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:مقدمة  

تحرير التجارة الدكلية دكف الحديث عف سبب ظيكر ما يعرؼ  كال نستطيع الحديث عف االستثمارات     

كبر قدر ممكف مف أجعؿ مف الدكؿ تتسابؽ لجمب ك  ،عماؿ ىذا القطاع الذم ظير مؤخراألبقطاع ا

صادم قكم في لى خمؽ بناء اقتإسعيا  كأشغؿ لمكاطنييا  بجنبية سعيا منيا لتكفير مناصألاالستثمارات ا

 .التي تشيدىا الساحة الدكلية التجاريةظؿ الحركب 

التي تعني تدفؽ رؤكس األمكاؿ عبر الحدكد كالتكسع ك  ،العكلمة اإلقتصادية تعريؼلدفعنا ىذا ما ي      

المستمر كالمتزايد لحدكد األسكاؽ المتبادلة بيف الدكؿ، كالي تشير إلى الترابط اإلقتصادم المتزايد بيف دكؿ 

العالـ، نتيجة لحركة السمع كالخدمات عبر حدكد الدكؿ، كتعتبر األىمية المتزايدة لممعمكمات التي تخص 

النشاطات اإلنتاجية مف أىـ القكل الدافعة لمعكلمة األقتصادية، باإلضافة إلى سرعة تطكير العمـك 

اقتصاد ذلؾ البمد الى جميع كالتكنكلكجيا في األسكاؽ التي تستخدـ تمؾ األنظمة كالتي ساىمت في إنتشار 

ستخداـ ىذه المعمكمات اإلقتصادية العابرة لمحدكد في تطكير الصناعات في كؿ مصانع  أنحاء العالـ، كا 

تكاليؼ شحف  انخفضتالعالـ. كمف أسباب أنتشار العكلمة االقتصادية أيضان ىك تطكر كسائؿ النقؿ حيث 

ىذا كيؽ منتجات الدكؿ خارج حدكدىا، ك الت جديدة لتسالبضائع كنقميا لمختمؼ دكؿ العالـ، مما فتح مجا

 ما يصنؼ ضمف فكائد العكلمة االقتصادية.

 عمميات كتيرة تسارع مع الياباف ك آسيا شرؽ جنكب دكؿ في خاصة جديدة أسكاؽ فانفتاح     

 في ساىمت عكامؿ كميا كانت كالمكسيؾ، كالبرازيؿ البلتينية أمريكا ك أكركبا شرؽ دكؿ في الخصخصة

 تسييؿ شأنيا مف التي المالية األسكاؽ لتطكر كاف كما المباشرة، األجنبية االستثمارات تطكر تسارع

 التبادؿ. أك لمشراء العامة العركض عمميات
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ك باعتبار الجزائر دكلة فتية في مجاؿ االقتصاد المفتكح اذ ال تممؾ مف التجربة ما يؤىميا لفرض نفسيا 

العديد مف االصبلحات  إلدخاؿكلية خارج نطاؽ المحركقات ، ىذا ما دفعيا عمى الساحة االقتصادية الد

عضاء المنظمة العالمية التجارية لبلستفادة أمحاكلتيا الكلكج ضمف ، ك بدءا بالنيج السياسي ثـ االقتصادم

 . ألعضائيامما تكفره ىذه االخيرة امتيازات 

سـ قانكف إتحت  2016خره سنة آستثمار ك كاف يذا جاءت العديد مف التعديبلت عمى قانكف االل       

مشاريع االستثمارية في سعيا منا لتكضيح الييكؿ القائـ عمى الألساس ك عمى ىذا اترقية االستثمار ك 

جيزة المؤطرة ك المتابعة ألمدل كفاية ا الكقكؼ عمىي تقدميا ىذه االخيرة ك تاالمتيازات الالجزائر ك 

ديـ محاضرات لطمبة السنة االكلى ماستر تخصص قانكف أعماؿ مركزيف تقاالستثمارية ارتأينا ع لممشاري

ؿ التي مر بأىـ المراحؼ يالتعر  المفيكـ مع م أر العاـ لبلستثمادراسة االطار المفاىيمي في ذلؾ عمى  

 الراىف الييكؿ االدارم لبلستثمار كذاالمزايا ك الشركط ك جزائر كصكال إلى تبياف االستثمار في ال ا قانكف يب

 كفي االخير االشارة الى تسكية منازعات االستثمار.  في الجزائر

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  ولال  الفصل  
طار المفاىيمي  لالستثماراإل   
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 تمييد : 

بالذات عمى المستكل الدكلي بالشكؿ ك بالمستكل الحالي المعركؼ قديما ك لـ يكف االستثمار معركفا      
في الفترة مف الخمسينيات ك حتى  في كقتنا الحاضر ، حيث إزدىرت عمميات االستثمار الدكلي المباشر

غمب أثير ايديكلكجية التنمية السائدة آنذاؾ  ، ك بإعتبار أف سبعينيات مف القرف الماضي تحت تأبداية ال
تمتمؾ العيد مف الثركات ك المكاد االكلية ، مما جعؿ الدكؿ  الصناعية منيا فيي دكؿ نامية باستثناءالدكؿ 

التنقيب عف ىذه الثركات عف ىا البحث ك مفاد استثمارية امتيازات صكؿ عمىالصناعية تتسارع في الح
 ؿ أك عف طريؽ دفع مبالغ مالية مقابؿ تمؾ الثركات.اركة الحككمات الكطنية لتمؾ الدك طريؽ مش

في الدكؿ النامية بالشكؿ الذم نراه حاليا ك ذلؾ عف طريؽ مشاركة رأس  ثـ تطكرت نكعية االستثمارات  
كما ىك الحاؿ  عف طريؽ االصبلحات ت الكطنيةاأس الماؿ الكطني ، كتعززت التشريعالماؿ االجنبي لر 

  في الجزائر فما مفيـك االستثمار ك كيؼ نظمو المشرع الجزائرم؟
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 مفيوم االستثمار: المبحث االول 

 مف لمنمك سياألسا الدافع باعتباره االجتماعية ك االقتصادية التنمية في الزاكية حجر اإلستثمار يعتبر   
 القابمة لممكارد ك ، الكطني لبلدخار مكممة اضافية أكلية مكاد تكفير ك الداخمي الناتج زيادة خبلؿ

عالمي العديد مف المفاىيـ  بيف المغة ك  حيتضمف االستثمار كمصطمك  .بمد كؿ داخؿ لبلستثمار
ىذا ما سنتعرؼ عميو مف . المعايير اختبلؼكما تنكع بتنكع ك  بيف القانكف ك اإلقتصاد ،االصطبلح 

 خبلؿ ىذا المبحث.

 نواعوأ و تعريف باالستثمارمطمب االول /الال

ع فقميـ ك ىذا ما دإم أم دكلة ك في أيعد االستثمار بمثابة المحرؾ االساسي لعجمة االقتصاد في    
ر لما لو مف دكر نظمتيا السياسية الى االىتماـ باالستثماأك  ،بدكؿ العالـ عؿ اختبلؼ قكتيا االقتصادية

ىمية في التنمية االقتصادية عف طريؽ زيادة االنتاج ك تكفير مناصب الشغؿ ك بالتالي الزيادة في أك 
ىذا ما يدفعنا لمتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى مختمؼ التعاريؼ التي ،مستكيات الدخؿ القكمي 

 المفاىيـ كالقكانيف في فرع ثاف. مع تحديد عبلقة االستثمار بغيره مف ،أعطيت لبلستثمار في فرع أكؿ

 اإلستثماربتعريف ال:  الفرع االول

ليذا حاكلنا جمع بعض التعاريؼ التي جاءت لضبط ك  ،لـ يرد تعريفا كاحدا جامعا مانعا لبلستثمار 
 المقصكد منو بدءا بتعريفو لغة ك إصطبلحا .

 لغة  و إصطالحا :وال االستثمارأ

ر ، ك أصمو مف التمييز ، يستثمر ك ىك الطمب بمعنى طمب االستثما :مصدر إستثمر االستثمار لغة  -أ
 أيضا بو يرادك  ، عاف منيا ما يحممو الشجر ك ما ينتجو ، كمنيا الكلد ك منيا أنكاع الماؿ.ك لو عدة م

 .1" كنتاجو نماؤه ىك الذم الماؿ ثمر طمب"  

 

                                                           

، 2000لمنشر كالتكزيع، األردف،قطب مصطفى سانك، االستثمار أحكامو كضكابطو في الفقو اإلسبلمي، دار النفائس  -1
.  17ص  
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ك ينمك عمى مدل  ،تخداـ ، فيكثر الماؿكما يعني إستخداـ  الماؿ ك تشغيمو بقصد تحقيؽ ثمرة ىذا اإلس
  2.ك ثمر الرجؿ مالو أم أحسف القياـ عميو كنماه.1الزمف

يعني تكظيؼ الماؿ بيدؼ تحقيؽ الفائدة بالدخؿ أك الربح ك قد يككف االستثمار عمى شكؿ  إصطالحا:ب/
 .3مادم مممكس أك عمى شكؿ غير مادم

ىك شراء أك صنع منتجات آلية كسطية"، أما ديتبلف فعرفو نو " االستثمار أىذا ك عرفو لكمبار عمى      
 ."ك نظرية الفائدة التنميةعمى أنو" يكجد في قمب الحياة االقتصادية ك النظرية النقدية ك نظرية 

 كالممّكؿ. الطكيؿ المدل عمى جديدة مداخؿ تكلد التي النفقات كؿ" ىك االستثمارف المالي المنظكر أما مف
.     الثابتة األصكؿ) الدائمة باألصكؿ يسمى ما أك المدل، طكيؿ تمكيؿ يتطمب طكيؿ كعمؿ يعرفو
 ( "األجؿ كطكيمة المتكسطة الديكف

 التعريف القانوني لإلستثمار: ثانيا 

ف أقبؿ الحديث عف النصكص القانكنية ك التشريعات المقارنة التي تكلت مسألة التعريؼ باالستثمار    
تسميط الضكء عمى ما كرد في ىذا االطار ر في ظؿ االتفاقيات الدكلية ألجؿ نتعرؼ بداية عمى االستثما

 مف خبلؿ االتي:،

 في اطار االتفاقيات الدولية االستثمار-أ

ك التي أنشئ بمكجبيا المركز الدكلي لتسكية منازعات 1965لـ تعرؼ معاىدة كاشنطف لسنة     
، أما معاىدة سيكؿ التي  لبلستثمار اتعريف ثمارخرل في مجاؿ االستأاالستثمار بيف دكؿ ك رعايا دكؿ 
كفقا لبلتي يشمؿ  12فقد عرفت االستثمار مف خبلؿ نص المادة أنشأت الككالة الدكلية لبلستثمار 

                                                           
        -wiki.dorar-aliraq.netمعجـ لساف العرب ، إبف منظكر.عمى المكقع االلكتركني  -1

محمد غانـ االستثمار في االقتصاد السياسي ك السبلمي ك تشريعات ك اتفاقيات االستثمار، دار الفكر الجامعي ،  - 2
 33،ص.2001طبعة اكلى ، سنة 

.طاىر حيدر جرداف ، أساسيات االستثمار ، دار المستقبؿ لمنشر ك التكزيع ، الطبعة االكلى ،، عماف االردف سنة  / د-3
  .13،ص2009
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" المبلحظ أف ىذه المادة  تثمار " االستثمارات الصالحة لمضماف حقكؽ الممكية ك القركض المتكسطةاالس
 .1ا حددت مجاالتو عف طريؽ تصنيؼ االستثمارات بتعريؼ لبلستثمار ك إنم لـ تأت

مكاؿ العربية عمى أف االستثمار ىك" إستخداـ رأس الماؿ ألعرفت االتفاقية العربية المكحدة الستثمار اىذا ك 
العربي في إحدل مجاالت التنمية اإلقتصادية بيدؼ تحقيؽ عائد في إقميـ دكلة طرؼ غير دكلة جنسية 

 .2يمو إلييا لنفس الغرض كفقا ألحكاـ ىذه اإلتفاقية "ك تحالمستثمر العربي أك 

 االستثمار في ظل التشريعات المقارنة: ب/ 

حكاـ ىذا أ" تستفيد مف  ى/المتعمؽ بترقية االستثمار عم93مف المرسكـ التشريعي 02نصت المادة  
لييكمة التي تنجز في لمقدرات ك المعيدة لمتأىيؿ أك ا  المرسكـ التشريعي االستثمارات المنشئة كالمنمية

مف المرسكـ  02نصت المادة شكؿ حصص مف رأس الماؿ أك الحصص العينية التي يقدميا أم 
/المتعمؽ بترقية االستثمار عمى " تستفيد مف أحكاـ ىذا المرسكـ التشريعي االستثمارات 93التشريعي

شكؿ حصص مف رأس الماؿ أك المنشئة كالمنمية لمقدرات ك المعيدة لمتأىيؿ أك الييكمة التي تنجز في 
 الحصص العينية التي يقدميا أم شخص طبيعي أك معنكم" 

نما إف المشرع لـ يعط تعريفا ال ضيقا ك ال مكسعا لبلستثمار ك أبلحظ عمى النص السالؼ الذكر الم   
 ػ 3  شخص طبيعي أك معنكمػلمحدد االستثمارات التي يعنييا ىذا المرسـك  

تحديدا الشكاؿ االستثمار مف خبلؿ نص تطكر ليعطي نما إديد االستثمارات ك ك لـ يتكقؼ عند تح    
 كالمتعمؽ  باالستثمارات  عمى أنو : 4 03-01مادة الثانية مف االمر رقـ ال

إعادة التأىيؿ أك  كأإقتناء أصكؿ تندرج في إطار إستحداث نشاطات جديدة أك تكسيع قدرات اإلنتاج  -  
 .إعادة الييكمة

                                                           
 ك التي أسست المركز الدكلي لتسكية منازعات االستثمار االكسيد. 1965معاىدة كاشنطف لسنة  1
ك التي تضمنت تعريؼ المكاطف العربي ك الدكلة العربية 1981ة االتفاقية العربية المكحدة لرؤكس االمكاؿ العربية لسن - 2

 ك كذا رأس الماؿ العربي.
  ك المتعمؽ بترقية االستثمار .1993اكتكبر سنة  09المؤرخ في  93/12المرسـك التشريعي - 3
 47الجزائرية عددالجريدة الرسمية لمجميكرية  2001اكت  20ك المتعمؽ باالستثمارات المؤرخ في  01/03/االمر رقـ - 4

 المعؿ كالمتمـ. 22/08/2001الصادر بتاريخ 
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 س ماؿ مؤسسة في شكؿ مساىمات  عينية أك  نقدية.أر  في  ىمةالمسا-  

 ك عميو فإف االستثمار يمكف أف  ."إستعادة النشاطات في إطار خكصصة جزئية أك كمية - 

 يأخذ أشكاال مختمفة ك ىي :

مساىمة في استحداث نشاطات جديدة أك المساىمة في تحسيف قدرات لافي نشاط المؤسسة بالتكسيع  -
المؤسسات مف خبلؿ استرجاع بعض المؤسسات  ىيؿأالمؤسسة اكثر فاعمية أ إعادة ت أم جعؿ االنتاج

المؤسسات التي كانت تعاني ك  ةلتسيير أك التنظيـ .ك إعادة ىيكمالتي كانت تعاني صعكبات اما في ا
 مراجعة . إلعادةتحتاج 

المالية لممؤسسة مف خبلؿ  المساىمة في رأسماؿ المؤسسة أم المساىمة الجزئية في تحسيف الكضعية-
 الرفع مف رأسماليا.

 ": ك المتعمؽ بترقية االستثمار فقد نصت عمى أنو1 09-16مف االمر  ثانيةأما المادة ال

 يقصد باالستثمار في مفيكـ ىذا القانكف ما يمي:

  أىيؿالتإقتناء أصكؿ تندرج في إطار إستحداث نشاطات جديدة ، ك تكسيع قدرات االنتاج ، أك إعادة -

  .المساىمات في رأس ماؿ شركة"-

المبلحظ أف المشرع الجزائرم لـ يقدـ بعد تعريفا لبلستثمار ك إنما حدد أشكالو فقط كما سبؽ في إطار 
عدد نما إنو لـ يتضمف تعريفا لبلستثمار ك أك بالرجكع الى تحميؿ النص السابؽ نجد  03-01االمر 

 .الجزائرم تفادل لممرة الثانية ك ضع تعريؼ لبلستثمار ك كأف المشرع ،ستثمارالانكاع أشكاؿ ك أ

 

                                                           
،الجريدة 01/03ك المتعمؽ بترقية االستثمار المعدؿ ك المتمـ لبلمر  2016غشت 3المؤرخ في  16/09/قانكف رقـ  - 1

 .03/08/2016المؤرخة في  46الرسمية عدد
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عمى أنو "  نص المادة االكلى مف قانكف االستثماركرد تعريؼ االستثمار في أ فقد  المصرم أما المشرع   
أك تكسيعو أك تطكيره أك تمكيمو أك تممكو أك إدارتو بما يسيـ في  إستخداـ الماؿ النشاء مشركع إستثمارم

 .1مية الشاممة ك المستدامة لمببلدتحقيؽ التن

في حيف إعتبر المشرع التكنسي أف مصطمح إستثمار يسقط فقط عمى االستثمارات المباشرة دكف غيرىا   
حيث عرؼ االستثمار مف خبلؿ الفصؿ الثالث عمى أنو" كؿ تكظيؼ مستداـ ألمكاؿ يقـك بو المستثمر 

صاد التكنسي مع تحمؿ مخاطره ك يككف في شكؿ النجاز مشركع مف شأنو المساىمة في تنمية االفت
 .2عمميات إستثمار مباشر"

 االستثمار من منظور إقتصاديثالثا/

المادية ذات المبالغ الضخمة  تعني االستثمارات عند االقتصادييف مجمكع الكسائؿ المادية ك القيـ غير    
  3.ا في نشاطيا لمدة طكيمة، بؿ إستخداميي إشترتيا أك أنشأتيا المؤسسة ال مف أجؿ بيعياالت

ائد صكؿ يتكقع منيا تحقيؽ عأ ىالقتصادم ىك نكع مف االنفاؽ ، كلكف إنفاؽ عمفاالستثمار في النظر ا 
 عرؼ أيضا .4لبلستثمارالنفقات االكلية يث يككف العائد الكمي أكبر مف عمى مد فترة طكيمة مف الزمف بح

 . 5" رأسماؿ تككيف أجؿ مف اإلنتاجية العممية في خدـالمست الدخؿ مف المستقطع الجزء ذلؾ" عمى أنو

 مؤكدة غير محتممة قيـ عؿ الحصكؿ مقابؿ الحدكث مؤكدة مالية بقيـ يةالتضح ىك إذا فاالستثمار
 . المستقبؿ في الحدكث

جؿ في أم أصؿ ألية ممكية أك ممتمكات أك مشاركات ، يحتفظ بيا أفيك تكظيؼ النقكد ألم     
ك بمنافع أأك تنميتو سكاء بأرباح دكرية أك زيادات في قيمة االمكاؿ في نياية المدة  ،لماؿلممحافظة عمى ا

غير مادية ، أك ىك إستعماؿ حصيمة اإلدخار مف السمع التي لـ تستيمؾ في عمؿ أك تفاعؿ منتج  ، فيك 
 .إذا كؿ إنفاؽ عاـ أك خاص يؤدم لزيادة حقيقية في سمع، أك عناصر، أك خدمات االنتاج 

                                                           
 .2017لسنة   72قانكف االستثمار المصرم رقـ- 1
 ك المتعمؽ باالستثمار. 2016سبتمبر  30المؤرخ في  71كنسي رقـ القانكف الت - 2
 .96، ص1991محمد بكتيف ، المحاسبة العامة لممؤسسة ، ديكاف المطبكعات الجامعية ، الجزائر سنة - 3
، 1999مصطفى كماؿ السيد طابؿ، القرار االستثمارم في البنكؾ االسبلمية ، دار طيبة لمنشر ك التكزيع ، القاىرة سنة - 4
 .103ص

 .123،ص 1998طارؽ الحاج، عمـ االقتصاد كنظريتو، دار النشر كالتكزيع، األردف،  - 5
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عممية استخداـ المدخرات في تككيف الطاقات االنتاجية الجديدة البلزمة لعمميات  نوأكما عرؼ أيضا عمى 
  ك تجديدىا.  أانتاج السمع ك الخدمات ك المحافظة عمى الطاقات االنتاجية القائمة 

ك السعي لخمؽ ك عميو نبلحظ اف مفيكـ االستثمار عند االقتصادييف مبني عؿ عممية انماء الذمة المالية 
 رأس الماؿ أك ايجاد مشركعات اقتصادية جديدة ألجؿ تحقيؽ فكائد مالية.

معنى العاـ رغـ إختبلؼ االقتصادييف ك القانكنييف في إعطاء تعريؼ جامع مانع لبلستثمار إال أف ال  
مصمحة قيؽ حدكد مف أجؿ تحيعني إنتقاؿ رؤكس األمكاؿ ك الخبرات الفنية، ك االدارية عبر ال لبلستثمار

تتمثؿ في  المستثمر ، التي تتمثؿ في تحقيؽ أكبر ربح ممكف مع مراعاة مصمحة القطب المضيؼ  التي
 إحداث إضافة إقتصادية.

فاالستثمار عمكما يعني إقتناء أصؿ معيف بيدؼ تحقيؽ عائد منو في المستقبؿ فعمى المستكل   
اؿ عف طريؽ االستثمار فقد يشترم عددا مف راد شخصا ما تكظيؼ مبمغ مف المأنجد أنو إذا  ،الشخصي
لمغير ك  لتأجيرهك مف االكراؽ المالية أك يقيـ مشركعا تجاريا اك صناعيا اك قدج يقيـ مبنى سكنيا أاالسيـ 

 ىذا كمو بيدؼ الحصكؿ عمى عائد في المستقبؿ .

 ك ثركة تككيف ؿمف خبل كالسعي لتحقيؽ العائد المالي،ك لبلستثمار أىداؼ منيا ما ىك إقتصادم    
منيا ما ىك إجتماعي كتحقيؽ الرفاىية لممكاطف مف خبلؿ االنفاؽ عمى التعميـ ك الصحة ك  ،تنميتيا

ما اليدؼ السياسي فيك رفع المكانة السياسية لمدكلة في المجتمع الدكلي أككسائؿ االتصاؿ ك تييئة الطرؽ.
 1مف خبلؿ الكزف االقتصادم ليذه االخيرة.

حد  ىكقت الحاضر محؿ إىتماـ الدكؿ النامية ك المتقدمة عمليعد االستثمار في ا ستثمار:أىمية االرابعا/
ك خاصة عبلقتو بالتنمية االقتصادية ك دليؿ ذلؾ  ،سكاء لما ليذا االخير مف آثار إيجابية عمى االقتصاد

التكنكلكجيات دخكؿ لمعممة الصعبة ك ك  ؿستثمارية مف زيادة في مناصب الشغما ينتج عف المشاريع اال
 التي تعكد بالفائدة عمى الدكلة . ،الحديثة المصاحبة ليذه المشاريع

بر عدد مف المستثمريف كذلؾ تسابقت الدكؿ في تعديؿ القكانيف ك منح االمتيازات لجذب أ ألجؿك 
 االجانب بالخصكص .

                                                           
 . / انظر د.كليد بف سعد الزامؿ ، مفيـك االستثمار ، محاضرات عمى مكقع جامعة اـ القرل بمكة المكرمة- 1
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العالـ الحؿ لمعديد  فرضت نفسيا عمىساس يعد االستثمار في ظؿ العكلمة المالية التي ألعمى ىذا ا   
ك لذا البد مف اتخاذ االسباب في سبيؿ  تحقيؽ التنميةل فيك السبيؿ ،الدكؿ مف المشاكؿ التي تعاني منيا 

ال بتحقيؽ التقدـ العممي ك تنظيـ إذلؾ اليككف ك  ،المد الطكيؿ ىبناء اقتصاد قكم ك المحافظة عميو عم
خمؽ مناصب العمؿ ك نشر الكعي  معالتكنكلكجيا  ؿك تمكينو مف تحقيؽ التقدـ لتحكي المجتمع العممي

 .الثقافي ك تكفير المناخ المبلئـ 

 الفرق بين االستثمار و بعض المفاىيم االخرى الفرع الثاني /

دفع نيا أيقاؿ ضارب لو ، أم إتجر في مالو ك ىي القراض ، كعرفيا ابف قدامو عمى المضاربة :  /والأ
أف ما حصؿ مف الربح بينيما حسب ما يشترطانو ، كقد ثبت  ىعم ،خر يتجر فيوآالى  رجؿ مالو

 1مشركعيتيا باالجماع. 

تنطكم المضاربة عمى إقتناء أصؿ معيف إال أف ىناؾ فرقا جكىريا بينيا ك بيف االستثمار ، إذ اليدؼ     
ىك  صكؿ المقتناة بينما اليدؼ مف المضاربةألك إستغبلؿ ا ىك تحقيؽ عائد مف تشغيؿ مف االستثمار

 صؿ نفسو.ألتحقيؽ عائد مف عممية شراء أك بيع ا

إعادة بيعيا في كقت الحؽ  ألجؿمثاؿ ذلؾ أف يشترم شخصا سمع معينة بأسعار منخفظة نسبيا         
سعار ىذه السمع مرتفعة ، ففي ىذه الحالة نجد أف العائد الذم حققو المضارب تمثؿ في الفرؽ أتككف فيو 

الصؿ كما ىك الحاؿ في االستثمار ك اك ليس نتيجة إستغبلؿ ىذا  ،شرائو بيف سعر بيع االصؿ ك سعر
 .قد تتراكح مدة المضاربة بضعة أياـ أك بضعة شيكر

الصدفة ك الحظ لمفكز ك النتيجة ،  ى، أم لعب قائـ عم باألمكاؿك تعني المقامرة لمقامرة :ا/ثانيا  
ك تقكـ عمى أساس تكقعات أك  2، المالية قمارا فااللتزاـ بمشركع عالي المخاطر يعتبر في سكؽ االكراؽ

إحتماالت كقكع احداث معينة يتكقؼ العائد الذم تحققو المقامرة عمى تكافؽ النتائج الفعمية مع التكقعات 
 مثمما يحدث في سباؽ الخيؿ .

 

                                                           
    www.arabency.com.أنظر المكسكعة العربية عمى المكقع التالي :-  1
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 لتنمية ا /ثالثا

ف نمط تقميدم إلى نمط  فالتنمية ىي عممية اإلنتقاؿ بالمجتمعات مف مستكل أدنى إلى مستكل أفضؿ كم  
كما ك نكعا ،ك تعد حبل البد منو في مكاجية المتطمبات الكطنية في ميداف اإلنتاج كالخدمات ، آخر متقدـ 

ستعماؿ أدكات مف أجؿ الكصكؿ إلى التطكر ك الرقي .تـ التنمية بكاسطة إدخاؿ أطراؼ ك كت ي التي فيا 
   1ياؿ المقبمة عمى تمبية حاجاتيـ.المساكمة عمى قدرة االج تمبي احتياجات الحاضر دكف

لمؤشر في  يعد االستثمار حجر االساس في التنمية االقتصادية ، إذ تقاس نسبة التنمية االقتصادية كفقا
بإعتبارىا تساىـ  مع إختبلؼ أشكاليا ك أنكاعيا ،دكلة ما كفقا لنسبة المشركعات االقتصادية كاالستثمارات

التقنيات الجديدة كالخبرات ك الكفاءة المينية لمبمد ك ليذا تسعى كؿ الدكؿ في زيادة الناتج المحمي ك نقؿ 
فالتنمية ال   ،إلى تكفير المناخ المناسب الستقطاب أكبر عدد مف االستثمارات فيي المصدر االكؿ لمتنمية

 تعني االستثمار ك إنما االستثمار العامؿ االساسي لمتنيمية إقتصادية كانت أك إجتماعية.

 أشكال االستثمار الثالث / الفرع

يمكف الحديث  ك ،ك المعيار الذم ننظر بو ليذا االخيرالبلستثمار عدة أشكاؿ تختمؼ بإختبلؼ الزاكية  
 عف أىميا في االتي:

 سموب إدارة المشروعأ لمعيار فقاأوال / و    

صكرة لما منيما  يشكؿ كؿ ، إذ االستثمار االجنبي المباشر ك غير المباشرلى إك ينقسـ االستثمار  
 يعرؼ بالعكلة االقتصادية.

كاممة لمستثمريف أجانب أك  عرؼ بأنو " إقامة مشركعات مممككة ممكيةاالستثمار االجنبي المباشر :أ/
ممكية حصص تمكنيـ مف السيطرة عمى إدارة ىذه المشركعات أك تعطييـ حؽ المشاركة في ىذه االدارة ، 

 ،لنكع مف االستثمار مف خبلؿ إيجاد فركع لمشركات االجنبية االصميةجانب بيذا األك يقـك المستثمريف ا
 .2أك شركات تابعة أك مشركعات مشتركة"

                                                           
لممزيد أنظر لمجنة العالمية لمبيئة ك التنمية ، ترجمة محمد كامؿ عارؼ ، سمسمة عالـ المعرفة ، المجمس الكطني لمقافة  - 1

 1987، أكتكبر 142ك الفنكف ك اآلداب، الككيت ، عدد 
 .10ارات االجنبية في القانكف الدكلي ، دار الفكر الجامعي ، صعمر ىاشـ محمد صدقة ، ضمانات االستثم- 2
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 لبلستثمار -اإلدارة ك التنظيـ بعنصر ترنةقم – األجنبّية األمكاؿ رؤكس انتقاؿعرؼ أيضا عمى أنو 
 أك خدمية أك زراعّية أك ةصناعيّ  تككف قد كحدات صكرة في كذلؾ إلييا، ينتقؿ التي الدكؿ في مباشرة
 كالتكنكلكجيا الماؿ رأس مف حزمة – ميّما دكرا يمعب أف يمكنو االستثمار ىذا تمكيمية، أك إنشائية

 ىذه في المحّمى النقص تعكيض في -التسكيقّية القدرات إلى باإلضافة كالتنظيمّية اإلدارية كالمعارؼ
 .1إلييا ينتقؿ التي البمداف في العناصر

بعض المنظمات الدكلية مثؿ صندكؽ النقد الدكلي ك المنظمة المشتركة لمتنمية االقتصادية حتى  كفي نظر
بالمئة  50ك 25يككف االستثمار أجنبيا كمباشرا يجب أف يسيطر المستثمر االجنبي عمى نسبة تتراكح بيف 

 2مف كامؿ المشركع.

صناعية حدات ك  خارج بشكؿ مباشر  صكرة اللبلستثمار في  األجنبيةإنتقاؿ رؤكس االمكاؿ  قد يتخذ     
أك تمكيمية أك إنشائية أك خدماتية ك كذا الزراعية ك يعد حافز الربح ىك المحرؾ االساسي ليذا النكع مف 

 3 .االستثمارات

لكامؿ المشركع  -شخصا طبيعيا أك معنكيا -يقكـ االستثمار المباشر عمى تممؾ المستثمر االجنبي أم    
ف المستثمر يحتفظ فيو لنفسو بحؽ إدارة المشركع ك ألجزء منو  ، كما يميز ىذا االستثمار االستثمارم أك 

 ك تسكيؽ منتج في دكلة أجنبية .أإنشاء مرافؽ جديدة أك إنتاج  ىك مجالو عادة أما ،إتخاذ القرار

مكعة مف التي ىي عبارة عف مج صكر ىذا النكع مف االستثمارات الشركات المتعددة الجنسيات مف أبرز 
شركات تتمتع كؿ منيا بجنسيات متعددة ك متحدة في المصالح االقتصادية ، كيتعدل نشاطيا حدكد دكلة 

 4ـ.ألكاحدة ، ك تخضع في سيطرتيا ك إشرافيا لمشركة الرئيسية ، أم الشركة ا

                                                           
مكانات تطكيره في ظؿ التطكرات المحمية كاإلقميمية كالدكلية،  -1 حسني ميراف: االستثمار األجنبي المباشر في مصر كا 

  -.7، ص2000المجمة المصرية لمتنمية كالتخطيط، معيد التخطيط القكمي، العدد األكؿ، 
مي جميؿ االستثمار االجنبي المباشر الخاص في الدكؿ العربية ، الحجـ ك االتجاه ك المستقبؿ ، مركز ىيكؿ عج- 2

 .10االمارات لمدراسات ك البحكث االستراتيجية ، ص
د/ أ بف عيشي عمار ك أ بف ابراىيـ الغالي ، الكاقع االستثمار االجنبي المباشر في تقميص مستكيات البطالة في -ػػػػ 3

، الجزائر ،مداخمة قدمت في الممتقى الدكلي بعنكاف إسترتيجية الحككمة لمقضاء 04.ص 2010-1990ر خبلؿ الفترة الجزائ
عمى البطالة ك تحقيؽ التنمية المستدامة ، بكمية االقتصاد ك التجارة ، مخبر االستراتيجيات ك السياسات االقتصادية في 

 4، ص2011مبر الجزائر سنة نكف16-15الجزائر ، جامعة المسيمة ، الفترة مف 
 .155، ص  2010نكرم منير ، السياسات االقتصادية في ظؿ العكلمة ، ديكاف المطبكعات الجامعية ، طبعة  - 4
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ر إذ أضحت تسيططريؽ إنشاء فركع ليا في دكؿ مختمفة عبر العالـ الجنسية  التي تستثمر عادة عف 
% مف االستثمار األجنبي المباشر عمى مستكل العالـ ، كقد أصبح لمشركات المتعددة 80أكثر مف  عمى

التي تنقسـ الى نكعيف الشركات القكمية متعددة ك  ،يطرة الكاممة عمى بعض الصناعاتالجنسية الس
التي تسيطر ك  ،تالشركات الدكلية متعددة الجنسياك  ،الجنسيات ك يككف فيو لمشركة االـ جنسية معينة

 كمف خصائص ىذه الشركات : 1.ـ مف جنسيات متعددة أك ثبلث شركات أثناف إعمييا 

 ك تنكع أنشطتيا ك منتجاتيا.كبر حجـ ىذه الشركات -

 ك امتداده إؿ العديد مف الدكؿ عف طريؽ الفركع التابعة لمشركة األـ .شركات يذه الالتكسع الجغرافي ل-

 الدكؿ النامية . ىلإؿ التكنكلكجيا المتقدمة خاصة نق ىقدرة ىذه الشركات عم-

 د مف األفراد.يا لتمؾ المشركعات في يد عدد محدتركيز االدارة العم-

االستثمارات االجنبية المباشرة  ،عرؼ صندكؽ النقد الدكلي ك منظمة التعاكف االقتصادم ك التنمية   
ر عميو المقيمكف في دكلة أخرل ، حيث يسيطك  ،مارات في مشركعات داخؿ دكلة ماعمى أنيا االستث

بيف يتضمف االستثمار المباشر ممكية حصة في رأس الماؿ عف طريؽ شراء أسيـ الشركات التابعة ك 
 إلنتاجـ ك الشركات التابعة ك التعاقد مف الباطف ك عقكد االدارة ك حقكؽ االمتياز ك الترخيص ألالشركة ا

 2.السمع ك الخدمات

الدكلة المضيفة ممثمة ك  ،جنبي خاص أك ثنائي يجمع بيف المستثمر االجنبيألستثمار اىذا ك قد يككف اال  
 .حد المستثمريف الخكاصأك بالشراكة مع أ حد المؤسسات أك الككاالت التابعة ليا.أفي 

                                                           
د/ طمعت جياد لجي الحديدم ، المركز القانكني الدكلي لمشركات المتعددة الجنسيات ، االردف  ، دار الحامد ، الطبعة - 1

 .35، ص 2008االكلى ، سنة 
المباشر ، برنامج أعده المعيد العربي لمتخطيط بالككيت مع مركز  مصطفى بابكر، تطكير االستثمار االجنبي- 2

  (3-2، ص)2004يناير سنة  28-24المعمكمات ك دعـ إتخاذ القرار بمجمس الكزراء / مصر بتاريخ 
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يساىـ المستثمر االجنبي في ىذا النكع مف االستثمارات في رأس : االستثمار االجنبي غير المباشرب /

ؤسسة دكف أف اف يككف لو أم نفكذ عؿ إدارتيا ك تسييرىا ك ىذه المساىمة الجزئية في رأس ماؿ ماؿ الم

  1المؤسسة تككف في شكؿ شراء أسيـ اك منح قركض.

دارة المشركع ك  ،ركة في تنظيـك مشاأأم ال يممؾ المستثمر في ىذا النكع مف االستثمارات أم رقابة  ا 
 :ما يميرات المباشرة ك مف أىـ صكر االستثما ،االستثمارم

 تصنيؼ كيمكف كاألبحاث الدراسات أشارت كما المباشر األجنبي لبلستثمار عديدة أنكاع ىناؾ     
  :التالي النحك عمى المباشر األجنبي االستثمار

:المشترك االستثمار  

 لمتدفؽ كعاشي أكثر الشكؿ ىذا كيعد دائمة، بصفة مختمفتيف دكلتيف في أكثر أك طرفاف فيو يشترؾك      

 األجنبي الطرؼ تحكـ درجة انخفاض حالة في االستثمار كيحصؿ كاجتماعية، سياسية ألسباب األجنبي،

 .األعماؿ رجاؿ مف جديدة طبقة بإيجاد كذلؾ الكطنية، الممكية تعزيز في كالمساعدة

 الجنبية لمشركات بالكامل كمممو  استثمار-

 كالتسكيؽ اإلنتاج عمى بالكامؿ الشركة سيطرة يضمف إذ ت،لمشركا تفضيبل األكثر األنكاع مف كىك     

 النشاط أنكاع مف آخر نكع أم أك كالتسكيؽ لئلنتاج فركع بإنشاء الشركات قياـ في النكع ىذا كيتمثؿ

 .األخرل الدكؿ في الخدمي أك اإلنتاجي

 التجميع عمميات أو مشروعات-

 بتزكيد األكؿ الطرؼ قياـ بمكجبيا يتـ المضيؼ، مدكالب األجنبي الطرؼ بيف اتفاقية شكؿ تأخذ كىي     

 .نيائي منتج بشكؿ لتجميعيا( مثبل سيارة) معيف منتج بمككنات الثاني الطرؼ

                                                           
 .149، ص2012ر ىكمو طبعة عيبكط محند ك عمي ، االستثمارات االجنبية في القانكف الجزائرم ، دا- 1
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 :التممك أو االندماج عمميات

 ازدادت كقد التابعة أك ،القابضة بالشركة يعرؼ بما أخرل شركات شراء أك باالندماج الشركاتث تقـك حي
 .المباشر األجنبي لبلستثمار أساسيا مصدرا كأصبحت األخيرة، رةبالفت العمميات ىذه

 :إلى المستثمريف تصنيؼ كيمكف

 .األسكاؽ عف الباحث-

 .األكلية المكاد عف الباحث-

 .الكفاءة عف الباحث-

 كتكطيف جذب عمى تساعد مناسبة استراتيجيات إتباع عمى البمداف مساعدة في التصنيؼ ىذا كيسيـ
، كما يمكف أف يأخذ المستثمريف مف صنؼ كؿ جذب في المؤثرة العكامؿ تحديد برع االستثمارات
      شكاؿ التالية:ألاالستثمار ا

ك شيادات االيداع المصرفية الدكلية المقدمة بالعمبلت االجنبية ك شيادات  شراء السندات الدكلية-
 االيداع في سكؽ العمبلت الدكلية .

 اص .شراء سندات الديف العاـ ك الخ-

 شراء القيـ المنقكلة ، االيداع في البنكؾ المحمية .-

 شراء الذىب ك المعادف .-

تيا العامة أك الخاصة أك االفراد سكاء كانت قصيرة االجؿ أك متكسطة آقركض لمحككمات االجنبية أك ىي-
 أك طكيمة االجؿ بيدؼ المضاربة .

