


  

  

  

  

    



 

 

 دعاء

، ، وال نصاب باليأس إذا فشمناالمهم ال تدعنا نصاب بالغرور إذا نجحنا
 بل ذكرنا دائما أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح.

، وأن حب اإلنتقام هو أول المهم عممنا أن التسامح هو أكبر مراتب القوة
 .مظاهر الضعف

ا جردتنا من النجاح أترك ، و إذالمهم إذا جردتنا من المال فاترك لنا األمل
، و إذا جردتنا من نعمة الصمت لنا قوة العناد حتى نتغمب عمى الفشل

 .فاترك لنا نعمة اإليمان

ذا أعطيتنا القوة فال تأخذ المهم إذا أعطيتنا ماال ال تأخذ سعادتنا ، وا 
، و إذا أعطيتنا تواضعا ال ، و إذا أعطيتنا نجاحا ال تأخذ تواضعناعقمنا

 .نفسناأعتزازنا بإ خذأت

ن نسينا فال إ، المهم نتأال إالمهم تقبل منا دعائنا فال يقبل الدعاء 
 تنسانا.

 

 

 

 



 

 

 شكر وعرفان

 هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ  ٱُّٱ"

 ( 91 يةاآلالنمل ،سورة ) ٱَّ  مح جح مج حج مث
، الذي وفقني إلتمام عممي عمى ىذا النحو ، صعبة ىي وتعالى حق حمدهعد حمد اهلل تبارك ب

كممات الشكر عند إنتقائيا واألصعب إختزاليا في سطور ألنيا تشعرنا بمدى قصورىا و عدم إيفائيا حق 
زرعتيا  كانت لي رؤية،  أو حمم وتنتيي بحقيقة أو واقع اإلنجازات العظيمة تبدأ برؤيةصانعييا حيث أن 

فشكرا لكل من شارك في تحقيق ىذا الحمم وتطوع في تحقيقو ، وجاء الميالد  فكان المخاض،  حمما
الذي أشرف عمى تجسيد ىذا الحمم عمى أرض الواقع  'مخموفي عبد الوهاب بروفيسورال"وأخص بالشكر 

و البحث  لمجامعة ذخراحتضان ىذا العمل وتصحيحو حفظو اهلل ن خير موجو لي حيث فتح  أبوابو إلفكا
 .العممي 

الذي لم يبخل عمي بنصائحو وتوجيياتو طيمة  'هوام عالوة'كما أتوجو بالشكر الخاص لمدكتور 
 .و كذلك الدكتورة "عزوز سارة " جزاىا اهلل كل خير  فترة التكوين في الدكتوراه

ر "بن حممة كما اشكر أعضاء لجنة التكوين األستاذة الدكتورة "زرارة الواسعة " و األستاذ الدكتو 
 سامي"

 .المجنة الموقرة لموافقتيم عمى تخصيص جزء من وقتيم لدراسة األطروحة ومناقشتيا  ألعضاءشكرا 

  

 

 

 

 

 



 

 

 إهداء

، و سقتني لبن التوحيد مع من حممتني وىنا عمى وىن حنينا إلى، بين نساء الكون امرأةم أعظ إلى
غابت شمس  إنالشمس التي ال تغيب  إلى، بيرةبدعائيا ك  ورافقنيرضيعة ، وعممتني صغيرة  األخالق

 ثوب الصحة والعافية . وألبسكاهلل في عمرك  أطال أمييا  إليكنعم  إليككل الكون 

سندي المتين  إلى، أبيالخيارات فالحمد هلل الذي جعمو  أعظمختاره لي اهلل عز وجل فكان لم أختره و إ
 إلى ،من زرع في نفسي الرضا والعرفان إلى، واإلتقانفي روحي العطاء  أودعمن  إلى، المعين وأنيسي

حفظك  أبييا  إليكنعم  إليكقمبي  إليرجل  أحبيا  إليك أبدا،من حممني في قمبو طفمة فحممتو في قمبي 
 اهلل وأطال عمرك .

 ،شة، نادية وعائوأخواتي إخوتيدعما وسندا لي في ىذه الحياة  كانوامن ال  أستطيع العيش بدونيم و  إلى
 .وردة ومحمد وعالء الدين 

 .إلى من أحببناىم بإخالص و بادلونا نفس الشعور إلى زوجي

 إلى صديقتي بل وأختي التي لم تمدىا أمي الدكتورة كباىم سمطانة . 

 الباحثة قروي سميرة 

 

 



 
 

 ةـــــــمقدم
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نخفاضا حادا في حجم المساعدات الرسمية لمتنمية عقد الثمانينات من القرن الماضي إشيد 
نكماش المالي في الدول المتقدمة إنتياج سياسة اإل أدىو ، الدول النامية إلىالممنوحة من الدول المتقدمة 

في ىذه الدول عمى  اإلنفاقتقميص  ومنولتخفيض نسبة التضخم الذي ظير خالل عقد الثمانينات 
نخفاض حاد في حجم إ إلى 1892الديون الدولية التي ظيرت عام  أزمة أدت، كما المساعدات الخارجية

تفتح   أنيرىا غن ىذه العوامل و ، وكان من شأالدول النامية إلىالقروض المقدمة من المصارف الدولية 
قتصادية العالمية النامية نتيجة لتغير الظروف اإلالدول  إلىرة المباش األجنبيةستثمارات لتدفق اإلالطريق 
 أخرىمن ناحية  األجنبيةستثمارات دور اإل إلى، و تغير النظرة التي باتت الدول النامية تنظر من ناحية

، المباشرة األجنبيةستثمارات دور اإل إلىكانت الدول النامية في معظميا تنظر بعين الريبة  أنفبعد 
نخفاض المساعدات الرسمية صادية والقانونية لجذبيا كبديل إلقتو اإلتقدم ليا كل الحوافز المالية  أصبحت

 الظروف التي أثقمت عبء العديد من الدول النامية بالديون .و 
ستثمارات األجنبية ل النامية في حالة سباق تنافسي إلستقطاب المزيد من اإلالدو  أصبحتو بذلك 

ن األمر الممفت ، فإاألسباب ليذا اإلتجاهكانت الدوافع و  أيا، و لدول العربية ىذا السباقدخمت االمباشرة ، و 
ألجنبية المباشرة عمى التنمية ستثمارات ارتبة التي يمكن أن تخمفيا ىذه اإللمنظر يكمن في النتائج المت

ر من بين ىذه الدول بغية تجيت الجزائ، فقد إقتصادية في البمدان التي تتجو إلييا بما فييا الجزائراإل
الل تطوير المنظومة ، من خاألجنبيةستثمارات إستقطاب أكبر عدد ممكن من اإل إلى قتصادياتياإ إنعاش

قتصاد ، مستمدة ذلك من تغيير النيج اإلقتصادي من اإلستثمار عمى غرار معظم الدولالقانونية لإل
التي مست القوانين  التعديالت المتتالية إلى ةإضاف، أساسيةنفتاح عمى السوق كخطوة اإل إلىالموجو 

 13/08رقم   ية القانونغاستثمار إلى المتعمق باإل 33/222رقم  ، بداية من القانونستثمارالمتعمقة باإل
إىتمام الجزائر ، أما عمى المستوى الخارجي فيظير ، ىذا عمى المستوى الداخميستثمارالمتعمق بترقية اإل

السعي ، و الجماعيةلثنائية و تفاقيات ان خالل إبراميا لمعديد من اإلر األجنبي مستثمابإستقطاب اإل
 نضمام لممنظمة العالمية لمتجارة .لإل

اإلستثمارات األجنبية المباشرة و دورها في عمى أساس ذلك تمت صياغة عنوان الدراسة ب و 
ال بد من دراسة المنظومة التشريعية دراسة بموضوع ال اإللمامولمتمكن من  ،التنمية اإلقتصادية في الجزائر

وىنا سينصب بحثنا من  ،ستثمارات األجنبيةيا اإلطار القانوني الذي يحكم اإلالجزائرية و التي نقصد ب
كذلك اإلتفاقيات التي أبرمتيا أو إنضمت إلييا في خالل قوانين اإلستثمار التي تعاقبت عمييا الجزائر، و 

الدور التي لعبتو اإلستثمارات األجنبية المباشرة في و  ،أو المتعددة األطراف ىذا المجال سواء الثنائية
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قتصادية، وتحسس مواطن الخمل في من خالل المساىمة في التنمية اإل التأثير عمى اإلقتصاد الوطني
، ئريبالفائدة عمى اإلقتصاد الجزا محاولة إعطاء حمول تعودالمنظومة القانونية لإلستثمار في الجزائر، و 

 وقبل كل ىذا البد من التعرض لماىية اإلستثمارات األجنبية المباشرة وعالقتيا بالتنمية اإلقتصادية .

 أهمية الموضوع  :أوال  
تكمن أىمية البحث في كون اإلستثمار األجنبي المباشر بإعتباره ظاىرة إقتصادية تشكل عممية 

و إندماجيا في اإلقتصاد العالمي، و بقدرتو عمى تشجيعو و حمايتو مظيرا من مظاىر تفتح اإلقتصاديات 
، و نظرا لألىمية عامال من عوامل تكريس العالقات اإلقتصادية الدولية و تفعيميا، و تعزيز التكامل العالمي

 نو فرصة لمنمو و التطوير.أتولييا لو بحكم أنيا تنظر إليو  التي أصبحت الدول النامية
 صاد الجزائري من تحوالتخالل الظروف التي يشيدىا اإلقتأىمية الموضوع تتجمى أيضا من 

 نضمام لمنظمة التجارة العالمية(.)اإلكمية 
جل رفع أ، ولمدول النامية خاصة و ذلك من تعتبر التنمية اإلقتصادية حتمية لجميع الدول عامة

في نوعية ي لمدول و اإلجتماع، فيي تؤدي إلى تغيير جذري في الييكل اإلقتصادي و فرادىاأمستوى معيشة 
وسط نصيب الفرد ، و يصاحب ذلك النمو اإلقتصادي الذي يعبر عن الزيادة في متالمنتجات و الخدمات
قتصادية السيما إلى الوسائل المجدية لمتنمية اإل فيناك دراسات تيدف إلى الوصول ،في الدخل الوطني
بر من أىميا في عممية ن توفير األموال يعتأ عدد الوسائل و تنوعيا إال، وبالرغم من تفي الدول النامية

مصادر أجنبية، عتماد عمى وطنية دون اإلمن مصادر داخمية و  قتصادية خاصة إذا تم تجميعياالتنمية اإل
 .جل تمويل مشاريعيا التنمويةأمية تحتاج إلى رأس مال أجنبي من ن الدول الناألكن الواقع يؤكد ب

قتصادية تقاس بمدى قتصادية حيث أن قوة الدولة اإلناحية اإلميمة من ال  ستثماراتاإل تعتبر
 ستقطابالدول خاصة النامية تسعى جاىدة إلستثمارات خصوصا األجنبية منيا، فستقطابيا لمختمف اإلإ

 ستثماري. ارات األجنبية و تييئة المناخ اإلستثماإل
ستثمار اإللممدخرات المحمية و ويض النقص ستثمار األجنبي المباشر في تعاألىمية التي يمعبيا اإل

معوقات ليذا النوع من مخاطر و نقل التكنولوجيا لتحقيق أقصى منفعة ممكنة، إال أن ىناك المحمي و 
 ستثمار.مر الذي يقمص حجم ىكذا نوع من اإلاأل ،باألخص في الجزائرستثمار و اإل

و دراسة تأثيره عمى بعض نو يسمط الضوء عمى اإلستثمارات األجنبية أتأتي أىمية الدراسة في 
مدى مار التي مرت بيا الجزائر و ذلك من خالل دراسة قوانين اإلستثو  ،جوانب اإلقتصاد الجزائري
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ستخالص بعض الدروس ستثمارات و تقييم ىذه التجربة مع الوقوف عمى حقيقة الواقع و ستقطابيا ليذه اإلإ ا 
 .لإلستفادة منيا في دفع عممية التنمية اإلقتصادية

 أسباب إختيار الموضوع : ثانيا
دوافع تجعمو يتمسك بموضوع من البدييي أنو لكل باحث أراد الخوض في دراسة ما أسباب و 

 :بحثو
إن تجربة اإلقتصاد الجزائري مع الباب المفتوح لإلستثمارات األجنبية حديثة األمر الذي يستدعي إجراء  -
اإلقتصادية ليذه  ما دفعنا إلى تناول جانب اإلنعكاسات، مجراءاسات متعددة الجوانب بشأن ىذا اإلدر 

 اإلستثمارات نراىا مناسبة في الوقت الراىن.
قتصادية  في الجزائر لم يحظ بنصيب ة المباشرة ودورىا في التنمية اإلإن موضوع اإلستثمارات األجنبي -

، وأن المشرع الجزائري لم قتصاديينن فأغمب دراساتو كانت من جانب اإلوافر من البحث لدى القانونيي
في التشريعات الوطنية التي تنظم اإلستثمار في  ضطرابإوجود  إلى أدىىذا يتناولو بالتنظيم الكافي و 

 الجزائر. 
المساىمة في تطوير المجتمع بصفة عامة والمنظومة القانونية بصفة خاصة، أي البحث في  - 

جنبية المباشرة تحكميا ستثمارات األكما أن موضوع اإل ،والعممية عمميةموضوع قانوني ييتم بالناحية ال
، فيو يثير الفضول في تحديد مدى نجاعة ىذه تفاقياتإفي عدة قوانين ومراسيم و  ةمتناثر نصوص قانونية 

 .ستثمارتوفير البيئة الالزمة لترقية اإل النصوص في

 أهداف الدراسة :ثالثا
قتصادية في الجزائر المباشرة ودورىا في التنمية اإلة ستثمارات االجنبيتيدف دراسة موضوع اإل 

 إلى تحميل و تقييم مناخ اإلستثمار في الجزائر.

المستثمرين ستثمار األجنبي المباشر و ة القانونية التي خصيا المشرع لإلتبيان مدى نجاعة المعامم - 
 .األجانب

 ستثمرين األجانب من أجل إستقطابيماإلمتيازات الممنوحة لممالوقوف عمى مدى كفاية الضمانات و  - 
 .لإلستثمار في الجزائر

 .ترقيتو و مدى كفاءة أدائياستثمار و اإلتحديد األجيزة المكمفة بتطوير  -
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ذلك من خالل و  ،عمى التنمية اإلقتصادية في الجزائرمحاولة إبراز تأثير اإلستثمار األجنبي المباشر -
بالتالي معرفة الناتج التي عادت بو قوانين اإلستثمار ت األجنبية، و معرفة اآلثار الميدانية لإلستثمارا

 المتعاقبة .
 محاولة إضافة شيء جديد لمدراسات السابقة في ىذا الميدان .-

من خالل اإلطالع عمى البحوث  إثراء المعرفة الشخصية في ىذا الجانب من المعارف القانونية،--
 المتاحة. النظرية و الدراسات الميدانية السابقة

 التعرف عمى أىم مصادر اإلستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر.-
 إشكالية الدراسة   : رابعا

تأثيره  و  في الجزائر المباشر إن اليدف من ىذا البحث ىو التعرف عمى واقع اإلستثمار األجنبي
، كما نتطرق أيضا إلى لمكرسة لولممنظومة التشريعية ا تحميمية من خالل دراسة  ،في اإلقتصاد الوطني

عالقات الجزائر الخارجية في ىذا المجال لنخمص في األخير إلى آفاق وطموحات الدولة من خالل 
 : و عميو فيمكننا صياغة إشكالية البحث كما يمي تشجيع إستثمار المال األجنبي.

 المباشر ثمار األجنبيوضع منظومة قانونية فعالة لإلست إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في 
 ؟.من أجل تحقيق التنمية اإلقتصادية في الجزائر

 وتندرج تحت ىذه اإلشكالية تساؤالت فرعية أىميا:
 باإلستثمار األجنبي المباشر؟. لمقصودا ما -
 ىل مناخ اإلستثمار في الجزائر بمعطياتو الحالية مالئم لجذب اإلستثمارات األجنبية ؟ -
 إلييا الجزائر لترقية اإلستثمار؟ما ىي الوسائل التي لجأت  -
 ىل حققت ىذه اإلستثمارات الغاية المرجوة منيا في الجزائر؟ -

 منهج الدراسة : خامسا
إقتضت طبيعة الموضوع اإلعتماد عمى المنيج الوصفي في توضيح بعض المفاىيم المتعمقة  

ي من أجل تحميل النصوص اإلعتماد عمى المنيج التحميمبالموضوع بما يساعد عمى فيمو وتحديده، و 
القانونية التي إحتوتيا الدراسة لتحديد فعاليتيا وقصورىا  في تنظيم اإلستثمار األجنبي المباشر من أجل 

، واإلستعانة بالمنيج المقارن وذلك من أجل مقاربة ما جاء بو المشرع الجزائري تحقيق التنمية اإلقتصادية
عتماد عمى المنيج كما تم اإلجنبي من أجل ترقيتو و تطويره  ،اإلستثمار األ ظيمنمن قوانين متعاقبة لت



 مقدمة

 

6 

 

ستقراء النتائج من خالل ما أتيح من بيانات اإلستقرائي، من خالل اإلعتماد عمى المالحظة في إستنباط و  ا 
 و معمومات .

 اإلتفاقيات الدولية التيالقوانين الوطنية و وستتم الدراسة ليذا الموضوع عمى ضوء التشريعات و 
الدراسة بإطار معين سوى اإلعتماد عمى أبرمتيا الجزائر في إطار اإلستثمار، دون التقيد أثناء البحث و 

مع اإلعتماد عمى الدراسات التي سبقنا إلييا القانونيون   ،الموضوعية وفق أسموب عممي و دقيقالحياد و 
من خالل  ،ا عمى اإلقتصاد الوطنيتأثيراتياإلقتصاديون في موضوع اإلستثمارات األجنبية المباشرة و و 

  .  دورىا في التنمية اإلقتصادية

 خطة الدراسة : سادسا
لدراسة الموضوع المتعمق باإلستثمارات األجنبية المباشرة و دورىا في التنمية اإلقتصادية في  

ة اإلستثمار  الجزائر إرتأينا تقسيم ىذه األطروحة إلى بابين تسبقيما مقدمة، ويتعمق الباب األول بماىي
ستثمار لإل مدخل نظرياألجنبي المباشر و مستمزمات التنمية  ويحوي فصمين، يتضمن الفصل األول 

 األجنبي المباشر، والفصل الثاني يتعمق بعالقة اإلستثمار األجنبي المباشر بالتنمية اإلقتصادية.

جنبي المباشر عمى التنمية أما الباب الثاني المعنون بإنعكاسات السياسة القانونية لإلستثمار األ
اإلقتصادية في الجزائر حيث تم تقسيمو إلى فصمين، يتضمن الفصل األول المعاممة القانونية لإلستثمار 

 ، والفصل الثاني يتعمق بتقييم واقع اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر .األجنبي المباشر في الجزائر
 اإلقتراحات.لمتوصل إلييا و جممة من التوصيات  و وفي األخير خاتمة تتضمن أىم النتائج ا
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نخفاض حجـ إقتصادية التي تواجو غالبية الدوؿ النامية ىي مشكمة إف المشكمة اإل
ستثمار أحد المتغيرات المؤثرة في تطور البمداف و نموىا، حيث كاف ستثمارات بيا، إذ يشكؿ اإلاإل
ستثمارات في قتصادي، إذ ساىمت اإلال يزاؿ ىو العامؿ الرئيسي لمتنمية و النمو اإلستثمار و اإل

 .الوصوؿ إلى مستويات معيشية مرتفعة بالدوؿ المتقدمة و حتى في بعض الدوؿ النامية

تأكد  ، و عمى ضوء تمؾ التجارب الناجحة ) في الدوؿ المتقدمة و بعض الدوؿ النامية (
ستثمار يؤثر عمى و أف ندرة رأس الماؿ و اإل ، مار يخمؽ أساسيات التنميةستثبما ال شؾ فيو أف اإل

 التنمية و عمى عوامؿ اإلنتاج األخرى.

قتصادية في العصر الحديث تتطمب بصورة بذلؾ أضحت عممية إدارة سياسات التنمية اإل
جنبية ستثمارات األستثمار المحمي و السماح لئلأساسية تحرير سوؽ رأس الماؿ و تشجيع اإل

 وتشجيعيا في إطار التنمية .

وعبلقتو بالتنمية اإلقتصادية  األجنبي المباشر ستثمارمف أجؿ إثراء و تحميؿ موضوع اإل
وؿ( ثـ عبلقة جنبي المباشر )الفصؿ األألستثمار الدراسة تبياف ماىية اإلمف خبلؿ ىذه اإرتأينا 

 لثاني(.)الفصؿ اقتصاديةالمباشر بالتنمية اإل األجنبيستثمار اإل
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أىمية بالغة كتسى لذلؾ إ، عنصرا ىاما لدفع عجمة التنمية اإلقتصادية يعد اإلستثمار
فإف كاف التطور في مجاؿ ، ليصبح مف أبرز أولويات الدراسة القانونية و اإلقتصادية والمالية

ستثمار أي اإل األخيرف ىذا فإ، إلى اإلستثمار في وقتنا المعاصري المجوء قتصادية يعنالتنمية اإل
في تحقيؽ  المباشر اإلستثمار األجنبيو لما كنا بصدد دراسة دور ، يقضي منا دراسة شاممة لو

اإلستثمار األجنبي  ماىيةعمى  تسميط الضوء فإنو يكوف مف صالح دراستنا، قتصاديةالتنمية اإل
)المبحث الثاني ( وفقا لمتفصيؿ  أشكالو و أىـ المبادئ التي تحكموالحديث عف ـ ث،)المبحث األوؿ(

 األتي بيانو:
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 المبحث األول

 ماىية اإلستثمار األجنبي المباشر

، قانونييفىتماـ الباحثيف و الإستثمار األجنبي المباشر كانت و مازالت تثير إف ظاىرة اإل
 ستثمار األجنبي المباشر و كذا تعريفو.لصعوبة تحديد أبعاد اإل وىي ظاىرة معقدة الجوانب نظرا

رتأينا أف نتعرض إستثمار األجنبي المباشر و حتى يتسنى لنا تحديد مفيوـ اإل، وعمى ىذا
ستثمار بصفة عامة و ذكر مختمؼ أنواعو حتى نصؿ إلى تحديد مفيـو أوال إلى مفيوـ اإل

وؿ( ثـ الحديث عف التطور الذي مر بو اإلستثمار األجنبي )المطمب األ ستثمار األجنبي المباشرلئل
 . المباشر و النظريات المفسرة لو )المطمب الثاني(

 مفيوم اإلستثمار : المطمب األول

إف كممة اإلستثمار مف الكممات التي يصعب وضع تعريؼ محدد ليا، بحيث يتفؽ عميو 
ختبلؼ ظروفيـ والميف التي إتختمؼ ب ستثمار و طبيعتوفنظرة األفراد إلى عممية اإل، الجميع

و غير ذلؾ مف العوامؿ التي تجعؿ  يشغمونيا، واألغراض التي يبغوف تحقيقيا مف وراء إستثماراتيـ،
 .مف الصعب وضع تعريؼ واحد محدد لكممة اإلستثمار بحيث يمتمس مع وجيات النظر المختمفة 

ـو اإلستثمار بصفة عامة )الفرع لبياف مفيوـ اإلستثمار تقتضي منا الدراسة تحديد مفي 
وأخيرا معرفة  ، الثاني(ستثمار األجنبي في القانوف الدولي )الفرع ثـ التطرؽ إلى تعريؼ اإل ، األوؿ(

 ستثمار األجنبي في القانوف الجزائري  )الفرع الثالث(تعريؼ اإل

 تعريف اإلستثمار:  الفرع األول

ومف ذلؾ قولو  ، حمؿ الذي يخرجو الشجر:مشتؽ مف الثمر أي ال ستثمار لغةاإل-أوال  
 1عز نفرا ":"و كان لو ثمر فقال لصاحبو و ىو يحاوره أنا أكثر منك ماال و اً تعالى

                                  
 .34اآلية  ، سورة الكيؼ1
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و النماء عادة ما يكوف في األمواؿ سواء كانت عقارات أو  ، فيستثمر معناه ينمي أو يزيد
ية الفكرية و األدبية و حقوؽ حقوؽ الممكفي  كما تأخذ األشكاؿ المعنوية و المتمثمة  ، منقوالت

 . 1ختراع و التأليؼاإل

 ستثمار فقيا:اإل-ثانيا 

ـ القانونييف في أسبقية عمى نظائرى قتصاديقد كاف لمفقو اإل :قتصاديينستثمار عند اإلاإل-1
 .2قتصاد ستثمار و ىذا راجع ربما إلى أف المصطمح يستمد أصولو مف عمـ اإلمحاولة تعريؼ اإل

ستغبلؿ رأس إحد عمميات عتبره :"اً إقتصادية لئلستثمار ىناؾ مف اريؼ اإلو مف بيف التع
 .3الماؿ بيدؼ تحقيؽ فائض مالي "

ستخداـ مدخرات في إنو :"ستثمار عمى اً عرؼ اإل "حسيف عمر"قتصادي أما الخبير اإل
الطاقة  تكويف الطاقة اإلنتاجية الجديدة البلزمة لعمميات إنتاج السمع و الخدمات و المحافظة عمى

 .4اإلنتاجية القائمة أو تجديدىا "

لمعقود الدولية لئلستثمار بأنيا:"العقود التي  "حمد حسف الغندوراً "كما جاء تعريؼ الدكتور 
ؼ خاص أجنبي،حيث ر حد األشخاص العامة و طتبـر في الغالب بيف طرؼ وطني الدولة أو اً 

البناء أو أشغاؿ اليندسة المدنية أو يتعيد بمقتضاه الطرؼ األجنبي بتشييد مشروع ما كأعماؿ 
تشييدات صناعية أخرى و ما يمحؽ بيا مف أعماؿ مثؿ تصميـ مشروع و توريد تكنولوجيا في 

جر يتعيد بو الطرؼ الوطني و قد يتمثؿ األجر في حصة في مشروع يتقاسـ األطراؼ مقابؿ اً 
 .5تكاليفو و توزع بينيـ أرباحو و خسائره"

                                  
، جذب اإلستثمار األجنبي المباشر في الدوؿ العربية اإلتجاه نحو األساسيات الصحيحة ، العرياف محمد و الجماؿ محمود1

 .45،ص1997مارس  25-14تونس،  ، لممنوحة لئلستثمار األجنبي المباشر في الدوؿ العربيةندوة حوؿ الحوافز ا
دوف طبعة،دار ، الحماية الدولية لئلستثمار األجنبي و دور التحكيـ في تسوية منازعات اإلستثمار، منى محمود مصطفى2

 .09،ص 1990، مصر، النيضة العربية
 .11،ص2004، الجزائر، دوف طبعة،دار ىومة، ةاإلستثمارات الدولي، قادري عبد العزيز3
 )رسالة دكتوراه،، التحكيـ في عقود اإلستثمار بيف الدولة و رعايا الدوؿ األخرى عمى ضوء إتفاقية واشنطف، قبايمي الطيب4

 .25ص (،2012الجزائر ، كمية الحقوؽ، جامعة تيزي وزو
 .26،ص2010الجزائر،، ة،دار ىومةدوف طبع، حساف نوفؿ،التحكيـ في منازعات عقود اإلستثمار5
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قتصادي أنيا غير شاممة و ال جامعة مف الفقو اإل نتقيناىاإالتي المبلحظ مف التعاريؼ 
ستثمارية مركزيف فقط قتصاد بوصؼ عاـ لمعممية اإلكتفى فقياء اإلإ و إنما ، لمفيوـ اإلستثمار

 عمى صياغة العناصر التي تشترط لقياـ المشروع اإلستثماري المتمثمة في ما يمي:

ميا عطاء أو الحصة أو المشاركة التي يقدالمساىـ:) رأس الماؿ ( و ىو ذلؾ ال-1
و قد تكوف ىذه المساىمة إما نقدا أو عينا ماديا أو ، ستثماريالمستثمر في إطار المشروع اإل

إما شخصا طبيعيا أو معنويا خاصا يحمؿ جنسية ، و قد يكوف المساىـ بيا )المستثمر(، معنويا
  .دولة أخرى

ستثماري ىو إتكوف نيتو خبلؿ إقامة مشروع و ىو قصد كؿ مستثمر إذ  ىدؼ الربح :-2
 ستثمار ىو تحقيؽ الربح .إذ يجب أف يكوف اليدؼ مف اإل، الحصوؿ عمى عوائد مالية

ستثماري لتحقيؽ نتائجو و الحصوؿ عمى : وىي اآلجاؿ التي يتطمبيا المشروع اإل الزمف-3
ستثمارية و العمميات عمميات اإلقتصادي ىي التي تفرؽ بيف الاألرباح، و المدة الزمنية بالمعنى اإل

 التجارية األخرى كالبيع مثبل.

إذ ، ستثماريةىذا يعني أف الربح المنشود مف المستثمر غير مؤكد بإطار العممية اإل : المخاطرة-4
يحتمؿ ىذا األخير بعض المخاطر التجارية المرتبطة بمشروع اإلستثمار و التي تخرج عف إرادة 

بحيث يجب عمى ، وىذه المخاطر ال يمكف التنبؤ بيا مسبقا، األمواؿ الدولة المستقبمة لرؤوس
 .1ستثماري إر المحتممة عند الشروع في مشروع المستثمر أف يقبؿ األرباح المنتظرة و الخسائ

جتياد في تحديد مفيوـ حاوؿ فقياء القانوف مف جيتيـ اإل:  اإلستثمار عند القانونيين-2
و تعدد مصادرىا ، تفاوت و تبايف األداة القانونية المنظمة لو إال أف ، اإلستثمار بشكؿ دقيؽ

تساع فجوة المصالح بيف الدوؿ النامية إو كذا ، معاىدات ثنائية....(، ليتشريع دو ، )تشريع وطني
إذ عرفيا مثبل األستاذ إبراىيـ شحاتة عمى أنيا:" تمؾ  ، و المستثمر األجنبي حاؿ دوف تحقيؽ ذلؾ

                                  
، الجزائر ، دوف طبعة،دار ىومة لمطباعة و النشر و التوزيع، عيبوط محند عمي،اإلستثمارات األجنبية في القانوف الجزائري1

 .122،123،ص ص 2012
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قتصادي يعود إرؾ فييا الدولة مع المستثمر األجنبي بقصد ممارسة نشاط المشروعات التي تشت
 .1ستثمار طويؿ األجؿ و تنظيـ مستمر"إبالنفع عمى جميع الشركاء و يحتاج في العادة إلى 

نتقاؿ رؤوس األمواؿ مف الخارج إلى الدولة إنو :"اً ستثمار عمى اإل اآلخرو عرؼ البعض 
 .2ستثمر األجنبي بما يكفؿ زيادة اإلنتاج و التنمية لمدولة المضيفة "بغية تحقيؽ الربح لمم، المضيفة

ستخداـ أصوؿ إنو:" ستثمار عمى اً في حيف جاء رأي بعض القانونييف اآلخريف حوؿ اإل
قتصادي خارج حدود إعتباري في نشاط إمالية ميما كاف نوعيا أو طبيعتيا، مف شخص طبيعي أو 

قتصادي أـ ال،بيدؼ تحقيؽ السمطة الفعمية في توجيو النشاط اإلستغبلؿ سواء خولو ىذا اإل، دولتو
 3"مجزعائد 

ف معظميا اوالتيا تحديد مفيوـ اإلستثمار فإرغـ مف محو المبلحظ عمى ىذه التعريفات بال
بالرغـ مف أنو ليس ، "حركة لرؤوس األمواؿ مف بمد إلى بمد بيدؼ الربح" : نوإنصبت عمى أ

ار ربحا بالمعنى فقد يساىـ في إنشاء و تشغيؿ المشروعات في البمد بالضرورة أف يحقؽ اإلستثم
 المضيؼ .

 اإلستثمار األجنبي في القانون الدولي تعريف : الفرع الثاني

ختبلؼ يشمؿ معنى ف اإلإف ، إذا كاف مصطمح اإلستثمار محؿ خبلؼ في الفقو و القضاء 
 .األجنبي  ستثمار و العنصراإل

 األجنبي  اإلستثمار تعريف:  أوال

عمى إعطاء أولوية قصوى ، عممت المؤسسات الدولية المختصة في مجاؿ الماؿ واألعماؿ
و تحفيز التنافسية بيف  ، لئلستثمار األجنبي رغبة منيا في إنتقاؿ رؤوس األمواؿ األجنبية

                                  
 .27ص ، المرجع السابؽ، حساف نوفؿ1
 .11المرجع السابؽ ص ، قبايمي الطيب2
، كمية الحقوؽ، وني لئلستثمار األجنبي في الدوؿ النامية،)أطروحة دكتوراه،جامعة الحاج لخضرالنظاـ القان، رفيقة قصوري 3

 . 11(،ص2011، باتنة
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عمى وقد ركزنا عمى تعريؼ اإلستثمار األجنبي ، اإلقتصاديات العالمية لزيادة التنمية اإلقتصادية
 عمى تعريفو عمى مستوى المنظمات الدولية .عرجنا مستوى اإلتفاقيات الدولية بما فييا الجماعية ثـ 

 :الدولية  اإلتفاقياتفي  اإلستثمارتعريف  -1

العالمي فكاف  قتصاد إىتمت اإلتفاقيات الدولية بموضوع اإلستثمار نظرا ألىميتو في اإل 
 لموقوؼ عمى تحديد مفيـو اإلستثمار األجنبي . واجبا عمينا البحث في ىذه اإلتفاقيات

 اإلتفاقيات المتعددة األطراف في  ستثمارتعريف اإل-أ

نظرا لتناوؿ موضوع اإلستثمار مف قبؿ عدد كبير مف اإلتفاقيات المتعددة األطراؼ  
 فسنحاوؿ اإلشارة إلى أىـ اإلتفاقيات و ىي :

 :1965إتفاقية واشنطن -

ستثمار إلجراءات المتبعة أماـ المركز الدولي لتسوية منازعات اإلتفاقية واشنطف اإنظمت  
ستثمار الذي يختص المركز بتسوية منازعاتو إلافكاف لزاما عمييا وضع تعريؼ لتحديد المقصود ب

تفاقية تحت عنواف التي جاءت في الفصؿ الثاني مف اإل 25تفاقية نجد أف المادة اإل إلىبالرجوع و 
ختصاص المركز إلى المنازعات ذات الطابع إ:" يمتد عمى ما يمي تنص "ختصاص المركزإ"

تصاال إو التي تتصل  ، حد رعايا دولة متعاقدة أخرىالقانوني التي تنشا بين دولة متعاقدة و اً 
و متى ، بشرط أن يوافق أطراف النزاع كتابة عمى طرحيا عمى المركز، مباشرا بأحد اإلستثمارات
 .1 نو ال يجوز ألي منيما أن يسحبيا بمفرده"إما المشتركة فأبدى طرفا النزاع موافقتي

ف المادة لـ تضع تعريؼ لئلستثمار بؿ نصت عمى مجاؿ إختصاص المركز في اً نبلحظ ب 
 منازعات ذات الطابع القانوني التي تأخذ صفة الدولية . ال

 :لموحدة لرؤوس األموال العربية في الدول العربية ااإلتفاقية -

                                  
،لتسوية منازعات اإلستثمار بيف الدوؿ و مواطني الدوؿ األخرى و المتضمنة إنشاء المركز 1965إتفاقية واشنطف لسنة 1

 . 03/1965/ 18الدولي لفض منازعات اإلستثمار،الموقعة في 
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تفاقية الواقعة تحت الفصؿ التمييدي الذي تناوؿ لى المادة األولى مف ىذه اإلبالرجوع إ 
:" يقصد ألغراض ىذه اإلتفاقية بالكممات و العبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاءىا التعاريؼ 

 إال إذا دل سياق النص عمى غير ذلك ...

لعربي و يشمل كل ما يمكن تقويمو ىو المال الذي يممكو المستثمر ا : رأس المال العربي-4ف
 بالنقد من حقوق مادية و معنوية.

قتصادية المال العربي في أحد المجاالت اإلىو إستخدام رأس  : إستثمار رأس المال العربي-5ف
جتماعية في إقميم دولة طرف غير دولة جنسية المستثمر العربي أو تحويمو إلييا بيدف أو اإل

 ذه اإلتفاقية .تحقيق عوائد وفقا ألحكام ى

الذي يممك رأس مال عربي و يقوم عتباري ىو الشخص الطبيعي أو اإل : المستثمر العربي-6ف
ستثماره في إقميم دولة طرف ال يتمتع بجنسيتيا عمى أن ال تقل نسبة مساىمة المستثمر إب

 .  1"بالمئة بصورة مباشرة 51عتباري عنالعربي في رأس مال الشخص اإل

عتمدت عمى معيار اليدؼ لتحديد معنى إتفاقية ذه التعاريفات أف ىذه اإلو المبلحظ مف ى 
قتصادية لمدولة المستقبمة ستعماؿ رأس الماؿ العربي في التنمية اإلإبحيث يجب  ، اإلستثمار

 .2لرؤوس األمواؿ األجنبية 

 : تفاقيات الثنائيةتعريف اإلستثمار في اإل  -ب

 . فاقيات الثنائية التي تعد الجزائر أحد أطرافياسنتناوؿ التعاريؼ التي جاءت في اإلت 

 :إيطالياتفاقية بين الجزائر و اإل -

ريؼ لمعناصر الميمة التي تخاطبيا اإلتفاقية لرفع المبس عادة ما تبدأ اإلتفاقيات بوضع تع 
 :ىا تنصو الغموض عند تطبيقيا و بالرجوع إلى المادة األولى نجد

                                  
،بعماف،حددت ىذه اإلتفاقية مفيـو 26/11/1980 الموقعة بتاريخاإلتفاقية الموحدة لرؤوس األمواؿ العربية في الدوؿ العربية  1

 العناصر المتصمة بعممية اإلستثمار .
ؿ بالقانوف رقـ المعد 1989لسنة  230عبد الفتاح مراد،موسوعة اإلستثمار)شرح أحكاـ اإلستثمار في القانوف المصري رقـ 2

 .38،ص1993و تشريعات الدوؿ العربية (،دوف طبعة،دار الكتب و الوثائؽ المصرية، القاىرة، 1992لسنة  02
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 تفاقية :"لتطبيق ىذه اإل 

و كل إسيام ، ستثمارات" تشير إلى كل عنصر من األصول ميما كان نوعوإ" عبارات -
قتصادي إأو عيني أو خدمات،مستثمرة أو أعيد إستثمارىا في كل قطاع نشاط ، نقدي

 .ميما كان نوعو 

كإستثمارات إسيامات ، تفاق،ال عمى سبيل الحصرنظر ىذا اإل  األخص فيو تعتبر عمى 
 لعناصر التالية :المستثمرين و المتمثمة في ا

 األمالك المنقولة و العقارية -ا

 األسيم-ب

 1حقوق المؤلف..."-ج

و ذلؾ حاولت المادة إعطاء مفيوـ موسع لئلستثمار مف أجؿ توسيع مجاؿ التطبيؽ  
 قتصادي ميما كاف نوعو..."إمبلحظ مف خبلؿ عبارة "...قطاع نشاط 

 :تفاقية بين الجزائر و تونساإل -

تفاقيات التي أبرمتيا الجزائر في قارة إفريقيا أخذنا نموذج مع إحدى الدوؿ بالرجوع إلى اإل 
الشقيقة حيث بالرجوع إلى نص المادة األولى و التي كغيرىا مف اإلتفاقيات الدولية جاءت تحت 

جميع أصناف األصول التي  يقصد بمصطمح اإلستثمار:"  نوعمى اً  تنصعنواف التعاريؼ نجدىا 
 ، حد الطرفين المتعاقدين في إقميم الطرف المتعاقد اآلخر طبقا لقوانينوثمر اً تستثمر من قبل مست

 و يشتمل عمى سبيل الخصوص ال الحصر :

                                  
،يتضمف المصادقة عمى اإلتفاؽ المبـر بيف حكومة الجميورية 05/10/1991المؤرخ في  91/346المرسـو الرئاسي رقـ 1

ورية االيطالية حوؿ الترقية و الحماية المتبادلة لئلستثمارات الموقع بالجزائر الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمي
 ..10/10/1991،المؤرخة في 46جريدة رسمية عدد ، 18/05/1991بتاريخ 
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 األمالك المنقولة و العقارية-ا

 األسيم و حصص الشركاء -ب

 حقوق الممكية الفكرية -ج

بالتنقيب عن الموارد  متيازات المتعمقةبموجب القانون أو عقد و خاصة اإل متيازات الممنوحةاإل-د
 الطبيعية و إستخراجيا و إستغالليا 

إن كل تغيير في الشكل الذي أستثمرت فيو األصول ال يؤثر في صفتيا كإستثمار شريطة أن ال 
 .1يكون ىذا التغيير مخالفا لقوانين الطرف المتعاقد الذي أنجز اإلستثمار في إقميمو "

ؿ مختمؼ النشاطات فإف اإلتفاقية إشترطت إضافة إلى توسيع مفيـو اإلستثمار ليشم 
ضرورة إحتراـ التشريع الداخمي لمدولة و ذلؾ لتفادي التناقضات بيف اإلتفاقية الثنائية و التشريع 

 الداخمي لمدولة المضيفة لئلستثمار و ىذا مبلحظ مف عبارة "...طبقا لقوانينو..."

 :تعريف اإلستثمار من قبل المنظمات الدولية-2

ود بالمنظمات الدولية ىي تمؾ المنظمات التي ليا عبلقة باإلستثمار الدولي وىي و المقص
قتصادية و منظمة األمـ المتحدة ظمة مف أجؿ التعاوف و التنمية اإلو المن، صندوؽ النقد الدولي
  لمتجارة و التنمية .

 تعريف صندوق النقد الدولي :-ا 

قياـ شركة باإلستثمار في "بأنو مباشر عرؼ صندوؽ النقد الدولي اإلستثمار األجنبي ال
عمميات تمؾ  و ذلؾ بيدؼ ممارسة قدر مف التأثير عمى، مشروعات تقع خارج حدود الوطف األـ

بالمئة أو أكثر مف أسيـ  10ستثمار األجنبي مباشر حيف يممؾ المستثمر ويكوف اإل، المشروعات

                                  
،يتضمف التصديؽ عمى االتفاؽ بيف حكومة الجميورية الجزائرية 14/11/2006المؤرخ في ، 06/404مرسـو رئاسي رقـ 1

الموقع بتونس في ، ية و حكومة الجميورية التونسية حوؿ التشجيع و الحماية المتبادلة لئلستثماراتالديمقراطية الشعب
 .19/11/2006،المؤرخة في  73،جريدة رسمية عدد16/02/2006



  مدخل نظري لإلستثمار األجنبي المباشر                                            األول الفصل

 

19 

ة بالقدرة عمى التأثير في إدارة عمى أف ترتبط ىذه الممكي، عماؿرأس ماؿ إحدى مؤسسات االً 
 .1"المؤسسة

اإلستثمار و يتضمف ىذا اإلستثمار عبلقة طويمة األجؿ بيف المستثمر المباشر و مؤسسة 
وقد يكوف  ، مع تمتع المستثمر بحؽ رقابة و إدارة مؤسسة اإلستثمار المباشر األجنبي المباشر

أو مجموعة مف األشخاص أو المؤسسات  المستثمر فردا أو مؤسسة مف القطاعيف العاـ أو الخاص
 أو حكومة أو وكالة حكومية . 

 قتصادية:عريف منظمة التعاون و التنمية اإلت-ب

ذلؾ النشاط الذي يقوـ بو :"المباشر عمى أنو األجنبي تعرؼ ىذه المنظمة اإلستثمار 
رج بمده مستثمر مف أجؿ الحصوؿ عمى منفعة دائمة و تأثير يسمح لو بإدارة وحدة أعماؿ خا

 . 2"األصمي

 تعريف منظمة األمم المتحدة لمتجارة و التنمية:-ج

ذلؾ اإلستثمار الذي ينطوي عمى " نو اإلستثمار األجنبي المباشر عمى اً  3االونكتاديعرؼ  
عبلقة طويمة المدى تعكس مصالح دائمة و مقدرة عمى التحكـ اإلداري بيف شركة في القطر األـ 

الشركة المستثمرة( و شركة أو وحدة إنتاجية في قطر آخر )القطر  )القطر الذي تنتمي إليو
 ." المستقبؿ لئلستثمار(

تمؾ الشركة التي تممؾ : "و تعرؼ الشركة األـ ) التي ىي مستثمر أجنبي( عمى أنيا 
و تأخذ الممكية شكؿ حصة في رأس ماؿ ، أصوال في شركة تابعة لقطر آخر غير القطر األـ

بالمئة مف  10حيث تعتبر حصة تساوي أو تفوؽ ، طر المستقبؿ لئلستثمارالشركة التابعة لمق

                                  
1
UNCTAD,World investisment raport 1997, transnational corporations, market structure and 

competition policy, newyork and genava, 1997, p 108. 

 نقبل عف : 
 .15،ص2002، دوف طبعة،بيت الحكمة،بغداد، الصيف نموذجا، اإلستثمار األجنبي المباشر و التجارة الدولية، ىناء غفار

 ،حسيف ميراف،اإلستثمار األجنبي المباشر في مصر و إمكانات تطويره في ضوء التطورات المحمية و اإلقميمية و الدولية2
 .07،ص2000العدد األوؿ،، معيد التخطيط القومي، المجمة المصرية لمتنمية و التخطيط

3
 United nations conference on trade and development . 
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أو ما يعادليا لمشركات ، لمشركات المحمية األسيـ العادية أو القوة التصويتية )في مجمس اإلدارة(
  .1"ستثمار األجنبيألخرى حدا فاصبل ألغراض تعريؼ اإلا

نبي المباشر ىو إستثمار طويؿ األجؿ أف اإلستثمار األج ، المبلحظ عمى التعريفات السابقة
يتـ فيو إنتقاؿ رؤوس األمواؿ األجنبية إلى الدوؿ المضيفة بيدؼ إقامة مشاريع تكوف ممكيتيا 
بالكامؿ لممستثمر األجنبي أو باإلشتراؾ مع مستثمر محمي شريطة أف تكوف لو القدرة عمى التأثير 

 في القرار اإلستثماري بالشركة.

 جنبيالعنصر األ : ثانيا

ستثمار كاف ال بد مف دراسة العنصر األجنبي في العبلقة بعد التعرض لتعريؼ اإل 
لة " جنسية اً إذ أف البحث في مس، لة الجنسيةاً ستثمارية و ىذا ال يأتي إال مف دراسة مساإل

 المستثمر " تثار في مناسبة التفرقة بيف المستثمر الوطني و األجنبي و يتفؽ ىذا الطرح مع المبادئ
 ثباث الجنسية في مختمؼ التشريعات القانونية و منيا التشريع الجزائري .العامة إل

 في القانون الدولي: -1

ىذا ال يوجد في القانوف الدولي معيار واضح و محدد حوؿ "العنصر األجنبي"، بحيث أف  
قامة في بالرغـ مف أىمية عنصر اإل ، ستثمار و إطاره القانونياألخير يخضع لموضوع و ىدؼ اإل

 ستثماراإلفإف القانوف الدولي يأخذ بعيف اإلعتبار جنسية المستثمر لمتمييز بيف  ، ستثماراإلمجاؿ 
أما عندما يتعمؽ األمر بحرية التنقؿ كما ىو الشأف بالنسبة لمنظمة  ، الوطني و األجنبي

(OCDE)2 ،  يترتب عنو فإنيا تعتمد عمى معيار اإلقامة بحيث أف اإلستثمار الدولي ىو الذي
و القانوف الداخمي ىو الذي يحدد مف  ، "حركة دولية لرؤوس األمواؿ" ميما كانت جنسية المستثمر

 .3ىـ المقيميف و غير المقيميف

                                  
 .2001تقرير اإلستثمار العالمي ، ونكتاداأل1

2
Organisation for Economic Co-operation and Developmenمنظمة التعاوف اإلقتصادي والتنمية 

 .136ص، عيبوط محند عمي،المرجع السابؽ3
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 : في القانون الجزائري-2

"يثبث التي تنص عمى :  1مف قانوف الجنسية الجزائري  33رجوع  إلى نص المادة الب 
 ير المرسوم .إكتساب الجنسية الجزائرية بنظ

يجب أن يتم اإلثبات طبقا ليذه  ، في حالة ما إذا كانت الجنسية مكتسبة بمقتضى معاىدة 
تستوجب تقديـ نظير المرسوـ المسمـ مف قبؿ وزير العمؿ في  بأف ىذه المادة نجد، 2"   المعاىدة

ستخرجة مف ثباث الجنسية الجزائرية أو بواسطة شيادة الجنسية المحالة الجنسية المكتسبة إل
ستثمارات األجنبية و مادمنا نتحدث عف اإل، مصالح الييئات القضائية فيما يخص الجنسية األصمية

يجب أف نشير إلى أف مفيوـ "الدولية " يعني تحوؿ رأسماؿ مف بمد إلى بمد آخر ، عمى الخصوص
مف عنصر وىو بذلؾ يتض، بمعنى تحوؿ رؤوس األمواؿ مف الببلد المصنعة إلى الببلد النامية

ستثمار الوطني الذي تكوف فيو األمواؿ المستثمرة ممكا المقابؿ لعنصر "الداخمية " في اإل"الخارجية "
ىتماـ إلمواطف البمد المستثمرة فيو و عنصر "الخارجية" ذلؾ ىو الذي يؤدي بطبيعة الحاؿ إلى 

األمواؿ األجنبية  خاصة بوضع نصوص تنظـ حماية، ستثمارقتصادي بعممية اإلالقانوف الدولي اإل
فعند النظر في المعاىدات الدولية نجد أف عنصر الخارجية يتحدد ، و حؿ النزاعات المتعمقة بيا

 وىذا ما يحيمنا عمى القوانيف الداخمية التي تميز بيف الوطني و األجنبي.، طبعا بجنسية المستثمر

الداخمي تحديدا دقيقا  فعند تفحصنا لمنصوص ال نرى في القانوف الدولي و ال في القانوف 
نو يأخذ بالجنسية و الموطف بالنسبة لؤلشخاص اً ستثمار، إذ موحدا لعنصر الدولية في اإلو 

عتبارية و ىذا ما جعؿ بعض الطبيعية، و بمكاف تكويف الشركة و بالموضع بالنسبة لؤلشخاص اإل

                                  
جريدة رسمية عدد  ، المتعمؽ بقانوف الجنسية الجزائرية المعدؿ و المتمـ، 1970/ 12/ 15المؤرخ في ، 70/86األمر رقـ  1

 1970/ 18/12،المؤرخة في 105
المؤرخة في  ، 15عدد  جريدة رسمية ، 27/02/2005المؤرخ في  ، 05/01عدلت ىذه المادة بموجب األمر رقـ  2

28/02/2005..  
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مارات بدؿ الحديث عف ستثالمختصيف يتساءلوف عما إذا لـ يكف مف الجدير الحديث عف قوانيف اإل
 .1ستثمار الدولي قانوف اإل

 لقانوفمف ا 25و التي تقابميا المادة  ، 01/032 رقـ مف األمر 31غير أف نص المادة  
فيتحدد ىذا المفيوـ بالنسبة لمعممة ، لة مفيـو المستثمر المقيـ و غير المقيـاً تثير مس، 16/093 رقـ

و بذلؾ فالمستثمر المقيـ يعرؼ بأنو "الشخص  ، ارهستثمإنجاز التي يستعمميا ىذا األخير إل
قتنائيا إأو بواسطة إسيامات عينية تـ ، ستثماراتو بالدينار الجزائريإالطبيعي أو المعنوي الذي ينجز 

ستثماراتو إأما المستثمر غير المقيـ فيو" الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينجز  ، محميا"
و تكوف مسعرة رسميا مف طرؼ البنؾ المركزي الجزائري أو  بواسطة عممة قابمة لمتحويؿ الحر
  .4بواسطة إسيامات عينية مستوردة "

ضائع بستيراد لمصدر الئحة  تتعمؽ بشروط ممارسة عمميات اإلفالبنؾ المركزي الجزائري اً 
المعنوي الذي يكوف مركز  و التي حددت مفيوـ الغير مقيـ بأنو:" ىو الشخص الطبيعي أو

نو ،و تضيؼ البلئحة اً 5قتصادية الرئيسية موجود خارج الجزائر منذ سنتيف عمى األقؿ "إلنشاطاتو ا
بالمئة  60قتصادية يتحدد بكونو يحقؽ ف المركز الرئيسي لنشاطاتو اإلإبالنسبة لمشخص المعنوي ف

ف البلئحة تشترط كذلؾ أف يكوف إما بالنسبة لمشخص الطبيعي فأ، عمالو خارج الجزائراً مف رقـ 
 بالمئة مف ذمتو المالية أو لمداخميو خارج الجزائر . 60ائزا عمى ح

                                  
، اإلستثمارات الدولية التحكيـ التجاري الدولي ضماف اإلستثمارات،دوف طبعة،دار ىومة، قادري عبد العزيز1

 .22،الجزائر،ص2004
،المؤرخة في 47،المتعمؽ بتطوير اإلستثمار،جريدة رسمية عدد20/08/2001،المؤرخ في 01/03األمر رقـ  2

22/08/2001. 
 03،المؤرخة في 46،المتعمؽ بترقية اإلستثمار،جريدة رسمية عدد03/08/2016،المؤرخ في 16/09القانوف رقـ  3
/08/2016. 
جامعة الجزائر،كمية ، (،)رسالة ماجيستر1978/1996لعريبي نسيمة،تطور دور الدولة في تنظيـ التجارة الخارجية) 4

 .15(،ص2001الحقوؽ،
،تتعمؽ بشروط ممارسة عمميات اإلستيراد لمبضائع و 20/02/1990ة عف بنؾ الجزائر بتاريخ الصادر  90/03البلئحة رقـ  5

 تمويميا.
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بلؿ إقراره لمعيار اإلقامة و عدـ خوخى المشرع الجزائري تحقيقيا مف إف الغاية التي يت 
و ، عتماده معيار الجنسية ىو تشجيع المستثمريف المنحدريف مف أصؿ جزائريإاإلقامة و عدـ 

و ما يجب  ، ستثمارىا في الجزائررؤوس أمواؿ ال يستياف بيا إلالمقيميف في الخارج المالكيف ل
نشأ مبلحظتو بخصوص فكرة الشخص المقيـ و الغير مقيـ ىو أف مجمس النقد و القرض الذي اً 

المؤرخة في  90/03رقـ  نظاـصدر القد اً  ، المتعمؽ بالنقد والقرض 90/101 رقـ بمقتضى القانوف
إلى الجزائر لتمويؿ النشاطات  ط تحويؿ رؤوس األمواؿالمتعمقة بتحديد شرو  08/09/1990
كؿ " :فحدد فييا مفيوـ الشخص المقيـ بأنو ، قتصادية و إعادة تحويميا إلى الخارج و مداخيميااإل

قتصادية في اإل وشخص طبيعي أو معنوي جزائري أو أجنبي يكوف المركز الرئيسي بمصالح
 "الجزائر منذ سنتيف عمى األقؿ

فيو كؿ شخص طبيعي أو معنوي جزائري أو أجنبي يكوف المركز ": مقيـ أما الغير  
قتصادية خارج الجزائر منذ سنتيف عمى األقؿ بشرط أف يكوف البمد األجنبي الرئيسي لمصالحو اإل

 ." الذي يقيـ فيو عبلقات دبموماسية مع الجزائر و أف ىذه األخيرة تعترؼ بو

د و القرض  قد سبؽ لو أف رخص لغير المقيـ المتعمؽ بالنق 2 90/10 رقـ فالقانوف  
قتصادية غير مخصصة صراحة لمدولة أو إبتحويؿ رؤوس األمواؿ إلى الجزائر لتمويؿ أية نشاطات 

 ، صراحة بموجب نص قانوني إليولممؤسسات المتفرعة عنيا  أو ألي شخص معنوي مشار 
في السجؿ التجاري سواء كانوا  تسمح لموكبلء و تجار الجممة بالقيد، 3 90/04رقـ  البلئحةو 

و بعدىا يستعد ىؤالء لمشروع في عممية اإلقامة و تنصيب أنفسيـ  ، مقيميف أو غير مقيميف

                                  
المؤرخة في ، 16،المتعمؽ بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية عدد 14/04/1990المؤرخ في  ، 90/10القانوف 1

27/04/1990 . 
 المرجع نفسو.، 90/10القانوف رقـ  2
عف مجمس النقد و القرض، المتعمقة بشروط إعتماد وكبلء و تجار   08/09/1990صادرة بتاريخ ال ، 90/04البلئحة رقـ 3

 الجممة.
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ختيار مقر إقامتيـ فوؽ اإلقميـ إلممارسة نشاطيـ التجاري و ىـ يتمتعوف بالحرية الكاممة في 
 .1الجزائري

تخذتيا الدولة في إطار تحريرىا أف ىذه اإلجراءات إ، وما تجدر مبلحظتو بيذا الصدد 
و ىذا لف يأتي إال بإعادة ، لمتجارة الخارجية رغبة في زيادة حجـ الصادرات و ترشيد اإلستثمارات

ىيكمة مجاؿ التجارة الخارجية و إقامة آليات جديدة لتنظيميا و تمويميا بكيفية تتبلءـ مع التغيرات 
دولية و تتماشى مع أعراؼ و قوانيف التجارة الدولية التحوالت المستجدة عمى الساحة الوطنية و الو 

 السيما و أف الجزائر تسعى إلى اإللتحاؽ بمنظمة التجارة العالمية.

 ستثمار األجنبي في القانون الجزائرياإل تعريف:  الفرع الثالث

التشريعات المقارنة وفقا  أو، ستثمار األجنبي في التشريع الجزائريئليتـ وضع تعريؼ ل
و سنحاوؿ إبراز ، بمتطمبات المستثمريف أيضا يتأثروالذي  ، ـ اإلقتصادي المتبع في الدولةلمنظا

مدى اإلختبلؼ في تحديد المقصود باإلستثمار األجنبي عبر مختمؼ تشريعات اإلستثمار في 
 .وذلؾ مف خبلؿ التطرؽ إلى التطور التشريعي لمختمؼ قوانيف اإلستثمار ، القانوف الجزائري

 63/2772القانون رقم  أوال : 

نجد المتعمؽ باإلستثمار  63/277 رقـ مف القانوف  02و  01بالرجوع إلى نص المادة  
بًاف المشرع الجزائري إكتفى بتحديد مجاؿ تطبيؽ قانوف اإلستثمار دوف التطرؽ إلى إعطاء تعريؼ 

ستثمار المباشر بأنو قصد اإل، و المبلحظ مف عبارة "إستثمار رؤوس األمواؿ"، محدد لئلستثمار
 حيث أف أشكاؿ اإلستثمار األخرى لـ تكف معروفة في ذلؾ الوقت .

 66/2841األمر رقم  : ثانيا

                                  
،)رسالة  ماجيستر،جامعة منتوري قسنطينة،كمية -دراسة حالة أوراسكـو تيميكـو-محمد سارة،اإلستثمار األجنبي في الجزائر1

 .11(،ص2010، الحقوؽ
، المؤرخة في 53جريدة رسمية عدد، ،المتضمف قانوف اإلستثمار26/07/1963،المؤرخ في 63/277القانوف رقـ 2

02/08/1963. 
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و كاف اليدؼ منو تنظيـ تدخؿ رأس الماؿ ، لـ يرد في ىذا األمر أي تعريؼ لئلستثمار 
الماؿ منو نجدىا قد إستبعدت رأس  02األجنبي في اإلقتصاد الوطني فالبرجوع إلى نص المادة 

الخاص مف مشاريع اإلستثمار في القطاعات الحيوية لئلقتصاد الوطني و حصرت المبادرة فييا 
عمى الدولة و الييئات التابعة ليا مما يؤكد تراجع في موقؼ المشرع الجزائري مف اإلستثمارات 

 .63/277األجنبية بالمقارنة مع القانوف رقـ 

 82/112: القانون رقم  ثالثا

بمعنى ًانو ، ثمار الخاص الوطني"قانوف تحت عنواف "القانوف المتعمؽ باالستجاء ىذا ال 
يقصد منو نجدىا تنص عمى " 03ستبعد اإلستثمار األجنبي مف نطاؽ تطبيقو فالبرجوع إلى المادة إ

بمشاريع اإلستثمارات في نظر ىذا القانون اإلستثمارات المزمع إنجازىا عمى يد القطاع الخاص 
أي ًانو حدد مجاؿ تطبيقو دوف ، الت النشاط ذات النفع اإلقتصادي و اإلجتماعي"الوطني في مجا

 أف يعرؼ اإلستثمار .

 3 93/12 رقم المرسوم التشريعي رابعا :

بؿ إكتفى باإلشارة إلى مجاؿ  ، ىذا القانوف كغيره لـ يتعرض إلى تحديد مفيوـ اإلستثمار
ثمارات التي تنجز ضمن األنشطة اإلقتصادية :"...اإلستتطبيقو خبلؿ نص المادة األولى بقولو

 02و أضافت المادة  الخاصة بإنتاج السمع أو الخدمات غير المخصصة صراحة لمدولة ....."
فإف كاف ىذا المرسوـ يعترؼ  تنجز ىذه اإلستثمارات في شكل حصص من رأس المال "بأف" 

جز بواسطة حصص مف رأس فإنو يقتصر عمى اإلستثمار المن، بوجود أشكاؿ أخرى لئلستثمار
الماؿ أو حصص عينية و يستبعد األشكاؿ الجديدة لئلستثمار و التي تتـ في شكؿ خدمات و بدوف 

                                                                                                 
، لمسنة الثالثة 70جريدة رسمية عدد، ، المتضمف قانوف اإلستثمارات15/09/1966المؤرخ في ، 66/284األمر رقـ 1

 .27/09/1966المؤرخة في  
المؤرخة في  ، 21جريدة رسمية عدد، الخاص الوطني المتعمؽ باإلستثمار، 21/08/1982،المؤرخ في82/11القانوف رقـ 2

25/08/1982. 
،المؤرخة في 64المتعمؽ بترقية اإلستثمار،جريدة رسمية عدد، 05/10/1993،المؤرخ في 93/12المرسـو التشريعي رقـ 3

10/10/1993 . 
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فإنيا موجية لئلستثمارات التي تساىـ ، أما اإلمتيازات الجمركية و الضريبية الواردة فيو، رأس ماؿ
 في تنمية اإلقتصاد الوطني .

المباشر و تفادي توسيع مجاؿ  األجنبي سيكي لئلستثمارلقد إحتفظ المشرع بالمفيوـ الكبل 
تطبيؽ ىذا القانوف لكؿ العمميات الخاصة بالتعاوف اإلقتصادي الدولي نظرا لمصعوبات التي كانت 

 .1تواجو اإلقتصاد الجزائري في ذلؾ الوقت و ضعؼ توازناتيا اإلقتصادية

 01/032 رقم خامسا : األمر

تي تناولت اإلستثمار أفصح المشرع بنص صريح تناوؿ فيو بخبلؼ القوانيف السابقة ال 
يقصد باإلستثمار في مفيوم ىذا األمر ما منو :" 02مفيوـ اإلستثمار حيث جاء في نص المادة 

 يأتي:

أو توسيع قدرات اإلنتاج،أو إعادة ، إقتناء أصول تندرج في إطار إستحداث نشاطات جديدة-1
 التأىيل أو إعادة الييكمة.

 ىمة في رأس مال مؤسسة في شكل مساىمات نقدية أو عينية.المسا-2

 إستعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كمية."-3

لـ يرد ، المتعمؽ بتطوير اإلستثمار 01/03 األمر رقـقبؿ صدور ا و تجدر اإلشارة إلى أني
 .ستثمارفي التشريع الجزائري المتعمؽ باإلستثمار أي تعريؼ محدد لئل

  16/093 رقم لقانوناسادسا : 

 منو اإلستثمار عمى أنو : 02عرفت المادة 

 ما يأتي :، في مفيوم ىذا القانون، "يقصد باالستثمار

                                  
 ..142ص، عيبوط محند عمي،،المرجع السابؽ1
 ،المرجع السابؽ..01/03األمر رقـ 2
 المرجع السابؽ. ، 16/09رقـ   القانوف 3
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وتوسيع قدرات اإلنتاج و/أو  ، إقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة-1
 إعادة التأىيل .

 المساىمات في رأسمال شركة "-2

المتعمؽ  1 01/03 رقـ فظ عمى نفس التعريؼ الوارد في األمروبالتالي يكوف المشرع قد حا
 ستثمار .خمي عف الخوصصة كشكؿ مف أشكاؿ اإلبتطوير اإلستثمار مع الت

ستثمار األجنبي  المباشر و أىم النظريات التطور التاريخي لإل:  الثاني المطمب
 المفسرة لو

بغية ، لخارج إلى الدولة المضيفةنتقاؿ رؤوس األمواؿ مف استثمار كما سبؽ بيانو ىو إاإل 
مف منطمؽ و ، تحقيؽ الربح لممستثمر األجنبي بما يكفؿ زيادة اإلنتاج و التنمية لمدولة المضيفة

األجنبي المباشر وجب اإلحاطة باإلستثمار مف كافة جوانبو، ونظرا ستثمار دراستنا التي تتعمؽ باإل
ال ، لؾ لمجدؿ القائـ حوؿ  تحديد مفيوموقتصادي قبؿ أف يكوف قانوني وكذألف أصؿ المصطمح إ

بد مف معرفة المراحؿ التي مر بيا لموصوؿ إلى الصورة التي ىو عمييا اآلف و كذلؾ التعريج عمى 
ستثمار األجنبي سيتضمف ىذا المطمب التطور التاريخي لئلالنظريات التي عالجتو، لذلؾ 

 .)الفرع الثاني(  و أىـ النظريات المفسرة لقيامو، (األوؿ)الفرع المباشر

 ستثمار األجنبي المباشرنبذة تاريخية عن اإل:  الفرع األول

ستثمار األجنبي المباشر إلى بداية القرف التاسع عشر حيث كاف زدىار الحقيقي لئليرجع اإل 
تساع التجارة التي أدت إلى تدفؽ رؤوس األمواؿ إمتزامنا مع قياـ الثورة الصناعية مما ساعد عمى 

ستثمار األجنبي اإل و مر، ستعماريةلمدوؿ اإل ةستثمار في شركات تابعأجؿ اإلأوروبا مف  إلى خارج
و طبيعتو،و ، في حجمو أثرتقتصادية و السياسية ترات زمنية متباينة في ظروفيا اإلالمباشر بف

 ستثمار األجنبي المباشر إلى أربعة مراحؿ أساسية ىيو يمكف تقسيـ التطور التاريخي لئل، ىيكمتو
 كالتالي :

                                  
 المرجع السابؽ.، 01/03األمر رقـ  1
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 1914الى 1800المرحمة األولى من  : أوال

، كانت الظروؼ السياسية 1914لى عاـ إ 1800ففي الفترة الزمنية الواقعة بيف عاـ  
حيث كاف ىذا ، نعداـ األخطار المرافقة لتدفقات رأس الماؿ إلى الخارجإقتصادية مبلئمة كاإلو 

و ذلؾ في مجاؿ ، لدوؿ األوروبية بواسطة شركاتياستثمار يتـ في البمداف المستعمرة مف قبؿ ااإل
ستعمارية تقدـ كما كانت الدوؿ اإل، ستغبلؿ الثروات الطبيعية التي تحتاجيا كمواد أولية لمصانعياإ

ستثمار الخاص في فترة كاف فييا تدخؿ ستثمارات حيث كاف يغمب عمييا طابع اإلالحماية ليذه اإل
ستثمارات في ىذه الفترة الزمنية و مساىمة الدوؿ في اإل ، يةقتصادالدولة محدودا في الحياة اإل
قتصادي الذي كانت تتمتع تحتؿ المركز األوؿ عالميا نظرا لمتفوؽ اإل ةخصوصا في المممكة المتحد

فإضافة لممممكة المتحدة ، ستثمار األجنبي الخاص،و ىذه الفترة سميت بالعصر الذىبي لئل1بو 
حيث ، ستثمارات األجنبية المباشرةورا في حجـ اإلمنيا فرنسا تط شيدت بعض الدوؿ األوروبية و

مميار عاـ  14إلى  1850مميار فرنؾ ذىب سنة  2.5 طورت موجودات فرنسا في الخارج مفت
في الواليات المتحدة األمريكية  2 1913الى 1870،ثـ تضاعفت ثبلثة أضعاؼ في الفترة 1870

ووصمت إلى ، مميوف دوالر 635حوالي  1879لمباشرة عاـ ستثمارات األجنبية افقد بمغت قيمة اإل
 .3 1914مميار دوالر عاـ  7.2

ستثمار األجنبي المباشر لفترة طويمة يأتي بصورة شبو مقصورة مف البمداف و لقد ظؿ اإل 
ستثمار في البمداف النامية بدأت تتسع في اآلونة األخيرة ية الرئيسية إال أف مصادر ىذا اإلالصناع
لمناطؽ التي استثمار خاصة رىا مصادر مستقمة بذاتيا ليذا اإلعتباإة كثيرة ببرزت بمداف نامي و لقد

، 1914مميار دوالر سنة  15ستثمار األجنبي المباشر ،حيث قدر حجـ اإل4تنتمي إلييا ىذه البمداف 

                                  
 .235،ص 2010، األردف، دار الميسرة لمطباعة و النشر، دوف طبعة، اإلقتصاد الدولي نظريات و سياسات، أبو شرار عمي1
مة في اإلقتصاديات المغاربية تقييـ أثر اإلستثمار األجنبي المباشر عمى النمو اإلقتصادي و التنمية المستدا، العيد بيوض2

 .07(،ص2011الجزائر، ، سطيؼ ، جامعة فرحات عباس، )رسالة ماجيستير، المغرب، الجزائر، :دراسة مقارنة تونس
 .09ص، المرجع نفسو، العيد بيوض3
، مصر، ة الدار الجامعي، دوف طبعة، إقتصاديات المشاركة الدولية مف التكتبلت اإلقتصادية، عبد الحميد عبد المطمب4

 .275،ص2006
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متحدة ستثمار األجنبي المباشر و مف ثـ جاءت الواليات الو كانت بريطانيا األكبر مساىمة لئل
 األمريكية و بعدىا ألمانيا .

 ستثمار األجنبي المباشر فترة تراجع حجم اإل 1945-1914ثانيا :المرحمة الثانية 

قمب موازيف السيطرة عمى زماـ  تغيرات جوىرية أدت إلى 1914شيدت الفترة ما بعد عاـ  
خسائر كبيرة منيا  حيث عانى العالـ مف حربيف عالميتيف أدت إلى، ستثمار األجنبي المباشراإل

، خسارة ألمانيا لمعظـ ممتمكاتيا و خسارة بريطانيا ربع ثرواتيا و فرنسا خسرت نصؼ ثرواتيا
و أجبرت عمى دفع تعويضات ، ة لرؤوس األمواؿ بعدما كانت مصدرة ليادوأصبحت ألمانيا مستور 

لي الموظؼ خبلؿ ستثمار الدو بالمئة مف اإل 75و ىو ما يمثؿ  1921مميار دوالر عاـ  33بقيمة 
 . 1قرف مف الزمف 

قتصادية العالمية ستثمار األجنبي نتيجة األزمة اإليد اإلق  فقد  1929ولو تطرقنا إلى سنة 
قتصادية و السياسية نو يضر بسيادتيا اإلأعتقادىـ إحيث وضعت الدوؿ النامية قيودا عمييا بسبب 
مميار  66ستثمار األجنبي المباشر إلبمغ ا 1938و تدفؽ األرباح إلى خارج الببلد أما في سنة 

ستثمارات إلى قطاعي الزراعة ضؿ المستثمريف و لقد وجيت نصؼ اإلدوالر حيث كانت بريطانيا أف
يتيف األولى و الثانية ،و تتميز الفترة الواقعة بيف الحربيف العالم2و البنية األساسية في أمريكا و أسيا 

نتيجة لظروؼ الحرب و عدـ ما قبؿ الحرب العالمية األولى ستثمار األجنبي المباشر إلى بتراجع اإل
الدوؿ المتضررة نييار قاعدة الذىب مما دفع العديد مف إقتصادي و ستقرار السياسي و اإلوجود اإل

ستثماراتيا في بعض المستعمرات و كرست الشركات النفطية العمبلقة جيودىا إمف الحرب لتصفية 
ستثمارات مثؿ:بناء السكؾ الحديدية رافؽ التي تستخدـ ىذه اإلفي مجاؿ الثروات النفطية و الم

تراجع دور المممكة المتحدة في ،3الطرؽ و الموانئ و غيرىا مف المرافؽ العامة في ىذه الفترة و 

                                  
 .10ص ، المرجع السابؽ، العيد بيوض1
، 32العدد، المعيد العربي لمتخطيط، سمسمة جسر التنمية، اإلستثمار األجنبي المباشر تعاريؼ و قضايا، حساف خضر2

 .04،ص 2004الكويت،
 .217ص ، المرجع السابؽ، ، عبد الحميد عبد المطمب 3
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ستثمار األجنبي المباشر لتحؿ مكانيا الواليات المتحدة األمريكية في المركز األوؿ بعد الحرب اإل
 ى وقتنا الحاضر.العالمية الثانية حت

 ستثمار األجنبي العالمي نتعاش اإلإمرحمة  2006- 1946الثة المرحمة الث ثالثا :

تميزت ىذه المرحمة بخروج بريطانيا مف الحرب العالمية الثانية مدينة لمواليات المتحدة  
 صندوؽ األمـ المتحدة لمتنمية كما ظيرت مؤسسات دولية كصندوؽ النقد الدولي و، األمريكية

رات ستثماحيث بمغت اإل، ار األجنبي المباشرستثمية،و مف ذلؾ الحيف زادت أىمية اإلقتصاداإل
والي ح 1971ووصمت في عاـ  ، ميار دوالرم32.8حوالي  1960األجنبية األمريكية عاـ 

حيث حصدت الدوؿ ، ستثمارات تفاوتت في نسب توزيعيا بيف الدوؿو تمؾ اإل ، مميار دوالر82.8
و قد شيدت  ، ئة لمدوؿ الناميةبالم 37و ، ستثماراتبالمئة مف إجمالي اإل 58المتقدمة 

فقد وصؿ حجـ تدفقات ، مف الزمفستثمارات األجنبية نموا كبيرا خبلؿ العقديف األخيريف اإل
 59مميار دوالر مقابؿ  203حوالي  1990  إلى 1982 مف  ستثمار األجنبي المباشر في الفترةاإل

لتصؿ ، 2000لى إ 1990 مف  ثـ زادت بسبعة أضعاؼ خبلؿ الفترة ،1982مميار دوالر عاـ 
 1306، لتصؿ إلى 2006بالمئة عاـ  38،و زادت بمعدؿ 2000مميار دوالر عاـ  1411إلى 

 .1مميار دوالر 

زدىار التجارة الدولية في منتصؼ إر األجنبي توسعا كبيرا تزامف مع ستثماتوسع حجـ اإل 
ستثمار األجنبي المباشر مف خبلؿ الشركات المتعددة الجنسيات في إلتدفؽ احيث ، الخمسينيات

ستثمار األجنبي المباشر لـ يكف حرا كما كاف الحاؿ عميو ف اإلأالصناعات التحويمية عمما ب عقطا
ـ،  1929دية العالمية عاـ قتصاالعوائؽ التي أفرزتيا األزمة اإل بسبب ، قبؿ الحرب العالمية األولى

ت الوطنية لدوؿ مختمفة فعوليا لسنوات الحقة بمشاكؿ تتعمؽ بقابمية التحويؿ بيف العمبلمتد مإوالتي 
فكاف ىدفيا األساسي تسوية المدفوعات الناتجة عف العمميات في   2تفاقية بريتوف وودزإأفرزتيا 

                                  
  .11ص، المرجع السابؽ، العيد بيوض1
بريتوف وودز المكاف الذي إنعقد فيو المؤتمر الدولي لمنظر في تسييؿ عمميات التداوؿ التجاري بيف دوؿ العالـ و الذي أدى  2

 ، إلى تأسيس نظاـ الصرؼ األجنبي في مرحمة ما بعد الحرب و ظؿ ىذا النظاـ متماسكا إلى أوائؿ السبعينات 1944في عاـ 
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و بقيت القيود المفروضة ، وليس لتسييؿ تدفؽ رؤوس األمواؿ األجنبية، ميزاف الحساب التجاري
ى تحركات رؤوس األمواؿ الدولية في بعض الدوؿ الصناعية حتى الثمانينات مف القرف عم

تثمار األجنبي سستقبلؿ قيودا عمى اإلؾ فرضت الدوؿ النامية الحديثة اإلوالى جانب ذل ، الماضي
قتصادية و يثقؿ كاىميا باألعباء و يحوؿ السياسية و اإلنو يقمؿ مف سيادتيا أالمباشر ظنا منيا 

ستثمار األجنبي المباشر ألنيا ض المصرفية عمى اإلو عميو فضمت القرو ، رباح إلى خارج البمداأل
ية حتمت القروض الخاصة مركز الصدارة ألوؿ مرة منذ نياإو في منتصؼ السبعينات  ، ؿ تكمفةقأ

راكـ العوائد النفطية لمدوؿ ت، و 1973رتفاع أسعار النفط عاـ إالحرب العالمية الثانية بسبب 
المصدرة لمنفط التي قامت بإيداعيا في المصارؼ األجنبية و التي أفرزت ظاىرة جديدة تعرؼ 
بالنقؿ العكسي لمموارد أي إيداع العوائد النفطية لدوؿ الفائض كدوؿ الخميج في المصارؼ األجنبية 

مف  ف ىذه الفوائض جاءت نقمة عمى الكثيرإيرىا و إقراضيا مف جديد و عميو فو التي تقـو بتدو 
مما دفع ىذه المصارؼ إلقراضيا إلى دوؿ  ، البمداف النامية و نعمة عمى المصارؼ األجنبية

تعرض إلى أزمات نقدية و ت ، 1ىيئات خارجية تعاني مف عجز في موازيف المدفوعات و 
ستمرت األمور عمى ىذا الحاؿ عمى ما ىو عميو إلى أف عجزت بعض الدوؿ المدينة إطارئة،حيث 

في الثمانينات  1982ندالع أزمة المديونية عاـ إلديوف المستحقة عمييا و لدى يد اعف تسد
األجنبي المباشر ستثمار نعطاؼ رئيسي في مجاؿ تطور اإلإدث التسعينات مف القرف الماضي حو 

لتحوؿ مف القروض المصرفية ستثمار الخاص و ىذا ىو الى اإلإستثمار الرسمي ىو التحوؿ مف اإل
ألجنبي المباشر و ظيرت في ىذه الفترة حركة توسع في الشركات األجنبية عمى ستثمار اإلى اإل

ما ىو الحاؿ في السابؽ و إنما ميف المواد األولية كألى تإستثمار ال تيدؼ ليب جديدة مف اإلأسا
ستثمار في األسواؽ المربحة حتى تطمبت إليو السوؽ إزالة القيود التجارية و غير التجارية عف اإل

ستثمار األجنبي المباشر في مع ذلؾ زيادة حجـ اإل ترافؽ ، رؤوس األمواؿ األجنبيةتجارة و حركة ال
العالـ الصناعي المتقدـ حيث قامت الشركات األمريكية العمبلقة بالتوسع في دوؿ أوروبا ذلؾ بشراء 

أف و في المجاؿ يبلحظ ، صناعات قائمة أو إقامة صناعات جديدة أو دمج شركات أوروبية  فييا

                                                                                                 
عف منظمة التجارة العالمية خبلؿ دورة مراكش  1995كما تمخض عاـ ، النقد الدوليو نشأ عف المؤتمر إنشاء صندوؽ 

http://ar.wikipedia.or 
 .236ص، المرجع السابؽ، أبو شرار عمي1

http://ar.wikipedia.or/
http://ar.wikipedia.or/
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ستثمارات األجنبية التي تقوـ بيا الشركات المتعددة الجنسية تقع في دوؿ أوروبا و كندا أرباح اإل
و يمكف التأكيد عمى أف التدفقات النقدية المالية ، غيرىا مف الدوؿ األخرى ذات األجور المرتفعةو 

و ىو تدفؽ رأس  تختمؼ في جوىرىا عف مثيبلتيا التي كانت سائدة في الفترات الزمنية السابقة
في الوقت الحالي بتدفقات مالية بيف الدوؿ أ و لقد بد ، ة إلى الدوؿ الناميةالماؿ مف الدوؿ الصناعي

 ستثمار المباشر في الدوؿ الصناعية في الفترة مف اتيا و قد زاد التوسع في تدفؽ اإلالصناعية ذ
بالمئة في  20قؿ مف أالمذكورة مئة فيما كانت الزيادة بال 45بمعدؿ أكثر مف  ، 1990 إلى 1975

 .  1الدوؿ النامية 

البمداف حتى األزمة المالية نتشار تنقؿ رأس الماؿ بيف إتطورت الظاىرة أعبله منذ  
، ببعض البمداف األسيوية حيث لـ يكف ليا األثر 1998-1997ندلعت في عاـ إقتصادية التي اإلو 

حيث شيدت األسواؽ ، نتاج السمعي عبر العالـنتشار اإلإبير في عممية عولمة رأس الماؿ و الك
و  ، 02/10/1997نييارا كبيرا منذ يوـ االثنيف إوب شرؽ أسيا )النمور األسيوية ( المالية لدوؿ جن

نتشرت إلى بقية دوؿ المنطقة إو بدأت األزمة مف تايبلند ثـ  ، الذي أطمؽ عميو االثنيف المجنوف
و تعرؼ األزمة بأنيا تمؾ التذبذبات  ، ضة بشكؿ حادحينما سجمت أسعار األسيـ معدالت منخف

التي تؤثر كميا أو جزئيا عمى مجمؿ المتغيرات المالية كحجـ اإلصدار و أسعار األسيـ و السندات 
 . 2و إعتمادات  الودائع المصرفية و سعر الصرؼ 

 ويمكف إيجاز أسباب األزمة بالنقاط التالية: 

عتماد عمى د فترة طويمة مف اإلقتصاد التايمندي  "الباىت" بعنخفاض قيمة العممة الوطنية لئلإ-
الماؿ قتراض الخارجي وعرض قطاع األعماؿ و و ىذا ما حفز عمى اإل، صرؼ الثابتنظاـ سعر ال
 إلى المخاطر.

بحاالت العجز  فشؿ السمطات العامة في تقميؿ الضغوط التضخمية الجامحة و المتجسدة-
 واؽ الماؿ .ضطراب أسإالخارجي الواسع و 

                                  
 .237المرجع نفسو،ص، أبو شرار عمي 1
مداخمة ألقيت بالممتقى الدولي حوؿ اإلقتصاد  ، اإلفتراضي و عبلقاتيا باإلقتصاد 2008األزمة المالية ، كواش خالد2

 . 02،ص 2009، الجزائر ، اإلفتراضي و إنعكاساتيا عمى اإلقتصاد الدولي
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، لتزامات الحكومةإتالي تصاعد الشكوؾ السياسية حوؿ ضعؼ اإلشراؼ و الرقابة الحكومية و بال-
 و مدى مقدرتيا عمى إجراء اإلصبلحات المناسبة لمواجية األزمة .

 : و قد ساىمت التطورات الخارجية في تفاقـ األزمة و أىميا

، التسعينات في منتصؼ، و بقية دوؿ المنطقةالتدفقات الضخمة لرؤوس األمواؿ إلى تايبلند -
 نخفاض أسعار الفائدة لدى الدوؿ الصناعية في تمؾ الفترة.إبسبب 

نخفاض في قيمة الدوالر األمريكي إلى منافسة العمبلت اآلسيوية التي ترتبط بو بشكؿ أو أدى اإل-
 ثـ إلى تضائؿ درجة منافسة الدوؿ األسيوية في األسواؽ العالمية .، بآخر

ومف تمؾ ، قتصادية داخميةإزمة تعاني مف إختبلالت و كانت الدوؿ التي تعرضت لؤل
فقات المالية عتماد الكبير عمى التداإل و، ط عمى التصدير لتحقيؽ النمواإلختبلالت اإلعتماد المفر 
ف قبؿ القطاع قتراض غير المغطى مستثمارات أجنبية( إضافة إلى اإلإمف الخارج)قروض أو 

 1نخفاض الحاد في قيمة العمبلت المحمية.حمي، و اإلالخاص الم

ومف أىـ ىذه الظواىر التي تبدو قائدة و مستمرة خبلؿ السنوات التالية في ظاىرة تحرؾ 
عمى  1998رأس الماؿ األجنبي المباشر ىي إظيار التغيرات األساسية التي طرأت إبتداءا مف سنة 

المتحدة لمتجارة مى التقرير السنوي لمؤتمر األمـ و بناءا ع، ىذا النوع مف رأس الماؿ العالمي
ستمر تمركز اإلنتاج السمعي و الخدمات لدى الشركات عابرة القارات و فروعيا في إفقد ، التنميةو 

، أما الدور الكبير في عولمة 1998ألؼ فرع ليا سنة  500و ، ألؼ شركة 60العالـ بالفعؿ كاف 
المصنعة منيا و النامية ففي الواقع تبقى مرىوف بأكبر مئة اإلنتاج و ترويج السمع بيف البمداف 

و في عممية اإلنتاج ، في عممية العولمة ىذه 1995شركة تعتبر المتحكـ األساسي مند سنة 
ستثمار األجنبي المباشر محصورة أساسا بيف البمداف ويج السمعي و تبقى عممية تحرؾ اإلالتر و 

                                  
1http://www.pbf.org.ps/site/?q=pages/view/6446 

http://www.pbf.org.ps/site/?q=pages/view/6446
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كبر منتفع أتبقى ىذه البمداف الياباف( إذ –أوروبا –أمريكا قتصادي )المضيفة و خاصة الثبلثي اإل
 .1مف تحركات رأس الماؿ األجنبي المباشر 

 اإلستثمار األجنبي  المباشر و األزمة المالية العالمية :،  2007بعد  : المرحمة الرابعة  رابعا

ليذا العاـ ستثمار و بمغ إجمالي اإل 2007حسف في عاـ شيد اإلستثمار األجنبي المباشر ت
ثر إبالتراجع عمى  أستمر حتى نياية العاـ و بدإو ، بالمئة30و بمعدؿ نمو بمغ ، رمميار دوال1833

ستثمار نخفض اإلإو  ، مقت مف سوؽ العقار األمريكينطإاألزمة المالية العالمية و التي ندالع إ
قيمة  نزلتو ، ؿادي بالعالـ ككقتصثر عمى النشاط اإلأو ىذا  ، بالمئة 23ألجنبي لحدود ا

ف أو أشار تقرير االونكتاد ب ، مميار دوالر1692لتصؿ إلى  2008عاـ مارات األجنبية في ستثاإل
، مميار دوالر 1114لتبمغ   2009عاـ بالمئة  في  37قد تراجع بنسبة  ستثمار األجنبي المباشراإل
 ، 2012 مميار دوالر في عاـ1800و  ،2011مميار دوالر في عاـ  1400وصمت إلى  و
 62بالمئة لتبمغ  14ستثمار األجنبي المباشر في البمداف العربية بنسبة تراجعت التدفقات مف اإلو 

 . 20072مميار دوالر لمعاـ 72،مقارنة بحوالي 2008مميار دوالر في عاـ 

 ستثمار األجنبي المباشرالنظريات المفسرة لقيام اإل : الفرع الثاني

مباشر ىي التي تسمى ب"النظرية العامة لمتدفقات الدولية ستثمار األجنبي النظريات اإل
ختبلفات اإلنتاجية ستجابة إلإنتقؿ مف دولة إلى أخرى لرأس الماؿ " و تشير إلى أف رأس الماؿ ي

نو سينتقؿ مف مناطؽ ذات وفرتو إلى حيث نذرتو أو مف دوؿ ذات عائد منخفض إلى أأي  ، الحدية
ستثمارات نتقاؿ األمواؿ لغايات اإلإؿ ستثمارية تشمالعبلقات اإل تفع فيو العائد لكوفدوؿ أخرى ير 

النظريات عف اإلجابة عف وتبحث ىذه  ، قتصاد المحمي و بقية دوؿ العالـالطويمة المدى بيف اإل
شيء الذي ستثمار في تركيبة السوؽ الذي فيو تستأثر شركة ما بوضع أو تمتمؾ ميزة الظاىرة اإل

ف حركة رؤوس األمواؿ الدولية تيدؼ عند تحركيا ستثمار في الخارج أليدفعيا أو يمكنيا مف اإل

                                  
، جامعة األزىر، )رسالة ماجيستير ، ار األجنبي المباشر عمى إنتاجية العمؿ في فمسطيفاثر االستثم، نمر عمر زيارة 1

 .21ص ، (2013فمسطينف،
 .15، 14المرجع السابؽ ص ص، العيد بيوض2
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بيف الدوؿ إلى تعظيـ األرباح و العوائد مف خبلؿ جعؿ العالـ عبارة عف سوؽ واحدة منتشرة طوليا 
راتيجيات لمتموقع و التمركز ستعاظـ ربحيا،مستعممة العديد مف اإلو عرضيا و مستوطنة أينما يت

 وقد طبقت عدة نظريات. ، ختراؽنتشار و اإلاإلو 

 جؿ التعرؼ عمى ىذه النظريات سنتناوليا بشيء مف التفصيؿ:أ و مف 

 النظريات القائمة عمى ىيكل السوق ::  أوال

مى الشركات المستثمرة في ستثمار األجنبي، يستوجب عحسب تفسير ىذه النظريات لئل 
 :اصر األربعة التاليةحد العنأو تنافسية في أحتكارية إمتبلؾ ميزة إالخارج 

 .نفقات اإلشيار-نفقات البحث و التطوير-قتصاديات الحجـ إ-تكمفة رأس الماؿ -

 ستثمار األجنبي المباشر مف زاوية ىيكؿ السوؽاؾ ثبلثة نظريات تناولت دراسة اإلوىن 
 ىي:

 نظرية عدم كمال السوق: -1

أسواؽ الدوؿ المضيفة  إف نظرية عدـ كماؿ السوؽ تبنى عمى أساس غياب المنافسة في 
نقص في السمع و تدني في الخدمات فييا باإلضافة إلى ضعؼ قدرات الشركات الوطنية و عدـ و 

تقنيات قدرتيا عمى منافسة الشركات متعددة الجنسيات لما تتمتع بو ىذه األخيرة مف قدرات ىائمة، و 
األيدي و  ، سيير الحديثة التي تممكياباإلضافة إلى تقنيات اإلدارة و الت ، تكنولوجية متقدمة و دقيقة

مف الميزة العاممة المؤىمة مما يجعؿ عدـ التكافؤ بينيا و بيف الشركات الوطنية و بالتالي تخمؽ نوع 
 .1ستثمار األجنبي المباشر لمشركات في القياـ باإل

ألجنبية األسواؽ ا نو في حالة سيادة المنافسة الكاممة في أحدأ " "ىودوينج  الفقيو إذ يرى 
نخفاض قدرة الشركة متعددة الجنسيات عمى التأثير أو التحكـ في السوؽ، التي ىي إفاف ىذا يعني 

                                  
رضا عبد السبلـ،محددات اإلستثمار األجنبي المباشر في عصر العولمة :دراسة مقارنة لتجارب كؿ مف شرؽ و جنوب  1

 .48،ص2002مصر،، دوف طبعة،جامعة المنصورة، يكا البلتينية مع التطبيؽ عمى مصرشرؽ آسيا و أمر 
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، فةستقرار في الدوؿ المضيستثمار و اإلتدفع الشركات متعددة الجنسيات لئلإحدى الميزات التي 
 .1و فراغ السوؽ ليا وحدىالعمميا بضعؼ المنافس المحمي 

 التي وجيت ليذه النظرية: نتقاداتاإل  و مف بيف 

ستثمار األجنبي في ركة متعددة الجنسية بجميع فرص اإلإف النظرية تفترض إدراؾ ووعي الش-
 الخارج و ىذا غير واقعي مف الناحية العممية.

أف ىذه النظرية لـ تقدـ أي تفسير مقبوؿ حوؿ تفصيبلت الشركات متعددة الجنسيات لمتممؾ -
حتكارية ليذه الشركات في تغبلؿ جوانب القوة أو المزايا اإلسكوسيمة إل طمؽ لمشروعات اإلنتاجيةالم

ستثمار أو العمميات الخارجية كالتصدير تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ أشكاؿ أخرى لئلالوقت الذي يمكنيا 
 .2لخإص الخاصة باإلنتاج أو التسويؽ...أو عقود التراخي

 نظرية دورة حياة المنتج: -2

فترض أف الميزة النسبية التي إقتصادي" فورنوف" و ف طرؼ اإللقد وضعت ىذه النظرية م 
لى أخرى بمضي الزمف تتمتع بيا إحدى الدوؿ في إنتاج منتجات معينة يمكف أف تنتقؿ مف دولة إ

 ف ىذه المنتجات تمر بدورة حياة.ذلؾ نظرا ألو 

و تنطوي ىذه ستثمار األجنبي د عمى فيـ التجارة الخارجية و اإلحيف أف ىذه النظرية تساع 
 : 3النظرية عمى أربعة مراحؿ أساسية 

تتمثؿ في بداية إنتاج و تصدير المنتوج مف الواليات المتحدة األمريكية   المرحمة األولى : -
 و تزايد قوتيا التصديرية بيذا المنتوج لكؿ الدوؿ المتقدمة و النامية .

                                  
 .83،ص2007اإلسكندرية،مصر،، دوف طبعة،الدار الجامعية، عبد السبلـ أبو قحؼ،التسويؽ الدولي 1
، دوف طبعة،مكتبة و مطبعة اإلشعاع، إقتصاديات األعماؿ و اإلستثمار الدولي، عبد السبلـ أبو قحؼ 2

 .398،ص2001مصر،
، ،)رسالة ماجيستر-حالة الجزائر–سعر الصرؼ و دوره في جذب اإلستثمار األجنبي المباشر دراسة قياسية  ، مراد بف ياني 3

 .73(،ص 2012قسـ العمـو االقتصادية)تخصص مالية دولية(، جامعة تممساف،
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متقدمة غير الواليات المتحدة مرحمة بدء إنتاج ىذه السمعة في الدوؿ ال : المرحمة الثانية -
 األمريكية .

تنافس الدوؿ النامية عمى إنتاج المنتوج و تصديره حيث  أ: تبدأ مرحمة بد المرحمة الثالثة -
 ويقؿ الطمب عميو.، يبدأ ىذا المنتوج بالتقادـ معنويا في دوؿ األصؿ

رة عمى إنتاجو : في ىاتو المرحمة يصبح المنتوج متقادـ و كؿ الدوؿ قاد المرحمة الرابعة -
مية و تصبح حيث تبدأ الدولة المبتكرة في التخمي عف إنتاجو و يزدىر في الدوؿ النا

 ستيراد ىذا المنتوج مف الدوؿ األخرى .إالواليات المتحدة في 

نتقاؿ الشركات متعددة الجنسيات إلى اإلنتاج خارج البمد إو يؤكد صاحب ىذه النظرية أف  
نتاج إة التكنولوجية التي يرتكز عمييا جديد يأتي بعد تفكؾ القاعدأو التوجو نحو تصدير منتج 
 السمعة بفعؿ اإلنتاج و التقميد.

 :1التي وجيت ليذه النظرية نتقاداتاإل  و مف بيف 

ستثمار المتعمؽ بالمنتجات الموجودة دوف اإل، تعمؽ بالمنتج الجديد فقطستثمار المباإل  إىتماميا-
 في األسواؽ مسبقا.

