣﺑدأ أﯾن ﺗم ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ واﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟوطﻧﻲ ،وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺷف ﻣن
أﺣﻛﺎم ﻧص اﻟﻣﺎدة  58ﻣﻧﻪ ،أﯾن ﺗظﻬر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾزﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟوطﻧﻲ واﻟﻣﺳﺗﺛﻣر
اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ إﻟزاﻣﯾﺔ إﺟراء اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻹﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻋﻠﻰ
ﺧﻼف اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟوطﻧﻲ اﻟذي ﻻ ﯾطﺑق ﻋﻠﯾﻪ ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم طﻠب اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن
اﻟﻣزاﯾﺎ ،وﻫذا ﻣﺎ ﯾدﻋوﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل ﺣول ﺗﺻرف اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ اﻟذي ﯾﺑﻌد
اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟوطﻧﻲ واﻷﺟﻧﺑﻲ.330
 -2إﺟراء اﻟﺗﺻرﯾﺢ وﺟﺑﻲ ﻹﻧﺟﺎز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺧﺗﻼف اﻟﺗﺄوﯾﻼت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟواردة ﻓﻲ
اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  ،12-93واﻟذي ﺛﺎر ﺟدال ﺣوﻟﻪ ،331إﻻ أن اﻟﻣﺷّرع ﺣﺳم ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف

ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة اﻟرﺑﻌﺔ ﻣن  ،03-01ﺣﯾث أﺻﺑﺣت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت

ﺑﻘّوة اﻟﻘﺎﻧون.

وأﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗّﻲ "اﺳﺗﻔﺎدت "ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ ،ﻗﺑل أن ﯾﻌّدل اﻟﻣﺷّرع ﻧص
اﻟﻣﺎدة  04ﺑﻣوﺟب أﻣر رﻗم  06-08ﺑﺎﺳﺗﺑدال ﻋﺑﺎرة " اﺳﺗﻔﺎدت " ﺑ ـ "ﺗﺳﺗﻔﯾد" ،وﻫذا أﻣر ﻣﻧطﻘﻲ
ﻷن اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﯾﺄﺗﻲ ﻗﺑل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ.
ّ

 -329ﺑن ﯾﺣﻲ رزﯾﻘﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص.57
330
- ZOUIMIA Rachid , " Le régime des investissement étrangers à l' épreuve de la résurgence de
l'tat dirigistes en Algérie" , RASJEP , N° 2 , 2011, p 11.
 -331ﻣﻌﯾﻔﻲ ﻟﻌزﯾز "،دور اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ وﺗوﺟﻬﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ" ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة ،ﺑﺟﺎﯾﺔ ،اﻟﻌدد  ،2012/02ص .251
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

ﻟﻛن اﻷﻣر ﻟم ﯾﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ  2009ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻣﺷّرع ﻟﻠﻣﺎدة  04ﻣﻛرر 332ﻏّﯾر ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺗﺣوﻟﻪ ﻣن
إﺟراء اﺧﺗﯾﺎري ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟذي ﻟم ﯾﺳﺗﻔﯾدوا ﻣن اﻻﻣﺗﯾﺎزات وطﻧﯾﯾن أو أﺟﺎﻧب ،إﻟﻰ إﺟراء إﻟزاﻣﻲ
ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ،ﺳواء ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﻣزاﯾﺎ أو ﻟم ﯾﺣﺻﻠوا.333
ﺑﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷّرع ﻗﯾﻣﺔ إﻟزاﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ،ﯾﻛون ﻗد وﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ ﻧص
اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم98 - 08

334

واﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  18ﻣﺎرس

أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻرﯾﺢ
 ،3352009ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﯾﻬﺎ إو ﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘرة ﻟﺗوﺿﯾﺢ ّ
ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟوطﻧﻲ.
ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﻛرﯾس اﻟﺷراﻛﺔ ﻛﻘﯾد ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ إﻧﺷﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﺳوف ﻧﺗطرق إﻟﻰ آﻟﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗﺣداﺛﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ
 2009ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ و ﺗﺑﯾﯾن ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.
 -1ﺗﻌرﯾف اﻟﺷراﻛﺔ

ﺗﻌرف اﻟﺷراﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ " اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﯾﻠﺗزم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﺷﺧﺻﺎن طﺑﯾﻌﯾﺎن أو ﻣﻌﻧوﯾﺎن أو أﻛﺛر ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك ﺑﺗﻘدﯾم ﺣﺻﺔ ﻣن ﻋﻣل أو ﻣﺎل ﺑﻬدف اﻗﺗﺳﺎم اﻟرﺑﺢ اﻟذي ﯾﻧﺗﺞ
ﻋﻧﻬﺎ أو ﺑﻠوغ ﻫدف اﻗﺗﺻﺎدي ذو ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻛﺎﺣﺗﻛﺎر اﻟﺳوق أو رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت".

 -332ﺗﻧص  04ﻣﻛرر ﻣن اﻷﻣر  03-01ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ" :ﺗﺧﺿﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺟزة ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﻗﺑل إﻧﺟﺎزﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟدى اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  6أدﻧﺎﻩ"

- KPMG, Guide Investir en Algérie 2009, www.kpmg.dz
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 -334اﻧظر اﻟﻣﺎدة  2ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،98-08ﻣؤرخ ﻓﻲ  24ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ  ،2008ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷﻛل اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
وطﻠب وﻣﻘرر ﻣﻧﺢ اﻟﻣزاﯾﺎ وﻛﯾﻔﯾﺎت ذﻟك ،ج ر ج ج ،ﻋدد  16ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  26ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ .2008

 -335اﻧظر اﻟﻣﺎدة  2ﻣن اﻟﻘرار ﻣؤرخ ﻓﻲ  18ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ  ،2009ﯾﺣدد ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﻠف اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إو ﺟراء ﺗﻘدﯾﻣﻪ ،ج ر

ج ج ،ﻋدد  ،31ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  24ﻣﺎي ﺳﻧﺔ .2009
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

وﯾﻌرﻓﻬﺎ ﻛذﻟك ﻛل ﻣن ﺑراد ﻓور  ،BRAD Foreوﯾورﻧل YOURGNEL
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ » :ﻧﻘول ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷراﻛﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﯾن أﺷﺧﺎص
»ﻣﻌﻧوﯾﯾن أو طﺑﯾﻌﯾﯾن ،ﯾﻬدف إﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺔ ﺟدﯾدة وﺗﻛون اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺗﺣت إﺷراف ﻣطﻠق ﻷﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن« .336
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺧذ اﻟﺷراﻛﺔ ﻋدة أﺷﻛﺎل ﻟﻛن ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﻛون ذات طﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺧﺗﻠف
ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن ﺑﻘﯾﺔ اﻷﺷﻛﺎل ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻧﺳﺑﺔ ﻛل ﺷراﻛﺔ وﻋﻣرﻫﺎ وﻛﯾﻔﯾﺎت ﻓﺿﻬﺎ.337
 -2اﻟﺷراﻛﺔ ﻛﻘﯾد ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ

ﻟﻘد ﻛرﺳت آﻟﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ ﻷول ﻣرة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون رﻗم  13 -82اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت ذات

اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺧﺗﻠط،

338

ﻟﻛن ﺑﻌد اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻻﻧﻔﺗﺎح اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺧﻠﻰ

ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ،ﻟﯾﻌود ﻣرة أﺧرى إﻟﻰ ﺗﻛرﯾﺳﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ  2009ﺑﺣﯾث
ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  04ﻣﻛرر ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ" :ﻻ ﯾﻣﻛن إﻧﺟﺎز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ
إطﺎر ﺷراﻛﺔ ﺗﻣﺛل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ  %51ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن رأﺳﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،وﯾﻘﺻد
ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺟﻣﻊ ﺷرﻛﺎء ﻋدة ﺷرﻛﺎء".339
ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻋﻧد اﺳﺗﻘراء ﻫذا اﻟﻧص ﻫو أن اﻟﻣﺷرع أﻟزم ﻛل ﻣﺳﺗﺛﻣر أﺟﻧﺑﻲ ﯾرﻏب
ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أن ﯾﻛون اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺷراﻛﺔ ﻓﻘط ،وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺟﺎزﻣﺔ
اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺷرع " ﻻ ﯾﻣﻛن إﻧﺟﺎز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ إطﺎر ﺷراﻛﺔ" ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻬم
ﻗطﻌﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد اﺳﺗﺛﻣﺎر أﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻻ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺷراﻛﺔ.340

 -336ﺣﺑﯾب ﻋﺑد اﻟرزاق ،ﺣواﻟف رﺣﯾﻣﺔ" ،اﻟﺷراﻛﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﻠب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ" ،أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة ،ﯾوﻣﻲ  21و 22ﻣﺎي ) ،2002ﻏﯾر ﻣﻧﺷور( ،ص .2
 -337ﺑن ﯾﺣﻲ رزﯾﻘﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .89

 -338ﻗﺎﻧون رﻗم  ،13-82ﻣؤرخ ﻓﻲ  18أوت ﺳﻧﺔ  ،1982ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد وﺳﯾرﻫﺎ ،ج ر ج ج،
ﻋدد  ،35ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31أوت ﺳﻧﺔ  ،1982ﻣﻌدّل وﻣﺗﻣّم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،13-86ﻣؤرّخ ﻓﻲ  19أوت  ،1986ج ر ج ج،

ﻋدد  ،35ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  27أوت ﺳﻧﺔ ).1986ﻣﻠﻐﻰ(.

 -339ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  58ﻣن اﻷﻣر رﻗم  ،01 -09ﻣؤرخ ﻓﻲ  22ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2009ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ
ﻟﺳﻧﺔ ، ،2009ﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق .

 -340ﺑن ﺷﻌﻼل ﻣﺣﻔوظ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص . 69
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﺗﺟﺳﯾد ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن إﻟزام اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ أطراف ﺟزاﺋرﯾﺔ ﯾﺟﻬﻠﻬﺎ و ﯾﺟﻬل
ﺣرﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗدﻩ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺟﺎوز ﻓﻲ ﻛ ّل
اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ ،341أﺿف إﻟﻰ ذاﻟك ﺗﻘﯾﯾد ّ
اﻷطرف اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ،ﻛل ﻫذﻩ
ا
اﻷﺣوال ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
اﻹﺟراءات ﺗؤﻛد ﻧﺗﯾﺟﺔ واﺣدة وﻫﻲ أن ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋرﻓت ﺗراﺟﻌﺎ ﻛﺑﯾ ار ﺑﻌد ﺳﻧﺔ .3422009
وﻗد ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷرﯾك اﻟوطﻧﻲ ﺑـ  ، % 51وﻫذا ﺑﻧﺻﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﻘرة
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ " ...ﺗﻣﺛل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ  %51ﻋﻠﻰ
اﻷﻗل ﻣن رأﺳﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ"...
واﻟذي ﯾﻔﻬم ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة أﻧﻪ أﯾﺎ ﻛﺎن ﺷﻛل اﻻﺷﺗراك ﻓﺈن ﺣﺻﺔ اﻟﺷرﯾك اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﯾﻪ ﻻ
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺟﺎوز ، %49ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘل ﺣﺻﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋن، %51وﻫذا
ﯾﻛﺷف رﻏﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻛون ﻟﻬﺎ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ،ﻟﯾس ذﻟك
ﻓﺣﺳب ،إو ﻧﻣﺎ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﺗﻔﺎدي أدﻧﻰ اﻟﺧﺳﺎﺋر إذا ﻣﺎ ﺣدث ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،وﻟﻌل ﻣﺎ ﺗﻣر
ﺑﻪ "أوراﺳﻛوم ﺗﯾﻠﯾﻛوم" اﻵن أﻓﺿل دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك .
وﯾﺿﯾف اﻟﻣﺷّرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  04ﻣﻛرر  01ﻣن ﻧﻔس اﻷﻣر "ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺟزة ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أن ﺗﺳﺗوﻓﻲ اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  04ﻣﻛرر أﻋﻼﻩ.
ﻛﻣﺎ ﺗطﺑق ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺗﺢ رأﺳﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ".343
إذن اﻟﻣﺷرع ﺣدد أﯾﺿﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  %51ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن
رأس اﻟﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.

341

- LAMIRI Abdelhak, " Il est nécessaire d'abandonner la règle du 51/49 ", El Watan, 21 mars
2011.
342
- GUESMI Amelle et GUESMI Ammar, "Patriotisme économique, investissements étrangers
et sécurité juridique», in: l’exigence et le droit, mélanges d’études en l’honneur du
professeur Mohand ISSAD, AJED édition, Alger, 2011, p 286-287.
 -343ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  62ﻣن اﻷﻣر رﻗم  ،01 -09ﻣؤرخ ﻓﻲ  22ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2009ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ
ﻟﺳﻧﺔ ، ،2009ﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق .
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اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﺗﺟﺳﯾد ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﯾراد واﻟﺗﺻدﯾر ﻗﯾد اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ
2009
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اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن أو اﻟﻣﻌﻧوﯾﯾن اﻷﺟﺎﻧب اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﯾراد أو

اﻟﺗﺻدﯾر أن ﯾﻛون ذﻟك ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺷراﻛﺔ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ
 %30ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻘﺎﺑل  % 70ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟذي ﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫم اﻟرﺋﯾﺳﻲ ،ﻟﻛن ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 2014
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أورد اﻟﻣﺷرع أﺣﻛﺎﻣﺎ ﺟدﯾدة ﻓﯾﻣﺎ

ﯾﺧص ﻧﺳب اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  4ﻣﻛرر ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ" :ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣﺎرس أﻧﺷطﺔ
اﻻﺳﺗﯾراد ﺑﻐرض إﻋﺎدة ﺑﯾﻊ اﻟواردات ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻣن طرف اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن أو اﻟﻣﻌﻧوﯾﯾن
اﻷﺟﺎﻧب إﻻ ﻓﻲ إطﺎر ﺷراﻛﺔ ﺗﺳﺎوي ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﻧﺳﺑﺔ  %51ﻋﻠﻰ اﻷﻗل
ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ".346
ﻧﻔﻬم ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل اﻟذي ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ رﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن ﻧﺳﺑﺔ  %30إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ  %51ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻊ اﺣﺗﻔﺎظ
ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ، % 49وﻫذا إن ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﻬو ﯾدل ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺔ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﺗﻌﻣﯾم
ﻗﺎﻋدة  51/49ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﯾراد و اﻟﺗﺻدﯾر ،وﺑﻬذا ﯾﻛون ﻗد ﻛرس
ﺳﯾطرة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟوطﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺟزة ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن
اﻷﺟﺎﻧب وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛرس ﻟﻬم ﺣق اﻟرﻗﺎﺑﺔ.
ﻟم ﯾﻛﺗف اﻟﻣﺷرع ﺑﺗﻛرﯾس ﻗﯾد اﻟﺷراﻛﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻘط ،ﺑل ﺷرع ﻛذﻟك ﺑﺗﻌﻣﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻷﺧرى ،ﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋن
اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض رﻗم  11- 03اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم

347

اﻟذي ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة

 -344ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  58اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺔ ﻣن ﺑﺎﻷﻣر رﻗم  ،01-09ﻣؤرخ ﻓﻲ  22ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2009ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ
ﻟﺳﻧﺔ  2009ﻋﻠﻰ " ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣﺎرس أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﯾراد ﺑﻐرض إﻋﺎدة ﺑﯾﻊ اﻟوردات
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻣن طرف اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن أو اﻟﻣﻌﻧوﯾﯾن اﻷﺟﺎﻧب إﻻ ﻓﻲ إطﺎر ﺷراﻛﺔ ﺗﺳﺎوي ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ

ﻧﺳﺑﺔ  %30ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ".

 -345أﻣر رﻗم  ،08 -13ﻣؤرخ ﻓﻲ  30دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2013ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  ،2014ج ر ج ج ،ﻋدد  ،68ﺻﺎدر

ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ .2014

 - 346ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﻣﺎدة  ، 56ﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ.

 -347أﻣر رﻗم  ،11 -03ﻣؤرخ ﻓﻲ  26أوت ﺳﻧﺔ  ،2003ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

 83اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ "ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري إﻻ ﻓﻲ إطﺎر ﺷراﻛﺔ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾدة
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل  % 51ﻣن رأس اﻟﻣﺎل" ،وﻋﻠﯾﻪ ﻟم ﯾﻌد ﻣﻣﻛﻧﺎ إﻧﺷﺎء ﺑﻧك أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﺟزاﺋر ﺑرأس ﻣﺎل أﺟﻧﺑﻲ  %100ﺑﻌدﻣﺎ ﺗم ﺗﻘﯾﯾد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﺗﻌد  % 49ﻣن
رأس اﻟﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺑﻧك أو ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣراد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻬﺎ ،وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ
ﻣﻌﯾﺎر اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ،واﻟذي ﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺣدود اﻟدﻧﯾﺎ
أو اﻟﻘﺻوى ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إذ ﯾﺷﺗرط ﻓﻘط أن ﺗﺧﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت أﯾﺎ ﻛﺎﻧت ﺟﻧﺳﯾﺗﻬﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري.348
وﻋﻠﯾﻪ إذن ﺗم ﻓرض اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %51ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن رأس
اﻟﻣﺎل ﻛل اﺳﺗﺛﻣﺎر أﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ.
أﻣﺎ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻧذﻛر اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  236 -10اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم،

اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة ﻣﻧﻪ اﻟﺗّﻲ أﻟزﻣت ﺗﺿﻣﯾن دﻓﺗر اﻟﺷروط

اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻧدا ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺣّددة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
ﺑﻣوﺟب ﻣﻘرر ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ،أو اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أو اﻟوزﯾر
اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أو اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.349
ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗﻘﯾﯾد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﺟدﯾد اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻛرﯾﺳﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ  2009ﺗﻣﻛن
اﻟﻣﺷّرع اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﻓرض رﻗﺎﺑﺔ ﺷدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،اﻷﻣر اﻟذي أدى إﻟﻰ إرﻫﺎق
 -348ﻋﺟﺔ اﻟﺟﯾﻼﻟﻲ " ،اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺻﺎرم ﻟﺷؤون اﻟﻧﻘدي و اﻟﻣﺎل ،ﻣﺟﻠﺔ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ،اﻟﻌدد ، 04اﻟﺟزاﺋر ،2006 ،ص .310

 -349ﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲ رﻗم  ،236-10ﻣؤرخ ﻓﻲ  07أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ  ،2010ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ،ج ر ج ج ،ﻋدد
 ،58ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  07أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ  ،2010ﻣﻌدل وﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ  ،98 -11ﻣؤرخ ﻓﻲ أول ﻣﺎرس ،2011

ج ر ج ج ،ﻋدد  ،14ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  06ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ  ،2011ﻣﻌدل ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  222-11ﻣؤرخ ﻓﻲ 16

ﯾوﻧﯾو ﺳﻧﺔ  ،2011ج ر ج ج ،ﻋدد  ،34ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  19ﯾوﻧﯾو ﺳﻧﺔ  ،2011ﻣﻌدل وﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم

 23-12ﻣؤرخ ﻓﻲ  18ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ 2012ع ،ج ر ج ج ،دد  ،04ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  26ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ  ،2012ﻣﻌدل وﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب
اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  03-13ﻣؤرخ ﻓﻲ  13ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ  ،2013ج ر ج ج ،ﻋدد  02،ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  13ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ .2013
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

ﻛﺎﻫﻠﻬﺎ ﺑﺣﯾث ﻗﺎم ﺑﺗﻛرﯾس اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﺣﺗﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻣوﯾل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  4ﻣﻛرر ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﻠﻰ "ﺗوﺿﻊ ﻣﺎ ﻋدا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ،
اﻟﺗﻣوﯾﻼت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻹﻧﺟﺎز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،اﻟﻣﺑﺎﺷرة أو ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﺑﺎﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﻣوﯾل
اﻟﻣﺣﻠﻲ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﺷﻛﯾل رأس اﻟﻣﺎل ،وﯾﺣدد ﻧص ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ
اﻷﺣﻛﺎم" .350
ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة أﻋطﻰ اﻟﻣﺷرع أﻓﺿﻠﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ،
ﻛﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟدﯾدة ﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﺣﻠﻲ ،وذﻟك ﺑﺈﻟزام اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﺑﺎﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﻣوﯾل
اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﺳد اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺟﺎز ﻣﺷﺎرﯾﻌﻬم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ  ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻧﻊ اﻻﻗﺗراض ﻣن اﻟﺧﺎرج،
ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻗﯾﻣﺔ رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﯾﻘوﻣون ﺑﺗرﺣﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ أوطﺎﻧﻬم اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺟدا .351
أﺿف إﻟﻰ ذﻟك ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﯾﺗم اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﻬﺎ ،وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﻓﺈن اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺷﺑﻪ ﻛﻠﯾﺔ،

352

ﻟذا ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون اﻷﺟﺎﻧب ﯾرﻓﺿون اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر

اﻟﺟزاﺋري ﻟﻌدم وﺟود ﺗﻐطﯾﺔ ﺟﯾدة ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ.353
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗّﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﻘﯾﻣﺔ ،وذﻟك ﻛﺷرط ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزاﯾﺎ اﻟﻧظﺎم
اﻟﻌﺎم رﻏم ﻣﺎ ﯾﻛﺗﺳﺑﻪ اﻟﺷرط ﻣن ﻣﻧﺢ أﻓﺿﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج اﻟوطﻧﻲ ،إﻻّ أّﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻗﯾدا ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر
اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻗﺗﻧﺎء اﻟﺗﻣوﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﻓر اﻟﻣﻧﺗوج ﻣﺣﻠﯾﺎ وﻓﻲ دول
ﻷن
أﺧرى ،ﻟﻛﻧﻪ ﻣﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟودة ،ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣﻘّﯾد ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺟزاﺋريّ ،
اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟوﺣﯾد اﻟذّي ﺳﻣﺢ اﻟﻣﺷّرع ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء أﺟﻧﺑﻲ؛ ﻋﻧد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم وﺟود ﻣﻧﺗوج ﻣﺣﻠﻲ
ﻣﻣﺎﺛل.354

 -350ﺗﻘﺎﺑﻬﺎ اﻟﻣﺎدة  58ﻣن اﻷﻣر رﻗم  ،01-09ﻣؤرخ ﻓﻲ  22ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2009ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ
 ،2009ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

 -351ﺑن ﯾﺣﻲ رزﯾﻘﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .131
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- BAILES Michel Remi et RIVEAU Jean-Luis, L’essentiel sur l’économie 4ème E, Fancher,
Paris, 2006, p 268.
353
- GUESMI Amelle et GUESMI Ammar, "Patriotisme économique, investissements étrangers
et sécurité juridique», in: l’exigence et le droit, mélanges d’études en l’honneur du professeur
Mohand ISSAD, AJED édition, Alger, 2011, pp 287-288.
 -354ﺑن ﺷﻌﻼل ﻣﺣﻔوظ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .141
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

وﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻫدﻩ اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺳﺎﻫﻣت
وﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻧﻔور اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﺟزاﺋر؛ ﺑﺣﯾث ﯾﻛﺷف ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
اﻟذي ﯾﻧﺷرﻩ ﺳﻧوﯾﺎ ﻣؤﺗﻣر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ "اﻧﻛﺗﺎد" واﻟذي ﺟﺎءت طﺑﻌﺔ  2010ﻟﺗؤﻛد
اﻟﺣﺟم اﻟﻣﺗواﺿﻊ ﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺿﻣن ﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺣﺟم اﻻﻗﺗﺻﺎد
وﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن وﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻣوﻣﻲ ،ﻓﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ  79.2ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ ارت
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎم  ،2009ﻟم ﺗﺗﻠق اﻟﺟزاﺋر وﻋودا ﺑﺄﻛﺛر ﻣن  2.8ﻣﻠﯾﺎر
دوﻻر ،أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  3.4ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرﺗﻔﻊ اﻟرﻗم ﻓﻲ أﻗوى دوﻟﺔ ﻋرﺑﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ إﻟﻰ
 35.5ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ،وﻓﻲ أﺻﻐر دوﻟﺔ ﻋرﺑﯾﺔ وﻫﻲ ﻟﺑﻧﺎن اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾزﯾد ﻧﺎﺗﺟﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم ﻋﻠﻰ
 33ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر؛ ﺗوﻗﻌﺎت  2010إﻟﻰ  4.4ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر.355
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻘﯾود اﻟواردة ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺧوﺻﺻﺔ
ﯾﺗﺿﻣن اﻷﻣر رﻗم  03 –01اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗواﻋد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺣﺎول اﻟﻣﺷرع
ﺗﻛﯾﯾف ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺟزاﺋري ﻣﻊ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق ،ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم
اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ وﺗﻛرﯾس اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻛﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﻣﺑدأ
اﻟﻣﺳﺎواة ،ﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺣوﯾل ،واﻟﻬدف ﻣن ذﻟك ﻫو ﺗﺣﻘﯾق اﻧﺳﺣﺎب اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺎل
اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص اﻟﺟزاﺋري وﺟذب رؤوس اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ.356
وﺑﻣﺎ أن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺧوﺻﺻﺔ ﻷﯾﺔ دوﻟﺔ ﯾﺗﺟﺎوب وظروﻓﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،
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ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع وﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ  ،2009أﺟرى ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ

ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،و ﺗﺿﻣﻧت ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻗواﻋد ﺗﻘﯾﯾدﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧوﺻﺻﺔ ،ﺣﯾث ﺗ ّم ﺗﻘﯾﯾد
 -355ﺑﺷﯾر ﻣﺻﯾطﻔﻰ "،اﻟﺟزاﺋر و اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات:اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺳﺗﻘر و ﻗواﻧﯾن ﻣﺿطرﺑﺔ" ،اﻟﺷروق اﻟﯾوﻣﻲ 04 ،أوت
www.echouroukoline.dz ،2010

 -356أﯾت ﻣﻧﺻور ﻛﻣﺎل " ،ﺗﺷدﯾد اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري" ،أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول

اﻟﺗﺷرﯾﻊ و واﻗﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑوﻣرداس ،ﯾوﻣﻲ  03و 04دﯾﺳﻣﺑر

