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بســـــــــــــــــــــــم هللا الرحمن الرحـــيـــــــــــــــــم
"ومـــــا أوتــيتــم مـــن الـــعلـــــــــم إلـــــــــى قـلــيـــــال "

من سورة البـقـــــــــــــــــــــــــــرة.85اآليــــــــــــــــــــــة 

وبــعد ،

فــما أنا إالّ مبـــتدئـــــــــــــــة ،

و مــا من مبــــتدئ أو منـــــته بـــلـغ الـــــــكمـــــال،

عـــز و جـل و حـــــــــده ،ف ــالــكمـــــــال 

هـــــــــــذه مـحاولــــــــتي فـــإن أصــبــت فـــهـــذا مـــــن فـــضل  هللا

تـــعالــــــــى ، وإن أخـــطــأت فـــلي مــــحاولــــتي.

البـــــاحثة قـــدرز منــــــــــى



.اإلهـــــــــداء
أهــدي هــذا العمـــل المتــواضع لمـــن لهـــما الفضـــل بعد هللا عز و جـــــــل فـــــــــــي وجــــــــــودي

و ربيــــــــانـــــي و سهــــرا عـلى راحـــــتي  إلــــــــــــــى الوالـــــــدين  أطـــال هللا فــي عمريهـــــــما

الصحـــة و العافيـــــــــةو متعهـــــــــــــــما ب

إلـــــى إخــوتـــــــــــــي و جميــــــــــع  أفراد  عائــلـــــــــتـي

إلــى كــل الصديقـات و األحبـــاب

2015إلــــــــى كافة الزمـــــــــالء ، طلبـــــة المـــــاستــــــــــــــر دفعــــــــــــــة  

هؤالئــــــــــــــي جميعــــــــــا أهدي حصـــــاد جهـــــــدي و ثمـــرة عملـــــــيإلـــى  

الباحثـــة قدرز منى



شكر و عرفــــان
من ســـورة إبراهــــيـــم.07اآليـــــــة رقم " لــئـ،ن شــــكرتــــــــــم ألزيـــــــــــــدنــــــكم"     

العلـــي العـظــيم ،فالشـكر األول و  األخيـــر 

أتقـــدم جبــزيــل الشـــكر و اإلمتـــنان و مجـــيل العــرفــان و ...، لألســـــــتاذ املـــشرف:

الد كتـــــــــــــــور عكنــــــــــــــــوش نـــــــــــور الصبـــــاح.

ــري مرشــــــــــــد ، قبـــل و أثـــــــــنــــــاء إجنــــاز هـــــــذا البـــحث ، الذي كــان لــي  نـــاصحا و مـــــــوجهـــــا وخــ
فلـــه علـــــــــــي فضــل كبيــــر، ولـــــه منــــــــي جزيــــل الشــــكر.

لشكـــــــــــــر اخلــــالص لـــكـــــل  األســـاتذة الكرام و األصدقــاء و الزمالء ، الذيــن مـا كمـــا أتوجـــه 
م . خبـــلــوا علــــي بنصـــائحهـــــــم و تشجيعــــــــا

البــــــــــاحثـــــــــة قــدرز منـــــــــــــى



أ

ة:ــــدمــمق
ل اإلستثمار أحد المتغیرات المؤثرة في تطور البلدان ونموها,  ما یلعب القطاع الخاص دورا ش

ة من خالل  مساهمته  الفعالة  ة المحل ة التنم ة ، و في تنشمحورا وهاما في عمل اة اإلقتصاد ذلك الح
انة و أداء.ع من معدل النمو و الحد من الفقرالرف ه فإن م القطاع الخاص تعتبر جد هامة و یتوجب وعل

ة ما فیها اإلقتصاد اسات العامة   س على القائمین على وضع الس ما ینع یز علیها  التر قوموا  أن 
اإل الد، وذلك من خالل تبني اإلیجاب على النشا لل ة تتناسب والواقع اإلقتصادقتصاد إستراتیج

ة على محورن وتعمل في نفس الوقت على  ستراتیج حیث ترتكز هذه اإل تفعیل دور القطاع الخاص، 
م الدولة أساسیین هما: توفیر المناخ المناسب لإلستثمار ة اإلستثمارة)، تدع (النصوص المنظمة للعمل

ل الالزم و الدعم الالزمین للمستثمر)، وهي محرع اإلستثمارةللمشا ور تعتبر جد هامة و ا(توفیر التمو
انة القطاع الخاصمؤثرة على  ة.م ة اإلقتصاد التنم ذا تحسین أداءه لتحقی و

:ة الموضوع ة موضوع الدراسة من خالل:أهم تتجلى أهم

بیر ذتعالج هذه الدراسة موضوعا : الجانب النظر* ة  ة و أهم ة اإلقتصاد فية في مسار التنم
ه القطاع الخ یلع ما في ظل الدور الهام الذ خالل أنه والتي تتجلى أهمیته من، صاالجزائر.الس

ومةجزء من اإل طرة الح القدرة ، قتصاد الغیر خاضع لس سعى إلى رفع الحواجز و خل ما أنه 
ا.على بناء نظام أعمال موجه إلى السوق  نموا إقتصاد حق صورة فعالة و  عمل 

:ما یليأما من هذا الجانب فتظهر في:الجانب العملي* 

ةعد اإلستثمار المحرك ا ات اإلقتصاد ة للقطاع، ألساسي لكل الفعال النس الخاص أكثر خاصة 
وذلك ألن:، منه في القطاع العام

ة مقیتمیز القطاع الخاص-  القطاعافاءة عال ة و رنة  إلى زادة الموارد المال العام مما یؤد
.تحسین األداء في مجال الخدمات التي یوفرها

ا المتطورة ، إدارة حدیثةستخدام أسالیب في إیتفوق القطاع الخاص على العام-  ذلك إستخدام التكنولوج و
ساعد على تجدید األصول الثابتة و  العاملة ور ،زادة جودتها في اإلقتصاد المحليمما  ة القو فع نوع

ة. إلى الزادة  في  الطاقة اإلنتاج شرة مما یؤد ال



ب

:أهداف الدراسة

ة في الجزائر.-  ة اإلقتصاد حث في جانب من جوانب التنم ال

الضوء على واقع اإلستثمار في الجزائر.-  تسل

ة-  ت د م ع إتزو ع حدیثة ذات طا مواض ة  .الكل قتصاد

ه في المسار اإلقتصادالكشف عن واقع اإلستثمارات الخاصة في الجزائر و الدور الذمحاولة-  تلع
لدولة.ل

ه القطاع ال یلع الدور الذ س فق ان ل خاص في تحقیونهدف عموما من خالل هذه الدراسة إلى تب
ة ة اإلقتصاد التعرف على إلىبل نهدف،من الدراسات تناولت هذا الموضوعألن هناك الكثیر،التنم

ومحاولة وضع مجموعة من اإلقتراحات أو الحلول لهذه المشاكل. مشاكل اإلقتصاد العام الجزائر

:ار الموضوع اب إخت أس

اب *  ة:األس الموضوع

.بنتها الجزائر في مجال اإلستثمارمجموعة اإلصالحات التي ت- 

ا في مجال -  عتبر محورا أساس ة.ون اإلستثمار  ة األقتصاد التنم

طرة األستثمارات الخاصة على اإلقتصاد المحلي.-  تطرق الدراسة إلى س

 -. العالقة الوطیدة التي تجمع بین اإلستثمار و التطور اإلقتصاد

اب * الذاتیــــــــــــة:األس

ل عام.المیول إلى الدراس-  ش ة  ة و اإلقتصاد ة و اإلحصائ ات الكم

اسة -  اسات العامة و التي هي مجال تخصص الدراسة.ون الس اإلستثمارة جزء من الس

الواقع اإلقتصاد-  لدولة.لاإلنتماء إلى المجتمع و التأثر 



ج

:ة ال اإلش

ات الدول خاصة مع موجة  تسیها اإلستثمار الخاص في إقتصاد الغة التي  ة ال النظر إلى األهم
و العولمة  هواإلنفتاح اإلقتصاد ز سؤال مر :تجد الجزائر نفسها وس

ة  تنم الجزائر في تحقی ساهمت اإلصالحات في مجال اإلستثمار الخاص  مد إلى أ
ق ة حق ؟ةإقتصاد

ة على  الههذولإلجا تتمثل في:وة، سئلة فرعأإلى انقوم بتجزئتهةاإلش

اإلستثمــار؟-  الــه؟مــاذا نقصد  ومــاهي أش

أهـــم اإلصالحات اإلستثمــارة في القطاع الخاص؟مــاهي - 

ــــرة في ظل اإلصالحاالقطاع الخاص في اإلستثمــار مــاهو دور-  س ة  ةتبوال ؟اإلقتصاد

ات :الفرض

ات و الموارد /1 ان ه اإلم ة اإلستثمار المحلي إذا ما توفرت لد في ترق للقطاع الخاص دور حیو
الالزمة لذلك.

وجود قوانین موجهة للمستثمرن تترجم قدرة القطاع الخاص على تفعیل  اإلستثمار المحلي و /2
اإلقتصاد الوطني.

ة لإلنتاج المحلي.3 سعى القطاع الخاص إلى رفع القدرة اإلقتصاد  /

:ات الدراسة أدب

في ما  حق مجال أن  احث في أ ة تفرض على ال ة  و المنهج تب إن الضرورة الموضوع
تب، ودراسات...الخ. حثه من مقاالت  بخصوص موضوع 

عض الدراسات التي قامت بتناوله من عدة جوانب  ون من فراغ، فهناك  حث ال  موضوع  وٕان أ
مختلف منها.

حة طر* دراسة  ة المحلةلسم التنم دراسة حالة: مؤسسة - ، " دور القطاع الخاص في تحقی
رة س احثة "، وهي مذ- اإلخوة عمور ة، حیث قامت ال اس رة لنیل شهادة الماستر في العلوم الس



د

ة  م المنظمة لعمل ة ، إضافة إلى دراسة أهم المراس ة المحل بدراسة دور القطاع الخاص في التنم
اإلستثمار، واإلصالحات و التطورات التي تشجع القطاع الخاص في الجزائر.

"، رسالة مقدمة لنیل شهادة ،" ضمانات اإلستثمار اسین قرفي* دراسة  في التشرع الجزائر
الضوء على مسار القوانین المنظمة لإلستثمار في  احث بتسل الماجستیر في القانون، حیث قام ال
ة الجانب  عاب على هذه الدراسة هو غل عد اإلستقالل وحتى الوقت الراهن،  وما  الجزائر من 

حت الخالي من الجانب التطب قي.القانوني ال

تاب  ة تجارب لفهمي محمود صالح الدین*  ة المجتم عنوان "دور القطاع الخاص في المشار  ،
ته في  ة دور القطاع الخاص من خالل مشار حثه بتطرق إلى أهم احث في  ة"، حیث قام ال عالم

مالیزا،  ة،  شة األفراد وذلك عبر دراسته لعدة نماذج عالم مع ت...الخ.تحسین ورفع مستو الكو

مناهج الدراسة:

ناإعتمدةهج واألدوات التي ساعدت في تحدید أطر للدراسة و من ثماجملة من المننالقد إستخدم
ةمنهج دراسة حالة:* :على طرقة تفصیل ه على حالة معینة ووضعیتها  یز ف قةتم التر ،)1(و دق

ة  أ ة المتعلقة  انات العلم ون الموضوع فهو یتجه إلى جمع الب فه  وحدة،وفي هذه الدراسة تم توظ
ــــرة.یتخلله دراسة س ة  ر اإلستثمار لوال لتطو ز اك الوحید الالمر في هذه لذلك سیتم الش التعم

رها في اإلستثمار الخاص.الوحدة و معرفة دو 

ه :المنهج اإلحصائي*  مي یرتكز على اإلحصاء،وقد تم تتم اإلعتماد عل وظیف في ونه منهج 
ة هذه الدراسة من خالل مجموعة المشارع اإلستثمارة المقامة في وال انات الخاصة  جمع الب

رة من ( ة2013- 2002س عمل ام  ا.تحلیلهاقراءتها و )، والق ان ب

اك،أداة المقابلةما تم اإلستعانة "*  الحصول على معلومات حول قصد"، مع المدیر العام لش
ة اإلستثمارة،اكمهام الش أسئلة غیر و دوره في العمل أما سمت هذه المقابلة فهي مفتوحة ،أ

ه الشخصي حول الموضوع. حوث رأی فیها الم ة یبد محددة اإلجا

اسةعبد الغفار رشاد القصبي، -1- حث في علم الس ة اآلداب، مناهج ال ت .26، ص 2004.القاهرة : م



ه

 مي ل التنظ للدراســـة:اله

م الدراسة إلى ثالثة فصول، ا یتكون من ثالث تم تقس م ان فصال مفاه أما الفصل األول فقد 
احث، حث إلى ثالث مطالب م ل م ة حیث و  م حث األول حول مقارة مفاه تمحور الم

حث الثالث فتمحور حول  ان لمعاییر اإلستثمار، أما الم حث الثاني ف عاد لإلستثمار، أما الم أ
اإلستثمار.

شأن الفصل الثاني، ومة الجزائرة في فقد عالجأمـــا  مجموعة اإلصالحات التي قامت بها الح
اإلستثمار)2001- 1993الفترة ما بین ( ة الجدیدةلتنش وتم ،في ظل اإلصالحات اإلقتصاد

احث، م هذا الفصل إلى ثالث م انتقس حث األول ف اسة حول المحاور الكبرالم للس
ة م القانوني ما أ،اإلستثمارة في ظل اإلصالحات اإلقتصاد حث الثاني فقد خصص لتنظ الم

حث األخیر من هذا  ة، أما الم لإلستثمارات الخاصة في الجزائر في ظل اإلصالحات اإلقتصاد
ة في الجزائر ان لواقع اإلستثمارات األجنب .الفصل ف

ما یخص الفصل الثالث و  قأما ف ه دراسة ي األخیر، فقد خصص للجانب التطب لدراسة،تمت ف
ر اإلستثما لتطو ز اك الوحید الالمر رةحالة الش س ة  حثین،ضم ،ر في وال مه إلى م تم تقس

حث اكالم حث الثاني فقد،األول نظرة عامة على الش ات تطور إلخصصأما الم حصائ
ةاإلستثمار في رةوال . )2013- 2002(س

:ات الدراسة صعو

حث جملة من العراقیل تكمن في : واجهت ال

ة) التي تتناول موضوع اإلستثمار في القطاع الخاص في الجزائر-  ة/األجنب قلة المراجم (العر

 -. ة الحصول على المراجع من جامعات أخر صعو

لتط-  ز اك الوحید الالمر ة إجراء مقابلة مع أحد المستثمرن في الش ر اإلستثمار في صعو و
رة .س

:ة الكلمات المفتاح

ة.اإلستثمار، الخصخصة ة اإلقتصاد ، التنم
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لفــــصل األول :ا

ـيـــمــــــــي  لإلستثـــمــارهاإلطــــار المفـــــا

ة عد من عتبر موضوع اإلستثمار من الموضوعات المهمة في الدراسات اإلقتصاد و
ة اإلستثمار  ة المتخصصة وقد زادت أهم الهیئات الدول ا المطروحة على مستو ضمن القضا

مثل المساعدات و  عد تراجع المصادر األخر ل لإلقتصاد الوطني  واحد من أهم مصادر التمو
رة التي حاولت تفسیر ظاهرة اإلستثمارالقروض،  ، والعوامل هذا وقد تعددت اإلتجاهات الف

ة إسهامه في الرفع من اإلقتصاد الوطني. ف ه، و المؤثرة ف

ة اإلستثمار والتعرف على أنواعه  وذلك من سنحاول من خالل هذا الفصل التعرض إلى ماه
ة: احث  التال خالل ثالث م

المبحث األول: مقـاربة مفـاهيمية لإلستثمار.

المبحث الثاني: معايير اإلستثمار.

المبحث الثالث: أبعاد اإلستثمار.
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ة لإلستثمارا م ة مفاه حث األول:مقار .لم

علم مستقل له أسسه و قواعده و ،أخذ اإلستثمار مفهومه الحالي من  علم اإلقتصاد 
ه الفضل في  عود إل ة و على رأسها آدم سمیث الذ ة على ید المدرسة الكالس قوانینه العلم

ه تا ل (ثروة األمم)بلورة علم اإلقتصاد من خالل  ،و مع تعدد التعرفات و إختالفها إمتاز 
ه.تعرف بخصائص معینة و  هذا ما سوف یتم التطرق إل

األول:مفهوم اإلستثمار.المطلب

ا و اإلستثمار ال یخرج عن هذه القاعدة، ا و آخر إصطالح معنى لغو ولذلك لكل لف
. و مختلف الجوانب األخر سنتناول تعرفه لغة و في اإلصطالح اإلقتصاد

.الفرع األول:اإلستثمار لغة

أن  اإلستثمار هو إستخدام المال و تشغیله هو مصدر الفعل إستثمر الدال على الطلب،أ
ثمرة هذا اإلستخدام، الزمن.قصد تحقی ثر المال و ینمو على مد )1(ف

حمل الشجر و الثمر نوع من أنواع المال و ثمر  من الثمر،أ ما أن اإلستثمار في اللغة مشت
نماه .)2(ماله أ

ان له  حاوره أنا أكثر و الثمر:الذهب و الفضة ،وفي قوله تعالى:(و ه و هو  ثمر فقال لصاح
.)3(نفرا)منك ماال و أعز

-1- ، ةعبد العزز قادر . 11ص ،2004: دار هومة ،الجزائر.اإلستثمارات الدول

رم إبن منظور-2- .106،مادة ثمر، ص 1990. لبنان: دار بیروت،معجم اللسان العري، جمال الدین م

ة -3- ، القرآن الكرم.34سورة الكهف، اآل
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.الفرع الثاني: اإلستثمار إصطالحا

شرة بهدف تكثیرها عرف على أنه جهد واع ورشید ة و القدرات  ال یبذل في الموارد المال
.)1(منافعها و ثمرهاو تنمیتها و الحصول على

ضا على ن عرف أ ةقاإلستثمارات أو الطاأنه إستخدام المدخرات في تكو ات اإلنتاج
ة القائمة أو  ات إنتاج السلع و الخدمات و المحافظة على الطاقة اإلنتاج ة الالزمة لعمل الحدید

.)2(تجدیدها

ل هو رح مستقبليإستخدام رأس المال في تمو معین قصد تحقی ون ،نشا اإلستثمار حیث 
األراح بوال إذا تطابمق .)3(المنتظرةمع المعاییر المعمول بها أو تحق

.لإلستثمار الفرع  الثالث: التعرف اإلقتصاد

ات إستغالل رأس المال ، یهدف إلى تحقی ة لإلقتصادیین  هو أحد عمل النس اإلستثمار 
أنه " توظیف النقود أل أصل أو فائض مالي ، و على ذلك فقد عرفته الموسوعة  أجل في أ

ات  ة أو ممتلكات أو مشار ملك أراح ح بها للمحافظة على المال أو تنمیته ،سواء  محتف
ة" منافع غیر ماد ة المدة أو  مة األموال في نها .(4)دورة أو بزادة في ق

ا، -1- ة في اإلقتصاد اإلسالمي (دراسة مقارنة)أحمد شوقي دن ل التنم مؤسسة الرسالة، . بیروت:تمو
.87. ص1984

.37،ص 2000.القاهرة: دار الكتاب الحدیث،و العولمةاإلستثمارعمر حسین،-2-

اس بن ساسي، -3- ة یوسف قرشي،إل قاتد-التسییر المالي،اإلدارة المال وائل دار.- روس و تطب
.313ص 2006للنشر،

ة "اإلستثمار"، الجزء-4- ة للبنوك اإلسالم ة و العمل الدولي للبنوك السادس، اإلتحادالموسوعة العلم
ة، .16، ص1982اإلسالم
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ه ن رأس المال أو الزادة ف ة هادفة لتكو ضا على أنه " عمل مع إضافة ،)1(ما عرف أ
ة" قصد زادة الناتج في الفترات التال ة الموجودة في المجتمع  .)2(جدیدة إلى األصول اإلنتاج

ز على الهدامن خالل م أن هذه التعرفات تر ف من اإلستثمار و هو تحقیتقدم یتضح 
ة اإلستثمار في،الرح التالي لم تقدم تعرفا جامعا و مانعا لعمل حد ذاتها و التعرف على و

یتها.،عناصرها الها دینام أش

ع: التعرف القانوني. الفرع الرا

التحدید المادة 03- 01عرف األمر رقم : ر اإلستثمار، و  بتطو منه على أن 02المتعل
اإلستثمار هو :

ع قدرات اإلنتاج أو إعادة ،رج في إطار إستحداث نشاطات جدیدةقتناء األصول تندإ-  أو توس
لة. التأهیل أو اله

ة.-  ة أو عین ل مساهمات نقد المساهمة في رأس مال مؤسسة في ش

ة أو -  .)3(ةالكلإستعاد النشاطات في إطار الخوصصة الجزئ

على هذا التع-  الح تفي بتحدید ر و ة ألنه  خال من الدقة القانون ف  أنه  تعرف إقتصاد
ة  ات القانون ان و اآلل قم بتحدید األر ، و لم  مجاالت اإلستثمار على سبیل الحصر فق

ة. المنظمة و المحددة لهذه العمل

، ص-1- ، مرجع ساب .16عبد العزز قادر

اسيمحمد غانم، -2- ندرةاإلسالمياإلستثمار في اإلقتصاد الس ر الجامعي، .اإلس ، 2011: دار الف
.34ص

ر اإلستثمار، عدد2011أوت20المؤرخ في 03-01األمر -3- بتطو ، الصادر بتارخ 47، المتعل
.2011أوت22
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ع أصناف األصول التي تستثمرما عرف على  من قبل مستثمر و هذا أنه "هو جم
ة لإل قا لقوانینالنس م الطرف المتعاقد اآلخر، ط ة في إقل ات الثنائ .)1(هتفاق

ة اإلستثمارة ة للعمل غة القانون ه نوع من أعطى هذا التعرف نوعا من الص شو قى  إال أنه ی
غة واضحة و محددة لمفهوم اإلستثمار. عطي ص الغموض و ذلك نظرا ألنه لم 

.الفرع الخامس: التعرف المحاسبي

ما یلي:"ع المحاسبي لإلستثمار  ة و غیر رفه المخط اإلستثمار هو األصول الماد
ة أو  ا تس ة المنقولة و غیر المنقولة الم لة الماد قاء مدة طو لتي تنتجها المؤسسة و الموجودة لل

لها داخل المؤسسة". محافظة على س

از على سلع أو خدمات اإلستهالك خالل سنة من  ة الح عرف على أنه عمل ما 
انيالن ة من م ضم السلع الماد ،و .)2(أراضي،..الخ،شا

على هذه التعارف هو  الح یزوما  م على التر الملموس من أمالك و ق الجانب الماد
ة، قي لإلستثمار.ماد وٕاهمال المفهوم الحق

سمبر14المؤرخ في 404- 06المرسوم الرئاسي رقم -1- ة بین 2006د على اإلتفاق ، یتضمن التصدی
ع و ال ومة تونس حول تشج ومة الجزائرة و ح ادلة لإلستثماراتحالح ة المت بتونس في لموقع ا،ما

ة، العدد2006فبرایر16 .2006وفمبرن19، الصادر بتارخ 73، الجردة الرسم
-2- Patrick Epingard–Investir face aux enjeux technologiques et informationnels . Edition ellipses
1991,p 4.
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:التعرف المالي.الفرع السادس

مةعرف الرجل المالي اإلستثمار ق ازة أسهم أو سندات لغرض تحقی مضافة على أنه ح
ة و على أساس سعر الفائفي رأس المال، قوم على المضارة المال .)1(دةوهو 

ن أن یتولد عنها دخل"نه أرف  اإلستثمار على عذلك  م ة  على المدل نفقة مال
ة الالزمة لإلستعماالت المختلفة و  ل أو القصیر من أجل مواجهة النقص في الموارد المال الطو

ا ضخما ال مستقبل .)2("التي تتطلب تمو

ن أ م ، واألراح التي  ز هذا النوع من التعارف على الجانب المالي فق ن تنتج من ر
.الهمال إ و ،الو إستثمار هذه األم ون في األموال فق ون اإلستثمار ال  جوانب األخر

:ع تعرف اإلستثمار األجنبي.الفرع السا

ا  فة سع حثا عن دولة مض ل إستثمار یتم خارج موطنه  عرفه (فرد النجار) على أنه"
ة سواء لهدف مؤقت أ اس ة و الس ة و المال حزمة من األهداف اإلقتصاد و ألجلوراء تحقی

لة األجل" ال طو .)3(محدد ألج

أمواله في بلد آخر وهو بنفسه و  أداء نشا ام المستثمر  اق ون المستثمر غال ما 
آخر و تكون ،او شخصا معن ل فرع بإسمه أو لشخص معنو ینشأ في ش

-1- Patrick Epingard,op cit,p5.

-2- dictionnaire la rousse

بي،فرد النجار-3- الضر اب الجامعة، .االستثمار الدولي و التنسی ص ص،2000مصر: مؤسسة ش
1 -23.
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ة أو أجنب ارة عن ة عامة أو خاصة أو تكون في صورة اإلشتراك من خالل مؤسسة محل ع
.)1(إشتراك  مع الدولة ذاتها في مشروع  مشترك بینهما

عرف على أنه "اإلستثمار الق موال و المساهم في و المالك لرؤوس األادم من الخارج ما 
.)2(إنشاء مشروعات إستثمارة في إقتصاد ما من قبل مؤسسة قائمة في إقتصاد آخر"

:تعرف اإلستثمار الخاص.الفرع الثامن

ة  م ة للمجتمع وتقوم بها وحدة تنظ اإلستثمار الخاص هو اإلضافة إلى الطاقة اإلنتاج
خاص خاصة، علیها مشروع إستثمار طل ة أو مشروع مشترك و  ة أو أجنب انت وطن سواء 

ة ة مستقبل الرح أساسا خالل فترة زمن .)3(بهدف تحقی

:اسة اإلستثمار.مفهومالفرع التاسع س

اسة اإلستثمار ن تعرف س الكلي على أنها مجموعة من القواعد و م على المستو
مجتمع، مجموعة األسالیب و اإلجراءات و التدابیر التي تقوم بها الدولة في أ وذلك لتحقی

ة في  ن من الزادة في الطاقة اإلنتاج أكبر قدر مم ة في إطار تحقی من األهداف اإلقتصاد
مامع توزع اإلستثمار ، )4(مياإلقتصاد القو  ةات على القطاعات و األنشطة و األقال ،إلقتصاد

ة محددة ن خالل فترة زمن مم أعلى معدل نمو إقتصاد حق ل الذ .الش

ة، -1- ، العدد: جلة اإلدارة و اإلقتصادمأحمد موقف، حال سامي، اإلستثمار األجنبي و أثره في البیئة اإلقتصاد
8.

اشر في الجزائر واقغیب شهر زاد، اإلستثمارز -2- ةع و أفاق، األجنبي الم جامعة ،مجلة العلوم اإلنسان
ضر، العد رة، 08د: محمد خ س .72- 2ص ص،2005، 

القاهرة، -3- .409، 1998الغرفة التجارة 

ة على المستوىاإلقتصاد القوميعبد الحمید عبد المطلب،-4- اسات اإلقتصاد مجموعة النیل :القاهرة.الس
ة، .180ص العر
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اد ارة عن مجموعة من القواعد و الم القومي على أنها ع ما تعرف على المستو
ة اإلستثمارة في اإلقتصاد القومي  م العمل زة التي تح من حیث حجم العامة و التوجیهات المر

ات اإلستثمار و توز و ميأولو ة ع اإلستثمار القطاعي واإلقل اإلستثمار و ملكیته و وجنس
ةاإستر  ة معینةتیجیته اإلنتاج له خالل فترة زمن ومصادر تمو .)1(و نم

اسة اإلإذن نستنتج أن  اسات التيستثمارس ة حوافز اإلستثمار هي تلك الس تستهدف تقو
ة و  ات التي تعوق القرارات اإلستثمارة و یدخل في ذلك اإلعفاءات الضرب ازات إلزالة العق اإلمت

ع اإلستثمار. الحرة لتشج و الضمانات و إنشاء المناط

ة إنماء لإلستثمار هو"أما التعرف اإلجرائي عمل إستغالل رؤوس األموال من أجل تحقی
اجات مختلفة وتحقی ة دائمة تعمل على توفیر إحت ة ودخولها في مشروعات إقتصاد للذمة المال

.)2(الرح"

المطلب الثاني: المصطلحات المتداخلة مع اإلستثمار.