 2016أف عاـ (FDI MARKETSالمباشر )ىذا ك قد بينت قاعدة بيانات أسكاؽ االستثمار االجنبي 
مشركعا إستثماريا أجنبا جديدا في الدكؿ العربية بتكمفة إستثمارية  773شركة بإنشاء  616شيد قياـ 
 ألؼ فرصة عمؿ . 115حيث كفرت ىذه المشاريع ما يزيد عف مميار دكالر  94قدرت ب



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اإلطار المفاىمي لئلستثمارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصؿ األكؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

17 
 

مميار  40تثمار بمشاريع قيمتيا مايفكؽ مرتبة في مجاؿ الدكؿ العربية المستقبمة لبلس ىكتعد مصر االكل
 بالمئة. 10مميار دكالر ك االمارات العربية بحصة تزيد  عف  12دكالر ثـ السعكدية بحصة تفكؽ 

 .1مميار دكالر 29كتصدرت الصيف قائمة أىـ المستثمريف في المنطقة بقيمة 

حيث  العالـ في األجنبية ثماراتاالست تطكر تبيفالتي  ألحد الدراسات االقتصادية، رعميو نشي بناء   
 عكلمةل كسبب ذلؾ راجع الدكلية االقتصادية البيئةف الشركات المتعددة الجنسيات أضحت تميز أيبلحظ 
 كما انتشاره زيادة ك المباشر األجنبي االستثمار تطكر خبلؿ مف خاصة العكلمة ىذه تجسدت ك ،اإلنتاج

 في الفعمي المتحكـ اعتبارىا يمكف التي، الجنسيات المتعددة الشركات قبؿ مف المختمفة الدكؿ بيف كيفا ك
 ليذه اإلنتاجية ك التسكيقية ك المالية باالستراتيجيات المرتبطة المباشرة األجنبية االستثمارات حركة

 متعددة شركة 37000 عف يقؿ ال ما إحصاء تـ المتحدة، األمـ تقرير فحسب العمبلقة، الشركات
 الناتج مف% 25 حكالي تنتج ك الخارج، مميكف 30 منيـ عامؿ مميكف 73 شغؿت ،1993 سنة الجنسيات
 االستثمار مف% 80 عف مسؤكلة الشركات ىذه مف 300 حكلي أف إلى تشير التقارير جؿ إف. العالمي
 تممؾ الجنسيات المتعددة الشركات أف التنمية ك لمتجارة المتحدة األمـ ىيئة قدرت ك العالـ، في األجنبي

 2.التكنكلكجيا تجارة مف% 80 ك العالمية السمع تجارة فم% 75

 الجية القائمة باالستثمار فقا لمعيار و  :ثانيا 

نجد في ىذا المجاؿ نكعيف مف االستثمارات العاـ كالخاص، إذ يقكـ االستثمار الخاص عمى إنشائيـ مف   
إستغبلؿ رأس الماؿ الجديد الذم ك يعني  ،الخاصة ك الشركاتأ باألفرادمر ألقبؿ جية خاصة سكاء تعمؽ ا

ثمارا رباح إلى ما يحقؽ في النياية إستك الشركات بتحكيمو إلى إستثمار مف مدخرات أك أأيقكـ االفراد 
 خاص لتمؾ االمكاؿ.

                                                           
لمؤسسة الضماف ك االئئتماف العربية عمى  32لممزيد حكؿ المشاريع االستثمارية في الكطف العربي أنظر التقرير  - 1

 .www.dhaman.orgالمكقع 
الدكؿ  محمد يعقكبي ك تكفيؽ تمار مداخمة بعنكاف : آثار العكلمة المالية عمى االستثمارات األجنبية المباشرة: حالة2-

الممتقى الدكلي بجامعة محمد خيضر ببسكرة ، الجزائر تحت عنكاف سياسات التمكيؿ ك أثرىا عمى  العربية ، قدمت خبلؿ
 حالة الجزائر ك الدكؿ النامية سنة–االقتصاديات ك المؤسسات 
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الجديد الذم تقكـ الدكؿ بتككينو كتمكيمو سكاء  يأما االستثمار الحككمي فيك يتككف مف رأس الماؿ الحقيق
 ـ مف القركض الداخمية ك الخارجية أـ مف السندات االجنبية.ا ،تمف فائض االيرادا

 فقا لمعيار الجنسيةو  :ثالثا

فردا  يكجد نكعيف مف االستثمارات ك ىي االستثمارات الكطنية المحمية كالتي يككف فييا كؿ مف المستثمر  
م يقكـ عمى إغتناـ أ يحممكف نفس الجنسية ك راس الماؿ ك الجية المضيفة لبلستثمار كاف أـ مؤسسة 

، ك بالمقابؿ ىناؾ االستثمارات االجنبية ك التي يككف  جميع الفرص المتاحة لبلستثمار في السكؽ المحمي
ك في ىذا االطار يظير االستثمار االجنبي بنكعيو المباشر ك  ،جنبي عف الدكلة المضيفةأفييا المستثمر 
 غير المباشر.

  االستثمار طبيعةقا لمعيار الستثمار وفا :ارابع

ؾ االستثمارات الغير مادية أم ابالمقابؿ ىنك  ،يضـ كؿ مف االستثمارات المادية تجارية كانت أك صناعية 
 المالية التي تقكـ عمى أصكؿ غير مادية .

 وفقا لمعيار اليدف  :خامسا

مارات يمكف أف يدرج ضمف ىذا المعيار العديد مف االستثمارات منيا إستثمارات التأميف ، االستث 
  االستراتيجية ، االستثمارات التكسعية ، إستثمارات التطكير ك غيرىا.

 المالية  االستثمارات الحقيقية و االقتصادية وفقا لمعيار :سادسا

قار ، السمع ، يعد االستثمار حقيقيا أك إقتصاديا إذا كاف لممستثمر الحؽ في حيازة أصؿ حقيقي كالع    
ب عمى تد ذاتو ك يتر حإقتصادية في قيقي يعني كؿ أصؿ لو قيمة صؿ الحاألالذىب ك غيرىا، ك 

  .إستخدامو منفعة إقتصادية إضافية تظير عمى شكؿ سمعة أك خدمة مثؿ العقار

ي أصؿ فال يرتب لحاممو حؽ الحيازة  ألنوأما السيـ فيك أصؿ مالي ك اليمكف إعتباره أصؿ حقيقي 
 عمى عائد .ك إنما لمالكو حؽ المطالبة بالحصكؿ  ،يقحقي

عمى العمكـ معظـ االستثمارات المتعارؼ عمييا ما عدا االكراؽ المالية ىي إستثمارات حقيقية يطمؽ     
خر تسمية إستثمارات آلكما يطمؽ عميو البعض ا عميو مصطمح االستثمار في غير االكراؽ المالية،
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يعد مف مزايا االستثمار في  ماف ك الذمألما يميز ىذه االخيرة ىك عامؿ ا، االعماؿ ك المشركعات 
االصكؿ الحقيقية ك التي ال تخمك ىي االخرل مف مخاطر أىميا إختبلؼ درجة المخاطرة في االستثمار 

 بيف أصؿ ك آخر لعدـ تجانس ىذه االصكؿ.

فإف االستثمار فييا يتطمب خبرة متخصصة ك دراية بطبيعة االصؿ  ىذا مف جية أما مف جية أخرل   
إضافة لككنيا تحمؿ المستثمر نفقات إضافية غير مباشرة كتكاليؼ النقؿ ك التخزيف ك  ،محؿ االستثمار

ك تؤدم ىذه االستثمارات زيادة حقيقية في الناتج المحمي االجمالي تساىـ في تككيف ك تراكـ رأس غيرىا.
 1.الماؿ 

مالي غير  ألصؿة المستثمر كالتي تتـ في االسكاؽ المالية فيترتب عف عنيا حياز  الستثمارات الماليةاأما   
عف طريؽ شراء حصة في رأس الماؿ الممثمة بأسيـ أك حصة في القرض الممثمة في السندات أك ،حقيقي

كفقا لمقكانيف ذات العبلقة  حامميا الحؽ في الحصكؿ عمى فكائد ك أرباحشيادات االيداع ك التي تعطي ل
 2.باالستثمار في االصكؿ المالية 

 صؿ حقيقي ك يككف عادة مرفقا بسندلي يمثؿ حقا ماليا لحاممو أك لمالكو لممطالبة بأصؿ الماألاك      
قانكني ، حيث يرتب لحاممو الحؽ في الحصكؿ عؿ جزء مف عائد االصكؿ الحقيقية لمشركة المصدرة 

 .لمكرقة المالية

ؾ حاالت إستثنائية ىناك  ،ك خبلؿ عممية التبادؿ ىذه ال تنشأ أم منفعة اقتصادية مضافة لمناتج الكطني
المتعمقة بتمكيؿ المشاريع الجديدة أك التكسع في  ةك ذلؾ في الحال،ىذا االستثمار قيمة مضافة  يرتب فييا

 3.النشاط

مف مميزات ىذه ك ،  المالية باألصكؿتتـ ىذه االستثمارات في أسكاؽ منظمة لمتعامؿ  ىذا ك    
بدرجة  مقارنة بأدكات االستثمار االخرل ك تتميز بيا تكاليؼ المتاجرة بإنخفاض االستثمارات أنيا تتصؼ

 ة مف المخاطر بسبب تذبذب أسعارىا. عالي
                                                           

كزيع عماف ، االردف ، سنة دريد كماؿ آؿ شيب ، االستثمار ك التحميؿ االستثمارم ، دار اليازكرم العممية لمنشرك الت  1
   .50، ص2009

، 2007د.زياد رمضاف ، مبادئ االستثمار ا لمالي ك الحقيقي دار كائؿ لمنشر ، الطبعة الرابعة عماف االردف ، سنة  2
 39ص

 . 75، ص1999/محمد مطر إدارة االستثمارات ، االطار النظرم ك التطبيقات العممية سنة   3
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ىك يضـ أنكاع ك  ،ك يسمى باالستثمار المتعدد أك إستثمار المحفظةاالستثمار وفقا لمعيار التعدد : :سابعا
  متعددة مف أدكات االستثمار المادية أك المالية.

تعدد فيقكـ عمى المشاركة في نكع كاحد مثؿ شراء االصكؿ المادية أك المالية أما االستثمار غير الم   
 .فقط

جؿ ، ألالمخاطر ك حتى ا أك فقا لميدؼ أك الكسائؿنكاع مف االستثمار ك أىذا كنشير إلى أف ىناؾ عدة    
ىناؾ ما  ك ،ذك العائد البطيئ كذك العائد السريع ،جؿ ألالطكيؿ ا ،إذ ىناؾ االستثمار القصير االجؿ 

يعرؼ باالستثمار الحقيقي ك المتعمؽ بالحقكؽ االقتصادية أم االصكؿ الحقيقة بالمفيكـ االقتصادم ك 
 ك السندات . كاألسيـبالمقابؿ لدينا االستثمار المالي ك المتعمؽ باالكراؽ المالية 

 مف حيث التسمية ائعالتي تستند لمعايير مختمفة نقكؿ أـ الشسابقا ك  أشرنا ليا رغـ كؿ التقسيمات التي
 .االستثمار االجنبي المباشر ك االستثمار غير المباشر االستثمار ىما نكعيف إثنيف  في مجاؿ ةالمستعمم

 عناصر و متطمبات االستثمار:المطمب الثاني 

 بما الثركات في كزيادة اإلنتاجية، الطاقة إلى إضافة يشكؿ لككنو لمتنمية، أساسية دعامة االستثمار يعتبر
 مجمكعة مف إلى يحتاج فإنو, ذلؾ كلتحقيؽ الخدمات، كتكفير الحاجات إشباع عمى النياية في ؤثري
 ك المتطمبات . عناصرال

ثمار أك ما يسمى بالدكلة المضيفة ستأسي الماؿ المستثمر ، ك مكاف االفي المستثمر ، ر  العناصر تمثؿت 
 .لبلستثمار

 الفرع االول :مكونات و عناصر االستثمار

 .ضح أىـ المككنات أك المتطمبات التي يقتضييا المشركع االستثمارمنك  
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 مكونات المشروع االسثماري: :أوال

ك عمميا في مجاؿ مشركع أك شخص متخصص عمميا أ:ىك الكياف ك الذم قد يككف ىيئة  المستثمر/أ
المتابعة ك التكجيو  ،عناصرىا مف حيث تكفير أصؿ رأس الماؿ ر أك المباشر لعممية االستثمار ك االستثما

 يمكف  2ك ىناؾ ثبلث أصناؼ مف المستثمريف  1، االنفاؽ ك االستيبلؾ ثـ جني ثمار االستثمار.

 تمخيصيا في االتي :

لي يككف حساس جدا اتجاه بالتاك ، ماف االكلكيةألكيعطي ىذا االخير لعنصر االمستثمر المتحفظ : / 1
  االستثمارية.عنصر المخاطرة، ما ينعكس سمبا عمى قدراتو 

تو اتجاه عنصر تككف حساسي إذبدأ إعطاء االكلكية لعنصر الربح يقكـ عمى م :المستثمر المضارب/2

لمدخكؿ في مجاالت إستثمارية خطرة طمعا في   بالتالي ليذا المستثمر إستعدادك  ،المخاطرة متدنية

 الحصكؿ عمى عائد مرتفع.

 .قرارات مدركسة بعناية تراعي تنكيع االستثمارات مع تدني : ك الذم يتميز بإتخاذ المستثمر المتوازن /3

: كرد تعريؼ رأس الماؿ في ظؿ االتفاقية العربية المكحدة لرؤكس االمكاؿ العربية لسنة  /رأس المالب
مادية  مف خبلؿ المادة االكلى في فقرتيا الخامسة عمى أنو "كؿ ما يمكف تقكيمو بالنقد مف حقكؽ 1981

ذلؾ الكدائع المصرفية ك االستثمارات المالية ، حيث كرد ىذا التعريؼ في ظؿ تعريفيا  ك معنكية بما في
  3لرأس الماؿ العربي.

نيا جميع أنكاع االصكؿ التي تدخؿ في أما المشرع المصرم فقد حدد المقصكد برأس الماؿ عمى أ    
ك معنكية كتشمؿ أك عينية أقدية تككف ليا قيمة مادية سكاء كانت نك  ،يا كاف نكعياأالمشركع االستثمارم 

الشركات  تأسيسسيـ ك حصص ألك تبعية ، اأصمية أكذلؾ أم حقكؽ عينية  ،االمكاؿ الثابتة ك المنقكلة 

                                                           
 الرسمي لبلكاديمية العربية البريطانية لمتعميـ العالي عمى المكقع / مقاؿ منشكر عمى المكقع  1

https : //aah.co.uk.investment 
أطركحة دكتكراه ، كمية -دراسة تجارب دكلية–د/ عمر عبك ، االسكاؽ المالية ك دكرىا في تعزيز أداء صناديؽ االستثمار  2

 .08، الجزائرص-2016-2012ئر سنة العمـك االقتصادية ك التجارية ، جامعة الشمؼ الجزا
 المادة االكلى االتفاقية العربية المكحدة لرؤكس االمكاؿ العربية ، مرجع سابؽ.-3
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نشاء المشركعات إالحقكؽ المعنكية التي تستخدـ في ية الفكرية ك السندات غير الحككمية ، حقكؽ الممكك 
كلة مف دكؿ المنظمة أم دء التجارية المسجمة في االسما ،ات العبلم ،ك التكسع فييا كبراءات االختراع أ

 1.العالمية لحقكؽ الممكية الفكرية ك غيرىا 

تعني المكاف الذم يتـ فيو المشركع االستثمارم ك ىنا نفرؽ بيف ما إذا  :المضيفة لالستثمار ج /الدولة
أطرافو مف كطف كاحد كؿ  ميز بأفالمتكاف االستثمار يتـ داخؿ الكطف أم ما يسمى االستثمار الكطني ك 

 المستثمر ك رأس الماؿ . 

رد تعريفو في القانكف المصرم عمى أنو مزاكلة أحد االنشطة االستثمارية في ك  / المشروع االستثماري:د
التشييد ك البناء  ،السياحة كاالسكاف  ،النقؿ ، الصحة  ،قطاعات الصناعة ، الزراعة ، ك التجارة كالتعميـ 

 2.الطاقة ك الثركات الطبيعية كالمياه ك االتصاالت كالتكنكلكجيا ،ة كالكيرباء الرياض ،

اؿ ك المؤثرة في إتجاىات تدفؽ رأس الم الظركؼك يعني مجمؿ االكضاع ك مناخ االستثمار : ه/
ما يتسـ بو مف إستقرار  في تنظيماتو االدارية ، ك ما يتميز بو  لتكظيفو ، فالكضع السياسي لمدكؿ ك مد

ؽ ك ف فاعمية ك كفاءة في نظاميا القانكني ك مدل ك ضكح ىذا االخير ك ثباتو ك ما تتضمنو مف حقك م
ؿ االقتصادية ك إجراءاتيا ك طبيعة السكؽ ك ما يتكفر عميو ىذا االخير أعباء إضافة الى سياسات الدك 

يمغرافية  لمبمد مف إمكانات ك آليات ك كذا البنى التحتية ك عناصر االنتاج ك خصائص جغرافية ك د
تشجيع ركؼ السياسية ك ك الظ لؤلكضاعر عف مفيكـ شامؿ فكؿ ىذه المعطيات تعب المضيؼ لبلستثمار

 االستثمارات المحمية فمبدأ السبلمة مطمك ب قبؿ مناقشة مدل  تحقيؽ الربح إذ يعد مبدأ أساسي يحكـ 

يحكـ القرارات االستثمارية في كؿ " فالسبلمة قبؿ الربح مبدأ أساسي  االستثمار في كؿ زماف ك مكاف
 تالي:ك يمكف تمخيص عناصر مناح االستثمار في ال. 3زماف كمكاف " 

البيئة -القدرة الشرائية-اليد العاممة-النظاـ الضريبي-البنية التحتية–االجكر –البيئة -المكقع الجعرافي-
 التشريعية ك التنظيمية.

                                                           
 مف قانكف االستثمار المصرم ، مرجع سابؽ. 6فقرة  01انظر المادة   - 1
 2017مايك  31المكافؽ ؿ  1438رمضاف  5مف قانكف االستثمار المصرم الصادر بتاريخ  4فقرة  01المادة  2
 . www.Al-jazeera.net، االستثمارات العربية في الخارج ،  2002عبد  العاطي ، محمد ، - 3
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التي تؤثر في السياسات، كالمؤسسات االقتصادية، كالسياسية" مجمكعة القكانيف، ك االستثمارم ىك فالمناخ
ثقة المستثمر كتقنعو بتكجيو استثماراتو إلى بمد دكف آخر" فيك ليس مقصكرا عمى العكامؿ االقتصادية 
 فقط، بؿ يتعداىا إلى الظركؼ االجتماعية، كالسياسية السائدة، فعدـ تكفير استقرار سياسي داخمي كخارجي 

 1رد لبلستثمارات األجنبية بأنكاعيا المختمفة،.يعتبر عامؿ ط

كشؼ التقرير الذم تقدمو المؤسسة العربية لضماف االستثمار ك االئئتماف الصادر في مجاؿ رصد  
التطكرات بشأف االستثمار في الدكؿ العربية ك دعـ جيكد الحككمات لتحسيف جاذبيتيا الستقطاب 

المشترؾ في  االداء التنمكم ك تقكية دعائـ العمؿ العربي االستثمارات االجنبية ك المساىمة في رفع
المبني  2017لعاـ حكؿ مناخ االستثمار  32مجاالت التنمية االجتماعية ك االقتصادية في تقريرىا السنكم

ؼ في مناخ االستثمار حيث تصدرت دكؿ يكث تطكر طفدعمى " مؤشر ضماف الجاذبية " ك الذم بيف ح
 ة ثـ دكؿ المشرؽ العربي ك المرتبة الثالثة دكؿ المغرب العربي.الخميج المجمكعة العربي

االحصائيات الكاردة في ىذا التقرير بينت تراجع تدفؽ االستثمار االجنبي المباشر الكارد القتصادات  فآخر
  2في المئة. 4تقدمة بنسبة إرتفعت في الدكؿ المفي المئة في حيف  14الدكؿ النامية بمعدؿ 

لبلستثمار في الدكؿ النامية كتفعيؿ مناطؽ التجارة نشير الى ضركرة البحث عف مرغبات  كفي ىذا االطار
التي  انشاء منطقة تتميز بالمركنة ،ك مفادىاحفزات عمى االستثمار، ك مالتي تعد مف أىـ المثبل الحرة 

 :بأنيا آسيا لغربي كاالجتماعية االقتصادية عرفتيا المجنة

 مف اإلعفاء مف تستفيد منو، مقربة عمى أك جكم مطار أك بحرم ءمينا ضمف تقع معزكلة مناطؽ" 
 البضائع لتخزيف تستخدـ يجعميا مما لمدكلة الجمركي النطاؽ خارج تقع فيي كبذلؾ ،الجمركية الرسكـ

 عمى المباشرة غير الضرائب دفع تجنب أك االستيراد رسكـ دفع كتأخير لتكزيعيا عمييا العابرة كالحفاظ
 "فييا تتـ األنشطة التي مف أخرل أنكاع

                                                           
اطمع (، 2004 -1995دراسة تحميمية لمفترة ) -العكامؿ المحددة لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة إلى األردف  - 1

 www.asu.edu.jor كتركنيدراسة منشكرة عمى المكقع االل .08/08/2019عميو باريخ 
 www.dhaman.org راجع التقرير السنكم لممؤسسة العربية لمضماف ك االئئتماف عمى المكقع التالي- 2

   .عؿ الساعة الثالثة مساءا.08/2019/ 20تـ االطبلع بتاريخ 
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 كمنع بالبيئة الخاصة المشكبلت عبلج في التعاكف تحقيؽ في مناسبا كمناخا كاسعا مجاال المنطقة تخمؽ
 .البيئة تمؾ في التمكث

 حقكؽ حماية مجاؿ في كالتعاكف كاالجتماعية االقتصادية الجرائـ مكافحة في تعاكف عمى المنطقة تساعد-
 عمى القدرة كزيادة العالـ في الكبرل االقتصادية التكتبلت مع التعامؿ عمى القدرة ةكزياد،  الفكرية الممكية

 .المفاكضات

 القكمي الدخؿ نمك معد كزيادة االقتصادم النشاط تنكع  فمثبل البينية التجارة انتاجية في المممكسة الزيادة-

 االقتصادم التكتؿ نطقةم داخؿ المستكردة كالخدمات السمع لمنافسة التصدم عمى القدرة زيادة-

 ك مف بيف  المقكمات ما يمي :

 في تعمؿ التي األجنبية فالشركات كالرخيصة، الماىرة العاممة اليد تكفر في كتتمثؿ: البشرية المقومات -
 كىي كالمركنة - البراعة – الميارة ىما العمؿ تقكيـ في متكامبلف عامبلف عمى تعتمد الحرة المناطؽ
 في المقامة المشركعات إلى الدكلة داخؿ المقامة المشركعات في العمؿ مف االنتقاؿ كحرية التحرؾ سرعة

 . الحرة المنطقة

 ال حكافز تكفير أك االنتقاؿ ىذا لمكاجية محمية بدائؿ الحرة لممنطقة المضيفة لمدكلة يككف أف البد لذلؾ
 سكؽ في حديثا المنخرطة عاممةال ليد تمجأ األجنبية الشركات يجعؿ ما مناصبيـ، بمغادرة لمعماؿ تسمح
 .العمؿ

دارتيا الحرة المنطقة إلنشاء القانكني األساس تكفر في تتمثؿ: التشريعية المقومات -  كالحكافز كالمزايا كا 
 تحمي مستقمة قضائية نظـ تكفر كذلؾ ككضكحيا، فييا النسبي لمثبات اضافة لممستثمريف، تكفرىا التي
 مف كتحد الخاص، أك العاـ القطاع في سكاء االحتكار تمنع التي يميةكتنظ تشريعية أطر القانكف، سمطة
 .كالفعالية كالشفافية بالعدالة يتسـ كتنظيمي رقابي نظاـ اقامةمع  كالمنافسة االنفتاح كتعزز اإلدارم الفساد

 ثانيا / عناصر االستثمار

ىي إختبلؼ العائد المتحقؽ : ك يقصد بيا إحتماالت تحقؽ الخسائر المصاحبة لبلستثمار ، أك المخاطر
، فالمخاطر ىي عدـ إنتظاـ العكائد الخاصة باالكراؽ المالية مثبل ك تذبذبيا عف المتكقع مف قبؿ المستثمر
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ك سبب ذلؾ عدـ اليقيف في  لذم يشكؿ عنصر المخاطرةفي نسبتيا إؿ رأسماؿ المستثمر ا في قيمتيا أك
  . 1التنبؤات المستقبمية 

، حيث يتضمف االرباح 2ؿ الذم يطمح المستثمر لمحصكؿ عميو مستقببل نظير أمكالو كىك المقابالعائد :
 ك الخسائر ، فيك مكافأة االفراد عمى استثمار جزء مف أمكاليـ .أالجارية ك المكاسب الرأسمالية 

فعت د .فحالة عدـ اليقيف ىذه3يعبر عنو عادة بنسبة مئكية مف االمكاؿ التي أستثمرت في بداية االمر    
إمكانية تأميف المستثمريف االدكات المالية المركبة المكدعة لدل ىيئات  ىالنص عم ىبالمشرع الفرنسي ال

 4.التكظيؼ الجماعي لمقيـ المنقكلة  نظرا لما يحممو االستثمار في ىذا المجاؿ مف مخاطر

عائد الفعمي فيك الذم تـ كالذم يحتمؿ الحصكؿ عميو مستقببل أما ال،ضافة لما سبؽ ىناؾ العائد المتكقع إ 
 فالعائد ىك اليدؼ مف االستثمار. ،تحقيقو فعبل 

المخاطرة ك كقبؿ الحديث عف عنصر المساىمة نشير الى العبلقة الطردية بيف عنصر العائد ك عنصر 
فكمما كاف طمكح المستثمر في تحيؽ  ،اطرة تزيد كمما زاد العائد ك العكس صحيحخالتي تقكـ عمى أف الم

 .بير كمما زادت المخاطرةعائد ك

معناىا المشاركة التي يقدميا المستثمر في ك  ،ثمارتحد عناصر االسارل خك تعد ىي اال المساىمة:
 المشركع االستثمارم ك التي قد تككف مادية أك معنكية.

                                                           
تثمارم ك أعماؿ أد/حربي محمد مكس عريقات ، دراسة مقدمة إلى المؤتمر العممي الخامس بعنكاف نحك مناخ إس- 1

عماف  2007جكلية  5-4مصرفية إلكتركنية المنظـ مف طرؼ كمية العمـك االدارية ك المالية بجامعة فيبلدالفيا خبلؿ الفترة 
 االردف.

/سعاد سعيد غزاؿ ،أثر العمميات الصيرفة االستثمارية في أرباح المصارؼ التجارية بالتطبيؽ عؿ مصرؼ بغداد االىمي ،  2
 .117،  ص 2000جكيمية  8الرافديف الصادرة بتاريخ مجمة تنمية 

د/ قيصر عبد الكريـ الييبتي ، أساليب االستثمار االسبلمي ك أثرىا عؿ االسكاؽ المالية )البكرصات دار رسبلف - 3
 .230، ص 2002لمطباعة ك النشر ك التكزيع ،سكريا ، الطبعة االكلى سنة 

4 2-H.DEVUPLANE :droit des marche financières ,commercialisation de produits complexes 
:les position de l’AMF et de LACP-Revue de banque et droit .n 141 javier- fevrier 2012.p 

26. 
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خر حيث آتمؼ مف مشركع استثمارم الى خكالتي ت مف أىـ عناصر االستثمار كىكالمدة أو الزمن: 
ح ك لذا البد مف احتراـ الزمف لمشركع في بفض المجاالت مدة مف الزمف حتى تحقؽ االربايستغرؽ ا

  قيؽ العائد.حلت

بالتالي الريح ىك المقابؿ الذم يتحصؿ عميو ك  ،تثمار ىك تنمية الماؿ ك تزكيتواليدؼ مف االس : نية الربح
مف تحمؿ عنصر المخاطرة أك عدـ المستثمر نتيجة تخميو عف االستمتاع بمالو لفترة مف الزمف أك ىك ث

 مف النجاح. التأكد

دكات ألذا كجدت اإال إالتي ال تتحقؽ ك  ،يستمـز عناصر ك يقكـ عمى أىداؼفالمشركع االسثمارم 
 المساعدة عمى قياـ ك نجاح المشركع .

تطمب يعد القرار االستثمارم عنصرا ميما مف عناصر االستثمار فيك عممية ذىنية ت القرار االستثماري:
قدرا مف التصكر ك المبادرة ك االبداع ك كذا درجة مف المنطقية بما يمكف إختيار ك تقييـ البدائؿ الممكنة 

  لتحقيؽ ىدؼ معيف .

مع ك تشخيص المشكمة ك ج ،تتضمف جميع مراحؿ إعداد القرار بدءا بتحديد اليدؼ فعممية صناعة القرار
 1. التخاذ القرار المطمكب ثـ متابعة عممية التنفيذ ك الرقابةلمفاضمة بينيا االبيانات ثـ دراسة البدائؿ ك 

 منيا: 2يتطمب إتخاذ القرار االستثمارم مجمكعة مف العكامؿ

 سس العممية إذ البد مف تحيد اليدؼ االساسي ك تجميع المعمكمات التخاذ القرار ك تقيـ العكائد .ألا-

مبدأ المبلئمة أم إختيار  ىكالتأىيؿ ك  ،الخبرة  ،الفرص االستثمارية  كمراعاة مبدأ تعدد الخيارات أ-
 المجاؿ االستثمارم المناسب.

 .مراعاة التكافؽ بيف المشركع االستثمارم ك الخطة التنمكية لمبمد الحاضف لممشركع االستثمارم-

                                                           
سندية مركاف سمطاف الخيالي ك ليث محمد سعيد محمد الجعفر ، دكر الحككمة في دعـ قرار االستثمار دراسة تطبيقية - 1

، 2015،شمؼ الجزائر سنة 0ة مف الشركات في سكؽ العراؽ لبلكراؽ المالية .مجمة االقتصاد ك المالية ، العدد عمى عين
 (10-9ص)

عمار شاىيف ، القرارا االستثمارم ، مقاؿ منشكر عمى المكقع االلكتركني لصحيفة المثقؼ اطمع عميو بتاريخ  - 2
 WWW.almothaqaf.comعمى الساعة الرابعة مساءا.13/08/2019
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 أدوات االستثمار  :ني ثاالفرع ال

ك ىناؾ  ر مقابؿ المبمغ المستثمريقصد بيا ذلؾ االصؿ الحقيقي أك المالي الذم يحصؿ عميو المستثم  
  : عدة أنكاع منيا

التي ك  ،االستثمار المتيازاتيا الخاصة ىـ ك أبرز أدكاتأتعتبر االكراؽ المالية مف االوراق المالية : :والأ-
يطمؽ عمييا باالستثمار في القيـ المنقكلة ك التي ىي عبارة ك  أخرل ات إستثمارية ك دأ اقد ال تتكفر عميي

شيادات ايداع أك أذكنات  ،المستثمر مكجكدا ماليا غير حقيقي يتخذ شكؿ أسيـ ك سندات  عف حيازة
 1خزينة ، أم تكظيؼ القيـ المنقكلة بقصد الحصكؿ عمى عائد في المستقبؿ.

فحسب معيار الحقكؽ التي تعكد لحامميا منيا كفقا لمعايير مختمفة  قساـعدة أ ىتنقسـ ىذه االكراؽ ال    
الديف مثؿ السندات ك التي فيي تمؾ االكراؽ التي يتداكليا التجار عادة في ما بينيـ خمفا ما ىك ادكات 

شكمية حددىا القانكف  ألكضاعلمدفع النقدم في معامبلتيـ التجارية فيي عبارة عف صككؾ مكتكبة طبقا 
ؿ بالطرؽ تمثؿ نقكدا تستحؽ الدفع في مكاف معيف بمجرد االطبلع أك في ميعاد معيف ك تقبؿ التداك 

 2التجارية  ك تمثؿ حقا نقديا  . 

 كاألسيـأما مف حيث معيار الدخؿ المتكقع مف كؿ كرقة مالية ، فيناؾ أكراؽ مالية متغيرة الدخؿ     
، إذ اتختمؼ االكراؽ المالية مف حيث درجة االماف التي تكفرىا بالنسبة لحاممي كالتي تتغير دخميا ، ىذا 

يكفر درجة اماف أعمى مف السيـ العادم ك السند المضمكف بعقار يكفر أماف  بلحظ أف السيـ الممتازالم
المرىكف  يصؿ الحقيقألكثر مف حيازة اأأكثر مف حيازة االصؿ الحقيقي المرىكف بعقار يكفر أماف 

 لصاحب السند في حالة تكقؼ المديف عف دفع الديف.

ردية إذ مار في القيـ المنقكلة بصفة فأما مف حيث ككف االستثمار فردم أك جماعي فيناؾ االستث  
لحسابو الخاص  مكالوألبأنو تسيير المستثمر ك إدارتو  الفرنسيقد عرفو المشرع يستثمر المستثمر بنفسو ك 

 في حيف لـ يعرؼ المشرع الجزائرم ىذا النكع مف االستثمار.

 أك شركات  ا عف طريؽ ىيئاتاالستثمار الجماعي ك يقكـ عؿ تسيير القيـ المنقكلة ك استثمارىأيضا ىناؾ 
                                                           

 .178/سعاد سعيد غزاؿ ، مرجع سابؽ، ص 1
، 2010أنظر د.بمعيساكم محمد الطاىر ، الكجيز في شرح االكراؽ التجارية ، دار ىكمو، الطبعة الثالثة ، الجزائر سنة 2

 ك ما بعدىا . 8ص
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 ك قد نظـ فيا ىك التقميؿ مف نسبة المخاطرة ، ك االستثمار ك تسمى باالستثمارات المجمعة ك ىد تكظيؼال

 1996.1يناير 10المؤرخ في 96/08رقـ المشرع ىذا النكع مف االستثمار في االمر 

تكظيؼ الجماعي مف صنفيف مف أنو تتألؼ ىيئات ال ىمف ىذا االمر عم  ىحيث نصت المادة االكل   
 الصندكؽ المشترؾ لمتكظيؼ .ات االستثمار ذات رأسماؿ متغير ك المؤسسات ىما شرك

ك ىي شركة مساىمة ىدفيا تسيير حافظة القيـ المنقكلة ك  ذات رأسمال متغير: شركة االستثمار-أ
لجنة تنظيـ عمميات مف طرؼ  سندات ديف قابمة لمتداكؿ ك ال يمكف تأسيسيا إال عف طريؽ إعتمادىا

 البكرصة.

بارة عف ممكية مشتركة لمقيـ المنقكلة تصدر حصصيا ك يعاد كىي ع :الصناديق المشتركة لمتوظيف-ب
ال يمكف تأسيسيا إال ك  ، النفقات ك العمكالت حسب الحالةطمب الحامميف ك تختصـ منيا  ىعم شراؤىا بناء

 2.ة كىي ال تتمتع بالشخصية المعنكيةبعد إعتمادىا مف طرؼ لجنة تنظيـ العمميات البكرص

 مالية مؤسسات تستخدميا أداة عف عبارة كىك. محدد عمر لو مالي بكعاء أشبو ىك االستثمار صندكؽف  
 تضمف حيث متعددة مجاالت في لبلستثمار كتكجيييا المدخرات تجميع قصد االستثمار شركات تسمى

 تنكع كبحكـ التنكيع، مزايا مف باالستفادة كىذا ةالمخاطر  مف معيف مستكل كىك معيف عائد لممساىميف
 العقارات المالية، األكراؽ في متخصصة صناديؽ نجد كأف صندكؽ، كؿ فييا يستثمر التي المجاالت
 .3 االستثمارية األصكؿ مف كغيرىا

 :مختمفة أسس بمكجب 4مختمفة تصنيفات إلى االستثمار صناديؽ تصنيؼ كيمكف

 إلى اليادفة المضاربة ىك اليدؼ رأسمالية، مكاسب تحقيؽ بقصد تككف" : بةالمضار " النمو صناديق  -
ا المالية، األكراؽ أسعار في الحادثة التقمبات مف االستفادة  تؤدم ك ، العالية المخاطرة ذات األسيـ عمكمن

 ـمنتظ عائد عمى الحصكؿ إنشائيا مف اليدؼ يككف ال أخرل، بعبارة أم الصندكؽ، الماؿ رأس نمك إلى
                                                           

 .1996يناير 14المؤرخة في  3. الجريدة الرسميةالعدد1996يناير 10المؤرخ في 96/08/ االمر رقـ    1
 المتعمؽ بييئات التكظيؼ الجماعي. 86/08مف االمر  6المادة - 2
قاسـ نايؼ عمكاف ، إدارة االستثمار بيف النظرية ك التطبيؽ ، الطبعة األكلى ، دار الثقافة لمنشر ك التكزيع ، عماف، -  3

  .216، ص 2009األردف ، 
  220المرجع نفسو، ص  - 4
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 كالتي االستثمارية، األدكات أسعار في الحادثة التقمبات مف االستفادة إلى اليادفة المضاربة ىك ما بقدر
 . مرتفعة مخاطر ذات أسيـ تككف غالبا

 ممتازة أسيـ في يككف ىنا االستثمار لذا مستمر، عائد عمى الحصكؿ ىك اليدؼ : الدخل صناديق  -
 المستقرة الشركات إصدارات في االستثمار نحك ىنا الصندكؽ دارةإ تتجو لذا ، ناجحة لمؤسسات كسندات

 .السندات ك الممتازة األسيـ خصكصا, االقتصادية الجدكل ذات

 الصناديؽ كتسمى األكلييف النكعيف أىداؼ بيف الصناديؽ ىذه تجمع:  المال رأس و الدخل صناديق  ػ-
 .التنكيع مبدأ بإتباع المتكازنة

 صناعية قطاعات معينة، صناعية لشركات مالية بأكراؽ المتاجرة منيا اليدؼ:  المتخصصة الصناديق -
 . معينة

 مف النكع ىذا يكتسب حيث ، المستثمر الماؿ رأس بثبات تمتاز : المغمقة أو المقفمة لصناديقا  -
 بمجرد ك أنو بمعنى فيو، االكتتاب فترة انتياء بمجرد كذلؾ رأسمالو، ثبات خاصية مف تسميتو الصناديؽ

 إضافية أسيما أك حصصا تطرح أف الصندكؽ إلدارة يجكز ال الصندكؽ في األكلي االكتتاب فترة انتياء
 بعض استيبلؾ طريؽ عف الماؿ رأس تخفيض بالمقابؿ، ليا يجكز ال كما ، الماؿ رأس زيادة بقصد
 لكف لصندكؽ،ا تصفية عند إال منو، باالنسحاب لممساىميف السماح بعدـ ذلؾ ك الحصص أك األسيـ
 .المالي السكؽ في الصندكؽ حصص أك أسيـ تداكؿ تمنع ال الصندكؽ الماؿ رأس ثبات خاصية

 ككنو مف تسميتو اكتسبت ك تخفيضو، أك فيو لبلكتساب الماؿ رأس فتح إمكانية : المفتوحة الصناديق  -
 لذا أخرل، جية مف مالورأس تخفيض اتجاه ك  ، جية مف رأسمالو زيادة اتجاه في أم اتجاىيف، في مفتكح
 الحؽ الصندكؽ لمدير يككف عميو، بناءن  ك ، ثابتا ليس ك متغيرا الصناديؽ مف النكع ىذا ماؿ رأس يككف
 كما ، األكلي االكتتاب فترة انتياء تاريخ بعد يراه كقت أمّ  في جديدة حصصا أك أسيما يطرح أف في

 ما إطفاء يتـ حيث الصندكؽ، مف يسحب أف بامناس يراه كفت أم كفي فيو، مساىـ ألم بالمقابؿ يمكف
 تاريخ في المحدد ك األصكؿ لصافي السكقية القيمة بمؤشر االسترشاد طريؽ عف حينئذ أسيـ مف لديو

 . اإلطفاء

 ىنا الماؿ، رأس عمى المحافظة ميزة فيو تتكفر : المضمون المال رأس ذات االستثمار صناديق -
 مف معيف لنمط الصناديؽ مف النكع ىذا يطرح حيث ، كاممة مخاطرةال يتحمؿ الصندكؽ مدير ك المؤسسة
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 األنكاع ليا تكفر ال ميزة فيو لممساىـ يكفر إذ المخاطرة، عنصر اتجاه المحافظكف عادة كىـ المستثمريف
 يضمف الصندكؽ مدير أفّ  أم الماؿ، رأس عمى المحافظة ميزة ىي ك أال االستثمار، صناديؽ مف األخرل
 قد التي الخسائر مخاطر حدة ك بذلؾ متحمبل الصندكؽ، في المدفكع مالو برأس المساس ـعد لممساىـ
 العائد نسبة تجاكزت ما إذا معينة نسبة عمكلة عمى حصكلو مقابؿ كذلؾ, الصندكؽ ماؿ رأس تصيب
 .القطع نقطة مصطمح عادة عميو يطمؽ معينا رقما الصندكؽ مف المحقؽ

 المخاطرة مستكل يككف الذم الصناديؽ مف النكع بيذا يقصد : ونةالمضم غير االستثمار صناديق  -
 المستثمر فإف الحالة ىذه في ك منو، جزء أك رأسمالو كؿ يفقد بأف قائما االحتماؿ يككف ك ، كبيرا غييا

 في مختصيف أك بخبراء باالستعانة المضاربة في أساسنا االستثمار يككف لذا كاممة، المخاطرة يتحمؿ
 سعيا حسابا لممخاطرة يحسبكف الذيف المضاربكف المستثمركف الصناديؽ مف النكع ىذا يساىـ ك ، الميداف

 .استثماراتيـ عمى عادية غير عكائد تحقيؽ كراء

ك مف باب التكضيح نبيف المقصكد بأىـ االكراؽ المالية التي تككف محؿ استثمار ك التي تعد قيما منقكلة  
  كىي :

عؿ أنو" السيـ سند  1مف القانكف التجارم40مكرر 715جزائرم في المادة عرفو المشرع الالسيم : ج/
 .قابؿ لمتداكؿ تصدره شركة المساىمة كتمثيؿ لجزء مف رأسماليا"

الصؾ الذم يمثؿ حؽ  أك ىك ؿ شركة المساىمة أك احد شركات االمكاؿيمثؿ حصة في رأسما ـفالسي   
تجزئة، ك القابمية لمتداكؿ كمف أنكاعيا االسيـ النقدية، شركة ،ك مف خصاصو عدـ القابمية لمالشريؾ في ال

طبيعة الحصة المقدمة ، ك ىناؾ االسيـ لحامميا ك االسيـ االسمية ك االسيـ  االسيـ العينية كفقا لمعيار
 التي ك العادية سيـألا كىي الحقكؽ حيث مف سيـلؤل أنكاع ىناؾ ك ىذا مف حيث معيار الشكؿ. ألمر

لنكعيف  مف القانكف التجارم كاالسيـ الممتازة ك التي قسميا المشرع الجزائرم42مكرر 715 المادة عرفتيا
 .مف القانكف التجارم الجزائر 44رمكر  715كفؽ ما جاء في المادة 

ىي ك ، لمعيار ارجاع القيمة خر مف االسيـ ك تصنؼ كفقاآف ىناؾ نكع أ ىإضافة لما سبؽ نشير ال    
 .مف القانكف التجارم 45مكرر 715تع التي عرفتيا المادة الماؿ ك أسيـ التم أسيـ رأس

                                                           

-القانكف التجارم الجزائرم  -  1  
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ف المشرع الجزائرم نظـ القيـ المنقكلة في القانكف التجارم أما العمميات المتعمقة بيا مف تداكؿ أك إ كعميو
مف بيع و ىذه العمميات عتبارىا االطار العاـ الذم تتـ فيإستثمار فقد أحاؿ تنظيميا إلى قكانيف البكرصة بإ

بكرصة المتعمؽ ب1993مام 23المؤرخ في  93/10إال أف المبلحظ أف المرسكـ التشريعي رقـ  ،شراءك 
 .1ستثمار في القيـ المنقكلةلبلالقيـ المنقكلة لـ يتضمف تعريؼ 

ىذا االتفاؽ يقـك  ىك اتفاؽ بيف المنشأة ك المستثمر ك بمقتضأأنيا عقد  ىعرفت عم :سندات الدين
ك التي تتعيد بدكرىا برد المبالغ ك الفكائد المتفؽ عمييا  ،نشأةم المألطرؼ االكؿ ا بإقراضالطرؼ الثاني 

أجزاء صغيرة  ىالجميكر بعد تقسيمو ال ىيتـ السند عف طريؽ طرح قرض عم، ك  2في تكاريخ محددة 
 مف القانكف التجارم الجزائرم 81مكرر  715يسمي كؿ منيا سندا كقد كرد تعريفيا مف خبلؿ نص المادة 

 لحامؿ أف ككف امتيازات، عدة األداة ليذه أف نجد لذلؾ ، المالي السكؽ في التداكؿ قابميةكمف خصائصو 
 تككف المحتسبة أك المدفكعة الفكائد أما ، التصفية حالة في حقكقو كؿ عمى الحصكؿ في األكلكية السند
 تغير في أساسنا فتنحصر داةاأل بيذه المتعمقة المخاطر أما السكقية، كليست االسمية القيمة أساس عمى

 . 3منخفضة مخاطرة بدرجة يتميز السند أف نجد كعمكمنا ، الفائدة أسعار

 العقارات : ثانيا

بحيزه ك ثابت فيو  عمى أنو "كؿ شيئ مستقر 683عرؼ القانكف المدني الجزائرم العقار في نص المادة 
ك رقييا فتنظيـ كتكجيو االستثمارات العقارية  ،فالعقار أساس في تقدـ الدكؿ 4ك ال يمكف نقمو دكف تمؼ .."