) ،2012ﻏﯾر ﻣﻧﺷور( ،ص .1

 -357ﺻﺑﺎﯾﺣﻲ رﺑﯾﻌﺔ " ،أﺑرز ﺿواﺑط ﺗﻘﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻐرض اﻟﺧوﺻﺻﺔ" ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو ،اﻟﻌدد  ،2006 ،01ص .132
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب أو اﻟوطﻧﯾن ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﺧوﺻﺻﺔ ،إذ
ﻟم ﯾﻛﺗف اﻟﻣﺷرع ﺑﺎﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻛﺎﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن
ﻛرس ﻛذﻟك آﻟﯾﺎت رﻗﺎﺑﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﺗﺟﺳدت ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾد
اﻟﻣزاﯾﺎ ﻛﺎﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻹﻋﻔﺎء ،ﺑل ّ
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟﺧوﺻﺻﺔ

358

ﺑﺎﻟﺧوﺻﺻﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻓﻘط )أوﻻ( وأﯾﺿﺎ

ﺑﺗﺣدﯾد ﻧﺳب اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻷﺟﺎﻧب واﻟﻣواطﻧﯾن)ﺛﺎﻧﯾﺎ(.
أوﻻ
اﻟﺗﻘﯾﯾد ﺑﺎﻟﺧوﺻﺻﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ
ﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺷرع اﻋﺗﺑر اﻟﺧوﺻﺻﺔ ﺷﻛﻼ ﻣن أﺷﻛﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ
ﻫذا اﻷﺳﺎس أﺻدر اﻟﻣﺷّرع اﻟﺟزاﺋري اﻷﻣر رﻗم  04 - 01اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ

اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ وﺧوﺻﺻﺗﻬﺎ ،إذ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  13ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ" :ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺧوﺻﺻﺔ ﻛل ﺻﻔﻘﺔ
ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ أﺷﺧﺎص طﺑﯾﻌﯾﯾن أو ﻣﻌﻧوﯾﯾن ﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﻣن ﻏﯾر
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و ﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ:
 ﻛل رأﺳﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺟزء ﻣﻧﻪ ،ﺗﺣوزﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة و/أو اﻷﺷﺧﺎصاﻟﻣﻌﻧوﯾون اﻟﺧﺎﺿﻌون ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ،وذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن أﺳﻬم أو ﺣﺻص

اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻛﺗﺗﺎب ﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟرأﺳﻣﺎل.
 -اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل وﺣدة اﺳﺗﻐﻼل ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ" .359

وﻋﻠﯾﻪ إذا ﻓﺎﻟﻣﺷّرع ﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺧوﺻﺻﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ واﻟﺟزﺋﯾﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﺟﺎﻧس ﻣﻊ اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن ﻧص
اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻷﻣر  03-01ﺳﺎﻟف ذﻛر .360

 -358أﯾت ﻣﻧﺻور ﻛﻣﺎل "،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧوﺻﺻﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري،
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة ،ﺑﺟﺎﯾﺔ ،ﻣﺟﻠّد  ،07ﻋدد،02

 ،2013ص .8
 -359اﻧظر اﻟﻣﺎدة  13ﻣن اﻷﻣر رﻗم  ،04 -01ﻣؤرّخ ﻓﻲ  20أوت ﺳﻧﺔ  ،2001ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ وﺧوﺻﺻﺗﻬﺎ  ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،47ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  22أوت ﺳﻧﺔ  ،2001ﻣﻌدّل وﻣﺗﻣّم ﺑﻣوﺟب اﻷﻣر رﻗم ،01 -08

ﻣؤرّخ ﻓﻲ  28ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ  ،2008ج ر ج ج ،ﻋدد  11ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  02ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ .2008

 -360اﻧظر اﻟﻣﺎدة  2ﻣن اﻷﻣر رﻗم ،03 -01ﻣؤرخ ﻓﻲ  20أوت ﺳﻧﺔ  ،2001ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

ﻟﻛن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟذّي ط أر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑﻣوﺟب ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧذ  2009؛ أ ّدى إﻟﻰ ﻗﻠب
اﻟﻣوازﯾن ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة  04ﻣﻛرر 01ﻣن اﻷﻣر رﻗم .36103 - 01

وﺑﻬذا اﻟﺗﺣول ﯾﺳﺗﺣﯾل أن ﺗﺗﺟﺎوز ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟرأﺳﻣﺎل اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ

اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﺧوﺻﺻﺔ اﻟﺣد اﻟذّي ﺣّددﻩ اﻟﻣﺷّرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  04ﻣﻛرر واﻟﻣﻘدر ﺑﻧﺳﺑﺔ 49
 ،%وأﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﺣل ﺗﻘدﯾر اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔّﺔ ﺑﺎﻟﺧوﺻﺻﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن
ﺗﻘل ﻋن
اﻟﺟزﺋﯾﺔ

362

 %51ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻟﺧوﺻﺻﺔ
دون اﻟﻛﻠﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﺗﻧﺎزل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻘﯾم ﺑﻧﺳﺑﺔ  %66أو أﻗل ﻣن

رأﺳﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،ﻣﻊ اﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﺧوﺻﺻﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %34وأﻛﺛر ،ﻛل ﻫذﻩ
اﻹﺟراءات ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻓرض اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣوﺿﻊ
اﻟﺧوﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب.363
ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﻘﯾﯾد ﻧﺳب اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟﺧوﺻﺻﺔ
ﻗﺎم اﻟﻣﺷرع ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ  2009ﺑﺗﻘﯾﯾد ﻧﺳب اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟطرف
اﻟوطﻧﻲ أو اﻷﺟﻧﺑﻲ.
 - 1ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ
ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻷﻣر 04-01اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﺳﯾرﻫﺎ

وﺧﺻﺻﺗﻬﺎ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺗطرق إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﺧوﺻﺻﺔ .364

 -361ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﻣﺎدة  62ﻣن اﻷﻣر رﻗم  ،01 -09ﻣؤرخ ﻓﻲ  22ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2009ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ
 ،2009ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

 -362ﺑن ﯾﺣﻲ رزﯾﻘﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .100

 -363أﻧظر اﻟﻣﺎدة  4ﻣﻛرر  2ﻣن اﻷﻣر رﻗم ،03-01ﻣؤرخ ﻓﻲ  20أوت ﺳﻧﺔ  ،2001ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﻣﻌدل وﻣﺗﻣم،

ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

 -364أﯾت ﻣﻧﺻور ﻛﻣﺎل "،اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧوﺻﺻﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ،ص
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ﻟﻛن اﻟﻣﺷّرع ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ 2009

365

اﻟﻣﻌدل ﻟﻸﻣر رﻗم 03 – 01

اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﻣﺎدة ﻓﻲ  04ﻣﻛرر  01ﻣﻧﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﯾﺟب ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺟزة ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أن ﺗﺳﺗوﻓﻲ اﻟﺷروط
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  04ﻣﻛرر أﻋﻼﻩ.
ﻛﻣﺎ ﺗطﺑق ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺗﺢ رأﺳﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ"
و ﺗﺿﯾق اﻟﻣﺎدة  4ﻣﻛرر اﻟﺗﻲ أﺣﺎﻟﺗﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ "ﻻ
ﯾﻣﻛن اﻧﺟﺎز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ إطﺎر ﺷراﻛﺔ ﺗﻣﺛل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ  %51ﻋﻠﻰ
اﻷﻗل ﻣن رأﺳﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺟﻣﻊ ﺷرﻛﺎء ﻋدة ﺷرﻛﺎء".366
ﻣن ﺧﻼل ﻧص اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟﻣذﻛورﺗﯾن أﻋﻼﻩ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﻣﺷرع ﻗد ﺣدد ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  %51ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل
اﻟﺧوﺻﺻﺔ ﻫذا ﻋﻠﻰ أن ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ واﻟﻣﻘدرة ﺑـ  % 49ﻣن رأس
اﻟﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟﺧوﺻﺻﺔ.
 -2ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟوطﻧﻲ

ﻟﻘد اﺳﺗﺣدث اﻟﻣﺷرع ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ  ، 2009اﻟﻣﻌدل ﻷﺣﻛﺎم اﻷﻣر رﻗم

 03 – 01اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﻗﯾدا ﺟدﯾدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟوطﻧﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن واﻟﻣﺗﻣﺛل
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟﺧوﺻﺻﺔ

367

ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 4

ﻣﻛرر " :2ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻧﺟزة ﻣن طرف ﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ دﻧﯾﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌﺎدل أو ﺗﻔوق
 % 34ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
ﻛﻣﺎ ﺗطﺑق ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺗﺢ رأﺳﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻘﯾم.

 -366راﺟﻊ اﻟﻣﺎدة  04ﻣﻛرر ﻣن ﺑﺎﻷﻣر رﻗم  ،01 -09ﻣؤرخ ﻓﻲ  22ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2009ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ
 ،2009ﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق .

 -367آﯾت ﻣﻧﺻور ﻛﻣﺎل "،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧوﺻﺻﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري،

ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .15
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ﻋﻧد اﻧﻘﺿﺎء ﻣدة اﻟﺧﻣس ) (5ﺳﻧوات وﺑﻌد اﻟﺗﺣﻘق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣن اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت
اﻟﻣﻛﺗﺗﺑﺔ  ،ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺳﺎﻫم اﻟﺟزاﺋري أن ﯾرﻓﻊ ﻟدى ﻣﺟﻠس ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ ،طﻠب إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺷراء
اﻷﺳﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺣوزة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ".368
ﻧﻔﻬم ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ أن اﻟﻣﺷرع و ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﯾود اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ  2009ﻟم ﯾﻘﯾد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻘط ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻫﻧﺎك أﺳﺑﺎﺑﺎ ﺗﺑرر ﻫذا
اﻟﺗﻘﯾﯾد ،ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎدة اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﺗدﺧل اﻷﺟﻧﺑﻲ ،وأﯾﺿﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد
اﻟوطﻧﻲ ﻣن ﺟﺷﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻟﻛن ﺗﻘﯾﯾد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟوطﻧﻲ ﻫذا ﻣﺎ ﻟﯾس ﻟﻪ ﺗﺑرﯾر.
وﻣن ﺑﯾن اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ أﻗرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ﺗﺣدﯾد ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن
اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﺑﻧﺳﺑﺔ دﻧﯾﺎ ﺗﻌﺎدل أو ﺗﻔوق 34
 %ﻣن اﻟرأﺳﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻘﯾم ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل ﺧوﺻﺻﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘل  % 34و ﻻ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻔوق . % 66
ﻟﻛن ﻫﻧﺎك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣﻠﯾك اﻟﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﺑطرﯾﻘﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﺟزاﺋري وﻫذا ﻋن
طرﯾق ﺷراء أﺳﻬم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﺑﺷرط اﻧﻘﺿﺎء ﻣدة اﻟﺧﻣس ) (5ﺳﻧوات وأﯾﺿﺎ
ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻣﺳﺎﻫم ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺗﯾﻔﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻛﺗﺗﺑﺔ ،ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺎﻫم
اﻟﺟزاﺋري أن ﯾرﻓﻊ طﻠب إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺷراء اﻷﺳﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺣوزة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ ،وﺑﻬذا ﺗﺗﺣول اﻟﺧوﺻﺻﺔ ﻣن ﺟزﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﻛﻠﯾﺔ.
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺷﻛل ﻣﯾﺛﺎق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن رﻗﺎﺑﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧوﺻﺻﺔ ،إﻻ أﻧﻪ
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺿﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺧوﺻﺻﺔ ﻋن طرﯾق
اﺣﺗﻔﺎظﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﻬم اﻟﻧوﻋﻲ واﻟﻣﻘرر ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  19ﻣن اﻷﻣر رﻗم  ،04-01أو ﺗﻘرﯾر ذﻟك ﻓﻲ

دﻓﺗر اﻟﺷروط ،وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ذﻟك ﻻ ﺿرورة ﻟﻠﻧص ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد ﺗطﺑﯾق ﻧص اﻟﻣﺎدة  4ﻣﻛرر 2
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧوﺻﺻﺔ.369
 -368ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﻣﺎدة  63ﻣن ﺑﺎﻷﻣر رﻗم  ،01-09ﻣؤرخ ﻓﻲ  22ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2009ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ
 ،2009ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

 -369آﯾت ﻣﻧﺻور ﻛﻣﺎل "،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧوﺻﺻﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري،

ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .16
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻟﻘﯾود اﻟواردة أﺛﻧﺎء اﺳﺗﻐﻼل وﺗﺻﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻟم ﯾﻛﺗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻟﺗدﺧل وﻓرض ﻗﯾود ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر أﺛﻧﺎء إﻧﺷﺎﺋﻪ ﻟﻠﻣﺷروع
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﺑل اﻣﺗد ﺗدﺧﻠﻪ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل واﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻣﺳﺗﻧدا ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗرﺳﺎﻧﺔ
ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻧﺿم ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل واﻟﺗﺻﻔﯾﺔ.
وﺑﻬذا ﯾﻛون اﻟﻣﺷرع ﻏّﯾر ﻣن ﻧﻬﺟﻪ ﺑﺣﯾث ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت
ﻛرس ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟ ّﺣرﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﻣﻊ
ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﺷﺟﯾﻌﻲ ﺑﺣﯾث ّ
ﻣﻧﺣﻪ ﺿﻣﺎﻧﺎت وﺣواﻓز ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﺣﺻد
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ.
وﯾﻌﺗﺑر ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  2009ﻧﻘطﺔ ﺗﺣول اﻟﻣﺷرع ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﺣﻔﯾزﯾﺔ إﻟﻰ
اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾدﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ،وﻫذا ﯾﻌود إﻟﻰ ﻛون اﻟﻣﺷرع أﺻﺑﺢ ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ
ﻋﻠﻰ أّﻧﻪ ﯾﻬّدد اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ ،ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻧظر
إﻟﯾﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻣﻧﻘذ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ،وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓرض أﯾﺿﺎ ﻗﯾودا ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ
اﻻﺳﺗﻐﻼل )اﻟﻣطﻠب اﻷول ( واﻟﺗﺻﻔﯾﺔ )اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ(.

اﻟﻣطﻠب اﻷول

اﻟﻘﯾود اﻟواردة أﺛﻧﺎء اﺳﺗﻐﻼل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

ﻧظ ار ﻟﺗﻘﻬﻘر اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻛرﺳﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﺧص ﺿﻣﺎن ﺣرﯾﺔ ﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣوال ،ﺗﻠﺟﺄ اﻟدول ﻹﺑرام اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗﻘرﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗظﻬر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﻬﺎ.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

إن ﺣﻘﯾﻘﺔ وﺟود ا ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن أطراف اﻟﻌﻘد ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﯾُﻠزم
اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺿواﺑط ﻣﻌﯾّﻧﺔ اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
اﻷﻫداف و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ،و ﻫو أﻣر ﻟﯾس ﺑﺎﻟﻬﯾّن.

370

ذﻟك ﻷن رﻏﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات إو ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ
اﺳﺗﺣداث آﻟﯾﺎت رﻗﺎﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗﯾود ﻓرﺿت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ أﺛﻧﺎء اﺳﺗﻐﻼﻟﻪ ﻟﻣﺷروﻋﻪ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﺣﯾث ﻗّﯾد ﺣرﯾﺗﻪ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺗﺣوﯾل أﻣواﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج )اﻟﻔرع اﻷول( وﻓرض ﻋﻠﯾﻪ
ﻗﯾودا ﺿرﯾﺑﯾﺔ )اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ( ،واﻣﺗدت ﻫذﻩ اﻟﻘﯾود ﺣﺗﻰ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻗﯾدﻫﺎ ﻫﻲ
اﻷﺧرى )اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث(.
اﻟﻔرع اﻷول
ﻓرض ﻗﯾود ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﺣوﯾل إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج
إن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺳواء ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،أو ﻗﺎﻧون اﻟّﻧﻘد
واﻟﻘرض واﻟّﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌّﻠﻘﺔ ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص ،ﺿﻣن ﺣرﯾﺔ إﻋﺎدة ﺗﺣوﯾل إﯾرادات رأﺳﻣﺎل
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وﻛذا اﻟﻧواﺗﺞ و اﻟﻌواﺋد اﻟّﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟّﺗﻧﺎزل أو اﻟّﺗﺻﻔﯾﺔ ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ ،ﻟﻛن ﻣن ﺟﻬﺔ
أﺧرى ﻓرض ﻗﯾودا ﻣوﺿوﻋﯾﺔ إو ﺟراﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ )أوﻻ( ،وأﻟزم ﻛذﻟك اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب
ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﯾزان ﻓﺎﺋض ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ ﺧﻼل ﻣدة ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺷروع )ﺛﺎﻧﯾﺎ( ،وﺑﺈﻋﺎدة ﺣﺻﺔ ﻣن اﻷرﺑﺎح
ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر)ﺛﺎﻟﺛﺎ( ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫذا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺿﺎد اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬذﻩ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ.
أوﻻ
ﻓرض ﻗﯾود ﻣوﺿوﻋﯾﺔ و إﺟراﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﺣوﯾل إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﻛرﯾس اﻟﻣﺷرع ﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﺣرﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﺣوﯾل ﻓﻲ اﻷﻣر  01-03اﻟﻣﻌدل

و اﻟﻣﺗﻣم ،إﻻ أن ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ وﻫذا ﺑﺳﺑب اﻟﻘﯾود اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﻓرﺿﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟراﻏب ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺣوﯾل أﻣواﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج و ﺑﻬذا أﺻﺑﺢ
 -370اﻗﻠوﻟﻲ ﻣﺣﻣّد ،اﻟﻧّظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘود اﻟدّوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر :اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻧﻣوذﺟﺎ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻌﺎم ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾزي وزو ،2006 ،ص .133
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ﺣﯾث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  31ﻣن اﻷﻣر اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ" :

ﺗﺳﺗﻔﯾد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻧﺟزة اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل ﺑواﺳطﺔ ﻋﻣﻠﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﺣرة
اﻟﺗﺣوﯾل ﯾﺳﻌرﻫﺎ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻧﺗظﺎم وﯾﺗﺣﻘق ﻣن اﺳﺗردادﻫﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ  ،ﻣن ﺿﻣﺎن ﺗﺣوﯾل
اﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر واﻟﻌﺎﺋدات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻣل ﻫذا اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣداﺧﯾل اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻧﺎزل أو ﺗﺻﻔﯾﺔ ﺣﺗﻰ إو ن ﻛﺎن اﻟﻣﺑﻠﻎ أﻛﺑر ﻣن رأﺳﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ
اﻟﺑداﯾﺔ وﺗرك اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺗذﻛرﻫﺎ ".
وﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  2ﻣن ﻧظﺎم  05 -03اﻟﻣﺗﻌّﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ

ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

" ﺗﺳﺗﻔﯾد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  02ﻣن رﻗم اﻷﻣر  01 -03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ...واﻟﻣذﻛور
أﻋﻼﻩ واﻟﺗﻲ أﻧﺟزت ﻋن طرﯾق ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﺿﻣﺎن ﺗﺣوﯾل إﯾرادات رأس اﻟﻣﺎل

اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر وﺻﺎﻓﻲ اﻟ ّﻧواﺗﺞ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟ ّﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﻧﺎزل أو اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 31
ﻣن اﻷﻣر 01-03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ " .....

ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟﻣذﻛورﺗﯾن أﻋﻼﻩ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﻘﯾود أو اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ

واﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻟزم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟراﻏب ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺣوﯾل أﻣواﻟﻪ ﻣن اﻟﺟزاﺋر
إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج.
 -1اﻟﻘﯾود اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﺣوﯾل إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج
ﺗﻔرض ﻫذﻩ اﻟﻘﯾود أو اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣوﯾل وﻋﻣﻠﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺣوﯾل
إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 -371ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن ﻛﺎﻣل اﻻﻫواﻧﻰ "،اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري" ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
اﻟﻌدد ، 1996 ، 01ص .20
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أ -أﺻﺣﺎب اﻟﺣق ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺗﺣوﯾل

ﺑﺎﺳﺗﻘراء ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة  31ﻣن اﻷﻣر  ،37203-01وﻧﺻوص ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض

واﻟﻧظﺎم 03-05اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،373ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أن
اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻟﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺗﺣوﯾل إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﻫم اﻷﺷﺧﺎص ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن
ب -ﺿرورة وﺟود ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻣن ﺧﻼل ﻧص اﻟﻣﺎدة  31ﻣن أﻣر 03 - 01اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،374وﻛذا اﻟﻣﺎدة  2ﻣن
ﻧظﺎم رﻗم  03 -05ﯾﺗﻌّﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،375ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻟﻧﺎ ﺑوﺿوح أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر

إﻋﺎدة ﺗﺣوﯾل أرﺑﺎح اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج وﻛذا رأﺳﻣﺎﻟﻪ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﻓﻘط ﻓﻲ

ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻗﺎم ﺑﺈﻧﺟﺎز اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻫذا اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﻗد أُﻧﺟز
ﺑواﺳطﺔ رأس ﻣﺎل ﺳﺑق اﺳﺗﯾرادﻩ إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر و ﻗد ﯾﺗّﺧذ ﻫذا اﻻﺳﺗﯾراد ﺷﻛﻠﯾن إﻣﺎ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻧﻘدﯾﺔ
أو ﻋﯾﻧﯾﺔ.376
ج -ﻣﺷﺗﻣﻼت ﻣﺣل إﻋﺎدة اﻟﺗﺣوﯾل

ﺣ ّدد اﻟﻣﺷرع اﻷﻣوال اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺣوﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  31ﻣن اﻷﻣر01 -03

اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ،وﺗرك اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗذﻛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ
اﻟﺣﺻر ،وﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ،ﺗﺣوﯾل ﻓواﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﺗﺣوﯾل اﻟﻣداﺧﯾل
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻧﺎزل أو اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ،رواﺗب اﻟﻌﻣﺎل اﻷﺟﺎﻧب ،ﺗﺣوﯾل اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻧزع أو
ﻓﻘدان اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.377

 -372اﻟﻣﺎدة  31ﻣن اﻷﻣر رﻗم ،03 -01ﻣؤرخ ﻓﻲ  20أوت ﺳﻧﺔ  ،2001ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

 -373ﻧظﺎم رﻗم  ،03 -05ﻣؤرخ ﻓﻲ  06ﯾوﻟﯾو ﺳﻧﺔ  ،2005ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،53ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ
 31ﯾوﻟﯾو ﺳﻧﺔ .2005

 -374اﻧظر اﻟﻣﺎدة  31ﻣن اﻷﻣر رﻗم ،03 -01ﻣؤرخ ﻓﻲ  20أوت ﺳﻧﺔ  ،2001ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

 -375ﻧظﺎم رﻗم  ،03 -05ﻣؤرخ ﻓﻲ  06ﯾوﻟﯾو ﺳﻧﺔ  ،2005ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،53ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ
 31ﯾوﻟﯾو ﺳﻧﺔ .2005

 -376ﺑن أودﯾﻊ ﻧﻌﯾﻣﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .68

 -377ﺑن ﺷﻌﻼل ﻣﺣﻔوظ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .81
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 -2اﻟﻘﯾود اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﺣوﯾل إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج

ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺣوﯾل اﻷرﺑﺎح و ﻋﺎﺋدات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﻣن أﻫم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗرطﻬﺎ

اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ،ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻲ ﺳوف ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر إذا ﻣﺎ
ﺣرم ﻣن ﺣق اﻟﺗﺣوﯾل ﺑﺣرﯾﺔ ﺣﺳب رؤﯾﺗﻪ؟ ﻟذا ﻓﺈن إﻋﺎﻗﺔ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﺣوﯾل ﯾﻌد ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺟذب
رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺟﻧﺑﻲ ،378وﻧظ ار ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺿّﻣﺎﻧﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻛرﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 31

ﻣن اﻷﻣر رﻗم " 03 - 01ﺗﺳﺗﻔﯾد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻧﺟزة اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ رأﺳﻣﺎل ﺑواﺳطﺔ

ﻋﻣﻠﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﺣرّة اﻟﺗﺣوﯾل ﯾﺳﻌّرﻫﺎ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻧﺗظﺎم ،وﯾﺗﺣﻘق ﻣن اﺳﺗﯾرادﻫﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻣن ﺿﻣﺎن
ﺗﺣوﯾل اﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر واﻟﻌﺎﺋدات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻪ ،ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻣل ﻫذا اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣداﺧﯾل اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻧﺎزل أو اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ،ﺣﺗﻰ و إن ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ أﻛﺑر ﻣن اﻟرأﺳﻣﺎل
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ".
ﻧﻔﻬم ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة أن ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣداﺧﯾل اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ

أو اﻟﺗﻧﺎزل إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﻫﻲ ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﻟﻛن اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻠﻔت
ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ ﻫو ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺷرع ﺑﻔرض ﻗﯾود ﻋدﯾدة ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر واﻟﻌﺎﺋدات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻪ،
وﻛذا ﺗﺣوﯾل ﻋواﺋد اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ إﻟﻰ دوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﺣﯾث ﻛرس ﻫذﻩ اﻟﻘﯾود ﻓﻲ ﻧﺻوص
ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗداﺑﯾر اﻟﺻرف وﺣرﻛﺔ رؤؤس اﻷﻣوال.379

وﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟﻘﯾود ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺷدﯾد اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص إﻟزام اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﺎﻟﺧﺿوع إﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ
إﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل أرﺑﺎح اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻋواﺋد اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج و ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘﯾود اﻹﺟراﺋﯾﺔ
ﻓﻲ ﻗﯾود إﺟراﺋﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣوﯾل إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ،وﻗﯾود إﺟراﺋﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻓﻘط ﺑﺗﺣوﯾل
اﻷرﺑﺎح ،وأﺧرى ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﻋواﺋد اﻟﺗﻧﺎزل أو اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ.

