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 :لبي هللا سجحبٔٗ ٚتؼبٌى

ُِ َسثَِّه اٌَِّزي َخٍََك  " ْٓ َػٍٍَك  (1)اْلَشْأ ثِبْس ِِ  َْ َْٔسب َُ  (2)َخٍََك اْْلِ َسثَُّه اْْلَْوَش َٚ  (3)اْلَشْأ 

 ُِ ٌْمٍََ َُ ثِب ُْ  (4)اٌَِّزي َػٍَّ ُْ ٌَْؼٍَ ب ٌَ َِ  َْ َْٔسب َُ اْْلِ  ،5-1سٕرِ انعهق، االٚح "،(5)َػٍَّ

 صٍى هللا ػٍٍٗ ٚسٍُ: لبي سسٛي هللا

 "تعهًٕا انعهى، فئٌ تعهًّ هلل خشٛح، ٔطهثّ عثادِ، ٔيذاكزتّ تسثٛح"، رٔاِ انثخار٘، 

ٚ فً سٕٓ اٌتشِزي ػٓ أثً ٘شٌشح لبي: سّؼت سسٛي هللا صٍى هللا ػٍٍٗ ٚسٍُ 

 أال إْ اٌذٍٔب ٍِؼٛٔخ ٍِؼْٛ ِب فٍٙب، إال روش هللا ِٚب ٚاالٖ، ٚػبٌُ أٚ ِتؼٍُ." ٌمٛي: "

 ٌمٛي اْلِبَ اٌشبفؼً: ِٓ أساد ػٍّب فٍٍذلك، ٚإال ضبع، دلٍك اٌؼٍُ"

ٌىتت اْلٔسبْ وتبثب فً ٌِٛٗ، إال لبي فً غذٖ: ٌٛ  أٔٗ ال سأٌت لبي اْلصفٙبًٔ: إًٔ

غٍش ٘زا ٌىبْ أحسٓ، ٌٚٛ صٌذ ٘زا ٌىبْ ٌستحسٓ، ٌٚٛ لذَ ٘زا ٌىبْ أفضً، ٌٚٛ تشن ٘زا 

 دًٌٍ، ػٍى استٍالء إٌمص ػٍى جٍّخ اٌجشش،ٌىبْ أجًّ، ٚ٘زا ِٓ أػظُ اٌؼجش، ٚ٘ٛ 

أنى ٚستًز  يكتٕتح فٙ جايعّ ْارفارد: أنى انذراسح نحظح ُٔٚتٓٙ، نكٍ إًْانٓا عثارج

 يذٖ انحٛاج،

 ٌمٛي ادُ٘ اٌششلبٚي: وٓ ػٍى حزس ِٓ اثٍٕٓ، شخص ٌمشأ وثٍشا، ٚشخص ال ٌمشأ

 ب،أثذا، اْلٚي لذ ٌشان ِٓ اٌذاخً... ٚاٌثبًٔ لذ ال ٌشان أسبس

 

 

 

 



 

 

  لبي هللا تؼبٌى:" ٌٚئٓ شىشتُ ْلصٌذٔىُ"،

 

ٚتؼبٌى خبٌك اٌخٍك ٚثبسظ اٌشصق، شىشا ٚحّذا ثمذس ِب  هلل سجحبٔٗ  اْلٚي فبٌشىش

اْلثشاس  صحجٗاْلطٙبس ٚ ٗػٍى آًٌ اٌٍُٙ ػٍى سٍذٔب ِحّذ ٚصٚسؼت سحّتٗ جً جالٌٗ, ٚ

 سٍُ تسٍٍّب وثٍشا , اْلخٍبس, ٚ اٌتبثؼٍٓٚ

 

 انعهًٙٔنهطاقى األفاضم، نكم األساتذج يتُاٌعتزاف تانفضم أتقذو تانشكز ٔاإلٔيٍ تاب اإل

انذ٘  ،ٌألستبر ػجٍشي ػجذ اٌٛ٘بةحتزاو ٔانتقذٚز، ٔاإلدار٘ نهكهٛح، يع أسًٗ عثاراخ اإل

ٔفائق  ،يزافقتّشزفُٙ تئشزافّ عهٗ ْذِ انًذكزج، فهى ٚثخم عهٙ تتٕجٛٓاتّ َٔصائحّ ٔ

األفاضم قثٕنٓى يُاقشح ْذا انعًم ٔحزصٓى عهٗ يُاقشتّ  انًُاقشح انشكز ألعضاء نجُح

انشكز يٕصٕل إنٗ كم يٍ ساعذ فٙ إعذاد ْذا انعًم انًتٕاضع يٍ ح، ٔتأفضم طزٚقّ يًكُ

 قزٚة أٔ يٍ تعٛذ,

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اٌؼًّ اٌّتٛاضغ٘ذي ثّشٖ ٘زا أ

 

إنٗ كم أفزاد عائهتٙ انصغٛزج، سٔجتٙ ٔأٔالد٘ تُاتا ٔتُُٛا، انذٍٚ ًٚهؤٌٔ حٛاتٙ فزحا 

 ٔسعادج، 

 إنٗ انٕانذٍٚ انكزًٍٚٛ، 

األفاضم، ٔإنٗ كم يٍ ساعذ  انعائهح، ٔإنٗ كم األصذقاء ٔانشيالء ٔاألساتذج ٔكم أفزاد

 ،ٔ يٍ تعٛذأ يٍ قزٚة َِجاسإفٙ 
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 قائمة المختصرات

 ط: الطبعة 
 ص: الصفحة 

 ع: العدد
 د.د.ن : دون دار النشر 
 د.د.ن: دون دولة النشر

 د.س.ن: دون سنة النشر
 د ص: دون صفحة

: الجريدة الرسمية ج ر   
 د م ج : ديوان المطبوعات الجامعية 

القانون ق:  
 م ت : مرسوم تنفيذي 
 م ر : مرسوم رئاسي

 ج: جامعة 
 ك ح : كمية الحقوق

العموم السياسية ك ح ع س : كمية الحقوق و   
التجارية وعموم التسيير ك ع إ ت ع ت : كمية العموم اإلقتصادية و   

موم التسيير والعموم التجارية: كمية العموم اإلقتصادية وعع إ ع ت ع تك   
 ك ع إ  إ : كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية 

  ك ع إ ع ت : كمية العموم اإلقتصادية وعموم التسيير
P : page  
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 مقدمة
رخائيا  ضمان أنحيث  ،قاطبةقتصادية لدول العالم اإل الحياةعصب  ستثماراإليعتبر 

ستثمارات اإل وعمى مدى تحكميا في ،قتصاديةاإل ازدىارىا يعتمد كثيرا عمى مدى قوتيا  و 
    الذاتي عمى مستوى  كتفاءاإل من خاللوتحقق  ،توجييا سميما وناجعاوتوجيييا عيا يوتنو 

 جتماعياإ، قتصادياإالتي غالبا ما تكون مكمفة  قتصاديةاإلوتتحرر من التبعية  ،كل الميادين
التوازنات المالية لمدولة، وتغطي  نمتض من أىم الوسائل التي ستثماراإلوسياسيا، ذلك أن 
       تجاوز األزمات المحمية واإلقميمية لمنة ومن األدوات المحورية واآل نفقاتيا المختمفة،

 الدول العظمى أو الدول الصناعيةتوصف ب قتصاديا والتيإفالدول المتقدمة  ،بسالموالدولية 
  يافي سياسات شعوب الدول الضعيفة فحسب، بل حتى تتتحكم ليس في قو  أصبحت
كثيرة ومختمفة جراء المشاكل التي تعيشيا  تحديات جو الدول الناميةاتو أصبحت و ، وسيادتيا

وغمبة سياستيا المبنية  قتصاديةاإلومتطمباتيا التنموية من جية، ونتيجة ثقل وطأة األزمات 
ستراتيجية واضحة إنعدام ا  اب عوامل مثل االستشراف والتسيير الناجع و عمى الريع في ظل غي

تقبع في خانة التخمف وألحق  جعل تمك الدول ، وىو ماقتصادية من جية أخرىاإللمتنمية 
 .الضرر بسكانيا في تحقيق الرفاىية والعيش الكريم

     ستثمارية اإل السياسةبىتمام زائر كدولة تجتيد في اإلوتضم قائمة الدول النامية الج
الدول المتقدمة  ةوبكوكب ركب التطوربقتصادية سعيا لمحاق اإل عةالحوكمة والنجاإطار في 

 ستثماراتكبر قدر من اإلأجذب  عمىيساعد  يستثمار إمناخ  ةمن خالل تييئ ،والقوية
        اتءغرااإل تىديد المزايا والضمانات وتوفير شعتقديم ك عدد من المستثمرينقصى وأ

المالية وتقوية  األريحيةنيا السبيل الوحيد لتوفير أمنيا ب إيماناوالتسييالت  اتوالتحفيز 
األجنبية ستثمارات التي غالبا ما ترافق اإل توربح المزيد من الخبرات والتكنولوجيا قتصادىا،إ

 اإليراداتقتصادي مبني عمى إكثيرا عمى نيج  وتعتمد الجزائر كما ىو معمومباشرة، الم
 كثيرةفرصا  فوتت عديد الفتراتالعامة لمبالد مما جعميا في  الموازناتالبترولية لتمويل 

القائم عمى مواردىا المحمية وعمى  المتنوع،الثري و  وميمة لبناء جزائر قوية باقتصادىا
 تبنيل والت المتعددةبالرغم من المحا أبنائياالذاتية وعمى سواعد وخبرات وميارات  إمكانياتيا

        اقتصادية غير تمكبدائل  عمى تبنى التنمية المحمية والوطنية، اتصمبة لقدر  قاعدة
   العالمية االقتصادية مواكبة السياسات محاولةو ، وقطاع النفط عالتي تعتمد حصريا عمى الري
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 اومباشر  االيجد لو موقعا فع أنالذي يجب  ،االستثمار نتنبني بمعزل ع أنيمكن  ال التيو 
 .المستوى الوطني فقط عمى عمى المستوى المحمي وليس

 الشرسة تحديا يتطمب مواكبة إيجابية ستثماريةاإلقتصادية و اإل تنافسيةالفرض تو 
وبالجماعات المحمية، بما يسمح بتييئة مناخ  ستثمارإلاب المتعمقة ممنظومة التشريعيةومتكيفة ل

لطالما كانت من أىم األسباب الكابحة  القيود البيروقراطية التيستثماري سميم متحرر من إ
 اإلقميمتنطمق من ستيعاب فكرة التمنية االقتصادية التي ا  ومن خالل فيم و  ستثمار،إلل

وببرامج وتصورات نابعة  ،ةلمدول واإلقميمية ستراتيجية تحددىا الجماعات المحميةإب ،يالمحم
 جماعات المحمية بالجزائرقد شيدت الفمن المجتمع المحمي ومن المجالس المحمية المنتخبة، 

التي تمت استقالل البالد  األولى مراحلبما كان عميو الحال في ال ةتغييرات مقارنال كثيرا من
ل ب اإلداري المحضوتقديم الخدمات ذات الطابع  تأديةلم يعد يقتصر عمى أن أدائيا حيث 

تشكل  تقتصادي والتنموي فصار بالطابع اإل مةص أخرى ذاتصبح يشمل مفاىيم وميادين أ
لدعم الجماعات  ةعتبر مائرية، التي تبذل مجيودات التنمية المحمية ىدفا ساميا لمدولة الجز 

، وقد أكدت لمواطنينا لكلالعيش الكريم العدل و  توفير الرفاىية وضمانبيدف  المحمية،
صالحو  االداري الالمركزينظام التبني ب الدولة مساعييا في ىذا الميدان واسع لممنظومة  ا 

قتصادي إختصاصاتيا كفاعل ا  صالحياتيا و التشريعية لمجماعات المحمية بتوسيع وتعزيز 
لكي  الفرص ستثمار تضييق في ىامشخر لقطاع اإلقابمو في الجانب األ ،مباشر جتماعيا  و 

قتصادية التنمية اإلثمار و ستفي مجال اإل ةفاعمة وليست فارغ ةجماعات حمقىذه ال تصبح
 .لمدولة و اإلدارية قتصاديةجتماعية واإلالسياسية واإل القاعدةعتبارىا إبوالوطنية المحمية 

ماىي األحكام المنظمة ومن خالل دراسة ىذا الموضوع تطرح عدة تساؤوالت حول 
وفيما تتمثل آليات دعم اإلستثمار وصالحيات الجماعات  لمجماعات المحمية ولإلستثمار؟

تتمثل اإلشكالية المطروحة فإن  ذلكالمحمية في اإلسثمار والتنمية اإلقتصادية؟ وعمى ضوء 
 في ماهو دور الجماعات المحمية في ترقية اإلستثمار من خالل التشريع الجزائري؟

المحمية لجماعات ستثمار واالمفاىيمي لإل اإلطارعمى  الوقوففي البحث  أىميةتتجمى و 
المالية  واألدوات لياتوكذا اآل عامة في مجال التنمية االقتصادية ،وصالحيات ىذه األخيرة

وبالرغم  حيث أنو ،تدخل الجماعات المحمية في ميدان االستثماروالقانونية المتاحة لوالمادية 
لمجماعات  والمراجعات التي طرأت عمى اإلطار المفاىيمي اإلصالحاتمن التعديالت و 
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وفعاليتيما، وليذا  مالئمتيما حول مدى انمطروحالنقاش والجدل يزال  ال المحمية ولإلستثمار
 وتحقيق عتيماتسميط مزيد من الضوء عمى مدى نجا إختيار ىذا الموضوع،من أىم أسباب 

من أجل المساىمة الصالحيات المخولة ليذه الجماعات  ووماىي التدابير الجديدة  أىدافيما،
 ستثمار.في دعم و ترقية اإل

خضاع قانوني البمدية والوالية بضرورة إ الدفعلى محاولة إييدف ىذا البحث و         
 إضافيةوتكييفات تعديالت  االستثمار والقوانين ذات الصمة بيم الى رقيةوالقانون المتعمق بت

والمساىمة في تجسيد  ،الشاممة قتصاديةاإل التنميةتدعم االستثمار وتسمح بتحقيق 
المادية التي و  الوسائل الماليةمكانات و كل اإلب ودعمياستقاللية الكاممة لمجماعات المحمية اإل

اإلدارية  مركزيةاللاترسيخ  لى التشجيع عمىإإضافة  ،قتصاديةاإل أىدافيامن بموغ  تمكنيا
الصعوبة والعراقيل  منمكا إبرازختاما بو  ،ستثمار والتنمية المحميةوخيار مدعم لإل كأسموب

اقتراح بعض و  ممساىمة في االقتصاد المحمي والوطني،ل التي تواجو الجماعات المحمية
والبحث  ،ستثمارم في تشجيع ودعم اإلادور حقيقي وى أداءلتمكينيا من  المناسبة الحمول

 .والدراسة في ىذا المجال لمزيد من الفائدة واالستغالل
من خالل  التحميمي عتماد عمى المنيج الوصفياإل والدراسةالبحث و قد فرضت طبيعة 

الحقيقة، عمما وأن ىذا وصفا وتحميال لمعرفة  لمموضوع المفاىيم العامة ىعم عتماداإل
الموضوع كان محل بحوث ودراسات سابقة تناولتو من مختمف الجوانب السيما من خالل 

تمك ومن  ،ستثماردعم  وتشجيع اإلو قتصادية دور الجماعات المحمية في تحقيق التنمية اإل
 :البحوث والدراسات ما يمي

نورالدين بمقميل، أثر اليات تدخل الجماعات المحمية في تحقيق التنمية المحمية، أطروحة  -
 .8102المسيمة، جامعةدكتوراه، 

جامعة ماجستير،   ةمذكر  ،دور الجماعات المحمية في التنمية المحمية شويح بن عثمان، -
 .8100،تممسان

، مذكرة ماجستير التنميةمدى فاعمية المجالس المحمية في تحقيق األخضر لوصيف،  -
 8102جامعة تممسان، 

جامعة  ،ماستر ةمذكر ، دور الجماعات المحمية في ترقية االستثمار ،لعشاشعز الدين  -
 8102،المسيمة 
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نتقال اإل مثل عدم التمكن منالصعوبات عداد البحث بعض إصادفت عممية وقد 
الصحية العالمية  زمةنظرا لأل األخرى الجيات الخارجية الجامعة أو مكتبة إلىوالولوج 

 ةوالزمالء في الدراس ةساتذتصال المباشر مع األصعوبة اإلو  01كوفيد جائحةالمتفشية جراء 
 .واإلرشادات األخرىات ومختمف المعمومات يمن الخبرات والتوجي ةستفادلإل

اإلطار  لىإ األولالفصل حيث تطرق  وأربعة مباحث فصمين إلىقد تم تقسيم البحث و 
األول األحكام المبحث ، لى مبحثينإ قسمو  ،المفاىيمي لمجماعات المحمية واالستثمار

 الفصل الثانيأما  ،ستثمارلإل األحكام المنظمة المبحث الثانيو  لمجماعات المحميةالمنظمة 
األول المبحث  ،ستثمارم اإليدعتتدخل الجماعات المحمية في  صالحياتو  آلياتفقد تناول 
 االستثمار مجالالجماعات المحمية في  صالحيات المبحث الثانيو  ،االستثمارآليات دعم 

 والتنمية اإلقتصادية.
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 لوالفصل األ 
 اإلستثماراإلطار المفاىيمي لمجماعات المحمية و 

ؿ المفاىيـ أو ؿ األحكاـ المنظمة لمجماعات المحمية حيث تـ تنو يتضمف الفصؿ األ
العمومي والنظاـ اإلداري  العامة التي تخص اإلدارة كتعريؼ اإلدارة العمومية والمرفؽ

الالمركزي، ثـ االطار المفاىيمي لمجماعات المحمية بتعريفيا وتوضيح خصائصيا 
 وأىدافيا إضافة الى تنظيميا في الجزائر مف خالؿ نظامي البمدية و الوالية.

ؿ المفاىيـ أو ستثمار، حيث تـ تنوقد تضمف ىذا الفصؿ كذلؾ األحكاـ المنظمة لإل
طار المفاىيمي التنمية بمختمؼ أنواعيا ومبادئيا وأىدافيا، ثـ اإل العامة التي تخص

مف  لالستثمار بتعريفو وتوضيح أىدافو وأنواعو ومجاالتو، إضافة تنظيمو في الجزائر
 ستثمار و ما تضمنتو مف أحكاـ وتدابير مختمفة.خالؿ القوانيف المنظمة لإل
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 لوالمبحث األ 
 المحمية لمجماعاتاألحكام المنظمة 

المواضيع المطروحة لمدراسة  أىـودورىا مف  المحميةالجماعات  وضوعم أصبح
 تحقيؽ التنمية المحمية الشاممة عمى جميع المستويات أساس ىاباعتبار  والنقاش، والبحث

، فيي تمثؿ مظيرا مف مظاىر الحكـ اإلقتصادية أوجتماعية اإل أو منيا سواء السياسية
 ىداؼاأل وتتجسد مف خالل ميدانيواقعي و  وفضاء محميال اإلداريالتنظيـ  أوالمحمي 

، الحالية المختمفة ـحاجياتيو  كافشغاالت السنا  متطمبات و  بواسطتوالعامة لمدولة وتتحقؽ 
 والمستقبمية التي تضمف ليـ العيش الكريـ.

 لواأل المطمب 
 اإلدارة مفاىيم عامة تخص

        المحمية توضيح بعض المفاىيـ العامةتقتضي دراسة موضوع الجماعات 
 ياسسأختصاصاتيا و ا  تساعد عمى تحديد وتمييز مفيوميا و  كونياالتي تخص االدارة 
  .بشكؿ واضح ودقيؽ

 العمومية اإلدارة :لواأل الفرع 
ىـ المؤسسات السياسية في الدولة تكمؼ بتحقيؽ أىداؼ أدارة العمومية مف تعتبر اإل

ةسياسية تظير مف   الدولة وصالبة ةقو  ترتبط كما ،1خالليا اشارات الترقية القومي
 األفراد اتجيابحباعتبارىا التنظيـ الذي يتكفؿ العامة،  إدارتياوقدرة  ةا بمدى قو ىقتصادإ

 .داخؿ المجتمع المختمفة
 العامة اإلدارةتعريف  ال:أو 

فراد بمتطمبات األالتنظيـ الذي يتكفؿ بشكؿ رسمي  دارة العامة عمى أنياتعرؼ اإل
نيا دور وواجب لو قوانينو أو لـ تعد شيئا مبسطا في ىذا العصر،  يافي المجتمع حيث أن
حدى اإلنسافتعتبر جياز في خدمة  فاإلدارة ،2وأساليبو ومؤىالتو المعدة ات نظيمالت وا 

                                                           

أبوبكر بمقايد  ؾ ح، ج ، رسالة دكتوراه،، مبدأ حياد االدارة العامة في القانون الجزائريسيدي محمد بوحفص -1
  13، ص2007تممساف، 

  3،ص2000 د د ف، ، دار التسيير،01،طالمدير الناجح والتخطيط االداري الفعالعبد الكريـ راضي الجبوري،-2
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دارات عمومية المؤسسات والييئات العمومية ا  وتعد مؤسسات و  ،1اإلنساف اتحاجي إلشباع
 .2لمواليات والبمديات ،دارات المركزية التابعة لمدولةداري، وكذلؾ اإلالطابع اإل ذات
 العمومية اإلدارةوظائف ونشاطات  :ثانيا

عديدة  (الدولة وجماعتيا)أيالعمومية  اإلدارةحديث وظائؼ في العصر التعد 
وظائؼ وعموما تنحصر  ،3منيا ىو تحقيؽ الصالح العاـ األساسيلكف اليدؼ  ومتنوعة،

     دارة العامة في ىدفيف أساسيف ورئيسييف ىما ىدؼ ضماف حسف تسيير المؤسساتاإل
شباع الحاجيات طراد وبفاعمية ورشادة إلا  و نتظاـ إدارية العامة بوالمنظمات والمرافؽ اإل

يدؼ المحافظة تقديـ الخدمات العامة المطموبة بنتاج السمع الالزمة و إالعامة عف طريؽ 
 .4درايالعاـ بالمفيـو اإلعمى النظاـ 
 المرفق العمومي :الفرع الثاني

يتضح النشاط اإلداري الذي تقـو بو الدولة بمختمؼ ىيئاتيا مف خالؿ الضبط 
 .اإلداري والمرفؽ العاـ

 تعريف المرفق العمومي -الأو 
     العامة اإلدارةخدماتية تحدثيا  أو إداريةوحدة  أو ةيعتبر المرفؽ العمومي ىيئ

الجامعات، المؤسسات  ،جؿ تنفيذ سياستيا في مختمؼ المياديف مثؿ المستشفياتأمف 
 اتاليدؼ منيا تحقيؽ حاجي ،مصالح المياه وغيرىا ،الكيرباء ،البريد ،التعميمية والتكوينية
        ، ويقصد بالمرافؽ العامة مشروعات عامة تتكوف مف أشخاص5ةالمواطنيف المختمف

حاجة عامة كمرفؽ الدفاع والسكؾ الحديدية والتعميـ والصحة شباع إلى إوأمواؿ تيدؼ 
 .6فراد القياـ بيا ولذلؾ يترؾ أمرىا لمدولةنيا مشروعات يعجز األأوىذه المرافؽ تتميز ب

                                                           

 6ععنابة،  جمجمة التواصؿ، مقاؿ منشور في ، اإلدارة الجزائرية بين الترشيد والبيروقراطيةبو بكر بوخريسة،  -1
  .121، ص2000

يتعمق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتيا و ممارسة  90/90/9009المؤرخ في  90-09 ق -2
  6،07/02/1990 ع،ج,ر، حق االضراب

 .2، ص2004، مطبعة دالي براىيـ، الجزائر، 1ط، ، الجزء الثانيالقانون اإلداريناصر لباد،  -3
 .84، ص2015، 1الجزائر ج ؾ ح،أطروحة دكتوراه،مبدأ فاعمية االدارة العامة في الجزائر،لبشري رميني حورية،  -4
  ،205، ص 2004، دار العمـو ، عنابة، داري، القانون اإلمحمد الصغير بعمي -5
 . 125، ص 2019جسور ، الجزائر، دار ، 05، طداريالوجيز في القانون اإلعمار بوضياؼ،  -6
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 المرافق العموميةو أنواع  أىمية: ثانيا
يكتسي المرفؽ العاـ أىمية كبيرة في حياة المواطنيف وفي الوظائؼ المنوطة بالدولة 

دارة ساسية لإلأف المرفؽ العمومي مازاؿ يشكؿ وظيفة إبصفة عامة، ومف ىذا المنظور ف
 .1فتشجيع الدولة مف خالؿ المرافؽ العمومية تقديـ الخدمات لممواطنيف وتحقيؽ النفع العاـ

لى مرافؽ وطنية وأخرى محمية إقميمي وتنقسـ المرافؽ العمومية مف حيث المعيار اإل     
قميـ الوحدة المحمية، مثؿ إة المحمية البمدية والوالية حيث تمارس نشاطيا في دار تحدثيا اإل

ما مف حيث أ، 2مرفؽ النظافة البمدية، الديواف البمدي لمرياضة، مؤسسات النقؿ الوالئي
دارية تخضع لقواعد القانوف العمومي خاصة إمرافؽ عمومية  لىإموضوع نشاطيا فتنقسـ 

ومرافؽ عمومية إقتصادية، وىي داري، وينصب نشاطيا عمى وضائؼ الدولة القانوف اإل
 .3الخاص المرافؽ العمومية الصناعية والتجارية الخاضعة لمقانوف

 اإلداريةالالمركزية  :الفرع الثالث
طار ترسيخ إقطعت الجزائر عمى غرار كثير مف دوؿ العالـ شوطا كبيرا في 

الديمقراطي عتباره مف أقرب الصور التي تجسد النظاـ إداري الالمركزي بسموب اإلاأل
 وتحقؽ التواصؿ مع المواطنييف.

 اإلداريةتعريف المركزية والالمركزية ال: أو 
وطنية  إدارية، عمى وحدات اإلقميميلممعيار  فقاو  الجزائري اإلدارييقوـ التنظيـ 

 .محمية ال مركزية وأخرىمركزية 
 :اإلداريةالمركزية  -1

المركزية تركيز السمطة في المركز، وتتضمف جميع الصالحيات والسمطات تعني 
   داريةالوظيفة اإلتوحيد وحصر  يقصد بياو  ،4في أيدي الموظفيف العاميف في العاصمة

    )رئيس الجميورية، رئيس الحكومة،الوزراء(، وممثمييـالمركزيةدارية يد السمطات اإلفي 

                                                           

  114،صد س ف، دار المجدد، سطيؼ، 02ط ،دارياألساسي في القانون اإلناصر لباد،  - 1
  212ص المرجع السابؽ،محمد الصغير بعمي،  -2
  119 -118سابؽ، صالمرجع ال األساسي في القانون االداري،ناصر لباد،  -3
 ؾ ح ع سمذكرة ماجستير،  -دراسة تحميمية مقارنة -الالمركزية االدارية في الدول المغاربيةعتيقة كواشي،  -3
  20،ص2011ورقمة، قاصدي مرباح، ج 
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دارية عمى ثالث عناصر تتمثؿ في حصر الوظيفة وتقوـ المركزية اإل ،1قاليـ)الوالة(في اإل
 2داري والسمطة الرئاسية.السمـ اإل أودارية المتدرجة دارية في يد الحكومة والتبعية اإلاإل
 اإلداريةالالمركزية  -2

تتكفؿ بيا الييئات المركزية  وطنية وجود مصالح عمىالال مركزية اإلدارية  تقوـ
العميقة  ابحكـ قربيا مف المواطف ودرايتيمحمية تتكفؿ بيا الوحدات المحمية  وأخرى

خب يمثؿ المجمس المنتأنو حيث  ،الالمركزية مبدأدستور ال رسخقد و ، ووتطمعات وحتياجاتإب
ىي توزيع و ، 3ةموميالمواطنيف في تسيير الشؤوف الع ةقاعدة الالمركزية ومكاف مشارك

مصمحية  أودارية بيف الحكومة المركزية في العاصمة وبيف ىيئات محمية الوظيفة اإل
شراؼ ورقابة إدارية تحت مستقمة بحيث تكوف ىذه الييئات في ممارستيا ووظيفتيا اإل

في  جيزة المحمية المنتخبةتمكيف األبتتميز بجانب سياسي كما أنيا  ،4الحكومة المركزية
جيزة المركزية والييئات دارية بيف األالديمقراطية اإلتسيير شؤونيا بيدىا مما يحقؽ مبدأ 

المصمحي مف جية ثانية وىو ما مف شأنو أف يقرب  أو المستقمة ذات الطابع المرفقي
 .5دارة أكثر مف الجميوراإل

 اإلداريةالالمركزية  أشكال :ثانيا
      والتي تقوـ  قميميةؿ في الالمركزية اإلو دارية شكميف، يتمثؿ األتتخذ الالمركزية اإل
  تحقيؽ أىدافياو داء مياميا أداريا وماليا تمكنيا مف إقميمية مستقمة إعمى وجود وحدات 

الثاني ويتمثؿ  ،6منطقة محمية مف الدولة أوقميـ محمي إدارية في في حدود الوصاية اإل
المحمية الشخصية  أولالمركزية المرفقية وتتحقؽ بمنح أحد المرافؽ العامة القومية في ا

عف أسموب الحكومة المركزية  دارة نشاطو بأسموب مستقؿإالمعنوية المستقمة لتمكينو مف 
 .7ولكف تحت إشرافيا ورقابتيا

                                                           

  .111، ص2001، مطبعة عمار قرفي، باتنة، مبادئ القانون اإلداريفريدة قصير مزياني،  -1
  .110، ص2010، د.ـ.ج، الجزائر، 03، ط -دراسة مقارنة -شرح القانون اإلداريحسيف فريحة،  -2
 .07/03/2016، 14 ع، ج ر، يتضمن التعديل الدستوري 90/90/0990المؤرخ في  99-90ق -3
  55، ص1982، مطبعة عيف شمس، القاىرة، الوجيز في القانون اإلداريسميماف محمد الطماوي،  -4
  .162ص  مرجع سابؽ،، الوجيز في القانون االداريعمار بوضياؼ،   -5
  .47ص مرجع سابق،عتيقة كواشي،  -6
 . 28،ص2013تممساف،  ؾ ع إ ت، ج، ماجستير،تفعيل الموارد المالية لمجماعات المحميةعبد الكريـ مسعودي،-7
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 داريةمزايا وعيوب الالمركزية اإل :ثالثا
تتمتع بمزايا ىامة كونيا تجسد فكرة مشاركة المواطف في تسيير الشأف المحمي وتعزز      

الشعبية، كما أنيا ترسخ الممارسة الديمقراطية، ويضمف النظاـ الالمركزي تطبيؽ الرقابة 
جراءات بحكـ إمكانية البت في كثير كما يكفؿ تبسيط اإل دارة مف الجميورمبدأ تقريب اإل

لى تخفيؼ العبء عف إوتؤدي  1البمدية( أومف القرارات عمى المستوى المحمي )الوالية 
يتـ نقؿ وتحويؿ الكثير مف المياـ إلى الييئات الالمركزية لتتفرغ اإلدارة المركزية حيث 

ومف أبرز عيوبيا تغميب المصمحة الشخصية  ،2اإلدارة إلى قضايا أىـ ذات البعد الوطني
عمى المصمحة العامة وكذا زيادة المصاريؼ والنفقات بسبب تعدد اآلمريف بالصرؼ عمى 

الالمركزية االدارية مف شأنو أف يؤدي إلى  المستوى الالمركزي، ويرى البعض أف تطبيؽ
واإلقميمية  المساس بوحدة الدولة وقوة السمطة االدارة المركزية مف تفضيؿ المصالح المحمية

 .3خاصة إذا كانت الالمركزية المطمقة عمى المصمحة الوطنية العامة
 الثانيالمطمب 

 ةالمحمي تلجماعاا ماىية
       ؿ تعريفياو المحمية يستدعي في المقاـ األإف السعي لمعرفة ماىية الجماعات 

 وتوضيح أىميتيا وخصائصيا
 ةالجماعات المحمي مفيوم :لوالفرع األ 
شكؿ ت كونياىتـ الباحثوف بمختمؼ تخصصاتيـ بموضوع الجماعات المحمية إ      

وحدات إدارية محمية تتكوف مف مجالس  كونياقضاءا مشتركا لعديد اإلختصاصات، 
دارية عف السمطة المركزية لتتمكفإمنتخبة ليا  التي  مف تحقيؽ األىداؼ ستقاللية مالية وا 

أيضا جماعات إقميمية تتمتع  ىيو  ،4أنشئت مف أجميا مع بقاء المراقبة لمسمطة المركزية

                                                           

  175-174ص مرجع سابؽ،، الوجيز في القانون االداريعمار بوضياؼ،   -1
                              ، دراسة تطبيقة لميزانية بمديةالضرائب المحمية و دورىا في تمويل ميزانية الجماعات المحميةعبدالقادر لمير،  -2

 ,  28، ص2014وىراف، ؾ ع إ ع ت ع ت، ج ، مذكرة ماجستير،أدرار
  .29، ص، مرجع سابؽعبدالقادر لمير -3
       "،مقاؿ منشور في مجمة العمـو االنسانية العامة في الجماعات المحمية في الجزائر"اإلدارات زغاد،لخضر م -4
  77، ص2005، 7عمحمد خيضر بسكرة،  ج
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جتماعية ليا دور أساسي في تحقيؽ التنمية اإل ،المالي ستقالؿواإلبالشخصية المعنوية 
 ، في مجاالتاإلقتصاديةجتماعية و ألنيا تعمؿ عمى تنفيذ سياسة الدولة اإل اإلقتصاديةو 

ة وبالنسبة لمجزائر فإف تعريؼ الجماعات المحمية ، 1السكف، التشغيؿ والتييئة العمراني
 أف عتبرأي ذال تورالدس بمدية والوالية ومف خالؿيظير مف خالؿ التشريع الخاص بال

 2.الجماعات االقميمية لمدولة ىي البمدية والوالية
 خصائص الجماعات المحمية :الفرع الثاني

 الشخصية المعنويةال: أو 
الجماعات المحمية الشخصية المعنوية وىي الصفة القانونية التي تحوؿ ليا  كتسبت 

        وتتمتع الييئات اإلقميمية بالشخصية المعنوية ،حقوقا وواجبات كباقي أفراد المجتمع
القانوني حتى تتمكف مف القياـ بنشاطاتيا بما  ستقالؿاإلمف خالؿ إعطاء بعض األجيزة 
  .3لتزامات وتحمؿ لممسؤوليةإيترتب عمى ذلؾ مف حقوؽ ومف 

 اإلدارية االستقالليةثانيا: 
التي تمكنيا مف أداء مياميا  والوظائؼ بكؿ السمطات الجماعات المحمية تتمتع
ستقالؿ اإلداري معناه إنشاء أجيزة تتمتع فاإل ،لكف ذلؾ وفقا لمرقابة الوصائيةالقانونية، 

بكؿ السمطات والصالحيات بحيث يتـ توزيع الوظائؼ اإلدارية بيف الحكومة المركزية 
ومة المركزية والييئات المحمية المستقمة وىذا في إطار نظاـ رقابة مشددة مف طرؼ الحك

 .4عمى الوحدات المحمية
   المالية االستقالليةثالثا: 
تعني أف لمجماعات المحمية والتي  المالية، الذمة تتمتع الجماعات المحمية باستقاللية    

في مصدرىا، وكيفية جمعيا، كما تتمتع بحرية  موارد مالية خاصة بيا وىي التي تتحكـ
                                                           

الحاج ج ، مقاؿ منشور في مجمو االجتياد القضائي، دور الجماعات المحمية في مجال االستثمار"فريده مزياني، " -1
  54، ص2009، 6 علخضر باتنة، 

، السابؽ ذكره.99-90 ق، 90أنظر المادة  - 2  
دراسة حالة لبمدية العفروف  - دور الجماعات المحمية في دعم التنمية المحميةميدية بف طيبة، سفياف خروبي، " -3

 78، ص2016، 01ع،إليزي جلمبحوث والدراسات،  إليزيالبميدة"، مقاؿ منشور في مجمة 
ودورىا في تحقيق التنمية المحمية في الجزائر دراسة تقييميو لمفترة الممتدة نور الدين يوسفي، الجباية المحمية  -4

  .63، ص 2009بومرداس، ؾ ع إ ع ت ع ت، ج، رسالة ماجستير، دراسة حالة والية البويرة 0992الى 0999من
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فمثال ، 1ما تراه مناسبا لتحقيؽ المصالح المحميةحسب  ىذه الموارد تخصيصتامة في 
 .2بالنسبة لمبمدية ينفذ رئيس المجمس الشعبي البمدي ميزانية البمدية وىو األمر بالصرؼ

 أىمية وأىداف الجماعات المحمية :الفرع الثالث
تبرز أىمية الجماعات المحمية مف خالؿ مجالسيا المنتخبة وىيئاتيا ووحداتيا اإلدارية في 

ومف خالؿ  ،لممجتمع والدولة والثقافية جتماعيةاإلو  اإلقتصاديةكؿ نواحي الحياة السياسية و 
بيدؼ تحسيف الظروؼ المعيشية  قتصاديواإل في المجاؿ التنموي ختصاصاتياا  وظائفيا و 

المختمفة، ووفقا لتصنيؼ المنتدى الدولي لألمـ المتحدة حوؿ لممواطنيف وتمبية حاجياتيـ 
، حيث تـ :==6عقد بالسويد عاـ نإبداعية وممارسات الحكـ المحمي الذي السياسات اإل

خدمات ال يف أساسية ىيأو تصنيؼ مياـ ومسؤوليات مجالس الحكـ المحمي تحت أربعة عن
نتاجيا وتوفيرىا مثؿ مياه إفي شكؿ سمع ذات نفع عاـ تقـو مجالس الحكـ المحمي ب

والحدائؽ العامة...الخ، خدمات ذات نفع نشاء وصيانة الطرؽ إالشرب، الصرؼ الصحي، 
 .3خدمات تتضمف حماية أمف المواطنيف و حفظ النظاـو خدمات البنية التحتية،  ،خاص

 األىداف السياسيةال: أو 
فالمجالس المحمية مف أىـ الجماعات التي تشارؾ  ،إضافة إلى مبدأ االنتخاب

في صنع القرارات وفي رسـ  ساىـفيي ت ،4وسمطاتيا ختصاصاتياإالحكومة المركزية 
 نتخابياإلسـ الديمقراطية والتمثيؿ إمختمؼ السياسات في شتى المياديف، كما أنيا وب

    ز الديمقراطية التشاركيةوتعز ىتماـ بالشأف العاـ، والسياسي، تحفز المواطف مف أجؿ اإل
  والحس المدني والمواطنة وتكويف النخب المحمية.

