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 الملخص:           

ارات أوجذ  الحمايذة والجيذجال المجبذادلاس لمسذج متهدف هذه  الدراسذة الذب ازذرا  

ل تهائذة سج مارات الموقل زانهما، مس اجذوتونس وفق اتفاق تيجال وحماية االزاس الجزائر 

 .قجصادي زاس البلديسالظروف الممئمة لدعم الجعاون اال

ار سذج ممانات تسمح لمسذج مري البلذديس زاالعطب ضأتفاق وقد توصلنا الب ان اال

دولذة عاملذة الوطناذة ومعاملذة الومناخ جاذديس ومذس زذاس تلذض الاذمانات ضذمان الم في زائة

 .ولب زالرعايةاأل

مار، سذذج تفذذاق ال نذذائي، ضذذمانات االسذذج مار، االحمايذذة وتيذذجال اال : الكلماااا المفتاحيااة

 الجعاون الجزائري الجونسي.

      Abstract: 

     This study aims to highlight aspects of mutual protection and 

encouragement of investments between Algeria and Tunisia in 

accordance with the Agreement for the Promotion and Protection of 

Investments signed between them, in order to create the appropriate 

Conditions to support economic cooperation between the two 

countries. 

     We have concluded that the agreement gave guarantees that 

allow the investors of the two countries to invest in a good 

environment and climate. Among these guarantees are the guarantee 

of national treatment and the treatment of the Most Favoured Nation 

Treatment. 

Keywords: Protecting and encouraging investment, bilateral 

agreement, Investment guarantees, Algerian Tunisian cooperation. 
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 مقدمة.. 1         
ات  ماروحمايذذة اسذذج ،ات األجنباذذةسذذج ماراالوحمايذذة  ،تيذذجال إلذذبالذذدول  تسذذعب         

واء سذ ؛تفاقذات مذل نظاراتهذا مذس الذدول؛ إزذرا  اهاطناها في الخارج زعدة طرق مس أهمموا

 أو اتفاقات مجعددة األطراف.كانت اتفاقات ثنائاة، 

رج، لحمايذذة اسذذج مارات مسذذج مريها فذذي الخذذا ؛وقذذد تبنذذت الجزائذذر سلذذض األسذذلو          

زذاس و ،هذاولجعزيذز الجعذاون زان ،ة أياذا  األجنباة إلب السذوق الجزائريذ اتاالسج مارولجه  

طق مذذل دول عذذدة فذذي مخجلذذ  منذذا ال نائاذذة االتفاقاذذاتالعديذذد مذذس  إس أزرمذذت ؛تلذذض الذذدول

اتفاقاذة سذاول المنيذئة  ؛أهمهاالمجعددة األطراف  االتفاقاتوانامت إلب عدد مس ، (1)العالم

لمركذز الذدولي لجسذوية ادثت ، واتفاقاة واشنطس الجي أح(2)سج ماراالللوكالة الدولاة لامان 

ال نذذائي المبذذر  مذذل دولذذة تذذونس  تفذذاقاال قذذد ارجرنذذاو، (3)سذذج ماراالالمنا عذذات المجعلقذذة ز

ي زذذذذاس البلذذذذديس، ولجيذذذذجال قجصذذذذاداالالهذذذذادف إلذذذذب دعذذذذم الجعذذذذاون  2006اليذذذذقاقة سذذذذنة 

 اترسذج مااالات المجبادلة زانهما مس رمل توفار جملة مس الامانات لحماية تلض سج ماراال

 مما يساهم في ا دهارها.

 2006فافذري سذنة  16اذة الموقعذة فذي تذونس يذو  تفاقاال ادقت الجزائر علبوقد ص        

 11 تفذاق ال نذائياال اذمس، ويج(4)06/404زموجب المرسو  الرئاسي رقم المصادق علاها 

 ات المجبادلة زاس الدولجاس المجعاقدتاس.سج ماراالمادة تحكم 

صذناف أزأنذ  جماذل  االتفاق ال نائي مصذطلح االسذج مار فذي مادتذ  االولذبولقد عرف        

رذر األصذول الجذي تسذج مر مذس قبذل مسذج مر أحذد الطذرفاس المجعاقذديس فذي إقلذام الطذرف اآ

 سج مار.اطبقا لقوانان ، وهو زهلض قد احال الب قانون كل دولة مجعاقدة وما يعجبر فاها 

فذا أن الميذرع الجزائذري لذم يذدرج تعريجذد وزالرجوع الذب قذواناس الذدولجاس فذي ن

ات ارسذج ماالزذييراد نيذاطات تعذد مذس قباذل  سلض ودقاقا لمسج مار، زل اسجعاض عس حرفاا

ديذدة جسواء كانت نيذاطات  ية المنجزة إلنجاج السلل والخدماتقجصاداالتيمل النياطات و

، (5)أس مذذال شذذركةأو لجوسذذال قذذدرات اإلنجذذاج أو إعذذادة الهاكلذذة، وأياذذا المسذذاهمة فذذي ر

ت هذذه  لذذم تعذذد لكذذس اسذذجعادة النيذذطا (6)وكذذهلض اسذذجعادة النيذذاطات فذذي إطذذار الخوصصذذة

 سذذج ماراالمذذا الميذذرع الجونسذذي فقذذد عذذرف ، أ09-16سذذج مار رقذذم: موجذذودة فذذي قذذانون اال

س شذأن  : كل توظا  مسجدا  ألموال يقو  ز  المسج مر إلنجا  ميروع مذسج ماراال: "زقول 

 مار   ويكون في شكل عملاات اسجرالجونسي مل تحمل مخاط قجصاداالتنماة المساهمة في 

، ونمحذذب زذذأن االتفذذاق ال نذذائي الجزائذذري الجونسذذي قذذد (7)"مباشذذر أو اسذذج مار زالمسذذاهمة

خصذو  سذج مار علذب سذبال السعا، وزالجالي إس أورد ما يعجبذر اعرف االسج مار تعريفا وا

عقاريذذة مذذادة األولذذب ومذذس سلذذض األمذذم  المنقولذذة والال الحصذذر فذذي الفقذذرات المحقذذة مذذس ال

 ونم وحصص اليركاء، السذندات والذديوكهلض كل الحقوق العاناة األررى كالرهس، األسه

 حقوق الملكاة الفكرية، االمجاا ات الممنوحة زموجب القانون أو عقد.

