
 استمارة المشاركة

 في الملتقى الوطني حول:

 اإلطار القانوني لالستثمار األجنبي في الجزائر

 

ابــــــــــــــــــب: ركـــــــــــــــــــــاللق               ــــــــــــــــة نـ: أمياالســـــــــــــم  

80/08/0101تاريخ الميالد:   

85.10.04.09.70الهاتف:   

 www.minarakkeb@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 الدرجة العلمية: سنة أولى دكتوراه

 التخصص: قانون عام معمق

 -تلمسان–المؤسسة األصلية: جامعة أبي بكر بلقايد 

 لتشجيع االستثمار األجنبيمحور المداخلة: المحور الثاني: الضوابط واآلليات القانونية 

 

  

http://www.minarakkeb@yahoo.com


 عنوان المداخلة:

 الشراكة كوسيلة قانونية لتفعيل االستثمار األجنبي في الجزائر

 

 الملخص:

 أفرزتها اقتصادية كظاهرة األجنبية الشراكة إستراتيجية حول المداخلة هذه موضوع يتمحور
 يقتضيها ضرورة تعد فهي البعض، يصفها قد كما العصر موضة تكون فبعيدا من أن العولمة،
 التقدم و للتطور المستمرة الحاجة ّأيضا و الدولي، على المستوى التجارية المبادالت حجم توسع

 هذا إلى اللجوء على االقتصادية، مسيري المؤسسات تجبر المقتضيات هذه فكل ، التكنولوجي
 .التعاون من الشكل

 عدة الثمانينات منذ و أحدثت فقد المجال، هذا في الجزائر تجربة يخص فيما أما
 أن بعد خاصة العالمي، االقتصاد في الجيد االندماج تحقيق قصد كإعادة الهيكلة اصطالحات،

 قطاع الشراكة تعد و األجنبية، للشراكة جديدة فرص وفتح السوق اقتصاد إلى اللجوء اختارت
 استراتيجي. خيار أحسن خاص -عام

  



 ةـــــــــمقدم

االقتصادية العالمية ظهور استراتيجيات وآليات جديدة للتنمية االقتصادية تشهد الساحة 
واالجتماعية واإلدارية وتعزيز األداء الحكومي والذي بدوره انعكس على إزالة الحدود التقليدية بين 
القطاعين العام والخاص حتى أصبحت الشراكة بين هذين القطاعين هي إحدى أكثر الركائز 

 لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. واآلليات توظيفا

في تنفيذ مختلف ويلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا وفاعال كشريك أساسي للقطاع العام 
وأثبتت عملية الشراكة ذلك أن كال من القطاعين يمتاز بمزايا خاصة تؤدي في  ،البرامج التنموية

ريع وبرامج عالية الجودة، وتكتسب حال دمجها وتكاملها إلى تحقيق نتائج متميزة في إنجاز مشا
إستراتيجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهمية متنامية في تفعيل النهج التشاركي 
والتعاوني وتعزيز قنوات التنسيق بين مختلف األطراف المعنية من أجل تطوير مختلف جوانب 

 ول النامية.التنمية االقتصادية واالجتماعية وتحسين األداء الحكومي في الد

ولقد حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير من قبل الحكومات 
والمجتمعات والمراكز البحثية في مختلف أنحاء العالم، بعد أن اتضح أن عملية التنمية 

بما فيها من طاقات  ،االقتصادية واالجتماعية تعتمد على حشد وجمع كافة إمكانات المجتمع
رد وخبرات كل من القطاع العام والخاص لتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وموا

وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها، بعد أن واجهت التنظيمات المؤسسية المنفصلة والمستقلة 
قطاعيا تحديات وصعوبات في تحقيق األهداف التنموية بالمستويات الطموحة المستهدفة، لذلك 

مة والنامية على حد سواء إلى تبني التنظيمات التشاركية التي تساهم فيها كافة تسعى الدول المتقد
دارة وتشغيل المشاريع  واألعمال وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة قطاعات المجتمع في توجيه وا 

 أغراضها على أساس تشارك تعاوني وحوكمة جيدة ومساءلة شفافة ومنفعة متبادلة.

ن البلدان السائرة في طريق النمو، فهي أضحت مجبرة أن تساير والجزائر باعتبارها بلد م
كل هذه المستجدات العالمية، حتى ال تظل في معزل عن االقتصاد الدولي، ولجأت إلى إتباع 
سياسة المشاركة أو ما يعرف بالشراكة الدولية كوسيلة جديدة لتشجيع أكثر لالستثمارات األجنبية 

اتفاق شراكة الستغالل الرخام في أرزيو بين المؤسسة عدة اتفاقيات شراكة أهمها بتوقيعها 
 ،(INTERCONTINENTAL MASTE( والشركة االسبانية )GNAMARBREالوطنية )



، االتفاق المبرم بين (FERTIBINIA)وكذلك عقد شراكة بين سونطراك والشركة االسبانية 
االستثمارات المتبادلة، واالتفاقية الجزائرية الكويتية  الجزائر والدنمارك من أجل الترقية وحماية

للتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات، واتفاق الشراكة األورو جزائرية، وكذلك العديد من 
 االتفاقيات في مجاالت مختلفة.

وقد عرف تطور قوانين االستثمار في الجزائر فترات أو مراحل متباينة تميزت المرحلة 
نوع من الرقابة على االستثمارات األجنبية مرحلة االقتصاد الموجه، أما المرحلة التالية األولى ب

 لها بالتوجه نحو اقتصاد السوق.

 ولإلحاطة بالموضوع يطرح التساؤل التالي:

وما مدى فعاليتها  ،كيف يمكن للشراكة أن تساهم في تنشيط االستثمار األجنبي المباشر
 كخيار استراتيجي؟.

 ولإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى قسمين:

 المطلب األول: مكانة الشراكة في ظل االقتصاد الموجه

 المطلب الثاني: الشراكة بين اإلصالح والتحول نحو اقتصاد السوق 

  



 المطلب األول: مكانة الشراكة في ظل االقتصاد الموجه

تحوالت وتوجهات سياسية واقتصادية فرضتها ظروف خالل هذه الفترة عرفت الجزائر 
االستعمار، ولهذا رأينا من األفضل تقسيم هذه الفترة إلى فترتين: فترة ما بعد االستقالل مباشرة 

 كفرع ثان. 3661-3691كفرع أول، ثم فترة  3691-3691

 0109-0194الفرع األول: مكانة الشراكة خالل فترة 

ستقالل بتكريس فكرة االستقالل االقتصادي في تسيير شؤونها اهتمت الجزائر أساسا بعد اال
العمومية، فكرست مبدأ أولوية االستثمار العمومي في تمويل االقتصاد الوطني، وبذلك كانت 

 الدولة تلعب دور المسير والمراقب في نفس الوقت على كل فروع االقتصاد الوطني.

 س جملة من المظاهر والمبادئ التالية: وتجسد هذا الدور المزدوج للدولة من خالل تكري

 أوال: تقليص تدخل المستثمر األجنبي 

صص كانت فكرة االستقالل االقتصادي تتعارض مع تدفق الرساميل األجنبية، لذلك خ
لتدخل االستثمارات األجنبية، حيث  مجاالت ثانوية 36992و 36911المشرع على ضوء قانوني 
أجنبية مباشرة إال في المجاالت التي ال تعتبر ذات أهمية أو حيوية ال يمكن القيام باستثمارات 

سبة لالقتصاد الوطني، ورغم أن المشرع لم يعرف مفهوم هذه القطاعات الحيوية، ناقتصادية بال
نشاء شركات  إال أنه بين طرق تدخل الدول في هذه القطاعات وذلك باستعمال أموالها، وا 

ات الحيوية في الواقع من خالل تكريس نظام االحتكارات الذي ، وقد ترجمت فكرة القطاع3وطنية
الخاص الوطني أو منح للشركات الوطنية المنشأة فيما بعد، وفي المقابل لم يعطي لرأس المال 

، وأن يستثمروا في القطاعات األخرى 4بادرة لالستثمار في هذه القطاعاتأي حرية أو ماألجنبي 
 أن هذا االستثمار ال يتم بكل حرية بل البد من الحصول على المحددة )الصناعة والسياحة( إال

 .3699من قانون  4وذلك بموجب المادة  اعتماد مسبق من السلطات اإلدارية

وعليه اقتصر تدخل الرساميل األجنبية على قطاعي الصناعة والسياحة فقط، مع مراعاة 
لدولة السماح للمستثمر األجنبي ، إال أن هناك استثناء إذ يمكن لشروط الترخيص أو االعتماد

من  1/1التدخل في المشاريع الحيوية وفق الكيفيات التي تحددها مسبقا وهذا بموجب المادة 
 .194-99األمر 



ونتيجة لتقليص مجاالت تدخل االستثمارات األجنبية المباشرة واقتصارها على القطاعات 
القرار  وكمثال على ذلكخالل هذه الفترة،  مشاريع قليلةغير الحيوية، فإنه لم يتم اعتماد إال 

، أعطى اعتماد أو ترخيص باالستثمار للمركز 3699جوان 9الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 
 .5الصناعي للمالبس الجاهزة دون منحه المزايا المتعلقة بالضرائب

 ثانيا: االستثمار في إطار الشركات المختلطة االقتصاد

، أي اعتماد ام الشركات ذات االقتصاد المختلطلى اعتماد نظظهر جليا وجهة الجزائر إ
شكل التعاون الدولي أو بتعبير آخر أشكال االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر في إطار 

، ومن 194-99من األمر  1 والمادة 122-91من قانون  11بموجب المادة االقتصاد المختلط
ثم أجاز المشرع الجزائري للدولة االشتراك مع الرأس المال الخاص األجنبي أو الوطني لتأسيس 

 هذا النوع من الشركات، وذلك ارتكازا على ثالثة مبررات:

تسمح المشاركة للدولة بفرض رقابة دائمة على حركة رؤوس األموال األجنبية بصفتها  -
 لها االجتماعي.مساهمة في رأسما

تسمح لها بإزالة التعارض ما بين النظام االشتراكي الذي يفضل سيطرة الرأس المال  -
العمومي في االستثمارات، ونظام االستثمار األجنبي المباشر الذي يسعى إلى بناء قطاع خاص 

 قوي.

وأخيرا يساعد الدولة على تحمل أعباء التنمية من خالل إشراكه في تنمية بعض  -
 . 6لقطاعات المعنيةا

إال أن هذه المشاركة كانت هي األخرى محدودة، حيث اشترطت الدولة شروطا غير  
مألوفة تتمثل في إمكانية الدولة إعادة شراء كل الحصص واألسهم التي يملكها الشريك األجنبي 
من جهة، وممارستها حق الشفعة أو إعطاء ترخيص في حالة قيام الشريك األجنبي ببيع أو 

/أ، 1ب المادة وذلك بموج تحويل أو التنازل عن حصته أو أسهمه في الشركة المختلطة االقتصاد
على الشركات ذات االقتصاد المختلط الشركة الفرنسية  :ومن أمثلة، 194-99ب من األمر 

 .3623الجزائرية صيدال إلنجاز الغاز الطبيعي 

  



 المناقصاتثالثا: تدخل المستثمر األجنبي عن طريق نظام 

باإلضافة إلى تدخل المستثمر األجنبي في قطاع السياحة والصناعة بصفة مباشرة، أو عن 
المشاركة مع الدولة في كل القطاعات االقتصادية بإنشاء شركات مختلطة االقتصاد، طريق 

يمكن للمستثمر األجنبي التدخل في إطار المناقصات التي تعرضها الدولة تنفيذا لمخططاتها 
 .7تصادية التنموية في كل القطاعات االقتصاديةاالق

ويتعين على المستثمر األجنبي في هذه الحالة، إنشاء مؤسسة اقتصادية والتقيد بمقتضيات 
دفتر الشروط الذي ينظم عملية االستثمار والذي يحدد األهداف اإلنتاجية للمؤسسة المراد 

 .3699من قانون  5المادة  نص وذلك استنادا ألحكام ،إحداثها

 0118-0109الفرع الثاني: مكانة الشراكة خالل فترة 

ميز المشرع خالل هذه الفترة بين االستثمارات الوطنية واالستثمارات األجنبية، حيث 
 خصص لكل منها نصا تشريعيا خاصا ومستقال عن اآلخر، فأصبحت بذلك االستثمارات

، أما االستثمارات 8والمتعلق بالشركات المختلطة االقتصاد 31-91األجنبية منظمة بالقانون رقم 
 .9والمتعلق باالستثمار االقتصادي الخاص الوطني 33-91الوطنية فتخضع للقانون رقم 

وبذلك تكون الجزائر قد أكدت نيتها في رفض االستثمار األجنبي المباشر الكلي، وفضلت 
 االستثمار عن طريق الشركات المختلطة االقتصاد.

 أوال: الشركات المختلطة االقتصاد كشكل من أشكال االستثمار األجنبي في الجزائر

أخضع المشرع الجزائري الشركات المختلطة االقتصاد إلى هيمنة المؤسسات العمومية 
:"ال يمكن بأي حال من األحوال أن تقل 31-91من ق 11الوطنية، وذلك بموجب نص المادة 
". كما فرض المشرع على كل من %53سات االشتراكية عن نسبة مساهمة المؤسسة أو المؤس

 يريد تأسيس شركة ذات االقتصاد المختلط احترام ثالثة إجراءات أساسية وهي:

 إبرام بروتوكول اتفاق -أ

يتم إنشاء الشركة ذات االقتصاد المختلط بموجب بروتوكول اتفاق موقع عليه من أطراف 
في إطار لجنة مختلطة ، ويجري التفاوض بشأنه 31-99من قانون  1استنادا للمادة  العقد

مشكلة من ممثلي المؤسسة الوطنية وممثل الشركة األجنبية، ويكشف البروتوكول عن نية الشريك 



األجنبي في العمل على إنشاء شركة ذات اقتصاد مختلط وتصرف قانوني أساسي إلنشاء هذه 
 الشركة. 

 صدور قرار وزاري مشترك -ب

، والوزير القرار عن الوزير المشرف على القطاع وغالبا ما يكون وزير الصناعةيصدر هذا 
، إن وزير 31-99من قانون  9بموجب المادة  المكلف بالمالية، وكذلك الوزير المكلف بالتخطيط

المالية يتدخل في الجانب المالي لالستثمار وخاصة فيما يتعلق بنظام الصرف ونظام األسعار 
ويتكفل بمختلف التسهيالت المالية األخرى، حيث أن اإلعفاءات الجبائية المقررة ونظام الجباية، 

قد تؤثر بشكل أو بآخر على موازنة الدولة ومن الواجب مراعاتها عند وضع التقديرات المرتبطة 
بالموازنة العامة. في حين وزير التخطيط له دور مركزي في تنظيم السياسة االقتصادية الدولية 

نذاك، وهو المؤطر القانوني لكل نشاط اقتصادي، إذ من صالحياته إجراء مطابقة بين المتبعة آ
أهداف الشركة ذات االقتصاد المختلط المعلن عنها في بروتوكول االتفاق واألهداف العامة 

 . 10المنصوص عليها في قانون المخطط

 إصدار القانون األساسي للشركة -ج

المعدل والمتمم سنة  31-91قانون  من 11المادة حدد المشرع الجزائري من خالل 
 ، شكل الشراكة المختلطة االقتصاد بشركة المساهمة.3699

وبالتالي لم يترك لألطراف المتعاقدة حرية اختيار الشكل القانوني لشركتهم، ويعد 
 المساهمين قانونا أساسيا للشركة يتضمن مايلي: 

ن بدل من تسعة، أي شريك واحد يمثل عدد الشركاء الذي يمكن أن يصل إلى اثني -
 المستثمر األجنبي وشريك آخر يمثل المؤسسة العمومية.

نسبة مساهمة المؤسسة العمومية في الشركة المختلطة االقتصاد، والتي ال يجب أن تقل  -
والهدف منه هو تمكين المؤسسة العمومية من ممارسة صالحية التوجيه والرقابة على  %53عن 

 قانونية. الشركة بصفة

 تعيين الحصص العينية الذي يتم من طرف وزارة المالية. -



سنة، ويمكن تقليص هذه المدة  35مدة الشركة المختلطة االقتصاد على أن ال تتجاوز  -
عن طريق الحل المسبق للشركة باتفاق الشركاء، كما يمكن تمديدها في إطار بروتوكول اتفاق 

 إضافي.

 المحروقات  قطاعثانيا: الشراكة في 

الذي ألغى  369911سنة  ا جديدافي إطار إصالح قطاع المحروقات أصدر المشرع قانون
تضمن هذا القانون أهم البنود الخاصة لفتح القطاع أمام االستثمار ، و 362312 األمربموجبه 

  .وحدد إطار الشراكة بين الشركة الوطنية سوناطراك والشركات النفطية األجنبية ،األجنبي المباشر

العديد من البنود والترتيبات الهادفة إلصالح قطاع  34-99وقد تضمن القانون 
 المحروقات بالجزائر، منها:

 سمح هذا القانون ألول مرة بأربع صيغ للشراكة وهي: * 

اج، وهي الصيغة الرئيسية والوحيدة تقريبا التي تم الشراكة في صيغة عقد تقاسم اإلنت -
 استعمالها.

 الشراكة في صيغة عقد خدمات. -

الشراكة في صيغة شركة تجارية تخضع للقانون الجزائري ويكون مقرها بالجزائر، لكنها  -
 ال تحمل الشخصية المعنوية.

 .13بالجزائرالشراكة في صيغة شركة أسهم تخضع للقانون الجزائري ويكون مقرها  -

 %53* جعل الشركات الوطنية الفاعل األصلي في القطاع من خالل حيازتها على نسبة 
-14وذلك بموجب المادة  %46من نسبة الشراكة، وأن ال تتجاوز نسبة الشركات األجنبية نسبة 

 من القانون أعاله.  15

الشراكة  قصر منح الشهادات المنجمية )تراخيص االستكشاف و/أو االستغالل( على* 
الوطنية سونطراك وحدها، التي تقوم مقام الدولة وتمارس لحساب هذه األخيرة بصورة ملتوية 
تقريبا شكال من أشكال االحتكار على نشاط االستكشاف واالستغالل، وترك لسونطراك بعد أن 
تحصل على هذه الشهادات خيار التفاوض مع الشركاء األجانب واختيار الكيفية المثلى 

 .من القانون أعاله 6وفقا للمادة  الل المحروقات وفق إحدى الصيغ األربع المذكورة سابقاالستغ



 11كما أن المشرع حصر مجال تطبيق القانون في قطاع النفط فقط، فقد بينت المادة * 
بوضوح أن قطاع الغاز غير معني بذلك وال يسري عليه القانون، ومنه فإن كل االكتشافات 

قق عرضا أثناء البحث عن البترول، يتم تعويض الشريك األجنبي على الغازية التي تتح
 تستأثر الجزائر باحتياطات الحقل المكتشف.و المصاريف التي صرفها لتحقيق ذلك، 

ذا كانت المادة *  قد قصرت مجال تطبيق القانون أعاله على قطاع النفط فحسب،  11وا 
ى مجال تطبيق القانون زمانا، حيث ذهبت أبعد من ذلك، وحصرت هي األخر  95فإن المادة 

قررت أن القانون أعاله ال يسري إال على االكتشافات النفطية الجديدة فقط، وأن كل الحقول 
المكتشفة قبل تاريخ صدور هذا القانون هي خارج مجال الشراكة، وال يمكن أن تكون موضوعا 

من نص هذه المادة أن المشرع  للتعاقد بين الشركة الوطنية سونطراك وشركائها األجانب، وواضح
كان يرغب في االحتفاظ للشركة الوطنية سونطراك بأهم الحقول النفطية، وفي مقدمتها حاسي 

 مسعود.

وضع مسألة نقل المحروقات خارج إطار الشراكة، وأبقى على احتكار شركة سونطراك * 
 .14من القانون أعاله 4لشبكات النقل وذلك بموجب المادة 

 المطلب الثاني: الشراكة بين اإلصالح والتحول نحو اقتصاد السوق 

أمام حتمية االندماج في االقتصاد العالمي وتدهور األوضاع االقتصادية للدول النامية 
والتي تمثلت في أزمة المديونية الخارجية، وانخفاض شديد في أسعار السلع التصديرية للمواد 

النامية إلى تحرير اقتصادياتها وتطبيق سياسة اإلصالح  األولية، اتجهت الكثير من الدول
 االقتصادي وزيادة الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في إدارة الشؤون االقتصادية.

والجزائر واحدة من هذه الدول التي عانت من تفاقم الفجوات واالختالالت الداخلية 
 ق. ، وقررت وفقا لذلك إتباع سياسة اقتصاد السو والخارجية

 ار مبدأ حرية االستثمار األجنبي إقر الفرع األول: 

والتي جاءت  1115-13من األمر رقم  4تم تجسيد مبدأ حرية االستثمار بموجب المادة 
كما جاءت  3116-61من المرسوم التشريعي  1متماشية مع ما كان منصوصا عليه في المادة 

، وهذا المبدأ مشتق من مبدأ 366117من قانون النقد والقرض لسنة  391متوافقة ومكرسة للمادة 



والتي تنص:"على أن حرية التجارة  3669من دستور  12آخر مكرس دستوريا، وذلك في المادة 
 .18والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون"

دت العمل فيما يتعلق بنوع النشاطات قد مد 11-13من األمر 3كما أن نص المادة 
ذي ـص الــر التخصيـــا لم تذكــى النشاطات المنتجة للسلع والخدمات، لكنهــاالقتصادية فأكدت عل

:"...صراحة للدولة أو لفروعها،  31-61 رقــم عيـوم التشريـمن المرس 3 ي المادةـرسا فـان مكـك
أو ألي شخص معنوي معين صراحة بموجب نص تشريعي"، وعليه موقف المشرع في هذه 

من خالل توسيع نطاق األجنبي المسألة يمكن تفسيره على أنه اتجاه يمنح حرية أكبر للمستثمر 
عة له بصفة كلية والسماح له بتأسيس شركات تاب تدخله في مختلف فروع االقتصاد الوطني

هذا يعتبر ، و وبدون مشاركة أو مساهمة من المؤسسات الجزائرية العمومية منها أو الخاصة
حكمي لبعض القطاعات االقتصادية التي كانت تعن اقتناعه بعدم جدوى التحديد البمثابة تعبير 

فيها،  تعتبر في الماضي قطاعات إستراتيجية حيوية يمنع على المؤسسات الخاصة االستثمار
 . 20قطاع المواصالت السلكية والالسلكية،  19فتح قطاع المناجمعن هذا  :ولعل أبرز مثال

كما ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك ووسع من نطاق النشاطات االقتصادية التي تعتبر 
 استثمارا فأصبحت تشمل العمليات المتصلة بالخوصصة بصفة جزئية أو كلية، كما أن االستثمار

يمكن أن يتخذ صورة مساهمة في رأسمال مؤسسة وذلك بمساهمات نقدية أو عينية  األجنبي
 .11-13من األمر 1بموجب المادة 

وأيضا قانون النقد  31-61عن المرسوم التشريعي  11-13ومن ثم ما يميز األمر 
، أنه لم يجعل االستثمار محصورا في بعض القطاعات دون األخرى، فلم 31-61والقرض 

الدولة إمكانية التدخل في بعض القطاعات الحيوية وذات األولوية ويمنعها على يقصر على 
 المؤسسات الخاصة الوطنية أو األجنبية.

إال أن هذا المبدأ ال يطبق على إطالقه إنما جعل ممارسته مشروطة بمراعاة التشريع  

االستثمار قيود  الذي يتكفل بمهمة سير وتنظيم ممارسة هذه الحرية، ونتيجة لذلك فإن لحرية

 متعلقة بطبيعة النشاط وأخرى بصفة المستثمر.



السالف ذكرها تنص على مراعاة التشريع  14فمن حيث طبيعة النشاط فإن المادة 

فبخصوص النشاطات والمهن المقننة ينص تعلقة بالنشاطات المقننة والبيئة، والتنظيمات الم

على أن كل نشاط أو مهنة خاضعة للقيد في السجل التجاري  4121-62المرسوم التنفيذي 

تتطلب بطبيعتها أو مضمونها ومحلها ووسائل تفعيلها، توفر شروط خاصة حتى يتم الترخيص 

 بممارستها كمهنة مقننة أو نشاطا مقننا.

النشاطات المقننة هي نشاطات حرة ال يمكن اعتبارها ال ممنوعة وال مخصصة وعليه 

والهدف من ذلك هو  ،تتدخل الدولة فيها بمنح ترخيص مسبق من أجل ممارستها صراحة، إنما

ومن بينها:  ،حماية الصحة واألمن العام والبيئة باعتبارها معرضة للمخاطر بسبب هذه النشاطات

 استيراد البضائع، النشاطات الصيدالنية، رمي النفايات الصناعية أو تحويلها.

التي تنظمها بعض النصوص المتفرقة فهي محتكرة  جيةاإلستراتيوكذلك بعض القطاعات 

صنع واستيراد التبغ والكبريت ، صنع  :لقا فتح استثمار أجنبي فيها مثالفقط للدولة وال يمكن مط

 .المتفجرات وعتاد التسليح

على مبدأ المعاملة العادلة  11-13ما فيما يخص صفة المستثمر فرغم تأكيد أمر أ

تثمرين سواء كانوا خواص أو عامين أو أجانب، إال أن حقيقة النصوص والمتساوية بين كل المس

تثبت وجود فروق ومساس بهذا المبدأ مثال: أنه ال يمكن لشخص أن يكون مسيرا أو مديرا لشركة 

تحظى بنشاط الحراسة أو نقل األموال أو المنتجات الحساسة إال بعد الحصول على ترخيص 

  ستثمر حائزا على الجنسية الجزائرية األصلية وليس المكتسبة.مسبق، ويشترط لمنحه أن يكون الم

خاصة  اإلستراتيجيةكما أنه كثيرا ما يفّضل المستثمر األجنبي عن الوطني في القطاعات 

 ،في قطاع المحروقات، فالدولة أوكلت مهمة تسيير هذا القطاع إلى المؤسسات العمومية الوطنية



توفرها على شخاص المعنوية األجنبية دون الوطنية نظرا لوينص المشرع صراحة على اشتراك األ

 .22من األمر 34لمادة اإلمكانيات والخبرات استنادا ل

 الفرع الثاني: التفتح على االستثمار األجنبي في المجال المصرفي

أصبح بإمكان المستثمر الخاص األجنبي أن ينشئ بنوكا في الجزائر أو يفتح فروعا لبنوك 
إنشاء مؤسسات مالية ، كما يمكنه المشاركة في 1323-61طبقا للنظام رقم  موجودة في الخارج

، إذ أنه يمكن لمجلس 3324-11من األمر  91طبقا للمادة  أو ممارسة األنشطة المصرفية
أن يرخص بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالية األجنبية مع مراعاة القرض والنقد 

أنشأت العديد  ، وفي هذا اإلطار فقد33-11من األمر رقم  95مبدأ المعاملة بالمثل طبقا للمادة 
 من البنوك والفروع مثل: بنك البركة السعودي، البنك العربي البحريني...

 المحروقاتالفرع : توسيع االستثمار األجنبي في مجال 

-63قات أصدر المشرع قانون رقم في إطار تشجيع االستثمار األجنبي في قطاع المحرو 
، وأضاف السالف الذكر 34-99القانون ، أبقى من خالله على البنود الرئيسية الواردة في1325

 بنودا أخرى تحتوي تعديالت جوهرية تمثلت فيما يلي:

منه،  1مجال الشراكة إلى قطاع الغاز أيضا بموجب المادة  13-63وسع القانون  -
بعدما حصر القانون السابق إطار الشراكة في قطاع النفط فقط، وألغى بذلك أيضا نص المادة 

والتي كانت تلزم الشريك األجنبي  13-63من ق 31بموجب المادة  3699الواردة في قانون  11
 بالتنازل على احتياطات الغاز المكتشفة لفائدة شركة سونطراك في مقابل التعويض.

ألجانب بالمشاركة في كل مراحل استكشاف المحروقات من بحث وتنقيب السماح ل -
، وهو ما يقلل من درجة االحتكار 13-63من قانون  4واستغالل ونقل باألنابيب بموجب المادة 

الممنوح للمؤسسة الوطنية سونطراك بحيث أصبح في إمكان الشريك األجنبي تمويل استغالل 
 وهذا لحساب المؤسسة الوطنية سونطراك. المنشأة المرتبطة بنقل المحروقات

، وبذلك 34-99وسع مجال الشراكة ليشمل الحقول النفطية المكتشفة قبل صدور قانون  -
التي كانت  13-63من قانون  31بموجب المادة في القانون السابق  95ألغى نص المادة 

 .26قطتحصر مجال الشراكة في الحقول المكتشفة بعد تاريخ صدور ذلك القانون ف



 خاتمة

التحويل التكنولوجي من الدول تساهم الشراكة األجنبية في تحقيق االستفادة من عمليات 
األجنبية، كما تخفض من التكاليف والمخاطر التي قد تنتج من المشروع المشترك، كما تفتح 

االقتصادية األبواب للمؤسسة على أسواق جديدة. لكن تظل هذه المكاسب رهينة بقدرات المؤسسة 
في االستفادة من فرص الشراكة، بمعنى أن الشراكة ال تعتبر الحل المثالي لكل المشاكل 
والصعوبات التي تواجهها هذه األخيرة، ألن الشراكة األجنبية تحقق عدة إيجابيات لكنها تخلف 
 أيضا آثار سلبية، وبذلك فإن استفادة المؤسسات بشكل خاص والدول بشكل عام منها يتوقف
على اختيار الشركاء المناسبين من جهة والقدرة على مواكبة التكنولوجيا المتطورة التي تجنيها من 

 بد من التركيز عليها من أجل السيرجهة أخرى، ولذلك تم استنتاج بعض االلتزامات التي ال
 الحسن واإليجابي لعقد الشراكة:

خاص لتفادي العددي من -موضع اإلطار القانوني المنظم لعالقات الشراكة قطاع عا -
 اآلثار السلبية التي من شأنها أن تكون معرقلة.

وضع سياسات تنموية بعيدة المدى ترتكز على التجارب الدولية الناجحة والتركيز على  -
أهمية الدولة في اختيار المشروع المناسب، الذي من شأنه أن يحقق التكامل بين القطاع العام 

 شفافية المتابعة والمحاسبة.والقطاع الخاص تحت ظل ال

وضع األطر العامة التي تحدد دور كل شريك في التنمية بما يضمن كفاءة التنسيق  -
 والتكامل بين كافة األطراف.
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يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصالت  1111غشت  5المؤرخ في  1111-11ن بموجب قانو  -20 
 .1111غشت  9مؤرخة في  49السلكية والالسلكية، ج.ر.ع.

المتعلق بتحديد النشاطات والمهن المقننة  3662يناير  39المؤرخ في  41-62مرسوم تنفيذي رقم  -21 
 .3662يناير  36مؤرخة في  5رها، ج.ر.ع.الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطي

، مذكرة ماجستير تخصص قانون -دراسة حالة أوراسكوم–سارة محمد، االستثمار األجنبي في الجزائر  -22 
 .44، ص1131-1116ألعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة، 

س بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك يحدد شروط تأسي 3661يناير 1المؤرخ في  13-61نظام  -23 
 .3661مارس  34مؤرخة في  32ومؤسسة مالية أجنبية، ج.ر.ع.

غشت  12مؤرخة في  51المتعلق بالنقد والقرض، ج.ر.ع. 1111غشت  19المؤرخ في  33-11أمر رقم  -24 
1111. 

بحث عن المحروقات المتعلق بأنشطة التنقيب وال 3663ديسمبر  4المؤرخ في  13-63قانون رقم  -25 
 .3663ديسمبر  2مؤرخة في  91واستغاللها ونقلها باألنابيب، ج.ر.ع.

بوقندورة سامية، سلطات الضبط في قطاع المحروقات في الجزائر، مذكرة ماجستير تخصص فرع الدولة  -26 
 .9، ص1119-1112، -الجزائر–والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة 
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 : عنوان المداخلة 
 رالقانون الواجب التطبيق على عقود االستثما

                              

 د. مسعودي يوسف، أستاذ محاضر أ  
 أدرار-كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية 

  
 استمارة المشاركة

 : مسعودي يوسفواالسماللقب  

 بأدرار  40/40/2891الميالد: ومكان  تاريخ 

 37 56 45 0661الهاتف: 

 44 21 95 049الفاكس: 

 touat.youcef@gmail.comاللكتروني: البريد ا

 أدرار-درايةالدرجة العلمية: أستاذ محاضر أ    المؤسسة، جامعة أحمد 

 قيق: القانون الدولي الخاصالتخصص الد

 المحور الثاني  محور المداخلة: 

 :الملخص

بالنظر إلى الخصوصية التي تتميز بها عقود االستثمار كونها تبرم بين الدول       
 ، ونظرا الرتباطها بتحقيق التنمية في الدولة المستضيفةواألشخاص األجنبية األخرى

يحكمها تزداد صعوبة وتعقيدا بسبب تضارب فإن مسألة تحديد النظام القانوني الذي 
يأمل دائما في أن يظل  األجنبي ن المستثمرمصالح األطراف المتعاقدة. خاصة وأ

mailto:touat.youcef@gmail.com
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تجنبا ألي تغيير قد يطرأ في المستقبل  وقت إبرام العقد، كما هو ثابت العقدنون اق
 من شأنه أن يمس بمصالحه االقتصادية.

شروط الثبات التشريعي في قانون  إدراجالجزائري المشرع  أقرقد وتحقيقا لذلك، ف     
عفاءات بغرض تشجيع االستثمار  1442االستثمار لسنة  الذي منح حوافز ومزايا وا 

مما يجعل لشروط الثبات  ؛حتى في حالة تعديل هذا القانون مع التعهد باستمرارها
ا صاحبة التشريعي دورا هاما في تحقيق التوازن العقدي خصوصا وأن الدولة بوصفه

سلطة عامة تستأثر بممارسة الوظيفة التشريعية حماية للصالح العام وهذا ما قد يثير 
 وعة في عدم تحقيق أهدافه الخاصة.مخاوف المستثمر المشر 

انطالقا مما سبق، ما مدى مالئمة قاعدة قانون اإلرادة للتطبيق على عقود و      
تحقيق التوازن العقدي  ريعي فيلى أي مدى نجحت شروط الثبات التشاالستثمار؟ وا  

 جذب االستثمار وتحقيق التنمية؟             و 

 الموالية:للخطة  وفقا التالية األساسية محاورهذا ما سنعالجه من خالل ال     

 مقدمة

 المطلب األول: خضوع عقود االستثمار لقانون اإلرادة

 مارتطبيقات قانون اإلرادة في عقود االستث أهمالمطلب الثاني 

 المطلب الثالث: التجميد الزمني لقانون اإلرادة )شروط الثبات التشريعي(

 خاتمة
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 القانون الواجب التطبيق على عقود االستثمار
 

 د. مسعودي يوسف، أستاذ محاضر أ 
 أدرار-كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية 

 

 

 

 مقدمة
    

بخصوصية ناتجة عن كونها تبرم بين أحد أشخاص تتميز عقود االستثمار       
القانون العام الدولة أو المؤسسات العامة التابعة لها وبين أشخاص القانون الخاص 

مر الذي يطرح مسألة التوفيق بين األهداف سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا األ
ي ينشدها ا من جهة والمصالح واألهداف التتحقيقهالعامة التي تسعى الدولة إلى 

 المستثمر من جهة أخرى.

كونها تبرم بين الدول  بأهمية خاصة تبررها طبيعتها االستثماروتحظى عقود      
تحقيق التنمية في الدولة ويضاف إلى ذلك أثرها في  .واألشخاص األجنبية األخرى

وعلى ضوء تزايد وانتشار عقود االستثمار وكثرة منازعاتها؛ فقد أصبح  .المستضيفة
ن مسألة تحديد النظام الضروري تنظيم أحكام هذه العقود بشكل خاص، ألمن 

تزداد صعوبة وتعقيدا بسبب تضارب مصالح هذه العقود  القانوني الذي يحكم
نون اقيأمل دائما في أن يظل  األجنبي ن المستثمر. خاصة وأاألطراف المتعاقدة

يطرأ في المستقبل من شأنه  تجنبا ألي تغيير قد وقت إبرام العقد، كما هو ثابت العقد
 أن يمس بمصالحه االقتصادية.

شروط الثبات التشريعي في  إدراجالمشرع الجزائري  أقرقد وتحقيقا لذلك، ف      
عفاءات بغرض تشجيع  1442قانون االستثمار لسنة  الذي منح حوافز ومزايا وا 

مما يجعل لشروط  حتى في حالة تعديل هذا القانون. االستثمار مع التعهد باستمرارها
الثبات التشريعي دورا هاما في تحقيق التوازن العقدي خصوصا وأن الدولة بوصفها 
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صاحبة سلطة عامة تستأثر بممارسة الوظيفة التشريعية حماية للصالح العام وهذا ما 
 قد يثير مخاوف المستثمر المشروعة في عدم تحقيق أهدافه الخاصة.

مالئمة قاعدة قانون اإلرادة للتطبيق على عقود ما مدى انطالقا مما سبق، و      
تحقيق التوازن العقدي  لى أي مدى نجحت شروط الثبات التشريعي فياالستثمار؟ وا  

              جذب االستثمار وتحقيق التنمية؟و 

 هذا ما سنعالجه من خالل النقاط التالية:     
 لقانون اإلرادة عقود االستثمارالمطلب األول: خضوع 

 تطبيقات قانون اإلرادة في عقود االستثمار أهممطلب الثاني ال
 )شروط الثبات التشريعي( قانون اإلرادةالتجميد الزمني لالمطلب الثالث: 

 

 المطلب األول

 خضوع عقود االستثمار لقانون اإلرادة

يقصد بعقود االستثمار تلك العقود التي يتم بموجبها انتقال رأس المال األجنبي      
الدولة المضيفة بشكل مباشر حيث يقوم المستثمر األجنبي بإنشاء مشروع تجاري إلى 

نظرا للخصوصية و  .1في الدولة المضيفة لوحده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني
د االستثمار كونها تعتبر أداة هامة في تنمية االقتصاد الوطني و تمتع بها عقتالتي 

للدولة المضيفة لالستثمار دفع هذا األمر بالدول نحو السعي إلى تطبيق قوانينها 
 وع من العقود العتبارات تتعلق بالسيادة والمصلحة العامة.الوطنية على هذا الن

خضاعه لقانون آخر       وبالمقابل يسعى المستثمرين األجانب إلى تدويل العقد وا 
غير القانون الوطني على اعتبار أنهم الطرف الضعيف في العقد الذي يتوجب 

قواعد التجارة ي العام أو حمايته وسواء تم ذلك بإخضاعه لقواعد القانون الدول
 .  2الدولية
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إلى القانون الداخلي أين طبق مبدأ يرجع أصل نشأة فكرة قانون اإلرادة إن      
بدأ العقد شريعة المتعاقدين؛ فهذا المبدأ سلطان اإلرادة في العقود الداخلية وفقا لم

أنسب لتحقيق العدل في المعامالت المالية لألفراد ما دام أن العقد يتم إبرامه بتراضي 
الطرفين وبإمكانهم تضمين عقدهم بالشروط التي تكفل مصالحهم، فمن الطبيعي أن 

 يرتضي الفرد التعاقد كلما كان ذلك في مصلحته.

ذا المبدأ على صعيد العالقات الدولية الخاصة في مجال العقود كما تم تطبيق ه     
الدولية التي تخضع في تكوينها وآثارها لنظام قانوني معين يتم تحديده من قبل 

ويرجع الفضل في ظهور فكرة قانون اإلرادة إلى الفقيه الفرنسي"  3األطراف المتعاقدة
 دوجاني"  سبة فتواه الشهيرة في قضية الزوجين"ديموالن" في القرن السادس عشر بمنا

مبررا  حيث اعتبر أن النظام المالي للزوجين يخضع لقانون الموطن األول للزوجية، 
 .4ية قد اتجهت إلى اختيار ذلك القانونذلك بقوله أن إرادة الزوجين الضمن

د تخضع بصفة عامة العقو من القانون المدني الجزائري فإن  29وحسب المادة      
غير أن هذا األمر ال يؤخذ على إطالقه بالنسبة لعقد االستثمار  ،5لقانون اإلرادة

حيث أصبح دور هذه القاعدة يتالشى بسبب الحد من اختصاصها عند تنظيم هذه 
التجميد الزمني لقانون اإلرادة أو ما يسمى بشروط الثبات العقود ويتم ذلك من خالل 

 التشريعي.

تعتبر قاعدة خضوع العقد لقانون اإلرادة من أهم قواعد اإلسناد التي أقرتها      
التشريعات؛ حيث تسمح هذه اآللية بحل مشكلة تنازع القوانين التي تحكم العقود 

. ومن هنا يثور التساؤل هذه العقود وتحديد النظام القانوني الذي تخضع له الدولية
حول مدى مالئمة هذه القاعدة للتطبيق على عقود االستثمار، خاصة في ظل وجود 

  الدولة أو أحد مشروعاتها العامة كطرف في هذا العقد؟

إن توافق اإلرادات المتعاقدة كافيا بحد ذاته ليكون مصدرا لاللتزام؛ وأن القانون     
     .6هو األنسب للمتعاقدين حيث ينسجم مع طبيعة العالقة التعاقديةالذي تحدده اإلرادة 
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قاعدة  صفة الدولة أو أحد مؤسساتها كطرف في العقد ال يؤثر على تطبيقكما أن 
. فقد أقر مجمع القانون الدولي في دورته المنعقدة في عقد لقانون اإلرادةخضوع ال
بهذا المبدأ؛ حيث جاء في نص المادة الثانية أنه:" تخضع العقود  2898أثينا لعام 

بين الدول وشخص أجنبي إلى القواعد القانونية المختارة من قبل األطراف  المبرمة
 .7"المتعاقدة..."

وبالنسبة لوقت اختيار قانون العقد، فإذا كان األصل أن يتم االتفاق على تطبيق      
قانون اإلرادة وقت إبرام العقد األصلي، فإنه من الجائز أن يتم ذلك بموجب اتفاق 

 فال الحق، بل حتى في مرحلة عرض النزاع على المحكمة ولكن فبل الفصل فيه.
يحرم المتعاقدان من مزايا تطبيق قاعدة االسناد الخاصة بالعقد والتي تستهدف 

 . 8التيسير والتسهيل على المتعاقدين

على أن من الشروط األساسية لقيام تنازع بين القوانين أن  ويؤكد بعض الفقه     
دولة في القانون الدولي ؛ أي بمفهوم ال9نين دول وفقطيكون هذا التنازع قائم بين قوا

فإن الشرائع التي ال تنتمي لسيادة  ومن ثمالعام متى توافرت أركانها األساسية. 
أن إقليمية معينة كقواعد التجارة الدولية المستمدة من األعراف التجارية، ال يمكن 

ها للتطبيق، كما توجد بعض تكون محال للتنازع بين القوانين؛ ومن ثم ال يمكن اختيار 
تشريعات التي حددت بصريح العبارة أن المقصود بالقانون الواجب التطبيق هو ال

  قانون الدولة.

المفهوم السابق سائدا لفترة طويلة إال أنه مع التطورات الحديثة في عالم لقد ظل     
التجارة الدولية وما نتج عن ذلك من قواعد قانونية ذات صبغة عالمية ال تنتمي 

معينة ساهم المحكمون في ظهورها وتطورها، أصبح من الجائز لسيادة دولة وطنية 
أو اختيار تطبيق  إخضاع عقود االستثمار لقوانين ال تنتمي لقانون دولة معينة.

  .10أحكام معاهدة دولية، أو إذا اقتضى األمر تطبيق بعض المبادئ العامة للقانون
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 لمطلب الثانيا

 قانون اإلرادة في عقود االستثمار  أهم تطبيقات

 من بين أهم الخيارات المتاحة أمام األطراف المتعاقدة في عقود االستثمار      
، كما قد تلجأ األطراف إلى اختيار قواعد للدولة المضيفة لالستثمارالقانون الوطني 

 قواعد قانون التجارة الدولية.  القانون الدولي العام للتطبيق، أو اختيار تطبيق

  أوال: تطبيق القانون الوطني للدولة المضيفة لالستثمار

يمكن لألطراف المتعاقدة أن تختار قانونا معينا للتطبيق على عقد االستثمار؛      
 يختار هذا القانون في الغالب ألنه هو قانون محل اإلبرام، و 11كالقانون الوطني مثال

ما دام الدولة  قانون له صلة جوهرية بالعقد أكثروقانون دولة التنفيذ، كما أنه يعتبر 
ر هو الذي طرفا في هذا العقد؛ وعليه فإن القانون الوطني للدولة المضيفة لالستثما
 يطبق على عقد االستثمار متى اتجهت إرادة األطراف المتعاقدة إلى ذلك.

أما إذا لم يعبروا صراحة عن ٍإرادتهم في اختيار القانون الذي يحكم العقد فيتعين     
فلو اختار  .12على القاضي استجالء إرادتهم الضمنية من خالل ظروف العقد

المتعاقدان تطبيق بنود عقد نموذجي وضعته دولة ما، دل ذلك على أنهما قصدا 
، ويمكن أيضا استخالص هذه اإلرادة الضمنية من خالل اللغة تطبيق ذلك القانون

المستعملة في إبرام العقد أو تحديد نوع العملة التي يتم الوفاء بها أو تحديد مكان 
 .13تنفيذ االلتزام

  ثانيا: اختيار األطراف قواعد القانون الدولي العام

إن المقصود بقواعد القانون الدولي العام هنا هو:" مجموعة القواعد العرفية      
والمعاهدات، وال سيما تلك التي تتصل بالتجارة الدولية واتفاقات حماية وتشجيع تبادل 

فإذا تم اختيار أحد قواعد القانون الدولي  .14ستثمارات األجنبية في مختلف الدول"اال
للتطبيق على عقود االستثمار، فال يوجد ما يمنع خضوع  مثال 15العام كالمعاهدات
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ه مسألة تطبيق القانون هذه العقود لهاته القواعد باستثناء بعض الصعوبات التي تواج
الدولي على عقود االستثمارات والمتمثلة في كونه ال يحتوي على قواعد كاملة 

ذا ما جعل البعض ينادي بتطبيق قواعد القانون الوطني هو  وشاملة لحكم هذه العقود.
للدولة المضيفة لالستثمار على أن يبقى لقواعد القانون الدولي العام دور تكميلي أو 

وعليه فال يتصور تطبيق قواعد القانون الدولي العام إال باالشتراك مع  .16تصحيحي
 .17القوانين الوطنية للدولة المضيفة لالستثمار

 التجارة الدوليةثالثا: اختيار األطراف قواعد قانون 

على عقد  18اختيار تطبيق قواعد قانون التجارة الدولية يحق لألطراف المتعاقدة      
االستثمار مع ضرورة مراعاة خصوصية عقود االستثمار الرتباطها بتحقيق التنمية 

ذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن هذه القواعد هي األخرى هفي الدولة المستضيفة 
 ستثمار.لم تكتمل بعد؛ ومن ثم فهي ليست كافية لحكم عقود اال

المضيفة لالستثمار  دولةلوتفاديا لهذا النقص، يتعين دائما الرجوع إلى قانون ا     
الفقهي خاصة وأن الجدل  .19ارتباطا بموضوع العقد أكثرباعتبار قواعد هذا القانون 

زال قائما حول إضفاء الصفة القانونية على ما يسمى بـــ " قواعد التجار"، فذهب  ال
المعنى وأن  اتجاه فقهي إلى القول بأن هذه القواعد ليست كافية لتكوين نظام قانوني

نين الداخلية. وبالمقابل برز توجه االصطالحي لكلمة قانون ينصرف فقط إلى القوا
جديد يعترف بالصفة القانونية لقانون التجار باعتباره نظام قانوني مستقل عن القوانين 

 .20الوطنية
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 لثالمطلب الثا

 شروط الثبات التشريعي() اإلرادةقانون التجميد الزمني ل

النامية حريصة لفترة طويلة على تطبيق قوانينها الوطنية ما ظلت الدول لقد      
عقود االستثمار مراعاة لسيادتها وحماية لمصالحها العامة األمر الذي أمكن على 

هذه العقود  يتعارض مع مصالح الشركات األجنبية المستثمرة؛ والتي رأت في إخضاع
الءم مع خصوصية العالقات ذات الطابع الدولي لقوانين وطنية بأنه ال ينسجم وال يت

. وقد ينجر عن ذلك إلحاق أضرار اقتصادية كبيرة تمس بمصلحة هؤالء الدولية
المستثمرين والذين حاولوا حمايتها من خالل تكريس تفوقهم في اشتراطات عقدية 

وخضوعهم  حتى يتهربوا أو يتفادوا تغيير المشرع الوطني للقوانين الناظمة لالستثمار
وتطبيقا لذلك، يتم االتفاق في العقد  .21ال تراعي مصالحهم السابقةألحكام جديدة 

على تجميد القانون الوطني المختار من حيث الزمان، وتفادي تطبيق التعديالت 
 .22المستقبلية لقانون العقد

 الفرع األول

 فهوم شروط الثبات التشريعيم

يقصد بشروط الثبات التشريعي أو التجميد الزمني لقانون اإلرادة تلك الشروط       
التي يتفق األطراف على إدراجها في العقد والتي تقضي باستبعاد كافة التعديالت 
المحتملة التي يمكن أن تطرأ على القانون المختار في المستقبل؛ وهذا يقتضي 

وليس في مرحلة  وقت إبرام العقد تطبيق قانون اإلرادة المختار على عقد االستثمار
 .تنفيذه

ويتم االعتراف بهذا األمر على وجه الخصوص في عقود االستثمار المبرمة      
وقد نتج عن ذلك إفراغ قانون اإلرادة من  .23بين الدولة والمستثمرين األجانب

  .24مضمونه بتحويل العقد الدولي إلى عقد حر أو طليق
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 إلى قسمين: تعاقدية وأخرى تشريعية الثبات التشريعي شروطوتنقسم     

على تجميد قانون اإلرادة  من خاللها تعاقدية أو االتفاقية: يتم النصال الشروط-أ
 زمنيا بموجب شروط أو بنود العقد الدولي ذاته.

النصوص القانونية للدولة الطرف في  التشريعية: ترد هذه الشروط في الشروط-ب
لواجب أو تلغي القانون االعقد، وتلتزم بمقتضاها للمستثمر األجنبي بأال تعدل 

 .25التطبيق على العقد

  تكريس شروط الثبات التشريعي في عقد االستثمار-1

إن الهدف من وراء إدراج شروط الثبات التشريعي في عقود االستثمار هو     
مستثمرين رر بالضمان تحقيق التوازن العقدي واستقرار التعامالت وتجنب إلحاق الض

وذلك بمنع الدولة من استغالل سلطتها التشريعية في فرض قواعد تحقق األجانب، 
. وهذا ما يحقق نوعا مصالحها على حساب الحقوق االقتصادية للمستثمرين األجانب

من األمان التشريعي الذي يعتبر ضمانا إضافيا الستثمار الطرف اآلخر الذي يعتبر 
ص في مواجهة الدولة بصفتها شخص عام وما تتمتع به من أشخاص القانون الخا

   .26من مزايا استثنائية

ومن أمثلة شروط الثبات التشريعي، الشرط الذي يقضي بإعفاء المستثمر      
 األجنبي المتعاقد مع الدولة من الخضوع لتشريعات ضريبية جديدة؛ ومن ثم فإن
القانون الجديد الذي يرفع من الضرائب والذي يصدر في مرحلة تنفيذ العقد ال يسري 

 .27عقد االستثمار والذي يبقى خاضع فقط للقانون المتفق عليه وقت إبرام العقدعلى 
ومن التطبيقات الشهيرة لهذا المبدأ اتفاقية االمتياز المبرمة بين إيران وشركة النفط 

بعدم تغيير االمتياز أو إيرانية، حيث ألزمت هذه االتفاقية القوانين الوطنية -االنجلو
 .28شروطه
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وقد اختلفت آراء الفقه حول الطبيعة القانونية لشروط الثبات التشريعي؛ فذهب      
ألن القانون المختار اندمج في ؛ اتجاه فقهي إلى القول بأنها ذات طبيعية تحويلية

؛ ومن ثم ال يكون لذلك القانون إال اسمه فقط ويفقد صفته وأصبح بندا من بنودهالعقد 
القاعدية، فشروط الثبات الزمني تمارس أثرا تحويليا لطبيعة القانون المختار وذلك 

ويكون هذا األثر التحويلي فقط في الحالة التي  .29باالستناد إلى مبدأ سلطان اإلرادة
تتفق فيها األطراف المتعاقدة صراحة على تحديد القانون الواجب التطبيق، وهذا 

ما لو تم تحديد القانون من قبل القاضي في حال غياب إرادة األطراف، فإن بخالف 
   .30طبيعة التحويلية للتجميد ال تتوفرال

أما االتجاه الفقهي الثاني، فيرى بأن لشروط التجميد أثر توقيفي لقوة سريان       
على العقد، وعليه ال تطبق النصوص القانونية  قانون العقد في تعديالته الالحقة

 .31؛ وال يترتب على ذلك أي تغيير لطبيعة القانونالجديدة

  روط الثبات التشريعيقانون االستثمار الجزائري من ش موقف-2

منه  21هذا المبدأ حيث نص في المادة  32لقد أقر قانون االستثمار الجزائري    
على أنه:" ال تطبق المراجعات أو اإلعفاءات التي قد تطرأ في المستقبل على 

   هذا األمر إال إذا طلب المستثمر ذلك صراحة".االستثمارات المنجزة في إطار 

إن الغرض من إدراج شروط الثبات التشريعي هنا هو تحفيز المستثمرين      
األجانب إلنشاء مشروعاتهم االقتصادية ذات األثر المباشر في تحقيق التنمية 

  االقتصادية.

مبدأ سلطان اإلرادة الذي قام عليه مبدأ الثبات التشريعي هو احترام  إن األساس    
باإلضافة إلى مسألة مراعاة الحقوق المكتسبة، إال أن الجدل ثار حول هذا القيد الذي 

وفي حقيقة األمر، فإن التجميد الزمني لقانون  33يمنع الدولة من تعديل تشريعاتها.
تها التشريعية في تعديل القوانين التي تقتضيها اإلرادة ال يمنع الدولة من ممارسة سلط
 .34المصلحة العامة مرتكزة على سيادتها
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ال الح االقتصادية للمستثمر األجنبيولكن ينبغي عدم المساس بالمص       كانت، وا 
   .35يدةتعويض الطرف اآلخر عن زيادة األعباء الجدملزمة بالدولة 

إذا  ولكن السؤال الذي يثار هنا: ما هو الحل الذي يتبناه القاضي الجزائري    
يتعلق بعقد االستثمار، ووجد أن القانون الذي تم االتفاق من قبل  عرض عليه نزاع

بق القانون الذي ألغي قد تم إلغاؤه، فهل يط على تجميده من حيث الزمان األطراف
 أم يطبق القانون الجديد؟

في الواقع، إن القاضي ملزم بتطبيق القانون الوطني فهو يراعي إرادة األطراف      
، ألن من يأمر القاضي بتطبيق القانون هو المشرع، أما وفقا لما ينص عليه القانون

مات العقد قد أصبحت التزا، ولكن إذا وجد أن تعاقدان فليست لهما أية سلطة علياالم
، جاز للقاضي تبعا 36مرهقة بالنسبة ألحد األطراف بسبب التعديالت التشريعية

 .37للظروف أن يرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول

 الفرع الثاني

 الموجهة لمبدأ الثبات التشريعياالنتقادات 

لقد تعرض هذا المبدأ لعدد من االنتقادات أهمها مخالفة األصول الفنية       
للقانون؛ ذلك أن منح األطراف سلطة تحديد سريان التعديالت التشريعية التي تطرأ 
على قانون اإلرادة يشكل تعديا على مبدأ سيادة الدولة واستقاللها في إصدار 

. ومن جهة أخرى فإن عقد االستثمار بعد خضوعه لقاعدة قانون اإلرادة 38التشريع
يصبح كأحد العقود الداخلية، ومن ثم تسري عليه أحكامها؛ وال يسمح إال باستبعاد 

 .39القواعد الجديدة المكملة ما لم يقر القانون خالف ذلك

إن األثر المترتب على إقرار شروط الثبات التشريعي هو عدم تطبيق النصوص     
على عقد االستثمار؛ وهذا يعتبر مخالفة صريحة لقواعد تنازع  القانونية الجديدة

القوانين بسبب تجاوز األطراف لحدودهم، فمن الواجب عليهم أن يتوقفوا فقط عند 
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تحديد القانون الواجب التطبيق وليس إعماله، ألن ذلك من اختصاص القاضي ية عمل
والذي يستمده من قاعدة اإلسناد وليس من إرادة األطراف؛ ومنه ينتفي على األطراف 
المتعاقدة أي دور للقيام بمسألة تقرير تطبيق األحكام الجديدة على عقد االستثمار من 

  .40عدمه

لقد انتقد البعض فكرة خضوع العقد الدولي لقانون وطني وضع أصال للتطبيق      
، فهذه القواعد لم تعد تتماشى مع خصوصية عمليات التجارة على العقود الداخلية

الدولية المتطورة ومن هنا بدأ االتجاه نحو تطبيق قواعد موضوعية أكثر مالئمة 
 .42واألعراف التجارية التي أرساها قضاء التحكيم 41د النموذجيةكالعقو  نسجاماوا

ال يأخذ بعين االعتبار يطبق القانون الذي اختاره األطراف و فعل، فإن المحكم وبال
، فبإمكانه أن يفصل في النزاع على هذا مسألة التشريع المجمد أو الساري المفعول

 .43األساس مراعيا النظام العام الدولي

يميل إلى إخضاع هذه العقود إلى قانون التجارة الدولية  إن االتجاه الحديث    
باعتباره البديل المالئم بما يتضمنه من حلول جاءت بها قواعده المادية لضبط 

رساء .44تعامالت التجارة الدولية  وهذا يعني أن لقضاء التحكيم دورا هامَا في بلورة وا 
قواعد مادية تشكل نظاما قانونيا خاصا للتطبيق على العقود المبرمة بين الدول 

 .45واألشخاص األجنبية األخرى

د )قانون اإلرادة( في تحديد القانون ولكن هذا ال يعني إهمال دور قاعدة اإلسنا     
ذا كان هناك  الواجب التطبيق، فال زالت هي المهيمنة على تنظيم العقد الدولي، وا 
قصور فسببه مضمون القوانين الوضعية الذي أصبح ال يستجيب لمتطلبات التجارة 

 . 46الدولية

بت الواقع فشل شروط الثبات التشريعي في تحقيق الهدف الذي وضعت لقد أث     
من أجله العتبارات عدة، أهمها كون الدولة طرفا في العقد األمر الذي يفرض على 

، وليس الدولة أن تتدخل تشريعيا لمواكبة التغيرات الحاصلة مراعاة للمصلحة العامة
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المستثمرين األجانب الذين  تغليب للمصلحة الخاصة لألفراد كما يطمح إلى ذلك
هذه الشروط محاولة منهم للهروب من تطبيق أحكام القانون المختار  يختارون

لبا ما يكون هو القانون الوطني للدولة المضيفة اللتطبيق على عقد االستثمار الذي غ
 .لالستثمار

ود طبيعة عقمع  توافقا وانسجاماوتفاديا لهذا الوضع، ظهرت بدائل أخرى أكثر     
االستثمار مثل شروط المراجعة أو إعادة التفاوض؛ فيتم اللجوء إلى هذه الوسائل كلما 
تغيرت الظروف التي تم فيها إبرام عقد االستثمار من أجل خلق توازن عقدي 

  .47جديد

 

 خاتمة

التي تحكم  اإلسناد قاعدةل هذه الدراسة مدى إمكانية تطبيق من خال زناأبر لقد      
، وتبين لنا أن صفة للتطبيق على عقود االستثمار قانون اإلرادة(الدولية )العقود 

 الدولة أو أحد مؤسساتها ال يؤثر على تطبيق قاعدة خضوع العقد لقانون اإلرادة.
القانون الوطني للدولة  تطبيقمتعاقدة؛ الخيارات المتاحة أمام األطراف المن أهم و 

المضيفة لالستثمار باعتباره قانون محل اإلبرام ومكان تنفيذ العقد، كما أنه ال يوجد 
ما يمنع من االتفاق على إخضاع عقود االستثمار للمعاهدات الدولية باعتبارها أحد 

طراف تطبيق قواعد لأل أيضا   المتاحة تطبيقاتأهم قواعد القانون الدولي العام، ومن ال
 قانون التجارة الدولية مع ضرورة مراعاة خصوصية عقود االستثمار.

لقد طبق مبدأ التجميد الزمني لقانون اإلرادة بشكل خاص في مجال العقود       
الدولية وتحديدا عقود االستثمار، إن األثر المترتب على ذلك هو توقيف سريان العقد 

وقت لقانون اإلرادة هذه العقود إال األحكام النافذة  من حيث الزمان، فال تسري على
المستقبل من ، ومن ثم تستبعد التشريعات الالحقة التي قد تطرأ عليه في إبرام العقد
 استقرار العالقة التعاقدية. مبدأ الحفاظ على أجل تحقيق
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ية؛ تطبيق التعديالت الجديدة على المتعاقدين يشكل مخالفة إلرادتهم الفعل إن      
ألن اختيار األطراف كان قد انصب على القواعد التي كانت وقت إبرام العقد دون 

وعليه  وهذه األخيرة لم يخترها األطراف ولم تنصرف إليها نيتهم.؛ القواعد المستقبلية
وقت تم االتفاق عليه نون الذي يتعين احترام إرادتهم التي اتجهت نحو تطبيق القا

 إبرام العقد.

أن إدراج شروط الثبات  :أهمهاوجهت إلى هذا المبدأ انتقادات كبيرة، ولقد       
التشريعي يتعارض مع احترام مبدأ سيادة الدولة المضيفة لالستثمار، وأن ذلك يشكل 

ألن من  ؛تعديا على األصول والمبادئ القانونية الثابتة وكذا قواعد تنازع القوانين
  أطراف العقد.دة اإلسناد وليس يملك تحديد سريان القانون الوطني هو قاع

ولكن بإمكان الدولة أن تتراجع عن شروط الثبات الزمني، ألنها تملك الحق في      
أن تتحمل مسؤوليتها بتعويض المستثمر ى مراعاة للمصلحة العامة عل تعديل العقد

 األجنبي المتضرر.

نتاجات، منها هذه الورقة البحثية إلى عدد من االستنهاية وقد توصلنا في      
 خاصة:

تفادي إدراج شروط الثبات التشريعي متى كان الهدف من وضعها هو  يجب-2
ال يمكن إطالق العنان و  الهروب من القانون الوطني للدولة المضيفة لالستثمار.

 .الدولي إلى عقدا حر أو طليق عقد االستثمارمشكلة تحول ل اتفادي لقانون اإلرادة

البدائل األخرى مثل المراجعة أو إعادة التفاوض في اج إدر التأكيد على أهمية -1
حالة تغير ظروف العقد وانعدام التوازن العقدي في الحفاظ على استقرار العالقة 
 التعاقدية ومن ثم االستفادة اقتصاديا واجتماعيا من هذا االستثمار األجنبي الخاص. 
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نين الدول بأحكام إن من شأن قضاء التحكيم اإلسهام بشكل كبير في مد قوا-3
موضوعية للتطبيق على عقود االستثمار وغيرها من العقود األخرى المبرمة بين 

 الدول واألشخاص األجنبية األخرى.
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القانونية المتنازع عليها؛ انظر، الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص، الجزء األول )تنازع القوانين(، مطبعة 
 .50، ص0225الفسيلة، الدويرة، 

 .002، 005، صالسابق لمرجعا، األسعدانظر، بشار محمد  10
ع القوانين(، دار هومه، انظر، عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )تناز 11

 .333، ص0221الطبعة الثانية، 
 .000، 002، صالسابق محمد األسعد، المرجعبشار انظر،  12
 .050انظر، محمد وليد المصري، المرجع السابق، ص 13
 .030، صالسابق األسعد، المرجعانظر، بشار محمد  14
ودولة في طريق النمو  بين دولة متقدمة مصدرة لالستثمارتبرم ما تكون هذه االتفاقيات ثنائية فقد غالبا  15

ويكون الهدف من  تبرم بين الدول النامية فيما بينها. أخرىر، كما توجد اتفاقيات ثنائية مستضيفة لالستثما
وضعها هو ترقية وحماية االستثمار؛ وتحتوي هذه االتفاقيات على مبادئ أساسية حول المعاملة والحماية 

ر، حماية االستثمار والضمان يتعهد من خاللها طرفي االتفاقية على احترام بنودها وأحكامها؛ انظر، علة عم
األجنبي الخاص في التشريع الوطني والقانون الدولي" دراسة مقارنة"، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة 

 .51، ص0225منتوري قسنطينة، 
 .033، 033ص، السابق المرجع انظر، بشار محمد األسعد،  16
لراهنة"، انظر، رشا علي الدين، سلطة المحكم في إعادة التوازن المالي للعقد" دراسة في ظل األزمة المالية ا 17

مداخلة قدمت خالل أشغال المؤتمر العلمي السنوي العاشر تحت عنوان:" الجوانب القانونية واالقتصادية لألزمة 
أبريل  20إلى  20المالية العالمية"، والمنظم بكلية الحقوق، جامعة المنصورة، جمهورية مصر، في الفترة من 

 .33، ص0221
يقصد بقانون التجارة الدولية مجموعة القواعد التي تنظم العالقات التجارية بين دولتين أو أكثر والمتصلة  18

ادات المهنية، والمبادئ بالقانون الخاص، وتستمد مصدرها في غالب األحيان من األعراف التجارية والع
القانونية المشتركة بين الدول، ويرجع الفضل األساسي في بلورة هذه القواعد إلى قضاء التحكيم؛ انظر، رشا 

 .30علي الدين، المرجع السابق، ص
 .051، 055، صالسابق األسعد، المرجع انظر، بشار محمد 19
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 .30انظر، رشا علي الدين، المرجع السابق،  20
 .022المرجع السابق، صانظر، بشار محمد األسعد،  21
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر انظر، عبده حميل غصوب، دروس في القانون الدولي الخاص 22

 .251، ص0225والتوزيع، بيروت، 
 .020صالسابق،  المرجعاألسعد، انظر، بشار محمد  23
 .323انظر، أحمد عبد الكريم سالمة، المرجع السابق، ص 24
 .325، 321انظر، أحمد عبد الكريم سالمة، نفس المرجع، ص 25
 .023صالمرجع السابق، انظر، بشار محمد األسعد،  26
، مجلة العلوم انظر، عدلي محمد عبد الكريم، تكييف بنود االستقرار التشريعي وتقييم دورها في عقود الدولة 27
والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  كلية الحقوقتصدر عن ، واإلدارية والسياسيةنونية القا

 .51، ص0200، 00العدد
 .025انظر، بشار محمد األسعد، المرجع السابق، ص 28
مرجع النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، الانظر، عدلي محمد عبد الكريم،  29

 .035السابق، ص
الدين أمحمد، العقد الدولي بين التوطين والتدويل، مذكرة ماجستير، كلية العلوم القانونية  عدانظر، س 30

 .52، ص0221/0225واإلدارية، جامعة الشلف، السنة الجامعية 
 .51انظر، سعد الدين أمحمد، نفس المرجع، ص 31
، 31يتعلق بتطوير االستثمار، الجريدة الرسمية، العدد 0220أوت  02 مؤرخ في 23-20أمر رقم  32

 .05/21/0222مؤرخ في  25 -22المعدل والمتمم باألمر رقم  .0220
 .012انظر، بشار محمد األسعد، الرجع السابق، ص 33
 .353انظر، عليوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص 34
 015انظر، بشار محمد األسعد، المرجع السابق، ص 35
 .352انظر، عليوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص 36
 من القانون المدني الجزائري. 021انظر، المادة  37
 .350انظر، عليوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص 38
 .052، 01ألسعد، المرجع السابق، صانظر، بشار محمد ا 39
 .050المرجع، صنفس  انظر، بشار محمد األسعد، 40
لقد أوجد تجمع المهنيين في مجال االستيراد والتصدير صيغ تعاقدية يتم التعامل بواسطتها كل في مجاله  41

يتعلق بالشروط العامة للمبيعات عند  132الخاص وتبعاً لصنف السلعة التي يتم تداولها؛ فمثال النموذج 
للتعامل في منتوج  050اف الخشب، النموذج للتعامل في مختلف أصن 302االستيراد والتصدير، النموذج 

، ديوان المطبوعات الجامعية، )بدون انظر، محمودي مسعود، أساليب وتقنيات إبرام العقود الدولية البطاطس؛
 .25، 23تاريخ(، ص

 .011انظر، أحمد عبد الكريم سالمة، المرجع السابق، ص 42
 .351، 352انظر، عليوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص 43
 .351سالمة، المرجع السابق، ص عبد الكريمانظر، أحمد  44
انظر، عدلي محمد عبد الكريم، النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، المرجع  45

 .315السابق، ص
 .310 انظر، أحمد عبد الكريم سالمة، المرجع السابق، ص 46
 .053، 050انظر، بشار محمد األسعد، المرجع السابق، ص 47
 

 المراجع

ق بتطوير االستثمار، الجريدة الرسمية، يتعل 1442أوت  14مؤرخ في  43-42أمر رقم  -
 .21/49/1440مؤرخ في  49 -40. المعدل والمتمم باألمر رقم 1442، 09العدد

يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون  10/48/2891مؤرخ في  19-91أمر رقم  -
 .23/41/1449المؤرخ في  41-49رقم 
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القات الدولية الخاصة، منشورات الحلبي الحقوقية، بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في الع
 .1440لبنان، 

أحمد عبد الكريم سالمة، قانون العقد الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى،  -
1444 ،1442. 

حفيظة السيد الحداد، الموجز في القانون الدولي الخاص، الكتاب األول، منشورات الحلبي  -
 .1449 الحقوقية،

محمد وليد المصري، الوجيز في القانون الدولي الخاص، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة  -
 .1448األولى، 

الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص، الجزء األول )تنازع القوانين(، مطبعة الفسيلة، الدويرة،  -
1449 . 

الجزء األول )تنازع القوانين(، دار  عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، -
 . 1449هومه، الطبعة الثانية، 

عبده حميل غصوب، دروس في القانون الدولي الخاص، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  -
 .  1449والتوزيع، بيروت، 

محمودي مسعود، أساليب وتقنيات إبرام العقود الدولية، ديوان المطبوعات الجامعية، )بدون  -
 اريخ(،  ت
عدلي محمد عبد الكريم، تكييف بنود االستقرار التشريعي وتقييم دورها في عقود الدولة، مجلة  -

العلوم القانونية واإلدارية والسياسية، تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر 
 . 1422، 22بلقايد، تلمسان، العدد

ني للعقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، رسالة عدلي محمد عبد الكريم، النظام القانو  -
-1424دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، السنة الجامعية، 

1422. 
علة عمر، حماية االستثمار األجنبي الخاص في التشريع الوطني والقانون الدولي" دراسة  -

 .  1449ية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة، مقارنة"، مذكرة ماجستير، كل
سعد الدين أمحمد، العقد الدولي بين التوطين والتدويل، مذكرة ماجستير، كلية العلوم القانونية  -

 ،  1449/1449واإلدارية، جامعة الشلف، السنة الجامعية 
األزمة المالية رشا علي الدين، سلطة المحكم في إعادة التوازن المالي للعقد" دراسة في ظل  -

الراهنة"، مداخلة قدمت خالل أشغال المؤتمر العلمي السنوي العاشر تحت عنوان:" الجوانب 
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القانونية واالقتصادية لألزمة المالية العالمية"، والمنظم بكلية الحقوق، جامعة المنصورة، جمهورية 
 . 1448أبريل  41إلى  42مصر، في الفترة من 

 
 



الملتقى  الوطني  حول االطار القانوني لالستثمار االجنبي في الجزائر المنعقد 

  5182نوفمبر  81و  81بورقلة يومي 

 

  في الجزائر  المباشر   االستثمار االجنبيتقييد :بعنوان مداخلة   

 جامعة منتوري قسنطينة. –من إعداد :د. خوادجية سميحة حنان 

 

 41/20/4711تاريخ الميالد : -       سميحة حنان  خوادجيةاالسم واللقب :

 samihahanene@yahoo.frالبريد االلكتروني : -            2902021270الهاتف :

 القانون الخاص التخصص:     - ب أستاذة محاضرة الدرجة العلمية :

 .منتوري قسنطينة  كلية الحقوق بجامعة المؤسسة االصلية :

 شجيع االستثمار االجنبي .الضوابط واآلليات القانونية لتمحور المداخلة :

 

 المداخلة:ملخص 

م  تعديالت 9000و 9002بموجب قانوني المالية التكميليان لسنتي   أدخل بصورة غير متوقعة،

 هتقيد ،من بينهابقواعد جديدة  ينباالستثمار األجمن شأنها تقييد  في النظام القانوني لالستثمار

حالة  أو في،ع المؤسسات العمومية االقتصاديةإطار الشراكة  م في سواء  ،(%10- %92قاعدة)ب

تطبق في حالة  إنجاز االستثمارات  من قبل  التينفس القاعدة هي و،خوصصة المؤسسات العمومية

 . المتعاملين  األجانب

إحداث حق ودون إهمال وجوب توفير ميزان بالعملة الصعبة واللجوء إلى التمويل المحلي ،تم 

شفعة  لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية االقتصادية  على كل التنازالت  عن حصص المساهمين  ال

 .األجانب أو لفائدة المساهمين األجانب 

و باالشتراك مع أ،ي إنشاء مؤسسات أو مشاريع بمفردهوبذلك لم يعد بإمكان المستثمر االجنب

على األقل من  10تمثل فيها المساهمة  الوطنية المقيمة  نسبة مستثمر أجنبي آخر إال في إطار شراكة 

 .رأس المال االجتماعي

وهو ما يدفعنا لطرح االشكالية التالية :ما هي  مظاهر  تقييد االستثمار االجنبي  في ظل االمر 

المتعلق بتطوير االستثمار المعدل والمتمم ؟،وما هي أسباب  التدابير الجديدة المدرجة في  00-00

 ؟، وهل النظام القانوني  لالستثمار محفزا لالستثمار االجنبي ؟00-00االمر



 . في الجزائر  )1(المباشرالستثمار االجنبي اتقييد 

 المقدمة:

جملة من االصالحات  االقتصادية والمالية  والتشريعية والمؤسساتية   شهدت الجزائر

 ،09- 09عن طريق إصدار قانون القرض والنقد من بينها إصالح  القطاع المصرفي  

ي ف المؤرخ 09/01رقم للدولة،المرسوم التشريعي األعلى المجلس وأصدر

،ملغيا بصفة نهائية القيود المعيقة لحرية (2)المتعلق بقانون ترقية االستثمار90/09/0009

ومتضمنا مختلف ن المستثمرين المحليين واألجانب،االستثمار،ومكرسا مبدأ المساواة بي

 الجمركية و الضمانات و التسهيالت.والحوافز الضريبية 
 

نونية مهيأة الستقطاب االستثمار الخاص الوطني أصبحت البيئة السياسية والقابذلك،و

من خالل  من 10-09العقاري  في قانون التوجيه تحرير السوق العقارية أو األجنبي،رافقه

وفير الظروف المالئمة وت، إلغاء قانون الثورة الزراعية وقانون االحتياطات العقارية البلدية

 .دستورياضمان حق الملكية الخاصة بلالستثمار الخاص،

هذه الضمانات القانونية اصطدم  بعوائق  جانباألانتزاع المستثمرين  لكن

غياب األمن  وجود  ذهنيات ال تزال تعمل  بمنطق التسيير اإلداري،وي مختلفة،تمثلت ف

 ،وكان ذلك كافيا  لتجميد مساعي االستثمار.عقب وقف المسار االنتخابي السياسيواالستقرار 

المتعلق بتطوير  19/90/1990المؤرخ في  99- 90مراأل إلصداربادرت السلطة و

 الستثمارل التامة  يكرس حريةاالستثمار المعدل والمتمم،يتجنب عيوب القانون  السابق،و

تبسيط شكليات وآجال و (3)دون تخصيص للدولة أو أحد فروعها المحلي أو االجنبي 

                                                           
ال يرخص ألي أجنبي  60/41المعدل بالقانون  14/01، حيث في االمر  اتفي قطاع المحروق تطورا شهد النظام القانوني لالستثمار االجنبي  -1 

طاع المحروقات إال في إطار  الشراكة  مع الشركة الوطنية  للمحروقات سونطراك ،  يحوز فيها الطرف الوطني أغلبية رأسمال قاالستثمار في 
تثناء  ترخيص للشريك االجنبي  االستثمار في قطاع الغاز عكس القانون الذي لم يغير الوضع كثيرا باس 74/04،تاله القانون %94الشركة  بنسبة 

من  دور المتعامل الوحيد  إذ يمكن لكل  29/ 01المتعلق بقطاع المحروقات الذي جرد  سونطراك في المادة  29/21،عقبه القانون  60/41

الدولة عن مبدأ المشاركة االجبارية  مع سونطراك  واستبدلته بمبدأ شخص  له مقومات  تقنية  ان يقوم بعمليات بترولية ،كما أنه في ظله  تخلت 

 %02واليجب أن تقل عن نسبة  ىكحد اقص %02المشاركة االختيارية  بطلب من الطرف الوطني  في عقود االستغالل دون عقود البحث  بنسبة 
  42-20تراجعت الدولة في ظل االمر  )فنزويال  (وخارجية ) باتالنقا (ر النقل  بواسطة االنابيب   ،وبفعل ضغوط داخلية،السيما إلغاء احتكا

 %94تقل  عن  المعدل والمتمم  وأصبحت المشاركة إجبارية  في عقود البحث واالستغالل ونشاط النقل باألنابيب  بمشاركة سونطراك  بنسبة  ال
وجوبا بندا   ،حيث تتضمن عقود البحث واالستغالل)44عدد ج ر (  0240فيفري  02المؤرخ في  24-40القانون في ظل  االمر  لم يختلف  و،

،أما نشاطات نقل المحروقات وهي نفس النسبة المطبقة  في نشاطات التكرير وتحويل المحروقات  ،% 94يسمح بمشاركة سونطراك بنسبة 

 تحتكره سونطراك أو أحد فروعها التي استفادت من إمتياز .
 للمزيد عن الموضوع :

Yanis aines ,Nacer Ouarem,Said Souam, les hydrocarbures atout ou frein pour le développement de l’Algérie , 
Revue tiers Monde , N°210,Année 2012, PP 80 à 86. 

 

المتعلق بتطوير  0110 أوت01المؤرخ في  11-10الملغى بموجب األمر  (0991أكتوبر  01المؤرخة في  46ج ر عدد  ):2 

 االستثمار المعدل والمتمم .

يحدد   <<على فيما يلي : المتعلق بترقية االستثمار 01/0991/ 10المؤرخ في  00-91من المرسوم التشريعي  10نصت المادة : 3 

ة التي تنجز ضمن األنشطة المرسوم التشريعي النظام الذي يطبق على االستثمارات الوطنية الخاصة و على االستثمارات األجنبيهذا 
االقتصادية الخاصة بإنتاج السلع أو الخدمات غير المخصصة صراحة للدولة أو لفروعها ، أو ألي شخص معنوي صراحة بموجب 



لالستثمار، حيث لم يعد يقتصر فقط على المفهوم اإليجابي والمرن  (4)تبنى  و االستثمار

والمساهمة في رأس مال المؤسسة في شكل  والخدمات شاطات االقتصادية المنتجة للسلع الن

 وإنما أصبح يضم أيضا النشاطات المستعادة في إطار الخوصصة مساهمات نقدية أو عينية،

الكلية أو الجزئية ،واقتناء أصول في إطار  توسيع قدرات اإلنتاج أو إعادة التأهيل أو إعادة 

رافقه إبرام العديد من االتفاقيات  ،والنشاطات المترتبة عن منح اإلمتياز أو الرخصة الهيكلة،

غير والحماية من المخاطر  ،وتكريس مبدأ المساواة في المعاملة الثنائية لتحفيز االستثمار

 التجارية.

