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ملخــص:
الواقــــع قنــ ـ بــ ـ االســــتثمار والصــــفقا
العمومية عكقة وجيدة حيل ارتبطـت سياسـة
اإلنفــــا العمــــومي بالطلبــــا العموميــــة عــــن
جريــق تش ـ يع االســتثمار ويصوصــا األجــنة
منـ ـ  ،لـــدفع ع لـــة النمـــو ،وتاكـــد هـ ـ
العكقـــة قكثـــر مــــن يـــكل قعمـــال احلريــــة
االقتصـادية كمبـدق دســتوري مقـدد ،لـ لك
قيضــع املشــرز اجلزائــري املنااعــا الناشــئة
عن االستثمار

التاكيم الت اري الدولي.

تتنــدرج ه ـ الدراســة دــمن الف ــم العــان
للعكقـــــا الناشـــــئة بــــ الدولـــــة واملتعامــــ
االقتصـــادي ج االجـــار التعاقـــدي الســـيما ذا

جبيعة االلتزان باالستثمار الواقع على املتعام
املتعاقــــد وباخلصــــوه عنــــد عــــكن جلــــت
العــرو

الــدولي إلبــران الصــفقا العموميــة

وتنفيـ ـ ها الـ ـ ي يطـــرح اشـــكاال قانونيـــة
معقــــدة ،ووصــــلنا

فكــــرة قن الصــــفقا

العموميــــة املربمــــة عــــن جريــــق جــــرا جلــــت
العرو

الدوليـة تعتـرب اسـتثمارا ،علـى األقـ

مــن ااويــة املتعام ـ املتعاقــد األجــنة ،ومتتــد
هـــ ـ الفكـــــرة ج جـــــار العكقـــــا الـــــي
حيكم ـــا القـــانون الـــدايلي

االتفاقيـــا

الدوليـــة املصـــاد علي ـــا مـــن جـــرف الدولـــة
اجلزائريـــــــة املتعلقـــــــة باحلمايـــــــة املتبادلـــــــة
لكستثمار ،مما يدفعنا

الباـل مـن ااويـة

قانونيـــة :الصـــفقا العموميـــة وكـ ـ ا قـــانون
االستثمار.
الكلمـــــــا املفتاحيـــــــة :االســـــــتثمارا ؛

كــان املتعام ـ قجنبيــا ،حيــل تطــرح مســالة

الصفقا العمومية؛ جلت العرو

* -املُ َؤ ِلف املُراس .
growth, this relationship was further
confermed through the actuins of
economic freedom as a sacred
constitutional principal, therfore,
the legislator subjected the penalties
arsing from investement and deals to
international
commercial

Abstract:
in fact, thereis a close
relationship between investment and
public deals, as public spending
policy has been linked to public
orders by encouraging investment,
especially foreing ones, to drive
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procedure
for
requesting
international
offers
are
an
investment, at least from the angle of
the foreign contractor, and this idea
extends within the framework of
relations governed by domestic law
to international agreements ratified
by the Algerian state related to
mutual protection of investment,
which leads us to research from a
legal point of view: public deals as
well as investment law.
;Keywords: Public transactions
;international request for proposals
Investment.

arbitrationn0
This study falls within the general
understanding of the emerging
relations between the state and the
economic
operator
in
the
contractual framework, especially if
the operator is a foreigner, where
the issue of the nature of the
investment obligation imposed on
the contracting dealing is raised
especially when announcing the
international request for offers to
conclude
public
deals
and
implement complex legal problems.
We came to the idea that public
deals concluded through the

مقدمــة:
ش د اجلزائر من سـنة  6338حتـوال هامـة ج اـال االسـتثمار الجتـ اا رؤود
األموال ،ودعوة املستثمر

عادة استثمارها من جديد ج املشروعا االقتصـادية قوج

النشاجا اإلنتاجية الصناعية كقطاز السيارا  ،والزراعية ...قو اخلدماتية كقطـاز
البنا واألشةال العمومية والري قو السياحية ،بةية التع ي واإلسـراز ج حركـة التنميـة
في ا واخلروج من التبعية والريع البةولي .

ن قفض وسيلة لتاقيق التنمية هي سياسة النفقا العمومية الي تبنـى علـى دـرورة
تـــدي الدولـــة مـــن اجــ بعـــل ع لـــة النمـــو ،وجـــا ب ــ النظريـــة الفقيــ االقتصـــادي
اال ليزي هكينزه ةيـل لعـت هـ ا األيـل دورا رئيسـيا ج دـاد حلـول بديلـة لضنظمـة
االقتصادية القدية التقليدية.
ل ا كانت سياسة االنفتاح االقتصـادي تتضـمن حزمـة مـن الضـمانا واحلـوافز الـي
مــن شــان ا تــوفل البيئــة املناســبة واملكئمــة الســتثمار ،وقولــا املرســون التشــريعي رقــم:
 46-80املــؤرخ ج 0 :قكتــوبر  4880املتعلــق بةقيــة االســتثمارا ( ،)1يتــم األمــر رقــم:
 30-34املـــؤرخ ج 63 :قو  6334واملتعلـــق بتطـــوير االســـتثمار ،املعـــدل املـــتمم عديـــد
املــرا  ،باإلدــافة

قــانون املاليــة التكميلــي لســنة  6338وقــانون املاليــة التكميلــي

لسنة  .6343وجا قانون االستثمار لسنة  6342بعديـد مـن الضـمانا والتسـ يك مـن
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شان ا تشـ يع املسـتثمرين بالـديول

سـو االسـتثمار واإلسـ ان ج قامـة املشـروعا

االقتصادية املختلفة.
ويعد برنامص االستثمار اخلماسي ال ي صاد علي الأ الوارا سنة  6344والـ ي
يث ـ املخطــط الــوج لت يئــة االقلــيم ( ،)2اوــور الرئيســي للنمــو وهــو مبثابــة خمطــط
مارشال اجلزائري ،وقكد احلكومة ج خمطط ا ج سبتمرب  6347ملواصـلة سياسـة
دعم النمو ج جار الربنامص اخلاه بالتنمية.
ج احلقيقة قن ال اا املشاريع الكربى والبنى التاتيـة وجلـ ا املسـتثمرين األجانـت
مــن قجــ نقــ التكنولوجيــا واكتســاا اخلــربا األجنبيــة ،تل ــؤ اإلدارا العموميــة
واملؤسســا العموميــة

جريقـــة جلــت العـــرو

الوجنيــة والدوليـــة قو جلــت العـــرو

الدوليــة فقــط ،ل ـ ا اعتــرب الصــفقة عقــدا جبقــا للمــادة  1مكــرر مــن املرجــع الســابق
ذكــر  ،وهــو مف ــون متلــف عنــ ج القــانون الفرنســي الــ ي يايــ بــاملف ون الواســع
للطلبـا العموميـة ف ــي تشـم ايـادة علــى الصـفقا العموميـة كـ العقـود ،من ـا عقــد
االمتياا وتفـويت املرفـق العمـومي وعقـود الشـراكة العموميـة ياصـة املنظمـة باحكـان
ياصة.
ن اإلشكال الـ ي يثـار ج هاتـ الدراسـة يتماـور حـول :مـا مـدى اعتبـار الصـفقا
العمومية شكك من قشكال االسـتثمار؟ ومـا هـي ليـا ارتبـاط الصـفقا العموميـة
باالستثمار من يكل قسلوا جلت العرو

الدولية وفقا لقواعد القانون اجلزائري؟

يبــدو مــن الوهلــة األو قنّ رادة املشــرز تت ـ حنــو اعتبــار الصــفقة العموميــة وســيلة
تعاقديــة لتنميــة االســتثمار األجــنة املباشــر ،ملــا يةتــت عــن ذلــك مــن يتــار اقتصــادية بـ
قجراف العقد ،ل ا ه تكيف الصـفقا املربمـة مبوجـت جـرا جلـت العـرو

