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إْــــداء
إنى زيص انكفاح ٔانتضذٍت َٔبع انذُاٌ انٕاندٌٍ انكسًٌٍٍ
دفظًٓا هللا
إنى كم أفساد عائهتً
إنى كم أساترتً طٍهت يشٕازي اندزاسً

َادٌت

كــلمة شكــر
أتقدو بانشكس انجصٌم إنى أستاذي انًشسف
اندكتٕز شٔاًٌٍت زشٍد
إلشسافّ عهى ْرِ انسسانت ٔتعٓدِ بانًساجعت ٔانتصٌٕب،
ٔكرا نقٍايّ بتصٌٔدي بانُصائخ ٔاالزشادث انقًٍت انتً
سسث عهى ضٕئٓا فً تتبع يسادم ْرا انعًم إنى أٌ ٔصم
إنى صٕزتّ انتً ْٕ عهٍٓا.
كًا أتقدو بانشكس انجصٌم إنى األستاذة ٔند زابخ صافٍت .
ٔانذًد هللا يٍ قبم ٔيٍ بعد ٔانٍّ ٌسجع انفضم كهّ.

قال العامد ا ألصفواين
ا ِك يِّنين َر َأ ُتي أ ن َر َر ْك ُت أ ح ِك َرا ًابا ِك َر ِكو ِكن
ِإ
ا يِّن قَرا َرل ِك َر ِكح ِك :
ِإ
"ل َر ُت ِك يِّن َرّي َره َرذا لَر َرَك َرن َأ ْكح َرسنَ ،رولَر ِكز حَر َره َرذا لَر َرَك َرن
رك َره َرذا
ي ْكُتس َرح َرسنَ ،رولَر قُت يِّنِكح َرم َره َرذا لَر َرَكن َأفْكضَر لَ ،رولَر تُت َر
لَر َرَك َرن َأ ْك َرْجل".
َرو َره َرذا ِكون َأ ْك َر ِك ال ِكع َر ِك  ،و ُته َر َرد ِكل ٌلل َر َر ِكا ِكس َري ِك
ال ُتل ِكق َر َر ُتْج َر ِك اللَر َر ِك .

مقدمة
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إف اإلستثمار األجنبي لـ يصؿ إلى ىذه الدرجة مف اإلىتماـ كالعناية االستثنائية
المقدمة لو ،إال بعد أف خطا أشكاط طكيمة مف المعارضة الشديدة لو ،خاصة مف طرؼ
الدكؿ النامية الراغبة في ممارسة سيادتيا بكؿ أشكاليا.

لكف التعطش لممارسة السيادة

سرعاف ما انيار أماـ الرككد االقتصادم ،كاليزات المتتالية التي عرفتيا اقتصاديات الدكؿ

النامية كفشؿ مخططاتيا التنمكية.
تعاظـ دكر االستثمارات األجنبية

بشكؿ كبير  ،األمر الذم أدل إلى اشتداد التنافس

بيف الدكؿ إلستقطابيا كاستيعابيا عمى أقاليميا بغية تحقيؽ التنمية االقتصادية المستدامة.
تعد التنمية االقتصادية مطمب أساسي لمدكؿ النامية ،كمنيا اؿ

جزائر التي عممت عمى

إجراء إصبلحات اقتصادية ،ككضع استراتيجيات تنمكية لتحقيؽ الرقي كالتقدـ.

خاصة مع تزايد التذمر الشعبي مف أكضاعيـ االقتصادية المتدنية ،فاستعجؿ

ت

الطريؽ نحك التنمية ،كأنو ا ال تـ لؾ الكقت لتضييعو ،بقدر حاجتو ا لمعيش في مستكل الئؽ،
خاصة كأف الكثير مف الدكؿ النامية ،نجحت في استقطاب المكارد المالية األجنبية مف أجؿ
التنمية الكطنية مع كؿ ما تكفره مف حماية كضماف لمرأسماؿ األجنبي.

جاذبية أم دكلة لبلستثمار األجنبي يتكقؼ عمى مجمكعة مف العكامؿ كالمحددات
التي تشكؿ في مجمميا بيئة مبلئمة ،كأرضية خصبة لبلستثمارات األجنبية ،مف ليكنة إدارية
سياسيا ،كصمبة اقتصاديا ،ال تتأثر باليزات االقتصادية العالمية كحماية
كأماكف آمنة كمستقرة
ن
قانكنية ،حيث أصبحت مسألة سيادة القانكف ،كحماية الحقكؽ تحتؿ الصدارة في الفكر
اإلنساني المعاصر ،كفي المجاالت االقتصادية كالمالية ،كباألخص في قضية الحسـ في

اتخاذ الق اررات االستثمارية.

المستثمريف األجانب حذريف ،في ىذه المسألة فيـ يختاركف أكثر األماكف آمنا ،حيث
تتكفر الديمقراطية كسيادة القانكف ،مما يخمؽ ليـ الشعكر بالطمأنينة في نفكسيـ ،كيدفعيـ
لمقياـ بمزيد مف األنشطة االستثمارية ،فرأس الماؿ يتكطف حيث يجد المبلذ اآلمف لو.

2

النظام القظانانم الج ائرمالالستثظام ومدم فظالستم نم السلقظامالالستثظا ام األلنليممممممممممممممممممولمويمم

حيث اشتد التنافس بيف مختمؼ الدكؿ عمى كيفية جذبو ،خاصة بعد تزايد اإلقتناع
بالدكر الذم يمعبو اإلستثمار األجنبي في عممية التنمية االقتصادية سكاء مف حيث ككنو
نسبيا لمتمكيؿ ،أك مف حيث ككنو كسيمة ىامة لتكفير فرص الشغؿ لشريحة
نا
مصدر
نا
مستقر ن
ىامة ،كما ينقؿ تكنكلكجيا اإلنتاج ،كيتيح لمدكؿ المضيفة تطكير التنمية البشرية كترقيتيا عف
طريؽ تدريب المكظفيف عمى تشغيؿ المشركعات الكبرل ،حيث يكسبكا الميارات التقنية
العالية ،كالخبرة العممية التي تتيح ليـ مستقببل إدارة أضخـ المشاريع االستثمارية دكف نقص
إيجابا عمى نجاح المشركع الذم بدكره يرفع مف مداخيؿ
أك تخكؼ ،األمر الذم ينعكس
ن
الدكلة.
كما يسيـ اإلستثمار األجنبي في تنظيـ البنية األساسية لمدكلة المضيفة ،كادارة مرافقيا
العامة كتحسيف مستكل ىياكميا القاعدية كتطكيرىا لجعميا تتماشى كتضاىي اليياكؿ التي

تتميز بالتكنكلكجيا المتطكرة كالجكدة العالية.

ىذا ما يفسر لنا تزايد تدفؽ االستثمارات األجنبية عمى الدكؿ األكثر انفتاحا عمى
االستثمارات ،كازاء ذلؾ بدأت الدكؿ النامية عمى الخصكص بإجراء إصبلحات في ىياكميا
االقتصادية كالمؤسساتية ،كفي سيادتيا العامة ،مما يجعؿ بيئتيا االقتصادية منفتحة عمى
االستثمارات األجنبية ،إلى درجة احتداـ المنافسة بيف مختمؼ الدكؿ قصد استمالة كانسياب
الرأسماؿ األجنبي ،فأغرت المستثمر األجنبي بفتح كؿ القطاعات لبلستثمارات الخاصة
كأزالت القيكد عمى الممكية ،كسمحت بتحكيؿ األرباح...الخ ،ساعية بذلؾ تحقيؽ تنميتيا
االقتصادية عف طريؽ اإلستثمار األجنبي.

اىتمت الجزائر باالستثمارات األجنبية في سبيؿ جذبيا إلى أقميميا ،خاصة كأنيا
عرفت مطمع القرف العشرية األخيرة مف القرف الماضي جممة مف التغيرات عمى جميع
األصعدة نتيجة التأثيرات الدكلية ،خاصة مع التحكالت االقتصادية العميقة عمى النظاـ
العالمي ،حيث كاف ليا انعكاس مباشر عمى دكؿ المنطقة

المغاربية ككؿ  ،بحكـ التبعية

االقتصادية لمدكؿ المتقدمة ،فدخمت المنطقة في دكامة مف األزمات بمختمؼ أشكاليا فأثرت
األزمة االقتصادية عمى انخفاض مستكل الدخؿ الفردم كالمستكل المعيشي ككؿ ،مما أحدث
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ثكراف كغمياف شعبي أدخؿ أنظمة الدكؿ في حالة طكارئ مف أجؿ إيجاد الحمكؿ كادخاؿ

إصبلحات جذرية ،بيدؼ كبح جماح الغمياف الشعبي الذم أصبح يمكح بالتيديد في األفؽ.
قامت الجزائر سنة

 1989بتعديؿ الدستكر ،كفتح الباب أماـ األحزاب كالجمعيات

السياسية لمنشاط ،كالتخمي بذلؾ عمى نظاـ الحزب الكاحد ،ىذا عمى الصعيد السياسي ،أما
عمى الصعيد االقتصادم ،تـ الشركع في التخمي التدريجي عف نظاـ االقتصاد المكجو
بتحرير التجارة الخارجية ،كتبعتيا إصدار نصكص قانكنية تعكس التكجو نحك االنفتاح عمى
االستثمارات األجنبية ،كزيادة دكر القطاع الخاص في النشاط االقتصادم.

تعد ىذه التحكالت التي عرفتيا المنطقة كنتيجة حتمية لؤلزمات التي تعرضت ليا
خاصة أزمة المديكنية التي كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس ،ضؼ إلى ذلؾ تراجع
حجـ المساعدات التي كانت تقدميا الدكؿ المتقدمة،كما أف الحصكؿ عمى قركض خارجية
التي كانت تعتمد عمييا دكؿ المنطقة إلنجاز مشاريع تنمكية بغض النظر عف نجاح المشركع
نظر لمتعقيدات التي أصبحت تفرضيا الدكؿ أك
أمر في غاية الصعكبة ،نا
مف عدمو أصبح نا
المؤسسات المانحة لمقركض بشركط تعجيزية ،خاصة تمؾ الممنكحة مف طرؼ صندكؽ النقد
الدكلي ،حيث نشأ بما يسمى االشتراطية أك المشركطية(.)1

مما يعني الحصكؿ عمى المكارد المالية منو يتكقؼ عمى تنفيذ شركطو ،كىذا ما كقع
لمعديد مف الدكؿ عمى سبيؿ المثاؿ :مصر ،المممكة الياشمية األردنية ،الجزائر ،تكنس،
المغرب ،حيث منحت القركض بشرط إعادة الييكمة في إجراء إصبلحات في مختمؼ
القطاعات بما يتناسب كبرامج الصندكؽ ،بؿ أكثر مف ذلؾ قاـ الصندكؽ بفرض إدخاؿ

إصبلحات في الجزائر حتى عمى المنظكمة التربكية.

الجزائر البحث عف خيار جديد يحقؽ ليا

نتيجة كؿ ىذه الضغكطات كاف لزاما عمى

التنمية االقتصادية التي تصبك إلييا ،كفي نفس الكقت يخمصيا مف التبعية االقتصادية فكاف
 - 1خميؿ الفاىي ،دراسة في تأثير المديكنية عمى التكجو االستثمارم لمدكلة منذ التسعينات ،أطركحة لنيؿ الدكتكراه في

الحقكؽ تخصص المالية العامة ،جامعة الحسف الثاني ،كمية العمكـ القانكنية كاإلدارية ،عيف الشؼ ،الدار البيضاء ،رباط،
 ،2005ص .96
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خيار المجكء لجذب االستثمارات األجنبية ،خاصة مع تزايد ترسخ فكرة أىمية كالدكر الذم
تمعبو االستثمارات األجنبية في بناء قاعدة اقتصادية تكسب الدكلة المضيفة لو مكانة تنافسية

في السكؽ العالمية.
مما ال شؾ فيو أف

إنتقاؿ رؤكس األمكاؿ مف دكلة إلى أخرل يرتبط بدرجة الحماية

القانكنية الممنكحة ليا عمى المستكييف الداخمي كالدكلي كتنكع النظـ القانكنية التي تتصدل

لحماية االستثمارات األجنبية.

مف أجؿ ذلؾ يتبادر إلى الذىف اإلشكالية التالية

ىؿ استطاعت القكانيف المتعمقة

باالستثمار إقناع المستثمريف األجانب كمنحيـ كافة الحماية كالضمانات الستقطاب
رساميميـ لالستثمار في الجزائر؟.

يتطمب األمر دراسة أحكاـ االستثمارات األجنبية (الباب األكؿ) ،ثـ دراسة امف

االستثمارات األجنبية (الباب الثاني).
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الباب األكؿ

أحكاـ االستثمارات األجنبية
في الجزائر

انظام ا وممم أحظام االستثظا ام األلنليم نم الج ائمم

عرفت الجزائر مطمع العشرية األخيرة مف القرف الماضي جممة مف التغيرات عمى
جميع األصعدة نتيجة المفرزات الدكلية ،خاصة مع التحكالت االقتصادية العميقة عمى النظاـ
االقتصادم العالمي ،حيث ليا انعكاس مباشر عمى الجزائر ،بحكـ تبعيتيا االقتصادية لمدكؿ
المتقدمة فدخمت الجزائر ،في دكامة مف األزمات بمختمؼ أشكاليا فأثرت األزمة االقتصادية
عمى انخفاض مستكل الدخؿ الفردم ،كالمستكل المعيشي ككؿ ،مما أحدث ثكراف كغمياف
شعبي ،ادخؿ الدكلة في حالة طكارئ مف أجؿ إيجاد الحمكؿ ،جذرية بيدؼ تييئة ككبح جماح

الغمياف الشعبي.

تـ التخمي التدريجي عف نظاـ االقتصاد المكجة كتبنى النظاـ الميبرالي ،باالنفتاح عف

االستثمارات األجنبية ،كزيادة دكر القطاع الخاص في النشاط االقتصادم.

نتيجة كؿ ما سبؽ ،كاف لزاما عمى الجزائر ،البحث عف خيار بديؿ لتحقيؽ التنمية
االقتصادية ،فسعت لجذب االستثمارات األجنبية عف طريؽ كضع إطار قانكني ليا (الفصؿ

األكؿ) ،إلى جانب تبني معاممة خاصة لبلستثمارات األجنبية (الفصؿ الثاني).
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الفصؿ األكؿ
اإلطار القانكني لالستثمارات األجنبية
في الجزائر

ائم
مممممممممممممممممممممممممممممممممممم افصلم ا و:م اإلظام القظانانمالالستثظا ام األلنليم نم الج م
م
انظام ا وممم

تعد الجزائر مف أكثر مناطؽ جاذبية لبلستثمارات األجنبية ،بحكـ عدة عكامؿ طبيعية
جعمت المنطقة تمتاز بيذه الميزة ،ألجؿ ذلؾ قامت الحككمة الجزائرية بالتنافس كالتسابؽ
لمظفر بمشركع استثمارم أجنبي يكفر لمدكلة فائدة استثمارية معينة كفقا لمخططيا
االقتصادم ،فقامت بإصدار نصكص قانكنية تحتكم عمى مزايا تشجيعية لممستثمريف
األجانب ،كما فتات أف تضع التدابير البلزمة كفؽ ضكابط محددة قصد إقامة المشركع

االستثمارم في ظركؼ مشجعة كرؤية كاضحة المعالـ لدل المستثمر األجنبي.

في ظؿ التحكالت الدكلية ،كالسباؽ كالتنافس الغير مسبكؽ دكليا نحك استمالة
االستثمارات األجنبية ،بعد اإلدراؾ المتنامي لدل الدكؿ ألىميتيا في زيادة النمك االقتصادم
كالرفع مف كتيرة اإلنتاجية بدال مف االعتماد الكمي عمى مصادر التمكيؿ الخارجية ،كىي
الخطة المدركسة التي نجحت فييا بعض الدكؿ األسيكية كالتي أطمؽ عمييا بالنمكر

األسيكية.

لياتو المعطيات اليامة اىتمت الجزائر باالستثمارات األجنبية ،ككضعتيا في إطار
قكاعد قانكنية محددة (المبحث األكؿ) ،إلى جانب انفتاحيا عمى اإلستثمار األجنبي (المبحث

الثاني).
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ائم
مممممممممممممممممممممممممممممممممممم افصلم ا و:م اإلظام القظانانمالالستثظا ام األلنليم نم الج م
م
انظام ا وممم

اثنبحم ا وم

اأحظام اثلنثيمالالستثظا ام األلنليم
تزايد اىتماـ الجزائر باالستثمارات األجنبية بعد مطمع التسعينات مف القرف الماضي
عمى غرار مختمؼ اؿدكؿ ،فشرعت بإجراء إصبلحات جذرية شممت مختمؼ القطاعات لتمييد
السبيؿ لخمؽ مناخ استثمارم مبلئـ ،كبيئة عمؿ متطكرة ،فانتيجت سياسة جديدة تكاكب
التحكالت الحاصمة

عمى السياسة االقتصادية المبلئمة ،فتبنت سياسة اإلصبلحات

االقتصادية عف طريؽ إصدار ترسانة مف النصكص القانكنية (التشريعية كالتنظيمية)
متماشية كمترجمة ليذا التكجو الجديد ،القائـ عمى سياسة االنفتاح عمى العالـ الخارجي
بتكريس مبدأ حرية اإلستثمار كتعزيزه بتقديـ امتيازات منافسة ،كقبؿ التطرؽ إلى ىذه
االمتيازات لزاما عمينا التكقؼ لضبط مفيكـ اإلستثمار األجنبي في (المطمب األكؿ) أما
(المطمب الثاني) فسنقكـ بتخصيصو بالدراسة كالتحميؿ لمبدأ حرية اإلستثمار .

اثقطلم ا وم
فئريم االستثظام األلننم
استعانت الدكؿ النامية باالستثمارات في تمكيؿ تنميتيا االقتصادية بعد تكاتر األزمات
االقتصادية التي مرت عمييا ،ككادت أف تعصؼ بيا بحيث أصبحت تشكؿ مع نياية القرف
العشريف ،كمطمع القرف الحالي حتمية البد منيا لكؿ اقتصاديات الدكؿ بغض النظر عف
تكجييا االقتصادم ،أك السياسي باعتبارىا جكىرية لتنمية االقتصادية ،كمفتاح الخبلص مف
األزمات ،نتيجة التغيرات التي يمكف أف يحدثيا في البنية االقتصادية ،كالييكؿ اإلنتاجي
بالنسبة لممؤسسات العامة كالخاصة ،حيث عرفت الدكؿ تنافس شديد لجذب كاستقطاب
اإلستثمارات األجنبية ،كسنتناكؿ المقصكد باإلستثمار األجنبي (الفرع األكؿ) ثـ التطرؽ بعد
ذلؾ إلى المقصكد بالمستثمر األجنبي (الفرع الثاني).
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ائم
مممممممممممممممممممممممممممممممممممم افصلم ا و:م اإلظام القظانانمالالستثظا ام األلنليم نم الج م
م
انظام ا وممم

افئرم ا وم

اثلصنوم ظاالستثظام األلننم
إف مصطمح اإلستثمار ليس جديد عمينا ،كال بسياسة جديدة عمى الجزائر بؿ عرفتو
منذ االستقبلؿ إلى يكمنا ىذا ،فقط تختمؼ السياسة المنتيجة في المجاؿ مف نظاـ إلى أخر

كمف مرحمة ألخرل ،لكف تعددت التعارؼ كاختمفت حكؿ ضبطو بشكؿ دقيؽ.

قدمت تعاريؼ مختمفة لبلستثمار األجنبي سكاء مف طرؼ اقتصادييف أك قانكنييف بيف
تضيقو ،كسنتطرؽ مف خبلؿ ق ذا الفرع إلى التعريؼ المغكم
مف تكسع في مفيكمو كبيف مف ّ
(أكال) إلى جانب التعريؼ االقتصادم (ثانيا) كالتعريؼ القانكني (ثالثا):

ا:م اسفئريم اطلنرم
إف كممة اإلستثمار مشتقة مف الثمر أم حمؿ الشجرة ،كالكلد ثمرة القمب ،كالثمر نكع

مف أنكاع الماؿ كثمر مالو أم نماه (.)1

أما اإلستثمار في الفقو اإلسبلمي ،فيتعذر الكقكؼ عمى تحديد صريح لمفيكـ
اإلستثمار مف المنظكر اإلسبلمي ،نظ ار لعزكؼ الفقياء عف استخداـ مصطمح اإلستثمار

كاستبدالو بمفظ االستمناء حينا ،كلفظ التنمية حينا أخر ،كلفظ النماء تارة أخرل (.)2

ثظالظ:م اسفئريم االسصظورم
قدمت منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية التعريؼ التالي لبلستثمار  :كؿ شخص
طبيعي ،كؿ مؤسسة عمكمية أك خاصة ،كؿ حككمة ،كؿ مجمكعة مف األشخاص الطبيعييف
الذيف ليـ عبلقة فيما بينيـ ،كؿ مجمكعة مف المؤسسات التي تتمتع بالشخصية المعنكية
المرتبطة فيما بينيا ،ىي عبارة عف مستثمر أجنبي مباشر إذا كاف لديو مؤسسة لبلستثمار
 - 1عبد اهلل العبيدم ،شرح التشريعات المنظمة لبلستثمارات األجنبية في ليبيا ،مجمس الثقافة العاـ،
النشر ،ص.17

طرابمس ،بدكف سنة

 - 2قطب مصطفى ،اإلستثمار أحكامو كضكابطو في الفقو اإلسبلمي ،دار النقاش لمنشر ،ط 1420 ،1ىػ ،ص .17
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ائم
مممممممممممممممممممممممممممممممممممم افصلم ا و:م اإلظام القظانانمالالستثظا ام األلنليم نم الج م
م
انظام ا وممم

األجنبي المباشر كيعني أيضا فرع أك شركة فرعية ،تقكـ بعمميات في بمد أخر غير الذم يقيـ

بو المستثمر األجنبي (.)1

كيعني لفظ اإلستثمار بمعناه االقتصادم  :استخداـ األمكاؿ في اإلنتاج أما مباشرة
بشراء اآلالت كالمكاد األكلية ،كأما بطريقة غير مباشرة كشراء األسيـ كالسندات ،كيقصد
أيضا تكظيؼ الرساميؿ لمحصكؿ عمى الربح (.)2

عمكما كفقا لعمماء االقتصاد ينبغي التمييز بيف اإلستثمار الصافي كالخاـ ،األكؿ
يتعمؽ بثمرة رأس الماؿ ،بيف مجاليف مف الزمف ،كحسب النظرية االقتصادية ،اإلستثمار
الحقيقي الذم يؤدم إلى التأثير في رأس الماؿ ،أما الثاني فيتعمؽ بمجمكع األمكاؿ الجديدة
المنشاة في مجاؿ زمني معيف ،فيذا األخير يعد ضركريا لتقدير مدل مبلئمة االستثمار كمنو
فإف اإلستثمار يشمؿ كؿ الحصص المادية التي تساىـ في إنشاء مؤسسة أك تكسيعيا كتتمثؿ

ىذه الحصص المالية كالنقدية كالتقنية (المعدات ،اآلالت ،حقكؽ الممكية الصناعية .)...

ثظاتظ:م اسفئريم القظانانم
لـ يكف القانكنييف أكفر حظا مف نظرائيـ االقتصادييف فقد تعددت كتنكعت التعاريؼ
المقدمة لبلستثمار األجنبي ،حيث عرفت القكانيف تعريفات مختمفة

( ،)3كنقتصر في ىذا

الصدد عمى بعض التعاريؼ ،فالتعريؼ المقدـ مف طرؼ اتفاقية تشجيع كضماف اإلستثمار
المغربي الذم عرفتو كالتالي » :ىك استخداـ رأس الماؿ في أحد المجاالت المسمكح بيا
في بمداف اتحاد المغرب العربي « ،كنبلحظ أنو تعريؼ غير دقيؽ فمـ يحدد ىاتو المجبلت
المسمكح بيا لممستثمر حتى ينجز مشركعو االستثمارم.

 - 1تكمي عبد الرحماف ،كاقع كأفاؽ اإلستثمار األجنبي المباشر خبلؿ اإلصبلحات االقتصادية في الجزائر ،رسالة
ماجستير جامعة الجزائر ،كمية العمكـ االقتصادية كعمكـ التسيير ،2000 ،ص .41

 - 2إدريس الكراكم كعبد العزيز النكيضي ،االقتصاد المغربي ،نمكذج الفبلحة كاالستثمار األجنبي ،دار تكبقاؿ لمنشر،
بدكف بمد النشر ،طبعة  ،1998ص.11

3 - DARGHOUTH Lamia, l’ambivalence du régime juridique des investissements prives
étrangers en Tunisie, thèse pour obtenir le grade de docteur de l’université paris, droit des
affaires, 2002, p62.
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ائم
مممممممممممممممممممممممممممممممممممم افصلم ا و:م اإلظام القظانانمالالستثظا ام األلنليم نم الج م
م
انظام ا وممم

كما ينصرؼ تعريؼ اإلستثمار األجنبي إلى اعتباره رأس ماؿ معيف مادم أك معنكم
يستيدؼ تحقيؽ غرض معيف ،مصدره جية أك جيات أجنبية كيخضع لمقكاعد كاألحكاـ التي
تتضمنيا القكانيف الكطنية  ،كقد يتخذ ىذا اإلستثمار صيغة اتفاقية أك عقد أك يتـ تنظيمو مف

خبلؿ قانكف خاص بو (.)1

كما يعرؼ أنو  :انتقاؿ رؤكس األمكاؿ مف الخارج إلى الدكلة المضيفة ،بغية تحقيؽ

الربح لممستثمر األجنبي ،بما يكفؿ زيادة اإلنتاج كالتنمية في الدكؿ المضيفة (.)2

يركز ىذا التعريؼ فقط عمى انتقاؿ رؤكس األمكاؿ مف الخارج إلى الدكؿ المضيفة
لبلستثمار بغية تحقيؽ الربح لممستثمر كتحقيؽ التنمية داخؿ الدكؿ المضيفة ،دكف أف يحدد

لنا ىذا التعريؼ حؽ المستثمر في استرجاع أمكالو ،كارباحو مف اإلستثمار إلى بمده األصمي.
في حيف عرفو آخر بأنو  :انتقاؿ أحد عكامؿ اإلنتاج عبر حدكد دكلية لممساىمة في

()3

االستقبلؿ االقتصادم بطريقة مباشرة أك غير مباشرة ،كيقصد تحقيؽ ربح نقدم متميز
كنبلحظ مف خبلؿ ىذا التعريؼ أف ال كجكد لسمطة الدكلة المضيفة في المكافقة أك عدـ

المكافقة عمى االستثمار ،كما نو ضيؽ في مفيكـ الماؿ المستثمر ،كحصره عمى أحد عكامؿ

اإلنتاج المنقكلة عبر الحدكد الدكلية.

كما عرفو البعض األخر بأنو :جميع حركات رؤكس األمكاؿ بيف الدكؿ مع بعضيا
البعض ،سكاء كانت أمكاال قصيرة أك طكيمة األجؿ ،يغمب عمييا طابع االستثمار ،كمصحكبة

 - 1محمكد السمارائي دريد ،اإلستثمار األجنبي كالضمانات ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت مارس
ص.53

،2006

 - 2يكسؼ عبد عبد اليادم االكياني ،النظاـ القانكني لعقكد نقؿ التكنكلكجيا في مجاؿ القانكف الدكلي الخاص ،رسالة
دكتكراه ،جامعة عيف شمس ،1989 ،ص ص.59-58

 - 3حازـ حسف جمعة ،الحماية الدبمكماسية لممشركعات المشتركة ،رسالة دكتكراه ،كمية الحقكؽ ،جامعة عيف شمس،

 ،1981ص.168
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ائم
مممممممممممممممممممممممممممممممممممم افصلم ا و:م اإلظام القظانانمالالستثظا ام األلنليم نم الج م
م
انظام ا وممم

بنية إعادة تحكيؿ رؤكس األمكاؿ مع عائداتيا في صكرة ربح أك فائدة أك حصص إلى

مكطنو األصمي (.)1

ىذا التعريؼ جد كاسع ،إذ يعتبر أم إنتقاؿ لرؤكس األمكاؿ بيف الدكؿ ىك استثمار
كىك ليس كذلؾ في جميع الحاالت ألنو قد تنتقؿ رؤكس األمكاؿ بيف الدكؿ ألغراض أخرل
غير االستثمار ،كانتقاليا في شكؿ قركض أك تحكيبلت أك مساعدات ،كىذا ال يعد استثما ار

بالمعنى القانكني.

كىناؾ مف عرفو بأنو  :تقديـ األمكاؿ المادية كالمعنكية كاالدعاءات المباشرة أك غير
المباشرة في مشركع قائـ أك سيتـ إنشاؤه لمقياـ بنشاط اقتصادم مف خبلؿ مدة معقكلة مف

الزمف(.)2

إف ىذا التعرؼ يركز عمى الجانب االقتصادم أكثر مف القانكني ،كما أنو يكسع في
مفيكـ الماؿ المستثمر ،إذ يشتمؿ جميع األمكاؿ سكاء المحمكلة مف الخارج أك غيرىا كأف
المشركع االستثمارم يشمؿ أم نشاط اقتصادم في دكلة دكف األخذ بعيف االعتبار لمدل
تكافؽ ىذه االستثمارات مع التشريعات الداخمية لمدكلة المضيفة ،كما يتفؽ كتحقيؽ أىداؼ
الدكلة في التنمية االقتصادية.
أما في القانكف الجزائرم ،فإف األمر كػ ػ ػ ػ ػػاف غير كاضح إلى غاية صدكر األمر رق ػ ػ ػ ػػـ
03-01

()3

المتعمؽ بتطكير االستثمار ففي ظؿ القانكف رقـ

 77-63لـ يكجد أم أثر

لتعريؼ اإلستثمار فيو ،بؿ تـ االكتفاء بتحديد مجاالت تطبيؽ النص القانكني ،مرك از عمى

االستثمارات المباشرة.

 - 1عبد العزيز يحي النعماني ،المركز القانكني لممستثمر األجنبي في اليمف كمصر ،دار النيضة العربية ،القاىرة،

 ،2002ص.18

 - 2عبد الحكيـ مصطفى عبد الرحماف ،المركز القانكني لممستثمر األجنبي في السكداف بيف القانكف الداخمي كالقانكف
الدكلي ،دكف دار كبمد النشر ،1990 ،ص .40

 - 3أمر رقـ  03-01مؤرخ في  20أكت  ،2001يتعمؽ بتطكير االستثمار  ،ج.ر العدد  ،47الصادر بتاريخ  22أكت

 2001معدؿ كمتمـ.
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ائم
مممممممممممممممممممممممممممممممممممم افصلم ا و:م اإلظام القظانانمالالستثظا ام األلنليم نم الج م
م
انظام ا وممم

نفس الشيء بالنسبة لمقانكف رقـ  28-66كالمتضمف قانكف االستثمار ( ،)1لـ يتضمف
تعريؼ لبلستثمار ،بؿ قاـ بتكضيح النطاؽ الذم ينظـ بمقتضاه تدخؿ الرأسماؿ الخاص في
التنمية االقتصادية ،كأف اإلستثمار مف حؽ الدكلة فقط كالييئات التابعة ليا.
في حيف القانكف رقـ

 25-88كالمتعمؽ بتكجيو االستثمارات االقتصادية الخاصة

الكطنية( ،)2قاـ بتحديد كيفيات تكجيو االستثمارات االقتصادية الخاصة الكطنية المعترؼ
بأكلكيتيا دكف إعطاء تعريؼ ليا ،مع تضييؽ مف عممية اإلستثمار بالجزائر.

ليمييا مباشرة القانكف رقـ  10-90كالمتعمؽ بالنقد كالقرض ،ثـ المرسكـ التشريعي رقـ

 12-93كالمتعمؽ بترقية االستثمار ( ،)3كفقا لمقكانيف السابقة الذكر ،ثـ النظاـ الذم يطبؽ
عمى االستثمارات الكطنية الخاصة ككذا االستثمارات األجنبية في السمع كالخدمات غير

المخصصة صراحة لمدكلة أك لفركعيا(.)4

اعتبر ىذا المرسكـ التشريعي قفزة نكعية في السياسة االقتصادية الجزائرية ،مف خبلؿ
إطبلؽ الحرية في انجاز االستثمارات ،لكف دكف أف يحدد لنا أم تعريؼ ليذا اإلستثمار التي
يمكف أف تككف حصص مف رأس الماؿ أك حصص عينية مقدمة مف أم شخص طبيعي أك

معنكم.

إال أنو ما يمكف مبلحظتو أف الحصة مف رأس الماؿ قد تككف نقدا كقد تككف عينا،

في حيف فصؿ المشرع ىنا بيف الحصة مف رأس الماؿ كالحصة العينية.

لنبلح ػ ػػظ أيضا أنو ال كجكد لفرؽ بيف ىذا التعريؼ كالتعػ ػ ػػاريؼ السابقة في ظؿ النظاـ
 - 1قانكف رقـ  284-66مؤرخ في  15سبتمبر  ، 1966يتضمف قانكف االستثمار ،الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية ،العدد  ،80الصادر بتاريخ  17سبتمبر .1966

 - 2قانكف رقـ  25-88مؤرخ في  12جكيمية  ، 1988يتعمؽ بتكجيو االستثمارات االقتصادية الخاصة الكطنية ،الجريدة
الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية ،العدد  ،28الصادر بتاريخ  13جكلية .1988

 - 3مرسكـ تشريعي رقـ  12-93مؤرخ في  5أكتكبر  ،1993يتعمؽ بترقية االستثمار ،الجريدة الرسمية لمجميكرية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد  ،64الصادر بتاريخ  10أكتكبر .1993

 - 4المادة 01مف المرسكـ التشريعي رقـ  ،12-93مرجع سابؽ.
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ائم
مممممممممممممممممممممممممممممممممممم افصلم ا و:م اإلظام القظانانمالالستثظا ام األلنليم نم الج م
م
انظام ا وممم

االقتصادم المكجو ،إذ تـ اإلبقاء عمى مفيكـ الكبلسيكي لبلستثمار المباشر ،كلعؿ السبب
في ذلؾ ىك تمؾ الصعكبات التي تكاجو االقتصاد الجزائرم في تمؾ المرحمة ،مع ضعؼ

تكازناتيا االقتصادية.

ليبقى األمر عمى حالو إلى غاية صدكر األمر رقـ

 03-01كالمتعمؽ بتطكير

االستثمار ،كالذم كرس مبدأ حرية االستثمارات األجنبية في الجزائر ،كعرؼ بصريح العبارة
اإلستثمار بأنو  :كؿ اقتناء ألصكؿ تندرج في إطار استحداث رأسماؿ مؤسسة ،التي قد تككف
نقدا أك عينيا ،كاستعادة النشاطات في إطار خكصصة جزئية أك كمية (.)1

مف خبلؿ ىذا التعريؼ نبلحظ أف المشرع الجزائرم تأثر بالجانب االقتصادم كجاء
التعريؼ خاؿ مف الدقة القانكنية ،حيث قاـ المشرع بتحديد المجاالت المتعمقة باالستثمار
عمى سبيؿ الحصر كىك خطأ كقع فيو المشرع ،ذلؾ أنو في الكقت الحالي خاصة التغيرات
كالمستجدات الحديثة في كؿ مرة تظير أشكاؿ جديدة لبلستثمارات ،ككاف مف المفركض فسح
المجاؿ بمكجب المادة الثانية مف األمر رقـ  03-01المعدؿ كالمتمـ الستيعابيا ،دكف تحديد
سمفا عمى سبيؿ الحصر فالمبلحظ أف ىناؾ تطكر في مفيكـ االستثمار ،بحيث أصبح يشمؿ
عمميات لـ تكف مكجكدة سابقا ،فمـ يعد اإلستثمار يأخذ فقط مفيكـ الحصص العينية أك
النقدية ،بؿ أصبح يشمؿ عقكد المفتاح في اليد ،عقكد نقؿ التكنكلكجية ،ككؿ العقكد األخرل

التي تساىـ في انجاز االستثمار(.)2

كلضبط تعريؼ اإلستثمار ينبغي التمييز بيف عدة أنكاع نجد اإلستثمار الدكلي ،الذم
يعرؼ عمى أنو  :كؿ الحصص العينية كالنقدية التي تشكؿ مف شخص يحمؿ غير الجنسية
الدكلة المستثمر فييا األمكاؿ كالذم يتـ بشكؿ مستقؿ أك يأخذ شكؿ المساىمة في مؤسسة

عمكمية ىي مكجكدة أصبل.

كق ػ ػػد يػ ػػككف اإلستثمار مباشر أك غير مباشر أك ع ػ ػػف طػ ػ ػريؽ الشركات المتع ػػددة الجنسيات
 - 1المادة  2مف األمر رقـ  ،03-01المؤرخ في  20أغسطس  ،2001المتعمؽ بتطكير االستثمار ،مرجع سابؽ.
2 - TERKI Nour Eddinne , « la protection conventionnelle de l’investissement étranger en
Algérie » RASJEP N°2, 2001, p 22.
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م
انظام ا وممم

كبدكره ينقسـ إلى اإلستثمار المممكؾ بالكامؿ لممستثمر األجنبي بحيث لديو مساحة كبيرة لحرية

اإلدارة كاإلشراؼ ،بعيدا عف رقابة الدكلة ،كىك الشكؿ المفضؿ لدل المستثمر األجنبي ،بحكـ

الحرية التي يتمتع بيا بعيدا عف أعيف الدكلة كصرامة رقابتيا.