لمنح   )5(استقاللية المؤسسات أسلوب تبني م،تاالقتصادية وفي سياق اإلصالحات

المؤسسة فرصة أكثر  للمبادرة ،وتحمل المسؤولية  في المسائل ذات الطابع االقتصادي،ثم 

لتبدأ رحلة نقل ملكية   بالخوصصة، (6)ربط مصيرها بفعل ضغوط داخلية وأخرى خارجية

القطاع العام إلى القطاع الخاص،أحيانا  تحت طائلة تصفية  بعض النشاطات،وبيع بعض 

أصول المؤسسات بالدينار الرمزي ، وال يهم في ذلك انتقال المال العام إلى جيوب 

 عنه. المضاربين بأسعار ال تعكس  القيمة الحقيقية  للمــال  المتنازل

من جدل  بين الشركاء االجتماعيين،الذين رأوا فيه   أثاره قانون الخوصصة ورغم ما

المؤرخ  90/90 تحت رقم  بموجب أمر رئاسيصدر القانون   تبديدا ألموال عمومية ،إال أن

 لخوصصة خيار ال رجعة فيه .المعدل والمتمم ،ليصبح أسلوب ا 19/90/1900في 

لدولة، إيجاد ُمرتكزات جديدة من خالل إنشاء رضت تدابير االستثمار المتتالية على اوف  

( التي استبدلت APSIمؤسسات ترافق المستثمر مثل: الوكالة  الوطنية لترقية االستثمار)

 01-09على إثر إلغاء المرسوم التشريعي(ANDI)االستثمار بالوكالة الوطنية لتطوير

سنة  اثاستحدو المتعلق بتطوير االستثمار المعدل والمتمم، 99-90بموجب األمر

 ،مؤسسات عمومية  أكثر مرونة مثــل:الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري(7)م1992

( ANIREF تعمل وفق آليات المردودية التجارية،لتسيير الوعاء العقاري العمومي ،)
                                                                                                                                                                                     

مفتوح أمام  االستثماري المتعلق بتطوير االستثمار تم إزالة هذا القيد  وأصبح النشاط 10/11، وفي ظل األمر  >>تشريعي  نص
 الخاصة محلية كانت أم أجنبية دون تخصيص للدولة. المبادرات

 ما يأتي المتعلق بتطوير االستثمار المعدل والمتمم،  11-10يقصد باالستثمار في مفهوم األمر: 11-10من االمر 10نصت المادة  :4 

  أو إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة. اإلنتاجاقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة، أو توسيع قدرات 

 .المساهمة في رأسمال المؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية 

 . استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية 

 المتضمن القانون التوجيهي  للمؤسسات  العمومية االقتصادية 0000 /01/90المؤرخ في 90-00القانون رقم  -5

على الدول النامية من قبل الجهات الممولة الدولية كشرط تقديم القروض المساعدات ضمن ما يسمى بتمويل برامج  : فرضت الخوصصة6 

 اإلصالح الهيكلي  من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .
 

  7: المرسوم التنفيذي 21-447  المؤرخ في 0221/21/00 المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري المعدل والمتمم ، )ج ر 
21/0221/ 09المؤرخة في   01عدد   



بنك اء نشإ،والموجه لالستثمار،وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين األجانب والوطنيين

الموجه في مجال العقار العمومي  احتياجاتهم  يسهل على المتعاملين تحديدحتى )8(معلومات

ر  يطبعه التسيير التقليدي إلى نمط تسيير جديد أكثر مرونة   لالستثمار ،واالنتقال من تصوُّ

 يُحفز االستثمار،ويُبس ط اإلجراءات التي يتعين على المستثمرين إتباعها بدعم الشباك الوحيد

المتعاملين االقتصاديين النجاز كافة اإلجراءات الضرورية للحصول على الذي يحل محل 

 ينيجنب المستثمربالتالي الوثائق والشهادات التي يقتضيها التشريع إلحداث المشروع ،و

 االنتقال بين اإلدارات المختلفة .

 ت ومن المفروض أن  تهيئة اإلطار القانوني المناسب ال بد أن يُكل ل بتدفق االستثمارا

،غير أن المعطيات  الممنوحة من الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار تثبت وجود ية االجنب

ثبت من التقارير الوطنية ،فاز االستثمارات على أرض الواقع  فارق  بين  النوايا  وانج

السيما األجنبية منها، أن  االختالف بين النوايا وواقع إنجاز االستثمارات  يعود لمناخ 

،والذي (9)1901حيث كشف التقرير الصادر عن  البنك الدولي لسنة ، في الجزائر اراالستثم

دولة عبر العالم، أن مؤشرات مناخ االستثمار في الجزائر لم  020يخص وضع  األعمال في 

لتواصل االجنبي  يعرف تحسنا ،بل عرف تقهقرا  بسبب الصعوبات  التي تواجه المستثمر 

 .  متفشيةالبيروقراطية ال

،حيث االجانب  بعض المستثمرينبحجة تجاوزات  االستثمارية ةسياسال مراجعة  تالها

الوزارات والمؤسسات موجهة لمختلف (10)1990سنة  األول الوزير صدرت تعليمة من

شراكة تقدر  في إطار    ممارسة نشاطه االستثماري ر األجنبياستثمالاتوجب على العامة،

 من رأس المال االجتماعي .  %00يمتلك  مع مساهم وطني مقيم % 00ب

انون قو ، 90-90الصادر بموجب االمر  1990التكميلي لسنة  المالية ن قانو وذهب

 1909أوت  12المؤرخ في  90 -09رــماأل بموجبالصادر   م1909المالية التكميلي لسنة 

 المستثمرين االجانب .القانونية ،بل فرضت قيود أخرى  على  في نفس إتجاه هذه التدابير

التجربة الجزائرية  بين أن ، يلمعطيات  في إطار نُسق منطقيهذه ا إن إعادة قراءة  

التعامل مع  غي رت من طبيعة  ،منذ االنفتاح االقتصادي االجنبي  بها االستثمار التي مر  

 وهو ما يتنافى مع توجهات الجزائر ، التقييدمن اإلطالق إلى  جنبيةاأل رؤوس االموال 

 :يدفعنا لطرح إشكالية في غاية االهمية  مماالمقبلة  على االنضمام للمنظمة العالمية للتجارة، 

                                                           
(8 )www.aniref.dz 
9 :Doing Business-ite.2012-economy Profil :Algeria, page17. 
10 : Rachid Zouaimia , Réflexions sur la Sécurité Juridique de l’investissement Etranger en 

Algérie, Revue critique de Droit et science politique, Numéro 2 ,Faculté de Droit, Université 
Mouloud Mammeri, Tizi ouzou, Année 2009, p 28 . 



المتعلق  99-90في ظل االمر  تقييد االستثمار االجنبي  وأسباب مظاهر  ما هي  -

 ؟بتطوير االستثمار المعدل والمتمم 

 وتتفرع عن هذه االشكالية  تساؤالت فرعية : 

 ا لالستثمار االجنبي ؟فزمح لالستثمارظام القانوني  هل الن 

 ؟هي الصعوبات التي يواجهها المستثمر االجنبي المرشح لالستثمار المباشر  وما

المدرجة في تناول مظاهر تقييد االستثمار االجنبي  سنحاولاالشكالية  ومن خالل هذه 

 التدابير الجديدة   المعدل والمتمم  هذه ،ثم الوقوف عند االسباب  والمبررات99 -90االمر 

 االجابة على المحاور التالية :

 . المعدل والمتمم 00-00في ظل االمر  مظاهر تقييد االستثمار االجنبي المباشر-0

 أسباب ومبررات تقييد االستثمار االجنبي المباشر .-9

 

 المعدل والمتمم 00-00مظاهر تقييد االستثمار االجنبي المباشر في ظل االمر  -0

صفقة التنازل عن مصنعي االسمنت بمعسكر و مسيلة من قبل مجمع "أوراسكوم بعد 

 ORASCOMتلكوم ) "وإعالن شركة أوراسكومLa Fargeالمصري" لصالح مجمع الفارج"

TELECOM) " التي تديرها شركة جازيDjezzy"  نيتها التنازل عن أسهمها في رأسمال

إلى التشريع باألوامر،فصدر التنفيذية لجأت السلطة انب،جازي إلى متعاملين أج

 1990المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2009يوليو 11المؤرخ في  (11)90/90األمـر

 ، تتمثل في: 90/99ليدمج عدة أحكام في األمر

 :المسبقة خضوع االستثمارات االجنبية  للتصريح والدراسة -0-0

المتعلق بتطوير االستثمار ،ألغي ضمنيا  إجراء التصريح  99-90قبل تعديل االمر 

الملزمة  المستفيدة من المزاياالمشاريع  المسبق النجاز المشاريع االستثمارية  باستثناء 

منه مايلي  90حيث  جاء في  نص المادة   ،االستثمارلوكالة الوطنية لتطوير بالتصريح لدى ا

تنجز االستثمارات في حرية تامة  مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات   <<: 

 .>>المقننة وحماية البيئة ....

                                                           
 . 0119يوليو  04المؤرخة في  66ج ر عدد : 11 



، والمشاريع لوطنيةستفيد منها إال المشاريع ذات المساهمة ات التدابير السابقة الو

المعدل   1990المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  90-90موجب االمر حيث بالتجارية، 

استصدار تصريح    مكرر 90،يلزم على المستثمرين االجانب طبقا للمادة  99-90لألمر 

لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار قبل إنجاز مشروع النشاط االقتصادي إلنتاج السلع 

 فادة من المزايا .حتى في حالة عدم االستوالخدمات 

كل يخضع    90فقرة 90مكرر 90فحسب المادة  ،ي االمر عند هذا اإلجراء وال ينته

أو استثمار بالشراكة مع رؤوس أموال  مهما كانت طبيعته  مشروع استثمار أجنبي مباشر

الذي يترأسه الوزير  (CNIأجنبية إلى الدراسة المسبقة لدى المجلس الوطني لالستثمار )

 .االول 

ثير مشروعية قرارات المجلس ي المتعلق  بالدراسة المسبقة  ومثل هذا االختصاص

نوفمبر  00المؤرخ في  00-90قانون البموجب  0002الوطني لالستثمار بعد تعديل دستور 

باعتبار أن المجلس الوطني لالستثمار يترأسه من الناحية القانونية رئيس  ،(12)1990

مهمته هو تطبيق برنامج والذي بدل بمنصب الوزير األول، الحكومة الذي أُلغي منصبه و استُ 

المعين أعضائها من رئيس وتنسيق من أجل ذلك عمل الحكومة،رئيس الجمهورية 

 .(13)الجمهورية

تثبط عزيمة (3)تقضي على ازدواجية مكونات السلطة التنفيذية مثل هذه التغيرات التيو

 التسيير،ألن مقاربتها(4)حكامة تزعزع ثقتهم أمامواالجانب المستثمرين 

يبقى  التساؤل  قائما  ،كذلك  (Non ponctuelleغير دقيقة )و (discontinueغيرمستمرة)

تتقيد به رؤوس عتماد مسبق  حول  مفهوم الدراسة المسبقة ،أال تمثل إجراء  مستتر  ال

 األموال االجنبية .

 : إنجاز االستثمارات األجنبية في إطار شراكة وجوب  -0-1

المحلي أو  الستثمارل التامة  حريةالمتعلق بتطوير االستثمار ال 99-90مر اال كرس 

مكرر  90،يستلزم تطبيقا للمادة  1990غير أنه بموجب تعديل قانون المالية لسنة  ،األجنبي

 %00إنجاز االستثمارات األجنبية في إطار شراكة تمثل فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة 

                                                           
 . 0226نوفمبر  40المؤرخة في  00ج ر عدد  :12 

 المتضمن التعديل الدستوري . 0226نوفمبر  49المؤرخ في  47-26المعدل بالقانون  4770من دستور  17المادة  :13 
جاعال السلطة  إن التعديل الدستوري ألغى ازدواجية السلطة التنفيذية )منصب رئيس الحكومة إلى جانب رئيس الجمهورية( (3)

التنفيذية موحدة، حيث استبدل منصب رئيس الحكومة بوزير األول مهمته هو تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، و ينسق من أجل ذلك 
        ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية 0226عمار عباس، قراءة في التعديل الدستوري لسنة :عمل الحكومة ، لمزيد من التفصيل 

 .  06، ص0227صادية و السياسة، عدد لسنة االقتو
يرتكز مفهوم الحوكمة، الحكامة أو اإلدارة الرشيدة  إلى ممارسة الدولة عبر أداء سلطاتها المتمثلة بالسلطة السياسية و االقتصادية  4)(

: دني والقطاع الخاص،للمزيدع المكما  تشمل اإلدارة الرشيدة  الدولة والمجتم اتالمستويواإلدارية إلدارة شؤون دولة ما على جميع 
ة عبد هللا عبد الكريم عبد هللا، الحوكمة و اإلدارة الرشيدة، أداء اإلصالح و إرادة التطوير في المنطقة العربية ، الطبعة األولى، شرك

 .44، ص 0227المطبوعات، التوزيع و النشر، بيروت، لبنان، 



مساهمة االستثمارات األجنبية بنسبة  تحدد  ،كما االجتماعيعلى األقل من رأس المال 

االجتماعي في إطار االستثمارات المنجزة بالشراكة مع المؤسسات  ( من رأس المال00%)

 .(14)العمومية االقتصادية 

 الواردات يع،عند ممارسة أنشطة االستيراد بغرض إعادة بوهذه النسبة  هي نفسها

( مساهمة وطنية مقيمة تساوي نسبة Partenariatتقييد المستثمرين األجانب بشراكة )،حيث 

 والغاية من ذلك الحد من الواردات ،،على األقل من رأس المال االجتماعي ( 15)00%

 والتأطير الُمحكم لنشاطات التجارة  الخارجية  .والمحافظة على المنتوج الوطني ، 
 

في االستثمارات التي ،وهذا التدبير (16)يقصد بالمساهمة الوطنية جمع عدة شركاءو 

حسبنا  تعجيزي ألنه  ليس من  هوعلى مستوى معين من التكنولوجيا، يجب أن تتوفر

 كذلك ، األجنبي من جمع هذه المساهمة الوطنية المقيمة كيف سيتمكن المستثمرالواضح 

الشركة المختلطة  من رأسمال  50 %أكثر منوطني المقيم الطرف ال امتالكالقاعدة تقول أن 

في الشركة الوطنية حتى وإن كانت  المساهمة ،ي إلخضاعها للقانون الجزائر يعد قرينة 

أة، ألنه ليس دائما صحيحا أن من يملك أغلبية  رأس المال، يملك الرقابة على المختلطة  ُمجز 

 .الشركة

المساهم حق الملكية المقيم  وطنيتمنح الطرف ال المساهمة بأقلية في رأس المال الو

يكفي أحيانا أن يمتلك الطرف   ذلكولكن فقط حق المساهمة في تسيير الشركة. وبالرغم من 

 Laحتى يشكل ما يسمى باألقلية المعرقلة  " %00 المحلي مجموعة أسهم تقل عن

minorité de blocage"، يؤثر بصفة محسوسة في تسييرها.  وهو  ما 

نقل التكنولوجيا لالقتصاد  االستفادة منالتدابير عدم هذه  يترتب عن زد على ذلك ،

وإنما المنتظر منهم   ، األجنبيةمن التجارب  المحليين  من خالل استفادة المساهمين الوطني 

 . فقط التصرف كمساهمين 

إجرررراء تطبيرررق حرررد أقصرررى علرررى ملكيرررة األجانرررب يُفررررض عنرررد إنجررراز اسرررتثمارات و

ات بالشرررراكة مرررع المؤسسرررات العموميرررة االقتصرررادية، جديررردة، أو فررري حالرررة إنجررراز اسرررتثمار

السررريما الخوصصرررة عرررن طريرررق فرررتح رأس مرررال المؤسسرررات العموميرررة االقتصرررادية علرررى 

 المساهمة األجنبية.

                                                           
 .  0110أوت  01المؤرخ في  10/11لألمر  0مكرر 16المادة : 14 

عند ممارسة  % 02ـ ،تم تقييد المستثمرين  األجانب بشراكة مساهمة وطنية تقدر ب 0227في ظل قانون المالية  التكميلي لسنة   :15

المؤرخ   26-40ون الصادر بموجب القان 0241أنشطة االستيراد بغرض إعادة بيع الواردات ،إال أنه   بموجب  قانون المالية لسنة 

 . 0241يناير  4،ويسري  تطبيق هذه األحكام ابتداء من %94تم رفع المساهمة  الوطنية المقيمة إلى غاية   0240ديسمبر02 في 

-40الصادر بموجب القانون  2410من قانون المالية لسنة  90المتممة  بموجب المادة  20-24مكرر من األمر  21نصت المادة : 16 

ال يمكن إنجاز االستثمارات األجنبية  إال في إطار شراكة تمثل فيها المساهمة  << ، على مايلي : 0240ديسمبر02المؤرخ في  26

 .>>على األقل من رأسمالها االجتماعي .ويقصد بالمساهمة الوطنية جمع عدة شركاء...  % 94الوطنية المقيمة  نسبة 



 (17)م 1900جرررررانفي  90المؤرخرررررة فررررري  99021وبالفعرررررل، بموجرررررب مراسرررررلة رقرررررم 

م، 1909نررروفمبر  19إلرررى السررريد مررردير أمرررالك الدولرررة لواليرررة قسرررنطينة، تبرررين أنررره بتررراري  

تمرررت برمجرررة عمليرررة مرررنح االمتيررراز عرررن طريرررق المرررزاد العلنررري لألصرررل العقررراري المتبقررري 

( المحلررررة، والترررري رسرررري فيهررررا المررررزاد علررررى الشررررركة  RCTCالتررررابع ألصررررول المؤسسررررة)

 AGGREGATرع:)فررررررررررررر"Algérian ConcrêteTechnologieماة "سرررررررررررررذات    األسرررررررررررررهم الم

HOLDING   LAFARGE) 

إال أن مصرررالح أمرررالك الدولرررة لواليرررة قسرررنطينة تحف ظرررت علرررى الراسررري ،ليرررتم نهائيرررا 

رفرررض العررررض المقررردم مرررن هرررذا المسرررتثمر، واعتبررررت الوصررراية  الموقرررف المتخرررذ مرررن 

لوجررروب التحقرررق مسررربقا مرررن الشرررروط المنصررروص عليهرررا  طررررف المصرررالح المعنيرررة سرررليم 

المعررردل ألحكرررام األمرررر  1990ي لسرررنة ومرررا يليهرررا مرررن قرررانون الماليرررة التكميلررر 00فررري المرررادة 

90/99. 

وتضررررريف المراسرررررلة، ينبغررررري اسرررررتبعاد مشررررراركة األشرررررخاص الطبيعيرررررة األجنبيرررررة أو 

األشررررخاص المعنويررررة الترررري تحرررروز علررررى شررررركاء أجانررررب إلررررى غايررررة التحقررررق مررررن شرررررط  

 التقيد  بالحد األقصى للملكية.

   التنظيميررررةيرررررى أن هررررذه الترررردابير ترررردخل فرررري مجررررال السررررلطة  )18(رغررررم أن الرررربعض

التررري تمتلكهرررا الدولرررة علرررى إقليمهرررا ولررريس فيهرررا تمييرررز طالمرررا أن المسرررتثمرين يسرررتفيدون  

 المسررررتثمر االجنبرررري لررررن ينظررررر لرررره نظرررررة حسرررربنالكررررن مررررن نفررررس الحقرررروق وااللتزامررررات، 

ضررررة علررررى المسررررتثمرين مفرواإلجررررراءات المعقرررردة والمسرررربقة  ال،ألن  المشرررررع الجزائررررري

علرررررى التكنولوجيرررررة  قرررررد ال تتررررروفر  لتررررري تُلرررررزم ُمشررررراركة  المسررررراهمة الوطنيرررررةااألجانرررررب 

المناسبة،ستضرررعف اهتمرررام هرررؤالء برررالبالد وتؤجرررل تنويرررع المررروارد االقتصرررادية ، وبالترررالي 

لررررن تخرررراطر شررررركات أجنبيررررة فرررري توظيررررف رؤوس أمرررروال فرررري ظررررل غيرررراب االسررررتقرار 

 القانوني والسياسي.

  :وجوب تقديم ميزان فائض بالعملة الصعبة  -0-0

من  0مكرر فقرة  90تمثل  حسب المادة ي  ينبمالي مفروض على المستثمر االج التزامأول  

أو بالشراكة  ميزان فائض بالعملة في تقديم االستثمارات االجنبية المباشرة  ،99-90االمر 

 الصعبة  لفائدة الجزائر  خالل كل مدة المشروع  . 
 

                                                           
م، من السيد المدير العام لألمالك الوطنية 0100جانفي  19د/ م ف ع ع/ مؤرخة في  م/م ع أ و/م ت أ 11040مراسلة رقم ال ـ17 

فيما يتعلق منح االمتياز عن طريق المزاد العلني ألصل عقاري  متبقي  تابع ألصول   إلى السيد مدير أمالك الدولة لوالية قسنطينة

مجموعة ،منشورة  في  Algerian concrète technologieالمحلة  لفائدة الشركات ذات االسهم المسماة   RCTC مؤسسة 

 .74،صم1122، سنة (مذكرات خاصة بأمالك الدولة و الحفظ العقاري –منشورات  –تعليمات ) النصوص 

نة س ،4لعماري وليد ،الحوافز والحواجز القانونية لالستثمار االجنبي ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر-18 

 07،ص0242-0244



التي يساهم فيها  المستثمر االجنبي بأقلية من رأس  المؤسسة  المادة أنيتبين من خالل هذه 

 اللجوء  إلى  حاجة العملة الصعبة  دون ال يجب أن تواجه  كل احتياجاتها في مجال   المال

مؤسسة تُصدر السلع والخدمات   بأسعار وإن كان هذا االلتزام يمكن تحقيقه من قبل ، للدولة

 السوق الداخلية  ملزمة  بهذا الشرط . احتياجاتتنافسية ،فهل المؤسسة الموجهة لتلبية 

وال نعتقد أن التدابير تخص المؤسسات  ويبقى االمر مبهما  في غياب نصوص تطبيقية ، 

 الموجهة  الستيراد السلع والخدمات فحسب . 

 

 وجوب اللجوء إلى التمويل المحلي :-0-9

اللجوء للبنوك والمؤسسات المالية  يجب  ،إلنجاز استثمارات أجنبية مباشرة أو بالشراكة

من األمر  10مكرر فقرة  17جاء في المادة  حيثالمحلية باستثناء تشكيل رأس المال،

توضع، ماعدا في حالة خاصة، :" المتعلق بتطوير االستثمار المعدل والمتمم ما يلي 12/10

التمويالت الضرورية إلنجاز االستثمارات األجنبية، المباشرة أو بالشراكة، باللجوء إلى 

يات تطبيق التمويل المحلي باستثناء تشكيل رأس المال ويحدد نص تنظيمي عند الحاجة، كيف

 ".هذه األحكام

من تقييد االستثمارات دولة ،وهدف البمعنى آخر وجوب اللجوء إلى التمويل المحلي  

لسيولة واستخدام فائض ا،(19)تحويل فوائد  القروض  الخارجية  المحتملة ، الحد من ةاألجنبي

بل  تجنب إعادة تشكيل الديون  مليار دوالر، 99المقدرة بنحو  محليةالمتوفرة في البنوك ال

 .(20)الخارجية للجزائر

 

 ممارسة حق الشفعة : -0-1

 12المؤرخ في  90 -09رــماأل بموجب  م1909انون المالية التكميلي لسنة صدر ق

 99مكرر90المتممتين  للمادتين المعدلتين و 20و  02،ليتضمن في المادتين (21)1909أوت 

والمؤسسات لفائدة الدولة   حق شفعةحداث أحكام إل ،99-90من االمر  90مكرر 90و

العمومية االقتصادية  على كل التنازالت  عن حصص المساهمين  األجانب أو لفائدة 

المساهمين األجانب ،وكل تصرفات التنازل عن الحقوق العينية  العقارية  المتبعة من طرف  

                                                           
19 : << A travers ses mesures l’Etat  veut   supprimer  les  intérêts   des  éventuels  emprunts  
étranger…. >>:NOUR EDDINE TERKI ,l’investissement  direct étranger  et le retour au protectionnisme 
, Revue Algérienne  des sciences  juridiques ,Economique Et politique , N°01/2012 , page 18. 
20 : « Le  But Avoué par le Gouvernement étant de limiter le recours à L’endettement Etranger afin 
d’utiliser les Sur liquidités Disponibles dans les Banques publiques Estimées à prés de 30 milliard de 
dollars et éviter la Reconstitution de la Dette Extérieure de l’Algérie » :   voir Mohamed  CHEHAT, des 
nouvelles mesures en matière d’investissement étranger en Algérie, A la recherche d’un équilibre, 
sur le site internet :avocat.fr /space/mohamed.chehat/.content/-73053167-31 ca-4853-8AA9-
DF04753.  

 .0101أوت  09المؤرخة في  69ج ر عدد : 21



داخل التراب الوطني أو   قدشركات أجنبية  تخضع للتشريع الجزائري  سواء أبرم الع

 .خارجه

المتعلق بتطوير االستثمار المعدل  90/99من األمر   99مكرر 90المادة  تنصو

تتوفر الدولة و كذا المؤسسات العمومية االقتصادية بحق الشفعة  <<ما يلي: على ،والمتمم 

 .>>عن حصص المساهمين األجانب أو لفائدة المساهمين األجانب على كل التنازالت

التنرررازل  عرررن حصصررره لمسررراهمين وطنيرررين أو لفائررردة مسررراهمين   هفررري حالرررة تقريررررو

الموثررق شررهادة التخلرري عررن ممارسررة حررق  أجانررب ،يجررب تحررت طائلررة الرربطالن إستصرردار

الح المختصررررة التابعررررة للرررروزير المكلررررف باالسررررتثمار بعررررد صررررالشررررفعة  الُمسررررلمة مررررن الم

( ثالثرررة 9ها للموثرررق فررري أجرررل)،حيرررث يرررتم تسرررليم(22)إستشرررارة مجلرررس مسررراهمات الدولرررة

 .(23)أشهر من تاري  إيداع الطلب

وفررري حالرررة ممارسرررة  حرررق الشرررفعة مرررن الدولرررة أو المؤسسرررة العموميرررة االقتصرررادية 

لتفررادي المغرراالة  فررري تقيرريم األسررهم  مررن المسررتثمر األجنبرري  مقارنرررة  (24)،يررتم تعيررين خبيررر

ن كرررران تعيررررين  الخبيررررر  بسررررعرها الحقيقرررري ،غيررررر  أن المشرررررع  الجزائررررري لررررم  يوضررررح إ

يررررتم  بصررررفة إنفراديررررة مررررن اإلدارة، أو باالتفرررراق مررررع المستثمر،وحسرررربنا األخررررذ باالحتمررررال 

        الثرررراني  يجعررررل السررررلطة تتفررررادى انتقررررادات التعيررررين االنفرررررادي الررررذي  قررررد يررررؤدي لتقيرررريم

جزئرررري لحررررق ملكيررررة المسررررتثمر ، وهررررو مررررايرقي لسررررلب ال يتناسررررب مررررع القيمررررة الحقيقيررررة

 .  األجنبي

برررل االدهرررى فررري  هرررذه التررردابير ، خضررروع عمليرررات التنرررازل الترررام أو الجزئررري إلرررى 

الخرررارج عرررن أسرررهم او حصرررص إجتماعيرررة  لشرررركة ام متواجررردة فررري الخرررارج  تمتلرررك أسرررهم 

اسررررتفادت مررررن تسررررهيالت عنررررد او حصررررص فرررري شررررركات خاضررررعة للقررررانون الجزائررررري 

وهرررذه التررردابير ال نررررى كيرررف  يمكرررن  ،الحكومرررة الجزائريرررة مسررربقا استشرررارةإلرررى إنشرررائها 

 فرضها على شركة في االساس  ال تخضع للقانون الجزائري .

رت الحكومة الجزائرية  استعمال حق  (25)وفي هذا السياق،حسب تقارير صحفية قر 

الفرنسي المتخصص في  (Michelin) الشفعة على تنازالت حصص معمل ميشالن

                                                           
 .  11-10من األمر 11مكرر  16المادة  -22
من  11مكرر  16تم تعديل المادة  ديسمبر11المؤرخ في  10-01الصادر بموجب قانون  0106بموجب قانون المالية لسنة  -23

بتطوير االستثمار ،حيث ُرفعت مدة  تسليم  شهادة التخلي عن ممارسة حق الشفعة إلى الموثق إلى ثالثة  المتعلق  10/11األمر 
 أشهر بعد أن كانت شهرا واحدا .

  .من نفس األمر السابق 16فقرة  11مكرر  16المادة  -24
25 :M.R ,Entre cession d’actifs et ouverture de capital. De l’usage du droit de préemption sur Michelin 
Algérie , le quotidien El Watan , publié  le 10/09/2013, page12. 



،التي أكدت أن الصفقة تتعلق برفع cevital) (سيفيتالالدواليب المطاطية،لصالح  المجموعة 

 المساهمين .  الرأسمال التأسيسي للمؤسسة ،وليس تنازال عن حصص

إدمرررراج هررررذه األحكررررام حسررررب بعررررض المسررررؤولين ،هررررو فشررررل عمليررررات ( 26)أسرررربابو

والتررري تمرررت فررري كثيرررر مرررن األحيررران  سرررنوات، 09يرررة منرررذ مخوصصرررة المؤسسرررات العمو

بصررررفة متسرررررعة تجسرررريدا  لتراجررررع الدولررررة عررررن المحرررريط اإلقتصررررادي، ممررررا ترتررررب عليرررره 

عررررردم إحتررررررام المسرررررتثمرين الررررروطنيين أو األجانرررررب لررررردفاتر الشرررررروط، فشرررررهدت بعرررررض 

النشرررراطات تراجعررررا أو انتهررررت إلررررى الررررزوال علررررى غرررررار التنررررازل عررررن مصررررنع الحجررررار، 

لمصررررنع اإلسررررمنت دون علررررم الدولررررة برررره  لصررررالح مجموعررررة وصررررفقة بيررررع أوراسرررركوم   

 الفرنسية   لصناعة االسمنت .>> <<La Farge الفارج

-90من األمر 00أحكام المادة خالف تُ   99-90األمر ألحكاممثل هذه التدابير المعدلة و 

الطبيعية والمعنوية  الوطنية   التي أك دت المساواة في  المعاملة بين  األشخاص، 99

 00،وتتناقض مع أحكام المادة (27)نهاكا لقاعدة عدم رجعية القوانيــشكل انتت يوه واألجنبية،

ال تطبق المراجعات أو اإللغاءات التي قد تطرأ في <<التي جاء فيها: 99-90من األمر 

المستقبل على االستثمارات المنجزة في إطار هذا األمر،إال إذا طلب المستثمر ذلك 

 . >>صراحة

 00من خالل المادة التي تطرأ على مستقبل  االستثمارات االجنبية، المراجعات وتتجلى

المعدلة  مكرر 90مادة الالتي أضافت  فقرتين في   1909من قانون المالية التكميلي لسنة 

يترتب مسبقا  على كل <<، الفقرة االولى تضمنت مايلي : 99-90من االمر )28( والمتممة

السجل التجاري إلزامية إمتثال الشركة لقواعد توزيع الرأسمال تعديل في عملية القيد في 

يستلزم على  المستثمرين االجانب  ،وبمفهوم  هذه المادة >>االجتماعي المذكورة أعاله ...

 . %-51-%) 00 (لقاعدةالمتواجدين في االقليم الوطني قبل صدور التدابير الجديدة،االمتثال 

التخضع  :غير أنهومن أجل التقليل من آثار هذه االحكام ،جاء في الفقرة الثانية مايلي 

 لهذا االلتزام المتمثل في التعديالت التي يكون موضوعها :

 يترتب عليه الذي ال )الزيادة أو التخفيض(تعديل رأس المال االجتماعي للشركة  -

 اعاله . تغيير في نسب توزيع الرأسمال االجتماعي المحددة

                                                           
26-Chignier Antoine ,les politiques industrielle de l’Algérie contemporaine, le développement en 

faillite des relations entre Etat et appareil de production dans une économie en développement, 

Mémoire  soutenu à l’Institut d’Etude  Politique de Lyon, Université Lyon2, le 07 Septembre 2009, 

page 58.  

قع ما ي  ال يسري القانون إال على <<المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم على ما يلي:  00-50من األمر  0نصت المادة : 27

 >>رجعيا افي المستقبل و ال يكون له أثر
 4024ديسمبر  07المؤرخة في  10ج ر عدد  ، 0240المتضمن قانون المالية لسمة  0244 ديسمبر  06المؤرخ في  40- 44:قانون رقم 28 



 إلغاء نشاط او إضافة نشاط مرتبط . -

 تعديل نشاط تبعا لتعديل مدونة االنشطة . -

 عيين المسيرين للشركة .ت -

 تغيير عنوان مقر الشركة . -

 رص  استقطاب وتحفيزفُ بؤر القلق في نفسية المستثمرين ألن  هذه االحكام تخلق 

الدقة  ومنها االستقرار القانوني ،الثقةتطلب عدة عوامل  لبناء ت ية الجد   االستثمارات

 .والوضوح 

السياسة المتبعة في مجال  يبدو الجزم بأن وفي ظل انعدام تشخيص دقيق للموضوع،

،الن الجزائر تحاول االنضمام إلى المنظمة  وبه التناقضيشحاجز لتطويره االستثمار 

  مبررات تقييد االستثمار االجنبي . أسباب و البحث فيالعالمية للتجارة،وهو يدفعنا إلى 

 :المباشر  أسباب ومبررات تقييد االستثمار االجنبي -9

التقيد  رض على المستثمرين األجانبفُ  ،ألجل الحفاظ على المصالح االقتصادية الوطنية

 <<souveraineté Nationaleو>> Le patriotisme Economique:مبقواعد جديدة باس

<<La )29(، حيث برر البعض  ، والمختصين أسال الحبر وأثار النقاش بين المحللينوهو ما

إزاء  سلطتها  ضعفبشعورها  ب  مرتبطهو  هذه الشعارات من السلطات الجزائرية  استخدام

  الخارجية.تعديل العالقات االقتصادية والسياسية  

يرى انصار  حيث  ،مقاربتين   1909و  1990قوانين المالية  لسنتي  ونتج عن تدابير 

 المقاربة االولى أن التدابير ذريعة إلعادة هيكلة السياسة االقتصادية دون الحياد او التراجع

هذه التدابير تبررها المصلحة  )30(حسب نسيم اولمانوعن سياسة االنفتاح االقتصادي، 

 .  (OMC) الوطنية ،يرافقها تعليق مفاوضات المنظمة العالمية للتجارة

                                                           
 (la guerre de libération)لوح  به  السلطة العامة في كل مناسبة ، جذوره تمتد من  حرب التحرير تُ : إن شعار السيادة الوطنية  الذي 29 

تأميم لمن يخدمها و،ومنحها الشعار ألجل تبرير تأميم األراضي،ُرفع )4716-4709 (،وخالل  سنوات الرئيس الراحل بومدين

ريين إال أن العديد من الجزائالمنشآت والموارد الطبيعة  حتى ال تقع في أيدي أجنبية ، ورغم النتائج غير المرضية  لتلك الفترة 
  la politique  d’ouverture) ماضي، هذا  التصور هو الذي يبرر الحذر  من سياسة االنفتاح االقتصاديوالسياسيين يتوقون  لل

économique   est appréhendée) عدم القائمة  هو  ، والحقيقية  ،وهو ما يشكل  تناقض  السياسة االقتصادية  في الجزائر

 :من التفصيل ،للمزيد سية  لالنتقال إلى إقتصاد السوق وجود إرادة سيا
Akram  Belkaid,<<une dynamique d’alliance  au nom de la souveraineté  nationale>>, revue  
confluences Méditérranée, N°71, 2009/4 page 167 040- . 
30- Mezouaghi Mihoub et Talahit Fatiha, les paradoxes de la souveraineté économique en Algerie , revue  
confluences Méditerranée , N°71, Année 2009 , page 17. 



دي هدف التدابير التراجع عن سياسة االنفتاح االقتصا أنأنصار المقاربة الثانية ويرى 

،وليس هناك إرادة سياسية خر سياسة الخوصصة هذه التدابير تؤ)31(ب فالدمير أندراف حس،ف

،ويرى  صالحات معارضي االوتفكيك لالنفتاح االقتصادي ،ألنه إذا وجدت إرادة لتم احتواء 

االنفتاح االقتصادي   زاماتها الدولية ،والجزائر ذهبت أبعد من إلت، أن )32(يوسف بن عبد هللا 

، كما أن االنفتاح ساهم في الربح  الجزائري أحد العوامل الرئيسية  لتفكيك الهيكل الصناعي 

بحكم شعلة التنمية تولي ،وعدم قدرة القطاع الخاص على نشاطات االستيراد السريع  في 

سلطة الطبيعي للميل  الهذه التدابير دليل على  )33(وحسب أكرم بلقايد ،طبيعته الطفيلية 

 .إلى النظام الموجه  الجزائرية 

هذه التدابير حيز التنفيذ  تحت  دخول )34( حسب بعض المحللين،بل االخطر من ذلك

النظام ،الراغبين في المشاركة  هو  ذريعة إلخفاء  مصالح باروناتشعار السيادة االقتصادية 

 .كرها أو طوعا  في عائدات  المؤسسات األجنبية   المتوطنة في الجزائر

و   1990المالية  قوانين تدابيراالسباب الحقيقية  ل بشأن افتراضاتضعت وإجماال وُ 

 :(35)ةـنقاط جوهريثالثة ،يمكن تلخيصها في  1909
 

في نشاط االستيراد الذي شهد تتمثل في إعادة السلطة العمومية النظر :األولى الفرضية 

،حيث  (Désindustrialisationمسبوق، مما يُسرع تفكيك الهيكل الصناعي) غيرتطور

السلطة  عبرت عن عدم رضاها اتجاه  المستثمرين األجانب، الذي يفضلون تحويل أرباح 

،كذلك المنتظر من هذه التدابير توجيه الطلبات طائلة عوض إعادة استثمارها في الجزائر 

 المحلية  إلى المنتوج المحلي .
 

الثانية:التدابير السابقة جاءت بالتزامن مع األزمة االقتصادية  الفرضية

لتفادي آثارها ،خاصة أن الجزائر شهدت في سنوات  العالمية،والسلطة اتخذت هذه التدابير 

على  مع المؤسسات المالية الدولية الدولة إثر التفاوض التسعينات  صدمة على مستوى جهاز 

 .ديونها الخارجية 

 

                                                           
31 - Mezouaghi Mihoub et Talahit Fatiha, op cit  , page18et19 
32- Ibid ,page18. 
33 -<<Elles ont été présentées comme la preuve naturelle du pouvoir algérien à revenir au régime 
d’Atan >> :Akram  Belkaid, une dynamique d’alliance  au nom de la souveraineté  nationale, 

op cit , page 170.  
34<< Moins prudent certains observateurs y ont vu la mains des barrons  du régime  qui auraient  souhaité être 
associé de gré ou de force ,aux bénéfices  des compagnies étrangères installées en Algérie  >> : Akram Belkaid , 
op cit ,page170. 
35 :Mihoub Mezouaghi et Fatiha Talahit, les paradoxes de la souveraineté Economique en Algérie , 
revue confluences Méditerranée , N°71, 2009/4, pp15-16-17-18. 



سعي  الدولة  تهدف أساسا الختبار رد فعل  الشركاء  الدوليين،والثالثة :تتمثل  الفرضية

الجزائرية لالستفادة من إعادة التفاوض بعمق خالل المواعيد المحددة   بشأن   اتفاق الشراكة  

 .)36(مع االتحاد األوربي

 

 

 الخاتمة :

النظام ،الفعالية ،الدقة ،واالهم من  ذلك   يفضل المستثمر االجنبي  في الدولة المضيفة

يلبث أن يستقر إال ويأتي   ألن االمر ماهو الذي لم يتجسد و، والسياسي االستقرار القانوني 

تعليمة ور دص،ثبت 1990انون المالية التكميلي لسنة قبل صدور ق،ف يزعزعهتعديل  جديد 

موجهة لمختلف الوزارات والمؤسسات العامة،مرتبطة  1990سنة  األول الوزير من

شكال،ألن التنظيمات الداخلية من باالستثمار األجنبي ضاربة عرض الحائط قاعدة توازي األ

المفروض اقتصاُر دورها على تقديم التعليمات والتوجيهات والتفسيرات للموظفين التابعين 

جاءت لتعديل نص ذو طابع التعليمة  في هذه الحالةولقطاعات أخرى، لنفس القطاع أو

 .90/99 تشريعي متمثل في األمر

قانونية للدولة، وفي الوقت على القواعد الشكل تعديات صارخة ت ومثل هذه التعديالت 

ر يحس بالقلق  لما يستثمر وتجعل المستثم،شكك في نوايا السلطات العمومية تذاته 

فر محيط غير وإنما مدى تو والمالية كذلك ما يهم المستثمر ليس الحوافز الجبائية ،أمواله

تقليص آجال تنفيذ بستثمار ويسمح بيروقراطي وشفاف  وإستقرار قانوني  يوفر ضمانات  لال

 المشاريع. 
 

وخضوع الحكام  ،اإلصالح من خالل سيادة حكم القانون ياضرورلذلك يعد 

السلطة  رؤيةوضوح والمحكومين لمبدأ المشروعية ،وتعزيز مفهوم الشفافية والمساءلة،و

،ومن وكل العناصر السابقة  تمثل مقومات أساسية من مقومات اإلدارة الرشيدة ، العامة

صوله  لقطاعات حساسة  من الفساد في الجزائر وارتقائه إلى  حد و المؤكد  بروز

سيكون له تأثير سلبي على االستثمار في جميع   Sonatrach  )  (كقضية سونطراك الدولة،

 القطاعات بل يفقد الدولة المصداقية  والمقدرة على تحقيق التنمية واالستقرار.

                                                           
36 :<<les mesures  de  la  LFC  2009  sont  justifiées  par les uns –qui y voient  la volonté des  autorités 
Algérienne  de profiter  de  la clause  de rendez vous  , pour  renégocier  en  profondeur l’accord 
d’association  avec l’union européenne>>   : Mihoub Mezouaghi  et  Fatiha  Talahit , op cit , page 18. 

، 0229ل االتفاق حيز التنفيذ سنة  ، ودخ0220أفريل  04لإلشارة مفاوضات اتفاق الشراكة األوربية  مع الجزائر  انتهت  في  -

تأخير   أصحاب القرار في إرادة  ،يعود حسب  البعض في )4779سنة  (وهذا التباطؤ مقارنة مع الجارتين تونس والمغرب

 .Akram Belkaid,  opcit page 170مزيد من التفصيل:                                   باسم السيادة الوطنية ، لل المفاوضات 
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 : كأرضية لالستثمار األجنبي الصناعي العقار استغالل  نظام عقد امتيازمداخلة بعنوان : ملخص 

في ، و  في خلق ديناميكية تنموية في جميع القطاعاتبالنظر إلى أهمية االستثمار ال سيما األجنبي منه 
  إطار سياسته لتشجيع  و تطوير االستثمار األجنبي في البالد اعتمد المشرع الجزائري جملة من اآلليات

و من جملة اآلليات التي ، و التحفيزات التي أقرها ضمن القوانين المتعاقبة ذات الصلة بمجال االستثمار 
تياز استغالل العقار الصناعي كمحاولة منه للحد من إشكالية محدودية و ارتفاع تكاليف أقرها هو نظام ام

األراضي القابلة الحتضان المشاريع االستثمارية، هذه اإلشكالية  تعد من بين أهم  األسباب و الدوافع 
من خالل التي تحول دون تشجيع و تكريس االستثمار األجنبي ،  هذا و قد تم النص على هذا النظام 

المحدد لشروط  و كيفيات  منح االمتياز على  60-60بموجب األمر  يلغىقبل أن  11-60القانون 
ليقوم بعد ذلك بتعديل هذا  األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة و الموجهة النجاز مشاريع استثمارية

تندرج إشكالية هذه المداخلة  و في هذا اإلطار  ، 1611 األخير من خالل قانون المالية التكميلي لسنة
مدى فعالية نظام امتياز استغالل العقار الصناعي  في تكريس و تنشيط االستثمار األجنبي في حول : 
 ؟ الجزائر
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بالنظر إلى أهمية االستثمار ال سيما األجنبي منه في خلق ديناميكية تنموية في مقدمة :  
تطوير االستثمار األجنبي في البالد  في إطار سياسته لتشجيع  و، و  جميع القطاعات

اعتمد المشرع الجزائري جملة من اآلليات و التحفيزات التي أقرها ضمن القوانين المتعاقبة 
 ذات الصلة بمجال االستثمار .

و من جملة اآلليات التي أقرها هو نظام امتياز استغالل العقار الصناعي كمحاولة منه للحد 
اع تكاليف األراضي القابلة الحتضان المشاريع االستثمارية،      من إشكالية محدودية و ارتف

هذه اإلشكالية  تعد من بين أهم  األسباب و الدوافع التي تحول دون تشجيع و تكريس 
       11-60االستثمار األجنبي ،  هذا و قد تم النص على هذا النظام من خالل القانون 

لشروط  و كيفيات  منح االمتياز على المحدد  60-60بموجب األمر  يلغىقبل أن 
ليقوم بعد  األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة و الموجهة النجاز مشاريع استثماريةن

 .1122ذلك بتعديل هذا األخير من خالل قانون المالية التكميلي لسنة 

جملة من الضوابط تحدد طرق منح االمتياز على العقار  يناألخير  ينحيث تضمن هذ
ناعي الموجه الستغالل المشاريع االستثمارية ، و كذا االلتزامات المترتبة على المستفيد الص

 من االمتياز ، فضال عن الحقوق و الضمانات الممنوحة للمستفيد من حق االمتياز.

مدى فعالية نظام امتياز استغالل و في هذا اإلطار تندرج إشكالية هذه المداخلة حول : 
 تكريس و تنشيط االستثمار األجنبي في الجزائر ؟العقار الصناعي  في 

 اإلجابة على هذه اإلشكالية تقودنا إلى بحث هذا الموضوع من خالل النقاط التالية : 
 الفرع األول : ماهية عقد امتياز استغالل العقار الصناعي .
 الفرع الثاني : طرق منح امتياز استغالل العقار الصناعي .

 ء المترتبة على المستفيد من حق االمتياز.الفرع الثالث : األعبا
 .الفرع الرابع : الحقوق المترتبة للمستفيد من عقد االمتياز استغالل العقار الصناعي
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يتخذ معنى امتياز استغالل : ماهية عقد  امتياز استغالل العقار الصناعي الفرع األول : 
اني الموجودة في األطر معنى  يختلف عن المع في قوانين االستثمار العقار الصناعي

يمتد عقد امتياز العقار الصناعي  كمانونية األخرى كالقانون المدني و القانون اإلداري ،القا
ليشمل عقارات ذات طبيعة مختلفة كاألراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة ، األراضي 

ية للمؤسسات المتواجدة بمناطق النشاطات ، األمالك العقارية التي تشكل األصول المتبق
 .العمومية المحلة و األصول الفائضة للمؤسسات العمومية االقتصادية

  
معاني عدة بالنظر إلى اإلطار يتخذ االمتياز أوال: مفهوم عقد امتياز العقار الصناعي : 

ينشأ  إذ األولوية في أحكام القانون المدني  حيث يأخذ معنى،  القانوني المتواجد في إطاره
القانون و يتقرر على أموال المدين جميعا أو بالتعين مراعاة لصفة  بمقتضى نص في

      خاصة تقوم في الدين فيعتبر دينا ممتاز يستوفى بالتقدم و األولوية على الديون 
 .(1)العادية 

بحيث  تعهد اإلدارة فاالمتياز هو أحد طرق إدارة المرافق العامة ، أما في القانون اإلداري 
ة أو الوالية أو البلدية إلى أحد األفراد أو أشخاص القانون الخاص بإدارة ممثلة في الدول

مرفق اقتصادي و استغالله لمدة محدودة و ذلك عن طريق عمال أو أموال يقدمها الملتزم 
 .(2)و على مسؤوليته ، و في مقابل يتقاضى رسوما يدفعها كل من انتفع بخدمات المرفق

في العقار الصناعي  يتخذ معنى آخر ظهر كام االستثمار االمتياز في إطار أح أن في حين
و تطور مع القوانين ذات الصلة باالستثمار ، حيث عرفه المشرع الجزائري  من خالل 

                (3)في إطار أحكامه التمهيدية 251 -90الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 
تابعة االنتفاع من أرضية متوفرة  االتفاق الذي تخول من خالله الدولة لمدة معينةبأنه 

ألمالكها الخاصة لفائدة شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص قصد انجاز 
 .مشروع استثماري 

                                                           

 

 

 



4 

 

و بهذا المعنى يتطابق حق االمتياز المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي المذكور أعاله 
أنه حق ذي ينصرف إلى مع معنى االنتفاع المنصوص عليه في أحكام القانون المدني ال

      أصلي يخول بمقتضاه ممارسة سلطتي االستعمال و االستغالل دون التصرف عيني 
و الذي يبقى دائما في يد مالك الرقبة في انتظار استرجاع الملكية الكاملة عند انتهاء حق 

 (4) .االنتفاع
 

العقار  استغالل يمتد عقد امتياز: : نطاق العقار الصناعي محل  عقد االمتياز ثانيا
الصناعي ليشمل عقارات ذات طبيعة مختلفة كاألراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة ، 
األراضي المتواجدة بمناطق النشاطات ، األمالك العقارية التي تشكل األصول المتبقية 

  . للمؤسسات العمومية المحلة و األصول الفائضة للمؤسسات العمومية االقتصادية
 60-60من األمر  60وفقا ألحكام المادة : ألمالك الخاصة للدولة ضي التابعة لاألرا -9

       و كيفيات  منح االمتياز على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة   المحدد لشروط
تعتبر األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة  (5)مشاريع استثمارية النجازو الموجهة 

 .الوطنية و األجنبية ستقبال و احتواء المشاريع االستثمارية األساسي ال الوعاء
 و يقصد باألراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة وفقا لما ذهب إليه المشرع الجزائري  في

تلك األمالك غير المصنفة بأنها المتعلق باألمالك الوطنية  09-09القانون  من  90المادة 
 (6) .ؤدي وظيفة امتالكية و مالية ، و التي تضمن األمالك العمومية 

كما يدخل ضمن األمالك الخاصة للدولة األراضي الموجودة بالمناطق الصناعية التي تم 
 لمرسوممن ا  90للمادة  91األمالك الخاصة للدولة طبقا للفقرة  إعادة إدماجها ضمن

التابعة المحدد لشروط و كيفيات  منح االمتياز على األراضي  251-10يذي رقم التنف
 .لألمالك الخاصة للدولة و الموجهة النجاز مشاريع استثمارية
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مجاالت عقارية هامة ، تم إنشاؤها  تشغل  و التي  و جدير بالذكر أن المناطق الصناعية 
، الذي المتعلق بإنشاء لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية  55-37بموجب القانون 

على مستوى إقليم البلديات و الواليات و عبر كامل  منطقة صناعية 33حدد شروط إنشاء 
 . 55-45التراب الوطني ، و تم تحديد شروط إدارتها عن طريق المرسوم رقم 

 
لمجال تطبيق نظام  ه: في إطار تحديداألراضي المتواجدة بمنطقة النشاطات ثانيا : 

 سوم التنفيذي       المر  من 60للمادة  60االمتياز نص المشرع الجزائري من خالل الفقرة 
المحدد لشروط و كيفيات  منح االمتياز على األراضي التابعة لألمالك الخاصة  60-251

تخضع  أيضا ألحكام  سالف الذكر ، على أنه للدولة و الموجهة النجاز مشاريع استثمارية
هذا المرسوم األراضي المتواجدة بمناطق النشاطات و المتوفرة عند تاريخ نشر هذا 

و على هذا األساس يسري نظام االمتياز على األراضي ، ة الرسمية في الجريدرسوم الم
 المتواجدة بمناطق النشاطات .

يتم إحداثها بموجب قرارات إدارية صادرة عن و مناطق النشاطات المشار إليها أعاله 
ية على المجالس المحلية المنتخبة  السيما البلدية منها في إطار تنشيط النشاطات االقتصاد

  ينير الحضري العقارييالمستوى المحلي ، و يتم تسيرها من قبل وكاالت والئية للتنظيم و التس
 (7) ، هذه األخيرة يتم إنشاؤها من طرف المجالس الشعبية الوالئية 

رأسها الوزير و في ذات السياق أوجد المشرع لجنة استشارية على مستوى وزارة لداخلية يت
) الداخلية ، المالية ممثلي عدد من القطاعات الوزارية   وعضويةممثلة  والمكلف بالداخلية أ

، السكن و التعمير ، البيئة و التهيئة العمرانية ، الفالحة و التنمية الريفية ، السياحة ( ، 
المخصصة  عن األراضيعمليات التنازل إبداء الرأي المسبق في يتمثل دورها في حيث 

مية  طبقا ألدوات التهيئة و التعمير و المقترحة الستعماالت مسبقا النجاز تجهيزات عمو 
، حيث يستشف من هذا (8) التابعة للوكاالت المحلية للتسير والتنظيم الحضري و،  أخرى

 إمكانية التنازل أو بيع األراضي المتواجدة في منطقة النشاطات .النص القانوني 
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طريقية اسييتغالل  فيي أسيلوب أو جزائييريال و فيي هيذا اإلطيار نالحييظ إزدواجيية موقيف المشيرع
، حييث يتبنيى أسييلوب العقيار الصيناعي المشيكل مين األراضيي المتواجيدة بمنياطق النشياطات 

المحييدد لشييروط و كيفيييات  ميينح االمتييياز  251-90االمتييياز فييي إطييار المرسييوم التنفيييذي 
ميين  ثماريةعلييى األراضييي التابعيية لألمييالك الخاصيية للدوليية و الموجهيية النجيياز مشيياريع اسييت

        إطييييار المرسييييوم التنفيييييذيأسييييلوب البيييييع أو التنييييازل فييييي ميييين جهيييية أخييييرى يتبنييييى جهيييية ،  و 
الييذي يحييدد قواعييد إحييداث   515-01و يييتمم المرسييوم التنفيييذي     الييذي يعييدل   17-514

 و التنظيم العقاريين الحضريين و تنظيم ذلك ،  وكاالت محلية للتسيير

على المشرع توضيح و توحيد موقفه بخصوص طبيعة عمليات و على هذا األساس يتعين 
 .ازدواجية التطبيق تجنبا للوقوع في استغالل العقار الصناعي بمنطقة النشاطات 

 

األمالك العقارية التي تشكل األصول المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة و  : ثالثا
 : األصول الفائضة للمؤسسات العمومية االقتصادية  

كأصول متبقية كل األمالك العقارية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة و غير  تعتبر
 (9)المستقلة المحلة المتوفرة 

 150-60من المرسوم التنفيذي  60في حين يقصد باألصول الفائضة حسب نص المادة 
 تلك األمالك العقارية غير الالزمة موضوعيا لنشاط المؤسسة العمومية بأنهاسالف الذكر 

 حيث تتمثل بشكل أساسي في : االقتصادية
 ، عند تاريخ  األمالك العقارية غير المستغلة التابعة أو التي لم يتم استغاللها لوجهة ما

 نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .
 . األمالك العقارية التي ال يتطابق استعمالها مع الغرض االجتماعي للمؤسسة 
  ملك للمؤسسات  أو القابلة للفصل من مجمعات عقارية أوسع ،األمالك العقارية المستقلة

 العمومية أو ملك للدولة و غير الالزمة لنشاطها .
  األمالك العقارية التي تغير طابعها القانوني بحكم قواعد التعمير و التي أصبحت ال تدخل

 في إطار النشاط الرئيسي للمؤسسة العمومية .
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 لسوق بمبادرة من المؤسسة العمومية األمالك العقارية المعروضة في ا. 
 

تبنى المشرع الجزائري من  : طرق منح امتياز استغالل العقار الصناعي : الفرع الثاني 
سالف الذكر ، طريقين في منح امتياز استغالل العقار الصناعي ،  60-60خالل األمر 

قبل أن يعدل عن  يتتمثل األولى في  أسلوب المزاد العلني ، و الثانية في أسلوب التراض
س األسلوب الثاني فقط ، و ذلك يكر يعمل على ت األسلوب األول ، و هذا و يقوم بإلغاء رأيه

 .(10) 1611من خالل قانون المالية التكميلي لسنة 
عندما منح االمتياز بالمزاد العلني الوزير المكلف بالسياحة  ترخيص يتخذ قرار حيث كان

قة توسع سياحي و هذا باقتراح من الوكالة الوطنية للتنمية يكون العقار المعني موجود بمنط
السياحية ، أما إذا كانت األرضية تابعة للدولة و تم إسناد تسيرها إلى الوكالة الوطنية 
للوساطة و الضبط العقاري فإنه يتخذ قرار ترخيص منح االمتياز الوزير المكلف بترقية 

و إذا كانت األرضية المعنية موجودة داخل محيط  االستثمارات و باقتراح من هذه الوكالة ، 
الهيئة باقتراح من  اإلقليممدينة جديدة يرخص منح االمتياز بقرار من الوزير المكلف بتهيئة 

إذا كانت األرضية المعنية موجودة خارج المجاالت  في حينالمكلفة بتسيير المدينة الجديدة ، 
طريق المزاد العلني الوالي المختص إقليميا  السابق ذكرها فإنه يرخص بمنح االمتياز عن
 و ترقية االستثمارات وضبط العقار .باقتراح من اللجنة المساعدة على تحديد الموقع 

 فقد كان يتم بموجب منح االمتياز الستغالل العقار الصناعي  عن طريق التراضيأما 
عد عرض المشاريع ترخيص من مجلس الوزراء و باقتراح من المجلس الوطني لالستثمار ب

االستثمارية على هذا األخير من قبل الوزير المعني أو الوالي المختص إقليميا  وفقا لما نص 
 سالف الذكر . 151-60من المرسوم التنفيذي  10عليه المشرع في المادة 
الذي أحدثه المشرع الجزائري من خالل قانون المالية التكميلي  أما بعد التعديل

إلبقاء على أسلوب التراضي فقد أصبح منح االمتياز يتم بقرار من و ا ، 0499لسنة 
من لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية االستثمار ، باقتراح الوالي المختص إقليميا
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و ضبط العقار على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة و األصول العقارية المتبقية 
كذا األراضي التابعة للمناطق الصناعية و مناطق للمؤسسات العمومية االقتصادية و 

 األراضي،  ـو بناء على اقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الحديدة على النشاطات 
 الواقعة في محيط المدينة الجديدة  ، أو بعد موافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحة  على

...و بعد موافقة وزير القطاع ، األراضي الواقعة في مناطق التوسع السياحي 
 .  (11)المختص

صاحبة الصالحية في في الجهة أيضا  المشرع  به قاممما سبق نالحظ التعديل الذي و   
         في ظل القانون المعتمد أسلوب التراضيفي امتياز استغالل  العقار الصناعي منح 

الترخيص بمنح   حيث كان يتم، المطبق له  910-40و المرسوم التنفيذي  40-40
ليصبح  ، االمتياز من قبل مجلس الوزراء بعد اقتراح من المجلس الوطني لالستثمار 

من خالل قانون المالية  الوالي المختص إقليميا هو صاحب االختصاص بمنح االمتياز
 .0499التكميلي لسنة 

ضي وفقا لما لمنح االمتياز بالترا هبتكريسو في هذا السياق نالحظ أن المشرع  الجزائري 
من األعباء اإلدارية  و المالية على المستثمر األجنبي ،  التخفيفعمل على  قد سبق يكون

     إدارية  مركزية مراحل و إجراءات من النظام السابق يتطلبه كان  و ذلك بالنظر  إلى ما
 طويلة .سياسية  حتى و

ي أو الوزير المعني  حيث يالحظ مروره بمراحل عدة بدأ من اقتراحه من طرف الوال  
الذي يقدم إلى المجلس الوطني لالستثمار ، ثم دراسته و اقتراحه مرة أخرى من طرف هذا 

هذا األخير ينعقد في الغالب وفقا للظروف             –األخير  ليقدمه إلى مجلس الوزراء 
تتطلب  ، الذي يقرر بشأن منحه أو ال ، و كل هذه المراحل قد -و المتغيرات السياسية 

 وقت طويل يمكن أن يصل إلى أشهر  أو سنوات
تطبيق  أسلوب في  ، قد وسع  الجزائري تجدر اإلشارة إلى أن المشرع من جهة أخرى 

من  60لمادة ، و ذلك بإلغائه ل التراضي على كل القطاعات و المجاالت من دون استثناء
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         1611ية التكميلي لسنة من قانون المال  10بموجب المادة  سالف الذكر 60-60األمر  
نحو  األجنبي نظام توجيه االستثمارالمشرع يقر من  خاللها  سالف الذكر ، و التي كان 

المشاريع  مجاالت المذكورة أعاله تحصر 60حيث كانت المادة ، قطاعات معينة 
 في :   االستثمارية التي يمكن أن تستفيد من منح االمتياز بالتراضي

 اإلنتاجيةي يكون لها طابع  األولوية و األهمية الوطنية مثل االستثمارات المشاريع الت  
لالقتصاد  اإلستراتيجيةالتي يمكن أن تساهم في استبدال عمليات االستيراد في القطاعات 

 الوطني .
  تشارك في تلبية الطلب الوطني على السكن من خالل العمليات التي تدخل في إطار

 السياسة السكنية .
 أو القيمة المضافة بشكل قوي و تعكس على الخصوص محدثة لمناصب الشغل  تكون

 نولوجي .نتقليص البطالة في المنطقة و التحويل التك
  الوطني  قائمتها المجلستساهم في تنمية المناطق المحرومة أو المعزولة و التي يحدد

 لالستثمار .
  إرادةباألجنبي  ورغباته ال بالتالي أصبح مجال االستثمار مرهون بإرادة المستثمر  و

 .الدولة 
 

أخضع المشرع : : األعباء المترتبة على المستفيد من حق االمتياز  الفرع الثالث
الجزائري على المستفيد من حق امتياز استغالل العقار الصناعي جملة من األعباء و 

 االلتزامات  تؤدي مخالفتها إلى إسقاط حقه في االمتياز .
 

قانون المالية التكميلي من  60الجزائري  وفقا للمادة  رتب المشرع المالية :  األعباءأوال: 
سنوية   إيجاريهحق االمتياز تسديد إتاوة على المستفيد من سالف الذكر ،   1611لسنة 

التجارية ( من القيمة % 5)  1/16 من قبل إدارة أمالك الدولة بنسبة تحدد قيمتها 
 .االمتياز للقطعة األرضية محل
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سنة  بناء على تقييم  11هذا و يتم تحيين  اإلتاوة اإليجارية السنوية عند انقضاء كل فترة 
 .تعده مصالح أمالك الدولة  استناد على السوق العقارية 

سنة  99و بمفهوم المخالفة تبقى قيمة اإلتاوة السنوية  اإليحارية  ثابتة لمدة مقبولة 
لمالي على المستثمر مستقرا  ما يساعده على على األقل ، حيث يبقى خاللها العبء ا

 تنمية و تطوير نشاطاته ، بعيد عن أعباء مالية إضافية .
فضال عن ما سبق أخضع المشرع الجزائري نظام اإلتاوة اإليجارية السنوية  المحددة من 
قبل  إدارة أمالك الدولة إلى تخفيضات تطبق بناء على مراحل انجاز و استغالل المشروع 

 . انجازه و استغاللهمكان   من جهة أخرى علىستثماري من جهة ، و اال
  خالل فترة انجاز االستثمار  % 06حيث تخفض قيمة اإلتاوة اإليجارية السنوية بنسبة

 التي يمكن أن تمتد من سنة واحدة إلى ثالث سنوات .
  خالل فترة االستغالل التي يمكن أن تمتد كذلك من سنة واحدة إلى  % 56نسبة

 ثالث سنوات .
 56الدينار الرمزي للمتر المربع خالل فترة عشرة سنوات و ترتفع بعد هذه المدة إلى 

المقامة في الواليات التي  من مبلغ  إتاوة أمالك الدولة بالنسبة للمشاريع االستثمارية %
 الجنوب و الهضاب العليا . استعملت   لتنفيذ برنامجي 

 ل فترة خمسة عشر سنة و ترتفع بعد هذه المدة إلىالدينار الرمزي للمتر المربع خال 
 .في مناطق الجنوب الكبير المقامة من مبلغ  إتاوة أمالك الدولة بالنسبة للمشاريع  % 56

قيمة  ة و الهامة التي أقرها المشرع علىالتخفيضات الكبير أن  من خالل ما سبق نالحظ 
ول يرتبط بعمر االستثمار ، و الثاني كانت على مستويين ، األاإلتاوة اإليجارية السنوية 

 يتعلق بمكان تواجد االستثمار .
تناسب و المردود  المالي للمشروع فعلى المستوى األول نجد أن المشرع أقر تخفيضات ت

 من القيمة التجارية لألرض محل االمتياز  % 06االستثماري ، حيث بلغت نسبة التخفيض 
ال ينتج من سنة إلى ثالث سنوات ، كون هذه الفترة  في مرحلة انجاز االستثمار التي تمتد

بل تتطلب أعباء و نفقات من أجل الوصول باالستثمار إلى مرحلة عنها أي مردود مالي 
من القيمة  %  56إلى  و يصل التخفيض اإلتاوة اإليجارية السنويةمعه لترتفع  االستغالل
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فترة بدأ ال حيث تعرف هذهات سنو  60لمدة من سنة إلى  التجارية لألرض محل االمتياز
 لالستثمار.و النفقات المالية  التكاليفو استرجاع  اإلنتاج

أما على المستوى الثاني فتخفيض اإلتاوة اإليجارية السنوية يتم بناء على مكان تواجد 
االستثمار ، حيث عمل المشرع على توجيه االستثمارات األجنبية إلى مناطق الهضاب العليا 

حيث ، عندما أقر تخفيضات تتناسب و طبيعة هذه المناطق ، الجنوب الكبير و الجنوب و 
لفترات زمنية تصل إلى التخفيضات إلى حد اعتبار منح االمتياز يكون بالمجان  تصل هذه

 بمنطقة الجنوب الكبير . ةسن 15غاية 
 شاريعالم استفادة المشرع أقر أيضا إمكانية شارة إلى أناإلكثر من ذلك تجدر أو  

االستثمارية المستفيدة من االمتياز بالتراضي و بناء على اقتراح من المجلس الوطني 
في مبلغ اإلتاوة اإليجارية  إضافي لالستثمار ، و بعد قرار من مجلس الوزاراء من تخفيض

 .(12)الدولة  السنوية المحددة من إدارة أمالك
ضها المشرع على صاحب الحق من بين األعباء األخرى التي فر  : األخرىاألعباء ثانيا: 

سالف الذكر ، أنه يتعين على  151-60من المرسوم التنفيذي  10طبقا للمادة في االمتياز 
صاحب الحق في االمتياز إبالغ مدير أمالك الدولة المختص إقليميا الذي يبلغ مدير الثقافة 

و  ز بقصد حمايتهاعة األرض محل االمتياللوالية بكل الممتلكات الثقافية المكتشفة على قط
، حيث تحتفظ الدولة بملكية كل الممتلكات الثقافية خصوصا البنيات و الحفاظ عليها 

و النقود القديمة و كذلك  الفسيفساء و النقوش الخفية و التماثيل و الميداليات و المزهريات
 .أو تحت باطن األرض محل منح االمتياز  األرضاألسلحة و التي قد تكتشف على 

 ذجيو النمشروط الالمتضمن دفتر من الملحق  15ضر المشرع من خالل المادة كما ح
                 استغالل العقار الصناعي عن طريق المزاد العلني التابع للمرسوم التنفيذي متيازال

أن يتنازل أو يؤجر من الباطن   اإلسقاطعلى المستفيد من االمتياز تحت طائلة  ، 60-151
المشروع و تشغيله ، و يحضر على المستفيد أيضا تحت طائلة  إتمامل منح االمتياز قب

، من استعمال جزء أو كل من القطعة األرضية الممنوح امتيازها ألغراض غير تلك  اإلسقاط
 منحت له  ألجلها .

                                                           

 



12 

 

في هذا الصدد نالحظ أن المشرع وضع ضوابط على المستثمر األجنبي المستفيد من 
 من جهة         ق المصلحة العامة في جانبها الثقافي و التراثيحق االمتياز تستهدف تحقي

حويل العقار الصناعي عن الوجهة من جهة أخرى بشكل يضمن عدم ت و االقتصادي
   الهدف المخصص ألجله .و 
 

 استغالل العقار الصناعي :: الحقوق المترتبة للمستفيد من عقد االمتياز  الرابعالفرع 
يستفيد سالف الذكر  151-60من المرسوم التنفيذي  11مادة وفقا ألحكام ال  :أوال

سنة قابلة للتجديد مرتين في  00صاحب الحق في االمتياز من مدة لهذا األخير تقدر بل
 . سنة 00حدود 

و تجدر اإلشارة إلى أن إلغاء حق االمتياز بعد  انتهاء هذه الفترة ال يؤدي بالضرورة  
يبقى هذا األخير شاغال       ، بل يمكن أنلمستثمر إلى نزع أو سحب  العقار من يد ا

،       و مستغال للعقار و لكن باحتساب اإلتاوة اإليجارية السنوية بحسب السوق العقارية 
على الرغم من ارتفاع أعباء و تكاليف المشروع االستثماري موضوع عقد االمتياز  و

األجنبي في ر مللمستث ةل ضمانيشك إال أن إمكانية استمرار استغالل العقارالمنتهي 
 .ضمان استمرار مشروعه االستثماري 

 
الخاصة في مجال التهيئة و التعمير و  المنصوص عليها  المتطلباتإضافة إلى  :ثانيا

 ،   (13) المستأجر المرخص له() المالك  ، الحائز ، الوكيل ،رخصة البناء بصفة طالب 
استنادا إلى حقه في  ل على رخصة البناءاالمتياز الحصو للمستفيد من  خول المشرع 

كما سمح له زيادة على ذلك بإنشاء رهن رسمي   ،امتياز استغالل العقار الصناعي 
لصالح هيئات القرض على الحق العيني العقاري الناتج عن االمتياز و كذلك على 

منوحة البنايات المقرر إقامتها على األرض الممنوح امتيازها و ذلك لضمان القروض الم
  (14) مباشرته فقط . لتمويل المشروع الذي تمت
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       بمعنى أن المشرع أسبغ على الحق العيني العقاري و المتمثل في حق االستعمال
، البنكية  ضماناتو االستغالل الناشئ عن االمتياز وصف الملكية التي تعد من بين ال

 من طرف المؤسسات األمر الذي ييسر و ويضمن تمويل المشروعات االستثمارية 
 المالية .

عند إتمام مشروع االستثمار تكرس إجباريا ملكية البنايات في إطار الضمانات : ثالثا
المنجزة من المستثمر على األرض الممنوح امتيازها وجوبا بمبادرة هذا األخير و بعقد 

از قابلة موثق ، كما تكون ملكية البنايات و الحق العيني العقاري الناتج عن حق االمتي
البنايات المقررة في المشروع االستثماري المعاينة قانونا بشهادة انجاز ، بشرط  للتنازل

المطابقة من المصالح المختصة بالتعمير ، وكذا بدأ النشاط المعاين قانونا حسب الحالة 
من  اللجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية االستثمارات وضبط العقار أومن طرف 

كما يجب لة الوطنية للتنمية السياحية  أو من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة ،الوكا
أن يتم معاينة بدأ النشاط من قبل الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ، فضال عن إعالم 

 .(15)إدارة أمالك الدولة بكل معاملة يحتمل إجراؤها على حق االمتياز 
 سالف الذكر  251-90من المرسوم التنفيذي 12المادة ى بناء علالمشرع  منحكما :رابعا

بأنه إذا لم يتمكن صاحب االمتياز من أجل إضافي الستكمال مشروعه االستثماري مقرا 
مشروعه االستثماري في األجل المحدد في عقد االمتياز مع احترام طبيعة المشروع  إتمام

يمكن منحه أجال إضافيا يتراوح و البرنامج المحدد في دفتر الشروط و رخصة البناء ، 
 سنوات حسب طبيعة و أهمية المشروع . 90من سنة إلى 

أما في حالة عدم إتمام المشروع عند انتهاء األجل اإلضافي يؤدي إلى إسقاط الحق إلى 
دفع الدولة تعويضا مقابل فائض القيمة التي أتى بها المستثمر على القطعة األرضية من 

بصفة نظامية ، دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد و سعر  خالل األشغال المنجزة
على سبيل التعويض ، و يتم تحديد   % 29اليد العاملة المستعملة مع اقتطاع نسبة 
 فائض القيمة من قبل إدارة أمالك الدولة .
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لول للعراقيل التي في ختام هذه المداخلة نخلص إلى القول بأن المشرع الجزائري و في سبيل إيجاد ح: خاتمة ال
هذه  العقار الصناعي و للحد من  محدوديةتواجه تكريس و تشجيع االستثمار األجنبي  السيما إشكالية 

التي يمكن وصفها محدودية عمل  المشرع على وضع نظام  أقر فيه العديد من التدابير و اإلجراءات ال
 باإليجابية حيث تظهر هذه األخيرة اإلجراءات في :

 راءات منح االمتياز عن طريق التراضي بنقل صالحية منحه من مجلس الوزراء إلى الوالي المختص تبسيط إج
 إقليميا. 

  سنة على األقل ، حيث يبقى خاللها  11ثبات قيمة اإلتاوة اإليجارية السنوية للعقار محل االمتياز لمدة مقبولة
نمية و تطوير نشاطاته ، بعيد عن أعباء مالية مستقرا  ما يساعده على ت األجنبي العبء المالي على المستثمر

 إضافية .
  أقر المشرع الجزائري تخفيضات في اإلتاوة اإليجارية السنوية للعقارات محل االمتياز تتناسب و المردود المالي

 و االقتصادي لالستثمار . 
 م امتياز استغالل العقار عمل المشرع الجزائري من خالل أحكام اإلتاوة اإليجارية السنوية  المتضمنة في نظا

الصناعي على توجيه االستثمار األجنبي نحو مناطق الهضاب و الجنوب  و الجنوب الكبير ، بعد أن كان 
 يعمل على توجيه االستثمار نحو قطاعات معينة .

  00كرس المشرع نظام امتياز استغالل العقار الصناعي لمدة طويلة نسبيا تقترب إلى الملكية حيث تصل إلى 
 سنة .

  أسبغ  المشرع على الحق العيني العقاري و المتمثل في حق االستعمال و االستغالل الناشئ عن االمتياز
تعد من بين الضمانات البنكية ، األمر الذي ييسر ويضمن تمويل المشروعات   وصف الملكية التي

 االستثمارية من طرف المؤسسات  المالية .
 الدولة تعويضا مقابل فائض القيمة التي أتى بها المستثمر األجنبي على  يؤدي إسقاط حق  االمتياز إلى دفع

القطعة األرضية من خالل األشغال المنجزة بصفة نظامية ، دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد و سعر 
 .على سبيل التعويض  % 29اليد العاملة المستعملة مع اقتطاع نسبة 

المشرع توضيح و توحيد موقفه بخصوص طبيعة عمليات يتعين على و على خالف كل ما سبق 
 استغالل العقار الصناعي بمنطقة النشاطات تجنبا للوقوع في ازدواجية التطبيق

حيث نالحظ ازدواجية موقف المشرع الجزائري في أسلوب استغالل العقار الصناعي المشكل من األراضي 
المحدد  251-90تياز في إطار المرسوم التنفيذي المتواجدة بمناطق النشاطات ، حيث يتبنى أسلوب االم

لشروط و كيفيات  منح االمتياز على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة و الموجهة النجاز مشاريع 
   514-17  استثمارية من جهة ،  و من جهة أخرى يتبنى أسلوب البيع أو التنازل في إطار المرسوم التنفيذي
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الذي يحدد قواعد إحداث وكاالت محلية للتسيير  و التنظيم   515-01لمرسوم التنفيذي   الذي يعدل  و يتمم ا
 العقاريين الحضريين و تنظيم ذلك

 
 

 الفهرس 

 .14،  1122، دار هومة ، الجزائر ، المدخل لدراسة القانون : النظرية العامة للحق عبد المجيد زعالني، (2)

 .753، ص  1113، جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر ،  اإلداريالوجيز في القانون  عمار بوضياف ،(1)

المحدد لشروط و كيفيات  منح االمتياز على األراضي  1110-15-11المؤرخ في   251-10المرسوم التنفيذي رقم (7)
   13، عدد  ج رالتابعة لألمالك الخاصة للدولة و الموجهة الانجاز مشاريع استثمارية ، 

 .753الن،  مرجع سابق ، ص عبد المجيد زع(5)

، المحدد لشروط و كيفيات  منح االمتياز على األراضي التابعة  1114-10-12المؤرخ في  15-14األمر  (5)
 . 50عدد ، ج رلألمالك الخاصة للدولة و الموجهة النجاز مشاريع استثمارية ، 

  . 52ددالمعدل و المتمم ، ج ر ، ع 2001-21-12المؤرخ في  71-01القانون  (3)

الذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي           1117-22-15المؤرخ في  514-17من المرسوم التنفيذي  11المادة  (3)
الذي يحدد قواعد إحداث وكاالت محلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين و   2001-21-11المؤرخ في   01-515

 .34، عدد  ج رتنظيم ذلك ، 

 ، مرجع سابق. 514-17من المرسوم التنفيذي  13المادة  (4)

، الذي يحدد شروط و كيفيات منح االمتياز  1110-15-11، المؤرخ في  257-10من المرسوم التنفيذي  11المادة  (0)
على األصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة و غير المستقلة  المحلة ، و األصول الفائضة التابعة 

 .13، عدد  ر جت العمومية االقتصادية و تسييرها ، للمؤسسا

 .51، عدد ج ر ،  1122المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  1122-13-24المؤرخ في  22-22القانون (12)

 ، مرجع سابق . 22-22من القانون  15المادة  (22)

 ، مرجع سابق . 22-22من قانون   14المادة ا(12)

المتعلق بتحديد كيفيات تحضير شهادة التعمير ، 2002-15-14المؤرخ في  ، 233-02مرسوم التنفيذي  من ال  75المادة ا(72)
  13عدد . ر،  جالتجزئة وشهادة التقسيم،  ،   ورخصة

 مرجع سابق   .،  14-15من األمر   22المادة ا(52)

 مرجع سابق   ،   251-10من المرسوم التنفيذي   20المادة ا(52)
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 الملتقى الوطني حول

 "االطار القانوني لالستثمار االجنبي في لجزائر"

 تحت شعار

 "كيف يصبح االستثمار الخاص االجنبي في خدمة التنمية الوطنية"

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة 5182نوفمبر   81و 81يومي  

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم الحقوق
 مداخلة الدكتورة زعموش فوزية

 كلية الحقوق، جامعة االخوة منتوري قسنطينة

 بعنوان

 "تشجيع االستثمار الصناعي االجنبي دور عقد االمتياز للعقار الصناعي في"               

 الملخص

وابرام عقود  الى تطبيق اسلوب منح االمتياز مع بداية االنفتاح االقتصادي لجأت الدولة الجزائرية
في عملية تحقيق ههدف إشراككاستراتيجيةت يالقطاع الخاص االجنب امتياز في المجال الصناعي مع

 التنمية الوطنية.

