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الملخص:
اعتمدت اجلزائر عرب مراحل النمو االقتصادي على العديد من االصالحات االقتصادية وصوال اىل مرحلة اقتصاد
السوق من خالل االنعاش االقتصادي ،وذالك يف سعي لالنفتاح على االقتصاد العاملي من خالل جذب االستثمار الذي أقره
التعديل الدستوري 2016مبوجب املادة  ":43حرية االستثمار والتجارة معترف هبا ومتارس يف اطار القانون ".ومن مث فإن
السياسة اجلزائرية انتهجت يف سبيل تعزيز االستثمار الوطين أجهزة لدعم االستثمار تابعة لالدارة املركزية أنشأت مبوجب
االمر  03-01املتعلق بتطوير االستثمار امللغى مبوجب القانون  09-16املتعلق بترقية االستثمار وأبقى مبوجب املادة  37منه
على املواد  06و 18و 22املتعلقة هبيئات مركزية وهي الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار واجمللس الوطين لالستثمار وإضافة
إىل ص ندوق دعم االستثمار وجملس مسامهات الدولة والذي حددت املراسيم التنفيذية التنظيمية كيفية تدخل هذه اهليئات
واالجهزة لدعم االستثمار يف ظل قانون  . 09-16وعليه ندرس املوضوع من خالل اشكالية اساسية وهي :إىل اي مدى جنحت
املنظومة التشريعية يف تنظيم األجهزة املركزية لدعم االستثمار الوطين لتعزيزها االستثمار الوطين ؟
الكلمات المفتاحية :االستثمار الوطين ،االجهزة املركزية ،االصالح االقتصادي ،ترقية االستثمار.
Abstract:
Algeria had adopted through the stages of economic growth on many of the economic reforms to reach
the stage of a market economy through economic rehabilitation, the Champions Trophy in the quest of the
openness to the world economy through attracting investment, which was approved by the constitutional
amendment2016 under Article 43: Freedom of investment and trade is recognized and practiced in the
framework of the law
Therefore, the Algerian policy pursued toward the strengthening of the National Investment devices to
support investment, belonging to the central administration established under the Ordinance 01-03 on the
development of the canceled investment under Law 27-08 on the upgrade investment and kept under article 37
of the articles 06, 18 and 22 of the central bodies, the National Agency for Investment Development and the
National Council for investment in addition to investment support fund and the contributions of the State, which
defined the organizational executive decrees how to enter these organs and to support investment in under a
law16-09.
Thus, studying the subject through the basic problem, which is: To what extent succeeded legislative
system in the organization of the central organs to support the national investment promotion in national
?investment
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مقدمة:
يرتكز االقتصاد الوطين يف اجلرائر منذ بداية االلفية الثالثة على التوجه حنو
االقتصاد احلر من خالل إستجابة اجلزائر لتعهداهتا الدولية من خالل اتفاقية الشراكة االورو
متوسيطية مبوجب املادة  54املصادق عليها مبوجب املرسوم الرئاسي  ،1159-05اليت تسعى من
خالهلا اجلزائر إىل تنمية قدرات واإلمكانيات املادية والبشرية للقطاع العام وتوجيهها
لالستثمار ،يف إطار تشجيع مشاريع القطاع اخلاص وتوسيع قدرات االنتاج وإعادة التأهيل
وإعادة اهليكلة ملؤسسات العمومية وتوجيه نشاطها للعمل االستثماري.
2

وبرز ذالك من خالل التعديل الدستوري االخري لسنة  2016على كرس "حرية
الصناعة واالستثمار" مبوجب املادة " :43حرية االستثمار والتجارة معترف هبا ومتارس يف اطار
القانون" .مما دفع إىل تعديل املنظومة التشريعية لالستثمار وفق النمط اجلديد واألسس
الدستورية املكرسة حلرية االستثمار.
من خالل قانون االستثمار مبوجب االمر  03-01املؤرخ يف  2001/08/20املتعلق بتطوير
االستثمار املعدل والتمم ،3واليت كرست فيها املنظومة التشريعية يف اجلزائر نظام مؤسسايت
وهيكلي ومت تأسيس هيئات مركزية كأجهزة داعمة لالستثمار الوطين تعمل على تطوير
ومتابعة املشاريع االستثمار وتذليل الصعوبات امام املستثمرين ومساعدهتم على االستفادة من
مزايا االستثمار املالية واجلبائية.
وهذا التكريس أيضا ركز االساس على التنظيم احملكم ألجهزة دعم االستثمار اليت أبقت
عليها املادة  37من قانون 09-16املؤرخ يف 2016/08/03املتعلق بترقية االستثمار ":4تلغى
احكام االمر  03-01املؤرخ يف  2001/08/20املتعلق بتطوير االستثمار املعدل واملتمم بأستثناء
أحكام املواد  6و 18و ،".... 22واالمر يتعلق هنا باالجهزة املركزية وهي الوكالة الوطنية لدعم
االستثمار واملراكز األربعة التابعة هلا اجلديدة ،واجمللس الوطين لالستثمار وصندوق دعم
1

 -املرسوم الرئاسي رقم  159-05املؤرخ يف  2005/04/27املتضمن التصديق على االتفاق االورويب املتوسطي

لتأسيس الشراكة بني اجلهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية من جهة ،واجملموعة االوروبية والدول االعضاء
فيها من جهة اخرى ،املوقع بفالونسيا يوم  22أبريل ،2002وكذا مالحقه من  1إىل  6والربوتوكوالت من رقم 1
إىل رقم  07والوثيقة النهائية املرفقة به اجلريدة الرمسية عدد  31لسنة .2005

2

 -القانون رقم  01/16املؤرخ يف  2016/03/06املتضمن التعديل الدستوري اجلريدة الرمسية عدد  14لسنة

.2016
 - 3االمر  03-01املؤرخ يف 2001/08/20امل تعلق بتطوير االستثمار املعدل والتمم اجلريدة الرمسية عدد  47لسنة
.2001

 - 4قانون 09-16املؤرخ يف 2016/08/03املتلعق بترقية االستثمار اجلريدة الرمسية عدد  46لسنة .2016
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االستثمار ،1والتركيز على تفعيل دورها يف تطوير االستثمار ألهنا املرتكز األول لقيام املشاريع
االستثمارية ومتابعة املستثمرين طيلة حياة املشروع لغاية حتقيق االهداف االقتصادية املرجوة
منه.
ونظرا ألمهية هذه االجهزة يف تعزيز وتطوير قدرات االستثمار الوطين من خالل
عنصري الرقابة على املشاريع االستثمارية وتقييمها على املدى الطويل ودور العنصر املايل يف
بداية املشاريع ومتابعتها ،نتناوهلا بالدراسة من خالل القوانني واملراسيم التنظيمية ملعرفة مدى
حتكم املشرع اجلزائري يف حتديد إطار عمل هذه االجهزة املركزية ومهامها وصالحيتها يف
تطوير وترقية االستثمار.
وذالك من خالل االشكالية التالية :إىل أي مدى جنحت املنظومة التشريعية يف تنظيم
األجهزة املركزية لدعم االستثمار الوطين لتعزيز قدرهتا لتطوير وترقية االستثمار الوطين؟
املبحث االول :النظام القانوني للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

تعتمد املنظومة التشريعية يف اجلزائر مبوجب قانون تطوير االستثمار رقم  03-01على
العديد من اهليئات اليت خولت هلا مهام دعم االستثمار واالشراف عليه وعلى تسيري احلافظة
للعقار االقتصادي ،وعلى رأس هذه اهليئات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار املنشأة مبوجب
املادة  06من القانون  ،03-01ونظرا ألمهية دور هذه اهليئة فقد أخصها املشرع اجلزائري
بتشكيلة خاصة وحمددة بدقة ملمثلي خمتلف الوزارات ،وذالك يف سبيل القيام بتطوير االستثمار
والسهر على تذليل الصعوبات للمشاريع االستثمارية لتحقيق اهداف التنمية الوطنية.