ة إلييا سابقا دوف أخذىا وجوب مرور المنتج الجديد بالمراحؿ المحددة التي تـ اإلشار با عتبارىإ-
ة ليا إمكانيات كبيرة عتبار التفاعبلت المتبادلة و المركبة لممؤسسات و بعض ىذه األخير بعيف اإل
 ستراتيجيات الحافزة عمى الصعيد الدولي أو بالتفاوت الطفيؼ في الزمف.لمقياـ باإل

مط اإلنتاج الذي يقوـ اج تحت الرخص و ننتختيار بيف نمط اإللة اإلأكنيا مف تحديد مسعدـ تم-
 ستثمار المباشر.عف طريؽ اإل

ختصار تطبيؽ ىذه النظرية عمى الشركات األمريكية و لفترة محدودة ىي الخمسينات إ-
ات فرنسية الستينات،إذ نسجؿ ىنا شركات غير أمريكية مثؿ شركات أوروبية و عمى رأسيا شركو 
 بريطانية كاف ليا السبؽ في ىذا الشأف. و 

                                  
قارنة بيف الجزائر،مصر و المممكة العربية دراسة م-فارس فضيؿ،أىمية اإلستثمار األجنبي المباشر في الدوؿ العربية 1

 .75(،ص2004كمية العمـو اإلقتصادية،جامعة الجزائر،، ، )أطروحة دكتوراه-السعودية
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 : نظرية تدويل األسواق الدولية -3

( و تحاوؿ تفسير تحوؿ M casson PJ Buckleyوضعت ىذه النظرية مف طرؼ ) 
الشركات إلى شركات متعددة الجنسيات و كيفية العمؿ لموصوؿ إلى ميزة تنافسية و المحافظة 

ات لموصوؿ كتشافى ىذه الشركات تطوير البحوث و اإللذا يجب عم ، عمييا وفؽ عوامؿ محددة
، ختراعات الحديثة و المحافظة عمييا مف التسرب لممنافسيف المحتمميفإلى آخر التقنيات و اإل

ة، باحثيف متميزيف يتـ صرؼ أمواؿ ضخمة لتوظيفيـ في مخابر وسيمتيا في ذلؾ أيدي عاممة كؼء
مرادؼ في األدوات المالية الدولية و األسواؽ العالمية و زيادة  كونيا تنشط في ظؿ تطور ، البحث

كما يتـ العمؿ مف طرؼ ىذه الشركات عمى ، حدة المنافسة بيف الشركات في مختمؼ دوؿ العالـ
 .1إدخاؿ آخر التقنيات الحديثة في التسيير و اإلدارة و غيرىا

 التي وجيت ليذه النظرية: نتقاداتاإل  و مف بيف 

ؤوس األمواؿ الدولية ة ر ر بعض العوامؿ التي تؤثر عمى حركه النظرية تحاوؿ تفسيرغـ أف ىذ
 :2ستثمارات الدولية،إال أنيا ال تخمو مف بعض النقائص نذكر منيا ممثمة في اإل

رغـ إشارة ىذه النظرية إلى وجود أربعة عوامؿ خاصة تحكـ عممية تدويؿ نشاط الشركات المتعددة -
العائد ىتماما محدودا بجوانب التكمفة و إو أولت  ، مؿ المعرفة أكثر مف غيرهأنيا ركزت عمى عاإال 

حتكارية ستغبلؿ الميزة اإلإلتكمفة السياسية المصاحبة لقرار المرتبطة بالمجموعات الثبلثة األخرى كا
ستثمار المباشر فييا الحيمولة دوف قياـ اإلالخاصة ذاتيا و التي قد تصؿ في مرحمة معينة إلى حد 

 لو طبقت حكومات الدوؿ المضيفة سياسات تمييزية ضد الشركات دولية النشاط.

ستثمار)عوامؿ تتميز بيا بعض الدوؿ المضيفة لئل ىذه النظرية العوامؿ الجاذبة التي أىممت-
و التي تدفع بالشركات ، التوطف( عبلوة عمى مجموعة العوامؿ األربعة التي جاءت بيا ىذه النظرية

إذ ، الصناعات  اإلستخراجيةستثمارات في كؿ نشاطاتيا الشيء الذي يفسر اإل أوإلى تدويؿ بعض 
 ستثمار المباشر يسمح بالتكامؿ العمودي الذي يضمف و يؤمف العرض.أف اإل

                                  
 .25،ص2013دوف طبعة،مكتبة الحسف العصرية، لبناف،، اإلستثمار األجنبي المباشر والتنافسية الدولية، عبد الكريـ كاكي 1
 .77 ص، المرجع السابؽ، فارس فضيؿ 2
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قتصادي عمى الشركات ت في تفسيراتيا لتدويؿ النشاط اإلعتمدإما يعاب عمى ىذه النظرية أنيا -
إلى جانب عدـ قياميا ، خرى التي ال تتصؼ بتعدد الجنسياتمتعددة الجنسيات دوف الشركات األ

بتفسير الكيفية التي عف طريقيا تصبح الشركات بمثابة شركات متعددة الجنسيات في قطاع 
 الخدمات.

  النظريات القائمة عمى المنظمة و الحماية ثانيا :

منظور المنظمات ة مف ستثمارات األجنبية المباشر مت بتفسير اإلمف بيف النظريات التي قا
 ستثمار نجد:القائمة باإل

 : نظرية المنظمة )المؤسسة(-1

ستثمار األجنبي المباشر عمى موقؼ ىناؾ مف يبني نظرية اإل ، ه النظريةوفقا ليذ 
تصرفات مسيري المؤسسات مف حيث رغبتيـ أو إعراضيـ عف تدويؿ عمؿ المؤسسات التي و 

فة الذكر عمى إستراتجية المؤسسة ذاتيا في األمد و ىناؾ مف يبني النظرية السال، يسيرونيا
المتوسط و الطويؿ و مف تـ يقع تدويؿ نشاط المؤسسة أو عدـ تدويمو بناءا عمى اإلستراتيجية 

 .1المتبعة

 التي وجيت ليذه النظرية: نتقاداتاإل  و مف بيف 

قامت في إطار ة فإنيا ستثمارات األجنبية المباشر ير اإلعبلوة عمى قياـ ىذه النظرية بتفس
رغبة المسيريف مف جية  : وىما، ستثمارات األجنبية المباشرة بإضافة عنصريف جديديفتفسيرىا لئل

 .لمؤسسة مف جية أخرىو اإلستراتيجية المتبناة مف طرؼ ا

 :2وجيت ليا منيا  نتقاداتإ غير أف ىناؾ

نما تكتفي بتبني  ، خارجال تقدـ تفسيرات لقرارات التوسع المتخذة مف طرؼ فروع الشركات في ال- وا 
لكف الواقع يفصح عف تصرفات بعض فروع ، المؤسسة األـ لئلستراتيجية اليجومية أو الدفاعية

                                  
 .84ص، المرجع السابؽ، ، عبد الكريـ كاكي 1
 .85،ص ، عبد الكريـ كاكي،المرجع نفسو 2
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و ىو األمر الذي لـ تتناولو ىذه ، الشركات المتعددة الجنسية مشابية لتصرفات الشركات األـ
 النظرية.

تعددة الجنسيات و التي ال لشركات المحتكارية التي تحوزه ابعض المزايا اإل أغفمت ىذه النظرية-
 ستثمار األجنبي المباشر.إال عف طريؽ اإل، ا لدواعي متنوعةستخداميإتسمح ب

 :نظرية الحماية -2

ظيرت نظرية الحماية ، ضيات نظرية عدـ كماؿ السوؽنتقادات التي وجيت لفر نتيجة لئل 
رد عدـ تكافؤ المنافسة بيف ىذه التي أقرت أف نجاح الشركات متعددة الجنسيات ال يتوقؼ بمجو 

والقوانيف بؿ يتوقؼ عمى مدى ما تمارسو الدوؿ المضيفة مف رقابة،  ، الشركات و الشركات الوطنية
 .1ستثمار و ممارسة األنشطة المرتبطة بياالتي تؤثر عمى حرية اإل

شركات  الوقائية التي تقوـ بيا"الممارسة  " :حسف خمؼ جفمي الفقيو " يقصد بالحماية حسب 
بتكار الجديد في مجاالت مات و األسرار الفنية الخاصة باإلستثمار لضماف عدـ تسرب المعمو اإل

اإلنتاج و التسويؽ و غيرىا إلى الجيات المحمية في أسواؽ الدوؿ المضيفة مف خبلؿ قنوات أخرى 
 ."و ذلؾ ألطوؿ فترة زمنية ممكنة 

متعددة الجنسيات مف تعظيـ عوائدىا في  عميو يمكف القوؿ أف الطريقة التي تسمح لمشركات
بتكاراتيا الحديثة في مجاالت إ : ا في حماية أنشطتيا الخاصة مثبلباالعتماد عمى قدرتي، الخارج

اإلنتاج أو التسويؽ و لكي تضمف عدـ تسربيا يستمـز عمييا القياـ بتنفيذ ىذه األنشطة الخاصة 
ع في الدوؿ المضيفة و ذلؾ منعا لتسرب المعمومات داخؿ الشركة األـ،أو بيف الشركة األـ و الفرو 

ختراعات الجديدة ألطوؿ فترة ممكنة و بالتالي عدـ ممارستيا عبر حماية اإلو الحد مف التقميد و 
 األسواؽ مباشرة.

                                  
-دراسة حالة الجزائر–قياس أثر بعض المؤشرات الكمية لبلقتصاد الدولي عمى االستثمار األجنبي المباشر ، فاروؽ سحنوف 1

 .34(،ص2010جامعة فرحات عباس،كمية االقتصاد،سطيؼ،، ،)رسالة ماجيستر
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معنوية )المعرفة أو صوؿ الحتفاظ الشركات األجنبية باألإضرورة " ىود وينج الفقيو " ويرى 
حد شركات الدوؿ أؽ الميزة المطمقة عوض بيعيا إلى ....الخ( التي تحقختراعات الخبرة أو اإل

 .1ستثماراتيا و مف تـ تحقيؽ أىدافيا المرجوة جؿ تحقيؽ الحماية إلأمف  المضيفة و ذلؾ

 :2التي وجيت ليذه النظرية نتقاداتاإل  و مف بيف 

أكثر فعالية مف تمؾ  ممارسات الحماية مف الممكف أف تتحقؽ بأساليب متاحة اآلف قد تكوف أف-
د اآلف ضوابط لحماية براءات التي تستخدميا الشركات متعددة الجنسيات،عمى سبيؿ المثاؿ يوج

ختراع لمختمؼ أنواعيا عمى مستوى العالـ و ىذا مف خبلؿ مواثيؽ متفؽ عمييا و يقوـ بتنفيذىا اإل
تعددة بو بعض الشركات م منظمات دولية و مف ثـ يمكف القوؿ بأنو ال يوجد مبرر عممي لما تقوـ

 قتصادي.إختراع في أي نشاط الجنسيات لحماية براءات اإل

الجنسيات و ضرورة ف نظرية الحماية تتركز بصورة مباشرة عمى دوافع الحماية لمشركات متعددة إ-
قؿ إلى اإلجراءات أو أىتماما إؿ الشركة األـ و مف ثـ فيي تعطي تخاذ القرار داخإأف تكوف عممية 

ستثمارات األجنبية لخاصة بالدوؿ المضيفة الخاصة باإلابط و السياسات الحكومية االضو 
ىذه اإلجراءات و السياسات الحكومية قد ، الممارسات الفعمية الحالية أو المرتقبة لمشركات األجنبيةو 

تؤدي إلى تقميؿ جدوى ممارسات و إجراءات الحماية التي تمارسيا الشركات متعددة الجنسيات 
 ذلؾ عمى مدى تحقيقيا لؤلىداؼ التي تسعى لبموغيا.كو 

 ثالثا: النظريات التجميعية 

لصمة النظريات التجميعية ىي النظريات التي تقوـ بتجميع العديد مف العناصر ذات ا 
 ستثمار األجنبي و مف بينيا :المباشرة وغير المباشرة باإل

                                  
 .35المرجع نفسو،ص، فاروؽ سحنوف 1
، ،)رسالة ماجيستر-حالة الجزائر-أثر تحرير حركة رؤوس األمواؿ عمى جذب اإلستثمار األجنبي المباشر، فاطمة رحاؿ 2

 .108(،ص2012، جامعة محمد خيضر،كمية العمـو االقتصادية، بسكرة
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 : نظرية الموقع-1

 إلىالعوامؿ التي تدعو الشركات متعددة الجنسيات تركز ىذه النظرية عمى الدوافع و  
 ستثمار.مزايا المكانية لمدوؿ المضيفة لئلستثمار في الخارج،و ىي الدوافع المتعمقة بالاإل

ستثمار األجنبي قرار الشركة متعددة الجنسية باإل إف العوامؿ الموقعية تؤثر عمى كؿ مف 
ص بالمفاضمة بيف ىذا النوع مف ارىا الخاالدوؿ المضيفة و كذلؾ عمى قر  ىحدإالمباشر في 

ستثمار و بيف التصدير ليذه الدولة و غيرىا مف الدوؿ المضيفة و تشمؿ ىذه العوامؿ كافة اإل
دارة باإلضافة إلى العوامؿ المرتبطة بالسوؽ العوامؿ المرتبطة بتكاليؼ اإلنتاج و التسويؽ و اإل

 :1ذلؾ عمى النحو التاليو 

 تساعيا و نموىا في الدوؿ المضيفة.إمثؿ حجـ السوؽ و مدى  : بالسوؽالعوامؿ المرتبطة -

 و مدى توافر منافذ التوزيع ووكاالت اإلعبلف. ، مثؿ درجة المنافسة : العوامؿ التسويقية-

نخفاض إ ، مدى توافر األيدي العاممة ، خاـمثؿ القرب مف المواد ال العوامؿ المرتبطة بالتكاليؼ :-
نخفاض تكاليؼ النقؿ و المواد الخاـ و السمع الوسيطة و التسييبلت اإلنتاجية إى مد، تكمفة العمالة

 األخرى .

ألخرى المفروضة عمى نظاـ الحصص،القيود ا، مثؿ التعريفة الجمركية : ضوابط التجارة الخارجية-
 ستيراد.التصدير و اإل

، ستقرار السياسياإل ، نبيةستثمارات األجمثؿ مدى قبوؿ اإل ستثمار:العوامؿ المرتبطة بمناخ اإل-
كية القيود المفروضة عمى مم، توفر البنية األساسية، نظاـ الضرائب ، ستقرار سعر الصرؼإمدى 

 ستثمار.األجانب الكاممة لمشروعات اإل

 متيازات و التسييبلت التي تمنحيا الحكومة المضيفة لممستثمريف األجانب.الحوافز و اإل-

                                  
دوف طبعة،الدار ، غير المباشر في البيئة اإلقتصادية العربيةأميرة حسب اهلل محمد،محددات اإلستثمار األجنبي المباشر و  1

 .32، ص2005مصر، ، الجامعية
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مدى توافر الموارد ، المبيعات المتوقعة،الموقع الجغرافي، لمتوقعةمثؿ األرباح ا عوامؿ أخرى:-
 و رؤوس األمواؿ . القيود المفروضة عمى تحويؿ األرباح ، الطبيعية

 :نظرية الموقع المعدلة -2

إضافة بعض العوامؿ التي  متداد و تطوير لنظرية الموقع بحيث تساىـ فيإىذه النظرية  
رية إلى "روبوؾ و سيموندس " حيث و يرجع تطوير ىذه النظ، يةستثمارات األجنباإلعمى  تؤثر 

ستثمارات الدولية و األنشطة الدولية و األنشطة المرتبطة بيا تتأثر بثبلثة قترحا أف األعماؿ و اإلإ
أما المجموعة الثانية فيي ، المجموعة األولى تشمؿ المتغيرات الشرطية : مجموعات مف العوامؿ

 .1تتمثؿ المجموعة الثالثة في بعض المتغيرات الحاكمة أو الضابطة و أخيرا، عوامؿ دافعة

 التي وجيت ليذه النظرية: نتقاداتاإل  و مف بيف

فع الشركات تعتبر ىذه النظرية ممخص لمنظريات السابقة و ىذا مف خبلؿ كثرة العوامؿ التي تد-
 لنظريات السابقة.ستثمارات األجنبية حيث تـ اإلشارة إلييا في االمتعددة الجنسيات لئل

يما يخص تخاذ قراراتيا فإصعب لمشركات متعددة الجنسيات إف كثرة العوامؿ في ىذه النظرية قد ت  -
 .2ستثمار و ممارسة نشاطاتيا اإلنتاجية و التسويقية في الدوؿ المضيفةالقياـ باإل

 :النظرية االنتقائية-3

ستثمار األجنبي ممة في تفسير ظاىرة اإل" نظرية شاجوف دنينج" لمفقيو نتقائيةتعد النظرية اإل 
فيي تجمع و تربط العناصر األساسية لمتفسيرات المختمفة و التي تعد تفسيرات جزئية في ، المباشر

اـ الداخمي أو الذاتي لممزايا ستخدفت بنموذج الممكية و الموقع و اإلنظرية واحدة شاممة عر 
 .3حتكارية اإل

                                  
 .40ص، المرجع السابؽ، فاروؽ سحنوف 1
، دوف طبعة،مؤسسة شباب الجامعة، نظريات التدويؿ و جدوى االستثمارات األجنبية، عبد السبلـ أبو قحؼ 2

 .71،ص2001مصر،
 .34السابؽ،صأميرة حسب اهلل محمد،المرجع  3
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تخاذ قرار إوافر ثبلثة شروط أساسية حتى يتـ ال بد مف ت نوأ" نج يدن الفقيو " فترضإلقد  
 و تتمثؿ ىذه الشروط في: ستثمار أجنبي مباشر،إبالدخوؿ في 

المقارنة حتكارية التي تحوزىا الشركة المستثمرة في الخارج بأو المزايا اإل مزايا الممكية :-1
ي تممؾ الشركة أصوال غير و تتمثؿ ىذه المزايا ف، قتصاد  المضيؼبالشركات المحمية في اإل

باإلضافة إلى مزايا الحجـ مثؿ ، التمويؿ،المعرفة الفنية و التكنولوجيا المتقدمة، منظورة مثؿ التسويؽ
 .يولة الوصوؿ إلى أسواؽ اإلنتاجس، القدرة عمى التنويع المنتج

مزاياىا  ة المستثمرة أف تستغؿيمكف لمشرك حتكارية :ستخداـ الداخمي لممزايا اإلمزايا اإل-2
ستخداـ الداخمي لمميزة األجنبي المباشر و بحيث يكوف اإل ستثمارحتكارية عف طريؽ اإلاإل
ستخداـ الداخمي لمميزة عف طريؽ نفع لمشركة مف اإلأستثمار مباشر أفضؿ و إكارية في صورة حتاإل

 .1البيع أو التأجير أو الترخيص

حتكارية لمتغمب عمى التدخؿ يا اإلستخداـ الداخمي لممزاالشركة المستثمرة باإل وتقوـ
تجنب تكاليؼ ، التعويض عف غياب األسواؽ المستقبمية، تخفيض تكمفة المعامبلت ، الحكومي

 .2تنفيذ حقوؽ الممكية الفكرية ...الخ

أف تفوؽ شركات الدولة األـ مثؿ  أو المزايا المكانية لمدولة المضيفة و التي يجب مزايا الموقع :-3
ستثمار إحوافز ، نخفاض تكمفة العمالةإستقرار سياسي،إ بنية أساسية مناسبة، ، ؽحجـ السو  تساعإ

 أخرى.

نة يعتمد ستثمار األجنبي المباشر لبمد ما في فترة زمنية معيفؽ اإلو يتضح مما سبؽ أف تد 
مى حتكارية لمشركات المستثمرة في ىذه الدولة و عستخداـ الداخمي لممزايا اإلعمى مزايا الممكية و اإل

فمزايا ، المزايا المكانية لمدولة المضيفة،كما أف ىذه المزايا ديناميكية ويمكف أف تتغير عبر الزمف
و في ، حتكاريةستخداـ الداخمي لمميزة اإلقد تدفع إلى اإلختبلفيا بيف الدوؿ إو الموقع و أطف التو 

 ا الممكية .حتكارية مزيدا مف مزايستخداـ الداخمي لمميزة اإلنفس الوقت قد يخمؽ اإل

                                  
 .74مراد بف ياني،المرجع السابؽ،ص 1
 .34المرجع السابؽ،ص، أميرة حسب اهلل محمد 2
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لى إئية مختمفة في نظرية واحدة فسرت في دمج ثبلثة مداخؿ جز "  دننج الفقيو " وقد نجح 
 ستثمار األجنبي المباشر وذلؾ مف أىـ مميزات ىذه النظرية.حد كبير اإل

 التي وجيت ليذه النظرية: نتقاداتاإل  و مف بيف

يا أكثر تركيزا عمى المسائؿ الكمية،ومف ثـ فيي نتقائية لكوننتقاد النظرية اإلإ"كوجيما" بالفقيو  قاـ -
 كما أشار، ستفادة منيا في الدولة المضيفة و الدولة األـيمة الفعالية في صنع القرار  باإلتعتبر قم
لـ "باكمي" إلى أف العبلقة بيف العناصر الثبلثة و تطورىا عبر الزمف يكتنفيا الغموض،حيث  الفقيو 

عديمة نفراد غير مجدية و إمعالجة فكرة مزايا الممكية عمى  كما أف ر بينيا،تـ التعرض لتأثير و التأثي
 .1القيمة 

ستخداميا في حالة توافر مزايا الممكية لمشركة فقط بينما إتعاقدات يتـ فترض النموذج أف الإحيث -
 عمميا يمكف أف يستخدـ ىذا األسموب في حالة توافر مزايا الممكية و مزايا الموقع أيضا.

، ستحواذ التي تقوـ بيا بعض الشركات الدوليةظرية مف تفسير ظاىرة التممؾ و اإلـ تتمكف النل-
 ستراتيجياتيا .إلخدمة التي عادة ما تكوف و 

حتكارية المتمثمة في التكنولوجيا و رأس كات مف الدوؿ النامية الميزات اإلال تممؾ بعض الشر -
نخفاض إالعمالة،و عتماد عمى إنتاج كثيؼ اإلؾ فيي شركات متعددة الجنسيات بالماؿ و مع ذل
 .2ستثمار في األسواؽ الدوليةو اإل، القدرات الشبكية في الدخوؿعتماد عمى التكاليؼ،و اإل

 : يػتػبػادر إلػى أذىػانػػنػا الػتػسػاؤؿ الػتػالػػػػػػػػػي ، مػػػػػف خػػػػػبلؿ الػتػطػرؽ إلػى الػنػظػريػات الػسػابػقػة 

 ؟  سـتـثـمـــــاراألمـثـل لتـحـديـــد قـرارات اإلالـنـظـريـة أو الـنـمـوذج  مــا ىــــي 

قػتػػصػػاديػػوف فػي ىػػػذا الػمػجػػاؿ أنػػػػػّو مػػف الػصػعػب اإلجػابػػة عػػػػػمى ىػذا الػسػػػػؤاؿ، يػقػػػوؿ اإل
تػػحػػفػػػػظ والػحػػذر لػتػػجػنػب الػػوقػػػػػػػوع فػػػي خػػطػػأ ألّف اإلجػػػػػابػػة عػمػػيػػػػو تػتػطػػػمػػػب درجة عػالػيػة مػف الػ

                                  
 .27المرجع السابؽ،ص، محمد العيد بيوض 1
دور المناخ اإلستثماري في الدوؿ العربية في جذب اإلستثمار األجنبي المباشر)حالة الجزائر في الفترة ، عمر يحياوي 2

 .110(،ص2013يستر،جامعة محمد خيضر،كمية اإلقتصاد،بسكرة،(،)رسالة ماج2002-2010
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سػػواء الػمػتػعػػػمػػػقػػػة  ، سػتػثػمػػػػػػػػػار األجػػنػبػػػػيات الػمػػؤثػػرة عػػمى قػػرار اإلوكػػػػػػػذا تػػعػػػدد الػمػتػغػيػػػر  ،الػتػعػمػيػػػػػـ
 وصػعػػػوبػػػػة تػطػبػيػؽ كػؿ ، ػػػػات أو بػػػػالػػػػدولػػػػػػة األـ أو بػػالػدولػػة الػمػػضػػيفػػػػةبػالػشػػػركػػػة مػػتػػعػددة الػجػػنػػسػػػي

 . مػا ىو نظري في الواقع 

ؿ معيف لتحميؿ قػتػراح مػدخػػػػػاديػػػوف أف أي مػحػػاولػػة إلقػتػصػػف ىػػذا يػقػوؿ الػعػمػمػاء اإلوم
نبية تتصؼ إّما بعدـ الشموؿ أو عدـ القابمية لمقياس أو التطبيؽ ستثمارات األجمحددات و دوافع اإل

 .1العممي

                                  
 يرجع أصؿ نظريات اإلستثمار لعمماء اإلقتصاد.  1
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 المبحث الثاني
 المباشر ستثمار األجنبيمبادئ و أشكال اإل

الحظنا اإلختبلؼ القائـ حوؿ  و المباشر ستثمار األجنبيتعريؼ اإل إلىف تعرضنا أسبؽ و  
مار كغيره مف الظواىر قائـ عمى مجموعة اإلستث إختبلؼ النظريات في تفسيره و و تحديد مفيومو،
بعد تبنيو إقتصاد وضع جممة مف المبادئ تحكـ اإلستثمار األجنبي  يالمشرع الجزائر فمف المبادئ 

 كما يأتي اإلستثمار األجنبي عمى أشكاؿ مختمفة.  ، السوؽ
مبادئ التي يقوـ عمييا اإلستثمار السنحاوؿ في ىذا المبحث تسميط الضوء عمى أىـ 

ثـ نحاوؿ دراسة مختمؼ األشكاؿ التي تجسد   )المطمب األوؿ(،في الجزائرالمباشر  جنبياأل
 .  )المطمب الثاني (اإلستثمار األجنبي المباشر

 في الجزائر األجنبي المباشر ستثمارالمبادئ األساسية التي تحكم اإل : األول المطمب
ث ال يمكف أف نتصور واحد منيما قتصاد الحر حيرتباطا وثيقا باإلإترتبط المنافسة الحرة 

عتبار لجوء دولة إقتصاد متفتح دوف منافسة حرة و العكس صحيح كما ال يمكف إفبل ، دوف اآلخر
قتصادىا وفقا لممبادئ التقميدية إفي حيف ال تزاؿ تشرؼ و توجو ، حرقتصاد الما إلى تبني اإل

 الموروثة عف النظاـ اإلشتراكي .
قتصاد السوؽ إلمبادئ األساسية الضرورية لبناء ري تجسيد او قد حاوؿ المشرع الجزائ 

 . )الفرع الثاني( و مبدأ حرية المنافسة، )الفرع األوؿ( و الصناعةوىي: مبدأ حرية التجارة 

 مبدأ حرية التجارة  و الصناعة:  األول الفرع

ا المبدأ و يعد ىذ، رية المنافسةيعتبر مبدأ حرية التجارة و الصناعة أساسا قانونيا لح 
ى القانوف إذ يعود أصمو إل، نعكاسا واضحا لؤلفكار الميبرالية التي جاءت بيا الثورة الفرنسيةإ

شتراكي ثـ ستقبلؿ إنتيجت أوال النظاـ اإلعتبار الجزائر دولة حديثة اإلإ،و ب1791الفرنسي لسنة 
 و؟فما مدى تأثرىا بيذا المبدأ و تكريسيا ل ، قتصاد السوؽإاـ نتقمت إلى نظإ
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 ظيور مبدأ حرية التجارة و الصناعة  : أوال

عقب الثورة الفرنسية سـ مبدأ حرية المبادرة إية التجارة و الصناعة في فرنسا بظير مبدأ حر  
و التي مف بينيا حرية التجارة ، ـ1789حتراـ حقوؽ اإلنساف و المواطف سنة إالتي نادت ب

في مارس  02/17نسي آنذاؾ بموجب تشريع و ىو المبدأ الذي كرسو المشرع الفر ، الصناعةو 
 le »ـ المعروؼ ب 1791في مارس  14/17ـ المعروؼ باسـ مرسـو "آالرد" و قانوف 1791

chapleier »  فقد نصت 1عتمد عميو لصياغة مبادئ حرية التجارة و الصناعة أ  فيو النص الذي،
يكون كل شخص حر في ، دم:"إبتداءا من أول أفريل القانو أمف مرسوـ آالرد عمى  07المادة 

بعدما يمتزم بدفع ، التفاوض أو ممارسة أي مينة أو نشاط فني أو حرفة يراىا مناسبة لو
 ضريبة..."

و يفرض دفع ضريبة جديدة ، حيث جاء مرسوـ آالرد لتحقيؽ ىدؼ ضريبي قبؿ كؿ شيء 
سات " مقابؿ حرية إنشاء مؤس la patenteعمى التجار و أصحاب الحرؼ سميت بضريبة "

 .  2نتيى األمر بإعطاء ىذا المبدأ صبغة قانوفإولـ يتـ إلغاء ىذه المادة و ، يةتجار 

 مراحل ظيور مبدأ حرية التجارة و الصناعة في القانون الجزائري : ثانيا

ـ كاف مبدأ حرية 1988ستقبلؿ و قبؿ سنة نو في الفترة الممتدة ما بعد اإلأيمكف القوؿ  
ـ التي عرفت تحوالت  1988عد سنة أما في الفترة الممتدة ما ب، داالتجارة و الصناعة ميمش ج

كاف ىذا المبدأ معترؼ بو ضمنيا في القانوف الجزائري لغاية تكريسو صراحة ، قتصادية ىامةإ
 .1996بمقتضى نص دستوري سنة 

                                  
 .187ص ، المرجع السابؽ، عيبوط محند عمي1
فرع قانوف ، كمية الحقوؽ، جبلؿ مسعد،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية،)أطروحة دكتوراه،جامعة معمري 2

 .17 (،ص2012، ي وزوتيز ، أعماؿ
 DE LAUBADERE André, Droit public économique, 2و 

ème 
édition, Dalloz, Paris, 1976, p.236. 
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 مرحمة تيميش مبدأ حرية التجارة و الصناعة -1

،الذي يتضمف مواصمة العمؿ 1962ر ديسمب 31ستقبلؿ وضع المشرع قانوف بعد اإل 
 عمى كؿغير أف المادة األولى منو نصت عمى عدـ سرياف مفعوؿ المادة ، بالتشريع الفرنسي

ف المشرع لـ إف، شتراكية مظيرا ليذه السيادةعتبار اإلإو ب، متناقضة مع السيادة الوطنيةاألحكاـ ال
لنصوص المتعمقة بمبدأ حرية التجارة يفكر في خمؽ قواعد قانونية مف أصؿ ليبرالي،مف بينيا ا

 الصناعة.و 

عتبارىا دولة إقتصادية بالدولة إلحتكار أىـ النشاطات اإل ستقبلؿ مباشرة تدخمتفبعد اإل 
" أن األىداف األساسية : نصت عمى 1963مف دستور  10فالمادة  ، شتراكيتأخذ بالنظاـ اإل

ستغالل اإلنسان بكل إومحاربة ظاىرة  ، يشتراكإالجزائرية تتمثل في تشييد مجتمع لمجميورية 
قتصادي يتناقض مع أىـ مبادئ شتراكي كأسموب لمتسيير اإلنتياج النظاـ اإلإف، 1أشكاليا "

 النظاـ الميبرالي و ىو مبدأ حرية التجارة و الصناعة.

ـ الذي تطرؽ إلى أىـ 1976مبدأ حرية التجارة و الصناعة في دستور تيميش كما تأكد  
 .2رد ىذا المبدأ مف بيف ىذه الحرياتدوف أف ي   ، األساسية و حقوؽ اإلنساف و المواطفالحريات 

قتصادية مؤسسات العامة إلحداث التنمية اإلعتماد الكمي عمى الفقد عرفت تمؾ الفترة باإل 
فمـ تكتفي الدولة بإدارة قواعد المعبة،كضبط قواعد المنافسة ، قتصاديحتكار الدولة النشاط اإلا  و 
نمية نفسيا و تييمف عمى الحقؿ بؿ تتكفؿ الدولة بعممية الت، مما ىو الحاؿ في النظاـ الميبراليمث
تساع مجاؿ النظاـ قتصادي بصورة شاممة،و ىكذا تنكمش حرية التجارة و الصناعة نتيجة إلاإل

 .3قتصاديالعاـ اإل

                                  
 .10/09/1963المؤرخة في ، 64جريدة رسمية عدد، 08/09/1963،  المؤرخ في 1963دستور الجزائر  1
،المؤرخة 94جريدة رسمية عدد ، يورية الجزائريةيتضمف إصدار دستور الجم 22/11/1976المؤرخ في  76/97األمر رقـ 2

 .24/11/1976في 
و كذلؾ ، المتعمقة باإلستثمار أسند ميمة تحقيؽ التنمية اإلقتصادية لمدولة و الييئات التابعة ليا، 63/277القانوف رقـ  3

ليا بمبادرة تحقيؽ مشاريع  المتضمف قانوف اإلستثمارات أكد عمى إحتفاظ الدولة و الييئات التابعة  66/284األمر رقـ 



  مدخل نظري لإلستثمار األجنبي المباشر                                            األول الفصل

 

50 

مائيا، و يتجمى ذلؾ بؿ لعبت دورا تدخميا و ح، قتصاديتكار النشاط اإلحإلـ تكتفي الدولة ب 
و منعو مف التدخؿ في ، قتصاديةلقطاع الخاص في تحقيؽ التنمية اإلمف خبلؿ تقميصيا لدور ا

و لـ تفتح أمامو سوى القطاعات الثانوية  ، قتصادية الحيوية و اإلستراتيجيةممارسة النشاطات اإل
  .1قتصاد الوطني بالنسبة لئل التي ال تمثؿ أىمية

وقيؼ يتمثؿ في ت، ضعت المؤسسة الخاصة لنظاـ صاـر و غير مألوؼإضافة لما سبؽ أخ 
ىياكؿ إدارية لتأطير و مراقبة كما أنشات  ، عتماد المسبؽإنشاء المؤسسة عمى إجراء اإل

نظيمات كما أخضعت المؤسسة لنظاـ صاـر تتمثؿ في التشريعات و الت ، ستثمار الخاصاإل
ت التي طرت الدولة عمى جميع النشاطات و القطاعا، كما سي2حتراميا إالمختمفة التي تمتـز ب

حتكار التجارة إحتكارات مثؿ و يتعمؽ األمر باإل ، ستثمار فيياتمنع عمى القطاع الخاص اإل
ستغبلؿ إ، في القطاعات اليامة كالمحروقاتحتكار الدولة إلنتاج و التسويؽ إ،و كذلؾ 3الخارجية 
وكذلؾ قطاع الخدمات كالنقؿ ، سمنت،الحديد و الصمبإلمواد البناء،ا، المواد الغذائية، المناجـ

تصاؿ اإلبنوؾ و التأمينات و اإلعبلـ و كذلؾ خدمات ال، النقؿ بالسكؾ الحديدية، البحري و الجوي
4. 

و ما يؤكد نية المشرع الجزائري في رفض مبدأ حرية التجارة و الصناعة ىو إصداره لقانوف  
، الطمبث لـ يترؾ عممية تحديد األسعار لقاعدة العرض و حي 75/37 رقـ األسعار بموجب األمر

بؿ تحدد أسعار المنتجات الصناعية و الزراعية و جميع الخدمات عف طريؽ مققرات متخذة 

                                                                                                 
 82/11و القانوف رقـ  ، و لـ يسمح بتدخؿ رأس الماؿ الخاص إال في القطاعات الثانوية، االستثمار في القطاعات الحيوية

 باالستثمار الخاص الوطني.
 المرجع السابؽ.، 82/11مف األمر رقـ  11و المادة ، 66/284مف األمر رقـ  04المادة  1
 المرجع السابؽ. ، 82/11ألمر رقـ مف ا 03المادة 2
الممارسات المنافية لممنافسة في القانوف الجزائري )دراسة مقارنة بالقانوف الفرنسي(،)أطروحة ، و كتو محمد الشريؼ 

 .41(،ص2005، كمية الحقوؽ،تيزي وزو، دكتوراه،جامعة مولود معمري
 ،المرجع السابؽ.1976مف دستور  04الفقرة  14المادة 3
، 43جريدة رسمية عدد ، يتضمف إنشاء إحتكار الدوؿ لعمميات التأميف 27/05/1966المؤرخ في  66/127رقـ  األمر4

 .1966/ 05/ 31المؤرخة في 
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نو يمكف أف يكوف محؿ توزيع بالتساوي عمى مختمؼ أنحاء التراب أكما ، بمرسوـ أو قرار وزاري
 .1الوطني 

 :حرية التجارة و الصناعة عتراف الضمني بمبدأ اإلمرحمة -2

نتيجة ضعؼ مداخيؿ الدولة مف ، 1986قتصادية التي عرفتيا الجزائر سنة بعد األزمة اإل 
العممة الصعبة عمى اثر انخفاض سعر البتروؿ و النفط إضافة إلى أسباب أخرى منيا فشؿ نظاـ 

و تيميش المبادرة  ، االعتماد الكمي عمى القطاع العاـ، تراكـ المديونية، االقتصاد المسير
لجأت السمطات العامة إلى إعادة ، األمر الذي انعكس سمبا عمى االقتصاد الوطني، الخاصة

النظر في طبيعة القواعد القانونية التي برز فشميا في االقتصاد الوطني، فشرعت إبتداءا  مف 
درة الخاصة في إطار منظومة قانونية تعطي حرية أكثر لممبا، باإلصبلحات االقتصادية 1988

و فتحت المجاؿ ، الدولة باالنسحاب التدريجي مف الحقؿ االقتصادي بدأتو تكريسيا،و 
لبلستثمار الخاص و االعتراؼ لو بحرية التجارة و الصناعة الذي يعتبر مف قواعد اقتصاد 

 السوؽ .

عدة  إصدارهما يؤكد نية المشرع الجزائري في تبني حرية التجارة و الصناعة ىو  إف 
لة بالتدخؿ المباشر في يتعمؽ بعضيا بتكريس دور الدو ، وص قانونية ذات طابع ليبرالينص

، ،و بعضيا األخر يتعمؽ بتشجيع المؤسسات الخاصة3حتكارو تمغي اإل2قتصادي النشاط اإل
وعدـ تقييد حريتيا في ممارسة التجارة ، حيث تقر ىذه النصوص حرية إنشاء المؤسسات الخاصة

                                  
،يتعمؽ بالمنتجات و الخدمات الموضوعة تحت نظاـ التصديؽ عمى 12/05/1966المؤرخ في ، 66/114المرسـو رقـ  1

يتعمؽ ، 29/04/1975المؤرخ في  75/37،و األمر رقـ 24/05/1966 ،المؤرخة في41جريدة رسمية عدد، األسعار
 .05/1975/ 13المؤرخة في ، 38جريدة رسمية عدد ، باألسعار و قمع المخالفات الخاصة بتنظيـ األسعار

جريدة رسمية عدد ، ،يتعمؽ بتوجيو المؤسسات العمومية اإلقتصادية12/01/1988المؤرخ في  88/01القانوف رقـ  2
 .13/01/1988ؤرخة في ،الم02

،يتضمف إلغاء جميع األحكاـ التنظيمية التي تخوؿ المؤسسات اإلشتراكية 18/10/1988المؤرخ في  88/201القانوف رقـ 3
 .19/10/1988،المؤرخة في  42جريدة رسمية عدد ، ذات الطابع اإلقتصادي التفرد بأي نشاط إقتصادي أو إحتكار لمتجارة
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عترؼ بدور القطاع إستثمارات الذي صدر المشرع قانوف اإلأ 1988سنة ،ففي 1و الصناعة 
 قتصادية )القانوف فتح أمامو العديد مف النشاطات اإلو ، الخاص الوطني في قطاع التنمية

تـ إلغاءه بموجب المرسوـ التشريعي رقـ ، (،و لما أصبح ىذا القانوف غير مبلئـ88/252رقـ
"تنجز االستثمارات بكل حرية  : منو 03ات حيث نصت المادة المتعمؽ بترقية االستثمار  93/12

 95/22 رقـ ،و صدر كذلؾ األمر3مع مراعاة التشريع و التنظيم المتعمقين باألنشطة المقننة"
بحيث قاـ ، ،ويدؿ ذلؾ عمى تشجيع المبادرات الخاصة4المتعمؽ بخوصصة المؤسسات العمومية 

و الذي يقوـ عمى أساس حرية التجارة ، ممية التنميةالمشرع بإصبلح مكانة القطاع الخاص في ع
اإلجراءات التنفيذية الخاصة  و الذي يترجـ مف الناحية القانونية بإلغاء كؿ، و الصناعة

القطاع الخاص فأصبحت العبلقات نفرادية الخاصة بتوجيو و كؿ التنظيمات اإل، عتمادباإل
اإلرادة مى األسموب التعاقدي و سمطاف قتصادية تنظـ بموجب قواعد مرنة تعتمد أساسا عاإل
 .5ف ينافس القطاع العاـ أالسماح لمقطاع الخاص بو 

 مرحمة التكريس الدستوري لمبدأ حرية التجارة و الصناعة-3

لـ يقتصر مبدأ حرية التجارة و الصناعة عمى إصدار المشرع نصوص قانونية تدعمو بؿ  
و ألوؿ مرة في الجزائر نص ، قانوف الفرنسيعمى خبلؼ قواعد ال، تـ كذلؾ تكريسو دستوريا

" أن  : منو عمى 37عمى مبدأ حرية التجارة و الصناعة حيث  نصت المادة 1996دستور 
 .6حرية التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون"

                                  
جريدة رسمية عدد ، ، يتعمؽ بتوجيو اإلستثمارات اإلقتصادية الخاصة الوطنية12/07/1988في  المؤرخ 88/25قانوف رقـ 1

 .13/07/1988المؤرخة في ، 29
 المرجع السابؽ.، 88/25القانوف رقـ  2
 المرجع السابؽ.، 93/12المرسـو التشريعي رقـ 3
،المؤرخة في 88جريدة رسمية عدد ، ومية، يتعمؽ بخوصصة المؤسسات العم26/08/1995المؤرخ في  95/22األمر رقـ 4

03/09/1995. 
 .53ص، جبلؿ مسعد،المرجع السابؽ 5
يتعمؽ بنشر نص الدستور الموافؽ عميو في ، 07/01/1996المؤرخ في  96/438مف المرسـو الرئاسي رقـ  37المادة 6

 .08/12/1996المؤرخة في ، 76جريدة رسمية عدد ، 28/11/1996إستفتاء 
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ضد ، و بيذا النص يكوف الدستور قد أضفى حماية كافية لمبدأ حرية التجارة و الصناعة 
صادرة مف الدولة أو مف الخواص،و سواء كانت  يقع مف صور التعدي عمييا، أفا يمكف كؿ م

ستبعد المشرع كؿ الحواجز و العوائؽ التي تحوؿ دوف قياـ المؤسسات الخاصة بالمشاركة في إ
 .1بعدما كانت فيما مضى حكرا عمى المؤسسات العامة ، عممية التنمية

 ة:حدود حرية التجارة و الصناع ثالثا 

عتراؼ بمبدأ حرية التجارة و الصناعة في الجزائر كسبيؿ لمخروج مف مختمؼ إف اإل 
سيؤدي ف ذلؾ ورة ترؾ ىذا المجاؿ بدوف تنظيـ ألاألزمات التي عرفتيا الجزائر ال يقتضي بالضر 

ع ضوابط قانونية تنظـ األنشطة قتصاد الوطني،لذا جعؿ المشر إلى نتائج جد وخيمة عمى اإل
و كذا بعيدة عف كؿ تأثير سمبي ، عيدة عف اإلجراءات التقميدية السائدة مف قبؿقتصادية باإل

 قتصادي .و التي أصبحت مرتبطة بالجانب اإل يشوبيا مستقببل نظرا لمجرائـ الحديثة

ونة ولكف تمارس في ف الحرية مضمألتي ذكرت بو ا1996مف دستور  37و بالرجوع إلى المادة 
الدستورية التي يمتاز بيا ىذا المبدأ أعطتو صفة و مكانة و حرية  ىذه الضمانة، إطار القانوف 

عامة و أساسية ال يمكف أف تكوف موضع أي مساس أو إعادة نظر إال بموجب تعديؿ دستوري 
لكف ال يعني أف المشرع الجزائري و مف خبلؿ تكريسو ليذا المبدأ قد تخمى عف كؿ ، جديد
ماـ المبادرة الخاصة ألنو عندما قتصادي بصفة مطمقة أاقيؿ و القيود بؿ وفتح المجاؿ اإلالعر 
ستعمؿ عبارة '...في إطار القانوف...( يكوف قد فتح المجاؿ أماـ إمكانية وضع قيود تشريعية إ

 .2ف ىذه القيود إعادة النظر في المبدأ بمجممو أال يكوف مف ش أفعمى ىذه الحرية بشرط 

لتجارة والصناعة طبقا لممادة السالفة الذكر مقيدة عتبر أف ممارسة اإإذا كاف بعض الفقياء  
ف مبدأ الحرية أو حتى المساس أإلى التقميؿ مف شو قد يؤدي ذلؾ ، نظرا لتولي القانوف تنظيميا

                                  
 .38ص، المرجع السابؽ، شريؼكتو محمد ال1
، المجمة النقدية لمقانوف و العمـو السياسيةولد رابح صفية،مبدأ حرية التجارة و الصناعة في القانوف الجزائري،2

 08،ص2006،02العدد
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، فاف البعض األخر يعتبر ذلؾ بمثابة حماية وقائية مف  قبؿ المشرع كي يمنع كؿ مخالفة 1بو 
 االقتصادية.في المستقبؿ مف شانيا المساس بالحياة 

كما قد يمنع ، فيمكف أف تكوف  حرية التجارة مقيدة بنص قانوني نظرا لمساسيا بالنظاـ العاـ 
 .2بعض أنواع التصرفات التجارية أو تكوف مزاولتيا متوقفة عمى رخصة نظرا لخطورتيا

كالبريد ، كما يمكف لمدولة أف تحتكر أنواعا مف التجارة المتعمقة بالسمع و الخدمات 
في حيف يمكف أف تخضع بعضيا إلى صورة الحصوؿ عمى ، الكيرباء،و بعض أنواع النقؿو 

 .3رخصة 

النشاطات ": ستثمارالمتعمؽ بتطوير اإل4  01/03 رقـ مف األمر 04و قد جاء في المادة  
اليدؼ و  "وىي النشاطات التي تتدخل الدولة لمنح ترخيص مسبق لمن يريد ممارستيا ، المقننة

ية المتعمؽ بترق5 16/09ية الصحة و البيئة و األمف العاـ و بصدور القانوف رقـ مف ذلؾ حما
منو تأكيد ليذه  04 و 03جاء في نص المادة  01/03 مر رقـاالستثمار و الذي ألغى األ

حتراـ القوانيف و التنظيمات ال سيما تمؾ المتعمقة ستثمارات إلنجاز اإلإخضع أالحماية حيث 
ستثمار ؿ لدى الوكالة الوطنية لتطوير اإلالنشاطات و الميف المقننة، بالتسجيو ب ، بحماية البيئة

المتعمؽ باألنشطة  04/087 رقـ مف القانوف 25،  و مف ىذه النشاطات ما نصت عميو المادة 6

                                  
 .44المرجع السابؽ،ص، كتو محمد الشريؼ 1

2
Lagadak jean ,nouveau guide pratique du droit ,5em Edition , Edition solar ,paris 2006,P134 

، المتعمؽ بالنقد و القرض، جريدة رسمية عدد 08/2003/ 26المؤرخ في  ، 03/11 رقـ مف األمر 85الى 82المواد مف 3
و التي حددت شروط منح الترخيص و اإلعتماد مف أجؿ إنشاء البنوؾ و المؤسسات ، 2003/  08/ 27، المؤرخة في 52

المتعمؽ بالمنافسة المعدؿ و المتمـ عمى إمكانية منح  19/07/2003المؤرخ في  03/03 رقـ المالية،كما ينص األمر
(،جريدة 19/20/21الفقرات  09ترخيص مف قبؿ مجمس المنافسة في بعض الحاالت مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ معينة 'المادة 

 .20/07/2003المؤرخة في  43رسمية عدد 
 المرجع السابؽ. ، 01/03األمر رقـ  4
 المرجع السابؽ.، 16/09ف رقـ القانو  5
 المرجع نفسو.، 16/09القانوف رقـ 6
جريدة رسمية عدد  ، ،المتعمؽ بشروط ممارسة األنشطة التجارية14/08/2004المؤرخ في ، 04/08القانوف رقـ 7

 .18/08/2004،المؤرخة في 52
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يا في السجؿ التجاري لمحصوؿ عمى حيث تخضع النشاطات المقننة قبؿ تسجيم ، التجارية
 .1الييئات المؤىمة لذلؾ  عتماد تمنحو اإلدارات أوإ

 :  2016في التعديل الدستوري لسنة  ستثمارتكريس حرية اإلمرحمة  -4

ستثمار و التجارة تكريس مبدأ حرية اإل 2016لسنة   2لقد جاء في تعديؿ الدستور الجزائري 
بيا و تمارس في إطار ستثمار و التجارة معترف " حرية اإل عمى : منو 43المادة  حيث نصت

" كما أستبدؿ مصطمح "حرية ستثماراإل " بمصطمح "الصناعة" حيث عوضت كممة  "نون ...القا
عترؼ المشرع بالقيمة الدستورية ليذه الحرية نظرا إ فقد، مضمونة " ب "حرية معترؼ بيا"
بحيث أصبحت ، قتصاديةاؿ األجنبية الضرورية لمتنمية اإلألىميتيا في جذب رؤوس األمو 

 ستثمارات األجنبية .ية البلزمة لئلمف الحماية القانونتض

أنيا أفرغت المبدأ مف محتواه فبعد أف كاف ىذا المبدأ  43والمبلحظ عمى نص المادة  
 . 2016أصبح مجرد إعتراؼ في التعديؿ الدستوري ، 1996مضموف في دستور 

يحيمنا إلى مجموعة مف  ، 2016مف دستور  43إف القراءة القانونية لنص المادة  
 منيا:، ص التي تميز حرية اإلستثمار و التجارة في القانوف الجزائريالخصائ

حرية اإلستثمار تشكؿ مبدأ عاـ و حرية عامة : إف إدراج المشرع حرية اإلستثمار و التجارة -1
التي تحكـ المجتمع الجزائري تحت الفصؿ الرابع المتضمف المبادئ العامة ، ضمف الباب األوؿ

يؤكد خاصيتيف  ، يات العامة المعترؼ بيا في الدستور الجزائريالمتعمؽ بالحقوؽ و الحر 
أنيا تشكؿ مبدأ عاـ وحرية عامة في الدولة الجزائرية يتمتع ، أساسيتيف لحرية اإلستثمار و التجارة

                                  
لنشاطات و الميف المقننة الخاضعة ،المتعمؽ بمعايير تحديد ا18/01/1997المؤرخ في  97/40مف المرسـو  02المادة 1

 .19/01/1997،المؤرخة في 05جريدة رسمية عدد، لمقيد في السجؿ التجاري و تاطيرىا
،المؤرخة 14المتضمف التعديؿ الدستور الجزائري،جريدة رسمية عدد، 06/03/2016الصادر بتاريخ ، 16/01القانوف رقـ 2

 .07/03/2016في 
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 .1وبالتالي فيي ال ترقى إلى مستوى الحريات  الدستورية األساسية ، بيا الجميع في إطار القانوف

ىي حرية إقتصادية معترؼ بيا وليست مضمونة : الحرية اإلقتصادية ىي  حرية اإلستثمار-2
التي تسمح بالدخوؿ و ممارسة كؿ  ، مجموعة اإلمتيازات و المصالح الممنوحة بموجب القانوف
حيث تسمح لممتعامميف اإلقتصادييف  ، نشاط إقتصادي يتضمف تقديـ منتوج أو خدمة معينة

و تتجسد ىذه الحرية اإلقتصادية  ، رية و الصناعية و الخدماتيةبالممارسة الحرة لمنشاطات التجا
فبعدما كانت ىذه الحرية مضمونة في  ، مف حرية الصناعة و حرية اإلستثمار و حرية التجارة

مما يفيـ أنيا ال تتمتع بأي حماية ، أصبحت معترؼ بيا ، 1996مف دستور  37إطار المادة 
فتمنح لمدولة سمطة تقديرية واسعة  ، ط اإلقتصاديبؿ أنيا تخضع لمتطمبات الضب ، خاصة

 التي تتمتع بضماف التنفيذ المباشر مف طرؼ الدولة . ، لتقريرىا و ذلؾ عكس الحرية المضمونة

أي اإلعتراؼ بوجودىا في الدولة  ، كذلؾ إكتؼ المشرع الدستوري بتقرير ىذه الحرية 
حيث تحيؿ المادة  ، ارستيا في إطار القانوفوترؾ لمسمطة التشريعية ميمة تنظيـ مم ، الجزائرية

دوف خرؽ حدود المبدأ وكذا القواعد  ، صراحة إلى المشرع العادي لتحديد نطاؽ وكيفية ممارستيا
 . 2المعززة لو

و تعزيزه في  1996إف تكريس المشرع الجزائري لمبدأ حرية التجارة و الصناعة في دستور  
و مختمؼ  ، ستثماربح يعرؼ بمبدأ حرية التجارة و اإلأص و الذي 2016التعديؿ الدستوري لسنة 

، قتصادإالجزائر إلى تطبيؽ نظاـ  النصوص القانونية التي تمت صدوره لبياف واضح في توجو 
تحاد مع اإلتفاؽ الشراكة إو إبراـ ، قتصادية العمميةمسايرة لمتطورات اإل، ضتو العولمةالذي فر 

 نضماـ لمنظمة التجارة العالمية .المناخ المبلئـ لئل زائر في توفيراألوروبي و رغبة الج

                                  
 ، وتعد أساسية في ناء الديمقراطية و دولة القانوف ، دستورية تتمتع بأعمى درجات الحماية ىي حريات ، الحريات األساسية 1

 ، أنيا محمية في مواجية السمطات الثبلث لمدولة-ىي :، وتتميز بثبلث خصائص ، فيي ترتكز في أعمى مراتب تدرج القوانيف
أنيا مضمونة بكؿ مف القانوف و الدستور -، ذية فقطعكس الحريات العامة التي تقتصر حمايتيا في مواجية السمطة التنفي

 ىي حريات تتطمب حماية خاصة مف القضاء الوطني و حتى الدولي.-، حتى القواعد الدوليةو 
كمية الحقوؽ  ، )أطروحة دكتوراه، التشريعات المنظمة لئلستثمار األجنبي المباشر في دوؿ المغرب العربي، ثمجوف سميشة 2
 .218ص  ، ( 2017 ، تيزي وزو ، تخصص قانوف ، العمـو السياسيةو 
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 مبدأ حرية المنافسة : الثاني الفرع

و ال يمكف الفصؿ ، قتصاد الحرحرة بالتجارة و الصناعة في ظؿ اإلترتبط المنافسة ال 
و ىذا ربما لمتشابو الذي يحيط بيف  ، بينيما لدرجة أف العديد مف الفقياء ال يفرقوف بينيما

 فمممنافسة قانوف ينظميا و يضبطيا كما لحرية التجارة و الصناعة نص دستوري كرسيا. كمييما،

  مفيوم حرية المنافسة : أوال

 كانت المنافسة تندرج في إطار حرية التجارة و الصناعة التي تأخذ شكميف: 

 .تضمف إمكانية إنشاء واستغبلؿ مؤسسة بصفة فردية  مف حيث القواعد الموضوعية :-

قتصادية يجب أف يتـ ف كؿ تنظيـ لمحياة اإلأالتي تقتضي ب : ختصاصث قواعد اإلمف حي-
 حتراما لمبدأ الشرعية .إبموجب قانوف أو بناءا عمى قانوف 

 ثـ أخذت شكؿ حرية المنافسة و التي يترتب عنيا :

 قتصادييف الخواص.مف قبؿ الدولة بيف المتعامميف اإلعدـ التمييز -

قانونية التي تسمح بالحفاظ عمى المنافسة عمى المستوى الوطني ضرورة وضع القواعد ال-
 . 1قتصاد السوؽإافسة  مف الشروط األساسية لبناء فأصبحت حرية المن ، الدوليو 

متناع الدولة عف تقييد المنافسة أو تفضيؿ متنافس عمى حساب إيفرض مبدأ المنافسة الحرة  
و إضافة ، يؤدي إلى اإلخبلؿ بقواعد المنافسة الحرة مما، ف تقدـ لو مساعدات ماليةأو ذلؾ كغيره،

نو يفرض عمى الخواص إف، التجارة و الصناعة عمى الدولةإلى القيود التي يفرضيا مبدأ حرية 
ذي بو يمتنع تفاؽ الو يمنع مثبل اإل، تجارة و الصناعةممارسة حريتيـ في ال عندحتراـ ىذا المبدأ إ

يتنازؿ عف مينتو أو حرفتو و ىو ما يسمى ببند عدـ ف أقتصادي كإشخص عف ممارسة نشاط 
كؿ ذلؾ ما لـ يكف ، بل بطبلنا مطمقا لتعارضو مع النظاـ العاـطتفاؽ يقع با،و ىذا اإل2المنافسة

                                  
 .198ص، المرجع السابؽ، عيبوط محند عمي 1
 .152،153المرجع السابؽ،ص، جبلؿ مسعد2
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ضا كما يمنع عمى الخواص أي، شرط عدـ التنافس مقرر لمدة محددة و مبررا بمصمحة مشروعة
غيرىا مف الممارسات المتنافية مع المنافسة إضرارا بغيرىـ تفاقيات أو تنظيـ المنافسة و تقييدىا باإل

 .1مف المتنافسيف

 حدود حرية المنافسة : ثانيا

ف حرية المنافسة ليا حدود البعض منيا مستمدة مف إف، الشأف بالنسبة لمحريات األخرىكما ىو  
 ينيا:و مف ب، القانوف و البعض األخر مف األعراؼ التجارية و مقتضيات النظاـ العاـ

لفكرية حتراـ الممكية اإقتصاد الحديث مبني عمى أساس إف نظاـ اإل : حتراـ الممكية الفكريةإ -
وىذه الحقوؽ في الممكية الفكرية تشكؿ في حد ذاتيا ، تفاقيات الدوليةالتي يحمييا القانوف،و اإل

 حدودا لحرية المنافسة.

العقد أحكاـ خاصة بعدـ المنافسة يكوف  ف تدرج فيأيمكف  : اردة في العقدحتراـ األحكاـ الو إ-
 لتزامات .ـ العماؿ و المسيروف بمثؿ ىذه اإلاليدؼ منيا حماية المؤسسة و عادة ما يمتز 

ية قواعد أخبلقية يمتـز التجار توجد في إطار المعامبلت التجار  حتراـ أخبلقيات التجارة :إ-
ف بعض الغرؼ التجارية تعاقب عمى إؾ فر "حسف النية في التجارة"،لذلتراميا و تندرج في إطاإحب

بعض التصرفات التي تمس بأخبلقيات المينة في إطار ما يسمى "بدعوى المنافسة غير 
المشروعة "و التي تعتبر مف بيف أىـ الحدود ضد حرية المنافسة و أىـ وسيمة قانونية لتنظيـ 

 . 2المنافسة

ف المشرع الجزائري قد وضع أة نجد بالمتعمؽ بالمنافس  3 03/03 رقـ و بالرجوع إلى األمر
منو عمى  05بعض القيود الواردة عمى حرية المنافسة و أساليب ممارستيا حيث نصت المادة 

 13إلى  06بعض الممارسات و األعماؿ محظورة ألنيا مقيدة بالمنافسة المواد مف -"...........

                                  
 .33ص، المرجع السابؽ، كتو محمد الشريؼ 1
 .202ص، المرجع السابؽ، عيبوط محند عمي 2
المؤرخة في  43جريدة رسمية عدد ، عدؿ و المتمـالمتعمؽ بالمنافسة الم 19/07/2003المؤرخ في  03/03األمر رقـ  3

20/07/2003. 
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 .22لى إ 15 المادةقتصادية منظمة قانونا التجمعات اإل-

 ستثمار األجنبي المباشرأشكال اإل:  الثاني مبالمط

لذلؾ ، لكؿ نوع خصائص مميزة لو ستثمار األجنبي المباشر أشكاؿ متعددة ومتنوعة ولئل
و إف  ، ختيار األنواع مف وجية نظر المستثمر أو البمد المضيؼإف ىناؾ تباينا في عممية إف

 يرجع بدوره إلى العوامؿ التالية :المفاضمة بيف األشكاؿ تعتمد عمى ىذا التبايف و الذي 

و طبيعة ، جتماعيواإل ، قتصاديؿ المضيفة مف حيث درجة تقدميا اإلختبلؼ بيف الدو اإل-
 ستثمار األجنبي المباشر .تي تسعى لمحصوؿ عمييا مف وراء اإلو األىداؼ ال، نظاميا السياسي

مثؿ حجـ الشركة و ، ثمارستت المتعددة الجنسيات القائمة باإلختبلؼ في خصائص الشركااإل-
و الخدمات ، و كذلؾ أنواع المزايا التي تمتمكيا، مدى دولية نشاطيا و عدد األسواؽ التي تخدميا

 التي تقدميا و أىداؼ الشركة .

ضطرابات طار التجارية و غير التجارية كاإلعوامؿ ترتبط باألرباح و التكاليؼ المتوقعة و األخ-
 ات و الحروب و التأمينات و غيرىا.السياسية و الثورات و النزاع

و  ، افسةودرجة المن، خصائص الصناعة و النشاط الذي تمارسو الشركة المتعددة الجنسيات-
ستثمار األجنبي المباشر إلى حد كبير عمى طبيعة العبلقة بيف الشركة يعتمد الشكؿ المبلئـ لئل

المنشودة و القوة التساومية لكؿ  وذلؾ مف حيث األىداؼ ، المتعددة الجنسيات و الدوؿ المضيفة
 .1طرؼ مف أطراؼ العبلقة

ممكية األصوؿ اإلنتاجية بالبمد  ستثمار األجنبي المباشر إلى شكميفو تصنؼ أشكاؿ اإل
ستثمارات ال ترتبط بأي نوع مف أنواع ممكية األصوؿ في البمد إ والمضيؼ )الفرع األوؿ( 

 . )الفرع الثاني(المضيؼ

                                                                                                 
 
 38ـ،ص 1989مصر، مؤسسة شباب الجامعة، السياسات و األشكاؿ المختمفة لئلستثمارات األجنبية ، عبد السبلـ أبو قحؼ1
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 ية األصول اإلنتاجية في البمد المضيفممك : الفرع األول

ىذا الشكؿ يمنح نفوذا مباشرا لصاحبو مف خبلؿ الممكية الكاممة أو بنصيب معيف يكفؿ لو 
 السيطرة عمى إدارة المشروع و يضـ األنواع التالية :

 االستثمار المشترك  أوال :

أكثر مف خبلؿ شراكة يقوـ ىذا النوع عمى مبدأ الشراكة بيف طرفيف أو أكثر مف بمديف أو  
، قتصادية تندرج فييا عمميات إنتاجية و تسويقية و ماليةإو يحدث ذلؾ في شكؿ مشروعات ، ليةدو 

عتقاد السائد في الدوؿ المضيفة،ىو أف و اإل، دولة المضيفة( و بمشاركتياتتـ في دولة أجنبية )ال
ارد التكنولوجية و الخبرات حتياجاتيا مف المو إكة تجعميا قادرة عمى الحصوؿ عمى صيغة المشار 

 . 1اإلدارية دوف أف تتخمى عف السيطرة و لو جزئيا عمى المشاريع المقامة عمى أراضييا

إف الشركات المتعددة الجنسيات أو الشركات عابرة القومية يزداد إقباليا عمى صيغة  
و يرجع ، و المنافسةالمشاركة كمما قمت مزاياىا التكنولوجية و أصبحت ىذه المزايا عرضة لمتيديد أ

السبب في األساس إلى قبوؿ الشركات المتعددة الجنسيات بيذا النوع إلى موقؼ الدوؿ المضيفة 
حيث وضعت ىذه الدوؿ قيودا كثيرة عمى ، السيما الدوؿ النامية مف الشركات متعددة الجنسياتو 

الشركات بممارسة إذ أف بعض الدوؿ ال تسمح ليذه ، ممكية المشروعات المقامة عمى أراضييا
بعا لسياسة البمد المضيؼ إزاء و تختمؼ ىذه القيود مف دولة إلى أخرى ت، النشاط داخؿ أراضييا

و ىذا بحد ذاتو يدفع بالشركات لمقبوؿ بيذا النوع في حالة عدـ سماح ، ستثمار األجنبي المباشراإل
درا مف التحكـ و الرقابة عمى وىذا النوع يحقؽ ق، ستثماريالدوؿ بالتممؾ المطمؽ لممشروع اإلتمؾ 

في حالة عدـ  ستثمار غير المشترؾألرباح المقبولة إذا ما قورف باإلمع تحقيؽ قدر مف ا، أنشطتيا
كما أف المتغيرات الدولية المعاصرة تدفع بالشركات المتعددة الجنسيات ، وجود مثؿ ىذه القيود

                                  
 .184المرجع السابؽ،ص ، عبد الحميد  عبد المطمب1
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ف أىـ ىذه المتغيرات تزايد حدة ،وملنامية لمدخوؿ في مشروعات مختمفةلمتفاوض مع الدوؿ ا
 .1عدادىا و إمكانياتيا أزدياد الكبير في سة بيف الشركات في العالـ بعد اإلالمناف

ستثمار األجنبي المباشر لمبمد المضيؼ النوع مف اإلويمكف تحديد المزايا التي يحققيا ىذا  
 بما يأتي:

 لمبمد. زيادة تدفؽ رؤوس األمواؿ األجنبية و التطور التكنولوجي-

 قتصاد البمد .إخمؽ فرص عمؿ جديدة في -

 زيادة فرص التصدير و تعديؿ ميزاف المدفوعات لمدوؿ النامية.-

 إنتاج سمع ذات جودة عالية و ىذا يساعد عمى المنافسة في األسواؽ العالمية.-

األجنبي نخفاض درجة تحكـ المستثمر إلمزايا تعود إلى عدة عوامؿ منيا إف ىذه ا 
بمد حتفاظ الإوبالتالي  ، قتصاد البمد المضيؼإنخفاض سيطرتو عمى إمما يؤدي إلى ، عبالمشرو 

قتصاد يخدـ اإلقتصادية لمتصرؼ بالمشاريع بما ستقبللية اإلالمضيؼ بدرجة مف الحرية و اإل
كما أف ىذا النوع يحقؽ توازنا بالمصالح ما بيف المستثمر األجنبي و الدولة المضيفة أكثر ، الوطني

 بقية األنواع األخرى.مف 

ستثمار األجنبي المباشر عمى عدد مف السمبيات ه المزايا ينطوي ىذا النوع مف اإلبجانب ىذ 
و في مقدمتيا خشية ىذه الدوؿ مف التبعية و التحكـ التي  ، بالنسبة لمدوؿ النامية المستضيفة

عمى المشاركة قادر فضبل عف عدـ توفر طرؼ وطني كفؤ،، تمارسو الشركات المتعددة الجنسيات
غمب الدوؿ النامية حيث تكوف إمكانياتيا محدودة أو ىذا ما تعاني منو ، ستثمارالفعالة في مجاؿ اإل

 .2في المشاركة مما يؤدي إلى صغر حجـ المشاريع و قمة عددىا 

                                  
قود التراخيص النفطية و أثرىا في تنمية اإلقتصاد (،منشورات الحمبي باسـ حمادي الحسف،اإلستثمار األجنبي المباشر )ع 1

 .23،ص2014لبناف،الطبعة األولى،، الحقوقية
 .06،ص1989، مصر ، دوف طبعة،مؤسسة شباب الجامعة ، إقتصاديات االستثمار الدولي ، عبد السبلـ أبو قحؼ 2
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فتظير في ، ستثمار لمشركات المتعددة الجنسياتايا التي يحققيا ىذا النوع مف اإلأما المز  
عدـ توفر الموارد المالية و البشرية و المعرفة التسويقية الخاصة بأسواؽ البمد المضيؼ حالة 

كما يساعد ىذا النوع مف الشركات ، خصوصا الشركات المتعددة الجنسيات الصغيرة الحجـ نسبياو 
المتعددة الجنسيات  عمى التخفيؼ مف األخطار غير التجارية )السياسية( كما حصؿ سابقا مف 

ىتزازات السياسية حاليا،فضبل عف تخفيؼ نتفاضات و اإلت تأميـ ومصادرة أو الثورات و اإلعمميا
كما أف ىذا النوع يساعد الطرؼ األجنبي ، الخسائر الناتجة عند التعرض ألي خطر تجاري

تاجيا المشروع )المستثمر( عمى الحصوؿ عمى قروض محمية و عمى المواد الخاـ و الطاقة التي يح
جتماعية و الثقافية التي تواجو األنشطة نو يساعد عمى حؿ المشاكؿ اإلأفضبل عف ، المشترؾ

 . 1التنفيذية لممشروع مثؿ المغة و العبلقات اإلنسانية وغيرىا

حتماؿ إبي مف جراء ىذا النوع فيي تتضمف أما المعوقات التي يواجييا المستثمر األجن 
السيما في حالة إصرار الطرؼ الوطني عمى و ، ستثماررفي اإلط وجود تعارض في المصالح بيف

رأس الماؿ لغرض المساىمة في المشروع المشترؾ و التي قد ال تتفؽ و أىداؼ مف نسبة معينة 
نجاز إيؤدي إلى خمؽ مشكبلت تنعكس عمى  و بالتالي، الطرؼ األجنبي مف حيث الرقابة و اإلدارة

  المشروع المشترؾ .

ستثمار( المضيفة )عندما تكوف شريكة في اإلالدولة  و كذلؾ فمف المحتمؿ جدا أف تضع 
قيودا حادة عمى التوظيؼ و التصدير و تحويؿ األرباح الخاصة بالطرؼ األجنبي إلى  أوشروطا 

 الدولة األـ .

 لممموك بالكامل لممستثمر األجنبيستثمار ااإل : نياثا

حيث تقـو ، األجنبي ستثمار ىو األكثر أىمية بالنسبة لممستثمريعد ىذا النوع مف اإل
نشاء مشروع لئلنتاج و التسويؽ أو أي نوع مف النشاط اإلنتاجي أو إالشركات المتعددة الجنسيات ب
ستثمار بقياـ المستثمر األجنبي بجمب ع مف اإلو يتمثؿ ىذا النو ، الخدمي في الدوؿ المضيفة

ادية و التقنية لممشروع قتصيا و التي تتضمف دراسة الجدوى اإلالحزمة التكنولوجية التي يحتاج

                                  
 .24باسـ حمادي الحسف، المرجع السابؽ ص 1
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ثـ القياـ باألعماؿ اليندسية و جمب الخبراء و التقنييف ، المراد إقامتو دوف تدخؿ الدولة المضيفة
نجاز المشروع ثـ مباشرتو باإلنتاج إالقياـ باإلشراؼ عمى و ، اإلدارييف و اآلالت و المعداتو 
 .1التسويؽ دوف مشاركة الطرؼ المحمي و 

ثمارات لممستثمر األجنبي في الدوؿ النامية الحرية الكاممة في إدارة ستوتحقؽ ىذه اإل 
قميمة وىذا يعني تحقيقيا أرباحا كبيرة و تكاليؼ ، النشاط اإلنتاجي و التسويقي و المالي وغيرىا

كما أف ميمة المستثمر األجنبي مف ، مدخبلت اإلنتاج بأنواعيا المختمفة ةنخفاض كمفإناجمة عف 
 ف سيمة لمغاية فيما يتعمؽ بتنفيذ سياسات التوسع و التسويؽ.المحتمؿ أف تكو 

ستقباؿ إتتردد كثيرا في ، و منيا الناميةقبؿ ثبلثة عقود مف الزمف كانت الدوؿ المستضيفة  
و لكف  ، قتصادية و السيطرة عمى األسواؽمف ىذا النوع خشية مف التبعية اإلستثمار األجنبي اإل

خذت قتصادي أـ العولمة و تراجع دور الدولة اإلحالية و شيوع مفاىيفي ظؿ التطورات العالمية ال
ستثمار األجنبي المباشر و بصيغة الممكية جؿ الحصوؿ عمى اإلأالدوؿ تتنافس فيما بينيا مف 

ستثمار األجنبي و جذب المستثمريف قة رابحة في عممية تشجيع تدفؽ اإلالكاممة نو ذلؾ لكونو ور 
 األجانب .

فتتمثؿ  ، ستثمار بالنسبة لممستثمر األجنبيلمرتبطة بيذا النوع مف اإللعيوب اأما ا 
ضطرابات صادرة  أو التصفية الجبرية أو اإلباألخطار غير التجارية الناجمة عف التأميـ أو الم

 .2السياسية و السيما في دوؿ العالـ الثالث 

يجابية عمى الدوؿ إرات ستثمار األجنبي المباشر لو تأثيو بشكؿ عاـ إف ىذا النوع مف اإل 
 المضيفة منيا:

 زيادة حجـ تدفقات رؤوس األمواؿ األجنبية إلييا.-

حتماؿ وجود إالمساىمة في إشباع حاجات السوؽ المحمي مف السمع التي ينتجيا المشروع، مع -
 .ستثمارلدوؿ النامية المضيفة لئلو تحسيف موازيف مدفوعات ا ، فائض، لمتصدير أو تقميؿ الواردات
                                  

 .20،ص2005مصر،، دوف طبعة،الدار الجامعية، ولمة و أثارىا في الفكر المالي و النقديالع، صبلح عباس 1
 .37المرجع السابؽ،ص، عبد السبلـ أبو قحؼ،ا السياسات و األشكاؿ المختمفة لئلستثمارات األجنبية2
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يساعد عمى خمؽ فرص أكثر لمعمالة المحمية خصوصا عندما تشترط الدوؿ المضيفة في قوانينيا -
 عمى إجبار المستثمر األجنبي عمى تشغيؿ نسبة محددة مف العامميف في المشروع.

ستثمار النامية مف وراء ىذا النوع مف اإلأما بالنسبة لآلثار السمبية التي تخشاىا الدوؿ  
 قتصادي الذي يمارسو المستثمر األجنبي .حتكار اإل،ىو تعميؽ حالة التبعية و اإلباشراألجنبي الم

ولـ يعد خافيا أف الدوؿ المتقدمة تسعى مف خبلؿ منظمة التجارة العالمية إلى خدمة  
ستثمار المتعمؽ تفاقات اإلإبعد فرض قرارات مف خبلؿ مجموعة  مصالحيا و أىدافيا اإلستراتيجية

و التي تمثؿ بمجمميا ، تفاقية حقوؽ الممكية الفكريةإو ، تفاقية تجارة الخدماتإة و عالميبالتجارة ال
قتصادياتيا مف اآلثار السمبية إؿ عمى دعـ صادراتيا و عمى حماية قيودا تحد مف قدرة الدو 

نيب باإلضافة إلى تحويؿ األرباح إلى خارج ىذه الدوؿ و  ، ستثمار األجنبي الوافد إليياالمحتممة لئل
 .1ثروات الدوؿ النامية

 ستثمار في المناطق الحرة اإل ثالثا :

المنطقة الحرة ىي تمؾ المنطقة التي تقع داخؿ حدود الدولة و التي تسمح بدخوؿ الواردات 
تقـو بزيادة تصدير المنتجات منيا بعد إجراء  ؾو بعد ذل، إلييا دوف رسوـ أو تعريفات جمركية

بيف األىداؼ التي تسعى الدولة المضيفة لتحقيقيا عند إنشاء  ومف ، التعديبلت المطموبة عمييا
كبر لمتممؾ و تحويؿ أمار األجنبي المباشر و منح حرية ستثالمنطقة الحرة ىو تشجيع و جذب اإل

كما يتـ تقديـ التسييبلت و الحوافز المختمفة التي ال ، األمواؿ و األرباح إلى خارج الدولة المضيفة
 خرى مف الدولة المضيفة و مف أىـ ىذه الحوافز :تتوفر في المناطؽ األ

 اإلعفاءات مف الرسوـ و الضرائب و اإلجراءات الجمركية.-

 النص في القانوف عمى عدـ جواز تأميـ المشروعات في المناطؽ الحرة .-

 تبسيط اإلجراءات اإلدارية و تقديـ الخدمات و توفير الطاقة بأسعار مخفضة.-

 ية المقامة في المنطقة الحرة إلى الخارج .حرية المشاريع األجنب-
                                  

  .141ص،  2010، سوريا ، دار الطميعة، قضايا اقتصادية معاصرة  الطبعة األولى، محمد يوسؼ فرحات 1



  مدخل نظري لإلستثمار األجنبي المباشر                                            األول الفصل

 

65 

ستثمار األجنبي المباشر خمؽ بيئة تؤدي إلى زيادة تدفؽ اإلإف ىذه الحوافز تؤدي إلى  
 .1ترويج الصادرات و نقؿ التكنولوجيا وغيرىا مف األنشطةو 

 أما المزايا بالنسبة لمدوؿ المضيفة فيي:

 ي جذب رؤوس أمواؿ جديدة.العمؿ عمى تخفيض القيود الجمركية و بالتال-

 تخفيض مستويات البطالة عف طريؽ توفير فرص عمؿ جديدة.-

 تطوير الصناعة المحمية عف طريؽ الحصوؿ عمى التكنولوجيا المتقدمة.-

 تنمية و تطوير المناطؽ النائية.-

 ار في مشروعات أو عمميات التجميعستثماإل رابعا :

بي و طرؼ و طني )عاـ أو خاص(،يتـ بموجبيا تفاقات مبرمة بيف طرؼ أجنإو يتمثؿ في  
رؼ األوؿ ) األجنبي( بتزويد الطرؼ الثاني )الوطني( بمكونات منتج معيف لتجميعيا طقياـ ال

فع كثيرة منيا كبر ستثمار بدواثمر األجنبي إلى ىذا النوع مف اإلو يمجا المست، لتصبح منتجا نيائيا
و التخفيؼ مف وطأة أ، كالعمالة أو المواد الخاـ نتاجنخفاض تكمفة عناصر اإلإحجـ السوؽ أو 

الضرائب و الرسوـ المفروضة في البمد األـ، وفي معظـ األحياف و السيما في الدوؿ النامية يقدـ 
الطرؼ األجنبي الخبرة و المعرفة و اآلالت و المعدات و التقنيات البلزمة و الخاصة بتصميـ 

ستثمارا أجنبيا مشتركا أو إوىذه المشاريع قد تكوف ، يرىاو غالمصنع و طرائؽ التخزيف و الصيانة 
 .2ممموكا بالكامؿ لمطرؼ األجنبي 

                                  
 .28المرجع السابؽ،ص، باسـ حمادي الحسف 1
، الطبعة األولى ، (2005-1998اوعيؿ نعيمة،واقع اإلستثمار األجنبي المباشر في ظؿ التغيرات اإلقتصادية في الجزائر) 2

 .21ص، 2016مكتبة الوفاء القانونية،مصر،
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 دستثمارات ال ترتبط بأي نوع من أنواع ممكية األصول في البمإ :الفرع الثاني
 المضيف

لتزاما طويؿ إنوع مف أنواع الممكية و ال يفرض ستثمارات ال يرتبط بأي ىذا الشكؿ مف اإل 
مى المستثمر األجنبي إال في بعض الحاالت و بالرغـ مف ذلؾ قد يكوف لممستثمر األجنبي األجؿ ع

 صوت فعاؿ في إدارة المشروع و يشمؿ ىذا الشكؿ األنواع التالية:

 من الباطنالتعاقد  أوال :

تفاقية بيف شركتيف تقوـ إحداىما بإنتاج و توريد أو تصدير قطع الغيار أو إىو عبارة عف  
ستخداميا في إنتاج سمعة إإلى الطرؼ الثاني و الذي يقوـ ب األساسية لسمعة معينة المكونات

أي أف األصيؿ يزود المقاوؿ الباطف بالمواد الخاـ المطموبة ، بصورتيا النيائية و بعبلمتيا التجارية
 و قد شيد ىذا الشكؿ توسعا كبيرا مع بداية، ثـ يقـو بتوريدىا لؤلصيؿ، لتصنيع مكونات السمعة

لكترونية جاؿ تصنيع الحسابات و المعدات اإلاأللفية الثالثة و نياية األلفية الثانية،و خصوصا في م
 . 1في الدوؿ اآلسيوية و الصيف

 تسميم المفاتيح  ثانيا :

الطرؼ المحمي بإقامة  و في ىذا النوع يقوـ الطرؼ األجنبي بناءا عمى عقد بينو و بيف
ميو لغاية الوصوؿ إلى مرحمة التشغيؿ حيث يتـ تسميمو إلى ستثماري و اإلشراؼ عالمشروع اإل

 الطرؼ المحمي الذي يقـو بدفع الكمفة أو بدؿ أتعاب إلى الطرؼ األجنبي.

 عقود تسميم المنتجات باليد  : ثالثا

تفاقية بيف الشركة األجنبية و إحدى إمى بعقود التصنيع و ىي عبارة عف و ىي ما تس 
وجبيا تصنيع و إنتاج سمعة معينة كاممة مف قبؿ الشركة المحمية لحساب يتـ بم، الشركات الوطنية

                                  
 .45مطبعة اإلشعاع الفنية،مصر،دوف سنة نشر،صدوف طبعة،، مقدمة في إدارة األعماؿ الدولية، عبد السبلـ أبو قحؼ 1
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و تكوف عادة عقود طويمة األجؿ و يتحكـ الطرؼ األجنبي في إدارة عمميات ، الشركة األجنبية
 .1 المشروع و أنشطتو

 عقود اإلدارة رابعا :

اـ الشركة المتعددة تفاقيات أو مجموعة مف الترتيبات القانونية التي يتـ بمقتضاىا قيإىي  
ستثماري معيف إاألنشطة الوظيفية الخاصة بمشروع الجنسيات بإدارة كؿ أو جزء مف العمميات و 

 . 2في الدولة المضيفة لقاء عائد مادي معيف أو مقابؿ مشاركة في األرباح

 عقود الوكالة )التسويق( : خامسا

ا )األصيؿ( بتوظيؼ الطرؼ حدىمأقية بيف طرفيف يتـ بموجبيا قياـ تفاإىي عبارة عف  
تفاقيات بيع سمع و منتجات الطرؼ األوؿ إلى طرؼ ثالث إالوكيؿ( لبيع أو تسييؿ أو إبراـ الثاني )

حتفاظ األصيؿ بعبلمتو إؿ و المستيمؾ مع و يعتبر الوكيؿ وسيطا بيف األصي ، )المستيمؾ(
 .3التجارية

 عقود الترخيص : سادسا

لمشركة المتعددة الجنسيات أف تنقؿ إنتاجيا مف النطاؽ وىي إحدى األساليب التي يمكف  
تفاؽ إو تراخيص اإلنتاج عبارة عف ، اريستثمإؽ الدولية دوف الحاجة إلى إنفاؽ المحمي إلى األسوا

ر )قطاع عاـ أو أو عقد بمقتضاه تقوـ الشركة المتعددة الجنسيات بالتصريح لمستثمر وطني أو أكث
ختراع أو الخبرة الفنية و نتائج األبحاث بلمة التجارية أو براءة اإلاـ العستخدخاص(،في الدولة إل

 .4اإلدارية و اليندسية مقابؿ عائد مادي معيف

                                  
 .30المرجع السابؽ،ص، باسـ حمادي الحسف 1
مصر،دوف سنة ، ، االقتصاد الدولي )نظرة عامة عمى بعض القضايا(،دوف طبعة،الدار الجامعية، زينب حسني عوض اهلل 2

 .438نشر،ص
 .46جع السابؽ،ص المر ، مقدمة في إدارة األعماؿ الدولية ، عبد السبلـ أبو قحؼ  3
 .41،ص2003، إدارة األعماؿ الدولية )اإلطار العاـ (، الطبعة األولى، دار الحامد لمنشر و التوزيع،األردف، عمي عباس 4
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 األول خالصة الفصل

مف طرؼ مختمؼ المدارس  لمباشرا األجنبي ستثمارىتماـ الواضح بموضوع اإلإف اإل
جؿ دوؿ العالـ جاء ليعكس حقيقة معينة الخبراء و قتصادييف، و القانونييف اإل المفكريف, قتصاديةاإل

ى مف و قد تجمّ ، في مجاؿ القانوف بالدراسة و التفسير جديرةقتصادية إأف ىذا األخير ىو ظاىرة 
 و ماىيتو توختبلؼ الواضح بيف جميع ىؤالء في تسميمختمؼ الدراسات حوؿ تحديد مفيوـ لو، اإل

مف جانب أخر تجّمى التوافؽ و أنّ  دة الجوانب إالّ و ظاىرة  معقّ د حقيقة أنّ داتو و ىذا ما يؤكّ محدّ  و
 .حركة مف حركات رؤوس األمواؿ الدولية طويمة المدىبينيـ جميعا عمى أّنو 

جانب لتجسيده، ـ في سموؾ المستثمريف األو بخصوص أسباب قيامو، و العوامؿ التي تتحكّ 
المدارس  عمدتخبلليا  ع الزوايا التي مفة تفسيرات مختمفة بسبب تنوّ فقد سجمت ىناؾ عدّ 

 داتو.في تفسير قيامو و محدّ القانونييف و المفكريف  قتصاديةاإل

ومف خبلؿ دراستنا ألشكاؿ اإلستثمار األجنبي المباشر وجدنا أنو يتدفؽ لمدوؿ المضيفة في 
أشكاؿ مختمفة تتخذ إما صورة اإلستثمارات الممموكة بالكامؿ لممستثمر األجنبي أو في صورة 

إلى جانب أف ىذه  ، ت ال ترتبط بأي نوع مف أنواع ممكية األصوؿ في البمد المضيؼستثماراإ
 تالدوؿ المضيفة و إستراتجيا تاألشكاؿ ىي في الحقيقة مرىونة مف حيث التطبيؽ بسياسا

 الشركات األجنبية.

 مف محاور اؿ محور ستثمار المباشر األجنبي شكّ و أخيرا الحقيقة التي نممييا ىنا ىي أف اال
معّقدة مف حيث إقتصادية  و قانونيةعتباره ظاىرة ليس فقط إل ىتماـ المفكريف و الخبراء و الدوؿإ

، بؿ أيضا مف حيث التفسيرات التي جاءت حوؿ قيامو و تعارض مواقؼ كؿ  التسمية أو المفيـو
 .تمفة و الخبراء بشأف ذلؾمف الدوؿ المخ



 

 

 الفصل الثاني

ستثمار األجنبي عالقة اإل 
 قتصاديةشر بالتنمية اإلالمبا
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 التنميةالحديث عف  مؤلحيث قتصادية ستثمار األجنبي اليوـ محور عممية التنمية اإليمثؿ اإل 
جتماعية العالمية. فبل يخمو محفؿ دولي وال تجمع اإل قتصادية واإل السياسية و القانونية و األجواء

فمنظمة األمـ المتحدة،  ، و األساسيةيشكؿ أحد محاوره ونقاطعالمي إال والكبلـ عف التنمية 
الجيوية  تحادات الدولية اإلقميمية واإل الييآت المالية العالمية، و ومنظمة التجارة العالمية، و

 حيوية ال تيدأ مرة عف طرؽ موضوع التنمية بحثا ومناقشة و تفضاءاوغيرىا، كميا تمثؿ  المختمفة
راسات في الموضوع ال يمكف عدىا، وال حتى حصرىا، كما أف المراجع واألبحاث والد ،قتراح حموؿإ

ختبلؼ مصادر إ ، وتشعب روافدىـ، والتنميةفيي كثيرة ومتشعبة، بكثرة الباحثيف الميتميف بقضايا 
 ثقافتيـ، ومستوى تطور بمدىـ.

فمشكؿ التنمية يعني، بدرجة مباشرة، الكائف البشري عمى ظير ىذا الوجود، مف حيث توفر  
 ا النحوذعمى ى والموضوع ،، وبناء شخصيتوالشروط األساسية لحياتو، وتعزيز كيانوأو عدـ توفر 

، وحتى يتأتى لو  ىتماـ الجميعإحؽ لو أف يناؿ  لؾ، عمى الدوؿ جميعا أف ذفاإلنساف كائف مكـر
مطالبو، وتحقيؽ آمالو وطموحاتو، عف طريؽ إجراءات  ستجابةإ حتياجاتو، وإتسعى إلى تمبية 

 .عممية كثيرة

تقتضي الدراسة التطرؽ إلى  لمعرفة عبلقة اإلستثمار األجنبي المباشر بالتنمية اإلقتصادية    
واجو التي تاألسس اإلديولوجية ثـ معرفة  )المبحث األوؿ(، األىمية اإلستراتيجية لمتنمية اإلقتصادية

 .)المبحث الثاني( اإلستثمارات األجنبية
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 المبحث األول

 قتصاديةجية لمتنمية اإلاألىمية اإلستراتي

إف مف أىـ أسباب بقاء معظـ البمداف النامية غارقة في حمقات التخمؼ و الفقر ىو ضعؼ   
قتصادي و تردي معدالت اإلنتاج و تخمؼ عمبلت التبادؿ التجاري وسائؿ التنمية و التطور اإل

الدوؿ قوة عمؿ  في حيف تمتمؾ معظـ ىذه، الخارجي و بقاء البعض تحت وطأة الديوف الخارجية
عنيا  لميجرة إلى الدوؿ المتقدمة لمبحثفعالة تبحث عف فرص غير متوفرة داخؿ دوليا تضطر 

مستفيدة مف مؤىبلتيا و خبراتيا و بذلؾ  تخسر ىذه الدوؿ خبرة كفاءاتيا البشرية الضرورية لعممية 
سوء توزيع ، مداف الناميةكما أف مف ضمف اإلشكاليات التي تعاني منيا الب، التنمية البلزمة لدوليا

 عجز الدولة في التخطيط و التنمية .، الثروة و الدخؿ الشخصي

ستراتيجي في ىذه البمداف إذا ما تمكنت مف السيطرة عمى إف لعممية التنمية دور إمما تقدـ ف 
حاؿ إذ أف بقاء ال، مؤىبلتيا المالية و الطبيعية و البشرية و سيطرت الدولة عمى زماـ التخطيط فييا

عمى ما ىو عميو في ظؿ فتح األسواؽ أماـ التجارة العالمية سيكوف كارثيا في كؿ دولة ليس ليا 
 مقومات الصمود أماـ المنافسة العالمية .

)المطمب  قتصاديةلتنمية اإلا و أسسمفاىيـ ذلؾ نحاوؿ إلقاء الضوء عمى بعض ألجؿ  
دور الدولة  مف خبلؿ باإلقتصاد الوطنيوض الموارد المادية البلزمة لمنيو ضرورة تنمية  األوؿ(،

 الثاني( مف خبلؿ المراحؿ التي مر بيا إقتصاد الدولة. )المطمبفي تنفيذ برامج التنمية 

 قتصاديةو أسس التنمية اإل مفاىيم : المطمب األول

تسعى وتطمح كؿ الدوؿ إلى التقدـ والتطور نحو األفضؿ رغـ إختبلؼ وتبايف ذلؾ السعي 
ف كانت ىناؾ دوؿ قميمة قد بمغت مستويات تطورية متقدمة إقتصاديا والظروؼ ال محيطة بو، وا 
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جتماعيا وو  تكنولوجيا، فإف ىناؾ دوال كثيرة لـ تكمؿ حتى ضرورات الحياة الكريمة لئلنساف  ا 
 . 1وبالتالي عمييا بذؿ جيود مضاعفة لذلؾ، وىو ما يعني حاجتيا الممحة لتحقيؽ التنمية

)الفرع الضوء عمى مفيوـ التنمية اإلقتصادية  إلقاءخبلؿ ىذه الدراسة مف وعميو سنحاوؿ 
 .)الفرع الثاني(معرفة األسس التي تقـو عمييا  ثـ األوؿ(،

 تعريف التنمية اإلقتصادية : الفرع األول

 لقد وردت تعاريؼ عديدة لمتنمية ونذكر منيا :

 التنمية لغة و إصطالحا أوال : 

و في الماؿ تعني  ، أي إرتفاع الشيء مف موضع إلى موضع آخر ، التنمية لغة مف النمو 
( to develop( مف الفعؿ ) developmentوفي اإلنجميزية يأتي المصطمح ) ، 2زاد وكثر 

 ...الخ، يكسب تدريجيا ، ينمي، يكشؼ عف ، يظير، يوضح، بمعنى يوسع

أما ، 3اإلزدياد التدريجي  التنمية تعني لغويا التوسيع أو التطوير أو اإلنماء أو النشوء أو
إصطبلحا فيشير في أبسط معانيو إلى " اإلنتقاؿ المقصود مف حاؿ إلى حاؿ أفضؿ بكؿ المقاييس 

وىناؾ عدة تعاريؼ لمتنمية التي تختمؼ بإختبلؼ  ، 4خبلؿ فترة زمنية معينة يحددىا المجتمع "
 .5و تبايف آراء واضعييا كؿ وفؽ تخصصو ، سياقيا التاريخي

  التنمية عند بعض الفقياء ا :ثاني 

عممية التغيير التي يرتفع بموجبيا الدخؿ  ىيقتصادي التعريؼ التقميدي لمتنمية بالمفيوـ اإل
 .ؿ فترة محددة مف الزمفالقومي خبل

                                  
 .09،ص 2003 ، مصر، دوف طبعة، الدار الجامعية، إتجاىات حديثة في التنمية ، عبد القادر محمد عطية1
 .32، ص2003 ، القاىرة، دوف طبعة، دار الفجر لمنشر والتوزيع، الشاممة اإلعبلـ و التنمية ، محمد منير حجاب 2
 .12ص  ، دوف سنة نشر ، اإلسبلـ والتنمية،دوف طبعة،المكتب العربي الحديث،االسكندرية، عبد الرحماف العيسوي 3
 . 10،ص2004، القاىرة، دار طيبة، الطبعة الثانية، التنمية و الدولة، سعد طو عبلـ4
 .16المرجع السابؽ،ص ، ادر محمد عطية عبد الق5
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قتصادية و ىي عممية النيوض الحضاري التي تنسحب عمى كافة نواحي الحياة اإل 
 .1يرىا جتماعية و السياسية و الثقافية وغاإلو 

تنطوي التنمية اإلقتصادية عمى حدوث تغير في ىيكؿ توزيع الدخؿ و في ىيكؿ كما  
اإلنتاج و في نوعية السمع و الخدمات المقدمة لؤلفراد بجانب التغير في الكمية التي يحصؿ عمييا 

 أو ىي العممية التي مف خبلليا يحدث تغيير شامؿ و متواصؿ مصحوب بزيادة، الفرد في المتوسط
في متوسط الدخؿ الحقيقي و تحسف في توزيع الدخؿ لصالح الطبقة الفقيرة و تحسف في نوعية 

 .2الحياة و تغير ىيكمي في اإلنتاج 

تدابير الواعية لتطوير الييكؿ مجموعة اإلجراءات وال نياعمى أالتنمية كما تعرؼ  
ستمرار ذلؾ لفترة إ ي لمفرد وج السمعي والدخؿ الحقيقجتماعي وتحقيؽ زيادة اإلنتااإل اإلقتصادي و

 . 3زمنية طويمة لفائدة غالبية أفراد المجتمع بحيث تمعب الدولة طرؼ أساسي في ىذه العممية

كما يعرفيا محمد زكي الشافعي :" بأنيا عممية ديناميكية متتابعة تستيدؼ القضاء عمى 
ي أو أسموب اإلنتاج أو سواء مف خبلؿ تغير الييكؿ اإلقتصاد ، التخمؼ اإلقتصادي و اإلجتماعي

 .4مف خبلؿ تبني إستراتيجية لمتطوير اإلقتصادي تحقؽ ىذا اليدؼ " 

أف التنمية ليست تركيبة مف اإلجراءات  مف خبلؿ التعاريؼ السابقة وما تجدر اإلشارة إليو
 تخاذالبمداف النامية، بؿ عمى كؿ بمد إوالسياسات الموحدة والمعروفة والتي تقضي عمى التخمؼ في 

مكانياتو وتحقيؽ األىداؼ التنموية المط موبة القصيرة النموذج التنموي الذي يتناسب مع ظروفو وا 
عتباره نا تبرز أىمية التخطيط لمتنمية بإجتماعية والسياسية. مف ىاإل والبعيدة المدى اإلقتصادية و

 أسموب عمني لمتحكـ في الحركة العامة المستقبمية.