 االىداف اإلداريةثانيا: 
دارية ومعالجة مختمؼ المشاكؿ جراءات اإلتعمؿ الجماعات المحمية عمى تبسيط اإل

بسرعة وفعالية وكفاءة والتكيؼ مع مختمؼ الحاجيات الخاصة بالمواطف، كوف الجماعات 

                                                           

ع إ ع ت ع ت  ؾرسالة ماجستير، دراسة حالة ثالث بمديات،االستقاللية المالية لمجماعات المحمية،ياقوت قديد، -1
  .75، ص2011أبي بكر بمقايد، تممساف، ج
  .03/07/2011 ،37ع، ج ر ، يتعمق بالبمدية 00/90/0999المؤرخ في  99-99 ق -2
 . 38عبدالقادر لمير، مرجع سابؽ، ص -3
 .79ميدية بف طيبة، سفياف خروبي، مرجع سابؽ، ص  -4
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دراكا لخصوصيات المجتمع المحمي، كما تسعى لمقضاء عمى البيروقراطية إكثر أالمحمية 
زدياد وظائفيا بحيث أصبح مف إكزية والتي تعاني مف دارات المر التي تميز عمؿ اإل

ومف ىنا ظيرت ىيئات  عباء الجديدة الممقاة عمى عاتقياأف تنيض وحدىا باأل العسر
 دارة المركزية لمدولة.عمى اإل لى تخفيؼ العبءإ ما يؤديم ،1محمية تتولى بعض الوظائؼ

 والثقافية جتماعيةاإلألىداف اثالثا: 
تقوـ الجماعات المحمية بتمبية حاجيات المواطنيف في مختمؼ المياديف والمجاالت 

شعور الفرد داخؿ المجتمعات المحمية بأىميتو في تحرص عمى و  ،والثقافية جتماعيةاإل
 رتباطوإمما يعزز ثقتو بنفسو ويزيد مف  التأثير عمى صناعة وتنفيذ القرارات المحمية

 .2ية نحو تطوير روح المواطنة الحرةلأو وىي خطوط ، إليو بالمجتمع المحمي الذي ينتمي
 اإلقتصاديةاألىداف رابعا: 
 اإلقتصاديةعمؿ الجماعات المحمية عمى توفير المناخ المناسب لتنشيط الحركة ت

قتصاد ية المختمفة التي تساىـ في إنعاش اإلاإلستثمار بأقاليميا والدفع بالبرامج التنموية و 
د الموار  توفيرو  حتياجات المحمية لممواطف،تناسب اإل قتصاديةإالمحمي، وخمؽ مشاريع 

حيث يعد  ،اإلقتصاديةنموية و التي تمكنيا مف تحمؿ أعباء مشاريعيا وبرامجيا التالمالية 
المحمية، فكمما تنوعت وزادت الموارد  اإلقتصاديةالتمويؿ المحمي أحد أىـ دعائـ التنمية 

 .3اإلقتصاديةلى التنمية إالمالية المحمية كمما كانت اإلدارة المحمية أقرب 
 المطمب الثالث

 تنظيم الجماعات المحمية في الجزائر
لممتطمبات  ستجابةإ ستحداثياإـ تلمحمية ىيئات ال مركزية لمدولة، تعتبر الجماعات ا

المحمية جنبا إلى جنب  وبيذا الشكؿ أخذت عمى عاتقيا مسؤولية تحقيؽ التنمية ،المختمفة
عمى تنفيذ السياسات  تعمؿ مف إقميـ الدولة، ىي وحدات جغرافية مقسمةو  ،مع الدولة

                                                           

 .34عبد القادر لمير، مرجع سابؽ، ص -1
 .21، ص2010تممساف،  ؾ ع إ ع ت ع ت، ج، مذكرة ماجستير، إشكالية عجز ميزانية البمدياتأحمد بمجياللي، -2
محمد كريم قروف، محدودية التمويل المحمي واشكالية الرشاد االنفاقي و العجز الموازني لمجماعات المحمية في -3

-، مداخمة في الممتقى الوطني االوؿ حوؿ التسيير المحمي بيف اشكالية التمويؿ و ترشيد قرارات التنمية المحميةالجزائر
  08، ص 2016نوفمبر  09و  08، قالمة، يومي 1945ماي 08 ج، -البمديات نموذجا
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تمثؿ وسيط بيف الدولة وسمطاتيا المركزية وأفراد و العامة لمدولة عمى المستوى المحمي، 
يبرز المكانة اليامة والمركز القوي الذي تحتمو داخؿ اليـر التنظيمي  وىو ما ،1المجتمع
 .المكوف القاعدي لمدولة، والفاعؿ األساسي لتحقيؽ التنمية المحمية بصفتيالمسمطة، 
 مقدمة تاريخية عامة عن نظام الجماعات المحمية في الجزائر :لوالفرع األ 

طار ينظـ أساليب إلى إلحاجة البشرية  تعد اإلدارة مف أقدـ األنشطة اإلنسانية،
نظاـ الجماعات المحمية لـ يعرؼ كتنظيـ بالشكؿ الذي نراه أف معيشتيا المحمية، غير 

  .إال في نياية القرف الثامف عشر،كوحدات إدارية استقالليتياحيث مف اليـو 
 المجتمع الجزائري قديماال: أو 

برزت بعض صور اإلدارة في المجتمع الجزائري قديما مف خالؿ جماعات األفراد  
عف األعراؼ والتقاليد السائدة  نبثقتإوالسكاف التي كانت تطبؽ قوانيف خاصة بيا، 

شكؿ خاليا حقيقية لمجتمعات محمية يكاف يترجـ وجود السمطة، و والتنظيـ القبمي الذي 
 .2 يزاؿ قائما في بعض الجماعات المحمية الريفيةمتجانسة ومتمسكة باإلقميـ والذي ال

 المجتمع الجزائري خالل العيد العثمانيثانيا: 
برزت ىذه المرحمة صورا متقدمة ومنظمة لإلدارة في الجزائر، باعتبار أف الوجود أ

، وتأثير الدولة العثمانية منة وبروزنابع مف ىي العثماني قد ساىـ في ترسيخ تنظيـ إداري
الرسمي لمجماعات المحمية ظير في العيد العثماني مف  فالتأصيؿتنظيميا اإلداري، 

 .3بايمؾ الشرؽ ،بايمؾ الغرب ،التيطري بايمؾ ،دار السمطاف وىيخالؿ مقاطعات البايمؾ 
 المجتمع الجزائري خالل المرحمة االستعمار الفرنسيثالثا: 

الجماعات المحمية حقيقة موجودة ومنظمة ـ كانت 81>6يرى البعض أنو قبؿ  
منعت مف  ختالؼ في أشكاؿ اإلدارة لمدولة الجزائرية حيثلكنيا غير كاممة ألنو كثر اإل

                                                           

ألجل التنمية  "تمويل الجماعات المحمية وتحديات مكافحو الفساد االداريناصر مراد، نور الديف قرني، -1
 .09، ص2012،  01ج البميدة، ع"،مقاؿ منشور في  مجمة دراسات جبائيو، المحمية

مقاؿ منشور في مجمة  الجبال التمية الشرقية مقاربو أحاديو لمجال محمي"،حسيف بوكرزازة، عبد الحميد  بوغابة، " -2
 .31، ص 2002، 16 عانسانيات، مركز البحث في االنتروبولوجيا االجتماعية والثقافية وىراف ، 

، مقاؿ منشور في مجمة دور الجماعات المحمية في تحقيق التنمية المحمية المستدامة في الجزائر اسماء سالمي، -3
  .414، ص  2016، 10ع 3الشريعة واإلتصاد، ج قسنطينة
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عتمد عمى تنظيـ سمي بالمكاتب العربية إستعمار وبمجيئ اإل 1مراقبة وتنظيـ الجماعات
المتضمف  86>6ت أو  :6ؿ نص تنظيمي بيذا الخصوص و ذلؾ في أو حيث تـ صدور 

 6;>6وعرفت سنة  ،2ستعمارنشاء مديرية القضايا العربية مسيرة مف طرؼ ضباط اإلإ
عمى  ضاع والييمنةو ميالد لجاف منتخبة تسمى "الشرطية" اليدؼ منيا السيطرة عمى األ

، بيدؼ السيطرة عمى كؿ >>>6نة تـ تطبيؽ القانوف الفرنسي لس :9=6السكاف وفي سنة 
        تقسيـ الجزائرتـ باف الثورة التحريرية، إتنظيـ االداري والسياسي الأما مف الجزائر،  شبر

    قامة مناطؽ في كؿ والية عمى أف تقسـ المناطؽا  لى ستة واليات )بدال مف مناطؽ( و إ
 .3لى عدة قسماتإ

 المجتمع الجزائري بعد اإلستقاللرابعا: 
نعداـ اإلطارات مف حالة الفراغ اإلداري نتيجة إلستقالؿ مباشرة عانت الجزائر بعد اإل

لى العجز المالي التي كانت إالجزائرية القادرة عمى تسيير الشؤوف اإلدارية وذلؾ باإلضافة 
ؿ الدولة التدارؾ بسف تشريعات وتنظيمات أو لتح، 4تعاني منو الجزائر في ذلؾ الوقت

ؿ أو ، و 8:=6لمحدود البمدية سنة ؿ تنظيـ أو عتماد إصالحات مختمفة ليصدر ا  جديدة، و 
تعديؿ سنة   ، ليمييما بعد ذلؾ=:=6ؿ قانوف لموالية سنة أو ، و ;:=6قانوف لمبمدية سنة 

، ثـ =>=6وفقا لتوجيات دستور  اإلنفتاح السياسي بعد 1==6لى سنة أو مراجعة و  6>=6
 .1161سنة لالوالئي  ، و1166التنظيـ الحالي لمبمدية لسنة 

 نظام البمدية في الجزائر :الفرع الثاني
تعتبر البمدية النواة المحمية الرئيسية لتكامؿ وظيفة األجيزة اإلدارية والمجمس 

وىي بذلؾ تشكؿ  ،5المنتخب لتحقيؽ التنمية وضماف توسيع نطاؽ مشاركة المواطنيف
 .المواطنوف بالدولة وؿ الذي يمتقي فيو الفضاء األ

                                                           

1-Ben Nadji Cherif, Aux Origines de la Commune Algérienne , revue des collectivités 

locales ministère de l’intérieur, Editions internationales, n 01,Alger, 1997,p26-27. 
  .44عبد الكريـ مسعودي، مرجع سابؽ، ص- 2
  .3994ص،1977،دار الغرب االسالمي، بيروت،1962البداية ولغاية عمار بوحوش، التاريخ السياسي لمجزائر منذ -3
مشاركة المجالس البمدية في التنمية المحمية )دراسة ميدانية عمى مجالس بمديات والية محمد خشموف،  -4

  ,139، ص 2011منتوري، قسنطينة، ؾ ع إ إ ،جرسالة دكتوراه،  قسنطسنة(،
 . 77،ص ميدية بف طيبة، سفياف خروبي، مرجع سابؽ - 5
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 في الجزائريخية عن نظام البمدية ال: لمحة تار أو 
ستعمارية أيف كاف اإلدارة المحمية جذورىا التاريخية مف تنظيـ السمطة اإل ستمدتإ

،وليذا يمكف أف نميز بيف مرحمتيف أساسيتيف 1لمنظاـ اإلداري الفرنسي األثر األكبر عمييا
 .2االستقالؿومرحمة  االستعماركانت قد مرت بيما اإلدارة البمدية بالجزائر ىما: مرحمة 

 االستعمارمرحمة  -1
تميزت ، 1>>6متدت إلى غاية إالبمديات األىمية  ،ثالثة أشكاؿ أخذ التنظيـ البمدي     

بمديات و  ،3المنطقةبعض أعياف في تسيير شؤوف المواطنيف بمساعدة الطابع العسكري ب
اإلستعمارية يساعده جزائريوف ولجنة بمدية تتكوف مف يديرىا موظؼ مف اإلدارة  مختمطة
كاممة الصالحيات تدار  بمدياتو  4روبييف منتخبيف وبعض الجزائرييف المعينيفأو أعضاء 

 .5مف طرؼ مجمس بمدي ورئيسو المذاف ينتخباف مف طرؼ السكاف المحمييف لمبمدية
 مرحمة اإلستقالل -2

شيدت الجزائر المستقمة ىجرة جماعية لإلطارات  ترؾ المستعمر فراغا قانونيا بعد أف     
 1:-;69بموجب القانوف رقـ  88>6الدولة بالقانوف البمدي الفرنسي لتستمر روبية، و األ
 ;:=6بإصالحات  توجت بعدىا، ضماف ديمومة سير اإلدارة البمدية كمرحمة إنتقاليةل
التالي بموجب القانوف وجاء التعديؿ  صالحيات البمدية والذي حدد ،;:-18صدور األمرب

السياسي  نفتاحاإلوبعد ، ديولوجية مستمدة مف ممارسة سمطة الحزب الواحدإب، 6>-=1
محدثا أثرا كبيرا في إصالح القانوف  >1-1=قانوف الصدر  =>=6الذي أعقب دستور 

لتكريس إستقاللية  61-66المتعمؽ بالبمدية ثـ جاء القانوف الحالي والساري المفعوؿ رقـ 
 .6وحرية الجماعات اإلقميمية وتسيير الشؤووف العمومية عمى المستوى المحمي

                                                           

-1 F.Goual, l’Evolution Historique de l’Institution Communale ,revue des collectivités 

locales ,ministères de l’intérieur, éditions internationales, N° 01 , Alger,1997 , p30. 
 .36، ص2013، دار العمـو ، عنابة، المحمية الجزائريةقانون اإلدارة بعمي، محمد الصغير  - 2
 ؾ ح ع س رسالة ماجيستير، دراسة حالة البمدية، دور الجماعات المحمية في التنمية المحميةشويح بف عثماف،  -3
  14، ص2011ابو بكر بمقايد تممساف  ج
  ,353-352عمار بوضياؼ الوجيز في القانوف اإلداري، مرجع سابؽ، ص  -4
  .138محمد خشموف، مرجع سابؽ، ص  -5
  4، ص 1،2014الجزائرؾ ح ،ج ،ماجستير،0999جوان 00المؤرخ في 99-99قالبمدية في كماؿ قاضي، -6
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 ثانيا: تعريف البمدية
تمثؿ البمدية قاعدة الالمركزية ومكاف ممارسة حؽ المواطنة كما تشكؿ فعال محوريا 

 ة إقميمية لمدولةماعج فيي ،1الجواريةفي تييئة اإلقميـ والتنمية المحمية والخدمة العمومية 
ة :==6ووفقا لدستور مركزية إقميمية في إدارية ال وحدة تعتبرو ،2ىي الجماعة القاعدي

الخمية التنظيمية األساسية والقاعدية سياسيا،  أوبؿ وىي الجياز  ،النظاـ اإلداري الجزائري
والذي جاء بعد فترة طويمة مف  61-66القانوف في  ياأما تعريف ،3وثقافيا جتماعياإإداريا، 

سابقو، عرفت فييا الجزائر الكثير مف األحداث عمى جميع المستويات خاصة السياسية 
الجماعة اإلقميمية القاعدية لمدولة، وتتمتع بالشخصية  البمديةأعتبر واألمنية،  اإلقتصاديةو 

يي القاعدة اإلقميمية الالمركزية ف ،4المعنوية والذمة المالية المستقمة وتحدث بموجب قانوف
 .5العمومية ومكاف لممارسة المواطنة، وتشكؿ إطار مشاركة المواطف في تسيير الشؤوف

 صالحيات البمدية و اختصاصات  :ثالثا 
ولة ليا بموجب خالم ختصاصاإلتمارس البمدية صالحياتيا في كؿ مجاالت 

       اإلقتصاديةالقانوف، وتساىـ مع الدولة بصفة خاصة في إدارة وتييئة اإلقميـ والتنمية 
 .6إلطار المعيشي لممواطنيف وتحسينووكذا الحفاظ عمى ا ية،واألمن والثقافية، االجتماعيةو 
 صالحيات رئيس المجمس الشعبي البمدي  -1

 .لى كممثؿ لمبمدية والثانية كممثؿ لمدولةو األتاف فلرئيس المجمس الشعبي البمدي صو 
        لما كانت البمدية شخصا معنويا عاما يتمتع بالشخصية المعنوية ممثال لمبمدية: -أ

طبقا و  7و االستقالؿ المالي فقد أسندت لرئيسيا عدة مياـ ليقـو بيا باسميا و لحسابيا
مف الصالحيات  بالعديد، يتمتع رئيس المجمس الشعبي البمدي 8>إلى  ;;لممواد مف 

ويقـو عمى  الخاصة بو، وكؿ أعماؿ الحياة المدنية واإلدارية وفقا لمتشريع المعموؿ بو،
                                                           

  .80، ص  ميدية بف طيبة، سفياف خروبي، مرجع سابؽ -1
 ، السابؽ ذكره. 99-90 ق، 16المادة أنظر  -2
 .279، ص2005،الجزائر،  ـ ج د، 03، ط 1جزء  القانون االداري،عمار عوابدي،  -3
 سابؽ ذكره.ال،  99-99 ؽالمادة األولى، أنظر  -4
 .79ص مرجع سابؽ، ، األساسي في القانون اإلداريناصر لباد،  -5
 سابؽ ذكره.ال،  99-99 ق، 03المادة أنظر  -6
  30شويح بف عثماف ، مرجع سابؽ، ص  -7
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 واألمر بصرؼ النفقات ياإدارة مداخيمب باسـ البمدية ولحسابيا ضأو فالتبوجو الخصوص 
براـ عقود  القياـ بمناقصات أشغاؿ و األمالؾ والمعامالت والصفقات واإليجارات  اقتناءوا 

 .1البمدية ومراقبة حسف تنفيذىا
رئيس المجمس  يتمتع 61-66مف القانوف  9=الى  9>طبقا لممواد مف  :ممثال لمدولة -ب

ويمارس الضبط االداري ويسير عمى حسف  صالحيات كممثؿ لمدولة عدةالشعبي البمدي ب
ف لو صفة ضابط الحالة أمف العموميف وعمى النظافة العمومية، كما النظاـ العاـ واأل

تبميغ وتنفيذ بتحت إشراؼ الوالي ويقـو  ،2المدنية ولو صفة ضابط الشرطة القضائية
لنظافة العمومية السير عمى النظاـ والسكينة واف والتنظيمات عمى إقميـ البمدية القواني

 .3السير عمى حسف تنفيذ التدابير االحتياطية  والوقاية  والتدخؿ في مجاؿ اإلسعاؼو 
 صالحيات البمدية -2

، والتي 618-618صالحيات خاصة تمؾ المتضمنة في المواد مف  البمدية بعدةتتمتع 
   .الختصاصات والمجاالتشممت عديد ا

الشعبي البمدي في مختمؼ العمميات الخاصة بتييئة يساىـ المجمس  :التييئة والتنمية -أ
قميـ والتنمية المستدامة ويعطي موافقتو عمى كؿ المشاريع التي تغرس بإقميـ البمدية  كما اإل

 لخضراء والتربة والموارد المائيةعمى حماية األراضي الفالحية والبيئة والمساحات ا يسير
ويعد  ،اإلستثماروتشجيع  اإلقتصاديةطات النشايبادر بكؿ التدابير التي تحفز عمى تنمية و 

ويصادؽ عمييا ويسير عمى  ،السنوات الموافقة لمدة عيدتو ة والمتعددةالتنموي برامجو
تنفيذىا تماشيا مع الصالحيات المخولة لو قانونا وفي إطار المخطط الوطني لمتييئة 

، ويقوـ بالمساىمة في 4ةالقطاعي يةوالتنمية المستدامة لإلقميـ وكذا المخططات التوجيي
 .5اإلقتصاديةإنجاز البنية التحتية المحفزة لإلستثمار وتخصيص مناطؽ لألنشطة 

                                                           

  سابؽ ذكره.ال،  99-99 ق، 82المادة أنظر  -1
 ؾ ح س ، رسالة ماجستير،مدى فاعمية دور الجماعات المحمية في ظل التنظيم االداري الجزائريعمي محمد،  -2
  106، ص 2012تممساف  ج
  سابؽ ذكره.ال،  99-99 ق، 88المادة أنظر  -3
  سابؽ ذكره.ال، 99-99 ق، 107المادة أنظر  -4

.187عمي محمد، مرجع سابؽ، ص  - 5  
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 زعمير واليياكل القاعدية والتجييالت-ب
كما تسير  ،يزود المجمس الشعبي البمدي بكؿ أدوات التعمير والتي يصادؽ عمييا

وتبادر بالعمميات  والطابع المعماري والسكنيمالؾ العقارية والثقافية األعمى حماية البمدية 
ختصاصيا إفي مجاؿ  المرتبطة بتييئة اليياكؿ والتجييزات الخاصة بالشبكات التي تدخؿ

وتساىـ في ترقية السكف وترميـ المباني وضمف الشروط المحددة في التشريع والتنظيـ 
تراـ تخصيصات األراضي حإالتأكد مف  التقنية لمدولة، تتولى البمدية وبمساىمة المصالح

مراقبة الدائمة لمطابقة عمميات البناء ذات العالقة ببرامج التجييز وال، ستعمالياإوقواعد 
 . 1السكنات اليشة وغير القانونية ةفي مجاؿ مكافح حتراـ األحكاـإالسير عمى و  والسكف

 والسياحة و الشباب و الرياضة و الثقافة التربية -ج
تحديدا دقيقا لنشاطات البمدية في مجاؿ التربية والحماية تضمف قانوف البمدية 

في مضموف  جتماعية والرياضة والشباب والثقافة والتسمية والسياحة وقد تكررت كثيرااإل
 مجاؿ التربيةفي  تقـو البمدية بعديد المياـ حيث ،2المواد عبارة المساىمة وكذلؾ التشجيع

 رياض النقؿ المدرسي، ترقيةو  االبتدائي والمطاعـنجاز مؤسسات التعميـ كإوالتعميـ 
الجوارية لمنشاطات الرياضية في تطوير اليياكؿ تساىـ ، و 3األطفاؿ، والتعميـ الحضري

فية تساىـ في إنجاز اليياكؿ الثقاو  ،بالقطاع والشبابية وتقدـ مساعدات لألجيزة المكمفة
تشجع التمييف و  األنشطة الثقافيةتطور و بيا  تقدـ مساعدات لألجيزة المكمفةو  ،صيانتياو 
ؿ بحماية  ذوي االحتياجات جتماعية المعوزة كما تتكففئات اإلالوتبادر بمساعدة  ،الشغؿو 

 .المجاؿ قطاع السياحة وتشجع المتعامميف في وترقي، الخاصة
البمدية في تحسيف ظروؼ التكفؿ باإلطار المعيشي  ساىـت :النظافة وحفظ الصحة -د

وتنفيذ التشريع والتنظيـ  حتراـإدولة عمى لمتسير بمساىمة المصالح التقنية و لممواطنيف، 
روب وصرؼ المياه المعموؿ بيما والمتعمقيف بحفظ الصحة والنظافة العمومية والمياه الش

 .4والنفايات

                                                           

 سابؽ ذكره.ال، 99-99 ق، 115المادة أنظر  -1
 . 184عمي محمد ، مرجع سابؽ، ص  -2
  ذكره. السابؽ 99-99 ق 122أنظر المادة   -3
  سابؽ ذكره.ال 99-99 ق 123أنظر المادة  -4
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 الجزائر الوالية فينظام : الفرع الثالث
تتوسط بيف الدولة  لمدولة اإلداريمحمية في ىـر التنظيـ  إداريةوحدة تعتبر الوالية 

 .تنفيذ مختمؼ السياسات العمومية لمدولة ووىي الفضاء الذي يتـ مف خالل ،والبمدية
 تاريخية عن النظام التشريعي لموالية بالجزائر ةلمحال: أو 

نميز بيف مرحمتيف  أفلموالية بالجزائر بعدة مراحؿ حيث يمكف  اإلداريالتنظيـ  مر
 .1ستقالؿومرحمة اإل ستعمارىما مرحمة اإل أساسيتيف

 مرحمة االستعمار -1
والذي بموجبو قسمت  ;8>6ستعمار القانوف الفرنسي عمى الجزائر لسنة طبؽ اإل      

يساعده وعمى رأس كؿ والية والي  (وىراف وقسنطينة ،الجزائرلى ثالث واليات )إالجزائر 
 اإلداري اإلصالحالمتضمف  16:-:9صدور المرسوـ ،ومع 2مجمس الوالية كما في فرنسا

  .دائرة 6=و عمالة 69كاف يوجد بالجزائر ر ستعماومع نياية فترة اإل ،بالجزائر
 مرحمة االستقالل -2

 تالوالموظفيف الذيف كانوا يسيروف العما لإلطاراتعرفت الجزائر ىجرة كبيرة 
، فبقي يالقانونفراغ الفرنسية لتجنب  إدارية أجيزةالجزائر ت ورثف ،اإلداراتو والبمديات 

المؤرخ في  ;69-1:موجب القانوفبالتنظيـ ساري المفعوؿ  ليذاالقانوني  اإلطار
التنظيـ  مست جراءاتإتخاذ إ إلىستقالؿ السمطات بعد اإل فعمدت، و 13:=86/61/6
وضماف قدر  (الوالي)تمثمت في دعـ مركز وسمطات عامؿ العمالة ( التاالعم) ئيوالال

، قتصاديجتماعي واإللية جيوية اإلاعم لجافتـ استحداث و ، 4معيف مف التمثيؿ الشعبي
 .جتماعيا  قتصادي و إبمجمس والئي  ;:=6بعد االنتخابات البمدية عاـ  تستخمفإ

  >8-=: األمربعد االستقالؿ مف خالؿ صدور  والئيتنظيـ  ؿأو وقد عرفت الجزائر 
 اتصالحي والئيةلممجالس الشعبية ال والذي منح 11-6>صدر بعد ذلؾ القانوف رقـ  و

         واالجتماعية والتجارية اإلقتصادية، االدارية األجيزة ةعمى كاف ةرقابالفي  مثؿتت جديدة
                                                           

 .111، ص، مرجع سابؽقانون اإلدارة المحمية الجزائريةمحمد الصغير بعمي،  -1
  .137محمد خشموف، مرجع سابؽ، ص -2
  126،ص3،2010الجزائرؾ ع إ ع ت ،ج ،أطروحة دكتوراه،تمويل التنمية المحمية في الجزائرخيضر خنفري،-3
  .114مرجع سابؽ، ص  ، قانون االدارة المحميةمحمد الصغير بعمي ،  -4
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ممؤسسات ل اإلقتصاديةنيات والوحدات أو التي تشتغؿ في حدود تراب الوالية وكذلؾ التع
الحزبية  اليياكؿعمى  الرقابةستثناء إب ،عمى ترابياتنشط  شتراكية التيإلا اإلقتصادية

أحكاـ وفقا لمبادئ  ،=1- 1=ثـ صدر القانوف  ،1واألمفومصالح العدؿ ومصالح الجيش 
قرارو  ،لواحدنظاـ الحزب ا إلغاء رأسياوعمى  =>=6دستور قرىاأجديدة  التعددية الحزبية  ا 

في ظؿ حركة  ;1-61القانوف الحالي الساري المفعوؿ رقـ وأخيرا  ،نفتاح السياسيواإل
 .2تشريعية واسعة إستمزمتيا المرحمة الحالية لتدارؾ النقائص السابقة

 تعريف الوالية :ثانيا
دارية ممركزة إمقاطعة  ىيو متدادا لمدولة، جماعة عمومية إ بصفتيا تعد الوالية
قميـ والمرفؽ العاـ مف جية دارية لإلبالمياـ اإل تتكفؿقميمية المركزية، إلمدولة وجماعة 

      وفقا تعرؼو  3وتنفيذ مختمؼ السياسات العمومية التي تقدميا الدولة مف جية أخرى
المالية  والذمةتتمتع بالشخصية المعنوية لمدولة، و  اإلقميميةجماعة ال بأنيا ;1-61لمقانوف 
لتنفيذ  ءفضا ةلمدولة وتشكؿ بيذه الصف ةركز مغير الم اإلداريةالدائرة  أيضاوىي  ،المستقمة

 .4والدولة اإلقميميةالجماعات  بيف ريةأو السياسات العمومية التضامنية والتش
 وصالحيات الوالية ختصاصاتإ :ثالثا

يتـ سوؼ  األساسوعمى ىذا ، 5الواليو  المجمس الشعبي الوالئي ف ىماتاوالية ىيئلم
 .المجمس الشعبي الوالئي والواليكؿ مف مف خالؿ دور  والية،تطرؽ لصالحيات الال
 المجمس الشعبي الوالئي ختصاصات و صالحياتإ -1

 ويمكنو ز تسيير الوالية، ايعتبر المجمس الشعبي الوالئي ىيئة أساسية في تشكيؿ جي
، إضافة في العديد مف المجاالت وختصاصإ لمجاؿ لممسائؿ التابعة دائمة اشكؿ لجاني أف
التي تيـ  األخرىكؿ المسائؿ  لدراسة ،6خاصةلجاف  و تكويفويمكن ،لجاف التحقيؽ إلى

                                                           

 .206مرجع سابؽ، ص  ، القانون االداري ، التنظيم اإلداريناصر لباد ،   -1
مداخمة ،2012فبراير 21المؤرخ في  90-90قراءة تحميمية لقانون الوالية الجديد، القانون عبد الرحماف خميفي ،  -2

  .01، سوؽ أىراس، ص 2013في اليـو اإلعالمي حوؿ قانوف الوالية الجديد المنعقد سنة 
 . 242، مرجع سابؽ، ص ، الوجيز في القانون االداريعمار بوضياؼ  -3
 .29/02/2012، 12عج ر ،  يتعمق بالوالية، 09/0/0990، المؤرخ في 90-90 ؽ -4
 سابؽ ذكره.ال  ،90-90 ؽ، 02المادة أنظر  -5
 .70، مرجع سابؽ ، ص  األساسي في القانون اإلداريناصر لباد ،   -6
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ختصاصات الدولة مف خالؿ مساىمتو في إلفي المجاالت التابعة ف يتدخؿ، أولو  الوالية
كما  ،جتماعيةواإل اإلقتصاديةطار السياسات العمومية إتنفيذ النشاطات التي تدخؿ في 

يمكف لممجمس و  ،1قصد تسجيميا في البرامج القطاعية العموميةيقترح سنويا قائمة مشاريع 
يمارس و  ،2تقنية أوأف يشارؾ في النشاطات البمدية عف طريؽ منحيا مساعدات مالية 

 :منيا المجاالت عديدالصالحيات المخولة لموالية في  إطاراختصاصات في المجمس 
يقـو المجمس حسب قانوف الوالية بمناقشة : و اليياكل القاعدية اإلقتصاديةالتنمية  -أ

، فيقوـ لموالية اإلقتصاديةتنمية الإعداد مخطط  عند اإلقتصاديةومعالجة كؿ األنشطة 
، 3بتحديد المناطؽ الصناعية ويقدـ التسييالت لممتعامميف لمحصوؿ عمى العقار الصناعي

نشاءو   .واالجتماعية والبيئية اإلقتصادية واإلحصائياتبنؾ لممعمومات  ا 
الفالحة والتشجير والصحة الحيوانية  توسيع وترقيةتعمؿ الوالية عمى : والري ةالفالح -ب

الوقاية مف الكوارث ، و 4و المياه الصالحة لمشرب وتطيير المياه وحماية البيئة والغابات
 .ةبئو األ ةالوقاية ومكافحو  مخاطر الفيضانات والجفاؼ ةمحاربو  الطبيعية واآلفات

نجاز إفي تساىـ  :العمومية ةجتماعي والثقافي والصحالنشاط اإل السكن و التربية و -ج
نجاز ىياكؿ الصحة ا  ، و ني وصيانتيا وتجييزىايالمو  ؤسسات التعميـ المتوسط والثانويم

نشاء المؤسسات الثقافية ا  جتماعية المحتاجة و وبرامج ترقية التشغيؿ ومساعدة الفئات اإل
 السكناتنجاز إالمساىمة في ، 5الثقافي والسياحي بالوالية وبعث وتنمية التراثوالرياضية 
 .الحظيرة العقارية والحفاظ عمى الطابع المعماري تأىيؿعادة ا  و  اليش، البناءومحاربة 

 صالحيات وسمطات الوالي -2
السمطة المركزية فيو مندوب  معتصاؿ الوالي ىو القائد االداري لموالية وحمقة اإل

  .الدولةو لموالية  ي سمطاتو بصفتو ممثالليمارس الواو  6الحكومة المباشر لجميع الوزراء،
                                                           

 سابؽ ذكره.ال،  90-90، قانون 00المادة أنظر  -1
 .71، مرجع سابؽ ، ص  اإلدارياألساسي في القانون ناصر لباد ،  -2
 ،دراسة في ظل قانون البمدية والوالية الجديدين الجماعات المحمية بين االستقاللية و الرقابةصميحة ممياني،  -3

  93، ص  2015المسيمة ؾ ح ع س،جمذكرة ماجيستير، 
  111مرجع سابؽ، ص  ، قانون االدارة المحمية الجزائرية،محمد الصغير بعمي -4
  .35،ص 2012جسور ، الجزائر، دار ، 1، ط90-90شرح قانون الوالية رقم عمار بوضياؼ،  -5
  .147-146ص  1982، د ـ ج ، الجزائر، 2، طاالدارة المحمية المقارنةحسيف مصطفى حسيف،   -6
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الحياة المدنية  أعماؿفي و  أما القضاء والتضاىرات الرسمية يمثميا: لموالية ممثال -أ
ة واإلدارية  ويعد ،1ويتولى إدارة أمالؾ الوالية والحقوؽ التي تتكوف منيا أمالؾ الوالي

 تضمنيا خرىأ مياـ إلى إضافة، المصالح والمؤسسات الوالئية ريسوي ،نفيذىايالميزانية و 
 اإلجتماعية والثقافية. اإلقتصاديةمختمؼ مجاالت التنمية المحمية ب وموزعة، ةيقانوف الوال

يعتبر الوالي حمقة االتصاؿ بيف الوالية والسمطة المركزية فيو : لمدولة ممثال -ب
المتصرؼ بسمطة الدولة وىو مندوب الحكومة والممثؿ الوحيد لكؿ وزير مف الوزراء وعمى 

القوانيف  يمثؿ، تيـاحقوؽ المواطنيف وحري ، ويحمي2ىذا األساس ينفذ قرارات الحكومة
 .الوالية إدارةالسمطة عمى  يمارسواألمف و عمى النظاـ  يحافظوالتنظيمات و 

 الدائرة :رابعا
جماعة محمية بؿ جزء مف  ليستىي و لموالية،  اعموميا تابع إدارياتعتبر الدائرة مرفقا 

بمبادرة مف السمطة السياسية  أنشئت إداريةمقاطعة  إذف فيي،3عدة بمديات شمؿي واليةال
في  ليست في نطاؽ الالمركزية بؿ فيي ،4الماليؿ ستقالاإلالشخصية القانونية و  التممؾ
 عمى البمدية يصادؽ كوصيو  الوسيط بيف البمدية والوالية تمعب دورو  التمركز، عدـ نطاؽ

ير يوتس أمالكيا، العمومية ياصفقات ،اتياييزانتتعمؽ بمالتي الت و امدالعمى رئيس الدائرة 
ينشط  الصفة بيذهو  لمدولة،الوالي في وظيفتو ممثال رئيس الدائرة يساعد و ، 5مستخدمييا
 وتوسعت صالحياتو إلى ترأس، 6عدة بمديات أو بمديتيفينشط عمؿ أو ينسؽ و عمؿ بمدية 

المجنة التقنية  اإلجتماعية ذات الطابع اإليجاري وترأس إجتماعات لسكناتلجنة توزيع ا
لتنمية المحمية ارئيس الدائرة  نشط يوالتي تعتبر إمتداد لممجمس التنفيذي لموالية كما لمدائرة 

  .مصالح الدولةالحسف ل رسيال يضمفو 
                                                           

  .310مرجع سابؽ، ص الوجيز في القانون االداري،عمار بوضياؼ،   -1
  .72، مرجع سابؽ، ص القانون االدارياالساسي في ناصر لباد،   -2
 .203، مرجع سابؽ، ص القانون االداري، التنظيم اإلداريناصر لباد،   -3

-4 Kelkal Abdelkader, la Daira Circonscription Administrative ,imprimerie A.George, 

Batna,2003 , P33. 

مقاؿ  ،"الجديدة في تفعيل استراتيجيات التنمية المحميةالجماعات المحمية والرىانات "عبد السالـ عبد الالوي، -5
 .173ص  04،2015عالجياللي بونعامة، خميس مميانة، جمشور في مجمة صوت القانوف، 

، يحدد أحكام القانون األساسي الخاص بالمناصب والوظائف العميا 02/90/9009المؤرخ في  009-09 م ت -6
 .28/07/1990 ،31 عج ر ،  في اإلدارة المحمية،
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 المبحث الثاني
 لالستثمار األحكام المنظمة

بالنسبة لمعظـ دوؿ العالـ  اإلقتصادية لمحياة األساسية الركيزة اإلستثماريمثؿ 
حيث ،والمستدامةالشاممة  تحقيؽ التنميةلعمييا  ؿمعو الالتوجيات  أىـيشكؿ احد  عتبارهإب

 .اإلستثمارؿ المفاىيـ التي تخص التنمية و و اىذا المبحث تنسيتـ في 
 لواأل المطمب 

 ةالتنمي تخص ةمفاىيم عام
رتقاء التنمية عممية واعية ومخططة تستيدؼ تطوير كؿ مناحي الحياة قصد اإل

 1عبر كافة ربوع الوطف تتسعبمستوى معيشة المواطنيف، تنطمؽ مف المستوى المحمي ل
 .وتوجيو العممي ختصاصوإكؿ حسب  وأىدافياؿ الباحثوف موضوع التنمية و القد تنو 

 التنمية مفيوم: لوالفرع األ 
يشكؿ عممية متعددة  أصبح ؿب معيفالتنمية عمى تعريؼ  مفيـولـ يعد يرتكز 

يجابية تعود بالنفع عمى المواطنيف وعمى البمداف تتجمى إحداث تغييرات إي إلى بعاد ترماأل
ىي عممية و  السياسية والثقافية، جتماعيةاإل ،اإلقتصادية الحياةمف خالؿ مختمؼ مجاالت 

وذلؾ  وحسف منأالمجتمع مف وضع إلى وضع  إلى نقؿ مجتمعية تيدؼ ةمنظم ةموجي
إلى معنى  "تنمية" ةالعاـ لكمم الفيـوينصرؼ  ،2والرشيد لمموارد المتاحة مثؿاأل ستغالؿإلبا

قتصاد الوطني تتضمف عمميات تحسيف اإل التنمية  أفالتغيير المرتبط بالتحسف مما يعني 
 الحاجياتشباع ا  الذاتية و  الحركةقادرا عمى  فيوبنقمة مف وضع المتخمؼ إلى وضع يكوف 

عمى تعريؼ التنمية  :9=6دة عاـ مـ المتحىيئو األ صطمحتأ وقد ،3األساسيةجتماعية اإل
حواؿ لتحسيف األ والحكومةىالي بمقتضاىا توجو الجيود لكؿ مف األ نيا العمميات التيأب

                                                           

تحديات التنمية المحمية في ظل تراجع اعانات الحكومة المالية المخصصة لمواليات محمد خيثر، جماؿ صادفي،  - 1
 2محمد الصديؽ بف يحيى، جيجؿ، مجمد  ج، مقاؿ منشور في مجمة نماء لالقتصاد و التجارة ، والبمديات في الجزائر

  .218، ص 2018خاص، ع
، مقاؿ منشور في مجمة دور الجماعات المحمية في تحقيق التنمية المحمية المستدامة في الجزائرسماء سالمي، أ -2

 .417ص  ،2016، 10، ع 3ج قسنطينة ، الشريعة واإلقتصاد
 .125خيضر خنفري ، مرجع سابؽ، ص    -3



 واالستثمار المحمية لمجماعات المفاىيمي اإلطار                          األول الفصل

 

26 
 

 ندماج فيساعدتيا عمى اإللمية مافية في المجتمعات المحواالجتماعية والثق اإلقتصادية
 .1فضؿ ما يمكفأسياـ في تقدميا واإل مـاأل حياة

 التنمية المحمية :الفرع الثاني
 ي عممية مركبةيف ،مدولة والمجتمعلقصوى بالنسبة  أىميةتمثؿ التنمية المحمية 

ستقرار رتقاء بمستويات العيش وتحقيؽ اإلجؿ اإلأتستدعي تضافر الجيود مف 
الالمركزية مف خالؿ الجماعات المحمية  في دارة المركزية وتتجسدمف اإل تبدأ ،2المجتمعي

السكاف  معيشةمختمؼ جوانب ومجاالت  تمسو  ،الشعبية والمشاركة ابيمرورا بالعمؿ الرق
طار تحقيؽ التوازف والعدؿ بيف الجيات وتعزيز مكانة العالـ الريفي إ، وفي تيـاحاجو 
قتصاديا إحياء والوحدات المحمية خصوصا األ ،حدود القرية إلى المدف مفيوميا زأو تج
 .3لسكاف تمؾ المجتمعات المحمية ةافيا مف منظور تحسيف نوعية الحياجتماعيا وثقا  و 
 تعريف التنمية المحميةال: أو 

 اإلقتصاديةعماؿ ثراء األإ نيا مسار لتنويع وأػالتنمية المحمية عمى  تعريؼكف يم
يصبح منتوج جيد  ووثرواتو ومن همف خالؿ تجنيد وربط موارد ـ معيف،قميإجتماعية في واإل

ـسكاف   اإلقميـشراؾ المواطنيف المحمييف في عممية تنمية إوىي عبارة عف  ،4اإلقمي
حداث إل ةنيا السياسات والبرامج التي تتـ وفؽ توجييات عامأكما تعرؼ عمى  ،5المحمي

وتحسيف نظاـ  المعيشةرفع مستوى  بيدؼفي المجتمعات المحمية  وير مرغوب فييغت
نيا العممية التي بواسطتيا يمكف تحقيؽ أكما تعرؼ التنمية المحمية عمى  ،6خوؿتوزيع المد

                                                           

 التنموية في والية بسكرة(تمويل التنمية المحمية في اطار صندوق الجنوب )دراسة المشاريع وسيمة السبتي،  -1
 .3، ص 2004محمد خيضر بسكرة،  ج ؾ ع إ ع ت، ،مذكرة ماجستير ،

مرجع  " ،"الجماعات المحمية والرىانات الجديدة في تفعيل استراتيجيات التنمية المحمية،عبد السالـ عبد الالوي  -2
 .170سابؽ، ص 

مقاؿ منشور في مجمة االدارة والتنمية  ،المحمية المستدامة"، "ماىية الجماعات المحمية والتنمية عبد الحؽ فيدمة -3
 .124، ص2012، 1ع ، 2البميدة  ج لمبحوث والدراسات،

-4 Nait Merzoug , Kouadria Noureddine , Gouvernance Urbaine et Développement local 

en Algérie ,Quels enjeux pour les métropoles: cas Annaba , revue des sciences 

humaines, université Mohammed Khaider, Biskra, N° 24, Algérie, 2012 , p 10. 