 ك عمرانية يحتؿ االستثمار في العقارأك فبلحية أناعية كانت صف التحكـ في التنمية االقتصادية يمك
 المركز الثاني عالميا بعد االكراؽ المالية .

اك -ي ،اراضيمبان -ك غير مباشر كشراء عقارأيتـ االستثمار في العقار إما بشكؿ مباشر  إذ      
بشكؿ غير مباشر عبر شراء المستثمر لسند عقارم صادر عف بنؾ إستثمارم في مجاؿ العقارات 

                                                           
 المتعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة.1993مام 23المؤرخ في  93/10المرسـك التشريعي رقـ  1
 .28، ص2003عبد الغفار حنفي ، رسمية قرياقص ، أسكاؽ الماؿ ، دار الجامعة الجديدة لمنشر ،طبعة -2

 2009التكزيع ، عماف ، األردف ، دريد كامؿ اؿ شبيب ، االستثمار ك التحميؿ االستثمارم ، دار اليازكرم العممية لمنشر ك 
-264، ص  3  

 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75يعدؿ ك يتمـ االمر رقـ  2007مام  15المؤرخ في  07/05القانكف رقـ -4
 .2007مام  13الصادرة في  31المتضمف القانكف المدني ،جريدة رسمية عدد 
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بالمشاركة في صناديؽ االستثمار العقارية ، حيث تقـك المؤسسات بشراء سندات تحصؿ بكاسطتيا عمى 
ثمار الجماعي العقارم أمكاؿ تستعمميا في ما بعد في شراء أراضي أك إنجاز مباني .ك تعد صناديؽ االست

دكات االستثمار التي تمكف المستثمر مف تجميع أمكاليـ الطارتيا بكاسطة أشخاص أاالسبلمي مف أشير 
 لك قاـ بإستثمارىا منفردا. متخصصيف يممككف الخبرة الكافية لتحقيؽ عكائد أعمى مما قد يحققو المستثمر

اديؽ في تممؾ العقارات بالبناء أك الشراء بغرض ىذا ك يتمثؿ النشاط الرئيسي ليذا النكع مف الصن   
بما يتفؽ ك ضكابط االستثمار االسبلمي سكاء تعمؽ االمر بآلية إنتفاء أصكليا أك بطريقة تسيير  تأجيرىا

بمناسبة 2012مارس  32في ىذا النكع مف الصناديؽ التي تمت بتاريخ  1أعماليا.ك تعد التجربة الفرنسية 
( AMاالسبلمي بالشراكة مع أحد المصارؼ الككيتية االستثمارية ك      شركة ) إنشاء الصندكؽ العقارم

     .شكبل جديدا ليذا النكع مف االستثمارات الفرنسية

فاالستثمارات العقارية جزء ال يتجزأ مف اقتصاد أم دكلة، كما يعد االستثمار في العقار مف أكثر أنكاع     
كثر األنشطة االقتصادية شيكعا بيف الناس، فبل يقتصر النشاط عمى االستثمارات تحقيقا لؤلرباح، كمف أ

تجاره المحترفيف فحسب، بؿ إف شريحة كبيرة مف المجتمع تستطيع تكليد دخكؿ جيدة عف طريؽ االستثمار 
العقارم، كىـ إما متفرغكف لمعمؿ العقارم أك أنيـ يستعينكف بو لتكليد دخؿ إضافي إلى دخكليـ األصمية. 

النشاط العقارم يعد مف أكثر األنشطة تعقيدان كتداخبلن بيف الكثير مف المتغيرات كالمعطيات، ك مع إال أف 
  ذلؾ ىك أكثر القطاعات أمانان كاستقراران.

بيعيا ك حيث يتـ : ىناؾ بعض السمع التي تتمتع بخصكصية تجعميا صالحة لبلستثمار ، السمعثالثا 
 بكرصة الشام ك بكرصة البف في البرازيؿ ك غيرىا مف السمع.شرائيا مف خبلؿ بكرصات خاصة بيا مثؿ 

ىي عقكد تتـ بيف المنتجيف ك ك  ،اصة تسمى بالتعيدات المستقبميةقيكد خيتـ التعامؿ بيا بناء عمى ىذا ك  
بتاريخ محدد في المستقبؿ مقابؿ ك   ،تج لمسمسار السمعة بكميات معينةالسماسرة ، مفادىا أف يسمـ المن

 بنسبة معينة مف قيمة العقد. أك تغطية تحدد تأميفحصكلو عمى 

التي منيا ماىك  ىناؾ إقباؿ كبير مف المستثمريف عمى ىذه المشركعات : عات االقتصادية مشرو ال رابعا 
ات االستثمار ك مف أكثر أد تعتبر لدرجة االماف المرتفعة التي تكفرىا إذصطناعي ، تجارم ، زراعي إ

                                                           
االسبلمي )قراءة في مكقؼ المشرع الفرنسي( مقاؿ منشكر بمجمة د/أحمد قاسـ فرح ،صناديؽ االستثمار الجماعي العقارم  1

 .198، ص 2015، الشارقة ،ديسمبر سنة 2، العدد 12العمـك الشرعية ك القانكنية لكمية القانكف بجامعة الشارقة ،المجمد 
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أمكاؿ حقيقية  ىتعتمد عم ك متعمقة بالمخاطر الرأسمالية  فيو منخفظة جدا ،فدرجة المخاطر ال الحقيقي
ك المعدات ك المباني ككسائؿ النقؿ فيي تتضمف مزيج مف أدكات االنتاج التي تؤدم لخمؽ قيمة  كاآلالت
لذا ليذه المشركعات عبلقة ،ك  لدخمو المستمر التي تنعكس عمى االنتاج الداخمي الخاص لمكطفك  ،مضافة

 االقتصادية لممجتمع. بالتنميةباشرة م

العالمية لمماؿ خاصة  سكاؽألاتعد ىي االخرل مف بيف أدكات االستثمار في  االجنبية: العمالت خامسا
تحتؿ حيزا كبيرا مف عمميات البكرصة مثؿ نيك كىي منتشرة في كؿ أنحاء العالـ ك في العصر الحديث ، 

نيا تتأثر بالعكامؿ االقتصادية ك السياسية كميزاف أداة ألىذه ايكرؾ ، باريس ، فرانكفكرت....ك ما يميز 
حداث السياسية ، ألسعار الفائدة ، التضخـ ، االنكماش االقتصادم ، اأالدكلية ،  المدفكعات ، القركض

 العرض ك الطمب.

أسكاؽ مف المعادف التي تنظـ ليا  منيا الذىب ك الفضة ، الببلتيف ك غيرىا المعادن النفيسة :سا ساد
عمى أرباح كما ؿ الحصك  ألجؿاع الذىب لدل البنكؾ أك إيد ،خاصة عف طريؽ البيع ك الشراء المباشر

 تتـ العممية عؿ شكؿ مبادلة أك مقايضة مثمما يحدث في أسكاؽ العمبلت االجنبية .

االطار العاـ  يتـ فيحاصيؿ الزراعية مذا الكفيسة ك ك في المعادف الن كبما أف التعامؿ في االكراؽ المالية
 سكؽ القيـ المنقكلة.بسمى يك ما أكرصة بف نمقي نظرة عف مفيـك الألسكؽ البكرصة لذا البأس ك 

القياـ بعمميات  ألجؿة نيو إجتماعات دكرية في مكاعيد معيىي المكاف الذم تنعقد ف تعريف البورصة:
أك زمانو أك مجمكع الصفقات التي  ظ عمى مكاف االجتماعكراؽ المالية ك قد يطمؽ ىذا المفشراء ك بيع اال

 1تعقد. 

مختمؼ االكراؽ ي مكاف ك زماف محدد بيف المتعامميف مف أجؿ بيع ك شراء في سكؽ منظمة تعقد في
 نظـ البيع ك الشراء بيف المتعامميف.أالصناعية كفقا بقكاعد ك قكانيف  الزراعية ،السمع المحاصيؿالمالية ، 

كفقا لمعايير مختمفة منيا بكرصة البضائع، بكرصة الخدمات ، بكرصة  كىناؾ أنكاع مف البكرصات مقسمة
أما النكع الثاني مف البكرصة ك  االفكار ك التي تعد أحدث أنكاع البكرصة كتتعمؽ بحقكؽ الممكية الفكرية

                                                           
االكلى ،عماف ، االردف د/ فيصؿ محمكد الشكاكرة، االستثمار في بكرصة االكراؽ المالية ، دار كائؿ لمنشر ، الطبعة  - 1

 . 45، ص 2008،سنة 
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اؾ نىمف حيث معيار المكقع الجغرافي ك  ،اآلجمةك البكرصة الحاضرة  الذم يحكمو معيار الزمف فنجد
 .المحمية ك الدكلية البكرصة 

 مجاالتو و عالقتو بالقوانين االخرى االستثمار المطمب الثالث :

 فيي عديدة ك متنكعة كمنيا : الفرع االول /مجاالت االستثمار:

حيث أف تكظيؼ االشخاص المتميزيف بالكفاءة العالية يعد نكع مف أنكاع  :االستثمار المادي-أوال
المجاؿ كؿ ك يضـ ىذا  االخير مف خدمات تزيد مف نسبة االرباح . االستثمار البشرم لما يقدمو ىذا

 .سيـ ك السنداتألرباح ، كشراء األاالستثمارات القائمة عمى إستخداـ الفائض مف ا

تجارية ،  ألىداؼ: ك مجالو الحمبلت الدعائية ك االعبلنات التي تتـ و الدعائيأاالستثمار التجاري -ثانيا
 ئمة بحد ذاتيا .كالتي تعد إستثمارات قا

لو أىمية خاصة بالنسية لممنشآت ك المشاريع الكبرل  :ث و التطويرحاالستثمار في مجال الب-ثالثا
الصناعية منيا بشكؿ خاص ، فالمنشأة التي تطكر منتجاتيا ك تحسنيا بإستمرار مف حيث النكعية ك 

  .الجكدة يككف ليا كجكد قكم في االسكاؽ 

ف المستكل االجتماعي يتحس : يضـ كؿ المنشآت التي مف شأنيا يجي االجتماعياالستثمار االسترات-رابعا
أماكف الترفيو االجتماعي ك تقع ضمف ىذا المجاؿ االستثمارات الحككمية  ،لممجتمع كالمبلعب ك النكادم ّ 
 مف. ألخاصة ما يتعمؽ بالصحة ك ا

عمى إنشاء مؤسسات جديدة  ما تقـكإميما تنكعت فيي  ىذا ك نخمص الى أف أشكاؿ االستثمار   
ىذا ما يسمى التكسيع لمغرض  ،برأسماؿ جديد خاص أك عاـ ، ك إما تكسيع قدرات المؤسسات المكجكدة 

مف سكء التسيير ك  يؿ أم استرجاع المؤسسات التي عانتاالجتماعي أك تأتي االستثمارات في إعادة التأى
 ك مراجعة قكاعد سيرىا ك تنظيميا.، التنظيـ 

قبؿ الحديث عف القكانيف ذات الصمة باالستثمار البد ك الثاني :عالقة االستثمار بالقوانين االخرى: الفرع 

 ف نكضح عبلقة االستثمار بالعكلمة.أ
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كثرت تعريفاتيا ،  كطيدة بيف االستثمار ك العكلمة التيبلقة ىناؾ ع عالقة االستثمار بالعولمة:: وال أ  
ريؼ كاحد شامؿ كجامع ليا، نظرا لتشعب المحتكل الفكرم لممفيكـ، كلـ تتفؽ اآلراء كاألفكار عمى تع

كامتداده مف ناحية مجاالت التطبيؽ إلى العديد مف الجكانب االقتصادية كالسياسية كالثقافية كاالجتماعية 
  .1كالتكنكلكجية كالمعمكماتية

النظاـ العالمي الجديد،  الدكتكر عبد المطمب عبد الحميد : "السمة الرئيسية التي يتسـ بيا حسبفيي 
الذم بدأ يتشكؿ في العقد األخير مف القرف العشريف" كالقائـ عمى تزايد درجة االعتماد المتبادؿ بفعؿ 
اتفاقيات تحرير التجارة العالمية كالتحكؿ ألليات السكؽ، كتعميؽ الثكرة فييا الحدكد السياسية لمدكؿ التي 

الحدكد السياسية لمدكؿ ، كيتفؽ في إطارىا الفاعمكف الرئيسيكف  تختفي فييا صغيرةحكلت العالـ إلى قرية 
عمى قكاعد لمسمكؾ، كخمؽ أنماط جديدة مف تقسيـ العمؿ الدكلي، كتككيف أشكاؿ جديدة لمعبلقات 

ى مك مف بيف أنكاع العكلمة لدينا العكلمة االقتصادية ك التي تعني االنفتاح ع .2االقتصادية العالمية"
ية كحرية انتقاؿ رؤكس األمكاؿ كالعمالة بيف دكؿ العالـ، مف خبلؿ رفع القيكد الجمركية االسكاؽ العالم

زيادة  مععمى السمع كالخدمات. ك التي تجمت بصكرة كاضحة في تزايد التعامؿ العالمي في المجاؿ المالي 
ك ىذا  ،ارة الدكليةتسييؿ إنسياب التج في ظؿتدفؽ االستثمارات االجنبية ك الدعكة لرفع القيكد الجمركية 

، صندكؽ النقد الدكلي ، المنظمة ما يتـ مف خبلؿ مؤسسات العكلمة ك المتمثمة في البنؾ العالمي 
 العالمية لمتجارة ك الشركات المتعددة الجنسيات.

العديد مف التسميات فياؾ مف  لؤلعماؿ:لمقانكف الدكلي  لألعمالعالقة االستثمار بالقانون الدولي  ثانيا:
مف يسميو  و قانكف االعماؿ الدكلي في حيف ىناؾ مف يطمؽ عمو قانكف المشركع ك بالمقابؿ ىناؾيسمي

 عماؿبأ ػفرع مف فركع القانكف الخاص متعمؽ نو أ ىف الفقياء عرفكه عمأإال  ، 3قانكف االعماؿ الدكلي
جارية المبرمة حكؿ المينية فييا ، ك بالعقكد الت ،الصناعية  ،المؤسسات ك تنظيـ النشاطات التجارية 

 4المنتجات بيف االشخاص .

                                                           
 .16، ص2001عبد المطمب عبد الحميد، "العكلمة كاقتصاديات البنكؾ"، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، - 1
 .21.ص1994عبد المجيد الصالحيف ، " العكلمة مف منظكر شرعي"، دار حامد لمنشر ك التكزيع ، عماف ، االردف، - 2
يد الزقرد ، اصكؿ قانكف التجارة الدكلية لمبيع الدكلي لمبضائع ، مصر  المكتبة العصرية لمنشر ك انظر احمد سع 3

 .33،ص 2007التكزيع؟، سنة 
 11، ص2010د/ عمر سعد اهلل ، القانكف الدكلي لبلعماؿ ، دكف طبعة ، الجزائر، ، سنة - 4
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نقكؿ أف االستثمار ىك حمقة مف حمقات  لؤلعماؿك القانكف الدكلي  االستثمارالرجكع لمعبلقة بيف بك     
دكف الحديث  لؤلعماؿبالتالي ال يمكف الحديث عف قانكف دكلي ك ،االعماؿ الدكلية في شقيا االقتصادم 

  الستثمار إذا ما ىك إال مرادؼ لكممة أعماؿ .عف االستثمارات االجنبية .فا

 عالقة االستثمار بالنظام االقتصادي: ثالثا

مركزية قكاميا التساند الكظيفي ك النظاـ ذلؾ الكؿ المركب الذم تترابط اجزاءه ك تتكامؿ حكؿ نكاة  يعد 
يقـك عمى كجكد قكانيف  الذم يعمؿ لممحافظة عمى إبقاء النظاـ االجتماعي االقتصادم ك إستمراره  ك الذم

  1ت االنتاج ك التكزيع ك التبادؿ ك االستيبلؾ .ضابطة تنظـ بيا عبلقا

التبادؿ ك االستيبلؾ  ،التكزيع  ،ك بإعتبار االستثمار عبارة عف مشاريع قد تقكـ عمى قطاعات االنتاج 
 .االستثمار خر تربطو عبلقة كطيدة مع النظاـ االقتصادم الذم يشكؿ الكؿ الذم يحتكمآلفيك ا

أنو القكاعد المكحدة في البيع ك  ى: عرؼ ىذا االخير عم عالقة االستثمار بقانون التجارة الدولية: رابعا
  النقؿ ك التحكيـ كالتجارة الدكلية ك تفسير النصكص التجارية الدكلية .

ة بالقانكف الخاص ك عرفتو االنستراؿ بأنو مجمكعة القكاعد التي تسرم عمى العبلقات التجارية المتصمكما 
 2التي تجرم بيف دكلتيف أك أكثر . 

ال في كجكد العنصر االجنبي ، إتختمؼ عقكد التجارة الدكلية عف العقكد المحمية الكطنية  ىذا ك ال    
كبالتالي مسألة االركاف ك التنظيـ ك التنفيذ الخاصة بعقكد التجارة الدكلية ىي نفسيا في العقكد التجارية 

ال أف الطبيعة الخاصة لعقكد التجارة الدكلية تجعميا ال تتماشى ك ال تتبلءـ مع القكانيف الكطنية إ ،الكطنية 
ف تطبؽ عمييا قكانيف أخرل غير القانكف الكطني .ك بالرجكع لضبط عبلقة االستثمار ألمما يفتح ليا بابا 

ال كجيا مف أكجو إليا  فما ىي بقانكف التجارة الدكلية نقكؿ أف عقكد التجارة الدكلية مع إختبلؼ أشكا
  . كمثاؿ ذلؾ عقكد البكت ، عقكد نقؿ التكنكلكجيا ك غيرىا.االستثمار 

ضافة  إثمار تميما تنكعت أشكاؿ ك مجاالت االس أنو االطار العاـ لبلستثمار نستخمص بعد التعرؼ عمى

 ف المستثمر كطنيا كاف أك أجنبيا فيك يسعى لتحقيؽ االتي:إف، دكات أللى اإ

                                                           
 .2004منشر ك التكزيع ، دكف طبعة ، الجزائر سنة أنظر د/عبد اهلل ساقكر ، االقتصاد السياسي ػ دار العمـك ل- 1
 .13احمد سعيد الزقرد ، مرجع سابؽ ، ص  - 2
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 يساىـ في استمرارية المشركع االسثمارم.الذم العائد المستمر  -
 المحافظة عمى قيمة االصكؿ الحقيقية. -
 ضماف السيكلة البلزمة. -
 .تكسيعوالمشركع ك  ءتحقيؽ الربح الذم يساعد عمى بقا -
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 في الجزائر الستثمارمبادئ و ضمانات ا :  المبحث الثاني

لى تقديـ ك إالتي سعت الجزائر مف خبلليا  ،ر في الجزائر العديد مف االصبلحاتعرؼ قانكف االستثما   
يجعؿ منيا الكجية المفضمة لممستثمريف  ،تكفير أحسف الظركؼ لخمؽ مناخ إسثمارم محفز ك قكم

 .جانب ألا

 التطكر التاريخي لقانكف االستثمار في مطمب أكؿ  ثـ نبيفساس سنسمط الضكء أكال عمى ألعمى ىذا ا
طمئناف لدل المستثمريف في رضية التي تبنى عمييا الثقة ك االألا باعتبارىامبادئ ك ضمانات االستثمار 

 .ثاني مطمب 

 قانون االستثمار في الجزائرل التاريخي تطورالول: المطمب ال 

أ لمبد،ك لذلؾ كانت تنظر 1962إنتيجت الجزائر النظاـ االشتراكي مباشرة بعد االستقبلؿ عاـ     
 كمخالؼ لمسيادة الكطنية ، حيث ىيمنت عمى كؿ مجاالت  النشاط االقتصادم  أنو مبدأعمى الستثمار ا

زمة االقتصادية التي عاشتيا في نياية الثمانينات ك التي أل، غير أف ا1تـ تيميش المبادرات الخاصة 
ية لنظاـ إقتصاد قتصاد المكجو دفع الجزائر لتغيير نيجيا االقتصادم مف االشتراكاالأظيرت عيكب 

ىذا التغيير الذم تطمب إدخاؿ تغييرات جذرية مست العديد مف المجاالت كاف في مقدمتيا قانكف  ،السكؽ
مختمؼ لمكاكبة  رهمسا فيالتعريؼ بأىـ المراحؿ التاريخية التي مر بيا ىذا االخير  ألجؿاالستثمار ك 

تطكر قانكف االستثمار في الجزائر ثـ في  لمتعرؼ عمىكؿ األفرع ال نخصصالتحكالت االقميمية الدكلية 
 .فرع ثاف نتعرؼ عمى مبادئ ك ضمانات االستثمار

 تطور قانون االستثمار في الجزائر :ولالفرع ال 

تييئة مناخ االستثمار لدييا ىادفة لجمب أكبر عدد مف المستثمريف االجانب  ألجؿسعت الجزائر جاىدة  
غمار االستثمارات الكطنية لمرقي بالمجتمع حيث تنعكس  ك تشجيع المستثمريف الكطنييف عمى خكض

   كاضح.التنمية االقتصادية عمى الجانب االجتماعي بشكؿ 

                                                           
د/كساؿ سامية ، مبدأ حرية التجارة ك الصناعة أساس قانكني لممنافسة الحرة "، مداخمة قدمت في ممتقى الكطني حكؿ  1

 عة برج باجي مختار عنابة الجزائر.، جام2013أفريؿ  04-03حرية المنافسة في القانكف الجزائرم ، يكمي 
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كالذم جاء مباشرة  1963ما ميز ىذه االخيرة ىك صدكر قانكف االستثمار لسنة  :.مرحمة الستيناتأوال/
ؿ االنتاجية االجنبية ك تجسد ىذا كس االمكابرؤ إذ تضمف ىذا االخير أحكاـ خاصة 1بعد إستقبلؿ الكطف

 :في

أحكاـ نو منح ضمانات عامة لكؿ المستثمريف كما تضمف أكمف خصائصو  : 33/222االمر رقم  أ/
 خاصة ببعض المستثمريف ك التي يمكنيـ االستفادة منيا بناءا عمى إتفاقية خاصة ك منيا:

 الطبيعييف ك المعنكييف االجانب . لؤلشخاصحرية االستثمار - 

المساكاة أماـ القانكف ك خاصة المساكاة مسيرم ىذه المؤسسات قامة لمستخدمي ك إلاحرية التنقؿ ك - 
كس ا االرباح المتراكمة في مستكل رؤ ال في الحالة التي تككف فييإضماف ضد نزع الممكية ، الجبائية 

 مكاؿ المستكردة ك المستثمرة.ألا

نجد ما يتعمؽ بالمؤسسات القديمة التي تتـ تكسعتيا ك ك مف بيف الضمانات التي تمنح بمكجب اتفاقية 
يتعمؽ المشركع بقطاع ذا ف أييف دينار لمدة ثبلث سنكات ك مبل 5التي يتضمف برنامجيا االستثمارم مبمغ 

 . منصب عمؿ دائـ لمجزائرييف 100أكلكية في منطقة تحتاج لتنمية كأف يخمؽ 

 تكان االمتيازاتالضرائب ك تخفيض نسبة الفائدة. إال أف ؽ ىناؾ امتيازات تتعمؽ بتجميد بإضافة لما س 
التي طبيعة ىذه المرحمة التي عاشتيا الجزائر ك صؿ لدرجة التطبيؽ نظرا لتك لـ  مجرد حبر عمى كرؽ

 .2فترة التأميماتب  عرفت

: تضمف ىذا القانكف مجمكعة مف المبادئ أىميا أف االستثمارات 1133االستثمار لسنة  قانون ب/  
 تكار الدكلة لكؿ القطاعات .إحلخاصة ال تنجز بحرية في الجزائر أم ا

                                                           
 .53، الصادر في الجريدة الرسمية  الجزائرية العدد  1963/ 32/07المتعمؽ باالستثمارات ، بتاريخ 277/ 63االمر - 1

التأميـ ىك االجراء الذم يتـ بمكجبو تحكيؿ ممكية مؤسسة خاصة استثمارية تابعة لشخص طبيعي اك معنكم الى الدكلة  2- 
عكيض مناسب كعادؿ ،عمة عمر، حماية االستثمار الخاص في التشريع الكطني كالقانكف الدكلي، ماجستير في مقابؿ ت

  -. 87-86، ص 2008، -قسنطينة-القانكف العاـ، جامعة منتكرم
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نشطة كالقطاع السياحي  ألكما تميزت المرحمة بإلزامية الحصكؿ عمى إذف مسبؽ لممارسة بعض ا
ف إأما المؤسسات المتكسطة ف ،كغيرىا، حيث يمنح الكالي االعتمادات المتعمقة بالمؤسسات الصغيرة

 بؿ المجنة الكطنية لبلستثمارات .االعتمادات تمنح مف ق

رغـ الجيكد التي بذلتيا السمطات الجزائرية مف أجؿ تحقيؽ التنمية االقتصادية  مرحمة الثمانينات :ثانيا/
مف خبلؿ النظاـ المكجو، إال أف االقتصاد الجزائرم عرؼ أزمة حادة بسبب عدة مشاكؿ أىميا تدىكر 

كىذا بسبب  ،با عمى التكازف العاـ لميزاف المكارد الخارجية، الذم انعكس سم1986أسعار البتركؿ سنة 
االعتماد الكبير الذم أكلتو الدكلة لقطاع المحركقات، كعجز النظاـ اإلنتاجي عف تقديـ منتكجات مكجية 

كفتح مجاؿ حرية  ،لمتصدير، كما أف أحداث أكتكبر كاف ليا دكر فعاؿ في تغيير النظاـ السياسي السائد
سماح بإنشاء أحزاب سياسية كبالتالي التمييد لمدخكؿ إلى اقتصاد السكؽ، إضافة إلى المشاكؿ التعبير، كال

 األخرل االجتماعية كالمديكنية التي كاف يتخبط فييا االقتصاد الكطني.

إلى انتياج برنامجا إصبلحيا كاسعا بيدؼ  1988فكؿ ىذه األسباب كغيرىا دفعت بالسمطات ابتداء مف 
 صاد مكجو إلى اقتصاد السكؽ.االنتقاؿ مف اقت

المتعمؽ بالمياديف التي يمكف تطكيرىا ك  82/11تميزت ىذه المرحمة بصدكر كؿ مف االمر رقـ      
تضمنتو ىذه القكانيف ىك تحديد نشاطات خدمات التكزيع كمف بيف ما 1 88/25القانكف الثاني  رقـ 

أضافة إلى الصناعات الصغيرة ك  ،اتماكينات صنع االدك  ،صيانة التجييزات الصغيرة  ،الصناعي
كلية ألالمتكسطة ك المكممة إلنتاج القطاع العاـ ، خاصة المنتجات المكجية لبلستيبلؾ ك تحكيؿ المكاد ا

الزراعية كما تضمف مجمكعة مف المزايا الجبائية لممشاريع اإلستثمارية التي تتـ في المناطؽ المحركمة 
سنكات مف تاريخ البدء  5التجارية خبلؿ فترة ال تتجاكز ،باح الصناعية ر ألكاإللغاء الكامؿ لمضريبة عمى ا

 5إعفاء مف الدفع الجزافي لمدة  معفي االستغبلؿ ك إعفاء كامؿ لمرسـ عمى النشاط الصناعي ك التجارم 
  سنكات مف تاريخ البدء في االستغبلؿ .

                                                           
 الجريدة1988يكليك سنة  12المتعمؽ بتكجيو االستثمارات االقتصادية الخاصة الكطنية ، المؤرخ في  25/88االمر    1

 .1031الرسمية عدد 
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قركض الطكيمة المدل ك المتكسطة فقد تضمف إمتيازات جبائية إضافية كتقديـ ال 82/11أما القانكف 
في المئة مف مبمغ االستثمار المرخص بو ما عدا  30تجاكز ىذه القركض نسبة تال أبشرط  ،لممستثمريف

 راضي المييأة.بلت لمخكاص تمثمت في إمكانية شراء األالمجاىديف ك ذكم الحقكؽ. كما قدـ تسيي

مؤسسات عمكمية إقتصادية إستخبلفا فقد تضمف إصبلحات أدت لكجكد  88/25أما القانكف رقـ 
 لممؤسسات االشتراكية ذات الطابع االقتصادم.

 ثالثا /مرحمة التسعينيات:

االقتصادم يدتو الجزائر في نيجيا السياسي ك ىذه المرحمة أم نياية الثمانينات تميزت بالتحكؿ الذم ش  
بحرية  اإلعتراؼك  ،قطاع الخاص المجاؿ أماـ ال مع فتح ،ياجلساحة االقتصادية تدريك إنسحابيا مف ا
  1. 1996نكفمبر 16مف الدستكر الجزائرم الصادر في  37ك كرست المبدأ في المادة  ،التجارة كالصناعة

 عتراؼ مسبكؽ بمجمكعة مف القكانيف التي صدرت منيا :إلك كاف ىذا ا

حركة رؤكس لصرؼ ك سكؽ ا ،الذم جاء ألجؿ تنظيـ قكاعد إقتصاد السكؽ  90/10قانكف النقد ك القرض 
تحديد مياـ البنؾ المركزم في إطار تمكيؿ ك  ،ىيكمة النظاـ المصرفي الجزائرمإعادة مع  االمكاؿ،

إستثمارات المؤسسات ك ما تضمنو ىذا االخير ىك حؽ غير المقيميف في االستثمار في الجزائر كفقا 
 ك التي شكمت نقطة تحكؿ في السياسة الجزائرية. منو 181لممادة 

 أبقى ىذا القانكف عمى نظاـ الرقابة كمبدأ الترخيص لكف في صكرة مغايرة. لقد

 :استبدال معيار الجنسية بمعيار اإلقامة /أ

ف المشرع يميز بيف المستثمريف األجانب كالكطنييف في إطار القكانيف السابقة عمى أساس معيار اك    
استبدلو بمعيار اإلقامة إذ جاء في نص عف ىذا المعيار ك  تخمى10 -90الجنسية لكف مع صدكر قانكف 

منو "يرخص لغير المقيميف بتحكيؿ رؤكس األمكاؿ إلى الجزائر لتمكيؿ أية نشاطات اقتصادية  183المادة 

                                                           
 14ك المتضمف التعديؿ الدستكرم ، الجريدة الرسمية الجزائرية عدد  2016مارس  6المؤرخ في  16/01/قانكف رقـ  1

 .2016مارس  07الصادرة في 
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غير مخصصة صراحة لمدكلة أك المؤسسات المتفرعة عنيا أك ألم شخص معنكم مشار إليو صراحة 
 بمكجب نص قانكني"

: "كؿ شخص طبيعي أك معنكم 182ير المقيـ، فيعتبر مقيما حسب المادة بيذا فقد ميز بيف المقيـ كغ 
تعتبره "كؿ شخص  181يككف المركز الرئيسي لنشاطو االقتصادم في الجزائر" أما غير المقيـ فالمادة 

 طبيعي أك معنكم يككف المركز الرئيسي لنشاطو خارج القطر الجزائرم"

اد االستثمارات األجنبية لسمطة نقدية تتمثؿ في مجمس لقد منح قانكف القرض كالنقد صبلحية اعتم-
الذم يعتبر ىيئة إدارية تتمتع بالشخصية المعنكية، فيك بمثابة ىيكؿ تابع لمدكلة يتمتع  ،القرض كالنقد

السمطة النقدية في الدكلة فيك  أيضاكبصفتو  ،بصبلحيات كاسعة بصفتو يمثؿ مجمس إدارة البنؾ المركزم
رأم  إبداء كيتمتع باالستقبللية التامة عف كزارة المالية، كيككف االعتماد في شكؿ يصدر أنظمة مصرفية

( بأف المجمس القرض كالنقد يبدم رأيو في مدل 10-90مف القانكف ) 185بالمطابقة إذ تضمنت المادة 
 تطابؽ كؿ تحكيؿ لرؤكس األمكاؿ نحك الجزائر كذلؾ قبؿ القياـ بأم نشاط في أم استثمار.

الستثمار عف طريؽ فحص الشركط المنصكص عمييا في اى أف المجمس يكتفي بمراقبة مشركعية بمعن   
 القانكف مثبل: صفة المستثمر غير المقيـ، المساىمة بالحصص مف العممة الصعبة.

االقتصادية  لئلصبلحات مسايرا1 12-93جاء المرسكـ التشريعي  :13/12قانون االستثمار رقم ب/
مف شير مارس  صبلحات الجبائية المجسدة إبتداءإلمتزامنا مع ا ة  إقتصادية ( كي)إنشاء مؤسسات عمكم

حيث ىدؼ ىذا القانكف لتحرير االقتصاد الجزائرم مف خبلؿ تطبيؽ قكاعد إقتصاد السكؽ ك  ،1992
 قبكؿ محددة، بنسب الشراكة شرط عف التخمي تشجيع االستثمارات الخاصة عمكما ك االجنبية خصكصا.

ك البحث عف حؿ الزمة المديكنية ك إضافة لما  األجنبي الطرؼ مع النزاع حالة في التحكيـ بمبدأ الجزائر
سبؽ فقد قسـ ضمانات ك امتيازات االستثمار حسب االنظمة االستثمارية التالية ،النظاـ العاـ ، نظاـ 

 المناطؽ الخاصة ، نظاـ المناطؽ الحرة ، نظاـ الجنكب الكبير.

فإنيا جاءت:" يحدد ىذا المرسكـ التشريعي   93/12مف المرسكـ التشريعي  01ادة بالرجكع إلى الم  
النظاـ الذم يطبؽ عمى االستثمارات الكطنية الخاصة كعمى االستثمارات األجنبية التي تنجز ضمف 

                                                           
 ك المتعمؽ بترقية االستثمار ، الجريدة الرسمية عدد 1993اكتكبر  5المؤرخ في  93/12المرسـك التشريعي -2 1
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األنشطة الخاصة بإنتاج السمع كالخدمات"، فمف ىذا النص نستنتج أف مبدأ حرية االستثمار يتعمؽ 
األجنبية التي تنجز ضمف النشاطات االقتصادية الخاصة بإنتاج السع كالخدمات، كيمكف مارات باالستث

تحديد ىذه النشاطات مثبل في صناعة المبلبس، صناعة اآلالت اإللكتركنية، تركيب اآلالت، أما تقديـ 
ات االقتصادية، الخدمات فتككف عادة تابعة لعمميات إنتاج السمع مثبل: مصالح ما بعد البيع، االستثمار 

 كما أنو يشترط أف تنجز ىذه االستثمارات عمى شكؿ حصص مف رأس الماؿ أك حصص عينية.

