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  الملخص:

من أجل ااتقطاب الماتثمر الوطني واألجنبي على حد الاواء اهتم المشرع باإلطار    
الوطنية لتطوير االاتثمار التي تعتبر كالة ولالمؤااي لالاتثمار وعلى الخصوص ا

باإلضافة إلى الهياكل المحلية التابعة  ركيزة الجهاز االاتثماري نتيجة للمهام المنوطة بها،
لها والمتمثلة أاااا في الشباك الوحيد الالمركزي الذي بدوره يضم أربعة مراكز، وهذا ما 

رقية االاتثمار والمراوم التنفيذي المتعلق بت 90-61أكدته نصوص مواد القانون رقم 
 المتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االاتثمار وتنظيمها وايرها. 61-699
إن الهدف من هذه الدرااة هو البحث في مدى فعالية النصوص التشريعية والتنظيمية    

هياكل اتثمار، وانوضح ذلك باعتماد المنهج الوصفي لوصف إلالمتعلقة بتطوير وترقية ا
االاتثمار في الجزائر،مع ااتعما: المنهج التحليلي لبعض النصوص القانونية من أجل 

ولكن يجب تفعيلها وال  الوصو: إلى نتيجة هامة وهي أن ان القوانين فقط غير كاف،
يكون ذلك إال بتفعيل دور الوكالة والهياكل المحلية التابعة لها من أجل تشجيع االاتثمار 

ممكن من الماتثمرين لجلب رؤوس أموا: أكثر،وبالتالي تحقيق التنمية وجذب أكبر عدد 
 االقتصادية التي تصبو إليها الجزائر.

اإلاتثمار، الوكالة، الهياكل المحلية، الشباك الوحيد الالمركزي   الكلمات المفتاحية
 المراكز الماتحدثة.
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Abstract: 

In order to encourage and try to attract both to attract both national 

and foreign investors,  the legislator has been concerned with the 

institutional framework for investment, including the National 

Investment Development Agency, which is the highest head of the 

investment system and its mainstay as a result of its mandated tasks, 

In addition to its local structures, mainly the single decentralized 

window, which in turn comprises four centers, This is clearly 

evident in Law 16-09 on investment promotion and  decree 

Executive 17-100 which includes the powers of the National 

Agency for the Development, organization and operation of 

investment. 

The mere enactment of legislative texts alone is not sufficient in the 

development and promotion of investment, but it must be activated 

and only by activating the role of the Agency and the their local 

structures in order to encourage inward investment and attract as 

many foreign investors as possible to bring more capital, The 

economic development to which Algeria aspires is thus achieved. 

Keywords: Investment, agency, local structures, single-window 

decentralized, newly created centers. 

 : المقدمة
هذه  من الجزائر، و قتصاديةإلالتنمية اأصبحت أغلب الدو: النامية تعاني من مشكلة    

، من خال: البحث عن أدوات تطويرها، ولعل لتحقيق التنمية جاهدة تاعىالتي  الدو:
الطرق  إيجادفهي تعمل على  لذلك  ة هو جلب االاتثمار وتطويرهأنجح واائل التنمي

 واألااليب المحفزة لذلك.
االاتثمار  وتطوير: تشجيع جأ منوضع نصوص تشريعية  الجزائري  لمشرعلقد قام ا   

م قعلى اعتباره دافع قوي لعجلة التنمية، ومنذ فترة ليات بالبايطة كانت بدايتها القانون ر
وكلها كانت تتعلق باالاتثمار  03-01 رقمر ألمفا  67-06 رقمون ثم القان 16-711

هتم أ وترقيته عن طريق إحداث امتيازات وحوافز تتجدد بتجدد النصوص القانونية، كما 
والتي  االاتثمار الوطنية لتطويركالة ولا بينها منالمشرع باإلطار المؤااي لالاتثمار و 

 .محور درااتنا تمثل
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الهياكل المحلية  وكذلكتعريف الوكالة والمهام المنوطة بها، في هذه الدرااة تناولنا  ولقد  
 7961أوت  6المؤرخ في  90-61تمدين في ذلك على القانون رقم مع لهاالتابعة 

 7961مارس  5المؤرخ في  699-61المتعلق بترقية االاتثمار والمراوم التنفيذي 
والمتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االاتثمار وتنظيمها وايرها، مع الرجوع 

ر االاتراتيجي الذي تلعبه هذه مبرزين الدو   المعد: والمتمم 651-91للمراوم التنفيذي 
االقتصادية التي تصبوا إليها الوكالة في تطوير وترقية االاتثمارات التي تشكل النهضة 

  .الجزائر
 اإلشكالية:

 الدورو ه فما إذا اعتبرنا أن الوكالة من أهم مكونات أجهزة االاتثمار في الجزائر   
هي الهيئات  وترقية االاتثمار ومامن أجل تطوير كالة ولهذه ابه وم تقذي لالفعا: ا

 ؟ التي تااعدها في ذلكالمحلية التابعة لها 
 فرضية الدراسة:

اتثمار الجهاز الرئياي والفعا: في درااة ومتابعة إلا رلتطويتعتبر الوكالة الوطنية    
 اتثمار، اذ تعمل على ترقية ودعم االاتثمارات.إلملفات ا

 منهجية الدراسة:
الدرااة على المنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية المنظمة اعتمدنا في هذه  

لنتوصل في األخير إلى نتائج أهّمها تفعيل دور الوكالة والهياكل المحلية  لجهاز الوكالة،
التابعة لها من أجل تشجيع وتطوير االاتثمار في الداخل من جهة، وجذب أكبر عدد 

في  موا: أكثر، وبالتالي تحقيق التنميةممكن من الماتثمرين األجانب لجلب رؤوس أ
 جميع المجاالت.
 محاور الدراسة:
 تعريف الوكالة والمهام المنوطة بها المحور األول:
 الهياكل المحلية التابعة للوكالة المحور الثاني:
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 تعريف الوكالة والمهام المنوطة بها األول:المحور 
من أهم  96-96منشأة بموجب األمر تعتبر الوكالة الوطنية لتطوير االاتثمار ال   

اآلليات الماتخدمة في تطوير وترقية االاتثمار في الجزائر، وهذا ما دفعنا للبحث في 
مفهوم هذه الوكالة من حيث التعريف القانوني الذي أعطي لها من جهة، وكذلك إلقاء 

 الاتثمار.الضوء على الدور المهم الذي تلعبه من خال: المهام التي تماراها في مجا: ا
 أوال: تعريف الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

بأنها  "الوكالة  71في نص المادة  90-61عرف المشرع الجزائري الوكالة في القانون    
المؤرخ  96-96من األمر رقم  1ة بموجب أحكام المادة أالوطنية لتطوير االاتثمار المنش
، المعد: والمتمم 7996أوت انة  79الموافق  6277في أو: جمادى الثانية عام 

