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وم بو النعم، وصلى الليم وبارك  الحمد هلل حمدا كثيرا يوازي نعمو، والحمد هلل كثيرا تد
 على سيدنا ونبينا محمد وعلى آلو وصحبو ومن اتبعو إلى يوم الدين...

 كما نتقدم بأسمى آيات الشكر واالمتنان والتقدير إلى اللذين حملوا رسالة العلم والمعرفة.

تاذة  وال يسعنا في ىذا المق ام إال ألن نتوجو بالشكر الجزيل واالمتنان الكبير إلى األس
  ااإلشراف على ىذه المذكرة وعلى كل مالحظاتي  اعلى توليي  " بلحارث ليندة" ةالمشرف

الخير، والذي كان لنا    اهلل عن ذلك كل  االقيمة التي أضاءت أمامنا سبل البحث، وجزاى
 علينا.الشرف أن تكون مشرفة  

نا  إلى كل من ساىم في ىذا العمل وكل من ساعدنا على إتمامو، وإلى كل من خص
 بنصيحة أو دعاء.

 

 .ف اطمة الزىراء -صونية                                                         



 إىداء

إلى من كانت ضحكتيا فرحي وفي دعائيا نجاحي والتي غمرتني بحبيا وحنانيا وكانت  
 الرحمان بيا    سندا في دربي وعانت الحلو والمر معي، إلى من أوصاني  

إلى من الجنة تحت قدمييا، إلى أغلب ما أملك في الوجود وإن قدمت ليا كنوز األرض  
 ف لن أفييا حقيا.

 " أمي الغالية"                              

إلى الذي رباني وأرادني أن أبلغ المعالي، إلى من أفنى عمره من أجل أن يراني وأصلني  
إلى ما أحببت، وأشكرك جزيل الشكر على دعمك لي، والذي بفضلو اليوم ابنتك في ىذه  

الصورة، إلى سندي حياتي والذي ميما عبرت عن دوره ومساندتو ف إني ال أفيو حقو  
 كامال.

 "أبي الغالي"                               

اركوني حلمي وطموحاتي، إلى من كانت  ي درب الحياة خطوة بخطوة وشإلى من سرنا ف
 .نوال، نجية، ف لةافقي حدود السماء فرحا إليكم أخواتي: \بسمتيم أملي وجعل

إلى من أرى التف اؤل بأعينيم والسعادة في حكمتيم إلى من بيم أكبر وعلييم أعتمد  
 حسن، سيد علي.إليكم إخوتي: 

 إلى زوجات إخوتي وأزواج أخواتي وأبنائيم.

 " صديق اتي". إلى من لم تلدىن أمي وكانوا معي على طريق النجاح إليكن

 إلى كل ىؤالء..... أىدي ثمرة عملي ىذا.

ف اطمة الزىراء                                                                       



 إهداء

 
أهدي ثمرة عملي إلى رمز الحب والعطاء والتضحية نبع الحنان واألمان وصاحبة الق لب  

«أمي الغالية»الكبير    

 إلى أقرب وأعز الناس إلى ق لبي ركيزة عمري ومنبع ثقتي وإرادتي

بي العزيزأ  

إخوتي األعزاء  إلى سندي وقوتي ومالذي ........  

 إلى كل من ق لت وسأقول فيهم أحلى الكالم وسأرسم أسمائهن بعطر الريحان

 صديق اتي  

 إلى كل من في ق لبي ولم يذكرهم ق لمي  

.وفي ذاكرتي ولم أكتبهم على ورقتي  

صونية                                                                       



 المختصرات أهم قائمة

 

: الجريدة الرسمية.ج ر  

: الصفحة.ص  

: العدد.ع  

: الجزء.ج  
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 مقدمة
 

 
 أ

تعتبر االستثمارات األجنبية المباشرة اليوم إحدى أىم الموارد المالية التي تراىن عمييا       
عمى حد سواء في تحقيق التنمية، ذلك ألن الدول مختمف دول العالم المتقدمة منيا والمتخمفة 

أكثر جاذبية ليذه االستثمارات تعتبر األكثر خطوة في تحقيق النمو، وقد أصبحت ىذه 
االستثمارات تشكل الظاىر االقتصادية التي تميز نيايات القرن العشرين وبدايات القرن الواحد 

 والعشرين، عمى غرار تطور تكنولوجيا االعالم واالتصال.

االستثمار األجنبي ىو التعامل باألموال لمحصول عمى األرباح ، وذلك بالتخمي عنيا في    
تدفقات مالية مستقبمية تعوض عن القيمة الحالية لحظة زمنية معينة، بقصد الحصول عمى 

لألموال المستثمرة وتعوض عن كامل المخاطرة التي قد تترتب في المستقبل، ونقصد بيا إرادة 
  المستثمر ورضاه في اقتسام األرباح وتحمل الخسائر وذلك لتنفيذ مشروعو.

ومن ثمة فالجزائر عمى غرار وعميو فإن مكانة االستثمار األجنبي ال يختمف فييا اثنان،     
بمدان العالم استشعرت بأىمية ىذه الظاىرة العالمية وأضحت مجبرة عمى أن تساير كل ىذه 
المستجدات حتى ال تظل في معزل عن االقتصاد الدولي، غير أن اىتماميا ىذا منذ االستقالل 

األول يتمثل في  متفاوتة وسياسات متباينة ارتبطت بعاممين أساسيين:لحد اآلن مر بدرجات 
الظروف والتطورات التي شيدىا نظام العالقات االقتصادية الدولية، أما العامل الثاني فقد 

 اتصل بالتوجيات التي اعتمدتيا عمى المستوى االقتصادي.

وألىمية االستثمار العتباره أحد الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية االقتصادية، سعت الجزائر     
شجيعو منذ تحوليا إلى اقتصاد السوق في مطمع التسعينات، ويعتبر المرسوم إلى ترقيتو وت
بمثابة أول النصوص  1والممغى 2339أكتوبر سنة  50المؤرخ في  21-39التشريعي رقم 

ضافة إلى القانون ذلك باإل القانونية التي منحت حرية تامة لالستثمار سواء كان محميا أو أجنبيا

                                                           
1
، صادر 46، يتعمق بترقية االستثمار، ج. ر. ج. ج، عدد 2339أكتوبر سنة  50في  مؤرخ 21-39تشريعي رقم مرسوم   

، يتضمن قانون 2339ديسمبر سنة  92، مؤرخ في  21-39، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2339أكتوبر سنة  25في 
 )ممغى(. 2399ديسمبر سنة  92، صادر بتاريخ 39، ج. ر. ج. ج، عدد 2339المالية لسنة 



 مقدمة
 

 
 ب

أنو لم تكن ىناك قوانين منظمة  ، لكن ىذا ال يعنييتعمق بتطوير االستثمار 52-592
عمى وضع مثل ىذه  2349لالستثمار قبل ىذا المرسوم، إذ أن الجزائر عممت منذ سنة 

 القوانين.

ىذه األسباب فرضت عمى المشرع توليو االىتمام الكبير والبالغ بنظام االستثمار، الذي       
ت األشد إغراءا وجذبا في الظروف الراىنة بالنسبة لممعنيين بالتنمية يعد من الموضوعا

االقتصادية واالجتماعية، لذلك توجب عمى المشرع إعطائو نظرة جديدة، ويظير ذلك من خالل 
 مراجعة تكييف النصوص القانونية المتعمقة بيذا النظام.

االستثمار الذي حمل في  المتعمق بترقية 53-24من ىذا المنطمق جاء القانون رقم       
طياتو جممة من التعديالت لنظام المزايا المقررة في ظل أحكامو، بوضع سمسمة من االجراءات 
التحفيزية ومنح التسييالت والمزايا الالزمة لذلك، والضمانات المتعددة لجذب االستثمارات إلييا 

 وكذا استحداث نشاطات استثمارية جديدة.

بغرض اإلجابة عمى أحد أىم االنشغاالت التي يتم التعبير عنيا  تمكن أىمية الموضوع    
بصريح العبارة من قبل المستثمرين الوطنيين واألجانب عمى حد سواء، باإلضافة إلى أىمية 
موضوع االستثمار األجنبي والضمانات المقررة لو والقيود المقررة عميو، في كونيا أحد أىم 

 ي.محفزات االستثمار الوطني واألجنب

أسباب ودوافع اختيارنا لموضوع القيود الواردة عمى االستثمار األجنبي المنصوص  كمنت    
عمييا قانونا وتنظيما إلى كون الموضوع يتطمب دراسة تحميمية، باإلضافة إلى أن الموضوع ىو 
انشغال عام وخاص بآن واحد، ويشكل لمباحث في الدراسات العميا انشغاال قد يسيم في تنويره 

                                                           
، 1552أوت  11صادرة في  64، يتعمق بتطوير االستثمار، ج. ر. ع 1552أوت  15مؤرخ في  59-52رقم أمر   2

 )ممغى(.



 مقدمة
 

 
 ج

والمختص في مواطن قوة وضعف القيود الواردة عمى االستثمار حتى يتمكن المشرع من تفادييا 
 أو العمل عمى تصحيحيا الحقا.

 ومن ىذا المنطمق توصمنا لطرح االشكالية التالية:    

إلى أي مدى يمكن أن تؤثر سياسة االستثمار المتبعة في التشريع الجزائري عمى مبدأ      
 ار؟.حرية االستثم

حيث استعنا بالنصوص القانونية  الوصفياتبعنا المنيج ولإلجابة عن االشكالية المطروحة   
 من خالل تحميميا واالستدالل بيا كسند قانوني وارتأينا لتقسم الدراسة إلى شقين: 

الفصل األول: تحت عنوان شروط االستثمار في النشاطات المقننة وحماية البيئة، والذي قسمناه 
لزام بدوره ية حماية البيئة لمبحثين: قواعد االستثمار في النشاطات المقننة )المبحث األول(، وا 

الفصل الثاني: تحت عنوان االجراءات اإلدارية لالستثمار األجنبي في )المبحث الثاني(، أما 
الجزائر وبدوره قسمناه إلى: إلزامية تسجيل االستثمارات ومتابعتيا )المبحث األول(، و شرط 

 الوطنية وحق الشفعة )المبحث الثاني(. المشاركة

 

 



 

 

 

 الفصل األول:

شروط االستثمار في النشاطات 
 المقننة وحماية البيئة



 شروط االستثمار في النشاطات المقننة وحماية البيئة      الفصل األول: 
 

 
5 

يقع عمى عاتق كل دولة ترغب في أن يكون ليا مكانا في فضاء االستثمار العالمي         
توفير مناخ أعمال مالئم لفعل االستثمار، وبالتالي تكريس أكبر قدر من الضمانات لممستثمرين 

 .يماستقطابيين واألجانب عمى حد سواء بغرض الوطن

 عمميةومن ىنا يأتي االىتمام المتزايد بالموضوع المتعمق بالضمانات كعنصر رئيس في ال    
بين الدولة صاحبة المبادرة في الشأن االستثماري وبين المستثمر األجنبي  ةاالستثماري

قدر من االستثمارات إلى الجزائر، ذلك أنو مما ال شك فيو  بالخصوص، قصد استقطاب أكبر
ثمار لبمد معين يتوقف عمى تمكين تمك الدولة بتوفير العديد من الحوافز التي تغري أن اتجاه است

زالتيا إذا  بيا المستثمر األجنبي ، لكن بالمقابل توجد عقبات في وجيو ينبغي التخفيف منيا وا 
 أمكن ، وتختمف من بمد آلخر حسب االجراءات والسياسات المتبعة.

ر الجزائري نجد أن المشرع كرس مبدأ حرية االستثمار ومنح لكن بالعودة لقانون االستثما      
، حيث سنتطرق بالدراسة ألزم توافر مجموعة من الشروطأنو  ضمانات لممستثمرين رغم ذلك إال

إلزامية  ثماطات المقننة )المبحث األول(، من خالل ىذا الفصل إلى شروط االستثمار في النش
 حماية البيئة )المبحث الثاني(.
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 المبحث األول:

 قواعد االستثمار في النشاطات المقننة

بالعودة إلى القواعد واألحكام التي وردت في الدستور وقانون االستثمار الجزائري،           
 التعديل من 43نجد أن المؤسس الدستوري كرس مبدأ حرية االستثمار صراحة في نص المادة 

ح ليذا المبدأ والتأكيد عميو دستوريا، إال أن ىذه ، ولكن رغم التكريس الصري12016 يدستور ال
من بينيا  الشروطالحرية ليست مطمقة بحيث وردت عمى مبدأ حرية االستثمار مجموعة من 
المتعمق  12-93النشاطات المقننة التي ظيرت أول مرة في أحكام المرسوم التشريعي رقم 

المتعمق بتطوير االستثمار،  03-01بترقية االستثمار،  وأبقى عميو المشرع في األمر رقم 
 .المتعمق بترقية االستثمار 09-16إضافة فقد ورد ذكر فكرة النشاطات المقننة في القانون رقم 

النصوص القانونية السابقة كرست مبدأ حرية االستثمار إال أن النشاطات المقننة  إذا كانت    
يذه الحرية، وعمى ىذا األساس ال بد من تحديد مفيوم النشاطات المقننة ب قيداتشكل فييا 

 االستثمار في النشاطات المقننة )مطمب ثاني(. قيود)مطمب أول(، و 

 

 

 

 

 

                                                           
مارس  06مؤرخ في  01-16من دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادر بموجب أمر  43 المادة   1

 .2016مارس  07صادرة في  14، ج ر ع 2016
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 المطمب األول:

 النشاطات المقننة مفيوم

المتعمق بترقية االستثمار، أن المشرع الجزائري قد  09-16يالحظ من خالل القانون رقم     
ر، وذلك أشار إلى فكرة النشاطات المقننة التي تعتبر من بين القيود الواردة عمى حرية االستثما

 .بيدف حماية النظام العام

ثم ىذا النحو يتم تبيان تعريف النشاطات المقننة )فرع أول(، وخصائصيا )فرع ثاني(،  عمى    
 مجاالتيا )فرع ثالث(.

 الفرع األول: تعريف النشاطات المقننة

النشاطات المقننة في النظام القانوني لالستثمار إال مؤخرا، فقد ظير ألول لم يرد مصطمح     
المتعمق بترقية االستثمار، ضف إلى ذلك أن مفيوم  12-93مرة في المرسوم التشريعي رقم 

، إذ اكتفى النص عمييا باعتبارىا من بين القيود 1ىذه النشاطات جاء غامضا وغير واضح
حرية االستثمار ولم يتطرق إلى تحديد معنى واضح ليا لعدم وجود نص صريح  الواردة عمى

 يحددىا.

بالعودة إلى مختمف النصوص القانونية سواء بالتالي فإن لتحديد تعريف ىذه النشاطات يكون 
 أو تمك التي جاءت بعده. 12-93التي جاءت قبل المرسوم التشريعي 

 

 

 
                                                           

أقمولي/ ولد رابح صفية، مبدأ حرية الصناعة والتجارة في القانون الجزائري، المجمة النقدية لمقانون والعموم السياسية، كمية   1
 .71، ص 2006،  02ق والعموم السياسية، جامعة تيزي وزو، عدد الحقو 
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 أوال: في ظل قانون العقوبات

لقد تناول المشرع الجزائري مفيوم النشاطات المقننة في قانون العقوبات أين تعرض إلى      
من األمر رقم  243وذلك في نص المادة ، المنظمةبالمينة جريمة انتحال الصفة المتعمقة 

كل من استعمل لقبا متصال  »والتي تنص عمى ما يمي: 1المتضمن قانون العقوبات 15-19
السمطة العمومية شروط منحيا أو ادعى بمينة منظمة قانونا أو شيادة رسمية أو صفة حددت 

بالحبس من ثالثة أشير إلى  لنفسو شيئا من ذلك بغير أن يستوفي الشروط المفروضة يعاقب
، ما يفيم من خالل ىذه «دينار أو بإحدى العقوبتين 5000إلى  500سنتين وبغرامة مالية من 

وذلك لمداللة عمى النشاطات  مينة منظمة قانونا"المادة أن المشرع الجزائري استعمل مصطمح "
بات المفروضة عمى المقننة وىي تمك المين التي تكون موضوع تنظيم خاص، كما حدد العقو 

كل من يزاول ىذه المينة دون توفر الشروط القانونية فيو التي تتمثل في الحبس من ثالثة 
 دج أو بإحدى العقوبتين. 5000إلى  500أشير إلى سنتين، وغرامة من 

 ثانيا: في ظل القواعد المنظمة لإلدارة

المحدد لصالحيات وزير ، 01-91ذكر مصطمح النشاطات المقننة في المرسوم التنفيذي رقم   
أنو أشار إلى فكرة النشاطات المقننة ىذا المرسوم يالحظ نصوص ، وباستقراء 2الداخمية

في نص المادة التي قامت بتعداد صالحيات وزير األعمال المقننة"، باستعمالو عبارة "
في نص  المقننة، وبعد ذلك جاءت األحكام التالية لو لتؤكد أنو في مجال األعمال 3الداخمية
 4من نفس المرسوم. 10المادة 

                                                           
، معدل 1966يونيو  8المؤرخة في  46يونيو، ج. ر عدد  8الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في  156-66أمر   1

 .71، ج ر ج ج عدد 2015ديسمبر  30مؤرخ في  19-15قانون رقم ومتمم 
صادر في  04، يحدد صالحيات وزير الداخمية، ج ر ج ج، عدد 1991جانفي  19مؤرخ في  01-91مرسوم تنفيذي رقم   2
 )ممغى(. 1991جانفي  23
 .مرجع سابق،  01-91من االمرسوم  02المادة   3

 سابق.، مرجع 01-91من المرسوم  10المادة   4
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 القانون التجاريثالثا: في ظل 

أشار المشرع الجزائري في القانون التجاري إلى مصطمح النشاطات المقننة في إطار       
لمداللة المين المنظمة" ، حيث استعمل عبارة "1المتعمق بالسجل التجاري 22-90القانون رقم 

 المقننة.عمى فكرة النشاطات 

أنيا أشارت إلى  2من القانون السالف الذكر 5ويتوضح من خالل استقراء نص المادة    
تعريف المين المنظمة باعتبارىا جميع المين التي تتوقف ممارستيا عمى امتالك شيادات 
ومؤىالت تسمميا مؤسسات معتمدة قانونا، وعميو فالمقصود بالنشاطات المقننة في ىذا القانون 

 مينة تجارية يشترط لممارستيا تأىيال مينيا أو مؤىال عمميا. ىي كل

 رابعا: في ظل قانون االستثمار

السالف  12-93بالعودة إلى قوانين االستثمار الجزائرية بداية من المرسوم التشريعي رقم      
قم المتعمق بتطوير االستثمار معدل ومتمم بالقانون ر  03-01الذكر إلى غاية صدور األمر رقم 

مع استبعاد المين عمى عكس قانون العقوبات اكتفى المشرع بذكر النشاطات المقننة  06-083
  الذي اعتبر المين المقننة محل تقنين.