.الفرع األول: اإلدخار

إستخدام النقود أو  ونهما  تعلی وهو عرض أموال اإلنتاج ، حیث یلتقي مع اإلستثمار في 
غرض الحصول على عائد مالي إلستخدامه ةاألموال المتاحة  .)3(في منافع مستقبل

:التوظیف.الفرع الثاني

على اإلستهالك ینف عني إستخدام األفراد أو المؤسسات لجزء من الدخل الذ في و
عیدة عن تخصصهم تدر علیهم دخال. األنشطة 

.مرجع عبد الحمید عبد المطلب، -1- ساب

، "النظام القانوني لإلستثمار -2- قة قصور ة"، رف توراهأطروحةاألجنبي في الدول النام الحاج (جامعة ،د
ة)، ة، قسم العلوم القانون اس ة الحقوق و العلوم الس ل اتنة،  8صلخضر 

ار معروف، -3- ةهوش .16، ص2003األردن: دار الصفاء،.اإلستثمارات و األسواق المال
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اطه ختلف التوظیف عن اإلستثمار في عدم إرت ة اإلنتاج، فالحصول على أعلى و عمل اشر  الم
ة التوظیف اشر من عمل سي و الم مثل الهدف الرئ .)1(دخل من تشغیل المدخرات 

.الفرع الثالث:المضارة

حث عن المنافع السرعة، ة بین العوائد و المخاطر،ومن ثم ال وهي تبني العالقة المتناس
ة  م العوائد.حیث تكون هنا المحاولة الدائ لتعظ

اآلتي: ة بین اإلستثمار و المضارة  س ن تحدید أهم الفروق الرئ م ومنه 

ز المضارب على األجل القص-  حیث یر ة:  الزمني للعمل ن األف أكبر قدر مم یر  لتحقی
نة،من األ ة مم ة و في أقصر فترة زمن ل و راح الرأسمال ز المستثمر على األجل الطو بینما یر

أطول مده من إستثماره  أكبر عائد سنو یهتم بتحقی

یز في القرار:-  یز في قراراتهموضوع التر التر بینما ،تحقاقسعلى موعد اإلقوم المضارب 
ز المستثمر في قراراته اإلستثمارة على العائد. یر

و اإلستعداد لتحمل المخاطرة-  ة من المخاطرة :  ن المضارب على إستعداد لتحمل درجات عال
قلبها المستثمر الفعلي. ثیرا التي  تفوق 

ل منهما:-  سعى له  ة سرعة بینما نوع الرح الذ أراح رأسمال سعى المضارب لتحقی
أراح یهدف المستثمر إلى لإتحقی ة مستمرة ألجل طو ما أن لإلستثمار)1(یراد الغة ، ة  أهم

ة على  عاد إقتصاد ة اإلستثمار التي لها أ وهذا راجع إلى إستراتیج اإلقتصاد في تحرك النشا
الطو .)3(لالمد

قيزاد رمضان، -1- ادئ اإلستثمار المالي و الحق .15، ص1998. عمان: دار وائل،م

ة اإلستثمار -2- ع و ترق ات تشج الزین، " آل ة"، منصور ة اإلقتصاد ل التنم توراهأداة لتمو ( ،أطروحة د
ة وعلوم التسییر، ة العلوم اإلقتصاد ل ةجامعة الجزائر،  .34ص، 2006)، تخصص نقود ومال

، صمرجع محمد غانم، -3- .16ساب
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ة اإلستثمار.المطلب الثالث: بیئ

، رون في تحدید البیئة أو المناخ اإلستثمار أنه مجمل إختلف المف ننا أن نعرفه  م لكن 
یتأثر بهذه الظروف  ه مسار اإلستثمار ، والذ التي یتم ف ونة للمح الظروف و األوضاع الم

ة التالي على حر ا على فرص  نجاح المشارع اإلستثمارة و ا أو إیجا وتوجه اإلستثمارات  سل
ة و ا اس ة و الوهي تشمل الظروف الس ة و اإلقتصاد ةإلمن س ثقة المستثمر ،قانون وهي ما تع

ة، ه من إستقرار و مرونة و فعال ة و ما تتمیز  ذا قوة السوق وآلیته و في مؤسسات الدول و
لدینا:الفرص المتاحة، فهذه العناصر ضرورة لنجاح اإلستثمار ومن هذا المنطل

.اسي الفرع األول: العامل الس

بیرة في ة  ة،هذا العامل له أهم ة التنم ل عمل سمى به اسي القانوني  ل الس فاله
مي....الخ. مقراطي أو التح م الد قوم علیها الح ة إذ یبین الفلسفة التي  المقومات األساس

، ل ساعد ذلك على النمو اإلقتصاد لما إزداد إستقرار هذا اله عدم اإلطمئنان ف فالشعور 
شجع على هروب عرقل اإلستثمارات و خاصة منه لة في األجل إضافة إلى أنه بهذا  ا الطو

رؤوس األموال إلى الخارج.

الد تحوالت-  ة فقد عرفت ال اس م منذ سنة س تسییر الح اسي و 1989في نم وٕاستقرار س
ة متعددة سنة ،1997مؤسساتي منذ  ات رئاس أول إنتخا ما التحول ،1995مرورا  وال س

مقراطي وهي في ط .)1(رقها إلى اإلرتقاء و التحسنالد

مقراطي تكمن في التوجه اإلیجابي نحو تجسید حقوق إنّ  تحول د ة أل أهم األهداف األساس
ه  المساواة و عل ة لتفعیل دور المواطن و تحقی ل ة و ه اس اإلنسان و إنجاز إصالحات س

ادقتضي نجاح أ مقراطي مجموعة من الم :أهمهاتحول د

ة،عمر فرحاتي،-1- مقراطي في الجزائر بین النصوص الدستورة و الممارسات المیدان مجلة التحول الد مقال 
ة رة، الجزائر ، العددالعلوم اإلنسان س ضر  - 135ص، ص2008، مارس13:، منشورات جامعة محمد خ

147.
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التداول على السلطة.- 

ة،-  اس ة الس ة.ومنه قبول مبدأ التعدد تجسید مبدأ المعارضة الشرع

في اإلجتماع -  م.الح والتعبیر و التنظ

التوازن بین السلطات.- 

ة.-  إستقالل السلطة القضائ

ادة دولة القانون.-  س

ه أن منهو -  المفروض عل اسي و الذ أن صاحب القرار هو الرجل الس ه نالح تكون لد
ة ار بین البدائل و مجموعة الخیراتالمعرفة اإلقتصاد المختلفة التي و ذلك لجعله مؤهال لإلخت

الوزراء و المستشارن ستعین بخبراتهم  ه رجال اإلقتصاد و الذین  ، فدور رجل )1(طرحها عل
ة المالئمة التي تنسجم مع التشرعات الموضوعة ، لذلك  اسة اإلقتصاد اإلقتصاد في إعداد الس

ة جملة من القرارات و التدابیر المالئمة وذلك بتوفیر الجو المناسب إتخذت السلطة  اس الس
ة و ذلك بهدف  ذا اإلطار المؤسساتي له ، إضافة إلى محارة الفساد و البیروقراط لإلستثمار و

ة. ة و إستقطاب اإلستثمارات األجنب ر اإلستثمارات الوطن تحسین و تطو

.الفرع الثاني: العامل القانوني

استها ن الدولة من تنفیذ س بإصدار نصوص  في مجال اإلستثمار فهي تقومحتى تتم
ذا تقرب المستثمر من  ما بین المستثمرن ، و م العالقات ف ة وذلك لتنظ م ة و تنظ تشرع

قا لدستور و القوانین الجمهورة  ة ط السارة اإلدارة العامة و التي تمثل الدولة أو جماعاتها المحل
ةال نف الحرة و المشروع مفعول في 

اسيزنب حسین عوض هللا و أخرون، -1- ندرة،اإلقتصاد الس . مصر: دار الجامعة الجدیدة للنشر اإلس
.107، ص2000
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لسنة 37نصت المادة فقد-  على أن "حرة التجارة و الصناعة 1996من الدستور الجزائر
منح )1(مضمونة و تمارس في إطار القانون" ة  قانون ات ضمن ضوا هذه العمل . و تجر

ة  ه الفقرات اإلولى و الثان عض النشاطات المقننة و هذا ما نصت عل ص أو اإلعتماد في  تراخ
ر اإلستثمار على أنه"تنجز اإلستثمارات في 03-01ن األمر م04في المادة  بتطو ، المتعل

ة البیئة.وتستفید  النشاطات المقننة و حما مات المتعلقة  حرة تامة مع مراعاة التشرع و التنظ
ة و الضمانات قوة القانون من الحما المنصوص علیها في القوانین و هذه اإلستثمارات 

مات المعمول  بها".التنظ

ة حین وجوده في الجزائر عمال -  الحما إضافة إلى أن هذا الدستور قد خص المستثمر األجنبي 
ة 67المادة  حما ا ، ون وجوده فوق التراب الوطني قانون ل أجنبي ،  من الدستور"یتمتع 

قا للقانون" .)2(شخصه و أمالكه ط

رت ة تتضمن ف هنا عن هذه المادة أن الحما ین.و المالح

للوطن.-  م البر وجوده فوق اإلقل

ة األشخاص و ممتلكاتهم.-  حما

قها و مجموعة -  ة تطب ف ة و  وضوح النصوص القانون مد نستنتج أن العامل القانوني یتعل
الت اإلدا ن هناالتسه مناخكرة ، وهي ال تكفي إن لم 

اإلستقرار و اآلمان جذاب و مالئم  ائي) ألن المهم لدإستثمار ووجود أنظمة مشجعة(نظام ج
أسهل الطرق و أقل وقت. أغراضهم  المستثمرن هو تحقی

ة و جذب أكبر  ع دور القطاع الخاص في اإلستثمارات المحل ما تسعى الدولة إلى تشج
ن من اإلستثمارا نف المنافسة و المساواةت األقدر مم ة و ذلك في  ا و ،و توفیر الجنب تكنولوج

التسییر الجید و الفعال و تحسین اإلنتاج.

لسنة-1- ة.28/11/1996في ، المؤرخ 1996الدستور الجزائر ، المؤرخة في 76العدد، الجردة الرسم
08/12/1996.
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: ة.الفرع الثالث ة التحت و البن العامل اإلقتصاد

ا ة شاتعد الجزائر ثاني أكبر دولة في إفرق 2.38عة تبلغ سمساحة فهي تملك رقعة جغراف
م ة تتمثل في (2ملیون  نى تحت السرع  شرق ) مطار دولي و مشار 12، و الطر بر ع 

ة في الجسور و األنفاق و الطرق.،غرب اس وٕانجازات ق

الد فهو نظام السوق الذ-  ما یخص إقتصاد ال فر23أقره دستور أما ف ،حیث 1989ف
ع عتمدت الدولة مجموعة من اإلصالحات تهدف إلى إعطاء حرإ  ات السوق و تشج ة أكبر آلل

ة منذ تثمار األجنبي،ساإل جانفي 01ان أساسا  بتحرر األسعار، و تحرر التجارة الخارج
ة.،1995 ة التحت العامة و تهیئة البن ة في توفیر المراف ذلك  تتفرغ السلطات العموم و

الد منذ عرفت ا-  (1999ل اإلنعاش اإلقتصاد ة من خالل مخط 1999نهضة تنمو
()،2004إلى دعم النمو اإلقتصاد نتیجة لخروج الدولة من )،2009إلى2004ومخط

انت تعاني منها منذ سنة  ة التي  ثیر و إستطاعت1986الضائقة المال تغییر وجه البلد في 
عامة، من خالل إنجاز مؤسسات جدیدة و مراف املةمن المناط ة  .)1(وتسدید المدیون

ال من العامل اإلقت-  ة مهم في تو نستنتج أن  ة التحت و البن ع  قاعدة اإلستثمار صاد س
من أهم همافستثمار لإلفبوجود مساحات و عقارات سواءا على صعید الوطني أو األجنبي.

ةالمحفزات إلستقطاب المستثمرن، الت اإلقتصاد وأشرنا إلى إضافة إلى التسه ما سب ، و
ة تحسین نمعإ  غ ة أكبر لألسواق وذلك بتحرر األسواق و تحرر األسعار، وذلك  طاء حر

ة.  ر المعمالت اإلقتصاد العمل و تطو

از -1- ات مراد، "منح اإلمت "، لإلستثمار الصناعي في بلكعی توراهالتشرع الجزائر ( جامعة محمد ، أطروحة د
ة الحق ل رة،  س ضر  ة قسم الحقوق خ اس .33، ص2012)وق و العلوم الس
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حث الثاني : .اإلستثمـــارمعایــــــیرالم

الغة التي یتحلى بها لهذا عتبر اإلستثمار ة ال اب ثروة األمم وذلك لألهم أحد أس
ات الدول المتقدمة و إعطائه أكبر حیز من اإلهتمام.  من خالل هذا  ة إقتصاد ه أغلب ترتكز عل

ة اإلستثمار حث سوف نقوم بتطرق إلى أهم ذا أهم األدوات المستخدالم ه.مو أهم أهدافه و  ة ف

ة اإلستثمار.المطلب األول:أهم

بیر و  ة أ لإلستثمار دور  و یرجع ذلك إلستراتیج اإلقتصاد ة في تحرك النشا هم
ة اإلستثمار عاد إقتصاد ننا أن التي لها أ م ل ، و  الطو حدد أهمیته حسب نعلى المد

تاب :chartois) و (شارتوbussery(بوسر ) في 

analyse et evaluation des projets des investissement.

سي ینمو -  ل فاإلستثمار هو المحرك الوحید و الرئ الطو ون على المد أهم دور لإلستثمار 
ه دائمة ، عد في المستقبل و له منفعة ش ة و التي تخص اإلستثمار فهو ذو  أما  النقطة الثان

رناه فهي أهمیته في إستغالل ، إضافة إلى ما ذ المصادر الهامة و القدرات الجامدة للنشا
التالي یزد و المالي و  اإلقتصاد النظر إلى تأثیر المح فاإلستثمار صورة لعالمة المؤسسة 

اب فتح  ة و  ع  اإلنتاج بإضافة إلى أهمیته في:.) 1(المنافسة في السوق التجارفي تنو

ة.-  ة اإلجتماع الرفاه حق إلى زادة اإلستهالك الذ التالي یؤد مناب شغل و  خل

شة إلستثمار هو صورة معبرة للنمو و ا-  المع تحق التقدم الوطني وهو الصورة المعبرة عن مد
ة، ة اإلجتماع ن إ هاألهذهومن خالل و الرفاه م ة  ار اإلستثمارعم أداة تستعملها الدولة ت

، وتعتبر أ ر المنشآت لتعدیل الوضع اإلقتصاد ة و الضرورة لتطو الوسائل األساس ضا إحد
عها. و توس

ة عن طریوفر اإلست-  نتاجه لمنتجات ثم اإلعتماد على تصدیرها.إثمار العمالت  األجنب
بدوره  ن رأس مال جدید ،والذ اإلستثمار ببدأ تكو عالنمو  إلى توس ة یؤد الطاقة اإلنتاج

انتها في السوق. ع م ة فروع اإلنتاج و توس للمؤسسة و هذا من خالل تنم

مة ،"-1- ة"دور الشراكة في جلب اإلستثمار أحمد دحلب عبد الرزاق و حوالف رح وطني،ملتقى،ات األجنب
.تلمسان
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ة -  عطي المجال لإلستخدام األفضل للموارد اإلنتاج ة الدولة و  ص عجز میزان ساهم في التقل
ساعد على دفع عجلة النمو اإلقتصاد التالي  المدخرات، و  .) 1(و تحسین مستو

المطلب الثاني: أهم أهداف اإلستثمار.

رإرتقت أهداف اإلستثمار في ضوء  حصل في الف ة ،الماليالتطور الذ و النظرة المال
ه فاللمشروع  بیر ،وعل ل  ش م ثروة المستثمر  ح الهدف األساسي منه هو تعظ إذا أص

أهداف متوقعة، ما یلي :اإلستثمار وتتحدد ف

.ة الفرع األول: األهداف اإلقتصاد

ة الثروة، ومن ثم إن الهدف العام لإلستثمار-  اإلضافة إلى تنم العائد أو الرح  هو تحقی
ك الحاجات.وقعة و توفیر السیولة لمواجهة تلتأمین الحاجات المت

ةإنعاش اإلقتصاد و زادة -  مخالرعا مه (عائد و توظیف األموال للحصول لى العائد  تلف مفاه
...الخ)،إجتماعيمالي، إقتصاد

ة زادة اإلنتاج ال-  مداخیل مناس التالي تحقی ة و  فاعل قه  ن تسو سلعي و الخدمي المم
.)2(لعوامل اإلنتاج فضال عن زادة الدخل الوطني

العاملة، زادة قدرة اإلقتصاد -  المحلي على تشغیل عوامل اإلنتاج،و إیجاد فرص لتوظیف القو
طالة. قضي على ال ل  الذ الش

قدرة جهاز اإلنتاج المحلي على إتاحة المزد من السلع و الخدمات و عرضها في السوق زادة- 
اع حاجة المواطنین. ة إلش المحل

ات، "-1- ص مؤسسات التجرةعبدهللا عزت بر ات"، األردن في التخص مجلة قطاع العام : لنتائج و التحد
ة .3، ص2008، خرف 39، العدد: العلوم اإلنسان

ةسیف سالم عرفه ،-2- ة للنشر و التوزع،األردن:.إدارة المخاطر اإلستثمار .16ص ، 2009دار الرا
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ا،-  ة و السلع المنتجة محل ع المحلي للخدمات المحل التصن التالي تعمی متها و  وذلك لزادة ق
. زادة المردود اإلقتصاد

ان اإلقتصاد-  ة بن ة القائمة تقو ق ح اإلختالالت الحق عمل على تصح ل الذ الش الوطني 
ه. ف

ن ا-  ا و تنمیتها.تكو لثروة محل

.ة اس الفرع الثاني :األهداف الس
ة و تعزز اإلطار العام لسیر اإل-  ل أهداف اإلصالحات اله تحقی قتصاد الوطني عن طر

ة و جعلها أكثر إنسجاما ، م م في مع التنظ ح التح الوسائل التي تت عزم و التزود  إنجازها 
تنفیذها.

ة تامة في تدبیر المناقصات و المزایدات و الصفقات -  الضرورة إلعتماد شفاف توفیر الشرو
ص نفقات الدولة. ة، وٕانتهاج الصرامة وتقل العموم

:ة.الفرع الثالث األهداف اإلجتماع
ة-  ة اإلجتماع التنم اإلستثمار مما  تحقی المتوازنة ، بین مختلف مناصب الدولة عن طر

ة. ر مناصب الدولة األقل تنم ة وتطو سرع في تنم
طالة.-  ال ال افة أش القضاء على 
اجات المجتمع من السلع و الخدمات الضرورة-  .)1(توفیر إحت

:ع ة.الفرع الرا األهداف التكنولوج
ا و -  ر تكنولوج اجات المجتمع أسالیب اإلتطو ح أقدر على الوفاء بإحت نتاج المحلي لتص

المحلي.
التقني و توظیف المحلیین إلكتساب الخبرة.-  ر المستو تطو
ا-  رما یهدف اإلستثمار  ة وتطو م إلى تنم ة لإلقل )2(إستغالل المواردو لنس

، ص ص مرجع ، منصورالزن -1- .36- 35ساب

ة ،األردن:.اإلستثمار و التحلیل اإلستثمارامل آل شبیب ،درد -2- العلم ازور .24ص،2009دار ال



المفاھیمي لإلستثمار الفصل األول: اإلطار 

22

ة واإل ل أكثر فعال ش ة المتاحة،  معدالتقتصاد و ةتصاداإلقفاءة من أجل تحقی
اإلأكبرةاإلجتماع ة على إقامة مشارع ورفع مستو ع رؤوس األموال المحل نتاج و ذلك بتشج

ة ة التحت ما تساعد على إستثمارة جدیدة في مجال إنتاح السلع و الخدمات و مشروعات البن  .
ة للمواطنین النس ة القائمة و زادة فرص العمل  ع في الطاقة اإلنتاج .)1(التوس

المطلب الثالث: أهم أدوات اإلستثمار.

ه  ا لنوع اإلستثمار و سبل تبن ستخدم المستثمر جملة من األدوات  التي تعد محددا أساس
أهمها :

:ةاألالفرع األول .(les papiers d’argents)وراق المال
ة تعد من أبرز أدوات اإلستثمار المتاحة من أسهم أو سندات...الخ، فهي على درجة عال

ما أن م و الكفاءة ، المرونة ،من التنظ و الفوائد توزع األراح،فعوائدها تتنوع من:ها تتمتع 
ع األصلالدورة الجارة أو عائد أو خسارة تنتج من وتتكون ،)1(إرتفاع أو إنخفاض سعر ب

ة من نوعین هما: األوراق المال
ة أصول إنّ : (stock)األسهمأ. في حصة ملك ه الح ارة عن صك یثبت لصاح السهم هو ع

ة تتناسب مع ما  في  الحصول على حصة من أراح الشر ضمن له الح ة المساهمة و  الشر
.ملكه المستثمر من األسهم

ة یتعهد المقترضتمثل ا: السنداتب. مدیون و هو الجهة المصدرة للسند بدفع مبلغ لسندات ح
ة معینة,الجدول التالي یبین المقارنة بین األسهم و  معین و في تارخ معین مع إحتساب فوائد بنس

.)2(السندات

امل آل شبیب-1- .مرجع ، درد  ساب

، مرجع زاد رمضان،-1- .39صساب

ةفاضل محمد العبید،-2- تبعمان:.البیئة اإلستثمار ص ،2011المجتمع العري لنشر و التوزع،م
.16-15ص
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:العقار.الفرع الثاني
فاءة نشاطا تجارا یختص بإستثمار األعتبر اإلستثمار العقار  مجال العقارات  موال 

معین رح ماد الن:فئاتها لغرض تحقی وهو ش
اشر: قومأ.م اني،عقارشراءالمستثمرعندما  قي (م أراضي....)حق

اشرة:  ة في المحفظةب.غیر الم المشار شراء سند صادر عن بنك عقار ام المستثمر  عند ق
ة ةالمال العقارات،ألحد المؤسسات المال ا المتخصصة  ة غال وتصدر هذه المؤسسات أوراق مال

ل بناء أو شراء عقار،ما تكون سندات تمیز وتتحصل بواسطتها على أموال تستخدمها لتمو
ة العقار بدرجة عال ل  األجل.إواألمان ،من اإلستثمارات  ل طو رتفاع التكالیف ألن التمو

الفرع الثالث: السلع(marchandises).
ا خاصة  تجعلها صالحة لإلستثمار لدرجة أن تنشأ مزا لها أسواق متخصصة تتمتع السلع 

هبورصة القطن...)،(بورصة الذهب، ة في الكثیر من األوجه وتش السلع األوراق المال المتاجرة 
ة.عدا أنّ  األوراق المال ا ما تكون أكبر مخاطرة من المتاجرة  السلع غال التجارة 

ع .(projets)المشارع:الفرع الرا
ةتتنوع صور ال ة ،إجتماع ة...الخ،،مشارع فمنها إقتصاد ن المستثمر من وهو ماثقاف م

منها عوائد تكون محصلة لت حق ل مشارع  اته و ترجمتها في ش ان لك المشارع بلورة إم
.)1(ستثمارةاإل

سة.:الفرع  الخامس ة و المعادن النف اإلستثمار في العمالت األجنب

ما اإلستثمار ستقطب القلیل من المستثمرن الس في إن هذا النوع من اإلستثمارات 
ه من الحذر و  شو ة لنا  بیرةالعمالت األجنب ة ،من الخطورةدرجة  اس الظروف الس ونه یتأثر 

التین  الذهب و الفضة و ال سة  ة, أما المعادن النف عتبر من ضمن أدوات ، و اإلقتصاد ف
قي ورك .اإلستثمار الحق إذ توجد أسواق منظمة لهذه المعادن مثل سوق لندن و سوق نیو

.)2(....الخ

.42، صنفس المرجع زاد رمضان، -1-
. مرجع فاضل محمد العبید، -2- ساب
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ة.سادسالفرع ال المال اإلستثمار و الحاف : صنادی
ارة عن أداة  ه بوعاء مالي له عمر محدود ، و هي ع اإلستثمارة هي أش إن الصنادی

ات  ة تسمى شر ع المدخرات و توجیهها لإلستثمار تستخدمها مؤسسات مال اإلستثمار قصد تجم
ا  اإلستفادة من مزا في مجاالت متعددة حیث تضمن للمساهمین عائد معین من المخاطر، وهذا 
اإلستثمارة فهي أداة  ل صندوق.أما المحاف ستثمر  فیها  م تنوع المجاالت التي  ح ع، و التنو

ة من أدوات اإلستثمار و تتكون من سمى أصلین أو أكثر و یتم إدارتها ممر ن شخص مسؤول 
أسهم و السندات و ومدیر المحفظة ، ة  بتنوع أصولها فقد تكون أصولها مال تختلف المحاف

ة معا ة و المال ق .لكن في الغالب تجمع بین األصول الحق

قي و الخدمات.:عالفرع السا اإلستثمار في السوق الحق
قي من أكثر أدوات اإلستثمار اإلستثمار في السوق اعد  ج شتمل اإلنتانتشاراإلحق

اني و المعدات ووسائل وهذا اإلالزراعي،الصناعي...الخ، الم ة  ق قوم على أصول حق ستثمار 
متاز هذا النوع من اإلستثمار بخصائص أهمها: )1(النقل و

عائد معقوال و مستمرا و یتمت حق بیر،أن المستثمر  أمان  ولكنه ال یخلو من عیوب تتمثل ع 
ة،إن،في ة و الزراع ما المشروعات الصناع ونها أصول غیر قابلة خفاض درجة السیولة ال س

السرع. للتسو
حث الثالث: عـــــــــــاد اإلستثمار.الم أ

ل تختلف عـاد اإلستثمار، حیث تصنفها  دولة من العالم اإلتجاهات و األراء حول أ
ل دولة. عة  حسب مجموعة من المعاییر التي تكون أغلبها حسب طب

ال اإلستثمار و أهم مجاالته  حث التعرف على أش لهذا سوف نحاول من خالل هذا الم
اإلضافة إلى محدداته.

ال اإلستثمار.المطلب األول: أش
ال اإلستثمار ات المشروع،تعتمد أش عا لظروف و متطل نتیجة لذلك فإن هناك عدة ت

فات لإلستثمار هي: تصن
ول:اإلستثمار العادالفرع األ(investissement normal).

ة اإل لعمل ل التقلید شتمل علىوهو الش : ستثمار و 

.نفس المرجع فاضل محمد العبید،-1-
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حدث أ.اإلستثمار المستقر مما مثال في حالة زادة الطلب على منتوج أو سلعة معینة ،: هو ما 
المنتجة إلى التوسع لمقابلة الزادة المستمرة في الطلب و تشمل في هذه الحالة المنشأةیدفع 

بهدف زادة قدرتها علىذلك مشارع التحدیث في المنشأة،
ة و  لفة اإلنتاج و تحسین النوع خفض  هذا النوع من زیمماالمنافسة عن طر

ار أن معادلة الطلب تكون في الغالب معروفة.أاإلستثمار  نه مضمون النتائج بإعت
اشر له ب.اإلستثمار المستقل أو الم علو حدث نتیجة لقرار إدار : وهو اإلستثمار الذ

اسة العامة للمنشأة، الس ع أو تبدیل المنتج أو طرح منتوج جدید عالقة  أو خلمثل قرارات التوس
ة...الخ. شر

بها، قتها بإرتفاع عنصر المخاطرة في القرار المتعل وتتمیز هذه الحالة من اإلستثمار عن سا
س أكید. ا و ل ة اإلستثمار فرض ة المتوقعة من وراء عمل ار المردود یجعل إعت األمر الذ

:شرالفرع الثاني .(investissement humain)اإلستثمار ال
ار أن ما  فاءة معینة في مشروع معین نوعا من اإلستثمار بإعت عتبر توظیف شخص ذو 

التالي إلى زادة أراحها و إنتاجها، ذلك أكبر قدمه من خدمات لمصلحة منشأة یؤد عتبر  و
لفة ذلك الشخص على المنشأة. ما تعتبر النفقات أو الكلفة الخاصة بتدرب العاملین ثیر من 

فاءاتهمبهدف .رفع مهاراتهم و  شر ة نوعا من اإلستثمار في المجال ال )1(اإلنتاج

هذا النوع من اإلستثمار ال یخلو من عنصر المخاطرة حیث من الصعب إعطاء ضمانات أنّ إالّ 
ة المشروع. إنتاج فاءة الشخص المعني و المتدرب و دوره في رفع مستو حول مد

:ي.المالاإلستثمارالفرع الثالث
ة منشأة في  تجسد  هذا النوع من اإلستثمار من خالل إستخدام الفائض من األراح أ و

س ز تلك المنشأة و قد ینع قوم من مر في تحسین شراء األسهم و السندات ،األمر الذ
إنتاجیتها.