 -378ﻟﻌﻣﺎري وﻟﯾد ،اﻟﺣواﻓز واﻟﺣواﺟز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻓرع ﻗﺎﻧون اﻷﻋﻣﺎل،
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ،1ص .23

 -379زوﺑﯾري ﺳﻔﯾﺎن ،ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .100
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

أ -اﻟﻘﯾود اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺣوﯾل إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج
ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘﯾود ﻓﻲ:

أ 1 -اﺷﺗراط اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
أﻟزم اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟذي ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﺷروط إﻋﺎدة اﻟﺗﺣوﯾل إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج أن ﯾﺳوي وﺿﻌﯾﺗﻪ
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ،وأن ﯾﺣوز ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻟدى ﻣﻔﺗﺷﯾﻪ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.
أ 2 -ﺗﻘدﯾم ﻣﻠف اﻟﺗﺣوﯾل ﻋن طرﯾق وﺳﯾط ﻣﻌﺗﻣد
أﻛدت اﻟﻣﺎدة  80ﻣن اﻟﻧظﺎم رﻗم 01 - 07

380

أن إﻋﺎدة اﻟﺗﺣوﯾل إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﻋن طرﯾق
ّ

وﺳﯾط ﻣﻌﺗﻣد ،ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﻗم اﻟﺗوطﯾن ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ.
أ 3 -اﻟﺗﺣوﯾل وﻓق اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ وطﺑﻘﺎ ﻟﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟرﺳﻣﻲ

ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة  12ﻣن ﻣرﺳوم ﺗﺷرﯾﻌﻲ 12 -93اﻟﻣﺎدة  31ﻣن أﻣر  ، 01-03ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ

أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﺣدد ﻧوع اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﺗم ﺑﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل ﻋواﺋد اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺧﺎرج

ﻟﻸﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻧواﺗﺟﻬﺎ ،381أﻣﺎ ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟذي ﯾﺗم ﺑﻪ إﻋﺎدة اﻟﺗﺣوﯾل ﻫو ﺳﻌر
اﻟﺻرف اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﯾوم اﻟﺗﺣوﯾل ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﺗطرق إﻟﯾﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ.
أ 4 -آﺟﺎل اﻟﺗﺣوﯾل

ﻟﻘد ﺣدد اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ آﺟﺎل اﻟﺗﺣوﯾل ﺑﻣﻬﻠﺔ ﺷﻬرﯾن ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﯾداع

اﻟطﻠب ﻟدى اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ،ﻟﻛن ﺑﺻدور اﻷﻣر رﻗم  03- 01ﺗراﺟﻊ ﻋن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻬﻠﺔ ،ﻣﻣﺎ أدى
إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻣل ﺑﻣﻬﻠﺔ اﻟﺷﻬرﯾن إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺻدور اﻟﻧظﺎم رﻗم  03 -05اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات

أن إﻋﺎدة اﻟﺗﺣوﯾل ﯾﺗم ﺑدون آﺟﺎل ،382ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟطﻠب اﻟذي ﯾﻘدﻣﻪ
ﻧص ﻋﻠﻰ ّ
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،اﻟذي ّ

اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر إﻟﻰ اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟوﺳﯾطﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ،ﻟﯾس ﻣن أﺟل اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﺈﻧﺟﺎز ﻫذﻩ
اﻟﺗﺣوﯾﻼت ،إو ﻧﻣﺎ ﻫو ﻣﺟرد إﺟراء ﻟﻠﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻬﺎ.

 -380ﻧظﺎم رﻗم  ،01-07ﻣؤرخ ﻓﻲ  03ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ  ، 2007ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺧﺎرج
واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،31ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  13ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ  ،2007ﻣﻌدّل ﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻧظﺎم رﻗم ،06 -11

ﻣؤرخ ﻓﻲ  19أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ  ،2007ج ر ج ج ،ﻋدد  ،08ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  15ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ .2012
 -381ﺑن أودﯾﻊ ﻧﻌﯾﻣﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .76

 -382ﺑن ﺷﻌﻼل ﻣﺣﻔوظ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .84
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ب -اﻟﻘﯾود اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣوﯾل اﻷرﺑﺎح

ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟراﻏب ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺣوﯾل أرﺑﺎﺣﻪ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج أن ﯾﻘدم طﻠﺑﺎ ﻣن

ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع ﻣرﻓق ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﺔ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر رﻗم .38301-09
 ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ،وﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ. وﺛﺎﺋق ﺗﺑّرر وﺟود ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ.ﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق أﺛﻧﺎء ﻓﺗﺢ ﻣﻠف اﻟﺗوطﯾن أﻣﺎم اﻟوﺳﯾط اﻟﻣﻌﺗﻣد.
 ﻧﺳﺧﺔ ﻣوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻣﺣﺿر اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن. ﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾر رﺳﻣﻲ ﻋن ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺳﯾم اﻷرﺑﺎح ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن. ﺗﻘرﯾر ﻟﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻧزاﻫﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﻋن ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺗﺣﻔظﺎتﺣول اﻷرﺻدة.
 ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟدﺧل اﻟﺳﻧوﯾﺔ ،ﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت. وﺻل ﺗﺳوﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ أو ﺷﻬﺎدة ﺗؤﻛد اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ. ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﺟداول اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣﻌ ّدة ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺣددة ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﺔ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر رﻗم 09 -05ﻣؤرخ ﻓﻲ  28أوت. 2005

وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻓواﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﺣوﯾل ،ﻗد ﺗﺣﺻّﻠت ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء أو ﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ
ﻣﺟﺎل اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم واﻟﺣﻘوق اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ واﻟرﺳوم ﺷﺑﻪ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ،ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن إﻋﺎدة
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺻّﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻬذﻩ اﻹﻋﻔﺎءات أو اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت.384
ج -اﻟﻘﯾود اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﻋواﺋد اﻟﺗﻧﺎزل أو اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺷروط اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻲ ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣوﯾل

اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﻟﻔﺎ ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ

اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟراﻏب ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل ﻋواﺋد اﻟﺗﻧﺎزل أو اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ أن ﯾﺳﺗوﻓﻲ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ رﻗم  ،385 01-09و ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟواﺛق
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻟﻣﻠف إﻋﺎدة ﺗﺣوﯾل ﺣﺻص اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻟﻌﺎﺋد اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻓﻲ:
383

-Art 02 de l’instruction n° 09-01 du 15 février 2009, Relative au dossier en appui de la
demande de transfert de revenus et produits. www.Bank-of-Algeria.dz.
 -384ﺑن ﺷﻌﻼل ﻣﺣﻔوظ اﻟﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .84
 -385ﺑن أدﯾﻊ ﻧﻌﻣﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .77
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

 ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻣﺣﺿر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن أو ﻟﻠﺷرﻛﺎء ،ﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة. ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻋﻘد ﺗوﺛﯾﻘﻲ ﻋن اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر. ﺗﻘرﯾر ﻋن إﻗﻔﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﺎزل اﻟﻛﻠﻲ. اﻟﺗﻘرﯾر ﺧﺎص ﻣن ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت. -ﺷﻬﺎدة ﺗﺳوﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ.

 ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣواﺻﻠﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط ،أو ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔاﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣدّدة ﻓﻲ ﻧص ﺗﻌﻠﯾﻣﺔ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر رﻗم  09 - 05اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  28أوت .2005

اﻟﻣﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻠف اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ رﻗم 01-

 09أﻧﻪ ﻗد ﺗﺿﻣن وﺛﺎﺋق أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻫو ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾـﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ رﻗم .38610-05
ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﻘدﯾم ﻣﯾزان ﻓﺎﺋض ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ ﺧﻼل ﻣدة ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺷروع
ﯾظﻬر اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﺗدﻓق رؤوس اﻷﻣوال إﻟﻰ اﻟدول اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ
اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣﯾزان ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدول اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ ،ﺣﯾث ﺗﻠﺟﺄ اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺑدال
ﻋﻣﻼﺗﻬﺎ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻟﺗﻣوﯾل ﻣدﻓوﻋﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ.387
وﻧظ ار ﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﻘﺎء ﻫذﻩ اﻷﻣوال ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻛرس اﻟﻣﺷرع ﻵﻟﯾﺔ ﺗﻘدﯾم ﻓﺎﺋض ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ
اﻟﺻﻌﺑﺔ ﺧﻼل ﻣدة ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺷروع ،وﯾﻬدف ﻣن ﻫذا اﻹﺟراء ﻣﻌرﻓﺔ ﻛل واردة وﺻﺎدرة ﺧﻼل
ﻣدة اﻟﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ،وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة  58ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎدﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص:
" ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة أو ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﺗﻘدﯾم ﻣﯾزان ﻓﺎﺋض ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ

386

- Instruction n° 05-10 Portant dossier de transfert de produit d’investissements mixtes à
l’étranger. www.Bank-of-Algeria.dz (abrogée).
 -387ﻋﻣر ﻫﺎﺷم ﻣﺣﻣد ﺻدﻗﺔ ،ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم،
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳﯾوط ،ﻣﺻر ،2006 ،ص .22

119

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﺗﺟﺳﯾد ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﻛل ﻣدة ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺷروع ،وﯾﺣدد ﻧص ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗطﺑﯾق
ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة.388".
وﯾﻘﺻد اﻟﻣﺷرع ﺑﻣﯾزان ﻓﺎﺋض ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ " اﻟﺳﺟل اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﻧظم واﻟﻣوﺟز واﻟذي
ﺗدون ﻓﯾﻪ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟﻣوطﻧﯾن وﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻟﺑﻠد ﻣﺎ ،ﻣﻊ ﻣﺛﯾﻼﺗﻬﺎ ﻟﺑﻠد أﺟﻧﺑﻲ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﺎدة ﺗﻛون ﺳﻧﺔ واﺣدة".

389

وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻵﻟﯾﺔ ﺗﻘدﯾم ﻓﺎﺋض ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻓﻘد ﺻدر ﺑﻧك
اﻟﺟزاﺋر ﻧظﺎم رﻗم  06 -09اﻟذي ﺟﺎء ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻧص ﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ

390

ﺑﺣﯾث ﻧظم ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد

اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ أﺻول وﺧﺻوم اﻟﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري واﻟﺗﻲ ﺳوف ﻧﺷرﺣﻬﺎ ﻛﻣﺎ

ﯾﻠﻲ:
ﺗدﻗﯾق اﻷﺻول :و ﺗﺗﻣﺛل ﻋﻧﺎﺻرﻩ ﻓﻲ اﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﺳﺑق ،وﻫذا ﯾﻛون ﺑﻣﺧطط ﻣﺎﻟﻲ وﺣﺳﺎﺑﻲ
ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ ﺑﺳﻧد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات  ،و ﯾﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ اﻟرأﺳﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،
وﻣوارد اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت وﺣﺻص اﻹﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟوطﻧﯾﺔ

واﻟﻘروض اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.391

ﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺻوم :ﯾﺣوي ﻛل اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻧﺣو اﻟﺧﺎرج ﻣن أرﺑﺎح و ﻓواﺋد ،أﺟور وﻣﻧﺢ اﻷﺟﺎﻧب،
ﺗﺣوﯾﻼت دﻓﻊ اﻟواردات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ،و أﯾﺿﺎ ﻋواﺋد اﻟﺗﻧﺎزﻻت اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻋن

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ،اﻟدﯾون و اﻟدﻓوع اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.392

 -388ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﻣﺎدة  4ﻣﻛرر ﻣن اﻷﻣر رﻗم ،03 -01ﻣؤرخ ﻓﻲ  20أوت ﺳﻧﺔ  ،2001ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﻣﻌدل وﻣﺗﻣم،

ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

 -389زوﺑﯾري ﺳﻔﯾﺎن " ،اﻟﻘﯾود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟواردة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ :ﺿﺑط ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي أم
ﻋودة اﻟدّوﻟﺔ اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ" ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة،

ﺑﺟﺎﯾﺔ ،ﻣﺟﻠّد  ،07ﻋدد 01ﻟﺳﻧﺔ  ،2013ص .107
 -390ﻧظﺎم رﻗم  ،06-09ﻣؤرّخ ﻓﻲ  26أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ  ،2009ﯾﺗﺿﻣن ﻣﯾزان اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺑﺎﺷرة أو ﻋن طرﯾق اﻟﺷراﻛﺔ  ،ج ر ج ج ،ﻋدد  76ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  29دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ .2009

 -391زوﺑﯾري ﺳﻔﯾﺎن" ،اﻟﻘﯾود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟواردة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ :ﺿﺑط ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي أم
ﻋودة اﻟدّوﻟﺔ اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ" ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .108

 -392زوﺑﯾري ﺳﻔﯾﺎن ،ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .113
120

اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﺗﺟﺳﯾد ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

وﺑﻬذا اﻹﺟراء ﯾﻛون اﻟﻣﺷرع ﺣﺎول ﻣﻧﻊ اﺳﺗﻧزاف رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﯾﺟﻧﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ
ﻛﻔﺎﺋدة ﺧﻼل اﺳﺗﻐﻼﻟﻪ ﻟﻣﺷروﻋﻪ ،واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺣﻠﯾﺎ ﻋن طرﯾق ﺗﻘﯾﯾد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﻌدم
اﻟﺗﺣوﯾل إﻻ إذا ﺣﻘق أرﺑﺎﺣﺎ ﺗﻔوق ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج.
ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻗﯾد إﻟزاﻣﯾﺔ إﻋﺎدة ﺣﺻﺔ ﻣن اﻷرﺑﺎح ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻣن ﺑﯾن اﻟﻘﯾود أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ أوﺟﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ 2009
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻣن إﻋﻔﺎءات ﻓﻲ إطﺎر دﻋم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،أن ﯾﻠﺗزم ﺑﺈﻋﺎدة
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺻﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻺﻋﻔﺎءات أو اﻟﺗﺣﻔﯾزات ﻓﻲ أﺟل أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻔل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﺿﻌت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻔﯾزي ،وﻫذا ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ اﻟﻣﺎدة  57ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ
ﺗﻧص " :زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  142ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ  ،ﯾﺗﻌﯾن
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻣن إﻋﻔﺎءات أو ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻛل اﻟﺿراﺋب
واﻟرﺳوم واﻟﺣﻘوق اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ واﻟرﺳوم ﺷﺑﻪ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ و ﻏﯾرﻫﺎ ﻓﻲ إطﺎر أﻧظﻣﺔ دﻋم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر،
ﺑﺈﻋﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺻﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻬذﻩ اﻹﻋﻔﺎءات أو اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﻓﻲ أﺟل أرﺑﻊ ﺳﻧوات
اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻔل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﺿﻌت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻔﯾزي".
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﯾﻘم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾم ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺻﺔ اﻷرﺑﺎح
اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻺﻋﻔﺎءات أو اﻟﺗﺣﻔﯾزات ﻓﻲ أﺟل أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻔل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﺿﻌت
ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻔﯾزي ﻓﺈن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺳوف ﯾﺗﻌرض ﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﻋﺎدة اﺳﺗرداد
اﻟﺗﺣﻔﯾز اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﺗطﺑﯾق ﻏراﻣﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ.393 30 %
وﯾﻌﻔﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾم ﻣن ﻫذا اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺻﺔ ﻣن اﻷرﺑﺎح
اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣدة ﻓﻘط وﻫﻲ إذا أﺻدر اﻟﻣﺟﻟس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗ ار ار
ﯾرﺧص ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﺈﻋﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.394
 -393ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  57ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻷﻣر رﻗم  ،01-09ﻣؤرخ ﻓﻲ  22ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2009ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ  ،2009ﻋﻠﻰ" :ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋدم اﺣﺗرام ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم إﻋﺎدة اﺳﺗرداد اﻟﺗﺣﻔﯾز اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﺗطﺑﯾق ﻏراﻣﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ

ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ." 30 %

 -394اﻧظر اﻟﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة  57ﻣن اﻷﻣر رﻗم  ،01 -09ﻣؤرخ ﻓﻲ  22ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2009ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ  ،2009ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﺗﺟﺳﯾد ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻘﯾود اﻟﺿرﺑﯾﺔ

ﻣﺳﺎر آﺧر ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺣت طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻟﯾﺳت
ا
ﻟﻘد اﺗﺧذت اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻻﻗﺗطﺎع ﻓﻘط إو ﻧﻣﺎ أﺻﺑﺢ اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﻌﺗﻣد
ﻛذاﻟك ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻹﻋﻔﺎءات ،ﺑﺣﯾث اﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻧظﯾم وﺗوﺟﯾﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك أﺳﺎﻟﯾب ﻋدﯾدة أﺑرزﻫﺎ اﻟﺣواﻓز اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ،
واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﻠوب أدى إﻟﻰ ظﻬور ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺿرﯾﺑﻲ ،ذﻟك أن ﻧظﺎم
اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻣن ﺑﯾن اﻟﺣواﻓز اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺟﻠب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات.395
وﺑﻬذا ﺗﺗﻣﻛن اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺗﺳﻬﯾل و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗرى أﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺗﺳﺎﻫم
ﻓﻲ ﺗطوﯾر وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﻔﻘﯾرة ﻣﻧﻬﺎ ،وﻛذﻟك ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗراﻫﺎ
ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺧﻠق أﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن ﻓرص اﻟﻌﻣل ،و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺣﻔز ﻟﺟﻠب
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ،إﻻ أن اﻹﻗﺑﺎل ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟدول
ﺿﻌﯾف ﺟدا.396
وﯾﻌود اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻌزوف اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،397ﻷن ﺗﻧوع ﻫذﻩ اﻟﺣواﻓز واﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر ﻻ
ﯾؤدى ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،ﻓﻔﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻘﯾدة
ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﺑﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﯾد اﻟدوﻟﺔ ﺗﺳﺗﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻧﺣو ﻣﻧﺎطق ﻣﻌﯾﻧﺔ

 -395ﻣﻌﯾﻔﻲ ﻟﻌزﯾز "،دور اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ وﺗوﺟﻬﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ" ،اﻟﻣﺟﻠﺔ
اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة ،ﺑﺟﺎﯾﺔ ،اﻟﻌدد  ،2011 ،02ص .54

 -396ﻧﺎﺻر ﻣراد ،ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق ،دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻟﺟزاﺋر ،2003 ،ص
.31

 - 397زوﺑﯾري ﺳﻔﯾﺎن " ،اﻟﻘﯾود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟواردة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ :ﺿﺑط ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي أم
ﻋودة اﻟدّوﻟﺔ اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .133
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

ﺗﺳﻌﻰ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﺣﯾث ﺗرﺑط اﻟﺣواﻓز ﺑﻧوﻋﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ،398وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ
ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻋدم ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ.399
أوﻻ
ﺧﺿوع اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ طﯾﻠﺔ ﻣدة اﻟﻣﺷروع
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﺣﻔﯾزات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟ ّدول ﻟﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺎخ
اﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣﻼﺋم ﯾﺟﻠب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ،واﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟ ّدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺣظﯾت ﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﻬﺎ
أن ذﻟك ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﺧﻠص ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻣن
ﺑﺣواﻓز ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﺑﻣﺳﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻏﯾر ّ
ﻣﻌﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻌبء اﻟﺿرﯾﺑﻲ.

400

ﺑﺣﯾث ﯾﻔرض ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷر أﺣﻛﺎﻣﺎ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑطﺎﺑﻊ ﺟﺑري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ
ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ وﻣﻧظﻣﺔ ،وﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺧﺿوﻋﻪ إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﺿراﺋب اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺻرﯾﺢ
اﻟﺷﻬري ﺑرﻗم اﻷﻋﻣﺎل واﻟدﺧل واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ،وﺗﺗدﺧل اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟوﻋﺎء اﻟﻣﺳﺗﺣق
اﻟدﻓﻊ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ أو اﻟﺣرة وﻏﯾرﻫﺎ.
ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
ﯾﻌﺗﺑر اﻧﻌدام اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻫﺎﺟس ﯾؤرق اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺿرﯾﺑﻲ ،ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑﻌدم اﻻﺳﺗﻘرار وﻫذا ﻧظ ار إﻟﻰ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ

 -398زﯾدان ﻣﺣﻣد " ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻧﺗﻘﺎل – ﻧظرة ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎﺳب واﻟﻣﺧﺎطر"،
ﻣﺟﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ،اﻟﻌدد ) ،01د س ن( ص .129

 -399ﺑﻠﻌﺑﺎس ﻧوال ،دور اﻟﺣواﻓز اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﺗﺧﺻص
ﻗﺎﻧون اﻷﻋﻣﺎل ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،2008 ،ص.40

 -400ﺑن ﺷﻌﻼل ﻣﺣﻔوظ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .139
123

اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﺗﺟﺳﯾد ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

ﺗط أر ﻋﻠﯾﻪ ﺧﻼل اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ أو اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ
اﻟﻌﺷواﺋﻲ ﻟﻘﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟذّي ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻣس اﻟﺗﺣﻔﯾزات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ

402

401

إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻌدﯾل

.

ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣﺧﺎطر اﻻ زدواج اﻟﺿرﯾﺑﻲ
ﺑﺳﺑب ﺗﻌدد اﻷوﻋﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ،ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ أن ﯾﺗﻌرض ﻟﻼزدواج اﻟﺿرﯾﺑﻲ ،وﻫذا
ﺑﺗﻌرﺿﻪ إﻟﻰ ﺿرﯾﺑﺔ ﻣزدوﺟﺔ ﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻣﺳﺗﺿﯾﻔﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و دوﻟﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ.
و ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن أرق اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻫو ﻋدم وﺟود ﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟدول ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻣن
ﺟﻬﺔ ،واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى.
أﺿف إﻟﻰ ذاك ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻧد ﻣَﻧﺣﻪ ﻣزاﯾﺎ ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ
اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﺧﻠص ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻣن اﻟﻌبء اﻟﺿرﯾﺑﻲ ،ﺑل ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺧﺎﺿﻌﺎ
أن اﻟﻣﺷرع
ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ،ﻣﻣﺎ دﻓﻊ إﻟﻰ ﺗﻧﺎﻣﻲ ظﺎﻫرة ﺗﻬرﯾب رؤوس اﻷﻣوال403ﺧﺎﺻﺔ و ّ
اﻟﺟزاﺋري ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻗﺑل ﺗﺣوﯾل ﻧواﺗﺟﻬﺎ ﺗﺳوﯾﺔ وﺿﻌﯾﺗﻬﺎ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر
ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﻠف اﻟﺗﺣوﯾل.404
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻘﯾود اﻟواردة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻻﻣﺗﯾﺎزات
أﺻدر اﻟﻣﺷرع اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  12-93اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  05أﻛﺗوﺑر 1993

405

اﻟﻣﺗﻌﻠق

ﺑﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،وﻛﺎن ﻫدﻓﻪ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل
اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت و اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺗﻲ أﻗرﻫﺎ ﺑﻣوﺟﺑﻪ و ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺗﻛرﯾس ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،إﻻّ أن ﻫذا
اﻟﻣرﺳوم ﻟم ﯾﻠق رواﺟﺎ ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﺑﺳﺑب اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﻌدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺷوﺑﻪ.
 -401ﻟﺗﻔﺻﯾل أﻛﺛر اﻧظر :

زوﺑﯾري ﺳﻔﯾﺎن " ،اﻟﻘﯾود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟواردة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ :ﺿﺑط ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي أم ﻋودة
اﻟدّوﻟﺔ اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ" ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص  113و ﻣﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ.

 -402ﻗﺎدري ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟدوﻟﯾﺔ :اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﺗﺟﺎري اﻟدّوﻟﻲ -ﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ج  ،01دار ﻫوﻣﻪ ،اﻟﺟزاﺋر،
 ،2004ص .125

 -403اﻧظر اﻟﻣﺎدة  57ﻣن اﻷﻣر رﻗم ، 01-09ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ  ،2009ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
 -404ﺑن ﺷﻌﻼل ﻣﺣﻔوظ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .139

 -405ﻣرﺳوم ﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  12 -93ﻣؤرخ ﻓﻲ  05أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ  1993ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

وﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺑﻠورت ﻓﻛرة ﺿرورة إﻟﻐﺎء ﻫذا اﻟﻣرﺳوم واﺳﺗﺑداﻟﻪ ﺑﺎﻷﻣر
 03-01اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟذي ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  35ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء أﺣﻛﺎم اﻟﻣرﺳوم

اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم 12-93

406

.

واﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻣﯾز ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋن ﻛل ﻗواﻧﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻫو ﺗﻛرﯾﺳﻪ ﻟﻌدﯾد ﻣن
اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت و اﻟﺣواﻓز ،وﻫذا ﺳواء ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟوطﻧﻲ أو اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء .وﻟم ﯾﺗوﻗف ﻫذا
اﻟﻧﺳق ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻣﻛرﺳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻷﻣر رﻗم
 03-01اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ ،و اﻟذي ﺑواﺳطﺗﻪ ﻋرف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص اﻟوطﻧـﻲ واﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن

ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ ﺑـ " اﻟﻘﻔزة اﻟﻛﺑﯾرة إﻟﻰ اﻷﻣﺎم " ﺑل ﺗﻌدّاﻫﺎ إﻟﻰ إﺻﻼﺣﺎت أﻋﻣق ﻣن ذﻟك و ﻫذا ﻣﺎ ﯾظﻬر
ﻣن ﺧﻼل إﺻدار اﻷﻣر رﻗم  08 -06اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  15ﺟوﯾﻠﯾﺔ 2006

407

اﻟذي ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن

اﻷﺟﺎﻧب ﻣزاﯾﺎ أﻛﺑر ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻣر اﻟﻣ َﻌدّل.