غير أف في الجزائر تـ تضييقو ،بتجديد الحصص كالزامية شراكة لممستثمر األجنبي مع

الطرؼ الجزائرم سكاء كاف عاـ أك خاص ،بعد إقرار قاعدة  ،% 49 - %51بحيث تككف الحصة

األكبر لمطرؼ الجزائرم .

أما القسـ الثاني مف اإلستثمار المباشر يتمثؿ في اإلستثمار المشترؾ الذم ينطكم عمى
عدة عمميات ،إنتاجية أك تسكيقية ،تتـ في دكلة أجنبية ،كيككف أحد األطراؼ اإلستثمار فييا شركة

دكلية تمارس حقا كافيا في إدارة المشركع أك العممية اإلنتاجية بدكف السيطرة الكاممة.

أما اإلستثمار الغير مباشر :يظير في خبلؿ التراخيص أك شراء األسيـ كالسندات،ك

المشاركة في مختمؼ المشركعات القائمة في أم بمد أجنبي كال يتميز ىذا اإلستثمار بالسيطرة عمى

الماؿ الذم يساىـ فيو نظ ار لضعؼ درجة المساىمة في المشركع(.)1

إذا كانت القكانيف الجزائرية لـ تعط تعريفا كاضحا الستثمار إال بعد صدكر األمر رقـ -01

 ، 03فإف االتفاقيات الثنائية التي أبرمتيا الدكلة الجزائرية مع مختمؼ الدكؿ فصمت في مفيكـ
االستثمار ،سكاء مف خبلؿ عنصر األمكاؿ كاألمبلؾ كالحقكؽ باختبلؼ أنكاعيا
()3

األصكؿ كالسمع أك الحقكؽ المرتبطة باالستثمار ميما كانت طبيعتيا

()2

أك عنصر مف

.

كما تشترط مختمؼ ىذه االتفاقيات كجكد عبلقة مع النشاط االقتصادم ،باستعماليا
لعبارة » :المرتبطة بنشاط اقتصادم ،أك في أم قطاع اقتصادم«.
 - 1عمر البيمي ،خديجة االعمر » ،دكر اإلستثمار األجنبي الخاص المباشر في دعـ التكنكلكجيا في الببلد العربية « ،
المجمة شؤكف عربية،عدد  ،1994 ،79بدكف بمد النشر ،ص .124

 - 2االتفاؽ المبرـ بيف الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة الجميكرية الفرنسية المكقع عميو بتاريخ  13فيفرم

 ،1993المتعمؽ بشاف تشجي كالحماية المتبادلة لبلستثمارات ،المصادؽ عميو بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ  01-94مؤرخ
في  02جانفي  ،1994ج.ر العدد  ،01الصادر في  02جانفي 1994

 - 3المادة  01مف االتفاؽ المبرـ بيف الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كالمممكة االسبانية

 ،المتعمؽ بالترقية

كالحماية المتبادلة لبلستثمارات ،المصادؽ عميو بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ  88-95مؤرخ في  25ماس  ،1995ج.ر

العدد  ،23صادر بتاريخ  26افريؿ .1995
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لمتحديد الدقيؽ لمصطمح االستثمار ،نجد معظـ االتفاقيات الثنائية التي أبرمتيا
الجزائر إف لـ نقؿ كميا ،تعرؼ مختمؼ العبارات التي ليا صمة مباشرة باالستثمار كالمكاطف
كالشركة كالمداخيؿ كالمستثمر كعائدات اإلستثمار كاإلقميـ ،كذلؾ بغية إزالة أم لبس بيف
الدكلة المضيفة لبلستثمار كالمستثمر األجنبي حكؿ مكضكع االستثمار.

عرفت االتفاقية الجزائرية التكنسية عمى سبيؿ المثاؿ اإلستثمار في المادة األكلى
منيا» :جميع أصناؼ األصكؿ التي تستثمر مف قبؿ مستثمر أحد الطرفيف المتعاقديف في
إقميـ الطرؼ المتعاقد األخر ،طبقا لقكانينو كتشمؿ عمى سبيؿ الخصكص ال الحصر :
 األمالؾ المنقكلة كالعقارية ككذلؾ الحقكؽ العينية األخرل كالرىف كاالمتيازات كالرىكفالحيازية ،كحؽ االنتفاع كالحقكؽ المماثمة األخرل.

 األسيـ كحصص الشركاء كأشكاؿ أخرل مف المساىمة في األمكر الذاتية لمشركات -السندات كالديكف كالحقكؽ المتعمقة بخدمات ليا قيمة اقتصادية

 االمتيازات الممنكحة بمكجب قانكف أك عقد ،كخاصة االمتيازات المتعمقة بالتنقيب عفالمكاد الطبيعية كاستخراجيا كاستغالليا«.
يمكف القكؿ أف االتفاقيات المتعمقة بتشجيع االستثمارات التي صادقت عمييا الجزائر
سكاء كانت الثنائية أك المتعددة األطراؼ ،لـ تضع تعريفا جامعا مانعا ،يضبط مفيكـ
اإلستثمار بشكؿ دقيؽ ،خمقت في ذلؾ نكعا مف الميكنة في استيعاب األشكاؿ الجديدة
لبلستثمارات التي تظير في ذلؾ المتغيرات المستمرة في المعامبلت التجارية (.)1

بالنسبة لتكنس ىي األخرل ؿـ تشذ عف ىاتو القاعدة شأنيا شأف مختمؼ الدكؿ التي
ىي في طريؽ النمك مفيكميا لبلستثمار ينمك بشكؿ متزايد نحك التفتح أكثر ،فبل نكاد نجد
أم دكلة مف الدكؿ ترفض رؤكس األمكاؿ األجنبية ،لكف كؿ دكلة ليا خصكصيتيا ،كتضع
لبلستثمار األجنبي الشركط كالقيكد التي تتماشى مع برامجيا التنمكية.

 - 1االتفاؽ بيف الحككمة الجزائرية كالحككمة التكنسية ،المكقع بتكنس في

 16فبراير  ،2006المتعمؽ حكؿ تشجيع

كالحماية المتبادلة لبلستثمارات ،المصادؽ عميو بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ  404-06مؤرخ في  14ديسمبر ،2006

ج.ر العدد  ،73الصادر بتاريخ  19نكفمبر .2006
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المشرع التكنسي لـ يضع تعريؼ محدد اإلستثمار بؿ نص المادة
تشجيع االستثمار

()1

 02مف مجمة

» :تنجز االستثمارات في األنشطة المشار إلييا بالفصؿ األكؿ مف

ىذه المجمة بحرية شريطة االستجابة لمشركط الخاصة بتعاطي ىذه األنشطة كفقا لمتشريع

كالترتيب الجارم بيا العمؿ«.

عمى الرغـ مف كؿ ىذه التعريفات المختمفة لبلستثمار ،سكاء تمؾ الكاردة لمفقياء
القانكنيف أك االقتصادييف ،كالمشرع الجزائرم أك االتفاقيات الدكلية التي أبرمتيا الدكلة
الجزائرية ،إال أننا نجزـ بأنيا تتفؽ معظميا عمى العناصر الكاجب تكفرىا فيو حتى تتحقؽ

عممية اإلستثمار كالمتمثمة فيما يمي:

 عنصر المساىمة :كىي تقديـ حصة مف الماؿ ،قد تككف نقدا أك عينيا مف شخصطبيعي كمعنكم خاص أك عاـ.
 عنصر الزمف :قد يككف متكسط أك طكيؿ األجؿ ،فالمستثمر عميو انتظار مدة حتىتظير النتائج(.)2

 نية الحصكؿ عمى الربح :فاليدؼ ىك تحقيؽ الربح. عنصر المجازفة أك المخاطرة :إذ يجب عمى كؿ مستثمر أف يتحمى بركح المسؤكليةكتحمؿ المخاطر التي قد تنجر عف مشركع اإلستثمار كالخارجة عف إرادة الدكلة المضيفة

كعدـ التحكيؿ أك نزع الممكية كالتأميـ كفسخ العقد ...الخ.

لكؿ مف الضركرم كضع تعريؼ كاضح كمحدد كدقيؽ لبلستثمار يككف متفقا
عمييكيمبي مصالح مختمؼ األطراؼ ،ليذا نحف نميؿ قميبل إلى التعريؼ الذم أكرده عبد
العزيز يحي النعماني في مرجعو بأنو  :كؿ إسياـ غير كطني في التنمية االقتصادية أك

 - 1قانكف عدد  120لسنة  ،1993مؤرخ في  27ديسمبر  ،1993يتضمف مجمة تشجيع االستثمار ،ككالة النيكض
بالصناعة ،تكنس1993 ،

 - 2عبد العزيز قادرم ،االستثمارات الدكلية التحكيـ التجارم الدكلي ،ضماف االستثمارات ،الطبعة الثانية ،دار ىكمة،
الجزائر ،2006 ،ص.11
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االجتماعية لمدكلة المضيفة ،بماؿ أك خبرة في مشركع محدد ،بيدؼ الحصكؿ عمى عكائد

مجزية كفقا لمقانكف (.)1

يتميز ىذا التعريؼ بنكع مف الكضكح كالدقة مف خبلؿ تحديده لمشخص المستثمر،
كالذم يقصد بو المستثمر األجنبي سكاء كاف شخص طبيعيا أك معنكيا ،ككذلؾ عنصر

األمكاؿ سكاء كانت عينا أك نقدا ( ،)2كعنصر الزمف مف خبلؿ تحديد مدة انجاز المشركع
كعنصر تحقيؽ الربح ألف اليدؼ مف كراء اإلستثمار ىك تحقيؽ عكائد مجزية ،لكف نضيؼ
شرطا أخر كىك ضركرة تطبيؽ سياسة اإلستثمار حسب القانكف الذم يطبؽ عمى األمكاؿ
المستثمرة ،كالذم يشمؿ طبعا التشريعات الكطنية كالمعاىدات التي ترتبط بيا الدكلة المضيفة
لبلستثمار كالمنظمة لجميع أحكاـ االستثمار ،بما يسمح ليا مف حؽ التكجيو كالرقابة عمى
االستثمارات األجنبية بنا يتفؽ مع قكانينيا كأنظمتيا كيتبلءـ مع خطط التنمية االقتصادية

بيا.

ال سيما كأف اإلستثمار في الجزائر أصبح ال يقتصر فقط عمى االستثمارات الكطنية
الخاصة ،كانما تـ تكسيع مف مجاالت اإلستثمار عف طريؽ السماح باستحداث أنشطة
جديدة ،أك المساىمة في تحسيف قدرات اإلنتاج ،كاعادة التأىيؿ لممؤسسات التي تعاني
صعكبات في التسيير ،كاعادة ىيكمة المؤسسات التي تعاني عج از في التسيير ،كالتنظيـ ،مف

خبلؿ إعادة مراعاة قكاعد تسييرىا كتنظيميا (.)3

ممخص القكؿ مفيكـ اإلستثمار لو خصية الميكنة فيك غير جامد ،يؤثر كيتأثر،
كيخضع لممتغيرات المحيطة بو ،منيا النظاـ السياسي كاالقتصادم ،إضافة إلى إرادة
األطراؼ كالدكؿ ،فالمركز الدكلي لتسكية المنازعات المتعمقة باالستثمار مثبل كرس فكرة
أساسية ،تكمف في أف تحدد مفيكـ اإلستثمار كاعتبار عممية ما عمى أنيا استثمار ،فاألمر
 - 1عبد العزيز يحي النعماني ،مرجع سابؽ ،ص ص.22-21

 - 2بف زيف محمد األميف» ،اإلطار القانكني لبلستثمار في الجزائر «  ،مجمة المكثؽ ،العدد  ،07جكاف/جكيمية،2002 ،
ص .19

 - 3عيبكط محند كعمي ،الحماية القانكنية لبلستثمارات األجنبية في الجزائر ،رسالة دكتكراه في القانكف ،جامعة مكلكد
معمرم كمية الحقكؽ ،206 ،ص ص .86-85
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في ىذه الحالة حسب المركز يخضع إلرادة الدكلة كحدىا ،كليا السيادة الكاممة في ذلؾ شرط
تكافر شركط مكضكعية لمقكؿ باف عممية ما تعد بمثابة استثمار ،كتكافر عنصر المساىمة
سكاء كانت مساىمة نقدية أك عينية كعنصر الزمف ...الخ.

يبقى مفيكـ اإلستثمار يثير الجدؿ كانشغاؿ القانكنييف كاالقتصادييف ،كالقضاء عمى
اعتبار ارتباطو الكثيؽ بالحماية كالضمانات ،التي تبرـ ألجميا الدكؿ اتفاقيات دكلية متعمقة

بالتشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمارات.

افئرم اتظانم
م فئريم اثمستثئم األلننم
يعد تحديد المستثمر األجنبي سكاء كاف شخص طبيعي أك معنكم مف شأف ىذا األمر
التعرؼ أكثر عمى القائـ باإلستثمارات األجنبية ،التي تكلييا الدكؿ أىمية خاصة كعناية غير
محدكدة بإعتبارىا الكسيمة األكثر تداكال في كقتنا الحالي لتحقيؽ التنمية اإلقتصادية خاصة
بالنسبة لمدكؿ النامية ،التي فشمت في تحقيؽ ذلؾ ،فعممت عمى تقديـ إمتيازات عامة كخاصة
لممستثمر األجنبي (أكال) قصد إنشاء مشركعو اإلستثمارم عمى إقميميا ،كالمستثمر األجنبي
بصفة مباشرة أك بكاسطة مف يمثميا كيعمؿ

شخصا تابعا لغير الدكلة المتعاقد معيا(ثانيا)

لحسابيا ،فبعد انسحاب الدكلة مف الحقؿ اإلقتصادم أنشأت سمطات الضبط اإلقتصادم

كمنحتيا الشخصية القانكنية لمعمؿ باسـ كلحساب الدكلة (.)1

ا:م اثلصنوم ظاثمستثئم األلننم
يككف ىذا الشخص طبيعي أك معنكم أم عبارة عف شركة أك مشركع أك مقاكلة
ىناؾ تسميات مختمفة ،كاف كاف أغمبيتيا عبارة عف شركة كحيدة أك مجمكعة مف الشركات
المتكتمة فيما بينيا ،كما يمكف أف يككف المستثمر األجنبي شركة متعددة الجنسيات ،كالتي
 -1أكثر تفاصيؿ حكؿ ىاتو المسألة أنظر إقمكلي محمد،

النظاـ القانكني لعقكد الدكلة في مجاؿ اإلستثمار » التجربة

الجزائرية نمكذجا «  ،رسالة لنيؿ درجة دكتكراه في القانكف العاـ ،جامعة مكلكد معمرم ،كمية الحقكؽ،

.161 ،139
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ائم
مممممممممممممممممممممممممممممممممممم افصلم ا و:م اإلظام القظانانمالالستثظا ام األلنليم نم الج م
م
انظام ا وممم

تعد مف أشكاؿ العصر الحديث نظ ار ألنيا تتككف مف عدة فركع تتكزع عمى عدة أنظمة
قانكنية ،مع كجكد تدرج بيف المركز الرئيسي لمشركة كالعناصر التابعة ليا (.)1

مسألة تحديد المستثمر األجنبي ال تثير صعكبات ،عندما يتعمؽ بالمستثمر كشخص
طبيعي يحمؿ جنسية أجنبية عف الدكلة المنشئ عمى إقميميا مشركعو اإلستثمارم بشرط أف
يككف حامبل لجنسية دكلة معترؼ بيا مف قبؿ الدكلة المضيفة .فالجزائر مثبل ال تعترؼ
بدكلة إسرائيؿ كبالتالي ال يمكف لمستثمر إسرائيمي اإلستثمار في الجزائر ،كال يمكف إلسرائيؿ
أف تتدخؿ مستقببل لحمايتو دبمكماسيا.

مثبل في حاؿ نشكب نزاع بيف الجزائر كمكاطنيا حكؿ مكضكع اإلستثمار ،فالعبلقة
الدبمكماسية مف األصؿ بيف الدكلتيف غير مكجكدة ،كبالتالي ال يمكف إقامة إستثمار بيف
الطرفيف ما داـ العبلقات الدبمكماسية غير قائمة.

شيد القرف الماضي ،إىتماـ متزايد بحماية حقكؽ اإلنساف بإبراـ العديد مف المكاثيؽ
كالمعاىدات الدكلية المكرسة لمبادئ حؽ كحماية كرامة اإلنساف ،بغض النظر عف الجنسية
الحامؿ ليا ،فتضمنت مختمؼ اإلتفاقيات الحد األدنى مف الحقكؽ في معاممة األجانب .كما
تـ إبراـ إتفاقيات ثنائية كمتعددة األطراؼ ككسيمة تمجأ إلييا الدكؿ لتنظيـ كضع رعاياىا
ّ
()2
كاقامتيـ في الخارج لضماف معاممة الئقة بيـ .
بعيدا عف أحكاـ القانكف الدكلي الذم أقر حقكؽ كحماية لمشخص الطبيعي ،ففي
تـ تكفير حماية كضمانات لممستثمريف األجانب ،نظ ار لمسمة البارزة
مجاؿ اإلستثمارّ ،
لمعصر الحالي ،التي تميزه السرعة اليائمة في تطكير كسائؿ النقؿ ،كاإلتصاالت الحديثة التي
سيمت حركة تنقؿ األشخاص ،بؿ تعداه إلى نقؿ رؤكس أمكاليـ إلستثمارىا في مناطؽ ممكف
أف تكفر ليـ فرص ربح أكثر .كالمستثمر األجنبي كطرؼ في عقد اإلستثمار الدكلي ىك
 -1نصيرة بكجمعة :عقكد نقؿ التكنكلكجيا في مجاؿ التبادؿ الدكلي ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر،
.44

 -2صفكت أحمد عبد الحفيظ :دكر اإلستثمار األجنبي في تطكير أحكاـ القانكف الدكلي الخ
المطبكعات الجامعية ،2006 ،ص.456
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اص ،القاىرة ،ديكاف

ائم
مممممممممممممممممممممممممممممممممممم افصلم ا و:م اإلظام القظانانمالالستثظا ام األلنليم نم الج م
م
انظام ا وممم

الشخص الخاص التابع لدكؿ أخرل ،كمف المستقر عميو أف يككف شخصا طبيعيا ،أك
معنكيا ،كقد اشترطت إتفاقية كاشنطف لعاـ  1965النعقاد اختصاص المركز الدكلي لتسكية
المنازعات المتعمقة باإلستثمارات ،أف يككف الطرؼ الثاني المتعاقد مع الدكلة مستثم ار أجنبيا
منتميا لدكلة أجنبية أخرل طرفا في اإلتفاقية كيستكم في ذلؾ أف يككف مستثم ار طبيعيا أك
اعتباريا(.)1

ال تميز القكانيف ،إف كاف المستثمر شخص طبيعي أك معنكم ،كاف كاف في كاقع
الحاؿ ،المستثمر المعنكم يتمتع بمركز قانكني ىاـ بالنظر إلى أف العقكد التي تبرميا الدكلة
مع المستثمر األجنبي تتطمب أمكاؿ ضخمة كتكنكلكجيا ككفاءة عممية متطكرة ،كىي العكامؿ
التي قمما نجدىا متكاممة الكجكد لدل المستثمر الطبيعي.
بإستقرار نص المادة
()2

كالمتمـ

 10مف أمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المعدؿ

كالتي تنص عمى ما يمي »:تستفيد مف مزايا خاصة:

 -1اإلستثمارات التي تنجز في المناطؽ التي تتطمب تنميتيا مساىمة خاصة مف الدكلة.
 -2ككذا اإلستثمارات ذات األىمية الخاصة بالنسبة لإلقتصاد الكطني ،السيما عندما

تستعمؿ تكنكلكجيات خاصة مف شأنيا أف تحافظ عمى البيئة ،كتحمي المكارد الطبيعية،
كتدخر الطاقة كتفضي إلى تنمية مستديمة. « ...
كاشترطت الفقرة األخيرة مف المادة العاشرة المذككرة أعبله مكافقة المجمس الكطني

لئلستثمار برئاسة الكزير األكؿ لتحديد اإلستثمارات التي تمنح ليا اإلمتيازات اإلستثنائية.
ىذا النكع مف اإلستثمارات التي تستعمؿ فيو التكنكلكجيا العالية الجكدة ،كالتي مف

شأنيا الحفاظ عمى البيئة ،كادخار المكارد الطبيعية ،يحتاج لمقياـ بو مف طرؼ األشخاص
المعنكية ،بؿ أكثر مف ذلؾ في ىذا النكع مف اإلستثمارات يفضؿ المستثمر األجنبي عمى
 -1خالد محمد الجمعة:

"المركز الدكلي لتسكية منازعات اإلستثمار المباشر

كالعشركف ،العدد الثالث ،1998 ،ص .220

" ،مجمة الحقكؽ الككيتية ،السنة الثانية

 -2أنظر :ـ  10مف أمر رقـ  03-01متعمؽ بتطكير االستثمار المعدؿ كالمتمـ ،مرجع سابؽ.
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ائم
مممممممممممممممممممممممممممممممممممم افصلم ا و:م اإلظام القظانانمالالستثظا ام األلنليم نم الج م
م
انظام ا وممم

المستثمر الكطني ،خاصة في التنقيب كالبحث عف النفط ،بإعتبار المؤىبلت العممية كالخبرة
التي يمتمكيا الشخص األجنبي ،كافتقار الشركات الكطنية اإلستعداد مف الناحية العممية

كالتقنية لدخكؿ كممارسة ىذا النشاط(.)1

فالمستثمر األجنبي يممؾ إمكانيات مالية كتكنكلكجيا فائقة ،كمف ثمة قكة إقتصادية ،قد
تفكؽ في كثير مف األحياف الدكلة المضيفة أك المستقبمة لو إذا كانت دكلة نامية ،فيناؾ
شركات عابرة لمقارات يفكؽ عدد عماليا كمكظفييا عدد سكاف دكؿ الخميج مجتمعة ،كما
تمتمؾ رؤكس أمكاؿ ضخمة تفكؽ ميزانية مجمكعة دكؿ إفريقيا الفقيرة .مف ىذا المنطمؽ فإف
المركز القانكني لممستثمر األجنبي يفكؽ أىمية عف المستثمر الكطني ،كرغـ ىذه الحقيقة
الثابتة إال أف المشرع الجزائرم فرض عمى المستثمر األجنبي إقامة مشركعو اإلستثمارم في
إطار شراكة مع المستثمر الكطني ،دكف كضع ضابط محدد لمجاؿ اإلستثمارات التي سيقكـ
المستثمر األجنبي اإلستثمار فييا ،خاصة كأف الدكلة ىي بحاجة ليذا المستثمر األجنبي

الذم يجد خيارات أخرل متاحة أمامو.

ثظالظ:م وفظرلئم بمرممأللمليم اثمستثئم
الضابط الذم يميز بيف المستثمر األجنبي كالمستثمر الكطني الصفة األجنبية ،األمر
الذم يدفعنا إلثارة التساؤؿ حكؿ المعيار المعتمد في تحديد ىذه الصفة ،يتفؽ الفقو حكؿ
إعتبار معيار الجنسية الضابط األساسي لتحديدىا ،كاذا تـ التسميـ بذلؾ في مجاؿ األشخاص
الطبيعية فإف الشركة مثبل تعد أجنبية إذا لـ تكف تتمتع بجنسية الدكلة المتعاقدة (.)2

اإلشكاؿ يطرح بالنسبة لمشخص المعنكم أك اإلعتبارم ،ما ىك المعيار المعتمد أك
المعايير إف كجد أكثر مف معيار لتحديد الصفة األجنبية؟ كما ىك المعيار الذم تأخذ بو

الجزائر؟

 -1عجة الحيبللي :الكامؿ في القانكف الجزائرم لئلستثمار ،األنشطة العادية كقطاع المحركقات ،دار الخمدكنية ،الجزائر،

 ،2006ص.518

 -2إقمكلي محمد :النظاـ القانكني لعقكد الدكلة في مجاؿ اإلستثمار"التجربة الجزائرية نمكذجا" ،مرجع سابؽ ،ص.163
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ائم
مممممممممممممممممممممممممممممممممممم افصلم ا و:م اإلظام القظانانمالالستثظا ام األلنليم نم الج م
م
انظام ا وممم

قانكف اإلستثمار الجزائرم لـ يتطرؽ إلى تحديد التميز بيف المستثمر األجنبي
كالمستثمر الكطني ،حيث نجد التمييز بمكجب المادة  125مف األمر رقـ  11-03المتعمؽ

بالنقد كالقرض ( ،)1كالتي تنص »يعتبر مقيما في الجزائر في مفيكـ ىذا األمر كؿ شخص
طبيعي أك معنكم يككف المركز الرئيسي لنشاطاتو اإلقتصادية في الجزائر.
يعتبر غير مقيـ في الجزائر في مفيكـ ىذا األمر كؿ شخص طبيعي أك معنكم
يككف المركز الرئيسي لنشاطاتو اإلقتصادية خارج الجزائر«.

كما عرفت المادة  125مف قانكف رقـ  11-02المتعمؽ بالمالية لسنة » 2003غير
المقيـ :فيك كؿ شخص طبيعي يككف المركز الرئيسي لنشاطو اإلقتصادم خارج
الجزائر«(.)2

المبلحظ مف خبلؿ النصكص السابقة الذكر أف الجزائر أخذت بمعيار المركز
الرئيسي لمنشاط االقتصادم ،بمعنى إذا كاف المركز الرئيسي لمنشاط اإلقتصادم لمشركة في
الجزائر فإنيا تحمؿ الجنسية الجزائرية ،فالمكاف الذم يككف فيو مركز النشاط ىك المكاف
الذم تكجد فيو اإلمكانيات كالمكارد البشرية كالمادية التي تمتمكيا الشركة ،كالتي تستعمميا في

أداء مياميا ،كىذا مف شأنو تحقيؽ رابطة بيف الدكلة كتمؾ الشركة (.)3

كبالرغـ مف إعتماد قانكف النقد كالقرض كاألنظمة المطبقة لو عمى معيار المقر
اإلجتماعي لمنشاط اإلقتصادم ،إال أف مختمؼ اإلتفاقيات الدكلية سكاء الثنائية أك االمتعددة
األطراؼ التي صادقت عمييا الجزائر ،قد إعتمدت عمى معيار الجنسية .منيا اإلتفاقية
الثنائية بيف الجزائر كسمطنة عماف حيث عرفت المادة األكلى مف اإلتفاقية

()4

المستثمر كما

 -1أمر رقـ  11-03مؤرخ في  26أكت  ،2003يتعمؽ بالنقد كالقرض ،ج.ر العدد  ،52صادر في  27أكت .2003

 -2قانكف رقـ  11-02مؤرخ في  24ديسمبر  ،2002يتضمف قانكف المالية لسنة  ،2003ج.ر العدد  86الصادر في
 25ديسمبر .2002

 -3إقمكلي محمد ،مرجع سابؽ ،ص.164

 -4االتفاؽ بيف الحككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة سمطنة عماف بتاريخ  9أبريؿ  ،2000المتعمؽ
حكؿ تشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمارات ،المصادؽ عميو بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ  223-02مؤرخ في  22يكنيك

سنة  ،2002ج.ر العدد  ،44الصادر في  26يكنيك .2002
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ائم
مممممممممممممممممممممممممممممممممممم افصلم ا و:م اإلظام القظانانمالالستثظا ام األلنليم نم الج م
م
انظام ا وممم

يمي -1» :الشخص الطبيعي الذم يحمؿ جنسية ذلؾ الطرؼ المتعاقد كيمارس النشاط
اإلستثمارم في إقميـ الطرؼ المتعاقد اآلخر.
 -2الشخص اإلعتبارم المنشأ في إقميـ أحد الطرفيف المتعاقديف طبقا لقكانيف ذلؾ الطرؼ
المتعاقد كيمارس نشاطو في إقميـ الطرؼ المتعاقد اآلخر « ...نفس الشيء بالنسبة لئلتفاقية

الجزائرية األرجنتينية

()1

كاتفاقية الجزائر مع إيراف(.)2

كبالنسبة لؤلشخاص المعنكية يطبؽ معيار المركز الرئيسي لمنشاط اإلقتصادم عمى
أساس تحقيؽ  %60مف رقـ أعمالو في الجزائر .كما يكجد معيار مركز اإلدارة الرئيسي،
كطبقا ليذا المعيار تكتسب الشركة جنسية الدكلة الذم يكجد بيا مركز إدارتيا الرئيسي.
يظير أف المشرع قد أخذ بمعيار اإلقامة نظ ار لصعكبة تطبيؽ معيار الجنسية عمى
األشخاص المعنكية التي تستفيد مف جنسية الدكلة المضيفة بالرغـ مف أنيا تخضع لمرقابة

مف طرؼ مصالح أجنبية(.)3

كبالمقارنة مع القانكف التكنسي ،فقد أخذ بمعيار الجنسية حيث تنص المادة األكلى مف
مجمة تشجيع اإلستثمار عمى ما يمي » :تمتد إلى كؿ مشركع منجز في تكنس مف طرؼ
مقاكليف تكنسييف أك أجانب قاطنيف أك غير قاطنيف أك شركاء فقط «.
القانكف التكنسي يعتبر معيار الجنسية معيا ار ىاما غير أنو أخذ بعيف اإلعتبار معيار

اإلقامة ،كذلؾ بمنحو لممستثمر إمتيازات خاصة تمؾ المرتبطة بالتجارة الخارجية كالصرؼ (،)4

 -1اإلتفاؽ بيف حككمة الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة الجميكرية األرجنتينية بتاريخ  4أكتكبر  ،2000المتعمؽ
حكؿ ترقية كالحماية المتبادلة لبلستثمارات ،المصادؽ عميو بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ  366 -01مؤرخ في  13نكفمبر

سنة  ،2001ج.ر العدد  ،69الصادر في  18نكفمبر .2001
 -2االتفاؽ بيف الحككمة الجزائرية كحككمة الجميكرية

اإلسبلمية اإليرانية المكقع بطيراف سنة  ،2005المتعمؽ حكؿ

تشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمارات ،المصادؽ عميو بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ  75-05مؤرخ في  26فبراير سنة

 ،2005ج .ر العدد  5الصادر في  27فبراير .2005
3- ZAOUIMIA Rachid : « le régime des investissements étrangers en Algérie», journal du
droit international , N°3 /1993, p 556.
4 - SERRAR Iman et MAHAMOUD Anis Batayab, « l’investissements international au
=Maghreb unité du pluralité » ou va le droit de l’investissements désordre normatif et
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ائم
مممممممممممممممممممممممممممممممممممم افصلم ا و:م اإلظام القظانانمالالستثظا ام األلنليم نم الج م
م
انظام ا وممم

ككفؽ القانكف التكنسي تتحصؿ الشركة عمى الجنسية التكنسية عندما تراقب مف طرؼ
تكنسييف عبر مشاركة ال تقؿ عف

 %50مف رأسماليا كأف يككف ليا مجمس إدارم أغمب

تسير مف طرفيـ كىك ما أخذ بو المشرع الجزائرم بمكجب
أفراده الطبيعييف تكنسييف كأف ّ
المادة  50مف القانكف المدني كالتي تنص عمى ما يمي ( ...»)1مكطف الشخص اإلعتبارم
ىك المكاف الذم يكجد فيو مركز إدارتيا«.
إلى جانب معيار الجنسية كمعيار المقر الرئيسي لمنشاط اإلقتصادم كمعيار مركز
اإلدارة الرئيسي ،يكجد أيضا معيار الرقابة كالذم عرؼ في فرنسا ،كالذم أخذت بو اتفاقية
كاشنطف  1965المنشأة لممركز الدكلي لحؿ المنازعات المتعمقة باإلستثمار بالتحديد بمكجب
المادة /2/25ب.

باستقراء اإلتفاقية الجزائرية الفرنسية

()2

فبمكجب نص 2 /كالتي تنص » :عبارة

"الشركات" تشير إلى كؿ شخص معنكم مشكؿ عمى إقميـ أحد الطرفيف المتعاقديف طبقا

لتشريع ىذا األخير ،كلو في نفس اإلقميـ مقر إجتماعي أك أف يككف ىذا الشخص المعنكم
مراقبا بطريقة مباشرة أك غير مباشرة مف طرؼ مكاطني أحد الطرفيف المتعاقديف أك مف

طرؼ أشخاص معنكية ليا مقرىا اإلجتماعي عمى إقميـ أحد الطرفيف المتعاقديف كالمشكمة

طبقا ليذا التشريع األخير«.
نبلحظ مف خبلؿ ىذه المادة أنيا أخذت بمعيار الجنسية فيما يتعمؽ باألشخاص
الطبيعية ،كبالمقر اإلجتماعي لمشركات ،إلى جانب اعتمادىا عمى معيار الرقابة المباشرة أك
غير المباشرة التي تمارس عمى الشركة مف طرؼ أشخاص طبيعييف أك معنكييف.

=recherche d’équilibre actes de colloque organise a Tunis les 03 et 04 mars 2006, sous la
direction. P156.
 -1قانكف رقـ  10-05مؤرخ في  20جكاف  2005معدؿ كمتمـ باألمر رقـ  58-75مؤرخ في 1975/09/26
كالمتضمف القانكف المدني المعدؿ كالمتمـ ،ج.ر عدد  44صادر في  26جكاف  2005معدؿ بمكجب قانكف  05-07مؤرخ

في  13مام  ،2007ج.ر عدد  31صادر في  13مام .2007
 -2المادة الثانية مف االتفاقية الجزائرية الفرنسية ،مرجع سابؽ.
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نبلحظ تعدد في معايير تحديد جنسية المستثمر المعنكم فاألمر يخضع لتصكرات
الدكؿ ،كتطكير في قكانينيا مع ما يتبلئـ كيتماشى مع المستجدات اإلقتصادية الدكلية ،كعمى
كؿ حاؿ إلكتساب األشخاص لمجنسية يتطمب كجكد ركابط اقتصادية بيف الدكلة كالشركة،
كىذه الركابط تخضع لضكابط كمعايير مختمفة تعتمدىا الدكؿ في منح جنسيتيا كفقا لسمطتيا

التقديرية كلظركفيا اإلقتصادية(.)1

أما فيما يتعمؽ بالمستثمر الطبيعي فاألمر ال يثير إشكاؿ يتطمب فقط كجكد رابطة
قانكنية فعمية بيف الفرد كالدكلة الحامؿ جنسيتيا سكاء كانت جنسية أصمية عمى أساس رابطة
الدـ أك اإلقميـ أك الكسيمتيف معا .أك كانت مكتسبة كفقا لمشركط كالتنظيمات القانكنية المتعمقة

بالجنسية التي تضعيا كؿ دكلة بشكؿ سيادم.

بعد تناكلنا بشكؿ مف التفصيؿ كالتدقيؽ لمفيكـ اإلستثمار كالمستثمر الذم يقكـ
بالعممية اإلستثمارية سنناقش مدل تكريس المشرع الجزائرم لمبدأ حرية اإلستثمار أك بمعنى

ىؿ ىناؾ حدكد لحرية اإلستثمار في الجزائر؟ .

اثقطلم اتظانم

مومدم حئريمونم مأئريم االستثظام
شرعت الجزائر مع دخكليا اقتصاد السكؽ كانفتاحيا عمى األسكاؽ العالمية ،كتشجيعيا
لئلستثمارات األجنبية بتكريس مجمكعة مف المبادئ األساسية في مجاؿ اإلستثمارات متماشية
مع الممارسات الدكلية ،كاستجابة لمتطمبات النظاـ الميبرالي القائـ عمى حرية المبادرة ككضع

اآلليات البلزمة كالكفيمة بحمايتيا.

 -1إقمكلي محمد ،مرجع سابؽ ،ص.163
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إستجابة ليذه المعطيات أقر المشرع الجزائرم في دستكر
كالصناعة بمكجب ـ  37منو

()1

 1996مبدأ حرية التجارة

معز از كمدعما لمبدأ حرية اإلستثمار (الفرع األكؿ) القائـ

عمى تسييؿ اإلجراءات ،كاالكتفاء بمجرد التصريح إلنشاء اإلستثمارات كأصؿ عاـ ،كاشتراط
الحصكؿ عمى تراخيص مف طرؼ أجيزة إدارية مختصة كليا صبلحية منح التراخيص في

بعض النشاطات المقننة استثناءا.

رغـ اإلصبلحات الجذرية كالتعديبلت كالتغييرات التي طرأت عمى قانكف اإلستثمار أك
القكانيف التي ليا عبلقة بو كقانكف النقد كالقرض ،الخكصصة ،قانكف المنافسة

()2

مع ذلؾ

حجـ استقطاب الجزائر لئلستثمارات األجنبية ،لـ تكف أبدا في مستكل تطمعات كمخططات
الدكلة الجزائرية ،عمى العكس مف ذلؾ ،كانت ىناؾ تبعات سمبية عمى اإلقتصاد الكطني.
دفع األمر بالجزائر إلى إعادة النظر في قانكف اإلستثمار بمكجب قكانكف المالية التكميمية
لسنكات ... 2011 ،2010 ،2009الخ بغية حماية اإلقتصاد الكطني ،في الكقت التي رأل
فييا المستثمريف األجانب قيكد استثمارية(فرع ثاني).