.(اطي ع: اإلستثمار اإلستراتیجي (اإلحت الفرع الرا

قي)،عقیل جاسم عبد هللا-1- تطب م المشروعات(إطار نظر عةعمان:.تقی ة،الط ،1999[ب.د.ن]،الثان
.13ص
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ة عید،،لهذا النوع من اإلستثمارصعب تحدید المردود القصیر أو ال إذ سواء على المد
ع الكمي، ه على الطا في ف ع النوعي و الك ما ومثال على هذا النوع من اإلستثماراتغلب الطا
شرة) مثل:  ة ال ة (التنم اإلستثمارات اإلجتماع سمى 

ة أو  الراض ة ...الخإنشاء المالعب و النواد ة اإلجتماع الترق ة في هذا النوع ،نواد فالمردود
ة بین أفراد  عة العالقات اإلجتماع حصل في طب التحسن الذ مد من اإلستثمار تقاس 

إلى خفض عدد ،و یزد من إنتمائهم إلى منشأتهماتهمالمنشأة ، مما یرفع من معنو حیث یؤد
اب  ة الغ ین للعمل و خفض نس ة ،عن العملالتار قع ضمن إطار اإلستثمارات اإلستراتیج و

ة  وم األمن أو الصحة العامة أو اإلقتصاد ثیر من المشارع الح خاصة ماله عالقة 
الوطني...الخ.

ما یخص الم ةأما ف م ذلك،،الغ المستثمرة ألغراض إستراتیج س هناك قاعدة ثابتة تح عض فل ف
ة معینة من حجم إیراداتها، اإلستثمار إالّ المنشآت تخصص لها نس ال تقوم  عند بینما أخر

اطيإالضرورة  ات من إحت م لطرحها ،سلعة معینة في ظروف معینةمتحان الفرصة لشراء 
ال في األسوق و في الوقت المناسب.مستق

.الفرع الخامس: اإلستثمار الخارجي أو الدعائي
ة و اإلعالن ألهداف ا ما تكون إستثمارات قائمة ب،تجارةتعتبر جملة الدعا ذاتها و غال

ة ة و اإلعالن یختلف عن المردود المتوقع ،غیر ماد فالمردود المتوقع من وراء مصارف الدعا
،من اإلستثمارات ون آجال،األخر ا و قد  ون آن ة فهذا المردود قد  و من هنا تأتي الصعو

ة أو  عات مثال أو على تحسین سمعة الشر تأثیره الفعلي على زادة حجم المب في تحدید مد
.)1(المنشأة

.ر حث و التطو الفرع السادس: اإلستثمار في ال
ة للمنشأة و المشارع الكبرا النوع من اإلستثمارذتسب ه النس بیرة خاصة  ة  أهم

ا ما تكون منتجاتها عرض للمنافسة فالمنشأة التي تطور  ل خاص. إذ غال ش ة منها  الصناع
ة أو الكلفة،منتجاتها و تحسنها، طرة على األسواق األمر سواء من حیث النوع بإستطاعتها الس

عاد المنشآت األخر إلى إ یؤد ة من التنافس معها من خالل إضعاف قدرتها الذ التقلید
ساد سلعتها و خروجها من السوق. إلى  التالي یؤد ة و  التنافس

، صمرجع عقیل جاسم، -1- .15ساب
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.اشرة ع: إستثمارات م الفرع السا
میل معظم المستثمرن وفي نفس الوقت إلى إمتالك إدارة مشروعاتهم الخاصة ،ال 

فهم على إستعداد إلقراض أموالهم أو ،رفي المشروعات التي یدیرها الغییرغبون في المساهمة
ات إدارة  ز المالك و لكن دون تحمل مسؤول عطیهم  مر ات المساهمة مما  شراء أسهم الشر

اشرا في الشرة  ح مستثمرا م ص المدخر مثل هذه األوراق فإنه  ة المشروع ،و إذا إشتر (عمل
السندات التي تصدرها ء) الشرا مالك إذا إشتر سندات ، وٕاما  دائن إذا إشتر المساهمة إما 

ة. وم ه الح ومة و الهیئات ش الح

.اشرة الفرع الثامن: إستثمارات غیر م

ست من األمور عترف  أن إدارة األموال المدخرة ل الكثیر من المدخرن و المستثمرن 
ما أنه من الضرورو أن هناك الكثیر من األخطار التي البد من مقابلتهاالسهلة إطالقا ، .

عمل بنجاح وهم إبرة و المعرفة و التدرب الكافي توفر التجرة و الخ ذا أرد لهذا البرنامج أن 
ام بهذا العمل و تحمل مثل هذا العبء.ولكنهم  عدم مقدرتهم على الق عترفون في نفس الوقت 

في مثل هذه المشروعات و ما قد –دائن أو مالك –ك یرغبون في اإلشتراك الرغم من ذل
اشر في هذه األسهم و السندات، التالي فالبد من اإلستثمار الم ن لهؤالء تحققه من أراح و  م

ة التي تتكون  عدة أنواع من المؤسسات المال حوا مستثمرن و ذلك عن طر ص األفراد أن 
أهدافه التي تتمثل في األمان النسبي مع الحصول على لمساعدة المدخر و  المستثمر على تحقی

ل فائدة أو أراح موزعة أو زاد مة،دخل في ش ات أو المؤسسات أومن ة في الق مثلة هذه الشر
اإلستثمار و مجموعة المؤسسات اإلدخارة من صندوق توفیر  ة اإلستثمار أو صنادی ،شر

ات اإلدخار)البرد وأقسام اإلدخار ف ن األموال (شر ات تكو ات ي البنوك التجارة و شر وشر
اة...الخ .)1(التأمین على الح

المطلب الثاني: أهم مجاالت اإلستثمار.

غرض  ه المستثمر أمواله  یوظف ف الذ اإلقتصاد عة النشا ه نوع أو طب قصد 
مجال الزراعة،مجال العقارات،مجال الصناعةالحصول على عائد مثل:

-1-، ةجمیل توفی .89[ب.ت.ن]، ص دار المعارف،مصر:.اإلستثمار و تحلیل األوراق المال
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احة...الخ. ومنه فقد وضعت مجموعة من المعاییر لتصنیف هذه المجاالت أهمها:مجال الس
.ار الجغرافي الفرع األول: المع

ار تقسم إلى  ةإستثماراتوفقا لهذا المع ة ومحل ما یلي:وطن وهي 
ة:  ع الفرص المتاحة لإلستثمار في أ.اإلستثمارات المحل ة جم تشمل مجاالت اإلستثمار المحل

ة و ،ستثمار المستخدمة مثل: العقاراتغض النظر عن أداة اإلالسوق المحلي، األوراق المال
والمشروعات التجارة.،الذهب

ةب.اإلستثمارات ة):الخارج ع الفرص المتاحة ف(األجنب ي تشمل مجاالت اإلستثمار جم
ة انت أدوات اإلستثمار المستخدمة. و تتم اإلستثمارات ،اإلستثمار في األسواق األجنب مهما 

اشر. اشر أو غیر م ل م ش ة إّما  ة من قبل األفراد و المؤسسات المال فلو قام مستثمر الخارج
مثال  قصد المتاجرةشراجزائر شراء،ء عقار في لندن  ومة الجزائرة  حصة في أو قامت الح

ة مرسیدس ة مثل شر ة عالم شراء ،شر اشر. أما لو قام ذلك الشخص  فإنه إستثمار خارجي م
ة إستثمار جزائرة  ة لشر وركحصة في محفظة مال في هذه ،تستثمر أموالها في بورصة نیو

ة الحالة فإّنه إستثمار خار  ة لشر النس اشر  ة للفرد المستثمر, وم النس اشر  ا غیر م ج
.)1(اإلستثمار

.ار النوعي الفرع الثاني: المع

مها إلى مایلي: ن تقس م ار محل اإلستثمار و من ثم  ار في عین اإلعت أخذ هذا المع

ة:.أ ة أو إقتصاد ق ا أو إقتإستثمارات حق ق اعد اإلستثمار حق إذا وفر للمستثمر الحصاد
ازة  العقار،أفي ح قي  قصدالسلع...الخ،صل حق مة و ل أصل له ق قي  األصل الحق

ة ة إضاف ة و یترتب على إستخدامه منفعة إقتصاد .)2(إقتصاد

ة–إدارة اإلستثمارات محمد مطر، -1- قات العلم و التطب ، 1999، [ب.د.ن]:[ب.ب.ن].-اإلطار النظر
.61ص 

، ص ص مرجع محمد غانم،-2- .46-45ساب
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ة: قصد بها شراء حصة في رأس المال (سهم) أو حصة في قرض (سند ب.اإلستثمارات المال و
األراح أو الفوائدأو شهادة إیداع) تمنح لمالكها حقا  ة  .)1(للمطال

محددات اإلستثمار.المطلب الثالث:

التمثل اإلستثمار ة لتحقی یزة األساس عتبر األالر قدم تساس ألراكم المالي الذ
مما جعل اإلهتمام األ ة إالّ إقتصاد ة اإلقتصاد بیرا في التنم أن كبر لإلستثمار ألنه یلعب دورا 

اشرة  اشرة و غیر م مها إلى م ن تقس م ة اإلستثمار  هناك مجموعة من العوامل تؤثر على فعال
ما ی لي:و هي 

 اشرة.ول:األالفرع العوامل الم

ة اإلستثمار ح فاعل اطها  اشرة إلرت ة اإلیث تؤثر على الطاقة اإلسمیت م ة نتاج قتصاد
اشر و منها: ل م ش

: المتمثل في اإلنتاج أ. الفائض اإلقتصاد بلد على الفائض اإلقتصاد عتمد اإلستثمار في أ
داخل اإلقتصاد اإلضافة إلمطروحا منه إستهالالمحق المصارف ىك المنتجین عائالتهم 

ة. العموم

بین العمل و اإلستثمار إنطالقا من أن اإلستثمار ب. العمل:  وثی ا د أن هناك إرت من المؤ
عتمد على الفلسفة المعتمدة من قبل الدولة و ترتأنّ الجدید یتطلب عمالة جدیدة إالّ  حجمها 

مجموعة من العوامل منها:عالقة العمل و اإلستثمار 

ان:- 1 ان تعمل على زادة الطلب على السلع و الخدمات.حجم الس زادة الس

ان:- 2 للس یب العمر انالتر للس یب العمر ا على التر .)2(زادة معدالت النمو تؤثر سل

نفس المرجع .-1-

و آخرون، -2- ات ناضم محمد الشمر ، ص 2000ن]، .. د[ب. عمان: اإلستثمار العیني و الماليأساس
.58-52ص
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اني حسب البیئة:- 3 یب الس اعر ثیؤ التر یب الس ن الناتجة عن لى المتغیرات الحالة في تر
ة تأهیل المالإالهجرة من األراف  بیرة.ثة المنتقلة تتطلب إستلى المدن ألن مل مارات 

ة الدخل القومي في تحدید حجم اإلستثمار یجب التطرق إلى نظراج. الدخل القومي: ألهم
ة. الجوانب التال

لما یزداد اإلستثمار جم الدخل القومي: - 1 ا مع الدخل القومي حیث  اإلستثمار طرد یرت
ح. س صح یزداد الدخل القومي و الع

یب الدخل القومي: - 2 ة و القطاعتر ة اإلقتصاد ی عة التر طب ونة لذلك اإلقتصاد یتأثر  ات الم
ح. س صح ن زادة اإلستثمار و الع لما أم انت متوازنة من حیث التطور  لما  ف

معدالت تدفاإلستهالك:- 3 اني  عتبر من العوامل المؤثرة من حیث زادة معدالت النمو الس
التالي یتحولما ة و یؤثر على حجم المدخرات، و  ل هو مقرر لها الخطة اإلقتصاد دون تمو

اإلستثمار.

عني إنتاج سبل جدیدة اإلختراعات:- 4 تفرز التقدم التكنولوجي طرق و أسالیب جدیدة مما 
ن  م حیث تعمل هذه األخیرة إلى زادة حجم اإلنتاج و جودته و ذلك یتطلب إستثمارات جدیدة و 

ة عإرجا التكالیف و الزادة في اإلیرادات.ضفخنا في تهالرغ

إلى إحجام أفراد المجتمع  عن عدم إیداع إإنّ اإلتجاه العام لألسعار:د.  رتفاع  األسعار سیؤد
البنوك و التوجه نحو المضارة في األراضي و العقارات و غیرها من ات التي أموالهم لد العمل

التالي عدم تعبئة تلك ،ال تخدم اإلقتصاد حصل لإلستفادة منها في اإلستثماراتاألموالو  و 
العام لألسعار لعدة  ن إرجاع التغیرات على المستو م س في حال إنخفاض األسعار و الع

لفة عوامل اإلنتاج ،أسعار اإلستیراداتحجم اإلنتاج،،عوامل منها عرض النقود و تداولها
ة ة اإلنتاج .)1(الداخلة في العمل

، مرجع -1- ، ص صناضم محمد الشمر .62- 61ساب
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 اشرةالفرع الثاني:العوامل غیر .الم

ة: العادات و التقالید،أ. العوامل الذات علیها  طل ة و ما العوامل اإلجتماع إضافة إلى أ
ة للدخل و العوامل الن ة هنا هي حب المحاكاة.ظرة المستقبل اإلجتماع

اإلدخار و .تلعب دورا مهما في زادة اإلنفاقاإلنتاج:ب. توقعات مستو اإلستثمار

ة اإلنتاج و ذلك من خالل تأثیره على قرارات . سعر الفائدة:ـج تلعب دورا هاما ففي عمل
ن  إلى سحب أكبر قدر مم اإلستثمار فإرتفاع  أسعار الفائدة من قبل الجهاز المصرفي سیؤد
ة التطور  من فائض الدخول لغرض توظفها في مجاالت اإلستثمار و هي التي تخدم عمل

س في حالة إنخفاض سعر الفائدةاإلق و الع .)1(تصاد

بن عصمان، -1- .95، ص2003د.ن]،.[ب. الجزائر: مدخل في اإلقتصاد الحدیثمحفو
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خالصة الفــصــل األول :

ة تستخدمها الدو عتبر اإلس ارة عن آل ، وذلك إقتصادهاوتیرة ل بهدف الرفع من تثمار ع
ة لدیها  ة اإلقتصاد عجلة التنم ع الدول إلى الدفع  شهده العالم ، وسعي جم راجع للتطور الذ

ع أنواعه و قطاعاته، وذلك من خالل فتح المجال لإل الغة التي ستثمار بجم ة ال وذلك نظرا لألهم
ات الدول ،  ة لإلقتصاد النس رغم من إختالف اإلستثمارات من دو یتحلى بها  إّال و لة إلى أخر

قى الوسیلة األ ة في بناء إقتصاد وطني فاعل على الصعید الدولي و المحلي، كثرأنه ی فاعل
ر من مشارعهم للمستثمرن من أجل وذلك من خالل  ما توفره الدولة من ظروف مالئمة  تطو

.و المساهمة الفعالة في التطور اإلقتصاد
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الفــصـــل الــــثــانــــــــــي:

).2001- 1993إصـــــالح السيــاســـــــات اإلستـــثمـــارية فـــي الجــــــــــــزائــــــــر (

الد ،  ة في ال طر الوحید على التنم وتجسد ذلك من انت الدولة الجزائرة هي المس
ع اإلستثمارات، أما في العقد األخیر لم تعد الدولة هي الفاعل الوحید في  خالل إحتكارها لجم

ة ا مع الدولة في هذه العمل ح القطاع الخاص  شر ة، فقد أص ة اإلقتصاد ة التنم حیث عمل
ة إستوجب ع ومة تدعمه على المستولیها إدراجه لما له من أهم المحلي، خاصة مع وجود ح

وتشجعه وتعمل على تفعیله و إستمرارته.

التي جاءت بها هم اإلصالحات اإلستثمارة رق إلى أ سنحاول من خالل هذا الفصل التط
ة والتي مست القطاع العام و الخاص و األجنبي وذلك من خالل ثالث اإلصالحات اإلقتصاد

ة: احث التال م

ى لإلستثمار في الجزائر في ظل اإلصالحات اإلقتصادية.ور الكبر االمبحث األول: المح

المبحث الثاني: التنظيم القـانوني لإلستثمارات الخاصة في الجزائر في ظل اإلصالحات اإلقتصادية.

: واقع اإلستثمارات األجنبية في الجزائر في ظل اإلصالحات اإلقتصادية.حث الثالثبالم
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حث األول: المحاور الكبر لإلستثمار في الجزائر في ظل اإلصالحات الم
ة. اإلقتصاد

، إّال أن  في ظل التطورات الحاصلة في العالم خاصة على الصعید اإلقتصاد
اقي البلدان، لذلك سعت الجزائر إلى الرفع من اإلقتصاد ان دائما متراجعا مقارنة مع  الجزائر

ة إنتاجها  وذلك من خالل فتح المجال أمام اإلستثمار المحلي و األجنبي ، الخاص و  مردود
سن مجموعة من التشرعات تجذب من خاللها أكبر قدر من  العام، وذلك عن طر

اإلستثمارات.

اسة العامة التي إنتهجتها الجزائر إضافة إّال سنحا حث التطرق إّال الس ول من خالل هذا الم
أهم القوانین التي تم وضعها.

ة. اسة العامة لإلستثمار في الجزائر في ظل اإلصالحات اإلقتصاد المطلب األول: الس

ة اسات متعددة الجوانب تهدف في إنتهجت الجزائر في ظل اإلصالحات اإلقتصاد س
ع  ة متكاملة، ففي مجال اإلستثمار عملت الدولة على تشج ة إقتصاد تنم مجملها  إلى تحقی

، اإلستثمار على الصعید المحلي و األجنبي  اسة اإلنفتاح اإلقتصاد وذلك منذ إنتهاج س
إكتسبت من خاللها خبر  اسة اإلصالح اإلقتصاد م، فبإنتهاج الجزائر لس ة في التشرع و التنظ

مة رؤوس األموال  ار ق عین اإلعت أخذ أساسا  اإلستثمارات  ان التشرع الخاص  عدما  ف
ادرات وجذب  ع الم ان الغرض منه هو تشج الت للمستثمرن، حیث  المستثمرة عند منحه التسه

ه اإلستثمارات و  فقا لثالث محاور أكبر قدر من رؤوس األموال، حیث فرضت تدابیر جدیدة لتوج
ة: أساس

/ نحو المشارع الخالقة للمواطن الشغل، ثم نحو القطاعات لمواطن بتكالیف معتدلة1
ة والمهن الصغر( ة و الحرف الصناعات المتوسطة والصغیرة) ثم نحو أنشطة الصناعات التقلید

عادة أقل من عشر مناصب لشغل.  التي تخل

وتفا2 ة أخر ات للحث / من ناح مي الحاد إتخذت الدولة ترتی ا لتكرس حالة الالتوازن اإلقل د
المراد ترقیتها. زة بإقرار تحفیزات هامة للمناط على الالمر
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الموارد3 اجات المتعلقة  ة فإن األنشطة التصدیرة وهي المصدر األساسي / نظرا لإلحت الخارج
ل القو  بیرا في  عا  ة القت تشج ة وفي قوانین اإلستثمار للعملة الصع ة السنو انین المال

ة. المتعاق

إعتمدت الجزائر خالل هذه اإلصالحات على مجموعة من التشرعات والقوانین التي تتواف
عتبر المرسوم التشرعي  ع المجاالت، و اشرته في جم المؤرخ 12- 93مع النهج الجدید الذ

ر05في  ع و 1993أكتو بتشج اإلضافة إلى األمر ، المتعل ة اإلستثمار  المواف03- 01ترق
الة 2001أوت20لــ:  ه تدخل الدولة و الو موج ح  ر اإلستثمار حیث أص بتطو المتعل

ر اإلستثمار إالّ  ة لتطو طلبها المستثمر، وذلك عن طرالوطن ازات التي  م اإلمت بهدف تقد
ر اإلستثمار  ة لتطو الة الوطن أنشأته لهذا الغرض من خالل الو الذ ز اك الوحید الالمر الش

ات. ع الوال جم على مستو

لدعمه -  ة اإلستثمارات وأجهزة أخر االت لترق ه هذه القوانین هو إنشاء و من أهم ما جاءت 
ر منها: عه نذ وتشج

ة وترقیتهلجنة لدعم مو -  ة ودعم اقع اإلستثمارات المحل الة ترق الخصوص: و ، و
ر اإلستثمار(،)APSI()1(ثماراتاإلست ة لتطو الة الوطن ة لدعم ،)ANDI()2الو الة الوطن الو

اب(وتشغیل  (، )ANSEJ()3الش ز اك الوحید الالمر ، )GU()4صندوق دعم اإلستثمارات، الش
عة اإلصالحات.،)CNI()5المجلس الوطني لإلستثمار( ة اإلستثمار ومتا لف بترق الم

-1- ASPI : agence de promotion de soutien et de suivi des investissements.

-2- ANDI : agence nationale de développement de l’investissement.

-3- ANSEJ : agence nationale de soutien a l’emploi des jeunes.

-4- GU : guichet unique.

-5- CNI : conseil national de l’investissement



)2001-1993اإلستثماریة في الجزائر (الفصل الثانــي: إصالح السیاسات 

36

ة.في ظل قانوني لإلستثمار في الجزائر المطلب الثاني: اإلطار ال اإلصالحات اإلقتصاد

 ة اإلستثمار.12-93الفرع األول: المرسوم التشرعي رقم بترق المتعل

نتیجة ، 05/10/1993المرسوم المؤرخ في جاء هذا  ة اإلستثمارات  بترق المتعل
اسة  ة لمرحلة دامت أكثر من لس من خالله مسایرة 30إقتصاد سنة، أراد المشرع الجزائر

م و تعزز إرادة  ة اإلستثمار لتدع بترق ة، فقد صدر المرسوم المتعل اإلصالحات اإلقتصاد
ة و التشر ة اإلستثمارات و قصد توفیر البیئة القانون اسة الجدیدة لترق ة تحرر اإلقتصاد و الس ع

ة المالئمة لجلب و و الت م األجنبي.اإلستثمار الخاص سواء المحلي أوٕاستقطابنظ

المیداني للمرسوم رقم -  ة لتطبی النس حدد 12-93أما  فقد نصت المادة األولى على: "أن 
ة التي  ة الخاصة و األجنب على اإلستثمارات الوطن طب هذا المرسوم التشرعي النظام الذ

م الخدمات غیر المخصصة للدولة أو تنجز ضمن النشاطات ة إلنتاج السلع و تقد اإلقتصاد
موجب نص تشرعي" معین صراحة  شخص معنو .)1(لفروعها أل

ما حدد -  فرق بین المستثمر المحلي و األجنبي،  من خالل هذه المادة أن المشرع لم  والمالح
حیث  اإلقتصاد نص صراحة على وجود قطاعات مجال تدخل المستثمرن الخواص في النشا

شخص محدد في نص تشرعي. مخصصة للدولة و لفروعها و أل

ون إما عن:2) و(1ما أن المادتین (-  )نصتا على أن تدخل الرأسمال 

إنشاء مؤسسة جدیدة برأسمال وطني أو 1 ة للقدرات: أ اإلستثمارات المنشئة و المنم / طر
أجنبي.

المؤسسة أو ستثمارات المعدة ل/ اإل2 عد غل لة: وهي مخصصة لإلستئناف  لتأهیل و اله
إعالن إفالسها.

ة مرسوممن خالل  دراسة هذا ال-  اسة الجدیدة لترق وللس أنه شجع إرادة اإلنفتاح اإلقتصاد نر
ة: القطاع الخاص، و تتمحور أهم الجوانب التي مسها هذا المرسوم حول الجوانب التال

ة على أداء ومساهمة ا-1- ة ألثر اإلصالحات اإلقتصاد ،" دراسة تحلیل لقطاع الخاص في نورة محمد
ة الحقوق والعلوم اإلقتصارسالة ماجستیراإلقتصاد الوطني"،  ل مراح ورقلة،  ة، قسم العلوم ،(جامعة قاصد د

ة  .51-50ص ص ، 2006- 2005)اإلقتصاد
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حرة و هذا 1 في اإلستثمار  ) من نفس المرسوم.3حسب المادة (/ الح

/ عدم التمییز بین المستثمرن سواء أكانوا عمومیین أم خواص محلیین أو أجانب، فالمرسوم 2
ات. ة للمستثمرن من حیث الحقوق و الواج ضمن في نصوصه  معالجة متساو

م التحفیزات و الضمانات للمستثمرن أسا3 ة في تقد سا عبر / ینحصر تدخل السلطات العموم
ة. ة و جمر ائ ضات ج تخف

ة.4 ر اإلستثمارات لمساعدة المتعاملین على إتمام اإلجراءات العاد ة لتطو الة الوطن / إنشاء الو

المعرف برخ5 سصة المؤسسة اإلدارة لإلستثمار و / إلغاء اإلعتماد المسب ٕاستبداله بتصرح 
ع إحصائي...الخ .)1(ذو طا

 ر اإلستثمار.  03- 01الفرع الثاني: األمر رقم بتطو المتعل

حات الضرورة أصدرت السلطات - م التصح اإلستثمار و تقد إن مع سعي الدولة لرقي 
ة األمر رقم  ر اإلستثمار، وهذا 2001أوت 20المؤرخ في 03-01العموم بتطو ، و المتعل

تزامن إصداره مع إصدار بتسییر رؤوس األموال التجارة للدولة و األخیر و الذ األمر المتعل
و القانوني  اإلدار ة اإلستثمار و تحسین المح یل ش فتح رأسمال المؤسسات بهدف إعادة تش
ر اإلستثمار  ة و تطو و القانوني لترق اإلدار ر اإلستثمار و تحسین المح ة و تطو لترق

الخاص في الجزائر.

ع مفهوم اإلسو الجدید في ه-  ات الخوصصة الشيذا األمر أنه قد تم توس شمل عمل ءتثمار ل
ما شمل مفهوم اإلستثمار اإلستثمارات المنجزة عن  قة له،  ان غائب في القوانین السا الذ

از أو براءة اإلختراع و أخذ حصص اإلمت ة أو طر في المؤسسات حین تتوفر مساهمات نقد
ة، حیث حدد مفهوم ا ة من نفس األمر على أنه: " إقتناء أصول عین إلستثمار حسب المادة الثان

ع قدرات اإلنتاج، أو إعادة التأهیل، أو إعادة  تندرج في إطار إستحداث نشاطات جدیدة، أو توس
لة" .)2(اله

ة، -1- ة الشعب مقراط ةالجمهورة الجزائرة الد دة الرسم المؤرخ في 12-93. المرسوم رقم 64. العدد الجر
ر05 ة اإلستثمارات.1993أكتو بترق المتعل

ه من:عماد عجابي،" دور القطاع الخ-2- اص في اإلستثمار"، متحصل عل

http : étudian dz.net :21:30، على الساعة: 15/11/2014تارخ اإلطالع.
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ر اإلستثمار على:03-01ما نص األمر رقم -  بتطو المتعل

ة و اإلستثمارات الخاصة. * إلغاء التمییز بین اإلستثمارات العموم

* المساواة بین المستثمرن المحلیین و األجانب.