                                  
بحث مقدـ إلى ندوة العولمة و أثرىا في اإلقتصاد ، البحث العممي و التنمية المستدامة في ظروؼ العولمة، طو تايو النعيمي1

 .48،ص2002بيت الحكمة، ، العربي
 .17ص، المرجع السابؽ، عبد القادر محمد عطية 2
 .55، ص1987 ، ادي، الطبعة الثانية، ديواف المطبوعات الجامعية،الجزائرمحمد أحمد الدوري، التخمؼ اإلقتص3
، دار الفكر لمنشر و التوزيع، الطبعة األولى ، ترجمة محمد قاسـ القريوتي ، اإلدارة العامة مف منظور مقارف ، فلاير ىيدي4

 .82،ص1979 ، األردف
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 ية في الفكر التنموياألسس النظر  : الفرع الثاني

 :1ت فييا نظريات التنميةتجاىات التي سار ىـ اإلسنتعرض فييا إلى أ

 تحميل الكالسيكيال :أوال  

بمشكمة التنمية اإلقتصادية حيث كاف ىدفو ىو التعرؼ عمى  " آدـ سميث الفقيو " ىتـّ إ 
العمؿ ىو األساس لرفع كيفية حدوث النمو اإلقتصادي وماىية العوامؿ التي تعوقو، فوجد أف تقسيـ 

اإلنتاجية ويرى أف تقسيـ العمؿ ال يمكف أف يأخذ مكانو عمى نطاؽ واسع إاّل حينما يستطيع العماؿ 
حاجة اإلقتصاد القومي إلى الفقيو "آدـ سميت"  إستخداـ المعدات واآلالت المتخصصة، فيؤكد

راكمية لمتنمية والمتمثمة في ندرة الموارد التراكـ الرأسمالي، إاّل أنو إعتقد بوجود قيود توقؼ العممية الت
 الطبيعية.

أما ريكاردو فقد إعتبر كذلؾ أف عممية التنمية ىي متجددة ذاتيا، ويقّر بالوصوؿ إلى حالة  
 مف الركود ولكنو وجد أف التجارة الخارجية يمكف أف تؤجؿ حدوثو.

ات المتشابكة بيف في حيف أف إضافة النيوكبلسيؾ تمثمت في اإلىتماـ بدراسة العبلق 
الوحدات الصغيرة، كما أف التقدـ التكنولوجي يقضي عمى الضغوط الركودية التي تفرضيا ندرة 

 .2إعتبروا أف المنافسة الحّرة ىي األكثر كفاءة لدعـ عممية التنمية الموارد الطبيعة و

التي تواجو فرأى أف نظرية التنمية التقميدية في تفسيرىا لممشاكؿ  " ماركس الفقيو " أما 
فتقار إلى الموارد الطبيعية ما ىي إال اض معدؿ التقدـ التكنولوجي أو اإلعممية التنمية مثؿ إنخف

أسباب ظاىرية ليذه المشاكؿ ورأى ضرورة دراسة طبيعة النظاـ اإلقتصادي الذي يتـ فيو اإلنتاج 

                                  
ادية، )مفيوميا، نظرياتيا، سياساتيا(،دوف طبعة، الدار محمد عبد العزيز عجيمة، محمد عمي الميثي، التنمية اإلقتص1

 .61، ص 2003الجامعية،مصر، 
، ص 1988، الكويت، دوف طبعة،مطابع القدس التجارية، ارنة(عبد المعطي محمد عساؼ، إدارة التنمية )دراسة تحميمية مق2

 .15، 13ص  
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شتراكي البديؿ األمثؿ بحيث عممية التنمية ورأى في النظاـ اإل)النظاـ الرأسمالي( والذي تستحيؿ فيو 
 .1يستفيد كؿ أفراد المجتمع  مف عممية التنمية المترتبة عمى ذلؾ

 التعديالت عمى التحميل الكالسيكي:-

لنيوكبلسيؾ المتعمقة ا أف يسّد الفجوة القائمة بيف آراء ماركس و "بيتر شوـالفقيو " حاوؿ  
ية تحدث غالبا في صورة قفزات وتدفقات غير قتصادية، حيث يرى أف التنمية اإلقتصادبالتنمية اإل

منتظمة وبالتالي تنطوي القرارات الكبرى الخاصة باألعماؿ عمى درجة كبيرة مف المخاطرة وعدـ 
 "شومبيتر الفقيو " بذلؾ إعتبر التأكد، لذلؾ رأى أف ىذا األمر يتطمب شخصا ميما وىو المنظـ و

ر المنظـ ىو خمؽ شيء جديد في السوؽ وبذلؾ يفوؽ ذلؾ أف دو  ، أف التنظيـ مفتاح عممية التنمية
 دوره أىمية دور الشخص الذي يمّده باألرصدة لعممية التنمية.

الكينزييف فقد إنصب عمى مواجية البطالة والتي ستبقى  و "كينز الفقيو " أما بالنسبة لتحميؿ 
 د القومي.مشكمة في األجؿ الطويؿ حسبيـ ما لـ تمعب الحكومة دورا أكبر في اإلقتصا

 2تجاىات الحديثة في نظرية التنميةثانيا : اإل 

لقد أخذت المساىمات الحديثة في نظرية التنمية إتجاىيف، حيث ركّز اإلتجاه األوؿ عمى  
أسباب فشؿ الدوؿ النامية في تحقيؽ عمميات تنمية سريعة ومتجددة ذاتيا، أما اإلتجاه الثاني فقد 

 مية إقتصادية متجددة.ركّز عمى العوامؿ المؤدية إلى تن

 ول النامية في تحقيق تنمية سريعةأسباب فشل الد اإلتجاه األول :-1

 :  لقد قدمت عّدة تفسيرات لذلؾ 

اض معدؿ نمو تزايد السكاف في الدوؿ النامية يتمخض عنو إنخفالشرؾ السكاني  وىو ما يعني -
 نصيب الفرد مف الدخؿ .

                                  
 .66ص ، محمد عبد العزيز عجيمة، محمد عمي الميثي، المرجع السابؽ1
 .45المرجع السابؽ،ص ، عبد القادر محمد عطية 2
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إنتاجية ذات آثار ثانوية عمى بقية القطاعات  تخصص الدوؿ النامية في مجاالتكذلؾ  -
 تماد عمى تصدير المواد الزراعية . كإستخراج المعادف، أو اإلع

باإلضافة إلى العوامؿ الخارجية غير المواتية والمتمثمة في تدىور شروط التجارة لغير صالح ىذه -
مار وعدـ كفاية الدوؿ، ىذا فضبل عف عدـ قدرتيا عمى اإلدخار وضعؼ الحافز عمى اإلستث

 اليياكؿ األساسية لئلنتاج.

  مؤدية إلى تنمية إقتصادية متجددةالعوامل ال اإلتجاه الثاني : -2

وتشمؿ عّدة عوامؿ مثؿ العوامؿ اإلقتصادية والتي تنطوي عمى مدى إعتناؽ مبدأ الحرية  
ستثمار في الموارد اإلقتصادية مف طرؼ الدولة، مدى وفرة اليياكؿ اإلجتماعية، مستوى التعميـ )اإل

 البشرية(، مشكمة اإلنفجار السكاني.

ضمف اإلضافات الحديثة لنظرية  رواجا واسعا "روستولمفقيو "وقد نالت نظرية المراحؿ  
التنمية، إذ توجد وفقا لو خمس مراحؿ لمنمو ىي: المجتمع التقميدي، مرحمة التمييد لئلنطبلؽ، 

نضوج، عصر اإلستيبلؾ الوفير، أي أنو يرى أف بنية مرحمة اإلنطبلؽ، مرحمة اإلندفاع نحو ال
اإلقتصاد تكوف متخمفة ثـ تستحدث تغيرات ىامة عمييا في مرحمة التمييد لئلنطبلؽ أيف الزالت 
أساليب اإلنتاج تقميدية ثـ تأتي مرحمة اإلنطبلؽ والتي تدوـ لمّدة عقديف أو ثبلث ليصؿ المجتمع 

أربعيف عاما بحيث تتوفر لدى اإلقتصاد القومي القدرة إلى مرحمة النضوج والتي تقوـ حسبو 
 .1التكنولوجية والتنظيمية إلنتاج أي شيء برغبة ثـ تأتي مرحمة اإلستيبلؾ الوفير

يفتقر إلى التحميؿ العممي الدقيؽ  " روستو الفقيو " لقد رأى معظـ اإلقتصادييف أف تحميؿ 
ة صناعية كبيرة فقط بعد تحضير وتجديد كما أنو خرج بضرورة قياـ الدولة بمجيودات إنمائي

الزراعة وزيادة رأس الماؿ اإلجتماعي بمعدات كبيرة، غير أّف تجارب التنمية في الدوؿ النامية منذ 
 بداية الخمسينات تشير إلى أىمية بؿ وضرورة توسع قطاعي الزراعة والصناعة في نفس الوقت.

                                  
، محمد عبد العزيز عجيمة، إيماف عطية ناصؼ، التنمية اإلقتصادية )دراسات نظرية وتطبيقية(،دوف طبعة، الدار الجامعية1

 .143ص ، ، دوف سنة نشر، مصر
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ف( في مواجية األسموب اإلنتقائي )النمو غير ولقد جاءت نظرية الدفعة القوية )النمو المتواز  
فعة روداف الذي أكد عمى األسموب الشامؿ أي أسموب الد–المتوازف( ومف أبرز روادىا روزنشتيف 

 ستثمارية.القوية بيف مختمؼ األنشطة اإل

الدفعة القوية يروف أف القياـ بيا يتطمب قدرات كبيرة غير متوفرة في الدوؿ  إاّل أف منتقدي 
نتقائية مع توفر حّد أدنى مف التوازف في مختمؼ ؾ يكوف مف األنسب إتباع أسموب اإلامية، وبذلالن

عطاء دور أكبر لحكومات الدوؿ النامية والتي يتعيف عمييا القياـ بإنشاء اليياكؿ  المجاالت وا 
 األساسية لئلنتاج وفرض بعض اإلجراءات التنظيمية مف ناحية أخرى.

النظريات قد أكدت عمى أىمية التراكـ الرأسمالي في عممية التنمية  وبالتالي نرى أف جميع 
 .1بإعتباره المحدد الرئيسي لمعدؿ وحجـ النمو اإلقتصادي

 لثا : تمويل التنمية اإلقتصادية ثا

 : رئيسييف ىماعموما فإف الدوؿ النامية تحصؿ عمى حاجتيا مف األمواؿ مف مصدريف 

 ية .الموارد المحمية والموارد األجنب

 الموارد المحمية:  -1

 دخار الحكومي .ومدخرات قطاع األعماؿ الخاص واإل وتتمثؿ في مدخرات القطاع العائمي

 مدخرات القطاع العائمي :  -

ستيبلؾ المختمفة. المتاح وبيف اإلنفاؽ عمى أوجو اإلوالتي تتمثؿ في الفرؽ بيف الدخؿ 
دخار في الدوؿ النامية ولكنيا تتأثر بمجموعة القطاع العائمي مف أىـ مصادر اإل وتعتبر مدخرات

فضبل  ، ادي مثؿ حجـ الدخؿ والذي يتميز بإنخفاضو في ىذه الدوؿقتصمؿ  منيا ما ىو إمف العوا
دخار رغـ حدوث زيادة في يبلؾ مما ال يسمح بتكويف فائض لئلستعف إرتفاع الميؿ المتوسط لئل

أف أسعار  ، فضبل عمى2ية في السنوات األخيرة الدخوؿ الحقيقية لؤلفراد في معظـ الدوؿ النام

                                  
 .145ص ، المرجع السابؽ ، محمد عبد العزيز عجيمة، إيماف عطية ناصؼ1
  .163د العزيز عجيمة، إيماف عطية ناصؼ، المرجع نفسو، صمحمد عب2
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دخارية والرغبة في حيازة أمواؿ لمقابمة حاجات التضخـ، مدى إنتشار البنوؾ والمؤسسات اإلالفائدة، 
دخار. كما أف حاجات معينة ليا أثر كبير عمى عممية اإلالمستقبؿ أو لبموغ مستويات معيشية 
حاجات األسرة الصغيرة وعمى ذلؾ ففي ظؿ كبر عدد أفراد  األسرة الكبيرة في الظروؼ الواحدة تفوؽ

 دخار إف لـ ينعدـ.في الدوؿ النامية يقؿ اإل دخؿال تدني مستويات األسرة و

دة تبعت سياسة رشيوؿ النامية النيوض بمدخراتيا لو إأنو بإمكاف الد لذا يرى معظـ الفقياء
 . دخارية لصغار المدخريفلمكافحة التضخـ وأقامت أوعية إ

 مدخرات قطاع األعمال الخاص :  -

ىي ما تقوـ بو المنشآت والشركات الخاصة بإدخاره، وتعتبر مدخرات ىذا القطاع أىـ 
 ولكف في الدوؿ ،ويتوقؼ حجمو عمى األرباح المحققةمصادر اإلدخار في الدوؿ المتقدمة إقتصاديا 

ا يؤدي إلى إعتماد أكبر عمى الموارد ستثمارىا غير كافية غالبا ممالنامية نجد أف األرباح المعاد إ
 .الية نظرا لضعؼ السوؽ المالية المحمية األخرى خاصة اإلقتراض مف البنوؾ والمؤسسات الم

 : مدخرات قطاع األعمال العام -

لعب ىذا القطاع دورا ىاما في معظـ الدوؿ النامية لتبنييا النظاـ اإلشتراكي ولعدـ قدرة  
خاص عمى توفير األمواؿ البلزمة لتنفيذ اإلستثمارات الطموحة ليذه الدوؿ األفراد وقطاع األعماؿ ال
إال أّف فشؿ القطاع العاـ في تحقيؽ األىداؼ المنوطة بو أدى  ، التحتيةخاصة مشروعات البنية 

 .1إلى تراجعو خاصة في ظؿ برامج اإلصبلح اإلقتصادي

 اإلدخار الحكومي :  -

وضغط نفقاتيا بغية تحقيؽ فائض توجيو إلى خدمة تعمؿ الحكومات عمى تنمية مواردىا 
أىداؼ التنمية، ولكف في حالة وجود عجز فيتـ تمويمو مف مدخرات القطاعات األخرى أو عف 

إال أف ىذا اإلجراء األخير يؤدي في ىذه الدوؿ إلى  ،بع نقود جديدة لمتوسع في اإلنتاجطريؽ ط

                                  
أسامة عبد الرحماف، تنمية التخمؼ و إدارة التنمية)إدارة التنمية في الوطف العربي و النظاـ العالمي الجديد(،دوف 1

 .55ص، 1997طبعة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،
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دخار فضبل عف أحجاـ رؤوس ودة عمى اإلرة أصحاب الدخوؿ المحدإرتفاع األسعار، عدـ مقد
 األمواؿ األجنبية وىروب الوطنية منيا لمخارج مما يزيد مف عجز ميزاف المدفوعات.

 التمويل األجنبي : -2

في الدوؿ النامية أي وجود  نظرا لعدـ كفاية المصادر المحمية في الوفاء بحاجات اإلستثمار
عمى التمويؿ المطموب مف المصادر الخارجية والتي دخار واسعة، فإنيا تمجأ إلى الحصوؿ فجوة إ

دوؿ والمؤسسات القروض مف ال، المنح والمعونات األجنبية تأخذ األشكاؿ الرئيسية التالية :
 ستثمار األجنبي مف األفراد والشركات والييئات األجنبية.اإل ، والمنظمات الدولية

 : المنح والمعونات األجنبية الرسمية -

خيرة مف أىـ مصادر التمويؿ لمدوؿ النامية ذات الدخؿ المنخفض، وقد تعتبر ىذه األ
ساعدت في توفير قدر مف حاجاتيا مف الغذاء والخدمات األساسية كالتعميـ والصحة والمواصبلت 

نظرا لصغر حجـ المعونات قتصادي ليذه الدوؿ ، إال أنيا لـ تحسف مف األداء اإلوالكيرباء وغيرىا
المعونة المقّيدة أيف تمتـز الدوؿ المتمقية ليا بتوجيييا لمشروع معيف وشراء  نتشار شكؿفضبل عف إ

السمع والمستمزمات مف الدوؿ المانحة لما لو مف أىمية في توازف ميزاف المدفوعات لمدولة المانحة 
 حتكار )غبلء األسعار(.ي إلى وقوع الدوؿ المتمقية في اإلوالذي غالبا ما يؤد

% مف المعونات الثنائية نياية القرف الماضي وكانت 66لمقيدة وقد شكمت المعونات ا
% مف قيمة المعونة نتيجة ليذه القيود، باإلضافة إلى 20إلى  15الدوؿ المتمقية ليا تخسر مف 

 .1تسييس المعونات

التنمية، وفي الوقت الحاضر وعميو ال تمعب المعونات والمساعدات دورا ىاما في إحداث  
 عتماد عمييا في معظـ الدوؿ النامية عدا الدوؿ شديدة الفقر.اإل وىتماـ بيا قؿ اإل

 :  القروض من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية -

لقد لعبت دورا ميما في إقتصاديات الدوؿ النامية إلنتشار موجة العداء لئلستثمارات  
يا لموقوع في أزمة إال أنيا قادتج ىذه الدوؿ حديثا مف اإلستعمار،األجنبية وذلؾ بسبب خرو 

                                  
 .202ص، رجع السابؽالم، محمد عبد العزيز عجيمة، إيماف عطية ناصؼ1
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المديونية وبالتالي إتباع برامج التثبيت اإلقتصادي والتكيؼ الييكمي التي ينص عمييا البنؾ 
 وصندوؽ النقد الدولييف. 

 اإلستثمار األجنبي : -

نظرا لقصور الموارد األجنبية السابقة الذكر عمى تحقيؽ تنمية بداخؿ الدوؿ النامية فإنو لـ 
الذي أضحى يحتؿ مكانة ىامة في إقتصادياتيا خاصة في  ثمار األجنبياإلستيبؽ أماميا سوى 

 ظؿ العولمة.

 وعموما ينقسـ اإلستثمار األجنبي إلى نوعيف :

  اإلستثمار األجنبي غير المباشر: أي اإلستثمار المحفظي والذي يتـ مف خبلؿ اإلستثمار في
 يتحكـ في اإلدارة، وبالتالي تتراءى أسيـ وسندات الشركات خارج الحدود الوطنية، فالمستثمر ىنا ال

 .1لنا محدودية ىذا النوع في المساىمة في تنمية الدوؿ النامية نظرا إلفتقارىا لسوؽ مالي متطور
  االستثمار األجنبي المباشر : وىو الذي ينطوي عمى التممؾ الجزئي أو المطمؽ لمشروع

الشركة األـ في الدوؿ المضيفة ولقد اإلستثمار مف الطرؼ األجنبي وبعبارة أخرى فيو موجودات 
. وىذا ما يدؿ عمى اإلعتماد 20022بميوف دوالر عاـ  143بمغ صافي االستثمار األجنبي المباشر 

المتزايد عمى ىذا النوع مف اإلستثمار ألف المستثمريف األجانب يمتزموف عادة باإلستثمار عمى 
اإلستثمار األجنبي غير المباشر، فإنو  يوف والمدى الطويؿ، ومع أنو يكوف عادة أقؿ تقمبا مف الد

ال يمكف إعتبار إستقراره أمرا مسمما بو نظرا ألف اإلستثمار المحمي واألجنبي عمى السواء يعتمد 
 .      3عمى وجود مناخ إستثمار إيجابي 

                                  
 ىذا النوع مف اإلستثمار خارج موضوع الدراسة . 1
يقر بأف االستثمار األجنبي وتحويبلت العماؿ يتجاوزاف الديوف كمصدر لتمويؿ البمداف  2003تقرير البنؾ الدولي  لسنة 2

 النامية، 
ي المباشر ىو محور الدراسة و سيتـ الحديث نـ التفصيؿ في ىذا النوع مف اإلستثمار في الفصؿ األوؿ و اإلستثمار األجنب 3

 عف مناخو في الباب الثاني.
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 دور اإلستثمار األجنبي المباشر في التنمية اإلقتصادية : الفرع الثالث

عممية بناء لؤلصوؿ المادية الثابتة وزيادة التكويف الرأسمالي، وبيذا يؤدي تمثؿ اإلستثمارات  
اإلنفاؽ اإلستثماري إلى زيادة القدرات اإلنتاجية لمببلد، ورفع معدؿ النمو وتحسيف الوضع 
اإلقتصادي بصورة عامة، وتساىـ عمميات اإلستثمار الموجية بصورة صحيحة إلى إقامة التناسبات 

ف القطاعات اإلقتصادية، وزيادة التشابؾ والترابط بيف ىذه القطاعات اإلقتصادية، الصحيحة فيما بي
بما يحقؽ وحدة اإلقتصاد الوطني وتكامؿ فروع اإلنتاج ودفع عممية التنمية إلى األماـ بصورة 

 متواصمة.

ؿ وليذا طالما نظر إقتصاد التنمية بإستمرار إلى تأثير اإلستثمار األجنبي المباشر عمى الدو  
النامية بطريقة إيجابية، وىو منظور ناشئ مف التجربة الناجحة لئلقتصاديات الرأسمالية واألسواؽ 
الحّرة، فالمستثمريف األجانب يجمبوف مواد جديدة نادرة، رأس الماؿ، التكنولوجيا، اإلدارة، وميارة 

ومف فرص العمؿ التسويؽ لمبمد المضيؼ، ووجود المستثمريف يزيد مف المنافسة وتحسيف الكفاءة 
اإلطار مف الصعب أف ال نصؿ إلى إستنتاجات إيجابية عف  ، وضمف ىذا1ويحسف توزيع الدخؿ

ستنتاجات في واقع األمر تنطبؽ إال أف ىذه اإلثمار األجنبي المباشر في التنمية، ستمساىمة اإل
مارات األجنبية عمى الدوؿ المتقدمة أكثر مف الدوؿ المتخمفة مما جعؿ عممية تقييـ تأثير اإلستث

المباشرة عمى التنمية عممية معقدة، حيث يجب عمى الدوؿ النامية أف تمتـز الحذر إزاء إنتياج 
 إجماليموقؼ غير مدروس مف المكاسب الخاصة بيذا اإلستثمار، فوجود حصة كبيرة منو في 

بيذه ، فالتحويبلت المرتبطة 2عمى ضعؼ وليس قوة البمد المضيؼ داللةتدفقات رأس الماؿ 
وخيارات  ستثمارات تؤثر سمبا عمى ميزاف مدفوعات الدوؿ النامية كما أنيا تتحكـ بمقدار الدوؿاإل

إلستثمار مما يوفر ليا فرصة إختيار اإلستثمارات مشروعات ا يبلءـشعوبيا وتوجيييا نحو ما 
 . األكبر ربحا واألسرع وقتا

                                  
ثيودور موراف "الشركات المتعددة الجنسيات"، اإلقتصاد السياسي لئلستثمار الخارجي المباشر، ترجمة جورج خوري،دوف 1

 .9، ص1994طبعة، دار الفارس لمنشر والتوزيع، عماف، 
، 38المجمد مجمة التمويؿ والتنمية،فائدة اإلستثمار األجنبي المباشر لمدوؿ النامية"،  براكش لونجاني، وعساؼ رزيف "ما مدى2

 .8، ص2001، 02العدد
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 قتصاديةاإلدور الدولة في تنفيذ برامج التنمية  : المطمب الثاني

عمنًا  في أي بمد كاف، ال تجري في الفراغ، بؿ ىي تستميـ  إف السياسات واألساليب اإلنمائية     
أو ضمنًا، مف األجواء اإلقتصادية والمالية الدولية واإلقميمية السائدة والمييمنة. وىذا صحيح 

حيث   ،الدوؿ المتقدمةالدوؿ النامية التي تتأثر أكثر مف سواىا بما يجري في حالة بخاصة في 
التناوب أو تبادؿ األدوار في عممية التنمية  نوع مفشيد التاريخ اإلقتصادي لمدوؿ النامية 
القطاع العاـ ذروتو في  دور فبمغ التوجو نحو توسيع ، اإلقتصادية بيف الدولة و القطاع الخاص

في المقابؿ ، ية السبعيناتثـ تراخى تدريجيًا لينحسر في نيا، بداية الستينات مف القرف الماضي
د دور وبمغ ذروتو عند مطمع األلفية الثالثة مع تزاي، في بداية الثمانينات وصصةالخ حـزأشتد 

تغيير المستمر في موقؼ الدولة الإف ىذا ، تساع نطاؽ عولمة اإلقتصادإ الشركات العابرة لمقومية و
ولة الفاعمة إلى أخرى أقؿ فاعمية وأكثر إنتقاليا مف مرحمة الد مف المشاركة في عممية التنمية، و

نما جاء في  ، لـ يأت كرد فعؿ عمى الضغوط والقيود الداخمية التي تواجو عممية التنمية ،حيادية وا 
تولدت ىذه المحاكاة عف و ، الغالب كمحاكاة لمسياسات اإلقتصادية المستخدمة في الدوؿ المتقدمة

لخارجية التي تمارس بشكؿ مباشر أو غير مباشر اإلقتصادية ا اإلستجابة لمضغوط السياسية و
فالقوانيف   ، ولكف مف الناحية المنطقية ال يبدو ىناؾ مبرر لمثؿ تمؾ المحاكاة  ، عمى تمؾ الدوؿ

وعمى كؿ مجتمع أف يأخذ منيا ما  ، والنظـ  اإلقتصادية نسبية و ليست  مطمقة في الزماف والمكاف
ف ما ىو مفيد لدوؿ قطعت أشواطا طويمة في إوبالتالي ف، ؤسسيةيتبلءـ  ودرجة تطوره وترتيباتو الم

ولكف ذلؾ  ، تحت وطأة التخمؼ تدحرجبالضرورة مفيد لدوؿ ما زالت ت قد ال يكوف ، عممية التنمية
عمى أف تعتمد تمؾ اإلستفادة عمى دراسة  ، ال يتعارض مع مبدأ اإلستفادة مف تجارب الدوؿ األخرى

وتحديدًا عمى تمؾ الفترات التي سعت فييا تمؾ الدوؿ لمخروج مف  ، لمتقدمةمتأنية لتاريخ  الدوؿ ا
حيث  تكشؼ تمؾ الفترات عف وجود دور حيوي ، التخمؼ وتييئة شروط اإلنطبلؽ نحو  التنمية

ومساعدتيا ، وحماية اإلقتصاد الوطني ودعـ الطبقة الرأسمالية، لمدولة في تحقيؽ التقدـ اإلقتصادي
 .الفائض اإلقتصادي وتوجييو إلحداث التراكـ الرأسمالي البلـز لعممية التنميةفي عممية تجميع 

التغييرات في موقؼ الدولة مف أىـ الدوافع واألسباب والنتائج المترتبة عمى بيدؼ التعرؼ عمى و 
)الفرع سيتـ دراسة  دور الدولة في عممية التنمية وعميو ، قتصاديقضية المشاركة في النشاط اإل

ومرحمة اإلقتصاد الموجو  ، و الدولة الحيادية )الفرع الثاني( ثـ مرحمة اإلقتصاد الحر ، (األوؿ
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الدولة )الفرع الرابع( و أخيرا المنتجة والمخططة مرحمة الدولة ثـ ،)الفرع الثالث(والدولة المتدخمة 
 .)الفرع الخامس(والقطاع الخاص في الدوؿ النامية

 مية التنميةدور الدولة في عم : الفرع األول

 ، بعد دراستو لتجربة التصنيع في أوربا "غرشنكروف " تعد الفرضية التي صاغيا  اإلقتصادي     
مف 1التي تنص عمى " أف الدولة تمعب دورًا أكبر في عممية النمو كمما كاف اإلقتصاد أكثر تخمفًا "

وقد  ، في عممية التنمية الذي يتناوؿ دور الدولة ، أكثر الفرضيات  شيوعًا في األدب اإلقتصادي
 عندما صاغ فرضيتو التي أكد فييا ، بتأثير تمؾ الفرضية عميو"  كوزنتس" أعترؼ اإلقتصادي 

سيمارس ، "عمى أف التخمؼ المتزايد أو الدخوؿ المتأخر  إلى عممية النمو اإلقتصادي الحديث:
وؽ  إلى اإلعتماد بشكؿ ضغوطًا كبيرة تدفع  بوحدات القطاع الخاص التي تدخؿ متأخرة إلى الس
 متزايد عمى سمطة الدولة لمساعدتيا  عمى المحاؽ بالوحدات األكثر تقدمًا ".
و ربط فييا  " تايفايكش "غير أف أفضؿ صياغة لفرضية "غرشنكروف" تمؾ التي قدميا 

 قتصاد إلى التدخؿ المكثؼ لمدولة بالعوامؿ اآلتية : حاجة اإل
 مف الناحية الكمية والنوعية . ، اإلقتصادية واسعاً كمما كاف مدى أىداؼ التنمية  -1
 كمما قصر األفؽ الزمني الذي تحتاجو عممية تحقيؽ األىداؼ . -2
 كمما زادت ندرة الموارد والوسائؿ المتاحة لتحقيؽ ىذه األىداؼ. -3
اف اإلجتماعي كمما زادت العوائؽ غير االقتصادية الناتجة عف ضعؼ مرونة  أو  جمود البني -4

 .والثقافي والمؤسسي 
ودرجة التحضر  ، ألف ىذه العوامؿ ستنعكس بدورىا عمى الترتيبات التعاقدية والقانونية

وطبيعة البناء الطبقي، وتركيبة القوى السياسية وحجـ ، ودرجة الحراؾ اإلجتماعي ، وخصائصو
 .  2ونظاـ القيـ السائد ، المشاركة الشعبية في صياغة وتنفيذ القرارات التنموية 

كما يرى "ايكشتايف " أف ىناؾ  إرتباط موجب  بيف مستوى التنمية المتحقؽ وبيف الفرص 
أنو يؤكد مف ناحية أخرى   إال ، اإلختيار و المبادرات الفرديةالمتاحة لمقطاع الخاص لممارسة 

                                  
 .12ص ، المرجع السابؽ، براكش لونجاني، وعساؼ رزيف1
 .12ص ، المرجع السابؽ، براكش لونجاني، وعساؼ رزيف2
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واسعًا  عمى أف القيود الداخمية في الدوؿ النامية وبخاصة  قيود التقنية والموارد ال تترؾ مجاالً 
 . ـ لعممية التنميةإلختيار  الشكؿ المؤسسي المبلئ

ات التي يسيطر يختيار تجري بصورة تمقائية في اإلقتصادف عممية اإلإوبصورة عامة ف 
ات التي يسيطر فييا القطاع العاـ ونظاـ يأما في اإلقتصاد ، فييا القطاع الخاص ونظاـ السوؽ

 .  1دالة لتوجيات  النظاـ السياسي نيا تكوف  في الغالبإتخطيط المركزي فال
 وفي المجاؿ اإلقتصادي يميز "ايكشتايف "  بيف خمسة أصناؼ مف التدخؿ الحكومي وىي:  

بما في ذلؾ الحفاظ عمى القانوف والنظاـ في  التدخؿ الحكومي لتوفير رأس الماؿ اإلجتماعي  -1
ياـ والق ديـ التسييبلت التعميمية والصحيةتق  ،القانونية والتعاقدية وتنفيذىا تحديد اإللتزامات ،المجتمع

 وىي كميا يجري تجييزىا عادة مف قبؿ وكاالت حكومية .، بالوظائؼ العسكرية والدفاعية
 ، مثؿ المصارؼ المركزية والتسييبلت النقدية والمالية :توفير البنية اإلرتكازية اإلقتصادية  -2

 . تصاالتاإل والكيرباء ووسائؿ المواصبلت و ءوالطرؽ العامة والمرافؽ العامة األخرى كالما
تطبيؽ الرقابة المباشرة و غير مباشرة مف خبلؿ إجراءات متنوعة مثؿ التعريفة الجمركية -3 

 ئتماف والرقابة عمى األسعار.اإل يف السمع ووالضرائب والدعـ وتقن
ت أو بعض التي تتراوح بيف إدارة بعض الصناعا ، إقامة بعض المشروعات الحكومية -4

 أو الممكية العامة لبعض أو كؿ وسائؿ اإلنتاج . ، المشروعات العامة في صناعات مختمفة
التخطيط المركزي الذي قد يشتمؿ عمى تركز كامؿ أو جزئي في عممية صنع القرار  -5
 . 2قتصادي في مجمس تخطيط قومي مركزياإل

تدخؿ الحكومي يمثبلف الحد وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف كؿ مف الصنؼ األوؿ والثاني لم
أما  ،ويمثبلف النمط السائد  في معظـ الدوؿ  الصناعية المتقدمة، األدنى مف وظائؼ الحكومة

 فيمثؿ الحد األعمى لموظائؼ  الحكومية. ،الصنؼ األخير وىو أسموب التخطيط المركزي الشامؿ
د األدنى مف كمما زادت شمولية وسرعة ما توفره الحكومة مف الح ، و بصورة عامة 
فربما يكوف اإلعتماد عمى  ، قياميا بوظائفيا في حدىا األعمىقؿ الضغط أو الحاجة إلى  ، وظائفيا

                                  
 .25المرجع السابؽ،  ص ، ثيودور موراف1
دار  ، تحوؿ مف القطاع العاـ إلى القطاع الخاص بيف التغيير و الواقع)رأية مستقبمية(، دوف طبعةأحمد عبد الخالؽ، ال2

 .25ص ، 1993، مصر، النيظة العربية
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الحد األعمى مف الوظائؼ الحكومية دليبًل عمى فشؿ الحكومة في توفير الحد األدنى مف وظائفيا 
 .   1في الماضي والحاضر

 لحياديةمرحمة اإلقتصاد الحر والدولة ا : الفرع الثاني

التنمية عمى أف  ، إف مراجعة التاريخ اإلقتصادي لمدوؿ الصناعية المتقدمة تبرىف وبوضوح     
أي عندما بدأت الثورة  ، اإلقتصادية ظاىرة حديثة نسبيا تعود إلى نياية القرف الثامف عشر فقط

و موقفيا مف كما أف درجة تدخؿ الدولة في النشاط اإلقتصادي  ، الصناعية في بريطانيا آنذاؾ
د الكبير جاءت في القطاع الخاص خبلؿ الفترة الممتدة مف بداية الثورة الصناعية إلى حدوث الكسا

يديولوجيات ستجابة لمتطمبات الواقع اإلقتصادي ولـ تفرضيا النظريات واإلإمعظـ األحياف ك
ىي نفسيا كانت ف تمؾ النظريات واأليديولوجيات إبؿ  ، أو توجيات النظاـ السياسي اإلقتصادية

حيث شكؿ  إنطبلؽ الثورة الصناعية  في  ،2إنعكاس لمبيئة اإلقتصادية التي سادت في تمؾ الفترة 
 ، البداية الحقيقية لتشكؿ مبلمح النظاـ  الرأسمالي الجديد ، الربع األخير مف القرف الثامف عشر

 ناعية  كقوة فاعمة  إقتصادياالص وبروز الرأسمالية ، شيدت ىذه المرحمة إزدىار النشاط الصناعيو 
بية تطورًا  نتيجة قياميا بإستغبلؿ و في تمؾ األياـ كانت بريطانيا أكثر البمداف األور ، إجتماعيا و

حيث أدت  ، الموارد المتاحة في مستعمراتيا في أسيا بشكؿ عاـ وشبو القارة اليندية بشكؿ خاص
ستويات إدخار عالية سمحت لمرأسمالييف وم ، ىذه العممية إلى توفير فوائض مالية كبيرة جداً 

ستثماراتيـ اإلنتاجية الرئيسية إجتماعي باإلضافة إلى ثمار حتى في مجاالت رأس الماؿ اإلباإلست
وكانت ، ساد مفيوـ الدولة الميبرالي في تمؾ  الظروؼ ، في قطاع الصناعات الخفيفة والثقيمة

أما  ، ألمف والقضاء والجيش والدبموماسيةوظائؼ الدولة تنظيمية مقتصرة عمى الحد األدنى: ا
وكاف محظور عمى الدولة أف تتدخؿ في  ، الوظائؼ األخرى فكانت مف إختصاص القطاع الخاص

وقد ساىـ في تعزيز ىذا الموقؼ األفكار الميبرالية لئلقتصادييف  ، اإلجتماعية الشؤوف اإلقتصادية و
لدعـ  موقؼ الدولة التي جاءت  "ريكاردو  الفقيو " و " آدـ سميث الفقيو " في مقدمتيـ الكبلسيؾ و

عمى أىمية ضرورة تركيز  الدولة عمى أداء وظيفتيا   "آدـ سميث " فقد أكد ، قطاع الخاصلمف ا

                                  
 . 26،ص 1979بيروت، ، دار إبف خمدوف، رأسمالية الدولة الوطنية،دوف طبعة، عصاـ الخفاجي 1

 .28ص ، المرجع نفسو، عصاـ الخفاجي2
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وتوفير األمف والعدالة لحماية الممكية ، الدفاع ، وحصرىا بثبلث وظائؼ أساسية ىي، كدولة حارسة
وبذلؾ جعؿ  ، لتي يعجز الرأسماليوف عنيا أو ال يرغبوف بيافضبل عف قياميا بالمشاريع ا، الخاصة

تحدده التغييرات التي يمكف أف تطرأ عمى ظروؼ  ، وضع الوظيفة الثالثة في إطار شديد المرونة
التي ال يكوف  ، كما طالب الدولة بالمحافظة عمى مبدأ الميزانية المتوازنة، عممية التنمية اإلقتصادية

وذلؾ مف أجؿ توفير الظروؼ  ،  1نفاؽ العاـ  أثار عمى النشاط اإلقتصاديو اإلفييا لمضرائب أ
التي تشمؿ عمى  ، الذي يقوـ عمى ضرورة توفر  الحرية اإلقتصادية ، المبلئمة لعمؿ  نظاـ السوؽ

وحرية ، أي حرية المنتج في أف يستغؿ موارده في أي شكؿ مف أشكاؿ اإلستغبلؿ، حرية اإلنتاج
صرؼ في دخمو بالطريقة التي يراىا مناسبة،كما يقوـ جياز السوؽ أو نظاـ المستيمؾ في أف يت

 األسعار بالتوفيؽ بيف قرارات المستيمكيف والمنتجيف.

و إختمؼ موقؼ الدولة  مف مسألة التدخؿ في النشاط اإلقتصادي ومف القطاع الخاص  
يت عممية إنتقاؿ ىاتيف وذلؾ  إلختبلؼ الظروؼ التي واج ، في بمداف أوربا القارية  والياباف

فنجد في مجموعة بمداف أوربا  ،المجموعتيف إلى الرأسمالية عف تمؾ الظروؼ التي واجيت بريطانيا
أف النظـ األبوية أستثمرت في  ، القارية  وخاصة في فرنسا وسويسرا  وألمانيا وىولندا وبمجيكا

التي كانت ممموكة ، يع الرائدةالقرنيف الثامف عشر والتاسع عشر مبالغ ضخمة في عدد مف المشار 
وقد تفاوتت مستويات رأسمالية الدولة )الممكية الحكومية ( في ىذه البمداف بحسب  ، كميًا لمحكومة

 . 2التفاوت في مستوى فجوة النمو الصناعي بينيا وبيف بريطانيا

وىكذا نجد أف الدولة في تمؾ المرحمة قد جمعت بيف  خاصية التدخؿ المؤقت لدعـ 
، خاص ضعيؼ شطة اإلقتصادية و توفير عناصر رأس الماؿ اإلجتماعي في حالة وجود قطاعاألن

و بيف  خاصية الحيادية و األحجاـ عف التدخؿ في حالة وجود ، بمداف أوربا القارية كما في حالة 
 .   3قطاع خاص قوي كما في حالة بريطانيا

                                  
 . 14ص  ، 2002، الكويت ، مكتبة الفبلح لمنشر، دوف طبعة، ادئ المالية العامةمب، حسيف العمر1
 .15ص ، المرجع السابؽ، حسيف العمر 2
 .43ص، المرجع السابؽ، عصاـ الخفاجي 3
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الية لئلقتصادييف الكبلسيؾ لـ تكف ىي وبناءًا عمى ما تقدـ نستطيع القوؿ  أف األفكار الميبر 
وأف ما كانت تمؾ  األفكار ىي نفسيا نتاج ، السبب وراء موقؼ الدولة الحيادي في تمؾ المرحمة
ة الحرية اإلقتصادية وضعؼ تدخؿ الدولة في يلذلؾ الواقع اإلقتصادي، الذي كانت سمتو الرئيس

 الشأف.

 لة المتدخمةمرحمة اإلقتصاد الموجو والدو :  الفرع الثالث

بدأت الدولة بالتدخؿ بقوة  في توجيو النشاط اإلقتصادي في السنوات البلحقة إلنييار اإلقتصاد    
فقد برىنت ىذه الظروؼ عمى أف القطاع الخاص  غير قادر ، العالمي الذي تبل الكساد الكبير

ى حالة  التوازف لوحده عمى تصحيح تمؾ األوضاع، كما أف آليات السوؽ لـ تعد كافية لمعودة إل
األرضية  المناسبة لتعميـ األفكار الكينزية الداعية إلى  ضرورة   ىذا الواقع الجديد وفر، قتصادياإل

كسبيؿ لمعالجة نواحي  النقص  أو الفشؿ ، تدخؿ الدولة وخروجيا عف دورىا التقميدي والحيادي 
خصوصًا بعد أف تبيف أف  ، في عمؿ جياز األسعار مف خبلؿ إستخداـ أدوات السياسة المالية

إستخداـ  أدوات السياسة النقدية بمفردىا غير كاؼ لتحقيؽ التشغيؿ الكامؿ لمموارد، كما أف ىذه 
التوسع في حيث  أصبح بإمكاف الدولة  ، الظروؼ سمحت لمدولة بالخروج عف مبدأ توازف الموازنة

ساىـ في رفع مستوى الطمب الكمي إذا كاف ذلؾ العجز ي، وأحدث عجز في موازنتيا  النفقات العامة
تطورت  ىذا الواقع الجديد  في ظؿو ، الفعاؿ و يساىـ في  العودة إلى حالة التوازف اإلقتصادي

في ضوء األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا وأىميا رفاىية المواطنيف مف خبلؿ  ، وظائؼ الدولة
دارة النشاط اإلقتصادي لخدمات اـ الحكومة بتوفير السمع واولقد تجسد ىذا التوجو بقي ، تنظيـ وا 

ستيدفت تحقيؽ التوزيع العادؿ لمدخؿ وتحقيؽ اإلستخداـ األفضؿ لمموارد إكما  ، وتوجيو اإلنتاج
وحققت إنجازات ، اإلجتماعية فأصبح تدخؿ الحكومة بارزًا في مختمؼ المياديف اإلقتصادية و

لتطور في وظائؼ الدولة إال أف السياسات ورغـ ىذا ا، إنمائية كبيرة في الصحة والتغذية والتعميـ
 ، 1بعدـ  قياـ الدولة بمزاحمة لمقطاع الخاص في ميداف اإلنتاجأيضًا الكينزية كانت تنصح  

عمى أف تترؾ لمقطاع الخاص ميمة ، جتماعيتيا في توفير عناصر رأس الماؿ اإلوحصر ميم
                                  

دار  ، دوف طبعة، ترجمة محمد السباخي، المالية العامة في النظرية والتطبيؽ، ريتشارد موسجريؼ و بيجي موسجريؼ 1
 .20ص  ، 2002الرياض، ، لمنشرالمريخ 
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الحكومة صبلحيات لـ يكف يسمح  المرحمة منحت ىذه وفي ، ييز رأس الماؿ اإلنتاجي المباشرتج
 بيا الفكر الكبلسيكي  يمكف تمخيصيا بما يأتي :

 .فظة عمى العدالة في توزيع الدخوؿالتأكيد عمى أىمية الوظيفة التوزيعية لمحكومة في المحا -1
التأكيد عمى أىمية الوظيفة اإلستقرارية لمحكومة المتمثمة في تحقيؽ إستقرار األسعار   -2

العمالة الكاممة  مف خبلؿ التدخؿ لتصحيح الخمؿ في أسواؽ السمع  و ةتصاديوالتنمية اإلق
 والخدمات  و أسواؽ عناصر اإلنتاج .

التأكيد عمى أىمية الوظيفة التخصيصية لمحكومة المتعمقة بمعالجة  نواحي القصور  والفشؿ   -3
 .1لموصوؿ إلى  التوزيع الكؼء لمموارد، في عمؿ جياز السوؽ

و توسيع  ، بررات كافية لمدعوة  إلى تخفيؼ القيود عف دور الدولة اإلقتصاديف ىذه  المإ
التي برزت بوضوح في فترة الخمسينات والستينات.و التي رافقيا تراجع  ، دور القطاع العاـ 

كبير في دور قوى السوؽ ودور القطاع الخاص وقد تعزز ىذا اإلتجاه أيضًا  بفعؿ عوامؿ 
 عديدة مف أىميا :

وامؿ اإلجتماعية التي أدت إلى النظر إلى القطاع العاـ بإعتباره سمة مف سمات النزعة الع-1
 .ألجنبية بأنو يحقؽ إشباعا نفسياو أخذت تفضؿ تدخؿ الدولة وتنظر إلى  تأميـ الممكية ا، القومية

سعار مقابؿ اإلعتقاد بأف عمؿ نظاـ األ، تزايد القناعة بميؿ اإلدارات الحكومية نحو التنظيـ -2
 كمنظـ لمنشاط اإلقتصادي يمكف أف يقود نحو الفوضى .

النجاح  الذي حققتو تجربة القطاع العاـ والتخطيط اإلقتصادي في اإلتحاد السوفياتي ومجموعة  -3
 .2الدوؿ اإلشتراكية سابقاً 

                                  
 .22ص ، المرجع نفسو، ريتشارد موسجريؼ و بيجي موسجريؼ 1
 .25المرجع السابؽ،ص ، ريتشارد موسجريؼ و بيجي موسجريؼ 2
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 مرحمة الدولة المنتجة والمخططة:  الفرع الرابع

تي ومجموعة الدوؿ اإلشتراكية سابقًا احاد السوفيوصؿ موقؼ الدولة حدوده القصوى في اإلت     
عندما تـ البدء  بإتخاذ مجموعة مف اإلجراءات والتدابير الكفيمة  بإزاحة القطاع الخاص مف النشاط 

و الجية الوحيدة ، اإلقتصادي بيدؼ تحويؿ  الدولة إلى دولة منتجة ومالكة لجميع وسائؿ اإلنتاج
ض اإلقتصادي نحو المنافذ المسرعة لعممية التراكـ الرأسمالي . المسؤولة عف توليد وتوجيو الفائ

 ، وأىـ ما يميز  ىذه المرحمة ىو تحوؿ  أسموب التنمية مف نظاـ السوؽ إلى نظاـ التخطيط المركزي
فالممكية العامة لوسائؿ اإلنتاج والحاجة إلى تحقيؽ النمو المتوازف المخطط لئلقتصاد القومي 

إستخداـ التخطيط يتطمب  و تخطيط إلدارة اإلقتصاد القومي أمرًا الزما،تجعبلف مف إستخداـ ال
وحتى يكوف المخطط قادر عمى توجيو ، وجود سمطة مركزية لمتخطيط قادرة عمى توجيو الموارد

البد مف وجود الممكية ، الموارد  و إلزاـ الوحدات اإلنتاجية بتوجييات الخطة اإلقتصادية المركزية
درة عمى التوجيو والسيطرة تعني الق، ف الممكية ىنا تعني السيطرةأل، ؿ اإلنتاجلوسائاإلجتماعية 

محاسبة المشروعات اإلنتاجية و ستخداـ التخطيط ظيرت الحاجة إلى وضع نظاـ لإوالرقابة . ومع 
إختمفت  و ،شراؼ والرقابة العامة كأحد النشاطات اإلقتصادية لمدولة في ظؿ النظاـ اإلشتراكياإل

التي  ، خؿ الدولة في ظؿ النظاـ اإلشتراكي عف الصيغة السائدة في ظؿ النظاـ الرأسماليصيغة تد
 ، وبالتالي ميما  إتسع نطاؽ القطاع العاـ  في الدوؿ الرأسمالية ، تقوـ عمى صيغة التدخؿ الجزئي

وسيبقى محصورًا في نطاؽ محدود وتابع لمقطاع  ، فمف يمس اإلطار العاـ  لعبلقات الممكية
وىو تدخؿ الحؽ  ، خاص. فالتدخؿ الجزئي ييدؼ إلى عبلج ما يعجز عف تحقيقو جياز األسعارال

في حيف  ، أو حينما تظير بوادرىا في األفؽ، أي تدخؿ لعبلج األزمة بعد وقوعيا، لحدوث األزمة
كاف ما يميز  التخطيط  في الدوؿ اإلشتراكية كونو تخطيطًا شامبًل، و تدخؿ سابؽ لحدوث األزمة 

 .  1لمنع حدوثيا

ظؿ و أخيرا يمكف القوؿ أف  الدوافع  وراء موقؼ الدولة  السمبي مف القطاع الخاص في 
وىذه   ، تعكس اإليديولوجيا التي يتبناىا النظاـ السياسي، يديولوجيةإالنظاـ اإلشتراكي كانت دوافع 

ة الدولة عمى عناصر اإليديولوجيا ىي النظرية الماركسية وىي نظاـ فكري يدعو إلى ضرورة سيطر 

                                  
 .31،32ص ص ، المرجع السابؽ ، ريتشارد موسجريؼ و بيجي موسجريؼ 1
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زاحة  ، تماعيجالمباشر و رأس الماؿ اإلوكؿ مكونات رأس الماؿ اإلنتاجي ، اإلنتاج والثروة وا 
ستغبلؿ إعتبار ىذا نشاط إقتصادي يقـو عمى إاص خارج ميداف النشاط اإلنتاجي بالقطاع الخ

 الطبقة العاممة .

 الدولة والقطاع الخاص في الدول النامية : الفرع الخامس
تأثر موقؼ الدولة في الدوؿ النامية مف قضية التدخؿ في الشأف اإلقتصادي بشكؿ عاـ  

ومف مسألة تحديد طبيعة وحجـ مشاركة القطاع الخاص في ىذه  ، وفي عممية التنمية بشكؿ خاص
 :   1العممية بعامميف رئيسيف

بعد الحرب العالمية  داخمي يتعمؽ بالميمة المعقدة التي واجيت الدوؿ المستقمة حديثاً  أوليما
المتمثمة بكيفية مواجية اإلختبلالت الييكمية وبخاصة إختبلؿ العبلقة بيف الموارد المادية  ، الثانية

ختبلؿ  ىيكؿ اإلنتاج و ما يتبع ذلؾ مف ضرورة تحديد أسموب التنمية الكفيؿ   ، والبشرية وا 
 بالقضاء عمى التخمؼ وتييئة شروط اإلنتقاؿ نحو التنمية.

الذي ، خارجي وىو أف إشتداد حدة التوتر الدولي بيف دوؿ المعسكر الغربي والشرقينييما وثا
جعؿ التغييرات في السياسة اإلقتصادية لمدوؿ النامية وبخاصة تمؾ المتعمقة بدرجة تدخؿ الدولة في 

ًا مف لعبة وجزء، اإلقتصادية الدولية متغير تابع لممتغيرات في البيئة السياسية و ، الشأف اإلقتصادي
 التوازف الدولي . 

أي ، ويمكف القوؿ أف معظـ دوافع التدخؿ في الدوؿ النامية جاءت  بتأثير العامؿ الثاني
ولـ تكف منبثقة  في معظـ  األحياف مف متطمبات وشروط التنمية  ، كإستجابة لمضغوط الخارجية 

 : 2يفالداخمية.و أسفر ىذا الواقع عف تقسيـ الدوؿ النامية إلى مجموعت

وتضـ تمؾ المجموعة الدوؿ النامية التي لعبت فييا   ، مجموعة الدوؿ الصديقة لممعسكر الشرقي -
اإليديولوجيا اليسارية أو إشتراكية دورًا أساسيًا في تحديد ورسـ  حدود دور الدولة في التنمية 

و إستخدمت  ، لعاـو أعطت ىذه المجموعة الدور القيادي في عممية التنمية  لمقطاع ا، اإلقتصادية
أسموب التخطيط المركزي  لتحقيؽ أىداؼ التنمية اإلقتصادية، وأسفرت سياساتيا اإلقتصادية عف 

                                  
 .55،ص1975،  مصر، ية التخمؼ والتنمية، دوف طبعة،دار النيضة العرب ، عمرو محي الديف1
 .56ص ، المرجع السابؽ ، عمرو محي الديف  2
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توسيع ممكية القطاع العاـ  وتحجيـ دور القطاع الخاص وبخاصة في النشاط اإلنتاجي وعمميات 
 التجارة الخارجية .

لمجموعة الدوؿ النامية التي تتبنى  وتضـ  تمؾ ا، مجموعة الدوؿ الصديقة لممعسكر الغربي -
وتعطي الدور القيادي في عممية التنمية لمقطاع ، األيديولوجيا اليمينية وفمسفة النظاـ الرأسمالي

أي  ، إعتمدت عمى آليات السوؽ، و التدخؿ الجزئي لمحكومة في النشاط اإلقتصادي و ، الخاص
وأسفرت السياسات اإلقتصادية ليذه  ، بالشكؿ الذي ال يمس اإلطار العاـ  لعبلقات الممكية

ويتولى فيو  ، المجموعة عف إقامة نوع مف اإلقتصاد المختمط الذي يتعايش فيو كبل القطاعيف
جتماعي باإلضافة إلى المجاالت اإلنتاجية يمة تجييز مستمزمات رأس الماؿ اإلالقطاع العاـ  م

اءًا عمى  التغيير في  موقؼ الدولة مف و بن ،التي تفوؽ اإلمكانيات اإلستثمارية لمقطاع الخاص
 :1القطاع الخاص في الدوؿ النامية يمكف أف نميز بيف مرحمتيف 

 رحمة الدور الموسع لمقطاع العام م أوال :

إف المتتبع لمسياسيات التنموية في البمداف النامية خبلؿ الفترة مف بداية عقد الخمسينات إلى  
اضي يبلحظ أنيا إتجيت في كبل المجموعتيف  تقريبًا نحو أواخر عقد السبعينات مف القرف الم

وقد تفاوتت الحكومات فيما بينيا حوؿ مدى تدخؿ الدولة في الشؤوف  ، توسيع نطاؽ القطاع العاـ 
وفي اآلثار المرجوة عمى  ، اإلقتصادية وفي  حجـ القطاع العاـ وطبيعة عبلقتو مع القطاع الخاص

 ، ت المقدمة لمجماىير لتفسير أىداؼ التوسع في دور القطاع العاـوفي المبررا ، عبلقات الممكية
 وذلؾ بحسب اإلختبلؼ في نوع األيديولوجيا التي يتبناىا  النظاـ السياسي .

واألىداؼ  والظروؼ ف درجة ىذا التوسيع  قد تأثرت بمجموعة مف المعوقاتإو بشكؿ عاـ ف 
 ي :ما يأت التي مف أىميا ، التي كانت تواجو جيود التنمية 

 الوحيد .   لكوف الدولة المصدررتكازي  ورأس الماؿ اإلجتماعي، عدـ كفاية البناء اإل -1
 النقص في رؤوس األمواؿ المعدة لئلستثمار . -2
 ضعؼ مرونة عرض الميارات والكفاءات اإلدارية والتكنيكية . -3

                                  
 .58ص ، المرجع السابؽ ، عمرو محي الديف  1
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عف توفير وعجز القطاع الخاص ، وصغر حجـ الوحدات اإلنتاجية ، قمة المنظميف األكفاء -4
 موارد كافية لئلستثمار في الوحدات اإلنتاجية الكبيرة .

اإلبتكار وعمى زيادة  عدـ توفر المناخ المبلئـ لئلستثمار المنتج و المحفز عمى اإلبداع و -5
 .اإلنتاجية 

، وعمى العوف بلت الوسيطة والمعدات اإلنتاجيةاإلعتماد الكبير عمى إستيراد المدخ -6
جية، واإلستثمار األجنبي المباشر وغير المباشر في تنفيذ وتجييز اإلنمائي والديوف الخار 

ستمرار مشاريع التنمية   .1وا 
سواء في  ، الرغبة في تحقيؽ اإلستقبلؿ اإلقتصادي والتحرر مف ىيمنة الشركات األجنبية -7

 قطاع الصناعات اإلستخراجية أوفي قطاع الصناعة التحويمية.
محافظة ة والتنمية اإلقميمية وتحقيؽ اإلكتفاء الذاتي والجتماعيالرغبة في تحقيؽ العدالة اإل -8

 مف القومي.عمى السبلـ اإلجتماعي واأل
التي ، إف ىذه العوامؿ جعمت أراء المفكريف التنموييف  و المؤسسات الدولية ومنيا البنؾ الدولي

بؿ   متسامحة مع القطاع العاـ ، طرحت خبلؿ عقود  الخمسينات والستينات مف القرف الماضي
غير أنيا كانت  تؤكد في نفس الوقت  عمى ضرورة إشراؾ القطاع الخاص في عممية ، مشجعا لو

فباإلضافة إلى   ، وقد  أدى  ذلؾ الموقؼ إلى دعـ عممية  توسيع دور  القطاع العاـ ، التنمية
ج القطاع عر  ، وبناء البنية األساسية، مف الداخميالتقميدية  في الدفاع وحماية األ وظائؼ الدولة

قتصاد الكمي مف خبلؿ تممؾ وسائؿ اإلنتاج والسيطرة عمى الصناعات الناجحة  العاـ نحو إدارة اإل
وتشجيعيا مف خبلؿ توفير العممة الصعبة والقروض  ، ستراتيجيةو األنشطة ذات األىمية اإل

يفسر السبب وىذا ربما   ، زوغيرىا مف الحواف ، الميسرة واألراضي الرخيصة والحماية الجمركية
لتوسع في الصناعات ستثناء مجموعة النمور اآلسيوية نحو اإندفاع معظـ األقطار النامية بإوراء 

                                  
مع إشارة موجزة لمبمداف العربية، صندوؽ النقد العربي، معيد ، تحميؿ قضايا رئيسية في التخصيص، عمي أحمد البمبؿ وآخروف1

 .18ص  ، 2001العربية المتحدة، اإلمارات  ، السياسات االقتصادية، أبو ظبي
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تـ أحياف كثيرة  يوف، ستيراد، التي ال تتمتع في معظـ األحياف بأية ميزات نسبيوالمعوضة عف اإل
 .1قتصاديةإذلؾ ألسباب سياسية أكثر منيا 

 ، زيادة مستويات التشغيؿ وتحسيف أنماط توزيع الدخؿورغـ أف ىذه السياسات أدت إلى 
ضعاؼ القطاع الخاص وبخاصة في الدوؿ التي أممت وصودرت ، إال أنيا  تسببت في تيميش وا 

مف الموارد المادية ستخداـ جزء كبير إىذه السياسات إلى تبديد أو سوء  كما أدت، فييا ممتمكاتو 
ختبلؿ سوؽ إ و ، وتضخـ الجياز اإلداري لمدولةجية ختبلؿ ىيكؿ التجارة الخار إ و ، والبشرية
ىيكؿ األسعار،  ختبلال في ىيكؿ الطمب وتشوىات فيإما أفرزت سياسات الدعـ المتبايف ك، العمؿ

ؿ في بسبب العم، قتصادي يجري في مناخ تغييب عنو  المنافسةف النشاط اإلإفضبل عف كؿ ذلؾ ف
وخارجيًا بسبب  ، العاـ لؤلنشطة اإلنتاجية الرئيسية حتكار القطاعإفي ظؿ  ، إطار مغمؽ داخمياً 

وشاع  ، تقمص دور القطاع الخاص، ومع مرور الوقت، وجود جدار عالي مف الحماية الجمركية
دفع ذلؾ إلى ىروب رؤوس األمواؿ المحمية إلى  ، ستثمارمناخ مف عدـ الثقة والرغبة في اإل

 .  2الخارج

 الخوصصة  التحول نحو  تبني سياسات ثانيا :

دية وفي مجاالت التنمية قتصالقطاع العاـ في عممية التنمية اإلرغـ اإلنجازات التي حققيا ا
البمداف  األمر الذي دفع العديد مف ، ال أف ىذه المساىمة كانت دوف المستوى المتوقعإالبشرية 

تدىورت  د أففي الحياة اإلقتصادية وخصوصا بع ىاالنظر في دور  عادةإالمتقدمة والنامية إلى 
األوضاع اإلقتصادية بشكؿ حاد في معظـ األقطار النامية خبلؿ عقد الثمانينات مف القرف 

 في تمؾ األقطار والتي أكدت أيضا عمى أف  مساىمة القطاع العاـ في عممية التنمية  ، الماضي
جو مأزقًا وبعد أف بدأت ىذه الدوؿ توا ، كانت أقؿ بكثير مف األىداؼ المعمنة في خطط التنمية

خاصة في األقطار غير ، نتيجة لئلرتفاع الكبير في مستويات المديونية الخارجية، تنمويًا حاداً 
و تدىور معدالت التبادؿ التجاري الدولي مع إستمرار تراجع أسعار السمع التصديرية ، النفطية

                                  
العدد  ، ،المجمد الثالثمجمة التنمية والسياسات االقتصادية، آليات دعـ القدرة التنافسية في القطاع الصناعي، موريس جرجيس1

 .8ص   ، 2000الكويت، ، ديسمبر  ، األوؿ
 .11المرجع السابؽ، ص، موريس جرجيس2
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رتفاع مستويات العجز في موازيف المدفوعاتو  ، األولية  وتدىور، يات العامةو العجز في الميزان ، ا 
رتفاع معدالت الفقر وتدىور مستويات المعيشة المرتبط بالتراجع إمستويات التنمية البشرية نتيجة 

فضبل عف ، في  معدالت النمو اإلقتصادي  مقابؿ اإلرتفاع المستمر في معدالت نمو السكاف
 . 1كميةتدىور مستوى الصحة والتعميـ و إرتفاع مستويات البطالة الصريحة و اليي

أخذت مسألة إعادة النظر في دور الدولة بالشأف اإلقتصادي دفعة  ، في ظؿ ىذه الظروؼ
لمتخمص مف الوحدات اإلنتاجية  ، صة كحؿ سحريوصقديـ الخقوية وزاد اإلىتماـ بيا بعد أف تـ ت

الخاصة  لتمييد الطريؽ نحو توسيع الممكية ، وتصفيتو جزئيًا أو كميًا  ، الخاسرة في القطاع العاـ
إستندت ىذه الدعوة إلى عدد مف  و ، وزيادة حجـ مشاركة القطاع الخاص في عممية التنمية

وأف ، المبررات مف بينيا أف القطاع الخاص أكثر كفاءة مف القطاع العاـ في إدارة التنمية
ات إنخفاض اإلنتاجية في وحد صة  يمكف أف تؤدي إلى التقميؿ مف ظاىرة البطالة المقنعة ووصالخ

كما يمكف أف تساىـ في إلغاء مخصصات الدعـ والقروض الميسرة والحماية ، القطاع العاـ
  .2الجمركية والعممة الصعبة التي كانت تقدميا الدولة ليذا القطاع

وىكذا تضافرت عدة عوامؿ  لمنيؿ مف مصداقية  التخطيط ولزرع الشؾ في جدوى إستمرار  
كبير مف الدوؿ النامية  دىذا المناخ ىيأ الفرصة المناسبة لعد ، دور القطاع العاـ في عممية التنمية

ويمكف تمخيص أىـ  ، إقتصاد السوؽ مع مطمع األلفية الثالثة صة ووصإلعبلف التحوؿ نحو الخ
 :3العوامؿ التي ساىمت في التحوؿ بما يأتي 

نييار وتدىور أوضاع إذ أعتبر ىذا اإل، تياإنييار المنظومة اإلشتراكية بقيادة اإلتحاد السوفي -1
بمثابة دليؿ عمى عدـ جدوى نظاـ  ، الدوؿ النامية التي إعتمدت  أسموب التخطيط المركزي

قتصاد السوؽ .وصالتخطيط وضرورة التحوؿ نحو الخ  صة وا 

                                  
صندوؽ النقد العربي، معيد السياسات  ، ت اإلنمائي في ظؿ اإلنفتاح اإلقتصاديدور الحكوما، عمي توفيؽ الصادؽ وأخروف 1

 39ص  ، 2000اإلمارات العربية المتحدة،  ، اإلقتصادية، أبو ظبي
 20المرجع السابؽ، ص ، عمي أحمد البمبؿ وآخروف 2
قتصاد السوؽ، إبراىيـ العيسوي3 العدد  ، ، المجمد الثالثة عربيةمجمة بحوث إقتصادي، نحو نظرة واقعية إلى التخطيط وا 

 .69،75،ص ص 1996الخامس،القاىرة، 
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التي سعت إلى الخروج  ، قتصادية العديدة التي واجيت عدد كبير مف الدوؿ الناميةاألزمات اإل -2
حيث إشترطت ، وف مف الدوؿ الرأسمالية المتقدمة و المؤسسات المالية الدوليةمنيا بإلتماس الع

األخيرة التحوؿ إلى إقتصاد السوؽ كثمف لتقديـ ىذا عونا ليا في مجاؿ إعداد وتنفيذ وتمويؿ برامج 
 التصحيح اإلقتصادي  .

السوؽ  عتماده عمى نظاـإء مف الذي فسر نجاحو عمى أف جا، قوة جذب النموذج اآلسيوي -3
رغـ  أف الواقع يشير إلى أف التنمية التي حدثت في ىذه  ، قتصاد العالمينفتاح عمى اإلاإلو 

وأف األسواؽ التي سمح ليا بالعمؿ كانت أسواقا ، المجموعة مف األقطار  تمت  بقيادة الدولة
ني أف وىذا يع ، محكومة وموجيو مف قبؿ الدولة وخضعت لتوجيياتيا المباشرة وغير المباشرة 

 التنمية تمت عف طريؽ قيادة الدولة لمسوؽ وليس عف طريؽ قيادة السوؽ لعممية التنمية .
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 المبحث الثاني

 األسس اإلديولوجية في مواجية اإلستثمارات األجنبية

بالرغـ مف تيميش رأس الماؿ األجنبي الذي كاف يشكؿ خطرا عمى اإلستقبلؿ اإلقتصادي  

 .ةالسياسي في العديد مف المواثيؽ قتصاد الوطنيالتكميمي في اإلتـ التأكيد عمى دوره ، لمببلد

وسنحاوؿ معرفة التداخؿ بيف اإلستثمارات األجنبية المباشرة و التنمية اإلقتصادية مف خبلؿ 
 )المطمب األوؿ(، ثـ معرفةالتعارض بيف اإلستثمارات األجنبية و أىداؼ التنمية الوطنية دراسة

 .)المطمب الثاني(ؿ األجنبيالدور التكميمي لرأس الما

 التعارض بين اإلستثمارات األجنبية و أىداف التنمية الوطنية : المطمب األول

لفيـ السياسة اإلقتصادية التي إنتيجتيا الجزائر بعد اإلستقبلؿ مف الضروري دراسة مسًالة  
،و أخيرا مكانة رع الثاني()الفثـ موقؼ البمداف النامية منيا ، )الفرع األوؿ(التنمية في القانوف الدولي
 .)الفرع الثالث(لمدولة الجزائريةسياسة التنمية اإلستثمارات األجنبية في 

 مسألة التنمية في القانون الدولي : الفرع األول

إحتمت مسألة التنمية مكانة ىامة في القانوف الدولي و إذا كانت لـ تحظ بالعناية البلزمة  
األمـ المتحدة قد أولت ليا أىمبة بالغة و ضمنت ميثاقيا كثيرا فإف منظمة ، في إطار عصبة األمـ

و أنشات العديد مف الوكاالت ، 1قتصادي الدولي وص القانونية في مجاؿ التعاوف اإلمف النص
كما أصدرت الجمعية العامة العديد مف التوصيات في ىذا ، المتخصصة و غير المتخصصة

ستقرار و األمف و تحقيؽ األمـ المتحدة ىو إرساء اإلف ىدؼ و كا، 1948المجاؿ إبتداءا مف عاـ 
كي نحتفظ م قوانا نض  ن أ"...و لما ورد في ديباجة ميثاقيا الرفاىية لكؿ شعوب العالـ  تجسيدا 

                                  
 24في ساف فرانسيسكو وأصبح نافذا في  07/1945/ 26مف ميثاؽ األمـ المتحدة الذي وقع في  55و 37المادة 1
/10/1945. 
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جتماعية قتصادية و اإلبالسمم و األمن الدوليين و أن نستخدم األداة الدولية في ترقية الشؤون اإل
 لمشعوب جميعا"

األسرة الدولية بأف تفادي الحروب و تحقيؽ السمـ  قتنعتإ، المية الثانيةفبعد الحرب الع 
األمف الدولييف يقتضي التعاوف بيف الدوؿ في إطار المساواة في السيادة و في الحقوؽ و الواجبات و 

و ضماف رفاىية و تقدـ الشعوب التي أصبحت مف الواجبات الممقاة عمى عاتؽ كؿ أعضاء األسرة 
فبل بد أف ، ذلؾ أصبحت مسألة التنمية تمثؿ شرطا أساسيا لتحقيؽ السمـ و اإلستقرارو ب، الدولية

 .1تتضافر الجيود و يتعاوف الجميع في إطار األمـ المتحدة بإعتبارىا مسؤولية جماعية

الذي يعتبر مف األىداؼ األساسية لؤلمـ ، إف تحقيؽ التعاوف الدولي في المجاؿ اإلقتصادي 
المشاكؿ ذات الطابع اإلقتصادي و اإلجتماعي و الثقافي التي تعاني منيا المتحدة يقتضي حؿ 

العديد مف البمداف النامية مما سيسمح بخمؽ الشروط األساسية لئلستقرار و السعادة لكؿ الشعوب 
، إف حؽ الشعوب في الرفاىية، 2في إطار مبادئ المساواة في الحقوؽ و الحؽ في تقرير المصير 

بقي محؿ  لعديد مف التوصيات الصادرة عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة،التي أكدت عميو ا
خبلؼ بيف البمداف المتقدمة التي تتمسؾ بمبادئ القانوف الدولي الكبلسيكي و البمداف النامية التي 

 قتصادية الدولية دفاعا عف مصالحيا .تحاوؿ إدخاؿ التعديبلت األساسية في العبلقات اإل

 قف البمدان النامية من مسألة التنميةمو : الفرع الثاني

ستقبلليا واجيت البمداف النامية صعوبات في مختمؼ المجاالت إبعد حصوليا عمى  
جؿ ألة التنمية مف بيف أولويات ىذه البمداف مف أجتماعية و الثقافية فأصبحت مسقتصادية و اإلاإل

إف  ، مف مستوى معيشة شعوبياقتصادية و بالتالي الرفع مواجية التخمؼ و تحقيؽ التنمية اإل
تحقيؽ التنمية اإلقتصادية يقتضي اإلستخداـ األمثؿ لئلمكانيات المادية و البشرية لمبمداف النامية 

 قتصاديةاإلخاصة ما يتعمؽ منيا بالثروات الطبيعية التي يجب أف تستغؿ بشكؿ يضمف مصالحيا 

                                  
 .27المرجع السابؽ ص، عيبوط محند عمي1
 المرجع السابؽ .، لمتحدةمف ميثاؽ األمـ ا 55و المادة  03الفقرة  01المادة 2
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بأف اإلعتراؼ بحؽ كؿ دولة في إستغبلؿ و إقتنعت األمـ المتحدة ، و أولوياتيا في مجاؿ التنمية
 مواردىا الطبيعية ىو السبيؿ  الوحيد لمواجية الصعوبات اإلقتصادية التي تعاني منيا.

إف اإلستقبلؿ السياسي التي تحصمت عميو البمداف النامية لـ يكف كافيا إلسترجاع السيادة  
سة السيادة عمى الثروات الطبيعية الوطنية بؿ يجب تحقيؽ اإلستقبلؿ اإلقتصادي الذي يقتضي ممار 

لذلؾ رفضت مبادئ القانوف ، و ما يترتب عف ذلؾ مف حؽ الرقابة عمى اإلستثمارات األجنبية
الدولي الكبلسيكي التي وضعت مف قبؿ البمداف المتقدمة في وقت كانت فيو معظـ الدوؿ تحت 

 وال تأخذ بعيف اإلعتبارلي،دو السيطرة و اإلستعمار ألف ىذه المبادئ ال تترجـ واقع المجتمع ال
بحيث أف ىذه  ، ياإقتصاد ظروؼ البمداف النامية و المشاكؿ و الصعوبات التي تواجييا سياسيا و

 .1المبادئ قد وضعت مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ أساسي أال و ىو الدفاع عف مصالح البمداف المتقدمة 

اؿ تعديبلت جوىرية في لذلؾ رفضت البمداف النامية فكرة التعاوف الدولي وحاولت إدخ 
العبلقات اإلقتصادية الدولية معتمدة في ذلؾ عمى األغمبية العددية التي تتمتع بيا عمى مستوى 

فكانت ، بعض المنظمات الدولية و خاصة منيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة أما البمداف المتقدمة
إلى جانب السيطرة و األغمبية التي تتمسؾ بالحقوؽ المكتسبة التي يحمييا القانوف الدولي الوضعي 

تتمتع بيا في أىـ الييئات و المنظمات الدولية اإلقتصادية مثؿ صندوؽ النقد الدولي و البنؾ 
وكانت الخبلفات تنصب أساسا حوؿ رقابة النشاطات اإلقتصادية التي تمارسيا الشركات ، العالمي

قانوف الواجب التطبيؽ )القانوف الداخمي أـ المتعددة الجنسيات في البمداف النامية خاصة مف حيث ال
 القانوف الدولي (.

إعتمدت البمداف النامية أيضا عمى مبدأ "عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ " الوارد في  
فتجمعت مف أجؿ إسماع صوتيا و الدفاع عف ، مف ميثاؽ األمـ المتحدة 07فقرة  02المادة 

ية بضرورة جعؿ مسألة التنمية مف بيف أىدافيا و أولويات مصالحيا و إقناع المجموعة الدول
و لقد ساعدىا عمى ذلؾ األوضاع السياسية و اإلقتصادية السائدة بعد الحرب العالمية  ، إىتماماتيا

                                  
 .29ص ، المرجع السابؽ ، عيبوط محند عمي1
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الثانية وكذا الدعـ السياسي و العسكري الذي تمقتو مف بعض الدوؿ التي كاف ليا وزف عمى الساحة 
 الدولية .

اف النامية ضد التبعية اإلقتصادية يجد أساسا لو في "مبدأ حؽ الشعوب في إف نضاؿ البمد
، وىذا الحؽ ال يقتصر عمى الجوانب السياسية، المكرس في ميثاؽ األمـ المتحدة 1تقرير المصير " 

و لكف يشمؿ أيضا الجانب اإلقتصادي الذي يعني حرية كؿ دولة في تحديد أىدافيا اإلقتصادية و 
إلى جانب المشاركة في عممية إتخاذ القرارات  ، التنمية التي تتماشى مع أوضاعياإختيار سياسة 

، ىكذا حاولت البمداف النامية الربط 2الدولية في مختمؼ المجاالت اإلقتصادية و المالية و النقدية 
بيف مسألة التنمية و مبدأ السيادة كشرط أساسي لبناء إقتصاد وطني و التحرر مف كؿ أشكاؿ 

و ىو نفس ، نة و اإلستغبلؿ قبؿ أف تبرز أىمية التعاوف اإلقتصادي عمى المستوى الدوليالييم
 . 3الموقؼ الذي أكدتو الجزائر في مختمؼ مواثيقيا األساسية 

 في الجزائر اإلقتصادية سياسة التنمية:  الفرع الثالث

ناعية ثقيمة ستقبلؿ نموذجا تنمويا طموحا بغية بناء قاعدة صلقد تبنت الجزائر بعد اإل
تماـ ختارت المؤسسة العمومية كأداة لتنفيذ ىذا النموذج، وإلمصنعة، وقد إمعتمدة عمى الصناعات ال

ستثمارات ضخمة في كؿ مف صناعة الحديد والصمب والصناعات ىذه السياسة قامت الجزائر بإ
ات لكف المشكؿ تأثير عمى باقي القطاعمف  كيمياويات لما ليا  البيترو الطاقوية والمحروقات و

مواؿ الكبير الذي واجيتو في سبيؿ تحقيؽ ىذا البرنامج التنموي الضخـ ىو عدـ توفر رؤوس األ
حتياجات ىذه المشاريع، حيث كاف المصدر الرئيسي المتوفر لتراكـ رأس الداخمية بما يكفي لتغطية إ

الصادرات  % مف اإليرادات المحصمة مف59الماؿ لدييا ىو قطاع المحروقات الذي يشكؿ 
ختيار شكؿ كما أثر عمى عممية التنمية وعمى إاإلجمالية مما جعميا عرضة لمصدمات الخارجية 

 التمويؿ.

                                  
 مف ميثاؽ األمـ المتحدة.،المرجع السابؽ. 02فقرة  01المادة 1
، المجمة الجزائرية لمعمـو القانونية و اإلقتصادية و السياسية، التعريؼ بحؽ تقرير المصير اإلقتصادي لمشعوب، عمر سعد اهلل2

 .436، ص1994، 02العدد 
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ستثمارات والقياـ بعمميات وىذا ما إضطرىا إلى المجوء إلى اإلستدانة لتغطية تكاليؼ اإل 
عتبر الدستور إبحيث  ، تأميـ واسعة كانت تيدؼ في األساس إلى تعبئة رؤوس األمواؿ المحمية

ساسيا الجديد و اإلمبريالية .. محورا أ ستعمارح ضد اإلستعمار و اإل" الكفا 1976الجزائري لعاـ 
 .1لمثروة ..."

وعجز معظـ المؤسسات اإلقتصادية  6591سنة  بتداًء مفومع إنخفاض أسعار البتروؿ إ 
افة إلى زيادة متطمبات رتفاع حدة أزمة المديونية باإلضالمنجزة عف تحقيؽ فائض إقتصادي وا  

ستيبلكية لجأت الجزائر إلى القروض قصيرة األجؿ، ة لتمبية الحاجات اإلتمويف السوؽ الوطني
 وبدأت ديونيا بالتراكـ السريع.

تذبذبت مداخيؿ التصدير داخؿ نسبة تتراوح  6595إلى  6591وخبلؿ الفترة الممتدة مف  
زداد المجوء إلى إ و 6596مميار دوالر في  69 تجاوزتمميار دوالر بعد أف  9..6 إلى 9.9بيف 

مميار دوالر في نياية الثمانينات وقد تزامنت المرحمة الجديدة  7القروض الخارجية حتى قاربت 
 .2لتراكـ الديوف مع تسارع وتيرة تسديد أصؿ الديوف

ره يمس عتبااتيا رافضة خيار إعادة الجدولة بإورغـ ىذا واصمت الجزائر تسديد مستحق 
رتفاع نسبة إ و 1993ي عرفو سوؽ المحروقات عاـ نييار الكبير الذالسيادة الوطنية، وبعد اإل
حتياطات إلى قرابة الصفر قبمت الجزائر سياسة إعادة الجدولة مما دفعيا خدمة الديف ووصوؿ اإل

 ستثماراتباإلنتقاؿ إلى إقتصاد السوؽ وفتح المجاؿ أماـ اإل  إلى تبني سياسة تنموية جديدة
عطاء أىمية لئلال ستثمارات األجنبية وذلؾ بصدور خاصة لممساىمة في عممية النمو اإلقتصادي وا 

 .3 تنظـ اإلستثمارات األجنبية عدة قوانيف

                                  
 ،المرجع السابؽ.1976مف دستور  92المادة 1
" المديونية الخارجية لبمداف جنوب البحر األبيض المتوسط،  15المجمس الوطني االقتصادي واالجتماعي، الدورة العامة 2

 .42-41، ص ص2001عائؽ التنمية األورومتوسطية، 
 المرجع السابؽ.، 93/12التشريعي رقـ كاف أوليا المرسـو  3
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فكوف اإلمكانيات الوطنية لمجزائر بعد اإلستقبلؿ كانت ال تسمح ليا بتحقيؽ أىدافيا  
و رغـ معارضتيا لئلستثمارات ، تيجة لذلؾاإلقتصادية دوف اإلستعانة برؤوس األمواؿ األجنبية  ن

 .  1األجنبية أكدت عمى دورىا التكميمي في بناء اإلقتصاد الوطني

 الدور التكميمي لرأس المال األجنبي: المطمب الثاني

إف اإلستعانة باإلستثمارات األجنبية في بناء اإلقتصاد الوطني يندرج في إطار التعاوف  
رد في ميثاؽ األمـ المتحدة  )الفرع األوؿ(، مما دفع الجزائر إلى تنظيـ الدولي مف أجؿ التنمية الوا

وذلؾ وفؽ أساليب ، اإلستثمارات األجنبية و تحديد مكانتيا في التنمية اإلقتصادية )الفرع الثاني(
 التعاوف المعموؿ بيا في تمؾ المرحمة )الفرع الثالث(.

 التعاون الدولي من أجل التنمية: الفرع األول

فإف البمداف النامية بحاجة لرؤوس األمواؿ ، را إلختبلؼ المستوى اإلقتصادي بيف الدوؿنظ 
األجنبية لبناء إقتصاد وطني قوي و تحقيؽ التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية نظرا لضعؼ 

وقد  لقد تـ اإلعتراؼ بفئة البمداف النامية ألوؿ مرة في أوؿ مؤتمر لؤلمـ  ، إمكانياتيا الوطنية
بحيث تـ اإلتفاؽ في ىذا المؤتمر عمى  ، 1964حدة لمتجارة و التنمية الذي إنعقد بجينيؼ عاـ المت

 ضرورة معاممتيا معاممة خاصة .

ذا كاف ميثاؽ األمـ المتحدة ال ينص صراحة عمى الحؽ في التنمية فإف المادة األولى في   وا 
"...تحقيق تعاون دولي بحل مة في فقرتيا الثالثة تحدد الغاية الحقيقية لؤلمـ المتحدة و الممث

المشاكل ذات الطابع اإلقتصادي و اإلجتماعي و الفكري و اإلنساني و ذلك بتطوير وتشجيع 
في فقرتيا الخامسة مف نفس  55،كما أكدت المادة إحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية ..."

يشة و التشغيل الكامل و شروط "...بالرفع من مستوى المعالميثاؽ عمى إلتزاـ األمـ المتحدة 
 2مجال اإلقتصادي و اإلجتماعي ..."التقدم والتنمية في ال

                                  
 .33ص ، المرجع السابؽ، عيبوط محند عمي1
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إف التعاوف مف أجؿ التنمية مصطمح جديد ظير في النصؼ الثاني مف القرف العشريف  
يرتبط بمفيوـ التضامف في المجاؿ اإلقتصادي و الذي يعني تضافر جيود الجميع في إطار و 

و لقد أكدت بعض  ، دلة مف أجؿ التنمية ونياية اإلمتيازات و المساواة في الفرصاإللتزامات  المتبا
مما ، التوصيات الصادرة عف األمـ المتحدة عمى ضرورة التعاوف الدولي مف أجؿ تحقيؽ التنمية

يستدعي تنازؿ البمداف المتقدمة عف بعض إمتيازاتيا و تقديـ المساعدة لمبمداف النامية لمنيوض 
 و تحقيؽ أىدافيا التنموية . بإقتصادىا

إف البمداف النامية لـ تتمكف مف تحقيؽ أىدافيا في المجاؿ اإلقتصادي في إطار  
 ، ميكانيزمات حقيقية لمتنمية بسبب المساواة الشكمية التي تتمتع بيا و التي ال تخدـ مصالحيا

بة بإسـ السيادة بمساواة فحاولت اإلستفادة مف بعض المبادئ و القواعد المعترؼ بيا دوليا لممطال
واف كانت البمداف النامية تعترؼ بحاجتيا إلى رؤوس األمواؿ ، في الفرص في المجاؿ اإلقتصادي

فإنيا مقتنعة بضرورة رقابتيا مف أجؿ ، األجنبية و التكنولوجيا و المعرفة الفنية في مجاؿ التسيير
ـ القانوني المناسب الذي يسمح لكؿ طرؼ لذلؾ تحاوؿ إيجاد النظا، توجيييا لخدمة أىدافيا التنموية

جراءات تشجيعية لجذب اإلستثمارات األجنبية  تحقيؽ جزء مف أىدافو و ذلؾ مف خبلؿ سف قواعد وا 
 .1مع فرض القيود الضرورية لحماية مصالحيا و أىدافيا التنموية 

وؿ البحث إف موقؼ بعض البمداف النامية مف اإلستثمارات األجنبية أكثر واقعية بحيث تحا 
عف توازف بيف مقتضيات سيادتيا الوطنية و ضرورة إشراؾ رأس الماؿ األجنبي في التنمية 

 ياسية و التأثيرات اإليديولوجية.اإلقتصادية بعيدا عف إختياراتيا الس

وضع المشرع الجزائري إطارا قانونيا يحدد مكانة رأس ، مف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ 
 لتنمية الوطنية .الماؿ األجنبي و دوره في ا

 مكانة رأس المال األجنبي في التنمية الوطنية: الفرع الثاني

بالرغـ مف تيميش رأس الماؿ األجنبي الذي يشكؿ خطرا عمى اإلستقبلؿ السياسي  
فميثاؽ ، لقد تـ التأكيد عمى دوره التكميمي في العديد مف المواثيؽ السياسية، اإلقتصادي لمببلدو 

                                  
 .35المرجع السابؽ، ص ، عيبوط محند عمي 1
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"اإلعانة الخارجية يجب أن تعتبر كتكممة ال غير تضاف إلى المجيود ف الجزائر أشار إلى أ
 1الوطني ..."

كما تـ وضع قيود  ، أما برنامج طرابمس فأعتبر رأس الماؿ الخاص األجنبي قوة مساعدة
بحيث يجب أف يتـ في إطار الشركات ، وشروط لمساىمة رأس الماؿ األجنبي في اإلقتصاد الوطني

و أضاؼ ، أف تنظـ تحويؿ الفائدة و السماح بإعادة إستثمار جزء مف األرباح المختمطة التي يجب
" اإلستثمارات طار بي يجب أف يكوف في إميثاؽ الجزائر بأف الشراكة مع رأس الماؿ األجن

و يجب أن تحصر في قطاع غير حيوي لجممة اإلقتصاد ، المتجاوزة إمكانيات التراكم الوطني
 .2الوطني ..."

ستفادة منيا في برنامج التنمية ي تنظيـ اإلستثمارات األجنبية لئلع الجزائر حاوؿ المشر 
مف أجؿ جذب رؤوس األمواؿ األجنبية ، 3 1963فأصدر أوؿ قانوف في ىذا المجاؿ سنة ، الوطنية

وىذا القانوف كاف موجيا لئلستثمار المنتج في الجزائر و يحدد ، لممساىمة في اإلقتصاد الوطني
لكف حرية اإلستثمار الوارد فيو ، 4وحة لممستثمريف و اإلطار العاـ لتدخؿ الدولة الضمانات الممن

تخضع لشروط و قيود تتمثؿ في عدـ المساس بالنظاـ العاـ و قواعد اإلستثمار إلى جانب ضرورة 
كما أشار ىذا القانوف إلى تدخؿ الدولة في ، 5الحصوؿ عمى إعتماد مف المجنة الوطنية لئلستثمار 

إلستثمار بإنشاء شركات وطنية أو شركات ذات اإلقتصاد المختمط بمساىمة رأس الماؿ مجاؿ ا
الوطني أو األجنبي وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ اإلقتصاد اإلشتراكي خاصة في المجاالت اليامة 

لكف ىذا القانوف لـ يحقؽ األىداؼ المنتظرة منو فتـ تعديمو بموجب األمر ، 6لئلقتصاد الوطني 
الممـز بالحصوؿ عمى ، 1الذي حدد مكانة رأس الماؿ الوطني و األجنبي ، 7 1966اـ الصادر ع

                                  
1
La charte dalger ، Ensemble des textes Adopte par le 1 er parti du frondt de leberation 

nationale ، (du 16 au 21 avril 1964) p 61.  
2
La charte dalge, op cit,p64. 

 ،المرجع السابؽ.63/277القانوف رقـ  3
 ،المرجع نفسو.63/277مف القانوف  01المادة 4
 ،المرجع نفسو.63/277مف القانوف  13و  03المادة 5
 ،المرجع السابؽ.63/277مف القانوف  23المادة 6
 ،المرجع السابؽ.15/09/1966المؤرخ في ، 66/284األمر رقـ 7
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لئلقتصاد الوطني  كما أف بعض القطاعات الحيوية، 2إعتماد تمنحو المجنة الوطنية لئلستثمارات 
 .3الييئات التابعة ليا  و مخصصة لمدولة

القطاع الخاص الوطني  ليؤكد المشرع عمى الرغبة في تنظيـ 1982كاف يجب إنتظار عاـ 
فإستفاد مف بعض التشجيعات بموجب  ، و توجييو لتحقيؽ األىداؼ المحددة في المخطط الوطني

،الذي كاف موجيا لمشاريع اإلستثمار في مجاالت النشاط ذات النفع 4 82/11القانوف رقـ 
لمحددة في اإلقتصادي و اإلجتماعي التي تندرج في إطار األىداؼ و األولويات و المجاالت ا

 . 5مخطط التنمية الوطنية 

وكانت مشاريع اإلستثمار خاضعة إلعتماد يمنح وفؽ أولويات المخطط الوطني لمتنمية 
و كاف المستثمر الخاص الوطني يستفيد في إطار ىذا القانوف مف إمتيازات ، 6أىدافو و تقديراتو و 

 . 7جبائية ومالية إلى جانب بعض التسييبلت 

در المشرع قانونا جديدا موجيا لمقطاعات ذات أولوية في المخططات أص 1988في عاـ 
خمؽ مناصب شغؿ و ، ولقد حدد األىداؼ اإلقتصادية المنتظرة منو مف بينيا ، 8الوطنية لمتنمية 

لكف ىذا القانوف منع اإلستثمار  ، 9تحقيؽ اإلندماج اإلقتصادي الوطني و تنشيط القدرات الوطنية 
 . 10اتيجية خاصة منيا البنوؾ و التأميف و المحروقات و النقؿ في المجاالت اإلستر 

                                                                                                 
 ،المرجع نفسو.66/284مف األمر  01المادة 1
 ،المرجع نفسو.66/284مف األمر  04المادة 2
 ،المرجع نفسو.66/284مف األمر  02المادة 3
 المرجع السابؽ.، 82/11القانوف رقـ 4
 المرجع نفسو.، 82/11مف القانوف  07المادة 5
 لمرجع نفسو.،ا82/11مف القانوف  13و  10المادة 6
 ،المرجع نفسو.82/11مف القانوف  25إلى  21المادة 7
جريدة رسمية عدد ، ،خاص بتوجيو اإلستثمارات اإلقتصادية الوطنية الخاصة12/07/1988المؤرخ في ، 88/25القانوف رقـ 8

 .13/07/1988،المؤرخة في 28
 المرجع السابؽ.، 88/25مف القانوف رقـ  07المادة  9

 المرجع نفسو.، 88/25القانوف مف  05المادة 10
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لـ يكتؼ المشرع الجزائري بوضع اإلطار التشريعي و التنظيمي لئلستثمارات األجنبية 
ولكنو حدد األساليب القانونية ليذا التعاوف  ، لئلستفادة منيا في إطار برنامج التنمية الوطنية

 تيارات اإليديولوجية و اإلقتصادية في تمؾ المرحمة .اإلقتصادي و التي تتماشى مع اإلخ

 أساليب التعاون اإلقتصاديالفرع الثالث :  

لجأت الجزائر إلى عدة أساليب قانونية  ، مف أجؿ تنظيـ عبلقاتيا مع الشركات األجنبية
 .و شركات اإلقتصاد المختمط ، و عقد المنتوج في اليد، أىميا عقد المفتاح في اليد

 ود المفتاح في اليد أوال :عق

دي بعد تحسف أوضاعيا المالية  لجأت الجزائر إلى ىذا األسموب مف التعاوف اإلقتصا 
و المقصود بيذه العقود :" ، 1973رتفاع أسعار النفط و المداخؿ بالعممة الصعبة إبتداءا مف عاـ ا  و 

بعضيا و تجييز المركب تمؾ اإلتفاقيات التي بموجبيا يتعيد طرؼ أجنبي بالقياـ بعدة بناءات أو 
الصناعي ثـ تسميمو إلى المشتري و ىو في حالة عمؿ أو تشغيؿ مع تحمؿ المسؤولية المترتبة في 

و يكوف ىذا مقابؿ ثمف جزافي يتـ تحديده مف كبل الطرفيف ، حالة عدـ مطابقتو لممواصفات العقدية
 .1ف عدد مف الموظفيف " و بشرط مشاركة الطرؼ الوطني في عمميات اإلنجاز مع التكفؿ بتكوي

بتوفير اآلالت الصناعية المطابقة لممواصفات ، يمتـز المستثمر األجنبي، مف خبلؿ ىذا العقد
باإلضافة إلى تكويف  ، التقنية المتفؽ عمييا بيف األطراؼ تكوف جاىزة لمدخوؿ في مرحمة اإلستغبلؿ

ي التعاوف اإلقتصادي لـ يسمح لكف ىذا األسموب ف ، العماؿ الذيف سيشرفوف عمى تسيير المصنع
ألنو يتماشى مع مقتضيات ، بتحقيؽ اليدؼ األساسي المنتظر منو و المتمثؿ في نقؿ التكنولوجيا

 اإلقتصاد المركزي المخطط.

 ثانيا :عقود اإلنتاج في اليد 

تبنت الجزائر أسموبا جديدا مف أجؿ تحقيؽ التنمية ، بعد فشؿ تجربة عقود المفتاح في اليد 
باإلضافة إلى  ، تصادية  يتمثؿ في عقود اإلنتاج في اليد الذي يمتـز فييا الطرؼ األجنبياإلق

                                  
)رسالة ، الضمانات في العقود اإلقتصادية الدولية في التجربة الجزائرية )في عقود المفتاح و اإلنتاج في اليد(، معاشو عمار1

 . 83(،ص 1998، جامعة الجزائر، معيد العمـو القانونية و اإلدارية بف عكنوف، دكتوراه دولة
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تجييز المصنع باآلالت الصناعية و اإلمكانيات الضرورية لئلنتاج و تكويف العماؿ الذيف سيشرفوف 
عمى تسيير المصنع حتى يتمكف العماؿ الذيف تـ تكوينيـ مف التحكـ في تقنيات التسيير و 

أي أف تسميـ المركب الصناعي يؤجؿ إلى غاية تكويف العماؿ المؤىميف و إكتسابيـ الخبرة ، 1نتاجاإل
 .2الضرورية لئلشراؼ عميو 

لـ تسمح بتحقيؽ نقؿ التكنولوجيا ، باإلضافة إلى تكمفتيا العالية، لكف ىذا النوع مف العقود 
 مما أثر سمبا عمى اإلقتصاد الوطني . 