فإن العبارة التي استعممتيا السمطة التنفيذية في المجال التجاري خصوصا في أضف إلى ذلك 
الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة األنشطة  234-15من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة 

 3والمين المنظمة الخاضعة لمتسجيل في السجل التجاري، ىي نفسيا التي استعمميا في المادة 

                                                           
غشت  21، صادر في 36، عدد يتعمق بالسجل التجاري، ج ر ج ج 1990غشت  18مؤرخ في  22-90قانون رقم   1

، 1991سبتمبر  18صادر في  43، ج ر ج ج، عدد 1991سبتمبر  14مؤرخ في  14-91معدل ومتمم بالقانون  1990
 .1996يناير  14صادر في  03،  ج ر ج ج، عدد 1996يناير  10مؤرخ في  07-96معدل ومتمم باألمر رقم 

 .ل والمتمم، مرجع سابقالمعد 22-90القانون رقم  05أنظر: نص المادة   2
 ، المتمق بتطوير االستثمار، المرجع السابق.03-01المعدل والمتمم لألمر  08-06من القانون  04المادة   3 
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، النشاطات والمين المقننة"ق بترقية االستثمار، المتمثمة في عبارة "المتعم 09-16من القانون 
 وىذا ما يبين غموض وعدم وضوح مفيوم فكرة النشاطات المقننة.

 النشاطات المقننة مجاالتالفرع الثاني: 

حصائيا من الصعب إن ت      حديد المجاالت أو الميادين التي ترتبط بيا النشاطات المقننة وا 
ك لقمة وجود نصوص تشريعية وتنظيمية، إذ يتعمق تنظيم ىذه المجاالت بوجود تعدادىا، ذل

، ولممارسة النشاطات المقننة واالستثمار فييا يستمزم 1مصمحة يتطمب ضرورة الحفاظ عمييا
المختصة، من أجل الحفاظ عمى النظام العام، إال  الحصول عمى ترخيص مسبق تسممو اإلدارة

السالف الذكر، يالحظ أن السمطة التنفيذية  234 -15أنو بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 
قمت من حدة ىذه المشكمة، حتى ولم تقم بالتدقيق والتفصيل في تحديد قائمة ىذه النشاطات، 

ستعانة بيا واالستناد عمييا لمعرفة وتحديد ىذه حيث أوردت مجموعة من الميادين التي يمكن اال
تعتبر كأنشطة ومين منظمة  »التي تنص عمى ما يمي: 03النشاطات وذلك طبقا لنص المادة 

بالنظر لخصوصيتيا تمك التي تكون ممارستيا من شأنيا أن تمس مباشرة بانشغاالت أو مصالح 
 مرتبطة بما يأتي:

 النظام العام، -

 األشخاص،أمن الممتمكات و  -

 الحفاظ عمى الثروات الطبيعية والممتمكات العمومية التي تشكل الثروة الوطنية، -

 الصحة العمومية،  -

                                                           
بوط محند وعمي، الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية في الجزائر، رسالة لنيل شيادة دكتوراه في العموم القانونية، يع  1

 .119، ص 2006الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، تخصص قانون، كمية 
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 1البيئة، -

يفيم من سياق ىذا النص أن السمطة التنفيذية استعممت عبارات عامة، أين أدرجت     
المجاالت التي ليا صمة بالنشاطات المقننة بصفة عامة، إلى درجة أنو ال يمكن أن نتخيل 
وجود مجال لم يشممو ىذا التحديد، كما يتضح أنو لم يتوصل إلى حل ليذه المشكمة إذ يمكن 

الت المرتبطة بالنشاطات المقننة بنص واضح لكن تعمد ذلك وىذا يتبين لممشرع حصر المجا
من خالل العبارات العامة التي استعمميا، ذلك لغرض ترك المجال لمسمطة التنفيذية بالتدخل 
عمى أساس أن النشاط مقنن، وىذا ما أدى بالمستثمرين األجانب باالبتعاد عن االستثمار في 

 2الجزائر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ، مرجع سابق.243-15تنفيذي رقم المرسوم من ال 3المادة    1
 ص ، ص2012بوط محند واعمي، االستثمارات األجنبية في القانون الجزائري، دار ىومة لمطباعة والنشر، الجزائر، يع   2
78-79. 
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 الثاني: المطمب

 قيود االستثمار في النشاطات المقننة

نشاطات المقننة بنوع من الخصوصية، مما جعميا تتقاسم أحكام رقابية فيما تتميز ال        
الذي يضفي عمييا الطابع التعقيدي: احتكار بينيا، إلى جانب طغيان الجانب التقني األمر 
أول(، والزامية الحصول عمى الترخيص )فرع السمطة التنفيذية لتنظيم النشاطات المقننة )فرع 

 ثاني(.

 الفرع األول: احتكار السمطة التنفيذية لتنظيم النشاطات المقننة.

يل تخضع النشاطات المقننة في تنظيميا إلى السمطة التشريعية أي أن البرلمان ىو الكف     
إال أن ىذا ال يمنع من تدخل السمطة التنفيذية في تنظيم وتأطير  بحرية االستثمار وفقا لمدستور،

االستثمار في ىذه النشاطات وىذا ما يبين وجود نظام قانوني مزدوج، وذلك برعاية طرفين 
قانونين بالتناوب والتفاوت ىما السمطة التنفيذية والسمطة التشريعية، كما عمى السمطة التنفيذية 

عد إحالة قانونية أي أن السمطة التنفيذية ال تندخل لتنظيم النشاطات أن ال تتدخل ابتداء بل ب
 1المقننة إال بعد تدخل البرلمان أو رئيس الجميورية لتنفيذ ما صدر عنيما.

رغم نص القانون صراحة أن الدستور قد خول اختصاص تنظيم أنو إلى تجدر االشارة     
أننا نجد أن السمطة التنفيذية تتدخل بشكل مستمر ة إال نفيذيالنشاطات المقننة إلى السمطة الت

 2ومفرط وتسيطر عمى تنظيم وتأطير االستثمار.

                                                           
تزرير يوسف، االطار القانوني لحرية االستثمار في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شيادة الماجستير، فرع قانون األعمال،   1

 .108، ص 2011كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، 
مميكة، مبدأ حرية االستثمار في القانون الجزائري،  مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، فرع قانون األعمال،  أوباية  2

 .86-85 ص ، ص2005كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 



 شروط االستثمار في النشاطات المقننة وحماية البيئة      الفصل األول: 
 

 
13 

الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة األنشطة  234-15وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم   
والمين المنظمة الخاضعة لمتسجيل في السجل التجاري، يالحظ أنو يشترط إخضاع كل نشاط 

منظمة إلى تنظيم خاص وذلك بمنح السمطة التنفيذية سمطة التدخل لتنظيم النشاطات أو مينة 
يجب أن يخضع كل  »من المرسوم التنفيذي سالف الذكر عمى: 5المقننة، إذ تنص المادة 

ح من الوزير نشاط ومينة منظمة إلى تنظيم خاص يتخذ بموجب مرسوم تنفيذي بناء عمى اقترا
والمتعمق بممارسة األنشطة  08-04من القانون رقم  24طبقا لممادة أو الوزراء المعنيين، 
 .«التجارية المعدل والمتمم

 الفرع الثاني: الزامية الحصول عمى الترخيص، االعتماد أو الرخصة 

يستمزم لممارسة إحدى النشاطات المقننة الحصول عمى الترخيص )أوال(، االعتماد )ثانيا(،     
تي يتم منحيا من طرف الجية المختصة بذلك، سواء من طرف اإلدارة أو الرخصة )ثالثا(، ال

 التقميدية، أم من طرف السمطات االدارية المستقمة.

 أوال: الترخيص

 يعتبر الترخيص من بين االجراءات الواجب القيام بيا، لذا يعرف كما يمي:   

حكمة عمى بعض يعتبر ذلك اإلجراء الشكمي الذي يمكن لإلدارة بوضع قواعد صارمة وم»
ورىا لدراسة مدققة ومفصمة والتي من خالليا دالنشاطات ومثل ىذه األخيرة التي تخضع ب

 1.«تتوصل اإلدارة المختصة إلى اتخاذ قرار بممارستيا

 كما يعرف في معجم المصطمحات بالمغة العربية عمى أنو:   

                                                           
لنيل شيادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون  مذكرة  رحمان آمنة، الرقابة عمى االستثمار األجنبي -نقال عن حساني المية  1

االقتصادي وقانون األعمال ، تخصص انون األعمال، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
 .33، ص 2013
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إذن لمقيام بعمل أو ممارسة نشاط تعطيو عموما، بناء عمى طمب أحد األشخاص السمطة  ىو»
 1.«صاحبة الصالحية

فالترخيص المقصود ىنا ىو وسيمة تسمح من خاللو اإلدارة المختصة لمراغبين في مزاولة نشاط 
الحق  معين أو التمتع بحقوق ممارستو، وكما ىو معروف فإن ىذا اإلجراء خول لمسمطة العامة

في ممارسة الرقابة عمى األنشطة المقننة، ومن بين ىذه األنشطة االستثمار في القطاع 
 المصرفي.

إذا بصفة عامة لالستثمار في النشاطات المقننة يستمزم الحصول عمى إذن مسبق من طرف 
 السمطة المختصة ويجب عمى الراغب اتباع كل االجراءات المحددة قانونا العتباره من األنظمة

 التي تترك لمسمطة اإلدارية حرية تقدير إمكانية منح الترخيص لممارسة النشاط من عدمو.

 ثانيا: االعتماد

 يعتبر االعتماد من االلتزامات التي تقع عمى عاتق المستثمر، حيث يمكن تعريفو عمى أنو:  

تحقيق الموافقة المسبقة التي يتحصل عمييا من اإلدارة والتي بموجبيا يمكن لألشخاص »
 2.«مشاريع اقتصادية واستفادتيم من نظام مالي أو ضريبي ممتاز

وعميو فإن االعتماد عبارة عن تصرف إداري منفرد تسمح بمقتضاه السمطة اإلدارية المختصة  
بمزاولة بعض األنشطة أو وجود ىيئة معينة، ومن بين المجاالت التي تخضع لنظام االعتماد 

 نجد قطاع البورصة.

 

                                                           
، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، 1جيرار، معجم المصطمحات القانونية، ترجمة منصور القاضي ط  كورنو  1

 .453، ص 1998بيروت، 
 .33رحمان آمنة، المرجع السابق، ص  -حساني المية  2



 شروط االستثمار في النشاطات المقننة وحماية البيئة      الفصل األول: 
 

 
15 

 لرخصةثالثا: ا

ترخيص لممارسة نشاط مقنن كأنو منحة لالستغالل صادر من  »يقصد بالرخصة أنيا:   
 1.«اإلدارة

من خالل التمعن الدقيق في ىذا التعريف يتوضح لنا أن الرخصة ما ىي إال ترخيص تمنحو   
اإلدارة بمقابل مالي لغرض ممارسة نشاط يدخل ضمن األنشطة المقننة التي تفرض عمييا رقابة 

 شبو دائمة من طرف الدولة.

ة، حيث أن الترخيص رغم تشابو الرخصة والترخيص، إال أنو لم يتفقا بشأن طبيعتيما القانوني
إجراء قانوني انفرادي يرفع أو يزيل منع قانوني، آلية الرقابة السابقة، ضف إلى ذلك أنو يعتبر 

بينما الرخصة تعتبر عقد إداري يتميز بوضع قيود عمى حرية التعاقد التي يحكميا االعتبار 
 2المالي والفني، ىذا ما يبين االختالف بشأن طبيعتيما القانونية.

ينتج عن تنظيم النشاطات المقننة تدخل السمطة العامة لمسير عمى حمايتيا، حيث        
تخضع ىذه النشاطات لرقابة إدارية خاصة، وذلك بضرورة الحصول عمى الترخيص المسبق 
لغرض السماح باستغالليا نظرا لمخصائص التي تتمتع بيا، فقد حاول المشرع منح ىذه 

، وفي قطاعات أخرى إلى السمطات دارة التقميدية )أوال(االجراءات في بعض القطاعات لإل
 االدارية المستقمة )ثانيا(.

 

 

 

                                                           
 .89عيبوط منحد واعمي، المرجع السابق، ص   1
 .90، ص المرجع نفسو  2
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 في منح الترخيص اإلدارة التقميديةسمطة أوال: 

إن انسحاب الدولة من الحقل االقتصادي، ال يعني عدم تدخل اإلدارة التقميدية بمنح       
التراخيص واالعتمادات أو الرخصة في مجال النشاطات المقننة لالستثمار فييا، إذ ىناك بعض 

شرافيا نظرا لطبيعتيا الخاصة وأىميتيا.  القطاعات بقيت تحت رقابتيا وا 

 في قطاع التأمينات: -1

المتعمق  07-95رغم إزالة االحتكار عمى قطاع التأمينات وذلك بموجب األمر رقم      
بالتأمينات غير أن ىذا التحرير وردت عميو مجموعة من القيود باعتبار أن مجال التأمين من 
بين األنشطة المقننة، حيث ال يمكن لشركة التأمين أو إعادة التأمين مزاولة نشاطيا إال بعد 

 204/1رخيص مسبق من طرف الوزير المكمف بالمالية، وىذا ما أكدتو المادة حصوليا عمى ت
ال يمكن لشركات التأمين و/أو إعادة   »حيث تنص عمى ما يمي: 07-95من األمر رقم 

التأمين أن تمارس نشاطيا إال بعد الحصول عمى االعتماد من الوزير المكمف بالمالية بناءا 
من األمر  218، كما أشارت المادة «من األمر أعاله 812عمى الشروط المحددة في المادة 

السالف الذكر أنو يمنح الترخيص بموجب قرار من وزير المالية بعد استشارة المجمس الوطني 
 1لمتأمينات.

 

 
                                                           

 8صادر في  13، يتعمق بالتأمينات، ج ر ج ج، عدد 1995جانفي  25مؤرخ في  07-95 رقم من األمر 218المادة    1
مارس  12، الصادر في 15، ج ر ج ج عدد 2006فيفري  20مؤرخ في  04-06، معدل ومتمم بالقانون رقم 1995مارس 
، ج رج ج عدد 2008قانون المالية التكميمي لسنة ، يتضمن 2008جويمية  24مؤرخ في  02-08، ومتمم باألمر رقم 2006

، ج 2010، يتضمن قانون المالية لسنة  2010أوت  26مؤرخ في  01-10، واألمر رقم 2008جويمية  27صادر في  42
، يتضمن 2011جويمية  18مؤرخ في  11-11، معدل ومتتم بالقانون رقم 2010أوت  29صادر في  49ر ج ج، عدد 
 08-13، معدل ومتمم بالقانون رقم 2011جويمية  20، صادر في 40، ج ر ج ج عدد 2011كميمي لسنة قانون المالية الت

 .2013ديسمبر  31مؤرخ في 
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 في قطاع المنتجات الصيدالنية: -8

تخضع النشاطات المتعمقة بالمنتجات الصيدالنية لقوانين خاصة واليدف من ذلك السير        
عمى تحقيق رقابة صارمة لحماية المستيمك، حيث يالحظ أن المشرع فرض الترخيص المسبق 
لفتح مؤسسة إلنتاج المنتوجات الصيدالنية أو توزيعيا، إذ يعود اختصاص منح ترخيص انتاج 

يعود إلى اختصاص الوزير المكمف بالصحة، بينما منح ترخيص توزيع األدوية األدوية إلى 
والي المنطقة التي تقع في دائرة اختصاصيا المشروع االستثماري وال يتم الحصول عمى ىذا 

 االعتماد إال بعد موافقة المجنة المركزية المتواجدة لدى الوزير المكمف بالصحة.

 ال االستثماري:فيما يخص مزاولة نشاط الرأسم -3

يالحظ أن المشرع الجزائري اشترط عمى شركات الرأسمال االستثماري، كما فرض        
شركة مساىمة أين تم النص عمييا من خالل أحكام القانون  المشرع حوصمة من الشروط النشاء

السالف الذكر  11-06التجاري ومراعاة القواعد الخاصة التي جاءت بمقتضى القانون رقم 
وكذلك ألزم المشرع القيام برقابة إدارية إلنشاء شركة، وتمارس ىذه الرقابة عن طريق الرخصة 

 1التي تخوليا االدارة.