و الرفع من قدرات االقتصاد الوطني  فتحقيق تنمية صناعية وطنية قادرة على تنويع الصادرات
المستثمر جلب  القادر على تشريعيالو  توفير االطار القانوني يتطلب ،للمحروقات تهمن تبعي هوتخليص

محتوى عقد االمتياز نجاحه في تنفيذ  االجنبي وتوفير كل الضمانات لحمايته من كل المخاطر وتسهيل
لتعزير واعادة تأهيل  خدمةيتميز بالشفافية واالستقرار مناخ مشروعه االستثماري في ظل الصناعي وتجسيد 

 .الوطنية اد  الوطني  وبعث التنميةاالقتص

الصناعي ، المستثمر قوانين الماليةعقد االمتياز الصناعي، قوانين االستثمار، : الكلمات المفتاحية
 االجنبي.  
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 مقدمة
كصيغة قانونية في سبيل تطوير  في مجال االستثمار الصناعي انتهجت الجزائر اسلوب االمتياز

واعادة بعث االقتصاد الوطني وتحرير النشاط االقتصادي واقامة صناعة وطنية ، التنمية الصناعيةآليات 
ر النصوص تبعية للمحروقات، فجاء اصداالع الصادرات وتخليص االقتصاد الوطني من يقادرة على تنو 

 النقد والقرض مباشر كقانون الالتي فتحت المجال امام االستثمار االجنبي المباشر وغير  التشريعية
 01الصادر في  09-01رقم ، والمرسوم التشريعي 0009افريل  01المؤرخ في  09 -09رقم

المعدل  1990جويلية  01المؤرخ في  90-90 رقم االمرو والخاص بترقية االستثمار  0009اكتوبر
لجملة  عزيزاتو  ، تدعيماالمتضمن تطوير االستثمار 1990اوت  19المؤرخ في  99-90والمتمم لالمررقم
حتى يتناسب الشكل القانوني مع التوجه االقتصادي المبني على المجسدة، االقتصادية من االصالحات

 حرية اإلقتصادية وحرية االستثمار.

تحقيق التنمية االقتصادية مرهون بمدى التعاون القطاع  ان مبدأ ةلدى الحكومة الجزائري فقد ترسخ 
االصالحات االقتصادية بالتوازي مع توفير اطار  لذلك جاءتالخاص الوطني والقطاع الخاص االجنبي، 

 تشريعي يسمح بجذب وتشجيع المستثمر االجنبي.

لنظام القانوني لالستثمار صدرت مجموعة من لواستكماال إلنجاح هذا االطار التشريعي المحدد 
لخاصة لدولة المنظمةلكيفية منح االمتياز على االراضي التابعة لألمالك ا االوامر والمراسيم التنفيذية

الذي يحدد 1990اوت  99المؤرخ في  00-90قم بداية باألمر ر  والموجهة لإلنجاز المشاريع االستثمارية
شروط وكيفيات منح االمتياز والتنازل عن االراضي التابعة لألمالك الخاصة لدولة والموجهة إلنجاز 

يحدد شروط وكيفيات منح  والذي 1990سبتمبر 0المؤرخ في  91-90االمر رقم الملغى ب المشاريع
 اجسيد، تاالمتياز على االراضي التابعة لألمالك الخاصة لدولة والموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية

لة باالستثمار االجنبي كضمان المساواة بين المستثمر المتص ا للمبادئ المنصوص عليها في قوانينوتطبيق
االجنبي والمستثمر الوطني، وثبات النظام القانوني لالستثمار، وتطبيق نفس النظام القانوني على 

 ...الخ.على حد السواء المستثمر االجنبي والوطني 

االطار ني الموسوم "سأحاول من خالل المداخلة المقترحة ألشغال هذا الملتقى الوط،و بناءا عليه
اسلوب منح  لنصوص القانونية الخاصةبتطبيقل قانونية تحليلية"، تقديم قراءة القانوني لالستثمار األجنبي

المشروع تنفيذ الخاصة ب االلية القانونية اداري ذو خصوصية ذاتية تشكل عن طريق ابرام عقداالمتياز 
جذب لالمناخ االستثماريعلى تهيئة  الدولة في ظل حرص،االستثماري االجنبي في المجال الصناعي

 .المستثمر االجنبي
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 ستلزم طرح االشكالية التالية:يالمتبع  االسلوب القانونيإن هذا  

قوانين االستثمار، في  بموجبما مدى فعالية الحماية القانونية المقررة لعقد االمتياز الصناعي 
 ؟تشجيع  وتطوير االستثمار االجنبي الصناعي

اجل معالجة اشكالية البحث فقد قمنا بتقسيم موضوع البحث الى محورين اساسين، وقف ما ومن 
 يلي:

 .: المرجعية القانونية لعقد االمتياز الصناعي المحور االول -
 .الصناعي ي: عقد االمتياز اساس االستثمار االجنب المحور الثاني -

 

 : المرجعية القانونية لعقد االمتياز الصناعياوال
عقد االمتياز الصناعي من اهم العقود االدارية المسماة التي تكفل المشرع الجزائري بتحديد يعتبر 

 القانون العام و اآلخذ بأساليب في، وهو عقد يتميز بالجمع  اسسه القانونية  من تعريف و تنظيم احكامه
 احكام القانون الخاص.باإلضافة الى 

 :ز الصناعيتعريف عقد االمتيا -8
نصوص قانونية من اوامر و نصوص تنظيمية الخاصة بتحديد شروط و كيفيات منح  عدة اهتمت

وتحديد  استثمارية ، بتعريف عقد االمتياز الصناعي ل العقار الصناعي واقامة مشاريعاالمتياز الستغال
 مضمونه.

 255-19تعريف عقد االمتياز الصناعي حسب المرسوم التنفيذي رقم -أ

المتياز هو العقد ابانه: "  911-01من المرسوم التنفيذي رقم  1عرفته الفقرة االولى من المادة 
الذي تخول بموجبه الدولة مدة معينة حق االنتفاع بقطعة ارضية متوفرة تابعة ألمالكها الخاصة شخصا 

ية لتستعمل تلك طبيعيا او معنويا يخضع للقانون الخاص مقيم او غير مقيم او مؤسسة عمومية اقتصاد
 .1"االرض اساسا في إقامة مشروع استثمار في منطقة خاصة

 
 
 

                                                           
يتعلق بمنح  االمتياز اراضي االمالك الوطنية  الواقعة في المناطق  7449اكتوبر  71المؤرخ في  233-49المرسوم  التنفيذي رقم  1

 .7449المؤرخة  في  71الخاصة في اطار ترقية االستثمار، الجريدة الرسمية عدد 
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 858 -10تعريف عقد االمتياز الصناعي حسب المرسوم التنفيذي رقم -ب

عرف عقد االمتياز  بالمرسوم التنفيذي المذكور اعاله، بموجب دفتر الشروط النموذجي الملحق
الذي تخول من خالله الدولة لمدة معينة االنتفاع من قطعة حق االمتياز هو عقد :" كما يلي الصناعي

ارضية متوافرة تابعة ألمالكها الخاصة لفائدة شخص طبيعي او معنوي من القانون الخاص قصد 
 .2"استخدمه في مشروع استثماري

 19-11تعريف عقد االمتياز الصناعي حسب االمر رقم -ج

هو عقد تخول الدولة ممثلة في إدارة امالك الدولة حق كما يلي:"  الصناعي  عرف عقد االمتياز
 -اي متوفرة  وتابعة ألمالكها الخاصة –انتفاع بقطعة ارضية غير مخصصة او محتملة التخصيص 

لفائدة شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون الخاص او العام، وهذا ليستفيد من تلك االرض في إقامة 
 .3"مشروع استثماري

 825-11االمتياز الصناعي حسب المرسوم التنفيذي رقم تعريف عقد -د

منح االمتياز هو االتفاق عرف عقد االمتياز الصناعي بموجب نموذج دفتر الشروط كما يلي ان " 
الذي تخول من خالله الدولة لمدة معينة االنتفاع من ارضية متوفرة تابعة ألمالكها  الخاصة لفائدة 

 .4"للقانون الخاص قصد انجاز مشروع استثماريشخص طبيعي او معنوي خاضع 
بناء على التعاريف المستمدة من االوامر والمراسيم التنفيذية الخاصة بكيفيات وشروط منح االمتياز 
إلقامة مشاريع استثمارية، فإنه يمكننا االستنتاج ان المشرع الجزائري اورد تعريف واسع لعقد االمتياز 

 لوطني واالجنبي.الصناعي الموجه لالستثمار ا
 : فتعريف عقد االمتياز الصناعي حسب ماتم بيانه اعاله، يقودنا الى تحديد الخصائص التالية

ان االمتياز يمنح لشخص طبيعي او معنوي يستوى في ذلك ان يكون خاضعا للقانون العام او  -0
 الخاص ، يسمى بالمستفيد او المستغل.

 يمنح االمتياز لمدة زمنية محددة. -1
يرتب منح حق االمتياز حق االنتفاع، اي يخول للشخص المعين، االنتفاع بالعقار محل  -9

 االستثمار.

                                                           
الذي  3777اوت  27المؤرخ في  77-77يتضمن تطبيق احكام االمر  3771افريل   32المؤرخ في  737 -71رقم  المرسوم التنفيذي2

يحدد شروط وكيفيات منح االمتياز والتنازل عن االراضي التابعة لألمالك الخاصة لدولة والموجهة إلنجاز المشاريع ، الجريدة 

 .  3771افريل  32المؤرخة في  31الرسمية العدد
والذي يحدد شروط وكيفيات منح االمتياز على االراضي التابعة لألمالك الخاصة  8880سبتمبر 1المؤرخ في  80-80االمر رقم 3

 .8880سبتمبر  3المؤرخة في  04لدولة والموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية ، الجريدة الرسمية العدد 
الذي يحدد شروط وكيفيات منح االمتياز على االراضي التابعة و  8884ماي  8المؤرخ في  158-84المرسوم التنفيذي رقم  4

 .8884ماي  6المؤرخة  في  82لألمالك  الخاصة لدولة والموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية، الجريدة الرسمية العدد 
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 عقد االمتياز يرتب حقا عينيا.-1

 االمتيازيمنح االمتياز على اساس دفتر شروط يحدد حقوق وواجبات السلطة المانحة لحق   -1
 .وصاحب االمتياز

 ايجارية سنوية.يترتب على منح االمتياز دفع إتاوي  -9
ان الخصائص المبنية اعاله، تقودنا الى القول ان عقد االمتياز الصناعي الذي يمنح لشخص 

العام من طرف الدولة لغرض انتفاع بعقار مقابل  القانون طبيعي او معنوي خاضع للقانون الخاص او
تفتح المجال  الستثمار وطبيعة قانونية ذات مرونة تناسب موضوع تجسيد ا ذوعقد  سنوية، هودفع اتاوة 

االقتصادية في تحقيق التنمية الى جانب القطاع الصناعي الوطني  امام مشاركة القطاع الخاص االجنبي
 الوطنية.
 :مرونة الطبيعة القانونية لعقد االمتياز الصناعي -1

في اطار احترام المستثمر   تعايش مع نظام اقتصاد السوقتعقد االمتياز الصناعي طبيعة  إن 
 للقوانين المعمول بها و لدفتر الشروط.

امالك الدولة  إلدارةيصدر منح االمتياز في شكل قرار صادر عن الوالي، حيث يسمح هذا القرار 
يكرس االمتياز على انه"  91-90من االمر رقم  09تحرير عقد االمتياز، حيث نصت المادة  من اجل

عاله بعقد اداري تعده ادراة امالك الدولة مرفقا لدفتر اعباء يحدد بدقة برنامج ا 1المذكور في المادة 
 .5"االستثمار وكذا بنود وشروط منح االمتياز

من الدفتر النموذجي لمنح  00فعقد االمتياز اعتبره القانون عقد شكلي، وهذا ما نصت عليه المادة 
العقد االداري المتضمن منح االمتياز على القطعة يتم اعداد االمتياز عن طريق التراضي على انه :" 

االرضية لفائدة المستفيد من طرف مدير امالك الدولة لوالية .... قرار تفويض وزير المالية .... 
 .6...."بتاريخ

 ،زيادة على الصيغة االدارية  لعقد االمتياز الصناعي التي اوجب المشرع افراغ التصرف القانوني
العام واساليب القانون ون عقد االمتياز نالحظ انه يجمع بين تطبيق اساليب القانون رجوع لمضمالفإنه ب

 الخاص.
 
 
 
 

                                                           
والقانون، العدد السابع، جوان سنة ، دفاتر السياسة دور الدولة في منح االمتياز في قانون االستثمار الجزائريبلكعيبات مراد ، 5

 .323،  ص 3773
 .232، صالمرجع نفسهبلكعيبات مراد، 6
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 مظاهر القانون العام -أ
إن وقوع عقد االمتياز على االمالك الخاصة التابعة للمجموعة الوطنية ال ينفي اقترابه من القانون 

ألسلوب القانون العام، والشروط التنظيمية العام ألنه يبرز فيه الصفة السلطوية لإلدارة المنتهجة 
 .7الموضوعة من قبل اإلدارة

، بمعنى ان يكون احد اطراف  فأول مظهر من مظاهر القانون العام وجود شخص معنوي عام
العقد شخص من اشخاص القانون العام سواء في ذلك الدولة او االشخاص المعنوية العامة االقليمية 

ف العقد االداري شخصا معنويا عنصر بديهي ، ذلك انه ال يجوز ان يوصف وضرورة ان يكون احد اطرا
 .8العقد انه اداري اال اذا كان احد اطرف على االقل جهة  ادارية

 ، من دفتر النموذجي لمنح االمتياز عن طريق التراضي المذكورة اعاله تنص المادة التاسعة عشر
ان الدولة ممثلة في وزير المالية الذي فوض المدير الوالئي ألمالك الدولة بإعداد عقد امتياز، فالمدير 

 .9بإشرافهاة يتعاقد باسم الدولة ولحسابها و ــالوالئي ألمالك الدول
ثاني مظهر من مظاهر القانون العام، هو قيام اإلدارة بتضمن عقد االمتياز مجموعة من الشروط 

 ية.  التنظيم
استثنائية  يكشف عن اتجاه نية االدارة الى االخذ بأساليب القانون العام ان يتضمن العقد شروط فما

غير مألوفة في القانون الخاص سواء قررت تلك الشروط امتيازات لإلدارة ال يتمتع بها المتعاقد معها، او 
االمتيازات التي تضمنها  و نظيميةالت الشروطبعض ، ومن تطبيقات ذلك10حقوق استثنائية للمتعاقد معها

و دفتر الشروط النموذجي الملحق به حيث تنص المادة االولى منه على  011-90المرسوم التنفيذي رقم 
القطعة االرضية، موضوع االمتياز هذا، موجهة الستيعاب مشروع استثماري، كل تغيير في "مايلي: 

اخرى غير االغراض المحددة في دفتر الشروط هذا وجهتها او في استعمالها كليا او جزئيا ألغراض 
 ."ينجر عنه فسخ االمتياز

بناء على هذه المادة فهذا الشرط التنظيمي موضوع لصالح االدارة مالكة العقار الصناعي واذا 
ير غرضها المرصودة لها يفسخ عقد االمتياز الصناعي بشكل الي مباشر من استغلها المستثمر في غ

 طرف اإلدارة.
عند عدم انتهاء صاحب الثالثة عشر الفقرة الثانية من نفس المرسوم على ما يلي:" ا تنص المادة كم

المحدد في االمتياز من المشروع في االجل المحدد في عقد االمتياز مع احترام طبيعة المشروع والبرنامج 

                                                           
،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه علوم، شعبة القانون الخاص قسم النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائرخوادجية حنان سميحة ، 7

 .808، ص 8815، سنة 1القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية النظام القانوني لعقد االمتياز االدارياكلي نعيمة، 8

 .94، ص 2103، جامعة مولود معمري تيزي وز، سنة  
 .323المرجع السابق، ص  ،دور الدولة في منح االمتياز في قانون االستثمار الجزائريبلكعيبات مراد ، 9

 .01، المرجع السابق، صالنظام القانوني لعقد االمتياز االدارياكلي نعيمة، 10
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دفتر الشروط ورخصة البناء، يمكن منح صاحب االمتياز اجال اضافيا يتراوح من سنة الى ثالث سنوات 
 ".حسب طبيعة واهمية المشروع 

تشجيعه على لموضوع لصالح المتعاقد المستثمر  التنظيمي بناء على هذه المادة فهذا الشرط
المستثمر  مرة اخرى لكن بشرط ضرورة احترام و تمدد فترة االنجازاستكمال مشروعه االستثماري 

 .هاللتزاماته وبرنامج
لكن اجماال فإن كل الشروط التنظيمية التي يحتوها دفتر الشروط النموذجي لعقد االمتياز هي 
شروط لصالح اإلدارة، فانتهاج الدولة لسياسة التشديد والتصلب بوضع شروط تنظيمية في عقد االمتياز، 

مر على الواقعية التي تدعو من وجهة نظر الدولة الى حماية الرصيد العقاري الوطني يقوم في نهاية اال
 .10والحفاظ عليه مهما كانت طبيعته القانونية وهو ما يمثل من هذا المنظور مصلحة عامة

 :مظاهر القانون الخاص -ب
الرضا و ما نفس اركان العقود الخاصة من ركن عقد االمتياز الصناعي الى ضرورة توافر  يخضع

السبب و المحل، لكنه  ييقتضينه ذلك من تطابق االرادتين وخلوها من عيوب الرضا، باإلضافة الى ركن
بل يضم مجموعة من الشروط المتعلقة االركان العامة المعهودة في العقود الخاصة ال يكتفي بهذه 
 كمدة العقد، محل العقد. ،بموضوع االمتياز

بانه عقدا زمانيا يمثل الزمن العنصر الجوهري فيه، فالزمن يحدد  يتميز عقد االمتياز الصناعي
 .11وانقضاءه معقود بانقضاء الزمناو االصل العقاري محل االمتياز  باألرضيةمقدار المنفعة 

( سنة قابلة لتجديد مرتين على ان ال تتجاوز مدة تسعة 99يمنح االمتياز لمدة ادناها ثالث وثالثون)
او االصل العقاري محل االمتياز فورا  من اجل تجسيد االنتفاع بالقطعة االرضية، 12( سنة00وتسعون)

 .13تسليم عقد االمتياز عن طريق محضر يعده المدير الوالئي ألمالك الدولة
القانون الخاص انه يخول  ويجلى لنا اقتراب عقد االمتياز الصناعي في بعض مظاهره منعقود

لصاحبه حقا عينيا عقاريا، يتضمن عنصري االستعمال واالستغالل لمدة محددة على القطعة االرضية 
المتوفرة او االصل العقاري، وتستبقي الدولة حق الرقبة، دون تمكن صاحب االمتياز من جمع شتات 

وع االستثماري المعاينة قانونا، بناء على عناصر الملكية، اال ان المباني و المنشآت المقررة في المشر 
شهادة المطابقة تكرس ملكيتها اجباريا من طرف المستثمر على االرض الممنوح امتيازها بمبادرة من هذا 

 .14االخير بعقد موثق
                                                           

 .808المرجع السابق، ص  ،النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائرخوادجية حنان سميحة ، 10
 .800، ص المرجع نفسهخوادجية حنان سميحة ، 11
( سنة قابلة 33" يمنح االمتياز لمدة ادناها ثالث وثالثون ) 002-14من المرسوم التنفيذي رقم  29حسب  ما تنص عليه المادة 12

 ( سنة"44لتجديد مرتين واقصاها  تسع وتسعون )
." تجسد عملية حيازة القطعة االرضية 002-14من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  22تنص المادة 13

نتفاع منها من المستفيد من منح االمتياز عن طريق محضر يعده المدير الواليي مأمالك الدولة بعد تسليم عقد الممنوحة وبدء اال
 "االمتياز فورا

 .800المرجع السابق، ص  ،النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائرخوادجية حنان سميحة ، 14
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 ىومادام عقد االمتياز الصناعي هو نقل حقا عينيا عقاريا، يستلزم شهره بالمحافظة العقارية حت
انونية في مواجهة الطرفين الدولة او احد اشخاصها العاميين والمستثمر االجنبي ومواجهة ينتج اثاره الق

 الغير.
بين اساليب القانون العام واساليب القانون  هبمزج ان المرونة التي يتميز بها عقد االمتياز الصناعي

 تطوير مجال الجزائرية تطبيقها فيناسب السياسة االستثمارية التي تريد الدولة آلية قانونية تالخاص يجعله
 .االستثمار الصناعي

 الصناعيعقد االمتياز الصناعي اساس تشجيع االستثمار االجنبي : ثانيا
تدعيم االستثمار قد ظهر بصفة واضحة في القطاع الصناعي من حيث العديد من المؤسسات 
االستثمارية  الوطنية واالجنبية المتواجدة في السوق الوطنية، وقد تجلى ذلك في االوعية العقارية العديدة 

 .15الجانبالممنوحة في اطار المناطق الصناعية ومناطق النشاطات لصالح المستثمرين الوطنيين وا
لذلك فإن تكريس منح حق االمتياز لألراضي الموجهة لالستثمار في شكل عقد االمتياز الصناعي 

توفيرحماية بين الدولة او احدى جماعاتها االقليمية وبين المستثمر االجنبي، استدعى المشرع الجزائري 
والتنظيمية وخلق مناخ استثماري مستقر رغبة في تحسين البيئة التشريعية في ظلقوانين االستثمار  قانونية

يضمن حقوق المستثمر االجنبي ويحفزه على القيام باالستثمار والعمل الى جانب القطاع الخاص الوطني 
 على تطوير القاعدة االقتصادية الوطنية.

 :الحماية التشريعية -8
نونية اساسية لعقد ان الضمانات التي تكفلها قوانين االستثمار وقوانين المالية، تشكل ارضية قا

 االمتياز الصناعي.
فكلما كانت الضمانات متوفرة في قوانين االستثمار والتشريعات المكملة لها، كلما اقبل المستثمر 

 االجنبي على تتويج ذلك بإبرام عقد االمتياز في المجال الصناعي على اسس واضحة ومضبوطة.
 :ضمانات قوانين االستثمار -أ

ان الستقرار القانون الذي يحكم االستثمار اهمية كبيرة في جذب المستثمر االجنبي، الن المستثمر 
يولي اهمية بالغة للنظام القانوني الذي يحكم استثماره وما اذا كان يتماشى مع مصالحه وبالتالي فإن 

في ذلك الوقت ومدى  اتجاهه لالستثمار في بلد ما متوقف على النظام القانوني الذي يحكم االستثمار
 .16استقراره

                                                           
ر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  القانون فرع قانون االعمال ، كلية مركز العقار من منظور قانون االستثماموهوبي محفوظ، 15

 .002، ص 2114دواو جامعة امحمد بوقرة بومرداس، الجزاير، سنة والحقوق ب
، مدكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع قانون الحوافز و الحواجز القانونية لالستثمار االجنبي في الجزائرلعماري وليد، 16

 02، ص 2100، سنة 0االعمال، كلية الحقوق جامعة الجزاير
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 لنظام القانوني لعقد االمتيازلوالمؤسسة  -المشار اليها سابقا -لذلك فاألوامر والمراسيم التنفيذية
او الموجه إلنجاز مشاريع استثمارية مضمونة بمبدأ عدم تغيير نظام احكام القانون المعمول به  الصناعي

 .االمتياز الصناعيعند ابرام عقد مبدأ استقرار التشريع 
ان المقصود بهذا المبدأ هو تعهد الدولة بعدم تغيير االطار التشريعي الذي يحكم االستثمارات والذي 
يتم في ظله ابرام العقود او اتفاقيات استثمار، الن التغيرات الفجائية في التشريع الخاص باالستثمار غالبا 

 .17تحقيق الربح ما تحدث مخاوف لدى المستثمرين وتضيع عليهم فرص
في دولة القانون تغيير القانون يجب ان يكون بطريقة واضحة ومتوقعة وشفافة، فالسياسة العقالنية ف

ي الجزائر من خالل تسهيل االمور عليهم، هي التي تعمل على االبقاء على المتعاملين المتواجدين ف
يعدون مشاريعهم على اساسه، فإذ غير فالمستثمرون يأتون لبلد معين ويتعرفون على القانون المتواجد و 

بين ليلة وضحاها من خالل جعله اكثر تعقيدا واقل اجتذاب فهذا يشكل خطر، ويمس الحماية التي 
 .18يكرسها مبدأ االستقرار القانوني

لذلك يعتبر استقرار التشريع تعهدا من طرف الدولة المضيفة بتثبيت النظام القانوني الذي يحكم 
ماري االجنبي، وهذا التعهد يقتضي ان ال يلحق هذا االخير اي تعديل تشريعي الحق المشروع االستث

يمكن ان يرد على النصوص القانونية المنظمة لالستثمار االجنبي في الدولة المضيفة. ويكتسب هذا 
ة المبدأ قوته القانونية من االداة التي يصدر بموجبها عقد االستثمار الذي يجمع  بين الدولة المضيف

والمستثمر االجنبي، اذا تمت الموافقة على هذا العقد بموجب قانون يصدر عن الدولة المضيفة المعنية اي 
تطرأ على قوانينها  قدان هذه االخيرة تتعهد بناء على سلطتها العامة بعدم تطبيق التعديالت الالحقة التي 

 .19االستثمار فيهالك بقصد تشجيعه على ذالداخلية على المستثمر االجنبي و 
 المتعلق بتطوير االستثمار 99-90المادة الخامسة عشر من االمر تجسيدا لهذا المبدأ نصت  

تطبق المراجعات او االلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على االستثمارات المنجزة في ال ": على ما يلي
ال اذا طلب المستثمر ذلك صراحةهذا االمر   ....". ا 

رس في هذه المادة هو عدم تطبيق التعديالت او القوانين الجديدة المتعلقة باالستثمار فالمبدأ المك
على االستثمارات المنجزة في ظل القانون الحالي، اي يبقي القانون الذي انشأت في اطاره هو الساري 

                                                           
، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم  التسيير واقع مناخ االستثمار في الجزائربين الحوافز والعوائقوصاف سعيدي و قويدري محمد، 17

 .2ص ،2112سنة، 2العدد،الجزاير، فرحات عباس سطيف،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع قانون االعمال، كلية الحقوق الجوانب القانونية لمفهوم مناخ االعمال في الجزائروالع سمية، 18

 .001،ص 2100، سنة 0بن عكنون جامعة الجزاير
القانون االقتصادي ،كلية الحقوق ،  ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر االجنبيسالم ليلي، 19

 .011و 44ص،2102جامعة وهران ، الجزاير، سنة 
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على االستثمارات المنجزة في  99-90المعدل لالمر 9020-90المفعول وبالتالي ال يسري االمر رقم 
 .21اطار هذا االخير وهذا هو االصل

وكاستثناءا اذا الغى او عدل المشرع نصا قانونيا يكون المستثمر االجنبي قد استفاد منه، واتى 
جوز بنص قانوني جديد يرى فيه هذا المستثمر انه اصلح له وال يمس مركزه المالي بصورة سلبية، فهنا ي

للمستثمر االجنبي ان يستفيد من احكام النص الجديد إذا رغب في ذلك صراحة وذلك بتقديم  طلبه الى 
. وبناء على المادة الخامسة عشر  99-90االمر  الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار طبقا لما جاء به

بق على االستثمارات المنجزة السابقة الذكر، فإن اي مراجعة او إلغاء يمكن اجراؤهما في المستقبل ال تط
اال إذا طلب المستثمر االجنبي ذلك صراحة، إذ ان التسهيالت التشريعية التي تكون في صالح المستثمر 
االجنبي يمكن ان تمتد اليه إذا طالب بها، وتبعا لما تضمنته هذه المادة يمكن الحديث عن استقرار 

نونية المستقبلية التي في صالح المستثمر االجنبي قابلة ايجابي في القانون بحيث تكون فقط التدابير القا
 .22للتطبيق عليه

وضمان  ملكيته للعقار الصناعياكثربضمان ،المعمول به لتشريعثبات احكام ااستقرار و يترسخ مبدأ 
 المساواة بين المستثمر االجنبي والوطني.

كبيرة عند اتخاذه لقرار االستثمار تعد ملكية االستثمار شيئا مقدسا عند المستثمر ويوليه اهمية 
بحيث ان اتجاهه لالستثمار في بلد معين قد يتوقف على مدى الضمانات والحماية التي يقدمها هذا البلد 

 .23للملكية وان اي اخالل بها قد يجعله يعرض عن االستثمار مهما توافرت فيه فرص تحقيق الربح
الى مصطلح نزع الملكية واستعمل عوض ذلك وبالرجوع الى المشرع الجزائري تجنب االشارة 

المتعلق باالستثمار على ما  99-90مصطلح المصادرة ، حيث نصت المادة السادسة عشر من االمر
ال يمكن ان تكون االستثمارات المنجزة موضوع مصادرة ادارية اال في الحاالت المنصوص عليها في يلي: 

"، اما في اطار المرسوم التشريعي عويض عادل ومنصفالتشريع المعمول به. ويترتب على المصادرة ت
ال يمكن المتعلق بترقية االستثمار فقد استعمل مصطلح التسخير بقوله في المادة اربعون:"  01-09رقم 

ان تكون االستثمارات المنجزة موضوع تسخير عن طريق االدارة، ماعدا الحاالت التي نص عليها التشريع  
 ".المعمول به

والتسخير هو شكل اخر من اشكال التعدي على الملكية اال انه مؤقت بحيث ال تنتزع الملكية  
نهائيا، ورغم ان المصادرة بحسب التعاريف المقدمة لها هي نوع من انواع نزع الملكية وهي بمثابة عقوبة، 

المصادرة  وتكون دون تعويض او مقابل إال ان نص المادة السادسة عشر ينص على انه يترتب على

                                                           
المتعلق بتطوير االستثمار، الجريدة  13-10المعدل و المتمم لألمر  2110جويلية  00المؤرخ في  12-10المقصود االمر رقم 20

 .2110جويلية  04المؤرخة في   91الرسمية عدد 
 .04السابق،ص المرجع، لالستثمار االجنبي في الجزائرالحوافز و الحواجز القانونية لعماري وليد، 21
 .42،ص المرجع السابق ،  الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر االجنبيسالم ليلى ، 22
 21، المرجع السابق ،ص الحوافز و الحواجز القانونية لالستثمار االجنبي في الجزائرلعماري وليد 23
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تعويض عادل ومنصف، مما يفهم ان المقصود  هنا هو نزع الملكية من اجل المنفعة العامة الذي يقترن 
بالتعويض العادل والمنصف حسب القانون المنظم لها، وليس المصادرة التي ال تستلزم التعويض ، ألنها 

 .24عبارة عن عقوبة) ادارية او قضائية(
ونظرا لكون ضمان المساواة  في المعاملة امام القانون الداخلي للدولة المضيفة  يعتبر كذلك  من 

المشرع  الضمانات التي يبحث عنها المستثمر االجنبي ممايعكس اهمية هذا الضمان بالنسبة اليه ، قام 
 في قوانين االستثمار. 25الجزائري بتكريسه
يحظى والتي ورد فيها:"  01-09ن من المرسوم التشريعي رقم المادة الثامنة والثالثو نص  جاء في

االشخاص الطبيعيين والمعنويين االجانب بنفس المعاملة التي يحظى بها االشخاص الطبيعيين والمعنويين 
 ".الجزائريين من حيث الحقوق و االلتزامات فيما يتعلق باالستثمار

وفي الحقيقة ان هذا  الضمان هو مبدا عام نجده في معظم االتفاقيات الدولية المشجعة لالستثمار 
االجنبي وقد عمل المشرع الجزائري جاهدا لتكريس هذا المبدأ في القوانين الوطنية  ويمكن القول ان البداية 

 0009ن النقد والقرض لسنة الفعلية إللغاء التمييز بين المستثمر الوطني واالجنبي كانت بصدور قانو 
الجنسية ثم جاء بعده المرسوم  المقيم بعدما كان يعتمد على معيارالذي اصبح يعتمد معيار المقيم وغير 

 .26ليكرس نهائيا هذا المبدأ 01-09التشريعي 
بقولها:"  99-90روهو نفس المعنى الذي نصت عليه المادة الرابعة عشر الفقرة االولى من االم

شخاص الطبيعيون والمعنويون االجانب بمثل ما يعامل به االشخاص الطبيعيون والمعنويون يعامل اال
 ".الجزائريون في مجال الحقوق و الواجبات ذات الصلة باالستثمار

وتضمن هذه المادة للمستثمر االجنبي تشبيهه بالمستثمر الوطني عند ممارسة نشاطه ، تحت شكل 
نظيمات المحلية) القرارات االدارية( مثال عليه ان يخضع لتحمل نفس المساواة امام القانون وامام الت

االعباء المالية، وان يخضع لنفس االجراءات االدارية عند اعتماد استثماره او منحه االمتيازات، كما له 
يد نفس الوسائل القانونية التي يحوزها الوطني عند الطعن في القرارات االدارية التي تمس استثماره، ويستف

 .27من نقس الحماية المقررة للوطنيين وألموالهم كما انه يستفيد من المساواة امام القضاء الوطني
:" بشكل اكثر وضوحا واكثر تفصيالعلى ذلك  99-90المادة االولى من االمر عليه اكدت وهذا ما

واالجنبية المنجزة في النشاطات االقتصادية  يحدد هذا النظام الذي يطبق على االستثمارات الوطنية
 ".المنتجة للسلع والخدمات وكذا االستثمارات التي تنجز في ظل منح االمتياز/ او الرخصة

                                                           
 .20،ص المرجع نفسهلعماري وليد ،  24
 .40ص ، المرجع السابق، الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر االجنبيسالم ليلى ، 25
 .04، ص المرجع نفسهلعماري وليد،  26
كلية الحقوق جامعة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، النظام القانوني لالستثمار االجنبي في الجزائركمال سمية، 27

 .12،ص 2113ابوبكر بلقايد تلمسان، الجزاير،سنة
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اي ان نفس النظام القانوني يطبق على االستثمارات الوطنية واالجنبية وليس هناك نظام خاص 
 .28مستثمر االجنبي والوطنيبكل استثمار على حد وهذا هو محور عدم تمييز بين ال

عرف سن احكام قانونية تمس مباشرة بمبدأ  التطبيق الساري هذا النظام القانوني لالستثمار إال ان
-90، حيث ان قانون االستثمار في حد ذاته عرف عدة تعديالت من اهمها االمر رقم استقرار التشريع 

 910-90المرسوم التنفيذي رقم و  ، 99-90المعدل والمتمم لالمر 1990جويلية  01المؤرخ في  90
 يتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسيرها  1990اكتوبر  90المؤرخ في 

المتضمن  1990سبتمبر 11المؤرخ في  101-90الغى هذا المرسوم احكام المرسوم التنفيذي رقم الذي 
 ها قوانين المالية كما سيتم بيانه الحقا.، الى جانب التعديالت التي قامت بنفس الموضوع

وعلى ذلك فإن عدم شفافية التشريعات ووضوحها يقلل تحفيز المستثمرين نحو اتخاذ قرارات 
االستثمار، فعدم التأكد من استمرار السياسات،و توقع العدول عن القوانين المطبقة يمثل عامال جوهريا في 

االستقرار التشريعي يجعل المستثمرين يترددون في اختيار ما بين اعاقة التوسع االستثماري، كما ان عدم 
 .29القيام باستثمارات جديدة او االتجاه نحو المشروعات ذات العائد الكبير والسريع

 :قوانين المالية تنظيم وتحفيز -ب
لقوانين  التطبيقيةو المراسيم ا األوامراصدار  التي سبقتاالنتقالية ةساهمت قوانين المالية في الفتر 

، في تنظيم وانشاء بعض احكام عقد االمتياز كبيان كيفية منح االمتياز، مدة عقد االمتياز ،30االستثمار
 ...الخ.عملية التنازل على العقار الصناعي

من المرسوم التشريعي  00132 متضمنا تعديال جديدا للمادة 000031صدر قانون المالية لسنة
ومفاده منح االمتياز على االراضي التابعة لألمالك  000133المتضمن قانون المالية لسنة 00-09رقم

 الوطنية الخاصة الموجهة إلنجاز المشاريع االستثمارية بصيغتين:

                                                           
 .01، المرجع السابق، ص الحوافز و الحواجز القانونية لالستثمار االجنبي في الجزائرعماري وليد، ل 28
الدكتوراه في العلوم  ، رسالة مقدمة لنيل شهادة متطلبات تنمية القطاع الخاص بالدول الناميةموالي اخضر عبد الرزاق، 29

االقتصادية، تخصص اقتصاد تنمية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، والعلوم التجارية، جمعة ابو بكر بلقايد تلمسان، الجزاير، 
 134، ص8818سنة 

 2110اوت  21في المؤرخ  12-10مر رقم اخر امر وهو االلم تصدر االوامر المنظمة لعقد االمتياز الصناعي اال بعد صدور 30

المحدد  2110اوت  31المؤرخ في  00-10المتعلق بتطوير االستثمار، حيث صدر االمر رقم  13-10المعدل  والمتمم لألمر رقم 

وتتميمه  تم تعديله لشروط وكيفيات منح االمتياز والتنازل على االراضي التابعة لألمالك الخاصة لدولة الموجهة لالستثمار الذي
 . والخاص بنفس الموضوع 2112سبتمبر  0المؤرخ في  19-12بامأمر رقم 

 30المؤرخة في  24الجريدة الرسمية عدد  0442المتضمن قانون المالية لسنة  0441ديسمبر  30المؤرخ في  12-41القانون رقم 31

 .0441ديسمبر 
تنص على ما يلي: الية االمتياز مع امكانية تحويله الى تنازل في حالة االلتزام بإنجاز المشروع االستثماري فكانت 001تبنت المادة32

يمكن ان تمنح هييات عمومية او معترف بمنفعتها العمومية، وجمعيات ليست لها طابع سياسي ومؤسسات عمومية ذات طابع "
لقانون الخاص، اراضي تابعة لألمالك الخاصة لدولة من اجل سد حاجيات اقتصادي واشخاص طبيعيون او معنويون خاضعون ل

 ."تكتسي على الخصوص طابع المنفعة العمومية السيما انجاز مشاريع التجهيز او االستثمار المقررة في اطار سياسة التنمية الوطنية
لسنة  24الجريدة الرسمية عدد  0449لية لسنة المتضمن قانون الما 0443ديسمبر  24المؤرخ في  02-43المرسوم التشريعي رقم 33

0443. 
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عمومية او القاعدة العامة االمتياز يمنع بالمزاد العلني لفائدة هيئات عمومية او معترف بمنفعتها ال-
الى الجمعيات التي تتسم بالطابع السياسي والمؤسسات العمومية ذات الطابع االقتصادي او اشخاص 

 طبيعيين او اعتباريين خاضعين للقانون الخاص.
المستثمرين الذين استفادوا من المزايا المحددة  وبصفة استثنائية يمنح االمتياز بالتراضي لفائدة -

 .34المعمول بهما بموجب التشريع والتنظيم
المدة الدنيا لالمتياز بي عشرون  199035من قانون المالية  الرابعة والخمسونوحددت المادة 

قابلة لتجديد، حيث يستفيد صاحب االمتياز من الحصول على رخصة بناء طبقا لتشريع  (19)سنة
الرابعة المعمول به، واذا التزام صاحب االمتياز بإنجاز مشروعه االستثماري يمكنه حسب المادة 

االمتياز الى تنازل بمعنى استجماع الفقرة الثالثة من نفس قانون المالية طلب تحويل حق  والخمسون
 .36ناصر الملكية بعد ان كان مخول له حق االنتفاع دون ملكية الرقبةع

 عقد االمتياز الصناعي عملية تنظيمالمشاركة في فيو الجدير بالذكر ان قوانين المالية استمرت 
و   -00-90المعدل والمتمم لالمر 91-90مررقماال–الخاصة بهحتى بعد اصدار النصوص القانونية 

 احداث تعديل جوهري لإلطار القانوني  تعديل لكيفية منح االمتياز،مظاهر التغيير ابرز يمكننا ذكر 
 جوانب المالية لعقد االمتياز.ال، تعديل لبعض إلنجاز االستثمار
بموجبالمادة الثالثة من االمر رقم  عن طريق المزاد العلني او التراضي االمتياز يمنح كان فبعد ان

تعدل "معدلة له بقولها:  1900التكميلي لسنة  من قانون المالية جاءت المادة الخامسة عشر 90-91
وتحرر كما يلي: يمنح االمتياز على اساس دفتر شروط عن طريق التراضي على   9احكام المادة 

االراضي التابعة لألمالك الخاصة لدولة المتوفرة، لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية او االشخاص 
المعنويين الخاضعين للقانون الخاص وذلك الحتياجات مشاريع استثمارية، ومع مراعاة احترام الطبعيين او 

 ".37بها قواعد التعمير المعمول
انطالق الحركات  فعلى اثر، التغير لم يكن له مبرر قانوني بل كان له مبرر سياسيهذا  و

، صادق مجلس الوزراء برئاسة 1900االحتجاجية التي شهدتها الجزائر في االسبوع االول من جانفي 
على جملة من التدابير اقترحتها الحكومة لشراء نوع من  1900فيفري  11عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 

االمن االجتماعي من بينها تدابير تخص العقار الموجه لالستثمار الصناعي تتمثل في: تكريس االمتياز 
ان ،38مي الموجه لالستثمار، يستفرد الوالي بترخيصهبالتراضي كصيغة وحيدة للحصول على العقار العمو 

                                                           
 .830المرجع السابق، ص  ،النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائرخوادجية حنان سميحة ، 34
 30المؤرخة في  85جريدة رسمية عدد  2110المتضمن قانون المالية لسنة  2110ديسمبر  30المؤرخ في  00-10القانون رقم 35

 2110ديسمبر 
 .834،المرجع السابق، ص  النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر،خوادجية حنان سميحة 36
 21المؤرخة في  91جريدة رسمية عدد 2100المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2100جويلية  02المؤرخ في  00-00القانون 37

 .2100جويلية 
 .133،المرجع السابق، ص  للعقار الصناعي في الجزائر النظام القانوني،خوادجية حنان سميحة 38
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يفتح الباب واسعا امام الفساد و البيروقراطية االدارية التي تنفر المستثمر   ،منح االمتياز بطريقة التراضي
 .االستثماري قه عن القيام بمشروعهيوتع

تكاليف اضافية   باعتبارهمار االجنبي والمحلي بصورة سلبيةإذ يظهر تأثير الفساد على االستث
القانونية المكلف  بها واالسراع فيها وبالتالي امتصاص جزء يدفعها المستثمر مقابل قيام الموظف بالخدمة 

 .39من ارباح المستثمر
تضمن تعديال جوهريا على االطار القانوني إلنجاز  1990قانون المالية التكميلي لسنة كما ان 

على انه  1990جويلية  11المؤرخ في  90-90من االمر  10ت المادة االستثمارات المباشرة حيث نص
ال يمكن انجاز االستثمارات االجنبية اال في اطار شراكة تمثل فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة :"

 . 40"على االقل من راس المال االجتماعي ويقصد بالمساهمة الوطنية جمع عدة شركاء 10%
على االقل في اي مشروع مع شريك  51%بمعنى ان للمستثمر الجزائري الحق في الحصول على 

وهذا التعديل كان له مبرر اقتصادي على اساس انه جاء كرد فعل من الدولة الجزائرية بعد  االجنبي،
ج التي كانت جملة من التسهيالت التي اتخذتها لصالح االستثمارات االجنبية نتيجة عدم وصولها الى النتائ

تترقبها في نسبة تدفق االستثمارات وبعد التراجع الكبير الذي عرفه قطاع االنتاج الوطني وما انجر عنه 
عتبر اخالل بمبدأ المساواة بين المستثمر االجنبي والمستثمر ذلكيان اال  ،41من ارتفاع في نسبة البطالة

 .جنبي يساهم في التنمية االقتصاديةقبلت به الجزائر باعتبار ان االستثمار االالذي  الوطني
التي كانت تنص على  91-90 االمر رقممن  0المادة   1901نة قانون المالية لس عدلمؤخرا و 

سنة قابلة لتجديد مرتين اقصاها تسع وتسعون  (99) يمنح حق االمتياز بالتراضي لمدة ثالث وثالثونانه "
من القيمة التجارية  19/0سنة مقابل اتاوة ايجارية سنوية تحددها مصالح امالك الدولة تمثل  (00)

كما الجديد  فاصبح محتوها، سنة" 00للقطعة االرضية او االصل العقاري محل االمتياز يتم تحيينها كل 
الذي يحدد شروط  1990المؤرخ في اول سبتمبر  91-90من االمر رقم  0يلي: "تعدل احكام المادة 

وكيفيات منح االمتياز على االراضي التابعة لألمالك الخاصة لدولة والموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية، 
والمتضمن قانون  1900جويلية سنة 00المؤرخ في  00-00من القانون رقم  01المعدلة بموجب المادة 
 وتحرر كمايلي: 1900المالية التكميلي لسنة 

                                                                                                                                                                                     
: " يرخص االمتياز بالتراضي بقرار من على التوالي 8813و 8811تنص المادة الخامسةالفقرة امأولى من قانون المالية لسنة 

 الولي:
راضي التابعة  لألمالك "بناء على اقتراح  لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية  االستثمارات وضبط العقار على اال -

الخاصة للدولة واالصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المنحلة  واالصول  الفايضة  للمؤسسات العمومية 
 االقتصادية وكذا االراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات".

 .42المرجع السابق، ص  ر،في الجزائالحوافز و الحواجز القانونية لالستثمار االجنبي ، لعماري وليد،39
، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية  االستثمار االجنبي المباشر والحكم الراشد دراسة حالة الجزائرصفيح صادق، 40

، ص 2100تخصص تسيير، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان ، الجزاير، سنة 

020. 
 .40و41ص ، المرجع السابقالضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر االجنبي، سالم ليلي41
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من  0/99: تحدد مصالح امالك الدولة المختصة اقليميا، االتاوة االيجارية التي تمثل 0المادة 
 القيمة التجارية للقطعة االرضية محل منح االمتياز.

رية السنوية التي قامت مصالح كما يستفيد من هذه التدابير، بدون استرداد مبالغ االتاوى االيجا
امالك الدولة بتحصيلها سابقا، حقوق االمتياز الممنوحة لصالح مشاريع االستثمار في اطار االمر 

 ."وذلك قبل صدور هذا القانون 1990المؤرخ في اول سبتمبر  91-90رقم
فأصبحت   0/19تمثل تاوة االيجارية السنوية التي كانتاالمن  رفعالو  0فالمشرع بتعديله المادة 

عند اجراء  سنة المحددة في نفس المادة00لم يحترم مدة  من القيمة التجارية للقطعة االرضية 0/99تمثل 
رجعي بالنسبة لمبالغ  المستثمر بعدم تطبيق القانون باثراي تغيير، اال انه حاول احترام ضمان حق 

 .1901سنة االتاوى االيجارية السنوية المحصلة قبل صدور قانون المالية ل
، 91-90ان هذه التعديالت لقوانين المالية التي اجريت على نصوص قانونية المطبقة )االمر 

السالفة  تشريعيةالنصوص ال( ادخلت اجراءات جذرية لم تتضمنها 99-90وقانون االستثمار
شريعي الذي ، مما يخل بمبدأ االستقرار التموجهة خصيصا لالستثمار بل تضمنتها قوانين الماليةالذكروال

 جلب  وتحفيز المستثمر االجنبي.يعتبر ركيزة 
  -وطنيةوال –حوافز وتسهيالت اجرائية جديدة لالستثمارات االجنبية و يحاول المشرع الجزائري تقديم 

على  1901سنةمن قانون المالية الصادر مؤخرا في  09نصت المادة اذ ،تخفيفا لكل ذلك عند ابرام العقد
العقود االدارية التي تعدها مصالح امالك الدولة والمتضمنة منح االمتياز على االمالك تعفى ما يلي:" 
الذي يحدد شروط  1990سبتمبر 0المؤرخ في  91-90المبنية غير مبنية في اطار االمر رقم  العقارية

ستثمارية وكيفيات منح االمتياز على االراضي التابعة لألمالك الخاصة لدولة والموجهة إلنجاز مشاريع ا
من حقوق التسجيل ورسم الشهر العقاري ومبالغ االمالك الوطنية مع مراعاة التصريح  المعدل والمتمم

 .42"باالستثمار لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
 :الحماية التنظيمية

حماية ذات طابع تشريعي، عمل المشرع الجزائري على من عقد االمتياز الصناعي استفادة جانب الى
التأسيس لحماية ذات طابع تنظيمي باستحداث هياكل ومؤسسات تنظيمية وتنفيذية مهمتها االساسية 

المستثمر االجنبي بتقديم له خدمات ادارية ذات جودة تعمل على التخفيف من العوائق متابعة ودعم 
 .صوص عليها في قوانين االستثمارلمنالبيروقراطية وتجسيد الضمانات ا

 
 :الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار -أ

                                                           
المؤرخة في  12، الجريدة الرسميةعدد 2100المتضمن قانون المالية لسنة  2109ديسمبر  31المؤرخ في  01 -09القانون رقم 42

 .2100ديسمبر  30
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االستثمار عوضا عن  المتعلق بتطوير االستثمار الوكالة الوطنية لتطوير 99-90االمر رقم  انشأ
الملغى، وذلك من  01-09وكالة ترقية االستثمار ودعمها ومتابعتها المنشاة وفقا للمرسوم التشريعي رقم 

" تنشأ لدى رئيس الحكومة وكالة وطنية لتطوير االستثمارخالل المادة السادسة من االمر بقولها:" 
المتضمن صالحيات  1990سبتمبر 11في المؤرخ  101-90وتطبيقا لذلك صدر المرسوم التنفيذي رقم 

 .43الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسيرها
الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار عبارة عن مؤسسة عمومية متمتعة بالشخصية المعنوية 
 واالستقالل المالي، ذات طابع اداري، موضوعة تحت وصاية رئيس الحكومة ويقوم بمتابعة انشطتها وزير

 .44المساهمة وتنسيق االصالحات
األجنبي حرية االستثمار التي اقرها قانون االستثمار في الجزائر وكذا مبدأ المساواة بين المستثمر ان 

في مجال  هامهامخاصة وان ، 45الوكالة نقطة جذب لالستثمار االجنبي وجود الجزائري يجعل منو 
 في: تنحصر االستثمار الصناعي

 ،المستثمرين المقيمين وغير المقيمين واعالمهم ومساعدتهماستقبال  -
 التي تعهد بها المستثمرين خالل مدة االعفاء،من احترام االلتزامات  التأكيد -
تسهيل القيام بالشكليات التأسيسية للمؤسسات وتجسيد المشاريع بواسطة الشباك الوحيد  -

 .46الالمركزي
الشباك  وجودب المعتمد هو الشكل التنظيمي اليهاالصالحيات المسندة ومما يضاعف من اهمية

بجعل المستثمر يتعامل مع هيئة ادارية  االدارية الوحيد الالمركزي الذي يخفف الكثير من اإلجراءات
 .واحدة بدل من التوجه الى عدة جهات ادارية

للحد من  تم استحداث الشباك الوحيد ضمن الهيكل الالمركزي للوكالة الوطنية لترقية االستثمار
المظاهر البيروقراطية وتسهيل االجراءات االدارية لصالح المستثمرين، وهو جزء من الوكالة الوطنية 

ويضم الى جانب اطارات  لتطوير االستثمار على المستوى المحلي حيث أنشئ على مستوى الوالية
الهيئات  ، ومن بينها47ثمارالوكالة، ممثلين عن االدارات التي تتدخل في مختلف المسائل المتعلقة باالست

 المكلفة بالعقار الموجه لالستثمار ولجنة المساعدة وتحديد مكان ترقية االستثمارات.

                                                           
االستثمار،تنظيمها المتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير  8881سبتمبر 80المؤرخ في  808-81المرسوم التنفيذي رقم 43

 .8881سنة  55لرسمية عدد وسيرها، الجريدة ا

 .019، المرجع السابق، صالنظام القانوني لالستثمار االجنبي في الجزائركمال سمية،  -
 .019ص ، السابقالمرجع النظام القانوني لالستثمار االجنبي في الجزائر، كمال سمية،44
، رسالة مقدمة انعكاسات وافاق اقتصادية واجتماعيةسياسات التشغيل في اطار التحوالت االقتصادية بالجزائر يت عيسى عيسى، آ45

 .219،ص2101، سنة  3لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص تسيير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزاير
 .010، المرجع السابق، صالنظام القانوني لالستثمار االجنبي في الجزائركمال سمية، 46
لي المركز الوطني لسجل التجاري، مصالح الضرايب، مصالح امالك الدولة، مصالح الجمارك، مصالح التعمير و تضم اللجنة ممث47

التهيية العمرانية والبيية، التشغيل، الصندوق الوطني لتأمينات االجتماعية، صندوق الضمان االجتماعي لغير االجراء، مأمور المجلس 
 .الشعبي البلدي
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، المهام 101-90الفقرة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم  الخامسة والعشرونحددت المادة 
دة وتحديد مكان ترقية المخولة لممثلي الهيئات المكلفة بالعقار الموجه لالستثمار ولجنة المساع

 والتي تمثلت في:العقاري  الضبطو  االستثمارات
 توفير المعطيات المتوفرة لديهم بخصوص العقارات الموجهة إلنجاز المشاريع االستثمارية، -
ايام وذلك في حال عبر  ثمانيةفي مدة ال تتجاوز تسليم قرارات الحجز المتعلقة بتلك العقارات  -

 المستثمر عن رغبته في الحصول على القطعة االرضية المعينة،
العمل على استكمال اإلجراءات الضرورية من تحرير العقود االدارية التي تضمن التنازل عن  -

 .48يوما الموالية لقرار الحجز ثالثونالعقار، او مقررات منح االمتياز عليه وذلك في اجل 

الشباك الوحيد يعتبر الية جيدة لتعزيز االستثمار خاصة وانه يعالج مختلف العقبات وعليه فإن 
ممثلي االدارات  ضمن صالحيات كمايعتبر من،49االدارية التي تقف امام تجسيد المشاريع االستثمارية

التدخل لدى المصالح المركزية والمحلية إلدارتهم والهيئات االصلية من  الوحيد كوالهيئات الممثلة في الشبا
 .50ليل الصعوبات والعراقيل المحتملة التي يمكن ان تصادف المستثمرينتذاجل 

اال ان الشبابيك غير المركزية لم تشهد ممثلين عن الهيئات المكلفة بالعقار وان وجدوا لم تكن لهم 
مين بالرجوع للسلطة المركزية او االدارة المحلية في كل صغيرة وكبيرة ، يرفقها ملز  فهم  سلطة اتخاذ القرار

، باإلضافة الى عدم توفر شبابك المركزية كافية 51عدم توفرهم على المعلومات عن الموجودات العقارية
 على مستوى كل الواليات لتقريب اإلدارة من المستثمر حيثما كان ) ثمانية عشر شباك على المستوى

 .52الوطني(
لذلك وجب دعم نظام الشباك الوحيد بصالحيات فعلية، وتزويده بآليات قانونية مرنة تسمح له 
بالتدخل من خالل مكتب العقار الموجود على مستواه لمنح اوعية عقارية بغرض االستثمار للمستثمرين 

المشاريع االستثمارية،  خاصة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والتنظيمية لمباشرة انجاز مختلف
فتأسيس المشرع لنظام الشباك الوحيد على مستوى الوكالة الوطنية لترقية االستثمار هدفه هو تسهيل 

 .53عملية تحويل العقارات بغرض االستثمار

                                                                                                                                                                                     
مدخلة قدمت بمناسبة الملتقي  ،1022-1002تثماري في الجزائر مع االشارة لبرامج االنعاش االقتصاديواقع االسعالم عثمان، -

جمهورية مصر ، 2100يناير  22-20، يوميالعربي االول بعنوان العقود االقتصادية الجديدة بين المشروعية والثبات التشريعي

 01العربية، ص
 .152المرجع السابق، ص ،للعقار الصناعي في الجزائرالنظام القانوني خوادجية حنان سميحة ، 48
 .00ص، المرجع السابق ، 4102-1002واقع االستثماري في الجزائر مع االشارة لبرامج االنعاش االقتصادي ،عالم عثمان 49
ماجستير في العلوم االقتصادية، ، مذكرة لنيل شهادة السياسة المالية ودورها في تفعيل االستثمار حالة الجزائرأريا هللا  محمد ، 50

 .43، ص 2100، سنة 3كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة  الجزاير 
 .152المرجع السابق، ص ،النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائرخوادجية حنان سميحة ، 51
 .40،المرجع السابق، ص لالستثمار االجنبي في الجزائرالحوافز و الحواجز القانونية لعماري وليد،52
 .091و 033، المرجع السابق، صرمركز العقار من منظور قانون االستثماموهوبي محفوظ، 53
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فضال عن ذلك، فالطبيعة القانونية للوكالة باعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وخضوعها 
ود والصرامة في ميزانيتها الرتباطها من الناحية المالية بالدولة، ال يتناسب مع الوظيفة لقواعد تتسم بالجم

 المرسوم التنفيذي رقم، خاصة وان الموكلة لها بشان تسيير العقار الصناعي، الن ذلك يتطلب المرونة
ثمار تنظيم صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستاعاد  199054اكتوبر  0المؤرخ في  90-191

 لتنحصر مهامها تحت عنوان المساهمة في تسير العقار االقتصادي بما يلي:
 اعالم المستثمرين عن توفير االوعية العقارية، -
تجميع كل معلومة مفيدة لبنك المعطيات العقارية المؤسس على مستوى الوزارة المكلفة بترقية  -

 االستثمارات،
للهيئات المحلية المكلفة بتسيير العقار تمثيل الوكالة على مستوى االجهزة المتداولة  -

 .55االقتصادي

للنجاح في التسيير وكفاءة  اكثر في االدارة يحتاج فعال الى مرونة المذكورة اعالهفالقيام بالمهام 
 الذي يخدم المستثمر االجنبي وتنمية االقتصاد الوطني.االقتصادي للعقار الصناعي بالشكل 

لوكالة هو افتقارها الى الوسائل واالمكانيات لتطوير وترقية إذ يالحظ على نشاط ومهام هذه ا
االستثمار) موقع الكتروني ديناميكي، دليل للمستثمر بإحصائيات دقيقة وفعلية...( كما ال يتوفر على 
الكفاءات الالزمة لتطوير االستثمار حيث ال تمتلك استقاللية فيما يخص التوظيف، كما يتم نشاطها 

وصالحيات هيئات ومؤسسات اخرى مثل الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة  بالتداخل مع مهام
 .56بالمساهمة وترقية االستثمار والصندوق الوطني لالستثمار

كما ان وكالة تطوير االستثمار تخضع لوصيتان، االولى ادارية وتحت سلطة رئيس الحكومة 
 رئيس الحكومة المكلفة بالمساهمة وتطوير االستثمار واخرى عملية وتخضع لوصاية الوزارة المنتدبة لدى

(MDPPI) :وبالتالي فإن تعامل الوكالة مع المستثمر تنمح لهذا االخير امكانية الطعن امام ثالث جهات،
امام القضاء وامام مصالح رئيس الحكومة وامام الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمساهمة و 

 . 57الغموض يكتنف عمل هذه الوكالة ويعقد من مهامها ويقلل من فاعليتها هذا ماجعلتطويراالستثمار و 

 :الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري -ب

                                                           
، الجريدة  الوكالة الوطنية لترقية االستثمارالمتعلق بصالحيات  2110اكتوبر 4المؤرخ في  300-10المرسوم التنفيذي رقم 54

 .2110اكتوبر  00المؤرخة في  09الرسمية عدد 
 .150المرجع السابق، ص  ،النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائرخوادجية حنان سميحة ، 55
 .034ص،المرجع السابق ، متطلبات تنمية القطاع الخاص بالدول النامية، موالي اخضر عبد الرزاق56
 .034ص،لمرجع نفسها، موالي اخضر عبد الرزاق57
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والخاص قانونا بضمان  وكالة الوطنية لتطوير االستثمارللالمركزي لم يكتفي المشرع الجزائري بدور 
إلبرام  تحفيرا لهابراز المزايا والفرص االستثمارية في الجزائر للمستثمر االجنبي االستثمار و متابعة وترقية 
اخر على  تنظيمي بل عمل على ايجاد كيان ،والمشاركة في رفع كفاءةاالقتصاد الوطنيعقود امتياز 

 هيئةضبط العالقة بين المستثمر والعقار الصناعي عن طريق ايجاد  يعمل على اعادة المستوى المحلي 
ر الوعاء العقاري العمومي الموجه لالستثمار الصناعي وجعله اكثر استقطابا للمستثمر يتجارية لتسي

 االجنبي.
والضبط العقاري حيث عرفتها المادة االولى من  وتسمى هذه الهيئة الوكالة الوطنية للوساطة

وتدعى في صلب النص  58بالوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري 000-91المرسوم التنفيذي رقم 
وكالة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي وتخضع الوكالة للقواعد المطبقة على االدارة في 

 .59عالقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في عالقاتها مع الغير
اما عن مهام الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري فقد حددها الفصل الثاني من المرسوم 

يمكن للوكالة ان تتولى مهمة التسيير بحيث نصت المادة الثالثة على ما يلي: "  000-91رقم ذي التنفي
 .60"والترقية والوساطة والضبط العقاري على مكونات حافظة العقار االقتصادي العمومي

راضي و مهمة التسيير اسندت للوكالة على حافظة العقار االقتصادي العمومي المتكون من اال
ألمالك الدولة الخاصة الموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية، واالصول المتبقية تابعة للمؤسسات  التابعة

العمومية المحلة، واالصول الفائضة التابعة لمؤسسات عمومية اقتصادية واالراضي المتوفرة على مستوى 
 .61المناطق الصناعية المسترجعة تدريجيا، وذلك لحساب الدولة

طرف الهيئة المحلية للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وعلى مستوى يتم هذا التسيير من 
الوالية المعنية على اساس اتفاقية تبرم بين مديرية امالك الدولة المختصة اقليميا والهيئة المسيرة المعنية 

 .62التي تعمل لحساب الوكالة الوطنية السالفة الذكر
في المساهمة العقاري  مهمة الضبط تكمن  وافاقها، واضافة الى ضبط توجهات السوق العقارية 

يعتبر وجود وكالة وطنية ضابطة للعقار والموجه لالستثمار من شانه ضبط ، اذ في ابراز هذه السوق
وتسيير ومراقبة كل التصرفات الواردة على السوق العقاري بمنع احتكاره، اضافة لتكفلها بإحصاء العقارات 

لمشرع الجزائري الى تكريسه من خالل انشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط الموجودة وهذا ما سعى ا
 .63العقاري التي لها وكاالت جهوية تساعدها في اداء مهامها

                                                           
المتضمن انشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، الجريدة  2111افريل  23المؤرخ في  004-11المرسوم التنفيذي رقم 58

 .2111افريل  20المؤرخة في  21الرسمية عدد 
 .322المرجع السابق، ص  ،دور الدولة في منح االمتياز في قانون االستثمار الجزائريبلكعيبات مراد ، 59
 .125المرجع السابق، ص  ،النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائرخوادجية حنان سميحة ، 60
 .126، المرجع نفسه، ص خوادجية حنان سميحة61
 .322المرجع السابق، ص  ،دور الدولة في منح االمتياز في قانون االستثمار الجزائريبلكعيبات مراد ، 62
 .000، المرجع السابق، ص رامركز العقار من منظور قانون االستثمموهوبي محفوظ، 63
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تقوم الوكالة بنشر المعلومات حول االصول العقارية والوفرة العقارية ذات استكماال لهذا الدور 
الطابع االقتصادي وتتولى مهمة ترقيتها لدى المستثمرين وتضع لهذا الغرض بنك معلومات يجمع العرض 
الوطني حول االصول واالوعية العقارية ذات الطابع االقتصادي مهما كانت طبيعتها القانونية واعداد 

الجدول ل اسعار العقار االقتصادي والقيام بتحيينه وتحديثه كل ستة اشهر ويمكن ان يشكل هذا جداو 
 .64مرجعا لألسعار االقتصادية عند عمليات االمتياز او التنازل

للمعلومات ان الصالحيات الواسعة الممنوحة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري في توفيرها 
، ال تجعلها صاحبة سلطة االجنبي وفرة  في كل والية وفقا الحتياجات المستثمرالخاصة بالعقارات المت

القرار في مجال منح االمتياز تجسيدا لمهمة الوساطة بل اننا نالحظ ان الوالي وبناء على اقتراح اللجنة 
هو IREFCALP65يضبط العقار الالوالئية المسماة لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية االستثمارات و 

المانح لحق االمتياز بالتراضي على االرضي التابعة ألمالك الخاصة للدولة واالصول المتبقية للمؤسسات 
العمومية المحلة واالصول العقارية الفائضة للمؤسسات العمومية االقتصادية واالراضي التابعة للمناطق 

 .190066قانون المالية التكميلي لسنة المادة الخامسة من الصناعية ومناطق النشاط وهذا بموجب

وتكرس هذه التدابير، تفرد الدولة في صنع القرار وحصر الصالحيات في يد الوالي الن اللجنة التي 
المختلفة المتواجدة على مستوى الوالية وهو ما يجعلها  67يتراسها الوالي تتشكل من ممثلي االدارة العمومية

 .68س رغبتها في توجيه االستثماراتأداة في يد السلطة العمومية تكر 

وتأكد سعى الدولة في تركيز السلطة في يد الوالي عندما تم استبدال لجنة المساعدة على تحديد 
على مستوى المحلي اذ تعول الحكومة على هذا بشباك وحيد  يضبط العقار الالموقع وترقية االستثمارات و 

                                                           
 .040،  ص االستثمار االجنبي المباشر والحكم الراشد دراسة حالة الجزائرصفيح صادق، 64
 20المؤرخة في  21، الجريدة الرسمية عدد 2111افريل  23المؤرخ في  021-11اللجنة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  انشيت65

واعيد تنظيم مهام اللجنة وتشكيلها بموجب ، والغى هذا المرسوم  التنفيذي بعد الغاء صيغة االمتياز غير قابل لتنازل 2111افريل 

  .2101جانفي  01المؤرخة في  19، الجريدة الرسمية عدد2101جانفي  02المؤرخ في 21-01رقم  المرسوم التنفيذي
 : يرخص االمتياز بالتراضي بقرار من الوالي:2100من قانون المالية التكميلي لسنة تنص المادة الخامسة 66

بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية االستثمارات وضبط العقار على االراضي التابعة مأمالك  -
العمومية المنحلة واالصول الفايضة للمؤسسات  العمومية االقتصادية الخاصة لدولة واالصول العقارية المتبقية للمؤسسات 

 وكذا االراضي التابعة للمناطق الصناعية  ومناطق النشاطات". 
تتشكل اللجنة التي يراسها الوالي او ممثله من: رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين بجدول االعمال، مدير االمالك الوطنية، 67

والتهيية العمرانية، مدير التعمير والبناء، مدير النقل، مدير مكلف بالطاقة والمناجم، مدير البيية، مدير االدارة المحلية، مدير التخطط 
مدير المصالح الفالحية، مدير مكلف بالصناعة وترقية االستثمارات، مدير التجارة، مدير الشؤون الريفية واالوقاف، مدير مكلف 

وسطة والصناعة التقليدية، مدير التشغيل، مدير الثقافة، مدير مكلف بالموارد المايية، مدير الجهاز المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمت
بتسيير المناطق الصناعية، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات المختصة اقليميا، ممثلين عن المكلفين بترقية مناطق 

ة العقارية ، ممثل عن الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، ممثل عن كل من غرفة النشاطات والمناطق الصناعية، مدير الوكال
التجارة والصناعة والحرف والفالحة، ممثل عن جمعية محلية يرتبط نشاطها بترقية االستثمارات، ويمكن للجنة االستعانة باي شخص 

 يساعدها في اداء مهامها.
 المذكور اعاله.  21-01قم من المرسوم التنفيذي ر 10و 13المادة  -

 .300المرجع السابق، ص  ،النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائرخوادجية حنان سميحة ، 68
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منح العقار الصناعي الذي عادة ما يسعى البعض الى  الشباك الوحيد إلنهاء المحاباة والمحسوبية في
 .69الحصول عليه دون اقامة االستثمارات محل الطلب

 ةـــخاتم
االكثر مالئمة لعقد االمتياز الصناعي معتبرا اياه القانوني المشرع الجزائري على تحديد االطارعمل 

، القاعدية في القطاع الصناعي بالنظر الى طول المدة الزمانية للعقد تنفيذ المشاريع االستثماريةلعملية 
النظام القانوني المساواة والخضوع لنفس  ضمانمبدأحقوق المستثمر االجنبي  بحماية ه قانونياتكفلو 

 الوطني. للمستثمر

المجال ان طموح المشرع الجزائري في بلوغ مستوى معين من استقطاب االستثمارات االجنبية في 
واليات  و وجود هيئات تشريعية على اقرار ضمانات القائمة الصناعي بواسطة هذا المنظومة القانونية

تحقيق ليكن كافيا كالوكالة الوطنية لترقية االستثمار والوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري لم  تنفيذية
 تلك الغاية المشروعة.

التي عرفها والتعديالت  و ذلك لكثرة التغيرات تقرار التشريعي االس مبدأفالمشرع الجزائري لم يحترم 
مما سواء قانون االستثمار او القوانين الخاصة بعقد االمتياز او قوانين المالية، االطار القانوني لالستثمار 

و الشروع في عقد االمتياز كان له االثر السلبي على اقبال المستثمر االجنبي و المضي قدما في ابرام 
 تنفيذ مشروعه.

ان االستقرار التشريعي عنصر فعال في تشجيع االستثمار و أن عدم استقرار التشريعات يؤدي الى 
ءات او التطبيقات العملية لتلك زيادة مشكالت الروتين و التعقد البيروقراطي خاصة فيما يتصل بإجرا
دم االستقرار في المناخ االقتصادي القوانين على ارض الواقع، االمر الذي يولد لدى المستثمر الشعور بع

الذي يعمل في ظله مما يجعل المستثمر يتردد في االقدام على االستثمار في بيئة يسودها عدم التأكد 
 .70والمخاطرة االستثمارية

كما ان للبيئة التنظيمية والمؤسسية تأثير بالغا على نمو استثمارات نظرا  لتأثيرها على تكلفة 
تقليل او زيادة درجة التيقن بالنسبة للمستثمرين المحتملين، حيث كلما كان النظام المعامالت، وعلى 

االداري القائم على ادراة االستثمار يتميز بسالسة االجراءات ووضوحها، وعدم تفشي البيروقراطية، 

                                                           
 .2100جويلية  21المؤرخة في  9214نتايج اجتماع مجلس وزاري المشترك، جريدة الشروق اليومية الوطنية  عدد 69
 .091ص،المرجع السابق ، القطاع الخاص بالدول الناميةمتطلبات تنمية ، موالي اخضر عبد الرزاق70
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ر متوفرة وتبسيط قواعد الموافقة على االستثمار، وكلما كانت المعلومات والبيانات التي يحتاجها المستثم
 .71بشكل تفصيلي ودقيق، كلما ساعد ذلك على جذب المزيد من االستثمارات

المستثمر االجنبي  ارشاد بواسطةترقية االستثمارات  مهمتهاهيئات وطنية تنفيذية تجربة انشاء ف
مناخ و تهيئة  وتقديم له كل المعلومات الخاصة بفرص االستثمار ومزاياه وتسهيل االجراءات القانونية

وعدم تمتعها هذ الوكاالت الوطنية تقييد من النجاح بسبب  ، تجربة لم يصبها الكثيرالعمل في الجزائر
واصطدامها بنقص الكفاءة التنظيمية ،باالستقالل االداري و المالي الذي يؤهلها ألداء مهامها  بشكل فعال

 .في ميدان االستثمار الطاقم االداريو قلة تجربة 

اإلحصائيات الدولية واالقليمية الى محدودية االستثمارات االجنبية الواردة للجزائر تشير مختلف 
بالرغم من االجراءات المتعددة التي اتخذتها السلطات العمومية لتعزيز مختلف انواع االستثمار. ففي سنة 

 0100الي بلغ احتلت الجزائر المرتبة العاشرة من حيث استقطاب االستثمارات االجنبية بمبلغ اجم 1909
فقط من اإلجمالي العالمي لالستثمارات االجنبية الواردة المقدرة  %9،9مليون دوالر امريكي وهو ما يمثل 

 .72تريليون دوالر 0،11ب 

مرهون الوطنية  سواء على المستوى المركزي او المستوى الالمركزي  نجاح هذه الوكاالتإن 
ترفع من حجم و استقاللية في اتخاذ القرار،  ادارية،ية مالية بكل المؤهالت الضرورية من استقالل بتمتعها

، من نمط التسيير المركزي الموروث عن الحقبة االشتراكيةها نهائيا خلصتو  ومردوديتها كفاءتها التنظيمية
و تأهيلها بما  تعزيز القدرات البشرية لموظفيهاالقيام بمهامها خاصة إذ اهتمت ب وتجعلها قادرة على

 لمواكبة كيفية التسيير المعتمدة في الدول. كيفية تعاملها مع المستثمر االجنبييتناسب مع 

بإبرام عقود  في اداء مهامها وتتويج ذلكالنجاح  ازداد معدل توافرت هذه المقومات كلما كلماف
اعادة و المجال الصناعيتطوير االستثمار في للمشاركة في من طرف المستثمر االجنبي تؤهله امتياز 
 االقتصاد الوطني.تأهيل 

 

 

 المراجع
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الخاص بتطوير االستثمار المعدل والمتمم،  1990أوت  19المؤرخ في  99-90االمر رقم  -1
 .1990اوت  11المؤرخة في  11الجريدة الرسمية عدد 

على والذي يحدد شروط وكيفيات منح االمتياز  8880سبتمبر 1المؤرخ في  80-80االمر رقم  -8

االراضي التابعة لألمالك الخاصة لدولة والموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية ، الجريدة الرسمية العدد 

 .8880سبتمبر  3المؤرخة في  04
المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  8811جويلية  10المؤرخ في  11-11القانون رقم  -3

 .8811 جويلية 88المؤرخة في  08، الجريدة الرسمية عدد  8811
، 8813المتضمن قانون المالية لسنة  8818ديسمبر  86المؤرخ في  18-18القانون رقم  -0

 .8818ديسمبر  38المؤرخة في  28الجريدة الرسمية عدد 
، 8815المتضمن قانون المالية لسنة  8810ديسمبر 38المؤرخ في  18-10القانون رقم  -5

 .8810ديسمبر  31المؤرخة في  20الجريدة الرسمية عدد 
 06جريدة الرسمية عددال، 1443اكتوبر 85المؤرخ في  18-43المرسوم التشريعي رقم  -6

 .1443اكتوبر  18المؤرخة في 
يتعلق بمنح  االمتياز اراضي  7449اكتوبر  71المؤرخ في  233-49المرسوم  التنفيذي رقم   -2

 71االستثمار، الجريدة الرسمية عدد  في المناطق الخاصة في اطار ترقيةاالمالك الوطنية  الواقعة 

 .7449المؤرخة  في 
المتضمن صالحيات الوكالة  8881سبتمبر 80المؤرخ في  808-81المرسوم التنفيذي رقم  -0

 .8881سنة  55االستثمار، تنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية عدد الوطنية لتطوير 
الوكالة الوطنية المتعلق بصالحيات  3777اكتوبر 4المؤرخ في  227-77المرسوم التنفيذي رقم  -4

 .3777اكتوبر  77المؤرخة في  79لالستثمار ، الجريدة الرسمية عدد  ل
-77يتضمن تطبيق احكام االمر  3771افريل   32المؤرخ في  737 -71المرسوم التنفيذي رقم  -18

االمتياز والتنازل عن االراضي التابعة الذي يحدد شروط وكيفيات منح  3777اوت  27المؤرخ في  77

افريل  32المؤرخة في  31لألمالك الخاصة لدولة والموجهة إلنجاز المشاريع ، الجريدة الرسمية العدد

3771. 
المتضمن انشاء الوكالة الوطنية  2111افريل  23المؤرخ في  004-11المرسوم التنفيذي رقم  -11

 .2111افريل  20المؤرخة في  21عدد  للوساطة والضبط العقاري، الجريدة الرسمية
و الذي يحدد شروط وكيفيات منح  8884ماي  8المؤرخ في  158-84المرسوم التنفيذي رقم  -18

االمتياز على االراضي التابعة لألمالك  الخاصة لدولة والموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية، الجريدة 

 .8884ماي  6المؤرخة  في  82الرسمية العدد 
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انعكاسات وافاق  سياسات التشغيل في اطار التحوالت االقتصادية بالجزائريسى، آيت عيسى ع -13

رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص تسيير، كلية العلوم ، ةاقتصادية واجتماعي

 .2101، سنة  3االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزاير
، رسالة لنيل شهادة الصناعي في الجزائرالنظام القانوني للعقار خوادجية حنان سميحة ،  -10

،سنة 1 الدكتوراه علوم، شعبة القانون الخاص قسم القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة

8815. 

، رسالة لنيل االستثمار االجنبي المباشر والحكم الراشد دراسة حالة الجزائرصفيح صادق،  -15

تسيير، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية  تخصص

 .2100التسيير، جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان ، الجزاير، سنة 

، رسالة مقدمة لنيل متطلبات تنمية القطاع الخاص بالدول الناميةموالي اخضر عبد الرزاق،  -16

كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، شهادة الدكتوراه في العلوم  االقتصادية، تخصص اقتصاد تنمية، 

 .2101والعلوم التجارية، جمعة ابو بكر بلقايد تلمسان، الجزاير، سنة 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون النظام القانوني لعقد االمتياز االدارياكلي نعيمة،  -12

 .2103سنة  الجزاير، العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري تيزي وز، 
، مذكرة لنيل شهادة السياسة المالية ودورها في تفعيل االستثمار حالة الجزائرأريا هللا  محمد ،  -10

وم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة  الجزاير ماجستير في العلوم االقتصادية، كلية العل

 .2100، سنة 3
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في النظام القانوني لالستثمار االجنبي في الجزائركمال سمية،  -14

 .2113 القانون الخاص، كلية الحقوق جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان، الجزاير، سنة

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  القانونية الممنوحة للمستثمر االجنبي الضماناتسالم ليلى ،  -88
 .2102القانون االقتصادي ،كلية الحقوق ، جامعة وهران ، الجزاير، سنة ،

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  مركز العقار من منظور قانون االستثمارموهوبي محفوظ،  -81

 .2114الحقوق بودواو جامعة امحمد بوقرة بومرداس، الجزاير، سنة القانون فرع قانون االعمال ، كلية 
، مذكرة لنيل شهادة الحوافز و الحواجز القانونية لالستثمار االجنبي في الجزائرلعماري وليد،  -88

 .8811، سنة 1الماجستير في القانون فرع قانون االعمال، كلية الحقوق جامعة الجزاير
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير مفهوم مناخ االعمال في الجزائرالجوانب القانونية لوالع سمية،  -83

 .2100، سنة 0فرع قانون االعمال، كلية الحقوق بن عكنون جامعة الجزاير

دفاتر السياسة بلكعيبات مراد ، دور الدولة في منح االمتياز في قانون االستثمار الجزائري،  -80

 .3773سنة  ، ، العدد السابع، جوانوالقانون
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-2110عثمان، واقع االستثماري في الجزاير مع االشارة لبرامج االنعاش االقتصاديعالم  -85

مداخلة قدمت بمناسبة الملتقي العربي االول بعنوان العقود االقتصادية الجديدة بين المشروعية ،2109

 .،جمهورية مصر العربية 2100يناير  22-20، يوميوالثبات التشريعي

مجلة قع مناخ االستثمار في الجزاير بين الحوافز والعوايق، وصاف سعيدي و قويدري محمد، وا -86

،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس  العلوم االقتصادية وعلوم  التسيير

 .2112،سنة 2سطيف، الجزاير، العدد

 21المؤرخة في  9214اجتماع مجلس وزاري المشترك، جريدة الشروق اليومية الوطنية عدد  -82

 .2100جويلية 



 التفتح على االستثمار الخاص في الجزائر محور المداخلة:

دراسة  –أثر االنفتاح التجاري خارج قطاع المحروقات على النمو االقتصادي في الجزائر  عنوان المداخلة:
  -0222/0202قياسية 

 د. بن زكورة العونية  األستاذة:
 أستاذة محاضرة، جامعة معسكر

 : مسعودي وهيبةالطالبة 
يعتبر االنفتاح التجاري العصب والشريان األساسي للنمو االقتصادي، و هذا ما فسرته العديد من  الملخص:

النظريات االقتصادية، باإلضافة إلى الدراسات التي أجريت على العديد من الدول و التي أكدت انه كلما حررت 
 الدولة تجارتها كلما زاد نموها و تطورها.