  .82 ، ص ميدية بف طيبة، سفياف خروبي، مرجع سابؽ -5
 .15، ص1986، دار النيضة العربية، القاىرة، التنمية المحميةاحمد رشيد،  -6
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 اإلقتصاديةمستويات التجمعات المحمية لرفع ف بيف الجيود الشعبية والحكومية و االتع
تمؾ التجمعات  الحياة لسكافواالجتماعية والثقافية وحضاريا مف منظور تحسيف توفير 

 ياولقد عرفت،1متكاممة منظومة فيدارة المحمية ي مستوى مف مستويات اإلأمحمية في ال
 والييئاتالعمميات التي يمكف بيا توحيد جيود المواطنيف  أنياالمتحدة عمى  األمـ ةيئى

ساعدتيا جتماعية في المجتمعات المحمية ومواإل اإلقتصادية ضاعو األالرسمية لتحسيف 
 مفيـوويقوـ  ،2قصى قدر مستطاعأفي رقييا ب والمساىمة ةمندماج في حياه األعمى اإل

في جيود التنمية المحمية لتحسيف مستوى معيشتيـ  المشاركةالتنمية المحمية عمى عنصر 
دمات التي يعيشونيا معتمديف عمى مبادرتيـ الذاتية وكذا توفير مختمؼ الخ الحياةونوعية 

 .3والمشاركةعتماد عمى النفس شجع اإليسموب أومشروعات التنمية المحمية ب
 التنمية المحمية سس و أبعادأ -1
 :مف أىـ أسس التنمية المحمية ما يميأسس التنمية المحمية:  -أ

لى جوار إ دارة المحميةسس التنظيمية في وجود نظاـ لإل: تتمثؿ األاألسس التنظيمية -
 4دارة المرافؽ المحمية وتنظيـ الشؤوف المحمية.إدارة مركزية ميتمة بإ

 اإلقتصاديةتحقيؽ التنمية ليمثؿ العنصر البشري حمقة محورية  االسس البشرية: -
وعميو فاف كؿ  نجاح أي مشروع تنموييعد بذلؾ مطمبا ضروريا إلو جتماعية، واإل

ختصاصات التي تتوفر عمييا الجماعات المحمية تبقى دوف جدوى في الصالحيات واإل
 .5حصالستيعاب فحوى مشروع اإلإغياب عنصر بشري مؤىؿ قادر عمى 

: يعد العنصر المالي مصدرا أساسيا في التنمية المحمية حيث أف نجاح األسس المالية -
الييئات المحمية في أداء واجباتيا والنيوض باألعباء الممقاة عمى عاتقيا مف ناحية توفير 

 .6الخدمات لممواطنيف يتوقؼ لحد كبير عمى حجـ مواردىا المالية
                                                           

 .13، ص2001، الدار الجامعية، االسكندرية، المحميةالتمويل المحمي والتنمية عبد المطمب عبد الحميد،  -1
 .125خيضر خنفري ، مرجع سابؽ، ص  -2
 .82ميدية بف طيبة ، سفياف خروبي ، مرجع سابؽ، ص -3
  .220محمد خيثر، جماؿ صادفي، مرجع سابؽ، ص   -4
المحمية كأحد مرتكزات نجاعة تأىيل و تعزيز قدرات الموارد البشرية لمجماعات الطيب الوافي، عمر جنينة،   -5

  11، ص 2017،  4 عبرج بوعريريج، ج: دراسة حالة الجزائر، مقاؿ منشور في مجمة الباحث االقتصادي ، اصالحيا
  220محمد خيثر، جماؿ صادفي، مرجع سابؽ، ص   -6
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 ب أبعاد التنمية المحمية
عمى  وليس قتصاديستقالؿ اإلعمى اإل اإلقتصاديةتقـو التنمية قتصادي: البعد اإل -
د عمى حداث تنمية حقيقية تعتمقتصادي لمدولة بإتغيير الييكؿ اإلساس تبعيتو لذا يجب أ

 .1ستغالال سميما وعقالنياإتاحة في الدولة ستغالؿ الموارد المإالذات ب
نساف يشكؿ جتماعي لمتنمية المحمية عمى أف اإليرتكز البعد اإل جتماعي:البعد اإل -

  جتماعية ومكافحة الفقرىتماـ بالعدالة اإلجوىر التنمية وىدفيا النيائي مف خالؿ اإل
 2جتماعية لجميع أفراد المجتمع.وتوفير الخدمات اإل

ف أعتبار إلى تنمية النظاـ السياسي القائـ في دولة ما عمى إييدؼ  لبعد السياسي:ا -
مة والمشاركة في ستجابة النظاـ لتحديات بناء الدولة واألإالبعد التنموي السياسي يمثؿ 

ستقرار إال مف خالؿ تحقيؽ إتوزيع األدوار وال تكوف التنمية ذات الطابع والبعد السياسي 
 3النظاـ السياسي.

 التنمية المحمية و أىداف خصائص  -2
الوسائؿ والطرؽ لتحسيف الظروؼ بأنواعيا ىي مجموع  :خصائص التنمية المحمية -أ

وفؽ سمـ زمني محدد وىي أسس وقواعد مبنية عمى المشاركة في تنظيـ أسموب العمؿ 
، وتتسـ عممية التنمية 4اإلجتماعي واإلقتصادي بصفة كمية وشاممة عمى جميع المستويات

موعة أىداؼ المحمية الجيدة بأنيا عممية ىادفة أي تنطمؽ مف أسس عممية ومدروسة ومج
يجابية تؤدي  لى تحسيف وتطوير موضوعيا وتراعي إتسعى إلى تحقيقيا وىي نظامية وا 

 .5توازف مشروعات برامج التنمية المختمفة

                                                           

     ة نماء لالقتصاد، مقاؿ منشور في مجمعوائق التنمية االقتصادية في الجزائر و آليات عالجياسامي زعباط،  -1
  .261، ص 2018خاص،  ع، 2محمد الصديؽ بف يحيى، جيجؿ، مجمد  جوالتجارة، 

     ، مقاؿ منشور في مجمة البحوث والدراسات العمميةأبعاد التنمية المحمية وتحدياتيا في الجزائرأحمد غريبي،  -2
  .47، ص2010، 1ع، 4المدية، مجمد ج
 . 212مرجع السابؽ، صمحمد خيثر، جماؿ صادفي، ال -3
أبوبكر ؾ ح ع س ،ج مذكرة ماجيستير،  مدى فاعمية المجالس المحمية في تحقيق التنمية،األخضر لوصيؼ،  -4

  15ػ ص2017بمقايد ، تممساف،
دراسة ميدانية ببمدية حاسي بحبح، الجمفة، مذكرة  أثر الرقابة االدارية عمى التنمية المحمية،كماؿ بودانة شعباني،   -5

  ,77-76، ص2014محمد خيضر، بسكرة،  ؾ ع إ إ، جماجيستير، 



 واالستثمار المحمية لمجماعات المفاىيمي اإلطار                          األول الفصل

 

29 
 

تسعى وراءه التنمية المحمية يتمثؿ  ف اليدؼ الرئيسي الذيإ :أىداف التنمية المحمية -ب
في تحسيف الحياة في كافة المجاالت وتطوير المجتمع المحمي حتى ينعـ بالحياة 

 اإلقتصادية، وتثميف الموارد البشرية والطبيعية واألمالؾ المحمية ودعـ األنشطة 1الكريمة
ـالمال اإلقتصاديةالمنتجة وتقميص الفوارؽ بيف الواليات وترقية األنشطة   2ئمة لألقالي

وؿ الذاتية لسد الثغرات الحم، وبالمتاحة اإلمكاناتستخداـ إ ةز الجيود لتحقيؽ كفاءوتعز 
 .3تسعفيا موارد الدولةبما عمى مستوى الحد و التي تبد

 نواع التنمية المحميةأمجاالت و  -3
 واإلجتماعية السياسية اإلقتصاديةالجوانب تمس مجاالت عدة المحمية  تشمؿ التنمية

فضؿ األإلى  تغيرات الجذرية لمقطاع االقتصاديتتمثؿ في الو :اإلقتصاديةالتنمية  -أ
 .4جتماعية والظروؼ السياسيةاإل تجاىاتواإل نسانيةوترتبط بالقدرات اإل

التي تؤثر في عممية  األفكارتتمثؿ التنمية السياسية في مجموعة  :التنمية السياسية -ب
خالؿ مختمؼ مف  أوحزاب السياسية بواسطة األلقرارات السياسية سواء صناعة ا

 .الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات، والتنظيمات وغيرىا
يجاد إ الموجية نحو نيا العممية المجتمعية الواعيةأتعرؼ بو  :التنمية االجتماعية -ج

 ةمدعم نتاجيةإتكوف قادرة عمى تنمية طاقات  ،اعيجتمقتصادي واإلتحوالت في البناء اإل
 .5في متوسط الدخؿ الحقيقي لمفرد ةزيادة منتظمتحقيؽ ذاتيا تؤدي إلى 

 المحمية اإلقتصاديةالتنمية : ثانيا
 ةبترقي ذا كانت التنمية المحمية في الجزائر يقصد بيا تكفؿ الجماعات المحميةإ

واالجتماعية والثقافية ذات الصمة المباشرة بالمواطف  اإلقتصاديةوتطوير مختمؼ المجاالت 
فاف التنمية  ،6قصير ومتوسط وبعيدأمد  وذلؾ ضمف برنامج منسجـ ومستداـ ذو المحمي

                                                           

  81ص  كماؿ بودانة شعباني، مرجع نفسو،  -1
  ػ15ص  المرجع السابق،األخضر لوصيؼ،  -2
 .34ص 2000،القاىرة،،المكتب الجامعي تنمية المجتمع المحمي،االتجاىات المعاصرةحمد مصطفى خاصر،أ-3
 .80، ص1984حسيف عمر، التنمية والتخطيط االقتصادي، د ـ ج، الجزائر،  -4
 .126، ص سابؽخيضر خنفري ، مرجع  -5
  مقاؿ منشور في مجمة االنساف والمجاؿ،الدور التنموي لمجماعات المحمية وعالقتو بالجامعة"، فاطمة بف ديف،" -6
 .09، ص2016الجزائر، ، 3ع نور البشير البيض، ج
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افر فييا جيود مختمؼ الفاعميف في جميع ظتت ةالمحمية تعتبر عممية مشترك اإلقتصادية
 .المحمية اإلقتصاديةتشجيع النشاطات  بيدؼالمياديف 

 :المحمية اإلقتصاديةتعريف التنمية  -1
في مستوى  األحسفوعي نحو نتغير وتغيير كمي و  المحمية اإلقتصاديةتعني التنمية 

الحياة عف طريؽ تحسيف ظروؼ  أوعف طريؽ زيادة الدخؿ الفردي والقومي  الحياة
نوعا مف عرفيا باعتبارىا فما البنؾ الدولي ، أ1تيا بطريقة تعود إلى مستوى افضؿورياوضر 

ات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحمية طبيف السم المشاركة
االقتصادي في  ارفع مستواى بيدؼحمية معينة ملمنطقة  اإلقتصاديةالقدرة  بيدؼ بناء

 .2لمجميع الحياةالمستقبؿ وتحسيف نوعية 
 المحمية اإلقتصاديةمبادئ التنمية  -2

 األطراؼكافة  ةتحتاج إلى مشاركو بالتنسيؽ  اإلقتصاديةتتميز التنمية المحمية 
 المجتمع محميا ةحاج اعيتر  ياأن بمعنىمتوازنة عممية ، وىي الفاعمة في التنمية المحمية

قاليـ الدولة وفي كؿ أبيف كافة متكاممة الو  ف يشمؿ كؿ القطاعات التنمويةأفالتوازف يجب 
البشرية  ،مسخرة لمعمميةالوسائؿ الضافة إلى تكامؿ إحدودىا الجغرافية الحضرية والريفية 

ف تغطي مشروعات وبرامج التنمية كافة مجاالت أبمعنى  ، كما تتميز بالشموليةوالمادية
شموؿ ي أجتماعية والصحية والعمرانية والتعميمية واإل اإلقتصاديةحتياجات المجتمع إ

التنمية كؿ قطاعات المجتمع الجغرافية والسكانية تحقيقا لمعدالة وتكافؤ الفرص بيف 
 .3المواطنيف

 المحمية اإلقتصاديةاىداف التنمية  -3
ف تتمتع أكما يمكف  ،تيدؼ المحمية إلى تنمية جميع المناطؽ خاصة الريفية منياو 

كبر لمنجاح لقبوليا مف طرؼ أالمحمية بفرص  اإلقتصاديةالمشاريع التي تتـ وفقا لمتنمية 

                                                           

مقاؿ منشور في مجمة العمـو القانونية  الدور التنموي لممجالس المنتخبة: بين القانون والواقع"،حميمو سعود،" -1
 .688، ص2019،  2عالمجمد الرابع،  ياف عاشور الجمفة،ز  جواالجتماعية ،

مقاؿ منشور  التحول إلى القطاع الخاص"،دور الجماعات المحمية في التنمية في ظل جموؿ ياسيف بف الحاج، " -2
 .372، ص 2017، 9عابف خمدوف  تيارت،  جفي مجمة البحوث العممية في التشريعات البيئية ،

 .373ص  ، مرجع سابؽ،جموؿ ياسيف بف الحاج  -3
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، وتحقيؽ زيادة القدرات المالية لمييئات المحمية وتطوير ساىـ فيياي نوألالمجتمع المحمي 
الصناعات والنشاطات  وجذب جتماعية المحميةواإل اإلقتصاديةالخدمات والمشروعات 

تطوير تمؾ المناطؽ و  اإلقتصادية المختمفة لمناطؽ المجتمعات المحمية مما يساىـ في
 .1يوفر مزيدا مف فرص العمؿ ألبنائيا

 التنمية المحمية المستدامة: ثالثالفرع ال 
لى إالدوؿ تسعى فكؿ جميع المياديف في البشرية تطورا سريعا  مجتمعاتتعرؼ ال

 .جياؿمستقبؿ األ ضمافو  ستعماؿ الموارد الطبيعيةإتحقيؽ تنمية مستدامة، تتميز بعقالنية 
 مفيوم التنمية المستدامة ال:أو 
 تعريف التنمية المستدامة -1

التي  اإلقتصاديةصطداـ مطمب حماية البيئة بمطالب التنمية إنتيجة   ياظير مفيوم
عتبارات البيئة حيث ظير مفيـو إعتبار حاجات األجياؿ المستقبمية وال لـ تأخذ بعيف اإل

قتصادية ورفع إعمى عاتقو ميمة تحقيؽ تنمية حمؿ  التنمية المستدامة كمفيـو جديد
حوؿ  التنمية المستدامة سياسة تتمحور ،2فةبيئة نظي إطارمستوى معيشة األفراد في 

الطاقات  إلىوالمحافظة عمى الموارد الطبيعية والمجوء  لممواطف اإلطار المعيشيتحسيف 
التكنولوجيات الجديدة وكذا ستعماؿ ا  و  ة،حفوريطاقات األوالخضراء بدال مف الالمتجددة 
، وفي ضوء ما سبؽ يمكف تعريؼ التنمية الفاعؿ والتشاركي لممواطف رتعزيز الدو 

المستدامة بأنيا التنمية المستمرة والعادلة والمتوازنة والمتكاممة والتي تراعي البعد البيئي في 
، وقد 3ؿ القادمةجميع مشروعاتيا والتي التجني الثمار لألجياؿ الحالية عمى حساب االجيا

التنمية التي تمبي إحتياجات الجيؿ الحالي دوف اإلضرار بقدرة  عرفتيا األمـ المتحدة بأنيا
 .4األجياؿ الالحقة عمى تمبية إحتياجاتيا الخاصة

                                                           

حالة ، دراسة دور القطاع الخاص في دعم التنمية االقتصادية المحميةعابد شريط، جموؿ ياسيف ابف الحاج، -1
 . 235، ص2016، 10ع، 06مستغانـ، مجمد جالجزائر، مقاؿ منشور في مجمة االستراتيجية والتنمية،

 .418أسماء سالمي ، مرجع سابؽ ، ص  -2
، المجموعة العربية لمتدريب يامؤشرات -أبعدىا–، التنمية المستدامة مفيوميا ياسميف مدحتمدحت أبو النصر،   -3

  ,82ص، 2017و النشر، القاىرة، 
  .56، ص2016، دار دجمة ، االردف، 1ط التنمية المستدامة و التخطيط المكاني،فالح جماؿ، معروؼ العزاوي،  -4
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 التنمية المستدامة خصائص -2
        عادلة ومتوازنة مستمرة أنيا شاممة متكاممةمف خصائص التنمية المستدامة 

والتي تقـو  جياؿ القادمة وتعظـ قيمة المشاركة الشعبيةورشيدة تراعي البعد البيئي وحؽ األ
وتتميز التنمية المستدامة  ،1قتصاد والبيئة والمجتمععمى الربط العضوي التاـ بيف اإل

ز المعوقات وتضييؽ الفجوة بيف الدوؿ النامية والدوؿ المتقدمة فيي و ابالقدرة عمى تج
ـ مادي والمعنوي لمبمد بما يضمف عدستمرار التطور في المجاؿ الا  المعرفة و تحقؽ تراكـ 

  .2قطارطبيعية ليذه األستنزاؼ الموارد الإ
 التنمية المستدامة أىمية و أىداف -2

حقوؽ جتماعيا وبيئيا، حيث أنيا تراعي ا  قتصاديا و إالتنمية المستدامة  أىمية تظير
بعاد البيئية، وليذا ستخداـ الموارد الطبيعية في حدود األإجياؿ القادمة والعقالنية في األ
ف أىميتيا في كونيا وسيمة لتقميص الفجوة بيف الدوؿ المتقدمة والنامية وتمعب دورا كبيرا إف

جتماعية نتاج وحماية البيئة والعدالة اإللمخارج وتوزيع اإل اإلقتصاديةفي تقميص التبعية 
مواؿ ألوتوفير رؤوس ا ميةالتعميـ وتقميص نسبة األ وتحسيف مستوى المعيشة ورفع مستوى

 .3ورفع مستوى الدخؿ القومي
 انيا: التنمية المحمية المستدامةث
 تعريف التنمية المحمية المستدامة -1

العاـ منيجا متكامال لما يتميز بو  إطارهيشكؿ مفيـو التنمية المحمية المستدامة في 
حيث ال  ،قتصاد والبيئة والمجتمعمنو ربط عضوي شامؿ ومتكامؿ، فيو يجمع ما بيف اإل

وتعرؼ عمى أنيا  ،4ىذه المكونات الثالثة بشكؿ منفصؿيمكف النظر إلى أي مف 
والبيئية الخارجية ستمرار تنمية المجتمع تعمؿ عمى الربط بيف الموارد المحمية ستراتيجية إلإ

جتماعية مع اىب الفردية والعالقات اإلو أي تنمية المجتمع مف خالؿ موارده الذاتية والم
اإلعتبار متطمبات البيئة التي  خذ بعيفاألو  ستدامةستمرارية واإلمراعاة مبدأ العدالة واإل

                                                           

  83، صسابؽمدحت أبو النصر، ياسميف مدحت، مرجع  - 1
 . 57، صالسابؽمرجع الفالح جماؿ، معروؼ العزاوي،  -2
  91، صنفسومدحت أبو النصر، ياسميف مدحت، مرجع   -3
 .125عبد الحؽ فيدمة، مرجع سابؽ، ص -4
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المحمي مف ، وىي العممية التي يتمكف بيا المجتمع 1تحافظ عمى حؽ األجياؿ المستقبمية
تحديد حاجاتو وأىدافو وترتيب ىذه الحاجات واألىداؼ وفقا ألولوياتيا مع إذكاء الثقة 
والرغبة في العمؿ لمقابمة تمؾ الحاجات واألىداؼ بيا يستجيب لحاجات األجياؿ الراىنة 

 .2دوف تعريض قدرة األجياؿ القادمة لمخطر
 التنمية المحمية المستدامة أىداف و مبادئ -1

والبيئية يمكف تقسيـ أىداؼ التنمية  اإلقتصاديةجتماعية و ىداؼ اإللى األإضافة إ
نجاز ويشمؿ كؿ ما تحققو التنمية ؿ أىداؼ اإلو لى شقيف أساسيف األإالمحمية المستدامة 

والمعرفية  المحمية مف منجزات مادية والثاني أىداؼ معنوية وىي كؿ المتغيرات السموكية
وترتكز التنمية المحمية  ،3مى أفراد المجتمع أثناء ممارستيـ لمتنميةوالميارية التي تطرأ ع

عتماد جتماعية والثقافية لممواطنيف واإلالمستدامة عمى مبادئ التوازف الجيوي والترقية اإل
وضماف المشاركة  ىداؼ مف خالؿ تدخؿ الدوؿمكانيات المتاحة لتحقيؽ األعمى اإل
تعتبر مشاركة أفراد المجتمع المحمي مف أىـ مبادئ التنمية المحمية حيث  إذالشعبية 
ثارة وعي أفراد المجتمع المحمي وتحسيسيـ بضرورة العمؿ مف أجؿ تحسيف إيستوجب 
 .4جتماعيةواإل اإلقتصاديةحاجياتيـ مستوى 
 التنمية المحمية المستدامة األطراف الفاعمة فيثالثا: 

 تتدخؿ في مجاؿ التنمية المحمية المستدامة.توجد أربعة أطراؼ ىامة 
عداد إعمى  دارية وىي القيـؿ عف الجوانب القانونية واإلو ىي المسؤوؿ األ: الدولة-1
ر مرجعية أو ستراتيجية الوطنية لمتنمية عبر تحديد الخطوط العريضة التي تمثؿ محاإل

 .5المحميةعداد خططيا وبرامجيا لمتنمية إقميمية والمحمية عند لموحدات اإل
                                                           

التنمية المحمية المستدامة محصمة حتمية لكرونولوجيا التنمية في الفكر عبد الجبار سعد الديف، عمر شتاتحة،  - 1
  124، ص2016، 1ع، 2الجمفة، مجمد ج، مقاؿ منشور في مجمة ادارة األعماؿ والدراسات االقتصادية،  االقتصادي

، مقاؿ منشور في سمسمة دورية تعنى التنمية المحمية المستدامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطةمحمد باطويح،  -2
  .9، ص2018، 41عبقضايا التنمية في الدوؿ العربية، المعيد العربي لمتخطيط، 

 124سابؽ، صالمرجع العبد الجبار سعد الديف، عمر شتاتحة،  -3
  .02محمد خشموف ، مرجع سابؽ، ص  -4
، مقاؿ منشور في مجمة مكانة الجماعات المحمية في تحقيق التنمية المحمية المستدامة بالجزائرمد برابح، مح  -5

  63، ص  2017، 1ع، 6البميدة ، مجمد جاالدارة و التنمية لمبحوث و الدراسات ، 
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فيي تضمف برامج وخدمات تتالئـ وخصوصيات البيئة المحمية  الجماعات المحمية:-2
معرفة  ، كما أنيا تمتمؾ القدرة الكافية عمىتطمعات وحاجات سكاف الوحدة وتراعي

ومميزات المقاطعات  لى معرفة خصوصياتإضافة نشغاالت المواطنيف باإلا  متطمبات و 
 .1ستغالؿ والتعامؿ مع ىذه المناطؽ كؿ حسب خصوصيتوإالمحمية وبالتالي معرفة كيفية 

سيامو في إترتبط أىمية دور القطاع الخاص بالتنمية المحمية بمدى القطاع الخاص: -3
جتماعية المحمية واليمكف ألي مجتمع واإل اإلقتصاديةمعالجة القضايا والموضوعات 

 .2عتماد عمى قطاع دوف االخرىذه التحديات باإلمواجية 
المستويات  كؿعمى  أصبح متاحا لمنظمات المجتمع المدني العمؿالمجتمع المدني: -4

اإلنسانية واإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية كشريؾ فعاؿ في عمميات البناء والتطوير 
 .3لدفع عجمة التنمية وفقا لما تقدمو الجمعيات المحمية والوطنية مف أدوار مختمفة

 المطمب الثاني
 اإلستثمارماىية 

حد أعتباره إب العالـلغالبية دوؿ  اإلقتصاديةالركيزة األساسية لمحياة  اإلستثماريمثؿ 
  .ومستقؿقتصاد قوي إمستدامة وبناء التوجيات المعوؿ عمييا لتحقيؽ التنمية الشاممة وال

 اإلستثمارتعريف  :لواأل الفرع 
قتصاد ستعماال مف رجاؿ اإلا  مف أكثر المصطمحات شيوعا و  اإلستثمارتعتبر كممة 
أنو العنصر الرئيسي الذي  إلى اإلستثمارقتصادي، حيث تعود أىمية وخبراء الفكر اإل

 إيجادتعاريؼ حيث أنو مف الصعب  عدة ستثمارلإلو  ،4يتحكـ في النمو ومعدلو ونوعيتو
 قتصادي.ويتعمؽ بمجاؿ واسع ىو المجاؿ اإل عب،متششامؿ و موضوع  ألنوتعريؼ شامؿ 

                                                           

سة حالة بمدية ، دراالجماعات المحمية كدعامة أساسية في تحقيق التنمية المحمية المستدامةصادؽ زويف،  - 1
، 2البميدة ج، مقاؿ منشور في مجمة االدارة و التنمية لمبحوث و الدراسات، 2020-2002وادي العثمانية خالؿ الفترة 

  161، ص 2020، 1ع، 9مجمد 
، مقاؿ منشور في المجمة الفواعل الجديدة في التنمية المحمية في الجزائرعبد المومف مجدوب، لميف ىماش،  - 2

  ,124،ص 2016، 1ع، 5الحاج لخضر ، باتنة، مجمد  جالجزائرية لألمف و التنمية، 
  .121مرجع نفسو، صال  - 3
 .19، ص2008، دار الثقافة، عماف، 1، طضمانات االستثمار في الدول العربيةعبد اهلل عبد الكريـ عبد اهلل،  -4



 واالستثمار المحمية لمجماعات المفاىيمي اإلطار                          األول الفصل

 

35 
 

 التعريف المغوي  -1
نتفاع إإستثمار ) إسـ( جمع إستثمارات، مصدر إستثمر، يرغب في إستثمار أموالو: 

 .1بيا في عمؿ ما إستغالليا
 التعريف القانوني1-  

ستحداث إأصوؿ تندرج في إطار  قتناءإ عمى أنو =1-:6وفقا لمقانوف يعرؼ 
، 2المساىمة في رأسماؿ شركة أو إعادة التأىيؿ أو اإلنتاجنشاطات جديدة، وتوسيع قدرات 

ضمنيا حوؿ موضوع تتفاقيات الثنائية، وفقا لمتفاصيؿ التي تيعرؼ في إطار اإلو 
ضماف  تفاقيةإوعمى سبيؿ المثاؿ فقد عرفت  ،مجاالت تطبيقيا أووتبعا لمفيوـ  ،اإلستثمار
ف المستثمر ىو المواطف الذي يممؾ رأسماؿ ويقـو أ بيف دوؿ المغرب العربي، اإلستثمار

ىو  اإلستثمار منياووفقا لممادة الرابعة  3تحاد المغرب العربيإحد بمداف أستثماره في إب
 .4تحاد المغرب العربيإحد المجاالت المسموح بيا في بمداف أستخداـ رأسماؿ في إ
 ف االقتصاديالتعري-2

ستثمار فعاؿ ا  ستغالؿ و إ إلىيعرؼ عمى أنو العممية المنظمة والمخططة التي تيدؼ 
لمموارد واألمواؿ، أمال في تحقيؽ القيمة المضافة والمردودية في التنمية وتحقيؽ العائدات 

ىو ذلؾ الجزء المقتطع مف  اإلستثمارف إقتصادي فحسب المفيوـ اإلو  ،5في المستقبؿ
نتاجية الجديدة مف لى تكويف الطاقات اإلإدخار والموجو الدخؿ القومي والمسمى باإل

نتاج ومكائف ومعدات رأسمالية مف أجؿ خمؽ سمع وخدمات جديدة وكذا المحافظة إوسائؿ 
 .6عمى الطاقات االنتاجية القائمة وتجديدىا بيدؼ تمبية حاجيات المستيمكيف

                                                           

، المتاح عمى 20.00، عمى الساعة 29/09/2020معجـ المعاني الجامع، معجـ عربي عربي أطمع عميو يـو  -2
  .www.almaany.comالموقع 

 . 03/08/2016، 46ع، ج ر ،، يتعمق بترقية االستثمار90/92/0990، المؤرخ في 90-90 ق  -2
،يتضمن المصادقة عمى اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار بين 00/90/9009، المؤرخ في 009-09 م ر -3

 .06/02/1991، 06ع،ج ر ،00/90/9009دول االتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ 
 السابؽ ذكره. ،009-09 م ر من االتفاقية،  90أنظر المادة  -4
 .19-18، ص 2005، د د ف،  مصر، مبادئ وأساسيات االستثمارمحمد الحسناوي، نياؿ فريد مصطفى،   -5
سياسة تمويل االستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية عيسى بمخضر،  -6

  .25، ص2019س، الجياللي اليابس، سيدي بمعبا ؾ ع إ ت ع ت ،جأطروحة دكتوراه،  (،0992-9022الراىنة)
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 اإلستثمارأنواع و مجاالت  :لثانيالفرع ا
 .منيا المعيار الجغرافي والمعيار النوعي اإلستثماروجد معايير عديدة لتحديد أنواع     

 المعيار الجغرافي: الأو 
 محمي وخارجي إلى اإلستثماروحسب ىذا المعيار ينقسـ 

 ي و المحميالوطن اإلستثمار -1
يتحقؽ داخؿ الحدود اإلقميمية لمدولة و  الذي يكوف داخؿ الوطف اإلستثماروىو  

معنوية  أووالذي ال تنقؿ فيو قيـ مادية  ،خاصة أوبواسطة رؤوس أمواؿ وطنية، عمومية 
ويتـ  ةي وطني، وأسس الماؿ وطنياإلستثمار والمشروع  ،عبر الحدود، فالمستثمر وطني

يرتبط بالحدود  جزء مف اإلستثمار الوطني يوف المحمي اإلستثمارا أم ،1داخؿ الوطف
يتـ اإلستعانة  التياإلقميمية لمجماعات كموطف ويعود بالفائدة عمى تمؾ الجماعات المحمية 

لخمؽ برامج تساعد عمى النيوض بالمجتمع المحمي وتحقيؽ رضا  يابالموارد المتوفرة في
 .2المواطنيف المحمييف وضماف اإلستمرارية في األداء الجيد إلدارة التنمية المحمية

 االجنبي اإلستثمار -2
ات المادية والمالية التي يقوـ بيا االجانب)غير المقيميف( داخؿ اإلستثمار ىو جميع 

 أوأفراد  اجانب سواء كانو ات الداخمية المنفذة مف قبؿ األاإلستثمار دولة ما أي مجموع 
ات اإلستثمار المالية ب األجنبيةات اإلستثمار قتصادي عف دب اإلمؤسسات، ويصطمح في األ

ات اإلستثمار المادية فيصطمح عمييا ب األجنبيةات اإلستثمار أما  في المحفظة، األجنبية
 نتقاؿ وسائؿإالمباشر ىو عبارة عف جنبي األ اإلستثمارحيث أف  ،3المباشرة األجنبية

المضيؼ  اإلنتاج مف الخارج عبر الحدود الدولية بيدؼ تحقيؽ التنمية اإلقتصادية لمبمد
 .4عمى المستثمر اإلجنبي بما يعود بالربح

                                                           

 .19عبد اهلل عبد الكريـ، مرجع سابؽ، ص  -1
، مقاؿ منشور في سياسات االستثمار المحمي عمى ضوء االزمة االقتصادية الراىنة في الجزائررضواف مجادي،  -2

  .62، ص2017، 02ع، 06، مجمد02البميدة جمجمة االدارة و التنمية لمبحوث و الدراسات، 
 ،0992-9000االستثمار االجنبي المباشر و اثاره عمى االقتصاد الجزائري خالل الفترة عبد الكريـ بعداش،  -3

  .39، ص2008الجزائر،  ج ؾ ع إ ع ت، رسالة دكتوراه،
عمى ضوء إتفاقيات منظمة التجارة  ، النظام القانوني لالستثمارات االجنبية المباشرة في الجزائرجماؿ بوستة -4

  17، ص2017الحاج لخضر ، باتنة،  ؾ ح ع س،ج، أطروحة دكتوراه، العالمية
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 المعيار النوعي :ثانيا
 ىو أنواع.و  اإلستثمارويقصد بيذا المعيار محؿ 

قتصادية إالحقيقي كؿ أصؿ لو قيمة  باألصؿيقصد  قتصادية:إ أوستثمارات حقيقية إ -1
 اإلقتصاديةصوؿ ذات القيمة أي تمؾ األ ،1ضافيةإقتصادية إستخدامو منفعة إ ويترتب عف

يفيا، ويطمؽ عمى ىذه الزيادة بالقيمة المضافة ضافية متى تـ توظإنجر عنيا منافع التي ت
قتصادييف ويمكف أف نذكر في ىذا المقاـ السمع والذىب والعقار، لذلؾ أطمؽ بعض اإل

 .2المشروعات أوعماؿ ستثمارات األإات مصطمح اإلستثمار عمى ىذا النوع مف 
و ىي شراء تكويف رأسمالي موجود، و ىذا يعني شراء حصة في  مالية:استثمارات  -2

نة( تعطي مالكيا حؽ اذف خزي أوشيادة ايداع  أوحصة في قرض )سند  أورأسماؿ)سيـ( 
 .3الفوائد أورباح المطالبة باأل
 المحمي اإلستثمار :الفرع الثالث
المحمية لما يوفره مف منافع  اإلقتصاديةالمحمي مف ركائز التنمية  اإلستثماريعتبر 

 لممواطنيف والجماعات المحمية وحتى االقتصاد الوطني. 
 المحمي اإلستثمارتعريف ال: أو 
وال يعتبر مصطمح  ،4المحمي ىو تنشيط رؤوس األمواؿ في مشاريع محمية اإلستثمار 

رتباط إعمى  مداللةالمحمي مصطمحا ثابتا في معناه، وذلؾ كونو يستعمؿ ل اإلستثمار
فيو  اإلستثمارباإلدارة، فيو يتغير بحسب تغير المكاف الذي يراد نسب و تواجد  اإلستثمار

 .5أي بحسب طبيعتو المكانية

                                                           

 .58، مرجع سابؽ، ص مبادئ القانون اإلداريفريدة قصير مزياني،  -1
أبوبكر بمقايد،  ؾ ع إ ع ت ع ت ،ج ، رسالة دكتوراه،الضمانات القانونية لالستثمار في الجزائرمعزوزة زرواؿ، -2

 . 66، ص2016تممساف، 
  .36عبد الكريـ بعداش، مرجع سابؽ ص - 3
"دور الجماعات المحمية في دعم اإلستثمار المحمي و خمق الثروة و تفعيل ،عبد السالـ عبد الالوي، أماؿ بوبكر -4

 .93ص2020 ، 1ع،06خميس مميانة، مجمد جمقاؿ منشور في مجمة االقتصاد والمالية، التنمية المحمية في الجزائر"
االستثمار المحمي مسار لتحقيق التنمية المحمية عمى ضوء األوضاع  صيد، سميمة بف زعمة،يزيد تقرارت،تونس  -5

، 01ع، 07مجمدعبد الحميد ابف باديس، مستغانـ ، ج ، مقاؿ منشور في مجمة بوادكس، االقتصادية الراىنة في الجزائر
  61، ص2019
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 المحمي اإلستثمارمجاالت تدخل الجماعات في ثانيا: 
 الحرف و الصناعة  -1

 تنطمؽ الذي  القطاع يوى النامية لمدوؿ الرئيسية اإلقتصادية الركيزة الصناعة تعتبر  
 أو والخارجية الداخمية المعوقات عمى التغمب يجب فيو التحكـ جؿأ مف القطاعات باقي منو

 العالمي قتصادياإل النظاـ ظؿ في المعالـ واضحة بسياسة ذلؾ ويكوف لوياتو األ تحديد
 رتباطاإل وثيؽ صبحأ نوإف التقميدية الصناعة في اإلستثمار أما ،1بالتنافسية المرتبط الحالي
 .2بشرية أو كانت طبيعية المحمية الموارد عمى كثيرا يعتمد أنو ذإ المحمية بالتنمية

 ةالفالح -2
 طرؽ عدة خالؿ مف الفالحي بالقطاع اإلستثمار دعـ في المحمية الجماعات تساىـ 

 عيةو األ تخصيصو  والغابية، الفالحية والمسالؾ الطرؽ وشؽ فتح ، بالكيرباء التوصيؿ  مثؿ
 فع ستغاللياإ شروط المشرع حدد فقد الفالحية راضيباأل يتعمؽ ما وفي وغيرىا، العقارية
 الخاصة لألمالؾ التابعة الفالحية األراضي ستغالؿإ لممستثمر يحؽ حيث متيازاإل طريؽ
 وفي الفالحية األراضي ستصالحإ عمميات في وتساىـ ،3بيا السطحية األمالؾ وكذا لمدولة

 الزراعي. اإلنتاج لدعـ الدولة جيود إطار في وترقيتيا وتنظيميا وتوزيعيا ييايتوج عمميات
 السياحة -3

 تطوير في األساسي لدوره متواصؿ، تصاعدي منحنى ضمف  السياحي القطاع يتقدـ
 أصطمح مناطؽ لو تحدد وصارت السياحية، بالصناعة يعرؼ أصبح أنو حتى ، قتصاداإل

 الصناعة وتشجيع المحمي لإلستثمار فرصا القطاع ىذا ويقدـ السياحية، بالمناطؽ عمييا
 عف بمعزؿ سياحية تنمية تحقيؽ تصور يمكف وال منيا، والحرفية التقميدية خاصة المحمية

 تمـز حيث نتعاشو،ا  و  ترقيتو في ويرافؽ فو اعيو  يساىـ أساسي كشريؾ المحمية الجماعات
 طارإ في العمومية الييئات وكذا ةقميمياإل والجماعات لمدولة العمومية داراتاإل
 في تبادر البمدية أف كما ،4القطاعية سياستيا ضمف السياحية ترقية بإدراج ختصاصاتياإ

                                                           

  .226معزوزة زرواؿ، مرجع سابؽ، ص  - 1
  .276، مرجع سابؽ، صدراسة تحميمية لمناخ االستثمار في الجزائرناجي بف حسيف،   - 2
  .207، صالمرجع السابؽمعزوزة زرواؿ،   - 3
 . 19/02/2003 11ع، ج،ر، ، يتعمق بالتنمية المستدامة لمسياحة 90/90/0990المؤرخ في  99-90 ق -4
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 عمى المعنييف المتعامميف وتشجع السياحية قدراتيا مف توسع التي اإلجراءات تخاذإ
السياحة إذ يعتبر القطاع السياحي  فالقانوف يكرس دور الجماعات في ترقية ،1ستغاللياإ
 .2اإلقتصاديةدور في تحقيؽ التنمية الدوؿ ، وذلؾ لما لو مف  قتصادياتإفي بناء  ائدار 
 الخدمات  -4

             ضافي وغيرىاالتية التي تعني بالسياحة والتعميـ اإلأو وفيو يتـ دعـ المق 
 مف دماتي،الخ بالمجاؿ اإلستثمار في المحمية الجماعات تساىـو  ،3مف النشاطات الخدمية

 تمؾ فييا تمارس التي والعقارات المحالت توفير مثؿ رؽوالط األساليب بعض خالؿ
  .النشاط لةأو لمز  والالزمة الضرورية بالمتطمبات يصاؿاإل وكذا النشاطات

 ةالتجار   -5
تتدخؿ الجماعات المحمية في قطاع التجارة بإعتبار القطاع التجاري ىو المحرؾ 

والبشرية  اإلقتصاديةالفعاؿ إلقتصاديات الدوؿ ويعتبر تطوره وتوسعو ضمانا كبيرا لتنمية 
  .4و رافد ذا أىمية لمقضاء عمى البطالة والفقر والتخمؼ

 التيةو االمق  -6
 مؤسساتيـ إنشاء عمى وتدعميـ  الشباب عوتشج التية،و االمق المحمية الجماعات تدعـ
 امتيازات بإعطائيـ الشباب لفئة الدولة دعـ إلى إضافة ،المجاالت مختمؼ في الخاصة،
 مشاريع منيا تسميات عدة المشاريع ىذه أخذت وقد العمومية، الصفقات مجاؿ في وأفضمية
 بشكؿ ساىمت التي والبرامج ططالخ مف وغيرىا األخضر الفضاء ومشاريع البيضاء الجزائر
 .5الوطف عبر البمديات مف الكثير في اقتصادية حركية إحداث في كبير

                                                           

  87ص مرجع سابق، شويح بف عثماف، -1
"، التسويق السياحي اإللكتروني بين المتطمبات التنفيذية وحتمية الواقعالجودي طاطوري، سعدية أبو عالؽ،" -2

 .149،ص2017برج بوعريريج، ج،04 عمقاؿ منشور في مجمة الباحث االقتصادي،
وتفعيل  عم االستثمار المحمي وخمق الثروةالمحمية في ددور الجماعات عبد السالـ عبد الالوي، أماؿ بوبكر،"  -3

 .94، مرجع سابؽ، ص التنمية المحمية في الجزائر
، أطروحة الشروط القانونية و التنظيمية لمزاولة األنشطة التجارية في ظل التشريع الجزائريعيسى بكاي،  -4

  .03، ص 2018، 01الدكتوراه، ؾ ح، ج الجزائر
دور الجماعات المحمية في دعم اإلستثمار المحمي و خمق الثروة و تفعيل عبد السالـ عبد الالوي، آماؿ بوبكر،  -5

 .96مرجع سابؽ، ص  التنمية المحمية في الجزائر،
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 المطمب الثالث
 التنظيمي لالستثمار في الجزائر االطار

بادرت الجزائر في مختمؼ مراحميا السياسية، بإصالحات اقتصادية عديدة وميمة 
اليدؼ منيا ىو النيوض  اإلستثماررسمت مف خالليا سياسة خاصة في اطار تشجيع 

 .اد عمى المستوييف الوطني والمحميباالقتص
 ستثمار في الجزائرر التشريعي لإلالتطو  :لوالفرع األ 

مف خالؿ وتصنيفات  عدة تطورات،بالجزائر اإلستثمارطار التشريعي لنظاـ عرؼ اإل
  .عديد ومختمؼ القوانيف التي عالجت ىذا الموضوع

 ما قبل االصالح االقتصادي ةمرحم ال:أو 
لييا إلحاجة الدولة  ،كأداة لنقؿ التكنولوجيا اإلستثماربتسخير  ىذه المرحمة تميزت   

تجسدت ىذه الحاجة في تبنييا لسياسة الصناعات المصنعة والتي ىي في األساس و 
     قتصادية تكفمت الدولة لوحدىا بأعبائيا قصد إحداث تنمية صناعية تيدؼإستثمارات إ
 .1خرىأ ةلى الخروج مف دائرة التخمؼ مف جية والقضاء عمى البطالة مف جيإ

ستقطاب إالى  ييدؼ 8:=6في  اإلستثمارؿ نص تشريعي حوؿ أو صدر وقد    
قتصر حضور إحيث  ::=6جنبي، ثـ صدر ثاني نص قانوني في األ اإلستثمار

جنبي عمى قطاع النفط و حتى حضوره في ىذا القطاع بدأ المستثمر الخاص الوطني واأل
 بعد ذلؾ صدر ،2األجنبيةجراءات التأميف التي مست معظـ شركات النفط إيتقمص نتيجة 

حيث ركز ىذا  قتصادي الخاص الوطنياإل اإلستثمارتعمؽ بمال القانوف 1>=6سنة 
 .3جنبيالقانوف عمى كيفية تأسيس شركات مختمطة مع تقديـ مزايا لمشريؾ األ

 و ما بعدىا اإلقتصاديةاالصالحات  ةمرحم ثانيا:
قتصاد الوطني وعرضو نييار أسعار النفط مما أثر سمبا عمى اإلإ :>=6عرفت سنو 