السذج مارات ايذة اولعل أهماة الدراسة تكمس فذي ان االتفاقاذات ال نائاذة لجيذجال وحم         

افة ات األجنباذذة فذذي الذذدول الماذذأضذذحت فذذي الوقذذت الحذذالي أداة فعالذذة لجنفاذذه االسذذج مار

هذا ني وتجعلسج مار وفي الغالب تجرجم تلض االتفاقات االحكا  الموجودة في القانون الذوطلم

 اتفاقاة زاس الدول ومس زاس سلض االتفاق الجزائري الجونسي محل الدراسة.
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ئذر عنذد لهدف مس الدراسة هو ازرا  الامانات المقررة لمسج مري تونس والجزاوا         

اسذذذج مارهم فذذذي البلذذذد اآرذذذر مذذذس اجذذذل تيذذذجاعهم علذذذب االسذذذج مار وإزذذذرا  حمايذذذة تلذذذض 

وسلذذذض دعمذذذا للجعذذذاون  االسذذذج مارات  مذذذس االسذذذجامء علاهذذذا مذذذس طذذذرف الدولذذذة الماذذذافة

 .االقجصادي زاس البلديس الجاريس واليقاقاس

تفاااق المااا  ااي الاااماناا التااي يوفر ااا اجذذل سلذذض كانذذت اإلشذذكالاة الجالاذذة: ومذذس أ         

 ستثماراا لمستثمري البلدين؟جزائري التونسي لتشجيع وحماية االالثنائي ال

اذمانات المنهج الوصذفي الجحلالذي لباذان اهذم الولإلجازة علب هها اإلشكال اتبعنا 

وفذق مكنذا رنذة زذاس تيذريعي البلذديس كلمذا كذان دلذض ممذل المقاالجي تامنها االتفاق ال نذائي 

 الخطة الجالاة:

 .الامانات المجعلقة زالمعاملة -

 .الامانات سات الطازل المالي -

 .واالسجقرار القانوني ت تسوية النزاعاتضمانا -

عذدد  ائر وتونسزسج مارات زاس الجال االجلحماية وتي ال نائي تفاقااللقد تامس 

دعمذا   زغاذة تيذجال وحمايذة اسذج ماراتهم تفاقاالنوحة لمسج مري دولجي مس الامانات المم

مار وفذق ولكس قبل سلذض نعذرج علذب تعريذ  االسذج  سنعالجها فاما يأتي للجعاون زاس البلديس

 تفاق.اال

 الاماناا المتعلقة بالمعاملة:. 2         
المعاملذة  س المعاملة وهيعس أنواع م ا  أحكام (8)تفاق الجزائري الجونسياال جامسي         

اها جعرف علالجي سن ؛والعادلة، والمعاملة الوطناة، ومعاملة الدولة األك ر رعاية ،المنصفة

لدولذذة الجذذي علذذب ا ؛الجذذي يجذذب أن يسذذجفاد منهذذا مسذذج مري الدولذذة المجعاقذذدة ؛زييجذذا  أدنذذا 

 الماافة المجعاقدة أن توفرها لهم.

 عادلة:.المعاملة المنصفة وال1.2          

مطذازق  تلز  المعاملة العادلة والمنصفة الدولة الماافة زامان نمط مس المعاملة

 ملذة الجذيولمقجااات العدالة واإلنصذاف، مهمذا كانذت المعا ،لقواعد القانون الدولي العرفي

 (9)تمنحها الدولة لمواطناها أو لمواطني دول أررى

 ة فذي هذهاأّن المعاملة الممنوحذ وتجسم المعاملة العادلة والمنصفة زطازل مطلق، إس

 وسلذض ،يسالّصدد مسجقلّة تماما  عس أي معاملة أررى يمنحها البلد الماا  لمسج مريس آرر

لذذب رمفذذا  ألنمذذاط أرذذرى مذذس المعذذاممت الجذذي تجسذذم زطذذازل نسذذبي، كمعاملذذة الدولذذة األو

ة المعاملذذزبطجذذان ألّن هذذاتاس المعذذاملجاس مرت ؛ويرجذذل سلذذض ،أو المعاملذذة الوطناّذذة ،زالرعايذذة

ل حالذة كذوفذي  ،أو ينجمون إلب دولة ثال ة ،المسندة لمسج مريس آرريس، سواء كانوا وطنااس

ة هذذا الدولذذوتقاذذام مسذذجوى المعاملذذة الممنوحذذة زالمقارنذذة مذذل المعاملذذة الجذذي تقرّ  ،يقذذل تحديذذد

 .(10) أو لمواطني دولة ثال ة ،سواء لمواطناها ؛الماافة

ات سذذج ماراالتجمجذذل " 2/2دة هذذها المبذذدأ زموجذذب المذذا تفذذاق ال نذذائيوقذذد كذذرس اال

طذذرفاس المجعاقذديس فذي إقلذذام الطذرف المجعاقذد اآرذذر مذس الالمنجذزة مذس قبذذل مسذج مري أي 

سذج مار اال وهو ما أكذد  قذانون ،وزحماية وأمس شاملاس وكاملاس" ،ومنصفة ،زمعاملة عادلة

 ،مذذذس المعاملذذذة المنصذذذفة اسذذذجفادة األشذذذخا  األجانذذذبزالقاضذذذي  (11)16/09 الجزائذذذري
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، ولذم يذرد اات ال نائاة في حال قات زمعاملة أك ر رعايذةتفاقاالوالعادلة مل مراعاة أحكا  

 .سج مار الجونسينص مماثل في قانون اال

 :(12).المعاملة الوطنية2 .2           
المعاملذذة جم ذذل ت مذذس أهذذم الاذذمانات الممنوحذذة للمسذذج مريس األجانذذب، إس وهذذي

فذي  فذي المسذاواة زذاس المسذج مر الذوطني واألجنبذي سذج ماراق ضذمانات االي نطذالوطناذة فذ

مما يعني أن الدولة الماافة تساوي زذاس المسذج مر  (13) الحقوق وااللجزامات كقاعدة عامة،

ظ علاذذ  اوالحفذذ سذذج ماراالاالجنبذذي والمذذواطس وتعاملهمذذا نفذذس المعاملذذة فامذذا يجعلذذق زذذيدارة 

الحمايذة تفذاق الجزائذري الجونسذي للجيذجال وا نص علاذ  االهو مواسجعمال  واالنجفاع ز ، و

 المجبادلة لمسج مارات زقول :