جوب الحصول عمى رخصة مسبقة من الوزير المكمف بعد استشارة ىيئة تنظيم ألزم المشرع و    
عمميات البورصة، وموافقتيا لممارسة نشاط شركة الرأسمال االستثماري وبنك الجزائر وىذا 

 المتعمق بشركة الرأسمال االستثماري 11 -06من القانون رقم  10إلى نص المادة استنادا 
شاط الرأسمال االستثماري إلى رخصة مسبقة يسمميا يخضع ممارسة ن:» حيث تنص عمى

                                                           
، صادر في 42، يتعمق بشركة الرأسمال االستثماري، ج ر ج ج ، عدد 2006يونيو  24مؤرخ في  11-06قانون رقم    1
 .2006يونيو  25
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كما تجدر  ،«البورصة ومراقبتيا وبنك الجزائرالوزير المكمف بالمالية، بعد استشارة لجنة تنظيم 
 1االشارة أن شروط منح الرخصة يكون عن طريق التنظيم.

 في منح الترخيص االدارية المستقمة ة الييئاتثانيا: سمط

نظرا لفشل اإلدارة التقميدية في رقابة بعض النشاطات االقتصادية في تنظيميا، ونظرا     
لفشميا في ضبط النشاط االقتصادي تم المجوء إلى انشاء ىيئات جديدة أسندت إلييا ضبط 

 بعض النشاطات:

 في القطاع المصرفي: -1

تركت الوسائل الكالسيكية  تراجعت الدولة عن احتكار القطاع المصرفي بصفة جزئية حيث     
إلى جانب احتفاظيا في التعامل مع االستثمار المصرفي وفتح بعض النشاطات أمام الخواص 

بمكانتيا كمستثمر، حيث أسندت سمطة الرقابة لالستثمار في المجال المصرفي من االدارات 
ي تعني أكثر جدية في التقميدية إلى الييئات االدارية المستقمة التي تتمتع بصالحيات واسعة والت

  2المعاممة.

 في القطاع البورصي: -8

التغيرات التي عرفتيا الجزائر في المجال االقتصادي وانتياج التوجو الميبرالي، تم إنشاء  بعد   
قطاع اقتصادي جديد المعروف بالبورصة، ولمواكبتو ليذه التطورات تم ضبط ىذا القطاع عن 

 3طريق استحداث سمطة تعرف بمجنة تنظيم ومراقبة عمميات البورصة.

                                                           
 المرجع السابق.، 11-06الفقرة األولى من القانون رقم  10المادة   1
راشدي سعيدة، مفيوم السمطات االدارية المستقمة، أعمال الممتقى الوطني حول سمطات الضبط المستقمة في المجال  2

، ص 2007ماي  24و  23االقتصادي والمالي، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي 
411. 

 .411، ص المرجع نفسو  3
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 لسمكية والالسمكية:في قطاع البريد والمواصالت ا -3

يعتبر قطاع البريد والمواصالت وكيفيا المشرع عمى أنيا سمطة مستقمة تتمتع بالشخصية     
لمدولة طبقا لمتشريع المعمول بو،  كما تخضع لممراقبة الماليةالمعنوية واالستقالل المالي، 

ار قرارات فردية، وتندرج السمطات التي منحيا المشرع لسمطة البريد والمواصالت في سمطة اصد
 1سمطة المراقبة إلى جانب توقيع بعض القرارات.

 :نيالمبحث الثا

 إلزامية حماية البيئة

إن االىتمام بموضوع البيئة أصبح مطمبا دوليا قبل أن يخص التنظيمات الداخمية        
بسبب  تحفظ التوازن بين الحرية االستثمارية والتوازن البيئي، و وكيفيات معالجتو بسياسات

اآلثار السمبية لسياسة تشجيع االستثمار عمى حساب البيئة، أعاد المشرع نظرتو في قوانين 
االستثمار حيث أقام بإدراج البعد البيئي إلى جانب حرية االستغالل االقتصادي، وىذا ما أكده 

 2001أوت سنة  20المتعمق بتطوير االستثمار الصادر بتاريخ  03-01من خالل األمر 
ويظير ىذا التقييد   96-06ثم ألغي بموجب القانون رقم  ،08-06والمتمم باألمر  المعدل

وذلك نظرا لمعالقة الكبيرة بين االستثمار أكثر في مختمف النصوص القانونية التي أتت بعده، 
 والبيئة )المطمب األول(، األمر الذي استدعى ضرورة وضع وسائل لحمايتيا )المطمب الثاني(.

 

 

 

                                                           
1
 .411، المرجع السابق، ص راشدي سعيدة  
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 األول: المطمب

 طبيعة العالقة بين االستثمار والبيئة 

ووصوال  المتعمق بتطوير االستثمار 08-06ومازال مع تعديمو باألمر  03-01كان لألمر      
كل الفضل في توقيف العمل االستثماري عند حدود الممارسة المضرة بالبيئة،  ،09-16لمقانون 

الحياة النظيفة، وقد مع التوازن البيئي مناط  والعمل عمى أن يكون كل استغالل اقتصادي يتوافق
تجسد ىذا المبدأ من خالل المادة الرابعة من القانون السالف الذكر، كيف ال وقد تدىور المحيط 
إلى أقصى درجات التدني، واستجابة لممناداة واإلنذارات التي تم إطالقيا من خالل قمة األرض 

في الجزائر  ي المتعمق بحماية البيئة األول من نوعو، وتطبيقا لمقانون الداخمري دي جانيرو""
، فأصبحت الجزائر تأخذ بعين االعتبار البعد البيئي في كل 101-03ويتعمق األمر بالقانون 

النشاطات التي تؤدي إلى تحقيق التنمية، فاالستثمارات التي تستفيد من المزايا ىي تمك 
االستثمارات التي تخضع إلجراء التصريح لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، وىذا 

ة باعتباره إجراء جوىريا قبل إنجاز االستثمار، التصريح يجب أن يحتوي عمى شرط حماية البيئ
ومجاالت ول(، األفرع ال) العالقة بين االستثمار والبيئةوسنتناول من خالل ىذا المطمب: 

 الحماية )الفرع الثاني(.

 

 

 

 

                                                           
، مؤرخة 43، يتعمق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج ر، عدد 19/07/2003المؤرخ في  10-03القانون رقم   1

 .20/07/2003في 
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 الفرع األول: العالقة بين االستثمار والبيئة

التنظيمات الداخمية وكيفيات االىتمام بموضوع البيئة مطمبا دوليا قبل أن يخص  أصبح    
 معالجتو بسياسات تحفظ التوازن بين الحرية االستثمارية والتوازن البيئي.

 أوال أىمية التنسيق بين االستثمار والبيئة:

إن ربط االستثمار بضرورة حماية البيئة ما ىي إال تجسيد لسياسة التنمية المستدامة، التي     
من مناصري حرية االستثمار والمناضمين لحماية البيئة،  ىي نتيجة تضارب شديد بين اآلراء

وىي المسألة التي ما فتئت ىيئة األمم الترويج ليا، بحيث تم اقتراح المشاريع الخاصة بالترويج 
 لالستثمار في مجال التخفيف من خالل ما يمي:

لشركات العمل عمى تحسين توافر األشكال المالئمة من التمويل ألغراض التكنولوجيا وا -
 والمشاريع التي تخفف من آثار تغير المناخ.

 زيادة التركيز عمى كفاءة استخدام الطاقة. -

 زيادة الحصة من إمدادات الطاقة المتجددة في قطاعي المناجم والطاقة. -

 معالجة التحديات البيئية واالجتماعية والسياسية المرتبطة بالطاقة الييدرولوجية الكبيرة. -

 1اإلعانات المقدمة ألسعار الوقود األحفوري أو خفضيا بشدة.إلغاء  -

وقد تم التأكيد عمى ىذه الفكرة في القانون الجزائري من خالل وضع نص قانوني مستقل       
متأكيد عمى فكرة أن ل 01-03في الجزائر وىو قانون رقم ينظم سياسة التنمية المستدامة 

المتطمبات البيئية ووجوب تكريس فكرة التنمية  االستغالل االقتصادي يجب أن يتوافق مع

                                                           
مجمس إدارة برنامج األمم المتحدة لمبيئة، الدورة االستثنائية العاشرة  لمجمس البيئة ، المنتدى البيئي الوزاري العالمي بموناكو  1

،  إبراىيم بن سممان األحيدب وآخرون، أمن وحماية البيئة، األكادميون لمنشر والتوزيع، 2008فبراير سنة  22إلى  20بتاريخ 
 .13عمان، األردن، ص 
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المستديمة، أي حماية البيئة في إطار التنمية، وىذا ىو النيج الذي اتبعتو بالنسبة لالستثمار 
 والبيئة.

 ثانيا: تقييد االستثمار بشرط حماية البيئة

يتضح ذلك من خالل مختمف النصوص القانونية المتعمقة باالستثمار مباشرة أو تمك الي     
تبرم بيا عقود االستثمار، إال أن التقيد في حقيقة األمر ىو نتيجة إتباع سياسة جديدة ممحة في 

 فكرة التنمية المستدامة.

وكذا القانون  ستثمارالمتعمق بتطوير اال 08-06مع تعديمو باألمر و  03-01كان لألمر     
كل الفضل في توقيف العمل االستثماري عند حدود الممارسة المضرة بالبيئة، والعمل  ،16-09

عمى أن يكون كل استغالل اقتصادي يتوافق مع التوازن البيئي مناط الحياة النظيفة، وقد تجسد 
 ىذا المبدأ من خالل المادة الرابعة من القانون السالف موضوع الدراسة.

 سجيلفاالستثمارات التي تستفيد من المزايا ىي تمك االستثمارات التي تخضع إلجراء الت     
يجب أن يحتوي عمى شرط حماية البيئة سجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، وىذا الت

 باعتباره إجراءا جوىريا قبل إنجاز االستثمار.
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 الفرع ثاني: مجاالت حماية البيئة

لقد عمد المشرع الجزائري من أجل مكافحة أشكال التموث واألضرار من أجل ترقية اإلطار      
، فأدرج تقنيات وآليات لمعالجة البيئة من األخطار التي تيددىا وكيفية القضاء عمييا، المعيشي

 ومن خالل ىذا الفرع سنتطرق ألىم القوانين التي  احتوت عمى شرط المحافظة عمى عمى البيئة
 وىي كاآلتي:

 : قانون المناجمأوال

، 1من قانون المناجم 149من بين الموارد التي عممت عمى توفير حماية البيئة نجد المادة      
يجب عمى كل طالب سند منجمي  »والتي احتوت شرط المحافظة عمى البيئة وفحواىا كاآلتي:

أن يرفق طمبو بدراسة مدى تأثير النشاط المنجمي عمى البيئة، جميع الجوانب المتعمقة 
 بحماية البيئة وبصفة عامة:

 الشروط التقنية لمعمل الذي يتضمن استقرار الوسط البيئي وتوازنو. -

 إجراءات تحقيق التأثير المنجمي عمى البيئة -

المقررة من أجل إعادة األماكن إلى حالتيا األصمية بصفة تدريجية خالل مدة االجراءات  -
 .«النشاط المنجمي كميا

يراعى ىذا الشرط البيئي طيمة مدة عقد االمتياز المنجمي الذي ىو من العقود الطويمة، وذلك 
أنو وتحت عنوان األخطار المنجمية أوجب المشرع عمى صاحب الترخيص باالستكشاف 

أن يضع عمى نفقاتو نظاما لموقاية من المخاطر التي يمكن أن تنجم عمى نشاطو  المنجمي
باعتباره المسؤول عنو، ىذه المسؤولية غير محددة بمحيط الترخيص المنجمي وال بمدة 

                                                           
 24-91، وسبق القانون رقم 35، يتضمن قانون المناجم، ج ر رقم 2001جويمية سنة  4المؤرخ في  10-01القانون رقم   1

والمتعمق باألنشطة  1984يناير سنة  7المؤرخ في  06-84، يعدل ويتمم القانون رقم 1991ديسمبر سنة  6المؤرخ في 
 .5منو أين نظم ىذه المسائل ج ر  10المنجمية المادة 
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صالحيتو، بل متى عمم الخطر الوشيك عمى البيئة أحد التدابير ألجل تعميق النشاط في ظرف 
 1إقميميا. المختصقياسي ويخبر الوالي 

 : قطاع المحروقاتثانيا

عودة الجزائر لعقودىا التقميدية في المجال البترولي،  072-05يمثل قانون المحروقات رقم    
 وذلك من خالل إعادة تجديد النظام القانوني لنشاطات البحث عن المحروقات واستغالليا.

يتم ذلك بموجب عقد البحث أو االستغالل والذي يتم توقيعو بين الوكالة الوطنية لتثمين    
موارد المحروقات )النفط( والمتعاقد، وتكون الموافقة بموجب مرسوم يتخذ في مجمس الوزراء 

منو  20نشر الموافقة في الجريدة الرسمية، حيث تنص المادة ويتخذ حيز التنفيذ عند تاريخ 
يمكن أن تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات )النفط( رخصة التنقيب لكل  »:عمى

شخص يطمب تنفيذ أشغال التنقيب عن المحروقات في مساحة واحدة أو أكثر، تمنح ىذه 
كما تنص « الرخصة لمدة أقصاىا سنتان، حسب إجراءات وشروط تحدد عن طريق التنظيم

يتم إنجاز نشاطات البحث أو االستغالل عمى » ا يمي:من نفس القانون عمى م 23المادة 
أساس سند محمي ال سمم إال لك الوطنية لتثمين موارد المحروقات )النفط( حسب الشروط 

 المحددة عن طريق التنظيم
يتعين عمى كل شخص لممارسة ىذه النشاطات، أن يبرم مسبقا عقدا مع الوكالة الوطنية لتثمين 

 3«.( طبقا ألحكام ىذا القانونموارد المحروقات )النفط

 

 

                                                           
ويجب أن يكون نظام الوقاية شفافا وسيل الوصول إليو من طرف ميندسي شرطة المناجم أو أي إدارة مختصة في ىذا   1

 ، المرجع أعاله.84/06من القانون رقم  56و 54المجال، أنظر المادتين 
 .50ر عدد  ، ويتعمق بالمحروقات المعدل والمتمم، ج2005سنة  أفريل 28مؤرخ في  07-05أنظر: قانون رقم   2
 .المذكور أعاله 07-05من القانون  20المادة   3
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قد أشار المشرع من خالل ىذا القانون ضرورة مراعاة السالمة البيئية من قبل المتعاقد الذي    
عميو أن يستجيب لممقاييس والمعايير التي ينص عمييا التنظيم في مجال االمن الصناعي 

من ىذا القانون لتجعل من وظائف  13وحماية البيئة والتقنية العممية، كما عدلت المادة 
ة ضبط المحروقات السير عمى التنظيم في مجال الصحة واألمن الصناعي ت سمطواىتماما

والبيئة والوقاية من المخاطر الكبرى وتسييرىا، ال سيما السير عمى حماية الطبقة المائية 
كما تنص  1والطبقة التي تحتوي عمى المادة بمناسبة ممارسة النشاطات موضوع ىذا القانون.

ويجب أن  »المتضمن قانون المحروقات عمى ما يمي: 07-05نون رقم المادة الثالثة من القا
تستغل ىذه الموارد باستعمال وسائل ناجعة وعقالنية من أجل ضمان الحفاظ األمثل عمييا مع 

 احترام قواعد حماية البيئة

 أما عن دراسات األخطار الخاصة بقطاع المحروقات فيجب أت تحتوي عمى اآلتي:

 ث مع تحميل حول تبادل الخبرةتقييم عمم الحواد -

 كيفيات التنظيم والتدخل في حالة االستعجال -

 ويجب تحت طائمة البطالن ما لم ينص التنظيم الخاص بالمنشآت المصنفة عمى ما يمي:

 تقديم ووصف عن بيئة المنشأة -

اآلثار تحديد األخطار وتقييم مخاطر الحادث ووصف التدابير الوقاية والحماية لمحد من  -
 2.«المترتبة عمى حادث كبير وكيفيات التنظيم والتدخل في حالة االستعجال

                                                           
 المعدل والمتمم، السالف الذكر. 07-05من القانون  75والمادة  45المادة   1
كما تدخل في التنظيم في مجال استعمال المواد الكيماوية في إطار ممارسة النشاطات موضوع ىذا القانون  والتنظيم   2

وتطبيق المقاييس والمعايير المعدة عمى أساس أفضل تطبيق دولي وتحدد ىذه المقاييس والمعايير المتعمق بثاني أكسيد الكربون 
، يعدل ويتمم 2013فبراير سنة  20المؤرخ في  01-13من القانون رقم  13دلة لممادة المع 8عن طريق التنظيم، انظر المادة 

 .11، والمتعمق بالمحروقات، ج.ر 2005فبراير سنة  28المؤرخ في  07-05القانون رقم 
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 ثالثا: قطاع الموارد المائية

من القطاعات الجديدة التي تم فتحيا أمام االستثمار والتي يمكن أن تستقبل فكرة عقود    
 1القانون العام في قطاعات الموارد المائية.

يمنح ىذا االمتياز استعمال الموارد المائية التابعة لألمالك العمومية الطبيعية لممياه،     
ويتوقف منح ىذا االمتياز استعمال الموارد المائية عمى توقيع السمطة المانحة لالمتياز، وامتثال 

ي شروط خاص،  ويحدد الدفتر شروط نموذجية لكل فئة استعمال والت صاحب االمتياز لدفتر
 من ذات القانون. 177تنص عمييا المادة 

 يجب أن يأخذ دفتر الشروط التي تتضمن منح امتياز استعمال الموارد المائية المتحجرة بعين 
االعتبار متطمبات الحفاظ عمى الطبقات المائية والمحافظة عمى منشآت التنقيب التقميدية وكذا 

 2حماية األنظمة البيئية المحمية.