 اد الوطني ثالثا : شركات اإلقتص

تأـز الوضع اإلقتصادي في الجزائر خاصة بعد إنخفاض سعر ، مع بداية الثمانينات 
، البتروؿ و النقص في الموارد بالعممة الصعبة و فشميا في تحقيؽ المشاريع اإلقتصادية الكبرى

اكي المشاكؿ الموجودة في النمط اإلقتصادي المبني عمى اإلختيار اإلشتر بدأت تظير النقائص و و 
إلى جانب عدـ مبلئمة التقنيات القانونية التي تـ اإلعتماد عمييا لتحقيؽ ، في التنمية اإلقتصادية

يكرس أسموب الشراكة في  3لذلؾ قاـ المشرع الجزائري بوضع إطار تشريعي جديد ، التنمية الوطنية
بب البيروقراطية لكف ىذا األسموب لـ يحظى بإىتماـ المستثمريف األجانب بس، التعاوف اإلقتصادي

لفائدة القطاع   51/49كما أف الشراكة كانت تتـ بنسبة ، التي تميز تسيير المؤسسات العمومية
 . 5باإلضافة إلى كوف إدارة مجمس المديرية مف صبلحيات الطرؼ الجزائري، 4العاـ 

غير أف ىذه الصبلحيات لـ تحقؽ النتائج المنتظرة منيا بسبب تخوؼ المستثمريف مف  
 وجيات اإلشتراكية لمسمطة السياسية في مجاؿ التنمية اإلقتصادية بصفة عامة.الت

                                  
 .85ص ، المرجع السابؽ، معاشو عمار 1
 .41ص  ، المرجع  السابؽ، عيبوط محند عمي2
، 35جريدة رسمية عدد ، الخاص بإنشاء و تسيير شركات اإلقتصاد المختمط، 28/08/1982المؤرخ في ، 82/13القانوف 3

، 35جريدة رسمية عدد ، 19/08/1986المؤرخ في ، 86/13المعدؿ بموجب القانوف رقـ ، 31/08/1982المؤرخة في 
 . 27/08/1986في المؤرخة 

 المرجع السابؽ.، 86/13المعدؿ بموجب القانوف  82/13مف القانوف  22المادة  4
 المرجع السابؽ.، 86/13مف القانوف  15المادة  5
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 الثاني خالصة الفصل

قد قتصادية، و التنمية اإلب األجنبي المباشر ستثماراإل عبلقةلقد تطرقنا في ىذا الفصؿ إلى  
ار، ىو الطريؽ ستثمبينا أف عممية زيادة الطاقات اإلنتاجية لمدولة، و توفير رأس الماؿ البلـز لئل

نطبلؽ لمتقدـ يتطمب أف يجد المجتمع طريقا أف اإل الرئيسي لتحقيؽ التنمية االقتصادية، ذلؾ
 ستخداما فعاال.إستخداـ موارده الخاصة إل

و بالرغـ مف الجدؿ نأالمباشرة عمى التنمية، فقد بينا و بخصوص أثر االستثمارات األجنبية 
يػة إف ال أحد يتجاىؿ أىميتيا بالنسبة لدفػػع عجػػمة التنمستثمارات األجنبية، فالدائر حوؿ اإل

 جتماعية في الدوؿ النامية. قتصادية و اإلاإل

إف عممية التنمية ىي محصمة الجيود مجتمعة، إذ تتطمب توفير قاعدة إنتاجية أساسية 
دى تستطيع النيوض بميمة تحقيؽ األىداؼ المجتمعية المتضمنة في التصور اإلنمائي الشامؿ ل

 المجتمع. 

اء القاعدة الخاص في بنفي ىذا النطاؽ، تتضح ضرورة مساىمة القطاعيف العاـ و و 
ستفادة مف إلالعمؿ عمى او  ستمرار عمى تطويرىا و توسيعيا و تحسينيا،إاإلنتاجية، و العمؿ ب
بية تم تطيعتسىذا حتى و  ، ستثمارات الناجعة التي تخدـ عممية التنميةختيار اإلإالرأسماؿ األجنبي، ب

كذلؾ البلزمة ألغراض التصدير قتصادية البلزمة لو داخميا، و حاجة المجتمع إلى الموارد اإل
 خارجيا. 



 

 
 الثانيالباب 

إنعكاسات السياسة القانونية 
لإلستثمار األجنبي المباشر عمى 
 التنمية اإلقتصادية في الجزائر
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و الجزائر  ، جنبي المباشرستثمار األستثماري المبلئـ دورا ىاما في جذب اإليمعب المناخ اإل
حيث تممؾ  ، قتصاديةتنمية اإلىدافيا المتعمقة بالألى شريؾ لمساندتيا لتحقيؽ إكدولة نامية تحتاج 

 ، و المؤىبلت البشرية ما يؤىميا لمنيوض باإلقتصاد الوطنيقتصادية مكانيات الطبيعية و اإلمف اإل
جنبي و تييئة المناخ ستثمار األمنظومة قانونية متكاممة تعنى باإلفسعت إلى ذلؾ مف خبلؿ 

وف واجية الدولة الجزائرية و وسيمة لتك،  باإلضافة إلى ىيئات عديدة تـ إنشاؤىا،  المناسب لو
و الشؾ ، لكؿ سياسة إستثمارية إنعكاسات  والمعروؼ أف ، إتصاؿ فعالة مع المستثمريف األجانب

ستعداد لذلؾ يتطمب سف التشريعات البلزمة و إقرار السياسات المبلئمة و متابعة التنفيذ أف اإل
يصؿ إلى المستوى المرغوب و بمستوى دخار الوطني لرتفاع بمعدؿ اإلالمستمر حتى يمكف اإل

 ستثمار إلى المستويات البلزمة لمتنمية.اإل

 ، و االجتماعية ، قتصاديةاإل ، و الجزائر قد بذلت العديد مف الجيود و عمى كؿ الجبيات
نتيجتيا الجزائر في مجاؿ االستثمار إبقي عمينا محاولة تقييـ : ىؿ أف السياسة التي  ، والسياسية
 و بالقدر المتوقع و المطموب ؟،  قتصاديةالنعكاس االيجابي عمى التنمية اإلكاف ليا ا

 الضوء عمى المعاممة القانونية التي إنتيجيا المشرع الجزائري إلقاء الباب ىذا سنحاوؿ في
 )الفصؿ الثاني(تقييـ واقع االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر نتطرؽ إلى ثـ ، )الفصؿ األوؿ(
 .المباشر ستثمار األجنبيتشجيع و ترقية اإل نعكاسات التي تجنييا الدولة مفاإل اسةمف خبلؿ در 



 

 

 

 
 

 الفصل األول

ستثمار األجنبي المعاممة القانونية لإل 
 المباشر في الجزائر
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أدركت الجزائر خاصة مع ضغط الييئات المالية الدولية )صندوؽ النقد الدولي والبنؾ  لقد
قتصاد المخطط الذي قتصاد الكمي ال يتـ إال بإحداث قطيعة مع اإلتوازف اإل ستعادةإالعالمي ( أف 

قتصاد السوؽ الذي يقوـ أساسا عمى تحرير التجارة إوالتوجو نحو  ، طبقتو لمدة أكثر مف عشريتيف
 ستثمار األجنبي. الخارجية وتشجيع اإل

خبلؿ إصدارىا لسمسمة مف  ستثمارات األجنبية مفستقطاب اإلإوقد تجسدت نيتيا في تبني        
بداية  ، قتصاد الوطنيوشيدت فترة التسعينات النقمة الحقيقية في اإل، النصوص التشريعية المتعاقبة
الذي أرسى  93/12رقـ  وصوال إلى المرسوـ التشريعي،  90/10رقـ  بصدور قانوف النقد والقرض

 ستثمار أجنبي في الجزائر.إفعبل مبادئ تسمح بالحديث عف 

وفي محاولة منو لبعث  ، تصادية وتحسيف فعاليتياقرغبة مف المشرع في تعميؽ اإلصبلحات اإلو   
ستثمارات الوطنية واألجنبية تـ تعديؿ ىذا وخمؽ المناخ المبلئـ لدفع وتنشيط اإل ، قتصاديةاآللة اإل

  . 01/03رقـ  المرسـو بموجب األمر

رادتو األكيدة عمى توفير إط ار قانوني فعاؿ وشامؿ لكؿ الشروط ويتجسد حرص المشرع وا 
مف خبلؿ إصراره عمى تنقيح النظاـ القانوني  ، ستقطاب رؤوس األمواؿ األجنبيةوالعوامؿ البلزمة إل
تجسد ذلؾ مف حيث ره ليتماشى مع المقاييس الدولية ستثمار والعمؿ عمى تطويالمعتمد لتطوير اإل

 06/08 رقـ وذلؾ بموجب األمر 01/03رقـ  ستثمارخبلؿ التعديؿ البلحؽ ببعض أحكاـ قانوف اإل
 الذي جاء بأحكاـ مواكبة لمتطورات العالمية. 16/09 رقـ و أخيرا القانوف،  والنصوص التطبيقية لو

ستثمارات ومف خبلؿ دراستنا ليذه التعديبلت نتوصؿ إلى المعاممة الجديدة التي تحظى بيا اإل  
تسـ بو إيف عمى خبلؼ اإلجحاؼ والتيميش والتخوؼ الذي نتباه المستثمر إاألجنبية واليادفة إلى شد 

 .  موقؼ المشرع الجزائري في السنوات السابقة والراجع إلى تبريرات إيديولوجية متطرفة

اإلطار  مستجداتالمعاممة القانونية لبلستثمار األجنبي المباشر ال بد مف دراسة و لدراسة 
متيازات و الضمانات اإلثـ معرفة  ، لمبحث األوؿ(األجنبي )ا ستثمارالتنظيمي و المؤسساتي لئل

 . األجانب )المبحث الثاني( الممنوحة لممستثمريف

 



  في الجزائر ستثمار األجنبي المباشرالمعاممة القانونية لإل                           الفصل األول
 

112 

 المبحث األول 

 األجنبي  اإلطار التنظيمي و المؤسساتي لإلستثمار مستجدات

ستثمارات األجنبية لمواكبة يث القوانيف الداخمية المنظمة لئلإف ضرورة تطوير و تحد
فكثيرا ما  ، ستثمارات األجنبيةستقطاب اإلإفي تحديد قوة يعد أمرا جوىريا ،  يةالمستجدات العالم

ستثمار عمى وجو انب منيـ ضرورة إببلء تشريعات اإليجري عمى لساف المستثمريف خاصة األج
 التحديد األىمية البالغة .

ظمة ستكماؿ التشريعات المنإىتماما بالغا بتطوير و إوضمف ىذا اإلطار أولت الجزائر 
ؿ األجنبية و في و ركزت عمى تطويرىا بيدؼ فتح مجاؿ أوسع أماـ رؤوس األموا،  ستثمارلئل

فيز صدرت العديد مف النصوص القانونية ألجؿ تح ، وفي سياؽ اإلصبلحات، مختمؼ القطاعات 
ستثمار رؤوس أمواليـ في السوؽ الوطنية و كاف أىـ ستدراجيـ إلإوتشجيع المستثمريف الخواص و 

نفتاح إالذي يعد إعبلنا رسميا عف  1 93/12 رقـ القوانيف عمى اإلطبلؽ المرسوـ التشريعي ىذه
 قتصاد الجزائري لرأس الماؿ األجنبي . اإل

جتذاب ماري ليكوف أكثر قدرة و قابمية إلورغبة مف الجزائر في تييئة المناخ االستث
بإعادة ، ستثمارلترقية اإل جديد إطارقررت السمطات العمومية إعطاء  ، ةستثمارات األجنبياإل

 رقـ ذلؾ بإصدار األمر والمتعمؽ بترقية اإلستثمار  93/12 رقـ  النظر في المرسوـ التشريعي
 رقـ بموجب األمر،  إال أنو سرعاف ما تـ تعديؿ ىذا األمر،  ستثمارالمتعمؽ بتطوير اإل 01/032
ستثمار يتعمؽ و كوف قانوف اإل ، بالتعديؿ  01/03األمر رقـ الذي مس بعض أحكاـ  06/083
المتعمؽ بترقية 4 16/09قتصادية لمدولة و ترويج التجارة الخارجية جاء القانوف رقـ المصالح اإلب

المعدؿ و المتمـ و الذي تخمى فيو عف تسمية تطوير 01/03االستثمار ليمغي القانوف رقـ 

                                  
 ،المرجع السابؽ.93/12المرسـو التشريعي رقـ  1
 ،المرجع السابؽ.01/03األمر رقـ  2
 ،المرجع السابؽ.06/08األمر رقـ  3
 ،المرجع السابؽ.16/09القانوف رقـ  4
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تعراضنا سإف خبلؿ م  ستتـ الدراسةوعميو و  االستثمار ليعود مف جديد إلى تسمية ترقية االستثمار
و ىذه المستجدات ،  قوانيف اإلستثمار المتعاقبةستثمار عمى ضوء لممستجدات التي عرفيا اإل

كما شممت أيضا اإلطار المؤسساتي ،  األوؿ ( طمبمتعرضت لئلطار التنظيمي لبلستثمار ) ال
 الثاني ( . طمب)الم

 األجنبي إلستثمارمستجدات اإلطار التنظيمي ل: المطمب األول

ىامة جدا لمناخ إستثماري محفز لتوفير الوقت  تعتبر اإلجراءات التنظيمية و اإلدارية
قد أكد عمى حرية  93/121 رقـ التشريعي و إذا كاف المرسـو،  والجيد عمى المستثمر األجنبي

إلنجاز فإنو اإلستثمار و تسييؿ ميمة المستثمر األجنبي مف بداية التصريح بالمشروع إلى غاية ا
في الواقع كثيرا ما يشتكي المتعامؿ األجنبي الراغب في اإلستثمار في الجزائر مف العراقيؿ 

فاإلجراءات التي بسطيا القانوف تعقدت ميدانيا بسبب البطء في التنفيذ و الجمود في ،  اإلدارية
 .المعاممة 

إلستقطابو تشمؿ وألف عممية جمب اإلستثمار األجنبي المباشر تتطمب بيئة مواتية 
إصبلحات تنظيمية و ىيكمية واسعة النطاؽ إلستعادة التوازف الداخمي و الخارجي و القضاء عمى 

 01/032 رقـ المشرع إلى تحقيقو مف خبلؿ األمر فقد سعى،  لتشوىات و تطوير البنى األساسيةا
رقـ   انوفليعيد النظر مف جديد بواسطة الق 06/083 رقـ و تكريسو عمى ضوء أحكاـ األمر

 الفرعإلستقطاب اإلستثمارات  بإطبلؽ مبدأ حرية اإلستثمار )األساسية  بإرسائو لممبادئ16/094
لتحقيؽ  وبتفعيؿ ىذا المبدأ عمى الصعيد العممي، األوؿ( الذي يعد ركيزة اإلنفتاح االقتصادي

 الثاني(.  لفرعاإلجراءات اإلدارية )االمرونة  في 

                                  
 ،المرجع السابؽ. 93/12المرسـو التشريعي رقـ  1
 ،المرجع السابؽ. 01/03األمر رقـ  2
 ، المرجع السابؽ. 06/08رقـ  األمر 3
 ،المرجع السابؽ. 16/09القانوف رقـ 4
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 األجنبي حرية االستثمارإطالق مبدأ ل: األو الفرع

تنجز » ستثمار عمى أنو متعمؽ بتطوير اإلال 01/03رقـ  مف األمر 04نصت المادة 
في حرية تامة مع مراعاة التشريع و التنظيمات المتعمقة بالنشاطات المقننة وحماية اإلستثمارات 
  «.البيئة.....

 93/121 رقـ لتشريعيمف المرسوـ ا 03وجاءت ىذه المادة متماشية مع مضموف المادة 
ستثمار مكرسة في بؿ وتعتبر حرية اإل ، 90/102 رقـ مف قانوف النقد و القرض 183وكذا المادة 

حرية التجارة و  " منو و التي تنص عمى أف 37وذلؾ بموجب المادة  ، الدستور العاـ لمببلد
 .   3 " الصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون

نجده قد كرس ،  المتضمف تعديؿ الدستور الجزائري4 16/01رقـ  و بالرجوع إلى القانوف 
:" حرية االستثمار و التجارة معترف بيا عمى 43ىذه الحرية بصريح العبارة عندما نص في مادتو 

  و تمارس في إطار القانون..."

بسبب عدـ توصؿ  قانوف  ، ستثمار كنتيجة حتميةنفتاح عمى حرية اإلولقد جاء ىذا اإل
ستثمار ستقطاب اإلإو فشمو في  ، األىداؼ المرجوة منوإلى تحقيؽ  1993مار لسنة ستثإلا

مميار دوالر المصرح بيا  42مميوف دوالر مف بيف  50ستثمار سوى مبمغ إجنبي حيث لـ يتـ األ
 .20005و1993لدى وكالة ترقية ودعـ  االستثمار في الفترة الممتدة مابيف 

ستثمار نبلحظ أف ىذا عمى مختمؼ القوانيف المنظمة لئلع وبعد اإلطبل، وفي حقيقة األمر
وتكرس 6 03/ 01رقـ  مبدأ تجسد بصفة تدريجية إلى أف بمغ معناه الحقيقي والكامؿ في ظؿ األمر

                                  
 ،المرجع السابؽ 93/12المرسـو التشريعي رقـ  1
 ،المرجع السابؽ.90/10القانوف رقـ  2
 ، المرجع السابؽ.438/ 96المرسـو الرئاسي رقـ 3
 ،المرجع السابؽ.16/01القانوف رقـ  4

5 http://www.andi.dz/. 
 ،المرجع السابؽ. 01/03األمر رقـ 6

http://www.andi.dz/
http://www.andi.dz/
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قتصادية أماـ المستثمر وذلؾ مف خبلؿ فتح كؿ القطاعات اإل06/081 رقـ المبدأ في ظؿ األمر
 ( ثانياستثمار) ت اإلتوسيع مجاال إلى جانب، ( األجنبي )أوال

ستثمار و الذي صدر مؤرخا نجده في المادة و المتعمؽ بترقية اإل 2 16/09أما القانوف رقـ 
بالرغـ ،  01/033 رقـ منو  قد حذؼ عبارة "حرية تامة " التي كانت مكرسة في ظؿ القانوف 03

ورغـ ذلؾ تبقى ، يا مف أف ىذا القانوف جاء بعد أف أصبح االستثمار مف المبادئ المكرسة دستور 
 .   الحرية مضمونة و تمارس في إطار القانوف  

 األجنبي  ستثمارفتح جميع القطاعات لإل : أوال

أنو كانت ىناؾ  ستثمار يعني بمفيـو المخالفةالحديث عف فتح جميع القطاعات لئل  
 مار فيياستثىي ىذه القطاعات ؟ ىؿ اإلوىنا نتساءؿ: ما ، ستثمار فييايمكف اإل قطاعات ال

 أـ أنو مقيد بإجراءات أو قيود فقط؟، محظور كمية 

ألمواؿ ستقطاب رؤوس اعمى أنجع السبؿ إل93/124 رقـ فعبل نص المرسوـ التشريعي  
ستحواذ إي نفس الوقت سعى إلى التضييؽ مف وف ، قتصادية المنتجةاألجنبية نحو القطاعات اإل

أن  :"نصت المادة األولى منو عمىىذا اإلطار  وفي ، المستثمر األجنبي عمى القطاعات اليامة
قتصادية المخصصة صراحة لمدولة أو لفروعيا أو خاص غير ممكن في األنشطة اإلستثمار الاإل

                                                . 5" ألي شخص معنوي معين صراحة بنص تشريعي

ر ىو القطاعات اإلستراتيجية  مع كؿ ما تحممو مف إذف القيد األوؿ الذي مس بحرية االستثما     
فما  ، ولـ توضح بشكؿ دقيؽ و حصري ، ألنو لـ يتـ ىناؾ تحديد جدي ليذه القطاعات غموض

 وما ، د ال يعد حاليا كذلؾستراتيجيا في الماضي قإقتصادي حيويا و يعتبر مف قطاعات النشاط اإل
 إستراتجيا.ؿ تيجي اليـو قد يصبح في المستقبستراإىو غير 

                                  
 ،المرجع السابؽ. 01/03،يعدؿ و يتمـ األمر رقـ  06/08األمر رقـ 1
 ،المرجع السابؽ. 16/09القانوف رقـ  2
 ،المرجع السابؽ. 01/03األمر رقـ 3
 ،المرجع السابؽ.93/12المرسـو التشريعي رقـ 4
 ،المرجع نفسو.93/12المرسـو التشريعي رقـ  5
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 ، ستثمار مبدأ مقيد فعبلأصبح مبدأ حرية اإل ، ىذه القطاعاتنعداـ معيار ثابت لتحديد إب و     
وفي نفس الوقت ال يوجد ىناؾ جياز مكمؼ  ، ألف ىناؾ قطاعات محظورة عمى المستثمريف

     وال قوائـ تـ فييا تعدادىا.            ، وال معايير واضحة لتصنيفيا ، بتحديدىا

 االقتصاديحماية بعض قطاعات النشاط وربما قصد المشرع مف فرضو ليذا الحضر      
ألنو ال  ف ىذا غير منطقيولك ، 1وحماية القطاع الخاص نفسو مف المنافسة األجنبية ، الوطني

األخير و ستمرار في منح ىذه الحماية لمقطاع الخاص في الوقت الذي يطالب فيو ىذا يمكف اإل
 .      2قتصادية بجميع صورىا إطبلؽ الحرية اإلبإلحاح 

وألغى ىذا القيد الذي مّس  ، تدارؾ المشرع ىذا الخمؿ 01/033 رقـ إال أنو وبصدور األمر     
قتصادي اإلحتكار الذي عرفو النظاـ حقيقة األمر مف مخمفات اإل وىو في ، حرية االستثمار

ستثمارات تنجز في اإل"صراحة عمى أف األمر مف ىذا  الرابعة يث نصت المادةح، 4شتراكياإل
دوف اإلشارة إلى ما يعرؼ بالقطاعات اإلستراتيجية وأكثر مف ذلؾ نجده أورد ىذه المادة "تامة  حرية

عتبار حرية إمؤكدا عمى  ، باب الخاص بالضماناتضمف األحكاـ العامة و ليس ضمف ال
 ة في الجزائر.           ستثماريمف المبادئ التي تحكـ السياسة اإلستثمار اإل

تتنافس  في وقت ، ـ القطاعات اإلستراتيجيةضرورة إلغاء مفيو أدرؾ وبذلؾ يكوف المشرع قد        
ضؼ إلى أف أىـ  ، ستثمارات األجنبيةمى توفير كؿ الظروؼ المستقطبة لئلفيو الدوؿ النامية ع

ورغـ ذلؾ فقد كاف مفتوحا أماـ   ،5ىذه القطاعات اإلستراتيجية في الجزائر ىو قطاع المحروقات 

                                  
1
-Mohamed Abdelwahed bekhechi. L’investissement et le droit: réflexion sur le nouveau code 

Algérien. Décret législatif 93 – 12 document multi graphie publié par la revue droit et pratique 

du commerce international 1994, Tome 20, n°1, 1994, P5. 
، مجمة اإلدارةالمتعمؽ بترقية اإلستثمارات، 93/12محمد يوسفي، مضموف وأىداؼ األحكاـ الجديدة في المرسـو التشريعي2

 . 81، ص1999، 02، العدد 09المجمد 
 ،المرجع السابؽ 01/03األمر رقـ  3
ومدى قدرتو عمى  2001/ 08/ 20المتعمؽ بتطوير االستثمار، المؤرخ في  03/ 01محمد يوسفي، مضموف أحكاـ األمر4

 .         25، ص2002، سنة 12، مجمد 23،العدد مجمة اإلدارةتشجيع االستثمارات الوطنية واألجنبية،
مف أىـ القطاعات التي اعتبرت إستراتيجية: المحروقات، الحديد و الصمب، المركبات البيتروكيماوية،المرافؽ العامة غير 5

 عميـ العالي.                                                                       المنتجة كالتربية الوطنية و الت
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طمح الذي كاف يمثؿ عامؿ منفّر وبالتالي فبل جدوى مف إيراد ىذا المص ، ستثمارات األجنبيةاإل
 ستثمار.     ت األجنبية ومنافي لمبدأ حرية اإلستثمارالئل

 ، ةيأجنب ستثمارات الخاصة وطنية كانت أوتح الباب عمى مصراعيو لئلقد ف الجزائري المشرعف إذف
يع نطاؽ تدخميـ في مختمؼ فروع وتوس ، ستثمار لممستثمريفوىو ما يفسر بإطبلقو لحرية اإل

قتصادية لبعض القطاعات اإلقتناعو بعدـ جدوى وفعالية التحديد إوتعبر عف  ، قتصاد الوطنياإل
 قطاع ، 2قطاع المناجـ  ، 1وىو ما يظير بصورة فعمية عمى عدة قطاعات منيا قطاع المحروقات

 ... وغيرىا. 3تصاالت السمكية والبلسمكيةاإل

نظرة عمى مواده القانونية  و بإلقاء، ستثمارالمتعمؽ بترقية اإل 16/094نوف رقـ و بالرجوع إلى القا
ف المشرع قد ساير حرية اإلستثمار مما يفيـ بأف المشرع الجزائري لـ ينص عمى قيد يحد مف نجد بأ

 ستثمار.ر اإلالمتعمؽ بتطوي 5 01/03مر رقـ األ

ستثمار كمية ولـ يعد ىناؾ وأطمؽ حرية اإل، ائري قد حسـ األمروبذلؾ يكوف المشرع الجز   
إال أنو أبقى عمى قيد ثاني نصت عميو المادة  ، لمحديث عف قيد القطاعات اإلستراتيجية مجاؿ

و  01/03ـ رق و كرستو المادة الرابعة مف األمر 6 12 / 93 رقـ الثالثة مف المرسوـ التشريعي
ذكورة في مالتنجز االستثمارات حيث نصت عمى مايمي: "  16/09 رقـ المادة الثالثة مف القانوف

ال سيما تمك المتعمقة  ، حترام القوانين و التنظيمات المعمول بيا أحكام ىذا القانون في ظل إ
قتصادية ات اإلو بصفة عامة بممارسة النشاط،  و بالنشاطات و المين المقننة، بحماية البيئة 

" 
                                  

 29، المؤرخ في 10/  06، المتعمؽ بالمحروقات، المعدؿ باألمر رقـ 04/2005/ 28، المؤرخ في 07/  05القانوف رقـ 1
 .  04، ص  2006/ 07/ 30، المؤرخة في 48، جريدة رسمية عدد 2006/ 07/
 04، المؤرخة في 35، المتضمف قانوف المناجـ، جريدة رسمية عدد 2001/ 10/07، المؤرخ في 10/  01لقانوف رقـ ا2
 .03، ص 07/2001/
، المحدد لمقواعد العامة المتعمقة بالبريد والمواصبلت السمكية 2000/ 08/ 05، المؤرخ في 03/  2000لقانوف رقـ ا 3

 . 2، ص 08/2000/ 06ؤرخة في ،الم48والبلسمكية، جريدة رسمية عدد
 ،المرجع السابؽ16/09القانوف رقـ  4
 ،المرجع السابؽ. 01/03األمر رقـ  5
 ، المرجع السابؽ. 93/12المرسـو التشريعي رقـ  6
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حتوائو عمى فكرتيف متناقضتيف ومتنافرتيف:األولى تكمف في إقرار إونص ىذه المادة يوحي ب
 ، قتصادية التي يعتـز القياـ بياالمستثمر في مباشرة النشاطات اإل المشرع الصريح لمبدأ حرية

 ة.والثانية في ضرورة تقيده بأحكاـ التنظيمات المتعمقة بالنشاطات المقنن

وىي ليست  ، والنشاطات المقننة ىي تمؾ النشاطات التي تخضع لمقيد في السجؿ التجاري     
نما ىي محاطة  ، 1فيو مساس بمبدأ دستوري  حظرىا ألف ، وال محظورة ةمقصا إضافي  بسياجوا 

فيذه النشاطات حرة في أصميا ولكف ىذه ،  لحماية المنفعة المادية و المعنوية لممواطف ولبيئتو
وبذلؾ يمكف القوؿ أف التمييز الذي يتبادر إلى الذىف بوجود ثبلثة أنواع مف  ، ية ليست مطمقةالحر 

ألف األخذ بو سيجعؿ مف  ، 2حرة ( ىو تمييز خاطئ  ، مقننة ، النشاطات ) نشاطات مخصصة
ولكف في حقيقة األمر الحرية في حد ذاتيا درجات ىناؾ ،  النشاطات المقننة تبدو وكأنيا غير حرة

 حرية ناقصة أو مقيدة . ، حرية تامة

طبلؽ الحر  خبلؿ ية لممستثمريف وىو ما يتضح مف حاوؿ المشرع تجاوز ىذا الجدؿ وا 
ار و ستثمحيات الوكالة الوطنية لتطوير اإلالمتضمف صبل 3 356 / 06 رقـ المرسوـ التنفيذي

 ، اطات المقننةختصاصات الشباؾ الوحيد كؿ ما يتعمؽ بالنشإتنظيميا وسيرىا حيث حذؼ مف 
ألف في السابؽ كاف ممثؿ الوكالة يؤىؿ لتمقي الممفات التي يقدميا المستثمروف قصد الحصوؿ 

ويتعيف عمى اإلدارات والييئات المكمفة بتسميـ الترخيص المسبؽ أف تبمغ الوكالة  ، عمى الترخيص
 ة.                                                                 مباشرة بردىا  خبلؿ أجؿ أقصاه شير واحد مف تاريخ إخطارىا مف قبؿ الوكال

                                  
نما يستمـز األمر تعديبل دستوريا، إال أف المبدأ 1 ال يمكف إعادة النظر في مبدأ حرية اإلستثمار بمجرد نص قانوني عادي، وا 

المعدلة بالمادة " ...تمارس في إطار القانون" 96مف دستور 37يمكف أف ترد عميو قيود تشريعية مف خبلؿ ما ورد في المادة 
:" حرية االستثمار و التجارة معترف بيا و تمارس في إطار المتضمف تعديؿ الدستور الجزائري1 16/01مف القانوف رقـ  43

ىذا المبدأ موضوع قيود تشريعية شريطة أف ال ترقى ىذه القيود إلى حد إعادة النظر في ،وبالتالي يمكف أف يكوف  القانون..."
                          المبدأ بأكممو.                                                                                                               

2
–Cherif Bennadji.La notion d’activités réglementées.Revue Idara .Volume10. N°2. 2000. P35. 

 ،المرجع السابؽ. 06/356المرسـو التنفيذي رقـ  3
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ستثمار ء طمب التراخيص أصبل فيما يخص اإلفقد تـ إلغا 1 16/09 رقـ القانوف بموجب أما      
وتبرير ذلؾ حسب رأينا راجع ألف التراخيص عادة ما تطمب مف  ، في إحدى النشاطات المقننة

حتراـ إتجاري عادة ( كما أف سمطة رقابة عند إنشاء االستثمار ) السجؿ الإدارات و أجيزة أخرى 
متيازات ) الجبائية و يئات و اإلدارات المعنية بمنح اإلالمستثمريف إللتزامتيـ تتـ مف قبؿ الي

ستقطاب وف موجو إلذلؾ ال داعي لمنص عمييا في قانل، مركية ( و التي تمارس بصفة الحقةالج
المستجدات التي شيدتيا ستثمار قد تكرس فعبل في ظؿ ؾ يكوف مبدأ حرية اإلوبذل تثماراتساإل

ستثمار بجعميا قد حسـ  في حرية اإل 2و يعتبر التعديؿ الدستوري األخير ، ستثمار مؤخراقوانيف اإل
فالحرية محاطة دائما بقوانيف تنظميا حتى ال تصبح ، مبدأ محميا دستوريا يمارس في إطار القانوف 

 مباشرة ىذه الحريات. تعسؼ في

 ستثمار : توسيع مجاالت اإل ثانيا

ستثمار و تحديد مجاؿ اإل،  ستثمار بسياسة التنمية التي تضعيا الدولةيرتبط تحديد مجاؿ اإل     
ستثمار خارج أي أف األصؿ ىو حظر اإل،  ستثمار عمى سبيؿ الحصريتـ إما بتحديد مجاالت اإل

ستثمار في أي مجاؿ ما لـ ى أساس أف األصؿ اإلباحة فيجوز اإلو إما أف يتحدد عم،  ىذا النطاؽ
 .3ستثمار فيويحظر اإل

قتصادية التي يسمح لممستثمر األجنبي تحديد القطاعات اإل،  ستثمارو يقصد بمجاالت اإل     
ختمفت في إستثمار لدوؿ العالـ الثالث و إف و في ىذا اإلطار نجد أف قوانيف اإل،  ستثمار فييااإل
فيناؾ طريقتاف ،  إال أنو ليس ىناؾ سبؿ أخرى ديد المجاالت المفتوحة أماـ المستثمريف األجانبتح

ستثمار و التي تشمؿ جميع المجاالت و إما صيغة ستعماؿ الصيغة التجميعية لئل: إما إأو أسموباف 
وف النقد مف قان183وبالرجوع لممادة  ، 4ستثمارقطاعات المعنية مف طرؼ قوانيف اإلوضع قائمة لم

                                  
 ، المرجع السابؽ. 16/09القانوف رقـ  1
 ،المرجع السابؽ.16/01القانوف رقـ  2

مجمة إتحاد الجامعات العربية المصري ، حساـ الديف كامؿ األىواني ، المعاممة القانونية لبلستثمارات في القانوف  3
 .   4، ص  1996، العدد الرابع ،  لمدراسات و البحوث القانونية

4
 Christian Haberli. Les investissements étrangers en Afrique L.G.D.J. paris et  nou-velles 

éditions Africaines. Dakar .1979 . p 331 . 
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" يرخص لغير المقيمين بتحويل رؤوس األموال إلى الجزائر لتمويل أية والتي جاء فييا 1و القرض 
نشاطات إقتصادية غير مخصصة صراحة لمدولة أو لممؤسسات المتفرعة عنيا أو ألي شخص 

 .معنوي مشار إليو صراحة بموجب نص قانوني "

 كانت غير واضحةستثمارات في الجزائر دخؿ اإلالتعريؼ يتضح أف مجاالت ت ومف خبلؿ ىذا     
المؤسسات العمومية سواء كانت ،  الجماعات المحمية،  لصالح الدولة احتكرتألف ىناؾ مجاالت 

نشاطات و قطاعات غير  و ىي عبارة عف،  ذات طابع إداري أو ذات طابع صناعي و تجاري
صدور قانوف النقد  بعدنت محتكرة مف  بيف النشاطات التي كا وستثمار األجنبي ممنوحة  لئل

صناعة و تصدير التبغ و  ، نذكر عمى سبيؿ المثاؿ نشاط توزيع الكيرباء و الغاز، 2والقرض 
متياز إصدار إويضاؼ إلييا ، وسائؿ اإلعبلـ ، كيةالبريد والمواصبلت السمكية و البلسم ، الكبريت

يضاؼ إلى ىذه  ، التمفزيوفو مثؿ اإلذاعة سائؿ اإلعبلـ و كذلؾ و القطع النقدية ،  األوراؽ النقدية
غبلؿ أجزاء مف األمبلؾ العامة ستإلمرتبطة بتسيير المرافؽ العامة كاألنشطة ا ، النشاطات

صطناعية مثؿ الموانئ و المطارات و النشاطات المخصصة لممؤسسات العسكرية كصناعة اإل
األخرى فإف النشاطات  شريعيةحتكارية بموجب نصوص تستثناء ىذه النشاطات اإلإب، فجرات المت

سواء  ، ويمكف لممستثمر األجنبي أف يستثمر أموالو فييا، ستثمارتخضع لمبدأ إطبلؽ حرية اإل
 .3كانت نشاطاتو ذات طابع صناعي أو تجاري أو كانت عبارة عف تقديـ خدمات

لـ يعد ىناؾ مجاؿ لمحديث عف ىذه النشاطات  4 03/ 01 رقـ إال أنو و بصدور األمر
و  ، موض مف جيةحيث ألغت المادة األولى و الثانية منو ىذه الفكرة التي لفيا الغ،  لمحتكرة ا

 ستثمار مف جية أخرى. وسعت مف مجاالت اإل

                                  
 لمرجع السابؽ.، ا90/10القانوف  رقـ   1
/  90عرؼ القطاع البنكي إحتكار طويؿ مف طرؼ الدولة ، إال أنو فتح لممستثمريف األجانب بموجب قانوف النقد و القرض 2

منو بفتح مكاتب ممثميات البنوؾ األجنبية في الجزائر ، بترخيص يمنحو مجمس القرض و  127، حيث سمحت المادة  10
مى أنو : " يجب أف تؤسس بشكؿ شركات مساىمة ، البنوؾ و المؤسسات المالية الخاضعة منو ع 128النقد ، و نصت المادة 

  .لمقانوف الجزائري "
 .64( ص 2001إدريس ميناف،تطوير نظاـ اإلستثمارات األجنبية،  )مذكرة ماجستير ،كمية الحقوؽ ،جامعة الجزائر ، -3
 ، المرجع السابؽ.01/03األمر رقـ  4
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 يمي : نصت المادة األولى عمى ما فقد

األجنبية المنجزة في ستثمارات الوطنية و األمر النظام الذي يطبق عمى اإل " يحدد ىذا 
ثمارات التي تنتج في إطار منح ستكذلك اإل ، المنتجة لمسمع والخدماتادية قتصالنشاطات اإل

 .متياز أو الرخص "اإل

:" ييدف ىذا  نصت عمى نفس األحكاـ1  16/09 رقـ مف القانوف األولىوكذلؾ المادة 
القانون إلى تحديد النظام المطبق عمى اإلستثمارات الوطنية و األجنبية المنجزة في النشاطات 

 تصادية إلنتاج السمع والخدمات "اإلق

و  ستثمارات الوطنية واألجنبيةتطبؽ عمى اإل أف أحكاـ ىذه الموادالمبلحظة األولى ىي 
عمى ، فيي لـ تستبعد صراحة،  القانوفستثمارات العمومية ضمف نطاؽ ىذا بذلؾ يمكف إدراج اإل

الذي قصر  93/12 رقـ خبلؼ ما كاف منصوص عميو في المادة األولى مف المرسوـ التشريعي
أي ىناؾ إشارة  ، ةستثمارات األجنبيستثمارات الوطنية الخاصة وعمى اإلنطاؽ تطبيقو عمى اإل

. ستفادة اإلإصريحة إلى عدـ   ستثمارات العمومية مف أحكاـ ىذا المرسـو

عمى  16/09 رقـ القانوفو  01/03رقـ  فأكد األمر ، قتصاديةا يخص النشاطات اإلأما فيم     
بالدرجة  ستثمارات األجنبيةو اليدؼ مف وراء تشجيع اإل ، خدماتلنشاطات المنتجة لمسمع أو الا

مع  ، ر مف السمع و الخدماتوزيادة صادرات الجزائ، ستثمارات المنتجةإلاألولى ىو زيادة حجـ ا
صبت نإستثمارات سواء و يشترط إلنجاز ىذه اإل، 2قتصار عمى العمميات المضاربية البحتةعدـ اإل

عمى إنتاج السمع أو تقديـ خدمات أف تتخذ شكؿ مساىمة في رأس الماؿ في صورة مساىمات نقدية 
 3أو عينية .

                                  
 ،المرجع السابؽ. 16/09القانوف رقـ   1
المتعمؽ بترقية اإلستثمارات، المرجع  12/  93محمد يوسفي، مضموف و أىداؼ األحكاـ الجديدة في المرسـو التشريعي رقـ  2

 85السابؽ، ص 
 . 06،ص 1999عميوش قربوع كماؿ،قانوف االستثمارات في الجزائر، دوف طبعة،ديواف المطبوعات الجامعية،الجزائر،3



  في الجزائر ستثمار األجنبي المباشرالمعاممة القانونية لإل                           الفصل األول
 

122 

ستثمارات المنتجة التي تتخذ أحد األشكاؿ تتعمؽ باإل ، ستثمارات األجنبيةو يظير أف حرية اإل    
 التالية : 

 إستثمارات منشئة : -

و تؤدي إلى إنشاء وحدة إقتصادية ،  مشروع جديدو ىي تمؾ االستثمارات المنصبة عمى 
حيث ،  ختيار الشكؿ القانوني لمنشاط الذي يريد القياـ بوإفي  و ىنا يكوف المستثمر حر،  جديدة

فمو الخيار بيف شركات األمواؿ و شركات ،  يوفر لو القانوف عدة أشكاؿ قانونية مف الشركات
 األشخاص .

 :اإلستثمارات المنمية لمقدرات -

ستثمارات التي تساىـ في رفع و تحسيف نوعية اإلنتاج و ذلؾ بالزيادة في و يقصد بيا اإل
 الوسائؿ المادية لئلنتاج.

 يدة لمتأىيؿ أو الييكمة :اإلستثمارات المع-

ستئناؼ النشاط بعد غمؽ المشروع أو إعبلف ستثمارات المخصصة إلو ىي تمؾ اإل 
ص نقدية أو عينية تساعد في تطيير المؤسسة أو إعادة و ذلؾ مف خبلؿ المساىمة بحص ، إفبلسو

 تشغيميا. 

ستثمار إقتصادية التي تعتبر مف نطاؽ النشاطات اإل 1 01/03رقـ  كما وسع األمر
حيث نصت المادة الثانية في فقرتيا الثالثة عمى ، فأصبحت تشمؿ العمميات المتصمة بالخوصصة

 . ت في إطار خوصصة جزئية أو كمية"ستعادة النشاطاإ"أنو يقصد باالستثمار أيضا

 ، بقدر ما ىو حتمية مفروضة، قتصاديإستثمار ليس خيار وىذا التوسيع لمجاالت اإل   
والبنؾ العالمي عمى ، خاصة إذا عممنا بأف المشرع مجبر تحت ضغط صندوؽ النقد الدولي

التحوؿ نحو  نصر و أىمو في عمميةخوصصة معظـ المؤسسات العمومية و التي تعتبر أبرز ع

                                  
 ، المرجع السابؽ.01/03األمر رقـ  1
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مف أىـ شروط المؤسسات ، إذ يعتبر إصبلح المؤسسات العمومية أو خوصصتيا،  قتصاد السوؽإ
عمى ضرورة تخمي الدولة عف المؤسسات العمومية  فقد أكد صندوؽ النقد الدولي ،  المالية الدولية

  بتصفيتيا و بيعيا لمقطاع الخاص المحمي أو إشراؾ رأس الماؿ األجنبي فييا . 

ستثمار بقيت عمى حاليا و لـ إلى أف ىذه المجاالت المفتوحة لئلوتجدر اإلشارة في األخير  
 .2 01/03رقـ المعدؿ لؤلمر 1 06/08 رقـ تعدؿ بموجب األمر

منو قد  الثانيةستثمار فنجد في نص المادة المتعمؽ بترقية اإل 3 16/09 رقـ أما القانوف 
بمعنى أف المشرع قد تخمى عف   "جزئية أو كمية استعادة النشاطات في إطار خوصصة"ألغى 

بذلؾ لمتطورات الحالية حيث ال  زئية أو الكمية كشكؿ مف أشكاؿ اإلستثمار مواكباالخوصصة الج
ستغنى المشرع أما بالنسبة لممادة األولى فقد إ ، يمكف أف تبقى الدولة حبيسة قوانيف تجاوزىا الزمف

 ستثمار. كمجاؿ لئل متياز أو الرخصمنح اإلثمارات التي تنتج في إطار ستاإلعف 

فييا ال  ألف اإلنقاص منطقيا ال مجاؿ لتعديؿ ىذه النشاطات ال بالزيادة و ال بالنقصاف
تخاذ السمطات إو ال نتصور ،  ستثمار المنتيجة مف طرؼ الجزائريتماشى مع سياسة دعـ اإل

أف المحيط العاـ  إلى الوراء في حيفالعمومية قرار باإلنقاص مف ىذه المجاالت ألنو يشكؿ خطوة 
ألنو مفتوح ،  وال يمكف تعديمو بالزيادة،  ستقطابيـستثمار و إغراء المستثمريف إليتجو لتشجيع اإل

 عمى كؿ المجاالت وال يوجد ىناؾ مجاؿ مستثنى ليتداركو أي تعديؿ محتمؿ .    

 مرونة اإلجــراءات اإلداريـــة: الثــانــي الفرع

ستثمار السابقة اإلجراءات حيث نجد أف قوانيف اإل ستثمار أيضا تبسيطرية اإلمف مظاىر ح
  ، القطاع الخاصلـ تعبر عف الرغبة الصريحة في تشجيع ، 4 12/ 93 رقـ عف المرسـو التشريعي
لكافة القيود مف خبلؿ إلغائو   ، ستثمارىو الذي أرسى فعبل مبدأ حرية اإل ذلؾ أف ىذا المرسوـ

                                  
 ،المرجع السابؽ. 06/08األمر رقـ  1
 ،المرجع السابؽ.  01/03األمر رقـ  2
 ، المرجع السابؽ.16/09القانوف رقـ  3
 ،المرجع السابؽ. 93/12المرسـو التشريعي رقـ  4
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عتماد ويتعمؽ األمر بإلغاء نظاـ اإل ، ارستثمحتراميا قبؿ الشروع في عممية اإلإاجب اإلدارية الو 
ا أدى إلى تبسيط إجراءات قبوؿ وىو م  ، ستبدالو بنظاـ أكثر مرونة ىو نظاـ التصريحا  و 

 ستثمارات )أوال(.            اإل

نجد مف أىـ  ستثمار وتقميؿ اإلجراءات اإلداريةوفي إطار تسييؿ عممية اإل ، ودائما
مشباؾ الوحيد لدى وكالة التحسينات  التي جاء بيا ذات المرسوـ التشريعي ىو اإلنشاء المتزامف ل

  ، ستثماريإمساعي اإلدارية إلنجاز أي مشروع ىتماـ بكؿ اليتولى اإل ، 1ستثمارات ومتابعتياترقية اإل
وأسندت إليو ميمة توفير ، سـ مؤسسات الدولةإبوليكوف المخاطب المباشر والوحيد لممستثمر 

فجمعت عمى مستواه كؿ ،  ستثمار موضوع التصريحلتحقيؽ اإلالخدمات اإلدارية الضرورية 
لتجنيب المستثمر إضاعة جيده ووقتو بالتنقؿ  ، ستثماريت و الييئات المعنية بالمشروع اإلاإلدارا

 بيف مختمؼ المرافؽ اإلدارية.           

وتجاوزا لذلؾ نص  ، قؽ كؿ النتائج المرجوة نظرا لمنقائص التي تخممتوإال أف ىذا الشباؾ لـ يح  
 . 2 )ثانيا( عمى مبدأ تنظيـ المركزي ليذا الشباؾ 06/08المعدؿ بموجب األمر  03 /01األمر

  أوال:  إحداث نظام التصريح

ضاع إنجاز وذلؾ مف خبلؿ إخ،  ستقبلؿ نظاـ الرقابة اإلداريةستثمار منذ اإلكرست قوانيف اإل     
وىو عبارة عف قرار إداري إنفرادي صادر عف ،  عتمادت األجنبية إلجراء الترخيص أو اإلستثمارااإل

ة تقديرية في قبوؿ أو ستثمارات حيث يعطي ليا سمطلعمومية المكمفة بتطبيؽ قانوف اإلالسمطة ا
 ستثمار.رفض طمب اإل

وذلؾ  ، قتصاديلمدولة في الميداف اإلة التدخمية ويعد ىذا الترخيص صورة مف صور السياس     
عتماد التقنيات الرخصة اإلدارية أو اإل ومف بيف ىذه،  بسنيا  لتقنيات قانونية مقيدة لمحريات

                                  
خطيط و تنظيـ و توجيو وذلؾ عمى غرار العديد مف الدوؿ التي أنشأت بدورىا أجيزة أو ىيئات ميمتيا األساسية ىي ت1

 في المممكة العربية السعودية.....الخ..                           FCICفي البرازيؿ ،  INDIاإلستثمارات األجنبية، مثؿ : 
لـ يمس بيذا المبدأ و ىو ما يجعمنا نتطرؽ لمتنظيـ البلمركزي لمشباؾ  03/ 01المعدؿ لؤلمر رقـ  08/ 06ألمر رقـ ا 2

و المتضمف صبلحيات الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار و  356/ 06ة و قد تناولو المرسـو التنفيذي رقـ الوحيد، خاص
 تنظيميا و سيرىا بالتعديؿ مف حيث تشكيمتو وصبلحياتو،المرجع السابؽ.
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شتراكي طويمة في الجزائر خبلؿ العيد اإل ىذه  األخيرة التي   نجدىا قد استعممت و لمدة ، اإلداري
د ركيزة اإلصبلحات التي عرفيا قد والقرض والذي يعالمتعمؽ بالن 90/101 رقـ قانوفالورغـ صدور 

إال أف ىذا  ، ستثمارات األجنبيةؿ نقمة حقيقية فيما يخص تنظيـ اإلقتصاد الوطني  و يشكاإل
منو عمى  183حيث نصت الفقرة الثالثة مف المادة  ، عتمادلقانوف لـ يتخؿ بدوره عف مبدأ اإلا

 بتأشيرة المبلئمة أو المطابقة.                                                                              ستثمار عمى ما يسمىوجوب حصوؿ مشاريع اإل

وطبعا تكميؼ مجمس النقد و القرض بمياـ مراقبة الممفات ودراستيا إلى جانب المياـ المالية        
ينعكس ذلؾ سمبا  و كنتيجة حتمية  ،ويؤدي إلى تراكـ أعمالو،  والنقدية األخرى يزيد مف أعبائو

 ستثمارية حيث تتعرض لمتأخير و التعقيد في اإلجراءات . عمى المشاريع اإل

وحرصا منو عمى تفادي العيوب  و المساوئ التي عرفتيا  ، وتفطف المشرع لكؿ ىذه النقائص     
 2 12 /93 رقـ تشريعيألغى المرسوـ ال ، أو الترخيص الييئات اإلدارية التي كمفت بمنح الموافقة

ليحدث نظاما جديدا يساىـ في تبسيط اإلجراءات ،  عتمادتعمؽ بترقية االستثمارات مبدأ اإلالم
 وتفادي التعقيدات اإلدارية ىو نظاـ التصريح .    

 و بقي ، قاـ بدوره بتبني نظاـ التصريح 3 03 /01رقـ  ونظرا لفعالية ىذا النظاـ نجد أف األمر 
 لـ يتناولو بالتعديؿ.4 08 /06رقـ  نظاـ ساري المفعوؿ ذلؾ أف األمرالعمؿ بيذا ال

إال أف ىذا ال يمنحو وال يضفي عميو  ، و رغـ أف التصريح باالستثمار يقدـ قبؿ البدء في اإلنجاز 
س مف ذلؾ سمطتيا مقيدة فعمى العك ، و ال يمنح لمجية المختصة أي سمطة تقدير ، طابع الرخصة

 البيانات الشكمية البلزمة.ستوفت إخاصة إذا 

تمكف  ، لو وظيفة إحصائية فقط ، 1ستثمار ىو مجرد إجراء إعبلمي إف التصريح باإل  
ستثمارات المصرح بيا ومتابعة إنجازىا وتطورىا مف الناحية لسمطات العمومية مف معرفة حجـ اإلا

                                  
 ،المرجع السابؽ.90/10القانوف رقـ  1
 ،المرجع السابؽ. 93/12المرسـو التشريعي رقـ  2
 ، المرجع السابؽ.01/03األمر رقـ  3
 ،المرجع السابؽ. 06/08األمر رقـ  4
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ستثمارات المنجزة يا و اإلستثمارات المصرح بوكذلؾ مف إجراء مقارنة بيف اإل ، ةالكمية و النوعي
 فعبل.   

 و يتضمف التصريح مجموعة مف العناصر ىي:                                   

وذلؾ حتى تتمكف السمطات العمومية مف معرفة ما إذا كاف النشاط المراد القياـ  : ػ مجاؿ النشاط1
ر في مجاؿ النشاطات ستثماخاصة بعد إطبلؽ حرية اإل ، ص أـ البو خاضعا لنظاـ الترخي

 .                                                                           المخصصة لمدولة

ومف ثمة النظاـ المطبؽ  ، ستثمارتحديد الموقع عمى تصنيؼ طبيعة اإليساعد  : ػ تحديد الموقع2
                     عميو )نظاـ عاـ أو أنظمة خاصة (.                            

في  ستثمار المطروحوذلؾ لئلطبلع عمى مدى مساىمة اإل : ػمناصب الشغؿ التي تحدث3
حيث  ، ئمةخاصة إذا كانت مناصب دا ، وتوفيره لعدد مف مناصب الشغؿ ، متصاص البطالةإ

 ستثمارات.يازات المنصوص عمييا في قانوف اإلمتتفيده في الحصوؿ عمى اإل

 ، ستثمار نقؿ التكنولوجيايف األىداؼ المتوخاة مف تشجيع اإلمف ب : ستعمالياإلمزمع التكنولوجيا ا-
 متياز أكبر.إكمما حظيت ب، عمى تكنولوجيا عاليةستثمارات ذلؾ كمما  توفرت اإلل و

: تيبلؾساإل ستثمار و التمويؿ وكذا التقويـ المالي لممشروع مرفقة بمخططاتمخططات اإل -5
 .2ستثماري مف الناحية الماليةتقييـ المشروع اإل ت السمطات العمومية مفوتمكف ىذه المعموما

 ، با عمى نظافة البيئةستثمارات التي تؤثر سمتفاديا لئلػشروط المحافظة عمى البيئة:وذلؾ 6 
 ستثمارات التي تستعمؿ تكنولوجيات عالية وغير مموثة.                              وتشجيعا لئل

                                                                                                 
1
Entretien avec M.Beghdedli Abdel Madjid, directeur général de l'agence nationale de 

développement de l'investissement. Journal du droit des affaires. Supplément bimestriel de la 

lettre juridique N°2. Janvier – Février 2008.p47.  
2
 http://www.andi.dz/. 
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مف وضع حساباتيا حوؿ المشروع  وذلؾ حتى تتمكف الدولة :1ستثمارتقديرية إلنجاز اإلػ المدة ال7
 ستثماري المزمع إنجازه.                                                                  اإل

لتزامات تقع عمى عاتؽ المستثمر ىي جممة مف اإل ستثمار:لتزامات المرتبطة بإنجاز اإلػ اإل8
 . 2ستعماؿ التكنولوجيا المتطورة......الخ(إ ، مى البيئةالمحافظة ع ، ناصب الشغؿ)م

ف لتزامات ألوعميو التقيد بيذه اإل، ا المستثمرلتزامات أخرى قد يتعيد بيإباإلضافة إلى      
 متيازات الممنوحة لو بصفة كمية أو جزئية.        اإلخبلؿ بيا قد يعرضو لسحب اإل

عمـ ودراية بيوية عناصر الذي يتضمنيا التصريح تصبح اإلدارة عمى وبيذه ال ، إذف
وبذلؾ تزود بالمعمومات  ، وكذا طبيعة ىذا النشاط ، ستغبلؿ وممارسة نشاط معيفالراغبيف في اإل

 قتصادية.يا بممارسة رقابة عمى األنشطة اإلالكافية التي تسمح ل

إلى  ، متيازاتستثمار وطمب اإلتصريح باإلىو خمطو بيف ال ، البعض والمبس الذي وقع فيو     
ستثماره دوف أف إجاز نإلشروع في امتياز يمكنو إر أف المستثمر الذي ال ينتظر أي عتبإدرجة أنو 

البد أف ستثمار إجراء إلزامي ألف التصريح باإل ، ا ىذا غير صحيحوطبع ، 3يقدـ تصريحا لموكالة
ح واجب عمى جميع المستثمريف دوف وىذا التصري ، تثمارستخاذه لقرار اإلإيقـو بو المستثمر بمجرد 

متيازات إغبيف في الحصوؿ عمى متيازات فيقدـ فقط مف قبؿ المستثمريف الراأما طمب اإل ، ستثناءإ
 و ىذا الطمب ىو الذي يكوف محؿ دراسة مف قبؿ الوكالة .                    ،  خاصة

غير مجبر عمى الحصوؿ عمى  ، نطبلؽ في مشروعولمستثمر األجنبي حتى يتمكف مف اإلفا     
ن ، موافقة أي جية إدارية لة الوطنية ستثماري لدى الوكاما يتولى فقط التصريح بمشروعو اإلوا 

نتظار إستثماره مباشرة دوف إؽ لو إنجاز وبمجرد تقديمو ليذا التصريح يح ، ستثمارلتطوير اإل
نتظار إفينا يكوف مجبر عمى  ، متيازاتمحصوؿ عمى اإلي حالة تقدمو بطمب لأما ف ، موافقة اإلدارة

                                  
منو أف يتـ إنجاز االستثمار في مدة زمنية ال تتجاوز ثبلث  14استمزمت المادة  12/ 93في ظؿ المرسـو التشريعي رقـ 1

 لموكالة أف تصدر قرار بمنحو أجؿ إنجاز أطوؿ.سنوات، إال إذا كاف لممشروع االستثماري أىمية معتبرة فعندئذ يمكف 
2
 http://www.andi.dz/. 

3
- Mohamed abdelwaheb Bekhechi, l’investissement et le droit en Algérie, la lettre juridique N ° 

25 / 26 mai. Juin 95. P7. 

http://www.andi.dz/
http://www.andi.dz/
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ذا كاف الرد إيجابيا تحدد الوكالة ن ، ألف ىذا الطمب يخضع لمقبوؿ ، رد الوكالة مط النظاـ الذي وا 
 .1.ستثنائي ( وكذا مدة التمتع بيذه المزاياماري) النظاـ العاـ أو النظاـ اإلستثيخضع لو نشاطو اإل

ستثمارات نجد أف المادة الرابعة منو المتعمؽ بترقية اإل2 16/09رقـ  بالرجوع إلى القانوف  
و أحاؿ ،  أن اإلستثمارات تخضع لمتسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار"نصت عمى "

كيفيات التسجيؿ إلى التنظيـ و المبلحظ أف المشرع الجزائري قد قصد بتسجيؿ اإلستثمارات ما كاف 
   يح.يقصده بمصطمح التصر 

 : المركزية الشباك الوحيد ثانيا

ء مؤسسة جديدة ىي وكالة ترقية عمى إنشا 3 12 /93 رقـ نص المرسوـ التشريعي 
            ستثمار.                                                                    اؾ وحيد يضـ الييئات المعنية باإلوالتي تؤسس في شكؿ شب ، ستثمارات ودعميااإل

والغرض مف إنشاء ىذا الشباؾ ىو رفع العوائؽ البيروقراطية وتسييؿ اإلجراءات اإلدارية 
سـ مؤسسات إوحيد لممستثمر ب ؾ كمخاطب مباشر وضع ىذا الشباحيث و   ، أماـ المستثمريف

ي مختمؼ مراحؿ إنجاز وأسندت لو ميمة تقديـ المساعدات الفعمية  لممستثمريف ف ، الدولة
 ، ولكف ونظرا لكوف ىذا النظاـ قد تجسد في الواقع مف خبلؿ الوكالة ، ستثماريةريعيـ اإلمشا

جتماعي تصاؿ بالمقر اإلب دائما اإلبحيث يج ، فإف ما يؤخذ عميو ىو أنو منظـ بصفة مركزية
ستثمارات بالمدف إاف المستثمر األجنبي يريد إنجاز لموكالة الموجودة في العاصمة حتى و لو ك

 .                                                                                  4خمية لموطفالدا

                                  
لممنوحة لممستثمريف وكيفية الحصوؿ عمييا سنتناولو في المبحث الثاني  مف ىذه مزيد مف التفصيؿ حوؿ االمتيازات ا1

 .الدراسة
 ،المرجع السابؽ. 16/09القانوف رقـ  2
 ،المرجع السابؽ. 93/12المرسـو التشريعي رقـ  3

4
Soumeur Nabila. Assai d’analyse de la politique de communication externe de l’agence de 

promotion de soutien et de suivi des investissements (A P S I). Memoirs de magistère en 

sciences de gestion. Ecole supérieure de commerce d’Alger, 2000, P 160. 
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خاصة مع عدـ وجود ىياكؿ إدارية تتولى مساعدة ، نشاطوقيد  ىذا التنظيـ المركزي لمشباؾ
انب ختبلط األمور عمى المستثمريف األجإوىو ما أدى إلى  ، المستوى المحميالمستثمريف عمى 

 نظرا لتعدد مراكز القرار ما بيف السمطات المركزية و السمطة المحمية.

رقـ  وإلعطاء فعالية حقيقية ليذا الشباؾ نص األمر ،وسعيا لتجاوز ىذه العراقيؿ
، أي عمى مستوى الوالية ، 2عمى إنشاء الشباؾ الوحيد عمى المستوى البلمركزي  لموكالة 01/031

تصاؿ بالمقر ؿ بأقرب شباؾ وحيد دوف الحاجة لئلتصامف اإلوذلؾ حتى يتمكف كؿ مستثمر 
مف أجؿ الحصوؿ عمى المعمومات والوثائؽ البلزمة   ، جتماعي لموكالة الموجودة في العاصمةاإل

 ، البحث عف العقار، ومف ذلؾ: الحصوؿ عمى المزايا ، والقياـ بكؿ اإلجراءات الخاصة بمشروعو
 ؤسسات.......الخ.إتماـ إجراءات وشكميات تأسيس الم

إال أف ىذا  ، الوحيد مبادئ تنظيـ الشباؾ 01/2823 رقـ وقد تضمف المرسوـ التنفيذي  
 ، وىذا األخير مس الشباؾ الوحيد بالتعديؿ ، 4 356 /06 رقـ بالمرسوـ التنفيذي يالمرسوـ ألغ

لث مف المرسوـ لذلؾ نتناوؿ الييئات اإلدارية عمى مستوى الشباؾ و مياميا عمى ضوء الفصؿ الثا
 التنفيذي األخير.

 الييئات اإلدارية الممثمة عمى مستوى الشباؾ الوحيد ومياميا:                        

 ممثل الوكالة : -1  

 ستثمار وطمبات منح المزايا.                                 يسجؿ التصريح بمشاريع اإل -

 ارات المصرح بيا.                           ستثميسمـ في الحاؿ شيادات اإليداع لئل-

                                  
 ،المرجع السابؽ. 01/03األمر رقـ  1
 ،المرجع السابؽ . 03/ 01مف األمر رقـ  24المادة 2
، المتضمف صبلحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 2001/ 09/ 24، المؤرخ في 282/ 01رقـ المرسـو التنفيذي 3

 .                                        09/2001/ 26، المؤرخة في 55وتنظيميا وسيرىا، جريدة رسمية عدد 
الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار ، المتضمف صبلحيات 10/2006/ 09، المؤرخ في 06/356المرسـو التنفيذي رقـ 4

 .                        2006/ 10/ 11، المؤرخة في 64وتنظيميا وسيرىا، جريدة رسمية عدد 
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 .                                            1 يقدـ كؿ المعمومات الضرورية لممستثمريف-

 ممثل المركز الوطني لمسجل التجاري:  -2 

س يوـ تقديـ التصريح بالمشروع ػ تسميـ شيادة عدـ سبؽ التسمية في السجؿ التجاري في نف  
 تثماري.                                                                        ساإل

ـ بالترتيبات الضرورية إلنجاز ػ تسميـ وفي الحاؿ الوصؿ المؤقت الذي يمكف المستثمر مف القيا 
 .2ستثماراإل

 ممثل الضرائب:  -3

 .3ريعوتقديـ المعمومات الجبائية التي تمكف المستثمر مف تحضير مشا -

 .        4مساعدة المستثمر في عبلقاتو مع اإلدارة الجبائية أثناء إنجاز المشروع -    

 ممثل أمالك الدولة: -4  

 ، وتزويده بكافة المعمومات عنو كالموقع ، إعبلـ المستثمر بتوفير العرض العقاري العمومي -    
 .  5السعر ، الوضعية القانونية

 ممثل الجمارك: -5  

إعبلـ المستثمر ومساعدتو في إتماـ الترتيبات التي تشترطيا اإلدارة الجمركية  عند إنجاز  -    
 .                                                   1وأيضا عند تنفيذ المزايا ، المشرع

                                  
 ، المرجع نفسو. 06/356الفقرة األولى مف المرسـو التنفيذي رقـ  22المادة  1
 ع نفسو.، المرج 06/356الفقرة الثانية مف المرسـو التنفيذي رقـ  22المادة  2
،كاف يتعيف عمى ممثؿ الضرائب تسميـ المستثمريف شيادة الوضعية الجبائية خبلؿ 282/ 01في ظؿ المرسـو التنفيذي رقـ 3
عمى ىذه  356/  06أياـ، إال أف التعديؿ األخير لـ ينص عمى التحديد الزمني، فعميو كاف مف األحسف لو أبقى المرسـو  8

 عمى طمبات المستثمريف في أجاؿ قصيرة و محددة.المدة حتى تمتـز اإلدارة بالرد 
 ، المرجع السابؽ 06/356الفقرة الثالثة مف المرسـو التنفيذي رقـ  22المادة  4
 ، المرجع نفسو. 06/356الفقرة الرابعة مف المرسـو التنفيذي رقـ  22المادة  5
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 ممثل التعمير:  -6  

 .                 2مساعدة المستثمر لمحصوؿ عمى جميع الرخص المتعمقة بحؽ البناء -    

 :3ممثل التييئة اإلقميمية و البيئية -7  

 إعبلـ المستثمر عف الخارطة الجيوية لتييئة اإلقميـ.                                            -    

 مساعدة المستثمر لمحصوؿ عمى التراخيص المطموبة فيما يخص حماية البيئة.    -    

 :4 ممثل التشغيل -8  

 إعبلـ المستثمر بالتشريع و التنظيـ الخاص بالعمؿ.                                    -    

 .5تصاؿ بالييئة المكمفة بتسميـ رخصة العمؿ وأية وثيقة يتطمبيا التنظيـ المعموؿ بو اإل -    

 مأمور المجمس الشعبي البمدي: -9

حيث يتـ التصديؽ عمى  ، مؼ االستثمارالتصديؽ عمى كؿ الوثائؽ الضرورية لتكويف م -    
 .                                6الوثائؽ عمى الفور

ييئات المكمفة بالعقار ستبدلت الأولو طفيؼ في تشكيمة الشباؾ حيث  إذف ىناؾ تعديؿ
ب و ممثؿ ممحقة وحذفت مف التشكيمة قباضة الضرائ ، ستثمار بمديرية أمبلؾ الدولةالموجو لئل
 ستحدثت ممثؿ التييئة اإلقميمية و البيئة.  ا  و  ، لخزينةقباضة ا

                                                                                                 
 ع نفسو.، المرج 06/356الفقرة الخامسة مف المرسـو التنفيذي رقـ  22المادة  1
 ، المرجع نفسو. 06/356الفقرة السادسة مف المرسـو التنفيذي رقـ  22المادة  2
،وقد نص عمييا المرسـو  93/12لـ تكف ىذه اإلدارة ممثمة سابقا عمى مستوى الشباؾ الوحيد في ظؿ المرسـو التشريعي رقـ 3

 .في فقرتيا السابعة ، المرجع نفسو 22في المادة  06/356التنفيذي رقـ 
 ، المرجع السابؽ. 06/356الفقرة الثامنة ، مف المرسـو التنفيذي رقـ  22المادة  4
ىناؾ تراجع ممحوظ في مياـ ىذه اإلدارة، حيث كانت سابقا ىي مف تتولى تسميـ رخص العمؿ خبلؿ ثمانية أياـ، في حيف 5

 أقرب اآلجاؿ.حاليا تكتفي فقط باإلتصاؿ بالييئة المكمفة بتسميـ الرخص لتصدر قرارىا في 
 ، المرجع السابؽ. 06/356الفقرة التاسعة ، مف المرسـو التنفيذي رقـ  22المادة   6
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لى غاية نوفمبر         شبابيؾ عمى مستوى الوطف في كؿ مف: الجزائر  خمستـ فتح  2002وا 
 14رتفع ىذا العدد إلى إ 2008إال أنو في سنة   ، البميدة ، ورقمة ، عنابة ، وىراف ، العاصمة

جديدة تغطى األقطاب ستحداث شبابيؾ ا  و ،  1 مف الوطف شباؾ المركزي وذلؾ بالواليات الكبرى
وعمييا أف تقوـ بدورىا  ، يساعد عمى تحقيؽ الغاية مف جعميا شبابيؾ المركزية الكبرى لموطف

و يتعيف عمى اإلدارات والييئات المعنية أف  ، لتذليؿ الصعوبات المحتممة التي يبلقييا المستثمروف
وحثيـ  ، ة عمما بدور ممثمييا في الشباؾ الوحيد وصبلحياتيـتحيط مصالحيا المركزية و المحمي
الذي عكست ،  كؿ ذلؾ مف أجؿ تجاوز عبء اإلدارة  ، عمى أداء وظائفيـ عمى أكمؿ وجو

تفسير ضيؽ ،  تعقيد الشبكات،  يرية مميزات محيط غير مرف : تباطؤ اإلجراءاتياألنظمة التس
 ـ ...الخ .نقص اإلعبل،  نقص تكويف الموظفيف،  لمنصوص

تحقيؽ مرونة أكثر ليذه ، ىذا التنظيـ الآلمركزي لمشباؾ الوحيد مف المنتظر معكاف  إذ   
مف خبلؿ ىذه البنية اإلدارية التي تساعد المستثمر عمى تجاوز تعدد مراكز القرار ،  اإلجراءات

عمى دفعو إلى بل وتشعب الييئات المعنية باستثماره وفوضى الوثائؽ والممفات وىى عوامؿ قادرة فع
 ستثماري.   العزوؼ عف قراره اإل

الخامس الذي ستثمار في الفصؿ المتعمؽ بترقية اإل2 16/09و بالرجوع إلى القانوف رقـ  
ث لدى ستحدمف ىذا القانوف إ  27المادة  المشرع و مف خبلؿ ستثمار نجد أفجاء بعنواف أجيزة اإل

اكز تضـ مجموع المصالح المؤىمة لتقديـ الخدمات ستثمار أربعة مر الوكالة الوطنية لتطوير اإل
 : راكز ىينجاز المشاريع و ىذه المو كذا إل، سسات و دعميا و تطويرىا الضرورية إلنشاء المؤ 

مركز الترقية ، المؤسسات  إلنشاءمركز الدعـ ،  ستيفاء اإلجراءاتإ مركز،  مركز تسيير المزايا
 . اإلقميمية

 .3لقرارات أعضاء ىذه المراكز الحجية أماـ اإلدارات التابعة ليا وقد أعطى المشرع الجزائري 

                                  
1 http://www.andi.dz/.   

 ،المرجع السابؽ. 16/09القانوف رقـ  2
 ، المرجع السابؽ. 16/09مف القانوف رقـ  27المادة  3

http://www.andi.dz/
http://www.andi.dz/
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 ستثمارمستجدات اإلطار المؤسساتي لإل:  الثاني المطمب

ساسية يتعيف عمى أي دولة مضيفة أف تقـو بإنشاء أجيزة وىيئات حكومية تكوف ميمتيا األ
ستثمار ويج مشروعات اإلضبل عف تسويؽ و تر ف ، ستثمارات األجنبيةتخطيط و تنظيـ و توجيو اإل

 ، 2 93/12المرسوـ التشريعي رقـ وىذا فعبل ما جاء بو ، 1و التعريؼ بالسوؽ في الداخؿ و الخارج 
ي مختمؼ حيث نص و ألوؿ مرة عمى إنشاء ىيئة تكمؼ بتقديـ المساعدة الفعمية لممستثمريف ف

وكالة لترقية و دعـ و متابعة  أو كما تدؿ عميو التسمية ىي ، ستثماريةمراحؿ إنجاز مشاريعيـ اإل
  .1995نطمقت في عمميا في الشيور األولى لسنة إو التي ،  APSI3ستثمار اإل

ستثمار عبر ىذه الوكالة كانت حصيمة جد متواضعة حيث قدرت نسبة إال أف حصيمة اإل       
لى ذلؾ إ ستثمارات و يرجعو ىو ما عبر عنو بفضيحة اإل4فقط  % 10المشاريع المحققة بأقؿ مف 

يئات ضؼ إلى ذلؾ تضخـ و تنوع الي،  ستفحاؿ البيروقراطيةإطابعيا اإلداري الذي أدى إلى 
) وكالة ستثمار سواء عمى المستوى المركزي أو عمى المستوى المحمي العمومية المكمفة بعممية اإل
ستثمارات كف اإللجاف تنشيط وتحديد أما ، ريةالوكاالت العقا ، ستثماراتترقية و دعـ و متابعة اإل

CALPI) 5 ...الخ.  

تاف أساسيتاف فقط تتولى عمى إنشاء ىيئ6 01/03رقـ  نص األمر ، تداركا ليذه النقائص     
ستثمار طوير اإلوالوكالة الوطنية لت، ستثمارويتعمؽ األمر بالمجمس الوطني لئل، ستثمارتطوير اإل

رقـ  المعدؿ لؤلمر 7 08 /06 رقـ  مرولقد عرفت ىاتاف الييئتاف تعديبلت واضحة مف خبلؿ األ
و لـ يمغي  عمى الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمارفقد  نص  16/098 رقـ القانوف أما،   01/03

                                  
 . 266، ص 1993إقتصاديات اإلدارة و اإلستثمار،دوف طبعة،  الدار الجامعية، مصر،  أبو قحؼ عبد السبلـ،1
 ،المرجع السابؽ. 93/12المرسـو التشريعي رقـ  2

3
APSI: Agence de promotion de soutien et de suivi des investissements. 

 .2000تقرير وكالة ترقية ودعـ اإلستثمار ، 4
األجنبي المباشر دراسة حالة الجزائر خبلؿ التسعينات،)مذكرة ماجستير، كمية االقتصاد و التسيير ،  عرابي فتحي،اإلستثمار5

 .141(، ص 2000جامعة الجزائر ، 
 ،المرجع السابؽ. 01/03األمر رقـ  6
 ،المرجع السابؽ. 06/08األمر رقـ  7
 ،المرجع السابؽ. 16/09القانوف رقـ   8
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اء نحاوؿ إبرازه سو سوىو ما  1المنظمة لممجمس الوطني لئلستثمار 01/03المواد الموجودة باألمر 
 فرعستثمار )الؿ( أو الوكالة الوطنية لتطوير اإلاألو  فرعستثمار )التعمؽ األمر بالمجمس الوطني لئل

 . الثاني(

 ستثمارالمجمس الوطني لإل:  األول الفرع

والترويج لو و تنظيمو و خدمة المستثمر و ، ستثمارستقباؿ اإلإتعتبر مسألة وجود أجيزة تيتـ ب     
منتظـ و مؤثر  ستثمارية مف أبرز المعوقات التي تقؼ في طريؽ تحقيؽ تدفؽلعممية اإلتسييؿ ا

 لرؤوس األمواؿ األجنبية.

عمى إنشاء جياز ذو طابع إستراتيجي يتولى  2 01/03رقـ  ليذا العائؽ نص األمر وتجاوزا        
ي ستثمار و يتعمؽ األمر بالمجمس الوطنتجسيد سياسات الدولة في مجاؿ اإل إعداد و

تثمارات و خمؽ سداف تشجيع اإلكثيرة و خطيرة في ميالتي عيدت إليو مياـ  (CNI)3ستثمارلئل
 نتعاشيا.إزدىارىا و الظروؼ المبلئمة إل

و دائما  01/03رقـ  ستحدثيا األمرإستثمار ىيئة جديدة مس الوطني لئلعتبار أف المجإوب         
و سعيا إلعطائيا فعالية أكبر عرؼ المجمس ،  ستثمارإطار تحسيف األجيزة المكمفة باإل و في

 رقـ  ء في تشكيمتو أو تنظيمو أو سيره و ذلؾ بموجب المرسوـ التنفيذيتعديبلت واضحة سوا
 .  5 01/281 رقـ الذي ألغى في مادتو الثامنة أحكاـ المرسـو التنفيذي، 4 06/355

مركزيف ، ( اوصبلحياتو )ثاني ، (تشكيمتو ) أوال : ودراسة المجمس تستمـز التطرؽ إلى نقطتيف     
 .ستثمار ني لئلعرفيا المجمس الوط عمى إبراز المستجدات التي

                                  
و 18و  06المعدل و المتمم بإستثناء المواد  01/03:"تمغى أحكام األمر نصت عمى 16/09مف القانوف رقـ  37المادة  1

 منو...." 22
 ،المرجع السابؽ. 01/03األمر رقـ  2

3
– CNI : conseil national de l'investissement 

ستثمار و تشكيمتو و ، المتعمؽ بصبلحيات المجمس الوطني لئل09/10/2006المؤرخ في  06/355المرسـو التنفيذي رقـ  4
 .11/10/2006، المؤرخة في 64تنظيمو و سيره جريدة رسمية عدد 

، المتعمؽ بتشكيمة المجمس الوطني لئلستثمار وتنظيمو و 2001/ 24/11، المؤرخ في  01/281أنظر المرسـو التنفيذي رقـ5
 .  11/2001/ 26،المؤرخة في 55سيره،جريدة رسمية عدد 
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 ستثمار : تشكيمة المجمس الوطني لإل أوال

نعداـ تنسيؽ كاؼ إ القرار و ذتفعيبل لمدور الذي يمعبو المجمس و تفاديا لتعدد مراكز إتخا
التي قد تصؿ إلى دخوؿ ىذه ،  ختصاصاتذي مف شأنو أف يؤدي إلى تضارب اإلو ال ، بينيا

لذلؾ ، مف الوقت بسبب تنازع الصبلحيات  ر معيا المستثمر الكثيرالمراكز في صراعات ييد
ستثمار عمى النحو جميع القطاعات المعنية بعممية اإلتضمنت تشكيمة المجمس أعضاء يمثموف 

 :  1التالي 

 الوزير المكمؼ بالجماعات المحمية .  -    

 الوزير المكمؼ بالمالية .  -    

 ستثمارات . الوزير المكمؼ بترقية اإل -    

 الوزير المكمؼ بالتجارة .  -    

 الوزير المكمؼ بالطاقة و المناجـ .  -    

 الوزير المكمؼ بالصناعة .  -    

 الوزير المكمؼ  بالسياحة .  -    

 الوزير المكمؼ بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة . -    

 الوزير المكمؼ بتييئة اإلقميـ و البيئة . -    

بقي المجمس تحت سمطة رئيس  01/2812 رقـ ر ما جاء  بو المرسوـ التنفيذيوعمى غرا
إال أف األمر المستحدث و الذي نصت عميو المادة األولى مف  ،  الحكومة الذي يتولى رئاستو

المكمؼ بترقية ىو أف ىذا المجمس أصبح ينشأ لدى الوزير  ، 06/3553 رقـ المرسوـ التنفيذي
                                  

 ، المرجع السابؽ.06/355التنفيذي رقـ مف المرسـو  04المادة 1
 ،المرجع السابؽ. 01/281المرسـو التنفيذي رقـ  2
 ،المرجع السابؽ. 06/355المرسـو التنفيذي رقـ  3
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ستثمار لدى إدارة لى جمع جميع الييئات المعنية باإليؿ جدي ييدؼ إو ىو تعد ، ستثماراتاإل
 مركزية واحدة مما يعطي دفع أكبر ليذه األجيزة و يخمؽ تنسيؽ فعاؿ بينيا.

لى جانب التشكيمة السابقة يمكف أف يشارؾ في أشغاؿ المجمس وزير القطاع المعني و ،  وا 
ء أو أف يستعيف المجمس عند الحاجة بخبراويمكف ،  وزراء القطاعات المعنية بجدوؿ األعماؿ

 .  1ستثمارأشخاص و كفاءات في ميداف اإل

لوطنية جتماعات المجمس كؿ مف رئيس مجمس اإلدارة و كذا المدير العاـ لموكالة اإو يحضر      
،  جتماعات التي تنعقد مرة كؿ ثبلثة أشيرو تتوج ىذه اإل،   مبلحظيفستثمار بصفتيـ لتطوير اإل

ستدعاء مف رئيس الحكومة إكف أف يجتمع المجمس عند الحاجة بكما يم ، 2ات و توصيات بمقرر 
 أو بطمب مف أحد أعضائو . 

المجمس لموزير المكمؼ بترقية  وفي إطار التعديؿ الذي عرفو المجمس أوكمت مياـ أمانة
 و انتو سابقامار ىي التي تتولى أمستثوير اإلفي حيف كانت الوكالة الوطنية لتط ، ستثماراتاإل

تختص األمانة في ىذا اإلطار بضبط جدوؿ أعماؿ الجمسات وتاريخيا وتقترح ذلؾ عمى رئيس 
و تسير عمى ،  كما تكمؼ بتحضير أشغاؿ المجمس وتتابع تنفيذ مقرراتو  وتوصياتو ، المجمس

راسات ت و الدكما تزود المجمس بالمعموما ، ستثماررية لتقييـ الوضعية المتعمقة باإلإعداد تقارير دو 
 . 3ستثمارالوجيية المتصمة بتطوير اإل

ستخبلصو مف وضع المجمس تحت رئاسة رئيس الحكومة ولدى وزير إالذي يمكف  يءوالش     
ىو منح ضمانات إضافية  ، إلى جانب منح مياـ األمانة ليذا األخير ، ستثماراتمكمؼ بترقية اإل

كما يؤكد حرص الدولة عمى  ، و النجاعة ألعمالولممستثمر األجنبي مما يفرض نوع مف الفعالية 
 التوفيؽ بيف مصالحيا و مصالح المستثمر . 

 

                                  
 ، المرجع نفسو. 06/355مف المرسـو التنفيذي رقـ  04المادة  1
 ، المرجع السابؽ. 06/355مف المرسـو التنفيذي رقـ  06و  05المادة   2
 ،المرجع نفسو.  355/ 06مف المرسـو التنفيذي رقـ  7ادة الم3
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 ستثمار : صالحيات المجمس الوطني لإل اثاني

يكمؼ المجمس ، ستثماراتعداد لسياسات الحكومة في مجاؿ اإلر وا  يعتباره ىيئة تصو إب     
و ىذه الميمة الموكمة ، 1ار وتحديد أولوياتوستثمستراتيجية تطوير اإلقتراح إإستثمار بالوطني لئل

نسجاـ عمى القرارات التي تتخذىا السمطات العمومية في جمس مف شأنيا إدخاؿ المزيد مف اإللمم
و إزالة العوائؽ و الصعوبات ،  ستثماراتو المتواصؿ لتحقيؽ المزيد مف اإل مجاؿ عمميا الدءوب
 التي تعترض سبيمو . 

كفيمة  قتصاديةإو رسـ إستراتيجية  ، توضيح الرؤياعو لممساىمة في كما أف المجمس مد     
و ال يتأتى ، نطبلقا مف اإلمكانيات و الوسائؿ المالية و البشرية المتاحةإبتحقيؽ األىداؼ المرسومة 

ختصاصات و إال بإزالة تداخؿ اإل ستثمارستراتيجية شاممة لمجاؿ نشاطات اإلتحقيؽ رؤية إ
ضطرابا عمى مراكز إتخاد القرار في ىذا المجاؿ في إمذاف أحدثا تذبذبا و ال،  ألدوارختبلؼ اإ

و في سبيؿ ذلؾ  ، ستشارةإمس جية قرار و في نفس الوقت جية و يعد المج 2السنوات األخيرة
كؿ ذلؾ ،  ستثماراتستثمار التي تتضمف سياسة دعـ اإلقتراح ميكانيزمات تطوير اإلإتولى ي

و يراعي مدى ،  تخاذ التدابير التحفيزية المختمفةإقتراح إكما يتولى ،  مةكو بالتنسيؽ مع برنامج الح
 قتصادية الداخمية و الخارجية . لساحة اإلتوافقيا مع التطورات الحاصمة عمى ا

الدولة مع المستثمريف بالنسبة تفاقيات التي تبرميا دراسة اإل،  ومف مياـ المجمس أيضا
رات مزايا إضافية مف ستثماذلؾ أف منح ىذه اإل،  قتصادئلستثمارات ذات األىمية الخاصة للئل

الذي يفصؿ في ، ستثمارإلى المجمس الوطني لئلعتراضيا عمى ذلؾ  يرجع الفصؿ فيو إالوكالة أو 
ال سيما عندما ، حيث يتولى دراسة مقاييس تحديد ىذه المشاريع، شروط الحصوؿ عمى المزايا

و تساىـ ،  الموارد الطبيعية و تحمي، تحافظ عمى البيئة تستعمؿ تكنولوجيات خاصة مف شأنيا أف 
 .   3و تفضي إلى تنمية مستديمة،  دخار الطاقةإفي 

                                  
،المرجع   06/355مف المرسـو التنفيذي رقـ  03و المادة  01/03المعدؿ لؤلمر رقـ  06/08مف األمر رقـ  12المادة  1

 السابؽ.
 . 50المتعمؽ بتطوير اإلستثمار ، المرجع السابؽ ، ص  01/03محمد يوسفي ، مضموف أحكاـ األمر رقـ 2
 ،المرجع السابؽ. 01/03الفقرة الثانية مف األمر رقـ   10المادة 3
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و يحدد األىداؼ في ستثمار و يوافؽ عميو لمجمس البرنامج الوطني لترقية اإليدرس اكما 
لممزايا  قتراح لتأسيس مزايا جديدة و كذا كؿ تعديؿإكما يدرس كؿ  ، ستثمارمجاؿ تطوير اإل

كما  ، إلى جانب دراستو لقائمة النشاطات و السمع المستثناة مف المزايا و يوافؽ عمييا الموجودة
 .1نيا ييختص بتعديميا و تحي

تغطية البرنامج الوطني القروض الضرورية ل ـقيّ حيث ي  ختصاصات مالية أيضا إو لممجمس      
طاعيا مف الصندوؽ المخصص لدعـ قتإمكف و يضبط قائمة النفقات التي ي ، ستثمارلترقية اإل

 .2ستثمار و ترقيتواإل

و  ، ستثمارختصة بمسائؿ تطوير اإليتولى المجمس عممية التحكيـ بيف الجيات المختمفة الم     
ستثمار ىيئة و يشكؿ المجمس الوطني لئل ، مناسبةتخاذ القرار بالسرعة المطموبة و بالكيفية الإ

الضرورية لتنفيذ إجراءات دعـ  رح عمى الحكومة كؿ القرارات و التدابيرحيث يقت ، تفكير و مبادرة
ية مف شأنيا ستحداث مؤسسات و ىياكؿ مالإو قد يرى المجمس ضرورة  ، تشجيعو ستثمار واإل

قتراح إفيو يتمتع بصبلحية ، ة في تطويره و بالتالي المساىم ، ستثمارتحقيؽ تمويؿ أفضؿ لئل
 .3ذلؾ

منحت  4 06/08رقـ  مف األمر 18ىتماـ في ىذا المجاؿ ىو أف نص المادة و ما يثير اإل     
لة أخرى ذات أعالج كؿ مسختصاصا مطمقا ليذا المجمس حيث نصت في فقرتيا األخيرة عمى أنو يإ

واردة  كانتستثمار ىذا المجمس والمرتبطة بترقية اإل ف صبلحياتإو بالنتيجة ف ، ستثمارعبلقة باإل
انات المقررة ىذا المسعى يعد كذلؾ إحدى الضم وما مف شؾ أف ، ال الحصرعمى سبيؿ المثاؿ 
ستثمارية ال سيما و أف تشكيمة المجمس تتسع لعدة وزارات ليا عبلقة بيذا المجاؿ لترقية المشاريع اإل
 كما رأينا سابقا. 

                                  
 ، المرجع السابؽ.06/355مف المرسـو التنفيذي رقـ  03المادة 1
 ، المرجع السابؽ 06/355مف المرسـو التنفيذي رقـ  03المادة  2
 ، المرجع نفسو. 06/355مف المرسـو التنفيذي رقـ  03المادة  3
 ،المرجع السابؽ. 06/08األمر رقـ  4
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 09/011رقـ  مرمف األ 61و قد تعزز دور المجمس الوطني لئلستثمار بموجب المادة  
"...يمكن أن يقرر المجمس بالنص في الفقرة األولى عمى :  01مكرر  12تـ تعديؿ المادة  حيث

  الوطني لإلستثمار منح مزايا إضافية طبقا لمتشريع المعمول بو ..."

المجمس الوطني :" دون المساس بقواعد المنافسة يؤىل  أما الفقرة الثانية تنص عمى 
تتجاوز خمس سنوات عمى اإلعفاءات أو التخفيضات في  لإلستثمار قانونا لمموافقة لفترة ال

الحقوق أو الضرائب أو الرسوم بما فييا الرسم عمى القيمة المضافة التي تثقل أسعار السمع 
 المنتجة عن طريق اإلستثمار الذي يدخل في إطار النشاطات الصناعية الناشئة "

مجمس الوطني لئلستثمار أف المشرع الجزائري أعطى لم،  يتضح مف خبلؿ نص المادة 
فالقرار ،  سمطة كاممة لمنح التخفيضات و اإلعفاء مف خبلؿ إطار زمني محدد بخمس سنوات

األخير يعود دائما لممجمس الذي يرأسو الوزير األوؿ بإعتباره ممثبل لمسمطة التنفيذية عمى الرغـ مف 
 جمس عمى صبلحيات الوكالة .فمف الواضح ىيمنة الم،  وجود الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار

بييمنتو عمى أىـ القرارات اإلستراتيجية و ،  كما أف توسيع الصبلحيات المخولة لممجمس 
فإنو يخضع في ،  عمى إعتبار ترأسو مف طرؼ الوزير األوؿ،  المصيرية لئلستثمارات األجنبية

لجانب وىو األمر الذي مف ىذا اإصدار قراراتو لتوجييات الحكومة و ال يتمتع بأية إستقبللية 
رأى ، ىذه الصبلحيات الموسعة لممجمس ،  مف دور المجمس في تفعيؿ اإلستثمار األجنبيأضعؼ 

فييا الخبراء و المحمموف لمعممية اإلستثمارية في الجزائر عمى أنيا تضييؽ عمى المستثمريف خاصة 
 .2األجانب منيـ 

                                  
،  44، جريدة رسمية عدد  2009، يتضمف قانوف المالية التكميمي لسنة  22/07/2009، المؤرخ في  09/01األمر رقـ  1

 .26/07/2009المؤرخة في 
، ص ص المرجع السابؽ ثمجوف سوميشة ،التشريعات المنظمة لئلستثمار األجنبي المباشر في دوؿ المغرب العربي ، 2

108/109. 
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 ارستثمالوكالة الوطنية لتطوير اإلي : الثان فرعال

المرسـو ثمارات المنشأة في إطار ستالتي وجيت لوكالة ترقية ودعـ اإل نتقاداتعمى إثر اإل 
عتبار أنيا ذات طابع مركزي بيروقراطي ال تعتمد عمى الشفافية إعمى ،   93/12التشريعي رقـ 
و ، 1و أدت محدودية الرقابة الممارسة عمى قراراتيا،  متيازات و في منيجية عمميافي منحيا لئل

كؿ ذلؾ أدى إلى  ، ذلؾ بإنشائيا لدى رئيس الحكومة و عتراؼ ليا بالشخصية القانونيةإلكذا عدـ ا
عتماد التي كانت متواجدة في الماضي ولجاف  اإل، ستثماراتىذه الوكالة شبيية جدا بمجاف اإل جعؿ

. 

رقـ  األمر نتقادات وكالة جديدة نصت عمييا المادة السادسة مفو تمخضت عف كؿ ىذه اإل    
التي حددت صبلحياتيا و تنظيميا و  2(ANDI)ستثمار ىي الوكالة الوطنية لتطوير اإل 01/03

إال أف ىذه الوكالة عرفت  تعديبلت واضحة  ، 3 282 /01 رقـ  سيرىا بموجب المرسوـ التنفيذي
أبقى وقد  ، 3564 /06 رقـ  السيما فيما يخص مياميا التي فصميا و بدقة المرسوـ التنفيذي

وفصؿ مياميا أيضا المرسـو  ، عمى الوكالة الوطنية لترقية اإلستثمار5 16/09 رقـ القانوف
 . 6 17/100التنفيذي رقـ 

مع التركيز ، ( وصبلحياتيا ) ثانيا ( أوالودراسة الوكالة تستمـز التطرؽ إلى نقطتيف تشكيمتيا )      
 األخير . عمى المستجدات التي عرفتيا الوكالة بموجب التعديؿ 

                                  
1
c.Bennadji, Investissement, état de droit et suppression d'une voie de  droit (A propos de 

l'article 09 du décret législatifs N°93-12 du 05/10/1993, et de l'article 35 du décret législatifs N° 

94-319 du 17/10/1994). Lettre juridique N° 25/26 Mais- Juin  1995. P 27 et 28              
2
- ANDI : Agence National de Développement de l’investissement. 

 المرجع السابؽ.01/282المرسـو التنفيذي رقـ 3
 ، المرجع السابؽ.356/ 06المرسـو التنفيذي رقـ 4
 ،المرجع السابؽ. 16/09القانوف رقـ  5
،المتضمف  06/356، يعدؿ ويتمـ المرسـو التنفيذي رقـ 05/03/2017في  ،المؤرخ 17/100المرسـو التنفيذي رقـ  6

 .08/03/2017،المؤرخة في  16صبلحيات الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار و تنظيميا و سيرىا ،جريدة رسمية عدد
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 ستثمار شكيمة الوكالة الوطنية لتطوير اإل: ت أوال

تتمتع  ، ستثمار مؤسسة عمومية ذات طابع إدارير اإلتعتبر الوكالة الوطنية لتطوي  
ستثمارات ت وصاية الوزير المكمؼ بترقية اإلستقبلؿ المالي و توضع تحبالشخصية المعنوية و باإل

الذي كانت الوكالة في ظمو تخضع لوصاية ،  93/12رقـ المرسـو التشريعي و ىذا عمى خبلؼ 
مف المرسوـ التنفيذي  03ة فقر  01و طبقا لممادة ،  فيي تنشأ لدى رئيس الحكومة ، 1مزدوجة 

.عة العممية لجميع أنشطة الوكالةيمارس وزير المساىمة و تنسيؽ اإلصبلحات المتاب2 01/282
ستثمار ال يمكنيا أف تؤدي دورىا كمؼ بترقية اإلالتقنية لموزير المالمتابعة  وفي الحقيقة 

قة ال إذ بقيت الوكالة تخضع لجيتيف وصيتيف تكاد تكوف وظائفيا متطاب،  الحقيقي كجية وصية
 . 3ستثمارسيما فيما يتعمؽ بترقية اإل

ستثمارات أي ىو نفسو مقر وكالة ترقية ودعـ اإلستثمار ومقر الوكالة الوطنية لتطوير اإل   
إال أنيا و خبلفا ليذه األخيرة تتوفر عمى ىياكؿ ال مركزية عمى المستوى ،  زائر العاصمةفي الج

 .4و ليا أيضا إمكانية فتح مكاتب في الخارج قصد تمثيميا،  المحمي أو الوالئي

يتكوف مجمس اإلدارة الذي ، ويتكوف الييكؿ التنظيمي لموكالة مف مجمس إدارة ومدير عاـ   
و ىيئات عمومية  الوصية مف أعضاء يمثموف عدة وزارات و منظمات مينية يرأسو ممثؿ السمطة
و ذلؾ باقتراح مف  ، يعينوف بقرار مف السمطة الوصية عمى الوكالة ، ستثمارمعنية بعممية اإل

 . 5 السمطات التي ينتموف إلييا

حيث والجدير بالذكر أف مجمس اإلدارة أصبحت لو فعالية أكبر عمى ضوء التعديؿ الجديد 
ستثمار كممثؿ الوزير و ليا دور في مجاؿ اإل،  ات حساسةأضيؼ لو في تشكيمتو ممثميف لوزار 

                                  
 ، المرجع السابؽ. 93/12مف المرسـو التشريعي رقـ  07المادة  1
 المرجع السابؽ. ، 01/282المرسـو التنفيذي رقـ  2

3
-Abdeladim leila. Les changements apportes au cadre juridique et institutionnel de 

l’investissement. Le cadre Juridique et institutionnel de l’investissement en Algérie .Journal du 

droit des affaires. Supplément bimestriel de la lettre juridique .N°2/janvier- Février.2008.. P30 
 ،المرجع السابؽ..356/  06مف المرسـو التنفيذي رقـ  02المادة 4
 ،المرجع السابؽ. 06/356مف المرسـو التنفيذي رقـ  06المادة  5
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ممثؿ الغرفة الجزائرية لمتجارة و إلى جانب ،  صناعةالمكمؼ بالوممثؿ الوزير ،  المكمؼ بالسياحة
 . 1و يتولى المدير العاـ لموكالة أمانة مجمس اإلدارة ،  الصناعة

مرتيف جتماعات التي يعقدىا في دورات عادية ة مداوالتو بناء عمى اإلمس اإلدار ويصدر مج
ا عمى إستدعاء مف وىذا بناء،  غير عادية دورةأو في ،  في السنة بناءا عمى إستدعاء مف رئيسو

 .2أعضائو رئيسو أو إقتراح مف ثمثي أعضائو 

 :3 يجتمع مجمس اإلدارة لمناقشة قضايا إدارية متعددة تتمثؿ في

 روع النظاـ الداخمي.مش- 1

 المصادقة عمى البرنامج العاـ لنشاط الوكالة . -2

 مشروع ميزانية الوكالة و حساباتيا .  -3

 قبوؿ اليبات و الوصايا وفقا لمقوانيف و التنظيمات المعموؿ بيا. -4

 قتناء األمبلؾ العقارية ونقؿ ممكيتيا وتبادليا في إطار التنظيـ المعموؿ بو.إمشاريع  -5

 الموافقة عمى تقرير النشاط السنوي و حسابات التسيير . -6

المقاييس والشبكات التحميمية التي ينبغي أف تعمؿ في تقويـ مشاريع االستثمار المقدمة بغية  -7
 االستفادة مف المزايا المنصوص عمييا في القوانيف و التنظيمات المعموؿ بيا.