 والمذكور أعاله، مؤااة عمومية إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية واالاتقال: المالي...".
ومن خال: هذا التعريف المذكور أعاله يمكن اعتبار الوكالة الوطنية لتطوير االاتثمار    

لغرض الذي مؤااة أو شخصا من أشخاص القانون العام، يحكمها مبدأ التخصص في ا
، وتتمتع بالشخصية المعنوية التي تكابها حقوقا وتحملها التزامات، (1) أنشئت من أجله

 كما تتمتع بذمة مالية ماتقلة خاصة بها.
كالة ولا تعملر اطإلذا اهدارة، ففي ها كإأما اعتبارها مؤااة إدارية فهذا يعني دور   

جهزة التابعة لها والمتمثلة في من خال: األ اإلدارية للماتثمرراءات إلجا تاهيلعلى 
 .لية للوكالة والمهام الموكلة لهاالهيئات المح

 ثانيا: مهام الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 
 تشجيعأهدافها التي أنشأت من أجلها والمتمثلة أاااا في كالة ولا تحقيقومن أجل    

في  90-61لقانون أوكل لها المشرع صالحيات مهمة ومتنوعة نص عليها ا االاتثمار
 منه ".....تكلف بالتنايق مع اإلدارات والهيئات المعنية؟، بما يأتي  71نص المادة 

 تاجيل االاتثمارات، *
 ترقية االاتثمارات في الجزائر والترويج لها في الخارج، *
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 ترقية الفرص واإلمكانات اإلقليمية، *
 ز المشاريع،تاهيل مماراة األعما: ومتابعة تأايس الشركات وانجا *
 دعم الماتثمرين ومااعدتهم ومرافقتهم، *
 التحايس في مواقع األعما:، اإلعالم و *

أعاله، وتقييمها وا عداد اتفاقية االاتثمار التي  61*تأهيل المشاريع المذكورة في المادة 
 تعرض على المجلس الوطني لالاتثمار للموافقة عليها،

 مار، طبقا للتشريع المعمو: به،اتثإل*المااهمة في تايير نفقات دعم ا
 أعاله. 62*تايير حافظة المشاريع الاابقة لهذا القانون وتلك المذكورة في المادة 

المتضمن صالحيات الوكالة الوطنية  699-61من المراوم  6كما نصت المادة     
من المراوم  6لتطوير االاتثمار وتنظيمها وايرها، والتي عدلت من أحكام المادة 

على مهام تقوم الوكالة الوطنية بتأديتها فجاء نصها كما يلي "  651-91فيذي رقم التن
 تكلف الوكالة بما يأتي 

 جمع ومعالجة ونشر المعلومة المرتبطة بالمؤااة واالاتثمار لفائدة الماتثمرين. -أ
 مااعدة ومرافقة الماتثمرين في كل مراحل المشروع بما فيها ما بعد االنجاز. -ب
 ل االاتثمارات ومتابعة تقدم المشاريع وا عداد إحصائيات االنجاز وتحليلها.تاجي -ج
تاهيل بالتعاون مع اإلدارات المعنية، الترتيبات للماتثمرين وتبايط إجراءات  -د

وشكليات إنشاء المؤااات وشروط ااتغاللها وانجاز المشاريع وتااهم بهذا الصدد، في 
 تحاين مناخ االاتثمار في كل جوانبه.

 ترقية الشراكة والفرص الجزائرية لالاتثمار عبر اإلقليم الوطني وفي الخارج. -ه
المؤرخ في  90-61من القانون رقم  61و65و71تايير المزايا، طبقا ألحكام المواد  -و

والمذكور أعاله، والمتعلقة بحافظة  7961أوت انة  6الموافق  6261شوا: عام  70
 نشر هذا القانون".المشاريع المصرح بها قبل تاريخ 

 90-61من القانون  71ومن خال: قراءة نص المادتين المذكورتين أعاله المادة    
يتضح لنا وجود تكرار لمعظم مهام الوكالة إن  699-61من المراوم التنفيذي  6والمادة 

لم نقل كلها ومثا: ذلك  تاجيل االاتثمارات وترقية الفرص و دعم الماتثمرين...الخ، 
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عنا للتااؤ: ما الهدف من وراء تكرار هذه المهام في نصين تشريعيين حديثين مما يدف
متتالين في الصدور؟ وماذا قصد المشرع الجزائري بذلك ؟ ونظن أنه كان من األفضل 

ألنه التشريع المخو: له تحديد  699-61تعداد هذه المهام في المراوم التنفيذي 
، مع 90-61يتجنب تكرارها في القانون صالحيات ومهام الوكالة دون غيره، وبذلك 
ولم يتطرق له المراوم التنفيذي  90-61اإلشارة إلى أن تعريف الوكالة تضمنه القانون 

وقد أحان المشرع الجزائري في ذلك ألنه ال جدوى من تكرار التعريف لنفس  61-699
 الهيئة. 

وأحكام  699-61ذي من المراوم التنفي 6كما الحظنا من خال: مقارنة نص المادة     
، تبين أن نص هذه األخيرة جاء مفصال 651-91المعدلة من المراوم التنفيذي  6المادة 

ومفارا لمهام الوكالة أكثر منه في النص الجديد، ذلك أنه ورد في فقرات كل فقرة معنونة 
 .(2) بمهمة وكل مهمة موضحة باإلجراءات والصالحيات المخولة لها من أجل انجازها

اتثمار، إلير أنه يمكن اإلشادة بالدور الذي تلعبه الوكالة من أجل تطوير وترقية اغ   
فمن ابرز المهام الموكلة للوكالة هي جمع ومعالجة ونشر المعلومة المرتبطة بالمؤااة 
واالاتثمار لفائدة الماتثمرين، باإلضافة إلى مااعدة ومرافقة الماتثمرين في كل مراحل 

 وتاجيل االاتثمارات ومتابعة تقدم المشاريع وا عداد ،اإلنجازا بعد المشروع، بما فيها م
 إحصائيات االنجاز وتحليلها.