افئرم ا وم

مومثنومونم مأئريم االستثظام
تكريس مبدأ حرية اإلستثمار لـ يأت دفعة كاحدة ،كانما تـ مف خبلؿ خمؽ نكع مف
اإلنسجاـ بيف القكانيف المتعمقة بالقطاع الخاص الكطني كاألجنبي ،تمييدا لئلعبلف الرسمي

عف ىذا المبدأ (أكال) كتـ تعزيزه دستكريا (ثانيا).

 -1مرسكـ رئاسي رقـ  438-96مؤرخ في  1996/12/7المتعمؽ بإصدار نص تعديؿ دستكر  ،1966/11/28ج.ر

العدد 76الصادر في  1996/12/08المعدؿ كالمتمـ بمكجب قانكف رقـ  03/02مؤرخ في  2002/04/10ج.ر العدد 25
الصادر في  2002/04/14كقانكف رقـ  19/08مؤرخ في  2008/11/15ج ر العدد  63الصادر في نكفمبر .2008

 -2تـ تعديؿ أمر رقـ  11-03المتعمؽ بالنقد كالقرض بمكجب أمر رقـ  01-09يتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة

 ،2009أمر رقـ  04-10يتضمف تعديؿ األمر رقـ  ،11-03قانكف رقـ  08-13مؤرخ في  30ديسمبر يتضمف قانكف

المالية لسنة  ،2014كما تـ تعديؿ قانكف المنافسة بمكجب قانكف رقـ  12-08كبمكجب قانكف رقـ  ،05-10نفس الشيء
بالنسبة لقانكف الخكصصة الذم تـ تعديمو سنة  2001ليعدؿ بعد ذلؾ سنة  2008بمكجب قانكف رقـ .04-08
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ا:م حئريمونم مأئريم االستثظام
يعتبر قانكف رقـ  10-90المتعمؽ بالنقد كالقرض ،منعرجا ىاما في طبيعة النظاـ
االقتصادم الجزائرم ،كنقطة تحكؿ مف النظاـ المكجو إلى النظاـ الحر ،حيث كرس ألكؿ
مرة حرية تحكيؿ رؤكس األمكاؿ إلى الجزائر كانتقاليا إلى الخارج بمكجب المادة
محاكال بذلؾ تييئة المناخ المبلئـ لجذب اإلستثمار األجنبي

()1

 183منو.

لكنو لـ يقر صراحة بحرية

اإلستثمار.
استمرت اإلصبلحات في مجاؿ اإلستثمارات ،حيث صدرت قكانيف كانت لبنة أساسية
لتحرر اإلقتصاد الكطني ،كشكمت قطيعة مع النصكص السابقة ،خاصة مع الضغكطات
التي عرفتيا الجزائر في ىاتو المرحمة سكاء كانت داخمية أك مف طرؼ المنظمات اإلقتصادية
العالمية كعمى رأسيـ صندكؽ النقد الدكلي .صدر في ىذا الشأف المرسكـ التشريعي رقـ
 12-93المتعمؽ بترقية اإلستثمار ،كالذم تـ بمكجبو إلغاء كؿ النصكص القانكنية المتعمقة
باإلستثمار ،كبذلؾ أصبح اإلطار القانكني الذم يطبؽ عمى اإلستثمار ،القائـ عمى التحرر

كاالنفتاح عمى اقتصاد السكؽ(.)2

نصت المادة الثالثة مف المرسكـ السابؽ الذكر صراحة عمى مبدأ حرية اإلستثمار،
كاقرارىا لممجرد التصريح باإلستثمار كإجراء شكمي يستكجب عمى المستثمر القياـ بو ،ممغية
بذلؾ الترخيص المسبؽ الذم كاف يتعيف عمى المستثمر الحصكؿ عميو لممارسة أم نشاط
إستثمارم ،كىك ما يعني إلغاء كؿ العراقيؿ كالعقبات اإلدارية التي كانت تعترض المستثمر

 -1دحماني سامية :تقييـ مناخ اإلستثمار كدكره في جذب اإلستثمار األجنبي المباشر ،حالة الجزائر في ظؿ اإلصبلحات
االقتصادية العشرية  ، 1998 1988مذكرة تدخؿ ضمف متطمبات نيؿ شيادة الماجستير تخصص نقكد كمالية ،جامعة

الجزائر سنة  ،2004ص.194
2 - GUESMI Ammar, « le cadre juridique des investissement étrangers en Algérie et en
France » , RASJEP, N° 04, 2000, P232.
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األجنبي .لكف مع استثناء مف مجاؿ نشاط اإلستثمار الخاص الكطني كاألجنبي قطاعات
النشاط ( إنتاج سمع أك خدمات) المخصصة صراحة لمدكلة أك ألم شخص معنكم (. )1

ألغي مرسكـ تشريعي رقـ  12-193المتعمؽ بترقية اإلستثمار بمكجب أمر رقـ -01
تـ النص
 03المتعمؽ بتطكير اإلستثمار معدؿ كمتمـ ،بمكجب المادة
 4مف ىذا األمر ّ
صراحة عمى حرية اإلستثمار ،دكف اإلشارة إلى القطاعات المخصصة صراحة لمدكلة أك أحد
فركعيا كما ىك الحاؿ في المرسكـ السابؽ الذكر ،فالدكلة آنذاؾ لـ تتخؿ عف الفكرة الثابتة

في السياسة اإلقتصادية الجزائرية حتى في حالة تكجياتيا الميبرالية (.)2

تنص المادة  4مف أمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار معدؿ كمتمـ عمى ما
يمي »:تنجز اإلستثمارات في حرية تامة مع مراعاة التشريع كالتنظيمات المتعمقة بالنشطات
المقننة ،كحماية البيئة كتستفيد ىذه اإلستثمارات بقكة القانكف مف الحماية كالضمانات

المنصكص عمييا في القكانيف كالتنظيمات المعمكؿ بيا.
كتخضع اإلستثمارات التي استفادت مف المزايا قبؿ انجازىا لتصريح باإلستثمار لدل

الككالة المذككرة في المادة  06أدناه« (.)3

صدر نص المادة  4أعبله ليؤكد كيعزز تكجو الجزائر بخطة ثابتة نحك الميبرالية
كاإلنفتاح اإلقتصادم القائـ عمى انسحاب الدكلة مف الحقؿ اإلقتصادم ،كالغاء اإلمتيازات
اإلحتكارية كفتح المجاؿ أماـ المنافسة الحرة التي تمثؿ المبدأ األساسي القتصاد السكؽ
كتشيد الجزائر تطك ار في مكقفيا نظ ار لئلصبلحات اإلقتصادية العميقة كالجذرية التي شرعت
في إنجازىا ،كتماشيا مع التزاماتيا الدكلية خاصة بعد مصادقتيا عمى اتفاقية الشراكة مع
اإلتحاد األكربي ،كمحاكلة إنضماميا لممنظمة العالمية لمتجارة حتى تسيؿ اندماجيا في

اإلقتصاد العالمي.

 -1عيبكط محند كاعمي :الحماية القانكنية لئلستثمارات األجنبية في الجزائر ،رسالة لنيؿ درجة دكتكره في القانكف ،جامعة
مكلكد معمرم ،كمية الحقكؽ ،2006 ،ص .43

 -2عميكش قربكع كماؿ :قانكف اإلستثمارات في الجزائر ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،1999 ،ص.20
 -3ـ  4مف أمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار معدؿ كمتمـ ،مرجع سابؽ.
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بتحميؿ نص المادة

 4المذككرة أعبله نبلحظ إقرار المشرع الجزائرم بإنجاز

اإلستثمارات في إطار حرية تامة ،المقصكد بيا إلغاء كافة العراقيؿ كالتعقيدات اإلدارية
السابقة ،كحتى يثبت المشرع حسف نيتو ألغى النشاطات المخصصة صراحة لمدكلة كأعطى
لممستثمر حرية اختيار القطاع الذم يرغب اإلستثمار فيو ،أكثر مف ذلؾ بمكجب ـ

 4مف

أمر  03-01قبؿ أف يدخؿ عمييا التعديؿ بمكجب أمر رقـ  01-09المتضمف قانكف المالية
التكميمي لسنة  2009كالذم سنتطرؽ إليو في الفرع الثاني مف ىذا المطمب.

في ضؿ أمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار معدؿ كمتمـ اعتبر المشرع
الجزائرم التصريح مجرد إجراء شكمي يقكـ بو المستثمر األجنبي أك الكطني فقط عندما يككف
اإلستثمار مكضكعا لطمب المزايا ،بمعنى آخر التصريح ليس إجراء إلزامي أك ضركريا إال
في حالة كاحدة ،كىي عند إرفاقو بطمب اإلمتيازات ،كيككف التصريح لتمكيف الييئات
المتخصصة مف اعداد المشاريع االستثمارية مف الناحية الكمية كالنكعية كذلؾ مع مقارنة

عدد االستثمارات المنجزة مع المصرح بيا ال غير (.)1

كما قاـ أمر رقـ  03-01المذككر أعبله بتعزيز مبدأ حرية اإلستثمار ،مف خبلؿ
تكسيعو لمجاؿ تطبيؽ المبدأ ،مف خبلؿ إق ارره ال مركزية الشباؾ الكحيد ،كذلؾ لتسييؿ
كتبسيط إجراءات اإلستثمار ،كما تعزز المبدأ مف خبلؿ تكسيع مجاؿ تطبيقو ،ليصبح بذلؾ
القانكف الجزائرم أكثر تشجيعا لكؿ المبادرات ،حيث لـ يعد المستثمر يبحث عف إمكانيات

اإلستثمار بؿ عمى إمكانية تطكير اإلستثمار (.)2

عممية اإلصبلح الجذرم كالشامؿ الذم شرعت الجزائر في إنجازه لـ يقتصر فقط عمى
مجاؿ القكانيف المتعمقة باإلستثمار ،بؿ كسع مف مجاؿ اإلصبلحات لتشمؿ مختمؼ النشطات
كالمجاالت ،مستيدفة بذلؾ إخضاع اإلستثمارات لنظاـ قانكني قائـ عمى تبسيط اإلجراءات

 - 1بهذازث نٍُدة  »،تذٕل طبٍعت انسقابت عهى انصسف فً انجصائس يٍ انسقابت انسبقٍت انى انسقابت انبعدٌت«  ،انًجهت انُقدٌت
نهقإٌَ ٔانعهٕو انسٍاسٍت ،عدد ،2011 ،2ص .320
 -2أكباية مميكة :مبدأ حرية اإلستثمار في القانكف الجزائرم ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف ،جامعة مكلكد
معمرم ،كمية الحقكؽ ،2004 ،ص .20
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التي مف شأنيا تشجيع الخكاص المحميف أك األجانب عمى اإلستثمار ،كتجسد ذلؾ في

تكريس مبدأ حرية التجارة كالصناعة.

ثظالظ:م فجرجمأئريم االستثظاموالسنارظم
أكدت الجزائر نيتيا الصادقة ،لتكجييا نحك نظاـ ليبرالي القائـ عمى حرية المبادرة،
كاحتراـ قكاعد المنافسة الحرة ،حيث لـ تكتؼ بالنص في قكانينيا عمى حرية ىاتو المبادئ في
النصكص التشريعية ،بؿ عززتيا بضمانة دستكرية بتكريسيا لمبدأ حرية التجارة كالصناعة
بمكجب ـ  37مف دستكر  1996كترجع جذكر أصؿ ىذا المبدأ إلى الثكرة الفرنسية ،حيث
اعتبرتو مبدأ أساسي في المجاؿ اإلقتصادم حيث تضمنو األمر  17-14الصادر في مارس

 ،)1(1791كبعد الحرب العالمية الثانية أصبح يمثؿ مبدأ مف مبادئ القانكف في حيف قيمتو

كانت تختمؼ بإختبلؼ الدكؿ مف ليبرالية إلى أخرل ،رغـ تكريس مبدأ الحرية ،إال أف الدكلة

بقيت محتكرة لمقطاعات المتعمقة باألمف العاـ (منتكجات عسكرية ،قطاع السكؾ الحديدية).
يمثؿ مبدأ حرية التجارة كالصناعة ،الحرية اإلقتصادية بصفة عامة ،أما المفيكـ
الضيؽ فإنو يشمؿ حرية النشاط التجارم أك الصناعي كال يشمؿ الميف الحرة كال النشاط

الفبلحي( ،)2تعني حرية التجارة كالصناعة ،أيضا فتح المجاؿ لممبادرة الخاصة لممارسة

نشاطاتيـ بكؿ حرية ،في ظؿ المنافسة الحرة ،عف طريؽ امتناع المؤسسات العمكمية مف

احتكار النشطات التجارية كالصناعية.

يعد مبدأ حرية التجارة كالصناعة أساس قانكني لحرية الممارسة في الحقؿ اإلقتصادم
بصفة عامة ،عمى أثره تطمؽ حرية األشخاص في ممارسة األعماؿ التجارية كالصناعية
كالحرفية منيا ،كىك مبدأ يعكس األفكار الميبرالية التي جاءت بيا الثكرة الفرنسية ،كبكاسطتو

يمكف التمييز بيف نظاـ ليبرالي كآخر اشتراكي (.)3

1 - VOGEL Louis : traité de droit des affaires, 19e édition, L.G.D.J, paris, 2010, p 72.
 -2عيبكط محند كاعمي »:حدكد حرية اإلستثمار في القانكف الجزائرم«  ،ممتقى كطني حكؿ التشريع ككاقع اإلستثمارات في
الجزائرم المنعقد بجامعة بكمرداس يكمي  3ك 4ديسمبر .2012
3 - SIDLAKHDAR Mohamed Rachid : « Le cadre légal de la concurrence », revue mutation,
N° 12 juin 1995, p07.
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لـ تعرؼ الجزائر ىذا المبدأ إال سنة  1996كأثر لمتحكالت اإلقتصادية التي عرفتيا
آنذاؾ ،حيث بدأت الدكلة تنسحب تدريجيا مف الحقؿ االقتصادم كترؾ المبادرة لمخكاص
لممارسة نشاطاتيـ بكؿ حرية ،في مختمؼ المجاالت ،في إطار القانكف ،سنة

 1966كاف

المبدأ مغيب كميمش تماما في القانكف الجزائرم ،حيث كانت تعطى األكلكية لئلستثمارات
العمكمية كاإلعتماد عمى التخطيط كالتكجيو ،كتؤكد المادة  14مف دستكر  1976ىذا التكجو،
التي اعتبرت أىـ النشطات اإلقتصادية بمثابة أمبلؾ كطنية كىي حك ار عمى الدكلة بصفة ال

رجعة فييا.

نبلحظ مف خبلؿ ىذه الصياغة المغكية المستعممة في العيد اإلشتراكي الصرامة الغير
قابمة لمنقاش ،القائمة عمى التكجيو كتدخؿ الدكؿ في الحقؿ اإلقتصادم ،كعدـ إفساح أم
مجاؿ لممبادرة الخاصة ،فضبل عف احتكار الدكلة لمتجارة الخارجية ،حيث فرضت رقابة
صارمة عمى النشاطات اإلستثمارية الخاصة ،بإخضاعيا إلجراءات إدارية معقدة ،بفرض
إلزامية الحصكؿ عمى التراخيص أك اإلعتماد المسبؽ ،كلمحصكؿ عمى ىذا األخير يستكجب
عميؾ أف تككف في الجزائر محاربا نظ ار لمتعقيدات اإلدارية .األمر الذم جعؿ مف القطاع
الخاص ،في كضعية تبعية شديدة إزاء الدكلة ،إلزاميـ بالرجكع لمقطاع العمكمي في كؿ

معامبلتو مع الخارج(.)1

بدأت الدكلة الجزائرية تنسحب تدريجيا مف الحقؿ اإلقتصادم ،مطمع التسعينيات بحكـ
اآلثار السمبية التي عرفيا اإلقتصاد الجزائرم ،مع اإلنييار المفاجئ ألسعار النفط سنة
 ،1986األمر الذم أربؾ الدكلة كفتح عمييا عدة جبيات ،لـ تكف تتكقعيا ،خاصة مع
مستكل تدني المعيشة كعقمية الفرد الجزائرم المتكؿ عمى الدكلة في كؿ شيء كىي مف

عكدتو عمى ذلؾ بنسبة كبيرة.

أثرت ىذه التغيرات ،في تبني الجزائر لمنظاـ الميبرالي القائـ عمى الحرية اإلقتصادية
بكجو عاـ ،حيث كرس المشرع الجزائرم حرية اإلستثمار بمكجب ـ  3مف المرسكـ التشريعي
 -1كلد رابح صافية » :نسبية مبدأ حرية التجارة كالصناعة في القانكف الجزائرم

«  ،ممتقى كطني حكؿ أثر التحكالت

اإلقتصادية عمى المنظكمة القانكنية الكطنية ،يكمي  30نكفمبر  1ديسمبر  ،2011كمية الحقكؽ جامعة جيجؿ.
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رقـ  12-93المتعمؽ بترقية اإلستثمار ،كذلؾ مف أجؿ تشجيع انسياب اإلستثمارات األجنبية
إلى الجزائر لممساىمة في تنميتيا اإلقتصادية كتزكيدىا بالخبرات الفنية البلزمة ،كتأكيدا ليذا
التكجو كرس الدستكر الجزائرم لسنة

 1996بمكجب ـ  37مبدأ حرية التجارة كالصناعة

بنصو » حرية التجارة كالصناعة مضمكنة ،كتمارس في إطار القانكف « بحكـ أىمية مبدأ
حرية التجارة كالصناعة في تنظيـ الحياة اإلقتصادية ،كبإعتبار مبدأ حرية اإلستثمار ليس إال

تركيبة مف المبدأ الدستكرم العاـ(.)1

أنشأت ـ  37مف الدستكر ضمانة دستكرية إعتبرت حرية اإلنتاج كالتكزيع مف ضمف

الحريات الدستكرية كالتي ال يمكف المساس بيا إال بتعديؿ الدستكر ( ،)2كما انبثؽ عف ىذا
المبدأ الدستكرم العديد مف المبادئ ،منيا مبدأ حرية المبادرة في التجارة الخارجية ،كتجسد
ىذا المبدأ مف خبلؿ انسحاب الدكلة مف الحقؿ اإلقتصادم ،كذلؾ مف خبلؿ خكصصة

المؤسسات العمكمية كالغاء اإلحتكارات مثؿ احتكار البنكؾ كالتجارة الخارجية (.)3

بإستقراء نص المادة  37مف الدستكر نستشؼ مف خبلؿ المادة أف بتكريس مبدأ حرية
التجارة كالصناعة ،يككف بذلؾ قد تخمى عف كؿ العراقيؿ كالحكاجز اإلدارية التي تعرقؿ
المجاالت اإلقتصادية ،كتقيد المبادرة الخاصة ،لكف ىذه الحرية في حقيقة األمر ،ككاقع
الحاؿ ال تعني إطبلقيا ،فالحرية درجات كنص المادة

 37ربطت حرية التجارة كالصناعة

بممارستيا في إطار القانكف ،فالحرية نسبية كليست مطمقة ،كىذا ما سنراه مف خبلؿ الفرع
المكالي ،حيث نستطمع عف كثب كيؼ أف النصكص القانكنية ذات الصمة قيدت بعض
النشاطات كالممارسة مف الحرية التامة التي أقرىا المشرع الجزائرم بمكجب المادة  4أمر رقـ

 03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المعدؿ كالمتمـ.

1 - HAROUN Mehdi : Le régime des investissements en Algérie a la lumière des
conventions franco- algériennes, Litec, paris, 2000. p 272.
 -2أكباية مميكة »:مكانة مبدأ حرية اإلستثمار في القانكف الجزائرم «  ،المجمة النقدية لمقانكف كالعمكـ السياسية ،عدد .02

 ،2010ص .246

 -3كتك محمد شريؼ :الممارسات المنافية لممنافسة في القانكف الجزائرم( دراسة مقارنة بالقانكف الفرنسي) ،أطركحة لنيؿ
درجة دكتكراه دكلة في القانكف فرع القانكف العاـ ،جامعة مكلكد معمرم ،كمية الحقكؽ  ،2006ص .44
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افئرم اتظانم

م لللممأئريم االستثظام
كرس المشرع الجزائرم مبدأ حرية اإلستثمار ،ليس بصفة مطمقة كانما قاـ بضبطو
بمراعاة التشريعات كالتنظيمات القانكنية ،كعمى رأسيـ مراعاة ضابط البيئة ،حيث كضع
القانكف آلية قانكنية مف شأنيا تكفير حماية مناسبة لمشكؿ البيئة ،متأثر بالنزعة الدكلية في
إطار ما يسمى بالتنمية المستدامة ،حيث أف حماية البيئة أضحى جزء ال يتج أز مف عممية

التنمية بأبعادىا المختمفة (أكال).

كما عمؽ المشرع الجزائرم ممارسات بعض النشاطات ،التي أطمؽ عمييا تسمية
النشاطات المقننة بضركرة الحصكؿ عمى تراخيص مف طرؼ اإلدارة كفقا لشركط كاجراءات
خاصة (ثانيا) ،عمى عكس النشاطات المحظكرة أك الممنكعة المخصصة فقط لمدكلة ،كال
تزاؿ تحتكرىا باإلستناد إلى نصكص قانكنية صناعة كاسترادا

()1

كمثؿ ىذا الحظر لو ما

يبرره ،لعبلقتو بالسيادة األمنية كاألمف القكمي ،فكؿ دكؿ العالـ تحرص عمى إبقاء مثؿ ىذه

النشاطات تحت سيطرتيا ،كذلؾ تحتكر الدكلة القطاعات المرفقية كقطاع السكؾ الحديدية.
ألزـ المشرع الجزائرم إنشاء اإلستثمارات األجنبية في الجزائر بجممة مف الشركط

كاإلجراءات يستكجب عمى المستثمر األجنبي استيفائيا حتى يمكف لو إنجاز مشركع
إستثمارم في الجزائر (ثالثا).

ا:مأثظريم انلييم
يرجع اإلىتماـ بقضايا البيئة كبحمايتيا ،بما تحممو مف أبعاد اجتماعية كانسانية ،إذ
تعد الكسط األساسي الذم يعيش فيو اإلنساف كيمارس فيو نشاطاتو المختمفة كيستمد منو

 -1أمر رقـ  06-97مؤرخ في  21يناير  ،1997المتعمؽ بالعتاد الحربي كاألسمحة كالذخيرة ،ج.ر العدد .06
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عناصر كمقكمات الحياة الرئيسية ( .)1ألجؿ ذلؾ نجد مختمؼ دكؿ العالـ أكلتيا عنايتيا
البالغة ،كاىتمت الدراسات بيذا المكضكع كأخذ حي از ىاما.
بالنسبة لمجزائر تعاني مف تدىكر بيئي ،كتفاقـ األكضاع المتدىكرة المتعمقة بالصحة
كالسكاف كالتعميـ كالنظافة ،كالتمكث الصناعي الخانؽ في المدف اآلىمة بالسكاف ،كأماـ تردم
األكضاع كاف لزاما عمى المشرع الجزائرم التدخؿ ككضع حد ليذا االستنزاؼ ،كأخذا ليذه
اإلعتبارات كضع المشرع الجزائرم قيدا صريحا بمكجب المادة الرابعة مف أمر رقـ 03-01
حيث نص عمى ما يمي » ...مع مراعاة التشريع كالتنظيمات المتعمقة بالنشاطات المقننة
كحماية البيئة«.
بكضع قيد حماية البيئة يككف المشرع الجزائرم قد أخذ مكقؼ كسط بيف المؤيديف

لمتنمية كحماة البيئة ( ،)2ذلؾ أف اإلستثمار في بعض األنشطة كالصناعات الممكثة مثؿ
األنشطة كالصناعات اإلستراتيجية النفطية ،كالغاز الطبيعي ،كالصناعات البيترككمياكية
كصناعة اإلسمنت يؤثر سمبا عمى البيئة ،غير أف المشرع الجزائرم لـ يحدد ىاتو األنشطة
التي تؤثر سمبا عمى البيئة ،تاركا المجاؿ لمسمطة التنفيذية لتقكـ بيذا الدكر.
أصدر المشرع الجزائرم سنة  2003قانكف رقـ 01-03

( )3

المتعمؽ بحماية البيئة في

إطار التنمية المستدامة ،بمكجب ىذا القانكف لجأت الدكلة إلى فرض جزاءات مف أجؿ حماية

المكارد الطبيعية الجزائرية بما فييا الماء كاليكاء كالحيكانات(.)4

كاف مف األحسف عمى المشرع الجزائرم لك أنو لجأ إلى أسمكب منح إعفاءات مف
الرسكـ البيئية ،كذلؾ لتشجيع المشركعات االستثمارية عمى استخداـ أدكات مفيدة لمبيئة ،أك

 -1قايدم سامية :التجارة الدكلية كالبيئة ،رسالة لنيؿ شيادة دكتكراه في العمكـ تخصص القانكف ،جامعة مكلكد معمرم،
كمية الحقكؽ  ،2009ص .04

 -2تفاصيؿ أكثر يمكف اإلطبلع عمى رسالة دكتكراه :قايدم سامية ،مرجع سابؽ ،ص ص 8إلى .16
 -3قانكف رقـ  01-03مؤرخ في  19يكليك  ،2003يتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،ج.ر العدد
الصادر في  20يكليك .2003

 -4قايدم سامية :مرجع سابؽ ،ص .134
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اختيار مشركعات استثمارية غير مضرة بالبيئة ،فقد تعرض عمييا سع ار مخفضا ،كما تقكـ

بإعفائيا في مجاؿ المنتجات المفيدة لمبيئة مف دفع رسكـ لمدة زمنية محددة (.)1

ثظالظ:م النظإلظام اثللليم
عكس الشؽ األكؿ مف نص المادة

 4مف أمر رقـ  03-01متعمؽ بتطكير اإلستثمار

المعدؿ كالمتمـ ،تكجو الجزائر نحك المزيد مف اإلنفتاح ،بكؿ حرية عمى االستثمارات سكاء
كانت كطنية أـ أجنبية لكف ىاتو الحرية المكرسة ليست عمى إطبلقيا ،كالحرية في حد ذاتيا
درجات ىناؾ التامة كالمقيدة ،فالدكلة الجزائرية احتفظت لنفسيا بقيد متعمؽ بضركرة مراعاة

التشريع كالتنظيمات المتعمقة بالنشاطات المقننة.
ما يستشؼ مف نص ىاتو المادة

 4أف المشرع الجزائرم الزـ مبدأ حرية اإلستثمار

بمراعاة التشريع كالتنظيمات المتعمقة بالنشاطات المقننة ،كىك األمر الذم مف شانو تقميص
مف مجاؿ الحرية الممنكحة لممستثمر ،كيضفي عمى النص التناقض بيف فكرتيف متعارضتيف
الحرية كالقيد ،بمعنى أف الحرية ال تعني إطبلقا تخمي الدكلة نيائيا عف القطاع االقتصادم،
ففي فرنسا عمؿ مجمس الدكلة عمى تكييؼ كمبلئمة مبدأ الحرية ليصبح متطابقا مع الحياة
االقتصادية كاالجتماعية لمدكلة ،فالتدخؿ المكثؼ لمدكلة في الحياة االقتصادية كالتراجع عف
مبدأ الحرية لـ يؤثر عمى الميبرالية في فرنسا ،كما أف النشاط االقتصادم لمقطاع الخاص

عرؼ تطك ار في مجاالت متعددة كمتنكعة (.)2

بالنسبة لمجزائر تعد القكانيف الصادرة في التسعينات أقؿ تقييدا مف سابقتيا ،كما تعتبر

أكثر تفضيبل كتشجيعا لمحريات ( ،)3كاف كاف المشرع الجزائر قيد حرية االستثمار فيما يتعمؽ
بالنشاطات المقننة كباستقرار نصكص قانكنية غير قانكف االستثمار ،نجد أف المشرع

الجزائرم سبؽ لو كأف تطرؽ إلى النشاط المقنف كذلؾ في المجاؿ التجارم ،فحسب قانكف رقـ
 -1محمد إبراىيـ محمكد الشافعي :السياسة البيئية كتأثيرىا عمى الكضع التنافسي لمصادرات الصناعية المصرية ،دار

النيضة العربية ،القاىرة ،2004 ،ص.21
2 - ABDAOUI Abdelhakim : le secteur prive industriel en Algérie, sans maison et lieu,
d’édition, p 27.
3 - LAGGOUNE Walid, la réforme du régime juridique des investissements en Algérie, sans
maison et lieu, et année d’édition, p287.
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م
انظام ا وممم

 22-96المتضمف السجؿ التجارم ( ،)1استعمؿ مصطمح مينة كليس نشاط كىك ما نبلحظو
مف خبلؿ نص المادة الخامسة منو كالتي تنص عمى ما يمي »تحكـ الميف المنظمة لقكانيف
خاصة تحدد زيادة عمى ذلؾ الشركط المحتممة لتطبيؽ ىذا القانكف أك بعضو عمييا «.

كتضيؼ الفقرة الثانية مف نفس المادة المذككرة أعبله ما يمي »يقصد بالميف المنظمة

في مفيكـ الفقرة السابقة جميع الميف التي يتكقؼ ممارستيا عمى امتالؾ شيادات أك
مؤىالت تسمميا مؤسسات يخكليا القانكف «.

مف خبلؿ ما سبؽ نبلحظ أنو في المجاؿ التجارم تـ ضبط المقصكد بالميف ،كالتي
تعد قاعدة لممعرفة المقصكد بالتاجر ،كالذم عرفو القانكف التجارم في مادتو األكلى عمى أنو
كؿ شخص طبيعي أك معنكم يمارس األعماؿ التجارية كيتخذىا مينة معتادة لو ،كبيذا نجد

تعريؼ خاص بقطاع معيف كمحدد بدقة كىك قطاع التجارة (.)2
إال أف صدر المرسكـ التنفيذم رقـ

 40-97المتعمؽ بمعايير تحديد النشاطات،

كالميف المقننة الخاضعة لمقيد في السجؿ التجارم ( ،)3كالذم عرفيا مف خبلؿ المادة الثانية
كالتي تنص» :يعتبر في مفيكـ ىذا المرسكـ كنشاط أك مينة مقننة كؿ نشاط أك مينة
تخضع لمقيد في السجؿ التجارم كيستكجباف بطبيعتيما كبمحتكاىما كبمضمكنيما تكافر
شركط خاصة لمسماح بممارسة كؿ منيا«.
يقصد بالنشاطات المقننة ،ىك عدـ قدرة المستثمر عمى اقتحاـ بعض النشاطات
المخصصة صراحة لمدكلة ،أك أحد فركعيا ،كاف كاف المشرع لـ يحدد طبيعتيا ،فيي عمى
كؿ حاؿ التي تكيؼ عمى أنيا إستراتيجية ،كاف كاف مف الصعب تعدادىا كحصرىا ،كىك أمر
ليس بالسيؿ لعدـ كجكد نص قانكني محدد ليذه النشاطات (.)4

 - 1قإٌَ زقى  22-90يؤزر فً  18أٔث ٌ ،1990تعهق بانسجم انتجازي ،ج.ز انعدد  36انصادز بتازٌز .1990
2 - BENNADJI Cherif, « la notion d’activités réglementées »,Revue, IDARA, vol N° 2,2000,
p 25.
 -3مرسكـ تنفيذم رقـ  40-97مؤرخ في  18جانفي  ، 1997يتعمؽ بمعايير تحديد النشاطات كالميف المقننة الخاضعة
لمقيد في السجؿ التجارم كتأطيرىا ،ج.ر العدد  5الصادر في  1997/01/19المعدؿ كالمتمـ.

 -4أكباية مميكة :مكانة مبدأ حرية اإلستثمار في القانكف الجزائرم ،مرجع سابؽ ،ص.254
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م
انظام ا وممم

كاف كاف المرسكـ التنفيذم رقـ

 40-97السابؽ الذكر ،كضع المعايير التي يمكف

اإلسناد عمييا لتحديد ىذه النشاطات ،كذلؾ بمكجب المادة الثالثة مف المرسكـ ،حيث استعمؿ
عبارة عامة كشاممة لكؿ النشاطات االقتصادية

()1

كىي :النظاـ العاـ ،أمف الممتمكات

كاألشخاص ،حماية الصحة العمكمية ،حماية الخمؽ كاآلداب ،حماية حقكؽ الخكاص
كمصالحيـ المشركعة ،حماية الثركات الطبيعية كالممتمكات العمكمية التي تككف الثركة
الكطنية ،كاإلطار المعيشي لمسكاف ،كاحتراـ البيئة كالمناطؽ كالمكاقع المحمية كحماية

اإلقتصاد الكطني.

إجماال النشاطات المقننة الكاردة في نص المادة

 4فيي تخضع لنظاـ الترخيص (،)2

كيمكف تصنيفيا باإلستناد إلى الجية المختصة كالمانحة لمترخيص ،حيث تكجد نشاطات

كمنح ليا الترخيص.

أ -مف قبؿ اإلدارات التقميدية ( :)3فرغـ اإلنسحاب التدريجي لمدكلة مف الحقؿ االقتصادم،
كمع ذلؾ احتفظت لنفسيا بحؽ إصدار إذف لممارسة األنشطة المقننة ،كاليدؼ منو ىك

ضماف األمف العمكمي ،كالمحافظة عمى الصحة العمكمية ،كالبيئة كمف بيف ىذه األنشطة
نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر :نشاط إنتاج األدكية يمنح الترخيص مف قبؿ الكزير
المكمؼ بالصحة ،أما نشاط تكزيع األدكية يرخص بممارستو الكالي المكمؼ إقميميا

( ،)4أما

 -1عيبكط محند كعمي »:حدكد حرية اإلستثمار في القانكف الجزائرم« ،مداخمة ممتقى كطني حكؿ التشريع ككاقع اإلستثمار
في الجزائر ،جامعة بكمرداس 3 ،ك.2012/12/ 4

 -2كلد رابح صافية :مبدأ حرية التجارة كالصناعة في الجزائر ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير فرع قانكف األعماؿ جامعة
مكلكد معمرم ،كمية الحقكؽ ،سنة  ،2001ص .123-122

 -3أكباية مميكة »:مكانة مبدأ حرية االستثمار«  ،مرجع سابؽ ،ص .256

 -4مرسكـ تنفيذم رقـ  114-93مؤرخ في  12مام  1993معدؿ كمتمـ لممرسكـ التنفيذم رقـ  286-92مؤرخ في 6
فبراير  ، 1992المتعمؽ برخص استغبلؿ مؤسسة إنتاج المنتكجات الصيدالنية كتكزيعيا ،ج.ر العدد

.1993
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مممممممممممممممممممممممممممممممممممم افصلم ا و:م اإلظام القظانانمالالستثظا ام األلنليم نم الج م
م
انظام ا وممم

النشاطات الصناعية التي يترتب عنيا تمكيث البيئة ،يرخص بممارستيا الكزير المكمؼ

بالبيئة(.)1

ب -منح التراخيص لممارسة النشاطات المقننة مف قبؿ ىيئات الضبط

 :بدخكؿ الجزائر

اقتصاد السكؽ ،كتحرير نظاـ االستثمارات ،إنسحبت الدكلة تدريجيا مف الحقؿ االقتصادم،
كتخمت عف دكرىا كسمطة عامة ،كلتعكيض اإلنسحاب تـ استحداث آليات قانكنية ،أطمؽ
عمييا تسمية السمطات اإلدارية المستقمة أك سمطات الضبط كما منحيا المشرع كسائؿ قانكنية

لتفعيؿ دكرىا.

كلممارسة ميمة الضبط أسندت ليا ،اختصاصات تنظيمية كعقابية كاختصاصات

التحرم كالتدقيؽ ،كاختصاصات استشارية ( .)2إضافة إلى سمطة إصدار ق اررات فردية لمسماح

بممارسة بعض النشاطات االقتصادية ،كالتي قد تتخذ شكؿ ترخيص ،أك اعتماد أك رخصة.
سنعكد بالتفصيؿ بالدراسة كالتحميؿ لدراسة إلزامية استصدار التراخيص بالنسبة

لمنشاطات المقننة لممارسة النشاط االستثمارم في الفصؿ الثاني مف ىذا الباب.
حد منح التراخيص
يبدك جميا أف القيكد الكاردة عمى حرية اإلستثمار لـ تتكقؼ عند ّ
مف قبؿ السمطات اإلدارية التقميدية أك الييئات اإلدارية المستقمة ،بؿ أف المبلحظ أيضا أف
اإلطار القانكني الذم يحكـ العديد مف مجاالت النشاط االقتصادم مثؿ االستثمارات في
الميداف الرياضي ،كالصيدالني...الخ تتككف أساسا مف نصكص تنظيمية ،كىك ما يتناقض
كيتعارض كمية مع مكاد دستكرية التي منحت اختصاص تنظيـ ىذه النشاطات إلى السمطة
()3

التشريعية

كىك ما يطرح التساؤالت حكؿ مدل دستكريتيا؟

 -1مرسكـ تنفيذم رقـ  160-93مؤرخ في  10جكيمية  ،1993ينظـ النفايات الصناعية السائمة ،ج.ر العدد  46الصادر
في سنة .1993

 -2أكباية مميكة :مرجع سابؽ ،ص .258

م محمد »:مضمكف أحكاـ األمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المؤرخ في  20أكت  ،2001كمدل
 -3مكسؼ
قدرتو عمى تشجيع االستثمارات الكطنية كاألجنبية«  ،مجمة إدارة العدد  ،23سنة  ،2002ص .29
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م
انظام ا وممم

يبقى عمى المشرع تحديد العبارات ،كذكر معناىا بالدقة ،كذلؾ بتحديد المجاالت
المقننة بدقة ،كبنصكص صريحة ككاضحة خالية مف أم غمكض ألف العبارات العامة غير
المحددة مف شانيا فسح المجاؿ لمسمطات العمكمية لمتدخؿ كالحد مف حرية اإلستثمار كىذا
ما يجعؿ المستثمريف األجانب يشككف في النكايا الحقيقية لمسمطات الجزائرية في مجاؿ

االستثمار(.)1

كىي الشككؾ التي ما فتأت تظير كتثير الجدؿ ،خاصة بعد صدكر أمر رقـ

01-09

المتعمؽ بقانكف المالية التكميمي لسنة  ،2009حيث كضع شركط عمى المستثمريف األجانب

لـ تككف مكجكدة مف قبؿ.