 مثيؿ الوكالة في الخارج.إنشاء ىياكؿ المركزية تابعة لموكالة أو ت -8

 إنشاء أجيزة لدعـ عمؿ الوكالة في مجاؿ االستثمارات . -9

                                  
 جع السابؽ .،المر  06/356مف المرسـو التنفيذي رقـ  06،المعدلة لممادة 17/100مف المرسـو التنفيذي  رقـ 04المادة  1
 ، المرجع نفسو. 06/356مف المرسـو التنفيذي رقـ  06،المعدلة لممادة 17/100مف المرسـو التنفيذي رقـ  05المادة  2
 ، المرجع السابؽ. 06/356مف المرسـو التنفيذي رقـ  13المادة  3



  في الجزائر ستثمار األجنبي المباشرالمعاممة القانونية لإل                           الفصل األول
 

143 

وتفاديا منو لتداخؿ ، رستثمااإلوسعيا مف المشرع إلى الفصؿ بيف األجيزة المكمفة ب
 نجده في،  ختصاصات الذي قد يؤدي إلى إىدار الغاية التي مف أجميا أنشأت ىذه الييئاتاإل

ختصاصات إأنيا مجمس اإلدارة و ليا عبلقة بى المواضيع التي كاف يتداوؿ بشألغ التعديؿ األخير
ألف إعطاء مجمس اإلدارة صبلحية مناقشة ، ثمار كشروط تنفيذ قراراتو مثبلستالمجمس الوطني لئل

مف و يحد ، نو أف يعطؿ تنفيذ ىذه القراراتستثمار مف شأط تنفيذ قرارات المجمس الوطني لئلشرو 
لذي يدير جميع فيو ا،  فيو المسؤوؿ األوؿ عف سير الوكالة،  ا المدير العاـأم،  فاعميتيا

كما يمارس السمطة السممية عمى جميع  ، سميا و يمثميا أماـ القضاءإمصالحيا و يتصرؼ ب
 .1مستخدمييا

إال أنو و في ، والجدير بالذكر أف المدير العاـ كاف يعيف سابقا حسب التنظيـ المعموؿ بو      
قتراح مف إعيف بموجب مرسـو رئاسي بناء عمى أصبح ي 06/356المرسـو التنفيذي رقـ  إطار

 .2الوزير الوصي

كما يعد كؿ ثبلثة أشير تقرير يرسمو إلى  ، يكمؼ المدير العاـ بتنفيذ قرارات مجمس اإلدارة      
ستثمارات تصريحات باإلو كذا إلى مجمس إدارة الوكالة يبرز فيو حصيمة ال،  السمطة الوصية

ستثمارية المبرمة ومدى إنجاز المشاريع اإل تفاقياتمتيازات المسممة واإلالمسجمة وقرارات منح اإل
لى جانب ذلؾ يتمتع المدير العاـ بصبلحيات ، 3وكذا التدفقات المالية الناجمة عنيا ،  المسجمة وا 

تجييزىا و يبـر  الوكالة ومالية فيو اآلمر بصرؼ ميزانية الوكالة حيث يعد مشاريع ميزانية تسيير 
 . 4 تفاقات المرتبطة بمياـ الوكالةكؿ الصفقات و اإل

                                  
 ،المرجع السابؽ. 06/356مف المرسـو التنفيذي رقـ  16المادة  1
 ،المرجع السابؽ. 356/  06سـو التنفيذي رقـ مف المر  14المادة 2
 ،المرجع نفسو. 06/356مف المرسـو التنفيذي رقـ  18المادة  3
 ،المرجع نفسو. 06/356مف المرسـو التنفيذي رقـ  19المادة  4
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 :ثانيا: ميام الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار 

ستثمار دوف تمييز بيف طوير اإلفيي تتولى ترقية و ت، تضح مياـ الوكالة مف خبلؿ تسميتيا ت     
و ذلؾ بتزويدىـ  ، مى دعـ و مساعدة المستثمريففيي تعمؿ ع،  ستثمارات الوطنية أو األجنبيةاإل

 .  1بكافة المعمومات و التقميؿ مف األعباء عمى المستثمريف بضبط إجراءات التسييؿ اإلداري

ستثمار لوطنية لتطوير اإلالمتعمؽ بالوكالة ا2 282 /01 رقـ و عمى خبلؼ المرسـو التنفيذي     
 /06 رقـ نجد المرسوـ التنفيذي ، 3 01/03 رقـ ألمركتفى بإعادة المياـ المذكور في اإو الذي 

 فئات: 07و التي صنفيا إلى  ، رتب و حدد مع كثير مف التفصيؿ مياـ ىذه الوكالة 4 356

تكويف فكرة  اإلعبلـ : مف الضروري إحاطة المستثمر بسياج معموماتي وافر يساعده عمى -1
ستثمار ستقطاب ىذا اإلإيمعب دور في ا و ىو م ، ستثماري في الجزائرصحيحة عمى المناخ اإل

حيث تقوـ بجمع كؿ ، ستثمار ى الوكالة ميمة الترويج لمناخ اإللذا تتول ، إلى الوجية األنسب
شريعات و التنظيمات الوثائؽ الضرورية التي تسمح ألوساط العمؿ بالتعرؼ األحسف عمى الت

ستثمار المتاحة و الشراكة و المشاريع إلى جانب تعريؼ المستثمر بفرص اإل،  ستثمارالمتعمقة باإل
 و والترويج ليذه الفرص عبر مختمؼ وسائؿ الدعاية، الجيوية وطاقاتيا و و ثروات األقاليـ المحمية

 النشر.

تظير بداية  التسييؿ: تيدؼ ىذه الميمة المسندة لموكالة إلى إلغاء العراقيؿ البيروقراطية والتي -2
إلى جانب إلغاء كؿ الضغوط و العراقيؿ التي تعيؽ انجاز   ،مف خبلؿ إنشاء الشباؾ الوحيد

فضبل عف إنجاز ، ىذه العراقيؿاالستثمارات و تقترح عمى السمطات المعنية التدابير البلزمة لعبلج 

                                  
1
 Leila Abdeladim. Les changements apportés au cadres juridique et institutionnel de 

l'investissement .O P. cit. p31. 
 ،المرجع السابؽ. 01/282المرسـو التنفيذي رقـ  2
 ،المرجع السابؽ. 01/03األمر رقـ  3
 الباب الثاني منو لمحديث عف مياـ الوكالة ،المرجع السابؽ. 06/356خصص المرسـو التنفيذي رقـ   4
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الدراسات بغرض تبسيط التنظيمات و اإلجراءات المتعمقة باالستثمار و إنشاء الشركات و ممارسة 
 . 1عالنشاطات و إنجاز المشاري

ترقية االستثمار : اليدؼ مف وراء ىذه الميمة المسندة لموكالة ىو ترقية المحيط العاـ  -3
وذلؾ طبعا مف شأنو أف يستقطب  ، و تحسيف سمعتيا في الخارج،  لبلستثمار في الجزائر

المستثمريف خاصة إذا بادرت الوكالة إلى تنظيـ لقاءات و ممتقيات و أياـ دراسية و غيرىا مف 
و تعزيز عبلقات التعاوف ،  ظاىرات أو المشاركة في التظاىرات االقتصادية المنظمة في الخارجالت

مع الييئات األجنبية المماثمة و تطويرىا السيما إذا توجت ىذه العبلقات بصقؿ التجربة الجزائرية 
بيف و بذلؾ تكوف الوكالة حمقة وصؿ  ، بنتاج التجارب المماثمة التي أجريت في بمداف أخرى

ومف جية أخرى بوابة لعرض السوؽ الجزائرية في ،  المستثمريف األجانب و المتعامميف الجزائرييف
 و استغبلؿ التجارب األجنبية في الجزائر.،  الخارج

ميمة المساعدة :  يمقى عمى عاتؽ الوكالة تحت ىذا العنواف ميمة القضاء عمى شبح اإلدارة  -4 
تعدد مراكز القرار ... و ، محسوبية ، ذه اإلدارة مف بيروقراطيةالجزائرية و ما ىو معروؼ عمى ى

حيث تكمؼ بتنظيـ مصمحة الستقباؿ المستثمريف و توجيييـ و التكفؿ بيـ و ،  غيرىا مف السمبيات
 مرافقتيـ لدى اإلدارات األخرى لمقياـ بكافة الترتيبات المرتبطة بإنجاز مشاريعيـ .

قتصادي: ىي مف أىـ المياـ المستحدثة لموكالة لمتقميص مف المساىمة في تسيير العقار اال -5
و ذلؾ بحسف توجيو المساحات العقارية الموجودة و ضماف تسيرىا إضافة إلى  ، حدة مشكؿ العقار

تجميع كؿ المعمومات المتعمقة باألوعية العقارية لفائدة بنؾ المعطيات العقارية المؤسس عمى 
زيادة عمى تمثيؿ الوكالة عمى مستوى األجيزة المتداولة  ، االستثماراتمستوى الوزارة المكمفة بترقية 

 لمييئات المحمية المكمفة بتسيير العقار االقتصادي. 

المتضمف صبلحيات الوكالة و  2822 /01متيازات : عمى خبلؼ المرسوـ التنفيذي تسيير اإل -6
يا المرتبطة باالستثمار في إطار الذي جاء بخصوص ىذه الميمة بعبارة واحدة موجزة :"تمنح المزا

                                  
 ،المرجع نفسو 06/356مف المرسـو التنفيذي رقـ  03المادة  1
 ،المرجع السابؽ. 01/282لتنفيذي رقـ المرسـو ا 2
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والمتضمف دائما صبلحيات الوكالة فصؿ  1 06/356الترتيب المعموؿ بو " نجد المرسوـ التنفيذي 
العنواف بكثير مف الدقة و الوضوح بداية مف تحديد المشاريع التي تيـ  في ميمة الوكالة تحت ىذا

عد المحددة و التفاوض حوؿ االمتيازات مصمحة االقتصاد الوطني استنادا إلى المعايير و القوا
الممنوحة ليذه المشاريع و التحقؽ مف أف االستثمارات المصرح بيا مف المستثمريف مؤىمة فعبل 
لبلستفادة مف االمتيازات و ذلؾ بمقارنتيا مع القوائـ المحددة وصوال إلى إصدار قرار االستفادة مف 

عداد قوائـ برنامج اإل  .2ستفادة مف نظاـ الحوافزمريف المؤىميف لئلجييزات لممستثقتناء التإمتيازات وا 

ارات و السحب لتزاـ المستثمريف بتعيداتيـ بإلغاء القر إتبقى الوكالة مختصة في حالة عدـ و      
إلى جانب ضماف تسير كؿ التعديبلت التي تطرأ عمى قرارات الوكالة  ، متيازاتالكمي أو الجزئي لئل

 متيازات .دة مف اإلستفالمؤىمة لئلو قوائـ النشاطات غير ا

أيف تتولى الوكالة جمع المعمومات ،  متيازاتالمرحمة البعدية التي تمي منح اإلالمتابعة : ىي  -7 
قتصادية ة أوال و لمتعرؼ عمى التدفقات اإلحوؿ مدى تقدـ المشاريع المسجمة و ذلؾ لغاية إحصائي

لتزامات المتعيد بيا . كما تحدد لئلاـ المستثمريف حتر إو لمتأكد أيضا مف ،  عنيا ثانيا المترتبة
ستثمارات و تقترح عمى السمطات المعنية التدابير البلزمة قيؿ و الضغوط التي تعيؽ إنجاز اإلالعرا

 . 3 لعبلجيا

تكمف منو نصت عمى " 26ستثمار فالمادة المتعمؽ بترقية اإل 4 16/09أما القانوف رقـ  
 الوكالة بما يأتي:

 ستثمارات .إلتسجيل ا-

 ترقية الفرص و اإلمكانات اإلقميمية .-

 نجاز المشاريع .إعمال و متابعة تأسيس الشركات و تسييل ممارسة األ-

                                  
 ،المرجع السابؽ. 06/356المرسـو التنفيذي رقـ  1
 ،المرجع نفسو. 06/356مف المرسـو التنفيذي رقـ  03المادة  2
 ،المرجع السابؽ. 06/356مف المرسـو التنفيذي رقـ  03المادة  3
 ،المرجع السابؽ. 16/09القانوف رقـ  4
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 دعم المستثمرين و مساعدتيم ومرافقتيم.-

 اإلعالم و التحسيس في مواقع األعمال.-

رض عمى ستثمار التي تعتفاقية اإلإتقييميا و إعداد  و 17تأىيل المشاريع المذكورة في المادة -
 ستثمار لمموافقة عمييا.المجمس الوطني لإل

 طبقا لمتشريع المعمول بو ."، ستثمار المساىمة في تسيير نفقات دعم اإل-

 282/ 01و المبلحظ أف ىذه المياـ ىي نفسيا التي نص عمييا المرسوـ التنفيذي  
المتضمف صبلحيات الوكالة   ،06/356و المرسوـ التنفيذي رقـ  المتضمف صبلحيات الوكالة

المعدؿ  1 17/100وواكبو المرسوـ التنفيذي ،  الوطنية لتطوير االستثمار و تنظيميا و سيرىا
  .06/356لممرسـو رقـ 

أف اإلىتماـ الرئيسي لموكالة ىو توفير خدمة دعـ ،  يظير مف خبلؿ المياـ الموكمة لموكالة 
تقميص اإلجراءات اإلدارية التي يواجييا غالبية  مميزة في جميع المستويات قبؿ كؿ شيء بغية

 المستثمريف في مختمؼ مراحؿ مشروعيـ اإلستثماري.

  مراكز الوكالة و مياميا ثالثا :

ا لدى الوكالة ستثمار أربعة مراكز تنشالمتعمؽ بترقية اإل 16/09 رقـ ستحدث القانوفإ 
تقديـ الخدمات الضرورية إلنشاء ستثمار تضـ مجموع المصالح المؤىمة لالوطنية لتطوير اإل

 .2نجاز المشاريع و كذا إل، سسات و دعميا و تطويرىا المؤ 

                                  
،المرجع السابؽ.  06/356مف المرسـو التنفيذي رقـ  03،المعدلة لممادة 17/100التنفيذي رقـ مف المرسـو  03المادة  1

جمع و نشر المعمومة المرتبطة بالمؤسسة و اإلستثمار لفائدة -"تكمف الوكالة بما يأتي : حررت المادة الثالثة كاألتي 
تسجيل اإلستثمارات و متابعة -فييا ما بعد اإلنجاز مساعدة ومرافقة المستثمرين في كل مراحل المشروع ، بما-المستثمرين

تسييل بالتعاون مع اإلدارات المعنية الترتيبات لممستثمرين و تبسيط -تقدم المشاريع و إعداد إحصائيات اإلنجاز و تحميميا
ناخ إجراءات و شكميات إنشاء المؤسسات و شروط إستغالليا و إنجاز المشاريع و تساىم بيذا الصدد في تحسين م

 تسيير المزايا ."-ترقية الشراكة و الفرص الجزائرية لإلستثمار عبر اإلقميم الوطني و في الخارج–اإلستثمار في كل جوانبو 
 ، المرجع السابؽ.16/09مف القانوف  27المادة 2
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فقد نص ،  عمى المياـ الموكمة ليذه المراكز 17/100و عميو نص المرسوـ التنفيذي رقـ  
و يدفع راتبو عمى وضع ىذه المراكز في شكؿ "الشباؾ الوحيد البّلمركزي " تحت سمطة مدير 

و ىذه ،  1ى وظيفة نائب مدير في المديرية العامة لموكالة الوطنية لتطوير اإلستثمارإستنادا إل
 المراكز تتمثؿ في :

: يكمؼ بتسيير المزايا و التحفيزات المختمفة الموضوعة لفائدة االستثمارات مركز تسيير المزايا-1
 .2باستثناء تمؾ الموكمة لموكالة ،  بواسطة التشريع الساري المفعوؿ

نجاز إتبطة بإجراءات إنشاء المؤسسات و : يكمؼ بتقديـ الخدمات المر  ستيفاء اإلجراءاتإركز م-2
 .3المشاريع

 .4: و يكمؼ بمساعدة و دعـ إنشاء و تطوير المؤسسات مركز الدعم إلنشاء المؤسسات-3

 .5: و يكمؼ بضماف ترقية الفرص و اإلمكانات المحمية مركز الترقية اإلقميمية-4

بمعنى ،  ى المشرع لقرارات أعضاء ىذه المراكز الحجية أماـ اإلدارات التابعة لياو قد أعط 
 أف ليا قوة إلزامية تجاىيا.

تي ال أحد العناصر األساسية ال ، ستثمارو فعالية األجيزة المشرفة عمى اإلإذف تبقى كفاءة 
حسيف ة ىامة في تتفاعميا مع بعضيا البعض أدا ومتزاجيا إيمثؿ ، تقؿ أىمية عف عناصر أخرى 

 وستقرار سياسي إتثمر بمدى تمتع الدولة المضيفة بىتماـ المسفعمى قدر إ،  ستثمارمناخ اإل
فإف ،  و إجراءاتما تتبعو مف سياسات  و، وضوح في نظاميا القانوني  وثبات  و ، قتصاديإ

                                  
 المرجع السابؽ.، 06/356مف المرسـو التنفيذي رقـ  21، المعدلة لممادة 17/100مف المرسـو التنفيذي رقـ  07المادة  1
،المرجع  06/356مف المرسـو التنفيذي رقـ 26و  25و  24،المعدلة لممادة 17/100مف المرسـو التنفيذي رقـ  06المادة  2

 نفسو.
 ،المرجع نفسو . 06/356مف المرسـو التنفيذي رقـ 28و  27،المعدلة لممادة 17/100مف المرسـو التنفيذي رقـ  06المادة  3
،المرجع  06/356مكرر مف المرسـو التنفيذي رقـ  28،المعدلة لممادة 17/100المرسـو التنفيذي رقـ مف  08المادة  4

 السابؽ.
،المرجع  06/356مف المرسـو التنفيذي رقـ  01مكرر 28،المعدلة لممادة  17/100مف المرسـو التنفيذي رقـ  08المادة  5

 نفسو.
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 واءة المستثمر ييمو بنفس الدرجة أف يتعامؿ مع أجيزة حكومية عمى درجة عالية مف الكف
العاـ الذي يحفزه لئلقداـ عمى مثؿ ذلؾ في تقدير المستثمر المدخؿ المناسب لممناخ و يت ، التجانس

 .  1ستثماري أفضؿإتوجو إلى دولة أخرى تتمتع بمناخ ال وستثمار أو العزوؼ عنو اإل

بؿ يتطمب  ، بالسيؿ أف ترشيد و إستقطاب اإلستثمار األجنبي المباشر ليس، ما مف شؾ     
ستثمار الذي ذلؾ النظر إليو ليس بصفتو ذلؾ اإلكما يتطمب إلى جانب ،  قرارات شجاعة و جريئة

قد ،  قتصادية الدوليةألف المعطيات السياسية و اإل،  اتكاف قائما في سنوات الستينات أو السبعين
 تغيرت بشكؿ يتحتـ عمى الجزائر أف تعيد النظر فيو .

إلشادة بالمستجدات التي عرفيا ئج ىذه الدراسة تدفعنا إلى او مف ىذا المنطمؽ فإف نتا      
واألمانة العممية تفرض ،  قتصادي و الترتيبات اإلداريةو التي أدت إلى تغيير المحيط اإل ستثماراإل

خاصة فيما يتعمؽ 2 03/ 01 رقـ عمينا أف نقر أف اإلرساء الفعمي لمتغيير كاف عمى ضوء األمر
عتماد و إحداث نظاـ التصريح و رغـ كؿ ىذه ظاـ اإلثمار و إلغائو لنستية اإلبإطبلؽ مبدأ حر 

خاصة عمى  التسيير ستثمار أظيرت العديد مف إختبلالتإال أف أزمة اإل،  اءات التحفيزيةاإلجر 
عمى تعديبلت في الشباؾ الوحيد لتصحيح  3 08 / 06 رقـ لذلؾ نص األمر،  المستوى اإلداري

المتعمؽ 4 16/09 رقـ و كذلؾ القانوف، ستثمار يؿ كيفيات إنشاء اإلتسي نقائص الجياز السابؽ و
رؤية ما سينجر عمى تطبيؽ ىذا نتظار إو الذي أبقى عمى ىذه المبادئ في ستثمار بترقية اإل

 .5القانوف في السنوات المقبمة

                                  
لوطنية المشرفة عمى اإلستثمار و ضماف اإلستثمار، نشرة دورية تصدر عف المؤسسة العربية لضماف اإلستثمار ، األجيزة ا1

 . 01، ص 1989، السنة الثامنة ، أكتوبر 44المؤسسة العربية لضماف اإلستثمار، العدد 
 ،المرجع السابؽ. 01/03األمر رقـ  2
 ،المرجع السابؽ. 06/08األمر رقـ  3
 ،المرجع السابؽ. 16/09القانوف رقـ   4
سنوات كوف العقود التي تبـر في إطار ىذا القانوف  10فة مدى نجاعة قانوف اإلستثمار يجب أف ننتظر مدة ال تقؿ عف لمعر  5

 يعتبر الزمف عنصرا ميما فييا ألنيا مف العقود الزمنية.
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 ستثمار تعديبلتية فقد عرفت األجيزة المكمفة باإلأما عمى صعيد التطورات المؤسسات      
قتصادية و اإلنتاجية إذا نجحت في إرساء أف تؤدي إلى تحسيف المردودية  اإلممموسة مف شأنيا 

 عبلقات ثقة بيف المستثمر و الدولة . 

ستثمارية في ثمار واليادفة لتنقيح السياسة اإلستتعديبلت الذي جاءت بيا قوانيف اإلىذه ال     
التي توفر لممستثمر  اإلمتيازات و الضمانات مة مفىذه السياسة التي البد و أف تدعـ بجم، الجزائر

ستكوف موضوع  ا ماوىذ ، المناخ المناسب الذي يشعره بالثقة واألماف في التعامؿ مع الجزائر
 دراستنا  في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ.
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 المبحث الثاني

 متيازات و الضمانات الممنوحة لممستثمريناإل

 ، ستثماراتشرط ضروري لجذب اإل ، ستثمار األجنبيحفزة لئلستثمارية المإف البيئة اإل  
مجمميا جزء  والتي تشكؿ في ، لذلؾ تسعى الدوؿ تضميف قوانينيا جممة مف مختمؼ أشكاؿ الحوافز

ستثمار. والجزائر كغيرىا مف الدوؿ تسعى إلى منح المستثمر كؿ الحوافز مف المناخ الداعـ لئل
 ىذه الحوافز لمنحيا قوة جاذبة لرؤوس األمواؿ األجنبية. وىي دائما تجدد وتثري ، المغرية

خاصة  ،  متيازات الممنوحة لممستثمريفىذه الدراسة اإل المطمب األوؿ مف لذلؾ نتناوؿ في
لؾ دائما بغرض إغراء متيازات بشكؿ واضح و ذقد عدؿ مف ىذه اإل 06/08 رقـ و أف األمر
 جزائر .ستثمار أموالو في الستقطابو إلإالمستثمر و 

نوحة إال أنيا غير كافية إال أنو و ميما بمغت درجة إغراء المزايا الجبائية و الضريبية المم
ستثمارىا إو إف كاف ىدفيا الرئيسي مف وراء ىذه األخيرة  ، ستثمارات األجنبيةستقطاب اإلوحدىا إل

ف توجييا ىو وجود ختيار مكاإال أف أىـ معيار تعتمده إل، لربح خارج وطنيا األصمي ىو تحقيؽ ا
فيي تعد في نظر المستثمر المعيار ،  إطار قانوني واضح متضمف ضمانات قانونية أساسية

 ستثمار أو العزوؼ عنو.لحاسـ الذي يحفزه لئلقداـ عمى اإلا

و أيا كاف حجـ الحوافز المقدمة لممستثمر فإنو  ، وميما كانت أىمية المزايا الجبائية ، إذا
ف لذلؾ كاف البد أ ، فكر في نقؿ رأس مالو و أصولو اإلنتاجية خارج وطنو يظؿ يبدي ترددا كمما

 تخاذ قراره االستثماري.إيحاط بضمانات واسعة تشجعو عمى 

 01/03وأبقػى عمييا األمػر، 1 93/12ىذه الضمانات نص عمييا بداية المرسوـ التشريعػي
ىي التي و ، 1 16/09ا القانوف عززىو  3 08 /06و لـ يمسيا التعديؿ بموجب األمر  ، بدوره 2

                                  
 ،المرجع السابؽ. 93/12المرسـو التشريعي رقـ  1
 ،المرجع السابؽ. 01/03األمر رقـ  2
 ،المرجع السابؽ. 06/08األمر رقـ  3
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ؿ في إطار المعاممة القانونية عتبار أنيا أحكاـ آنية تدخإالمطمب  الثاني عمى  نخصيا بالدراسة في
 ستثمار األجنبي. لئل

 متيازات الممنوحة لممستثمريناإل:  المطمب األول 

إلى ولة دفع أصحاب رؤوس األمواؿ عممت الدولة عف طريؽ سياسة الحوافز إلى محا
تثمر وذلؾ وعيا منيا متيازات التي تمنح لممسوتجمى ذلؾ مف خبلؿ الزيادة في اإل،  ستثمار أمواليـإ

 ستثمار يتناسب طرديا مع حوافزه.بأف تدفؽ اإل

ستعانة بيا س األمواؿ األجنبية و يرغب في اإللذلؾ فإف أي بمد يكوف بحاجة إلى رؤو 
لية و الجمركية عتماد التشريعات الجبائية  والماإ يؿ إلىيم ، قتصادية و الصناعيةلتمويؿ تنميتو اإل
 .2ستثمارات األجنبية جتذابا لئلإاألكثر تحفيزا و 

ستثمارات و و خمؽ مناخ مبلئـ لئل  ، صاد السوؽقتإعيا مف الجزائر إلى ترسيخ آليات و س
بائية لممستثمريف جرأت ضرورة منح المزيد مف التسييبلت المالية واإلعفاءات ال ، المنافسة الحرة

تتبنى كؿ  كما ، ستفادة مف ىذه االمتيازات )الفرع األوؿ (ستنفاذىـ إلجراءات اإلإبعد  ، األجانب
متيازات وفقا ألىمية نظاما معينا مف أجؿ تحديد منح اإل ، ستثماراتالقوانيف المتعمقة باإل

 ، يازات جبائيةمتإب يمانظاميف مختمفيف يتمتع كؿ من 3 01/03لذا أنشأ األمر  ، ستثماراتاإل
وىو نفس   ، ستثمارىمية التي تولييا الدولة ليذا اإلمتيازات أخرى حسب األا  و  ، وجمركية ، مالية

 .5 16/09وسار عمى نيجو القانوف  4 08 /06عتمده األمر إالتصنيؼ الذي 

تب ويتر  ، ستثمارىمية اإلختبلؼ موقع وأإرة إلى أف ىذا التصنيؼ يرجع إلى وتجدر اإلشا
 .)الفرع الثاني(ختبلؼ في االمتيازات المتحصؿ عمييا في كؿ نظاـ إعمى ذلؾ 

                                                                                                 
 ،المرجع السابؽ. 16/09القانوف رقـ  1
محمد حسيف إسماعيؿ، النظاـ القانوني لئلستثمار األجنبي في المممكة العربية السعودية، دوف طبعة ،اإلدارة العامة  2

 .  69، ص 1994لمبحوث،الرياض ،
 ،المرجع السابؽ. 01/03األمر رقـ  3
 .،المرجع السابؽ 06/08األمر رقـ  4
 ،المرجع السابؽ. 16/09القانوف رقـ  5
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 متيازاتإجراءات االستفادة من اإل: الفرع األول 

فيي تحظى دائما  ، ستقطاب المستثمريفإمتيازات في نظرا لمدور الفعاؿ الذي تمعبو اإل
 رقـ  وىو ما نبلحظو في األمر ، ارستثمىتماـ األكبر في أي تعديؿ يتبناه المشرع لقوانيف اإلباإل
سواء فيما يتعمؽ  ، متيازاتالذي ركز و بشكؿ كبير عمى اإل 16/09 رقـ القانوفو  06/08

أو فيما يتعمؽ بضمانات المستثمر لمحصوؿ عمى ىذه المزايا  ، بتبسيط نظاـ منح المزايا )أوال (
ىو ما يعطي دفعا جديدا لمسياسة و  تكريسا واضحا في التعديؿ األخيرو التي عرفت  ، )ثانيا (

 التحفيزية المنتيجة في الجزائر .

 :  تبسيط نظام منح المزاياأوال

تسـ بو نظاـ منح المزايا تطبيقا ألحكاـ المادة الثالثة مف إنتيجة لمعائؽ البيروقراطي الذي 
فقرة و التي وضعت شروط لمنح مزايا ىذا القانػوف و خولت بموجب ال،  1 03 /01رقـ  األمر

ستثمار. ونظرا لكوف ىذا ديد ىذه الشروط لممجمس الوطني لئلالثانية مف نفس المادة صبلحية تح
مما شكؿ  ، لـ يسبؽ لو و ال مرة الفصؿ في تحديد ىذه الشروط ، المجمس مف الناحية العممية
لذلؾ  ، ستقطاب رؤوس األمواؿ إلى الجزائرإستثمار لدوره التحفيزي في عائقا في تحقيؽ قانوف اإل

ستبداؿ نظاـ إليقوـ ب ، 2 08 / 06تدخؿ المشرع الجزائري مف خبلؿ التعديؿ الوارد بموجب األمر
  الرقابة القبمية الممارسة مف طرؼ اإلدارة بنظاـ جديد لمنح المزايا مف خبلؿ المرسوـ التنفيذي رقـ

ف المزايا المحددة في الذي تولى تحديد قائمة النشاطات والسمع و الخدمات المستثناة م 3 07/08
وبالتالي تكوف كؿ السمع و النشاطات والخدمات الغير واردة بيذا المرسـو ،  01/03رقـ  األمر

ستثمار وطمب المزايا  مجرد وبذلؾ أصبح التصريح باإل ، 01/03رقـ  تستفيد مباشرة بمزايا األمر
قتصادي إلنتاج إه في نشاط ستثمار إالمستثمر إلبداء رغبتو في إنجاز إجراءات شكمية يقوـ بيا 

 السمع و الخدمات.

                                  
 ،المرجع السابؽ. 01/03األمر رقـ 1
 ،المرجع السابؽ. 06/08األمر رقـ  2
، المحدد لقائمة النشاطات و السمع و الخدمات المستثناة مف 01/2007/ 11، المؤرخ في 07/08المرسـو التنفيذي رقـ3

 .2007/ 01/ 14، المؤرخة في 04مية عدد ، جريدة رس03/  01المزايا المحددة في األمر رقـ 
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لتصريح و ىو دعمو الممحوظ لنظاـ ا 01/03رقـ  تسـ بو التعديؿ البلحؽ باألمرإوأىـ ما 
ستثمار عمى مجرد التأكد مف تسميـ كافة الوثائؽ الضرورية لئلستفاذة قصر دور وكالة تطوير اإل

طموبة أو السمع أو الخدمات تعد مف المستثناة و تتولى التأكد مف كوف النشاطات الم ، مف المزايا
 مما يمنح قرارات الوكالة شفافية أكبر أماـ المستثمريف.  ، 1 08 / 07 رقـ بموجب المرسـو التنفيذي

د الوطني بسبب حجميا قتصاالتي تمثؿ أىمية خاصة بالنسبة لئلستثمارات أما بالنسبة لئل
 ، ديدىا إلى التنظيـتح2 06/08رقـ  فقد أحاؿ األمر ، ةستثنائي لمتكنولوجيا المستعممو الطابع اإل

 ، لمستثمر و الوكالةستثمار تبـر بيف اإتفاقية إتحدد في إطار  ، متيازات ىامة جداإو تستفيد مف 
ت إشراؼ الوزير المكمؼ بترقية وذلؾ تح ، سـ و لحساب الدولة الجزائريةإالتي تتصرؼ ب

 ستثمارات .اإل

تفاقية إوبيف  ، 3ستثمار التي تشكؿ ما يسمى بعقد الدولةتفاقية اإلإ وىنا يجب التمييز بيف
 ، 4ستثمارات التي تعتبر معاىدة دولية تسري عمييا أحكاـ القانوف الدولي العاـ تشجيع و حماية اإل

و تبـر ىذه  ، اصتفاقية االستثمار عبارة عف عقد دولي تسري عميو أحكاـ القانوف الدولي الخا  و 
و بيف الدولة الجزائرية ممثمة في الوكالة الوطنية مف  ، ف المستثمر األجنبي مف جيةتفاقية بياإل

متيازات اإل ، ستثمار في الجزائرتضمف إلى جانب شروط  و كيفيات اإلحيث ت ، جية أخرى
 الجبائية الممنوحة لممستثمر األجنبي مف جية أخرى .  

فعمى سبيؿ  ، ستثمار تطورا ممحوظااإل تفاقيةإمتيازات الممنوحة في إطار وقد عرفت اإل   
ستثمار بضرورة تفاقية اإلإمتيازات في إطار منح اإل5 12/ 93 رقـ  المثاؿ قيد المرسوـ التشريعي

 ، متيازات إضافية إال في إطار ما نصت عميو قوانيف الماليةإفبل تمنح  ، ة التشريع المعموؿ بومراعا

                                  
 ،المرجع السابؽ. 07/08المرسـو التنفيذي رقـ  1
 ،المرجع السابؽ. 06/08األمر رقـ  2

3
Chadli Hamza – le nouveau cadre de l'investissement en Algérie, comme facteur de 

développement des exportations nouvelles des biens et de servises. Revue Idara, volume 07, N° 

1. 1997. P 107. 
، مجمة إدارةعبد العزيز قادري، دراسة في العقود بيف الدوؿ و رعايا دوؿ أخرى في مجاؿ الئلستثمارات الدولية )عقد الدولة (، 4

 . 33، ص 1997، 01، العدد 07مجمد 
 ،المرجع السابؽ. 93/12المرسـو التشريعي رقـ  5
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و إنما ترؾ حرية  ، متيازاتتحديد أو تقييد ليذه اإلص عمى أي لـ ين 01/03األمر رقـ في حيف 
ستثمار باعتبارىما أجيزة ستثمار و لممجمس الوطني لئلتقرير لموكالة الوطنية لتطوير اإلالتقدير و ال

 ستثمارات .و تطبيؽ سياسة الدولة في مجاؿ اإلمكمفة بإعداد 

متيازات سواء جممة مف اإلعمى  01مكرر 12المادة فقد نصت 1 06/08 رقـ األمرأما        
ثـ فسحت المجاؿ لمحصوؿ عمى مزايا أكثر حيث  ، ستغبلؿأو في مرحمة اإل ، في مرحمة اإلنجاز

ستثمار إمكانية منح مزايا إضافية طبقا لمتشريع تيا األخيرة أف لممجمس الوطني لئلنصت في فقر 
 . 2المعموؿ بو

نية قد أبرمت تطبيقا ألحكاـ وتجدر اإلشارة في ىذا السياؽ إلى أف الوكالة الوط
ستثمار مع مستثمريف وطنييف و إتفاقيات إالمعدؿ و المتمـ أربع  01/03رقـ مف األمر12المادة

 :2007أجانب و ذلؾ خبلؿ سنة 

 شركة الدار الدولية )سيدار ( )مستثمر وطني ( . -1

 )مستثمر وطني ( .   ATMاتصاالت الجزائر لمياتؼ النقاؿ "موبيميس " -2

 )مستثمر وطني ( .  Hamma Water Desalination  SPAامة واتر ديسالينايشف ح-3

 .3)مستثمر مف الكويت( K .S .Cالشركة الوطنية لبلتصاالت -4

 متيازات ثانيا :  ضمانات المستثمر لمحصول عمى اإل

و المتعمؽ بتقميص اآلجاؿ الممنوحة  4 01/03رقـ  عتبر التعديؿ الذي جاء بو األمرأ  
خطوة إيجابية في القضاء عمى التباطؤ البيروقراطي  ، لة في الرد عمى طمبات المستثمريفلموكا

 المعروؼ عف اإلدارة الجزائرية.

                                  
 ،المرجع السابؽ. 06/08قـ األمر ر  1
 مزيد مف التفصيؿ حوؿ ىذه االمتيازات نتناولو في الفرع الموالي.2
 .2007/ 01/ 28، المؤرخة في  07نصت عمى ىذه اإلتفاقيات جريدة رسمية عدد  3
 ،المرجع السابؽ. 01/03األمر رقـ  4
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 ، ستثمارمزايا لموكالة الوطنية لتطوير اإلحيث كاف المستثمر يقدـ طمب الحصوؿ عمى ال        
ثـ  ، 1 93/12المرسوـ التشريعي  ولموكالة أجؿ ستيف يوما لمرد عمى ىذا الطمب طبقا لما جاء في

، إلى ثبلثيف يوما مف تاريخ إيداع طمب المزايا 2 03 /01 رقـ  قمص ىذا األجؿ في ظؿ األمر
ستثماره في أقرب اآلجاؿ إارية وتمكيف المستثمر مف مباشرة وذلؾ بغرض تسييؿ اإلجراءات اإلد

   .الممكنة

قة في تعامؿ المستثمر مع اإلدارة حيث ألـز ىذه حقؽ نقمة نوعية حقي3 06/08 مر رقـإال أف األ   
 األخيرة بمدة أقصاىا:   

 ( ساعة لتسميـ المقرر المتعمؽ بالمزايا الخاصة باإلنجاز.  72ثنتاف و سبعوف )إ -  

 .4ستغبلؿقرر المتعمؽ بالمزايا الخاصة باإل( أياـ لتسميـ الم 10عشرة ) - 

نبي الذي يعتبر ماف يحتاجو المستثمر خاصة األجوتعد ىذه اآلجاؿ المضبوطة أىـ ض        
وعميو يتعيف عمى الوكالة أف تبمغ المستثمر  ، متيازات ميما بمغت قوة إغراءاتياالوقت أثمف مف اإل

ائؽ اإلدارية الضرورية مع تزويده بكؿ الوث ، بقرار رفض منحو المزايا المطموبة أو الموافقة عمييا
 أو ، لتزاـ اإلدارة باألجؿ المحدد قانوناإ: في حالة عدـ  اؿ المطروحكف السؤ ستثمارات. لإلنجاز اإل

 ما ىو الضماف الذي يممكو ىذا األخير في مواجية اإلدارة؟ ، عدـ ردىا عمى طمب المستثمر

حيث منحو الحؽ في رفع  ، حاوؿ المشرع إحاطة المستثمر بسياج يقيو مف تعسؼ اإلدارة
 ف :طعف ضد قرارات الوكالة أماـ جيتي

و ليذه األخيرة ميمة خمسة عشر يوما  ، الجية األولى: السمطة الوصية أي رئيس الحكومة-  
 .  5لمبث في الطعف

                                  
 ،المرجع السابؽ. 93/12مف المرسـو التشريعي رقـ  09المادة   1
 ،المرجع السابؽ. 01/03مف األمر رقـ  07مادة ال  2
 ،المرجع السابؽ . 06/08األمر رقـ  3
 ،المرجع السابؽ. 01/03مف األمر رقـ  07،التي عدلت المادة  06/08مف األمر رقـ   05المادة 4
 ، المرجع السابؽ. 01/03مف األمر رقـ  03الفقرة  07المادة  5
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 .1 الجية الثانية: الجيات القضائية-

لممستثمر محاوال بذلؾ تجاوز نقائص المرسـو التشريعي  2 01/03ىذا الضماف منحو األمر
حيث  ، قرارات السمطة الوصية موضوع طعف قضائي الذي لـ يكف يسمح بتاتا أف تكوف 93/123

،  "يقرار السمطة الوصية غير قابل لمطعن القضائنصت الفقرة الثالثة مف مادتو التاسعة عمى أف : "
التي تنص عمى أف العدالة تنظر  ، مف الدستور 134نتياكا لممادة إعتبر أ  نتقد موقؼ المشرع و أو 

حاوؿ المشرع  01/03رقـ  وفي األمر،  4ات العموميةفي الطعوف المقدمة ضد أعماؿ السمط
ختبلؿ القانوني فنص في الفقرة الخامسة مف مادتو السابعة عمى أنو : ستدراؾ موقفو و تصحيح اإلإ

 "يمكن أن يكون قرار الوكالة موضوع طعن أمام القضاء " .

جاـ القانوني نسختبلؿ والتناقض ونقص اإللتباس لـ يرفع و أف عيوب اإلومع ذلؾ فإف اإل
ألف نص الفقرة األخيرة مف المادة السالفة الذكر يقر ، التي شابت ىذه المادة لـ تمح و لـ تعالج 

 رقـ األمرأما   ، 5جواز الطعف في قرارات الوكالة دوف أية إشارة إلى قرارات السمطة الوصية 
رات المعنية بعممية رة عف اإلدادعـ حؽ المستثمريف في الطعف في القرارات الصادفقد  06/08
 و تجسد ىذا التدعيـ في صورتيف: ، ستثمارإلا

 الصورة األولى: مصدر القرارات محؿ الطعف

لكف  ، ستثماررارات الوكالة الوطنية لتطوير اإلحيث كاف في السابؽ الطعف ينصب عمى ق 
رة مف القرارات الصاد توسعت القرارات محؿ الطعف لتشمؿ جميع 6 06/08 رقـ و في ظؿ األمر

 الخ….ستثمار كالضرائب والجمارؾ الييئات المعنية بعممية اإل واإلدارات 

                                  
 ، المرجع السابؽ. 01/03مر رقـ الفقرة األخيرة مف األ 07المادة  1
 ،المرجع السابؽ . 01/03األمر رقـ  2
 ،المرجع السابؽ. 93/12المرسـو التشريعي رقـ  3
، 89/18المرسـو الرئاسي رقـ "ينظر القضاء في الطعن في قرارات السمطات العمومية"،: 1989مف دستور  134الماد ة 4

 .03/1989/ 01، المؤرخة في 09، جريدة رسمية عدد 1989/ 02/ 28المؤرخ في 
 .38، المتعمؽ بتطوير اإلستثمار، المرجع السابؽ ، ص 01/03محمد يوسفي مضموف أحكاـ األمر 5
 ،المرجع السابؽ 06/08األمر رقـ  6



  في الجزائر ستثمار األجنبي المباشرالمعاممة القانونية لإل                           الفصل األول
 

158 

 الصورة الثانية : الجية التي يتـ الطعف أماميا

مقرىا بمقر الوزارة  و يقع1 356 /06 رقـ حيث أنشأت لجنة طعف بموجب المرسوـ التنفيذي 
 ي ذكرىـ :و تتشكؿ ىذه المجنة مف األعضاء اآلت  ، ستثمارالمكمفة باإل

 رئيسا. ، ستثمارات أو ممثموالوزير المكمؼ بترقية اإل -
 ممثؿ عف الوزير المكمؼ بالداخمية و الجماعات المحمية. -
 ممثؿ عف الوزير المكمؼ بالعدؿ. -
 ممثؿ عف الوزير المكمؼ بالمالية. -
 .2 ستثمار موضوع الطعفممثؿ عف الوزير المعني باإل -

مي تاريخ التبميغ بالقرار محؿ التي ت يوما عشر ويجب أف يمارس ىذا الطعف خبلؿ خمسة
 .3 حتجاج أو صمت اإلدارة أو الييئة المعنية مدة خمسة عشر يوما مف تاريخ إخطارىااإل

حيث ترسؿ نسخة مف ممؼ الطعف إلى اإلدارة أو الييئة  ، وتتسـ إجراءات المجنة بالوجاىية
 ف تاريخ تسمميا الممؼ.المعنية إلبداء مبلحظاتيا خبلؿ أجؿ خمسة عشر يوما م

وتبث المجنة في الطعوف المرفوعة أماميا في أجؿ  ، ويوقؼ الطعف آثار القرار المطعوف فيو     
وىو أمر جيد ألف  ، وأعطيت قرارات ىذه المجنة صبغة إلزامية ، 4 ثبلثيف يوما التي تمي تقديميا

عميتيا و جدواىا و يصبح الطعف أماميا إنشاء لجنة طعف دوف إلزاـ اإلدارة بقراراتيا يفقد المجنة فا
مجرد إجراء شكمي يزيد مف خيبة المستثمر خاصة إذا كانت نتيجة الطعف لصالحو  و تعنتت 

 اإلدارة في التنفيذ.

ستثمارات تبقى محؿ ألف ىذه اإل، متيازاتينصب الطعف أيضا عمى مقرر سحب اإلوقد        
حتراـ إات والييئات المكمفة بالسير عمى ع اإلدار تصاؿ موذلؾ باإل ، متابعة مف قبؿ الوكالة

                                  
، المتضمف تشكيمة لجنة الطعف المختصة في مجاؿ  2006/ 10/ 09المؤرخ في   357/  06المرسـو التنفيذي رقـ 1

 .  2006/ 10/ 11، المؤرخة في  64تنظيميا و سيرىا ،جريدة رسمية عدد االستثمار و 
 ،المرجع نفسو . 06/357مف المرسـو التنفيذي رقـ  02المادة  2
 ،المرجع نفسو. 06/357مف المرسـو التنفيذي رقـ  08المادة  3
 ،المرجع نفسو. 06/357مف المرسـو التنفيذي رقـ  09المادة  4
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حتراـ آجاؿ إما في حالة عدـ أ، ستفادة مف المزايا الممنوحةلتزامات التي تترتب عمى اإلاإل
اإلنجاز أو شروط منح المزايا تسحب ىذه األخيرة مف المستثمر بموجب مقرر سحب تصدره 

 ـ لجنة الطعف .و يمكف أف يكوف ىذا المقرر محؿ طعف أما ، الوكالة

لى جانب ىذا الطعف      متيازات وىو لممستثمر ضماف آخر لمحصوؿ عمى اإلمنح القانوف  ، وا 
والسؤاؿ الذي يتبادر لمذىف:ىؿ الطعف أماـ المجنة السالفة الذكر  ، 1 حقو في المجوء إلى القضاء

 ، ختياريإو إجراء أـ أن، المجوء إلى القضاءإجراء إلزامي ينبغي عمى المستثمر إستفاءه قبؿ 
بعبارة أخرى:ىؿ الطعف ،  ستبعاده والمجوء مباشرة لمقضاء؟إممستثمر حرية في المجوء إليو أو ل

 أماـ المجنة قيد عمى رفع الدعوى ؟  

مكرر منو ورد  07 لـ يجب عمى ىذا السؤاؿ بشكؿ صريح إال أف المادة 2 06/08رقـ  األمر  
 بالطعن القضائي الذي يستفيد منو  المستثمر" "و يمارس ىذا الطعن دون المساسفييا 

والقراءة الحرفية لمنص تفيد بأف ممارسة الطعف أماـ المجنة ال يفوت عمى المستثمر حقو في 
ما يعني أنو ميما كانت نتيجة الطعف  أماـ المجنة يبقى حقو في  ىو و ، المجوء إلى القضاء

مطروح : ما ىو مصير الطعف القضائي  لكف السؤاؿ الذي يبقى، الطعف أماـ القضاء مضموف
 في حالة عدـ ممارسة الطعف أماـ المجنة ؟ .

يعني أف ذا والتفسير األقرب ىو أف حؽ المستثمر في الطعف القضائي يبقى دائما قائـ وى
رقـ  إال أنو  يعاب عمى األمر ، الطعف أماـ المجنة ىو مسألة جوازيو وليست إجبارية

 و بيذا فيو ال يعطيوال لمواعيده و آجالو   ، ات الطعف القضائيعدـ توضيحو إلجراء06/083
 يذا الضماف الممنوح لممستثمر فعالية حقيقية  و واقعية. ل

ستفادة نو قد نظـ اإلالمتعمؽ بترقية اإلستثمار نجد أ 4 16/09 رقـ أما بالرجوع إلى القانوف 
و ، ستغبلؿ وع في مرحمة اإلمحضر الشر  مف مزايا اإلستغبلؿ عمى أساس محضر معاينة يسمى

                                  
 ،المرجع السابؽ. 06/357سـو التنفيذي رقـ مف المر  11المادة  1
 ، المرجع السابؽ. 06/08األمر رقـ  2
 ،المرجع نفسو. 06/08األمر رقـ  3
 ،المرجع السابؽ. 16/09القانوف رقـ  4
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الذي تعده المصالح الجبائية المختصة إقميميا بناءا عمى طمب مف المستثمر و قد أحاؿ المشرع 
و إذا رأى المستثمر نفسو قد غبف مف إدارة أو ىيئة مكمفة ، تطبيؽ ىذا اإلجراء إلى التنظيـ 

مف الحقوؽ حؽ لو الطعف  بتطبيؽ إجراءات منح المزايا أو كاف موضوع إجراء سحب أو تجريد
و ىذا بالطبع دوف المساس ، أماـ لجنة تحدد تشكيمتيا و تنظيميا و سيرىا عف طريؽ التنظيـ 

 .1بحقو في المجوء إلى الجية القضائية المختصة

 تصنيف نظام االمتيازات: الفرع الثاني 

يف نصت عمييما وأدرجيما ضمف نظام ، بيف صنفيف مف المزايا 01/03رقـ  ميز األمر        
تـ   2 06/08 رقـ و بموجب ، ويتعمؽ األمر بالنظاـ العاـ والنظاـ االستثنائي 10و  9المادتيف 

عتبار مصمحة المستثمر تكمف إت عمى نحو يخدـ المستثمر دائما بمتيازاإعادة النظر في ىذه اإل
مار تتجمى مف خبلؿ ستثإذ أف عبلقة الجباية باإل ، 3متيازات المطموبة خاصة الجبائية في اإل

تجاه المكمؼ إجبائية مف خبلؿ إسقاط حؽ الدولة و الذي يتخذ شكؿ اإلعفاءات ال، 4سياسة التحفيز
 .5أو منح تخفيضات جبائية ، بالضريبة

أو ، نظاـ العاـ )أوال (متيازات سواء تعمؽ األمر بالالدراسة نظاـ اإلوعمى ىذا األساس نتناوؿ ب    
خاصة و أف ىذا التعديؿ قد عمؿ عمى تدعيـ المزايا الممنوحة  ، نيا (ستثنائي )ثاالنظاـ اإل

 لممستثمريف.

  متيازات الخاصة بالنظام العامأوال : اإل

                                  
 ،المرجع السابؽ. 16/09مف القانوف  11و 10المادة 1
 ،المرجع السابؽ. 06/08األمر رقـ  2
عمى عدـ النص عمييا  في القانوف الجبائي،ألنو ال يمكف الجمع بيف ىذه المزايا والمزايا مف  االستفادة مف ىذه المزايا موقوؼ3

 .نفس الطبيعة المؤسسة بموجب التشريع الجبائي 
وشاف أحمد ، دور الجباية في تشجيع اإلستثمار الخاص مف خبلؿ سياسة التحفيز ،)مذكرة ماجيستر ،كمية اإلقتصاد والتسيير 4

 . 78 -71( ، ص ص 2004/ 2003ر ،،جامعة الجزائ
5
- Leila abdeladim. Les changements apportés aux cadres juridiques et institutionnels de 

l’investissement. OP.cit.P28.                                                   
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ستثمارات لجبائية و الجمركية التي تمنح لئلمتيازات و الحوافز ايقصد بالنظاـ العاـ تمؾ اإل
بعبارة أخرى ىي الحد األدنى مف  أو ، األجنبية كيؼ ما كانت طبيعتيا و كيؼ ما كاف تموقعيا

 . 1وىي عبارة عف تحفيزات جبائية و جمركية  ، التشجيعية الممنوحة لممستثمريف األجانب التدابير

متيازات وفؽ النظاـ العاـ عمى مرحمتيف : عمى منح اإل 93/12رقـ وقد نص المرسوـ التشريعي   
 .3بلؿ ستغو مرحمة الدخوؿ في اإل،  2ستثمارة إنجاز اإلمرحم

رقـ  لـ يعد موجودا في األمر ، متيازات الممنوحة في النظاـ العاـإال أف ىذا التقسيـ لئل      
حيث خصص ىذا األخير لمزايا النظاـ العاـ الفصؿ األوؿ مف الباب الثاني في مادة  ، 01/034

اإلنجاز فقط دوف  مرحمة ستثمارات األجنبية مزايا خبلؿو التي تمنح اإل ، المادة التاسعة واحدة ىي
متيازات عمى مرحمتيف كما ىو ومنح ىذه اإل ، 06/08 رقـ  األمرستغبلؿ. ثـ عاد في مرحمة اإل

 .متيازاتو لكف طبعا غير في مضموف ىذه اإل   12 /93 رقـ  الشأف بالنسبة لممرسـو التشريعي

ضى المادة ستثمارات في مرحمة اإلنجاز و حسب مقتو في ىذا الشأف يمكف أف تستفيد اإل 
 مف المزايا التالية: 5 06/08 رقـ  مف األمر السابعة

ردة والتي تدخؿ اإلعفاء مػف الحقػوؽ الجمركية فيما يخص السمػع غير المستثناة و المستػو  -1
مف تطبيؽ النسبة 6 01/03رقـ  في حيف كانت تستفيد بموجب األمر ، ستثمارإلامباشرة في انجاز 

 لجمركية فقط .المخفضة في مجاؿ الحقوؽ ا

المستثناة   فيما يخص السمع والخدمات غير  1اإلعفاء مف الرسـ عمى القيمة المضافة -2
 ستثمار.نجاز اإلإاة محميا و التي تدخؿ مباشرة في المستوردة أو المقتن

                                  
1
Ahmed Sadoudi. Les incitation fiscales et la promotion des investissements en Algérie. In 

Annales de l'institut maghrébine d'économie douanière et fiscale. Année 1994. P35 -46. 
 ،المرجع السابؽ. 12/ 93مف المرسـو التشريعي رقـ  17لمادة ا2
 .المرجع نفسو.12/  93مف المرسـو التشريعي رقـ  18المادة 3
 مرجع السابؽ.،ال 01/03األمر رقـ  4
 ، المرجع السابؽ. 06/08األمر رقـ  5
 ، المرجع السابؽ. 01/03الفقرة األولي مف األمر رقـ  09المادة  6
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ر اإلعفاء مف دفع حؽ نقؿ الممكية بعوض عف كؿ المقتنيات العقارية التي تمت في إطا -3
في متيازات المذكورة عمى أف تنجز ستثمارات مف اإلوطبعا تستفيد ىذه اإل ، يمار المعنستثاإل

بتداء مف تاريخ إو يبدأ سرياف ىذا األجؿ  ، لمزاياتخاذ قرار منح اإاألجؿ المتفؽ عميو مسبقا عند 
 ، تبميغ ىذا القرار إال إذا قررت الوكالة تحديد أجؿ إضافي

متيازات التي تخص مرحمة بعض اإل2 06/08مر ة دائما مف األعثـ أضافت المادة الساب  
 ستغبلؿ المشروع و لكف بتوافر الشروط التالية :إ

 ضرورة تقديـ طمب مف قبؿ المستثمر.      -

بناء عمى الطمب المقدـ مف المستثمر  لمتأكد مف ، معاينة المشروع مف قبؿ المصالح الجبائية  -2
 أف المشروع في حالة نشاط . 

وتتمثؿ ىذه    ، ستثماريبتداء مف معاينة المشروع اإلإوات اإلعفاءات بثبلث سنتحديد مدة  -3
 :3متيازات فياإل

 اإلعفاء مف الضريبة عمى أرباح الشركات. -أ 

 اإلعفاء مف الرسـ عمى النشاط الميني.-ب 

ساس ستثمار عمى أوكالة بعد تقويـ قبمي لمشاريع اإلمتيازات بناءا عمى قرار الوتمنح اإل        
فيأخذ في الحسباف مثبل ،  الجداوؿ و شبكات التحميؿ التي صادؽ عمييا مجمس إدارة الوكالة

قطاع  ، ستخداـ المواد األوليةإلتبعية بالنسبة لمخارج فيما يخص ا،  التمويؿ الذاتي لممشروع

                                                                                                 
 يطبؽ ىذا الرسـ عمى البضائع عند اإلستيراد أو التصدير .1
 ،المرجع السابؽ. 06/08األمر رقـ  2
ر ىذا القانوف، خارج إنجاز اإلستثمار يعد صورة مف صور و تجدر اإلشارة إلى أف إستعماؿ البضاعة المستوردة ، في إطا3

المخالفات التي تضبط بمناسبة إستيراد البضائع عبر المكاتب الجمركية، بإعتبار أنو يمثؿ تحويؿ لمبضاعة عف مقصدىا 
تبطة مف قانوف الجمارؾ،ألف الحكمة مف اإلعفاء مر  325اإلمتيازي، مما قد يعرض مرتكب الفعؿ لطائمة نص المادة 

بإستخداـ البضائع في إنجاز المشروع اإلستثماري لمتفصيؿ أكثر أنظر: د/ أحسف بوسقيعة، المنازعات الجمركية، دوف 
 .111 -109، ص ص 2005طبعة،دار ىومة، 
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جاز حتراـ مدة اإلنإو يجب  ، كنولوجيا المستخدمة..الخالت، مناصب الشغؿ المستحدثة ، النشاط
تخاذ قرار منح إلة ألف ىذه المدة عنصر أساسي في المتفؽ عمييا مسبقا بيف المستثمر و الوكا

 المزايا. 

نما نجدىا يازات ال تجد مصدرىا في قانوف اإلمتبأس أف نشير أف ىذه اإل وال         ستثمار فقط وا 
فعمى  ، عاقبةيف المالية المتأيضا مبعثرة في العديد مف القوانيف كالقانوف الجبائي والجمركي و قوان

تفاؽ الشراكة بيف الجزائر و المجموعة األوربية قد ألغى الحقوؽ الجمركية إسبيؿ المثاؿ نجد أف 
المطبقة عمى المنتجات الصناعية و الزراعية التي يكوف منشؤىا المجموعة األوربية و ذلؾ عمى 

 .1سنة 12باقي السمع في أجؿ أقصاه سمعة عمى أف تمغى الحقوؽ الجمركية تدريجيا بالنسبة ل 21

  ستثنائيمتيازات الخاصة بالنظام اإلثانيا: اإل

المنجزة في المناطؽ  ستثماراتستثنائي بيف اإلفي النظاـ اإل 2 12/ 93ميز المرسوـ التشريعي     
لـ  3 03/ 01 رقـ في حيف نجد أف األمر  ، ستثمارات المنجزة في المناطؽ الحرةالخاصة و اإل

نح متيازات الجوىرية التي تمكتفى باإلإو ، ستثناني أصبل لممناطؽ  الحرة في النظاـ اإل يشر
تيا مساىمة خاصة مف الدولة أو ستثمارات األجنبية المنجزة في المناطؽ التي تتطمب تنميلئل
 قتصاد الوطني.التي تمثؿ أىمية خاصة بالنسبة لئلستثمارات اإل

متيازات في إإذ تيدؼ الدولة مف وراء منح  ، ارستثماإلومنطؽ التحفيز ىنا أساسو موقع   
ىذه المناطؽ إلى إشراؾ المستثمر األجنبي في تنفيذ برامج تطوير و ترقية المناطؽ المحرومة و 

                                  
المتضمف التصديؽ عمى اإلتفاؽ األوروبي المتوسطػي لتأسيػس  2005/ 04/ 27، المؤرخ في 159/  05المرسـو الرئاسي 1

بيػف الجميوريػة الجزائريػة الديمقراطيػة الشعبيػة مف جيػة و المجموعػة األوروبيػة و الدوؿ األعضاء فييا مف جية أخرى،  شراكػة
 .2005/ 04/ 30، المؤرخة في 31جريدة رسمية عدد 

 ،المرجع السابؽ. 93/12المرسـو التشريعي رقـ  2
 ،المرجع السابؽ. 01/03األمر رقـ  3
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و قد ترؾ المشرع موضوع تحديد  1ستجابة إلنشغبلت المواطنيفمساعدة السمطات المحمية في اإل
 .2ستثمارمارات اليامة لممجمس الوطني لئلتثسبيعة ىذه المناطؽ و نوعية ىذه اإلط

متيازات كؿ نوع عمى إستثمارات نتناوؿ ستثنائي يضـ نوعيف مف اإلعتبار أف النظاـ اإلإوعمى  
 النحو التالي :

ستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطمب تنميتيا مساىمة خاصة متيازات الممنوحة لإلاإل-1
 : من الدولة

 يازات عمى مرحمتيف : متو تمنح ىذه اإل

 :3 ستثمارمرحمة إنجاز اإل -أ    

اإلعفاء مف دفع حقوؽ التسجيؿ المتعمقة بنقؿ الممكية العقارية بعوض التي تتـ في إطار  - 
 االستثمار.

ثناف في األلؼ فيما يخص العقود التأسيسية إحؽ التسجيؿ بنسبة منخفضة قدرىا  تطبيؽ - 
 ماؿ. لمشركات و الزيادات في رأس ال

األشغاؿ فيما يخص  ، ميا مف قبؿ الوكالةتتكفؿ الدولة جزئيا أو كميا بالمصاريؼ بعد تقيي -
 المتعمقة بالمنشآت القاعدية الضرورية إلنجاز المشروع. 

اإلعفاء مف الرسـ عمى القيمة المضافة فيما يخص السمع و الخدمات المستوردة أو المقتناة مف  - 
 ستثماري.شرة في إنجاز المشروع اإلخؿ مباالسوؽ المحمية و التي تد

اإلعفاء مف الحقوؽ الجمركية فيما يخص السمع المستوردة و التي تدخؿ مباشرة في إنجاز  -   
 االستثمار.

                                  
1
 Chadli Hamza – Les Zones Spécifiques dans le cadre des investissements    revue  idara. 

Volume 4. N° 2/1994. PP 07 – 24. 
                                    

 ، المرجع السابؽ. 01/03الفقرة األخيرة مف األمر رقـ  10المادة  2
 ، المرجع السابؽ.  01/03الفقرة األولى مف األمر رقـ  11، المعدلة لممادة  06/08مف األمر رقـ  08المادة   3



  في الجزائر ستثمار األجنبي المباشرالمعاممة القانونية لإل                           الفصل األول
 

165 

لـ يغير في ىذه االمتيازات باستثناء الحقوؽ الجمركية التي كانت  06/08األمر والمبلحظ أف    
 معفاة منيا كمية .  أصبحت ثـسابقا تستفيد مف النسبة المخفضة 

 : 1ستغبلؿمرحمة مباشرة اإل -ب 

ستغبلؿ مف قبؿ المصالح الجبائية إلى تيازات مرىونة بمعاينة مباشرة اإلمستفادة مف ىذه اإلاإل      
 جانب طمب المستثمر الحصوؿ عمييا و يتعمؽ األمر بػ :

مف الرسـ العقاري عمى الممكيات  ، سنوات ابتداء مف تاريخ االقتناء لمدة عشر ، اإلعفاء -   
 العقارية التي تدخؿ في إطار االستثمار.

مف الضريبة عمى أرباح الشركات و مف  ، 2لمدة عشر سنوات مف النشاط الفعمي  ، اإلعفاء -   
 الرسـ عمى النشاط الميني.

نة و و تفرض الضريبة عمى أرباح الشركات بعد أف تضبط الشركة محاسبتيا في نياية الس    
إال عندما ترغب الشركة في  ، % 30تصرح بالربح المحقؽ الذي يكوف خاضعا لمضريبة بنسبة

 . 3%15  ستثماره فتنطبؽ عميو نسبةإإعادة 

طبيعة ىذه المناطؽ ونوعية ىذه وتجدر المبلحظة ىنا أف المشرع ترؾ موضوع تحديد      
منصوص عميو في الفقرة الثانية مف  ستثمار حسب ما ىوتثمارات اليامة لممجمس الوطني لئلساإل

وىو ما تسبب في عدـ دخوؿ ىذا النظاـ حيز التطبيؽ  ، 4 01/03 رقـ  مف األمر المادة  العاشرة 
وىذا التجميد  ، ستثماردد أصبل مف طرؼ المجمس الوطني لئلأبدا ألف قائمة ىذه المناطؽ لـ تح

                                  
 ،المرجع السابؽ. 01/03الفقرة الثانية مف األمر رقـ   11، المعدلة لممادة  06/08مف األمر رقـ  08المادة  1
/  93قـ قد وسع مف فتػرة اإلعفػاء حيػث جعميػا عشػر سنػوات في حيػف المرسـ التشريعي ر  03/  01نبلحظ أف األمر رقـ 2

جعؿ الفترة تتراوح بيف خمس سنوات إلى عشر سنوات كحد أقصى، أي أنيا يمكف أف تقؿ عف عشر سنوات ،في حيف 12
حددىا مباشرة بعشر سنوات ، أي أف ىذا األخير كاف أكثر إيجابية بالنسبة لممستثمر ، لذا أبقى األمر رقـ   03/  01األمر 

 بلؿ مدة عشر سنوات .عمى اإلعفاء لنفس الفترة أي خ 08/  06
تجدر اإلشارة إلى أف الضريبة عمى الشركات تفرض عمى شركات المساىمة و التوصية باألسيـ أما باقي الشركات فتخضع 3

 لمضريبة عمى الدخؿ اإلجمالي لكؿ شريؾ.
 ، المرجع السابؽ. 01/03األمر رقـ  4
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كاف مف األحسف لو تدارؾ المشرع ىذه  و، 01/03 رقـ  لؤلمر 1أثر سمبا عمى الطابع التحفيزي
 ، بتحديد المناطؽ التي تتطمب تنميتيا مساىمة خاصة مف الدولة 2 06/08 رقـ األمرالفجوة في 

 أو بوضع معايير واضحة ليذه المناطؽ.

 قتصـاد الوطني:ت ذات األىمية الخاصة بالنسبة لإلستثمارامتيازات الممنوحة لإلاإل -2   

 ستثمارات تستفيد مف مزايا تعد عف طريؽ التفاوض بيفف ىذه اإلأشرنا سابقا إلى أ
أخرى أضاؼ مزايا  06/08 رقـ  األمرإال أف  ، سـ الدولةإالمستثمر والوكالة التي تتصرؼ ب

 ستثمارات عمى مرحمتيف:يمكف أف تستفيد منيا ىذه اإل

 :3ستثمارمرحمة إنجاز اإل -أ   

قتطاعات ذات الطابع و الضرائب و غيرىا مف اإلالرسوـ  اإلعفاء أو تخفيض الحقوؽ و -1
 الجبائي.

اإلعفاء مف حقوؽ التسجيؿ المتعمقة بنقؿ الممكيات العقارية المخصصة لئلنتاج و كذا  -2
 اإلشيار القانوني الذي يجب أف يطبؽ عمييا.

اإلعفاء مف حقوؽ التسجيؿ فيما يخص العقود التأسيسية لمشركات و الزيادات   في رأس  -3
 لماؿ.ا

 اإلعفاء مف الرسـ العقاري فيما يخص الممكيات العقارية المخصصة لئلنتاج. -4  

 وتمنح ىذه االمتيازات لمدة أقصاىا خمس  سنوات.   

 :4 مرحمة مباشرة االستغبلؿ -ب  

                                  
1
- Leila abdelaadim. Les changements apportes au cadre juridique et institutionnel de 

l'investissement .op.cit . p 28. 
 ، المرجع السابؽ. 06/08األمر رقـ  2
 الفقرة األولى، المرجع السابؽ.  01مكرر  12بالمادة  01/03تممت األمر رقـ  06/08مف األمر رقـ  11المادة  3
 الفقرة الثانية، المرجع السابؽ.  01مكرر  12ة بالماد 01/03تممت األمر رقـ  06/08مف األمر رقـ  11المادة  4
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 اإلعفاء مف الضريبة عمى أرباح الشركات. - 1      

 ػ اإلعفاء مف الرسـ عمى النشاط الميني. 2      

اء مف تاريخ معاينة الشروع في بتدإسنوات  متيازات لمدة أقصاىا عشر نح ىذه اإلتم 
 06/08 رقـ لـ يكتؼ األمر و،  مصالح الجبائية بطمب مف المستثمرستغبلؿ الذي تعده الاإل
 .1متيازات بؿ أطمؽ لممجمس الوطني لبلستثمار منح مزايا إضافيةعمى ىذه اإل نصبال

 2ستثمارالجديد لإل نفي ظل القانو متيازاتتصنيف اإل ثالثا :

 كاألتي :نظاـ منح المزايا  3 16/09مف خبلؿ القانوف  قسـ المشرع الجزائري

 أحكام عامة : -1

إستػثمػارات اإلنشػاء وتوسػيع قدرات  16/09 رقـ تػػػػػػسػػػػػػػتػػػػػػفػػػػػػػيػػػػػػد مػف أحػػػػػػكػػػػػػػاـ القانوف 
و   ستثناء مف المزاياإػاطات والػسػمع التي لػيػست محؿ أىػيؿ المػتعػمػقة بػالنػشاإلنػتاج و/أو إعادة الػت

الػػػػػػتػي تػػػػػػدعػى في صػػػػػػمػب  ، تحدد قوائـ النشػاطات والسمع والخدمات المستثناة مف المػػػػػزايػػػػػػا
 عف طريؽ التنظيـ. ، الػػػػػػنػص "الػػػػػػقػػػػػػوائـ السمبية"

ال تػمنػح المزايػا المػقػررة في  ، ػػالػة ممػارسػة نػشػاط مػخػتػمط أو عػدة نػشػاطاتفي حأما 
يمػسؾ المػػسػػتػػفػػيػد  ، سػػتػفػػادة مف المػػزايػػا. ولػػيػػذا الػػغػرضلػقػابػمة لئلإال لػتمؾ ا 16/09رقـ  الػقػانػوف

 .4 ستفادة مف ىذه المزايانػػشػػاطػػات الػػقػػابػػمػة لئلػمػػحػػاسػػبػػة تػػفػػصؿ األرقػػاـ المػػوافػػقػػة لػػمػ
سػتػثػمارات تػوسيػع قدرات إػفػيػات تطػبػيؽ المػزايػا عػمى وكػي،  االسػػػتػػػثػػػمػػػاراتىذه  تحػػػدد أنػػػواع كما  

رات اإلنشاء ستثماإستثمارات غير وكػذا سقؼ المبالغ المشترطػة لئل ، اإلنػتػاج و/أو إعػادة الػتػأىػيؿ
 .5عف طريؽ التنظيـ ، لمحصوؿ عمى المزايا

                                  
 الفقرة األخيرة ، المرجع نفسو. 01مكرر  12بالمادة  01/03تممت األمر رقـ  06/08مف األمر رقـ  11المادة  1
 ، المرجع السابؽ. 16/09القانوف رقـ   2
 ،المرجع السابؽ. 16/09القانوف رقـ  3
 مرجع السابؽ.، ال16/09مف القانوف رقـ  05المادة  4
 ،المرجع السابؽ. 16/09مف القانوف رقـ  05المادة 5
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وتػكػوف قػابػمػة  ، 1 16/09 رقـ مف القانوف الثانية تعد إسػتثمارات في مػفيوـ المادة  و
الػسػمع بمػا فػييػا تػمؾ المجددة الػػتي تػػشػػكؿ حػػصػػصػػا عػيػػنػػيػػة خػػارجػػيػة  ، لئلسػتػفػادة مف المػزايػا

مف  ، عػند الجػػمػػػركػػة،  في إطار عمميات نقؿ النشاطات مف الخارج  و تعػفى ىذه السػمعتػػدخؿ 
 . ػة والػػػتػػوطػػيف البنكيإجػػراءات الػػػتػػجػػارة الخػػػارجػػيػ

السمع التي تػكوف موضوع رفع خيػار  ، سػتػفػادة مف المػزايػاػعػد إسػتػثػمػارات قػابػػمػة لئلكػػمػا ت
بػػػػشػػػرط إدخػػػاؿ ىػػػذه السمع إلى التراب  ، مستأجر في إطػػػػار اإلعػػػتػػػمػػػاد اإليػػػػجػػػاري الػػػدوليشراء ال

 .2الوطني في حالة جديدة
تػتػضػػمف المػزايػا المػنػصػػوص كما  تطبيؽ ىذه المادة إلى التنظيـ الجزائري  و قد أحاؿ المشرع

 عػمػيػيػا في ىػذا القانوف:
 ، مزايا المػػػشػػػتػػػركػػة لػػػكػؿ اإلسػػتػػػثػػػمػػػارات الػػػقػػػابػػػمػػة لئلستفادةال -
 ، المزايػا اإلضػافيػة لػفائػدة الػنشػاطػات ذات اإلمتػياز و/أو المنشئة لمناصب الشغؿ -
 .3ة لئلقتصاد الوطنيالمػػزايػػا اإلسػتػػثػػنػائػػيػػة لػفػػائػػدة اإلسػتػػثػػمػارات ذات األىمية الخاص -
ومع مػػراعػػاة األحػػكػاـ الخػاصػة المػػطػبػقػػة عػمى  4 08/04بػغػض الػػنػظػػر عػف أحػكػػاـ األمػػر رقـ و  

تػسػػتػػفػيػػد اإلسػتػػثػػمػارات  ، 16/09 رقـ مف القانوف 17و14اإلسػتػػثػمػارات المبػػيػنػة في المػادتيف 
بػقػوة الػقانػوف  ، منو غػػػػيػػػػر الػػػواردة فػي الػػػقػػػػوائـ السػمػبػية الرابعةػػا ألحػػػػكػػػاـ المػػػادة المػػسػجػػمػة طػػػبػػػػقػ

يػجػسػػد الػتػسػجػيؿ و  16/095القانوف رقـ مف مػزايػا اإلنجاز المنصوص عمييا في  ، وبػصػفػة آليػة
ػػثػمػػر مف الحػػصػػوؿ عػػمى المػػزايػػا الػتػي لو الحؽ فػػيػػيػا تػمػكف المػػسػػت ، بػشػيػادة تػسػّمـ عػمى الػفػور

 .6أعبله 4طػبقػا ألحكػاـ المادة  ، لػدى كؿ اإلدارات واليػيئػات المػعنػية
                                  

إقتناء -1يقصد باإلستثمار في مفيوم ىذا القانون ما يأتي :عمى ما يمي : " 16/09مف القانوف رقـ  02نصت المادة  1
مساىمة في رأسمال ال -2أصول تندرج في إطار إستحداث نشاطات جديدة ، وتوسيع قدرات اإلنتاج و/أو إعادة التأىيل .،

 الشركة'
 المرجع نفسو. 16/09مف القانوف رقـ   06المادة 2
 ،المرجع نفسو. 16/09مف القانوف رقـ   07المادة 3
،الذي يحدد شروط و كيفيات منح اإلمتياز عمى األراضي التابعة لؤلمبلؾ  01/09/2008، المؤرخ في  08/04األمر رقـ  4

 .01/09/2008، المؤرخة في 49مشاريع إستثمارية المعدؿ والمتمـ ،جريدة رسمية عدد الخاصة لمدولة و الموجية إلنجاز 
 ،المرجع السابؽ. 16/09القانوف رقـ 5
 ،المرجع نفسو. 16/09مف القانوف رقـ  08المادة  6
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 ، اإلسػػتػػيبلؾ الػػفػعػػمي لمػػزايػػا اإلنجػاز المتعمؽ باإلستثمار المسجؿ  الجزائري وقد أخضع المشرع

 لما يأتي:
 .في السجؿ التجاري  القيد -
 .حيازة رقـ التعريؼ الجبائي -
 الخضوع لمنظاـ الجبائي الحقيقي. -

التنظيـ ميمة تحديد  إلىالمشرع  أحاؿفقد ، في تطبيؽ ىذه المادة  إشكاالتو في حالة وجود 
 .1كيفيات تطبيقيا 

 16/09 رقـ عػػمػيػيػػا في القانوف تػػػكػػػوف اإلسػػػتػػفػػػادة مف مػػػزايػػػا اإلسػػػتػػغبلؿ المػػنػصػوص و
تػػعػّده  ، عػػمى أسػاس مػػحػضػر مػػعػػايػػنػػة الػػشػػروع في مػػرحػػمػػة اإلسػػتػغػبلؿ،  المتعمؽ بترقية اإلستثمار

 .2بناء عمى طمب المستثمر ، المػػصػػالح الجبائية المختصة إقميميا
ػد غػبف مف إدارة أو ىػػيػػئػػة مػػكػمػػفػػة بػػتػػنػػفػػيػذ ىػػذا يػحؽ لػػمػمػسػػتػثػػمػر الػذي يػػرى أنو ق كما

الػػقػػانػػوف بػػشػأف اإلسػػػتػػفػػػادة مف المػػػزايػػا أو كػػػاف مػػوضػػػوع إجػػػراء سػػحب أو تجػػريػػد مػف الحػػقػػوؽ 
الػػػطػػعف أمػػاـ لجػػنػػة تحػػػدد  ، 16/09 رقـ  مف القانوف 34شػػرع فػػيو تػػطػػبػػيػػقػػا ألحػػكػػاـ المػػادة 

وذلػؾ دوف المػسػاس بػػحػقو في المجوء إلى  ، تػػشػػكػػيػػمػػتػػيػػػا وتػػنػػظػػيػػمػػيػػا وسػػيػرىػػا عف طػريؽ الػػتػنػػظػيـ
 .3الجية القضائية المختصة

 ستفادةستثمارات القابمة لإلالمزايا المشتركة لكل اإل-2
في الػقانػوف لػتػحػػفػيػػزات الجػبػائػػيػة وشػبو الجبػائيػة والجمػركيػة المنػصوص عػميػيا زيػادة عػػمى ا

 مما يأتي : ، سػتثػمارات المػعنػية بػالمزايػا السابؽ ذكرىاتػستػفيد اإل ، العاـ
  :4بػػعػػنػواف مػػرحػػمػػة اإلنجػاز-أ

                                  
 ،المرجع نفسو. 16/09مف القانوف  رقـ  09المادة 1
 ،المرجع نفسو 16/09مف القانوف رقـ   10المادة  2
 ،المرجع نفسو. 16/09مف القانوف رقـ   11مادة ال 3
 ،المرجع السابؽ.16/09الفقرة األولى مف القانوف رقـ  12المادة 4
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ة والتي تدخؿ مباشرة ستثناة والمستورداإلعفاء مف الحقوؽ الجمركية فيما يخص السمع غير الم -
 .ستثمارفي إنجاز اإل

فيما يخص السمع والخدمات غير المستثناة المستوردة  ، اإلعفاء مف الرسـ عمى القيمة المضافة -
 .ستثمارا والتي تدخؿ مباشرة في إنجاز اإلأو المقتناة محمي

تي عف كؿ المقتنيات العقارية ال اإلعفاء مف دفع حؽ نقؿ الممكية بعوض و الرسـ عمى اإلشيار -
 .ستثمار المعنيتمت في إطار اإل

ؾ الوطنية المتضمنة ألمبلامبالغ ري ولعقار اإلشياو الرسـ عمى ا للتسجيؽ اوحق نمء إلعفاا -
نجاز المشاريع جية إلالمبنية الممنوحة المو رغيالمبنية وية ارلعقؾ األمبلاعمى ز متياإلا قح
 ، ايا عمى المدة الدنيا لحؽ اإلمتيازو تطبؽ ىذه المز  ، يةرستثمااإل
% مف مػػػػبػػػػػمغ اإلتػػػػاوة اإليػجارية الػسنويػة المحددة مف قبؿ مػصالح  90تػػػػػخػػػػفػػػػػيض بػػػػػنػػػػسػػػػػبػػػػة  -

 ، ستثمارأمبلؾ الدولة خبلؿ فترة إنجاز اإل
ػف الػػػػػرسـ الػػعػقػػاري عػػمى المػػمػػكػيػػات الػػعػقػػاريػػة الػػتي تػدخػؿ اإلعػػػػػفػػػػػاء لمدة عػػػػػشػػػػػر سػػػػػنػػػػػوات م -

 .قتناءبتداء مف تاريخ اإلإ ، ستثمارفي إطػار اإل
 اإلعػفاء مف حقوؽ الػتسجػيؿ فيما يػخص العقود التأسيسية لمشركات والزيادات في رأس الماؿ. -
 : 1بعنواف مرحمة اإلستغبلؿ -ب

ػعػػػايػػػنػػػة الػشػػروع في مػػرحػمػػة االسػتػػغبلؿ بػػنػاء عػػمى مػحػػضػر تػػعػده المػػصػػالح الجػػبػػػائػػيػػة بػػػعػػػد مػػ
 لمػػدة ثبلث  سنوات مف المزايا اآلتية: ، بػػطػػمب مػف المػػسػػتػػثػػمػػر

 ، اإلعفاء مف الضريبة عمى أرباح الشركات -
 ، الميني اإلعفاء مف الرسـ عمى النشاط -
% مف مػػػػػػبػػػػػمغ اإلتػػػػػاوة اإليػػػػجػػػػاريػػػػة الػػػػسػػػنػػػػويػػػػة المحػػػػددة مػف قػػػػبؿ  50تػػػػػخػػػػػفػػػػػػيض بػػػػػنػػػػػسػػػػػبػػػػػة  -

 .  مػػػػصػػػػالح أمبلؾ الدولة

                                  
 ،المرجع نفسو. 16/09الفقرة الثانية مف القانوف رقـ  12المادة  1
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ػجػػػزة في المػػنػػاطؽ المحػػددة قػػائػػمػػتػػيػا عػف طػريػؽ تػػػسػػػتػػػفػػػيػػػد اإلسػػػػتػػػثػػػمػػػارات المػػػنػػ كما
وكذا كؿ مػنطػقة أخرى تػػتػػطػػمػب  ، الػػتػػابػػعػة لمػناطؽ الجػنوب والػيضػاب العػميػا ، 1الػتػػنػػظػػيـ

 مما يأتي : ، تػػنػػمػػػيػػتػػيػا مػػسػاىػمػػة خػاصػة مف قػبؿ الػدولػة
زيػػػادة عػػػمى المػػػزايػػا المػػػذكػػػػورة في الػػػفػػػقػػػرة األولى مف المادة  :2ػػػمػػػة اإلنجػػازبػػػعػػػنػػواف مػػػرح - أ

 مما يأتي :،  16/09مف القانوف  12
ػاسػػػػيػػػػة بػنػفػقػات األشػغاؿ المػػػػتػػػػعػػػػمػػػقػػػػة بػػػػالمػػػػنػػػػشػػػػآت األسػػػ ، تػتػكػفؿ الػدولػة كػمػيا أو جػزئػيػا -

 . وذلؾ بعد تقييميا مف قبؿ الوكالة ، الػػػػضػػػػروريػػػػة إلنجػػػاز اإلستثمار
 ، التخفيض مف مبمغ اإلتاوة اإليجارية السنوية المحػػػػددة مػف قػػػبػؿ مػػػصػػػػالح أمػبلؾ الػػػػدولػػػة -

 ػػػػاز مف أجػؿ إنجػػػاز مػػػػشػػػػاريع إستثمارية:بػػػػعػػػػنػػػواف مػػػػنح األراضػي عف طػػػػريؽ اإلمػػػػتػػػػي
% 50وتػػرتػفػع بػعػػد ىػذه الػػفػػتػرة إلى  ، بػػالػديػنػػار الػرمػزي لػػمػمػػتػر المػربع خبلؿ فػتػرة عػشػر سػنػػوات *

ػاريع االستثمارية المقػامة في المناطؽ التابعة مػف مػػػبػػػػمغ إتػػػاوة أمػبلؾ الػػػدولػػػػة بػػػالػػػػنػػػسػػػػبػػػة لػػػػمػػػمػػػػشػػ
 .وكػذا المػػنػاطؽ األخػػرى الػتػي تػتػػطػمب تػػنػمػػيػتػػيػا مػػسػاىػػمػة خاصة مف قبؿ الدولة ، لػميضاب العميا

مف  %50بالػدينػار الرمػزي لمػمتػر المربع لفػتػرة خمس عػشػرة  سػنػة وتػػرتػفع بػعػد ىػػذه الػفػتػرة إلى *
المقامة في واليات الجنوب مػػػػػبػػػػػمػغ إتػػػػػاوة أمبلؾ الػػػػػدولػػػػػة بػػػػػالػػػػػػنػػػػػسػػػػػبػػػػػة لػػػػػمػػػػػمػػػػػشػػػػػاريع االستثمارية 

 الكبير.
 ا المنػصػوص عمػيػيا في الػفػقرةػزايػػػػػمػف المػػػػػتستفيد   : 3بػػػػػعػػػػػػنػػػػػػواف مػػػػػرحػػػػػػمػػػػػػة اإلسػػػػػتػػػػػػغبلؿ -ب

بػػػػػتػػػػػداء مف تػػػػػاريخ إ ، سػػػػػنػػػػػواتلمػػػػػدة عػػػػػشػػػػر  ، 16/09مف القانوف  12مف المادة  الثانية
ػذي تػعػػده المػػصػػالح سػػػتػػػػغبلؿ والمحػػػػددة في مػػػػحػػػػضػػػر المػػعػايػػنػػة الػػػػػروع في مػػػػرحػػػػمػػػػة اإلالػػػش

 بػػنػػاء عػمػى طػمب المستثمر. ، الجػػبػػائػيػػة
ع مػػنح المػزايػػا لػفػػائػدة إخضاستثمار المتعمق بترقية اإل 16/09 رقم و الجديد في القانون

 لمموافقة المػسبقة مف المجمس سػػتػثػػمػارات الػتػي يػسػاوي مبمغػيا أو يفوؽ خمسػة مبليير ديناراإل

                                  
 جديد  في إنتظار صدور التنظيمات المنظمة لو.  16/09القانوف رقـ   1
 ،المرجع السابؽ. 16/09مف القانوف رقـ  الفقرة األولى 13المادة 2
 ،المرجع نفسو. 16/09الفقرة الثانية مف القانوف رقـ  13المادة 3
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المشرع الجزائري قد  أفحيث ،  1 01/03مف األمػر رقـ  18الوطػني لئلستثمار المذكور في المػادة 
 .2منو 22و  18و  6ستثناء المواد إب األمرىذا  أحكاـ ألغى
 متياز و/أو المنشئة لمناصب الشغل اإلضافية لفائدة النشاطات ذات اإلالمزايا -3

الػػتػحػػفػػيػػزات ،  16/09مف القانوف  13و 12دتيف ال تػمغػي المزايػا المحددة في المػا
لػػػػفػػػػائػػػػدة  ، المنػػشػأة بمػػػػوجػب الػػػػتػػػػشػػػػريع المػػػػعػػػػمػػػػوؿ بػو ، الجػػبػػائػػيػػة والمػالػػيػػة الخػػاصػػة
ا ال يؤدي وجود عدة مزايا كم،  طات الصناعية والنشاطات الفبلحيةالػػػػنػػػػشػػػػاطػػػات السياحية والنشا

مف نفس الطبيعية. سواء تمؾ المنشاة بموجب التشريع المعموؿ بو أو تمؾ المنصوص عمييا في 
 .3يستفيد المستثمر مف التحفيز األفضؿ ، إلى تطبيقيا معا. و في ىذه الحالة ، ىذا القانوف
ة خارج المناطؽ المذكورة مزايا اإلستغبلؿ الممنوحة لفائدة اإلستثمارات المنجز  ترفع مدة كما
مف ثبلث سنوات إلى خمس ،  التي سبؽ الحديث عنيا 09/ 16مف القانوف رقـ  13في المادة 

خبلؿ الفترة الممتدة مف تاريخ تسجيؿ  ، سنوات عندما تنشئ أكثر مف مائة  منصب شغؿ دائـ
 .4عمى األكثر ، اإلستثمار إلى غاية نياية السنة األولى مف مرحمة اإلستغبلؿ

 المزايا اإلستثنائية لفائدة اإلستثمارات ذات األىمية الخاصة لإلقتصاد الوطني -4
و  ، تستفيد مف المزايا اإلستثنائية اإلستثمارات التي تمثؿ أىمية خاصة لئلقتصاد الوطني 

تبـر و  الوكالة التي تتصرؼ بإسـ الدولة المعدة عمى أساس إتفاقية متفاوض عمييا بيف المستثمر و
 ستثمار.قية بعد موافقة المجمس الوطني لئلتفاكالة ىذه اإلالو 

توى و إجراءات معالجة ممؼ طمب ستثمارات و كذا محاإل ىذه تحدد معايير تأىيؿ
 .5ستثنائية. عف طريؽ التنظيـستفادة مف المزايا اإلاإل
 

 :6ستثنائية ما يأتيالمزايا اإل يمكف أف تتضمف  ىذه

                                  
 ،المرجع السابؽ.  16/09مف القانوف رقـ  14المادة  1
 ،المرجع نفسو. 16/09مف القانوف رقـ  37المادة  2
 ،المرجع السابؽ. 16/09مف القانوف رقـ  15المادة  3
 ،المرجع نفسو. 16/09مف القانوف رقـ   16المادة  4
 ،المرجع نفسو. 16/09مف القانوف رقـ   17المادة  5
 ،المرجع السابؽ. 16/09مف القانوف رقـ   18المادة 6
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لفترة يمكف أف  ، 1 16/09 رقـ مف القانوف 12ؿ المذكورة في المادة تمدد مدة مزايا اإلستغبل-أ(-1
 تصؿ إلى عشرة  سنوات.

الجبائية و الرسـو و لمحقوؽ الجمركية و  ، منح إعفاء أو تخفيض طبقا لمتشريع المعموؿ بو -ب(
 ، قتطاعات األخرى ذات الطابع الجبائي و اإلعانات أو المساعدات أو الدعـ الماليغيرىا مف اإل

لممدة المتفؽ عمييا حسب أحكاـ  ، نجازبعنواف مرحمة اإل ، ت التي قد تمنحو كذا كؿ التسييبل
 .16/09 رقـ مف القانوف 20المادة 

 ضات لمحقوؽ أو الضرائب أويؤىؿ المجمس الوطني لئلستثمار لمنح إعفاءات أو تخفي أ(-2
سعار السمع المنتجة التي تدخؿ في بما في ذلؾ الرسوـ عمى القيمة المضافة المطبؽ عمى أ الرسوـ

و لمدة ال تتجاوز  ، حسب الكيفيات المحددة عف طريؽ التنظيـ ، إطار األنشطة الصناعية الناشئة
 خمس  سنوات.

المواد و المكونات التي تدخؿ في اإلعفاء مف  ، تستفيد مف نظاـ الشراء باإلعفاء مف الرسوـب(-
 43وذلؾ وفؽ الكيفيات المحددة في المادة  ، السابقةاـ  حكاألحسب  ، الرسـ عمى القيمة المضافة

 وما يمييا مف قانوف الرسوـ عمى رقـ األعماؿ.

 ، يمكف أف تكوف مزايا اإلنجاز المقررة في ىذه المادة بعد موافقة المجمس الوطني لئلستثمار -3
 ، لحساب ىذا األخير و المكمفيف بإنجاز اإلستثمار ، محؿ تحويؿ لممتعاقديف مع المستثمر المستفيد

المزايا  ىذه  يتـ تحديد مستوى و طبيعةكما  الشروط المحددة عف طريؽ التنظيـ حسب الكيفيات و 
 عمى أساس شبكة تقييـ تحدد عف طريؽ التنظيـ.

مف   16و 13و 12إلى تمؾ التي يمكف الحصوؿ عمييا في المواد ، المزايا  تضاؼ ىذه و
 .2منو  الثامنةالمنصوص عمييا في المادة حسب الشروط  16/09 رقـ القانوف

بإعتبار أف نص  ، وتجدر اإلشارة في األخير أف نطاؽ منح  ىذه اإلمتيازات ليس مطمقا
إستثنت ،  01/03 رقـ مف األمر 03المعدلة لنص المادة  06/08 رقـ الثانية مف األمرالمادة 

ي األمر وقد أوكمت أمر تحديدىا بعض النشاطات والسمع والخدمات مف المزايا المنصوص عمييا ف
                                  

 ،المرجع نفسو . 16/09القانوف رقـ  1
 ،المرجع نفسو. 16/09مف القانوف رقـ   19المادة  2
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في فقرتيا الثانية   1 16/09 رقـ  مف القانوف الخامسةنصت عميو المادة  و ىذا ما ، إلى التنظيـ
الــــــتـي تــــــدعـى  ، تحدد قوائم النشـاطات والسمع والخدمات المستثناة من المـــــزايــــــا"...بنصيا 

 عن طريق التنظيم..." ، ــــقــــــوائم السمبية"في صــــــمـب الــــــنـص "الــ
متيازات مف عدمو بناء عمى دراستيا لمممفات سيؤدي كما أف تولي الوكالة منح قرار اإل 

 بالضرورة إلى ترجيح كفة المستثمريف األجانب لتوفرىـ عمى إمكانيات مادية و تقنية أكبر.

، عمييا مسبقا أي عند إتخاذ قرار منح المزاياوبعد إنقضاء فترة اإلعفاء المتفؽ  ، وطبعا      
تمؼ و بعبارة أخرى يصبح خاضعا لمخ ، يصبح المستثمر خاضعا إلى  تطبيؽ القانوف العاـ

متيازات الجبائية الممنوحة طبقا ألحكاـ التشريع الجبائي الساري ويستفيد بذلؾ مف اإل ، الضرائب
 المفعوؿ .

 لممستثمرينالضمانات الممنوحة : المطمب الثاني 

يتطمب أيضا بؿ  ، ستثمار ال يتمثؿ في مجرد زيادة المزايا الممنوحة لممستثمرإف تشجيع اإل  
ألنو إف  ، ستثماريةري األماف و الثقة في العبلقة اإلبتوفير عنص ، حتماالت المخاطرإالتقميؿ مف 

أيضا أف يتـ ذلؾ كاف رأس الماؿ الخاص يستيدؼ بطبيعتو تحقيؽ الربح فإنو يأمؿ بؿ و يشترط 
ذلؾ أنو ميما أعطيت لممستثمر إعفاءات و مزايا تبقى عديمة  ، في بيئة يسودىا األماف و الضماف

 .  2الفائدة طالما ال توجد ىناؾ ضمانات حقيقية قادرة عمى طمأنة المستثمريف األجانب

مف  لذلؾ خص المشرع الجزائري المستثمريف بجممة مف الضمانات تضمنيا الباب الثالث
تحت عنواف "الضمانات  17إلى  14 في المواد مفو المنصوص عمييا  ، 3 03/ 01 رقـ األمر

 الممنوحة لممستثمريف ". 