أثر االنفتاح التجاري على االقتصاد الجزائري خارج قطاع المحروقات. فالجزائر كغيرها لتوضيح  تناجاءت دراس
من الدول التي سايرت التطورات االقتصادية غيرت مسار اقتصادها من االقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق 

إن مستوى النمو االقتصادي الذي حققته الجزائر في اآلونة األخيرة كان  .التجاري حاولت تبني سياسة االنفتاح

أثر عائدات الصادرات خارج القطاع النفطي مازلت  في حين أن. الكبير على الصادرات النفطية اعتمادهانتيجة 

 . 0204-0222ما سنحاول إثباته بالدراسة القياسية للفترة الممتدة مابين  هذا %4ضعيفة حيث أنها لم تتجاوز 

 الكلمات المفتاحية: االنفتاح التجاري ، النمو االقتصادي ، الصادرات خارج المحروقات.
Résumé: L’ouverture du commerce est considérée comme le nerf principal de la 

croissance économique. , De nombreuses théories économiques l’attestent ainsi que des 

études sur le phénomène dans de nombreux pays qui ont conclu à la corrélation entre la 

libéralisation du commerce et la croissance et le développement économique.  

Ainsi, notre étude essaie de clarifier l'impact de l'ouverture du commerce extérieur hors 

hydrocarbures de l'économie algérienne. L’Algérie, à l’instar des pays ayant connu un 

revirement de leurs économies du dirigisme à l’économie de marché, a opté une politique 

de libéralisation de son commerce extérieur. Les récents niveaux de croissance réalisés par 

l’Algérie reposent quasi exclusivement sur l’exportation des hydrocarbures alors que les 

revenus hors hydrocarbures restent faibles en ne dépassant pas le seuil des 40%. C’est ce 

que nous allons essayer de confirmer à travers cette étude économétrique de la période 

2000- 2014. 

Mots-clés: l'ouverture des échanges, la croissance économique, les exportations hors 

hydrocarbures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يشهد االقتصاد  العالمي تغيرات مستمرة ومتالحقة خصوصا في مجال التجارة الدولية ، حيث شكلت : المقدمة
محور اهتمام وتفكير االقتصاديين األوائل ، بل وأكثر من هذا فالتجارة ضلت العنصر األساسي  التجارة منذ القديم



للبناء االقتصادي  ألي مجتمع ينمو و يتطور مع األحداث المتعاقبة. تعتبر التجارة الخارجية متغير ّأساسي ضمن 
قت الحالي من بين األهداف الرئيسية التي المتغيرات االقتصادية الهامة في دالة النمو االقتصادي الذي يعد في الو

تسعى الدول بأكملها إلى تحقيقه سواء تلك المتقدمة أو النامية. مع بداية التسعينات سيطر على السياسة التجارية في 
معظم الدول النامية االعتقاد بأن االندماج القوي في النظام التجاري العالمي سيخلق شروطا مواتية للنمو فيها، 

لها بأن تسد الفجوة في الدخل بينها وبين الدول الصناعية.وعليه لجأت هذه األخيرة إلى التوجه نحو تحرير  ويسمح
تجارتها الخارجية من خالل انفتاحها على العالم الخارجي ،وربط أسواقها بأسواق الدول األخرى و انتهاج سياسة 

ستيراد رأس المال األجنبي األمر الذي يؤدي التصنيع من أجل التصدير التي تسمح بتخفيض الضغط الخارجي ا
 إلى تعزيز النمو االقتصادي .

الجزائر كغيرها من الدول عملت على تحرير تجارتها الخارجية لمواكبة عملية االندماج الدولي والتي تزامنت مع 
داد لمرحلة ما بعد اإلصالحات الهيكلية العميقة،بهدف االنفتاح على الخارج لتحقيق االنتعاش االقتصادي واالستع

النفط تحسبا لألزمات المالية الدولية التي  تؤثر سلبيا على أسعار المحروقات ،فاالنفتاح لم يعد يطرح كاختيار بديل 
بالنسبة للجزائر ، بل كمعطى واقعي يوجب تبني إستراتيجية تمكن من التحكم فيه لالستفادة من إيجابيات وتفادي 

 سلبياته . 
مما سبق ذكره تتجلى لنا معالم اإلشكالية التي سوف نحاول اإلجابة عنها من خالل هذه . إشكالية البحث: 1

كيف يؤثر االنفتاح التجاري على معدالت النمو االقتصادي  الدراسة والتي يمكن صياغتها في التساؤل التالي: 
 بالجزائر خارج قطاع المحروقات؟

 الرئيسية، نحاول طرح األسئلة الفرعية التالية:ولإلجابة عن اإلشكالية 

 ماذا نعني باالنفتاح التجاري ؟ وما هي أهم مؤشراته ؟   -

 ما طبيعة العالقة بين االنفتاح التجاري والنمو االقتصادي  ؟ -
 ما واقع االنفتاح التجاري خارج المحروقات، وما مدى تأثيره على النمو االقتصادي  في الجزائـر ؟ -
 لدراسة اإلشكالية من كافة جوانبها، نطرح الفرضيات التالية:البحث: . فرضية 2
 إن نمو الصادرات غير النفطية يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي اإلجمالي ، وبالتالي النمو االقتصادي . -
 يساهم االنفتاح التجاري خارج  قطاع المحروقات في تحقيق  النمو االقتصادي . -

 عتماد على السؤال المطروح ،يمكن تقسيم البحث إلى العناصر التالية:باال تقسيمات البحث:. 3

 النظري لالنفتاح التجاري اإلطارأوال: 
 ثانيا:عالقة االنفتاح التجاري بالنمو االقتصادي

 .ثالثا: واقع االنفتاح التجاري خارج المحروقات وما مدى تأثيره في االقتصاد الجزائري

تتمثل أهمية الدراسة في محاولة بحث وتحليل أثار اإلصالحات االقتصادية التي شملت  .  أهمية وهدف الدراسة:4

تحرير التجارة  الخارجية في الجزائر لتنويع مصادر الدخل الوطني خارج المحروقات كسياسة بديلة على المدى 
ار األجنبي المباشر ومحاولة البعيد، باإلضافة إلى اإلشارة إلى التحديات المهمة لالقتصاد  الوطني في جلب االستثم

وعقد اتفاق الشراكة مع االتحاد األوربي لتفعيل العالقات االقتصادية وتحقيق التنمية  OMCاالنضمام إلى 

 االقتصادية عن طريق ترقية التجارة الخارجية خارج المحروقات . أما هدف الدراسة فيكمن في:
 التجاري والنمو االقتصادي  خارج قطاع المحروقات. التعرف على طبيعة العالقة التي تربط بين االنفتاح 
 .تسليط الضوء على واقع وآفاق التجارة الخارجية الجزائرية خارج المحروقات 
  . إبراز أهمية التحرير التجاري في تفعيل التبادل الدولي وتحسين النمو 
 .محاولة بناء نموذج قياسي يحدد تأثير االنفتاح على النمو خارج المحروقات 
تم االعتماد في معالجة هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ، حيث قمنا بوصف مختلف  :. منهج الدراسة5

المفاهيم والنظريات التي تتعلق باالنفتاح التجاري والنمو االقتصادي  باإلضافة إلى تحليل تطورهما خالل فترة 
قياسي في إبراز أثر االنفتاح التجاري على النمو الدراسة ، كما تم أيضا االعتماد على المنهج اإلحصائي ال

االقتصادي وذلك ببناء نموذج قياسي يتكون من المتغير التابع والمتغيرات المستقلة وهذا باالعتماد على برنامج 

EVIEWS 6  أما في أسلوب البحث فقد اعتمدنا على المسح المكتبي باالطالع على مختلف الكتب والمقاالت

 لمراجع اإللكترونية.باإلضافة إلى ا
 أوال: اإلطار النظري لالنفتاح التجاري



تلعب التجارة الخارجية دوراً مهماً في التنمية االقتصادية للدول،إذ إحدى الركائز األساسية في النهوض باقتصاد  
ا بتحرير هذه الدول، فهي تساهم وبشكل فعال في رفع مستوى المعيشة ورفاهية مجتمعاتها، ويتمثل ذلك في اهتمامه

 األسواق و زيادة االنفتاح التجاري.
فاالنفتاح التجاري طور العالقات االقتصادية بين البلدان الصناعية والدول النامية، وذلك في إطار منظمة 
التجارة العالمية وانضمام أغلب دول العالم إليها،وما يترتب عليها من إزالة القيود الجمركية بين هذه الدول،وزيادة 

 ل فيما بينهم عن طريق الصادرات والواردات.التباد

إن التجارة الخارجية تعتبر الشريان األساسي الذي يربط الدول ببعضها البعض، كما أنها القناة التي تمكن من 
التصدير و االستيراد، وذلك ألن الهدف الرئيسي من قيام التبادل التجاري هو زيادة الدولة من العملة الصعبة من 

المستوى المعيشي، بحيث أنه ال تستطيع أي دولة أن تعيش في عزلة في الدول األخرى، فالتجارة أجل رفع 
الخارجية تمثل أهم صور العالقات االقتصادية التي تجرى بمقتضاها تبادل السلع والخدمات بين الدول في شكل 

 (.0)صادرات وواردات

مات وهى اصطالح  اقتصادي  يتصرف إلى حركة ويقصد بالتجارة الخارجية التحركات الدولية للسلع والخد
السلع والخدمات بين الدول المختلفة، ويعتبر تبادل المنتجات من السلع والخدمات بين الدول من ضروريات الحياة، 
حيث يتبع ذلك حصول كل دولة على ما يتوفر من ضروريات الحياة  لتتبعها، والتي قد تتدخل ظروف طبيعية أو 

 (.0ية في عدم إنتاجه لديها)فنية  أو رأسمال
 ومن خالل هذه التعاريف يمكن تقديم تعريف التجارة الخارجية:

التجارة الخارجية هي أحد فروع االقتصاد  التي تختص بدراسة المعامالت االقتصادية الدولية التي تنشأ بين 
تبادل السلع )الصادرات أفراد أو منظمات أو حكومات من وحدات سياسية مختلفة وتتمثل هذه المعامالت في 

والواردات المنظورة( وتبادل الخدمات)الصادرات والواردات غير منظورة( والنقود)الحركة الدولية لرؤوس 
 األموال(، وتبادل عنصر العمل) حركة األفراد بين الدول(.

 ماهية االنفتاح التجاري: -1
معالم جديدة لقانون التجارة الدولية والقائمة أساسا توجه الفكر االقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية التي  تبنى 

على حرية المنافسة، وتحديد المبادالت التجارية وذلك من لتحقيق األمن والسلم العالميين، كما سعت الدول إلى 
جعل األسواق الخارجية مبنية على معالم ومبادئ موحدة لتحقيق انفتاح تجاري يتسم بالحرية، ومن خالل ذلك 

 (.3والتي يطلق عليها الجات) 0441االتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الجمركية سنة انطلقت 
عند توقيع أكثر من مائة دولة على نتائج  0444ونشأت منظمة التجارة الدولية لتكمل ما بدأته الجات وذلك سنة 

إلى المنظمة، بحيث كانت منظمة  مماضنالالطلبات  أخرى في مراكش المغربية وتقديم دول ألوروجوايدورية 
الجات مقتصرة على وضع مجموعة من المبادئ والتدابير المتعلقة بتجارة بعض السلع فقط، وقد استثنيت السلع 
الزراعية ،والمنسوجات منها، بينما جاءت منظمة  التجارة العالمية لتغطي مجمل التجارة العالمية من السلع 

 (.4والخدمات)

 لالنفتاح التجاري العديد من المفاهبم ، تختلف باختالف الجهة المعرفة له، فنجده يمثل: لتجاري:تعريف االنفتاح ا 

 هي تلك السياسة التي من شانها تقليل درجة التجهز ضد الصادرات، ويركز المحللون االقتصاديون في  الغالب
الخارجية، ويرتبط هذا  على التخفيضات في رسوم وتراخيص الستراد كخطوة أساسية في إصالح التجارة

التعريف بخاصية هامة  تتمثل في أن تحرير التجارة الخارجية ال يستلزم بالضرورة أن تكون قيمة التعريفات 
الجمركية صفرا أو حتى مستوى متدن جدا، وبالتالي حسب هذا التعريف يمكن أن يوجد اقتصادا مفتوحا ومحررا 

 .BHAGAWATI- KRUEGER  (5): حسب  وفي  نفس الوقت يفرض تعريفات جمركية

 يقصد باالنفتاح التجاري تلك السياسة التي تؤدى إلى التخلي عن السياسات المنحازة ضد التصدير واتباع
سياسات حيادية بين التصدير واالستيراد والتخفيض من قيمة  التعريفة الجمركية المرتفعة  باإلضافة إلى تحويل 
القيود الكمية إلى تعريفة الجمركية وبالتالي يكون مضمون برنامج تحرير التجارة شامال للعديد من اإلجراءات فيما 
يتعلق بسياسات االستيراد وسياسة تشجيع الصادرات، وسياسة سعر الصرف، وسياسة إدارة االقتصاد الكلي 

 .(6حسب المعهد العربي للتخطيط: )جاريين والسياسات التنظيمية والسياسات التجارية اتجاه  الشركاء الت



 :تكمن أيضا أهمية التجارة الخارجية في العالقة التي  تجمعها مع النمو االقتصادي ، إذ  أهمية االنفتاح التجاري

يؤكد العديد من االقتصاديين أن تحرير التجارة تؤثر إيجابا على مؤشر النمو االقتصادي  ومن ثم على المستوى 

( 1هية االقتصادية واالجتماعية معا، باعتبار أن النمو االقتصادي  هدف تسعى إليه التنمية االقتصادية )العام للرفا

وما ينتج عنها من ارتفاع في مستوى الدخل القومي الذي يؤثر على حجم ونمط التجارة الدولية، كما أن التغيرات 

كيب الدخل القومي  وفي  مستواه واالتجاه  التي تحدث في ظروف التجارة الدولية تؤثر بصورة مباشرة في تر

الطبيعي هو أن يرتفع مستوى الدخل القومي وتزدهر التجارة الخارجية في  نفس الوقت . ولقياس األهمية بالنسبة 

للتجارة الخارجية نأخذ كمؤشر نصف مجموع الصادرات من السلع كنسبة من الناتج المحلي الخام ويسمى هذا 

 (8رة الخارجية ويسمى أيضا بدرجة االنفتاح االقتصاد  الوطني )المؤشر بمعامل التجا

𝐸 =
(𝑋 +𝑀) 2⁄

𝑃𝐼𝐵
× 100 

M.الواردات: 
X.الصادرات : 

PIB.الناتج المحلي الخام :  

إن المؤشرات هي عبارة عن مجموعة السياسات التجارية المتبناة التي  :مؤشرات قياس االنفتاح التجاري -0

ما، وتسمح هذه المؤشرات بمعرفة مدى انفتاح الدول اقتصاديا بصفة عامة تعبر عن االدعاءات التجارية لبلد 

وتجاريا بصفة خاصة على بعضها البعض، كما تستخدم من أجل ترتيب الدول وتصنيفهم حسب درجة 

 انفتاحهم.
ويمكن تقسيم هذه المؤشرات إلى ثالث مجموعات، األولى ترتكز على قياس درجة االنفتاح التجاري على 

انتشار الحواجز الجمركية، أو على مدى تكرار الحواجز غير الجمركية، والمجموعة الثانية ترتكز مستوى 

باألسعار الدولية وعدم وضعها ألي حواجز  على قياس االنفتاح التجاري على مدى قدرة الدولة على اإلنتاج

صادراتها ووارداتها، كما يوجد على التجارة، والمجموعة الثالثة فهي ترتكز على مدى انفتاح الدولة من حيث 

 les)هناك تقسيم آخر لمؤشرات  االنفتاح التجاري ويعتمد أوال على قياس التجارة الخارجية من حيث الحجوم
volumes) .وثانيا قياس االنفتاح التجاري من حيث القيود التجارية 

 ثانيا: عالقة االنفتاح التجاري بالنمو االقتصادي
ات االقتصادية على دراسة ظاهرة النمو االقتصادي ،فالنظرية االقتصادية قد تناولت في ركزت الكثير من األدبي

مضمونها آلية وأسباب تحقيق الرفاه االقتصادي للشعوب و تحسين مستوياتهم المعيشية، وعبر التاريخ و خصوصا 
القتصادي ، وانعكس ذلك بعد الحرب العالمية الثانية شهدت العديد من دول العالم تسارعا في معدالت نموها ا

إيجابا على مدا خيل األفراد وظروف معيشتهم ،إضافة إلى تطوير وعصرنة كافة البنى والمرافق المرتبطة بحياتهم 
اليومية،وما من شك أن ثمة أسبابا وراء هذه القفزات الكبيرة في معدالت النمو اإليجابية ، وأهم هذه األسباب هو 

أصبحت العالقة بين تحرير التجارة و النمو االقتصادي موضوعا رئيسيا للنقاش  تحرير التجارة الخارجية ،حيث
بين خبراء التنمية االقتصادية ،وتعمل سياسات التحرير التجاري على زيادة كفاءة العملية اإلنتاجية التي تؤثر 

قيدت سياستها التجارية  إيجابيا على النمو االقتصادي كما حدث في الدول التي حررت تجارتها مقارنة مع تلك التي
. 

 وردت عدة تعاريف للنمو االقتصادي و التي أهمها : مفهوم النمو االقتصادي: -1
 النمو االقتصادي هو عملية التوسع في اإلنتاج خالل فترة زمنية معينة مقارنة بفترة تسبقها في األجلين

 (  .4القصير و المتوسط)

  هو حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي أو إجمالي الناتج القومي بما يحقق زيادة في متوسط نصيب

 ( .02الفرد من الدخل الحقيقي )

 النمو االقتصادي هو الزيادة في اإلنتاج االقتصادي عبر الزمن ويعتبر المقياس األفضل لهذا اإلنتاج هو

 (.GDP( )00الناتج المحلي اإلجمالي )



لرغم من تعدد وجهات النظر في إعطاء تفاريق للنمو االقتصادي ،إال أن معظم آراء اتفقت على أن " النمو با

"  أو الدخل الوطني اإلجمالي " GDPاالقتصادي هو حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي " 

GNIقي و يتضمن هذا المفهوم " و الذي يؤدي إلى زيادة مستمرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقي

 ثالث شروط أساسية:

  النمو االقتصادي ال يعني حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي فقط،بل البد أن يترتب عليه زيادة في دخل
 الفرد الحقيقي أي أن معدل النمو االقتصادي ال بد أن يفوق معدل النمو السكاني و على ضوء ذلك يكون :

 معدل نمو السكان –الوطني = معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي معدل نمو االقتصادي 
  أن الزيادة التي تحدث في دخل الفرد ليست زيادة نقدية فحسب بل يتعين أن تكون حقيقية بمعنى أن تفوق

 الزيادة النقدية في الدخل الفردي الزيادة في المؤشر العام لألسعار )التضخم( و عليه فإن :
 معدل التضخم -االقتصادي = معدل الزيادة في الدخل النقدي الفرديمعدل النمو 

يجب أن تكون الزيادة المحققة في الدخل الحقيقي الفردي أو في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني 

  .(00) اإلجمالي مستمرة المدى الطويل و ليست آنية أو مؤقتة تزول بزوال أسبابها

 :والتنمية االقتصاديةالفرق بين النمو االقتصادي  -2
 .(03لفرق بين النمو االقتصادي  و التنمية االقتصادية)ا

 النمو االقتصادي التنمية االقتصادية
تتضمن التنمية إضافة إلى ذلك تغيرات أساسية في  -

 النظام االقتصادي واالجتماعي والسياسي.
التنمية تؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل  -

 القومي.
االقتصادية الحقيقية تتمثل في االنتقال من  التنمية-

هيكل اقتصادي ذي إنتاجية منخفضة بالنسبة للفرد إلى 
هيكل يسمح بأعلى زيادة لإلنتاجية في حدود الموارد 

 المتاحة ، أي االستخدام األمثل للطاقات الموجودة.

 النمو االقتصادي يعني زيادة الناتج القومي الصافي. -
نبغي أن يكون أعلى من معدل النمو االقتصادي ي-

 الزيادة السكانية.
من الممكن أن ينمو االقتصاد دون أن يكون  هناك أي -

تنمية حقيقية، والنمو االقتصادي قد ينحصر في قطاع 
محدود عن بقية االقتصاد القومي ، كما أن الدخل 
المتحقق من هذا القطاع قد يتسرب إلى الخارج أو 

 ا من السكان.  تستحوذ عليه فئة محدودة جد
 

هناك نوعان من القنوات التي يؤثر االنفتاح من خاللها على النمو وهي قنوات تأثير االنفتاح على النمو:  -3
، أما فيما يخص القناة األولى ،فهي تسمح باالستفادة من آثار التكنولوجيا نتيجة تحرير التكنولوجيا واالستثمار

إنتاجية عوامل اإلنتاج ومن ثم نمو الناتج المحلي، أما فيما يخص القناة  التجارة وزيادة التبادل مما يسمح بزيادة
الثانية فهي تسمح بزيادة المنافسة بين المنتجات المحلية واألجنبية وعليه زيادة كفاءة رأس المال البشري واكتساب 

 الخبرات وكذا تحسين ميزان المدفوعات من خالل زيادة تدفق النقد األجنبي.
 االنفتاح التجاري خارج المحروقات وما مدى تأثيره في االقتصاد الجزائري. واقع ثالثا:

بهدف تطبيق سياسات االنفتاح التجاري، عملت الجزائر كغيرها من الدول على وضع مجموعة من اإلجراءات 
للنهوض باالقتصاد الوطني لتحقيق معدالت نمو اقتصادية مرضية وذلك من خالل منح  حزمة من التحفيزات 
الممنوحة  للمصدرين  ) مثل التسهيالت المالية، التحقيزات الضريبية والجمركية( ،زيادة إلى إنشاء العديد من 

 :(01)الهيئات التي تعنى باالهتمام بمجال تطوير التجارة الخارجية مثل

 وزارة التجارة الخارجية، التي تعنى بترقية التبادل التجاري 
 الخارجية الديوان الجزائري لترقية التجارةPROMEX ،التبادل التجاري وكذا  وترقية والذي يسهر على تسيير

 .تقييمه
  :الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة (CACI) تعمل على تشجيع المبادالت االقتصادية والتجارية ومواكبة، 



 المؤسسات األجنبية في الجزائر والمؤسسات الجزائرية في الخارج.

  وضمان الصادرات:الشركة الجزائرية لتأمينCAGEX  تعمل على ضمان القروض الممنوحة للمصدرين ،

كعدم القدرة على التسديد والمساهمة في التخفيف من المخاطر التجارية  وحدة الكوارث الطبيعية التي يواجهونها، 
الدولية  ل المشتري السلع أو الخدمات التي طلبها من المصدرين، إضافة إلى المشاركة في المعارضب، وعدم تق

 .واستكشاف أسواق جديدة

 :الصندوق الخاص لترقية الصادراتFSPE تمويل األبحاث المتعلقة باألسواق الدولية على  الصندوق  ، يعمل

 كما يعمل على ضمان والتي تهدف إلى توفير المعلومات للمصدرين وتحسين نوعية المواد، المخصصة للتصدير 

 0221ن طريق قانون المالية لسنة السير الحسن لعمليات التصدير وذلك ع

 :الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريينANEXAL الدفاع عن حقوق ومصالح المصدرين  ،هدفها

التصدير ، وإيجاد مساحة  إستراتيجيةمصدر، وأهم وظائفها المساهمة في تطوير  011الجزائريين وتضم أكثر من 
للتواصل بين المصدرين وتجميع ونشر المعلومات ذات الطابع التجاري واالقتصادي وتوفير المساعدة التقنية 

 .لتطوير القدرات التصديرية للمتعاملين

إلى إقامة قطاع  اإلستراتيجيةتهدف هذه : إستراتيجية الجزائر في ترقية الصادرات خارج إطار المحروقات -1
 يتم االعتماد عليه في النهوض بالتنمية  داخل البلد ومحاولة االبتعاد عن إيرادات البتروليري حيوي ونشيط، تصد

وذلك  ة وجذب االستثمار األجنبي المباشرخصتأهيل المؤسسات، وعملية الخص، تعتمد هذه األخيرة على عملية  
 :من خالل

 تأهيل االقتصاد الوطني، 
   ،تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الصناعية 
  ، تطوير الشراكة 
 .ترقية سياسة جذب االستثمار األجنبي 

التوجه نحو الرفع من قيمة الصادرات غير النفطية في  نعلى الرغم م مشاكل الصادرات خارج المحروقات: -2
 يةعملية التصديرالالتوسع في  التي مازالت تعترضالمشاكل جملة من اإلشارة إلى ، إال أنه البد من  الجزائر

الوطني .ونوجز أهم العراقيل والمشاكل  االقتصادوالوقوف دون إمكانية االستفادة من آثارها اإليجابية على نمو 
 : فيما يلي

  الجزئي، والمتمثلة في الضعف الذي تعاني منه المؤسسة الجزائرية على مستوى المشاكل على المستوى
 ج والجودة وكذا قنوات التوزيع وغيرها....اإلنتا
  االقتصادي، والمتمثلة في عدم وضح معالم إستراتيجية التصدير، انعدام الخبرة المشاكل المرتبطة بالمحيط

 وسوء استخدام التكنولوجيا
 واق المشاكل المرتبطة  بالمحيط المؤسساتي والتشريعي،والمتمثلة في التواجد التجاري غير المنتظم في األس

الخارجية، سوء استخدام وتوجيه الموارد المالية للصندوق الخاص بترقية الصادرات خارج المحروقات زيادة 
 إلى عدم وضح مهام الهيئات المكلفة بترقية الصادرات......

منذ : 2114-1991أثر سياسة االنفتاح التجاري خارج قطاع المحروقات على النمو االقتصادي في الجزائر  -3

التحرير التجاري لم تنجح الجزائر في تنمية الصادرات خارج المحروقات إلى يومنا هذا رغم كل بداية 
التي اتخذتها وهذا ما سنبينه من  خالل اإلحصائيات الخاصة بتطور الصادرات خالل  تاإلصالحات واإلجراءا

 (.  0204-0442الفترة )
 
 

 الدراسة االحصائية: -أ
  (بالرغم من االصالحات المتبعة لترقية  2114 – 1991تطور الصادرات خارج المحروقات والواردات :)

 0441مليون دوالر باستثناء سنة  482024والمقدرة بـ  %4الصادرات خارج قطاع المحروقات إال أنهالم تتعدى 

وهذا راجع إلى الصادرات خارج المحروقات المتكونة من المواد الغذائية إلى روسيا في إطار  %1التي تعدت 



98%

2%
ة صادرات نفطي

صادرات غير 
نفطية

إلى  41مليون دوالر و بالتالي بقيت سيطرة صادرات المحروقات التي تتراوح من 184014تسديد الديون بقيمة 

 ( 01وهذا ما يوضحه الشكل التالي ) . 41%

 
 
 
 
 
 
 

(11رج المحروقات والواردات: ينقسم بالشكل التالي )التوزيع السلعي للصادرات خا 

 
 ( 0202-0202تطور الصادرات خارج المحروقات و الواردات خالل الفترة:) كان بهذا الشكل 

 

الجدير بالمالحظة، هو ضعف قيمة الصادرات خارج المحروقات بالرغم من اإلجراءات والتحفيزات المقدمة 
 الصادرات بعيدا عن القطاع الحروقات.لمختلف القطاعات بهدف ترقية 

 2114-1991تطور معدالت النمو خارج قطاع المحروقات: 

( تميزت بمعدالت نمو 0444-0442في الفترة )فه تذبذبا في النمو خالل هذه الفترة، سجل االقتصاد الجزائري

الحصول على التموين  الشيء الذي صعب من،سلبية بسبب السياسة التقشفية الممارسة في االقتصاد الوطني 

حيث  0995سنة  %308الالزم للقطاعات اإلنتاجية ليسجل الناتج الداخلي الخام بعد هذه الفترة نموا إيجابيا قدر بـ 

ويرجع الفضل في  0995مليون د.ج سنة  0222إلى  0992مليون د.ج سنة  0241ارتفع الناتج الداخلي الخام من 

 %0020مسجال نسبة  0991سنة  عاد لينخفضأن النمو المسجل في الناتج  غير ذلك إلى ارتفاع أسعار البترول.
قطاع البناء واألشغال العمومية إلى جانب مواصلة في جراء التدهور المسجل في القطاع الزراعي وانخفاض النمو 

 النتائج السلبية في القطاع الصناعي .
أما النمو خارج المحروقات رغم تسجيله لمعدالت البأس بها في هذه المرحلة إال أنه يبقى ضعيفا رغم 
االستراتيجيات المتبعة من طرف الدولة وذلك من أجل النهوض بالقطاع التصديري خارج قطاع المحروقات حيث 

ما انعكس إيجابا على  وهذا%104ولكن تحسنت هذه المعدالت حيث بلغت  0991سجل معدالت منخفضة سنة 

د.ج  141040090إلى  0991د.ج للفرد سنة  111010115الذي ارتفع من PIBHHمتوسط نصيب الفرد من 

د.ج ، رغم ذلك يبقى ضعيفا نظرا لطبيعة االقتصاد  14101وهو ما يمثل زيادة قدرها  0999للفرد سنة 

 الجزائري الذي تغلب عليه الصادرات البترولية.
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PIBHH=b0 + b1* OPEN+ b2 *INVD+ε
𝑖
 

ساهم العلم الحديث و التقنية المصاحبة له إسهاما كبيرا في إحداث توازن مس جميع  ية:الدراسة القياس -ب
الميادين،بما فيها العلوم االقتصادية و التي انتقلت فيها الدراسات من التحليل الوصفي نحو التحليل الرياضي و 

ث و الظواهر االقتصادية اإلحصائي،و ذلك بإنشاء قوانين و أساليب للخوض في دراسة العالقات بين الحواد
المختلفة ،باإلضافة إلى ذلك أصبح من الضروري إيجاد نظريات و طرائق مناسبة تساعد على تحليل العالقات 
االقتصادية من أجل التطور السريع لألوضاع االقتصادية .و من بين هذه النظريات نظريات االقتصاد القياسي و 

ية التقدير و التنبؤ للمتغيرات االقتصادية المدروسة لتهدف في األخير التي تستعمل فيها األساليب الرياضية بغ
لوضع القرار المناسب على أساس علمي و من خالل هذا البحث سنقوم ببناء نموذج اقتصادي قياسي لالنفتاح 

 (.0204-0442التجاري على النمو االقتصادي خارج المحروقات و ذلك خالل الفترة )

  :تم االعتماد في تقدير النموذج أثر االنفتاح التجاري على النمو االقتصادي خارج قطاع لقد تقديم النموذج
المحلي اإلجمالي خارج قطاع المحروقات ؛كمتغير المحروقات بالنسبة للجزائر على متغيرين :معدل نمو الناتج 

المباشر ؛كمتغيرين مستقلين، و تابع ؛و معدل االنفتاح التجاري خارج قطاع المحروقات ،و االستثمار األجنبي 
 بالتالي يأخذ النموذج شكل الدالة التالية:

f(open +invd)HH=PIB  
 و بافتراض العالقة خطية، يمكن صياغة النموذج على الشكل التالي:

 
 

 حيث: 

HHPIB :  (.%المؤوية )معدل الناتج المحلي اإلجمالي خارج المحروقاتبالنسبة 
OPEN: ( معدل االنفتاح التجاري خارج المحروقات بالنسبة المؤوية%). 
INVD :.تدفق االستثمار األجنبي المباشر بالمليون دوالر 

b2 ،b1،b0 :.معامالت النموذج الخطي المتعدد 
εi  :.الخطأ العشوائي 

 الدراسة باالعتماد على اإلحصائيات  والبيانات المجمعة و الموضحة في الجدول التالي : توتم

 )الوحدة مليار دوالر( 2114-1991جدول: معطيات الدراسة القياسية 

 OMC-FMI المصدر:

 Invd open PIBHH السنوات Invd open PIBHH السنوات

0992 22 2014 000- 0221 914 200 202 

0990 42 2022 001- 0222 440 2000 100 

0990 12 2001 000- 0225 0025 200 004 

0991 2 2004 006- 0226 0444 2009 004 

0992 2 2000 201- 0221 0121 2000 601 

0995 2 2006 101 0224 0610 2002 504 

0996 012 2000 101 0229 0126 2009 6 

0991 062 2009 201- 0202 0120 2006 504 

0994 621 200 109 0200 0540 2002 501 

0999 090 2009 001 0200 0299 2002 200 

0222 042 2001 001 0201 0690 2001 605 

0220 0024 2009 004 0202 0109 2001 102 

0220 0265 2000 100 

 (01) : تكون على النحو التاليالتمثيل البياني لمتغيرات النموذج 



 

 
 تقدير النموذج: 

  والذي  % 1نقوم بدارسة استقاللية السالسل الزمنية عند مجال ثقة  إستقرارية سالسل النموذج :دراسة،

.وذلك من خالل دالة االرتباط الذاتي %0.5يعتمد في تطبيقه على تحديد درجة التأخير و التي حددناها بـ 

 ADFفي اختبار ديكي فولر المطور صالجزئية وهذا ما يتلخ

 (01) ل قيد الدراسةجدول:اسقرارية السالس

 

من خالل الجدول ومن خالل مقارنة القيمة المحسوبة لديكي فولر المطور مع القيمة الجدولية تفسير الجدول: 
والتي تساوي  Tغير مستقرة عند المستوى وهذا من خالل مقارنة القيمة المحسوبة  HHPIBالسلسلة يتبن لنا أن : 

بالقيمة المطلقة ، وبالتالي ال بد من تطبيق  0795 والتي تساوي Tبالقيمة المطلقة أقل من القيمة المجدولة  2710

 6702والتي تساوي   Tاستقرارية  من الدرجة األولى ) الفرق األول ( وبعدها نالحظ أن القيمة المحسوبة 

بالقيمة المطلقة وبالتالي أصبحت السلسلة مستقرة 0،95المجدولة والتي تساوي   Tبالقيمة المطلقة أكبر من قيمة 

بنفس الطريقة ، حيث  INVDو   OPENة األولى ) الفرق األول ( ، وتم قياس استقرارية السلسلتين عند الدرج

 استقرتا عند الفرق األول .وهذا يعني قبول فرضية العدم أي وجود جذر الوحدة .
بعد دراسة استقرارية السالسل الزمنية سنقوم بدراسة السببية مابين المتغير التابع  دراسة السببية:ال

 MCOوالمتغيرات المستقلة ومعرفة مدى تأثير كل منهم في األخر باستعمال بطريقة المربعات الصغرى

 Granger0جدول دراسة السببية لـ
Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 06/15/15   Time: 11:39 

Sample: 1990 2014  

Lags: 3   

    
     NullHypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
    

0

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

2,800

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14

INVD

.15

.20

.25

.30

.35

.40

.45

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14

OPEN

 النتيجة الفرق األول مستوى االختبار المتغيرات
CADF TADF CADF TADF 

HHBIP -0 ,72 -1 ,95 -6,20 -1,95 مستقرة عند الفرق األول 

OPEN -1,12 - 1,95 1884- -1,95 مستقرة عند الفرق األول 

INVD 2801- -1,95 1813- -0,95 مستقرة عند الفرق األول 



 OPEN2 does not Granger Cause INVD2  21  0.05639 0.9817 

 INVD2 does not Granger Cause OPEN2  1.01598 0.4151 

    
     PIBHH2 does not Granger Cause INVD2  21  0.10223 0.9574 

 INVD2 does not Granger Cause PIBHH2  0.25561 0.8561 

    
     PIBHH2 does not Granger Cause OPEN2  21  0.13666 0.9365 

 OPEN2 does not Granger Cause PIBHH2  3.39701 0.0479 

 

 :نستنتج من الجدول أعاله أن : تحليل الفرضيات 

ال يتسبب في االستثمار األجنبي المباشر 0OPENاالنفتاح التجاري خارج المحروقات  التغير في معدل

0INVD الن االحتمال المقابل إلحصائية فيشرF    0،  وبالتالي  نقبل فرضية العدم  0,05أكبر من H  و

ال يتسبب في االنفتاح التجاري خارج المحروقات  0INVDاألجنبي المباشر  رالتغير في االستثما

0OPENالن االحتمال المقابل إلحصائية فيشرF    0وبالتالي نقبل فرضية العدم  0,05أكبر منH. 
ألن االحتمال  0INVDاليتسبب في االستثمار األجنبي المباشر  HH2PIBالتغير في نمو الناتج المحلي   -

، والتغير في االستثمار األجنبي المباشر 0Hو بالتالي نقبل الفرضية  0,05أكبر من  Fفيشرالمقابل إلحصائيات 

0 INVDال يتسبب في نمو الناتج المحلي اإلجماليHH2PIB فرضية بالتالي نقبل  0.05ألن االحتمال أكبر من

 . 0Hالعدم
خارج المحروقات ال يتسبب في معدل االنفتاح التجاري خارج   HHPIBالتغير في نمو الناتج المحلي -

  0H، و بالتالي نقبل فرضية العدم 0,05أكبر من Fفيشرال  المقابل إلحصائية ألن االحتم0OPENالمحروقات
،ألن االحتمال المقابل إلحصائية فيشر أقل من  HHPIBيسبب التغير في نمو 0OPENوالتغير في معدل. 

 وهذا ما يبينه الجدول التالي :1H  0و بالتالي نقبل الفرضية البديلة0,05

 وجود سبيبةعدم  وجود سبيبة المتغيرات

 INVD  XإلىOPENمن 

 OPEN  XإلىINVDمن 

 INVD  Xإلى HHPIBمن

 HHPIB  Xإلى INVDمن 

 OPEN  Xإلى  HHPIBمن
PIBHH إلى OPENمن X  

 (04تحصلنا على النتائج والتي يمكن تلخيصها بالمعادلة التالية ) MCOباستعمال طريقة المربعات الصغرى 

 

 

 

 

 

OPEN+ 0.0024 INVD3.0419  –= 1.0261 HHPIB 

(0.0000(       )0.6372(   )0.5243     )P  = 
P .F=0.000057 
F =15.73313 

D.w=1.498569 
0.588526=2R 

N=25 
 



 :2=تشير قيمة التفسير اإلحصائي  R0.58  أن المتغيرات المستقلة المدرجة في النموذج تفسر المتغير التابع بنسبة

فتفسرها متغيرات   % 42و منه فإن المتغير التابع مفسر تفسيرا متوسطا من قبل المتغيرات المستقلة ، أما 18%

 عشوائية لم تدرج في النموذج .

 : إحصائية ستيودنت 

وهذا  2821أكبر من   –2813والتي تساوي   OPENإحصائية احتمال ستيودنت المحسوبة للمتغير  -

 يعني ان المتغير غير معنوي وغير مقبول من الناحية اإلحصائية . 
وهذا ما  2821أقل من  2822والتي تساوي   INVDإحصائية احتمال ستيودنت المحسوبة للمتغير  -

 يعني أن المتغير معنوي و مقبول من الناحية اإلحصائية. 
 : أقل من  28222211وبة للمتغيرات والتي تساوي إحصائية احتمال فيشر المحسإحصائية فيشر

 مما يعني أن معالم النموذج مقبولة من الناحية اإلحصائيةأي أن النموذج معنوي . 2821

 : أن النموذج يخلو من 1.49والتي تساوي   واتسنتشير إحصائية داربن إحصائية داربن واتسن

 من الدرجة األولى  . األخطاء ارتباط

 ويتم من خالل :اختبار البواقي 
باالعتماد على الملحق  عند اختبار استقرارية البواقي نحصل على الجدول التالي اختبار استقرارية البواقي: -

بالقيمة المطلقةأكبر من القيمة المجدولة بالقيمة Tنالحظ من خالل الجدول أن القيمة المحسوبة  حيث  02

 أي أن سلسلة البواقي مستقرة. %1المطلقة عند مستوى معنوية 
 االستقرارية االحتمال المجدولة T المحسوبة  T متغيرات

 بواقي االنحدار

𝜀𝑖 
مستقرة في الفرق  0,0000 3,61- 3,77-

 األول

  (JARQUE- BERA ) اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي -

(  وعليه نقبل فرضية  pr( JB= )  2883 < 2821)  2021اكبر من    JBبما أّن االحتمال المقابل لإلحصائية 

 العدم التي تشير إلى أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي.
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Series: Residuals

Sample 1990 2014

Observations 25

Mean      -4.26e-16

Median  -0.020820

Maximum  3.464718

Minimum -3.951227

Std. Dev.   1.875429

Skewness  -0.040904

Kurtosis   2.421248

Jarque-Bera  0.355882

Probability  0.836992



 
 ( :ARCHاختبار تجانس التباين) اختبار  -

Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 0.017274     Prob. F(1,22) 0.8966 

Obs*R-squared 0.018830     Prob. Chi-Square(1) 0.8909 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 05/17/15   Time: 00:19   

Sample (adjusted): 1990 2014   

Included observations: 25 afteradjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 3.430921 1.119160 3.065621 0.0057 

RESID^2(-1) -0.029256 0.222597 -0.131431 0.8966 

     
     R-squared 0.000785     Meandependent var 3.339156 

Adjusted R-squared -0.044634     S.D. dependent var 4.192407 

S.E. of regression 4.284948     Akaike info criterion 5.827749 

Sumsquaredresid 403.9372     Schwarz criterion 5.925920 

Log likelihood -67.93299     Hannan-Quinn criter. 5.853794 

F-statistic 0.017274     Durbin-Watson stat 1.897618 

Prob(F-statistic) 0.896629    

     
      

و عليه نقبل فرضية العدم  0.05أكبر من  ARCHالخاصة باختبار   fبما أن االحتمال المقابل إلحصائية فيشر

 .التي تدل على أن تباين البواقي متجانس 
:على النمو االقتصادي خارج من خالل الدراسة القياسية للنموذج ألثر االنفتاح التجاري  التفسير االقتصادي

 قطاع المحروقات نستنتج أن:
_ تأثير االنفتاح التجاري على النمو االقتصادي خارج المحروقات تأثير سلبي ،حيث أن الزيادة في االنفتاح 

وهذا   ،304, 0%تؤدي إلى التغير في نمو الناتج المحلي خارج المحروقات بانخفاضه بنسبة  %1التجاري بنسبة 

،باإلضافة إلى أن االستثمار األجنبي  %2نظرا النخفاض حجم الصادرات غير النفطية التي مازالت لم تتعدى 

و هذا  %0,024يؤدي إلى زيادة النمو ب  %1المباشر له دور إيجابي على النمو االقتصادي ،حيث إن زيادته ب 

 بي .نظرا للتحفيزات التي تقدمها الدولة لجلب االستثمار األجن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اعتمدت الدولة الجزائرية على العديد من البرامج التقويمية بهدف استعادة التوازنات المالية، تضمنت  الخالصة:
هذه األخيرة إصالحات مؤسساتية وتنظيمية تقوم على المبدأ العالمي تحرير االقتصاد وخصخصته، إال أن 

 وقات.االقتصاد الجزائري استمر في تسجيل مستويات ضعيفة النمو خارج قطاع المحر



إعادة تأهيل المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة ، إلى اإلصالحسعت الجزائر من خالل انتهاجها لسياسة 
وذلك في إطار فتح الشراكة مع العديد من الدول األجنبية، بهدف ترقية قطاع الصادرات غير النفطية. لكن بالرغم 

رجوة وبقي االقتصاد الجزائري تابع لإليرادات النفطية من هذا ، لم تتمكن هذه السياسات من تحقيق األهداف الم
 بالرغم من توفره على العديد من الفرص للتنويع .

 بناءا على هذا فقد خلصت الدراسة القياسية إلى:

  أثر االنفتاح التجاري على النمو في الجزائر خارج قطاع المحروقات تأثير سلبي و هذا ما يدل على أن الجزائر
 أحاديةبالرغم من كل المجهودات التي بذلتها في إطار تنمية التجارة خارج المحروقات إال أنها مازالت تعاني من 

بها إلى وجوب البحث عن ميكانزمات و سياسات جديدة  التصدير و مشكل التبعية للريع النفطي ، و هذا ما يدفع
 بعد النفط ما لبناء اقتصاد صامد أمام التقلبات االقتصادية و التخطيط لمرحلة 

  عنالمباشر إلى الجزائر ساهم بشكل كبير في ترقية الصادرات غير النفطية  األجنبيإن زيادة تدفق االستثمار 
لمؤسسات اإلنتاجية و نقل الخبرة و التكنولوجية و بالتالي الزيادة في معدالت طريق خلق الثروة و القيمة المضافة ل

 .النمو االقتصادي 
   الصادرات خالل فترة الدراسة . إجماليمن  %0ما زلت الصادرات خارج المحروقات تمثل 
  زيادة الصادرات النفطية أدت إلى زيادة معدالت النمو خارج المحروقات و تجسد ذلك من خالل البرامج

،البرنامج التكميلي لدعم النمو  (0224-0222)االقتصادي  اإلنعاشبرنامج كالتنموية التي قامت بها الجزائر 

 pcce (0200-0204.)( برنامج توطيد النمو االقتصادي 0221-0202)
 المراجع:

 .03،ص0220حسام على داوود وآخرون، اقتصاديات التجارة الخارجية ،دار المسيرة للنشر والتوزيع،االردن -0
 .41،ص0221محمد السانوسي شحاته ، التجارة الدولية في ضوء الفقه اإلسالمي واتفاقات الجات، دار الفكر الجامعي،مصر -0
 8، ص 0448دراسات والنشر ، بيروت ، مصطفي  سالمة ،قواعد الجات ،المؤسسة الجامعية لل -3
 8، ص 0448مصطفي  سالمة ،قواعد الجات ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، بيروت ،  -4
عبد العزيز عبدوس، سياسة االنفتاح التجاري و دورها في رفع القدرة التنافسية للدول ، دراسة حالة الجزائر ، أطروحة دكتوراه   -1

 . 44، ص   0200  -0202جامعة تلمسان ، في العلوم  االقتصادية ، 
 .4، ص0220ناجي التواتي، السياسات التنظيمية لقطاع الخدمات، المعهد العربي للتخطيط، الكويت،  -1
 .03،ص  0200جمال جويدان الجمل ،التجارة الدولية ،دار النشر مركز الكتاب األكاديمي، الطبعة األولى ،األردن، -1
8- Michel zerbato ,Macroéconomie, Armand colin,France,1996,p84 
4- Eric Bousserelle, dynamique économique –croissance ,crises ,cycles,galino diteur,paris,2004,p30. 

 10،ص  0223محمد عبد العزيز عجمية ، إيمان عطية ناصف ،التنمية االقتصادية ،دار النشر ،اإلسكندرية ،مصر،  -02

.Shapiro Edward ,Macroeconomique Analysis ,Thomson Learmining,1995 ,P 429. 
القتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول العربية ،أطروحة دكتوراه في العلوم اسيد أحمد كبداني ،أثر النمو  -00

  08-01، ص 0203-0200االقتصادية ، جامعةتلمسان،
،  0224عريقات، مفاهيم ونظم اقتصادية، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردن عبد الرحمان إسماعيل ، حربي  -00

 .013ص
 باالعتماد على: -03

 .00، ص 23/23/0441، الصادرة بتاريخ 01/0441الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد -

- . BENHAMOU ,A ,les instruction algérienne charge de la gestion et de la promotion du  commerce 
extérieure ,revue l’economie,N52,MAI,1998 ,p26. 

 ومديرية الجمارك ONSالباحثتين باالعتماد على المعلومات المتوفرة لدى  إعدادمن   -04

  eviews 6باالعتماد على برنامج  ا لباحثتينمن إعداد -01

 (28-23من إعداد الباحثتين باالعتماد على المالحق رقم) -01

 (.24من إعداد الباحثتين باالعتماد على الملحق رقم ) -01

 :المالحق
 (0202-0222تطور الصادرات خارج المحروقات والواردات خالل الفترة ): 0ملحق

 ONSالديوان الوطين لإلحصائيات المصدر : .الوحدة: مليون دوالر                                                                           



 
 

.(0204-0222خالل الفرتة) التوزيع السلعي للصادرات خارج احملروقات:2ملحق  
 
 

 املصدر: مديرية اجلمارك                                                                                                   ون دوالريالوحدة: مل

 السلع االستهالكية
مواد التجهيز 

 مواد التجهيز الزراعية  الصناعية 
منتجات نصف 

 السنوات  واد غذائيةم مواد خام مصنعة

03 41 00 411 44 30 2000 
00 41 00 124 31 08 2001 
01 12 02 110 10 31 2002 
31 32 0 124 12 48 2003 
01 10 0 110 020 11 2004 
04 31 - 111 034 11 2005 
43 44 0 808 041 13 2006 
31 41 0 443 014 88 2007 
30 11 0 0384 334 004 2008 
44 40 - 140 012 003 2009 
32 32 0 0211 44 301 2010 
01 31 - 0441 010 311 2011 
04 30 0 0101 018 301 2012 
01 01 200 0124 024 420 2013 
02 01 0 0312 002 422 2014 

 (02040-0200تطور الصادرات خارج احملروقات و الواردات خالل الفرتة ):3ملحق
 ONS ،.ALGEXالديوان الوطين لإلحصائيات  . المصدر :                                  الوحدة: مليون دوالر        

 السنوات وارداتال صادرات غير نفطيةال صادرات نفطيةال
73489 2062 47247 2011 
71866 2187 50378 2012 
64974 2014 55028 2013 
62956 2582 58330 2014 
 2115ثالثي أول  13038 645 10624

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السنوات واردات صادرات غير نفطية  صادرات نفطية
44989 1012 20357 2005 
53433 1180 21456 2006 
58206 1312 27631 2007 
79298 1940 39479 2008 
44124 1070 39294 2009 
45530 1040 40473 2010 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الملحق رقم 

(:استقرارية سلسلة 13)

الناتج المحلي خارج  نمو 

 PIBHHالمحروقات 

من  :الدرجة صفر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منالدرجة األولى: PIBHH(:استقرارية22الملحق رقم )
Null Hypothesis: D(PIBHH) has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.204778  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.669359  
 5% level  -1.956406  
 10% level  -1.608495  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Null Hypothesis: PIBHH has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.728585  0.3903 

Test critical values: 1% level  -2.664853  

 5% level  -1.955681  

 10% level  -1.608793  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(PIBHH)   

Method: Least Squares   

Date: 05/13/15   Time: 15:46   

Sample (adjusted): 1991 2014   

Included observations: 24 afteradjustments  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

PIBHH(-1) -0.083900 0.115155 -0.728585 0.4736 

     
     

R-squared -0.012391     Meandependent var 0.395833 

Adjusted R-squared -0.012391     S.D. dependent var 2.138329 

S.E. of regression 2.151536     Akaike info criterion 4.411015 

Sumsquaredresid 106.4695     Schwarz criterion 4.460101 

Log likelihood -51.93218     Hannan-Quinn criter. 4.424038 

Durbin-Watson stat 2.378160    

     
 
 

    
 

 

 

    
 

 
 

    



     
     
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(PIBHH,2)  
Method: Least Squares   
Date: 05/13/15   Time: 15:49   
Sample (adjusted): 1990 2014   
Included observations: 23 afteradjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(PIBHH(-1)) -1.273504 0.205246 -6.204778 0.0000 
     
     R-squared 0.636359     Meandependent var 0.004348 

Adjusted R-squared 0.636359     S.D. dependent var 3.539029 
S.E. of regression 2.134129     Akaike info criterion 4.396499 
Sumsquaredresid 100.1992     Schwarz criterion 4.445869 
Log likelihood -49.55974     Hannan-Quinn criter. 4.408916 
Durbin-Watson stat 2.172818    

     
      

  OPEN(:استقرارية السلسلة من الدرجة صفر22الملحق رقم )
Null Hypothesis: OPEN has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.125667  0.2290 

Test critical values: 1% level  -2.664853  
 5% level  -1.955681  
 10% level  -1.608793  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(OPEN)   
Method: Least Squares   
Date: 05/13/15   Time: 15:51   
Sample (adjusted): 1991 2014   
Included observations: 24 afteradjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     OPEN(-1) -0.058735 0.052178 -1.125667 0.2719 
     
     R-squared 0.046987     Meandependent var -0.004583 

Adjusted R-squared 0.046987     S.D. dependent var 0.063038 
S.E. of regression 0.061539     Akaike info criterion -2.697526 
Sumsquaredresid 0.087101     Schwarz criterion -2.648440 
Log likelihood 33.37031     Hannan-Quinn criter. -2.684504 
Durbin-Watson stat 2.337588    

     
      

 من الدرجة األولى:OPEN(:استقرارية20الملحق رقم )



 

 
 

 الدرجة صفر:من  INVD(:استقرارية20الملحق رقم )

 
Null Hypothesis: INVD has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.178693  0.6113 

Test critical values: 1% level  -2.664853  
 5% level  -1.955681  
 10% level  -1.608793  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(INVD)   
Method: Least Squares   
Date: 05/13/15   Time: 15:55   
Sample (adjusted): 1991 2014   
Included observations: 24 afteradjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     INVD(-1) -0.011116 0.062209 -0.178693 0.8597 
     
     R-squared -0.029341     Meandependent var 69.95833 

Adjusted R-squared -0.029341     S.D. dependent var 407.3975 

Null Hypothesis: D(OPEN) has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.840081  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.669359  
 5% level  -1.956406  
 10% level  -1.608495  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(OPEN,2)   
Method: Least Squares   
Date: 05/13/15   Time: 15:53   
Sample (adjusted): 1992 2014   
Included observations: 23 afteradjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(OPEN(-1)) -1.195865 0.204769 -5.840081 0.0000 
     
     R-squared 0.607605     Meandependent var -0.002609 

Adjusted R-squared 0.607605     S.D. dependent var 0.099097 
S.E. of regression 0.062076     Akaike info criterion -2.678422 
Sumsquaredresid 0.084774     Schwarz criterion -2.629053 
Log likelihood 31.80185     Hannan-Quinn criter. -2.666006 
Durbin-Watson stat 0.936175    

     
     



S.E. of regression 413.3310     Akaike info criterion 14.92715 
Sumsquaredresid 3929378.     Schwarz criterion 14.97623 
Log likelihood -178.1258     Hannan-Quinn criter. 14.94017 
Durbin-Watson stat 2.372849    

     
      

 

 

 

 من الدرجة األولى INVD(:استقرارية08الملحق رقم )
 

 

 

Null Hypothesis: D(INVD) has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.735494  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.669359  
 5% level  -1.956406  
 10% level  -1.608495  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(INVD,2)   
Method: Least Squares   
Date: 05/13/15   Time: 15:57   
Sample (adjusted): 1992 2014   
Included observations: 23 afteradjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(INVD(-1)) -1.198379 0.208941 -5.735494 0.0000 
     
     R-squared 0.599241     Meandependent var -0.521739 

Adjusted R-squared 0.599241     S.D. dependent var 654.6388 
S.E. of regression 414.4225     Akaike info criterion 14.93415 
Sumsquaredresid 3778411.     Schwarz criterion 14.98352 
Log likelihood -170.7428     Hannan-Quinn criter. 14.94657 
Durbin-Watson stat 1.971794    

     
     

Dependent Variable: PIBHH   



تقدير معادلة (:08الملحق رقم )

 النموذج.

 

 

 

 

 

 

 

 

(:السببية 20الملحق رقم )

 لغرانجر

 
Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 05/13/15   Time: 15:08 
Sample: 1990 2014  
Lags: 1   

    
     NullHypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     OPEN does not Granger Cause PIBHH  24  0.16221 0.6912 

 PIBTHH does not Granger Cause OPEN  0.07307 0.7896 
    
     INVD does not Granger Cause PIBHH  24  5.46586 0.0294 

 PIBTHH does not Granger Cause INVD  0.84801 0.3676 
    
     INVD does not Granger Cause OPEN  24  1.10595 0.3049 

 OPEN does not Granger Cause INVD  0.72999 0.4025 
    
     

 (:اختبار استقرارية البواقي20الملحق رقم )

 
Null Hypothesis: RESID02 has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
LagLength: 0 (Fixed)   

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.776387  0.0361 

Test critical values: 1% level  -4.394309  
 5% level  -3.612199  
 10% level  -3.243079  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
 
     

   
   
 

  
Method: Least Squares   
Date: 05/13/15   Time: 14:43   
Sample: 1990 2014   
Included observations: 25   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.026198 1.585879 0.647085 0.5243 

OPEN -3.041986 6.360380 -0.478271 0.6372 
INVD 0.002427 0.000433 5.603744 0.0000 

     
     R-squared 0.588526     Meandependent var 2.819200 

Adjusted R-squared 0.551119     S.D. dependent var 2.923676 
S.E. of regression 1.958822     Akaike info criterion 4.294730 
Sumsquaredresid 84.41363     Schwarz criterion 4.440995 
Log likelihood -50.68413     Hannan-Quinn criter. 4.335298 
F-statistic 15.73313     Durbin-Watson stat 1.498569 
Prob(F-statistic) 0.000057    

     



 
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(RESID02)  
Method: Least Squares   
Date: 06/15/15   Time: 11:47   
Sample (adjusted): 1991 2014   
Included observations: 24 afteradjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     RESID02(-1) -0.834853 0.221072 -3.776387 0.0011 

C -0.478364 0.808021 -0.592020 0.5602 
@TREND(1990) 0.046824 0.056418 0.829944 0.4159 

     
     R-squared 0.405031     Meandependent var 0.212071 

Adjusted R-squared 0.348368     S.D. dependent var 2.335178 
S.E. of regression 1.885043     Akaike info criterion 4.222247 
Sumsquaredresid 74.62115     Schwarz criterion 4.369504 
Log likelihood -47.66697     Hannan-Quinn criter. 4.261315 
F-statistic 7.147986     Durbin-Watson stat 1.895593 
Prob(F-statistic) 0.004287    

     
      

 CUSUM(:اختبار02الملحق رقم )
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 األستاذ محمد منير حساني

 1الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح بكليةأستاذ مساعد أ 

 afaif_8@yahoo.fr. البريد االلكتروني: 0669464660الهاتف: 

 

 

 اعتماد الجزائر القانون االتفاقي االستثماري لتشجيع االستثمار وتشجيعهمداخلة بعنوان: 

 الجزائر في األجنبي لإلستثمار القانوني إلطارحول: ا وطنيفي الملتقى ال

 .األجنبي االستثمار وتشجيع لحماية اإلتفاقي القانون نظام في محور: اعتماد

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .بورقلة، أستاذ في التحوالت المؤسساتية للدولة 3491مارس  72مولود بتاريخ االستاذ محمد منير حساني،  - 1
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 خطة المداخلة:

 

 مقدمة

 الجزائر للقانون االتفاقي االستثماري لجوءأوال: 

 جماعية لتشجيع االستثمار اتفاقياتعلى التصديق  -أ
 العربي المغرب اتحاد دول االستثمار بين وضمان تشجيع اتفاقية -1
  العربية الدول في العربية األموال رؤوس الستثمار الموحدة تفاقيةاإل  -2
 االستثمار ضمان قياتإتفا -3

 األجنبيلتشجيع االستثمار  ثنائية إتفاقياتإبرام  -ب

 ثانيا: مبادئ وتدابير تشجيع االستثمار
 االستثمار تشجيع مبادئ على الموافقة -أ
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 مقدمة

 األجنبججي.تحججدي ا رسيسججي ا فججي التنججافس العججالمي علجج  االسججتثمار يشججك  تشجججيع االسججتثمار إن 
خاصججة مججع نمججوا الشججركات االسججتثمارية الدوليججة، وظهججور التكججتدت االقتصججادية. وقججد ت ججو  الججدو  

فجججي  األهجججمعنصجججر ال أصجججبحتاتفاقجججات االسجججتثمار الدوليجججة ن تشجججريعاتها الداخليجججة لتحقيجججق ذلججج ، لكججج
ل بيعتها، مرونتها وحصجانتها، إذا تتسجاوف فجي صجياحة أحكامهجا إرادر ال جرفين  ،تشجيع االستثمار

يججتحكم  ججرف فججي تعججديلها دون يخججر، بجج  يججتم بجج رادر  نوالمصججدر لهججا، ولجج لدسججتثماراتالمستضججيف 
 ال رفين وتلغ  بها.

االتفاقيجججات الدوليجججة لتععيجججع العدقجججات التجاريجججة مجججن القجججدم، وقجججد عرفجججت ت جججورا لقجججد وججججدت 
 ،ا بينهججافصججارت تشججك  أسججاس عدقججات الججدو  فيمجج توتنظيمججا أكثججر فججي عصججرنا الحججالي، وانتشججر 

اعدهار النشا  االقتصادي واالستثماري في وب ا دوليا سمي بالقانون االتفاقي.ينشكلت نظاما قانو و 
للجدو  المسجتقلة، وججدت تلج  الجدو  فجي  روذهاب حركات االستعمار وبروع السياد، الحالي العصر

 لفاسجدتها فجي التنميجةمايتهجا، حالسجتق اب االسجتثمارات األجنبيجة و  األنسجبالقانون االتفجاقي الوسجيلة 
ت اتفاقجججات أخجججرف تخجججي فقججج  تشججججيع االسجججتثمار األجنبجججي والنهجججوا باالقتصجججاد الجججو ني. فشجججاع

وهججو عبججارر عججن تججدابير ومبججادت تشجججيعية تقججدمها  السججتثماري.اقججانون االتفججاقي حمايتجج ، سججميت بالو 
الدو  المتعاقدر في اتفاقات بينها، ذا قور قانونية إلعاميجة مسجتمدر مجن إلعاميجة قواعجد القجانون الجدولي 

متعاقدر، وبالمصادقة عليها تصبح ملعمجة  واعية حسب رحبة الدو  التتخذ االتفاقي، وهي تدابير 
 لهم.

حاجتهجا الملحجة لجرؤوس ف، القجانوني الجدولي الت جورعجن هجذا  الجعاسريجةالحكومة لف ختلم تو 
واالسججتفادر مججن خيججرات الججبدد، خاصججة فججي مجججا   نبيججة فججي تنميججة االقتصججاد الجعاسججرياألمججوا  األج

ماري لتشججججيع ذلججج ، مجججع إلججج  القجججانون االتفجججاقي االسجججتث اللججججو حجججتم عليهجججا المحروقجججات والمنجججاجم، 
ذه الورقجة البحثيجة علج  أشجكا  فجي هجلجذا سجنعر  . وافقجت عليج  مجالالداخليجة وفجق  هجانينقوات ويعها ل

تبيججين أهججم التججدابير التشجججيعية التججي وافقججت  مججعللقججانون االتفججاقي االسججتثمار ( أوال  ،  تبنججي الجعاسججر
 بدراسة وصفية التفاقياتها االستثمارية. ،( ثانيا   األجنبيعليها لتشجيع االستثمار 
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 أوال: تبني الجزائر للقانون االتفاقي االستثماري

 
إلججج  أراضجججيها،  األجنبيجججةالججج  اسجججتق اب االسجججتثمارات بتشجججريعاتها الجججدو  تسجججع  العديجججد مجججن 

 إلقنججا وتحججري علجج  تججوفير الحمايججة القانونيججة لهججا، فجج ن هججذه االحكججام تبقجج  قاصججرر وحيججر كافيججة 
في اتفاقات دوليجة لدسجتثمار،  والتعامات ترجمت ذل  بتعهدات تن تمإ، إال و مأنتهمالمستثمرين 

 .2، حسب إرادتها المجتمعةالمتعاقدر في صناعتها األ رافتشار  
مشجابهة  قانونيجة أحكامجا تضجم االسجتثمار األجنبجي، هجي اتفاقجات ن اتفاقيجاتأ القجو  يمكجنو 

 أنها في تتميع عن و  أكثر، ودقة توضيح مع ،الو ني االستثمار قانون في عليها لتل  المنصوي
 يمكجن ال بحيج  المصجدرر،و  المسجتق بة الجدو  عجاتق علج  اتفاقيجة تعاقديجة والتعامجات حقوقجا تنشج 
 وحماية ضمانا األجنبي للمستثمر يوفر ما وهذا ،ال رفين ألحد المنفردر باإلرادر إلغاؤها أو تعديلها

تفصجججح  أنهجججاكمججا خاصجججة ضجججد عججدم اسجججتقرار التشجججريعات والتنظيمججات المتعلقجججة باالسجججتثمار، ر، أكبجج
 .معينةدولة لة المضيفة في استقبا  مستثمري بشك  واضح ومباشر عن مدف رحبة الدو 

فججي تشجججيع االسججتثمار لججدوره القججانون االتفججاقي باهتمامججا كبيججرا  الجعاسريججةأولججت الحكومججة  وقججد
 مججن العديججد ن خجد  إبججرام الحكومجة وتصججديق رسججيس الجمهوريجة علجج ويتجلجج  ذلج  مجج، األجنبجي

ممجا  االسجتثمار األجنبجي. الجماعيجة منهجا (  أ    والثناسيجة (  ب   . لتشججيع الدوليجة اإلتفاقيجات
ينب  عن رحبتها في النهجوا باالقتصجاد الجو ني والتنميجة، وت جوير قجدرات ومجؤهدت المسجتثمرين 

 المحليين من خد  ذل .

 جماعية لتشجيع االستثمار اتفاقياتعلى التصديق  -أ
تكتلهجا اإلقليمجي،  ان دقجا مجنفجي تشججيع االسجتثمار بينهجا،  مجتمعجة قد ترحب مجموعة دو 

قججججومي، كالججججدو  ال هججججا، أو تكتلألوروبججججي ومجموعججججة أمريكججججا الشججججماليةاالتحججججاد ا، االتحججججاد المغربججججيك
التكجتدت الدوليجة إلج  الوسجيلة القانونيجة المدسمجة  فتلججأ هجذهديني كالجدو  اإلسجدمية. الالعربية، أو 

تكون ملعمجة  لذل ، وهي االتفاقيات الجماعية، فتضمنها أحكاما تشجيعية لدستثمار بينها وحمايت 
  ؛همهاوأ ،منهاالجعاسر عل  العديد  صادقتلجميعها. وقد 

 

                                                           
 . 00، جنيف سويسرا، ص: 2002المتحدة، العدد  األممسلسلة االنكتاد بشأن سياسات االستثمار الدولية لغرض التنمية، منشورات  - 2



  5 
 

 العربي المغرب اتحاد دول االستثمار بين وضمان تشجيع اتفاقية -1
مجن دو   ورحبجة ،3اتحجاد المغجرب العربجي إنشجا المادر الثالثجة مجن معاهجدر  ان دقا من فحوف

 تشججيع بجأن منهجا واقتناعجا ،هابين المثمر التعاون وتكثيف االقتصادية العدقات توثيق فياالتحاد 
 . 34434جويلية  71الجعاسر  المذكورر بمدينة، وقعت االتفاقية االستثمارات وضمان

وفي إ جار  ،ك  بلد من بلدان اتحاد المغرب العربي " يشجعأنبوقد استهلت االتفاقية نصها 
أحكامججج  انتقجججا  رؤوس األمجججوا  المملوكجججة لموا نيججج  إلججج  الجججدو  األخجججرف لدتحجججاد، وانتقجججا  رؤوس 
األمججوا  المملوكججة لمججوا ني الججدو  األخججرف لدتحججاد إليجج ، ويشجججع اسججتثمارها فيجج  بحريججة، فججي كافججة 

 جاالت حير الممنوعة عل  موا ني البلد المضيف وحير المقصورر عليهم، ...".الم
، كمجنح معاملجة األعضجا كما تناولت العديد من تدابير تحفيع االستثمار المتباد  بين الدو  

أمجججججام المسجججججتثمرين،  اإلججججججرا اتس المجججججا  المغجججججاربي، وتسججججهي  أ، وحريجججججة حركججججة ر األفضججججلية بينهجججججا
. وقد صادقت الحكومة الجعاسرية عل  االتفاقيجة فجي الناجمة عن ذل  واألضراروتعويا الخساسر 
، وتعد اتفاقية مهمة بالنسبة للجعاسر، نظرا لمكانتهجا االقتصجادية بجين دو  االتحجادالتاريخ المذكور، 

 من  وليس حريبة عن . قريبةإل  أسواق  الجعاسريس الما  أوالتي قد تسه  تشجيع تصدير الر 
  العربية الدول في العربية األموال رؤوس الستثمار الموحدة تفاقيةاإل  -2

الجامعجة  قاميثإن حكومات الدو  األعضا  في جامعة الدو  العربية، في تحقيقها ألهداف 
العربيجة  التنميجةعاهدر الجدفا  المشجتر  والتعجاون االقتصجادي العربجي، وان دقجا مجن هجدف تععيجع مو 

نجججوفمبر  76بعّمجججان بتجججاريخ  االتفاقيجججة المجججذكوررأبرمجججت قجججد الشجججاملة والتكامججج  االقتصجججادي العربجججي، 
، بوضجع قواعججد االسجتثمار القانونيججة المشججتر لتجوفير منججاال مدسجم لدسججتثمار العربجي  وذلج  .3490

العربيجة في إ ار نظجام قجانوني واضجح وموحجد، ومسجتقر يعمج  علج  تسجهي  انتقجا  رؤوس األمجوا  
 .34415أكتوبر  02صادقت عليها الجعاسر بتاريخ و وتوظيفها داخ  الدو  العربية. 

علج  أن "تسجمح من االتفاقية الموحدر الستثمار رؤوس األموا  العربية نصت المادر الثانية  
األمججوا  العربيججة فيمججا  رؤوسبانتقججا   – أحكامهججاوفججي إ ججار  –الججدو  األ ججراف فججي هججذه االتفاقيججة 

التنميججة االقتصججادية فججي الججدو  بينهججا بحريججة وتشجججع وتسججه  اسججتثمارها، وذلجج  وفقججا لخ جج  وبججرام  
                                                           

 الموريتانية، اإلسالمية الجمهورية المغربية، المملكة الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجمهوريةدول اتحاد المغرب العربي هي؛   - 3

 العظمى، االشتراكية الشعبية الليبية العربية والجماهيرية التونسية، الجمهورية
، والمصادق بالمرسوم 23/00/1000اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار بين دول االتحاد المغرب العربي، المرقعة بالجزائر في  - 4

 .0997الصادرة بتاريخ جانفي  70، الجريدة الرسمية رقم 22/70/0997 الصادر بتاريخي الرئاس
، والمصادق عليها بالمرسوم 1022االتفاقية الموحدة الستثمار روس األموال العربية في الدول العربية، المعدة في تونس في أوت  - 5

 .11/10/1005الصادرة بتاريخ  50 ، الجريدة الرسمية رقم00/10/1005بتاريخ  305-55الرئاسي رقم 
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تحمجي المسجتثمر وتصجون  وتتعهجد بجأنال راف وبما يعود بالنفع علج  الدولجة المضجيفة والمسجتثمر، 
  .6حكام القانونية. "ل  االستثمار وعواسده وحقوق  وأن توفر ل  بقدر اإلمكان استقرار اال

االتفاقية في ترتيب مبادت وتدابير تشجيع االستثمار العربي وحمايت ، وكجذا  استرسلت ابعده
  رق تسوية النعاعات المتعلقة ب .

 االستثمار ضمان قياتإتفا -3
المصدرر ضمانا  أووالفعا  في ذل ، توفير الدو  المستضيفة  ،من تدابير تشجيع االستثمار

ممجا يضج رها ا لدسجتثمار، رحجم حاجتهج قد تعجع عن تقديم  الدو  الناميةالذي االمر لإلستثمار، 
 صادقت عليها الجعاسر؛التي  تل تفاقيات دولية لضمان االستثمار، وأهمها االنضمام ال إل 

 ئتمان الصادراتاو  االستثمار لضمان العربية المؤسسة إنشاء إتفاقية -

العربيجججججة لضجججججمان االسجججججتثمار واستمجججججان الصجججججادرات  المؤسسجججججةإلنشجججججا  أبرمجججججت هجججججذه االتفاقيجججججة 
"ضججمان"، كهيسججة عربيججة مشجججتركة مملوكججة مججن قبججج  حكومججات الججدو  العربيجججة، باإلضججافة إلجج  أربجججع 

ُتعجد أو  هيسجة متعجددر األ جراف لتجأمين و ، 8، وتتخذ من دولجة الكويجت مقجرا  لهجا7هيسات مالية عربية
 ؛أحراضهامن أهم  .االستثمار في العالم

  تدفق االسجتثمارات العربيجة واألجنبيجة المباشجرر إلج  الجدو  العربيجة مجن خجد  تجوفير تشجيع
 .التغ ية التأمينية ضد المخا ر حير التجارية للمستثمرين والممولين العرب واألجانب

  دعججججم النمججججو االقتصججججادي فججججي البلججججدان العربيججججة مججججن خججججد  تججججوفير التغ يججججة التأمينيججججة ضججججد
رية للمؤسسجات الماليجة والمجوردين حيجر العجرب عنجد تمويج  أو توريجد المخا ر التجارية وحير التجا

المججججدخدت األساسججججية، البضججججاسع الرأسججججمالية، السججججلع االسججججتراتيجية ومثيلهججججا مججججن السججججلع والخججججدمات 
 .9التنموية للدو  العربية

                                                           
 المادة الثانية من نفس االتفاقية. - 6
الهيئات المالية المساهمة في تأسيس هذه المؤسسة؛ الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي؛ صندوق النقد العربي؛ المصرف العربي  - 7

 للتنمية االقتصادية؛ الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء.
 نشريهأرجع الى . 1001، الموقع عليها بالكويت في ماي الصادرات والئتماناالستثمار  لضمان العربية المؤسسة شاءإن إتفاقية - 8

  /http://www.iaigc.netالمصدر موقع المؤسسة:  .00/04/2015المؤسسة بتاريخ 
 المادة الثانية من نفس االتفاقية. - 9
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 10االستثماراإلتفاقية الدولية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان  -

تشججججيع تجججدفق أنشجججست لالوكالجججة الدوليجججة لضجججمان االسجججتثمار، هجججي أحجججد أجهجججعر البنججج  الجججدولي، 
لمساندر النمجو االقتصجادي وخفجا عجدد  ،االستثمار األجنبي المباشر إل  بلدان األسواق الصاعدر

  الفقرا  وتحسين أحوا  الناس.

يد التعجاون الجدولي فجي ، أنج  " اعتبجارا للحاججة الج  تعضجإنشاسهاحي  جا  في ديباجة إتفاقية 
، وعلج  وجج  الخصجوي االسجتثمارات األجنبجيمجا  التنمية االقتصادية ودعم مساهمة االستثمار 

دراكجاالخاصجة، فيتلج  التنميجة.  األجنبية لمجا يترتجب علج  رفجع المخجاوف المتعلقجة بالمخجا ر حيجر  وا 
 .11"ة .... ال  الدو  النامي األجنبيالتجارية من تسيير وتشجيع تدفق االستثمار 

هو تشجيع  هاهدفبأن ، وأحراضهاونصت المادر الثانية من هذه االتفاقية عل  هدف الوكالة 
، فيمجا بجين الجدو  األعضجا ، وعلج  وجج  الخصجوي الجدو  اإلنتاجيجةتدفق االستثمارات لألحجراا 
الدوليجججججة ، وشججججركة التمويجججج  والتعميججججرالبنجججج  الججججدولي لإلنشججججا   ألنشجججج ةالناميججججة األعضججججا ، تكملججججة 

 ومنظمات تموي  التنمية الدولية األخرف. وتقوم الوكالة تحقيقا لهذا الهدف بما يأتي:

عجادر التجامين، ضجد المخجا ر حيجر  -أ إصدار ضمانات، بما في ذل  المشاركة في التجأمين وا 
 التجارية لصالح االستثمارات في دولة عضو التي تفد من الدو  األعضا  األخرف.

المكم  المناسبة التي تسجتهدف تشججيع تجدفق االسجتثمارات إلج  الجدو   القيام بأوج  النشا  -ب
 النامية األعضا  وفيما بينها.

 كلما كان ذل  ضروريا أو مرحوبا في  لخدمة الهدف  أخرفممارسة أية صدحيات ثانوية  -ت
 ". المادر.وعل  الوكالة أن تسترشد في جميع قراراتها بنصوي هذه 

، واسجتقراره، خاصجة األجنبجيفاسدر الضمان الدولي في تشججيع االسجتثمار هذه االحكام  تظهر
مججن  33، التججي عججددتها المججادر المجتمعججاتضججد مخججا ر االضجج رابات والتحججوالت التججي تججأتي علجج  

                                                           
، والمصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 11/10/1022، المبرمة بسيول في االستثمارلوكالة الدولية لضمان لاالتفاقية المنشئة  - 10

 .1005الصادرة بتاريخ أكتوبر  55. الجريدة الرسمية رقم: 30/10/1005المؤرخ في  05-345
 ديباجة نفس االتفاقية. - 11
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التججججأميم  –تحويجججج  العملججججة  –نفججججس االتفاقيججججة تحججججت عنججججوان المخججججا ر الصججججالحة للضججججمان، وهججججي 
 .12الحرب واالض رابات المدنية –د بالعق األخد  –المماثلة  واإلجرا ات

كبيججججر وسججججريع  السججججتق ابوقججججد رأت الحكومججججة الجعاسريججججة الحاجججججة ملحججججة لمثجججج  هججججذا الضججججمان 
ينة، والمديونية الخارجيجة، ع ، في ظ  العجع المالي الذي كانت تعاني من  الخاألجانبللمستثمرين 

 تانضجمضجد تلج  المخجا ر. لجذا  األجنبجيالوضع الجذي ال يمكنهجا مجن ضجمان مشجاريع االسجتثمار 
 عديد من المشاريع في الجعاسر من. وقد أمنت الوكالة ال3441لهذه االتفاقية وصادقت عليها سنة 

 .13ذل  الحين، خاصة مشاريع االستثمار في المحروقات

 األجنبيلتشجيع االستثمار  ثنائية إتفاقياتإبرام  -ت

والمصججججادقة علجججج   إبججججراملجججججأت الحكومججججة الجعاسريججججة الجججج   ،الجججج  جانججججب االتفاقيججججات الجماعيججججة
والشجججراكة معهجججا فجججي رحجججب فجججي اسجججتق اب مسجججتثمريها أو التعجججاون  ،اتفاقيجججات ثناسيجججة مجججع دو  معينجججة

لتشججججيع االسجججتثمار  الجماعيجججة، سجججوا  أكانجججت تلججج  الجججدو  عضجججور فجججي االتفاقيجججات مججججا  االسجججتثمار
المججذكورر أعججده والتججي صججادقت عليهججا الجعاسججر، أو ال، وفاسججدر االتفاقيججات الثناسيججة تتجلجج  هنججا، عنججد 

 وال قومي أو ديني.  إقليميالرحبة في استقبا  مستثمري دو  ال تشك  الجعاسر معها تكت  
الجماعية، بتناول   ، فهو ال يختلف عن موضو  االتفاقيةعن موضو  االتفاقيات الثناسية أما

ايجة االسجتثمارات تعهجد بتشججيع وحمواللتعاريف تحدد مفاهيم ومص لحات االستثمار في االتفاقية، 
، وتعجويا الخسجاسر األجنبجيشجك  المعاملجة المرججور بينهمجا لدسجتثمار  مجع تحديجدمن المتعاقدين، 

مة تتفق معظم االتفاقيات ومسألة نع  الملكية، وكيفية تسوية نعاعات االستثمار. وهي مواضيع عا
 الثناسية لتشجيع االستثمار.