1

 -تعد هذه اهليئات االساسية يف دعم االستثمار اليت ابقى عليها قانون ترقية االستثمار  09-16ونستنثي من

الدراسة جملس مسامهات الدولة الذي مل ينص عليه قانون ترقية االستثمار بإعتباره :جملس مسامهات الدولة
): (CPEجملس مسامهات الدولة هيئة حكومية مت تأسيسها من خالل األمر رقم  04-01املؤرخ  20أوت 2001
بشأن التنظيم والتسيري وخوصصة املؤسسات العمومية االقتصادية.
هو مكلف حسب (املادة  9من قانون  )04-01ب:
 حتديد االستراتيجية العامة ملسامهات الدولة واخلوصصة؛
 حتديد وتنفيذ السياسات والربامج املتعلقة مبسامهات الدولة؛
 حتديد وإقرار سياسات وبرامج خوصصة املؤسسات االقتصادية العمومية؛
 دراسة وإقرار ملفات اخلوصصة.
متارس الدو لة دورها كمالك لألصول اليت عهد هتا إىل مؤسسات تسيري املسامهات عن طريق جملس مسامهات
الدولة .للتفصيل يف املوضوع انظر موقع الرمسي لوزارة الصناعة واملناجم االلكتروين زيارة بتاريخ :2019/09/03
http://www.mdipi.gov.dz
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عرفت املادة 01من املرسوم التنفيذي  356-06املؤرخ يف  2006/10/09يتضمن
صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسريها 1بأن ":الوكالة الوطنية لتطوير
االستثمار هي مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل
توضع حتت وصاية وزير املكلف بترقية االستثمارات ،يكون مقرها باعتبارها اهليئة املركزية
األوىل يف تطوير االستثمار مدينة اجلزائر ،ويكون هلا هياكل فرعية غري مركزية على مستوى
احمللي " نظمتها املادة  22من املرسوم .356-06
وقد ابقى املشرع اجلزائري على هذه اهليئة بإعتبارها أهم أجهزة دعم االستثمار
مبوجب املادة  37من القانون ترقية االستثمار  ،09-16وأناط هبا مهام جديدة أقرهتا املادة 26
من القانون  ،09-16وعليه ندرس تشكيلة هذه اهليئة واملهام املنوطة هبا يف ظل قانون ترقية
االستثمار اجلديد.
املطلب االول :تشكيلة الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

نظم املشرع اجلزائري الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار مبوجب املرسوم التنفيذي -06

 356وذالك تطبيقا لنص املادة  06من القانون  ،03-01غري أن التعديالت املستجدة مبوجب
القانون ترقية االستثمار إستوجب اعادة تنظيم صالحيات هذه الوكالة من خالل املرسوم
التنفيذي رقم  100-17املؤرخ يف  2017/03/ 05املعدل والتمم للمرسوم التنفيذي 356-06
املؤرخ يف  2006/10/06املتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها
وسريها.2
وتتشكل الوكالة من املدير العام وجملس االدارة حيث ميثل فيها املدير العام أمانة جملس
االدارة
أوال  -جملس اإلدارة:

حددت املادة  04من املرسوم التنفيذي  100-17املعدلة للمادة  06من املرسوم 356-06
تشكيلة جملس االدارة وتشمل التشكيلة :ممثل السلطة الوصية رئيسا،وهو ممثال عن وزارة
الصناعة واملناجم ،ممثـال عن الوزير املكلف باجلماعات احمللية ،ممثال عن الوزير املكلف بالشؤون

1

 -املرسوم التنفيذي  356-06املؤرخ يف  2006/10/09يتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

وتنظيمها وسريها اجلريدة الرمسية عدد  64لسنة .2006
 - 2املرسوم التنفيذي رقم  100-17املؤرخ يف  2017/03/ 05املعدل والتمم للمرسوم التنفيذي  356-06املؤرخ يف
 2006/10/06املتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسريها اجلريدة الرمسية رقم 16
لسنة .2017
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اخلارجية ،ممثلني عن الوزير املكلف باملالية ،ممثل الوزير املكلف بالصناعة ،ممثل الوزير املكلف
بالسياحة ،ممثل الوزير املكلف بالفالحة ،ممثل الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة.
ويالحظ أن هذه التشكيلة ترتكز على ممثلني للوزارة على اختالفها اليت ترتبط اعماهلا
باملشاريع االستثمارية يف القطاعات املختلفة الصناعة او السياحة وغريها.
واملالحظ اختالف التشكيلة عن ما كان مقرر مبوجب املادة  06من املرسوم 356-06
وذالك بإقصاء ممثل الوزير املكلف باملؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وممثل الوزير املكلف بالتهيئة
العمرانية والبيئة ،ممثل حمافظ بنك اجلزائر ،ممثل اجمللس الوطين االستشاري لترقية
املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،اربعة ممثلني ألرباب العمل يعينهم نظراؤهم ،واليت مت تركيز
متثيلهم على املستوى الغري مركزي على مستوى الشباك الوحيد الذي مهمته القيام بالترتيبات
التأسسسية للمؤسسات وتسهيل تنفيذ مشاريع االستثمار على مستوى الواليات الذي يعد هيئة
غري مركزية للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار على املستوى احمللي 1واليت اقرت املادة  06من
املرسوم التنفيذي  100-17باعتبار الشباك الوحيد من اهليئات احمللية للوكالة.
وأبقى املشرع اجلزائري على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار التشكيلة
مقتصرة على ممثلي اهليئات املركزية يف السلطة التنفيذية ملختلف الوزارات ،ويرجع ذالك
للطبيعة اخلاصة لالستثمار يف إطار التعديل الدستوري بتكريس حرية الصناعة واالستثمار،
وكذا إىل طبيعة املهام االستثنائية اليت أنيطت بالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار كهيئة
مركزية يف ظل االزمة االقتصادية اليت متر هبا اجلزائر ،ويف ظل املعوقات اليت حالت دون
تطور املشاريع االستثمارية منذ صدور قانون االستثمار االول  03-01وخاصة تنامي املشاريع
االستثمار اخلاص على حساب االستثمار العمومي ،وهو ما أبرزته خمتلف التقارير واالحصائيات
الصادرة عن الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار بني فترة .22017 -2002

1

 -تشكيلة الشباك الوحيد الغري مركزي حددته املادة  22من املرسوم التنفيذي  ،356-06وهي يشتمل على

ممثلي من السلطات غري املركزية واحمللية خاصة ممثليت احملليني وهم ممثل املركز الوطين للسجل التجاري ،ممثل
الضرائب ،أمالك الدولة ،اجلمارك التعمري والتهيئة االقليم والبيئة والعمل ومأمور اجمللس الشعيب البلدي ينشأ
الشباك الوحيد على املستوى كل والية.