                                  
 ،المرجع السابؽ. 16/09القانوف رقـ  1
د اهلل كعباش ،الحماية الوطنية و الدولية لئلستثمار األجنبي و ضمانو مف المخاطر غير التجارية، )مذكرة ماجستير،كمية عب2

 .90، ص(2001/2002الحقوؽ، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
 ، المرجع السابؽ. 01/03األمر رقـ  3
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و  1 06/08 رقـ المبلحظ أف ىذه الضمانات بقيت عمى حاليا حيث لـ يعدؿ فييا األمر و
كبو القانوف رقـ ووا كػػأف المشرع وصؿ إلى قناعة أنو منح المستثمر كافة الضمانات المطموبة

ف تحقؽ لممستثمر ثقة و طمأنينة و ىي فعبل ضمانات ىامة مف شأنيا أ مع تغيير طفيؼ 16/092
إلى ،  حيث خصو بضمانات واسعة تتعمؽ بالمعاممة )الفرع األوؿ ( ، ستثمار أموالو في الجزائرإل

 .جانب ضمانات أخرى تكفؿ لو التغطية ضد المخاطر السياسية )الفرع الثاني ( 

ورغبة مف الجزائر في تدعيـ سياستيا الداخمية و تكريسا لمضمانات الممنوحة عمى الصعيد    
تفاقيات متعددة إنضماـ لمؤسسات دولية أنشأتيا ي التزمت عمى المستوى الدولي باإلالداخم

ستثمارات لتكوف بذلؾ وسيمة لتحسيف تفاقيات ثنائية لحماية وتشجيع اإلإو أبرمت عدة  ، األطراؼ
 .3ستثمارات إليياستثمار و حافزا لوفود اإلمناخ اإل

 ضمانات متعمقة بالمعاممة: الفرع األول 

منح المشرع المستثمريف األجانب جممة مف الضمانات تختمؼ مف حيث مضمونيا و          
لكف يمكف أف تجمع جميعيا تحت عنواف ضمانات تتعمؽ بكيفية معاممة اإلستثمارات  ، نطاقيا
 . األجنبية

في حيف ندرج الضمانات ، لكننا فضمنا أف ندرج تحت ىذا العنواف ثبلثة ضمانات فقط         
، و ذلؾ راجع إلى أىمية ىذه األخيرة ، األخرى تحت عنواف ضمانات متعمقة بالمخاطر السياسية

خاصة و قد جمعيا الفقو تحت ىذا العنواف ودأبت الدراسات عمى جمع ىذه المخاطر تحت عنواف 
 لمخاطر السياسية والمخاطر غير التجارية . ا

 أما ما نقصده بالضمانات المتعمقة بالمعاممة فيتحدد مف خبلؿ األسئمة التالية:

 كيؼ يعامؿ المستثمر األجنبي مقارنة بالمستثمر الوطني ؟  -

                                  
 ،المرجع السابؽ. 06/08األمر رقـ  1
 المرجع السابؽ.، 16/09القانوف رقـ  2
 سندرسيا بشيء مف التفصيؿ في الفصؿ الثاني مف ىذا الباب . 3
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 كيؼ يعامؿ المستثمر األجنبي في حالة تغيير التشريع المعموؿ بو ؟  -

 األجنبي في حاؿ حدوث نزاع ؟  كيؼ يعامؿ المستثمر -

مػف الضمانػات القانونيػة المعتبػرة الممنوحػة لممستثمريػف األجانػب أنيـ يعامموف كالمستثمريف      
كما  ، ( أوالستثمار دوف أي تمييز )لتزامات المرتبطة باإليف و ذلؾ بالنظر إلى الحقوؽ و اإلالوطني

اري المفعوؿ وقت ستثمار السرار خضوعو لقانوف اإلمستإيد الدولة لممستثمر بأف تضمف لو تتع
أمػا عمػى صعيػد الضمانػات القضائيػة ،  عمى حالػو دوف تغييػر )ثانيا (، ستثماريإنشاء مشروعو اإل

فقػد منػح المشرع المستثمر األجنبي حماية مف مخاطر المجوء إلى المحاكـ الوطنية التي قد تنحاز 
ستثمار مف خبلؿ حؽ تسوية النزاعات المتعمقة باإل نحو ضمافو ذلؾ بم ، إلى الطرؼ الوطني

 المجوء إلى التحكيـ )ثالثا ( .

 أوال : ضمان عدم التمييز

مف الضمانات القانونية المعتبرة الممنوحة لممستثمريف األجانب عدـ التمييز بيف المستثمر        
 ، ستثمارأغمب قوانيف اإل يو ىو ضماف يعترؼ بو لممستثمر األجنبي ف ، الوطني و األجنبي

ويضمف ىذا المبدأ المعاممة المنصفة و العادلة بيف المستثمريف الجزائرييف و بيف األجانب مف جية 
 .1ميس ىناؾ تمييز في التعامؿ بيف المستثمريف حيث يخص الكؿ بنفس المعاممةف ، أخرى

 ، 2نبي في القوانيف السابقةونجد أف المشرع الجزائري لـ يكف يكفؿ ىذا المبدأ لممستثمر األج 
 38وذلؾ بصريح نص المادة  93/123 رقـ ولـ يصرح بيذا المبدأ إال بموجب المرسوـ التشريعي

نطبلقا مف المادة األولى التي إالذي أعمف عنو ، 01/03رقـ  ثـ تـ تأكيده بموجب األمر ، منو
 ـة و األجنبية...".ستثمارات الوطنيا األمر النظام الذي يطبق عمى اإليحدد ىذ :"تنص

                                  
 63عميوش قربوع كماؿ، المرجع السابؽ، ص 1
، أي أف تحظى باألغمبية، % 51في الشركات المختمطة اإلقتصاد  كاف يتعيف أف ال تقؿ نسبة المؤسسات العمومية عف2

غى ىذا التمييز وأصبح بإمكاف الشريؾ األجنبي أف يستفيد مف نفس نسبة ،أل10/  90وبصدور قانوف النقد و القرض رقـ 
 مشاركة الشريؾ الوطني.

 ،المرجع السابؽ. 93/12المرسـو التشريعي رقـ  3



  في الجزائر ستثمار األجنبي المباشرالمعاممة القانونية لإل                           الفصل األول
 

177 

:" يعامـل األشخـاص الطبيعيـون والمعنويـون األجانـب بمثـل ما يعامل بو 14ومف خبلؿ المادة
األشخاص الطبيعيون والمعنويون الجزائريون في مجال الحقوق والواجبات ذات الصمة 

 .1 ...."و يعامل جميع األشخاص الطبيعيون و المعنويون األجانب نفس المعاممة ، باالستثمار

حتفظ بمضموف المادة األولى مف إستثمار فقد المتعمؽ بترقية اإل 16/09نوف رقـ أما القا 
ستثمارات األجنبية و الوطنية عمى مجاؿ تطبيؽ القانوف حيث تناوؿ اإلفيما يخص  01/03األمر 

:" ستثمار فقد نصت عمى و التي جاءت تحت عنواف ضمانات اإلمنو  21أما المادة ،  2حد سواء
تفاقيات الثنائية و الجيوية و المتعددة األطراف الموقعة من قبل الدولة مع مراعاة أحكام اإل 

فيما ، يتمق األشخاص الطبيعيون و المعنويون األجانب معاممة منصفة و عادلة ، الجزائرية 
 ستثماراتيم"  إخص الحقوق و الواجبات المرتبطة بي

 لمبدأ عدـ التمييز أثريف :د أنو مف خبلؿ تحميؿ نصوص المواد السابقة نج

و  ، لتزامات المستثمر الوطنيإاألجنبي بنفس الحقوؽ ويخضع لنفس يتمتع المستثمر  األثر األول:
ذلؾ أف المستثمر الذي يرغب في  ، ستثمارات األجنبيةؼ بمبدأ " المعاممة الوطنية " لئلىو ما يعر 

ؿ الدوؿ األجنبية التي سيمارس فييا نشاطو ستثمار خارج وطنو يطرح دائما السؤاؿ التالي:ىاإل
 .؟ 3ستثمارات الوطنيةستعاممو بشكؿ يختمؼ عف اإل ، ثماريستإلا

 و،  01/03مف األمر رقـ  14يستنتج ىذا األثر مف الفقرة األخيرة مف المادة  األثر الثاني :
ىو ما قد يثير الشؾ و  ، تفاقيات مع الدوؿ األصمية لممستثمريفالمتعمقة بوجوب مراعاة أحكاـ اإل

يفسر بأف القانوف يمنح ليؤالء حماية أكبر و ضمانات أوسع مف تمؾ الممنوحة  ، لدى البعض
 .  4وىذا ما يضعؼ المركز القانوني و الوزف المعنوي لممستثمر الوطني ، لممستثمريف الوطنييف

                                  
 ،المرجع السابؽ. 01/03األمر رقـ  1
 ،المرجع السابؽ. 16/09المادة األولى مف القانوف رقـ 2
ؤوس األمواؿ العربية بيف األقطار العربية ،الطبعة األولى ،مركز دراسات الوحدة عمي كريمي،  النظاـ القانوني إلنتقاؿ ر 3

 . 56، ص1990العربية،بيروت،
 .46، المتعمؽ بتطوير اإلستثمار، المرجع السابؽ ، ص 03/ 01يوسفي، ، مضموف أحكاـ األمر رقـ محمد 4
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ف م 14المادة  ستثمار معالمتعمؽ بترقية اإل 16/09 رقـ مف القانوف 21و بمقارنة المادة 
 -عدـ التمييز-المبدأف المشرع قد خص ىذا أستثمار نجد بالمتعمؽ بتطوير اإل 01/03 رقـ األمر

جانب مستثني بذلؾ الوطنييف حيث يتمؽ األشخاص الطبيعيوف و المعنويوف األجانب فيما بيف األ
ىنا المشرع قد   ستثماراتيـإخص الحقوؽ و الواجبات المرتبطة بفيما ي، معاممة منصفة و عادلة 

د في قواعد القانوف الدولي  و ىو "مبدأ المعاممة العادلة و المنصفة "فيما وجو الدولي الم المبدأتبنى 
األجنبية في  ستثماراتراجع لمدور الياـ الذي تمعبو اإل وىذا في رأينا، بيف المستثمريف األجانب 

 قتصاد الوطني.اإل ات الوطنية فيما يتعمؽ بترقيةستثمار الجزائر مقارنة باإل

تند إلى مبادئ القانوف الدولي سإ يكوف المشرع الجزائري قد ، لمبدأ عدـ التمييز بتبنيوو         
و الذي مفاده المساواة في المعاممة بيف  ، ستثمارات التي تنص عمى بند المعاممة الوطنيةلئل

الدولية التي تصادؽ عمييا الدولة تفاقيات حكاـ اإلألتزاـ بمع اإل1المستثمريف الوطنييف و األجانب 
خاذ إجراءات تميزية تإف الدولي و ىو حظر كما أف ىناؾ مبدأ عاـ مكرس في القانو  ، 2المضيفة 

 تفاقيات الثنائية و ثابت في القانوف الدولي .و ىو مبدأ وارد في معظـ اإل ، اراتستثمفي معاممة اإل

لتي أبرمتيا الجزائر مع شركائيا األجانب تضمنت تفاقيات اوال بأس أف نشير أف جميع اإل        
بندا يحدد النظاـ القانوني لممعاممة التي يجب أف توفرىا كؿ دولة طرؼ لمتعاممي الطرؼ المتعاقد 

و  ، و التي يتـ تحديدىا إما باإلحالة إلى قواعد القانوف الدولي )معاممة عادلة و منصفة ( ، اآلخر
ما مقارنة مع مستثمري  ، طنييف لمطرؼ المتعاقد )معاممة وطنية (إما مقارنة مع المستثمريف الو  وا 

 .3دولة أخرى )معاممة الدولة األولى بالرعاية(

  

                                  
لتقميدية في القانوف الدولي و أف الدوؿ المستقبمة لئلستثمار يعتبر األستاذ نور الديف تركي بأف ىذا المبدأ أصبح مف المبادئ ا1

 تمنح بصفة مباشرة ىذه الحماية، و ذكر عمى رأسيا المساواة في المعاممة
 Noureddine terki. La protection conventionnelle de l'investissement étranger en للتفصيل أكثر أنظر:

Algérie. Revue algérienne des Sciences juridique économique et politiques N°2 .2001, page 13 
2
- Mohamed Abdelwaheb bekhechi.L'investissement et le droit en Algérie lecture d'une 

mutation vers le libéralisme économique .OP.CIT . P 07. 
 ف عمى الصعيد الدولي.ىذه اإلشارة تتعمؽ بضمانات المعاممة الممنوحة لممستثمري3
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 ستقرار التشريع المعمول بوإثانيا:  ضمان 

ح لو مف طرؼ الدولة إف المستثمر األجنبي يولي أىمية بالغة لمنظاـ القانوني الذي من       
ير اإلطار التشريعي الذي أنجز إال أنو يبقى دائما متخوفا مف تغي ، ستثماراتالمستقبمة لئل

ستقرار التشريع إتمـز األمر إعطاء المستثمر ضماف سإزالة ىذه المخاوؼ و إل ، ستثمار في ظمواإل
 ستثمار.المتعمؽ باإل

لة بعدـ حيث تتعيد الدو  ، ستثماراتى فكرة تثبيت النظاـ القانوني لئلو يقوـ ىذا المبدأ عم      
فاقيات تإذي قد يتـ في ظمو إبراـ عقود أو وال ، ستثمارير اإلطار التشريعي الذي يحكـ اإلتغي
 .1ستثمارإ

ذلؾ أف  ، والعمؿ بيذا المبدأ أصبح منتشرا في كثير مف التشريعات الداخمية لمدوؿ المضيفة    
ىذا إذا لـ يطالب  ، يؽتغيير عم المستثمر يفضؿ اإلطار القانوني و التأسيسي الذي ال يمحقو

ستقرار التشريع ىو إف ذلؾ أ، 2ستقرار النظاـ القانوني حتى يتمكف مف وضع إستراتيجية  إجماليةإب
 قتصادية التي خطط ليا.المستثمر ووصولو إلى النتائج اإل السبيؿ الوحيد لتحقيؽ توقعات

:" ال تطبق 01/03 رقـ مف األمر 15وىو ما نص عميو المشرع الجزائري في المادة      
ستثمارات المنجزة في إطار ىذا األمر التي قد تطرأ في المستقبل عمى اإلالمراجعات أو اإللغاءات 

"... 3. 

منو  22ستثمار في المادة المتعمؽ بترقية اإل 16/09 رقـ القانوف حتفظ بو مف خبلؿإو 
التي قد تطرأ ، ن انوال تسري اآلثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء ىذا القحيث نصت عمى :" 

 إال إذا طمب المستثمر ذلك صراحة ".، ستثمار المنجز في ىذا القانون عمى اإل، مستقبال 

                                  
1
Mohamed  Abdelwaheb bekhechi- l'investissement et le droit – Réflexion sur le nouveau code 

Algérien .OP . CIT. P 13              
، العدد ليةالمجمة الجزائرية لمعبلقات الدو محمد يوسفي، اإلندماج اإلقتصادي و ضرورة إنسجاـ السياسات الوطنية المغاربية، 2

 . 43، ص 1989،الفصؿ األوؿ 13
 ،المرجع السابؽ. 12/  93مف المرسـو التشريعي رقـ  39ىذا النص مطابؽ تماما لما جاء في المادة 3
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ديؿ بعض في إلغاء ىذا القانوف أو تع 1وبذلؾ تبقى الدولة الجزائرية محتفظة بحقيا السيادي
 ، بو في المستقبؿ أو اإللغاء الذي قد تقـو لكف ىذا التعديػؿ ، قتضت الضرورة ذلؾإأحكامو إف 

 ستثمار الحالي. في إنجاز مشروعو في ظؿ قانوف اإل تمتـز بعدـ تطبيقو عمى المستثمر الذي شرع

لدوؿ النامية التي خاصة لطبيعة تشريعات ا ، ويبقى ىذا الحؽ لممستثمريف األجانب إلزاميا       
ارات خمس قوانيف في مدة أقؿ مف ستثمد عرؼ النظاـ القانوني المنظـ لئلفق ، ستقرارتتميز بعدـ اإل
 .2عشر سنوات 

قد يكوف مطمقا عندما ،  3كما يسميو البعض  الثبات ستقرار النظاـ القانوني أو مبدأإومبدأ 
و قد يكوف نسبيا عندما ،  ستثمار السابقةتطبيؽ أي قانوف جديد عمى عقود اإلتتعيد الدولة بعدـ 

و المشرع الجزائري ، شأنيا أف تزيد مف أعباء المستثمر يتعمؽ األمر بعدـ مراجعة المسائؿ التي مف
ؿ عمى مشروعو االستثماري ألحقو و بعد إقراره لحؽ المستثمر في تجميد القانوف الساري المفعو 

 "..... إال إذا طمب المستثمر ذلك صراحة ".:  4ستثناء بموجب نفس النصإب

تثناء مصمحة المستثمر الذي قد يمنحو سأف المشرع راعى بإيراده ليذا اإل ويظير جميا       
فيحؽ لو  ، القانوف الجديد ضمانات أوسع و حماية أكبر مف تمؾ الممنوحة لو في ظؿ القانوف القديـ

قانونا في ىذه الحالة المطالبة صراحة بخضوعو ألحكاـ القانوف الجديد األكثر تبلؤما و خدمة 
 لمصالحو . 

                                  
يرى بعض الفقياء أف تجميد القانوف المتعمؽ باإلستثمار فيو مساس بالحؽ السيادي لمدولة في إصدار التشريعات الداخمية أو 1

لغائيا، و ىو بمثابة تقييد لمدولة في مجاؿ تدخميا التشريعي، و ينجر عف ذلؾ تقميص في السيادة التشريعية تعديميا أو إ
لمدولة، في حيف يرى البعض اآلخر أف تنازؿ الدولة عف حقيا في تعديؿ و إلغاء تشريعاتيا أمر ممكف مف وجية نظر القانوف 

ياتيا مف خبلؿ ما تبرمو مف معاىدات دولية تستطيع أيضا تقميص الدولي ،ألف الدولة مثمما تستطيع تقميص بعض صبلح
 – auto)إختصاصاتيا السيادية عف طريؽ العقد المبـر مع األجنبي وىو ما يعرؼ في القانوف الدولي العاـ بالتحديد الذاتي 

limitation). و ينجر عف ذلؾ تقميص في السيادة التشريعية لمدولة ، 
2
- Ahmed Bouyacoub – Les investissements étrangers en Algérie ,1990 -1996 quelles 

perspectives ? Revue Algérienne d'économie et de gestion N°2/Mai1998 .P38. 
 .58قادري عبد العزيز، المرجع السابؽ، ص 3
 ،المرجع السابؽ. 16/09مف القانوف رقـ  22، والمادة  01/03مف األمر رقـ  15المادة  4
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غراء المستثمر إف ىذه التدابير التشريعية تعتب     ألف ، يف خاصة األجانب منيػـر كفيمة بجذب وا 
يولد لديو الشعور ستثمػار يؤثػر سمبػا عمػى مصالػح المستثمر و ستقػرار التشريعػات المنظمػة لئلإعػدـ 

ستقرار إف ، عديبلت التشريعية وعدـ ثباتيابسبب كثرة الت ، ستثماراتوإطمئناف عمى بعدـ الثقة واإل
فإنو يعكس  ، ر وحساباتويعية فضبل عما يوفره مف أسػاس ثابػت لتوقعػات المستثمػاألحكاـ التشر 

 . 1ستثمارالمحيطة باإل ستقرار وثبات األوضاع العامةإالثقة في 

 ثالثا: ضمان حق المجوء إلى التحكيم

دولة واء بالنسبة لمس ، ستثمار تشكؿ مصدر قمؽ دائـألة تسوية النزاعات المتعمقة باإلإف مس       
 أو بالنسبة لممستثمريف األجانب. ، ستثماراتالمستقبمة لئل

تفضؿ ىذه  ، فبمجرد حدوث نزاع بيف المستثمر األجنبي و الدولة المستقبمة لرؤوس األمواؿ       
األخيرة المجوء إلى القضاء الوطني أي"المحمي" إعتقادا منيا أف ىذا اإلجراء تفرضو السيادة 

 الوطنية.

لمقابؿ يخشى المستثمر األجنبي المجوء إلى القضاء الداخمي والوقوؼ أماـ محاكـ وفي ا       
يثؽ في كفاءتيا لمنظر في  حتى أنو ال ، قضائية  ال يعرفيا ويجيؿ إجراءات التقاضي أماميا

يتبلءـ مع  عتقاده أف قانوف ىذه الدولة متخمؼ والنظرا إل ، القانونية كثيرة التعقيدالمسائؿ التقنية و 
 ستثمارية.تطمبات المعامبلت اإلم

لى أماـ خصوصية النزاع الذي قد ينشأ بيف المستثمر األجنبي و الدولة المضيفة  والراجع إ        
ونظرا لتباطؤ  ، و التغيرات التي تتعدى قدرات القاضي الوطني ، قتصادية المعقدةمعطياتو اإل

ىو  فما ، إلى بروز فكرة التحكيـ الدوليىذا العجز أدى ، القرار القضائي في كثير مف األحياف
 موقؼ المشرع الجزائري منو؟  ىو المقصود بالتحكيـ الدولي؟  وما

                                  
 .15، ص 1994أحمد شرؼ الديف، طرؽ إزالة المعوقات القانونية لئلستثمار،دوف طبعة، أبناء وىبة حساف، القاىرة، 1
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تفاؽ عمى طرح نزاع عمى شخص معيف أو أشخاص معينيف يسموف التحكيـ ىو اإل
 محكميف ليفصموا فيو دوف المحكمة المختصة أصبل بالتحقيؽ فيو و الفصؿ في موضوعو

آخر مف الفقو بأنو الطريؽ اإلجرائي الخصوصي لمفصؿ في نزاع معيف . كما عرفو جانب 
 .1بواسطة الغير 

ورغـ فعالية نظاـ التحكيـ في الفصؿ في المنازعات التي تقع بيف المستثمر و الدولة         
متثاليا لمحكمة تحكيـ دولية في إعتبرت إبوذا مف قبؿ الدوؿ النامية التي إال أنو بقي من ، المضيفة

 نزاعاتيا مع شركة تعمؿ عمى إقميميا مساسا بكرامتيا و بحقوقيا السيادية . 

األولى لحصوليا عمى  فنجد أف الجزائر و منذ السنوات ، أما عف الموقؼ الجزائري
حتكاـ لمييئات الدولية المتخصصة  في فض أبدت تحرزىا الواضح بؿ رفضيا لئل ستقبلؿاإل

و لـ تقبؿ بتاتا إدراج شرط التحكيـ في  ، لمتعامميف األجانبالنزاعات التي نشأت بينيا و بيف ا
 تفاقيات المتعددة األطراؼ المتصمة بالتحكيـ.كما أنيا لـ تصادؽ عمى اإل ، نينياقوا

ات يرجع إلى التوجو السياسي و وىذا الموقؼ العدائي إزاء الوسائؿ الدولية لتسوية النزاع      
ستقبلؿ كالجزائر آنذاؾ كاف مف الطبيعي فبمد حديث العيد باإل ، شتراكيقتصادي ذو الطابع اإلاإل

أف يبدي حرصا شديدا عمى ممارسة سيادتو كاممة و عمى تطبيؽ التشريعات التي يضعيا و تفعيؿ 
 . 2صبلحيات جيازه القضائي

                                  
المجمة الجزائرية لمعمـو القانونية و االقتصادية و إسكندر أحمد، التحكيـ كوسيمة لفض المنازعات الدولية بالطرؽ السممية، 1

 .  164، ص 1999، 4، مجمد 37، جزء السياسية
، المتعمؽ بترقية اإلستثمارات المرجع 12/ 93محمد يوسفي، مضموف و أىداؼ األحكاـ الجديدة في المرسـو التشريعي رقـ 2

 .71السابؽ، ص 
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التي تمنع بصفة 1مف قانوف اإلجراءات المدنية 442ويتجمى ىذا الرفض مف خبلؿ المادة        
و ىذا الموقؼ تـ تأكيده مف خبلؿ عدة ،  ة المؤسسات العمومية مف المجوء إلى التحكيـمطمق

 نصوص قانونية . 

ستخدمت إ ، ية و تحت ضغوط شركائيا األجانبورغـ ىذا المنع إال أف الشركات الجزائر         
عقد   23مف ومف ض  1984في سنة ف ، بكثرة بنودا تحكيمية في إطار عبلقاتيا التعاقدية الدولية

ختصاص إلى منيا فقط تحيؿ اإل ستة  ، ستثمار أبرمتيا الجزائر وتتضمف بنود لتسوية النزاعاتلئل
ستثمارات األجنبية و نمط نا بوضوح العبلقة الوطيدة بيف اإلوىذا اإلحصاء يبيف ل ، القضاء المحمي

 .        2تسوية النزاعات عف طريؽ التحكيـ 

ف كاف ىذا التصرؼ يعتبر مف قانوف  442غير قانوني ألنو مخالؼ لنص المادة  وا 
تبنت الجزائر عدة نصوص قانونية تسمح  إال أنو سرعاف ما ، اإلجراءات المدنية واإلدارية

 لممؤسسات العمومية بالمجوء إلى التحكيـ.

 عػف رئيػس الحكومة وبمقتضاه11/11/1982خ بتاريػ  123 رقػـ المنشػور وكػاف ذلػؾ بدايػة بصػدور
 تـ السماح لممؤسسات العمومية بالمجوء إلى التحكيـ.

المتضمف القانوف التوجييي  3 88/01وتعزز ىذا الموقؼ مف خبلؿ صدور القانوف رقـ      
المتضمف  91/434وكذلؾ مف خبلؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  ، قتصاديةالعمومية اإل لممؤسسات

                                  
، المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية والممغى ، جريدة رسمية  عدد 1966/ 06/ 08المؤرخ في  154/ 66األمر رقـ  1

 . 454، ص 1966 06/ 09،المؤرخة في 47
2
Ali Bencheneb.Les mécanismes juridiques des relations commerciales internationales de 

l'Algérie, OPU. Alger 1984. P296.                                                            
  ،المرجع السابؽ. 88/01القانوف رقـ  3
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شخاص المعنوييف التابعيف لمقانوف العاـ بالمجوء والذي سمح بدوره لؤل ، 1تنظيـ الصفقات العمومية 
 .2إلى التحكيـ 

تفاقية إتفاقيات المتعددة األطراؼ كمصادقة الجزائر عمى العديد مف اإلكما نعتبر أف      
والتي في مجمميا  ، ستثماروالحماية المتبادلة لئل تفاقيات الثنائية لمتشجيعوغيرىا مف اإل ، 3نيويورؾ

دليبل واضحا عمى نيتيا في تبني نظاـ  ، مستثمر األجنبي لعرض النزاع أماـ التحكيـتترؾ الخيار لم
 التحكيـ لتسوية النزاعات المحتممة مع شركائيا األجانب. 

إال أف التكريس الرسمي لنظاـ التحكيـ كإجراء لفض النزاعات الناجمة عف العبلقات 
المعدؿ لقانوف  4 93/09 رقـ ريعيالتجارية لـ يتـ بصفة رسمية إال بصدور المرسوـ التش

منو و إدخاؿ فصؿ خاص بالتحكيـ تحت  442اإلجراءات المدنية و الذي بمقتضاه تـ إلغاء المادة 
نقطة  ، قد شكؿ إصدار ىذا المرسوـو  " في األحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي "عنواف: 

 أنو أدرج شرطا أساسيا لمجوء لمتحكيـ إال ، نقطاع فعمية مع الفمسفة المناىضة لمتحكيـ الدوليإ
،  األقؿ في الخارجو ىو أف يكوف مقر أو موطف أحد الطرفيف عمى  مكرر 458نصت عميو المادة 

دراج المشرع الجزائري ليذا الشرط أنقص مف قي ستثمارات مة التحكيـ كعنصر فعاؿ في جمب اإلوا 
ر األجنبي الذي يكوف مقره الرئيسي في خاصة و أف مضموف ىذا الشرط سيحـر المستثم ، األجنبية

 الجزائر مف المجوء لمتحكيـ الدولي. 
                                  

، المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية، جريدة رسمية عدد 1991/ 11/ 09، المؤرخ في 434/  91المرسـو التنفيذي رقـ  -1
 .1811، ص 13/11/1991، المؤرخة في57

تجدر اإلشارة أنو و إعماال لمبدأ تدرج القوانيف، فمف البدييي أنو ال يمكف لمرسـو تنفيذي أو منشور أف يمغي أو يعدؿ قانوف، 2
غير قانونييف ألنيـ جاءوا مناقضيف 91/434السابؽ الذكر، و المرسـو التنفيذي رقـ  123ـ ولذا يعتبر كؿ مف المنشور رق

 مف قانوف اإلجراءات المدنية و التي ىي في مرتبة القانوف. 442لنص المادة 
 لمتفصيؿ أكثر أنظر : 

Yakout Akroun, l'arbitrage commercial international en Algérie. Revue Algérienne des Sciences 

juridiques et politique, N° 4. 2000. P 279.                     
، المتضمف اإلنضماـ بتحفظ إلى اإلتفاقية التي صادؽ عمييا 1988/ 11/ 05، المؤرخ في 233/  88المرسـو الرئاسي رقـ 3

رات التحكيمية و تنفيذىا، جريدة رسمية ، والخاصة بإعتماد القرا1958/ 06/ 10مؤتمر األمـ المتحدة في نيويورؾ بتاريخ 
 .11/1988/ 23، المؤرخة في 48عدد 

/ 66، الخاص بالتحكيـ الدولي المعدؿ و المتمـ لؤلمر رقـ 1993/ 25/04، المؤرخ في 09/  93المرسـو التشريعي رقـ 4
 . 58ص ، 27، المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية، جريدة رسمية عدد 1966/ 01/ 8، المؤرخ في 154
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وعمؽ عميو الكثير مف  09 / 93 رقـ  نتاب المرسوـ التشريعيإوىذا العجز الواضح الذي 
حيث نصت المادة 1 واإلداريةالباحثيف و الدارسيف تداركو المشرع في قانوف اإلجراءات المدنية 

التحكيم الذي يخص النزاعات  ، يعد التحكيم دوليا بمفيوم ىذا القانون" منو عمى أنو  1039
 دوف أي إشارة لمقر أو موطف األطراؼ. قتصادية لدولتين عمى األقل "المتعمقة بالمصالح اإل

قد أقفؿ الباب عمى كؿ  واإلدارية وبذلؾ يكوف المشرع ومف خبلؿ قانوف اإلجراءات المدنية       
 أو المساس بحرية األطراؼ في المجوء إلى التحكيـ.لبس مف شأنو عرقمة 

وتجدر اإلشارة أف كؿ خبلؼ يطرأ بيف الطرفيف يعرض أوال عمى الجيات القضائية الجزائرية        
ت في و ذلؾ تماشيا مع المبدأ المعروؼ و الثاب 01/03رقـ  مف األمر 17طبقا لنص المادة 

حتفظ بو المشرع مف إىو ما ،  ؿ التقاضي الداخمية  ائستنفاذ وسإو ىو مبدأ ، القانوف الدولي 
منو و بذلؾ تكوف المحاكـ  24المادة  في نصستثمار المتعمؽ بترقية اإل 16/09 رقـ القانوفخبلؿ 

ستثناء إختصاص المحاكـ الوطنية يرد عميو إىذا المبدأ العاـ في إال أف ،  الجزائرية مختصة مبدئيا
 لتسوية النزاعات و يتعمؽ األمر بالمجوء لمصمح و التحكيـ.عتماد طرؽ أخرى يفتح الباب إل

و  ، 2السالفة الذكر  01/03مف األمر رقـ  17 نصت عمييما المادة ، إذا ىناؾ حالتيف فقط     
ختصاص المحاكـ إستبعاد إخبلليما  يمكف مف 16/09 رقـ مف القانوف 24تكريسيا المادة  أعادت

 يـ الدولي: الوطنية و المجوء لمصمح و التحك

تفاقية ثنائية أو متعددة األطراؼ تتضمف إمكانية المجوء إلى إمرتبطة بوجود  الحالة األولى : 
جنسية الصمح و التحكيـ لتسوية النزاعات التي تطرأ بيف الدولة الجزائرية   و المستثمر الذي يحمؿ 

 تفاقية.الدولة الذي أبرمت معيا اإل

                                  
 21،المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية ،جريدة رسمية عدد2008/  25/02، المؤرخ في09/  08القانوف رقـ 1

 .23/04/2008،المؤرخة في  
ىذه المادة أنتقدت كثيرا لسوء صياغتيا و التي جاء فييا " يعرض أي نزاع يطرأ بيف المستثمر األجنبي و الدولة الجزائرية 2

المحاكـ المختصة ... " ،و ىنا يطرح التساؤؿ ما ىي المحاكـ المختصة ؟ و بذلؾ تكوف ىذه  الصياغة الرديئة قد عمى 
 أفقدت المادة المعنى الذي جاءت مف أجمو حسب رأي األستاذ مبروكيف في مقالو المعنوف بػ

: Sociétés d'économie mixte et investissements étranger en Algérie "Revue algérienne".                                                              

des relations internationales N° 25. 1995. P55 
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فاؽ خاص بيف الدولة الجزائرية و المستثمر األجنبي يتضمف شرط تإتتعمؽ بوجود  الحالة الثانية:
وىو ما يعرؼ بػ: " بند    ، الصمح و التحكيـ الدولي في حالة نشوب نزاع أو خبلؼ مستقبمي

تفاؽ الحؽ عمى نشوء الخبلؼ و ىو ما يعرؼ " إيـ ". كما يمكف النص عمى ذلؾ في التحك
 1بمشارطة التحكيـ."

والتحكيـ  ، ستثمار الجزائري مبدأ التحكيـ بنمطيو: التحكيـ المؤسساتينوف اإلوقد تبنى قا       
عف طريؽ لجنة خاصة؛ وبذلؾ يكوف حؽ المستثمر في المجوء لمتحكيـ مضموف بموجب أحكاـ 
قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية و الذي يعد مف أكثر التشريعات تحررا في مجاؿ التحكيـ 

لؾ تكوف الجزائر قد منحت المستثمريف األجانب نظاما تحكيميا ال يقؿ مستوى التجاري الدولي . وبذ
ستكماليا لسياستيا التحفيزية إ. و بذلؾ تكوف و في إطار  2 عف أنظمة التحكيـ ألكثر الدوؿ تطورا

 ستقطابيا .  إعامبل ىاما مف عوامؿ  تكوف  قد أضافت ، ستثمارات األجنبيةلئل

 المخاطر السياسية ضمانات ضد :الفرع الثاني 

بؿ ىناؾ  ، ر ومنح ضمانات قانونيةستثمايا مف الوقت الحاضر توافر فرص اإللـ يعد كاف        
 ، ستثمار خارج إقميموتخاذه القرار باإلإل ، مية يراعييا المستثمر األجنبيعتبارات أخرى أكثر أىإ

وىي إجماال مخاطر ، 3تجاريةستثماره لمخاطر غير إحتماؿ تعرض إعتبارات ىو أبرز ىذه اإل ومف

                                  
1
- Mustafa Trari – tani. Les règles d'arbitrage international en Algérie. Revue Algérienne des 

relations internationales N° 35. 1997. P55.                                          
فقد إعتبرتو األستاذة "عكروف " ،ال يقؿ مستوى عف القانوف النموذجي لمجنة األمـ المتحدة لمقانوف التجاري الدولي  2

(CNUDCI)  الدولية الذي يقـو عمى نفس مبدأ إرادة األطراؼ و كذلؾ عف نظاـ التحكيـ الجديد لغرفة التجارة  1985لعاـ
(CCI)  1998الساري المفعوؿ منذ  . 

  لمتفصيؿ أكثر انظر:
Yakout  Akroun .l’arbitrage commercial international en Algérie OP.Cit .P284 .  

ىناؾ نوعيف مف المخاطر يتعرض ليا المستثمر أثناء تنفيذ مشروعو: مخاطر تجارية و مخاطر سياسية. ذلؾ أف المستثمر 3
خذ قراره باإلستثمار في بمد معيف، عادة ما يكوف مستعد لتحمؿ ما قد يصيبو مف مخاطر تجارية اعتيادية ناتجة عف عندما يت

مغامرتو اإلستثمارية)مثؿ: خطر إنخفاض الطمب، إنخفاض نسبة الفوائد، اإلعسار وعدـ الدفع مف طرؼ المشتري..الخ ، ألنيا 
بعا لقدرتو وكفاءتو في إدارة إستثماره ، إال أنو ال يكوف مستعد بأي حاؿ مف تخضع في الغالب لعوامؿ يمكنو التحكـ فييا ت

األحواؿ لتحمؿ عبء خسائر ناتجة عف تعرضو لمخاطر سياسية تنجـ عف إجراءات تقـو بيا الدوؿ وال يمكنو تجنب وقوعيا 
 أصبل.
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وىي ما يعرؼ بالمخاطر  ، ستثمارينعكاساتيا عمى مشروعو اإلإتجنب  يمكنو التأثير عمييا أو ال
 .1السياسية 

 ، ستقػرار السياسػي الزاؿ السمػة المصيقػة بالػدوؿ الناميةوميمػا يكػف األمػر فػإف عػدـ اإل        
إال أنيـ ال يستبعدوف لجوء ىذه  ، يمنح إلييـ مف ضماناتفالمستثمريف األجانب ورغـ كؿ ما قد 

تخاذ إجراءات قد تصؿ إلى غاية حرمانيـ مف إقتصادية إلى الدوؿ مف أجؿ حؿ مشكبلتيا اإل
 الممكية. 

ستثمارات لمتأميـ أو ه اإلستبعاد إمكانية تعرض ىذإلذلؾ نص المشرع عمى منحيـ ضماف        
كتفى بمجرد إمكانية التعرض لممصادرة اإلدارية مع ا  و  ، العمومية)أوال(ف أجؿ المنفعة نزع الممكية م

خاذ أي إجراءات مف إتكما منح المستثمر ضماف عدـ  ، يا(ضماف تعويض عادؿ ومنصؼ )ثان
شأنيا تقييد التحويبلت النقدية داخؿ إقميميا فيو يتمتع بحرية تحويؿ رؤوس أموالو مع كؿ األرباح 

 . المحققة )ثالثا(

 :: التراجع عن تطبيق حق سياديأوال

ستيبلء الدولة إىو  ، ضد مصالح المستثمر األجنبي تخاذهإإف أقصى إجراء يمكف 
المضيفة عمى أموالو و مصالحو المالية بدوف تعويض أو بتعويض غير متناسب مع قيمة األمواؿ 

ا أنفسيـ في وضعية لذلؾ فإف مشرعي الدوؿ النامية وجدو ،  2و المصالح المالية المستولى عمييا 

                                  
مؽ بتأميف القرض عند التصدير الذي المتع 06/ 96أورد المشرع الجزائري تعريؼ الخطر السياسي مف خبلؿ األمر رقـ 1

إستمـز صدور التصرؼ عف الدولة أو إحدى ىيئاتيا العامة نتيجة قرار تتخذه أو نتيجة حرب أو ثورة أو أعماؿ شغب، وغيرىا 
، المتضمف تأميف 1996/ 01/ 10، المؤرخ في 96/06مف الوقائع المماثمة وقعت في البمد المضيؼ، أنظر األمر رقـ  

 .1996/ 01/ 14، المؤرخة في 03التصدير، جريدة رسمية عدد القرض عند
، السنة مجمة الحقوؽعصاـ الديف مصطفى بسيـ، نماذج عقود الضماف المطبقة في المؤسسات العربية لضماف االستثمار، 2

 .146، ص 1998، العدد األوؿ،04
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أما اإلقرار بعدـ التأميـ  ، ستثمار الصبغة التحفيزيةلحديث عف التأميـ يفقد قوانيف اإلفا ، صعبة
 .1فيعد خروجا عف القاعدة العامة الدولية التي تكرس ىذا الحؽ السيادي

عمى ممتمكات  ستيبلءبأنيا كانت تقر حؽ الدولة في اإل وبرجوعنا إلى القوانيف الجزائرية نجد       
ستمزاميا أف ال يكوف إال إفي ذلؾ أف تحيطو ببعض الضمانات كوحاولت 2األجانب كأمر مسمـ بو

 وأف يكوف مقترنا بدفع تعويض عادؿ و سريع. ، بموجب نص ذي صبغة تشريعية

الممكية " في قانوف موجو أساسا إال أف المشرع أدرؾ أف إدراج كممة " تأميـ " أو " نزع 
 رقـ  لذلؾ نجده في المرسوـ التشريعي ، مف محتواه لمقانوفلمستثمريف ىو بمثابة إفراغ ستقطاب اإل

المشرع  وىنا يتبادر إلى الذىف  التساؤؿ التالي:ىؿ ذكر ، ستعمؿ مصطمح " التسخير"إ 12 /93
ذيف لتزامو بعدـ المجوء لمتأميـ أو نزع الممكية أـ أف التسخير ىنا ورد بيإلعبارة " التسخير" يعني 

 المعنييف ذاتيما ؟

وكنا سنتناوؿ  ، اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ يستمـز التطرؽ لممعنى الدقيؽ لكؿ ىذه المفاىيـ
رقـ  وبصدور األمر ، إال انو ، نزع الممكية ، التسخير،  تمييز بيف المفردات: التأميـال محالة ال

عا ال يمكننا أف نتصور إصدار وطب ، نجد أف المشرع لـ يستعمؿ أي لفظ مف ىذه األلفاظ  01/03
العمومية بتطبيؽ برنامج قانوف يتعمؽ بالتأميـ أو نزع الممكية في الوقت الذي تقـو فيو السمطات 

لذلؾ رأينا أنو ال مجاؿ لمخوض في ىذه ، خوصصة المؤسسات العمومية ستثمارات وترقية اإل
 ف حقيف متناقضيف:ختياره بيإستبعدىا كمية و حسـ األمر بإرع المفاىيـ ألف المش

 ػ حؽ الدولة في ممارسة حقيا السيادي المكرس قانونا .   

                                  
لييئة األمـ المتحدة بعنواف " السيادة الدائمة عمى  لمجمعية العامة 1803األساس القانوني ليذا المبدأ نجده في القرار رقـ 1

، والمدعـ في ميثاؽ حقوؽ وواجبات الدوؿ اإلقتصادية الصادر بموجب 1962ديسمبر  14الثروات الطبيعية " المتبنى في 
: " مف  مف قبؿ الجمعية العامة لييئة األمـ المتحدة ،الذي نص عمى أنو 1974ديسمبر  12المتبنى في  3281القرار رقـ 

 حؽ أي دولة تأميـ، مصادرة، أو نقؿ ممكية األجانب " .
مف قانوف اإلستثمار  21، المادة 1963مف قانوف اإلستثمار لسنة  06، المادة 1966مف قانوف اإلستثمار لسنة  08المادة 2

 ..المرجع السابؽ1986مف قانوف اإلستثمار لسنة  25منو، المادة  48، 47، وكذا المواد 1982لسنة 
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 ػ حؽ المستثمر األجنبي في الحصوؿ عمى ضمانات تطمئنو عمى مصير أموالو.  

تحقؽ  تخذ القرار السميـ وىو التراجع عف حقو السيادي وتغميب مصمحة المستثمر التيإف  
 حكيـ ألف النص عمى ىذه اإلجراءات ولو بصفة شكميةوىو موقؼ ، قتصادية لمبمدالمصمحة اإل

كتفاء بمصطمح لذلؾ فضؿ المشرع اإل1ستثمارات األجنبية سيكوف لو حتما أثر سمبي منفر لئل
إلى أي إجراء مف شأنو المساس بحؽ  2 01/03 رقـ ولـ يشر إطبلقا في األمر ، المصادرة " فقط"

 ستيبلء.عمؿ مصطمح اإلستإفقد 3  16/09 رقـ أما القانوف ، الممكية

ف      إال أننا يجب أف نتناولو في ظؿ ، ستثماركانت دراستنا تقتصر عمى قانوف اإلوحتى وا 
ستثمار ورود ىذه اإلجراءات في قانوف اإل وحينئذ نقوؿ بالرغـ مف عدـ ، الترسانة القانونية العامة

مف القانوف  678ت عميو المادة مثبل نص 4إال أنو يمكف تطبيقيا مف الناحية القانونية فالتأميـ 
جراءات نقؿ الممكية التي يتـ بيا.  المدني  التي تجيزه بنص قانوني يحدد شروط وا 

مف القانوف  677نطبلقا مف نص المادة إ5كما يمكف أف يتعرض المستثمر لنزع الممكية 
شروط إال في األحوال وال، يجوز حرمان أي أحد من ممكيتو "الالتي تنص عمى أنو 6المدني

                                  
1 

Rachid Zouaimia. Les régimes de l’investissement international en Algérie. Revue Algérienne 

des sciences juridiques et politiques, N°3. 1991. P426. 
 ،المرجع السابؽ. 01/03األمر رقـ  2
 ،المرجع السابؽ. 16/09القانوف رقـ  3
قتصادي و الدولة مف أجؿ تغيير بنائيا اإلبأنو: " عمؿ مف أعماؿ السياسة العميا تقـو ب يعرؼ معيد القانوف الدولي التأميـ4

تغييرا كميا أو جزئيا، بحيث تكؼ القطاع الخاص عمى بعض المشروعات الصناعية أو الزراعية ذات األىمية لضميا إلى 
 القطاع العاـ خدمة لمصالح األمة ".

، الحماية الدولية لمماؿ األجنبي،دوف طبعة ، دار الجامعة لمطباعة و النشر، لمتفصيؿ أكثر أنظر: د/ ىشاـ عمي صادؽ
 .35بيروت، دوف سنة نشر، ص 

 نزع الممكية ىو حرماف مالؾ العقار مف ممكو جبرا لممنفعة العامة مقابؿ تعويض عما نالو مف الضرر بسبب ىذا الحرماف ".5
ستثمار في الببلد العربية،دوف طبعة، مطبعة العمرانية، الجيزة، ت اإلد/ عاطؼ إبراىيـ محمد، ضمانالمتفصيؿ أكثر أنظر: 

 .37، ص 1998مصر، 
،المؤرخة في 78،المتضمف القانوف المدني ، جريدة رسمية عدد  26/09/1975،المؤرخ في  75/58األمر رقـ  6

،المؤرخة  31ة رسمية عدد ،جريد20/05/2007، المؤرخ في  07/05، المعدؿ والمتمـ بموجب القانوف رقـ 30/09/1975
 .13/05/2007في 
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غير أن لإلدارة الحق في نزع جميع الممكية العقارية أو  ، المنصوص عمييا في القانون
 بعضيا.....مقابل تعويض منصف وعادل".

، 1المتعمػؽ بنػزع الممكيػة مػف أجػؿ المنفعػة العمومية 91/11وكذلؾ إعماال لمقانوف رقـ
لمصمحة العامة طالما أف ذلؾ مف خاصة وأف الدولة المضيفة ىي وحدىا صاحبة الحؽ في تقرير ا

ومف ثمة ال يعقؿ أف تمارس دولة المستثمر رقابة عمى دولة مضيفة في تقرير  ، أعماؿ السيادة
 مصمحتيا العامة التي تتخذىا كذريعة في كؿ حالة مف حاالت نزع الممكية.

توري فإف حؽ الدولة في نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة ىو حؽ دس بؿ أكثر مف ذلؾ
" ال يتم نزع الممكية إال في إطار 1996 سنة المعدؿ 1989مف دستور 20حيث نصت المادة 

 2القانون ويترتب عميو تعويض قبمي عادل ومنصف".

إذا يبقى تعرض المستثمر لخطر التأميـ أو نزع الممكية قائما خاصة في ظؿ مبدأ المساواة       
عد أف سطرت خاصة ب ، يبقى ذلؾ أمر جد مستبعد لكف ، في المعاممة بيف الوطنييف واألجانب

مركزة في ذلؾ عمى تحسيف صورتيا أماـ العالـ مف أجؿ الحصوؿ  ، قتصاديطريقيا نحو التفتح اإل
 ئتماف شركائيا األجانب.إبالدرجة األولى عمى 

 ثانيا: ضمان التعويض في حالة نزع الممكية 

فقد كانت ، نشغاالت أولى المجتمعات إ ى المراتب في سمـيحتؿ حؽ الممكية الخاصة أول 
و لعؿ السبب في ، القواعد المنظمة لحؽ الممكية الخاصة المحور الرئيسي لتشريعات كؿ الدوؿ 

                                  

، المحدد لمقواعد المتعمقة بنزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة، جريدة 1991/ 04/ 27، المؤرخ في 11/  91القانوف رقـ  1 
 . 07، ص 1991/ 05/ 08، المؤرخة في 21رسمية عدد

/  91 رقـ ، المتضمف كيفيات تطبيؽ القانوف1993/ 07/ 27، المؤرخ في 186/  93وأنظر أيضا المرسـو التنفيذي رقـ 
   .1993/ 08/ 01، المؤرخة في 51المتعمؽ بنزع الممكية لممنفعة العامة، جريدة رسمية عدد  11

، ص 1994، 2، العدد 4، المجمد مجمة اإلدارةلمتفصيؿ أكثر أنظر:د/ أحمد حماني، نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمومية، 2
 .57 -5ص
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عتباره إستمد وجوده مف القانوف الطبيعي بفيو الحؽ الذي ي، ذلؾ يعود إلى طبيعة الحؽ ذاتو 
 إحدى حقوؽ اإلنساف.

و رسوخ فكرة حؽ الدولة في أصاب مصدر حؽ الممكية تطور الذي و قد كاف مف نتائج ال 
نزع الممكية أف أقدمت العديد مف الدوؿ بما فييا تمؾ المعتنقة لؤلفكار الرأسمالية القائمة عمى تقديس 
الممكية الفردية خبلؿ أو في أعقاب الحرب العالمية األولى عمى تحويؿ بعض الممكيات الخاصة 

و نحف ، وفقا لممفيوـ الواسع لمصطمح نزع الممكية ، ورة إلى ممكيات عامة عمى أكثر مف ص
ختصار شديد إلى صور نزع إممكية ال يفوتنا أف نتعرض و لو ببصدد الحديث عف مفيوـ نزع ال

، جؿ المنفعة العامة أنزع الممكية مف ، ستيبلء يمكف لنا حصر أىميا في كؿ مف اإل التي، الممكية 
 وف ذلؾ في صورة إجراء شبو مقارنة بيف كؿ ىذه الصور. عمى أف يك، المصادرة ، التأميـ 

، ستيبلء بكونو :"ذلؾ اإلجراء الذي تتخذه السمطة اإلدارية المختصة في الدولة يعرؼ اإل 
منقولة بقصد تحقيؽ  أـفتضع بموجبو يدىا عمى إحدى األمواؿ الممموكة لمخواص عقارية كانت 

ف عمى أ، عادؿ تدفعو لمالؾ األمواؿ المستولى عمييا  مقابؿ تعويض، أىداؼ النفع العاـ العاجمة 
 .1تخاذ ذلؾ اإلجراء "نقضت األسباب الشرعية المبررة إلإيسترجع ىذا األخير أمبلكو متى 

عمى خبلؼ إجراء نزع  ستيبلء إلى جانب طابعو المؤقتومف ىنا يبرز لنا محؿ إجراء اإل 
و نيائية عمى أمواؿ ، اليد بصفة حصرية حيث يكوف وضع ، جؿ المنفعة العامة أالممكية مف 

 عقارية معينة .

جؿ المنفعة العامة مف حيث أيمولة ألتأميـ عف إجراء نزع الممكية مف و ال يختمؼ إجراء ا 
نو يختمؼ مع ذلؾ عنو أإال ، جراءيف لمدولة بصفة نيائية الممكية المستولى عمييا بموجب كبل اإل

 أو اليدؼ الذي يسعى إلى تحقيقو .، مستيدفا بموجبو  سواء فيما يتعمؽ بالمحؿ الذي يكوف

فإذا كاف إجراء نزع الممكية يرد عادة عمى عقار معيف بذاتو بيدؼ تغير الغرض الذي 
اؿ التي تكوف فالتأميـ إجراء يقصد بو نقؿ ممكية مجموعة األمو ، يحققو الماؿ الذي نزعت ممكيتو 
                                  

مزياف وىيبة ،نزع الممكية بيف الشرعية و المشروعية و حقوؽ الغير في التشريع الجزائري و القانوف الدولي ،)رسالة ماجيستر ا1
 .08(،ص2009،جامعة بومرداس،كمية الحقوؽ ،فرع قانوف األعماؿ ،
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لفردية لوسائؿ اإلنتاج ؿ عمى كافة مظاىر الممكية اما بيدؼ القضاء الشامإ، مشروعا إلى األمة 
رة رؤوس األمواؿ أو لمجرد القضاء عمى سيط، ستغبلؿ )التأميـ العقائدي و اإليديولوجي( تفاديا لئل

 .1قتصاد الوطني )التأميـ العبلجي أو اإلصبلحي(األجنبية عمى اإل

ستيبلء عمى أمواؿ مة بغرض اإللعارغـ أف األصؿ أف المصادرة ىو إجراء تتخذه السمطة ا        
إال أف المشرع الجزائري قد أقر ، 2بعض األشخاص سواء كانوا أجانب أو وطنييف و دوف تعويض 

و تتخذ ىذه األخيرة شكبل قضائيا و  ، مبدأ التعويض في حالة تعرض ممتمكاتيـ لمصادرة إدارية
 ية .إداريا لذا يصنفيا البعض إلى مصادرة قضائية  ومصادرة إدار 

ومثاليا تورط بعض  ، مصادرة قضائية: تصدر عف المحاكـ كعقوبة ينص عمييا القانوف       
وذلؾ عند قياميـ بأفعاؿ يكوف  ، المستثمريف في قضايا تمس بأمف و سبلمة الدولة المضيفة

جتماعي أو قياميـ بأعماؿ قتصادي أو السياسي أو اإلالغرض مف وراءىا زعزعة نظاميا اإل
 . تخريبية

مصادرة إدارية : تتمثؿ فيما تتخذه الدولة مف قرارات إدارية لمعاقبة األشخاص المتورطيف أو        
األشخاص تجاه إستقبلؿ جزائر ىذا الموقؼ بعد اإلو قد طبقت ال،  المعارضيف لنظاـ الحكـ فييا

 ستعمار الفرنسي . الذيف ثبت تعامميـ مع اإل

ستعمؿ عبارة "المصادرة" في غير إولى أف المشرع وىمة األيظير لم،  وحسب ىذا المفيوـ      
حيث  ، ألف القانوف الدولي المعاصر وسع مفيوـ المصادرة،  إال أف ىذا غير صحيح،  محميا

جعميا تستوجب التعويض إذا لـ تراع فييا اإلجراءات القانونية مما يضفي عمييا وصؼ الخطر 
ستخداـ مصطمحات إالمصادرة لتفادي اـ مصطمح ستخدإو يبدو أف المشرع فضؿ  ، 3السياسي 

 أخرى أكثر شمولية.       

                                  
األمواؿ العربية في الدوؿ الغربية  ىشاـ عمي صادؽ ،الحماية الدولية لمماؿ األجنبي مع إشارة خاصة لموسائؿ المقترحة لحماية1

 .07،ص2002،دوف طبعة،دار الفكر الجامعي ،مصر،
 .21، ص نفسو   ىشاـ عمي صادؽ،المرجع2
 .34عاطؼ إبراىيـ، المرجع السابؽ، ص 3
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لتزمت بدفع التعويض في حالة المساس بممكية إفإف الدولة  ، وميما يكف األمر         
 ستثمارات.  لتزمت بمبادئ القانوف الدولي لئلإوبذلؾ تكوف قد ،  جانب بوجو عاـالمستثمريف األ

"...يترتب التي تنص 1 01/03رقـ  مف األمر 16بموجب المادة  وكرس المشرع ىذا المبدأ
 عمى المصادرة تعويض عادل و منصف "

:"زيادة عمى القواعد منو 23ستثمار فقد نص في المادة المتعمؽ باإل 2 16/09أما القانوف  
االت ستيالء إال في الحإستثمارات المنجزة موضوع تكون اإل أنال يمكن ، التي تحكم نزع الممكية 

 المنصوص عمييا في التشريع المعمول بو.

 ستيالء و نزع الممكية تعويض عادل و منصف"يترتب ىذا اإل

بذلؾ  ،  ستيبلء و نزع الممكيةستعمؿ مصطمح اإلإف المشرع قد أمف خبلؿ المادة نبلحظ ب
تكوف الجزائر قد تمسكت بطريقة التعويض المنصؼ و التي تأخذ بيا أغمب الدوؿ النامية و 

عتبار مصمحة صاحب الممكية و لكف يراعى بالدرجة األولى مدى قدرة إلبمقتضاىا يؤخذ بعيف ا
 الدولة المادية و المالية عمى الدفع . 

بمغ يجب مراعاة عند تحديد م ، ومف أجؿ تطبيؽ فكرة التعويض العادؿ و المنصؼ         
المصاريؼ ،  ة الحقيقية لمممتمكاتستثمار المصادر مثبل : القيمالتعويض العناصر األساسية لئل

مجموعة مف طبعا مع مراعاة  ، اإلىتبلكات ... الخ ، مكافأة رأس الماؿ ، التي دفعيا المستثمر
و طبعا القدرة المالية لمدولة عمى  ، ونطاؽ اإلجراء المقيد لمممكية ، قتصاديةاإل ، الظروؼ التاريخية

 .3دفع التعويض

                                  
 ،المرجع السابؽ. 01/03األمر رقـ  1
 ،المرجع السابؽ.16/09القانوف رقـ  2

1- Mohamed Salem. Développement de la protection conventionnelle des investisse-   ment 

étrangers. Journal de droit international N° 3.Juil – août – sept 1986. P615.  

 



  في الجزائر ستثمار األجنبي المباشرالمعاممة القانونية لإل                           الفصل األول
 

194 

لي عف تحديده عمى خبلؼ فقد سكت القانوف الحا ، ؿ الوفاء بالتعويضأما فيما يتعمؽ بأج         
أيضا عف تحديد العممة التي سيتـ بيا  كما غفؿ   ، 1ستثمار السابقة التي عرفتيا الجزائرقوانيف اإل

 دفع التعويض. 

عزرت ضماف  ، وسعيا مف الدولة إلى إعطاء المستثمر أكبر قدر ممكف مف الضمانات       
تفاقيات الدولية والتي عمدت في معظميا إلى مف خبلؿ اإلعمى الصعيد الدولي و ذلؾ  التعويض

 .2تبني صيغة التعويض الفعمي و السريع 

ي لممستثمر إال أنو يمثؿ ضماف إضاف،  وحتى و إف كاف ذلؾ يشكؿ مخالفة لقوانينيا الداخمية      
ف الداخمي و بذلؾ يكوف المشرع قد كرس تفاقيات الدولية تسمو عمى القانو األجنبي خاصة و أف اإل
،  كيفية حسابو،  تفاقيات الدولية الثنائية التي تولت تحديد طريقة التعويضىذا الضماف في إطار اإل

 العممة التي يتـ بيا الدفع .،  آجاؿ دفعو

  ثالثا: ضمان حرية تحويل رأس المال وعائداتو

 ، جراءات التحفيزية التي يقوـ بيا البمد المضيؼيعتبر ضماف تحويؿ األرباح مف بيف أىـ اإل     
قطبة لرؤوس األمواؿ األجنبية فيو مف أىـ الضمانات القانونية التي تحرص جؿ التشريعات المست

وعيا منيا بالدور الحاسـ والفعاؿ الذي  ، 3غمب الدوؿ النامية عمى منحيا لممستثمريف األجانبأفي 
 ستثمار.إلتخاذ قرارىـ بايمعبو ىذا الضماف إل

                                  
أشير،و  9منو( كاف يمـز الدولة الوفاء بالتعويض في أجؿ أقصاه 8)المادة1966فعمى سبيؿ المثاؿ قانوف االستثمار لسنة 1

 منو(حدد ىذا األجؿ بسنة. 48)المادة  1982لسنة قانوف االستثمار 
يكوف المشرع بذلؾ تبنى الطريقة األمريكية في التعويض والتي تتمسؾ بيا الدوؿ المتقدمة وبمقتضاىا يمنح المستثمر تعويضا 2

 يغطي كؿ األضرار الناجمة عف المساس بحؽ الممكية أي يغطي الخسارة الفعمية المحققة.
ستثمار دوف ترخيص مسبؽ ، ودوف تحديد حرية تحويؿ األرباح المتعمقة باإلالقانوف المغربي يضمف فعمى سبيؿ المثاؿ 3

النسبة،وكذلؾ األمر بالنسبة لقانوف االستثمار الموريطاني الذي يضمف حرية تحويؿ رؤوس األمواؿ األجنبية في حاؿ تعطؿ 
حالة مكافأة رأس الماؿ عمى شكؿ أرباح ، و تحويؿ النشاط أو التخمي عنو ، وكذلؾ حرية تحويؿ العمبلت الصعبة في 

 الدخوؿ المينية لمعماؿ األجانب .
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واف كاف اليدؼ األساسي الذي ينقؿ مف أجمو مستثمر رأس مالو مف موطنو إلى  ، ذلؾ ألنو      
فإف األىـ بالنسبة لو ىو أف يطمئف بأنو سيتمكف مف أخذ عائداتو إلى ،  بمد معيف ىو تحقيؽ الربح

 .1بمده 

ويؿ األرباح المحققة مف عمد المشرع الجزائري إلى تكريس حؽ تح قتناعوعمبل بيذا اإل       
ستثمار بنص صريح في القانوف المتعمؽ باإل ، ستثمار وكذا إعادة تصدير رأس الماؿية اإلعمم

 31والتي أعاد النص عمييا بالمادة  ، 93/122 رقـ مف المرسوـ التشريعي 12وذلؾ بموجب المادة 
 منو. 25ادة مف خبلؿ الم4  16/09  رقـ حتفظ بيا القانوفإو ، 3 01/03مف األمر 

والمتتبع لمقوانيف الجزائرية يجد أف ىذا الحؽ لـ يمنح بصورة تمقائية حتى ال يؤثر سمبا عمى       
 خروج رؤوس األمواؿ إلى الخارج وأنو عرؼ تطورا ممحوظا:

المتعمؽ بالشركات  ، 86/13 رقـ المعدؿ والمتمـ بالقانوف5 82/13 رقـ ففي ظؿ القانوف
ويترجـ  ، يكف يمنح ىذا الحؽ إال لممستثمر األجنبي دوف المستثمر الوطني قتصاد لـالمختمطة اإل

مار في إطار ستثيع رؤوس األمواؿ األجنبية عمى اإلىذا الحؽ إرادة المشرع آنذاؾ في تشج
 .  6السيما وأف العممة الوطنية كانت غير قابمة لمتحويؿ ، قتصادالشركات المختمطة اإل

المتعمؽ بالنقد و القرض  والذي أقر 7 10/ 90تطورا بصدور قانوف إال أف األمر عرؼ         
 في تحويؿ رؤوس أمواليـ و كذلؾ كؿ األرباح 1منو حؽ األشخاص غير المقيميف  184في المادة 

 ستثمار .  و الفوائد و الريوع و ما شابييا المتعمقة باإل

                                  
، ص 1992،مارس 1، العدد 9، مجمد مجمة التمويؿ والتنميةستثمار األجنبي، توصيات و تحذيرات، غي فيفرماف، تيسير اإل1

47 . 
 ،المرجع السابؽ. 93/12المرسـو التشريعي رقـ  2
 لمرجع السابؽ.،ا 01/03األمر رقـ  3
 ،المرجع السابؽ 16/09القانوف رقـ  4
 ،المرجع السابؽ 86/13،المعدؿ بالقانوف رقـ  82/13القانوف رقـ   5

6
Nourdinne terki -  La société d'économie mixte en droit Algérien – journal du droit 

international (clunet). N° 3 /1994 .P 734 
 ،المرجع السابؽ. 90/10القانوف رقـ  7



  في الجزائر ستثمار األجنبي المباشرالمعاممة القانونية لإل                           الفصل األول
 

196 

عمى إلغاء كؿ القيود و  حرص المشرع الجزائري،  و مف أجؿ تكريس مبدأ التحويؿ الحر   
و النقؿ إصدار مجمس و يتجمى ذلؾ مف خبل،  ستثمار السابقة الشروط التي كانت تطبع قوانيف اإل

حيث حدد 90/032البلئحة ، عتباره الييئة المختصة قانونا بتحديد شروط التحويؿإب،  القرض
مف قبؿ المستثمر  إجراءات التحويؿ و ىي مجرد  إجراءات شكمية محضة تتمثؿ في تقديـ طمب

إلى بنكو التجاري ثـ يتولى ىذا األخير إرسالو إلى البنؾ المركزي الجزائري الذي يتولى بدوره تنفيذ 
 .3طمب التحويؿ 

 93/12 رقـ ىو أف المشرع كاف يحدد في المرسوـ التشريعي ، إال أف المبلحظة السمبية ىنا       
كانت  إذ  ، أف ىذا األجؿ لـ يحتـر في الواقعإال  ، أجؿ تنفيذ الطمب بستيف يوـ كأقصى حد

و ىذا يعد عامبل منفرا لممستثمريف الذيف  ، 4طمبات التحويؿ تستغرؽ مدة تنفيذىا حتى ستة أشير
 قد يعتبروف ذلؾ تعسؼ و قيد عمى حرية تحويؿ األمواؿ.  

عي رقـ التشري مف المرسوـ 12ربما ىذا ىو السر في إلغاء الفقرة الثانية مف المادة  و
حدد لتنفيذ طمبات التحويؿ المتعمقة باألجؿ الم 01/036رقـ  مف األمر 31في المادة5 93/12

                                                                                                 
عتماده معيار الجنسية ىو تشجيع المستثمريف ؿ إقراره لمعيار اإلقامة و عدـ إو الغاية التي توخاىا المشرع الجزائري مف خبل1

 .ستثمارىا في الجزائرلرؤوس أمواؿ ال يستياف بيا عمى إ المنحدريف مف أصؿ جزائري و المقيميف في الخارج المالكيف

، المتعمقة بتحديد شروط تحويؿ رؤوس األمواؿ إلى  1990/ 09/ 08، الصادرة في  03/  90ائر رقـ الئحة بنؾ الجز 2
وغيرىا مف الموائح     Revue Media – Bank N°51/ dec 2000-janv 2001. P241الجزائر ، الوارد نصو في :

 03المؤرخ في  03/ 2000تو كالنظاـ رقـ الصادرة عف بنؾ الجزائر و التي جسدت الضماف القانوني لحرية االستثمار و دعم
ستثمارات جسد حرية التحويؿ بنصو أف اإل ستثمارات األجنبية ، الذيمؽ بتحويؿ األرباح الناتجة عف اإلالمتع 2000/ 03/

نازؿ ر ، و حتى في حالة التاألجنبية تتمتع بتحويؿ األرباح الصافية ، ىذا التحويؿ يتـ بترخيص مف رقابة الصرؼ لبنؾ الجزائ
 ستثمار قابؿ لمتحويؿ بموجب عقد رسمي يثبت التنازؿ.مار لمغير فإف ناتج التخمي عف اإلستثعف اإل

مف خبلؿ تتبع تطور القوانيف المنظمة لئلستثمارات األجنبية في الجزائر يظير لنا بوضوح أنيا عرفت تطور ممحوظ فيما 3
منو  11تأسيس الشركات المختمطة اإلقتصاد  وبموجب المادة المتعمؽ ب 13/  82يخص شروط التحويؿ فمثبل القانوف رقـ 

، و ىذه الطريقة كانت تمجأ إلييا الدوؿ النامية خوفا مف تسبب تسرب رؤوس  % 15حدد نسبة األرباح القابمة لمتحويؿ بػ 
فادي ذلؾ بمنح إطار األمواؿ إلى الخارج في إختبلؿ ميزاف مدفوعاتيا ، و لكف في الوقت الحالي تحاوؿ الدوؿ المستقطبة ت

 قانوني فعاؿ يضمف إقناع المستثمر األجنبي بإعادة إستثمار جزء كبير مف أرباحو بدال مف تحويميا إلى الخارج .
 .35، ص1999. وزارة التجارة. 1993وذلؾ وفقا لمتقرير عف مناخ االستثمار في الجزائر: التغييرات منذ عاـ  4
 ع السابؽ،المرج 93/12المرسـ التشريعي رقـ  5
 ،المرجع السابؽ. 01/03األمر رقـ  6
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ال بكونيا محاولة لمتخمص مف إال أننا ال نفسر ذلؾ إ،  عتبره البعض سيو سقط فيو المشرعإوالذي 
مى مصداقية و ىذه المحاولة مف شأنيا التأثير سمبا ع،  حتراـ بنؾ الجزائر لؤلجؿ المضروبإعدـ 

 المبدأ ألف األحرى ىو ضبط أمور بنؾ الجزائر لمتقيد باألجؿ و ليس إلغاء األجؿ تماما . 

 رقـ  مف ذلؾ نص األمر بؿ أكثر،  ستثمار مضموف التحويؿ بصفة مفصمةوحدد قانوف اإل
ر أصبح مفروغا منو و ال يستحؽ عمى ىذا الضماف في باب األحكاـ الختامية و كأف األم 01/03
ىتماـ الذي كاف يحظى بو و التحمس الذي كاف يبديو المشرع في اإلعبلف عنو و الدليؿ عمى إلا

إلى إىماؿ تكريسو بنص  قد ذىب ، المتضمف قانوف النقد والقرض 1 03/11رقـ  ذلؾ أف األمر
 .كتفى بالنص عمى حرية التحويؿ لؤلشخاص المقيميف في الجزائر إقانوني و 

تفاقية إمجاؿ لؤلطراؼ لتحديده إما بموجب يكوف قد فسح ال،  ع ليذا األجؿوبعدـ تحديد المشر      
 ستثمار . إو إما في إطار إبراـ عقود ،  بيةستثمارات األجنالمتبادلة لئلدولية لمتشجيع و الحماية 

ستثمار فقد نص عمى ىذه الضمانة في الفصؿ الرابع تحت المتعمؽ باإل 2 16/09 رقـ القانوفأما 
و لـ يتعرض بدوره ليذا  منو 25مف خبلؿ نص المادة  مانات الممنوحة لممستثمريفعنواف الض

  .األجؿ 

تفاقيات و العقود حيث تتولى يجد تطبيقو العممي في ظؿ ىذه اإل ومبدأ التحويؿ الحر 
العممة التي يتـ بيا التحويؿ ،  توسيع مضموف التحويؿ،  تفصيمو عف طريؽ : تقييد أجؿ التحويؿ

  ......إلخ

و غير خاضع ألي قيد أو ترخيص  ، وبذلؾ يكوف حؽ التحويؿ الحر مضموف في الجزائر     
 مسبؽ .

                                  
/ 08/ 27، المؤرخة في 52، المتعمؽ بالنقد و القرض، جريدة رسمية عدد 08/2003/ 26، المؤرخ في 11/  03األمر رقـ 1

2003. 
ـ المقيـ، و و ذلؾ فيما يتعمؽ بمفيو  10/  90و تجدر اإلشارة أف ىذا القانوف إحتفظ بنفس أحكاـ قانوف النقد و القرض رقـ 

 كذلؾ إحتفظ بسعر صرؼ موحد، إلى جانب التنصيص عمى تولي البنؾ المركزي تنظيـ سوؽ الصرؼ.
 ،المرجع السابؽ. 16/09القانوف  رقـ  2
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 :األول خاتمة الفصل

ف إطار سعييا إلى تحسيف فرص نمو نجد أف الجزائر وضم ، نطبلقا مما سبؽإ         
مار في ظؿ ستثتوفير متطمبات البيئة الجاذبة لئلخطت خطوات ممموسة في مجاؿ ، قتصادياتياإ

 عالـ يتسـ بالمنافسة الحادة.

ستثمار لممستثمريف الوطنييف بلؿ الحوافز التي منحيا قانوف اإلوترجمت ىذه السياسة مف خ
نفتاحيا أكثر القوانيف ليبرالية وتفتحا إحجميا ودرجة  و األجانب والتي تضاىي نظريا في أىمية

 عمى رأس الماؿ الخارجي.

جذابا  ، وميما يكف مغريا في حوافزه ، ستثماراتع سخيا في معالجتو لئليكف التشري وميما         
نعدمت لدى المستثمريف الثقة وغاب اإلئتماف و إإال أنو يبقى حبرا عمى ورؽ إذا  ، في مظيره
وىذا ما يسعى المشرع الجزائري إلى توفيره رغبة منو في منح المستثمر حماية قانونية  ، اإلطمئناف

وذلؾ مف خبلؿ تقرير جممة مف الضمانات تتعمؽ بالمعاممة  ، ذ قراره اإلستثماريتشجعو عمى إتخا
كعدـ التمييز بيف المستثمريف الوطنييف واألجانب ومبدأ ثبات النص التشريعي إلى جانب توفيره 
لمحماية اإلجرائية في حالة وقوع نزاع بينو وبيف الدولة وتمكينو مف الحصوؿ عمى الحماية القضائية 

 ئو لمتحكيـ.بمجو 

حتوائو عمى معظـ إل، ا يسمى بالمخاطر غير التجارية كما أنو يمثؿ غطاءا ىاما ضد م         
أو نزع  ستثمارات لخطر التأميـ فيو مف جية يضمف عدـ تعرض اإل ، طرصور ىذه المخا

ومف جية أخرى يضمف الحؽ في الحصوؿ عمى تعويض عادؿ ومنصؼ في حالة  ، الممكية
 فضبل عف ضمانو التحويؿ الحر لرأس الماؿ وكؿ عوائده. ، صادرة اإلداريةالتعرض لمم

ال يختمؼ عف  ستثمار الجزائري أصبحستخبلصو أف تشريع اإلإقؿ ما يمكف وبالتالي فإف أ        
و مف إف لـ نقؿ أن ، ستثمار المصنفة ضمف فئة التشريعات المشجعةغيره مف تشريعات اإل
 ستثمارات األجنبية.          لئل التشريعات األكثر تحفيزا



 

 

 

 
 

 الفصل الثاني 

ستثمار األجنبي تقييم واقع اإل 
 المباشر في الجزائر
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ستثمار نعكاس لبيئة ومناخ اإلإ نبي المباشر في أي بمد ىو صورة وستثمار األجإف واقع اإل
ار في المواقع ستثماإللذلؾ كاف منطقيا مبلحظة زيادة حجـ ومستوى ىذا  ، المييأة في ىذا البمد

عدادانخفاض حجمو ومستواه في ا  و  ، ستثماريةالمييأة بيئتيا اإل األمر  ، تمؾ المواقع األقؿ تييئة وا 
طالما   كما سبؽ التأكيد،  ستثمارود في مجاؿ تعبئة وتييئة مناخ اإلالذي يحتـ بذؿ المزيد مف الجي

ؾ المستقطبة ألكبر قدر مف ال سيما منيا تم،  أف كثيرا مف مزايا الموقع النوعية متوفرة في الجزائر
، ية المباشرةستثمارات األجنبىا الرامية إلى ترقية و زيادة اإلفي إطار جيودو ، ستثماراتىذه اإل

نضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة و الدخوؿ في تكتبلت إقميمية و إبراـ عممت الجزائر عمى اإل
، كبر لممستثمريف األجانب أنيا إعطاء حماية أو التي مف ش،  تفاقيات ثنائية و متعددة األطراؼإ

 .ستثمارات األجنبيةستقطاب اإلإوتساىـ في 

 وىذا ما سنحاوؿ معالجتو في ىذا الفصؿ مف خبلؿ التطرؽ إلى تدفقات اإلستثمار األجنبي
مي لترقية قتصاد العالالمباشر و معاينو السياسة التي إتبعتيا الجزائر مف أجؿ اإلندماج في اإل

 االستثمار.
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 المبحث األول 

 ستثمار األجنبي المباشرتدفقات اإل

رض مف خبلؿ تجسيد ىذا البرنامج عمى أ،  يتـ تقييـ أي برنامج و معرفة مدى نجاعتو
ستثمار األجنبي األمر ينطبؽ عمى السياسات التي إنتيجتيا الجزائر بخصوص اإل وىذا،  الواقع

كيز عمى أىـ القطاعات الجاذبة رض الواقع بالتر عمى أ األخيرةقييـ ىذه حيث يتـ ت،  المباشر
 . وكذلؾ أىـ الدوؿ المستثمرة في المجاؿ اإلقتصادي،  ستثمار األجنبيلئل

سػػػوؼ يػػػتـ مػػػف خػػػبلؿ مصػػػدريف  سػػػتثمار األجنبػػػي المباشػػػر فػػػي الجزائػػػرإف عػػػرض واقػػػع اإل
و يفيػػد  ، UNCTAD1حػدة لمتجػػارة والتنميػػة يتعمػػؽ األوؿ بتقػارير مجمػػس األمػػـ المت ، ثنػػيفإرسػمييف 

سػػتثمار فػػي الجزائػػر وواقعػػو فػػي بعػػض الػػدوؿ إجػػراء المقارنػػات بػػيف واقػػع ىػػذا اإلىػػذا المصػػدر فػػي 
التػػي تفيػػد فػػي  ، ANDI2سػػتثمار قػػارير الوكالػػة الوطنيػػة لتطػػوير اإلأمػػا الثػػاني فيتعمػػؽ بت، فريقيػػةاإل

خاصػة خػبلؿ  ، ستثمارات المنجػزة فػي الجزائػراإل ستثمار مقارنة بموقع مجموعتوضيح موقع ىذا اإل
 .2015لى إ 2002  مف  فترةال

 (UNCTADستثمار األجنبي المباشر من خالل بيانات )نصيب اإل المطمب األول:
لى أف نصيب الجزائر مف تدفقات تشير تقارير مجمس األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية إ

ال يرقى إلى ذلؾ المستوى الذي  ، بوجو عاـ ، فريقياإإلى ستثمارات األجنبية المباشرة الواردة اإل
ستقطابا إإذ لـ تسجؿ الجزائر ضمف العشر دوؿ األولى األكثر  ، فريقيةبمغتو كثير مف الدوؿ اإل

 خاصة في العشر سنوات األخيرة . ، فريقياإستثمارات األجنبية المباشرة في لئل

                                  

1 ، UNCTAD 2015إلى  2010ستثمار العالمي، سنوات: تقارير اإل . 
 . 2002/2015ستثمار، الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار، تقرير اإل2
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  20101 نةلس ستثمار العالميتقرير اإل الفرع األول :

الصادر عف مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة  ، 2010 لسنة ستثمار العالميير تقرير اإلأظ
أف الجزائر حّمت في المركز الثاني بالنسبة إلى البمداف العربية في شماؿ  ، ”االونكتاد“والتنمية 
لمنطقة في جذب فيما تصّدرت مصر بمداف ىذه ا ، مميار دوالر 2.8ستثمارات قّدرت بنحو إإفريقيا ب

مميار دوالر  2.6و ، 2008مميارات دوالر في  9.4مقارنة بػ ، مميارات دوالر 6.7ستثمارات بمغت إ
بينما حّمت الكويت في المركز األوؿ في منطقة غرب آسيا التي  مميار دوالر لمسوداف  2.4لميبيا و

ستثمارات بمغت إجمالي ستثمار الصادرة بإلتعاوف الخميجي مف حيث تدفقات اإلتضـ دوؿ مجمس ا
مميوف دوالر فقط في العاـ  145ستثماراتيا الواردة إفيما بمغ حجـ  ، مميارات دوالر 8.7

ستثمار األجنبي المباشر الصادر مف غرب آسيا سجمت فإف تدفقات اإل ، .وحسب التقرير2009
نخفاض إلى ويرجع ذلؾ إ ، مميار دوالر 23 حيث بمغت ، 2009بالمئة عاـ  39تراجعًا بنسبة 

 ، مميارات دوالر 3مميار دوالر إلى  16التدفقات الصادرة مف اإلمارات العربية المتحدة مف 
فيما حّمت  ، وتراجعيا مف المرتبة األولى كأكبر مستثمر في الخارج في المنطقة إلى المرتبة الثالثة

 1.5المباشرة في الخارج مف ستثماراتيا األجنبية إالسعودية في المركز الثاني بنمو المممكة العربية 
ئتماف قد أثر عمى عمميات ر.وقاؿ التقرير إف تشدد أسواؽ اإلمميارات دوال 6.5مميار دوالر إلى 

ستثمارات أجنبية كبيرة إائية التي تتطمب وعمى المشاريع اإلنم ، ندماج والشراء عبر الحدوداإل
ستثمار األجنبي المباشر بتدفقات اإلالذي أدى  يوىذا ىو السبب الرئيس ، والمنفذة في غرب آسيا

مميار دوالر  68لتصؿ قيمتيا إلى  ، بالمئة 24الوافدة إلى منطقة غرب آسيا إلى أف تتراجع بنسبة 
ستقطبت ا  بعد ست سنوات مف الزيادة المتتالية و  ، 2008مميار عاـ  90.2مقابؿ  ، 2009عاـ 

تمتيا قطر  ، مميار دوالر 35.5مغت ستثمارات أجنبية مباشرة بإالمممكة العربية السعودية 
 ، ت دوالرمميارا 4.4ستثمارات بمغت إثـ لبناف ب ، مميارات دوالر 8.7ستثمارات تجاوزت إب

وسمطنة  ، مميار دوالر 2.3واألردف بنحو  ، مميارات دوالر 4.001ستثمارات بمغت إواإلمارات ب
 .مميار دوالر 2.2ع ماف بنحو 

                                  
 . unctad.org/ar/docs/wir2010overview  2010التقرير العالمي لئلستثمار لسنة 1
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أف الجزائر و بإحتبلليا لممركز  2010مي  لئلستثمار لسنة و المبلحظ مف التقرير العال
قد كاف جاذبا لئلستثمار األجنبي  01/03 رقـ أف األمرشماؿ إفريقيا ب العربية دوؿالالثاني في 

فقد وفرت الحوافز و الضمانات ، ومستقطبا لرؤوس األمواؿ األجنبية مقارنة بقوانيف الدوؿ العربية 
 ري مبلئـ يحفز عمى اإلستثمار  و يساىـ في التنمية اإلقتصادية .المكرسة فيو مناخ إستثما

 1 2013 العالمي لسنةستثمار تقرير اإلالفرع الثاني : 
  إتجاه  وفقا لتقرير مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية إف تدفقات اإلستثمار األجنبي

إال أنيا إنخفظت ،  بلؿ عاـدوالر خ وفممي 50٪ لتصؿ إلى 5البمداف اإلفريقية إزدادت بنسبة 
و ىذا ما بينو مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية في   عمى المستوى العالمي  ٪ 18بنسبة 
 اإلستثمار. إتجاىات حوؿ دراستيا

بوضوح أف  األوؿالشكؿ  يبيف  فريقيا إذ إستثمار األجنبي المباشر في أوؿ المستفيديف مف اإل إف 
ىناؾ أيضا زيادة  ، لمجذب في القارة ومع ذلؾ ال تزاؿ القطب الرئيسي  الصناعات اإلستخراجية 

ستجابة لنمو إوذلؾ  قطاع الصناعات التحويمية و قطاع الخدمات  المشاريع  في اإلستثمار في 
 (1ستيبلكية )الشكؿ السوؽ اإل

ريقيا و ىذا بعد فترة مف التراجع فإستثمار الدولي مرة أخرى في منطقة شماؿ ظير اإل
و حسب ىذا التقرير فإف تدفقات  ، 2011التي عرفيا عاـ  ضطرابات السياسية بسبب اإل

. 2012مميار دوالر في عاـ  11، 5٪ لتصؿ إلى 35ستثمار األجنبي المباشر قد إزادت بنسبة اإل
سحب  أ بد إلى عكس الوضع في مصر حيث إذ يرجع جزء كبير مف ىذا اإلنخفاض  
مميار دوالر في عاـ  2.8إذ إرتفع ىذا إلى   ، مميوف دوالر( 500-) 2011 ستثمارات في عاـ اإل

                                  
فندؽ الجزائر )ساف جورج سابقا(، مؤتمرا  ، في 2013/ 06/ 26 ( يـو ANDIنظمت الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار )1

 صحافيا حوؿ التقرير العالمي حوؿ اإلستثمار  األجنبي .
ستثمار والتجارة في القيـ العالمية، اإل نواف "سمسمة مف ىذا التقرير كانت تحت ع  2013بعة عاـ وتجدر اإلشارة إلى أف ط

"، و الذي كرس CNUCEDخدمة التنمية" ،ونشط ىذا المؤتمر مف طرؼ خبير مف مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية "
 في التنمية. تحميؿ األسئمة المتصمة بمساىمتو  ستثمار األجنبي المباشر و كذا لعرض أحدث اإلتجاىات في مجاؿ اإل
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 2011قبؿ عاـ  البمداف  . ىذا الرقـ ال يزاؿ أقؿ بكثير مف المستويات التي بمغتيا ىذه 2012
 حسب تقرير مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية.