الشأن بالنسبة لدفتر الشروط التي يتضمن امتياز استعمال المياه القذرة المطيرة لري  لككذ    
األخذ بعين االعتبار التدابير الوقائية المرتبطة  ،بعض المزروعات أو سقي المساحات الخضراء

باألخطار الصحية والتأثير عمى البيئة، فيالحظ أن المشرع قد أدرج في قانون المياه شرط 
 بيئة أثناء إلزام عقود االمتياز.حماسة ال

 

                                                           
 60 ع ، يتعمق بالمياه، ج. ر2005غشت سنة  4مؤرخ في ال 12-05قانون رقم من ال 63من المادة  2انظر الفقرة   1

 ..2005غشت سنة  4الصادر بتاريخ 
أفريل سنة  21مؤرخ في  101-01وكذلك المرسوم التنفيذي رقم  ، مرجع سابق،12-05من القانون  75انظر المادة   2

أفريل سنة  21مؤرخ في  102-01وأنظر كذلك المرسوم التنفيذي رقم  24، يتضمن إنشاء الجزائرية لممياه، ج. ر 2001
 .24الديوان الوطني لمتطيير، ج. ر ، يتضمن إنشاء 2001
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عمل المشرع كذلك عمى توظيف التخطيط في إدارة الموارد المائية بصورة متكاممة كآلية    
لضمان استدامتيا وتحسين نوعيتيا، مدعما بذلك المسعى بمرجعية تخطيطية مركزية تتمثل في 

 1بشرية والعمرانية والصناعية.المخطط الوطني لممياه، الذي يسمح بالتوجيو المجالي لألنشطة ال

معالجة المياه القذرة وتصفية مياه البحر وكذا الموارد المسترجعة نتيجة لتقميص الخسائر و    
 2المادية وتطيير الموارد الطبيعية كان من مستمزمات المخطط التوجييي لمموارد المائية.

الجة االفرازات التي تجمعيا عن نظام تصفية المياه القذرة فيكون بموجب مجموعة مراحل لمع  
شبكة التطيير وتسمح بالقضاء الكمي أو الجزئي لحمولتيا الممونة بأساليب فيزيائية وكيميائية 
وبيولوجية متعددة داخل محطة التصفية، وتحدد مراحل وأساليب معالجة المياه القذرة عن طريق 

الج حسب الوجية النيائية، عمى دراسة الجدوى، ال سيما وفق الحمولة المموثة لممياه التي ستع
 3أن دراسة الجدوى تحدد بقرار من الوزير المكمف بالموارد المائية.

المشاريع الكبرى لمموارد المائية محط تنظيم، وعرفت بأنيا تمك المشاريع التي تتجاوز  كانت    
قيمتيا عشرين مميار دينار جزائري، وقد اشترط المشرع استيفاء عنصر التأثير المباشر أو غير 

لممشروع عمى البيئة ال سيما الصحة العمومية والفالحة والفضاءات الطبيعية المباشر 
 4والنباتات والمحافظة عمى المواقع والمعالم.والحيوانات 

 
                                                           

، يتعمق بنطاق الحماية النوعية لمموارد المائية، 2007ديسمبر سنة  23، مؤرخ في 399-07انظر المرسوم التنفيذي رقم   1
 .80ج. ر 

، يتعمق بالمخطط لتييئة الموارد المائية 2010يناير سنة  4مؤرخ في  01-10من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  أنظر  2
 .01والمخطط الوطني لممياه، ج. ر 

ىذه األخيرة يكون بغرض توجيييا  يقصد بالحمولة المموثة مؤشر عمى مستوى التموث الموجود في المياه القذرة، ومعالجة  3
 2010يناير سنة  12مؤرخ في  23-10من المرسوم التنفيذي رقم  6و 2نجاز مشاريع صناعية، أنظر المادتين لمسقي أو إل

 .4يحدد الخصائص التقنية ألنظمة تصفية المياه القذرة، ج.ر 

ييز ، يحدد معايير تأىيل مشاريع التج2010يناير سنة  24من القرار الوزاري المشترك مؤرخ في  3و 2أنظر المادتين   4
 .13لقطاع الموارد المائية إلى مشاريع كبرى لمتجييز العمومي لمدولة، ج. ر 
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 رابعا: في قطاع الكيرباء والغاز

وكانت شركة   07-85كان قطاع الكيرباء والغاز في الجزائر يخضع ألحكام القانون      
سونمغاز صاحبة االحتكار لكل نشاطات القطاع دون استثناء، فمم يكن القطاع مفتوحا لممنافسة 

 الحرة.

يتعمق بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، 011-02صدر القانون  2002بعد  لكن    
 اما عن سابقو، ومن أىم ما جاء بو:والذي جاء بمبادئ مختمفة تم

 القضاء عمى االحتكار الذي كان من طرف شركة سونمغاز. -
الدولة عن دورىا التقميدي في تسيير المؤسسات العامة، بحيث كانت مستثمرة  تخمي  -

 وفي نفس الوقت تحمي المصمحة العامة.
تحسين نشاط القطاع بتحريره ومنح الفرصة لمن يرغب في الدخول إلى السوق في إطار  -

 مبادئ المنافسة.
 بقاء الدولة ضامنة لممرافق العامة. -
لغاز وىذه األخيرة من الميام المسندة ليا ميمة عامة في نشاء لجنة ضبط الكيرباء واا -

السير عمى احترام القوانين والتنظيمات المتعمقة بيا ورقابتيا، وتقوم المجنة في إطار 
الميام المشار إلييا بالسير عمى مراقبة تطبيق التنظيم التقني وشروط النظافة واألمن 

 وحماية البيئة.

يص عميو بالمادة الرابعة من قانون تطوير االستثمار، ثم دعمتو فمبدأ حماية البيئة تم التنص
وطورت موقفيا بأن أدرجتو في قانون خاص لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وىو 

 .03-83الذي يعد المرجعية القانونية لحماية البيئة بعد إلغائو لقانون  01-03قانون 

 
                                                           

 .33، ج ر ع  2002فبراير سنة  5الموافق ل  1422ذي القعدة عام  22مؤرخ في  01-02قانون   1
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 المطمب الثاني:

 وسائل حماية البيئة

لقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من االجراءات لحماية البيئة في مختمف جوانبيا سواء      
منيا لحماية الموارد المائية أو المجال الطبيعي في مختمف جوانبيا المعيشي من  فيما يتعمق

 خالل االجراءات القانونية التي تناولتيا القوانين التي تصب في اإلطار العام لحماية البيئة.

ومن خالل ىذا المطمب سنتطرق إلى أىم الوسائل القانونية الوقائية التي تستعمميا اإلدارة من  
 أجل الحفاظ وحماية البيئة )الفرع األول(، باإلضافة إلى الوسائل الردعية )الفرع الثاني(.

 الفرع األول: الوسائل الوقائية

يمثل الضبط االداري أفضل الوسائل القانونية لحماية عناصر البيئة ويتمثل ذلك في دوره      
جممة من الوسائل جسدت بمقتضاىا ى الرقابي والوقائي الميم، ولقد اعتمد المشرع الجزائري عم

 نشاطات الضبط اإلداري الخاص لحماية البيئة وسنتطرق إلييا كاآلتي:

 أوال: نظام الترخيص

رخيص ىو اإلذن الصادر من اإلدارة المتخصصة بنشاط معين ال يجوز ممارستو بغير ىذا الت
اإلذن، وتقوم اإلدارة بمنح ىذا الترخيص إذا توفرت الشروط الالزمة التي يحددىا القانون 

وكثيرا ما تمنح القوانين المتعمقة بالبيئة صالحيات واسعة لإلدارة مثل تقييد بعض  1لمنحو،
األعمال والتصرفات، التي من شأنيا أن تمحق أضرار بالبيئة بوجوب الحصول عمى رخصة 

                                                           
 .138، ص 2002راغب الحمو،  قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، د. ط، منشأة المعارف، االسكندرية،  ماجد  1
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إدارية مسبقة تمنحيا اإلدارة بناء عمى ما تتمتع بو من سمطة تقديرية في تقدير األضرار، وأخذه 
  1حتياطية والوقائية المتخذة من طرف المعنيين،التدابير اال

 أىم تطبيقاتو: -

توجد العديد من الصور التي يطبق من خالليا نظام الترخيص في قانون حماية البيئة،      
 نذكر منيا:

  رخصة البناء وعالقتيا بحماية البيئة:  -1

نما      لنظام البناء والتعمير عالقة كبيرة بتموث البيئة فيو ال يستيدف حماية البيئة وحدىا وا 
يستيدف بجوارىا حماية األمن العام لألفراد والمجتمع، وذلك عن طريق التأكد من مطابقة 
ل المباني والمنشآت لألصول الفنية الصحيحة والقواعد السميمة في البناء والتعمير حتى ال يشك

 2خطرا عمى أمنيم وسالمتيم.

يظير من خالل مواده أن ىناك عالقة وثيقة  3المتعمق بالتييئة والتعمير 90/29بالعودة لمقانون 
وتعتبر ىذه الرخصة من أىم الرخص التي تدل عن الرقابة  بين حماية البيئة ورخصة البناء،

 السابقة عمى الوسط الطبيعي.

رورة الحصول عمى رخصة البناء من طرف الييئة عمى ض 90/29كما أكد القانون     
 المختصة قبل الشروع في إنجاز بناء جديد أو إدخال أي تعديل أو ترميم لمبناء.

                                                           
، دار الخمدونية، الجزائر،  1عمي سعيدان، حماية البيئة من التموث من المواد االشعاعية والكيماوية في القانون الجزائري،  ط   1

 .242-241ص  -، ص2008
 المرجع نفسو.  2

المتعمق  1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/29المعدل والمتمم لمقانون  2004غشت  14مؤرخ في  05-04قانون رقم   3
 .2004غشت  15الصادر في  51بالتييئة والتعمير، ج. ر ع 
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القرار اإلداري الصادر من سمطة مختصة قانونا، تمنح  »ويمكن تعريف رخصة البناء بأنيا:  
بمقتضاىا الحق لمشخص )طبيعيا أو معنويا( بإقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم قبل البدء في 

 1إعمال البناء التي يجب أن تحترم قواعده قانون العمران.

  رخصة استغالل المنشآت المصنفة وعالقتيا بحماية البيئة: -2

 06/198ضبط المشرع الجزائري مستعممي المؤسسات المصنفة بالمرسوم التنفيذي رقم        
ال سيما المصانع والمحاجر والمعامل والورشات، وكل منشأة يمكن أن تشكل خطر عمى 
الصحة العمومية بأن أخضع أصحاب ىذه المنشآت لمحصول عمى الرخصة من طرف اإلدارة 

قابة عمى نشاطاتيم نظرا لما يمكن أن تسببو ىذه المنشآت حتى تتمكن ىاتو األخيرة من فرض ر 
 من خطر عمى الفضاء الطبيعي.

 ثانيا: نظام الحظر واإللزام

حظر إتيان بعض التصرفات التي تؤثر خطورتيا  عمىكثيرا ما ينص قانون حماية البيئة    
وضررىا عمى البيئة وقد يكون ىذا الخطر مطمقا يتمثل في منع اإلتيان بأفعال معينة لما ليا 

ترخيص بشأنو، وقد تضمن القانون البيئي ال من آثار ضارة بالبيئة منعا باتا ال استثناء فيو و 
ر من المواضيع ومثال ذلك ما ورد في المادة ىذا النوع من الخطر في الكثي 03/10الجزائري 

يمنع كل صب أو طرح لممياه المستعممة أو رمي النفايات أيا كانت طبيعتيا في المياه  »:5
            2.«المخصصة إلعادة تزويد طبقات المياه الجوفية وفي اآلبار والحفر وسراديب جذب المياه

أعمال معينة يمكن أن تمحق آثار ضارة بالبيئة في وقد يكون نسبيا يتجسد في منع القيام ب    
أي عنصر من عناصرىا، إال بعد الحصول عمى ترخيص بذلك من السمطات المختصة، ووفقا 

                                                           
، 3الزين عزري، إجراءات إصدار قرارات البناء في التشريع الجزائري، مجمة الفكر، قسم الحقوق ، جامعة بسكرة، ع   1

 .12، ص 2008الجزائر، 
 .300عمي سعيدان، المرجع السابق، ص   2
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ومن أمثمة ذلك ما تقضي بو  1لمشروط والضوابط التي تحددىا القوانين والموائح لحماية البيئة.
 »لتعمير المعدل والمتمم جاء فييا كما يمي:المتعمقة بالتييئة وا 90/29من القانون  69المادة 

ال يرخص ألي بناء أو ىدم شأنو أن يمس بالتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي أو يشكل خطرا 
انين والتنظيمات السارية إال بعد استشارة وموافقة المصالح المختصة في ىذا المجال ووفقا لمقو 

 المفعول.

 ثالثا: نظام التقارير

استحدث المشرع الجزائري بموجب النصوص الجديدة المتعمقة بحماية البيئة أسموب جديد     
وىو أسموب التقارير والذي يسعى من خاللو إلى فرض رقابة الحقة عمى األنشطة التي يمكن 
أن تشكل خطر عمى البيئة، حيث ألزم مستعممي بعض المنشآت المصنفة التي يمكن أن تشكل 

بضرورة تقديم تقرير سنوي عن األنشطة الممارسة وانعكاساتيا عمى المحيط  خطر عمى البيئة
 .البيئي

 رابعا: نظام دراسة مدى التأثير

والذي  83/10أما المشرع الجزائري فقد أخذ نظام دراسة التأثير بموجب قانون حماية البيئة 
ير االنعكاسات بأنو وسيمة أساسية لمنيوض بحماية البيئة، تيدف إلى معرفة وتقد »عرفو:

 2.«المباشرة والغير مباشرة لممشاريع عمى التوازن البيئي وكذا عمى إطار ونوعية معيشة السكان

 

 

                                                           
 .126ماجد راغب الحمو، مرجع سابق، ص   1
 .302عمي سعيدان ، مرجع سابق، ص   2
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المحدد  145-07بالعودة  لمنصوص التنظيمية  فإننا نجد في ىذا الصدد المرسوم التنفيذي    
لمجال تطبيق ومحتوى كيفيات المصادقة عمى دراسة وموجز التأثير عمى البيئة، الذي جاء 

 1منو بتبيان اليدف منيا. 02خاليا من أي تعريف ليذه األداة واكتفى في المادة 

 عالجيةائل الالفرع الثاني: الوس

 يتخذ الجزاء اإلداري كغيره أشكاال متعددة وىي كاآلتي:    

 نذارأوال: اإل 

أخف وأبسط عقوبة يمكن أن تقع عمى من يخالف أحكام وقوانين حماية البيئة ىو  لعل   
اإلنذار أو التنبيو، ويتضمن اإلنذار بيان مدى خطورة المخالفة وجسامة الجزاء الذي يمكن أو 

 2يوقع في حالة عدم االمتثال.

نما ىو كتنبيو   أو تذكير من  وفي الواقع نجد أن ىذا األسموب ليس بمثابة جزاء حقيقي، وا 
اإلدارة نحو المعني عمى أنو في حالة عدم اتخاذ المعالجة الكافية، التي تجعل النشاط مطابقا 

 لمشروط القانونية فإنو سيخضع لمجزاء المنصوص عميو قانونا.

 ثانيا: الوقف المؤقت لمنشاط

تمجأ اإلدارة إلى أسموب وقف النشاط عندما تؤدي مزاولة نشاطات مؤسسة ما إلى تمويث    
 البيئة أو المساس بالصحة العمومية.

ذا لم يمتثل في األجل المحدد تقوم حيث تقوم اإلدارة بإعذار   المستغل باتخاذ التدابير الوقائية وا 
 التدابير. اإلدارة بوقف نشاط ىذه المؤسسة إلى غاية تطبيق تمك

                                                           
مايتيا من أخطار التوسع العمراني في التشريع الجزائري، مجمة حمدى التأثير عمى البيئة كأداة ل منصوري مجاجي، دراسة  1

 .7البحوث والدراسات العممية، جامعة الدكتور يحي فارس، ص 
 .941 ماجد راغب الحمو، مرجع سابق، ص  2
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 ثالثا: سحب الترخيص

لعل أشد الجزاءات اإلدارية التي يمكن توقعيا عمى المشروعات المتسببة في تمويث البيئة ىو   
 إلغاء تراخيص ىذه المشروعات.

وكما أن سمطة اإلدارة التقميدية في منح التراخيص ال تكاد تذكر، فإن سمطتيا التقديرية في    
 دد ليا القانون حاالت إلغاء تراخيص المشروعات أو المحال العامة.إلغائيا ضعيفة أيضا، ويح

ومن أمثمة سحب التراخيص في القانون الجزائري ما نص عميو المشرع في قانون المياه   
في حالة عدم مراعاة صاحب رخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية  »عمى أنو: 05/12

 1.«لمشروط وااللتزامات المنصوص عمييا قانونا تمغى ىذه الرخصة أو االمتياز

 رابعا: العقوبة المالية

من المعموم أن السياسة الجبائية تستعمل في األساس كأداة تمويمية، ورغم ىذا الدور    
التي بعد أن جانبت الحياد  2قائما إال أنو تغير نوعيا مع تغير عام الدولة،التمويمي ال يزال 

أصبحت تعمل الضريبة كأداة لمتأثير عمى الوضع االقتصادي واالجتماعي ومؤخرا عمى الوضع 
 البيئي وذلك بوضع مجموعة الرسوم الغرض منيا تحميل المسؤولية ألصحاب األنشطة المموثة.