كما أوكلت الحكومة لهذه الوكالة مهمة تاـهـيل بالـتـعاون مع اإلدارات المعـنـية التـرتيـبات   
نجـاز للمـاتـثمـرين وتبـايط إجـراءات وشكـليات إنـشـاء المــؤاـاـات وشـروط ااـتـغـ اللـهـا وا 

 .(3) المـشـاريع حيث اتـاـاهم بـهــذا الـصـدد في تحـاـين مــنـاخ االاـتـثـمـار في كل جوانبه
 مكمل تقوم بدورفهي  االاتثمار تشجيعداري من أجل إلا بالدور قيامها عنوفضال    

منها  : اإلعالمية واإلشهاريةاائولا مختلف عبر لالاتثمار بالجزائر الترويجن ع ينطوي 
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 لالاتثماراإلطار القانوني المنظم يعرض خاص بها  الكترونيقع ومأنشاء  لىإضافة باإل
 .(4) (www.andi.dz) عنوان ، و ينشط تحترئزالجافي 
 االقتراحات وتقديم االاتقبا: لخدمة بتقديمها الماتثمر ااتقطابكالة ولا وتحاو:     

األجانب  الماتثمرون تثماري لجلب المناخ االاتحاين  من اجل المعنيةت لجهااعلى 
والمحليين، ويمكن جلب الماتثمر األجنبي عن طريق واائل الترويج الخارجي ويتم ذلك 

،أو العالمدو: لة في دولل المعتمدة والافاراتدق لفناوا الاياحة والطيرانت كارشبوااطة 
الدولة رض عو ،وليةالبينية الدوارات لحوا المؤتمراتو  الندواتفي  والمشاركةود فول: اااإر

 .(5)االاتثمار تشجيعطط خمع  بما يتالئم لالاتثمارب خصو رحب لمكان
وفي مقابل معالجتها لملفات االاتثمار تحصل على مقابل مالي يحدد مقداره      

من القانون   71وكيفيات الحصو: عليه التنظيم المعمو: به في ذلك طبقا لنص المادة 
الاتثمار في فقرتها األخيرة، حيث نصت على أنه "... الذي يتعلق بترقية ا 61-90

تحصل الوكالة، بعنوان معالجة ملفات االاتثمار، اواء من قبل مصالحها الخاصة أو 
 مراكز التايير المذكورة أدناه، إتاوة يحدد مبلغها وكيفيات تحصيلها عن طريق التنظيم.

 ارثالثا: إدارة وتسيير الوكالة الوطنية لتطوير االستثم 
المتضمن صالحيات الوكالة  651-91من المراوم التنفيذي  2نصت المادة      

الوطنية لتطوير االاتثمار وتنظيمها وايرها على أن مجلس اإلدارة هو من يدير الوكالة، 
ويرأاه ممثل الالطة الوصية ، ويايرها المدير العام ويااعده في ذلك أمين عام، 

لداخلي يعده بقرار مشترك بين كل من الوزير الوصي أن النظام ا 5وأضاف نص المادة 
ووزير المالية والالطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين إلى أربع مكاتب أو 
مكلفين بالدرااات لكل مديرية فرعية أو رئيس درااات، ويصادق على النظام الداخلي 

، الذي يتولى (6)ر العام للوكالةللوكالة من طرف مجلس اإلدارة بناء على اقتراح من المدي
 بدوره أمانة مجلس اإلدارة.  
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وبذلك يكون المشرع الجزائري حافظ على هذه اإلدارة والتايير، غير أنه غير وعد:    
التي  699-61من المراوم التنفيذي رقم  2في تشكيلة المجلس  فبالرجوع لنص المادة 

- "... يتشكل مجلس اإلدارة من  651-91من المراوم التنفيذي  1تعد: أحكام المادة 
ممثل  -.(7) ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية -ممثل الالطة الوصية، رئياا.

ممثل -( عن الوزير المكلف بالمالية.7ممثلين ) -الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
ف ممثل الوزير المكل -ممثل الوزير المكلف بالاياحة.-الوزير المكلف بالصناعة.

ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. يتولى المدير العام للوكالة أمانة -بالفالحة.
 .مجلس اإلدارة

نالحظ أن المشرع الجزائري قد خفض من عدد الممثلين الذين يشكلون مجلس اإلدارة    
فألغى عضوية كل من ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل الوزير المكلف 

ة، وممثل الوزير المكلف بالمؤااات الصغيرة والمتواطة، وكذلك ممثل الوزير بالتجار 
المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، وممثل محافظ بنك الجزائر، وممثل المجلس الوطني 
االاتشاري لترقية المؤااات الصغيرة والمتواطة، وعضوية الممثلين األربع ألرباب العمل 

 (8) لمقابل ااتحدث عضوية ممثل الوزير المكلف بالفالحةالمعينين من نظرائهم وفي ا
وهنا يثور التااؤ: اآلتي  هل هذا له عالقة بحركة االاتثمار في الجزائر؟ وما جدوى 
ااتحداث ممثل عن الوزير المكلف بالفالحة فهل هناك نية في االاتثمار الفالحي 

ليلة القادمة عندما تتضح معالم ماتقبال؟ كل هذه التااؤالت اتجد جوابا خال: الانوات الق
 تطبيق قانون االاتثمار الجديد.

 651-91من المراوم  8و 1وتجدر اإلشارة إلى أنه تم اإلبقاء على نص المادتين    
ولم يتم تعديلهما، حيث يتم تعيين الالطة الوصية على الوكالة بقرار من أعضاء مجلس 

على اقتراح من الالطات التي ينتمون إليها،  اإلدارة لمدة ثالث انوات قابلة للتجديد وبناء
على أن يكون أعضاء مجلس اإلدارة من رتبة مدير على األقل في اإلدارة المركزية، وفي 
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، كما (9) تهاء الوظيفةنحالة االنقطاع عن الوظيفة يجوز ااتخالفهم وتنتهي العهدة با
اابة المصاريف التي ياتفيد أعضاء مجلس اإلدارة من التعويضات التي تمنح لهم بمن

 .(10) يتحملونها
 651-91أما بالنابة الجتماعات مجلس اإلدارة فقد كان يجتمع في ظل المراوم    

( في الانة في دورة عادية بناء على ااتدعاء من 2منه أربع مرات ) 0ووفقا لنص المادة 
ي ظل رئياه، وفي دورة غير عادية بناء على طلب من رئياه أو ثلثي أعضائه، أما ف

فانه يجتمع في دورة  699-61من المراوم التنفيذي  5القانون الجديد ووفقا لنص المادة 
( في الانة بناء على ااتدعاء من رئياه، ويمكنه أن يجتمع بناء على 7عادية مرتين)

( أعضائه، والمالحظ أنه تم 6/7ااتدعاء من رئياه أو بناء على اقتراح من ثلثي )
 في الانة.     7إلى  2من تقليص عدد االجتماعات 

ويجتمع مجلس اإلدارة من أجل التداو: حو: جدو: األعما: عن طريق ااتدعاء    
يوما قبل انعقاد االجتماع في الظروف العادية، أما في المداوالت  65أعضائه خال: 

، ويشترط حضور ثلثي األعضاء لتصح (11) أيام 8االاتثنائية ففي اجل ال يقل عن 
ا لم يكتمل النصاب ياتدعى للمرة الثانية دون اشتراط أي نصاب وتكون حينئذ مداوالته فإذ

، وتتخذ قراراته بأغلبية األعضاء الحاضرين ، وفي حالة التااوي (12)مداوالته صحيحة
يرجح صوت الرئيس، وتدون هذه المداوالت في محاضر مرقمة في دفتر خاص، يتم 