ﻟﻛن اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻼﺣظ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  2009وﺳﻧﺔ
 2010و ﺣﺗﻰ ﺗﻌدﯾل  ، 2014ﻫو ﺗﻐﯾر ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻧﺢ اﻻﻣﺗﯾﺎزات ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ إﻟﻰ
اﻟﺗﻘﯾﯾد ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟذي ﯾرﯾد اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻣﻛرﺳﺔ ﻓﻲ
ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺧﺿوع ﻹﺟراءات و ﻗﯾود ﻋدﯾدة ﺳواء ﺑﺗدﺧل اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ
ﻟ ﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣﻧﺢ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟوﻛﺎﻟﺔ )أوﻻ( أو ﺑﻘﯾود أﺧرى
ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻣؤﺧ ار )ﺛﺎﻧﯾﺎ(.
أوﻻ
اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺗدﺧل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﺗﻘﯾﯾد ﻣﻧﺢ اﻻﻣﺗﯾﺎزات
ﻣن اﻟﻣﺳﻠم ﺑﻪ أن ﻛل ﻣﺳﺗﺛﻣر ﯾرﯾد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻣﻛرﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﻣر 03-01

ﺗﻘدﯾم طﻠب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣزاﯾﺎ ،وﻫذا ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣن
اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم إذا ﻛﺎن اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻋﺎدﯾﺎ وﻣن اﻟﻧظﺎم اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ إذا ﻛﺎن اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ ،408وﻫذا
 -406راﺟﻊ اﻟﻣﺎدة  35ﻣن اﻷﻣر رﻗم ،03-01ﻣؤرخ ﻓﻲ  20أوت ﺳﻧﺔ  ،2001ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم ،

ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

 -407أﻣر رﻗم ،03 -01ﻣؤرخ ﻓﻲ  20أوت ﺳﻧﺔ  ،2001ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

 -408ذﯾب ﻋﺑد اﻟﺳﻼم" ،اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر" ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻟﻌدد 01ﻟﺳﻧﺔ  ،2008ص .24
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

ﻣﻊ إﺗﺑﺎع إﺟراءات ﻣﺣددة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،و ذﻟك ﺑﺎﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ) (ANDIﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻣﻧﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣزاﯾﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺷﺑﺎك
اﻟوﺣﯾد اﻟﻼﻣرﻛزي  ،واﻟذي ﯾﺗواﺟد ﻋﺑر ﻛل وﻻﯾﺎت اﻟوطن ،وﻫذا ﻣن أﺟل ﺗﺳﻬﯾل اﻹﺟراءات
ﺣﺳب ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم .409356 -06

ﻫذا ﻛﺄﺻل ،ﻟﻛن اﻟﻣﺷرع وﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  2009و  2014ﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣﺟﻠس

ﺻﻼﺣﯾﺎت ذو طﺎﺑﻊ إداري ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص ﻣﻧﺢ اﻟﻣزاﯾﺎ واﻟذي ﻛﺎن ﻓﻲ وﻗت ﺳﺑق ﺿﻣن
اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.
 -1ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﻔوق ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ  1.500.000.000دج

ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  09ﻣﻛرر  01ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ  " 2014ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻔﯾد
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺎوي أو ﯾﻔوق ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ  1.500.000.000ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﻣن ﻣزاﯾﺎ اﻟﻧظﺎم
اﻟﻌﺎم إﻻ ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر".410
ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة أوﺟب اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﻛل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي
أو ﯾﻔوق ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ  1.500.000.000ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر واﻟراﻏﺑﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزاﯾﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أن
ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر.
وﯾﻌﺗﺑر ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻹداري إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ
ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺻﺎدرة ﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﺑﺣﯾث ﻟم ﯾﺟﻌل ﻫذﻩ
اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻘط ﺑل ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾد و ﺗﻌﻘﯾد إﺟراءات ﻣﻧﺢ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻊ
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﻔور ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر.411
ﺑرﻟﯾﺔ أن ﯾﻣﻧﺢ ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻗَﺑول ﻣزاﯾﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
إذ ﻛﯾف ﯾﺗﺻور ﻓﻲ ﺑﻠد ﯾﺗﺟﻪ إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﺑﺎدئ ﻟﯾ ا
وزرء ﻋﻠﻰ اﻷﻗل412؟
إﻟﻰ ﻣﺟﻠس ﯾوﺻف ﺑﺄّﻧﻪ ﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺻ ّﻐرة ﯾﺗﻛون ﻣن ﺳﺑﻌﺔ ا
 -409ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،356 -06ﻣؤرخ ﻓﻲ  09اﻛﻧوﺑر ،2006ﯾﺗﺿﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و

ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ و ﺳﯾرﻫﺎ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

 -410اﻧظر اﻟﻣﺎدة  09ﻣﻛرر  01ﻣن ﻷﻣر رﻗم  ،08-13ﻣؤرخ ﻓﻲ  30دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2013ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ
 ،2014ج ر ج ج ،ﻋدد  ،68ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2014ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

411

- ZOUAIMIA Rachid, « Cadre juridique des investissements en Algérie : les figures de la
régression », RARJ., N° 02, 2013, p 18.
 -412ﺑن ﺷﻌﻼل ﻣﺣﻔوظ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .143
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وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ  2009أوﺟب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ
اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ  500ﻣﻠﯾون وﯾﺳﺎوﯾﻪ ،

واﻟﺗﻲ ﺗرﯾد أن ﺗﺗﺣﺻل وﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم .413
 - 2ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ

ﺗﻣﻧﺢ اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟز ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺧﺎﺻﺔ أو
ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ،وﺗﺣدد ﻫذﻩ اﻻﻣﺗﯾﺎزات ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أو
ﻋن طرﯾق اﺗﻔﺎق ﺛﻧﺎﺋﻲ ،414وﺗﻧص ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد اﻟﻣﺎدة  12ﻣﻛرر ﻣن اﻷﻣر  03 -01ﻋﻠﻰ:

" ﺗﺳﺗﻔﯾد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻣن ﻣزاﯾﺎ ﺗﻌد ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻔﺎوض
ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر واﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻرف ﺑﺎﺳم اﻟدوﻟﺔ ﺗﺣت إﺷراف اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺗرﻗﯾﺔ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات.
ﺗﺣدد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺣﺳب ﻣﻌﺎﯾر ﺗﺿﺑط ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧظﯾم ﺑﻌد رأي ﻣطﺎﺑق ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ
ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  18أدﻧﺎﻩ".
ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة أﻋﻼﻩ ﻧﻔﻬم أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ
ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻣزاﯾﺎ اﻟﻧظﺎم اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻔﺎوض اﻟذي ﯾﺗم ﺑﯾن اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻرف ﺑﺎﺳم اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﻧﺗﻬﻲ ﻫذا اﻟﺗﻔﺎوض ﺑﺈﺑرام اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر .ﻫذﻩ
اﻷﺧﯾرة ﺗﺧﺿﻊ ﻟدراﺳﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟذي ﯾﺻدر ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻗ ار ار

ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن أﺟل ﻧﻔﺎذﻫﺎ.415

وﻋﻠﯾﻪ إذن ﻓدور اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻧﺢ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻧظﺎم اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻫو
دور ﻣﺣوري و ﺗﻘﯾﯾدي ،ذﻟك ﻷن ﺳرﯾﺎن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻧﺢ اﻟﻣزاﯾﺎ ﻣﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟرأي اﻟذي ﯾﺻدرﻩ
اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ،وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻘﯾﯾدا ﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ.
 -413ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  09ﻣﻛرر  01ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ  2009ﻋﻠﻰ" ﻻ ﯾﻣﻛن ان ﺗﺳﺗﻔﯾد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺟﺎوز
ﻣﺑﺎﻏﻬﺎ  500ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر او ﯾﺳﺎوﯾﻪ ﻣن ﻣزاﯾﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻻ ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر".

414

- BENCHENEB Ali, « La notion d’avantages supplémentaires dans le droit des
investissements : l’exemple Algérien », Idara, N° 02, 1999, p. 285.
 -415ﻋﺳﺎﻟﻲ ﻧﻔﯾﺳﺔ  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .82
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻺﺳﻣﻧت ) (ACCاﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑر ﻣﺷروﻋﻬﺎ ذا أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد
اﻟوطﻧﻲ وﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎزات وﻫذا ﺑﻣوﺟب اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ،وﻗد واﻓق
اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗ اررات ﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  14و  27أﻛﺗوﺑر
 ، 2003وﻗد ﻧﺷرت اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،اﻟﻌدد  72اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 13
ﻧوﻓﻣﺑر .2004
ﺗﺿﯾف اﻟﻣﺎدة  12ﻣﻛرر  1ﻣن اﻷﻣر  03-01ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ذو

اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ )اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  12ﻣﻛرر( أن ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻛل اﻟﻣزاﯾﺎ أو
ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ.416
وﺗﺿﯾف اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘرر اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻧﺢ ﻣزاﯾﺎ إﺿﺎﻓﯾﺔ
طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ ،أي ﻟﯾس ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﻠس ﻣﻧﺢ اﻟﻣزاﯾﺎ ﻓﻘط ﺑل ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ
ﻛذﻟك ﻣﻧﺢ ﻣزاﯾﺎ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  ،417وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ
ﺻﻼﺣﯾﺎت إدارﯾﺔ أﺧرى ﻟﻠﻣﺟﻠس ﯾؤدي وﺑﻼ ﺷك إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻘﯾد واﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ وطول اﻹﺟراءات.418
ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻘﯾود اﻷﺧرى اﻟواردة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻟﻣزاﯾﺎ
ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  09ﻣﻛرر" ﯾﺧﺿﻊ ﻣﻧﺢ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﺗﻌﻬد ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﺑﺈﻋطﺎء
اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ذات ﻣﺻدر ﺟزاﺋري".

 -416اﻧظر اﻟﻣﺎدة  12ﻣﻛرر 1ﻣن رﻗم  ،08-13ﻣؤرخ ﻓﻲ  30دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2013ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ،2014

ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

 -417إﻗﻠوﻟﻲ ﻣﺣﻣد " ،ﻋن اﻋﺗﻣﺎد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺟزاﺋري"،

اﻟﻣﺟﻠّﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو ،ﻋدد  ،2010 ،02ص .57
- ZOUAIMIA Rachid, « Cadre juridique des investissements en Algérie : les figures de la
régression », op.cit., p. 18.
418
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

ﻟﻘد ﺣﺻر اﻟﻣﺷرع اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧت
اﻻﻗﺗﻧﺎءات ذات اﻟﻣﺻدر ﺟزاﺋري ،ﻏﯾر أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻣﻧﺢ اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم وﺟود
ﻣﻧﺗوج ﻣﺣﻠﻲ ﻣﻣﺎﺛل.419
ﺑﻘراءﺗﻧﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ﻧﻔﻬم ﺑﺄن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻘﺻودة ﻫﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ  ،وﻋﻠﯾﻪ إذن
ﻓﺣﺻول ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻠﻰ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻻ ﯾﺗم إﻻ ﻋن طرﯾق ﺗﻌﻬد ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻟدى اﻟﻣﺟﻠس
اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ,وﻋﻠﯾﻪ إذن ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟراﻏب ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻣﺗﯾﺎزات ﻣن اﻟﻧظﺎم
اﻟﻌﺎم ﺗم ﺗﻘﯾﯾدﻩ ﺑﺗﻌﻬد ﺑﺈﻋطﺎء أﻓﺿﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوﺟﺎت ذات اﻟﻣﺻدر اﻟﺟزاﺋري.
أﺿﯾف إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺎﻟﻣﺎدة ﺗﺿﻣﻧت أﯾﺿﺎ أن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟرﺳم ﯾﺗم ﻓﻘط ﻓﻲ
اﻻﻗﺗﻧﺎءات ذات اﻟﻣﺻدر اﻟﺟزاﺋري.
وﺗﺿﯾف اﻟﻣﺎدة ﺑﻧﺻﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻧﺢ اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم وﺟود ﻣﻧﺗوج ﻣﺣﻠﻲ
ﻣﻣﺎﺛل ،أي أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﻧﺗوج ﻣﺣﻠﻲ ﻣﻣﺎﺛل ﻟﻠﻣﻧﺗوج اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻻ
ﯾﻣﻛن ﻟﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﻧﺢ اﻻﻣﺗﯾﺎز.

420

ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﺳردﻩ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻔﻬم ﺣرص و رﻏﺑﺔ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺿرورة اﻟرﻓﻊ ﻣن
ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺟزاﺋري ،ﻫذا ﺷﻲء اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻛﻛل ،إﻧﻣﺎ ذﻟك ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻓﻲ ﺟﻠب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﺎ ﻣن ﻣﺳﺗﺛﻣر ﯾﻘﺑل اﻟﻣﺟﺎزﻓﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم ﯾﻘﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺗﯾﺎزات.
ﻣن ﺑﯾن اﻟﻘﯾود اﻟواردة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻻﻣﺗﯾﺎزات ﻧﺟد ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة  9ﻣن اﻷﻣر
 03-01ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ "  -2ﺑﻌﻧوان اﻻﺳﺗﻐﻼل  :ﺑﻌد ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﺗﻌدﻩ
ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑطﻠب ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻧوات  03ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣدﺛﺔ
ﺣﺗﻰ ﻣﺋﺔ ) ( 100ﻣﻧﺻب ﺷﻐل :
 اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت. -اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ .

 -419اﻧظر اﻟﻣﺎدة  09ﻣﻛرر ﻣن ﻷﻣر رﻗم  ،01-09ﻣؤرخ ﻓﻲ  22ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2009ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ
 ،2009اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.

 -420ﻋﺳﺎﻟﻲ ﻧﻔﯾﺳﺔ  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .77
129

اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﺗﺟﺳﯾد ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

وﺗﻣﺗد ﻫذﻩ اﻟﻣدة ﻣن ﺛﻼث) (3ﺳﻧوات إﻟﻰ ﺧﻣس ) (5ﺳﻧوات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺊ
أﻛﺛر ﻣن ﻣﺎﺋﺔ ) (100ﻣﻧﺻب ﺷﻐل ﻋﻧد اﻧطﻼق اﻟﻧﺷﺎط "...
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻻ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻹﻋﻔﺎءات إﻻ ﺑﻌد اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري واﻟذي ﺗﻘوم ﺑﺈﻋدادﻩ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ رﻓﻊ ﻣدة اﻹﻋﻔﺎء ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻧوات
إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﺳﻧوات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺊ أﻛﺛر ﻣﺋﺔ  100ﻣﻧﺻب ﺷﻐل ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ
اﻟﻧﺷﺎط ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻣﺷرع ﻗﯾد اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻻﻣﺗﯾﺎزات ﺑﻘﯾد إﻧﺷﺎء أﻛﺛر ﻣﺋﺔ  100ﻣﻧﺻب
ﺷﻐل.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻘﯾود اﻟواردة أﺛﻧﺎء ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
إن اﻟﻘﯾود اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻻ ﺗﺗوﻗف ﻋﻧد اﻹﻧﺷﺎء ﻓﻘط ،إﻧﻣﺎ ﻫﻧﺎك ﻗﯾود ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺈﻧﻬﺎء
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات أﯾﺿﺎ  ،وﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن ذﻛر ﻫذﻩ اﻟﻘﯾود ﻓﻲ ﺛﻼث ﻧﻘﺎط أﺳﺎﺳﯾﺔ أوﻟﻬﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻛرﯾس
آﻟﯾﺔ اﻟﺳﻬم اﻟﻧوﻋﻲ ) اﻟﻔرع اﻷول ( ،واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ )اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ(.
اﻟﻔرع اﻷول
ﺗﻛرﯾس آﻟﯾﺔ اﻟﺳﻬم اﻟﻧوﻋﻲ
ﻟﻘد ﻛرس اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري آﻟﯾﺔ اﻟﺳﻬم اﻟﻧوﻋﻲ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ ،2009
وﻣن أﺟل ﺗﺑﯾﯾن ﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﯾﺟب اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺻود ﻣن اﻟﺳﻬم
اﻟﻧوﻋﻲ )أوﻻ( وﺗطﺑﯾﻘﯾﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ )ﺛﺎﻧﯾﺎ(.
أوﻻ
اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺳﻬم اﻟﻧوﻋﻲ
ﻋرف اﻟﻣﺷرع اﻟﺳﻬم اﻟﻧوﻋﻲ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة  02ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 352-01
ﻟﻘد ّ

اﻟذي ﯾﺣدد ﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوق اﻟﺳﻬم اﻟﻧوﻋﻲ و ﻛﯾﻔﯾﺎت ذﻟك ﺑـ "ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺳﻬم اﻟﻧوﻋﻲ
ﺳﻬم ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺧوﺻﺻﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻪ اﻟدوﻟﺔ
ﻣؤﻗﺗﺎ و ﯾﺧوﻟﻬﺎ ﺣق اﻟﺗدﺧل ﺑﻣوﺟب اﻷﺳﺑﺎب ذات ﻣﺻﻠﺣﺔ وطﻧﯾﺔ".421
 -421اﻟﻣﺎدة  2ﻣن ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،352 -01ﻣؤرّخ ﻓﻲ  10ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2001ﯾﺣدد ﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوق اﻟﺳﻬم
اﻟﻧوﻋﻲ و ﻛﯾﻔﯾﺎت ذﻟك  ،ج ر ج ج ،ﻋدد  67ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  11ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ .2001
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

وﯾﻌرف ﻛذﻟك اﻟﺳﻬم اﻟﻧوﻋﻲ "ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣﺻﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣؤﻗﺗﺎ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺧوﺻﺻﺗﻬﺎ و ﯾﻌطﯾﻬﺎ ﺣق ﺗدﺧل اﻷﺳﺑﺎب ذات ﻣﺻﻠﺣﺔ وطﻧﯾﺔ".
ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺳﻬم اﻟﻧوﻋﻲ
ﻓﻲ ظل ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗراﺟﻊ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر اﺗﺟﺎﻩ ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻛرس اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري
آﻟﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾدﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺳﻬم اﻟﻧوﻋﻲ ،واﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣدﺛﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ طرأت
ﺳﻧﺔ  2010ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ،ﺑﺣﯾث ﺗﻣﻣت اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺎدة  83ﻣﻧﻪ ،422واﻟﺗﻲ ﺗﻧص
"...ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري إﻻ ﻓﻲ إطﺎر ﺷراﻛﺔ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ  %51ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن
رأس اﻟﻣﺎل ،وﯾﻣﻛن أن ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺟﻣﻊ ﻋدة ﺷرﻛﺎء.
وزﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟك  ،ﺗﻣﻠك اﻟدوﻟﺔ ﺳﻬﻣﺎ ﻧوﻋﯾﺎ ﻓﻲ رأﺳﻣﺎل اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ذات رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﯾﺧول ﻟﻬﺎ ﺑﻣوﺟﺑﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﺗﻣﺛل ﻓﻲ أﺟﻬزة اﻟﺷرﻛﺔ دون
اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت ".
إن آﻟﯾﺔ اﻟﺳﻬم اﻟﻧوﻋﻲ ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻷﻣر اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ﺑﺣﯾث ﺳﺑق ﻟﻠﻣﺷرع
وأن ﻛرﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة  06ﻣن اﻷﻣر  22 -95اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺧوﺻﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ،

ﺑﺣﯾث ﻧﺻت ﻓﻲ أﺣد أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻓﻲ ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧوﺻﺻﺔ ﺑﺳﻬم
ﻧوﻋﻲ ﻣؤﻗت،

423

ﯾﺗم اﻟﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ دﻓﺗر اﻟﺷروط

424

وﺗﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺎت ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوق اﻟﺳﻬم

اﻟﻧوﻋﻲ ﻋن طرﯾق ﺗﻧظﯾم ،و ﻓﻌﻼ ﺻدر اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  133 -96اﻟذي ﺣدد ﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ

اﻟﺳﻬم اﻟﻧوﻋﻲ و ﻛﯾﻔﯾﺎﺗﻬﺎ

425

.

 -422اﻟﻣﺎدة  83ﻣن اﻷﻣر رﻗم  ،11-03ﻣؤرخ ﻓﻲ  26أوت ﺳﻧﺔ  ،2003ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
 -423ﺗواﺗﻲ ﻧﺻﯾرة  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص . 35

 -424اﻟﻣﺎدة  09ﻣن اﻷﻣر رﻗم  ،04-01ﻣؤرّخ ﻓﻲ  20أوت ﺳﻧﺔ  ،2001ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ وﺧوﺻﺻﺗﻬﺎ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

 -425ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  133 -96ﻣؤرخ ﻓﻲ  13أﻓرﯾل  ،1996ﯾﺣدد ﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻬم اﻟﻧوﻋﻲ وﻛﯾﻔﯾﺎﺗﻬﺎ ،ج ر ج
ج،ﻋدد  ،23ﺻﺎدر ﻓﻲ  14أﻓرﯾل ).1996ﻣﻠﻐﻰ(.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﺷرع أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻲ اﻷﻣر  04-01اﻟﻣﺗﻌﻠق

ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ و ﺧوﺻﺻﺗﻬﺎ ﺑﺣﯾث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  19ﻣﻧﻪ
ﻋﻠﻰ" :426ﺗﺧﺿﻊ ﺷروط ﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ دﻓﺎﺗر ﺷروط ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻛون ﺟزءا ﻣن ﻋﻘد اﻟﺗﻧﺎزل
اﻟذي ﯾﺣدد ﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت ﻛل ﻣن اﻟﻣﺗﻧﺎزل واﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻟﻪ  ،وﯾﻣﻛن أن ﺗﻧص دﻓﺎﺗر اﻟﺷروط
ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﺑﺳﻬم ﻧوﻋﻲ ﻣؤﻗﺗﺎ  ،ﺗﺣدد ﺷروط و ﻛﯾﻔﯾﺎت
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوق اﻟﺳﻬم اﻟﻧوﻋﻲ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧظﯾم ".
ﻧﻼﺣظ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻛذﻟك أﺣﺎﻟﺗﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﻧظم و اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم -01

 ،427352ﺑﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  02ﻣﻧﻪ " ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺳﻬم اﻟﻧوﻋﻲ ﺳﻬم ﻓﻲ رأﺳﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ،ﻧﺎﺗﺞ
ﻋن ﺧوﺻﺻﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ،ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻣؤﻗﺗﺎ  ،وﯾﺧوﻟﻬﺎ ﺣق اﻟﺗدﺧل
ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻷﺳﺑﺎب ذات ﻣﺻﻠﺣﺔ وطﻧﯾﺔ "
وﺗﻧص ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدة  04ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣرﺳوم " اﻟﺳﻬم اﻟﻧوﻋﻲ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﯾﻪ  ،وﯾﻧﺗﺞ
آ ﺛﺎرﻩ ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﺟرد ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ ﻓﻲ دﻓﺗر اﻟﺷروط إو دراﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺗوﻟدة ﻋن اﻟﺧوﺻﺻﺔ ".
ﻧﻼﺣظ أﻧﻪ ﻻ إﺷﻛﺎل إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺣد ،ذﻟك ﻷن ﻫذا اﻟﺳﻬم اﻟﻧوﻋﻲ ﺑﻣﺎ أﻧﻪ ﺳﻬم ﻧوﻋﻲ ﻣؤﻗت ﻻ
ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻧوات

428

ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ ،و ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻫذا ﺳﻬم اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﯾﺳﻣﺢ

ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗدﺧل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻷﺳﺑﺎب اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،429إو ن ﻛﺎن ﯾﺷﻛل ﻗﯾدا
ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺻل إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾد اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻷﻣر رﻗم  04 -10اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد

واﻟﻘرض.

 -426اﻧظر اﻟﻣﺎدة  19ﻣن اﻷﻣر رﻗم  04–01ﻣؤرّخ ﻓﻲ  20أوت ﺳﻧﺔ  ،2001ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺳّﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾّﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ وﺧوﺻﺻﺗﻬﺎ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
ّوﻋﻲ وﻛﯾﻔﯾّﺎت
 -427ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  352 - 01ﻣؤرّخ ﻓﻲ  10ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2001ﯾﺣدّد ﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوق اﻟﺳّﻬم اﻟﻧ ّ
ذﻟك ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،67ﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻧوﻓﻣﺑر .2001

 -428ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،352 -01ﻣؤرّخ ﻓﻲ  10ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2001ﯾﺣدد ﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوق اﻟﺳﻬم اﻟﻧوﻋﻲ وﻛﯾﻔﯾﺎت
ذﻟك ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

 -429ﺑوﻟﺣﯾﺔ ﺷﻬرزاد ،اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻرف وﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣوال ﻣن إو ﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ
اﻟﺣﻘوق ،ﻓرع ﻗﺎﻧون اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﯾوﺳف ﺑن ﺧدّﻩ ،اﻟﺟزاﺋر ،2011 ،ص .68
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻹﺷﻛﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﻬم اﻟﻧوﻋﻲ آت ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻲ اﻷﻣر اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ﺑﺎﻟﺿﺑط
ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  83ﻣﻧﻪ ،430ﺑﺣﯾث ﯾظﻬر ﺟﻠﯾﺎ أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺷر ﻛﻣﺎ ﻓﻌل ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾل إﻟﻰ ﻛون
اﻟﺳﻬم ﻣؤﻗﺗﺎ ،ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻬم ﺿﻣﻧﯾﺎ أن اﻟﺳﻬم اﻵن ﺛﺎﺑت )ﻣؤﺑد(  ،إذا ﻛﺎن ﻓﻲ اﻷﻣر  11-03ﺳﻬﻣﺎ
ﻣؤﻗﺗﺎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ،وﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وطﻧﯾﺔ  ،ﻓﺈﻧﻪ اﻵن ﻓﻲ ظل اﻷﻣر 04-10ﺳﻬم ﻣؤﺑد ،ﻣﻣﺎ
ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺑﻧوك وﻗت ﻣﺎ ﯾﺷﺎء ،واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟﻘول أﻧﻧﺎ ﻟﺳﻧﺎ أﻣﺎم ﺧوﺻﺻﺔ

اﻟﺑﻧوك ﻟﻛﻲ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺷرع اﻟﺳﻬم اﻟﻧوﻋﻲ ﺛﺎﺑﺗﺎ.431
أﺿف إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﺎﻟﺳﻬم اﻟﻧوﻋﻲ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  83ﻣن اﻷﻣر ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ،و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺛﯾر اﻟﺣﯾرة واﻟﺗﻌﺟب
إذ ﻛﯾف ﻟدوﻟﺔ أن ﺗﻣﻠك ﺳﻬﻣﺎ ﻧوﻋﯾﺎ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ؟ ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا ﻣﺳﺎﺳﺎ ﺻﺎرﺧﺎ ﺑﺣرﯾﺔ
ﻛﺑﯾر أﻣﺎم اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ا
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻋﺎﺋﻘﺎ
ﺗﻧﻔر ﻣن إﻧﺷﺎء ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ.432
ﻋﻧدﻣﺎ ﻛرس اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﺳﻬم اﻟﻧوﻋﻲ ﺑﺧﺻوص ﺧوﺻﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻛﺎن
ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﺑرر ذﻟك ،ﺑﺣﯾث ﯾرى ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ''اﻷﺳﺗﺎذ رﺷﯾد زواﯾﻣﯾﺔ" أن ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺳﻬم
اﻟﻧوﻋﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ و اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎء ﻧظﺎم
ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷراف ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى اﻣﺗﺛﺎل اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺳن اﻟﺗﺳﯾﯾر وﻛذا ﻗواﻋد ﺣﺳن اﻟﺳﻠوك.433

 -430أﻣر رﻗم  04 -10ﻣؤرخ ﻓﻲ  26أوت ﺳﻧﺔ  ، 2010ﯾﻌدل وﯾﺗﻣم اﻷﻣر رﻗم  11 -03واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ﻣؤرخ ﻓﻲ
 27أوت ﺳﻧﺔ  ، 2003ج ر ج ج ،ﻋدد ، 50ﺻﺎدر ﻓﻲ  01ﺳﺑﺗﻣﺑر .2010