ه المادة ( ) " تنجز اإلستثمارات في حرة 04* الحرة التامة في اإلستثمار و هذا مت نصت عل
ة البیئة".تامة م النشاطات المقننة و حما مات المتعلقة  ع مراعاة التشرع و التنظ

ة. ة التنازل أو نقل الملك ان * السماح بإم

م لفض النزاعات...الخ. مبدأ التح * أقر 

تضمن الجهاز نظامین:-  و

هذا النظام تم إلغاء المزانظام عام/ 1 مرحلة اإلنتاج و اإل: وف طة  ا قاا المرت ء على المزا
مرحلة اإلستغالل لكن حسب توجیهات المجلس الوطني لإلستثمار. طة  المرت

غي نظام إستثنائي/ 2 ة و التي ین األكثر حاجة للتنم ع اإلستثمار في المناط : یخص تشج
ما ة خاصة ترقیتها وف حدد المجلس الوطني لإلستثمار، و اإلستثمارات التي تحتل أهم
ا الممنوحة تلإلقتصاد الوطن ل من مرحلة اإلنجاز و مرحلةي، ونجد أن المزا غطي 

.)1(اإلستغالل

ي مراألو یتضح من دراسة هذا -  اإلستثمار المستهدف شمل معنىأنه فتح مجال واسعا 
ة  اسة اإلقتصاد أت للس ره لكل النشاطات التي ه ةترقیته و تطو إقامة الحال ، نشوءها 

و المساهمة في مستحدثة من قبل القطاع العام أو الخاص الوطني أو األجنبي،دیدة جمشروعات 
ة في المشروعات  لة أو المشار ة أو نشاطات إعادة اله ة أو الجزئ ات الخصخصة الكل العمل

ة. المساهمات المال سها عن طر ال و تأس لها مستق اإلستثمارة القائمة أو المخط

الح-  قدم تلك المساهمات، خالفا و عة الشخص الذ ر طب على هذا األمر أنه قد أغفل ذ
.12-93لما هو في نص المادة األولى من المرسوم التشرعي 

ة. العدد أنظر -1- ر اإلستثمار.2001أوت20المؤرخ في 03-01. األمر 47الجردة الرسم بتطو المتعل
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عني أن النص لم یولي إهتماما  "، مما  عي أو معنو قدمها شخص طب ارة "  والتي أضافت ع
ة)،  ة أو عین ل المساهمة (مساهمة نقد عة الشخص المساهم، مقتصر في ذلك على إبراز ش لطب

زا على صفة المال ال على 03- 01مما یبین أن األمر   ة، مر م و الشمول قد تبن منهج التعم
م صفة م ة و التنظ عني الحما ه وذلك  ان على األموال المستهدفانالك في القانون الجدید ینص

س على األشخاص . )1(ول

م ه اإلستثمار في الجزائر في ظلالمطلب الثالث: األجهزة الكلفة بتنظ اإلصالحات وتوج
ة. اإلقتصاد

.الفرع األول: المجلس الوطني لإلستثمار

ع إستراتیجي یتولى 1993لسنةخالفا للمرسوم التشرعي فتقر لجهاز ذو طا ان  ، و الذ
ة، فإن مع صدور األمر المؤرخ  ة و األجنب اسات الدولة في مجال اإلستثمارات المحل إعداد س

وزر 03- 01مناألمر18، فحسب المادة الفراغ، قد سد هذا2001أوت 20في " ینشأ لد
لف ب ة اإلستثمارات مجلس وطني لإلستثمار یدعى في صلب النص (مجلس) و یوضع الم ترق

ة اإلستثمارات  المسائل المتصلة بإستراتیج لف المجلس  س الجمهورة، و تحت سلطة ورئاسة رئ
ات المنصوص علیها في المادة( الموافقة على اإلتفاق اسة دعم اإلستثمارات، و ورة 12و س ) المذ

صفة  قا، و ام هذا األمر".سا ل المسائل المتصلة بتنفیذ أح یلة المجلس عامة،  حدد تش و
م التنظ اته عن طر م تعدیل هذه تنه .(مع العلم أ)2(الوطني لإلستثمار وسیره و صالح

تعین علینا من خالل هذا النص. )2006یولیو15المؤرخ في 08- 06) من األمر 12المادة( و
اته.تطرق إلى نقطتین المجلس نو لدراسة هذا یلته و صالح هما: تش

یلة المجلس الوطني لإلستثمار. أوال: تش

إلى التضارب في  قد یؤد الذ ا لتعدد مراكز إتخاذ القرار، و إنعدام لتنسی تفاد
یلة المجلس تضمنت  ه المجلس نجد أن تش یلع ال للدور الذ اإلختصاصات والمهام، وتفع

مثلون جم ة اإلستثمار وهي على النحو التالي:أعضاء  عمل ة  ع القطاعات المعن

ة لإلستثمار األجنبي وضمانه من المخاطر-1- ة الوطن اش،" الحما ع غیر التجارة في الدول عبد هللا 
ة"،  ة الحقوق رسالة ماجستیرالنام ل .59-94ص ص،2001-2000)، ،(جامعة الجزائر، 

ة. العددأنظر-2- ر2006یولیو15المؤرخ في 08- 06األمر .41الجردة الرسم بتطو اإلستثمار، والمتعل
.19ص
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ة.-  المال لف  الوزر الم

المساهمة و تنسی-  لف  اإلصالحات.الوزر الم

ة.-  الجماعات المحل لف  الوزر الم

التجارة.-  لف  الوزر الم

الطاقة -  لف  والمناجم.الوزر الم

الصناعة.-  لف  الوزر الم

المؤسسات و الصناعات الصغیرة و المتوسطة.-  لف  الوزر الم

التعاون.-  لف  الوزر الم

ة.-  التهیئة العمران لف  الوزر الم

شارك في  ع أن  ستط وزر القطاعات أشغال المجلس وزر القطاع المعنيإضافة إلى أنه 
األعمال. ة  المعن

فاءات في میدان اإلستثمار. ن للمجلس اإلستعانة عند الحاجة لخبراء أو أفراد ذو  م ما 

ه إنّ  یلع ل من وزر العدل ورغم الدور المهم الذ اب  یلة هو غ على هذه التش الح ما 
اب وزر الفالح اإلستثمار، إضافة إلى غ ة تنش انة في  عمل حتل م هو اآلخر  ة، و الذ

یز برنامج  ازات الخاصة وتر اإلمت ة وذلك من خالل قانون اإلستصالح وذلك عن  طر أساس
ة. على تسخیر اإلستثمار الوطني أو األجنبي لخدمة الفالحة الوطن اإلنعاش اإلقتصاد

ن أن ی م ما   ل ثالث أشهر،  جتمع المجلس عند یجتمع المجلس الوطني لإلستثمار مرة 
عني ذلك أنه یجتمع أرع  طلب من أحد أعضائه، و ومة أو  س الح الحاجة بإستدعاء من رئ
مجموعة من  ة، و تتوج هذه الدورات في األخیر  مرات في السنة دون حساب الدورات اإلستثنائ

ات .)1(القرارت و التوص

ة. العدد أنظر-1- یلة المجلس 24/09/2001رخ في المؤ 281-01. األمر 55الجردة الرسم تش المتعل
مه وسیره. الوطني لإلستثمار وتنظ
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أتي دور أمانة  ات  عد إصدار المجلس الوطني لإلستثمار لمجموع القرارات و التوص
ر اإلستثمار ة لتطو الة الوطن ، حیث تعمل على تحضیر المجلس الوطني لإلستثمار وهي الو

ة المتعلقة  م الوضع اته، وتسهر على إعداد تقارر دورة لتقی ع تنفیذ قراراته وتوص أشغاله وتتا
ة  الة الوطن موضوع الو المعلومات و التوجیهات المتعلقة  د المجلس  ما تقوم بتزو اإلستثمار، 

ر اإلستثمار و مهامها. لتطو

مجلي اإلدارة على تنفیذ قرارات المجلس الوطني لإلستثمار، وفي اإلضافة إلى ذلك یتداول 
م مشارع اإلستثمار المقدمة قصد اإلستفادة من  ة التي تعتمد في تقو ات التحلیل س و الش المقای

ة و غیرها. ائ ازات الج الة في الخارج یتناول أاإلمت ضا هذا المجلس(مجلس اإلدارة) تمثیل الو
اكل ا ات أو أجهزة دعم نشاطها في مجال وٕانشاء اله عة لها عبر الوال زة التا لالمر

.)1(اإلستثمارات

الة تصرف عد المدیر العام هو المسؤول األول عن سیر الو ع مصالحها و ، فهو یدیر جم
لف المدیر العام بتنفیذ قرارات مجلس اإلدارة،  ع مستخدمیها، و مارس السلطة على جم بإسمها، 

ل ثالثة (حیث  ذا إلى 03قوم  ) أشهر بإعداد تقررا یرسله إلى المجلس الوطني لإلستثمار، و
ا  الة و قرارات منح المزا الو اإلستثمارات المودعة لد ه التصرحات  الة یبرر ف مجلس إدارة الو

ة أو رفضها .)2(المطلو

عد المدیر العام تقررا دورا عن حالة تنفیذ ا لمشارع اإلستثمارة، التي وزادة على ذلك، 
ا. إستفادت من المزا

أن المجلس الوطني لإلستثمار جهة قرار، وفي نفس الوقت جهة  من خالل ما سب نالح
، حیث تنتهي أشغال 281- 01) من المرسوم التنفیذ07ذلك من خالل المادة (إستشارة و

مقررات تقع تحت طائلة سلطته القرارة ما له إصدار المجلس  ة،  القوة التنفیذ و المشمولة 
النظر إلى  ة الملزمة  ات لها القوة المعنو ل مهام إستشارة، وحتى هذه التوص ات في ش توص

ومة س الح ز القانوني لمن أصدرها و المتمثلة في رئ .)3(المر

رقم 05أنظر المادة(-1- .281-01) من المرسوم التنفیذ

ام األمرمحمد یوسفي،" -2- ر اإلستثمار"،المؤرخ في 03- 01رقم مضمون أح بتطو المتعل
ع20/08/2001 قدرته على تشج ة، ، ومد ة واألجنب ةاإلستثمارات الوطن ا، العليمجلة المدرسة الوطن

.2002، 23: د، العد12المجلد 

اللي عجة، -3- لإلستثمارالج ة، . الجزائر: دار الالكامل في القانون الجزائر .684، ص 2006خلدون
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ات المجلس الوطني لإلستثمار. ا: صالح ثان

03-01) من األمر19لف المجلس الوطني لإلستثمار حسب ما جاء في نص المادة (
اته ر اإلستثمار و تحدید أولو ة تطو ر اإلستثمار، بإقتراح إستراتیج بتطو ، وهذه المهمة المتعل

لة للمجلس من شأنها إضافة المزد من اإلنسجام على القرارات التي تتخذها السلطات  المو
ات  و الصعو المزد من اإلستثمارات، وٕازالة العوائ ة، في مجال عملها المتواصل لتحقی العموم

التي تعترض سبل نجاحه.

قترح المجلس إتخاذ مجموع التدابیر لتحفیز توافقها مع ما  حیث یراعي مد ة المختلفة، 
ة، ومن مهام المجلس الوطني  ة و الخارج ة الداخل التطورات الحاصلة على الساحة اإلقتصاد
ة لإلستثمارات التي لها  النس ات التي تبرمها الدولة مع المستثمرن  لإلستثمار الفصل في اإلتفاق

ة خاصة لإلقتصاد، وذلك لمنح هذه اإلستثما الة أم اإلعتراض عن أهم ا من قبل الو رات المزا
ر  مسائل تطو م بین الجهات المختلفة المختصة  ة التح ما یتولى المجلس عمل فعل ذلك، 

ل المجلس الوطنيلاإلستثمار، وٕاتخاذ القرارت المط ش ة، و قترح و یر، حیث  لإلستثمار هیئة تف
ل القرارات و التدابیر الضرورة ل ومة  عه، وقد على الح تنفیذ إجراءات دعم اإلستثمار و تشج

ة من شأیر  اكل مال ل أفضل لإلستثمار، المجلس ضرورة إستحداث مؤسسات وه تمو نها تحقی
ره التالي المساهمة في تطو .) 1(و

.ر اإلستثمار ة لتطو الة الوطن الفرع الثاني: الو

ام المادة ( موجب أح الة 03- 01) من األمر 06تنشأ  ر اإلستثمار، الو بتطو المتعل
ة اإلستثمار المنشأة الة ترق ر اإلستثمار، و ذلك في محل و ة لتطو في ظل المرسوم الوطن

ومة، 12-93التشرعي  س الح الة تحت سلطة رئ ة اإلستثمار، رقم وضع هذه الو بترق المتعل
رقم  مقتضى المرسوم التنفیذ المتعل24/09/2001ؤرخ في الم282- 01وقد نظمها المشرع 

المشرع  مها و طرقة سیرها، وقد إحتف ر اإلستثمار وتنظ ة لتطو الة الوطن ات الو صالح
ة ة المعنو الشخص ومها مؤسسة إدارة تتمتع  الة من حیث  ة للو عة القانون ، و بنفس الطب

ما اإلستقالل المالي بإستثناء ة اإلستثمار،  ة لوزر المساهمات وترق ة العمل عیتها من الناح ت
حت وزارة  ه أعاله، حیث أص تقضي الفقرة األخیرة من المادة األولى من المرسوم المشار إل

الة.المساهمات المراقب األول أل عمال الو

المستجدات في قانون اإلستثمار ل-1- ات ،" مد ،( جامعة الجزائر، لة ماجستیررسا"، 2001سنةرمة صب
ة الحقوق)،  .45، ص 2006- 2005ل
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ر اإلستثمار. ة لتطو الة الوطن م الو أوال: تنظ

سا، ومن تسییر الو  ومة رئ س الح ل من ممثل عن رئ الة من قبل مجلس إدارة یتش
ة، و الشؤون الخار  ة و الجماعات المحل ة، ممثلین عن وزارات، المساهمات والداخل ة، المال ج

توسطة، و ممثلین إثنین عن منظمات أراب العمل، وممثال عن الوزارة مالصناعات الصغیرة و ال
، وممثل عن الغرفة الجزائرة للتجارة و  الجزائر ز البنك المر م، ومحاف الكلفة بتهیئة اإلقل

.)1(الصناعة

ومة لمدة  س الح ناءا 03(ثالث عین أعضاء المجلس من رئ ) سنوات قابلة لتجدید، و
ة مدیر  ختارون من بین الموظفین الذین لهم رت على إقتراحات السلطات التي ینتمون إلیها، و
ن أن یجتمع في دورات  م جتمع المجلس أرع مرات في السنة، و زة على األقل، و اإلدارة المر

سه أو بناءا على إقت ة بناءا على إستدعاء من رئ .) 2(راح من ثلثي عدد أعضائهغیر عاد

ومة  س الح الة المعین من قبل رئ إلى جانب مجلس اإلدارة هناك منصب المدیر العام للو
ة إدارة  تحمل المدیر العام مسؤول ساعده أمین عام ومدیر الدراسات، و  ، موجب مرسوم تنفیذ

مثلها أما تصرف بإسمها و الة، وضمان السیر الحسن لها، و ل الو قوم بإعداد تقرر  م القضاء، 
الة یرسله إلى المجلس الوطني لإلستثمار03ثالثة ( الو .) 3() أشهر عن نشا

ر اإلستثمار. ة لتطو الة الوطن ات الو ا: صالح ثان

ما یلي: الة ف ات هذه الو تتمثل صالح

مهمة أمانة المجلس الوطني لإلستثمار: وقد تم هذا التكل-  الة  مقتضى نص تكلیف الو یف 
رقم 09المادة ( یلة 24/09/2001المؤرخ في 281-01) من المرسوم التنفیذ بتش ، المتعل

الة في تحضیر أشغال وسیر المجلس الوطني لإلستثمار، وتتمثل مهمة هذه الو

رقم 03أنظر المادة (-1- ر281- 01) من المرسوم التنفیذ ة لتطو الة الوطن ات الو ، المتضمن صالح
اإلستثمار.

.06أنظر المادة (-2- ) من نفس المرسوم التنفیذ

) من نفس المرسوم .09أنظر المادة (-3-
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ة  م الوضع اته، وتسهر على إعداد تقارر دورة لتقی عة تنفیذ مقرراته وتوص المجلس ومتا
الة. موضوع الو المعلومات الوجیهة المتصلة  اإلستثمار، وتزود المجلس  المتعلقة 

الة حسب نص المادة -  صدد هذه المهمة تتولى الو ر اإلستثمار و مهمة تطو الة  تكلف الو
یلي:ما03- 01) من األمر 21(

الة دون -  قع عبء الضمان على الو حیث  عتها،  رها ومتا ة اإلستثمارات وتطو ضمان ترق
. المؤسسات األخر

مین و -  مین و غیر المق ال المستثمرن المق مساعدتهم.إستق ام  إعالمهم و الق

اك -  ة للمؤسسات، وتجسید المشارع بواسطة خدمات الش س ات التأس ل الش ام  تسهیل الق
. ز الوحید الالمر

ما تعمل على التأكد من -  ات المعمول بها،  اإلستثمار في إطار الترتی طة  ا المرت منح المزا
إحترام اإللتزام بها.

موجب المادة (تسییر صندوق دعم اإل-  ل 03- 01) من األمر28ستثمار المنشأ  لف بتمو والم
ا اإلستثمار. لفة مزا مساهمات الدولة في 

م إقتراحات -  إنجاز اإلستثمارات، وتقوم بتقد التي تعی الة العراقیل و الضغو ما تحدد الو
ة لعالجها. للسلطات المعن

ة فاءة وفعال ة نخلص في األخیر إلى أن  األجهزة المشرفة هي أحد العناصر األساس
عضها أداة هامة في تحسین مناخ اإلستثمار، فرغم  مثل تفاعلها مع  المشجعة لإلستثمار، و
ة ثبوت ووضوح  ذا  أهم ...الخ، و اسي و اإلقتصاد اإلستقرار الس ة التي یلعبها مد األهم

ة للمستثمر، إالّ  النس ضا یالنظام القانوني  قوم أنه أ ة التي س وم بیرا لألجهزة الح ولي إهتماما 
ة في العمل، وذلك من خالل توفیر مناخ جید  بتعامل معها، بإضافة إلى درجة الكفاءة العال

ن من اإلستثمارات ذا تحفیز المستثمر وجذب أكبر عدد مم .)1(لإلستثمار و

ة المشرفة على اإلستثمار،"ضمان اإلستثمار"األجهزة-1- ة، الوطن ة ، تصدرنشرة دور عن المؤسسة العر
ر44، العدد: لضمان اإلستثمار .01ص ،1989، أكتو
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م القانوني لإل حث الثاني: التنظ في ظل ستثمارات الخاصة في الجزائر الم
ة . اإلصالحات اإلقتصاد

م المؤسسة الخاصة في الجزائر تجلت أدخلت قوانین اإلستثمار م جدیدة لتنظ عدة مفاه
انت  و التي  انت تؤطر القطاع الخاص في الساب ة  التي  م مالمحها  في إزالة القیود التنظ

ما یلي: تطوره و هي  تعی

المطلب أول: اإلطار المؤسسي الجدید للمؤسسات الخاصة في الجزائر.

الفرع األول: من حیث اإلنشاء.

ة  لإلرتقاء  عرف إعتقد المشرع أن المؤسسة الخاصة هي الوسیلة األساس اإلقتصاد أو ما 
ما  عض  حسب تعبیر ال إلى اإلنتقالأنها البدیل للخروج من األزمة واإلنعاش اإلقتصاد

بین مفهوم األ ناء على ذلك فهناك ر و زمة  و ضرورة تجنید القطاع الخاصإقتصاد السوق، و
في هذا اإلطار تم إنهاء العمل بنظام اإلعتماد المسب.) 1(ان هذا األخیر هو العالج الوحید لها

قا لمبدأ  ة أكثر على توزع مساعدات  الدولة، ط شأن إنشاء المؤسسة الخاصة لتكرس شفاف
ة. و قد مهد ذلك  لبروز قواعد جدیدة  إلنشاء المؤسسة الخاصة و ة اإلقتصاد تتمثل في:العقالن

أوال:قاعدة حرة التجارة و الصناعة.

ممارسة النشا شخص  و الحرة أل عي بإعطاء الح ا تقضي  قواعد القانون الطب مبدئ
ا  و  و سائر القطاعات  بدون إستثناء. لكن عمل ل أنواع النشا طال  یرده، هذا المبدأ  الذ

الوضعي  فإن هذا المبدأ   القطاع الصناعي على المستو ة أكثر  ح على صلة  أكبر و قرا أص
ح بنفس الوقت یخض وأص و اإلستثناو التجار .)2(تءاع  لمزد  من الضوا

قد بینت  التشرعات  الجزائرة أن اإلستثمارات  تنجز في حرة تامة مع مراعاة التشرعاتل
ة البیئة. و تست النشاطات المقننة و حما ة  المتعلقة  قوة القانون  من الحما فید  هذه اإلستثمارات  

و الضمانات  المنصوص علیها  في القوانین بهذا الشأن.

ةالجزائر بین األزمةحسن بهلول، -1- اس ة و األمة الس ، ص 1993. الجزائر: دار دحلب للنشر، اإلقتصاد
63.

ستاني، -2- اتسعید یوسف ال ة، :. لبنانقانون األعمال والشر .193، ص 2004منشورات الحلبي الحقوق
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سمح  ما  هناك تغییر واضح في المجال التشرعي  لصالح المزد من التحرر اإلقتصاد
إقتصاد السوق و الحث على المنافسة اد و تكرس م ،  و في الجزائر  ال زال )1(بتعمی

ة  إلى اإلقتصاد شهد مرحلة إنتقال الحر، وهو في محاولة مستمرة لمسایرة التطور اإلقتصاد  
العالمي و محاولته و یتطلباإلق ة و اإلنضمام تصاد ة و اإلقتصاد ر الوسائل القانون ذلك تطو

فسح المجال للمنافسة  ة للتجارة ومنها المنافسة. ففي ظل النظام اإلشتراكي لم  إلى المنظمة العالم
ذا النهج القائم  على مبدأ اإلحتكار إلى أواخر الثمانینات، الحرة، حیث ظلت الجزائر منتهجة له

ة إلى إقتصاد السوق الذ ة تزامنا مع المرحلة اإلنتقال استها اإلقتصاد حیث قررت تغییر س
عد مبدأ حرة التجارة من دعائم النظام الرأسمالي الحر .)2(رس مبدأ حرة التجارة و الصناعة و

یتفرع عنه حرة  المنافسة و إحتكار المشروع .)3(الذ

ا: قاعدة ال المحلیین.نمساواة  بین األعوان  اإلقتصادییثان

ة حسن ن تین هما: أوال من قبل إنّ : أ. اإلستثمار  التصور القانوني لهذا المفهوم یتضمن  زاو
ة في توفیر المناخ القانوني المالئم لإلستثمار الخاص.الدولة، ا فهيأما و یتجلى حسن الن ثان

ة هنا فيالخاص المتعاملمن قبل تجلى حسن الن ة و تأدیته نشاطه في إطار المشروع
قا.الممنوحة من قبل الدولة و دو  ورة سا ن عرقلة  قاعدة حرة التجارة و الصناعة المذ

ة ب. اإلستثمار قصد التعاون:  تنم ادل  بین مختلف األعوان اإلقتصادیین لتحقی عالقة الت أ
ة ة القائمة على مبدأ سلطان اإلرادة و متوازة غیر إقصائ تجسد ذلك في اإلشتراطات  العقد ، و

حل العقد شرعة المتع ذا  م شرعة المتعاملین.ه اقدین محل التنظ

ان مبدأ إجتماعي أكثر منه قانوني إالّ . اإلستثمار قصد التضامن:ـج نه أحد سمات أإن 
مة  ة المستد عد عجز الدولة عن ضمان التنم المؤسسة الخاصة الحدیثة، وقد تكرس في الجزائر 

فرض  على القطاع الخاص ضرورة تبني روح التضامن مع الدولة. من أجل تجاوز وهو ما 
حتلها القطاع الخاألزمة انة التي  ه الم هذا السلوك الجدید بنوع اص و یرت

في الجزائر"-1- ،" المناخ اإلستثمار ا ، 2004. 11: العدد، إلقتصاد والتسییر والتجارةعلوم امجلة، عبد الحمید زع
.70جامعة الجزائر، ص

.1996دستور الجزائر لسنة ) من37المادة (أنظر -2-

ة-3- .11. ص 36العدد .2008یولیو2، أنظر الجردة الرسم
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یر ثر عقب العجز المالي المزمن الذالتي تدعمت أكو  بدأ التف عاني منه القطاع العام و الذ
ة القطاع الخاص .)1(في فتح رأسماله أمام مشار

. الفرع الثاني: من حیث النشا

ل  ل حرة تجنید  سقف أقصى لإلستثمار إذ یجوز له  عد مقید  المستثمر الخاص لم 
بإستثناء إحترام القواعد العامة المنصوص علیها في القانون  ة دون قید أو شر قدراته المال

ات برأسمال الشر و المتعل حیث إذا تجاوز الرأسمال التأس،)2(التجار ة ذات ( سي للشر
ة ا ل القانوني).ة ینجر عنه تعدیللمحدودالمسؤول أنه في ظل الوضع القانوني الش والمالح

من حیث الحجم و  ه وجود قانوني یتساو ح لد بیر وأص الخاص حضي بتوسع  الجدید للنشا
اره ن إعت م التالي ال  ة و  ة اإلقتصاد مل الكیف مع نشاطات المؤسسة العموم م نشا

لنشاطات القطاع العمومي.

ة: اإلشتراطات التال وٕاشترطت الدولة من القطاع الخاص لإلستثمار الوفاء 

ة و تتمثل في:أوال: اإلشتراطات اإلقتصاد

مساهمته في إحالل المنتوج المحلي محل المنتوجات المستوردة.- 

ة -  بین مختلف القطاعات الوطن التكامل اإلقتصاد عامة أو خاصة.تحقی

ة للقطاع العام أو الخاص. -  ة المملو تفعیل أدوات اإلنتاج المحل

ا:  ة. ثان اإلشتراطات اإلجتماع

طالة المتعاظمة و التي عجزت  لة ال مش طة أساسا  حت مرت في ظل األوضاع الراهنة أص
ة معها في الدولة عن حلها بوسائلها الخاصة مما تطلب منها دعوة القطاع الخاص للمشار

اإلستثمار في النشاطات التي  ص للمستثمر الخواص  الترخ ل، وذلك  القضاء على هذا المش
ة الشغل و إحداث مناصب عمل .)3(تساهم في ترق

-1- Dahmani Mohamed, l’économie algérien a l’épreuve des zéiformes économique , édition
économica, paris 1999,p 138.

.549أنظر المادة (-2- ) من التقنین التجار
-3- Bouter.f. Les Formmes Juridiques et Les Investissements étrangés , édition Bettaher,1992, P 139



)2001-1993اإلستثماریة في الجزائر (الفصل الثانــي: إصالح السیاسات 

48

ة.ثالثا:  اإلشتراطات التقن

ة المعمو  حترم المعاییر التقن ه الدولة على القطاع الخاص أن  ف ل بها وخاصة في وتشتر
س ومجاالت  فترض في هذه النشاطات التقی ما  ا،  ا و دول ارة المتعارف علیها وطن المع

ة  ا و ذلك من خالل شراء و إستعمال الحقوق الصناع ل التكنولوج المساهمة في نقل و تحو
م. ة في مجال اإلنتاج و التح ة القدرات الوطن قصد تنم

مع اإلصالحات ال ئر و التي تقوم على أساس منتهجة في الجزاوقد قام النظام الضربي الجزائر
فه مع الواقع الجدید و زادة عقلنة  السوق الحر قصد تكی و التعامل مع منط األداء اإلقتصاد

ین المؤسسة للتكیف مع مستلزمات إقتصاد السوق  .)1(فعالیته و تم

ع اإلستثمارات الخاصة في الجزائر.  المطلب الثاني: القواعد الجدیدة لتشج

:اإلستثمار.الفرع األول ه اإلقتصاد التوج

ة اإلستثمارات الخاصة، و هي  ه و مراق ة لتجارة محل دیوان التوج حلت الغرفة الوطن
ة  ة إقتصاد تشرف و توجه النشاطات الخاصة (تمارس رقا ع صناعي و تجار هیئة ذات طا

فة المساعدة و على القطاع الخاص)،  ه القطاع ااإلداحیث تؤمن وظ لخاص نحو رة  وتوج
ة المالئم النشاطات ذات األولو ار النشا أن تضع تحت تصرفهم الوسائل الضرورة إلخت وذلك 

المشارع الخاصة ات الشراء للتجهیزات المتعلقة  ال طل ما تتولى إستق .)2(لهم 

.ة لتسییر اإلستثمار الفرع الثاني: القواعد العاد

عد للدولة التدخل في مقتضى  ام الدستور و القوانین المعمول بها في هذا اإلطار، لم  أح
ة التسییر) و من مظاهرها ما یلي:تسییر المؤسسة الخاصة (إستقالل

ة ال لموارد الدولة.-  إعتماد المستثمر على مواده الخاصة أو الذات

ة في الجزائر"، -1- ة للعلوم مراد ناصر، "اإلصالحات اإلقتصاد ة و المجلة الجزائر ة اإلقتصاد القانون
ة اس ة الحقوق، ص ، 2010، 2: العدد، الس ل .144جامعة الجزائر، 

-2- Saadouni , Les Incitations Fiscales et La Promotion Des Investissements en Algérie in Les
annales De 1.IEDF 1994, P54.
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أو المدني -  حیث تخضع عقود المتعامل الخاص إلى القانون التجار الحرة في التعاقد، 
عة المعاملة، غیر أنه في هذا الشأن یجب التمییز بین العقود التي تبرمها المؤسسة  حسب طب
ات إبرام و  ، ولتقن ة القضاء اإلدار ة تخضع لرقا الخاصة مع الدولة و هنا تعتبر صفقات عموم

ةتنفیذ الصادر عن اإلدارة المعن .)1(العقود اإلدارة، التي صورها إحترام دفتر الشرو

ة-  ة اإلقتصاد المؤسسات العموم ما یخص عقود المؤسسة مع المتعاملین اإلقتصادیین أ أما ف
حو  عد أن أص القانون الخاص مجرد أعوان إقتصادیینا، ف خواص فإنها تخضع لنطاق تطبی

.)2(على أساس مبدأ سلطان اإلرادة و العقد و شرعة المتعاقدین

ار الجهة الفاصلة في النزاع، -  في إخت منح المؤسسة الخاصة الح الحرة في التقاضي و ذلك 
ار ه أو إخت قا یئة تحو التي نفرق من خاللها بین اللجوء إلى القضاء العاد م و ذلك ط

ة ة اإلدارة) إالّ لقانون (اإل ة لمنازعاتها مع الدولة و المتعلقة بإبرام جراءات المدن النس أنه  
ة القضاء اإلدار ة فإنها تخضع لرقا .) 3(الصفقات العموم

المطلب الثالث: أهداف القطاع الخاص في الجزائر:

ر اإلقتصاد:1 ة و تطو / الفعال

ات المتحولة.بناء إقتصاد-  السوق، وهو الهدف األساسي لإلقتصاد

صفة عامة.-  ع دائرة القطاع الخاص  ع اإلستثمار الخاص، وتوس تشج

اإلقتصاد الكلي و القطاعي لزادة و تحسین إعطاء األ-  ات و المنافسة على مستو ة للفعال ولو
اإلنتاج.