 منو أف االستثمارات المنتجة تأخذ أحد األشكاؿ التالية: 03كما جاء في المادة 

  .استثمارات منشئة، منمية لمقدرات، المعيدة لمتأىيؿ، متعمقة بإعادة الييكمة

ك تعديبلت  بتكميؿ:ما ميز ىذا االمر المتعمؽ بتطكير االستثمار الذم دعـ 01/03قانون االستثمار 
ك االمر  2009المتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة  01/ 09ك االمر  06/08جاء بيا االمر رقـ 

ك المتضمف قانكف المالية لسنة 11/16إضافة لمقانكف رقـ  2010المتضمف قانكف المالية لسنة  10/01
ك  2013ك المتضمف قانكف المالية لسنة  2012ديسمبر  26المؤرخ في  12/12ك القانكف رقـ  2012

كؿ ىذه القكانيف جاءت تباعا بعد قانكف  2014ك المتضمف قانكف المالية لسنة  13/08القانكف رقـ 
 01/03حيث نصت المادة االكلى مف القانكف رقـ    . 1ك جاءت بالعديد بالتعديبلت 01/03االستثمار 

االجنبية ك االجنبية المنجزة في  ،نو يطبؽ عمى االستثمارات الكطنيةأاطار تطبيؽ ىذا القانكف ك ب
النشاطات االقتصادية المنتجة لمسمع ك الخدمات ك كذا االستثمارات التي تنجز في اطار منح االمتياز أك 

 الرخصة .

 13/01قانون االستثمار  ج/

 االصبلحات ك االمتيازات التي ترمي الى تشجيع االستثمار ك فيبالمزيد مف  16/09جاء القانكف   
 فقرة 43  المادة تضمنت إذ ،  2016لسنة الدستكرم التعديؿ بيا جاء التي الدستكرية الضمانات مقدمتيا

 :أكلى منو ك التي جاءت في الفصؿ الرابع الخاص بالحقكؽ ك الحريات مايمي

                                                           
ك المنظمة لبلستثمار، راجع قانكف االستثمار في الجزائر ، نص معزز   01/03حكؿ القكانيف الصادرة بعد قانكف لممزيد  1

 2015مف قبؿ الغرفة الجزائرية لمتجارة ك الصناعة ، فبراير 
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، ك تمارس في إطار القانكف" كال يعد ىذا النص القانكني جديدا ك  "حرية االستثمار ك التجارة معترؼ بيا 
التي جاء فييا " حرية التجارة ك الصناعة ك ، 1996مف دستكر سنة  36ص المادة نما ىك تحديث لنإ

 مضمكنة ، كتمارس في اطار القانكف "

مف تعديؿ  43يا تمت صياغة نص المادة أساسيشكؿ القاعدة العامة التي عمى  36فنص المادة   
مصطمح تجارة ، حيث كسع المشرع الجزائرم مف دائرة االعماؿ عندما استبدؿ 2016الدستكرم لسنة 

 شمؿ . أاستثمار ك التي تعد أعـ ك  بمصطمح

 لثاني/ مبادئ و ضمانات االستثمارالمطمب ا

النصكص  ثمريف ك يبعث عمى الثقة ك االطمئناف البد مف تضميفتبناء قانكني يحمي حقكؽ المس ألجؿ
 القانكنية مجمكعة مف المبادئ ك الضمانات.

 مبادئ االستثمار الفرع االول :

ساسية تتمثؿ في مجمميا في مبدأ حرية االستثمار ، مبدأ ألتقكـ االستثمارات عمى مجمكعة مف المبادئ ا 
 .عدـ التمييز ، ك مبدأ عدـ رجعية القكانيف

االشخاص الطبيعييف ك المعنكييف في القياـ بنشاطات  حؽ كؿ ىيقكـ عم مبدأ حرية االستثمار: أوال :
التي ال تقيد النشاط االستثمارم أك تحصره في فئة ك  ،ىذا المبدأ مف المبادئ اليامة إستثمارية ، ك يعد

 .معينة بذاتيا

 28المعدؿ ك المتمـ ألحكاـ دستكر 2016مف دستكر 43يعد ىذا المبدأ دستكريا حيث جاء في المادة  
 : ك التي نصت عمى 2016مارس 06ك الصادر بتاريخ 1996نكفمبر 

 "....حرية االستثمار ك التجارة معترؼ بيا ك تمارس في إطار القانكف"

المشرع  جانب حيث إعتبرألكعميو فإف مبدأ حرية االستثمار لو دكر ىاـ في إستقطاب المستثمريف ا   
جاءت في الباب االكؿ المتضمف المبادئ العامة   الجزائرم ىذا المبدأ مف الحريات العمكمية الدستكرية إذ

يعزز ىذا المبدأ كضع لو المشرع اليات لضماف تطبيقو كفؽ ما جاء  ىالتي تحكـ المجتمع الجزائرم ك حت
 .مف الدستكر 43في المادة 
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 :التجارة حرية مبدأ عمى الواردة االستثناءات -

 النص تـ لما كفقا مراعاتيا يستكجب محددة بضكابط ،الجزائر في االستثمارات انجاز الجزائرم المشرع قيد
جراءات شركط استيفاء شرط ك البيئة ضابط مقدمتيا كفي القانكنية، كالتنظيمات التشريعات في عمييا  كا 

  .المقننة كالميف النشاطات ممارسة

 البيئة حماية قيد-1

 كمقكمات عناصر منو كيستمد مختمفةال نشاطاتو فيو كيمارس اإلنساف فيو يعيش الذم الكسط البيئة تعد   
 نتيجة تكاجييا التي التحديات مع خاصة لمبيئة، بالغة أىمية تكلي العالـ الدكؿ مختمؼ الرئيسية، الحياة
 الذم األمر األرض، لثركات عقبلني غير استنزاؼ إلى أدل الذم مسبكؽ، الغير التكنكلكجي التطكر
 مف الثالثة المادة بمكجب صريحا قيدا الجزائرم المشرع فكضع البيئة، لحماية القانكف تدخؿ استدعى
 احتراـ ظؿ في القانكف ىذا أحكاـ في المذككرة االستثمارات تنجز" عمى نصت كالتي 09-16 رقـ القانكف
 كبصفة المقننة، كالميف كالنشاطات البيئة، بحماية المتعمقة تمؾ السيما بيا، المعمكؿ كالتنظيمات القكانيف
 ."االقتصادية األنشطة ةبممارس عامة

 مشاريع انجاز تشجيع بغية البيئية، بالرسكـ خاص بإعفاء يخصو لـ المشرع أف إال القيد ىذا أىمية رغـ  
 المشاريع مف النكع ليذا تحفيزات تقديـ المستحسف مف فكاف بيا، ضارة كغير لمبيئة صديقة مكاد باستخداـ

 التي االستثمارية األنشطة يحدد لـ المشرع أف ثـ لزمف،ا مف محددة لمدة تخفيضات أك إعفاءات شكؿ في
 إطار في الغمكض مف الكثير تثير التي المسالة كىي التنفيذية، لمسمطة تنظيميا مسألة تاركا بالبيئة تضر
 .الجديد االستثمار قانكف

 المقننة النشطة-2

     رخصة عمى الحصكؿ ارستيالمم المستثمر يحتاج التي النشاطات  مجمكع المقننة باألنشطة يقصد    
 أنيا عمى تكيؼ التي حاؿ كؿ عمى فيي طبيعتيا، يحدد لـ المشرع كاف كاف الدكلة، لو تسمميا مؤىبلت أك

ف استراتيجية  محدد قانكني نص كجكد لعدـ بالسيؿ ليس أمر كىك كحصرىا، تعدداىا الصعب مف كاف كا 
 .النشاطات ليذه
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 المعنية، اإلدارة مف ترخيصا االستثمار ممؼ يتضمف أف يجب يثبح المسبؽ الترخيص لنظاـ تخضع فيي
 في اقتصادم نشاط بممارسة األجنبي لممستثمر لمسماح العمكمية اإلدارة عف صادر إذف عف عبارة كىك
 كالبيئة العمكمية الصحة عمى كالمحافظة العمكمي، األمف ضماف ىك منو كاليدؼ المقننة األنشطة إطار
 :نذكر المقننة طةاألنش ىذه بيف كمف

 تكفر مف ذلؾ قبؿ تتأكد التي الكالئية المجنة أك الكالي مف الرخصة تمنح أف يجب: الصيدالنية النشاطات
 . النشاط لممارسة مؤىميف كأشخاص كتجييزات مناسبة محبلت

 :ما يمي 2016مف دستكر  43كرد في الفقرة الثانية مف المادة  مبدأ عدم التمييز:-اثاني

دكلة عؿ تحسيف مناخ االعماؿ ك تشجع عمى ازدىار المؤسسات دكف تمييز خدمة لمتنمية تعمؿ ال "
بناء عمى ما سبؽ فإف التمييز يحد مف التنمية االقتصادية لمكطف ك يشكؿ عائقا  ،االقتصادية الكطنية"

 . أماـ المستثمريف

 بصدكر كانتنجد أنيا  كاألجنبي طنيالك  المستثمر بيف التمييز إللغاء الفعمية البداية رجكعا الى تاريخ    
 معيار عمى يعتمد كاف بعدما المقيـ كغير المقيـ معيار عتمدا الذم 1990 لسنة كالقرض النقد قانكف

 01-03 األمر في ليأتي المبدأ، ىذا نيائيا ليكرس 12-93 التشريعي المرسكـ بعده جاء ثـ الجنسية،
 احكاـ مراعاة مع"  تنص التي 21 مادتو في 09-16 كفالقان ثـ ، المبدأ ىذا عمى قاطعة بصفة ليؤكد

 االشخاص يتمقى ، الجزائرية الدكلة قبؿ مف المكقعة االطراؼ المتعددة ك الجيكية ك الثنائية االتفاقيات
 المرتبطة الكاجبات ك الحقكؽ يخص فيما ، عادلة ك منصفة معاممة االجانب المعنكيكف ك الطبيعيكف

 ."باستثماراتيـ

ك كذا الحقكؽ ك الكاجبات  ،متيازاتإلفي الحصكؿ عمى ا المستثمريفالبد مف المساكاة بيف كؿ ك عميو 
مع مراعات االتفاقيات المبرمة  بيف الجزائر ك الدكؿ االصمية  ،في المجاالت ذات الصمة باالستثمار

كترتكز عمى  نكعتتأنكاع المعامبلت في ظؿ القانكف االتفاقي الدكلي  أف شير إلىيف ، ك ىنا نلممستثمر 
 : المبادئ التالية

 . مبدأ المعاممة الكطنية ، مبدأ الدكلة االكثر رعاية ، مبدأ المعاممة بالمثؿ
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ك يقكـ ىذا المبدأ عمى ضركرة تكفير االستقرار القانكني أك التشريعي في مبدأ عدم رجعية القوانين : ثالثا:
 ىىذا المبدأ بمبدأ االمف القانكني ك الحفاظ عم ىك يسم ،حقكؽ المستثمريف ىمجاؿ االستثمار حفاظا عم

القانكني يقصد بو " أف تككف القكاعد القانكنية مؤكدة ك محددة في تنظيميا  فاألمفالحقكؽ المكتسبة 
لممراكز القانكنية ك أف تضمف تأميف النتائج بحيث أف كؿ فرد يستطيع أف يتكقع ىذه النتائج ك يعتمد 

 .1عؿ تحقيؽ التكازف بيف المراكز القانكنية ك االجتماعية داخؿ المجتمع " عمييا ك ذلؾ مف خبلؿ العمؿ

 االستقرار مف أدنى كحدنا القانكنية لمعبلقات النسبي الثبات مف نكع كجكد يرتكز عمى ,القانكني األمفف
 كاف ذاإ عما النظر بغض القانكنية العبلقات أطراؼ بيف كالطمأنينة األمف إشاعة لغرض القانكنية لممراكز

 القائمة القانكنية لمقكاعد كفقنا أكضاعيا ترتيب األشخاص ىذه تستطيع بحيث, خاصة أـ عامة أشخاص
 سمطات مف صادرة الحسباف في تكف لـ أعماؿ أك لمفاجآت تتعرض أف دكف, ألعماليا مباشرتيا كقت
 2" كقكانينيا بالدكلة ئنافكاالطم الثقة ركح زعزعة أك االستقرار ركف ىدـ شأنيا مف كيككف, الثبلث الدكلة

ع يحيث ال تطبؽ التعديبلت ك المتعمقة بالنصكص القانكنية أك االلغاءات المستقبمية عمى المشار 
مف قانكف  35إال في الحالة التي طالب بيا المستثمر ، ىذا ك قد نصت المادة  ،االستثمارية المنجزة

خرل التي استفاد منيا ألا يخص المزايا ك الحقكؽ ايحتفظ المستثمر بالحقكؽ المكتسبة فيم :االستثمار عمى
 3بمكجب التشريعات السابقة ليذا القانكف..."

 . كعميو تـ النص صراحة عمى كجكب إحتراـ الحقكؽ المكتسبة لممستثمريف

 ضمانات االستثمار الفرع الثاني :

جانب ك تحفيز ألف اكبر عدد ممكف مف المستثمريأحتى تتمكف الدكؿ ك مف بينيا الجزائر عؿ جمب   
 ىستثمار داخؿ الكطف البد ك أف تتضمف تشريعاتيا المنظمة لبلستثمار عمإلا ىالمستثمريف الكطنييف عم
ىك داخمي ك  أف ىناؾ نكعيف مف الضمانات منيا ما ىلإساس نشير ىذا األ ىعم ،ما يعرؼ بالضمانات 

 .لمطمب لمتعريؼ بالضماف ك أنكاعوف صح التعبير .كلذا سنخصص ىذا اإىك دكلي أك خارجي  منيا ما
                                                           

سات ، بككماش محمد كبلش خمكد ، مبدأ االمف القانكني ك مدل تكريسو في القضاء االدارم ، مجمة البحكث ك الدرا- 1
 .42، ص2017سنة  24العدد 

يسرم محمد العصار, الحماية الدستكرية لؤلمف القانكني, مجمة الدستكرية الصادرة عف المحكمة الدستكرية العميا,   - 2
  .51, ص 2003القاىرة, السنة األكلى, العدد الثالث, يكليك 

 .مرجع سابؽ 16/09مف قانكف ترقية االستثمار  35انظر نص المادة - 3
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 ان/ التعريف بالضم والأ

فالضماف قانكنا ىك تقديـ الكسائؿ الكفيمة بتحقيؽ أماف قانكني ، ك تعد فكرة الضماف تعبيرا عف كظيفة   
كفي مجاؿ االستثمار البد مف حماية االستثمارات  ، 1إقتصادية أكثر منيا تعبيرا عف نظاـ  قانكني محدد 

ك ذلؾ عبر كسائؿ تؤمف ليا  ليا، حد سكاء مف مخاطر غير تجارية قد تتعرض ىك الكطنية عمجنبية لا
 2.الحماية مف ىذه الخاطر أيا كانت ىذه الكسائؿ مكضكعية أـ إجرائية

لمستثمر با تختص كتتنكع ضمانات االستثمار بيف داخمية كفميا القانكف الداخمي لممستثمر ك دكلية 
 .الدكلي لتسكية منازعات االستثماردات ك االتفاقيات الدكلية كمعاىدة انشاء المركز االجنبي كفمتيا المعاى

 : أنواع الضمانات في مجال االستثمار اثاني

نكعيف منيا ما ىك داخمي كمنيا ما ىك دكلي ك منيا ماىك إجرائي كمنيا ما ىك  ىتنقسـ الضمانات ال   
 .مكضكعي ك عؿ العمـك سنتعرؼ عؿ كمييما معا

مف النصكص القانكنية الداخمية ك تتمثؿ في منع االستيبلء ىذه األخيرة تستمد  الضمانات الداخمية :/ أ
ضماف تسكية  ىضماف تحكيؿ الرأس الماؿ المستثمر، إضافة الك  ،الممكية االستثمارية ىاالدارم عم
  .المنازعات

 22في مادتو 2016جزائرم لسنة : نص الدستكر المنع االستيالء االداري عمى الممكية االستثمارية -1
 ف نزع الممكية ال يتـ اال في اطار القانكف ك يترتب عميو تعكيض عادؿ ك منصؼ ،كعميو فبل يجكزأعمى 

ال في الحاالت المنصكص عمييا في إ أك االستبلء عمييا، مصادرة االستثمارات المنجزة مصادرة ادارية
كىذا حؽ مضمكف  ،زع الممكية تعكيض عادؿ ك منصؼ ك نأالتشريع المعمكؿ بو ك يترتب عف المصادرة 

 قانكنا ك إتفاقا بمكجب االتفاقيات المبرمة بيف الجزائر ك دكؿ أخرل في مجاؿ االستثمار.

ك المتضمف ميثاؽ حقكؽ 12/12/1974المتحدة الصادر بتاريخ  لؤلمـ 3281رقـ بمقتضى القرار
 ى ما يمي:في جزئيا الثالث عم نصت المادة الثانيةحيث ككاجبات الدكؿ االقتصادية 

                                                           
ىشاـ عمي صادؽ ،النظاـ العربي لضماف االستثمار ضد المخاطر غير التجارية ، دار المطبكعات الجامعية - 1

 .15، ص 2003االسكندرية ، سنة 
 .14، ص 2000نبيؿ سعد الضمانات غير المسماة في القانكف الخاص، منشأة المعارؼ االسكندرية ، سنة - 2
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 جنبية لكف يجب دفع تعكيض مبلئـ "أ" مف حؽ أم دكلة تأميـ أك مصادرة أمبلؾ  

 في األجنبي المستثمر حقكؽ احتراـ بشرط كلكف ،لمدكؿ بو معترؼ إجراء بناء عمى ما سبؽ فالتأميـ
 . لو المنظـ القانكف إطار في يككف كأف كالمنصؼ، العادؿ التعكيض

ف الجزائر ك الككيت في مجاؿ التشجيع ك الحماية المتبادلة ياالتفاؽ المبـر ب وا تضمنذلؾ ممثاؿ 
 .1 التأميـلبلستثمارات في مادتو السادسة عمى كجكب منح التعكيض العادؿ في حاؿ المصادرة أك 

 كأ يطبيع لشخص تابعة استثمارية خاصة مؤسسة ممكية تحكيؿ بمكجبو يتـ الذم االجراء ىك التأميـف
 .كعادؿ مناسب تعكيض مقابؿ الدكلة الى معنكم

 جريمة ارتكابو بسبب عميو المحككـ امكاؿ مف جزء الدكلة تمميؾ الى تيدؼ عقكبة ىي المصادرة أما   
 ممكا ليصبح مقابؿ غير مف جبرا عمية المحككـ الشيء ممكية بمكجبيا تنزع مالية عقكبة كىي معينة،
 العقكبات: " يمي بما قضت حيث تكميمية، عقكبة العقكبات قانكف مف 9/5 ةالماد اعتبرتيا كقد ، لمدكلة

 ".لؤلمكاؿ الجزئية المصادرة-:....ىي التكميمية

 السمطة تتخذه مؤقت إجراء بأنو الفقوعرفو  كالذم االستيبلءب ميـ كالمصادرة ىناؾ ما يعرؼتأإلى جانب الػ
 يتعمؽ ليدؼ الخاصة األمكاؿ ببعض االنتفاع حؽ عمى بمقتضاه كتحصؿ، الدكلة في المختصة العامة

 .2لمالكيا بأدائو الجية ىذه تقـك الحؽ تعكيض مقابؿ في ذلؾ ك العامة، بالمصمحة

ال يمكف أف تخضع  أنو ىعم3ىذا ك نصت المادة الرابعة مف االتفاقية المبرمة بيف الجزائر ك ركمانيا 
في لئلستيبلء إال  إقميـ الطرؼ المتعاقد اآلخر ىة عمحد الطرفيف المتعاقديف المنجز أاستثمارات مستثمرم 

 حالة تكافر الشركط التالية:

 إجراء قانكني مناسب . المنفعة العامة ك بكاسطة ألجؿتتخذ تدابير -

                                                           
ك المتضمف االتفاقية بيف الجزائر ك الككيت لتشجيع ك  23/10/2003مؤرخ في ، ال 03/370المرسـك الرئاسي رقـ - 1

الصادرة بتاريخ  66، الجريدة الرسمية العدد  2001سبتمبر  30الحماية المتبادلة لبلستثمارات ، المكقعة بالككيت في 
02/11/2003. 
 .91.، ص2002سكندرية ،الطبعة االكلى الحماية الدكلية لمماؿ االجنبي ،دار الفكر الجامعي اال–ىشاـ صادؽ  - 2-
المتضمف المصادقة عمى االتفاقية المبرمة بيف الحككمة الجزائرية ك ركمانيا المؤرخة  94/328المرسـك الرئاسي رقـ - 3
 .1994أكتكبر سنة 26الصادرة بتاريخ 69، الجريدة الرسميةالعدد 1994جكاف  28، ك المكقعة بتاريخ 22/10/1994في 
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ف تككف التدابير المتخذة مزكدة ك مصحكبة بأحكاـ تنص عمى دفع تعكيض حقيقي مبلئـ ك كذلؾ طرؽ أ-
 .دفع ىذا التعكيض "

  حويل الرأس المال المستثمر و موارده/ضمان ت2

 في حرية مف المضيفة الدكلة في اإلستثمار قانكف لو يتيحو ما عمى بالغة أىمية األجنبي المستثمر يعمؽ
 التصفية أك التنازؿ عف الناجمةالعائدات  تحكيؿ عف فضبل الخارج، إلى كعكائده اإلستثمار أصؿ تحكيؿ
 الفائدة فما تحكيميا، إمكانية ييمو ما بقدر األرباح تحقيؽ ييمو ال جنبياأل المستثمر ألف اإليرادات، كباقي
 يعد التحكيؿ ىذا مثؿ إعاقة فإف كبالتالي المستثمر، رؤية حسب تحكيميا باإلمكاف يكف لـ إف األرباح مف

 . 1األجنبي الماؿ رأس جذب سبيؿ في عقبة

ميات ك كذلؾ كفقا لمشثمر إال أنو اشترط أف يتـ باعتباره حؽ لممستالمبدأ نص  المشرع الجزائرم عمى ىذا 
مف  29ك ذلؾ حفاظا عمى االقتصاد الكطني ، حيث نصت المادة  ،االجراءات المنصكص عمييا قانكنا

يسمـ حسب الحالة مف الككالة الكطنية  ضركرة الحصكؿ عؿ ترخيص مسبؽ  ىقانكف االستثمار عم
ال بعد كفاء المستثمر بكؿ إكال يككف ىذا  ،المختص إقميميالتطكير االستثمار أكمف مركز تسيير المزايا 

 12ك التي كانت مفتاحا لتمتعو باالمتيازات الكاردة في نص المادة ، التزاماتو القانكنية المتعيد بيا مسبقا
 2. 16/09مف القانكف 

السيـ أك الحصص الحتفاظ الدكلة الجزائرية بحؽ الشفعة عف كؿ التنازالت عف ا ػػػػ اضافة لما سبؽ نشير
ك عرفت الشفعة  .رمف قانكف االستثما 30فقا لممادة  االجتماعية المنجزة مف قبؿ أك لفائدة االجانب ك

 لمشريؾ يثبت قيرم تممُّؾ حؽ فيي بِعَكض، إليو انتقمت ممَّف شريؾ حصة انتزاع الشريؾ استحقاؽ" بأنيا
 3" .بِعَكض ممؾ فيما الحادث عمى القديـ

                                                           
اني ليمى، مطبكعة بعنكاف قانكف االستثمار كاتفاقيات الشراكة ، السنة االكلى ماستر، كمية الحقكؽ ، جامعة مرسمي المحي -1

. 55عبد اهلل،ص   
 . 16/09لممزيد حكؿ ماكرد حكؿ تحكيؿ الرأس الماؿ المستثمر ك مكارده راجع قانكف ترقية االستثمارات  -  2
أحكاميا  -شركطيا  -حكمتيا  -مشركعيتيا  -حميش، مقاؿ: شفعة ) تعريفيا الحسيف بف محمد شكاط، د. عبد الحؽ -3

  www.alukah.net مقاؿ منشكر عبر المكقع االلكتركني01/02/2017(، االطبلع بتاريخ 
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: قد يصادؼ المستثمر بعض االشكاالت خبلؿ العممية االستثمارية كأف يغبف في  ة/ ضمان التسوي3
في ىذه الحالة تعتبر التسكية القضائية ضمانة ك  ،منحو االمتيازات ك التحفيزات المنصكص عميو قانكنا

حد الييئات ذات الصمة بمشركعو أقانكنية منحت لممستثمر ألجؿ فض أم نزاع قد يحدث بينو كبيف 
" يحؽ لممستثمر الذم يرل أنو  أنو عمى 11مف خبلؿ المادة  16/09ك عميو نص القانكف  ،تثمارماالس

غبف مف إدارة أك ىيئة مكمفة بتنفيذ ىذا القانكف بشأف االستفادة مف المزايا أك كاف مكضكع إجراء سحب أك 
ظيميا ك تحدد تشكيمتيا ك تنأدناه ، الطعف أماـ لجنة  34المادة  ألحكاـ اشرع فيو تطبيق ؽتجريد مف الحقك 

 "الجية القضائية المختصة ىذلؾ دكف المساس بحقو في المجكء الك  ،سيرىا عف طريؽ التنظيـ

ماـ ىيئة مختصة أالسالؼ الذكر ك الذم منح المستثمر الحؽ في تسكية النزاع  11لى جانب نص المادة إ
في فقرتيا  24تصة حسب نص المادة الجيات القضائية المخ ىلإيضا حؽ المجكء أفقد منحو القانكف 

 .االكلى

تطبيؽ الضمانات المكضكعية ك  لف نجاح العممية االستثمارية يتكقؼ عؿ مدألى إىذا ك نشير    
 .سف النصكص القانكنية فقط ىكال يتكقؼ عم ،االجرائية مف الناحية الكاقعية

فاقية التي تضمنتيا االتفاقيات كنعني بيا مجمكع الضمانات االت :الضمانات االتفاقية لالستثمار:ب
تي لأم الدكؿ المصدرة لبلستثمار ك ا المبرمة بيف الدكلة الجزائرية ك الدكؿ االصمية لممستثمريف االجانب

كراء تكفير الحماية القانكنية لمكاطنييا المستثمريف في الخارج ك التي يككف الغرض منيا زيادة تكفر  ىتسع
 .مارم المناسب مع تييئة ك تحسيف الظركؼ المبلئمةالحماية ك تأميف المحيط االستث

 لنتائجو ضامف كىك العمؿ عمى يقدـ لكي لو تقدـ لمف قانكف أماف بتحقيؽ الكفيمة الكسائؿ تقديـ فيك 
 قررىا التي جنسيتو عف النظر بغض كالتسييبلت كالمزايا الضمانات بجميع المستثمر يتمتع لكي كذلؾ

 : التفاقيات إلى اتفاقيات ثنائية ك اتفاقيات متعددة االطراؼك تنقسـ ىذه ا . 1  القانكف

 

 

 
                                                           

 1987أحمد عبد الكريـ سبلمة، شرط الثبات التشريعي في عقد االستثمار، المجمة المصرية لمقانكف الدكلي،  - 1
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 :اتفاقيات ثنائية -1

 االتفاقيات الثنائية التي تستند عمى مبدأ المعاممة العادلة و المنصفة - 

ىك  مبدأ المعاممة المنصفة ك العادلة لممستثمريف بحيث يتـ تكفير كؿ ما ىتقكـ ىذه االتفاقيات عم    
جعمو ممكنا ك ك  ،و دكليا في مجاؿ االستثمار مف تسييبلت لتسييؿ المشركع االستثمارممتعارؼ عمي

 . جانبألا المنصفة لمعاممةادنى مف ألماـ المستثمر أم تكفير الحد اأعدـ كضع العراقيؿ ضماف 

 عمى ما يمي : 16/09مف القانكف  21العادلة نصت المادة تدعيما لمبدأ المعاممة المنصفة ك   

راعاة أحكاـ االتفاقيات الثنائية ك الجيكية ك المتعددة االطراؼ المكقعة مف قبؿ الدكلة الجزائرية ، " مع م
جانب معاممة منصفة ك عادلة ، فيما يخص الحقكؽ ك ألاالشخاص الطبيعيكف ك المعنكيكف ا ىيتمق

 ." الكاجبات المرتبطة باستثماراتيـ

نفس الطريقة جنبي بأل: مفادىا معاممة المستثمر ا الوطنيةإتفاقية ثنائية تستند عمى مبدأ المعاممة  - 
ىك مف بيف المبادئ التي ك  ،الدكلة المضيفة في قمة السخاء التي يعامؿ بيا المستثمر الكطني بحيث تككف

مثمة التي يمكف ذكرىا في ىذا المقاـ اتفاقية الجزائر مع ألتقكـ عمييا المنظمة العالمية لمتجارة ك مف بيف ا
المتعمقة بتشجيع ك حماية ك 12/01/1994المؤرخ في 94/01ئاسي المصادؽ عمييا بمرسـك ر  فرنسا

 . االستثمار

:حيث يتحصؿ المستثمر االجنبي كفقا ليذا المبدأ عمى إتفاقية تستند لمبدأ الدولة االولى بالرعاية -
ك التخصيص في  أفضؿ معاممة مف قبؿ الدكلة المضيفة لبلستثمار، حيث يككف ىناؾ نكع مف التفضيؿ

 27/01/2000كمف أمثمتيا اتفاؽ الجزائر مع ماليزيا بتاريخ  ،باقي المستثمريف ىالمزايا ك التسييبلت عم
 .2001جكيمية  27بتاريخ 212-12ك المصادؽ عميو بمرسـك رئاسي رقـ 

قيات جماعية كتتنكع ىذه االتفاقيات بيف اتفاقيات جماعية اقميمية ك اتفا : ب/ اتفاقيات متعددة االطراف
 : دكلية ك تتمثؿ أىميا في
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: نذكر منيا أىـ االتفاقيات عمى المستكل العربي كاتفاقية تشجيع اتفاقيات جيوية متعددة االطراف/1
ك التي نتج عنيا تأسيس المؤسسة العربية لضماف االستثمار .ك 1 1980رؤكس االمكاؿ العربية لسنة 

 ك التي ،ؿ العربية ك ذلؾ سعيا لتأسيس اقتصاد عربي قكم التي تشجع االستثمارات العربية بيف الدك 
 .ك مف بيف 07/10/1995المؤرخ في  306-95انضمت الييا الجزائر بمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ 

  : أىـ الضمانات التي كردت في االتفاقية ما يمي

 .الكطنية المعاممة العادلة ك غير التمييزية بيف االستثمارات العربية ك ىالمحافظة عم-

 .التنقؿ الحر لرؤكس االمكاؿ العربية فيما بينيا-

 .تأميـ نزع الممكية فيما يخص االستثمارات ال يطبؽ اال في حالة المصمحة العامة لمبمد-

 .الى حقكقو ك فكائده باإلضافةحماية المستثمر العربي -

يع ك ضماف االستثمار بيف البمداف لى جانب االتفاقية السالفة الذكر ىناؾ االتفاقية المتعمقة بتشجإ    
كالتي تشجع االستثمار فيما بيف الدكؿ المغاربية تشجيعا ك تحقيقا ،  1990برمت سنة أالمغاربية ك التي 

ىـ مبادئ ىذه االتفاقية حرية المستثمر المغاربي في تسكيؽ منتجاتو أمف ك  ،لتنمية اقتصادية مغاربية
مجاؿ اختيار القطاع المستثمر فيو، تسييؿ استصدار التراخيص  داخميا ك خارجيا.، حرية االستثمار في

مع تكفير االكعية العقارية ، ك فكؽ كؿ ىذه المبادئ تقـك االتفاقية عؿ شرط تمتع االستثمارات بمبدأ 
 .الدكلة االكثر رعاية

تفاقيات دكلية لى جانب االتفاقيات الجيكية المتعددة االطراؼ ىناؾ اإ:  اتفاقيات دولية متعددة االطراف-
االسكاؽ العالمية ك سعييا  ىلييا الدكؿ في ظؿ انفتاحيا عمإسعت التحكالت االقتصادية العالمية ك  فرضتيا
مف  برمت العديدأمف بيف ىذه الدكؿ التي  كبر قدر ممكف مف االستثمارات االجنبية ك الجزائرألجمب 

 : االتفاقيات نذكر منيا

                                                           
ية المكحدة الستثمار رؤكس األمكاؿ العربية في الدكؿ العربية المعقكدة بيف دكؿ الجامعة العربية األطراؼ فييا االتفاق - 1

 (2016. )معدلة سنة1980لسنة
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: تعد اتفاقية تسكية المنازعات بيف الدكلة ك مكاطني نازعات االستثمار إتفاقية المركز الدولي لتسوية م-
المركز الدكلي لتسكية  إلنشاءساس ألحجر ا 18/03/1965الدكؿ االخرل المكقعة بكاشنطف بتاريخ 

التي تيدؼ  ، ك التعمير لئلنشاءشراؼ البنؾ الدكلي إمنازعات االستثمار كمؤسسة دكلية مستقمة تحت 
 تحسيف مناخ االستثمار ألجؿ ،في مجاؿ تسكية المنازعات عف طريؽ التكفيؽ ك التحكيـ لتقديـ خدمات

لييا إ نضمتاالتي ك ، 1الدفع بعجمة التنمية خاصة في الدكؿ النامية كالنيكض بالتنمية االقتصادية ك 
 في ذلؾ الجزائر كرست كقد    1995،2اكتكبر30المؤرخ في 95/346المرسـك الرئاسي الجزائر بمقتضى 

 كالمتمـ كالمعدؿ االستثمار بتطكير يتعمؽ 2001 أكت 20 في المؤرخ 03-01 األمر السيما قكانينيا
 قضائيا ضمانا منح الذم االستثمار، بتطكير المتعمؽ 2006 جكيمية 15 في المؤرخ 06/08 باألمر
 .الدكلي ارمالتج التحكيـ قكاعد بمكجب باالستثمار المتعمقة المنازعات تسكية إمكانية في يتمثؿ

جانب ك الدكؿ المضيفة ألكأىـ الضمانات التي يقـك عمييا المركز ىي تقديـ خدمات لممستثمريف ا
تييئة مناخ االستثمار ك  ىما يخص فض المنازعات التي تتعمؽ باالستثمار  مما يساعد عم لبلستثمار في

 . زيادة تدفؽ الرأس الماؿ الدكلي

المنازعات االستثمارية كفقا لقكاعد تعمؿ عمى تسييؿ تسكية  سكيةمختص في تفالمركز الدكلي     
 سكاء كاف شخصا طبيعيا أك معنكيا. ،جنبيألالمنازعات بيف الدكلة المضيفة ك المستثمر ا

تـ انشاؤىا بمكجب اتفاؽ " سيكؿ" بتاريخ  :اتفاقية الوكالة الدولية لضمان االستثمار-
 .ك التعمير  ءلئلنشاشراؼ البنؾ الدكلي إتحت 12/10/1985

 1988افريؿ  21دخمت حيز التنفيذ بعد مصادقة الكاليات المتحدة ك المممكة المتحدة عمييا بتاريخ  
 برأس تتمتع كما التقاضي، كأىمية القانكنية كليا الكاممة، المعنكية بالشخصية تتمتع قانكنية ىيئة الككالة
 سحب حؽ ككؿ الخاصة السحب حقكؽ فم دكالر مميكف 1000 بػ يقدر إنشائيا عند كاف بحيث ماؿ

 .األعضاء عدد ارتفع كمما لبلرتفاع قابؿ كىك دكالر مميكف 1.082 يساكم خاص
                                                           

1 -TERKI NOUREDDINE LARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL.OFFICE DES 

PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES ALGER 1999.P15. 
.جريدة رسمية 1416جمادل الثانيةعاـ  06ك المكافؽ ؿ 1995اكتكبر30المؤرخ في 95/346ئاسي المرسـك الر  - 2

 1988سنة 13/07المؤرخ في  18-88. صادؽ المشرع الجزائرم عمى إتفاقية نيكيكرؾ بمكجب القانكف رقـ 66عدد
نفيذ القرارات التحكيمية قبؿ صدكر ،ك المتعمقة باالعتراؼ ك بت 1985كالمتعمؽ بانضماـ الجزائر التفاقية نيكيكرؾ لسنة 

  (المتعمؽ بالتحكيـ التجارم الدكلي 09-93المرسـك التشريعي رقـ 
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 اقتضى إذا أخرل أماكف في أخرل مكاتب إنشاء ليا يجكز كما كاشنطف في ليا الرئيسي المركز يكجد
 . ظفيياكمك  الككالة رئيس اإلدارة، مجمس المحافظيف، مجمس مف كتتشكؿ ذلؾ نشاطيا

 .345-95 رقـ الرئاسي المرسكـ بمكجب 30/10/1995في الجزائر عمييا صادقت

الضماف ضد نزع الممكية أك التأميـ ، ككذا التعكيض في حالة االضرار باألصكؿ 1كمف أىـ ضماناتيا 
ثمر لمادية لممستثمر في حالة مخاطر الحرب ك مخاطر فسخ العقد في حالة انعداـ ىيئة يمجأ الييا المستا

 2لممطالبة بحقكقو التعاقدية ضد الدكلة المضيفة. 