 ررذي الطرف المجعاقد األمسج مرفي اقلام  السج مارات "يمنح كل طرف مجعاقد 

و لمسذذذج مري دولذذذة أمسذذذج مري   هذذذا السذذذج ماراتنحميمعاملذذذة ال تقذذذل رعايذذذة عذذذس تلذذذض 

 .(14)"أررى

 اللمسج مري الطذرف المجعاقذد األرذر فذي إقلامذ  معاملذة يمنح كل طرف مجعاقد "

رة فامذذا يجعلذذق زذذيدااو لمسذذج مري دولذذة أرذذرى  تقذذل رعايذذة عذذس تلذذض الممنوحذذة لمسذذج مري 

 .(15)والحفاظ علاها واسجعمالها واالنجفاع زها..." اتهماستثمار

 (16)يذنص 03-01قد كان القانون الجزائذري لمسذج مار المجم ذل فذي االمذر رقذم و

يجمجل  ب أن األشخا  الطباعاون والمعنويون األجانب يسجفادون مس نفس المعاملة الجيعل

وجذودا  النص لذم يعذد مزها األشخا  الطباعاون والمعنويون الجزائرياس، غار أن م ل هها 

 اذب زذأنقسذج مار؛ فقذد لم القذانون الجونسذي، أمذا 09-16سج مار الحالي رقم: في قانون اال

ق زذالحقوق المسج مر الجونسذي فامذا يجعلذ ةتقل عس معاملال جنبي معاملة يعامل المسج مر األ

فذذي  ماثذذلسذذج مار، غاذذر أنذذ  قاذذد تطباذذق هذذه  المعاملذذة زوجذذو  الجنوحذذة لموالواجبذذات المم

 .(17)الوضل زانهما

ب ال يطبذق علذفهذو  ؛الجونسذي سذج ماراالوفاما يخص القاد الوارد في نص قذانون 

لذها  ؛ادقزل نص علب الامان دون  ،لم يدرج  تفاقاال أن عجبارزا ؛المسج مريس الجزائرياس

 سج مار.قانون الجونسي لمال نائي ال ال تفاقااليطبق 

 معاملة الدولة األولى بالرعاية:. 3.2      

 لمجعاقذدةسذج مار لمسذج مري الدولذة ا؛ أن تقذد  الدولذة الماذافة لميقصد زهذه  المعاملذة

نيذطة ي أاق هذه  القاعذدة علذب أبثال ة، ويمكس تط  مري دولةمعاملة مماثلة الممنوحة لمسج

صذذفة زكذذس تطباقهذا كذذهلض سذذجغمل واإلدارة، والجصذفاة، ويممرتبطذة زاالسذذج مارات م ذل اال

ولذب غار ميروطة، زالجبادل أو مس جانب واحذد، زمعنذب ان قاعذدة الدولذة األميروطة، أو 

م فذرذرى، اة ضذد مسذج مري الذدول األزالرعاية؛ تهدف إلب منل كل تمااز قائم علب الجنسذ

سذذج مارات زذذاس مسذذجمري دولذذة علذذب حسذذا  مسذذج مري دولذذذة تماذذز الدولذذة الماذذافة لم

 .(18)أررى

قد جذاءا وتفاق ال نائي علب هه  المعاملة عند نص  علب المعاملة الوطناة، وقد نص اال

 .(19)ايةمعا  في عنوان واحد، وهو المعاملة الوطناة، ومعاملة الدولة األك ر رع

تفاقاذذات ال نائاذذة الجزائذذر وتذذونس وعلذذب غذذرار زعذذ  اال تفذذاق ال نذذائي زذذاسغاذذر أن اال

وضذذل اسذذج ناءات علذذب ضذذمان المعاملذذة الوطناذذة، ومعاملذذة الدولذذة األولذذب  (20)األرذذرى
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تفاق ال يلز  الدولة الماافة المجعاقدة زجوسال مزايا اية معاملة، أو تفاال أو زالرعاية، فاال

 فاما يجعلق زـ: ورصوصا   (21)مسج مري الدولة المجعاقدة األررىامجاا  إلب 

لذذب هذذو اتفذذاق زذذاس دولجذذاس أو أك ذذر ع، واالتحذذاد الجمركذذي "تحذذادات الجمركاذذةاال -

جذارة وتحرير الج ،إ الة الحواجز الجمركاة الجي تعرقل تصدير السلل واسجارادها

طقذذة لجكذذويس من ؛ا  أو جزئاذذ ،تحذذاد كلاذذا  بذذادالت زذذاس الذذدول المناذذمة إلذذب اإلوالم

 .22"جمركاة واحدة في مواجهة العالم الخارجي

تحذاد إ  فين قاذا ،والججارة المعروفة زاسم غات ،اة العامة للجعرفةتفاقاالزحسب و" -

ب والقاذود الكماذة علذ ،جمركي زذاس زعذ  البلذدان يعنذي إلغذاء الرسذو  الجمركاذة

لل لسذة موحذدة علذب اتبادل السلل زانها مل الجذزا  الذدول األعاذاء تعرفذة جمركاذ

 تالجعريفذذاعرفذذة الموحذذدة محذذل جوتحذذل ال ،تحذذادالمسذذجوردة مذذس الذذدول رذذارج اإل

عذة تحاد الجمركذي دفلدول األعااء، وقد يكون تطباق اإلالخاصة زكل دولة مس ا

باة ايا النسذأو زالجدريج تبعا  لألوضاع اإلنجاجاة في البلدان األعااء والمز ،واحدة

 .23"للإلنجاج كل منها مس الس

س منطقة الججارة الحرة هي صذورة مذس صذور الجكجذل زذا"مناطق الجبادل الحر أو  -

لذب عدولجاس أو أك ر، وتهدف إلذب إ الذة كافذة القاذود الجمركاذة وغاذر الجمركاذة 

فذذل الججذذارة فذذي السذذلل والخذذدمات فامذذا زانهذذا؛ لزيذذادة حجذذم الجبذذادل الججذذاري ور

 الججذارة الحذرة زأنهذا المذدرل ويصذ  الذبع  منطقذة، يقجصذاداالمعدالت النمو 

وفوريذذة  ،ي الذذهي يعبذذر زذذدور  عذذس مصذذالح واضذذحةقجصذذاداالالججذذاري للجكامذذل 

رل لجحريذذض المذذد ؛، ويمكذذس النظذذر إلاهذذا علذذب أنهذذا نقطذذة البدايذذةفلكافذذة األطذذرا