ص -  مرونة اإلقتصاد، و تقل .الجهدتنش

ما-1- ة، سل و المقارن ن أحم المطبوعات . الجزائر: دیوانالعقود المبرمجة في النظام القانوني الجزائر
ة،  .99، ص 1991الجامع

ة، -2- م ة ماجستیر،إلقتصادمحاضرات في القانون ارشید زوا وزو، دفعة ملقاة على طل جامعة تیز
.49، ص 1997

سى، -3- ة راض ع ةمحاضرات في المنازعات اإلدار سانس، ملقاة على طل وزو، الل جامعة تیز
.13، ص 89/90دفعة
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القضاء على اإلحتكار.-  ع المنافسة عن طر تشج

ة.-  ة إلى األسواق الخارج تحسین طرقة دخول الموارد الوطن

ع اإلستثمار الوطني و األجنبي-  .)1(تشج

ة:2 / أهداف مال

ة، -  ل المصارف العموم ة لتحو مة مال م الناتج الصافي من الخوصصة من أجل إعطاء ق تعظ
ة. الضرب ذلك تخفیف الضغو

ة.-  ص الخسارة في القطاع العام، و دفع الدیون العموم تقل

ائي.-  إنشاء موارد جدیدة للدخل الج

تم وضعه من ق-  بل الدولة.تحدید خطر التسرب المیزاني القادم و الذ

ر المؤسسة:3 ة و تطو / الفعال

ة.-  ة و األجنب ة و المنافسة الوطن ة  للفعال إعطاء األولو

ع اإلبتكار.-  ة إضافة إلى تشج ا جدیدة و عال إدخال تكنولوج

ة.-  رفع طاقة اإلنتاج مع زادة معدل إستعمال الوسائل الصناع

ة الخدمات المنتجة.-  تحسین نوع

م و إعادة توزع الدخل./ أهداف4 تقس

الد.-  قة متوسطة داخل ال ط خل

مجموعة معینة.-  الخاص  م التطور اإلقتصاد تدع

ة.-  جعل اإلجراء مبدءا للمؤسسة من أجل رفع الفعال

-1- Cherif Chakib ,Le secteur Privé en Algérie , obtenu :

http ://www.alhewar.org. 02/02/2015, heure : 23 :20.
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ة:5 اس / أهداف س

منة الدولة أو القطاع العام على اإلقتصاد.-  ص ه تقل

ومة العاملة و على برنامج الخوصصة.-  ة الح رفع شعب

ة الشراكة و الخوصصة هو اإللتزام سي إلستراتیج على النشاإن الهدف الرئ مبدأ الحفا
ة هي مجرد  العمل س مغز مومة على المؤسسة، فل ع الد و على مناصب الشغل، و إضفاء طا

ان الهدف من الخوصصة سنة  عدما  ا. و هذا  ل ا أو  ة جزئ هو تحسین 1996نقل الملك
لتسییر اإلقتصاد على ال ة رأس مال الدولة و رأس المال العمومي الضرور تنافس مع مردود

ان الهدف من الخوصصة سنة  ال جدیدة للشراكة، حیث  ع إنفتاح هذا المال على أش تشج
ما عجزت عنه الدولة1988 ة من إنجاز و تحقی ین المؤسسة العموم . )1(هو التوصل إلى تم

تلك الضرورة لإلقتصاد الوطني في المرسوم رقم  رس المشرع الجزائر المتعل04- 01فقد 
ما نصت 2001صة الصادر في الخوص ، إذ تضمن توفیر األمن و الراحة للمستثمر األجنبي، 

ل األراح بتحو ما یتعل ما ف ات الخوصصة تستفید لضمانات ال س . )2(على أن عمل

-1- Hamidi Hamid ,La Privatisation Des entreprises Publiques en Droit Algérien
ENEAP.N°13 ,1999 ,P95.

ة اإلستثمار األج-2- ال اشر دراسة حالة الجزائر"،میلود بو عبید، "الخوصصة و إش رسالة نبي الم
ةماجستیر ة و علوم التسییر، قسم العلوم اإلقتصاد ة العلوم اإلقتصاد ل اتنة،  )، ،(جامعة الحاج لخضر 

.124، ص 2006-2007
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حث الثالث: واقع اإلستثمارات ة في الجزائر.الم األجنب

ات   ان ات ،وذلك نظرا لإلم ان و ما یزال اإلستثمار األجنبي محل إهتمام الدول و الشر
ة التي یوفرها لدولة.فقد سعت الجزائر استها اإلقتصاد ع اإلستثمار إمن خالل س لى تشج

ادین و ذلك عبر مجموعة اإلصالحات التي قام قام ما األجنبي  في شتى الم بوضعها المشرع ف
ه.یخص هذا الصنف من اإلستثمار بنوع

ة. المطلب األول: أنواع الإلستثمارات األجنب

:اشر (اإلستثمار المحفظي)الفرع األول ة غیر الم اإلستثمارات األجنب

شراء  ة ،عن طر اإلستثمار في األوراق المال عرف على أنه إستثمار المحفظة أ وهو 
هو السندات الخاص ة ،أ ة ألسهم الحصص أو سندات الدین أو سندات الدولة من األسواق المال

ة  ة أو المشار نوع من الرقا عض األوراق دون ممارسة أ ات ل تملك األفراد و الهیئات و الشر
م و إدارة المشروع ، عتبر اإلستثمافي تنظ اشرو إستثمار قصیر األجل ،ر األجنبي غیر الم

اشرمقارنة  .)1(اإلستثمار الم

ام المستثمعلى أنه اإلس"أمیرة حسب هللا محمد"ما عرفته  ق یتعل التعامل  تثمار الذ ر 
ةفي  ة (أسهم)أنواع مختلفة في األوراق المال انت حقوق ملك حقوق  دین (سندات) أو، سواء 

الت ة  اإلستثمارة وذلك   العمل قوم المستثمر بنفسه  ت السمسرة ، أو قد عامل من خالل بیو وقد 
التعامل ة متخصصة خالل المؤسساتعلى تلك األدوات منقوم  مثل صنادیالمال

ة مع  التي تصدرها ،وقد یتم التعامل في األوراق المال شراء الوثائ اإلستثمار عن طر
.)2(األجانب

ام األشخاص  ق تمثل هذا النوع من اإلستثمار  ین المقمین و عین  أو األشخاص المعنو الطب
ا شراء سندات أو أسهم  لشر ة  مع عدم في الدولة ما  هتمامهم  بدرجة إ ت قائمة في دولة أجنب

ة التي عفوذ الممارسة، بل ینصب اإلهتمام الن لى سالمة رأس مالهم و زادة األوراق المال
ملكونها.

ات التدو عبد السالم أبو قحف، -1- اشنظر ة الم اإلستثمارات األجنب ندرة : مؤسسة ل وجدو ر. اإلس
اب الجامعة،  .13، ص 2001ش

ةاإلستثمار األجنبي محدداتأمیرة حسب هللا، -2- ة العر اشر في البیئة اإلقتصاد اشر وغیر الم . مصر الم
ة،  .44-43، ص ص 2005-2004: الدر الجامع
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ل رقم ( )01الش

اشرة. ة غیر الم أنواع اإلستثمارات األجنب

(مناإلستثمارات ع و التسو في مجال اإلنتاج (من خالل)                                                                       التصدیر و الب
خالل)

ص ات المشروعالتراخ ص إستخدامإتفاق از اإلنتاج           تراخ الء أو  عقود اإلدارة   عقود إمت الموزعین    المعارضالو

م ات تسل ع أو عمل اطن            العالمات التجارة  عقود التصن ات          الدولي من ال ة عقود إتفاق الدول

ة   ق الءالمفتاح                                                     والخبرات التسو الو

ةالمصدر: عبد السالم أبو قحف،  اسات المختلفة لإلستثمارات األجنب ال و الس اب الجامعة، األش ة: مؤسسة ش ندر .26، ص 2003. اإلس
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اشر.الفرع الثاني: اإلستثمار األجنبي الم

على تملك جاإلستثمار األ"عبد السالم أبو قحف"عرف  ینطو اشر هو الذ نبي الم
ام  المستثمر اإلضافة إلى الق ل اإلستثمارات في المشروع  المعني هذا  األجنبي لجزء من أو 

ة في إدارة المشروع مع المستثمر الوطني . )1(، في حالة اإلستثمار المشتركالمشار
أخذ هذا " جیل برتان"أما  طرة (اإلشراف) على المشروع  ستلزم الس أنه هو الذ یر

ل  ةالمشروع ش ة  أو غیر المتساو ة المتساو المشار إنشاء مؤسسة من قبل المستثمر وحدة أو 
ل إعادة ضا  ش أخذ أ ما أنه   لي أو جزئي لمشروع،  .) 2(قائمشراء 

ه عبد المقصود مبروك"أما  ملكها و یدیرها " تر فعرفه على أنه تلك اإلستثمارات التي 
اإلدارةسبب ملكیته،األجنبيالمستثمر فل له ح .) 3(الكاملة لها، أو ملكیته لنصیب منها 

س هدف الصندوق الدوليعرفه  ع أنه ذلك النوع من أنواع اإلستثمار الدولي الذ  "
مة في إقتصاد آخر،  م في إقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مق ان مق حصول 

لة  هذه المصلحة على وجود عالقة طو اشر و المؤسسة، وتنطو األجل بین المستثمر الم
بیرة من النفوذ في إدارة المؤسسة" اشر بدرجة  .)  4(اإلضافة إلى تمتع المستثمر الم

اشر "هو مجموع  ن أن نعطي تعرفا عاما لإلستثمار األجنبي الم م مع إختالف التعارف 
تحدیدا خار  ة التي تجر ات اإلستخدامات من الموارد المال ل في األخیر حر ج البلد األم، تش

ة." ة و مال ة و إقتصاد اس أهداف س غرض تحقی ة  لرؤوس األموال  دول

، ص ص -1- .367- 366عبد السالم أبو قحف، مرجع ساب
دات، اإلستثمار الدوليجیل برتان، عن ترجمة مقلد علي، -2- . 11، ص 1982. بیروت : منشورات عو
ةنزه عبد المقصود مبروك، -3- ة لإلستثمارات األجنب ر الجامعي، اآلثار اإلقتصاد ندرة : دار الف . اإلس

. 31، ص 2007
ة في -4- اشر من خالل اإلصالحات اإلقتصاد عبد الرحمان تومي، "واقع و آفاق اإلستثمار األجنبي الم

ة اإلقترسالة ماجستیرالجزائر"،  ل ة وعلوم التسییر)، ،(جامعة الجزائر،  .41، ص 2001-2000صاد
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في ظل اإلصالحات األجنبي في الجزائرالمطلب الثاني: اإلصالحات التي مر بها اإلستثمار
ة .اإلقتصاد

 12-93الفرع األول: المرسوم التشرعي رقم.

أنشطة خاصة لإلستثماروجه هذا المرسوم قوم  الخاص الوطني و األجنبي الذ
ة (إنتاج السلع أو الخدمات)، في المجاالت غیر المخصصة صراحة للدولة أو  لفروعها إقتصاد

شخص آخر عة هذا اإل)1(أو أل انت طب ازات )2(ستثمار، وذلك مهما  ، أما مجموعة اإلمت
ه فإنها تخضع لعدة أنظمة هي: ا لنظام العام و األنظمة الخاصة الممنوحة و الواردة ف

الحرة. الخاصة و اإلستثمارات المنجزة في المناط اإلستثمارات المنجزة في المناط
ازات خاصة تستفید منها ما تضمن ة خاصةإمت لإلقتصاد اإلستثمارات التي لها أهم

ة اإلستثمارات ودعمه)3(الوطني الة لترق ما نص هذا المرسوم على إنشاء و عتها في ،  ا ومتا
اإلستثمار ة  ضم اإلدارات و الهیئات المعن اك وحید"  ل "ش .)4(ش

رغم اإلضافات التي جاء بها هذا المرسوم إّال أنه ال یتضمن تغییرات جوهرة في النظام 
حاول توحید النالقانوني لإلست ة، وفي ثمار الخاص، فإنه  شمل اإلستثمارات األجنب ظام القانوني ل

عد اإلصالحات التي قامت بها ن ار التطورات التي عرفتها الجزائر  عین اإلعت فس الوقت األخذ 
.)5(1988عام 

ر اإلستثمار، وا هذا األمر بتطو رنا یتعل وذ اإلصالحات ما سب عمل على تعمی لذ
اإلستثماراتاإل مناخ مالئم لتنش ة و خل ام قتصاد ل األح ة لذلك تم إلغاء  ة و المحل األجنب

ة  ة و جمر ائ ة و ج منح للمستثمرن األجانب عدة حوافز مال ما  قة و المخالفة له ،  السا
هامة هي: مبدأ حرة اإلستثمار، رفع القیود، عدم اإللتجاء إلى  اد ه أرعة م اإلضافة إلى تبن

ل رأس المال و الع م وحرة تحو م الدولي. التأم وائد الناتجة عنه و التح

ة اإلستثمار.12-93) من المرسوم التشرعي 01أنظر المادة (-1- بترق المتعل
.02أنظر المادة (-2- ) من المرسوم الساب
) من المرسوم ذاته.15أنظر المادة (-3-
) من المرسوم ذاته.08) و (07أنظر المادة (-4-
-5- ، ة في القانون الجزائرمحند و علي عیبو .70، ص 2012. الجزائر: دار هومة، اإلستثمارات األجنب
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ة15المؤرخ في 08- 06وقد تم تعدیل هذا األمر -  ل ، و الجدید في هذا القانون ما2006جو
یلي:

ازات المحصل علیها.-  اإلمت عدم المساس 

ل رؤوس األموال و المداخیل.-  تحو

انوا أو أجانب.-  ل المستثمرن محلیین  المساواة في التعامل مع 

ة اإلستثمارات.-  ة و حما ة و الثنائ ات الدول المعاهدات و اإلتفاق ة عن طر تغط

 -. ة الطعن اإلدار ان إم

ام نزاع بین الدولة الجزائرة و المستثمرن غی-  م الدولي في حالة ق ة اللجوء إلى التحط ان ر إم
مین، أما الضمانات المقرة في هذا القانون للمستثمرن هي: المق

ات ذات  عامل المستثمرن األجانب نفس المستثمرن الجزائرین في مجال الحقوق و الواج  *
ة. ات التي أبرمتها الدولة الجزائرة مع دولهم األصل ام اإلتفاق اإلستثمار، مع مراعاة أح الصلة 

المراجحا على اإلستثمارات المنجزة في إطار لغاءات التي تحدث في المستقبلت و اإل* ال تطب
هذا األمر إّال إذا طلب المستثمر ذلك صراحة.

ة ل خالف بین المستثمر األجنبي و الدولة الجزائرة للجهات القضائ المختصة، إّال * یخضع 
ة أو ات ثنائ المصالحة و في حالة وجود إتفاق متعددة األطراف أبرمتها الدولة الجزائرة تتعل

التوصل  سمح للطرفین  ة أو بند  م، أو في حالة وجود إتفاق خاص ینص على بند تسو التح
م خاص. إلى إلتفاق بناء على تح

انت لهذا في اإلستثمار األكثر شیوعا في الجزائر هو ولإلشارة أنّ -  میدان المحروقات، ومن ثم 
مه، فمثال مؤسسة سونطراك اإلستثمار ات الجانب قوانین خاصة تح األجنبي فیها محدد بإتفاق

.)1(كةشرا

ه من:-1- ة، متحصل عل ة اإلقتصاد ة في الجزائر و أثرها على التنم اإلستثمارات األجنب

.10:30، على الساعة : 12/01/2015تارخ اإلطالع  www.majalisna.com
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المطلب الثالث: معوقات اإلستثمار األجنبي في الجزائر.

مثل في حد  ادتها  عض مهامها و التي هي جزء من مظاهر س ممارسة  ام الدولة  عد ق
ة لرأس المال بإصدار ذاته معوقا إلستقطاب اإلستثمارات ة " فقد تقوم الدولة المستقط األجنب

ة العاملة فیها، أو نزع ملكیتها للمصلحة  عض المشروعات التجارة األجنب م  قانون یتضمن تأم
ام القانون". العامة أو مصادرتها عند مخالفتها ألح

ة، و ما تعد موجات الكساد أو التضخم التي تمر بها البلدان أحد ا لمعوقات اإلقتصاد
حث عن ظروف األمان و  ا ی ا أو أجنب ان وطن اإلستثمارات، فرأس المال سواء  تدف التي تعی
ة،  اس ة، الس اإلستقرار و العوائد المرتفعة. تختلف المعوقات بإختالف الظروف اإلقتصاد

في مجموعة الع ة....الخ، وهذا ما سوف تقوم بدراسته و التعم التي تواجه اإلجتماع وائ
المستثمرن األجانب في الجزائر.

.ة اس الس الفرع األول: العوائ

اسي  الموقف الس طة  ة، هي المرت التي تقف في وجه اإلستثمارات األجنب من أهم العوائ
قبل سنة الرسمي الرافض لهذا النوع من اإلستثمارات. عدم 1990وقد عرف الموقف الجزائر

ع القطاعات بإستثناء قطاع رغبته في إل ة في جم نوع من اإلستثمارات األجنب ستقطاب أ
عد اإلستقالل من المستعمر  و الذ ة الفرد الجزائر المحروقات، وهو موقف یتناسب مع نفس

ال اإلستعمار ل ماهو أجنبي على أنه أحد أش ح ینظر إلى  .) 1(الفرنسي، أص

م جل األنشطة  قام بتأم م الذ وقد تم التعبیر عن هذا الموقف من طرف نظام الح
ش دور القطاع الخاص خالل ثالثة عقود من  طرة القطاع العمومي علیها و تهم ة و س اإلقتصاد

ا أن حظو عني ضمن ما ان تبني الجزائر لنظام اإلشتراكي في الجانب اإلقتصاد اإلستقالل. 
ا ة للقطاع الخاص ضئیلة جدا عالوة على اإلستثمار األجنبي.اإلستثمار  لنس

األزمات  ة و مع ضغ ة و حتى المحل ة ، و الدول ة و اإلقتصاد اس لكن مع التغیرات الس
ات جعل من موقف الجزائر یتحول  ار أسعار البترول في منتصف الثمانین ة و إنه اإلقتصاد

التخلي عن النظام اإلشتراك ا  شجع القطاع تدرج ي و التوجه نحو النظام اللیبرالي، و الذ
1993سنة 12- 93مرسوم تمییز بینهما. و مع صدور الالخاص الوطني و األجنبي دون ال

ةدرد محمود السامرائي، -1- ، 2006. بیروت : [ب.د.ن]، اإلستثمار األجنبي معوقات والضمانات القانون
.103ص 
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عه موافقة الجزائر على  ت منح حوافز متنوعة للمستثمرن الوطنیین و األجانب و الذ الذ
ا الدول األخر اإلستثمارات بین الدول و رعا ة المنازعات المتعلقة  ة تسو ذا )1(إتفاق . و 

ة لضمان اإلستثمارات الة الدول ات المتضمنة إحداث الو اإلضاف)2(الموافقة على اإلیتفاق ة إلى . 
لي الموضوع من طرف صندوق النقد الدولي في إطار إعادة  قبول الجزائر لبرنامج اإلصالح اله
اإلستثمارات  ا  ة للجزائر، و مع دخول القرن الواحد و العشرون، مرح جدولة الدیون الخارج

ة في الجزائر مقدما  لهل مزدا م الت من خالل إصدار األجنب ر تطو األمر الخاص بن التسه
.2001اإلستثمار سنة 

ع أن نخلص في األخیر إلى هذا نستط اسي للجزائر من اإلستثمارات و أن الموقف الس
ة التسعینات من القرن الماضي وذلك نظرا لإلستقرار  ا بها مع بدا ال ومرح ة صار قا األجنب

اسي في الجزائر بإستثناء شهده المسار الس العقد األخیر من القرن الماضي.المستمر الذ

.ة ة و اإلجرائ م التنظ الفرع الثاني: العوائ

ثرة  و  اإلستثمار ة المتداخلة في النشا في تعدد الهیئات النظام و تتمثل هذه العوائ
عضها. اإلجراءات اإلدارة و تعقد 

ة اإلستثمار.1993عام 12- 93و مع صدور المرسوم التشرعي رقم  بترق الذالمتعل
موجألغى اإلجراءات السارة قبله ة ، و أنشئت  الة ترق اإلستثمارات و ه  هیئة جدیدة هي و 

عتها . إالّ  دون المناطدعمها و متا قي متواجدا في الجزائر العاصمة فق اك  أن هذا الش
ة اق إلى اإلزدحام في الخدمة و تراكم الملفات المنتظر معالجتها.ال من الوطن مما أد

ة 2001وفي سنة  الة الوطن الو عتها  ة اإلستثمارات و دعمها و متا الة ترق عوضت و
عض  الة الجدیدة ل قة، و رغم إزالة الو الة السا طت بها مهام الو ر اإلستثمار، التي أن لتطو

و تخ عض اآلخر إالّ العوائ فها لل ة مستمرة مثلاأن عو ف ق أخر : حسب دراسة غیر ئ
ة سنة منشورة أعدها مؤتمر األمم المتحدة بنت علیها ، فإن الفلسفة التي2003للتجارة و التنم

ر اإلستثمار تظهر هذه األ ة لتطو الة الوطن ة أكثالو ونها ر خیرة أنها سلطة و قوة عموم من 
ةخدمة أو  ة اإلستثمارات األجنب .)3(ترق

ة، -1- .07،  ص 04- 95. األمر 07.العدد1995- 02-15أنظر الجردة الرسم

ة، -2- .07، ص 05- 95.األمر 07. العدد1995- 02-15أنظر الجردة الرسم

-3- CNUCED, Examen de La Politique de L’investissement en Algérie,2003.
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ة السلع المستوردة بین تتراوح ، وهي مدة غیر منافسة مثال 2001یوما سنة 32و17مدة جمر
سبب 6 ة هناك مناقشة مغشوشة  في المغرب، و حسب عدد من المؤسسات األجنب ام فق أ

القانون على المؤسسات الجزائرة ة و عدم تطبی .)1'تناقض التعرفة الجمر

.ة القانون الفرع الثالث: العوائ

ا في تنفیر  ا أساس صفة عامة سب اإلقتصاد ة التي لها النشا عض المصادر القانون تعد 
المستثمرن خاصة األجانب منهم، فناك قانون اإلستثمار، قانون الضرائب، قانون 
ة أو  ة السنو خالل إصدار قوانین المال ل هذه القوانین قابلة للتعدیل الدور الجمارك....الخ، و 

ة.ال تكمیل

إما قها، و هذا ما یؤد ة تطب ف م و أنظمة تحدد  أجیل تلى تحتاج هذه القوانین إلى مراس
م و األنظمة،  ة إصدار هذه المراس قها العملي، و خاصة مع التأخرات الحاصلة في عمل تطب

ة  ة لترق الة الوطن إلنشاء الو شهده صدور المرسوم التنفیذ اإلستثمارات و فمثال التأخر الذ
ل أراح اإلستثمارات  ات تحو ف املة، و النظام المعني بتحدید  عتها مدة سنة  دعمها و متا

ة المنصوص علیها في األمر  تأخر صدوره إلى شهر 2001الصادر سنة 03- 01األجنب
ة  ل .2005جو

م المبهمة و غیر الوا-  عض المفاه عض القوانین نظرا إلستخدام  ة فهم  ضحة التي صعو
صعب الحصول علیها إذتحتاج إلى منشور  ة  ق . ات تطب ع السر الطا عضها  یتصف 

ل سنة و -  الت المتكررة لقوانین الضرائب بین  .)2(أخرالتعد

.ة اإلقتصاد ع: العوائ الفرع الرا

ة  ة التي تسبب في نفور المستثمر إلى تصف اإلقتصاد إستثماراته تتمثل مجمل العوائ
ة، و هي متغیرة عبر الزمن و هي إما أن تتجه إلى الزوال أو  القائمة أو إلغاء إستثماراته المستقبل

إلى التفاقم ومنها ما یلي:

-1- Gide Loyette Nouel, les Relations financières avec L’étranger , 2° édition Juridiction Joly ,
paris 1984 , p33.

-2- Gide loyette , op cit ,p32.
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ة -  إختالل التوازنات الداخل : و من مظاهر عدم اإلستقرار اإلقتصاد عدم اإلستقرار اإلقتصاد
ة....الخ ماش و التضخم و تذبذب سعر صرف العملة المحل ود و اإلن ة و الر .)1(و الخارج

ة الفرنداءأضعف -  ي الجهاز المصرفي: حسب المهمة اإلقتصاد الجزائر فإن القطاع البن ة  س
أنه ال یزال متأخرا، حیث أن أول میزة أنه ال في الجزائر و رغم أنه عرف مسارا لإلصالح، إالّ 

ة  ا خاصا95%تزال نس ة، بینما یوجد أكثر من عشرون بن على الساحة  أید البنوك العموم
ا، إالّ  ما أشارت اله5أنها ال تمثل سوحال اق إلى من السوق،  ة في نفس الس یئة الفرنس

هختفاءإ طر عل المؤسسات البنوك الجزائرة الخاصة حیث أن القطاع الخاص في الجزائر تس
ة، أ . حیث األجنب بنك خاص برأسمال جزائر ة الجزائرة أ أنه ال یوجد في الساحة المال

ات تض ة في تقررها أنه یجب إیجاد آل من لعب البنوك الدور األساسي في إعتبرت الهیئة األورو
عوضا عن الدولة ل اإلقتصاد .)2(التمو

ات تؤمن-  اب نظام التأمین ضد أخطار الصرف: تضع الكثیر من الدول أنظمة و تقن و غ
ال، غیر أن في الجزائر  تحمي المستثمر األجنبي من أخطار الصرف التي قد یتعرض لها مستق

إجراء أو نظام  ات ال یوجد أ حمي إستثماراته أو أراحه من تقل ه لكي  ام  ن للمستثمر الق م
ة. إتجاه العمالت الصع سعر صرف الدینار الجزائر

ة األجانب -  م ملك في تنظ ادة الح الس ة: لكل دولة تتمتع  نقص ضمانات عدم نزع الملك
ة المختلفة  ازتها، و إستثمارها في القطاعات اإلقتصاد مألموالها و ح مها.  ا أن لها داخل إقل

في منع األجانب  ممارسة هذه الحقوق داخل إختصاصاتها.من الح

عاني مناخ األعمال في الجزائر و من العدید من العیوب خصوصا في"  خالصة لما سب و 
الموانئ،  ة  اكل القاعد عض اله ة،  ة و الجمر القطاع المالي، القضاء، اإلدارات الضرب

ة".المطارات،  خدمات النقل و اإلتصاالت و خاصة البیروقراط

عدوان، وط-1- لي على اإلقتصاد خالل و ناصر داد م نتائج برنامج التعدیل اله اهر محمد التهامي، " تقی
.08، ص [ب.ت.ن]، (جامعة الجزائر)،رسالة ماجستیر، ، و آفاقه"1998-1994فترة 

، ص مرجع درد السامرائي، -2- .104ساب
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خالصة الفــصــل الثـــانــي:

ة التي قامت بها إلى تفعیل دور  سعت الجزائر من خالل اإلصالحات اإلقتصاد
ة عد أالقطاع الخاص وفتح المجال أمام اإلستثمارات األجنب ان مهم، وذلك  ا من طرف شن 

ه في یلع ل. الدولة رغم الدور الهام الذ ة  ة التنمو وهذا راجع  إلى نظرة هذه األخیرة العمل
ة  طرته على القطاعات العموم ذلك تخوفها من س ة و لمسار التنم ه على أنه مستغل و معی إل

ل األموال إلى الخارج اإلضافة إلىوتحو فه على أنه ذو طا،  لكن ع رحي ال خدماتي. تصن
لم تجد  شهده اإلقتصاد الوطني الجزائر عد التراجع الذ ضعف اإلنتاج أمامالدولة حال و

مناصب شغل وعدم القدرة عل اللجوء إلى فتح المجال أمام القطاعات ى دفع النمو وخل ، سو
عها وتفعیل  ة مردودعلى للحصول انشاطهالخاصة لإلستثمار والعمل على دعمها و تشج

.أفضل
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الفـــــــصــل الــثــالث :

اإلطــــار التطــبــقــي لإلستثـــمـــــأر فــي الجــــزائـــر

ة في الفترة ما  عد التطرق في الفصل الثاني ألهم القواعد التي جاءت بها اإلصالحات اإلقتصاد
على أرض الواقع، وذلك وجه من أوجه هذه اإلصالحات )، ننتقل إلى دراسة2001- 1993ین (ب

ر اإل لتطو ز اك الوحید الالمر وحدة تقو بدراسة الش رة،  س ة  م بتجسید األنظمة ستثمار في وال
ة.لإلستثمار الجدیدة  ل وال على مستو

حثین  ل هذا من خالل الم التالیین:وسوف نحاول إبراز 

.–بسكرة  –المبحث األول: الشباك الوحيد الالمركزي لتطوير اإلستثمار  

).2013-2002حث الثاني: إحصائيات تطور اإلستثمار في بسكرة (بالم
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ر اإلستثمار  لتطو ز اك الوحید الالمر حث األول: الش رة –الم –س

اسة اإلستثمارة ، إلى سعت الجزائر من خالل اإلصالحات التي قام بها على الس
ر اإلستثمار في العاصمة  ة لتطو الة الوطن ص العبء على المستثمر من التنقل إلى الو تقل

ر اإلستثمار، وجعلت الجزائر، لتطو ز اكا وحیدا ال مر ة ش ل وال فقد أوجدت على مستو
ع الفروع اإلد ة اإلستثمار.جم ارة داخله لتسهیل عمل

ر اإلستثمار  لتطو ز اك الوحید الالمر حث التعرف على الش سنحاول من خالل هذا الم
ة منح اإلستثمار. ه في عمل عتمد عل ذلك النظام الذ ونات، و  والتعرف على مهامه و م

زمال اك الوحید الالمر ف الش ر طلب األول: تعر اإلستثمار.لتطو

هو ز اك الوحید الالمر ن من الش م ات و  ل حیث أنه یزل الش مؤسسة مهمة جدا 
ر اإلستثمارجزءإضافة إلى أنه، )1(تنفیذ المشارع اإلستثمارة  ة لتطو الة الوطن على من الو

أنش المحلي، و الذ اتأالمستو ل الوال شمل إلى جانب على مستو الة، وهو  إطارات الو
اق ، ممثلین عن اإلدارات التي ما في ذلك اإلجراءات تدخل في وقت آخر في س اإلستثمار 

ما یلي: المتعلقة 

ات.-  س و تسجیل الشر تأس
ص البناء.-  ما في ذلك إصدار تراخ ص  الموافقات و التراخ
اإلستثمارات-  ا المتعلقة  .المزا
ال -  ضا بإستق لف أ ه تصرحاتهم، إقامة و إصدار شهادات اإلیداع وهو م عد تلق المستثمرن، 

ة و الهیئات الممثلة  وم اإلدارات الح الملفات ذات الصلة  ذلك التكفل  ا،  و قرار منح المزا
ة الجیدة اغتها النهائ صالها إلى المصالح المختصة و ص اك الوحید، و إ .)2(داخل الش

اكالمطلب الثاني ر اإلستثمار.: مهام الش لتطو ز الوحید الالمر

-  -1 Le guide investir en algéri,edition 2013.

www.andi.dz obtenu : 03/05/2015, heure : 22 :10.