 

 

                                                           
 .سابقمرجع المتعمق بالمياه،  05/12من القانون  87المادة   1
، ديوان المطبوعات الجامعية، 2عبد المجيد قدي، المدخل إلى السياسات االقتصادية الكمية، دراسة تحميمية تقييمية، ط  2

 .168، ص 2005الجزائر، 



 

 

 

 الفصل الثاني:

االجراءات اإلدارية لالستثمار 
  األجنبي في الجزائر
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تصنف تشريعات االستثمار الداخمية إلى ثالث أصناف تكيف عمى أساس معاممة   
االستثمار األجنبي، من خالل تكريس مبادئ وضمانات لو، والمتمثل في تشريعات ذات طابع 

، تشريعات رقابية، تشريعات رادعة، حيث سعى المشرع الجزائري في إطار قانون تشجيعي
االستثمار الجديد إلى تبسيط النظام القانوني المطبق عمى االستثمارات، سواء وطنية أو أجنبية، 
وكذا تسريع االجراءات المتعمقة بالعممية االستثمارية، حيث قام بإلغاء اجراء التصريح 

المزايا المعمول بيما سابقا وعوضيما بإجراء إداري وحيد وبسيط يتمثل في  وطمبباالستثمار 
شرط )المبحث األول(، ىذا وسنتطرق أيضا بالدراسة أيضا إلى  ومتابعتيا إلزامية إجراء التسجيل

 الشراكة وحق الشفعة )المبحث الثاني(.

 المبحث األول:

 إلزامية تسجيل االستثمارات ومتابعتيا

لواقع أنو ميما بمغت حرية االستثمار التي يتم تقريرىا في أي دولة، فإن ىذا ال يؤكد ا        
يمكن أن يعفي المستثمر من القيام ببعض االجراءات االدارية، والتي عمى أساسيا يقبل ممفو 
بأشكال مختمفة حسب النشاط االستثماري لموكالة، يتمثل ىذا اإلجراء في طمب تسجيل 

شرع الجزائري في قانون االستثمار الجديد، والذي سنحاول تحديد اإلطار االستثمار استحدثو الم
 )المطمب الثاني(.والذي يتبعو بمتابعة االستثمارات المفاىيمي لو )المطمب األول(، 
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  المطمب األول:

 إلزامية تسجيل االستثمارات

تحظى عممية تسجيل االستثمار بأىمية بالغة وىذا ما يتبين من خالل نص المادة األولى      
المحدد لكيفيات تسجيل االستثمارات وكذا شكل ونتائج  102-17من المرسوم التنفيذي رقم 

من  20و9و8و6و4تطبيقا ألحكام المواد  »، والتي تنص عمى أنو:1الشيادة المتعمقة بو
 2016غشت سنة  3الموافق ل  1437شوال عام  29المؤرخ في  09-16القانون رقم 

والمذكور أعاله، ييدف ىذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسجيل االستثمارات واآلثار المرتبطة 
 .«تحكم تعديميا بو وضبط شكل الوثائق التي يفضي إلييا ىذا اإلجراء وكذا القواعد التي

تمييزه عن )الفرع األول(، و  الغرض منوتسجيل االستثمار من خالل تبيين  شرطيمكن إبراز 
 )الفرع الثالث(. ه، وآثار )الفرع الثاني( غيره من المفاىيم المشابية لو

 الفرع األول: الغرض من تسجيل االستثمار

يتمثل الغرض من تسجيل االستثمار في الحصول عمى مزايا اإلنجاز و/أو الخدمات     
المقدمة من طرف الييئات الالمركزية لموكالة الوطنية لتطوير االستثمار، ويتوضح ذلك من 

 »سالف الذكر، والتي تنص عمى أنو: 102 -17من المرسوم التنفيذي رقم  04خالل المادة 
بغرض الحصول عمى مزايا اإلنجاز المنصوص عمييا في القانون رقم  يتم تسجيل االستثمار

والمذكورة  2016غشت سنة  3الموافق ل  1437شوال عام 29المؤرخ في  16-09
أعاله، و/أو الخدمات المقدمة من طرف الييئات الالمركزية لموكالة الوطنية لتطوير 

 كل شروع في اإلنجاز. االستثمار التي تدعى في صمب النص "الوكالة"، مسبقا عمى

                                                           
، يحدد كيفيات تسجيل االستثمارات وكذا شكل ونتائج الشيادة 2017مارس  05، مؤرخ في 102-17مرسوم تنفيذي رقم   1

 .2017مارس  8، صادر في 16المتعمقة بو، ج ر ج ج، عدد 
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أدناه، ال يعرقل اإلعداد المسبق لمسجل  07غير أنو ودون المساس بأحكام المادة      
 .«التجاري ورقم التعريف الجبائي، إجراء التسجيل

 الفرع الثاني: تمييز تسجيل االستثمار عن المفاىيم األخرى المشابية لو

ييدف التوصل لتحديد مفيوم دقيق ألي مصطمح قانوني كان، يستدعي األمر تمييزه عما      
، وليذا تفاديا لمخمط بين نظام التسجيل والنظم األخرى 1يشبيو من المفاىيم األخرى ذات الصمة

 ينبغي تمييزه عن التصريح باالستثمار )أوال( وكذا تمييزه عن الترخيص باالستثمار )ثانيا(.

 : تمييز تسجيل االستثمار عن التصري  باالستثمارأوال

من القرار الوزاري الصادر في  02حظي التصريح باالستثمار بتعريف وذلك في نص المادة    
جراءات تقديمو2009مارس  18 ، والتي جاءت 2، المحدد لمكونات ممف التصريح باالستثمار وا 

في إنجاز استثمار في نشاط اقتصادي خاللو عن نيتو إجراء اختياري يعبر من  »كاآلتي:
غشت سنة  20المؤرخ في  03-01إلنتاج السمع والخدمات تدخل في إطار تطبيق األمر 

 .«والمذكور أعاله 2001

جراء التصريح      من خالل التعاريف السابقة يتضح لنا بأن إجراء تسجيل االستثمار وا 
 باالستثمار متشابيين في نقطتين نبرزىا كما يمي:

 استثماره. إلنجازكالىما إجراء شكمي يعبر المستثمر من خالليما عن ارادتو  -

 كالىما إجراء قانوني يكون أمام الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار. -

                                                           
من نظام التصريح إلى نظام االعتماد، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في  -بن يحي رزيقة، سياسة االستثمار في الجزائر    1

 .11، ص 2013القانون، تخصص قانون عام لألعمال، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
، 31حدد مكونات ممف التصريح باالستثمار واجراءات تقديمو، ج ر ج ج، عدد ، ي2009مارس  18قرار مؤرخ في    2

، صادر في أول ديسمبر 73، ج ر ج ج، عدد 2010أكتوبر  13، متمم بالقرار المؤرخ في 2009ماي  24صادر في 
 )ممغى(. 2010
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 لكن ىذا ال ينفي اختالفيما فيما يمي: 

لنسبة يترتب عن تسجيل االستثمار استفادة المستثمر وبقوة القانون من مزايا مرحمة اإلنجاز با -
لممزايا المشتركة لكل االستثمارات القابمة لالستفادة من المزايا، واالستثمارات التي تقام في 
الجنوب واليضاب العميا والمناطق التي تستدعي تنميتيا مساىمة خاصة من طرف الدولة، 

 باإلضافة إلى مزايا اإلنجاز التي تمنح لنشاطات االمتياز و/أو المنشأة لمناصب الشغل.

لكن بالنسبة لممشاريع التي يساوي أو يفوق مبمغيا خمسة ماليير دينار جزائري       
دج، وتمك التي تمثل أىمية خاصة بالنسبة لالقتصاد الوطني ال يمكن ليا  5.000.000.000

تنص  حيث المتعمق بترقية االستثمار 09-16االستفادة من المزايا المكرسة في القانون رقم 
....يخضع منح المزايا لفائدة االستثمارات التي يساوي مبمغيا أو » عمى أنو: منو 14المادة 

من المجمس الوطني (، لمموافقة المسبقة 5.000.000.000يفوق خمسة ماليير دينار )
من المرسوم التنفيذي رقم  14، يتبين كل ىذا من خالل استقراء نص المادة «لالستثمار....

 1االستثمارات وكذا شكل ونتائج الشيادة المتعمقة بو.المحدد لكيفيات تسجيل  17-102

عكس التصريح باالستثمار فال يتم الحصول عمى المزايا إال بتقديم طمب أمام الوكالة     
ذلك من خالل استطالع نص الوطنية لتطوير االستثمار، كونو مرتبط بيذا اإلجراء، يتبين 

دد لشكل التصريح باالستثمار ومقرر منح المح 98-08من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة 
 2المزايا وكيفيات ذلك.

 

 

                                                           
 .مرجع سابق، 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة   1
، يتعمق بشكل التصريح باالستثمار ومقرر 2008مارس  24مؤرخ في  98-08من المرسوم التنفيذي رقم  02أنظر المادة   2

 )ممغى(. 2008مارس  26، صادر في 16منح المزايا وكيفيات ذلك، ج ر ج ج عدد 
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 ثانيا: تمييز تسجيل االستثمار عن الترخيص باالستثمار

، فيو عبارة عن 1تنص التقنينات عموما عمى وجوب الحصول عمى الترخيص باالستثمار     
عمى بعض األنشطة  2إجراء وقائي يمكن اإلدارة أو السمطات العامة من ممارسة رقابة صارمة

التي تخضع إلى دراسة مدققة ومفصمة عمى أساسيا تقبل اإلدارة ممارستيا واستغالليا مع 
 3احتفاظيا بصالحية وضع شروط متباينة من نشاط آخر.

كما عرف عمى أنو إجازة العمل واإلذن بو فيو مظير من مظاىر سمطات اإلدارة، يراد       
شخص اإلذن لمقيام بنشاط اقتصادي معين، بحيث ال يمكن بو إجازتيا وموافقتيا عمى منح 

 4االلتحاق بذلك النشاط ومزاولتو إال بعد الحصول عمى ذلك اإلذن أو تمك الموافقة.

يالحظ من خالل ما سبق وجود تشابو بين تسجيل االستثمار والترخيص باالستثمار في     
 أنو:

 قبل إنجاز مشروعو االستثماري.كالىما إجراءان سابقان يقوم بيما المستثمر  -

 لكن ىذا ال ينفي اختالفيما في عدة نقاط منيا:   

يعتبر إجراء تسجيل االستثمار غير إلزامي بحيث ال يمزم بو المستثمر إال في حالة أراد  -
المتعمق  09-16من القانون رقم  4االستفادة من المزايا وذلك يتبين من خالل استقراء المادة 

، عكس إجراء الترخيص الذي يعتبر إلزامي ال يمكن لممستثمر إنجاز مشروعو 5تثماربترقية االس
إال بعد الحصول عمى الترخيص من الجيات المختصة، مثال يخضع استيراد النشرات الدورية 

                                                           
، 2006، دار ىومة، الجزائر، 2ط  قادري عبد العزيز، االستثمارات الدولية  التحكيم التجاري الدولي ضمان االستثمارات،  1

 .182ص 
 .183المرجع نفسو، ص   2
أوباية مميكة، المعاممة اإلدارية لالستثمار في النشاطات المالية وفقا لمقانون الجزائري، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه في   3

 .291، ص 2016وزو، العموم، التخصص قانون، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي 

 .292، ص المرجع نفسو   4
 ، يتعمق بترقية االستثمار، مرجع سابق.2016غشت  3مؤرخ في  09-16من القانون رقم  04أنظر المادة   5
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األجنبية إلى ضرورة الحصول عمى ترخيص مسبق من طرف سمطة ضبط الصحافة المكتوبة 
، حيث يتعين عمى 1المتعمق باإلعالم 05-12القانون العضوي رقم من  37وىذا حسب المادة 

المؤسسات التي حصمت عمى الترخيص أن تبرم اتفاقية مع المجمس األعمى لالتصال والتي 
 2يتحدد فييا بشكل دقيق االلتزامات الخاصة بكل مؤسسة.

وير االستثمار ىذا إن الجية المؤىمة لتسجيل االستثمارات والوحيدة ىي الوكالة الوطنية لتط -

 3المتعمق بترقية االستثمار. 09-16من القانون رقم  04ما توضحو المادة 

بينما الحصول عمى الترخيص وبالرجوع لمقواعد القانونية المنظمة لمجال االستثمار، نجد      
فيو تعدد الجيات المؤىمة لمنحو، وتجدر االشارة إلى أن المجمس الوطني لالستثمار بمثابة 

طة سياسية، وليذا كان من األجدر عمى المشرع الجزائري تحويل منح الترخيص ضمن سم
 4اختصاصات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.

إن في نظام التسجيل االستثمار يستفيد المستثمر عفويا من مزايا مرحمة اإلنجاز، بينما  -
دج،  5.000.000.00جزائري االستثمارات التي يساوي أو يفوق مبمغيا خمسة ماليير دينار 

لالقتصاد الوطني فقد قيدت بضرورة موافقة المجمس  وتمك التي تمثل أىمية خاصة بالنسبة
من المرسوم  14، والمادة 5من قانون االستثمار 14الوطني لالستثمار، يتبين ذلك خالل المادة 

 حيث تنص عمى: السالف الذكر 102-17المرسوم التنفيذي 

                                                           
، صادر 02، يتعمق باإلعالم، ج ر ج ج عدد 2012جانفي  12مؤرخ في  05-12من القانون العضوي رقم  37المادة   1

 .2012جانفي  15في 
أوباية مميكة، االستثمار في القطاع السمعي والبصري ما بين النصوص والواقع، المجمة األكاديمية لمبحث القانوني، عدد   2

 .149، ص 2017ديسمبر  10خاص، جامعة تيزي وزو، 

 ،  مرجع سابق.09-16من القانون رقم  04المادة   3
القطاع المصرفي كنموذج"، المجمة األكاديمية لمبحث القانوني،  –نصيرة، " نحو تجديد االستثمار األجنبي في الجزائر  تواتي  4

 .32، ص 2014، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة بجاية، لسنة 01، عدد 09مجمد 
 ، نفس المرجع أعاله.09-16من القانون رقم  14أنظر المادة   5
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 المسبقة من المجمس الوطني لالستثمار كل من:تخضع لمموافقة »...
المزايا التي تمنح لالستثمارات التي يساوي مبمغيا أو يفوق خمسة ماليير دينار  - أ

 دج(. 5.000.000.000)
المزايا االستثنائية التي من شأنيا أن تمنح لالستثمارات التي تمثل أىمية خاصة  -ب 

 1«.بالنسبة لالقتصاد الوطني
 االستثمار تسجيلآثار : لثالفرع الثا

 تختمف آثار التسجيل باختالف نوع المزايا المطموبة و/أو حجم االستثمار كما يمي:    

ينتج التسجيل آثاره خالل فترة اإلنجاز المحددة مع المستثمر، ويبدأ سريان مفعول ىذا األجل  -
-17تنفيذي رقم من المرسوم ال 17ابتداءا من تاريخ تسجيل االستثمار، ىذا بموجب المادة 

102. 

ال يمكن االستفادة من المزايا بإجراء التسجيل بالنسبة لالستثمارات التي يساوي أو يفوق  -
ماليير دينار وتمك التي تمثل أىمية خاصة لالقتصاد الوطني، إال بعد الحصول عمى  5مبمغيا 

 موافقة من المجمس الوطني لالستثمار.

المتحصل عمييا بعنوان االستثمارات التي تمثل أىمية خاصة يمكن تحويل مزايا اإلنجاز  -
بالنسبة لالقتصاد الوطني إلى مستثمر آخر وذلك في حالة تسجيل االستثمار، وبعد التبميغ 
الكتابي بموافقة المجمس الوطني لالستثمار، الذي يوجو لممستفيد من طرف مركز تسيير المزايا 

 .102-17ن المرسوم التنفيذي م 15المختص إقميميا، حسب نص المادة 

في حالة التسجيل يمكن تعديل المعمومات المتعمقة بالموقع أو شكل ممارسة النشاط، ىذا بناء  -
 2عمى طمب المستثمر، مرفقة بالوثائق المبررة لمتعديل.

                                                           
 ، مرجع سابق.102-17من المرسوم التنفيذي رقم  14نص المادة   1
 ، مرجع سابق.102-17يمكن االطالع عمى أشكال الوثائق المبررة ، في الممحق الخامس من المرسوم التنفيذي  رقم   2
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فيما يخص االستثمارات الخاضعة الختصاص المجمس الوطني لالستثمار، تشترط موافقة  -
بخصوص كل طمب تعديل تعمق بتمديد أجل اإلنجاز وىيكمة االستثمار أو تمويمو، ىذا األخير 

 1أو تغيير الموقع عندما يؤثر عمى المزايا الممنوحة.