431

- ZOUAIMIA Rachid, « Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la résurgence
de l’Etat dirigiste en Algérie », op. cit., p 16.
 -432ﺗواﺗﻲ ﻧﺻﯾرة  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .35
433

- ZOUAIMIA Rachid, « Le régime des investissements étrangers à l’éprouve de la
résurgence de l’Etat dirigiste en Algérie », op.cit., p. 17.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
إﻗرار ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾدﯾﺔ
ﯾﻌﺗﺑر ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻣن ﺑﯾن أﻛﺛر اﻟﻘﯾود واﻟﻌراﻗﯾل اﻟﺗﻲ ﯾﺻطدم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ
اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ،اﺳﺗﺣداﺛﻪ اﻟﻣﺷرع ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ .2009
ﻣن أﺟل ﺗﺑﯾن ﺗﺄﺛﯾر ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﺗﻘﯾدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﺟب اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم ﻫذا
ﺣق )أوﻻ( ،إو ﻟﻰ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ )ﺛﺎﻧﯾﺎ(.
أوﻻ
ﻣﻔﻬوم ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ
ﯾﺗﺟﺳد ﻣﻔﻬوم ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻘطﺗﯾن اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻹطﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻬذا اﻟﺣق ،ﺑﻣﺎ أﻧﻪ
ﻣﻛرس ﺣدﯾﺛﺎ ،واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺑﯾﯾن ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.
 -1ﺗﻌرﯾف ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ

ﻟﻘد ﻋرف اﻟﻣﺷرع ﺣق اﻟﺷّﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  764ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺄّﻧﻬﺎ "رﺧﺻﺔ ﺗﺟﯾز

اﻟﺣﻠول ﻣﺣل اﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎر ﺿﻣن اﻷﺣوال واﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ".434
و ﯾﻌرف ﻛذاك ﺑﺄﻧﻪ "ﺣق ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﺗﻌﺎﻗدي ،ﯾﻣﻧﺢ ﻟﺑﻌض اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﺔ
ي ﺷﺧص آﺧر ،ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗّﻲ ﯾﻌﻠن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟك ﻋن
ﻟﻐرض اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺻﻔ ٍﺔ أوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أ ّ
رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﻊ".435
ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗطرق اﻟﻣﺷرع إﻟﻰ ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻟﻛن ﻣن دون أن ﯾﻘدم ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﺿﺎﺑطﺎ
ﻟﻪ ،ﺣﯾث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  04ﻣﻛرر 03اﻟﻔﻘرة  " : 01ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟدوﻟﺔ وﻛذا اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﺑﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺗﻧﺎزﻻت ﻋن ﺣﺻص اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻷﺟﺎﻧب أو ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
اﻷﺟﺎﻧب".436
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ذﻟك اﻟﺣق اﻟذي ﻣن
ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟدوﻟﺔ وﻛذا اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺄوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﻠك ﺣﺻص اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب
اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻋﻠﯾﻬﺎ.
 -434اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ،اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔwww.Joradp.dz ،2012 ،
 -435ﺑن ﯾﺣﻲ رزﯾﻘﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .121

 -436ﻣﻌدﻟﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  62ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ .2009
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
 -2اﻟﺗﻛرﯾس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ

ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻛرﯾس ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ

ﻛرﺳﻪ ﻷول ﻣرة ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة  04ﻣﻛرر03
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﺣﯾث ّ

437

ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺳﻧﺔ .2009
وﻓﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ 2010

438

ﺣﺎول اﻟﻣﺷرع إﻋطﺎء ﺗﻔﺎﺻﯾل أﻛﺛر ﻋن ﺣق

اﻟﺷﻔﻌﺔ ﺑﺣﯾث ذﻛر ﺟﻣﯾﻊ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ ،و ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ
ﻟﺳﻧﺔ  2014أﺿﺎف اﻟﻣﺷرع ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺣﯾث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  57ﻣﻧﻪ  ":ﺗﺗﻣﺗﻊ
اﻟدوﻟﺔ وﻛذا اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺗﻧﺎزﻻت ﻋن ﺣﺻص اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
اﻷﺟﺎﻧب أو ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻷﺟﺎﻧب .
ﯾﺧﺿﻊ ﻛل ﺗﻧﺎزل ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﺑطﻼن إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ
اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻌد اﺳﺗﺷﺎرة ﻣﺟﻠس ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت
اﻟدوﻟﺔ .
ﯾﻘدم اﻟﻣوﺛق اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺗﺣرﯾر ﻋﻘد اﻟﺗﻧﺎزل طﻠب اﻟﺷﻬﺎدة إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﯾﺣدد ﺳﻌر
اﻟﺗﻧﺎزل وﺷروطﻪ.
ﯾﺣدد اﻟﺳﻌر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧﺑرة.
ﺗﺳﻠم ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣوﺛق اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺗﺣرﯾر ﻋﻘد اﻟﺗﻧﺎزل ﻓﻲ أﺟل أﻗﺻﺎﻩ ﺛﻼﺛﺔ )(3أﺷﻬر
اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﯾداع اﻟطﻠب.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﻠم اﻟﺷﻬﺎدة ﺗﺣﺗﻔظ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ ) (1ﺑﺣق ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻧﺻوص
ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺳﺟﯾل ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗدﻧﻲ اﻟﺳﻌر.
ﯾﻌﺗﺑر ﻋدم اﻟرد ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ )(3أﺷﻬر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ
ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻣﺎﻋدا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗﻌدى ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻘدار اﻟﻣﺣدد ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣن

 -437ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﻣﺎدة  62ﻣن اﻷﻣر رﻗم  ،01 -09ﻣؤرخ ﻓﻲ  22ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2009ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ
 ،2009ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.

 -438أﻣر رﻗم  01 -10ﻣؤرخ ﻓﻲ  26أوت ﺳﻧﺔ  ،2010ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ  ،2010ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻣوﺿوع ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬم أو اﻟﺣﺻص
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻣﺎرس أﺣد اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻘرار .
ﻛﻣﺎ ﯾﺣدد ﻧﻔس اﻟﻘرار طرق اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺧﺑرة وﻛذا ﻧﻣوذج اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ .
ﺗﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧظﯾم" .439
ﻟم ﯾﻛﺗف اﻟﻣﺷرع ﺑﺗﻛرﯾس ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻘط ،ﺑل أ ّﻛد ﻋﻠﯾﻪ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ
اﻷﻣر رﻗم  11- 03اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﻘرض وﻫذا ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﺳﻧﺔ  ،4402010وﻫذا إن دل
ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﺈﻧﻪ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ ﻫذا اﻹﺟراء ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ رﻏم طﺎﺑﻌﻪ
اﻟﺗﻣﯾﯾزي وﻣﺳﺎﺳﻪ ﺑﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر .441
ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ
أﻗر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ  2009ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ وﻓق
ﺗطﺑﯾﻘﯾن وﻫﻣﺎ :اﻷول ﺗطﺑﯾق ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗطﺑﯾق اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻫو ﺣق اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺷراء ﻟﻠدوﻟﺔ اﻷﺳﻬم واﻟﺣﺻص اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج.
 -1ﺗطﺑﯾق ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻟﻘد ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة  30ﻣن اﻷﻣر رﻗم 03 -01

442

ﺣق اﻟﺗﻣﻠك وﺣق

ﻧﻘل أو اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻛن ﻋﻠﻰ أن ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر أو اﻟﻣﺎﻟك اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻘررة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷول و ﺗﻌﻬد ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ
ﻟﺗزﻣﺎت ﺳوف ﯾؤدي إﻟﻰ ﻓﻘداﻧﻬﺎ.
ﻣزاﯾﺎ ،ذﻟك ﻷن ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻻ ا

 -439أﻣر رﻗم  ،08 -13ﻣؤرخ ﻓﻲ  30دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2013ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  ،2014ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
 -440أﻣر رﻗم  01-10ﻣؤرخ ﻓﻲ  26أوت ﺳﻧﺔ  ، 2010ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ،2010ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
 -441ﺑن ﺷﻌﻼل ﻣﺣﻔوظ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .88

 -442ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  30ﻣن اﻷﻣر  " 03 -01ﻋﻠﻰ أّﻧﻪ "ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫذا اﻷﻣر ﻣوﺿوع ﻧﻘل ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ أو ﺗﻧﺎزل ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺎﻟك اﻟﺟدﯾد ﻟدى اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑﻛل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗّﻲ ﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر
اﻷول واﻟﺗﻲ ﺳﻣﺣت ﺑﻣﻧﺢ ﺗﻠك اﻟﻣزاﯾﺎ ،إو ﻻّ أﻟﻐﯾت ﺗﻠك اﻟﻣزاﯾﺎ".
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ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﺿﻣون أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  30ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن إﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻲ
ﺗم إﺑراﻣﻬﺎ ﺑﯾن اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺷرﻛﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ،ﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل
اﻟﻣﺛﺎل اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻊ ﻛﻬرﻣﺎ

) (kahramaﺣﯾث

ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  03ﻣﻧﻬﺎ" :طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  30ﻣن اﻷﻣر  03 -01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  20أوت 2001

ﻣرﻋﺎة ﻟﻠﻣﺎدة  619ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري ﯾﺗم ﻧﻘل أو ﺗﺣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
واﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ و ا
ﻣوﺿوع ﻫذﻩ اﻻ ﺗﻔﺎﻗﯾﺔ وﻛذا أﺳﻬم ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروع ﺑﻛل ﺣرﯾﺔ ،وﯾﺟب اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑذﻟك ﻟﻠوﻛﺎﻟﺔ
ﻓﻲ ﻣدة أﻗﺻﺎﻫﺎ )(8أﯾﺎم اﺑﺗداء ﻣن ﺳرﯾﺎن ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ.443....
ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  2009ﻋدل اﻟﻣﺷرع ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ
 2009اﻟذي ﺗﺿﻣن أﺣﻛﺎﻣﺎ ﺟدﯾدة ﺗﻘﯾد ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻓﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم
ﺗﻛرﯾس ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺿﻣون اﻟﻣﺎدة  4ﻣﻛرر 3وﻫذا ﻣﺎ
ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺿﻣون اﻟﻣﺎدة  30اﻟﻣذﻛور و أﻋﻼﻩ.
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫذا ﯾؤﻛد ﺷﯾﺋﺎ واﺣدا وﻫو ﻋدم اﻟﺗﻧﺳﯾق و اﻟﺗﺳرع ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎرض و اﻟﺗﺿﺎد.
وﯾﺗم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ وﻓق إﺟراءات ﺣددﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة  4ﻣﻛرر ،3وﺗﺗﻣﺛل
ﻓﻲ وﺟوب ﺗﺣرﯾر ﻋﻘد اﻟﺗﻧﺎزل أﻣﺎم اﻟﻣوﺛق اﻟذي ﯾﻘدم طﻠب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺗﺧﻠﻲ اﻟدوﻟﺔ
ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻔﻌﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻠﻣﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻌد
اﺳﺗﺷﺎرة ﻣﺟﻠس ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ ،وﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺗﺣدد ﺳﻌر اﻟﺗﻧﺎزل وﺷروطﻪ ﻓﻲ طﻠب.
وﻗد أوﺟب اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺗﺳﻠﯾم ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ
ﻟﻠﻣوﺛق اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺗﺣرﯾر ﻋﻘد اﻟﺗﻧﺎزل ﻓﻲ أﺟل أﻗﺻﺎﻩ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷﻬر اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﯾداع
اﻟطﻠب ،وﻫذا ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣدة ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل 2010

444

ﺷﻬر ) (1اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﯾداع اﻟطﻠب،

وﯾﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل  2014أﻋطﻰ ﻣدة أﻛﺑر ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣن أﺟل دراﺳﺔ
اﻟطﻠب ﺟﯾدا ﻷن ﻣدة ﺷﻬر واﺣد ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻣﻬم ﺟدا ﻛﺎﻟﺗﺧﻠﻲ
ﻋن ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ.
 -443اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﯾن اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و ﻛﻬرﻣﺎ ) (kahramaﺷرﻛﺔ ذات أﺳﻬم  ،ج ر ج ج  ،ﻋدد ،07
ﺻﺎدر ﻓﻲ  28ﺟﺎﻧﻔﻲ .2007

 -444أﻣر رﻗم  01 -10ﻣؤرخ ﻓﻲ  26أوت ﺳﻧﺔ  ،2010ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ  ،2010ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
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وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻘﺿﺎء ﻣدة ﺛﻼﺛﺔ )(3أﺷﻬر وﻟم ﺗرد اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﯾُﻌ ّد ﻫذا ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﺧﻠّﻲ
اﻟدوﻟﺔ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ إﻻ إذا ﺗﺿﻣن ﻗرار اﻟوزﯾر ﻣﺑﻠﻐﺎ أﻗل ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
وﻓﻲ إطﺎر أﻧﺷطﺔ ﻣﺣددة.
وﺗﺣﺗﻔظ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﻠﻣﯾﻬﺎ ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﺧﻠﻲ دون اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺑﺣق ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ ﺧﻼل ﻣدة ﺳﻧﺔ ) (1اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﻠﯾم ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﺧﻠﻲ ،وﻫذا وﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺗدﻧﻰ اﻟﺳﻌر ،أي إذا ﺗﺑﯾن ﻟﻬﺎ ﻋدم اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺛﻣن و اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻋﻠﯾﻬﺎ.445
 -2ﺣق اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺷراء اﻷﺳﻬم واﻟﺣﺻص اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج

ﻟم ﯾﻛﺗف اﻟﻣﺷرع ﺑ ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدث ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ  ،2009إﻧﻣﺎ

اﺳﺗﺣدث أﯾﺿﺎ ﺣﻛﻣﺎ ﺟدﯾدا ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  2010اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم ﻟﻘﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﻣرﺟﻌﻲ ،واﻟذي ﯾﺗﻌرف ﺑﺣق اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺷراء أﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ ،وذﻟك
ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  04ﻣﻛرر446 04واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ  " :ﺗﺧﺿﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎزل اﻟﺗﺎم أو اﻟﺟزﺋﻲ إﻟﻰ
اﻟﺧﺎرج ﻋن اﻷﺳﻬم واﻟﺣﺻص اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺎت ﺗﻣﻠك أﺳﻬﻣﺎ أو ﺣﺻﺻﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ
ﺷرﻛﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري اﺳﺗﻔﺎدت ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ أو ﺗﺳﻬﯾﻼت ﻋﻧد إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ إﻟﻰ اﺳﺗﺷﺎرة
اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ .
ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷّرع أﻟزم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﺑوﺟوب اﺳﺗﺷﺎرة اﻟﺣﻛوﻣﺔ
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻗﺑل ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﺎزل 447 ،و ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻹﺟراء ﻣن ﺑﯾن اﻟﻘﯾود اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣدﺛﻬﺎ
اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎل رؤؤس اﻷﻣوال ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ،وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﻪ ﺷرﻛﺔ
"اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ "اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟﻌﻼﻣﺔ ﻧﺟﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺷﺎرة اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺗﺷﺎور ﻣﻌﻬﺎ ﻗﺑل ﺑﯾﻌﻬﺎ
ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻘطرﯾﺔ" ﻛﯾوﺗل" .448

 -445ﺗواﺗﻲ ﻧﺻﯾرة ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.36

 -446أﻣر رﻗم  01-10ﻣؤرخ ﻓﻲ  26أوت ﺳﻧﺔ  ،2010ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ ، ،2010اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.

 -447آﯾت ﻣﻧﺻور ﻛﻣﺎل ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧوﺻﺻﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري،

ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .19

 -448ع/ﺳﻔﯾﺎن" ،ﺟﺎد :ﺷراء ﻛﯾوﺗل ﻟﻧﺟﻣﺔ ﺗ ّم ﺑﺎﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ" ،ﺟرﯾدة اﻟﺷروق اﻟﯾوﻣﻲ ،اﻟﻌدد  ،38412ﯾوم  22ﻧوﻓﻣﺑر
.2012
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

ﻛﻣﺎ أورد اﻟﻣﺷرع أﯾﺿﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺣﺗﻔﺎظ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺣق إﻋﺎدة ﺷراء اﻷﺳﻬم
أو اﻟﺣﺻص اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧﺎزل اﻟﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ،وﯾﺣدد اﻟﺳﻌر
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧﺑرة ﺣﺳب اﻟﺷروط اﻟﻣﺣ ّددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  04ﻣﻛرر. 03
أن ﺣق اﻟﺷّﻔﻌﺔ ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ
ﯾظﻬر اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ وﺣق إﻋﺎدة اﻟﺷراء ﻓﻲ ﻧﻘطﺗﯾن ،اﻷوﻟﻰ ّ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؛ أﻣﺎ ﺣق إﻋﺎدة اﻟﺷراء ﯾرد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎزﻻت اﻟﺗّﻲ ﺗﻣﺗد إﻟﻰ
أن اﻟﺷﻔﻌﺔ ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﻰ ﻛل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﺧﺎرج اﻹﻗﻠﯾم اﻟﺟزاﺋر ،أﻣﺎ وﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ّ
ﺳواًء اﺳﺗﻔﺎدت ﻣن ﻣزاﯾﺎ أم ﻟم ﺗﺳﺗﻔد ،ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﺣق إﻋﺎدة اﻟﺷراء اﻟذي ﯾرد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ
اﺳﺗﻔﺎدت ﻣن ﻣزاﯾﺎ وﺗﺳﻬﯾﻼت ﻓﺗرة إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﻓﻘط.449
وﻋطﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ اﻟﺟزاﺋر ﻟﺗﺑرﺋﺔ أﻓﻌﺎﻟﻬﺎ أو
ﺑﺎﻷﺣرى ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ؛ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ وﺣق إﻋﺎدة ﺷراء اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن
اﻻﻣﺗﯾﺎزات ﯾوﺣﻲ ﺑﺎﻧﻌدام اﻟﺣرﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ  ،ﻷن ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣدى اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺷﺟﯾﻊ ودﻋم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.450
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻓرض ﻗﯾود إﺟراﺋﯾﺔ ﺗﻣﯾﯾزﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري
ﻟﻘد اﻣﺗد ﺗﺧوف اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن طﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣﺷروع
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ،و ﺗﺟﺳد ﻫذا اﻟﺗﺧوف ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﯾﯾدﻫﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ
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ﺑﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟﺣق

اﻟﺷﻔﻌﺔ اﻟذي ﺳﺑق و إن ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗﻧﺎزﻟت ﻋن ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ
اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أﯾﺿﺎ ﺣرﺻت ﻋﻠﻰ ﻓرض ﻗﯾود إﺟراﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﺧﺎص اﻟذي ﺗم
اﻟﺗﻧﺎزل ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ ،وﻫذﻩ اﻟﻘﯾود ﻫﻲ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾود اﻟﻣﻔروض ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧﺷﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر

 -449ﺑن ﺷﻌﻼل ﻣﺣﻔوظ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  ،ص .88
- DENEDENI Yahia, « L’ apport fiscal de la loi finances de 2006 », Revue critique, N° 02,
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2007, p 07.
- ALLOUI Farida, L'impact de l'ouverture du marché sur le droit de la concurrence, mémoire
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en vue de l'obtention du diplôme de magistèr en droit, option droit des affaires, faculté de droit,
Université de Tizi Ouzou, 2011, p 133.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺗﻧﺎزل )أوﻻ( و ﻛل ﻫذا اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ و اﻟﻣﻌﻘدة ﺗؤدي ﺑﻼ ﺷك إﻟﻰ ﻗﯾد أﺧرى
ﯾؤرق اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ،وﻫو طول وﺗﻌﻘﯾد إﺟراءات ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺻﻔﯾﺔ ﻛﻛل )ﺛﺎﻧﯾﺎ(.
أوﻻ
اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﺎزل اﻟدوﻟﺔ ﻋن ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ
ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم اﻹﺟراءات اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﺎزل اﻟدوﻟﺔ ﻋن ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﯾن ﺑﺣﯾث
ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﻣﺷرع إﺟراءات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻟﻪ وطﻧﻲ ) (1وﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻟﻪ أﺟﻧﺑﻲ ﻓﺎﻹﺟراءات اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻷوﻟﻰ).(2
 -1ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﺎزل ﻟﻣﺳﺗﺛﻣر وطﻧﻲ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗﻧﺎزل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻋن ﺣﺻﺗﻪ اﻟﻣﻘدرة  % 49ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر

452

إﻟﻰ

ﻣﺳﺗﺛﻣر وطﻧﻲ ﻓﺈن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺣﺳب اﻷﻣر  03-01اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻏﯾر ﻣﻠزم
ﺳوى ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻟدى اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،و ﻫذا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﻠﺑﻪ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن

اﻟﻣزاﯾﺎ ﺑﺣﯾث ﯾرﻓق اﻟطﻠب ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺢ ،ذﻟك أن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟوطﻧﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻬو
ﻏﯾر ﻣﻠزم ﺑﺄي ﺗرﺧﯾص ،ﻫذا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر
اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺗﻧﺎزل ،ﻟﯾس ﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ.453
ﻟﻛن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻪ ﻷول ﻣرة ﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﻓ ﺎﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻟﻪ ﻣﻠزم ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ﻟﻠﻘطﺎع ﻣﺛل اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﯾﺟب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض .454
 -2ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﺎزل ﻟﻣﺳﺗﺛﻣر أﺟﻧﺑﻲ

ﺣر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻣﺷروﻋﻪ
ﺑﻌد ﺗﺧﻠﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻋن ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ا
ﻣﺳﺗﺛﻣر أﺟﻧﺑﯾﺎ آﺧر؛ وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ
ا
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟذي ﯾرﯾد واﻟذي ﻗد ﯾﻛون
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻛون اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻟﻪ وطﻧﯾﺎ ﻓﺈن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ
 -452إن اﻟﻣﺷرع ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ  2009أﻟزم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﺄن ﯾﻧﺷﺄ ﻣﺷروﻋﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ إطﺎر
اﻟﺷراﻛﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻟﺗﺗﺟﺎوز ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ  %49ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣﺣل اﻟﺷراﻛﺔ .
453

- HAROUN Mehdi, op.cit., p 272.
 -454ﺑﻠطرش ﻣﻧﻰ" ،اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠّﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺻرﻓﻲ :وﺟﻪ ﺟدﯾد ﻟدور اﻟدّوﻟﺔ" ،إدارة ،اﻟﻣﺟﻠد  ،12اﻟﻌدد ،02
 ،2002ص .58
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اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻟﻪ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻷول اﻟﻣﺗﻧﺎزل
ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧﺷﺎء.
وﻋﻠﯾﻪ إذن ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻟﻪ ﻣﻠزم ﺑﺗﺻرﯾﺢ ﻟدى اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر،
وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻹﺟراء اﻟوﺟوب اﻟﺗﻣﯾﯾزي اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣن ﺑﯾن اﻹﺟراءات
اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣدﺛﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ  2009ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  04ﻣﻛرر ،455ﺣﯾث
ﺑﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻏّﯾر اﻟﻣﺷرع ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﺑﺣﯾث ﺗﺣوﯾل ﻣن إﺟراء اﺧﺗﯾﺎري ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺳﺗﻔﯾدوا ﻣن اﻻﻣﺗﯾﺎزات وطﻧﯾﯾن أم أﺟﺎﻧب؛
إﻟﻰ إﺟراء إﻟزاﻣﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ،ﺳواء ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﻣزاﯾﺎ أو ﻟم ﯾﺗﺣﺻﻠوا
ﻋﻠﯾﻬﺎ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻧﺷﺎط ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺧﺿﻊ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأن ﺷرﺣﻧﺎﻩ
ﺳﺎﺑﻘﺎ إﻟﻰ وﺟوب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣراد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻓﯾﻪ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر أن ﯾﻧﺗظر اﻟرد ﻣﻧﻬﺎ؛ أﺿف إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺎﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻐرﻗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻲ اﻟرد ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣﻣﻧوﻋﺎ ﻣن ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻣﺛل ذﻟك اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺣﯾث
ﯾﻣﻧﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺑﻧوك ﻣزاوﻟﺔ أي ﻧﺷﺎط ﻣﺻرﻓﻲ.456
ﺛﺎﻧﯾﺎ
طول و ﺗﻌﻘﯾد إﺟراءات ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ
ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌواﺋق واﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗؤرق اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ اﻷﺧص ﻫو طول ﻣدة إﺟراءات
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ وﺗﻌﻘﯾدﻫﺎ ،وﻫذا إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﺈﻧﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺧوف اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن
ﺗﻬرﯾب رؤوس اﻷﻣوال دون أن ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ ،ﺑﺣﯾث ﻟو ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن إﺟراءات ﻋﻣﻠﯾﺔ
اﻹﻧﺷﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزم ﻓﻘط ﺗﺻرﯾﺣﺎ ﺷﻛﻠﯾﺎ وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ؛ ﻓﻧﺟد اﺧﺗﻼﻓﺎ ﺟوﻫرﯾﺎ ﯾﺗﺟﺳد ﻓﻲ
ﻏﯾﺎب اﻹطﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ اﻟﻣﻧظم ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ؛ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس

 -455ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  4ﻣﻛرر ﻣن اﻷﻣر  03 -01اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ " :ﺗﺧﺿﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ

اﻟﻣﻧﺟزة ﻓﻲ اﻟﻧﺷطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﻗﺑل إﻧﺟﺎزﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟدى اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ

اﻟﻣﺎدة  6أدﻧﺎﻩ".