يذذا اإلنجذاجي للجكامذل الذهي يرتكذذز علذب سذوق كباذرة مذذس أجذل االسذجفادة مذس المزا

ي، وفذذي ظذذل آلاذذات السذذوق الحذذرة قجصذذاداالللجكامذذل المباشذذرة وغاذذر المباشذذرة 

 جم تحديذديذتعني في النهايذة  يذادة اإلنجذاج، وعذادة مذا  ؛وزاعجبار أن  يادة الججارة

حذال فذذي فجذرة  مناذة لجنفاذه منطقذة الججذارة، يذجم رملهذا إ الذة العقبذات كمذا هذو ال

 فذذي تكجذذلكمذذا هذذو الحذذال وعامذذا 15منطقذذة الججذذارة األوروزاذذة الحذذرة، وقذذد تبلذذ  

 NAFTA"24النافجا 

دفعها اتفاقاات تجنب اال دواج الاريبي الهي يلز  المسج مر المكل  زالاذريبة زذ -

 .فقط لدولج  األ  أو للدولة الماافة

 .ضماناا ذاا طابع مالي:3          

ال نائي أرزذل مذواد تناذوي علذب ضذمانات لحمايذة المسذج مر  تفاقااللقد رصص 

لذذب جم لذذة فذذي تعذذوي  الخسذذائر المحقذذة زالمسذذج مر، ثذذم نصذذت عمذذس الناحاذذة المالاذذة، الم

 مر، ضمانات تحمي المسج مر مس رطر تأمام اسج مار  أو حجب نذزع الملكاذة مذس يذد المسذج

فذق ووضمان تحويل أموال  وأرر تلض الامانات هي إمكاناة حلول المسذج مر محذل الذدائس 

 ما سندرس أدنا .

 .ضمان تعويض الخسائر:1.3         

علذذب وجذذو  ضذذمان الدولذذة الماذذافة لمسذذج مري الطذذرف  (25)تفذذاقاالإن نذذص 

المجعاقد األرر تعوي  عس جمال الخسذائر الجذي تجعذرض لهذا اسذج ماراتهم الناجمذة حصذرا 

؛ أي اضذطرازات، أو أي حالة طوارئ وطناة عصاان ،أو تمرد ،أو ثورة ،عس نزاع مسلح
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عذس الممنوحذة لمسذج مري دولذة أرذرى  يكون تعوي  تلض الخسائر أقذل رعايذة شريطة أال

فاجذب أن تجسذذاوى الجعوياذذات المقدمذذة لمسذذج مري الدولذذة الطذذرف مذذل مسذذج مريس أجانذذب 

 تكفل لهم الدولة رعاية أك ر.

 أمكس، أو الجعذوي ، أو مذسويجم تعوي  الخسائر مس رمل إما جبر الارر إن 

 (26) أو زأي صاغة أررى للجسوية ،سجردادرمل اال

 .ضماناا ضد التأميم أو نزع الملكية:2.3           

والطمأنانذذة فذذي نفسذذاة  ،هذذهيس الاذذماناس مذذس أهذذم الاذذمانات الجذذي تعذذز  ال قذذة

إس ألزمذت الدولذة  (27)اذة نصذت علاذ تفاقاال، وسذج ماراالوتيذجع  علذب  ،المسج مر األجنبذي

ر ألرذذالماذذافة أال تجعذذل أي اسذذج مار منجذذز علذذب إقلامهذذا مذذس مسذذج مر الطذذرف المجعاقذذد ا

 (28)لعامذةالمنجذز السذجغمل  ردمذة للمصذلحة ا سج ماراالموضوعا للجأمام فم تجملض الدولة 

ارد مء الذوسجا، أو االأو أي أسلو  ل  صفة نزع الملكاة كالمصادرة م م   ،أو زنزع الملكاة

 .(30)الجونسي سج ماراالوقانون  (29)الجزائريسج مار قانون االضمس 

ما وجب دفل تعوي  فوري وممئم، م ؛ت لنزع الملكاةأما إن اتخهت أية إجراءا

لمعناذذة سذذج مارات اجعذذوي  المسذذاوي للقامذذة الفعلاذذة لميلذذز  الدولذذة الماذذافة زذذدفل مبلذذ  ال

راءات زنزع الملكاة، وتم تحديد أجل احجسذا  القامذة مذس عيذاة الاذو  الذهي اتخذهت فاذ  إجذ

 نزع الملكاة أو مس يو  عرف العامة زجلض اإلجراءات.

 ودون أي تذذأرار، أمذذا إسا تذذأرر دفذذل الجعذذوي  دون سذذبب يذذدفل الجعذذوي  فعلاذذا  

تفذاق مل نجزاع دفذل مبلذ  مذالي عذس كذل تذأرر طبقذا  ؛ فعلب الدولة الجي قامذت زذاالمبرر لهلض

 .(31)ال نائي

ريذة أو اإلدا ،مراجعذة السذلطة القاذائاة ؛ويحق للمسذج مر المنجذزع منذ  اسذج مار 

لذذب عي مذذدى شذذرعاة إجذذراءات نذذزع الملكاذذة، وتقاذذام اسذذج مارات  للفصذذل فذذ المسذذجقلة فذذورا  

 للفقرة األرارة منها. طبقا   5ضوء مبادئ المادة 

 .ضمان حرية تحويل األموال والعائداا:3.3

زاذذذمان تحويذذذل أمذذذوال اسذذذج مارات  تفذذذاقااليلذذذز  كذذذل دولذذذة طذذذرف فذذذي  تفذذذاقاالإن 

 رتكذز علاذ  جذلوهو ضمان ت ،جزكل حرية إلب الخار تفاقاالمسج مري الطرف األرر في 

 :(32)تفاقاالات وتيمل هه  األموال علب سبال الحصر وفق نص سج ماراال

 وتنماج . سج ماراالرأس المال األصلي وكل مال إضافي للحفاظ علب  -

فذي  والعائدات الياملة المجأتاة مس اسذج مار وتيذمل زالخصذو  األرزذال والزائذد -

 1/2والمكافذتت حسذب نذص المذادة  ،إلتذاواتوا ،والفوائذد ،القامة وأرزال األسهم

 .تفاقاالمس 

 للقانون. لجسديد قروض تم ازرامها طبقا   ؛الدفوعات المنجزة -

 أو الجزئي لمسج مار. ،أو البال الكلي ،محصول الجصفاة -

، 4الجعوياذذذات المسذذذجحقة الناجمذذذة عذذذس الخسذذذائر المدرجذذذة فذذذي نذذذص المذذذادة  -