ة لتطو -2- الة الوطن ه من :ر اإلستثمار، الو متحصل عل

.12:15على الساعة: ،10/04/2015تارخ اإلطالع  www.andi.dz
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هو تسهیلدور ا ز اك الوحید الالمر س لش ة لتأس اإلجراءات القانون س و ت
ونة له، ممثلوا اإلدارات و الهیئات. لهذا الغرضاإلستثمارةالمشارعوتنفیذمؤسسة الم

لفین بإصدار اشرة م طة م م الخدمات اإلدارة المرت ة وتقد المطلو ل الوثائ على مستواهم، 
لفون زادة على ذلك زة وبإنجاز االستثمار. و  المصالح المر التدخل لد ة ،  المحل

القیها المستثمرون  ات المحتملة التي  ة لتذلیل الصعو أجل من.إلداراتهم أو هیئاتهم األصل
اك  ة عمل الش والتسهیل تجاهضمان فعال س ة للت ق المستثمرن، تم الوحید وجعله أداة حق

ر مساحة إلنجاز و تطو ه  ین تنصی الت جدیدة، لتم المشارع االستثمارة.إدخال تعد
اك، لم تعد تقتصر على م طة ولكنها تمتد إلى الخدمات المقدمة من طرف الش س علومات 

ة عاإل ع اإلجراءات المطلو ض الفعلي للسلطةنتهاء من جم التفو ع ن طر ، اتخاذ القرار والتوق
اك. ة، الممثلة داخل الش في عن اإلدارات و الهیئات المعن ز اك الوحید الالمر وتنته مهمة الش

م  مته(لطلب مستثمر الحالة تقد )200إستثمار تفوق ق وهنا فما فوق،ملیون دینار جزائر
.)1(لإلستثمارحول المشروع إلى المجلس الوطني

ر اإلستثمار.لثالمطلب الثا لتطو ز اك الوحید الالمر ة الش : بن
یلة من الممثلین المحلی ة تش في بنیته الداخل ز اك الوحید الالمر الة نفسها و ضم الش ین للو

ما یلي:آذلك ممثلین  خرن هم 
ز الوطني للسجل التجارالفرع األ .ول: المر

ز لف ممثل ال ما یلي:مر الوطني للسجل التجار
ة و األسماء التجارة. ات اإلجتماع _تسجیل  و إصدار على الفور التسم

م المتض ما یخص التنظ ه و إعالم المستثمرن ف من القید في السجل التجار_مرافقة و توج
.-خاصة :    ة القید في  السجل التجار ف

حث عن رموز - األنشطة .ال

ما یخص.- ة ف ق حث عن األس ال

لفة بإصدار الرخص- حث عن األنشطة المقننة و اإلدارات الم أو اإلعتمادات ال
األنشطةالضرورة .)2(و المتعلقة 

سى،-1- اع اك الوحید امقابلة مع فؤاد  رة ،المدیر العام للش س ر اإلستثمار  لتطو ز في: لالمر
.9:30، على الساعة: 15/04/2015

ر اإلستثمار، -2- ة لتطو الة الوطن .الو مرجع ساب
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عالج -  ذلك دالئل ،  القید في موضوعها إجراءات وضع في متناول المستثمرن، إستمارات و 
   . السجل التجار

م وصل إیداع ملف القید في السجل التجار-  ، مع إصدار وصل اإلیداع.تسل
غرض -  ا  م احا إلى الملحقة المختصة إقل التي تودع ص ل ملفات القید في السجل التجار تحو

من قبل المأمور المحلي. ع شهادات السجل التجار توق
في مدة أقصاها -  م شهادات القید التجار ساعة على األكثر.  48تسل

.الفرع الثاني: مصالح الضرائب
لف ممثل الضرائب مما یلي:

ة الالزمة  ات العمل ما في ذلك التصرح _ إعالم المستثمرن عن الترتی إلعداد مشارعهم 
لف. یل ملف الم الوجود و تش

ة. ائ طاقة الج ائي و رقم ال _ منح إستمارة طلب رقم التعرف الج
ا ة و ضمان صد_ إستالم طلب الحصول على رقم التعرف الج ائ طاقة الج رها لدو ئي و ال

.ال زة لإلعالم و الوثائ مدیرة  المر
ات الحصول على شهادة اإلعفاء لشراء المعدات المؤهلة  ملفات طل _ اإلستالم و التكفل 

ا. لإلستفادة من المزا
اك الوحید حول نشاط_ التنسی التي بلغت اته حتى یتسنى لكل اإلستثماراترفقة مدیر الش

في مرحلة اإلستغالل عن طر ة إلنجازها من أجل الشروع الفور ة المدة القانون مرحلة نها
إعداد محضر المعاینة.

ات إعداد محضر معاینة الدخول في مرحلة اإلستغالل، لإلستثمار المستفید من  _ إستالم طل
ا اإلنجاز. قرار منح  مزا

غ محضر الدخول في مرحلة اإل ا من غالل، لإلست_ تبل قبل ستثمار المستفید من قرار منح مزا
ة  ا على موقع اإلستثمار.لاممثلوا مفتش م ضرائب المختصة إقل

عة رفع التحفظات المسجلة على محضر الدخول من مرحلة اإلستغالل، لإلستثمار  _ ضمان متا
ا اإلنجاز. المستفید من منح مزا

لتقدم _  ة إستالم الكشف السنو الة الوطن ا الممنوحة من طرف الو اإلستثمار المستفید من المزا
ر اإلستثمار. لتطو

ذا نسخ عن قوائم  ا، قرارات التعدیل، اإللغاء، و ل من قرارات منح  المزا _ إستالم نسخ عن 
مصالحها .)1(المعدات و الخدمات و ضمان توزعها على مستو

.نفس المرجع -1-
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 :مصالح أمالك الدولة.الفرع الثالث
ما یلي: لف ممثل هذه المصلحة  و

ذا أصول العقارات المتاحة المتوفرة._ إعالم المستثمرن بتوفر الوعاء العقار و
ذلك تحدیثها. ا و  قة محل األسعار المط _ المستثمرن حول مستو

از التي تهم المستثمرن الذین قبلت م ع أعمال اإلمت عة تطور جم لفاتهم من قبل لجنة _ متا
. العقار ة اإلستثمار و الض المساعدة على تحدید الموقع و ترق

ازات األراضي الممنوحة من  _ مساعدة المستثمرن للحصول في أحسن األجال على عقود إمت
. العقار ة اإلستثمار و الض قبل لجنة المساعدة على تحدید الموقع و ترق

 ع: مصالح الجمارك.الفرع الرا
اك هو ما یلي: مهمة ممثل الجمارك في الش

ة.لینالمتعام_ وضع تحت تصرف اإلجراءات الجمر ل المعلومات المتعلقة  
اإلحصاءات. د المتعاملین  _ تزو

عض الملفات( طلب المستو  ةع الخاص، تصرح د_ إرشاد  ....).الجمر
ا لمصالح._ إعالم المتعاملین على تطور حالتهم على مستو

م مواعید مع المصالح ال ة للجمارك.مرج_ تنظ ة و الخارج
.الفرع لخامس: مصالح التعمیر

ما یلي: لف ممثل مدیرة مصالح التعمیر  و 
طة للحصول على رخصة البناء و الرخص  ات المرت _ مساعدة المستثمرن في إتمام الترتی

البناء ح المتعلقة  .األخر
المقترح على الموقع، موضوع اإلستثمار المطلوب _ توفیر  المعلومات المفیدة حول تماثل النشا

.. ة ألدوات التخط النس
الملفات المتضمنة طلب مختلف عق الغ المستثمرن حول محتو طة _ إ المرت ود التخط

الالمشروع اإل طلوب.مستثمار
عة التقدم المحرز في ملف طلب عقد _ متا ، على النحو المطلوب منتحقی قبل التخط

و البناء. مدیرة التخط المستثمر على مستو
ة،  ة التحت ة لتأكد من حالة اإلمتثال للمعدات البناء للمشروع و البن قات میدان _ إجراء تحق

ة اإلستثمار .)1(موضوع عمل

المرجع .نفس-1-
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العمراني و البناء  مدیرة التخط للمسثمر في _ تنفیذ لد ع اإلجراءات إلصدار وثائ جم
أقرب اآلجال.

.ة ة و البیئ الفرع السادس: التهیئة العمران
م  و  ة  لتهیئة اإلقل ة بإعالم المستثمر عن الخارطة الجهو ة و البیئ م قوم ممثل التهیئة اإلقل

ساعد المستثمر  ما   ، ضا عن الخاطرة و األخطار الكبر للحصول على دراسة األثر و أ
ة البیئة . ما یخص حما ة ف ص المطلو التراخ

.ع: التشغیل و العمل الفرع السا
ما یلي: تتمثل مهمة ممثل التشغیل ف

عة  اجات التوظیف المقدمة من قبل المستثمرن : جمع نشر، ومتا ع إحت _ األخذ على عاتقه جم
ة فرص العمل و التوظیف، الة الوطن مصالح الو طة  للتشغیل و العمل.المرت

م الخاصین  ة العمل، التشرع و التنظ _ إعالم المستثمرن حول : تدابیر المساعدات لترق
شأن أنجع السبل لتنفیذ قوانین العمل  ة ألراب العمل  العمل (توفیر المعلومات و المشورة الفن
ة،  ش العمل : عقود العمل، األجور، ساعات العمل، القواعد الداخل طة مع مصلحة تفت المرت

ة،...الخ). ة وهیئات الوقا م السجالت التنظ
مع مدیرات العمل _  ل المسؤول عن إصدار تصارح العمل و التنسی ضمان العالقة مع اله

ا تصارح العمل وفقا لقوانین و أنظمة العمل المعمول بها على وجه  ة لمعالجة قضا للوال
الخصوص :

للتوصل إلى- 1-  القدمة من طلب مسب إتفاق من حیث المبدأ على توظیف األجانب الوثائ
المقدم من قبل المستثمرن.

ملفات طلب الحصول على تصرح عمل مؤقت لغرض الحصول على تأشیرة عمل.- 2- 
العمل - 3-  ص المؤقت للعمل و التصرحات المتعلقة  إصدار تصارح العمل و الترخ وثائ

یخضعون لرخصة العمل.األجانب الذین ال 
 االفرع ة و صندوق الضمان اإلالثامن: الصندوق الوطني للتأم جتماعي ت اإلجتماع

لغیر األجراء.
ة و صندوق الضمان اإلجتماعي  لف عن الصندوق الوطني للتأمینات اإلجتماع تتمثل مهام الم

ما یلي: لغیر األجراء ف
ة للعمال تجاه  اإللتزامات القانون ي.الضمان اإلجتماع_ إعالم المستثمرن، 

ة للرواتب و لألجور .)1(_ إیداع لحساب المستثمر القرارت السنو

نفس المرجع .-1-
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اإلنتساب. _ إستالم الملفات المتعلقة 
_ إستكمال إجراءات التسجیل لحساب المستثمر.

طاقة ورقم التسجیل للمستثمر في غضون فترة ال تتجاوز  ساعة.72_ إعطاء 
 الفرع التاسع: مأمور المجلس. الشعبي البلد

:بـالشعبي البلدسالمجللف مأمور
ة للمستثمر، مثل إستخراج شهادة األحوال الشخص المتعلقة  الد و سجالت _ إعداد الوثائ م

ة. فرد
األ_ شهادا ع الوثائ قة النسخ لجم ة الضرورة إلنشاء ملف اإلستثمار.ت مطا صل

ل الوثائ_  ع  على  على التوق الموقعة من قبل المستثمر و الضرورة إلنشاء ملف التصدی
اإلستثمار.

ة اإلستثمارات و الض على تحدید الموقع و ترق الفرع العاشر: ممثل لجنة الض
. العقار

قوم الممثل  هذه اللجنة ب :ـو
ام بها للحصول على األراضي مع ممثل  شأن اإلجراءات التي یتعین الق ه المستثمرن  _ توج

. العقار ة اإلستثمارات و الض على تحدید الموقع و ترق لجنة الض
ن ملفاتهم. _ مساعدة المستثمرن لتكو
از و إ ات منح اإلمت ة _ إستالم طل على تحدید الموقع و ترق رسالها إلى ممثل لجنة الض

. العقار اإلستثمارات و الض
ر اإلستثمار عن طرأنهمالحظةمع لتطو ز اك الوحید الالمر یتم التوظیف في الش

ع للوظیف العمومي ون هذا األخیر تا قة  .)1(المسا

لإلستثمار ع: النظام التحفیز ر اإلستثمار.المطلب الرا لتطو ز اك الوحید الالمر الش لد

ل المشارع اإلستثمارة من اإلعف ن أن تستفید  ض من الضرائب و م اءات و التخف
صفة عامة ة  ة و اإلجتماع ة اإلقتصاد ، فقد تم وضع هذا حسب موقع و أثر المشارع التنم

ا و التي تم تحدیثها في  ما یلي:15/01/2015ثالثة أنظمة مزا وهي 

.الفرع األول: النظام العام

.رجع المنفس -1-
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/ مرحلة اإلنجاز.1

ما یخص السلع غیر المستثناة و المستوردة و التي تدخل اإلعفاء من -  ة ف الحقوق الجمر
اشرة في إنجاز اإلستثمار. م

ما یخص السلع و الخدمات غیر المستثناة المستوردة -  مة المضافة ف اإلعفاء من الرسم على الق
اشرة في إنجاز اإلستثمار. ا و التي تدخل م أو المقتناة محل

ات العقارة التي تمت في إطار اإلعفاء من دفع-  ل المقتن عوض عن  ة  نقل الملك ح
اإلستثمار المعني.

.)1(/ مرحلة اإلستغالل2

ة لإلستثمارات المحدثة حتى مائة (03لمدة ثالث ( النس ) منصب شغل و 100) سنوات  
طلب من المستثم ة  ائ تعده المصالح الج الذ ر:عد معاینة الشروع في النشا

ات-  ة على أراح الشر .)2((IBS)اإلعفاء من الضر

المهني-  .)3((TAP)اإلعفاء من الرسم على النشا

ة لإلستثمارات التي تحدث مائة وواحد 05وتمدد هذه المدة خمس ( النس ) سنوات، 
ة 101( و اإلستثمارات في القطاعات اإلستراتیج ) منصب شغل أو أكثر عند إنطالق النشا

حدد المجلس الوطني لإلستثمار قائمتها. التي 

.الفرع الثاني: النظام اإلستثنائي

التي تستدعي ت1 نمیتها مساهمة خاصة من الدولة./ المناط

) سنوات.03ث (أ/ مرحلة اإلنجاز لمدة ثال

اع-1- .مقابلة مع  فؤاد  سى، مرجع ساب
-2- Impôt sur les bénéfices des sociétés.
-3- Taxe sur l'activité des professionnelle.
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ل -  ما یخص  عوض ف ة  ات العقارة التي تتم في اإلعفاء من دفع حقوق نقل الملك المقتن
إطار اإلستثمار.

التسجیل بنس-  ح ة ةتطبی س ما یخص العقود التأس مخفضة قدرها إثنان في األلف ف
ات و الزادات في رأس المال. للشر

ما یخص األشغال المتعلقة -  الة، ف مها من الو عد تق المصارف،  ا  ل ا أو  تكفل الدولة جزئ
ة الضرورة إلنجاز اإلستثمار.المنشآت ا ألساس

ا -  ما یخص السلع و الخدمات غیر المستثناة من المزا مة المضافة ف اإلعفاء من الرسم على الق
ة. انت مستوردة أو مقتناة من السوق المحل اشرة في إنجاز اإلستثمار، سواء  و التي تدخل م

ة المتضمنة العقاإلعفاء من حقوق التسجیل و مصارف اإلشهار-  الغ األمالك الوطن و م ار
ة الممنوحة إلنجاز المشارع اإلستثمارة،  ة و غیر المبن از على األمالك العقارة المبن اإلمت ح

از. اإلمت ا لح ا على المدة الدن هذه المزا تطبی
موجب قرار م-  قا  ازات الممنوحة للمستثمرن سا ام اإلمت جلس الوزراء ما تستفید من هذه األح

لفائدة المشارع اإلستثمارة.
) سنوات.10ب/ مرحلة اإلستغالل لمدة عشر (

ات.-  ة على أراح الشر إعفاء من الضر
المهني.-  إعفاء من الرسم على النشا
ات إ) سنوات 10عشر (اإلعفاء لمدة -  على الملك بتداء من تارخ اإلقتناء، من الرسم العقار

دخل في إطار اإلستثمار.العقارة التي ت
ة لتحسین أو تسهیل اإلستثمار، مثل تأجیل العجز و فترات اإلستهالك.-  ا إضاف مزا
ة).2 ة لإلقتصاد الوطني (اإلتفاق النس ة  / المشارع ذات األهم

) سنوات.05أ/ مرحلة اإلنجاز لمدة خمس (
ع إعفاء أو خلوص الحقوق و الرسوم و الضرائب و غیرها من اإلق-  ذات الطا تطاعات األخر

ة، للسلع و  اإلستیراد أو من السوق المحل قة على اإلقتناءات سواء عن طر ائي المط الج
الخدمات الضرورة إلنجاز اإلستثمار.

ذا اإلشهار -  ات العقارة المخصصة لإلنتاج و  إعفاء من حقوق التسجیل المتعلقة بنقل الملك
ع طب یجب أن  .)1(لیهاالقانوني الذ

ر اإلستثمار، الو-1- ة لتطو .مرجع الة الوطن ساب
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ات و الزادات في رأس المال.-  ة للشر س ما یخص العقود التأس إعفاء من حقوق التسجیل ف
ات العقارة المخصصة لإلنتاج.-  ما یخص الملك ف إعفاء من الرسم العقار
الالعقاراإلعفاء من حقوق التسجیل و مصارف اإلشهار -  ذا م ة ، و  غ األمالك الوطن

ة لعمل التنازل المتضمنة األصول العقارة الممنوحة بهدف إنجاز مشارع إستثمارة.ةالنس
موجب قرار مجلس الوزراء -  قا  ازات الممنوحة للمستثمرن سا ام اإلمت ما تستفید من هذه األح

لفائدة المشارع اإلستثمارة.
اإلستغالل.ب/ مرحلة 

) سنوات إبتداء من تارخ معاینة المشروع في اإلستغالل التي تعدها 10لمدة أقصاها عشر (
طلب من المستثمر. ة  ائ المصالح الج

ات.-  ة على أراح الشر الضر
المهني.-  الرسم على النشا
ما فیها الرسم ع-  ضات في الحقوق أو الضرائب أو الرسوم  مة اإلعفاءات أو التخف لى الق

یدخل في إطار النشاطات  اإلستثمار الذ المضافة التي تنقل أسعار السلع المنتجة عن طر
قرار من المجلس الوطني لإلستثمار. ة الناشئة،  الصناع

قرار من المجلس الوطني لإلستثمار، مثل تلك المتعلقة بتكفل الدولة -   ، ة أخر ا إضاف مزا
ع المصارف  ا  ل ا أو  المنشآت جزئ ما یخص األشغال المتعلقة  الة. ف مها من الو د تق

ة الضرورة إلنجاز اإلستثمار. األساس
.الفرع الثالث: نظام القانون العام

، تمنراست، تندوف.1 ات: أدرار، إلیز / اإلستثمارات المنجزة في وال
صل إلى -  ض قد  ة على الدخل اإلجمالي لفترة خمس (%50تخف ) سنوات 05على الضر

ة لإلستثمارات. النس
و ) سنة15) لمبلغ إتاوة أمالك الدولة لمدة خمسة عشرة (²دفع دینار واحد للمتر المرع (م- 

ة  ض هذه اإلتاوة بنس الموجه للمشارع %50تخف از العقار ة لإلمت النس عد هطه المدة، 
اإلستثمارة.

/ اإلستثمارات المنجزة في الجنوب.2
ض 10) لمبلغ إتاوة أمالك الدولة لمدة عشر (2دینار واحد للمتر المرع (مدفع -  ) سنوات و تخف

ة  للمشارع اإلستثمارة.50%بنس از العقار ة لإلمت النس عد هذه المدة، 

.نفس المرجع-1-
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تار لفترة تمتد من -  ة 15إلى 10دفع دینار واحد لله ض بنس عد هذه الفترة تخف سنة، و 
ة الجدیدة.50% عنوان مبلغ إتاوة أمالك الدولة على المستثمرات الفالح
ض قدره -  ة الممنوحة لإلستثمارات في %4,5تخف قة على القروض البن من نسب الفوائد المط

ة. اح المشارع الس
ض قدره -  ة الممنوحة لتحدیث %4,5تخف قة على القروض البن من نسبب الفوائد المط

ة.المؤسسات ة و الفندق اح الس
ا.3 / لإلستثمارات التي تنجز في الهضاب العل
) سنوات، 10) لمبلغ إتاوة أمالك الدولة لمدة عشر (2) للمتر المرع (م01دفع دینار واحد (- 

ة  ض بنس الموجه للمشارع اإلستثمارة.50تخف از العقار عد هذه المدة لإلمت
تار لفترة تمتد من 01دفع دینار واحد (-  ة 15إلى 10) لله ض بنس عد هذه الفترة تخف سنة و 
ة الجدیدة.%50 ما یخص مبلغ إتاوة أمالك الدولة على المستثمرات الفالح ف

ائي التي قامت بها حاولت الجزائر من خالل مجموعة اإلصالحات  على النظام الج
ین و تقلبین الضرائالفصل عیین و المعنو ص عدد ب المفروضة على األشخاص الطب

النظام  س ة في اإلصالح الضربي من جهة، و الضرائب قصد ت إنسجاما مع اإلتجاهات العالم
ة من جهة أخر ة البترول ا ة لتحل محل الج ار للضرائب العاد . (1)وقصد رد اإلعت

.مقابلة مع فؤاد -1- سى، مرجع ساب اع
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ات تطور اإلستثمار في حث الثاني: إحصائ ةالم رة (وال ).2013-2002س
ة اإلستثمارات المنجزة  وذلك منذ اإلصالحات  م في  رة نمو ملحو س ة  عرفت وال

ة األخیر  اإلستثمارات الخاصة،ة التي قام بها المشرع الجزائراإلقتصاد خاصة على مستو
ة ة إستثمارات في الوال حث دراسة تطور . وسنحاول من خالل والتي حققت أعلى نس هذا الم

الة  ات المصرح بها من طرف الو رة، وهذا بدراسة اإلحصائ س ة  حصیلة اإلستثمارات في وال
ة ات الوطن ر اإلستثمار، إضافة إلى اإلحصائ زلتطو اك الوحید الالمر الش على مستو
ر  ة 27اإلستثمار منذ إنشأه في لتطو ل .2009جو
و نوعه.المطلب األول: حسب قطاع النشا
. الفرع األول: حسب قطاع النشا

بیرا خالل السن رة توسعا وتطورا  س ة  وهذا وات األخیرة في مجال اإلستثمارات عرفت وال
مجموعة من األنشطة المختلفة،على مس اإلستثمارات حسب یلي نقدم عرضا لتوزع وفي ماتو

رة. س ة  في وال قطاع النشا

من ()01الجدول رقم( رة حسب قطاع النشا س ة  ع اإلستثمارات في وال - 2002: توز
2013(

مناصب الشغل ملیون دینار  مة  الق
جزائر

عدد المشارع الفرع الصناعي

89 785 05 الفالحة
1555 8977 137 األشغال البناء و 

ة العموم
6417 80034 101 الصناعة
46 141 05 الصحة

1634 7722 307 النقل
702 24093 09 احة الس
931 4627 69 الخدمات

11374 126377 633 المجموع
ر  لتطو ز اك الوحید الالمر ات من الش اإلعتماد على معط احثة  المصدر: من إعداد ال

.اإلستثمار
ن أ ما یلي:ن م ة و هي  ان ال ب م في أش نمثل هذه الق
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ع المصرح بها حسب قطاع النشا)01(الرسم ع المشار مثل توز رة من : مدرج  س ة  في وال
)2002-2013(.

ات التي في الجدول. اإلعتماد على المعط احثة  المصدر: من إعداد ال
من خالل الرسم(قراءة: ة للمشارع و 01نالح مة المال طرة ثالث قطاعات من حیث الق ) س

ما یل / الصناعة.BTP)()1( ،3/ البناء و األشغال العمومي2/ النقل، 1ي: هي 

-1- BTP : Batiments et Travaux Publics.
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ع02الرسم ( مة المشار مثل ق ة): مدرج  في المصرح بها حسب قطاع النشااإلستثمار
رة من ( س ة  ).2013- 2002وال

ات الجدول. اإلعتماد على معط احثة  المصدر: من إعداد ال
ة للمشارع إنّ قراءة: مة المال طرة  قطاع الصناعة على الق ل هو س على هذا الش الح ما 
مة المشارع بــ: (حیث  )، وذلك 80034قدرت ق ل من قطاع ملین دینار جزائر رغم تفوق 
ةو البناءالنقل ه في عدد المشار و األشغال العموم .ع المنجزةعل

ة المصرح بها حسب قطاع 03الرسم ( ع اإلستثمار مثل عدد مناصب الشغل للمشار ): مدرج 
رة من (النشا س ة  .)2013-2002في وال

اإلعتماد على المصدر: م احثة  اتن إعداد ال الجدول.معط
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ل قطاع، حیث یتبین لنا من قراءة: یوضح هذا الرسم عدد مناصب الشغل التي وفرها 
اقي القطاعات بـ:  ، رغم إحتالله منصب6417خالل هذا الرسم تفوق قطاع الصناعة على 

ة الثالثة في عدد المشارع المنجزة، اشرة قطاع النقل بـ:المرت ه م منصب، ثم قطاع 1634لیل
ة بـ:  منصب....الخ.1555البناء و األشغال العموم

.الفرع الثاني: حسب النوع
رة حسب نوع المشروع من (02الجدول رقم ( س ة  ع اإلستثمارات في وال - 2002): توز

2013(.
مناصب الشغل ملیون دینار  مة  الق

جزائر
ة ة المئو النس عدد المشارع نوع اإلستثمار

%7875 100123 %55,45 351 إنشاء
%3475 24959 %44,23 280 ع توس

%12 597 %0,15 1 إعادة تأهیل
%12 698 %0,15 1 ع- إعادة تأهیل وتوس

%11374 126377 %100 633 المجموع
اك الوحید  ات من الش اإلعتماد على المعط احثة  ر المصدر: من إعداد ال لتطو ز الالمر

رةاإلستثمار .س
ما یلي: و هما  ة و مدرج تكرار ل دائرة نسب ات هذا الجدول في  ش ن تمثیل معط م

ع المصرح بها04الرسم( م عدد المشار رة من حسب نوع اإلستثمار): تقس س ة  في وال
)2002-2013(

55,45نشاء  إ

44,23توسیع 

إعادة تأھیل 
0,15

-إعادة تأھیل
0,15وتوسیع 

إنشاء

توسیع

إعادة تأھیل

وتوسیع-إعادة تأھیل



الفصل الثالث: اإلطار التطبیقي لإلستثمار في الجــزائــر                                           

77

ات  اإلعتماد على معط احثة  الجدول.المصدر: من إعداد ال
رة هي  بین قراءة: س ة  أن أنواع اإلستثمار األكثر تواجدا في وال من خالل هذا الرسم نالح

ع ع %55,45بـ: ة إنجاز مشارع اإلنشاء س، حیث تقدر ناإلنشاء و التوس أما مشارع التوس
بین إعادة تأهیل و 44,23%فبـ:  ة فهي تنقسم بتساو ق إعادة تأهیل و ، أما عدد المشارع المت

ع .%0,15بـ:توس
رة 05الرسم ( س ة  ة حسب النوع المصرح بها في وال ع اإلستثمار ة للمشار مة المال ): الق

).2013- 2002من (

ات الجدول. احثة إعتمادا على معط المصدر: من إعداد ال
ظهر من خالل هذا الرسم تفاوت واضح بین اإلستثمارات المنشأة و التي تم توسعتها، :قراءة

ل التالي تفوق اإلستثمارات المنشأة بـ: ، 100123حیث یوضح الش مقارنة مع ملین دینار جزائر
مة إنجاز هذه المشارع بـ ، و ملیون دینار 2495:اإلستثمارات الموسعة حیث بلغة ق جزائر

ه ان ي عدد المشارع إلى أن الفرق في نا هو أنه ورغم التقارب الكبیر فالمالح لفة المشارع 
شاسعا.