جميع األعضاء وكذلك إلى الالطة الوصية توقيعها من رئيس مجلس اإلدارة، وتبلغ إلى 
 .(13)يوما الموالية للتداو: 65خال: 

على الماائل التي يجب أن بتداولها مجلس اإلدارة، وقد ذكرت  66وقد نصت المادة   
في صلب المادة، وتتمثل  -على الخصوص-على ابيل المثا: ال الحصر لورود كلمة 

 ماائل المداوالت في ما يلي 
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 ظام الداخلي،مشروع الن *
 * المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة، 

 ،(14)مشروع ميزانية الوكالة وحااباتها *
 قبو: الهبات والوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمو: بها، *

 * مشاريع اقتناء األمالك العقارية ونقل ملكيتها وتبادلها في إطار التنظيم المعمو: به،
 ،(15)تقرير النشاط الانوي وحاابات التاييرالموافقة على  *
 إنشاء هياكل غير مركزية تابعة للوكالة أو ممثليات للوكالة في الخارج، *
 إنشاء أجهزة لدعم عمل الوكالة في مجا: االاتثمارات. *
ويعين المدير العام بمراوم رئااي بناء على اقتراح الوزير الوصي، وتنهى مهامه    

ااعده في مماراة مهام الوكالة مديرو درااات ومديرون ونوابهم ،وي(16)بنفس اإلجراء
 .(17)ورؤااء درااات يعينون كذلك بموجب مراوم رئااي وبه تنهى مهامهم

وبما أن المدير يتصرف باام الوكالة ولحاابها ويمثلها أمام القضاء وفي جميع    
، وهو من يعينهم (18)أعمالها، كما يمارس الالطة الالمية على جميع ماتخدمي الوكالة

إن لم تحدد طريقة لتعيينهم  وهو المكلف الرئياي بتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة، ويااهم 
، (19)في كل عمل من شأنه تحاين وتعزيز نشاط الوكالة في مجا: تطوير االاتثمار

وألجل ذلك فهو مائو: عن اير هذه الوكالة وعن كل األخطاء الناتجة عن ذلك وفقا 
 .(20)القانون والقواعد العامةألحكام هذا 

ويتوجب على المدير العام للوكالة إعداد تقرير عن جميع نشاطات الوكالة كل ثالثة    
أشهر ويراله إلى الالطة الوصية ومجلس اإلدارة، ويتضمن هذا التقرير حصيلة 
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مة التصريحات باالاتثمارات الماجلة وقرارات منح االمتيازات المالمة واالتفاقيات المبر 
، وببرم كل (21)ومدى انجاز المشاريع االاتثمارية الماجلة والتدفقات المالية الناجمة عنها

التصرفات واالتفاقات المرتبطة بمهام الوكالة، كما له الحق في تفويض إمضائه لكن في 
، ألنه اآلمر (22)حدود اختصاصاته، وهو من يعد مشاريع ميزانية تايير الوكالة وتجهيزها

، وتتم الموافقة عليها من الالطة الوصية والوزير المكلف بالمالية. (23)انيةبصرف الميز 
وللمدير العام االاتعانة بخدمات الماتشارين والخبراء إذا اقتضت الحاجة لذلك لكن بعد 

، ويتلقى المدير العام راتبا مقابل أدائه لمهامه ااتنادا إلى (24)ااتشارة مجلس إدارة الوكالة
 ي الدولة المكلف بمهمة لدى مصالح رئيس الحكومة.الوظيفة العليا ف

حيث  651-91من المراوم التنفيذي  70وتجدر المالحظة أنه لم يتم تعديل المادة   
بقي المدير العام للوكالة يمارس الالطة الوظيفية على جميع أعوان الشباك الوحيد 

 الالمركزي.
 المحور الثاني: الهياكل المحلية التابعة للوكالة

على انه يتم ااتبدا: عنوان الفصل  699-61من المراوم التنفيذي  1نصت المادة   
" الشباك الوحيد" ب" الهياكل المحلية للوكالة "،  651-91الثالث من المراوم التنفيذي 
ما الجدوى من ااتبدا: العنوان بتغيير  –وحاب رائينا  –ونقف عند هذا التغيير حيث 

مون نفاه والاند في ذلك مجموعة المالحظات الي المصلحات فقط مع بقاء المض
 اجلناها والمتمثلة في ما يلي   

ااتبدا: العنوان من الشباك الوحيد إلى الهياكل المحلية للوكالة يوحي بأنه تم إنشاء  *
 " 699-61من المراوم  76هيئات أخرى إلى جانب الشباك، غير انه بقراءة المادة 

لة في شكل الشباك الوحيد المركزي..." نتأكد بأن هذه توضع الهياكل المحلية للوكا
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الهياكل المحلية هي ذاتها الشباك الوحيد المركزي، وال توجد هيئة جديدة بالموازاة مع 
 الشباك ألنه هو من يضم المراكز.

 90-61* هناك من ايقو: بأن إنشاء المراكز األربعة التي ااتحدثت وفقا للقانون 
لمقصودة بالهياكل المحلية، نجيب فنقو: أن الشباك هو هي ا 699-61والمراوم 

من الراوم المذكورة أعاله ، باإلضافة  76المقصود بذلك كما وضحنا من قبل في المادة 
-61من المراوم التنفيذي  76إلى أن هذه المراكز تابعة للشباك الوحيد وفقا لنص المادة 

ير المزايا، مركز ااتفاء اإلجراءات، الوحيد الالمركزي ....مركز تاي الشباك " يضم 699
مركز الدعم إلنشاء المؤااات، مركز الترقية اإلقليمية". وبالتالي لو ظل عنوان الفصل 
 الثالث الشباك الوحيد فان ااتحداث هذه المراكز لن يؤثر فيه ألنها تابعة إلى هذا الشباك. 