 -456ﻟﻌﺷب ﻣﺣﻔوظ ،ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ،1997 ،ص .37
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اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻲ ﺗ ّم اﺳﺗﺣداﺛﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺗﻛرﯾس
اﻧﺳﺣﺎب اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﺣﻘل اﻻﻗﺗﺻﺎدي.457
ﻏﯾر أن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ أﺗﻰ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ  2009أﻛدت أن
ﻣﻌﺎﻟم اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ ﺑدأت ﺗﺗﺟﺳد ﻣن ﺟدﯾد؛ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري
اﻟﺗﻲ ﺳﯾطرت ﻓﯾﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣرﻛز اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات ،وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺷﻬد ﻏﯾﺎب وﺗﻬﻣﯾش
اﻷﺟﻬزة اﻟﻣؤطرة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺧﺻﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت.
وﯾﺗﺄﻛد ﻫذا اﻷﻣر ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة  4ﻣﻛرر  3ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ" :
ﯾﺧﺿﻊ ﻛل ﺗﻧﺎزل ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﺑطﻼن إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ
اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻌد اﺳﺗﺷﺎرة ﻣﺟﻠس ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت
اﻟدوﻟﺔ".
ﻧﻔﻬم ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة أن اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻫﻲ ﺳﻠطﺔ ﻋﻠﯾﺎ
ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺟﻠس ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ ،واﻟذي ﯾﺗﺷﻛل ﻣن ﺗرﻛﯾﺑﺔ و ازرﯾﺔ ﯾﺻﻌب ﻟ ّﻣﻬﺎ.
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣق اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺷراء اﻷﺳﻬم واﻟﺣﺻص اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻧﺟد
أﯾﺿﺎ ﺗدﺧﻼ ﺻﺎرﺧﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ ،وﻫذا ﻣﺎ
ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة  04ﻣﻛرر" :04ﺗﺧﺿﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎزل اﻟﺗﺎم واﻟﺟزﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﻋن
اﻷﺳﻬم واﻟﺣﺻص اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺎت ﺗﻣﻠك أﺳﻬﻣﺎ أو ﺣﺻﺻﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري اﺳﺗﻔﺎدت ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ أو ﺗﺳﻬﯾﻼت ﻋﻧد إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ إﻟﻰ اﺳﺗﺷﺎرة اﻟﺣﻛوﻣﺔ
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ" .ﻓﻲ ﻫذا اﻹﺟراء أﯾﺿﺎ ﻧﺟد أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺟﻬﺔ
اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻪ.
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ،ﯾﺗﺿﺢ ﺟﻠﯾﺎ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗﺎم ﺑﺈﻗﺻﺎء دور اﻷﺟﻬزة اﻟﻣؤطرة
ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ،وﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
ﻣن أﺟل اﺗﺧﺎذا اﻟﻘ اررات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾؤدي و ﺑﻼ ﺷك إﻟﻰ ﻋواﺋق وﻗﯾود
ﺑﯾروﻗراطﯾﺔ ﺗﻘﻠل وﺗﻧﻘص ﻣن ﻛﻔﺎءة وﺟودة اﻟﻘ اررات اﻟﻣﺗﺧذة ،ﻫذا ﻧﺎﻫﯾك ﻋن طول اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ إﺟراءات إﺻدار ﻫذﻩ اﻟﻘ اررات ،ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻘﯾود اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣدﺛﻬﺎ اﻟﻣﺷرع
اﻟﺟزاﺋري دﻓﻊ ﺑﺗﻘرﯾر اﻟﺑﻧك اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل إﻟﻰ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺑﯾن أﻛﺛر اﻟدول
اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻐرق ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣدة.

458

وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻟﻪ ﻗﺑل ﺗﻌدﯾل  2014ﻛﺎن ﯾﺧﺿﻊ
ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ؛ ﻏﯾر أن اﻟﻣﺷرع ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  2014أﻟﻐﻰ

459

ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ

ﻛﺎن ﯾﻌدﻫﺎ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر؛ واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻹﺟراءات اﻟﺗﻘﯾﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن
ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ.
ﺑﻌد ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل اﻟذي أﺟراﻩ اﻟﻣﺷرع ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﯾﻛون ﻗد أﻟﻐﻰ دور اﻟﻣﺟﻠس
اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ،وﺗرك اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
ﺳﻠطﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي و ﺑﻼ ﺷك إﻟﻰ ﻋواﺋق وﻗﯾود ﺑﯾروﻗراطﯾﺔ
ﺗﻘﻠل ﻣن ﻛﻔﺎءة و ﺟودة اﻟﻘ اررات اﻟﻣﺗﺧذة.460
وأﺻدق ﻣﺛﺎل ﺷرﻛﺔ ﺟﯾزي ﻟﻠﻬواﺗف اﻟﻧﻘﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺎرﺳت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﻧﺔ  2009و داﻣت اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت  6ﺳﻧوات ﺑﻌد اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺷراء ﺣﺻﺔ ﺗﻘدر ب  51ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن ﺷرﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻠﻐت  2.6ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر
ﺣﺳب ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ و ازرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﺗﻣﻛﻧت اﻟﺳﻠطﺎت ﻣن إﻧﻬﺎء ﻣﺳﻠﺳل ﺟﯾزي ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻟﻌﻘد اﻟﺷراء
ﻓﻲ أﻓرﯾل  2014ﺑﺑﺎرﯾس ﺑﻌد ﻣﻔﺎوﺿﺎت طوﯾﻠﺔ ﺟدا.

461
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ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
إن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺎﻗﻧﺔ واﻟﻣزرﯾﺔ اﻟﺗﻲ آل إﻟﯾﻬﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﻧﺑﺊ ﻋن ﻓﺟوة ﻛﺑﯾرة
ﺑﯾن اﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﻧظم ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻛرس ﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﺗﻛﻔل ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻌﻪ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﻛل ﺣرﯾﺔ ،واﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﻔرض ﺗﻘﯾﯾد وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻷﺟل ﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ.
وﻓﻌﻼ ﻫذا ﻣﺎ ﺟﺳدﻩ اﻟﻣﺷرع ،ﻣن ﺧﻼل ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  2009و  2010و ﺣﺗﻰ
ﺳﻧﺔ  2014اﻟﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻓرض ﻗﯾودا ﻋدﯾدة ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ،وﻫذا ﻓﻲ
ﻛل ﻣراﺣﻠﻪ ﻣن اﻹﻧﺷﺎء ﺣﺗﻰ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ،و ﻫذا إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﺈﻧﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺟﺎﻧس
اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،واﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺻﻔﺔ
ﻋﺎﻣﺔ.
وﻫذا راﺟﻊ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟذي ﻧﺷﻬدﻩ ،وﻟﻌل أﻛﺑر دﻟﯾل
ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون ﻣﻬم ﻣﺛل ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ.
ﻟﯾس ذﻟك ﻓﺣﺳب ،ﺑل اﻟﺳرﻋﺔ ﻛذﻟك ﻓﻲ ﺗﺣرﯾر اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻌدﯾﻼت ،ﻫذا ﻛﻠﻪ
ﯾؤدي إﻟﻰ ﻫز ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن أي
ﺗﻐﯾﯾر ﺑﺳﯾط ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺣﻘﺎ ﺧﻔض ﻣﻌﻧوﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ،ﺑل وﻻ ﯾوﺟد أي
أﺟﻧﺑﻲ ﺳﯾﺄﺗﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺑﻠد ﯾﻐﯾر اﻟﻘواﻧﯾن ﺗﻐﯾﯾ ار ﻣﺳﺗﻣ ار وﻻ ﯾﻌرف أي اﺳﺗﻘرار ﺗﺷرﯾﻌﻲ.
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ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﺗﻛرﯾس اﻟﺻرﯾﺢ ﻟﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ  12-93ﻣن

أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺧﺿت ﻋن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺎﺷرﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻣن أواﺧر
اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا ،إذ ﺑﻣوﺟﺑﻪ رﻓﻊ اﻟﻤﺸّﺮع ﻛﻞ اﻟﻌﺮاﻗﯿﻞ واﻟﻘﯿﻮد اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻮل
دون ﺗﺠﺴﯿﺪ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ أﺟﻨﺒﯿﺎ ﻛﺎن أو وطﻨﯿﺎ ،ﺑﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺳﻌﻰ اﻟﻤﺸﺮع ﻣن
ﺧﻼل اﻷﻣر  03-01اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ وﺗﺄﻛﯾد ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل
ﻓﺗﺢ ﻣﺟﺎﻻت ﺟدﯾدة ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ،واﻟﺗﻲ ﻗد ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻣﺣظورة ﻋﻠﻰ اﻟﺧواص ،وﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺣداث إﺟراءات ﺟدﯾدة ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوطﻧﻲ واﻷﺟﻧﺑﻲ وﺗذﻟﯾل اﻟﺻﻌوﺑﺎت وﺗوﺣﯾد ﻣراﻛز اﻟﻘرار ،وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر أﻧﺷﺋت
ﻫﯾﺋﺗﺎن ﻓﻘط ﻟﺗوﻟﻲ ﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟوطﻧﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ،وﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر
ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻲ ﺣﻠت ﻣﺣل وﻛﺎﻟﺔ ﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،وﻏﺎﯾﺗﻬﺎ ﺗوﻓﯾر
اﻟﺧدﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ ،واﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر.
وﺑﮭﺬا أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎخ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﯾﺳودﻩ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل
اﻟﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ،ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﺗﻛرﯾس ﺿﻣﺎﻧﺎت أﺧرى ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ ﺗﻔﻌﯾل وﺻﯾﺎﻧﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ.
ﻟﻛن اﺑﺗداء ﻣن ﺳﻧﺔ  ،2009ﺷﻬدت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗوﺟﻬﺎ ﻣﻌﺎﻛﺳﺎ
ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻘد أﺻﺑﺣت ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ أﺣدﺛﻬﺎ
اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﺑﻣوﺟب ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ
ﯾﺳودﻫﺎ اﻟﺗﻘﯾﯾد ،وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل اﻟﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣن ﻣرﺣﺔ اﻹﻧﺷﺎء إﻟﻰ
أن اﻟﺟزاﺋر ﺑدﻻ ﻣن ﺗﻌزﯾز ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻣرو ار ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل ،ﻓﻧﻼﺣظ ّ
واﻟﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻹﺻﻼﺣﺎت وﺗﺣرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻻﻧﻔﺗﺎح ﻧﺟدﻫﺎ ﻋﻛس ذﻟك ﻗد
ﺳﺟﻠت ﺗراﺟﻌﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ وﺳرﯾﻌﺎ ﻟﻠوراء ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗّﺑﻌﺔ ،ﻛﺎﺷﻔﺔ ﺑذﻟك ﻋن ﻋودة
اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺗدﺧّﻠﺔ إﻟﻰ اﻟواﺟﻬﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻓرض إﺟراءات ﺗﻘﯾﯾدﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣﻠﻬﺎ ،ﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻋدم اﻧدﻣﺎج اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺷﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﺳﻧوات ﻣﻊ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق اﻟذي ﻗواﻣﻪ اﻟﻣﺑﺎدئ
اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ .
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ﻓﺑﻌد ﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﺷرّع ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟوطﻧﻲ واﻟﻣﺳﺗﺛﻣر
اﻷﺟﻧﺑﻲ ،أﺻﺑﺢ اﻷﻣر ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎّ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟذي ﻓرض
ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣوﺟب ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻗﯾود ﺗﻣﯾزﯾﺔ ﻟم ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟوطﻧﻲ ،وﻫذا
ﺳواء ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻹﻧﺷﺎء ﺑﺈﻟزاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻣﺳﺑق ﻟدى اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﻟﻰ
ﺟﺎﻧب اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﺷرط اﻟﺷراﻛﺔ اﻟدﻧﯾﺎ ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺛﻣر
وطﻧﻲ ﻛﺄﺳﻠوب وﺣﯾد ﻹﻧﺟﺎز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓرض ﻗﯾود أﺧرى ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ
اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻛﺎﻟﻘﯾود اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ واﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ ،أﺿف إﻟﻰ ذﻟك
اﻟﻘﯾود اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﺑﺗﻛرﯾﺳﻪ آﻟﯾﺎت وﻗواﻋد رﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة ﺗﺣوﯾل رؤوس اﻷﻣوال ﻣن اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ،ﻫذا إﻟﻰ ﺟﺎﻧب طول وﺗﻌﻘﯾد
إﺟراءات ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر وﺑﻼ ﺷك ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر.
وﻧﺟد اﻷﻣر ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾّز ﻫﻲ اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﺗدﺧل اﻟﺻﺎرخ
واﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ،وﯾظﻬر ذﻟك ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﺗدﺑﯾر ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ
اﻟذي ﺗﺗﻣﺗّﻊ ﺑﻪ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺗﻧﺎزﻻت ﻋن ﺣﺻص
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻷﺟﺎﻧب  ،واﻟذي أﺻﺑﺢ ﻫﺎﺟﺳﺎ ﯾؤرق اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻧظ ار ﻟﺗﺄﺛﯾرﻩ اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺻﻔﯾﺗﻪ .
ﺑﺎﻹﺟﻣﺎل ﺗﺷﻛّل اﻹﺟراءات اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ ذﻛرﻫﺎ اﻧﺗﻬﺎﻛﺎ واﺿﺣﺎ ﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ طﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾزي ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ دﻋم وﺗﻌزﯾز ﻣرﻛز اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر
اﻟوطﻧﻲ ﺑﻣﻧﺣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾدﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ،وﺑﺎﻟرّﻏم
ﻣن ﺗﺑرﯾر ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑداﻓﻊ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد
اﻟوطﻧﻲ ،ﺣﯾث ﺗرﻣﻲ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻗﺻد اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻓﺎﺗورات اﻟواردات
ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ ،وﻛذا وﻗف ﻧزﯾف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ،إﻻّ أﻧّﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ
ﻓﺈن اﻻﻋﺗﻣﺎد
ﺗﻔﺳﯾرات ﻏﯾر ﻣﻘﻧﻌﺔ ،ﻓﻘد أﺛﺑﺗت اﺣﺗواءﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ ،ﻓﻣن زاوﯾﺔ ّ
ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺧﺎطرة ﻏﯾر ﻣﺣﻣودة اﻟﻌواﻗب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدوﻟﺔ ﻣﺛل اﻟﺟزاﺋر ﯾﻌﺎﻧﻲ
اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻬﺷﺎﺷﺔ واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻣﺻدر وﺣﯾد وﻫو ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ،اﻷﻣر
اﻟذي ﺳﯾﺟﻌل اﻟﺟزاﺋر ﻣﻬدّدة ﺑﺗﻛرار أزﻣﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺟﻣت ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت واﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻌودة ﻣﺟدّدا ﻟﺧط
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اﻻﻧطﻼق .أﻣّﺎ ﻣن زاوﯾﺔ أﺧرى ،ﻓﻛﺛرة اﻟﻘﯾود واﻟﺗﻌﻘﯾدات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ
ﺧﺎﺻﺔ ،ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ إﺛﺎرة ﺗﺧوف ﻫذا اﻷﺧﯾر ،وﻧﻔورﻩ ﻣن اﻟﻣﻐﺎﻣرة ﺑﻣﺷﺎرﯾﻌﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﺳوق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ وﻗت ﯾﺗطﻠب وﯾﺣﺗﺎج ﻓﯾﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﺗﻌزﯾز اﻟﻌرض وﻟﯾس اﻟﻣزﯾد
ﻣن اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ،ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن اﻟﺟزاﺋر ﺳﺟّﻠت ﺗراﺟﻌﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ ﻓﻲ ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ،اﻷﻣر اﻟذي ﻻ ﯾﺧدم ﺑﺗﺎﺗﺎ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ.
ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ،ﻧﻘول إن اﻟﺳﯾﺎ ﺳﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤدي
إﻟﻰ ﺧرق اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻛرﺳﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ،وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺧروﻗﺎت ﺳوف
ﯾﺗدﻫور اﻟﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺳودﻩ اﻟﺣرﯾﺔ و اﻻﻧﻔﺗﺎح ،أﺻﺑﺢ ﺣﺎﻟﯾﺎ
إن ﻣﻌظم اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ
ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  ،إذ ّ
ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﺗﻣﯾّز ﺑﺎﻟﻐﻣوض واﻟﺗﻧﺎﻗض ﻓﻲ ظل ﻓﻲ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﺗﻛررة ﻟﻘﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﺑﻣوﺟب ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾّﺔ ،ﻟذا ﻓﻣن اﻷﻧﺳب واﻷﺟدر أن ﺗراﺟﻊ اﻟﺟزاﺋر ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﻣﻘﯾّدة
ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺳﺗﺣدث ﺑﻣوﺟب ﻛل ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﯾن ﻟﺳﻧﺗﻲ  2009و،2010
ﺣﺗﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ،2014رﻏم ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣﺷرع إﻟﻐﺎء ﺑﻌض اﻟﻘﯾود ﻣﺛل إﻟﻐﺎء اﻟدراﺳﺔ
اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌدﻫﺎ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺳﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ
اﻷﻣر ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﺗﺿﻠﯾل ﻣن أﺟل اﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﺑظﺎﻫر اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،
ﻷن ﺗﺟﺳﯾد ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﻛون ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺿﯾﯾق ﻣن ﻧطﺎق اﻹﺟراءات اﻟﺗﻘﯾﯾدﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن
اﻷﺧذ ﺑﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟوب إرﺳﺎء ﻗواﻋد اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ
ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟدوﻟﻲ.
وﻋطﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ،ﻧﺳﺗﺧﻠص أن ﻧﻬﺞ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ،وﻫذا ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ واﺿﺣﺔ أﺳﺳﻬﺎ اﻟﺗوازن ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﺧص ﻣراﻋﺎة ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ،وﻻ ﯾﺗﺄﻧﻰ ﻫذا إﻻ ﻣن ﺧﻼل
اﻟﺗﺧﻠّﻲ ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدى ووﺿﻊ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗؤطر ﻣﺟﺎل
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺻﻔﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣن ﺟﻬﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﺑﺣرﯾﺔ ،وﻣن ﺟﻬﺔ
أﺧرى ﺗﺣﻣﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟوطﻧﻲ ،ﻟﻛن ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣرﻧﺔ وﺳﻠﺳﺔ دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺣرﯾﺔ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.
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أوﻻ :ﺑﺎﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 -Iاﻟﻛﺗب
 -1أﺑو ﻗﺣف ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ،اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻹداراة واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،اﻟداّر اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
.1993
اﻟﻣﻌوﻗﺎت واﻟﺿّﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ﻣرﻛز
ّ
 -2اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ درﯾد ﻣﺣﻣود ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ :
د ارﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺑﯾروت.2006 ،

 -3اﻟﻐﺎﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻲ ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري :دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻷﺳس وﻣﺑﺎدئ
اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرﯾف ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ) ،د س ن(.

 -4ﺑوﺟﻣﻠﯾن وﻟﯾد ،ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ،دار ﺑﻘﯾس ﻟﻠﻧﺷر،

اﻟﺟزاﺋر.2011 ،

 -5ﺟﻼل وﻓﺎء ﻣﺣﻣدﯾن ،اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ واﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر :أﻣﺎم
اﻟﻣرﻛز اﻟدوﻟﻲ ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،

.2001
 -6ﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد اﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟدوﻟﻲ :ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ إﺷﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﻷﺣدث أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺻري ،دار اﻟﺷروق ،ط  ،1اﻟﻘﺎﻫرة،

.2002
 -7زﯾﻧب ﺣﺳﯾن ﻋوض اﷲ ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ :ﻧظرﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ،دار
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.1999 ،
 -8ﺷرﯾف ﯾوﺳف ﺣﻠﻣﻲ ﺧﺎطر ،اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،
اﻟﻘﺎﻫرة.2006 ،
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 -9ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻋﺑد اﷲ ،ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ :دراﺳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻷﻫم اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ

ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻷردن.2008 ،
 -10ﻋﺟّﺔ اﻟﺟﻼﻟﻲ ،اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر :اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻗطﺎع
اﻟﻣﺣروﻗﺎت ،دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ،اﻟﺟزاﺋر.2006 ،

 -11ﻋﻠﯾوش ﻗرﺑوع ﻛﻣﺎل  ،ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،
اﻟﺟزاﺋر.1999 ،

 -12ﻋﯾﺑوط ﻣﺣﻧد وﻋﻠﻲ ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ،دار ﻫوﻣﻪ ،اﻟﺟزاﺋر،
.2012

 -13ﻗﺎدري ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟدوﻟﯾﺔ :اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﺗﺟﺎري اﻟدّوﻟﻲ ﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ج

 ،01دار ﻫوﻣﻪ ،اﻟﺟزاﺋر.2004 ،

 -14ﻟﻌﺷب ﻣﺣﻔوظ ،ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻟﺟزاﺋر،
.1997

 -15ﻣﻧﯾر ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ،اﻟﺗﻧظﯾم وﻧﻲ ﻟﻠﺗﺣﻛﯾم اﻟدوﻟﻲ واﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻔﻘﻪ وﻗﺿﺎء
اﻟﺗﺣﻛﯾم ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.1997 ،

 -16ﻧﺎﺻر ﻣراد ،ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق ،دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر

واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻟﺟزاﺋر.2003 ،

 -17ﻫﺷﺎم ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق ،اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎل اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣﻊ إﺷﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻣوال اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،ﺑﯾروت.1981 ،

 - IIاﻟرﺳﺎﺋل واﻟﻣذﻛرات اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
أ -اﻟرﺳﺎﺋل:

 -1اﻗﻠوﻟﻲ ﻣﺣﻣّد ،اﻟﻧّظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘود اﻟدّوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر :اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ

ﻧﻣوذﺟﺎ ،دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾزي وزو.2006،
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 -2ﺣﺳﯾن ﻧوارة ،اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ
اﻟﻌﻠوم ،ﺗﺧﺻص اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾزي وزو.2013 ،

 -3ﺻﺑﺎﯾﺣﻲ رﺑﯾﻌﺔ ،اﻟﺧوﺻﺻﺔ ﺑﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ
ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم ،ﺗﺧﺻص اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾزي وزو.2009 ،

 -4ﻋﯾﺑوط ﻣﺣﻧد واﻋﻠﻲ ،اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ
دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾزي وزو.2006 ،

 -5ﻗﺑﺎﯾﻠﻲ طﯾب  ،اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﯾن اﻟدول ورﻋﺎﯾﺎ اﻟدول اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﺿوء
اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ واﺷﻧطن ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم ،ﺗﺧﺻص اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾزي وزو.2012 ،

ب -اﻟﻣذﻛرات اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ:
 -1إدرﯾس ﻣﻬﻧﺎن ،ﺗطور ﻧظﺎم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،
ﺗﺧﺻص ﻗﺎﻧون اﻷﻋﻣﺎل ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر.2002 ،

 -2أوﺑﺎﯾﺔ ﻣﻠﯾﻛﺔ ،ﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون،
ﻓرع ﻗﺎﻧون اﻷﻋﻣﺎل ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾزي وزو.2005 ،

 -3ﺻﺑﺎﯾﺣﻲ رﺑﯾﻌﺔ ،اﻟﺧوﺻﺻﺔ ﺑﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ
ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم ،ﺗﺧﺻص اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾزي وزو.2009 ،

 -4آﻣﺎل ﯾوﺳﻔﻲ ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،ﻣذﻛرة

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق ،ﻓرع اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺑن ﻋﻛﻧون،

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر.1999 ،
 -5ﺑرﻛﺎن ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ  ،ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧون ،ﻓرع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ،ﺗﺧﺻص ﺗﺣوﻻت اﻟدوﻟﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾزي وزو،

.2010
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 -6ﺑﺷﯾر ﺳﻠﯾم ،دور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛﯾم ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﻋﻣﺎل ،ﻛﻠﯾﺔ
اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻘﯾد اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ . 2003 ،
 -7ﺑﻘـﺔ ﺣﺳﺎن ،اﻷﻣن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ،

ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻓرع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ،ﺗﺧﺻص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻋﻣﺎل ،ﻛﻠﯾﺔ

اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺟﺎﯾﺔ.2010 ،
 - 8ﺑﻠﻌﺑﺎس ﻧوال ،دور اﻟﺣواﻓز اﻟﺿرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة
اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﺗﺧﺻص ﻗﺎﻧون اﻷﻋﻣﺎل ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر.2008 ،

 -9ﺑن ﺳوﯾﺢ ﺧدﯾﺟﺔ ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺣث ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﯾﺳﺗر،
ﻓرع ﻗﺎﻧون اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر.2007 ،

 -10ﺑن أودﯾﻊ ﻧﻌﯾﻣﺔ ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣوال ﻣن إو ﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق ،ﻓرع ﻗﺎﻧون اﻷﻋﻣﺎل ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾزي

وزو.2010 ،
 -11ﺑن ﺷﻌﻼل ﻣﺣﻔوظ ،اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ،ﻣذﻛرة

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻓرع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ،ﺗﺧﺻص اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺣوﻛﻣﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق

واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺟﺎﯾﺔ.2014 ،
 -12ﺑن ﻋﻣرروش رﯾﻣﺔ ،آﻟﯾﺎت ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ظل اﻹﺻﻼﺣﺎت

اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ،ﺗﺧﺻص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻋﻣﺎل،

ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق و اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﯾﺟل.2012 ،
 -13ﺑن ﻣدﺧن ﻟﯾﻠﺔ  ،ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧّظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﻣذﻛرة
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ،ﺗﺧﺻص ﻗﺎﻧون إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ

ﺟﯾﺟل.2007 ،
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 -14ﺑن ﯾﺣﻲ رزﯾﻘﺔ ،ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر :ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺗﺻرﯾﺢ إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻻﻋﺗﻣﺎد،

ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻓرع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ،ﺗﺧﺻص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻋﻣﺎل ،ﻛﻠﯾﺔ
اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺟﺎﯾﺔ.2013 ،
 -15ﺑوﻟﺣﯾﺔ ﺷﻬرزاد ،اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻرف وﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣوال ﻣن إو ﻟﻰ
اﻟﺧﺎرج ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق ،ﻓرع ﻗﺎﻧون اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق،

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﯾوﺳف ﺑن ﺧدّﻩ ،اﻟﺟزاﺋر.2011 ،
 -16ﺗزﯾر ﯾوﺳف  ،اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ،ﻣذﻛر ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻓرع ﻗﺎﻧون اﻷﻋﻣﺎل ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر.2011 ،

 -17ﺣﺳﺎن ﻧﺎدﯾﺔ ،ﻧظﺎم اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣرّة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻓرع ﻗﺎﻧون
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾزي وزو.2000 ،

 -18ﺣﻧﺎﻓﻲ آﺳﯾﺎ  ،اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،دراﺳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ،
ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق ،ﻓرع ﻗﺎﻧون اﻷﻋﻣﺎل ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر.2008 ،
 -19زوﺑﯾري ﺳﻔﯾﺎن ،ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ،ﻣذﻛرة
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻓرع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ،ﺗﺧﺻص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻋﻣﺎل ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق

واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺟﺎﯾﺔ.2012 ،
 -20ﻋﺑدﯾش ﻟﯾﻠﺔ ،اﺧﺗﺻﺎص ﻣﻧﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟدى اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠّﺔ ،ﻣذﻛرة
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻓرع ﺗﺣوﻻت اﻟدّوﻟﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾزي وزو.2010 ،

 -21ﻋﺳﺎﻟﻲ ﻧﻔﯾﺳﺔ ،اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر :آﻟﯾﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،
ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻓرع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ،ﺗﺧﺻص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻋﻣﺎل ،ﻛﻠﯾﺔ
اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺟﺎﯾﺔ.2013 ،
 -22ﻋﻣر ﻫﺎﺷم ﻣﺣﻣد ﺻدﻗﺔ ،ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،ﻣذﻛرة
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳﯾوط ،ﻣﺻر.2006 ،
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 -23ﻓﺗﺣﻲ ﻋﻣﯾروش  ،ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ
اﻟﺣﻘوق ،ﻓرع ﻗﺎﻧون اﻷﻋﻣﺎل ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺑن ﻋﻛﻧون ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر.2010 ،

 -24ﻛﻌﺑﺎش ﻋﺑد اﷲ  ،اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ وﺿﻣﺎﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر
ﻏﯾر اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﻓرع اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ

اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر.2002 ،
 -25ﻟﻌﻣﯾري إﯾﻣﺎن  ،اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﻣذﻛر ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﻗﺳم
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ،ﻓرع ﻗﺎﻧون اﻷﻋﻣﺎل ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق و اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري

ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ.2006 ،
 -26ﻣرازﻗﺔ آﺳﻲ ،ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﻓرع ﻗﺎﻧون اﻷﻋﻣﺎل

 ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر.2007 ،

 -27ﻣﺷﯾد ﺳﻠﯾﻣﺔ  ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﺟزاﺋر ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﻓرع ﻗﺎﻧون اﻷﻋﻣﺎل ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر.2004 ،
 -28ﻣﻌﯾﻔﻲ ﻟﻌزﯾز ،اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻛﺂﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﺗﻔﻌﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ

اﻟﺟزاﺋر ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ،ﺗﺧﺻص ﻗﺎﻧون اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،

ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﯾﺟل.2006 ،
 -29ﻣﻐرﺑﻲ رﺿوان ،ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ،ﻣذﻛر ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﻓرع ﻗﺎﻧون ﻋﺎم ،ﺗﺧﺻص
ﻗﺎﻧون اﻷﻋﻣﺎل ،ﻣﻌﻬد اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر.2004 ،

 -30ﻣﻘداد رﺑﯾﻌﺔ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧون ،ﻓرع ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾزي وزو.2008 ،
 -31وﻟد راﺑﺢ ﺻﻔﯾﺔ  ،ﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧون ،ﻓرع ﻗﺎﻧون اﻷﻋﻣﺎل ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾزي وزو.2001 ،
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 – IIIاﻟﻣﻘﺎﻻت:
 -1أﺣﻣد ﺳﻌد اﻟدﯾن " ،ﺗدوﯾن ﻋﻘود اﻟدوﻟﺔ" ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻻدارﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،
ﻋدد  ،2013، 15ص ص .113-89

 -2أرزﯾل اﻟﻛﺎﻫﻧﺔ "،اﻟدور اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﺿﺑط اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي" ،أﻋﻣﺎل
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول أﺛر اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ

اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﯾﺟل ،ﯾوﻣﻲ  30ﻧوﻓﻣﺑر 01 -دﯾﺳﻣﺑر  ،2011ص ص.