 المطمب الثاني:

 متابعة االستثمارات

 12-93لقد عممت الجزائر من خالل قوانين االستثمار بدءا بالمرسوم التشريعي          
الساري المفعول إلى اصدارىا مجموعة من النصوص التي تنظم  09-16وصوال إلى القانون 

عمل الييئات والمؤسسات المكمفة بمتابعة االستثمار في الجزائر وذلك من خالل مراحل متعاقبة 
ساتي لالستثمار مع اختالف ميامو تبعا لخصوصية كل مرحمة من قصد إرساء إطار مؤس

مراحل صدور القوانين سالفة الذكر، وسنتطرق من خالل ىذا المطمب إلى المقصود بالمتابعة 
 الييئات المكمفة بالمتابعة )الفرع الثاني( و العقوبات المقررة في المتابعة.  )فرع أول(، و

 الفرع األول: المقصود بالمتابعة

تظير ميمة الرقابة من خالل سمطة الرقابة، ذلك أن اليدف من متابعة المشاريع      
يبدوان من ظاىرىما التناقض والتعارض ومن  مارية ىو تحقيق ىدفين أساسيين المذاناالستث

جوىرىما التكامل، فاليدف األول يتجمى في مساعدة المستثمر أما الثاني فيو مراقبة مشروعيا 
نا يظير التعارض أي كيف من جية نقوم برقابة المشروع االستثماري، ومن جية االستثماري في

 أخرى تسعى إلى مساعدة المستثمر.

 

 
                                                           

 ، مرجع سابق.102-17من مرسوم تنفيذي رقم  16المادة   1
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 مراقبة المشاريع االستثمارية:  -1

والمالية التي تمنحيا  حفاظا عمى تحميل الخزينة العمومية الخسارة بسبب المزايا الجبائية        
المشاريع االستثمارية، فرضت نوع من الرقابة عمى المشروع االستثماري تقوم بيا أجيزة إدارية 

 1مختمفة يحدد القانون أشكال واجراءات وحاالت تدخميا.

 مساعدة المستثمر: -2

التقميل يظير جميا رغبة المشرع الجزائري في  356-06طبقا ألحكام المرسوم التنفيذي      
الذي يوضع  2من المتاعب لكل من المستثمر والدولة معا، وذلك بوضع شباك وحيد ال مركزي

في كل والية، حيث المستثمر يقمل من متاعبو المتمثمة في االنتقال إلى العاصمة عند الوكالة 
ضا لتطوير االستثمار وعند كل ىيئة عمى حدى، قام الشباك الوحيد بمم ىذه الييئات ولدولة أي

، وذلك 3نصيب في ىذا الشباك وىو استقبال عدد كبير من المستثمرين خاصة األجنبية منيا
بتسييل االجراءات وكذا العمل عمى تفيز المستثمرين ووضع كل المتطمبات تحت تصرفيم 

 ذا يساعد المستثمر عمى الرغبة في االستثمار.وتقريب اإلدارة منيم حيث 

 

 

 

 
                                                           

عدد  06لالستثمار األجنبي في القانون الجزائري، المجمة األكاديمية لمبحث القانوني، مجمد المعاممة االدارية معيفي العزيز،   1
 .257-245، ص 2012، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة بجاية، 02
 2006أكتوبر  09المؤرخ في  356-06من المرسوم التنفيذي رقم  2ورد ىذا الشباك تحت عنوان " التسييل" في المادة   2

 يتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيميا وسيرىا، المرجع السابق.
عبد القادر بابا، سياسة االستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية النزيية، رسالة لنيل درجة   3

 .161ص ÷ ،2004دكتوراه في العموم االقتصادية وعموم التسيير، جامعة الجزائر، 
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 الثاني: الييئات المكمفة بالمتابعة الفرع

في إطار تحقيق التنمية االقتصادية الالزمة، وحتى ال يكون منح المزايا لممستثمرين وسيمة     
، أنشأت أجيزة وىيئات أسندت 1لتبديد األموال العمومية دون فائدة تعود عمى االقتصاد الوطني

، تنظيميا وىيكمتيا بمجموعة من التعديالتليا ميمة تنظيم وتوجيو االستثمارات، أعاد المشرع 
سنتطرق إلى الييئات المكمفة بالمتابعة وىي:  1002-17من المرسوم  02المادة ومن خالل 

واإلدارة الجمركية )الفرع  الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار )الفرع األول(، واإلدارة الجبائية
الثاني(، إدارة أمالك الدولة )الفرع الثالث(، والصندوق الوطني لمتأمينات االجتماعية لمعمال 

 األجراء )الفرع الرابع(.

 (ANDIأوال: الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار )

كمؤسسة عمومية  احتفظت الوكالة باعتبارىا مكمفة بميام الخدمة العمومية بقانونيا األساسي   
وىي مؤسسة  03-01من األمر  06، أنشأت بموجب المادة 3إدارية تمول عبر ميزانية الدولة

-16من القانون  26عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، حسب نص المادة 
09.4 

 

 

                                                           
 .11أوباية مميكة، مرجع سابق، ص   1
 16، ج ر العدد 2017مارس سنة  5الموافق ل  1438جمادى الثانية عام  6مؤرخ في  104-17المرسوم التنفيذي رقم   2

 .2017مارس سنة  8الموافق ل  1438جمادى الثانية عام  9الصادر بتاريخ 
 .18مشروع تعديل القانون يتعمق بترقية االستثمار، مرجع سابق، ص   3
 .2016أوت  03صادرة في  46، يتعمق بترقية االستثمار، ج ر ع 2016أوت  03مؤرخ في  09-16قانون   4
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، 1وباعتبار الوكالة ىيئة عمومية ذات طابع إداري تحت وصاية الوزير المكمف باالستثمار   
الذي ينتج عن ممارستو لموصاية اإلدارية عمى الوكالة عدم استقالليتيا من خالل قيام السمطة 
الوصية من جية بتعيين الموظفين بما فييم المدير العام وأعضاء مجمس اإلدارة ومستخمفييم 

، بينما يعين المدير بموجب مرسوم رئاسي بناء عمى اقتراح 2جب اقتراح الجية التي يمثمونيابمو 
من السمطة الوصية، ومن خالل التصديق عمى مشروع ميزانية الوكالة من جية أخرى، فال 
يمكن صرف ميزانيتيا إال بعد الموافقة عمى مشروعيا من قبل الوزير المكمف بالمالية، بالرغم 

 3مدير العام لموكالة ىو اآلمر بصرفيا.من أن ال

وبالتالي ال يمكن التسميم أن لموكالة استقاللية مالية، ىذا وأن االستقاللية تكمن في قدرة    
، ما يجعل 4عمى تمويل نشاطيا بذاتياالمؤسسة عمى وضع نظاميا الداخمي بكل حرية وقدرتيا 

مؤسسة تخضع لتنظيم وموافقة الجية  منح استقاللية المالية لموكالة يعد أمرا شكميا فيي
 الوصية.

بالمتابعة  من خالل مرافقة  2وتقوم الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار حسب نص المادة       
حصائية المختمفة عن تقدم المشروع، وتتم ومساعدة المستثمرين وكذا جمع المعمومات اال
 مزايا اإلنجاز واالستغالل.المتابعة التي تمارسيا ىذه الييئة طوال كل فترة 

 

                                                           
أغفل عمى تحديد الجية التي تنشأ لدييا الوكالة، في حين أن  09-16الممغى وحتى قانون  03-01والمالحظ أن األمر   1

يتعمق بترقية االستثمار )ممغى(، نص عمى أن الوكالة تخضع لوصاية رئيس الحكومة وبصدور  12 -93المرسوم التشريعي 
 16صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، ج ر ع  ، يتضمن2017مارس  5مؤرخ في  100-17مرسوم تنفيذي 

، 2006أكتوبر  9مؤرخ في  356-06الذي أبقى عمى نص المادة األولى من مرسوم تنفيذي  2017مارس  08صادرة في 
ت ، التي جعم2006أكتوبر  11صادرة في  64يتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار المعدل والمتمم، ج ر ع 
 الوكالة تحت وصاية الوزير المكمف باالستثمار، وتم تحديد مقرىا بمدينة الجزائر.

 ، المرجع السابق.356-06من المرسوم التنفيذي  07المادة   2
 ، نفس المرجع.356-06من المرسوم التنفيذي  14المادة   3
 ، نفس المرجع.356-06من المرسوم التنفيذي  19المادة   4
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 ثانيا: اإلدارة الجبائية واإلدارة الجمركية:

تقوم اإلدارة الجمركية واإلدارة الجبائية بالسير عمى احترام المستثمرين وكذا جميع المعمومات    
 حصائية المختمفة عن تقدم المشروع.اال

وتتم المتابعة التي تمارسيا إدارة الجمارك طوال كل فترة عدم التنازل من السمع المقتناة     
باإلعفاء من الحقوق الجمركية كما ىو محدد في التنظيم المعمول بو، في حين تتم المتابعة 
ي التي تمارسيا اإلدارة الجبائية طوال كل فترة اىتالك السمع المقتناة بعنوان النظام الجبائ

 التفضيمي.

 ثالثا: إدارة أمالك الدولة

تقوم إدارة أمالك الدولة بالتأكد من الحفاظ عمى وجية الوعاء العقاري الممنوح امتيازه من    
 أجل االستثمار طبقا لمبنود المنصوص عمييا في عقد منح االمتياز.

 1ق االمتياز.تتم المتابعة التي تمارسيا إدارة األمالك الوطنية طوال كل فترة منح ح   

 رابعا: الصندوق الوطني لمتأمينات االجتماعية لمعمال األجراء

يقوم الصندوق الوطني لمتأمينات االجتماعية لمعمال األجراء بالسير عمى أن يقوم      
( سنوات نتيجة إحداث أكثر 5المستثمر الذي استفاد من رفع مدة مزايا االستغالل إلى خمس )

منصب شغل باالحتفاظ بعدد من المستخدمين يكون عمى األقل، في نفس المستوى  100من 
ول عمى المزايا المذكورة أعاله، وذلك خالل كل فترة االستفادة من ىذه الذي سمح لو بالحص

 المزايا.

تتم المتابعة التي يمارسيا الصندوق الوطني لمتأمينات االجتماعية لمعمال األجراء خالل مدة  
 ( سنوات، ابتداء من تاريخ إعداد محضر الدخول في االستغالل.5خمس )

                                                           
 ، مرجع سابق.104-17من مرسوم تنفيذي  2المادة   1



االجراءات اإلدارية لالستثمار األجنبي في الجزائر          ثاني: الفصل ال  
 

 
48 

 المتابعةنظام في الفرع الثالث: العقوبات المقررة 

وذلك عند اخالل المستثمر بااللتزامات تتخذ الدولة اجراءات وذلك لدواعي  الصالح العام    
والتي تضع عمى عاتق المستثمر التزاما  09-16وىي تمك المنصوص عمييا بموجب القانون 

المستثمر مقابل ىي تمك التي اتخذىا  بالقيام أو عدم القيام، أما بالنسبة  لمواجبات المكتتبة
عمى النحو  1041-17، وتتمثل العقوبات المقررة طبقا لممرسوم التنفيذي المزايا الممنوحة

 التالي:

 عدم احترام االلتزام بإعداد الكشف السنوي لتقدم المشاريع االستثمارية:في حالة  أوال: 

ع الكشف في حالة عدم القيام بإيدا »عمى أنو: 104-17من المرسوم  10تنص المادة   
السنوي لتقدم المشاريع، تمزم اليياكل المؤىمة لموكالة بإشعار المستثمر، بواسطة رسالة موصى 

 عمييا بتعميق حقوقو في المزايا، وتدعوه لمحضور إلى مكاتبيا لتقديم التبريرات المحتممة

من وفي حالة التزام المستثمر بالصمت في الشير الذي يمي تاريخ اإلشعار، فإنو يجرد    
 2.«حقوقو في المزايا بإلغاء شيادة تسجيمو

يالحظ من خالل ىذه المادة أن المشرع الجزائري قد ألزم المستثمر بإيداع الكشف السنوي      
الوكالة الوطنية بإشعاره بواسطة  إدارةبيذا االلتزام، تقوم  وفائولتقدم المشاريع، وفي حالة عدم 

رسالة يبمغ فييا بتعميق حقوقو في المزايا وذلك من أجل الحضور لتقديم تبرير، وفي حالة صمتو 
 شيادة تسجيمو. لمدة شير من تاريخ اإلشعار فإنو يجرد من المزايا وذلك بإلغاء

 

                                                           
 ، مرجع سابق. 104-17تنفيذي رقم مرسوم   1
 .مرجع سابق، 104-17من المرسوم التنفيذي  10المادة   2
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من نفس المرسوم نصت عمى أنو باإلضافة إلى التجريد من  11إلى أن المادة  باإلضافة   
الحقوق في المزايا إلى تسديد كل المزايا المستيمكة باإلضافة إلى العقوبات المنصوص عمييا 

 1في التشريع والتنظيم المعمول بيما.

التسجيل، وىذا طبقا ويتم التجريد من الحق في المزايا وفق األشكال نفسيا التي تم بيا      
 104.2-17من المرسوم التنفيذي رقم  12لنص المادة 

 عدم احترام االلتزامات والواجبات المكتتبة األخرى:في حالة ثانيا: 

يصدر التجريد من الحقوق في  »عمى أنو: 104-17من المرسوم التنفيذي  13تنص المادة    
المزايا في حالة عدم احترام االلتزامات والواجبات المكتتبة بعد اإلعذار أو عند تحويل الوجية 
التفضيمية وعند كل حالة منصوص عمييا في التشريع والتنظيم المعمول بيما يمكن أن تؤدي 

 .«إلى تقرير مثل ىذه المعمومة

المزايا إال بعد سماع المستثمر ويكون ىذا في حالة استجابتو يتم التجريد من الحق في ال و    
 من نفس القانون. 14لالستدعاء وىذا حسب نص المادة  

 

 

 

 

 

                                                           
 ، المرجع السابق.104-17من المرسوم التنفيذي  11المادة   1
 من القانون نفسو. 12المادة   2



االجراءات اإلدارية لالستثمار األجنبي في الجزائر          ثاني: الفصل ال  
 

 
50 

 المبحث الثاني:

 الشراكة الوطنية وحق الشفعة

بحرية االستثمار والتجارة ال يقتضي بالضرورة ترك المجال دون تنظيم ألن  االعترافإن        
ذلك سيؤدي لنتائج سمبية عمى االقتصاد الوطني، لذا أوجد المشرع ضوابط قانونية تنظم 

 األنشطة االقتصادية.

المتعمق بترقية االستثمار، أبقى عمى ضوابط التي وردت  09-16من خالل قانون  والمشرع  
، فتنجز االستثمارات في إطار احترام القوانين والتنظيمات المتعمقة 03-01في ظل األمر 

بالنشاطات المقننة وحماية البيئة، حيث يمكن لمدولة أن تحتكر بعض النشاطات المتعمقة بالسمع 
د والكيرباء.....إلخ، إلى جانب قيد متعمق بالنشاطات التي تحتاج إلى والخدمات، كالبري

ترخيص لممارستيا، حيث تعتبر الرخصة وسيمة رقابية لمدولة عمى ممارسة بعض النشاطات 
 التي تعتبر قطاعات ذات أىمية لالقتصاد الوطني.

والمتعمق  2016من قانون المالية لسنة  66كما أن ىناك إجراء تنظيمي كرستو المادة    
 09-16بممكية مشروع االستثمار في إطار الشراكة )المطمب األول(، وقد أضاف قانون 

 إجراءات من شأنيا ضبط االستثمار والمتمثمة في حق الشفعة )المطمب الثاني(.
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 المطمب األول: 

 الشراكة الوطنية

إلى تقييد إنشاء االستثمارات األجنبية في إطار  2009اتجو قانون المالية التكميمي لسنة      
شراكة، حيث اعتبر ىذه األخيرة كمعيار يجب توفره لقبول أي استثمار أجنبي يندرج صمن أحد 

 المتعمق بتطوير االستثمار. 01/03من األمر رقم  02األشكال المنصوص عمييا في المادة 

يو تطبق الشراكة في عمميات اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة أو وعم  
توسيع قدرات االنتاج أو إعادة التأىيل أو الييكمة، ويعد شرط إنجاز االستثمارات األجنبية في 
إطار شراكة، من بين أىن التعديالت التي ألحقت بقانون االستثمار لذا يستدعي األمر في مقام 

تطبيقات الشراكة في القانون الجزائري قاعدة ديد المقصود بشرط الشراكة )الفرع األول(، و أول تح
 )الفرع الثاني(. 51/49٪

 الفرع األول: المقصود بشرط الشراكة

مشروع  يشارك في امتالكو طرفان من دولتين مختمفتين أو أكثر،  »تعرف عمى أنيا:    
لممساىمة في تحقيق أىداف معينة ومتحددة الزمن، تبنى عمى أساس الثقة المتبادلة وحسن النية 

 1.«في التعامل بين األطراف

في  تكون الشراكة عمى أشكال مختمفة، إال ما ييمنا ىو الشراكة المالية كونيا تتخذ طابع مالي  
مجال االستثمار، وتختمف عن باقي األشكال األخرى من حيث وزن )نسبة( كل شريك، مدة أو 

 2عمر الشراكة، وكذا من حيث تطور المصالح لكل طرف.

                                                           
رحيمة، الشراكة ودورىا في جمب االستثمارات األجنبية ، ورقة بحثية مقدمة لمممتقى العممي  بن حبيب عبد الرزاق وحوالف  1

 ، غير منشورة.2002ماي  22و 21األول حول االقتصاد الجزائري في األلفية الثالثة، البميدة يومي 
 المرجع نفسو. 2
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 الفرع الثاني: تطبيقات الشراكة في القانون الجزائري

مار حدد المشرع الجزائري الشكل القانوني الي يجب أن تمارس فيو نشاطات االستث     
األجنبية وىو نظام الشراكة، وذلك في كل من النص المرجعي المتعمق بتطوير االستثمار وكذا 

 في نصوص أخرى.