ثظاتظ:م وضم ئ وماانظام االستثظام األلننم نم الج ائم
أدخؿ المشرع الجزائرم تعديبلت ىامة عمى األمر رقـ
اإلستثمار بمكجب قكانيف المالية التكميمية ال سيما سنتي

 03-01المتعمؽ بتطكير
 2009ك  2010كميا تعديبلت

تندرج ضمف سياسة الدكلة الرامية لحماية االقتصاد الكطني ،كتكجيو االستثمارات األجنبية
لخدمة أىداؼ التنمية الكطنية.

غير أف التعديبلت اعتبرىا المستثمريف األجانب بمثابة قيكد تعجيزية منفرة لبلستثمار
األجنبي ،ال جاذبة لو ،كىك ما يستشؼ مف الشركط التي كضعيا المشرع الجزائرم إلنشاء

اإلستثمار األجنبي في الجزائر كالتي تتمثؿ فيما يمي:

أ -إنجاز االستثمارات األجنبية في إطار شراكة مع الطرؼ الكطني :عدلت المادة 58

()2

مف

أمر رقـ  01-09المتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة  2009المادة  4مف أمر رقـ -01

 03المتعمؽ بتطكير اإلستثمار معدؿ كمتمـ ،حيث كانت المادة كاضحة فيما يتعمؽ بالقاعدة
االستثمارية الجديدة كآليات الشراكة ،حيث أشارت عمى أف المستثمريف األجانب يستكجب
عمييـ تقديـ تصريحا مسبقا لدل الككالة الكطنية لتطكير اإلستثمار ،كأنو ال يمكف إقامة
 -1عيبكط محند كاعمي :الحماية القانكنية لبلستثمارات األجنبية في الجزائر ،مرجع سابؽ ،ص.44
 -2أنظر :ـ 58مف أمر رقـ  ،01-09مرجع سابؽ.
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م
انظام ا وممم

إستثمار أجنبي إال في إطار شراكة يككف فييا نظاـ المساىمة مبني عمى أغمبية الشريؾ
الكطني المقيـ بنسبة  %51عمى األقؿ مف الرأسماؿ االجتماعي ،كباإلمكاف أف تتضمف
الشراكة الكطنية عدة شركاء.

ب -خضكع االستثمارات األجنبية لمدراسة المسبقة  :إف قاعدة حرية اإلستثمار المكرسة

بمكجب المادة  4مف أمر رقـ  ،03-01أدخمت عمييا تعديبلت أفرغتيا مف محتكاىا ،كأفقدت
جكىرىا ،فإف أصؿ الحرية قائـ عمى تسييؿ كتبسيط اإلجراءات اإلدارية أماـ المستثمر
األجنبي ،إال أنو في إطار تعديؿ المادة الرابعة مف أمر رقـ  03-01بمكجب المادة  58مف
أمر رقـ 01-09

()1

ألزـ كؿ مشركع استثمارم أجنبي أك استثمار مع الشراكة المرتبطة

برؤكس أمكاؿ أجنبية ،يخضع لفحص مسبؽ مف طرؼ المجمس الكطني لبلستثمار.
 60مف أمر رقـ

كليس ىذا فحسب فبمكجب المادة
حصكؿ االستثمارات التي يتجاكز مبمغيا

 ،01-09قيدت المادة عدـ

 500مميكف دينار جزائرم أك يساكيو مف مزايا

النظاـ العاـ إال بمكجب قرار مف المجمس الكطني لئلستثمار ،كىك ما يمثؿ شكؿ مف أشكاؿ
تحكـ الدكلة في طبيعة المساىميف في المشاريع الكبرل ،لتعدؿ المادة بمكجب قانكف المالية

لسنة  2014ليرفع سقؼ المبمغ إلى  1500مميكف دينار جزائرم.

ج -تكريس حؽ الشفعة لمدكلة كالمؤسسات العمكمية االقتصادية  :منح المشرع المستثمر

إمكانية نقؿ ممكية استثماره أك التنازؿ عنيا لمغير طبقا ألحكاـ المادة  30مف أمر رقـ -01

 03المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المعدؿ كالمتمـ.

لكف المشرع سرعاف ما تراجع عف ىذا المنح بإق ارره حؽ الشفعة كالتي تعد إجراء
تقيدم لحؽ التنازؿ عف المشركع االستثمارم أك نقؿ ممكيتو بإرادتو الحرة ،كذلؾ بمكجب
المادة  46مف أمر رقـ 01-10

()2

كالتي تنص» :تتمتع الدكلة ككذا المؤسسات العمكمية

 -1أنظر :ـ 58مف أمر رقـ  ،01-09مرجع سابؽ.

 -2أمر رقـ  01-10مؤرخ في  26أكت  2010يتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة  ،2010ج.ر العدد  49الصادر في
 29أكت .2010
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م
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االقتصادية بحؽ الشفعة عمى كؿ التنازالت عف حصص المساىميف األجانب أك لفائدة
المساىميف األجانب.
يخضع كؿ تنازؿ تحت طائمة البطالف ،إلى تقديـ شيادة التخمي عف ممارسة حؽ
الشفعة المسممة مف طرؼ المصالح المختصة التابعة لمكزير المكمؼ باالستثمار ،بعد
استشارة مجمس مساىمة الدكلة. «...

د -ضركرة ضخ العممة الصعبة لصالح الجزائر  :تطبيقا لممادة  58مف أمر رقـ 01-09
صدر نظاـ رقـ 06-09

()1

حيث تـ فرض قيد مالي عمى المستثمر األجنبي بإلزامية ضخ

عممة صعبة لصالح الجزائر ،خبلؿ كامؿ فترة إنجاز المشركع االستثمارم كبمكجب المادة 2

مف النظاـ السابؽ الذكر ،تـ تحديد كيفية إعداد ميزاف العممة الصعبة لكؿ مشركع استثمارم.
بعدما كرس المشرع الجزائرم مبدأ حرية اإلستثمار األجنبي ،كقدـ التسييبلت
كالتحفيزات قصد استقطاب اإلستثمار األجنبي كجعمو مصد ار مف مصادر التمكيؿ ككسيمة
لتحقيؽ التنمية االقتصادية إال أف التعديبلت المتتالية كالغير مدركسة بدقة ،خاصة تمؾ
الكاردة في قكانيف المالية التكميمية لسنة

 2009ك  2010ك  .2012كاذا كاف اليدؼ منيا

حماية االقتصاد الكطني كتكجيو االستثمارات لتحقيؽ التنمية الكطنية ،إال أنيا أثارت الشككؾ
كالغمكض حكؿ النية الحقيقية لمدكلة الجزائرية كدرجة ترحيبيا باالستثمار األجنبي ،األمر
الذم أثر سمبا عمى حجـ تكافد االستثمارات األجنبية لمجزائر ،كاألمر الذم تؤكده

اإلحصائيات الصادرة عف الييئات الدكلية المتخصصة.

 -1نظاـ رقـ  06-09مؤرخ في  26أكتكبر  ، 2009يتضمف ميزاف العممة الصعبة المتعمؽ باالستثمارات األجنبية المباشرة
أك عف طريؽ الشراكة ،ج.ر العدد  76الصادر في .2009/12/29
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م
انظام ا وممم

اثنبحم اتظانم
م اافسظام طلم االستثظام األلننم
أفرزت التحكالت كالتغيرات الدكلية اىتماـ متزايد مف طرؼ الدكؿ باالستثمارات
األجنبية ،حيث القت منتيى الدعـ كالترحاب ،في مختمؼ الدكؿ التي تبنت سياسة قائمة
عمى حرية االستثمار ،كاالنفتاح عمى االقتصاد الدكلي ،الذم أصبح يمثؿ البديؿ األكحد
كاألمثؿ في ظؿ التغيرات االقتصادية العالمية ،كالتي اتسمت بالسرعة كحدة المنافسة.
األمر الذم فرض عمى الجزائر مسايرة الركب ،ففتحت أبكابيا لبلستثمارات األجنبية
بتقديـ تحفيزات ليا في إطار قانكف اإلستثمار بمكجب النظاـ العاـ (المطمب األكؿ) الف
المستثمر األجنبي ليس لو الثقة في التشريعات الداخمية لمدكؿ النامية بصفة عامة ،فمف
أجؿ منح المزيد مف الضمانات كتكفير الجك المناسب لبلستثمار ( ،)1تـ تكسيع االمتيازات
في إطار النظاـ االستثنائي (المطمب األكؿ).

اثقطلم ا وم
م اسبفلج ام االستثظاريم قم النظام افظام
يعد إصدار قانكف اإلستثمار في الجزائر مف الخطكات اليامة التي اتخذتيا الدكلة
الجزائرية ،في محاكلة منيا لجذب االستثمارات األجنبية ،بغية تحقيؽ تنمية اقتصادية
مستدامة ،خاصة كأف االقتصاد الجزائرم ريعي يتأثر بشكؿ مباشر بأسعار النفط في
األسكاؽ العالمية ،لذلؾ حاكؿ المشرع الجزائرم مف خبلؿ األمر رقـ

 03-01المتعمؽ

بتطكير اإلستثمار المعدؿ كالمتمـ إقناع المستثمر األجنبي ،بما يقدـ لو مف مزايا كحكافز،
خاصة كأف ىذا األخير لديو خيارات متاحة كسكؽ استثمارية كاسعة.
 - 1عيبكط محند كاعمي ،الحماية القانكنية لبلستثمارات األجنبية في الجزائر ،مرجع سابؽ ،ص.51
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مممممممممممممممممممممممممممممممممممم افصلم ا و:م اإلظام القظانانمالالستثظا ام األلنليم نم الج م
م
انظام ا وممم

حرص المشرع الجزائرم عمى إقناع المستثمر األجنبي لئلستثمار بالجزائر بكؿ
الكسائؿ المتاحة لديو ،بما تضمنو قانكف اإلستثمار الجزائرم مف حكافز ،كمزايا،
كتسييبلت عالية تيدؼ إلى تشجيع االستثمار في بعض المناطؽ كترقية االستثمارات

()1

مف شأنيا أف تجعؿ مف الجزائر قبمة المستثمريف األجانب ،الذيف يركف في الجزائر
األرضية المبلئمة لمحصكؿ عمى أرباح خيالية كسريعة ،سنتناكؿ مف خبلؿ المطمب
المقصكد بالنظاـ العاـ (الفرع األكؿ) ،إلى جانب التطرؽ إلى التحففيزات الممنكحة في
إطار ىذا النظاـ (الفرع الثاني).

افئرم ا وم
م اثلصنوم ظالنظام افظام
يقصد بالنظاـ العاـ تمؾ االمتيازات كالحكافز الجبائية كالجمركية التي تمنح االستثمارات
األجنبية ميما كانت طبيعتيا ،كبغض النظر أيضا عف مكقع االستثمار ،حيث تمنح ىذه
االمتيازات بقكة القانكف لممستثمريف األجانب كفقا لترتيبات قانكف المالية السنكم كالتكميميم
يعد اإلستثمار عامبل رئيسا لتحريؾ عجمة التنمية االقتصادية ،كتعزيز معدالت
النمك االقتصادم ،كمف ىذا األساس بذلت الجزائر جيكد كبيرة مف أجؿ إنشاء بيئة كمناخ
إستثمارم مبلئـ كمحفز لئلستثمارات المحمية ،كاألجنبية ،بتكريسيا لحرية االستثمار
كالتخفيؼ مف القيكد الكاردة عميو ،مف أجؿ اجتذاب االستثمارات األجنبية بكؿ الكسائؿ
كالسبؿ المتاحة.

1 - BOUKROUH NOUR EDDINE , « les réformes économique en Algérie » colloque
organisé par le sénat et le centre français du commerce d’extérieur intitulé « l’Algérie sur le
chemin des reformes » paris le 18/10/2001.
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م
انظام ا وممم

قامت الجزائر في ىذا الصدد بإصدار قانكف اإلستثمار يتضمف جممة مف
التحفيزات كاالمتيازات القانكنية ،يستفيد منيا المستثمر الذم يقكـ بإنشاء استثماره في
الجزائر ،كمف شأف ىذه اإلعفاءات كالتحفيزات التي أقرىا المشرع أف تجعؿ مف الجزائر
في نظر المستثمر األجنبي مكطنا ألرباحو المستقبمية ،كمناخا يناسب كيتبلءـ مع
طمكحاتو.
عرفت اإلعفاءات كالتحفيزات تعديبلت كتغيرات متأثرة بالمراحؿ الزمنية التي مرت
عبرىا ،عندما نتحدث عف مرحمة اإلصبلحات االقتصادية التي عرفتيا الجزائر ،فأكؿ
قانكف استثمارم عرفتو الجزائر ،يتمثؿ في المرسكـ التشريعي رقـ  12-93المتعمؽ بترقية
االستثمار ،كالذم ألغي بمكجب أمر رقـ

 03-01المتعمؽ بتطكير االستثمار المعدؿ

كالمتمـ ،كفي ظؿ ىذا القانكف ،سعى المشرع لتقديـ تحفيزات كاعفاءات لممستثمر.
لـ يكتؼ المشرع بمجرد تحديد نكع االمتيازات كالتحفيزات بؿ قاـ بتحديد نكع
االستثمارات التي تنجز حتى يمكف االستفادة مف اإلعفاءات التي أدرجيا في نص المادة.
عرفت الجزائر مطمع األلفية الثالثة حراؾ تشريعي كتحكالت اقتصادية ،كتجسد ذلؾ
في إصدار قانكف استثمارم جديد المتمثؿ في األمر رقـ

 03-01المتعمؽ بتطكير

االستثمار المعدؿ كالمتمـ ،حيث حاكؿ المشرع الجزائرم مف خبللو مكاكبة التحكالت
كالتغيرات التي عرفتيا العبلقات االقتصادية الدكلية بغية جذب االستثمارات األجنبية بأية
كسيمة ،كلعمو األمر الذم يفسر لنا كثرة التعديبلت التي طرأت عمى قانكف اإلستثمار منذ
إنتياج الجزائر سياسة اإلنفتاح اإلقتصادم ،حيث عرفت اإلمتيازات كاإلعفاءات
االستثمارية مد كجزر عمى حقبات زمنية متكاصمة.
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مممممممممممممممممممممممممممممممممممم افصلم ا و:م اإلظام القظانانمالالستثظا ام األلنليم نم الج م
م
انظام ا وممم

ترتبط رغبة الجزائر باستقطاب االستثمارات األجنبية مف أجؿ مسايرة عجمة التطكر
كالتقدـ ارتباطا كثيقا بالحكافز التي تكفر لبلستثمار األجنبي ،كالسيما الحكافز المالية
كالضامنة لتحقيؽ أكبر المكاسب لممستثمر األجنبي ( ،)1ألجؿ ذلؾ قامت مختمؼ الدكؿ
بتحديث كتعديؿ قكانيف اإلستثمار فييا بالشكؿ الذم يعزز مف الحكافز الممنكحة لممستثمر
األجنبي بغية إقناعو لبلستثمار في حدكد اإلقميـ الكطني.
تعد الجزائر مف ىؤالء الدكؿ التي حاكلت إنشاء بيئة استثمارية جاذبة لبلستثمار
األجنبي ،عبر تكفير الحكافز كاإلعفاءات مف أجؿ تدعيـ كتعزيز المناخ االستثمارم،
خاصة كأف اإلستثمار يعد مقياس لدرجة رقي كتطكر أم بمد باالستناد إلى حجـ ما
يخصص مف ناتجو الكطني لبلستثمارات ،كالى كمية االستثمارات األجنبية المستقبمة
كتأثيرىا عمى االقتصاد الكطني لذلؾ البمد في خمؽ كتدعيـ الطاقة اإلنتاجية لو(.)2
بالعكدة إلى قانكف اإلستثمار الجزائرم نجده أنو قسـ االمتيازات كاإلعفاءات إلى
االمتيازات المتعمقة بالنظاـ العاـ كاالمتيازات االستثنائية كما سبؽ لنا كأف أشرنا إلى ذلؾ
يقصد بالنظاـ العاـ تمؾ االمتيازات كالحكافز الجبائية كالجمركية التي تمنح االستثمارات
األجنبية ميما كانت طبيعتيا ،بغض النظر أيضا عف مكقع اإلستثمار حيث تمنح ىذه
االمتيازات بقكة القانكف لممستثمريف األجانب كفقا لترتيبات قانكف المالية السنكم كالتكميمي.

م
م
م
 -1أحمد حسيف الفتبلكم » :الحكافز المالية لبلستثمار األجنبي في قانكف اإلستثمار العراقي رقـ (
مجمة الغرم لمعمكـ االقتصادية كاإلدارية ،العدد  ،5عماف ،2010 ،ص .129

 -2أحمد حسيف الفتبلكم :مرجع سابؽ ،ص .130
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ائم
مممممممممممممممممممممممممممممممممممم افصلم ا و:م اإلظام القظانانمالالستثظا ام األلنليم نم الج م
م
انظام ا وممم

افئرم اتظانم
اسبفلج ام اثثلنأيم لقظماطلنظام افظا
نصت ـ

 9مف األمر رقـ  03-01عمى إمكانية استفادة االستثمارات المحددة

المادتيف  1ك 2مف األمر السابؽ عمى الحكافز .كبمكجب المادة األكلى مف أمر رقـ -01
 03المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المعدؿ كالمتمـ كالتي تنص عمى ما يمي:

»يحدد ىذا

األمر النظاـ الذم يطبؽ عمى االستثمارات الكطنية كاألجنبية المنجزة في النشاطات
االقتصادية المنتجة لمسمع كالخدمات ،ككذا االستثمارات التي تنجز في إطار منح
االمتياز ك /أك الرخصة « .أما المادة الثانية مف نفس األمر فقد نصت عمى ما يمي:

»

يقصد باالستثمار في مفيكـ ىذا األمر ما يأتي:
 .1اقتناء أصكؿ تندرج في إطار استحداث أنشطة جديدة ،كتكسيع قدرات اإلنتاج أك
إعادة التأىيؿ ،أك إعادة الييكمة.
 .2المساىمة في رأس ماؿ المؤسسة في شكؿ مساىمات نقدية أك عينية.
 .3استعادة النشاطات في إطار خكصصة جزئية أك كمية« (.)1
كىذا يعني أف المشرع الجزائرم قد حدد أنكاع االستثمارات التي يمكف ليا الحصكؿ
عمى االمتيازات ،بمعنى آخر أف المستثمر سكاء كاف كطني أك أجنبي ،حتى يمكف لو
االستفادة مف االمتيازات كاإلعفاءات المنصكص عمييا في قانكف اإلستثمار كالقكانيف
المكممة كالمعدلة لو يستكجب أكال أال يككف استثماره خارج إطار المادتيف األكلى كالثانية
مف األمر رقـ  03-01كأف يستثمر في مجاؿ مف مجاالت اإلستثمار المحددة قانكنا.

 - 1أنظر المادتيف  1ك 2مف أمر رقـ  ،03-01المتعمؽ بتطكير االستثمار معدؿ كمتمـ ،مرجع سابؽ.
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مممممممممممممممممممممممممممممممممممم افصلم ا و:م اإلظام القظانانمالالستثظا ام األلنليم نم الج م
م
انظام ا وممم

كباستقراء المادتيف األكلى كالثانية مف األمر السابؽ نستنتج أف قانكف اإلستثمار
اشترط أف يككف استثمار الماؿ بقصد تحقيؽ التنمية االقتصادية ،في إطار السياسة العامة
لمدكلة كما يستكجب أف يككف استثمار الماؿ في المشركعات التي تتطمب خبرات عالمية
في مجاالت التطكير الحديثة ،أك تحتاج إلى رؤكس أمكاؿ أجنبية.
()1

أما فيما يخص طبيعة الماؿ المستثمر فقد أكضحت المادة الثانية

مف أمر رقـ

 03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المعدؿ كالمتمـ ،فقد اعتبرت الماؿ المستثمر في
تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف ،األمكاؿ العينية كالنقدية بالنسبة لمنقدية المحكلة بشكؿ حر،
شريطة أف يستخدـ في أحد المجاالت المسمكح بيا كتنفيذ أحد المشركعات أك التكسع
فييا ،كيشترط التحكيؿ أف يككف مف النقد األجنبي أك العممة الصعبة

()2

نظ ار إلى حاجة

الدكلة الجزائرية لمعممة الصعبة مف جية.
كمف أجؿ بسط رقابتيا مف جية أخرل ،كاف كاف مثؿ ىذا األمر يراه البعض
يشكؿ تقيد خاصة بتقييد المستثمر بضركرة ضخ عممة صعبة عمى مستكل البنؾ
المركزم ،كمف شأف ىذا األمر أف يدفع المستثمر إلى التردد في استثمار مالو كمحاكلة
البحث عف مجاؿ آخر في جية أخرل ،أك إلى التحايؿ عف طريؽ إضافة حصص عينية
قد يبالغ في تقديرىا ،أك أف يبالغ المستثمر في حجـ التحكيؿ الرسمي.
أما المساىمة العينية ،فتشمؿ اآلالت كالمعدات ككسائؿ النقؿ كالمكاد األكلية
كالمستمزمات السمعية المستكردة مف الخارج كالبلزمة إلقامة المشركعات أك التكسع فييا،
بشرط أف تتفؽ مع التطكرات الفنية الحديثة.
 -1أنظر :ـ 2مف أمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير االستثمار معدؿ كمتمـ ،مرجع سابؽ.

 -2محمد غانـ :اإلستثمار في االقتصاد السياسي كاإلسبلمي كتشريعات كاتفاقيات االستثمار ،دار الفكر الجامعي ،القاىرة،

 ،2011ص .122
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م
انظام ا وممم

يمكف القكؿ أف االستثمارات التي تستفيد مف الحكافز المنصكص عمييا بمكجب
المادة  9مف أمر رقـ  03-01المعدؿ كالمتمـ ،ىي االستثمارات المحددة عمى كجو
الخصكص ال الحصر في نص المادتيف األكلى كالثانية مف األمر السابؽ كخضعت
إلجراءات التصريح أماـ الككالة الكطنية لتطكير اإلستثمار كالمكافؽ عمييا مف قبؿ
المجمس الكطني لئلستثمار(.)1
كفي ىذا الصدد نصت المادة  09مف أمر  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار
عمى امكانية استفادة االستثمارات المحددة في المادة

()2

 1ك  2مف األمر ،كىذا يعني أف

المشرع الجزائرم حدد أنكاع االستثمارات التي يمكف ليا الحصكؿ عمى االمتيازات ،كىك
األمر الغير مكجكد ال في التشريع التكنسي كال المغربي كىاتو المزايا المتعمقة بالنظاـ العاـ
تتمثؿ فيما يمي:
 تطبيؽ النسبة المخفضة في مجاؿ الحقكؽ الجمركية فيما يخص التجييزات
المستكردة كالتي تدخؿ مباشرة في إنجاز المشركع.
 اإلعفاء مف الضريبة عمى القيمة المضافة فيما يخص السمع كالخدمات التي تدخؿ
مباشرة في إنجاز االستثمار.
 اإلعفاء مف دفع رسـ نقؿ الممكية بعكض فيما يخص كؿ المقتنيات العقارية التي
تمت في إطار اإلستثمار المعني لكف بحكـ أف عممية االستثمار ،كثيرة التشعب
كدائمة التجدد ،تـ تعديؿ المادة بمكجب األمر  08-06المتعمؽ بتطكير اإلستثمار
تضمف امتيازات تشجيعية لممستثمريف ناىيؾ عف الممنكحة ليـ في إطار القانكف

 -1ـ  58مف أمر رقـ  ،01-09مرجع سابؽ.
 -2أنظر المادة  09مف أمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المعدؿ كالمتمـ ،مرجع سابؽ
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م
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العاـ مف تحفيزات جبائية كنسبة جبائية كجمركية ،حيث يمكف كفؽ المادة
المعدلة

()1

09

أف تستفيد االستثمارات بالمزايا التالية:

 .1اإلعفاء مف رسـ القيمة المضافة (  )TVAبالنسبة لمسمع كالخدمات غير المستثناة
كالتي تدخؿ مباشرة في إنجاز االستثمار.
 .2اإلعفاء مف حؽ تحكيؿ الممكية بمقابؿ لكؿ المقتنيات العقارية التي تمت في إطار
اإلستثمار المعمف عنو.
أما فيما يتعمؽ باالستغبلؿ كلمدة ثبلث سنكات بعد انطبلؽ النشاط يستفيد مف المزايا
التالية:
 إعفاء مف ضريبة األرباح عمى الشركات.
 إعفاء مف الرسـ عمى النشاط الميني.
كبصدكر قانكف المالية التكميمي لسنة
09

()2

 ،2009كبتحديد المادة  6التي عدلت المادة

مف أمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير االستثمار ،قيدت منح المزايا النظاـ العاـ

لممستفيد بكجكب تقديـ تعيد كتابي مف ىذا األخير ،بإعطاء األفضمية لممنتكجات
كالخدمات ذات مصدر جزائرم.
كحسب نص المادة مصدر االستفادة مف اإلعفاء مف الرسـ عمى القيمة المضافة
فقط في اإلقتناءات ذات مصدر جزائرم لكف في حالة التأكد مف عدـ كجكد المنتكج
الجزائرم يتـ منح االمتياز.

 -1أنظر المادة  09المعدلة كفؽ األمر رقـ  08-06المتعمؽ بتعديؿ األمر رقـ  ،03-01مرجع سابؽ.
 -2انظر المادة  09مكرر مف أمر رقـ  ،01-09مرجع سابؽ.
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سنة بعد ذلؾ تـ تعديؿ المادة السابقة بمكجب المادة
يتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة 2010

()1

 49مف أمر رقـ 01-10

حيث نصت بعنكاف اإلنجاز بدكف تغير أما

بعنكاف االستغبلؿ نصت عمى ما يمي» بعنكاف االستغالؿ ،بعد معاينة الشركع في النشاط
الذم تعده المصالح الجبائية بطمب مف المستثمر لمدة سنة إلى ثالث سنكات:
 إعفاء مف الضريبة عمى أرباح الشركات.
 إعفاء مف الرسـ عمى النشاط الميني«.
كفي نفس المادة المشرع الجزائرم كاف كاضحا بكضعو لشرط الحصكؿ عمى المزايا
بإلزاـ المستثمر إيداع التصريح أماـ الككالة الكطنية لتطكير اإلستثمار.
كلـ يكتؼ المشرع الجزائرم بيذا القدر مف التعديبلت ليطؿ عمينا بإصداره قانكف
رقـ  16-11يتضمف قانكف المالية لسنة  ،)2(2012بمكجب المادة  66المعدلة لممادة
 ،09عمى النحك التالي ... » :إعفاء العقكد المتضمنة التنازؿ عف األراضي الممنكحة
في إطار ىذا األمر مف حقكؽ التسجيؿ.
كما تستفيد عمميات التنازؿ عمى األصكؿ العقارية الممنكحة إلنجاز المشاريع
االستثمارية مف إعفاء مف حقكؽ التسجيؿ ،كمصاريؼ اإلشيار العقارم ككذا تسديد
حقكؽ األمالؾ الكطنية«.
كليس ىذا فحسب كبتفحص المادة

 58مف قانكف رقـ  08-13يتضمف قانكف

المالية لسنة  2014تـ إدخاؿ تعديبلت عمى المادة

 9مف األمر رقـ  03-01حيث

 -1أنظر المادة  49مف أمر رقـ  01-10مؤرخ في  26اكت  2010يتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة  ،2010ج  .ر
عدد  49صادر في  29اكت .2010

 -2قانكف رقـ  16-11مؤرخ في  28ديسمبر سنة  2011يتضمف قانكف المالية لسنة  ،2012ج  .ر اؿعدد  72صادر
في  29ديسمبر .2012
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نصت المادة عمى تقديـ حكافز الجبائية كشبو الجبائية كالجمركية بعنكاف اإلستغبلؿ بعد
معاينة الشركع في النشاط الذم تعده المصالح الجبائية بطمب مف المستثمر لمدة ثبلث
( )03سنكات بالنسبة لبلستثمارات المحدثة حتى  100منصب شغؿ ،ىذه االستثمارات
منحيا المشرع اإلستفادة مف الضريبة عمى أرباح الشركات ،ناىيؾ عف اإلعفاء مف الرسـ
عمى النشاط الميني.
كليس ىذا فحسب ىناؾ إمكانية لتمديد مدة ثبلث سنكات إلى

 5سنكات ،بالنسبة

لبلستثمارات التي تستحدث أكثر مف  100منصب شغؿ ،فيما يتعمؽ باالستثمارات في
القطاعات اإلستراتيجية التي يحددىا المجمس الكطني لبلستثمار تستفيد آليا مف اإلعفاءات
دكف شركط استحداث مناصب شغؿ.
كتمنح ىذه المزايا بعد تقديـ طمب مف طرؼ المستثمر كبعد إيداع التصريح لدل
الككالة الكطنية لتطكير االستثمار .نشير فقط أف ىذه اإلعفاءات كالمزايا التحفيزية ،ال
يجكز التكسع فييا ،إال بصدكر قانكف مف السمطة التشريعية المختصة بذلؾ.
رغبة الجزائر في استمالة االستثمارات األجنبية إلى حدكد إقميميا دفعيا لعدـ
االكتفاء بمجرد النص عمى الحكافز التشجيعية في إطار قكانينيا الداخمية ،التي لطالما
كانت دافعا لمتخكؼ كالتردد مف قبؿ المستثمر األجنبي لبسط سمطاف الدكلة ،األمر الذم
كاف سبب في البحث عف حكافز كاعفاءات في إطار االتفاقيات الدكلية تحمي االستثمارات
األجنبية ،كتفرض قكتيا عمى أطراؼ عممية االستثمار ،كذلؾ لتحقيؽ نكع مف التكازف
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القائـ عمى تمبية مصالح الطرفيف ،الدكلة المضيفة كالمستثمر األجنبي ،مما يؤدم في
النياية إلى خمؽ مناخ استثمارم يككف عامبل أساسيا في تدعيـ مصالح التجارة الدكلية(.)1
أممت االعتبارات السابقة عمى الجزائر التكقيع كالمصادقة ،عمى اتفاقيات دكلية
متعمقة بالتشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمارات سكاء مع دكؿ أكركبية أك إفريقية أك
أسيكية أك مف أمريكا البلتينية ،كسنأخذ نماذج مف ىذه اإلتفاقيات عمى سبيؿ المثاؿ ال
الحصر ،منيا االتفاقية الجزائرية مع سمطنة عماف(.)2
بمكجب المادة الثانية مف االتفاقية التي تنص:

» -1عمى كؿ طرؼ متعاقد أف

يقكـ في إقميمو كمنطقتو البحرية ،طبقا لتشريعاتو كألحكاـ ىذه االتفاقية ،بقبكؿ
كتشجيع كحماية االستثمارات التي يقكـ بيا مستثمركا الطرؼ المتعاقد اآلخر. «...
أما االتفاقية الجزائرية األرجنتينية فقد نصت المادة الثانية منيا عمى ما يمي:
»يشجع كؿ مف الطرفيف المتعاقديف عمى إقميمو استثمارات مستثمرم الطرؼ المتعاقد
اآلخر كيقبؿ ىذه االستثمارات كفقا لقكانينو كنظمو السارية«.
المبلحظ مف خبلؿ ىذيف النمكذجيف ،أف الجزائر التزمت في إطار اتفاقيات دكلية
اتجاه مستثمرم الدكؿ التي أبرمت معيا االتفاقية بمنح االمتيازات كالتحفيزات ليـ المكجكدة
في إطار القكانيف الداخمية ،كىذا األمر مف شأنو خمؽ كتدعيـ نكع مف الكفة لدل المستثمر
األجنبي كتذليؿ كؿ مخاكفو ،كاف كانت االتفاقيات المذككرة لـ تأتي بأم جديد ،كانما عمى

 -1عبد اهلل عبد الكريـ عبد ا هلل :ضمانات االستثمار في الدكؿ العربية ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،الطبعة األكلى،

 ،2008ص .109

 -2االتفاؽ بيف الحككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة سمطنة عماف بتاريخ  9أبريؿ  ،2000المتعمؽ
حكؿ تشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمارات ،المصادؽ عميو بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ  223-02مؤرخ في  22يكنيك

سنة  ،2002ج.ر العدد  ،44الصادر في  26يكنيك .2002
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األقؿ تعزز الكفة لدل المستثمر ألف األمر يتعمؽ بالتزاـ دكلي ،يترتب عميو مسؤكلية
دكلية في حالة اإلخبلؿ بو.
يعد جمب االستثمارات األجنبية مف أكلكيات مختمؼ دكؿ العالـ في الكقت الحالي
لدكره الفعاؿ في تحقيؽ التنمية االقتصادية ،كرفع مف نسبة النمك االقتصادم لمدكؿ ،غير
أنو في الكثير مف األحياف قد تصطدـ مصمحة الدكلة المضيفة لبلستثمار ،مع مصمحة
المستثمر األجنبي ،فاألكؿ يبحث عف استثمارات في قطاعات ليا أكلكية كطنية أما الثاني
فيبحث عف مجاؿ الربح فقط ،ألجؿ ذلؾ عممت الجزائر بسياسة جديدة كتتمثؿ في تقديـ
امتيازات استثنائية بغية إغراء المستثمر األجنبي مف أجؿ اإلستثمار في القطاعات التي
ليا أكلكية في االقتصاد الكطني عمى النحك الذم سنراه في المطمب المكالي.

اثقطلم اتظانم
م اوسلظا ام نم النظام االستلظانم
منح المشرع العديد مف الحكافز كاإلعفاءات لممشاريع االستثمارية حيث انفرد بكيفية
منحيا ،كتقسيميا إلى قسميف أخذا معيار طبيعة المنطقة كأساس لمتقسيـ ،كما أكرد
اختبلفات في نكعية اإلمتيازات كاإلعفاءات الممنكحة مف منطقة إلى أخرل عمى النحك
الذم رأيناه في الفرع األكؿ ،كيككف بذلؾ المشرع قد كجو المستثمر األجنبي بطريقة غير
مباشرة لبلستثمار في المناطؽ التي تكلييا الدكلة أىمية خاصة ،كأكلكية لتطكيرىا أك
تنميتيا أك تشغيؿ اليد العاممة فييا(.)1
كفقا ليذا الطرح فإف المشرع الجزائرم ،جمع بيف المصمحتيف مصمحة المستثمر
األجنبي بإعطائو امتيازات كاعفاءات استثنائية مقابؿ استثمار ىذا األخير في قطاعات
 -1عبد اهلل عبد الكريـ عبد اهلل ،مرجع سابؽ ،ص.51
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تكلييا الدكلة الجزائرية أىمية خاصة إلقتصادىا الكطني ،مف أجؿ الكصكؿ إلى كضع
قانكني يراعى فيو مصمحة الطرفيف معا.
يعد إىتماـ الجزائر بجمب االستثمارات األجنبية باعتبار أف ىذه األخيرة تعد مف
أقدـ األساليب المتبعة في مجاؿ العبلقات االقتصادية الدكلية ،فالكاليات المتحدة األمريكية
خرجت كقكة اقتصادية عظمى في العالـ بعد الحرب العالمية الثانية ،كاف الستثماراتيا
التي كظفتيا في أكركبا المنيارة مف الحرب الفضؿ الكبير.
طبقا لمنظرية االقتصادية الكبلسيكية ،فإف حركة رؤكس األمكاؿ مفيدة لكؿ مف
الدكؿ المصدرة كالمستكردة ،فالدكؿ المستكردة تستفيد باعتبارىا ما تحصؿ عميو نتيجة
إلنتاجية ىذا المجاؿ ،كما تستفيد الدكؿ المصدرة لئلستثمارات ،باعتبار أف عائد اإلستثمار
سكاء أكاف أرباحا أك فكائد أك كبلىما يزيد مف نسبة العائد الستثمارات نفس الماؿ داخميا.
لعؿ ىذا األمر يفسر لنا حدة المنافسة بيف مختمؼ الدكؿ عمى اختبلؼ مستكياتيا
لجمب االستثمارات األجنبية بمختمؼ السبؿ المتاحة لدييا كمف أىميا كضع نظاـ قانكني
محفز لبلستثمار األجنبي ،كىك األمر الذم حاكؿ المشرع الجزائرم إقناع بو المستثمر
األجنبي عف طريؽ تضميف قانكف اإلستثمار إعفاءات كامتيازات جكىرية في إطار النظاـ
اإلستثنائي ،كيتعمؽ األمر باإلستثمارات التي تتطمب تنميتيا مساىمة خاصة مف الدكلة
(الفرع األكؿ) ككذا اإلستثمارات التي تشكؿ أىمية خاصة لبلقتصاد الكطني (الفرع
الثاني).
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افئرم ا وم
االستثظام نم اثلظإلقم ام ا انريم
تناكلت المادة

 10مف األمر رقـ 03-01

()1

المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المعدؿ

كالمتمـ جممة مف اإلعفاءات كالحكافز التي تمنحيا الدكلة الجزائرية لممستثمر األجنبي،
الذم يستثمر في القطاعات ذات األكلكية كتمنح لو ىذه اإلمتيازات باإلضافة إلى
اإلمتيازات المنصكص عمييا في إطار النظاـ العاـ ،كالتي سبؽ لنا كأف تناكلناىا في
المطمب السابؽ.
المقصكد بالمناطؽ ذات األكلكية ،تمؾ التي تتطمب تنميتيا مساىمة خاصة مف
الدكلة ،كذلؾ العتبارات عدة كالمكقع الجغرافي ،فمف شأف اإلستثمار في المناطؽ
المعزكلة أك النائية فؾ العزلة عنيا ،كتخفيؼ الضغط عف المدف الكبرل ،إضافة إلى
اعتبار مدل مساىمة المشركع االستثمارم في زيادة الصادرات ،كتشغيؿ األيدم العاممة،
كدفع عجمة التنمية االقتصادية(.)2
كضعت الجزائر النظاـ اإلستثنائي بغية إقناع المستثمريف األجانب لبلستثمار في
ىذه المناطؽ مف أجؿ تحقيؽ التكازف الجيكم ،ثـ أف جمب اإلستثمار األجنبي يتطمب في
المقاـ األكؿ تييئة منظكمة قانكنية تشكؿ حاف از لممستثمر ،تكفر لو أمانا سكاء مف حيث
ديمكمة نشاطو االستثمارم أك أرباحو.
حسب المادة

 11مف األمر رقـ

 03-01المعدلة كالمتممة ،صنؼ المشرع

الجزائرم االستثمارات التي تمنح في إطار اإلمتيازات التي تمنح في إطار االستثمارات
 -1أنظر :ـ 10مف أمر رقـ  ،03-01مرجع سابؽ.