مذذذس  5فعذذة العامذذذة زموجذذذب المذذذادة الجعوياذذات الناجمذذذة عذذذس نذذذزع الملكاذذذة للمن

 .تفاقاال

افة وحصة مناسبة مس رواتب العمال المسمول لهم زالعمل في إقلذام الدولذة الماذ -

 للقانون. طبقا   سج ماراالفي إطار إنجا  
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هذذل مذذس وقذذت زذذدء ميذذروع  ،مذذدة تحويذذل األمذذوال تفذذاقاالعذذد  تحديذذد  ؛حذذبنم

حويذذل لكذس نصذت علذذب أن يذجم الج  ،؟ أو غارهذذاسذج ماراال؟ أو رذمل مذذدة انجذا  سذج ماراال

ت إلجذراءا وزسعر الصذرف السذائد فذي الدولذة الماذافة وقذت الجحويذل وطبقذا   ،دون تأرار

ل الصذذرف السذذارية المفعذذول زهذذا شذذريطة أال تكذذون تلذذض اإلجذذراءات مخالفذذة لحريذذة تحويذذ

 .(33)ال نائي تفاقاال األموال وفقا  لنص

 ائن:.ضمان الحلول محل الد4.3     

وعات ة لذهلض زذدفنذاد الطذرفاس المجعاقذديس، أو هائذة معيججسد هها الامان فذي قاذا  أحذ

لطذرف الفائدة مسج مري  زموجب ضمان منح هها الطرف المجعاقد السج مار أنجز فذي إقلذام 

 المجعاقد األرر مما يجعل الطرف األول يعجرف الطرف ال اني للطرف األول زـ:

 دة لفائذذ سذذج ماراالوالمطالبذذات الناتجذذة عذذس هذذها  ،حقذذوقتنذذا ل المسذذج مريس عذذس كذذل ال

 الطرف المجعاقد األول زمقجاب قانون أو عقد قانوني.

 لمجعلقذة اوااللجزامذات  ،وتنفاذه المطالبذات ،للطرف األول المجعاقد ممارسة تلض الحقوق

كذل  ،مرزناء علب مبدأ الحلول محل الدائس ضمس الحدود الجي تحق للمسذج  سج مار؛االز

 ال نائي. تفاقاالمس  7/1لنص المادة  ا طبقا  هه

الحقوق يجمجل الطرف المجعاقذد األول الذهي حذل محذل الذدائس زذنفس المعاملذة المجعلقذة زذ

 دة الطذرفوااللجزامات المجعهد زها زمقجاي تنذا ل المسذج مريس لفائذ ،والمطالبات المكجسبة

سذذجنادا االحقذذوق والمطالبذذات  األول المجعاقذذد، وأيذذة مذذدفوعات يذذجم اسذذجممها زنذذاء علذذب تلذذض

 .تفاقاالمس   7/2لمادة ل

  :زعاا واالستقرار القانونيانمضماناا تسوية ال .4            

 . ضماناا تسوية المنازعاا4-1            

ات  مارسذجاال عذات المجعلقذة زانماة ال نائاة ضذمانات لجسذوية التفاقااللقد تامنت 

علذب  9 سج مر الطرف المجعاقد األرذر إس نصذت فذي مادتهذاوم ،الم ارة زاس الدولة الماافة

 والمسذذج مر وقذذد ح ذذت علذذب ،طذذرق لجسذذوية تلذذض النزاعذذات الناشذذئة زذذاس الدولذذة الماذذافة

 ضرورة حل النزاع زالجراضي زاس الطرفاس ما أمكس سلض.

زاع أشذهر ازجذداء مذس تذاريخ إثذارة النذ 06وإن تعهر تسوية النذزاع زالجراضذي رذمل 

رة في الفقذ يحق للمسج مر ارجاار إحدى الجهات ال مثة الواردة ؛طرفاس زانقاائهامس أحد ال

 لجسوية النزاع وهي؛ 3مس المادة  2

ي فذإما عرض النزاع علب القااء الوطني المخجص للدولذة الماذافة المجعاقذد للفصذل  .1

 قذمر سذج مارجرقاذة االل الجزائذريمذس القذانون  24صذت علاذ  المذادة وهو مذا ن ،النزاع

 .سج مار الجونسيمس قانون اال 23 ، وكهلض الفقرة األرارة مس الفصل16/09

أو عذذرض النذذزاع علذذب هائذذة تحكاماذذة تكذذون زموجذذب قواعذذد الجحكذذام للجنذذة األمذذم  .2

لقذانون المجحدة للقانون الججاري الدولي، الجي يجب علاها أن تفصل فذي النذزاع وفذق ا

مجعلقذذة زمذذا فذذي سلذذض تطباذذق القواعذذد ال تفذذاقاالالذوطني للدولذذة الماذذافة المجعاقذذدة فذذي 

خذذا  ال تفذذاقاالال نذذائي وأحكذذا   تفذذاقاالزجنذذا ع القذذواناس، وكذذها تطباذذق أحكذذا  هذذها 

 .وكهلض وفق مبادئ القانون الدولي سج مار،االالمجعلق ز
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الذهي  icsid((34)(سذج مار اال عات اننزاع علب المركز الدولي لجسوية مأو عرض ال .3

قاذذل ية النزاعذذات زذذاس الذذدول ورعايذذا دول أرذذرى والمفجوحذذة للجوتسذذو اتفاقاذذةزموجذذب أنيذذأ 

 تحت رعاية البنض الدولي. 1965مارس  18 زجاريخواشنطس زواشنطس 
، حسب راار نهائيان ارجاار أحد الطرق ال مثة ال يمكس للمسج مر الجراجل عن  فهو 

 نص االتفاق.