.121 -105

 -3ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ" ،ﻋن أﻗﻠﻣﺔ ﻣﺣﯾط اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر" ،اﻟﻣﺟﻠّﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو ،ﻋدد  ،2013 ،01ص ص . 52 –49

 -4ـ ـ ـ ـ ـ ـ"،اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت و اﻟﻣﻧظزﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ" اﻟﻣﺟﻠّﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي

وزو ،ﻋدد  ،2009 ،02ص ص .228-190
 -5إﻗﻠوﻟﻲ ﻣﺣﻣد " ،ﺷروط اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣدﻟرﺟﺔ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر" ،اﻟﻣﺟﻠّﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري،

ﺗﯾزي وزو ،ﻋدد  ،2006 ،1ص ص .123 -94
 -6إﻗﻠوﻟﻲ /وﻟد راﺑﺢ ﺻﻔﯾﺔ" ،ﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري" ،اﻟﻣﺟﻠّﺔ
اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو ،ﻋدد ،02

 ،2006ص ص .74 -59
 -7أوﺑﺎﯾﺔ ﻣﻠﯾﻛﺔ "،ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري" ،اﻟﻣﺟﻠّﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون

واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو ،اﻟﻌدد  ،2010 ،02ص ص
.261 -238
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 -8ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ"،اﺧﺗﺻﺎص ﻣﻧﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟدى اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠّﺔ ،أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ
ﺣول ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺳﺗﻘﻠّﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺟﺎﯾﺔ،

ﯾوﻣﻲ  23و 24ﻣﺎي  ،2007ص ص .211 -194
 -9أﯾت ﻣﻧﺻور ﻛﻣﺎل "،اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧوﺻﺻﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة ،ﺑﺟﺎﯾﺔ ،ﻣﺟﻠّد  ،07ﻋدد ،2013 ،02ص ص . 25-8
 -10ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ" ،ﺗﺷدﯾد اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري" ،أﻋﻣﺎل
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول اﻟﺗﺷرﯾﻊ و واﻗﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم

اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑوﻣرداس ،ﯾوﻣﻲ  03و 04دﯾﺳﻣﺑر ) ،2012ﻏﯾر ﻣﻧﺷور(.
 -11ﺑﻠطرش ﻣﻧﻰ" ،اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠّﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺻرﻓﻲ :وﺟﻪ ﺟدﯾد ﻟدور
اﻟدّوﻟﺔ" ،إدارة ،اﻟﻣﺟﻠد  ،12اﻟﻌدد  ،2002 ،02ص ص .82-57

 -12ﺑن زﯾن ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن " ،اﻻطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر" ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣوﺛق ،ﻋدد
 ،2002 ،07ص ص .27 -15

 -13ﺑن ﻣدﺧل إﺑراﻫﯾم " ،دور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ

اﻟﺧﺎص"،

ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،اﻟﻌدد  ، 2007 ،02ص ص .173-159
 -14ﺑودراﻣﺔ ﻣﺻطﻔﻰ " ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ و اﻟﻣﺷﻛﻼت"،

ﻣﺟﻠّﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺳطﯾف ،اﻟﻌدد  ،09ﻟﺳﻧﺔ  ،2009ص ص .201-179
 - 15ﺗواﺗﻲ ﻧﺻﯾرة " ،ﻧﺣو ﺗﺟﻣﯾد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر – اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ،"-
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة،

ﺑﺟﺎﯾﺔ ،ﻣﺟﻠّد  ،09ﻋدد ،2014 ،01ص ص .40 -28
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 -16ﺣﺑﯾب ﻋﺑد اﻟرزاق ،ﺣواﻟف رﺣﯾﻣﺔ" ،اﻟﺷراﻛﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﻠب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ"،
أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة،

ﯾوﻣﻲ  21و 22ﻣﺎي ) ،2002ﻏﯾر ﻣﻧﺷور(.
 -17ﺣﺟﺎم ﻋﺎﺑد"،ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ" ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
و اﻻدارﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  ،ﻋدد  2013 ، 15ص ص .135-114

 -18ﺣدري ﺳﻣﯾر" ،اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠّﺔ إو ﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ" ،أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ
اﻟوطﻧﻲ ﺣول ﺳﻠطﺎت اﻟﺿّﺑط اﻟﻣﺳﺗﻘﻠّﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ

ﺑﺟﺎﯾﺔ ،ﯾوﻣﻲ  23و 24ﻣﺎي  ،2007ص ص .64-43
 -19ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن ﻛﺎﻣل اﻻﻫواﻧﻰ "،اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري"،
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،اﻟﻌدد ، 1996 ،01ص ص .35 -1
 -20ﺣﺳﺎن ﻧﺎدﯾﺔ " ،دور ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر " ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﻋدد  ،02ﻟﺳﻧﺔ
 ،2008ص ص .122-95
 -21ﺣﺳﯾن ﻧوارة" ،اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر" ،اﻟﻣﺟﻠّﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو ،ﻋدد ،2009/01

ص ص .105 –55
ﻣﺑرراﺗﻬﺎ وﻋواﺋﻘﻬﺎ" ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 -22ﺧﺑﺎﺑﺔ ﺣﺳﺎن " ،اﻟﺧوﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرّ ،

وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس ،اﻟﻌدد  ،2006 ، 06ص ص.147-131

 -23ذﯾب ﻋﺑد اﻟﺳﻼم" ،اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر" ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ،
اﻟﻌدد ،2008 ،01ص ص .25-17
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 -24زﯾدان ﻣﺣﻣد " ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻣرﺣﻠﺔ إﻧﺗﻘﺎل – ﻧظرة
ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎﺳب و اﻟﻣﺧﺎطر ،" -ﻣﺟﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ،اﻟﻌدد ) ،01د س ن( ص

ص .148 -117

 -25زوﺑﯾري ﺳﻔﯾﺎن" ،اﻟﻘﯾود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟواردة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ :ﺿﺑط ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي أم ﻋودة اﻟدّوﻟﺔ اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ" ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻟﻠﺑﺣث
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة ،ﺑﺟﺎﯾﺔ ،ﻣﺟﻠّد ،07
ﻋدد ،2013 ،01ص ص .126-104
 -26ﺷﺗوح وﻟﯾد ،ﺧﻠوﻓﻲ وﻫﯾﺑﺔ" ،واﻗﻊ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر :ﺗﺣدﯾﺎت

وآﻓﺎق" ،أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳوق أﻫ ارس ،ﯾوﻣﻲ  26و 27ﻧوﻓﻣﺑر ) ،2012ﻏﯾر ﻣﻧﺷور(
 -27ﺻﺑﺎﯾﺣﻲ رﺑﯾﻌﺔ" ،أﺑرز ﺿواﺑط ﺗﻘﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻐرض
اﻟﺧوﺻﺻﺔ" ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري،
ﺗﯾزي وزو ،اﻟﻌدد  01ﻟﺳﻧﺔ  ،2006ص ص .161 -129

 -28ﻋﺟﺔ اﻟﺟﯾﻼﻟﻲ" ،اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺻﺎرم
ﻟﺷؤون اﻟﻧﻘدي و اﻟﻣﺎل" ،ﻣﺟﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ،اﻟﻌدد ،2006، 04ص ص .310

 -29ﻋﯾﺑوط ﻣﺣﻧد وﻋﻠﻲ " ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ

اﻟﺟزاﺋرى" اﻟﻣﺟﻠّﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي

وزو ،ﻋدد  ،2006 ،01ص ص .93 –63
 -30ﻋﯾﺳﺎوى ﻣﺣﻣد "،ﺗﺣﻛﯾم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻧﻣﯾﺔ" ،ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﺎرف ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق و
اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑوﯾرة  ،ﻋدد  ،2013 ،14ص ص .130 –109

 -31ﻗواﺳﻣﯾﺔ ﺳﻬﺎم ،ﻗواﺳﻣﯾﺔ أﺳﻣﺎء "،اﻟﺷراﻛﺔ ﺳﻼح اﺳﺗﺛﻣﺎري ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻛﺑدﯾل
ﺗﻧﻣوي ﻋن اﻟﺑﺗرول ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري" ،أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳوق أﻫراس ،ﯾوﻣﻲ 06 -05

دﯾﺳﻣﺑر ) ،2012ﻏﯾر ﻣﻧﺷور(.
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 -32ﻟﻌﻣﯾري إﯾﻣﺎن " ،ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﻣوﻣﻲ :اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

ﻧﻣوذج" ،إدارة ،اﻟﻣﺟﻠد  ،21اﻟﻌدد  02ﻟﺳﻧﺔ  ،2011ص ص .44-07

 -33ﻣﻌﯾﻔﻲ ﻟﻌزﯾز "،دور اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ وﺗوﺟﻬﻪ ﻓﻲ
ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ"  ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة ،ﺑﺟﺎﯾﺔ ،اﻟﻌدد  ،2011/02ص ص .71-52
 -34ــــــــــــــــ "،دور اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ وﺗوﺟﻬﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻷﺟﻧﺑﻲ"  ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد
اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة ،ﺑﺟﺎﯾﺔ ،اﻟﻌدد  ،2012/02ص ص .257 -245
 -35ﻧزﻟﯾوي ﺻﻠﯾﺣﺔ " ،ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ :آﻟﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ إﻟﻰ
اﻟدوﻟﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ" ،أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول ﺳﻠطﺎت اﻟﺿّﺑط اﻟﻣﺳﺗﻘﻠّﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل
اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺟﺎﯾﺔ ،ﯾوﻣﻲ  23و 24ﻣﺎي  ،2007ص ص
.24-05
 -36ﯾوﺳﻔﻲ ﻣﺣﻣد" ،ﻣﺿﻣون وأﻫداف اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ 12-93
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر" ،إدارة ،اﻟﻌدد  17ﻟﺳﻧﺔ  ،1999ص ص .117 -53
 -37ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ" ،ﻣﺿﻣون أﺣﻛﺎم اﻷﻣر رﻗم  03-01اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 20

أوت  2001وﻣدى ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟوطﻧﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ" ،إدارة ،اﻟﻣﺟﻠد ،12
اﻟﻌدد  ،23ﺳﻧﺔ  ،2002ص ص .51-21

 -IVاﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ:
أ -اﻟدﺳﺗور

 -1دﺳﺗور اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻟـﺳﻧﺔ  ، 1989اﻟﺻﺎدر ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم
رﺋﺎﺳﻲ رﻗم  ،18-89ﺻﺎدر  28ﻓﯾﻔري ،1989ج ر ج ج  ،ﻋدد  64ﻟﺳﻧﺔ .1989

 -2دﺳﺗور اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻟـ  28ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،1996اﻟﻣﻧﺷور
ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  ،438 -96ﻣؤرّخ ﻓﻲ  07دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،1996ج ر ج ج،
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ﻋدد  ،76ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  08دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،1996ﻣﻌدّل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،03 -02ﻣؤرّخ ﻓﻲ

 10أﻓرﯾل ﺳﻧﺔ  ،2002ج ر ج ج ،ﻋدد  ،25ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  14أﻓرﯾل ﺳﻧﺔ  ،2002ﻣﻌدّل
وﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،19-08ﻣؤرّخ ﻓﻲ  15ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2008ج ر ج ج ،ﻋدد ،63
ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  16ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ .2008

ب -اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ:
 -1اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ وﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﯾن دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 23ﯾوﻧﯾو
 ،1990ﺻﺎدﻗت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲ  420 -90ﻣؤرخ ﻓﻲ  02دﯾﺳﻣﺑر
 ،1990ج ر ج ج  ،ﻋدد  ، 06ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  06ﻓﯾﻔري ﺳﻧﺔ .1991

 -2اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر إو ﯾطﺎﻟﯾﺎ ﺣـول اﻟﺗوﺟﻪ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات،

اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ  08ﻣﺎي ،1991ﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲ رﻗم  346-91اﻟﻣؤرخ

ﻓﻲ  25أﻛﺗوﺑر ،1991ج ر ج ج ،ﻋدد  ،46ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ  06ﻧوﻓﻣﺑر.1991

 -3اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ،اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋرﻓﻲ  03ﻓﯾﻔري ،1994ﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲ

رﻗم  01 -94اﻟﻣـؤرخ ﻓﻲ  02ﺟﺎﻧﻔﻲ ،1994ج ر ج ج ،ﻋدد  ،67ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 19
أﻛﺗوﺑر.1994
 -4ا ﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﯾن اﻟدول ورﻋﺎﯾﺎ اﻟدول اﻷﺧرى ،ﺻﺎدﻗت
ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲ رﻗم  346 -95ﻣؤرخ ﻓﻲ  30أﻛﺗوﺑر ،ج ر ج ج ،ﻋدد

 ،66ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  05ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ .1995

ﺟـ -اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ:
 -1ﻗﺎﻧون ﻋﺿوي رﻗم  ،01 -98ﻣؤرّخ ﻓﻲ  30ﻣﺎي ﺳﻧﺔ  ،1998ﯾﺗﺿﻣن اﺧﺗﺻﺎص
ﻣﺟﻠس اﻟدّوﻟﺔ وﺗﻧظﯾﻣﻪ وﻋﻣﻠﻪ ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،37ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  01ﺟوان ﺳﻧﺔ ،1998

ﻣﻌدّل وﻣﺗﻣّم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم  ،13-11ﻣؤرّخ ﻓﻲ  26ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2011ج ر ج ج،

ﻋدد  ،43ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  03أوت ﺳﻧﺔ .2011
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 -2ﻗﺎﻧون رﻗم  ،157-62ﻣؤرخ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،1962ﯾﺗﺿﻣن اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،02ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  11ﺟﺎﻧﻔﻲ

ﺳﻧﺔ  ،1963ﻣﻠﻐﻰ ﺑﻣوﺟب اﻷﻣر رﻗم  ،29 -73ﻣؤرخ ﻓﻲ  05ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ 1973

،ج

ر ج ج ،ﻋدد  ،62ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  01أوت ﺳﻧﺔ .1973

 -3أﻣر رﻗم  ،284 -66ﻣؤرّخ ﻓﻲ  15ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،1966ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ،ج

ر ج ج ،ﻋدد  ،80ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  17ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ ).1966ﻣﻠﻐﻰ(.

 -4ﻗﺎﻧون رﻗم  ،02 -78ﻣؤرخ ﻓﻲ  11ﻓﯾﻔري ﺳﻧﺔ  ،1978ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﺣﺗﻛﺎر اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،07ﺻﺎدر ﻓﻲ  14ﻓﯾﻔري ) 1978ﻣﻠﻐﻰ(.

 -5ﻗﺎﻧون رﻗم  ،11-82ﻣؤرخ ﻓﻲ 11أوت ،1982ﯾﺗﻌﻠق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص،ج رج ج،
ﻋدد  ،34ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 17ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ ) .1982ﻣﻠﻐﻰ(.

 -6ﻗﺎﻧون رﻗم  ،13-82ﻣؤرخ ﻓﻲ  18أوت ﺳﻧﺔ  ،1982ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد وﺳﯾرﻫﺎ ،ج رج ج ،ﻋدد  ،35ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31أوت ﺳﻧﺔ  ،1982ﻣﻌدّل
وﻣﺗﻣّم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،13-86ﻣؤرّخ ﻓﻲ  19أوت  ،1986ج ر ج ج ،ﻋدد  ،35ﺻﺎدر

ﺑﺗﺎرﯾﺦ  27أوت ﺳﻧﺔ ).1986ﻣﻠﻐﻰ(.

 -7ﻗﺎﻧون رﻗم  ،03-83ﻣؤرخ ﻓﻲ  05ﻓﯾﻔري ﺳﻧﺔ  ،1983ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،ج ر ج

ج ،ﻋدد  ،06ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  08ﻓﯾﻔري ) 1983ﻣﻠﻐﻰ(.

 -8ﻗﺎﻧون رﻗم  ،25-88ﻣؤرخ ﻓﻲ  12ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،1988ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗوﺟﯾﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،29ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  13ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ

)1988ﻣﻠﻐﻰ(.
 -9ﻗﺎﻧون رﻗم  ،10-90ﻣؤرخ ﻓﻲ  14أﻓرﯾل ﺳﻧﺔ  ،1990ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ،ج ر ج
ج ،ﻋدد  ،16ﺻﺎدر ﻓﻲ  18أﻓرﯾل ﺳﻧﺔ ).1990ﻣﻠﻐﻰ(.
 -10ﻗﺎﻧون رﻗم  ،30 -90ﻣؤرخ ﻓﻲ  01دﯾﺳﻣﺑر  1990ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﻣﻼك اﻟوطﻧﯾﺔ ،ج
ر ج ج ،ﻋدد ، 52ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  02دﯾﺳﻣﺑر  ، 1990ﻣﻌدّل وﻣﺗﻣّم ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
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 ،14 -08ﻣؤرّخ ﻓﻲ  20ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ،2008ج رج ج ،ﻋدد  ،44ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  03أوت ﺳﻧﺔ
.2008

 -11ﻣرﺳوم ﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  ،09-93ﻣؤرخ ﻓﻲ  25أﻓرﯾل ﺳﻧﺔ  1993ﯾﻌدّل و ﯾﺗﻣّم اﻷﻣر
رﻗم 154-66

اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  08ﺟوان  ،1966اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،ج ر ج

ج ،ﻋدد  27ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  27أﻓرﯾل ﺳﻧﺔ .1993

 -12ﻣرﺳوم ﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  ،10 -93ﻣؤرخ ﻓﻲ  13ﻣﺎي ﺳﻧﺔ  ،1993ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺑورﺻﺔ اﻟﻘﯾم
اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،34ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  23ﻣﺎي ﺳﻧﺔ  ،1993ﻣﻌدل وﻣﺗﻣّم ﺑﺎﻷﻣر

رﻗم  ،10-96ﻣؤرخ ﻓﻲ  10ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺳﻧﺔ  ،1996ج ر ج ج ،ﻋدد  ،03ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 27

ﻣﺎي ﺳﻧﺔ  ،1996ﻣﻌدل وﻣﺗﻣّم ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،04-03ﻣؤرخ ﻓﻲ  17ﻓﯾﻔري ﺳﻧﺔ
 ،2003ج ر ج ج ،ﻋدد  ،11ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  19ﻓﯾﻔري ﺳﻧﺔ ).2003اﺳﺗدراك ﻓﻲ ج ر ج

ج ،ﻋدد  ،32ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  07ﻣﺎي ﺳﻧﺔ .(2003
 -13ﻣرﺳوم ﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  ،12 -93ﻣؤرخ ﻓﻲ  05أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ  ،1993ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗرﻗﯾﺔ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،64ﺻﺎدر ﻓﻲ  10أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ  ،1993ﻣﻌدّل وﻣﺗﻣّم ﺑﻣوﺟب
اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،12 -98ﻣؤرخ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،1998ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ،ج ر

ج ج1998 ،ﻋدد  ،98ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ) .1988ﻣﻠﻐﻰ(.

 -14أﻣر رﻗم  ،07-95ﻣؤرخ ﻓﻲ  25ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ  ،1995ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ،ج ر ج ج،
ﻋدد  13ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  08ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ  ،1995ﻣﻌدّل وﻣﺗﻣّم ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون رﻗم 04-06

ﻣؤرخ ﻓﻲ  20ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ  ،2006ج ر ج ج ،ﻋدد  15ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  12ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ
 ،2006ﻣﺗﻣّم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  01-10ﻣؤرخ ﻓﻲ  26أوت ﺳﻧﺔ  ،2010ﻣﻌدّل وﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون

رﻗم  11 -11ﻣؤرخ ﻓﻲ  18ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2011ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ
 ،2011ج ر ج ج ،ﻋدد  ،40ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  20ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ .2011

 -15أﻣر رﻗم  ،22 -95ﻣؤرخ ﻓﻲ  26أوت  ،1995ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺧوﺻﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت

اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،48ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  03ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،1995ﻣﻌدّل

163

ﻗﺎﺋﻤـــــﺔ اﻟﻤﺮاﺟــــــﻊ
وﻣﺗﻣّم ﺑﺎﻷﻣر رﻗم  ،12 -97ﻣؤرخ ﻓﻲ  19ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ  ،1997ج ر ج ج ،ﻋدد  ،15ﺻﺎدر

ﺑﺗﺎرﯾﺦ  19ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ ) .1997ﻣﻠﻐﻰ(.