مع أنه كان  699-61 * لقد ااتعمل المشرع الجزائري مصطلح الالمركزي في المراوم
، ونظن أنه أحان 651-91يطلق من قبل مصطلح غير المركزي في المراوم التنفيذي 

 المشرح في ذلك ألنه األصح قانونا من وجهة نظرنا.
والتي تنص على أنه " تنشأ لدى الوكالة  90-61من القانون  71* بالعودة إلى نص 

مركز الدعم  -ركز ااتفاء اإلجراءات ...م -مركز تايير المزايا... -( أربعة مراكز...2)
 699-61من المراوم  76مركز الترقية اإلقليمية...". والمادة  -إلنشاء المؤااات ...
يضم الشباك الوحيد الالمركزي... المراكز األربعة  مركز تايير  التي تنص على أنه "

 ،جراءات، مركز الدعم إلنشاء المؤااات، مركز الترقية اإلقليمية"المزايا، مركز ااتفاء اإل
ويثور التااؤ: حو: ما إذا كان كال من الوكالة والشباك الوحيد الالمركزي يضّمان هذه 

 المراكز  )موجودة على ماتوى الوكالة ، وموجودة على ماتوى الشباك(.
 هما   اكل من جانبين أااايين وبعد اإلشارة إلى هذه المالحظات يمكننا أن ندرس الهي 
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 أوال: الشباك الوحيد الالمركزي 
، يقوم بإدارته مدير يصنف كالةوللزي كرلالما الهيكلوى على ماتك الوحيد لشباا ينشأ  

ويدفع راتبه ااتنادا إلى وظيفة نائب مدير في المديرية العامة للوكالة الوطنية لتطوير 
 .(25)االاتثمار

لتنفيذي على المهام التي أوكلت إلى مدير الشباك تتمثل فيما وينص المراوم ا   
  (26)يلي
 منه. 76ينشط ويناق نشاط المراكز األربعة المنصوص عليها في المادة  *
يكلف بصفته المقابل الوحيد، بااتقبا: الماتثمر غير المقيم وااتالم ملف تاجيله  *

لة بخدمات اإلدارات والهيئات وتاليم شهادة التاجيل وكذا ااتالم الملفات ذات الص
 الممثلة داخل مختلف المراكز وترجيهها للمصالح المعنية وحان انهائها.

 يمارس الالطة الالمية على جميع األعوان الخاضعين مباشرة للوكالة. *
 .   (27)يمارس الالطة الوظيفية على باقي األعوان *

لمهامه رؤااء مشاريع ومكلفون ويااعد مدير الشباك الوحيد الالمركزي في أدائه     
بالدرااات يصنفون وتدفع رواتبهم ااتنادا إلى النص المتضمن تصنيف المناصب العليا 

 .699-61من المراوم التنفيذي  1، طبقا لنص المادة (28)في الوكالة
 ثانيا: المراكز المستحدثة 

زي المنصب يضم الشباك الوحيد الالمرك 699-61من المراوم  76وفقا لنص المادة   
على ماتوى مقر الوالية أربعة مراكز هي  مركز تايير المزايا، ومركز ااتفاء اإلجراءات، 

 ومركز الدعم إلنشاء المؤااات، وأخيرا مركز الترقية اإلقليمية.
لى أهم وظائفه، نشير إلى أن رؤااء كل      وقبل التطرق لتعريف كل مركز على حدا وا 

زير المكلف باالاتثمار بناء على اقتراح من المدير العام المراكز يعينون بقرار من الو 
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للوكالة الوطنية لتطوير االاتثمار، وتدفع رواتبهم ااتنادا إلى منصب رئيس مكتب في 
المديرية العامة للوكالة الوطنية لتطوير االاتثمار، ويعملون تحت الالطة الالمية 

ثناء رئيس مركز تايير المزايا فيخضع ، باات(29) والوظيفية لمدير الشباك الوحيد المركزي 
 لشروط مغايرة نراها عند التطرق لدرااة هذا األخير.  

أما بالنابة ألعوان اإلدارات والهيئات العمومية لدى المراكز يعينون بموجب مقرر من    
الوزير المكلف باالاتثمار بناء على اقتراح من اإلدارات أو الهياكل الملحقين بها، 

ى تنظيم داخلي يعده، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير االاتثمار ويخضعون إل
بالتعاون مع اإلدارات األخرى المعنية، وهم ملزمون بالتقيد به بصرامة، كما ياتفيدون من 
نظام التعويض المعمو: به في الوكالة عندما يكون هذا النظام أفضل من النظام الااري 

 .(30)التي يتبعونها المفعو: في اإلدارات والهيئات
  يؤهل ممثلو اإلدارات العمومية والهيئات الموجودون 6مكرر 78ويضيف نص المادة    

على ماتوى المراكز، لتاليم كل الوثائق المطلوبة مباشرة على ماتواهم وتقديم كل 
 الخدمات اإلدارية المرتبطة بانجاز االاتثمار وتكوين الشركات.

بالتدخل لدى المصالح المركزية والمحلية إلدارتهم أو هيئاتهم ويكلفون زيادة على ذلك،    
 األصلية لتذليل الصعوبات المحتملة التي يواجهها الماتثمرون.

تكون الوثائق التي يالمها ممثلو اإلدارات والهيئات على ماتوى المراكز ملزمة إزاء    
 اإلدارات والهيئات المعنية".

المركز بموجب قرار من الوزير المكلف باالاتثمار    يعين رئيسأ/مركز تسيير المزايا
بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية، ويعمل تحت الالطة الوظيفية لمدير الشباك 

لقى راتبه من ،ويت31الوحيد،وتحت الالطة الالمية للمدير الوالئي للضرائب المختص إقليميا
 .(32)ر في المديرية الوالئية للضرائبوااتنادا إلى وظيفة نائب مدي،طرف إدارته الوصية
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ويااعد رئيس المركز في مهامه عون من اإلدارة الجبائية، أو عونان آخران برتبة    
مفتش على األقل، كما يمكن أن يااعده أعوان من الوكالة الوطنية لتطوير االاتثمار 

 .(33) يكونون تحت الطته الوظيفية
المتضمن صالحيات الوكالة  699-61 من المراوم التنفيذي 1 ونصت المادة   

من المراوم  72الوطنية لتطوير االاتثمار وتنظيمها وايرها، والتي تعد: نص المادة 
بالتفصيل على كل اختصاصات مركز تايير المزايا وصالحياته  651-91التنفيذي 

دة وهي كما يلي " يكلف مركز تايير المزايا، بااتثناء الحاالت المنصوص عليها في الما
أوت انة  6الموافق  6261شوا: عام  70المؤرخ في  90-61من القانون رقم  65

والمذكور أعاله، بتايير المزايا والتحفيزات المختلفة الموضوعة، لفائدة االاتثمار  7961
 بموجب التشريع المعمو: به.