 المل الذنص علذب انذ  وقد حر  االتفاق ال نائي علب ضذمان فعالاذة الجحكذام مذس رذ

أو أثنذاء  ،يمكس ألي طرف رفل دعذوى معارضذة رذمل أي مرحلذة مذس إجذراءات الجحكذام

علذذب أسذذاس تسذذلم مسذذج مر الطذذرف المقازذذل فذذي النذذزاع  ،(35)تنفاذذه قذذرار الهائذذة الجحكاماذذة

 الذذوارد أعذم  فذي ضذمان حلذذولتنفاذها للاذمان تعوياذا يغطذي كذم أو جذزء مذذس الخسذائر 

 .تفاقمس اال 9/3قا لنص مس المادة محل الدائس وف

فقذد  (36)ولامان فعالاة حكم الجحكذام الجذي يذجم عبرهذا ضذمان الجحكذام زصذور عامذة

رفاس ملزمذة للطذنهذائي وإن األحكا  الصذادرة عذس هذه  الهائذة الجحكاماذة نص االتفاق علب 

 .تفاقاالمس  9/5وتنفه وفق تيريعهما الوطني حسب المادة 

 :(37) القانونيستقرار .ضمان اال4-2         

ر يجخذوف سذج ماأ علذب الذنظم القانوناذة المذنظم لمزسبب ك ذرة الجعذديمت الجذي تطذر         

ائذر فذي ، والجزدول ال يعرف منظومجهذا القانوناذة المسج مر األجنبي مس انجا  اسج مار في

 إلذذب غايذذة 2001مذذس سذذنة  سذذج ماراالاآونذذة األراذذرة عذذدلت العديذذد مذذس نصذذو  قذذانون 

لامها قد غار مسجقر، فالمسج مر المنجز السج مار علب إق سج ماراالمما يجعل قانون  2017

أو ألغذذب تلذذض  ،وحذذوافز تمجذذل زهذذا فذذي ظذذل قذذانون عذذدل ،تلغذذي لذذ  امجاذذا ات وضذذمانات

ال يطبق القانون المعذدل إال زطلذب   أنز (38)قاب 09-16نص القانوني االمجاا ات ولكس ال

  ج مر فذذي أمذذان واسذذجقرار، فلذذ  أن يخجذذار أي قذذانون تخاذذل لذذالمسذذج مر ممذذا يجعذذل المسذذ

ج مر د وهذو ضذمان يسذجفاد منذ  المسذذ،أ  الجذدي ،اسذج مارات  القديمذة الذهي أنيذئت فذي ظلذذ 

 ال نائي. قتفااالمس  01زنص المادة  الجونسي المنجز السج مار  في االقلام الجزائري عمم  

 .خاتمة.5       

اذر مسذجقر فذي السذنوات القلالذة الماضذاة زسذبب نذزول الجزائذري غ قجصاداالأضحب 

هذة جفذي أسذعار  هذها مذس جهذة، ومذس  سعر البجرول الخا  الهي ييهد عد  اسذجقرار أساسذا  

ئر بر الجزاقادمة، مما أجلنجد أن هها المورد الطباعي مهدد زالنفاد رمل السنوات ا ؛أررى

سذذانة وتنظامهذذا ضذذمس تر ،الصذذعبة ات األجنباذذة الجالذذب للعملذذةسذذج ماراالسذذجعانة زعلذذب اال

مذل  ال نذائي تفذاقاالوزيزرا  اتفاقات دولاة مجعددة األطذراف وثنائاذة، ومنهذا  ،قانوناة وطناة

لنا والجذي توصذ ،هذه  المجواضذعةدولة تونس الجارة واليقاقة الجي كانت موضذوع دراسذجنا 

 مس رملها إلب:

لذب إسذج مارات جال وحمايذة االوالجزائذر مذس أجذل تيذتفاق ال نائي زذاس تذونس أحال اال -

 ال اناذذة سذج مار وكذهلض فذذي المذادةاقذدتاس فذي تعريذذ  االالقذانون الذوطني للذذدولجاس المجع

 سج مارات.الخاصة زجيجال وحماية اال

س لمجعاقذديتفاق ال نائي مل الامانات الواردة في قذانون اإلسذج مار لتجياز  ضمانات اال -

 تونس والجزائر.
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باذل قسذعا لمسذج مار زذييراد عذدد مذس النيذاطات الجذي تعذد مذس مفهوما وا تفاقاالحدد  -

فهذو  ال نذائي، كمذا ييذمل م اإلتفذاقمذس  01علذب سذبال الم ذال وفذق المذادة  سج ماراال

واكبذة محسب القانون الوطني لدولجاس، إن الصااغة الجي جاءت زها المذادة  سج ماراال

ممذذا يقاذذي علذذب احجمذذال الذذوطني لذذدولجاس  سذذج مارااللكذذل تعذذديل يطذذرأ علذذب قذذانون 

 ولجاس.ال نائي والقانون الوطني المنظم لمسج مار في الد تفاقاالوجود تناق  زاس 

دولذذة لمسذذج مري الذذدولجاس الجمجذذل زاذذمان المعاملذذة الوطناذذة ومعاملذذة ال تفذذاقاالكفذذل  -

رفاس والجمجذذل زاذذمانات مالاذذة لحمايذذة اسذذج مارات الطذذ ،03األولذذب زالرعايذذة فذذي المذذادة 

ا نجذر عنهذتديس مس األرطار الناجمة عس ال ورة والنزاع المسلح والجمرد.... الجذي المجعاق

جعاقذذدة اذذة الدولذذة الماذذافة الماإلتفاقألزمذذت  ؛نجاجذذة لذذهلضوات، سذذج ماراالرسذذارة تلحذذق ز

ماازيذة تزالجعوي  المناسب ووفق القامة الفعلاة لمسج مار زموجب إجراءات قانوناذة ال 

 .4وفق المادة 

 علذذب حمايذذة اسذذج مارات األطذذراف المجعاقذذدة مذذس أن تكذذون ؛أياذذا   تفذذاقالاكمذذا نذذص  -

ف أو لنذذزع الملكاذذة كقاعذذدة عامذذة مذذا لذذم تكذذس اسذذج ناء زهذذد ،أو محذذل للجذذأمام ،موضذذوع

ر شذريطة دفذذل الدولذة الماذافة تعذذوي  مناسذب للمسذذج م ؛أو المصذلحة العامذذة ،المنفعذة

 .5دون تأرار حسب نص المادة 

س كمذا للطذرف المجعاقذد حذق الحلذول محذل الذدائ ،وال المسذج مرحرية تحويل أم ضمان -

 .7في نص المادة 

 مر إس منحذت للمسذج ؛قد نصت علذب ضذمانات لجسذوية النزاعذات ؛اة أياا  تفاقاالونجد  -

ب حذق ارجاذار الجهذذة الفاصذلة فذي النذذزاع سذواء القاذاء الذذوطني المخذجص أو اللجذوء إلذذ

 أو ،وشذذفافاة مذذس هائذذة مسذذجقلة ومحايذذدة ،الجحكذذام الخذذا  لجسذذوية النذذزاع زكذذل نزاهذذة

ن فذي وهذو أهذم ضذما سذج ماراالاللجوء إلب المركذز الذدولي لجسذوية النزاعذات المجعلقذة ز

 نظر المسج مر األجنبي.