2

 -االحصائيات الصادرة عن الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار منشور باملوقع الرمسي للوكالة الوطنية لتطوير

االستثمار زيارة بتاريخ http://www.andi.dz :2019/09/03
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ثانيا  -املدير العام:
مدير الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار هو رئيس جملس االدارة وأمانتها العامة حسب
نص املادة  04من املرسوم التنفيذي  ،100-17يعني مبرسوم رئاسي باقتراح من وزير ترقية
االستثمارات ،ويتوىل مهمة االمانة العامة جمللس االدارة ،يعمل على تطبيق احكام قانون
االستثمار من خالل تفعيل القواعد العامة يف جمال التسيري االداري واملايل للمؤسسات ذات
الطابع االداري ،وهو املمثل القانوين للوكالة من حيثت التمثيل أمام القضاء واعمال احلياة
املدنية ،ويعد التقارير حول اعمال الوكالة ويرفعها للوزير املكلف بترقية االستثمارات وجملس
ادارة الوكالة كل ثالث أشهر ،وميارس السلطة السلمية على العاملني يف الوكالة .1
املطلب الثاني :مهام الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

حددت املادة  03من املرسوم التنفيذي  356-06حتت عنوان الباب الثاين املهام،
الصالحيات اليت أناطها املشرع اجلزائري بالوكالة يف ستة جزئيات اساسية وهي :مهمة االعالم،
مهمة التسهيل ،ترقية االستثمار ،املساعدة املسامهة يف تسيري العقار االقتصادي ،تسيري
االمتيازات ومهمة املتابعة ،وفصلت املادة  03يف كل مهمة على حدا ،غري أن املرسوم التنفيذي
اجلديد  100-17عدل املادة  03جذريا وأقر مبوجب املادة  03منه على أن " :تكلف الوكالة
مبا يلي :مجع ومعاجلة ونشر املعلومة املرتبطة باملؤسسة واالستثمار لفائدة املستثمرين،
مساعدة ومرافقة املستثمرين يف كل مراحل املشروع مبا فيها ما بعد االجناز ،تسجيل
االستثمارات ومتابعة تقدم املشاريع واعداد احصائيات االجناز وحتليلها ،تسهيل بالتعاون مع
اإلدارات املعنية الترتيبات للمستثمرين وتبسيط إجراءات وشكليات إنشاء املؤسسات وشروط
استغالهلا واجناز املشاريع وتساهم هبذا الصدد يف حتسني مناخ االستثمار يف كل جوانبه ،ترقية
الشراكة والفرص اجلزائرية لالستثمار عرب االقليم الوطين ويف اخلارج ،تسيري املزايا طبقا
للمواد  26،35،36من القانون  09-16املتعلقة حبافظة املشاريع املصرح هبا قبل تاريخ نشر
القانون ".100-17
من خالل املقارنة خنلص إىل املرسوم  356-06واملرسوم  100-17واما اقره قانون
ترقية االستثمار  09-16فقد أستندت للوكالة مهام اساسية وهي املتابعة لكل املشاريع من خالل
تسجيل االستثمارات وترويج هلا يف اخلارج ،وترقية فرص االستثمار وتسهيل ممارسة االعمال
وتأسيس الشركات ،ودعم املستثمرين ومساعدهتم واالعالم والتحسيس وتأهيل املاشاريع
وتقييمها ،واملسامهة يف تسيري نفقات دعم االستثمار وتسيري احلافظة املشاريع ،فهي مهام
مرتبطة باملتابعة واالشراف على تسيري املشاريع االستثمارية فهي مهام يغلب عليها املراقبة دون
 - 1حددت املواد  ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14مهام املدير العام للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.
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تدخل يف املشروع نفسه أو انشاؤه اليت أخصها للوكالة،وعليه تربز أمهية املراقبة واالشراف
واملتابعة للمشاريع لتحقيق النتائج املرجوة منها يف تطوير االستثمارات يف القطاع اخلاص
وتفادي الفشل للمشاريع على املدى الطويل.
ولتعزيز مهام الرقابة واملتابعة أنشأت املادة  27من قانون ترقية االستثمار 09-16
أربعة مراكز تضم جمموع املصاحل املؤهلة لتقدمي اخلدمات الضرورية ألنشاء مؤسسة ودعمها
وتطويرها وكذا ألجناز املشاريع وهي :مركز تسيري املزايا املتعلقة باالتحفيزات اجلبائية
والضريبة واملالية للمشاريع ،مركز استيفاء االجراءات ويكلف بتقدمي اخلدمات املرتبطة
بإجراءات انشاء املؤسسات واجناز املشاريع ،مركز الدعم ألنشاء املؤسسات ويكلف مبساعدة ودعم
إنشاء وتطوير املؤسسات ،مركز الترقية االقليمية ويكلف بضمان الرض واالمكانيات احمللية،
ويكون لقرارات أعضاء هذه املراكز احلجية أمام اإلدارات التابعة هلا ،واليت مل يثدر مراسيم
تنظيمها حلد اآلن.
وعليه يالحظ ان الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار تعمل على عدم تركيز املهام
املخولة هلا قانونا على مستوى العاصمة ،وفرعت املها م نظرا ألمهيتها إىل كل مركز يتعلق مبهمة
أساسية من مهام الوكالة يف سبيل املتابعة اجليدة واملتواصلة والرقابة للمشاريع االستثمارية.
املبحث الثاني :التنظيم اهليكلي للمجلس الوطين لالستثمار

حسب املادة  37من قانون ترقية االستثمار اجلديد  09-16فقد ابقى ايضا على اجمللس
الوطين لالستثمار املنشأ طبقا للمادة  18من القانون االستثمار  03-01اليت نصت على ":ينشئ
لدى وزير املالية املكلف بترقية االستثمارات جملس وطين لالستثمار ،يوضع حتت سلطة ورئاسة
رئيس احلكومة الوزير االول ،ويكلف اجمللس باملسائل املتصلة باستراتيجية االستثمارات
وبسياسة دعم االستثمارات وباملوافقة على االتفاقيات وبكل املسائل املرتبطة بتنفيذ قانون
االستثمار".
فاملشرع اجلزائري من خالل قانون ترقية االستثمار حدد فقط التفصيل بالنسبة جلهاز
الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ومراكزه االربعة ،أما ما يتعلق باجمللس فقط نص عليه من
خالل االحالة مبوجب املادة  37من قانون  ،09-16ومل يتناوله بالتفصيل كما هو االمر
بالنسبة للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار مما نستشف أن الوكالة ومركزها االربعة تعد
اجلهاز االهم على مستوى املركزي وفروعها على املستوى احمللي تعد اجهزة حملية لالستثمار وهي
الشباك الوحيد.
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فاجمللس ينحصر عمله على دعم االستثمارات وباملوافقة على االتفاقيات املتعلقة
باالستفادة من استثمارات معينة من مزايا تعد عن طريق التفاوض بني املستثمر والوكالة
الوطنية لتطوير االستثمار ،بشرط أن تكون هذه االستثمارات ذات امهية خاصة بالنسبة
لالقتصاد الوطين وبصفة عامة اجمللس مكلف بكل املسائل املتصلة بتنفيذ القانون املتعلق بتطوير
االستثمار.