 أوال: في قانون االستثمار

المتعمق بتطوير االستثمار قبل تعديمو في سنة  01/03كان المشرع في إطار األمر رقم   
ويظير ذلك جميا من خالل المادة  1يكرس حق التأسيس لفائدة المستثمر األجنبي، 2009

( منو، التي أخضعت كل من المستثمر الوطني والمستثمر األجنبي لنفس األحكام 4الرابعة )
 المنظمة الستثماراتيم، إذ مبدئيا يخضع إنجازىا لمحرية التامة إال ما استثني بنص.

لألمر المذكور أعاله، والمعدل  2009غير أنو بمناسبة صدور قانون المالية التكميمي لسنة 
( ينحصر عمى المستثمر الوطني دون األجنبي،  ذلك أن المشرع 4أصبح تطبيق ىذه المادة )
، والتي كانت موجية بصفة صريحة لممستثمر األجنبي، 2( مكرر4قام بإدراج المادة الرابعة )

نية التي تنص أين فرضت عميو عدة عراقيل عند إنجازه الستثماره منيا ما جاء في فقرتيا الثا
ال يمكن إنجاز االستثمارات  األجنبية إال في إطار شراكة تمثل فييا المساىمة  »عمى أنو:

عمى األقل من رأس المال االجتماعي، ويقصد بالمساىمة الوطنية  ٪51الوطنية المقيمة نسبة 
 .«جمع عدة شركاء

                                                           
1  ZOUIMIA Rachid, « le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la résurgence 
de l’état dirigiste en Algérie », opcit , p7. 

، 2009، يتضمن قانون المالية التكميمي لسنة  2009جويمية سنة  22المؤرخ في  09/01من األمر رقم  58تقابميا المادة   2
 مرجع سابق.
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جاء في مضمون المادة  كما تطبق نفس النسبة في حالة المشاركة مع مؤسسة عمومية، وىذا ما
يجب عمى االستثمارات األجنبية المنجزة بالشراكة مع  »، التي نصت عمى أنو:11مكرر  4

مكرر  4المؤسسات العمومية االقتصادية، أن تستوفي الشروط المنصوص عمييا في المادة 
ى عم ٪51، بمعنى أن تكون نسبة مساىمة المؤسسة العمومية في الرأسمال مساوية ل «أعاله
 األقل.

يتضح من خالل المادتين أعاله، أنو ال يجوز إنجاز االستثمارات األجنبية إال في إطار   
 ٪49شراكة مع طرف جزائري سواء كان شخصا عاما أو خاصا، وبمساىمة دنيا تقدر بنسبة 

عمى األكثر من قبل الطرف األجنبي، غير أن ىذا ال يمنع من أن يكون ىذا األخير مساىم 
التي يممكيا الطرف الجزائري بين شريكين عمى  ٪51نسبة وذلك في حالة تقاسم  الرئيسي،
 2األقل.

ذىب البعض لمقول أنو في كل األحوال يجب إبقاء المستثمر األجنبي المساىم الرئيسي،     
بمعنى أن كل استثمار أجنبي يستوجب تدخل شريكين جزائريين يجوز كل واحد منيما نسبة أقل 

أن تسيير المشروع يوكل ، أما البعض اآلخر فأكد عمى 3من تمك التي يحوزىا نظيره األجنبي
بي، وبالتالي حتى ولو بقي الطرف الجزائري يممك األغمبية فإن ذلك ال يضر بو دوما لألجن

 كونو يحتفظ بتسيير االستثمار.

                                                           
 .مرجع سابق، 01-09من األمر رقم  62تقابميا المادة   1
٪ من رأس المال في حين أن ثالثة مساىمين جزائريين يقتسمون نسبة 40يمكن لممستثمر األجنبي أن تكون لو نسبة مثال:   2
 ٪. 20٪ الباقية، كل واحد بنسبة 60

3  GUSMI Amelle et GUSMI Ammar, «patriotisme économique, investissements étrangers et 
sécurité juridique», in l’exigence et le droit, mélanges d’études en l’honneur du professeur 
Mohand issad, Alger, 2011, p 167. 
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لم يكتف المشرع بالنص عمى إجبار المستثمر األجنبي بالشراكة مع رؤوس أموال جزائرية في   
نما نص عمى ذلك في قوانين  قانون االستثمار، باعتباره القانون العام الذي ينظم االستثمارات، وا 

 أخرى خاصة.

 ثانيا: في قوانين أخرى

، صدور قوانين أخرى كرست أسموب 2009تمى صدور قانون المالية التكميمي لسنة     
المشاركة الوطنية في كل استثمار أجنبي، ويمكن أن نستعرض عمى سبيل المثال النصوص 

 صة بنشاط إنتاج المواد التبغية.المتعمقة باالستثمار في المجال المصرفي، وكذا تمك الخا

 في المجال المصرفي: -1

بدوره ليؤكد عمى ضرورة احترام  قد أتى المعدل والمتمم 11-03قانون النقد والقرض رقم  إن    
قاعدة المشاركة الوطنية في كل استثمار أجنبي يدخل في القطاع المصرفي، فبعدما كان 

، أصبح ٪100المشرع يسمح لألجانب بتأسيس مؤسسات القرض برأسمال ممموك ليم بنسبة 
ء في ذلك ، كما جا1٪49يحد من ىذه الحرية ليشترط مساىمة دنيا من طرفيم ال تتجاوز نسبة 

ال يمكن الترخيص بالمساىمات الخارجية في » قانون النقد والقرض أعاله الذي نص عمى أنو:
البنوك والمؤسسات المالية التي يحكميا القانون الجزائري إال في إطار شراكة تمثل المساىمة 

 2.«عمى األقل من رأس المال ٪51الوطنية المقيمة 

 

 

 
                                                           

ضمان االستثمارات، دار ىومة لمطباعة والنشر، الجزائر،  -قادري عبد العزيز،  االستثمارات الدولية: التحكيم الدولي  1
 .17، ص 2004

 سابق.مرجع المعدل والمتمم،  11-03من األمر رقم  83/2المادة   2
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 في مجال صنع المواد التبغية:  -2

عرف كذلك االستثمار في ىذا المجال تراجع من طرف المشرع، إذ قبل صدور قانون المالية   
، كان اعتماد صانع التبغ يخضع الكتتاب دفتر الشروط، تحدد فيو بصفة 2009التكميمي لسنة 

لك في قانون المالية لسنة خاصة شروط الشراكة التي يجب عمى الصانعين استيفائيا، كما ورد ذ
 1، المتمم لقانون الضرائب غير المباشرة بفصل ثالث تحت عنوان " صنع التبغ".2001

، الذي وضح أكثر نسب المشاركة في 2تمى ىذا القانون صدور مرسوم تنفيذي جاء تطبيقا لو
( منو 2ة )مشروع صنع المواد التبغية بين الطرفين الجزائري المقيم واألجنبي، إذ نصت الماد

يختص بصفة صانع المواد التبغية األشخاص المعنويون المؤسسون في شركات  »عمى أنو: 
من رؤوس أموال يحوزىا مواطنون مقيمون في  ٪49ذات أسيم تتكون رؤوس أمواليا من 

يجب أن ينتظم صانعوا المواد  »( منو عمى أنو:3في حين نصت المادة الثالثة )، «الجزائر
 التبغية في نظام شراكة.

 .«من رأسمال الشركة ٪51ويقصد بالشراكة مساىمة الرأسمال األجنبي في حدود 

منح ىذا المرسوم لمطرف األجنبي نسبة المشاركة باألغمبية في رأسمال الشركة، غير أن     
الذي عدل من المادة  2009ىذه نسبة لم تبق نفسيا بعد صدور قانون المالية التكميمي لسنة 

 ٪51من الرأسمال، في حين أن نسبة  ٪49أصبح الطرف األجنبي يحوز نسبة أعاله، ف 298
 »( كما يأتي: 6لمساىمة الوطنيين المقيمين، فصار بذلك نص ىذه المادة )فقرةتم االحتفاظ بيا 

                                                           
، يتضمن قانون المالية 2000ديسمبر سنة  23المؤرخ في  06-2000من القانون رقم  33لممادة المقابمة  298المادة   1

 .2000ديسمبر  24صادر في  80، ج ر ج ج، عدد 2001لسنة 
، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادىا  2004 أكتوبر سنة 18مؤرخ في  331-04مرسوم تنفيذي رقم   2

 .2004أكتوبر  20، صادر في 66وتوزيعيا، ج ر ج ج، عدد 
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يجب أن يكون الرأسمال الممموك من طرف الجزائريين المقيمين، في إطار الشراكة، في حدود 
 1.«عمى األقل 51٪

تجدر اإلشارة في األخير إلى أن اشتراط المشرع لمشاركة دنيا من طرف األجانب، ما ىو     
إال عودة إلى التطبيقات السابقة السارية في مرحمة العمل بشركات االقتصاد المختمط، أي في 

الممغى، أين قيد تدخل المستثمرين األجانب في ىذه الشركات  13-82إطار القانون رقم 
نما يكون ذلك مع شركات عمومية، بحدين، من  جية تستبعد مشاركتيم مع الخواص الوطنيين وا 

وفي ىذه النقطة فقط تختمف ىذه الشراكة مع تمك التي ىي محل الدراسة، كونيا تسمح لألجنبي 
ومن جية أخرى فإن حصة األجانب ىي أيضا بالمشاركة مع مستثمر وطني عام أو خاص، 

 2رأس المال. من ٪49مقيدة بنسبة ال تتعدى 

 (٪51/49الفرع الثالث: أسباب تكريس شرط الشراكة )

وراء تكريس شرط المشاركة الدنيا أسباب وظروف دفعت المشرع الجزائري إلى  كان        
إعادة نظرتو تجاه المستثمر األجنبي، األمر الذي رتب ردود فعل من ىذا األخير ومن جيات 

 أخرى جاءت كميا مستنكرة ليذا التوجو الجديد.

نما كان     ذلك نتيجة التعميمات لم يأت تكريس أسموب المشرع لمشراكة الدنيا من عدم، وا 
 07 في اجتماع لمجمس الوزراء في «أحمد أويحي»األربع في التي اتخذىا الوزير األول 

 3.أصحاب القرار في البالد ، والموجية إلى2008ديسمبر 

                                                           
، يتضمن قانون المالية التكميمي لسنة 2009جويمية سنة  22المؤرخ في  01-09من األمر رقم  19معدلة بموجب المادة   1

 ، مرجع سابق.2009
 .321،ص 2009، دار الخمدونية لمنشر والتوزيع، الجزائر، في القانون الجزائري لالستثمار عجة الجياللي، الكامل  2

يتعمق األمر بأعضاء الحكومة )مختمف الوزارات(، رؤساء إدارة مؤسسات تسيير مساىمات الدولة، والمديرين الرئيسيين   3
 لممؤسسات العمومية االقتصادية.
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حول االستثمار  2008ديسمبر  22-21-20يتمحور مضمون ىذه التعميمات المؤرخة في    
األجنبي، نظام الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، تقميل الواردات وتشجيع االنتاج ذو أصل 

 1جزائري، وأخيرا ضبط التجارة الخارجية.

" القواعد المطبقة عمى  والمتضمنة 2008ديسمبر  21لقد أوردت التعميمة المؤرخة في    
، مجموعة من 2االستثمارات األجنبية وعمى تحويل العممة الصعبة الناتجة عنيا إلى الخارج

التدابير األساسية، كما بينت التعميمة عمى أنو يجب احترام قاعدة المشاركة الوطنية في كافة 
في االستثمارات  ٪51القطاعات، وبشأن اليدف من وراء إلزامية إشراك الجزائريين بنسبة 

األجنبية فكان لغرض حماية االقتصاد الوطني من نزيف العممة الصعبة إلى الخارج، عن طريق 
 3.جعل الوطنيين يقتسمون أرباح االستثمارات األجنبية المقامة في البالد

باإلضافة ليدف آخر يتمثل في تحسين الرقابة عمى المشاريع في حضور الوطنيين في مجالس  
 4اإلدارة.

لذا فميذه األسباب وألسباب أخرى غابت عنا، جاء تكريس المشرع الجزائري ألسموب     
، بالتالي رغم 2009المشاركة الوطنية في االستثمارات األجنبية في قانون المالية التكميمي لسنة 

                                                           
1 C.F ,KPMG, investissements étrangers- nouvelles instructions, 21janvier 2009,www.kpmg.dz 

ديسمبر لم تتناوال االستثمار األجنبي، إذ األولى أخضعت طمبات  22و  20ىذا ال يعني أن التعميمتين المؤرختين في   2
أما الثانية   CNIانب لموافقة والمقدمة من طرف األج  ANDIاالستعادة من المزايا الممنوحة في إلطار النظام العام من طرف 

عدد كبير من   -كما يعمم الجميع -ية، وىي العمميات التي يتدخل فييافكانت ترمي إلصالح وضبط عمميات التجارة الخارج
 المؤسسات األجنبية.

مميار دوالر من  1إال  2008و 2005إذ حسب المجمس الوطني االقتصادي واالجتماعي لم تجذب الجزائر بين   3
ماليير  6االستثمارات األجنبية، في حين أنو وحسب البنك الجزائري وصمت قيمة تحويالت أرباح الشركات األجنبية إلى الخارج 

 دوالر.
4 GUESMI Armelle et GUESMI Ammar, op, cit, p278. 
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التي تبناىا الرئيس  " الوطنية االقتصادية"تعدد ىذه األسباب، إال أنيا تصب كميا في إطار 
 1عبد العزيز بوتفميقة وقام بتطبيقيا الوزير األول أحمد أويحي.

 النتائج المترتبة عن اتباع شرط الشراكةالفرع الرابع: 

لم تسمم التدابير المتخذة وبالخصوص التدبير الخاص بالمشاركة الوطنية من االنتقاد من      
ذين سبق وأن دخموا السوق الجزائرية أو الذين طرف أوساط األعمال خاصة األجانب، سواء ال

كانوا قد أعمنوا فيما سبق عن رغبتيم لالستثمار فييا، ذلك أنيم يظمون المعنيين بيذا التوجو 
  2الجديد.

م يقد يقول البعض أنو يحق لكل بمد تعديل قانون استثماره، لكن ىذا الحق يبقى مشروط بتقي  
تبريرات عن الدوافع التي كانت وراء ذلك، باإلضافة إلجراء ىذه التعديالت بصفة صحيحة، 
وباعتبار أن التبريرات المقدمة من طرف السمطات العمومية آنذاك جزئية ومتحيزة، األمر الذي 

ت بيا أو ليذه التدابير، سواء ما تعمق منيا بالطريقة التي وردزاد من االنتقادات الموجية 
 بيرالي.ضمونيا المقيد والاللبم

 

 

 

                                                           
 ، منشور عمى الموقع 28/10/2010عابد شارف، االستثمار األجنبي غير مرغوب فيو في الجزائر،   1

http://abedcharef.spaces.live.com. 
" الذي تساءل كما تعرضت ىذه التدابير لالنتقاد من طرف الوزراء، وىو الحال وزير المالية السابق " عبد المطيف بن أشنيو  2

ال محدودة لممستوردين من خالل عن األسباب التي قادت الحكومة لغمق األبواب عمى المستثمرين، لمنح في مقابل ذلك حريات 
 الفتح الكمي لمسوق الداخمية.

CF ROUMADI Melissa,< les révélations de benachenhou, EL Watan , 05 septembre 2011. 
www.elwatan.com/ 
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 المطمب الثاني:

 ممارسة حق الشفعة

راعييا الستقبال االستثمارات األجنبية من أجل جمب ائر كغيرىا من بمدان العالم مدت ذالجز     
مريحة  وذلك بمنح المستثمرين األجانب ظروف جد ،العممة الصعبة والتكنولوجية العالمية

لالستثمار وكرس المشرع ضمان إعادة تحويل رؤوس األموال المستثمرة في الجزائر لفائدة 
المستثمرين األجانب، إال أن الجزائر اتخذت اجراءات لمراقبة حركة رؤوس األموال إلى الخارج 
بغرض منع أو التقميص من عممية إعادة التحويل وذلك لكي ال تنعكس سمبا عمى االقتصاد 

 ني من جية، ومن جية أخرى المحافظة عمى ميزان المدفوعات.الوط

نقطة تحول المشرع من التشريعات التحفيزية إلى  2009يعتبر تعديل قانون االستثمار     
التشريعات الرقابية، وىذا لكونو ينظر إلى االستثمار األجنبي أنو ييدد االستقالل االقتصادي 

سابقة ينظر إليو عمى أنو المنقذ لالقتصاد الوطني، وعمى لمدولة المضيفة، بعدما كان في فترة 
ىذا األساس فرض حق الشفعة لمدولة، وىذا ما سنتطرق إليو من خالل ىذا المطمب عمى النحو 

 الشفعة )الفرع األول(، وتطبيقات حق الشفعة )الفرع الثاني(. تعريف حقالتالي: 

 

 

 

 

 

 



االجراءات اإلدارية لالستثمار األجنبي في الجزائر          ثاني: الفصل ال  
 

 
60 

 بحق الشفعة مفيومالفرع األول: 

يعتبر حق الشفعة من التدابير التي تبرز بشكل واضح الطابع التدخمي لمسمطة العامة في      
 مجال االستثمار األجنبي بغرض فرض رقابة عمى أموال الشركات األجنبية.