ان  مر الطرف المجعاقذد األرذر كذوفي مجال تسوية النزاعات زاس طرف مجعاقد، ومسج -

ء الذذب ، مذذل إضذذافة إمكاناذذة اللجذذوسذذج مار فذذي كذذم الذذدولجاساالتفذذاق أقذذر  إلذذب قذذانون اال

جذذي سذذج مار الذذهي أنيذذأ زموجذذب اتفاقاذذة واشذذنطس المنا عذذات االالمركذذز الذذدولي لجسذذوية 

، الجذذي لذذم يذذنص علاذذ  ال القذذانون الجزائذذري وال 1965مذذارس  18طرحذذت للجوقاذذل فذذي 

 الجونسي.

، 09-16رقذذذم:  سذذذجقرار القذذذانوني المنصذذذو  علاذذذ  فذذذي القذذذانونإضذذذافة لاذذذمان اال -

 .سج ماراالعلق زجرقاة المج

 والجوصاات هي:

 حجب تجم ؛والسرعة في سوق األموال ،لجواكب الجطور ؛إصمل المنظومة المصرفاة 

 وتأرار. ،ودون عراقال ،وسرعة ،عملاة تحويل األموال المسج مر زكل حرية

  لي زالقذذانون الذذدار عمذذم   سذذج ماراالعلذذب الميذذرع تحديذذد مذذدة  مناذذة لجحويذذل أمذذوال

 .سج ماراالمدة مس إنجا  المحدد ل

   نذاطق واليقاقة لما تلعبذ  تلذض الم ،مل تونس الجارة إنياء مناطق تبادل حر رصوصا

 مس دور ها  في جه  المسج مريس األجانب.
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  وى ورفل مسج ،لجيجال المنافسة ؛في مجاالت أررى منها المسجيفاات سج ماراالفجح

 الصحة الوطناة مقارنة زجونس.

 

 جع:.الهوامش والمرا7

                                                             
 اات ال نائاة:تفاقاالمس تلض   (1)

ي فزرامها إي تم يجال والحماية المجبادلة لمسج مارات الجاة الجزائرية الكويجاة للجتفاقاال −
 370-03زالكويت، وتمت المصادقة علاها زموجب المرسو  الرئاسي رقم  30/09/2001

 .02/11/2003مؤرخ في  66، الجريدة الرسماة عدد 23/10/2003المؤرخ في 

باة اليع ديمقراطاةات زاس حكومة الجمهورية الجزائرية السج ماراالاتفاق ترقاة وحماية  −
 ، والمصادق علا  زالمرسو 27/01/2000وحكومة مالازيا، الموقل في الجزائر في 

رة الصاد 42، الجريدة الرسماة رقم: 23/07/2001المؤرخ في  212-01الرئاسي رقم: 

 .2001أوت  01زجاريخ 

 فريقاا،نو  اجاتفاق الجرقاة والحماية المجبادلة لمسج مارات، زاس حكومة الجزائر وحكومة  −

 206-01، المصادق علا  زالمرسو  الرئاسي رقم 24/11/2000الموقل زالجزائر في 

 .29/07/2001الصادرة زجاريخ  41، الجريدة الرسماة 23/07/2001المؤرخ في 
، وافقت علاها 1985أكجوزر  11أنيئت هه  الوكالة زموجب اتفاقاة ساول المبرمة في    (2)

 30/10/1995ثم صادقت علاها في:  21/01/1995المؤرخ في  05-95الجزائر زموجب األمر 

 .05/11/1995مؤرخ في  66جريدة رسماة عدد  ،345-95زموجب المرسو  الرئاسي رقم: 
المجامنة إنياء  1965مارس  18لقد وافقت الجزائر علب اتفاقاة واشنطس الموقعة في  -(3)

ي فالمؤرخ  04-95زموجب األمر  ج مارساالالمركز الدولي لجسوية المنا عات المجعلقة ز

، 30/10/1995المؤرخ في  346-95وصادقت علاها زموجب المرسو  الرئاسي  21/01/1995

 .66الجريدة الرسماة العدد 
نوفمبر سنة  14الموافق  1427شوال عا   22المؤرخ في  06/404المرسو  الرئاسي رقم  (4)

اة اليعب الديمقراطاة ةمة الجمهورية الجزائريزاس حكو تفاقاال، المجامس الجصديق علب 2006

 17ي فجونس زوحكومة الجمهورية الجونساة حول الجيجال والحماية المجبادلة لمسج مار، الموقل 

 .73، ج ر ع 2006فبراير سنة  16الموافق  1427محر  عا  
، سج مارالاجعلق زجرقاة ، ي03/08/2016المؤرخ في  09-16 :مس القانون رقم 01المادة  - (5)

 .2016اوت  03مؤررة في  46جريدة رسماة عدد 
الصادر زموجب االمر رقم  سج ماراالكانت هه  اإلضافة في المادة ال اناة مس قانون تطوير  - (6)

 .2001اوت  22مؤررة في  47، جريدة رسماة عدد 2001اوت  20المؤرخ في  01-03
، الرائد الرسمي 2016سبجمبر  30خ في مؤر 2016لسنة  71مس القانون عدد  03الفصل  - (7)

 .2016أكجوزر  07ِمؤرخ في  82للجمهورية الجونساة، عدد 
 . (06/404)المرسو  الرئاسي رقم  ال نائي تفاقاالمس  3والمادة  2/2المادة  - (8)
اة ية واالججماعاة لغرزقجصاداالاات ال نائاة لمسج مار، اللجنة تفاقاالفرحات الحرشاني، دلال  - (9)

الجذذالي:  منيذذور علذذب موقذذل المكجبذذة الرقماذذة لألمذذم المجحذذدة 97،   2011آسذذاا )اإلسذذكوا(، 
https://digitallibrary.un.org/record/1292089. 