1

اجمللس الوطين لإلستثمار هو جملس يترأسه الوزير األول ويتشكل من عدة وزراء ،هذا
اجمللس يدرس ويقرر سيما خبصوص املزايا اليت متنح للمشاريع االستثمارية اليت تساوي أو
تفوق قيمتها  5.000.000.000دينار جزائري وكذا املشاريع ذات األمهية الوطنية اليت
يتمخض عنها عقد إتفاقية إستثمار .2
وعليه املهام املخولة للمجلس الوطين لالستثمار ذات امهية بالغة ألهنا تتعلق
باالستراتيجية الوطنية لتطوير االستثثمار ،يستوجب أن تنفرد تشكيلته بأعضاء هلم سلطة
القرار يف الدولة اجلزائرية ،وعليه ندرس التشكيلة اجمللس واملهام االستراتيجة والتنفيذية
املخولة له يف اطار املنطومة التشريعية لالستثمار.
املطلب االول :تشكيلة اجمللس الوطين لالستثمار
وحدد املشرع اجلزائري تشكيلة وصالحيات اجمللس الوطين لالستثمار من خالل املرسوم
التنفيذي  355-06املؤرخ يف  2006/10/9املتعلق بصالحيات اجمللس الوطين لالستثمار
وتشكيلته وتنظيمه وسريه  ،3ويتشكل اجمللس حسب املادة 04من املرسوم  355-06من أعضاء
السلطة التنفيذية وهم الوزراء:الوزير املكلف باجلماعات احمللية ،املكلف باملالية ،املكلف بترقية
االستثمارات ،املكلف بالتجارة ،املكلف بالطاقة واملناجم ،املكلف بالسياحة ،املكلف بالصناعة،
املكلف باملؤسسات الصغرية واملتوسطة ،املكلف بالتهيئة االقليم والبيئة ،وحيضر االجتماعات
الوزراء املكلف حبسب القطاع املعين جبدول االعمال.
1

 -عبد القادر هاملي ،سفيان بولعراس ( ،االستثمار يف اجلزائر يف ظل احملفزات القانونية ومعيقات الواقع ) مقال

منشور مبجلة جماميع املعرفة ،املركز اجلامعي بتندوف ،اجمللد  ،2العدد  ،2ص.33

2

 -منشور باملوقع الرمسي للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار زيارة بتاريخ http://www.andi.dz :.2019/09/03

3

 -املرسوم التنفيذي  355-06املؤرخ يف  2006/10/9املتعلق باصالحيات اجمللس الوطين لالستثمار وتشكيلته

وتنظيمه ووسريه اجلريدة الرمسية عدد  64لسنة  ،2006وقد مبوجبه مت الغاء املرسوم التنفيذي  281-01املؤرخ
يف  2001/09/24امللتعق بتشكيلة اجمللس الوطين لالستثمار وتنظيمه وسريه اجلريدة الرمسية رقم  55لسنة
 ،2001والغي اياص املرسوم التنفيذي  185-06املؤرخ يف  2006/05/31املعدل للمرسوم التنفيذي رقم 281-01
املؤرخ يف املؤرخ يف  2001/09/24امللتعق بتشكيلة اجمللس الوطين لالستثمار وتنظيمه وسريه اجلريدة الرمسية
اجلريدة الرمسية عدد  36لسنة .2006

- 16 -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د .فهيمة قسوري – جامعة باتنة ( 1الجزائر)

وحيضر االجتماعات ايضا رئيس جملس االدارة وكذا املدير العام للوكالة الوطنية
لتطوير االستثمار كمالحظني يف اجتماعات اجمللس ويقدم مدير العام للوكالة مشاريع االتفاقيات
للمجلس.
وعليه يالحظ أن اجمللس بتشكيلته من قبل الوزراة ورئاسة الوزير االول ميثل اهليئة
املركزية االوىل لالستثمار يف اجلزائر ،تنعقد اجتماعات اجمللس مرة كل ثالث اشهر تتوج اعمال
اجمللس بقرارات وآراء وتوصيات ،ولكن ما يعاب على هذه التشكيلة غياب وزرير املكلف بالفالحة
باعتباره قطاع ذا امهية ال تقل عن امهية وزير السياحة والصناعة ،وهذا التغيب ميس مبجال
االستثمار يف القطاع الفالحي الذي تزخر به األرض اجلزائرية والذي يتوجب أن توليه الدولة
العناية األكرب واالوىل باالهتمام.
وأقرت املادة  07من املرسوم التنفيذي  355-06أن يتوىل الوزير املكلف باالستثمار مهام
االمانة العامة للمجلس ويتوىل هبذه الصفة عدة مهام أمهها:
ضبط جدول اعمال اجمللس وتنظيم انعقاده يف دوراته العادية او االستثنائية.
تزويد اجمللس باملعلومات والدراسات الدقيقة املتلعقة بتطوير االستثمار.
ضمان متابعة تنفيذ قرارات اجمللس وآرائه وتوصياته.
وعليه فإن اجمللس من خالل أعضائه املشكلة من وزراء السلطة التنفيذية برئاسة الوزير
االول ومسؤولية الوزير املكلف باالمانة العامة ،ينتظم سريه لدراسة طرق سري املشاريع كجهاز
مركزي حيرص على مراقبة نتائج أعمال ومهام الوكالة الوطنية للتطوير االستثمار ملتابعة مدى
جدوى القوانني وتنفيذها.
املطلب الثاني:مهام اجمللس الوطين لالستثمار

اقرت املادة  18من قانون  03-01املتعلق بتطوير االستثمار على أن يكلف اجمللس
باملسائل املتصلة باستراتيجية وبسياسة دعم االستثمار وباملوافقة على االتفاقيات املنصوص
عليها باملادة  12من قانون  03-01وبكل املسائل املتصلة بتنفيذ أحكام قانون تطوير االستثمار،
وفصلت املادة  03من املرسوم التنفيذي  355-06مهام وصالحيات اجمللس الوطين لالستثمار،
واليت كلها أتت رقابية على تنفيذ الوكالة الوطنية لتطوير الستثمار لسياسة االستثمار ،أما ما
يهم القرارات واملصادقة الفعالة على االتفاقيات اليت تربمها الوكالة الوطنية لتطوير
االستثمار باسم الدولة بعد موافقة اجمللس الوطين لالستثمار وهي تتعلق مبشاريع الواردة يف
الفصل الثاين من قانون تطوير االستثمار  03-01حتت عناون النظام االستثنائي ،وهذه
املشاريع حددهتا املادة  10من قانون  03-01وهي تستفيد من مزايا خاصة :االستثمارات اليت
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تنجز يف املناطق اليت تتطلب تنميتها مسامهة خاصة من الدولة ،وكذا االستثمارات ذات
االمهية اخلاصة بالنسبة لالقتصاد الوطين.
واملالحظ أن هيئة هلا شخصية معنوية وهي الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار يوجب
القانون ان حتصل على موافقة جملس الوطين لالستثمار وهو هيئة ليست هلا شخصية معنوية،
وهنا يقع التساءل عن جدوى هذا االجراء يف ضرورة احلصول على موافقة اجمللس الوطين
لالستثمار حول االتفاقيات املوضحة أعاله ،وهنا يستوجب اعادة النظر يف النصوص القانونية
للتالءم واملبادئ القانونية.
بإستقراء نص املادة  18من القانون  03-01واملادة  03من املرسوم التنفيذي 355-06
فإننا نستنتج ان للمجلس مهام خمتلفة وهي:
أوال  -صالحيات تتعلق باسرتاتيجية وسياسة االستثمار:

حددهتا املادة  18من القانون  03-01والفقرة االوىل من املادة  03من املرسوم 355-06
" يقوم اجمللس مبا يلي :يقترح استراتيجية تطوير االستثمار واولوياته ،يدرس الربنامج الوطين
لترقية االستثمار" فهو هبذه املهام يقوم بإبرام االتفاقيات السالفة الذكر باملصادقة عليها،
وأيضا اصدر اجمللس قرار رقم  02-50مؤرخ يف  2011/03/06متضمنا إنشاء مناطق صناعية
جديدة تاله قرار رقم  13يف الدورة  51للمجلس بتاريخ  2011/04/19ليدعم قائمة املناطق
الصناعية خمصصا  69مليار دينار جزائري ملشروع أنشائها وإىل جانب الطاقم احلكومي الذي
تضمه خمتلف اجملالس السابقة تدخلت الوزرات يف تنظيم العقار الصناعي.