الدوليـة

مع متعام قجنة بان ا استثمار مع ك ما يةتت عن من يتار؟
ن قهمية الدراسة تنبـع مـن قهميـة التكييـف الـ ي قعطتـ بعـت النصـوه القانونيـة
والقـــرارا التاكيميـــة ج جـــار املنااعـــا الناشـــئة بـ ـ بعـــت املســـتثمرين والدولـــة
اجلزائريــة ،لـ ا كــان لزامــا تبيــان مف ــون االســتثمار ج خمتلــف النصــوه املنظمــة لـ ،
باالعتمــاد علــى املــن ص الوصــفي مــن ج ــة ،والتاليلــي مــن ج ــة قيــرى لعديــد النصــوه
التشريعية والتنظيمية ذا العكقة باملسالة.
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ونتناول البال ج مباث رئيس :
اوـــور األول :اآلليـــا القانونيـــة الرتبـــاط الصـــفقا علـــى جلـــت العـــرو

الدوليـــة

باالستثمار.
اوور الثاني :الطبيعة القانونية للصفقة العمومية على جلبا العرو

الدولية.

اوــور األول :اآلليــا القانونيــة الرتبــاط الصــفقا علــى جلــت العــرو

الدوليــة

باالستثمار
من الضروري ج البداية حتديد مضمون االستثمار ج القـانون اجلزائـري وتطـور مبـا
ل عكقة مع ه ا البال ،ومن ج ة يتانية نـب بـان الصـفقا العموميـة بنـا ا علـى جلـت
العرو

الدولية ما هي ال استثمار من نوز ياه.

قوال -اإلجار املفاهيمي لكستثمار األجنة املباشر ج القانون اجلزائري:
ن كلمـة هاسـتثماره ج اللةــة مشـتقة مــن فعـ قسـتثمر ،يســتثمر ،اسـتثمارا ،وهــو ج
العمــون اســتخدان رؤود األمــوال ج قطــاز اقتصــادي مــن جــرف الفــرد ،املقاولــة قو مــن
جرف احلكومة( ،)3وهنا البد من التفرقـة بـ االسـتثمار اخلـاه واالسـتثمار العمـومي
ف ـ ا األيــل يعــرف بان ـ امــوز االســتمارا املن ــزة مــن قب ـ الدولــة قو تكــون ل ـ
األيـــلة ســـلطة القـــرار حاةـــة ج :متويـ ـ عـــن جريـــق امليزانيـــة املســـاهمة الن ائيـــة قو
املؤقتــــة  ،والتمويــ ـ يــــارج امليزانيــــة مــــوارد دايليــــة قو يارجيــــة  ،ويــ ـ هت الــــبعت
االقتصــاديون بــاملعنى الواســع واملــالوف للعبــارة ف ـ ن االس ـتثمار هــو قيــة قصــول قو حقــو
ملكية تكتست قو تستة ج سبي اوافظة على رقد املال قو كست الدي (.)4
و ةســت االقتصــادي  Gaillard Yannج مقالـ حتــت عنــوان همــا هــو االســتثماره
يفســر ةــاهرة تعــدد املفــاهيم

قن التعريــف مــا هــو

وســيلة ،وقن ك ـ تقنيــة ســوا

اقتصادية ،حماسـباتية ،قانونيـة ،تتخـ كـ من ـا التعقيـدا الواقعيـة واألفكـار الـي
يثلها االستثمار إلعطا مف ون مع من قجـ دـرورا حتقيـق الةايـا الـي

ـدم ا،

ويقول قن ه التعريفا تبتعد عن التعريف التقليدي لكستثمار ال ي هـو اقتنـا املقـاول
املنظم للمعدا الت يزية.
قما من الناحية القانونية ،فوجد عـدة تعـاريف لكسـتثمار حيـل قـدمت الل نـة الـي
شــكل ا احتــاد القــانون الــدولي تعريفــا لكســتثمار بان ـ  :ه حتركــا رؤود األمــوال ج
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البلــد املســتثمر حنــو البلــد املســتفيد بةــل تنظــيم مباشــره .ــل قن ه ـ ا التعريــف يقصــر
مف ــون االســتثمار علــى انتقــال الرقةــال ومــا هـو ال شــكك مــن قشــكال  ،ةيــل قــد
حيصـ ـ االســـتثمار مبمارســـة النشـــاط قو اســـتةكل الةايـــيص الت اريـــة و لهـــا مـــن
األشــكال ،كمــا قن املؤسســا الصــةلة واملتوســطة نــوز مــن قنــواز االســتثمارا (،)5
وتعتمد ه التعاريف على مف ون اقتنا األموال قو نشا الشركا  ،وه التعـاريف ال
تةطــي كافــة عناصــر االســتثمار األجــنة املباشــر ،بـ تقتصــر ج تعريفات ــا علــى بعــت
اجلوانت الشكلية للعملية االستثمارية.
 -2املقصــود باالســتثمار األجــنة املباشــر ج القــانون الــدايلي :لقــد قورد قــوان
االســـتثمار املـ ـ كورة ســـابقا ،ج نصوصـ ـ ا تعريفـــا لكســـتثمار وحتـــى ج النصـــوه
التنظيميـــة ،من ـــا املنشـــور رقـــم  69بتـــاريخ  4880/34/41الصـــادر عـــن املـــدير العـــان
للضــرائت ،االســتثمار :هتوســيع قــدرا رد االعتبــار و عــادة اليكلــة املن ــزة ج شــك
مســاهمة ج رقةــال قو ج النشــاجا االقتصــادية ل نتــاج قو اخلــدما

ــل خمصصــة

للدولـة وهياكلـ ا قو قي شـخص معنــوي معـ مبوجـت نــص تشـريعي...ه ،ف ــا لتاديــد
نطا تطبيق القواعد اجلبائية على االسـتثمارا الـي تشـم املسـاهما املاليـة والعينيـة
ج النشاجا االقتصادية ل النشاجا املخصصة للدولة.

كما قلةي املرسون التشريعي رقم 46-80 :املؤرخ ج 0 :قكتوبر  4880بـاألمر رقـم:
 30-34املــؤرخ ج 63 :قو ســنة  6334الـ ي يتعلــق بتطــوير االســتثمار املعــدل واملــتمم،
الـ ـ ي وســـع مـــن مف ـــون االســـتثمار ليشـــم  :ه عمليـــا اقتنـــا قصـــول تنـــدرج ج جـــار
اســتادا نشــاجا جديــدة ه ،واعتــرب لــدى الــبعت بانـ مف ومــا واســعا لكونـ يشــم
كــ قشــكال االســتثمار

()6

 ،مــع املكحظــة قن هــ ا القــانون جــا مببــدق عــدن ةــول

االمتيااا والتافيزا لبعت النشاجا اوددة عن جريق التنظيم.