 .97   ،المرجل السازق - (10)
 .16/06مس القانون  21المادة  -(11)

https://digitallibrary.un.org/record/1292089
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تلجذز  زموجبهذا الدولذة الماذافة مذنح المسذج مر  ؛قاعدة قانوناة اتفاقاة :المعاملة الوطناة هي" -(12)

يجمجذذل  وزالجذذالي، ،األجنبذذي معاملذذة ال تقذذل تفاذذام عذذس المعاملذذة الممنوحذذة للمسذذج مريس الذذوطنااس

لذذد المسذذج مر األجنبذذي زيذذروط المنافسذذة نفسذذها الجذذي يجمجذذل زهذذا المسذذج مر الذذوطني فذذي سذذوق الب

 (.79لماا " )الحرشاني، المرجل السازق،   ا
ماهو  يزيد، مدارلة زعنوان: الامانات القانوناة الممنوحة للمسج مريس األجانب في ظل  (13)

ة "، جامعلجزائرافي  سج ماراالالمبرمة مس الجزائر، الملجقب الدولي " منظومة  سج ماراالاتفاقاات 

 .8ساة،  قالمة كلاة الحقوق والعلو  الساا 45ماي  8
 .(06/404)المرسو  الرئاسي رقم  ال نائي تفاقاالمس  3/1المادة  -(14)
 .(06/404)المرسو  الرئاسي رقم  ال نائي تفاقاالمس  3/2المادة  - (15)
 اإلسج مارالمجعلق زجطوير  2001اوت  20المؤرخ في  01-03مر مس األ 14/1المادة  - (16)
 ونسي.الج سج ماراالمس قانون  7الفصل  - (17)
 .86فرحات الحرشاني، المرجل السازق،    - (18)
 .(06/404)المرسو  الرئاسي رقم  ال نائي تفاقاالمس  3المادة  - (19)
 ات الدولاة، دار هومذة للطباعذة والنيذر والجو يذل، الجزائذر،سج ماراالقادري عبد العزيز،  - (20)

 .188،   2006الطبعة ال اناة، 
علذب: " ال تفسذر  (06/404)المرسذو  الرئاسذي رقذم ال نذائي  تفذاقاالمذس  3/3تنص المذادة  - (21)

مري سج لفائدة م تلز  طرفا مجعاقدا زجوسال :نهاأولب وال اناة مس هه  المادة علب احكا  الفقرتاس األ
 ية معاملة او تفاال او امجاا  تنجج عس:أالطرف المجعاقد اآرر مزايا 

 ذل م زينيذاءق ميجركة أو أي اتفاق دولة مماثل رذا  تبادل حر او اتحاد جمركي أو سو منطقة-أ

الشذكال اهه  االتحادات والجي يكس أو قد يصبح أي مس الطرفاس المجعاقديس طرفا فاها وكذهلض كذل 
 ية اإلقلاماة.قجصاداالاألررى للمنظمات 

 ة".لجباياتهدف الب منل اال دواج الاريبي او كل اتفاقاة دولاة أررى في مادان  اتفاقاات- 
 .27/02/2022تاريخ الجصفح  https://www.marefa.orgموقل المعرفة علب االنجرنت:  - 22
 المرجل السازق  - 23
 .نفس المرجل  - 24
 .(06/404)المرسو  الرئاسي رقم  تفاقاالمس  04المادة  - (25)
غر  العرزي لدرول السذوق الجزائريذة فذي لخار رازحي، ضمانات المسج مريس مس دول الم (26)

اذذر مجلذذة الحقذذوق والحريذذات، جامعذذة محمذذد رااذذات ال نائاذذة المغارزاذذة الجزائريذذة، تفاقاالظذذل 

 .306،   2016زسكرة، العدد ال الث ديسمبر 
 (06/404)المرسو  الرئاسي رقم  تفاقاالمس  05المادة  - (27)
في الجيريل الجزائري، مجلة الحقوق  إدريس قرفي، ضمان حماية ملكاة المسج مر- (28)

 .65،  2016والحريات، جامعة محمد راار زسكرة، العدد ال الث ديسمبر 
 .09-16رقم:  الجزائري سج ماراالمس قانون  23المادة  - (29)
 .2016لسنة  71رقم  الجونسي سج ماراالمس قانون  2فقرة  8الفصل  - (30)
 .(06/404)المرسو  الرئاسي رقم  نائيال  تفاقاالمس  2فقرة  5المادة  - (31)
 .(06/404)المرسو  الرئاسي رقم  ال نائي تفاقاالمس  6المادة  - (32)
 .(06/404)المرسو  الرئاسي رقم  ال نائي تفاقاالمس  2 /6المادة  - (33)
)34(- isputesDnvestment Iettlement of Sentre for Cnternational Ithe  

https://www.marefa.org/
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، مجلة الحقوق والحريات، جامعة محمد راار سج ماراالنا عات عبد القادر دراجي، م(35)

 .79،   2016ديسمبر  ،زسكرة، العدد ال الث

تعويلت كريم، الحماية اإلجرائاة للمسج مريس الجزائرياس في الخارج في إطار االتفاقاات  -)36( 

 .144،   2009 ،1، العدد 3ال نائاة، مجلة الدراسات حول فعالاة القاعدة القانوناة، المجلد 
"يجامس تعهد الدولة المجعاقدة مل  :زال بات الجيريعي وهو سجقرار القانوني ويعرف أياا  اال -)37( 

، ج مارساالعقد  ية والمالاة واجبة الجطباق علبقجصاداالالمسج مر األجنبي زج بات القواعد القانوناة 

ماان أي تعديل تيريعي الحق" رويجرتب علب هها الجعهد ان يكون المسج مر األجنبي زمنأى عس 

لذب، بعذة األوعلي عبد الكريم دسوقي عامر، الحماية القانوناة لمسج مارات األجنباة المباشرة، الط
 .171،   2011المركز القومي لإلصدارات القانوناة، القاهرة، مصر، 

 األجنبي سج مروالم ،اس الدولةزيهدف إلرااع العقد المبر   ؛ن شرط ال بات الجيريعيي"وعلا  ف -

اد حفاظذة السذ .ومحدد ومعروف لدى األطراف منه لحظة ازرام  حجب انقاذائ " ،إلب قانون ثازت
كندرية، الحداد، العقود المبرمة زاس الدول واألشخا  األجانب، دار المطبوعذات الجامعاذة، اإلسذ

ة، ، دار هومذذسذذج ماراال. وحسذذان نوفذذل، الجحكذذام فذذي منا عذذات عقذذود 328،   2007مصذذر، 

 .56،   2010الجزائر، 
 .16/09رقم  زائريالج سج ماراالمس قانون  22المادة  - (38)