 وبهذه الصفة يقوم مركز تايير المزايا بما يأتي    
( ااعة على قائمة الالع والخدمات القابلة 28ان وأربعين )يؤشر في أجل ال يتجاوز ثم *

 لالاتفادة من المزايا وكذا ماتخرج القائمة المشكلة للحصص العينية،
 يتولى معالجة طلبات تعديل القوائم المذكورة أعاله، *
-61يرخص حاب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المتخذ تطبيقا للقانون رقم  *

والمذكور أعاله،  7961أوت انة  6الموافق  6261شوا: عام  70المؤرخ في  90
بالتناز: وتحويل االاتثمار، ويتلقى التصريحات المرتبطة بها عندما تتعلق هذه العمليات 

 بأصل واحد أو أكثر من األصو: المنفردة،
دة يعّد اإلعفاءات من الرام على القيمة المضافة المتعلقة باقتناء الالع والخدمات الوار  *

 في قائمة الالع والخدمات الماتفيدة من المزايا الجبائية،
يعّد محضر معاينة الدخو: في االاتغال: بغرض االاتفادة من المزايا أو اإلقفا:  *

 النهائي لملف االاتثمار،
يعالج باالتصا: مع إدارة الجمارك، طلبات رفع عدم القابلية لتحويل الالع المقتناة على  *

 ة ويبّلغ القرارات المتعلقة بها،ظل شروط تفضيلي
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يعّد الكشف الادااي للمقاربة بين االاتثمارات التي حلت آجا: آثار تاجيلها  *
 ومحاضر معاينة الدخو: في االاتغال: الماتلمة،

يوجه إعذارات للماتثمرين الذين لم يحترموا االلتزام بتقديم محضر معاينة الدخو: في  *
 االاتغال:،

بالتجريد من الحق في المزايا، بالنابة لالاتثمارات الخاضعة يصدر إشعارات  *
 الختصاصه، ويقوم عند االقتضاء باحبها، ويقوم بكل عمل ذي صلة بمهامه.

  يتكون هذا المركز من أعوان الوكالة المعنيين، باإلضافة ب/ مركز استفاء اإلجراءات
لشباك الوحيد الالمركزي، إلى ممثلي المجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه مكان إقامة ا

والمركز الوطني للاجل التجاري والتعمير والبيئة والعمل وصندوق التأمينات االجتماعية 
 . (34)للعما: األجراء وغير األجراء

على أن  71المعدلة لنص المادة  699-61من المراوم التنفيذي  1ونصت المادة    
رتبطة بإجراءات إنشاء المؤااات مركز ااتفاء اإلجراءات يكلف بتقديم الخدمات الم

وانجاز المشاريع  الايما التصريحات أو التبليغات أو الطلبات الضرورية من أجل 
 الحصو: على التراخيص لدى الالطات المختصة.

 699-61من المراوم التنفيذي رقم  1المعدلة بنص المادة  78ويعدد نص المادة    
ذلك حاب اختصاص كل ممثل يضمه هذا مهام وصالحيات مركز ااتفاء اإلجراءات و 

 المركز، كما يلي  
ياجل ممثل الوكالة االاتثمارات ويبلغ شهادات التاجيل، ويكلف بدرااة كل طلبات  *

 تعديل شهادة تاجيل االاتثمار وكذا تمديد اآلجا: المتعلقة بها.
دة عدم يتعين على ممثل المركز الوطني للاجل التجاري أن يالم في اليوم نفاه شها *

ابق التامية، ويالم في الحا: الوصل المؤقت الذي يمكن الماتثمر من القيام بالترتيبات 
 الضرورية النجاز ااتثماره.
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* يكلف ممثل التعمير بمااعدة الماتثمر في إتمام الترتيبات المرتبطة بالحصو: على 
ي لها عالقة رخصة البناء والرخص األخرى المتعلقة بحق البناء، ويتالم الملفات الت

 بصالحياته ويتولى شخصيا، متابعتها حتى انتهائها.
* يكلف ممثل البيئة بإعالم الماتثمر عن الخارطة الجهوية لتهيئة اإلقليم وعن درااة 
األثر وكذلك عن المخاطر واألخطار الكبرى كما يااعد الماتثمر في الحصو: على 

م الملفات التي لها عالقة بصالحياته التراخيص المطلوبة فيما يخص حماية البيئة، ويتال
 ويتولى شخصيا متابعتها حتى انتهائها.

* يعلم ممثل التشغيل الماتثمرين بالتشريع والتنظيم الخاصين بالعمل ويتولى االتصا: 
بالهيئة المكلفة بتاليم رخصة العمل، وكل وثيقة مطلوبة وفق التنظيم المعمو: به بهدف 

 جا:.الوصو: إلى قرار في اقرب اآل
يكلف كذلك بجمع عروض عمل الماتثمرين ويقدم لهم المترشحين للمناصب المقترحة،    

كما يكلف بجمع طلبات التراخيص ورخص العمل ويتولى تحويلها إلى الهياكل المعنية 
 ويتتبع درااتها حتى الوصو: إلى القرار النهائي.

ائق الضرورية لتكوين * يكلف ممثل المجلس الشعبي البلدي بالتصديق على كل الوث
 ملف االاتثمار وفقا للتنظيم المعمو: به، ويتم التصديق على الوثائق في نفس الجلاة.

* يكلف ممثلو هيئات الضمان االجتماعي في نفس الجلاة، بتاليم شهادات الماتخدم 
وتغير الموظفين والتحيين وتاجيل الماتخدمين واألجراء، وكذا كل وثيقة تخضع 

 الختصاصهم.
نالحظ أن مركز ااتفاء اإلجراءات يتكون من ممثلي إدارات وهيئات معنية باالاتثمار    

شبيهة بتلك التي كان يضمها الشباك الوحيد اابقا،وهذا دليل على إرادة المشرع في تذليل 
الصعوبات للماتثمر من خال: تبايط وتاهيل اإلجراءات وتقريب اإلدارات أكثر بوااطة 

ل هذا المركز،مثل  ممثل المجلس الشعبي البلدي وهذا لضمان ارعة هؤالء الممثلين داخ
ااتخراج الوثائق الشخصية واألوراق اإلدارية، وممثل الوكالة لتاهيل إجراءات تاجيل 
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اتثمار، وممثل الشغل الن تحقيق معدالت نمو أكبر عن طريق االاتثمار يحقق إلا
 ...الخ.(35) معدالت بطالة منخفضة

-61من المراوم التنفيذي رقم  8نصت المادة  نشاء المسسسات:ج/ مركز الدعم إل 
 6مكرر 78مكرر و 78بالمواد  651-91على أن يتمم المراوم التنفيذي رقم  699

 وتحرر كما يلي  6مكرر  78و 7مكرر  78و
مكرر  يكلف مركز الدعم إلنشاء المؤااات بمااعدة ودعم إنشاء وتطوير  78"المادة    

المؤرخ  90-61لالاتثمارات القابلة لالاتفادة من منظومة القانون رقم  المؤااات. ويقدم
والمذكور أعاله، خدمة إعالم  7961اوت انة  6الموافق  6261شوا: عام 70في 

 وتكوين ومرافقة.
بعنوان اإلعالم، يقوم بدور االتصا: وتوفير كل المعلومات التقنية واالقتصادية  .6

 المزمع، واإلحصائية حو: كل جوانب المشروع
بعنوان التكوين، ينظم دورات تكوين لفائدة حاملي المشاريع تتعلق بكل مراحل   .7

 المشروع،
بعنوان المرافقة، يقدم خدمات المرافقة من الفكرة إلى غاية مرحلة انجاز   .6

المشروع، ويطور بهذه الصفة خدمة جوارية لفائدة حاملي المشاريع في إعداد مخطط 
 .األعما: وتركيب المشروع"