1

ثانيا  -الصالحيات االستشارية للمجلس الوطين لالستثمار:
من خالل هذه املهام يقوم بالتنسيق مع خمتلف القطاعات يف احلكومة يف تطوير
االستثمار حيث يقترح على احلكومة كل القرارات والتدابري الضرورية لتنفيذ إجراء دعم
االستثمار وتشجيعه ،ومن خالل التشاور واحلضور أجتماعات اجمللس للتشاور حول خمتلف
اال شكاليات اليت توجهها خمتلف القطاعات ،وحماولة ااجاد احللول وتذليل الصعوبات من خالل
اقتراح اآلراء والتوصيات ويعمل وزير املكلف بترقية االستثمار على تنفيذها.
ثالثا  -الصالحيات التنفيذية للمجلس الوطين لالستثمار:

يظهر ذالك من خالل نص املادة  03من املرسوم  355-06من خالل:

اقتراح مواءمة التدابري التحفيزية لالستثمار مع التطورات امللحوظة،
يدرس كل اقتراح لتأسيس مزايا جديدة كذا كل تعديل للمزايا املوجودة،
1

 -قين سعدية ( ،دور اجهزة دعم االستثمار املركزية يف تنظيم وتسيري العقار الصناعي على ضوء التشريع

اجلزائري ) ،جملة العلوم االنسانية ،الصادرة عن جامعة أم البواقي ،العدد 08اجلزء 1ديسمرب  ،2017ص .50
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يدرس قائمة النشاطات والسلع املستثناة من املزايا ويوافق عليها وكذا تعديلها وحتيينها،
يدرس مقاييس حتديد املشاريع اليت تكتسي امهية بالنسبة لالقتصاد الوطين ويوافق
عليها.
يفصل على ضوء اهداف هتيئة االقليم فيما خيص املناطق اليت ميكن أن تستفيد من النظام
االستثنائي طبقا لقانون  03-01املتعلق بتطوير االستثمار.
يدرس االتفاقيات املذكورة بنص املادة .12
يقيم القروض الضرورية لتغطية الربنامج الوطين لترقية االستثمار
يضبط قائمة النفقات اليت ميكن اقتطاعها من الصندوق املخصص لدعم االستثمار
وترقيته.
حيث على إنشاء وتطوير مؤسسات وأدوات مالية مالئمة لتمويل االستثمار ،ويعاجل كل مسألة
اخرى ذات عالقة باالستثمار.
كل هذه الصالحيات اليت يضطلع هبا اجمللس تدخل يف صميم عمليات دعم االستثمار من
اجل التحكم يف املشاريع االستثمارية ومراقبتها منذ بداية املشروع ووضع االسس الصحيحة
لنجاحها.
ولكن يعاب على اجمللس وكذا الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ان املشرع مل مينحه
صالحيات اقتراح القوانني واملشاريع القوانني اليت تطور من جمال االستثمار وخاصة ما يتعلق
باالمن القانوين 1الذي يعد مسألة غاية يف االمهية واليت غض املشرع اجلزائري عليها الطرف
من خالل مهام اجهزة االستثمار ،وهي اليت تعد االساس االول لنجاح االستثمار مما يطرح
التساؤل من يقترح قوانني األستثمار والتعديالت املستمرة والغري مستقرة اليت متس مبنظومة
االستثمار يف اجلزائر.

 - 1االمن القانوين مل تعرفه خملتف التشريعات الداخلية والدولية أال انه يعد ضمانه حلماية األفراد ومصاحلهم
وهو من الضروريات اليت يستلزمها النشاط االقتصادي فاملشرع ملزم عند وضع القوانني وصياغتها احملافظة على
استقرار املراكز القانونية وقيان الثقة يف املعالقات ال قانونية والقدرة على توقع االمور مسبقا ورسم وختطيط
العالقات املستقبلية ،ويرتبط االمن القانوين مبجال االستثمار مببدأ قانونية وهي- :محاية مبدأ الثقة املشروعة،
عدم رجعية القواعد القانونية ،واجب القاضي بالبت طبقا للقوانني املقدمة يوم تقدين الطلب ،اآلثار امللزمة
إلتفاقات االطراف ،التأويل يف اضيق نطاق للنصوص اجلزائية ،احترام حجية الشيء املقضي ،للتفصيل يف املوضوع
انظر :علوي فاطمة (دور االمن القانوين يف دعم مشاريع االستثمار يف اجلزائر ) جملة البشائر االقتصادية ،جامعة
بشار ،العدد  04أفريل  ،2016ص .149
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املبحث الثالث :االسس القانونية لصندوق دعم االستثمار

1

من خالل استقراء أحكام قانون ترقية االستثمار  09-16خاصة املادة  37يالحظ أن
املشرع اجلزائري قد جانب الصواب يف إلغاء احكام القانون  03-01وإستثىن اهليئات املركزية
مبوجب املادة 37اليت تتضمن االحالة واالبقاء على املواد  06و 18و ،22واخلطا ورد يف نص
املادة  22احملالة للقانون  ،03-01ألنه قصد املادة  28وليس املادة  22ألنه حسب مضمون املادة
 37من القانون  09-16قصد املشرع التركيز على االجهزة املركزية لدعم االستثمار ،وهنا املادة
 22مادة عادية 2ولكن املادة اليت تتضمن هيئة مركزية مهمة يف دعم االستثمار هي املادة 28
من القانون  03-01وهي تتعلق بصندوق دعم االستثمار.
ألن القول حبرفية النص للمادة  37من القانون ترقية االستثمار يؤدي إىل الغاء
القانون اجلديد لصندوق دعم االستثمار وهو االمر الذي مل يقل به أحد ،ألهنا تعد الداعم
االكرب للمشاريع االستثمارية على ارض الواقع من خالل خساب التخصيص اخلاص .302-107
وعليه ندرس صندوق دعم االستثمار وعالقته بدعم االستثمار يف ظل قانون الترقية
االستثمار .09-16
املطلب االول :تعريف حساب التخصيص اخلاص رقم  302-107صندوق دعم االستثمار
مل يعرف املشرع اجلزائري حساب التخصيص اخلاص على اخلزينة العامة ،وأمنا فقط
تناولت االجراءات الالزمة والعمليات اليت تتعرض هلا هذه احلسابات والغرض الذي أنشئت
ألجله،و يستخلص حتديد مفهومه إنطالقا من مبدأ وحدة امليزانية اليت يقصد هبا ":أن تتضمن
وثيقة واحدة يف امليزانية العامة للدولة مجيع نفقات الدولة ومجيع ايرادهتا حىت يسهل
1

 -خيتلف صندوق دعم االستثمار عن الصندوق الوطين لالستثمار حيث ان هذا االخري جهاز متويل للمشاريع

االستثمارية متخض الصندوق الوطين لالستثمار إثر إعادة هيكلة البنك اجلزائري للتنمية من أجل ترقية أدوات
جديدة ضرورية لتدخل احلكومة يف التمويل والتنمية .وتندرج هذا املبادرة يف إطار استكمال عملية إصالح القطاع
املايل واملصريف اليت أطلقتها احلكومة.إن الصندوق الوطين لإلستثمار مكلف بتمويل إنشاء وتطوير مؤسسات القطاع
العام واخلاص من موارده اخلاصة مع منح األولوية للجوانب اخلاصة ب "الربح" و"تسيري املخاطر" ،دون املساس
بالنظام العام والذي له ع القة مع سياسة احلكومة.يتدخل الصندوق الوطين لالستثمار يف متويل املشاريع اإلستثمار
من موارده اخلاصة للتفصيل يف املوضوع أنظر :موضوع صناديق االستثمار منشور عرب املوقع االلكتروين للوكالة
الوطنية لتطوير االستثمار االلكتروين زيارة بتاريخ http://www.andi.dz :2019/09/03

2

 -تنص املادة  22من القانون  ": 03-01يوجد مقر الوكالة يف مدينة اجلزائر وللوكالة هياكل ال مركزية على