كما قن تضمن ج تعديكت قواعد ل منس مة مـع مف ـون االسـتثمار كونـ قديـ
لزامية املشاركة مـع املسـتثمر الـوج مبوجـت قـانون املاليـة التكميلـي لسـنة ،6338
والـ ي يظ ــر لنــا قن ـ يشــك لزاميــة تنفيـ شــك مــن قشــكال االســتثمار املتمثـ ج
املســاهمة ج رقةــال الشــركة ،في ــوا للمســتثمر األجــنة اقتنــا حصــص قو مســاهمة
ةصص مالية ج رقد مال شركة موجودة تنشط ج اال نتاج السلع قو اخلدما .
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ويـــب النظـــان البنكـــي رقـــم 32-38 :املـــؤرخ ج 62 :قكتـــوبر ســـنة  ،6338الـ ـ ي
يتضــمن ميــزان العملــة الصــعبة املتعلّــق باالســتثمارا األجنبيــة املباشــرة قو عــن جريــق
الشــراكة ،ك ـ عناصــر االســتثمارا األجنبيــة املباشــرة الــي تنــدرج ج عــداد ميــزان
العملة الصعبة ،فمن ناحية الدائن اخلاصة بالةحيك للعملة الصـعبة املتاتيـة مـن :كـ
مســاهمة بعنــوان االســتثمارا مبــا ج ذلــك رقد املــال الشــركة ،نــواتص صــادرا الســلع
واخلدما  ،حصة نتاج املبيع ج السو الوجنية ك حكل للواردا Substitution des

 ،importationsالقرو

ه العناصـر

اخلارجية االستثنائية املعباة ،كما تضاف

قيمـة كـ مسـاهمة عينيــة مسـتوردة .وباجلانــت املـدين التاــويك حنـو اخلــارج :واردا
السلع واخلدما  ،األرباح وعائـدا األسـ م واحلصـص النسـبية وبـدل احلضـور ورواتـت
ومنح املستخدم القادم من اخلارج ،التناال اجلزئي عن االسـتثمارا  ،يدمـة الـدين
اخلارجي االستثنائي ،قي دفع يـارجي يـر .والفـر بـ امـوز هـ العناصـر الـدائن
واملدين متث الرصيد امليـزان بالعملـة الصـعبة .ويقـدن لنـا هـ ا النظـان العناصـر الثانويـة
لكستثمارا األجنبية الي تضم جوانت التزاما الشركا املستثمرة
وتايترا بنتائص األامة االقتصـادية العامليـة منـ  ،6349عمـد السـلطة

تةـيل ـط

النمـــو ،منت ـــة سياســـة تنويـــع االقتصـــاد ،حيـــل قامـــت ب صـــكحا مســـت اـــال
االســتثمارا األجنبيــة املباشــرة ب صــدار القــانون رقــم 38-42 :املــؤرخ ج 6342 :ال ـ ي
يتعلــق بةقيــة االســتثمار ،ال ـ ي قلةــى القــانون املتعلــق بتطــوير االســتثمار لســنة .6334
فبموجت املادة  6من يكحل قن ه ا التعريف يشـاب املف ـون الـ ي جـا بـ قـانون ترقيـة
االستثمار .4880وادر اإلشارة قن قانون ترقية االسـتثمار  6342ال يـنص علـى لزاميـة
املستثمر األجنة شرا املساهمة الوجنية عند االستثمار ،ل قنـ خ يـنص علـى لةـا
قحكــان املــادة  22مــن قــانون املاليــة  6342ممــا يع ـ

رادة احلكومــة ج بقــا ه ـ

التــدابل ج جــار يــاه .ب ــدف عــادة ترتي ـت األحكــان ورفــع الضــبابية الــي كانــت
تطبع ا ،ويتعلق األمر باآلتي:
 قاعـــدة الل ـــو اإلجبـــارياالســتثمار األجــنة

التمويـ ـ الـــدايلي ،ويتعـــدى اـــال تطبيق ـــا جـــار

ك ـ العمليــا املاليــة مــع اخلــارج ،دــافة

بصكحيا االستدانة اخلارجيـة املخولـة مبوجـت قـانون النقـد والقـر

ذلــك ف ــي تتعلــق
لل نـة املشـكلة
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من البنك اجلزائري وواارة املالية.
 قاعدة  % 18-04ةات مبرور تدفقا مالية قجنبيـة للقيـان بعمليـة الشـرا بةـرعادة البيع فقط ،كما تن ر عن ه القاعدة ق ـرا

مـن حيـل قن ـا متـنح لكسـتلاد

حقا تلقائيا لتاوي األرباح ،وذلك من دراج قـانون املاليـة التكميلـي لسـنة  6338لـ ا
النشاط ج اال تطبيق األمر املتعلق بتطوير االستثمار ،ج ح قن خ يكن ينح ه ا
احلــق مــن قبـ البنــك اجلزائــري ال بعــد القيــان بالدراســا وحالــة ةالــة حســت مســتوى
االستثمار املن ز.

 قيلا القواعد الي حتكم الشراكة مع املؤسسا العمومية ،وقد قصبات تفتقـربفع نق قاعدة %18-04
من املؤسسا  ،حيل

قـانون املاليـة 6342

عمليـة فـتح الرقةـال لـ ا النـوز

ضع االستثمارا األجنبية املباشـرة

قحكـان ياصـة مدرجـة

ج قانون املالية لسنة  6342موااية ألحكان قانون ترقية االستثمار ل قن هـ ا القـانون
نـــص علـــى حتديـــد النظـــان املطبـــق علـــى االســـتثمارا الوجنيـــة واألجنبيـــة املن ـــزة ج
النشــاجا االقتصــادية إلنتــاج الســلع واخلــدما  ،ممــا قــد يشــك حالــة تعــار

بـ

النصوه ،مما دعلنا نتسا ل حول بقا التـدابل الـي تشـم االسـتثمار األجـنة يـارج
القانون ال ي متص ب ا .سـيما ج ةـ اخنـراط اجلزائـر ج قنشـطة تشـ يع واسـتقطاا
االسـتثمار ج جـار ســةاتي ية شـاملة يقــون بتنفيـ ها ج ـاا الةويــص لكسـتثمار :الــأ
الوج لكستثمار ،الوكالة الوجنية للتش يع االستثمار ،ويكن دافة مـن بـ هـ
األج زة الوكالة الوجنية للوساجة والضبط العقاري املنشاة سنة .)7(6337
 -0املقصــود باالســتثمار األجــنة املباشــر ج جــار االتفاقيــا الثنائيــة املربمــة مــع
اجلزائر :عادة ما توسع االتفاقيا من نطا مف ون االستثمار ليشم عدة عناصر ،ففي
االتفاقية املربمة ب اجلزائـر وروسـيا الفيدراليـة املوقعـة بتـاريخ 43 :مـارد  6332حـول
الةقية واحلماية املتبادلـة لكسـتثمارا  ،املصـاد علي ـا مبوجـت املرسـون الرئاسـي رقـم
 469-32املؤرخ ج  30افري سـنة  ،6332تعرفـ ج املـادة األو من ـا بـان االسـتثمار:
هو ك نوز من األصول ويتضـمن علـى اخلصـوه ولـيأ علـى سـبي احلصـر :األمـك
املنقولــة و ــل املنقولــة وكــ ا احلقــو  ...قو بايــة يدمــة ذا قيمــة اقتصــادية متعاقــد
علي ا.".
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ففــي العبــارة األيــلة مــن نــص املــادة تــوحي لنــا قن اخلــدما ذا الطــابع االقتصــادي
مودـوز العقــود تعتــرب مــن قبـ االســتثمار ،ممــا يعـ قن األصـول  Les actifsخ يعــد
العنصر الوحيد ج تعريف االستثمار األجنة(.)8
ه ا ويعرف االتفا املربن ب احلكومـة اجلزائريـة واالحتـاد االقتصـادي البل يكـي
اللكسمبور ي ،املتعلق بالتش يع واحلماية املتبادلـة لكسـتثمارا ( ،)9املوقـع بـاجلزائر
بتاريخ 61 :قفري سنة  ،4884املصاد علي مبوجـت املرسـون الرئاسـي رقـم010-84 :
املـؤرخ ج 0 :قكتــوبر سـنة  ،4884ج مادتـ  .وتعتــرب ج نظـر هـ ا االتفـا  ،علــى ســبي
املثال ال احلصر ،كاستثمارا :
ق -األمـــك املنقولـــة والعقاريـــة وكـــ لك احلقـــو العينيـــة مثـــ الـــرهن العقـــاري،
االمتيااا  ،والرهن احليااي وحق االنتفاز واحلقو املمايتلة.