 البلحؽ التجارم غير الخطر نتيجة لممستثمر الناتجة المالية التكابع تتحمؿ أف أجؿ مف الككالة ىذه أنشئت
عادة تأمينات عقكد إبراـ طريؽ عف كذلؾ العضك الدكلة في بو  .فييا األعضاء الدكؿ مع التأميف كا 

 أك الممكية نزع النقد، كتحكيؿ السياسي الخطأ في يتمثؿ التجارم غير الخطر فإف يةاالتفاق مفيكـ حسب 
.التعاقدية العبلقة قطع الحرب، التأميـ،   

الجنبية لالستثمارات الوكالة تمنحيا التي الضمانات -  

 كعرفت االتفاقية مف 13 المادة عمييا نصت االستثمار لضماف الدكلية الككالة تمنحيا التي فالضمانات
 األجؿ طكيمة أك المتكسطة كالقركض الممكية حقكؽ حكؿ كمحررتيا لمضماف الصالحة االستثمارات ىذه
 صكر مف الككالة إدارة مجمس يحدده ما ككذلؾ ، المشركع ممكية في المشارككف يضمنيا أك يقدميا التي

 سكاء الشراكة كاتفاقات ترخيصكال كاالمتياز كاإلدارة الخدمات عقكد ذلؾ يتضمف بحيث, المباشر االستثمار
 .عينية صكرة أـ بحتة نقدية صكرة االستثمار أتخذ

 .شركط البد مف تكافر األجنبية لبلستثمارات الككالة تمنحيا التي الضمانات فادة مفتلبلس

 :الشكمية الشروط - 

 03 كبعد ةالككال ضماف عمى مكافقتيا عمى لمحصكؿ المضيفة الدكلة أماـ أكلي طمب المستثمر يقدـ -
 دكر كتمعب لممفاكضات كتدعكىا الككالة تتدخؿ يـك 30 ظرؼ في ترد لـ إذا نيائي، طمب يقدـ أشير

                                                           
 مف االتفاقية المتعمقة بالككالة الدكلية لضماف االستثمار. 24أنظر نص المادة - 1
 ، مف نفس المرجع. 11المادة - 2



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اإلطار المفاىمي لئلستثمارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصؿ األكؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

56 
 

 مع العقد إبراـ الككالة تتكلى ذلؾ عمى المستثمر كدكلة المضيفة الدكلة كافقت كمتى بينيما، الكسيط
 .األقساط دكتحدي العقد كمدة تغطيتيا يتـ التي المخاطر عمى فيو يتفقاف المستثمر

 أما سنكات 03 لمدة العقد يبـر أف لممستثمر يجكز كاستثناء سنة 20ك 15 بيف ما الضماف عقكد تمتد
 .منو% 15 يتجاكز كأال االستثمار قيمة مف%  10 عف يقؿ أف دكف مفتكح فيك الضماف مبمغ

 :الموضوعية الشروط -

 أك طبيعي شخص كؿ االتفاقية مف 13 المادة حسب: الككالة عند مقبكليف المستثمركف يككف أف -
 .لبلستثمار المضيفة الدكلة ىي تككف أال شرط الككالة في عضك دكلة بجنسية يتمتع معنكم

 كىذا ،03-01 األمر مف 31 المادة في الجنسية معيار دكف اإلقامة معيار اعتمد الجزائرم  المشرع لكف
 رؤكس إلدخاؿ الجزائرية الجنسية ذكم مستثمريفال أماـ األبكاب فتح في المشرع مف رغبة ربما ىك المكقؼ
 .1أكطانيـ في كاستثمارىا أمكاليـ

 أف كيجب المساىمة أشكاؿ مف شكؿ ككؿ المباشرة االستثمارات ىي :لمضمان القابمة االستثمارات -
 :تككف

 الضماف طمب بعد ينفذ جديد االستثمار -
 .كقكانينيا كيتماشى المضيفة لمدكلة ديةاالقتصا التنمية في كيساىـ اقتصاديا مبررا يككف أف -
 . عادؿ نظاـ عمى يتكفر لبلستثمار مبلئـ مناخ المضيفة لمدكلة يككف أف -
 :الضمانات-

 الككالة إلى بطمب الضماف مف المستفيد يتقدـ عمييا المؤمف الكارثة كقكع حالة في :الخسارة تعويض -
 في بالتحقيؽ تقكـ كبعدىا المضيفة الدكلة أماـ لو الممنكحة الداخمية الطعف طرؽ لجميع استنفاذه بعد

 . المبمغ تسديد لتتكلى ليا قدميا التي التصريحات صحة
 عمى تكافؽ أك تعكيضو بعد الضماف مف المستفيد محؿ بالحمكؿ الككالة تقكـ :المستفيد محل الحمول -
 الدكلة اتجاه االلتزامات مف لو ما كؿ تتحمؿ كما كالتحكيـ، التحكيؿ حقكؽ فييا بما حقكقو كؿ في ذلؾ

 سكاء المضيفة الدكلة عمى المستثمر بيا يرجع مسؤكلية دعكل ىناؾ تككف أف يجب كعمكما المضيفة،
 .لممستثمر لمككالة دفعتو ما حدكد في الحمكؿ كيككف تعاقدية أك تقصيرية مسؤكلية عمى قائمة كانت

                                                           

.85المحياني ليمى ، مرجع سابؽ، ص - 1  
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 أف يحتمؿ التي الخبلفات لكؿ الككالة تتصدل فانو االتفاقية مف 57 المادة حسب :الخالفات تسوية-.
 حالة في أك االتفاقية، تطبيؽ أك تفسير يخص فيما كالككالة األعضاء أحد أك الككالة أعضاء بيف تنشأ

 عف أكال الككالة في الخبلفات تسكية كتتـ الضماف، مبمغ حكؿ ناشئ خبلؼ أك األعضاء أحد انسحاب
ذا المفاكضات طريؽ  .التحكيـ إلى ءالمجك  يتـ فشمت كا 

 في كسمطة قكة مف ليا بما التنمية مساعدة ميكانيـز تشكؿ الككالة بأف القكؿ يمكف تقدـ ما خبلؿ كمف
براـ دكلة 145 عف يزيد ما انضماـ سجمت فقد لذلؾ كنظرا القرارات اتخاذ  عقد 320 عف يقؿ ال ما كا 
 .دكالر مميار 3.7 بػ  تقدر إجمالية بقيمة

   بميكف دكالر أمريكي في شكؿ ضمانات)تأميف( لحكالي  17.4منذ إنشائيا أكثر مف ىذا ك قدمت الككالة
 .1بمدا ناميا كفقا لتقرير البنؾ الدكلي 96إستثمارم في  مشركع 600

، كىي كاحدة مف أصغر 1995:أنشئت منظمة التجارة العالمية في عاـ  : المنظمة العالمية لمتجارة-
أف منظمة التجارة العالمية ىي كريثة اإلتػفاقية العامة لمتعريفات كالتجارة ،  المنظمات  العالمية عمران. حيث

التي جاءت عقب الحرب العالمية الثانية ، كبالرغـ مف أف منظمة التجارة العالمية ما زالت حديثػة فإف 
 النظاـ التجارم متعدد األطراؼ الذم تـ كضعو في األصؿ تحت الجات قد بمغ عمره خمسكف عامان. 

كالتي إنعقدت تحت راية الجات ،كأدت الجكلة  ،تطكر نظاـ المنظمة مف خبلؿ عدة جكالت تجارية  
إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية ، ك لـ  1994حتى   1986األخيرة التي أقيمت في األركجكام مف 

 ،  1997في تنتو المفاكضات عند ىذا الحد  بؿ إستػمرت بعض المفاكضات بعد نياية جكلة أكرجكام. 

 90خرل باعتبارىا تسيطر عمى أكثر مف ألتقدـ ىي ا 2لى أف المنظمة العالمية لمتجارة إىذا ك نشير   
في المئة مف التجارة العالمية عمى مجمكعة مف الضمانات أىميا ضماف الشفافية فيما يخص القكانيف ك 

مراعاة المصالح  مبدأ التمييز، ك عدـ مبدأ  التشريعات، مبدأ حسف النية بيف المستثمر ك المنظمة ،
 .نكضح أىميا كفقا لمتالي 3االقتصادية لمدكلة العضك في المنظمة

                                                           
   . INFOS BANKSمنشكرة عمى المكقع مساءا  10عمى الساعة  08/08/2019بتاريخ  عمييا اطمع معطيات 1
بمراكش ك التي جسدت الكثيقة  1994تـ انشاء المنظمة التي تعد كليدة الجات في منتصؼ شير ابريؿ مف سنة - 2

 النيائية لجكلة اكركغكام
 ة العالمية.مف اتفاؽ االستثمار المتعمؽ بمنظمة التجار  5انظر نص المادة - 3
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ينطكم ىذا المبدأ عمى عدـ التمييز بيف الدكؿ األعضاء في المنظمة أك منح  أوال : مبدأ عدم التمييز
األعضاء في  رعاية خاصة ألحد مف األعضاء عمى حساب الدكؿ األخػرل ، إذ تتساكل كؿ الػدكؿ 

تجارية يمنحيا أم بمد لبمد  منظػمة التجارة  العالمػية  في ظػركؼ  المنافسة  باألسػكاؽ الدكليػة، فأم ميزة
ستفيد منيا باقي الدكؿ األعضاء دكف مطالبة ، ك يتضمف ىذا المبدأ عنصريف أساسييف ، ىما مبدأ تآخر 

  1.طنيةمعاممة الدكلة األكلى بالرعاية ك مبدأ المعاممة الك 

،  لبعػضيـ البعض نفس اإلمتيازات، ، أف يعػطي األعضاء2ك يقصد بمػبدأ معامػمة الدكلة األكلى بالػرعاية 
الكحيداف ليذا العنصر ىما إتفاقيات التجارة التفضيمية ، ك  االستثناءافك ال يسمح إطبلقا بالمحسكبية ، ك 

، أما بالنسبة لمعنصر الثاني فيتمثؿ في  ستثنائيةاالالتكتبلت التجارية مع األخذ بعيف اإلعتبار الظركؼ 
المعاممة الكطنية فيما يخص البضائع المستكردة، ك المنتجة محميا بحيث يجب أف يعامبل بشكؿ متساكم 

 في السكؽ المحمية.

: أم نشر معمكمات كاضحة كدقيقة عف جميع القكانيف ، كاألنظمة كالمكائح الكطنية ذات مبدأ الشفافية 
بالقطاعات الكاقعة تحت منظمة التجارة العالمية. كما يقصد بو اإلعتماد عمى التعريفة الجمركية ،  الصمة

 كليس عمى القيكد الكمية التي تفتقر إلى الشفافية ، أم أف تككف التعريفة محددة عمى أساس الكيؼ. 

ردة في اتفاقيات تحرير كلف تستفيد الجزائر مف الضمانات السالفة الذكر ك باقي الضمانات االخرل الكا
 ال بعد االنضماـ لممنظمة.إالتجارة المنعقدة تحت مظمة منظمة التجارة العالمية 

 

 

 

                                                           
1- Gourion Pierre –Alain  et Peyrard Georges  , droit du commerce international, LGDJ 
,Paris , 2 me édition 1997,p26.         
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  الفصل الثاني

 اإلطار التنظيمي لالستثمار في الجزائر
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 تمييد :

ية االستثمارية عمى مدل كفاءة ك مرافقة الييئات االدارية لممستثمر بدءا مف أكؿ العمميتكقؼ نجاح      
ركع ك ىذا ما يمزمنا بضركرة شيار، التسييبلت الى غاية استغبلؿ المشمرحمة ك المتعمقة باإلعبلنات ،اال

الييئات االدارية القائمة عمى االستثمار في الجزائر ك ما تقدمو مف تحفيزات لممستثمريف ب التعريؼ
في اطار سعييا الدائـ لتقديـ أحسف التحفيزات دكف االضرار باالقتصاد الكطني ك  الكطنييف ك االجانب

 لتنمية االقتصادية. تحقيؽ ا

ككمت لو ميمة الكقكؼ عمى المشاريع االستثمارية في أالذم  اإلدارمك عمى ىذا االساس نبيف الييكؿ 
 .16/09المتيازات التي جاء بيا قانكف االستثمار ا انب التنظيمي مع تكضيح جمف حيث ال ،الجزائر
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 لجزائرول : الييكل االداري لالستثمار في االمبحث ال 

عمى نيا االشراؼ أيقصد بالييكؿ االدارم لبلستثمار الييئات ك المؤسسات االدارية التي مف ش   
االجنبية ك المؤىمة قانكنا لمتابعة ىذه المشاريع ك تجسيدىا عمى أرض  ،الكطنية  االستثماريةالمشاريع 

ائمة عمى تشجيع ك ترقية االستثمار الكاقع ك بالتالي ىي عبارة عف مجمكع االجيزة االدارية ك التقنية الق
بحيث تعمؿ ككؿ متكامؿ ألجؿ تحقيؽ غرض كاحد كىك تحقيؽ تنمية إقتصادية مف خبلؿ  ،في الجزائر

 تشجيع المستثمريف الكطنيف ك جذب المستثمريف االجانب عف طريؽ خمؽ بيئة أعماؿ منافسة.

ؿ عمى العمميات االستثمارية فعمى سبي جيزة ادارية تقؼأىذا ك نشير إلى أف كؿ الدكؿ إجماال لدييا 
ىناؾ ما يعرؼ مثبل المغرب مكمفة بالمجاؿ االستثمارم، ففي  العربي ىيئآتالمثاؿ نجد في دكؿ المغرب 

التعريؼ بالفرص  التي تتكلى كؿ عمؿ مف شأنوالصادرات بالككالة المغربية لتنمية االستثمارات ك 
ؿ مع المستثمريف ك ذلؾ ئة كطنية لبلستثمار ك ميمتيا التكاص.كلدينا في تكنس ىي1االستثمارية بالمغرب

 جيو ك إرشاد ك مساعدة المستثمريف.ك مف خبلؿ ت

أما في الجزائر فيناؾ الككالة الكطنية لتطكير االستثمار ك ىي بديؿ عف ككالة ترقية ك متابعة   
 مس الكطني لبلستثمار.ى جانب المجلا.1993االستثمارات المستحدثة بمكجب قانكف االستثمار لسنة 

خبلؿ مف  المتابعة لممشاريع االستثماريةالييئات لمختمؼ ساس سنتعرض في ىذا المبحث ألعمى ىذا ا   
 .مع تكضيح اليياكؿ المحمية التي تنشط في ىذا المجاؿ التركيز عمى أىـ مياميا

 الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار :ولالمطمب اال    

عرفتيا الجزائر التي  صبلحاتإلاطنية لتطكير االستثمار التي تـ انشاؤىا في اطار شيدت الككالة الك     
ساسا الى التكيؼ مع متغيرات أتيدؼ  ،خبلؿ سنكات التسعينيات تطكرات فيما يخص تنظيميا القانكني

بيف الدكلة ك ذلؾ ككف الككالة تعد الشخص الكسيط  ،الكضعية االقتصادية ك االجتماعية لمببلد
لى تبسيط إلية لتنفيذ االستثمارات الكطنية ك االجنبية في الجزائر حيث تسعى آفيي  ،ثمريفالمست

 .حسف كجو أمشاريعيـ عمى  بإقامة االدارية التي تسمح لممستثمريف االجراءات

                                                           
ك التي استحدثيا القانكف  6604الجريدة الرسمية رقـ  2017سبتمبر 14المؤرخ في 16/60أنشأت  بمكجب االقانكف  - 1

 تحت عنكاف الككالة المغربية لتنمية االستثمارات . 08/41المغربي رقـ 
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-06ستثمار السيما المرسكـ التنفيذمبالرجكع الى النصكص التنظيمية  لمككالة  الكطنية  لتطكير اال    
عمى الذم ينص في مادتو االكلى  ،1متضمف صبلحيات الككالة كتنظيميا كسيرىا المعدؿ كالمتمـال 356

بالشخصية المعنكية  مؤسسة عمكمية ذات طابع ادارم تتمتعنية لتطكير االستثمار....ف " الككالة الكطأ
 رع الجزائرم ف المشأالكاضح مف خبلؿ ىاتو المادة  ككالة " -كاالستقبلؿ المالي كتدعى في صمب النص

ككمت ليا مجمكعة أ عاـ  شخص معنكمفيي مية ذات طابع ادارم ية مؤسسة عمك اعتبر الككالة الكطن
 مف المياـ منيا:

ات ضركرة المصادقة عمى مشركع ميزانية الككالة مف طرؼ الكصاية ك كزير المالية التي تشمؿ االراد   
 ك النفقات .

 ظاـ المحاسبة العمكمية .                                الذمة المالية لمككالة تككف كفقا لن -

 محاسب ليقـك بمسؾ دفاتر المحاسبة .تعييف الكزير المكمؼ بالمالية  -

لصفة العمكمية ك  غفاؿ النتائج المترتبة عف اكتساب الككالة الكطنية لتطكير االستثمارإكما ال يمكف  
 .لمكصاية االدارية  لتطكير االستثمارالتي يمكف حصرىا في خضكع الككالة الكطنية 

  لؤلشخاصيرتب عدة نتائج تعتبر كحقكؽ معترؼ بيا ف ذلؾ إباعتبار الككالة شخص معنكم عاـ فك 
 ساسا في .أاالعتبارية كالممثمة 

 ىمية القانكنية .ألا-

 الذمة المالية المستقمة -

 .المكطف -

 .حؽ التقاضي-

 .كجكد نائب يعبر عف ارادتيا-

                                                           
يا كسيرىا المتضمف صبلحيات الككالة كتنظيم2006أكتكير  09في  خ، المؤر 2006 356-06رسـك التنفيذمالم- 1

 .64المعدؿ كالمتمـ، جريدة رسميةعدد
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 يا تتمتع بنكع مف االستقبلليةإنباعتبارىا شخص معنكم عاـ فمار ك الكطنية لتطكير االستث الككالة
في الجانب االدارم ، كتككف االجيزة  المنشأة عمى مستكاىا  متمتعة  بياتو السمطة في االدارة كالتسيير ، 

قبات قد تعترض معكقات أك عك ذلؾ بقصد تجسيد المشاريع االستثمارية  عمى أرض الكاقع دكف كجكد 
المستثمر ، ك قد أنشأت النصكص المنظمة لييكؿ الككالة جيازيف عمى المستكل المركزم الكاقع مقره 

 .عمى مستكل مدينة الجزائر

 مجمس االدارة  :ول ل الفرع ا

تكجيو القرارات المناسبة ليا سمطة في الككالة ، ك عمى أيصطمح عميو كذلؾ بالجياز التداكلي ، ك يعتبر 
يدؼ الذم انشات ح السياسة العامة التي تسير عمييا ، ك يدخؿ ذلؾ كمو في اطار تحقيؽ الكذا اقترا، ك 
 جمو الككالة.أمف 

المعدلة   356-06 مف المرسكـ التنفيذم 06مادةنص المشرع عمى تشكيمة مجمس االدارة بمكجب نص ال
خبلؿ استقرائيا أف مجمس  ، ك التي يبلحظ مف1 100-17مف المرسكـ التنفيذم  04بمكجب المادة 

  : أعضاء كىـ 09االدارة يتشكؿ مف 

 ممثؿ السمطة الكصية . -
 ممثؿ الكزير المكمؼ بالجماعات المحمية. -
 ممثؿ الكزير المكمؼ بالشؤكف الخارجية.  -
 ( عف الكزير المكمؼ بالمالية.02ممثبلف ) -
 ممثؿ عف الكزير المكمؼ بالصناعة. -
 كمؼ بالسياحة.ممثؿ عنف الكزير الم -
 ممثؿ عف الكزير المكمؼ بالفبلحة. -
 ممثؿ الغرفة الجزائرية لمتجارة كالصناعة. -

 

                                                           
مارس  05، المؤرخ في 100-17مف المرسـك التنفيذم  04المعدؿ بمكجب المادة  356-06المرسـك التنفيذم - 1

 .2017مارس  08الصادرة في 16جريدة رسمية عدد2017
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ك بالنسبة لؤلسمكب المتبع في اختيار أعضاء مجمس االدارة فأنو يتمثؿ في أسمكب التعييف، ذلؾ 
ىي مف تقـك  -كزارة الصناعة ك المناجـ -أف السمطة الكصية عمى الككالة الكطنية لتطكير االستثمار

بتعيينيـ بمكجب قرار مف بيف األشخاص الذيف يتمتعكف برتبة مدير مركزم عمى األقؿ ، ك تككف مدة 
( سنكات يمكف تجديدىا بمكجب اقتراح مف السمطة التي ينتمي الييا العضك المراد 03عضكيتيـ ثبلث)
 تجديد عضكيتو .

،ك يككف ذلؾ بناء عمى استدعاء مف رئيسو يبيف  يجتمع مجمس االدارة  مرتيف في السنة في  دكرة  عادية
خمسة عشر يكما قبؿ تاريخ  ك يرسؿ ىذا االستدعاء خبلؿ مدة مف خبللو ىذا االخير جدكؿ االعماؿ ،

ياـ عمى االقؿ عند تقرير انعقاد دكرات غير أانعقاد االجتماع ، ك يمكف تقميص ىاتو المدة الى  ثمانية 
مف ثمثي  ف رئيسيا أك باقتراحيجتمع مجمس االدارة بناء عمى استدعاء منو مف الممكف اف أذ إعادية ،
 .االصكات بأغمبيةفيتخذىا  لقراراتوفي دكرة عادية ، أما بالنسبة  أعضائو

ك التي   06/356مف المرسـك التنفيذم  13لمادة احسب فاالدارة أما بالنسبة لما يتداكلو مجمس 
 يما يأتي:مجمس االدارة بالخصكص ف تنص " يتداكؿ

 .مشركع النظاـ الداخمي -

 .البرنامج العاـ لنشاط الككالةالمصادقة عمى  -

 .مشركع ميزانية الككالة ك حساباتيا - 

 المدير العام  :الفرع الثاني

 يتكلى المدير العاـ لمككالة الكطنية لبلستثمار أمانة مجمس االدارة ، كالذم يعيف بمكجب مرسكـ رئاسي
 .كمف أىـ المياـ المنكطة بو : 1ف الكزير الكصي أم كزير الصناعة ك المناجـم اقتراحبناء عمى 

 جميع مصالح الككالة .  المدير بحيث يدير ميمة االدارة :-

يعمؿ باسـ الككالة ك يمثميا اماـ القضاء ،يتكلى مشاريع الميزانية ك ىك االمر  ميمة تسيير الوكالة:-
 بالصرؼ.

                                                           
 ، مرجع سابؽ.06/356مف المرسـك التنفيذم  06كفقا لنص المادة  - 1
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رات مجمس االدارة ، ك يعد التقارير المتعمقة بسير الككالة كؿ ثبلثة أشير ك حيث ينفذ قراميمة التنفيذ :-
 يرسميا لمسمطة الكصية ك مجمس االدارة.

 لمستثمريف الكطنييف ك االجانب مفىذا ك تعمؿ الككالة عمى خمؽ فرص استثمارية مشتركة بيف ا    
المشاريع تسجيؿ  ألصحابيمكف  خبلؿ ما يسمى بكرصة الشراكة ك التي تعتبر بنكا لممعطيات بحيث

بالمقابؿ تقكـ بدكر ك  ،أفكارىـ االستثمارية في ىذه البكرصة ك ذلؾ مف خبلؿ المكقع االلكتركني لمككالة
جنبي الراغب في االستثمار في المشركع أك الفكرة ذاتيا ك ألالكسيط بيف صاحب المشركع ك المستثمر ا
كليا انعكاسات ايجابية عؿ االقتصاد الكطني إذ تسيؿ عممية  ىذه الخدمة متكفرة مجانا عمى مكقع الككالة

 مشاريع حقيقية.  ىايجاد الشريؾ ك تحكيؿ االفكار ال

كعية ألكؿ العقارات االقتصادية أك احـ الككالة المعمكمات لممستثمريف الى جانب بكرصة الشراكة تقد
 العقارية المتكفرة.

 .الشباك الوحيد الالمركزيالثاني : المطمب

التابعة لمييكؿ المركزم 1قريبة مف المستثمر تـ إنشاء ما يعرؼ باليياكؿ المحمية  حتى تككف اإلدارة  
كىك ىيئة محمية  ،الكطنية لتطكير االستثمار، ك يعد الشباؾ الكحيد البلمركزم أحدىماالمتمثؿ في الككالة 

ك تسجيؿ الشركات ك المكافقات  تابعة لمككالة الكطنية لتطكير االستثمار كمف ميامو االساسية تأسيس
 عمى التراخيص كمنح المزايا المتعمقة باالستثمار.

شباؾ  48أم ىناؾ مركزم ،ية مف كاليات الكطف شباؾ كحيد الل مقر كؿ كالحيث كضع عمى مستك   
اجراءات تأسيس المؤسسات ك تنفيذ تراب الكطني .فيك يبسط ك يسيؿ الكحيد المركزم عمى مستكل 

لييا ، ك إستثمارية ، فيك تجميع مختمؼ الييئات االدارية ك التي يجب عمى المستثمر  التقدـ المشاريع اال
ال مف خبلؿ تكحيد إذلؾ قصد التقميؿ مف حدة العراقيؿ االدارية التي ستكاجيو ، ك ال يمكف تحقيؽ ذلؾ 

 ىاتو الييئات في مكاف كاحد.

مراكز ميمتيا  4قانكف االستثمار تـ إنشاء دخمت عمى أك بمكجب التعديبلت ك االصبلحات التي    
المعدؿ بمقتضى 356 /06التنفيذم  مف المرسكـ 23تقديـ كافة الخدمات لممستثمريف حيث نصت المادة 

                                                           
 المعدؿ ك المتمـ ، مرجع سابؽ. 01/03مف االمر  22نص المادة راجع - 1
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عمى " يضـ الشباؾ الكحيد البلمركزم المنصب عمى مستكل  100-17مف المرسكـ التنفيذم   07المادة 
 :1مقر كالية المراكز االربعة التالية

 مركز تسيير المزايا. -

 مركز استيفاء االجراءات. -

 .المؤسسات  إلنشاءمركز الدعـ  -

  مركز الترقية االقميمية. -

تشير تسميتو لميامو المتمثمة في تسيير المزايا ك التحفيزات الممنكحة :  مركز تسيير المزاياأوال :
كمؼ مدير المركز بالتأشير ي إذانكنية، لممستثمريف حيث يقدـ المركز خدماتو لمف تكفرت فييـ الشركط الق

 عمى قائمة السمع ك الخدمات القابمة لبلستفادة مف المزايا. ساعة 48في مدة 

جريد المستثمر مف كما يقكـ بت ،نجاز مشارعييـإف عف نذارات لممستثمريف المتخمفيإىذا ك يقدـ المركز 
 المزايا أك سحبيا حسب الحالة.

شأنيا إنشاء مؤسسات ك إنجاز يقكـ المركز بكؿ االجراءات التي مف  :اءاتمركز استيفاء االجر  ثانيا:
المشاريع . ك منيا تسجيؿ االستثمارات ،ك تبميغ شيادة التسجيؿ ك دراسة طمبات تعديؿ شيادة تسجيؿ 

 ، متابعة المشاريع.االستثمارات

:المركز الكطني لمسجؿ  ما يميز ىذا المركز عف غيره مف المراكز ىك تشكيمتو التي تضـ ممثؿ عف   
التجارم ،عف ادارة العمير ، عف إدارة البيئة ،عف العمؿ ك التشغيؿ ك عف المجمس الشعبي البمدم، ك عف 

 ىيئات الضماف االجتماعي ، كما يضـ أعكاف عف الككالة.

 ك يختص بثبلث مياـ رئيسية كىي : مركز دعم إنشاء المؤسسات:ثالثا : 

المشاريع  بمختمؼاالقتصادية المتعمقة ك  ،، االحصائية معمكمات التقنية:يقدـ كؿ ال ميمة االعالم
 االستثمارية .

                                                           
 16/09مف القانكف  27تـ إنشاء ىذه المراكز بمكجب نص المادة- 1
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 ينظـ دكرات تككينية لصالح أصحاب المشاريع. ميمة التكوين :-

 .االستغبلؿة االنجاز، ك أم مرافقة المستثمر مف تاريخ تسجيؿ المشركع الى مرحم ميمة المرافقة:-

ذلؾ عف طريؽ رقية ك تطكير االقتصاد المحمي ،ك ساسية تقكـ عمى تألا ميمتو مركز الترقية االقميمية:-
 التي تماشى ك طبيعة المنطقة. المشاريع نكعيةاحصاء االكعية العقارية ، ك 

د لحد إنياء كؿ االجراءات ك تبؿ تم ،فالخدمات التي يقدميا الشباؾ لـ تعد تقتصر عمى تقديـ المعمكمات
مف طرؼ االدارات ك سييبلت الممنكحة متإضافة ل ،قرارىذا بفضؿ التفكيض الفعمي لمسمطة في اتخاذ ال

 اؾ  .ييئات المعنية لممثمييـ داخؿ الشبال

ىي  ،كخبلصة يمكف القكؿ بأف الشبابيؾ البلمركزية التي تعمؿ في ظؿ الككالة الكطنية لتطكير االستثمار
 .رة عف صكرة لمككالة متكاجدة عبر التراب الكطني اليدؼ منيا تقريب االدارة مف المستثمر عبا

لـ يتكقؼ المشرع الجزائرم في سعيو لتحقيؽ بيئة استثمارية مبلئمة عند خمؽ شبابيؾ مركزية عبر الكاليات 
المشرفة عمى  ك إنما نص أيضا عف مكاتب التمثيؿ بالخارج ك التي سعى مف خبلليا لتقريب االدارة

 01/03مف االمر  22حيث نصت المادة  االستثمار إلى المستثمريف االجانب في مختمؼ دكؿ العالـ
عمى امكانية إنشاء مكاتب تمثيمية في الخارج إال أنو اليزاؿ االمر غير مطبؽ عمى أرض الكاقع حيث 1

دعـ المبادالت االقتصادية الحساسة في نفس الكقت مديرية يذه الميمة ذات االىمية الخاصة ك تقـك ب
القانكنية المتعمقة باالستثمار  باألطرالتابعة لكزارة الشؤكف الخارجية كالعبلقات الدكلية التي تقكـ بالتعريؼ 

 2 .في الجزائر

 :المجمس الوطني  لالستثمار: لثالمطمب الثا

تي تـ إنشائيا ألجؿ ال 01/03مر أليعد المجمس الكطني لبلستثمار ىيئة إدارية مستحدثة بمكجب ا   
 . ىك إستشارم كمنيا ما ىك تنفيذمتقديـ العديد مف الخدمات منيا ما

 

                                                           
 .01/03مف االمر  22عمى عدـ الغاء نص المادة   16/09مف القانكف  37نصت مادة - 1
دار ىكمة لمطباعة  ضماف االستثمار ، الطبعة الثانية،قادرم عبد العزيز ،االستثمارات الدكلية التحكيـ التجارم الدكلي - 2

 .212،ص2006ك النشر ك التكزيع ، الجزائر سنة 
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 ي لالستثمارالوطنإنشاء المجمس  :ول فرع ال ال

نشاء مجمس كطني يدعى في صمب النص " المجمس" ك إعمى 01/03مر ألمف ا 18نصت المادة  
طريؽ  ....و ، تحدد تشكيمتو ك تنظيمة يكضع تحت سمطة ك رئاسة رئيس الحككمة الذم يتكلى رئاست

 "التنظيـ

صبلحيات المجمس الكطني بالمتعمؽ   06/355ـ التنفيذم رقـ ك في ىذا االطار تـ استصدار المرسك 
 .1لبلستثمار سيره ك تنظيمو

 01/03مر أللغاء اإتـ  16/09بمقتضى االمر  2016كبعد صدكر قانكف ترقية االستثمار لسنة     
بالتالي بقي المجمس الكطني كييئة ادارية مع ادخاؿ ك  ،السالفة الذكر 18بأحكاـ المادة دكف االخبلؿ 

في  18بعض التعديبلت عمى الجانب المتعمؽ بسير المجمس ك صبلحياتو كفقا لما نصت عميو المادة 
 ".فقرتيا الثانية " تحدد تشكيمة المجمس الكطني لبلستثمار ك سيره ك صبلحياتو عف طريؽ التنظيـ

فحص ممفات االستثمارات ستراتيجية المتعمقة باإلستثمار ك يتمحكر عمؿ المجمس في اتخاذ القرارات اإل 
ىذا ك  ،االقتصادية,التي تعكد بمنفعة لئلقتصاد الكطني فيك القائـ عمى دراسة جدكل االستثمار مف الناحية 

مف  6مكرر 4يث نصت المادةكمدل مراعاتو لمشركط القانكنية ح ،في اطار فحصو لممشركع االستثمارم
"يجب أف يخضع كؿ مشركع استثمارم اجنبي أك بالشراكة مع أنو المعدؿ ك المتمـ عمى  01/03االمر 

 ."رؤكس االمكاؿ االجنبية الى الدراسة المسبقة مف المجمس الكطني لبلستثمار

فييا "يكمؼ المجمس  ك التي جاء 01/03مف االمر  18فمياـ المجمس تضمنتيا الفقرة االكلى مف المادة 
بالمسائؿ المتصمة باستراتجية  االستثمارات ك بسياسة دعـ االستثمارات ك بالمكافقة عمى االتفاقيات .." 

ك أتي تمنحو الفعالية ك الكفاءة في قبكؿ لمجمس  بيذه المياـ  لتشكيمتو الكيعكد االصؿ في تكميؼ   ا
ء الدائميف التي يشكمكف المجمس ىـ كزراء مف ، حيث يتككف مف األعضارفض المشاريع االستثمارية 

 : الحقائب الكزارية التالية

 .المالية؛ الصناعة كترقية االستثمار؛ التجارة، السمطات المحمية -
                                                           

ك المتعمؽ يصبلحيات المجمس الكطني لبلستثمار سيره ك  2006اكتكبر  9المؤرخ في 06/355المرسـك التنفيذم رقـ  - 1
 تنظيمو.
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 السياحة. ،الطاقة كالمناجـ -

 المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ك الصناعة التقميدية؛ -

 .تييئة البيئة كالمحيط  -

 ،إلجتماعات المجمس مس اإلدارة كالمدير العاـ لمككالة الكطنية لترقية اإلستثمارىذا كيحضر رئيس مج    
يجتمع المجمس  ،جأ المجمس إلى أم شخص لديو كفاءات كخبرة في ميداف اإلستثماركمبلحظيف ك قد يم

 . أك بطمب مف رئيسو أك أحد أعضاءه،عمى األقؿ مرة كاحدة كؿ ثبلثي 

  الفرع الثاني/ ميام المجمس

ليو فيك يقكـ بكضع سياسة عامة لبلستثمار ك تحديد القطاعات المرتبطة بو إضافة لما سبقت االشارة إ  
 .ىداؼ المسطرةألالسعي لتكجيو االستثمار نحك تحقيؽ امع 

ثمار مع تقديـ اقتراحات لمحككمة لتنفيذ ك تك تتمثؿ في التدابير التحفيزية لبلس ستشاريةميمة اإذ لديو 
"يخضع منح المزايا لفائدة االستثمارات  عمى ما يمي: 2فقرة  15ر حيث نصت المادة تشجيع االستثما

التي يساكم ميمغيا أك  يفكؽ خمسة مبليير دينار لممكافقة المسبقة مف المجمس الكطني لبلستثمار 
 .01/03أعبله مف االمر  18المذككر في المادة 

 ىمية خاصة لبلقتصادأالتي تمثؿ ك  ،ك االستثنائيةكما يتكقؼ منح االمتيازات ذات الطبيعة الخاصة أ   
ى تبرميا الككالة الكطنية لبلستثمار تلاعمى االتفاقية  الكطني عمى مكافقة المجمس الكطني لبلستثمار بناء

فمممجمس ميمة تنفيذية إضافة لما سبؽ  .16/091الستثمار ا، كفقا لما جاء في قانكف ترقية  مع المستثمر
لبلستثمار مع المستثمر  ، كما يؤىؿ المجمس  الكطنيةتفاقيات التي تبرميا الككالة ص االحفتتمثؿ في 

 يخص الحقكؽ ك الضرائب أك الرسـك . فيما التخفيضاتك أالكطني لبلستثمار لمنح االعفاءات 

 

 

                                                           
 . 16/09لبلستثمار  مف قانكف ترقية 17راجع الفقرة الثانية مف المادة  -1
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  الصندوق الوطني لالستثمار :المطمب الثالث

، لييكمة التي مست القطاع المالي ك المصرفي يعد الصندكؽ مف بيف النتائج التي جاءت بعد اعادة ا     
ؼ الصندكؽ بتمكيؿ إنشاء ك تطكير المؤسسات في القطاع العاـ ك الخاص مف مكارده الخاصة، ث كمحي

 كمف بيف المشاريع التي يمكليا ما يمي :

تمؾ التي تحقؽ زيادة  ،قركض مباشرة عمى المدل البعيد في مجاؿ انشاء أك تأىيؿ مؤسسات خاصة-
 مكسة في التنمية.مم

ت االثر المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة ذا أم يساىـ الصندكؽ في تمكيؿ ،في شكؿ مساىمات-
 االقتصادية. االيجابي عمى التنمية

ك لصالح البنكؾ  عمى القركض الخارجية بطمب مف المتعامميف االقتصادييف الجزائرييف منح الضمانات-

نكؾ بف الكطنييف بأمر مف تجارية لفائدة المتعاممي منح ضمانات، كما ياالجنبية المالية ك المؤسسات

 لمسمع ك الخدمات بالنسبة لممشاريع المنجزة في الجزائر. باالجانالمكرديف 

 بالمئة مع مراعاة شركط القانكف االساسي لممجمس. 34أما بالنسبة لقيمة مساىمة الصندكؽ فيي   

قيدة بمدل تحقيؽ ىذه االخيرة المتيازات اقتصادية ك مالية ك المبلحظ أف مساىمة المجمس في المشاريع م
 ديد القطاعات التي يساىـ فييا الصندكؽ كاالتي :ح.ك تـ ت ثار عمى البيئةآك تقنية ك أف ال تككف ليا 

 الصناعة ، ك المناكلة الصناعية.-

 االعبلـ ك االتصاالت ك االبداع التكنكلكجي.-البناء ك االشغاؿ العمكمية-

 ناعات الغذائية، النقؿ ك المكجستية.صحة ك الالفبل-

 الطاقات المتجددة.،المالية  الخدمات ،السياحة -
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ميمتيا تسييؿ دخكؿ صندكؽ  48تـ إنشاء  2009مف قانكف المالية لسنة  100كبمكجب أحكاـ المادة 

ؽ مساىمة شباب لمتمكيؿ عف طريالصغيرة ك المتكسطة المنشأة مف طرؼ حاممي المشاريع ال المؤسسات

 حد. كأقصىفي المئة  49دكؽ في رأسماؿ شركاتيـ ك تـ تحديد قيمة  المساىمة ب نالص

 الالستثمار محمي اليياكل الداعمة الرابع: المطمب

اليياكؿ سميتو بتإلى جانب الشبابيؾ البلمركزية المشرفة عمى المشاريع االستثمارية ىناؾ ما يمكف  
الدكلة الجزائرية، كذلؾ في إطار  إعتمدتيا مف أىـ البرامج التيتعد ك التي بلستثمار المحمي ل ةعمادال

 .تحقيؽ تنمية محمية كاستثمار محمي 

  ANSEJ.  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أوال:

المؤرخ في ديسمبر  26-296أنشأت الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب، بمكجب المرسكـ التنفيذم رقـ 
المؤرخ  828-03كنيا األساسي، حيث عدؿ كتمـ بمكجب المرسكـ التنفيذم رقـ   كتـ تحديد قان1996
نيا "ىيئة كطنية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ أكتعرؼ عمى  2003في 

المالي، حيث تسعى لتشجيع كؿ الصيغ المؤدية إلنعاش فئة الشباب مف خبلؿ إقامة مؤسسات إلنتاج 
 ."كيتكلى الكزير المكمؼ بالتشغيؿ المتابعة لجميع أنشطة الككالة ،تك الخدماأالسمع 

التخفيؼ  ، معتفعيؿ دكر المؤسسة الصغيرة كالمتكسطة كجعميا أكثر تكامبل مع غيرىاتعمؿ الككالة عمى 
الفردية كالجماعية لدل بادرات الم كما تسعى إلى تشجيع ،ب شغؿ جديدةصمف مشكؿ البطالة بإحداث منا

 .الشباب

 ميامياأ/

تدعيـ كتقديـ االستثمارات التي ينجزىا الشباب ذكم المشاريع كمساندتيـ عند الحاجة لدل المؤسسات -
  .كالييئات المعنية بإنجاز االستثمارات

تسيير تخصصات الصندكؽ الكطني لدعـ تشغيؿ الشباب خاصة منيا اإلعانات كتحقيؽ الفكائد في -
 .احدكد العبلقات التي تكضع تحت تصرفي
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تبميغ الشباب المرشحيف لبلستفادة مف قركض البنكؾ كالمؤسسات المالية بمختمؼ اإلعانات التي يمنحيا -
 .الصندكؽ الكطني لدعـ الشباب، كاالمتيازات األخرل التي يحصمكف عمييا

تقديـ المساعدات المالية لمشباب ذكم المشاريع في مسار التركيب المالي كتعبئة القركض، تكمؼ جيات -
تنظيـ دكرات تدريبية ألصحاب المشاريع ، قكائـ نمكذجية لمتجييزات،مختصة بإعداد دراسات الجدكل 

 .لتككينيـ كتجديد معارفيـ في مجاؿ التسيير

تشجيع كؿ التدابير األخرل التي تيدؼ الى ترقية تشغيؿ الشباب ك تضع تحت تصرؼ الشباب ذكم -
م كالتقني كالتشريعي ك التنظيمي، المتعمقة بممارسة المشاريع كؿ المعمكمات ذات الطابع االقتصاد

   .نشاطيـ

 االستثمارات الممولة من طرف الوكالة ب/

يتعمؽ استثمار االنشاء بإحداث مؤسسات مصغرة جديدة في جميع النشاطات،  استثمار االنشاء:-1
 . (ANSEJ.)باستثناء النشاط التجارم مف طرؼ صاحب أك أصحاب المشركع المؤىميف لجياز اكنساج

يتعمؽ استثمار التكسيع بالمؤسسات المصغرة كالمنجزة في إطار الككالة الكطنية لدعـ   استثمار التوسيع:
ىذا ك  ،ك نشاط مرتبط بالنشاط األصميأكالتي تطمح الى تكسيع قدراتيا في نفس النشاط  ،تشغيؿ الشباب

 .بتكفر مجمكعة مف الشركط المحددة مف طرؼ الككالة

 .ANGEM   وكالة الوطنية لتسيير القرض المصغرالثانيا : 

 22المؤرخ في  14/04بمكجب المرسكـ التنفيذم رقـ   أنشأت الككالة لكطنية لتسيير القرض المصغر
محـر  19المؤرخ في  08/10، كعدلت بعض مكاد قانكنيا األساسي بمرسـك رئاسي رقـ  2004جانفي 
ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنكية  ىيئة ىي، ك  12008جانفي  27ق المكافؽ ؿ1429

كاالستقبلؿ المالي، كتكضع الككالة تحت سمطة رئيس الككمة كيتكلى الكزير المكمؼ بالتشغيؿ كالمتابعة 
 .في اآلتي 2كتتمثؿ مياـ الككالة كاىدافيا العممية لنشاطات الككالة