المطلب الثاني: حسب القطاع القانوني و األجنبي.
.الفرع األول: القطاع القانوني

رة حسب القطاع القانوني من (03الجدول رقم ( س ة  ع اإلستثمارات في وال - 2002):توز
2013.(

100123

24959

597 698
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الشغلمناصب  ملیون  مة  الق
دینار جزائر

ة ة المئو النس عدد المشارع ة الحالة القانون

11082 115810 %98,26 622 الخاص
292 10567 %1,73 11 العمومي
0 0 0 0 المختل

11374 126377 %100 633 المجموع
اك الوحید المصدر:  ات من الش اإلعتماد على معط احثة  ر من إعداد ال لتطو ز الالمر

رة. س اإلستثمار 
ما یلـــي: ة، وهي  ان ال ب ام في أش نقوم بتمثیل هذه الق

رة حسب القطاع القانوني من 06الرسم ( س ة  ع المصرح بها في وال ): عدد المشار
)2002-2013.(

احثة إعتمادا علىالمصدر: من إعداد ا ات الجدول.ل معط
ة التي یتمتع بها مثل هذا قراءة: مها وذلك حسب الصفة القانون الرسم مجموعة المشارع وتقس

ان المشروع،ل مشروع عا للقطاع الخاص أم القطاعو المقصود بها هنا إذا ما  تا
من خالل نفس الرسم  ، ونالح إستحواذ القطاع الخاص على أكثر من ثلث العام أو مختل

ة:، أما 98,26%المشارع بـ: ة فبنس ة 3,2%المشارع العموم ما یخص المشارع المشتر ، أما ف
مشروع رة في الوقت الحالي أ س ة  ) فلم تشهد وال بین القطاع العام و الخاص (المختل

من هذا النوع.

98,26%الخاص
3,2%العمومي الخاص

العمومي
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رة من ():07الرسم ( س ة  ة في وال ع حسب الحالة القانون ة للمشار مة المال - 2002الق
2013.(

ات الجدول.المصدر: احثة إعتمادا على معط من إعداد ال
ة للمشارع الخاصة ومن خالل هذا الرسم نالحقراءة: مة المال بیرا بین الق المشارع فرقا 

ة ة:العموم حیث تفوق القطاع الخاص بنس ، أما القطاع العام فقد %115810، 
ة%10567سجل: طرة اإلستثمارات الخاصة على العامة بنس .98,26%وهذا راجع لس

رة 08الرسم ( س ة  ة في وال ة حسب الحالة القانون ع اإلستثمار ): عدد مناصب الشغل للمشار
).2013- 2002من (
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ات الجدول. احثة إعتمادا على معط المصدر: من إعداد ال

ة.الفرع الثاني : اإلستثمارات األجنب
رة من ():04الجدول رقم ( س ة  ة في وال ع اإلستثمارات األجنب ).2013-2002توز

مناصب الشغل ملیون  مة  الق
دینار جزائر

ة  النس
ة المئو

عدد المشارع المشارع اإلستثمارة

10704 95741 %99,68 631 ة المحل
640 30000 %0,15 1 ة األجنب

30 636 %0,15 1 ة المشتر

11374 123377 %100 633 المجموع
ر  لتطو ز اك الوحید الالمر ات من الش اإلعتماد على معط احثة  المصدر: من إعداد ال

رة. س اإلستثمار 
ما یلي: ة، وهي  ان ال الب ات الجدول في مجموعة من األش نقوم بتمثیل معط

رة من ():09الرسم ( س ة  ة في وال م اإلستثمارات األجنب ).2013-2002تقس

ات الجدول. احثة إعتمادا على معط المصدر: من إعداد ال
ةقراءة: ة في وال ة اإلستثمارات األجنب بیر في نس من خالل هذا الرسم نقص  رة نالح س

طرة  ة بین القطاع المحلي و األجنبي، حیث یوضح الرسم س أو حتى المشارع المشتر
ة على  ة.99,68%اإلستثمارات المحل من إجمالي اإلستثمار في الوال

99,68المحلیة

0,15المشتركة0,15األجنبیة

المحلیة

األجنبیة

المشتركة
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رة من ():10الرسم ( س ة  ة في وال ع األجنب ة للمشار مة المال ).2013-2002الق

احثة إعتمادا  ات الجدول.المصدر: من إعداد ال على معط
ة، حیث یوضح هذا الرسم تفوق هذه األخیرة یجسد الرسم التالي تفقراءة: وق اإلستثمارات المحل

ة. ة اإلستثمارات داخل الوال طرتها على أغلب ة للمشارع، وذلك نظرا لس مة المال في الق
ة عدد المناصب التي وفرتها اإلستثم):11الرسم ( ة في وال رة من ارات األجنب - 2002(س
2013.(

ات الجدول احثة إعتمادا على معط .المصدر: من إعداد ال

95741
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ة عدد مناصب من خالل هذا الرسم قراءة: ة قد حققت أعلى نس أن اإلستثمارات المحل نالح
ة.إلستحواذهالشغل، وهذا راجع  على أكبر عدد من المشارع اإلستثمارة في الوال

رة.المطلب الثالث: ملخص  س ع اإلستثمار في  تطور مشار
رة من (05(الجدول رقم  س ة  ات وال ع اإلستثمارات حسب بلد ).2013- 2002): توز

مناصب الشغل ملیون دینار  مة  الق
جزائر

عدد المشارع ة البلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

4910 50667 307 رة س
246 1197 46 القنطرة
692 2177 36 ة عق سید
284 1763 30 أوالد جالل
661 5486 29 ة لوطا
898 33679 23 جمورة
257 3258 23 طولقة
192 1057 19 ة الواد زر
241 1645 14 شتمة
41 164 13 خالد سید
41 229 12 ض الف

1467 12209 11 س بران
296 3450 09 أوماش
55 430 08 مشونش
37 131 08 شانة ل
795 7231 07 الحاجب
21 115 06 أورالل
09 40 05 بوشقرون 
37 256 04 لیو
37 563 04 فوغالة
49 96 04 مخادمة
29 191 03 ة الشعی
09 28 03 مزرعة
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19 90 02 دوسن
06 25 02 عین الناقة
21 147 02 الغروس
02 11 01 الحوش
03 19 01 عین زعطو
19 24 01 عزوزبرج بن
0 0 0 عاد رأس الم
0 0 0 اس س ال
0 0 0 ملیلي
0 0 0 ناجي خنقة سید

11374 126377 633 المجموع
ر اإلستثمار. لتطو ز اك الوحید الالمر المصدر: الش

ة قراءة: مة المال اإلضافة إلى الق رة،  س ة  ات وال مثل الجدول التالي توزع المشارع في بلد
ل مشروع.لكل مشروع  ومناصب الشغل التي وفرها 

ع)06رقم (الجدول ة المصرح بها: تطور المشار رة من (اإلستثمار س ة  - 2002في وال
2013.(

ة  النس
ة المئو

مناصب 
الشغل

ة  النس
ة المئو

مة  الق
ملیون دینار 

جزائر

ة  النس
ة المئو

عدد 
المشارع

السنة

%2,63 300 %0,67 847 %1,42 9 2002
%4,00 456 %2,04 2579 %4,26 27 2003
%1,12 128 %0,34 434 %0,63 04 2004
%0,41 47 %0,10 135 %0,31 02 2005
%3,32 378 %1,52 1927 %4,26 27 2006
%7,36 838 %4,22 5341 %7,26 46 2007
%13,80 1570 %7,93 10030 %10,58 67 2008
%6,31 718 %2,68 3388 %16,90 107 2009
%8,15 927 %3,17 4012 %10,58 67 2010
%20,55 2338 %15,38 19442 %11,69 74 2011
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%19,03 2165 %33,49 42324 %31,75 201 2012
%13,26 1509 %28,42 35919 %15,95 101 2013
%100 11374 %100 126377 %100 633 المجموع

ر اإلستثمار. لتطو ز اك الوحید الالمر المصدر: الش
ما یلي: ة وهي  ان ال ب ل أش ات على ش نقوم بتمثیل هذه المعط

رة من ():12الرسم ( س ة  ع في وال اني لتطور المشار ).2013-2002منحنى ب

ات الجدول. اإلعتماد على معط احثة  المصدر: من إعداد ال
ة مثل هذا المنحنى قراءة: هنا تذبذب تطور المشارع اإلستثمارة في الوال لكل سنة، و نالح

أنه من سنة  شهدت إرتفاعا في عدد 2003إلى2002في وتیرة سیر المشارح، حیث نر
ة من  عد ذلك تطورا منتظما من 2005إلى2003المشارع ثم إنخفضت هذه النس ، لتشهد 

في سنة 2009إلى2005 ة لتنخفض مرة أخر و ترتفع من سنة 2010، لتعود النس
ة ضئیلة سنة 2012إلى2011 .2013، وتنخفض بنس
 رة س ر اإلستثمار  لتطو ز اك الوحید الالمر الفرع األول: المشارع المعتمدة داخل الش

)2009 -2013.(
رة ):07الجدول رقم ( س ز اك الوحید الالمر ة منذ إنشاء الش ع اإلستثمار ع المشار توز

)2009-2013.(
مناصب الشغل م مة  لین دینار جزائرالق عدد المشارع السنة

1145 5503 184 2009
1231 5080 97 2010
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1037 5830 89 2011
1327 6762 125 2012
1193 6076 97 2013
5933 29251 592 المجموع

ر اإلستثمار لتطو ز اك الوحید الالمر اإلعتماد على الش احثة  رةالمصدر:من إعداد ال .س
التالي:نجسد  ة، وهي  ان ال ب ات الجدول في أش معط

ة :)13الرسم ( ل سنة لوال ة ومناصب الشغل في  مة المال ع والق مثل عدد المشار مدرج 
رة من ( ).2013-2009س

ات الجدول.من إعداالمصدر: احثة إعتمادا على معط د ال
من خالل الرسم الماضيقراءة: ةنالح ة للمشارع لعدد المشارعالنس هو تسجیل أكبر نس
ة2012سنة  النس ة، أما  مة المال انت متقارة بین السنوات الخمسة (للق - 2009فهي 

ذلك في عدد مناصب 2012)، ورغم هذا التقارب إّال أن سنة 2013 سجلت أعلى التكالیف و 
ة.2012الشغل المسجلة تحصلت سنة  على أعلى مرت

ا08رقم (الجدول ع التي أعتمدت في الش ع المشار زك): توز حسب الحالة الوحید الالمر
ة رة من (القانون س ة  ).2013-2009لوال

ة لعدد  ة المئو النس
المشارع

مناصب الشغل ملین دینار  مة  الق
جزائر

عدد المشارع ة الحالة القانون

98.64 5810 28499 584 الخاص
0.84 123 752 05 العمومي
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0 0 0 0 المختل
100 5933 29251 592 المجموع

رة. س ر اإلستثمار  لتطو ز اك الوحید الالمر المصدر: الش
ما یلــــي: ة و هي  ان ل رسوم ب ات على ش ن تمثیل هذه المعط م

ع المعتمدة :)14الرسم ( م المشار ة تقس اك الوحید حسب الحالة القانون زفي الش الالمر
ة رة (لوال ).2013-2009س

ات الجدول. احثة إعتمادا على معط المصدر: من إعداد ال
رنا من قبل وٕاعتمادا على ما یوضحه الرسمقراءة: وذ ، فإن القطاع الخاص هو ما سب

طر على المش رة.المس س ة  ارع اإلستثمارة في وال
 رة س ة  رقي حسب عدد المشارع.شالجنوب المناطبین الفرع الثاني: ترتیب وال

رة، ورقلةتتكون منطقة الجنوب الشرقي للجزائر من أر  س هي  ، عة مناط ، الواد
ة  رة المرت س ة  ة. وتحتل وال ة30غردا في الترتیب الوطني(حسب عدد المشارع)، و المرت

عة ( مي، و الرسم () 04الرا الشرقي.لمنطقة ) یوضح توزع المشارع 15في الترتیب اإلقل

98,86الخاص

0,84العمومي

الخاص

العمومي
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ة المصرح بها لمنطقة الجنوب الشرقي من ()15الرسم ( ع اإلستثمار ع المشار - 2002: توز
2013(.

ر اإلستثمار. ة لتطو الة الوطن المصدر: الو

ة ورقلة على إنّ قراءة: من خالل هذا الرسم هو تفوق وال ة من حیث المالح ق ات المت الوال
اب  ونها تعتمد على عدد المشارع اإلستثمارة المنجزة ، وهذا راجع إلى عدة أس خاصة 

لالمحروقات  ات أخرش ، ثم خاص، إضافة إلى المساحة و معط ة الواد ، لتلیها وال
عة في الترتیب. ة الرا رة التي تحتل المرت س ة  ة، لتأتي في األخیر وال غردا

ع:  ات اإلستثمارأهم المطلب الرا .الخاص في الجزائرتحد
لتحسین مناخ اإلستثمارات الخاصة في الجزائر إّال أنه ظل على الرغم من الجهود المبذولة

ما یلي:عاني من مجموعة من المشاكل  وهي 
ةال/ 1 ما یلي:معوقات القانون : وتتمثل ف

الت و األنظمةتعدد القوانین الت و التغییرات في القوانین، المش ة مع ، التعد القانون
اء، الفساد في تطبی ة مع الشر الت القانون ة مع المتنافسین، المش الت القانون العمال، المش

.)1(القانون 

، واقع و آفاق اإلستثمار في الجزائر، -1- ازن منصور امجلة إقتصاد ق الشلف، ، 02: العدد، ت شمال إفر
.142ص 
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ة:2 م ة و التنظ / معوقات إدار
ة أهمها م :)1(یواجه اإلستثمار الخاص في الجزائر عدة مشاكل إدارة و تنظ

ة، وتعدد الجهات -  اإلستثمار وعدم الشفاف لفة  ات بین مختلف الهیئات الم تداخل الصالح
ة. الوص

ة -  المطلو .)2(إلنشاء المشروعتعقد وطول اإلجراءات والوثائ
ة للمستثمرن في مواقع اإلستثمار.-  ة وعدم توفر الخدمات األساس ة التحت ضعف البن
، وهو ماثقل النظام الضربي من حیث تعقد-  ة وعدم الوضوح في التطبی ائ اإلجراءات الج

ة التي تؤثر على بیئة اإلستثمار ات والتفسیرات الشخص .)3(یترك المجال للتالع
ة الجهاز القضائي وعدم تخصص القضاة في مجال منازعات اإلستثمار-  یروقراط .ء و
ل: 3 / معوقات التمو

ة  فا ل، إرتفاع سعر الفائدة و الكلف، عدم  ة للتمو اف وتتمثل في عدم وجود ضمانات 
ة للمشروع اإلقتصاد ار الجدو ل متخصصة، عدم إعت .)4(السوق المانحة، عدم وجود برامج تمو

ل العقار الصناعي:4 / مش
التي تواجه المستثمر في الجمثل  تجلى هذا من العقار الصناعي أحد أهم العوائ زائر، و

ة: خالل العناصر التال
 -. إستثمار أة لمزاولة نشا ة الحصول على قطعة أرض مه صعو
ة.-  تعقد وتعدد اإلجراءات اإلدارة و القضائ
سبب المضارة.-  اإلرتفاع الفاحش في أسعار العقارات القابلة لإلستغالل 
ة، نظرا لكونها -  للمعاییر األساس النشا ة ومناط الصناع عض المناط عدم مالئمة 

اشر في دول المغربساعد بوراو-1- - مغرب-العري (الجزائر،"الحوافز الممنوحة لإلستثمار األجنبي الم
اتنة)،رسالة ماجستیرتونس)"،  .163، ص 2008،(جامعة 

انات البنك -2- ه من:قاعدة ب الدولي حول سهولة أداء األعمال، متحصل عل
www.worldbank.org/doingbusiness : 13:35، على الساعة : 13/03/2015تارخ اإلطالع.

 -3- World Bank ,Pilot Algeria In Vestment Climat Assessment , Jun 2003 In http/siteresource, world
bank.org/INTPSD/Resources/336195-1092412588748/Algeria-ICA-3 pdf , obtenu : 05/05/2015.

-4 - ، .مرجع زن منصور ساب
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س أل ة، ول ة و إجتماع اس مت ألهداف س اب اإلستثمارات أق ة نظرا لغ هداف إقتصاد
المتخصصة في المیدان.

ة (عقود قاء العدید-  ة بدون تسو حوزة المؤسسات العموم ة العقارة التي  من األوع
ة) .)1(الملك

ل الفساد:5 / مش
ة،: الرشوة، الوساطة وفيهذه المشاكل أغلب تتلخص ...)2(أخرالمحسو

ة فقد ات 99إحتلت الجزائر في المرت ا ضمن مدر أما تونس 2007الفساد لسنة عالم
ة  ة 63فاحتلت المرت ،  وقد أشارت الراسة التي أجراها البنك الدولي حول 76والمغرب المرت

من  %7من رؤساء المؤسسات  یدفعون حوالي 34,3%مناخ اإلستثمار في الجزائر إلى أن 
ا و الخدمات عض المزا لتسرع معامالتهم و اإلستفادة من  ل رشاو .)3(رقم أعمالهم في ش

-1- CNES La configuration du foncier en Algérie :Une contrainte au de développement économique,24 emesession
plémiére.pp 60-64, www.cnes.dz. Obtenu : 02/12/2014, heure :16 :20.

،  نفس المرجع -2- .زن منصور
ات الفساد لسنة -3- ة. مؤشر مدر ة الدول ه من:08-05، ص ص 2007منظمة الشفاف ، متحصل عل

www.transparency.org/publicayion/gcr :14:22، على الساعة : 15/02/2015تارخ اإلطالع.
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:الفــصـــل الثـــــــالثخـــالصـــة  

ر عد الش ة لتطو الة الوطن ر اإلستثمار وهو فرع للو لتطو ز اك الوحید الالمر
رة س ة  ةاإلستثمار بوال ة اإلستثمار في الوال سیر عمل اك لتسهیل و ت ، ، وقد أنشأ هذا الش

الة األم في العاصمة ل والتخلص من عناء التنقل إلى الو لفین عن  اإلضافة إلى وجود م
ة. المطلو اك تقوم بتسهیل إستخراج الوثائ مدیرة داخل الش

ة اإلستثمارة العمل ر اإلستثمار في تنش لتطو ز اك الوحید الالمر في ساهم الش
ة الة الوطن ه من طرف الو ات الممنوحة إل ة وذلك من خالل مجموعة الصالح ر الوال لتطو

از،  ات منح اإلمت اإلضافة إلى طل اك دراسة الملفات  هذا الش اإلستثمار، حیث تتم على مستو
قوم مو القبول أو الرفض مع تقد اك بإعطاء الرد إما  اب رفض المشروعالش أن أس ، أ

ل اإلجراءات على مستو قوم   ر.العاصة الجزائوالیته دون التنقل إلىالمستثمر 
ونه  ر اإلستثمار جهازا هاما خاصة للقطاع الخاص  لتطو ز اك الوحید الالمر عد الش ما 

ة،  ا بین المشارع الخاصة و المشارع العموم ة منح المزا فرق في عمل وهذا ما شجع ال 
ةتكثیف اإلستثمارات خاصة، حیث تفوق القطاعالمستثمرن الخواص على  بیرة الخاص بنس

ل أو على مستوالقطاع العام على مستونع ةالجزائر  رة.وال س
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الخـــاتـــمــــة
ة اإلستثمار، وذلك بإنتهاج  ر وترق ذلت جهودا معتبرة لتطو ة و أبدت الجزائر إرادة قو
وضعت من خاللها مجموعة من القوانین المحفزة ، خصت بهذه  اسة إصالح إقتصاد س

ة دورها و الرفع من اإلقتصاد الوطني. ة قصد تنم القوانین خاصة القطاعات الخاصة واألجنب

ا و اآلخر ومن هذا ا م م الدراسة إلى شقین: جاء شقها األول مفاه جاء تقس لمنطل
صفة عامة وذلك على  ة لإلستثمار  ل ة  والش م ا ، تناول الجانب األول الجوانب المفاه ق تطب
ما تعتبر اإلستثمارات  اإلقتصاد الوطني.  ة للنهوض  یزة أساس مثل ر ار أن هذا األخیر  إعت

ات الدول ، إّال أنه في الجزائر مازال غیر فاعل ونشالخاصة من أهم مص ل إلقتصاد ادر التمو
مة المضافة في اإلقتصاد الوطني ،  إلى نمو إجمالي الق حیث أن نمو القطاع الخاص یؤد

من إجمالي 85%المتولدة عن  أنشطته ، فالقطاع الخاص ینتج في معظم دول العالم أكثر من 
ت عفالبرغم من أن الجزائر إستطا50%ه في الجزائر لم یتجاوز مساهمته الناتج المحلي ، إّال أن

ة القطاع الخاص غیر أنها ال  ا لتنم ة و التي تعتبر شرطا أساس ة الكل التوازنات اإلقتصاد تحقی
ة و  ل و البیروقراط قیت مسائل العقار و التمو ساعد على نموه ، فقد  مناخ  تكفي وحدها  لخل

ل مرة في المنافسة غیر ة ، تطرح  نمو القطاع الخاص الشرع التي تعی قائمة العوائ
الجزائر.

ه تسطیر دراسة  قي ، وتم ف مثل الجزء التطب الثاني من الدراسة ، والذ لنأتي إلى الش
ة  ر وترق انها المضي قدما في مجال تطو ات التي بإم الوال رة ، والتي تعد إحد س ة  حالة وال

ة ، مما یجع وجهةلها  اإلستثمار ، نظرا لموقعها و المقدرات و المؤهالت التي تحوز علیها الوال
ز اك الوحید الالمر ة . إنشاء الش ة خالل اإلصالحات اإلقتصاد لإلستثمار ، وشهدت الوال

ة على  سیر العمل ر اإلستثمار ، وذلك لتسهیل و ت ة لتطو الة الوطن فرع للو ر اإلستثمار  لتطو
المستثمرن.

ة و مقارن النظر إلى القدرات الهائلة التي تملكها الوال تها  مع حصیلة  اإلستثمارات إّن 
طرة القطاع الخاص على  بیر رغم  س ة هذه المنجزة ، نجد هناك إنخفاض  أكثر من أغلب

ال یذر  ة المستثمرن إلى اإلستثمار في قطاع النقل و الذ اإلستثمارات إضافة إلى توجه أغلب
عود سبب نقص اإلستثمارات في ال ة ، حیث  ة الفائدة على إقتصاد الوال عتماد المستثمرن إلوال
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ف ة و البرامج و المشارع التي تسطرها ، ما  وم اإلستغالل غیر المنتظم سرعلى اإلعانات الح
. اإلستثمار نتج عنه إنخفاض في النشا ة و الذ و غیر العقالني لمؤهالت و طاقات الوال

ة ات التي إذا ما سعت الوال عض الحلول و التوص ه نستنتج  ان لها وعل لتكرسها و تبنیها 
األتي: ة اإلستثمارة و هي  العمل أن تسهم في تنش

ة اإلستثمار.-  أهم ة المسیرن و المواطنین  توع

 -. ، للقضاء على مظاهر الفساد اإلدار ضرورة اإلصالح اإلدار

عث البنوك المتخصصة و التي لها عالق-  ة الجهاز المصرفي ، وذلك ب ر إصالح وتنم ة بتطو
اإلستثمار.

ة أكثر.-  صناع ص مناط لة العقار و تخص التخلص من مش

ر القطاع الخاص الوطني و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة.-  تطو

الحوار بین القطاع العام و القطاع الخاص ، وت-  ادل الخبرات.كتعمی ة ت ثیف عمل

عت هذه الخطوات  ات الوطن إذا ما ت اقي وال رة و  س ة  ن لوال م في األخیر نقول أنه 
ل عام. ش زادة في اإلقتصاد الوطني  اإلستثمار المحلي فیها و تحقی تنش
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رقم الصفة عنوان الجدول رقم الجدول
73 رة حسب قطاع النشا س ة  توزع اإلستثمارات في وال

)2013- 2002من (
01

76 رة حسب نوع المشروع من  س ة  توزع اإلستثمارات في وال
)2002 -2013(

02

78 رة حسب القطاع القانوني  س ة  توزع اإلستثمارات في وال
)2013- 2002من (

03

80 رة من ( س ة  ة في وال -2002توزع اإلستثمارات األجنب
2013(

04

82 رة من ( س ة  ات وال -2002توزع اإلستثمارات حسب بلد
2013(

05

84 رة  س ة  من تطور المشارع اإلستثمارة المصرح بها في وال
)2002 -2013.(

06

85 اك  الوحید  توزع المشارع اإلستثمارة منذ إنشاء الش
رة ( س ز )2013-2009الالمر

07

86 ز اك الوحید الالمر توزع المشارع التي أعتمدت في الش
رة من ( س ة  ة لوال )2013- 2009حسب الحالة القانون

08
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رقم الصفحة ل عنوان الش ل رقم الش
53 اشرة ة غیر الم أنواع اإلستثمارات األجنب 01
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رقم الصفحة عنوان الرسم رقم الرسم
74 مثل توزع المشارع المصرح بها حسب قطاع  مدرج 

رة من ( س ة  في وال )2013-2002النشا
01

75 مة المشارع اإلستثمارة المصرح بها  مثل ق مدرج 
رة من (حسب قطاع  س ة  في وال - 2002النشا

2013(

02

75 مثل عدد مناصب الشغل للمشارع اإلستثمارة  مدرج 
رة من  س ة  في وال المصرح بها حسب قطاع النشا

)2002 -2013(

03

76 م عدد المشارع المصرح بها حسب نوع اإلستثمار  تقس
رة من ( س ة  )2013- 2002في وال

04

77 ة  مة المال للمشارع اإلستثمارة حسب النوع الق
رة من ( س ة  )2013- 2002المصرح بها في وال

05

78 رة حسب  س ة  عدد المشارع المصرح بها في وال
)2013- 2002القطاع القانوني من (

06

79 ة  ة في وال ة للمشارع حسب الحالة القانون مة المال الق
رة من ( )2013- 2002س

07

79 الشغل للمشارع اإلستثمارة حسب الحالة عدد مناصب 
رة من ( س ة  ة في وال )2013- 2002القانون

08

80 م اإلستثمار  رة من تقس س ة  ة في وال ات األجنب
)2002 -2013(

09

81 رة من  س ة  ة في وال ة للمشارع األجنب مة المال الق
)2002 -2013(

10

82 ة في عدد المناصب التي وفرتها اإلستثمارات  األجنب
رة من ( س ة  )2013- 2002وال

11

85 رة من  س ة  اني لتطور المشارع في وال منحنى ب
)2002 -2013(

12
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86 ة ومناصب  مة المال مثل عدد المشارع والق مدرج 
رة من ( س ة  ل سنة لوال )2013-2009الشغل في 

13

87 ة م المشارع المعتمدة  حسب الحالة القانون في تقس
رة ( س ة  لوال ز اك الوحید الالمر -2009الش

2013(

14

88 توزع المشارع اإلستثمارة المصرح بها لمنطقة 
)2013- 2002الجنوب الشرقي من (

15
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المقابلة:أسئلة
الدراسي للمدیر العام؟)1 ماهو المستو

رة؟2 س ة  في وال ز اك الوحید الالمر ) متى أنشأ الش

ة؟3 ر اإلستثمار للوال لتطو ز ك الوحید الالمر ) مما یتكون الش

ر اإلسستثمار؟) من هو أول 4 لتكو ز اك الوحید الالمر مستثمر في الش

ة في مجال اإلستثمار من (5 )؟2013- 2002) ماهي النسب التي حققتها الوال

ة؟6 طرة على اإلستثمار في الوال ) ماهي النشاطات المس

ة؟7 ) ماهو نصیب اإلستثمارات الخاصة من مجموع إستثمارات الوال

رة؟) ماهو محل اإلستثمار 8 س ة  األجنبي في وال

ة؟9 ة المستثمرن في الوال ات التي تواجه أغلب ) ماهي الصعو

ة؟10 ) ماهي آفاق اإلستثمار في الوال
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ر اإلستثمار لتطو ز اك الوحید الالمر الش ه لد رة-أول مشروع مصرح  .- س

مناصب الشغل ة للمشروع مة المال الق نوع اإلستثمار(المشروع)

فتح هذا المشروع مناصب - 
منصب.225للعمل قدرت بــ:

ا بــ: -  مة المشروع في الطلب مبدئ حددت ق
. وفي حین 2358 ملیون دینار جزائر

بــ:  2284اإلنتهاء من المشروع فقد حق
. ملیون دینار جزائر

اك الوحید -  أول مشروع في الش
ز ر اإلستثمار هو من نوع الالمر لتطو

سلم  مصنع لآلجور والذ صناعي أ
ان أول من طرف وزر الصناعة و
اك  قدم من الش ، وقد تم إنجاز تصرح 

هذا المشروع في مدة تقدر بــ: سنتین 
)02.(

هذااإلستثمار(المشروع) وقد دخل - 
ر 02مرحلة اإلستغالل في: .2010أكتو
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ةالشعبیةالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطی
وزارة الصناعة و المناجم

الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار
شباك الوحید الالمركزي

ل...................................