ا -األس م ،احلصص االجتماعية ،وك شك من األشكال األيـرى للمشـاركة
حتى وقن كانت متث ققلية ج الشركا املؤسسة على قليم قحد األجراف املتعاقدة.

ج -حقــو املؤلــف ،حقــو امللكيــة الصــناعية ،األســاليت التقنيــة ،األةــا املس ـ لة
واو الت اري
د -االمتيااا املمنوحة مبوجت قانون قو عقد وياصة تلك املتعلقـة بالتنقيـت والزراعـة
واســتخراج قو اســتةكل الثــروا الطبيعيــة مبــا في ــا تلــك املتواجــدة ج املنطقــة الباريــة
للطرف املتعاقدين .علما بان ه االستثمارا دت قن يتم قبولا جبقا لتشريع الطرف
املتعاقد ال ي يتم االستثمار على قليم قو منطقت البارية(.)10
يرى األستاذ حمند قسعد قن التعريف املشـار ليـ ج االتفاقيـا الثنائيـة حـول الةقيـة
واحلماية املتبادلة لكستثمارا الي قبرمت ا اجلزائر عند معاجلتـ لكتفـاقيت املـربمت
مع دولـة لكسـمبور وايطاليـا ،قن ـا تعتمـد علـى مف ـون واسـع و ـل حمـدود لكسـتثمار
األجنة املباشر حيل ترتكز هاتان االتفاقيت  -كمثال -علـى جنسـية املسـتثمر ولـيأ
جنســية الرقةــال ،قي الطــابع األجــنة لرقةــال( ،)11كون ــا ال تــنص علــى االنتقــال
الدولي للرقةال.
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يتانيا -الصفقا العمومية على جلت العرو

الدولية :هاستثمار من نوز ياهه:

من ـ اعتمــاد اجلزائــر علــى قاعــدة لزاميــة املســتثمرين األجانــت ب شــرا املســاهمة
الدوليــة

الوجنيــة ،و لزاميــة املتعامـ ج الصــفقا العموميــة املربمــة علــى جلــت العــرو

باالســتثمار ج نفــأ النشــاط مودــوز الصــفقة ،قصــبح األمــر حم ـ اهتمامــا االحتــاد
األوروبــي ج الــأ الشــراكة املنعقــد يــون 63 :جــوان  )12(6344لتقيــيم تنفيـ االتفــا
األورو متوســطي ال ـ ي قبرمت ـ اجلزائــر ســنة  ،6330ــل قن الدولــة قكــد علــى ه ـ
القاعـدة ب عـادة تنظـيم هـ ا االلتـزان ج قـانون املاليــة لسـنة  ،6342وبالنسـبة للصــفقا
العمومية ج املادة  91مـن املرسـون الرئاسـي رقـم 617-40 :املـؤرخ ج 42 :سـبتمرب سـنة
.6340
ل ا السؤال ال ي يطرح :ه يكن قن تعد الصفقة العمومية استثمار ومـا ترتـت عنـ
مــن تطبيــق القاعــدة املنصــوه علي ــا ج قــانون االســتثمار ؟ قن قن ه ـ ا االلتــزان ال ملــق
منايا استثماريا ويعد جاردا للرقةال؟ سنرى قن ه ا االلتزان مةتت عن جبيعة الصفقة
العمومية ج حد ذات ا وليأ عـامك يقيـد بـران الصـفقا علـى جلـت العـرو
ويشم ه ا اجلانت دراسة الصفقة العمومية على جلت العرو

الدوليـة،

الدولية كاسـتثمار مـن

ااوية املتعام املتعاقد مع ا
 -2جلت العرو

الدولية جرا من جرا ا

ق -يصوصية جلت العرو

الدولية :بالرجوز

بران الصفقة العمومية:
املادة  6من املرسون الرئاسـي رقـم:

 ،617-40الصفقة العمومية بان ا عقود مكتوبة ج مف ون التشريع املعمـول بـ  .وحيـدد
ج املـــادة  2منـ ـ قن ـــا ال تطبـــق ال علـــى الصـــفقا العموميـــة حمـ ـ نفقـــا  :الدولـــة،
اجلماعــا اإلقليميــة ،املؤسســا العموميــة ذا الطــابع اإلداري ،املؤسســا العموميــة
اخلادعة للتشريع ال ي حيكم النشاط الت اري.

حيــل عنــد املقارنــة بـ ه ـ ا التعــاريف الســايقة الــواردة ج القــوان الســابقة الســيما
تنظيمــا الصــفقا العموميــة لســنوا  6336و 4884و 4896و ،4827ف ـ ن حتــديل
يظ ــر بالنســبة للمعيــار املــادي مــن يــكل اســتعمال التعــبل األتــي :هلتلبيــة حاجــا

Pour

"  ،répondre à des besoinsوهو نفأ التعبل املستعم ج قانون الصفقا العموميـة
ل حتاد األوروبي.
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ن ســبت التعاقــد بالنســبة للمصــلاة املتعاقــدة هــو تلبيــة حاجات ــا ج اــال األشــةال
واللــواان واخلــدما والدراســا فياــدد املشــرز الســبت الرئيســي للتعاقــد ،ولكــن مــا
يكحل قن املشرز نص ج بعت قشكال بران الصفقا العمومية ،السيما جـرا حمـ
الدراسة ،ج املـادة  91مـن قـانون الصـفقا العموميـة قنـ دـت قن تـنص دفـاتر شـروط
الـدعوا للمنافسـة الدوليـة ،ج جـار السياسـا العموميـة للتنميـة ،بالنسـبة للمتع ـدين
األجانــت ،علــى االلتــزان باالســتثمار ج شــراكة ،ذا تعلــق األمــر باملشــاريع حمــددة علــى
قساد قائمة.

يكحــل قن بــران ه ـ ا نــوز مــن الصــفقا يــاتي ج ســيا تنفي ـ السياســة العموميــة
للتنمية ،مما يع قن سبت التعاقد ج جار جلبا العرو

الدوليـة متلـف عـن السـبت

ال ي كرس منظمي الصفقا العمومية ج املادة الثانية من نفأ القانون.
فالتشريع اخلـاه بـالعقود علـى حـد قـول األسـتاذ Lagardeمـا عامـ هـان لتفضـي
االستثمارا احليوية قو العكأ يبعدها ،وج ه ا السـيا فـ ن التسـاؤل حـول اجلاذبيـة
االقتصــادية لقــانون العقــود تظ ــر لنــا قساســية ،فيتضــح مــن يــكل تاشــلا املرســون
الرئاسي رادة الدولة ج يضاز الصفقة العمومية للقواعد القانونية الي حتكم العقـود
واملنافسة واملمارسا الت ارية من ج ـة ،ومـن ج ـة قيـرى تطبيـق ليـا تنفيـ النفقـا
العمومية املعتمدة ج التعديك احلاصلة على تنظيم ميزانيـة الدولـة للت يـز واإلشـراف
على املشروز ،قو اإلشراف املنتدا على املشروز.
ب ـ ا املعنــى خ تصــبح الصــفقة العموميــة ترمــي

حتقيــق يــدما فقــط بـ تتعــدا

لتصبح علـى األقـ  ،شـك مـن قشـكال االسـتثمار ،ونتي ـة ملـا سـبق ذكـر فـ ن هـ
االااها هـي نتي ـة للمبـاد الـي حتكـم الصـفقة العموميـة والـي فردـت ا الفلسـفة
االقتصادية للمرسون الرئاسي رقم 617-40 :على الصفقة العمومية ،ممـا يفـر
ذكرها قب اخلوه ج كيفيا

علينـا

بران الصفقة العمومية.