 - 16ﻗﺎﻧون رﻗم  ،06-98ﻣؤرّخ ﻓﻲ 27ﺟوان  1998ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟطﯾران اﻟﻣدﻧﻲ ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ، 48ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،1998ﻣﻌدّل وﻣﺗﻣّم ﺑﻣوﺟب اﻷﻣر

رﻗم  ،05-200ﻣؤرّخ ﻓﻲ  06دﯾﺳﻣﺑرﺳﻧﺔ  ،2000ج ر ج ج ،ﻋدد  ،75ﺻﺎدر ﺳﻧﺔ
.2000

 -17ﻗﺎﻧون رﻗم  ،03 -2000ﻣؤرّخ ﻓﻲ  05أوت ﺳﻧﺔ  ،2000ﯾﺣدّد اﻟﻘواﻋد اﻟﻣطﺑّﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،48ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  06أوت ﺳﻧﺔ

 ،2000ﻣﻌدّل ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  24-06ﻣؤرّخ ﻓﻲ  26دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2006ﯾﺗﺿﻣن
ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  ،2007ج ر ج ج ،ﻋدد  ،85ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  27دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ،2006

ﻣﻌدل ﺑﻣوﺟب ﺑﺎﻷﻣر رﻗم  10 -14ﻣؤرّخ ﻓﻲ  30دﯾﺳﻣﺑر  ،2014ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﺳﻧﺔ  ،2015ج ر ج ج ،ﻋدد  ،78ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ .2014
 -18أﻣر رﻗم  ،03-01ﻣؤرّخ ﻓﻲ  20أوت ﺳﻧﺔ  ،2001ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ج ر
ج ج ،ﻋدد  ،47ﺻﺎدر ﻓﻲ  22أوت  ،2001ﻣﻌدّل وﻣﺗﻣّم ﺑﺎﻷﻣر رﻗم  08-06اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ

 15ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2006ج ر ج ج ،ﻋدد  ،47ﺻﺎدر ﻓﻲ  19ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ،2006واﻷﻣر رﻗم
 01-09اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ  22ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2009ﯾﺗﺿﻣّن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗّﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ ،2009
ج ر ج ج ،ﻋدد  ،44ﺻﺎدر ﻓﻲ  26ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ) 2009إﺳﺗدراك ﻓﻲ ج ر ج ج ،ﻋدد 53

ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﺳﺑﺗﻣﺑر  ،(2009واﻷﻣر  ،01-10اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ  26أوت  ،2010ﯾﺗﺿﻣّن
ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗّﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ  ،2010ج ر ج ج ،ﻋدد  ،49ﺻﺎدر ﻓﻲ  29أوت ،2010

واﻟﻘﺎﻧون رﻗم  16 -11اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ  28دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2011ﯾﺗﺿﻣّن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ
 ،2012ج ر ج ج ،ﻋدد  ،27ﺻﺎدر ﻓﻲ  29دﯾﺳﻣﺑر  ،2011واﻟﻘﺎﻧون رﻗم 12-12

اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ  26دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2012ﯾﺗﺿﻣّن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  ،2013ج ر ج ج ﻋدد

 ،72ﺻﺎدر ﻓﻲ  30دﯾﺳﻣﺑر  ،2012ﻣﻌدّل وﻣﺗﻣّم ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون رﻗم  ،08-13ﻣؤرخ ﻓﻲ
 30دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2013ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  ،2014ج ر ج ج ،ﻋدد  ،68ﺻﺎدر
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ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  .2013ﻣﻌدل ﺑﻣوﺟب ﺑﺎﻷﻣر رﻗم  10-14ﻣؤرّخ ﻓﻲ  30دﯾﺳﻣﺑر
 ،2014ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  ،2015ج ر ج ج ،ﻋدد  ،78ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 31

دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ .2014
 -19أﻣر رﻗم  ،04 -01ﻣؤرّخ ﻓﻲ  20أوت ﺳﻧﺔ  ،2001ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ وﺧوﺻﺻﺗﻬﺎ ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،47ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  22أوت
ﺳﻧﺔ  ،2001ﻣﻌدّل وﻣﺗﻣّم ﺑﻣوﺟب اﻷﻣر رﻗم  ،01 -08ﻣؤرّخ ﻓﻲ  28ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ  ،2008ج

ر ج ج ،ﻋدد  11ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  02ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ .2008

 -20ﻗﺎﻧون رﻗم  ،10 -01ﻣؤرّخ ﻓﻲ  03ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2001ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﺟم ،ج

ر ج ج ،ﻋدد  ،35ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  04ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2001ﻣﻌدّل وﻣﺗﻣّم ﺑﻣوﺟب اﻷﻣر رﻗم
 ،02-07ﻣؤرّخ ﻓﻲ  01ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ  ،2007ج ر ج ج ،ﻋدد  ،16ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 07

ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ  ،2007ﻣﻠﻐﻰ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون رﻗم  05-14ﻣؤرخ ﻓﻲ  24ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ ،2014
ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﺟم ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،18ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  30ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ .2014
 -21ﻗﺎﻧون رﻗم  ،01 -02ﻣؤرخ ﻓﻲ  05ﻓﯾﻔري  ،2002ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻛﻬرﺑﺎء و ﺗوزﯾﻊ اﻟﻐﺎز
ﺑواﺳطﺔ اﻟﻘﻧوات ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،03ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  06ﻓﯾﻔري ﺳﻧﺔ .2002
 -22أﻣر رﻗم  ،03 -03ﻣؤرّخ ﻓﻲ  19ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2003ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻧﺎﻓﺳﺔ ،ج ر ج ج،
ﻋدد  ،43ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  20ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2003ﻣﻌدّل وﻣﺗﻣّم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،12-08ﻣؤرّخ

ﻓﻲ  25ﺟوان ﺳﻧﺔ  ،2008ج ر ج ج ،ﻋدد  ،36ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  02ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ ،2008
ﻣﻌدّل وﻣﺗﻣّم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،05 -10ﻣؤرّخ ﻓﻲ  15أوت ﺳﻧﺔ  ،2010ج ر ج ج ،ﻋدد ،46

ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  18أوت ﺳﻧﺔ .2010

 -23أﻣر رﻗم  ،04-03ﻣؤرخ ﻓﻲ  19ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2003ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗﯾراد اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ وﺗﺻدﯾرﻫﺎ ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،43ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  20ﺟوﯾﻠﯾﺔ

ﺳﻧﺔ .2003
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 -24ﻗﺎﻧون رﻗم  ،10 -03ﻣؤرخ ﻓﻲ  19ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ،2003ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ إطﺎر
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،43ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  20ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ .2003

 -25أﻣر رﻗم  ،11-03ﻣؤرخ ﻓﻲ  26أوت ﺳﻧﺔ  ،2003ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ،ج ر ج

ج ،ﻋدد  ،52ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  27أوت  ،2003ﻣﻌدّل وﻣﺗﻣم ﺑﺎﻷﻣر رﻗم  01-09ﻣؤرخ ﻓﻲ

 22ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2009ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ  ،2009ج ر ج ج ،ﻋدد
 ،44ﺻﺎدر ﻓﻲ  26ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2009و ﻣﻌدل وﻣﺗﻣم ﺑﺎﻷﻣر رﻗم  04-10ﻣؤرخ ﻓﻲ 26

أوت ﺳﻧﺔ  ،2010ج ر ج ج ،ﻋدد  ،50ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ أول ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2010ﻣﻌدّل

ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون رﻗم ،08-13ﻣؤرخ ﻓﻲ  30دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2013ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ
 ،2014ج ر ج ج ،ﻋدد  ،68ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ .2013

 -26ﻗﺎﻧون رﻗم  ،08 -04ﻣؤرخ ﻓﻲ  14أوت ﺳﻧﺔ  ،2004ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ

اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،52ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  18أوت ﺳﻧﺔ  ،2004ﻣﻌدل وﻣﺗﻣّم

ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،06 -13ﻣؤرّخ ﻓﻲ  23ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2013ج ر ج ج ،ﻋدد ،39
ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ .2013

 -27ﻗﺎﻧون رﻗم  ،07-05ﻣؤرّخ ﻓﻲ  28أﻓرﯾل ﺳﻧﺔ  ،2005ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣروﻗﺎت ،ج ر ج

ج ،ﻋدد  ،50ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  19ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2005ﻣﻌدّل وﻣﺗﻣّم ﺑﺎﻷﻣر رﻗم 10-06

ﻣؤرّخ ﻓﻲ  29ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2006ج ر ج ج ،ﻋدد  ،48ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  30ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ
 ،2006ﻣﻌدّل وﻣﺗﻣّم ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،01 -13ﻣؤرخ ﻓﻲ  20ﻓﯾﻔري ﺳﻧﺔ  ،2013ج ر

ج ج ،ﻋدد  ،11ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  24ﻓﯾﻔري ﺳﻧﺔ .2013

 -28ﻗﺎﻧون رﻗم  ،09 -08ﻣؤرّخ ﻓﻲ 25ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ  ،2008ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات
اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،23ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  23أﻓرﯾل ﺳﻧﺔ .2008

 -29ﻗﺎﻧون رﻗم  ،12 -08ﻣؤرخ ﻓﻲ  30دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2008ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ
 ،2009ج ر ج ج ،ﻋدد  74ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ .2008
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 -30أﻣر رﻗم  ،01-09ﻣؤرخ ﻓﻲ  22ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،2009ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ

ﻟﺳﻧﺔ  ،2009ج ر ج ج ،ﻋدد  ،44ﺻﺎدر ﻓﻲ  26ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ ) 2009اﺳﺗدراك ﻓﻲ ج رج
ج ،ﻋدد  ،53ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﺳﺑﺗﻣﺑر .(2009
 -31أﻣر رﻗم  ،01 -10ﻣؤرخ ﻓﻲ  26أوت ﺳﻧﺔ  ،2010ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ
ﻟﺳﻧﺔ  ، 2010ج رج ج ،ﻋدد  ،49ﺻﺎدر ﻓﻲ  29أوت ﺳﻧﺔ .2010

 -32ﻗﺎﻧون رﻗم  ،08-13ﻣؤرخ ﻓﻲ  30دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2013ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ
 ،2014ج ر ج ج ،ﻋدد  ،68ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ .2014

 -33اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ،اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔwww.Joradp.Dz ،2012 ،
 -34اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟزاﺋري ،اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔwww.Joradp.Dz ،2012 ،
 -35ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري ،اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔwww.Joradp.Dz ،2012 ،
د -اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ:
 -1ﻣرﺳوم رﻗم  ،201 -88ﻣؤرخ ﻓﻲ  18أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ  ،1988ﯾﺗﺿﻣن إﻟﻐﺎء ﺟﻣﯾﻊ
ي ﻧﺷﺎط
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧوّل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﻔرد ﺑﺄ ّ

اﻗﺗﺻﺎدي أو اﺣﺗﻛﺎر اﻟﺗﺟﺎرة ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،42ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  20أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ .1988
 -2ﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲ رﻗم  ،236-10ﻣؤرخ ﻓﻲ  07أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ  ،2010ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم
اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،58ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  07أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ  ،2010ﻣﻌدل

وﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ  ،98-11ﻣؤرخ ﻓﻲ أول ﻣﺎرس  ،2011ج ر ج ج ،ﻋدد
 ،14ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  06ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ  ،2011ﻣﻌدل ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 222 -11

ﻣؤرخ ﻓﻲ  16ﯾوﻧﯾو ﺳﻧﺔ  ،2011ج ر ج ج ،ﻋدد  ،34ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  19ﯾوﻧﯾو ﺳﻧﺔ
 ،2011ﻣﻌدل وﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  23 -12ﻣؤرخ ﻓﻲ  18ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ
 ،2012ج ر ج ج ،ﻋدد  ،04ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  26ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ  ،2012ﻣﻌدل وﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب

167

ﻗﺎﺋﻤـــــﺔ اﻟﻤﺮاﺟــــــﻊ
اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  03-13ﻣؤرخ ﻓﻲ  13ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ  ، ،2013ج ر ج ج ،ﻋدد ،02

ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  13ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ .2013

 -3ﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،228-90اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  25ﯾوﻟﯾو  ،1990ﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻧﺢ
اﻟﻣرﺗﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎل اﻟذﯾن ﯾﻣﺎرﺳون وظﺎﺋف ﻋﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ  ،ج ر ج ج ،ﻋدد

 ،31ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  28ﯾوﻟﯾو .1990
 -4ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،37 -91ﻣؤرخ ﻓﻲ  13ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ  ،1991ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷروط اﻟﺗدﺧل
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،12ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  13ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ .1991

 -5ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،285 -92ﻣؤرخ ﻓﻲ  06ﯾوﻟﯾو ﺳﻧﺔ  ،1992ﯾﺗﻌﻠق ﺑرﺧص
اﺳﺗﻐﻼل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ و/أو ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،53ﺻﺎدر

ﺑﺗﺎرﯾﺦ  12ﯾوﻟﯾو ﺳﻧﺔ  ،1992ﻣﻌدل وﻣﺗﻣّم ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  114-93ﻣؤرخ
ﻓﻲ  12ﻣﺎي ﺳﻧﺔ  ،1993ج ر ج ج ،ﻋدد  ،32ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  16ﻣﺎي ﺳﻧﺔ .1993

 -6ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،340 -95ﻣؤرخ ﻓﻲ  30أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ  ،1995ﯾﺣدّد ﺷروط ﻣﻧﺢ
وﺳطﺎء اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﻋﺗﻣﺎد واﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﺳﺣﺑﻪ ﻣﻧﻬم وﻣﻛﺎﻓﺄﺗﻬم وﻣراﻗﺑﺗﻬم ،ج ر ج ج ،ﻋدد

 65ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ .1995
 -7ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،40-97ﻣؤرخ ﻓﻲ  18ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺳﻧﺔ  ،1997ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺣدﯾد
اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻣﻬن اﻟﻣﻘﻧّﻧﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﺗﺄطﯾرﻫﺎ ،ج ر ج ج ،ﻋدد 05

ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  19ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺳﻧﺔ  ،1997ﻣﺗﻣّم ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،313-2000ﻣؤرخ ﻓﻲ

 14أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ  ، 2000ج ر ج ج ،ﻋدد  ،61ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  18أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ .2000

 -8ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،320-97ﻣؤرخ ﻓﻲ  24أوت  ،1997ﯾﺣدد اﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺎدة  43ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ  12 -93اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  19رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1414اﻟﻣواﻓق5

أﻛﺗوﺑر  1993و اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،57ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  27أوت
.1997
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 -9ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،318-2000ﻣؤرّخ ﻓﻲ  18أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ  ،2000ﯾﺣدّد ﻛﯾﻔﯾﺎت
ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻬم ﻣن اﻟﻘ اررات أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺟر ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻌدﯾﻼت أو ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ
ﻣﻧﻊ ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،16ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  18أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ .2000
-10ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي ،رﻗم  ،352-01ﻣؤرّخ ﻓﻲ  10ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2001ﯾﺣدد ﺷروط
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوق اﻟﺳﻬم اﻟﻧوﻋﻲ و ﻛﯾﻔﯾﺎت ذﻟك ،ج ر ج ج ،ﻋدد  67ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 11

ﻧوﻓﻣﺑرﺳﻧﺔ 2001
 -11ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،253 -01ﻣؤرخ ﻓﻲ  10ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2001ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﺔ
ﻣﺟﻠس ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ وﺳﯾرﻩ ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،51ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  12ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ

 ،2001ﻣﻌدّل ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  ،184 -06ﻣؤرخ ﻓﻲ  31ﻣﺎي ﺳﻧﺔ  ،2006ج ر ج

ج ،ﻋدد  ،36ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31ﻣﺎي ﺳﻧﺔ .2006

 -12ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،281 -01ﻣؤرخ ﻓﻲ  24ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2001ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﺔ
وﺗﻧظﯾم وﺳﯾر اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،55ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  26ﺳﺑﺗﻣﺑر

ﺳﻧﺔ  ،2001ﻣﻌدّل ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  185-06ﻣؤرّخ ﻓﻲ  31ﻣﺎي ﺳﻧﺔ  ،ج ر ج ج،

2006ﻋدد  ،36ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31ﻣﺎي ﺳﻧﺔ ) .2006ﻣﻠﻐﻰ(.

 -13ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،282 -01ﻣؤرخ ﻓﻲ  24ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2001ﯾﺗﺿﻣن ﺻﻼﺣﯾﺔ
اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وﺳﯾرﻫﺎ ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،55ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ

 26ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2001ﻣﻌدّل ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  ،186 -06ﻣؤرخ ﻓﻲ  31ﻣﺎي ﺳﻧﺔ
 ،2006ج ر ج ج ،ﻋدد  ،36ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31ﻣﺎي ﺳﻧﺔ ) .2006ﻣﻠﻐﻰ(.

 -14ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،198 -06ﻣؤرّخ ﻓﻲ  31ﻣﺎي ﺳﻧﺔ  ،2006ﯾﺿﺑط اﻟﺗﻧظﯾم
اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻﻧّﻔﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،ج ر ج ج ،ﻋدد  37ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 04

ﯾوﻧﯾو ﺳﻧﺔ .2006
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 -15ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،355 -06ﻣؤرخ ﻓﻲ  09أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ  ،2006ﯾﺗﻌﻠق
ﺑﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﺷﻛﯾﻠﺗﻪ و ﺗﻧظﯾﻣﻪ وﺳﯾرﻩ ،ج ر ج ج ،ﻋدد 64
ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  11أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ .2006
 -16ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،356 -06ﻣؤرخ ﻓﻲ  09أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ  ،2006ﯾﺗﺿﻣن
ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وﺳﯾرﻫﺎ ،ج ر ج ج ،ﻋدد  64ﺻﺎدر

ﺑﺗﺎرﯾﺦ  11أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ .2006
 -17ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  144 -07ﻣؤرخ ﻓﻲ  19ﻣﺎي  ، 2007ﯾﺣدد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت
اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،34ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  22ﻣﺎي ﺳﻧﺔ .2007

-18ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،145 -07ﻣؤرخ ﻓﻲ  19ﻣﺎي ﺳﻧﺔ  ،2007ﯾﺣدّد ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق و
ﻣﺣﺗوى و ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ و ﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،ج ر ج ج ،ﻋدد ،34

ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  22ﻣﺎي ﺳﻧﺔ .2007
 -20ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،08-07ﻣؤرخ ﻓﻲ  11ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ  ،2007ﯾﺣدّد ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻧﺎة ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣدّدة ﻓﻲ اﻷﻣر رﻗم  03-01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ

 20أوت ﺳﻧﺔ  ،2001واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،04ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ
 14ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ  ،2007ﻣﻌدّل وﻣﺗﻣّم ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  107-14ﻣؤرخ ﻓﻲ 12

ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ  ،2014ج ر ج ج،ﻋدد  ،15ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  19ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ .2014

 -21ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،294-07ﻣؤرخ ﻓﻲ  26ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2007ﯾﺣدّد إﺟراءات
وﺷروط ﻣﻧﺢ رﺧﺻﺔ اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن اﻟﻣﺣروﻗﺎت ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،62ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 03

أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ .2007
 -22ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،56-08ﻣؤرّخ ﻓﻲ  11ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ  ،2008ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷروط
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط ﺷرﻛﺔ اﻟرأﺳﻣﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،09ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  24ﻓﺑراﯾر
ﺳﻧﺔ .2008
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 -23ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،98-08ﻣؤرخ ﻓﻲ  24ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ  ،2008ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷﻛل
اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وطﻠب وﻣﻘرر ﻣﻧﺢ اﻟﻣزاﯾﺎ وﻛﯾﻔﯾﺎت ذﻟك ،ج ر ج ج ،ﻋدد  16ﺻﺎدر

ﺑﺗﺎرﯾﺦ  26ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ .2008
 -24ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،207 -13ﻣؤرخ ﻓﻲ  05ﯾوﻧﯾو ﺳﻧﺔ  ،2013ﯾﺣدّد ﺷروط
وﻛﯾﻔﯾﺎت ﺣﺳﺎب وﻣﻧﺢ ﻣزاﯾﺎ اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﻌﻧوان اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ،ج ر ج

ج ،ﻋدد  30ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  09ﯾوﻧﯾو ﺳﻧﺔ .2013
 -25ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ،320-13ﻣؤرخ ﻓﻲ  26ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2013ﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺎت
اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺿروري ﻻﻧﺟﺎز اﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ،ج ر ج ج،ﻋدد

 ،48ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  29ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ .2013
 -26ﻗرار ﻣؤرخ ﻓﻲ  18ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ  ،2009ﯾﺣدد ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﻠف اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

إو ﺟراء ﺗﻘدﯾﻣﻪ ،ج ر ج ج ،ﻋدد  ،31ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  24ﻣﺎي ﺳﻧﺔ .2009

 -27ﻧظﺎم رﻗم  ،03-90ﻣؤرخ ﻓﻲ  08ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،1990ﯾﺣدد ﺷروط ﺗﺣوﯾل رؤوس
اﻷﻣوال إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إو ﻋﺎدة ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج وﻣداﺧﻠﯾﻬﺎ ،ج

ر ج ج ،ﻋدد  ،45ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  24أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ).1990ﻣﻠﻐﻰ(.
 -28ﻧظﺎم رﻗم  ،03 -96ﻣؤرخ ﻓﻲ  03ﯾوﻟﯾو ﺳﻧﺔ  ،1996ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷروط اﻋﺗﻣﺎد اﻟوﺳطﺎء
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑورﺻﺔ وواﺟﺑﺎﺗﻬم وﻣراﻗﺑﺗﻬم ،ج.ر.ج.ج ،.ﻋدد  36ﺻﺎدر ﻓﻲ .1996

 -29ﻧظﺎم رﻗم  ،03-05ﻣؤرخ ﻓﻲ  06ﯾوﻟﯾو ﺳﻧﺔ  ،2005ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ،
ج ر ج ج ،ﻋدد  ،53ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31ﯾوﻟﯾو ﺳﻧﺔ .2005

 -30ﻧظﺎم رﻗم  ،01 -07ﻣؤرخ ﻓﻲ  03ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ  ،2007ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺧﺎرج واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ،ج.ر.ج.ج ،.ﻋدد  ،31ﺻﺎدر

ﺑﺗﺎرﯾﺦ  13ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ  ،2007ﻣﻌدّل ﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻧظﺎم رﻗم  ،06-11ﻣؤرخ ﻓﻲ  19أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ
 ،2007ج رج ج ،ﻋدد  ،08ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  15ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ .2012
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 -31ﻧظﺎم رﻗم  ،04 -08ﻣؤرخ ﻓﻲ  23دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2008ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟرأﺳﻣﺎل
اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،ج.ر.ج.ج ،.ﻋدد  52ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 24

دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ .2008
 -Vاﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
 -1اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  05أوت  2001ﺑﯾن وﻛﺎﻟﺔ ﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات و دﻋﻣﻬﺎ و

ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ) (APSIاﻟﻣﺗﺻرف ﺑﺎﺳم و ﻟﺣﺳﺎب اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺑﯾن ﺷرﻛﺔ أوراﺳﻛوم ﺗﯾﻠﻛوم،
ج ر ج ج ،ﻋدد  72اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻧوﻓﻣﺑر .2004
 -2اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﯾن اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و ﻛﻬرﻣﺎ ) (kahramaﺷرﻛﺔ
ذات أﺳﻬم  ،ج ر ج ج  ،ﻋدد  ،07ﺻﺎدر ﻓﻲ  28ﺟﺎﻧﻔﻲ .2007

 -VIاﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ
 -1ﺑﺷﯾر ﻣﺻﯾطﻔﻰ "،اﻟﺟزاﺋر و اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات:اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺳﺗﻘر و ﻗواﻧﯾن ﻣﺿطرﺑﺔ"،
اﻟﺷروق اﻟﯾوﻣﻲ  04 ،أوت www.echouroukoline.dz ،2010

 -2ﺑن ﻋﺑد اﷲ ﺳﻠﯾم" ،اﻟﻧظر ﻓﻲ اﺷﺗراك اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات" ،ﺟرﯾدة اﻟﺧﺑر اﻟﯾوﻣﻲ،
ﯾوم  16ﻓﯾﻔري www.Elkhabar.dz ،2011
 -3ع/ﺳﻔﯾﺎن" ،ﺟﺎد :ﺷراء ﻛﯾوﺗل ﻟﻧﺟﻣﺔ ﺗ ّم ﺑﺎﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ" ،ﺟرﯾدة اﻟﺷروق
اﻟﯾوﻣﻲ ،اﻟﻌدد  ،38412ﯾوم  22ﻧوﻓﻣﺑر www.echouroukoline.dz.2012
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l’économie 4ème Ed, Fancher, Paris, 2006.
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2-CAREAU Dominique, Droit international économique 4ème Ed,
LEDI, Paris, 1999.
3- DE LAUBADERE André, VENEZIA Jean-Claude, GAUDEMET
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1999.
4-HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie à la
lumière des conventions franco-algériennes, LITEC, Paris, 2000.
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Paris, 2000.
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Thèses et mémoires :
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Thèse de doctorat, Université de droit, d’économie et de sciences
sociales de paris 2, 1990.
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B)- Mémoires :
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la concurrence, mémoire en vue de l'obtention du diplôme de magistèr
173

ﻗﺎﺋﻤـــــﺔ اﻟﻤﺮاﺟــــــﻊ
en droit, option droit des affaires, faculté de droit, Université de Tizi
Ouzou, 2011.
2- HAFHOUH Mourad, La protection des investissements en
Algérie, mémoire de Master 02, Recherche en Droit Privé et Science
Criminelles, Faculté Internationale de Droit Comparé des Etats
Francophones, Université de Perpignan, 2007.

III – Articles :
1- BENCHENEB Ali, « La notion d’avantages supplémentaires dans
le droit des investissements : l’exemple Algérien »,Idara, N° 02, 1999,
PP 279-294.
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Vol 01, N° 02, 2000, PP 25-42.
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économie, N° 10, 1993, PP 23-27.
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droit mélanges d’études en l’honneur du professeur Mohand ISSAD,
AJED édition, Alger, 2011, PP 263-284.
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investissements », Idara, vol 04, N 01,1994 , pp 39-53.
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13- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ, « Le régime des investissement étrangers en
Algérie», Journal de droit international, N° 03, 1993, PP 569-598.
14- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ, « Réflexions sur la sécurité juridique de
l’investissement étranger en Algérie », RARJ, N° 01, 2010 PP. 04-25.
15- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ, « Le régime des investissements
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R.A.S.J.E.P., N° 02, 2011, PP. 05-36.
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VI - Documents
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ﻣﻠﺧص اﻟﻣذﻛرة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 ﻟﻛن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻓﻲ اﺳﺗﻘطﺎب،ﻟﻘد ﻋرف ﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﻬﻣﯾﺷﺎ ﻛﺑﯾ ار ﻓﻲ ظل ﻗواﻧﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ
 وﺑذﻟك أﺻﺑﺢ اﻟﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب واﻟوطﻧﯾﯾن دﻓﻊ اﻟﻣﺷرّع إﻟﻰ ﺗﻛرﯾﺳﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺻرﯾﺣﺔ
 وﻟﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ اﺳﺗﺣدث أﺟﻬزة ﻣرﻧﺔ ﻟﺗﺄطﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻫدﻓﻬﺎ ﺗذﻟﯾل اﻟﺻﻌﺎب وﺗﺳﻬﯾل إﺟراءات،ﯾﺳودﻩ اﻟﺣرﯾﺔ
 ﻫذا وﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﺗﻛرﯾس ﺿﻣﺎﻧﺎت أﺧرى،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟوطﻧﻲ واﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل اﻟﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري
.ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ ﺗﻔﻌﯾل و ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻛرﯾس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﻻ أن ﻫذا ﻟم ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣﺷرع ﻣن اﻟﺗراﺟﻊ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
.ﻣن ﺧﻼل ﻓرض ﻗﯾود ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ
و ﻗد ﺷﻣﻠت ﻫذﻩ اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣدﺛﻬﺎ ﻛل اﻟﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧﺷﺎء واﻻﺳﺗﻐﻼل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ
.اﻹﻧﻬﺎء واﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻣﺑر ار ﻫذا ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض اﻟرﻗﺎﺑﺔ و اﻟﺗﻘﯾﯾد
Résumé du mémoire en langue française
Après avoir été marginalisé par les lois en vigueur durant la période socialiste, le principe de la liberté
d’investissement a été expressément consacré par le législateur algérien et ce, compte tenu de son importance
dans l’attraction des investisseurs tant étrangers que nationaux. C’est ainsi que la liberté est devenue un tait
caractéristique de l’environnement de l’investissement en Algérie.
La concrétisation d’une telle liberté s’est traduite par la mise en place d’organismes d’encadrement ayant
pour finalité de remédier aux difficultés auxquelles se heurtent les investisseurs et de leur faciliter les procédures
ayant trait aux différentes phases du projet d’investissement. A cela s’ajoute la consécration d’autres garanties
tendant à sauvegarder et à rendre efficace la liberté d’investissement.
La consécration du principe en question n’a toutefois pas empêché le législateur algérien de revenir sur sa
politique en matière d’investissement en imposant des restrictions en vertu des lois de finances complémentaires,
De telles restrictions concernent en effet toutes les phases de l’opération d’investissement et se justifient, selon
les pouvoirs publics, par les exigences de l’économie et l’intérêt national qui exigent le contrôle et la restriction.

Summary of memory in English language
The principle of the investment freedom knew a large marginalization during the socialist period. The
importance of this principle in attracting foreign and domestic investors, enhance the legislator to devote an
explicit manner. Thus freedom has become a silent feature of the investment environment in Algeria.
The realization of such freedom resulted in the establishment of regulatory bodies, whose purpose is to remedy
the difficulties faced by investors and facilitate theirs procedures related to the various phases of the investment
project and not to mention the consecration other collateral purpose activation and maintenance of this freedom.
The consecration of the principle in question did not prevent the Algerian legislator to reconsider its
investment policy by imposing additional restrictions under finance laws, such restrictions actually concern all
phases of the operation investment are justified, according to the authorities, by the demands of the economy and
the national interest that require the control and restriction.