الخاص  اإلستثمارزمة مالية حادة وىو ما دفع السمطات العميا لمبالد بالمجوء إلى أإلى 
                                                           

األنشطة العادية وقطاع المحروقات، دار الخمدونية الكامل في القانون الجزائري لالستثمار،عجة الجياللي،  -1
 .05، ص2006، الجزائر

  .06عجة الجياللي، مرجع سابؽ، ص  -2
  114، ص2007قسنطينة،ؾ ع إ ،ج ،رسالة دكتوراه، ،دراسة تحميمية لمناخ االستثمار في الجزائرناجي بف حسيف -3
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        تبنت الجزائر سمسمة مف القوانيف و صالحات، ودخوؿ مرحمة تميزت ببعض اإل
حيث منح  ،ستقاللية التسييريةلى تحرير المؤسسات العمومية ومنحيا اإلإالتي تيدؼ 

 إلنجاحو  ،1العمومية اإلقتصاديةستقالؿ لممؤسسات التجارية واإل ةالصف 16->>القانوف 
قتصاد الوطني، ، وتكريس األفكار الجديدة والمنيج الجديد لإلاإلقتصاديةاإلصالحات 

 اإلستثماريتعمؽ ب 19->>القانوف رقـ أصدرت الجزائر مشروعيف قانونييف ىاميف ىما 
 61 -1=القانوف ، و الخاص الوطني والذي يعتبر ترجمة فعمية لمتغييرات الميمة الحاصمة

 والذي ألغى التمييز بيف القطاع العاـ والخاص. المتعمؽ بالنقد والقرض
  ؿ المشرع الجزائريأو ح ،2اإلستثمارقانوف ترقية  8==19/61/6ثـ صدر بتاريخ      

نفتاح عمييا مف خالؿ مجموعة مف االمتيازات واإل األجنبيةات اإلستثمار تشجيع  مف خاللو
غاية  1116 سنة اإلستثماروصدر بعد ذلؾ االمر المتعمؽ بتطوير  ،3والضمانات القانونية

وتحسيف  اإلقتصاديةصالحات عمى تعميؽ اإل شؾ العمؿ ىي بال هصدار إالمشرع مف 
حيث  =1-:6قانوف الصدر أخيرا  ثـ، 4المالئمة دوات القانونيةفعاليتيا وبذلؾ توفير األ

 .5نتاج السمع والخدماتإل اإلقتصاديةمتيازات لممستثمريف في النشاطات إمنح عدة 
 ستثمار في الجزائرإلل : األحكام المنظمةالفرع الثاني

  اإلستثمارالوطنية في  أىـ التشريعات مف =1-:6والقانوف  18-16يعتبر القانوف 
 13-11ل األمر ظفي  اإلستثمار ال :أو 
 13-11ىداف صدور األمر أ -1

حيث  اإلستثمارلقانوف ترقية  ةلى تصحيح الوضعيات المختمفإىذا القانوف  يدؼي 
نمتمس  هالتي شيدتيا المراحؿ السابقة عف صدور  اإلقتصاديةصالحات أنو مف خالؿ اإل

جنبي والتي أدت األ اإلستثماردارية كانت عائقا في جمب ا  وجود أسباب أمنية، قانونية و 
                                                           

مقاؿ منشور في  -حميميةتدراسة  -شكالية تنمية الصناعة العمومية في الجزائرإرزيقة تباني، عيسى روابحية،  -1
 .28، ص 2017، 04عبرج بوعريريج،  جمجمة الباحث االقتصادي، 

  10/10/1993، 64ع، ج ر، يتعمق بترقية االستثمار 92/99/9000المؤرخ في  90-00مرسوم تشريعي   - 2
  14ص 2011الجزائر، ؾ ح،ج، ماجيستير،جنبي في الجزائرستثمار األالحوافز والحواجز القانونية لإلوليد لعماري،-4
،رسالة ماجيستير،االستثمار االجنبي في الجزائرسارة محمد،-4   33ص ،2010قسنطينةؾ ح،ج ، دراسة حالة اوراسكـو
        ، مقاؿ منشور في مجمة دراسات اقتصادية االطر القانونية لضان تطوير االستثمار في الجزائرىشاـ برو، -5
  .130، ص2020، 2 ع، 18زياف عاشور، الجمفة، مجمد ج 
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ليا أو لى تعديالت إ 18-16مروقد خضع األ ،611-8=لى فشؿ المرسـو التشريعيإ
ستثمار لغى بعض المواد المتعمقة بالمجمس الوطني لإلأوالذي  >1-:1مربواسطة األ

لى تعديالت أخرى إضافة إ ،2منو 61وأبقى المجاؿ ليذه الييئة متعمقا مف خالؿ المادة 
جراءات وجممة مف اإل عفاءاتالمالية المتعاقبة والتي تخص بعض اإلبموجب قوانيف 

 خرى.الجمركية وبعض التدابير القانونية األ الضريبية و
 االجيزة االدارية  -2

ستثمار، الوكالة الوطنية المجمس الوطني لإلنشاء إفي  األجيزة اإلدارية تتمثؿ
ليا مف خالؿ مضموف الفصؿ أو تن، والتي سوؼ يتـ والشباؾ  الوحيد اإلستثمارلتطوير 

 الثاني مف ىذا البحث.
 المزايا والضمانات -3

متيازات جبائية جديدة تمنح ليـ منافع جبائية ومالية إلممستثمريف  18-16األمرقدـ 
لدى رئيس  اإلستثماروكالة وطنية لتطوير  تنشأ والمادة السادسة من وفقا ىامة،و جمركية 

وقد  3يتـ لدى الوكالة اإلستثمارضافية عمى أف التصريح بالحكومة تختص بمنح المزايا اإل
جانب عمى حد سواء صنفيف مف المزايا أدرجيما مر لممستثمريف الوطنييف واألاألىذا منح 

تشجيع  وومف أىداف ،4منو 61و =1ستثنائي ضمف المادتيف بمقتضى النظاميف العاـ واإل
 يتماشىوالمالي المناسب الذي  جانب بتوفير النظاـ القانوني والجبائيقدـو المستثمريف األ

ورفع القيود  اإلستثماروىي حرية  اإلستثمارمع مبادئ أساسية متصمة بتحقيؽ مشاريع 
وحرية تحويؿ رأس الماؿ والعوائد  لى التأميـإلتجاء عميو وعدـ اإل دارية المفروضةاإل

 قانونية.و قضائية ، خرى ماليةأضمانات  إضافة إلى، 5الناتجة عنو والتحكيـ الدولي
                                                           

  .31، صالمرجع السابؽسارة محمد،   -1
  19/07/2006، 47ع، يتعمؽ بتطوير االستثمار، ج ر ، 15/07/2006المؤرخ في  08-06االمر  -2
ومدى  20/08/2001، المؤرخ في ، المتعمق بتطوير االستثمار90-99مر مضمون أحكام األمحمد يوسفي،   -3

قدرتو عمى تشجيع االستثمارات الوطنية واالجنبية، مداخمة في ممتقى حوؿ النظاـ القانوني لالستثمار في الجزائر، يومي 
  .37-36المسيمة ص ج، 2002أفريؿ  30و  29
  ، السابؽ ذكره.90-99المر مف ا 10و  09أنظر المادة  - 4
، مداخمة في ممتقى حوؿ قانوف االطار القانوني لالستثمار المباشر في الجزائرعماد غشوي، عادؿ جدادوة،   - 5

  .10محمد الشريؼ مساعدية، سوؽ أىراس، ص ج،2012ديسمبر  06و  05االستثمار والتنمية المستدامة يومي 
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 10-16قانون الفي ظل  اإلستثمار : ثانيا
مف التشريع الذي سبقو وقد  القانوف في ظروؼ خاصة بعد سنوات قميمة ىذا صدر

  أحكاـ جديدة و مختمفة.جاء ب
 10-16أىداف صدور قانون  -1

         األجنبيةات اإلستثمار نفتاح عمى رغبة الجزائر في اإل =1-:6القانوف  جسد
التحفيزات التي لـ تعرفيا القوانيف و عطائيا ديناميكية مف خالؿ مجموعة مف الضمانات ا  و 

، حيث حافظ عمى كؿ اإليجابيات 1قتصاديلى تحريؾ عجمة النمو اإلإالسابقة تيدؼ 
 والقوانييف السابقة و جاء بتدابير إضافية تدعـ التوجو الجديد لمدولة

 10-16النصوص التنظيمية لمقانون  -2
حكاـ المرسـو التنفيذي المعدؿ و المتمـ أل 611-;6المرسـو التنفيذي رقـصدر      

ومرافقة  اتاإلستثمار تكميؼ الوكالة بمياـ متابعة والذي بموجبو تـ  :89-:1رقـ 
المستثمريف، كما أدخؿ تعديالت عمى المياـ األساسية لمشباؾ الوحيد وتنصيبو عمى 

ستيفاء اإلجراءات  إمستوى كؿ والية متضمنا أربع مراكز وىي، مركز تسيير المزايا، مركز 
المرسـو التنفيذي رقـ ، ثـ صدر 2مركز الدعـ إلنشاء المؤسسات ومركز الترقية اإلقميمية

 اإلقتصاديةية اإلستثمار السمبية لمنشاطات  ىـ ما نص عميو تحديد القائمةأف وم 616-;6
المرسـو التنفيذي و قد صدر بعده  ،3=1-:6ميا المزايا المنظمة في القانوف مشالتي ال ت

ومف أىـ ما نص عميو ىذا المرسـو تحديد كيفيات تسجيؿ المستثمريف  ،611-;6رقـ 
، وقد صدر 4بيا، بيدؼ الحصوؿ عمى مزايا اإلنجاز المتعمقةوكذا شكؿ وآثار الشيادة 

لى تحديد مبمغ المستحقات الناجمة عف إيدؼ ي، 618-;6المرسـو التنفيذي رقـ   بعده
                                                           

مقاؿ ، 90-90ضمانات و حوافز االستثمار االجنبي في الجزائر وفق القانون يوسؼ زروؽ، عبد القادر رقاب،  -  1
  .100، ص2017، 04ع، 02زياف عاشور، الجمفة،مجمد جمنشور في مجمة العمـو القانونية و االجتماعية، 

 90/99/0990،المؤرخ في 020-90 تالمعدل و المتمم م  2/90/0990المؤرخ في 999-90م ت - 2
  16،8/3/2017عج ر، ت الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار و تنظيم سيرىا، والمتضمن صالحيا

يحدد القوائم السمبية والمبالغ الدنيا لالستفادة من المزايا وكيفيات  92/90/2017، المؤرخ في 999-90 م ت -3
  .08/03/2017 ،16عج ر، تطبيق المزايا عمى مختمف أنواع االستثمارات ، 

، يحدد كيفيات تسجيل االستثمارات وكذا شكل ونتائج الشيادات 92/90/0990، المؤرخ في 990-90 م ت -4
 .08/03/2017 ،16ع ،ج ر  المتعمقة بو،
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 618-;6المرسـو التنفيذي ، ليصدر معو 1اوكيفيات تحصيمي اإلستثمارات ممف ةمعالج
مف المزايا يكوف محؿ متابعة مف طرؼ الوكالة الوطنية  فادتسإحيث أف كؿ مستثمر 

جتماعي والصندوؽ الوطني لمضماف اإل ومصالح الضرائب والجمارؾ اإلستثمارلتطوير 
 ثـ صدر أخيرا، 2حتراـ الشروط القانونيةإلمعماؿ األجراء وتعرضو لعقوبات في حالة عدـ 

ستغالؿ المزايا التكميمية لإلحدد كيفيات تطبيؽ الذي  619-;6المرسـو التنفيذي 
 .3اكثر أومنصب عمؿ  611الممنوحة لممستثمريف الذيف ينشئوف 

 المزايا والضمانات -3 
    العديد مف المزايا والضمانات،  اإلستثمارالمتعمؽ بترقية  =1-:6تضمف القانوف 

تيدؼ إلى تشجيع  والتي اإلستثمار ي وتشجيعاإلستثمار في اطار تحسيف المناخ 
النظاـ العاـ ا محسب نظاميف ىالقانوف  عمييا ات وجذب المستثمريف، ولقد نصاإلستثمار 

المزايا و  ستفادةات القابمة لإلاإلستثمار ؿ المزايا المشتركة لكوتتمثؿ في  ستثنائيوالنظاـ اإل
ستثنائية المزايا اإلو  المنشئة لمناصب الشغؿ أومتياز إلاإلضافية لفائدة النشاطات ذات ا

 .4قتصاد الوطنيات ذات األىمية الخاصة لإلاإلستثمار لفائدة 
ومف خالؿ ىذا القانوف قدـ المشرع الجزائري عدة ضمانات قانونية متعمقة 

عف طريؽ  تضمف لممستثمر حؿ المنازعات سواءفي حد ذاتو، وأخرى قضائية  اإلستثمارب
مف  وجمركية المجوء الى التحكيـ، كما وضع حوافز ادارية و ضريبية أوالقضاء الوطني 
 أوجراءات في الييئات واالدارات وضمف مرافقتيـ لتجسيد مشاريعيـ اإلخالؿ تبسيط 

استثماري  تسييالت و اعفاءات ضريبية قد تغرييـ والسعي مف خالؿ ذلؾ الى توفير مناخ
 .5نيف واالتفاقيات الدولية في ىذا المجاؿمع ما تقتضيو القوا ةمالئـ و مشجع بالموازا

                                                           

مستحقات معالجة ممفات االستثمار وكيفية و ، يحدد المبالغ 92/90/0990، المؤرخ في 990-90م ت -1
 .16،08/03/2017عج ر تحصيمو، 

، يتعمق بمتابعة االستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم 92/90/0990، المؤرخ في 990-90م ت -2
 .16،08/03/2017عج ر، احترام االلتزامات والواجبات المكتسبة، 

، يحدد كيفيات تطبيق المزايا اإلضافية لالستغالل الممنوحة 92/90/0990، المؤرخ في 992-90م ت -3
 .16،08/03/2017عج ر، ( منصب شغل، 999كثر من مائة )لالستثمارات المنشئة أل 

  سابؽ ذكره.ال،  90-90 قمف  7أنظر المادة   -4
  .114يوسؼ زروؽ، مرجع سابؽ، ص   -5
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 في التشريع الوطني اإلستثمارمبادئ : الفرع الثالث
    تجاه تشجيع المستثمر وجذب إنص التشريع الجزائري عمى عدة مبادئ تذىب في 

  .منيا األجنبيةات خاصة اإلستثمار وحماية 
 اإلستثمارال: مبدأ حرية أو 

الدستور  مف خالؿفي أسمى وثيقة قانونية لمبالد  اإلستثمارتـ التأكيد عمى حرية 
كما كرس  ،1طار القانوفإوتمارس في  ،والتجارة معترؼ بيا اإلستثمارعمى أف حرية 

عتراؼ التاـ ستثمار واإليجابي لإلإعتماد مفيـو إ اإلستثمارالمشرع مف خالؿ قانوف 
ات في حرية تامة اإلستثمار تنجز  نوأعمى  18-16مف األمر 8بحريتو فقد نصت المادة 

وتستفيد ىذه  ،نة وحماية البيئةقنمع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعمقة بالنشاطات الم
مف الحماية والضمانات المنصوص عمييا في القوانيف  ات بقوة القانوفاإلستثمار 

فقرة األخيرة حماية ال =1مادة ال مف خالؿالدستور ضمف و  ،2والتنظيمات المعموؿ بيا
التجارة  أوالرشوة  أو ساالختال أوالوطني مف أي شكؿ مف أشكاؿ التالعب  قتصاداإل

 11المادة ونصت المصادرة غير المشروعة  أو االستحواذ أو التعسؼ  أوغير المشروعة 
 ،ال يتـ نزع الممكية إال في إطار القانوف ويترتب عميو تعويض عادؿ ومنصؼ عمى أنو

يجابية تدعـ حرية إالجديد نممس مؤشرات  اإلستثمارستقراء نصوص قانوف ترقية إوب
في المعاممة بيف المستثمر  المساواةـ التكريس الفعمي لمبدأ جنبي حيث تاأل اإلستثمار

 .3جنبي والمستثمر الوطنياأل
 في المعاممة المساواةثانيا: مبدأ 

في المعاممة عدـ التمييز بيف المستثمريف ميما كانت جنسيتيـ  المساواةيقصد بمبدأ  
تفاقيات التي أبرمتيا الدولة ستثناء مانصت عميو اإلإفيما يتعمؽ بالحقوؽ وااللتزاـ، ب

مر المتعمؽ بتطوير مف األ 68المادة  مف خالؿالجزائرية مع دوؿ أخرى وقد كرس المشرع 
الطبيعييف والمعنوييف  األشخاصيث يعامؿ في المعاممة ح المساواةقاعدة  اإلستثمار

                                                           

 ، السابؽ ذكره.99-90 ؽمف  43أنظر المادة  -1
 السابؽ ذكره. ،90-99 قمف  4أنظر المادة  -2
حرية االستثمار االجنبي في ظل التشريعات الحالية) بين التجسيد و التقييد(، صالح بودىاف، السعيد خويمدي،   -3

  .148، ص2018، 18عقاصدي مرباح، ورقمة،  جمقاؿ منشور في مجمة دفاتر السياسة و القانوف، 
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المعنوييف الجزائرييف في مجاؿ  أوالطبيعييف  األشخاصبمثؿ ما يعامؿ بو  األجانب
الدولة  أبرمتياتفاقية التي مع مراعاة أحكاـ اإل اإلستثمارالحقوؽ والواجبات ذات الصمة ب

ةالجزائرية مع دوليـ األ        تفاقيات ؿ اإلجفي  المساواةوتـ التأكيد عمى مبدأ ،1صمي
الثنائية  تفاقياتاإلمع مراعاة أحكاـ و  ،طراؼاأل متعددة أوالتي أبرمتيا الدولة سواء ثنائية 

شخاص قى األطراؼ الموقعة مف قبؿ الدولة الجزائرية، يتموالجيوية والمتعددة األ
والواجبات جانب معاممة منصفة وعادلة فيما يخص الحقوؽ األ الطبيعيوف والمعنويوف

ـإالمرتبطة ب ات الجزائري كافة الضمانات اإلستثمار ، حيث يقدـ قانوف 2ستثماراتي
لمدوؿ التي تستيدؼ جذب  اإلستثمارجانب والتي تجدىا في أغمب قوانيف لممستثمريف األ

جنبي نفس المعاممة التي يعامؿ بيا المستثمر جنبي فيعامؿ المستثمر األاأل اإلستثمار
 .3الوطني

 مبدأ تجميد التشريع ثالثا:
 أوحيث التطبؽ المراجعات المستقبمية،  اإلستثمارويقصد بو عدـ رجعية تشريعات  

ذا إال إطار ىذا االمر إات المنجزة في اإلستثمار لغاءات التي قد تطرأ في المستقبؿ عمى اإل
بموجب  اإلستثمارالمتعمؽ بترقية  =1-:6وكذلؾ القانوف  ،4طمب المستثمر ذلؾ صراحة

ىذا التجميد لمتشريع الخاص يعتبر و التي نصت صراحة عمى ذلؾ،  11المادة 
ضافيا يمنح الثقة لممستثمر ويضمف تفادي المساس بسالمة العقود إات ضمانا اإلستثمار ب

 .5لتزامات التعاقديةتخذت وفقو اإلإطار القانوني الذي ستمرار سرياف اإلإالمبرمة وضماف 
 التحويلرابعا : مبدأ حرية 

           يشمؿ ىذا المبدأ بصفة عامة رأس الماؿ المستثمر والعائدات الناتجة عنو
التصفية وىذا المبدأ كرستو كثيرا  أووالمداخيؿ الحقيقية الصافية الناتجة عف التنازؿ 

مع عديد الدوؿ االخرى  الجزائروالتي أبرمتيا  اإلستثمارتفاقيات المختمفة في مجاؿ اإل

                                                           

 .681عجة الجياللي، مرجع سابؽ، ص  -1
 سابؽ ذكره.ال،  09-16 ؽمف  21أنظر المادة  -2
  .121جع سابؽ، صناجي بف حسيف ، مر   -3
  سابؽ ذكره.ال ،90-99مر األ،  15أنظر المادة   -4
  .30محمد يوسفي، مرجع سابؽ، ص  -5
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مف خالؿ المادة  اإلستثمارطار ضمانات ومزايا إوىو كذلؾ المبدأ الذي تـ تكريسو في 
ىـ أ، حيث يشكؿ ىذا المبدأ أحد =1-:6مف القانوف  19 المادةو  18 -16مف األمر 86
ذا كاف محروما مف حؽ إذ ما الفائدة التي يجنييا المستثمر إىتمامات المستثمريف، إ

 .1تصفيتو أوي اإلستثمار ستثماره و ناتج التنازؿ عف مشروعو إتحويؿ أرباحو وعائدات 
 مبدأ تكريس التحكيم التجاري الدولي خامسا:

ييدؼ  ،الجزائري اإلستثمارقانوف  يوفرىاالضمانات التي  إطاريدخؿ ىذا المبدأ في  
      األجنبيحيث يستفيد المستثمر  األجانبات وجذب المستثمريف اإلستثمار لى تشجيع إ

    لى التحكيـ التجاري الدولي في حاالت وجود خالفات ونشوب نزاعاتإمف حؽ المجوء 
 86وكذلؾ المادة  18-16مف األمر  ;6وىو ما ذىبت اليو المادة  ،اإلستثمارمجاؿ  في

لى القضاء إؿ يتعمؽ بالمجوء و و يحتوي ىذا الضماف عمى شقيف األ ،=1-:6مف القانوف 
لى التحكيـ والوساطة وىي تسوية إما الثاني فيو المجوء أ الوطني وىي تسوية داخمية،

لما ليا مف ميزات مف المرونة والسرعة  اإلستثماردولية متفؽ عمييا في تسوية منازعات 
 .2قتصاد التكاليؼا  و 

                                                           

  .14عماد عشوي، عادؿ جدادوة، مرجع سابؽ، ص  -1
  .105يوسؼ زروؽ، مرجع سابؽ، ص - 2
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 الثاني الفصل
 اإلستثمار تدعيم في المحمية الجماعات وصالحيات أليات

 تمعب أنيا حيث اإلقتصادية التنمية مجال في فاعال عنصرا المحمية الجماعات تعتبر
 ىذا تضمن وقد ،ليا المخولة القانونية الصالحيات خالل من اإلستثمار دعم في ميما دورا

 والتنمية اإلستثمار مجال في المحمية الجماعات صالحيات اإلستثمار دعم آليات الفصل
 أدوات اإلستثماري، المناخ بواقع تتعمق مواضيع تناول يتم سوف حيث ،اإلقتصادية
 البمدية صالحيات إلى خاللو من التطرق يتم سوف كما بو، المكمفة األجيزة و اإلستثمار
 وختاما المحمية لمجماعات ماليةال الموارد و الصناعي العقار الوطني، لمتشريع وفقا  والوالية
 واإلقتراحات. التوصيات وكذا تواجييا التي الصعوبات و العوائق
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 األول المبحث
 اإلستثمار دعم آليات

 المستثمرين ستقبالا  و  اتاإلستثمار  حتضانإل األولى الواجية المحمية الجماعات تبقى
 المالئم. ياإلستثمار  المناخ وتييئة المشجعة الظروف وتوفير

 األول المطمب
 ياإلستثمار  المناخ واقع

 قتصادلإل التنافسية القدرة تحسين يستوجب مما أساسيا رىانا اإلقتصادية التنمية تمثل
 المحيط وجاذبية جذاب، محيط بروز خالل من ، خاص بوجو ولممؤسسة عام بشكل الوطني
 عديد خالل من يبرز والمشجع المالئم ياإلستثمار  المناخ وتوفر ،اإلقتصادية لممؤسسة
 الميدان في متجذرة تزال ال التي البيروقراطية واألعباء العراقيل إزالة منيا والتدابير العوامل
 .1اإلستثمار ديناميكية حساب عمى
 اإلستثماري المناخ مفيوم :األول الفرع

 ويقصد ،الوطنية اإلقتصادية لمتنمية خدمة  األعمال، مناخ تحسين عمى الدولة تعمل
 وكذا والقانونية والمؤسسية اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةو  السياسية وضاعواأل الظروف مجمل بو
 ويعتبر ،معينة دولة أو منطقة في ياإلستثمار  المشروع نجاح فرص عمى تؤثر التي جرائيةاإل
 لىإ بمد من هعناصر  وتتفاوت ،2متعددة بجوانب مرتبط ألنو المركبة الديناميكة المفاىيم من
 بالقرار العالقة ذات والقوانين واألنظمة الكمي قتصاداإل سياسات في أىميا يتمثلو  خرآ

 النزاعات حسم في وفعاليتو القضائي والنظام العمل قوانينك الضريبي، والنمط ياإلستثمار 
 بيئة و جاذبة ستثماريةإ بيئة توفير عمى العمل في توىميأ وتكمن ،3المستثمر تواجو قد التي

يجاد فعالة قتصاديةإ  قاعدة توفير مع الجيد ياإلستثمار  لممناخ محرك مرن مالي قطاع وا 
 .4لمدولة الرقابي والدور البشري الجانب ىمالإ دون متطورة ومعمومات بيانات

                                                           

 .24-23، مرجع سابق، ص 2020برنامج عمل الحكومة  -1
 .69معزوزة زروال، مرجع سابق، ص  -2
.126، ص1991، دار الشروق، القاىرة، 01، طنحو استراتيجية قومية لالصالح االقتصاديسعيد النجار،   3  
، دراسة حالة الجزائر، مقال منشور الماليةفعالية المناخ االستثماري و أثره في سوق االوراق صالح الدين شريط،  -4

  .364، ص2017، 17عالمسيمة،  جفي مجمة العموم االقتصادية والتسيير والعموم التجارية، 
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 المحمي ياإلستثمار  المناخ تييئة :الثاني الفرع
 اتاإلستثمار  لجذب اإلقتصادي المناخ تييئة عمى المحمية الجماعاتو  الدولة تعمل

   .يناإلقتصادي المتعاممين وتشجيع
  اإلقتصادي المناخ تييئة -أوال

       تشجع والتي الممكنة والتدابير العوامل كل المحمي اإلقتصادي المناخ يتضمن
 .اإلستثمار ستقطابإ عمى
 المحمية اإلقتصادية اليياكل يئةتي -1

 أىم من أن حيث اتاإلستثمار  ستقبالإل مناسبة لتكون التحتية البنى تحضير بيا يقصد       
 البمد توفر مدى ماىو بمد في اإلستثمارية مشاريعيا توظيف ما شركة إختيار محددات

 والبحرية والجوية البرية لممواصالت حديثة شبكة من جيدة قاعدية ىياكل عمى المستيدف
       العالمي المستوى عمى القطاع يشيدىا التي السريعة التطورات تواكب صاالتإت وشبكة
 .1وتنافسية مناسبة بأسعار الطاقة مصادر عمى الدولة تتوفر وأن
  اإلقتصادية العوامل تييئة -2

 والمواد السمع توفر مثل ،اإلقتصادي بالجانب تتعمق التي العوامل مجموعة بيا ويقصد
 اليد توفر وكذلك المختمفة والخدماتية التجارية واليياكل المؤسسات النقل، وسائل المختمفة،
 تحقيق أساس بل محورية حمقة البشري نصرالع يمثل حيث وأصنافيا، فئاتيا بكل العاممة
 2تنموي مشروع أي إلنجاح ضروريا بامتطم بذلك يعد فيو ،اإلجتماعيةو  اإلقتصادية التنمية
 يستند التي اإلقتصادية المؤشرات أحد نموه معدل ارتفاع و حميالم االقتصاد قوة تعتبر كما

 .3يةاإلستثمار  قراراتيم تخاذإ عممية في المستثمرون عمييا
 المستدامة تنميتوو   اإلقميم تييئة -3

 المخططات طريق عن المستدامة وتنميتو قميماإل تييئة عمى المحمية الجماعات تسير
 وتفعيل  ياإلستثمار  المناخ لتييئة الميمة العناصر من تعتبر بحيث قميم،اإل لتييئة التوجييية

                                                           

.224ص ناجي بن حسين ، مرجع سابق،  - 1  
 .111الطيب الوافي، عمر جنينة، مرجع سابق، ص  -2

.62عبد الكريم بعداش ، مرجع سابق، ص  - 3  
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 عصرنة المؤسسات ستقبالإل والتكنولوجية اإلقتصادية المناطق تييئة بواسطة األقاليم جاذبية
 .1راقي  حياة طارإ وتوفير وخدماتية لوجيستية قواعد نجازإ النقل، شبكة

 المشروع الستقبال العقاري الوعاء -4
     مباشر بشكل تؤثر التي العناصر أىم من المشاريع ستقبالإل العقاري الوعاء يعتبر

 نأ قبل و المشروع صاحب أن حيث ية،اإلستثمار  المشاريع وتجسيد اتاإلستثمار  جذب في
 توفر ومدى ستثمارلإل حقيقية ةعقاري سوق وجود مدى بدراسة يقوم اإلستثمارب قراره يتخذ

 التي العقارية راضيباأل المستثمرين تزويد عمى تاستثمار لإل المضيافة لمدولة حقيقية رادةإ
 .2يةاإلستثمار  مشاريعيم مختمف نجازإ و مباشرة في تساىم
  واألمني السياسي المناخ تييئة ثانيا:

 وجذب ياإلستثمار  المناخ تييئة في ميما دورا واألمنية السياسية األوضاع تمعب
 معدالت خفض وبالتالي نجازاإل معدالت خفض إلى توفرىما عدم يؤدي حيث ،اإلستثمار
 يجابيةإ نتائج توقع يمكن فال كبيرة ستثمارلإل المتوقعة المردودية كانت لو فحتى  ،اإلستثمار

 من واألمنية السياسية الظروفف ،3ومتفرقة دائمة بصفة متغيرة سياسية أزمات ضل في
 مشاريعال إقامة تحتماالإ من وتزيد ، األمان درجة من وترفع الضمان تعطي أن شأنيا

 الشؤون تسيير في والشفافية بالوضوح السياسي النظام تميز كمما وليذا ية،اإلستثمار 
 في يساىم األمني ستقراراإل مع السياسي الجانب في والديمقراطية بالحرية وكذا اإلقتصادية

 .4واألجانب المحميين لممستثمرين جاذبا ويكون ستثماراإل مناخ تحسين
  والثقافي االجتماعي المناخ تييئة ثالثا:
 بذلك مشكمة ي،اإلستثمار  المناخ عناصر أىم من الثقافية والعوامل اإلجتماعية التنمية تعتبر
 اإلجتماعي بالجانب المستثمرين إىتمام يتعاظم حيث ات،اإلستثمار  لجذب أساسيا عامال

                                                           

 مداخمة في الممتقى الوطني حول إشكاالت العقار الحضري و أثرىا عمى التنمية في الجزائر، ،نور الدين يوسفي  -1
محمد خيضر، ج  ك ح ع س، ،المخطط الوطني لتييئة االقميم وسيمة لممحافظة عمى العقار و البيئة و عصرنة المدن

  435ص، 2018فيفري  18و  17يومي بسكرة، 
، الددار الجامعيدة، االسدكندرية، دراساات الجادوى االقتصاادية الت ااذ القارارات االساتثماريةد المطمب، عبد الحميد عب -2

 .74، ص2003
 .70معزوزة زروال ، مرجع سابق، ص  -3

.65عبد الكريم بعداش، مرجع سابق، ص - 4  
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 نسبة  ومستوياتو التعميم نظام المعيشة، نمط عمى تعرفيم خالل من المضيفة لمدولة والثقافي
 وكذلك والبطالة الفقر والوفيات، المواليد عدد المستيمكين، وأذواق اإلستيالك نمط األمية،
 .1السائدة والتقاليد العادات

 اإلستثماري المناخ معوقات :الثالث الفرع
 القانونية العوائق : أوال

 ىذا تفعيل ضمان أن حيث ات،اإلستثمار ب القانوني النظام تثبيت بمبدأ تتعمقو     
 تتعيد أن ىو المبدأ بيذا والمقصود السياسي، رستقراواإل التشريعي، ستقرارباإل مرتبط المبدأ
 عقود برامإ ظمو في يتم قد والذي اتاإلستثمار  يحكم الذي التشريعي طاراإل تغيير بعدم الدولة

 المبرمة العقود بسالمة المساس تفادي ىو المبدأ ىذا من فاليدف لذا ستثمار،إ تفاقياتإ أو
 .2التعاقدية لتزاماتاإل لو وفقا تخذتإ الذي القانوني طاراإل سريان ستمرارإ وضمان

 والمالية اإلقتصادية العوائق ثانيا:
 ضعفو  اإلقتصادية باألوضاع المتعمقة المعطيات يتضمن بنك غياب في وتتمثل   
 تحويل عممية وتعقد فوائدىا، نسب رتفاعا  و  القروض عمى الحصول وصعوبة المحمية الموارد
عادةو  األرباح  الجمركية جراءاتواإل والرسوم الضرائب في التسييل وعدم المال رأس توطين ا 

حداثو   وتدعيم األجانب المستثمرين أموال رؤوس ستيعابإ عمى قادرة قتصاديةإ ىياكل ا 
 .3والخدمات والسمع لمثروات المنتج السوق قتصادإ مبادئ وفق والعمل يجابيةاإل الخوصصة

 االدارية العوائق ثالثا:
 سمبا يةاإلستثمار  المشاريع ستحداثا  و  المؤسسات إلنشاء داريةاإل جراءاتاإل ثقل  يؤثر

 اإلستثمار مناخ تعترض التي المشاكل أولى أن حيث ،يناإلقتصادي المتعاممين مصالح ىعم
 الييئات مستوى عمى والبيروقراطية بالفساد المتعمقة المشاكل ىي أجنبيا أو محميا كان سواء

                                                           

ك ، دراسة حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه، أثر االستثمار االجنبي المباشر عمى النمو االقتصاديشوقي جباري،   -1
  .83، ص2015العربي بن مييدي، أم البواقي ، ع إ ع ت ع ت، ج 

،دراسة مقارنة بين معوقات االستثمار األجنبي المباشر  ارج قطاع المحروقات في الجزائرجمطية فايزة شاقور،-2
 .87-86،ص 2013، وىران ك ع إ ت ع ت،ج،مذكرة الماجستير،2010-2000الجزائر تونس والمغرب خالل الفترة

دور الجماعااات المحميااة فااي دعاام وتشااجيع المشاااريع االسااتثمارية فااي المؤسسااات الصاا يرة مصددطفى معددوان،  -3
، مداخمة في الممتقى الوطني األول حول المؤسسة االقتصادية الجزائرية وتحدديات المنداخ االقتصدادي الجديدد  والمتوسطة

 .13، ص 2003أفريل  22/23ي بمعباس، يومي الجياللي اليابس سيد ج
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 داري،اإل والفساد المنشأة طمب لتفاصيل الدولة في المعني الموظف فيم وصعوبة دارية،اإل
 نقص أن كما ،1والتعصب والمحسوبية والوساطة الرشوة دارياإل الفساد اتمتغير  وتمثل
  األخطاء. حجم من تزيد مؤثرة عوامل والمياريين والميارات والخبراء الخبرات وقمة التأطير
 اإلجتماعيةو  السياسية العوائق رابعا:

 اإلجتماعية األحوال وتردي األمنية األوضاع وتدىور السياسي ستقراراإل غياب يؤثر
 دخارياإل الوعي نخفاضإ في اإلجتماعية المعوقات وتتمثل ،اإلستثمار مناخ عمى سمبا
 المختمفة دخاراإل بأوعية لدييم دراية وجود وعدم المجتمع فرادأ أغمب لدى ياإلستثمار و 

 لما المنتيجة والتكوينية التعميمية السياسات ضعف ،المختمفة اإلستثمار ومجاالت والبورصة
 الصناعية اإلقتصادية القطاعات في المستخدمة العاممة القوى عمى بالغ أثر من ليا

 كخطوة يراعي يجعمو أجنبي متعامل طرف من اإلستثمارب فالقيام ،2والخدماتية والزراعية
 أساسيا دورا يمعب الذي سياسيال ستقراراإل خالل من الدولة، ليذه السياسي الجانب أولى
 .3منيا المباشرة خاصة األجنبية اتاإلستثمار  لجمب أكبر وتشجيع أكثر ثقة عطاءإ وميما

 الثاني المطمب
 اإلستثمار أداوت

 متيازاتاإل موضوع عمى الجزائر في اإلستثمارب الخاص التشريع يقتصر لم    
     وأجيزتو اإلستثمار ألدوات أيضا قتطر  بل وفقط، لالستثمار العامة والمبادئ والضمانات
 .اإلستثمار مجال في المؤثرة لياتاآل و الوسائل اىم من بإعتبارىا

 المادية األدوات :األول الفرع
 كونيا اإلستثمار أدوات أىم من اإلقتصادية المشروعات و العقارية اتاإلستثمار  تعد

        ،4األمن من عالية درجة فييا تتوافر بحيث لالستثمار، الحقيقية األصول ضمن تندرج

                                                           

  "، مقال منشور في مجمة اقتصاديات شمال افريقياواقع وأفاق سياسة االستثمار في الجزائرالزين منصوري،"  -1
 .142، ص2،2010عحسيبة بن بوعمي الشمف،  ج
، أطروحددة ت العالميااة الراىنااةسياسااة االسااتثمارات فااي الجزائاار، تحااديات التنميااة فااي ظاال التطااوراعبددد القددادر بابددا، -2

 . 251، ص 2004الجزائر،  ك ع إ ع ت ،ج دكتوراه،
 .13مصطفى معوان، مرجع سابق، ص  -3

.58، مرجع سابق ص، دور الجماعات المحمية في مجال االستثمارفريدة مزياني  - 4  
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 بذلك فيي وطبيعتيا وجيتيا كانت ميما والمباني األراضي في العقاري اإلستثمار ويتمثل
         1المال رأس وزيادة التنمية بقصد فيو األموال وتوظف فيو يستثمر ثابت نتاجيإ أصل
 والمباني والمعدات كاآلالت حقيقية أموال عمى تعتمد نياإف اإلقتصادية المشروعات أما

 قيمة خمق إلى يؤدي العوامل ىذه كل مزج فإن وبالتالي والموظفين والعمال النقل ووسائل
 مختمف أنشطتيا وتتناول ،2الوطني الخام الداخمي الناتج في زيادة شكل في وتنعكس مضافة

  والخدماتية. الفالحية عية،الصنا المجاالت
 المالية األدوات :الثاني الفرع

 خالل من خاصة اإلستثمار مجال في كبيرة أىمية ليا التي المالية األدوات تتمثل
 أدوات وأبرز أىم من المالية األوراق تعتبر حيث والسندات األسيم مثل المالية األوراق

 ولألوراق أخرى، أدوات في تتوفر ال لممستثمر ىامة متيازاتإ من بو تتميز لما اإلستثمار
 المالية األوراق وتعتبر ،المعتمدة المعايير حسب بعضيا عن تختمف أصناف عدة المالية
       فييا المستثمرين نظر جية من مالية أصول وىي المالية األوراق سوق في تمويل أدوات
     العائد وأ الربح من جزء عمى الحصول في الحق لحامميا تعطي صكوك أو سندات وىي

  السندات. و األسيم التداول الكثيرة المالية األدوات أىم ومن 3معا الحقين وأ
 والوالية لمبمدية القانونية التسيير أدوات تفعيل :الثالث الفرع

 األدوات مثل أىمية تقل ال أخرى أدوات توجد والمالية المادية األدوات ىذه لىإ إضافة
      تمثمو وما اإلستثمار إطار في والتنظيمات والقوانين التشريعات كل تمثل والتي القانونية

 المجال. ىذا في المسائل لكل وتحديد وميام أدوار من
  العمومية المصالح ستحداثإ أوال:

 التزويد في الخصوص وجو عمى التكفل قصد تقنية عمومية مصالح البمدية تحدث       
 والفضالت المنزلية النفايات ورمي جمع المستعممة، المياه وصرف لمشرب الصالحة بالمياه

شارات الطرقات صيانة األخرى،  واألسواق المغطاة سواقاألو  ،العمومية واإلنارة المرور وا 

                                                           

منتددددوري  ك ح،جالدددددكتوراه،، رسددددالة النظااااام القااااانوني لمعقااااار الصااااناعي فااااي الجزائاااارسددددميحة حنددددان خوادجيددددة،  -1
 .05، ص 2015قسنطينة،الجزائر، 

 .46عبد القادر بابا، مرجع سابق، ص  -2
   53ص2006الجزائرك ع إ ع ت،ج دكتوراه،،معوقات أسواق االوراق المالية العربية وسبل تفعيميارشيد بوكساني،-3
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 والمذابح الجماعي النقل المحاشر، التوقف، ومساحات الحضائر العمومية، والموازين
 الفضاءات و الشيداء مقابر فييا بما وصيانتيا المقابر وتييئة الجنائزية الخدمات ،البمدية
 1 الخضراء. والمساحات ألمالكيا التابعة الثقافية
 ةبالشخصي تتمتع بمدية عمومية، مؤسسات إنشاء حق لمبمدية  المشرع خول قد و
 وتفعيل مداخيميا تحسين وفي ،اإلقتصادي المجال في تساىم المالية واإلستقاللية المعنوية
 ذات أو إداري طابع ذات البمدية العمومية المؤسسات أن باعتبار سيرىا وحسن ،2أداءىا
 البمدية العمومية المؤسسات أو المصالح أو األمالك ىذه وتسير ،3وتجاري صناعي طابع
 نموذجي شروط لدفتر وفقا متيازاإل طريق عن أو المباشر االستغالل طريق عن  مباشرة إما
 من جديدة ليةأ 11-11 القانون في الجزائري المشرع أضاف حيث التفويض طريق عن أو

 يمكن أنو عمى منو 131 المادة نصت فقد التفويض في أساسا والمتمثمة التسيير اليات

 عقد طريق عن 127 المادة في عمييا المنصوص العمومية المصالح تسيير تفويض لمبمدية

 .4طمبية أو صفقة أو برنامج
 وضعيا وتحسين المواطن حتياجاتإ لتمبية عمومية مصالح إنشاء الوالية يمكن و    