                                                           

.      2008جانفي  27ق المكافؽ ؿ1429محـر  19المؤرخ في  08/10المرسـك الرئاسي رقـ  - 1  
 02/04/2017معمكمات منشكرة عمى المكقع االلكتركني لمككالة االطبلع  - 2

missions/-et-em.dz/ar/article/objectifshttps://www.ang  

https://www.angem.dz/ar/article/objectifs-et-missions/
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 : ميام الوكالة/أ

 .في تنفيذ مشاريعيـ ال سيما فيما يتعمؽ  بتمكيؿ مشاريعيـ ةمرافقالتقديـ االستشارة ك ،يديف ـ المستفدع -

 . تسيير جياز القرض المصغر كفقا لمتنظيـ كالتشريع المعمكؿ بو-

المتابعة الدائمة لؤلنشطة التي ينجزىا المستفيدكف كمساعدتيـ عند الحاجة لدل المؤسسات كالييئات -
 .المعنية بتنفيذ مشاريعيـ

 .إطار التركيب المالي كتنفذ خطة التمكيؿ تقيـ عبلقات متكاصمة في-

ك فكائدىا بناء عمى طمب البنكؾ ك المؤسسات المالية ك ذلؾ  ،تقديـ اعانات لتغطية الديكف المستحؽ -
 .في حالة تغيير المشاريع أك عدـ نجاحيا في حدكد معينة

ؿ المشاريع، ك تنفيذ ما يخص تمكي الحفاظ عمى العبلقة المستمرة مع البنكؾ كالمؤسسات المالية في-
 .  مخطط التمكيؿ ك متابعة تنفيذ كاستغبلؿ الديكف المستحقة في الكقت المحدد

  أىدافيا ب/-
المساىمة في مكافحة البطالة كالفقر في المناطؽ الحضرية كالريفية مف خبلؿ تشجيع العمؿ الحر، ك -

 .  العمؿ في البيت كالحرؼ كالميف ، ك ال سيما الفئات النسكية
تكجيو كمرافقة المستفيديف في تنفيذ أنشطتيـ، ال سيما فيما يتعمؽ بتمكيؿ ،  دعـمع  تنمية ركح المقاكالتية-

 . مشاريعيـ  كمرحمة االستغبلؿ
 .دعـ تسكيؽ منتجات القركض المصغرة عف طريؽ تنظيـ المعارض -

 .CNAC  الصندوق الوطني لمتأمين عمى البطالةثالثا :

المؤرخ في  09-99كطني لمتأميف عمى البطالة بمقتضى المرسكـ التشريعي رقـ نشاء الصندكؽ الإتـ   
بمكجب المرسـك  06/07/19941المؤرخ في 188 /94كالمرسـك التنفيذم رقـ   16-05-1994

                                                           
،المتصمف القانكف األساسي 1994جكيمية  06ق، المكافؽ لػ 1415محـر  26المؤرخ في  188-94المرسـك التنفيذم  - 1

 . 07/07/1994بتاريح  44لمصندكؽ الكطني لمتأميف عمى البطالة الجريدة الرسمية عدد 
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 كترقية البطالة لمكافحة الكطنية السياسة إطار في .2003لمؤرخ في ديسمبر  03/514الرئاسي رقـ  
 .1النشاط

 :  وقميام الصندأ/

كاالجتماعي يتماشى مع  ،اعداد استراتيجية تخص أصحاب المشاريع بما يضمف ليـ التكظيؼ الميني-
 .األسس القانكنية المسيرة لجياز دعـ احداث تكسع النشاطات مف طرؼ البطاليف ذكم المشاريع

حياتو إرساء ميكانيزمات داخمية كبناء شراكة كطيدة مع كزارات كمؤسسات تعمؿ عمى تجسيد صبل-
الجديدة باإلضافة الى تقديـ خدمات لذكم المشاريع عبر المراكز المتخصصة مع المرافقة الشخصية طيمة 
مراحؿ انشاء نشاط كالتصديؽ عمى الخبرات المينية كالمساعدة عمى دراسة المشاريع المعركضة عمى 

 . لجاف اإلتقاف كاالعتماد

 :  ب/امتيازات الصندوق

تخفيض نسبة  تخفيض نسبة فكائد القركض البنكيةتنكعت بيف اإلمتيازات ف يقدـ الصندكؽ مجمكعة م 
االعفاء مف الضريبة عمى الدخؿ اإلجمالي، الضريبة عمى أرباح الشركة، الضريبة مع  ،الرسـ الجمركي

 .عمى النشاط الميني

 03-04نظرا لمخاطر قركض االستثمارات تـ انشاء صندكؽ الضماف كذلؾ بمكجب المرسكـ التنفيذم 
كما أنو يتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي كمقره داخؿ الصندكؽ  2004-04-03المؤرخ في 

لمتأميف عمى البطالة، كييدؼ ىذا الصندكؽ أساسا الضماف القركض التي تمنحيا البنكؾ كالمؤسسات 
 .المالية لمبطاليف ذكم المشاريع

 

 

 
                                                           

: كتركني لمككالة االطبلع معمكمات منشكرة عمى المكقع االل- 1
02/04/2017https://www.cnac.dz/site_cnac_new/Web%20Pages/Ar/AR_Dispositif.aspx 
 

https://www.cnac.dz/site_cnac_new/Web%20Pages/Ar/AR_Dispositif.aspx
https://www.cnac.dz/site_cnac_new/Web%20Pages/Ar/AR_Dispositif.aspx
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 في الجزائراالستثمار  مزاياشروط و  لمبحث الثاني :ا

االجنبية الكطنية ك كبر نسبة مف االستثمارات أعماؿ محفز ك تحقيؽ أفي اطار السباؽ لتكفير مناخ     
الذم قانكف االمتيازت ، ك  تسمية طمؽ عميوأد مف المزايا حتى بالعدي 16/09جاء قانكف ترقية االستثمار 

نكلكجيات الحديثة الى جانب تنمية في سبيؿ خمؽ مناصب شغؿ ك جمب التك د مف التنازالتقدـ العدي
حيث بينت االحصائيات الخاصة بقاعدة  التي تحتاج لدفعة قكية في ىذا االطارك  ،لمعزكلةالمناطؽ ا

لعاـ  الدكؿ العربية ىبيانات االستثمار فيما يخص تكزيع إجمالي مشاريع االستثمارات الجديدة الكاردة ال
ثـ  ردكال فمميك  40عربيا بعد كؿ مف مصر ب رابعةالالمرتبة   تأف الجزائر احتم 2017ك2016

 1مميكف دكالر . 07السعكدية ك االمارات ك تمييا الجزائر بقيمة تفكؽ 

ا ما ىك خاص ىناؾ مجمكعة مف المزايا مني 16/09مف االمر  12كعيمو طبقا لما جاء في المادة     
نو ك أ الإ ،ىي مرحمة االستغبلؿك  ،ازجنعد االبع ك منيا ما ىك خاص بمرحمة ما بمرحمة انجاز المشرك 

 قسيـ التالي:كفقا لمت ف نشير الى شركط االستفادة مف ىاتو المزاياأعف ىذه االخيرة البد ك  قبؿ الحديث

ول : شروط االستثمار في الجزائرالمطمب ال   

جماليا إ جانب ك الكطنييف بمجمكعة مف الشركط الشكمية ك يمكفألقيد المشرع الجزائرم المستثمريف ا  
 في االتي:

 االستثمار:قيد  ،تسجيل  الفرع االول :

و ذلؾ االجراء المكتكب الذم يعبر مف خبللو المستثمر عف ارادتو في انجاز بيقصد : أوال التسجيل 
 .2 17/102مف المرسـك التنفيذم  02كفقا لممادة  .االستثمار في نشاط اقتصادم معيف 

بمصطمح تسجيؿ  01/03مح التصريح باالستثمار الكارد في االمر أم أف المشرع الجزائرم استبدؿ مصط
االستثمار ، ك الذم ىك عبارة عف اجراء قبمي ك جكبي بمقتضاه يستفيد المستثمر مف المزايا المخصصة 

                                                           
ى المكقع االلكتركني لممؤسسة ، مرجع لمؤسسة الضماف ك االئئتماف ، منشكر عم 32احصائيات كاردة في التقرير - 1

 .04/02/2017سابؽ االطبلع 
المحدد لكيفيات تسجيؿ االستثمار ك شكؿ نتائج الشيادة   2017مارس  05المؤرخ في 17/102/المرسـك التنفيذم - 2

 المتعمقة بيا.
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لممستثمريف في مرحمة إنجاز المشركع حتى قبؿ القيد في السجؿ التجارم ك قبؿ الحصكؿ عمى رقـ 
أف المشرع الجزائرم حاكؿ القضاء عمى التعقيدات االدارية أم ال  نبلحظالتالي عريؼ الجبائي ، ك بتال

 عراقيؿ في كجو المستثمريف .

المتضمنة ك  ،مؤل االستمارة الخاصة بالتسجيؿيتـ التسجيؿ عمى مستكل الشباؾ البلمركزم بحيث ت    
ف المرسكـ التنفيذم م 6ك5المادة  بينتحيث ذات الصمة بالمستثمر ك مشركعو االستثمارم  1البيانات

 .ذلؾ 17-102

 كىي: بيانات شيادة التسجيلأ/

 لقب ك اسـ المستثمر أك ممثمو القانكني .-

 مكاف االصدار. مع مكانوك  رقـ بطاقة اليكية تاريخ الميبلد-

 تاريخ القيد في السجؿ التجارم.اسـ الشركة ، رقـ ك -

 تاريخ ك رقـ التعريؼ الجبائي. -

سـ إك المؤسسة مف أك المساىميف في الشركة أكؿ  البيانات المتعمقة بكؿ الشركاء تكضيح  كجكب مع  
 كلقب ك عنكاف.

أما إذا فكض ميمة التسجيؿ  ،ذا قاـ ىك بتسجيؿ االستثمارإىذه البيانات خاصة بالمستثمر في حالة ما 
 :يؿ كىيلمككيؿ فيما البد مف تبياف كؿ البيانات الخاصة بالكك

 قـ كتاريخ القيد في السجؿ التجارم.ر ك  ك المؤسسة كمقرىا،أؿ، اسـ الشركة سـ المككإلقب ك -

 إسـ كلقب الككيؿ . تاريخ االصدار،سجيؿ الجبائية ك ترقـ بطاقة ال-

 رقـ بطاقة اليكية ك تاريخ ك مكاف االصدار.-

 تحديد المياـ المككؿ بمكجبيا أم تسجيؿ استثمار أك تعديمو.-

                                                           
 .17/102مف المرسـك التنفيذم  01البيانات كاردة في الممحؽ رقـ  1
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 مضاء المعني.إؤل االستمارة ك المصادقة بعد ذلؾ عمى ك في االخير تاريخ ك مكاف م

 البيانات الخاصة بالمشروع االستثماري:-ب

ك الذم قد 16/09الذم حددتو المادة الثانية مف القانكف  ثمارمتشاط االسنك يمكف تمخيصيا في نكع ال
 يتحذ شكبل مف االشكاؿ التالية: 

ؿ أك المساىمة في رأسماؿ رات االنتاج ،إعادة التأىيإما إستثمارات االنشاء، أك إستثمارات تكسيع قد
 الشركة.

حتى ك مكقعو بعد تحديد نكع النشاط االستثمارم إذ البد عمى المستثمر تعييف مشركعو االستثمارم     
منيا ك  ،ىذا بناء عمى المعطيات المقدمةك  ،لمشركع ك نكع المزايا الممنكحةيتسنى لمككالة تحديد طبيعة ا

المنتكجات أك الخدمات، القدرات االنتاجية  ،مناصب الشغؿ المتكقعة. آثار المشركع عمى تحديد نكع 
المشركع ك قيمة المساىمة الخاصة مع  جازإلنالمبمغ التقديرم  ، المشركع إلنجازتممة حالبيئة ك المدة الم

تكقفة عمى مكافقة مبليير دينار جزائرم م 05رية التي تفكؽ قيمتيا ماى أف المشاريع االستثلإشارة اال
 1. كلقد أشرنا ليذا مسبقا المجمس الكطني لبلستثمار قبؿ تسجيميا

ك الييئة أكيتـ التسجيؿ عمى مستكل الككالة الكطنية لتطكير االستثمار التي يختارىا المستثمر   
. حيث تمكف شيادة التسجيؿ المستثمر مف الحصكؿ عمى كؿ  البلمركزيةالبلمركزية أم الشبابيؾ 

 .سييبلت مف االدارات المعنيةالت

المستثمر لى جانب شرط التسجيؿ لدل الككالة الكطنية لبلستثمار عمى إ القيد في السجل التجاري: /ثانيا
أم االنتساب الى النظاـ الجبائي رقـ التعريؼ الجبائي القيد في السجؿ التجارم ك الحصكؿ عمى 

2الجزائرم
 المكافقة ك الممؼ دراسة بعد الإ يأتي ال القيد ك جيؿالتس فأ الى نذكر فقط التكضيح باب كمف 

دراج إمبليير دينار جزائرم. حيث يتـ  5مف طرؼ  المجمس اذا كانت قيمة االستثمار تتجاكز  عميو
ية حسب ك استثنائأالممؼ المتعمؽ بالمشركع االستثمارم عمى جدكؿ أعماؿ المجمس في جمسة عادية 

ف ال يككف مف فئة الممنكعيف مف أالمستثمر الذم يجب حكؿ اسة بدر  ايةالظركؼ ك تتـ العممية بد
                                                           

 .16/09مف القانكف  14أنظر نص المادة  1
 ، مرجع سابؽ. 16/09مف االمر  9انظر نص المادة  2
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.  أما اذا كاف ينتمي لدكلة 1االستثمار في الجزائر كانتمائو لدكلة ال تربطيا مع الجزائر عبلقات دبمكماسية
 تجمعيا اتفاقيات شراكة مع الجزائر فينا البد مف تطيبؽ نصكص االتفاقية .

ذا تحقؽ ىذا ك تـ قبكؿ المشركع نذىب الى التسجيؿ ك ا  ك  ،ممشركعلصادية ثـ دراسة مدل الجدكة االقت    
 الحصكؿ عمى شيادة التسجيؿ التي تعد بمثاب المفتاح لبلستفادة مف المزايا.

 المزايا و التحفيزات :المطمب الثاني

رات االجنبية تعد المزايا ك التحفيزات التي تقدميا الدكلة المضيفة لبلستثمار ىي أساس إستقطاب االستثما
لتشجيع جمركية  ،جبائية  حكافزك تحفيز مثيبلتيا الكطنية. كيقصد بيا مجمكع ما تمنحو الدكلة مف 

 االستثمار.

ع مف الفكائد تي تعني االقتطاالك  ،ف معاممة في المجاؿ الجبائيسحيث أف المستثمر يبحث عف أح   
كعميو   ،فؽ رأس الماؿ ك شجع االستثمارالمحصؿ عمييا أم كمما كاف االقطاع ضئيؿ كمما ساعد في تد

عرفت الحكافز الجبائية عمى أنيا نظاـ يصمـ في إطار السياسة المالية لمدكلة بيدؼ االدخار أك 
االستثمار عمى نحك يؤدم الى نمك االنتاجية القكمية ك زيادة المقدرة االقتصادية ك الدخؿ القكمي نتيجة 

  2ي المشركعات القائمة.قياـ المشركعات الجديدة أك التكسع ف

 كالكطني، األجنبي المستثمر تشجيع شأنيا مف إيجابية آثار إحداث"  بأنو الجبائي التحفيز عرؼكما 
 .3"الحكافز ىذه يعطي الذم البمد في باالستثمار قرار اتخاذ إلى كدفعو

 المشركعات تأسيس أك إنشاء مرحمة في سكاء المستثمر تكاليؼ انخفاض إلى تؤدم التي الحكافز تمؾفيك 
 . 4"النشاط مزاكلة مرحمة في أك

                                                           
،  01، العدد13عساؿ نفيسة ، اختصاصات المجمس الكطني لبلستثمار ػ المجمة االكاديمية لمبحث القانكني ، المجمد 1

 ك ما بعدىا. 390، ص2016الجزائر سنة
الضريبية لتشجيع االستثمارات ، دراسة مقارنة دار النيضة كمضاف صديؽ محمد ،الضمانات القانكنية ك الحكافز  - 2

 .54.ص 1999العربية، القاىرة، سنة
، ص 2007نزيو مبركؾ، اآلثار االقتصادية لبلستثمارات األجنبية، دار الفكر الجامعي لمنشر كالتكزيع، اإلسكندرية،  - 3

113  
  .233، ص 2000درية لمكتاب، حاامد عبد المجيد دراز، السياسات المالية، مركز اإلسكن -4
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أما التحفيزات الجمركية فتعني الحقكؽ الجمركية: كىي نكع مف أنكاع الضرائب ك التي تعد مف الضرائب 
غير المباشرة ، فيي إقتطاع مالي أك نقدم يمـز االشخاص بأدائو لمسمطات بصفة نيائية دكف مقابؿ 

 .كىي تعد كسيمة تقميدية لحماية المنتكج الكطني مف المنافسة االجنبة 1امةمعيف، بغرض تحقيؽ المنفعة الع

 .   كما أنيا تطبؽ بصفة عامة عمى كامؿ االقميـ الجمركي

أما الرسكـ فيقصد بيا مبمغ مف الماؿ يدفع مقابؿ الخدمة المقدمة كىناؾ أنكاع منيا الرسـ عمى القيمة 
 الداخمي عمى االستيبلؾ كغيرىا.المضافة ، الرسـ النكعي االضافي ،الرسـ 

مف العكامؿ المؤثرة  في جذب االستثمارات االجنبية ك االحتفاظ  ك الجمركية ىيأم الحكافز الجبائية 
ك الجمركية  بمجمكعة مف المزايا الجبائية 16/09ليذا جاء قانكف االستثمار  ك ،باالستثمارات المحمية

 .االستغبلؿ  قسميا عمى مرحمتيف مرحمة االنجاز ك مرحمة

 مزايا مرحمة االنجاز ول :ل الفرع ا

 في مرحمة االنجاز ك المتمثمة في : التخفيضاتعمى االعفاءات ك  16/09مف القانكف  12نصت المادة 

 التي تخص التجييزات التي تدخؿ مباشرة في إنجاز المشركع. االعفاء مف الحقكؽ الجمركية-

، كتستفيد منو السمع ك الخدمات المحمية ك المستكردة التي االعفاء مف الرسـ عمى القيمة المضافة -
 تدخؿ في إنجاز االستثمار.

الرسـ عمى الشير العقارم عف كؿ المقتنيات العقارية ذات العبلقة نقؿ الممكية بعكض ك االعفاء مف حؽ -
 بالمشركع االستثمارم.

لعقكد التأسيسية اسجيؿ فيما يخص سنكات ك االعفاء مف حقكؽ الت 10مف الرسـ العقارم لمدة  عفاءإلا-
 الزيادة في رأس الماؿ.ك  لمشركات

السنكية المحددة مف طرؼ مصالح أمبلؾ بالمئة فيما يخص مبمغ االتاكة االيجارية  90تخفيض بنسبة -
 الدكلة.

                                                           
طكيؿ آسيا دكر الجمارؾ في حماية االقتصاد الكطني في ظؿ التغيرات الدكلية الراىنة ، رسالة ماجستير، كمية العمـك  - 1

 . 51.ص2001االقتصادية ك عمـك التسيير ، جامعة الجزائر ، سنة
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 مزايا مرحمة االستغاللالفرع الثاني :

المصالح الجبائية   نة المشركع مف قبؿبعد إنتياء المستثمر مف مرحمة إنجاز المشركع االستثمارم ك معاي
بطمب مف المستثمر ك المكافقة عمى منح مستثمر الشطر الثاني مف المزايا  المنصكص عمييا قانكنا 

 كىي:.1كالمقدرة مدتيا بثبلث سنكات 

في المئة مف مبمغ االتاكة  السنكية لبليجار المحددة مف طرؼ مصالح أمبلؾ  50التخفيض بنسبة - 
 الدكلة.

االعفاء مف الضريبة عمى االرباح.-  

االعفاء مف الرسـ عمى النشاط الميني.-  

التي أشرنا الييا في كؿ مف مرحمة االنجاز ك االستغبلؿ خاصة بالمشاريع المنجزة في منطقة المزايا  
ا المشاريع المنجزة في كؿ مف الجنكب ك اليضاب العميا ك المناطؽ التي تستدعي مساىمة أم  ،2الشماؿ 

مؽ مناصب شغؿ تنمية ىذه المناطؽ ك خ  ضافية بيدؼإاصة مف الدكلة فقد خصت بإعفاءات خ
 لقاطنييا. 

المنجزة في كل من الجنوب و اليضاب العميا و المناطق التي تستدعي  مزايا المشاريع :الفرع الثالث
 مساىمة خاصة من الدولة 

ك التي كضحناىا سابقا  12اردة في نص المادة تمتع المشاريع المنجزة في ىذه المناطؽ بالمزايا الك ت   
كىي مقسمة عمى مرحمتيف كما  مف امتيازات 16/09مف القانكف  13ما نصت عميو المادة  ىإضافة ال

 : يمي

ما  مف طرؼ الدكلة في يستفيد  المستثمر مف التكفؿ بصكرة كمية أك جزئيةمرحمة إنجاز المشروع :أ/ 
ىذا بعد تقييـ تعده الككالة الكطنية لتطكير ك  ،المشركع  جازإلن بالمنشأةالمتعمقة ساسية األيخص االشغاؿ 

 االستثمار.

                                                           
 .16/09مف القانكف  12نص المادة  - 1
 16/09مف القانكف  12لمادة نص الفقرة الثانية مف ا- 2
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تككف  حيث ،التخفيض مف مبمغ االتاكة االيجارية السنكية المحددة مف طرؼ مصالح أمبلؾ الدكلة-
 . ةبالمئ 50سنكات ثـ ترتفع لتصبح بنسبة  10بالدينار الرمزم لممتر المربع الكاحد خبلؿ  التخفيضات

االرباح ك  سنكات مف الضريبة عمى10: ما يميز ىذه الرحمة ىك االعفاء لمدة مرحمة االستغالل ب /
.الرسـ عمى النشاط الميني   

المزايا االضافية و االستثنائية الفرع الرابع :  

مشركع يا النطمؽ مف خبللكلى التي يألسابقا ك التي تشكؿ االرضية ا أشرنا إليياالتي إلى جانب المزايا  
 االستثمارم أضاؼ المشرع مزايا أخرل سماىا بالمزايا االضافية ك االستثنائية التي قيدىا بشركط .

فإف االستثمارات التي تنجز خارج  16/09مف القانكف  6كفقا لما جاء في نص المادة  أ/المزايا االضافية:
 كىي :  سنكات ك ذلؾ بشركط5الى  3تمدد مدة االستفادة مف المزايا مف  13المناطؽ المذككرة في المادة 

 خارج المناطؽ المراد ترقيتيا أك التي تتطمب دعـ خاص مف الدكلة. أف يككف االستثمار-

أم تسجيؿ االستثمار الى غاية السنة أف يستحدث المشركع خبلؿ المدة الممتدة مف تاريخ التسجيؿ -
 منصب شغؿ . 100االستغبلؿ أكثر مف    االكلى مف مرحمة

ف المبلحظ أف ىذه الشركط بسيطة جدا في مقابؿ االعفاءات المتحصؿ عمييا مف طرؼ المستثمر ك ك لك
ك  كىي نسبة قميمة جدا بالمقارنة مع االمتيازات ،منصب شغؿ 100خاصة الشرط المتمثؿ في إستحداث 

الممنكحة. التسييبلت  

ذلؾ عف ك  الخاصة لبلقتصاد الكطني.ىمية أل: تمنح لفائدة االستثمارات ذات اب/ المزايا االستثنائية -
طريؽ إبراـ إتفاقية متفاكض عمييا بيف المستثمر ك الككالة الكطنية لتطكير االستثمار بعد مكافقة المجمس 

مف قانكف  17حيث جاء في المادةالتي يتـ نشرىا في الجريدة الرسمية بعد المصادقة عمييا ك  ،الكطني
االستثنائية االستثمارات التي تمثؿ أىمية خاصة لبلقتصاد الكطني ك  تستفيد مف المزايا"االستثمار ما يمي 

 "الدكلة باسـالككالة التي تتصرؼ مستثمر ك المعدة عمى أساس إتفاقية متفاكض عمييا بيف ال
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تقدمو لبلقتصاد الكطني ك لذا  ألىميتيا الخاصة نظرا لماتككف  ىذه االستثمارات أعمى قيمة مف غيرىا   
االستثمار قانكف المنصكص عنيا في ك  ،ما سبؽ عديد مف المزايا التي أشرنا ليا فيع بالفيي تتمت

 :يف تتمثؿ ىذه االمتيازاتك  2مف نفس القانكف18لما كرد في المادة  بالؤلضافة،  16/091

 سنكات. 10لفترة أقصاىا 12المزايا المقررة لمرحمة االستغبلؿ الكاردة في المادة  تمديد فترة  - 

مجمس الكطني لبلستثمار أف يمنح اعفاءات أك تخفيضات لمحقكؽ ك الضرائب أك الرسكـ لمدة لم يمكف -
  ( سنكات .05ال تتجاكز خمس )

االستثمار  بإنجازامكانية تحكيؿ المزايا بمكجب ىاتو المادة الى المتعاقديف مع المستثمر ك المكمفيف  -
 لحسابو، شريطة مكافقة المجمس الكطني لبلستثمار.

: سحب المزايا وطرق الطعنلثالثا لمطمبا     

مف بيف العقكبات التي نص عمييا المشرع في حالة عدـ إحتراـ المستثمر لشركط استغبلؿ المزايا في  
الككالة الكطنية لتطكير االستثمار اتحاذه   االستغبلؿ ىك إجراء السحب الذم مف حؽمرحمتيف االنجاز ك ال

المتعمؽ بترقية االستثمار ، الذم  09-16ىذا ما أكده القانكف رقـ  في مكاجية المستثمر المستفيد  ، ك
أعطى بالمقابؿ المستثمر الحؽ في الطعف في قرار الككالة المتعمؽ بسحب المزايا  في حالة تعسؼ أحد 

 األجيزة المكمفة باالستثمار في قرارىا  .

 : سحب المزاياالفرع االول

ىذا ما نصت عميو ك  ،قا في حالة عدـ إحتراـ المستثمر لتعيداتولييا سابإشرنا أيتـ سحب المزايا التي 
 يث جاء فييا ما يمي:ح  16/09مف القانكف  34المادة 

ك تمؾ التي تعيد بيا المستثمر تسحب أ" في حالة عدـ إحتراـ االلتزامات الناجمة عف تطبيؽ ىذا القانكف 
 ريع المعمكؿ بو"كؿ المزايا دكف المساس بالعقكبات المنصكص عمييا في التش

                                                           
 .مرجع سابؽ.16/09مف القانكف - 16-15-113كىي  المادة  - 1
 . 18المرجع نفسو، المادة  - 2 
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ىذا  ىمدل احترامو لتعيداتو كعمك  ،في مراقبة ك متابعة  المستثمر المشرع الجزائرم كاف صارما أفأم   
خر إجراء في يد الككالة الكطنية لتطكير االستثمار مع بقاء حؽ المتابعة القضائية آساس يعد السحب ألا

 لممستثمر قائما .

حيث أف االكؿ يككف في حالة  ،ؿ مقرر منح المزايا ك سحب المزاياىذا ك البد ك أف نفرؽ بيف طمب تعدي
تأخر في االنجاز أم بطمب مف المستثمر يتـ تعديؿ المزايا لظركؼ كتمديد مدة انجاز المشركع أك شكؿ ال

 النشاط في حيف أف السحب ىك عقكبة مفادىا عدـ امكانية استمرارية المشركع االستثمارم.

 الطعن الفرع الثاني :

ك غيره مف القرارات التي تتخذىا الييئات القائمة عمى المشاريع االقتصادية أإذا كاف قرار سحب المزايا   
خمؽ بيئة منصفة بعيدا عف عمى  فإف المشرع لـ يغفؿ ىذا الجانب حرصا منو ،مجحفة في حؽ المستثمر

ك التي جاء 16/09االستثمار  مف قانكف 11ىذا ما نصت عنو المادة ك ،القرارات التعسفية ك البيركقراطية 
 فييا :

يحؽ لممستثمر الذم يرل أنو قد غبف مف إدارة أك ىيئة مكمفة بتنفيذ ىذا القانكف بشأف االستفادة مف  "
أدناه ،  34المادة  ألحكاـ االمزايا أك كاف مكضكع إجراء سحب أك تجريد مف الحقكؽ شرع فييا تطبيق

ميا ك سيرىا عف طريؽ التنظيـ ك ذلؾ دكف المساس بحقو في أماـ لجنة تحدد تشكيمتيا ك تنظي الطعف
 المجكء إلى الجية القضائية المختصة"

أماـ لجنة الطعف المختصة المنصكص عنيا بمكجب المرسـك  االدارم فالمستثمر لو حؽ الطعف
النظر في الطعكف المقدمة مف ة كتنظيميا ك المختصة بالذم حدد تشكيمة المجن 06/357التنفيذم

 . 1مستثمريف ال

حيث يعكد االختصاص ىنا لممحاكـ   ،ماـ المجنة لو أيضا الحؽ في المجكء لمقضاءأجانب الطعف  ىإل
ماـ مجمس الدكلة كدرجة ثانية في النزاعات ي أما االستئناؼ فيككف أكؿ درجة لمتقاضأاالدارية باعتبارىا 

 ذات الطابع االدارم.

                                                           
عمى قراراتيا بأغمبية  ك يصادؽ الرئيس أعضاء 05أعضاء عؿ االقؿ مف أصؿ  03تتـ مداكالت المجنة بحضكر  - 1

 االصكات ك في حالة تساكم االعضاء يرجح صكت الرئيس.
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ما المجكء إلى القضاءك  ،الطعف المختصة لجنة ـماأما الطعف إكبالتالي لممستثمر   يتعمؽ  ىذا الك  ا 

 بالمستثمر الكطني فقط ك إنما المستثمريف االجانب أيضا.

مف قانكف االستثمار مفاده  24ىذا كقد أكرد المشرع الجزائرم إستثناء عمى ىذه القاعدة جاء في المادة     

الجنبي ك الدكلة الجزائرية ك كانت ىناؾ إتفاقيات أف الخبلؼ في مجاؿ االستثمار اذا كاف بيف المستثمر ا

أك في حالة كجكد إتفاؽ  ثنائية أك متعددة األطراؼ أبرمتيا الدكلة الجزائرية تتعمؽ بالمصالحة ك التحكيـ

مع المستثمر ينص عؿ بند تسكية يسمح لمطرفيف باالتفاؽ عمى تحكيـ خاص فينا يخرج االختصاص مف 

 التفاؽ القائـ بيف الطرفيف المتنازعيف .القضاء الجزائرم ليحكمو ا
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منازعات في مجال االستثمارمبحث الثاني: الال  

ل الى البحث أدمع ظيكر االستثمارات ك إتساع نطاقيا أصبحت القكانيف الكطنية ال تفي بالغرض مما    
عف االطر  حقيـ في التقاضي كلكف بعيدا ىعف سبؿ يضمف مف خبلليا المتخاصميف الحصكؿ عم

عراؼ التي يركنيا ألفي إخضاع محؿ النزاع لمقكاعد ك ا القانكنية الضيقة أم بحثا عف نكع مف الحرية
ك عمى ىذا االساس ذاع ، مة صبحت تحكمو العكلأالقتصادم الذم ك طبيعة المجاؿ ا ىمناسبة تتماش

اتجة عف لمنازعات النفي تسكية اإستخداـ التحكيـ التجارم الدكلي كحؿ بديؿ عف القضاء الكطني 
التحكيـ التجارم الدكلي ـ الكسائؿ البديمة لحؿ المنازعات  ثبخترنا التعريؼ إذا ك ل، المشاريع االستثمارية 

 .ك الدكلياالقميمي  لالمستك  ىعممية تسكية المنازعات عم ىلقاء نظرة عف أىـ الييئات التي تتكلإ مع

 لتسوية المنازعات دليةبالمفاوضات والوساطة كوسائل ول: المطمب ال 

ضمف إذ ت ،اؿ االستثمار أمرا المفر منوتسكية المنازعات في مجمشؽ الخاص بأضحت االشارة ل   
ذات العبلقة بالمشركع ببل، ك تقمس طراؼ المتعاقدة عقدىما بندا خاصا بفض النزاعات التي قد تنشأألا

 بشكؿ ليا التصدم عمى قادرة المحاكـ تعد لـ كالتي الحديثة، األعماؿ متطمبات لتمبية كذلؾ االستثمار.
 .القضائية الطرؽ غرار عمى المنازعات لتسكية معتمدا بديبل الكدية األساليب أك ئؿالكساف .منفرد

 المفاوضات : الفرع االول

 كطيدة عبلقة كليا الشعكب محكمة مف منبثقة ييف مكجكدة المنازعات لتسكية البديمة الكسائؿ كانت  
  الشعكب مف العديد أف حيث بمد، لكؿ التجارية كالركابط االجتماعية كالعادات كالتقاليد افةبالثق ككثيقة

 . القضاء أك التحكيـ إلى المجكء قبؿ كدية بصكرة الكسائؿ ىذه إلى تمجا كانت كاإلفريقية األسيكية

 الطرفيف بيف باشرالم الحكار بناء عمى قائـال النزاع مف بيف آليات تسكية التفاكض أك المفاكضاتكتعد 
 بيف الحكار عمى يعتمد بؿ ثالث، طرؼ أم إلى التفاكض يحتاج كال الخبلؼ، لحؿ سعيا المتنازعيف
 يغير ال إذ ليـ، ككبلء أك محاميف بكاسطة المتنازعيف تمثيؿ مف يمنع ما يكجد ال أنو إال مباشرة، الطرفيف

 .مككمييـ عف القرار اتخاذ سمطة يممككف الككبلء ماداـ التفاكض طبيعة مف ذلؾ

 

 



 اإلطار التنظيمي لالستثمار في الجزائر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني 
 

86 
 

 الوساطة: الفرع الثاني

 بيف الحكار تسييؿ عمى يعمؿ ،(كسيط) ثالث طرؼ بمشاركة تتـ التفاكض مف متقدمة مرحمة كىي 
 ثالث شخص تدخؿ أساس عمى تقكـ آلية فيي إذف لتسكية، التكصؿ عمى كمساعدتيما المتنازعيف الطرفيف
 تسكية إيجاد عمى مساعدتيما كبالتالي بينيما التكاصؿ كتسييؿ الطرفيف بيف، المفاكضات في محايد
 .النزاع لحكـ مناسبة

 بينيـ القائـ النزاع حؿ إلى لمتكصؿ النزاع أطراؼ لمساعدة تيدؼ ثالث طرؼ بيا يقكـ ممزمة غير فيي
 يةالقانكن المراكز كتقييـ ،النظر كجيات لتقريب الحكار في مستحدثة فنكف كاستخداـ ،اتباع خبلؿ مف كذلؾ
 كتتمثؿ أىـ الخصائص التي تميز الكساطة عف غيرىا مف السبؿ الكدية لمتسكية في: .النزاع لطرفي

 لسريةا-أ

 أف إذ الكساطة ضمانات مف ىامة ضمانو الميزة ىذه كتعتبر بالسرية الكساطة إجراءات تتسـ حيث    
فادات أقكاؿ مف لدييـ بما كاإلدالء ،الحكار حرية عمى األطراؼ تشجيع السرية شأف مف  التنازالت كتقديـ كا 
 . أخرل جية أم أك القضاء أماـ حجيو لذلؾ يككف أف دكف تامة بحرية المفاكضات مرحمة في

 السرعة-ب

 الكساطة محؿ المنازعات أغمب أف حيث سريعة حمكؿ عمى كالحصكؿ الكقت استغبلؿ الكساطة تكفؿ    
 عمى كتعتمد ذلؾ مف أطكؿ كقت إلى تحتاج ما ان كنادر  ،ساعات أربع إلى ساعتيف مف تسكيتيا يستغرؽ
 . كالعممية العممية كقدراتو المستخدمة كأساليبو الكسيط ميارات

 لمتقاضي والمجوء اإلنسحاب حرية- ج

 قصارل يبذؿ أف عميو يتعيف كلكف الكساطة بطريؽ النزاع بتسكية الفرقاء إلزاـ يستطيع ال فالكسيط    
 ،1الحاؿ مقتضى حسب جزئيان  أك كميان  النزاع تسكية إلى كصكال الفعالة تصاؿاإل أساليب يستخدـ كأف جيده

 القانكنية األنظمة مف جزءا باعتبارىا الكساطة، رأسيا كعمى التجارية النزاعات لحسـ البديمة الكسائؿ تتبع 
 فيدراليال النظاـ بمكجب األمريكية المتحدة الكاليات في الكساطة أنشئت المثاؿ سبيؿ فعمى الحديثة،
 إلييا المجكء يتـ فعالة كسيمة كباتت كاليتيا مف العديد في كطبقت ،1947 عاـ كذلؾ كالمصالحة لمكساطة

                                                           

. االردني المكقع الرسمي -1 المجمس القضائي   
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 بمكجب كالمصالحة الكساطة طبقت حيث فرنسا في الحاؿ ىك ككذلؾ التجارية، النزاعات مف الكثير في
 حيث ذلؾ، عمى فرنسيال المحاكمات أصكؿ قانكف مف 21 المادة كنصت 1995 لعاـ 95/125 قانكف
 .التجارية المنازعات في الكسائؿ ىذه إلى المجكء يتـ

 التحكيم التجاري الدولي : لثانيا مطمبال

قيف أك يأحد كسائؿ حؿ نزاعات التجارة الدكلية البديمة، التي تقـك عمى اتفاؽ ما بيف فر  ىكالتحكيـ      
يقصد بو اتفاؽ أطراؼ العقكد التجارية عمى إحالة  أكثر عمى تسكية منازعاتيـ باإلحالة إلى التحكيـ، كما

النزاع إلى شخص كاحد أك عدد مف األشخاص ليقكمكا بإيجاد حؿ ليذا النزاع، يمـز أطرافو جميعا كيمكف 
اعتباره اتفاؽ، أم عقد ما بيف فريقيف أك أكثر عمى حؿ منازعاتيـ التجارية خبلؿ مدة معينة يحددكنيا 

 1بو. يختاركنيا كقانكف يرتضكف تطبيقو حتى يصدر حكما يمتزمكفسمفا كمف خبلؿ إجراءات 

" يعد  وك التي تنص عمى أن21039ىذا كقد عرؼ المشرع الجزائرم التحكيـ التجارم الدكلي في المادة  
التحكيـ دكليا بمفيكـ ىذا القانكف التحكيـ الذم يخص النزاعات المتعمقة بالمصالح االقتصادية لدكلتيف 

3."عمى االقؿ   

فقانكف االجراءات المدنية ك االدارية إعتبر التحكيـ دكلي عندما يختص بالنزاعات المتعمقة بالمصالح    
التحكيـ يتطمب تكافر شرطيف ىما أف يككف النزاع تجارم ك أف يككف األقؿ ، ف ىاالقتصادية لدكلتيف عم
حديد دكلية دم ك القانكني معا في تف المشرع الجزائرم أخذ بالمعياريف االقتصاأبيف دكلتيف فأكثر. أم 

 57العقد. حيث نظـ المشرع الجزائرم التحكيـ مف خبلؿ الباب الثاني في الكتاب الخامس كالذم ضمنو 
 .ك التي بيف مف خبلليا المراحؿ المتبعة في العممية التحكيمية 1061إلى المادة  1006مادة مف المادة 

ه بيف التحكيـ الداخمي ك الدكلي يرجع الى العبلقة التعاقدية في طبيعة التحكيـ في تمييز ك بالرجكع إلى  
ماـ تحكيـ أ، أم إذا تعمؽ محؿ النزاع بالتجارة الدكلية فنحف  كىذا ما أخذ بو المشرع الجزائرم حد ذاتيا

معيار مصالح التجارة الدكلية  ىىذا ما يسمك  ،ظر عف جنسية االطراؼ المتنازعةتجارم دكلي بغض الن

                                                           
 .273، ص 2009د. عمر سعد اهلل، قانكف التجارة الدكلية )النظرية المعاصرة(، الطبعة الثانية، دار ىكمو،   - 1
 .2008فيبراير  25المؤرخ في  08/09قانكف االجراءات المدنية ك االدارية - 2
المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، جريدة الرسمية العدد  2008ير فبرا 25المؤرخ في  09-08القانكف رقـ  - 3
 .2008سنة  21
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ماـ تحكيـ تجارم دكلي، كذلؾ مف أنو كمما تعمؽ النزاع مصالح التجارة الدكلية فنحف أقكـ عمى كالذم ي
أخذت بو اتفاقية  كىذا ما 1961خاصة بالتحكيـ الدكلي لعاـ التفاقية االكربية مف اال مادة األكلىلم استنادا

 بيعة الدكلية.كالمتعمؽ بتسكية النزاعات الخاصة باالستشارات ذات الط 1965كاشنطف لعاـ 

التحكيـ التجارم الدكلي فياؾ التحكيـ الحر ك مفاده حرية االطراؼ في إختيار  ألنكاعأما بالنسبة 
 ىك إل1عادة ما يتـ تطبيؽ قكاعد اليكنستراؿ ك  ،النزاع مىكاعد ككذا القكانيف التي ستطبؽ عالمحكميف كالق

الذم يتـ في إطار مؤسسة تحكيمية ليا ك  ،تير ىناؾ ما يعرؼ بالتحكيـ المؤسساجانب التحكيـ الح
قكانينيا ك قكاعدىا المعتمدة في تنظيـ ك فض المنازعة االستثمارية ك التي تقترح الئحة بأسماء المحكميف 

ية منازعات منيا المركز الدكلي لتسك ك  ،لعمميةحرية إختيار مف يركنو مناسبا لمقياـ با لؤلطراؼك 
حة أك بمصر اك بسمطنة عماف ، حيث يشكؿ كؿ منيا مؤسسة مستقمة االستثمار ك المركز اإلقميمي بالدك 
 ليا نظاميا الخاص في التسكية .