 -2مصطفى خالد مصطفى النظامي :الحماية اإلجرائية لئلستثمارات األجنبية الخاصة ،دراسة مقارنة ،عماف ،دار الثقافة،

 ،2002ص .39

58

ائم
مممممممممممممممممممممممممممممممممممم افصلم ا و:م اإلظام القظانانمالالستثظا ام األلنليم نم الج م
م
انظام ا وممم

ذات األكلكية بحسب ما إذا كاف اإلستثمار في مرحمة اإلنجاز (أكال) أك بعد إنطبلؽ
االستغبلؿ (ثانيا).

ا:م نموئأطيم االظام
إدراؾ الجزائر بالدكر اإليجابي لئلستثمارات األجنبية في تطكير االقتصاد الكطني،
دفعيا بتقديـ المزيد مف اإلعفاءات الممنكحة لممستثمر األجنبي ،كتأكد ذلؾ في إدخاليا
الكثير مف التعديبلت محاكلة منيا لتييئة نظاـ قانكني محفز ،حيث انتقمت مف التخفيض
بمكجب المادة  11مف األمر رقـ 03-01

()1

إلى اإلعفاء بتعديؿ المادة بمكجب األمر رقـ

 08-06مع االشتراط في التعديؿ الذم جاءت بيا المادة  8مف األمر رقـ  08-06أف
تككف المزايا الممنكحة بعنكاف اإلنجاز ،كالتي تـ إنجازىا في المناطؽ ذات األكلكية ،التي
تتطمب تنميتيا مساىمة خاصة مف الدكلة ،متعمقة بنشاطات غير مستثناة مف المزايا.
حدد مرسكـ تنفيذم رقـ

 08-07قائمة النشاطات كالسمع كالخدمات المستثناة مف

المزايا ،حيث استثنت المادتيف الثالثة كالرابعة مف المرسكـ السابؽ النشاطات المستثناة (،)2
أما المادتيف الخامسة كالسادسة فقد حددتا السمع كالخدمات المستثناة.
حددت المادة العاشرة المعدلة استفادة اإلستثمارات المنجزة في المناطؽ المذككرة في
المادة العاشرة مف المزايا التالية:

 -1أنظر :ـ 11مف أمر رقـ  03-01المعدلة بمكجب أمر رقـ  08-06المعدؿ كالمتمـ ،مرجع سابؽ.

 -2مرسكـ تنفيذم رقـ  08-07مؤرخ في  11جانفي  ،2007يحدد قائمة النشاطات كالخدمات المستثناة مف المزايا
المحددة في األمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير االستثمار ،ج.ر العدد  4صادر في  14يناير سنة .2007
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م
انظام ا وممم

بعنكاف إنجاز اإلستثمار:
 اإلعفاء مف دفع حقكؽ نقؿ الممكية بعكض فيما يخص كؿ المقتنيات العقارية التي تتـفي إطار اإلستثمار ،كالتي تدخؿ مباشرة في إنجاز اإلستثمار(.)1
 تطبيؽ حؽ التسجيؿ بنسبة منخفضة قدرىا  %2فيما يخص العقكد التأسيسية لمشركات،كالزيادات في رأس الماؿ ،كبالمقارنة مع ما جاء في النص األصمي الذم أكجد حقا ثابتا
في مجاؿ التسجيؿ كبذات النسبة المذككرة أعبله ،نبلحظ التسييبلت التي منحيا المشرع
الجزائرم لممستثمريف عمكما ،إذ أنو بحذؼ مصطمح ثابت بالنسبة لحؽ التسجيؿ ألصؽ
المشرع بيذا الحؽ صفة التغير دكف اإلفصاح عنو كىك ما جاء بو التعديؿ الكارد في
المادة المبينة أعبله(.)2
 تكفؿ الدكلة جزئيا أك كميا بالمصاريؼ ،بعد تقييميا مف الككالة ،فيما يخص األشغاؿالمتعمقة بالمنشآت الضركرية إلنجاز االستثمار.

ثظالظ:م نموئأطيم االسللوم
بعد مباشرة االستثمارات التي تنخر في المناطؽ ذات األكلكية بالنسبة لمدكلة ،أم
في مرحمة اإلستغبلؿ في ىذه الحالة أدرج المشرع الجزائرم إمتيازات خاصة ،بعد أف يتـ
معاينة مباشرة اإلستغبلؿ مف طرؼ المصالح الجبائية بناء عمى طمب مف طرؼ
المستثمر ،كتتمثؿ ىذه اإلعفاءات فيما يمي:

 -1ـ  11قانكف رقـ  16-11مؤرخ في  28ديسمبر سنة  2011يتضمف قانكف المالية لسنة  ،2012ج.ر العدد 72
صادر في .2011/12/29

 -2مقداد ربيعة :المعاممة اإلدارية لبلستثمارات األجنبية ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستر تخصص قانكف األعماؿ ،جامعة
مكلكد معمرم ،كمية الحقكؽ ،2006 ،ص.191
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 -1اإلعفاء لمدة عشر (  )10سنكات مف النشاط الفعمي ،مف الضريبة عمى أرباح
الشركات كمف الرسـ عمى النشاط الميني.
كما أدرج المشرع بمكجب قانكف رقـ 16-11

()1

بمكجب ـ  67المعدلة لممادة 11

مف أمر رقـ  03-01المعدؿ كالمتمـ ،اإلعفاء مف حقكؽ التسجيؿ كمصاريؼ اإلشيار
العقارم ،ككذا مبالغ األمبلؾ الكطنية بالنسبة لعمميات التنازؿ المتضمنة األصكؿ العقارية
الممنكحة بيدؼ إنجاز مشاريع استثمارية.
 إضافة إلى ىذه المزايا الممنكحة بعد معاينة إنطبلؽ االستغبلؿ قرر المشرع الجزائرممنح مزايا إضافية ،كتأجيؿ العجز ،كآجاؿ اإلستيبلؾ ،بالمقارنة مع القانكف التكنسي فإف
المزايا الممنكحة كفقا لمجمة تشجيع االستثمار تمنح كفقا لشركط كتحت سمطة اإلدارة

()2

نظ ار لككف ىذه التسييبلت عبارة عف أمكاؿ عمكمية ال يجب التساىؿ في تبديدىا.

افئرم اتظانم
االستثظا ام ام األثليم الظايمالالسصظوم انإللنم
اتجيت مختمؼ الدكؿ إلى المزيد مف اإلنفتاح االقتصادم ،كذلؾ بالسماح بدخكؿ
االستثمارات األجنبية كاستقطابيا ( ،)3نظ ار لمدكر الرئيسي في تحقيؽ التنمية المستدامة
خاصة كأف المكارد األجنبية المحكلة إلى الدكؿ المضيفة بصفة رئيسية ،رؤكس األمكاؿ،
كنقؿ التقنيات ،ككمما اتجو اإلستثمار األجنبي نحك قطاع معيف ،فإنو سيشكؿ جزء ميما
 -1ـ 67مف قانكف رقـ ،16-11مرجع سابؽ.
2 - TOUMI Sofiane, Determinants et facteurs d’attracturte des investissements directs
étrangers, thése pour le doctora en science économique , université , paris 2, 2002, p 118.
 -3طيبة عبد العزيز » :أثر اإلنفتاح المالي في النمك االقتصادم ،دراسة حالة الجزائر خبلؿ الفترة ، «2002-1990
مجمة بحكث-اقتصادية عربية ،العدداف  5ك ،6عماف ،2011 ،ص .115
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م
انظام ا وممم

مف رؤكس األمكاؿ المستثمرة في ىذا القطاع ،بؿ كقد يشكؿ جزء قد يككف ميما مف
اإلستثمار الكمي لمدكلة(.)1
نظ ار لكؿ ىاتو اإلعتبارات قررت الجزائر منح إعفاءات خاصة ،في حاؿ إنجاز
اإلستثمارات في القطاعات ذات األىمية الخاصة لبلقتصاد الكطني ،كتككف كذلؾ في
حاؿ استعماؿ المستثمر لمتكنكلكجيا الفائقة الجكدة ،التي مف شأنيا المحافظة عمى البيئة،
كحماية المكارد الطبيعية ،كتدخر الطاقة ،كتفضي إلى تنمية مستدامة كىك ما تـ النص
عميو بمكجب المادة  10مف أمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المعدؿ كالمتمـ،
كبمكجب نفس المادة أعطى المشرع الجزائرم لممجمس الكطني لئلستثمار صبلحية تحديد
طبيعة اإلستثمارات إذا كانت ليا أىمية خاصة لئلقتصاد الكطني أـ ال.
كباستقراء نص المادة

 12مف أمر رقـ

 03-01المعدلة

()2

فإنو ينتج عف

االستثمارات ذات األىمية الخاصة لئلقتصاد ،إبراـ اتفاقية استثمار بمعنى عندما يككف
اإلستثمار ميـ لئلقتصاد الكطني في ىذه الحالة سيتكجب إبراـ اتفاقية استثمار مف طرؼ
الدكلة الجزائرية ممثمة بالككالة الكطنية لتطكير االستثمار ،كالمستثمر األجنبي ،كال تبرـ
االتفاقية إال بعد مكافقة المجمس الكطني لئلستثمار ،كما يتـ نشر نص االتفاقية في
الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية.
في ىذا الصدد االتفاقية التي أبرمت بيف الجزائر كشركة أكراسككـ تـ نشرىا عمى
مستكل الجريدة الرسمية ،نفس الشيء التي أبرمت بيف الككالة الكطنية لتطكير اإلستثمار

 -1ىيؿ عجمي ج ـ يؿ :اإلستثمار األجنبي المباشر الخاص في الدكؿ النامية ،العدد
كالبحكث اإلستراتيجية ،1988 ،ص .54

 -2أنظر :ـ 12مف أمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير االستثمار ،مرجع سابؽ.
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مممممممممممممممممممممممممممممممممممم افصلم ا و:م اإلظام القظانانمالالستثظا ام األلنليم نم الج م
م
انظام ا وممم

كشركة الدار الدكلية (سيدار) ( ،)1كبمكجب نص االتفاقية تـ االتفاؽ بيف الطرفيف
المذككريف أعبله عمى استفادة الشركة مف امتيازات اإلعفاء بمكجب المادة الثانية مف
االتفاقية بعد مكافقة المجمس الكطني لبلستثمار ،الذم كافؽ عمى أىمية المشركع بالنسبة
لئلقتصاد الكطني.
االستثمارات التي تككف ليا أىمية خاصة لبلقتصاد الكطني بناء عمى معايير
محددة تضبط عف طريؽ التنظيـ ،بعد أخذ رأم مطابؽ مف المجمس الكطني لبلستثمار
ىذا النكع مف االستثمارات بحسب المادة  12مكرر  1مف األمر رقـ  03-01المعدؿ
كالمتمـ ،تستفيد مف مزايا عف طريؽ التفاكض بيف المستثمر كالككالة باسـ الدكلة ،تحت
إشراؼ الكزير المكمؼ بترقية االستثمار.
في ىذا الصدد تثار مشكمة القكة التفاكضية لدل المفاكض الجزائرم الذم لديو
صبلحيات ضيقة في التفاكض ،ففي كؿ مرة يتكجب عميو العكدة إلى الدكلة الذم يفاكض
باسميا ،ثـ أنو يفاكض تحت إشراؼ كمراقبة الكزير المكمؼ بترقية االستثمار ،ضؼ إلى
ذلؾ فإف الطرؼ الجزائرم ليس في مكضع قكة ،بالمقارنة مع المستثمر األجنبي ،خاصة
كأف الكضع االقتصادم الجزائرم مختؿ كغير متكازف ،كالعممة الجزائرية مف اضعؼ
العمبلت ،في حيف المفاكض األجنبي يفاكض مف مركز قكة ألىمية مشركعو االستثمارم
لبلقتصاد الكطني ،كبالتالي بإمكانو االستفادة أكبر قدر ممكف مف المزايا كالحكافز ،يمكف
أف تككف أكثر بكثير مما تستفيد منو الجزائر ،لذلؾ مف األفضؿ تعديؿ المادة بتحديد
سقؼ محدد لئلعفاءات حتى يتفاكض الطرفيف عمييا.

 -1اتفاقية استثمار بيف الككالة الكطنية لتطكير اإلستثمار كشركة الدار الدكلية (سيدار) ،ج.ر العدد  ،07صادر في 28
يناير .2007
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م
انظام ا وممم

حسب المادة

 12مكرر  ،1حددت المزايا التي يمكف منحيا لبلستثمارات المذككرة

في المادة  12مكرر  1في مرحمة اإلنجاز كمرحمة االستغبلؿ ( ،)1كبصدكر أمر رقـ -09
()2
عدلت المادة  12مكرر  1بمكجب المادة  ،61حيث أعطت صبلحية لممجمس
ّ 01

الكطني لبلستثمار بإمكانية منح مزايا إضافية طبقا لمتشريع المعمكؿ بو.
كلـ يكتؼ المشرع الجزائرم عند ىذا الحد مف التعديؿ ،ليؤكد بذلؾ رغبتو الشديدة
مف كؿ ىاتو التعديبلت في إقناع المستثمر األجنبي في كؿ مرة ،قدـ تحفيزات جديدة لـ
تكف مف قبؿ ،حيث صدرت في ىذا الصدد المادة

 68مف قانكف رقـ

16-11

()3

إعفاءات جديدة تضمنتيا المادة في مرحمة االستغبلؿ كالمتمثمة في:
 اإلعفاء مف الرسـ عمى النشاط الميني.
 اإلعفاء مف حقكؽ التسجيؿ كمصاريؼ اإلشيار العقارم ككذا مبالغ األمبلؾ الكطنية
بالنسبة لعمميات التنازؿ المتضمنة األصكؿ العقارية الممنكحة بيدؼ إنجاز مشاريع
استثمارية.
كتستفيد مف ىذه األحكاـ مشاريع االستثمارات التي حصمت مسبقا عمى االمتياز
بقرار مف مجمس الكزراء.
تعكس ىذه االمتيازات ،تطمعات كسياسة الدكلة الجزائرية التي اعتبرت تشجيع
اإلستثمار خيار كقرار في نفس الكقت ،كلكف المشكؿ يكمف في الصعكبات كالعراقيؿ التي
تعيؽ المستثمريف ،في الحصكؿ عمى ىذه االمتيازات نظ ار لتعقد كبطء اإلجراءات ،كىك ما

 -1أنظر :ـ 12مكرر 1مف أمر رقـ  03-01معدؿ كمتمـ ،مرجع سابؽ.
 -2أنظر :ـ 61مف أمر رقـ  ،01-09مرجع سابؽ.

 -3قانكف رقـ  ،16-11يتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة  ،2012مرجع سابؽ.
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انظام ا وممم

يعيؽ العممية االستثمارية ككؿ ،خاصة كاف الجزائر تكاجييا منافسة شديدة مف قبؿ
مختمؼ الدكؿ خاصة منطقة شماؿ إفريقيا.
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الفصؿ الثاني
معاممة اإلستثمارات األجنبية

انظام ا ومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممافصلم اتظان:موفظوطيمالالستثظا ام األلنلي

اتجيت أغمب الدكؿ النامية نحك تغيير تكجياتيا االقتصادية ،كبناء سياسة اقتصادية
قكاميا تحفيز كتشجيع االستثمارات األجنبية بما تكفره ليا مف حماية كضمانات ألجؿ ذلؾ
اشتدت المنافسة بيف الدكؿ ألجؿ تكفير مناخ مبلئـ كخصب لبلستثمارات األجنبية عف طريؽ

تكفير محددات ىذا األخير( ،)1كالحد مف المخاطر التي تيدد االستثمارات األجنبية(.)2

تأثرت الجزائر بالدينامكية التي تنشط مف حكليا فحاكلت مكاكبة التحكالت الدكلية

الجديدة المتجية نحك استقطاب االستثمارات األجنبية.

خاصة بعد فشؿ مصادر التمكيؿ األخرل ،كاالقتراض ،كتكقؼ المساعدات الدكلية
كفشؿ مصادر التمكيؿ التنمكية المنتيجة ،ألجؿ ذلؾ كعمى امتداد السنكات األخيرة سعت
بكؿ طاقاتيا الكامنة لدييا بتكفير كتحسيف اآلليات التي مف شأنيا تحسيف جاذبية االقتصاد
لبلستثمارات األجنبية ،خاصة في ظؿ راىنية احتداـ المنافسة بيف االقتصاديات المختمفة
المتقدمة منيا كالنامية ،كاشتداد المنافسة بيف التكتبلت ،كالكيانات االقتصادية العالمية
كاإلقميمية ،فضبل عف صعكد تيار العكلمة بكؿ تحدياتو لذا عممت مختمؼ الدكؿ عمى بذؿ
جيكد كبرل لتحسيف مناخيا االستثمارم بالشكؿ الذم يفي بتطمعاتيا ،قصد الرفع مف كتيرة
استقطاب الرساميؿ األجنبية.

كنظ ار ألىمية اإلستثمار باعتبارىا كسيمة لتحقيؽ التنمية االقتصادية ،كأداة ناجعة
لبلندماج في االقتصاد العالمي ،سارعت الدكؿ إلى إدخاؿ إصبلحات نكعية عمى أنظمتيا
كاإلسراع باتخاذ تدابير مبلئمة إلنعاش االستثمارات ،كذلؾ عبر ترسانة قانكنية تحاكؿ تكفير
المناخ المناسب كالمبادرة الحرة  ،كلممعاممة اإلدارية دكر أساسي في الرفع مف كتيرة
االستثمارات األجنبي أك خفضيا(.المبحث األكؿ)  ،كاألكيد أف ىذه اإلجراءات اإلدارية تمر
عبر أجيزة إدارية تشرؼ عمى العممية االستثمارية (المبحث الثاني).

 - 1جكاد النكحي ،االستثمارات االجنبية في المغرب ،مقاربة سياسية ،اطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه  ،تخصص قانكف عاـ ،
كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،أكداؿ ،الرباط ،2008 ،ص .21

 - 2لمتفصيؿ أكثر ،أنظر محمكد السام ار ئم دريد ،اإلستثمار األجنبي ،المعكقات كالضمانات القانكنية ،مركز الدراسات
الكحدة العربية ،بيركت ،مارس  ،2006ص .56
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اثنبحم ا وم

اثفظوطيم او اريمالالستثظا ام األلنليم نم الج ائم
إف المستثمر األجنبي عند اتخاذه لقرار اإلستثمار في أم دكلة معينة يأخذ بعيف
االعتبار طبيعة نظاـ المعاممة اإلدارية لرغبتو الدائمة في إنجاز مشركعو االستثمارم في
ظركؼ ميسرة ككفالة راحة مستخدميو ،ضمف القكاعد المنظمة لمعممية االستثمارية كاضحة

كشفافة.

ال يتنافى مبدأ حرية اإلستثمار الذم كرستو الجزائر مع إلزاـ المستثمر الراغب
باالستثمار في حدكد إقميـ الجزائر بجممة مف اإلجراءات مف بداية إنشاء اإلستثمار (المطمب

األكؿ) إلى غاية تنفيذ المشركع االستثمارم كتصفيتو (المطمب الثاني).

اثقطلم ا وم

اثفظوطيم او اريم ثلظامإانظام االستثظام
رغبة مف الجزائر في إبداء حسف نيتيا بتكفير مناخ مبلئـ كخصب لبلستثمارات
األجنبية بكفير كؿ التسييبلت كالدعـ ليا ،كتبسيط اإلجراءات كالتخفيؼ مف كطئتيا كجمكد
اإلدارة الجزائرية كركتينيا الذم ينفر أكثر مما يقرب.

ألجؿ ذلؾ حاكلت الجزائر التسييؿ عمى المستثمر األجنبي فيكفي إجراء
التصريح(الفرع األكؿ) إلنشاء اإلستثمار كلكف بالنسبة لنشاطات
الحصكؿ عمى التراخيص (الفرع الثاني).

المقننة ،يستكجب األمر

افئرم ا وم

إاج وليم اسصئريم ظاالستثظام
بغية التخمص مف العراقيؿ اإلدارية التي تحد مف فعالية االستثمارات كالحد مف تراكـ
ممفات اإلستثمار كاطالة معالجتيا بفعؿ اإلجراءات المعقدة كالمماطبلت اإلدارية،
68
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التخمص مف كؿ ىاتو التعقيدات أدخؿ المشرع تعديبلت ،بحيث ألغى إجراءات المكافقة
كالترخيص كاالعتماد التي كانت سائدة في ظؿ قانكف رقـ  10-90المتعمؽ بالنقد كالقرض
الممغى.

ففي ظمو كاف يتطمب األمر إجراءات تمييدية كأخرل تنفيذية بعد أف يتكلى مجمس
النقد كالقرض فحص الممفات فحصا كامبل كدقيقا ،بعد ذلؾ يتخذ قرار المكافقة أك الرفض في
آجؿ شيريف مف تاريخ تقديـ الطمب ،سرعاف ما تخمى المشرع عف ىذه اإلجراءات المعقدة
بإجراءات أكثر مركنة كليكنة بحيث أصبح اإلستثمار ينجز كينشأ ح ار دكف أدنى قيد ،ليبدع
بذلؾ نظاما مغاي ار كجديدا في النظاـ القانكني الجزائرم المطبؽ عمى نظاـ االستثمارات كىك

ما يسمى بنظاـ التصريح باالستثمار ( ،)1سنتناكؿ المقصكد بو كمدل إلزاميتو (أكال) إلى

جانب التطرؽ إلى شكمو كمضمكنو (ثانيا).

ا:م اثلصنوم ظاسصئريم
تدخؿ مسألة استقباؿ االستثمارات األجنبية ضمف اختصاصات الدكلة المضيفة

كسمطتيا التقديرية بحيث تعد حرة في تحديد ظركؼ كشركط استقباليا(.)2

في ىذا السياؽ أخضعت الجزائر إنشاء االستثمارات األجنبية لنظاـ التصريح كذلؾ
بمكجب المادة  4مف األمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المعدؿ كالمتمـ ،لدل
الككالة الكطنية لتطكير االستثمار.
تطبيقا ألحكاـ المادة

 50مف األمر رقـ

 03-01المعدؿ كالمتمـ صدر مرسكـ

تنفيذم رقـ  98-08يتعمؽ بشكؿ التصريح باالستثمار كطمب مقرر منح المزايا ككيفيات

ذلؾ ( ،)3حيث عرفت المادة  02مف المرسكـ السالؼ الذكر التصريح باالستثمار عمى أنو

 - 1يكسفي آماؿ :اإلستثمار األجنبي في الجزائر في ظؿ التشريعات الحالية ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستر في القانكف ،فرع
القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية ،جامعة الجزائر ،سنة  .1999ص .42

 -2إقمكؿم محمد :النظاـ القانكني لعقكد الدكلة في مجاؿ اإلستثمار "التجربة الجزائرية نمكذجا" مرجع سابؽ ،ص .203

 -3مرسكـ تنفيذم رقـ  98-08مؤرخ في  24مارس  2008يتعمؽ بشكؿ التصريح باالستثمار كطمب كمقرر منح المزايا
ككيفيات ذلؾ ج.ر عدد  16صادر بتاريخ 26 :مارس .2008
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مجرد إجراء شكمي يبدم مف خبللو المستثمر رغبتو في إنجاز استثمار في نشاط اقتصادم

إلنتاج السمع كالخدمات في مجاؿ تطبيؽ األمر رقـ .03- 01

اشتراط المشرع الجزائرم إجراء التصريح باالستثمار أماـ الككالة الكطنية لتطكير
اإلستثمار أك لدل الشبابيؾ التابعة ليا
السمطات مف إعداد إحصائيات

()1

 ،يعتبر مجرد إجراء شكمي عمى أساسو تتمكف

تمكف الدكلة بأخذ صكرة كاممة كشاممة عف عدد المشاريع

كما كنكعا كمختمؼ القطاعات المستيدفة ككذلؾ معرفة المشاريع المنجزة فعبل مقارنة بالتي
صرح بيا كمدل تحقؽ اإلستراتجية المتبناة مف طرؼ الحككمة بغية استقطاب أكبر عدد

ممكف مف االستثمارات األجنبية.

كما يساعد التصريح في تحديد االيجابيات كالسمبيات لسياسة الدكلة المتبعة في مجاؿ

ترقية االستثمارات مف جية كمدل تأثيرىا عمى االقتصاد الكطني مف جية أخرل(.)2

باستقراء نص المادة  04مف أمر رقـ  03-01المعدؿ كالمتمـ التي كرست مبدأ حرية
اإلستثمار الذم ينجز في إطار إجراء التصريح  ،ىذا األمر أثار جدال كتساؤالت حكؿ حقيقة

كجكد التعارض بيف تكريس حرية اإلستثمار مف جية كاجراء التصريح مف جية أخرل.
إف كاقع الحاؿ يؤكد عدـ كجكد أم تنافي بيف المبدأ كالزاـ التصريح ،فالمشرع

الجزائرم حاكؿ إيجاد كخمؽ نكع مف التكازف بيف حرية المستثمر في إنجاز االستثمارات في
مختمؼ القطاعات االقتصادية ،كحؽ الدكلة الجزائرية بمعرفة النشاطات االقتصادية التي

تنجز في حدكد إقميميا ،كحقيا في رقابة المستثمريف األجانب.
إف المشرع الجزائرم في إطار األمر رقـ
كالمتمـ أكد بمكجب ـ 3/4

()3

 03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المعدؿ

عمى أنو تخضع االستثمارات التي استفادت مف المزايا قبؿ

1 - MEHDI Haroun: le régime des investissements en Algérie a la lumière des conventions
Franco Algériennes, op, cit, .p287.
2 - MEHDI Haroun, IBID , p273
 - 3أنظر ـ  3/4مف أمر رقـ  ،03-01مرجع سابؽ.
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إنجازىا لتصريح باالستثمار لدل الككالة ،يفيـ مف نص المادة أف المشرع ألزـ المستثمر

أبل رغبتو في االستفادة مف المزايا التي أقرىا قانكف االستثمار.
بإجراء التصريح في حاؿ د
أكدت ـ

 2/2مف المرسكـ التنفيذم رقـ  )1(98-08ىذا الطرح كذلؾ بنصيا عمى ما

يمي »سبؽ التصريح باالستثمار لمحصكؿ عمى المزايا أك الخدمات المقدمة مف طرؼ
الشبابيؾ األحادية الالمركزية لمككالة الكطنية لتطكير اإلستثمار التي تدعى في صمب
النص"الككالة" قبؿ الشركع في أم إنجاز«.
ىذه المس

أ لة تطرح عدة إشكاالت ،خاصة كسبؽ لنا القكؿ أف التصريح مجرد إجراء

شكمي لو دكر إحصائي إعبلمي ،كبيذا الشكؿ فالمستثمر الذم ال يرغب في الحصكؿ
كاالستفادة مف االمتيازات المقررة في قانكف االستثمار ،ىذا يعني أنو ينجز استثماره بعيدا عف
الككالة ،كفي ىذه الحالة الدكلة ال يمكنيا معرفة كـ كنكع االستثمارات التي تنجز في اإلقميـ
الجزائرم كىذا يعني أف الدكلة كمؤسساتيا غائبة  ،كىك ما تـ اإلشارة إليو في تقارير صادرة
عف الييئات الدكلية المتخصصة عمى أف الجزائر ال تممؾ إحصائيات دقيقة عف حجـ
المشاريع المنجزة عمى مستكل إقميـ الجزائر ،كمثؿ ىذا األمر يعطي صكرة سيئة كسمبية عف

الجزائر لدل الراغبيف باالستثمار فييا.

خبلصة القكؿ أف التصريح باالستثمار حسب ـ 3/4

()2

مف األمر رقـ  03-01ال

يعتبر شرطا سابقا النجاز اإلستثمار بؿ ىك شرط ممزـ لطمب االستفادة مف المزايا المقررة في

قانكف االستثمار.

لكف بتعديؿ األمر رقـ  03-01بمكجب األمر رقـ  01-09المتضمف قانكف المالية
التكميمي لسنة  ،2009أجرل المشرع الجزائرم تعديؿ عمى المادة

 4مكرر بمكجب ـ 58

مف األمر رقـ  )3(01-09حيث نص في الفقرة  4مف المادة  4مكرر عمى أنو »يجب أف
 - 1ـ  2/2مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،98-08مرجع سابؽ.

 - 2ـ  3/ 4مف األمر رقـ  03 -01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المعدؿ كالمتمـ عمى ما يمي [ :كتخضع االستثمارات التي
استفادت مف المزايا قبؿ إنجازىا لتصريح باالستثمار لدل الككالة المذككرة في المادة  6أدناه]

 - 3األمر رقـ  ،01-09مرجع سابؽ.
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يخضع كؿ مشركع استثمار أجنبي مباشر أك استثمار مع رؤكس أمكاؿ أجنبية إلى
الدراسة المسبقة مف المجمس الكطني لالستثمار المذككر في المادة  18أدناه«.

باستقراء نص الفقرة الـ ذككرة أعبله نجد أف المشرع الجزائرم في إطار األمر رقـ
 01-09المتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة

 ،2009لـ يكتؼ بمجرد إلزاـ المستثمر

األجنبي بإجراء التصريح باالستثمار لدل الككالة أك الشبابيؾ البلمركزية بؿ يستكجب األمر
خضكع اإلستثمار األجنبي لمدراسة المسبقة مف طرؼ المجمس الكطني لبلستثمار الذم يعتبر

بمثابة حككمة مصغرة بالنظر إلى تشكيمتو.

نبلحظ مف خبلؿ الفقرة السابقة أف المشرع الجزائرم زكد المجمس صبلحية كاسعة
كىامة كجعمو يييمف عمى سمطة اتخاذ القرار فيما يخص االستثمارات األجنبية ،فبل يكفي
المستثمر األجنبي إجراء التصريح أماـ الككالة بؿ يخضع لمدراسة المسبقة مف طرؼ

المجمس ،كىنا يطرح التساؤؿ حكؿ المقصكد بالدراسة المسبقة؟.

المصطمح ىنا غامض ،ىؿ الدراسة المسبقة ىنا تعني مجرد إطبلع عمى نكع
االستثمارات األجنبية التي تنجز في الجزائر ،أـ أنيا تحتاج إلى مكافقة المجمس ،كاف كاف
األمر كذلؾ يعني أف المشرع الجزائرم فد أعادنا إلى اإلجراءات المقررة لمصير االستثمار،
إما القبكؿ أك الرفض ،أم نظاـ المكافقة المسبقة ،بعد ما كاف قد تـ إلغاء اإلجراء كانتقؿ نقؿة
نكعية بإلزاـ التصريح كبالتالي إجراءات يكيؼ دكرىا بالكظيفة اإلحصائية(.)1

منتظر خضكع ممفو
نا
ناىيؾ عف العامؿ الزمني الذم سيضيعو المستثمر األجنبي

االستثمارم لمدراسة المسبقة مف طرؼ المجمس ،ىاتو المماطمة كالعرقمة مف شأنيا تنفير

المستثمريف األجانب كتؤكد في نفس الكقت مدل ىيمنة المجمس عمى ق اررات الككالة.
كبالرجكع إلى نص المادة

 4مكرر  1مف األمر رقـ  01-09حيث تنص في فقرتيا

األكلى عمى ما يمي» :تخضع االستثمارات المنجزة في النشاطات االقتصادية إلنتاج السمع
 - 1أكباية مميكة  :مبدأ حرية اإلستثمار في القانكف الجزائرم ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ،جامعة كمكلكد معمرم ،كمية
الحقكؽ  ،2005ص .37
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كالخدمات قبؿ انجازىا إلى تصريح باالستثمارات لدل الككالة المذككرة في المادة

أدناه«(.)1

6

يفيـ مف ىاتو المادة أف التصريح أصبح إلزاميا عمى المستثمر األجنبي قبؿ إنجازه
مشركعو االستثمارم ،بغض النظر إذا طمب االستفادة مف المزايا أكال كما رأينا سابقا في
استنادا لنص الفقرة السابقة  ،فإف المستثمر الذم يرغب في
إطار األمر رقـ  03-01كعميو
ن
اإلستثمار بالجزائر ،عميو أف يستكفي إجراء التصريح باالستثمار لدل الككالة الكطنية لتطكير
اإلستثمار كىكذا تتمكف الدكلة مف معرفة النشاطات االقتصادية التي تقاـ عمى إقميميا ،ليس

ىذا فحسب بؿ يستكجب عميو انتظار دراسة مشركعو االستثمارم مف قبؿ المجمس.
كما نبلحظ أف التعديبلت المتتالية أفرغت التصريح مف محتكاه الحقيقي ،فمـ يعد

بإمكاف المستثمر األجنبي مجرد اتخاذ إجراء شكمي إلنجاز مشركعو االستثمارم ،بؿ يتعيف
عميو الخضكع لمدراسة المسبقة ،كىذا األمر يشكؿ تمييز بينو كبيف المستثمر المحمي  ،الذم
يستكجب عميو القياـ بإجراء التصريح أماـ الككالة الكطنية فقط في حاؿ رغبتو في الحصكؿ
عمى مزايا االستثمار التي يتضمنيا قانكف االستثمار ،بما فييا التعديبلت التي تضمنتيا

قكانيف المالية التكميمية.

حقيقيا لدل
مما ال شؾ فيو ىاتو التعقيدات كالمماطبلت اإلدارية تشكؿ عائقنا
ن
المستثمر األجنبي ،كبالتالي ال نندىش مف ىركب المستثمريف الذيف يبحثكف عف أجكاء
أرحب لمشاريعو ـ في دكؿ تككف فييا إمكانية شراء أرض ،أك الحصكؿ عمى قرض ،أك
االستفادة مف امتيازات...الخ في آجاؿ قصيرة مف األمكر المعتادة

 ،مستفيدا مف التطكر

التكنكلكجي الذم تعتمد عميو الدكلة المضيفة في إطار الحككمة االلكتركنية ،ففي دكلة ماليزيا
مثبل يكفي إلنشاء شركة تجارية  30دقيقة عبر التسجيؿ االلكتركني ،حيث يمنح لممستثمر
مر
رقـ تجارم عبر االنترنت ،أما في الجزائر فبل يزاؿ األمر يسير عبر الطرؽ التقميدية التي ّ
عمييا الزمف.
 - 1أنظر ـ  58مف أمر رقـ  ،01-09المتضمف قانكف المالية التكيممي لسنة  ،2009المعدلة لممادة  4مكرر  ،1مف
األمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير االستثمار ،مرجع سابؽ.
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القرار االستثمارم يقكـ عمى دراسة تطكر األسكاؽ كتطكر التكنكلكجيا لمعرفة فرص
الربحية المستقبمية ثـ أف ىذه التطكرات سريعة  ،يمكف أف يحضر مستثمر ممؼ مشركعو
االستثمارم مع كؿ ما يمزمو مف دراسات ،ككثائؽ تحدد سبيؿ نجاحو كدخؿ متاىات اإلدارة
الجزائرية ،كبطء استجابة السمطات لمطالبو فالنتيجة الحتمية ،أف بعد سنكات مف إيداع
التصريح باالستثمار لـ يكف قد شرع في إنجاز مشركعو ،تتغير معطيات السكؽ

إلكتشاؼ

تكنكلكجيا جديدة ،أك تغير ذكؽ المستيمكيف ،أك استحكاذ المنافس عمى النشاط الذم استيدفو

المستثمر في مشركعو االستثمارم.