 وحسن العمومية ومؤسساتيا الوالئية المصالح وضع عمى الوالي يسير حيث والمادي المالي
 فالوالي 5بيما المعمول والتنظيم لمتشريع طبقا نشاطاتيا، ومراقبة تنشيط ويتولى سيرىا

 في الميام من  بجممة تتكفل والئية عمومية مصالح إنشاء لو يمكن المجمس مداولة وبموجب
 التقميدية الصناعات العمومية، والصحة النظافة العمومي، النقل مثل المجاالت، عديد

 لممادة طبقاو  حتياجاتياا  و  قدراتيا ،الوالية اتمكانيإ عتباراإل بعين األخذ مع وغيرىا والحرف
 والئية عمومية مؤسسات ينشئ أن الوالئي الشعبي المجمس يمكن الوالية قانون من 124

 ىذه تكون العمومية، المصالح تسيير قصد المالي ستقاللواإل المعنوية بالشخصية تتمتع

                                                           

 سابق ذكره.ال ،10 -11 ق، 149أنظر المادة  -1
 .66سابق، صمحمد برابح، مرجع -2
 ذكره. السابق، 10 -11 ق، 154أنظر المادة  -3
، مقال منشور في االطار القانوني المنظم لتفويضات المرفق العام في التشريع الجزائري حجاب مبروكة محرز،  -4

  .142، ص2016، 02عمحمد بوضياف، المسيمة،  جمجمة االستاذ الباحث لمدراسات القانونية و السياسية، 
 سابق ذكره.ال، 07 -12ق، 108المادة  أنظر -5
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 أن ويمكن ستحداثيا،إ من اليدف حسب تجاري، أو صناعي داري،إ طابع ذات المؤسسات
 أن عتبارإب متيازاإلب أو ،1المباشر ستغاللاإل طريق عن والمؤسسات المصالح ىذه تستغل
 .2الخاص وأ العام لمقانون الخاضعة األشخاص حدأو  المانحة اإلدارة بين يكون اإلمتياز عقد

 القرض ثانيا:
 لتحسين المصرفية والمؤسسات البنوك لدى القرض إلى المجوء لمبمدية المشرع أجاز

 المنتجة المشاريع إنتقاء شريطة المحمية اإلقتصادية الحركية في والمساىمة المالية مواردىا
 المادة في البمدية قانون عمييا نص التي المحمية اإليرادات مصادر من عتبارىاإب لممداخيل

 منتجة مشاريع إلنجاز القرض إلى المجوء الوالئي الشعبي المجمس يمكن و ،1253و 151

 الوطنية. المالية المؤسسات لدى التنظيم يحددىا التي لمكيفيات وفقا وذلك ،4لممداخيل
  المالي امنالتض : ثالثا

          صندوقين عمى البمديات، بين ما المالي التضامن تجسيد قصد البمدية تتوفر
 الصندوق أن حيث لمضمان، المحمية الجماعات وصندوق لمتضامن البمدي الصندوق ىما

 الموجية التجييز إعانات خالل من اإلقتصادية التنمية في استغاللو يمكن لمتضامن البمدي
 إطار في تصب مشاريع تمويل إمكانية ثمة ومن ،5البمدية لميزانية اإلستثمارو  التجييز لقسم

 ستثمارلإل صفر  خمق شأنيا من التي والتجييزات واليياكل ،ثماراإلست مناخ تحسين
       صندوقين خالل من الواليات مابين المالي التضامن يتجسدو  المستثمرين ستقطابا  و 

 يدفع حيث المحمية، الجماعات ضمان وصندوق المحمية الجماعات تضامن صندوق ىما
 التجييز لقسم موجية تجييز إعانات منيا مختمفة إعانات لمواليات األول الصندوق

عانات الوالية في اإلستثمارو   فالتضامن ،6ترقيتيا الواجب المناطق تنمية إلى موجية وا 
 إستغالليا. يجب التي و والوالية لمبمدية المتاحة األدوات أىم من المالي

                                                           

 سابق ذكره.ال ،07 -12 ق، 142المادة  أنظر -1
 .8، ص2018الجزائرك ح،ج ،مذكرة ماجستير،منح حق اإلمتياز عمى العقارات التابعة لمدولةقواوي بن سميمان،  -2
  لمحميةا ودورىا في التنمية 10-11البمديةأىم الموارد المالية البمدية في الجزائر من  الل قانون أحمد بورزق، -3

  .63، ص2016، 1ع، 09زيان عاشور، الجمفة، مجمد جمقال منشور في مجمة الحقوق و العموم االنسانية، 
 سابق ذكره.ال، 07 -12 ق، 156المادة  أنظر -4
 سابق ذكره.ال ،10 -11 ق، 2، فقرة 212أنظر المادة  -5
 سابق ذكره.ال، 07 -12 ق، ، 177المادة  أنظر -6
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  المشترك التعاون رابعا:
مكانياتيا بصورة ا  وتستثمر مواردىا و ويقصد بالتعاون بين البمديات إمكانية أن تتعاون      

 أو تفاقياتإ طريق عن ذلك ويتجسد ،1 مشتركة من أجل القيام بأعمال مفيدة ليا جميعا
 بين الشراكة ىذه تربط أن يمكن كما المعنية، المجالس مداوالت بموجب عمييا مصادق عقود

 مؤسسات إنشاء أكثر أو تينوالي يمكنو  واليات لعدة أو الوالية لنفس تينتابع أكثر، أو بمديتين
 تسييرىا يكون والتي مشتركة بصفة المنجزة التجييزات أو الممتمكات إلدارة مشتركة والئية

 .2الوالئية الشعبية مجالسيا مداولة بعد وذلك والقانونية، التقنية الناحية من ضروريا المشترك
  مةوالتوأ التضامن  امسا:

 طريق عن المحمية التنمية ترفع التي الحقيقية اآلليات من البمديات بين التضامن يعتبر
      لمتشارك أكثر أو جماعتين بين اتفاقية عن عبارة فيو ،3المحمي اإلستثمار وترقية جذب
 وأدوات آليات والتضامن التوأمة تعتبرو  اإلقميمية الناحية من بينيا مشترك تنموي مشروع في

 توحيد مكانيةإ تتيح الجماعات بين يماوتكريس المحمي، اإلستثمار لجذب يدةومف فعالة
 ويطمئن اإلستثمار عمى يشجع يجابياإ ستثمارياإ مناخا يخمق مما والقدرات، الوسائل

 والوالية. البمدية قانوني خالل من ريسوتك تم ما وىو ،يناإلقتصادي المتعاممين
 ال اص و العام القطاعين بين الشراكة سادسا:

 الفرص أىم إحدى والخاص العام القطاعين بين الشراكةو  التعاقدية العالقة تشكل
  عمى تشجع التي التدابير كافة تخاذإ والوالية لمبمدية المشرع أتاح حيث يةاإلستثمار 
 المخططات تنفيذ عمى يترتب أن يمكن 01-11قانون من 37 مادةلم ووفقا وترقيتو اإلستثمار

 تنمية عقود إبرام ترقيتيا، الواجب المناطق في السيما التييئة، وخطط التوجييية والمخططات
 .4يناإلقتصادي والشركاء والمتعاممين االقميمية، الجماعات و/أو الدولة فييا تشترك

                                                           

 التعاون بين البمديات كألية لمسااىمة الجماعاات المحمياة فاي مجاال التنمياة المحمياة و ترشايد أمالكياا ،بمة ندزار،"-1
 .71، ص2019، 2ع،2محمد بن أحمد، وىران جمقال منشور في مجمة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية،

 سابق ذكره.ال، 07 -12ق، 150المادة  أنظر -2
دور الدولددة والجماعددات اإلقميميددة فددي ترقيددة المؤسسددات الصددغيرة والمتوسددطة، مقددال منشددور فددي مجمددة جميددل مونيددة،  -3

 .246ص، 2019 ،1، ع8اإلجتياد لمدراسات القانونية واإلقتصادية، ج بومرداس، مجمد
 15 ع، ج ر ج ج ، يتعماق بتييئاة االقمايم وتنميتاو المساتدامة 12/12/2001مؤرخ فاي  20-01القانون رقم  -4

 .15/12/2001بتاريخ 
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 نبي الشراكة تطوير عمى الدولة تسير أن عمى 10-15 القانون من 01 المادة نصت كما
 الخدمات مجال في متيازاإل منح مجال توسيع عمى وتعمل والخاص، العام القطاعين
 .1والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لفائدة العمومية
 الوطني اإلنتاج ترقية سابعا:

 الصفقات في الوطني، المنتوج حماية مبدأ قابموي المنافسة وحرية المساواة مبدأ إن
 لصالح %03 أفضمية 025-13 ت م منح حيث المحمية، الجماعات تطرحيا التي الدولية

 لممنتجات %03 بنسبة لألفضمية ىامش منحي منو 61 مادةلم وطبقا الوطنية، المؤسسات

 رأسماليا أغمبية وزيح التي الجزائري، لمقانون الخاصة لممؤسسات و/أو الجزائري المنشأ ذات
 .072 المادة في المذكورة الصفقات أنواع جميع يخص فيما مقيمون، جزائريون

 الشراكة إطار في ستثمارلإل األجنبي المتعيد إ ضاع ثامنا:
 لمجماعات فرصة يشكل ما ىو و الشراكة إطار في اإلستثمارب األجنبي المتعيد يمتزم

 الصفقات قانون من 62 مادةلم وطبقا ،مضمونة استثمارية مشاريع في لالنخراط المحمية

 ،0117 لسنة المالية قانون تعديل بموجبو  شراكة، في اإلستثمارب األجانب نو المتعيد يمتزم
 المقيمة الوطنية المساىمة فييا تمثل شراكة طارإ في األجنبية اتاإلستثمار  نجازإ يستمزم
  .3االجتماعي المال رأس من األقل عمى بالمئة 31نسبة

 الثالث المطمب
 اإلستثمارب المكمفة األجيزة

 جميع وعمى األىداف عديد تحقيق في عموما الوطني أو المحمي اإلستثمار يساىم     
 يةاإلستثمار  المشاريع وتساىم والثقافية، السياسية ،اإلقتصادية ،اإلجتماعية المستويات
 مناخ تحسين عمى الجزائر عممت ولقد أبعادىا، بكل التنمية تحقيق في المنشأة والمؤسسات

                                                           

     يتضاامن القااانون التااوجييي لتطااوير المؤسسااات الصاا يرة والمتوساااطة 10/01/2017مااؤرخ فااي  02-17 ق -1
 .11/01/2017 02ع،ج ر، 

، ج ر يتضاامن تنظاايم الصاافقات العموميااة وتفويضااات المرفااق العااام 16/09/2015مااؤرخ فااي  247-15 م ت -2
 .50،20/09/2015ع
، مداخمة في الممتقى الوطني حول االطار تقييد االستثمار االجنبي المباشر في الجزائرسميحة حنان خوادجية،  -3

  .7-6ورقمة، ص ج، 2015نوفمبر  19و 18القانوني لالستثمار االجنبي في الجزائر، المنعقد يومي 
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نشاء اآلليات من العديد إرساء خالل من اإلستثمار  العديد ستحداثا  و  الصناديق من العديد وا 
ضافة ،1والمتوسطة الصغيرة المؤسسات من المزيد إلنشاء المساعدة التمويل صيغ من      وا 
 ،17 -14 و 11-11 القانون خاصة اإلستثمار قوانين في المتضمنة اإلستثمار زةأجي إلى
 األخرى. والصناديق اآلليات من العديد توجد
 اإلستثمار قوانين إطار في األجيزة :األول الفرع
 (ANDI)اإلستثمار لتطوير الوطنية الوكالة : أوال

 حيث اإلستثمار ميدان في والفاعمين الناشطين مختمف بين التنسيق ميمتو جياز وىي
 لتطوير وطنية وكالة اإلستثمارب المتعمق األمر من السادسة المادة نص بموجب المشرع أنشأ

 المتعمق التشريعي المرسوم ظل في المنشأة (APSI) اإلستثمار ترقية وكالة محل اإلستثمار

 .2اإلستثمار بترقية
 اإلستثمار لتطوير الوطنية موكالةل القانونية الطبيعة -1

 عمييا االبقاء تم و 11 -11 رقم األمر من السادسة المادة بموجب الوكالة أنشئت   

 فيو حمت 11-11 لألمر أصيل ابتداع ىي و ،17 -14 القانون ظل في 15 المادة بمقتضى

 لرئاسة تابعة إدارية ىيئة بأنيا توصف و اإلستثمار متابعة و لدعم الوطنية الوكالة محل
 نظميا وقد ،3المساواة قدم عمى أجانب أو كانوا طنيين و المستثمرين لخدمة أوجدت الحكومة
 التنفيذي بالمرسوم وعوض ألغي والذي ، 060 -11 رقم التنفيذي المرسوم بموجب المشرع

 والمتضمن  111 -15 قمر  التنفيذي بالمرسوم وتمم  عدل اآلخر ىو والذي 134 -14 رقم

 القانون صدور بعد وذلك وسيرىا، وتنظيميا اإلستثمار لتطوير الوطنية الوكالة صالحيات
 عمى 0114-16-11 في المؤرخ  17-14 القانون من 05 المادة نصت ولقد ،17 -14

 الضرورية الخدمات لتقديم المؤىمة المصالح مجموع تضم الوكالة لدى مراكز أربعة إنشاء
 أربعة والية بكل الالمركزي الوحيد الشباك  يضم و وتطويرىا، ودعميا المؤسسات إلنشاء
 المؤسسات إلنشاء الدعم مركز االجراءات، استيفاء مركز المزايا، تسيير مركز  ىي مراكز
 االقميمية. الترقية ومركز

                                                           

 .97عبد السالم عبد الالوي، آمال بوبكر، مرجع سابق، ص -1
 .685الجياللي، مرجع سابق، ص عجة  -2
 .462معزوزة زروال ، مرجع سابق، ص  -3
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 اإلستثمار لتطوير الوطنية لوكالةا وميام صالحيات -2
 1 أتي:ي بما الوكالة تكمف 

 المستثمرين. لفائدة اإلستثمارو  بالمؤسسة المرتبطة المعمومة ونشر ومعالجة جمع -أ
 اإلنجاز. بعد ما فييا بما المشروع، مراحل كل في المستثمرين ومرافقة مساعدة -ب
عداد المشاريع تقدم ومتابعة اتاإلستثمار  تسجيل -ج  وتحميميا. اإلنجاز إحصائيات وا 
 وشكميات إجراءات وتبسيط لممستثمرين الترتيبات المعنية، اإلدارات مع بالتعاون تسييل -د

نجاز استغالليا وشروط المؤسسات إنشاء  مناخ تحسين في الصدد بيذا وتساىم المشاريع، وا 
 جوانبو. كل في اإلستثمار

 خارج.ال وفي الوطني اإلقميم عبر لالستثمار الجزائرية والفرص الشراكة ترقية -ه
 والمتعمقة ، 17 -14 رقم القانون من 14 -13 -04 المواد ألحكام طبقا المزايا تسيير -و

 القانون. ىذا نشر تاريخ قبل بيا المصرح المشاريع بحافظة
 (GUD) الالمركزي الوحيد الشباك -3

 يجب التي والمالية اإلدارية المعامالت توحيد الالمركزي الوحيد بالشباك يقصد    
       بسيولة مشروعو تجسيد من المستثمر يتمكن حتى يةاإلستثمار  العممية خالل بيا القيام

 لممشاريع الضرورية الخدمات ويوفر اإلستثمارب المكمفة الييئات من ويتشكل وبسرعة
 والية بكل المحمي الييكل يمثل وىو ،11-11االمر بموجب لشباكا ،انشأ2يةاإلستثمار 

 تسييل ميمتو ،اإلستثمار عممية في المتدخمة العمومية واإلدارات الييئات مختمف ويشمل
ذالل اإلجراءات  مشارييم إلقامة المستثمرين  وجو في عائقا تقف التي والعراقيل العقبات وا 

 الجماعات ومنح ياإلستثمار  المناخ توفير طارإ في  ،3اإلستثمارب المعنية ومؤسساتيم،
زاحةو  أدوار المحمية  يتعامل التي اإلدارات تدوحد ،رالمستثم تؤرق التي العوائق مختمف ا 
 لموكالة المحمي الييكل يمثل فرع والية كل مستوى عمى إنشاء تم و واحد، مكان في معيا

 لتأسيس القانونية اإلجراءات وتبسيط تسييل األساسي دوره ،اإلستثمار لتطوير الوطنية

                                                           

 لسابق ذكره.ا،100-17 م ت، 07و  03أنظر المواد  -1
 ك ح ع س،جرسالة ماجيستير،  ،المجمس الوطني لالستثمار الية لتفعيل االستثمارات في الجزائرنفيسة عسالي،   -2

  .51، ص2013بجاية، 
 السابق ذكره. ،03-01 ق، 23أنظر المادة  -3
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 طرف من الممنوح التوقيعب التفويض بفضل ية،اإلستثمار  المشاريع وتنفيذ المؤسسات
 وضع في المحمية، الجماعات تساىمو  الشباك داخل لممثمييم المعنية اتوالييئ اإلدارات
نجاز ثراء تنويع استراتيجية وا   مواردىا تعبئة طريق عن فييا يوجد التي الوالية نشاطات وا 

 .1وطاقاتيا
 (CNI) ستثمارلإل الوطني المجمس -ثانيا
 لالستثمار الوطني لممجمس القانونية الطبيعة-1

 الوطنية اتاإلستثمار  مجال في الدولة سياسة عدادإ ستثمارلإل الوطني المجمس يتولى
 تشجيع تخص ميام لو أوكمت 11-11 باالمر نظم جديد حدث وىو سواء حد عمى واألجنبية

 والصالحيات تتماثل والتي نتعاشياا  و  زدىارىاإل المالئمة الظروف وخمق اتاإلستثمار 
 .2اإلستثمار لتطوير الوطنية لموكالة المخولة
 توحيد كيفية حول معمق لتفكير خالصة ستثمارلإل وطني مجمس إنشاء يعتبرو   
 وتطوير دعم بيدف ،11 -11 األمر بموجب أنشأ ،3اإلستثمارب المتعمق القرار مركز

 العامة السياسة رسم وميمتو الحكومة رئاسة تحت موضوع ستراتيجيإ جياز ىوو  ،اإلستثمار
 الطاقة التجارة، المحمية، والجماعات المالية، وزراء من ويتشكل ،اإلستثمار مجال في   ليا

 القطاعات وزراء وبقية العمرانية والتييئة التعاون والمتوسطة، الصغرى المؤسسات والمناجم،
 .4المجمس أعمال بجدول المعنية
 ستثمارلإل الوطني المجمس ميامو  صالحيات -2
 متيازاتاإل منح مجال في ىامة بسمطة ستثمارلإل الوطني المجمس يتمتع   

 تطوير ستراتيجيةإ المجمس يقترح 5اإلستثمارب الخاص التشريع تنفيذ في ويساىم لممستثمرين
 بصالحية يتمتع كما والمزايا تفاقياتاإل في ويفصل التحفيزية والتدابير وأولوياتو اإلستثمار

                                                           

 ،السابق ذكره.100 -17 م ت، 1مكرر 28أنظر المادة  -1
.473-472معزوزة زروال، مرجع سابق، ص  - 2  
 .683عجة الجياللي، مرجع سابق، ص  -3
    ، يتعمااق بتشااكيمة المجمااس الااوطني لالسااتثمار و تنظيمااو و ساايره24/09/2001، المااؤرخ فااي 281-01 م ت -4

 .55،26/09/2001 عج ر ، 
 أكمي محند اوالحاج ج ك ح ع س،، رسالة ماجيستير،حدود حرية االستثمار االجنبي في الجزائرفوزي عواس،  -5

  31، صد س نالبويرة، 
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 كل الحكومة عمى ويقترح ستثنائياإل النظام من تستفيد أن يمكن التي المناطق تحديد
 .1اإلستثمار شجيعوت لدعم الضرورية التدابير و القرارات

 باإلستثمار مكمفة أ رى أجيزة :الثاني الفرع
  بعض أو اإلستثمارب عالقة ليا أو تتدخل التي األخرى، األجيزة بعض تأستحدث    

 تالمؤسسا دعم وأجيزة المجتمع، من معنية وشرائح بفئات الخاصة، الدعم برامج
 يمي: ما  األجيزة تمك بين ومن المصغرة،

  (CALPIREF)عقار وضبط اإلستثمار وترقية الموقع تحديد عمى المساعدة لجنة أوال:
 وترقية الموقع تحيد عمى المساعدة لجنة تنظيم 01 -11 رقم التنفيذي المرسوم تضمن

  والصالحيات الميام من بالعديد تتمتع حيث وسيرىا، وتشكيميا العقار وضبط اتاإلستثمار 
 غرس مواقع تحديد في  المستثمرين وتساعد ستثمار،لإل الموجو العقار  ضبط في تساىم إذ

 بالخصوص تكمفو  نشاطات ومناطق صناعية مناطق إنشاء وتقترح يةاإلستثمار  المشاريع
 يةاإلستثمار  المشاريع إقامة ومتابعة الوالية مستوى عمى اإلستثمار ستراتيجيةإ بتحديد
 ويسير يمثمو من أو  الوالي يايرأس و  ،2الجارية يةاإلستثمار  المشاريع إنجاز ومتابعة وتقييميا
 التنفيذية والمصالح المديريات بحضور اإلستثمار وترقية بالصناعة المكمف المدير أمانتيا
 البمدية الشعبية المجالس رؤساء إلى إضافة اإلستثمار بممف عالقة ليا والتي الوالئية
 من بقرار المجنة تمنحيا التي  معقاراتل االمتياز يرخص و االجتماع أعمال بجدول المعنيين
 .3إقميميا المختص الوالي
 (ANSEJ) الشباب تش يل لدعم الوطنية الوكالة : ثانيا

 بالشخصية تتمتع خاص طابع ذات ىيئة الشباب وتشغيل لدعم الوطنية الوكالة   
 لدعم أنشئت بالتشغيل، المكمف الوزير وصاية تحت موضوعة المالي ستقاللواإل المعنوية
      وخدماتية إنتاجية أنشطة إحداث قصد المشاريع ذوي الشباب مرافقة بيدف الشباب تشغيل

                                                           

، السابق ذكره.03-01االمر  19أنظر المادة  - 1  
يتضااامن تنظااايم لجناااة المسااااعدة عماااى تحدياااد الموقاااع وترقياااة  2010/ 01/ 12ماااؤرخ فاااي  20 -10 م ت -2

 .04،17/01/2010عج ر ، االستثمارات وضبط العقار وتشكيميا وسيرىا، 
، يحاادد شااروط وكيفيااات ماانح االمتياااز عمااى االراضااي التابعااة 2008 -09 -01المااؤرخ فااي  04 -08األماار  -3

 .49،03/09/2008عج ر،  مشاريع استثمارية،لمدولة والموجية إلنجاز 
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 ىذه ستحدثتإ ،1العمل ومناصب الثروة خمق إلى تيدف اقتصادية مقاربة وفق توسيعيا أو
   762 -011 التنفيذي بالمرسوم المعدل 074 -74 التنفيذي المرسوم بمقتضى الوكالة

 وتجسيد مشاريعيم ختيارإل وتوجييم وتدعميم المستثمر الشباب الةالوك ىذه تساعد
 ويممكون سنة 13 -17 بين والسن البطالة فييم ويشترط مصغرة، مؤسسات لخمق مبادراتيم

  .المشروع تمويل في المساىمة إلى إضافة المطموب النشاط مع تتوافق وميارات مؤىالت
 (ANGEM)  رالمص القرض لتسيير الوطنية الوكالة ثالثا:

 فيما الحكومة سياسة لتجسيد أداة المصغر القرض لتسيير الوطنية الوكالة تعتبر
 التشريع وفق المصغر القرض جياز تسيير األساسية مياميا واليشاشة، الفقر محاربة يخص

 في القرض من المستفيدين ومرافقة ونصح ودعم فائدة بدون سمف منح بو، المعمول والتنظيم
 12 -12 التنفيذي المرسوم بموجب الوكالة ىذه أنشئت ،3الخاص لحسابيم أنشطتيم تنفيذ

 المصغر. القرض بجياز المتعمق 11 -12 رقم الرئاسي المرسوم من 5 لممادة تطبيقا
 (CNAC) البطالة عمى لمتأمين الوطني الصندوق رابعا:

 ستقاللواإل المعنوية بالشخصية البطالة من لمتأمينات الوطني الصندوق يتمتع 
 تعمل جتماعياإل لمضمان عمومية مؤسسة وىو جتماعياإل الضمان وزير يسيره ،4المالي
 القطاع في األجراء العمال تسريح عن الناجمة المتعاقبة اإلجتماعية األثار تحقيق عمى

    التنفيذي المرسوم بموجب الجياز ىذا أنشأ ،5الييكمي التعديل لمخطط وفقا اإلقتصادي
     التأمين نظام إدارة تعيد حيث 11-72 التشريعي المرسوم من 11 لممادة تطبيقا  72-166

                                                           

د. المتددداح عمدددى الموقدددع 25سدددا و18، السددداعة 23/08/2020اطمدددع عميدددو يدددوم   الوكالاااة الوطنياااة لااادعم الشاااباب -1
http://www.ansej.org.dz  

يتضاامن إنشاااء الوكالااة الوطنيااة لاادعم تشاا يل الشااباب وتحديااد  1996/ 09/ 08مااؤرخ فااي  296 -96 م ت -2
 .52،11/09/1996ع، ج ر، قانونيا األساسي

د  55سدا و 18عمدى  23/08/2020، اطمدع عميدو يدوم الصفحة الرسمية لموكالة الوطنية لتسيير القرض المصا ر -3
 .http://www.angem.dzالمتاح عمى الموقع 

 ، يتضامن القاانون األساساي لمصاندوق الاوطني لمتاأمين عان البطالاة 06/07/1994مؤرخ في  188-94 م ت -4
 .44،07/07/1994عج ر، 

د  50سدا و18عمى السداعة 23/08/2020، اطمع عميو يوم الموقع الرسمي لمصندوق الوطني لمتأمين عن البطالة -5
 https://www.cnac.dzالمتاح عمى الموقع 
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 لممرسوم وفقا جديدة ميمة لو وكمتأ ،1مستقل وطني صندوق إلى وسيره البطالة عمى
          النشاط خمق ومرافقة دعم في تتمثل ،14/10/0111في المؤرخ 312-11الرئاسي

 سنة. 31و 13 بين أعمارىم تتراوح الذين والمسرحين العاطمين طرف من
 أ رى وصناديق ىيئات :الثالث الفرع

 المتاحة األساليب وبكل المجاالت كل في اإلستثمار دعم عمى كثيرا الجزائر راىنت
 مشاريع باعتبارىا والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ياضمن من ، الييئات عديد خالل منو 
 مايمي: والصناديق الييئات تمك ومن قتصاديةا  و  ستثماريةإ
 الحكومية الييئات -أوال 

 الدائرة عن المسؤولة والمتوسطة الصغيرة والصناعات المؤسسات وزارة إلى إضافة
 المؤسسات. ىذه وتطوير لتنمية المدعمة الحكومية الييئات من مجموعة أنشئت الوزارية،

 األعمال وحاضنات المشاتل -1
 والمرافقة ستقبالواإل لمدعم عمومي ىيكل الحاضنة أو المؤسسة مشتمة تعتبر  
 ىذه وتساعد ،2والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وزارة أنشأتيا المشاريع، أصحاب ومساعدة
 مع تعامالتيم في ومرافقتيم التجييزات وبعض المقرات في المشاريع أصحاب الييئات
 والحركية المحمي، اإلقتصادي نعاشاإل طارإ في المالية والمؤسسات داريةاإل الييئات

 من 10 لممادة تطبيقا 56-11 التنفيذي المرسوم بموجب المشاتل وأنشئت لمبالد، اإلقتصادية

 .3ودعميا والمتوسطة الصغيرة المؤسسات بمساعدة تتكفل 16-11 القانون
 التسييل مركز -2

 المعنوية بالشخصية تتمتع إداري طابع ذات عمومية مؤسسة التسييل مركز عتبري    
 والمتوسطة غيرةالص والمؤسسات الصناعة وزارة وصاية تحت توضع المالي ستقاللواإل

                                                           

يحاادث التااأمين عمااى البطالااة لفائاادة األجااراء الااذين قااد  26/05/1994مااؤرخ فااي  11-94 تشااريعيمرسااوم  -1
 .34،01/06/1994 ع، ج ر ، يفقدون عمميم بصفة ال إرادية ألسباب اقتصادية

المتدددداح عمددددى الموقددددع ، سددددا19عمددددى السدددداعة  23/08/2020،اطددددع عميددددو يددددوم الموقااااع الرساااامي لااااوزارة الصااااناعة -2
http://www.mdipi.gov.dz 

  13ع،ج ر،يتضاااااامن القااااااانون األساسااااااي لمشاااااااتل المؤسسااااااات 25/02/2003مااااااؤرخ فااااااي  78-03 م ت-3
26/02/2003. 
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 11 المادة ألحكام تطبيقا 57-11 رقم التنفيذي المرسوم بموجب أنشأ  ،1اإلستثمار وترقية

 العاممة والمتوسطة الصغيرة لمؤسساتا إنشاء بإجراءات قومي  حيث 16-11 رقم القانون من

عالميا المشاريع حاممي وكذا  .2ومرافقتيا ودعميا وتوجيييا وا 
 (CNC-PME) والمتوسطة الص يرة المؤسسات لترقية االستشاري الوطني المجمس -3

 السمطات بين ومنتظم دائم بشكل والتشاور الحوار ضمان يتولى ستشاريإ مجمس وىو
 التي الوطنية المصمحة ذات المسائل حول يناإلقتصاديو  جتماعييناإل والشركاء العمومية
 إنشاء تشجيع مع والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وترقية اإلقتصادي بالتطور تتعمق

 ستراتيجياتا  و  السياسات عدادإ عمى المساعدة المعمومات وجمع جديدة مينية جمعيات
 .3القطاع تطوير

 المناولة بترقية المكمف الوطني سالمجم -4
 جوارية صناعات ستحداثا  و  وخمق المناولة نشاطات ترقية إلى العمومية السمطات تسعى   

 الميمة الوسائل من عتبارىاإب المناولة، ترقية خالل من الصناعي النسيج وتكثيف ومحمية
 أسس وليذا ودوليا، ووطنيا محميا الجزائري قتصاداإل ندماجا  و  تنافسية تعزيز في تساىم التي

 الصغيرة والصناعات بالمؤسسات المكمف الوزير يرأسو المناولة بترقية مكمف وطني مجمس
 المناولة بترقية المعنية والجمعيات والمؤسسات اإلدارات ممثمي من يتشكل والمتوسطة

 قتصادلإل أحسن ندماجإ تحقيق شأنو من تدبير كل قتراحإ في الرئيسية ميامو وتتمثل
 لممناولة العالمي بالتيار الوطنية والمتوسطة الصغيرة لمؤسساتا لتحاقإ تشجيع ،الوطني
 نشاطات تنسيقو  أجانب أو وطنيين أكانوا سواء العمل أرباب كبار مع الشراكة عمميات ترقية

 .4المناولة ميدان في الجزائرية والشراكة المناولة بورصات
                                                           

، سدا 19، عمدى السداعة 23/08/2020اطمع عميو يوم  الموقع الرسمي لمديرية الصناعة والمناجم لوالية غرداية، -1
 http://www.dipmepi47.dzالمتاح عمى الموقع 

يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسييل المؤسسات الص يرة والمتوساطة  25/02/2003مؤرخ في  79-03 م ت -2
 .13،26/02/2003ع، ج ر ، ومياميا وتنظيميا

دراسة عينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسدطة  وليد شرارة، محددات االبتكار في المؤسسات الص يرة والمتوسطة، -3
 .177، ص 2019تممسان،  ك ع إ ع ت ع ت ،ج وحة دكتوراه ،المبتكرة في الجزائر، أطر 

، المتضمن القانون التوجييي لترقية المؤسسات الصا ير و المتوساطة، 12/12/2001المؤرخ في ، 18-01ق -4
 .77،15/12/2001عج ر، 
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 (AND-PME) والمتوسطة الص يرة المؤسسات لتطوير الوطنية الوكالة -5
 المرسوم بموجب المتوسطة و الصغيرة المؤسسات لتطوير الوطنية الوكالة أنشأت

 المعنوية بالشخصية تتمتع داريإ طابع ذات عمومية مؤسسة وىي 143-13 التنفيذي

 وترقية والمتوسطة الصغيرة والمؤسسات الصناعة وزارة عمييا تشرف ،1المالي ستقاللواإل
 المؤسسات أىيلوت وتطوير لترقية الوطني والبرنامج القطاعية ستراتيجيةاإل تنفذ ،اإلستثمار
 .2يابمجال دراسات جراءا  و  ديموغرافيا، ياوتتبع رشادواإل الخبرة ترقية المتوسطة، و الصغيرة

  المالية والييئات األجيزة -ثانيا
 القروض ضمان صناديق -1

  :منيا لمقروض ضمان صناديق استحداث تم
 يوضع ، 151-10  التنفيذي لممرسوم طبقا أنشأ :(FGAR) قروضال ضمان صندوق -أ

 المعنوية بالشخصية ويتمتع والمتوسطة الصغيرة بالمؤسسات المكمف الوزير وصاية تحت
 الصغيرة المؤسسات حصول تسييل إلى تيدف عمومية مؤسسة وىو ،3المالي واالستقالل
 خالل من النشاط توسيع أو خمق مشاريع انطالق أثناء البنكي التمويل عمى والمتوسطة

 .4بالمشاريع المتعمقة المالية الترتيبات استكمال أجل من لمبنوك ضمانات توفير
 112-12 المرسوم يحدد :(CGCI-PME) يةاإلستثمار  القروض ضمان صندوق -ب

 وىو ، والمتوسطة الصغيرة المؤسسات استثمارات قروض ضمان لصندوق األساسي القانون
 المؤسسات منيا تستفيد التي القروض تسديد ضمان ىدفو العاصمة، مقرىا أسيم ذات شركة
 المؤسسة تجييزات بإنشاء المتعمقة والخدمات لمسمع المنتجة اتاإلستثمار  تمويل بعنوان

 .5دينار مميون (31) لمضمان القابمة لمقروض األقصى المستوى ويكون وتجديدىا، وسيعياوت
                                                           

يتضاااامن إنشاااااء الوكالااااة الوطنيااااة لتطااااوير المؤسسااااات الصاااا يرة  03/05/2005ماااؤرخ فااااي  165-05 م ت -1
 .32،04/05/2005ع، ج ر ، والمتوسطة وتنظيميا وسيرىا

 مرجع سابق.د،35سا و19عمى الساعة  23/08/2020، اطمع عميو يوم الموقع الرسمي لوزارة الصناعة -2
يتضددددمن صددددندوق ضددددمان القددددروض لممؤسسددددات الصددددغيرة و  ،11/11/2002المااااؤرخ فااااي  ، 373-02 م ت  -3

 .74،13/11/2002عالمتوسطة و تحديد قانونو األساسي، ج ر ، 
 د.40سا و19عمى الساعة  23/08/2020، مرجع سابق، اطمع عميو يوم موقع وزارة الصناعة -4
األساسااااي لصااااندوق ضاااامان قااااروض اسااااتثمارات  ق، يتضاااامن 19/04/2004المااااؤرخ فااااي  ،134-04 م ت -5

 .27،28/04/2004ع، ج ر، المؤسسات الص يرة و المتوسطة
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 المرسوم بموجب الصندوق ىذا أنشأ :المص رة لمقروض المشترك الضمان صندوق -ج
 القروض يضمن أنو حيث ،المالي ستقاللواإل المعنوية بالشخصية يتمتع 11-12 الرئاسي

 حسب الصندوق محاسبة كمسوت لممستخدمين، المالية والمؤسسات البنوك تمنحيا التي
 يتولى 1المصغر القرض لتسيير الوطنية الوكالة محاسبة عن مستقمة بصفة التجاري الشكل
  بمساعدة الوطنية لموكالة العام المدير المصغرة لمقروض المشترك الضمان الصندوقتسيير 
 ومستواىا المصغر القرض من لممستفيدين المقدمة عانةاإل شروط وتحدد دائمة، أمانة

 مصغرة قروض السياق نفس في الصندوق ويمنح 13-12 التنفيذي المرسوم بموجب

 قروض منح عمى المصغر لمقرض الوطنية الوكالة وتعمل متعددة بصيغ مصغرة لمشاريع
 البنوك مع تساىم أو مصغرة لمشاريع قروض تمنح فقد  مختمفة تمويمية صيغ وفق مصغرة

 .2أكبر تمويالت تتطمب ريعمشا تمويل في
 الصغيرة بالمؤسسات المكمفة الوزارة لدى تنشأ  مالية ىيئات وىي :طالقاإل صناديق -د

 الساري لمتنظيم وفقا طالقاإل وصناديق القروض ضمان صناديق بعنوان والمتوسطة
 الناشئة المؤسسات وترقية والمتوسطة الصغيرة لممؤسسات قروض ضمان بيدف المفعول

 البحث لمصاريف النموذجية النفقات تمويل خالل من ،3المبتكرة المشاريع طارإ في
 البحوث نتائج ترجمة في ويساىم القانونية ستشاراتواإل األعمال ومخطط والنماذج والتطوير

 .4صناعية مشاريع إلى واالختراعات
 الشباب تش يل لدعم الوطني صندوقال -2

 ولقد ،5 12-74 األمر بمقتضى الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة طارإ في أنشأ

 حساب تسيير كيفيات يحدد الذي 073-74 التنفيذي المرسوم طاراإل ىذا في صدر

 .الصندوق ليذا الخاص التخصيص
                                                           

 .25/01/2004 06ع،ج ر ، ، يتعمق بجياز القرض المص ر22/01/2004، المؤرخ في 13-04 م ر  -1
، مداخمدة فدي الجزائارآليات دعم ومساعدة المؤسسات الصا يرة والمتوساطة فاي حجمة سعيدة حازم، أمال بوسواك،  -2

الشدييد حمدة لخضدر الدوادي، الجزائدر، يدومي  جالممتقى الوطني حول اشكالية اسدتدامة المؤسسدات الصدغيرة والمتوسدطة، 
 .2017ديسمبر  06-07
 .سابق ذكرهال،02-17 ق، 21أنظر الماة  -3
 د صرجع سابق. محجمة سعيدة حازم ، أمال بوسواك،  -4
 .26/06/1996 39 ع،ج ر،1996المالية التكميمي  قالمتضمن  24/06/1996المؤرخ في14-96ألمرا-5
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 (APSI) اإلستثمار ودعم ترقية وكالة -3
 تكمف ،10-71 التشريعي المرسوم من السابعة المادة بموجب الوكالة ىذه أنشأت   

 منيا المتعمقة السيما ستثماراتيمإ إلنجاز الالزمة الشكميات ستيفاءإ في المستثمرين بمساعدة
 1اإلستثمارب المعنية األنشطة ليذه  القانونية اآلجال حترامإ عمى وبالسير المقننة باألنشطة

 أو بكل والتكفل وترقيتيا اتاإلستثمار  متابعة الوكالة ىذه بيا تقوم التي يامالم ضمن ومن
 الجمركية التسييالت تقديم وكذلك وترقيتيا اتاإلستثمار  بترقية المتعمقة النفقات بعض

 ظل في المستثمرين واجيت التي العراقيل رفعل األولية، والمواد نتاجاإل بوسائل الخاصة
 (APSI) بين التداخل فك إلى وييدف ، والعقارية واالدارية اليةالم خاصة 10-71 المرسوم
  ودعمو. بترقيتو والمكمفة اإلستثمار عمى المشرفة الجيات مع واالنسجام الوحيد، والشباك

  الدولي التعاون اطار في المعتمدة البرامج -ثالثا
 التطورات مواكبة إلى تيدف والتي قميمي،واإل الثنائي لمتعاون واشكال وسائل عدة توجد
  يمي: ما البرامج تمك بعض ومن أخرى، دول وخبرات تجارب من واالستفادة العالمية

 لمتنمية MEDEA برنامج -1
 التعاون اطار في يندرج وروبياأل تحادواإل الجزائر بين ثنائي تعاون برنامج وىو

 قصد الخاص والمتوسطة الصغيرة تالمؤسسا قطاع وتحسين تأىيل بيدف متوسطي االورو
 ماديا وتدعيميا صالحاتاإل لمساندة واالجتماعي اإلقتصادي النمو في لممساىمة عدادهإ

 .2السوق قتصادإ مستمزمات مع بالتكيف ليا لمسماح قدراتيا تطوير عن فضال وفنيا
 األلمانية التقنية الييئة  -2

  وتكوين إرشاد يضمن التقنية، الشراكة نطاق في ألماني جزائري تعاون اتفاق وىي
        المؤسسات تنافسية زيادة الى البرنامج ىذا ييدف و ،3والمتوسطة الصغيرة المؤسسات

 . الخارجية األسواق دخولل تأىيميا و

                                                           

 ،السابق ذكره. 12-93تشريعي رقم اللمرسوم ا 08أنظر المادة  -1
 د ص حجمة سعيدة حازم ، أمال بوسواك، مرجع سابق. -2
، مداخمدة فدي  ة والمتوسطة في الجزائرمساعي تأىيل وترقية المؤسسات الص ير عبد الحكيم سعيج ، مريم محصر،  -3

أكتددوبر  30و 29الددوادي،  يددومي  جممتقددى وطنددي حددول اشددكالية اسددتدامة المؤسسددات الصددغيرة والمتوسددطة فددي الجزائددر،
 .15، ص 2019
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 الدولي البنك  -3
 وىو (SFI) العالمية الشركة مع خاصة العالمي، البنك مع لمتعاون صيغ عدة توجد

 أكبر ويعتبر بمد، 167 عددىم البالغ األعضاء البمدان تممكيا لمتنمية تعاونية عالمية مؤسسة