ولهذا المركز دور أاااي في تطوير وترقية االاتثمار من خال: متابعة المشروع    
االاتثماري ومرافقته من أجل التأكد من حان ايره ومدى االلتزام بانجازه واالاتمرار فيه 
من جهة، ومن جهة أخرى لتقديم يد المااعدة عند اللزوم للماتثمر، وخاصة المتمثلة في 

ية وتكوينية للماتثمر، باإلضافة لدور اإلعالم بتوفير المعلومة إعداد دورات تدريب
الصحيحة في وقت قيااي ربحا للجهد والما:، وكل هذه المجهودات خدمة لالاتثمار 

 والماتثمر. 
 651-91المتممة للمراوم التنفيذي  6مكرر 78نصت المادة  د/مركز الترقية اإلقليمية:

يمية بالتعاون الوثيق مع الجماعات المحلية التابعة على أنه " يكلف مركز الترقية اإلقل
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ثراء نشاطات الوالية  لدائرة اختصاصه، بالمااهمة في وضع وانجاز إاتراتجية تنويع وا 
 التي يوجد فيها عن طريق تعبئة مواردها وطاقتها.

 وبهذه الصفة، يكلف مركز الترقية اإلقليمية بما يأتي    
ات بتطوير المعرفة المثلى الممكنة لالقتصاد المحلي القيام خصوصا عن طريق الدراا *

مكاناته وكذا نقاط قوته قصد الاماح للالطات المحلية بااتحداث محيط محفز  وا 
لالاتثمار الخاص وللماتثمرين باتخاذ قرارات مبينة على معطيات مطابقة لواقع اإلقليم 

 المعني،
محلية محددة، لفائدة تشخيص ونشر وضمان ترقية، فرص االاتثمار ومشاريع  *

 الماتثمرين،
وضع بنك معطيات يامح للماتثمرين باالطالع على مختلف الفرص واإلمكانات  *

 الموجودة في كل قطاع من قطاعات االقتصاد المحلي،
إعداد مخطط ترقية االاتثمار واقتراحه على الالطات المحلية على ماتوى الوالية  *

 طة جذب رؤوس األموا: الضرورية النجازها،المعنية، وتصور وا عداد وتنفيذ أنش
ماك وضبط بنك معطيات باالتصا: مع اإلدارات والهيئات المعنية حو: األوعية  *

 العقارية المتوفرة في الوالية التي يوجد فيها،
تقييم المناخ المحلي لالاتثمار ومحيط األعما: وتحديد العراقيل واقتراح تدابير لرفعها،  *

 عنية،على الالطات الم
 وضع خدمة إلقامة عالقات أعما: وشراكات بين الماتثمرين الوطنيين واألجانب، *
 وضع خدمة متابعة ما بعد االاتثمار لفائدة الماتثمرين الموجودين". *

لإلشارة يعمل هذا المركز مع الجماعات المحلية للوالية التي يوجد فيها، من خال: 
 ها من أجل تطوير وتنمية نشاطاتها االاتثمارية.ااتغال: الثروات والموارد التي تزخر ب

من المراوم التنفيذي رقم  27في األخير تجدر اإلشارة إلى انه تم تعديل أحكام المادة    
والمذكور  7991أكتوبر انة  0الموافق 6271رمضان عام  61المؤرخ في  651 -91

أتي " تاتمر الوكالة وتحرر كما ي 699-61من المراوم التنفيذي  0أعاله، بنص المادة 
الوطنية لتطوير االاتثمار في تايير حافظة المشاريع المصرح بها قبل تاريخ صدور 
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 7961أوت انة  6الموافق  6261شوا: عام  70المؤرخ في  90 -61القانون رقم 
 والمذكور أعاله، طبقا للقواعد الناجمة عن التشريع والتنظيم اللذين كانت تخضع لهما".

 خاتمة:  
رك ه محرباعتبااالاتثمار،  جاهدا من اجل ااتقطاب وتطوير الجزائري رع لمش: اعم   

مثل القانون  باالاتثمارلخاصة العديد من النصوص التشريعية ا فاندية، قتصااإل التنمية
 96/96م قر رألم، وابترقية االاتثمار المتعلق 67-06م قوالقانون ر 711-16م قر

المتضمن صالحيات الوكالة  651-91راوم التنفيذي والم االاتثمار بتطويرالمتعلق 
المتعلق  90 -61....الخ" وكان آخر هذه النصوص القانون لتطوير االاتثمارالوطنية 

المتضمن صالحيات الوكالة الوطنية  699 -61بترقية االاتثمار، والمراوم التنفيذي 
مام المّشرع باإلطار لتطوير االاتثمار وتنظيمها وايرها، وكل هذه القوانين تبين اهت

اها رأعلى ؤطرة لالاتثمار ولمن الهياكل ام العديدالمؤااي لالاتثمار فقد تم إنشاء 
 .    االاتثمار الوطنية لتطويركالة ولا

عرفت الوكالة الوطنية لتطوير االاتثمار عدة تطورات تتماشى مع التغيرات    
ها الجزائر، حيث كانت تدعى الوكالة االقتصادية واالجتماعية الماتمرة التي عرفتها وتعرف

لترقية ودعم ومتابعة االاتثمار، ثم أصبحت الوكالة الوطنية لتطوير االاتثمار، وتقع 
 على عاتقها مهمة تاهيل وترقية ومرافقة االاتثمارات في الجزائر.

ويمثل الشباك الوحيد الالمركزي الهياكل المحلية للوكالة، وتتمثل مهمة الشباك في    
وتنفيذ المشاريع االاتثمارية، ولهذا  هيل وتبايط اإلجراءات القانونية لتأايس المؤاااتتا

الابب ااتحدثت المراكز األربعة والمتمثلة في مركز تايير المزايا، ومركز ااتفاء 
اإلجراءات، ومركز الدعم إلنشاء المؤااات، وأخيرا مركز الترقية اإلقليمية، حيث يؤهل 

لهيئات الموجودون على ماتوى المراكز، لتاليم كل الوثائق المطلوبة ممثلوا اإلدارات وا
مباشرة على ماتواهم، وتقديم كل الخدمات اإلدارية المرتبطة بإنجاز اإلاتثمار،كما 
يمكنهم التدخل لدى المصالح المركزية والمحلية إلداراتهم أو هيئاتهم األصلية لتذليل 

ثمرون، وبالتالي يعتبر جهاز االاتثمار الجديد الصعوبات المحتملة التي يواجهها المات
 الماتثمرين. األداة الحقيقية لتبايط وتاهيل اإلجراءات اإلدارية وغيرها في مواجهة
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وقد وفق المشرع الجزائري إلى حد ما في خلق فضاء يمتد من فكرة مشروع إلى انجازه     
ب مراجعة النصوص خاصة وتطويره أيضا وهذا ما يعرف بمرافقة المشاريع، غير أنه يج

التي يعتريها الغموض من جهة، ومحاولة تفعيل هذه النصوص التشريعية الجديدة على 
 أرض الواقع.