كلنا أف نشير في ىذا الصدد إلى نقص كفاءة بعض األيدم العاممة التي تنشط في
اإلدارة ،كالتي تعد اؿسبب الرئيسي في إبطاء فعالية اإلدارة ،كسبب في نفكر المستثمريف  ،كما
نؤكد في ىذا السياؽ لجكء اإلدارة إلى الس رية كالكتماف في بعض المعمكمات كالمعطيات
بحجة أف يمنع اإلفصاح عنيا عمنا

(،)1ىذا رغـ أف ىذه المعطيات ،منشكرة في الدكؿ

جك تشكبو السرية كنقص المساعدة كالبرغما تية،
األجنبية ،مما يؤدم إلى صعكبة العمؿ في ّ
كفي غياب المعمكمات الكافية كاتاحتيا لمف يحتاج إلييا(.)2
كاذا كانت المادة

 7مف أمر رقـ  03 – 01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المعدؿ باألمر

رقـ  ،)3(08 – 06حدد آجاؿ الرد عمى المستثمر بػ  72ساعة ،كالغريب في األمر أ ف
الككالة الكطنية لتطكير االستثمار صرحت بأنيا ليست مجبرة عمى احتراـ آجاؿ فحص
الطمبات الخاصة بالفكائد(.)4

كىك ما يعكس تفشي البيركقراطية ،كالتي حسب تصريح الخبير االقتصادم الجزائرم
بشير مصطفى لئلعبلـ يرل أف تفشي البيركقراطية مف شأنو أف يعرقؿ التطكر كالتقدـ
 - 1محمد بف عبد الرحماف العتي :متطمبات تطكير المناخ االستثمارم مف كجية نظر المستثمر األجنبي ،ممتقى شرـ
الشيخ حكؿ ضماف االستثمارات في الدكؿ العربية ،القاىرة ،2004 ،ص .35

 - 2سالـ بف سعيد القحطاني :مستقبؿ اإلستثمار في المممكة العربية السعكدية ،مؤتمر االستثمار،
.248

 - 3أنظر ـ  7مف األمر رقـ  03 – 01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المعدؿ كالمتمـ.

القاىرة ،2004 ،ص

4 - ZOUAIMIA Rachid : op. cit, p 30.
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االقتصادم ،كأف ىذه الظاىرة تتغذل مف غياب دكلة القانكف مما انعكس سمبا عمى مكانة
الجزائر االقتصادية الدكلية كأدل إلى انتشار السكؽ المكازية.

إف مسار المستثمر في الجزائر مسار محارب ،منذ إنشاء الشركة إلى غاية إنجاز
المشركع االستثمارم ،فيجب أف يككف تحكيؿ رأسماؿ الشركة عبر بنؾ الجزائر ،كعدـ تكفر
سيكلة أخرل قبؿ إيداعيا في حساب بنكي ،ثـ تكثيؽ ذلؾ بمكتب التكثيؽ ،ثـ متحكؿ البحث
عف مقر كيدفع المستحقات في الكقت التي تككف فييا األمكاؿ لـ تحرر بعد ،ثـ بعد ذلؾ إلى
السجؿ العقارم ،لينتقؿ إلى مصمحة الضرائب لمحصكؿ عمى الرقـ الضريبي ،كفتح حساب
أيضا ممفات خاصة بالتقي مد لدل مصالح التأميف كالضماف االجتماعي لؤلجراء
بنكي تمييا ن
كغير األجراء ،كممؼ آخر لمحصكؿ عمى الرقـ التسمسمي اإلحصائي ،ىذا فضبل عف الممؼ
الخاص باالمتيازات الممنكحة مف طرؼ الككالة ،كاذا كاف حجـ اإلستثمار يفكؽ

1500

مميكف دينار جزائرم فيحتاج األمر إلى ممؼ آخر يكدع أماـ المجمس الكطني لبلستثمار

لمحصكؿ عمى مكافقتو.

مثؿ ىاتو اإلجراءات كضعت الجزائر في مؤخرة الترتيب حيث احتمت سنة

2008

المرتبة  132في حيف احتمت المغرب المرتبة  115في تقرير الذم أصدره البنؾ العالمي في
( ،)1كأكد التقرير كجكد بطء في تجسيد

مجاؿ محيط األعماؿ كاالستثمار في الجزائر

ميدانيا ،حيث يتعيف عمى المستثمر اجتياز  14إجراء كتكفير عدد مماثؿ
اإلصبلحات الفعمية
ن
مف الكثائؽ ،كىك كضع شبيو بكضع محارب  ،كبالمقابؿ في دكلة مثؿ اإلمارات العربية
المتحدة يحتاج األمر إلى  6كثائؽ إدارية فقط.

يجب عمينا اإلدراؾ أنو يتعيف عمى الجزائر بذؿ المزيد مف الجيكد المطمكبة ،مف أجؿ
التطكير التشريعي كالتنظيمي كاإلدارم ،كمف أجؿ جذب كتدفؽ االستثمارات األجنبية إلى

أقاليميا بشكؿ مستمر كيتماشى مع الـ كقع االستراتيجي الذم تتبؤه.

فاالستثمارات األجنبية ليس لدييا مكطف محدد كانما مكطنيا ىك المكاف الذم تستطيع
أف تستكطف فيو كتحصؿ عمى عكائد مناسبة كبالتالي تحقؽ الفائدة لمشركات األجنبية كلمدكؿ
 - 1المكقع االلكتركني لمبنؾ العالمي. WWW. WORLD BANK. ORG
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المضيفة لبلستثمار ( ،)1ىذا فيما يخص فكرة حكؿ التصريح ،نتطرؽ فيما بعد إلى شكؿ

التصريح كمضمكنو.

ثظالًقظ:م حلم ومثنوم اسصئريم
لـ يتعرض األمر رقـ

 03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المعدؿ كالمتمـ لمكضكع

البيانات التي يجب أف يتضمنيا التصريح باالستثمار ،كىذا عمى عكس ما جاء بو المرسكـ

التشريعي رقـ  12-93الممغى ،حيث ترؾ األمر لمتنظيـ ( ،)2حيث صدر في ىذا الصدد
مرسكـ تنفيذم رقـ  98-08يتعمؽ بشكؿ التصريح باالستثمار ،كطمب منح المزايا ككيفيات
ذلؾ.

باالستناد إلى الممحؽ رقـ "أ" مف مرسكـ تنفيذم السابؽ الذكر فإف كثيقة التصريح
باالستثمار باعتبارىا كثيقة إحصائية كاعبلمية يستكجب أف تتكفر عمى مجمكعة مف
العناصر كالمعمكمات يقيدىا المستثمر ،حتى تتمكف الككالة مف معرفة شاممة كدقيقة لطبيعة
المشركع االستثمارم الذم سينجز كعدد مناصب العمؿ الممكف تكفيرىا لمعماؿ

أك

اإلطارات ،كاف كانت دائمة أك مؤقتة ،إلى جانب طبيعة التقنية المزمع استعماليا  ،عمى كؿ ،
فإف كثيقة اإلستثمار تستكجب استيفاء العناصر التالية:

 التعريؼ بالمستثمر :حيث يتـ ذكر اسـ كلقب المستثمر إذا كاف شخص طبيعي ،أما في
حالة ما إذا كاف شخص معنكم فيتـ ذكر التسمية ،كالشكؿ القانكني لممؤسسة ،إذا كاف
اإلستثمار ينجز في إطار شركة ذات مسؤكلية محدكدة ،أـ مساىمة أك شركة ذات
الشخص الكحيد كذات المسؤكلية أك شركة تضامف أك غيرىا ،إلى جانب ذكر الشركاء

المساىمكف مع تقديـ بيانات كافية عمييـ.

 تحديد مصادر رؤكس األمكاؿ إف كانت مقيمة أك غير مقيمة أك مختمطة.
 - 1كريـ نعمة »:التقسيـ العالمي لبلستثمارات األجنبية« ،عف مكقع االلكتركني لمجمة العمكـ اإلنسانية www.ulum.net
 - 2تنص ـ  5مف أمر رقـ  ،03-01المعدؿ كالمتمـ عمى ما يمي" :يحدد شكؿ التصريح باالستثمار ككيفياتو ،كطمب
المزايا ،كقرار منح المزايا عف طريؽ التنظيـ".
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 تحديد طبيعة النشاط المراد اإلستثمار فيو حتى تتمكف الككالة مف معرفة إف كاف النشاط
يندرج ضمف نشاطات الضبط كبالتالي يحتاج المستثمر في ىاتو الحالة إلى إصدار
تراخيص تقدـ مف سمطات الضبط المختصة بذلؾ.
 تحديد مكقع إنجاز المشركع كمناصب العمؿ الممكف تكفيرىا ،كآثاره عمى البيئة إلى
جانب تحديد المدة الزمنية التي سينجز فييا المشركع المزمع إنجازه إلى جانب ذكر

التكمفة اإلجمالية لبلستثمار(.)1

كفي ذيؿ الكثيقة ،تعيد مف طرؼ المستثمر في ضؿ العقكبات المنصكص عمييا

قانكنا ،بأف المعمكمات الكاردة في التصريح باالستثمار صحيحة كصادقة.
ن

إذف تناكلنا أعبله إجراء التصريح الذم يستكجب المستثمر األجنبي إجراءه كشرط
أحيانا قد ال يكفي مجرد إجراء التصريح إلنجاز مشركع
إلزامي لبلستثمار في الجزائر ،لكف
ن
استثمارم ،فقد يتطمب األمر أكثر مف التصريح إذا كانت طبيعة النشاط االستثمارم يخضع
لنظاـ الضبط فيتطمب األمر إصدار تراخيص عمى النحك الذم سنراه في الفرع المكالي.

افئرم اتظانم

إاج وليم ابصنوم طلم اسئ اليم نم فعم النظإلظام اسنم لمضمالنظام امنبم
شرعت الجزائر في مطمع األلفية الثالثة ،إجراء تعديبلت جكىرية عمى مختمؼ
النصكص القانكنية ،المتعمقة بالحقؿ االقتصادم تكممة لمسيرة اإلصبلحات

االقتصادية،

بيدؼ تحرير االقتصاد الجزائرم كادماجو في السكؽ العالمية ،حيث اتجيت نحك االنفتاح
كالتسيير كالتسييؿ عمى المستثمريف األجانب ،لكف مع احتفاظ الجزائر لنفسيا بسمطة إصدار
منح التراخيص كشرط أساسي لمزاكلة النشاط االستثمارم في بعض القطاعات التي تخضع
لنظاـ الضبط ،كالنشاط المصرفي ،التأمينات ،المكاصبلت السمكية كالبلسمكية ،قطاع

السمعي البصرم ...الخ.

 - 1ممحؽ رقـ  1مف مرسكـ تنفيذم رقـ  ،98-08مرجع سابؽ.
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نظر لؤلىمية البالغة ليذيف القطاعيف
كسنكتفي في دراستنا بالتطرؽ لنشاطيف فقط نا
حيث سنتناكؿ شركط اإلستثمار األجنبي في قطاع المصرفي (أكالن) ،إلى جانب التطرؽ إلى
شركط قبكؿ اإلستثمار في مجاؿ المكاصبلت السمكية كالبلسمكية (ثانيا).

ماً:م ئ وم االستثظام األلننم نم القظرم اثصئ نم
تأخر السماح لمقطاع الخاص الكطني كالمستثمريف األجانب لبلستثمار ،بالقطاع
المصرفي إلى نياية  ،1990بصدكر قانكف النقد كالقرض ،الذم أعمف القطيعة مع الماضي
حيث كانت الدكلة تحتكر ىذا القطاع الحيكم ،حيث سعى القانكف السابؽ الذكر إلى فتح
مختمؼ القطاعات االقتصادية لبلستثمار الكطني كاألجنبي عمى السكاء ،بما فييا القطاع
المصرفي ،حيث نظـ ىذا األخير بطريقة خاصة محاكلةن لكضع نظاـ حديث ضمف قانكف

يكحي بالحداثة كاالستقرار كالديمكمة(.)1

كيتخذ اإلستثمار األجنبي في القطاع المصرفي عدة أشكاؿ ،سكاء عف طريؽ شراكة
مع رؤكس أمكاؿ كطنية في شكؿ مساىمات أك عف طريؽ اإلستثمار المباشر في شكؿ

فركع ،شعب ،مكاتب تمثيؿ.
ميما

إختمؼ األشكاؿ التي يتـ عمى أساسيما اإلستثمار في النشاط المصرفي في

الجزائر ،فإنيا تندرج ضمف فئة البنكؾ كالمؤسسات المالية أك المؤسسات المصرفية األجنبية،
مدعما بأنظمة بنكية كمذكرات
التي تخضع لتنظيـ دقيؽ كممزـ كضعو قانكف النقد كالقرض،
ن
تطبيقية ،حدد معالميا المشرع الجزائرم كمعو بنؾ الجزائر الشركط العامة التي يستكجب

تكفرىا ،حتى يتمكف المستثمريف األجانب مف اإلستثمار في القطاع المصرفي.
كىذا األمر يطرح عدة إشكاالت فالنظرية التقميدية لبلستثمار ،تقديـ كمنح كؿ

التسييبلت الضركرية النجاز االستثمارات في آجاليا القانكنية ،ككذا جمب أقصى حد ممكف
منيا ،في حيف المشرع الجزائرم كضع تنظيمات كاجراءات خاصة ،السيما التي جاء بيا
 - 1زياف عيد :شركط اإلستثمار األجنبي في القطاع المصرفي -دراسة تطبيقية بالجزائر – مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير
فرع قانكف أعماؿ ،كمية الحقكؽ ،جامعة الجزائر ،سنة  ،2001ص .06
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استثناءا عمى مبدأ حرية اإلستثمار
قانكف النقد كالقرض كىك ما يشكؿ في نفس الكقت
ن
المكر س بمكجب المادة  4مف أمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار كالمعدؿ

()1
أيضا دستكرنيا ،بمكجب المادة  37مف دستكر  1966التي تنص عمى
كالمتمـ  ،كالمحمي ن
"حرية التجارة كالصناعة مضمكنة كتمارس في إطار القانكف"(.)2

إالّ أنو في كاقع الحاؿ ،فإف الحرية ليست مطمقة ،فالدكلة الجزائرية اتخذت كانتيجت

سياسة صارمة في مجاؿ القطاع المصرفي بالنظر إلى خصكصيات القطاع ،كاعتباره العمكد
الفقرم لمنظاـ االقتصادم لمدكلة كمف ىذا المنطمؽ ما يفسر كيبرر لنا ،فرض الجزائر مبدأ
الترخيص كشرط لقبكؿ اإلستثمار في القطاع المصرفي(أ) كالزاـ الحصكؿ عمى االعتماد

كشرط لممارسة األجانب لمنشاط المصرفي في الجزائر (ب).

أ – الترخيص كشرط لقبكؿ اإلستثمار في القطاع المصرفي.
يستكجب عمينا قبؿ التطرؽ إلجراء الترخيص في مجاؿ النشاط المصرفي تكقؼ قبؿ
ذلؾ لضبط تعريؼ مصطمح الترخيص ،الذم تباينت التعاريؼ المقدمة لو ،كاف انصبت في
نتيجة كاحدة مفادىا حصكؿ المعني بالترخيص عمى اإلذف محؿ طمبو.

كعرؼ الترخيص في ىذا المقاـ عمى أنو :عمؿ تسمح بمكجبو سمطة إدارية لمستفيد
بممارسة نشاط أك التمتع بحقكؽ ممارستو كالتمتع بيما خاضعاف لمحصكؿ عمى

الترخيص(.)3

كما يعرؼ عمى أنو إجراء يسمح لئلدارة بممارسة رقابة خاصة كمحكمة في بعض
النشاطات كيفرض المكافقة الشكمية لمسمطة عمييا

( ،)4الترخيص بالشكؿ الذم تـ تعريؼ

أعبله يعطي لنا صكرة عمى أنو اإلجراء الذم يمنح السمطة اإلدارية العامة الحؽ في ممارسة
 - 1ـ 4مف أمر رقـ  ،03- 01مرجع سابؽ.
 - 2أنظر ـ  37مف دستكر .1996

 - 3ضكفي محمد :عبلقة البنؾ المركزم بالبنكؾ التجارية ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستر في القانكف :فرع قانكف األعماؿ،
كمية الحقكؽ ،جامعة الجزائر ،1999 ،ص .75

4 - V.RYMOND Guillien et JEAN Vincent, Lexique des termes juridiques, 12éme édition,
Dalloz, 1999, P 500.
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الرقابة عمى األنشطة المقننة كتـ اعتبارىا كذلؾ نظ ار لعبلقاتيا بأنشطة اقتصادية حساسة،
كانعكاسيا المباشر عمى االقتصاد الكطني ككؿ ،كمثؿ ىذه األنشطة نظ ار لبلعتبارات السابقة
كبناءا عمى ىاتو الدراسة ،تتخذ
تخضع لمدراسة المعمقة ،كالرقابة الصارمة ،كالفحص الشامؿ،
ن
اإلدارة المعنية القرار بشأنيا.
كننكه في ىذا الشأف أف إجراء الترخيص يعتبر اإلجراء األكؿ الذم يميو إجراء

االعتماد.

ميما يكف مف أمر لبلستفادة مف الترخيص ،يقتضي األمر تقديـ طمب بذلؾ ،كانتظار
قانكنا بذلؾ ،كيخضع طمب الترخيص إلجراءات
صدكر القرار بشأنو مف الجية المخكلة ن
كشركط شكمية كمكضكعية.

 شركط الحصكؿ عمى الترخيص.
اء تعمؽ األمر
لتأسيس بنؾ أك مؤسسة مالية حدد القانكف شركط يستكجب تكافرىا ،سك ن
بالشكؿ القانكني لممؤسسة ،كالشرط األخبلقي ،فضبلن عمى ضركرة تكفر الحد األدنى لرأس

الماؿ دكف إىماؿ الشركط المكضكعة العامة ،كالخاصة إلنشاء الشركات التي نظميا القانكف

التجارم الجزائرم (.)1
كبمكجب المادة

 91مف األمر رقـ  ،11-03فرض المشرع الجزائرم شركط أخرل

خكؿ صبلحية منحو مف طرؼ مجمس النقد
يستكجب تكفرىا في طالب الترخيص ،الذم ّ
كالقرض( ،)2كعمى طالب الترخيص استيفاء الشركط التالية:
* تقديـ برنامج النشاط كاإلمكانات المالية كالتقنية التي يعتزمكف تقديميا ،ككذا صفة
األشخاص الذيف يقدمكف األمكاؿ ،مع معرفة مصدرىا ،حتى ال يككف تأسيس البنؾ بغية

تغطية لتبيض األمكاؿ ،كىذا في إطار مكافحة الجريمة المنظمة.

 - 1أمر رقـ  59-75مؤرخ في  1975/09/26يتضمف القانكف التجارم ،ج.ر عدد  101صادر في 1975/12/19
المعدؿ كالمتمـ.

 - 2أنظر :ـ 91مف األمر رقـ  11 – 03المتعمؽ بالنقد كالقرض المعدؿ كالمتمـ.
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كما يستكجب تقديـ قائمة لممسيريف كمشركع القانكف األساسي لمشركة الخاضعة

لمقانكف الجزائرم أك القانكف األساسي لمشركة األجنبية ككذا التنظيـ الداخمي حسب الحالة(.)1
 إجراءات الحصكؿ عمى الترخيص:
كما أسمفنا الذكر يستكجب عمى طالب الترخيص االتصاؿ بمجمس النقد كالقرض عف
 02-06بتحديدىا،

طريؽ تقديـ ممؼ إدارم يتضمف عناصر كمعمكمات ،قاـ نظاـ رقـ

السيما المادة  3منو ،كيتعمؽ األمر بإنشاء بنؾ أك مؤسسة مالية ،كالقكانيف األساسية لمبنؾ
كالمؤسسة المالية ،عندما يتعمؽ األمر بفتح فرع بنؾ ،كالنظاـ الداخمي كالكسائؿ المالية
كمصدرىا ،ككذا نكعية المساىميف كبمكجب ـ  4مف نظاـ  02-06منع المشرع الجزائرم أف
يتـ إشيار طمب الترخيص ،ألف األمر ال يعد إال مشركع بنؾ فقط

( ،)2كلـ يتـ بعد إعبلف

ميبلده بشكؿ رسمي ،لعدـ استكماؿ خطكات إنجازه بعد التي أسيب ،كتشدد المشرع الجزائرم

في كضعىا.

نبلحظ أف ىناؾ صرامة كتعقيدات يمكف كصفيا أنيا معرقمة إلنشاء كتأسيس بنؾ أك
نظر لمخطكات كاألشكاط الطكيمة التي يستكجب عمى
مؤسسة مالية أجنبية في الجزائر نا

المستثمر األجنبي المركر عبرىا ،مثقبلن بممؼ إدارم تتشابو كثائقو في أغمب األحياف.
كما عمى الشخص المعنكم الراغب في اإلستثمار في القطاع المصرفي في الجزائر

يتكجب عميو بعد إيداعو ممفو لمجمس النقد كالقرض كامبلن ،كما طمب منو ،أف ينتظر

آجؿ

شيريف كامميف لمبث في طمب الترخيص ،كبعد انتياء الميمة القانكنية ،يتخذ المجمس ق ارره

سكاء بالمنح أك الرفض ،لكف اإلشكاؿ الذم يطرح في حاؿ عدـ احتراـ المجمس لآلجاؿ
القانكنية ،في ىذه الحالة اآلثار المترتبة عف القرار سكاء بالمنح أك الرفض تمتد ىي األخرل
ألكثر مف اآلجؿ القانكني ،كىك ما يؤكد الطرح السابؽ الخاص بثقؿ كتماطؿ المعاممة
اإلدارية الخاصة باالستثمار في المجاؿ المصرفي كاف كاف ىذا األمر لو ما يبرره في الكاقع
 - 1أنظر ـ 3مف نظاـ رقـ  02-06مؤرخ في  24سبتمبر سنة  ،2006يحدد شركط تأسيس بنؾ كمؤسسة مالية كشركط
إقامة فرع بنؾ كمؤسسة مالية أجنبية ،ج ،ر ،عدد  ،77صادر في  02ديسمبر سنة .2006

 - 2أنظر ـ 4مف نظاـ رقـ  ،02 – 06مرجع سابؽ.
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الجزائرم خاصة بعد فضيحة الخميفة ،التي اصطمح عمى تسميتيا بفضيحة القرف ،األمر
الذم جعؿ المشرع الجزائرم يفرض صرامة شديدة كرقابة صارمة عمى ىذا النكع مف
سمبا ،كأثرت بشكؿ غير إيجابي في تسييؿ
النشاطات ،لكف معامبلتو في ذلؾ انعكست ن
تأسيس البنكؾ كالمؤسسات المالية في الجزائر.
أك

كميما يكف مف أمر فإف الترخيص يأخذ أشكاؿ فقد يتعمؽ األمر بإنشاء بنؾ

مؤسسة مالية أك تنصيب فركع البنكؾ كالمؤسسات المالية األجنبية ،أك الترخيص باإلقامة أك

الترخيص بالتعديؿ أك الترخيص بالتمثيؿ.

مف خبلؿ ما يبؽ لنا دراستو يظير لنا األىمية البالغة التي أكالىا التشريع كالتنظيـ
الجزائرم لمترخيص ،إذ يعد ىذا األخير الشرط األىـ الذم يتكقؼ عميو بمكغ المستثمر
األجنبي ىدفو في فتح مؤسسات مصرفية عمى التراب الكطني ،كىك شرط كا
عمى االعتماد عمى النحك الذم سنراه في النقطة المكالية.

قؼ لمحصكؿ

ب – االعتماد كشرط لممارسة األجانب النشاط المصرفي في الجزائر.
إف دراسة االعتماد يقتضي تقديـ تعريؼ لو ،فكرة االعتماد ليا معنى أك مدلكؿ كاحد
بالرغـ مف أف استعماليا مقصكر عمى قانكف اإلدارم ،كبالتالي فيي تستعمؿ مف أجؿ الداللة
أك القبمية،

أحيانا دكر الرخصة المسبقة
عمى كضعيات ،كحاالت قانكنية متنكعة ،قد بمغت
ن
كذلؾ في حالة ما إذا كرست كشرط لكجكد أك إنشاء مؤسسة ما ،كقد تأخذ شكؿ رخصة
ممارسة بالنسبة لنشاط ما ،كقد اعتبرت أخي ار ككسيمة لمنح مزايا مالية كجبائية(.)1
يتبع منح رخصة طمب االعتماد الذم بكاسطتو فقط يسمح بممارسة النشاطات

المصرفية ،كيعطي بذلؾ قيمة قانكنية لمرخصة.

 - 1قكفي ياسيف :ضمانات اإلستثمار في التشريع الجزائرم ،مذكرة لنيؿ شيادة
األعماؿ ،جامعة محمد خيضر ،كمية الحقكؽ  ،2008ص .51
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يعرؼ في القانكف المصرفي عمى أنو ترخيص يجب عمى المؤسسة المصرفية

الحصكؿ عمميو قبؿ البدء في ممارسة نشاطاتيا(.)1

مف خبلؿ التعاريؼ السابقة نبلحظ بأنو عمى الرغـ مف االنسحاب التدريجي لمدكلة مف الحقؿ
االقتصادم كفسحيا مساحة لمحرية إال أنيا لـ تطمؽ يدىا عمى إطبلقيا في بعض القطاعات
الحساسة كالقطاع المصرفي ،حيث كضعت تقنية االعتماد حيث تعد شكؿ مف أشكاؿ الرقابة

اإلدارية.

 طمب االعتماد:
يشترط قانكف النقد كالقرض أف تككف المؤسسات المصرفية متحصمة عؿ

ل اعتماد،

حيث تككف ممارسة لمنشاط المصرفي في اإلقميـ الجزائرم في إطار قانكني ،كألجؿ الحصكؿ
عمى االعتماد يستكجب شركط شكمية كأخرل مكضكعية فطمب االعتماد يككف في آجؿ 12
شير مف الحصكؿ عمى الترخيص.

نشير فقط أف ىناؾ إجراءات جديدة كتنكع في العناصر المككنة لممؼ االعتماد ،كىك
ما يشكؿ كسيمة رقابة ،حيث يسمح األمر لمجمس النقد كالقرض بمراقبة إقامة المؤسسات
الراغبة في ممارسة النشاط المصرفي في الجزائر.

كفي حاؿ منح االعتماد ال يعني ديمكمتو ،بؿ قد يحدث ما يفقد المستفيد منو أىمية
التمتع بو فيتـ سحبو مف طرؼ ىيئات خكليا قانكف النقد كالقرض مثؿ ما حدث مع بنؾ

الرياف( ،)2كيتعمؽ األمر بمجمس النقد كالقرض كالمجنة المصرفية.

ىذا فيما يتعمؽ بالقطاع المصرفي ،سنتناكؿ فيما يمي قطاع المكاصبلت السمكية

كالبلسمكية.

1 - V.BLANCHE Sousi – ROUBIN et dznise Franc « Droit bancaire européen » Dollaz, paris,
1995, P 09.
 - 2مقرر رقـ  ،01 – 06مؤرخ في  19مارس سنة  2006يتضمف سحب اعتماد ،ج ،ر ،عدد  20صادر في 02
أبريؿ .2006
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ثظالظ:م ئ ومالننوم االستثظام نمولظوم اثن الام امطحليم الالطحليم
كرس قانكف اإلستثمار الجزائرم مبدأ حرية االستثمار ،كأعتبر الحرية مضمكنة
كتمارس في إطار القانكف ،كىذا ا ألصؿ عاـ ،كلما كاف لكؿ قاعدة استثناء فإف المشرع
استثناءا عمى مبدأ حرية االستثمار ،كلو ما يبرره في ذلؾ كىك شأف الكثير مف
الجزائرم أدرج
ن
الدكؿ التي تحاكؿ كتعمؿ عمى حماية اقتصادىا الكطني بإدراج بعض االستثناءات عمى
النصكص القانكنية ،األمر الذم سمكو المشرع الجزائرم بمكجب المادة

 4مف قانكف

االستثمار ،حيث أخضع اإلستثمار الذم ينجز في مجاؿ النشاطات المقننة كحماية البيئة إلى

نظاـ خاص بو.

حيث ال يمكف االكتفاء بمجرد إجراء التصريح بؿ يستكجب الحصكؿ عمى التراخيص
البلزمة لممارسة النشاط مف طرؼ السمطة المخكلة بذلؾ (أكالن) ،كسنتناكؿ مف خبلؿ النقطة

ثانيا) األنظمة األخرل المشترطة في مجاؿ المكاصبلت السمكية كالبلسمكية.
الثانية ( ن
أ .نظاـ الرخصة كشرط لالستثمار في قطاع المكاصالت السمكية كالالسمكية.
تعتبر سنة

 2000نقطة تحكؿ جذرية في قطاع المكاصبلت السمكية

كالبلسمكية،

الذم خضع كلعقكد مف الزمف إلى إدارة عمكمية خاضعة لقكاعد الميزانية الخاصة بالمحاسبة
العمكمية ،كالتي لـ تعد تستجيب لمتطمبات كاحتياجات المجتمع ،خاصة كأف مستكل الدكؿ
متطكر لتكنكلكجيا االتصاالت ،في حيف الجزائر بقيت تتذيؿ الترتيب العالمي
نا
عرؼ تسارنعا
في ىذا القطاع ،ثـ أف الخدمات متدنية كال ترؽ ؿمستكل اإلمكانيات المتكفرة في الجزائر ،كؿ
كتماشيا مع تكجياتيا االقتصادية السارية نحك االنفتاح،
ىذه الظركؼ فرضت عمى الجزائر
ن
إلى إصدار قانكف رقـ  ،)1(03-2000حيث أنيى احتكار الدكلة لنشاطات البريد
كالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية كما عقب إصدار القانكف ،إصدار نصكص تنظيمية مكرسة

ليذا االنفتاح.

 - 1القانكف رقـ  ،03 – 2000مؤرخ في  05أكت  ، 2000يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالبريد كالمكاصبلت السمكية
كالبلسمكية ،ج ،ر ،عدد  ،48صادر بتاريخ  06أكت .2000
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كعمى ضكء القكانيف المؤطرة ليذا القطاع سنتناكؿ إجراءات منح الرخصة (

*)

كالحقكؽ المترتبة عنيا ( *) لكف قبؿ ذلؾ يستكجب التكقؼ لضبط مصطمح الرخصة كىك
أمر البد منو ،حتى يسيؿ عمينا التعرؼ أكثر عمى طبيعة ىذا النظاـ.
نص المشرع في المادة

 2مف المرسكـ التنفيذم المتعمؽ بنظاـ االستغبلؿ المطبؽ

عمى كؿ نكع مف أنكاع الشبكات بما

ييا البلسمكية الكيربائية ،كعمى مختمؼ خدمات
ؼ

المكاصبلت السمكية كالبلسمكية ( ،)1عمى أف إنشاء ك/أك تكفير خدمات ىاتفية ،بما فييا

خدمات تحكيؿ الصكت إلى االنترنت يخضع لنظاـ الرخصة ،كيقصد بياتو األخيرة الترخيص

أحيانا في مقابؿ مساىمة(.)2
الخاص عمى العمكـ ،ممنكح مف طرؼ السمطات العمكمية
ن
مف خبلؿ التعريؼ السابؽ نستخمص أنو في كاقع األمر الرخصة ما ىي إال ترخيص

خكؿ ليا القانكف ىذه الصبلحية ،كتقكـ بعممية المنح مقابؿ
صادر مف سمطة إدارية عمكمية ّ
دفع مبمغ مالي ( ،)3مف أجؿ استغبلؿ نشاط يدرج ضمف النشاطات المقننة ،كىي األنشطة
التي أخضعت لمجمكعة مف النصكص القانكنية التي تتكلى تنظيميا ،كىك ما يكرس دكر
نظر لمرىانات التي تقدميا كأىميتيا البالغة
الدكلة الرقابي في ىذا النكع مف األنشطة ،نا

لبلقتصاد الكطني ،ألجؿ ذلؾ تمسكت الدكلة بضبطيا ،كعؿ ل الراغب في اإلستثمار بقطاع
المكاصبلت السمكية كالبلسمكية القياـ بمراحؿ إجرائية حتى تمنح لو الرخصة عمى النحك الذم

سنراه في النقطة المكالية.

 - 1مرسكـ تنفيذم رقـ  ،123-01مؤرخ في  09مام  ،2001يتعمؽ بنظاـ االستغبلؿ المطبؽ عمى كؿ نكع مف أنكاع

الشبكات بما فييا البلسمكية الكيربائية كعمى مختمؼ المكاصبلت السمكية كالبلسمكية ،عدد  ،27صادر في  13مام،2001

مؤرخ في  31مام  ،2004ج.ر عدد  35صادر في  2جكاف  ،2004معدؿ كمتمـ بمكجب مرسكـ تنفيذم رقـ 98-05
مؤرخ في  20مارس  ،2005ج.ر عدد  20مؤرخ في 02مام  ،2005معدؿ كمتمـ بمكجب مرسكـ تنفيذم رقـ 162-07
مؤرخ في  30مام  ،2007ج.ر عدد  37مؤرخ في  7جكاف .2007
2 - CORNU Gerard : Vocabulaire juridique, P.U.F DELTA, 1987, P 478.

 - 3أنظر ـ 33مف قانكف رقـ  ،03-2000مرجع سابؽ.
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 إجراءات منح الرخصة:
نصت ـ

 32مف قانكف رقـ

 ،)1(03-2000عمى أف الرخصة تمنح لكؿ شخص

طبيعي أك معنكم يرسى عميو المزاد إثر إعبلف المنافسة كيمتزـ باحتراـ الشركط المحددة في

دفتر الشركط.

في ىذا الصدد ألزـ القانكف أف يككف إعبلف المنافسة ،في إطار غير تـ
جميع مقدمي العركض كلف يتأنى ذلؾ بطبيعة الحاؿ إال بفرض قكاعد الشفافية

ميزم بيف
كالمساكاة،

كالتي تعد مف أىـ الضمانات التي تكفرىا الدكلة لجمب المستثمريف ،حيث حدد المرسكـ

التنفيذم رقـ  ،)2(124-01إجراء المزايدة بإعبلف المنافسة يتـ عمى مرحمتيف األكلى

تمييدية ،كتتمثؿ في اختيار المتعامميف الذيف يستجيبكف لشركط التأىيؿ األكلي ،ينبغي أف

لكؿ شخص راغب في إقامة ك/أك استغبلؿ شبكة عمكمية لممكاصبلت السمكية كالبلسمكية (،)3

ككؿ المعمكمات البلزمة مف ىكية المعني ،مكقع ق في السكؽ ،تجربتو الدكلية...الخ ،كلسمطة
الضبط آجؿ شير لمبث في الممفات إما بقبكليا أك رفضيا كيتخذ قرار الرفض بالتسيب ،عف

طريؽ اإلعبلف كىك يعد عنصر يعكس شفافية اإلدارة.

بناءا عمى قرار يصدره الكزير
أما المرحمة الثانية فيي مرحمة تنفيذ إجراء المزايدة ن
المكمؼ بالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية ،يبمغو لسمطة الضبط لتشرع ىذه األخيرة في
التحضير كيككف ذلؾ عمى مرحمتيف ،األكلى تعرؼ بمرحمة التأىيؿ األكلي أما الثانية تخص

العركض(.)4

كيتـ فتح الع

ركض في جمسة عمنية ،كتدكؿ أشغاؿ تقييـ العركض ،كسير عممية المزاد

كنتائجيا ،في محضر يتـ تكقيعو مف قبؿ أعضاء لجنة إعبلف المنافسة ،يرسؿ إلى رئيس
مجمس ضبط المكاصبلت السمكية كالبلسمكية ،كبعد تمقي المحضر الذم يتـ فيو تحديد
 - 1أنظر ـ 32مف قانكف رقـ  ،03-2000مرجع سابؽ.

 - 2أنظر ـ  2مف مرسكـ تنفيذم رقـ  124-01مؤرخ في  09مام  ،2001يتضمف تحديد اإلجراء المطبؽ عمى المزايدة
بإعبلف المنافسة مف منح رخص في مجاؿ المكاصبلت السمكية كالبلسمكية ،ج ،ر ،عدد  27صادر في  15مام .2001

 - 3أنظر ـ ،5المرجع نفسو.

 - 4حددت ـ 10مف مرسكـ تنفيذم رقـ  124-01الكثائؽ المطمكبة إلعداد ممؼ المنافسة.
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المستفيد المؤقت يقكـ رئيس مجمس سمطة الضبط في جمسة عمنية بإعبلف رسك المزاد عمى
المترشح الذم أعتبر عرضو األفضؿ ،كبعد ذلؾ يرسؿ المحضر إلى الكزير المكمؼ
بالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية ،كليذا األخير أف يقرر دكف تس بيب كقؼ عممية الرخصة،
في أم كقت كاف بعد استشارة سمطة الضبط ( ،)1ىاتو األخيرة تتكفؿ بتبميغ قرار الكزير إلى

كؿ مقدمي العركض.

نبلحظ أف منح ىذه اإلمكانية لمكزير المكمؼ بالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية تكسيع
كبير في صبلحياتو ،خاصة كأنو غير ممزـ بإبداء أسباب كقؼ عممية الرخصة ،كمف شأف
ىذا األمر إفراغ مصداقية العممية مف محتكاىا كمضمكنيا ،فمما كؿ ىاتو األشكاط كالمراحؿ
التي يمر عبرىا المتعامميف مف إىدار لمكقت كالجيد كالماؿ ،حتى يصمكا لمرحمة رسك المزاد

ليتفاجأكا بكقؼ العممية.