لمتحكيم القانونية الطبيعة االول: الفرع  

  . مكجزة بصفة ذلؾ كنكضح ،لمتحكيـ القانكنية الطبيعة تحديد حكؿ اآلراء اختمفت

 مصالح لتحقيؽ ييدؼ أنو كما المتعاقدة اؼاألطر  إرادة مصدره فالتحكيـ: تعاقدية طبيعة ذو التحكيم-أ
 تحقيؽ في المتمثمة ك العامة المصمحة تحقيؽ إلى ييدؼ الذم القضاء عكس ،عمى باألطراؼ خاصة
 مف الخاصة سمطتو يستمد الذم القضاء عكس عمى األطراؼ إرادة مف سمطتو يستمد ،فالمحكـ العدؿ

 ال ك لمعدالة نكرانا يعتبر ال النزاع في الفصؿ عف المحكـ إمتناع فإف سبؽ لما إضافة. العامة السمطة
  .خطئو حاؿ في مخاصمتو يمكف

 يصدره ما يعد ك قاضيا كـحالم أف فرنسا في كقضاء فقيا المستقر مف: قضائية طبيعة ذو التحكيم-ب
 مؤقتة أنيا رغـ كظيفتو يمارس كالقاضي فالمحكـ ، كإتفاؽ ال كحكـ بو يعتد ك قضائيا عمبل أم حكما
 يصدر ك حياد ك بحرية التحكيـ مكضكع في يفصؿ ك القانكف يمارس فإنو الكظيفة ىذه يمارس طالما لكنو

 ناحية مف عنيا يختمؼ كال ، صدكره بمجرد القضاء أحكاـ مكقؼ القضية مف تقؼ األحكاـ كىذه ، أحكاما

                                                           
أنظر، محمد شياب، أساسيات التحكيـ التجارم الدكلي "كالقكانيف كاالتفاقيات المنظمة لمتحكيـ عربيا كعالميا"، الطبعة    - 1

 .16، ص 2009االكلى، الناشر مكتبة الكفاء القانكنية، 
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ف ، ،كاآلثار الحجية  إتفاقية عمى بناء بالفعؿ صدر أنو مف التحقؽ لمجرد فقط تنفيذه ناحية مف إختمؼ كا 
 . القانكف يتطمبو الذم الشكؿ إلتـز قد المحكـ أف ك ، صحيحة تحكيـ

 مف القضاء عف مختمفة كسيمة أنو أم إستثنائي قضائي نظاـ فيك: مستقمة قضائية طبيعة لو التحكيم-ج
 مف يخرج إلتفاؽا بعد كلكنو ، العقد مصدره يككف األمر بادئ في ألنو ، أخرل جية مف لو كمكازية جية
 .القانكني اإلجرائي النظاـ في ينصب ك المفيكـ ىذا

عمى أف  16/09مف قانكف االستثمار  24مشرع الجزائرم نجد أنو مف خبلؿ نص المادة بالرجكع لم  
يخضع كؿ خبلؼ بيف المستثمر االجنبي ك الدكلة الجزائرية بتسبب فيو المستثمر أكيككف بسبب  إجراء 

لجزائرية في حقو. لمجيات القضائية الجزائرية  المختصة إقميميا ، إال في حالة ك جكد إتخذتو الدكلة ا
أك في حالة كجكد إتفاؽ مع  إتفاقيات ثنائية أك متعددة االطراؼ أبرمتيا الدكلة الجزائرية  تتعمؽ بالمصالحة

 المستثمر ينص عمى بند تسكية أك بند يسمح لمطرفيف باالتفاؽ عمى تحكيـ خاص.

ما سبؽ نبلحظ كجكد مبدأ تعدد الفرص في إختيار أنسب طريؽ لحؿ الخبلؼ القائـ بيف  ىناء عمب   
المستثمر ك الدكلة الجزائرية ، حيث أف المشرع أحاؿ االختصاص في تسكية النزاع لمقضاء الكطني أكال 

د إتفاقية .ثـ أجاز فض النزاع خارج االختصاص القضائي الجزائرم إذا تكافرت شركطو أال ك ىي كجك 
ثنائية أك متعددة االطراؼ .أك كجكد بيف دكلة المستثمر ك الدكلة الجزائرية في مجاؿ المصالحة أك التحكيـ 

 الجزائرية أم شرط أك مشارطة التحكيـ . إتفاؽ خاص يتعمؽ بالتسكية بيف المستثمر ة الدكلة

ة لما ىك كدم سعيا لتحقيؽ ك عميو نبلحظ تعدد الحمكؿ بيف ما ىك قضائي ك بيف ماىك تحكيمي إضاف
حيث إنظمت الجزائر لمعديد مف االتفاقيات الثنائية ك المتعددة االطراؼ العربية  ضماف تسكية المنازعات.

 تأكيد مسعى إستقطاب االستثمارات االجنبية. ألجؿكالدكلية 

 ىيئات التحكيم التجاري الدولي: الفرع الثاني

لمنازعات التي تثكر في نطاؽ االقميـ الكطني ، إال أف عدـ صؿ أف يختص القضاء الكطني في فض األا 
ليا جعؿ مف ىذا االصؿ يفتح  الشفافية ك الخكؼ مف تدخؿ الدكلة في قرارات االجيزة القضائية التابعة

نزيو في نفس الكقت عرض النزاع عمى قضاء محايد كمتمكف ك  ألجؿالمجاؿ لمجمكعة مف االستثناءات 
بعض الييئات التي أضحت تشكؿ قبمة لممنازعات االستثمارية لما تكفره ىذه  عرضساس سنألىذا ا ىكعم

 االخيرة مف إستقبللية في إتخاذ القرار.
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العربي في سبيؿ  لالمستك  ىتنشط عم ىناؾ مجمكعة مف الييئات عمى المستوى االقميمي العربي :أوال
 خمؽ نظاـ تحكيمي منافس كمنيا :

في حؿ ك الذم يعتمد كؿ مف التكفيؽ ك التحكيـ ت االستثمار : لمجمس العربي لتسوية منازعاأ/ ا
المنازعات التي تطرح عميو كيقتصر عممو عؿ الدكؿ العربية االعضاء في مجمس الكحدة االقتصادية 

 . كتتكقؼ خدماتو عمى تكفر الشركط التالية :1العربية

 أف يككف النزاع قانكني ك ناشئ عف االستثمار.-

 طبيعيا كاف أـ إعتباريا.ؼ النزاع دكلة عربية ك الطرؼ االخر مكاطف عربي أف يككف أحد أطرا-

 أف يككف ىناؾ ترابط مباشر بيف االستثمار ك النزاع.-

 : المؤسسة العربية لضمان االستثمار تسوية المنازعات أمامب /

حدث أثناء العمؿ لقد صنفت االتفاقية المنشئة لممؤسسة العربية لضماف االستثمار  المنازعات التي قد ت
 .بيا الى منازعات حكؿ تفسير االتفاقية كتطبيقيا كأخرل حكؿ االستثمارات المشمكلة بالضماف 

 .اعات التي تحؿ في اطار المؤسسةنز أ/ تصنيؼ ال

 تنقسـ النزاعات التي تعرض عمى المؤسسة العربية لضماف االستثمار الى قسميف ىما

 بيقيا.منازعات حكؿ تفسير االتفاقية ك تط - 

 التي يتـ الفصؿ فييا باتباع المراحؿ التالية:، الستثمارات التي يغطييا الضماف منازعات حكؿ ا -  

كىذا بيدؼ  ،تعد المفاكضات أكؿ سبيؿ ألجؿ التكصؿ إلى تسكية لمنزاع المطركح المفاوضات :-1
تعذر التكصؿ إلى حؿ نو في حالة أالتشاكر بيف األطراؼ المتنازعة سعيا لتقريب ك جيات النظر إال 

 مفاكضات يمكف لؤلطراؼ اإلنتقاؿ لمتكفيؽ أك التحكيـ.  يفأشير مف تاريخ تقديـ طمب الدخكؿ خبلؿ ستة 

                                                           
أ عف إتفاقية تسكية المنازعات االستثمار بيف الدكلة المضيفة لبلستثمارات العربية ك مكاطني الدكؿ العربية االخر نش- 1

اكت 20ك دخمت االتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 1974يكنيك 10دة االقتصادية العربية بتاريخ حالمبرمة مف قبؿ مجمس الك 
1976. 
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في حاؿ تعذر التكصؿ لحؿ في مرحمة المفاكضات يككف التكفيؽ ثاني محطة ، حيث يتـ  التوفيق:-2
كفؽ المختار ك أتعابو ك الذم يعمؿ عمى تقديـ طمب التكفيؽ المتضمف كصفا لمنزاع ك الطمبات ك إسـ الم

قتراح حمكؿ ترضييما.  تقريب كجيات نظر المتخاصميف كا 

ىذا ك ال يجكز المجكء إلى التحكيـ إال بعد إنتياء ميمة المكفؽ الذم يقدـ تقرير حكؿ النتائج     
أكجو االختبلؼ  المتكصؿ إلييا في مدة ستة أشير مف تاريخ تقديـ طمب التكفيؽ ، أم عمى المكفؽ تحديد

قتراح الحمكؿ دكف إلزاـ االطراؼ بقبكليا ك خبلؿ مدة شير مف إببلغ األطراؼ المتنازعة  بنتائج تقرير  كا 
 التكفيؽ يمكنيما عرض النزاع عمى محكمة التحكيـ. 

بعد فشؿ ميمة المكفؽ في تقريب كجيات النظر يتـ المجكء إلى التحكيـ بعد إعبلـ أحد  التحكيم :-3
ك بالمقابؿ عمى الطرؼ اآلخر الرد عمى  ،الطرؼ اآلخر رغبتو في عرض النزاع عمى التحكيـ  االطراؼ

 يكما. 30الطمب في غضكف 

تنازعة يتـ تعييف المحكـ الثالث مف طرؼ االميف العاـ يف مف طرؼ االطراؼ الممحكمبعد إختيار     
لزماف الذم يحدده المحكـ المرجح ك بعد جامعة العربية ك تنعقد محكمة التحكيـ أكؿ مرة في المكاف ك امل

 .  انعقادىاة أف تقرر مكاف كزماف مذلؾ لممحك

ىذا ك تصدر المحكمة قرارىا بأغمبية االصكات بعد تقديـ المذكرات ك سماع االقكاؿ كيعد قرارىا نيائيا   
ظاـ الخاص أما بالنسبة لمقكاعد المطبقة فيي مستمدة مف الن ،ال يجكز الطعف فيوما لؤلطراؼ ك ممز 

جانب  ىلإلى االتفاقيات المبرمة بيف االطراؼ المتنازعة إ باإلضافةبالمؤسسة العربية لضماف االستثمار 
 المتعامؿ بيا في القانكف الدكلي. ك  ،ية المشتركة لمبمداف المتعاقدةالمبادئ القانكن

اريفو في إجراءات أما بالنسبة لممصاريؼ ك االتعاب فالمحكمة ىي مف تحددىا ك يتحمؿ كؿ طرؼ مص
 لتحكيـ بالتساكم مع الطرؼ اآلخر.ا

مام محكمة االستثمار العربيةأتسوية النزاع  ج/   

ساسي فإف محكمة االستثمار العربية ىي ىيئة قضائية ،كالتي أنشئت كلى مف النظاـ األألكفقا لممادة ا    
تضمنت اتفاقية إنشاء المحكمة ، ك لقد  1980بمكجب االتفاقية المكحدة لرؤكس االمكاؿ العربية عاـ 

ممحقا يبيف إجراءات التكفيؽ كالتحكيـ لمفصؿ في النزاع ، ينعقد إختصاص المحكمة عندما تعرض عميو 
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مستثمريف عرب ك قد تضمف الباب الثالث مف ك  ،مة بيف دكؿ عربية أك دكؿ عربيةالنزاعات التي تككف قائ
مف النظاـ ، أما بالنسبة الجراءات  27-24ادة ساسي لممحكمة إختصاص المحكمة مف المألالنظاـ ا

مف النظاـ  52إلى24كردت في المكاد مف حيث التقاضي كدفع الرسكـ فقد حددت في الباب الرابع 
 .االساسي لممحكمة

تعتبر أحكاـ محكمة االستثمار العربية عمكما أحكاما غير قابمة لمطعف ك يمكف تنفيذىا في الدكؿ     
لقضاء الكطني كاما نيائية صادرة عف اأحاالتفاقية المكحدة مباشرة ، كما لك كانت  العربية االعضاء في

 .في تمؾ الدكؿ

 عمى المستوى الدولي :ثانيا

التي تختص بالنظر في المنازعات االقتصادية أك ، المستكل الدكلي ىتنكعت الييئات ك المراكز عم 
ىذا التعدد في الرغبة في منح األطراؼ المتنازعة كيرجع سبب ، التجارية عامة ك خاصة منيا االستثمارية 

 الحؽ في إختيار الجية التي يركنيا مناسبة في طرح النزاع عمييا.

       لدولي لتسوية منازعات االستثمار:المركز اأ/

بالنظر في المنازعات ذات الطابع القانكني  تختصيعد المركز الدكلي مف أىـ الييئات الدكلية التي      
، ك يشترط 1ستثمارية حكؿ مشاريع إخرل أي تنشأ بيف الدكؿ المتعاقدة ك أحد رعايا دكلة متعاقدة ك الت

مجمكعة مف الشركط الشكمية ك  ىلإ باإلضافةطراؼ أللطرح النزاع أماـ المركز كجكب مكافقة ا
 المكضكعية نمخصيا في التالي:

شرط التحكيـ أك  ىعم ما بناءإتابيا أف يقدـ الطمب كك  ،المركز ىرضا الطرفيف حكؿ عرض النزاع عم
قانكف الدكلة المضيفة المتضمف امكانية  ىالمركز بناء عم ىمشارطة التحكيـ كما يمكف عرض النزاع عم

 المركز . ىعرض النزاع عم

                                                           
 الدكلي لتسكية منازعات االستثمار عمى:مف أتفاقية المركز  25نصت المادة  - 1

" كؿ شخص طبيعي يحمؿ جنسية إحدل الدكؿ المتعاقدة ، الطرؼ في النزاع عند تاريخ إعطاء االطرؼ مكافقتيـ عمى 
طرح النزاع عمى التكفيؽ أك التحكيـ ، ك أيضا عند تاريخ تسجيؿ الطمب ، أما الشخص المعنكم فيجب أف يحمؿ أيضا 

تعاقدة االخرل ، كيعتمد في تحديد جنسية الشخص المعنكم عمى مقدار الرقابة الذم ينظر إلى حجـ الرقابة جنسية الدكؿ الم
 الممارسة عميو مف قبؿ المصالح االجنبية "
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 الدكلة المضيفة ك دكلة المستثمر االجنبي.أم في معاىدة المركز  طراؼ المتنازعة طرؼأككف الػت أف-

 ثمر أجنبيا سكاء كاف طبيعيا اك معنكيا.أف يككف المست-

 جراءات الفصل في النزاعإ-

االخيرة مف تكفر شرط إختصاص  تحقؽمانة العامة لممركز ك ألا لبعد تسجيؿ طمب الفصؿ في النزاع لد  
بتشكيؿ لجنة مككنة مف عدد فردم يتـ تعيينيـ بإتفاؽ  تتبدأ االجراءا المركز في الفصؿ في القضية ،

ؽ حاالعضاء الثبلثة ، بحيث تمنح ال في حالة عدـ االتفاؽ فتشكؿ ىذه االخيرة بعد إختيارك  ،طراؼألا
متخاصميف معا أك في كيتـ إختيار العضك الثالث مف طرؼ ال، ة نلكؿ طرؼ في إختيار عضك مف المج

 االدارم بناء عؿ طمب أحد االطراؼ. فاؽ يعيف العضك االخير مف طرؼ رئيس المجمستحالة عدـ اال

ك يعد  ك عف طريؽ التحكيـ.أعمى المجمس إما عف طريؽ التكفيؽ ىذا ك يتـ فض المنازعات التي تعرض 
حؿ لممشكؿ المطركح، إذ ىناؾ عف البحث  معالتكفيؽ سبيؿ كدم لمتسكية يقكـ عؿ تقريب كجيات النظر 

 المركز. لقائمة بأسماء المكفقيف المعتمديف لد

طمب التكفيؽ مف ىكية ك  يحتكييااالكلى البيانات الكاجب أف  في فقرتيا 28ت المادة المادة تضمن
 .1كغيرىا مف المعطيات ذات الصمة بالقضية  ،مكضكع النزاع

يتـ تعييف المكفقيف الذيف يعدكف بدكرىـ تقريرا عف عممية  ،بعد تسجيؿ الطمب ك فحص اختصاص المركز
 التكفيؽ مف حيث النجاح أك االخفاؽ .

كـ كاحد أك عدد فردم مف المحكميف مف قائمة المحكيف المعتمديف في حمف متحكيـ ة اليتـ تشكيؿ محكم
النزاىة إضافة لمكفاءة ، بشرط تكافر صفة الحياد ك  ،المركز مع إمكانية اختيار محكيف خارجيف عف المركز

 .2كىذا بعد تسجيؿ طمب التحكيـ

ك في  ،3عمييا مف طرؼ المتخاصميفتطبيؽ االجراءات المتفؽ  فاألصؿ  التحكيـبالنسبة الجراءات   
إجراءات معينة تطبؽ قكاعد المركز الدكلي .كيعد حضكر االطراؼ أمرا كجكبيا ك  ىحاؿ عدـ االتفاؽ عم

                                                           
 مف اتفاقية المركز الدكلي ، مرجع سابؽ. 28/01راجع نص المادة - 1
 مف اتفاقية المركز . 37نص المادة - 2
 مرجع.مف نفس ال 44المادة - 3



 اإلطار التنظيمي لالستثمار في الجزائر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني 
 

94 
 

ىذا بعد تبميغ الطرؼ المعني ك منحو ميمة ليقدـ دفاعو ك ك ، حكميا غيابيا  المحكمةياب تصدر حاؿ الغ
 .سبب عدـ حضكره 

في حاؿ غياب ك  ،جب التطبيؽ فالمركز يضع مبدأ سمطاف االرادة في المقدمة أما بالنسبة لمقانكف الكا
مبادئ  ىقانكف متفؽ عميو يتـ تطبيؽ القانكف الداخمي لمدكلة المتعاقدة ، قكاعد تنازع القكانيف إضافة إلال

 1القانكف الدكلي.

عضاء مكقعا ألا صكاتأة مف االتفاقية فإف حكـ التحكيـ يصدر بأغمبي 48/01كفقا لما نصت عميو المادة 
 لؤلطراؼ عنو ميف العاـ لممركز الذم بدكره يرسؿ صكراترسؿ صكرة عنو لؤل ،إذكتكبا معميو ، مسببا ك 

 المتنازعة فكر صدكره .

ك في حاؿ كجكد أم أخطاء مادية أك حسابية شابت الحكـ يجكز تصحيحيا ، بحيث يصدر حكما مكمبل 
 لمحكـ االكؿ .

في حالة أشير مف تاريخ الصدكر  03بلؿ مدة خ الطعف في القرار التحكيميحؽ أجاز المركز الدكلي 
 تكافرت االسباب التالية: إذاكجكد كقائع جديدة ، كما يمكف طمب إبطاؿ الحكـ 

 .عيب في تشكيؿ المحكمة -

 .خالفة قكاعد ك إجراءات التحكيـ م -

 ي عمييا الحكـ.سباب التي بنألإرتشاء أحد المحكميف ، إغفاؿ القرار ذكر ا -

 لحكـ ، ما عدا في حالة االرتشاء،يكما مف تاريخ صدكر ا 120كعمى المدعي تقديـ طمب الطعف خبلؿ 
  2سنكات التالية لصدكر الحكـ . ثبلثكفي كؿ االحكاؿ ال يجكز أف تتجاكز تمؾ المدة 

يا اليركب مف القضاء بناء عؿ ما سبؽ فإف المركز الدكلي يعد حبل لمعديد مف القضايا التي يفضؿ أطراف
 الداخمي بحثا عف الحياد ك النزاىة ك االستقبلؿ .

 

                                                           
 مف اتفاقية كاشنطف. 41/1نص المادة - 1
 مف االتفاقية . 52المادة - 2
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:  غرفة التجارة الدولية بباريسب/  

 بالمنظمة يضاأ كتسمى  ، اعماؿ كلرجاؿ اقتصادية لمجمكعات دكليا اتحادا الدكلية التجارة غرفة تشكؿ
 في مرة ألكؿ الحمفاء دكؿ مف ماؿاألع قطاعات أرباب اجتمع عندما أنشئت ، التجارية لؤلعماؿ العالمية
 العالمية الحرب أعقاب كقع الذم الكبير االقتصادم االنييار أثر عمى 1919 عاـ ستي اتبلنتيؾ مدينة
 التجارية المبادالت تحرير أساس عمى مفتكح مكحد عالمي اقتصاد فكرة عمى المشاركيف دافع كقد ، األكلى

 الحقكؿ في كالمستمر الفعاؿ العمؿ ضماف:» فيو جاء حيث الطابع ىذا عف دستكرىا كيكشؼ ،
 .1'"  كتحريره الدكلي التجارة لقطاع المتجانس النمك في المساىمة أجؿ مف كالقانكنية االقتصادية

 فرنسي تجارة كزير كىك'' كميمنتؿ إتياف'' األكؿ لرئيسيا الغرفة لجيكد األكلى الدفع قكة في الفضؿ كيعكد
 محكريا دكره ككاف باريس، في لمغرفة العامة األمانة تأسيس تـ نفكذ مف بو يتمتع كاف ما كبفضؿ سابؽ،

ك ليا لجاف في العديد مف الدكؿ كالتي تعمؿ ،21923عاـ في ليا التابعة الدكلية التحكيـ محكمة إنشاء في
قتصادم عؿ تزكيد الغرفة بمستجدات التجارة الدكلية. تعد ىذه الغرفة ألىميتيا ىيئة إستشارية لممجمس اال

ك االجتماعي التابع لييئة االمـ المتحدة ، ك ىي تختص  بالنظر في الخبلفات ذات الطابع التجارم عف 
 طريؽ المصالحة ك التحكيـ .

 كفتح ،كاالستثمار التجارة تعزيز طريؽ عف الدكلي األعماؿ قطاع خدمة في غرفةلم الرئيسي اليدؼيتمثؿ 
  لبلستثمارات عالمي نظاـ إلى الكصكؿ كتشجيع الماؿ، لرأس الحر كالتدفؽ كالخدمات لمسمع األسكاؽ

   .السكؽ اقتصاد عمى منفتح التجارية

  التحكيم -1

كيظير ذلؾ  ،جنبيةألمنازعات االستثمارات ذات الطبيعة االفصؿ في اـ في ىلمغرفة التجارية الدكلية دكر 
 جميا مف خبلؿ ما يمي:

 لغرفة التابعة الدكلي التحكيـ المحكمة إلى تحكيـ طمب رساؿبإ ةالدكلي التجارة غرفة ماـأ التحكيـ أيبد-
 .الدكلية التجارة

                                                           

241، ص 2010عمر إسماعيؿ سعد اهلل، القانكف الدكلي لؤلعماؿ، الجزائر، دار ىكمة، دكف طبعة،  - .  1    
 122، ص 2006دكف طبعة، شافع بمعيد عاشكر، العكلمة التجارية كالقانكنية لمتجارة االلكتركنية، الجزائر، دار ىكمة،  -3
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 البيانات التالية: التحكيـ طمب 

 القانكنييف ممثمييـ تفاصيؿ عمى عبلكة النزاع أطراؼ كتفاصيؿ كالعنكاف الكامؿ االسـ -

 .كالمطالبات الدعكل كألساس النزاع لطبيعة كصؼ  -

 .لباتالمطا القيمة تقدير -

 .التحكيـ اتفاؽ كباألخص عمييا المتنازع العقكد أك العقد   -

 .محكـ ترشيح أك المحكميف عدد بشأف كمقترحات الصمة ذات التفاصيؿ   -

 كلغة بيا المعمكؿ القانكف كقكاعد ، التحكيـ مكاف بشأف كمقترحات الصمة ذات التفاصيؿ مجمؿ-  
 . التحكيـ

 لىإ التحكيـ طمب الدكلية التجارة غرفة ترسؿ المطمكبة الشركط يعجم استيفاء مف التحقؽ في حاؿ -
 .لمتحكيـ الدكلية التجارة غرفة قكاعد مف 5 مادةمل كفقا لمرد يكـ 30 ميمة كيعطي ،عميو المدعي

  المحكمين تعيين و اختيار-2

 مف ثالثا حكمام المتبادؿ باتفاقيما المعيناف المحكماف كيعيف كاحدا محكما النزاع في طرؼ كؿ يعيف-
 جميع تعييف كيجب الطرفيف، باتفاؽ لممحكميف رئيسا الثالث المحكـ ىذا كيككف ثالثة، دكلة رعايا

 .التحكيـ عمى النزاع عرض في برغبتو اآلخر لمطرؼ طرؼ ام اخطار تاريخ مف شيريف خبلؿ المحكميف

 أم غياب حالة في النزاع طرفي مف ألم يحؽ أ الفقرة في الييا المشار المدد خبلؿ التعيينات تتـ لـ اذا-
 .البلزمة التعيينات جراءإ بباريس لمتجارة الدكلية الغرفة رئيس مف يطمب فأ آخر اتفاؽ

 تعييف ميمة الدكلية التجارة غرفة رئيس يتكلى المحكميف لتعييف القانكنية اآلجاؿ احتراـ عدـ حاؿ في-
 يناير مف نافذا اصبح كالذم بالغرفة الخاص التحكيـ بنظاـ الكارد 2 رقـ الممحؽ الى كبالرجكع المحكميف
ك  منو 3/1 المادة نجد الدكلية التجارة لغرفة لمتحكيـ الدكلية لمييئة الداخمي النظاـ" ب كالمعنكف ،1998
 :تنص عمى ما يمي" تعييف كسمطة الدكلية التجارة غرفة" عنكافتحت  الكاردة
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 تحكيـ لنظاـ كفقا تعييف سمطة لتككف الدكلية التجارة رفةلغ تابعة لسمطة يسمـ طمب أم معاممة تقع"  
 لمقانكف المتحدة مـألا لجنة تحكيـ لقكاعد خاضعة تحكيـ اجراءات في تعييف كسمطة الدكلية التجارة غرفة

  ...."حرة تحكيـ اجراءات في كأ االكنستراؿ الدكلي التجارم

 8 المكاد حيث تضمنت الدكلية، التجارة بغرفة صالخا التحكيـ نظاـ كفؽ يتـ المحكميف تعييف فأ الكاضح
  .المحكميف تعييف تماـ كيفية  منو 10- 9 -

 يعيف محكميف ثبلثة عمى النزاع يعرض حينما: " يمي بما" المحكميف عدد"ب المعنكنة 8/4 المادة كتنص
 تقـك طراؼاال حدأ امتنع ذاا  ك  تثبيتو، بيدؼ الطمب عمى الرد في كأ التحكيـ طمب في محكما طرؼ كؿ

 قد االطراؼ كاف ذاإ الإ التحكيـ، رئاسة بمياـ يضطمع الذم الثالث المحكـ الييئة كتعيف بالتعييف، الييئة
 التعييف يكف لـ ذاا  ك  9 المادة ألحكاـ طبقا لمتثبيت الحالة ىذه في التعييف فيخضع آخر، اجراء عمى اتفقكا
 ."الثالث المحكـ الييئة تعيف الييئة، منحتيا تيال كأ طراؼألا حددىا التي المدة انقضاء حتى تـ قد

 : " يمي ما عمى 9 المادة تنص المحكميف أما في ما تعمؽ بتثبيت

 البمداف مع لو صمة مأك  اقامتو كمحؿ المحكـ جنسية االعتبار بعيف الييئة تأخذ كتثبيتو محكـ تعييف عند-
 طبقا التحكيـ ادارة عمى كقدرتو المحكـ تفرغ مدل ككذلؾ اآلخريف، كالمحكميف االطراؼ الييا ينتمي التي
 .النظاـ ليذا

 الخاصة اتفاقاتيـ حسب كأ االطراؼ قبؿ مف فيالمسمي شخاصألا يثبت فأ العاـ لؤلميف يجكز-
 دكف استقبلليـ بإقرار التقدـ شرط التحكيـ لمحاكـ رؤساء كأ منفرديف محكميف كأ مشاركيف كمحكميف
 بيذا عمما الييئة كتحاط جداؿ، أم تثير ال تحفظات عمى باستقبلليـ قرارإلا اشتمؿ ذاإ كأ تحفظات،
 يتعيف تحكيـ، محكمة رئيس كأ منفرد محكـ تثبيت عدـ العاـ االميف رأل ذاإف انعقاد، دكرة كؿأ في التثبيت

 .فيو لمبت الييئة عمى االمر عرض الحالة ىذه في

 كال ،االطراؼ جنسيات عف مختمفة جنسية مف ـالتحكي محكمة رئيس كأ المنفرد المحكـ يككف فأ يتعيف-
 فأ الييئة مف الممنكحة المدة خبلؿ طراؼألا حدأ عميو يعترض كلـ ،ذلؾ الظركؼ اقتضت ذاإ إال يجكز
 .االطراؼ حدأ ليوإ ينتمي بمد مف التحكيـ محكمة رئيس كأ المنفرد المحكـ يختار
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 بتعييف الييئة تمتـز بتعييف، يقـ لـ االطراؼ فم طرؼ أم عف نيابة محكـ بتعييف الييئة قياـ حالة في-
 بيذا الييئة تقبؿ لـ ذاا  ك  الطرؼ، ىذا ليوإ ينتمي الذم البمد في الكطنية المجنة اقتراح عمى بناء المحكـ ىذا

 ذاإ كأ الييئة، حددتيا التي المدة خبلؿ المطمكب باالقتراح تتقدـ لـ الكطنية المجنة ىذه كانت كأ االقتراح
 أم اختيار حرية لمييئة يككف الحالة ىذه كفي كطنية، لجنة بو تشكؿ لـ لبمد ينتمي المعني رؼالط كاف

 الذم البمد في الكطنية المجنة تعمـ بأف كطنية لجنة كجكد عند العامة االمانة كتمتـز مؤىبل، تعتبره شخص
 ."المختار الشخص اليو ينتمي

 محكمة تشكيؿ اجراءات شأف في االطراؼ بيف آخر اؽاتف أم غياب كفي باالشتراؾ التعييف يتـ لـ إذا-
 ىؤالء حدأل الرئاسة مياـ كاسناد التحكيـ محكمة عضاءأ مف عضك كؿ تعيف فأ لمييئة فيجكز التحكيـ،

  1.كمحكـ لمعمؿ مؤىبل تراه مف اختيار حرية لمييئة تككف الحالة ىذه كفي عضاء،ألا

 التحكيم إجراءات-3

 .التحكيـ مةمحك إلى الممؼ رفع بداية-

 المصركفات مقدـ تككف أف شرط ،إعداده مف الفراغ حاؿ التحكيـ لمحكمة الممؼ العامة األمانة تحكؿ -
 تقرر ،كما13 مادةلم طبقا دفعيا تـ قد اإلجراءات مف المرحمة ىذه عند العامة األمانة بو طالبت الذم
 الجمسات تعقد أف التحكيـ لمحكمة يجكز، ك  عميو إتفقكا قد األطراؼ كاف إذا إال التحكيـ مكاف الييئة

 عمى اتفقكا قد األطراؼ يكف لـ ما األطراؼ استشارة بعد مناسبان  تعتبره آخر مكاف أم في كاالجتماعات
  (. 15مادة)ذلؾ غير

 

 اإلجراءات سير قواعد-4

 لمقكاعد اإلجراءات سير يخضع إغفالو حالة كفي ، النظاـ ليذا التحكيـ محكمة أماـ اإلجراءات تخضع -
 استنادا كذلؾ ، تحديدىا عف األطراؼ تكانى إذا نفسيا التحكيـ محكمة تحددىا أك ، األطراؼ يحددىا التى
 . ال أـ التحكيـ عمى يطبؽ كطني إجرائي قانكف إلى

                                                           

مف نظاـ التحكيـ الخاص باتفاقية غرفة التجارة. 09نص المادة  - 1  
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 اإلجراءات لسير إدارتيا في االنحياز كعدـ ،نصاؼإلا التحكيـ محكمة تتكخى,  األحكاؿ كؿ كفي -
 . كاؼ بشكؿ طرؼ لكؿ استمع قد فيكك  أف عمى كتحرص

 التحكيـ محكمة عمى يتكجب الذم القانكف عمى اإلتفاؽ حرية مؤلطراؼف التطبيؽ الكاجب لمقانكف بالنسبة
 مادة مبلئما) تراه الذم القانكف التحكيـ محكمة تطبؽ ذلؾ عمى يتفقكا لـ فإف.  النزاع مكضكع عمى تطبيقو
17.) 

 يمي: تقـك الغرفة بما إضافة لما سبؽ

 .التحكيـ بداية عند كذلؾ التحكيـ شرط ككجكد بصحة المتعمقة النزاعات في الفصؿ  -

 .كاحدة دعكل في أكثر اك تحكيـ دعكتا بضـ الحكـ -

 .المحكميف تعييف كتأكيد تعييف  -

 .المحكميف برد المتعمقة النزاعات في الفصؿ -

 .األطراؼ اتفاؽ غياب ظؿ في التحكيـ مكاف تعييف  -

 .التحكيـ حكـ عمى لرقابةا -

 ليةآف. التحكـ حكـ مراجعة تقر التي القبلئؿ القكاعد مف الدكلية التجارة غرفة قكاعد فأ بالذكر الجدير
 حكـ اصدار في المحكميف لمساعدة التدقيؽ فيحدث.  المحكمة قبؿ مف الجكدة لمراقبة نظاـ ىي المراجعة

 .1لمتنفيذ قابؿ فعاؿ

مة لندن لمتحكيم الدولي كمح امأمنازعات سوية المت/ج   

ك مقرىا  1892ث تأسست سنة ف أقدـ مؤسسات التحكيـ العممية حيتعد محكمة لندف لمتحكيـ الدكلي م   
بإنجمترا ميمتيا تقديـ خدمات في مجاؿ فض المنازعات التجارية الدكلية كذلؾ كفقا لقكاعدىا الخاصة اك 

 ـ المتحدة.كفقا لقكاعد اليكنستراؿ الخاصة بييئة االم
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ك مشارطة أكيـ حشرط الت ىالنظر في النزاع بعد تقديـ الطمب مف االطراؼ المتنازعة بناء عم حيث يتـ   
 باألطراؼة كؿ البيانات الخاصة مكيتضمف الطمب المقدـ لممحك التحكيـ التي تأتي الحقا أم بعد العقد.

ة التحكيـ. كبعد إختيار ممف قكاعد محك 11ك كذا بمحؿ النزاع كفقا لما نصت عميو المادة ، المتنازعة 
 . النزاع يتـ الفصؿ في الخبلؼ ىانكف الكاجب التطبيؽ عمالمحكميف ك الق

تـ الفصؿ  2018ىذا ك قد بينت االحصائيات كفقا لممكقع الرسمي لمحكمة تحكيـ لندف انو خبلؿ سنة    
 . لندف منيا طبقت عمييا القكاعد الخاصة بمحكمة تحكيـ 217قضية  317في 

في المئة مف القضايا التي طرحت عؿ المحكة اختارت  76أما بالنسبة لمقانكف الكاجب التطبيؽ نذكر أف 
  1القانكف االنجميزم ،ثـ يميو القانكف القبرصي ك المكسيكي. 

 التحكيم التجاري في ظل القانون الجزائري:  لثاالمطمب الث

االطراؼ لفض المنازعات التي تنشأ عف العقد عف طريؽ  باعتبار التحكيـ ىك الطريقة التي يختارىا   
 ىعرض النزاع لمفصؿ فيو أماـ شخص أك ػكثر يطمؽ عمييـ إسـ المحكـ أك المحكميف دكف المجكء إل

 .2القضاء

كدكف تدخؿ  التحكيـ التجارم ىك ذلؾ الطريؽ البديؿ لحؿ النزاعات فيك يتـ خارج الجياز القضائيأم  
ما عمد اليو المشرع الجزائرم سعيا منو لخمؽ بيئة قانكنية صالحة لبلستثمارات  ك ىذا 3مف القاضي .

 االجنبية

إعتمد التحكيـ كطريؽ لتسكية المنازعات التجارية الدكلية مف خبلؿ ما يتميز بو التحكيـ مف سرعة  كعميو 
ة ال تتحقؽ في ظؿ حرية االطراؼ في إختيار المحكميف ك التي تعد ميز  ىفي االجراءات ك سرية إضافة ال

  4.قضاء الدكؿ

                                                           
 عمى المكقع االلكتركني لمجكمة تحكيـ لندف ، مرجع سابؽ. 2018احصائيات سنة - 1
 .13د. فكزم محمد سامي ، مرجع سابؽ ، ص- 2
، 2008/ 23/02المؤرخ في  09-08د.بربارة عبد الرحمف ، شرح قانكف االجراءات المدنية ك االدارية ، قانكف رقـ - 3

 .534، ص 2001طبعة أكلى منشكرات البغدادم ، الجزائر ، سنة 
في التحكيـ التجارم الدكلي ، الطبعة االكلى منشكرات الحمبي  انظر حفيظة السيد الحداد ، المكجز في النظرية العامة - 4

 .27، ص 2004الحقكقية ، بيركت لبناف سنة 
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عمى  "يعد التحكيـ دكليا بمفيكـ ىذا مف قانكف االجراءات المدنية ك االدارية  1039المادة  تنص حيث
 .االقؿ " ىالقانكف التحكيـ الذم يخص النزاعات المتعمقة بمصالح االقتصادية لدكلتيف عم

 جراءات التحكيم إ :الفرع االول

مف قانكف االجراءات المدنية ك االدارية يتضح لنا أف المشرع  1041المادةمف خبلؿ قراءة نص    
 ،يكرؾ الخاصة بتنفيذ أحكاـ التحكيـ الدكليفي مقدمتيا إتفاقية نيك ك  ،لدكليةالجزائرم ساير االتفاقيات ا

 طراؼ المتنازعة في إختيار المحكميف فجاء في المادة ما يمي :ألحيث كرس حرية ا

نظاـ التحكيـ تعييف المحكـ أك المحكميف أك تحديد شركط تعينيـ  ىك بالرجكع إلأباشرة " يمكف لؤلطراؼ م
 ك إستبداليـ " أك شركط عزليـ 

ك في مشارطة التحكيـ  ،خذ بمبدأ حرية االطراؼ في إختيار محكمييـ في شرط التحكيـأف المشرع أيتبيف 
 )إتفاؽ التحكيـ (.