ا -دوابط بران الصفقة العمومية بنا ا علـى جلـت العـرو

الدوليـة جبقـا لقـانون

الصفقا العمومية لسنة  :0820تكرد املادة  08من قانون الصفقا حريـة املصـلاة
املتعاقــدة ج جــار م مت ــا كيفيــا

برام ــا ،ولكــن ج حــدود الكيفيــا املنصــوه

علي ا ج املادة  08من نفأ القانون .وه اإلجرا ا فصل ا تنظـيم الصـفقا العموميـة
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لسنة  6340ج املواد 13

 04من .

حيـل يــنص علـى جلــت العـرو

كقاعــدة عامـة ج بــران الصـفقا العموميــة ،وهــو

جــرا يســت دف احلصــول علــى عــرو

مــن عــدة متع ــدين متنافســ مــع

الصفقة دون مفاودا  ،للمتع د ال ي يقدن قحسن عر
اــدر اإلشــارة

صــيص

من حيل املزايا االقتصادية

قن قــوان الصــفقا العموميــة لســنوا  4896و 4884و6336

اصطكح املناقصة هو لفل مضاد للكلمة هاملزايدةه ،حيل يتم التعاقد جبقا لضدنى مـع
املتناقص ال ي يتقدن باق رن وقفض شروط ال اا مودوز االلتـزان ج الصـفقة ،قمـا
ج حالة املزايدة فيتم التعاقد مع من يقدن قكرب رن ج عرد القتنـا قو تـاجل قمـك
عقارية قو منقولـة اململوكـة لـ دارة قو املؤسسـة العموميـة االقتصـادية ،ال قن األسـلوب
يتفقان ج األحكان واإلجرا ا القانونية الواجبة اإلتبـاز ،فمثـ هـ األحكـان قو تلـك
اإلجــــرا ا القانونيــــة واحــــدة لضســــلوب  ،ولــــ ا يســــتعم اصــــطكح الفرنســــي
 Adjudicationللداللة علي ما معـا ،ونكحـل قن القـانون رقـم 37-46 :املـؤرخ ج64 :
فيفــري ســنة  6346املتعلــق بالواليــة

()13

يســتعم ج عنــوان الفــرز الثالــل مــن الفص ـ

الثاني دمن البـاا الرابـع العبـارة اآلتيـة :هاملزايـدا واملناقصـا والصـفقا ه وج الـنص
نفس ـ الصــادر باللةــة الفرنســية يســتعم اصــطكح هAdjudications et Marchésه
للداللة علـى املزايـدا واملناقصـا  .ولكـن يكحـل قن قـانون الصـفقا العموميـة لسـنة
 6340اســتبعد متامــا جــرا املزايــدة مــن جــرا ا اإلبــران ال ـ ي كــان يل ــا ليـ عــادة
إلبــران صــفقا العموميــة للــواان ،ويتخ ـ جــرا جلــت العــرو

حســت املــادة  14مــن

القانون األشكال اآلتية:
 -جلــت العــرو

املفتــوح ،وهــو جــرا يكــن مــن يكلـ ألي مرشــح مؤهـ قن يقــدن

تع دا.

 -جلت العرو

املفتوح مع اشةاط قدرا دنيا

 -جلت العـرو

اوـدود هـو جـرا الستشـارة انتقائيـة ،يكـون ،مّـا علـى مـرحلت

جبقا ألحكـان املـادة  12مـن قـانون الصـفقا العموميـة و مـا علـى مرحلـة واحـدة كمـا
يلي:
 على مرحلة واحدة :عندما يطلق اإلجرا على قساد مواصفا تقنيـة مفصـلة معـدة
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بالرجوز ملقاييأ و/قو

اعة يتع بلو ا قو متطلبا وةيفية

 قو على مرحلت  :استثنا عندما يطلق اإلجرا علـى قسـاد برنـامص وةيفـي ،ذا خ
تكن املصلاة املتعاقدة قادرة على حتديد الوسائ التقنية لتلبية حاجات ا ،حتى بصـفقة
دراســا  .كمــا يكــن للمصــلاة القيــان باستشــارة مباشــرة للمتعــامل االقتصــادي
املؤهل واملس ل ج قائمة مفتوحة تع دها املصلاة املتعاقدة على قساد انتقا قولـي،
اا عمليـا دراسـا قو هندسـة مركبـة قو ذا قهميـة ياصـة و/قو عمليـا

مبناسبة

اقتنا لواان ياصة ذا جـابع تكـراري .وج هـ احلالـة ،دـت اديـد االنتقـا األولـي
 0سنوا .

ك يتك

يعتــرب جــرا جلــت العــرو

الشــك القــانوني األمث ـ لكستشــارة ال ـ ي يــدمص في ـ

عنصر املنافسة ب املتعامل االقتصادي املةشا  ،قما جرا الةادي ف ـو يكـرد
حرية اإلدارة ج الل و  ،دمن احلاال اوددة ج قانون الصـفقا العموميـة

()14

قي

متعام تتوفر في الشـروط القانونيـة والتقنيـة ال ـاا الصـفقة ،وهـ ا األيـل يقـون علـى
قســاد االعتبــار الشخصــي ج ايتيــار املتعام ـ املتعاقــد .قمــا التعاقــد عــن جريــق جلــت
العــرو

فيقــون علــى قســاد االعتبــار املودــوعي الــ ي قصــبح يةاجــع قمــان االعتبــار

االقتصادي.
 -املسابقة ال تربن صفقة اإلشراف علـى

ـاا قشـةال وجوبـا عـن جريـق املسـابقة ،ج

احلاال اآلتية:
 ذا خ يت اوا مبلة ا احلد ستة مكي دينار  203330333دج .
 و ذا تعلق مودوع ا بالتدي ج مبنى قـائم قو منشـاة بنيـة حتتيـة قو الـي ال حتتـوي
على م ان تصميم .وحتى ج ه احلـالت دـت تعـي جلنـة التاكـيم .لتبـدي رقي ـا ج
ايتيار املخطط قو املشروز .وحسـت نـص املـادة  19مـن قـانون الصـفقا العموميـة لسـنة
 6340تكـون املســابقة حمـدودة قو مفتوحــة مــع اشـةاط قــدرا دنيـا .وتكــون مســابقة
اإلشــراف علــى اال ــاا حمــدودة وجوبــا .ممــا يع ـ قن جبيعــة مودــوز الصــفقة حيــدد
لصــاحت املشــروز اإلجــرا املتخ ـ فلــيأ لصــاحت املشــروز العمــومي احلريــة ج ايتيــار
كيفيا اإلبران ج اال صفقا اإلشراف على اإل اا.

لقــد حصــر املشــرز احلــاال الــي تل ــا لي ــا املصــلاة املتعاقــدة

جــرا الةادــي
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البسيط Gré a Gré Simpleويكون ج احلاال اآلتية:
 -عندما ال يكن تنفي اخلدما

ال على يد متعام قتصـادي وحيـد حيتـ ودـعية

احتكارية ،قو حلماية حقو حصرية قو العتبارا تقنية.
 ج حاال االستع ال امللّح املعّلقو األمن العمومي قو

طر داهم يتعر

 -ج حالة متوين مستع

طر ي دد استثمارا قو ملكا للمصـلاة املتعاقـدة
ل ملك قو استثمار.