أليجة مرنجة للجتحكم فجي مسجتوف  األولج  اقيجات الثناسيجة عجن الجماعيجة، أنن  مجا يميجع االتفأإال 
التشجيع بين المتعاقدين، فتلجأ لها الدولة لعيادر تفضي  عدقتها االستثمارية بدولة أخرف رحم أنها 

فججي اتفججاق جمججاعي لدسججتثمار، فتمكنهججا مججن صججياحة أحكججام لججذل  حسجججب  عضججور معهججاقججد تكججون 

                                                           
 اقية.من نفس االتف 11و 2المادتين  - 12
 مليون دوالر في شكل إعادة تأمين لهيئة 50، قدمت الوكالة الدولية لضمان االستثمار 2003و 1000في عامي مثالها  - 13

Compañía Española de Seguros (de Crédito a la Exportación (CESCE ،وهي هيئة ائتمانات التصدير اإلسبانية ،

مليون دوالر في عقد مشاركة في  240، البالغ CEPSA ويغطي التأمين استثمار شركة .CEPSA مقابل تغطيتها للمستثمر اإلسباني

 : موقع الوكالة؛أكثر. أنظر لتفاصيل الجزائرية في حقول بترول Sonatrachاإلنتاج مع شركة 
eesguarant-https://www.miga.org/investment  

https://www.miga.org/investment-guarantees
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دوافعها السياسية أو االقتصادية أو حيرها مع تلج  الدولجة. فتعيجد فجي مججاالت االسجتثمار مجثد، أو 
خاصة ال تني عليهجا االتفاقيجة امتياعات مالية  هاتمنح أوترفع من مستوف المعاملة ال  الو نية، 

 الجماعية.
لتشججيع االسجتثمار  األنسجبهذا، االتفاقية الثناسية، كمجا ذكجر أعجده، هجي الوسجيلة  إل  جانب

 مع دولة أخرف حير عضور معها في أي اتفاق جماعي لذل .
تثمار الثناسيجججة تجججدابير متنوعجججة وتشجججم  األنشججج ة التشججججيعية المتفجججق عليهجججا فجججي اتفاقجججات االسججج

أو مجججنح  ،تلججج  الراميجججة إلججج  تحسجججين اإل جججار العجججام للسياسجججات المتعلقجججة باالسجججتثمار األجنبجججي الهجججامث
وقد تشم  التدابير التشجيعية جميع الق اعات االقتصادية  للمستثمرين.الضريبية و الحوافع المالية 

وقد تقتصر عل  تأكيد سريان خ   تشجيعية موججودر  محددر.أو قد تركع عل  أنش ة اقتصادية 
أو قجججد تقضجججي ب نشجججا  صجججكو  جديجججدر لتشججججيع االسجججتثمار. وقجججد  ،د لجججدف األ جججراف المتعاقجججدرأصججج

تتصدف لألنش ة الترويجية في البلد المو ن أو في البلد المضيف، كما يمكن أن تقضي بأنش ة 
 مشتركة.

ا أو قججد تُنشجج  يليججة متابعججة لرصججد تنفيججذها تهوقججد تكججون أحكججام تشجججيع االسججتثمار مكتملججة بججذا
ي. وأخير ا، فمن الممكجن وضجع أحكجام تشججيع االسجتثمار إمجا كالتعامجات  واعيجة أو كتعهجدات العمل

 . 14ُملعمة قانون ا

وقججد اهتمججت الجعاسججر كثيججرا بهججذا النججو  مججن االتفاقيججات، لججدورها الفعججا  فججي تشجججيع االسججتثمار 
اآلن أعيجد  إلج  حايجة 3440منجذ سجنة  فأبرمجتوحمايت ، وفي النهجوا سجريعا باالقتصجاد والتنميجة، 

، ةإفريقيدو  العالم، مع الدو  العربية،  ا أنحية لتشجيع االستثمار، مع جميع إتفاقية ثناس 11عن 
من  أكثر. ولهذا الحجم دالالت عن نية الحكومة الجعاسرية في االستفادر يةوأمريك وية، يسييةأوروب

 .15القانون االتفاقي االستثماري
 
 
 

                                                           
 .10المذكور سابقا، ص:  2002المتحدة، العدد  األممسلسلة االنكوتاد بشأن سياسات االستثمار الدولية لغرض التنمية، منشورات  - 14
 ./http://www.andi.dzأنظر في خصوص هذه االتفاقيات؛ موقع الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  - 15



  10 
 

 االستثمارثانيا: مبادئ وتدابير تشجيع 

مججججن اسججججتقرا  االتفاقيججججات واالتفاقججججات االسججججتثمارية التججججي صججججادقت عليهججججا الجعاسججججر، يتبججججين أن 
الحكومججة وافقججت علجج  مبججادت وحججوافع لتشجججيع االسججتثمار (  أ   ، وعلجج  تججدابير لحمايتجج  (ب   ، 

وهججذه وكلهججا إجججرا ات لتشجججيع المسججتثمر األجنبججي بالقججدوم الجج  الجعاسججر، و مأنتجج  علجج  ممتلكاتجج . 
  أهمها.

 األجنبيالموافقة على مبادئ تشجيع االستثمار  -أ
تقدم نماذ  اتفاقات االستثمار الدولي العديد من المبجادت لتشججيع ، وهجي عبجارر عجن معيجا 

، ويتعهدون بااللتعام بها. ونججد أهمهجا فجي اتفاقجات االسجتثمار وحوافع يتقدم بها المتعاقدين
 ؛ الجعاسري

 قبول االستثمارالتعهد ب -1

الجعاسججر لتشجججيع االسججتثمار، تعتججرف فيهججا بدايججة  أبرمتهججافججي حالبيججة االتفاقيججات الثناسيججة التججي 
البلد المو ن ب مكانية حصولهم عل  مشجاريع اسجتثمارية داخج  الجعاسجر، ويحجدد االتفجاق  لمستثمري

مجججا  المشججاريع المسججموح بهججا، وعججادر مججا تكججون متنوعججة أكثججر مججن مجججا ، ممججا ينبجج  عججن سياسججة 
 .16ولة في النهوا بجميع مجاالت الحيارالد

الجعاسججر  مججن إتفاقيججة تشجججيع االسججتثمار وحمايتجج  بججين نصججت المججادر العاشججررفججي هججذا اإل ججار 
، تحججججت عنججججوان مجججججاالت االسججججتثمار علجججج  أنجججج  " يسججججمح لألشججججخاي السججججورية العربيججججة الحكومججججةو 

في بلد ال رف المتعاقد اآلخر ال بيعيين واالعتباريين في ك  من الدولتين المتعاقدتين باالستثمار 
فجي مختلجف مججاالت االسجتثمار المتاحجة والتجي تسججمح بهجا القجوانين واألنظمجة النافجذر فيج . وال سججيما 

                                                           

، النقل، الصحة، السياحة، الصناعة، الصيد البحري، الزراعةمجاالت االستثمار في السوق الجزائرية هي؛ -  16

. وتشكل هذه المجاالت االساسية للحياة ألي مجتمع. أنظر الطاقة المتجددة، تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت

موقع الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار؛ 

w.andi.dz/index.php/ar/index.php?option=com_content&view=artichttp://ww

le&id=470&Itemid=651  
 

http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-l-agriculture
http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-l-agriculture
http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-la-peche
http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-la-peche
http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-l-industrie
http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-l-industrie
http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-du-tourisme
http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-du-tourisme
http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-sante
http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-sante
http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-transport
http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-transport
http://www.andi.dz/index.php/ar/component/content/article?id=503
http://www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-renouvelables
http://www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-renouvelables
http://www.andi.dz/index.php/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=470&Itemid=651
http://www.andi.dz/index.php/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=470&Itemid=651
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من الصجياحة يتبجين . 17في المجدت الصناعية والعراعية والصحية والسياحية والنق  وحيرها ... "
الحيججار كقاعججدر عامججة، وخصصججت المججادر  تأن المتعاقججدين فتحججا مجججا  االسججتثمار علجج  كجج  مجججاال

المجاالت المذكورر ألهميتها فق ، وهجذه اإلرادر بقجدر مجا تظهجره مجن تفجاهم وثقجة بجين البلجدين، ف نهجا 
  جميع المجاالت.والنهوا بتنب  عل  إرادر الدولة في االستفادر من الرأسما  األجنبي لت وير 

اإليجججرانيين علججج  أراضجججيها، باتفاقهجججا مجججع  قبلجججت الجعاسجججر اسجججتثماراتوفجججي ذات اإل جججار أيضجججا، 
، ووفقججججا لقوانينجججج  إقليمجججج الحكومججججة اإليرانيججججة علجججج  أن " يقبجججج  كجججج  مججججن ال ججججرفين المتعاقججججدين علجججج  

حالججة  –و  –وتنظيماتجج ، اسججتثمارات األشججخاي ال بيعيججين واالعتبججاريين لل ججرف المتعاقججد اآلخججر. 
وتنظيماتج ، بمجنح كافجة التجراخيي الدعمجة قبو  االستثمار، يقجوم كج   جرف متعاقجد،  بقجا لقوانينج  

لجت باالسجتثمار اإليرانجي علج  بالجعاسرية من جهتها ق الحكومة. أي أن 18" االستثمار.إلنجاع ذل  
أمجججا مجاالتججج  فقجججد أرجعتهجججا لتحديجججد تلججج  القجججوانين  وتسجججهيل  حسجججب قوانينهجججا وتنظيماتهجججا، ،أراضجججيها

 والتنظيمات.

 االستثمار األجنبي معاملةامتيازات  -2

لقججد  ججور القججانون االتفججاقي أحكامججا مختلفججة فججي معاملججة البلججد المضججيف لدسججتثمار األجنبججي، 
ع هذا االستثمار أكثر من تنظيم . وتتخذها الدو  المتعاقدر حسب درجة رحبتها يوهي أحكام لتشج

املججة و نيججة أو مع وعججدم التمييججع،فججي تشجججيع مسججتثمري دولججة معينججة، بججين معاملججة عادلججة ومنصججفة 
 وال تكاد تخلو اتفاقية استثمار أجنبي من مث  هذه األحكام.  بالرعاية،معاملة الدولة األول  

الدولججة المضججيفة بضججمان نمجج  مججن المعاملججة م ججابق  المعاملةةة العادلةةة والمنصةةفةتلججعم حيجج  
مهمجا كانجت المعاملجة التجي تمنحهجا  ،لقواعد القانون الجدولي العرفجي ولمقتضجيات العدالجة واإلنصجاف

 للبلجد االسجتثمار تشججيع برنجام  تغييجرحيج  أن  .19الدولجة لموا نيهجا أو لمجوا ني دو  أخجرف

                                                           
، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة السورية، الموقع في لالستثماراتاتفاق التشجيع والحماية المتبادلة  - 17

الرسمية رقم  الجريدة. 20/12/1002المؤرخ في  430-02، والمصادق عليه بالمرسوم الرئاسي رقم 14/00/1000دمشق بتاريخ 

 .20/12/1002/ الصادرة بتاريخ 00
 اإلسالميةمارات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية المتبادلة لالستث والحماية الترقيةاتفاق  - 18

. الجريدة 2005فبراير  25المؤرخ في  05-05، والمصادق عليه بالمرسوم الرئاسي، رقم 10/0/2003، الموقع بطهران في اإليرانية

 .02/2005/ 20، الصادرة في 15الرسمية رقم: 
. نسخة 20/20/0200، 0202 األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، يات الثنائّية لالستثماردليل االّتفاق - 19

 /bit.escwa.org.lbاللجنة؛ على موقع  الكرتونية
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 ينتهج  ربمجا ،مفجاج  بشجك  األجانجب للمسجتثمرين المقدمجة المساعدر من يقل  نحو عل  المضيف
  .20والمنصفة العادلة المعاملة معيار

 األجانب المستثمرون كان إذا ما يتحقق من التساؤ  حو  ،التمييز عدم بمبدأ يتعلق وفيما
االسجتثمار  تشججيع تجدابير ت بيجق فيهجا يججوع التي للظروف مشابهة ظروف في المضيف البلد في
 مقصجورر، تكجون قجد التشججيع أن مخ  جات ذلج  التمييجع. عجدم مبجدأ يتحقجق فق ، الحالة هذه ففي
 ال وبالتجالي، .معينجة من قجة فجي أو معجين فجي ق جا  أو معجين حججم ذات اسجتثمارات علج  ،مجثد  
 نظراسهم فسة نفس في كانوا إذا إال هذه التشجيعية ت بيق التدابير  لب األجانب للمستثمرين يجوع

 .المحليين

علجج  أن تمججنح  توافججق دولججة مججا بموجبجج إتفججاقي حكججم  هججوف رعايةةة شةةرط الدولةةة األكثةةر أمةةا 
ثالثة. وقد كجان هجذا  ةدوللالشري  المتعاقد اآلخر معاملة ال تكون أق  مواتار من تل  التي تمنحها 

الحكم بمثابة شجك  مبكِّجر وخاي لحكم عدم التمييع، ويرجع منشؤه إل  بواكير معاهدات الصجداقة 
المسججججتفيد معاملججججة مسججججاوية بيججججد أن االسججججتفادر مججججن الشججججر  ال تعنججججي معاملججججة  .21والتجججججارر والمدحججججة

لمعاملججة الججو نيين، ألن هججذا األمججر يحققجج  مبججدأ يخججر فججي التعامجج  الججدولي الججذي يججتمم شججر  الدولججة 
 ، وهو مبدأ المعاملة الو نية.اأَلول  بالرعاية

اتفاقيججة تلتججعم بموجبهججا الدولججة قاعججدر قانونيججة  هججي المعاملججة الو نيججة؛ مبةةدأ المعاملةةة الوطنيةةة
للمسججتثمرين ال تقجج  تفضججيد عججن المعاملججة الممنوحججة  األجنبججي معاملججة تثمرالمضججيفة مججنح المسجج

التججي يتمتججع بهججا المسججتثمر نفسججها شججرو  المنافسججة بيتمتججع المسججتثمر األجنبججي  ،يالتججالوب .الججو نيين
قاعجدر قجانون بج  تمثج  لل عامجا   أال تعد المعاملة الو نيجة مبجد ؛لذا .في سوق البلد المضيفالو ني 
مجن يعنجي ا للمعاملة العادلة والمنصفة. وذل  وخدف   ،مثلها مث  بند الدولة األول  بالرعاية، قانونية

وال  بيقهجابت ن الدولجة حيجر ملعمجة  ف ورودها في ني مكتوب،أن  في حا  عدم  ،الناحية القانونية
 .22حاسب عل  ذل  دولياتُ 

                                                           
ومنصفة" أو "معاملة معاملة نزيهة "وتختلف الّصيغ المستعملة للتعبير عن هذا المفهوم من اّتفاقية إلى أخرى فتستعمل عبارة  - 20

التي تستعملها  Fair And Equitable Treatment FET" المعاملة العادلة والمنصفة"هي  منصفة". ولكن تبقى العبارة األكثر تداوالا 

 .أغلبية االتفاقيات الثنائية العربية
. نسخة الكترونية، 330. ص: 05/02/2002، 2002نيويورك، • األمم المتحدة تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الستون،  - 21

  /http://legal.un.org/ilcموقع اللجنة: 
 وما بعدها. 00نفس التقرير، ص:  - 22

http://legal.un.org/ilc/
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فججي تشجججيع االسججتثمار  تكججون المعاملججة الو نيججة أفضجج  وأرقجج  مججن شججر  الدولججة األكثججر رعايججة
األجنبي، إال أنها قد تضر باالستثمار الو ني والمنتوجات المحلية التي قد ال تنافس جودتهجا تلج  
األجنبية، لذا تحد الكثير من الدو  منها، بأن تضمنها فق  في المجاالت التي يضعف االسجتثمار 

 .همااقتصادية بينواإلنتا  المحلي فيها، أو تمنح لبا الدو  فق  لدواعي سياسية و 

 مستثمري عل  االستثمار لتشجيع معينة تدابير قصر في المضيفة البلدان بعا ترحب وقد
 للبلجد اإلنماسيجةالسياسجة  كانجت إذا مجثد ، الحجا ، هجذا علج  الوضجع يكجون وقجدينجة. مع أجنبجي بلجد

بهجذا التصجرف معينجة،  أخجرف بلجدان مجع االقتصجادية والسياسجية الرواب  تععيع إل  دفته المضيف
 محددر ألحكام  بقا   يجري منح المعايا كان إذا إال بالرعاية، األول  الدولة معاملة مبدأ نته ي هي
 حكجم أيأو  اإلقليمجي، االقتصجادي التكامج  بشجأن اسجتثناسي الجدولي، كحكجم االسجتثمار اتفجاق فجي

 . 23اإلقليمي االقتصادي التكام  يععع

قجججد نجججي المشجججر  علجججج  جميجججع أشجججكا  معاملجججة االسججججتثمار لفجججي النظجججام القجججانوني الجعاسججججري، 
األجنبججي، فججني علجج  أن " يعامجج  األشججخاي ال بيعيججون والمعنيججون األجانججب بمثجج  مججا يعامجج  بجج  

 باالسجتثمار،األشخاي ال بيعيون والمعنيون الجعاسريون في مجا  الحقوق والواجبات ذات الصلة 
مججججع مراعججججار أحكججججام  ،ويعامجججج  جميججججع األشججججخاي ال بيعيججججون والمعنيججججون األجانججججب نفججججس المعاملججججة

. أي أن المشججججر  يضججججع مبججججدأ 24تججججي أبرمتهججججا الدولججججة الجعاسريججججة مججججع دولهججججم األصججججلية "لاالتفاقيججججات ا
األجنبجي، أمجا فجوق ذلج  فهجو مجن اإلمتيجاعات التججي  االسجتثمارالمعاملجة الو نيجة كحجد أدنج  لمعاملجة 

ا الحكومججة الجعاسريججة لمسججتثمري دولججة معينججة، فأحججا  تحديججد معاملتجج  علجج  إتفاقيججة االسججتثمار تمنحهجج
 المبرمة مع دولتهم.

منحجججت الحكومجججة الجعاسريجججة للمسجججتثمرين األلمجججان معاملجججة منصجججفة وعادلجججة كحجججد أدنججج ،  فمجججثد
 السجتثماراتاكج   جرف متعاقجد، علج  إقليمج  وفقجا لتشجريعات     ويشججعبجمعها عل  أن " يق باتفاقها

                                                           
 .12، جنيف سويسرا، ص: 2004المتحدة، العدد  األمم، منشورات مسائل اتفاقات االستثمار الدوليةسلسلة االنكتاد بشأن  - 23
 المتعلق بتطوير االستثمار، الجريدة الرسمية  20/02/2001المؤرخ في  03-01االمر رقم من  14المادة  - 24
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فجججي كججج  حالجججة معاملجججة منصجججفة  مجججن  جججرف مجججوا ني وشجججركات ال جججرف اآلخجججر المتعاقجججد ويمنحهجججا
 . 25"وعادلة

وعادت االتفاقيجججة فجججي تحسجججين هجججذه المعاملجججة بنصجججها علججج  أن ال " يعرقججج ، بواسججج ة إججججرا ات 
تمييعية، موا ني أو شركات ال رف المتعاقد اآلخجر، فجي إدارر واسجتعما  أو االسجتمتا   أوتعسفية 

 ". عل  إقليم  باستثماراتهم

 إقليمجج لترفججع أخيججرا مججن مسججتوف هججذه المعاملججة باتفاقهججا علجج  مججنح " كجج   ججرف متعاقججد علجج  
ا مجن تلج  التجي الستثمارات موا ني وشركات ال رف المتعاقد اآلخر، معاملجة لجن تكجون أقج  امتيجاع 

 . لتمنحهججا امتيجججاع المعاملجججة الو نيجججة26" كات  أو لمججوا ني وشجججركات بلجججد ثالججج تمججنح لموا نيججج  وشجججر 
 معا. ومعاملة الدولة األول  بالرعاية

وفي مثا  يخر عل  لجو  الحكومة الجعاسرية ال  تفضجيدت المعاملجة السجتق اب االسجتثمار 
نسججية علجج  مججنح المعاملججة الو نيججة ومعاملججة الدولججة األجنبججي، توصججلت فججي اتفاقهججا مججع الحكومججة التو 

األكثجججر رعايجججة مباشجججرر، بجججني االتفجججاق علججج  أن يمجججنح كججج   جججرف متعاقجججد فجججي إقليمججج ، السجججتثمارات 
مسججججتثمري ال ججججرف المتعاقججججد اآلخججججر، معاملججججة ال تقجججج  رعايججججة عججججن تلجججج  التججججي يمنحهججججا السججججتثمارات 

 .27ون األكثر أفضلية بالنسبة للمستثمرمستثمري  أو الستثمارات مستثمري دولة أخرف، أيهما تك

هجا واشتر ت الفقرر الثالثة من نفس المادر، عل  أال تفسر أحكام الفقرتين األولج  والثانيجة من 
عل  أنهجا تلجعم  رفجا متعاقجد بتوسجيع،  –المعاملة الو نية ومعاملة الدولة األكثر بالرعاية  أحكام –

 نت  عن: يامتياع  أوتفضي   أولفاسدر مستثمري ال رف المتعاقد اآلخر، معايا أية معاملة 

سججوق مشججتركة أو أي اتفججاق دولججي مماثجج  خججاي  أواتحججاد جمركججي  أومن قججة تبججاد  حججر  -
تحججادات والتججي يكججون أو قججد يصججبح أي مججن ال ججرفين المتعاقججدين  رفججا مثجج  هججذه اال ب نشججا 

 األخرف للمنظمات االقتصادية اإلقليمية، األشكا فيها وكذل  ك  

                                                           
الشعبية  الديمقراطيةالمتبادلة لالستثمارات، بين الجمهورية الجزائرية  والحمايةالمادة الثانية من االتفاق المتعلق بالتشجيع  - 25

-2000، والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1005مارس  11وجمهورية ألمانيا االتحادية، الموقع في الجزائر بتاريخ 

 . 2000/  10/  02، الصادرة بتاريخ 52. الجريدة الرسمية رقم: 2000أكتوبر سنة  00المؤرخ في  220
 من نفس االتفاق. 3/2المادة  - 26
. والمصادق عليه بالمرسوم 10/02/2005ثالثة من اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات، الموقع بتونس في المادة ال - 27

 .10/11/2005الصادرة في  03، الجريدة الرسمية رقم: 14/11/2005المؤرخ في  404-05الرئاسي رقم 
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 ةاتفاقات تهدف إل  تجنب االعدوا  الضريبي أو ك  اتفاقية دولية أخرف في ميدان الجباي -
." 

، إلجج  هماالمتعاقججدتين ال تريججد تمديججد امتيججاع المعاملججة المججذكورر لمسججتثمري تينمعنججاه أن الحكججوم
جمركي أو سوق  اتحاد أوإمتياعات أخرف تمنحها الدولة لمستثمري دولة ثالثة، إلنشا  من قة حرر 

. هججذا ألن أسججاس معاملججة الدولججة األولجج  المججذكورر مشججتركة، وجميججع االمتيججاعات المججذكورر فججي الفقججرر
من ك  امتياع يمنحج  ال جرف المتعاقجد لفاسجدر  اآلخرال رف المتعاقد  مستثمرييستفيد  بالرعاية أن

 مستثمري  رف ثال ، وبهذا الشر  تستثني الحكومة هذه االستفادر من االمتياعات المذكورر.

عجام لمعاملجة االسجتثمار العربجي،  مبجداونصت اتفاقيجة الموحجدر لجرؤوس األمجوا  العربيجة علج  
إل   بنصها عل  أن " تشك  أحكام هذه االتفاقية حدا أدن  لمعاملة ك  استثمار يخا لها، ...".

جانججب هججذا، سججمحت " للدولججة ال ججرف تقريججر معايججا إضججافية لإلسججتثمار العربججي تجججاوع الحججد األدنجج  
عتبججججارات عججججدر لهججججذه المعاملججججة ، وحججججددت االتفاقيججججة ا28المنصججججوي عليجججج  فججججي هججججذه االتفاقيججججة ..."

 التفضيلية. 

وفضد عجن ذلج ، يمكجن " للمسجتثمر العربجي حجق االختيجار فجي أن يعامج  أيجة معاملجة أخجرف 
اتفاقيججة دوليججة ويتلقاهججا  أوتقررهججا أحكججام عامججة فججي الدولججة التججي يقججع فيهججا االسججتثمار بموجججب قججانون 

منحججج  الدولجججة مجججن معاملجججة متميجججعر اسجججتثمار حيجججر عربجججي فجججي مججججا  مماثججج  وال يشجججم  ذلججج  مجججا قجججد ت
 .29لمشرو  محدد نظرا ألهميت  الخاصة لتل  الدولة "

 والمزايا الضريبيةحوافز ال -3

إن الججدو  الراحبججة فججي اسججتق اب رأس المججا  األجنبججي، تقججّدم أشججكا  مختلفججة مججن الحججوافع فججي 
شك  معايا وامتيجاعات لصجالح المسجتثمرين الجانجب، وهجي عبجارر عجن تنجاعالت مجن قبلهجا فجي قوانينهجا 
ونظمهججا عججن بعججا االحكججام العامججة الم بقججة علجج  مشججاريع و نيججة مشججابهة. وتعججد الحججوافع الماليججة 

بية األكثجججر اسجججتخداما  مجججن بجججين التجججدابير العريضجججة التجججي يمكجججن للبلجججد المضجججيف أن يتخجججذها والضجججري
حيججج  تفضججج  البلجججدان المضجججيفة، فجججي كثيجججر مجججن األحيجججان،  الجججداخلي.لتشججججيع االسجججتثمار األجنبجججي 

                                                           
 لعربية السابقة الذكر.المادة الثالثة من االتفاقية الموحدة النتقال رؤوس األموال ا - 28
 من نفس االتفاقية. 2/5المادة  - 29
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لجججة  اإلججججاعاتاألدوات الضججريبية مثجج   الضججريبية ومعجججدالت الضججراسب االمتياعيجججة والحسججومات المعج 
الجمركيججة واسججترداد الرسججوم الجمركيججة عنججد إعججادر التصججدير. ويرجججع  واإلعفججا اتد  مقابجج  االسججته

ذلج  فججي المقجام األو  إلجج  ضجعف القججدرر الماليجة للعديججد مجن البلججدان الناميجة المضججيفة التجي ال تقججدر 
 إال؛ فهي ال تست يع، علج  أفضج  تقجدير، يعل  استخدام أشكا  الدعم المباشر لدستثمار الداخل

يجب أن تشير ولدستفادر منها، بعد دخو  االستثمار األجنبي.  30ف من العب  الضريبيأن تخف
 اتفاقات االستثمار الدولية إل  َمنح تل  الحوافع والمعايا لمستثمري الدولة المتعاقد معها.

وافع الضريبية فجي حلاعل  منح هذه المعايا و  وقد اتفقت الحكومة الجعاسرية، في هذا اإل ار،
، فنصججت اتفاقيتهججا مججع جمهوريججة الصججين الشججعبية علجج  أن الدوليججة لدسججتثمار اتفاقاتهججامججن العديججد 

ويقبججج  هجججذه  إقليمججج "يشججججع كججج   جججرف متعاقجججد مسجججتثمري ال جججرف المتعاقجججد اآلخجججر لدسجججتثمار فجججي 
الجعاسر لتشجيع االسجتثمار وحمايتج  مجع حكومجة  اتفاقية. وفي 31" االستثمارات وفقا لقوانين  ونظم 

النمسججججا تججججم االتفججججاق علجججج  أن يقبجججج  ويشجججججع كجججج  مججججن ال ججججرفين المتعاقججججدين فججججي إ ججججار تشججججريعات ، 
 .32االستثمارات المنجعر من قب  مستثمري ال رف المتعاقد اآلخر "

يشججع "اتفقت الدو  األعضا  عل  أن  االستثمار،وفي اتفاق االتحاد المغربي عل  تشجيع 
أحاكمجججج  انتقججججا  روس األمججججوا  المملوكججججة  إ ججججاركجججج  بلججججد مججججن بلججججدان اتحججججاد المغججججرب العربججججي وفججججي 

، وانتقجججا  روس األمجججوا  المملوكجججة لمجججوا ني الجججدو  األخجججرف لدتحجججادالججج  الجججدو  األخجججرف  لموا نيججج 
 . 33لدتحاد إلي ، ويشجع استثمارها في  بحرية ..."

ثمار داخلهججا، حسججب قوانينهججا وأنظمتهججا، هججو إن الججني علجج  تشجججيع الججدو  األ ججراف لدسججت
عينججج  إقامجججة نظجججام للمعايجججا والحجججوافع، والتجججي أهمهجججا، كمجججا ذكجججر سجججابقا، المعايجججا الضجججريبية. فجججي هجججذا 
الخصوي، عرا المشر  الجعاسري، في قانون االستثمار، علج  الجراحبين االسجتثمار فجي الجعاسجر 

منجج  علجج  النظججام العججام  04. فنصججت المججادر مجموعججة مججن المعايججا، بالبججاب الثججاني مججن هججذا القججانون

                                                           
 .35سلسلة االنكتاد بشأن مسائل اتفاقيات االستثمار الدولية السابقة الذكر، ص:  - 30
الديمقراطية الشعبية، وحكومة  الجزائريةتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات، بين حكومة الجمهورية ال اتفاقية من 03المادة  - 31

الجريدة الرسمية  .25/11/2002المؤرخ في  302-02، المصادق عليه بالمرسوم الرئاسي رقم 20/1005الصين، الموقع ببكين في 

 .22/11/2002المؤرخة في  10رقم 
الشعبية  الديمقراطيةجمهورية الجزائرية الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات، المبرم بين حكومة ال اتفاقمن  األولىالمادة  - 32

. 10/10/2004المؤرخ في  320-04. والمصادق عليه بالمرسوم الرئاسي رقم 2003/  05/  10وحكومة النمسا، الموقع بفيينا في 

 .2004/ 13/10 الصادرة بتاريخ 55رقم:  الرسميةالجريدة 
  دول االتحاد المغرب العربي. من اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار بين األولىالمادة  - 33
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للمعايا الضجريبية الموجج  للمسجتثمر، بنصج  علج  أنج  " عيجادر علج  الحجوافع الجباسيجة وشجب  الجباسيجة 
 7و 3والجمركيجة المنصججوي عليهجا فججي القججانون العجام، تسججتفيد االسججتثمارات المحجددر فججي المججادتين 

 أعده مما يأتي:

 أدناه، من المعايا اآلتية: 31رر في المادر بعنونا إنجاعها كما هي مذكو  -3
والمسجتوردر والتجي تججدخ   المسجتثنارمجن الحقجوق الجمركيججة فيمجا يخجي السجلع حيججر  اإلعفجا   أ

 مباشرر في إنجاع االستثمار.
مجججن الرسجججم علججج  القيمجججة المضجججافة فيهجججا يخجججي السجججلع والخجججدمات حيجججر المسجججتثنار  اإلعفجججا   ب

 االستثمار. إنجاعمحليا والتي تدخ  مباشرر في  المقتنية أوالمستورر 

مججن دفججع حججق نقجج  الملكيججة بعججوا عججن كجج  المقتنيججات العقاريججة التججي تمججت فججي  اإلعفججا    
  ار االستثمار المعني.إ

االسججججتغد  ولمججججدر ثججججد  سججججنوات بعججججد معاينججججة الشججججرو  فججججي النشججججا  الججججذي تعججججده  بعنججججوان-7
 :34المصالح الجباسية ب لب من المستثمر

 اإلعفا  من الضريبة عل  أرباح الشركات.  أ

 اإلعفا  من الرسم عل  النشا  المهني.

 لمتابعة تشجيع االستثمار ات مؤسس استحداث -4

 دقتهجا.أوج  قصور اتفاقجات االسجتثمار الدوليجة التجي تتصجدف لتشججيع االسجتثمار قلجة  من إن
فهجججي حالبجججا ال تجججوفر تفاصجججي  بشجججأن الشجججرو  المسجججبقة ألنشججج ة تشججججيع االسجججتثمار المتفجججق عليهجججا 

 وال تتضمن أي يليات متابعة تسمح برصد مدف تنفيذ التدابير التشجيعية وفاعليتها. وشكلها،

واألقليججة مججن اتفاقججات االسججتثمار الدوليججة التججي تتصججدف لهججذه القضججية تركججع علجج  إنشججا  إ ججار 
علجج  سججبي  المثججا ، تججني بعججا ف االتفججاق.علجج  تنفيججذ  لإلشججرافاأل ججراف المتعاقججدر  مؤسسججي بججين

االتفاقججات علجج  إنشججا  مجلججس أو لجنججة يكججون مججن مهامهمججا إعججداد مقترحججات بشججأن أفضجج   ريقججة 

                                                           
 من قانون االستثمار. 12و 11للمزيد من امتيازات والمزايا الضريبية انظر المادة  - 34
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لتشجيع االستثمار األجنبي بين األ راف. وقد يكون من واجبات هيسة كهذه أيضا  رصد العدقجات 
 . 35فري جديدر لدستثماراالستثمارية وتحديد 

علجج  اسججتحدا  متابعججة تنفيججذ اتفججاق االسججتثمار، اتفقججت الججدو  العربيججة  مؤسسججاتمثججا  علجج  و 
 ول  في سبي  ذل : ،هذه االتفاقية عل  تنفيذ أحكام فاإلشرامجلس يتول  " 

 نصوي االتفاقية. تفسير -
ل -  الدعمة لتنفيذ أحكام االتفاقية. واإلجرا اتا  القواعد غإصدار وتعدي  وا 
(...  جمجججع وتنسجججيق التقجججارير والمعلومجججات والبيانجججات والتشجججريعات والقواعجججد واإلحصجججا ات  -

وشججججرو ها فججججي الججججدو   لدسججججتثمارالمتعلقججججة باالسججججتثمار ومجاالتجججج  والق اعججججات المفتوحججججة 
األ جججراف بعجججد الحصجججو  عليهجججا مجججن الجهجججات المختصجججة ووضجججعها تحجججت أصجججحاب رؤوس 

 العرب بغية تشجيعهم ومساعدتهم عل  االستثمار في المشاريع العربية. ا األمو 
أحجججراا المسجججاعدر علججج  إنشجججا  الجججنظم والمؤسسجججات التجججي تسجججه  أو تشججججع علججج  تحقيجججق  -

أو تكملها بما في ذل  األجهعر االستشارية والتنفيذية وأجهعر ونظم تجميع المجوارد  االتفاقية
سجججججتثمار االستمجججججاني داخججججج  الجججججدو  العربيجججججة توجيهجججججا الماليجججججة والبشجججججرية وتوجيههجججججا نحجججججو اال

 .36متواعيا"

 اتفقجتجهجاع،  أووفي وج  مشاب  لهجذا االتفجاق، لكجن بشجك  ال يرقج  إلج  أن يكجون مؤسسجة 
الجعاسر مع جمهورية الصين عل  أن " يعقد ممثلو ال رفين المتعاقدين لقا ات من وقت إل  يخجر 

 لغرا: 

 متابعة تنفيذ هذا االتفاق.  أ
 المعلومات القانونية وفري االستثمار. تباد   ب
 تسوية النعاعات الناتجة عن االستثمارات.   
 تقديم اقتراحات لترقية االستثمار.  د

                                                           
 التجارة اتفاق ذلك أمثلة ومن اآللية. هذه مثل أخرى وأطراف المتحدة الواليات بين المعقودة واالستثمار التجارة اتفاقات وتنشئ - 35

 للتجارة مجلس إنشاء على اتفقا الطرفين أن على ينص الذي (2000) وليبيريا المتحدة الواليات بين المعقود اإلطارية واالستثمار

 اتفاق أنشأ المنوال، نفس وعلى(. 4) االستثمار معّوقات إزالة على ويعمل االستثمار فرص سيحدد لسلمجا هذا وأن واالستثمار

 تدابير تنفيذ استعراض أجل من واالستثمار التجارة بتشجيع معنية فرعية لجنة(  2004)  والمكسيك اليابان بين االقتصادية الشراكة

 .22سلسلة االنكوتاد بشأن سياسات االستثمار الدولية لغرض التنمية السابقة الذكر، ص؛ أنظر؛ التشجيع. 
 لمذكورة سابقا.االتفاقية الموحدة الستثمار روس األموال العربية في الدول العربية امن  12المادة  - 36
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 . 37دراسة مساس  أخرف متعلقة باالستثمارات  ه

 لتشجيع االستثمار المشتركة واألنشطة العام التعاوناللجوء إلى  -5

لأل جراف  ينبغجي أنج  علج  الدوليجة االسجتثمار اتفاقجات بعجاتجني ب ريقجة عامجة ججدا، قجد 
 مجن التحديجد معيجد يجرد وال ا.بينهج واالستثمار التجارر لتععيع مشتركة بأنش ة تض لع أن المتعاقدر
. وهجو تجدبير يتضجمنها أن ينبغجي التجي لألنشج ة وال التعجاون ذابه القيجام ابه ينبغجي التجي لل ريقجة
، إذ يسججججمح باشججججرا  المؤسسججججات والشججججركات الو نيججججة االسججججتثمار الججججداخليمججججؤهدت ت ججججوير لنجججوعي 

 بج داررباالحتكا  بنظيراتها األجنبية، وتمكنها من االسجتفادر مجن خبراتهجا وتكنولوجيتهجا، كمجا تسجمح 
 مشاريع االستثمار الو نية.الذي سيمو   األجنبيالرأسما  

إلنشجا   ،السجعوديةالعربيجة مجع المملكجة  شجراكتهاوقد لجأت الجعاسر إل  مثج  هجذا التجدبير فجي 
شجك  هججذه اتفجاق ججد عجام، لجم يحجدد ب وججا ت هجذه الشجراكة. سجعودية لإلسجتثمارلاجعاسريجة الشجركة ال

  .38التي تدخ  ضمن مجا  نشا ها المؤسسة وال ماهيتها، وال المشاريع
بموججب االتفاقيجة الموقعجة بجين  "أسجيكوم تأسست الشركة الجعاسريجة السجعودية السجتثمار" حي 

وتمججت  ،7009فججي شججهر أبريجج   والمملكججة السججعوديةوعارتججي الماليججة لكجج  مججن الجمهوريججة الجعاسريججة 
مجن قبج   7001 وفجي مجايومجن قبج  رسجيس الجمهوريجة،  7009عليها في شهر سجبتمبر  المصادقة

 جججججوانشججججهر دخلججججت الشججججركة فججججي النشججججا  فججججي و   .مقرهججججا الجعاسججججر العاصججججمة، الجانججججب السججججعودي
700939. 

 وعلج  وجج  ،وجميجع الق اعجاتاالسجتثمار فجي كج  المججاالت  فتتمثج  فجيعجن أحراضجها،  أما
أو المسجاهمة فجي مشجاريع  جديجدر، ، ب قامجة مشجاريعوالعقار والسجياحة والعراعجةخاي في الصناعة 

مجنح القجروا االسجتثمارية وهجذا مجن خجد   محتاجة للتمويج ، شركاتقاسمة أو اقتنا  حصي في 
 رؤوس أمجوا  الشجركات، الجديجدر أو القاسمجة فجيلمساهمة با وأ .للمشاريع التي تساهم فيها الشركة

                                                           
 من اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات بين الجزائر والصين المذكور سابقا. 12المادة  - 37
الشعبية والمملكة العرية  الديمقراطيةسعودية لإلستثمار، المبرمة بين الجمهورية الجزائرية -اتفاقية إنشاء شركة جزائرية - 38

، 13/00/2004المؤرخ في  301-04، والمصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 14/04/2004السعودية، الموقعة بالكويت في 

 .10/00/2004الصادرة بتاريخ  50الجريدة الرسمية رقم 
 .22/02/2015تاريخ الزيارة  .http://asicom.dz أنظر موقع الشركة على الويب؛ - 39
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فججججي  أخججججرينشججججركا   والبحجججج  عججججن عججججداد تركيبججججة التمججججويدت للمشججججاريع التججججي تعججججرا عليهججججا أو ب
  .40المساهمة فيهاخد  إحدف الشركات من الشركة   تمارسالذي  اإليجار المالي  .المشاريع

 تدابير حماية االستثمار األجنبي -ب
إن معايا وحوافع االستثمار ال تكفجي لوحجدها فجي إقنجا  المسجتثمرين األجانجب لتحويج  أمجوالهم 
وممتلكاتهم بسهولة إلقامة مشاريع لفاسجدر دولجة مجا، بج  مجا ي مسجنهم عجن تلج  األمجوا  والممتلكجات 

ال لجن  بالقجدوم، فتجدابير حمايجة االسجتثمار  يججاعفواهو ضمان حماية ضجد كج  أشجكا  المخجا ر، وا 
هججي عنصججر أساسججي فججي تشجججيع االسججتثمار ذاتجج . وقججد وافقججت الجعاسججر علجج  بعججا تلجج  التججدابير، 

 أهمها؛
 األضرار والخسائر المستثمر عن تعويض -1

 جميجعلمستثمر األجنبي فجي أن يعجوا عجن لحق يها، أسسالدولية و مفهوم المسؤولية حسب 
، شجري ة أال هاالمضيفة، مهما كان مصجدر   الدولة داخ واستثمارات بممتلكات   التي تلحقر اضر األ

تتعججججدد المخججججا ر المهججججددر لدسججججتثمار األجنبججججي فججججي المجتمعججججات يكججججون هججججو المتسججججبب فججججي ذلجججج . و 
اض رابات داخلية وصراعات   تنجم عن الذي قدالمعاصر، خاصة تل  التي ال تعرف االستقرار، 

 األجنبججي دخجج  للمسججتثمر حججروب ال أوشججغب وثججورات و نيججة، صججراعات مسججلحة  أعمججا إثنيججة، أو 
ومججن ثججم تعويضجج  عججن خسججاسره إن حججدثت، ويعججد مضججيفة حمايتجج  أوال، لفيهججا، فمججن واجججب الدولججة ا

 .األجنبي االلتعام بهذا التعويا أحد تدابير تشجيع االستثمار

الجعاسجر علج  التعهجد  أبرمتهجانصت جميع اتفاقيات االسجتثمار األجنبجي التجي  في هذا اإل ار
فعلججج  سجججبي  المثجججا  نصجججت اتفاقيجججة تشججججيع االسجججتثمار بجججين لمسجججتثمر األجنبجججي، بتعجججويا خسجججاسر ا

يمجججنح مسجججتثمرو  جججرف متعاقجججد، علججج  أن "  إفريقيجججاالحكومجججة الجعاسريجججة وحكومجججة جمهوريجججة جنجججوب 
أصيبت استثماراتهم عل  إقليم ال رف المتعاقد اآلخر بأضرار ججرا  حجرب أو نجعا  مسجلح أو ثجورر 

و تمجججرد أو أعمججا  شجججغب حججدثت علججج  إقلججيم هجججذا ال ججرف المتعاقجججد، أو حالججة  جججوارت أو عصججيان أ
معاملة، فيما يخي االسترداد والتعويا أو أي تسوية أخرف، ال تق  رعاية عن تل  التي يمنحها 

                                                           
 نفس المصدر. - 40
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واألمثلة كثيرر علج  مثج   .41هذا ال رف المتعاقد األخير لمستثمري  أو لمستثمري أي دولة ثالثة. "
   اتفاقية استثمار. هذه االحكام، ال تخلو منها

 ضبط إجراء نزع الملكية والتأميم -2

ممتلكججات المسججتثمرين ضججد أي نججع  أو ، حمايججة األجنبججيمججن أهججم حججوافع تشجججيع االسججتثمار 
وحيرهججا، أو نقججج   وأدوات األشجججغا المنقولججة مجججن معججدات  للممتلكجججاتسججوا  حجججع أو تقييججد تعسجججفي، 

ن كجججان البجججد وذلججج   والفواسجججد،واألربجججاح  لجججرأس المجججا  مجججن نجججع  هجججذه ألنهجججا هجججي أسجججاس االسجججتثمار، وا 
لنجع  ملكيجة ، وجب توفير تعويا عاد  ومناسب مقابلهجا للمسجتثمر، مثج  مجا هجو مقجرر الممتلكات

  الموا نين في النظام القانوني الداخلي.

اسجججتثمار  اتفاقيجججة خلجججو مجججنيف نججج  ال فجججي تشججججيع االسجججتثمار، وألهميجججة تجججدبير حمايجججة الملكيجججة 
أجنبججججي، ثناسيجججججة أو جماعيجججججة. وقججججد ضجججججمنت  الحكومجججججة الجعاسريجججججة فججججي جميجججججع اتفاقاتهجججججا السجججججتق اب 

عل  أن  " ال يمكن ألي  رف متعاقجد  الماليعية الفيدراليةحكومة ال، فاتفقت مع األجنبياالستثمار 
م أو نجع  الملكيجة اتخاذ أي إجرا  لنع  الملكية أو التأميم أو أي إجرا  يخر ذات يثار مماثلجة للتجأمي

 حيا  استثمارات مستثمر ال رف المتعاقد اآلخر إال وفق الشرو  اآلتية:

 أن تتخذ التدابير من اج  المنفعة العامة بنا  عل  إجرا  قانوني،  أ
 تكون التدابير تمييعية، أال   ب

تني عل  دفع تعويا عاج  ومناسب وفعلي. ويكجون  بأحكام   ان تكون التدابير مرفقة 
المعنيجججة مباشجججرر قبججج  أن يصجججبح إججججرا  نجججع   لدسجججتثماراتعجججويا مسجججاويا للقيمجججة السجججوقية هجججذا الت

المتعاقججد بكجج  حريججة بعملججة ذات ال ججرف  إقلججيمالملكيججة علنججا. ويكججون التعججويا قججابد للتحويجج  مججن 
اسججتعما  حججر، أي أججج  حيججر معقججو  لججدفع التعججويا ينجججع فاسججدر بالسججعر الرسججمي لحججق السججحب 

كام  الوثاسق  لدف صندوق النقد الدولي في حدود ثدثة أشهر بعد استدمالخاي كما هو محدد 
 .42" من السل ة المؤهلة

                                                           
الموقع بالجزائر  ، بين حكومة الجزائر وحكومة جنوب افريقيا،المادة الخامسة من اتفاق الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات - 41

الصادرة  41الرسمية  الجريدة، 23/00/2001المؤرخ في  205-01، المصادق عليه بالمرسوم الرئاسي رقم 24/11/2000في 
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أو انتججعا   تججأميمونصججت اتفاقيججة االتحججاد المغربججي لتشجججيع االسججتثمار، علجج  أنجج  " ال يمكججن 
وال يمكججن إخضججا  هججذه االسججتثمارات إلجج  أي  ،المتعاقججدر األ ججراف أحججداسججتثمارات رعايججا أي مججن 

 المتعاقدر األخرف إال توفرت الشرو  التالية: األ رافإجرا  ل  نتيجة مشابهة عل  تراب 
لفاسدر المصجلحة العامجة و بقجا للصجيت التجي يجني عليهجا القجانون فجي  اإلجرا اتتتخذ تل    أ

 البلد المضيف لدستثمار؛
 المذكورر بدون تمييع؛ اإلجرا اتتتخذ   ب
بدفع تعويا عاج  وعاد  وفعلي خد  مدر ال تعيد عل  سنة  اإلجرا اتتتم مرافقة تل    ت

 من تاريخ اكتساب قرار نع  الملكية صفت  الق عية وقاب  ألن يحو  بك  حرية.

 

 خاتمة

لقد دخلت الجعاسر في منافسة جلب االستثمار األجنبي منذ بداية التسعينيات، فاهتمت علج  
بعا الهيسات كوكالجة دعجم وترقيجة  ف نشاتالمستوف الداخلي بتحسين حوافع االستثمار وحمايت ، 

تعديدت عل  قانون ت جوير االسجتثمار. ثجم  وأدخلت، وبورصة الجعاسر، 3441االستثمارات سنة 
العديجد والعالجت تبجرم،  ،إل  القانون االتفاقي االستثماري، فصادقت وأبرمجت الحينمنذ ذل   التفتت

تعويلهججا نيتهججا و ممججا ينبج  عججن مجن االتفاقيججات الدوليججة االسجتثمارية، ومججع أكبججر الجدو  االسججتثمارية، 
 يتضججح اسجتقرا  محتججوف تلجج  االتفاقيججات،مججن و  علج  هججذه القواعججد فججي تشججيع االسججتثمار األجنبججي.

حجججم التججدابير التشجججيعية التججي وافقجججت عليهججا فججي سججبي  ذلجج ، وهجججي خ ججوات جريسججة نحججو تحجججرر 
 االستثمار.

ن هجذه التجدابير ال علجت يظهجر أ ،تفاقيجات مماثلجةبنماذ  عالمية ال مقارنة هذه التجربةحير أن 
 دون المستوف الم لوب للدخو  في منافسة استق اب االستثمار. 

منججا ق حججرر للتبججاد  الحججر للسججلع  إنشججا الججني علجج   ، مججثد،يججاتفلججم نلحججظ فججي تلجج  االتفاق
والتججي أصججبحت ميججعر تشجججيع االسججتثمار الججدولي حاليججا. كمججا لججم تججني علجج  تخصججيي  والخججدمات،

أجهعر ومؤسسجات لمتابعجة تنفيجذ االسجتثمار وتشججيع ، خاصجة فجي االتفاقيجات الثناسيجة، كمؤسسجات 
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، رحججم مججا لهججذا التججدبير مججن أهميججة فججي و نيججةمثيدتهججا لججم تنشججأ الجعاسججر التججي ضججمان االسججتثمار، 
 استق اب المستثمرين األجانب.

بقجججدرات التنميجججة المحليجججة،  اإلضجججرارإلججج  جانجججب ذلججج ، وأمجججام نتجججاس  االسجججتثمار األجنبجججي فجججي 
فججي حججين كججان األجججدر بهججا والمنتوجججات الو نيججة، فقججد تبنتجج  الدولججة بقججور حتجج  بعججد تعافيهججا ماليججا، 

ستثمار بالشراكة أحيانا، قصد االستفادر مجن الرأسجما  والخبجرر والتقنيجة األجنبيجة فجي اللجو  ال  اال
 أدوات االستثمار المحلي.  تأهي 

ومجججن هجججذه الدراسجججة لتبنجججي الجعاسجججر للقجججانون االتفجججاقي االسجججتثماري، ن جججرح بعجججا االقتراحجججات 
 لتحسين االستفادر من ، أهمها؛

تشجججيع االسجتثمار، مججع التنويجع فيهججا بجين االسججتثمار التوسجعة فججي إبجرام االتفاقيججات الثناسيجة ل -
نشجججا  شجججركات اسجججتثمارية بالشجججراكة علججج  حجججرار الشجججركة المباشجججر، واالسجججتثمار بالشجججراكة؛  وا 

 السعودية لدستثمار؛-الجعاسرية
 أجهعر أكثر لمتابعة تشجيع االستثمار؛ استحدا  -
ال  - ن الكلمججة حبججرا علجج  ورق، ألبقيججت تفعيجج  القواعججد االتفاقيججة فججي التشججريعات الداخليججة، وا 

 األخيرر هي للواسح التنظيمية والتعليمات التي قد تعرق  وتب   إجرا ات االستثمار. 
  



 والعلوم السياسية أستاذ مساعد قسم أ كلية الحقوق  االسم واللقب: قادري لطفي محمد الصالح       

 ورقلة

   يحماية المنافسة في التجارة الدولية كداعم لالستثمار األجنب عنوان المداخلة:

 المحور الثاني من الملتقى: إقرار الضمانات القانونية لترقية االستثمار

 مقدمة

من حيث البحث عن صور الممارسات التي  عالميةاللموضوع االستثمار الدولي والتجارة  التطرقإن     

قد تمارسها بعض الدول في عالقاتها التجارية الدولية أو الكيانات االقتصادية التي تحمل جنسيتها ،يقودنا 

، وهنا ال يفوتنا أن نذكر والحال إلى معرفة اإلطار القانوني الذي تدور في فلكه هذه الممارسات التجارية

بأن التنظيم الدولي لقضايا المنافسة والتجارة على الرغم من قلة غزارته الكمية فهذا يحيلنا في كثير من 

األحيان إلى معرفة ما تختزنه النهج والنظم الوطنية للدول السباقة في مجال تنظيم المنافسة وهيكلتها 

نا نلمس بالرغم من تباعد األقطار بين هذه الدول وتباين في وبخاصة اإلتحاد األوروبي والو.م.أ ثم إن

المستويات التنموية، وحدة في الرؤية القانونية تكاد تكون متطابقة ،ما يحيلنا إلى القول أن ذلك يمثل أحد 

ولعل اإلشكالية التي يمكن أن نسوقها في هذا المقام،  مؤشرات العولمة القانونية لبيئة التجارة واألعمال.

اهي الضمانات المقررة في االتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة لترقية المنافسة واالستثمار في م

 التجارة البينية والدولية؟

 المركز االحتكاري في التجارة الدوليةالمبحث األول: 



جوده في سنتناول في هذا المبحث ما يرتبط بدور اتفاقية الجات في اعادة التوازن القانوني الواجب و    

رساء كات المتعددة الجنسيات في عرقلة إحقل العالقات التجارية الدولية وكذا الدور الذي تلعبه الشر 

 العدالة في الممارسات التجارية الدولية.

 المطلب األول: مضمون الجات في حماية المنافسة

واقع األمر أن التعريج لموضوع االحتكار في سياق التجارة الدولية ليس من بد يحيلنا ذلك إلى التطرق    

التفاقية الجات التي تمثل اإلطار القانوني المبدئي الذي أفرزت من خالله القواعد الدولية الهامة ،هدفها 

لتحديات التي واجهتها من حيث إنفاذه على الرغم من اتنظيم العالقات التجارية بين األطراف المتعاقدة 

تطبيقيا ،نظرا لالختالفات الواقعية بين النهج والنظم المعمول بها في بقاع العالم،مما ترتب عنه ضرورة 

البحث عن طريقة مناسبة لتطويع هذه القواعد أو المبادئ لكي تنسجم مع التطبيق الفعلي بما يتالئم مع 

،ولهذا عملت هذه االتفاقية الدولية على تعزيز الروابط والصالت بين  أوضاع الدول وحالتها االقتصادية

أعضاء الدول بما يساهم في تدفق التجارة الدولية وانسيابها دون أن يحول في ذلك عراقيل من شأنها 

 1التأثير على هذا االنسياب أو يحد من المنافسة ويحولها إلى منافسة غير عادلة.

نحو تكريس مبدأ المساواة بين الدول من خالل عدم التفرقة الذي ينبني على فقد سعت هذه االتفاقية    

ضرورة التزام كل دولة بنفس المعاملة لجميع الدول في سياق العالقات التجارية وحظر كل تمييز في ذلك 

 كما أوجبت على الدول األعضاء تفادي إقامة تكتالت اقتصادية من أجل عرقلة انسياب التجارة بين الدول

ة الـأعمال في األسواق الدولية أو وضع عراقيل تحد أو تنهي هذا االنسياب، أو الهيمنة على مجريات بيئ

 2تباع أساليب المنافسة الغير مشروعة أو االنحراف عن الممارسات التجارية المنضبطة والمستقيمة.بإ

ومن أهم االتفاقيات الدولية التي تناولت مواضيع ذات الصلة بقضايا المنافسة االتفاقية الخاصة    

بالتجارة في السلع بالمادة الثانية التي تطرقت إلى حظر الممارسات الصريحة أو الضمنية التي يترتب 



لجداول الخاصة بالتزامات عنها إعاقة تدفق الواردات من السلع، أو زيادة الحماية الوطنية عن المقرر في ا

الدول األعضاء أمام منظمة التجارة العالمية، كذلك نص المادة الثالثة التي نصت على ضرورة المعاملة 

الوطنية للواردات والمادة السادسة التي تحظر على الحكومات وضع قيود كمية على الواردات لغايات 

ك اتفاقية مكافحة اإلغراق والتي نصت على حق تشجيع المستثمر الوطني والحد من منافسته ، ثم هنال

الدول األعضاء في تطبيق إجراءات لمكافحة اإلغراق وهذا لغرض مواجهة الدول لصور الممارسات 

فضاء قصاء المنافسين القائمين وغلق السعرية الغير عادلة والهادفة إلى اكتساح األسواق من خالل إال

وهو ما ينجر عنه مساس بالصناعات الوطنية وتهديد للمستثمر التنافسي في وجه المنافسين المحتملين 

 3الوطني وحتى األجنبي في إطار الشراكة القائمة بينهما.

 الشركات المتعددة الجنسيات لدىالمطلب الثاني: االحتكار 

سقاطا لما تقدم من أفكار يمكن القول أن االحتكار في نطاق التجارة الدولية هو كل إجراء ينتج     وعليه وا 

عنه عرقلة انسياب التجارة الدولية القائمة على التخصص اإلنتاجي للدول وفق ما تتمتع به من مزايا 

 إليه ،وهذا ما ترميجتمع الدولي نسبية وبما يحقق عدالة التبادل وتنمية البلدان المتخلفة ورفاهية الم

العمل ألجل القضاء على كل الممارسات التي يكون القصد من ورائها الحد من أي منظمة التجارة الدولية 

 المنافسة الطبيعية أو جعل األسواق الدولية رهينة االحتكار والهيمنة الناجمة عن الممارسات الغير عادلة.

ولعل من أهم اآلليات المعتمدة من قبل هذه الشركات للسيطرة على األسواق الدولية وتهديد االستثمار    

بنوعيه الوطني واألجنبي، عرقلة نقل التكنولوجيا من خالل فرض شروط غير متكافئة على المرخص له 

خالل بالتجارة الدولية من اتفاقية تربس بحظرها الممارسات التي من شأنها اإل 04وهو ما تناولته المادة 

من خالل تقييدها أو إعاقتها بطريقة غير معقولة، كذالك ما تضعه بعض الدول من القوانين التمييزية بين 



المستثمر الوطني واألجنبي وهو ما يعد خرقا لمبدأ المعاملة الوطنية المنصوص عليه في اتفاقية إجراءات 

 االستثمار المرتبطة بالتجارة.

 

 

 اني:إساءة استغالل الوضع المهيمنالمبحث الث

من خالل ما تقدم سنعمل على بيان مسألة غاية في األهمية ،األولى تتعلق بضرورة بيان أن قدرة    

التاجر على الوصول إلى الوضع االحتكاري من حيث المبدأ ال اعتراض عليه، ثم سنعرج إلى استغالل 

المنافسة العادلة في وفي المطلب الثاني نبرز من  التاجر لهذا الوضع بطريق تعسفي يتنافى مع قواعد

 خالله توجه كل مشرع في ذلك وكيف عالج األمر وفق مقاربته القانونية.

 المطلب األول: الوضع االحتكاري االيجابي

في الواقع إن إعطاء هذا العنوان لهذا المطلب يحتاج لشيء من اإليضاح ،حيث يعتبر وصول العون    

ستوى من القوة االحتكارية واستجالب للعمالء بجاذبية وفاعلية يعتبر من حيث المبدأ االقتصادي إلى م

أمرا مشروعا ال اعتراض عليه لالعتبارات المتقدمة ،ألن الضرر التنافسي أمر متوقع بل هو نتيجة 

منطقية ومن تحصيل حاصل ناجم عن تفاعالت السوق من عرض وطلب وما يدور في السوق من 

على اتساع نطاقها وتنوع البضائع  وهو أمر عادي يحدث في شتى األسواق الدولية، تجاذب وتنافس

والخدمات المتداولة فيها، وبالتالي ال يمكن إقامة المسئولية في جانب األعوان االقتصاديين المتسببين في 

بارة أخرى هذا الضرر التنافسي متى كان تنافسهم ال ينطو على استعمال وسائل مخادعة واحتيالية أي بع

 متى كان سلوكهم التنافسي ينسجم مع مقتضيات النظام العام االقتصادي السائد في حقل بيئة األعمال.



ويؤيد ما تناولناه في هذا الصدد ما قضت به محكمة العدل العليا األمريكية في أحد القضايا التي    

حتكار... " لالر في قانون شارمان بقولها أنه " ال يوجد ثمة حظر قاطع وبات ومباش 1111عالجتها سنة 

وهذا يؤيد ما تناولناه سابقا ،فالقانون األمريكي المتعلق بالمنافسة والذي يمكن وصفه بأنه أصل وأم 

االحتكار ،ال ير في أن و القوانين الدولية الحديثة لما له من السبق التاريخي في معالجته لقضايا المنافسة 

السيطرة االقتصادية أو االحتكار من قبيل المقاصد المحظورة، بل يجد أنها حتمية طبيعية عن المنافسة 

وتداعياتها ، ولكن المرفوض أو باألحرى المحظور هو وقوع التاجر فيما حذرت منه المادة الثانية من 

حواذ على المركز االحتكاري ابي يستهدف منه االستقانون شارمان، وهو قيام العون االقتصادي بسلوك إيج

ال يمكن شجب االحتكار أو  ،بقاء عليه مستخدما ومنتهجا في ذلك خطة غير مشروعة وبعبارة أدقأو اإل

ترتيب المسؤولية القانونية على التاجر الواصل إليه إذا تولد هذا االحتكار من احد السبل التالية التي 

 ر نظرا التساعه رقعة األفعال التنافسية المشروعة :ال الحص نذكرها على سبيل المثال

حصول التاجر على حصة سوقية تفوق منافسيه عن طريق ما يمتلكه من مهارات تجارية فائقة ومن -

أمثلة ذلك استغالل العون االقتصادي لبراءة االختراع سواء توصل إليها هو شخصيا من خالل أعمال 

ستغالله لرخصة البراءة عن طريق االمتالك بشرائها أو الترخيص له البحث العلمي أو عن طريق ا

على األسواق  باستغاللها، وهنا يتحقق للتاجر ما يصبوا إليه عادة غالبية التجار وهو السعي نحو السيطرة

تباع أساليب المعرفة الفنية التي تخدم مصالحهم إلى حد كبير ،فال يمكن والحال من خالل احتكارها بإ

ر هذا األسلوب من قبيل إساءة استغالل الوضع االحتكاري ألن التوصل إليه تم بطريق مشروع ، اعتبا

وهو ما يندرج ضمن اقتصاد المعرفة ،كذلك األمر ينطبق على استغالل العون االقتصادي للكوادر 

أو نافسته م االلتزام بعدمواإلطارات التي يحوزها وهو ما يجعله يتعاقد معهم بعقود عمل ويشترط عليهم 

اإلبقاء على طاقاتهم العلمية تحت تصرفه فقط لمدة من الزمن،إضافة إلى ما سلف ذكره استغالل التاجر 

أو مؤسسة األعمال لألسرار التجارية التي تنطوي عادة على مكونات المنتج والعناصر المختارة الداخلة 



احتكاري في السوق، إذا فهذا االحتكار فيه، حيث تعطي المنتج ميزة تنافسية تمكن التاجر من تبوء مركز 

الذي يتوصل إليه التاجر في بيئة األعمال يعد أمرا طبيعيا ومشروعا، بل إن كل السياسات االقتصادية 

المعمول بها في البلدان المتقدمة نجحت بفضل مواكبتها لهذا النهج االقتصادي الذي يقوم على استغالل 

و من األعمال المباحة متى تم بطريق مشروع إذ ال يمكن والحال وصمه المعرفة الفنية واالستئثار بها، وه

بأية مخالفة بحسبان أن المنافسة ذاتها تفترض بذل أقصى المجهود من أجل الوصول للهدف المنشود وهو 

 4التفوق والتقدم والذي نطلق عليه االحتكار.

كذلك الوضع عندما يحصل التاجر على المركز االحتكاري من خالل دخوله المنفرد في سوق دولية أو -

وطنية عادة ما ال تستوعب أكثر من تاجر واحد نظرا لطبيعة االستثمار المتعلق بهذا النوع من التجارة 

التنقل عن طريق الجو أو  التي قد تتطلب خبرة أو تكنولوجيا عالية التعقيد كما هو الحال مثال في مقاولة

النفط ...الخ فهذه األسواق وبحكم خصوصيتها كما تقدم ذكره تحتاج إلى قلة  آبارالبحر أو مقاولة حفر 

من المتنافسين بحيث يؤدي في الغالب األعم إلى هيمنة شخص معنوي واحد عليها، وهو ما يطلق عليه 

ي ذلك في أحد قراراته القضائية بخصوص نزاع اصطالحا االحتكار الطبيعي ، وقد أقر القضاء األمريك

حيث دفع المدعي إزاء المدعى عليه بما   wampوشركة   tildob iyadقضائي نشأ بين شركتين 

عليه بغية إقصائه من تجارة التلفاز في أوهايوا ،بيد أن المحكمة قررت أن كال  تآمرمؤداه وجود 

المتنازعين هما بصدد التنافس بصدد نيل المركز االحتكاري الطبيعي في السوق ذات الصلة ،وطالما أن 

 األمر سيستقر في نهاية المطاف ألحدهما ال محالة ،فإن احتياز المدعى عليه وحصوله على الصفقة ال

هذا يشكل والحال أية مخالفة للمادة الثانية من قانون شيرمان ، وقد أصابت المحكمة المقصد بأخذها 

لما تمكنت الشركة من استغالل تكنولوجيا الهوائي في  آخرالتوجه في حكمها، ألنها لو ذهبت مذهبا 

ألدى ذلك و هذا المجال ،السوق المعنية، ولو بقي الحال على ما هو عليه بالنظر إلى ندرة المنافسين في 



إلى إعاقة المنافسة وعدم تشجيعها خصوصا وأن الوضع المعالج يحتاج إلى وجود مستثمر مهما كلف 

 5األمر.

فال يمكن والحال الفصل من الناحية التطبيقية بين الوضع االحتكاري وصور الممارسات الغير     

عة ومسؤولية في حق المتسبب في خرق النظام العام ذا لم تكن هنالك متابتنافسية ، إذ تؤدي هذه األخيرة إ

االقتصادي إلى هيمنة المقاولة أو التاجر على السوق ذات الصلة نظرا لقصور النص التشريعي أو عدم 

إنفاذ القوانين المنظمة لسلوك المتعاملين االقتصاديين لدرء المخالفات االقتصادية القائمة أو المحتملة على 

 6. حد سواء

وقد أشار إلى ما سبق بيانه المشرع التونسي بما مؤداه أن وضعية الهيمنة على السوق ال تعد أمرا    

محظورا في ذاته وال ترفضها قوانين المنافسة، فهذه األخيرة تحظر فقط إساءة استغالل هذا الوضع، ذلك 

فسي أمر ال يمكن االحتراز أن الممارسات التجارية للمؤسسات تتسم بالحركية والتغير، وأن الضرر التنا

عن تقلبات السوق وانفتاحه، نحو استقطاب العمالء والتربح بمختلف الوسائل منه ألنه نتيجة منطقية 

 المتاحة المشروعة.

والبد من اإلشارة إلى أن مبدأ عدم حظر االحتكار في ذاته يسري على القانون األردني، بحسبان أنه    

تكار إذا تم التوصل إليه بطريق مشروع ولم ينشأ عن استغالله فعل ليس هنالك من حظر أو منع لالح

من قانون المنافسة األردني بقولها " يحظر على أي مؤسسة لها  40تنافسي سلبي ،وذلك ما أكدته المادة 

وضع مهيمن في السوق أو في جزء هام منه، إساءة استغالل هذا الوضع لإلخالل بالمنافسة أو تقييدها 

 :اآلتيها، بما في ذلك أو الحد من

التصرف أو السلوك المؤدي إلى  –تحديد أو فرض أسعار أو شروط  إعادة البيع السلع والخدمات -

 التمييز بين العمالء....". –عرقلة دخول مؤسسات أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو البيع بالخسارة 



الهيمنة على السوق ،ففي الو.م.أ  حقيقة يمكن أن يكون من الصعب وضع معايير محددة لتعريف   

والتي تعد من الدول السباقة تاريخيا في معالجة المظاهر السلبية التي تطفوا على األسواق والتي من 

للوضع االحتكاري  عمان فهوم جامعجملتها االحتكار، تفادى المشرع لديهم ونعني بذلك الكونغرس إيراد م

نما عرفتها المحاكم التقليدية بأنها" قوة للتحكم في األسعار السائدة في السوق أو  في القانون المدون، وا 

،فليس من شك أن أبرز تجليات السيطرة  ما الستبعاد المنافسة"، وهو منحى قضائي يعتبر سليما إلى حد

من خالل رفع األسعار واإلبقاء على هذا االرتفاع  التي يصل إليها األعوان االقتصاديين ترتسم مالمحها

بالرغم من وفرة المنتج في األسواق، وهو ما يطرح تساؤال عريضا حول من يقف وراء هذا االرتفاع وما 

حجم القوة والسيطرة التي يمتلكها هذا المشروع االقتصادي حتى يبقي على األسعار ملتهبة، ولعل الجانب 

بخصوص عدم خوضه في ماهية الوضع المهيمن على منحى المشرع األمريكي  االيجابي الذي نثني فيه

صدار قوانين مكافحة االحتكار ،أنه أراد أن يتفادى التطور الذي غم من األقدمية التاريخية له في إعلى الر 

من ثار على صعيد تحول المفاهيم من ناحية، و ارية وما لهذا التطور النوعي من آتعرفه بيئة األعمال التج

ناحية أخرى عدم صمود هذا المفهوم أمام تنوع صور الممارسات الغير تنافسية الرامية إلى تحقيق التنفذ 

والهيمنة، ما يجعل النص القانوني عاجزا وقاصرا عن اإلحاطة الشاملة بسلوك المشروعات االقتصادية ما 

داد المفهوم القانوني إلى سلوكها يؤدي والحال إلى تمكنها من المراوغة والمواربة قصد استغالل عدم امت

 االحتكاري نتيجة قصوره وعجزه أمام السلوك االحتكاري الجديد.

وتجدر اإلشارة إلى أن النصيب من السوق ليس العامل الوحيد الذي يؤخذ في االعتبار لدى تحديد ما    

ه والنظم القانونية الدولية إذا كانت هنالك قوة احتكارية أم ال؟، فثمة عوامل أخرى كثيرا ما تجاهلها الفق

نتاج والتوزيع للسوق، ومراقبة منافذ اإل الدخولمثل وجود حواجز أمام  ،السائدة على الرغم من أثرها الفعال

  وفي الحكم الصادر في قضية ميشالنوالتطور التقني، واقتسام األسواق ومصادر التموين وغيرها،

Michelin  ذكرت محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي أن الوضع المهيمن يشير بموجب المادة



من معاهدة الجماعة االقتصادية األوروبية إلى حالة قوة االقتصادية تعطي مؤسسة األعمال القوة 60

ألنه يسمح للمؤسسة بأن تتصرف على  ذات الصلةالالزمة لمنع اإلبقاء على منافسة فعالة في السوق 

 نحو مستقل عن منافسيها وعمالئها وأخيرا بالنسبة لمستهلكي منتجاتها أو خدماتها.

ستعمال مركز قوة قة ،أمكن القول بأن مفهوم إساءة اوعليه واستنادا إلى ما تم تناوله في الفقرات الساب   

منة من أجل سوقية مهيمن يشير إلى الممارسات التجارية المانعة للمنافسة التي قد تباشرها شركة مهي

المحافظة على مركزها في السوق أو تعزيز هذا المركز والمالحظ على الصعيد التشريعي أن معظم 

ستعمال مركز القوة السوقية لى حد سواء، قد أدرجت حظر إساءة االمتقدمة منها والنامية ع ،بلدان ال

ا وفرنسا وألمانيا، وفي قانون المهيمن في النظم والتشريعات المتصلة بالمنافسة على غرار كندا وايطالي

التجاوزات التي تقوم بها الشركة ألجل على  60المنافسة الخاص باالتحاد األوروبي تنطبق المادة 

 على التجاوزات ذات الطابع االقصائي ، ليس فقطالمحافظة على مركزها أو تعزيزه في السوق فحسب، 

 لتسعير المفرط.بل أيضا على بعض أشكال التجاوزات االستغاللية مثل ا

ويشتمل هذا المفهوم على عنصرين هما مسألة الهيمنة والقدرة على ممارسة القوة السوقية، حيث أن    

، وعندما تكون الشركة تحصل على مركز مهيمن، عندما تستأثر بحصة كبيرة من السوق ذات الصلة

من  %04حائزة على نسبة  حصتها السوقية أكبر بكثير من حصة أكبر منافسيها، فعندما تكون الشركة

الحصص السوقية مثال ،فإنها عادة ما تعتبر شركة مهيمنة يمكن والحال أن تثير شواغل فيما يتعلق 

بالمنافسة وذلك عندما تكون لديها القدرة على تحديد األسعار بصورة مستقلة وعندما تسيء استعمال قوتها 

 7يعتبر في حد ذاته مانعا للمنافسة بهذه الصفة.السوقية، إال أنه يجب معرفة أن المركز المهيمن ال 

إن القوة السوقية تمثل قدرة شركة أو مجموعة من الشركات المتصرفة بصورة مشتركة على رفع    

بقائها على نحو مربح عند مستويات تفوق المستوى الذي يمكن أن يسود في ظل المنافسة لفترة  األسعار وا 



السوقية أيضا تعبير االحتكار، وتفضي ممارسة أو إساءة استعمال  طويلة من الوقت، ويشار إلى القوة

د لى تحديفي الرفاه االجتماعي ،وباإلضافة إمركز القوة السوقية المهيمن إلى انخفاض الناتج وخسارة 

سعار التنافسية ،فإن ممارسة القوة السوقية يمكن أن تتجلى في شكل تراجع األسعار تفوق مستويات األ

 ات ونقص االبتكار في األسواق ذات الصلة.نوعية الخدم

وتشتمل العوامل التي تنزع إلى خلق قوة سوقية على وجود درجة عالية من التركز السوقي ،ووجود    

من حواجز تعترض الدخول، واالفتقار إلى بدائل للمنتج الذي تورده شركات يكون سلوكها موضع تحقق 

استعمال إساءة استغالل الوضع المسيطر ،يمكن أن تتفاوت قبل السلطات المعنية بالمنافسة، كما أن 

فرض أسعار -تفاوتا واسعا من قطاع آلخر، وتشتمل عمليات إساءة االستعمال هذه على الحاالت التالية :

 غير معقولة أو مفرطة

والبيع المشروط أو البيع  -ورفض التعامل ورفض البيع–والتمييز في األسعار والتسعير أالفتراسي -

 ومنع تقديم التسهيالت وما إلى ذلك.-لمتالزم من حزمة المنتجاتا

 : إساءة استغالل الوضع المهيمن في النظم المقارنةنيالمطلب الثا

يرتبط المركز المتحكم أو المهيمن في السوق عادة بالقوة االقتصادية التي يمتلكها المشروع االقتصادي    

بحيث تعطى له المكنة والقدرة العالية على التأثير بصورة فعالة وحيوية على حجم أو كمية المعروض من 

قتصادي أو المشروع أو البضائع والخدمات ليس هذا وحسب، بل حتى في األسعار ما يجعل العون اال

،كيف ال وهي مؤسسة األعمال قادرة على التحكم في السوق بل وحتى التنبؤ بالمتغيرات التي سيشهدها 

المتحكم الرئيسي فيه، وبالتالي ومن تحصيل حاصل اعاقة وتعطيل أية منافسة قد تحاول الظهور من قبل 

كيفية معالجة النظم القانونية المقارنة  المشروعات األخرى، وسنعمل من خالل هذا المطلب الغوص في



إلساءة استخدام المركز المهيمن، بما يفيد في التعرف على أي التشريعات العالمية األكثر إحاطة وتوفيقا 

 في بناء منظومة قانونية فاعلة في تنظيم السوق وما يدور فيها من عوامل العرض والطلب والمنافسة.

 

   األمريكيثالثا: في التشريع األوروبي و 

الفقرة الثانية أي تعريف يتمحور حول االستخدام الغير  024في أوروبا وتحديدا فرنسا فلم تشتمل المادة    

من القانون التجاري الفرنسي على إعطاء  024/42مشروع للمركز المتحكم في السوق، بل اكتفت المادة 

في السوق والتي من شأنها عرقلة أو إعاقة بعض األمثلة عن التصرفات التي يقوم بها المشروع المتحكم 

المنافسة لغيره من المشروعات، ومن أمثلة تلك التصرفات " رفض البيع دون مبرر مشروع ،البيع المقترن 

بشروط تعسفية، التمييز في المعاملة بين المشروعات المختلفة التي تتعامل مع المشروع المتحكم في 

 كل تعسفي".السوق،إنهاء العالقات التجارية بش

أما عن موقف المشرع األوروبي في اتفاقية روما المنشأة لالتحاد األوروبي فلم تكن شاذة عن بقية    

التوجهات القانونية التي ذهبت إليها مختلف التشريعات اآلنفة الذكر، بحيث هي األخرى تركت إعطاء 

ساءة استخدامه للقضاء  بدلوهما في هذا النطاق،واكتفت بذكر  والفقه حتى يدليانماهية للمركز المهيمن وا 

 62بعض الصور لما يعد مساسا بالحرية التنافسية أو الحد منها أو القضاء عليها من خالل نص المادة 

من االتفاقية الخاصة بتأسيس االتحاد األوروبي ، ومن الممارسات التي ذكرتها فرض أسعار معينة من 

و فرض شروط غير عادلة في الصفقات واالتفاقات التي يكون قبل المشروع المتحكم للشراء أو البيع، أ

المشروع المسيطر أحد أطرافها، أو تحديد كمية اإلنتاج ،أو إجراء التطوير التقني والتكنولوجي الضار 

بالمستهلك ، أو فرض شروط يتم من خاللها التمييز في المعاملة بين المشروعات المختلفة أو البيع 

 8ة.المقترن بشروط تعسفي



نصت  1614أما في الواليات المتحدة األمريكية ،فإن المادة األولى من قانون شارمان الصادر سنة    

على اعتبار كل عقد أو تجمع أو شركة أو أي اتفاق غير مشروع إذا تم قصد تقييد المبادالت أو 

جنبية األخرى، كما المقايضات أو التجارة فيما بين الواليات المتحدة مع بعضها أو بينها وبين الدول األ

الممارسات االحتكارية التي تقوم على  1110تحظر المادة األولى من قانون كاليتون الصادر سنة 

التمييز في أسعار البيع أو الشراء للمنتجات المتماثلة في ناحية النوع، كما تمنع المادة الثانية من القانون 

و التأجير ألشخاص معينين دون غيرهم، كما وتحظر ذاته الممارسات االحتكارية التي تقوم على البيع أ

بطريقة مباشرة أو المادة السابعة الممارسات االحتكارية الهادفة إلى االستحواذ على أسهم الشركة المساهمة 

 غير مباشرة أو موجودات أي شخص بهدف االحتكار والسيطرة على جانب معين من التجارة.

مده ويتبناه المشرع التجاري في كل من العراق ومصر واإلتحاد صفوة القول إن االتجاه الذي يعت   

األوروبي والو.م.أ بخصوص التصور حول إساءة استعمال الوضع االحتكاري يكاد يكون موحدا من حيث 

عمال  الصياغة اللفظية، لكنه متطابق تماما من حيث األهداف المتوخاة تحقيقها وهي ضبط السوق وا 

ان االقتصاديين وتمكينهم من التمتع بمزايا المنافسة في مناخ يسوده العدل التوازن بين مصالح األعو 

والمساواة دون اإلخالل بحرية المنافسة والحق في استثمارها استثمارا مشروعا ال يمس بالنظام العام 

 االقتصادي.