 أوال: المقصود بحق الشفعة

من القانون المدني الجزائري، حيث تنص  794عرف المشرع حق الشفعة في المادة  لقد    
الشفعة ىي رخصة تجيز الحمول محل المشتري في بيع العقار ضمن األحوال  »عمى أن:

 1.«والشروط المنصوص عمييا في المواد التالية

حق قانوني أو تعاقدي، يمن  لبعض األشخاص الخاصة أو العامة  »يعرف أيضا بأنو:  
لفرض اكتساب ممكية بصفة أولية عمى أي شخص آخر، في الحالة التي يعمن فييا المالك 

 2.«في البيع عن رغبتو

نجد أن المشرع تطرق إلى حق الشفعة في قانون االستثمار لكن دون أن يقدم تعريفا لو      
تتمتع الدولة وكذا المؤسسات العمومية االقتصادية  »:1فقرة  3كرر م 4حيث تنص المادة 

                                                           
  المتضمن القانون المدني . 09/1975/ 26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  58-75من قانون  794المادة   1

 1150من القانون المدني، أما المشرع األردني في نص المادة  935نجد أن المشرع المصري عرف الشفعة في نص المادة 
 من التقنين المدني.

 لمتفصيل انظر:
عة بين الشريعة العامة والتشريعات الخاصة في القانون الجزائري، المجمة النقدية لمقانون والعموم دغيش أحمد، نظام الشف
 .172، ص 2009السياسية، العدد األول، 

خالدي أحمد، الشفعة بين الشريعة االسالمية والقانون المدني )عمى ضوء اجتياد المحكمة العميا مجمس الدولة(، دار ىومة،   2
 .121، ص 2006الجزائر، 
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بحق الشفعة عمى كل التنازالت عن حصص المساىمين األجانب أو لفائدة المساىمين 
 1.«األجانب

 ثانيا: التكريس القانوني لحق الشفعة

المنظومة يعتبر تكريس حق الشفعة من قبل المشرع الجزائري نتيجة حتمية لما عرفتو     
بمناسبة  3مكرر  4القانونية الجزائرية من التعديالت، بحيث كرسو ألول مرة في نص المادة 

، وحاول المشرع إعطاء تفاصيل أكثر عميو في قانون 2009تعديل قانون االستثمار لسنة 
بحيث ذكر جميع االجراءات المتعمقة بتطبيق حق الشفعة، كما  20102المالية التكميمي لسنة 

 2014.3ث المشرع بعض التعديالت عمييا بموجب قانون المالية التكميمي لسنة أحد

نجد أن المشرع الجزائري لم يكتفي بتكريس حق الشفعة في قانون االستثمار فقط، بل أكد   
في نص  2010بصدد تعديمو سنة  المتعمق بالنقد والقرض 11-03عميو أيضا في األمر رقم 

الدولة الحق في الشفعة عمى كل تنازل عن أسيم أو سندات  تممك »كاآلتي:منو  5المادة 
، ىذا ما يدل عمى الرغبة في توسيع ىذا االجراء في «مماثمة لكل بنك أو مؤسسة مالية

وموقف السمطات العمومية  4القوانين القطاعية رغم طابعو التمييزي ومساسو بحرية االستثمار
 من ىذا اإلجراء أنو يندرج ضمن االجراءات التي اتخذتيا لحماية االقتصاد الوطني.

 

                                                           
ويمكن تعريف حق الشفعة من خالل ىذه المادة عمى أنو:  2009من قانون المالية التكميمي لسنة  62معدلة بموجب المادة   1
الذي من خاللو تتمتع الدولة  وكذا المؤسسات العمومية بأولوية في تممك  حصص المستثمرين األجانب المتنازل ذلك الحق » 

 «.عمييا
 ، المرجع السابق.01-10 أمر رقم  2
، ج ر ج، 2014، يتضمن قانون المالية لسنة 2013ديسمبر  30مؤرخ في  08-13من األمر رقم  57أنظر: نص المادة   3

 .2013ديسمبر  31، صادر بتاريخ 68عدد 
 .123خالدي أحمد، المرجع السابق، ص   4
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 الفرع الثاني: تطبيقات حق الشفعة في القانون الجزائري

إن تقرير حق الشفعة لمدولة والمؤسسة العمومية االقتصادية من أىم الضوابط التي قام بيا     
تطبيقين  2009االستثمار حيث أقر بموجب قانون المالية التكميمي لسنة المشرع في قانون 

 لمدولة وىما:

 أوال: تطبيق حق الشفعة كآلية لمرقابة عمى حركة رؤوس األموال

تتمتع الدولة وكذا المؤسسات العمومية االقتصادية عمى كل التنازالت عن حصص     
التي  2001من قانون االستثمار  30ة المساىمين األجانب بالجزائر، وىذا حسب نص الماد

يمكن أن تكون االستثمارات التي تستفيد من المزايا المنصوص عمييا في  »جاءت كاآلتي:
ىذا األمر موضوع نقل لمممكية أو التنازل يمتزم المالك الجديد لدى الوكالة بالوفاء بكل 

ال ألغيت تمك االلتزامات التي تعيد بيا المستثمر األول والتي سمحت بمن  تمك  المزايا، وا 
 .«المزايا

نجد أن المشرع الجزائري في ىذه المادة يعترف صراحة لممستثمر بحق التممك وحق نقل      
أو التنازل عن الممكية لمغير لكن عمى أن يمتزم المستثمر أو المالك الثاني بجميع االلتزامات 

زام بيا ومن خالليا تحصل عمى التي كانت مقررة عمى عاتق المستثمر األول وتعيد بااللت
 المزايا، ألن عدم تنفيذ ىذه االلتزامات سوف يؤدي إلى فقدانيا.

تضمنو العديد من اتفاقيات االستثمار التي  30تجدر اإلشارة إلى أن مضمون أحكام المادة     
 1تم إبراميا بين الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وشركات أجنبية.

                                                           
 ذكر عمى سبيل المثال:  1

( شركة ذات أسيم ج ر ج K S Cالوطنية لتطوير االستثمار والشركة الوطنية لالتصاالت المتنقمة )اتفاقية استثمار بين الوكالة 
 .2007جانفي  28، صادر بتاريخ 07ج، عدد 

صادر  07(، شركة ذات أسيم، ج ر ج ج، عدد kahramaاتفاقية استثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  وكيرما )
 .2008جانفي  28بتاريخ 



االجراءات اإلدارية لالستثمار األجنبي في الجزائر          ثاني: الفصل ال  
 

 
63 

بالرغم من أن ىذه األحكام جاءت تطبيقا لنص تشريعي، إال أن المشرع بموجب قانون المالية  
تضمن أحكاما جديدة تقيد من حرية االستثمار ومنيا تكريس حق الشفعة  2009التكميمي لسنة 

وىذا ما يتعارض مع  3مكرر  4لمدولة والمؤسسة العمومية االقتصادية في نص المادة 
 المذكور أعاله. 30مضمون المادة 

مكرر وتتمثل في وجوب  4حدد المشرع إجراءات ممارسة حق الشفعة وفقا لنص المادة     
تحرير عقد التنازل أمام الموثق الذي يقدم طمب الحصول عمى شيادة تخمي الدولة عن 
ممارستيا لحقيا في الشفعة والتي تسمميا المصالح التابعة لموزير المكمف باالستثمار بعد 

 تشارة مجمس مساىمات الدولة، ويجب أن يحدد سعر التنازل في الطمب.اس

قد أوجب المشرع المصالح المختصة تقديم شيادة التخمي عن ممارسة حق الشفعة لمموثق   
( أشير ابتداء من تاريخ إيداع الطمب في 3المكمف بتحرير عقد التنازل في أجل أقصاه ثالثة )

ة أكثر لممصالح المختصة من أجل دراسة الطمب جيدا ، حيث أعطى المشرع مد2014تعديل 
 فإنو غير كافي التخاذ قرار التخمي عن الشفعة. 2010( في تعديل 1وىذا ما كان شيرا )

في حالة انقضاء مدة ثالثة أشير ولم ترد المصالح المختصة يعد بمثابة تخمي الدولة عن    
أقل من المبالغ المحددة لممعاممة وفي  ممارسة حق الشفعة إال إذا تضمن قرار الوزير مبمغا

 إطار أنشطة محددة.

( ابتداء 1تحتفظ الدولة عند تسميميا شيادة التخمي بحق ممارسة الشفعة خالل مدة سنة )    
من تاريخ تسميم شيادة التخمي دون المؤسسات العمومية االقتصادية، وىذا في حالة ما إذا تبين 

 قيمة المتنازل عمييا.ليا عدم الموازنة بين الثمن وال

إذن من خالل ما سبق فحق الشفعة يسمح لمدولة باستعادة المشاريع التي يرغب مستثمر     
واقعيا يثير الكثير من الصعوبات ذا الحق أجنبي بتحويميا إلى طرف آخر، إال أن ممارسة ى
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عمى ممارسة كما يؤثر من جانب آخر  يؤدي إلى تأخير عممية تحويل ممكية المؤسسة فتطبيقو
 1المالك لالمتيازات المرتبطة بحق ممكية االستثمار.

في ىذا الصدد نجد أن أغمب االتفاقيات الثنائية لحماية االستثمار التي أبرمتيا الجزائر    
األلماني في  -رافضة لمثل ىذه االجراءات كمبدأ عام، نذكر عمى سبيل المثال االتفاق الجزائري

 2منو. 2فقرة  2نص المادة 

إضافة إلى الطابع التدخمي والتمييزي لحق الشفعة في حق المستثمر األجنبي فإنو من جية     
تطبق عمى كل االستثمارات األجنبية بما  3مكرر  4يسري بأثر رجعي، حيث أن أحكام المادة 

حيز التنفيذ، ولعل أحسن  2009فييا تمك التي أنشأت قبل دخول قانون المالية التكميمي لسنة 
جيزي  »ال عمى ذلك إبداء الحكومة الجزائرية رغبتيا في ممارسة حق الشفعة عمى المتعامل مث

Djezzy ».3 

كما أنو من جية أخرى فمحتوى ىذه المادة ال يطبق فقط عمى االستثمارات األجنبية التي     
استفادت من مزايا عند إنشائيا، بل يطبق كذلك عمى المؤسسات األجنبية غير المؤىمة 

 ستفادة من المزايا المقررة قانونا.لال

 

 

 

                                                           
 .127خالدي أحمد، مرجع سابق، ص   1
، يتضمن التصديق عمى االتفاق والبروتوكول اإلضافي بين 2000أكتوبر  07، مؤرخ في 280 -2000مرسوم رئاسي رقم   2

الجميورية الديمقراطية الشعبية وجميورية ألمانيا االتحادية يتعمقان بالتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات، الموقعين في 
 .2000أكتوبر  08، صادر بتاريخ 58، عدد  ، ج ر ج ج1996مارس  11الجزائر، بتاريخ 

 في ىذه القضية التعاقدية يكمن المشكل في عدم تقييد متعامل أوراسكوم بالتزاماتو.  3
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 ثانيا: حق إعادة الشراء لمدولة عن األسيم والحصص المتنازل عنيا في الخارج

أردف المشرع حق الشفعة بإجراء آخر يتمثل في حق الدولة في إعادة شراء األسيم     
الجزائري نون والحصص المتنازل عنيا في الخارج، والتي يممكيا أجانب في شركات خاضعة لمقا

المعدل والمتمم لقانون االستثمار المرجعي  2010وذلك بموجب قانون المالية التكميمي لسنة 
تخضع عمميات التنازل  »والتي تفيد صراحة عمى أنو: 1الذي أضاف المادة الرابعة مكرر أربعة

 التام أو الجزئي إلى الخارج عن األسيم والحصص االجتماعية لشركات تممك أسيما أو
حصصا اجتماعية في شركات خاضعة لمقانون الجزائري استفادت من مزايا أو تسييالت عند 

 إنشائيا إلى استشارة الحكومة الجزائرية مسبقا.

شراء األسيم أو الحصص تحتفظ الدولة أو المؤسسة العمومية االقتصادية بحق إعادة 
 المباشر.االجتماعية لمشركة المعنية عن طريق التنازل المباشر أو غير 

ويحدد سعر إعادة الشراء، في ىذه الحالة األخيرة، عمى أساس الخبرة وفق نفس الشروط 
 .«المحددة في المادة السابقة

من خالل ىذه المادة نجد أن المشرع الجزائري تشدد أكثر إزاء انتقال رؤوس األموال بين    
جية إلى الخارج ميما المتعاممين االقتصاديين إذ تخص التنازالت عن أسيم أو حصص مو 

                                                           
 ، مرجع سابق.2010يتضمن قانون المالية التكميمي لسنة  01-10من األمر رقم  47نجد أن ىذه المادة تقابميا المادة   1

الشفعة وحق إعادة الشراء إال أنيما يختمفان في بعض المسائل، حيث يرد األول عمى االستثمارات بالرغم من التشابو بين حق 
المتنازل عنيا في الجزائر، أما الثاني يرد عمى التنازالت التي تتم في خارج االقميم الجزائري، كما أن إعادة الشراء في الحالة 

 أما الشفعة تمارس عمى كل االستثمارات.التي يستفيد منيا المشروع من تسييالت ومزايا فقط، 
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كانت قيمتيا لشركات تممك مساىمات في شركات خاضعة لمقانون الجزائري استفادت من مزايا 
 1أو تسييالت عند إنشائيا إلى استشارة الحكومة الجزائرية مسبقا.

نستخمص أن تكريس إجراء حق الشفعة يحمل في طياتو نتائج خطيرة، فيو يقيد العالقات    
بمشاريعيم في السوق المالية مع الخارج ما يؤدي إلى تخوف المستثمرين األجانب من المغامرة 

إلى أن تطبيق ىذه المادة يحدد عن  5فقرة  3مكرر  4الجزائرية، كما يعاب عمى نص المادة 
ظيم غير أنو لم يشيد صدور أي نص تنظيمي، لذا فإن تكريس الدولة ليذا اإلجراء طريق التن

سينقص من الضمانات المكرسة في مجال االستثمار، باعتبار أن حق الشفعة يمارس جبرا في 
 2حق البائع والمشتري.

 

 

 

 

                                                           
زوبيري سفيان، القيود القانونية الواردة عمى االستثمار األجنبي في ظل التشريعات الحالية : ضبط لمنشاط االقتصادي أم   1

ميرة، بجاية، عودة الدولة المتدخمة؟، المجمة األكاديمية لمبحث القانوني، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة عبد الرحمان 
 .120-119، ص ص 2013، 1عدد 

 .121المرجع نفسو، ص   2
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في ختام ىذه الدراسة تجدر اإلشارة بأن االىتمام بمسألة ترقية االستثمار من قبل الدولة        
، لتشيد منظومة 8811الجزائرية تكتسي أىمية متزايدة منذ بداية اإلصالحات االقتصادية لسنة 

يشكل  قانونية خاصة باالستثمار، لعل أبرزىا قانون االستثمار الجديد فموضوع ترقية االستثمار
 محورا لسياسة االنفتاح المتبعة من قبل المشرع الجزائري.

إن دراسة موضوع االستثمار من جوانبو القانونية المتمثمة أساسا في اإلطار التحفيزي      
والتنظيمي وطرق تسوية المنازعات وكذا اإلشارة إلى مختمف النصوص القانونية التي عبرت من 

لدور المراقب وانتقاليا إلى الدور المحفز، حيث حققت بإصدارىا خالليا الدولة عن تخمييا عن ا
إصالحات ىامة ال يستيان بيا في مجال تشجيع وضمان  1008لقانون االستثمار لسنة 

مرورا بالمعاممة  التصفيةاالستثمارات، التي أصبح يطبق عمييا من مرحمة اإلنشاء إلى مرحمة 
 ستثمار.التي تخضع ليا نظام أحادي تحكمو حرية اال

ولقد حاولنا من خالل دراستنا ليذا الموضوع االلمام بجميع جوانب االستثمار األجنبي      
والقيود الواردة عميو، وذلك من خالل التطرق إلى شروط االستثمار في النشاطات المقننة وذلك 

تطرقنا  تعريفيا وتحديد مجاالتيا باإلضافة إلى القيود الواردة عمييا، ضف إلى ذلكمن خالل 
أيضا إلى شروط االستثمار في النشاطات المخصصة بتحديد مفيوميا والقيود الواردة عمييا، 

 وأخيرا تناولنا إلزامية حماية البيئة وذلك من خالل التطرق إلى مجاالت ووسائل الحماية.

نبي في أما بالنسبة لمفصل الثاني فقد حاولنا التعرف عمى االجراءات اإلدارية لالستثمار األج   
الجزائر وذلك من خالل التطرق إلى إلزامية تسجيل االستثمار ومتابعتيا أوال، بالتعرف عمى 
مفيوم التسجيل وشروطو وكذا اآلثار المترتبة عنو، وشرط الشراكة الوطنية وحق الشفعة ثانيا 

 وذلك بالتعرف لمفيوميما وكذا تطبيقاتيما القانونية.
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 :لكن نقترح

ستثمار ساري المفعول بالنصوص التنظيمية المناسبة لضمان التطبيق السميم تعزيز قانون اال -
 لما جاء في مضمون مواده.

يقتضي عمى الدولة الجزائرية المراجعة الكمية لممنظومة القانونية في مختمف المجاالت التي  -
نظام أحادي، ليا تأثير وعالقة بميدان االستثمارات، والسعي جاىدة لجعل قانون االستثمار ذو 

 تكون فيو الفرص متاحة لممستثمرين الوطنيين واألجانب عمى قدم المساواة.

وأخيرا يمكن القول أنو بالرغم من الجيود التي بذليا المشرع الجزائري لترقية وتشجيع         
االستثمارات، إال أنيا لم تصل إلى األىداف المرجوة لتحقيق أكبر قدر ممكن من االستثمارات، 

وراء التوسع في منح المزايا والتحفيزات المالية لممستثمرين، فمازالت محدودية تدفق  من
قانون االستثمار إال أنو ال زالت  عديلاالستثمارات األجنبية قائمة عمى المستوى الوطني، ورغم ت

 بعض الثغرات كنقص المزايا. تعتريو
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