املستوى احمللي وميكنها إنشاء مكاتب متثيل يف اخلارج " .ألن مضمون هذه املادة مقرر فعال بنص املادة  03من املرسوم
 100-17وهي معدلة للمادة  03من املرسوم  356-06املتعلق مبهام الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار واالمر
يتعلق بالفقرة "ه" :تكلف الوكالة بترقية الشراكة والفرض اجلزائرية لالستثمارعرب االقليم الوطين ويف اخلارج".
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معرفة مركزها املايل وتتمكن أجهزة الرقابة من مراقبة تصرفاهتا املالية ومطابقتها لألهداف
احملددة واالعتمادات الواردة يف امليزانية ".1
وعليه يعد حساب التخصيص اخلاص إستثناء عن القاعدة " عدم ختصيص االيرادات "
اليت تقوم على وحدة امليزانية العامة للدولة ،فأوجد املشرع ميزانية خاصة ضمن حساب
التخصيص موجه لغرض حمدد.
ومل يعرف املشرع اجلزائري حساب التخصيص إال أنه ورد حتديده مفهومه ضمن نص
املادة  21من القانون العضوري الفرنسي لسنة  ":2001تبني حسابات التخصيص اخلاص يف
إطار الشروط املنصوص عليها يف قوانني املالية ،عمليات ميزانية ممولة مبورد خمصصة تكون
هذه املوارد بطبيعتها على عالقة مباشرة بالنفقات املعنية ،2 ".أما املشرع اجلزائري تناوهلا ضمن
املادة  56من القانون رقم  17-84املتعلق بقوانني املالية ":تدرج يف حسابات التخصيص اخلاص
العمليات املمولة بواسطة موارد خاصة على أثر إصدار حكم يف قانون املالية وميكن أن تتم
موارد حساب التخصيص اخلاص حبصة مسجلة يف امليزانية العامة للدولة يف احلدود املبينة يف
قانون املالية ".3
ووطبقا لذالك نصت املادة  28من قانون  03-01املتعلق بتطوير االستثمار على أن ينشأ
صندوق لدعم االستثمار يف شكل "حساب ختصيص خاص " ،يوجه هذا الصندوق لتمويل التكلف
مبسامهة الدولة يف كلفة املزايا املمنوحة لالستثمارات والسيما النفقات بعنوان أشغال املنشأة
االساسية الضرورية ألجناز االستثمار ،وحيدد اجمللس الوطين لالستثمار جدول النفقات اليت
ميكن ادخاهلا يف هذا احلساب.
وعليه يظهر ان املشرع اجلزائري حدد الصيغة القانونية لصندوق دعم االستثمار يف
شكل حساب ختصيص خاص مبشاريع االستثمار ،وأناط باجمللس الوطين لالستثمار لتحديد
النفقات اليت تدخل ضمن هذا احلساب ويكون هلا ختصيص خاص هبا.
وبالرجوع إىل احكام املادة  227من القانون  21-01املؤرخ يف 22ديسمرب  2002املتضمن
قانون املالية لسنة  2002احملدد لكيفيات تسيري حساب التخصيص اخلاص رقم 203-107
الذي عنوانه "صندوق دعم االستثمار" ،فقد صدر على اساسه املرسوم التنفيذي رقم 295-02
املؤرخ يف  2002/09/15احملدد لكيفيات تسيري حساب التخصيص اخلاص رقم  302-107الذي
1

 -عوايشية حممد أمني ،صندوق دعم االستثمار  ،ماجستري يف القانون العام االقتصادي ،جامعة وهران،

 ،2013/2012ص .08
 - 2املرجع نفسه ،ص .14

 - 3القانون رقم  17-84املؤرخ يف  1984/07/07املتعلق بقوانني املالية املعدل.
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عنوانه صندوق دعم االستثمار 1والذي عدل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  417-06املؤرخ يف
 2006/11/22املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم .2 296-02
من خالل هذه القوانني يظهر أن صندوق دعم االستثمار هو حساب ختصيص رقم -107
 302وتعد هذه الصيغة القانونية اليت أقرها املشرع اجلزائري مبوجب النصوص القانونية
املبينة أعاله ،وهي توجه جديد على أساس مصطلح الصندوق يشري إىل معىن جهة متويل
وجتميع لالموال ،غري أن املشرع جعل صيغة التمويل واالنفاق والدعم من خالل حساب ختصيص
خاص مسي حبساب ختصيص رقم  302-107وهو املوجه لدعم مشاريع االستثمار كإستثناء عن
م بدأ وحدة االيرادات بإاجاد صيغة حساب التخصيص اخلاص ضمن قواعد قانون املالية تكون
وموجهة لغرض دعم االستثمار.
حيث اقرت املادة  02من املرسوم 122-02املعدلة ملوجب املرسوم التنفيذي  417-06أن
يفتح يف كل كاتبات اخلزينة العمومية حساب ختصيص خاص رقم  302-107عنوانه صندوق
دعم االستثمار ييكون وزير املكلف بترقية االستثمارات هو اآلمر الرئيسي بصرف هذا احلساب،
ويالحظ أن هذا احلساب أوكل املشرع التصرف فيه للوزير املكلف باالستثمار بصفة مستقلة دون
رقابة من قبل جملس الوطين لالستثمار أو الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار أو حىت الربملان،
ودون احلصول على موافقة اجمللس يف الصرف ،وال يتدخل اجمللس إال يف حتديد النفقات اليت
اجب أن توجه هلذا احلساب حسب نص املادة  28من القانون  03-01املتعلق بتطوير االستثمار
وهو ما يهدد بإهدار املال العام بسبب احلرية املطلقة يف التصرف يف حساب التخصيص اخلاص
.302-107
املطلب الثاني :كيفية عمل الصندوق يف دعم االستثمار