ني أف يتضمف العقد شرطا أك بندا يفيد أف في عشرط التحكيـ ي فأ ىلإك مف باب التكضيح فقط نشير    
صمي  راؼ بعد العقد األمشارطة التحكيـ أف يتفؽ االطتعني  في حيفالتحكيـ . ىحالة نزاع يتـ المجكء إل

ف يتبع االطراؼ طريؽ التحكيـ في حؿ أمفادىا  ،ؽ بالعقد األصميفي ممحؽ أك في إتفاقية مستقمة تمح
 بالعقد. ةخبلفيـ المتصم

الذم يتميز بحرية األطراؼ المطمقة في إختيار الييئة التحكيمية لؾ إما في إختيار التحكيـ الحر ك كيككف ذ
كذلؾ الحاؿ في  القكاعد المتبعة في العممية التحكيمية.االجراءات ك  ىك القانكف الكاجب التطبيؽ عم

ك الذم يتميز بكجكد  ،فض النزاعاتالذم يككف أماـ ىيئة أك مركز مختص في ك  المؤسساتي  كيـحالت
 الحؽ في إختيارىا. لؤلطراؼقكاعد ك إجراءات معتمدة مسبقا ال يككف 

محكـ أك عدد مف المحكميف بعدد فردم حسب أما بالنسبة لعدد المحكميف فتتشكؿ المحمة التحكيمية مف 
يككف القانكف الكاجب ك  ت المدنية ك االدارية الجزائرم.مف قانكف االجراءا 1017ما كرد في المادة 
التكصؿ  ألجؿلقانكف المختار مف طرؼ المتنازعيف التحكيـ ىك ا إجراءاتؽ بقكاعد ك التطبيؽ في ما يتعم

ا بمبدأ سمطاف االرادة ك الذم يعتبر القاعدة العامة نحيث يؤخذ ى ،إلى حؿ ك صدكر القرار التحكيمي
" يمكف  ك التي نصت عمى :.1043ائرم في المادة ىذا ما أخذ بو المشرع الجز ك  ،االطراؼ إلرادةتكريسا 
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في الخصكمة مباشرة أك إستنادا عمى نظاـ تحكيـ  أف تضبط في إتفاقية التحكيـ اإلجراءات الكاجب إتباعيا
 ..."في االتفاقية االطراؼ قانكف االجراءات الذم يحدده ىكما يمكف إخضاع ىذه االجراءات ال

ما إتفقت  ىف الكاجب التطبيؽ فينا يتـ إخضاع ىذه االجراءات المقانك في حاؿ عدـ إختيار المتنازعيف لك 
 .  1عميو محكمة التحكيـ

ىذا مف جانب االجراءات ك القكاعد المتبعة في العممية التحكيمية أما ما يخص القانكف الكاجب التطبيؽ 
بل بقكاعد القانكف عمى "تفصؿ محكمة التحكيـ في النزاع عم 1050مكضكع النزاع فينا نصت المادة  ىعم

 األطراؼ ك في غياب ىذا اإلختيار تفصؿ حسب قكاعد القانكف ك األعراؼ التي تراىا مبلئمة الذم اختاره 

بناء عؿ النص السابؽ تبقى حرية االطراؼ في اختيار القانكف الذم يركنو مناسبا لمتطبيؽ عمى مكضكع 
األطراؼ فممحكمة التحكيـ الحؽ في تطبيؽ في حاؿ عدـ تعييف ىذا القانكف مف قبؿ ك  ،النزاع قائما

 2عراؼ ك القكاعد التجارية الدكلية التي تراىا تتماشى ك مكضكع النزاع.ألا

خذ بمبدأ سمطاف االرادة الذم ظير جميا مف خبلؿ إعترافو بحؽ أف المشرع الجزائرم أكعميو نبلحظ 
ك كذا  ،االجراءاتك  القكاعد ىب التطبيؽ عمالقانكف الكاجعة في إختيار الييئة التحكيمية ك المتناز  األطراؼ

ما نصت عميو االتفاقية طبقا لاالعراؼ التجارية  ،خذ بمبادئ القانكف الدكلي ألمع ا مكضكع النزاع 
   3العربية المتعمقة بإنشاء المؤسسة العربية لضماف االستثمار. 

 تنفيذ أحكام التحكيم :و  راإصد :الفرع الثاني 

ك بعد تقديـ االطراؼ لمستنداتيـ ك سماع  التحكميةك االجراءات القانكنية مف الييئة  ؿاآلجا احتراـ بعد  
 ىعم 1025أقكاليـ مف طرؼ المحكميف يصدر القرار التحكيمي بأغمبية األصكات .حيث نصت المادة 

                                                           
" ...اذا لـ تنص االتفاقية عؿ ذلؾ تتكلى محكمة التحكيـ ضبط االجراءات عند الحاجة مباشرة   1043تنص  المادة  - 1

 أك استنادا الى قانكف أك نظاـ التحكيـ"
 ، مف قانكف االجراءات المدنية ك االدارية الجزائرم ، مرجع سابؽ.1050مادة انظر نص ال - 2
فقرة أكلى مف االتفاقية الخاصة بإنشاء المؤسسة العربية لضماف االستثمار "عند عدـ كجكد حكـ  6انظر نص المادة  - 3

القطار المتعاقدة ك المبادئ المعترؼ بيا في النصكص المشار الييا في الفقرة السابقة تطبؽ المبادئ القانكنية المشتركة في ا
 في القانكف الدكلي"
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بخمسة عشر يكما عؿ األقؿ ك  "يجب عؿ كؿ طرؼ تقديـ دفاعو ك مستنداتو قبؿ إنقضاء أجؿ التحكيـ
 قدـ إليو خبلؿ ىذا األجؿ " ى ما فصؿ المحكـ بناء عمإال

المكضكعية في القرار التحكيمي ك إشترط المشرع الجزائرم كجكب تكفر مجمكعة مف الشركط الشكمية ك 
 مف قانكف االجراءات المدنية ك االدارية. 1029-1027المكاد مف  تيا منالتي تض

فاقية التحكيـ لمشركط الي يفرضيا القانكف الذم إختاره تتمثؿ الشركط المكضكعية في كجكب استجابة إت  
 األطراؼ لمتطبيؽ عمى محؿ النزاع أك القانكف الذم يراه المحكـ مناسبا لمتطبيؽ عمى النزاع.

قبؿ الحديث عف تنفيذ القرار التحكيمي نشير الى امكانية اتخاذ الييئة التحكيمية لمجمكعة مف      
التي تستدعييا طبيعة المكضكع محؿ الفصؿ ك ىذا ما نصت عميو المادة التدابير الكقتية التحفظية 

إتفاقية كاشنطف ك التي اجازت مف  47مف قانكف االجراءات المدنية ك االدارية ك تقابميا المادة  1046
لمحكمة التحكيـ إذا إقتضت الظركؼ أف تتخذ كؿ االجراءات التحفظية الكفيمة بالمحافظة عؿ الحقكؽ 

أما بالنسبة لآلجاؿ التي يمتـز المحكيف بالفصؿ في النزاع  ال إذا حظر عمييا األطراؼ ذلؾ .األطراؼ إ
 1أشير مع إمكانية التمديد. 4خبلليا فقد قدرىا المشرع الجزائرم بمدة 

المقضي بو إال أف ىذه الحجية البد ليا  الشيءإف حكـ التحكيـ الدكلي بمجرد صدكره يحكز حجية     
ك عميو تأتي مرحمة في مادتيا الثالثة 1958لسنة بمد التنفيذ كفقا لما أقرتو إتفاقية نيكيكرؾ مف إعتراؼ في 

تنفيذ القرار التحكيمي كمرحمة حاسمة يسعى مف خبلليا الطرؼ المتضرر الى تنفيذ القرار، حيث إىتمت 
في القانكف الجزائرم  ك كذلؾ ىك الحاؿ التحكيمية ك تنفيذىا باألحكاـإتفاقية نيكيكرؾ بمسألة االعتراؼ 

 عمى ما يمي : 1051حيث  نصت المادة 

التحكيـ الدكلي في الجزائر إذا أثبت مف تمسؾ بيا بكجكدىا، ك كاف ىذا  بأحكاـيتـ االعتراؼ "    
االعتراؼ غير مخالؼ لمنظاـ العاـ ك األحكاـ العاـ الدكلي ، ك تعتبر قابمة لمتنفيذ في الجزائر ك بنفس 

ادر عف رئيس المحكمة التي صدرت أحكاـ التحكيـ في دائرة إختصاصيا أك محكمة الشركط بأمر ص
 محؿ التنفيذ إذا كاف مقر محكمة التحكيـ مكجكدا خارج اإلقميـ الكطني "

                                                           
 ، مف قانكف االجراءات المدنية ك االدارية ، مرجع سابؽ. 1018أنظر المادة - 1
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ك نظرا ألىمية تنفيذ القرارا التحكيمية ألزمت إتفاقية كاشنطف الدكؿ المصادقة عمييا عمى كجكب االعتراؼ 
نبي الصادر في المركز الدكلي لتسكية المنازعات الناشئة عف االستثمار ك تنفيذ بالحكـ التحكيمي االج

 1 كـ صادرا عف محكمة محمية.حلتي يتضمنيا الحكـ كما لك كاف الااللتزامات المالية ا

نفيذ االحكاـ ك القرارات تالمبلحظ مف خبلؿ النصكص القانكنية ك االتفاقيات السابقة أف الدكؿ ممزمة ب
االحكاـ لمجمكعة مف المتطمبات التي تفرضيا القكانيف الداخمية لمدكؿ  ع ضركرة إحتراـ ىذهة محكيميتال

 مكف تمخيصيا في اآلتي:ك الي يكما ىك الحاؿ في الجزائر 

 حكـ تحكيـ مرفؽ بإتفاقية التحكيـ أك نسخ عنيا تستكفي شركط الصحة مع تمسؾ صاحبيا بيا . أصؿ-

 العاـ. أال تمس ىذه االحكاـ بالنظاـ-

، مع ضركرة إحتراـ اآلجاؿ ايداع ىذه الكثائؽ عمى مستكل أمانة ضبط الجية القضائية المختصة -
 القانكنية المرتبطة بالدعكل.

 تبميغ المحكـك عميو بنسخة مميكرة بالصيغة التنفيذية .-

الدكلية الناتجة  حيث جعميا تتفؽ ك التزاماتوبكص القانكنية ك عميو نبلحظ أف المشرع الجزائرم عدؿ النص
 اإلجراءات قانكف في الخصكمة بدائؿ إذ ضبط .عف االتفاقيات التي صادقت عمييا الدكلة الجزائرية

 تسييؿ خبلؿ مف المتخاصميف بيف التصالح ثقافة ترقية في شؾ ببل تسيـ كالتي كاإلدارية المدنية
 بيف مف تضمف كاإلدارية المدنية اإلجراءات قانكف فإف لذلؾ اإلجرائية، التعقيدات كتجاكز اإلجراءات

 الصمح، طريؽ عف كذلؾ النزاعات حؿ في البديمة لمطرؽ كامبل قسما مادة، 1065 عمى المكزعة أقسامو
 100-09: رقـ عمى التنفيذم المرسكـ صدر كما ،1005 إلى 990 المادة مف بدءا كالتحكيـ، الكساطة
 . 2القضائييف طاءالكس تقصي كيفيات يحدد الذم 10/03/2009 في المؤرخ

الوطني القضاء  عمى النزاع رضأ/ع  

 استنفاذ بعد إال الدكلي، القضاء أك التحكيـ لقضاء يمجأ ال استثمارم، نزاع حدكث حيف أنو األصؿ       
 ،14/12/1962 بتاريخ 1803 عدد المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية قرار حسب لمدكلة، القضائية الطرؽ

                                                           
 .1965تثمار لسنة مركز الدكلي لتسكية منازعات االسمف اتفاقية ك اشنطف المؤسسة لم 54المادة  - 1
.2009، لسنة 16يتضمف كيفية تعييف الكسيط القضائي، ج.ر عدد  10/03/2009، مؤرخ في 100-09قانكف رقـ - 2  
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 تعطي أصبحت الحالية التشريعات أف بيد العربية، االستثمار قكانيف أغمب عميو تنص كانت التكجو كىذا
 خصصت فيي أكركبا دكؿ تشريعات أما الدكلي، القضاء أك كالتحكيـ أخرل لطرؽ لمجكء لممستثمر الخيار
 ، األجنبية الشركات أك الخكاص المستثمريف مع تقكـ التي التجارية المنازعات في لمتحكيـ مستقمة ىيئة
 . األجنبية المطالبات تسكية لجنة أنشأت المتحدة الكاليات كفي

 رابطة عمى أحكامو تسرم أف يجب الذم القانكني النظاـ إختيار في الحاسـ العنصر تعد االطراؼ فإرادة
 أخضع حيث16/09 القانكف مف 24 المادة نص في الجزائرم المشرع بو اخذ ما ىذا ك ، االستثمار
 ، الكطني لمقانكف عامة كقاعدة المستثمر أك ، الجزائرية الدكلة فييا تتسبب قد التي فاتالخبل أك النزاعات

 مف آخر طريؽ عمى الخبلؼ عرض عمى االتفاؽ تـ حاؿ في االطراؼ ارادة قيدتو االصؿ ىذا اف غير
  التسكية طرؽ

 المختص ىك الكطني فالقانك  يككف اف امكانية يفيد ما قانكنيا ضمنت الدكؿ مف كغيرىا الجزائر ك    
 .16/09 االمر مف11 المادةعميو  نصت كفقا لما باالستثمار المتعمؽ النزاع في بالفصؿ

 لمدكلة الكطني لمقضاء المنازعة خضكع االستثمار منازعات تسكية سبؿ بيف مففي االخير نقكؿ أف   
 الى المتعاقدة االطراؼ نية نصرفتإ إذا ما حالة كالذم قمما يحدث مف الناحية الكاقعية ، إال في المتعاقدة
 . ذلؾ إلى يشير بندا العقد تضمف ك ،الكطني القانكف ىذا تطبيؽ

 اخرل لدكلة تابعيف اشخاص مع الدكلة تبرميا التي االتفاقات بأف الفقو بعض يقكؿ السياؽ ىذا في ك     
 ىذه اف ك مشترؾ، نيط ك لقانكف يخضعكف ال اطرافيا أف إذ محددة لدكلة الكطني لمقانكف تخضع ال

 يتمتع ال طرافياأ حدأ فأل،  العاـ الدكلي لمقانكف اخضاعيا يكجب مما دكلية معاىدات ليست العقكد
 الناشئة الحقكؽ باف تتميز ثالثة طائفة تشكؿ االتفاقات ذهى يجعؿ ما ىذا ك.   الدكلية القانكنية بالشخصية

 يحكـ الذم القانكف ىك القانكف ىذا ك ، لؤلفراد متطابقةال االرادة خمؽ مف جديد قانكني نظاـ يحكميا عنيا
 يحكـ الذم القانكني النظاـ تشكؿ التي ىي العقد يتضمنيا التي القانكنية كالبنكد الشركط أف ،أم العقد
  .العقد
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 خاتمة

ت عمى المجاؿ كثر الحديث في السنكات االخيرة عف االستثمارات ك ما ليذه االخيرة مف إنعكاسا   
التذكير بمفيكـ االستثمار   االقتصادم لمدكؿ خاصة منيا النامية ك لذا كاف اليدؼ مف خبلؿ ىذه الدراسة

ك أىـ أنكاعو ك المتمثمة في االستثمار االجنبي المباشر ك غير المباشر   انتيينا الى اف االستثمار 
مضيفة سعيا كراء تحقيؽ مجمكعة مف األجنبي أك الدكلي كؿ استثمار خارج مكطنو بحثا عف دكلة 

األىداؼ االقتصادية كالمالية كالسياسية، كما يمكف تعريفو أنو كؿ استخداـ يجرم خارج مكارد مالية يممكيا 
االستثمارم  لجمب ىذا االستثمار تتـ التعديبلت  بمد ما مف البمداف    في اطار السباؽ لتييئة المناخ

ية تتماشى ك المتطمبات الدكلية كما سبؽ ك اشرنا في المقدمة اف كاالصبلحات لجعؿ النصكص القانكن
العكلمة االقتصادية التي فرضت نفسيا عمى الدكؿ ك جعمت منيـ يبذلكف جيكدا لتكفير احسف مناخ 
استثمارم يشكؿ ك جية استثمارية مفضمة لدل االجانب خاصة الجؿ تكفير مناصب شغؿ ك تحقيؽ تنمية 

 .اقتصادية 

عممية متكاممة تتـ في اطار  ثمار الذم يشكؿ لدل االقتصادييفاالست ىذا االساس نقكؿ افعمى ك     
ادكات ك مكضكعات عمؿ في اجتماعي خاضع لتنظيـ معيف فاالستثمار يجمع عناصر االنتاج مف عماؿ 

ادية االقتص ظيـ محدد لسير العمؿ فاالستثمار ك االنتاج يشكبلف حمقة في سمسمة طكيمة مف المتغيراتتن
مثؿ الفائض االقتصادم ك رأس الماؿ ك االنتاجية المتكسطة العمؿ ك الدخؿ ، فالفائض االقتصادم 

ا ر العممة الصعبة ، فكمميك تكفالدخؿ  مرتبط باالستثمار النو مصدر االستثمار ك ىذا يجرنا لمحديث عف
 تكفر رأس الماؿ كمما تكفر عنصر مف عناصر االستثمار .

ك ىذا ما تمد كجكده مف الفائض االقتصادم ، اضافة الى تكافر المزايا ك التحفيزات فاالستثمار يس    
ك المراسيـ التنفيذية 16/09قانكف قكانيف كاف آخرىا لمجمكعة مف ا الجزائرم مف خبلؿ سعى اليو المشرع 
المحيط الذم يسمح بتحقيؽ استثمارات ناجحة حسب المختصيف ك التي كفرت  2017الصادرة في سنة

التي خص بيا المشرع  ائية نحيث تـ تخصيص ما يسمى بالمزايا المشتركة ك المزايا االضافية ك االستث
ي تكفر مناصب تالجزائرم االستثمارات ذات االىمية الخاصة اك ما يسمى باالستثمارات ذات االمتياز ك ال

 . ك تمس قطاعات استراتيجية الجزائر بحاجة لتنميتياأعامؿ  100مف  ألكثرشعؿ 
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الككالة الكطنية لبلستثمار المجمس  مف يكؿ ادارم متكامؿ يضـ كؿلمتمتع بالمزايا ك ضعت الجزائر ىك 
مف الييئات المحمية التي كضعت  الكطني ، الشباؾ الكجيد ك الصندكؽ الكطني لبلستثمار ة غيرىا

 تبسيط االجراءات عمى المستثمريف. سييؿ كلمت

ف الجزائر كفرت مناخ استثمارم أفيزات الممنكحة نقكؿ حمزايا ك التتقييـ مدل فعالية ال في اطار    
 .  ا عمى االقتصاد الكطنيقدمت العديد مف التنازالت التي تستكجب نظاـ رقابي فعاؿ حفاظ كمنافس 

أما بالنسبة لكسائؿ تسكية النزاعات المتعمقة باالستثمار فقد تنكعت بيف الحؽ في عرض النزاع أماـ 
ي ، ك إمكانية عرض النزاع إذا تعمؽ األمر بالمستثمريف العرب أماـ محكمة االستثمار القضاء الكطن

مف  االستفادةك أماـ الككالة العربية لضماف االستثمار إذا تكفرت شركط عرض النزاع كما يمكف أالعربية ،
 . التسكية التي يكفرىا المجمس العربي لتسكية منازعات االستثمار

لدكلي فالمشرع الجزائرم أخذ بإمكانية المجكء الى المركز الدكلي لتسكية منازعات أما عمى المستكل ا  
االستثمار أك أماـ الككالة الدكلية لضماف االستثمار، مع إمكانية األطراؼ المتنازعة االستفادة مف مزايا 

 .التحكيـ التجارم الدكلي

 :ىناؾ مجمكعة مف النتائج استخمصناىا ك ىي  ختاـ نقكؿ افالفي 

شكؿ عامؿ اساسي ك فعاؿ في جذب المستثمريف االجانب ك تشجيع المستثمريف يالمناخ االسثمارم  -  
في سياسة إقميمية  ك بما اف الدكؿ العربية تتشارؾ في العديد مف المكاصفات البد مف التفكير الكطنييف

 اد العالمي.مشتركة لتعزيز تدفؽ االستثمار االجنبي في ظؿ إعطاء كزف لممنطقة في االقتص

ية التي تصبك لخمؽ تنمك العراقيؿ  ضركرة إنشاء قاعدة إستثمارية بيف الدكؿ المتشابية في القدرات-
 مثؿ دكؿ المغرب العربي .ك تشجيع االستثمارات المشتركة. اقتصادية

الى  الكصكؿ  ألجؿعمى الييئات االدارية المشرفة عمى المشاريع االستثمارية متابعة كرقابة المشاريع -
ية ك تكنكلكجية ك قنخمؽ مناصب شغؿ ك إكتساب قدرات ت تجسيد ىذه المشاريع عمى أرض الكاقع ك

 إنشاء منطقة استقطاب عالمية لمرأس الماؿ في ظؿ إحتراـ البيئة.

بأساسيات العممية االستثمارية مف  تعريؼ الطالب المقياس ىذا مف خبلؿفي االخير نقكؿ أننا حاكلنا 
  ية القانكنية .الناح  الناحية
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 قائمة المصادر والمراجع : 

 المراجع بالمغة العربية : 

 الكتب : 

احمد سعيد الزقرد ، اصكؿ قانكف التجارة الدكلية لمبيع الدكلي لمبضائع ، مصر  المكتبة العصرية  /1
 .2007لمنشر ك التكزيع؟، سنة 

ؽ التجارية ، دار ىكمو، الطبعة الثالثة ، الجزائر بمعيساكم محمد الطاىر ، الكجيز في شرح االكرا /2
 .2010سنة 

حفيظة السيد الحداد ، المكجز في النظرية العامة في التحكيـ التجارم الدكلي ، الطبعة االكلى  /3
 .2004منشكرات الحمبي الحقكقية ، بيركت لبناف سنة 

المؤرخ في  09-08قانكف رقـ  د.بربارة عبد الرحمف ، شرح قانكف االجراءات المدنية ك االدارية ، /4
 . 2001، طبعة أكلى منشكرات البغدادم ، الجزائر ، سنة 2008/ 23/02
د/ طمعت جياد لجي الحديدم ، المركز القانكني الدكلي لمشركات المتعددة الجنسيات ، االردف  ،  /5

 .2008دار الحامد ، الطبعة االكلى ، سنة 
ر العمكـ لمنشر ك التكزيع ، دكف طبعة ، الجزائر سنة د/عبد اهلل ساقكر، االقتصاد السياسي ػ دا /6

2004 . 
د/محمد السعيد الدقاؽ ،القانكف الدكلي العاـ ، الجزء األكؿ ، دار المطبكعات الجامعية ،  /7

 .1989االسكندرية،  سنة  
دريد كماؿ آؿ شيب ، االستثمار ك التحميؿ االستثمارم ، دار اليازكرم العممية لمنشرك التكزيع  /8

   .،2009ف ، االردف ، سنة عما
زياد رمضاف ، مبادئ االستثمار ا لمالي ك الحقيقي دار كائؿ لمنشر ، الطبعة الرابعة عماف االردف  /9

 .2007، سنة 
طاىر حيدر جرداف ، أساسيات االستثمار ، دار المستقبؿ لمنشر ك التكزيع ، الطبعة االكلى ،،  /10

 .2009عماف االردف سنة 
 .2003سمية قرياقص ، أسكاؽ الماؿ ، دار الجامعة الجديدة لمنشر ،طبعة عبد الغفار حنفي ، ر  /11
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عبد المجيد الصالحيف ، " العكلمة مف منظكر شرعي"، دار حامد لمنشر ك التكزيع ، عماف ،  /12
 .1994.االردف، 

عبد المطمب عبد الحميد، "العكلمة كاقتصاديات البنكؾ"، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  /13
2001. 

 . 11، ص2010ر سعد اهلل ، القانكف الدكلي لبلعماؿ ، دكف طبعة ، الجزائر، ، سنة عم /14
 .2009عمر سعد اهلل، قانكف التجارة الدكلية )النظرية المعاصرة(، الطبعة الثانية، دار ىكمو،  /15
نكف الدكلي ، دار الفكر عمر ىاشـ محمد صدقة ، ضمانات االستثمارات االجنبية في القا /16

 .الجامعي
، الجزائر سنة ط محند ك عمي ، االستثمارات االجنبية في القانكف الجزائرم ، دار ىكمو طبعة عيبك  /17

2012، 
ي بكرصة االكراؽ المالية ، دار كائؿ لمنشر ، الطبعة االكلى ففيصؿ محمكد الشكاكرة، االستثمار  /18

 2008،عماف ، االردف ،سنة 
 ارم الدكلي ضماف االستثمار ، الطبعة الثانية،قادرم عبد العزيز ،االستثمارات الدكلية التحكيـ التج /19

 .2006دار ىكمة لمطباعة ك النشر ك التكزيع ، الجزائر سنة 
قيصر عبد الكريـ الييبتي ، أساليب االستثمار االسبلمي ك أثرىا عؿ االسكاؽ المالية )البكرصات  /20

 .2002دار رسبلف لمطباعة ك النشر ك التكزيع ،سكريا ، الطبعة االكلى سنة 
 .1991محمد بكتيف ، المحاسبة العامة لممؤسسة ، ديكاف المطبكعات الجامعية ، الجزائر سنة  /21
محمد شياب، أساسيات التحكيـ التجارم الدكلي "كالقكانيف كاالتفاقيات المنظمة لمتحكيـ عربيا  /22

 .2009كعالميا"، الطبعة االكلى، الناشر مكتبة الكفاء القانكنية، 
االقتصاد السياسي ك السبلمي ك تشريعات ك اتفاقيات االستثمار، دار  محمد غانـ االستثمار في /23

 .2001الفكر الجامعي ، طبعة اكلى ، سنة 
مصطفى كماؿ السيد طابؿ، القرار االستثمارم في البنكؾ االسبلمية ، دار طيبة لمنشر ك التكزيع ،  /24

 .1999القاىرة سنة 
 ،.  2000، منشأة المعارؼ االسكندرية ، سنة نبيؿ سعد الضمانات غير المسماة في القانكف الخاص /25
 .2010نكرم منير ، السياسات االقتصادية في ظؿ العكلمة ، ديكاف المطبكعات الجامعية ، طبعة  /26
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ىشاـ عمي صادؽ ،النظاـ العربي لضماف االستثمار ضد المخاطر غير التجارية ، دار المطبكعات  /27
 .2003الجامعية االسكندرية ، سنة 

ميؿ االستثمار االجنبي المباشر الخاص في الدكؿ العربية ، الحجـ ك االتجاه ك ىيكؿ عجمي ج /28
 المستقبؿ ، مركز االمارات لمدراسات ك البحكث االستراتيجية .

 كليد بف سعد الزامؿ ، مفيكـ االستثمار ، محاضرات عمى مكقع جامعة اـ القرل بمكة المكرمة /29
محمد كامؿ عارؼ ، سمسمة عالـ المعرفة ، المجمس الكطني المجنة العالمية لمبيئة ك التنمية ، ترجمة 
 .1987، أكتكبر 142لمثقافة ك الفنكف ك اآلداب، الككيت ، عدد 

كمضاف صديؽ محمد ،الضمانات القانكنية ك الحكافز الضريبية لتشجيع االستثمارات ، دراسة  /30
 .1999مقارنة دار النيضة العربية، القاىرة، سنة

 رات العممية :الممتقيات  و التظاى

أد/حربي محمد مكس عريقات ، دراسة مقدمة إلى المؤتمر العممي الخامس بعنكاف نحك مناخ  /1
إستثمارم ك أعماؿ مصرفية إلكتركنية المنظـ مف طرؼ كمية العمكـ االدارية ك المالية بجامعة فيبلدالفيا 

 .عماف االردف 2007جكلية  5-4خبلؿ الفترة 
ابراىيـ الغالي ، الكاقع االستثمار االجنبي المباشر في تقميص مستكيات د/ أ بف عيشي عمار ك أ بف  /2

، الجزائر ،مداخمة قدمت في الممتقى الدكلي 04.ص 2010-1990البطالة في الجزائر خبلؿ الفترة 
بعنكاف إسترتيجية الحككمة لمقضاء عمى البطالة ك تحقيؽ التنمية المستدامة ، بكمية االقتصاد ك التجارة ، 

نكفمبر 16-15االستراتيجيات ك السياسات االقتصادية في الجزائر ، جامعة المسيمة ، الفترة مف  مخبر
 .2011الجزائر سنة 

كساؿ سامية ، مبدأ حرية التجارة ك الصناعة أساس قانكني لممنافسة الحرة "، مداخمة قدمت في  /3
، جامعة برج 2013أفريؿ  04-03ممتقى الكطني حكؿ حرية المنافسة في القانكف الجزائرم ، يكمي 

 لجزائر.ا باجي مختار عنابة
مصطفى بابكر، تطكير االستثمار االجنبي المباشر ، برنامج أعده المعيد العربي لمتخطيط بالككيت  /4

 .2004يناير سنة  28-24مع مركز المعمكمات ك دعـ إتخاذ القرار بمجمس الكزراء / مصر بتاريخ 
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 :النصوص القانونية و التنظيمية

، الصادر في الجريدة الرسمية   1963/ 32/07المتعمؽ باالستثمارات ، بتاريخ 277/ 63المر ا /1
 .53الجزائرية العدد 

المتضمف صبلحيات الككالة 2006أكتكير  09، المؤرح في 2006 356-06المرسكـ التنفيذم /2
 . 64كتنظيميا كسيرىا المعدؿ كالمتمـ، جريدة رسميةعدد

ك المتعمؽ بصبلحيات المجمس الكطني  2006اكتكبر  9المؤرخ في 06/355المرسكـ التنفيذم رقـ  /3
 .لبلستثمار سيره ك تنظيمو

المتضمف المصادقة عمى االتفاقية المبرمة بيف الحككمة الجزائرية ك  94/328المرسكـ الرئاسي رقـ  /4
، الجريدة  1994جكاف  28، ك المكقعة بتاريخ 22/10/1994ركمانيا المؤرخة في 

 .1994أكتكبر سنة 26الصادرة بتاريخ 69دالرسميةالعد
ك المتعمؽ بترقية االستثمار قانكف رقـ 1993اكتكبر سنة  09المؤرخ في  93/12المرسكـ التشريعي  /5

 14ك المتضمف التعديؿ الدستكرم ، الجريدة الرسمية الجزائرية عدد  2016مارس  6المؤرخ في  16/01
 .2016مارس  07الصادرة في 

  .1996يناير 14المؤرخة في  3. الجريدة الرسميةالعدد1996يناير 10لمؤرخ في ا96/08االمر رقـ  /6
ك المتضمف االتفاقية بيف الجزائر ك  23/10/2003، المؤرخ في  03/370المرسكـ الرئاسي رقـ  /7

، الجريدة  2001سبتمبر  30الككيت لتشجيع ك الحماية المتبادلة لبلستثمارات ، المكقعة بالككيت في 
 .02/11/2003الصادرة بتاريخ  66لعدد الرسمية ا

المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية،  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08القانكف رقـ  /8
 . 2008سنة  21جريدة الرسمية العدد 

 .ك المتعمؽ باالستثمار 2016سبتمبر  30المؤرخ في  71القانكف التكنسي رقـ  /9
المحدد لكيفيات تسجيؿ االستثمار ك شكؿ   2017مارس  05ي المؤرخ ف17/102المرسكـ التنفيذم  /10

 . نتائج الشيادة المتعمقة بيا
القانكف المغربي   6604الجريدة الرسمية رقـ  2017سبتمبر 14المؤرخ في 16/60القانكف المغربي  /11
 ..ا08/41رقـ 
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ية لمجميكرية الجريدة الرسم 2001اكت  20ك المتعمؽ باالستثمارات المؤرخ في  01/03االمر رقـ  /12
 . 22/08/2001الصادر بتاريخ  47الجزائرية عدد

عاـ  جمادل الثانية 06ك المكافؽ ؿ 1995اكتكبر30المؤرخ في 95/346المرسكـ الرئاسي  /13
 18-88. صادؽ المشرع الجزائرم عمى إتفاقية نيكيكرؾ بمكجب القانكف رقـ 66.جريدة رسمية عدد1416

،ك المتعمقة  1985انضماـ الجزائر التفاقية نيكيكرؾ لسنة كالمتعمؽ ب 1988سنة 13/07المؤرخ في 
المتعمؽ بالتحكيـ 09-93باالعتراؼ ك بتنفيذ القرارات التحكيمية قبؿ صدكر المرسكـ التشريعي رقـ 

 .التجارم الدكلي
 26المؤرخ في  58-75يعدؿ ك يتمـ االمر رقـ  2007مام  15المؤرخ في  07/05القانكف رقـ  /14

     .2007مام  13الصادرة في  31تضمف القانكف المدني ،جريدة رسمية عدد الم 1975سبتمبر 
 .2008فيبراير  25المؤرخ في  08/09قانكف االجراءات المدنية ك االدارية  /15

 المواقع االلكترونية:-

عمار شاىيف ، القرارا االستثمارم ، مقاؿ منشكر عمى المكقع االلكتركني لصحيفة المثقؼ اطمع عميو  /1
 WWW.almothaqaf.com.عمى الساعة الرابعة مساءا13/08/2019بتاريخ 

    www.arabency.com. : المكسكعة العربية عمى المكقع التالي /2
 .  www.allmaay.com:   المعجـ الكسيط عمى المكقع التالي /3

 . 1999محمد مطر إدارة االستثمارات ، االطار النظرم ك التطبيقات العممية سنة  /4
  / لمكقع الرسمي لبلكاديمية العربية البريطانية لمتعميـ العالي عمى المكقعمقاؿ منشكر عمى ا /5

https : //aah.co.uk.investment  .  . 

 . . www.Al-jazeera.net، االستثمارات العربية في الخارج ،  2002عبد  العاطي ، محمد ،  /6
 -1995اسة تحميمية لمفترة )در  -العكامؿ المحددة لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة إلى األردف  /7

 .  www.asu.edu.jor(، دراسة منشكرة عمى المكقع االلكتركني2004
لمؤسسة الضماف ك االئئتماف العربية عمى  32المشاريع االستثمارية في الكطف العربي أنظر التقرير  /8

 . www.dhaman.orgالمكقع 
 

http://www.asu.edu.jor/
http://www.dhaman.org/
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  الرسائل و المذكرات العممية:

-دراسة تجارب دكلية–عمر عبك ، االسكاؽ المالية ك دكرىا في تعزيز أداء صناديؽ االستثمار  -د  /1
، -2016-2012أطركحة دكتكراه ، كمية العمكـ االقتصادية ك التجارية ، جامعة الشمؼ الجزائر سنة 

 الجزائر.
مارؾ في حماية االقتصاد الكطني في ظؿ التغيرات الدكلية الراىنة ، رسالة طكيؿ آسيا دكر الج  /2

 .2001ماجستير، كمية العمـك االقتصادية ك عمـك التسيير ، جامعة الجزائر ، سنة
 المجالت و الدوريات:

أحمد قاسـ فرح ،صناديؽ االستثمار الجماعي العقارم االسبلمي )قراءة في مكقؼ المشرع الفرنسي(  /1
، 2، العدد 12منشكر بمجمة العمـك الشرعية ك القانكنية لكمية القانكف بجامعة الشارقة ،المجمد مقاؿ 

 . 2015الشارقة ،ديسمبر سنة 
بككماش محمد كبلش خمكد ، مبدأ االمف القانكني ك مدل تكريسو في القضاء االدارم ، مجمة  /2

 . 2017سنة  24البحكث ك الدراسات ، العدد 
ر العمميات الصيرفة االستثمارية في أرباح المصارؼ التجارية بالتطبيؽ عؿ سعاد سعيد غزاؿ ،أث /3

 .2000جكيمية  8مصرؼ بغداد االىمي ، مجمة تنمية الرافديف الصادرة بتاريخ 
سندية مركاف سمطاف الخيالي ك ليث محمد سعيد محمد الجعفر ، دكر الحككمة في دعـ قرار  /4

لشركات في سكؽ العراؽ لبلكراؽ المالية .مجمة االقتصاد ك االستثمار دراسة تطبيقية عمى عينة مف ا
 .2015،شمؼ الجزائر سنة 0المالية ، العدد 

عساؿ نفيسة ، اختصاصات المجمس الكطني لبلستثمار ػ المجمة االكاديمية لمبحث القانكني ،  /5
 .2016، الجزائر سنة 01، العدد13المجمد

 االتفاقيات و المعاىدات:

 متعمؽ بمنظمة التجارة العالمية.اتفاؽ االستثمار ال /1
ك التي تضمنت تعريؼ المكاطف العربي 1981االتفاقية العربية المكحدة لرؤكس االمكاؿ العربية لسنة  /2

 ك الدكلة العربية ك كذا رأس الماؿ  .
 االتفاقية المتعمقة بالككالة الدكلية لضماف االستثمار. العربي. /3
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الدكلة المضيفة لبلستثمارات العربية ك مكاطني الدكؿ العربية  إتفاقية تسكية المنازعات االستثمار بيف /4
ك دخمت االتفاقية حيز 1974يكنيك 10االخر المبرمة مف قبؿ مجمس الكحدة االقتصادية العربية بتاريخ 

بمراكش  1994إتقافية انشاء المنظمة  في منتصؼ شير ابريؿ مف سنة  .1976اكت 20التنفيذ بتاريخ 
 قة النيائية لجكلة اكركغكام.ك التي جسدت الكثي

 ك التي أسست المركز الدكلي لتسكية منازعات االستثمار االكسيد. 1965معاىدة كاشنطف لسنة  /5
 

 المراجع االجنبية:

1/ Abdeellah Boughaba ,analyse et evalution de projets .Bertiedition,paris.1999. 

2/ Gourion Pierre –Alain  et Peyrard Georges  , droit du commerce international, 

LGDJ ,Paris , 2 me édition 1997,        . 

3/ H.DEVUPLANE :droit des marche financières ,commercialisation de 

produits complexes :les position de l’AMF et de LACP-Revue de banque et 

droit .n 141 javier- fevrier 2012. 

4/ TERKI NOUREDDINE LARBITRAGE COMMERCIAL 

INTERNATIONAL.OFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES 

ALGER 1999. 
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 06 ثانيا التعريؼ القانكني لبلستثمار

 09 االستثمار مف منظكر اقتصادم ثالثا:
 10 أىمية االستثمار :رابعا

 11 المفاىيـ المشابية الفرع الثاني :الفرؽ بيف االستثمار ك بعض
 11 اكال :المضاربة
 11 ثانيا المقامرة 
 12 ثالثا التنمية

 12 الفرع الثالث :اشكاؿ االستثمار
 12 سمكب ادارة المشركعلمعيارأاكال :كفقا 

 17 القائمة باالستثمار ثانيا كفقا لمعيار الجية
 18 ثالثا كفقا لمعيار الجنسية
 18 عيار طبيعة االستثماررابعا: االستثمار كفقا لم

 18 كفقا لمعيار اليدؼ خامسا االستثمار
 18 سادسا االستثمار كفقا لمعيار االستثمارات الحقيقية ك االقتصادية

 20 االستثمار كفقا لمعيار التعدد. سابعا:
 20 :مككنات عناصر ك ادكات االستثمار  المطمب الثاني :

 20 مارالفرع االكؿ :مككنات ،عناصر االستث
 21 مككنات االستثمار أكال:

 24 ثانيا عناصر االستثمار
 27 الفرع الثاني :ادكات االستثمار 



 الفيرس
 

119 
 

 27 أكال االكراؽ المالية
 31 العقارات :ثانيا 

 32 السمع :ثالثا
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