المنظومة وهو توجه يستفاد منه العمل على تطوير وتنويع المصادر القانونية الهادفة نحو إثراء    

التشريعية للتجارة الدولية التي تتجه يوما بعد يوم نحو التساوق والتناغم بين مختلف النهج والنظم القانونية 

السارية المفعول في كل أصقاع المعمورة،بما يمكن من تحقيق بل وتفعيل مفهوم العولمة القانونية التي 

 لمنظمة العالمية للتجارة.تسهم في سوادها العديد من المنظمات الدولية وبخاصة ا



أما رأينا بخصوص تفادي المشرع في كل من الدول المذكورة سلفا، حول إيراد مفهوم جامع مانع    

إلساءة الوضع االحتكاري ،نرى بأنه توجه سليم يرمي في بعده العملي تفادي الوقوع في مغبة العجز 

تكارية التي تلبس ثوبا آخر لكنها التشريعي عن اإلحاطة بممارسات وصور أخرى للممارسات االح

تستهدف نفس االتجاه وهو المزيد من الهيمنة والمزيد من السيطرة في األسواق الدولية بطريق التحايل على 

 القانون.

 استغالل المركز المهيمن المبحث الثالث: صور ممارسات إساءة                 

وذلك بإلغاء القيود على ممارسة األنشطة االقتصادية مما ال شك فيه أن تحرير النشاط االقتصادي    

عموما، يتبعه فائدة عامة تعود على االقتصاد عموما والذي يتعزز بالمنافسة الحرة التي تدفعه نحو 

التطوير واالبتكار والتجديد، بحيث أن تفاعل قوى العرض والطلب في سياق المنافسة الطبيعية يحقق أجود 

مما يجعل السوق تستقر أوضاعها لفترة محددة ،ولما كان من تبعات وآثار السلع وأنسب األسعار ،

ولعل السؤال المنافسة هو حدوث الضرر التنافسي والذي يجعل القوة لمشروع ما مقارنة ببقية المشروعات،

الذي يطرح نفسه في هذا المقام مؤداه ماهي صور الممارسات التي يتخذ فيها المشروع التجاري المهيمن 

كا ينطوي على إساءة واضحة ومؤثرة على البيئة التنافسية ،وسنعمل في هذا المبحث على التطرق سلو 

جرياتها من ألهم الممارسات التي ينتهجها التجار في سبيل بسط نفوذهم وقوتهم التحكمية على السوق وم

 خالل المطالب التالية

 المطلب األول: التقييد الرأسي للمنافسة

المراكز االقتصادية بين المشروعات بحكم اختالف تاريخ وقوة كل مشروع واختالف ختالف إن ا   

السياسات المتبعة لكل مشروع من شأنه وهذا أمر طبيعي وحتمي خلق أوضاع ومستويات مختلفة 

للمشروعات التجارية النشطة في بيئة التجارة ،حيث ينجر عنه وجود مشروعات في قمة الهرم االقتصادي 



ث تعمل على تسويق وتوزيع ما يتم دور المنتج الرأسي مثال، وأخرى في قاعدة الهرم بحي بحيث تؤدي

نتاجه من هذه المؤسسات ،وهو وضع دارج ومتداول في كبرى االقتصاديات العالمية، وال يثير أي خرق إ

ورة أو تجاوز أو معارضة للنظام التنافسي مادام األمر يقتصر على تفاعل لقوى العرض والطلب في ص

 ،فرضها منطق التباين في المراكز االقتصادية.طبيعية تسلسلية 

لكن قد يتدخل المنتج أو التاجر األعلى مرتبة في حرية وقناعة التاجر األدنى مرتبة منه بحيث يفرض    

عليه شروطا أو تدابير معينة تنشأ بينهما في إطار من التناسق واالتفاق المعقود بينهما وهو ما يطلق 

اصطالحا ،بالتقييد الرأسي للمنافسة فما هو مضمون هذا المصطلح وأين نجد تطبيقاته العملية عليه 

 وكيف عالج المشرعين والنخب الفقهية هذا الوضع الطارئ على الحرية التنافسية.

 أوال: مفهوم التقييد الرأسي للمنافسة

" ويطلق عليه من ناحية أخرى التقييد العمودي ،وهو عكس ونقيض األفقي ويقصد بها تلك االتفاقات    

والتوزيع أو الخدمات كتلك التي تعقد بين منتج يتواجد أالتي تتم على مستويات مختلفة في سوق اإلنتاج 

على مجرى السلعة  اهدنيا مقارنة بمستو في مستوى عال نسبيا وموزعين يعملون في مستويات منخفضة 

مثال إلى المستهلكين تشملهما شروط عقدية مقيدة ، وتستمد هذه الممارسات مرجعيتها من سلسلة اإلنتاج 

نطالقا من منتج المواد األولية إلى المستهلكين ومرورا نى من الحركة العمودية للبضائع ،اوالتوزيع ،بمع

لموزع، مما ال يسمح له بتحديد هامش ربحه ،وهو بالصانع والموزع، حيث تقتضي فرض سعر البيع على ا

 .ما يشكل مساسا بحرية تحديد األسعار في السوق"

 ثانيا: تطبيقاتها في التجارة الدولية

إن االتفاقات فيما بين مؤسسات األعمال تنقسم بصورة أساسية إلى رأسية وأفقية، فالرأسية كما تناولنا    

التي تنشأ بين مشروعات متباينة من حيث المركز االقتصادي في السوق، بحيث ذلك سابقا هي تلك 



يكون أحد الطرفين أو أكثر في مرتبة عليا واآلخر في المرتبة الدنيا، ما يجعل الذي هو في السلم األدنى 

ع يخضع ألوامر وتوجيهات الذي يعلوه على الرغم من استقالل كل منهما، من الناحية القانونية أي تمت

كالهما باالستقالل المالي والتجاري، فاالتفاقات الرأسية أو العمودية هي تلك العقود التي تقيد الطرف 

األدنى وتنشأ وتبرم بين مؤسسات األعمال التي تعمل في مراحل مختلفة من عملية التصنيع والتوزيع، 

مل على تلك السلع، وبين كاالتفاقات التي تعقد مثال بين مصنعي مكونات ومصنعي المنتجات التي تشت

المنتجين وتجار التجزئة أو بين تجار الجملة والتجزئة ونشير إلى أنه من حيث المبدأ تمثل هذه االتفاقات 

الناشئة بين مؤسسات األعمال خرقا فاضحا لقوانين المنافسة والسوق، ويستثنى من هذا الحظر إذا كانت 

ن خالل الملكية أو قواعد التسيير التي تضبط هذه المؤسسات تعمل تحت كيان مشترك يجمعهما م

 9قليم الوطني أو الدولي.لية والفروع التابعين لها عبر اإلالعالقات القائمة بين المؤسسة األص

 المطلب الثاني: مدى مشروعية التقييد الرأسي

وعلى هذا المبدأ أخذت الواليات القضائية في الو.م.أ في اعتبار أن الشركات التي تخضع لملكية    

مشتركة أو سيطرة مشتركة هي شركات تخرج عن الحظر المنصوص عليه بخصوص عمليات التقييد 

 أخرى. الرأسي التي تقوم بينها ويسري نفس الحكم أيضا على الشركات التي تمتلك أغلبية أسهمها شركة

ن المحكمة العليا لم تذهب إلى أبعد من القضاء بأن الشركة األم وشركتها الفرعية المملوكة لها     وا 

بالكامل ال يكون بمقدورها التواطؤ ألغراض قانون شارمان ،ويسري الحظر على االتفاقات أو الترتيبات 

اق سواء كان المقصود منه أن سواء كانت كتابية أو شفوية، رسمية أو غير رسمية وهذا يشمل أي اتف

يكون ملزما أم ال،حيث تتخذ االتفاقات في الغالب شكل إحدى الصيغ القانونية التحريرية ذات السمة 

الشخصية في مختلف الشركات ،كما يمكن أن تتم تلك االتفاقات بموجب عقد يبرم بين النقابات أو 

أن تتخذ االقتصادية المشتركة ،كما يمكن التنظيمات المهنية أو تتخذ شكل التجمعات ذات المصلحة 



، وبصفة عامة فان الشكل القانوني ناالتفاقات شكل خطابات النوايا أو البروتوكول أو اتفاقات الجنتلما

الذي يمكن أن يتخذه االتفاق ال يمثل أي أهمية من حيث إمكانية خروجه من نطاق الحظر القانوني من 

تم بعقد أو بترتيب تفاهمي والذي يمكن أن يمثل اتفاقا محظورا منذ  عدمه، فالعبرة بجوهر االتفاق سواء

اللحظة التي تمثل فيها آثاره أو محله اعتداء على المنافسة وال يؤثر على مشروعية القرار المتفق عليه من 

عدمه أن يتم من خالل صيغة قانونية جديدة، حيث يمكن أن ينشأ االتفاق المتعلق بالتقييد الرأسي 

فسة في مضمون العقد التأسيسي للشركة محل التحقيق كما يمكن أن يبرم في إطار مستقل ،فهذا ال للمنا

يغدوا عن كونه أسلوبا في المساس بالمنافسة وفي كلتا الحالتين يمثل تهديدا للمنافسة األمر الذي يرتب 

 عليه المشرع البطالن.

أخذ صيغا مختلفة عن الصيغ الشائعة عادة في  وعليه فال أثر على صحة االتفاق المقيد للمنافسة إذا   

وليس شكل االتفاق  مجرى الحياة العملية، ألن العبرة هو باألثر السلبي الذي يرتبه االتفاق على المنافسة

الذي يستوي عند غالبية المشرعين في العالم أن يتم بطريقة كتابية أو شفوية ،بصريح العبارة أو بطريقة 

 غير مباشرة.

نه جدير بالتنويه أن الترتيبات الكتابية عادة ماال تثير أي جدل حولها ألنها واضحة وصريحة غير أ   

ن مثار الجدل فيما ال يعدوا إال حول مضمون االتفاق في ذاته هل تضمن أحد الممارسات المقيدة  وا 

غامضة أو  للمنافسة رأسيا أم ال، أي حول المعنى الدائر حوله االتفاق خصوصا إذا اشتمل على عبارت

 ليست لها الداللة الكافية على إدانته األطراف بارتكاب فعل تقييدي للمنافسة.

في حين أن االتفاقات غير الرسمية أو الشفوية تثير مشكلة اإلثبات، إذ أنه والحال يتعين إثبات أن    

ات األعمال مما شكال ما من االتصال أو المعرفة المشتركة بالقرارات التجارية قد حدث فيما بين مؤسس

يفضي إلى تفاهم على اإلجراءات أو تواز في السلوك من جانبها، وبالتالي فإن إثبات وجود إجراءات 



متفاهم عليها في مثل هذه الحاالت يستند إلى األدلة الظرفية، وتوازي اإلجراءات مؤشر قوي على حدوث 

هامة إلثبات وجود اتفاق شفوي تفوق قاطعا حيث توجد طريقة أخرى و مثل هذا السلوك ،لكنه ليس دليال 

 كثيرا دليل السلوك الموازي، هي الشهادة المباشرة من جانب الشهود.

جدال بين القضاء والكونغرس حول مشروعيته، حيث نجد مناط  مسالة القيود الراسية في الو.م.أ وتثير   

ين ن العقد شريعة المتعاقدالعقدية وكون أية هذا الجدل في الحرية التنافسية التي  تستمد مقوماتها من الحر 

ثارة ففي حين يذهب القضاء إ ،  1111لى عدم مشروعيته وتحديدا سنة وهو ما يزيد المسالة تعقيدا وا 

ي تنطوي على مساس بروح المنافسة بين مة العليا حظر كافة التصرفات واألعمال التحيث قررت المحك

لى من قانون شارمان والتي تحظر إبرام و ستنادا إلى نص المادة األية انها وبين الدول األجنبم.أ أو بيالو.

 .ةين التجار بغية تقييد المنافسو التواطؤ بالعقود أو التكتالت أ

قرر مشروعية التقييد ناقضا رأي  1192ليه القضاء ،حيث أنه سنة فا لما ذهب إيذهب الكونغرس خال   

القضاء ،وناظرا إليه على أنه نموذج من األعمال التجارية المعقولة ،ولم يلبث الكونغرس أن عاد وقرر 

ترك بحث مشروعية التقييد للقضاء، مناقضا قراره السابق، ثم إنه بالعودة إلى مناط الحظر الذي انتهجه 

ألمريكي بخصوص التقييد الرأسي يجد سبيله ومبرره في الحرية السعرية التي يملكها كل متعامل القضاء ا

ن سلبت وترك الحال أو  اقتصادي وحقه في أن يتصرف بملكيته دون قيود تمس هذه الحرية التي وا 

يد من الوضع دون رقابة فانه بال شك ستشكل التكتالت االقتصادية االنتهازية التي تستغل الفرص لمز 

خرين حبيس ثلة من عام، ما يجعل السوق مغلقا على اآلالسيطرة على حساب الضعفاء والمستهلكين بوجه 

د القضايا المرفوعة إليها االحتكاريين، وعلى هذا الطرح قررت المحكمة التجارية في الو.م.ا في اح

البيع بسعر معين، عليه خالل المدعى عليه بمضمون العقد لمواجهة المدعي الذي اشترط بخصوص إ

لى الدفع الذي قدمه المدعى عليه بخصوص حق الجمهور في االستفادة من المنافسة التي حيث مالت إ



، فقد اشترطت المحكمة أن يتم نقل ملكية البضائع تنشأ بين الفاعلين االقتصاديين والتي تعود عليهم بالنفع

كيال للمنتج ألن المسألة تأخذ بعدا آخر في حالة خير أي المشتري و كون هذا األيالمنتج والمورد وأال  بين

 10الوكالة التجارية.

والمالحظ في القضية اآلنفة الذكر أن القضاء أراد أن ينوه إلى فكرة قوامها ضرورة أن يكون التقييد    

الرأسي معقوال لكل من الجمهور والمتعاقدين ،على الرغم من عدم نظر المحكمة إلى النفع الذي قد يأتي 

بجميع  تقييد الرأسيال حظر إلى اتجهمريكي قد القضاء األ ،وعليه يكونمن تحديد سعر إعادة بيع السلعة 

خراج التقييد غير السعري من هذا الحظر وتطبيق قاعدة السبب عليه وذلك إإلى أن تم  أنواعه و صوره ،

بالبحث عن غرض الفعل و أثره ، ثم إن القضاء األمريكي سرعان ما أعاد التفكير في مسألة التقييد 

ر ذلك من حيث األصل أحد أسباب تشجيع عتبلكن خارج نطاق التسعير ،حيث االرأسي للمنافسة 

المنافسة وترقيتها، ذلك أن هذا األسلوب من التعامل التجاري يتعزز وجوده وتفعليه كأصل عام من منطلق 

الحرية التنافسية التي تجد دعامة لها انطالقا من الحرية التعاقدية التي تكفلها األنظمة التحررية الرأسمالية، 

أن يكون لهذا التقييد الرأسي للمنافسة الغير سعري فائدة عملية تعود على ريكي لكن اشترط المشرع األم

 العمالء مثلما ينتفع هو بها، وذلك حتى يتحقق التوازن في السوق ذات الصلة.

 الخاتمة

في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحوال نوعيا في مجاالت االقتصاد والتجارة من خالل التدفق الهائل    

لالستثمارات وتنامي معدالت التجارة الدولية، وما صاحب العولمة االقتصادية من انتقال لعناصر اإلنتاج 

ثمار األجنبي، خصوصا في بمشتمالتها المادية والمعنوية، أصبحت الحاجة جد ملحة لتوفير مناخ لالست

الشق المتعلق بالمنافسة التي يستوعب فضائها قضايا الملكية الفكرية و الممارسات التجارية وهو ما جعل 

معظم االتفاقية الدولية تحاول إضفاء طابع قانوني للمنافسة كما هو األمر في اتفاقية التربس واتفاقية 



حيث أن ضمان منافسة عادلة ومشروعة تمثل احد  فحة اإلغراق،واتفاقية مكا ،المتعلقة بالتجارة في السلع 

أهم متطلبات تدعيم االستثمارات األجنبية وما يتطلع إليه المستثمر بما يشكل ضمانة أساسية الستمراره 

سوده الضمانات الكفيلة بحمايته من الممارسات المقيدة تفي ممارسة تجارته بكل طمأنينة في مناخ 

داقية النزاهة في النظام لق أوضاع غير متوازنة في السوق وتعمل على ضرب مصللمنافسة والتي تخ

 التجاري. 
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 املقومات اجلبائية جلذب االستثمار األجنيب  عنوان البحث:
 الضوابط واآلليات القانونية لتشجيع االستثمار األجنيب: الموضوع والمحور الذي تشارك فيه

 :الملخص

يهدف املستثمر األجنيب من مشروعه االستثماري يف دولة ما إىل تعظيم العوائد اليت يأمل 
واألعباء إىل أقصى حد ممكن، ويقع ضمن خانة التكاليف حتقيقها، وذلك من خالل تدنية التكاليف 

يب وما يسمى باالزدواج يبطبيعة احلال الضرائب والرسوم، لذا فإن ثقل العبء اجلبائي والتمييز الضر 
الضرييب الدويل واليت تشكل آثارا سلبية للسياسة الضريبية تعترب من أهم العوائق اجلبائية اليت تعرتض 

mailto:s.malah1990@gmail.com
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نيب لالستثمار يف دولة ما، األمر الذي جيب العمل على احلد منها أو على األقل سبيل املستثمر األج
 التخفيف من حدهتا جلذب االستثمارات األجنبية.

 :مقدمة

لقد كان لتدفق رؤوس األموال األجنبية الدولية املظهر البالغ األمهية يف بروز العوملة على وجه 
املشتد بني الدول لسيما الدول النامية الستقطاب أكرب أوسع وأمشل، وأهم ما مييز ذلك هو التنافس 

 أحد أشكال هذه التدفقات ملا له من أمهية كربى قدر ممكن من التدفقات، ويعترب االستثمار األجنيب
يف تضييق الفجوة الضخمة املرتتبة على نقص املدخرات احمللية يف مواجهة الربامج االستثمارية 

اد صناعي متطور كما يوفر يف نفس الوقت التدريب الفين واإلداري الطموحة، ويساهم يف خلق اقتص
 ملواطين الدولة املضيفة، عالوة على أنه يساهم يف نقل التقنية احلديثة ...اخل.

إن جذب االستثمارات األجنبية إىل اجلزائر ليس باألمر السهل، ألن املستثمر األجنيب يعتمد 
فبالرغم من العوائد احملتملة وبني املخاطر واألعباء اليت يتحملها، املوازنة بني يف قراره لالستثمار على 

أن الضرائب تبدو يف الوهلة األوىل أحد أهم مكونات اإليرادات العامة، ولكن املتفحص يرى أن 
زيادهتا وثقلها هي من أهم حمددات ومعوقات االستثمار والتنمية، لذا البد من جعل الضريبة أداة 

 استثمارية. فعالة يف خلق بيئة

ما خيص تشجيع يومن املعلوم أنه ال توجد وصفة ضريبية حمددة جلميع التشريعات الوطنية ف
أخرى وحبسب نظمها اجلبائية، إىل ، إمنا تتعدد وختتلف أمناط املعاملة من دولة  االستثمار األجنيب

وفها الداخلية، إذ أن والعلة تكمن يف تفاوت حاجة الدول إىل املوارد اخلارجية وتباين أوضاعها وظر 
 ومها: بصفة عامة هناك عاملني اثنني ميكن أن حيددا طبيعة املعاملة اجلبائية لالستثمار األجنيب

حاجة الدولة إىل إشباع حاجات ومتطلبات التنمية ومن مث تغطية أوجه اإلنفاق العام، وهذا  -
 يفرتض توفري إيرادات عامة منها يف املقام األول الضرائب.
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دول إىل جذب رؤوس األموال األجنبية لالستثمار واملسامهة يف تنفيذ خطة التنمية حاجة ال -
 1االقتصادية واالجتماعية واليت تلعب اإلعفاءات والتيسريات الضريبية دورا هاما يف حتقيقها.

وبقدر تغليب الدولة ألحد هذين العاملني على اآلخر، يتحدد نطاق املعاملة اجلبائية لالستثمار 
املعامالت املختلفة هو التخفيف من العبء  كاألجنيب الوافد. وأيا كان األمر، فإن املشرتك يف تل

اجلبائي الواقع على عاتق املستثمر األجنيب والذي يكون عن طريق احلد من العوائق اجلبائية اليت 
 تعرتض سبيل املستثمر األجنيب وتقدمي له احلوافز واالمتيازات اجلبائية.

اول تسليط الضوء على سبل سياسة ختفيف العبء اجلبائي على عاتق املستثمر من هنا حن
األجنيب يف سبيل جذب االستثمارات األجنبية ومعرفة ما هي االمتيازات اجلبائية املمنوحة من قبل 

 ؟ تشجيع االستثمار األجنيباملشرع اجلزائري يف سبيل 

 ا املوضوع من خالل ما يلي:لإلجابة عن هذه اإلشكالية، قد آثرنا أن نتناول هذ

 املبحث األول: مواجهة املعوقات اجلبائية لالستثمار األجنيب 

 املبحث الثاين: جهود الدولة اجلزائرية اجلبائية احملفزة لالستثمار األجنيب 

 المبحث األول: مواجهة المعوقات الجبائية لالستثمار األجنبي 

دور يف  هم السياسات املالية، ملا هلا منعامة من أملا كانت السياسة الضريبية يف الدول بصفة 
هامة يف تفعيل املناخ  وأداةتوجيه االقتصاد الوطين واملسامهة يف متويل املشاريع االقتصادية واالجتماعية 

تدفق املال  أمامعائقا  األحيانقد تكون يف بعض  أهنا، إال األجانباالستثماري وتشجيع املستثمرين 
 يف هذه الدول، إذا ما وجد نفسه  أموالهمن استثمار  األجنيبختوف املستثمر  وسببا يف األجنيب
العبء اجلبائي وكان يب الدويل، ووقع أيضا ضمن خانة التمييز الضرييب ييسمى باالزدواج الضر  أمام ما

                                                           
الدخل الفلسطيني على اإليرادات الضريبية في قطاع غزة، مذكرة لنيل محمود نمو توفيق مهاني، أثر الحواجز التشجيعية في قانون ضريبة  1

 .01، ص 0202شهادة الماجستير في المحاسبة و التمويل، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين 
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عوائق جبائية أمام انسياب االستثمارات األجنبية، وهو ما جيب العمل على تعترب كلها  فهذهثقيال، 
جتنبها باعتبارها عوامل يتخذ من خالهلا قرار االستثمار من عدمه. كل هذا حناول معاجلته من خالل 
هذا املبحث يف مطلبني، نتناول يف املطلب األول جتنب االزدواج الضرييب الدويل لنعكف يف املطلب 

 على جتنب التمييز يف املعاملة الضريبية وختفيف العبء الضرييب.احلديث  الثاين 

 بي الدولييالمطلب األول: تجنب االزدواج الضر 

ومن  األجنبية تعد مشكلة االزدواج الضريب الدويل من أخطر املشاكل اليت تواجه االستثمارات
ات بني رجال االقتصاد واملال والقانون أبرز الظواهر االقتصادية احلديثة اليت أثارت الكثري من املناقش

يف سبيل تبيان كيفية تفادي هذه الظاهرة،   اوكمحاولة من للوقوف عند هذه الظاهرة وحماولة جتنبها،
يب الدويل وأثره على االستثمارات األجنبية )الفرع يكان وال بد الوقوف أوال عند مفهوم االزدواج الضر 

 هذه الظاهرة يف )الفرع الثاين(. سبل معاجلة لىاألول( لنعكف بعدها ع

  بي الدولي وأثره على االستثمارات األجنبيةيالفرع األول: مفهوم االزدواج الضر 

بداءة، يعرف االزدواج الضرييب  بأنه خضوع املال نفسه ألكثر من مرة لضريبة من نفس النوع 
ويعرف أيضا مبشكلة تعدد فرض الضربية على املكلف بأدائها  1.ونفس الشخص يف نفس املدة

خالل نفس الفرتة الزمنية، ففي االزدواج الضريب يدفع املكلف بالضريبة على نفس الوعاء أكثر من 
 2مرة ألكثر من إدارة ضريبية.

 الة ازدواج ضرييب إذا توافرت جمموعة من الشروط ميكنحتبعا ملا سبق، يفهم بأنه نكون أمام 
 تعدادها كما يلي:

                                                           
 .012، ص 0991زينب حسن عوض هللا، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية، بيروت،  1

2  Bernard CASTAGNEDE, Précis de fiscalité international, 1e éd, presse. Univ. de France,  Paris, 2002, p.12. 
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وحدة الشخص اخلاضع للضربية: أي أن خيضع نفس املكلف بالضريبة ألدائها مرتني أو  -
 أكثر.

وحدة الضرائب املفروضة: أي أن تكون الضرائب اليت خيضع هلا املكلف من نفس النوع أو  -
 متشاهبة على األقل.

 الوعاء الضرييب.وحدة املادة اخلاضعة للضريبة: مبعىن أن تفرض الضريبة على نفس  -

وحدة الفرتة الزمنية املفروضة عنها الضريبة: أي أن تكون املدة اليت يدفع عنها الضريبة  -
 نفسها.

 وازدواج ضريب دويل. 1د الشكلني: ازدواج ضرييب داخليأحويتخذ االزدواج الضريب 

وما يهمنا يف هذا الصدد هو النوع الثاين، أي االزدواج الضريب الدويل الذي حناول الوقوف عند 
   )ثانيا(.االستثمار األجنيب إىل أثره على بعدها مفهومه ) أوال( لنتطرق 

                                                           
تابعة يقصد باالزدواج الضريبي الداخلي أن تتحقق شروطه داخل إقليم الدولة الواحدة، أيا كان شكل ه الدولة. وتطبق كل من السلطات المالية ال 1

 وعلى نفس الوعاء وعن نفس المدة. لها قانون الضربية على نفس الشخص
ون وفي االزدواج الداخلي، ال يشترط تعدد السلطات المالية التي تقوم بفرض الضربية، فإما أن تكون السلطة الضريبية واحدة، أي مركزية فتك

هو الخال للدول الفيدرالية )ألمانيا  ضريبيتين أو أكثر على نفس المادة ونفس الشخص ألي سبب من األسباب. أو قد تتعدد السلطات الضريبية، كما
، حيث من الممكن أن تفرض الحكومة المركزية ضريبة معينة، ثم تقوم إحدى الواليات بفرض نفس الضريبة، مع توفر الشروط األخرى. مثال(

ة بفرض ضريبة معينة، ثم تقوم فيحدث االزدواج بفرض الضريبة. كذلك هو الحال بالنسبة للدول الموحدة البسيطة، فقد تقوم الحكومة المركزي
إحدى السلطات المحلية بمجلس المحافظة مثال بفرض نفس الضربية مرة أخرى. أنظر محمد عباس محرزي، اقتصاديات الجباية والضرائب، 

 .091، ص 0221الطبعة الربعة، دار هومة، الجزائر، 
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 أوال: مفهوم االزدواج الضربي الدولي

قبل دولتني أو أكثر يتحقق االزدواج الضرييب الدويل نتيجة فرض ضرائب من نفس النوع من 
أي أن الشخص املكلف بالضريبة يقع ضحية  1على نفس املكلف ونفس املال ويف الوقت نفسه.

لتحمل أعباء ضريبتني أو أكثر نتيجة الختالف األسس اليت تعتمد عليها الدول املختلفة يف حتديد 
دفع باالمتناع عن حتمل احلق يف ال -املكلف بالضربية–يب، دون أن يكون هلذا األخري ينظامها الضر 

تسديد نفس الضريبة على دخل واحد ألكثر من جهة مالية، طاملا أن فرض الضريبة هو حق مستمد 
من السيادة اليت تتمتع هبا كل دولة على مواطنيها وعلى الرعايا األجانب الذي يقيمون يف إقليمها 

مصادر فيها وحريتها يف سن القوانني اليت ختدم  منوالدخول الناجتة  واألموال املوجودة يف تراهبا
 2اقتصادها الوطين.

 يب الدويل واليت ميكن تلخيصها يف ما يلي:يوتتعدد أسباب االزدواج الضر 

اختالف معايري اخلضوع للضربية: ختتلف معايري اإلخضاع الضرييب اليت تستند إليها الدول  -1
 3:وهي يبيعند حتديدها جملال اختصاصها الضر 

معيار اجلنسية: يتحقق عند إتباع الدول مبدأ التبعية السياسية واليت تنطوي على إقرار حق  -
الدولة يف فرض الضرائب على مجيع رعاياها )كل من حيمل جنسيتها( بصرف النظر عن موطنهم أو 

 4حمل إقامتهم، وذلك بالنسبة جلميع أمواهلم ومداخلهم بصرف النظر عن موقعها أو مصدرها.

                                                           
تشجيع االستثمار األجنبي، بحث مقدم إلى معهد الدراسات والبحوث  حرية محمد عبد هللا قزار، دور اتفاقيات تجنب االزدواج الضربي في 1

 .  10، ص 0200العربية، بغداد، العراق، 
في  هيثم علي محمد، عالقة االزدواج الضريبي باالستثمار بين إعادة التكييف والتغيير في النظام الضريبي العراقي، بحث تطبيقي، مقال منشور 2

، وانظر كذلك رفيقة قصوري، النظام القانوني لالستثمار األجنبي في 091، ص 13/0201قتصادية، الجامعة، العدد مجلة كلية بغداد للعلوم اال

لخضر، الدول النامية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانوني، تخصص قانون المالية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج 

 .66، ص 0202/0200باتنة، السنة الجامعية  
 .91، ص 0220أحمد يونس البطريق، السياسات الدولية في المالية العامة، الطبعة الثانية، دار الجامعة الحديثة، االسكندرية، مصر،  3
لة لقد كانت التبعية السياسية الضابط الوحيد الذي ترتكز عليه الدول في فرض الضريبة نتيجة للصلة التي تربط الفرد بالدولة، باعتبارها ص 4

سياسية مظهرها الجنسية، لكن تضاءلت أهمية هذا الضابط في تحديد االختصاص الضريبي للدول، الحتالل الصدارة من طرف ضابط اإلقامة 
 لمصدر.وضابط ا
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اإلقامة أو املوطن: يتحقق باستناد الدول إىل مبدأ التبعية االجتماعية، حيث يقر هذا معيار  -
املبدأ حق الدولة يف فرض الضرائب على مجيع املداخيل اليت تؤول إىل األشخاص الذين اختذوا من 

 الدولة موطنا هلم بصرف النظر عن هذه املداخيل.

تبعية االقتصادية، ويقر هذا املبدأ حبق الدولة معيار املصدر: يكون عند إتباع الدولة مبدأ ال -
يف فرض الضريبة على مجيع املداخيل اليت تنشأ داخل إقليمها بصرف النظر عن جنسية أو موطن 

 إقامة األشخاص الذين تؤول إليهم.

وبالتايل، فإن االختالف يف معايري اإلخضاع الضرييب يؤدي إىل تزاحم قوانني الضرائب يف أكثر 
 واحدة خالل فرتة واحدة بالنسبة لنفس الشخص ونفس األساس الضرييب.من دولة 

الفين لضرائب الدخل  نظيمتباين أسس التنظيم الفين لضرائب الدخل بني الدول: يؤثر الت -2
على حتديد ضوابط اإلخضاع الضرييب، إذ يؤخذ بضابط املصدر عادة بالنسبة للضرائب النوعية ذات 

)أو املوحدة( ذات  ضابط اجلنسية أو املوطن بالنسبة للضرائب العامةالطابع العيين، بينما يؤخذ ب
 1.الطابع الشخصي، وبذلك يؤدي التباين يف تنظيم ضرائب الدخل إىل نشأة االزدواج الضرييب الدويل

ختالف تفسري املصطلحات التقنية يف اجملال الضرييب: ولعل من أبرز األمثلة على ذلك ا -0
الضريبية للدول املختلفة حول مفاهيم مثل اإلقامة واملوطن واملنشأة الدائمة، هو تباين التشريعات 

حيث ختتلف العديد من القوانني الضريبية يف حتديد املوطن، حيث يرتكز بعضها على فكرة اإلقامة 
الرئيسية، بينما يرجع البعض اآلخر إىل فكرة املصاحل احليوية الرئيسية للمكلف بالضريبة أو حصوله 

ري. دخل من مصدر مقيم أو من مصدر موجود يف تلك الدولة أو إىل اجلمع مابني هذه املعاي على
ويرتتب على هذا التباين يف مضمون هذه املصطلحات إمكانية وجود تعدد أو ازدواج ضرييب على 

 2نفس وعاء الضريبة ينظر إليه من وجهتني نظر خمتلفتني.

                                                           
 .022أحمد يونس البطريق، المرجع السابق، ص  1

2 Bruno GOUTIERE, Les impôts dans les affaires internationales ,5e éd. Français Lefebvre, France 2001,p.28. 
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  االستثمار األجنبي ثانيا: أثر االزدواج الضريبي الدولي على

، طاملا أنه على الرغم من أن االزدواج الضرييب الدويل هو عمل مشروع من وجهة النظر القانونية
ها و على األجانب املقيمني ييستمد مشروعيته من حق السيادة الذي تتمتع به كل دولة على مواطن
بة أمام قأنه ميثل يف الواقع عيف إقليمها و على األموال و الدخول الناجتة من مصادر فيها، بيد 

و العالقات ا، بل أنه ميثل عقبة حنالستثمار فيهال األجنيب إىل الدول املستقبلة لاستقطاب رأس امل
لنفس انسياب االستثمارات األجنبية إىل الدول، ألن خضوع املستثمر فهو يعيق  1،االقتصادية الدولية

يف البلد الذي ميارس فيه النشاط، سيؤدي إىل الضرائب على نفس الدخل يف بلد إقامته، وكذلك 
، مما يؤدي تراكم الضرائب املستحقة على نفس الدخل و ثقل العبء  الضرييب الذي يتحمله املستثمر

إىل تقليص العوائد اليت كان يأمل يف حتقيقها، األمر الذي يرتتب عليه أحجام املستثمر عن 
 2االستثمار.

الضرييب الدويل يؤدي إىل توزيع عبء الضريبة توزيعا غري عادل فضال عن ذلك، فإن االزدواج 
بني املمولني الذين حيققون دخوال خارج بلداهنم، و املمولني الذين يقتصر نشاطهم داخل حدود 
دولتهم، حيث تكون األعباء الضريبية اليت يتحملها الشخص املقيم يف دولة، و حيصل على دخل من 

اله يف دولة أخرى، أكرب من تلك األعباء اليت يتحملها شخص حيصر اخلارج نتيجة الستثمار أمو 
عائقا أمام انساب االستثمارات  الدويل نشاطه داخل دولة اإلقامة، األمر الذي جيعل االزدواج الضرييب

 3األجنبية.

                                                                                                                                                                                     
الدكتوراه في العلوم االقتصادية ذكره محمد عباس محرزي نحو تنسيق ضريبي في إطار التكامل االقتصادي المغاربي، أطروحة الميل شهادة 

 .12، ص 0222/0223علوم التسيير، فرع النقود ومالية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،  السنة الجامعية 
1 INTERNATIONAL MONETARY  FUND, Fiscal Affairs Département : « Guidelines For Fiscal Adjustment », 
Washington, D.C., p.28  

 .022ذكره محمد عباس محرزي، اقتصاديات الجباية والضرائب، المرجع السابق، ص 
الضريبية لالستثمارات األجنبية في قوانين البالد العربية، بحث منشور ضمن دراسات حول  ضمانا  التفصيلية السيد عبد المولى، المعاملة 2

، ذكره عبد المؤمن بن صغير، المقاربة الثنائية 03البحوث  والدراسات العربية، القاهرة ، مصر،  ص  االستثمار في قوانين البالد العربية، معهد

عة الدكتور لحماية و تشجيع االستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي و العالقات الدولية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جام
. أنظر كذلك بوقرة إيمان،  كيفية تفادي االزدواج الضريبي في إطار االتفاقيات الجبائية الدولية، 006، ص 0229/0202موالي الطاهر، سعيدة،

ة وعلوم دراسة حالة االتفاقية الجبائية الجزائرية الفرنسية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الماناجمنت، تخصص مالية، كلية العلوم االقتصادي

 .092، أنظر هيثم علي محمد، المرجع السابق،  ص 01، ص 0229/0202، سكيكدة، السنة الجامعية، 0933التسيير، جامعة أوت 
 .006عبد المؤمن بن صغير، المرجع السابق، ص  3
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كما يؤدي االزدواج الضرييب الدويل إىل هروب رؤوس األموال و نزوحها إىل الدول و األقاليم 
يف  ،معينة قإىل توزيع غري متوازن لرؤوس األموال ومتركزها يف مناط يتفرض ضرائب أقل، مما يؤداليت 

حني تبقى الدول األخرى يف حاجة إىل استثمارات رؤوس أموال لتمويل مشروعاهتا، كما هو احلال 
 1بالنسبة للدول النامية.

ة أمام انسياب االستثمارات غري أنه إذا كان االزدواج الضرييب الدويل ميثل يف الغالب عقب
األجنبية يف مجيع احلاالت، فإن تفاديه ال يشكل حتما حافزا من شأنه تشجيع االستثمارات األجنبية 
يف مجيع األحوال، ذلك أن وزن العوامل الضريبية و سياحة و سيادة ضرائب أخرى غري متشاهبة، مثل 

عمال قد تشكل عوائق ضريبية ليس من و الضرائب على املبيعات أو على رقم األ اإلنتاجرسوم 
  2السهل القضاء عليها مبجرد جتنب االزدواج الضرييب الدويل.

االستثمارات  النسيابالدويل يغلب أن يكون عائقا  على أية حال، فإن االزدواج الضرييب
الزدواج ها سوف خيضع عائده منها سلمستثمر األجنيب أن أوجه النشاط اليت ميار لإذا تبني  األجنبية

ضرييب، حيث يقل الربح عن القدر الذي كان يبتغيه عند ممارسته لنشاطه، و من مث يرتتب على ذلك 
 3أن حيجم املستثمر األجنيب عن استثمار أمواله خارج إقليم دولته.

 .الضريبي الدولي االزدواج: سبل معالجة الفرع الثاني

، إحداها بالنسبة للدولة املصدرة لرأس مزدوجةيكتسي تفادي االزدواج الضرييب الدويل أمهية 
املال، حيث يسمح هلا حبماية مواطنيها الذين يريدون االستثمار يف اخلارج ضد اخلضوع للضريبة يف 
اخلارج هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يسمح للدولة املستوردة لرؤوس األموال هاته بطمأنينة 

  4ج الضرييب.املستثمر األجنيب بكوهنم لن يقعوا ضحايا لالزدوا 

                                                           
 .02بوقرة إيمان، المرجع السابق، ص  1
 .001عبد المؤمن بن صغير، المرجع السابق، ص  2
 المرجع نفسه. 3
الية لالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص قانون األعمال، بن شنتي حميد، االمتيازات الم 4

 .36، ص 0202/0200كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
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يب الدويل بواسطة التشريعات الوطنية أو بإبرام اتفاقيات يعموما ميكن تفادي االزدواج الضر 
نفس االستثمار  ها نصا يقضي بعدم فرض الضريبة علىدولية، فقد تلجأ الدولة إىل تضمني تشريع

 الذي سبق أن فرضت عليه ضريبة من قبل دولة أخرى.

ة لتفادي االزدواج الضرييب الدويل هي إبرام االتفاقيات الدولية اليت غري أن الوسيلة األكثر فعالي
فإبرام هذه االتفاقيات يؤدي إىل تشجيع التجارة اخلارجية عموما قد تكون اتفاقية مجاعية أو ثنائية، 

واالستثمار األجنيب بوجه خاص، من خالل حتاشي االزدواج الضرييب الذي يكلف املستثمر األجنيب 
ن اللزوم، وبالتايل تشجيعه على استثمار أمواله يف الدول املستقطبة األطراف يف هذه عدة أموال زائ

 1االتفاقيات.

و لقد اقرتحت أوىل االتفاقيات اجلبائية النموذجية لكل من منظمة التعاون و التنمية االقتصادية 
 :ازها يف ما يليميكن إجيج الضرييب الدويل و اليت و هيئة األمم املتحدة، أربع طرق ملعاجلة االزدوا 

تقتضي هذه الطريقة بأن تتنازل إحدى الدولتني املتعاقدتني عن حقها يف  طريقة اإلعفاء: -
ميكن أن تكون تلك دة األخرى، و فرض الضريبة على الدخل الذي حيققه املكلف يف الدولة املتعاق

الشؤون اجلبائية التابعة ملنظمة و لقد اعتمدت جلنة 2.الدولة دولة إقامة املكلف أو دولة مصدر الدخل
الفقرة "أ"  20التعاون والتنمية االقتصادية هذه الطريقة يف اتفاقيتها النموذجية من خالل املادة 

 3واقرتحت بأن مينح اإلعفاء من طرف دولة إقامة املكلف.

                                                           
ستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الحوافز والحواجز القانونية لالستثمار األجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجلعماري وليد،  1

 .66ص ، 0202/0200الجزائر، السنة الجامعية 

عدة مبادئ قد زاد عدد هذه االتفاقيات في الوقت الحاضر أمام اتساع نطاق العالقات االقتصادية الدولية و عادة ما تأخذ هذه االتفاقيات الدولية ب
 تعاقدة و أهمها:تهدف إلى توزيع االختصاص الضريبي بين الدول الم

أن يكون فرض الضرائب على فوائد السندات و أرباح األسهم الضريبية في  -أن يكون فرض الضرائب على الدخول العقارية لدولة موقع العقار -
أن يكون فرض  -أن يكون فرض الضرائب على فوائد الديون العادية في الدولة التي يوجد بها موطن الدائن -الدولة التي يوجد بها موطن المدين

 الضرائب على أرباح المؤسسات في الدولة التي يوجد بها المركز الرئيسي للمؤسسة. أن يكون فرض الضرائب على الدخل العام في الدولة موطن
ر الجامعي، المكلف بالضريبة: انظر في هذا نزيه عبد المقصود مبروك، اآلثار االقتصادية لالستثمارات األجنبية، الطبعة األولى، دار الفك

 .020حمد عباس محرزي، اقتصاديات الجباية والضرائب، المرجع السابق، ص ، انظر أيضا م010، ص 0221االسكندرية، مصر، 
2 Bruno Gouthière, op.cit p.113. 

 .10ذكرته بوقرة إيمان، المرجع السابق، ص 
3 Ibid   
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ومبقتضى هذه الطريقة، ختصم دولة اإلقامة مجيع الضرائب اليت يتحملها  طريقة الخصم: -
 1املكلف عن الدخول الناجتة من مصادر أجنبية من قيمة الضريبة اليت تطالبه هبا.

 تتمثل هذه الطريقة يف فرض الضريبة من طرف إحدى الدولتني طريقة اقتسام اإليراد: -
وفقا ملا حتدده االتفاقية اجلبائية املربمة بينهما، على أن تقوم هذه الدولة بتحويل جزء من  املتعاقدتني

 2.األخرىالضريبة اليت حصلتها إىل الدولة املتعاقدة 

تقتضي هذه الطريقة، بأن تقوم الدولتني املتعاقدتني  طريقة توزيع المادة الخاضعة للضريبة: -
بفرض الضريبة بالتناوب على املكلف حسب فئة الدخل احملقق مبوجب اتفاقية جبائية بينهما، كأن 

ح األسهم وأن تقتضي الدولة املتعاقدة األخرى يف ا ربأختتص إحدى الدولتني يف فرض الضريبة على 
  3املعاشات.فرض الضريبة على فئة 

قتسام اإليراد وطريقة توزيع املادة اخلاضعة للضريبة قد مت التخلي عن العمل اإن كال من طريقة 
وتعاونا كبريا بني اإلدارات الضريبة للدول املتعاقدة، أما فيما يتعلق  هبما، ألن كلتامها تتطلب تنسيقا

يف إطار االتفاقيات الدويل  اإلعفاء واخلصم فال تزال الدول تتبعهما لتفادي االزدواج الضرييب بطريقيت
اجلبائية اليت تربمها إىل غاية اليوم خاصة وأهنما الطريقتان املعتمدتان يف االتفاقيات النموذجية ملنظمة 

 4التعاون و التنمية االقتصادية هليئة األمم املتحدة.

 العبء الضريبي تخفيفو  في المعاملة الضريبيةتجنب التمييز : المطلب الثاني

يب يف املعاملة الضريبية من اآلثار السلبية للسياسة الضريبية على االستثمارات يالتمييز الضر يعد 
األجنبية، حيث حيول دون انسياب االستثمارات إىل هذه الدول حيث يكون التمييز بني األجنيب 

يها قد تشكل األعباء الضريبية املبالغ ف والوطين وهو ما جيب العمل على تفاديه )الفرع األول( كما أن
                                                           

 .033أحمد يونس البطريق، المرجع السابق، ص  1
 .10بوقرة إيمان، المرجع السابق، ص  2
 المرجع نفسه. 3
 المرجع نفسه. 4
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عائقا مينع أو يقلص من استقطاب رأس املال األجنيب إىل الدولة، وهو األمر كذلك الذي جيب أيضا 
 جتنبه وذلك بالتخفيف منه )الفرع الثاين(.

 الفرع األول: تجنب التمييز في المعاملة الضريبية

اكتسبت الدول اليت تتمتع بالسيادة ال سيما الدول النامية منها حق وحرية واسعة يف فرض 
الضرائب بأنواعها املختلفة وباملعدالت اليت تراها مناسبة على الوطنيني و األجانب وعلى أمواهلم 

هنا متلك ا يسهم يف تنميتها االقتصادية وتعزيز مكانتها الدولية االقتصادية، بل أمبودخوهلم وذلك 
احلق يف فرض ضرائب عامة وموحدة على األجانب تفوق تلك املفروضة على الوطنيني. بيد أن 
التمييز يف فرض الضرائب بني الوطنيني واألجانب وإن كان عمال مشروعا من وجهة النظر القانونية، 

تضمن تشريعاهتا إال أنه قد يعيق تدفق االستثمار األجنيب إىل الدول املستقبلة لرأس املال اليت ت
 1الضريبية مثل هذا التمييز، وذلك خشية حتمل أعباء مالية كبرية قد ترتبها تلك الضرائب.

وعموما تظهر صور التمييز يف فرض الضريبة على األجانب يف عدة جماالت كأن تلجأ الدولة 
إىل اعرتاض على الضرائب التصاعدية وفرضها على أرباح املشروعات مما قد يؤدي على فرتات طويلة 

املنتجني عن زيادة إنتاجهم حىت ال ختضع هذه الزيادة لضريبة تصاعدية مرتفعة، وهو ما سيؤدي إىل 
ولكن  رض الضرائب بني األجانب و الوطنينيكما قد تظهر صورة التمييز يف ف  2اخنفاض أرباحهم.

مة وال متلك رأس املال اهرة، كقيام الدولة العاجزة عن متويل املشروعات الضخظة وغري رت بطريقة مست
القادر على تأسيسها إال لدى العناصر األجنبية لندرة رأس املال املتوافر لدى العناصر الوطنية، ومع 

م بفرض ضرائب مرتفعة على االستثمارات األجنبية يف هذه اجملاالت رغم علمها بظروف و ذلك تق
ة يف مظهرها عامة وموحدة على الوطنيني ، أين تبدو الضريبترتحاجتها هلا، فتعتمد سياسة لتمييز املس

                                                           
 . 001، ص 0226دريد محمود السامرائي، االستثمار األجنبي، المعوقات والضمانات القانونية، الطبعة األولى، مركز الدراسات الوحدة العربية،  1
 .003، المرجع السابق، ص  السامرائيدريد محمود  2
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واألجانب، إال أن حقيقة األمر تكون غري عادلة مما حيمل األجانب املستثمرين وحدهم دون املواطنني 
 1.على استثماراهتم يف هذه اجملاالت مرتفعة أعباء ضريبية

 وقد يكون التمييز يف املعاملة الضريبية صرحيا وذلك من خالل:

 الصادرات والواردات ورسوم اإلنتاج.استخدام ضرائب  -

 .جانبفرض ضرائب الدخل بسعر أعلى على األ -

 عدم استفادة األجانب من اإلعفاءات. -

 2اعتماد سعر الصرف عند القيام بتحويل اإليرادات. -

يعد التمييز الضرييب عائقا أمام حركة انسياب رؤوس األموال األجنبية إىل البلد املستقبل، كون 
أمام املؤسسات احمللية، ومن الضروري  يتولد عنه نقص تنافسية املؤسسات األجنبيةهذا التمييز 

بني املستثمر  العدالةإدخال املعاملة الضريبية كعنصر فعال يف حتسني مناخ االستثمار على أساس من 
 األجنيب واملستثمر الوطين.

معاملتها مع األجانب احرتام مبدأ فمن األصول املستقرة يف القانون الدويل أن تلتزم الدولة يف 
مببدأ املعاملة الوطنية أو كما يصطلح عليه مببدأ تشبيه األجانب  أو مبا يعرف 3املساواة، وعدم التمييز،

بالوطنيني والذي يضمن للمستثمر األجنيب تشبيهه بالوطين عند ممارسة نشاطه، حتت شكل املساواة 
 4.أمام القانون وأمام التنظيمات احمللية

                                                           
مصطفى بسيم، النظام القانوني لالستثمارات األجنبية الخاصة في الدول اآلخذة في النمو، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  عصام الدين 1

 .69، ذكرته رفيقة قصوري، المرجع السابق، ص 0910الحقوق، جامعة عين الشمس، القاهرة ، مصر، 
ضرائب )سياسات، نظم، قضايا معاصرة(، الدار الجامعية االسكندرية، مصر، عثمان سعيد عبد العزيز، العشماوي شكري رجب، اقتصاديات ال 2

. ذكره مشري حم الحبيب، السياسة الضريبية وأثرها على االستثمار  في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، 121، ص 0221

 .031، ص 0229/0202بسكرة، السنة الجامعية  تخصص قانون األعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،
 هشام على صادق، الحماية الدولية للمال األجنبي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، بدون سنة. 3
ايد، كمال سمية، النظام القانوني لالستثمار األجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلق 4

 .10، ص 0220/0221تلمسان، السنة الجامعية، 
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كما هو احلال عند املشرع   ويتم النص على شرط املعاملة الوطنية يف التشريعات الداخلية للدولة
املتعلق بتطوير   30-31من األمر رقم  11اجلزائري إذ نص مبوجب الفقرة األوىل من املادة 

شخاص الطبيعيون واملعنويون األجانب مبثل ما يعامل به األشخاص بأنه يعامل األ 1االستثمار
الطبيعيون واملعنويون اجلزائريون يف جمال احلقوق والواجبات ذات الصلة باالستثمار. كما ينص على 

يف االتفاقيات املربمة بني الدول املصدرة والدول املستوردة لرؤوس األموال، وهو ما ميثل ذلك أيضا 
 .يضمن للمستثمر األجنيب نفس احلماية املقررة للوطنيني 2هافي شرطا ثابتا

لكن جتدر اإلشارة إىل أن مبدأ املعاملة الوطنية رغم ما حيمله من امتيازات ظاهرية للمستثمر 
األجنيب، إىل أنه ال يقدم حبسب ذلك احلماية القانونية الكافية املرجوة واملنتظرة، كوهنا محاية مرتبطة 

لوطين وما يقرر من تعديالت ترتاوح بني الزيادة والنقصان متس تلك الضمانات واملزايا بإرادة املشرع ا
الثنائية إىل أن تشرتط  املقررة للوطنيني، وهو األمر الذي رمبا دفع بعض الدول الطرف يف االتفاقيات

مؤداه عموما  أن تكون املعاملة أفضل وأكثر امتيازا وهذا ما يعرف بشرط الدولة األوىل بالرعاية، الذي
أن تتعهد الدولة الطرف يف املعاهدة وامللتزمة بأداء الشرط مبعاملة االستثمارات التابعة للدولة الطرف 
الثاين يف املعاهدة أفضل معاملة ال تقل رعاية عن تلك اليت تتلقاها استثمارات أجنبية يف نفس 

  3.الظروف

اه املستثمرين األجانب عن طريق اتفاقيات ونشري إىل أن تعهد الدولة بعدم ممارسة التمييز اجت
دولية مع الدولة املصدرة هو التزام دويل يرتتب عن اإلخالل به املسؤولية الدولية للدولة، أي التعويض 

  4عن األضرار اليت تلحق باملستثمر األجنيب نتيجة لذلك اإلخالل.

                                                           
، ص 0220أوت  00، الصادرة في 21ج.ر عدد ، المتعلق بتطوير االستثمار، المعدل والمتمم، 0220أوت  02، المؤرخ في 21-20األمر رقم  1

22. 
2 Dominique CARREAU, Investissement, répertoire de droit international, Tome 2, Encyclopédie juridique, 
Dalloz, Paris 1999, p 17. 

ون الداخلي والقانون الدولي، دار النهضة العربية، عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن، المركز القانوني للمستثمر األجنبي في السودان بين القان 3

 .93، ص 0992

 يعرف أيضا شرط الدولة األولى بالرعاية، بأنه شرط تعتمد بموجبه حكومتان بتنظيم مشاركتهما المتبادلة في أي نظام قانوني بشكل أفضل من

 .009السابق، ص  التنظيم الذي كان يربطهما بحكومات أخرى. أنظر في هذا رفيقة قصوري، المرجع
 .001، ص 0222قادري عبد العزيز، االستثمارات الدولية، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر،  4
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 الجبائي ءالفرع الثاني: تخفيف العب

، ذلك أن  يشكل عائقا أمام استقطاب االستمارات األجنبية ال شك أن ثقل العبء اجلبائي
املستثمر األجنيب يهدف من خالل مشروعه االستثماري تعظيم العوائد وهذا ال يكون إال إذا 

تواجدت يف الدولة املضيفة سياسة تعمل على ختفيف العبء اجلبائي على عاتق املستثمر األجنيب  
ب والرسوم املفروضة وإتباع أسلوب اإلعفاء الضريب اجتاه وذلك بالتخفيض يف عدد ونسب الضرائ

املستثمرين األجانب، إضافة إىل امتيازات جبائية أخرى تعد حوافز هلم لالستثمار واليت ميكن  إجيازها 
 يف ما يلي:

يعرف اإلعفاء الضرييب بأنه إسقاط حق الدولة عن بعض املكلفني يف : اإلعفاء الضريبي -
وذلك حسب 1معني ويف ظروف معينة السداد و مقابل التزامهم مبمارسة نشاط مبلغ الضريبة الواجب

 إعفاء دائما أو مؤقتا. الضرييبوقد يكون اإلعفاء  .أمهية النشاط، حجمه، موقعه اجلغرايف، نطاقه

و إسقاط حق الدولة يف مال املكلف طاملا بقي سبب اإلعفاء قائما، ويتم ه إلعفاء الدائمفا
وعادة ال يلجأ املشرع  2تبعا ألمهية النشاط و مدى تأثريه على احلياة االقتصادية،منح هذا اإلعفاء 

 3ال يف حاالت نادرة منها:إ الضرييب إىل هذا النوع من اإلعفاء

تكاليفها االستثمارية أو  الرتفاعجم عنها املستثمرون نظرا حي حالة االستثمارات اليت -
 السببني. كاللالخنفاض العائد الذي يتحقق منها أو 

حالة االستثمارات اليت يصعب حتديد األرباح اليت تتحقق منها بصورة فعلية، وتعترب هذه  -
 وتقدم األساليب احملاسبية لقياس رحبية املشروعات. دداحلالة نادر نظرا لتع

                                                           
 . 011، ص 0223عبد المجيد قدي، المدخل إلى السلبيات االقتصادية الكلية، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1
 المرجع نفسه. 2
 .00محمود نمو توفيق مهاني، المرجع السابق، ص  3
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الدولة يف مال املكلف ملدة معينة من  حلقاإلعفاء املؤقت )اإلجازة الضريبية( هو إسقاط أما 
. ويتوقف طول هذه الفرتة على 1حياة النشاط املستهدف بالتشجيع وعادة ما يكون يف بداية النشاط

وبعد انقضاء هذه  2حجم املشروع وأمهيته لالقتصاد الوطين وجمال االستثمار وغريها من االعتبارات.
للتشريع ملستهدف ويعود خضوعه عفاء الضرييب للنشاط ار بعده انقضاء فرتة اإلر املدة املعينة، يتق

 .الضرييب

 أن مدة اإلعفاء الضرييب الزمين قد تتفاوت وفق أولويات معينة تتمثل يف اآليت: 3ويرى البعض

بالنسبة للمشروعات اليت تتعرض ملخاطر حمدودة وال حتتاج إىل أساليب متقدمة تكنولوجيا،  -
 الرأمسالية املستثمرة فيها يكون إعفاؤها ضريبيا لفرتة أقل.وتتعني باخنفاض حجم األصول 

قق أرباحا حتتاج إىل أصول رأمسالية متقدمة وعادة ما حت بالنسبة للمشروعات اإلنتاجية اليت -
 ضئيلة يف السنوات األوىل من عمرها تكون فرتة اإلعفاء الضرييب بالنسبة هلا أطول.

املخاطرة فيها وحتتاج إىل استثمارات رؤوس األموال  املشروعات اليت تتميز بارتفاع درجة -
ضخمة ونسبة حتقيق األرباح فيها ضعيفة يف السنوات األوىل، فهذه املشروعات متتع بفرتة إعفاء 

 ضرييب أطول.

بالنسبة لبعض املشروعات احليوية اليت حتقق أهدافا اقتصادية و اجتماعية مثل مشروعات  -
 ط تكون فرتة اإلعفاء الضرييب بالنسبة هلا أطول من غريها.اإلسكان االقتصادي و املتوس

وقد يكون اإلعفاء كليا أو جزئيا، ويقصد باإلعفاء الكلي بأنه تصريح املشرع الضرييب بإعفاء 
ئي ز أما اإلعفاء اجل .املكلف من كافة الضرائب طول فرتة اإلعفاء الضرييب وهو األصل يف اإلعفاء

                                                           
 .011عبد المجيد قدي، المرجع السابق، ص  1
 .01محمود نمو توفيق مهاني، المرجع السابق، ص  2
 المرجع نفسه. 3
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و على ضرائب معينة دون األخرى أو على جزء من الدخل اخلاضع فينصب على جزء من الضريبة أ
 1للضريبة.

قويا لالستثمار األجنيب، حبيث يقلل من املخاطر اليت يتحملها  حافزا الضرييبوميثل اإلعفاء 
املستثمر بالنسبة لالستثمارات اجلديدة وتزيد من العائد الصايف املتوقع احلصول عليه من طرف 
املستثمر وحتقق سيولة ذاتية للمشروعات اليت تتمتع هبا وخاصة املشروعات اليت حتقق أرباحا يف بداية 

على اهليكل التمويلي والذي  تعادل مقدار الوفر الضرييب مما يكون له األثر االجيايب اإلنتاجيةحياهتا 
  2التمويل الذايت للمشروعات. صاحليتغري يف 

الك املعجل السماح للممول خبصم أو استهالك تيقصد بااله :المعجل تالكهم االانظ -
ويعترب  3اإلنتاجية املتوقعة أو املفرتضة.تكلفة األصول الرأمسالية خالل فرتة زمنية أقل من فرتة حياهتا 

هذا النظام ميزة للمستثمر األجنيب، ألنه يهدف إىل تقليل ما يدفعه املستثمر يف بداية عمر املشروع 
هذه امليزة بالقرض دون فائدة متمثال يف مبالغ الضريبة اليت ينخفض  4قدر اإلمكان. ويصور البعض

ويكون القصد من هذا االمتياز دعم املشاريع يف بداية  التزامه يف السنوات األوىل من عمر األصل.
عمرها اإلنتاجي، ألن هذه الفرتة تكون حرجة للمشاريع وتكون تكلفة اإلنتاج فيها عالية، فالبد إذن 

عم حىت تستطيع النهوض واالستمرار وإلعطائها دفعة قوية يف التوسع والتحديث وزيادة من هذا الد
االستثمار، مما يعود بالنفع على اقتصاد البلد بزيادة الطاقة اإلنتاجية الكلية ويربر النقض حبصيلة 

 5الضريبة.

                                                           
 .16رفيقة قصوري، المرجع السابق ص  1
 .91، ص 0222سعيد عبد العزيز عثمان، النظم الضريبية، مدخل تحليل مقارن، الدار الجامعية، االسكندرية، مصر،  2
، 06، ص 0916عيد عبد الحفيظ عبد هللا، آثار الحوافز الضريبية على االدخار واالستثمار، الطبعة الثانية، دار الثقافة العربية، القاهرة، مصر،  3

طلب البكاء، الحوافز الضريبية وأثرها على االستثمار والتنمية االقتصادية في الفكر االقتصادي اإلسالمي، مجلة مركز دراسات ذكره حيدر عبد الم

 060، ص 01/0200الكوفة، العدد 
ة، مركز البحوث، سمير مرقص، استخدام الهندسة الضريبية في تخطيط وتقييم سياسة اإلعفاءات الضريبية، أكاديمية السادات للعلوم اإلداري 4

 .060، ذكره حيدر عبد المطلب البكاء، المرجع السابق، ص 21، ص 0999سلسلة إصدارات البحوث اإلدارية، الجزء األول، 
 .00و 02محمود نمو توفيق مهاني، المرجع السابق، ص  5
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ل يف تقوم هذه الطريقة على فكرة مسامهة الدو  سنوات:الإمكانية ترحيل الخسائر إلى  -
كما تساهم يف أرباحه، إذ تسمح هذه السياسة باخلصم الكامل للخسائر احملققة من املمول  خسائر 

األرباح الصافية اخلاضعة للضريبة اليت حققتها املنشأة يف السنوات السابقة أو اليت حققتها يف 
بقة أو السنوات الالحقة، باعتبار أن هذه اخلسارة تدخل ضمن مصاريف املنشأة عن سنوات سا

 1.األمامواآلخر  اخللفالحقة. ويأخذ هذا النظام اجتاهني أحدمها إىل 

فالسماح برتحيل اخلسائر إىل اخللف وإىل أي عدد من السنوات يتضمن ضرورة قيام اخلزينة 
العامة يف السنة اليت حققت فيها املؤسسة اخلسائر برد ما حصلته كضريبة على ما يعادل مقدار 

ل اخلسارة يف السنوات السابقة، ويف حالة ترحيل اخلسائر إىل األمام، فتكتفي اخلزينة العامة بتحم
مقدار اإليرادات املفقودة، ويعترب هذا احلافز أكثر مالئمة من الناحية التطبيقية لظروف الدول النامية 
باملقارنة برتحيل اخلسائر إىل اخللف كوهنا متلك خزينة عامة تكاد تكون خاوية من اإليرادات، كما 

تاجي ويشجع الوحدات ندخول منشآت جديدة إىل دائرة النشاط اإل األمامحيفز ترحيل اخلسائر إىل 
 2.نتاجية جديدةإالقائمة على التوسع يف بناء طاقات 

يقصد به ذلك النظام الذي يسمح للمستثمر نظام االئتمان الضريبي )الخصم الضريبي(:  -
سبة معينة من التكلفة اليت يتحملها يف شراء أصول قابلة لالهتالك، بنخبصم من مبلغ الضريبة الواجبة 

 وقد يغطي إعفاء جزئي من الضريبة وميثل خصما يؤثر على العبء الضرييب فينقصه.فهو مبنزلة 
 3اخلصم كل أو بعض األصول القابلة لإلهالك.

 زيادة العائد بعد الضريبة باملقدار الذي مت فيه إىلويتمتع هذا النظام بعدة مزايا، كونه يؤدي 
تثمرين األجانب، الذين يستثمرون أمواهلم ختفيض معدل الضريبة الفعلي، مما جيعله حافزا مهما للمس

و وفق احلجم املطلوب، كما يشجع هذا النظام االستثمارات طويلة األجل أيف اجملاالت املستهدفة 
                                                           

، ذكره قدوري نور الدين، 011، ص 0220مصر،  المرسي السيد حجازي، النظم والقضايا الضريبية المعاصرة، أليكس لتكنولوجيا المعلومات، 1

 .12المرجع السابق، ص 
 .91-91عثمان سعيد عبد العزيز، المرجع السابق، ص   2
 .060حيدر عبد المطلب البكاء، المرجع السابق، ص ، ذكره 093المرسي السيد حجازي، المرجع السابق، ص  3
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ويفيد املشروعات بطريقة مباشرة، كما مينع هذا النظام من صور التحايل اليت تلجأ إليه املشروعات يف 
قرتنة بإنشاء فرع جديد يتمتع بفرتات مساح جديدة أو بتصفية ظل نظام اإلجازات الضريبية، كتلك امل

 1الشركات وإنشاء شركات جديدة تتمتع بفرتات مساح جديدة.

 األجنبي  المبحث الثاني: جهود الدولة الجزائرية الجبائية المحفزة لالستثمار

ند ع األجانبباعتبار أن النظام اجلبائي أحد العناصر اليت تدخل يف اهتمامات املستثمرين 
 لتحفيز املستثمرين وجذب املشرع اجلزائريباالستثمار يف بلد دون اآلخر وسعيا من  القرار اختاذ

إىل وضع جمموعة من االمتيازات ذات الطبيعة الضريبية يف  رؤوس األموال األجنبية، فقد جلأ
وقوانني أخرى    تمماملعدل وامل املتعلق بتطوير االستثمار 30-31األمر رقم كالتشريعات الداخلية  

ولية الثنائية منها كقانون املالية والقانون اجلبائي العام. كما أبرمت اجلزائر العديد من االتفاقيات الد
الذي كثريا ما كان عائقا يف وجه االستثمار الدويل طراف لتفادي االزدواج الضرييب واملتعددة األ

 .األجنيب 

ني حسب مصدرمها ومها: حوافز منصوص عليها يف من هنا ميكن تقسيم هذه احلوافز إىل صنف
قانون االستثمار والقوانني املكملة له )حوافز ضريبية داخلية( )املطلب األول( وحوافز منصوص عليها 

   يف االتفاقيات الدولية )حوافز ضريبية دولية( )املطلب الثاين(.

                                                           
، يناير 6و3ى أرباح شركات األموال في مصر، مجلة كلية الحقوق، جامعة حلوان، العددان وفا عبد الباسط، نحو تطوير شامل لنظام الضريبة عل 1

 .061، ذكره حيدر عبد المطلب البكاء، المرجع السابق، ص 90، ص 0220و يونيو، 
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 المطلب األول: الحوافز الضريبية الداخلية 

يقصد باحلوافز الضريبية الداخلية عموما خمتلف التشجيعات ذات الطبيعة اجلبائية واجلمركية اليت 
واليت املعدل واملتمم املتعلق بتطوير االستثمار  30-31نص عليها التشريع الداخلي لسيما األمر رقم 

باإلضافة إىل حوافز أخرى من  1تستفيد منها االستثمارات املذكورة يف املادتني األوىل والثانية منه،
. إال أننا سنقتصر نفس الطبيعة مذكورة يف قوانني أخرى مثل قانون املالية والقانون اجلبائي العام

اليت  املتعلق بتطوير االستثمار 30-31البحث على االمتيازات أو احلوافز املذكورة يف األمر رقم 
 ار األجنيب بصفة خاصة.وضعت خصيصا لتشجيع االستثمار بصفة عامة واالستثم

املتعلق بتطوير االستثمار ضمن  30-31وميكن إدراج هذه احلوافز املذكورة يف األمر رقم 
نه إىل جانب استفادة املستثمر من أ، ذلك نظامني مها النظام العام والنظام االستثنائي )اخلاص(

إنه يستفيد يف إطار النظام احلوافز اجلبائية واجلمركية املنصوص عليها يف إطار النظام العام، ف
هنا احملافظة أاالستثنائي من مزايا وإعفاءات خاصة، ال سيما عندما يستعمل تكنولوجيا خاصة من ش

 وإدخال الطاقة واملساعدة على حتقيق تنمية شاملة.على البيئة ومحاية املوارد الطبيعية 

يف مفهوم األمر رقم  الداخلةخيص هذا النظام مجيع أنواع االستثمارات النظام العام:  -1
نه تقتصر املزايا املذكورة يف أاملتعلق باالستثمار واملذكورة يف املادة األوىل والثانية منه. غري  31-30

واملمنوحة للمستثمرين  132-11رقم  القانونمن  41املعدلة مبوجب املادة  األمرا ذمن ه 39املادة 
   و على مرحلة االستغالل.املشروع  جنازإل األوىليف هذا النظام على املراحل 

                                                           
ات الوطنية واألجنبية المنجزة المتعلق بتطوير االستثمار: " يحدد هذا األمر النظام الذي يطبق على االستثمار 21-20من األمر رقم  20المادة  1

من نفس  20في النشاطات االقتصادية المنتجة للسلع والخدمات، وكذا االستثمارات التي تنجز في إطار منح االمتياز و/أو الرخصة" ونصت المادة 

 األمر على أنه" يقصد باالستثمار في مفهوم هذا األمر ما يأتي:

 ات جديدة، أو توسيع قدرات اإلنتاج، أو إعادة التأهيل، أو إعادة الهيكلة؛اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاط -0
 المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية  -0
 استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية؛" -1

 .21، ص 0202ديسمبر  10، الصادرة في 11د ، ج.ر عد0203، يتمن قانون المالية لسنة 0202ديسمبر  12، المؤرخ في 02-02القانون رقم  2
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 في مرحلة االنجاز: 

اإلعفاء من احلقوق اجلمركية فيما خيص السلع غري املستثناة واملستوردة واليت تدخل مباشرة  -
  .يف إجناز االستثمار

اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات غري املستثناة الشراء ب -
اإلعفاء من دفع حق نقل امللكية  املقتناة حمليا واليت تدخل مباشرة يف إجناز االستثماراملستوردة أو 

 بعوض عن كل املقتنيات العقارية اليت متت يف إطار االستثمار. 

اإلعفاء من دفع حق نقل امللكية لقاء عوض عن كل املقتنيات العقارية اليت متت يف إطار  -
 االستثمار املعين.

التسجيل ومصاريف اإلشهار ومبالغ األمالك الوطنية املتضمنة حق اإلعفاء من حقوق  -
 االمتياز على األمالك العقارية املبنية وغري املبنية املمنوحة بعنوان إجناز املشاريع االستثمارية.

 ب/ في مرحلة االستغالل:

النشاط بعد معاينة املشروع يف  سنوات 30تستفيد االستثمارات املنجزة يف هذه املرحلة وملدة 
 الذي تعده املصاحل اجلبائية بطلب من املستثمر مما يلي:

 اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات. -

 اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين. -

سنوات بالنسبة لالستثمارات اليت تنشأ أكثر من  30سنوات إىل  30ومتدد هذه املدة من 
  منصب شغل عند انطالق النشاط.
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هذا الشرط املتعلق بإنشاء مناصب عمل على االستثمارات املتواجدة يف املناطق لكن ال يطبق 
 املستفيدة من إعانة الصندوق اخلاص باجلنوب اهلضاب العليا.

تستفيد االستثمارات يف القطاعات اإلسرتاتيجية اليت حيدد اجمللس الوطين لالستثمار قائمتها من 
لرسم على النشاط املهين دون اشرتاط إحداث مناصب اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات وا

 شغل. 

التخفيض من البطالة، مما هو  مناصب شغل جديدة خلقويبدو اهلدف من وراء وضع شرط 
يسهم يف حتقيق التنمية االقتصادية من وراء تشجيع االستثمارات األجنبية بدل منحها إعفاءات دون 

 أي مقابل يسهم يف التنمية.

 31-39من األمر رقم  03قد مت إضافة مادتني جديدتني مبوجب املادة إضافة لذلك، ف
 :31مكرر  39مكرر و  39املادة  ومها 1 2339 املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة

مكرر واليت أصبح مبوجبها منح مزايا النظام العام خيضع لتعهد كتايب من املستفيد  39املادة  -
وتقتصر االستفادة من اإلعفاء من  .واخلدمات ذات املصدر اجلزائريبإعطاء األفضلية للمنتوجات 

الرسم على القيمة املضافة فقط يف االقتناءات ذات مصدر جزائري، عدا يف حالة  التأكد من عدم 
 وجود منتوج حملي مماثل.

 يف هذا اإلطار، يالحظ أنه مت حصر اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة يف االقتناءات ذات
مصدر جزائري، بعدما كانت كلها مهما كانت مصدرها )املستوردة أو املقتنية( تتمتع هبذا االمتياز 

يدها )عدا املستثناة(، وهو األمر الذي يعد تقييدا حلرية املستثمر األجنيب يف اقتناء املنتوجات اليت ير 
 وهو بدوره قد يشكل لرمبا عائقا أمام االستثمارات األجنبية.

                                                           
يوليو  22، الصادرة في 44، ج.ر عدد 2990، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2990يوليو  22، المؤرخ في 90-90األمر رقم  1

 94، ص 2990
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جهة أخرى، يعد هذا التعديل مبثابة دافع لتشجيع اإلنتاج الوطين والنهوض به بعد  غري أنه من
اختالل التوازن الكبري بني االسترياد والتصدير وركود اإلنتاج الوطين بسبب االسترياد، وبالتايل فإن 

 1إعطاء األفضلية هلذا األخري يساهم يف تشجيعه وزيادته.

واليت تقتضي بأن استفادة االستثمارات اليت يتجاوز مبلغها  12مكرر  39املادة  -
دينار جزائري أو يساويه من مزايا النظام العام يتم مبوجب قرار من اجمللس  1.033.333.333

الوطين لالستثمار وهذا بالنظر ملبلغها الكبري، إذ أن االمتيازات اليت ستحصل عليها تعد مبثابة أعباء 
طلب أن تتوىل أعلى هيئة فيها مبهمة السهر على منح هذه اإلعفاءات على الدولة وهو ما يت

 يستحقها.

يتعلق هذا  باالستثناءات اليت تنجز يف املناطق اليت تتطلب تنميتها النظام االستثنائي:  -2
مسامهة خاصة من الدولة وكذلك االستثمارات ذات األمهية اخلاصة بالنسبة لالقتصاد الوطين، السيما 

تعمل تكنولوجيا خاصة من شاهنا أن حتافظ على البيئة وحتمي املوارد الطبيعية، وتدخر عندما تس
 3ين الصنفني:ذالطاقة وتفضي إىل تنمية مستدامة، ومن هنا منيز بني ه

بالنسبة لالستثمارات المنجزة في المناطق التي تحتاج تنميتها مساهمة خاصة من  1.2
 الدولة:

املنجزة يف هذه املناطق واملتعلقة بالنشاطات غري املستثناة من  ملشروعات االستثماريةتستفيد ا
 4 :املزايا على مرحلتني

 تستفيد االستثمارات يف هذه املرحلة من املزايا التالية:أ/ مرحلة اإلنجاز: 
                                                           

 .60المرجع السابق، ص  1
، الصادرة 61، ج.ر عدد 0202، المتضمن قانون المالية لسنة 0201ديسمبر  12، المؤرخ في 21-01من القانون رقم  39معدلة بموجب المادة  2

 .21، ص 0201ديسمبر  10في 
وباستثناء هذه االستثمارات ال في كلتا الحالتين، فإن المجلس الوطني لالستثمار هو الذي يحدد المناطق المذكورة أو أهمية االستثمارات الخاصة،  3

 المتعلق بتطوير االستثمار المعدل والمتمم. 21-20من األمر رقم  02/1يمكن الستثمارات أخرى االستفادة من هذه المزايا  بحسب نص المادة 
ديسمبر  60، المؤرخ في 00-00من األمر رقم  11المتعلق بتطوير االستثمار، المعدلة بموجب المادة  21-20من األمر رقم  00راجع المادة  4

 .21ص  ، 0200ديسمبر  12، الصادر ة في 10ج.ر عدد  ،0201المتضمن قانون المالية لسنة  0200
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اإلعفاء من دفع حقوق نقل امللكية بعوض فيما خيص كل املقتنيات العقارية اليت تتم يف  -
 إطار االستثمار.

فيما خيص العقود  2‰ تطبيق حق التسجيل بنسبة خمفضة قدرها اثنان يف األلف -
 التأسيسية للشركات والزيادات يف رأس املال.

تكفل الدولة جزئيا أو كليا باملصاريف، بعد تقييمها من الوكالة، فيما خيص األشغال    -
 املتعلقة باملنشىآت األساسية الضرورية إلجناز االستثمار.

اليت تدخل غري املستثناة الرسم على القيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات  اإلعفاء من -
 .من السوق احمللية مباشرة يف إجناز االستثمار، سواء كانت مستوردة أو مقتناة

اإلعفاء من احلقوق اجلمركية فيما خيص السلع الستوردة وغري املستثناة من املزايا ةاليت تدخل  -
 االستثمار.مباشرة يف إجناز 

اإلعفاء من حقوق التسجيل ومصاريف اإلشهار العقاري ومبالغ األمالك الوطنية املتضمنة  -
 حق االمتياز على األمالك العقارية املبنية وغري املبنية  املمنوحة املوجهة إجناز املشاريع االستثمارية.

بعد معاينة مباشرة االستغالل اليت تعدها املصاحل اجلبائية بطلب من  ب/ مرحلة االستغالل:
 واالمتيازات اجلبائية التالية:احلوافز املستثمر، يستفيد هذا األخري من 

(سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات ومن 13اإلعفاء ملدة عشر ) -
 الرسم على النشاط املهين.

سنوات ابتداء من تاريخ االقتناء من الرسم العقاري على امللكيات (13اإلعفاء ملدة عشر ) -
 العقارية اليت تدخل يف إطار االستثمار.
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 بالنسبة لالستثمارات ذات األهمية الخاصة لالقتصاد الوطني: 2.2

يرتتب على هذه االستثمارات إبرام اتفاقية متفاوض عليها بني املستثمر والوكالة، فهذه األخرية 
االتفاقية حلساب الدولة بعد موافقة اجمللس الوطين لالستثمار، وتنشر هذه االتفاقية يف اجلريدة تربم 

 الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية.

ر مبوجب القانون، زايا غري حمددة على سبيل احلصوما يالحظ بالنسبة هلذه االستثمارات أن امل
االمتيازات اليت ميكن منحها وذلك عن طريق التفاوض بني وإمنا أعطى املشرع أمثلة فقط عن 

مثل هذه املزايا اليت ميكن منحها يف هذا اجملال كال أو جزء طبقا للمادة تاملستثمر والوكالة الوطنية. وت
واملعدلة  30 -31رقم  املعدل واملتمم لألمر 30،1-30املضافة مبوجب األمر رقم   31مكرر  12

 فيما يلي:  2 2311من قانون املالية لسنة  03مبوجب املادة 

 سنوات: 30وملدة أ/ في مرحلة اإلنجاز: 

إعفاء و/أو خلوص احلقوق والرسوم والضرائب وغريها من االقتطاعات األخرى ذات   -
الطابع اجلبائي املطبقة على االقتناءات سواء عن طريق االسترياد أو من السوق احمللية للسلع 

 واخلدمات الضرورية لإلجناز.

وكذا اإلشهار  إعفاء من حقوق التسجيل املتعلقة بنقل امللكيات العقارية املخصصة لإلنتاج -
 القانوين الذي يطبق عليها.

 إعفاء من حقوق التسجيل فيما خيص العقود التأسيسية للشركات والزيادات يف رأس املال. -

 إعفاء من الرسم العقاري، فيما خيص امللكيات العقارية املخصصة لإلنتاج. -

                                                           
 09، الصادرة في 21، المتعلق بتطوير االستثمار، ج.ر عدد 21-20، يعدل ويتمم األمر رقم 0226أوت  02، المؤرخ في 21-26رقم  األمر 1

 .01، ص 0226يوليو 
 .0202المتضمن قانون المالية لسنة  ،21-01من القانون رقم  62ت بموجب المادة عدل 2
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شروع يف سنوات ابتداء من تاريخ معاينة امل 13وملدة أقصاها ب/ مرحلة االستغالل: 
 االستغالل اليت تعدها املصاحل اجلبائية بطلب من املستثمر:

 إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات. -

 اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين. -

ومبوجب املادة  2339جتدر اإلشارة بأن التعديل الذي جاء به  قانون املالية التكميلي لسنة 
 30يؤهل اجمللس للموافقة لفرتة ال تتجاوز  31مكرر  12 ( للمادة30منه أضافت فقرة ثالثة ) 01

سنوات على اإلعفاء أو التخفيض يف احلقوق أو الضرائب أو الرسوم مبا فيها الرسم على القيمة 
املضافة اليت تثقل أسعار السلع املنتجة عن طريق االستثمار الذي يدخل  يف إطار  النشاطات 

 .ة امتياز إضايف للمستثمرين ومشجع على زيادة اإلنتاج الوطينالصناعية  الناشئة، وهذا يعد مبثاب
 وحيدد تطبيق  هذه الفقرة مبوجب مقرر من اجمللس الوطين لالستثمار.