خمصص لضمان توفل حاجا السكان األساسية،

 عندما يتعلق األمر مبشروز ذي قولوية وذي قهمية وجنية يكتسي جابعا استع اليا.قمـا بالنسـبة إلجـرا الةادـي بعـد االستشـارة Gré a Gré après consultation

نصت علي املادة  04من قانون الصفقا  ،وج ه احلالة ،يكـن للمصـلاة املتعاقـدة
قن حتصر االستشـارة ج مؤسسـا البلـد املعـ فقـط ج احلالـة األو  ،قو البلـد املقـدن
لضموال ج احلاال األيرى حست نص املادة  70من قانون الصفقا .
 -ن جلــت العــرو

الدوليــة ســوا كــان مفتــوح قو حمــدود قو مســابقة يعلــن عن ــا ج

اجلزائر وج اخلارج ج ممثليا والسفارا اجلزائرية املتواجـدة ج البلـدان الـي تعـةف
ب ــا اجلزائــر ،وج موقــع اليئــا الدوليــة وموقــع األمــم املتاــدة لتنميــة األعمــال ،وموقــع
احتــاد املةــرا الكـــبل ،واالحتــاد اإلفريقـــي ،مواقــع احتــاد األوروبـــي ،البنــك العـــاملي
الدولي ،والبنك الدولي للتعمل واإلنشا  ،البنك اإلفريقي للتنمية ... ،خل .
 -0حاال

بران الصفقة العموميـة علـى جلبـا العـرو

تكريأ مبدق جلت العرو

الدوليـة :ج الواقـع لقـد مت

الدوليـة -تشـريعيا -قو املناقصـة الدوليـة سـنة  4896يتـم ج

القوان األيرى لسـنة  4884و 6336و ،6343كمـا جعلـ قـانون الصـفقا العموميـة
لســنة  6340جريقــة لتش ـ يع االســتثمار األجــنة املباشــر ،حيــل يعــد مبــدق املســاواة ج
التعام ب املستثمر األجنة ونظل الوج من قهـم العوامـ الرئيسـية الـي يكـن قن
تؤدي

تش يع االستثمار ،ول ا قد تعلن املصلاة املتعاقدة جـرا جلـت علـى العـرو

وج ـ ودولــي مراعــاة للمبــاد الســالفة الــ كر ولكــن هنــا حــاال علــى املصــلاة
املتعاقدة بران جلت على العرو
بــالرجوز
عرو
2201

الدولي كما سوف نرا .

نــص املــادة  91مــن القــانون يتــب قن هنالــك حــالت لل ــو

جلــت

الدولي :األو املتمثلة ج عدن قدرة اإلنتاج قو قداة اإلنتاج الـوج علـى اسـت ابة
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للااجــا الواجــت تلبيت ــا للمصــلاة املتعاقــدة ،وحالــة الثانيــة مرتبطــة باجل ــة املمولــة
للمشروز مودـوز الصـفقة العموميـة وهنـا يكـن التفرقـة بـ جلبـا العـرو

الدوليـة

بالنسبة للصفقا العمومية املمولـة مـن اليئـا اخلارجيـة قوعـن جريـق ميزانيـة الت يـز
للدولة.
وقيلا ادر اإلشارة
قي جلـــت العـــرو
العرو

قن ه احلاال تشم جرا ا جلت العـرو

املفتـــوح ،جلـــت العـــرو

بصـفة عامـة

املفتـــوح مـــع اشـــةاط قـــدرا دنيـــا ،جلـــت

اودود على مرحلة واحدة ،جلـت العـرو

اوـدود علـى مـرحلت  ،واملسـابقة

حمدودة قو مفتوحة مع اشةاط قدرا دنيا ،قد تكون وجنية قو دولية قو وجنية ودولية.
اوور الثاني :الطبيعة القانونية للصفقة العمومية على جلبا العرو

الدولية

نــص املشــرز ج قــانون املاليــة لســنة  6342علــى قن ـ ال يكــن ا ــاا االســتثمارا
األجنبية ال ج جار شراكة ،وه القاعدة مت يراج ا من األمر رقـم 30-34 :املـؤرخ
ج 63 :شت سنة  ،6334املتعلق بتطوير االسـتثمار

()15

 ،ج املـادة  1مكـرر  4منـ ،

ال ي قلةي مبوجت قانون االستثمار لسنة  ،6342ومتث املساهمة الوجنيـة املقيمـة نسـبة
 %04علـــى األقــ مـــن رقةـــال االجتمـــاعي .حيـــل ورد ج مــ كرة تقـــديم واارة املاليـــة
ملشروز قانون املالية التكميلي لسنة  6343قن من التدابل الرامية

اية االقتصـاد

الــوج هــو لزاميــة املؤسســا األجنبيــة الــي حتص ـ علــى عقــود ج جــار الصــفقا
العمومية تكوين شراكة مع مؤسسا جزائرية ( ،)16حيل قن ه ا االلتزان قـد تفسـر
جوانت ال تدي مباشرة ج جار قواعد قانون االستثمار ،سـنرى قن هـ ا االلتـزان يصـب
لـ قــانون الصــفقا العموميــة الطــابع الت ــاري قوال مــن ج ــة ،وقن ـ نتي ــة مةتبــة مــن
جبيعة الصفقة العمومية على األق من ااوية املتعام املتعاقد يتانيا .
قوال -الطبيعة الت ارية لكلتزان باالستثمار:
ن ااويــة الدراســة حتــتم علينــا حتديــد جبيعــة االلتــزان باالســتثمار مــن ااويــة املتعام ـ
املتعاقد وياصة املتعام األجنة املتعاقـد مـع اإلدارة ،وج هـ ا اإلجـار البـد مـن الرجـوز
دائما

النصـوه القانونيـة املتعلقـة بالصـفقا العموميـة ،حيـل قن اإلصـكحا الـي

مست قانون الصفقا  4896جا

مك مة للصفقا الـي تربم ـا املؤسسـا العموميـة

االقتصادية املتعام العمـومي  ،وكانـت هـ األيـلة تربم ـا عـادة بالصـيةة اإلمجاليـة
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ب دف ا اا املشـاريع التنمويـة كمـا قن ـا ارتبطـت بعمليـة االسـتثمار املخطـط ،لـ ا قـان
املشرز بتةيل ج ري ملف ون الصـفقة العموميـة الـ ي كـان سـائد قبـ صـدور  ،فاعتمـد
املشرز ج حتديد تنظيم الصفقا العمومية على القوان اآلتية :القانون املدني والقـانون
الت اري ،وال ي يظ ر من يكل تاشلا املرسون رقم  ،410-96وكما سـبق اإلشـارة
لي قن تاشلا تؤسأ مواد القانون.

حيــل قن قــرا ة نــص املــادة  60فقــرة األو مــن قــانون الصــفقا  6340نكحــل قن
صــفقا اســتلاد املنت ــا واخلــدما معفيــة مــن جــرا ا اإلبــران نظــرا خلضـــوع ا
للتقلبا السريعة ج األسعار والوفرة من ج ة ،واملمارسا الت ارية املطبقة علي ا والـي
ال تكون مكيفة مع هـ الصـفقا مـن ج ـة قيـرى ،حيـل قن القاعـدة األيـلة تتعلـق
باملمارسـا الت اريـة الــي تطبـق علــى عمليـا اسـتلاد املنت ــا واخلـدما وال تكــون
مكيفة مع ه الصفقا  ،ويكن القول قن قـانون الصـفقا العموميـة يضـع مبـدق قن
الصــفقا

ضــع للممارســا الت اريــة وتعفــى املصــلاة املتعاقــدة مــن ا ــاذ جــرا ا

اإلبران الي ال تتكيف مـع املمارسـا الت اريـة املطبقـة علـى الصـفقا حمـ االعتبـار،
مع اإلشارة قن ج تاشـلا قـانون الصـفقا
على املمارسا الت ارية

()17

ـد القـانون الـ ي حيـدد القواعـد املطبقـة

.