مميار  10لتسجؿ  رتفعت إ ستثمار األجنبي المباشر قات اإلفريقيا فإف تدفإأما في وسط   
ستثمار في الموارد الطبيعية ( اإلSTNواصمت الشركات المنجمية العبر وطنية ) دوالر. إذ 

"تينؾ  وكوببلت "النحاس  وىكذا فإف تطور منجـ  ، لممنطقة في جميورية الكونغو  فنقرـو
 ستثمارات كبيرة.إالديمقراطية و التي حشدت 

وكذا حقوؿ  ، الغاز الجديدة في جميورية تنزانيا المتحدة حفرياتكتشاؼ األخير لإف اإل
 ، فريقياإستثمارات إضافية في شرؽ إالنفط الجديدة في أوغندا أدى ذلؾ ألف يجذب كبل البمديف 

، 3 ىحت 2011مميار دوالر في  4.6ستثمار األجنبي المباشر في المنطقة مف تدفقات اإلت إجتاز 
 .2012ميار دوالر في عاـ م 6

 8.7ستثمار األجنبي المباشر بنسبة نخفض تدفؽ اإلإ ، ففي جنوب أفريقيا ، ومع ذلؾ
مع الرغـ مف الزيادة الطفيفة في  2012مميار دوالر في عاـ  5.4إلى  2011مميار دوالر في عاـ 

ؽ مرتيف لتصؿ إلى ستثمارات في موزمبيإرتفاع اإل ، سبيؿ المثاؿ بعض بمداف المنطقة ذكر عمى 
 ، بينما في أنغوال ، الضخمة المتواجدة في البحر الغاز  حفرياتمميار دوالر و التي جذبت  5.2

مميار دوالر( . إف  6، 9-مارات األجنبية لمعاـ الثالث عمى التوالي ) ثاإلست  فمقد إنخفضت 
عمى نطاؽ  كثيرا إلى التقمب والتي مالت  ، فريقياإمار األجنبي المباشر إتجاه جنوب ستثتدفقات اإل

مميار دوالر. ومع  4، 6ى حت 2012٪ في 24نخفضت مف إواسع في السنوات األخيرة و التي 
أوؿ  ، مميار دوالر 4.4نتعشت بشكؿ حاد إلى إستثمار األجنبي المباشر فإف مخروجات اإل ، ذلؾ

كتسبت إ ، 2012اـ الواقع و في ع ستثمار األجنبي المباشر في أفريقيا. لكف في مصدر لئل
فريقيا العديد مف المشاركات في قطاع المناجـ وكذلؾ في قطاعات تجارة الجممة إشركات جنوب 

 والرعاية الصحية.
ستثمار في حيف أنو مف الواضح أف الموارد الطبيعية تظؿ القطب الرئيسي لجذب اإل

والتنمية إلى أف الصناعات و يشير مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة  ، فريقياإاألجنبي المباشر في 
إف  ، عتبارىا القوة الشرائية لمطبقة المتوسطةإالتحويمية والخدمات تكتسب األرض في نفس الوقت ب

ستثمارية و ىذا بيف ستيبلؾ في القيمة اإلجمالية لممشاريع اإلحصة القطاعات ذات الصمة باإل



  ستثمار األجنبي المباشر في الجزائرتقييم واقع اإل                                الثانيالفصل 
 

205 

إف  (. 2٪ )الشكؿ  23إلى  07التي تجاوزت مف  إلنشاء القدرات   2012و  2008عامي 
بدال مف  ، ستثمار في مشروع جديد أو في توسيع مشروع قائـإإنشاء القدرات ىو  ستثمار إ

 اإلقتناءات. دماجإستثمار مف خبلؿ اإل
المنبثقة مف البمداف  الشركات عبر الوطنية  فإف   فيما يخص مصادر اإلستثمارات األجنبية

المباشر في البمداف األتية  ستثمار األجنبيأما رصيد اإل فريقيا.إالناشئة تنشط بشكؿ متزايد في 
في  الصيف و اليند )بيذا الترتيب( ىي أوؿ البمداف في تنمية المستثمريف  ، فريقياإجنوب  ، ماليزيا

 فريقيا.إ
فريقية قد تضاعفت ثبلث مرات ستثمار األجنبي المباشر لمبمداف اإلاإل إف مستخرجات 

التي إزدادت في جميع  ، عمى عكس المدخوالت  ، و ، مميار دوالر 14أي  2012تقريبا في عاـ 
 قياسي. مناطؽ القارة لتصؿ إلى مبمغ إجمالي 

أف الجزائر قد تراجعت في الترتيب  2013و المبلحظ عمى تقرير اإلستثمار العالمي لسنة 
 51/49عدة راجع لقاإف لـ نقؿ قد غابت تماما وىذا الوضع  ضمف الدوؿ المستقطبة لئلستثمار

حيث أصبح يحؽ لمشريؾ األجنبي المساىمة في  20091الذي جاء بيا قانوف المالية لسنة 
بالمئة مف المشروع و بالتالي  51بالمئة مع مستثمر وطني يممؾ  49المشروع اإلستثماري بنسبة 

 .يكوف قرار مجمس اإلدارة لممستثمر الوطني وىو ما ال يحفز المستثمر الوطني 
 

                                  
تعدؿ  و  2009، المتضمف  قانوف المالية التكميمي لسنة  22/07/2009المؤرخ في  09/01مف األمر رقـ  58المادة  1

المؤرخة في  44، جريدة رسمية عدد  01مكرر  4المتعمؽ بتطوير اإلستثمار بالمادة  01/03 رقـ تتمـ األمر
24/07/2009. 
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و  1111 ، الستثمار األجنبي المباشر الداخلةإبلدان متلقية لتدفقات  5ا: أكبر فريقيإ :1الشكل 

1111 

 (بمليارات دوالرات الواليات المتحدة)

 

 
1112تقرير االستثمار العالمي لعام  ، المصدر : األونكتاد  

 

 

المتعلقة ستثمار األجنبي المباشر في المجاالت الجديدة :نسبة مساهمة مشاريع اإل 1الشكل 

 بالمستهلك في القيمة اإلجمالية

1112 ، ستثمار األجنبي المباشر في المجاالت الجديدة في أفريقيااريع اإللمش -2012  

 (بالنسبة المئوية)

 

1112ستثمار العالمي لعام تقرير اإل ، المصدر : األونكتاد  
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 20151 العالمي لسنة ستثمارتقرير اإلالفرع الثالث :

والذي تعّده منّظمة  ، 2015ستثمار العالمي لعاـ جّددا عف مؤّشر اإلغابت الجزائر م
ستثمار األجنبي المباشر نخفاضا في اإلإأشارت إلى أف شماؿ إفريقيا شيد ىذه األخيرة ،  )أونكتاد(
ستثمار بشكؿ عاـ في نخفض اإلإفيما  ، مميار دوالر 115بالمائة لتصؿ إلى حدود  15بنسبة 

ر والصراع في بعض البمداف عمى الرغـ مف تدّفقات كبيرة لمصر والمغرب المنطقة بسبب التوتّ 
 · المذيف حظيا بترتيب متقّدـ

لعاـ  ، ة لؤلمـ المّتحدةالتابع ، ستثمار العالميرير السنوي لمنّظمة )أونكتاد( لئلالتق أقر        
بالمائة لتصؿ إلى  15ستثمار األجنبي المباشر بنسبة نخفاضا في اإلإؿ إفريقيا شيد شماإف  2015

ستثمار األجنبي المباشر بشكؿ عاـ في المنطقة بسبب نخفض اإلا  و  ، مميار دوالر أمريكي 5.11
 .الرغـ مف تدّفقات كبيرة لآلخريف التوّتر والصراع في بعض البمداف عمى

 ، بالمائة 14مصر بنسبة إرتفع في ستثمار األجنبي المباشر أف اإل كذلؾ وأورد التقرير  
واّتجيت إلى المغرب  ، عة إفريقيارتبة الرابممميار دوالر أمريكي لتحّؿ في ال 4.8بمغ  حيث

ف وأوضح التقرير أ· في المركز الخامس مميار دوالر أمريكي 3.6ئة بقيمة بالما 9ستثمارات بنسبة إ
 2014ـ مميار دوالر في عا 54ستثمار األجنبي المباشر إلى إفريقيا بشكؿ عاـ ظّؿ مستقّرا وبمغ اإل

المقابؿ جنوب القاّرة الذي حظي نخفاضا في إنطقة شماؿ إفريقيا ىي التي شيدت وم ، لمقاّرة ككؿّ 
 ، بالمائة 5ستثمارات مف الخارج بنسبة رتفعت اإلإحيث  ، ألجنبية المباشرةستثمارات ارتفاع في اإلإب
تثمار األجنبي المباشر إلى سوأشار التقرير إلى أف تدّفقات اإل  ىناؾ تبايف حسب المناطؽ الفرعيةو 

ف تفّشي اإليبوال كما أ ، مميار دوالر أمريكي 12.8بالمائة وبمغت  10غرب إفريقيا قّمت بنسبة 
وفى منطقة ،  بمداف تمؾ المنطقةنخفاض أسعار السمع األساسية أّثرت سمبا عمى ا  وقضايا األمف و 

مميار دوالر أمريكي  6.8حيث بمغ  ، ائةبالم 11ستثمار األجنبي المباشر بنسبة شرؽ إفريقيا زاد اإل
ثيوبيا أصبحت رتفع اإلا  و  ستثمار األجنبي المباشر في قطاع الغاز في جميورية تنزانيا المّتحدة وا 

وتمّقت منطقة وسط إفريقيا ،  تبس والمنسوجامركزا لمشركات متعّددة الجنسيات المنتجة لممبل
                                  

 .   2015unctad.org/ar/docs/wir2015overviewالتقرير العالمي لئلستثمار لسنة 1 1
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وزادت  ، 2013بالمائة عف عاـ  33زيادة ب 2014مميار دوالر في عاـ  12ستثمارات بقيمة إ
مميار دوالر وأصبحت ثاني  5.5حيث تمّقت  ، ستثمارات األجنبية في الكونغو إلى الضعؼ تقريبااإل

  .نخفاض السمع األساسيةإمف  ستثمارات أجنبية عمى الرغـإبمد في إفريقيا يتمّقى 
األجنبي  ستثمارمميار دوالر لئل 810.مارات بقيمة ستثإأّما جنوب إفريقيا فحصمت عمى         

ورغـ ذلؾ ظّمت جنوب إفريقيا ،  2013بالمائة عف عاـ  2.4نخفاض إب ، 2014المباشر في عاـ 
ستثمارات بقيمة إعمى  وحصمت ، ستثمارات األجنبيةفي القاّرة الذي يستقبؿ معظـ اإل البمد األّوؿ

فيما حصمت الموزمبيؽ  ، 2013 عاـبالمائة عف  31بانخفاض  2014مميار دوالر في عاـ  5.7
 .المركز الثالث فيمميار دوالر لتحّؿ  4.9ستثمارات بقيمة إعمى 

 ، ستثمار يتطّمب جممة مف اإلجراءاتأف توفير جّو مناسب لئل1جزائريوف  ويؤّكد خبراء 
متمويؿ أّوليا تتعّمؽ بالّنظاـ البنكي الذي يجب أف يكوف مِرنا ويضمف حركة سمسة لرؤوس األمواؿ ول

كما يمكف لئلصبلحات التي ،  مع ِالتزاـ الجميع بالقانوف ، ريفبكّؿ أنواعو وحركية أرباح المستثم
حيث مف الضروري حسب المختّصيف  ، ستثمارفيما يخص اإل تقـو بغرضياحكومة أف تبّنتيا ال

لخدمية بعضيا ربط التربية والتعميـ والجامعة والتكويف الميني والمؤسسات الصناعية والزراعية وا
ف خاّصة بعد أ ، ستقرار الدولة الجزائريةإـ اإلنتاج ويحارب البطالة ويضمف بشكؿ يخد ، ببعض

 ·تحاد األوروبي حّيز التطبيؽاإل تّفاؽ التفكيؾ الجمركي معإيدخؿ 
منيا  ، مزايا و يو يتضّمف عّدة تسييبلتف 2 16/09رقـ  ستثمار الجديدقانوف اإل أما        

قتصادية مستثمريف الجزائرييف والمؤسسة اإلاتورة الضريبية مع تحقيؽ فوائد كبيرة لمتخفيض الف
 في إنتظار نتائج تطبيقو وما سينجر عميو في السنوات المقبمة .،  الجزائرية

 (ANDIستثمار األجنبي المباشر من خالل بيانات )الثاني : نصيب اإل المطمب
باشر في الجزائر مف خبلؿ تدفؽ اإلستثمارات يمكف تقييـ أداء اإلستثمار األجنبي الم 

وذلؾ مف خبلؿ أىـ القطاعات التي ،  سواء تـ ذلؾ بالشراكة أو بتممؾ كامؿ،  األجنبية المباشرة
و كذلؾ مف خبلؿ أىـ ،  أو قيمة اإلستثمار )المبالغ المالية (،  مسيا سواء مف حيث عدد المشاريع
                                  

1 http://www.andi.dz/. 
 ،المرجع السابؽ. 16/09القانوف رقـ  2
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قييـ مف حيث سيتـ ىذا الت،  ت المكونة لئلقتصاد الوطنيالدوؿ و األقاليـ المستثمرة في القطاعا
 .2015إلى  2002قترحنا أف نضبطيا خبلؿ الفترة الممتدة مف خبلؿ فترة الدراسة التي إ

غير أنو وقبؿ ذلؾ نود إعطاء لمحة مبسطة عف وضعية اإلستثمار األجنبي قبؿ فترة 
ستثمار األجنبي المباشر في اإلإعطاء صورة أوضح عف حجـ تدفؽ  و ذلؾ مف أجؿ،  دراستنا
تدىورة ساىمت في إذ نجد أف الوضعية األمنية الم،  حيث سينطمؽ مف فترة التسعينات،  الجزائر

كونو المسؤوؿ في ذلؾ الوقت  1 فحسب مجمس النقد و القرض،  ستثمار األجنبيتراجع تدفقات اإل
سنوات ونصؼ  ثبلثي خبلؿ طمب مشروع إستثمار  300أنو تمقى ،  عف منح تراخيص اإلستثمار

و ىو فترة صدور أوؿ قانوف إستثماري يتماشى مع مبادئ ،  1993مف عممو و ذلؾ حتى أكتوبر 
نشاء الوكالة الوطنية لترقية اإلستثمارو ،  2إقتصاد السوؽ التي لـ يتـ التسجيؿ عمى مستواىا سوى  ا 

ياسية و اإلقتصادية تحسنت األوضاع األمنية و الس 2000أما بعد سنة ،  طمب فقط 4800
و دخوؿ متعامميف إقتصادييف مف النوع ،  ستثمارات األجنبيةو ىذا ما أدى إلى جمب اإل،  نسبيا

ف كانت ال ترقى لمستوى الطموحات خارج قطاع  ، و تسجيؿ مشاريع إستثمارية،  ثقيؿال و حتى وا 
 .المحروقات 

ية عمى أوجو أجنبالمصرحة  ستثمارات اإلمشروعات  توزيعة: األولالفرع 
 في الجزائر المنجزة قتصاديطاعات النشاط اإلق

حيث  ، قتصاد الوطنيفي الجزائر عمى مجموع قطاعات اإل ستثمارات األجنبيةتتوزع اإل
 ، ستقطاب رؤوس األمواؿ األجنبيةإصناعة والخدمات مكاف الصدارة في يحتؿ كبل مف قطاعي ال

 ، ستثمارات مف ناحية حجميا الماليىذه اإلمف مجموع  %74.85وذلؾ بحصة قدرت نسبتيا بػ 
ر مردودية وفائدة وذلؾ لكوف ىذيف القطاعيف ىما أكث ، فيما يتعمؽ بالعمالة والتشغيؿ %74.15و

التي تعد أىـ  ستثمارات األجنبية مف غيرىما. فالقطاع الصناعي يضـ المحروقاتوتييئة لجمب اإل
كما أف القطاع ، ستغبلؿواإلؿ البحث والتنقيب ستثمارات األجنبية في مجامجاؿ مف مجاالت اإل

                                  
 ،المرجع السابؽ. 90/10المؤسس بموجب القانوف رقـ  1
 ع السابؽ.،المرج 93/12المرسـو التشريعي رقـ  2
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ت األجنبية كصناعة األدوية التي ستثماراضا مجاالت حيوية وميمة ومربحة لئلالصناعي يضـ أي
ستثمارات لخدمات فقد فتح ىو اآلخر أماـ اإلأما قطاع ا، ستقطبت عددا مف المؤسسات األجنبية إ

 .األجنبية

ء بالمستويات المرغوب فييا األشغاؿ العمومية والبنامف جيتيا لـ تحض قطاعات الزراعة و 
مف مجموع قيمة  %1.48ستثمارات األجنبية رغـ أىميتيا. فقطاع الزراعة لـ يسجؿ سوى مف اإل

ستثمارات األجنبية رغـ الفرص الكبيرة المتاحةػ خاصة الزراعة الصحراوية التي ىي في أمس اإل
ال سيما في  ، ستثمارات الخاصة إليياقيتيا وجمب اإلقي وفعمي مف أجؿ تر الحاجة إلى تحفيز حقي

مف  %17.9مجاؿ تخفيؼ األعباء. كما أف قطاع البناء واألشغاؿ العمومية لـ يستقطب سوى 
رغـ أف التوجو واضح نحو إشراؾ الرأسماؿ األجنبي في بناء  ، ستثماراتمجموع قيمة ىذه اإل

ستقطابا ا  ثماري أكثر جمبا و ستإا مف أجؿ بعث مناخ يئتيا وتطويرىالقاعدة الييكمية في الجزائر وتي
تثمارات األجنبية في الجزائر ىو إنعداـ سوما يبلحظ أيضا عمى اإل ، ستثمارات األجنبية ذاتيالئل
سنوات سوى نسبة  10ستثمار في القطاع السياحي إذ لـ يسجؿ ىذا القطاع لفترة تجاوزت اإل

ي يبيف النسب المشار إلييا و الجدوؿ التال %0.15تصاالت بنسبة ويتبعو قطاع اإل 1.36%
 .1سابقا

 

                                  
 ./http://www.andi.dzموقع الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار  1
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ستثمار األجنبي في الجزائر عمى العمالة والتشغيؿ المحمي تبدو ضعيفة وغير اإل إف أثر
لـ تبمغ مناصب العمؿ التي وفرىا ىذا  ، فكما يبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ أعبله ، ذات قيمة معتبرة

أي بما يوافؽ  ، 1منصب عمؿ129254سنوات سوى  االستثمار والمعمف عنيا خبلؿ فترة ثماف
ستثمارية المصرح التي وفرتيا مجموع المشروعات اإل فقط مف إجمالي مناصب العمؿ %12نسبة 

ستثمارات منصب عمؿ. إف ضعؼ مساىمة اإل 1034016بيا مف خبلؿ الفترة المقدرة بت 
جـ ومستوى ود أساس إلى ضعؼ حاألجنبية في توفير الحجـ المرغوب فيو مف العمالة والتشغيؿ يع

مف  %10ستثمارات ذاتيا حيث أنيا ال تمثؿ مف حيث العدد سوى نسبة ال تبمغ إال حوالي ىذه اإل
 ستثمارية المنجزة في الجزائر.العدد اإلجمالي لممشروعات اإل

ستثمار األجنبي المباشر إمكانيات كبيرة في توفير عممية إجراء القياس تفيد بأف لئل غير أف
أو تقؿ مف إجمالي  %10إذ أف نسبة  ، ألحجاـ المرغوب فييا مف مناصب العمؿ في الجزائرا

رتفاع إمجموع مناصب العمؿ فإذا تـ تصور مف  %12ستثمارية وفرت ما نسبتو المشروعات اإل
ستثمارات القائمة فإف مف مجموع اإل %20ستثمارية األجنبية إلى نسبة تصؿ عدد المشروعات اإل

اصب مف مجموع المن كبرأف مساىمتيا في توفير مناصب شغؿ قد تصؿ إلى نسبة ذلؾ يرفع م
ستثمارات. لذلؾ كاف منطقيا أف تكثؼ الجيود أكثر مف أجؿ تحسيف التي قد توفرىا مجموع ىذه اإل

ستثمارات األجنبية إلى كبر حجـ مف اإلأستقطاب وجمب إستثمار وتييئتيا مف أجؿ بيئة اإل
    .الجزائر

 التي تشرك األجانب ستثمارات في الجزائراإلمشاريع  توزيع الثاني :الفرع   

ستثمار األجنبي في الجزائر الخاصة بالفترة الممتدة مف مف جية أخرى تكشؼ بيانات اإل
حيث  ، ستثمارية األجنبية المنجزةف تنوع وتعدد مصادر المشروعات اإلع 2015إلى  2002

مؤسساتيا نحو الجزائر. تأتي الدوؿ األوروبية عمى رأس ستثمارات إتشارؾ دوؿ كثيرة في توجيو 
في حيف تحتؿ الدوؿ العربية الصدارة مف حيث قيمة ىذه  ، القائمة مف حيث عدد المشروعات

 .المشروعات
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ستثمار األجنبي في الجزائر مف خبلؿ البيانات المصرح بيا مف قبؿ عمى اإل إف ما يبلحظ
إذ  ، ستثماراتيا يعتبر ضعيفا ومحدوداإمشاركة رغـ كوف حجـ ىو تعدد الدوؿ األجنبية الالوكالة 

 ، ستثمارية وأغمبيا بيف ثبلثة و واحد مشروعإؿ المشاركة بأقؿ مف عشر مشروعات بمغ عدد الدو 
ستثماراتيا إلى مف الدوؿ المصدرة إل %67أي أف نسبة  ، 1دولة مشاركة 42دولة مف مجموع  28

: يبلحظ عمى وىذا ما ستثمار األجنبي في الجزائرد مف قيمة اإلتساىـ إال بقدر محدو الجزائر ال 
 مشروع . 16وأمريكا ،  ستراليا مشروع واحدوأ ، دوؿ إفريقيا مشروع واحد

لشراكة ستثمارات األجنبية في الجزائر ضمف مشروعات امف جية أخرى تحسب بعض اإل
ستثمار األجنبي ر عف طبيعة اإلوؿ أكثر مما ىي تعبتفاقات بيف الدإ التي تتـ وفقا لتعاقدات و

غير أف بعض أشكالو قد  ثمار األجنبي ينشأ لظروؼ موضوعيةستاإل حيث أف وخصائصو الذاتية 
ستثمارات األجنبية المباشرة تنفذ مف قبؿ مف اإل نسبةلذلؾ وجد بأف  ، تظير نظرا ألسباب خاصة

ستثماري مشروع إ 13اىمتيا ب حيث يبلحظ مس لجنسيةاالشركات الكبرى التي عرفت بأنيا متعددة 
و الجدوؿ التالي يبيف ستثمارات األجنبية المنجزة ىو في الحقيقة حاؿ اإل ىذا،  خبلؿ ىذه الفترة
 التصريحات .

 

 

 

 

 

 

                                  
 ./http://www.andi.dzستثمار موقع الوكالة الوطنية لتطوير اإل1
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 المشاريع التي تشرك األجانب :

  
  

  

 
 في الجزائر األجنبي  ستثماراإلقيود : المطمب الثالث 

، جزائر و المكرسة لترقية و تشجيع اإلستثمارات األجنبية بالرغـ مف الجيود التي بدلتيا ال 
حجـ اإلستثمارات األجنبية المسجمة في الببلد لـ تكف تتناسب بأي حاؿ مف األحواؿ مع  أفإال 

فقد كانت ىذه اإلستثمارات بعيدة كؿ البعد عف ما كاف متوقعا مف وراء التوسع ،  مستوى الطموحات
لممستثمريف األجانب و يمكف إرجاع ذلؾ إلى العراقيؿ اإلقتصادية و في منح الحوافز و التسييبلت 

 القانونية و اإلدارية التالية :
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 المعوقات اإلقتصادية:  الفرع األول

مف بيف المعوقات اإلقتصادية التي ساىمت في ضعؼ اإلستثمارات األجنبية الواردة إلى  
 الجزائر ما يمي :

 أوال : اإلستقرار السياسي 

إلستقرار السياسي أثر كبير عمى توافد اإلستثمارات األجنبية المباشرة في القطاعات لغياب ا
ز جمب اإلستثمارات في ىذا البمد حيث أف العبلقة قوية بيف غياب ىذا العامؿ في بمد ما و تحفي، 
التسعينات فإف أىـ ىيئات ضماف نظرا لموضعية اإلقتصادية و األمنية التي عرفتيا الجزائر خبلؿ ف

قامت بتصنيؼ الجزائر مف بيف البمداف ذات الخطر ، ستثمار مف خبلؿ تقديرىا لخطر الببلد اإل
إال أف ىذه ،  و ليذا قامت برفع عبلوات تأميف اإلستثمارات ضد المخاطر السياسية، الجد مرتفع 

ور الذي فالد، الزيادة لـ تكف المحدد األساسي لغياب اإلستثمارات األجنبية المباشرة عف الجزائر 
لعبتو وسائؿ اإلعبلـ الوطنية و األجنبية جعمت المستثمر األجنبي ال يفكر حتى في زيارة الجزائر 

 .1ناىيؾ عف اإلستثمار فييا 

 ثانيا :عدم وجود سوق منافسة 

 : 2و يمكف إرجاع ذلؾ إلى العوامؿ التالية

اثة التجربة جنبية ىو حدستثمارات األالتي جعمت الجزائر ال تستقطب اإل إف مف بيف األسباب-1
نتقاؿ مف إقتصاد مخطط إلى إقتصاد تصاد السوؽ و ىذا نظرا لصعوبة اإلقالجزائرية فيما يخص إ

قتصاد الجزائري حاليا تعد متواضعة مقارنة مع الدوؿ كما أف اآلليات التي يسير بيا اإلرأسمالي 
 األخرى التي تتنافس في مثؿ ىذا الجانب .

                                  
،مجمة عمي ىماؿ ،فاطمة حفيظ ،آفاؽ االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر في ظؿ اتفاؽ الشراكة ااًلورومتوسطية 1

 .387،ص2005، 04،الجزائر،العدد االقتصاد و المناجمنت
 .71.،ص 2006،جواف  04،العدد  اؿ إفريقيامجمة اقتصاديات شمبولعيد بعموج ،معوقات االستثمار في الجزائر ،2
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ستثمارات في الدوؿ النامية جزء منيا يتمثؿ في عممية الخوصصة و أف إلالكثير مف ا أفكما -2
الجزائر رغـ ما أصدرتو مف قوانيف فإف عممية الخوصصة لـ تطبؽ كما يجب و ىذا نظرا لتعقيد 

لذلؾ أصبحت ، قتصاد الوطني الطبقة العاممة و اإلىذا الموضوع و تأثيراتو السمبية المتوقعة عمى 
األوساط في الجزائر و خاصة النقابة التي تحاوؿ الدفاع عف مناصب  محؿ شؾ مف طرؼ بعض

 الشغؿ و عدـ المغامرة إال إذا كانت نتائجيا مضمونة .

رتباطا وثيقا بمدى قدرة القطاع الخاص عمى القياـ بيذه اإلستثمار األجنبي المباشر مرتبط إ-3
 بالمئة مف 44ـ أف نشاطو يمثؿ وىذا القطاع لـ يصؿ بعد إلى المستوى المطموب رغ، العمميات 

مو ال يساىـ كما ف نقص التجربة و الخبرة في ىذا القطاع جعإضافة إلى ذلؾ فإ، النشاط الوطني 
ف القطاع الخاص في بعض الدوؿ ىو الذي يجذب األمواؿ بفضؿ خبرتو و أل، ىو مطموب منو 

 تو الخاصة مع المستثمريف األجانب .اعبلق

ستثمار األجنبي المباشر ال يمكف أف يغامر إال إذا الحظ أف ابقة فإف اإلإضافة إلى النقاط الس-4
ي أف النشاط قتصاد الجزائر و لكف ما يبلحظ مف اإل، ة المضيفة القطاع الخاص يغامر في الدول

ردودية مرتفعة مقارنة بالنشاط ستيراد ىو الغالب و ىذا لما يحققو مف مالتجاري المتعمؽ باإل
التسييبلت و التبلعبات في ىذا المجاؿ شجع الخواص عمى مواصمة ىذا  ستثماري كما أفاإل

 . 1ستثمارالنشاط بدؿ المغامرة في عممية اإل

ـ يتـ الفصؿ في وضعيتيا قتصادية العمومية خاصة لالجانب اآلخر فيو أف المؤسسات اإلأما -5
ط ستثمار في محيباإلذا ال يسمح لممستثمر أف يقوـ ستمرار أو الغمؽ أو الخوصصة و ىسواء باإل

ناقض مع ف تدعيـ الدولة في ىذه القطاعات تتال يعرؼ كيؼ سيكوف المستقبؿ اإلقتصادي فيو أل
ستثمارية التي سنتيا الجزائر و التي ال تميز بيف المستثمر المحمي و التسييبلت و القوانيف اإل

 األجنبي .

                                  
 .72بولعيد بعموج ،المرجع السابؽ ،ص  1
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ات البنكية و خاصة القطاع ظير فشمو ىو عدـ فاعمية المؤسسأما الجانب اآلخر الذي أ-6
الخاص و عدـ تطوره و أخيرا فشؿ تجربة بورصة الجزائر تجعؿ المستثمريف يفضموف التوجو إلى 

 دوؿ أخرى يكوف فييا المحيط المالي فعاال و مناسبا.

 عائق العقار  ثالثا :

،  ارستثمار األجنبي المباشر في الجزائر ىو مشكؿ العقمف أىـ العراقيؿ التي تعيؽ اإل
ستقرار المستثمريف حيث أف اإلشكاؿ يكمف أساسا في طوؿ المدة فالعقار عامؿ مساعد جدا عمى إ

و لجنة ستغبلؿ العقار )الييئة المكمفة بالعقار إالزمنية التي تستغرقيا عممية رد ىيئات منح قرار 
كما ، 1نا لسنة ستثمار عمى مستوى الشباؾ الوحيد( فقد يطوؿ األمر أحياالتنشيط المحمي لترقية اإل

 أف مشكؿ العقار الصناعي يعد مف أىـ العراقيؿ و مف أىـ المشاكؿ التي تعترضو ما يمي :

 طوؿ مدة رد الييئات المكمفة بتخصيص العقار الصناعي و التي تفوؽ سنة .-1

تخصيص األراضي بتكاليؼ باىضة تشمؿ تكاليؼ التييئة دوف خضوع ىذه األراضي ألي -2
 نظرا لوجود نزاع حوؿ ممكيتيا .،  ؽ نشاط وىمية لعدـ إنشائيا بعدتييئة أو في مناط

 عدـ توافؽ طبيعة األراضي الصناعية المخصصة و نوع النشاط.-3

 . 2مف المنطقة الصناعيةأ-4

 المعوقات اإلدارية: الفرع الثاني 

 تتمثؿ ىذه المشاكؿ في:    

 بيروقراطية التسيير أوال :

 ، نحراؼ عف القواعد و األىداؼكاتب و عدـ الفعالية أو اإلإف البيروقراطية ىي مرض الم
اري نعداـ روح المسؤولية وعدـ تأدية الواجب اإلدإف ، تطبع أداء اإلدارات الجزائريةكؿ ىذه الصفات 

                                  
،العدد  مجمة الباحثستثمار األجنبي ،ر في الجزائر و دوره في تنمية اإلمحبوب بف حمودة ،إسماعيؿ بف قانة، أزمة العقا1

 .66،ص 05،2007
ر في قتصادي دراسة حالة الجزائر ،)مذكرة ماجيستالنمو اإلية المباشرة و دورىا في ستثمارات األجنباز ،اإلصياد شيين2
 .102(،ص 2013قتصادية و العمـو التجارية،جامعة وىراف ،،كمية العمـو اإل قتصاد،تخصص مالية دولية اإل



  ستثمار األجنبي المباشر في الجزائرتقييم واقع اإل                                الثانيالفصل 
 

217 

اني السمبية ليا أثر نعداـ حيوية اإلدارة و غياب الشفافية كؿ ىذه المعإوتعقد اإلجراءات اإلدارية و 
 ، ستثمار األجنبي المباشر بصفة خاصةد الجزائري بصفة عامة و ترقية اإلتصاقبميغ عمى اإل

 المسئوليفو ذلؾ أف  ، قتصادنطبلؽ اإلإارسات التي تعود لمماضي و تعرقؿ بسبب بقاء بعض المم
ستثمار ىـ في الحقيقة موظفوف قد شاركوا و لذيف يشرفوف عمى وكاالت ترقية اإلو الموظفيف ا

ة إلى جانب الرشوة التي أصبحت متفشية في أوساط اإلدار  ، اإلدارات الجزائرية أشرفوا عمى تسيير
ستثمار كاف لمشاريع التي طرحت لئلفكثير مف ا ، ستثماريأثرت بصفة سمبية عمى المحيط اإل

ت المستثمريف يرجعوف مآليا الزواؿ بسبب البيروقراطية و الرشوة و التباطؤ و عراقيؿ أخرى جعم
قتصاد إوا عمى الشفافية و السرعة في ظؿ ثمار خصوصا األجانب منيـ الذيف تعودستعمى فكرة اإل

يير و عميو ال بد مف الخروج مف ىذه الحمقة المفرغة و تجنب الوقوع في آفات التس ، السوؽ
 ستثمارات.البيروقراطي مف أجؿ ترقية اإل

" )إجراء الترخيص  ستثمار بواسطة ثقافة " التصريح و الترخيصإف اإلدارة تييمف عمى اإل
ىذه الممارسات ناتجة عف التقاليد البيروقراطية التي نشأت في الفترة التي  ، المسبؽ والمراقبة..(

ىذه الممارسات تتعارض مع دولة القانوف التي تستمـز  ، قتصاددولة ًتَسِير مباشرة اإلكانت فييا ال
ات الضروري و المبلئـ لدفع المبادرات ستثمار نيا ال تشجع عمى اإلطبلؽ مناخ اإلكما أ ، الشفافية
ئؽ مف ىذه اإلجراءات نذكر عمى سبيؿ المثاؿ: العدد الكبير الذي تطمبو اإلدارة مف الوثا ، الفردية

تحكـ العبلقات الشخصية في الحصوؿ عمى بعض الخدمات  ، متيازاتاإلثباتية لمحصوؿ عمى اإل
 . 1 و األمواؿ...الخ

 دارات و النقص في برامج اإلعالممشكل التكوين في اإلثانيا :

لقد أثر مشكؿ التكويف بطريقة مباشرة عمى نوعية الخدمات داخؿ اإلدارة و اإلنتاج داخؿ  
إف ىذا العنصر سيؤثر مف دوف شؾ عمى طرؽ التسيير حيث يواجو  ، قتصاديةالمؤسسات اإل

ستثمارات نظرا قية اإلطبيؽ البرامج المتعمقة بتر المسير في بعض المجاالت صعوبات كبيرة في ت

                                  
دكتوراه  أطروحة،2005-1996اإلستثمار األجنبي و آثاره عمى اإلقتصاد الجزائري خبلؿ الفترة )عبد الكريـ بعداش ، 1
 .176،ص(2008الجزائر ،،



  ستثمار األجنبي المباشر في الجزائرتقييم واقع اإل                                الثانيالفصل 
 

218 

لنقص الكفاءات البلزمة لتطبيقو بكؿ إتقاف نظرا لعدـ إطبلعيـ عمى التقنيات الحديثة التي ظيرت 
و عميو فبل بد مف رفع برامج و  ، ستثماراتعمى الساحة الدولية و المستعممة في مجاؿ ترقية اإل

 . إستراتيجية خاصة لترقية مستوى التكويف لمموظفيف و العماؿ

فإف الجزائر توفر ليـ يد عاممة قميمة  ، بالنسبة لميد العاممة التي يحتاجيا المستثمروف و
خاصة  ، شاريعياالتكمفة لكف يبلحظ عدـ و جود الكفاءات التي تحتاجيا المؤسسات لتحقيؽ م

 تخاذ القرار و ىذا بسبب عدـ التناسب بيف التكويف و حاجات المؤسسة.إكفاءات التسيير و 

ستثمارات و عميو فمف الضروري ستغبلؿ اإلإامج اإلعبلـ أمر ضروري لترقية و تعتبر بر 
ألعماؿ و تعريفيـ بالوضعية إذف أف نقوـ بوضع برامج إعبلـ فعالة لتسييؿ ميمة رجاؿ ا

قتصادية و تجارية تكوف ميمتيا وضع إعميو ال بد مف وضع مراكز إعبلـ  و ، قتصادية لمببلداإل
 .1تصادي لممستثمر األجنبيقار في الجزائر وي قرب المحيط اإلستثممكانية اإلإبنظاـ إعبلمي ي َعرؼ 

 ستثمارعدم فعالية الوكالة المكمفة بترقية اإلثالثا :

ستثمار المذكورة سابقا سجمت عدـ قدرتيا عمى إف األجيزة و اليياكؿ الموضوعة لترقية اإل
طار نسجؿ نقصا كبيرا في مجاؿ متابعة و في ىذا اإل ، ستثماريةاإللماـ بكؿ مراحؿ العممية اإل

لتزامات التي تعيد بيا حتراـ اإلإو غياب الرقابة الفعمية في الميداف حوؿ  ، المشاريع المصرح بيا
و غياب بعض الممثميف عمى  ، كما نسجؿ نقصا في توجيو المستثمريف و إعبلميـ ، المستثمروف

و قد بينت التجربة ضرورة  ، تخاذ القرارإمستوى الشبابيؾ الموحدة و عدـ تمتعيـ بصبلحيات 
ستثمارية و تقديـ اإلعانة لتخطي الصعاب في تنفيذ وجود متابعة و مرافقة منظمة أكثر لممشاريع اإل

 .أعماؿ الترقية المستيدفة و تحديدىا و إدارتيا عمى المدى المتوسط 

 مشكل القوانين و تطبيقيا: الفرع الثالث 

ستثمارية في الجزائر مف الناحية القانونية أف المشكؿ الرئيسي لئلطار لقد أثبتت التجربة اإل   
ستثمارات ال يكمف في نوعية النصوص القانونية و التنظيمية بقدر ما يكمف القانوني لؤلعماؿ و اإل

                                  
 .104صياد شييناز، المرجع السابؽ، ص 1
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فيي غالبا متروكة لمتقدير مما يؤدي أحيانا  ، في سوء تطبيؽ و تفسير النصوص مف طرؼ اإلدارة
و المثؿ  ، ناقضة بالمقارنة مع التوجو الميبرالي لمسمطات التي أصدرت ىذه القوانيفإلى ممارسات مت

األكثر شيوعا و داللة ىو تحويؿ العوائد أيف نجد عدـ تطابؽ بيف النص الذي يمنح ضمانا واضحا 
عتقاد بأف " القانوف صوري أكثر منو و بيف الواقع الذي يتصادـ بعراقيؿ متكررة مما يؤدي إلى اإل

 ، ففي الواقع نبلحظ أف النصوص التطبيقية التي ترافؽ وضع القانوف) تنظيمات ، قيقي "ح
وأحيانا ىذه اإلجراءات و التنظيمات التطبيقية  ، مناشير...( تمنح أىمية كبيرة لئلجراءات المعقدة

 قتصاد و تشجيع ميكانيزمات السوؽ.  تغير طبيعة النصوص القانونية التي تعمؿ عمى تحرير اإل

ىذا إضافة إلى التغيير المستمر لمنصوص التنظيمية مما يجعؿ ىذه األخيرة صعبة اإلتباع 
و  ، نسجاـ النصوص القانونية فيما بينياإو عدـ  ، سواء مف طرؼ اإلدارة نفسيا أو المؤسسات

جمعيات المستيمكيف...( في  ، ستشارة رجاؿ األعماؿ و المتعامميف المعنييف باألمر)نقاباتإعدـ 
 . 1حضير ىذه النصوصت

وعميو و بالرغـ مف الجيود المبذولة مف الحكومات المتعاقبة عمى تشريع اإلستثمار إال أننا 
 نبلحظ بأف جممة العراقيؿ و المعوقات تحوؿ دوف الوصوؿ إلى النتائج المرغوب فييا.

كف إذف يبقى مراعاة ىذا الجانب مف العراقيؿ و التصدي لو بالحموؿ المناسبة لكي تتم
و سنحاوؿ معرفة السياسة التي إتبعتيا ،  قوانيف اإلستثمار مف أداء الوظيفة التي سنت مف أجميا

 الجزائر مف أجؿ اإلندماج في اإلقتصاد العالمي .

                                  
 .67ص،فاروؽ سحنوف،المرجع السابؽ  1
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 المبحث الثاني 

 المباشر ستثمار األجنبيقتصاد العالمي  في إطار ترقية اإلندماج في اإلسياسات اإل 

ستثمارات وتدفؽ رؤوس األمواؿ األجنبية عمى وترقية اإل يتوقؼ نجاح أي دولة في دفع
ونعني بذلؾ تمؾ البيئة التشريعية  ، مدى نجاعة السياسة المنتيجة مف طرفيا في ىذا المجاؿ

 المستوحاة بالدرجة األولى مف مبادئ القانوف الدولي المنظـ لمعبلقات الدولية في شتى المجاالت.

ستثمار أف تتحكـ في أوضاع األجانب عمى أراضييا ة لئلفإذا كاف مف حؽ الدولة المضيف  
إال أنيا ممزمة بأف تراعي في ذلؾ مف جية القيود التي  ، وفقا لمبدأ سيادة الدوؿ عمى إقميميا

يفرضيا عمييا العرؼ الدولي في معاممتيا لمماؿ األجنبي عمى إقميميا وىو ما يسميو الفقو الدولي 
ومف جية أخرى فيي تمتـز بأحكاـ الحماية المقررة لؤلمواؿ ،  ألجانباحتراـ األدنى لحقوؽ بمبدأ اإل

تفاقيات الدولية التي ترتبط بيا لكي توفر الضماف الفعاؿ وبث الثقة واألماف األجنبية بمقتضى اإل
 في نفوس المستثمريف األجانب.

لـ تكتؼ ستقطاب أكبر قدر ممكف مف رؤوس األمواؿ األجنبية فإنيا إجؿ أوالجزائر ومف    
تفاقيات متعمقة إإنما تعدى األمر إلى إبراـ عدة  فقط بسف قوانيف داخمية ذات بعد دولي

تفاقيات إستثمارات منيا ما ىو ثنائي ومنيا ما ىو متعدد األطراؼ كما صادقت أيضا عمى عدة باإل
 دولية في ىذا المجاؿ.

ندماجيا في المجتمع إ قتصادىا وإولعؿ ىدؼ الجزائر الذي تصبو إليو مف خبلؿ تحرير   
نضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة التي دخمت في مفاوضات معيا منذ اإل قتصادي الدولي ىواإل

 ولـ تنتو إلى يومنا ىذا. 1987سنة 

عممت ، ية المباشرةستثمارات األجنبىا الرامية إلى ترقية و زيادة اإلفي إطار جيودإذف  
تفاقيات إالعالمية لمتجارة و الدخوؿ في تكتبلت إقميمية و إبراـ  نضماـ إلى المنظمةالجزائر عمى اإل

وتساىـ ، كبر لممستثمريف األجانب أنيا إعطاء حماية أو التي مف ش، ثنائية و متعددة األطراؼ 
 .ستثمارات األجنبيةستقطاب اإلإفي 
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 الجزائر و المنظمة العالمية لمتجارة:  ولالمطمب األ 

و  ، ي فرض عمى الجزائر مف طرؼ صندوؽ النقد الدوليبعد التصحيح الييكمي الذ 
نضماـ الجزائر إلى منظمة التجارة إغدت الحاجة إلى  ، قتصادية الكميةستقرار المؤشرات اإلإ

 العالمية أمرا ال مفر منو بؿ يكاد يكوف الزما.

تحاد األوربي يتميز بالطابع تفاؽ شراكة مع اإلإيضاؼ إلى ذلؾ توقيع الجزائر عمى 
فالجزائر إذف  ، و الذي يركز عمى ضرورة تحرير التجارة الخارجية ، قتصاديتجاري في محوره اإلال

عف طريؽ عصرنة منظومتيا التشريعية في ظؿ  إقتصادىا ماضية بثبات في ديناميكية تحرير
 .التطورات الحاصمة في العالـ وأقممتيا مع تعيداتيا الجيوية والدولية

ضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية إننعكاسات إجابة ىو: ما ىي و السؤاؿ الذي سنحاوؿ اإل
  ؟  المباشر لمتجارة عمى ترقية اإلستثمار األجنبي

 تأسيس المنظمة العالمية لمتجارة: الفرع األول 

 ، قتصاديضمف مؤتمر ىافانا اإل ، لقد برزت فكرة إنشاء منظمة لمتجارة الدولية ألوؿ مرة
 ، 1945ة األمريكية قد أعدت مشروعا إلنشاء منظمة دولية لمتجارة سنة وكانت الواليات المتحد
عمى غرار ظيور مؤسسات بريتوف وودز. ولكف ىذا المشروع لـ  ، GAAT وذلؾ قبؿ عمؿ منظمة

 يكتب لو النور في حينو.

إلى مواقؼ الدوؿ مف ذلؾ  1947ويرجع فشؿ قياـ منظمة التجارة العالمية في عاـ 
تعالت األصوات وأصبح األمر  ، ور الوقت وتشعب عمميات التجارة الدولية وتطورىاوبمر   ، 1القرار

وضات جولة وبرز ذلؾ بشكؿ واضح أثناء مفا ، أكثر إلحاحا إلنشاء منظمة لمتجارة الدولية
في جونيؼ تـ التوصؿ  1993ديسمبر 15نتياء جولة أورغواي في إوب( 1993-1986ورغواي )األ

                                  
( و إقتصاديات الدوؿ النامية، الطبعة األولى، دار الصفاء لمنشر WTOعبد الناصر نزاؿ، منظمة التجارة العالمية )1

 .89،ص  1999والتوزيع،عماف األردف، 
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مة لمتعريفات التجارية" وذلؾ بيدؼ إزالة جميع الحواجز التي تعوؽ التجارة تفاقية عاإإلى إصدار "
وعقد المؤتمر  ، شتركت في المفاوضاتإدولة  117تفاقية وقد وقعت عمى ىذه اإل ، العالمية

لقياـ "منظمة التجارة  1994أفريؿ  15تفاقية في مدينة مراكش في الوزاري لمتصديؽ عمى اإل
. لتحؿ محؿ 1995 جانفي 01بتداء مف إتفاقية حيز النفاذ ىذه اإل (" ودخمتOMCالعالمية )

 . 1 1947التي عممت مراقبا مؤقتا لمتجارة العالمية منذ  GAATتفاقية إ

الذي يحتوي عمى جميع  ، وتمثؿ المنظمة العالمية لمتجارة اإلطار التنظيمي والمؤسسي
صاص المنظمة اإلشراؼ عمى تجارة ختإويشمؿ  ، تفاقات التي أسفرت عنيا جولة األورغواياإل

اإلستثمار وحقوؽ الممكية الفكرية وتسوية المنازعات بيف الدوؿ األعضاء  السمع والخدمات و
 ومراجعة سياستيـ التجارية.

إنشاء منظمة التجارة العالمية مع بداية عاـ  ، وبالفعؿ تضمنت نتائج جولة األورغواي
عمى أف نتائج جولة األوروغواي   ستدعـ  1994 أفريؿ 15في . وقد أكد تصريح مراكش 1995

المداخيؿ  ستثمارات والتشغيؿ واإل رتفاعا كبيرا في حجـ المبادالت وإوتضمف  ، قتصاد العالمياإل
تفاقية ( ىي خميفة اإلOMCوعميو يمكف القوؿ أف منظمة التجارة العالمية ) ، عبر العالـ أجمع

وىي النتاج  ، ( التي ظيرت بعد الحرب العالمية الثانيةGAATالعامة لمتعريفة الجمركية والتجارة )
 .2الطبيعي لدورة األورغواي

 وتعرؼ المنظمة العالمية لمتجارة بأنيا :

 OMC 
في  ، ىي النظاـ الدولي الوحيد الذي ينشغؿ بالقواعد التي تدير التجارة بيف البمداف3

ىذه  ، بمداف األقوى عالميا في التجارةالتي تتفاوض عمييا ال OMCتفاقيات إقمب ىذا النظاـ نجد 
الوثائؽ تمثؿ القواعد القانونية األساسية لمتجارة الدولية و العقود التي عمى أساسيا ستبني الدوؿ 

                                  
 .208، ص 1999لعربية المشتركة في عصر العولمة،الطبعة األولى، مكتبة مدبولي، القاىرة، سميماف المنذري، السوؽ ا1
 
سمير المقماني ،منظمة التجارة العالمية )أثارىا السمبية و االيجابية عمى أعمالنا الحالية و المستقبمية بالدوؿ العربية و  2

 .25-20،ص ص 2004ردف عماف، ، الطبعة األولى،دار الحامد لمنشر و التوزيع،األ(الخميجية 
3 l’Organisation Mondial du Commerce 
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سياستيا التجارية داخؿ الحدود المتفؽ عمييا بيدؼ مساعدة المنتجيف لمسمع و الخدمات المصدريف 
 1و المستورديف في ممارسة نشاطاتيـ. 

  : مبادئ المنظمة:أوال

 ىناؾ ثبلث مبادئ أساسية بنيت عمييا ىذه اإلتفاقية: 

 عدم التمييز بين الدول األعضاء: -1

معناه أف منتجات أي دولة طرؼ في الجات يجب أف تمقى نفس المعاممة التي تمقاىا  
ة بيف الدوؿ و يضمف ىذا المبدأ شرط المعاممة التجارية المساوي ، منتجات أية دولة متعاقدة أخرى

 . 2نتقائيةإاألطراؼ في الجات و يمنع لجوء الحواجز التجارية بصورة 

 : إزالة كافة القيود عمى التجارة -2

مثؿ الحصص الكمية و لكف يستثنى مف  ، سواءًا كانت تمؾ القيود جمركية أو غير جمركية 
تمر في ميزاف المدفوعات ذلؾ تجارة السمع الزراعية و تجارة الدوؿ التي تعاني مف عجز جوىري مس

 حيث يحؽ ليا في ىذه الحالة فرض القيود البلزمة عمى تجارتيا.

 المجوء إلى التفاوض: -3

نتقامية إلى اإلجراءات اإلمجوء وذلؾ لغرض فض المنازعات التجارية الدولية بدال مف ال 
 3التي تتسبب في تقميؿ حجـ التجارة الدولية. 

 ةثانيا:  أىداف و ميام المنظم 

نظرًا ألىمية منظمة التجارة العالمية و دورىا الياـ في إدارة نظاـ التجارة الدولية فمف 
تفاقية مراكش إو التي وردت في مواد  ، ارة إلى األىداؼ التي جاءت مف أجمياشالضروري اإل
 .01/01/1995و السارية المفعوؿ قانونا في  15/06/1994المنشور في 

                                  
1
Organisation mondial du commerce ; division de l’information et des relation avec les médias ; 

2
ème

 édition, Genève, Suisse ; 2001. P 04. 
 .45، ص 2000،دوف طبعة، مكتبة مدبولي ، القاىرة، -الفرص و التحديات-عبد الواحد العفوري، العولمة و الجات2
 .446، ص 2001محمد سيد عابد، التجارة الدولية، دوف طبعة،مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنية، جامعة اإلسكندرية،3
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رؾ أف عبلقاتيا في مجاؿ التجارة و المساعي اإلقتصادية يجب إف أطراؼ ىذه اإلتفاقية تد
ستمرار كبير في نمو حجـ إو  ، و تحقيؽ العمالة الكاممة ، أف تستيدؼ رفع مستويات المعيشة

تجار في السمع و الخدمات بما و اإل ، الدخؿ الحقيقي و الطمب الفعمي و زيادة اإلنتاج المتواصمة
و ذلؾ مع توخي غاية البيئة و الحفاظ  ، رد العالـ وفقًا ليدؼ التنميةستخداـ األمثؿ لموايتيح اإل

ىتمامات كؿ منيا في إحتياجات و إعمييا و دعـ الوسائؿ الكافية لتحقيؽ ذلؾ بصورة تتبلءـ و 
 مختمؼ مستويات التنمية اإلقتصادية في آف واحد.

ي عمى مزايا متبادلة تفاقيات المعاممة بالمثؿ تنطو إو لبموغ ىذه األىداؼ بالدخوؿ في 
لتحقيؽ خفض كبير لمتعريفات و غيرىا مف الحواجز التجارية و القضاء عمى المعاممة التمييزية في 

 العبلقات التجارية.

 : 1و عميو يمكف تمخيص أىـ مياـ و وظائؼ المنظمة في النقاط التالية 

إلى اإلتفاقيات الجماعية  باإلضافة ، تفاقيات "الجات" متعددة األطراؼإتسيؿ تنفيذ و إدارة -1
تفاقيات ممزمة لمف وافؽ إو لذلؾ فيي  ، تفاقيات متعددة األطراؼإو التي لـ تتحوؿ إلى  ، األربع

و تشكؿ المنظمة اإلطار التفاوضي بيف الدوؿ األعضاء لتنظيـ  ، نضماـ إليو فقطعمى اإل
الدوؿ األعضاء لتحقيؽ المزيد مف العبلقات التجارية فيما بينيا أو لمشروع في جوالت مستقبمية بيف 

 تحرير التجارة الدولية.

تفاقية المنشأة لجياز تسوية المنازعات و التي تحدد طبيعة عمؿ و اإلدارة و اإلشراؼ عمى اإل-2
لتزامات الدوؿ في إطار الجياز إستئناؼ و حقوؽ و أسموب تشكيؿ لجاف التحكيـ و جياز اإل

 المذكور.

اسات الخارجية لمدوؿ األعضاء و التي يجب أف تتـ وفقا لمفترات إدارة جياز مراجعة السي-3
و كؿ أربعة أعواـ لمدوؿ المتقدمة( بيدؼ معرفة أي  ، )كؿ عاميف لمدوؿ النامية ، الزمنية المحددة

و مدى توافقيا مع أحكاـ "الجات" و تعميـ المعمومات بيذا الشأف  ، تغيرات تتـ في ىذا المضمار

                                  
 .64عفوري، المرجع السابؽ، ص العبد الواحد   1
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عضاء ضمانا لتحقيؽ مبدأ الشفافية و إتاحة الفرصة لمدوؿ األعضاء لمتفاوض عمى جميع الدوؿ األ
 حوؿ السياسة التجارية ألي منيا و القدرة عمى التنبؤ بنتائج تمؾ السياسات.

تتعاوف المنظمة  ، ضع السياسة اإلقتصادية العالميةو بقدر تحقيؽ قدر أكبر مف التناسؽ في -4
د الدولي و البنؾ الدولي لئلنشاء و التعمير و الوكاالت التابعة عمى النحو المناسب مع صندوؽ النق

 1لو.

 نضمام إلى المنظمة العالمية لمتجارةشروط اإل  ثالثا :

شريطة أف تقبؿ التوقيع وتتعيد  ، نضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارةاإلحؽ دوؿ الكؿ إف ل
كما تمتـز بالتفاوض مع كؿ األطراؼ  ، تفاقية التجارية المتعددة األطراؼبتطبيؽ قواعد ومواد اإل

 .تاجال تفاقيةإالتوقيع عمى ليا  التي سبؽ

وتعتبر جميع الطمبات التي يطمبيا أعضاء المنظمة مف البمد الموقع طمبات ممزمة ونفس الشيء 
 بالنسبة لمشروط التي يضعيا ىؤالء.

ذا  عسيرة تكوف سلمفاوضات نتقالية فإف اإنضماـ تمر بمرحمة الدولة الراغبة في اإل كانتوا 
أىـ المبادئ التي ترتكز عمييا بحقيـ في مسكوف يتفي ىذه الحالة األعضاء ألف  ، بالنسبة لياجدا 
الصعوبات وتتبلشى العقبات في حالة  فرجوكثيرا ما تن ، تفاقيات التجارية المتعددة األطراؼاإل

 .ىاء المنظمة كؿ عمى حدنضماـ وأعضالمفاوضات الثنائية أي بيف الدولة الراغبة في اإل

األمر الذي يمكنيا مف الحضور  ، نضماـ بقبوؿ مؤقتالدولة الراغبة في اإل ىوبذلؾ تحض
وحضور مداوالت المنظمة واإلطبلع عمى الوثائؽ وحتى أخذ الكممة أثناء النقاش  ، في المجمس

 .2نتخابتكوف طرفا موقعا وتحـر مف حؽ اإل وكؿ ىذا دوف أف

                                  
 .81ص  ،1999، ،مصر،مركز اإلسكندرية لمكتاب، دوف طبعة1994سمير محمد عبد العزيز، التجارة العالمية و الجات 1
بف موسى كماؿ، المنظمة العالمية لمتجارة و النظاـ التجاري العالمي الجديد،) أطروحة دكتوراه ،كمية العمـو االقتصادية و  2

 .452( ،ص2004عمـو التسيير،جامعة الجزائر ،
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وتصبح طرفا موقعا  ، دخؿ في المنظمة العالمية لمتجارةأف تدة مف أجؿ الجزائر تعمؿ جاى
وليذا الغرض قامت بتشكيؿ لجنة لمقياـ بدراسة تحضيرية لممشروع والقياـ بجميع التدابير  ، فييا

الذي كاف مصحوبا  ، نضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارةتقديميا لطمب اإل كذاو  ، البلزمة لذلؾ
حصا  .قتصادية لمجزائر إلى لجنة التنمية لممنظمةالحالة اإل حوؿئيات جد مفصمة بتقارير وا 

نضماـ تمنح تفاقيات خاصة بيف الدوؿ األعضاء في المنظمة والدولة الراغبة في اإلإوىناؾ 
كما تستطيع ىذه األخيرة وضع قيود لمحفاظ عمى مستوى  ، مرونة أكبر في التفاوض والتعامؿ

 لمواجية ضروريات تنفيذ برامج التنمية المحمية. ، ليحتياطي المامعيف مف اإل

فيي اليوة  ، نضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارةأما العقبة الكبرى في مفاوضات اإل
وقد وضعت شروط أساسية  ، نضماـنضماـ وتطمعات الدوؿ الساعية لئلالموجودة بيف شروط اإل
 لممفاوضات منيا ما يمي:

ىذا مع حماية بعض القطاعات  ، تنقؿ السمع والخدمات إلى أسواقياتقديـ تنازالت في مجاؿ -
 قتصادي بزيادة معدؿ النمو.وتطوير قدراتيا التنافسية وتحقيؽ اإلنعاش اإل ، ستراتيجية الناشئةاإل

نضماـ مع الدوؿ التجارية والسياسية لمدوؿ الراغبة في اإل ، قتصاديةتجانس الميكانيزمات اإل-
 ة العالمية لمتجارة.األعضاء في المنظم

ورغـ جميع اإلجراءات المتخذة في إطار المنظمة فإف بعض الدوؿ المتقدمة مازالت تمارس 
كإجراء مكافحة اإلغراؽ الذي تستعممو  ، ستثنائيةمستعممة بعض اإلجراءات اإل ، تمييزسياسة ال

 .1يةنتقالإقتصادىا بمرحمة إالدوؿ المتقدمة لمنع دخوؿ صادرات الدوؿ التي يمر 

                                  
 .454المرجع السابؽ ،ص بف موسى كماؿ،1
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 في ستثمار األجنبي المباشرالعالمية لمتجارة وأثرىا عمى اإل المنظمة: الفرع الثاني 
 الجزائر

( في سنة OMCأنشأت المنظمة العالمية لمتجارة ) ، وفي إطار تنظيـ التجارة الدولية
( لـ يقتصر فقط OMCوالواقع أف آثار منظمة )،  لئلشراؼ عمى تنظيـ التجارة العالمية ، 1994

 ، إجابا بدرجات متفاوتة بؿ تؤثر عمى جميع البمداف سمبا و ، عمى الدوؿ األعضاء في المنظمة
قتصاد ومنيا الجزائر إذف ما مدى تأثير ىذه المنظمة عمى اإل ، وخاصة عمى الدوؿ النامية

 ستثمار عمى الخصوص ؟ اإل الجزائري و

 اشرستثمار األجنبي المباإل وال :منظمة التجارة العالمية وأ

ستثمارات لقد تقدمت الدوؿ الصناعية في جولة أوروغواي بمقترح سمي إجراءات حماية اإل
تضمنت نصوصا واضحة  ، ". وألوؿ مرة في تاريخ الدورات التجاريةTRIMSالمرتبطة بالتجارة "

تفاقيات التالية شديدة الصمة بنشاطات الشركات فكؿ مف اإل ، ستثمار األجنبي المباشرتتعمؽ باإل
 :  1تعددة الجنسيات وىيم

 ستثمار.تفاقية التجارية المرتبطة بتدابير اإلاإل-

 تفاقية التجارية المرتبطة بالممكية الفكرية.اإل-

 تفاقية العامة لمتجارة في الخدمات.اإل-

 ، ستثمار الصناعيتتعامؿ فقط مع اإل ، ستثمارتفاقية التجارية المرتبطة بتدابير اإلفاإل
لحكومات بالدوؿ المضيفة أف تطمب حدا أدنى مف مدخبلت اإلنتاج مف واليدؼ منيا منع ا

                                  
عالـ الثالث )دراسة تقويمية لمجات و إستراتيجية المواجية(، دوف طبعة،مطبعة رمضاف وأوالده، الجات وال عاطؼ السيد،1

 .29، ص 1999مصر، 
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لى غير ذلؾ مف  ، أو أف تطمب منو أف يصدر بالمعدؿ الذي يستورد بو ، المستثمر األجنبي وا 
 .1التدابير التجارية التقييدية

 فيي تمـز الدوؿ األعضاء في،  تفاقات التجارية المتعمقة بحماية الممكية الفكريةأما اإل
والعبلمات  عبر مراحؿ زمنية لحماية الممكية الفكرية ، المنظمة بضماف حد أدنى مف الحماية

وقد أعطيت الدوؿ النامية وقت أطوؿ مف الدوؿ  ، ختراع وحقوؽ المؤلؼوبراءات اإل ، التجارية
 لتزامات.لتعديؿ تشريعاتيا لتواكب تمؾ اإل ، المتقدمة

بتكاراتو مف قبؿ إمف أف تسرؽ أو تقمد أو تنسخ   ،تفاؽ يحمي المستثمر األجنبيفيذا اإل
 الشركات العاممة بالدولة المضيفة سواء كانت شركات محمية أو دولية.

 (TRIMS)ستثمار المتعمقة بالتجارة إجراءات اإل تفاقيةإ ثانيا:

المجتمع الدولي شيدت مفاوضات جولة األورجواي مساومات في مواقؼ الدوؿ حوؿ رغبة 
 ، والمنظمة العالمية لمتجارة حاليا ، ذاؾآنلجات نظاـ استثمار تحت مظمة اءات اإلإجر  إدماجفي 

ستثمار ضمف ىتماما واسعا إلدخاؿ اإلجراءات التجارية المتعمقة باإلإفقد أبدت الواليات المتحدة 
ستثمار وسعت لحث الدوؿ األعضاء عمى تحرير سياسات اإل ، المنظمة العالمية لمتجارة تفاقيةإ

ستثمار في جزء كبير منو إلى رغبة الواليات المتحدة في تسييؿ عمميات اإل ىيعز  وذلؾ ، فييا
التي كانت تواجو حماية عالية خاصة في قطاع ، 2األجنبية الضخمة لمشركات المتعددة الجنسيات

 الخدمات في العديد مف الدوؿ النامية والدوؿ المتقدمة.

وتتمثؿ أىـ  ، ستثمار المتعمقة بالتجارةت اإلتفاؽ بشأف إجراءاولقد تـ التوصؿ إلى اإل
ستثمار التي تضعيا السمطات المحمية عمى عتراؼ بأف بعض شروط اإلتفاؽ في اإلمبلمح اإل

                                  
 سنتناوؿ ىذه االتفاقية بشيء مف التفصيؿ في نقطة مستقمة. 1
 ستثمار األجنبي راجع:وؿ إستراتجية الشركات الضخمة واإللمزيد مف المعمومات ح2

charles-albert michalet  - la séduction des nations ou comment attirer les investissements – 

edition economica – 1999 – pp 47-70. 
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تؤدي إلى تقييد وتشويو التجارة  ، ستثمارات األجنبية التي ترغب في العمؿ عمى أراضييااإل
 د الدولية.بر الحدو عستثمارات وتحد مف الحركة ليذه اإل1الدولية

ستثمار تتعارض مع أحكاـ تخاذ إجراءات لئلإقياـ أي عضو ب منعل تفاقيةوقد جاءت اإل
( المتعمقة 3 مف المادة 4وخاصة المتعمقة بمبدأ المعاممة الوطنية )الفقرة  ، 1994الجات  تفاقياتإ

 ، ه الوارداتكتفاء بوضع تعريفات جمركية متفؽ عمييا ليذالواردات واإلبعدـ فرض قيود كمية عمى 
المتقدمة إللغاء لمبمداف  1995جانفي  01عتبارا مف إلمدة عاميف  نتقاليةإتفاؽ فترة ويعطي اإل

أما إذا كانت مف  ، ستثمار المتصمة بالتجارة والتي تتعارض مع مبادئ الجاتجميع إجراءات اإل
وبالنسبة لمدوؿ األقؿ  ، تسنوا 5يمية في إطالة الفترة المذكورة إلى ضالدوؿ النامية فثمة معاممة تف

 .2سنوات 7نموا إلى 

 وتشمؿ اإلجراءات ما يمي:

لمحتوى المحمي في ستخداـ نسبة محددة مف اإال يجوز أف يفرض عمى المستثمر األجنبي شرط -
ستخداـ منتجات محمية بنسبة إلزاـ المستثمر بشراء أو إبالمحتوى المحمي  يقصدو  ، المنتج النيائي

 وذلؾ بيدؼ الحد مف تدفقات النقد األجنبي لمخارج.  ،أو مقادير معينة

دائما بيدؼ الحد مف ،  ال يجوز أف يفرض عمى المستثمر تحقيؽ توازف بيف صادراتو ووارداتو-
 تدفقات النقد األجنبي لمخارج.

 .3ستثماري في السوؽ المحميةنسبة معينة مف إنتاج المشروع اإل ال يجوز فرض شروط بيع-

ستيراد مب الدولة مف المستثمر األجنبي الربط بيف النقد األجنبي المخصص لئلال يجوز أف تط-
سواء بشكؿ إحداث توازف فيما بينيا أو التركيز عمى  ، وحصيمة النقد األجنبي مف عمميات التصدير

                                  
، ص 2001عبد العزيز سمير محمد ، التجارة العالمية ،دوف طبعة، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية لمطباعة والنشر ، مصر،1

 .160 -157ص 
قتصادية مصالح الدوؿ النامية"، المجنة اإلنعكاساتيا عمى لتجارة بإجراءات اإلستثمار وا  قة اجماؿ الديف زروؽ، "عبل2

 وما بعدىا. 2، ص 2001نيويورؾ،  جتماعية لغربي آسيا، األمـ المتحدة ،واإل
 . 69ص  .،2000، القاىرة  ، مكتبة مدبولي ،الطبعة األولى، اآلثار المحتممة لممنظمة العالمية لمتجارة، مي عمثني فضؿ 3
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لمصادرات مما يخالؼ أحكاـ  اكمي اتحديدألف ىذا الطمب يعتبر  ، عمى اآلخر أحدىما زيادة
 .ات الجاتتفاقيإ

وتكوف عضويتيا مفتوحة أماـ مف يرغب  ، تفاقيةتـ إنشاء لجنة خاصة لمراقبة تنفيذ ىذه اإل
تعمؿ تحت إشراؼ مجمس التجارة في السمع وتشرؼ عمى فرض التشاور بيف  ، مف األعضاء

 .1تفاؽالمسائؿ المتعمقة بسير وتنفيذ اإلاألعضاء بشأف 

 التجارةستثمار األجنبي المرتبط بثالثا : إجراءات اإل

ستثمارات األجنبية المرتبطة لقد توسع نطاؽ عمؿ المنظمة العالمية لمتجارة ليشمؿ مجاؿ اإل
ستثمارات األجنبية جؿ  تحرير حركة اإلأبعد الضغوط التي مارستيا الدوؿ المتقدمة مف  ، بالتجارة
زالة  لقومية إلى تحرير كؿ وىذا في إطار سعي األطراؼ ا ، نسيابوإكافة القيود والعوائؽ المتعمقة بوا 

عتبارىا بأف تحرير إ رغـ تحفظ البمداف النامية و ، المجاالت التي تمتمؾ فييا ميزة تنافسية كبيرة
ستثمارات األجنبية بدوف ضوابط سيؤدي إلى تعظيـ مصمحة الدوؿ المتقدمة صاحبة الشركات اإل

 عمى حساب األطراؼ الضعيفة في سوؽ رؤوس األمواؿ. ، الكبرى

ستثمار تفاؽ بشأف إجراءات اإلإالمفاوضات في جولة أورجواي إلى  وصمت أطراؼولقد ت
 ةقتصاديواإلجراءات السيادية لمسياسة اإل األجنبي المتعمقة بالتجارة سيساىـ في إزالة كافة الضوابط

 ، وذلؾ بتقميص سمطة الدولة ودورىا ، قتصاد الوطني عمى المستوى المحميالمتعمقة بتنظيـ اإل
وعمى  ، الزماني ستثماري عمى المستوى المكاني وحرية المستثمر األجنبي في التوطف اإللصالح 

وائد بالدوؿ التي تنساب إلييا مستوى الفروع والعبلقات اإلنتاجية والتسويقية والتصرؼ في الع
ستثمار المرتبط بالتجارة عمى مبدأيف أساسييف مف تفاؽ إجراءات اإلإرتكز إولقد  ، ستثماراتاإل
 :2ىما ، بادئ النظاـ الجار المتجدد الذي تشرؼ عميو المنظمة العالمية لمتجارةم

 ومبدأ الشفافية. ، مبدأ المعاممة الوطنية

                                  
، .2003/  2002مصر ،  ، تفاقية الجات ،دوف طبعة، الدار الجامعيةاآلثار اإلقتصادية إل إبراىيـ محمد ،الجات: يعم 1

 .87ص 
 .155،ص 1996مجدي محمود شياب ، اإلقتصاد الدولي ، الطبعة الثانية ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، 2
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 : ستثمارات األجنبيةالمعاممة الوطنية لإل -1

تفاؽ عمى تساوي المعاممة الممنوحة لممستثمر الوطني واألجنبي مف جية لقد نص اإل
 ، ـ1994تفاقية الجات إتثمار األجنبي في إطار تطبيؽ سالمعيقة لئل وضرورة إزالة كافة القيود

لتزاـ الدوؿ األعضاء بضرورة التخمص مف القيود إالمتعمقة بالتجارة في السمع وىذا يعني ضرورة 
 : واإلجراءات التالية

فرض ستثمارات األجنبية أحيانا تئل: فالدوؿ المستقبمة ل ممنتج النيائيلقيد المكوف المحمي  -أ
أو المواد نصؼ مصنعة أو سمعا محمية بنسب  ، ستخداـ المستثمر المواد األوليةإشروطا متعمقة ب

تفاؽ يتـ إلغاء ىذا القيد بضماف حرية فبموجب اإل ، ضمف قيمة اإلنتاج المحؽ ، وقيـ معينة
 ستخداـ أي منتج محمي إذا أراد ذلؾ.  إالمستثمر في عدـ 

تمتـز الدوؿ األعضاء بالتخمص مف القيود المتعمقة بإلزاـ المستثمر   : ستيراداإل قيد التصدير و -ب
ستيراد إينة في السوؽ الداخمية أو تقييد األجنبي بتصدير نسب معينة مف اإلنتاج أو تسويؽ نسبة مع

ف صادرات المستثمر األجنبي يوكؿ ذلؾ مف أجؿ تحقيؽ التوازف ب ، بعض المدخبلت ...الخ
 ووارداتو.

ىذا القيد  فمتخمص ملستثمارات األجنبية ضيفة لئلم: تمتـز األطراؼ ال مة األجنبيةقيد العم -ج
جؿ أستيراد وبيف العوائد المحققة مف التصدير مف الذي يربط بيف قيمة النقد األجنبي المخصص لئل

تفاؽ ممزمة بالتخمص مف ىذه فالدولة بموجب اإل ، قتصاد الوطنيتوازف يضمف مصمحة اإلإحداث 
 .1وغيرىا ، القيمية النقدية و القيود

 ستثمار األجنبيشفافية المنظمة اإلجرائية والقانونية المتعمقة باإل -2

لتزاـ الدوؿ األعضاء باإلعبلف عف منظومة إجراءات إإف إعماؿ مبدأ الشفافية يقتض 
س ستثمار األجنبي المرتبط بالتجارة بحيث تكوف معمومة لجميع األطراؼ عف طريؽ إببلغ مجماإل

تفاؽ والتي يستدعي التجارة في السمع بكافة اإلجراءات والتدابير بما فييا تمؾ المتعارضة مع اإل

                                  
 .156ؽ ، ص، المرجع السابمجدي محمود شياب  1
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األمر ضرورة إلغائيا خبلؿ سنتيف بالنسبة لدوؿ المتقدمة وخمس سنوات بالنسبة لمدوؿ النامية وسبع 
 سنوات بالنسبة لمدوؿ األقؿ نمًوا.

وىو يتجاىؿ  ، ويعظـ مصمحتيا ، ؼ القويةتفاؽ يجسد رغبة األطراال شؾ في أف ىذا اإل
قتصادية لمشركات الدولية عرض لمسياسات اإلتأشكاؿ اإلجراءات التي تتخذىا الدوؿ المتقدمة وال ت

حتكارية بشكؿ أضحى مخبل بشروط نتقائية وتزايد تكتبلتيا اإلال يتناوؿ ممارستيا اإل و،  النشاط
  . 1قتصاديات الناميةاإل زداد خطره عمىإ عظـ األسواؽ ومالتنافس في 

 2ورومتوسطيةتفاقية الشراكة األ إ:  لثانيالمطمب ا

تجمع قائـ  100تجمعا إقميميا مف أصؿ أكثر مف  29وحدىا ميبلد  1992لقد سجمت سنة  
ستيبلؾ واسع إاإلتحاد األوروبي الذي يسعى إلى البحث عف سوؽ  ، و أىـ ىذه التكتبلت اآلف
تفاقية الشراكة بيف الدوؿ األعضاء فيو و دوؿ جنوب البحر إإلى إبراـ  و ىذا ما أدى ، دراتيالصا

و ىذا ما جسده  ، و وضع قاعدة أساسية لمتعاوف و الشراكة بيف الطرفيف ، األبيض المتوسط
دولة  27و الذي صادقت عميو  1995نوفمبر  28و  27مؤتمر برشمونة المنعقد في فترة ما بيف 

 . 3دولة مف جنوب البحر األبيض المتوسط 12و  دولة أوروبية 15عضوا منيا 

بحيث لـ يعد بوسع الدولة تحقيؽ  ، قتصادي الحاليإف الشراكة مفيوـ جديد في النظاـ اإل 
سواء كاف ذلؾ بصفة جماعية أو  ، شتراؾ و التعاوف فيما بينياكتفاء الذاتي لوحدىا دوف اإلاإل

قتصادية و إف الدوؿ المشاركة لموصوؿ إلى تنمية دعـ لجيود كؿ دولة م يى فالشراكة إذف ، ثنائية
إضافة إلى  ، جتماعية و تبادؿ المعمومات و األفكار و نقؿ الخبرة و التدريب في كؿ القطاعاتإ

                                  
 .89عمي إبراىيـ محمد ، المرجع السابؽ ، ص 1
تفاؽ األوربي المتوسطي لتأسيس شراكة يتضمف التصديؽ عمى اإل 2005/ 27/04مؤرخ في  05/159المرسـو الرئاسي رقـ 2

، المؤرخة 31،جريدة رسمية عدد 22/04/2002بيف الجزائر والمجموعة األوربية والدوؿ األعضاء فييا، الموقع بفالونسيا يـو 
 .30/04/2005في 

المجموعة األوربية تضـ: بمجيكا، الدانمارؾ، ألمانيا، اليوناف، إسبانيا، أيرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، النمسا، البرتغاؿ، فنمندا، 
 فرنسا، السويد، بريطانيا، ىولندا.

، العدد األوؿ ، جامعة  ، مجمة النائبالثالث عبد المجيد قدي ، العولمة و تجمياتيا ، الواقع و الفرص أماـ الدوؿ العالـ 3
 . 72ص  ، 2003الجزائر، 
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تقديـ المساعدات الفنية و اإلدارية و التنظيمية و تشجيع المشاريع المشتركة و كؿ ما مف شأنو أف 
 . 1ؼ المشاركة في جميع المجاالتقتصادي بيف األطرايدعـ التعاوف اإل

الركيزة عتباره إقتصادي بصفة عامة بأننا  قمنا بالتركيز عمى الجانب اإل ، نتباىكـإو نمفت  
 متوسطية. األساسية لمشراكة األورو 

وما مدى مساىمتو  فنتساءؿ عمى ماذا ترتكز ىذه الشراكة؟ و ما ىو اليدؼ األساسي منيا؟ 
 جزائر ؟ستثمار في الفي ترقية اإل

 قتصادية األورمتوسطيةمضمون الشراكة اإل:  األول الفرع

اؽ كميث 1995نوفمبر  28و 27نعقد في الفترة ما بيف إيعتبر بياف مؤتمر برشمونة الذي 
 :  2رتكز عمى ثبلثة جوانب أساسية ىيإحيث ،  لمشراكة األورومتوسطية

 الشراكة في المجاليف السياسي واألمني . -أ

 قتصادي والمالي .ي المجاليف اإلالشراكة ف -ب

 .السياسية  الثقافية و جتماعية والشراكة في المجاالت اإل -ج

ديد مجاالت التعاوف قتصادي وتحونحاوؿ التركيز عمى ما جاءت بو الشراكة في المجاؿ اإل
 :3تحاد األوروبي ودوؿ حوض المتوسط األخرى أىميا ؿ اإلقتصادي بيف دو في الجانب اإل

 ، عضاء في الشراكةنطبلقا مف اإلمكانيات المحمية لدوؿ األإفي المنطقة قتصادية نمية اإلبناء الت-
زالة العقبات  ، ؾستثمارات محمية وأجنبية مباشرة شريطة خمؽ مناخ مناسب لذلإوتحويميا إلى  وا 
لعالمية عتماد عمى سياسة التفتح نحو التشريع الدولي بما فيو المنظمة اقتصادية باإلاإل التشريعية و

 واألخذ بمبادئيا لتسييؿ نقؿ التكنولوجيا ورفع مستوى اإلنتاج والتصدير . ، لمتجارة
                                  

 .  8، ص  2001جمعية "المعرفة" العممية الثقافية  ، الممتقى العممي الخامس حوؿ الشراكة األورومتوسطية ،،الجزائر ،1
مية العمـو االقتصادية و التسيير،جامعة بومديف حسيف "مزايا و تكاليؼ إتفاقيات التعاوف ااًلورومتوسطية ،)رسالة ماجيستار ،ك2

 .66(،ص2003تممساف،
،أوروبا و العرب مف الحوار إلى الشراكة ،دوف طبعة ،دار الفكر ،دمشؽ ،سوريا، 3  .324،ص2001سمير صاـر
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 بناء منطقة تجارة حرة عمى أساس التعاوف لتطوير التجارة بيف الشركاء .-

وتدعيـ  ، قتصاد السوؽإقتصادية العالمية المبنية عمى خمؽ جو إداري يتماشى والتطورات اإل -
 الصغيرة عف طريؽ النقؿ التكنولوجي مف دوؿ الشماؿ إلى دوؿ الجنوب . ة والصناعة المتوسط

 التوفيؽ بيف التنمية وحماية البيئة  . -

كالتعاوف  في  المجاؿ    ، كما  حددت  دوؿ  األعضاء  في  الشراكة  مجاالت أخرى
 . 1الزراعي  والمالي  والصناعي

 أوال : أىداف الشراكة األورومتوسطية 

اية القرف العشريف بميؿ بارز نحو عولمة اإلقتصاد وشموليتو وىذا يتطمب تشكيؿ تميزت ني
لذلؾ فإف ،  أقطاب و تكتبلت إقتصادية وسياسية كبرى مف أجؿ المنافسة وفرض الوجود الدولي

وتكييفيا  ، ة عمى التعديؿ المكثؼ ليياكميا اإلقتصاديةغمأو بعبارة أدؽ مر  البةالبمداف النامية مط
 التحوالت الجارية لئلقتصاد العالمي. لمواجية

وقد  ، إف التشييد الحقيقي لفضاء إقتصادي أورومتوسطي ال يزاؿ يخضع لعدة عوامؿ
جتماعات المنعقدة عمى المستوى الوزاري  أو عمى المستوى التقني في تقريب ساىمت مختمؼ اإل

عمى مستوى األعماؿ  وجيات النظر حوؿ مختمؼ السياسات القطاعية دوف أف تتجسد ولو جزئيا
إف الفارؽ في مستوى التنمية بيف شماؿ البحر األبيض المتوسط وجنوبو واسع  ، الواجب القياـ بيا

وأف مطالبة لجاف الضفة الجنوبية ببذؿ المزيد مف الجيود وبصفة مستمرة لمدة تزيد عف  ، جدا
قة عمى الظيور التمقائي يعني المواف ، رتقاء إلى مستوى بمداف الضفة الشماليةسنوات لئل عشر

ال يمكف توقع تحوالت مرضية في عممية التأىيؿ العاـ لبمداف الشركاء إذا تمادت ،  2لتكتبلت كبرى
ذا لـ  ، كما كانت نظرتيا في السابؽ لمبحر األبيض المتوسط ، المجموعة األوروبية في تصورىا وا 

                                  
 . 4جمعية "المعرفة" العممية الثقافية ، المرجع السابؽ ،ص 1
تحاد األوروبي عمى حوؿ أثار اتفاقية الشراكة مع اإل لعربية ،"الندوة القوميةالمنظمة العربية لمتنمية الزراعية ،جامعة الدوؿ ا 2

 .19،ص1999مسارات التنمية الزراعية "،مطبعة المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ،الخرطـو نوفمبر 
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 ، ع المقاءات المنبثقةوة برشمونة وجميعتمدتو ندإصمبة لتجسيد برنامج العمؿ الذي  تكف ىناؾ إرادة
 : 1عتمد تصريح برشمونة األىداؼ التاليةإعنيا بحيث 

 قتصادية المستديمة.جتماعية و اإلزدىار في وتيرة التنمية اإلإنطقة بناء م-

 تقميص فوارؽ التنمية في منطقة األورو متوسطية.-

 تحسيف التعاوف والتكامؿ الجيوي. -

ة ومالية تستند خاصة إلى الزيادة المعتبرة في المساعدات المالية مف اإلتحاد قتصاديإإقامة شراكة -
 األوروبي لبمداف الضفة الجنوبية. 

 حرية حركة السمع .-

 ويبقى اليدؼ األساسي مف الشراكة األورومتوسطية ىو إقامة منطقة التبادؿ الحر لذلؾ.

 ثانيا : مبادئ الشراكة األورومتوسطية

ورومتوسطية عمى نفس المبادئ التي تقـو عمييا المنظمة العالمية لمتجارة تقوـ الشراكة األ
 مع وجود بعض اإلضافات والتوسع فييا. 

 :مبدأ عدم التمييز -1

ينطمؽ التبادؿ التجاري بيف دوؿ األورومتوسطية مف قاعدة المساواة التامة بيف الدوؿ 
 يز عمى شرطيف أساسييف : ويقـو مبدأ عدـ التمي ، المشتركة في العبلقات التجارية

 :شرط معاممة الدولة األولى بالرعاية  –أ 

يعتبر شرط معاممة الدولة األولى بالرعاية ركنا أساسيا مف أركاف النظاـ التجاري متعدد 
فإنو يضـ عدـ التمييز الكمي كما ىو الشأف بيف األعضاء في الواقع ) معاممة الدولة ،  األطراؼ

 .(لمعاممة غير التمييزية بيف األعضاء بشأف موضوع محدداألولى بالرعاية يعني ا
                                  

 01جمعية "المعرفة" العممية الثقافية ،المرجع السابؽ ،ص1
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 يطبؽ مبدأ معاممة الدولة األولى بالرعاية عمى الواردات والصادرات عندما يكوف العضو :

 يستورد منتجات مشابية تـ إنتاجيا داخؿ حدود دولة عضو آخر. -

 يصدر منتجات مشابية موجية إلى أراضي دولة عضو آخر. -

ليست ممزمة بتوفير معاممة الدولة األولى بالرعاية إلى دولة ليست عضوا في الدولة العضو 
تفاقات الثنائية تعتمد عمى اإل،  فالمعاممة المقدمة لمدوؿ غير األعضاء،  منظمة التجارة العالمية

ومع ىذا إذا ما منح العضو مزايا معينة لدولة أخرى ،  التي عقدىا عضو مع كؿ مف تمؾ الدوؿ
وذلؾ إعماال لمبدأ الدولة األولى ،  فإف ىذه المزايا تمتد إلى كؿ دوؿ األعضاء،  غير عضو

 .1بالرعاية

 شرط المعاممة الوطنية : –ب 

ونفس  ، يجب معاممتيا بطريقة مماثمة ، يعني أف المنتجات المستوردة والمنتجات الوطنية
مستثمر األجنبي لنفس يخضع ال ، األمر بالنسبة لمخدمات والعبلمات التجارية وحقوؽ المؤلؼ

 المقاييس التي يخضع ليا المستثمر المحمي.

 : مبدأ المعاممة التفضيمية -2

يعتبر ىذا المبدأ أمرا مستحدثا في اإلطار التجاري الدولي الذي وضعتو المنظمة العالمية 
يـ معاممة ويتضمف ىذا المبدأ بأف يتكفؿ النظاـ التجاري الدولي الذي أقامتو المنظمة بتقد ، لمتجارة

وتيدؼ ىذه المعاممة التفضيمية إلى فتح أسواؽ الدوؿ الصناعية  ، تجارية تفضيمية لمدوؿ النامية
وبالتالي زيادة حصيمتو مف الصرؼ األجنبي البلـز لتمويؿ  ، أماـ سمع الدوؿ النامية ، المتقدمة

 قتصادية فييا.البرامج اإل

                                  
 ترجمةيب و مراجعة منظمة التجارة العالمية، دليؿ لئلطار العاـ لمتجارة الدولية رضا عبد السبلـ و أحمد عبد الخالؽ، تعر 1

 The Word Trade organisation : A Guide to the Framework forلػ: بيا جيراث الؿ داس. النسخة اإلنجميزية
international Trade  ،)48، ص  2006دار المريخ لمنشر )الرياض. 
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وليا عمى نصيب عادؿ مف التجارة بقصد حص ، فقد وضع أساسا لخدمة الدوؿ النامية
وبناءا عمى ذلؾ فإف األطراؼ المتعاقدة المتقدمة ال تنتظر  ، قتصادية لكؿ البمدافلتشجيع التنمية اإل

وسواء  ، التماثؿ بالنسبة لمتعيدات التي تقدميا الدوؿ النامية في إطار المفاوضات التجارية
تجارية األخرى في تجارة األطراؼ المتعاقدة األقؿ بالتخفيض أو إزالة القيود الجمركية والعقبات ال

نطبلقا مف عدـ المساواة إوىذا يعني عدـ المماثمة في المعاممة بيف الدوؿ المتقدمة والنامية ،  نموا
 إال أف ىذا المبدأ لـ يطبؽ مف الناحية العممية.   ، الواقعية

 :مبدأ الشفافية  -3

أف الحواجز غير الجمركية تشكؿ تيديد لبناء نظاـ  يقرر ىذا المبدأ قاعدة أساسية تتمثؿ في
وبموجبو تمتـز  ، ويخص ىذا المبدأ أساسا تجارة الخدمات ، عالمي متعدد األطراؼ لمتجارة الدولية

 .1الدوؿ بإشيار المعمومات المتعمقة بسياسات األعضاء بشأف التجارة في الخدمات و اإلعبلف عنيا

 :الدول عتراف المتبادل بين مبدأ اإل -4

عتراؼ المتبادؿ بينيا فيما يتعمؽ بشيادات اإل عتمد عمى المساواة بيف الدوؿ وىذا المبدأ ي
ذلؾ يجعؿ دوؿ  ، ومعايير األىمية فيما يخص خدمات الخبرة والكفاءة والممارسة الفنية ، التكويف

 لتزامات والحقوؽ.القانوني مف حيث اإلاألعضاء في الشراكة في نفس المركز 

 :مساواة بين المورد األجنبي والمورد الوطنيال -5

فالمبدأ العاـ لمشراكة األورو متوسطية ىو فتح األسواؽ أماـ تدفؽ البضائع والخدمات عمى 
لغاء الرسوـ الجمركية  ، قدـ المساواة أي المورد األجنبي بالمورد الوطني مف خبلؿ فتح الحدود وا 

 تجاه التجارة عمى الصعيد العالمي.إفي 

بؿ بالتشريعات المحمية ومنظمة  ، الخدمات ال يتعمؽ األمر باإلجراءات الجمركية فقطوفي 
تجاه تسييؿ إكؿ ىذا في  ، ورد األجنبي لمخدماتالقوانيف والشروط التي تضعيا الدوؿ أماـ الم

                                  
 .87د عبد الخالؽ ،المرجع السابؽ ،صرضا عبد السبلـ و أحم1
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عبور ونشوء الخدمات التي تقدميا المؤسسات الموردة األجنبية نحو السوؽ الداخمية لمدوؿ 
 . 1المنظمة إلى المنظمة العالمية لمتجارة األعضاء في

 تفتح الجزائر عمى منطقة التبادل الحر: الفرع الثاني 

نضماـ إلى الشراكة األورو حات وتعديبلت تشريعية مف أجؿ اإلالجزائر بإصبل قد قامت
متوسطية  وجعؿ النص الوطني يتماشى ومبادئ  وشروط  منطقة التبادؿ الحر و يتمثؿ ذلؾ فيما 

 : يمي

 : المجال الجمركي أوال

تفاؽ الشراكة األورو جزائرية عمى مكافحة ممارسات اإلغراؽ حسب  إمف  22تنص المادة 
 .2 26اإلجراءات المنصوص عمييا في المادة 

وذالؾ بموجب القانوف رقـ  ، قد تضمف القانوف الوطني نصوصا تجسد ىذه القاعدة
ة غير يعتبر ممارسمكرر منو عمى ما يمي: " 8حيث نصت المادة 3المتعمؽ  بالجمارؾ  98/10

ضوع إغراق أو دعم بحيث يمحق ضررا يكون مو  ، ستيراد لمنتوجإكل  ، ستيرادعند اإلمشروعة 
ستيالك أو ييدد بإلحاق ضرر ىام لممنتوج الوطني مماثل أو يعطل بصفة عند عرضو لإل

كل منتوج يكون سعره عند   ،ممموسة إنشاء أو تنمية إنتاج وطني مماثل ويعتبر موضوع إغراق
أو قيمة منتوج مماثل مسجمة  في عمميات  ، أقل من قيمتو العادية ، التصدير نحو الجزائر

 التجارة العادية في البمد المصدر أو بمد المنشأ".

                                  
 .04، ص جمعية "المعرفة" العممية الثقافية 1
تفاؽ أوروبي متوسطي لتأسيس شراكة بيف الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مف جية والمجموعة األوربية والدوؿ إ2

 .2002/ 04/ 22يـو  -فالونسيا  -األعضاء فييا مف جية أخرى 
،المتضمف 21/07/1979،المؤرخ في  79/07، يعدؿ و يتمـ القانوف رقـ 22/08/1998،المؤرخ في 98/10القانوف رقـ 3

 .23/08/1998،المؤرخة في 61قانوف الجمارؾ ،جريدة رسمية عدد
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عد  العامة المطبقة المتعمؽ بالقوا 03/04 رقـ قد جسد المشرع ىذه القواعد كذلؾ في األمر
: "يمكن أن منو عمى ما يمي 14حيث نصت المادة ،  1البضائع وتصديرىا ستيرادإعمى عمميات 

يكون سعر تصديره إلى الجزائر أدنى من قيمتو العادية  ، يوضع حق ضد اإلغراق عمى أي منتوج
ستيراد إ بحيث يمحق ، أو قيمة منتوج مماثل أثناء عمميات جارية في بمد المنشأ أو بمد التصدير

 بير بفرع من اإلنتاج الوطني". أو ييدد بإلحاق ضرر ك

يستوفي  ، "الحق ضد اإلغراق حق خاصمف نفس األمر عمى ما يمي  15و تنص المادة 
 كما ىو الشأن بالنسبة لمحقوق الجمركية". 

و قد تضمف القانوف الوطني نصوص خاصة باإلجراءات الوقائية وقد تجسدت ىذه القواعد 
"يمكن أن يستفيد منو عمى  8حيث تنص المادة  10إلى  8مف مواده 2 03/04في األمر  رقـ 

في شكل حقوق جمركية قيمية وتدابير الدفاع التجارية كما  ، اإلنتاج الوطني من حماية  تعريفية
 ىي محددة في ىذا األمر". 

"يمكن وضع تدابير الدفاع التجارية عن طريق مف نفس األمر عمى أف  9و تنص المادة  
 وقائية أو تعويضية أو مضادة لإلغراق".التنظيم في شكل تدابير 

تطبق  التدابير الوقائية تجاه منتوج ما إذا  كان ىذا األخير منو عمى " 10كذلؾ تنص المادة 
تمحق أو تيدد بإلحاق ضرر جسيم بفرع اإلنتاج الوطني  ، مستوردا بكميات  متزايدة إلى درجة

 .3منتوجات مماثمة أو منافسة لو  مباشرة" 

حيث  15و  14المتعمؽ بالجمارؾ في مادتيو  98/10قاعدة المنشأ في القانوف كما وردت 
البمد الذي استخرجت من باطن األرض ىذه  ، يعتبر منشأ بضاعة ماتنص المادة  عمى أف "

                                  
ستيراد البضائع و تصديرىا ،جريدة قة عمى عمميات إ،المتعمؽ بالقواعد المطب19/07/2003،المؤرخ في 03/04األمر رقـ  1

 .30/07/2003،المؤرخة في33ة عدد رسمي
 ، المرجع نفسو. 03/04األمر رقـ  2
 ،المرجع السابؽ  . 03/04األمر رقـ 3
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كتساب المنشأ بقرار مشترك بين الوزيرين إتحدد شروط  ، أو جنيت أو صنعت فيوالبضاعة 
  .1المكمفين بالمالية والتجارة"

البمد الذي ترسل منو البضاعة  ، "يعتبر بمد المصدرمف نفس القانوف عمى أف  15وتنص المادة 
 بصفة مباشرة إلى اإلقميم الجمركي" 

مف األمر  6وقد أجرى المشرع الجزائري تعديبلت عمى رخص اإلستيراد حيث تنص المادة 
ات أو تصديرىا إلدارة أي "يمكن أن تؤسس تراخيص إلستيراد المنتوجعمى ما يمي  03/04رقـ 

تحدد  ، تدبير يتخذ بموجب أحكام ىذا األمر أو اإلتفاقات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فييا
 . 2شروط و كيفيات تنفيذ نظام تراخيص اإلستيراد و التصدير عن طريق التنظيم"

 ستثمار ثانيا : مجال اإل

حيث تـ إلغاءه  ، 2001ى غاية ساري المفعوؿ إل3 93/12بقي المرسوـ التشريعي رقـ 
المتعمؽ بتطوير اإلستثمار والذي صدر في بداية األلفية  4 01/03وتعويضو بموجب األمر رقـ 

و تماشيا مع تأسيس  ، قتصادي الوطنيتحوالت التي طرأت عمى المستوى اإلالجديدة كنتيجة لم
 الشراكة األورو جزائرية.

بموجب المرسوـ التشريعي رقـ  ةستثمار المنشأرقية ومتابعة اإلستبداؿ وكالة تإحيث تـ 
وأصبحت تعتمد في  ، ستثماربالوكالة الوطنية لتطوير اإل ، قدةالمعتمدة عمى إجراءات مع 93/12

ستثمار وتشترط عمى المستثمر األجنبي أو الوطني مجرد التصريح الشكمي قبوؿ مشاريع اإل
تداء مف تاريخ بإيوما  30ب في أجؿ أقصاه عمى الطمكما تتميز الوكالة بسرعة الرد  ، البسيط

يوما في المرسوـ التشريعي رقـ  60عمما أف ىذه المدة كانت محددة ب،  إيداع طمب المزايا

                                  
 ،المرجع السابؽ. 10/ 98مف القانوف رقـ  15، 14أنظر المواد 1
 ،المرجع السابؽ. 04/ 03مف األمر رقـ  6أنظر المادة 2
 ،المرجع السابؽ. 93/12المرسـو التشريعي رقـ  3
 ،المرجع السابؽ. 01/03ألمر رقـ ا 4
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ىذا إف دؿ عمى شيء يدؿ عمى نية المشرع في تبسيط اإلجراءات اإلدارية أماـ  ، 93/12
 . 1المستثمريف 

ختياريا عكس طمب التصريح إىذا الطمب  ت ويعدمتيازاويمكف لممستثمر إجراء طمب اإل  
 . 2ستثمار الذي يعد إجراء إلزاميباإل

 ثالثا: المجال المالي 

 ، 90/103 نظرا لغموض فكرة المركز الرئيسي لنشاط المستثمر في قانوف النقد والقرض رقـ 
ة رأس جاء نظاـ بنؾ الجزائر لتوضيحيا وعمى ىذا األساس أصبح قانوف النقد والقرض يأخذ بجنسي

بيف المستثمر 4 90/03و يميز نظاـ بنؾ الجزائر رقـ ، الماؿ ال بجنسية األشخاص المالكيف لو
فالمستثمر الطبيعي المقيـ  ، الذي يتقدـ كشخص طبيعي والمستثمر الذي لو صفة الشخص المعنوي

ما كانت قتصادية في الجزائر منذ سنتيف عمى األقؿ مييكوف المركز الرئيسي لمصالحو اإل ىو الذي
 جنسيتو.

قتصادية يكوف المركز الرئيسي لمصالحو اإل ىو الذي ، أما الشخص الطبيعي الغير المقيـ
كما يحدد المركز ، سواء كانت جنسيتو جزائرية أـ أجنبية  ، خارج الجزائر منذ سنتيف عمى األقؿ

فيو  %60خيؿ الشخص الطبيعي المحققة خارج الجزائر تفوؽ نسبة الرئيسي عمى أساس مدا
 مستثمر غير مقيـ في الجزائر.

أما المستثمر المعنوي غير المقيـ و حتى يعتبر غير مقيـ في الجزائر ال بد أف تكوف نسبة 
ويأخذ مجمس النقد والقرض برقـ األعماؿ  ، %60رقـ أعمالو خارج الجزائر تساوي أو تفوؽ 

                                  
ستثمار األجنبي في الجزائر، )رسالة ماجستير في القانوف، فرع قانوف شراكة كوسيمة قانونية لمتفعيؿ اإلثمجوف شوميسة، ال1

 .  104(، ص 2006األعماؿ ، كمية الحقوؽ و العمـو التجارية،  جامعة بومرداس،
 ؿ مف ىذا الباب.لقد تـ التفصيؿ في كؿ ىذا في الفصؿ األو  2
 ،المرجع السابؽ. 90/10قانوف رقـ  3
،المتعمؽ بشروط تحويؿ رؤوس األمواؿ إلى الجزائر لتمويؿ النشاطات اإلقتصادية و  09/1990/ 8مؤرخ في  90/03نظاـ 4

 .إعادة تحويميا إلى الخارج و مف مداخمييا
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تستفيد مف ضماف ،  جزائر%مف رقـ أعماليا خارج ال60المتوسط حيث الشركة التي حققت نسبة 
 تحويؿ المداخؿ واألرباح .

عمى الترخيص لغير 1 90/10مف قانوف النقد والقرض رقـ  183حيث تنص المادة 
قتصادية مخصصة لمدولة أو إؿ إلى الجزائر لتمويؿ أية أنشطة المقيميف بتحويؿ رؤوس األموا

ر فكرة تدفؽ رؤوس األمواؿ و يظير أف المشرع الجزائري لـ يحص، المؤسسات المتفرعة عنيا
نما يشمؿ كؿ المجاالت اإلقتصادية . ، األجنبية في المجاؿ الصناعي  وا 

تحويميا دخوال وخروجا إلى أحكاـ نظاـ  تكة رؤوس األمواؿ إلى شروط وكيفياوتخضع حر 
الذي ألغى  03/113كما تخضع إلى أحكاـ قانوف النقد والقرض رقـ ،  2 90/03بنؾ الجزائر رقـ 

المتعمؽ بقواعد الصرؼ وشروطو بكونو تبادؿ بيف 4 91/07وكذلؾ النظاـ  ، 90/10ف رقـ قانو 
 العمبلت الحسابية والدينار أو العمبلت الصعبة فيما بينيا.

المتعمؽ بشروط تحويؿ رؤوس األمواؿ إلى 5 90/03مف النظاـ رقـ  14حيث نصت المادة 
متوقؼ عمى تأشيرة  ، ؿ األمواؿ مف الجزائرعمى أف كؿ تحويؿ إلى الخارج بيدؼ ترحي ، الجزائر

وبعد إجراء تأشيرة بنؾ  ، بعد إجراء المطابقة الذي يقوـ بو مجمس النقد والقرض ، بنؾ الجزائر
 تحوؿ األمواؿ بواسطة البنؾ أو المؤسسة المالية محؿ فتح الحساب. ، الجزائر

الخارج إلى  ويتعيف عمى كؿ شخص طبيعي أو معنوي بيدؼ تحويؿ رؤوس أمواؿ مف
قياـ بطمب التحويؿ أماـ بنؾ الجزائر مباشرة أو بواسطة بنؾ معتمد أو مؤسسة مالية  ، الجزائر

 قصد اإلعبلف أف تحويمو مطابقا ألحكاـ قانوف النقد والقرض. 

                                  
 ، المرجع السابؽ. 90/10القانوف رقـ  1
 45، جريدة رسمية عدد ،المتعمؽ بشروط تحويؿ رؤوس األمواؿ إلى الجزائر08/09/1990مؤرخ في ، ال90/03النظاـ رقـ  2

 .24/10/1990، المؤرخة في 
 ،المرجع السابؽ.03/11األمر رقـ  3
، المؤرخة في  24، جريدة رسمية عدد ،المتعمؽ بقواعػد الصرؼ و شروطو 08/1991/ 14المؤرخ في  07/ 91 رقـ نظاـ4

29/03/1992. 
 ، المرجع السابؽ.90/03النظاـ رقـ  5
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ذلؾ ال يتوقؼ عمى  ، ستيراد وتصدير العمبلتيخضع الصرؼ إلى رقابة في مجاؿ اإلكما 
بؿ تفرض الرقابة أيضا عمى تنقؿ األشخاص مف  ، تجارة الخارجيةعمميات الصرؼ في مجاؿ ال

 ويفرض عمييـ التعامؿ بالعممة الوطنية. ، دولة إلى أخرى بغرض السياحة أو الدراسة والبحث

 ، 1المتعمؽ بمراقبة الصرؼ 95/07إف المشرع الجزائري قد رخص بموجب النظاـ رقـ 
 ، أجنبية قابمة لمتحويؿ بكؿ حرية وحيازتيا في الجزائرلممقيميف إكتساب وسائؿ الدفع محررة بعممة 

مف  12حسب نص المادة وذلؾ  ، تـ إال بالوسطاء المعتمديفتإال أنو اعتبر المتاجرة بالعممة ال 
المؤسسات المالية وكؿ مؤسسة أو عوف صرؼ  ، البنوؾ المعتمدة :يقصد بالوسطاء 95/07نظاـ 

 بالعممة الصعبة.   يفوضو بنؾ الجزائر لمقياـ بالعمميات

 ، كما رخص المشرع لكؿ مسافر يدخؿ إلى الجزائر أف يستورد أوراؽ نقدية وشيكات سياحية
ويخضع اإلستيراد إلجراء تصريح لدى الجمارؾ عندما يفوؽ المبمغ المستورد القيمة المقابمة بالدينار 

: "كل ا الثانية عمىفي مادتي 02/2000المحددة مف قبؿ بنؾ الجزائر حيث نصت التعميمة رقـ 
جبر عمى صرف عممتو م ، شخص طبيعي أجنبي يدخل اإلقميم الجزائري الجمركي بأي سبب كان

حترام شرط التصريح في حالة تجاوز المبمغ لمقيمة المقابمة بالدينار الجزائري إمع  ، األجنبية
 .      "المحدد من قبل بنك الجزائر

 رابعا : مجال المنافسة 

 ، راكة األورو جزائرية مبدأ المنافسة الحرة والشفافية في الممارسات التجاريةتفاؽ الشإكرس 
 حيث نصت المادة األولى  منو عمى ما يمي: 

كل ما من شأنو أن يؤثر عمى  ، تفاقض ما يمي مع السير الحسن ليذا اإل "يتعار 
 التبادالت بين المجموعة والجزائر. 

                                  
،المؤرخة في  11، المتعمؽ بمراقبة الصرؼ ، جريدة رسمية عدد 23/12/1995المؤرخ في  95/07النظاـ رقـ 1

11/02/1996. 
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رات لتجمع مؤسسات والممارسات المتفق عمييا بين تفاقات بين المؤسسات وكل القراكل اإل  -
 التي يكون ىدفيا أو من أثارىا منع المنافسة أو تحديدىا أو تعطيميا. ، المؤسسات

 ستغالل المفرط من طرف إحدى المؤسسات أو عدد منيا لوضعية مسيطرة عمى: اإل -

 كافة إقميم المجموعة أو جزء ىام منو. -أ   

 .1زائر أو في جزء ىام منو"كافة إقميم الج -ب    

مبدأ ،  ةالمتعمؽ بالمنافس 95/06الذي ألغى األمر  رقـ ، 03/032مر رقـ األكذلؾ كرس 
 تفاقية والممارسات المنافية لممنافسة.إحرية المنافسة وحضر كؿ 

تفاقيات المنافية ليا عندما لمعرقمة لممنافسة الحرة ومنعت اإلمنو الممارسات ا 06و حددت المادة 
 ترمي إلى: 

 الحد مف الدخوؿ في السوؽ أو في ممارسة النشاطات التجارية فييا. -

 ستثمارات أو التطور التقني.اإلنتاج أو منافذ التسويؽ أو اإل تقميص أو مراقبة -

 قتساـ األسواؽ أو مصادر التمويف.إ -

 نخفاضيا.إأو رتفاع األسعار قواعد السوؽ بالتشجيع المصطنع إل عرقمة تحديد األسعار حسب -

تطبيؽ شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجارييف مما يحرميـ مف منافع  -
 المنافسة.

إخضاع إبراـ العقود مع الشركاء لقبوليـ خدمات إضافية ليس ليا صمة بموضوع ىذه العقود  -
 سواء بحكـ طبيعتيا أو حسب األعراؼ التجارية.