حددت املادة  03من املرسوم  122-02املعدلة مبوجب املرسوم التفنيذي 417-06
قائمة االيرادات الونفقات اليت تقيد على هذا احلساب ،وتعد االيرادات هي :إعانات
وختصيصات ميزانية الدولة ،اهلبات والوصايا ،املساعدات الدولية.
أما النفقات فقد حددت فيما يلي :التكفل مبسامهة الدولة يف كلفة االمتيازات املخصصة
لالستثمارات اليت تعد املضمون االساسي لوجود هذا احلساب املوجه أساسا لتغطية تكلفات
 - 1املرسوم التنفيذي رقم  295-02املؤرخ يف  2002/09/15احملدد لكيفيات تسيري حساب التخصيص اخلاص رقم
 302-107الذي عنوانه صندوق دعم االستثمار اجلريدة الرمسية عدد  62لسنة .2002
 - 2املرسوم التنفيذي رقم  417-06املؤرخ يف  2006/11/22املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم  296-02املؤرخ
يف  2002/09/15احملدد لكيفيات تسيري حساب التخصيص اخلاص رقم  302-107الذي عنوانه صندوق دعم
االستثمار اجلريدة الرمسية عدد  74لسنة .2006
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االمتيازات اخلاصة باملشاريع االستثمارية ،ونظرا لضرورة النفقات املستجدة اثناء حياة املشروع
االستثماري وما قد يصادفه من عراقيل مالية اثناء تنفيذ املشروع وعجز املمولني املستمثرين
عن تغطية النفقات وما قد يهدد املشروع باخلسارة.
تدخل املشرع وأضاف التعديل مبوجب املرسوم  417-06للمادة  03نفقات التكفل بكل أو
جزء من املصاريف التاجتة عن عمليات ترقية ومتابعة االستثمارات وهنا لضمان صريورة حياة
املشروع االستثماري على أكمل وجه وحتقيق االهداف املسطرة له.
وأهم ما مييز هذا احلساب هو أن املشرع اجلزائري أقر بأن حيدد اجمللس الوطين
لالستثمار قائمة النفقات اليت يتكفل هبا هذا الصندوق سنويا ،أما إدارة هذا الصندوق من حيث
تقييم كلفة االمتيازات املمنوحة للمستفيدين توكل إىل الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
أما حتديد قائمة االيرادات والنفقات للحساب  302-107فيحددها قرار وزاري مشترك
بني وزير املالية ووزير املكلف باالستثمارات .1
ومن امثلة حسابات التخصيص اخلاصة مبختلف جماالت االستثمار نذكر:
املرسوم التنفيذي رقم  217-16املؤرخ يف  2016/08/11الذي حيدد كيفيات تسيري حساب
التخصيص اخلاص رقم  302-080الذي عنوانه الصندوق الوطين ألعانة الصيد البحري
احلريف وتربية املائيات .2
مرسوم تنفيدي رقم  201-16املؤرخ يف  2015/12/13الذي حيدد كيفيات تسيري حساب
التخصيص اخلاص رقم  302-117الذي عنوانه" الصندوق الوطين لدعم القرض املصغر .3
املرسوم التنفيذي رقم  319-15املؤرخ يف  2015/12/13احملدد لكيفيات تسيري حساب
التخصيص اخلاص رقم  302-131الذي عنوانه الصندوق الوطين للتحكم يف الطاقة
والطاقات املتجددة واملشتركة.4
وغريها من حسابات التخصيص اليت تكون موجهة ملختلف اوجه االستثمار وهي واغلبها
حول املشاريع االستثمار واشغال البناء ووالبيئة وشكبات الكهرباء والسكك احلديدية وغريها.5
 - 1انظر القرار الوزاري املشترك بني وزير الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار ووزير املالية
املؤرخ يف  2011/07/24احملدد لقائمة االيرادات ونفقتا حساب التخصيص اخلاص رقم  302-107الذي عنوانه "
صندوق دعم االستثمار" اجلريدة الرمسية عدد  64لسنة .2011
 - 2اجلريدة الرمسية عدد  47لسنة .2016
 -3اجلريدة الرمسية عدد  47لسنة .2016

- 4اجلريدة الرمسية عدد  22لسنة .2016
5

 -للتفصيل أكثر انظر :االطار القانوين لالستثمار باملوقع الرمسي للوكالة الوطنية لدعم االستثمار االلكتروين

زيارة بتاريخ http://www.andi.dz :2019/09/03
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وعليه يعد حساب التخصيص  302-107الوسيلة االكثر مرونة لتنفيذ خمتلف
السياسات العمومية وربطها مبختلف املخططات التنموية ،إذ تشكل نسبة االعتمادات املخصصة
هلذه احلسابات جزء منها من االعتمادات املخصصة للميزانية العامة للدولة ،بل واصبحت
الطريقة املثلى لتنفيذ امليزانية العامة للدولة ،السيما مع اآللية اليت متيزها واملتمثلة يف نقل
االعتمادات من سنة ألخرى ،إال انه ورغم هذه املزايا اليت تتمع هبا قد تسيء السلطة
التنفيذية استخدامها حيث تضع يف حساب ختصيص خاص مبالغ مالية هي يف احلقيقة نفقات
عامة ،اعتمادا على اهنا ستتمكن من استردادها من وجه معني من االيرادات ،أما إذا مل يتم
تسديدها فتكون احلكومة مضطرة إىل فرض أعباء مالية جديدة على املواطنني ،وقد تؤدي هذا
االسلوب من جانب آخر إىل اهدار االعتبار السياسي ملبدا وحدة االيرادات عندما ال تقوم
احلكومة بعرض حسابات التخصيص اخلاصة على السلطة التشريعية 1اليت تفرض الرقابة
على هذه احلسابات ،اليت ينفرد وزير املكلف بترقية االستثمارات يف صرفها ،وهو ما يعكس وجه
الفساد الذي وصلت إليه اجلزائر من خالل اهدار املال العام فرض االعباء اجلبائية على
املواطنني يف اآلونة األخرية.
خامتة:
مما سبق خنلص يف االخري إن اإلرادة التشريعية حاولت مواكبة التطورات احلديثة يف
جمال االستثمار من خالل قانون تطوير االستثمار  03-01وبعدها قانون ترقية االستثمار -16
 09إستجابة إىل األسس الدستورية لتعزيز حرية الصناعة واالستثمار ،وجاء اإللغاء لقانون
تطوير االستثمار  03-01مبوجب املادة  37وأبقى على اهليئات املركزية واحمللية املستحدثة
مبوجب قانون  03-01وهي الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار اليت أنشأت هلا عدة مراكز
أساسية هي اربعة مراكز تضم جمموع املصاحل املؤهلة لتقدمي اخلدمات الضرورية ألنشاء
مؤسسة ودعمها وتطويرها وكذا ألجناز املشاريع وهي :مركز تسيري املزايا املتعلقة باالتحفيزات
اجلبائية والضريبة واملالية للمشاريع ،مركز استيفاء االجراءات ويكلف بتقدمي اخلدمات
املرتبطة بإجراءات انشاء املؤسسات واجناز املشاريع ،مركز الدعم ألنشاء املؤسسات ويكلف
مبساعدة ودعم إنشاء وتطوير املؤسسات ،مركز الترقية االقليمية ويكلف بضمان الرض
واالمكانيات احمللية ،واليت تعد تطوير حديث يف جمال تطوير االستثمار والمركزية املراقبة
واملتابعة للمشاريع.
أما اجمللس الوطين لالستثمار بإعتباره اهليئة العليا يف الدولة اجلزائرية ألنه يضم
اعضاء السلطة التنفيذي يتشكل من وزارء خمتلف القطاعات ذات الصلة بقطاع االستثمارات،
 - 1عوايشية حممد أمني ،املرجع السابق ،ص .18
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ويرأسه الوزير االول فهو يعين باملراقبة املركزية لتطوير االستثمار ويقدم االقتراحات واالراء
والتوصيات اليت يسهر على تنفيذها الوزير املكلف باالستثمارات ،إال انه يعاب على تشكيلة
اجمللس إن مل يتضمن احلضور االلزامي لوزير الفالحة ومت هتميش هذا القطاع االهم يف
التشكيلة الوزارية للمجلس الوطين لالستثمار،
وخلصنا ان اجمللس له صالحية املصادقة على قرارات الوكالة الوطنية لتطوير
االستثمار فيما يتعلق االستثمارات ذات النظام االستثنائي وهنا وقع اخللل يف أن هيئة ذات
شخص ية معنوية كالوكالة ختضع ملوافقة سلطة تعترب اعلى منها وهي اجمللس اال انه ال يتمتع
بالشخصية االعتبارية.
ويعاب ايضا على مهام اجمللس أنه ليس من صالحياته وضع القوانني واالقتراحات تعديل
قوانني االستثمار اليت تبقى عشوائية ،ومتس باالمن القانوين لالستثمار الذي يعد الضمانة
االكرب حلماية االستثمار مما يتوجب تعديل املنظومة التشريعية واعطاء مهام جديدة وهي
اقتراح القوانني وتعديلها على ضوء التقارير االحصائيات اليت تقدم للمجلس لدراستها.
ويعد كل من الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار واجمللس الوطين لالستثمار هيئات
واجهزة ذات طبيعة إدارية تفعل دورها يف مراقبة املشاريع من النشأة وطيلة حياهتا العملية
ألن املشاريع االستثمارية متتد على املدى الطويل ،وهذه الرقابة الفعلية متكن من تسهيل مراقبة
مدى جناح املشروع من فشله وتقييمه على املدى الطويل.
ويف سبيل تدعيم االستثمار بالعنصر املايل اوجد املشرع اجلزائري صيغة حساب
التخصيص اخلاص  302-107واليت تعد استثناء عن مبدا وحدة االيردات من خالل صندوق
دعم االستثمار الذي يعد حساب ختصيص خاص بكتابة اخلزينة العمومية لتغطية نفقات
مشاريع االستثمار ،أثناء االنشاء وكذا طيلة حياة املشروع واملتابعة ووالتنفيذ ،ورغم امهية هذا
اجلهاز يف دعم وتطوير االستثمار إال انه يعد مساس مببدأ وحدة امليزانية العامة والذي تستأثر
به السلطة التنفيذية ممثلة يف شخص وزير املكلف باالستثمارات ،والذي ال خيضع لسلطة وال
لرقابة أو مصادقة السلطة التشريعية مما يعد مهدد إلهدار املال العام واملساس بالنفقات
املخصصة للمواطنني وحتميل امليزانية اعباء االستثمار مبا خيل بامليزانية وترجع السلطة
التشريعية بفرض االعباء اجلبائية وهو ما حيدث حاليا.
وعليه خنلص أن هذه االجهزة رغم دورها املميز يف دعم وتطوير وترقية قدردات
االستثمار يف اجلزائر إال أن عدم خضوعها للرقابة الربملانية اجعلها حتيد عن أهداف املسطرة
للمشاريع وهي حتقيق التنمية الوطنية االقتصادية ،مما يزيد يف االزمة املالية وحتميل املواطن
اعباء االستثمار ملشاريع مل يستفد منها وحتمل تكلفة خسارهتا ومتابعتها.
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وعليه نوصي مبايلي:
ضرورة االسراع بسن النصوص التنظيمية للقانون الترقية االستثمار  ،09-16وال سيما
املراكز االربعة للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.
تعديل املرسوم التنفيذي  355-06املتعلق باجمللس الوطين لالستثمار مبايتالءم مع
مستجدات قانون ترقية االستثمار .09-16
أعادة النظر يف التشكيلة الوزارية جمللس الوطين لالستثمار وأضافة وزير الفالحة.
تقرير النصوص التنظيمية لصندوق دعم االستثمار وحتديد صيغته القانونية وأحكامه.
سن قوانني تفرض الرقابة السلطة التشريعية على حسابات التخصيص اخلاصة اليت
تصرف بأمر الوزير املكلف بترقية االستثمارات وتفعيل الرقابة الربملانية على اهدار املال
العام.
أعادة النظر يف قانون الترقية االستثمار  09-16بالنسبة للمادة  37والنص على االبقاء
على املادة  28من قانون  03-01وليس املادة .22
املصادر واملراجع:
أوال  -املصادر :
-1القوانني واالوامر:

 -1االمر  03-01املؤرخ يف 2001/08/20املتعلق بتطوير االستثمار املعدل والتمم اجلريدة الرمسية عدد  47لسنة
.2001
 -2القانون رقم  17-84املؤرخ يف  1984/07/07املتعلق بقوانني املالية املعدل.
 -3القانون رقم  01/16املؤرخ يف  2016/03/06املتضمن التعديل الدستوري اجلريدة الرمسية عدد  14لسنة
.2016
 -4قانون 09-16املؤرخ يف 2016/08/03املتلعق بترقية االستثمار اجلريدة الرمسية عدد  46لسنة .2016
 -5املرسوم الرئاسي رقم  159-05املؤرخ يف  2005/04/27املتضمن التصديق على االتفاق االورويب املتوسطي
لتأسيس الشراكة بني اجلهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية من جهة ،واجملموعة االوروبية والدول االعضاء
فيها من جهة اخرى ،املوقع بفالونسيا يوم  22أبريل ،2002وكذا مالحقه من  1إىل  6والربوتوكوالت من رقم 1
إىل رقم  07والوثيقة النهائية املرفقة به اجلريدة الرمسية عدد  31لسنة .2005
 -6املرسوم التنفيذي رقم  295-02املؤرخ يف  2002/09/15احملدد لكيفيات تسيري حساب التخصيص اخلاص رقم
 302-107الذي عنوانه صندوق دعم االستثمار اجلريدة الرمسية عدد  62لسنة .2002
 -7املرسوم التنفيذي  355-06املؤرخ يف  2006/10/9املتعلق باصالحيات اجمللس الوطين لالستثمار وتشكيلته
وتنظيمه ووسريه اجلريدة الرمسية عدد  64لسنة 2006
 -8املرسوم التنفيذي  356-06املؤرخ يف  2006/10/09يتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
وتنظيمها وسريها اجلريدة الرمسية عدد  64لسنة .2006
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 -9املرسوم التنفيذي رقم  417-06املؤرخ يف  2006/11/22املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم  296-02املؤرخ
يف  2002/09/15احملدد لكيفيات تسيري حساب التخصيص اخلاص رقم  302-107الذي عنوانه صندوق دعم
االستثمار اجلريدة الرمسية عدد  74لسنة .2006
 -10انظر القرار الوزاري املشترك بني وزير الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار ووزير
املالية املؤرخ يف  2011/07/24احملدد لقائمة االيرادات ونفقتا حساب التخصيص اخلاص رقم  302-107الذي
عنوانه " صندوق دعم االستثمار" اجلريدة الرمسية عدد  64لسنة .2011
 -11مرسوم تنفيدي رقم  201-16املؤرخ يف  2015/12/13الذي حيدد كيفيات تسيري حساب التخصيص اخلاص
رقم  302-117الذي عنوانه" الصندوق الوطين لدعم القرض املصغر ،اجلريدة الرمسية عدد  47لسنة .2016
 -12املرسوم التنفيذي رقم  319-15املؤرخ يف  2015/12/13احملدد لكيفيات تسيري حساب التخصيص اخلاص
رقم  302-131الذي عنوانه الصندوق الوطين للتحكم يف الطاقة والطاقات املتجددة واملشتركة اجلرييدة
الرمسية عدد  22لسنة .2016
 -13املرسوم التنفيذي رقم  100-17املؤرخ يف  2017/03/ 05املعدل والتمم للمرسوم التنفيذي  356-06املؤرخ يف
 2006/10/06املتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسريها اجلريدة الرمسية رقم 16
لسنة .2017
ثانيا  -املراجع:
أ-املذكرات:

 -1عوايشية حممد أمني ،صندوق دعم االستثمار ،ماجستري يف القانون العام االقتصادي ،جامعة وهران،
.2013/2012
ب-املقاالت العلمية:

 -1قين سعدية ( ،دور اجهزة دعم االستثمار املركزية يف تنظيم وتسيري العقار الصناعي على ضوء التشريع
اجلزائري ) ،جملة العلوم االنسانية ،الصادرة عن جامعة أم البواقي ،العدد 08اجلزء 1ديسمرب .2017
 -2عبد القادر هاملي ،سفيان بولعراس ( ،االستثمار يف اجلزائر يف ظل احملفزات القانونية ومعيقات الواقع ) مقال
منشور مبجلة جماميع املعرفة ،املركز اجلامعي بتندوف ،اجمللد  ،2العدد .2
 -3علوي فاطمة ( دور االمن القانوين يف دعم مشاريع االستثمار يف اجلزائر ) جملة البشائر االقتصادية ،جامعة
بشار ،العدد  04أفريل .2016
ج-املواقع االلكرتونية:

 -1موقع الرمسي لوزارة الصناعة واملناجم االلكتروين زيارة بتاريخ .http://www.mdipi.gov.dz :2019/09/03
 -2منشور باملوقع الرمسي للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار زيارة بتاريخ .http://www.andi.dz :.2019/09/03
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