 البمدان لمساعدة سياسات بشأن ومشورة مالية منتجات يقدم العالم مستوى عمى إنمائي بنك
 نطاق وتوسيع الفقر من الحد عمى االنتمائية باألىمية المتمتعة الدخل ومنخفضة متوسطة
 البنك مجموعة في عضو الدولية التمويمية المؤسسة يعد SFI و ،1المستدام النمو مع المنافع

 احتياجات تالئم تنموية حمول تقديم لغرض اوخدماتي منتجاتيا المؤسسة ىذه تستخدم الدولي،
 المبتكرة وأفكارىا العالمية وتجاربيا الفنية وخبراتيا المالية مواردىا وتستخدم معيا المتعاممين
 .2والسياسية والتشغيمية المالية التحديات عمى لمتغمب شركائيا لمساعدة

  لمتنمية: االسالمي البنك  -4
 تنموي بنك وىو والجزائر، لمتنمية االسالمي البنك مع لمتعاون صيغ عدة ىنالك   
 التنمية تعزيز خالل من يخدميم الذين أولئك حياة تحسين عمى يعمل األطراف متعدد

حداث العالم، أنحاء جميع في االسالمية والمجتمعات البمدان في اإلقتصاديةو  اإلجتماعية  وا 
 .3واسع نطاق عمى التأثير
 
 
 
 
 
 

                                                           

المتددداح عمدددى الموقدددع  سدددا،  20عمدددى السددداعة  23/08/2020، أطمدددع عميدددو يدددوم الموقاااع الرسااامي لمبناااك الااادولي -1
https://www.albankaldawli.org 

 المتاح عمى الموقع، د، 5سا و 20عمى الساعة  23/08/2020أطمع عميو يوم  مؤسسة التمويل الدولية، -2
https://www.ifc.org 

المتاح عمى  ،د10سا و20، عمى الساعة 23/08/2020اطمع عميو يوم  الموقع الرسمي لمنبك االسالمي لمتنمية، -3
  https://www.isdb.orgالموقع 
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 الثاني المبحث
 اإلقتصادية والتنمية اإلستثمار مجال في المحمية الجماعات صالحيات

 المحمية المجالس وتتمثل والوالية، البمدية ىيئتي خالل من المحمية الجماعات تتجسد
 من جممة القانون منحيما ، الوالئي الشعبي والمجمس البمدي الشعبي المجمس في المنتخبة

 مع والمساىمة ،1المحمية والثقافية اإلجتماعيةو  اإلقتصادية بالتنمية المتعمقة الصالحيات
 .2لمواطنييا العامة الحاجات تمبية دائما ىدفيا المجاالت شتى تنمية في الدولة

 األول المطمب
 والوالية البمدية صالحيات

 والفنية المالية البشرية، الطبيعية، والموارد المحمية الموارد عمى اإلستثمار يعتمد
 الوالية المحمية) الجماعات جعل ما وىو ،3مادي ودعم فني وتوجيو إشراف تحت المتاحة
 .اإلقتصادية التنمية في أساسيا عامال والبمدية(

 11 -11 لمقانون وفقا البمدية ياتصالح :األول الفرع
 يطور عمل كلب  تبادر حيث ستثماراإل مجال في  ىامة صالحياتب البمدية تتمتع
 مجال في يناإلقتصادي المتعاممين وتشجع التنموي، مخططيا إطار في اإلقتصادية األنشطة
 مشاركة مكان ىو المنتخب والمجمس المحمية التنمية في أساسي محركك ،4اإلستثمار
 تيدف ما ضمن من مؤسسات لنفسو يختار فالشعب المحمي، الشأن تسيير في المواطنين

 وتساىم ،5والعممية والبشرية الطبيعية كميا، البمد قدرات يثمن متنوع قتصادإ بناء تشجيع إليو،
 وكذا واألمن والثقافية اإلجتماعيةو  اإلقتصادية والتنمية اإلقميم وتييئة إدارة في الدولة مع

 .6وتحسينو لممواطنين المعيشي اإلطار عمى الحفاظ

                                                           

 . 28، ص 1993، دار المعارف، القاىرة ، ، دراسة نظرية في عمم االجتماع التنميةكمال التابعي -1
 .235جميل مونيو، مرجع سابق، ص  -2
 ، مؤسسدددددة شدددددباب الجامعدددددةالتنمياااااة االجتماعياااااة والسياساااااية فاااااي الااااادول النامياااااةىشدددددام محمدددددود األقدددددداحي،  -3

 .53، ص 2015االسكندرية،
 .59، مرجع سابق، ص دور الجماعات المحمية في مجال االستثمارفريدة مزياني،   -4
 ، السابق ذكره. 01-16 ق، 06، فقر 09أنظر المادة -5
 . ، السابق ذكره10-11ق  02أنظر المادة  -6
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 المحمية اإلقتصادية التنمية -أوال
 مداولة بموجب دائمة لجان تشكيل من البمدي الشعبي المجمس 11 -11 القانون مكن

 قتصادباإل المتعمقة تمك سيما ،1رئيسو من قتراحإ عمى بناءا ألعضائو المطمقة مبيةباألغ تتخذ
 يكون أن يمكن والتي خاصة، لجان إنشاء صالحية كذلك ولو ،اإلستثمارو  والمالية

 إلى صاتيا،ختصاإ من مجال أي أو اإلستثمار أو اإلقتصادية بالتنمية يتعمق موضوعيا
 بالنسبة الكيفية بذات خاصة لجان إنشاء يمكن البمدي الشعبي لممجمس الدائمة المجان جانب
 . الضرورة وحسب بحرية  الممفات تختار التي و ،2الدائمة لمجان

 يخص فيما صالحيات القانون من الثامنة المادة خالل من لمبمدية المشرع منح ولقد
 إعداد إجراءات في البمدي الشعبي المجمس يشارك حيث دامة،المست والتنمية اإلقميم تييئة

 كما، بيما المعمول والتنظيم لمتشريع طبقا وتنفيذىا المستدامة، والتنمية اإلقميم تييئة عمميات
 البرامج مختمف وتجسيد تحقيق في المساىمة أجل من الالزمة بالصالحيات المجمس يتمتع

 لمبمدية. اإلقتصادية األوضاع وتحسين ،اإلقتصادية التنمية فييا بما التنموية
 المحمي المواطن حاجات شباعإل الصمة ذات المجاالت مختمف في البمدية تتدخلو 

 تضمن التي اإلجراءات وفق ةبدق اإلجتماعيةو  اإلقتصادية أىدافيا تحديد عمييا يتعين مما
 المحمية فالتنمية بالبيئة ريض ال الذي وبالشكل ترابيا عمى الوطني المخطط توقعات تنفيذ

   ينجز 115 لممادة طبقا أنو حيث ،3االخر يكمل كالىما متجانسين محورين البيئي والفضاء

 إطار وفي ، لعيدتو الموافقة السنوات تعددةوم سنوية تنموية برامج البمدي الشعبي المجمس
 ويكون  القطاعية جيييةالتو  والمخططات  لإلقميم المستدامة والتنمية لمتييئة الوطني المخطط

 المجمس صالحيات من لمتنمية البمدي المخطط إطار في تنجز التي العمميات ختيارإ
 والموافقة الرأي إبداء حق 112 لممادة طبقا  المشرع أعطى ذلك من أكثر بل البمدي، الشعبي

 مىع المحافظة بيدف إقميميا، مستوى عمى لمتنمية عيةالقطا المشاريع غرس في لمبمدية
 .الوطنية المشاريع ستثناءإب ، الصحة و البيئة

                                                           

ج ر  ،، يتضمن النظاام الادا مي النماوذجي لممجماس الشاعبي البمادي17/03/2013المؤرخ في  105-13 م ت-1
 .15،17/03/2013 ع
 .384، مرجع سابق، صالوجيز في القانون اإلداريعمار بوضياف،  -2

.81شويح بن عثمان ، مرجع سابق، ص  - 3  
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 حيث العمل، مناصب وخمق العاممة اليد لتوفير اإلجراءات كافة كذلك البمدية وتتخذ
 في التدابير بكل وتبادر ،1الشغل مناصب ستحداثا  و  التميين عمميات تشجيع في تساىم أنيا
 مخصصة مساحات إنشاء في شاركةالم ذلك في بما لقدراتيا، وفقا اإلقتصادي التنشيط إطار

 إلى يدفي نشاط كل وتدعم تشجع فالبمدية ،2المستودعات أو اإلنتاجية النشاطات حتضانإل
 األنشطة طوري عمل أو مبادرة بكل ليا يوكل حيث ،عامة منفعة ذات مشاريع إنجاز

 .3يناإلقتصادي المتعاممين تشجيع وكذلك التنموي برنامجيا في المسطرة اإلقتصادية
  ماليةال التنمية-ثانيا

 القانون بموجب ليا والمحولة المختمفة بمياميا لمقيام مالية موارد عمى البمدية تتوفر
 والموارد باآلليات ىاتزويد يجب لمدولة، والتنموية اإلقتصادية السياسة إطار وفي أنو غير

 أو البمدية إلى بيا يعيد جديدة ميمة كل يرافق حيث ، السياسات تمك أىداف لتجسيد المالية
 بصفة الميمة بيذه لمتكفل الضرورية المالية لمموارد المتالزم التوفير الدولة قبل من ليا تحول
 جزئيا ولو ماليتيا تخضعو  وتعبئتيا المالية مواردىا تسيير مسؤولية البمدية عمى وتقع ،4دائمة

 نفقاتيا لتمويل الضرورية الموارد بتحصيل تقوم حيث ميزانيتيا في تبرز محددة ستقالليةإ لىإ
 من 157 لممادة طبقا اإلستثمارو  التجييزو  التسيير يقسم في  الميزانية خالل من ،5المختمفة

 .اإلستثمارو  التجييز في إنفاقيا و التسيير إيرادات من نسبة تقتطع كونيا البمدية، قانون
 اإلستثمار-ثالثا

 وتحسين لتنشيط المستيدفة الخاصة المبادرات البمدي الشعبي المجمس يشجع
  التحفيزي اإلستثماري المناخ تييئة إطار في وذلك ، 6البمدية اإلدارية الدائرة في الصناعات

                                                           

 سابق ذكره.ال، 10 -11ق، 122أنظر المادة  -1
مدة "، مقدال منشدور فدي مجمكانة الجماعات المحمية فاي تحقياق التنمياة المحمياة المساتدامة باالجزائر، "برابح محمد -2

 .66، ص01،2017ع، لبميدةا جاإلدارة و التنمية لمبحوث و الدراسات، 
، دراسددة تطبيقيدددة، حالددة بمديددة معسددكر، مدددذكرة إشااكالية تسااايير المااوارد الماليااة لمبماااديات الجزائريااةسددييام شددباب،  -3

 .78، ص2012أبو بكر بمقايد، تممسان،  ك ع إ ع ت ع ت،جماجيستير، 
 سابق ذكره.ال، 10-11ق، 2، فقرة 4أنظر المادة  -4
ك ع إ ع ت ، دراسة تحميمية و نقدية، أطروحة دوكتوراه، الرقابة المالية عمى البمدية في الجزائرعبد القادر موفق،  -5

  296،ص2015الحاج لخضر، باتنة،  ع ت، ج
.297ص، 2002، الجزائر، د م ج، دروس في القانون االداري، عمار عوابدي  6  
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 ومنح 1وترقيتو اإلستثمار تشجيع شأنيا من التي التدابير كافة البمدي الشعبي المجمس يتخذو 
 ويناط اإلقتصادي اإلستثمارو  العمومية التجييز لبرامج عقاراتيا تخصيص في األولوية
 التجارية أو اإلقتصادية النشاطات حتواءإل الموجية المساحات تييئة في المساىمة بالبمدية

 الخاصة والتجييزات اليياكل بتييئة المرتبطة العمميات في المشاركةو  ،2الخدماتية أو
 وصيانتيا. بتسييرىا المتعمقة العمميات وكذلك ختصاصياإل التابعة بالشبكات
 وتسييل اإلسراعب اإلستثمار تشجيع إطار في أخرى بأوجو البمدية وتساىم     
 لمجاالت المستثمرين وتوجيو الميدانية، المتابعة البناء، رخصة الرأي، إبداءك اإلجراءات،

 إعداد و السياحي التوسع منطقة تحديد في البمدية تساىم أن يمكن حيث ياحة،الس مثل معينة
 3السياحية المؤسسات مع االتصالو  السياحي التنشيط و السياحية لمتييئة الرئيسي المخطط
 األراضي حماية خالل من الفالحة مجال في باستغالليا،أو المعنيين المتعاممين وتشجيع
 المبادرة ترك تم فقد ،استعماليا وقواعد األراضي تخصيصات اماحتر  من والتأكد الفالحية

 أحسن في و ممكن وقت أسرع في الحمول اليجاد الوصاية طرف من لمبمدية اإلقتصادية
 تشجيع طرق عن البطالة محاربة مثل قصوى أىمية ذات لمشاكل الممكنة الظروف
 .4الخ.محميا.. السياحة دعم و المحمية الصناعة تنشيط و اتاإلستثمار 

 17 -12 لمقانون وفقا الوالية حياتصال :الثاني الفرع
 الوالئي الشعبي المجمس يتداول والوالي، الوالئي الشعبي المجمس ىما ىيئتين، لموالية

 ممثال مزدوج ختصاصاب يتمتع والوالي ،5ختصاصوإ مجال في تدخل التي الشؤون في
 111 لممادة وفقا المحمي المستوى عمى الحكومة ومفوض لمدولة ممثل بصفتو والوالية لمدولة

 6رئاسي بمرسوم تعيينو عمى الدستور نص الذي المحمي السامي الموظفو  الوالية قانون من
 ختصاصات.واإل المجاالت عديد خالل من لمقانون وفقا الوالية صالحيات وتتجسد

                                                           

 سابق ذكره.ال ،10 -11 ق، 111أنظر المادة  -1
 .397، مرجع سابق،صالوجيز في القانون اإلداريعمار بوضياف،  -2
 .65مرجع سابق، ص محمد برابح، -3
.98عبد القادر موفق، مرجع سابق، ص  4  
 ذكره. السابق، 07 -12ق، 1، فقرة51أنظر المادة  -5
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 المحمية اإلقتصادية التنمية-أوال
 المادة وبموجب ،1اإلقتصادية والتنمية اإلقميم وتييئة إدارة في الدولة مع الوالية تساىم

 ييتم ما منيا مختمفة، لجانا يشكل أن الوالئي الشعبي لممجمس يمكن الوالية قانون من 11

 والصيد والغابات والفالحة الري ،والسكن التعمير والنقل، اإلقميم وتييئة والمالية قتصاداإلب
 بصالحية وتتمتع الشاممة، بالتنمية عالقة لو ما كل المجان ىذه وتدرس والسياحة، بحريال

 بتنمية النيوض عمى تساعد وتوصيات باقتراحات والخروج تنموي قطاع أي ومناقشة دراسة
 يعطي قد شخص أي أو وخبراء أخصائيين دعوة بصالحية المجان ىذه تتمتع كما الوالية،
 .اإلقتصادية والتنمية اإلستثمار ممفات فييا بما الدراسة، موضوع لمممف المرجوة اإلضافة

 تنفيذ في  15-10 القانون من 51 المادة حسب الوالئي الشعبي المجمس يتدخل

 سنويا يقترح أن لو يمكن إذ العمومية، اإلقتصادية السياسات إطار في المقررة النشاطات
 لمبمديات المساعدة يقدم وأن العمومية، القطاعية البرامج في تسجيميا قصد مشاريع قائمة
  لممواد طبقاو  البمديات قدرات تتجاوز التي يزاتالتجي إلنجاز اليادفة األعمال بكل ويبادر
 التنمية إطار في وصالحياتو ختصاصاتوإ المجمس يمارس الوالية، قانون من 65و 62و 55

 الوالية، إقميم تييئة والتعمير السكن السياحة، مثل ومختمفة عديدة مجاالت في اإلقتصادية
 الفالحية األراضي وتوسيع حماية إلى الرامية العمميات كل ويجسد ،اإلقتصادية اليياكل
 صالحيات وتتوسع ،2الري وتطوير الغابية األمالك وحماية وتنمية القروي والتجييز والتييئة
 والسياحة والنقل والصناعية الزراعية التنمية لتشمل الوالئي يالشعب المجمس أعضاء
 وتشجيع والحيوانية الغابية والثروة األراضي وحماية والتجييز واإلسكان العمومية واألشغال
 .3الطبيعية واآلفات الكوارث من  الوقائية التدابير
 إعداد خالل من اإلقتصادية التنمية مجال في الصالحيات تمك بعض تتجسدو         
 والئي بنك ستحداثإ ،بالوالية اإلجتماعيةو  اإلقتصادية لمتنمية كمرجع يعتمد تنموي مخطط

 واالجتماعي اإلقتصادي المجال في ومعمومات ودراسات إحصائيات يتضمن لممعمومات

                                                           

 سابق ذكره. ال، 07 -12 ق، 4أنظر المادة األولى، فقرة -1
 .66محمد برابح، مرجع سابق، ص -2
مرجدع  ،الرىاناات الجديادة فاي تفعيال اساتراتيجيات التنمياة المحمياةالجماعاات المحمياة و عبد السالم عبد الدالوي،  -3

 .173سابق، ص 



االستثمار تدعيم في المحمية الجماعات وصالحيات أليات                      الثاني الفصل  

 

75 

 ومؤسسات يناإلقتصادي المتعاممين بين والتواصل التعاون أعمال ريطو وت ،لموالية والبيئي
 القطاعات في اإلبداع ترقية أجل من المحمية واإلدارات العممي، والبحث التكوين

 وحماية  والتجييز والتييئة الفالحية األراضي وترقية وتوسيع حمايةب يقوم كما ،1اإلقتصادية
 الكوالمس الطرق وتييئة الشروب والماء والتطيير الري تنمية أشغال ضمانو  والغابات التربة

 الشباب لدى خاصة التشغيل ترقية برامج في المساىمةو  المختمفة، السياحية القدرات ترقيةو 
 تحقيق قصد الممركزة غير المصالح مسؤولي مع الوالي عالقات وتتميم تعديل تم وقد

 المصالح. ىذه نشاط ويراقب وينسق  ينشط حيث ،2والفعالية والتنسيق الشفافية
  المالية التنمية -ثانيا
 مصادقة بعد وينفذىا الوالي، مشروعيا يعد بيا، خاصة ميزانية عمى الوالية تتوفر      

 أعباء تغطية إلى إضافة الميزانية ىذه توجو عمييا، والوصاية الوالئي الشعبي المجمس
 ومساعدة المحمية التنمية برامج ضمنيا من المختمفة، وبرامجيا نشاطاتيا لتمويل تسييرىا،
 عقد باعتبارىا وتعبئتيا، المالية وقدراتيا مواردىا تسيير عن مسؤولة لواليةفا البمديات،
دارة ترخيص  وتساىم ،3اإلستثمارو  لمتجييز برامجيا وتنفيذ الوالية مصالح بتسيير يسمح وا 
 البرامج في المساىمة في خصوصا التسيير، أعباء إلى إضافة ميزانيتيا خالل من الوالية

 المالية الموارد تعبئة ،الوالية أمالك وصيانة لمبمديات المساعدة متقدي المحمية، التنموية
 التسيير يراداتإ من عاقتطوا   لممداخيل منتجة برامج في المستعممة القروض تسديدل الممكنة
 .اإلستثمارو  التجييز قسم نفقات لتغطية يخصص مبمغ

 خاصة الشاممة المحمية التنمية في لممساىمة الميام ىذه كل توجو أن ويمكن    
 التي المالية الموارد الدولة وتخصص ،ستثمارلإل المالئم اخالمن وتوفير اإلقتصادية التنمية
 الموارد توفير الوالية إلى الدولة من تحول ميمة كل ويرافق صالحياتيا، بممارسة ليا تسمح
 المالية لمقدرات وفقا الشعبي المجمس يبادرو  ،4دائمة بصفة بيا لمتكفل الضرورية المالية
         مبادرة كل ويشجع والثقافية، اإلجتماعيةو  اإلقتصادية التنمية في بالمساىمة لموالية،

                                                           

 سابق ذكره.ال ،07 -12 ق، 83أنظر المادة   -1
 .248، مرجع سابق، صالوجيز في القانون اإلداريعمار بوضياف،  -2
 ذكره. السابق، 07 -12 ق، 157المادة أنظر  -3
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 في بو المعمول لمتشريع طبقا لموالية والمتوازنة المنسجمة التنمية في المساىمة شأنيا من
 .1 الوطني المستوى عمى اتاإلستثمار  ترقية مجال
  اإلستثمار -ثالثا

 القانون في  ليا المخولة الصالحيات خالل من اإلستثمار مجال في الوالية تساىم
 المحمية بالتنمية تختص لجنة تكوين صالحية الوالئي الشعبي لممجمس أن حيث 10-15

 اإلستثمارب خاص موضوع أو ممف معالجة كذلك ويمكنو والتشغيل، اإلستثمارو  والتجييز
 في ويمكنو ،11 المادة من األخيرة الفقرة بمقتضى بذلك، خاصة لجنة استحداث خالل من

 53 المادة من الثانية لمفقرة وطبقا ،اإلستثمار ترقية مجال في بو المعمول التشريع إطار

 ترقية عمى ويعمل إلقميميا، والمتوازنة المنسجمة ةالتنمي تفضيل إلى ترمي مبادرة كل تشجيع
 وبيدف مالئم، ستثماريإ مناخ لضمان اإلقتصادي المجال في الفاعمين مع التشاور

 ترقيتيا. المراد المناطق في أو لمشباب بالنسبة خاصة التشغيل ترقية برامج في المساىمة
 يةاإلستثمار  المشاريع ضانحتإل العقارية واألوعية ستقبالاإل ىياكل توفير طارإ وفي
 المعنية المصالح مع تصالباإل الوالئي الشعبي المجمس يبادر المستثمرين، ومساعدة
 لمتنمية مخطط بإعداد ويقوم ،2اتاإلستثمار  ستقبالإ ىياكل وتنمية بترقية المتعمقة باألعمال
  يمي: ما الخصوص عمى يتضمن

 المناطق تأىيل إعادة في والمساىمة نشاؤىا،إ سيتم التي الصناعية المناطق تحديد -
بداء لذلك المخصصة الوطنية البرامج طارإ في النشاط ومناطق الصناعية  فييا. الرأي وا 

 الوالية. في  اتاإلستثمار  تمويل وتشجيع اإلقتصادي العقار من المتعاممين ستفادةإ تسييل -
 المتاحة. التدابير كل تخاذإب بالوالية، العمومية المؤسسات نشاطات نعاشإ في المساىمة -

  لموالية فيذيالتن المجمس دور رابعا:
 أن حيث ونشاطاتيا، الوالية عمل في قصوى بأىمية لموالية التنفيذي المجمس يتمتع

 وتجسيد العمومية السياسات تنفيذ أجل من لموالية التنفيذي المجمس عبر تتدخل الدولة
 مديرياتيا عبر المركزي الطابع ذات العممية خالل من التنمية، ميدان في البرامج مختمف

                                                           

 .71، مرجع سابق ، ص األساسي في القانون اإلداريناصر لباد، -1
 ، سابق ذكره. 07 -12 ق، 90المادة  أنظر -2
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 وممثال الحكومة طرف من مفوضا عتبارهإب الوالي عمييا ويشرف المحمي، المستوى عمى
 لمدولة الممركزة غير المصالح نشاط ويراقب وينسق الوالي ينشط إذ  الوالية، بإقميم لمدولة
 من صراحة المحددة القطاعات بعض ستثناءإب الوالية، في النشاط قطاعات بمختمف المكمفة
 المؤتمن الوالي سمطة تحت الوالية مجمس ويكمف ،15-10 القانون من 111 المادة خالل

 .1الوالئي الشعبي والمجمس الحكومة قرارات بتنفيذ الحكومة ومندوب الدولة سمطة عمى
 باإلستثمار الصمة ذات القوانين لبعض وفقا حميةالم الجماعات صالحيات :الثالث الفرع

 والوالية البمدية قانوني في وردت ختصاصاتا  و  صالحيات المحمية الجماعات تحوز
 ميابميا صمة ذات وتنظيمية، تشريعية نصوص ضمن باقتضاب ولو وردت وأخرى

  تدخميا. ومجاالت
 اإلستثمار بترقية يتعمق 10-16 نالقانو أوال:

 الضرورية األساسية بالمنشآت المتعمقة األشغال بنفقات جزئيا أو كميا الدولة تتكفل
 إلى األشغال ىذه بعض توكل وقد ،2الوكالة قبل من تقييميا بعد وذلك اإلستثمار إلنجاز

 الوحيد الشباك في البمدية تتواجد إذ ومؤسساتيا، مصالحيا إحدى أو المحمية الجماعات
 الخدمات عديد توفير عمى البمدية تعمل ،اإلستثمار لتطوير الوطنية الوكالة ضمن المنشأ

 المتعمقة والشكميات جراءاتاإل عديد وتبسيط تسييل في مساىمةلم الضرورية داريةاإل
نجاز المؤسسات بتأسيس  ية.اإلستثمار  المشاريع وا 

 بالمنافسة يتعمق 13-13 األمر ثانيا:
 مجمس يعتبر كما والتجارة اإلستثمار حرية ضمان المنافسة قانون أىداف أىم من
 خالل من الحماية تمك تجسيد عمى يعمل فالمجمس لو، القانونية األدوات أىم من المنافسة

 صالحية المحمية لمجماعات المنافسة قانون منح قدو  ين،اإلقتصادي الفاعمين جميع شراكإ
 كان فإذا قميميا،إ عمى الواقعة اتاإلستثمار  حماية بيدف ة،المنافس مجمس لدى التدخل
 أن يمكن فإنو الحكومة، تطمبيا بالمنافسة ترتبط مسألة كل في وأراء قتراحاتإ يبدي المجمس

                                                           

 48ع، ج ر، يحدد أجيزة االدارة العامة في الوالية وىياكميا 23/07/1994المؤرخ في  215-94 م ت -1
27/07/1994. 
 ذكره. السابق، 09-16 ق، 13المادة  أنظر -2



االستثمار تدعيم في المحمية الجماعات وصالحيات أليات                      الثاني الفصل  

 

78 

 والمالية اإلقتصادية والييئات المحمية الجماعات نفسيا المواضيع في أيضا تستشيره
 .1المستيمكين جمعيات وكذا والنقابية المينية والجمعيات والمؤسسات

 والمتوسطة الص يرة لممؤسسات جيييالتو  القانون ثالثا:
 الالزمة التدابير تخاذإب المحمية الجماعات تبادر أن عمى 10-15 القانون نص

 الحصول تسييل خالل من السيما والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات ترقية ودعم مساعدةل
 2الصناعية والمناطق النشاطات مناطق من جزء وتخصيص لنشاطاتيا المالئم العقار عمى
 صميم من ىي والتي االداري الطابع ذات األخرى التسييمية جراءاتاإل بمختمف تساىم كما

 لالعراقي ورفع المرافقة مكانيةإ إلى إضافة وغيرىا، البناء ورخصة الوثائق كاستخراج مياميا،
  .بيا الصمة ذات أو المينية الجمعيات ومساعدة المختمفة البيروقراطية

 العمومية الصفقات قانون رابعا:
 تقديم خالل من سيما ية،اإلستثمار  المؤسسات مرافقة في المحمية الجماعات تساىم
 يمنح حيث ،صفقات عمى لمحصول أكبر فرص من الناجحة المؤسسات لتمكين التسييالت

 الخاضعة المؤسسات و/أو الجزائري المنشأ ذات لممنتجات (%03) بنسبة لألفضمية ىامش

 أنواع جميع يخص فيما مقيمون جزائريون رأسماليا أغمبية يحوز التي الجزائري، لمقانون
  .3لإلنتاج الوطنية واألداة الوطني االنتاج لترقية تفضمي كإجراء وىذا الصفقات،

 المستدامة والتنمية االقميم ييئةت قانون  امسا:
 والتنمية قميماإل وتييئة البيئة مجال في الدولة، مع المحمية الجماعات تساىم
 وتدير المستدامة وتنميتو يمقماإل لتييئة الوطنية بالسياسة الدولة تبادر حيث المستدامة،

 طبقا منيا كل اختصاصات طارإ في قميميةاإل الجماعات مع تصالباإل السياسة ىذه يروتس
 المتعمقة التنموية والمشاريع البرامج خالل من تساىم كما ،01-11القانون من 10 لممادة

 وتشجع التحتية، البنى وتطور الطبيعية، األخطار من السكنية والمجمعات المدن بحماية
 اتمخطط عمى تصادق سكانيا، واحتياجات طبيعتيا مع تتناسب التي اإلقتصادية األنشطة

                                                           

 .20/07/2003بتاريخ  ،43 عج ر  ،يتعمق بالمنافسة 19/07/2003مؤرخ في  03-03األمر  -1
 ، السابق ذكره. 02-17 ق، 04أنظر المادة  -2
 السابق ذكره. 247-15المرسوم رئاسي ،83أنظر المادة  -3
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 الوالية، إقميم تييئة مخطط إعداد مبادرة الوالي يتخذ حيث قميماإل تييئة طارإ في توجييية
  .1عميو لممصادقة الوالئي الشعبي المجمس عمى يعرض الذي

 البيئة قانون سادسا:
 واليياكل التنمية مشاريع البيئة عمى التأثير لدراسة الحالة وحسب مسبقا تخضع

 التي الييئات من المحمية والجماعات ،2األخرى الفنية واالعمال انعوالمص الثابتة والمنشآت
 القانون من 17 لممادة طبقا المصنفة المنشآت بعض تخضع كما الموضوع، في رأييا تبدي

 عمييا الترتبة واألخطار أىميتيا حسب البمدية رئيس أو الوالي من ترخيص إلى 11-11

 التأثير. موجز وال تأثير دراسة تتطمب ال التي المنشآت المعني المجمس لرئيس وتخضع
 السياحة قانون سابعا:
 الصدد ىذا وفي الدولة، عاتق عمى وتقع عامة منفعة ذات السياحية الترقية تعتبر

       ،3قميميةاإل والجماعات الدولة من والدعم عانةاإل أشكال بكل السياحية الترقية تحضى
 مجال في المستثمرين ومرافقة السياحي العقار عمى الحصول في المحمية الجماعات وتساعد
 ىذا أن بإعتبار ،والوالية البمدية صالحيات من ىي التي التسييالت جميع وتوفير السياحة
 اإلستراتيجية. اإلقتصادية البدائل من أصبح القطاع

 الثاني المطمب
 المحمية مجماعاتل المالية والموارد الصناعي العقار

 البالغة ألىميتو اإلستثمار يتطمبيا التي األدوات قائمة الصناعي العقار يتصدر      
 الخاصة. و العمومية اإلقتصادية سساتلممؤ  ستقباليابإ يةاإلستثمار  المشاريع تجسيد في

 الصناعي العقار :األول الفرع
 4بالجزائر ديناميكي وأجنبي وطني خاص قطاع وتطوير إلنشاء عائق أكبر العقار يعتبر
 أكبر الصناعي العقار أن لو تقرير في  (CNES )اإلقتصادي الوطني المجمس عتبرأ ولقد

                                                           

 ، السابق ذكره.20-01 ق، 55المادة  أنظر -1
 .43،1/7/2003،ع،ج رالبيئة في اطار التنمية المستدامةيتعمق بحماية 19/07/2003مؤرخ في10-03ق -2
 سابق ذكره.ال، 01-03 ق،  26أنظر المادة  -3

4 - Rachid Zouamia, Réflexion Sur la Sécurité Juridique de l’Investissement Etranger 

en Algérie , revue critique de droit et de sciences politiques, n° 02, Algérie, 2009, p20.     



االستثمار تدعيم في المحمية الجماعات وصالحيات أليات                      الثاني الفصل  

 

80 

 في ثمينة لفرص تضييعا يعد ما وىو الحقيقية، قاطرتو يكون أن عوض لالستثمار معرقل
 اإلستثمارات يحفز وتسييره إستغاللو وحسن فتوفيره ،1الثروة وخمق العمل مناصب توفير

 الوطني. اإلقتصاد  وإلنعاش  لدعم األجنبية اإلستثمارات يستقطب و المحمية
 الصناعي العقار تعريف -أوال

 بأنو العقار ويعرف المجتمع، أفراد من المتنوعة إلستعماالتو كبيرة أىمية العقار يكتسي
 ال عصان بصنع أو خمقتيا أصل من ذلك كان سواء ستقراراإل لصفة الحائزة الثابتة األشياء
 نقمو يمكن وال فيو وثابت بحيزه مستقر شيء وكل ،2خمل أو تمف يعترييا أن دون نقميا يمكن
 كل صناعيا عقارا ويعتبر ،3منقول فيو شيء من ذلك عدا ما وكل عقار فيو تمف دون من

 ما ذلك في بما لخدمتيا ورصد بيا إتصل ما وكل لإلستثمار توجي التي األراضي مختمف
 .4حاجتيا عن زاد وما حميا بعد العمومية المؤسسات من تبقى
 النشاطات مناطق و الصناعية المناطق -ثانيا

 اإلستغناء يمكن وال فعالة وأجيزة أدوات النشاطات ومناطق الصناعية المناطق تعتبر
  األجنبية اإلستثمارات إلستقطاب ميما ضمانا وتمثل المحمي اإلستثمار وتشجيع لترقية عنيا

 المستويين عمى  يةاإلستثمار و  الصناعية المشاريع لدعم المناسب المناخ طارإ في خاصة
 وىي ،تحسينات يةأ عمييا تجري لم منطقة بأنيا الصناعية نطقةالم وتعرف والوطني المحمي
 تشير فيي ،5لممدينة األساسي التصميم خطة من جزءا وتكون الصناعي ستخداملإل معدة
 والمرافق بالخدمات مزودة المصانع من مجموعة تضم التي األرض من المساحة تمك إلى

 وذلك معين، مصنع إلنشاء منيا كل يخصص صغيرة أقسام إلى المساحة ىذه وتوزع الالزمة
 حتياجاتياا  و  ياتستخدم التي واألرض وخصائصيا إنشاءىا المراد الصناعة أنواع يوافق بما

                                                           

 .5سميحة حنان خوادجية ، مرجع سابق، ص  -1
مقال  العقار الصناعي كآلية إلنعاش االستثمار المحمي ودعم االقتصاد ،حنان شتوان ، قماري نضرة بن ددوش،"  -2

 .683، ص 2016، الجزائر، 15ععبد الحميد بن باديس مستغانم،  جالقانون، منشور في مجمة دفاتر السياسية و 
 .30/09/1975، بتاريخ 78عج ر، يتضمن القانون المدني الجزائري، 26/09/1975مؤرخ في  58-75األمر -3
األكاديمية ، مقال منشور في مجمة تسير العقار الصناعي في الجزائر بين العقالنية و التدبير، محمود سردو - 4

  53، ص 2019، 2، ع 11لمدراسات اإلجاماعية و اإلنسانية، ج حسيبة بن بو عمي، شمف،مجمد
، دراسة حالة المنطقة  المناطق الصناعية ودورىا في تحقيق التنمية الصناعية بالجزائرعمار بن عيشي،  -5

 .63ص  2017، 4عمحمد خيضر بسكرة،  ج، مقال منشور في مجمة الباحث االقتصاديالصناعية بسكرة"،
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 مناطق إحداث تم ياإلستثمار  العقار عمى الطمب تمبية أجل ومن ،1والخدمات المرافق من 
 ذات نشاطات الستقبال مخصصة والتعمير التييئة بأدوات محددة مساحات وىي النشاطات

 أو المحمية الجماعات طرف من تسييرىا ويتم الخدمات، متعددة نشاطات أو محمي طابع
 طبقا بإنشائيا البمديات بادرت مناطق وىي ،2العقاريين والتنظيم لمتسيير المحمية الوكاالت

 البمدية. يةالعقار  االحتياطات تكوين المتضمن 01/10/1752 في المؤرخ 04-52لألمر
 الصناعي العقار لتسيير المؤسساتي االطار -ثالثا
 السياسية األجيزة -1

 ممف يتداول السياسي الجياز جعل ما وىو مزرية، وضعية من الحضائر أغمب تعاني
 المجمس الدولة، مساىمات مجمس الوزراء، مجمس الحكومة، مجمس بين الصناعي العقار
 العقار عمى الحصول عممية من صعب ما وىو ،3الوزارات من والعديد لالستثمار الوطني

 اإلدارية. العوائق من العديد أضفى و الصناعي
 التقنية األجيزة -2
 منح بصالحية االطار ىذا في ويتمتع (CALPIREF) جياز الوالي يترأس :الوالي -أ

 يرخصو  ستثماريةإ مشاريع إلنجاز موجيةال لمدولة الخاصة لألمالك التابعة األراضي
 كما  11/16/0114 في المؤرخ 11-14 األمر من 13 لممادة طبقا بالتنازل أو باالمتياز

 في المؤرخ 10-10 القانون من 12 ادةممل طبقا بالتراضي متيازاإل الوالي يرخص

 في األساسي الجياز الوالي ويعتبر ،0111 لسنة المالية قانون المتضمن 04/10/0110

 الصناعي. العقار وتوفير منح عممية
 مؤسسات العقاري والتنظيم التسيير كاالتو  تعد :العقاريين والتنظيم التسيير التوكا -ب

 المحمية الجماعات عن بدال العقار تسيير ميمتيا تجاريالو  صناعيال طابعال ذات عمومية
  عاتق عمى يقع العقاري، التوجيو المتضمن 03-71 القانون من 51 لممادة وتطبيقا

 اءدددإنش ادددبيني ادددفيم اونددبالتع أو ادددوحدى ةددالوالئي ةددالشعبي والمجالس البمدية الشعبية المجالس
                                                           

اليومين الدراسين حول التحميل الموقعي  البعد البيئي في ا تيار مواقع المناطق الصناعية،موسى بن منصور،  -1
 .75، ص  2010ماي  18-17برج بوعريريج، الجزائر،  جلممناطق الصناعية في الجزائر، 

 .54ص  ،المرجع السابق، محمود سردو -2
 .129حنان خوادجية ، مرجع سابق، ص  سميحة -3
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 بالوكالة المسماة المؤسسة وتدعى الحضرية العقارية سنداتيا بتسيير تكمف مؤسسات 
 .1الحضريين العقاريين والتنظيم لمتسيير المحمية

 ألمالك الوالئي المدير يعد بالمالية المكمف الوزير من بتفويض :الدولة أمالك إدارة -ج
عطائيا لمدولة الخاصة العقارية األمالك تضم التي العقود الدولة  والسير الرسمي الطابع وا 
 الييئة. ىذه دور لتعزيز المشرع إستحدثيا  صالحية وىي ،2حفظيا عمى

 المنقولة غير العقارية الحافظة الوكالة تسير :اإلستثمار لتطوير الوطنية وكالةال -د
 في ،113-11 األمر من 04 المادة أحكام بموجب عمييا المنصوص ستثمارلإل الموجية

 .060-11 التنفيذي المرسوم طارإ
 شركات مثل الصناعي العقار اطار في أخرى مؤسسات تتدخل :أ رى تقنية مؤسسات -ه

 المسائل كل في القرارات اتخاذ بسمطة يتمتع إداري جياز بصفتيا الدولة مساىمات تسيير
 العقاري. التسيير وشركات الصناعية المناطق تسيير وشركة بالمؤسسة، المتعمقة

 ال اص القطاع ودعم اإلقتصادي العقار توفيرل محميةال الجماعات مساىمة :الثاني الفرع
 لتشجيع مختمفة تدابير إرساء والتنظيمات التشريعات مختمف خالل من الجزائر حاولت
 العقار. توفير خالل من السيما الخاص القطاع ودعم اإلستثمار

 التشريعية تدابيرال :أوال
 فقد ، 11-14 األمر وكذا 12-16 األمر في المتضمنة لمتدابير وتطبيقا إضافة    

 الخاص التشريع يف وردت متيازاإل حق منح تخص تدابير إلى الجزائري المشرع ذىب
 عمى التراضي طريق عن شروط دفتر أساس عمى متيازاإل يمنح حيث ،المالية بقوانين

 العمومية والييئات المؤسسات لفائدة المتوفرة لمدولة الخاصة لألمالك التابعة األراضي
 مشاريع الحتياجات وذلك الخاص، لمقانون الخاضعين والمعنويين الطبيعيين واألشخاص

                                                           

يحدد قواعد إحداث وكاالت محمية لمتسيير والتنظيم العقاريين  22/12/1990مؤرخ في  405-90م ت-1
 .56،26/12/1990 ،ع،ج رالحضريين وتنظيم ذلك

يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير االمالك العمومية وال اصة  16/12/2012مؤرخ في  427-12م ت -2
 .19/12/2012 ،69 ،ع، ج ر التابعة لمدولة

 يتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيم سيرىا، 24/09/2001المؤرخ في  282-01م ت -3
 .55،26/09/2001 ،عج ر
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 متيازاإل منح المشرع خصر  كما ،1بيا المعمول التعمير قواعد حترامإ مراعاة ومع ستثماريةإ
 الموقع تحديد عمى المساعدة لجنة قتراحإ عمى وبناءا ،الوالي من بقرار التراضي طريق عن

 واألصول لمدولة الخاصة لألمالك التابعة األراضي عمى العقار وضبط اتاإلستثمار  وترقية
 الصناعية لممناطق التابعة األراضي وكذا اإلقتصادية العمومية لممؤسسات المتبقية العقارية
 0113 لسنة المالية قانون ضمنالمت 11-12 القانون تضمن وقد ىذا ،2النشاطات ومناطق

 المبنية وغير المبنية العقارية األمالك عن التنازل عقود إعفاء تخص تشجيعية تدابير
 العقاري يارشاإل ورسم التسجيل حقوق من عفاءاإل ،12-16 األمر بموجب الممنوحة

 الصناعي. لمعقار يجاريةاإل التكمفة تخفيض منيا أخرى تدابير إلى إضافة
 الجيات قتراحإ عمى بناءا الوالي، من بقرار بالتراضي متيازاإل المشرع رخص وقد        