 :المعتمدة المراجع والهوامش
قاام جميل قاام  المؤااة العامة كإاتراتيجية إدارية للتنمية، منشورات المنظمة  ( 6)

 :االلكترونيالعربية للعلوم اإلدارية، منقو: من الموقع 

http://centeruniversitair-d.forum-for-him.com/t31-topic 
المتضمن صالحيات الوكالة الوطنية  651 -91من المراوم التنفيذي  6المادة ( 7)

بعنوان مهمة  -6لتطوير االاتثمار وتنظيمها وايرها  "تتولى الوكالة المهام اآلتية...
بعنوان  -2بعنوان ترقية االاتثمار... -6بعنوان مهمة التاهيل... -7اإلعالم...

بعنوان  -1بعنوان المااهمة في تايير العقار االقتصادي...-5مهمة المااعدة...
بعنوان مهمة المتابعة..." وقد وردت هذه المهام ضمن الباب  -1االمتيازات... تايير

 الثاني للمراوم.
ة، هذه مهام الوكالة   مراوم جديد يحددها في الجريدة الرامي نارين محفوف( 6)

،  7961مارس  70الوطنية لتطير االاتثمار، الصفحة الرئياية، االقتصاد، بتاريخ 
  مقا: على الموقع االلكتروني 

http://www.eldjazaironline.net/Accueil/ 
 www.andi.dzموقع الوكالة    ( 2)
ن عما، دون طبعة ،ع يوزلتر و اية للنشرالوي ، دار التنمم اإلعالرة ، اامو بد أمحم( 5)

7966. 
 ولم يتم تعديلهما. 651 -91من المراوم  5و 2تم اإلبقاء على نص المادتين ( 1)
مالحظة  وردت عبارة بالنابة لممثل الوزارة المكلف بالداخلية والجماعات المحلية في ( 1)

، وقد تم اقوط عبارة الداخلية منها. كما 651 -91من المراوم التنفيذي  1المادة 
 أعاله. 699 -61من المراوم التنفيذي  2ورد في المادة 
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 6271رمضان عام  61المؤرخ في  651-91من المراوم التنفيذي رقم  1المادة ( 8)
ممثل الالطة الوصية،  - " يتشكل مجلس اإلدارة من  7991أكتوبر انة  0الموافق 
ل الوزير المكلف ممث -ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية. -رئياا.

ممثل الوزير المكلف  -( عن الوزير المكلف بالمالية.7ممثلين ) -بالشؤون الخارجية.
ممثل  -ممثل الوزير المكلف بالاياحة. -ممثل الوزير المكلف بالتجارة  -بالصناعة.

ممثل الوزير المكلف بالتهيئة  -الوزير المكلف بالمؤااات الصغيرة والمتواطة.
-الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. -ممثل محافظ بنك الجزائر. -ئة.العمرانية والبي

( 2أربعة) -ممثل المجلس الوطني االاتشاري لترقية المؤااات الصغيرة والمتواطة.
ممثلين ألرباب األعما: يعينهم نظراؤهم.يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس 

 اإلدارة.
المتضمن صالحيات الوكالة  651 -91ذي رقم من المراوم التنفي 1نص المادة ( 0)

 الوطنية لتطوير االاتثمار وتنظيمها وايرها.
المتضمن صالحيات الوكالة  651 -91من المراوم التنفيذي رقم  8نص المادة  (69)

 الوطنية لتطوير االاتثمار وتنظيمها وايرها.
حيات الوكالة المتضمن صال 651 -91من المراوم التنفيذي رقم  69نص المادة ( 66)

 الوطنية لتطوير االاتثمار وتنظيمها وايره.
 من المراوم نفاه. 66نص المادة ( 67)
 من المراوم نفاه.  67نص المادة ( 66)
 من المراوم نفاه. 69راجع نص المادة ( 62)
 من المراوم نفاه. 67راجع نص المادة ( 65)
 المراوم نفاه. 62نص المادة ( 61)
 المراوم نفاه. 65نص المادة ( 61)
 .651 -91من المراوم التنفيذي  61نص المادة ( 68)
 من المراوم نفاه. 61نص المادة ( 60)
 المراوم نفاه. 61نص (   79)
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 من المراوم نفاه. 68نص المادة ( 76)
من المراوم نفاه والتي تنص على مشتمالت الميزانية من  66أنظر المادة ( 77)

 اإليرادات والنفقات. 
 من المراوم نفاه.  66والمادة   60ص المادة ن( 76)
 من المراوم نفاه. 79نص المادة ( 72)
المتضمن صالحيات الوكالة  699 -61من المراوم التنفيذي  76نص المادة ( 75)

 الوطنية لتطوير االاتثمار وتنظيمها وايرها.
رتب ، ي71طبقا لنص المادة  651 -91مالحظة  كان المدير في ظل المراوم  -   

 ويصنف راتبه ااتنادا إلى وظيفة نائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة.
 المذكورة أعاله. 76نص المادة ( 71)
أعوان الشباك الوحيد، غير أنه بالرجوع إلى نص -باقي األعوان -يفهم من عبارة ( 71)

نجد أن من يمارس هذه الالطة هو المدير العام  651 -91من المراوم  70المادة 
 الة، فماذا يقصد المشرع بعبارة باقي األعوان.للوك

المنصوص عليها في المراوم التنفيذي  -رؤااء مكاتب -وقد تم إلغاء عبارة ( 78)
91- 651 . 

المتضمن صالحيات الوكالة  699 -61من المراوم  7/7مكرر 78نص المادة ( 70)
 الوطنية لتطوير االاتثمار وتنظيمها وايرها.

المتضمن صالحيات الوكالة الوطنية  699-61من المراوم  77راجع المادة ( 69)
 لتطوير االاتثمار وتنظيمها وايرها.

 . 699-61من المراوم التنفيذي  75/6نص المادة ( 66)
 من المراوم نفاه. 7/6مكرر 78نص المادة ( 67)
 من المراوم نفاه.  71نص المادة ( 66)
من  78المعدلة لنص المادة  699 -61من المراوم التنفيذي  1نص المادة ( 62)

، يتكون من ممثلين عن ابع هيئات وهي كاآلتي " الوكالة، 651 -91المراوم 
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المجلس الشعبي البلدي مقر الشباك، المركز الوطني للاجل التجاري، التعمير، 
 البيئة، العمل، صندوق التأمينات االجتماعية للعما: األجراء وغير األجراء". 

  االاتثمار األجنبي المباشر والتنافاية الدولية، الطبعة األولى،  كاكيعبد الكريم ( 65)
 .7966مكتبة حان العصرية، لبنان، 