.من ه ا املنطلق ف ن االلتزان باالستثمار هو التزاما ااريا ناتص عـن الطبيعـة الت اريـة
للصـفقة العموميــة علـى األقـ ج مواج ــة املتعامـ املتعاقــد ،كمــا قن اآليتـار املةتبــة عــن
الطبيعة الت ارية لكلتزان ج الصفقا العمومية علـى جلـت العـرو

الدوليـة ،تتمثـ ج

تطبيــق القواعــد العامــة الــي حتكــم العقــود بصــفة عامــة ويصوصــا القــانون الت ــاري،
ناهيك عن تطبيق قواعد املنافسة عند عـكن اإلجـرا و بـران الصـفقة وتنفيـ ها ،حيـل
يكحــل ج تاشــلا املرســون الرئاســي رقــم ،617-40

ــد قــانون املنافســة والقــانون

اودد للقواعد املطبقة على املمارسا الت ارية.
وتعد قاعدة املنافسة شـرجا جوهريـا ج عمليـة بـران الصـفقا  ،ونصـت املـادة  6مـن
قــانون املنافســة علــى اــال التطبيــق ،في ــت قن ال مــالف اإلجــرا قواعــد املنافســة،
كقاعدة جوهرية ،وبالتالي فكلما قبرمت األشخاه امل كورة ج املادة  6من املرسون
الرئاســي رقــم 617-40 :صــفقة قو صــفقا دــت قن ال
2200

ــالف قواعــد املنافســة ،جبقــا
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للمــــادة  1/6مــــن األمــــر رقــــم 30-30 :املــــؤرخ ج 48 :يوليــــو ســــنة  6330واملتعلــــق
باملنافسة(.)18
ومن ج ة يتالثة تطبيق قواعد التاكيم الت اري ج حـ املنااعـا الناشـئة عـن تنفيـ
الصــفقا العموميــة ،وه ـ القاعــدة كرســت ا املــادة  4332مــن القــانون رقــم38-39 :
املؤرخ ج 60 :فرباير سنة  ،6339ال ي يتضمن قانون اإلجرا ا املدنيـة واإلداريـة ،قنـ
ال دوا لضشخاه املعنوية العامة قن تطلت التاكـيم ،ماعـدا ج عكقات ـا االقتصـادية
الدوليــة قو ج جــار الصــفقا العموميــة ،حيــل نــص قــانون الصــفقا العموميــة لســنة
 6340على قن دت على املصلاة املتعاقدة قن تـدرج ج دفـة الشـروط ،الل ـو إلجـرا
التسوية الودية للنزاعا قب ك مقاداة قمان العدالة ،كما نصت املادة  400فقـرة 0
من  ،على قاعدة التسوية الودية للنزاعا الناشئة عن الصـفقة العموميـة كقاعـدة عامـة
والل و

القضا استثنا عن ه القاعدة ،وفق نص املادة  400فقـرة  7منـ وتوجـد

عديد األحكان التاكيمية الت ارية الدولية ج ه ا التوج (.)19

يتانيا -نطا التزان املتع د األجنة باالستثمار ج جار الصفقة العموميـة علـى جلـت
العرو

الدولية:

دــت علــى املتعام ـ األجــنة عنــد مشــاركتة ج الصــفقا قن يؤســأ شــراكة مــع
شــركا جزائــري  ،فلــم تــنص املــادة  91علــى شــك ه ـ املشــاركة وحصــص ك ـ
شــريك في ــا ممــا يع ـ قن ـ تطبــق علي ـ قحكــان قــانون املاليــة التكميلــي لســنة 6343
وقانون املالية لسنة  ،6342باعتبار قن الصفقة العمومية تعد استثمار من نوز يـاه مـن
ااوية املتع د ،وجـا

هـ القاعـدة ج نـص قـانون الصـفقا العموميـة لسـنة  6343ج

املادة  61من  ،ال ي ورد في ا على وجوا تنصيص ج دفـاتر شـروط املناقصـا الدوليـة
جلبا العرو

الدولية  ،بالنسبة للمتع دين األجانت ،على لزامية االستثمار ج نفأ

ميدان النشاط ،ج جـار شـراكة مـع مؤسسـة يادـعة للقـانون اجلزائـري حيـوا ق لبيـة
رقةالــا جزائريــون مقيمــون ج اجلزائــر ،ــل قن ه ـ ا األمــر تةــيل ،فقــد نــص قــانون
الصفقا  6340على االلتـزان باالسـتثمار ج شـراكة دون تقييـد بـان يكـون ج نفـأ
ميــدان النشــاط ،قو مــع شــريك حمــدد ،حيــل يكحــل قن املشــرز يفــف مــن عــت ه ـ ا
االلتزان ،حيل قصر قانون الصفقا نطا ه ا االلتزان كاألتي:
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 -2ارتبــــاط االلتــــزان باالســــتثمار ج الصــــفقة العموميــــة مبشــــاريع حمــــددة املعيــــار
املودــوعي  ،فــااللتزان باالســتثمار يــرتبط مبودــوز حمــدد للصــفقة مبعنــى يتــد ه ـ ا
االلتــزان علــى حم ـ حمــدد للصــفقة ،عنــدما يتعلــق األمــر باملشــاريع الــي حتــدد قائمت ــا
مبوجـت مقـرر مــن سـلطة اليئـة العموميــة قو الـواير املعـ  ،بالنســبة ملشـاريع ا وبالنســبة
ملشـــاريع املؤسســـا العموميـــة التابعـــة لـــا ،حيـــل قن املشـــاريع اخلارجـــة عـــن القائمـــة
املـ كورة ســابقا تعفــى املتعامـ األجــنة مــن االلتــزان باالســتثمار ج شــراكة ،ذن فـ ن
نطا االلتزان باالستثمار حمدود فك يكـن توسـيع

املشـاريع حمـ الصـفقا الـي

ال تندرج دمن ه القائمة؛
 -0ارتباط االلتزان باالستثمار ج الصـفقة العموميـة باجل ـة املربمـة املعيـار العضـوي
حست املادة  60فقرة  2من القانون ،ويتد قيضـا هـ ا االلتـزان

املؤسسـا العموميـة

التابعة للدولة قو اليئة العمومية.
 -0ارتبــاط االلتــزان باالســتثمار ج الصــفقة العموميــة ب ـ جرا جلــت العــرو

الــدولي

املعيار الشكلي .
ور م حصر نطا االلتزان باالستثمار ف ن مضع لنفأ املباد الي

ضع لـا بـاقي

االلتزامــا ( ،)20كــون مــن يتــار خمالفت ـ هــو تطبيــق العقوبــا املاليــة وفس ـخ الصــفقة،
حيل يةتت على عدن اسيد االستثمار جبقا للمن ية اوددة ج دفة شروط ،بسـبت
يطا املتعام املتعاقد األجنة ما يلي:
تطبيق عقوبا مالية ج حالة عدن تدار املتعام املتعاقد باملخالفة بعد اعـ ار وفقـا
لضشــكال اوــددة ج قــانون الصــفقا العموميــة ،وكـ ا تسـ يل ج قائمــة املتعــامل
االقتصادي املقصي من املشاركة ج الصفقا العمومية.
وعند الضرورة فسخ الصفقة حتت مسؤولية املتعام املتعاقد األجنة دون سوا .

فاملعيار ال ي قد يقدن ج هـ ا اجملـال لوصـف الصـفقة العموميـة علـى جلـت العـرو
الدولي باالستثمار هـو السـبت مـن التعاقـد املتمثـ بالنسـبة للمصـلاة املتعاقـدة ج تنفيـ
السياســـة العموميـــة للتنميـــة ،وتتمثـ ـ هـ ـ األيـــلة ج تشـ ـ يع االســـتثمارا األجنبيـــة
املباشــرة عــن جريـــق هــ ا اإلجــرا وهـــو مــا يضــمن تطبيـــق قحكــان قــانون االســـتثمار
الدايلي .
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يامتـــة:
وفقا ملا مت حتليل يكن القول قن الصفقة العمومية على جلت العرو

الدولي بان ا

عقد مكتوا ،تربن مبقاب مع املتعام االقتصادي األجـنة وفـق جـرا دعـوة للمنافسـة
الدوليــة ،لتلبيــة حاجــا الدولــة واليئــا العموميــة واملؤسســا العموميــة التابعــة لــا،
اخلادــعة للتشــريع الــ ي حيكــم النشــاط االقتصــادي بصــفة عامــة والت ــاري بصــفة
ياصــــة ،ج اــــال األشــــةال واللــــواان واخلــــدما والدراســــا  ،مــــع التــــزان املتعاقــــد
بالشـراكة الفعليــة مــن قجـ

ــاا اســتثمار يـرتبط باحــد هـ احلاجــا الــي حتــددها

املصلاة املتعاقدة.