كليس ىذا فحسب مثؿ ىذه الصبلحية الممنكحة لمكزير مف شأنيا التقميص مف
الضمانات القانكنية الممنكحة لممستثمريف األجانب ،التي تحاكؿ الجزائر إقناعيـ بتكفر المناخ
القانكني المبلئـ لبلستثمار في الجزائر،

في الكقت نفسو تكرس مثؿ ىذه النصكص التي

كبير فيو مقارنة مع
تأخر نا
جدا كالجزائر تشيد نا
تتنافى كذلؾ ،خاصة كأف ىذا القطاع حيكم ن
الدكؿ النامية  ،كليس بمقارنتيا مع الدكؿ المتقدمة ،لذا يستكجب إعادة النظر في ىذه
الصبلحية المطمقة الممنكحة لمكزير ،حتى تتبدد مخاكؼ الراغب في اإلستثمار في القطاع

اؿحيكم.

 – 1حؽ التجديد ،التنازؿ ،كالتعديؿ.
كأصؿ عاـ يمكف تجديد الرخصة لفترة كاحدة أك عدة فترات عمى أف ال تتعدل مدة
الفترة الكاحدة  5سنكات ،كفي حالة رفض التجديد ،يككف قرار الرفض مسبب بمكجب قرار
الضبط،

بناءا عمى اقتراح مف سمطة
يتخذه الكزير المكمؼ بالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية ن
كيترتب عميو حؽ المتعامؿ في تقديـ طعف لدل سمطة الضبط حيث يتعيف عميو كمرحمة

أكلى أف يقدـ الطعف عمى قرار الرافض عمى مستكل إدارة سمطة الضبط ،كفي حالة عدـ
 - 1أنظر ـ 16مف مرسكـ تنفيذم رقـ  ،124-01مرجع سابؽ.
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تسكية كضعيتو استعمؿ المشرع الجزائرم بمكجب المادة

 38مف رسكـ تنفيذم رقـ -01

 ،219عبارة » ...عند االقتضاء يتكجو المتعامؿ لمطعف أماـ القضاء كبالتحديد أماـ مجمس
الدكلة. «.

ىذا فيما يتعمؽ بحؽ الت

جديد ،أما فيما يخص حؽ التنازؿ بالعكدة إلى نص ـ  33مف

قانكف  ،)1(03-2000التي تنص » ال يجكز التنازؿ عف الحقكؽ المترتبة عف الرخصة إال
بعد مكافقة الييئة المانحة بإعداد رخصة تمنح لصالح المتنازؿ لو«.
في حالة رفض مشر

كع التنازؿ ،في ىذه الحالة يجب أف يككف القرار مسببا كىي تقنية

إقناعية لتجنب المنازعة كبالتالي الحيمكلة دكف تحريؾ القضاء(.)2

استثناءا بنفس
فيما يخص حؽ التعديؿ ،أجاز القانكف إمكانية تعديؿ شركط تسميـ الرخصة
ن
شركط منحيا عمى أف يتـ ذلؾ بمكجب قرار مسبب صادر عف سمطة الضبط إذا اقتضى
الصالح العاـ كبالنسبة ليذا األخير لـ يضع المشرع الجزائرم ضكابط أك معيار لتحديد
كضبط الصالح العاـ ،كمثؿ ىذا األمر مف شأنو أف يعطي سمطة الضبط ،سمطة تقديرية

كاسعة لكجكد الصالح العاـ مف عدمو.

خكليا
إلى جانب الحقكؽ المذككرة أنفا يستفيد المتعامؿ بتمؾ الحقكؽ كاالمتيازات التي ّ

قانكف اإلستثمار لممستثمر األجنبي.

 – 2الحقكؽ كاالمتيازات الكاردة في اتفاقية االستثمار
بمجرد تكقيع المستثمر األجنبي اتفاقية اإلستثمار مع الدكلة الجزائرية ممثمة بالككالة
الكطنية لتطكير اإلستثمار يستفيد المتعامؿ في ىذه الحالة بالمزايا التحفيزية كالجبائية الكاردة

في قانكف اإلستثمار الجزائرم ،كقد سبؽ كتناكلنا ىذه التحفيزات بنكع مف التفصيؿ.

 - 1قانكف  ،03 – 2000مرجع سابؽ.

 - 2أكسكيف عبد الحفيظ  »:الحؽ في اإلعبلـ اإلدارم «  ،نشأتو كتطكره ،ممخص رسالة دكتكراه دكلة ،المجمة الجزائرية
لمعمكـ القانكنية كاالقتصادية كالسياسية ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزء  ،33العدد  ،1995 ،3ص .605
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كما يستفيد المتعامؿ في حؽ تحكيؿ رأسمالو كعائدات استثماره إلى الخارج ،كىذا
ضمانا ميـ لممستثمر األجنبي ،كما يعكس الطابع االنفتاحي لمدكلة التي تكفؿ
األمر يشكؿ
ن
قانكنا
كتكرس مثؿ ىذه الضمانات المالية التي تمنحيا ؿ ؿمستثمر األجنبي ،كما أف النص ن
عمى منحو لممستثمريف األجانب ،الذيف يكلكف أىمية خاصة ،العتراؼ البمد المضيؼ ليـ

بيذا الحؽ ( ،)1إلى جانب تكريس الضماف القضائي لممستثمر األجنبي في حالة ما إذا ثار
أم نزاع بيف الدكلة الجزائرية كالمتعامؿ األجنبي في ىذه الحالة يتـ تسكية الخبلفات عف

طريؽ المجكء إلى التحكيـ التجارم الدكلي.

()2
تـ بيف ككالة ترقية االستثمارات
كبمكجب مرسكـ تنفيذم رقـ
 ، 416 – 01الذم ّ
كدعميا كمتابعتيا كأكراسككـ تيميككـ اعترفت الدكلة الجزائرم ة في نص المادة األكلى مف

االتفاقية لمشركة الستفادتيا مف الحقكؽ كاالمتيازات كليس ىذا فحسب سيستفيد المتعامؿ
أيضا بكافة الحقكؽ المتعمقة باالتفاقيات كاتفاؽ المركر ،كشغؿ كاستعماؿ أجزاء العمارات
ن
الجماعية أك الفردية إلى جانب االتفاقيات البلسمكية الكيربائية.
ىذا فيما يخص الرخصة في النقطة المكالية سنتناكؿ نظاـ الترخيص اإلدارم

كاالعتماد.

ب .األنظمة األخرل المشترطة في مجاؿ المكاصالت السمكية كالالسمكية
ال يكفي مجرد إصدار الرخصة لبلستثمار في مجاؿ المكاصبلت السمكية

كالبلسمكية،

فنظر لطبيعة كخصكصية ىذا القطاع ،كضع قانكف رقـ  ،03-2000المذككر سابقنا أنظمة
نا
أخرل مشترطة في مجاؿ المكاصبلت السمكية كالبلسمكية ،كيتعمؽ األمر بنظاـ الترخيص(أ)،
كنظاـ التصريح البسيط (ب) ،إلى جانب نظاـ االعتماد (ب) كسنتناكؿىا حسب ما كردت في
القانكف أعبله.

 - 1يكسفي محمد  :مضمكف أحكاـ األمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المؤرخ في  20أكت  ،2001كمدل
قدرتو عمى تشجيع االستثمارات الكطنية كاألجنبية ،مجمة اإلدارة العدد  ،23سنة  ،2002ص .26

 - 2مرسكـ تنفيذم رقـ  ،45-01مؤرخ في  20ديسمبر  ، 2001يتضمف المكافقة عمى اتفاقية اإلستثمار بالمكافقة بيف
ككالة ترقية االستثمارات كدعميا كمتابعتيا كأكراسككـ تيميككـ ،الجزائر ،ج ،ر ،عدد  ،80صادر في  26ديسمبر .2001
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 نظاـ الترخيص:
تناكؿ المشرع الجزائرم الترخيص اإلدارم بمكجب قانكف

رقـ  03-2000في الفصؿ

الثاني كبالتحديد في قسمو الثاني ،محدد مجاالت اإلستثمار التي يشترط فييا

الترخيص،

كيعرؼ ىذا األخير عمى أنو إذف مسبؽ تمنحو اإلدارة لشخص أك عدة أشخاص بيدؼ القياـ

بنشاط عزمكا عمى تحقيقو(.)1

مف خبلؿ القياـ بنشاط السابؽ ،نبلحظ أف الترخيص ما ىك إال تقنية جديدة ،تمارسيا
الدكلة مف أجؿ ضبط اإلستثمار في بعض النشاطات ،التي يشترط فييا الحصكؿ عمى
التراخيص اإلدارية مف السمطات المختصة ،كىك بذلؾ قرار انفرادم مف السمطة

العمكمية،

كليا كؿ الصبلحية بمنحو أك رفض منحو ،كاف كاف المشرع بمكجب المادة  39مف قانكف
مسببا،
رقـ  03-2000فرض عمى سمطة الضبط في حالة إصدار قرار الرفض أف يككف
ن

لكف دكف أف تشير إذا كاف ىناؾ إمكانية لتقديـ طعف عمى قرار الرفض ،كاف كاف يفيـ مف
تسيب القرار إعطاء الحجة الدامغة كالمقنعة لطالب الترخيص حتى تتفادل بذلؾ سمطة
الضبط ،الطعكف أك المتابعة القضائية في مرحمة ثانية ،بعد أف يستنفذ المتعامؿ الطعكف

اإلدارية المسبقة.

تطبيقنا لسياسة اإلصبلحات االقتصادية التي شرعت الجزائر بإتباعيا ،ألزـ المشرع
الجزائرم بمكجب ـ ،)2(39سمطة الضبط بإجراء منح الترخيص ،بكؿ شفافية كعدـ إقصاء أم
متعامؿ ،كعدـ التمييز ،كىك يعكس رغبة الجزائر في تحرير اإلدارة مف السرية كالغمكض
اؿلذاف يحيطاف بتصرفاتيا ،كمف شأف ىذا األمر إعطاء دفع قكم كايجابي لمراغب لبلستثمار

في ىذا القطاع.

كينحصر دكر سمطة الضبط بمنح الترخيص فقط ال غير ،فالنصكص القانكنية ىي
التي تحدد المجاالت التي يشترط فييا الحصكؿ عمى التراخيص ،عمى اعتبار أف مدة األخيرة
 - 1القزاـ ابتساـ :المصطمحات القانكنية في التشريع الجزائرم ،قامكس بالمغتيف العربية كالفرنسية ،المؤسسة الكطنية لمفنكف
المطبعية ،الجزائر  ،1992ص .32

 - 2أنظر ـ 39مف قانكف رقـ  ،03-2000مرجع سابؽ.
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تقييدا لمبدأ حرية اإلستثمار المكرس في قانكف االستثمار ،ككذلؾ مبدأ حرية التجارة
تعد ن
كالصناعة المكرس دستكرنيا.
 39مف قانكف رقـ  03-2000المذككر سابقنا فإف لسمطة الضبط
كبمكجب المادة
آجؿ قانكني محدد بشيريف لتبميغ إجراء المنح يبدأ احتسابو مف تاريخ تقديـ الطمب المثبت
بكصؿ إشعار االستبلـ.
كمقابؿ االمتيازات االقتصادية التي تمنح لممتعامؿ الذم حصؿ عمى الترخيص فيمكف
ماليا ،كتعزيز خزينتيا مقابؿ دفع أتاكل تحدد عف طريؽ
لسمطة الضبط االستفادة مف ذلؾ ن
التنظيـ(.)1
كما حدد مرسكـ تنفيذم رقـ

مف أنكاع الشبكات فيما يمي:

 ،123-01المتعمؽ بنظاـ االستغبلؿ المطبؽ عمى كؿ

 - 1النشاطات المتعمقة بإنشاء كاستغبلؿ الشبكات الخاصة بالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية
المخصصة التي تنشئيا أك لبلستعماؿ المشترؾ كالمغرؽ كبغرض فرض تبادؿ المكالمات

الداخمية بيف أشخاص طبيعية أك معنكية تقكـ بإنشاء الشبكة ليذا الغرض(.)2

 – 2النشاطات المتعمقة بإنشاء كاستغبلؿ الشبكات التي ال تستعمؿ إال طاقات مستأجرة مف
متعامميف حاصميف عمى الرخص.

 – 3النشاطات المتعمقة بتكفير خدمات النفاذ إلى االنترنت بما في ذلؾ خدمات تحكيؿ
الصكت عبر االنترنت.

 - 1مرسكـ تنفيذم رقـ  37-03مؤرخ في  13جانفي  ،2003يحدد منح األتاكل المطبقة عمى المتعامميف أصحاب
تراخيص إنشاء ك/أك استغبلؿ المكاصبلت السمكية كالبلسمكية ك/أك تقديـ خدمات المكاصبلت السمكية كالبلسمكية ،ج
اؿعدد  ،04صادر في  23جانفي .2003

 - 2أنظر ـ 11/8مف قانكف رقـ  ،03-2000مرجع سابؽ.
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 – 4الخدمة المضافة األكديكتاكس التي كانت مدرجة ضمف نظاـ التصريح إال أنو كفي سنة
 ،2005تـ تحكيميا إلى نظاـ الترخيص(.)1

ىذا فيما يخص نظاـ الترخيص الذم يختمؼ عف الرخصة حيث أف ىذه األخيرة تمنح
إثر إعبلف المنافسة لتحديد المتعامؿ الكؼء الذم قدـ أحسف عرض ،بينما الترخيص اإلدارم
يعد مف الق اررات اإلدارية ،كىك يعد كسيمة رقابة عمى بعض النشاطات ،ىذا إلى جانب نظاـ

التصريح البسيط( ،)2كنظاـ االعتماد(.)3
نبلحظ عمى الرغـ ـ

ف تكريس حرية اإلستثمار كفتح الباب لممستثمريف في مختمؼ

المجاالت ،لكف السمطة العمكمية بقيت متمسكة بسمطة كضع قيكد عمى ممارسة بعض
النشاطات ،عف طريؽ إصدار النصكص القانكنية كالنصكص التنظيمية المطبقة ليا ،كمنيا
قطاع المكاصبلت السمكية كالبلسمكية فعمى النحك الذم درسناه كمناقشتو يجعمنا ندرجو ضمف
النشاطات المقننة ،التي أخضعيا المشرع الجزائرم لنظاـ صارـ ،عف طريؽ فرض تقنيات
معركفة في القانكف اإلدارم ،تسمح لمدكلة بفرض رقابتيا عمى ىذا النشاط االقتصادم

الحيكم.

كمع ذلؾ الجزائر تبقى متأخرة في ىذا المجاؿ رغـ اإلصبلحات التي اتخذت في ىذا
القطاع ،كالجيكد التي بذلؾ يبقى ىناؾ غمكض في تعامبلت سمطة الضبط رغـ أف المشرع
الجزائرم أكد عمى ضركرة إضفاء الشفافية في التعامبلت كالتي تعد ضماف ميـ لجمب
اإلستثمار األجنبي ،كلعؿ ىذا ما يفسر لنا تدني مستكل الخدمات خاصة مستكل تدفؽ
االنترنت كتأخر اإلعبلف الجيؿ الثالث ،في حيف نجد دكلة مثؿ البنيف قد خطت أشكاط في
أبدا اإلمكانية الحقيقية المتكفرة في
مثؿ ىذا القطاع مف الخدمات كىذا األمر ال يعكس ن
الجزائر.
 - 1مرسكـ تنفيذم رقـ  ،98-05مؤرخ في  20مارس  ،2005يتمـ مرسكـ تنفيذم رقـ  ،123-01مؤرخ في  09مام

 ، 2001كالمتعمؽ بنظاـ االستغبلؿ المطبؽ عمى كؿ نكع مف أنكاع الشبكات ،ج ،ر ،عدد
.2005
 - 2أنظر ـ 40مف قانكف رقـ  ،03-2000مرجع سابؽ.

 - 3أنظر ـ 28مف قانكف رقـ  ،03-2000نفس المرجع.
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اثقطلم اتظانم

اثفظوطيم او اريم ثلظام لفلذم اثنئ رم االستثظارم صفلست
عرفت اإلجراءات اإلدارية المتعمقة باالستثمار التي يستكجب عمى المستثمر المركر
عبرىا ،أك اتخاذىا نقمة نكعية ،مف خبلؿ قكانيف اإلستثمار في الجزائر ،عاكسة بذلؾ
السياسة الجزائرية اإل نفتاحية  ،فبعد أف كانت قبؿ مرحمة التسعينات تتسـ بالصرامة كالتعقيد
 ،)1(284-66أقر المشرع نظاـ االعتماد المسبؽ ،لممشاريع

تحديدا بمكجب األمر رقـ
ن
االستثمارية التي يتـ انجازىا مف طرؼ الخكاص ،سكاء تعمؽ األمر بأجانب أـ كطنييف

.

بمكجب قانكف رقـ  10-90المتعمؽ بالنقد كالقرض ،فرض المشرع الجزائرم إجراء يسمى
رأم المطابقة ،يصدر مف طرؼ مجمس النقد كالقرض الذم أككمت لو صبلحية ذلؾ.
كؿ ىاتو التعقيدات اإلدارية التي عرفيا اإلستثمار األجنبي في الجزائر ،بدأت تزكؿ
تدريجيا ،بصدكر المرسكـ التشريعي

رقـ  12-93الممغى بمكجب األمر

رقـ 03-01

تماما
المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المعدؿ كالمتمـ ،حيث اعتمد ىذا األخير نظاـ جديد مغاير ن
عما سبؽ محاكلة بذلؾ مف طرؼ المشرع التبسيط ،كالتسييؿ عمى المستثمر قصد استمالتو

نظر لخصكصية
كمبدأ عاـ اعتمد عمى نظاـ التصريح ،مع كجكد بعض االستثناءات ،نا

كحيكية بعض القطاعات ،التي استثنا ىا المشرع كفرض قيكد عمييا ،حيث ال يكفي مجرد
التصريح كما سبؽ كأف تناكلنا لمحصكؿ عمى المزايا التي أقرىا قانكف االستثمار ،يستكجب
تقديـ طمب مف طرؼ المستثمر يقدـ إلى الككالة الكطنية لتطكير االستثمار.

كبناءا عمى ما سبؽ سنحاكؿ التفصيؿ أكثر في ىذه النقطة بتقسيـ المطمب إلى
ن
فرعيف بحيث نخصص (الفرع األكؿ) لممعاممة اإلدارية أثناء تنفيذ المشركع االستثمارم ،أما

(الفرع الثاني) فسنتناكؿ مف خبللو أثناء تصفية المشركع االستثمارم.

 - 1أمر رقـ  284-66مؤرخ في  15سمتمبر  ،1966يتضمف قانكف االستثمارات ،ج .ر اؿعدد  ،80مؤرخ في
.1966/09/17
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افئرم ا وم

ثلظام لفلذم اثنئ رم االستثظار
إذا كاف التصريح مجرد إجراء شكمي يستكجب عمى المستثمر األجنبي القياـ بو ،أماـ
الككالة الكطنية لتطكير اإلستثمار حتى تقكـ بالكظيفة اإلحصائية كتككف عمى إطبلع بنكع
ككـ االستثمارات األجنبية المنشأة في الجزائر ،عمى العكس مف ذلؾ فيما يخص الطمب الذم
ىك إجراء اختيارم بالنسبة لممستثمر الذم لديو نية كرغبة في االستفادة مف المزايا المقررة في

قانكف االستثمار.

يمكف القكؿ أف طمب منح المزايا ىك عبارة عف امتداد إلجراء التصريح

باالستثمار،

فالطمب مبلزـ لمتصريح ،كىك األمر الذم أكده المشرع الجزائرم بمكجب نص المادة الرابعة
منو التي نصت عمى إلزامية إجراء التصريحات باالستثمارات التي يقدـ أصحابيا طمبات

 ،)1(01-09المعدؿ لممادة  4مكرر ،1

االستفادة مف المزايا ،لكف بصدكر األمر رقـ

أخضعت االستثمارات األجنبية إلجراء التصريح سكاء طمب المزايا ،أك لـ يفعؿ.
األمر الذم لـ نجده بمكجب األمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المعدؿ
كالمتمـ ،ففي ظمو تكجد أكضاع االستثمارات ال يمجأ صاحبيا لطمب االستثمار ،كبالتالي في
ىذه الحالة غير ممزـ بالتصريح ،كمف شأف ىذه األمر عرقمة الدك ر اإلحصائي لعمؿ الككالة
الكطنية لتطكير االستثمار ،مما أدل إلى تعرضيا لعدة انتقادات في ىذه النقطة بالذات مف
طرؼ المنظمات الدكلية المتخصصة ،ففي تقرير صادر عف الجنة األكركبية كالمكتب
األمريكي "شمك ميرغر" لسنة  ،2004أكد فيو التقرير أف الككالة الكطنية لتطكير اإلستثمار
ال تممؾ قائمة المستثمريف المحتمميف أك المكجكديف في الجزائر(.)2

 - 1أنظر ـ 58مف أمر رقـ  ،01-09مرجع سابؽ.

 - 2منصكرم الزيف  :آليات تشجيع كترقية اإلستثمار كأداة لتمكيؿ التنمية االقتصادية ،أطركحة دكتكاره في العمكـ
االقتصادية تخصص نقكد كمالية ،جامعة الجزائر ،سنة المناقشة غير مذككرة ،ص .42
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تدارؾ المشرع الجزائرم األمر بمكجب أمر رقـ  01-09الذم أخضع االستثمارات
األجنبية إلى إجبارية إجراء التصريح حتى كاف كاف المستثمر األجنبي ليست لديو نية في
طمب منح المزايا المقررة في قانكف االستثمار.

بناءا عمى العناصر الكاردة في
بعد تقديـ طمب منح المزايا ،تقكـ الككالة بتقييمو ن
التصريح ،كالتي تأخذىا كمعايير مكضكعية لبلستفادة مف المنافع الجبائية كعدد المناصب
التي يمكف أف يحدثيا المشركع لبلستثمارم ،المدة المحددة إلنجازه ،ككذا نكعية التكنكلكجيا

التي تستعمؿ...الخ.

حدد مرسكـ تنفيذم رقـ

 98-08بمكجب المادة  16منو طمب منح المزايا عمى أنو

إجراء شكمي الذم مبدم مف خبللو المستثمر رغبتو في إنجاز اإلستثمار في نشاط اقتصادم

إلنتاج السمع كالخدمات في إطار تطبيؽ أحكاـ األمر رقـ  03-01المعدؿ كالمتمـ(.)1
بناءا
يتـ تقديـ طمب الحصكؿ عمى المزايا في مرحمة اإلنجاز مف طرؼ المستثمر ن

عمى استمارة تقدـ مف طرؼ الككالة أك الشبابيؾ الكحيدة المركزية فبعد مؿء البيانات
الشخصية ،ككتابة رقـ التصريح كتاريخو يختار المزايا الممنكحة سكاء في إطار النظاـ العاـ

أك االستثنائي(.)2

امتدادا
أما طمب الحصكؿ عمى المزايا المتعمقة بـ رحمة االستغبلؿ يعد إجراء شكمي،
ن

إلجراء طمب منح مزايا اإلنجاز ،كيستفيد منو المستثمر الذم قاـ بإنجاز استثماره ،كيتـ ىذا
اإلجراء بناء استمارة محددة في الممحؽ السادس مف مرسكـ تنفيذم رقـ .98-08

 - 1مرسكـ تنفيذم رقـ  98-08مؤرخ في  16ربيع األكؿ عاـ  1429المكافؽ لػ  24مارس سنة  ،2008يتعمؽ بشكؿ
التصريح باالستثمار كطمب كمقرر منح المزايا ككيفيات ذلؾ ،ج.ر اؿعدد  16صادر بتاريخ  26مارس .2008

 - 2الممحؽ الخامس مف مرسكـ تنفيذم رقـ  ،98-08مرجع سابؽ.
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مقابؿ تقديـ الطمب يمنح لممستثمر أك ممثمو القانكني بمكجب تككيؿ مصادؽ عميو
شيادة إيداع ممؼ االستغبلؿ .يتـ منح المزايا بناء عمى مقرر صادر مف طرؼ الككالة ،كفي

حاؿ حدكث أية تغيرات يستكجب إبال غ الككالة بذلؾ(.)1

يككف طمب منح المزايا محؿ دراسة مف قبؿ الككالة ،كتصدر بذلؾ قرارىا بشأنو سكاء
بمنح المزايا أك رفض تقديميا ،كفي ىذه الحالة يمكف لمطالب تقديـ الطعف أماـ لجنة الطعف

المختصة في مجاؿ االستثمار(.)2

بصدكر األمر رقـ  01-09المتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة  2009تـ كضع
قيد أك سقؼ مالي محدد فبالنسبة لبلستثمارات التي تتجاكز قيمتيا  500مميكف دينار جزائرم
في ىذه الحالة يستكجب عرضيا عمى المجمس الكطني لبلستثمار ،ىذا األخير لو صبلحية
المكافقة عمى منح المزايا أك رفضيا كىك ما تـ النص عميو بمكجب المادة

 9مكرر  1مف

األمر المذككر أعبله (»:)3ال يمكف أف تستفيد االستثمارات التي تتجاكز مبمغيا  500مميكف
دينار أك يساكيو مف مزايا النظاـ العاـ إال بمكجب قرار مف المجمس الكطني لالستثمار«.
أثارت ىذه المادة تذمر كنقد مف طرؼ المستثمريف خاصة المحمييف منيـ ،كاعتبرت
قيد يعيؽ اإلستثمار كيفرغ المزايا مف محتكاىا باعتبار أف االستثمارات األجنبية الضخمة
كذات األىمية تتجاكز ىذا المبمغ ،حتى كاف كاف المشرع الجزائرم حصر التقييد المالي لمنح
المزايا بالنسبة لمنظاـ العاـ ،دكف أف يشير لمنظاـ االستثنائي ،كىك ما يكحي أف ىذا األخير
غير معني بيذا القيد حتى كلك لـ يعبر المشرع صراحة عف ذلؾ  ،لكف في ظؿ قانكف المالية

تـ رفع السقؼ الى  1500مميكف دينار جزائرم.
لسنة ّ 2014

 - 1أنظر ـ  2مف قرار مؤرخ في  17فبراير سنة  ،2009يحدد إجراءات معالجة ممفات تعديؿ مقررات منح المزايا
كمككناتيا ،ج.ر اؿعدد  25صادر بتاريخ  29أبريؿ .2009

 - 2مرسكـ تنفيذم رقـ  357-06مؤرخ في  9أكتكبر سنة  ، 2006يتضمف تشكيؿ لجنة الطعف المختصة في مجاؿ
اإلستثمار كتنظيميا كسيرىا ،ج .ر العدد  ،64صادر في  11أكتكبر سنة .2006

 - 3أنظر ـ 9مكرر  1مف األمر رقـ  ،01-09مرجع سابؽ.
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نشير فقط أف كضع سقؼ مالي لمحصكؿ عمى المزايا ،ليس ابتكار مف الجزائر
فحسب بالنسبة لممغرب ىك اآلخر كضع سقؼ مالي مقدر بػ

تجاكز ىذا المبمغ لمحصكؿ عمى المزايا(.)1

 200مميكف درىـ فبل يجكز

افئرم اتظانمم
ثلظام صفليم اثنئ رم االستثظارم
أكلى المشرع الجزائرم عناية خاصة باإلجراءات كالمعامبلت اإلدارية التي يتعيف عمى
المستثمر األجنبي إتباعيا مف تأسيس المشركع االستثمارم إلى غاية تصفيتو سكاء بانتياء
نظر لسحب
المشركع في مدتو المحددة ،أك انتياء القرض الذم أنشأ ألجمو أك تصفيتو نا

االعتماد مثبل ...الخ.

كتحتاج فكرة التصفية إلى الكثير مف التعمؽ كالتحميؿ بحكـ ارتباط عممية التصفية
بحقكؽ كديكف الغير ،كعمى الرغـ مف أىمية المسألة إال أننا ال نجد أم مادة تتناكليا في
قانكف اإلستثمار الجزائرم ما عدا اإلشارة إلييا بمكجب ـ

 17مف األمر رقـ 03-01

()2

المتعمقة بحرية التحكيؿ ،لذلؾ اضطررنا لمبحث في القكانيف ذات العبلقة ،حيث تكجد
نصكص مبعثرة سكاء في القانكف التجارم أك القانكف المدني ،نفس الشيء بالنسبة لقانكف

نظر لمتشعب كارتباط التصفية بياتو الفركع المختمفة.
التسجيؿ كقانكف الضرائب نا

سبؽ لنا كأف ذكرنا أف المشرع الجزائرم تناكؿ التصفية في باب تناكؿ األمكاؿ القابمة
تتض ػ ػ مف األمكاؿ الناتجة ع ػ ػ ػ ف التنازؿ أك تصفية االستثـ ػ ػ ػ ارات ،بـ ػ ػ ا في ذلؾ
ػػ
لمتحكيؿ التي
األمكاؿ الناتجة عف إجراءات نزع الممكية ،التأميـ(.)3

1 - ALOUAFIR Rachida, liberalisqtion accords de libre echange et investissement directs
etrangers,these de doctorat d’etat, en science economique , université Mohamed 5, 2007,p 43.
 - 2أنظر ـ  17مف أمر رقـ  ،03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المعدؿ كالمتمـ ،مرجع سابؽ.
 - 3أكديع نادية  :حماية اإلستثمار األجنبي في ضؿ القانكف االتفاقي ،جامعة مكلكد معمرم ،كمية الحقكؽ ،فرع قانكف
األعماؿ ،سنة  ،2003ص .68
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كبحكـ أف المشركع االستثمارم قد يتأسس مف طرؼ شخص طبيعي

أك معنكم،

كبالنسبة ليذا األخير في شكؿ شركة ،كتككف التصفية في ىذه الحالة بإنياء جميع العمميات
المتبقية لمشركة قصد استيفاء حقكقيا ،ككذلؾ دفع ديكنيا قبؿ الغير(.)1

في حالة ما إذا نتج عف ىذه العمميات فائض أم صافي مف أمكاؿ الشركة فيكزع بيف
الشركاء عف طريؽ القسمة ،كعمى اعتبار أف التصفية تتطمب اتخاذ إجراءات قانكنية ،ألجؿ
ذلؾ تبقى الشركة محتفظة بشخصيتيا القانكنية ،طيمة المدة التي تستغرؽ في عممية
التصفية ،كال تزكؿ الشخصية القانكنية ،إال عند تقديـ حساب التصفية مف طرؼ المصفي

كىك ما تـ النص عميو بمكجب ـ  444مف القانكف المدني الجزائرم(.)2

كىك نفس المنحنى الذم اتبعو المشرع التجارم كبالتحديد بمكجب نص ـ

766

ؽ.ت.ج ،كالتي نصت عمى ما يمي» :كتبقى الشخصية المعنكية لمشركة قائمة الحتياجات

التصفية إلى أف يتـ إقفاليا« ( ،)3كبدخكؿ الشركة عممية التصفية ،يتـ تعييف المصفي الذم
يخكلو القانكف القياـ بمياـ كسمطات في حدكد التصفية ،كال يمكف لو بأم حاؿ مف األحكاؿ

قانكنا ،كاف قاـ بذلؾ اعتبرت غير قانكنية كبالتالي ال ترتب
تجاكز الصبلحيات المحددة لو ن
عقارا ،عف
أية آثار ،كمف بيف المياـ المككمة لو بيع أمكاؿ الشركة سكاء كانت منقكلة أك ن

طريؽ المزاد العمني ،أك التراضي ( ،)4كذلؾ يستكفي المصفي الديكف التي لمشركة في ذمة
الغير ،كفي ذمة الشركاء ،كسداد ديكنيا.

كتثير عممية التصفية بالنسبة لمشخص المعنكم

صعكبة ،بحيث يستكجب دفع حقكؽ التسجيؿ ،كما تفرض ضرائب مباشرة عمى الفكائد

المجنية عف عممية التصفية(.)5

كعرؼ األستاذ ميدم ىاركف المقصكد بفكائد التصفية المبمغ الكمي الفائض عف
القسمة المجنية ،ىي التي تكككف المردكد المكزع ،الذم يعرؼ عمى أساس األرباح

أك

 - 1عمكرة عمار :الكجيز في شرح القانكف التجارم الجزائرم ،دار المعرفة ،الجزائر ،200 ،ص .188
 - 2أنظر نص ـ  444مف قانكف رقـ  ،59-75مرجع سابؽ.
 - 3أنظر ـ  766مف قانكف التجارم.

 - 4أنظر ـ  446مف التقنيف المدني ،مرجع سابؽ.
5 - MAHDI Haroune, Op.Cit, P 419.
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المنتكجات الغير مخزنة أك المدرجة ضمف رأس الماؿ ،فاألمكاؿ المكزعة عمى أساس الفكائد

كاألرباح المجنية عف التصفية تستجيب ليذا التعريؼ(.)1
جميا
يتضح لنا ن

بتعقد اإلجراءات المتعمقة بتصفية المشركع االستثمارم في الجزائر

كتشابكيا مع عدة فركع قانكنية أخرل خاصة مع قانكف التسجيؿ ،كالقانكف المتعمؽ بالضرائب
مما يثير أثناء عممية التصفية عدة إشكاالت قانكنية ،كالبد أف نشير أف عمى المشرع
الجزائرم أف يتدارؾ ىذا الفراغ القانكني بإدراج نصكص قانكنية تحدد إجراءات التصفية بدقة،
ككيفية فرض الضرائب عمى األمكاؿ المجنية مف التصفية في إطار قانكف االستثمار ،حتى

ال يتشتت المستثمر بيف عدة نصكص قانكنية مبعثرة ،في مختمؼ القكانيف التي ليا عبلقة.
تناكلنا في المطمب األكؿ مف ىذا المبحث أف المشرع الجزائرم عمى الرغـ مف تكريسو

لمبدأ حرية اإلستثمار لكف ليس عمى إطبلقو في بعض القطاعات ،فرض حصكؿ المستثمر
األجنبي عمى تراخيص خاصة كما ىك الحاؿ بالنسبة لقطاع البنكؾ التي يحتاج فييا
المستثمر الحصكؿ عمى االعتماد مف أجؿ ممارسة النشاط المصرفي ،كما يمنح االعتماد
لتكافر أسباب معنية ،سبؽ كتناكلنيا يمكف أف يسحب في حالة زكاؿ األسباب التي ألجميا تـ
فكر إلى كضع قيد التصفية
منح االعتماد ،كبمجرد سحب االعتماد كاإلعبلف عنو ،يؤدم نا
مرخصا
المؤسسات المصرفية المعنية بو ،أم تمؾ التي تقرر سحب االعتماد منيا ،فمـ يعد
ن
ليا ممارسة أعماؿ البنكؾ كالمؤسسات المالية.

يترتب عمى اتخاذ إجراءات التصفية عمى المؤسسات المالية أال تقكـ إال بالعمميات
المصرفية لمراجعة الكضعية ،حيث يتعيف عمييا أف تذكر أنيا قيد التصفية ،كأنيا خاضعة
لمراقبة اؿؿجنة المصرفية ،فعممية التصفية ترتب استحالة القياـ بعمميات مصرفية جديدة ،كاال
نظر لككف تكقيت إنجازىا تـ بعد عممية سحب االعتماد.
فتعتبر عمميات غير قانكنية ،نا
كما تقكـ المجنة المصرفية بتعيف مصفي تخكؿ لو كؿ سمطات كصبلحيات اإلدارة

كالتسيير ،كحتى الشخص المعنكم المعني(.)2

1 - MAHDI Haroune,op.cit, P 421.
 - 2زياد عيد ،مرجع سابؽ ،ص .160
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إذا كانت المعاممة اإلدارية المتعمقة باالستثمار تتمثؿ في مجمكعة ،نشير فقط أنو في
التنظيـ الفرنسي ،الذم مف أجؿ تسييؿ مراجعة كضعيات المؤسسات المصرفية نص عمى
إمكانية القياـ ببعض التحكيبلت كالتنازؿ عف الديكف في ظركؼ استثنائية لمقانكف العاـ ،بيذه
الغاية أقر بإمكانية إبراـ اتفاقية تصادؽ عمييا المجنة المصرفية ،كذلؾ بيف المؤسسة التي
غالبا بطمب منيا ،كعمى األقؿ مؤسستيف تقببلف باستعادة مجمكع
سحب منيا االعتماد ،ن
االلتزامات كالممتمكات المتعمقة باألكلى(.)1
كمف الضركرم اإلشارة إلى أنو في ضؿ القانكف الفرنسي فإف سحب االعتماد ال
يؤدم بالضركرة إلى تصفية المؤسسة ،كلكف فقط العمميات المصرفية فحسب ،لكف بالمقابؿ
يؤدم ذلؾ إلى الفقد الكمي لصفة مؤسسة القرض ،كفرض عمييا تغير تسميتيا أك اسميا
االجتماعي فالشطب مف قائمة مؤسسة القرض ىي العقكبة الكحيدة التي تؤدم حتما إلى

تصفية المؤسسة(.)2

مف القكاعد كالمبادئ المكجكدة عمى المستكل الداخمي لمدكلة المضيفة أك المستقبمة
لبلستثمار ،أك عمى المستكل الدكلي ،كاليدؼ مف كرائو ليس حماية اإلستثمار مف أم تعسؼ
أيضا إدارة المشركع االستثمارم منذ تأسيسو إلى غاية
مف قبؿ سمطات الدكلة كحسب ،كلكف ن
انتياء.
األمر الذم حاكلنا تتبعو بالنسبة لمتشريع الجزائرم المتعمؽ باالستثمار مف إلزامية
إجراء التصريح أماـ الككالة الكطنية لتطكير اإلستثمار كخضكعو لمدراسة المسبقة مف طرؼ
نظر
المجمس الكطني لبلستثمار ،كليس ىذا فحسب الجزائر فرضت عمى بعض القطاعات نا
لحيكيتيا بالنسبة لبلقتصاد الكطني ضركرة الحصكؿ عمى الرخصة كقطاع المكاصبلت
السمكية كالبلسمكية ،كما فرض قانكف النقد كالقرض عمى األجانب الحصكؿ عمى االعتماد

لمممارسة النشاط المصرفي في الجزائر.