االستثماربتصریح ال
رقم.............................تاریخ

III . المستثمرتعریف:
II

فردیة: (شخص طبیعي)مؤسسة.1
، قبللا-

............................................................................................................................:ماالس

-
...........................................................................................................................جنسیة:ال

.......

شخص معنوي:.2

......................................................................................................................:.التسمیة2.1
........

شركة المساھمةشركة ذات مسؤولیة محدودة:   .الشكل القانوني2.2
شركة التضامنشركة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة                       

غیرھا

ن:ون/ المساھمیو.الشركاء األساس2.3

أو االسمم، االساللقب-
............................................................................:...................التجاري

-
.............................................................................................................................الجنسیة:

......
-

.............................................................................................................................العنوان:
.......

أو االسم ماللقب، االس-
................................................................................:...................التجاري
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-
.............................................................................................................................الجنسیة:

......
............................................................................................................................العنوان:.

........

أو االسم مساللقب، اال-
................................................................................:..................التجاري

............................................................................:.......................................الجنسیة-
....................................................................................:..............................وانالعن-

مختلطةمة                       یغیر مقة مقیم:مصدر رؤوس األموال.3

مختلطعمومي             خاص: القطاع القانوني.4
.رقم السجل 5

................................................................................................................:التجاري
.رقم التسجیل 6

.............................................................................:..................................ائيبالج
.عنوان اإلقامة 7

............................................................................................................:ائیةبالج
II:تعریف الممثل الشرعي أو القانوني

، االسم:.اللقب1
.......................................................................................................................

.تاریخ و مكان االزدیاد:2
.........................................................................................................

...........................................................................................................................الصفة:3
.......

العنوان .4
................................................................................................................الشخصي:

البرید ..............................:الفاكس........................ھاتف:.ال5
...................................االلكتروني:

IIIIIوطبیعة المشروعةالمزایا السابق:
II

ال 1نعمھل استفدتم من قبل بقرارات منح االمتیازات:-
القرارات:خأرقام و تواریرم، اذكإذا نع-
نوع االستثمار .................لمؤرخ....ا................قرار رقم-

........................................................
.نوع االستثمار/.........................المؤرخ.............../......قرار رقم.-

......./...............................
............................................................خالمؤر.......................قرار تمدید اآلجال احتماال:رقم-
بھالتصریحقبل أخرقانونيشكلفيموجوداكاناھذاالستثمارمشروعھل-
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النعمالوكالة؟مستوى على

IIIV ²االستثمارنوع:

اإلنشاء
فوقا نشاط كان موجودا من قبل بتسمیة أخرى أو بشكل آخر حتى وان كان مراستئنافإن -:ھام

.اإلنشاءیعطي المشروع صفة باستثمار تكمیلي، ال

التوسیع
إنتاجاقتناء وسائلعن أساسا إلى زیادة قدرات اإلنتاج الناجمةيتوسعالیھدف االستثمار- :ھام

.الطابع التوسعيتعطي لالستثمارال ةوالمرتبطةالمكملة، الملحقاقتناء التجھیزات جدیدة.إن 

إعادة التأھیل

ة لمواجھة القدم الناتج تكمن إعادة التأھیل في عملیات اقتناء السلع و الخدمات المخصص- :ھام
.أسباب تكنولوجیة أو زمنیة للعتاد و التجھیزات الموجودة و رفع اإلنتاجیةعن

إعادة الھیكلة

، نشاطاتعدة من خالل دمج نشاطین أوسواءنشاطإلحداثیمكن أن تكون إعادة الھیكلة -:ھام
بتجزئتھ أوتعدیل حدود نشاط دأو بمجر، أخرىتعددةمةأو أنشطنشاط إحداثنشاط مع مبتقسیأو

باستثمار.إال إذا كانت مرفقةتمن االمتیازاةاالستفادفي حق الالھیكلة تمنح إعادةغیر ذلك. ال

إرفق نسخة لكل قرار1
أشطب على الخانة المناسبة²

V. المشروعمحتوىطبیعة و:
a.

:طالنشاو رمزمیدان .1
..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................

....................................

المشروع:محتوى.2
..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................
....................................
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:تواجد المشروعأماكن.3
.............................................................................................................
.............................................................................................................

........................

)المناصب المتوفرة إلىلمزمع خلقھا( باإلضافة مناصب العمل ا.4

التنفیذ:….……………………..
شرافاإل:………………………
تأطیرال:....…………………….

: التوسیع، إعادة الھیكلة، إعادة التأھیلفي حالة.5

ب العمل المتوفرةمناص
 دینار)باآلالفالواردة في آخر میزانیة مالیة(االستثمارات اإلجمالیةمبلغ

دراسةالمشروعیستلزمھلحدد:)ضرر....تسمم،(تلوث،البیئةاآلثار على .6
ثاراآل

ال  نعمعلى البیئة:

إذا كان نعم، حدد اإلجراءات المزمع القیام بھا لحمایة البیئة

......................................................................................................
.

(عدد المحتملةمدة اإلنجاز .7
................................................................األشھر)

:لالستفادة من المزایاتركیبة االستثمار القابل.8

ینارباآلالف الد
المبلغاألقسام

األولیةالمصاریف 
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القطعة األرضیة
البناء

تجھیزات اإلنتاج
الخدمات

المجموع

لتكلفة اإلجمالیة لالستثمار:. ا9
باآلالف الدینار

المجموعالمحليداالستیراالتعیین

السلع و الخدمات 
المستفیدة من 

الجبائیة
السلع و الخدمات  

ةالغیر المستفید
الجبائیةمن 

بما في ذلك 
العینیةالحصص

المعطیات المالیة للمشروع:.10

 باآلالف الدینار(الخاصةلاألمواالحصص منمبلغ(

منھا......................................:2صعبةالعملة بال-
................................................3العینیة

منھا ......... ......................................:4بالدینار-
.................................................5العینیة

 (باآلالف الدینار)قرض بنكي
:...................................................................................

 للمشروعتوطینمحل البنك
:.....................................................................................

باآلالف اإلعانات المحتملة
..............................................................................:الدینار

الوطنیةالمقابلة بالعملةتحدید القیمة غیر المقیمین.یخص 2
بالعملة الوطنیة3
بالعملة الوطنیة4
بالعملة الوطنیة5

 بأناقانونالمنصوص علیھا عقوباتالأتعھد في ظل:



)                   03الملحق رقم (

105

في العتاد الموجودال عنمتیازي الاائيبالجظل النظام في ال أتنازل عن العتاد المحصل علیھ-
.الكلياالستھالكى قبل التوسع،حتمؤسستي

مشروعي.السنوي لمدة تقدمالكشفالمعنیةائیةبالجالمصالح إلىأقدم-

أطلب إعداد محضر معاینة الدخول في االستغالل من طرف المصالح الجبائیة المعنیة في أجل -
.مدة اإلنجاز الممنوحة ليأقصاه انقضاء 

اعلم الوكالة بالتغیرات المتعلقة باستثماري.-

على أساس توكیل.ھأي شخص یمثلأوھإیداع الملفات من طرف المستثمر نفسیتم أنیجب .11

الممضيأنا
........................................................................................................أسفلھ

المتصرف 
بصفةاآلمر..............................................................باسم.................................

بأنھ تم إعالمي بمختلف اإلجراءات المذكورة أعاله واشھد..................................................
ن المعلومات الواردة في ھذا التصریح صحیحة و ظل العقوبات المنصوص علیھا قانونا بأفيرح أص

صادقة.

ةإطار خاص بالوكالمن طرف المستثمرإمضاء مصادق علیھ

اسم و لقب إطار االستقبال:
..............................................
..............................................

إمضاء و ختم
...............................................
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ةالشعبیةالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطی
وزارة الصناعة و المناجم

الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار

ركزيالشباك الوحید الالم

ل.....................

الجبائیةتقائمة السلع والخدمات المستفیدة من االمتیازا

الرقم.................المؤرخ
...........................................................طبیعة........ال........في.......

المؤرخ...الرقم..............المزایا قرر منح م
........................................................في
....................المستمر...........................................................................

 ..........
 المواطن عنوان

.......................................................الجبائي:.............................
ف.الھات..................................................

............................................الفاكس:

التعیین الكمیة

ائمة ھذه القالواردة في.أصرح بان السلع ..........................أنا الممضي أسفلھ السید..........
...................  منح االمتیازات رقممقرراالستثمار موضوع زموجھة النجا

..................................المؤرخ
ستفاء إبالحفاظ على وجھتھا المصرح بھا إلى غایة أتعھد في ظل العقوبات المنصوص علیھا قانونا

الفترة الشرعیة لالستھالك.

تثمرإمضاء مصادق علیھ للمس
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ةالشعبیةالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطی
وزارة الصناعة و المناجم

لشباك الوحید الالمركزيا
ل.....................

العینیةللحصصالمشكلةالسلعقائمة 
............................المؤرخ في.....للتصریح رقم..........طبقا قائمة معدة

التعیین الكمیة

........................................................لصالح المؤسسة.المقدمةالحصص القائمة تشكل ھذه 
...............................................................................................(ة)من طرف السید

متصرف ال
............................................................................................................بصفتھ.

موضوع التصریح باالستثمار نجاز االستثمارإل.الموجھة 
.......................................بتاریخ.........رقم..........

/م 45العینیة طبقا لتعلیمة البنك الجزائري رقم لحصصشھادة تصریح بادة مجرالقائمهتعتبر ھذ
،كما 1994لسنةلقانون المالیةمنھ02فقرة ال123تطبیقا للمادة رقم 05/11/1997المؤرخة96ع.د/

االمتیازات بوجود قائمة التجھیزات والخدمات المستفیدة من االمتیازات تؤدي إلى جمعأنیمكن أنھا ال
الجبائیة.

إمضاء مصادق علیھ للمستثمر



)                   03الملحق رقم (

108

ةالشعبیةالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطی
وزارة الصناعة و المناجم

الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار

شباك الوحید الالمركزيال
ل......................

االنجازمزایاطلب 
المتعلق بتطویر االستثمار).والمتمم،عدل الم2001غشت سنة 20في المؤرخ 03-01رقم ر(طبقا لألم

أنا الممضي أسفلھ 
...............................................................................................(ة)السید

المتصرف 
............................................................................................................باسم

آلمر ا
.................................................................بصفة.............................................

...
الممنوحة ت..................االستفادة من االمتیازاالمؤرخرقم..................لتمس، في إطار التصریح أ
.إلیھ أعالهالمشار 1)(النظامإطاري ف

النظام العام.1

:األنظمة االستثنائیة.2

التي تتطلب تنمیتھا مساھمة خاصة من الدولةالمناطق التي تتطلب. 1.2

االتفاقیةنظام.2.2

المستثمرإمضاء 
أشطب على الخانة المناسبة)1(
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قائمة المراجع
ة:أوال: اللغة العر المراجع 
:المصادر

ة )1 .، القرآن الكرم34سورة الكهف، اآل

ة الشع)2 مقراط ة. العددالجمهورة الجزائرة الد ة، الجردة الرسم المؤرخ 08-06. األمر 41ب
ر اإلستثمار.2006یولیو15في  بتطو والمتعل

ة. العدد )3 ة. الجردة الرسم ة الشعب مقراط 281- 01. األمر 55الجمهورة الجزائرة الد
مه وسیره.24/09/2001المؤرخ في  یلة المجلس الوطني لإلستثمار وتنظ تش المتعل

ة. العدد )4 ة. الجردة الرسم ة الشعب مقراط المؤرخ 04- 95. األمر 07الجمهورة الجزائرة الد
.15/02/1995في 

ة. العدد )5 ة. الجردة الرسم ة الشعب مقراط المؤرخ 05- 95. األمر 07الجمهورة الجزائرة الد
.15/02/1995في 

ة، الجر)6 ة الشعب مقراط ة. العدد الجمهورة الجزائرة الد 03- 01. األمر 47دة الرسم
ة اإلستثمارات المؤرخ في  بترق .2001أوت 20المتعل

ة. العدد ) 7 ة، الجردة الرسم ة الشعب مقراط المعدل 08- 06. األمر47الجمهورة الجزائرة الد
.03- 01و المتمم لألمر 

ة، الجردة ) 8 ة الشعب مقراط ة. العدد الجمهورة الجزائرة الد 18-01. القانون رقم 77الرسم
سمبر 12المؤرخ في  .2001د

لسنة ) 9 ة. العدد 28/11/1996، المؤرخ في 1996الدستور الجزائر ، الجردة الرسم
.08/12/1996.المؤرخة في 76

القاهرة.الغرفة التجارة )10

سمبر14المؤرخ في 404- 06المرسوم الرئاسي رقم ) 11 على ، یتضمن2006د التصدی
ادلة لإلستثمارات ة المت ع و الحما ومة تونس حول تشج ومة الجزائرة و ح ة بین الح ،اإلتفاق
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ة، العدد2006فبرایر16الموقع بتونس في  19، الصادر بتارخ 73، الجردة الرسم
.2006نوفمبر

الكتب:

اإلستثمارات ف (عبد السالم)، أبوقح) 1 ل وجدو ات التدو اشرةنظر ة الم ندرةاألجنب . اإلس
ة،  اب الجامع .2001: مؤسسة ش

ة قحف (عبد السالم)، أبو ) 2 اسات المختلفة لإلستثمارات األجنب ال و الس ندرةاألش . اإلس
اب الجامعة،  .2003: مؤسسة ش

ا)، ) 3 ة في اإلقتصاد اإلسالمي (دراسة مقارنة)أحمد شوقي (دن ل التنم مؤسسة بیروت : .تمو
.1984، الرسالة

امل)آل شبیب ) 4 ة ،:األردن.اإلستثمار و التحلیل اإلستثمار،(درد  العلم ازور دار ال
2009.

ستاني (سعید یوسف)، ) 5 اتال ة، قانون األعمال و الشر . لبنان : منشورات الحلبي الحقوق
2004.

ةاإلستثمار األجنبي معوقات)، درد (محمودالسامرائي) 6 . بیروت : والضمانات القانون
.2006[ب.د.ن]، 

ةالعبید (فاضل محمد)،) 7 تب المجتمع العري لنشر والتوز.عمان:البیئة اإلستثمار ع ، م
2011.

بيالدولي و التنسیاالستثمار(فرد)،النجار)8 اب الجامعة.الضر ،مصر: مؤسسة ش
2000.

ةالجزائر بین األزمة بهلول (حسن)، ) 9 اس ة و األزمة الس . الجزائر : دار حلب اإلقتصاد
.1993للنشر، 

اس)،بن الساسي) 10 ة یوسف قرشي،(إل قاتد-التسییر المالي،اإلدارة المال .- روس و تطب
.2006[ب.ب.ن] : دار وائل للنشر،

11 ( ،( .2003. الجزائر: [ب.د.ن]، مدخل في اإلقتصاد الحدیثبن عصمان (محفو

اشر في البیئة حسب هللا (أمیرة)، ) 12 اشر و غیر الم محددات اإلستثمار األجنبي الم
ة ة العر ة، اإلقتصاد .2005- 2004. مصر: الدار الجامع
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.2000: دار الكتاب الحدیث،.القاهرةاإلستثمار و العولمة(عمر)، حسین) 13

اسيأخرون،حسین عوض هللا (زنب)) 14 . مصر: دار الجامعة الجدیدة للنشر اإلقتصاد الس
ندرة،  . 2000اإلس

15 ( ،( ةجمیل (توفی .[ب.ت.ن]دار المعارف،مصر:.اإلستثمار و تحلیل األوراق المال

دات، اإلستثمار الدوليعن ترجمة مقلد علي، جیل (برتان)، ) 16 . بیروت : منشورات عو
1982.

حث في العلوممناهج رشاد القصبي (عبد الغفار)،) 17 ةال اس ة اآلداب،:القاهرة.الس ت م
2004.

قي.(زاد)،رمضان) 18 ء اإلستثمار المالي و الحق اد .1998دار وائل،عمان:م

ة)،ف(سیسالم عرفة) 19 ة للنشر والتوزع،:األردن.إدارة المخاطر األستثمار دار الرا
2009.

ة)، ) 20 مان (أحم و المقارن العقود المبرمجةسل . الجزائر : في النظام القانوني الجزائر
ة،  .1991دیوان المطبوعات الجامع

ة على المستوىاإلقتصادعبد المطلب (عبد الحمید)،) 21 اسات اإلقتصاد .القاهرة:القوميالس
ة ، [ب.ت.ن].مجموعة النیل العر

ة عبد المقصود مبروك ( نزه)،) 22 ةاآلثار اإلقتصاد ندرة : دار لإلستثمارات األجنب . اإلس
ر الجامعي،  .2007الف

اللي)، ) 23 لإلستثمارعجة (الج ة، الكامل في القانون الجزائر . الجزائر : دار الخلدون
2006 .

قي)(عبد هللا)،عقیل جاسم) 24 تطب م المشروعات(إطار نظر عة عمان:.تقی الط
ة،[ب.د.ن]، .1999الثان

اسیو اإلسالميغانم (محمد)،) 25 ر اإلستثمار في اإلقتصاد الس ندرة : دار الف .اإلس
.2011الجامعي، 

(عبد العزز)، ) 26 ة، قادر .2004الجزائر: دار هومة ،.اإلستثمارات الدول

ار (معروف)، ) 27 ةهوش .2003. األردن: دار الصفاء، اإلستثمارات و األسواق المال
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ة–إدارة اإلستثمارات مطر (محمد)، ) 28 قات العلم و التطب .اإلطار النظر
.1999[ب.د.ن]، [ب.ب.ن]،

(علي)) 29 ة في القانون الجزائر، محند و عیبو . الجزائر: دار هومة، اإلستثمارات األجنب
2012.

(ناضم محمد)) 30 الشمر ات اإلستثمار العیني و الماليو آخرون، نور . عمان: أساس
.2000[ب.د.ن]، 

:الموسوعات و المعاجم

ة)1 ة الموسوعة العلم ة،"اإلستثمار"،و العمل اإلتحاد الدولي البنوك ،6الجزءللبنوك اإلسالم
.1982ة اإلسالم

رم بن منظور(جمال الدین)،محمد) 2 ،1990دار بیروت ،لبنان:.معجم لسان العرببن م
مادة ثمر.

 ات و المجالت:الدور

ة المشرفة على اإلستثمار،"ضمان اإلستثمار"، األجهزة) 1 ةالوطن عن ، تصدرنشرة دور
ة لضمان اإلستثمار، العدد:  ر44المؤسسة العر .1989، أكتو

ات)2 ص مؤسسات القطاع العام : لنتائج و ، " تجرةعزت (عبد هللا)بر األردن في التخص
ات". ةمجلة العلوم التحد .2008، خرف 39: ، العدداإلنسان

اشر في الجزائر واقع و أفاق" ،)شهر زاد(غیب ز ) 3 مجلة العلوم ، "اإلستثمار األجنبي الم
ة ضر، العدداإلنسان رة، 08: , جامعة محمد خ س  ،2005 .

ا) 4 في الجزائر"، )عبد الحمید(زع مجلة علوم اإلقتصاد و التسییر و،" المناخ اإلستثمار
، جامعة الجزائر.2004، 11: ، العددالتجارة

مقراطي في الجزائر بین النصوص الدستورة و الممارسات " ،(عمر)فرحاتي)5 التحول الد
ة ة،"المیدان مجلة العلوم اإلنسان رة، الجزائر ، مقال  س ضر  ، منشورات جامعة محمد خ

.2008، مارس13:العدد
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(زن)، ) 6 ا، "آفاق اإلستثمار في الجزائرواقع و " منصور ق ات شمال إفر ، مجلة إقتصاد
.، [ب.ت.ن]، الشلف02العدد: 

ة"، )أحمد(موقف)7 مجلة اإلدارة و ، حال سامي،" اإلستثمار األجنبي و أثره في البیئة اإلقتصاد
.،[ب.ب.ن]، [ب.ت.ن]8: ، العدداإلقتصاد

ة في الجزائر"، ) 8 ة ناصر (مراد)، "اإلصالحات اإلقتصاد ة للعلوم القانون المجلة الجزائر
ة اس ة و الس ة الحقوق.2010، 2، العدد : اإلقتصاد ل ،  جامعة الجزائر، 

ام األمر) 9 ر اإلستثمار"،المؤرخ في 03- 01رقم یوسفي (محمد)،" مضمون أح بتطو المتعل
ة، 20/08/2001 ة واألجنب ع اإلستثمارات الوطن قدرته على تشج مجلة المدرسة ، ومد

ا ة العل .، [ب.ب.ن]، [ب.ت.ن]23، العدد: 12، المجلد الوطن

:ات و المحاضرات الملتق

مة ،"أحمددحلب) 1 ة". عبد الرزاق و حوالف رح دور الشراكة في جلب اإلستثمارات األجنب
تلمسان.وطني،ملتقى

سى)، " ) 2 ةمحاضر راض (ع سانس،جامعة "، ملقاةات في المنازعات اإلدار ة الل على طل
.1990- 1989تیزوزو، دفعة 

ة (رشید)، ") 3 ة ماج"، ملقاة محاضرات في القانون اإلقتصادزوام ر، جامعة یستعلى طل
.1997دفعة تیزوزو، 

عنون،" ) 4 ح)، مقال  (را و العولمة:شر ا في المیزانالإلقتصاد الجزائر " أستاذ خمس قضا
محاضر بجامعة الجزائر، [ب.ت.ن].

:الدراسات غیر المنشورة

ات) 1 از(مراد)،"الكعی "منح اإلمت أطروحة ، لإلستثمار الصناعي في التشرع الجزائر
توراه رة،(جامعة محمد،د س ضر  ة،خ اس ة الحقوق و العلوم الس .2011الحقوق)،قسمل
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(ساعد)،")2 اشر في دول المغرب العري بوراو الحوافز الممنوحة لإلستثمار األجنبي الم
اتنة)،رسالة ماجستیرتونس)"، -مغرب- (الجزائر .2008،(جامعة 

اشر دراسة حالة الجزائر"، ) 3 ة اإلستثمار األجنبي الم ال بوعبید (میلود)، "الخوصصة و إش
ة و علوم التسییر، قسم رسالة ماجستیر ة العلوم اإلقتصاد ل اتنة،  ،(جامعة الحاج لخضر 

ة)،  .2007- 2006العلوم اإلقتصاد

اشر) 4 من خالل اإلصالحات تومي (عبد الرحمان)، "واقع و آفاق اإلستثمار األجنبي الم
ة في الجزائر"،  ة وعلوم التسییر)، رسالة ماجستیراإلقتصاد ة اإلقتصاد ل ،(جامعة الجزائر، 

2000-2001.

عدوا) 5 لي على ن (ناصر)، وطواهر (محمد التهامي)داد م نتائج برنامج التعدیل اله ، " تقی
.، [ب.ت.ن](جامعة الجزائر)،رسالة ماجستیر، ، و آفاقه"1998- 1994اإلقتصاد خالل فترة 

المستجدات في قانون اإلستثمار لسنة)6 رمة) ،" مد ات ( ،رسالة ماجستیر"، 2001صب
ة الحقوق)،  ل .2006- 2005( جامعة الجزائر، 

قة)قصور) 7 ة "(رف توراهأطروحة، ،" النظام القانوني لإلستثمار األجنبي في الدول النام ،د
ة)(جامعة الحاج  ة، قسم العلوم القانون اس ة الحقوق و العلوم الس ل اتنة،  - 2010لخضر 

2011.

ة لإلستثمار األجنبي وضمانه من المخاطر غیر التجارة ) 8 ة الوطن اش (عبد هللا)،" الحما ع
ة"،  ة الحقوق)، رسالة ماجستیرفي الدول النام ل .2001-2000،(جامعة الجزائر، 

ة على أداء و مساهمة القطاع ، ")نورة(محمد) 9 ة ألثر اإلصالحات اإلقتصاد دراسة تحلیل
ة الحقوق و ریسترسالة ماج، الخاص في اإلقتصاد الوطني" ل مراح ورقلة،  ،(جامعة قاصد

ة)،  ة، قسم العلوم اإلقتصاد .2006- 2005العلوم اإلقتصاد

ة اإلستثمار )الزین(منصور) 10 ع و ترق ات تشج ة "،" آل ة اإلقتصاد ل التنم أداة لتمو
توراه،  ة وعلوم التسییر، تخصص نقود أطروحة د ة العلوم اإلقتصاد ل ،( جامعة الجزائر، 

ة)، .2006ومال
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ه من:)1 ة، متحصل عل ة اإلقتصاد ة في الجزائر و أثرها على التنم اإلستثمارات األجنب

www.majalisna.com .12/01/2015تارخ اإلطالع : 

ه من:) 2 ر اإلستثمار، متحصل عل ة لتطو الة الوطن الو

www.andi.dz .10/04/2015تارخ اإلطالع :

ه من:)عماد(عجابي ) 3 ، " دور القطاع الخاص في اإلستثمار". متحصل عل

http :etudientdz/net .15/11/2014تارخ اإلطالع :
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www.worldbank.org/doingbusiness .13/03/2015تارخ اإلطالع : 

ات الفساد لسنة ) 5 ة. مؤشر مدر ة الدول ه من:2007منظمة الشفاف ، متحصل عل

www.transparency.org/publicayion/gcr .15/02/2015تارخ اإلطالع : 

:الت المقا

سامقابلة مع األستاذ الفاضل )1 اك الوحید الالع ر اإلسى فؤاد، مدیر الش لتطو ز تثمار مر
رة. س ة  بوال
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ةـــدراســملخص ال
عد سلسلة اإلصالحات  ح القطاع الخاص من القطاعات المهمة في الجزائر و ذلك  أص

ومة الجزائرة ة التي تبنتها الح ة المتتال حیث برزت ،، من أجل تفعیل دور القطاع الخاص اإلقتصاد
عض القطاعات مثل: النقل، مساهم صورة ممیزة في  ة و ات هذا القطاع  والتجارة و المجاالت الخدمات
ل جليغیرها. ش لم تظهر هذه المساهمات  عض القطاعات األخر ونها تمثل  أما في  ، وظلت محدودة 

م و غیره ، المحروقات، قطاع التعل ة للدولة  اد الخاص في ومنه نستنتج أن دور القطاعالقطاعات الس
عد اإلصالحات  قي محدودا حتى  ةالجزائر  األخیرة.اإلقتصاد

تبرز ر مما سب س ة  ة.ة وال الوال طرة القطاع الخاص على مجموع اإلستثمارات المقامة  إّال أنها س
ة على اإلقتصاد المحلي  اإلیجاب لم تمس القطاعات الحساسة التي تعود  لإلجراءات وذلك نظرا هي األخر

ة اإلست طة لعمل ثمار في المنطقة.المعقدة ، و األوامر المث

Résumé de L’étude
Le secteur privé est devenu l'un des secteurs importants en Algérie et que,

après les réformes économiques successives adoptées par la série de
gouvernement algérien, afin d'activer le rôle du secteur privé, où le secteur a
émergé contributions sont distincts dans certains secteurs tels que les transports,
le commerce et les services et d'autres domaines. Comme dans d'autres
secteurs telles contributions clairement ne montrent pas, et a été limité parce qu'il
représente les secteurs carburant d'État souverain, l'éducation et les autres
secteurs, et il en concluent que le rôle du secteur privé en Algérie est restée
limitée même après les récentes réformes économiques .

Depuis les faits saillants ci-dessus l'état du contrôle Biskra du secteur privé
au total des placements détenus dans l'état. Mais il ne touche pas d'autres
secteurs sensibles qui remontent positif sur l'économie locale et en raison de la
complexité des procédures et les commandes inhibiteurs du processus
d'investissement dans la région.
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