 المتبقية العقارية واألصول لمدولة، الخاصة لألمالك التابعة ياألراض عمى المسؤولة
 وكذا اإلقتصادية العمومية لممؤسسات الفائضة واألصول المنحمة العمومية لممؤسسات
 ائدةلف بتدابير القانون جاءو  ،3النشاطات ومناطق الصناعية لممناطق التابعة األراضي
 الطبيعيين األشخاص يمكن إذ يةاإلستثمار  العقارات قتناءإ تسييل منيا المنتجة اتاإلستثمار 

 صناعية ومناطق النشاط مناطق وتسيير وتييئة إنشاء الخاص القطاع من المعنويين أو
 المتعمقين والتنظيم بالتشريع خاللاإل دون ممكيتيم تشكل فالحية غير أراضي عمى

 بعد إال المحمية الجماعات أمالك عن التنازل يمكن ال أنو كما ،4والبيئة اإلستثمارب
 .5الوصية السمطة قبل من والبمدية الوالئية الشعبية المجالس التمداو  عمى المصادقة

  يةالتنظيم تدابيرال :ثانيا
 متيازاإل حق عمى لمحصول المتبعة جراءاتواإل الكيفيات 11 رقم التعميمة توضح

 متيازاإل منح قرار في الوالي يبت حيث ،الممفات لمعالجة الجديدة آلجالوا بالتراضي
 إلى الممف ذات ويرسل لممستثمر بالتراضي متيازاإل منح لقرار أجل دون ويبمغ بالتراضي

                                                           

 .20/7/2011 40،عج ر،2011يتضمن قانون المالية التكميمي  18/07/2011مؤرخ في  11-11ق -1
 .72،30/12/2012،ع، ج ر2013يتضمن قانون المالية  26/12/2012مؤرخ في  12-12ق -2
 .40،23/07/2015،ع،ج ر2015يتضمن قانون المالية التكميمي  23/07/2015مؤرخ في  01-15األمر  -3
 .72،31/12/2015،ع ج ر ،2016يتضمن قانون المالية  30/12/2015مؤرخ في  18-15 ق -4
 ذكره. ، السابق18-15 ق، 50أنظر المادة  -5
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 كل قبل من التنفيذ قوة عمى يحوز الوالي قبل من المتخذ القبول قرار الدولة، أمالك دارةإ
 طارإ في اإلقتصادي العقار منح في الحصرية بالصالحية الوالي يتمتعو  ،1الدولة مصالح

 تقدم وضعية لدراسة أسبوعيا تجتمع بنفسو يترأسيا لجنة تشكيل الوالي وعمى متياز،اإل حق
 والمتعاممين المستثمرين مع شيرية لقاءات عقد الوالة عمى يتعين أخرى جية من ،المشاريع
 جميع عمى لمتعرف المعنية المصالح جميع بحضور الخواصو  العموميين يناإلقتصادي
 عمى يتعين كما ،2حينيا في رفعيا عمى والعمل يةاإلستثمار  المشاريع تعترض التي العراقيل
 تاما شتراكاإ المحميين والمنتخبين البمدية الشعبية المجالس رؤساء شراكإ عمى السير الوالة
 لمخطط فعاال تنفيذا يضمن بما فيو، والمشاركة المسعى ىذا في نخراطاإل عمى وحثيم وفعميا
 .3المجال ىذا في ديدةج ديناميكية إحداث ضرورة عمى ديالتأك مع الوالية تنمية

 لمنشاطات مصغرة مناطق إنشاء تمويل في المحمية والجماعات الداخمية وزارة وتساىم
 عاتق عمى يقع كما المحمية، لمجماعات والضمان التضامن صندوق خالل من اإلقتصادية
 القطع تييئة إلى وباإلضافة البرنامج، ىذا بتجسيد تسمح عقارات توفير المحمية الجماعات
 مستوى عمى مساحات عرض تتضمن عمميات إدراج المحمية لمجماعات يمكن األرضية،
 .4برامجيا ضمن اإلقتصادية لمنشاطات الموجية اليياكل

 اإلستثمار مجال في ال اص القطاع دعم :اثالث
 ال اص القطاع أىداف -1

 في ليتمث حيث  اإلقتصادي والنشاط التنمية في أساسيا موقعا الخاص القطاع يحتل  
 األموال شركات األشخاص، شركات تممكو أو تديره الذي الوطني قتصاداإل من جزء

 ستثمارلإل الخاص المناخ بتييئة معظميا في المرتبطة العوامل من العديد يتطمب ،5واألفراد

                                                           

ضمن االجراءات الجديدة، لوضع حيز التنفيذ تت 06/08/2015المؤر ة في  001تعميمة وزارية مشتركة رقم  -1
متياز عمى العقارات التابعة لألمالك ال اصة لمدولة والموجية إلنجاز المشاريع حكام المتعمقة بمنح حق اإلاأل
 ستثمارية.اإل
 .04، ص13/09/2013مؤر ة في  2144تعميمة رقم وزارة الدا مية و الجماعات المحمية،  -2
 .05ص  مرجع نفسو، -3
يتعمق بإنشاء مناطق  ،2016/ 11/ 17مؤر ة في  16-16وزارة الدا مية و الجماعات المحمية منشور رقم  -4

 .3مصغرة لمنشاطات االقتصادية،ص 
 .126، ص 1997يروت، مسعود سميع، الموسوعة االقتصادية، شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر، ب -5
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 اإلستثمار أن كما ،اإلقتصادية المؤسسات وأنشطة أعمال في ؤثرت مادية تحتية بيئة وتوفير
 .1الخاص القطاع لتطوير الدعائم ترسي والصحة، التعميم والسيما البشري، المال رأس في

          كذلك يساىم لكنو الربح، تحقيق إلى األولى بالدرجة الخاص القطاع يدفوي
            والفعالية اإلنتاجية الكفاءة ورفع النمو معدل رفع خالل من الوطني االقتصاد في
حداث التسيير في  اإلقتصادية ،ةالمالي الخاص، القطاع أىداف فإن الشغل مناصب وا 

 .2المحمية التنموية العجمة دفع في مكانتو إبراز بغرض تجتمع مجمميا في والسياسية
  اصال القطاع تشجيع -2

 اإلستثمارو  المحمية التنمية مجال في الخاص القطاع المحمية الجماعات تشجع
 التوصيل،التحتية البنى توفير المشاريع، ستقبالإل العقاري الوعاء توفير خالل من المحمي،
 يحتاجيا التي الوثائق كل عمى الحصول تسييل في والمساعدة المرافقة، الخدمات بمختمف

 بعديد تتدخل ستثمارلإل العامة السياسة إطار في مركزيا الدولة كانت فإذا المستثمر،
 المحمي المستوى فعمى الخاص، القطاع لتشجيع والمادية والمالية القانونية واآلليات الوسائل
 من ىاما دورا تمعب أن المحمية الحكومة مؤسسات ورائيا ومن المحمية، الجماعات تستطيع
 3المشاريع تأسيس من األولى المراحل في خاصة الخاص القطاع أمام العقبات تذليل خالل
 اإلجتماعية المستويات كل في المحمية، التنمية تطوير في يساىم الخاص القطاع فإن بدوره

 .المحمي المستوى عمى واألساسية يةالتحت البنى تطوير في دوره خالل من ةخاص المحمية
 المحمية مجماعاتل ماليةال الموارد :الثالث الفرع

 القاعدية اإلقميمية الجماعة ىي فالبمدية المالية، ستقالليةباإل والوالية البمدية تتمتع
 إلى يرمي المادي ستقاللواإل ،4المستقمة المالية والذمة المعنوية بالشخصية وتتمتع لمدولة
 5اإلقتصادية بنشاطاتيا بالقيام ليا ويسمح شؤونيا، وتسيير الالمركزية الديمقراطية تحقيق

                                                           

 . 377جمول ياسين بن الحاج، مرجع سابق، ص  -1
، عمى منجمي دور القطاع ال اص في إنشاء المدن الجديدة، دراسة ميدانية في المدينة الجديدة صباح لمزواد، -2

 . 20ص  ،2009رسالة ماجستير، ك ع إ إ، ج منتوري قسنطينة 
 .377ص سابق، المرجع الجمول ياسين بن الحاج،  -3
 ،السابق ذكره.10-11قأنظر المادة األولى،  -4
الجياللدي ج "، مقدال منشدور فدي مجمدة صدوت القدانون،  الالمركزياة اإلدارياة واالساتقالل الماالي لموالياةسعاد طبي،  -5

 .293، ص 2014، 2عبونعامة، خميس مميانة، 
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 يتضمنو ما بقدر المحمية لممجالس المالية الموارد حجم أنو عمى المحمي التمويل ويعرف
يرادات رمصاد من التشريع  المحمية لممجالس الموارد ىذه تناسب أو المجالس، ىذه تخص وا 

 .1بيا تضطمع التي والمسؤوليات تمارسيا التي االختصاصات مع
 المحمي التمويل أوال:

 بالتنمية لمنيوض الموجية و محميا، المتاحة المالية الموارد كل المحمي التمويل يمثل 
 لتمويل مختمفة مصادر من توفيرىا يمكن التي المالية الموارد كل ويمثل المحمي، قتصادواإل

 لتمويل مختمفة مصادر من المتوفرة الموارد كل وىو ،2المحمي المستوى عمى المشاريع
 الحكومة عن المحميات ستقالليةإ موتعظ المحمية الوحدات مستوى عمى التنموية البرامج
 .3دةالمنشو  المحمية التنمية تحقيق في المركزية

 المحمي التمويل مصادر :اثاني
  الدا مية المصادر – 1 

        التسيير إيرادات تصنيفين لىإ المحمية لمجماعات المحمية اإليرادات وتصنف
يرادات  ميزانية تغذي يالت الرئيسية المداخيل من الداخمية الموارد ىذه تعتبرو  ،4التجييز وا 

     الضرائب عن الناتجة الموارد وىي والرسوم الجباية مداخيل مصدرىا المحمية الجماعات
 المحمية. المرافق واستثمار تشغيل عن الناتجة الخاصة والموارد األمالك مداخيل و والرسوم

  ال ارجية المصادر – 2
 عاناتإ أىم من و ،5أخرى وموارد والقروض الدولة عاناتإ مصدرىا خارجيةال مواردال
  6اإلقتصادية القاعدة الضرورية الحاجات توفير ميمتو والذي لمتنمية البمدية المخطط الدولة

                                                           

 .82، ص 1987دار الفكر العربي، القاىرة،، ،االتجاىات المعاصرة في نظام اإلدارة المحميةعادل محمد حمدي،-1
قتصدداديات شددمال إ، مقددال منشددور فددي مجمددة  تشاا يص نظااام االدارة المحميااة والماليااة فااي الجزائاارسددمية عددولمي،  -2

 .269، ص 2006، الجزائر،04 عالشمف،  جافريقيا، 
 .22عبد المطمب عبد الحميد، مرجع سابق،ص  -3
.155عبد القادر لمير، مرجع سابق، ص  4  
،  ك ع إ ت ع ت أطروحة دكتوراه، -واقع و افاق -تسيير الموارد المالية المحمية في الجزائرصبيحة محمدي،  -5
  .44، ص2013، 03الجزائر ج
 2014،داراألمة،الجزائرإدارة التنمية المحمية في الجزائر،بين النصوص القانونية ومتطمبات الواقعجمال زيدان،-6

 .68ص



االستثمار تدعيم في المحمية الجماعات وصالحيات أليات                      الثاني الفصل  

 

87 

 رقم التنفيذي المرسوم خالل من إصالحو تم والذي  المحمية لمجماعات المشترك والصندوق
 الجماعات بين ما التضامن بارساء يكمف والضمان التضامن صندوق بانشاء 12-114

 يتمو   لمتنمية القطاعي المخطط ثم ،1توزيعيا و المالية الموارد تعبئة خالل من المحمية
 قتراحاتإ بدراسة هتحضير  ويكون ،تنفيذه عن يسير و يسيره الذي الوالي باسم تسجيمو
 .2ذلك بعد عميو يصادق والذي الوالئي الشعبي المجمس في مشاريعو

 اإلقتصادية لإلصالحات والمدعمة المرافقة البرامج – 3
 اإلنعاش دعم برنامج ومنيا ة،معين بمجاالت تكفللم التمويمية البرامج ىذه تيدف
 مشاريعالو  االنتاجي، الطابع ذات اإلقتصادية المؤسسات لدعم مخصص اإلقتصادي

 لدعم الموجية األنشطة حول يتمحور سنوات أربع عمى يمتد قتصاد،لإل المدعمة تنمويةال
 وىي الخاصة الصناديق األخرى، المرافقة البرامج ومن ،3نتاجيةاإل نشطةواأل المؤسسات
 وذلك التجييزات، ميدان في خاصة الوطن، واليات عبر بالعجز التكفل إلى تيدف صناديق

 لمتنمية جتماعياإل الصندوق الصناديق، ىذه ومن ،4الجيوية الفوارق محاربة طارإ في
 خطارواأل الطبيعية الكوارث صندوق الفالحية، والتنمية لمضبط الوطني الصندوق

 العميا. اليضاب وصندوق الجنوب مناطق تطوير صندوق الكبرى، التكنولوجية
 المحمي اإلستثمار عمى وأثرىا يةالمحم المالية :ثالثا

 مناخ تييئة خالل من ،اإلستثمار دعم في اكبير  دورا المحمية تالجماعا تمعب أن يمكن
 أقاليميا، إلى تااإلستثمار  جذب شأنيا من التي المادية، الشروط توفيرو  جذاب إستثماري

 الى تحتاج البرامج ىذه ولتتحقق ،الميادين كل في التنموية البرامج تنوع و بوفرة يتأتى ما وىو
 ىامة. محمية مالية قدرات توفير

                                                           

صندوق التضامن والضمان لمجماعات المحمية ومساىمتو في دعم وصيف فائزة خير الدين،عمر مموكي،  -1
  .155، ص2،2018ج، 2الوادي، مجمد ج،مقال منشور مجمة العموم االدارية والمالية،المشاريع االستثمارية لمبمديات

 ، دراسدة ميدانيدة لدواليتي المسديمةالجماعات المحمية فاي تحقياق التنمياة المحمياة أثر آليات تد لنور الدين بمقميل،  -2
 .129، ص 2018محمد بوضياف المسيمة، ج ك ع إ ع ت ع ت، وباتنة، أطروحة دكتوراه،

، حالة برج بدوعريريج"، مقدال  برنامج دعم االنعاش االقتصادي ودوره في التنمية المحمية في الجزائرزىير صيفي،  -3
 .321، ص 20،2014 عمنشور في  مجمة البحوث الجغرافية، جامعة منتوري قسنطينة، 

    ، مقددال منشددور فددي مجمددة العمددوم القانونيددة الاادور التنمااوي لممجااالس المنت بااة بااين القااانون و الواقااعحميمددة سددعود،  -4
 .692، ص2019، 02، عد04زيان عاشور الجمفة، مجمدج واالجتماعية، 
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 المحمية والتنمية المحمي اإلستثمارب المحمي لتمويلا عالقة رابعا:
 الالزم المناخ توافر خالل من يةاإلستثمار  المشاريع جمب في المحمي التمويل يساىم

 بدورىا األىداف ىذه وترتبط اإلقتصادية األىداف من بمجموعة المحمية التنمية ترتبط حيث
 لمموارد ومتزايدة  ومتجددة دائمة حاجة ينالكف شباعياإ من البد التي الحاجات من بمجموعة
 المالية الموارد توافر ومدى يةالمحم التنمية تحقق بين القوي طارتباإل يتضح ىنا ومن ،المالية

 مستوى رفع لىإ السعي من تتضمنو بما اإلقتصادية ىداففاأل وغيرىا، جتماعياا  و  قتصادياإ
 كما ،1محمية مالية موارد تتطمب التي اإلقتصادية المشروعات إقامة خالل من فراداأل معيشة

 البنى مشاريع زيادة خالل من التنمية أىداف تحقيق إلى ؤديت المحمية المالية القدرات نأ
 .اإلستثمار مناخ تحسين و المعيشة تحسين عمى تنعكس والتي األساسية

 الثالث المطمب
 اإلقتصادية البدائل و المحمية الجماعات تواجو التي والصعوبات العوائق

 حيث ،اإلستثمار دعم مجال في والعقبات الصعوبات عديد المحمية الجماعات تواجو
 نفسو عن يعبر تجده وتعطيال التطبيق في قصورا وتعاني ضيقة تزال ال الصالحيات ىذه أن
 .2قيودا اعتبارىا يمكن التي المظاىر من العديد في
 والعوائق الصعوبات :األول فرعال

 صالحياتيا، ممارسة في المحمية الجماعات عمل تعرقل التي العقبات من العديد توجد
 المحمية. التنمية وتحقيق اإلستثمار دعم في وأدائيا دورىا عمى سمبا أثر مما
 العوائق أوال:
 المحمية بالجماعات المرتبطة العوائق-1

 نسدادباإل تنتيي ما غالبا التي المنتخبين بين الصراعات جراء داخميةال مشاكلال
 التخطيط ضعفو  اإلدارية البيروقراطية لىإ إضافة التقني جانبال في خاصة التأطير نقصو 

 الوصاية أثر مثل الخارجية صعوباتالو  بعضيا، لدى ستشرافاإل نعداما  و  التسيير وسوء

                                                           

110-109صبيحة محمدي، مرجع سابق،ص  1  
، مرجع سابق،  الجماعات المحمية والرىانات الجديدة في تفعيل استراتيجيات التنمية المحميةعبد السالم عبد الالوي،-2

 .173ص
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 ستقالليةاإل وعدم أخرى جية من اإلدارية والمركزية جية من الوالية بين الصالحيات تداخلو 
 أن البد ومستمرة منتظمة بصورة المحمية الجماعات تعمل فحتى دائمة تبعية في تبقييا التي

 أقر ما ذلك المركزية الجيات عن بيا تنفصل وأن والتنفيذية والتقريرية اإلدارية بأدواتيا تستقل
 .1 المحمي التداولي الجياز ستقاللإ خالل من قانونا

 السياسية و اإلجتماعية و اإلقتصادية العوائق -2
 القاعدية اليياكل صنقو  المالية، الموارد قمة في اإلقتصادية الصعوبات تتمثل   
 المحمية ويةالتنم مشاريعالو  يةاإلستثمار  برامجال ضعفو  اإلستثمارو  التنمية عمى المساعدة

  مشجعة قتصاديةإ لنشاطات فتقاراإل سببو ماليا عجزا الجزائر في البمديات جل تعاني حيث
 لمسياسات حد وضع عمى تعمل مدروسة ستراتيجيةإ وغياب البترولي الريع قتصادياتإ تفوق

 اإلجتماعية الصعوبات وتتمثل ،2الوطني قتصاداإل وحدة عمى القائمة القديمة التقميدية
 عدمو  مؤىمةال العاممة اليد نقصو  الطبيعية الموارد عمى الديمغرافي النمو تأثير في والسياسية

 تسجيد وعدم السياسية الصراعات تأثير لىإ باإلضافة المنتيجة اإلجتماعية السياسات يةفعال
 المنتخبة. المحمية سالمجالب ستقراراال غياب و التشاركية الديمقراطية مبدأ
 االدارية و المالية  العوائق -3

 الضريبي تيربال يؤثر وليذا الضريبة، مجال في بالدولة المحمية الجماعات ترتبط
 إلى ييدف بالضريبة لممكمف فعل باعتباره والوالية لمبمدية الجبائية الموارد حجم عمى

 فتقارإ أدى فقد الميزانية، وعجز المحمية الموارد ضعف لىإ إضافة 3دفعيا من التخمص
 كثير في تسمتإ التي المحمية أجيزتيا في شمل لىإ المالية لمموارد المحمية الجماعات معظم

          4ممموس واقع لىإ نظريا بيا المعترف ختصاصاتاإل تحويل في بعجز األحيان نم
 التحكم عدمو  المحمية والديمقراطية لالمركزية الفعمي التجسيد عدم في اإلدارية العوائق وتتمثل
 البشرية. الموارد تسيير في الفعمي

                                                           

  .15صميحة ممياني، مرجع سابق، ص -1
، مقال منشور في اإلقتصادية الراىنة في الجزائرسياسات اإلستثمار المحمي عمى ضوء األزمة رضوان مجادي،  -2

 .64ص  ،2017، 12مجمة اإلدارة والتنمية لمبحوث والدراساتد ج موالي طاىر سعيدة، ع
 .96، ص 1992دار النيضة، بيروت، لبنان،  بعض المشكالت في التنمية االقتصادية،عبد اهلل الصغيري،  -3
 .134شويح بن عثمان، مرجع سابق، ص  -4
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 اإلداري الفساد عوائق -4
 الخاص لمكسب الوظيفي المنصب أو السمطة ستعمالإ إساءة اإلداري، بالفساد يقصد

 والسمطة باإلدارة عادة يرتبط وغيرىا، عام مال وسرقة ختالسا  و  ومحسوبية ورشوة زازبتإ من
 جتماعيةا  و  قتصاديةإ وخطيرة، سمبية ومنعكسات أثار ولو محمية، أو مركزية أكانت سواء

 في الفساد يحضر العميا والمثل األخالق وتغيب القيم تنقص أو تزول فعندما ، وثقافية
 وىي الفساد مظاىر من تطوره مراحل مختمف في الوطني قتصاداإل عانى ولقد ،1المجتمع
 .2واألجانب المحميين يناإلقتصادي المتعاممين قبل من سخط محل كانت التي الظاىرة

 والتي ،اإلستثمار قطاع تعترض التي العوائق من بعض الصعوبات ىذه كل تعتبر
 توحد  منيا، والفقيرة النائية خاصة المحمية الجماعات في والتنمية اإلستثمار مستقبل رىنت
 الضروريات بتوفير المحمية الجماعات تنمية في تساىم التي المحمية الثروة خمق فرص من
 .3الكريم العيش من
 اإلستثمار معوقات قياس مؤشرات -اثاني

 ياإلستثمار  المجال حالة تبين إحصائية، مؤشرات إصدار إلى الييئات بعض تمجأ
 ين.اإلقتصادي والمتعاممين المستثمرين قرار في تؤثر والتي لمدولة

 اإلقتصادية الحرية مؤشر -1
 بدأ جورنال( سترين )وال صحيفة مع بالتعاون مؤسسة)ىيرتاج( عن يصدر مؤشر وىو

 التي الصورة في دوره وينعكس قتصاداإل في لحكوماتا تدخل إلى وييدف 1773 سنة

 الحرية تقاس المؤشر ىذا وحسب الدول، في اإلستثمار مناخ عمى المستثمرون يكونيا
 ركائز أو فئات أربع في مجمعة ونوعيا كميا مؤشرا أو عامال 10 أساس عمى اإلقتصادية

 .4السوق وتفتح التنظيمية الكفاءات الحكومة، تدخل حجم القانون، سيادة ىي، عريضة

                                                           

 .25ناصر مراد، مرجع سابق ،  ص  -1
 .758عجة الجياللي، مرجع سابق، ص  -2
مقال منشور في مجمة  االستثمار  مق الثروة في االقتصاد الجزائري بين الواقع والمأمول ،عبد الرؤوف جمولي، " -3

 .559، ص 2010، 13ع، 5سوق أىراس ، المجمد  جدراسات في االقتصاد التطبيقي، 
د ، المتاح عمى الموقع 55س و13عمى الساعة  2020/ 8/ 30، أطمع عميو بتاريخ ىيرتاجموقع مؤسسة  -4

http://www.heritage.org 
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 والفساد الشفافية مؤشر -2
 حكومية غير منظمة وىي ،1771في تأسست التي الدولية الشفافية منظمة عن يصدر

 والشفافية اإلستثمار مناخ عمى وتأثيره الدولة في الفساد تفشي مدى تحديد وىدف برلين، مقرىا
 .1بالمجتمع القطاعات كل في الفساد توقف دولة، 111 من أكثر في تعمل الدولية

 العربية الدول في اإلستثمار مناخل اإلقتصادية السياسات لمكونات المركب المؤشر -3
 درجة لقياس محاولة ويعتبر الكويت،ب مقرىا اإلستثمار لضمان العربية المؤسسة تعده
 2فييا. اإلستثمار مناخ وتوصيف العربية االقتصادات أداء في التراجع أو التحسن

 العالمي التنافسية مؤشر -4
 والذي 0111-0110 سنة في لو تقرير أول العالمي، اإلقتصادي المنتدى عن يصدر

 شركات ثمان إصداره دعمت دولية، مؤسسة طرف من العربية لمدول التنافسي الوضع يحمل
 .3والبحرين وقطر ومصر، والكويت لبنان من واألخرى السعودية من 1 ،ضخمة عربية

 المباشر األجنبي لالستثمار كاناتاإلم ومؤشر األداء مؤشر -5
 بعدة يتعمق وىو والتنمية، لمتجارة المتحدة األمم مؤتمر أمانة عن المؤشر ىذا يصدر

 بالنسبة االقتصاد جاذبية عمى تأثر أن يتوقع والتي السوق، حجم عن النظر بصرف عوامل
 .4األجانب لممستثمرين

 القطرية مم اطرل المركب مؤشرال -6
 عام منذ اإلستثمارب المتعمقة القطرية، لممخاطر الدولي الدليل خالل من شيريا يصدر

 من المؤشر ويتكون عربية، دولة 16 ضمنيا يقع العالم حول دولة 121 ويغطى ،1761

 اإلقتصادية المخاطر مؤشر ،(%31 السياسية) المخاطر مؤشر ىي فرعية مؤشرات ثالث

 .5المؤشر ارتفع كمما المخاطر درجة وتنخفض (،%03 المالية) المخاطر ومؤشر (%03)
                                                           

 د ، المتاح عمى الموقع 45س و 13عمى الساعة  2020/ 8/ 30أطمع عميو يوم  موقع منظمة الشفافية الدولية، -1
http://www.transparency.org 

 .30، ص 2003، الكويت، تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية، المؤسسة العربية لضمان االستثمار -2
 .81المرجع نفسو، ص   -3
د، المتاح عمى الموقع 50سا و13عمى الساعة  30/08/2020أطمع عميو يوم  chartsbinموقع  -4

http://www.chartsbin.com 
 .77، مرجع سابق، ص 2003لعام  الدول العربيةتقرير مناخ االستثمار في  -5
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 البشرية التنمية مؤشر -7
 وقدراتيم االفراد أن عمى لمتأكيد استحدث اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج عن يصدر

 .1وحده اإلقتصادي النمو وليس ما بمد تطور لتقييم النيائية المعايير ىي تكون أن يجب
 المحمية لمجماعات اإلقتصادية ائلالبد :الثاني الفرع

 نقص مثل الميادين جميع في صعبة أوضاعا معظميا في المحمية الجماعات تعيش
 بصفة ونشاطيا أدائيا عمى أثر مما التشريعية، صالحياتيا ومحدودية المالية، مواردىا
  المالئمة. اإلقتصادية البدائل بإيجاد الوضعية ىذه تدارك الدولة حاولت ولقد عامة،

 اإلقتصادية البدائل -أوال
 المحمي التمويل أنماط ت يير -1

 مدياتالب ديون ومسح النفقات ترشيد منيا أساليب، عدة خالل من العممية ىذه تتم
  بإمكانيا المحمية، اإلدخال قدرات فتطوير المالي، التسيير المركزية وتعزيز التسيير وعقمنة
 .2المحمية التنمية برامج تمويل

 البمديات بين المشترك التعاون تعزيزو  تفعيل -2
 بين ما لتعاونوا التضامن الضروري من اصبح فقيرة، وأخرى غنية بمديات وجود بحكم
نشاء البمدية المعاىدات خالل من البمديات،  التي المختمطة والشركات العمومية المؤسسات وا 
 من النوع ىذا لمثل المجوء مبررات أىم ومن %31 من بأكثر المحمية الجماعات فييا تساىم

 .3والخاص العام طاعينالق بين التفرقة وتالشي السوق قتصادإ نحو التحول الشركات،
عادة ،النفقات وترشيد التسيير ساليبأ تطوير األخرى، البدائل ومن  في النظر وا 
 المالية. والموارد اإليرادات وتثمين المحمية التنموية األنشطة

 اإلستثمار برامج تفعيل و طط جياتاستراتي -ثانيا
 بعد ذات قتصاديةإ سياسة الجزائر نتيجتإ الوطني قتصادباإل النيوض إطار في
  المتاحة. المحمية الموارد ستغاللا  و  المحمي اإلستثمار فكرة خالل من محمي

                                                           

د ، المتاح عمى 5سا و  14، عمى الساعة 2020/ 8/ 30، أطمع عميو يوم  موقع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -1
 http://hdr.undp.ori الموقع

 .66، ص 2005، الجزائر، د م ج، المالية العامةعمي زغدود،  -2
6مرجع سابق، ص  ،المالية العامة عمي زغدود،  3  
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 اإلستثمار ترقية في المحمية اعاتالجم إشراك -1
 الثروة بخمق المتعمق اإلستثمارو  اإلقتصادي جانب ليكون حان قد الوقت أن حيث
 من التنموية الحركة دفع في تساىم بل إدارية تبقى ال بحيث البمدية أولوية الشغل ومناصب
 .1ومياميا إقتصادىا أولوية تدريجيا تتولى حيث وخصوصياتيا ثرواتيا منطمق

 المحروقات  ارج التنمية راتيجياتستإ -2
 التنمية وتشجيع المحمي، اإلستثمار وترقية النفط، خارج قتصاداإل تنويع خالل من

 اإلستثمارو  والميارات النخب عمى عتمادواإل والعصري، العقالني التسيير نتياجا  المستدامة،و 
 الشعب ومختمف ةالسياح مثل جديدة قطاعات نحو توجووال البشري، المال الرأس في

 يظير إذ المحمية، بيعيةالط والموارد الثقافي الموروث وتثمين التقميدية والصناعة  الفالحية،
 الموروث عمى والحفاظ السياحة مجال في اتاإلستثمار  تنمية أن المحروقات قطاع عكس
 والمحمية  العالمية ستراتيجياتاإل من ىو المحمية الجماعات مستوى عمى واإلقميمي الثقافي
 .2والوطني المحمي قتصاداإل تنويع في تساىم التي
 حاتواقترا توصيات :الثالث الفرع

 فيمايمي: قتراحاتواإل التوصيات تتمثل
 مجال في المحمية لمجماعات أساسية أدوار إعطاء خالل من التشريعية المنظومة تكييف -

عادةو  الخاص القطاع وتشجيع المحمي، اإلستثمار تدعيمو  اإلستثمار  ألليات عتباراإل ا 
 .3مشاريعيم من الجدوى وكذا ستفادةلإل رشحينالم لتسيير الدقيق بالتتبع الدعم،

 القدرات توظيف وحسن والمصرفي الجبائي النظام وعصرنة المحمية، المالية إصالح -
 والحوكمة الراشد الحكم خالل من التسيير أنماط تحديثو  والبشرية الطبيعية المالية، حميةالم

 االلكترونية. اإلدارة مجال في خاصة الحديثة التكنولوجيات ستخداما  و  المحمية،
 شروط ومراجعة المنتخبين وتكوين محميةال لممجالس الداخمية الصراعات عمى ءالقضا -

 ستشراف.واإل لمتخطيط محمية ىيئات ستحداثا  و  االنتخابات قانون ضمن الترشح
                                                           

و  10، عمى الساعة 30/08/2020الموقع الرسمي اإلذاعة الجزائرية وكالة األنباء  الجزائرية، أطمع عميو يوم  -1
  http:// www.aradioalgerie.dzد، المتاح عمى الموقع، 50
 .68رضوان مجادي ، مرجع سابق، ص  -2
 .101سابق، ص عبد السالم عبد الالوي، أمال بوبكر، مرجع  -3
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 عمى القضاءو  الفاعمين مختمف خالل من محميا يةالتشارك الديمقراطية آثار من ستفادةاإل -
 طية.البيروقرا أشكال وكل اإلداري الفساد

 الضماناتو  المزايا وتوفير سميم ستثماريإ مناخ تييئةو  الشفافية من مزيد تكريس -
  .المحمي ستثمارلإل الموجية ريةالعقا العروض وتطوير توفير المستثمر، ثقة  سترجاعإل
 تمويل عمى يساعد مالي فائض تحقيق ألجل المحمي فاقناإل عمى شديدة رقابة فرض -

 .1المحمية لمييئة والثقافية اإلجتماعيةو  اإلقتصادية بالتنمية منيوضل المحمي اإلستثمار
 األجنبية. التجارب من ستفادةواإل لمتعاون وتأىيميا المحمية الجماعات دعم -
 يستند تقويمي برنامج إعداد خالل من المحمي، التمويل أنماط تغيير ستراتيجيةإ عتمادإ -

 تحديد شأنيا من التي واألدوات المحمية ماعاتلمج الجديد الدور ويوضح جديدة رؤية إلى
 .2المحمية الجباية إيرادات عمى عتماداإل بدل لمتمويل أخرى أنماط

  اإلستثمارو  التنمية مجال في العممي الجانب وتوظيف لمجامعة، رائدة ومكانة دور منح -
 التنافسية يشجع فقط، الريعي قتصاداإل عمى يعتمد ال ومتنوع مكثف قتصادإ إلى التحول -

 والعالمية. الحديثة اإلقتصاديةو  التجارية اآلليات في ويتحكم
 المحمي. اإلستثمار تشجيع أجل من اإلعالمية المنظومة ستغاللا  و  تطوير -

 المشجعة واإلدارية والقانونية التشريعية بالبيئة المتعمقة المستفادة الدروس من       
 األجنبي اإلستثمارب خاصة جديدة قوانين إقرار الجزائرية  الحكومة عمى يتعين ستثمار،لإل

دخال  تشجيع مع ينسجم الذي بالشكل السائدة والقوانين التشريعات عمى الالزمة التعديالت وا 
 الصالحيات كل فإن البشرية، التنمية عمى التركيز وضرورة ،3ياإلستثمار  النشاط

 عنصر غياب في  جدوى دون تبقى المحمية الجماعات عمييا تتوفر التي واالختصاصات
 .4 اإلصالح مشروع فحوى ستيعابإ عمى قادر مؤىل بشري

                                                           

"، مقال منشور في المجمة المغربية لإلدارة حدود التمويل الجبائي المحمي لمتنمية المحميةعبد الحق المرجاني، " -1
 .74، ص 1993يونيو  -،  المغرب ، يناير3-2مزدوج  عالمحمية، 

، مقال الجماعات المحمية بالجزائرالبدائل االقتصادية لتعبئة موارد محمد الزين باركة، عبد الكريم مسعودي،  -2
 .48، ص 06عتممسان،  جمنشور في المجمة الجزائرية لممالية العامة، 

"،مقال   التجربة الماليزية في جذب االستثمار األجنبي المباشر والدروس المستفادة منيا،عبد الرزاق أبو عيطة -3
 . 54 -53، ص 2017ائر، ، الجز 3عبرج بوعريريج،  جمنشور في مجمة الباحث االقتصادي، 

 .111مرجع سابق، ص  ،الطيب الوافي، عمر جنينة -4
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 الخاتمة
 والجماعات االستثمار مجالي في والقانونية التشريعية منظومتيا الجزائر طورت لقد
 عدة والوالية البمدية وقانوني ستثمارباإل المتعمق القانون من كل عرف حيث ىام، بشكل المحمية

 وتضمن المحمية، الجماعات ختصاصاتا  و  صالحيات فتعززت ستقالل،اإل منذ مراجعات
 الخاصة واألجيزة ستثماراإل حرية مجال في اليامة التدابير من امزيد االستثماري التشريع

 لممستثمر سواء والضمانات والحوافز متيازاتاإل من مزيدا الخصوص وجو وعمى ،دعمول
 بما ستثماراإل مجال في الخاص لمقطاع الدعم من ومزيدا األجنبي، المستثمر وأ الوطني
 السوق. قتصادإ بقواعد وااللتزام بالتفتح يتميز والذي جديدال قتصادياإل التوجو يتطمبو

 عمميا كل أن أدركت أنيا غير ستثمار،اإل مجال في ثقميا كل الدولة وضعت قدلو 
 تبنييا مع يتعارض ما وىو القرار، تخاذإ دائرة تمركزب األحيان غالب في يتميز كان اطياونش

 جعميا مما التشاركية، الديموقراطية مع واضح بشكل نافىتوي ،الالمركزي دارياإل لألسموب
 دعم في المحمية والوحدات الجماعات دور عمى التركيز خالل من الوضع تدارك تحاول

 أىمية يوف والمستدامة، الشاممة التنمية وفي الوطني قتصاداإل في والمساىمة ستثماراإل
 في أساسي كفاعل المحمية جماعاتال دور وكذا الصالحيات وتوزيع القرارات تخاذإ مركزيةال

 يمعبو الذي والدور ،خاصة بصفة المحمي ستثمارواإل عامة، بصفة ستثماراإل وتشجيع دعم
 بمختمف التنمية مجال في المحمية، والجماعات الدولة جانب إلى االقتصاديون المتعاممون

ذا ،والثقافية اعيةجتماإل السياسية، ،قتصاديةاإل ومظاىرىا صورىا  األىمية بيذه دورىا كان وا 
 تكون وأن واإلقتصادية، والتنموية اإلدارية مياميا بين الموازنة عمييا ينبغي أنو يعني فذلك

 مساعي يبرر ما كذلك وىو وخصوصياتيا وقدراتيا ثرواتيا منطمق من لإلستثمار األول المحرك
 عميو. المعول وجوالت ىذا لتجسيد والوطنية المحمية والخاصة، العمومية الييئات مختمف
 ميمة المحمية والجماعات لإلستثمار المنظمة األحكام أن الدراسة ىذه خالل من  ويتضح       
 األليات من بمزيد المحمية الجماعات لتسمح والتكيف المراجعة إلى حاجة في تزال ال لكنيا

 ما وىو صاديةاإلقت والتنمية اإلستثمار مجال في مؤثرا عنصرا منيا تجعل التي والصالحيات
 التشريع خالل من اإلستثمار ترقية في المحمية لمجماعات المحوري الدور ويكرس يؤكد

 أن كذلك يتبين أنو غير المجال ىذا في والمساىمة التدخل إمكانية ليا أتاح والذي الوطني،
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 إلى بعد تصل ولم الحقيقي حجميا تعكس ال ليا الموكمة القانونية ختصاصاتواإل لمياما
 منيا تجعل وواضحة، دقيقة قانونية آليات طارإ في الدور ىذا أداء من يمكنيا الذي ستوىالم

 نفاقاإل سمطةو  حجم  في طفيف نقل  حدوث من رغم عمييا يستغنى وال رائدة وأجيزة ىيئات
 إال التسيير، المركزية في نوعية قفزة وتحقيق المحمي ستوىالم إلى المركزي المستوى من العام
 الميمة ىذه تأدية من لمحميةا الجماعات تمكينل التدابير من لمزيد يحتاج مجيودا يبقى أنو

 إرساء يجبو  ،الضرورية والمالية يةوالماد القانونية واآلليات الحياتبالص تزويدىا يجب حيث
 عمى عتمادواإل والمعرفة العمم عمى يقوم قتصادإ ببروز تسمح التي والعممية ظيميةالتن األسس

 والشراكة االحتكاك من والبد ،ناجعة وبيئية نظامية مقاربات وعمى والناشئة المبتكرة المؤسسات
 دولة تتطمب فالتنمية المحمي الواقع مع وتكييفيا الناجحة التجارب من ستفادةلإل والتعاون
 الستكمإل المشجع المناخ وتييئة التحفيزات أوراق إستعمال تحسن قوية محمية وىيئات

 . واألجنبية المحمية والعمومية الخاصة والمؤسسات االفراد بيا يبادر التي النشاطات
 والتسيير االدارة في ومؤثرا أساسيا دورا المحمية والجماعات الدولة دور يصبح أن يجبو         
 لوالعم ودعميا بيا العناية يجب كما ،إيجابيا إستثماريا مناخا تخمق التي األنشطة جميع  وفي
 تسييرىا وأساليب جتماعيةواإل قتصاديةواإل داريةواإل القانونية منظومتيا وتجديد تطويرىا عمى
 في الحيوي بدورىما ضطالعاإل والوالية البمدية من لكل يمكن حتى استراتيجية بصورة وذلك
 بالقيمة اإلستيانة دون ،والمستدامة الشاممة الوطنية والتنمية واإلستثمار اإلقتصاد خدمة

 الرقابة دور وتعزيز عالماإل وسائل وتحرير ونخبو المدني المجتمع مشاركة لعوامل اإلضافية
 بمرتبة المجال ىذا في المحمية الجماعات تصبح أن يجبو  المسعى، ىذا نجاح في الرأي وحرية

 تجتيد وأن الثروة، خمق عمى وتعمل ستثمارباإل تقوم بأن وبمواصفاتو االقتصادي، المتعامل
 والتقنية والبشرية الطبيعية ومواردىا ممتمكاتيا وتثمين المالية، راداتياإي وتنويع رأسماليا لزيادة
 ناجعة ستراتيجياتا  و  بديمة وسائل وتبني البحث يجب بل التقميدية، بمياميا تكتفي ال وأن

 جانب إلى دورىا تعزز وأن ،قتصادياإل المجال يف التأخر ومواجية المحمية بالتنمية لمنيوض
 تصب التي التدابير كل وتتخذ تبادر وأن ستثمار،واإل عمالألل مالئم مناخ تييئة في الدولة دور
 المستثمرين وجذب االستثمارات ستقطابإ عمى عتشج  بيئة وخمق اإلستثمار تحفيز إطار في

 يجب كما سميم بشكل وتنموي اقتصادي قالعإ تحقيق وبالتالي ،الريعي االقتصاد من صوالتخم
 الجزائري. المواطن إليو يصبوا وكما يكون أن
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 قائمة المصادر والمراجع
I.   المصادر 

 أوال: الدساتير 
 07/03/2016، 14ع،يتضمن التعديل الدستوري،ج ر 6/03/2016في المؤرخ  01-16 ق -

 : القوانين ثانيا
يتعمق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتيا  06/02/1990المؤرخ في  02-90 ق -

 06/02/1990، 7عر، و ممارسة حق االضراب، ج
، المتضمن القانون التوجييي لترقية المؤسسات الصغير 12/12/2001المؤرخ في ، 18-01ق -