 المطلب الثاني: الحوافز الضريبية الدولية

مل يكتف املشرع اجلزائري مبجموعة املزايا الضريبية اليت نص عليها قانون االستثمار والقوانني 
املكملة له، وإمنا كتكميل لذلك جلأ إىل منح حوافز ضريبية ذات صبغة دولية من خالل االتفاقيات 
الدولية يف اجملال الضرييب هبدف تشجيع االستثمار الدويل املتبادل سواء الثنائية منها أو املتعددة، 

 واليت حمور اهتمامها تفادي ومنع االزدواج الضرييب.

يات الدولية اجلماعية يف هذا الصدد، االتفاقية املربمة بني دول احتاد ولعل من أهم هذه االتفاق
لتفادي االزدواج الضرييب الدويل وإرساء  1993جويلية  20املغرب العريب املوقعة يف اجلزائر بتاريخ 

  1قواعد التعاون املتبادل يف ميدان الضرائب على الدخل بني دول االحتاد.

                                                           
، يتضمن المصادقة على االتفاقية لتشجيع وضمان 0992ديسمبر  00المؤرخ في  202-92صادقة عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1

 .021، ص 0990فبراير  26، الصادرة في 26، ج.ر عدد 0992يوليو  01 االستثمار بين اتحاد المغرب العربي، الموقعة في الجزائر بتاريخ
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غرار باقي االتفاقيات الدولية لتفادي االزدواج الضرييب لتحديد هذه االتفاقية على  وقد قامت
فئات األشخاص املعنيني هبا، وهم املقيمني بإحدى الدول املغاربية، كما حددت الضرائب املعنية هبذا 
اإلجراء، وعرفت كل نوع منها، ومن بينها أرباح املؤسسات وأرباح األسهم، وكذلك األتاوى...إىل 

 غري ذلك.

من هذه االتفاقية  20ما يتعلق بتدابري تفادي االزدواج الضرييب الدويل، لقد نص الفصل أما في
على أنه "إذا تلقى مقيم بدولة متعاقدة مداخيل خاضعة للضريبة بإحدى الدول املتعاقدة األخرى 
طبقا لألحكام هذه االتفاقية، فإن الدولة األوىل يف الذكر ختصم من الضريبة اليت ستحصلها على 

 مداخيل املقيم املذكور مبلغا مساويا للضريبة على الدخل املدفوعة بالدولة املتعاقدة األخرى... ".

مداخيل أي مستثمر من دول االحتاد اليت مت فرض الضريبة عليها يف إحدى هذه  أنمبعىن 
املتعلق يتم فرض الضريبة عليها مرة أخرى، وإمنا يتم خصم مبلغ الضريبة  أنالدول ال ميكن بأي حال 

رؤوس األموال وتشجيع االستثمار األجنيب بني  لهبا الذي سبق دفعه، وهذا ما حيفز على انتقا
  1الدول.

ومن االتفاقيات الثنائية اليت أبرمتها اجلزائر أيضا، نذكر االتفاقية املربمة بينها وبني فرنسا قصد 
تبادل املعلومات بني السلطات تفادي االزدواج الضرييب وتفادي التهرب والغش اجلبائي من خالل 

 املختصة بني الدولتني واملساعدة املتبادلة يف حتصيل الديون اجلبائية.

املربمة هبذا اجملال األشخاص املعنيني بذلك  االتفاقياتولقد حددت هذه االتفاقية كغريها من 
 وكذلك الضرائب املعنية وعرفت كل منها وحددت أنواعها.

تتبع كال من اجلزائر طرقا هتدف إىل تفادي حدوث ازدواج ضرييب أو  ويف إطار هذه االتفاقية،
على األقل من حدته والتخفيض من العبء الضرييب الذي يتحمله املكلفون بالضريبة. وتعترب طريقة 

                                                           
 .61لعماري وليد، المرجع السابق، ص 1
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فإذا خرية كيفية استخدامها. ددت هذه األعتمدة يف إطار هذه االتفاقية، وحاخلصم هي الطريقة امل
 ئر فإنه يتم تفادي االزدواج الضرييب بالطريقة اآلتية:باجلزا األمرتعلق 

عندما حيصل مقيم باجلزائر على مداخيل أو ميلك ثورة تكون خاضعة للضريبة يف فرنسا، فإن 
اجلزائر ختصم من الضريبة املستحقة الدفع هبا مبلغا مساويا للضريبة الذي يتم دفعه بفرنسا، غري أن 

اوز قسط الضريبة على الدخل أو الضريبة على الثروة احملسوبة قبل املبلغ املخصوم ال ميكن أن يتج
 1.من االتفاقية 21إجراء اخلصم حسب نص الفقرة األوىل من املادة 

أما إذا تعلق األمر بفرنسا، فإن املداخيل اليت تنشأ يف اجلزائر واليت ختضع للضريبة هناك، وتكون 
 ريللتشريع اجلبائي الفرنسي، وتكون غ اللضريبة وفق ن ختضع أيضايحمققة من طرف مقيم يف فرنسا أ

، فإن هذه املداخيل تستفيد من قرض ضرييب خيصم من الضريبة الفرنسية، يكون قابلة لإلعفاء منها
 : 2:مساويا ملبلغ الضريبة املدفوع يف اجلزائر، عندما يتعلق األمر باملداخيل اآلتية

 .واتاتأرباح األسهم والفوائد واإل -

املهن املستقلة عندما ختضع للضريبة يف كلتا الدولتني املتعاقدتني، عندما يكون مداخيل  -
املستفيد مقيما يف إحدى الدولتني ومارس نشاطه يف الدولة املتعاقدة األخرى، وقام هبذه األخرية ملدة 

 يوما. 100تزيد عن 

تستخدم يف النقل املكافئات املقبوضة مقابل ممارسة عمل مأجور على ظهر سفينة او طائرة  -
 الدويل.

                                                           
ا تميزت هذه االتفاقية بتطرقها لتفادي االزدواج الضريبي على التركات، إذ تمنح الجزائر خصما من الضريبة التي تفرضها على تركة مقيم به 1

يعادل مبلغ الضريبة المدفوعة بفرنسا لعناصر من التركة الخاضعة للضريبة هناك، لكن البد أن ال يتجاوز المبلغ المخصوم مبلغ الضريبة 
 ائرية و المحسوبة قبل إجراء الخصم والمتعلقة باألمالك التي يمنح الخصم بسببها. الجز

على االتفاقية بين الجمهورية الجزائرية  ، يتضمن التصديق0220أبريل  21، المؤرخ في 000-20من المرسوم الرئاسي  02/20المادة  2

ووضع قواعد المساعدة المتبادلة  دواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائيقصد تفادي االزالديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية 
، 2992أبريل  09، الصادرة في 24، ج.ر عدد 0000أكتوبر  01في ميدان الضريبة على الدخل  والثروة والتركات، الموقعة في الجزائر في 

 .90ص 
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 أتعاب احلضور. -

 14من املادة  32و  31 املداخيل اليت حيصلها الفنانون والرياضيون املشار إليها يف الفقرتني -
 من هذه االتفاقية.

غري أن القرض الضرييب املمنوح من طرف فرنسا ال ميكن أن يتجاوز الضريبة الفرنسية املتعلقة 
سبة للمداخيل غري املذكورة، فإن القرض الضرييب املمنوح يكون مساو باملداخيل السابقة، أما بالن

 .للضريبة املتعلقة هبا عوضا عن الضريبة اجلزائرية

هناك عدة بنود يف هذه االتفاقية، إال أن ما يهمنا هنا هو ما يتعلق مبنع االزدواج الضريب على 
 هو احلصول على املداخيل واألرباح، ألن حمور وأساس االستثمار األجنيب مداخيل املستثمر األجنيب،

لذلك فإنه يتوجه حيث قدر من الضمان ضد االزدواج الضريب كي حيقق أكرب قدر من الربح دون 
 دفع ضرائب متكررة.

نذكر كذلك االتفاقية املربمة بني اجلمهورية اجلزائرية ودولة اإلمارات العربية املتحدة بشأن جتنب 
أبريل  21ورأس املال ومنع التهرب من الضريبة، املوقعة باجلزائر يف االزدواج الضرييب على الدخل 

2331.1 

من هذه االتفاقية " يتم تفادي االزدواج الضرييب  20حيث جاء يف الفقرة األوىل من املادة 
بالكيفية التالية: عندما حيصل مقيم بدولة متعاقدة على عناصر من مداخيل طبقا ملقتضيات هذه 

عليها الضريبة يف الدولة املتعاقدة األخرى فإن الدولة األوىل متنح على الضرائب االتفاقية تفرض 
 "احملصلة من مداخيل املقيم خصما يعادل مبلغ الضريبة املؤداة من الدولة األخرى ...

                                                           
، يتضمن التصديق على االتفاقية بين الجمهورية 0221أبريل  21، المؤرخ في 062-21صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1

الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة اإلمارات العربية المتحدة بشأن تجنب االزدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومن التهرب من 

 .22، ص 0221أبريل  01، الصادرة في 06ر عدد الضريبة، ج.
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: " ختضع أرباح مؤسسة دولة 34ومن بني هذه البنود اليت جاءت فيها ما نصت عليه املادة 
 هذه الدولة ما مل تباشر املؤسسة نشاطا يف الدولة املتعاقدة األخرى عن يفمتعاقدة للضريبة فقط 

طريق منشاة دائمة هبا، فإذا باشرت املؤسسة نشاطا كاملذكور، جيوز إخضاع أرباح املؤسسة للضريبة 
 يف الدولة األخرى ولكن فقط بالقدر الذي ميكن أن ينسب منها إىل تلك املنشأة الدائمة..."

فنصت على أن: " أرباح األسهم اليت تدفعها شركة مقيمة يف دولة متعاقدة إىل  13أما املادة 
 مقيم يف الدولة املتعاقدة األخرى ختضع فقط للضريبة يف تلك الدولة املتعاقدة األخرى...".

تبعا ملا سبق، ميكن القول بان جوهر هذه املواد هو تفادي فرض نفس الضريبة على أجزاء من 
لضريبة عليها من قبل دولة أخرى، وبالتايل إعطاء الفرصة للمستثمر األجنيب الستثمار املال مت فرض ا

 أمواله خارج بلده دون حتمل أعباء إضافية ترهقه.

 :خاتمة

سياسة الضريبة املنتهجة يف دولة ما العلى ضوء ما مت دراسته، ميكن القول يف األخري، بأن  
ات األجنبية، ألن املستثمر األجنيب قبل إقباله على ميكن أن تكون عامل لطرد أو جذب االستثمار 

االستثمار يف بلد معني يوازن بني العوائد احملتملة وبني املخاطر واألعباء اليت يتحملها، ومن مث فهي 
 تساعده على اختاذ قرار االستثمار من عدمه.

األجنبية وذلك وبطبيعة احلال ميكن أن تكون هذه السياسة الضريبية عامل جلذب االستثمارات 
من خالل منح هذه االستثمارات العديد من احلوافز الضريبية اليت يف معظمها هتدف إىل ختفيف 

 .اجلبائيالعبء 

غري أنه ينبغي على الدولة حىت حتافظ على إرادهتا الضريبية من الضياع ويف نفس الوقت احلفاظ 
قعات املشروعة للمستثمر األجنيب، دون ى قدر املستطاع حتقيق التو خعلى املشاريع املستثمرة أن تتو 
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 بذل تضحيات من جانبها ال تتناسب مع املردود املتوقع من االستثمار ودوره يف حتقيق التنمية
ية واملقارنة بني االقتصادية، ويقتضي ذلك أن يكون منح هذه احلوافز على أساس من الدراسة الواف

 العامة مقابل منح هذه احلوافز. اخلزينة منافع احلوافز الضريبية والتضحيات اليت تتحملها

كما أن تشجيع االستثمار األجنيب ال يتوقف على كثرة احلوافز الضريبية وتنوعها وإمنا على 
، باإلضافة إىل عوامل أقرب مكملة هلا. إذ من مدى فاعليتها ودورها يف إجناح املشاريع االستثمارية

يف إطار سياسة متكاملة تلعب فيها احلوافز الضريبية دورا املهم منح هذه احلوافز املختلفة لالستثمار 
مهما وليس كل األدوار، فمن الضروري االستمرار يف هنج اإلصالح السياسي من أجل الوصول إىل 
االستقرار املطلوب، كما جيب تأهيل اإلدارة من خالل التكوين الفعال لإلداريني وإضفاء الشفافية 

القانوين لدى املواطنني وغريها، كذلك جيب العمل على تطبيق سياسة على املعامالت وزيادة الوعي 
استهداف االستثمار األجنيب والذي من خالله يتم منح هذه احلوافز الضريبية حنو األنشطة املستهدفة 
بدال من توجيهها لالستثمار بشكل عام، إذ أن ذلك يوفر أعظم الفوائد، مادام أن احلوافز الضريبية 

على  إجيابا الدولة متثل تكلفة تتحملها اخلزينة العامة، ومنه فإن توجيه هذه احلوافز ينعكس اليت متنحها
   البيئة االقتصادية.
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 04 ص ،2009 يوليو 22 يف الصادرة

 ،72 عدد ر.ج ،2013 لسنة املالية قانون املتضمن 2012 ديسمرب 22 يف املؤرخ ،12-12 رقم القانون -4
 .03 ص  ،2012 ديسمرب 30 يف ة الصادر

 ،21 عدد ر.ح ،2014 لسنة املالية قانون املتضمن ،2013 ديسمرب 30 يف املؤرخ ،01-13 رقم القانون -5
 .03 ص، 2013 ديسمرب 31 يف الصادرة

 ،71 عدد ر.ج ،2015 لسنة املالية انوناملتضمن ق ،2014 ديسمرب 30 يف املؤرخ ،10-14 رقم القانون -2
 .03 ص ،2014 ديسمرب 31 يف الصادرة

 لتشجيع االتفاقية على املصادقة يتضمن ،1990 ديسمرب 22 يف املؤرخ 420-90 رقم الرئاسي املرسوم -7

 ،02 عدد ر.ج ،1990 يوليو 23 بتاريخ اجلزائر يف املوقعة العريب، املغرب احتاد بني االستثمار وضمان
 .203 ص ،1991 فرباير 02 يف الصادرة

 اجلمهورية بني االتفاقية على التصديق يتضمن ،2002 أبريل 07 يف املؤرخ ،121-02 الرئاسي املرسوم -1

 التهرب وتفادي الضرييب االزدواج تفادي قصد الفرنسية اجلمهورية وحكومة الشعبية الدميقراطية اجلزائرية
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 يف املوقعة والرتكات، والثروة  الدخل على الضريبة ميدان يف املتبادلة املساعدة قواعد ووضع اجلبائي والغش
 .03 ص ،2002 أبريل 10 يف الصادرة ،24 عدد ر.ج ،1999 أكتوبر 17 يف اجلزائر

 اجلمهورية بني االتفاقية على التصديق يتضمن ،2003 أبريل 07 يف املؤرخ ،124-03 رقم الرئاسي املرسوم -9

 الدخل على الضرييب االزدواج جتنب بشأن املتحدة العربية اإلمارات ودولة الشعبية الدميقراطية اجلزائرية

 .04 ص ،2003 أبريل 13 يف الصادرة ،22 عدد ر.ج الضريبة، من التهرب ومن املال ورأس

 

 :بالفرنسية المراجع
1- Bernard CASTAGNEDE, Précis de fiscalité international, 1e éd, presse. Univ. de France,  

Paris, 2002, p.12. 

2- Dominique CARREAU, Investissement, répertoire de droit international, Tome 2, 

Encyclopédie juridique, Dalloz, Paris 1999, p 17. 

 
 

 



 ورقلة والعلوم السياسية االسم واللقب: قادري لطفي محمد الصالح  أستاذ مساعد قسم أ كلية الحقوق      

   يحماية المنافسة في التجارة الدولية كداعم لالستثمار األجنب عنوان المداخلة:

 المحور الثاني من الملتقى: إقرار الضمانات القانونية لترقية االستثمار

 مقدمة

من حيث البحث عن صور الممارسات  عالميةاللموضوع االستثمار الدولي والتجارة  التطرقإن     

بعض الدول في عالقاتها التجارية الدولية أو الكيانات االقتصادية التي تحمل  باشرهاالتجارية التي قد ت

التجارية، وهنا ال  جنسيتها ،يقودنا والحال إلى معرفة اإلطار القانوني الذي تدور في فلكه هذه الممارسات

يفوتنا أن نذكر بأن التنظيم الدولي لقضايا المنافسة والتجارة على الرغم من قلة غزارته الكمية فهذا يحيلنا 

في كثير من األحيان إلى معرفة ما تختزنه النهج والنظم الوطنية للدول السباقة في مجال تنظيم المنافسة 

م.أ ثم إننا نلمس بالرغم من تباعد األقطار بين هذه الدول وتباين وهيكلتها وبخاصة اإلتحاد األوروبي والو.

في المستويات التنموية، وحدة في الرؤية القانونية تكاد تكون متطابقة ،ما يحيلنا إلى القول أن ذلك يمثل 

ولعل اإلشكالية التي يمكن أن نسوقها في هذا  أحد مؤشرات العولمة القانونية لبيئة التجارة واألعمال.

ماهي الضمانات المقررة في االتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة لترقية المنافسة واالستثمار المقام، 

 في التجارة البينية والدولية؟

 المركز االحتكاري في التجارة الدوليةالمبحث األول: 

الواجب وجوده في  سنتناول في هذا المبحث ما يرتبط بدور اتفاقية الجات في اعادة التوازن القانوني   

حقل العالقات التجارية الدولية وكذا الدور الذي تلعبه الشركات المتعددة الجنسيات في عرقلة ارساء 

 العدالة في الممارسات التجارية الدولية.



 المطلب األول: مضمون الجات في حماية المنافسة

واقع األمر أن التعريج لموضوع االحتكار في سياق التجارة الدولية ليس من بد يحيلنا ذلك إلى التطرق    

التفاقية الجات التي تمثل اإلطار القانوني المبدئي الذي أفرزت من خالله القواعد الدولية الهامة ،هدفها 

لتحديات التي واجهتها من حيث إنفاذه على الرغم من اتنظيم العالقات التجارية بين األطراف المتعاقدة 

تطبيقيا ،نظرا لالختالفات الواقعية بين النهج والنظم المعمول بها في بقاع العالم،مما ترتب عنه ضرورة 

البحث عن طريقة مناسبة لتطويع هذه القواعد أو المبادئ لكي تنسجم مع التطبيق الفعلي بما يتالئم مع 

،ولهذا عملت هذه االتفاقية الدولية على تعزيز الروابط والصالت بين  أوضاع الدول وحالتها االقتصادية

أعضاء الدول بما يساهم في تدفق التجارة الدولية وانسيابها دون أن يحول في ذلك عراقيل من شأنها 

 1التأثير على هذا االنسياب أو يحد من المنافسة ويحولها إلى منافسة غير عادلة.

نحو تكريس مبدأ المساواة بين الدول من خالل عدم التفرقة الذي ينبني على فقد سعت هذه االتفاقية    

ضرورة التزام كل دولة بنفس المعاملة لجميع الدول في سياق العالقات التجارية وحظر كل تمييز في ذلك 

 كما أوجبت على الدول األعضاء تفادي إقامة تكتالت اقتصادية من أجل عرقلة انسياب التجارة بين الدول

ة الـأعمال في األسواق الدولية أو وضع عراقيل تحد أو تنهي هذا االنسياب، أو الهيمنة على مجريات بيئ

 2تباع أساليب المنافسة الغير مشروعة أو االنحراف عن الممارسات التجارية المنضبطة والمستقيمة.بإ

ي شكله المبدئي فعال محظورا يعد ف وعليه ترى االتفاقية أن إنشاء تكتالت إقليمية ذات بعد اقتصادي   

باستثناء التكتالت االقتصادية الرامية إلى إنشاء مناطق للتبادل التجاري الحر أو االتحادات الجمركية 

الرامية إلى تفعيل حركية وانسياب التجارة الدولية تحت مظلة المنظمة العالمية للتجارة ،دون أن يهدف هذا 

 جارية أو القضاء على مزايا المنافسة العادلة.التكتل نحو تقليص حجم التبادالت الت



وقد سجل خالل الحقبة الماضية أن الدول الصناعية وبخاصة الكبرى منها ، كانت ال تعبأ كثيرا    

بمبادئ الجات وأحكامها، وكثيرا ما كانت تتحايل على هذه المبادئ ،بحيث تتعمد وضع العراقيل أمام 

نين غير عادلة أو تجارة التصدير التي تستهدف أسواقها وتعمل على غلق اللعبة التنافسية من خالل قوا

باألحرى تتنافى مع قيم الليبرالية التي تؤمن هي نفسها بها ،وهذا بخاصة في مواجهة اقتصاديات الدول 

التي تمثل بضائعها وخدماتها ذات مستوى تنافسي فعال من خالل أسعارها المغرية ونفقاتها القليلة وهو ما 

غة القوانين في تحدي صارخ للمنظمة التجارة أرق هذه الدول وجعلها تعمل على اللعب بحبلين ومراو 

 العالمية.

تعزيز مصالحها االقتصادية لذلك سارعت هذه الدول إلى العمل بسط الحماية على أسواقها من خالل    

على الرغم من أن اتفاقية الجات في مضمون نشاء اتحادات جمركية والمناطق التجارية الحرة وذلك بإ

قيام مثل هذه التجمعات على سبيل االستثناء من مبدأ الدولة األولى بالرعاية،  يجيز 42المادة القانونية 

ومن أجل التيسير بين األقاليم المؤسسة لهذه التجمعات ،وليس لغاية إقامة حواجز وعراقيل من أي نوع 

ي قصد ضرب تجارة دولة أو أطراف دولية في سياق ما يصطلح عليه اليوم الممارسات الغير تنافسية الت

تهدف بوجه عام مهما تعددت أساليبها الممنهجة أو صورها نحو وضع التجارة الدولية رهن لوبيات هدفها 

 السيطرة واستعباد اإلنسانية وقهرها.

مما تقدم يمكن القول أن معيار المركز االحتكاري في سياق التجارة الدولية غير محدد فهو يرتبط من    

طراف والتي تولدت عنها المنظمة العالمية للتجارة لجات المتعددة األوجهات اتفاقية اناحية المضمون بت

،ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن الممارسات التجارية الدولية تختلف عن تلك التي تنشأ في األسواق 

حافزها  الوطنية من حيث وجود تدخل حكومي أو ظهور الشركات المتعددة القوميات والتي عادة ما يدفعها



ي نحو القيام بممارسات تجارية تقييدية من اجل السيطرة على األسواق الدولية أو لتحقيق المركز التنافس

 3االحتكاري.

هذا بالرغم من أن التجارة الدولية ليست إال خروج سلع أو خدمات وعبورها إلى الحدود األخرى ضمن    

س البنيان القانوني وذات المرتكزات قنوات التبادل الدولي كما أن التجارة الوطنية أو الدولية لهما نف

المعروفة وهي السرعة والثقة واالئتمان ،لذلك ال يصل االختالف بينهما فيما يتعلق بجوانب المركز 

أن التجارة الدولية تتعدد فيها المعايير والثانية تقوم بالنظر إلى قناعة المشرع ورؤيته في  االحتكاري إال في

ألجل ضمان النظام العام االقتصادي، وهذا ما تعرضنا له في الفرع الثاني ذلك بحسب ما يراه مناسبا له 

 من الدراسة السابقة حول هذا الموضوع.

 في الشركات المتعددة الجنسياتالمطلب الثاني: االحتكار 

سقاطا لما تقدم من أفكار يمكن القول أن االحتكار في نطاق التجارة الدولية هو كل إجراء ينتج     وعليه وا 

عنه عرقلة انسياب التجارة الدولية القائمة على التخصص اإلنتاجي للدول وفق ما تتمتع به من مزايا 

،وهذا ما ترمي منظمة جتمع الدولي نسبية وبما يحقق عدالة التبادل وتنمية البلدان المتخلفة ورفاهية الم

التجارة الدولية نحو العمل ألجل القضاء على كل الممارسات التي يكون القصد من ورائها الحد من 

 المنافسة الطبيعية أو جعل األسواق الدولية رهينة االحتكار والهيمنة الناجمة عن الممارسات الغير عادلة.

منظمة الدول المنتجة للبترول المعروفة اختصارا أوبيك هذه المنظمة  ولعل المثال األبرز لما أشرنا إليه   

سعار نحو االرتفاع من ومحاولة التأثير على األ التي كان من دواعي إنشائها تنظيم سوق النفط الدولية

نتاج والنفقات، غير أن تكتل الدول المنتجة للنفط كسوق سيق الجهود نحو التحكم في حجم اإلخالل تن

ن، ترتب عنه سياسة منافسة مضادة لكسر شوكة هذه المنظمة وهو ما يطلق عليه السوق للبائعي

االحتكاري للمشترين مما نجم عنه آليا التأثير بقوة على الثمن نحو االنخفاض طبعا، ثم هنالك االحتكارات 



ساليب السيطرة المتولدة عن الشركات المتعددة الجنسيات التي تنفذ في األسواق الوطنية من خالل إتباع أ

أو االندماج ،بحيث توفر لنفسها عناء تكوين الشهرة التجارية والبحث عن عمالء جدد واكتسابهم عن 

طريق التحالف قصد إقصاء المنافسين حتى يخلوا لها الجو وتعاود فرض هيمنتها من جديد برفع األسعار 

تفاق مع مجموعة من المساهمين ألجل تعويض الخسارة الناتجة عن البيع المخفض تعسفيا عن طريق اال

 المسيطرين على نقل السيطرة إليها وهو ما يطلق عليه في الفقه المقارن حوالة السيطرة.

هذه الشركات التي تملك من التكنولوجيا والتكتيك االقتصادي ما يجعلها قادرة على اختراق أكثر    

جأ بطريق أو بآخر إلى أسلوب االندماج األسواق صعوبة في المنافسة وفي حالة صعوبة األمر عليها تل

انطالقا من المبدأ القائم على فكرة إذا لم تستطع إزاحة خصمك من السوق تحالف واندمج مع آخر لتخرج 

آخر، أي تتبع أسلوب االندماج الدولي ويمثل هذا األسلوب أفضل وسيلة تلجأ إليها الشركات من اجل 

والقانونية بما يتالءم مع ظروف السوق ،ويهدف االندماج عادة  تعديل حجمها وتغيير هياكلها االقتصادية

إلى تقوية االئتمان وتوحيد اإلدارة وتخفيف النفقات العامة ومن بين أهم عمليات االندماج التي نسوقها في 

 هذا الصدد اندماج شركة سميث لألدوية مع شركة كالكسو..الخ.

إذا يمكن القول أن هذه الشركات لها من القوة والمقدرة ما يجعلها قادرة على النفوذ بقوة والتحكم في    

وهذا ما يتيح لها السيطرة على منافذ مجريات التجارة الدولية من خالل سياسات التكامل األفقي والرأسي 

تباع أساليب التسعير أإلفتراسي بغية استقطاب  اإلنتاج والتوزيع أكبر للعمالء وهو األمر الذي يفرض وا 

على السلطة العامة للدولة المضيفة للمستثمر الدولي مراقبة المستوى العام لألسعار وتتبع تطوره من خالل 

حساب تكاليف اإلنتاج وهامش األرباح حتى يمكنها من تقدير الوضع االحتكاري من عدمه تحقيقا للعدالة 

 ذي البد أن يطبعه.في السوق وحماية للتوازن العام ال

 المبحث الثاني:إساءة استغالل الوضع المهيمن



حري بالبيان أن التاجر أو العون االقتصادي يعمل قدر استطاعته على التفوق في السوق وهو في    

سبيل ذلك يعمل بكد ويبذل من الوسع والجهد ما يمكنه من تحصيل المنافع بأقل الخسائر والنفقات وبأسرع 

 ضير في ذلك متى انتهج قواعد وأصول التجارة المتعارف عليها أو التي يقبلها النظام وقت ممكن، وال

نسانية، وقد وعة ،ألن السعي للتفوق هي غريزة إالعام االقتصادي وال تتصادم مع جوانب المنافسة المشر 

أو بعبارة قدمنا أن المشرع في أوروبا والو.م.أ ال يعترض على الوصول إلى المركز المهيمن في ذاته 

أخرى قدرة المشروع على بسط نفوذه االحتكاري ولكن يختلف الوضع عندما يتم هذا االحتكار بطريق غير 

مشروع بحيث يتبع في ذلك تقنيات وأساليب غير مشروعة من أجل النفاذ أكثر واستغالل حاجة العمالء 

 على حساب العدالة التي يجب أن تسود النظام التجاري الدولي.

خالل ما تقدم سنعمل على بيان مسألة غاية في األهمية ،األولى تتعلق بضرورة بيان أن قدرة التاجر ومن 

على الوصول إلى الوضع االحتكاري من حيث المبدأ ال اعتراض عليه، ثم سنعرج إلى استغالل التاجر 

نبرز من خالله  لهذا الوضع بطريق تعسفي يتنافى مع قواعد المنافسة العادلة في وفي المطلب الثاني

 توجه كل مشرع في ذلك وكيف عالج األمر وفق مقاربته القانونية.

 المطلب األول: الوضع االحتكاري االيجابي

في الواقع إن إعطاء هذا العنوان لهذا المطلب يحتاج لشيء من اإليضاح ،حيث يعتبر وصول العون    

الء بجاذبية وفاعلية يعتبر من حيث المبدأ االقتصادي إلى مستوى من القوة االحتكارية واستجالب للعم

أمرا مشروعا ال اعتراض عليه لالعتبارات المتقدمة ،ألن الضرر التنافسي أمر متوقع بل هو نتيجة 

منطقية ومن تحصيل حاصل ناجم عن تفاعالت السوق من عرض وطلب وما يدور في السوق من 

على اتساع نطاقها وتنوع البضائع  لية،تجاذب وتنافس وهو أمر عادي يحدث في شتى األسواق الدو 

والخدمات المتداولة فيها، وبالتالي ال يمكن إقامة المسئولية في جانب األعوان االقتصاديين المتسببين في 



هذا الضرر التنافسي متى كان تنافسهم ال ينطو على استعمال وسائل مخادعة واحتيالية أي بعبارة أخرى 

 م مع مقتضيات النظام العام االقتصادي السائد في حقل بيئة األعمال.متى كان سلوكهم التنافسي ينسج

ويؤيد ما تناولناه في هذا الصدد ما قضت به محكمة العدل العليا األمريكية في أحد القضايا التي    

حتكار... " لالبقولها أنه " ال يوجد ثمة حظر قاطع وبات ومباشر في قانون شارمان  1111عالجتها سنة 

وهذا يؤيد ما تناولناه سابقا ،فالقانون األمريكي المتعلق بالمنافسة والذي يمكن وصفه بأنه أصل وأم 

االحتكار ،ال ير في أن و القوانين الدولية الحديثة لما له من السبق التاريخي في معالجته لقضايا المنافسة 

ظورة، بل يجد أنها حتمية طبيعية عن المنافسة السيطرة االقتصادية أو االحتكار من قبيل المقاصد المح

وتداعياتها ، ولكن المرفوض أو باألحرى المحظور هو وقوع التاجر فيما حذرت منه المادة الثانية من 

حواذ على المركز االحتكاري قانون شارمان، وهو قيام العون االقتصادي بسلوك إيجابي يستهدف منه االست

ال يمكن شجب االحتكار أو  ،تهجا في ذلك خطة غير مشروعة وبعبارة أدقبقاء عليه مستخدما ومنأو اإل

ترتيب المسؤولية القانونية على التاجر الواصل إليه إذا تولد هذا االحتكار من احد السبل التالية التي 

 ر نظرا التساعه رقعة األفعال التنافسية المشروعة :نذكرها على سبيل المثال ال الحص

حصة سوقية تفوق منافسيه عن طريق ما يمتلكه من مهارات تجارية فائقة ومن  حصول التاجر على-

أمثلة ذلك استغالل العون االقتصادي لبراءة االختراع سواء توصل إليها هو شخصيا من خالل أعمال 

البحث العلمي أو عن طريق استغالله لرخصة البراءة عن طريق االمتالك بشرائها أو الترخيص له 

على األسواق  وهنا يتحقق للتاجر ما يصبوا إليه عادة غالبية التجار وهو السعي نحو السيطرةباستغاللها، 

تباع أساليب المعرفة الفنية التي تخدم مصالحهم إلى حد كبير ،فال يمكن والحال من خالل احتكارها بإ

ريق مشروع ، اعتبار هذا األسلوب من قبيل إساءة استغالل الوضع االحتكاري ألن التوصل إليه تم بط

وهو ما يندرج ضمن اقتصاد المعرفة ،كذلك األمر ينطبق على استغالل العون االقتصادي للكوادر 



أو منافسته  االلتزام بعدمواإلطارات التي يحوزها وهو ما يجعله يتعاقد معهم بعقود عمل ويشترط عليهم 

لى ما سلف ذكره استغالل التاجر اإلبقاء على طاقاتهم العلمية تحت تصرفه فقط لمدة من الزمن،إضافة إ

أو مؤسسة األعمال لألسرار التجارية التي تنطوي عادة على مكونات المنتج والعناصر المختارة الداخلة 

فيه، حيث تعطي المنتج ميزة تنافسية تمكن التاجر من تبوء مركز احتكاري في السوق، إذا فهذا االحتكار 

ل يعد أمرا طبيعيا ومشروعا، بل إن كل السياسات االقتصادية الذي يتوصل إليه التاجر في بيئة األعما

المعمول بها في البلدان المتقدمة نجحت بفضل مواكبتها لهذا النهج االقتصادي الذي يقوم على استغالل 

المعرفة الفنية واالستئثار بها، وهو من األعمال المباحة متى تم بطريق مشروع إذ ال يمكن والحال وصمه 

ة بحسبان أن المنافسة ذاتها تفترض بذل أقصى المجهود من أجل الوصول للهدف المنشود وهو بأية مخالف

 4التفوق والتقدم والذي نطلق عليه االحتكار.

كذلك الوضع عندما يحصل التاجر على المركز االحتكاري من خالل دخوله المنفرد في سوق دولية أو -

ظرا لطبيعة االستثمار المتعلق بهذا النوع من التجارة وطنية عادة ما ال تستوعب أكثر من تاجر واحد ن

التي قد تتطلب خبرة أو تكنولوجيا عالية التعقيد كما هو الحال مثال في مقاولة التنقل عن طريق الجو أو 

النفط ...الخ فهذه األسواق وبحكم خصوصيتها كما تقدم ذكره تحتاج إلى قلة  آبارالبحر أو مقاولة حفر 

من المتنافسين بحيث يؤدي في الغالب األعم إلى هيمنة شخص معنوي واحد عليها، وهو ما يطلق عليه 

اصطالحا االحتكار الطبيعي ، وقد أقر القضاء األمريكي ذلك في أحد قراراته القضائية بخصوص نزاع 

حيث دفع المدعي إزاء المدعى عليه بما   wampوشركة   tildob iyadشأ بين شركتين قضائي ن

عليه بغية إقصائه من تجارة التلفاز في أوهايوا ،بيد أن المحكمة قررت أن كال  تآمرمؤداه وجود 

المتنازعين هما بصدد التنافس بصدد نيل المركز االحتكاري الطبيعي في السوق ذات الصلة ،وطالما أن 

األمر سيستقر في نهاية المطاف ألحدهما ال محالة ،فإن احتياز المدعى عليه وحصوله على الصفقة ال 

هذا يشكل والحال أية مخالفة للمادة الثانية من قانون شيرمان ، وقد أصابت المحكمة المقصد بأخذها 



لوجيا الهوائي في لما تمكنت الشركة من استغالل تكنو  آخرالتوجه في حكمها، ألنها لو ذهبت مذهبا 

ألدى ذلك و السوق المعنية، ولو بقي الحال على ما هو عليه بالنظر إلى ندرة المنافسين في هذا المجال ،

إلى إعاقة المنافسة وعدم تشجيعها خصوصا وأن الوضع المعالج يحتاج إلى وجود مستثمر مهما كلف 

 5األمر.

الذي يرى أنه مشروع من حيث األصل وال كذلك يذهب المشرع الكويتي في نهجه حول االحتكار    

غضاضة فيه متى تم التوصل إليه بعمل من أعمال المنافسة المشروعة وهذا ما رسمته المذكرة 

حين قالت " ...أما االحتكار الطبيعي الذي يتوصل إليه بعمل  1111لسنة  11للقانون رقم  ةاإليضاحي

عليه..." واألفعال االحتكارية محظورة على  اعتراضمن أعمال المنافسة المشروعة فهو عمل مشروع وال 

نما يسأل وفقا ألعمال المنافسة غير  التاجر الذي يتمتع بمركز احتكاري، وال يخضع لها التاجر العادي وا 

المشروعة ،فكل عمل غير مشروع محظور على التاجر العادي هو محظور على التاجر المحتكر، وهنا 

 ترابط بين المنافسة الغير مشروعة واالحتكار.من أوجه ال آخريتضح لنا وجه 

فال يمكن والحال الفصل من الناحية التطبيقية بين الوضع االحتكاري وصور الممارسات الغير تنافسية    

ذا لم تكن هنالك متابعة ومسؤولية في حق المتسبب في خرق النظام العام ، إذ تؤدي هذه األخيرة إ

أو التاجر على السوق ذات الصلة نظرا لقصور النص التشريعي أو عدم االقتصادي إلى هيمنة المقاولة 

إنفاذ القوانين المنظمة لسلوك المتعاملين االقتصاديين لدرء المخالفات االقتصادية القائمة أو المحتملة على 

 6. حد سواء

ال تعد أمرا وقد أشار إلى ما سبق بيانه المشرع التونسي بما مؤداه أن وضعية الهيمنة على السوق    

محظورا في ذاته وال ترفضها قوانين المنافسة، فهذه األخيرة تحظر فقط إساءة استغالل هذا الوضع، ذلك 

أن الممارسات التجارية للمؤسسات تتسم بالحركية والتغير، وأن الضرر التنافسي أمر ال يمكن االحتراز 



طاب العمالء والتربح بمختلف الوسائل عن تقلبات السوق وانفتاحه، نحو استقمنه ألنه نتيجة منطقية 

 المتاحة المشروعة.

والبد من اإلشارة إلى أن مبدأ عدم حظر االحتكار في ذاته يسري على القانون األردني، بحسبان أنه    

ليس هنالك من حظر أو منع لالحتكار إذا تم التوصل إليه بطريق مشروع ولم ينشأ عن استغالله فعل 

من قانون المنافسة األردني بقولها " يحظر على أي مؤسسة لها  61أكدته المادة  تنافسي سلبي ،وذلك ما

وضع مهيمن في السوق أو في جزء هام منه، إساءة استغالل هذا الوضع لإلخالل بالمنافسة أو تقييدها 

 :اآلتيأو الحد منها، بما في ذلك 

التصرف أو السلوك المؤدي إلى  –تحديد أو فرض أسعار أو شروط  إعادة البيع السلع والخدمات -

 التمييز بين العمالء....". –عرقلة دخول مؤسسات أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو البيع بالخسارة 

حقيقة يمكن أن يكون من الصعب وضع معايير محددة لتعريف الهيمنة على السوق ،ففي الو.م.أ    

مظاهر السلبية التي تطفوا على األسواق والتي من والتي تعد من الدول السباقة تاريخيا في معالجة ال

جملتها االحتكار، تفادى المشرع لديهم ونعني بذلك الكونغرس إيراد ماهية جامعة مانعة للوضع االحتكاري 

نما عرفتها المحاكم التقليدية بأنها" قوة للتحكم في األسعار السائدة في السوق أو  في القانون المدون، وا 

سة"، وهو منحى قضائي يعتبر سليما إلى حدود معينة ،فليس من شك أن أبرز تجليات الستبعاد المناف

السيطرة التي يصل إليها األعوان االقتصاديين ترتسم مالمحها من خالل رفع األسعار واإلبقاء على هذا 

االرتفاع بالرغم من وفرة المنتج في األسواق، وهو ما يطرح تساؤال عريضا حول من يقف وراء هذا 

االرتفاع وما حجم القوة والسيطرة التي يمتلكها هذا المشروع االقتصادي حتى يبقي على األسعار ملتهبة، 

بخصوص عدم خوضه في ماهية ولعل الجانب االيجابي الذي نثني فيه على منحى المشرع األمريكي 

تكار ،أنه أراد أن الوضع المهيمن على الرغم من األقدمية التاريخية له في اصدار قوانين مكافحة االح



يتفادى التطور الذي تعرفه بيئة األعمال التجارية وما لهذا التطور النوعي من أثار على صعيد تحول 

المفاهيم من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم صمود هذا المفهوم أمام تنوع صور الممارسات الغير تنافسية 

وني عاجزا وقاصرا عن اإلحاطة الشاملة بسلوك الرامية إلى تحقيق التنفذ والهيمنة، ما يجعل النص القان

المشروعات االقتصادية ما يؤدي والحال إلى تمكنها من المراوغة والمواربة قصد استغالل عدم امتداد 

 المفهوم القانوني إلى سلوكها االحتكاري نتيجة قصوره وعجزه أمام هذا السلوك االحتكاري الجديد.

ن السوق ليس العامل الوحيد الذي يؤخذ في االعتبار لدى تحديد ما وتجدر اإلشارة إلى أن النصيب م   

إذا كانت هنالك قوة احتكارية أم ال؟، فثمة عوامل أخرى كثيرا ما تجاهلها الفقه والنظم القانونية الدولية 

الدخول ، قد تدل على أن السائدة على الرغم من أثرها الفعال والحيوي، مثل عدم وجود حواجز أمام 

ة ال تملك قوة احتكارية حتى لو كانت تمثل بالفعل نصيبا كبيرا من السوق ذات الصلة، وفي الحكم الشرك

ذكرت محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي أن الوضع  Michelin  الصادر في قضية ميشالن

االقتصادية من معاهدة الجماعة االقتصادية األوروبية إلى حالة قوة 61المهيمن يشير بموجب المادة 

تعطي مؤسسة األعمال القوة الالزمة لمنع اإلبقاء على منافسة فعالة في السوق المعينة ألنه يسمح 

للمؤسسة بأن تتصرف على نحو مستقل عن منافسيها وعمالئها وأخيرا بالنسبة لمستهلكي منتجاتها أو 

 خدماتها.

لى جانب النصيب السوقي ،يمكن أن تكون للمزايا الهيكلية    التي تمتلكها مؤسسات األعمال أهمية  وا 

يونايتد حاسمة ومن ذلك مثال أن محكمة العدل لالتحادات األوروبية ،في الحكم الصادر في قضية شركة 

قد أخذت في االعتبار أن الشركة كان لديها درجة عالية من التكامل الرأسي ، وأن سياستها الدعائية  براند

ما ضمن لها إمدادات مطردة من العمالء، وأنها سيطرت على كل اعتمدت على عالمة تجارية محددة م

مرحلة من مراحل عملية التوزيع ،مما أعطى الشركة ميزة كبيرة على منافسيها، ونتيجة لما تقدم ذكره يمكن 



القول أن الهيمنة محتمل أن تستمد من مزيج مؤلف من عوامل عديدة، لن تكون بالضرورة ذات فاعلية 

 كل عامل منها على حدة وبصفة منفردة منعزلة. وحاسمة إذا أخذ

ستعمال مركز قوة قة ،أمكن القول بأن مفهوم إساءة اوعليه واستنادا إلى ما تم تناوله في الفقرات الساب   

سوقية مهيمن يشير إلى الممارسات التجارية المانعة للمنافسة التي قد تباشرها شركة مهيمنة من أجل 

السوق أو تعزيز هذا المركز والمالحظ على الصعيد التشريعي أن معظم بلدان  المحافظة على مركزها في

ستعمال مركز القوة السوقية لى حد سواء، قد أدرجت حظر إساءة االمجتمع الدولي المتقدمة منها والنامية ع

قانون  المهيمن في النظم والتشريعات المتصلة بالمنافسة على غرار كندا وايطاليا وفرنسا وألمانيا، وفي

التجاوزات التي تقوم بها الشركة ألجل على  61المنافسة الخاص باالتحاد األوروبي تنطبق المادة 

المحافظة على مركزها أو تعزيزه في السوق فحسب، أي على التجاوزات ذات الطابع االقصائي ،بل أيضا 

 على بعض أشكال التجاوزات االستغاللية مثل التسعير المفرط.

المفهوم على عنصرين هما مسألة الهيمنة والقدرة على ممارسة القوة السوقية، حيث أن  ويشتمل هذا   

، وعندما تكون الشركة تحصل على مركز مهيمن، عندما تستأثر بحصة كبيرة من السوق ذات الصلة

من  %26حصتها السوقية أكبر بكثير من حصة أكبر منافسيها، فعندما تكون الشركة حائزة على نسبة 

السوقية مثال ،فإنها عادة ما تعتبر شركة مهيمنة يمكن والحال أن تثير شواغل فيما يتعلق  الحصص

بالمنافسة وذلك عندما تكون لديها القدرة على تحديد األسعار بصورة مستقلة وعندما تسيء استعمال قوتها 

 7فسة بهذه الصفة.السوقية، إال أنه يجب معرفة أن المركز المهيمن ال يعتبر في حد ذاته مانعا للمنا

إن القوة السوقية تمثل قدرة شركة أو مجموعة من الشركات المتصرفة بصورة مشتركة على رفع    

بقائها على نحو مربح عند مستويات تفوق المستوى الذي يمكن أن يسود في ظل المنافسة لفترة  األسعار وا 

، وتفضي ممارسة أو إساءة استعمال طويلة من الوقت، ويشار إلى القوة السوقية أيضا تعبير االحتكار



مركز القوة السوقية المهيمن إلى انخفاض الناتج وخسارة في الرفاه االجتماعي ،وباالضافة الى تحديد 

االسعار تفوق مستويات االسعار التنافسية ،فإن ممارسة القوة السوقية يمكن أن تتجلى في شكل تراجع 

 ذات الصلة.نوعية الخدمات ونقص االبتكار في األسواق 

وتشتمل العوامل التي تنزع إلى خلق قوة سوقية على وجود درجة عالية من التركز السوقي ،ووجود    

من حواجز تعترض الدخول، واالفتقار إلى بدائل للمنتج الذي تورده شركات يكون سلوكها موضع تحقق 

المسيطر ،يمكن أن تتفاوت قبل السلطات المعنية بالمنافسة، كما أن استعمال إساءة استغالل الوضع 

فرض أسعار -تفاوتا واسعا من قطاع آلخر، وتشتمل عمليات إساءة االستعمال هذه على الحاالت التالية :

 غير معقولة أو مفرطة

والبيع المشروط أو البيع  -ورفض التعامل ورفض البيع–والتمييز في األسعار والتسعير أالفتراسي -

 ع تقديم التسهيالت وما إلى ذلك.ومن-المتالزم من حزمة المنتجات

 المطلب الثالث: إساءة استغالل الوضع المهيمن في النظم المقارنة

يرتبط المركز المتحكم أو المهيمن في السوق عادة بالقوة االقتصادية التي يمتلكها المشروع االقتصادي    

بحيث تعطى له المكنة والقدرة العالية على التأثير بصورة فعالة وحيوية على حجم أو كمية المعروض من 

قتصادي أو المشروع أو البضائع والخدمات ليس هذا وحسب، بل حتى في األسعار ما يجعل العون اال

،كيف ال وهي مؤسسة األعمال قادرة على التحكم في السوق بل وحتى التنبؤ بالمتغيرات التي سيشهدها 

المتحكم الرئيسي فيه، وبالتالي ومن تحصيل حاصل اعاقة وتعطيل أية منافسة قد تحاول الظهور من قبل 

كيفية معالجة النظم القانونية المقارنة  المشروعات األخرى، وسنعمل من خالل هذا المطلب الغوص في

إلساءة استخدام المركز المهيمن، بما يفيد في التعرف على أي التشريعات العالمية األكثر إحاطة وتوفيقا 

 في بناء منظومة قانونية فاعلة في تنظيم السوق وما يدور فيها من عوامل العرض والطلب والمنافسة.



   ألمريكيثالثا: في التشريع األوروبي وا

الفقرة الثانية أي تعريف يتمحور حول االستخدام الغير  246في أوروبا وتحديدا فرنسا فلم تشتمل المادة    

من القانون التجاري الفرنسي على إعطاء  246/64مشروع للمركز المتحكم في السوق، بل اكتفت المادة 

السوق والتي من شأنها عرقلة أو إعاقة  بعض األمثلة عن التصرفات التي يقوم بها المشروع المتحكم في

المنافسة لغيره من المشروعات، ومن أمثلة تلك التصرفات " رفض البيع دون مبرر مشروع ،البيع المقترن 

بشروط تعسفية، التمييز في المعاملة بين المشروعات المختلفة التي تتعامل مع المشروع المتحكم في 

 تعسفي". السوق،إنهاء العالقات التجارية بشكل

أما عن موقف المشرع األوروبي في اتفاقية روما المنشأة لالتحاد األوروبي فلم تكن شاذة عن بقية    

التوجهات القانونية التي ذهبت إليها مختلف التشريعات اآلنفة الذكر، بحيث هي األخرى تركت إعطاء 

ساءة استخدامه للقضاء  دلوهما في هذا النطاق،واكتفت بذكر والفقه حتى يدليان بماهية للمركز المهيمن وا 

 64بعض الصور لما يعد مساسا بالحرية التنافسية أو الحد منها أو القضاء عليها من خالل نص المادة 

من االتفاقية الخاصة بتأسيس االتحاد األوروبي ، ومن الممارسات التي ذكرتها فرض أسعار معينة من 

فرض شروط غير عادلة في الصفقات واالتفاقات التي يكون قبل المشروع المتحكم للشراء أو البيع، أو 

المشروع المسيطر أحد أطرافها، أو تحديد كمية اإلنتاج ،أو إجراء التطوير التقني والتكنولوجي الضار 

بالمستهلك ، أو فرض شروط يتم من خاللها التمييز في المعاملة بين المشروعات المختلفة أو البيع 

 8المقترن بشروط تعسفية.

نصت  1616أما في الواليات المتحدة األمريكية ،فإن المادة األولى من قانون شارمان الصادر سنة    

على اعتبار كل عقد أو تجمع أو شركة أو أي اتفاق غير مشروع إذا تم قصد تقييد المبادالت أو 

جنبية األخرى، كما المقايضات أو التجارة فيما بين الواليات المتحدة مع بعضها أو بينها وبين الدول األ



الممارسات االحتكارية التي تقوم على  1112تحظر المادة األولى من قانون كاليتون الصادر سنة 

التمييز في أسعار البيع أو الشراء للمنتجات المتماثلة في ناحية النوع، كما تمنع المادة الثانية من القانون 

و التأجير ألشخاص معينين دون غيرهم، كما وتحظر ذاته الممارسات االحتكارية التي تقوم على البيع أ

بطريقة مباشرة أو المادة السابعة الممارسات االحتكارية الهادفة إلى االستحواذ على أسهم الشركة المساهمة 

 غير مباشرة أو موجودات أي شخص بهدف االحتكار والسيطرة على جانب معين من التجارة.

مده ويتبناه المشرع التجاري في كل من العراق ومصر واإلتحاد صفوة القول إن االتجاه الذي يعت   

األوروبي والو.م.أ بخصوص التصور حول إساءة استعمال الوضع االحتكاري يكاد يكون موحدا من حيث 

عمال  الصياغة اللفظية، لكنه متطابق تماما من حيث األهداف المتوخاة تحقيقها وهي ضبط السوق وا 

ان االقتصاديين وتمكينهم من التمتع بمزايا المنافسة في مناخ يسوده العدل التوازن بين مصالح األعو 

والمساواة دون اإلخالل بحرية المنافسة والحق في استثمارها استثمارا مشروعا ال يمس بالنظام العام 

 االقتصادي.

المنظومة وهو توجه يستفاد منه العمل على تطوير وتنويع المصادر القانونية الهادفة نحو إثراء    

التشريعية للتجارة الدولية التي تتجه يوما بعد يوم نحو التساوق والتناغم بين مختلف النهج والنظم القانونية 

السارية المفعول في كل أصقاع المعمورة،بما يمكن من تحقيق بل وتفعيل مفهوم العولمة القانونية التي 

 لمنظمة العالمية للتجارة.تسهم في سوادها العديد من المنظمات الدولية وبخاصة ا

أما رأينا بخصوص تفادي المشرع في كل من الدول المذكورة سلفا، حول إيراد مفهوم جامع مانع    

إلساءة الوضع االحتكاري ،نرى بأنه توجه سليم يرمي في بعده العملي تفادي الوقوع في مغبة العجز 

تكارية التي تلبس ثوبا آخر لكنها التشريعي عن اإلحاطة بممارسات وصور أخرى للممارسات االح



تستهدف نفس االتجاه وهو المزيد من الهيمنة والمزيد من السيطرة في األسواق الدولية بطريق التحايل على 

 القانون.

حيث أنه وبحسب تقديرنا فإن االكتفاء بإيراد حاالت لما يعد استعماال غير مشروع للمركز االحتكاري    

المشرع من تفادي الوقوع في التحايل والمراوغة التي تعمل بعض المشروعات المتحكم في السوق ،يمكن 

على توظيفها لغرض االستفراد بالمنافسة والقضاء عليها، فقط يتعين على المشرع أن يبين أو يوحي من 

خالل صياغته القانونية أن هذه الممارسات هي محظورة بشدة وذكرها في نص قانوني ال يعن أنها جاءت 

بيل الحصر، بل يبقى للقضاء سلطة تقديرية في إسقاط الحكم بحظر كل تصرف ينطوي على على س

تعسف في استغالل الوضع المهيمن وذلك بالطبع ليس من تلقاء نفسه، على اعتبار أن القاضي وطبقا لما 

      .بناء على طلبات الخصوم  إالهو جاري عليه العمل في قانون اإلجراءات ال يحكم 

 استغالل المركز المهيمن الثالث: صور ممارسات إساءةالمبحث 

مما ال شك فيه أن تحرير النشاط االقتصادي وذلك بإلغاء القيود على ممارسة األنشطة االقتصادية    

عموما، يتبعه فائدة عامة تعود على االقتصاد عموما والذي يتعزز بالمنافسة الحرة التي تدفعه نحو 

والتجديد، بحيث أن تفاعل قوى العرض والطلب في سياق المنافسة الطبيعية يحقق أجود التطوير واالبتكار 

السلع وأنسب األسعار ،مما يجعل السوق تستقر أوضاعها لفترة محددة ،ولما كان من تبعات وآثار 

ل ولعل السؤاالمنافسة هو حدوث الضرر التنافسي والذي يجعل القوة لمشروع ما مقارنة ببقية المشروعات،

الذي يطرح نفسه في هذا المقام مؤداه ماهي صور الممارسات التي يتخذ فيها المشروع التجاري المهيمن 

سلوكا ينطوي على إساءة واضحة ومؤثرة على البيئة التنافسية ،وسنعمل في هذا المبحث على التطرق 

جرياتها من ى السوق ومألهم الممارسات التي ينتهجها التجار في سبيل بسط نفوذهم وقوتهم التحكمية عل

 خالل المطالب التالية



 المطلب األول: التقييد الرأسي للمنافسة

ختالف المراكز االقتصادية بين المشروعات بحكم اختالف تاريخ وقوة كل مشروع واختالف إن ا   

السياسات المتبعة لكل مشروع من شأنه وهذا أمر طبيعي وحتمي خلق أوضاع ومستويات مختلفة 

للمشروعات التجارية النشطة في بيئة التجارة ،حيث ينجر عنه وجود مشروعات في قمة الهرم االقتصادي 

ث تؤدي دور المنتج الرأسي مثال، وأخرى في قاعدة الهرم بحيث تعمل على تسويق وتوزيع ما يتم بحي

انتاجه من هذه المؤسسات ،وهو وضع دارج ومتداول في كبرى االقتصاديات العالمية، وال يثير أي خرق 

ب في صورة أو تجاوز أو معارضة للنظام التنافسي مادام األمر يقتصر على تفاعل لقوى العرض والطل

 ،فرضها منطق التباين في المراكز االقتصادية.طبيعية تسلسلية 

لكن قد يتدخل المنتج أو التاجر األعلى مرتبة في حرية وقناعة التاجر األدنى مرتبة منه بحيث يفرض    

 عليه شروطا أو تدابير معينة تنشأ بينهما في إطار من التناسق واالتفاق المعقود بينهما وهو ما يطلق

عليه اصطالحا ،بالتقييد الرأسي للمنافسة فما هو مضمون هذا المصطلح وأين نجد تطبيقاته العملية 

 وكيف عالج المشرعين والنخب الفقهية هذا الوضع الطارئ على الحرية التنافسية.

 أوال: مفهوم التقييد الرأسي للمنافسة

نقيض األفقي ويقصد بها تلك االتفاقات " ويطلق عليه من ناحية أخرى التقييد العمودي ،وهو عكس و    

والتوزيع أو الخدمات كتلك التي تعقد بين منتج يتواجد أالتي تتم على مستويات مختلفة في سوق اإلنتاج 

على مجرى السلعة  دنيا مقارنة بمستواهفي مستوى عال نسبيا وموزعين يعملون في مستويات منخفضة 

ة مقيدة ، وتستمد هذه الممارسات مرجعيتها من سلسلة اإلنتاج مثال إلى المستهلكين تشملهما شروط عقدي

نطالقا من منتج المواد األولية إلى المستهلكين ومرورا نى من الحركة العمودية للبضائع ،اوالتوزيع ،بمع



بالصانع والموزع، حيث تقتضي فرض سعر البيع على الموزع، مما ال يسمح له بتحديد هامش ربحه ،وهو 

 .ا بحرية تحديد األسعار في السوق"ما يشكل مساس

 ثانيا: تطبيقاتها في التجارة الدولية

إن االتفاقات فيما بين مؤسسات األعمال تنقسم بصورة أساسية إلى رأسية وأفقية، فالرأسية كما تناولنا    

التي تنشأ بين مشروعات متباينة من حيث المركز االقتصادي في السوق، بحيث ذلك سابقا هي تلك 

يكون أحد الطرفين أو أكثر في مرتبة عليا واآلخر في المرتبة الدنيا، ما يجعل الذي هو في السلم األدنى 

يخضع ألوامر وتوجيهات الذي يعلوه على الرغم من استقالل كل منهما، من الناحية القانونية أي تمتع 

ي تلك العقود التي تقيد الطرف كالهما باالستقالل المالي والتجاري، فاالتفاقات الرأسية أو العمودية ه

األدنى وتنشأ وتبرم بين مؤسسات األعمال التي تعمل في مراحل مختلفة من عملية التصنيع والتوزيع، 

كاالتفاقات التي تعقد مثال بين مصنعي مكونات ومصنعي المنتجات التي تشتمل على تلك السلع، وبين 

جزئة ونشير إلى أنه من حيث المبدأ تمثل هذه االتفاقات المنتجين وتجار التجزئة أو بين تجار الجملة والت

الناشئة بين مؤسسات األعمال خرقا فاضحا لقوانين المنافسة والسوق، ويستثنى من هذا الحظر إذا كانت 

هذه المؤسسات تعمل تحت كيان مشترك يجمعهما من خالل الملكية أو قواعد التسيير التي تضبط 

 9قليم الوطني أو الدولي.لية والفروع التابعين لها عبر اإلة األصالعالقات القائمة بين المؤسس

وعلى هذا المبدأ أخذت الواليات القضائية في الو.م.أ في اعتبار أن الشركات التي تخضع لملكية    

مشتركة أو سيطرة مشتركة هي شركات تخرج عن الحظر المنصوص عليه بخصوص عمليات التقييد 

 ويسري نفس الحكم أيضا على الشركات التي تمتلك أغلبية أسهمها شركة أخرى.الرأسي التي تقوم بينها 

ن المحكمة العليا لم تذهب إلى أبعد من القضاء بأن الشركة األم وشركتها الفرعية المملوكة لها     وا 

بالكامل ال يكون بمقدورها التواطؤ ألغراض قانون شارمان ،ويسري الحظر على االتفاقات أو الترتيبات 



سواء كانت كتابية أو شفوية، رسمية أو غير رسمية وهذا يشمل أي اتفاق سواء كان المقصود منه أن 

يكون ملزما أم ال،حيث تتخذ االتفاقات في الغالب شكل إحدى الصيغ القانونية التحريرية ذات السمة 

لنقابات أو الشخصية في مختلف الشركات ،كما يمكن أن تتم تلك االتفاقات بموجب عقد يبرم بين ا

أن تتخذ التنظيمات المهنية أو تتخذ شكل التجمعات ذات المصلحة االقتصادية المشتركة ،كما يمكن 

، وبصفة عامة فان الشكل القانوني ناالتفاقات شكل خطابات النوايا أو البروتوكول أو اتفاقات الجنتلما

خروجه من نطاق الحظر القانوني من الذي يمكن أن يتخذه االتفاق ال يمثل أي أهمية من حيث إمكانية 

عدمه، فالعبرة بجوهر االتفاق سواء تم بعقد أو بترتيب تفاهمي والذي يمكن أن يمثل اتفاقا محظورا منذ 

اللحظة التي تمثل فيها آثاره أو محله اعتداء على المنافسة وال يؤثر على مشروعية القرار المتفق عليه من 

ية جديدة، حيث يمكن أن ينشأ االتفاق المتعلق بالتقييد الرأسي عدمه أن يتم من خالل صيغة قانون

للمنافسة في مضمون العقد التأسيسي للشركة محل التحقيق كما يمكن أن يبرم في إطار مستقل ،فهذا ال 

يغدوا عن كونه أسلوبا في المساس بالمنافسة وفي كلتا الحالتين يمثل تهديدا للمنافسة األمر الذي يرتب 

 رع البطالن.عليه المش

وعليه فال أثر على صحة االتفاق المقيد للمنافسة إذا أخذ صيغا مختلفة عن الصيغ الشائعة عادة في    

وليس شكل االتفاق  مجرى الحياة العملية، ألن العبرة هو باألثر السلبي الذي يرتبه االتفاق على المنافسة

الذي يستوي عند غالبية المشرعين في العالم أن يتم بطريقة كتابية أو شفوية ،بصريح العبارة أو بطريقة 

 غير مباشرة.

غير أنه جدير بالتنويه أن الترتيبات الكتابية عادة ماال تثير أي جدل حولها ألنها واضحة وصريحة    

ن مثار الجدل فيما ال يعدوا إال حول مضمون االتفاق في ذاته هل تضمن أحد الممارسات المقيدة  وا 



للمنافسة رأسيا أم ال، أي حول المعنى الدائر حوله االتفاق خصوصا إذا اشتمل على عبارت غامضة أو 

 ليست لها الداللة الكافية على إدانته األطراف بارتكاب فعل تقييدي للمنافسة.

لشفوية تثير مشكلة اإلثبات، إذ أنه والحال يتعين إثبات أن في حين أن االتفاقات غير الرسمية أو ا   

شكال ما من االتصال أو المعرفة المشتركة بالقرارات التجارية قد حدث فيما بين مؤسسات األعمال مما 

يفضي إلى تفاهم على اإلجراءات أو تواز في السلوك من جانبها، وبالتالي فإن إثبات وجود إجراءات 

ثل هذه الحاالت يستند إلى األدلة الظرفية، وتوازي اإلجراءات مؤشر قوي على حدوث متفاهم عليها في م

قاطعا حيث توجد طريقة أخرى وهامة إلثبات وجود اتفاق شفوي تفوق مثل هذا السلوك ،لكنه ليس دليال 

 كثيرا دليل السلوك الموازي، هي الشهادة المباشرة من جانب الشهود.

جدال بين القضاء والكونغرس حول مشروعيته، حيث نجد مناط  سية في الو.م.أمسالة القيود الرا وتثير   

ين ن العقد شريعة المتعاقدية العقدية وكون أهذا الجدل في الحرية التنافسية التي  تستمد مقوماتها من الحر 

ثارة ففي حين يذهب القضاء إ ،  1111لى عدم مشروعيته وتحديدا سنة وهو ما يزيد المسالة تعقيدا وا 

ي تنطوي على مساس بروح المنافسة بين مة العليا حظر كافة التصرفات واألعمال التحيث قررت المحك

لى من قانون شارمان والتي تحظر إبرام و ية استنادا إلى نص المادة األنها وبين الدول األجنبم.أ أو بيالو.

 .ةين التجار بغية تقييد المنافسو التواطؤ بالعقود أو التكتالت أ

قرر مشروعية التقييد ناقضا رأي  1194ليه القضاء ،حيث أنه سنة فا لما ذهب إذهب الكونغرس خالي   

القضاء ،وناظرا إليه على أنه نموذج من األعمال التجارية المعقولة ،ولم يلبث الكونغرس أن عاد وقرر 

ط الحظر الذي انتهجه ترك بحث مشروعية التقييد للقضاء، مناقضا قراره السابق، ثم إنه بالعودة إلى منا

القضاء األمريكي بخصوص التقييد الرأسي يجد سبيله ومبرره في الحرية السعرية التي يملكها كل متعامل 

ن سلبت وترك الحال أو  اقتصادي وحقه في أن يتصرف بملكيته دون قيود تمس هذه الحرية التي وا 



نتهازية التي تستغل الفرص لمزيد من الوضع دون رقابة فانه بال شك ستشكل التكتالت االقتصادية اال

خرين حبيس ثلة من عام، ما يجعل السوق مغلقا على اآلالسيطرة على حساب الضعفاء والمستهلكين بوجه 

د القضايا المرفوعة إليها االحتكاريين، وعلى هذا الطرح قررت المحكمة التجارية في الو.م.ا في اح

عليه البيع بسعر معين، اجهة المدعي الذي اشترط خالل المدعى عليه بمضمون العقد لمو بخصوص إ

لى الدفع الذي قدمه المدعى عليه بخصوص حق الجمهور في االستفادة من المنافسة التي حيث مالت إ

، فقد اشترطت المحكمة أن يتم نقل ملكية البضائع تنشأ بين الفاعلين االقتصاديين والتي تعود عليهم بالنفع

خير أي المشتري وكيال للمنتج ألن المسألة تأخذ بعدا آخر في حالة كون هذا األالمنتج والمورد وأال  بين

 10الوكالة التجارية.

والمالحظ في القضية اآلنفة الذكر أن القضاء أراد أن ينوه إلى فكرة قوامها ضرورة أن يكون التقييد    

الرأسي معقوال لكل من الجمهور والمتعاقدين ،على الرغم من عدم نظر المحكمة إلى النفع الذي قد يأتي 

بجميع  تقييد الرأسيال حظر إلى اتجهمريكي قد القضاء األ ،وعليه يكونمن تحديد سعر إعادة بيع السلعة 

إلى أن تم أخراج التقييد غير السعري من هذا الحظر وتطبيق قاعدة السبب عليه وذلك  أنواعه و صوره ،

بالبحث عن غرض الفعل و أثره ، ثم إن القضاء األمريكي سرعان ما أعاد التفكير في مسألة التقييد 

ر ذلك من حيث األصل أحد أسباب تشجيع عتبلكن خارج نطاق التسعير ،حيث االرأسي للمنافسة 

المنافسة وترقيتها، ذلك أن هذا األسلوب من التعامل التجاري يتعزز وجوده وتفعليه كأصل عام من منطلق 

الحرية التنافسية التي تجد دعامة لها انطالقا من الحرية التعاقدية التي تكفلها األنظمة التحررية الرأسمالية، 

أن يكون لهذا التقييد الرأسي للمنافسة الغير سعري فائدة عملية تعود على ريكي لكن اشترط المشرع األم

 العمالء مثلما ينتفع هو بها، وذلك حتى يتحقق التوازن في السوق ذات الصلة.

                                                           
  1 جابر فهمي عمران ، المنافسة في المنظمة العالمية للتجارة وفي التشريع المقارن ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 7002، ص792           

  2 لقد عملت ألجات على تكريس الرقابة على التكتالت االقتصادية التي يكون الغرض من ورائها فرض االحتكار من خالل نص المادة 72 منها  



                                                                                                                                                                                     
ولد محمد عيس ، الشركات المتعددة الجنسيات واقتصاديات البلدان العربية في ظل العولمة االقتصادية ، رسالة ماجيستير ، جامعة الجزائر ، 

  3ص2

  4 بصمان الرشيدي ، المنافسة الغير مشروعة واالحتكار ، مذكرة ماجسيتير ،  معهد الدراسات القانونية والقضائية ، الكويت ، 7000 ، ص   27

 معين محمد فندي الشناق ، االحتكار والمنافسة ، دراسة مقارنة في التشريع االوروبي واالمريكي ، االردن ، عمان ،دار الثقافة، 7000 ، ص 

7005  

  6صفاء تقي الدين العيساوي ، المركز المتحكم في السوق دراسة مقارنة في التشريع األوروبي والعراقي واألمريكي ، مجلة واسط ، بغداد ، ص70

تيروسي محمد ، ضوابط التنافسية في التشريع الجزائري ، دار هومة ، الجزائر ، 7000، ص 090                                                    

 7  

  8 منظمة التجارة والتنمية ، سلسة دراسات االونتكاد ، االمم المتحدة ، القانون النموذجي بشأن المنافسة ، نيويورك ، 7002 ، ص72               

9 Mark anderson , vertical agreement unser section , i of the sherman act , results in search of raesons,1985,p9 

  10معين فندي الشناق ، المرجع السابق ، ص 000                                                                                                          
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 المحور الثاني: الضوابط و اآلليات القانوني  لتشجيع االستثمار األجنبي

 ملخص:  
مختلف الدول النامية تتسابق جاهدة من أجل جذب االستثمار األجنبي المباشر إليها، حيث عمدت في السنوات األخيرة أصبحت   

إلى تعديل سياستها وتوفير الحوافز والمناخ المالئم لجذب هذا النوع من االستثمار، ولذلك لما يكتسيه االستثمار األجنبي المباشر 
 ادية، والجزائر كغيرها تندرج ضمن هذا السياق.من أهمية قصوى في المساهمة في تحقيق التنمية االقتص

يعتبر االستثمار األجنبي المباشر من أكثر أنواع االستثمار تفضياًل، فهو يعد شكل من أشكال التمويل الخارجي الذي تعتمد    
 ية في هذه الدول.زمة للقيام ببرامج االستثمار التي تستهدفها خطط التنمية االقتصادلالعليه الدول، ألنه يوفر الموارد ا

 الكلمات الدالة: االستثمار األجنبي المباشر، التنمية االقتصادية، الجزائر.
Abstract: 

   In recent years it has become a different developing countries are racing hard to FDI attraction, 

where proceeded to modify its policy and provide incentives and adequate climate to attract this 

type of investment, and this is what foreign direct investment of utmost importance in contributing 

to economic development, and Algeria, like fall within this context. 

   Foreign direct investment is one of the most preferred types of investment, it is a form of external 

financing, which states rely on it, because it provides the necessary resources to carry out 

investment programs that target economic development plans in these countries. 

Key words: foreign direct investment, economic development, Algeria. 
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 مقمم 

 ن، والعشري القرن مطلع مع بوضوح تجلت، قديمة اقتصادية ظاهرة المباشر األجنبي االستثمار يعتبر   

م، العال دول من للعديد االقتصادية التنمية في ساهمت التي العناصر أبرز من األجنبية االستثمارات تعتبر

 وجيزة فترة في تحولت التي أمريكا مثلحيث أضحى يشكل إحدى مالمح الخريطة االقتصادية العالمية، 

 اهتمام يجذب األجنبي االستثمار ظل لقدو ،  األجنبية االستثمارات هذه بفضل العالم دول أقوى إلى

 للدول وفرها التي لإلمكانيات نظرا األخيرة السنوات في فأكثر أكثر به االهتمام زاد قد و والدول الشركات

، ذلك أنه أحد الميادين شتى في األجنبي االستثمار تشجع االقتصادية السياسات معظم أن حيث النامية،

حدى الوسائل الهامة لتحسين الوضعية المكونات  الرئيسية التي تدفع بوتيرة التنمية االقتصادية وا 

مستوى الوطني والدولي وهذا كله من اجل خلق ثروات االقتصادية على مستوى المؤسسات واألفراد على ال

 أو الزيادة في الثروات الموجودة. جديدة

 من الكثير إليها تلجأ بديلة تمويل وسيلة كونه إلى االستثمار األجنبي المباشر بروز في السر يعود   

 االستثمار تدفقات من تستفيد أن الدول كل بإمكان ، إذاستثماراتها تمويل في العجز تواجه التي الدول

 له لما االستثماري مناخها تهيئة إلى سارعت التي الدول هاته إحدى الجزائر كانت لهذا، و المباشر األجنبي

 ، إذن: الطويل المدى على المباشر األجنبي االستثمار جلب على كبير تأثيرمن 

 في دفع التنمية االقتصادية في الجزائر؟ االستثمار األجنبي المباشر  ماهو دور وواقع     

 :هذه الورقة البحثية إلى محورين أساسيين بتقسيم قمنا هذا جلأل

  اإلطار العام لالستثمار األجنبي المباشر والتنمية االقتصادية أواًل:

 واقع االستثمار األجنبي المباشر وأثره على التنمية االقتصادية ثانيًا:
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المباشر والتنمية  األجنبي االستثمار من لكل شامل نظري إطار توفير إلى البحث هذا يهدف   

االقتصادية، ومحاولة معرفة دور االستثمار األجنبي المباشر في التنمية االقتصادية وأشكال ومحددات 

واقع واتجاهات تدفقات االستثمار االجنبي المباشر  إعطاء صورة حقيقية عنجذب هذه االستثمارات وأخيرًا 

 في الجزائر خالل السنوات األخيرة. 

على المنهج الوصفي التحليلي  االعتمادسيتم المدرجة من خالل الورقة البحثية شكالية ولإلجابة عن اإل   

طرف باحثيين لمختلف البيانات المتوفرة من كتب، مجالت، وأيضًا األعمال العلمية التي أنجزت من 

 مختصيين وتلك الصادرة عن هيئات دولية معنية.

 ممخل عام لالستثمار األجنبي المباشر والتنمي  االقتصامي  أواًل:

نبي وما له من أنواع قبل التطرق لمفهوم االستثمار األجنبي المباشر البد من تقديم االستثمار األج   

أساسي لتحقيق التنمية االقتصادية للدول، إذ نال اهتمام إذ يعتبر االستثمار األجنبي عامل بشكل وجيز، 

العديد من الباحثين و المفكرين االقتصاديين عبر التاريخ االقتصادي، حيث تباينت أرائهم حول مفهوم 

 واحد وشامل خاص به ومنها:

 بجنسية يتمتع ال – معنوياً  أو طبيعيا شخصا – المستثمر كان متى أجنبيا استثمارا ما استثمار "يعتبر    

 من فإنه ،طبيعياً  شخصا كان إذا المستثمر جنسية تحديد السهل من كان إذا و ر،لالستثما المضيف البلد

 جنسيات تتعدد ما غالبا أنه ذلك" المساهمة، كشركات معنويا شخصا المستثمر كان إذا تحديدها الصعب

 على الشركة بجنسية االعتداد و األخذ إلى القضائي االجتهاد يميل و .الشركات هذه في المساهمين

 يعمل التي الدولة جنسية( يحمل ال الذي هو األجنبي فالمستثمر عليه و ... المساهمين جنسيات حساب

 .8فيها االستثمار على
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 إنشاء في "والمساهم,األموال لرؤوس المالك و الخارج من القادم االستثمار أنه "تعريفه:  يمكن كما   

 .5أخر" اقتصاد في قائمة مؤسسة قبل من ما اقتصاد في استثمارية مشروعات

"يتم خارج موطنه بحثا عن دولة متلقية سعيًا  نوع من أنواع االستثمار: باعتباره األجنبي إن االستثمار    

وراء تحقيق جملة من األهداف االقتصادية والمالية واالجتماعية والسياسية سواء لهدف مؤقت أو ألجل 

أو ألجال طويلة، وقد يكون هذا االستثمار مباشرا أو غير مباشر، ملكا لدولة واحدة أو لعدة دول أو محدد 

 .3شركة واحدة أو عدة شركات

ويشمل االستثمار األجنبي على عدة أنماط من التدفقات االستثمارية، وتكمن أهمها حسب )معيار السيطرة 

 والتحكم في االستثمار( فيما يلي:

  بهدف المالية واألوراق والسندات لألسهم المستثمرين بشراء يتعلق هو :غير المباشراالستثمار 

 عالقة فهي سنداتها أو أسهمها يشترون التي الشركات مع المستثمرين من الفئة هذه عالقة أما المضاربة،

األسهم  شراء المستثمر نية كانت فإذا .الشركة قرارات في مؤثرا دورا للمستثمر يكون ال حيث مباشرة غير

 إذا أما ، باهتمامه تحظى ال بالشركة المستثمر هذا عالقة فان إضافية أرباح تحقيق و بيعها إعادة بقصد

 الشراء عملية فان إدارتها في المشاركة أو الشركة على السيطرة بقصد األسهم شراء المستثمر نية كانت

 .4مباشر استثمارا تصبح هذه

 :وسيتم التطرق إليه في العنصر الموالي بالتفصيل. االستثمار المباشر 

 مفهوم االستثمار األجنبي المباشر وأشكاله -8

 مفهوم االستثمار األجنبي المباشر -8-8

 تعددت مفاهيم االستثمار االجنبي المباشر وتنوعت وذلك باختالف أراء المفكرين واالقتصاديين منها:
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تحركات رؤوس األموال الدولية التي تسعى إلنشاء أو تطوير أو  يعني االستثمار األجنبي المباشر   

  .2أو تأثير كبير على إدارة الشركة األجنبية السيطرة أجنبية وممارسة شركات أخرى تابعة الحفاظ على

يقصد باالستثمار االجنبي المباشر تلك االستثمارات التي يمتلكها ويديرها المستثمر االجنبي إما بسبب    

ملكيته الكاملة او الجزئية لنصيب منها يكفل له اإلدارة، ويتميز هذا النوع من االستثمار بطابع مزدوح: 

 .6اني ملكيته الكلية ام الجزئية للمشروعاألول وجود نشاط اقتصادي يزاوله المستثمر االجنبي في البلد والث

ويعرف تقرير االستثمار العالمي االستثمار االجنبي المباشر على انه االستثمار الذي تكون غالبية    

ملكية رأسماله حصة مسيطر عليها، لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بجنسية دولة غير تلك المضيفة، 

ستثمر دورا فعال في ادارة االستثمار اما صندوق النقد الدولي ويتضمن التزاما طويل المدى ويكون للم

فيعرفه ايضا على انه الهدف منه هو امتالك فوائد دائمة في المؤسسة التي تقوم بنشاطها في ميدان 

اقتصادي خارج ميدان المستثمر من اجل ان تكون له القدرة على اتخاذ القرارات الفعلية في تسيير 

 .7المؤسسة

أنه االستثمار الذي تقوم به مؤسسة مقيمة في  أيهو ذلك النوع من االستثمار العابر للحدود أيضًا    

اقتصاد ما )المستثمر االجنبي( بهدف تحقيق مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في بلد اخر )مؤسسة 

  .1المستثمر االجنبي(

جية مستدامة مع مؤسسة المستثمر والدافع وراء المستثمر االجنبي هو الرغبة في إقامة عالقة استرات    

االجنبي لممارسة تأثير كبير على إدارتها، إن وجود المصلحة دائمة تنشأ عندما يحوز المستثمر األجنبي 

 .1من حقوق التصويت في مؤسسة المستثمر األجنبي %08على األقل 

االقتصادية إلى وجود أنواع  الدراسات واألبحاثتشير أشكال االستثمار األجنبي المباشر:  -8-5

 :81كثيرة من االستثمارات األجنبية المباشرة نذكر منها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 :استثمار يشترك فيه طرفان أو أكثر من دولتين مختلفتين بصفة دائمة،  وهو االستثمار المشترك

سباب سياسية واجتماعية، ويحصل االستثمار في حالة ل أكثر شيوعا للتدفق األجنبي، ألويعد هذا الشك

انخفاض درجة تحكم الطرف االجنبي والمساعدة في تعزيز الملكية الوطنية وذلك بإيجاد طبقة جديدة من 

 رجال األعمال.