                                  
رسمية جريدة  -األعضاء فيياتفاؽ أوروبي متوسطي لتأسيس الشراكة بيف الجميورية الجزائرية و المجموعة األوروبية و دوؿ إ1

   .2005/ 04/ 30، المؤرخة في 21عدد 
 
 .20/07/2003،المؤرخة في 43،المتعمؽ بالمنافسة ،جريدة رسمية عدد  19/07/20013،المؤرخ في  03/03األمر رقـ  2
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كؿ إتفاقية بيف أعواف إقتصادييف ترمي إلى تحديد  ، لممنافسة وتعتبر اإلتفاقيات المنافية
 ، األسعار أو كؿ ضغط أو تشجيع عوف إقتصادي عمى رفع أو تخفيض األسعار بصفة مصطنعة

أو كؿ فرض سعر معيف أو  ، وليس وفقا لقانوف العرض والطمب الذي يحكـ األسعار في السوؽ
حيث تنص المادة الرابعة مف األمر  ، اف إقتصادييفاإلتفاؽ عمى حد أدنى لؤلسعار بيف عدة أعو 

 عمى:  المتعمؽ بالمنافسة 03/03رقـ  

 "تحدد بصفة حرة أسعار السمع والخدمات إعتمادا عمى قواعد المنافسة" 

قد يحدث إتفاؽ  ، كذلؾ مف اإلتفاقيات المحظورة التشاور بشأف مناقصة عمومية أو خاصة
فيقدموا عروضا  ، بتبادؿ المعمومات حوؿ العروض التي قدموىامسبقا بيف األعواف اإلقتصادييف 

و كذلؾ مبدأ  ، مخالفيف في ذلؾ مبدأ المساواة لمحصوؿ عمى الصفقات ، شكمية لمفوز بالصفقة
 المنافسة الذي يمر عبر المناقصة المفتوحة عمى المتعامميف اإلقتصادييف .

حيث جاء في نص  ، إلتفاقيات المحظورةو يعتبر اإلتفاؽ المعرقؿ لمتبادالت التجارية مف ا
 المتعمؽ بالمنافسة ما يمي:1 03/03المادة السادسة مف األمر رقـ 

 ستثمارات أو التطور التقني" اإلنتاج أو منافذ التسويق أو اإل "...تقميص أو مراقبة     

 ، جاريةيعتبر كؿ إتفاؽ بيف أعواف إقتصادييف ييدؼ إلى عرقمة التبادالت الت ، بناءا عميو
 محضورا ومنافيا لممنافسة الحرة .

عتباره الشريؾ األوؿ إتحاد األوربي بتفاقية مع اإلإعدة مرات عقد  لقد حاولت الجزائر 
 17فكانت الجولة  ، تحاددالتيا التجارية تتـ مع بمداف اإل% مف مبا 60لمجزائر إذ أف أكثر مف 

لة التوقيع باألحرؼ األولى وتـ التوقيع ببروكسؿ جو  19/12/2001مف المفاوضات  المنعقدة في 
لتدخؿ حيز النفاذ في الفاتح مف سبتمبر  22/04/2002النيائي عمييا بفالونسيا اإلسبانية في 

2005. 

                                  
 ،المرجع السابؽ. 03/03األمر رقـ  1
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 ستثمارراكة ااًلورومتوسطية في ترقية اإلأىمية الش: الفرع الثالث 

ؿ إتفاقيات عديدة الجزائر مف خبلإرتبطت دوؿ المجموعة األوروبية بعبلقات إقتصادية مع  
فقد دخؿ مشروع الشراكة ضمف ، عتبرت بالنسبة لمجزائر كأساس لمفاوضات الشراكة البلحقة أ

تفاؽ ضمف سبع عشرة جولة تـ عقد اإل، رة أولويات السمطات الجزائرية إذ بعد مفاوضات عسي
ناؿ ، ابند 110تفاؽ اإل وقد شمؿ،  2001ديسمبر  19بعد المصادقة عميو في 2002خبلؿ سنة 
بندا و  39نتقاؿ رؤوس األمواؿ فقد تضمف يخص إو فيما ،  األكبرقتصادي الجانب المحور اإل

جؿ دعـ التنمية أمف ، 1ستثمار في الجزائر الخاص باإل األمواؿبالتحديد حرية تنقؿ رؤوس 
ع ستثمار األجنبي المباشر مدخار المحمي و اإلو تحسيف شروطيا مف خبلؿ تشجيع اإلقتصادية اإل

الحواجز و العراقيؿ التي تعيقو و بالتالي  زالةإستثمار و يد عمى الشروط التي تساعد عمى اإلالتأك
و ، 1995وىذا حسب ما جاء بو مؤتمر برشمونة سنة ،  2نقؿ التكنولوجيا و رفع مستويات التصدير

بالنتائج  قتصاد الجزائري خاصة فيما يتعمؽتفاؽ الشراكة مف رىانات عمى اإلإ فرضونظرا لما ي
ىو حجـ تدفؽ ، 2017سنة يجابية منيا جراء إنشاء منطقة التبادؿ الحر في غضوف المتوقعة اإل

ستثمار األجنبي األوروبي نظرا لممزايا التنافسية المتمثمة في المزايا المتعمقة بإلغاء الرسـو اإل
ضافة إلى وجود تحاد األوروبي و الجزائر باإلالمفروضة عمى التجارة بيف دوؿ اإلالجمركية 

و ، ستثمار شروط جذب اإلبتكارات و ىو شرط أساسي لشريعات التي تحمي اإلبداعات و اإلالت
بالتالي فعمى اإلقتصاد الجزائري أف يكوف مؤىبل لمحد مف العوامؿ التي تحد مف تدفؽ اإلستثمارات 

 : 3األجنبية وأىميا

 .عدـ اإلستقرار السياسي و اإلقتصادي-

 ستثمار .توفر محيط تشريعي مستقر يجذب اإل ستثمار و عدـقرار قوانيف اإلعدـ وضوح و إست-

                                  
،)أطروحة دكتوراه ،كمية العمـو  قويدري محمد ،تحميؿ واقع االستثمارات األجنبية المباشرة مع اإلشارة إلى حالة الجزائر 1

 .229(،ص2005االقتصادية و عمـو التسيير،جامعة الجزائر،
 .211سمير صاـر ،المرجع السابؽ ص 2
مجمة عمـو اإلقتصاد و عمـو التسيير و احمد باشي ،اآلثار المحتممة إلتفاؽ الشراكة ااًلورومتوسطية عمى اإلقتصاد الجزائري، 3

 .29،ص2004، 10العدد ،جامعة الجزائر، التجارة
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 نتشار الروتيف و البيروقراطية في اإلدارة خاصة البنكية منيا .إ-

 القيود الواردة عمى تممؾ األراضي و العقارات. -

ت مف ستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر يبلحظ أف الجزائر كانإف المتتبع لسياسة اإل 
قتصادية قتصاد الجزائري عانى العديد مف المشاكؿ اإلستثمارات األجنبية فاإلالدوؿ األكثر تقييدا لئل

ستثمارية التي كانت سائدة خاصة قتصادية التي مف أىميا السياسة اإلبسبب عدد مف السياسات اإل
ىتماـ بسياسة إلقتصادي و ااإل صبلحقتصاد الموجو مما أدى إلى إسراع في عممية اإلفي ظؿ اإل

قتصاد الجزائري مع تضافر ستثمارات األجنبية التي أصبحت إحدى المتغيرات الحاكمة لتطور اإلاإل
قتصاد الوطني مع متطمبات قتصادية و تكييؼ اإلقتصادية لتحقيؽ التنمية اإلالجيود السياسية و اإل

النظر في اليياكؿ و  تحاد األوروبي و ذلؾ بإعادةالسوؽ بمقتضى الدخوؿ في الشراكة مع اإل
 األجنبية ستثماراتالتشريعات و القوانيف و مقارنتيا مع الدوؿ المحتمؿ التعامؿ معيا في إطار اإل

 المباشرة .

المباشرة ستثمارات الدولية وعمى ىذا األساس و مف منطمؽ رأس الماؿ األوروبي في اإل
 أففيحتمؿ ، 1ستثمارات يا ليذه اإلتفاؽ تعزيز جاذبيتنضماميا ليذا اإلإتحاوؿ الجزائر مف خبلؿ 

متصاص المدخرات بفعؿ إلغاء القيود الكمية و إة االوروجزائرية في البداية إلى تفاقية الشراكإتؤدي 
كما ، ستيبلكية بلؿ توفير سمة واسعة مف السمع اإلستيبلؾ مف خالرسوـ الجمركية التي تشجع اإل
وؿ المزيد مف التدفقات الرأسمالية قصد توسيع و ستثمارات بفعؿ دختؤدي أيضا إلى تنامي حجـ اإل

ستثمارات كبيرة لتوفير اليياكؿ األساسية التي إ و ىذا ما يتطمب ضخ، تحسيف طاقات اإلنتاج 
ستثمار األجنبي المباشر و لكف ىذا كبر قدر مف اإلأقتصادي و منو جذب تساعد عمى النشاط اإل

ستثمارات الوطنية و بسياسة توجييية تحدد أسموب توجيو اإلتفاقية ال يتحقؽ إال إذا تـ مرافقة ىذه اإل
و ىذا مف ، قتصادية الجزائرية حسب المزايا النسبية التي تتمتع بيا األوروبية إلى القطاعات اإل

                                  
،مجمة ورو متوسطي تفاؽ الشراكة األعمي ىماؿ،فطيمة حفيظ،آفاؽ االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر في ظؿ إ 1

 .75، ص 2005،مارس  04،جامعة تممساف ،الجزائر ،عدد االقتصاد و المانجمنت
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لكف بموغ ىذا المسعى تعترضو ، جؿ تفادي الدخوؿ المكثؼ لرؤوس األمواؿ لغرض المضاربة أ
 .عدة مشاكؿ و صعوبات 

تحاد األوروبي و الجزائر و الدوؿ تفاقيات الشراكة الثنائية بيف اإلف إلو حتى يكو  
قتصاديات الجزائر و الدوؿ المتوسطية إنفتاح إفعاال تمعبو عمى زيادة المتوسطية األخرى دورا 

قتصادي و لتزاـ الحكومات بتطبيؽ اإلصبلح اإلإستثمار األجنبي المباشر و األخرى عمى جذب اإل
 مساعدات المالية عمى ىذه الدوؿ أف تضع إستراتيجية تنموية شاممة تتمثؿ في زيادة ستفادة مف الاإل

صبلح المؤسسات العاجزة و إ وصصة ستثمارات و تحسيف النظاـ الضريبي و خالمدخرات و اإل
و ضماف حقوؽ المستثمريف األجانب  قتصادية وستخداـ الموارد اإلإالمنظومة المصرفية و ترشيد 

ىتماـ ة المحمية و تطوير جودة المنتوجات و إحداث مراكز لمبحث و التطوير و اإلتحسيف المنافس
بالموارد البشرية كؿ ىذا يقوي مف مركز الجزائر و الدوؿ المتوسطية في إطار الشراكة 

 . 1ااًلورومتوسطية

األطراف في مجال حماية و ضمان تفاقيات الثنائية و المتعددة اإل :  المطمب الثالث
 ستثماراإل

 ، ستثمارات األجنبية إلى أراضيياستقطاب اإلإتسعى العديد مف الدوؿ بتشريعاتيا إلى  
فإف ىذه األحكاـ تبقى قاصرة وغير كافية إلقناع  ، وتحرص عمى توفير الحماية القانونية ليا

 ، ستثمارتفاقات دولية لئلإلتزامات في ا  ذلؾ بتعيدات و  ةإال إف تمت ترجم ، المستثمريف وطمأنتيـ
 .2حسب إرادتيا المجتمعة ، تشارؾ األطراؼ المتعاقدة في صناعتيا

تضمف أحكاما قانونية مشابية  إتفاقاتىي  ، ستثمار األجنبيتفاقيات اإلإأف  القوؿ ويمكف
وتتميز عنو في أنيا ، أكثر و دقةح توضي مع، ستثمار الوطنيلتمؾ المنصوص عمييا في قانوف اإل

يمكف  بحيث ال،  الدوؿ المستقطبة و المصدرةعاتؽ  تفاقية عمىإة لتزامات تعاقديإ تنشئ حقوقا و
                                  

-حالة الجزائر-متوسطية-في ظؿ إتفاقية الشراكة االورو ستمارات األجنبية المباشرة و أفاقيابوجمعة ببلؿ ،تحميؿ واقع اإل 1
 .179(،ص2007،)رسالة ماجيستار ،كمية العمـو االقتصادية و التسيير و العمـو التجارية،جامعة تممساف، ،

، جنيؼ سويسرا، 2008سمسمة االنكتاد بشأف سياسات اإلستثمار الدولية لغرض التنمية، منشورات األمـ المتحدة، عدد  -2
 . 09 ص
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يوفر لممستثمر األجنبي ضمانا وحماية  وىذا ما،  تعديميا أو إلغاؤىا باإلرادة المنفردة ألحد الطرفيف
كما أنيا تفصح  ، ستثمارستقرار التشريعات والتنظيمات المتعمقة باإلإخاصة ضد عدـ  ، أكبر

 ستقباؿ مستثمري دولة معينة.إعف مدى رغبة الدولة المضيفة في بشكؿ واضح ومباشر 
ستثمار تفاقي لدوره في تشجيع اإلىتماما كبيرا بالقانوف اإلإوقد أولت الحكومة الجزائرية 

ويتجمى ذلؾ مف خبلؿ إبراـ الحكومة وتصديؽ رئيس الجميورية عمى العديد مف  ، األجنبي
األجنبي. الجماعية منيا والثنائية مما ينبئ عف رغبتيا في  ستثماراإلتفاقيات الدولية لتشجيع اإل

وتطوير قدرات ومؤىبلت المستثمريف المحمييف مف خبلؿ  ، قتصاد الوطني والتنميةالنيوض باإل
 ذلؾ.

 األجنبي ستثماراتجل تشجيع اإلأطراف من ألتفاقيات المتعددة الإبرام اإل  :ولالفرع األ 

 ، نطبلقا مف تكتميا اإلقميميإ ستثمار بينياتشجيع اإلقد ترغب مجموعة دوؿ مجتمعة في  
كالدوؿ  ، أو تكتميا القومي ، تحاد األوروبي ومجموعة أمريكا الشماليةاإل ، تحاد المغربيكاإل
فتمجأ ىذه التكتبلت الدولية إلى الوسيمة القانونية المبلئمة  ، أو الديني كالدوؿ اإلسبلمية ، بيةالعر 
ستثمار بينيا وحمايتو تكوف ممزمة فتضمنيا أحكاما تشجيعية لئل ، ت الجماعيةتفاقياوىي اإل ، لذلؾ
 :وأىميا ، منياوقد صادقت الجزائر عمى العديد  ، يعيالجم

  تحاد المغرب العربيإستثمار بين دول تفاقية تشجيع وضمان اإلإأوال : 
ورغبة مف دوؿ ، 1يتحاد المغرب العربإالمادة الثالثة مف معاىدة إنشاء نطبلقا مف فحوى إ

 ياقتناعا منيا بأنإ و ، ياقتصادية و تكثيفا لتعاوف المستثمر بينتحاد في توثيؽ العبلقات اإلاإل
 . 19912جويمية  23 في تفاقية المذكورة بمدينة الجزائروقعت اإل ، ستثماراتلئلتشجيع وضماف 

وفي إطار  ، رب العربيتحاد المغإ" يشجع كل بمد من بمدان تفاقية نصيا بأفستيمت اإلإوقد 
نتقال رؤوس ا  و  ، تحادنتقال رؤوس األموال الممموكة لمواطنيو إلى الدول األخرى لإل إأحكامو 

                                  
تحاد المغرب العربي ىي؛ الجميوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية،المممكةالمغربية،الجميوريةاإلسبلمية دوؿ إ  -1

 الموريتانية،الجميوريةالتونسية،والجماىيريةالعربيةالميبيةالشعبيةاالشتراكيةالعظمى،
، والمصادؽ 23/07/1990مرقعة بالجزائر في تحاد المغرب العربي، الإتفاقية تشجيع وضماف اإلستثمار بيف دوؿ اإل -2

 .1990/ 22/07،المؤرخة في06،جريدة رسمية عدد  22/07/1990 المؤرخ فيعمييا بالمرسـو الرئاسي 
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في كافة  ، ستثمارىا فيو بحريةإويشجع  ، تحاد إليواألموال الممموكة لمواطني الدول األخرى لإل 
 ...". ، مييمالمجاالت غير الممنوعة عمى مواطني البمد المضيف وغير المقصورة ع

كمنح معاممة  ، ستثمار المتبادؿ بيف الدوؿ األعضاءكما تناولت العديد مف تدابير تحفيز اإل
 ، وتسييؿ اإلجراءات أماـ المستثمريف ، وحرية حركة رأس الماؿ المغاربي ، األفضمية بينيا

تفاقية في إلوقد صادقت الحكومة الجزائرية عمى ا ، وتعويض الخسائر واألضرار الناجمة عف ذلؾ
 ، تحادقتصادية بيف دوؿ اإلنظرا لمكانتيا اإل ، تفاقية ميمة بالنسبة لمجزائرإوتعد  ، التاريخ المذكور

 والتي قد تسيؿ تشجيع تصدير الرأس الماؿ الجزائري إلى أسواؽ قريبة منو وليس غريبة عنو.
  العربية ستثمار رؤوس األموال العربية في الدولاإلتفاقية الموحدة إلثانيا : 
في تحقيقيا ألىداؼ ميثاؽ الجامعة  ، ف حكومات الدوؿ األعضاء في جامعة الدوؿ العربيةإ

نطبلقا مف ىدؼ تعزيز التنمية العربية إ و ، قتصادي العربيومعاىدة الدفاع المشترؾ والتعاوف اإل
نوفمبر  26يخ تفاقية المذكورة بعّماف بتار قد أبرمت اإل ، قتصادي العربيالشاممة والتكامؿ اإل

ستثمار القانونية في بوضع قواعد اإل ، ستثمار العربي المشترؾ. وذلؾ لتوفير مناخ مبلئـ لئل1980
نتقاؿ رؤوس األمواؿ العربية إومستقر يعمؿ عمى تسييؿ  ، إطار نظاـ قانوني واضح وموحد

 .19951أكتوبر  07وتوظيفيا داخؿ الدوؿ العربية. وصادقت عمييا الجزائر بتاريخ 
"تسمح ستثمار رؤوس األمواؿ العربية عمى أف تفاقية الموحدة إلاإلنصت المادة الثانية مف  

نتقال رؤوس األموال العربية فيما إب –وفي إطار أحكاميا  –الدول األطراف في ىذه االتفاقية 
 قتصادية في الدولوذلك وفقا لخطط وبرامج التنمية اإل ، ستثمارىاإبينيا بحرية وتشجع وتسيل 

وتتعيد بأن تحمي المستثمر  ، األطراف وبما يعود بالنفع عمى الدولة المضيفة والمستثمر
 .2ستقرار األحكام القانونية. "إستثمار وعوائده وحقوقو وأن توفر لو بقدر اإلمكان وتصون لو اإل
 وكذا ، ستثمار العربي وحمايتوتفاقية في ترتيب مبادئ وتدابير تشجيع اإلسترسمت اإلإبعدىا 

 طرؽ تسوية النزاعات المتعمقة بو.

                                  
، والمصادؽ عمييا 1982ستثمار روس األمواؿ العربية في الدوؿ العربية، المعدة في تونس في أوت اإلتفاقية الموحدة إل -1

 .11/10/1995،المؤرخة في  59، جريدة رسمية عدد 07/10/1995 المؤرخ في 65/306ـ بالمرسـو الرئاسي رق
 المادة الثانية مف نفس اإلتفاقية. -2
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 األجنبي  ستثمارإتفاقيات ضمان اإل: ثالثا
توفير الدوؿ المستضيفة أو المصدرة  ، األجنبي المباشر ستثمارمف تدابير تشجيع اإل

مما  ، ستثماراألمر الذي قد تعجز عف تقديمو الدوؿ النامية رغـ حاجتيا لئل ، لئلستثمار تضمانا
وأىميا تمؾ التي صادقت عمييا  ، ستثمارتفاقيات دولية لضماف اإلماـ إلنضيضطرىا إلى اإل

 : الجزائر

 : ئتمان الصادراتا  ستثمار و إتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان اإل-

كييئة ،  ئتماف الصادراتإ ستثمار والمؤسسة العربية لضماف اإلإلنشاء تفاقية أبرمت ىذه اإل
 ، 1باإلضافة إلى أربع ىيئات مالية عربية ، ومات الدوؿ العربيةعربية مشتركة ممموكة مف قبؿ حك
، ـستثمار في العالؿ ىيئة متعددة األطراؼ لتأميف اإلوت عد أو  ، 2وتتخذ مف دولة الكويت مقرًا ليا

 :مف أىـ أغراضيا.

ستثمارات العربية واألجنبية المباشرة إلى الدوؿ العربية مف خبلؿ توفير تشجيع تدفؽ اإل-
 .طية التأمينية ضد المخاطر غير التجارية لممستثمريف والمموليف العرب واألجانبالتغ

قتصادي في البمداف العربية مف خبلؿ توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر دعـ النمو اإل-
التجارية وغير التجارية لممؤسسات المالية والمورديف غير العرب عند تمويؿ أو توريد المدخبلت 

ومثيميا مف السمع والخدمات التنموية لمدوؿ  اإلستراتيجيةالسمع  ، البضائع الرأسمالية ، األساسية
 .3العربية

                                  
الييئات المالية المساىمة في تأسيس ىذه المؤسسة؛ الصندوؽ العربي لئلنماء االقتصادي؛ صندوؽ النقد العربي؛ المصرؼ  -1

 لعربية لبلستثمار واإلنماء.العربي لمتنمية االقتصادية؛ الييئة ا
. أرجع إلى 1971، الموقع عمييا بالكويت في ماي إتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضماف االستثمار والئتماف الصادرات -2

 /http://www.iaigc.net. المصدر موقع المؤسسة: 07/04/2015نشريو المؤسسة بتاريخ 
 ادة الثانية مف نفس االتفاقية.الم -3

http://www.iaigc.net/
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 : 1اإلتفاقية الدولية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان االستثمار -

تشجيع تدفؽ أنشئت ل ، ىي أحد أجيزة البنؾ الدولي ، ستثمارالوكالة الدولية لضماف اإل
قتصادي وخفض عدد لمساندة النمو اإل ، ي المباشر إلى بمداف األسواؽ الصاعدةستثمار األجنباإل

  الفقراء وتحسيف أحواؿ الناس.

تعضيد التعاون الدولي في  إلىتبارا لمحاجة إع" أنو  ، حيث جاء في ديباجة إتفاقية إنشائيا
ستثمارات اإل وعمى وجو الخصوص ، ستثمار األجنبيقتصادية ودعم مساىمة اإلمجال التنمية اإل
دراكا لما يترتب عمى رفع المخاوف المتعمقة بالمخاطر غير ،  تمك التنمية في األجنبية الخاصة وا 

 .2الدول النامية .... " إلىستثمار األجنبي التجارية من تسيير وتشجيع تدفق اإل

بأف ىدفيا ىو  ، تفاقية عمى ىدؼ الوكالة وأغراضياونصت المادة الثانية مف ىذه اإل
وعمى وجو الخصوص  ، ستثمارات لؤلغراض اإلنتاجية فيما بيف الدوؿ األعضاءجيع تدفؽ اإلتش

تكممة ألنشطة البنؾ الدولي لئلنشاء والتعمير وشركة التمويؿ الدولية  ، الدوؿ النامية األعضاء
 ومنظمات تمويؿ التنمية الدولية األخرى.

 : وتقـو الوكالة تحقيقا ليذا اليدؼ بما يأتي 

عادة الت ، ضمانات إصدار - أ ضد المخاطر غير  ، ميفأبما في ذلؾ المشاركة في التأميف وا 
 د مف الدوؿ األعضاء األخرى.عستثمارات في دولة عضو التي تالتجارية لصالح اإل

ستثمارات إلى الدوؿ القياـ بأوجو النشاط المكمؿ المناسبة التي تستيدؼ تشجيع تدفؽ اإل - ب
 النامية األعضاء وفيما بينيا.

  .ممارسة أية صبلحيات ثانوية أخرى كمما كاف ذلؾ ضروريا أو مرغوبا فيو لخدمة اليدؼ - ت
 وعمى الوكالة أف تسترشد في جميع قراراتيا بنصوص ىذه المادة.

                                  
، والمصادؽ عمييا بالمرسـو 11/10/1988تفاقية المنشئة لموكالة الدولية لضماف االستثمار، المبرمة بسيوؿ في اإل -1

 .1995/ 30/10،المؤرخة في  66. جريدة رسمية عدد  30/10/1995المؤرخ في  95/345الرئاسي رقـ 
 ستثمار،المرجع السابؽ.لة الدولية لضماف اإللمنشئة لموكاديباجة اإلتفاقية ا -2
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خاصة  ، ستقرارهإ ستثمار األجنبي وتظير ىذه األحكاـ فائدة الضماف الدولي في تشجيع اإل
مف نفس  11التي عددتيا المادة  ، تي عمى المجتمعاتضطرابات والتحوالت التي تأضد مخاطر اإل

التأميـ واإلجراءات  –تحويؿ العممة  –وىي  ، تفاقية تحت عنواف المخاطر الصالحة لمضمافاإل
 .1ضطرابات المدنيةالحرب واإل –خبلؿ بالعقد اإل –المماثمة 

ير وسريع ستقطاب كبممحة لمثؿ ىذا الضماف إلالوقد رأت الحكومة الجزائرية الحاجة 
 ، والمديونية الخارجية ، في ظؿ العجز المالي الذي كانت تعاني منو الخزينة ، لممستثمريف األجانب

نضمت إلذا  ، ستثمار األجنبي ضد تمؾ المخاطرلذي ال يمكنيا مف ضماف مشاريع اإلالوضع ا
في الجزائر مف  . وقد أمنت الوكالة العديد مف المشاريع19952تفاقية وصادقت عمييا سنة ليذه اإل

 .3ستثمار في المحروقاتخاصة مشاريع اإل ، ذلؾ الحيف

 ة ستثمارات األجنبيجل تشجيع اإلأتفاقيات الثنائية من إبرام اإل  : الفرع الثاني

تفاقيات إإبراـ والمصادقة عمى  إلىلجأت الحكومة الجزائرية  ، تفاقيات الجماعيةجانب اإل إلى
ستقطاب مستثمرييا أو التعاوف والشراكة معيا في مجاؿ إ في ةرغب ، ثنائية مع دوؿ معينة

ستثمار المذكورة تفاقيات الجماعية لتشجيع اإلسواء أكانت تمؾ الدوؿ عضوة في اإل ، ستثماراإل
عند الرغبة في  ، تفاقيات الثنائية تتجمى ىناوفائدة اإل ، أعبله والتي صادقت عمييا الجزائر أو ال

 شكؿ الجزائر معيا تكتؿ إقميمي وال قومي أو ديني. ستقباؿ مستثمري دوؿ ال تإ
 ، الجماعية اتتفاقيفيو ال يختمؼ عف موضوع اإل ، تفاقيات الثنائيةأما عف موضوع اإل

التعيد بتشجيع وحماية  و ، تفاقيةتثمار في اإلسبتناولو لتعاريؼ تحدد مفاىيـ ومصطمحات اإل
 ، ستثمار األجنبيعاممة المرجوة بينيما لئلمع تحديد شكؿ الم ، ستثمارات مف المتعاقديفاإل

                                  
 مف نفس االتفاقية. 11و 2المادتيف  -1
 ، المرجع السابؽ. 95/345المرسـو الرئاسي رقـ  2
 مميوف دوالر في شكؿ إعادة تأميف لييئة 60، قدمت الوكالة الدولية لضماف االستثمار 2003و 1997مثاليا في عامي  -3

Compañía Española de Seguros (de Crédito a la Exportación (CESCE وىي ىيئة ائتمانات التصدير ،
مميوف دوالر  240، البالغ CEPSA ويغطي التأميف استثمار شركة .CEPSA اإلسبانية، مقابؿ تغطيتيا لممستثمر اإلسباني

كثر: موقع . أنظر لتفاصيؿ أالجزائرية في حقوؿ بتروؿ Sonatrachفي عقد مشاركة في اإلنتاج مع شركة 
 guarantees-https://www.miga.org/investmentالوكالة؛

https://www.miga.org/investment-guarantees
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 ستثمار. وىي مواضيع عامة تتفؽ وكيفية تسوية نزاعات اإل ، وتعويض الخسائر ومسألة نزع الممكية
 ستثمار.تفاقيات الثنائية لتشجيع اإلمعظـ اإلفييا 

يا قتصادية ألنستعماال عمى مستوى العبلقات اإلإتفاقيات ذات الطرفيف ىي األكثر إف اإل
ف كانت الدوؿ السائرة في طريؽ إف، تحاوؿ إقامة و تثبيت التوازف بيف مصالح األطراؼ المتعاقدة 

فالدوؿ المتقدمة ىي األخرى ، تجاه سير تطورىا إستثمارات األجنبية في النمو تريد أف توجو اإل
القانوف  ستثماراتيا أف تكوف موضوعة تحت سيادة و سيررادتو إلأىـ ما أف، تبحث عف مصالحيا 

متيازات شتراط ضرورة توفير جممة مف اإلإالذي غالبا ما يخدـ مصالحيا ىذا باإلضافة إلى ، الدولي
ستثمارات بتعاونيا مع الدولة ف تحسف مناخ اإلألذلؾ كاف عمى الدوؿ السائرة في طريؽ النمو 

 .1و بوضعيا نظاـ يعالج و يحمي المصالح المشتركة ، ستثمارصاحبة اإل

تفاقيات التي تعقد بيف طرفيف  تفاقيات الثنائية إلى تمؾ اإلبلح اإلطؾ ينصرؼ إصمف ذل 
التي تمثؿ الشريؾ األجنبي ،  ستثمار و رعية دولة أخرىتكوف غالبا بيف الدولة المستقبمة لئلو 
تفاقيات ال تتوفر عمى عامؿ المعاممة بالمثؿ مادامت مصالح  الدولة ف ىذه اإلأالشيء المبلحظ و 

 . ستثمار ىي مصالح الدولة المصدرة لوتقبمة لئلالمس

ستثمارات تفاقيات دولية ثنائية لتشجيع اإلإىذه المعطيات أبرمت الجزائر عدة نسجاما مع إف 
 و حمايتيا مع دوؿ أجنبية وأخرى عربية .

 ائية المبرمة مع الدول األجنبية أوال :االتفاقيات الثن

 قتضى المراسيـ التالية :تفاقيات بمتمت المصادقة عمى ىذه اإل 

تفاؽ بيف يتضمف التصديؽ عمى اإل 28/05/2005المؤرخ في  ، 05/192المرسوـ الرئاسي رقـ -
حكومة الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجميورية البرتغالية حوؿ الترقية و الحماية 

 .15/09/20042الموقع بمشبونة يـو ، ستثمارات المتبادلتيف لئل

                                  
1
Guyfeuer , herve cassan : « droit international du développement » deuxième edition 

paris,dolloz1985,p249. 
 .29/05/2005في ،المؤرخة  37جريدة رسمية عدد 2
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تفاؽ يتضمف التصديؽ عمى اإل 10/10/2004المؤرخ في  ، 04/327المرسوـ الرئاسي رقـ  -
بيف حكومة الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جميورية النمسا حوؿ الترقية و 

 .17/06/20031الموقع بفينا يوـ ، ستثمارات الحماية المتبادلتيف لئل

تفاؽ يتضمف التصديؽ عمى اإل 30/12/2003المؤرخ في   ،03/525المرسوـ الرئاسي رقـ  -
بيف حكومة الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة مممكة الدنمارؾ حوؿ الترقية و 

 .2 28/10/2002و  12/06/2002الموقع بالجزائر يـو ، ستثمارات الحماية المتبادلة لئل

تفاؽ يتضمف التصديؽ عمى اإل 07/04/2002المؤرخ في  ، 02/124المرسوـ الرئاسي رقـ  -
بيف حكومة الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجميورية التشيكية حوؿ الترقية و الحماية 

 .3 22/09/2000الموقع ببمغاريا يـو ، ستثمارات المتبادلة لئل

تفاؽ ى اإليتضمف التصديؽ عم 25/11/2002المؤرخ في  ، 02/392المرسوـ الرئاسي رقـ  -
بيف حكومة الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جميورية الصيف الشعبية حوؿ 

 .4 20/10/1996الموقع ببكيف يوـ ، ستثمارات التشجيع و الحماية المتبادلة لئل

تفاؽ يتضمف التصديؽ عمى اإل 23/07/2001المؤرخ في  ، 01/204المرسوـ الرئاسي رقـ  -
لجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جميورية كوريا حوؿ ترقية و حماية بيف حكومة ا

 .5 12/10/1999الموقع بالجزائر  يـو ، ستثمارات اإل

تفاؽ يتضمف التصديؽ عمى اإل 23/07/2001المؤرخ في  ، 01/212المرسوـ الرئاسي رقـ  -
و حكومة ماليزيا حوؿ ترقية و حماية بيف حكومة الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 .1 27/01/2000الموقع بالجزائر  يـو ، ستثمارات اإل

                                  
 .13/10/2004،المؤرخة في 65مية عددجريدة رس1
 .07/01/2004،المؤرخة في 02جريدة رسمية عدد 2
 .14/04/2002،المؤرخة في 25جريدة رسمية عدد  3
 .26/11/2002،المؤرخة في 77جريدة رسمية عدد 4
 .25/07/2001،المؤرخة في 40جريدة رسمية عدد  5
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 تفاقيات الثنائية المبرمة مع الدول العربية ثانيا :اإل 

طار حماية و تشجيع إتفاقيات بيف الجزائر و الدوؿ العربية في تمت المصادقة عمى ىذه اإل 
 ستثمار بمقتضى المراسيـ اآلتية :اإل

تفاقية يتضمف التصديؽ عمى اإل 14/11/2006المؤرخ في  ، 06/404المرسوـ الرئاسي رقـ  -
بيف الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجميورية التونسية لمتشجيع و الحماية 

 .2 16/02/2006الموقع في تونس  يوـ ، ستثمارات المتبادلة لئل

تفاقية يتضمف التصديؽ عمى اإل،  13/09/2004المؤرخ في  ، 04/301المرسوـ الرئاسي رقـ  -
بيف الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و المممكة العربية السعودية المتعمقة بإنشاء شركة 

 .3 14/04/2004الموقعة بالكويت  يوـ ، ستثمار جزائرية سعودية لئل

تفاقية يتضمف التصديؽ عمى اإل،  23/10/2003المؤرخ في  ، 03/370المرسوـ الرئاسي رقـ  -
بيف الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة دولة الكويت لمتشجيع و الحماية المتبادلة 

و تبادؿ الرسائؿ المؤرخة عمى التوالي في ، 30/09/2001الموقع بالكويت  يوـ ، ستثمارات لئل
 .4 25/01/2003و 30/01/2002

تفاقية يتضمف المصادقة عمى اإل 22/06/2002المؤرخ في  ، 02/223المرسوـ الرئاسي رقـ  -
بيف الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة سمطنة عماف حوؿ التشجيع و الحماية 

 .5 09/04/2000الموقعة بالجزائر يـو   ، ستثمارات المتبادلة لئل

                                                                                                 
 .01/08/2001رخة في ،المؤ 42جريدة رسمية عدد  1
 .19/11/2006،المؤرخة في 73جريدة رسمية عدد  2
 .19/09/2004،المؤرخة في 60جريدة رسمية عدد 3
 .02/11/2003،المؤرخة في 66جريدة رسمية عدد  4
 .26/06/2002،المؤرخة في 44جريدة رسمية عدد 5
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تفاقية يتضمف التصديؽ عمى اإل،  22/06/2002المؤرخ في  ، 02/227المرسوـ الرئاسي رقـ  -
بيف الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة لمتشجيع و 

 .1  24/04/2001الموقعة بالجزائر يـو  ، ستثمارات الحماية المتبادلة لئل

تفاقية ديؽ عمى اإليتضمف التص،  23/07/2001المؤرخ في  ، 01/211المرسوـ الرئاسي رقـ  -
بيف الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجميورية اليمنية حوؿ التشجيع و الحماية 

 .25/11/19992الموقعة  في صنعاء   يوـ ، ستثمارات المتبادلة لئل

تفاؽ يتضمف المصادقة عمى اإل 23/06/1997المؤرخ في  ، 97/229المرسوـ الرئاسي رقـ  -
ستثمارات  بيف الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و لتشجيع و الحماية المتبادلة لئلبشاف ا

 .3  24/10/1996الموقع بمدينة الدوحة يـو ، دولة قطر 

أف األولى ألية مرنة لمتحكـ في مستوى  ، تفاقيات الثنائية عف الجماعيةإال أنو ما يميز اإل
ستثمارية بدولة أخرى رغـ أنيا ا الدولة لزيادة تفضيؿ عبلقتيا اإلفتمجأ لي ، التشجيع بيف المتعاقديف

فتمكنيا مف صياغة أحكاـ لذلؾ حسب  ، ستثمارتفاؽ جماعي لئلإقد تكوف عضوة معيا في 
أو  ، ستثمار مثبلقتصادية أو غيرىا مع تمؾ الدولة. فتزيد في مجاالت اإلدوافعيا السياسية أو اإل

تفاقية متيازات مالية خاصة ال تنص عمييا اإلإأو تمنحيا  ، الوطنية إلىترفع مف مستوى المعاممة 
 الجماعية.

ستثمار ىي الوسيمة األنسب لتشجيع اإل ، كما ذكر أعبله ، تفاقية الثنائيةاإل ، إلى جانب ىذا
 جماعي لذلؾ. إتفاؽ مع دولة أخرى غير عضوة معيا في أي

ستثمار الثنائية تدابير متنوعة مثاليا قات اإلتفاإوتشمؿ األنشطة التشجيعية المتفؽ عمييا في 
أو منح الحوافز  ، ستثمار األجنبيتمؾ الرامية إلى تحسيف اإلطار العاـ لمسياسات المتعمقة باإل

قتصادية أو قد وقد تشمؿ التدابير التشجيعية جميع القطاعات اإل ، المالية والضريبية لممستثمريف
قد تقتصر عمى تأكيد سرياف خطط تشجيعية موجودة أصبل و  ، قتصادية محددةإتركز عمى أنشطة 

                                  
 .30/06/2002،المؤرخة في 45جريدة رسمية عدد 1
 .01/08/2001المؤرخة في ،42ية عدد جريدة رسم2
 . 25/06/1997،المؤرخة في  43جريدة رسمية عدد 3
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ستثمار. وقد تتصدى أو قد تقضي بإنشاء صكوؾ جديدة لتشجيع اإل ، لدى األطراؼ المتعاقدة
 كما يمكف أف تقضي بأنشطة مشتركة. ، لؤلنشطة الترويجية في البمد الموطف أو في البمد المضيؼ

ا أو قد ت نشئ آلية متابعة لرصد تنفيذىا تيذاستثمار مكتممة بوقد تكوف أحكاـ تشجيع اإل
 العممي.

ستثمار إما كالتزامات طواعية أو كتعيدات فمف الممكف وضع أحكاـ تشجيع اإل ، وأخيًرا
م مزمة قانوًنا

1 . 

ستثمار لدورىا الفعاؿ في تشجيع اإل ، تفاقياتىتمت الجزائر كثيرا بيذا النوع مف اإلإوقد 
إلى غاية اآلف أزيد  1990فأبرمت منذ سنة  ، قتصاد والتنميةعا باإلوفي النيوض سري ، وحمايتو
دوؿ  ، مع الدوؿ العربية ، مع جميع أنحاء العالـ ، ستثمارإتفاقية ثنائية لتشجيع اإل 55عف 
ستفادة آسيوية وأمريكية. وليذا الحجـ دالالت عف نية الحكومة الجزائرية في اإل ، أوروبية ، إفريقية

 .2تفاقي االستثماريوف اإلأكثر مف القان

                                  
،المرجع السابؽ،  2008نكتاد بشأف سياسات اإلستثمار الدولية لغرض التنمية، منشورات األمـ المتحدة، عدد سمسمة األو  -1

 .10ص 
 ./http://www.andi.dzتفاقيات، موقع الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار أنظر في خصوص ىذه اإل -2
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نجد قتصادية في الجزائر المباشرة و أثرىا عمى التنمية اإلستثمارات األجنبية بعد دراسة موضوع اإل
 ىتمام مفكري وإد القضايا الميمة والتي طغت عمى حأ قد شكل ستثمار األجنبي المباشراإل أن

رات والنقائص المميزة تعزيز موقعيا وسد بعض من الثغ إلىمسؤولي حكومات الجزائر، حيث سعت 
 ليا وبناء قاعدة ىيكمية متينة تستجيب لمتطمبات التنمية، وتشجع عمى إشراك المتعاممين األجنبيين

 .ستثمار األجنبي عمى وجو الخصوصوشركات اإل

ستقطاب وامل التحفيز األساسية، وشروط اإلمثل ىذه العناصر مجتمعة كانت أم متفرقة عوت
مزايا الموقع النوعية المتكونة من ستثمار األجنبي المباشر اإل ساسياتألضرورية والمعبر عنيا با

م مزايا تمكنيا من الحصول والتنظيمية فقد ىيأت الجزائر نفسيا بكيفية إرادية مقصودة لتوفير وتقدي
 ومواقعيا. أسواقياستثمار األجنبي المباشر وتحفزه لمظيور ضمن عمى اإل

ستثمارية مالئمة تستقطب المستثمرين األجانب إلتوليد بيئة  تأت تبذل كل الجيودفالجزائر ما ف
جيود عمى  ، فقدمتقتصاد الوطني مع متطمبات العولمةوس أمواليم، بيدف إعادة تأىيل اإلورؤ 

الكوابح التي كانت الدولة قد وضعتيا في  قتصادي بتحرير ىذا النشاط من كل القيود والمستوى اإل
، كما أن الجيود مست الدولة نفسيا )ككيان منظم، مراقب لقطاع العامة اعيد التسيير المركزي وىيمن

 واضحة. إستراتيجيةفي إطار  اإلصالحات إتماموحام( بيدف تكوين دولة أفضل قادرة عمى 

ستثمار األجنبي كحل رئيسي ا البالد والتي دفعت إلى تقبل اإلغير أن المشاكل التي تعاني مني
 إبقاءواضحة، نابعة عن إرادة حقيقية في التغيير، قد ساىمت في  إستراتيجيةلألزمة وكذا غياب 

الجزائر في صفوف الدول الميمشة من طرف أصحاب األموال وذلك رغم الثروات والقدرات 
، لذلك يجب بذل وسعواإلمكانيات الكامنة في الجزائر والتي تحفز طموحات من يسعى لمربح والت

تخاذ القرار إوكات ومواقف الفاعمين عمى مستوى السم و  المزيد من المجيودات كتغيير الذىنيات
 .ومواقع التنفيذ

 ىذه الدراسة من التوصل إلى جممة من النتائج واالقتراحات: وقد مكنتنا
 : النتائج

ختالف الواضح بين ، اإلالمباشر األجنبيستثمار اإل تجّمى من مختمف الدراسات حول تحديد مفيوم -1
قبل أن  قتصادية معّقدة الجوانبإىذا ما يؤّكد حقيقة أّنو ظاىرة  يتو و محّدداتو وجميع في تسميتو و ماىال
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إاّل أّنو من جانب أخر تجّمى التوافق بينيم جميعا عمى أّنو حركة من حركات رؤوس األموال  تكون قانونية
 الدولية طويمة المدى.

مفة تتخذ إما صورة اإلستثمارات اإلستثمار المباشر األجنبي لمدول المضيفة في أشكال مختتدفق  -2
الممموكة بالكامل لممستثمر األجنبي أو في صورة اإلستثمارات المشتركة التي تعود فييا لو حصة معينة 
من الرأسمال، إلى جانب أن ىذه األشكال ىي في الحقيقة مرىونة من حيث التطبيق بسياسات الدول 

 المضيفة و إستراتجيات الشركات األجنبية.
ستثمار األجنبي المباشر  بالتنمية اإلقتصادية،  قد بينا أن عممية زيادة الطاقات عالقة اإل وصبخص -3

قتصادية، لطريق الرئيسي لتحقيق التنمية اإلاإلنتاجية لمدولة، و توفير رأس المال الالزم لإلستثمار، ىو ا
 ستخداما فعاال.إخاصة ع طريقا إلستخدام موارده النطالق لمتقدم يتطمب أن يجد المجتمذلك أن اإل

و بالرغم من الجدل الدائر حول نأالمباشرة عمى التنمية، فقد بينا ستثمارات األجنبية أثر اإلفيما يتعمق ب-4
جتماعية قتصادية و اإللنسبة لدفــع عجــمة التنميـة اإلستثمارات األجنبية، فإن ال أحد يتجاىل أىميتيا بااإل

  في الدول النامية. 
خطت خطوات ممموسة في مجال  ، قتصادياتياإن إطار سعييا إلى تحسين فرص نمو وضمالجزائر  -5

وترجمت ىذه السياسة من ،ي ظل عالم يتسم بالمنافسة الحادةستثمار فتوفير متطمبات البيئة الجاذبة لإل
ي اىي نظريا فستثمار لممستثمرين الوطنيين و األجانب والتي تضالل الحوافز التي منحيا قانون اإلخ

 تفتحا عمى رأس المال الخارجي.يبرالية ملانفتاحيا أكثر القوانين إأىمية حجميا ودرجة 
ال يختمف عن غيره من تشريعات  ستثمار الجزائري أصبحستخالصو أن تشريع اإلإأقل ما يمكن  إن-6
و من التشريعات األكثر تحفيزا ستثمار المصنفة ضمن فئة التشريعات المشجعة، إن لم نقل أناإل
 ستثمارات األجنبية.لإل
ستثمارات األجنبية ،و ذلك من خالل ستقطاب اإلإلقد أبدت الجزائر رغبتيا الشديدة و إرادتيا القوية في -7
 ستثمار.نتياج سياسة اإلصالح و سن مجموعة من التشريعات و القوانين المحفزة لإلإ
ستثمار جزءا ىاما من المواد اإل لقد خصص المشرع الجزائري عبر مختمف القوانين التي نظمت  مجال-8

لمجال الحماية و ذلك من خالل منحو و بصفة مباشرة عدة ضمانات لممستثمرين ،وعيا منو لما ليذه 
ستثماراتيم و إنجاز قتصادي و تجاري مواتي و أكثر مالئمة إلإالضمانات من دور في توفير جو 

 ستغالل األمثل .ستغالليا اإلإ
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تي سعت الجزائر لتطبيقيا منذ مطمع التسعينات، إضافة إلى تعديل القوانين و سمسمة اإلصالحات الإن -9
ستثمار ،و التحسن التدريجي في األوضاع السياسية و األمنية ،قد ساىمت بشكل التشريعات المتعمقة باإل

ر ستثمار في الجزائستثماري ،و بالتالي تحفيز المستثمرين األجانب عمى اإلواضح في تطوير المناخ اإل
ستثمار األجنبي ظل محدودا لوجود مجموعة من العراقيل و المعوقات التي تقف حجرة ،غير أن حجم اإل
 عثرة أمام تدفقو.

غياب مفيوم موحد لإلصالحات المتعمقة بالتجارة الخارجية في الجزائر ،بحيث جمب كل أسموب من -11
عتبار تجربة ونتائج ذ بعين اإلاألساليب المقترحة مفيومو الخاص لإلصالح دون أن يراعي أو يأخ

قتصادية المطروحة األسموب السابق ، حيث في كل مرحمة يتم إعادة النظر الكمية في جممة الخيارات اإل
 قبمو من غير أن تستبعد الخيارات التي حققت جزءا من النجاعة.

اقع إستراتيجية ستثمار حيث نجد كل أسموب يشكل في الو غياب إستراتيجية طويمة المدى لتطوير اإل-11
ظرفية أو مؤقتة ال تتعدى حدود المرحمة التي تطبق فييا، إال من خالل التشريعات في السنوات األخيرة 

 . األجنبي ستثمارالتي مع تجسيده و مواصمة ترقيتيا ، يمكن أن تكون ليا ثمار معتبرة في مجال اإل
ية و تشجيع اإلستثمارات األجنبية ،إال أن بالرغم من الجيود التي بدلتيا الجزائر و المكرسة لترق  -12

حجم اإلستثمارات األجنبية المسجمة في البالد لم تكن تتناسب بأي حال من األحوال مع مستوى 
فقد كانت ىذه اإلستثمارات بعيدة كل البعد عن ما كان متوقعا من وراء التوسع في منح  الطموحات ،

العراقيل اإلقتصادية و القانونية  ىذا راجع إلى مجموعة منو الحوافز و التسييالت لممستثمرين األجانب 
 . و اإلدارية

نضمام إلى المنظمة العالمية لمتجارة رغم أنيا ليست مستعدة ليذا تسير الجزائر في مشروع اإل-13
قتصادية، لكن ىذا المشروع حتمية ما يمكن أن تعانيو من مشاكل في شتى القطاعات اإل و نضمام اإل

 قتصاديات الدول التي تبتعد عنو.إنفتاح الذي ال يمكن أن يرحم ألننا محاصرين باإلالبد منيا 
ستثمار األجنبي المباشر، ات منظمة التجارة العالمية، وألول مرة تتعرض مباشرة لحماية اإليتفاقإإن  -14

مية، ومنيا ستثمار األجنبي المباشر أبعادا جديدة، خاصة في عالقتو بالدول الناوىو ما أضفى عمى اإل
نضمام قتصادي، الذي يؤىميا لإلالجزائر التي ينبغي عمييا إزالة القيود والعقبات من خالل اإلصالح اإل

 ستثمار األجنبي.اإل لمنظمة التجارة العالمية، وحماية نفسيا من المنافسة الدولية في مجال التجارة و
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ترى بالدنا في مشروع الشراكة وسيمة لترقية المنتوجات الوطنية من خالل شراكة صناعية القصد - -15
منيا التعاون التقني والتكنولوجي لبناء المشاريع المتطورة التي يمكن بفضميا  منافسة المنتجات 

 المستوردة.
تسابق نحو اإلندماج في خطوة أساسية بالنسبة لمدول التي ت رالمباشاألجنبي  ستثمار تشجيع اإل -16
 قتصاد العالمي.اإل

رية الجزائرية ستثماإلييا، ومن أجل ترشيد السياسة اإلعمى ضوء النتائج والمالحظات المتوصل 
 التوصيات التالية: قتراحات وقدم باإلتقتصادية لمواكبة التطورات العالمية الراىنة، نلتدعيم التنمية اإل

  التوصيات:
ن تكمفتو ضع العقوبات الرادعة لممخالفين ألاري بكافة أشكالو و بشتى األساليب وو مكافحة الفساد اإلد-1

الوطني ككل حتى بغض النظر عن ما يعانيو المستثمرين األجانب ، و ىذا ما  قتصادباىظة جدا عمى اإل
برز أسباب إحجام غيرىم من المستثمرين أستثمار و سيكون من تكمفة اإلجمالية لإلسيرفع لدييم ال

 لمحتممين .ا
ستثمار في الداخل و الخارج و رفع الكفاءة اإلعالمية لمجيات دعم جيود الدعاية و الترويج لإل-2

مق قواعد بيانات ستثمارية قابمة لمتحديث بصفة دورية و خإلة عن االستثمار ،و توفير خرائط المسئو 
 أنلكترونية التي يجب اقع اإلالمو ستثمارية ،و بوسائط متعددة و خاصة فيما يتعمق بإلتوفير معمومات 

ستثمارية و الموارد التي قد ييتم بيا المستثمر ، اممة و الحديثة عن جميع الفرص اإلتوفر المعمومات الك
 ستثمار.دعم ىذه الجيود في ىيئة تشجيع اإليجب أن تتركز و ت

و األدوات ،خاصة  تحتاج الجزائر إلى وقفة جادة من ناحية اإلصالح و التطوير لمكوادر و األساليب-3
في الجيات التي تتعامل مع الجيات الخارجية التي تكون أول ما يتعامل معو المستثمر األجنبي ،حتى 

 يتم التخمص من مظاىر سوء اإلدارة كتعقيد اإلجراءات و طوليا و تعدد الجيات التي تصادق عمييا.
تثمار سلقوانين المنظمة لشؤون اإلو ا ستفادة من تجارب الدول األخرى في مجال التشريعاتيجب اإل-4
ستثمار الجزائري واضح و مفيوم لممستثمرين األجانب و التنفيذيين جنبي المباشر،بحيث يكون قانون اإلاأل

الجزائريين و بالذات في حاالت النزاع و المجوء إلى القضاء ، و أن ال تكون ضرورات التطوير 
 ار النسبي الذي يحتاج إليو المستثمرين في أعماليم.ستقر عات عمى حساب القدر الكافي من اإللمتشري
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تقدم خدماتيا بالمستوى  لكييجب عمى الجيات العامة أن توجو وتدعم المصارف و المؤسسات المالية -5
الذي يضاىي ما تعارف عميو عالميا في مثل ىذه المؤسسات ،من حيث طرق التمويل و السحب و 

 حرية حركة رؤوس األموال من و إلى المؤسسات المالية. التحويل و اإليداع و رفع القيود عمى
ن ضمام لمنظمة التجارة العالمية ،ألنجل اإلأر أن تكثف من جيود مفاوضاتيا من عمى الجزائ-6
ستثمارية و تخاذىم لمقرارات اإلإبساطة تكريس لثقة المستثمرين في نضمام إلى ىذه المنظمة ،يعني بكل اإل
عقبات دون أن تتعارض مع مصالح ستثمار ، ينبغي عمييا إزالة القيود و اللإل ختيارىا كموقع جاذبإ

 قتصاد الوطني .اإل
بالعقارات و الضرائب  ستثمار خاصة منيا القوانين المتعمقةالتشريعات األخرى ذات الصمة باإل تعديل-7

عم مع العراقيل ستثمار تصطدم في الغالب األز و المزايا المقررة في قانون اإلن الحوافو القروض أل
 التشريعية في القوانين األخرى.

مى فعالية الضمانات القانونية العمل عمى خمق الحافز لدى المستثمر األجنبي بدال من التركيز ع-8
ن التوسع في منح ستثمار ،ألكثر مما تخمق لديو الحافز عمى اإلستثمار التي تحاول حماية المستثمر ألإل

ن المستثمر الجزائر ،وذلك ألديم الفعالية مثل ما دلت عميو التجربة في الضمانات القانونية إجراء ع
األجنبي ال يبحث عن مجرد حماية أموالو فقط ،بل يبحث بالدرجة األولى عمى عوامل و ظروف تضمن 

العناصر المحفزة  لو جني المزيد من العوائد ،و كل ىذا غير ممكن التحقيق إال بتوفير الحد األدنى من
 ستثماري الجيد.ناخ اإللخمق الم

ح ومممة بكل الجوانب ستثمار و جعميا تتميز بأكثر شفافية ووضو لتزام بتطوير قوانين اإلضرورة اإل-9
ستثمارية فييا ستثمار ،و دفع الييئات اإلتكثيف جيودىا الترويجية لفرص اإل ستثمار ،والتي تخص اإل
و قطاعاتيا  قتصادياتياإدقيقة و شاممة حول قديم معمومات جل تأالجيود و العمل من  نحو المزيد من

 ستثمارية فييا.المختمفة و الفرص اإل
عتباره السبيل األساسي لتحقيق تنميـة مستقرة، بعيدا إستثمار الوطني، بإعطاء األولوية لتشجيع اإل-11

بية ال عن المخاطر التي تصاحب رؤوس األموال األجنبيـة المناوئة، فضال عن كون رؤوس األموال األجن
نما تميل إلى اإل تقود إلى  قتصادي.ناطق التي حققت قدرا من النمو اإلتجاه نحو المعممية تنمية، وا 

يسير اإلجراءات اإلدارية بشأن عمى الرغم من الجيود التي تبذليا الدولة في مجال تبسيط وت-11
تثمرين األجانب والمستثمرين ستثمار، إاّل أن التغيير عمى أرض الواقع يتم ببطء، وأكثر ما يحبط المساإل

الخواص، ىو غياب الشفافية وىيمنة البيروقراطية والرشوة عمى اإلدارات الجزائرية. مما يحمل المستثمر 
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ستثماري. مما يتوجب خمق نظام تخاذ القرار اإلإالتردد في عممية تكاليف إضافية، وىو ما يدخل حالة 
 لمستمرة عمى الذين يساىمون في الفساد اإلداري.إداري فعال وصارم يتميز بالرقابة الدائمة وا

لية في جذب االستثمار و أخيرا عمى الجزائر أن تسعى مستقبال أن تستفيد من التجارب الدو 
ستثماري المالئم ،و تدليل العقبات أمامو ،بدال من قبل كل شيء عمى توفير المناخ اإل ن تعملأاألجنبي ،و 

ستثمار األجنبي ن جيودىا في مجال جذب اإلإيالت المختمفة ،و إال فت و التسيالتمادي في منح اإلعفاءا
عالم تحتدم فيو المنافسة  ستجابة لشروط المنافسة فية الفعالية ،و ستظل قاصرة عمى اإلستظل محدود

مارات أجنبية ال ستثإأنيا بدون  ستثمارات األجنبية ،الشيء الذي يجب أن تدركو الجزائر جيدا ، وعمى اإل
ستثمارات اكل التي يتخبط فييا ، و تبقى لإلقتصاد الوطني و الخروج بو من المشلنيوض باإليمكن ا

 جتماعية .قتصادية و اإلي تحقيق التنمية اإلاألجنبية دورا كبير ف
ستثمار األجنبي المباشر ليست غاية عمى أن سياسة فتح الباب أمام  اإلو في الختام يجب التأكيد 

و قتصادية تعجز الموارد المحمية ،سواء المالية أو التقنية أإة لتحقيق أىداف ذاتيا بل ىي وسيمفي حد 
تثمارات األجنبية المباشرة سروري أن يكون المردود من تدفق اإلنو من الضإاإلدارية عن تحقيقيا ،و ليذا ف

ضريبية و متيازات التي تقدميا مثل اإلعفاءات الالتي قد تتحمميا الدولة نتيجة لإلكبر من التكاليف أ
ولة بصياغة إستراتيجية لتنمية الجمركية و الدعم المقدم ليذا التدفق ،و بوجو عام ،يجب أن تقوم الد

ستثمار ت ذات األولية المفتوحة لتدفق اإلستثمار األجنبي المباشر من ناحية النوع و الحجم و القطاعااإل
لمباشر بالمرونة ستثمار األجنبي ااإلن تتصف سياسات الدولة نحو جذب األجنبي المباشر ،مع مراعاة أ

 قتصادية و التقنية المتاحة.طبقا لألوضاع اإل
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ورية التونسية لمتشجيع و الحماية المتبادلة الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمي

،المؤرخة في 73رسمية عدد جريدة ،  16/02/2006لإلستثمارات ،الموقع في تونس  يوم 
19/11/2006. 
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 .24/05/1966 في مؤرخة،ال41تحت نظام التصديق عمى األسعار ،جريدة رسمية عدد
صفقات العمومية، ، المتضمن تنظيم ال1991 /09/11، المؤرخ في 434 /91المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .13/11/1991، المؤرخة في57دد ع جريدة رسمية
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 ، المتضمن كيفيات تطبيق القانون1993/ 07/ 27، المؤرخ في 186/  93المرسوم التنفيذي رقم  -3
/ 08/ 01، المؤرخة في 51عدد  بنزع الممكية لممنفعة العامة، جريدة رسمية المتعمق 11/ 91 رقم

1993   . 
،المتعمق بمعايير تحديد النشاطات و المين 18/01/1997المؤرخ في  97/40 التنفيذي رقم المرسوم—4

 المؤرخة في،05طيرىا ،جريدة رسمية عددأاضعة لمقيد في السجل التجاري و تالمقننة الخ
19/01/1997. 
، المتضمن صالحيات الوكالة الوطنية 2001/ 09/ 24، المؤرخ في 282/ـ 01 رقم المرسوم التنفيذي-5

 .09/2001/ 26، المؤرخة في 55عدد  ا، جريدة رسميةستثمار وتنظيميا وسيرىلتطوير اإل
لمتعمق بتشكيمة المجمس الوطني ، ا2001/ 24/11، المؤرخ في  01/281 المرسوم التنفيذي رقم -6
 11/2001/ 26،المؤرخة في 55عدد  جريدة رسمية تنظيمو و سيره،ستثمار و لإل
متعمق بصالحيات المجمس الوطني ، ال09/10/2006المؤرخ في  06/355المرسوم التنفيذي رقم  -7
 .11/10/2006، المؤرخة في 64عدد  جريدة رسمية،  تنظيمو و سيرهستثمار و تشكيمتو و لإل
حيات الوكالة الوطنية ، المتضمن صال10/2006/ 09، المؤرخ في 356/ 06 رقم المرسوم التنفيذي-8

 .2006/ 10/ 11خة في ، المؤر 64عدد  وسيرىا، جريدة رسميةستثمار وتنظيميا لتطوير اإل
ة لجنة الطعن ، المتضمن تشكيم 2006/ 10/ 09المؤرخ في   357/  06المرسوم التنفيذي رقم -9

/ 10/ 11، المؤرخة في  64عدد ار و تنظيميا و سيرىا ،جريدة رسمية ستثمالمختصة في مجال اإل
2006  . 

ة لجنة الطعن المتضمن تشكيم،  2006/ 10/ 09المؤرخ في   356/  06المرسوم التنفيذي رقم -10
/ 10/ 11، المؤرخة في  64عدد ار و تنظيميا و سيرىا ،جريدة رسمية ستثمالمختصة في مجال اإل

2006  . 
، المحدد لقائمة النشاطات و السمع و 01/2007/ 11، المؤرخ في 07/08 المرسوم التنفيذي رقم -11

 14، المؤرخة في 04عدد ، جريدة رسمية 03/  01 المحددة في األمر رقمالخدمات المستثناة من المزايا 
/01/ 2007. 

المعدل و المتمم لممرسوم التنفيذي رقم  05/03/2017المؤرخ في  17/100المرسوم التنفيذي رقم  -12
جريدة رسمية  ميا و سيرىا،ستثمار و تنظيحيات الوكالة الوطنية لتطوير اإلالمتضمن صال 06/356
 . 08/03/2017،المؤرخة في 16عدد
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 الموائح و األنظمة :-
تتعمق بشروط ممارسة عن بنك الجزائر ،  ،20/02/1990الصادرة بتاريخ  90/03الالئحة رقم -1

 ستيراد لمبضائع و تمويميا.عمميات اإل
النقد و القرض، المتعمقة بشروط  عن مجمس  08/09/1990، الصادرة بتاريخ  90/04الالئحة رقم -2
 ممة.عتماد وكالء و تجار الجإ
،المتعمق بشروط تحويل رؤوس األموال إلى الجزائر  08/09/1990 مؤرخ في ال 90/03 رقم نظام-3

،  45، جريدة رسمية عددلتمويل النشاطات اإلقتصادية و إعادة تحويميا إلى الخارج و من مداخمييا
 .24/10/1990المؤرخة في 

ا، جريدة رسمية اعـد الصرف و شروطي،المتعمق بقو  1991/ 08/ 14المؤرخ في  07/ 91 رقم نظام -4
 .29/03/1992، المؤرخة في  24عدد 

،  11، جريدة رسمية عدد ، المتعمق بمراقبة الصرف23/12/1995المؤرخ في  95/07نظام رقم -5
 .11/01/1996المؤرخة في 

ؤرخة في ، الم 07عدد جريدة رسمية  ، ستثمار و الشركاتية لتطوير اإلتفاقيات بين الوكالة الوطنإ -6
28 /01 /2007. 
لمجمعية العامة لييئة األمم المتحدة بعنوان " السيادة الدائمة عمى الثروات الطبيعية  1803القرار رقم  -7

قتصادية الصادر بموجب في ميثاق حقوق وواجبات الدول اإل ، والمدعم1962 /14/12" المتبنى في 
 .جمعية العامة لييئة األمم المتحدة من قبل ال 1974 /12/12المتبنى في  3281القرار رقم 
 الكتب :
 .2005دار ىومة،  دون طبعة،أحسن بوسقيعة. المنازعات الجمركية، -1
أبناء وىبة حسان،  دون طبعة،ستثمار،طرق إزالة المعوقات القانونية لإلأحمد شرف الدين،  -2

 .1994القاىرة، 
رأية ) بين التغيير و الواقعأحمد عبد الخالق، التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص  -3

 .1993،  دار النيظة العربية دون طبعة ،،(مستقبمية
تنمية التخمف و إدارة التنمية، إدارة التنمية في الوطن العربي و النظام  ،أسامة عبد الرحمان -4

 . 1997مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  دون طبعة،العالمي الجديد،
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باشر و غير المباشر في البيئة ستثمار األجنبي الماإلحددات أميرة حسب اهلل محمد،م -5
 .2005الدار الجامعية ،اإلسكندرية )مصر(،دون طبعة،قتصادية العربية ،اإل

خيص النفطية و أثرىا في تنمية ستثمار األجنبي المباشر )عقود الترا،اإلالحسن باسم حمادي -6
 .2014،ان ات الحمبي الحقوقية ،لبنمنشور الطبعة األولى ، قتصاد (،اإل

ستثمار األجنبي المباشر في وعيل نعيمة،واقع اإلأ -7
 ةء القانونيمكتبة الوفاالطبعة األولى،،(2005-1998قتصادية في الجزائر)إلظل التغيرات ا

 .2016،مصر،
ستثمار الخارجي المباشر، قتصاد السياسي لإل"الشركات المتعددة الجنسيات"، اإلثيودور موران  -8

 ن، دون سنة نشر.دار الفارس لمنشر والتوزيع، عما بعة،دون طترجمة جورج خوري،
مصالح الدول نعكاساتيا عمى ا  ستثمار و روق، "عالقة التجارة بإجراءات اإلجمال الدين ز  -9

 .2001جتماعية لغربي آسيا، األمم المتحدة نيويورك، قتصادية واإلالنامية"، المجنة اإل
دار ىومة دون طبعة،ستثمار ،اإلحسان نوفل،التحكيم في منازعات عقود  -10

 .2010،الجزائر،
 . 2002مكتبة الفالح لمنشر ، الكويت ،دون طبعة،حسين العمر ،مبادئ المالية العامة ، -11
ستثمار األجنبي المباشر في عصر العولمة :دراسة مقارنة رضا عبد السالم،محددات اإل -12

دون مصر ،لتجارب كل من شرق و جنوب شرق آسيا و أمريكا الالتينية مع التطبيق عمى 
 .2002مصر،،جامعة المنصورة طبعة،

رضا عبد السالم و أحمد عبد الخالق، تعريب و مراجعة، منظمة التجارة العالمية، دليل  -13
 The Wordلـ: بيا جيراث الل داس. ، ترجمة النسخة اإلنجميزية لإلطار العام لمتجارة الدولية

Trade organisation : A Guide to the Framework for international Trade 
 .2006دار المريخ لمنشر )الرياض(، دون طبعة ،ترجمة النسخة اإلنجميزية ، ،
ريتشارد موسجريف و بيجي موسجريف ،المالية العامة في النظرية والتطبيق ،ترجمة  -14

 .2002دار المريخ لمنشر ، الرياض  ن طبعة،و دمحمد السباخي ،
ن و دنظرة عامة عمى بعض القضايا(،قتصاد الدولي )زينب حسني عوض اهلل ،اإل -15

 .دون سنة نشرالدار الجامعية ،مصر،طبعة،
 .2004دار طيبة، القاىرة،،الطبعة الثانية ، سعد طو عالم ،التنمية و الدولة  -16
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مكتبة الطبعة األولى،السوق العربية المشتركة في عصر العولمة،  ،سميمان المنذري -17
 .1999، القاىرة ،مدبولي

يجابية عمى أعمالنا الحالية و اإلظمة التجارة العالمية )أثارىا السمبية و سمير المقماني ،من -18
 ،الحامد لمنشر و التوزيع،األردن  دارالطبعة األولى،المستقبمية بالدول العربية و الخميجية ،

2004. 
دار الفكر ،دمشق دون طبعة،سمير صارم،أوروبا و العرب من الحوار إلى الشراكة ، -19

 .2001،سوريا،
مركز اإلسكندرية  دون طبعة،,1994جات المحمد عبد العزيز, التجارة العالمية و سمير  -20

 .1999 ،مصر،لمكتاب
الدار الجامعية دون طبعة،صالح عباس ،العولمة و أثارىا في الفكر المالي و النقدي ، -21

 .2005،اإلسكندرية،
 مطبعة دون طبعة،ستثمار في البالد العربية،عاطف إبراىيم محمد، ضمانات اإل -22

 .1998العمرانية، الجيزة، مصر، 

دون ستراتيجية المواجية(، ا  الجات والعالم الثالث )دراسة تقويمية لمجات و  ،عاطف السيد -23
 .1999 ،مصر ،مطبعة رمضان وأوالده، اإلسكندريةطبعة ،

دون قتصادية ،المشاركة الدولية من التكتالت اإلقتصاديات إعبد الحميد عبد المطمب ، -24
 .2006معية ،اإلسكندرية ،مصر ،الدار الجاطبعة ،

،المكتب العربي الحديث  دون طبعةعبد الرحمان العيسوي ،اإلسالم والتنمية ، -25
 .نشر  دون سنة اإلسكندرية،،

مطبعة اإلشعاع دون طبعة،عبد السالم أبو قحف ،مقدمة في إدارة األعمال الدولية ، -26
 دون سنة نشر.الفنية،مصر،

دون ستثمارات األجنبية ،األشكال المختمفة لإل السياسات و عبد السالم أبو قحف ، -27
 .1989 ،مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندريةطبعة،

مؤسسة شباب  دون طبعة،عبد السالم أبو قحف ، اقتصاديات االستثمار الدولي ، -28
 .1989الجامعة ، اإلسكندرية ،
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عية، الدار الجام دون طبعة،ستثمار،قتصاديات اإلدارة و اإلإ، عبد السالم أبو قحف -29
 .1993مصر، 

مكتبة و دون طبعة،ستثمار الدولي ،عمال و اإلقتصاديات األإعبد السالم أبو قحف ، -30
 .2001مطبعة اإلشعاع ،مصر،

دون ستثمارات األجنبية ،و قحف ،نظريات التدويل و جدوى اإلعبد السالم أب -31
 .2001مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرية ،مصر،طبعة،

الدار دون طبعة، ،ق الدوليد السالم أبو قحف،التسويعب -32
 .2007الجامعية،اإلسكندرية،مصر،

مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية  ،دون طبعة،التجارة العالمية ،عبد العزيز سمير محمد -33
 .2001 ،مصر ،لمطباعة والنشر

 .2004دار ىومة ،الجزائر ،دون طبعة،ستثمارات الدولية ،،اإل قادري عبد العزيز -34
 230الستثمار،شرح أحكام اإلستثمار في القانون المصري رقم عبد الفتاح مراد،موسوعة ا -35

دار دون طبعة،و تشريعات الدول العربية ، 1992لسنة  02المعدل بالقانون رقم  1989لسنة 
 .1993مصر ،الكتب و الوثائق المصرية،

الدار الجامعية  دون طبعة ،تجاىات حديثة في التنمية ،إعبد القادر محمد عطية ، -36
 .2000، ،اإلسكندرية

مكتبة دون طبعة، عبد الكريم كاكي ،االستثمار األجنبي المباشر و التنافسية الدولية ، -37
 .2013،لبنان،الحسن العصرية،بيروت 

مطابع القدس دون طبعة،عبد المعطي محمد عساف، إدارة التنمية، دراسة تحميمية مقارنة، -38
 .1988الكويت،  التجارية ،

الطبعة قتصاديات الدول النامية،إ( و WTOالعالمية ) منظمة التجارة ، عبد الناصر نزال -39
 . 1999 ،عمان األردن ،دار الصفاء لمنشر والتوزيع األولى،

 ،مكتبة مدبولي  دون طبعة،، (الفرص و التحديات)العولمة و الجات ،الواحد العفوريعبد  -40
 .2000 ،القاىرة
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 .1979بن خمدون ،بيروت، إدار دون طبعة،ي ،رأسمالية الدولة الوطنية،عصام الخفاج -41

الدار  (،دون طبعة،تفاقية الجات قتصادية إلاآلثار اإل )الجات ،عمى إبراىيم محمد   -42
 .2003/  2002،مصر  ، الجامعية

دار الميسرة لمطباعة دون طبعة،قتصاد الدولي نظريات و سياسات ،،اإل عمي أبو شرار  -43
 .2010و النشر ،األردن ،

دار الحامد لمنشر و الطبعة األولى، دولية )اإلطار العام (،عمي عباس ،إدارة األعمال ال -44
 .2003التوزيع،األردن ،

 الطبعة األولى،نتقال رؤوس األموال بين األقطار العربية،عمي كريمي، النظام القانوني إل -45
 .1990 بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية،

، مصر،  العربية دار النيضةدون طبعة، عمرو محي الدين ، التخمف والتنمية  ، -46
1975. 

دار ىومة دون طبعة ،ستثمارات األجنبية في القانون الجزائري ،عيبوط محند عمي اإل -47
 .2012لمطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ،

ديوان المطبوعات دون طبعة،ستثمارات في الجزائر،عميوش قربوع ،كمال،قانون اإل -48
 .1999الجامعية، الجزائر،

الطبعة  ة العامة من منظور مقارن ، ترجمة محمد قاسم القريوتي ،دار ىيدي ، اإل فريال -49
 .1979،  األردندار الفكر لمنشر و التوزيع ،األولى،

 مكتبة مدبولي ،الطبعة األولى،اآلثار المحتممة لممنظمة العالمية لمتجارة ،ميعمثني فضل  -50
 .2000 ، القاىرة  ،
، ديوان المطبوعات ثانيةبعة الطالقتصادي، محمد أحمد الدوري، التخمف اإل -51

 .1987 الجزائر،الجامعية،
ستثمار األجنبي في المممكة العربية سين إسماعيل، النظام القانوني لإلمحمد ح -52

 . 1994،،الرياضاإلدارة العامة لمبحوث دون طبعة،السعودية،
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جامعة ، ،دون طبعةمكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنية ،ةالتجارة الدولي ،محمد سيد عابد -53
 .2001 ،مصر،ندريةاإلسك

مفيوميا، نظرياتيا،  )قتصاديةمة، محمد عمي الميثي، التنمية اإلمحمد عبد العزيز عجي -54
 .2003 مصر،، الدار الجامعية،دون طبعة، ( سياساتيا

قتصادية، دراسات نظرية اإل محمد عبد العزيز عجيمة، إيمان عطية ناصف، التنمية -55
 دون سنة نشر.،مصر ، دار المعرفة الجامعية دون طبعة،وتطبيقية،

 ، لبناندار الطميعةالطبعة األولى ، ،قتصادية معاصرة إمحمد يوسف فرحات ،قضايا  -56
،2010. 

،دار الفجر لمنشر و التوزيع  دون طبعةاب ،اإلعالم و التنمية الشاممة ،محمد منير حج -57
 .2003القاىرة،،
حكيم في تسوية دور التستثمار األجنبي و محمود مصطفى ،الحماية الدولية لإلمنى  -58

 . 1990دار النيضة العربية ،القاىرة ،مصر ،دون طبعة،ستثمار ،منازعات اإل
دار الجامعة لمطباعة و  دون طبعة،ىشام عمي صادق، الحماية الدولية لممال األجنبي، -59

 النشر، بيروت، دون سنة نشر.

مقترحة ىشام عمي صادق ،الحماية الدولية لممال األجنبي مع إشارة خاصة لموسائل ال -60
 .2002دار الفكر الجامعي ،مصر،دون طبعة،لحماية األموال العربية في الدول الغربية ،

دون ، (الصين نموذجا)ىناء غفار ،اإلستثمار األجنبي المباشر و التجارة الدولية  -61
 .2002بيت الحكمة،بغداد ،طبعة،

 الرسائل الجامعية :
دكتوراه،  أطروحةالتجاري العالمي الجديد،  بن موسى كمال، المنظمة العالمية لمتجارة و النظام -1

 .2004جامعة الجزائر ،كمية العموم االقتصادية و عموم التسيير ،
ميشة ،التشريعات المنظمة لإلستثمار األجنبي المباشر في دول المغرب العربي و ثمجون س -2

 . 2017،أطروحة دكتوراه ، كمية الحقوق و العموم السياسية ، تخصص قانون ، تيزي وزو ، 
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جالل مسعد،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية،أطروحة دكتوراه،جامعة معمري ،كمية  -3
 2012الحقوق ،فرع قانون أعمال ،تيزي وزو ،

ستثمار األجنبي في الدول النامية،أطروحة دكتوراه،جامعة القانوني لإل،النظام  رفيقة قصوري -4
 2010،2011الحاج لخضر ،كمية الحقوق ،باتنة ،

-1996عبد الكريم بعداش ،اإلستثمار األجنبي و آثاره عمى اإلقتصاد الجزائري خالل الفترة  -5
 . 2008،أطروحة دكتوراه ،الجزائر ،2005

دراسة مقارنة بين -ستثمار األجنبي المباشر في الدول العربيةفارس فضيل،أىمية اإل -6
،جامعة قتصاديةكمية العموم اإل، ، أطروحة دكتوراه-عربية السعوديةالجزائر،مصر و المممكة ال

 . 2004،الجزائر
تفاقية إة و رعايا الدول األخرى عمى ضوء ستثمار بين الدولبايمي الطيب ،التحكيم في عقود اإلق -7

 .2012دكتوراه،جامعة تيزي وزو ،كمية الحقوق ،الجزائر  أطروحة واشنطن ،
لجزائري )دراسة مقارنة بالقانون لممنافسة في القانون ا ةكتو محمد الشريف ،الممارسات المنافي -8

 .2005الفرنسي(،أطروحة دكتوراه،جامعة مولود معمري ،كمية الحقوق،تيزي وزو ،
لى حالة الجزائر ،أطروحة ستثمارات األجنبية المباشرة مع اإلشارة إ،تحميل واقع اإل محمد قويدري -9

 .2005،،جامعة الجزائرقتصادية و عموم التسيير،كمية العموم اإل دكتوراه

معاشو عمار ،الضمانات في العقود اإلقتصادية الدولية في التجربة الجزائرية )في عقود  -10
دكتوراه دولة ،معيد العموم القانونية و اإلدارية بن عكنون  أطروحة المفتاح و اإلنتاج في اليد( ،

 . 1998،جامعة الجزائر ،
تصادي و التنمية قاإلار األجنبي المباشر عمى النمو ستثمثر اإلأالعيد بيوض ،تقييم  -11

ر يرسالة ماجست،(دراسة مقارنة تونس ،الجزائر ،المغرب )قتصاديات المغاربية المستدامة في اإل
 .2011،جامعة فرحات عباس ، سطيف ، الجزائر،

امزيان وىيبة ،نزع الممكية بين الشرعية و المشروعية و حقوق الغير في التشريع الجزائري  -12
 .2009، ،جامعة بومرداس،كمية الحقوق ،فرع قانون األعمالر  ياجستالقانون الدولي ،رسالة م و
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ماجستير. كمية الحقوق ، جامعة رسالة ستثمارات األجنبية، إدريس مينان. تطوير نظام اإل -13
 . 2001الجزائر ، 

تفاقية الشراكة إجنبية المباشرة و أفاقيا في ظل ستمارات األبوجمعة بالل ،تحميل واقع اإل -14
قتصادية و التسيير و العموم ر، ،كمية العموم اإليست،رسالة ماج(حالة الجزائر)ةمتوسطي-االورو

 .2007جامعة  تممسان ، التجارية ،
،كمية  ر يااًلورومتوسطية ،رسالة ماجستتفاقيات التعاون إف بومدين حسين "مزايا و تكالي -15

 .2003، ،جامعة تممسانقتصادية و التسييرالعموم اإل
ستثمار األجنبي في الجزائر، رسالة ة كوسيمة قانونية لمتفعيل اإلشراكة، الشوميسثمجون  -16

بوقرة ، كمية الحقوق و العموم  أمحمدماجستير في القانون، فرع قانون األعمال، جامعة 
 .2006 ،بومرداس،التجارية

ة قتصادي دراسة حالية المباشرة و دورىا في النمو اإلستثمارات األجنبصياد شييناز ،اإل -17
قتصادية و العموم ص مالية دولية ، ،كمية العموم اإلقتصاد،تخصر في اإليسالة ماجستالجزائر ،ر 
 .2013،  ،وىرانالتجارية

ستثمار األجنبي و ضمانو من المخاطر الوطنية و الدولية لإلعبد اهلل كعباش ،الحماية  -18
 .2001/2002ماجستير،كمية الحقوق، الجزائر،  رسالةغير التجارية، 

 ،رسالةثمار األجنبي المباشر:دراسة حالة الجزائر خالل التسعيناتستعرابي فتحي،اإل -19
 .2000الجزائر ،  ،ماجستير، كمية االقتصاد و التسيير 

ستثمار األجنبي ماري في الدول العربية في جذب اإلستثعمر يحياوي ،دور المناخ اإل -20
يضر،كمية ر،جامعة محمد خياجست(،رسالة م2010-2002المباشر)حالة الجزائر في الفترة 

 .2013قتصاد،بسكرة،اإل
ستثمار لدولي عمى اإلقتصاد اثر بعض المؤشرات الكمية لإلأفاروق سحنون ،قياس  -21

ر ،جامعة فرحات عباس،كمية يست،رسالة ماج-دراسة حالة الجزائر–األجنبي المباشر 
 .2010قتصاد،سطيف،اإل

-جنبي المباشرستثمار األير حركة رؤوس األموال عمى جذب اإلثر تحر أفاطمة رحال ، -22
 .2012بسكرة ، ،قتصادية،جامعة محمد خيضر،كمية العموم اإلر،رسالة ماجست-رحالة الجزائ
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(،رسالة 1978/1996رجية)لعريبي نسيمة،تطور دور الدولة في تنظيم التجارة الخا -23
 .2001،،الجزائر،كمية الحقوقر  يماجست

ي المباشر دراسة قياسية ستثمار األجنبسعر الصرف و دوره في جذب اإل مراد بن ياني، -24
 .2012،تممسانم االقتصادية،،قسم العمو  ر،ي،رسالة ماجست(حالة الجزائر)
 ريرسالة ماجست( ،دراسة حالة أوراسكوم تيميكوم)محمد سارة،اإلستثمار األجنبي في الجزائر -25

 .2010، ،قسنطينة،كمية الحقوق
العمل في فمسطين ، رسالة  جيةستثمار األجنبي المباشر عمى إنتاثر اإلأنمر عمر زيارة ، -26

 .2013،ر ،جامعة األزىر ،فمسطيننيماجست
ستثمار الخاص من خالل سياسة التحفيز أحمد . دور الجباية في تشجيع اإل وشان -27

     .2004قتصاد والتسيير ، الجزائر ،ماجستير ،كمية اإلرسالة .

 و التقارير :المقاالت -
-جنبي المباشر في الدول العربية مار األستثان محمد و الجمال محمود ، جذب اإلالعري -1

ستثمار األجنبي ،ندوة حول الحوافز الممنوحة لإل-ة االتجاه نحو األساسيات الصحيح
 . 1997مارس  14/25المباشر في الدول العربية ،ندوة بمدينة الحمامات تونس بتاريخ 

قتصاد السوق ،مجمة  -2 بحوث إقتصادية إبراىيم العيسوي ،نحو نظرة واقعية إلى التخطيط وا 
 .1996عربية، المجمد الثالث ، العدد الخامس،القاىرة، 

قتصاد الجزائري،مجمة متوسطية عمى اإل تفاق الشراكة ااًلوروحمد باشي ،اآلثار المحتممة إلأ -3
 .2004 جامعة الجزائر،،10عموم اإلقتصاد و عموم التسيير و التجارة ،العدد 

، 2، العدد 4عة العمومية، مجمة اإلدارة، المجمد أحمد حماني، نزع الممكية من أجل المنف -4
1994.  

الجزائرية إسكندر أحمد، التحكيم كوسيمة لفض المنازعات الدولية بالطرق السممية، المجمة  -5
 . 1999، 4، مجمد 37قتصادية و السياسية، جزء لمعموم القانونية و اإل

بي المباشر لمدول النامية"، ستثمار األجنني، وعساف رزين "ما مدى فائدة اإلبراكش لونجا -6
 .2001، 02،العدد 38مجمة التمويل والتنمية،المجمد 
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قتصاديات شمال إفريقيا ،العدد إستثمار في الجزائر ،مجمة بولعيد بعموج ،معوقات اإل -7
 .2006،جوان 04

ستثمارات في القانون المصري ، مجمة ألىواني ، المعاممة القانونية لإلحسام الدين كامل ا -8
 .   1996الجامعات العربية لمدراسات و البحوث القانونية ، العدد الرابع ، إتحاد 

ستثمار األجنبي المباشر تعاريف و قضايا ،سمسمة جسر التنمية ،المعيد حسان خضر ،اإل -9
 .2004، الكويت،32العربي لمتخطيط ،العدد

لتطورات حسين ميران،اإلستثمار األجنبي المباشر في مصر و إمكانات تطويره في ضوء ا -10
المحمية و اإلقميمية و الدولية ،المجمة المصرية لمتنمية و التخطيط ،معيد التخطيط القومي 

 .2000،العدد األول،

م إلى طو تايو النعيمي ،البحث العممي و التنمية المستدامة في ظروف العولمة ،بحث مقد -11
 .2002 ، قتصاد العربي ،بيت الحكمةاإلندوة العولمة و أثرىا في 

ستثمارات دول و رعايا دول أخرى في مجال اإلالعزيز قادري، دراسة في العقود بين العبد  -12
 . 1997، سنة األول، العدد 07دارة، مجمد اإلالدولية )عقد الدولة (، مجمة 

عبد المجيد قدي ، العولمة و تجمياتيا ، الواقع و الفرص أمام الدول العالم الثالث ، مجمة  -13
 . 2003امعة الجزائر، النائب ، العدد األول ، ج

ة لضمان عصام الدين مصطفى بسيم، نماذج عقود الضمان المطبقة في المؤسسات العربي -14
 .1998،، العدد األولالرابعة،السنة ستثمار، مجمة الحقوقاإل

تفاق إجنبي المباشر في الجزائر في ظل ستثمار األاإلعمي ىمال ،فاطمة حفيظ ،آفاق  -15
 ،04قتصاد و المناجمنت ، جامعة تممسان الجزائر،العدداإل الشراكة ااًلورومتوسطية ،مجمة

2005. 
الجزائرية لمعموم قتصادي لمشعوب ،المجمة  ،التعريف بحق تقرير المصير اإلعمر سعد اهلل -16

 .1994، 02قتصادية و السياسية ،العدد القانونية و اإل
 ويل والتنمية،ستثمار األجنبي، توصيات و تحذيرات، مجمة التمتيسير اإل،غي فيفرمان  -17

 . 1992،مارس 01 ، العدد9مجمد 
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مة ألقيت فتراضي ، مداخقتصاد اإلو عالقاتيا باإل 2008زمة المالية كواش خالد ،األ -18
قتصاد الدولي ، الجزائر نعكاساتيا عمى اإلإو  فتراضيقتصاد اإلبالممتقى الدولي حول اإل

،2009. 
نية ، دار المعرفة الجامعية ، مجدي محمود شياب ، اإلقتصاد الدولي ، الطبعة الثا -19

 . 1996اإلسكندرية ،

ستثمار ر في الجزائر و دوره في تنمية اإلمحبوب بن حمودة ،إسماعيل بن قانة، أزمة العقا -20
 .2007 ،05األجنبي ،مجمة الباحث ،العدد

نسجام السياسات الوطنية المغاربية، المجمة إقتصادي و ضرورة ندماج اإلمحمد يوسفي، اإل -21
 .1989 ، ،الفصل األول13ة لمعالقات الدولية، العدد الجزائري

المتعمق 12ـ/93رقم  محمد يوسفي، مضمون وأىداف األحكام الجديدة في المرسوم التشريعي -22
 .                        1999، 02، العدد 09ستثمارات، مجمة اإلدارة، المجمد بترقية اإل

ستثمار، المؤرخ في وير اإلمتعمق بتطال  01/03رقم  محمد يوسفي، مضمون أحكام األمر -23
ستثمارات الوطنية واألجنبية، مجمة ومدى قدرتو عمى تشجيع اإل 2001 /20/08

 .2002، سنة 12، مجمد 23اإلدارة،العدد 
ناعي ،مجمة التنمية والسياسات موريس جرجيس ،آليات دعم القدرة التنافسية في القطاع الص -24

 2000 ديسمبر ،الكويت، األولة، المجمد الثالث ، العدد قتصادياإل

ولد رابح صفية،مبدأ حرية التجارة و الصناعة في القانون الجزائري،المجمة النقدية لمقانون   -25
 .  2006،02و العموم السياسية ،العدد

الشراكة األورومتوسطية ،الممتقى العممي  –جمعية "المعرفة" العممية الثقافية  ممف الممتقى   -26
    .  2001الخامس ،الجزائر ،

 الدولية و العربية : إصدارات المنضمات و المؤسسات 
عمي أحمد البمبل وآخرون ،تحميل قضايا رئيسية في التخصيص ،مع إشارة موجزة لمبمدان   -1

قتصادية، أبو ظبي ، اإلمارات العربية العربية ،صندوق النقد العربي، معيد السياسات اإل
 . 2001المتحدة، 
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ن ،دور الحكومات اإلنمائي في ظل اإلنفتاح اإلقتصادي ، عمي توفيق الصادق و آخرو  -2
صندوق النقد العربي، معيد السياسات اإلقتصادية، أبو ظبي ، اإلمارات العربية المتحدة، 

2000 . 
األجيزة الوطنية المشرفة عمى اإلستثمار, ضمان المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار  -3

، أكتوبر 44ستثمار، العدد لعربية لضمان اإلصدر عن المؤسسة استثمار، نشرة دورية تاإل
 ، السنة الثامنة. 1989

تفاقية إربية ،"الندوة القومية حول أثار المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ،جامعة الدول الع  -4
تحاد األوروبي عمى مسارات التنمية الزراعية "،مطبعة المنظمة العربية لمتنمية الشراكة مع اإل

 .1999م نوفمبر الزراعية ،الخرطو 
ستثمار الدولية لغرض التنمية، منشورات األمم المتحدة، نكتاد بشأن سياسات اإلو سمسمة األ -5

 . 2008العدد 
 .2010ستثمار العالمي لعام تقرير اإلاألونكتاد ، -6
 .2013ستثمار العالمي لعام تقرير اإلاألونكتاد ، -7
 .2015ستثمار العالمي لعام تقرير اإلاألونكتاد ، -8
 .2015 إلى 2002ستثمار في الفترة الممتدة من لوكالة الوطنية لتطوير اإلتقرير ا -9
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 اإلتفاقيات الدولية :-
،لتسوية منازعات اإلستثمار بين الدول و مواطني الدول األخرى و 1965نة إتفاقية واشنطن لس--1

 المتضمنة إنشاء المركز الدولي لفض منازعات اإلستثمار.
 .،بعمان26/11/1980في تفاقية الموحدة لرؤوس األموال العربية في الدول العربية اإل -2
رية الديمقراطية الشعبية من جية تفاق أوروبي متوسطي لتأسيس شراكة بين الجميورية الجزائإ -3

 .2002/ 04/ 22يوم  -فالونسيا  -والمجموعة األوربية والدول األعضاء فييا من جية أخرى 
األوروبية و دول تفاق أوروبي متوسطي لتأسيس الشراكة بين الجميورية الجزائرية و المجموعة إ -4

 .   2005 /04/ 30، المؤرخة في 21عدد جريدة رسمية  ،األعضاء فييا
تحاد المغرب العربي، المرقعة بالجزائر في ستثمار بين دول اإلتفاقية تشجيع وضمان اإلإ -5

 عددرسمية ،جريدة  22/07/1990بتاريخ  ، والمصادق بالمرسوم الرئاسي الصادر 23/07/1990
 .1990 /22/07المؤرخة في ،06

ول العربية، المعدة في تونس في أوت ستثمار روس األموال العربية في الدتفاقية الموحدة إلاإل-6-
 عددرسمية ، جريدة 07/10/1995بتاريخ  65/306، والمصادق عمييا بالمرسوم الرئاسي رقم 1982

 .11/10/1995 ،المؤرخة في 59
، الموقع عمييا بالكويت في ماي ئتمان الصادراتستثمار وإللعربية لضمان اإلإتفاقية إنشاء المؤسسة ا-7

1971 . 
، والمصادق 11/10/1988ستثمار، المبرمة بسيول في لمنشئة لموكالة الدولية لضمان اإلقية اتفااإل -9

 مؤرخة فيال، 66 عددرسمية . جريدة 30/10/1995المؤرخ في  95/345عمييا بالمرسوم الرئاسي رقم 
30/10 /1995. 

 لكترونية :المواقع اإل 
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1- http://www.pbf.org.ps/site/?q=pages/view/6446. 
2- https://www.miga.org/investment-guarantees 
3- http://www.andi.dz/. 
4- http://www.iaigc.net/. 
5- unctad.org/ar/docs/wir2010overview 
6- unctad.org/ar/docs/wir2015overview 
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  ملخصال

قتصاديات الدول وال أحد يتجاهل ما في تنمية إستثمارات األجنبية المباشرة دورا هالإل أنال شك 
هتمام أغمب األجنبية المباشرة شكمت إستثمارات فاإل ،عجمة التنمية اإلقتصادية لمدولة أهميتها في دفع

ثمرين ممكن من المستالحكومات وخاصة حكومات الدول النامية التي تسعى إلستقطاب أكبر عدد 
شتد التنافس بين الدول عمى جذب اإلستثمارات األجنبية من خالل ازالة األجانب، من هذا المنطمق إ

الحواجز و العراقيل التي تعيق طريقها و منحها الحوافز والضمانات التي تسهل دخولها لمسوق المحمي 
ية لممستثمرين األجانب و تزيل كل القيود ر غوفي هذا اإلطار قامت الجزائر بسن تشريعات تمنح حوافز م،

 .والحواجز التي تقف في طريقهم 
األجنبي المباشر وضمانه  رالمتعمقة بتشجيع اإلستثماالعديد من اإلتفاقيات الدولية  أبرمتكما 

وحمايته سواء عمى المستوى الثنائي أو المتعدد األطراف ، وهذا بغرض خمق بيئة مناسبة لإلستثمار 
 منة وضامنة لمصالح رعايا الدول األطراف في تمك اإلتفاقيات .األجنبي أ

RESUME 

Certainement que les investissements étrangers directs ont un rôle important dans le 

développement des économies des pays et personne ne peut ignorer son role dans le 

développement des économies de l’état. Les investissements étrangers directs attirent 

l’attention de la plupart des gouvernements et surtout ceux des pays en voie de 

développement qui a pour but de polariser le plus grand nombre des investisseurs   obstacles 

ainsi que motivez et donnez des garanties pour faciliter importation au marché national ,dans 

ce cadre l’Algérie a met des lois pour motiver les investisseurs étrangers et éviter les obstacles 

qui les empêchent d’atteindre leur chemin. 

L’Algérie a accordé aussi des conventions nationales pour encourager l’investissement 

étranger direct et le garantir et le protéger sur le plan polyvalent dans un but de crier un 

environnement pour l’investissement étranger qui garantit les intérêts de tous les membres des 

conventions des différents pays 

ABSTRACT 

Certainly that direct foreign investment is an important role in the development of 

country economies and no one can ignore its role in the development of the economies of the 

state. Direct foreign investment attracts the attention of most governments and especially the 

steps in the way of development, which is intended to polarize the biggest number of obsolete 

investors and to move and give warranties to facilitate imports to the national market, in this 

framework Algeria has laws to motivate foreign investors and avoid the obsacles which 

prevent them from reaching their road. 

Algeria has also granted national conventions to encourage direct foreign investment 

and guarantee and protect it on a versatile plan in order to create an environment for foreign 

investment which enjoys the interests of all members of the conventions of the different 

country.  