 77،15/12/2001عوالمتوسطة، ج ر، 
 15ع، ج ر، يتعمق بتييئة االقميم وتنميتو المستدامة 12/12/2001مؤرخ في ال 20-01ق -

15/12/2001. 
 9/02/2003 11عر، ،جالمستدامة لمسياحةيتعمق بالتنمية 2003 /17/02في المؤرخ01-03ق -
 43عيتعمق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، ج ر  19/07/2003مؤرخ في  10-03ق -

10/07/2003 
  03/07/2011 ،37ع، ج ريتعمق بالبمدية،  22/06/2011المؤرخ في 10-11ق -
 20/07/2011 40ع،،ج رالمالية التكميمي قيتضمن  18/07/2011مؤرخ فيال 11-11ق -
 .30/12/2012 ،72ع ،، ج رالمالية قيتضمن  26/12/2012مؤرخ في 12-12ق -
 .29/02/2012، 12ع، يتعمق بالوالية، ج ر 21/2/2012، المؤرخ في 07-12 ق -
 .72،31/12/2015عالمالية، ج ر،  قيتضمن  30/12/2015مؤرخ في  18-15 ق -
 . 03/08/2016، 46ع،بترقية االستثمار،ج ر، يتعمق 03/08/2016، المؤرخ في 09-16 ق -
التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة  قيتضمن  10/01/2017مؤرخ في  02-17 ق -

 .2،11/01/2017ع، ج ر، والمتوسطة
 ثالثا: األوامر 

 30/09/1975، 78عالمدني الجزائري،ج ر،ق يتضمن  26/09/1975في مؤرخ 58-75األمر -
 39عج ر ،1996المتضمن قانون المالية التكميمي 24/06/1996فيالمؤرخ 14-96األمر -

26/06/1996. 
 22/08/2001 ،47عيتعمق بتطوير االستثمار،ج ر،  20/08/2001المؤرخ في03-01األمر -
 .20/07/2003 ،43ع، ج ر، يتعمق بالمنافسة 19/07/2003مؤرخ في 03-03األمر -
 19/07/2006 47عبتطوير االستثمار،ج ر،، يتعمق 15/07/2006المؤرخ في08-06االمر  -
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، يحدد شروط وكيفيات منح االمتياز عمى االراضي 2008 /01/09المؤرخ في  04-08األمر  -
 03/09/2008 ،49ع ،التابعة لمدولة والموجية إلنجاز مشاريع استثمارية، ج ر

 .23/07/2015 40عالمالية التكميمي،ج ر، قيتضمن  23/07/2015مؤرخ في 01-15األمر-
 : المراسيم رابعا
  10/1/1993، 64عر، يتعمق بترقية االستثمار،ج 5/1/1993المؤرخ في 12-93مرسوم تشريعي-
يحدث التأمين عمى البطالة لفائدة األجراء  26/05/1994مؤرخ في  11-94مرسوم تشريعي  -

 .01/06/1994 ،34ع،ج ر،الذين قد يفقدون عمميم بصفة ال إرادية ألسباب اقتصادية
،يتضمن المصادقة عمى اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار 22/12/1990،المؤرخ في420-90م ت-

 6/2/1991 6عج ر،23/07/1990الجزائر العربي الموقعة في بين دول االتحاد المغرب
 25/1/2004 ،6عر، ، يتعمق بجياز القرض المصغر،ج22/1/2004،المؤرخ في13-04م ت-
، يحدد أحكام القانون األساسي الخاص بالمناصب 25/07/1990المؤرخ في  230-90 م ت -

 .31،28/07/1990عوالوظائف العميا في اإلدارة المحمية، ج ر ، 
يحدد قواعد إحداث وكاالت محمية لمتسيير والتنظيم  22/12/1990مؤرخ في  405-90 م ت -

 .26/12/1990بتاريخ  56عالعقاريين الحضريين وتنظيم ذلك، ج ر، 
يتضمن القانون األساسي لمصندوق الوطني لمتأمين عن  06/07/1994مؤرخ في  188-94م ت  -

 .07/07/1994 ،44 ع، ج ر ، البطالة
  ،ج ر يحدد أجيزة االدارة العامة في الوالية وىياكميا 23/07/1994المؤرخ في  215-94 م ت -
 .48،27/07/1994 ع
يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  1996/ 09/ 08مؤرخ في  296 -96 م ت -

 .11/09/1996 ،52ع ،وتحديد قانونيا األساسي، ج ر
وتنظيمو  ، يتعمق بتشكيمة المجمس الوطني لالستثمار24/09/2001المؤرخ في  ،281-01 م ت -

 .26/09/2001بتاريخ  55عو سيره، ج ر ج ج، 
يتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  24/09/2001المؤرخ في  282-01 م ت -

 .26/09/2001 ،55 ،عوتنظيم سيرىا، ج ر
ج ر  ، يتضمن القانون األساسي لمشاتل المؤسسات 25/02/2003مؤرخ في  78-03 م ت -
 .26/02/2003 ،13ع
يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسييل المؤسسات الصغيرة  25/02/2003مؤرخ في  79-03 م ت -

 .26/02/2003بتاريخ  13،ع، ج روالمتوسطة ومياميا وتنظيميا
، يتضمن صندوق ضمان القروض لممؤسسات 11/11/2002المؤرخ في  ،373-02 م ت -

 .13/11/2002، 74عالصغيرة و المتوسطة و تحديد قانونو األساسي، ج ر 
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، يتضمن القانون األساسي لصندوق ضمان قروض 19/04/2004المؤرخ في  ،134-04 م ت -
 .28/04/2004 ،27ع ،استثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، ج ر

يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات  03/05/2005مؤرخ في  165-05 م ت -
 .04/05/2005 ع،32 ، ج ر،الصغيرة والمتوسطة وتنظيميا وسيرىا

يتضمن تنظيم لجنة المساعدة عمى تحديد الموقع  2010/ 01/ 12مؤرخ في  20 -10 م ت -
 .17/01/2010 ،04عوترقية االستثمارات وضبط العقار وتشكيميا وسيرىا، ج ر، 

يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير االمالك  16/12/2012مؤرخ في  427-12رقم  م ت -
 .19/12/2012 ، 69ع، ج ر، العمومية والخاصة التابعة لمدولة

، يتضمن النظام الداخمي النموذجي لممجمس الشعبي 17/03/2013المؤرخ في  105-13 م ت -
 .17/03/2013بتاريخ  15عالبمدي، ج ر، 

يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  16/09/2015مؤرخ في  247-15 م ت -
 .20/09/2015 ،50ع، ج ر، العام
، 356-06المعدل و المتمم لممرسوم التنفيذي رقم  5/03/2017المؤرخ في  100-17 م ت -

، و المتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار و تنظيم 09/10/2006المؤرخ في 
 .16،8/3/2017عسيرىا، ج ر، 

يحدد القوائم السمبية والمبالغ الدنيا لالستفادة من  05/03/2017، المؤرخ في 101-17م ت  -
 . 08/03/2017 ،16عج ر،المزايا وكيفيات تطبيق المزايا عمى مختمف أنواع االستثمارات،

، يحدد كيفيات تسجيل االستثمارات وكذا شكل ونتائج 05/03/2017، المؤرخ في 102-17 م ت -
 .08/03/2017بتاريخ  16 ع ،ج ر الشيادات المتعمقة بو،

، يحدد المبالغ مستحقات معالجة ممفات االستثمار 05/03/2017المؤرخ في  ،103-17 م ت -
 .08/03/2017بتاريخ  16،عوكيفية تحصيمو، ج ر

، يتعمق بمتابعة االستثمارات والعقوبات المطبقة في 05/03/2017، المؤرخ في 104-17 م ت -
 .08/03/2017 ،16عج ر، الواجبات المكتسبة،حالة عدم احترام االلتزامات و 

، يحدد كيفيات تطبيق المزايا اإلضافية لالستغالل 05/03/2017، المؤرخ في 105-17 م ت -
 .08/03/2017 16عج ر، الممنوحة لالستثمارات المنشئة ألكثر من مائة منصب شغل،

 : التعميمات الوزارية خامسا
 .وزارة الداخمية و الجماعات المحمية، 13/09/2013مؤرخة في  2144تعميمة رقم  -
المتضمنة االجراءات الجديدة،  06/08/2015المؤرخة في  001تعميمة وزارية مشتركة رقم  -

لوضع حيز التنفيذ لألحكام المتعمقة بمنح حق االمتياز عمى العقارات التابعة لألمالك الخاصة لمدولة 
 االستثمارية.والموجية إلنجاز المشاريع 
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، يتعمق بإنشاء مناطق مصغرة لمنشاطات 2016/ 11/ 17مؤرخ في  16-16منشور رقم  -
 وزارة الداخمية و الجماعات المحمية، االقتصادية

II. المراجع 
  المراجع بالمغة العربية 

 أوال: الكتب 
 .1986، التنمية المحمية، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، حمد رشيدأ -
 2000، تنمية المجتمع المحمي، ، المكتب الجامعي الحديث، القاىرة، مصطفى خاصرحمد أ -
 .1984، التنمية والتخطيط االقتصادي، د م ج، الجزائر، حسين عمر -
 .2010، د.م.ج، الجزائر، 03، ط -دراسة مقارنة -، شرح القانون اإلداريحسين فريحة -
 . 1982، د م ج ، الجزائر، 2، االدارة المحمية المقارنة، طحسين مصطفى حسين -
، إدارة التنميةةةة المحميةةةة فةةةي الجزائةةةر، بةةةين النصةةةوص القانونيةةةة ومتطمبةةةات الواقةةةع، دار جماااال زيااادان -

 .2014األمة، الجزائر، 
 .1991، دار الشروق، القاىرة، 01، نحو استراتيجية قومية لالصالح االقتصادي، طسعيد النجار -
  .1982، الوجيز في القانون اإلداري، مطبعة عين شمس، القاىرة، سميمان محمد الطماوي -
، االتجاىةةةات المعاصةةةرة فةةةي نظةةةام اإلدارة المحميةةةة، دراسةةةة مقارنةةةة، دار الفكةةةر عاااادل محماااد حمااادي -

 .1987العربي، القاىرة، 
 .2008،دار الثقافة عمان، 1العربية،ط،ضمانات االستثمار في الدول عبد اهلل عبد الكريم عبد اهلل -
 دراسات الجدوى االقتصادية التخاذ القرارات االستثمارية، الدار   -:عبد الحميد عبد المطمب -

 .2003الجامعية، االسكندرية،                                
 .2001التمويل المحمي والتنمية المحمية،الدار الجامعية،االسكندرية،  -                            

 .1992، بعض المشكالت في التنمية االقتصادية، دار النيضة، بيروت، عبد اهلل الصغيري -
، منشورات دار 01، المدير الناجح و التخطيط االداري الفعال، طعبد الكريم راضي الجبوري -

  .2000دار التسيير، دون دولة النشر،  ،البحار
، الكامل في القانون الجزائري لالستثمار، األنشطة العادية وقطاع المحروقات، دار عجة الجياللي -

 .2006الخمدونية، الجزائر، 
  1977بيروت ،دارالغرب االسالمي1962،التاريخ السياسي لمجزائر منذالبداية ولغايةعمار بوحوش-
 .2012جسور، الجزائر، دار ، 1، ط07-12شرح قانون الوالية رقم   -:عمار بوضياف -

 .2019جسور، الجزائر، دار ، 05الوجيز في القانون االداري، ط -                   
 ، 2002، الجزائر، د م جدروس في القانون االداري،   -:عمار عوابدي -

 2005،الجزائر،  جد م ، 03، ط 1القانون االداري، جزء  -                 
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 .2001، مبادئ القانون اإلداري، مطبعة عمار قرفي، باتنة، فريدة قصير مزياني -
  .2016،دار دجمة،االردن 1،معروف العزاوي، التنمية المستدامة والتخطيط المكاني، طفالح جمال -
 .1993 ، دراسة نظرية في عمم االجتماع التنمية، دار المعارف ، القاىرة ،كمال التابعي -
مؤشراتو، المجموعة العربية  ،أبعدىا،، ياسمين مدحت، التنمية المستدامة مفيوميامدحت أبو النصر -

 لمتدريب و النشر، القاىرة، 
 .2005نيال فريد مصطفى، مبادئ وأساسيات االستثمار، د د ن،  مصر،  محمد الحسناوي، -
 .2004عنابة، القانون االداري، دار العموم ،  -:محمد الصغير بعمي -

 2013قانون اإلدارة المحمية الجزائرية، دار العموم ، عنابة،  -                        
 .2004، مطبعة دالي براىيم، الجزائر، 1ط، الجزء الثاني  -:ناصر لباد، القانون اإلداري -

 د س ن، دار المجدد ، سطيف، 2األساسي في القانون اإلداري، ط -                             

، التنميةة االجتماعيةة والسياسةية فةي الةدول الناميةة، مؤسسةة شةباب الجامعةة، هشام محماود األقاداحي -
 .2015االسكندرية، 

 ثانيا: الرسائل و األطروحات 
 رسائل دكتوراه أ/ 

ك ح ع ، النظام القانوني لالستثمارات االجنبية المباشرة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جمال بوستة -
  .2017الحاج لخضر  باتنة،  س،ج

 .2010 3الجزائر ك ع إ ع ت ع ت،ج،تمويل التنمية المحمية في الجزائر، دكتوراه،خيضر خنفري-
ك ع إ ع ، معوقات أسواق االوراق المالية العربية و سبل تفعيميا، رسالة دوكتوراه، رشيد بوكساني -

 ، 2006الجزائر،  ت،ج
، النظةام القةانوني لمعقةار الصةناعي فةي الجزائةر، رسةالة لنيةل شةيادة الةدكتوراه سميحة حنان خوادجية -

 .2015منتوري قسنطينة،الجزائر،  ك ح،ج في القانون ،
ك ح،         ، مبدأ حياد االدارة العامة في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه،سيدي محمد بوحفص -
  .2007أبوبكر بمقايد، تممسان،  ج
، أثر االستثمار االجنبي المباشر عمى النمو االقتصادي، دراسة حالة الجزائر، شوقي جباري -
 .2015العربي بن مييدي، أم البواقي ،  ك ع إ ع ت ع ت، جطروحة دكتوراه، أ
ك  ، دكتوراه، أطروحة -افاق و واقع -الجزائر في المحمية المالية الموارد تسيير ،محمدي صبيحة -

 .2013 ،3الجزائر ع إ ت ع ت،ج
، سياسةةةة االسةةةتثمارات فةةةي الجزائةةةر، تحةةةديات التنميةةةة فةةةي ظةةةل التطةةةورات العالميةةةة عباااد القاااادر باباااا -

 .2004الجزائر،  ك ع إ ع ت ،ج أطروحة دكتوراه ،الراىنة، 



 قائمة المصادر و المراجع
 

102 
 

، الرقابة المالية عمى البمدية في الجزائر، دراسة تحميمية و نقدية، أطروحة عبد القادر موفق -
  .2015الحاج لخضر، باتنة،  ك ع إ ع ت ع ت، جدوكتوراه، 

-1996ائري خالل الفترة ، االستثمار االجنبي المباشر و اثاره عمى االقتصاد الجز عبد الكريم بعداش
 .2008الجزائر،  ك ع إ ع ت،ج، رسالة دكتوراه، 2005

،سياسة تمويل االستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية عيسى بمخضر -
  2019الجياللي اليابس، سيدي بمعباس،  ك ع إ ت ع ت(، أطروحة دكتوراه،2015-1988الراىنة)

الشروط القانونية و التنظيمية لمزاولة األنشطة التجارية في ظل التشريع الجزائري، ، عيسى بكاي -
 .2018، 01أطروحة دكتورة، ك ح، ج الجزائر

  .2015 1الجزائر ك ح،ج،مبدأ فاعمية االدارة العامة في الجزائر، دكتوراه،لبشري رميني حورية-
، مشاركة المجالس البمدية في التنمية المحمية )دراسة ميدانية عمى مجالس بمديات محمد خشمون -

 .2011منتوري قسنطينة، ك ع إ إ ،جوالية قسنطسنة(، رسالة دكتوراه، 
أبوبكر  ك ح ع س ، ج، الضمانات القانونية لالستثمار في الجزائر، رسالة دكتوراه، معزوزة زروال -

 2016بمقايد، تممسان، 
ك ع إ ع ت،           ، دراسة تحميمية لمناخ االستثمار في الجزائر، رسالة دكتوراه، ناجي بن حسين -
 .2007قسنطينة،  ج
، أثةةر يليةةات تةةدخل الجماعةةات المحميةةة فةي تحقيةةق التنميةةة المحميةةة، دراسةةة ميدانيةةة نااور الاادين بمقمياال -

 .2018المسيمة، الجزائر  ج ك ع إ ع ت ع ت،وباتنة، أطروحة دكتوراه،  لواليتي المسيمة
، محةةددات االبتكةةار فةةي المؤسسةةات الصةةغيرة والمتوسةةطة، دراسةةة عينةةة مةةن المؤسسةةات  وليااد شاارارة -

 .2019تممسان،  ك ع إ ع ت ع ت ،ج الصغيرة والمتوسطة المبتكرة في الجزائر، أطروحة دكتوراه ،
 أطروحات ماجستير ب/ 

ك ح ع س ، مدى فاعمية المجالس المحمية في تحقيق التنمية، مذكرة ماجيستير، األخضر لوصيف -
  .2017أبوبكر بمقايد ، تممسان، ،ج
 2010تممسان  ك ع إ ع ت ع ت،ج،إشكالية عجز ميزانية البمديات، ماجستير،أحمد بمجياللي -
المحروقةةات فةةي الجزائةةر، ، معوقةةات االسةةتثمار األجنبةةي المباشةةر خةةارج قطةةاع جمطيااة فااايزة شاااقور -

ك ع إ ت ع ، مذكرة ماجستير، 2010-2000 دراسة مقارنة بين الجزائر، تونس والمغرب خالل الفترة
 .2013 وىران، ت،ج
 2010قسنطينة، ك ح،ج،االستثمار االجنبي في الجزائر،دراسة حالة اوراسكوم،ماجيستير،سارة محمد-
، إشكالية تسيير الموارد المالية لمبمديات الجزائرية، دراسة تطبيقية، حالة بمدية معسةكر، سيهام شباب -

 .2012أبو بكر بمقايد، تممسان،  ك ع إ ع ت ع ت،جمذكرة ماجيستير، 



 قائمة المصادر و المراجع
 

103 
 

، مذكر -دراسة حالة البمدية-، دور الجماعات المحمية في التنمية المحميةشويح بن عثمان-
  .2011بمقايد، تممسان،أبو بكر  ج ك ح ع سماجستير، 

 الجديدة، المدينة في ميدانية دراسة الجديدة، المدن إنشاء في الخاص القطاع دور ،لمزواد صباح -
 ،2009 قسنطينة منتوري ج إ، إ ع ك ماجستير، رسالة منجمي، عمى
تطبيقة ، الضرائب المحمية و دورىا في تمويل ميزانية الجماعات المحمية، دراسة عبدالقادر لمير -

 .2014وىران، ك ع إ ع ت ع ت، ج لميزانية بمدية أدار، مذكرة ماجستير،
  2013تممسان ج ،ك ع إ ت،ماجستير،تفعيل الموارد المالية لمجماعات المحمية،عبد الكريم مسعودي-
ك فةةي التنظةةيم اإلداري الجزائةةري، مةةذكرة ماجسةةتير ، ، المركةةز القةةانوني لمةةوالي عبااد الهااادي بمفتحااي -

 .2010قسنطينة، الجزائر،  ح،ج
ك ، مذكرة ماجستير  -دراسة تحميمية مقارنة -، الالمركزية االدارية في الدول المغاربيةعتيقة كواشي -

  .2011ورقمة، قاصدي مرباح، ج ح ع س،
، مدى فاعمية دور الجماعات المحمية في ظل التنظيم االداري الجزائري، رسالة عمي محمد -

 .2012أبوبكر بمقايد تممسان  ج ك ح س،ماجستير، 
أكمي  ج ك ح ع س،، حدود حرية االستثمار االجنبي في الجزائر، رسالة ماجيستير ، فوزي عواس

 .د س نمحند اوالحاج، البويرة، 
 ك ح،ج، مذكرة ماجستير، اإلمتياز عمى العقارات التابعة لمدولة ، منح حققواوي بن سميمان -

 .2018، 1الجزائر 
  2015المسيمة  ك ح ع س،جماجيستير، والرقابة، ،الجماعات المحمية بين االستقالليةصميحة ممياني-
، أثر الرقابة االدارية عمى التنمية المحمية، دراسة ميدانية ببمدية حاسي بحبح كمال بودانة شعباني -

 .2014محمد خيضر، بسكرة،  ك ع إ إ، جالجمفة، مذكرة ماجيستير، 
ك ح ، مذكرة ماجستير، 2011جوان 22المؤرخ في  10-11، البمدية في القانون رقم كمال قاضي -

 .2014، 01بن يوسف بن خدة، الجزائر،ج  
 ، المجمس الوطني لالستثمار الية لتفعيل االستثمارات في الجزائر، رسالة ماجيستيرنفيسة عسالي -

  .2013بجاية،  ك ح ع س،ج
، الجباية المحمية ودورىا في تحقيق التنمية المحمية في الجزائر دراسة تقييميو نور الدين يوسفي -

 ج ك ع إ ع ت ع تدراسة حالة والية البويرة، رسالة ماجستير،  2008الى  2000لمفترة الممتدة من 
 2009محمد بوقرة بومرداس، 

، تمويل التنمية المحمية في اطار صندوق الجنوب )دراسة المشاريع التنموية في والية وسيمة السبتي -
 .2004محمد خيضر بسكرة، ،ج  ك ع إ ع تبسكرة( ،مذكرة ماجستير، 
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  ك ح، الحوافز والحواجز القانونية لالستثمار االجنبي في الجزائر، رسالة ماجيستير، وليد لعماري -
 . 2011، 01الجزائر ج
ك ع ، االستقاللية المالية لمجماعات المحمية، دراسة حالة ثالث بمديات، رسالة ماجستير، ياقوت قديد-

 .2011أبي بكر بمقايد، تممسان، إ ع ت ع ت ج
 ثالثا: المقاالت و الممتقيات 

 أ/ المقاالت     
، أبعاد التنمية المحمية و تحدياتيا في الجزائر، مقال منشور في مجمة البحوث و أحمد غريبي -

 .2010، 1ع، 4المدية، مجمد جالدراسات العممية، 
و دورىا في  10-11، أىم الموارد المالية البمدية في الجزائر من خالل قانون البمدية أحمد بورزق -

، 09زيان عاشور، الجمفة، مجمد جالعموم االنسانية،  التنمية المحمية، مقال منشور في مجمة الحقوق و
 ، 2016، 01ع
، "دور الجماعات المحمية في تحقيق التنمية المحمية المستدامة في الجزائر"، مقال اسماء سالمي -

  .2016، الجزائر،  10ع، 3قسنطينة  جمنشور في مجمو الشريعة واالقتصاد، 
،" واقةةع وأفةةاق سياسةةة االسةةتثمار فةةي الجزائةةر"، مقةةال منشةةور فةةي مجمةةة اقتصةةاديات  الاازين منصااوري -

 .2010، 2 علجزائر، احسيبة بن بوعمي الشمف ، جشمال افريقيا، 
، سعدية أبو عالق، "التسويق السياحي اإللكتروني بين المتطمبات التنفيذية وحتمية الجودي طاطوري -

 .2017برج بوعريريج، ج،04عث االقتصادي، الواقع"، مقال منشور في مجمة الباح
، عمر جنينة، تأىيل و تعزيز قدرات الموارد البشرية لمجماعات المحمية كأحد مرتكزات الطيب الوافي -

برج  ج           نجاعة اصالحيا دراسة حالة الجزائر، مقال منشور في مجمة الباحث االقتصادي،
  .2017،  4عبوعريريج، 

،"التعاون بين البمديات كألية لمساىمة الجماعات المحمية في مجال التنمية المحميةة و ترشةيد بمة نزار -
محمةةةةد بةةةةن أحمةةةةد،  جأمالكيةةةةا"، مقةةةةال منشةةةةور فةةةةي مجمةةةةة القةةةةانون الدسةةةةتوري و المؤسسةةةةات السياسةةةةية، 

 .2019، ،2ع، 2وىران
دامة بالجزائر"، مقال منشور ، "مكانة الجماعات المحمية في تحقيق التنمية المحمية المستبرابح محمد -

 .2017 ،01عالمدية،  جفي مجمة اإلدارة و التنمية لمبحوث و الدراسات، 
 .2000، 6ععنابة،ج ،اإلدارة الجزائرية بين الترشيد والبيروقراطية،مجمة التواصل،بو بكر بوخريسة -
، االطار القانوني المنظم لتفويضات المرفق العام في التشريع الجزائري ، حجاب مبروكة محرز -

 .2016، عالمسيمة،  جمقال منشور في مجمة االستاذ الباحث لمدراسات القانونية و السياسية، 
، "دور الجماعات المحمية في التنمية في ظل التحول إلى القطاع الخاص"، جمول ياسين بن الحاج -

 .2017، 9عابن خمدون  تيارت،  جمجمة البحوث العممية في التشريعات البيئية ،مقال منشور في 
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 مقال والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات ترقية في اإلقميمية والجماعات الدولة دور ،مونية جميل -
  2019 ،1 ع ،8مجمد بومرداس، ج واإلقتصادية، القانونية لمدراسات اإلجتياد مجمة في منشور

، عبد الحميد بوغابة،الجبال التمية الشرقية مقاربو أحاديو لمجال محمي، مقال منشور بوكرزازةحسين  -
 .2002،  16عفي مجمة انسانيات، وىران، 

، قماري نضرة بن ددوش، العقار الصناعي كآلية إلنعاش االستثمار المحمي ودعم حنان شتوان -
 .2016، 15عمستغانم،  جاالقتصاد"، مقال منشور في مجمة دفاتر السياسية والقانون، 

، الدور التنموي لممجالس المنتخبة بين القانون و الواقع، مقةال منشةور فةي مجمةة العمةوم حميمة سعود -
 ،.2019، 02ع، 04زيان عاشور الجمفة، مجمد جالقانونية و االجتماعية، 

مقال  -دراسة نحميمية -، عيسى روابحية، اشكالية تنمية الصناعة العمومية في الجزائررزيقة تباني -
 .2017، 04عبرج بوعريريج،  جالباحث االقتصادي،منشور في مجمة 

، سياسات االستثمار المحمي عمى ضوء االزمة االقتصادية الراىنة في الجزائر، رضوان مجادي -
 .2017، 02ع، 06، مجمد02البميدة جمقال منشور في مجمة االدارة و التنمية لمبحوث و الدراسات، 

، "برنةةامج دعةةم االنعةةاش االقتصةةادي ودوره فةةي التنميةةة المحميةةة فةةي الجزائةةر، حالةةة بةةرج زهياار صاايفي -
 .2014، 20عمنتوري قسنطينة،  جبوعريريج"، مقال منشور في  مجمة البحوث الجغرافية، 

عوائق التنمية االقتصادية في الجزائر و يليات عالجيا، مقال منشور في مجمة نماء  سامي زعباط، -
 .2018خاص،  ع، 2محمد الصديق بن يحيى، جيجل، مجمد رقم  جالتجارة،  لالقتصاد و

، "الالمركزية اإلدارية واالستقالل المالي لمواليةة"، مقةال منشةور فةي مجمةة صةوت القةانون  سعاد طبي  -
  .2014، 2عالجياللي بونعامة، خميس مميانة، عين الدفمى،  ج
، "تشةةةخيص نظةةةةام االدارة المحميةةةة والماليةةةةة فةةةي الجزائةةةةر"، مقةةةال منشةةةةور فةةةي مجمةةةةة سااامية عااااولمي -

 .2006، 04 عالشمف،  جاقتصاديات شمال افريقيا، 
، الجماعات المحمية كدعامة أساسية في تحقيق التنمية المحمية المستدامة، دراسة حالة صادق زوين -

، مقال منشور في مجمة االدارة و التنمية لمبحوث و 2020-2002بمدية وادي العثمانية خالل الفترة 
  .2020، 01ع، 09، مجمد 02البميدة جالدراسات، 

  ي وأثره في سوق االوراق المالية،دراسة حالة الجزائرشريط، فعالية المناخ االستثمار  صالح الدين -
 .2017، 17عالمسيمة، ج مقال منشور في مجمة العموم االقتصادية و التسيير والعموم التجارية، 

، السعيد خويمدي، حرية االستثمار االجنبي في ظل التشريعات الحالية) بين التجسيد صالح بودهان -
 .2018، 18عورقمة،  جمة دفاتر السياسة و القانون، و التقييد(، مقال منشور في مج

، "ماىية الجماعات المحمية والتنمية المحمية المستدامة"،مقال منشور في مجمة عبد الحق فيدمة -
 .2012االول، ع، 2البميدة  جاالدارة والتنمية لمبحوث والدراسات ،
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المستدامة محصمة حتمية لكرونولوجيا التنمية ، عمر شتاتحة، التنمية المحمية عبد الجبار سعد الدين -
زيان عاشور،  جفي الفكر االقتصادي ، مقال منشور في مجمة ادارة األعمال و الدراسات االقتصادية،

  .2016، 1ع، 2الجمفة، مجمد
، "حدود التمويل الجبائي المحمي لمتنمية المحمية" ، مقال منشور في المجمة عبد الحق المرجاني -

 .1993يونيو  -،  المغرب ، يناير3-2مزدوج  عالمغربية لإلدارة المحمية، 
،" التجربة الماليزية في جذب االستثمار األجنبي المباشر والدروس المستفادة  عبد الرزاق أبو عيطة -

 .2017، 3برج بوعريريج، طج مة الباحث االقتصادي، منيا"، مقال منشور في مج
"الجماعات المحمية والرىانات الجديدة في تفعيل استراتيجيات التنمية ،عبد السالم عبد الالوي -

 .2015، خميس مميانة، 04عالجياللي بونعامة،  جمقال مشور في مجمة صوت القانون،  ،المحمية" 
"دور الجماعات المحمية في دعم اإلستثمار المحمي و خمق بوبكر،، أمال عبد السالم عبد الالوي -

خميس  جمقال منشور في مجمة االقتصاد و المالية،  الثروة و تفعيل التنمية المحمية في الجزائر"
 .2020، 01ع، 06مميانة، مجمد

منشور  ، لمين ىماش، الفواعل الجديدة في التنمية المحمية في الجزائر، مقالعبد المومن مجدوب -
  2016، 1ع، 5الحاج لخضر، باتنة، مجمد  جفي المجمة الجزائرية لألمن و التنمية، 

، "االستثمار خمق الثروة في االقتصاد الجزائري بين الواقع والمأمول"، مقال عبد الرؤوف جمولي -
 .13،2010ع، 5سوق أىراس، المجمد  جمنشور في مجمة دراسات في االقتصاد التطبيقي،

"المناطق الصناعية ودورىا في تحقيق التنمية الصناعية بالجزائر، دراسة حالة  بن عيشي،عمار  -
  2017 4عبسكرة،  جالمنطقة الصناعية بسكرة"،مقال منشور في مجمة الباحث االقتصادي، 

، جمول ياسين ابن الحاج، دور القطاع الخاص في دعم التنمية االقتصادية المحمية، عابد شريط -
عبد الحميد ابن باديس   جدراسة حالة الجزائر، مقال منشور في مجمة االستراتيجية و التنمية، 

  .2016، 10ع، 06مستغانم، مجمد
"، مقال منشور في مجمة ،"الدور التنموي لمجماعات المحمية وعالقتو بالجامعة فاطمة بن دين -

 .2016، 3عنور البشير البيض،  جاالنسان والمجال ،
، "دور الجماعات المحمية في مجال االستثمار"، مقال منشور في مجمو االجتياد فريده مزياني -

 .2009، 6عالحاج لخضر باتنة،  جالقضائي، 
"اإلدارات العامة في الجماعات المحمية في الجزائر"،مقال منشور في مجمة العموم ، زغادلخضر م -

 .2005، 7عمحمد خيضر بسكرة،  جاالنسانية، 
، عبد الكريم مسعودي ، البدائل االقتصادية لتعبئة موارد الجماعات المحمية محمد الزين باركة -

 .06عتممسان،  جبالجزائر، مقال منشور في المجمة الجزائرية لممالية العامة، 
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، التنمية المحمية المستدامة و المشروعات الصغيرة و المتوسطة، مقال منشور في محمد باطويح -
 .2018، 41عتنمية في الدول العربية، المعيد العربي لمتخطيط، سمسمة دورية تعنى بقضايا ال

، مكانة الجماعات المحمية في تحقيق التنمية المحمية المستدامة بالجزائر، مقال منشور محمد برابح -
  2017، 1 ع، 6البميدة ، مجمد جفي مجمة االدارة و التنمية لمبحوث و الدراسات ، 

تحديات التنمية المحمية في ظل تراجع اعانات الحكومة المالية ، جمال صادفي، محمد خيثر -
محمد ج ،المخصصة لمواليات و البمديات في الجزائر، مقال منشور في مجمة نماء لالقتصاد و التجارة

 .2018خاص، ع، 2، جيجل، مجمد رقم الصديق بن يحيى
،" تسيير العقار الصناعي في الجزائر بين العقالنية والتبذير"، مقال منشور في مجمة محمود سردو -

 ، 2019 02 ع، 11حسبية بن بوعمي الشمف ، المجمد  جاألكاديمية لمدراسات االجتماعية واالنسانية، 
دراسة حالة  -، سفيان  خروبي ، "دور الجماعات المحمية في دعم التنمية المحمية مهدية بن طيبة -

 . 2016، 01 ع، ج إليزيلبمدية العفرون البميدة"، مقال منشور في مجمة ايميزا لمبحوث والدراسات، 
، نور الدين قرني ، "تمويل الجماعات المحمية وتحدياتو مكافحو الفساد االداري ألجل  ناصر مراد -

 .2012، الجزائر ، 01 عالتنمية المحمية"،مقال منشور في  مجمة دراسات جبائيو، 
صيد، سميمة بن زعمة، االستثمار المحمي مسار لتحقيق التنمية المحمية عمى تونس  ،يزيد تقرارت -

عبد الحميد ابن  جضوء األوضاع االقتصادية الراىنة في الجزائر، مقال منشور في مجمة بوادكس، 
  .2019، 01ع، 07مجمدباديس، مستغانم ، 

، عبد القادر رقاب، ضمانات و حوافز االستثمار االجنبي في الجزائر وفق القانون يوسف زروق -
 .2017، 04ع، 02الجمفة،مجمد ج، مقال منشور في مجمة العموم القانونية و االجتماعية، 16-09
، االطر القانونية لضان تطوير االستثمار في الجزائر ، مقال منشور في مجمة دراسات هشام برو -

  .2020، 02ع، 18زيان عاشور  الجمفة، مجمد  ج، اقتصادية
، عمر مموكي، صندوق التضامن و الضمان لمجماعات المحمية و وصيف فائزة خير الدين -

ج مساىمتو في دعم المشاريع االستثمارية لمبمديات، مقال منشور في مجمة العموم االدارية و المالية، 
 .2018، 02ع، 02الوادي، مجمد
                                                                                    ب/ الممتقيات 

، أمال بوسواك، يليات دعم ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حجمة سعيدة حازم -
الجزائر  جالجزائر،مداخمة في الممتقى الوطني حول اشكالية استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

 .2017ديسمبر 07-06مي يو 
، تقييد االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر، مداخمة في الممتقى الوطني سميحة حنان خوادجية -

 .ورقمة ج، 2015نوفمبر  19و 18حول االطار القانوني لالستثمار االجنبي في الجزائر، يومي 
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، مةةريم محصةةر ، مسةةاعي تأىيةةل وترقيةةة المؤسسةةات الصةةغيرة والمتوسةةطة فةةي  عبااد الحكاايم سااعي  -
الجزائر، مداخمة في  ممتقى وطني حول اشكالية استدامة المؤسسةات الصةغيرة والمتوسةطة فةي الجزائةر، 

 . 2019أكتوبر  30و 29الوادي ،  يومي  ج، 
 21المؤرخ في  07-12انون ، قراءة تحميمية لقانون الوالية الجديد، الق عبد الرحمان خميفي -

 .، سوق أىراس 2013مداخمة في اليوم اإلعالمي حول قانون الوالية الجديد المنعقد سنة ،2012فبراير
، عادل جدادوة ، االطار القانوني لالستثمار المباشر في الجزائر، مداخمة في ممتقى عماد غشوي -

محمد الشريف  ج، 2012ديسمبر  06و  05حول قانون االستثمار و التنمية المستدامة يومي 
 .مساعدية، سوق أىراس

، محدودية التمويل المحمي و اشكالية الرشاد االنفاقي و العجز الموازني محمد كريم قروف -
لمجماعات المحمية في الجزائر، مداخمة في الممتقى الوطني االول حول التسيير المحمي بين اشكالية 

      08، ،قالمة، يومي 1945ماي08 ج، -البمديات نموذجا-محميةالتمويل و ترشيد قرارات التنمية ال
 .2016نوفمبر  09و 
، المتعمق بتطوير االستثمار، المؤرخ في 03-01، مضمون أحكام االمر رقم محمد يوسفي -

و مدى قدرتو عمى تشجيع االستثمارات الوطنية و االجنبية، مداخمة في ممتقى حول  20/08/2001
 .2002أفريل  30و  29يومي ج المسيمة لالستثمار في الجزائر، النظام القانوني 

، دور الجماعةةات المحميةةة فةةي دعةةم وتشةةجيع المشةةاريع االسةةتثمارية فةةي المؤسسةةات مصااطفى معااوان -
الصغيرة والمتوسطة، مداخمة في الممتقةى الةوطني األول حةول المؤسسةة االقتصةادية الجزائريةة وتحةديات 

 .2003أفريل  22/23الجياللي اليابس سيدي بمعباس، الجزائر ، يومي  جالمناخ االقتصادي الجديد، 
، البعد البيئي في اختيار مواقع المناطق الصناعية، اليومين الدراسين حول موسى بن منصور -

  . 2010ماي  18-17برج بوعريريج، الجزائر،  حالتحميل الموقعي لممناطق الصناعية في الجزائر، 
المخطط الوطني لتييئة االقميم وسيمة لممحافظة عمى العقار و البيئة و عصرنة ، نور الدين يوسفي -

 .بسكرة  ج، 2013فيفري 18و  17الممتقى الوطني المنعقد يومي  المدن، مداخمة في
 رابعا: التقارير 

 2003، الكويت، تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية، المؤسسة العربية لضمان االستثمار -
 المواقع افمكترونية خامسا:

 .http://www.angem.dz الصفحة الرسمية لموكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر -
 https://www.cnac.dz، الموقع الرسمي لمصندوق الوطني لمتأمين عن البطالة

 http://www.mdipi.gov.dz، الموقع الرسمي لوزارة الصناعة
 http://www.dipmepi47.dz لوالية غردايةالموقع الرسمي لمديرية الصناعة والمناجم 

 https://www.albankaldawli.org، لموقع الرسمي لمبنك الدوليا
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  https://www.isdb.org/ar الموقع الرسمي لمنبك االسالمي لمتنمية،
 http://www.heritage.org موقع مؤسسة هيرتاجال
 http://www.transparency.org   موقع منظمة الشفافية الدولية،ال
 chartsbin http://www.chartsbin.comموقع ال
 http://hdr.undp.org موقع برنام  األمم المتحدة اإلنمائيال

 http://www.radioalgerie.dz الموقع الرسمي لإلذاعة الجزائرية/ وكالة األنباء الجزائرية
  http://www.ansej.org.dz  الشباب الوكالة الوطنية لدعم
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  .www.almaany.comمعجم المعاني الجامع، معجم عربي عربي 
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 :الملخص

يؤدي إلى ضمان التوازنات المالية لمبالد و  االقتصاديةيعتبر االستثمار عصب التنمية      
لممواطنين و تعتبر الجماعات المحمية القاعدة السياسية و  االجتماعيةتحسين الظروف 

االجتماعية و االقتصادية و اإلدارية لمدولة تعمل عمى تحقيق التنمية المحمية الشاممة و تمبية 
الحاجات المختمفة ألفراد المجتمع المحمي و لهذا سعت الجزائر بعد االستقالل إلى تحسين 

و تعزيز صالحيات البمدية و الوالية مواكبة  االستثمارأوضاع البالد خاصة من خالل دعم 
مختمف التحوالت التي مرت بها البالد إلى يومنا و قد أكدت الدولة مساعيها في هذا الميدان 
من خالل اعتماد األسموب اإلداري الالمركزي و تعزيز و تكييف المنظومة التشريعية 

المتعمق بترقية االستثمار و القانون  90-16لالستثمار و لمجماعات المحمية بصدور القانون 
المتعمقين بالبمدية و الوالية بعدما تيقنت الدولة أن أهدافها االقتصادية و  90-11و  11-19

التنموية لن تتحقق بمعزل عن الجماعات المحمية باعتبارها فاعال أساسيا في مجال دعم 
 ما يشكل موضوع هذه الدراسةالمحمية و هو  االقتصاديةالمحمي و التنمية  االستثمار

 
Abstract 

    The Investment is the backbone of the economic development that leads to 

ensuring the financial balance of the country and improving the social 

conditions of the citizens. Local collectives are considered as the political, 

social, economic and administrative base of the state that works to achieve a 

global local development and satisfy the different needs of the local community. 

Therefore, Algeria after independence sought to improve the country’s 

conditions especially by supporting investment, strengthening the powers of the 

municipality and  the wilayas and keeping pace with the various transformations 

that the country has undergone. the state has confirmed its efforts in this field by 

adopting the decentralized administrative method and strengthening and 

adapting the legislative system for investment and for local groups through the 

issuance of Law 09-16 related to the promotion of investment and Law 11-10 

and 12-07 related to the municipality and the wilayas after the state became 

certain that its economic and development goals would not be achieved in 

isolation from local collectives as they are a main actor in the field of supporting 

local investment and local economic development which forms the subject of 

this study. 