 : وهو من األنواع األكثر تفضيال للشركات، إذ يضمن  استثمار ممتلكات كامل  للشركات األجنبي

ام الشركات بإنشاء فروع لالنتاج سيطرة الشركة بالكامل على االنتاج والتسويق ويتمثل هذا النوع في قي

 تاجي او الخدمي في الدول االخرى.والتسويق أو أي نوع اخر من أنواع النشاط االن

 :شكل اتفاقية بين الطرف االجنبي والبلد المضيف يتم  تأخذوهي  مشروعات أو عمليات التجميع

ال سيارة لتجميعها بشكل منتج بموجبها قيام الطرف االول بتزويد الطرف الثاني بمكونات منتج معين، مث

 نهائي

 وهو قيام الشركات باالندماج او شراء شركات اخرى بما يعرف  و التملك:عمليات االنمماج أ

بالشركة القابضة او التابعة وقد ازدادت هذه العمليات بالفترة األخيرة وأصبحت مصدرا اساسيا لالستثمار 

 .االجنبي المباشر

 :88ثمار االجنبي المباشر استنادا الى الدوافع والحوافز إلىويشمل التصنيف الجديد لالست

 والسيما  للدول النسبية الميزة استغالل إلى النوع هذا يهدف المصامر: عن الباحث االستثمار

 العمالة تكلفة انخفاض من االستفادة عن فضال الزراعية، والمنتجات والغاز كالنفط األولية بالموارد الغنية

 .ومدربة ماهرة عمالة وجود أو
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 المتطلبات  تلبية إلى عادة االستثمارات من النوع هذا يهدف :األسواق عن الباحث االستثمار

 كان التي تلك والسيما اإلقليمية، أو والمجاورة المحلية لالستثمارات المتلقية الدول أسواق في االستهالكية

 .سابقة فترات في إليها التصدير يتم

 واألسواق  الغنية الدول بين فيما االستثمار من النوع هذا يحدث :الكفاءة عن الباحث االستثمار

 .األمريكية القارة شمال أو األوروبية، كالسوق المتكاملة، اإلقليمية

 شراكة  أو تملك الشركات بقيام االستثمار من النوع هذا يهدف :إستراتيجي  أصول عن الباحث

 .االستراتيجية أهدافها لخدمة

 وشروط جذب االستثمار األجنبي موافع -3

 ميدان دخول إلى بالشركات تدفع التي األسباب بعض هناكموافع االستثمار األجنبي المباشر:  -5-8

 :85أهمها األجنبي االستثمار

 أن ولقد وجد ة،القائم األجنبية لألسواق أكبر اختراق تحقيق أو جديدة أسواق إلى الوصول  -

المباشر،  األجنبي المشجعة لالستثمار العوامل من  المشتركة األوربية السوق مثل  االقتصادي التكامل

 و متطورة بحثية مراكز من الدول في بعض يتوافر مما االستفادة إلى األجنبي المستثمر يسعى وقد كما

 األجنبي االستثمار خيار تفضيل يتم العادة وفي اإلقليمية والمحلية، االحتياجات لسد عالية مهارات

تلبية  على المقدرة وزيادة الشراء ألوامر االستجابة درجة رفع بهدف خيار الترخيص عن كبديل رالمباش

 .المحلي الطلب احتياجات

 أهم تعتبر من والمضيفة المستثمرة الدولة بين اإلنتاج تكاليف اختالف إن حيث األرباح: تعظيم  -

 .المضيفة الدولة في تتوافر التي النسبية للميزة تبعاً  االستثمار لتوجيه العوامل
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 فرض أو على الواردات العالية الرسوم ومنها واالستثمار التجارة حركة تعترض التي العوائق تجنب -

 واالستثمار التجارة حركة تعترض الحواجز التي ضمن ومن اإلغراق، مكافحة أجل من عليها جديدة رسوم

 من نسبة هناك تكون أن أو معينة منطقة في يتم التصنيع بأن يقضي الذي المنشأ( )قواعد نظام أيضاً 

 .المنتج النهائي في الوطنية اإلنتاج عناصر

 ذات االستخدام الصناعات مثل الشركات بعض تقوم بها التي الصناعات أنواع بعض طبيعة  -

نتاجية مزايا من به تتمتع ما استغالل للشركات يمكن التي للتقنية الكثيف  أو العالمية، األسواق في تقنية وا 

 الحياة دورات ذات المنتجات وفي البحوث والتطوير، في العالية التكاليف ذات الصناعات مجال في

 .الرئيسة العالمية في األسواق التواجد ضرورة يتطلب مما األقصر،

 و جذب في الراغب البلد دوافع تختلف عن وطنه خارج االستثمار في الراغب المستثمر إن دوافع -

 :83الطرفين دوافع أهم يلي فيما ونعرض المستثمر، هذا استقبال

 تتمثل دوافع المستثمر األجنبي فيما يلي: -

طبيعة النشاط االقتصادي والتجاري لها دور مهم في دفع المستثمر الى مزاولة نشاطه عبر  -

 الحدود الوطنية، وزيادة العوائد دون زيادة المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمر.

لزيادة المبيعات، وتخفيض المخاطر من خالل االستثمار في الخارج اذا البحث عن اسواق جديدة  -

 كان معامل االرتباط بين عوائد استثماراته ضعيفا.

 تحسين وضمان توفير الموارد واالستفادة من المزايا المكانية. -

 حماية اسواق المستثمر والرغبة في النمو والتوسع. -

 ة في الهيمنة.السياسة االقتصادية لدولة المستثمر والرغب -

 أما دوافع البلد المضيف فيمكن إيجازها في األتي:
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 سد فجوة االدخار وتحسين وضعية ميزان المدفوعات. -

 زيادة التراكم في الرأسمال الثابت واإلنتاج الوطني. -

 االستغالل االمثل للموارد المالية االجنبية وأيضًا االستغالل األمثل للموارد الطبيعية. -

 تخفيض مستوى البطالة والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة. -

التي قد تؤثر محددات ال فيهذه الشروط  تتمثل شروط جذب االستثمار األجنبي المباشر: -5-5

 :84وهي نوعانعلى فرض نجاح المشروع االستثماري في دولة ما 

  :بمثابة الشروط االلزامية تعتبر المحممات األساسي  لجذب االستثمار األجنبي المباشر

 لجذب االستثمار األجنبي وأهمها:

حيث أن توفر استقرار النظام السياسي شرط اساسي ال يستغنى عنه، : توفر االستقرار السياسي -

ويتوقف عليه االستثمار حتى إذا كانت المردودية المتوقعة لالستثمار كبيرة فال يمكن االستثمار 

 .في ظل غياب االستقرار السياسي

وهنا يتمثل في تحقيق التوازنات في االقتصاد الكلي وتوفير الفرص : توفر االستقرار االقتصامي -

 المالئمة لنجاح االستثمار ومن أهم المؤشرات االقتصادية المعتمدة ما يلي: 

 عناصر االقتصاد الكلي: توازن الميزانية العامة، توازن ميزان المدفوعات، معدل التضخم؛ -

السياسات االقتصادية المنتهجة من طرف الدولة المضيفة: كالسياسات االستثمارية سياسات  -

 التجارة الخارجية، الضريبة؛

الحوافز المالية لجذب االستثمار، كحرية تحويل االموال)االرباح الخاصة(، الحوافز الجبائية  -

 والجمركية؛
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 :وتتمثل في: المحممات التكميلي  لجذب االستثمار األجنبي المباشر 

حيث يعتبر هذا العنصر مهم من أجل جلب المستثمرين  :اإلماريالرشوة والبيروقراطي  والفسام  -

األجانب، فإذا كثرت الرشوة وعمت البيروقراطية، وطول مدة اتخاذ القرار االستثماري يعد عائق 

 نحو عملية االستثمار بالنسبة للدولة وبالنسبة للمستثمر األجنبي؛

: وهي من أهم محفزات جذب المستثمر األجنبي، فهو يهتم بالحركية، ومعمل نموهحجم السوق  -

 التي يشهدها السوق في الدولة المضيفة، وذلك بمنح له فرصة كبيرة لالستثمار؛

: حيث أن مثل هذه الشركات األجنبية تستخدم تقنيات عالية توافر الموارم البشري  المؤهل  -

ضعيف ال يعتبر عنصرا جيدا  وبتأهيلل منخفضة التكلفة ومتطورة وبالتالي فتوافر فرص عم

 لجذب االستثمار.

 االستثمار األجنبي المباشروسلبيات مزيا  -3

 إلدراكها االستثمارات األجنبية، أنواع باقي عن المباشر لالستثمار المضيفة الدول مختلف تفضيل إن   

 ال بالمقابل لكن النمو االقتصادي، و عجلة دفع في المتمثلة و النوع هذا من تجنيها أن يمكن التي للمزايا

 ويمكن توضيحها فيما يلي: حدوثها يمكن التي العيوب من يخلو انه ذلك يعني

 مزايا االستثمار األجنبي المباشر 

  يعتبر االستثمار االجنبي المباشر بالنسبة للدول النامية مصدر رئيسي للتمويل الخارجي خاصة

اية مداخيل من مصادر طبيعية واقتصادية بها تعتمد على االستدانة من العالم بالنسبة للدول التي تملك 

 الخارجي فقط؛
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  فرصة تحقيق درجة اكبر من التحكم والسيطرة على تسويق المنتج، وبالنسبة  إلتاحةيعتبر كوسيلة

خالل للدول التي تعيش عجز في ميزان مدفوعاتها فانه يعتبر مصدرا من مصادر معالجة هذه الخلل من 

 العملة الصعبة التي يوفرها؛

 82يساعد على زيادة القدرة التصديرية القتصاديات الجدولة الضعيفة. 

 األجنبية األموال رؤوس تدفق زيادة إلى يؤدي للتصدير الموجه اإلنتاج زيادة و الواردات تقليل إن 

 المدفوعات؛ ميزان يحسن مما التجاري الميزان تحسين إلى تؤدي التي

 األصول جلب طريق عن االقتصادية التنمية عملية دفع في المباشر األجنبي االستثمار يساهم 

 بواسطة هذا و التنظيمية المهارات و التكنولوجيا و المال رأس في المتمثلة و مادية الغير و المادية

 الجنسيات؛ متعددة شركات

 رؤوس تدفق خالل من المحلي االستثمار تحسين في عامل المباشر األجنبي االستثمار إن 

 من ترفع بدورها التي االستثمارات هذه فوائد زيادة إلى يؤدي مما المحلية المدخرات و األجنبية األموال

 المدخرات؛

 منتجات تسويق نتيجة األجنبية و المحلية األسواق فتح زيادة و بالمنتجات السوق حاجات إشباع 

 المستثمرات؛ هذه

 الجنسيات متعددة شركات بين المباشرة العالقة طريق عن هذا و المحلية الشركات كفاءة في الرفع 

 الطاقة زيادة في التموين أو اإلنتاج وظيفة تتمثل حيث خلفية عالقة تكون فقد المحلية والشركات

 التسويق؛ وظيفة في تتمثل التي و أمامية عالقة أو ة،اإلنتاجي

 الضروري من يصبح إذ ,المحلية الشركات بين المنافسة روح المباشر األجنبي االستثمار ينمي 

 منشآتها؛ تطوير و التوسع و البقاء هدف تحقيق على التركيز الشركات هذه على
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 متعددة الشركات توفرها التي الجديدة المشروعات طريق عن هذا و البطالة حجم تقليص 

 الخاصة؛ بأعمالها القيام اجل من هذا و الجنسيات

 رأس من المباشر األجنبي االستثمار يوفره ما خالل من هذا و االقتصادية التنمية مستوى رفع 

 تنموية ببرامج بالقيام ذلك و الدولة تلك تجارة و اقتصاد على االيجابي األثر من العيني و النقدي المال

 .86األجل طويلة و متوسطة

 87تتمثل فيما يلي: المباشر األجنبي لالستثمار السلبي  اآلثار: 

 في :المثال سبيل فعلى ,المضيفة الدول في الصناعات بعض على األجنبي المستثمر يهيمن قد 

 و المعلومات تشغيل معدات و الكمبيوتر قطاع أرباع ثالثة على المباشر األجنبي االستثمار يسيطر فرنسا

 الكهربائية؛ الهندسة قطاع من ℅ 78 على يسيطر بلجيكا في

 زيادة إلى يؤدي سوف المباشر األجنبي االستثمار عملية في للتكنولوجيا المكثف االستخدام إن 

 المضيف؛ البلد في البطالة

 الثقافة في سلبا يؤثر قد ,المضيف البلد و المستثمر بين المعتقدات و العادات اختالف إن 

 السيئة؛ االستهالكية السلع ترويج خالل من وهذا ,الوطنية

 البلد حكومة على يمارسها التي الضغوط خالل من هذا و الدولة سيادة يهدد قد األجنبي المستثمر 

 اإلستراتيجية؛ القطاعات في المستثمر كان إذا خاصة هذا و ,المضيف

 العملة تحويل و الضريبي التهرب اجل من ملتوية طرق األجنبي المستثمر استخدام 

 الخ؛...األجنبية
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 و الخارج إلى المحلية المالية الموارد تحويل في عامال المباشر األجنبي االستثمار يكون أن يمكن 

 مرحلة إلى االستثمار يصل عندما هذا و ,الطويل المدى على العوائد و أرباح شكل في األموال خروج كذا

 النضج؛

 المتاحة الموارد في تقليص عنه ينجم قد األجنبية للشركات الضريبية اإلعفاءات منح إن 

 قد ,األجل طويلة فالفوائد األجل طويلة بالفوائد األجل قصيرة الفوائد موازنة يتطلب مما ,المحلية للمؤسسات

 حساب على يكون قد ذلك لكن ,الحالي الوقت في معينة وظائف بخلق األجنبية الشركات لقيام نتيجة تأتي

 الشركات غادرتها لو و حتى بالدها في ستبقى التيو ,المحلية للمؤسسات المتاح الرأسمالي االستثمار

 إن كما ,جدل محل األجنبية الشركة مغادرة بعد العمل في المحلية المؤسسة بقاء مسالة أن إال ,األجنبية

 المنافسة المحلية المؤسسات على الصعب من يجعل أعلى أجور دفع على األجنبية الشركات قدرة

 .الكفاءات أفضل الستقطاب

 التنمي  االقتصامي :مفهوم ومحممات   -4

التنمية االقتصادية باالنبثاق والنمو لكل االمكانيات والطاقات الكامنة في كيان معين بشكل تعرف    

ما العناصر الرئيسية المميزة أمجتمع،  وأو جماعة أزن، سواء كان هذا الكيان هو فرد كامل ومتوا

 لمضمون التنمية فتكمن في كونها :

االصلية موجودة في داخل الكيان نفسه، وأن عملية داخلية ذاتية، بمعنى ان كل بذورها ومقوماتها  -

 ان ال تعدو أن تكون عوامل مساعدة؛أي عوامل أو قوى خارج هذا الكي

 ي أنها ليست حالة ثابتة أو جامدة؛عملية ديناميكية مستمرة، أ -

نما تتعدد طرقها واتجاهاتها باختالف الكيانات وباختالف وتنوع  - عملية ليست ذات طريق واحد، وا 

 الكامنة في داخل كل كيان. االمكانات
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نما ، ير كمي كما هو الحال بالنسبة للنمو االقتصاديا أن التنمية ال تنطوي فقط على تغيكم وا 

 .81وسع من النمون التنمية مفهوم أأيضا التغير النوعي والهيكلي أي تشمل أ

أفضل ورفع مستوى  التنمية االقتصادية هي تقدم المجتمع عن طريق استحداث اساليب انتاجية جديدة   

االنتاج من خالل إنماء المهارات والطاقات البشرية وخلق تنظيمات أفضل، هذا فضال عن زيادة رأس 

  .81المال المتراكم في المجتمع على مر الزمن

يتجلى في سد الفجوة التي تعاني منها االقتصادية إن االستثمار األجنبي المباشر ودروه في التنمية    

التكنولوجي والبشري من ناحية التشغيل  وتدمج بين البعدتمس  امتيازاتمن  وما يمنحه الدول النامية، 

 وطرق االنتاج وتدريب العمالة، باإلضافة وبين رأس المال، المعرفة التنظيمية والتسويقيةومحاربة البطالة 

  ة في مختلف قطاعات اقتصاد البلد.إلى إيجاد روابط أمامية وخلفي

ة من أي أن االستثمار األجنبي المباشر وبالرغم من سلبياته فهو يساهم في تحقيق التنمية االقتصادي   

وعلى وجه الخصوص المساهمة في بايجابياته، ات توجيهية ووقائية حكيمة تمكن من االنتفاع خالل سياس

وهذا ما يحدد  ، التجارة الخارجية، ميزان المدفوعات،التقنية واإلدارة، ونقل توفير فرص العملرأس المال، 

الخطوط العريضة للتنمية االقتصادية ونحن نكتفي بتوضيح واقع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوارد 

 .خالل السنوات األخيرة ومساهمته في الناتج المحليوالصادر إلى الجزائر 

 جنبي المباشر وأثره على التنمي  االقتصامي واقع االستثمار األ ثانيًا:

 :االقتصامي النمو على األجنبي االستثمار أثر -8

 على االقتصادي النمو تحقيق إلى المؤدية األسباب ناقشت التي والنظريات الدراسات معظم أجمعت   

 الكلي، اإلنتاج قيمة زيادة خالل من للدخل مولدة بصفتها األجنبية االستثمارات تلعبه الذي الرئيس الدور

 :أهمها آليات عدة خالل من وذلك والطويل القصير المدى على االقتصادي النمو معدالت رفع في
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 التي األجنبية األموال رؤوس تدفق زيادة إلى يؤدي للتصدير الموجه اإلنتاج وزيادة الواردات تقليل 

 ذا ااستثمار واقع تحليل :االث.المدفوعات يحسن ميزان مما الميزان التجاري تحسين إلى تؤدي

 األصول جلب طريق عن االقتصادية التنمية عملية دفع في المباشر األجنبي االستثمار يساهم 

 شركات بواسطة وهذا التنظيمية والمهارات والتكنولوجيا المال رأس في والمتمثلة مادية والغير المادية

 . 51الجنسيات متعددة

 خالل تدفق من المحلي االستثمار فاعلية تحسين في مهم عامل المباشر األجنبي االستثمار يمثل 

 ترفع بدورها التي االستثمارات هذه فوائد زيادة إلى يؤدي مما المحلية والمدخرات األجنبية األموال رؤوس

 .المدخرات من

 الجنسيات متعددة الشركات توفرها التي الجديدة المشروعات طريق عن وهذا البطالة حجم تقليص 

 .الخاصة بأعمالها تقوم حتى

 من رأس المباشر األجنبي االستثمار يوفره ما خالل من وهذا االقتصادية التنمية مستوى رفع 

 تنموية ببرامج القيام خالل من وذك الدولة تلك وتجارة اقتصاد على االيجابي وأثره والعيني النقدي المال

 . 58األجل وطويلة متوسطة

لتطوير المشاريع مباشرة فإن االستثمار االجنبي المباشر يساعد على تعزيز االمكانيات مع التوجه    

االقتصادية، وذلك من خالل االستثمار في مجاالت جديدة أي في أنشطة اقتصادية مختلفة وهو ما يؤدي 

إضافة  إلى تنويع االقتصاد بالدرجة األولى، وبناء مؤسسات قائمة وتعزيز قدراتها، كل ذلك يدفع إلى

 عنصر المنافسة المتزايدة إلى االقتصاد، األمر الذي يمثل قوة دافعة للتنمية االقتصادية.
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 ألن المضيفة الدول في المنافسة على ومباشر قوي تأثير يمارس المباشر األجنبي االستثمار أن كما   

 المستوى على المنافسة تنشيط خالل من االقتصادية التنمية بقوة سيدعم الجنسيات متعددة الشركات توطن

 المتاحة. للموارد الفعال والتخصيص األسعار انخفاض االنتاجية، تحسين خالل من تترجم والتي المحلي،

ويعتبر نقل التكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري أهم مزايا االستثمار األجنبي المباشر، وذلك من    

والتقنية لمشاريعهم، إذ يشجع هذا األخير المنافسين خالل جلب المستثمرين األجانب للمهارات اإلدارية 

المحليين على االستفادة في بناء قدراتهم التكنولوجية وتبني طرق تحسين إنتاجية العمل واإلدارة وبالتالي 

 رفع القوة االنتاجية العاملة المحلية وتطوير التكنولوجيا.

األجنبي المباشر يساهم في زيادة الفرص التجارية فاالستثمار والتجارة عنصران متكامالن  االستثمار   

بصورة متزايدة، وأيضا توفير الفوائد البيئية واالجتماعية وسيكون لها أثر مع مرور الوقت في رفع المعايير 

 .55البيئية واالجتماعية للبالد من خالل اعتماد الشركات المحلية لهذه المعايير

يمكن توضيحه من خالل : اتجاه تمفقات االستثمار األجنبي المباشر على الصعيم المولي -5

 .53التطرق إلى أهم النقاط المرتبطة بحركة تدفق االستثمارات االجنبية المباشرة والمتمثلة فيما يلي

 األجنبي االستثمار استقطاب حيث من المتقمِّم  االقتصاميات على النامي  االقتصاميات تفوق -5-8

 البلدان إلى التدفقات من أقوى أنها النامية البلدان إلى المباشر األجنبي االستثمار تدفقات أثبتت :المباشر

 لتصل  %0 بنسبة شهدته الذي الطفيف االنخفاض رغم - لها مستوى أعلى ثاني سجلت حيث المتقدمة،

 التدفقاتمن  %33 قدرهاقياسية  نسبة وشكلت( 0)الجدول رقم   2012عام في دوالر باليين 703 إلى

 إلى التدفقات مجموع نوعها، من سابقة في متجاوزةً  المباشر، األجنبي االستثمار من الوافدة العالمية

 األجنبي لالستثمار المتلّقين لكبار العالمي الترتيب ويعكس دوالر، بليون 142 قدره بمبلغ المتقدمة البلدان

 األوائل العشرين البلدان بين من مصنفة نامية بلدان 9 فهناك االستثمار تدفقات أنماط تغير المباشر
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 إلى التدفقات ظلت اإلقليمية، المناطق بباقي ومقارنة( 3)الشكل رقم المباشر األجنبي لالستثمار المتلقية

ن االرتفاع، من تاريخية مستويات في الالتينية وأمريكا آسيا في النامية البلدان  فتوراً  شهد قد نموها كان وا 

 بالحساب الوافد المباشر األجنبي االستثمار تدفقات في زيادة 2012 عام في أفريقيا وسجلت زخمه في

 (.0السابقة )الجدول رقم  السنوات مع المقارن

 وهو دوالر، بليون 426 النامية االقتصاديات عن الصادرة المباشر األجنبي االستثمار تدفقات وبلغت   

 استمرت العالمي، االقتصادي االنحسار ورغم ، %20 قدرها العالمي المجموع من قياسية حصة يمثل ما

 أكبر تمثل اآلسيوية البلدان وظلت الخارج، في توسعها في النامية للبلدان المملوكة الوطنية عبر الشركات

 البلدان من التدفقات مجموع أرباع ثالثة حصتها عادلت حيث المباشر، األجنبي لالستثمار مصدر

 التدفقات ظلت فيما أمثالها، بثالثة أفريقيا عن الصادرة المباشر األجنبي االستثمار تدفقات وزادت النامية،

 في المسجلة مستوياتها في الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية وأمريكا آسيا في النامية البلدان عن الصادرة

 .3800 عام
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 احتالل في  )أفريقيا وجنوب والصين والهند الروسي واالتحاد البرازيل( بريكس مجموعة بلدان واستمرت   

 وارتفعت، المباشر األجنبي االستثمار مصادر مجال في الناشئة، المستثمر البلدان بين الريادة، مركز

 دوالر بليون 145 إلى 2000 عام في دوالر باليين 7 من الخمسة االقتصاديات هذه من الواردة التدفقات

 الوطنية عبر الشركات نشاط وبات العالمي، المجموع من %08نسبة  بذلك ُمشّكلة ، 2012معا في

 المستثمرين، كبار مصاف في الصين وتقدمت، أفريقيا في ذلك في بما باطراد، يزيد البلدان لهذه المملوكة

 .(2)الشكل رقم  واليابان المتحدة الواليات بعد الثالثة، المرتبة إلى السادسة المرتبة من صعدت حيث
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 :نهام المتقمم  البلمان إلى المباشر األجنبي االستثمار تمفقات هبوط -5-5

 ،%23بنسبة  المتقدمة االقتصاديات إلى المباشر األجنبي االستثمار من الوافدة التدفقات انخفضت   

 وسجلت ت،سنوا 10 يقرب ما منذ نظير له يشهد لم مستوى وهو دوالر بليون 561 عتبة عند لتستقر

 االتحاد ومّثل ا،ونيوزيلند أستراليا شأن شأنهما الوافدة، التدفقات في هبوطاً  الشمالية وأمريكا أوروبا مجموعتا

 التدفقات أن بيد ر،المباش األجنبي االستثمار في المسجل العالمي االنخفاض ثلثي حوالي لوحده األوروبي

 .لالستثمارات الصافي الهروب من متتاليتين سنتين بعد إيجابية قيمة سجلت اليابان إلى الوافدة
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 األجنبي اراالستثم انتعاش محرك كانت التي المتقدمة، االقتصاديات عن الصادرة التدفقات وانخفضت   

 أنها أي دوالر باليين 909 عتبة عند لتستقر المائة في 23 بنسبة، 2011 – 2010ة الفتر  في المباشر

 انخفاضاً  الشمالية وأمريكا أوروبا من كل وسجلت 2009 عام في المسجل الحضيض مستوى من اقتربت

 بلد أكبر كثاني موقعه على وحافظ االتجاه، خالف قد اليابان أن رغم عنها، الصادرة التدفقات في كبيراً 

 .العالم في مستثمر

 على الصعيم المحلياتجاه تمفقات االستثمار االجنبي المباشر  -3

 التشريعي، اإلطار خاصة االستثمارات، لجذب التنافسية العناصر و المؤهالت الجزائر تملك     

 التالي الجدول خالل ومن  للبالد الذاتية القدرات على زيادة االستثمار، قانون وكذلك واإلداري، والتنظيمي
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المعبرة عن رأس المال األجنبي الوارد إلى   EDIالمباشر  االجنبي االستثمار تدفقات تطور عرض سيتم

 ، والقيم مقيمة بالدوالر األمريكي الجاري.3800 -0998الجزائر خالل الفترة 

 خالل الجزائر الى الوارمة المباشرة االجنبي  االستثمارات حجم جمول يوضح :15 الجمول رقم

 .(5188-8111)الفترة

 0990 0992 0993 0990 0998 السنوات

 ** ** 31 88.6316 1.3341 تدفقات االستثمار المباشرصافي 

 8111 8111 8117 8116 8112 السنوات

 518.6 616.6 561 571 ** صافي تدفقات االستثمار المباشر

 5114 5113 5115 5118 5111 السنوات

 118.1 633.7 8162 8816 431 صافي تدفقات االستثمار المباشر

 5111 5111 5117 5116 5112 السنوات

 5746.4 5213.6 8668.6 8712.4 8118.3 صافي تدفقات االستثمار المباشر

  5188 5181 السنوات

 5751.2 5564.5 صافي تدفقات االستثمار المباشر

 الدولي للبنك السنوي التقرير :المصمر                                                    أمريكي موالر بالمليون: الوحمة

 

 

 

 

 :تطور تمفقات االستثمار األجنبي المباشر الوارمة والصامرة )الجزائر(: 3الجمول رقم
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 3803 3800 3808 3889 3880 3889 3888 3883 3880 3882 3883 3880 المؤشر 

االستثمار االجنبي المباشر الوارد من 
 مليون دوالر دول العالم

1,108 1,065 634 882 1,081 1,795 1,662 2,593 2,746 2,264 2,571 1,484 

االستثمار األجنبي المباشر الصادر إلى 
 مليون دوالر دول العالم

9,3 98,6 10,9 254 -20,2 34,6 295,1 317,9 215 220,2 534 -41 

االستثمار األجنبي الوارد كنسبة من 
 % الناتج المحلي اإلجمالي

2,02 1,88 0,93 1,03 1,05 1,53 1,23 1,51 1,99 1,40 1,29 0,71 

ضمان االستثمار، االستثمار األجنبي في المول العربي  حسب التوزيع الجغرافي والشركات العامل ، المؤسس  العربي  لضمان االستثمار المصمر: 

 .84، ص5184وائتمان الصامرات، السن  الثاني  والثالثون، العمم الفصلي الثاني، أبريل، يونيو 

خالل الفترة  الجزائر إلى الواردة المباشرة األجنبية االستثمارات حجم 3رقم السابق  الجدول يمثل   

االستثمارات األجنبية  من مقبولة ( مستويات3880-0998، حيث حققت خالل الفترة )0998-3800

 االستثمار األجنبي، تحفيز بغية 1993 سنة لالستثمار جديد قانون بوضع الجزائر قامت المباشرة، فقد

 تم ثم المقيمين، وغير المقيمين بين تمييز دون للمستثمرين وجبائية مالية مزايا عدة ذلك ألجل قدمت وقد

 .واألجنبي الوطني الخاص لالستثمار واسعا مجاال ليفسح 2001 سنة القانون هذا تعديل

( بغياب شبه كامل لالستثمار األجنبي، ويرجع السبب إلى 0993-0992هذا وقد تميزت الفترة )   

عية المعقدة التي مرت بها الجزائر وعلى جميع األصعدة، فقد شهدت هذه المرحلة تفاقم أزمة الوض

خدمات الدين الخارجي على درجة تفوق إمكانيات السداد المتاحة مما أجبر  وارتفاعالمديونية الخارجية 

السلطات إلى إعادة جدولة المديونية الخارجية وما تبع ذلك من تنفيذ صارم لشروط التعديل الهيكلي التي 

وضعها صندوق التقد الدولي، وكان لتدهور األوضاع األمنية وعدم االستقرار السياسي واالقتصادي 

 .54السلبي على جذب المستثمر األجنبيفاع درجات المخاطرة، األثر وارت

 إلى أغلبها( تميزت بعودة االستثمارات األجنبية للجزائر والتي توجهت 3888-0998أما الفترة من )   

 على بعيدة بقيت كما األخرى، القطاعات في لالستثمارات جاذبة غير ئرجزاال بقيت و المحروقات قطاع

 . 52ةالمجاور  البلدان استقبلته الذي األجنبي االستثمار مستويات

 حجم قدر حيث المباشر، األجنبي االستثمار حجم قي ملحوظ بارتفاع تميزت 2001 بعد ما الفترة نإ  
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إصدار  توافق التي السنة هي و 2001 سنة دوالر مليون 0098 ب الجزائر الى الوارد األجنبي االستثمار

 والمقدر 3883 سنة في المحقق التدفق كذلك و ضريبية، حوافز من عليه ينطوي وما 80/82األمر رقم 

 و المصرية، ارسكوماو  لشركة النقال الهاتف رخصة بيع بفضل تحقق الذي دوالر مليون 1065 ب

 هذا فان هكذا و ، الهندية اسبات لشركة بالحجار الحديدية الصناعات شركة خوصصة الى باإلضافة

 ذلك على الدليل و منه جزءا الضريبية الحوافز تعتبر الذي االستثمار مناخ تحسين من نابع ليس االرتفاع

 ارتفع ثم دوالر، مليون 633.7 مستوى الى 2003 سنة في المباشر االجنبي االستثمار تدفق انخفاض

اللوطنية لالتصاالت  للشركة الثالثة الرخصة بيع بفضل 2004 سنة دوالر مليون 881.9 مستوى الى

جاءت معظمها  3880 3882 3883الكويتية وهكذا فان تدفقات االستثمار االجنبي المباشر في سنة 

 .56من قطاع المحروقات

 أمريكي، دوالر مليون 715 قيمته بتغير 2005 بسنة مقارنة ملحوظا ارتفاعا 2006 سنة شهدت   

 بنسبة ارتفاعا بلغ حيث 2007 بسنة مقارنة مرتفعا و معتبرا مبلغا 2008 سنة الجزائر سجلتو 

 ثم العالمية، المالية االزمة بفعل جعارات العالمية االستثمارات وتيرة فيه عرفت وقت في وهذا، %38،89

 سجلت فقد ، 2010 سنة في أما %6,43 بنسبة طفيفا ارتفاعا 2009 سنة في االستثمارات وتيرة ارتفعت

 التأثر على يدل ما هو و ،%18 بنسبة العالمي، المستوى على محسوما تراجعا الواردة التدفقات كل فيه

 القصوى باألولوية تفسيره يمكن الذي الشيء ،الجزائرنحو  المتجهة الدولية االستثمار لتدفقات المتأخر

 ارتفاع عاد حين في ،(المحروقات قطاع في استثمارات) عالمية بربحية تتمتع لكونهااالستثمارات  لهذه

 خاصة العربية للدول األمنية لألوضاع نظرا دوالر 2720,5 إلى 2011 سنة األجنبي االستثمار تدفق

 االقتصاد إلى التوجه إلى األجانب بالمستثمرين دفع ما هو و العربي بالربيع يسمى ما ضمن المضطربة

 . 57ررااالستق توفر و خصب استثماري مناخ من عليه يتوفر لما الجزائري
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 المحلي  التنمي  االقتصامي تحقيق مساهم  االستثمار االجنبي المباشر في  -4

 على ترامؤش عدة خالل من االقتصادية، التنمية عجلة دفع في المباشر األجنبي االستثمار يساهم   

 التنمية في المباشر األجنبي االستثمار مساهمة مدى يوضح 82رقم  والجدول الوطني، االقتصاد مستوى

 من 3803-3880الفترة  في الخام الداخلي الناتج من مئوية نسب شكل في ،جزائرال في االقتصادية

 3880 سنةبلغت  االقتصادية التنمية في المباشر األجنبي االستثمار مساهمة أن يتضح السابق الجدول

 أسوء في%0,93 وصلت  حتى 3882النخفاض إلى غاية ا في النسبة هده دأتبو  %2,02 نسبة

أين عرفت  3803وبقيت متذبذبة بين االرتفاع واالنخفاض إلى غاية  3880ثم ارتفعت عام  األحوال

 مشاركة بان القول يمكن وعليه،  2011سنة %1,29 كانت ما بعد  %0,71انخفاضا قدر بنسبة 

 .جدا ضعيفة تبقى الجزائري االقتصاد تنمية في األجنبي االستثمار

إلى غاية  3889أما فيما يخص عدد وحجم مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر من    

مع رأس مال مستثمر  مشروع  98أين عرفت ارتفاعا قدر ب  3803عرفت تذبذبا معتبرًا  حتى  3802

شاريع شهدت الجزائر انخفاضا في حجم الم 3802مليون دوالر في أحسن الحاالت، وفي نهاية  38قدر بـ

مشروع كما هو موضح في الشكل التالي، وهو ما يوضح ضعف مردود  20حيث وصلت إلى  المستثمرة 

 االستثمارات األجنبية المباشرة في اآلونة األخيرة.
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لضمان االستثمار المصمر: ضمان االستثمار، االستثمار األجنبي في المول العربي  حسب التوزيع الجغرافي والشركات العامل ، المؤسس  العربي  

 .84، ص5184وائتمان الصامرات، السن  الثاني  والثالثون، العمم الفصلي الثاني، أبريل، يونيو 

 الخاتم :

االستثمار االجنبي المباشر ومختلف أشكاله، وأيضًا دوافع بمعالم حاولنا من خالل هذه الورقة التعريف    

دور هذا األخير في دفع عجلة التنمية  رازمحاولة إبوشروط جذب هذا النوع من االستثمار مع 

االقتصادية، وأخيرًا االشارة ولو بصورة مصغرة لجحم ومستوى تدفقات االستثمار األجنبي المباشر 

واإلتجاهات المعاصرة له على المستوى الدولي والمحلي وذلك من خالل استعراض مختلف الكتب وما 

 أتيح من بيانات. 

 عموما من خالل ما تناوله يمكن استخالص ما يلي:  

  يمكن تعريف االستثمار األجنبي المباشر على أنه انتقال راس المال من مستثمر فردًا كان

أوشركة دن دولة ما إلى دولة أخرى مضيفة في شكل مشروع، مع امتالك رقابة حقيقة على هذا المشروع 

دارية وتنظيمية وت  سويقية؛وتقديم خدمات فنية وا 

  االستثمار الباحث عن المصادر، الباحث من أهم األشكال الحديثة لالستثمار األجنبي المباشر

 عن األسواق، الباحث عن الكفاءة، والباحث عن أصول استراتجية؛

  تختلف دوافع االستثمار األجنبي المباشر بإختالف الطرف المستفيد، وما تلعبه من جهة الحوافز

تحكم سلوكيات وممارسات الشركات تثمار، ومن جهة أخرى ضوابط وسياسات الممنوحة لجذب االس

 األجنبية؛
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 من رأس المباشر األجنبي االستثمار يوفره ما خالل من وهذا االقتصادية التنمية مستوى رفع 

 تنموية ببرامج القيام خالل من وذك الدولة تلك وتجارة اقتصاد على االيجابي وأثره والعيني النقدي المال

 األجل؛ وطويلة متوسطة

 األجنبي االستثمار استقطاب حيث من المتقدِّمة االقتصاديات على النامية االقتصاديات تفوق 

من خالل االحصائيات  المتقدمة البلدان بعض إلى المباشر األجنبي االستثمار تدفقات المباشر وهبوط

 الحديثة لمختلف المنظمات والهيئات الدولية؛

  يعلب االستثمار األجنبي المباشر دور أساسي في التنمية االقتصادية، وبالرغم من االمتيازات

والتدابير التي قدمتها الجزائر، إال أن عزوف االستثمار األجنبي المباشر إليها يبقى محتشمًا، وهذا حسب 

االنخفاض في الجزائر في  واقع واتجاه تدفقات االستثمار االجنبي المباشر الوارد والصادر المتذبذب إلى

 السنوات األخيرة.
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة

 قسم الحقوق

ملتقى دولي حول: اإلطار القانوني لالستثمار األجنبي في الجزائر: كيف يصبح االستثمار الخاص 
 ؟األجنبي في خدمة التنمية الوطنية

 اسم الباحثة: أكلي نعيمة

 معمري تيزي وزو(. املؤهل العلمي: باحثة دكتوراه )جامعة مولود

 82/60/9121تاريخ امليالد: 

 التخصص الدقيق: قانون العقود )موضوع البحث يف الدكتوراه: عقد االمتياز اإلداري يف اجلزائر(.

 املؤسسة األصلية: جامعة مولود معمري تيزي وزو

   61 19 80 82 96اهلاتف: 

    akli47@yahoo.frالربيد اإللكرتوين:

 : االستثمار األجنبي في قطاع المحروقاتالمحور الثالث: محور المشاركة

االستغالل /أو عقود الشراكة، البحث و–قطاع لاإلطار القانوني الناظم ل عنوان المداخلة:
 -نموذجا واالمتياز

: المحروقات، االستثمار األجنبي، الشراكة، االمتياز، البحث، االستغالل، النقل الكلمات الدالة
 بواسطة األنابيب.

سواء على تسعى الجزائر لتطوير اقتصادها الوطني من خالل االستثمار في شتى المجاالت، ملخص: 
الصعيد الوطني أو الدولي، وباعتبار أن الجزائر بلد يعتمد بالدرجة األولى في عائداته على الثروات 
الطبيعية خاصة البترول، فقد تدخل المشرع لتنظيم القطاع تنظيما يحافظ ويحمي هذه الثروة فضال عن 

فرصة االستثمار األجنبي، لالستفادة إمكانية تطويره واالستفادة من منتوجاته بصورة فعالة، من خالل منح 



إمكانية ابرام عقود الشراكة مع األجانب، فضال عن عقود البحث من خبراته وتقنياته المتطورة، عن طريق 
ما يستدعي البحث في واالستغالل باإلضافة إلى عقود االمتياز في ميدان النقل بواسطة االنابيب، 

ي يمكن أن تساهم به في تنمية االقتصاد الوطني الجزائري،  مختلف هذه العقود، للتوصل إلى المدى الذ
 فضال عن إمكانية إدماج التقنيات األجنبية في مجال المحروقات في الجزائر وتأثيره على النشاط.

Algérie cherche à développer son économie nationale en investissant 
dans divers domaines, que ce soit au niveau national ou international, et 
étant donné que l'Algérie est un pays dépend essentiellement des 
revenus à un pétrolier privé et de la richesse naturelle, l'intervention du 
législateur de réglementer l'organisation du secteur maintient et protège 
cette richesse ainsi que la possibilité de son développement et de profiter 
de ses produits de manière efficace, en donnant la possibilité à 
l'investissement étranger, de profiter de l'expertise et des techniques 
développées, grâce à la possibilité de conclure des contrats de 
partenariat avec des étrangers, ainsi que des décennies de recherche et 
d'exploitation, en plus de contrats de concession dans le domaine du 
transport par pipeline, qui exige des recherches dans ces différents 
contrats, pour atteindre dans la mesure où elle peut contribuer au 
développement de l'économie nationale algérienne, ainsi que la 
possibilité de l'intégration de technologies étrangères dans le domaine 

des hydrocarbures en Algérie et son impact sur l'activité. 

اسة االنفتاح في الشراكة األجنبية من خالل سنها لمجموعة سعت الجزائر إلى تطبيق سي مقدمة:
 من القوانين المنظمة لالستثمار في قطاع المحروقات.



ات مصدرا هاما في االقتصاد الجزائري، فهو يعتبر المصدر األساسي لتوفير العملة يشكل قطاع المحروق
عالميا، وتعتبر ثاني أكبر مصدر للغاز الصعبة، وتمتلك الجزائر خامس أكبر احتياطي للغاز الطبيعي 

 .1الطبيعي ألوروبا

، في أول عملية إصالح في قطاع المحروقات عندما أدمجت 6891شرعت الجزائر ابتداء من  
في المنظومة التشريعية فكرة الشراكة مع الشركاء األجانب، حيث تخلت عن وضعية االحتكار وفتحت 

نشطة االستكشاف واالنتاج، فضال عن إمكانية إبرام عقود بحث أو مجال  أ المجال للمشاركة األجنبية في
  .، المتعلق بالمحروقات50/50ن رقم في مجال المحروقات بموجب القانو  2استغالل أو امتياز

في قطاع  ، البحث و/أو االستغالللشراكةعقود االمبحث األول: اإلطار القانوني والتنظيمي ل
 المحروقات في الجزائر

 

 

 األول: عقود الشراكةالمطلب 

                                                           

أوشن ليلى، الشراكة األجنبية والمؤسسات االقتصادية الجزائرية، مذكرة للحصول على شهادة الماجستير في القانون،   1 
 .61، ص1566فرع قانون التعاون الدولي، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 

نحصر في هذه الدراسة فقط العقود التي يمكن للمستثمر األجنبي أن يكون طرفا فيها في الجزائر، وهي عقو الشراكة،  2 
البحث واالستغالل، وعقود االمتياز، ذلك أنه باإلضافة إلى هذه العقود يمكن للطرف األجنبي االستثمار في الجزائر في 

من القانون  66مكن التمييز بين ثالث أنواع من الرخص حسب المادة مجال المحروقات عن طريق الرخص المنجمية، وي
، 50، يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغاللها ونقلها، ج ر عدد 6891أوت  68مؤرخ في ، 91/66رقم 

 وهي:، معدل ومتمم، )ملغى(، 6891أوت  10الصادر بتاريخ 
 إجراء غير حصري أو غير قيد بمساحة جغرافية معينة.: وهي عبارة عن رخص االستكشاف والتنقيب

: وتخول لحاملها الحق في تنفيذ األشغال في حدود  المساحة المرخص بها، ونتائجها هي التي تحدد مصير رخص البحث
 المؤسسة، تتطلب أمواال ضخمة وتكنولوجية معقدة، لذلك تلجأ المؤسسة الوطنية إلى االشتراك مع مستثمرين أجانب.

 : وتمنح في حالة اكتشاف حقل قابل لالستغالل التجاري وتكون في إطار مساحة تحددها رخصة البحث.صة االستغاللرخ



ظهرت الشراكة جليا في قطاع المحروقات باألخص مع مؤسسة سوناطراك، حيث تنص المادة  
عن المحروقات واستغاللها ونقلها  4والبحث 3، المتعلق بأعمال التنقيب91/66من القانون رقم  56

المتعلقة باالشتراك في مجال : "يمكن لألشخاص المعنويين األجانب في إطار األحكام الخاصة 5باألنابيب
المحروقات المنصوص عليها في هذا القانون أن يمارسوا أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة 

 واستغاللها".

 الفرع األول: تعريف عقود الشراكة

ال يمكن ألي شخص معنوي أجنبي يرغب في ممارسة أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات  
 .6لها أن يقوم بذلك إال باالشتراك مع مؤسسة وطنيةالسائلة واستغال

، للمؤسسات األجنبية فرصة العمل بالشراكة مع المؤسسة الوطنية 91/66فتح القانون رقم 
، المتعلق بالشراكة في مجال 86/16سوناطراك، وتوسعت الضمانات الممنوحة لها بصدور القانون رقم 

 المحروقات.

ن اتفاقية بين الشريك والمؤسسة الوطنية سوناطراك تحتوي على الشراكة بوجه عام هي عبارة ع
الشراكة، توزيع رأس مالها،  روطالطرفان، تتمثل أساسا في تحديد شمجموعة من البنود يتفاوض بشأنها 

حقوق والتزامات الطرفين خاصة فيما يتعلق بضبط وتوزيع األرباح وتقدير المخاطر المحتملة تخصيص 
 .7النتائج، كما يطرح االتفاق أمام السلطة العمومية للمصادقة عليه في شكل بروتوكول اتفاق

تغالل المحروقات المبرمة بين ، تتمثل في عقود البحث و/أو اس91/66والشراكة حسب القانون 
 أسهم التي ينشئها الشريك األجنبي.طراك وشركة ذات اسون

                                                           

يقصد بالتنقيب األشغال التمهيدية الكتشاف دالئل وجود المحروقات السيما استخدام المناجم الجيوفيزيائية باستثناء  3 
، يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغاللها 91/66من القانون رقم  59/5أشغال الحفر، حسب المادة 

 مرجع سابق. ونقلها،
 حديدها في الفقرة السابقة وأشغال الحفر للبحث قصد اكتشاف حقول المحروقات.أشغال التنقيب كما جاء ت 4 
، يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات 6891أوت  68، مؤرخ في 91/66من القانون رقم  56المادة  5

  مرجع سابق.واستغاللها ونقلها، 
 ، مرجع سابق.68/41من القانون رقم  02المادة  6 

 .550، ص 1551ني، الكامل في القانون الجزائري لالستثمار، دار الخلدونية، الجزائر، عجة الجيال 7 



، على أن الشراكة يعبر 8، يتعلق بالمحروقات50/50من القانون رقم  50في حين تنص المادة  
عنها بعقود البحث و/أو استغالل المحروقات المبرمة بين سوناطراك  شركة ذات أسهم، وشريك أو شركاء 

غشت المعدل والمتمم قبل تاريخ نشر هذا  68المؤرخ في  91/66جانب وفقا ألحكام القانون رقم أ
 القانون.

، يتعلق بالمحروقات على أنه: "تبقى عقود الشراكة 50/50من القانون رقم  656وتنص المادة 
نشر هذا القانون  المبرمة قبل تاريخ نشر القانون كذا المالحق الملحقة بهذه العقود المبرمة قبل تاريخ

 هاء تاريخ صالحيتها".تسارية المفعول إلى غاية ان

 الشراكة: عقد  إجراءات منحالفرع الثاني: 

 اإلجراءات التحضيرية: أوال: 

عين اتباع اإلجراءات واستيفاء الشروط تلكي تتم ممارسة أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات ي
 التالية:

وهي عبارة عن ترخيص إداري يصدر عن وزير الطاقة،  يمنح  الحصول على رخصة منجمية:
 9الشركة الوطنية سند منجمي للتمكن من مباشرة عمليات االستكشاف، البحث، االستغالل والنقل باألنابيب

، التي تنص: "ال يشرع في أعمال التنقيب والبحث عن 91/66من القانون رقم  58عمال بأحكام المادة 
 ها إال برخصة منجمية".المحروقات واستغالل

 راءات المتعلقة باتفاقية التأسيساإلجثانيا: 

                                                           
، معدل 0220جويلية  41، الصادر بتاريخ 02، يتعلق بالمحروقات، ج ر عدد 0220أفريل  06،  مؤرخ في 20/20من القانون رقم  20المادة  8 

 ومتمم.

، 91/66، يعدل ويتمم القانون رقم 6886ديسمبر  56، مؤرخ في 68/16، بالقانون رقم 91/66تم تعديل القانون رقم  9 
ديسمبر  50، الصادر بتاريخ 11المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغاللها ونقلها باألنابيب، ج ر عدد 

يمكنه أن يمول وينجز ، ويمنع هذا القانون الشريك األجنبي من ممارسة أنشطة نقل المحروقات باألنابيب، غير أنه 6886
 منه. 56ويستغل لحساب المؤسسة الوطنية سوناطراك القنوات والمنشآت المرتبطة باألنابيب بنقل المحروقات، حسب المادة 



بين المؤسسة يبرم عقد الشراكة ، 91/66من القانون رقم  16حسب المادة  : ابرام عقد شراكة/ 6
يحدد القواعد التي يخضع لها  ،الوطنية والشخص المعنوي األجنبي أو األشخاص المعنوية األجانب

 .10االشتراك السيما المساهمة في األعباء واألخطار والنتائج وكيفية انتفاع الشريك األجنبي

بين الدولة والشخص المعنوي األجنبي أو األشخاص المعنوية األجانب يحدد  :بروتوكول إبرام/ 1 
سة العمومية الجزائرية وااللتزامات تجاه الدولة، إطار مباشرة األعمال المزمع القيام بها باالشتراك مع المؤس

الطرف األجنبي والدولة الجزائرية، فضال عن المضمون العام لالشتراك وااللتزامات المادية التي يتحملها 
، %68ويتعين أال تتجاوز حصة الشريك األجنبي  نسبة ، 91/66من القانون رقم  16حسب نص المادة 

، حيث أنه بموجب 86/16يعد ضروريا بعد تعديل هذا القانون، بالقانون رقم ويالحظ أن هذا الشرط لم 
 تثمر األجنبي.سالمالتعديل ال يبرم بروتوكول بين الدولة و 

توفر القدرات التقنية والمالية الضرورية للقيام بأعمال التنقيب والبحث واالستغالل على الوجه 
 .91/66انون رقم قمن ال 11األمثل حسب المادة 

 لمطلب الثاني: عقود البحث و/أو االستغاللا

 الفرع األول: مفهوم عقود البحث و/أو االستغالل

 : تعريف عقود البحث واالستغالل

، يتعلق بالمحروقات، عقد البحث و/أو االستغالل 50/50من القانون رقم  0/60حسب المادة 
لهذا القانون )أي القانون رقم هو عقد يسمح بإنجاز نشاطات البحث و/أو استغالل المحروقات طبقا 

 .11المتعلق بالمحروقات( 50/50

مطابقة األشغال التي تسمح باستخالص المحروقات ومعالجتها لجعلها  االستغاللفي حين يعرف 
 .12نابيب وتسويقهالخصوصيات النقل بواسطة األ

                                                           

 مرجع سابق. يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغاللها ونقلها،، 68/41من القانون رقم  04المادة  10 

 ، يتعلق بالمحروقات، مرجع سابق.20/20قانون رقم من ال 20/40المادة  11 

االستغالل، على أنه  ، المتعلق بالمحروقات، مرجع سابق،50/50رقم  من القانون 50من المادة  15وتعرف الفقرة  12 
 األشغال التي تسمح باستخالص المحروقات ومعالجتها لجعلها مطابقة لخصوصيات النقل بواسطة األنابيب وتسويقها.



مجموع نشاطات التنقيب عن المحروقات وكذا أعمال الحفر الرامية إلى  على أنه البحث ويعرف 
 .65/5613المعدل بالقانون رقم  50/50إبراز وجود المحروقات حسب القانون رقم 

المتعاقد علق بالمحروقات، ت، الم50/50، المعدل والمتمم للقانون رقم 65/56يعرف القانون رقم 
المؤسسة الوطنية سوناطراك شركة ذات أسهم أو الشركة الوطنية سوناطراك شركة ذات أسهم على أنه 

حصر هذه تدون أن ، 14وكل شخص يوقع على عقد البحث واالستغالل أو عقد استغالل المحروقات
طنيين واألجانب على برام مثل هذا العقد أمام الو ي شخص معين ما يعني فتح المجال إلالفقرة المتعاقد ف

...تتوفر لديه شخص معنوي أجنبيهو: "كل  لشخصحّد السواء، في حين تنص نفس المادة على أن ا
ما يتضح أن المشرع فتح المجال لألشخاص األجنبية إلبرام . 15القدرات المالية و/أو التقنية المطلوبة"

 الجزائر.عقود البحث و/أو االستغالل للمحروقات بالتالي تطوير االستثمار األجنبي في 

يتولى الوزير المكلف بالمحروقات عرض طلبات الموافقة على عقود البحث واستغالل المحروقات 
، 50/50من القانون رقم  66التي تتم الموافقة عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، حسب نص المادة 

 .16المتعلق بالمحروقات

ط( بترقية االستثمارات في مجال البحث وتكلف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات )النف
برامواستغالل المحروقات، وتمنح مساحات البحث ومساحات االستغالل   عقود البحث واالستغالل. وا 

، يتعلق بالمحروقات، على أنه يبرم عقد البحث 50/50من القانون رقم  51تنص المادة 
 ويوافق عليها الوزير المكلف بالمحروقات.االستغالل وعقد االستغالل بناء على مناقصة للمتنافسين 

تعرف المناقصة على أنها طريقة تلتزم بمقتضاها اإلدارة باختيار أفضل من يتقدمون للتعاقد معها 
 .17شروطا سواءا من الناحية المالية أو من ناحية الخدمة المطلوب أداءها

                                                           

، 66، يتعلق بالمحروقات، ج ر عدد 50/60فيفري، يعدل ويتمم القانون رقم  15، مؤرخ في 65/56القانون رقم 13 
 .1565ففري  16الصادر بتاريخ 

، على أنه الشخص أو األشخاص الموقعين المتعاقد، يتعلق بالمحروقات، 50/50من القانون رقم  0/60وعرفت المادة  14 
 .أو عقد استغالل المحروقاتعلى عقد البحث واالستغالل، 

، يتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، على أن: "الشخص: كل شخص 50/50من القانون رقم  50تنص المادة  15 
معنوي أجنبي وكذا كل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص أو العام الجزائري تتوفر لديه القدرات المالية أو التقنية 

 المطلوبة بموجب هذا القانون".
 ، يتعلق بالمحروقات، مرجع سابق.20/20من القانون رقم  44المادة  16 



وكالة الوطنية لتثمين موارد ، يتعلق بالمحروقات، تحدد ال50/50من القانون رقم  55حسب المادة 
عقد البحث واالستغالل مع  إبرامالمحروقات )النفط( لكل مساحة موضوع اإلعالن عن المنافسة قصد 

 تعيين معيار وحيد النتقاء العروض ضمن المعايير التالية: 

  من برنامج االستغالل المعد خالل المرحلة األولى للبحث عن المحروقات. األدنىالحد 
  غير القابل للحسم من العالوة التي تدفع للخزينة العمومية عند التوقيع على العقد.المبلغ 
 .نسبة اإلتاوة المقترحة فوق الحد األدنى المحدد قانونًا 

المنافسة من طرف  إعالنفي حالة عقود االستغالل الخاصة بالمكامن التي سبق اكتشافها يتم 
  :18نقات على مرحلتيو حر مال دالوكالة لتثمين موار 

: وهي المرحلة األولى موجهة لتحديد العرض االقتصادي الذي يتعين أن المرحلة التقنية/1
 يستجيب للمعايير التي حددتها الوكالة.

: وهي ثاني مرحلة، تسمح بانتقاء المتعهد التعاقد انطالقا من توفر أحد المرحلة االقتصادية/1
 المعايير المذكورة آنفا.

إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية  على أنهالتراضي ويعرف 
عقد البحث واالستغالل  إلبرامويتم اللجوء إليه ، 65/56من القانون رقم  10المادة  للمنافسة حسب

 ألسباب تتعلق بالصالح العام.

 واالستغالل مراحل عقد البحث: ثانيا

سواء تعلق األمر بالمحروقات التقليدية أو غير  يمر عقد البحث واالستغالل عبر مرحلتين
 التقليدية.

 التقليدية: ث واالستغالل المتعلق بالمحروقاتحمراحل عقد الب (أ

 ، يمر عقد البحث واستغالل يتعلق بالمحروقات 50/50انون رقم من الق 50حسب نص المادة  

                                                                                                                                                                                     

مانع عبد الحفيظ، طرق إبرام الصفقات العمومية وكيفية الرقابة عليها في ظل القانون الجزائري، مذكرة من أجل  17 
 .05، ص 1559الحصول على شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 

 ، يتعلق بالمحروقات، مرجع سابق.20/20من القانون رقم  41 المادة 18 



سنوات، وتعتبر أولى : مدتها سبع سنوات، مع مرحلة ابتدائية مدتها ثالث مرحلة البحث/ 1
 مراحل العقد، حيث تتبع بمرحلتين أخريين مدة كل منها سنتين.

سنة كحد أقصى تخصم  51 المدة اإلجمالية للعقد المحددة ب: وتساوي مرحلة االستغالل/ 2
منها فترة البحث التي تم استغاللها فعال، وتمنح فترة خمس سنوات إضافية الستغالل مكامن الغاز 

 الجاف.

سنة ابتداء من تاريخ بدء  10أنه في حالة عقد استغالل خاص بمكمن مكتشف تكون المدة غير 
 .19سنة بالنسبة لمكمن الغاز الجاف 55سريان المفعول، و

يلغى عقد البحث بصفة آلية إذا لم يصرح المتعاقد بالصفة التجارية للمكمن عند انتهاء مرحلة 
أشهر، حتى يتمكن من إنهاء أشغال  51لمدة أقصاها تمديد مرحلة البحث  21. وللمتعاقد طلب20البحث

 الحفر أو يقيم بئر للبحث كان قد شرع فيه خالل األشهر األخيرة قبل انتهاء مرحلة البحث.

 التقليدية: غير ث واالستغالل المتعلق بالمحروقاتحب( مراحل عقد الب

من  50مرحلتين حسب المادة يتضمن عقد البحث واالستغالل الخاص بالمحروقات غير التقليدية 
 ، المتعلق بالمحروقات:50/50، المعدل والمتمم للقانون رقم 65/56القانون رقم 

سنة على األكثر ابتداء من تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ، مع فترة  66: مدتها مرحلة البحث/ 1
 56مرحلة نموذجية مدتها سنوات، متبوعة بمرحلتين مدة كل منها سنتين، باإلضافة ل 55ابتدائية مدتها 

 سنوات كحد أقصى والتي تمنح من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.

 65سنة بالنسبة الستغالل المحروقات غير التقليدية السائلة، و 55: مدتها مرحلة االستغالل/ 2
 سنة بالنسبة للمحروقات غير التقليدية الغازية.

سنوات بناء على طلب المتعاقد، وبعد  50اختياري تكون مدته يضاف لمرحلة االستغالل تمديد 
 موافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.

                                                           

 ، يتعلق بالمحروقات، معدل ومتمم، مرجع سابق.50/50من القانون رقم  51المادة  19 
 ، يتعلق بالمحروقات، معدل ومتمم، مرجع سابق.50/50من القانون رقم  50المادة  20 
 المحروقات )النفط(.لب للوكالة الوطنية لتثمين موارد طيقدم ال 21 



ة دفي حالة ما إذا لم ستعمل مرحلة من مراحل البحث تضاف لمرحلة االستغالل مدة تساوي م
 لة التي لم تستغل.حالمر 

 الفرع الثاني: أثار عقد البحث و/أو االستغالل

تم إبرام عقد البحث و/أو االستغالل بطرييقة صحيحة مستوفي ألركانه وشروط الصحة،  إذا ما
 فإنه يدخل التنفيذ ما يسفر عنه حقوق والتزامات على عاتق طرفيه.

 أوال: حقوق المستفيد من العقد

، يتعلق بالمحروقات، للمستفيد من عقد البحث و/أو 50/50من القانون رقم  50حسب المادة 
 :22االستغالل )أو االمتياز( الحق في

  56/65حيازة األراضي والحقوق الملحقة وحق االرتفاق الممنوحة طبقا لحكام القانون رقم 
 .23يتعلق بالمناجم

 .حيازة حقوق استعمال المجال البحري 
  86/6624نزع الملكية للمنفعة العمومية طبقا للقانون رقم. 
  للمستفيد الذي اكتشف مكمنا انطالقا من بئر أو االستفادة من ترخيص اإلنتاج المسبق

شهرا، بدءا من تاريخ تسليم الوكالة الوطنية لتثمين موارد  61عدة آبار لمدة أقصاها 
 المحروقات لهذا الترخيص.

 التزامات المستفيد من عقد البحث و/أو استغالل المحروقاتثانيا: 

 ات القيام ب:يتعين على المستفيد من عقد البحث واستغالل المحروق

                                                           
 ، يتعلق بالمحروقات، مرجع سابق.20/20من القانون رقم  20المادة  22 

جويلية  56، الصادر بتاريخ 50، يتضمن قانون المناجم، ج ر عدد 1556جويلية  55، مؤرخ في 56/65قانون رقم  23 
1556 . 

، 16، يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العمومية، ج ر عدد 6886أفريل  10، مؤرخ في 86/66القانون رقم  24 
لمزيد من التفاصيل حول نزع الملكية للمنفعة العمومية راجع: رمزي حوحو، النظام القانوني لنزع الملكية الخاصة للمنفعة 

 .96-06، بسكرة، ص ص 51دد العمومية، مجلة المنتدى القانوني، الع



  إعداد دراسة التأثير البيئي ومخطط التسيير البيئي وفقا لتدابير الوقاية، وتسيير المخاطر
 .25البيئية وعرضه على موافقة سلطة ضبط المحروقات

 ، يتعلق بالمحروقات:50/50من القانون رقم  60حسب المادة ويتعين على المتعاقد  

  الصناعي.االستجابة لمقاييس ومعايير األمن 
 .االستجابة لمقاييس ومعايير حماية البيئة 
 .االستجابة للمقاييس التقنية العلمية 

 المبحث الثاني: عقد االمتياز وسيلة الستغالل المحروقات

بعد تزايد الحاجات اعتمدت الجزائر نظام االمتياز كأسلوب حديث من أساليب التسيير الحديثة، 
مة في الدولة على تلبيتها فضال عن افتقارها للخبرة المفروضة في العامة للجمهور وعجز السلطات العا

 مجاالت منها قطاع المحروقات.

 المطلب األول: مفهم عقد االمتياز في مجال المحروقات )امتياز النقل بواسطة األنابيب(

 تم اعتماد أسلوب االمتياز كوسيلة الستغالل المحروقات )النقل بواسطة األنابيب( بموجب قانون
 (، ما يستلزم الجوع لحكامه لضبط تعريف له.50/50)القانون رقم  1550المحروقات لسنة 

 الفرع األول: تعريف عقد االمتياز في مجال المحروقات

يعتبر عقد االمتياز من العقود اإلدارية غير المسماة التي لم يقم المشرع بتنظيمها، إال ما ورد في 
القطاعية، ونص عليه المشرع كوسيلة تسيير استثنائية في القوانين تشريعات متفرقة خاصة ببعض المرافق 

المتعلقة بالبلدية والوالية بعد االستقالل مباشرة.منح المشرح إمكانية ممارسة نشاطات النقل بواسطة 
، يتعلق 50/50من القانون رقم  19االنابيب عن طريق عقد االمتياز والذي يظهر جليا من خالل المادة 

، المتعلق 50/50من القانون رقم  19ت، بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات، تنص المادة بالمحروقا
بالمحروقات، على أنه: "يمكن أي شخص تحصل على امتياز ممنوح بقرار من الوزير المكلف 
بالمحروقات أن يمارس نشاطان النقل بواسطة االنابيب"، ما يعني أن المشرع أفسح من إمكانية إبرام عقد 

، 51/65من القانون رقم  51االمتياز مع األجانب، إال أنه ما يالحظ أنه بعد تعديل هذه المادة بالمادة 
                                                           

 مرجع سابق.يتعلق بالمحروقات، ، 50/50من القانون رقم  69المادة  25 



، المتعلق بالمحروقات، حصر المشرع الملتزم في الشركة الوطنية 50/50المعدل والمتمم للقانون رقم 
النقص في تعديل  واستدرك المشرع هذا، 26سوناطراك فقط دون األشخاص االخرى بما فيها األجانب

، عندما عرف صاحب االمتياز على أنه: "... كما يعتبر صاحب 65/56، موجب القانون رقم 1565
االمتياز كل شخص يستفيد من االمتياز الخاص بالقنوات الدولية، متحمال في ذلك األخطار والتكاليف 

 .27والخسائر المترتبة على ذلك"

، يتعلق بالمحروقات، هو وثيقة يرخص 50/50قم من القانون ر  0/65االمتياز حسب المادة 
بموجبها الوزير المكلف بالمحروقات لصاحب االمتياز بإنجاز واستغالل منشآت النقل بواسطة األنابيب 

 لمدة محدودة مع مراعاة تنفيذ االلتزامات المكلف بها بموجب هذه الوثيقة.

اشخص الذي يستفيد من امتياز من نفس المادة صاحب االمتياز، على أنه  66وتعرف الفقرة 
 النقل بواسطة األنابيب متحمال في ذلك كل األخطار والتكاليف والخسائر المترتبة على ذلك.

، المعدل 65/56من القانون رقم  06سنة كحد أقصى حسب المادة  55وحددت مدة االمتياز ب 
قبل تعديل قانون المحروقات ب  ، بعد أن تم تحديدها28، المتعلق بالمحروقات50/50والمتمم للقانون رقم 

، المتعلق بالمحروقات، وعن نهاية 50/50من القانون رقم  06ة سنة كحد أقصى عمال بأحكام الماد 05
ل لصالح الدولة  مجانا، هذه المدة يتم تحويل ملكية جميع الهياكل والمنشآت التي تسمح بمواصلة العم

ة ضبط المحروقات بإعداد قائمة الهياكل التي ال ترغب ين أن تكون في حالة جيدة، وتتولى سلطوالتي يتع
 في تحويل ملكيتها.

 الفرع الثاني: كيفية منح امتياز النقل بواسطة األنابيب

نظرا ألهمية عقد االمتياز خاصة في مجال المحروقات فإنه يتعين على الدولة الحرص على 
ن كان شركة أجنبية ذات نفوذ،  وعموما يعتمد في منح عقد االمتياز على اختيار الملتزم خاصة وا 

 شخصية الملتزم على أساس االعتبار الشخصي، واستثناء يمكن اعتماد إجراء المنافسة.

                                                           

، يتعلق 50/50، يعدل ويتمم القانون رقم 1551جويلية  18، مؤرخ في 51/65من القانون رقم  50المادة  26 
ؤسسة الوطنية سوناطراك شركة صاحب االمتياز: الم" .1551جويلية  55، الصادر بتاريخ 69بالمحروقات، ج ر عد 

 ."ذات أسهم التي تستفيد من امتياز النقل بواسطة األنابيب متحملة في ذلك األخطار والتكاليف والخسائر المترتبة على ذلك
 ، المتعلق بالمحروقات، مرجع سابق.44/24، المعدل والمتمم بالقانون رقم 20/20من القانون رقم  20المادة  27 

 ، يتعلق بالمحروقات، مرجع سابق.20/20، المعدل والمتمم للقانون رقم 44/24من القانون رقم  04المادة  28 



 عتبار الشخصي في منح عقد امتياز النقل بواسطة األنابيبأوال: مبدأ اال

عقد االمتياز في التسيير الفعال يبدأ باالختيار العقالني، ورغم أهمية هذه المرحلة وخطورتها في 
مجال المحروقات إال أن المشرع لم ينظم هذه المرحلة بدقة محدودة، ما يجعل اإلدارة المتعاقدة تتمتع 

 بسلطة تقديرية واسعة في اختيار الملتزم دون اتباع طريقة معينة.

، مع 29فمبدئيا اإلدارة المانحة لالمتياز حرة في اختيار الملتزم على أساس االعتبار الشخصي
 أكفأ المتقدمين ألداء الخدمات التي تحرص على توفيرها.مراعاة المصلحة اإلدارية من خالل اختيار 

في حالة ما إذا كان الطلب  نح امتياز النقل بواسطة األنابيباالعتبار الشخصي في مويكون 
، 50/50/ من القانون رقم 18صادرا عن متعاقد بهدف نقل المنتوج من المحروقات، حسب المادة 

 المتعلق بالمحروقات.

وفي الحالة التي تخص طلبات االمتياز األخرى تقوم سلطة ضبط المحروقات بصياغة توجه إلى 
للشخص الذي طلبه )االعتبار الشخصي(، أو لطرح الوزير المكلف بالمحروقات سواء لمنح االمتياز 

 .30الطلب على المنافسة

فيما يتعلق باألنابيب الدولية القادمة من خارج التراب الوطني ّأو منطلقها منه يمنح الوزير المكلف 
 ، بمعنى على أساس االعتبار الشخص دون الدعوة للمنافسة.ياز النقلبالمحروقات امت

 للمنافسة ةالدعو ثانيا: 

ن كان األصل في عملية اختيار الملتزم في نشاط نقل المحروقات بواسطة األنابيب هو  وا 
االعتبار الشخصي، فإن األمر يخالف هذه القاعدة استثناء على القاعدة العامة، بالتالي تقييده في حاالت 

 ، وهما:6و  5، تعلق بالمحروقات، في المادتين 50/50من القانون رقم  18معينة، تناولتها المادة 

  ،في حالة ما إذا تعلق األمر بطلبات االمتياز خارج عن عمليتي النقل بواسطة األنابيب
أو نقل المنتوج من المحروقات، تتولى سلطة ضبط المحروقات صياغة توصية توجه إلى 

                                                           
29 LINDITCH Florin : Délégation de service public : les précisions apportées par la décision corsica Ferries, in RSJ, 
vol 26, 2007. 

 ، يتعلق بالمحروقات، معدل ومتمم، مرجع سابق.50/50القانون رقم ، من 18من المادة  5الفقرة  30 



الوزير المكلف بالمحروقات، الذي يقرر إما منح هذا االمتياز لطالبه أو طرح الطلب على 
 لمنح االمتياز المطلوب.المنافسة 

  تقترح سلطة ضبط المحروقات على الوزير المكلف بالمحروقات اللجوء إلة مناقصة لمنح
أي امتياز لم يكن موضوع طلب في إطار المخطط الوطني لتنمية هياكل النقل بواسطة 

 األنابيب.

ل المعنية لكل إلى الطلب على المنافسة إلنجاز الهياك ز اللجوءكما يتعين على صاحب االمتيا
 .31امتياز ممنوح

على أساس يكون المعيار الوحيد لالمتياز تعريفة النقل بواسطة األنابيب  6و  5وفي الحالتين 
عودة االستثمار المعقولة المطلوبة من قبل سلطة ضبط المحروقات مع مراعاة احترام النصوص التقنية 

 .32لدفتر الشروط

 .أعاله مبين في حالة عقد البحث واالستغالل يتم طرح المنافسة على مرحلتين كما هو

 المطلب الثاني: تسوية نزاعات عقد امتياز النقل بواسطة األنابيب

، المتعلق 50/50، المعدل والمتمم للقانون رقم 51/65من القانون رقم  09حسب المادة 
ق المصالحة أو بالمحرقات، تسوى النزاعات الناشئة عن عقد امتياز النقل بواسطة األنابيب عن طري

 التحكيم.

 المصالحة رع األول:الف

من القانون المدني فإن  608تعرف المصالحة على أنه أسلوب لحل النزاع وديا، وحسب المادة 
الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتمال، وذلك أن يتنازل كل منهما على 

 .33وجه التبادل عن حقه

                                                           

 ، يتعلق بالمحروقات، معدل ومتمم، مرجع سابق.50/50من القانون رقم  18/0المادة  31 
 ، يتعلق بالمحروقات، معدل ومتمم، مرجع سابق.50/50 ممن القانون رق 05/6المادة  32 
سبتمبر  01، صادر بتاريخ 06، يتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر عدد 4100سبتمبر  08، مؤرخ في 00/06من االمر  101المادة  33 

 ، معدل ومتمم.4100



المصالحة تطبيقا واسعا في القانون الجزائري، فلم يقتصر فقط على النزاعات المدنية وعرف نظام 
 أو اإلدارية، بل استعمل أيضا في حوادث المرور، النزاعات االجتماعية...

، ويثبت الصلح في 34ويجوز التصالح تلقائيا أو بسعي من القاضي في جميع مراحل الخصومة
 .36، ويعد سندا تنفيذيا بمجود إيداعه بأمانة الضبط35أمين الضبطمحضر يوقع عليه الخصوم والقاضي و 

باعتبار الصلح وسيلة مهمة لحل النزاع وديا فضال عن كونه عقدا مسمى فإنه يخضع للقواعد 
العامة التي تطبق على العقود، ويرتكز على األركان العامة للعقود من رضاء، محل وسبب، فضال عن 

قيام نزاع أو احتمال قيامه، مع نية حسمه ونزول كل من المتصالحين  من خاللبعض األركان الخاصة 
 .37على وجه التقابل عن جزء من حقه

وعقد الصلح من العقود الملزمة لجانبين يلتزم كل طرف فيه اتجاه اآلخر بالتنازل عن ادعاءاته 
 بالتالي يقطع الخصومة وينهيها وديا بناء على إرادة المتخاصمين.

من القانون المدني، مع  608للمصالحة وجود نزاع قائم أو محتمل الوقوع حسب المادة ويشترط 
نية حسم النزاع بمعنى قصد الطرفان حسم النزاع أو توقيه إذا كان محتمال، باإلضافة إلى تنازل كل 

 .38طرف عن جزء من حقه

 الفرع الثاني: التحكيم

ويقوم على سحب االختصاص  ة ودي وسرية، يعتبر التحكيم أداة فعالة لتسوية النزاعات بطريق
سناده إلى أشخاص خواص، ويعد مسارا خاصا استثناء على المسار  من القضاء العام في حل النزاعات وا 
العام )القضاء( يتيح إمكانية الفصل في النزاع بعيدا عن الجسم القضائي، ما جعله عدالة خاصة 

 .39تعاقدية

                                                           
. لسنة 04، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ج  ر عدد 0226أفريل  04، المؤرخ في 26/21 م، من القانون رق112المادة  34 

0226. 

 ، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق.26/21من القانون رقم  110المادة  35 

 ، نفس المرجع.26/21من القانون رقم  114المادة  36 

واإلدارية، مذكرة عروي عبد الكريم، الطرق البديلة في حل النزاعات القضائية، "الصلح والوساطة القضائية طبقا لقانون اإلجراءات المدنية  37 

 .41، ص 0240لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص عقود ومسؤولية، كية الحقوق، جامعة الجزائر، 

 إذا تنازل أحد من الخصمين عن حقه دون اآلخر ال يعد ذلك صلحا إنما تسليم بحق الخصم. 38 

حسن طالبي، تسوية المنازعات في القانون الدولي الجزائري لالستثمارات،  رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة  39 

 .00، ص 0228الجزائر، 



فق بموجبه الطرفان على طرح النزاع على طرف ثالث ويعرف بصفة عامة على أنه إجراء يت
 . فهو يبدأ بعقد رضائي وينتهي بحكم ملزم.40"المحكم"، للفصل فيه بحكم ملزم لهما

، 41من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 6558تناول المشرع الجزائري التحكيم الدول في المادة 
 االقتصادية لدولتين أو أكثر دون أن يقدم تعريف له.على أنه يعد التحكيم دوليا إذا تعلق بالمصالح 

كرس المشرع الجزائري في معظم االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، والمتعلقة 
باالستثمار األجنبي، التحكيم كوسيلة لحل النزاعات التي قد تنشأ بين مع المستثمرين األجانب، مثل األمر 

االستثمار، بهدف توفير آليات وضمانات حل النزاعات المحتملة، ذلك أن ، المتعلق بتطوير 56/55رقم 
الجزائر قد خطت خطوات مهمة نحو التفتح االقتصادي تشجيع االستثمار األجنبي، ما نتج عنه توقيع 

مثل عقد امتياز نقل الغاز الطبيعي بواسطة األنبوب الجزائر عدة عقود دولية بين مستثمرين أجانب، 
مبرم بين وزير الطاقة والناجم ممثال للدولة الجزائرية، وشركة مدغار االسبانية في الجزائري ال

69/65/1551. 

 خاتمة:

 من المحروقات مجال في الخارجي لالستثمار مصراعيه على الباب ، 91/66رقم  القانون فتح
 المالية القدرات في ضعف من حينها تعاني كانت التي الوطنية سوناطراك شركة مع الشراكة آلية خالل

 .والتكنولوجية
 المحروقات قطاع تحرير سبيل في أساسيا دوًرا ، المعلق بالمحروقات، 50/50رقم  قانون ولعب

عادة الجزائر في  شركة وناطراك اعفاء خالل من القطاع هذا إلدارة والمؤسساتي القانوني هيكلة اإلطار وا 
 لمراقبة الوطنية والوكالة "ألنفط" المحروقات موارد لتثمين الوطنية الوكالة لصالح إدارة القطاع عبئ من

 ولو المحروقات قطاع تحرير في ماساهم وهو "الضبط سلطة" المحروقات مجال في النشاطات وضبطها
العقود  نظام هيكلة إعادة في دوره سيما ال كبير، بشكل األجنبية االستثمارات انعاش في وساهم جزئيا

 فاعلية. أكثر بشكل جعلها
االستثمار  استقطاب على المحروقات قطاع قدرة ، يؤثر بشكل سلبي على96/66ظل القانون  كما

 ، 65/56، المتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، بالقانون رقم 50/50وحتى صدور القانون  .الخارجي
                                                           

 20 ، ص0224ستير، كلية الحقوق، جامعة باتنة، بششرسليم، دور القاضي في التحكيم، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماج 40 

  ، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق.26/21من القانون رقم  4241المادة  41 



تجمدت  بحيث 2005 قانون اءجر   القطاع ضربت التي الركود حالة أجل تجاوز من جاء الذي
 الشركات بين التجارية المنازعات في الدولي التحكيم قضايا وتزايدت ثالث سنوات، آخر في االكتشافات

 في الجزائر جاذبية على المحافظة في تساهم جديدة بإجراءات القانون جاء سوناطراك، ولذلك و االجنبية
 ودفع الجبائية، الترتيبات في رالنظ إعادة تم بحيث المحروقات، صناعة لتطور االستثمارات وفقا مجال
 الطاقات في االستكشاف والحوافز،وتشجيع التسهيالت خالل من والخبرة التكنولوجيا من نقل االستفادة نحو

 الشركات طرف من نفسها المخاوف يثير يزال ال القانون أن إال .األحفورية الطاقات المتجددة وبدائل
 .األجنبية
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