وب ا فنان قمان صورة من صور العقد الت ـاري الـ ي ينصـت علـى حتقيـق احلاجـا
حلســاا املصــلاة املتعاقــدة واالســتثمار ج ميــدان ا ،ذ يكحــل ج ه ـ الصــفقة التــزان
املتع ــد األجــنة بتاقيــق املشــاركة احلقيقيــة إل ــاا االســتثمار مقاب ـ حصــول علــى
التموي ـ ج الصــفقة العموميــة ،وبالتــالي ال يكــن الطعــن ج قــوة الصــلة الــي تــربط
املناقصة باالستثمار.
ومن ه ا ف ن قهم النتائص املتوص لي ا من الدراسة تتمث فيما يلي:
 -خ تعد الصفقة العمومية ترمي

حتقيق يـدما فقـط بـ تتعـدا لتصـبح شـك

من قشكال االسـتثمار ،نتي ـة للمبـاد الـي حتكـم الصـفقة العموميـة والـي فردـت ا
الفلسفة االقتصادية للمرسون الرئاسي رقم. 617-40 :

 ن االلتــزان باالســتثمار وبالشــراكة الواقــع علــى املتعام ـ األجــنة هــو مةتــت عــنالطبيعة الت ارية للصفقا العمومية ،ومن الدف الي تسعى لي الصفقة للتنميـة ودفـع
ع لــة النمــو ،ولضــمان اســتقرار هـ االســتثمارا كــان البــد شــرا وجنــي ج هـ
الصـــفقا  ،ويعـــد هـ ـ ا االلتـــزان وســـيلة تلقائيـــة جلـ ـ ا املتعـــامل األجانـــت النـــزي
والفعلي ومن قصا قو بتعبل يـر ربلـة بطريقـة ـل مباشـرة كـ قشـكال الفسـاد
والشركا األجنبية الوهمية.
 ن انســـااا الدولـــة بشـــك تـــدرجي مـــن اجملـــال اإلنتـــاجي ج بعـــت القطاعـــااالقتصــادية راجــع لتعــاةم دورهــا ك يئــة ترســم السياســة االقتصــادية العامــة ،و فســاح
اجملال للقطاز اخلاه ليساعدها ج حتقيق التنمية املطلوبـة ،ولـ لك ربطـت التشـريعا
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والتنظيما ب الصقفا العمومية واالستثمار واملنافسة تكريسـا للفلسـفة االقتصـادية
الي رةت ا لا السياسة االقتصادية العامة.
الــوامـــش واملراجـــع:
( -)1مرسون تشريعي 46-80 :يتعلق بتطوير االستثمار جريدة رةية عدد 60 :لسنة .4880
( -)2قانون 36-43 :املتضمن املخطط الوج لت يئة اإلقليم ،جريدة رةية عدد 24 :لسنة 6343
- aziouz, t. (2007). les investissement durant ble plan quariedinal, p123 .

)(3

( -)4حممد عمر مولود ،الضمانا الدستورية والتشريعية لكستثمار ج العرا  ،دراسة مقارنة ،املـؤمتر
التاسع عشر قواعد االستثمار ب التشريعا الوجنية واالتفاقا الدولية وقيترهـا ج التنميـة االقتصـادية
ج دولة اإلمارا العربية املتادة ،قبري . 6344
( -)5قانون .94-30 :املتضمن صكحيا واير املؤسسا الصـةلة واملتوسـطة ،جريـدة رةيـة  60لسـنة
.6330
( -)6تيشـــوش فاجمـــة الزهـــرا  ،العقـــون وليـــد ،اإلصـــكحا االقتصـــادية ج اجلزائــر ،الـــة الباحـــل
للدراسا االكاديية ،اجمللد السابع ،العدد الثاني ،جوان .6363
( -)7مرسون تنفي ي  ،448-37املتضمن انشا الوكالة الوجنية للضـبط العقـاري ،جريـدة رةيـة عـدد
 ،60لسنة .6337
( -)8مرسون رئاسي ،073-30 :املضمن اتفاقية تعاون ب اجلزائر والكويـت ،جريـدة رةيـة عـدد 10
لسنة . 6330
( -)9مرسون رئاسي ،010-84 :املتضمن املصادقة على اتفاقيـة التعـاون بـ اجلزائـر وبل يكـا،4884
جريدة رةية عدد.72 :
( -)10د :حاان البـبكوي :النظـان االقتصـادي الـدولي املعاصـر مـن ن ايـة احلـرا العامليـة الثانيـة

ن ايـة

احلرا البـاردة ،عـاخ املعرفـة كتـاا صـادر عـن اجمللـأ الـوج للثقافـة والفنـون واالداا – الكويـت
. 4879
)(11

- Mohamed, I.., deux conventions bilatérales pour la protection des
investissements, revue algérienne des sciences juridiques et économique et
politiques, (1991, avril), p. 717
)(12
- U. Européenne, (2011), déclaration l'union européenne, Luxemburg, page 34

( -)13القــانون 37 -46 :مــؤرخ ج  64فيفــري  ،6346متعلــق بالواليــة ،جريــدة رةيــة عــدد 46 :لســنة
.6346
( -)14وه ا ال يتناف مع مبدق املنافسة ذ قن الدف من هو دمان ق ع العرو املقدمة.
( -)15األ مـر ،30-34 :مــؤرخ ج قول مجــادى الثانيــة عــان  4166املوافــق  63شــت ســنة  ،6334يتعلــق
بتطوير االستثمار ،اجلريدة رقم  17لسنة . 6334
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( -)16د

يد سـلطاني ،االسـتثمار األجـنة ج اجلزائـر مـن قاعـدة الشـراكة18 -04 :

القطاعـا

االسةاتي ية ،الة االجت اد القضائي ،اجمللد  ،46العدد 36 :قكتوبر  ،6363ه 606 -608
( -)17يؤكـــد تقريـــر املـــؤمتر اإلفريقـــي إلصـــكحا الصـــفقا العموميـــة ج فريقيـــا قن عمليـــة بـــران
الصفقا العمومية هـي عمليـة ااريـة ت ـدف احلصـول علـى احلاجـا بكلفـة ومنـاهص ناجعـة ج جـار
املخططا احلكومية ،وترمي

اية خمتلف املصاحل واألهداف الوجنية.

( -)18األمر 30-30 :مؤرخ ج ،6330-37-48 :جريدة رةية عـدد  10لسـنة  6330متعلـق باملنافسـة،
معــدل مبوجــت القــانون  46-39مــؤرخ ج  ،6339-32-60جريــدة رةيــة عــدد 02 :ومعــدل ج 6343
مبوجت القانون  30-43جريدة رةية عدد 12 :لسنة .6363
)(19

- CRDI n°ARB/03/08 Sentence du Tribunal Arbitral Pierre Tercier (Président),
André Faurès (Arbitre), Emmanuel Gaillard (Arbitre), le 27/12/2004, Consorzio
Groupement L.E.S.I.– DIPENTA c/ République Algérienne Démocratique et
Populaire
)(20
- ISSAD (Mohand), Deux conventions Bilatérales Pour la Protection des
Investissements, Revue Algérienne des sciences juridiques économique et
politiques, Volume XXIX- N° 04/1991, p.734.
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