 - 1زياد عيد ،اؿمرجع نفسو ،ص .159
2 -THIERRY Bonneau, Droit bancaire, 3éme Edition, Montchrestien, E.J.A, paris, 1999, P
158.
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تشكؿ ىذه المعاممة اإلدارية معاناة حقيقية بالنسبة لممستثمر األجنبي بمجرد أف تطأ
قدماه أرض الجزائر ،تصادفو عدة عراقيؿ كصعكبات إدارية نتيجة تداخؿ في الصبلحيات
بيف الككالة كالمجمس الذم تكسعت صبلحيات مع تعديؿ أمر رقـ  3-01باألمر رقـ -06
 08كما أف تصادـ الصبلحيات كتداخميا بيف سمطة الضبط كك ازرة البريد كالمكاصبلت كانت
السبب المباشر في تأخر إطبلؽ خدمة الجيؿ الثالث في الجزائر إلى غاية ديسمبر ،2013
في حيف دكلة مثؿ البنيف نسبة التدفؽ فييا عالي جدا في الكقت الذم أطمقت فيو المغرب

خدمة الجيؿ الرابع فيما يخص الياتؼ المحمكؿ.

ال تزاؿ المعاممة اإلدارية المتعمقة باالستثمار ،تصطدـ بعقبات صمبة ،كعمى رأسيا
قطاع البنكؾ ،الذم ال يزاؿ يتعامؿ بالطرؽ التقميدية ،أما قطاع الجمارؾ لكحده يشكؿ الحجرة
العثرة أماـ المستثمريف ،حيث يقؼ حائبل أماميـ لكؿ مبادرة منيـ آلجؿ دخكؿ السكؽ

الجزائرم.

ال يكفي الدكلة أف تمنح المستثمر األجنبي بعض المزايا كالحكافز الضريبية كالجمركية
أك المالية أك التنظيمية ،فيذه االمتيازات ال قيمة ليا ،إذا لـ يكجد التطبيؽ الجيد لدل األجيزة

الحككمية المسؤكلة عف تنفيذ ىذه الحكافز ( .)1األمر الذم يفسر لنا تراجع حجـ استقطاب
االستثمارات األجنبية في الجزائر ،عمى الرغـ مف أف الدكؿ المجاكرة لمجزائر تعرؼ
البلستقرار أمني كسياسي ،إال أف الجزائر لـ تحسف االستفادة مف ىذا العامؿ.
يستكجب تغي

مر الذىنيات اإلدارية ،كذلؾ بإرساء نظاـ إدارم غير

األساليب الممتكية ،كالتعقيدات المنفر

ـ عقد ،كخاؿ مف

 .ىذا فيما يتعمؽ باإلجراءات اإلدارية المتعمقة

باالستثمار مف التأسيس إلى غاية انتياء المشركع االستثمارم ،كسنتناكؿ في المبحث المكالي
األجيزة اإلدارية المكمفة باإلشراؼ عمى االستثمار.

 - 1زينب حسف عكض اهلل :االقتصاد الدكلي ،دار الجامعة الجديدة ،القاىرة ،2004 ،ص .178
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اثنبحم اتظانم

األججزم اثحطفيم ظا ئ ام طلم االستثظام األلننم
تنصب مختمؼ الدراسات التي تناكلت سبؿ استمالة االستثمارات األجنبية لتقكية
االقتصاديات الكطنية لما تكفره الدكؿ مف مناخ مبلئـ كأرضية خصبة لبلستثمارات األجنبية،
خاصة الجياز اإلدارم المتعامؿ المباشر مع المستثمر ،إذ أف قياس درجة تنافسية االقتصاد
يبنى عمى طبيعة ىذا األخير كطريقة األداء المقدـ مف طرفو ،ككفقا ليذا ضاعفت الجزائر
جيكدىا لتطكير أداء جيازىا اإلدارم ،كتحسيف آليات عممو ،حيث شكمت اإلصبلحات التي
باشرتيا إحدل الركائز األساسية ألكلكيات الحككمة عمى أمؿ أف تقكد تمؾ اإلصبلحات إلى
تقكية كتعزيز ثقة المستثمريف األجانب ،بتكفير كؿ الظركؼ المكاتية إلقامة مشركع استثمارم
في جك مستقر كآمف ال تشكبو أية إكراىات إدارية ككؿ الحككمات تتجو بكؿ طاقاتيا إلى
جذب االستثمارات ،كتكفير مظمة أمنة ليذه االستثمارات ،كخمؽ فرص تشجيعية استثمارية

مبلئمة (.)1

كبناء عمى ما سبؽ سنخصص (المطمب األكؿ) لدراسة األجيزة اإلدارية لبلستثمار
في الجزائر ،حتى يسعنا المجاؿ لتسميط الضكء عمى الجياز اإلدارم الجزائرم الذم كاجو
عدة انتقادات كاتيامات مباشرة لكقكفو حجرة عثرة أماـ االستثمارات األجنبية ،أما (المطمب
الثاني) مف ىذا المبحث سنقكـ بتخصيصو لدراسة مدل مساىمة األجيزة اإلدارية في جمب
االستثمارات في ضؿ نظاـ الشباؾ الكحيد.

اثقطلم ا وم

األججزم او اريم اثسفطليم ظاالستثظام
ترسخت القناعة لدل مختمؼ دكؿ العالـ عمى أف لبلستثمارات األجنبية دك ار أساسيا
في عممية التنمية اإلقتصادية كاالجتماعية ،نظ ار لما ليا مف آثار إيجابي

ة مباشرة كغير

 -1ىاني محمد الضمكر  »:العكامؿ المحفزة لبلستثمارات المشترؾ كالمحددة الخت مار الشريؾ المحمي ،مدخؿ إستراتيجي
تسكيقي«  ،مجمة الدراسات ،المجمد  ،31العدد  ،1األردف ،جانفي  ،2004ص .64
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مباشرة عمى العديد مف المؤشرات اإلقتصادية مثؿ ميزاف المدفكعات كالميزانية العامة ،كالناتج
المحمي اإلجمالي...الخ كرغـ األىمية التي تكتسبيا االستثمارات األجنبية فإنيا ال تخمك مف
مخاطر بالنسبة لمدكؿ المضيفة أك المستقبمة لبلستثمارات األجنبية عمى كجو الخصكصية،
كحتى تتـ عممية اإلستثمار الخارجي بصكرة صحيحة ،كبعيدة عف االرتجاؿ كالتسرع كيككف
ليا مردكدىا اإليجابي عمى المستكل االقتصادم ،كاالجتماعي ،كالسياسي لمدكلة المضيفة

لبلستثمار(.)1

كالجزائر التي استطاعت الخركج مف كبكتيا كاعادة بناء ما تيدـ مف سنكات العشرية
السكداء ،تمكنت مف بمكرة قكانينيا كالنص عمى إجراءات تشجيعية لبلستثمارات األجنبية،
فعممت عمى إيجاد ميكانيزمات ،تسعى مف خبلليا إلى تييئة مناخ جيد كخصب

لبلستثمار ( ،)2ذلؾ أف قرار المستثمر األجنبي باإلقداـ ،أك اإلحجاـ عف اإلستثمار في دكلة
معينة ،ال يتكقؼ فقط عمى تقديره لؤلكضاع السياسية ،كاإلقتصادية ،كاألمنية السائدة في تمؾ
الدكلة كانما يتأثر بشكؿ كبير بمدل ليكنة الجياز اإلدارم الذم سيتعامؿ معو بشكؿ مباشر،
كمف المؤكد أف االستثمارات في الجزائر ،متذبذب نتيجة تضاعؼ العكائؽ كالعراقيؿ أماـ
المستثمريف ،بسب المشاكؿ التي تفرزىا البيركقراطية اإلدارية.

أخذا بكؿ ىاتو االعتبارات أدخمت الجزائر إصبلحات جذرية عمى اليياكؿ اإلدارية
التي أككمت ليا ميمة اإلشراؼ عمى االستثمارات ألداء مياميا عمى أكمؿ كجو حيث كرست
مبدأ االزدكاجية في نظاـ المعاممة اإلدارية بإنشائيا لممجمس الكطني لبلستثمار (الفرع
األكؿ) ،إلى جانب تأسيس الككالة الكطنية لتطكير اإلستثمار (فرع الثاني) ،أما (الفرع
الثالث) فسنتناكؿ مف خبللو أىـ الييئات المنظمة لمنشاطات االستثمارية الخاضعة لنظاـ

التراخيص.

 -1عمي محمد سعكد :المقكمات اإلقتصادية كمتطمبات اإلستثمار في دكؿ إفريقيا» الدكافع كالمخاطر ككيفية اإلدارة« رؤية
مستقبمية ،طرابمس ،بدكف دار النشر ،سنة  ،2008ص .03

 -2بكقميع نكاؿ :أثر اإلستثمار األجنبي المباشر عمى الميزاف التجارم في الجزائر  )2006-1991( ،رسالة لمحصكؿ عمى
درجة الماجستير في االقتصاد ،كمية الدراسات العميا ،الجامعة األردنية ،أيار  2008ص .47
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افئرم ا ومم

اثلطيم انإللنمالالستثظام
اتجيت الجزائر بخطكات ثابتة ،كسياسة كاضحة نحك استقطاب االستثمارات
األجنبية ،كبمكرت نصكصيا القانكنية لتأخذ ىذا المنحى كىك األمر الذم تجسد في األمر رقـ
 03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ
القانكف إجراءات جديدة تيدؼ إلى تذليؿ الصعكبات

()1

 08-06حيث تضمف

كازالة العراقيؿ كتكحيد مراكز القرار،

كألجؿ ذلؾ أنشأت ىيئة أطمقت عمييا تسمية المجمس الكطني لبلستثمار (

أكال) :تعريفو

كتشكيمتو أما النقطة (الثانية) :فسنخصصيا إلى دراسة صبلحيات المجمس.

ا:م فئريم اثلطيم نحلطستم
خبلفا لما كاف عميو الحاؿ في إطار المرسكـ التشريعي رقـ

 12-93المتعمؽ بترقية

اإلستثمار الممغي ،الذم كاف يفتقد لكجكد جياز استراتيجي يرسـ الرؤية الكاضحة لسياسة
الدكلة ،اتجاه االستثمارات األجنبية ،أنشأ األمر رقـ  03-01بمكجب المادة  18منو المجمس
الكطني لبلستثمار كالتي عدلت في إطار األمر رقـ

08-06

()2

بحيث دعمت الدكر

اإلستراتيجي لممجمس فيما يخص اتخاذ الق اررات اإلستراتيجية الخاصة باالستثمار ،كالخاصة

باختيار شركاء االستثمارات التي تقدـ فائدة لبلقتصاد الكطني(.)3
أ .تعريؼ المجمس:

ىك ىيئة حككمية مكمفة بالسير عمى ترقية كتطكير االستثمار ،أسس المجمس لدل
الكزير المكمؼ بترقية اإلستثمار الذم يضـ األمانة العامة ،كىك مكضكع تحت سمطة

 -1عف المكقع الرسمي لمككالة www.ANDI.dz

 -2أنظر المادة  18مكرر مف األمر رقـ  08-06مرجع سابؽ.
 -3عف المكقع الرسمي لمككالة www.ANDI.dz
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ككصاية الكزير األكؿ

()1

تمثؿ الييئة العقؿ المدبر لبلستثمارات األجنبية في الجزائر ،كيعد

إنشاء مثؿ ىذا الجياز مكسب لتطكير االستثمارات ذلؾ أف إنشاء ىيئة مستقمة تباشر ميمة
اإلشراؼ كتنفيذ نظاـ اإلستثمار األجنبي سكؼ ينتج عنو سرعة البث في الطمبات المقدمة
مف المستثمريف األجانب كجكد كقت كاؼ لدل جياز الييئة لمراقبة تنفيذ مكاد النظاـ كتككيف
جياز كظيفي متخصص لدراسة طمبات المشاريع كسرعة اتخاذ القرار كعدـ الدخكؿ في
اإلجراءات الحككمية الطكيمة التي قد تضيع كقت المستثمر األجنبي مما يؤدم إلى عزكفو

عف االستثمار(.)2

ب .تشكيمتو:
أحالت المادة  18مكرر مف األمر رقـ  08-06المتعمؽ بتطكير اإلستثمار تحديد
تشكيؿ المجمس الكطني لبلستثمار كسيره كصبلحيتو إلى التنظيـ حيث أصدر المرسكـ

التنفيذم رقـ  ،)3(355-06كتـ النص بمكجب المادة الرابعة منو عمى األعضاء المشكميف
لممجمس كالذيف يمثمكف القطاعات المعينة بعممية اإلستثمار كالسيما االستثمارات األجنبية،

حيث يتشكؿ المجمس الكطني الذم يتكلى الكزير األكؿ رئاستو مف األعضاء اآلتية ذكرىـ(:)4
 الكزير المكمؼ بالجماعات المحمية.
 الكزير المكمؼ بالمالية.
 الكزير المكمؼ بترقية االستثمارات.
 الكزير المكمؼ بالتجارة.
 الكزير المكمؼ بالطاقة كالمناجـ.
 -1مف شأف ىذا التنظيـ أف يخمؽ نكع مف تداخؿ في الصبلحيات إلى درجة التصادـ بيف رئيس المجمس الكطني

لبلستثمار كالككالة الكطنية لتطكير االستثمار ،كىك األمر الذم كقع فعبل فيما يخص ما أصطمح عمى تسميتو استثمارات
إعمار اإلماراتية التي ىددت بسحب استثمارىا مف الجزائر بسبب التعسؼ اإلدارم كالتداخؿ في الصبلحيات.

 -2خالد محمد الجمعة  »:التعميؽ عمى نظاـ اإلستثمار األجنبي الجديد في المممكة العربية السعكدية
الككيت ،العدد  55يكليك  ،2002ص .226

« ،مجمة التعاكف،

 -3مرسكـ تنفيذم رقـ  355-06مؤرخ في  16رمضاف عاـ  1427المكافؽ ؿ  9أكتكبر يتعمؽ بصبلحيات المجمس
الكطني لبلستثمار كتشكيمتو كتنظيمو كسيره ج .ر اؿعدد 64صادر بتاريخ .2006/10/11

 -4أنظر المادة  04مف المرسكـ التنفيذم رقـ .355-06
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 الكزير المكمؼ بالصناعة.
 الكزير المكمؼ بالسياحة.
 الكزير المكمؼ بالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة.
 الكزير المكمؼ بتييئة اإلقميـ كالبيئة.

كما يحضر رئيس مجمس اإلدارة ،ككذا المدير العاـ لمككالة الكطنية لتطكير
االستثمار ،في اجتماعات المجمس كيمكف ليذا األخير ،أف يستعيف بكؿ شخص تتكافر فيو
اإلمكانيات ،كالكفاءة البلزمة في ميداف االستثمار ،كتنعقد اجتماعاتو مرة كؿ  3أشير كتتكج
بق اررات كتكصيات ،كما يتكلى الكزير المكمؼ بترقية االستثمارات أمانة المجمس ،في إطار
األمر رقـ  03-01كانت الككالة الكطنية لتطكير اإلستثمار ىي التي تتكلى أمانتو إذا تكمؼ
بتحضير أشغالو كتتابع تنفيذ ق ارراتو ،كتسير عمى إعداد تقارير دكرية لتقييـ كضعية
االستثمارات لكف بعد التعديؿ أصبحت أمانة المجمس تحت إشراؼ الكزير المكمؼ بترقية

االستثمارات كيكمؼ بيذه الصفة بالمياـ التالية:

 ضبط جدكؿ أعماؿ الجمسات كتاريخيا كيقترح ذلؾ عمى رئيس المجمس.
 ضماف تحضير أشغاؿ المجمس كمتابعتيا.
 القياـ بتبميغ كؿ قرار أك رأم كتكصية يصدرىا المجمس إلى أعضاء المجمس
كاإلدارات المعنية.
 ضماف متابعة تنفيذ ق اررات المجمس كأرائو كتكصياتو.
 تزكيد أشغاؿ المجمس بالمعمكمات كالدراسات الدقيقة ذات الصمة بتطكير
االستثمار.

 السير عمى إنجاز تقارير دكرية لتقييـ الكاقع المتعمؽ باالستثمار.

ثظالظ:مالألظام اثلطيم
تـ إنشاء المجمس مف أجؿ إعداد سياسة الدكلة في مجاؿ االستثمارات الكطنية
كاألجنبية ،عمى غرار أغمب الدكؿ التي أنشأت أجيزة حككمية ميمتيا األساسية تنحصر في
التخطيط كتنظيـ كتكجيو االستثمارات كالتركيج لممشركعات االستثمارية.
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كتنيط مختمؼ الدكؿ ميمة اختيار مستكل التقنية المستكردة لييئة أك جياز مستقؿ،
عف جياز االستثمار ،األمر الذم يستدعي مشاركة مختمؼ األجيزة الحككمية ،كفقا
لتخصصاتيا ،فالب ارزيؿ مثبل تعطي لمييئة القكمية لبراءة االختراع الصناعية ،حؽ تقييـ أنكاع

التقنية المستكردة كمستكاىا ( ،)1كما أنشأت مصر الييئة العامة لبلستثمار كالمناطؽ الحرة

كألحقت بيا  10مكاتب فرعية يعمؿ بيا ممثمكف كككبلء لمييئة في كؿ مف أكربا كشرؽ أسيا
كأمريكا ككندا أك الدكؿ العربية(.)2

كباستقراء مياـ تمؾ الييئات فإف مياـ كصبلحيات المجمس الكطني لبلستثمار كفي
مجمميا تـ النص عمييا بمكجب المادة

 03مف المرسكـ التنفيذم رقـ

 :355-06يقترح

المجمس عمى الحككمة كؿ الق اررات كالتدابير البلزمة لتنفيذ إجراءات دعـ اإلستثمار

كتشجيعو.

 يقترح مكائمة التدابير التحفيزية لبلستثمار مع التطكرات الممحكظة.

 يدرس قائمة النشاطات كالسمع المستثناة مف المزايا كيكافؽ عمييا ككذا تعديميا كتحينيا.
فيما يتعمؽ باالمتيازات الجبائية كغيرىا فإف المجمس الكطني لبلستثمار ىك الذم يحدد
المناطؽ التي تستكجب تنميتيا مساىمة خاصة مف الدكلة كالتي يمكف أف تستفيد االستثمارات
فييا مف النظاـ االستثنائي ،كذلؾ انسجاما مع السياسة الدكلة في مجاؿ تييئة اإلقميـ(.)3
كفي حالة ما إذا تعمؽ األمر باالستثمارات األجنبية التي تنحصر في إطار اتفاقية
اإلستثمار ألىميتيا الخاصة بالنسبة لبلقتصاد الكطني ،فإف المجمس ىك الذم يفصؿ في

طبيعة المزايا أك االمتيازات التي تمنح لممستثمريف األجانب.

 -1سالـ عبد الرحماف عمضي :االستثمارات األجنبية كتنمية المكارد المالية ،مطبعة الركاية  ،طرابمس  ،بدكف سنة النشر،
ص.02

 -2عبد السبلـ أبك قحؼ  :السياسات كاألشكاؿ المختمفة لبلستثمارات األجنبية ،مؤسسة شباف الجامعة ،الجزء الثاني
القاىرة ،1989 ،ص .73

 -3إدريس ميناف  :تطكر نظاـ االستثمارات األجنبية في الجزائر ،مذكرة ماجستير ،تخصص قانكف األعماؿ ،كمية الحقكؽ
بف عكنكف ،جامعة الجزائر  2002ص .113
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كما يؤىؿ المجمس الكطني لبلستثمار قانكنا لممكافقة لفترة ال تتجاكز خمس (

)05

سنكات ،عمى اإلعفاءات أك التخفيضات في الحقكؽ أك الضرائب أك الرسكـ بما فييا الرسـ
عمى القيمة المضافة التي تثقؿ أسعار السمعة المنتجة عف طريؽ اإلستثمار الذم يدخؿ في

إطار النشاطات الصناعية الناشئة(.)1

يحث المجمس عمى إنشاء كتطكير مؤسسات كأدكات مالية مبلئمة لتمكيؿ اإلستثمار
كيشجع عمى ذلؾ ،إلى جانب دراستو كؿ مسألة أخرل ذات عبلقة باالستثمار كلمعمـ فإف
المجمس ليس سمطة إدارية مستقمة كأف ق ارراتو ك/أك تكصياتو ال تكجو مباشرة إلى المستثمر،
كلكنيا مكجية لمسمطات المكمفة بتطبيؽ النصكص التشريعية حكؿ ترقية اإلستثمار كفي

المقاـ األكؿ انٕكانت انٕطٍُت نتطٌٕس االستثًاز.

كعمى كؿ ،فإف لممجمس سمطات ىامة في مجاؿ منح امتيازات لممستثمريف كيساىـ
بصفة مباشرة في تنفيذ التشريع الخاص باالستثمار ،كىك مدعك لممساىمة في تكضيح الرؤية
كرسـ إستراتيجية تطكير اإلستثمار في الجزائر كفيمة بتحقيؽ األىداؼ المرسكمة انطبلقا مف
اإلمكانات كالكسائؿ البشرية كالمالية المتاحة ،كمف جية أخرل مف إدخاليا المزيد مف
االنسجاـ كالتنسيؽ عمى الق اررات التي تتخذىا السمطات العمكمية في مجاؿ عمميا الدؤكب

كالمتكاصؿ لتحقيؽ المزيد مف االستثمارات كازالة العكائؽ كالصعكبات التي تعترض سبيميا(.)2
كالمبلحظ أف المجمس تدعـ دكره اإلستراتيجي منذ

 2006بعد التعديؿ الذم ط أر عميو

في سنة  ،2009حيث تدعمت صبلحيات المجمس كتكسعت أكثر ،بحيث أصبح يييمف عمى
أىـ الق اررات اإلستراتيجية كالمصيرية لبلستثمارات األجنبية كعمى اعتبار ترأسو مف طرؼ
الكزير األكؿ ،فإنو يخضع في إصدار ق ارراتو لتكجييات الحككمة ،كال يتمتع بأية استقبللية

مف ىذا الجانب ،كىك األمر الذم أضعؼ مف دكر المجمس في تفعيؿ اإلستثمار األجنبي.

 -1أنظر المادة  12مكرر  ،2/1مف أمر رقـ  01-09يتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة  ،2009مرجع سابؽ.

 -2بكسيكة نكر الديف  :المركز القانكني لممستثمر األجنبي في القانكنيف الدكلي كالجزائرم رسالة دكتكراه ،كمية الحقكؽ،
جامعة سعد دحمب البميدة ،سنة  2005ص .159
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تأكد األمر فعبل بعد صدكر قانكف المالية التكميمي لسنة

 2009المشار أحكامو سابقا

مف خبلؿ ىذه الرسالة حيث تدعـ المجمس الكطني لئلستثمار بصبلحيات كاسعة،
كاختصاصات أكسع ،رأل فييا الخبراء كالمحممكف لمعممية االستثمارية في الجزائر ،عمى أنيا
تضييقا عمى المستثمريف خاصة األجانب منيـ ،كنضرب مثاال عمى ذلؾ يؤكد ىذا الطرح ما
تـ النص عميو بمكجب المادة

 9مكرر  1مف أمر رقـ » 01-09ال يمكف أف تستفيد

االستثمارات التي يتجاكز مبمغيا  500مميكف دينار أك يساكيو مف مزايا النظاـ العاـ إال
بمكجب قرار مف المجمس الكطني لالستثمار«.
إف نص المادة السابقة الذكر أثار الكثير مف الجدؿ ،أعاد النقاش عف حقيقة الدعـ
الذم تقدمو الدكلة لبلستثمارات األجنبية ،نتيجة كضعيا سقؼ محدد يتكقؼ عميو منح
االمتيازات ،ليرفع المشرع الجزائرم سنة  2014في إطار قانكف المالية السقؼ ليصؿ إلى

 1500مميكف دينار جزائرم(.)1

فضبل عف اختصاص المجمس الكطني لبلستثمار لمدراسة المسبقة لكؿ مشركع

استثمار أجنبي مباشر أك استثمار بالشراكة مع رؤكس أمكاؿ أجنبية(.)2

اعتبرت الفقرة السابقة الذكر بمثابة عكدة إلى النظاـ الذم كاف يعتمد سابقا كبالذات
نظاـ االعتماد المسبؽ لكف جاء بتسمية جديدة كشكؿ جديد حتى يمكف تمكيو المستثمريف
عف المضمكف الحقيقي ،الذم يمكف اختصاره في عبارة كاحدة كثرة التعديبلت كالمماطبل

ت

كانتظار مكافقة المجمس الكطني لبلستثمار كالتي تعد غير مضمكنة ،فإمكانية الرفض تبقى

كاردة ،األمر الذم يجعؿ المستثمر يعيش حالة خكؼ كعدـ ثقة مما يقمؿ حماسو لبلستثمار.
إظفاء ىذه الصبلحية لممجمس الكطني لئلستثمار ،ال يعد في صالح االقتصاد

الج ازئ ػػرم ،فبل أح ػػد ينكر أى ػ ػػمية اإلستثمار في الحي ػ ػػاة االقتصادي ػػة ،حيػ ػػث أف معػ ػػدؿ النم ػ ػػك

 -1قانكف رقـ  08-13يتضمف قانكف المالية لسنة  ،2014مرجع سابؽ.

 -2أنظر :المادة  9مكرر  1مف أمر رقـ  01-09يتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة  ،2009مرجع سابؽ .
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االقتصادم يتكقؼ أساسا عمى معدالت التككيف الرأسمالي كاالستثمار(.)1
كيعد منح المجمس صبلحية المكافقة عمى اإلعفاءات كالتخفيضات في الحقكؽ أك
الضرائب أك الرسكـ ...الخ ،إجراء جديد يثقؿ كاىؿ المستثمر األجنبي الذم يجد نفسو
يتعامؿ مع أكثر مف جية إدارية ،فعمى الرغـ مف اعتبار أف الككالة الكطنية لتطكير
االستثمار المتعامؿ كالمخاطب الكحيد لممستثمر إال أف الكاقع عكس ذلؾ.

المستثمر األجنبي مف خبلؿ التعديبلت المذككرة أعبله يخضع لمرقابة المباشرة مف
طرؼ المجمس الكطني لبلستثمار ،كبالتالي اإلجراءات الجديدة تعد بمثابة العكدة إلى نظاـ
الرقابة السابقة لبلستثمارات ،طالما أف القرار األخير مف صبلحيات المجمس الكطني
لبلستثمار ،كىك األمر الذم يفسر لنا تراجع حجـ االستثمارات األجنبية خاصة سنة ،2010

رغـ تكافر البيئة االستثمارية ،خاصة الجانب األمني عمى الرغـ مف افتقاده في دكؿ مجاكرة.
 2009عند ىذا الحد مف التعديبلت عمى

لـ يتكقؼ قانكف المالية التكميمي لسنة

قانكف االستثمار ،فبمكجب المادة  61مف القانكف السابؽ الذكر تـ تعديؿ المادة  12مكرر 1
حيث تنص ..... » :يمكف أف يقرر المجمس الكطني لإلستثمار منح مزايا إضافية طبقا
()2

لمتشريع المعمكؿ بو«.

أما الفقرة التالية مف نفس المادة

»دكف المساس بقكاعد المنافسة يؤىؿ ـ

جمس

الكطني لالستثمار قانكنا لممكافقة لفترة ال تتجاكز خمس (  )05سنكات عمى اإلعفاءات أك
التخفيضات في الحقكؽ أك الضرائب أك الرسكـ بما فييا الرسـ عمى القيمة المضافة التي

تثقؿ أسعار السمع المنتجة عف طريؽ اإلستثمار الذم يدخؿ في إطار النشاطات الصناعية

الناشئة«.

كاضح مف خبلؿ الفقرة السابقة الذكر أف المشرع الجزائرم أعطى لممجمس الكطني
لبلستثمار كرقة بيضاء بكامؿ الصبلحية لسمطة منح التخفيضات كاإلعفاءات خبلؿ إطار
 -1إبراىيـ متكلي ،حسف المغربي  :دكر حكافز اإلستثمار في تعجيؿ النمك االقتصادم ،دار الفكر الجامعي ،القاىرة ،طبعة
األكلى سنة  ،2011ص .30

 -2أمر رقـ  01-09المتضمف قانكف المالية التؾميمي لسنة  ،2009مرجع سابؽ .
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زمني محدد بخمس سنكات ،فالقرار األخير يعكد دائما لممجمس الذم يترأسو الكزير األكؿ
باعتباره ممثبل لمسمطة التنفيذية ،ىذا عمى الرغـ مف كجكد الككالة الكطنية لتطكير االستثمار
فمف الكاضح ىيمنة المجمس عمى صبلحيات الككالة.

افئرم اتظانم
ألمماطثمستثئ
م
م انكظايم انإللليماسقنرئم االستثظامكثلظإللم
إف تفعيؿ االقتصاد الكطني يتطمب خمؽ استثمارات تدفع عجمة التنمية ،كتعمؿ عمى
النيكض بالمجتمع في مختمؼ المجاالت كالمياديف ،كبرزت ذلؾ بعد التحكالت الجذرية التي
عرفتيا الجزائر في نياية الثمانينات ،كتفاقـ أزمة المديكنية التي أدت إلى حؿ المؤسسات

كتسريح العماؿ ،مما رتب انعكاسات خطيرة عمى المستكييف االقتصادم كاالجتماعي.

باشرت الجزائر إصبلحات اقتصادية انطبلقا مف عدـ قدرتيا عمى تحقيؽ النمك
االقتصادم بمعزؿ عف العالـ الخارجي ،فأقرت نظاـ قانكني محفز لممستثمريف األجانب
كتعزز المسعى بإنشاء جياز إدارم مكحد مكمؼ بتكجيو المستثمريف األجانب بمكجب
المرسكـ التشريعي رقـ  12-93المتعمؽ بترقية اإلستثمار حيث حاكؿ المرسكـ تكحيد النظاـ
القانكني لبلستثمارات كفي نفس الكقت األخذ بعيف االعتبار اإلصبلحات التي تـ الشركع فييا
عاـ 1988

()1

كالذم تـ إلغاءه بمكجب األمر رقـ  03-01بمكجب المادة .)2(35

كقبؿ ذلؾ كاف المستثمر يجد نفسو أماـ عدة ىيئات إدارية ،تفرض عميو حزمة مف
الكثائؽ اإلدارية ،كما تشترط عميو الحصكؿ عمى المكافقة المسبقة كتـ استبداؿ ذلؾ بمجرد
التصريح الشكمي أماـ ككالة دعـ كترقية االستثمار ،كىي عبارة عف ىيئة عمكمية ذات طابع
إدارم ،تمتع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي ،كىي مكضكعة تحت كصاية رئيس
الحككمة

()3

كيظير أف ميمة ترقية كمتابعة كدعـ اإلستثمار عبارة عف خدمة عمكمية أك

1-LAGGOUNE (W) OP cit. P 39.
 -2أنظر المادة  35مف األمر رقـ  03-01المعدؿ باألمر رقـ  08-06مرجع سابؽ.
 -3أنظر المادة األكلى مف المرسكـ التنفيذم رقـ  319-94مؤرخ في  17أكتكبر  1994يتضمف صبلحيات ككالة ترقية

االستثمارات كدعميا كمتابعتو ج.ر اؿعدد  67لسنة  1994المعدؿ كالمتمـ بمكجب المرسكـ التنفيذم رقـ  ،246-95ج .ر

اؿعدد  47كالمعدؿ بمكجب المرسكـ التنفيذم رقـ  319-97ج.ر عدد.57
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مرفؽ عاـ أسندت السمطات العمكمية أمر تسيرىا لمككالة باعتبارىا ىيئة عمكمية ،تتمخص
مياـ الككالة في دعـ كمساعدة المستثمريف في إطار تنفيذ المشاريع االستعمارية ،كضماف
ترقية االستثمارات ،ككذا اتخاذ قرار منح المزايا المتعمقة باالستثمارات إلى جانب ضماف

متابعة احتراـ المستثمريف لبللتزامات التي تعيدكا بيا.

كلكف مع ذلؾ فإف فعالية الككالة عمى المستكل الميداني اتسـ بالضئالة ،فمف مجمكع
 1993إلى سنة

الممفات المكدعة لدل ككالة ترقية كدعـ اإلستثمار التي بمغ عددىا مف

 )48000( 2001تـ تجسيد  %10فقط (.)1

كما تشير أيضا اإلحصائيات الكاردة مف طرؼ ككالة دعـ كترقية االستثمار

APSI

حكؿ تقييـ كضعية اإلستثمار بيف  1993ك 2000إلى ضعؼ النتائج المتحصؿ عمييا حيث
قدرت ىذه الككالة قيمة التعيدات باالستثمارات المتراكمة منذ 1993إلى نياية  2000بػ 42
مميار دينار جزائرم ألزيد مف  43000مشركعا ،أنجز ما قيمتو  500مميكف دينار جزائرم
 %5مف إجمالي

فقط كال تمثؿ مشاريع اإلستثمار المصرح بيا في إطار الشراكة سكل

التعيدات كتجد اإلشارة في ىذا السياؽ إلى أف مدة تحقيؽ المشركع في الجزائر طكيمة،

بمعدؿ  5سنكات بينما ال تتجاكز السنتيف في كؿ مف المغرب كتكنس(.)2

كنتيجة ليذه االنتقادات بادرت رئاسة الجميكرية إلى إجراء تحقيؽ ككمفت بمقتضاه
فريؽ عمؿ مختص لتقييـ عمميات منح المزايا ،كقد خمص ىذا التقرير إلى كجكد عدة
انحرافات ،حيث لـ تنجح في جذب االستثمارات ،بؿ عمى العكس ألحقت خسائر معتبرة

بميزانية الدكلة مف حيث التحصيؿ الجبائي كالجمركي ( ،)3كبعد كؿ االنتقادات كاالتيامات
التي كجيت لمككالة ككثرة تدخبلت الدكلة في عمميا ،كما اعتبرت ىيئة ذات طابع
بيركقراطي ال تعتمد الشفافية في منحيا االمتيازات ،األمر الذم عجؿ بحميا كاستبداليا

 -1ناصر دادم عدكف كمتناكم محمد:الجزائر كالمنظمة العالمية لمتجارة ،دار المحمدية العامة ،الجزائر ،2003ص .136
 -2عايشي كماؿ  »:إشكالية اإلستثمار الخاص الصناعي في الجزائر في ظؿ التخطيط
كاإلنسانية ،جامعة باتنة العدد 14جكاف ،2006ص.185

 -3عجة الجيبللي ،مرجع سابؽ ص .659
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بالككالة الكطنية لتطكير اإلستثمار التي أنشأت بمكجب األمر رقـ

 03-01المعدؿ باألمر

رقـ  08-06كبقكانيف المالية التكميمية التي حمت محؿ ككالة دعـ كترقية االستثمار.

كسنسمط الضكء بتعريؼ الككالة كتشكيميا (أكال) أما النقطة الثانية سنقكـ بتخصيصيا

لدراسة صبلحيات الككالة.

ا:م فئريم انكظايم نحلطجظم
 )1(356-06عمى أنيا مؤسسة عمكمية

عرفت المادة األكلى مف المرسكـ التنفيذم رقـ

ذات طابع إدارم تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي كتدعى في صمب النص
<<الككالة>> تكضع الككالة تحت كصاية الكزير المكمؼ بترقية االستثمار ،يككف مقرىا في
الجزائر العاصمة.

كأنشأت الككالة بمكجب المادة

 6مف األمر رقـ

03-01

()2

كباعتبارىا مؤسسة

عمكمية ذات طابع إدارم فقد كمفيا المشرع بتسيي ر خدمة عمكمية تتمثؿ في ترقية كتشجيع

االستثمارات الكطنية كاألجنبية ( ،)3كخبلفا لككالة ترقية كدعـ كمتابعة االستثمارات ،فإف
لمككالة الكطنية لتطكير االستثمارات إضافة لمقرىا االجتماعي الكائف بالجزائر

ىياكؿ إدارية المركزية عمى المستكل المحمي أك الكالئي كمكاتب في الخارج.

العاصمة،

كالككالة ىي ىيئة مكمفة بتنفيذ سياسة الحككمة المكجية لبلستثمارات في كافة التراب
الكطني ،كتقدـ الدعـ لممؤسسات كالمستثمريف ،كما تسير عمى تنفيذ نصكص قانكف
اإلستثمار الذم يكفر امتيازات كاسعة كضمانات لممستثمريف ،كتعد الككالة المرجع الرئيسي
لممؤسسات لمقياـ بجميع اإلجراءات اإلدارية

()4

كفي ىذا السياؽ االىتماـ الرئيسي لمككالة ىك

 -1مرسكـ تنفيذم رقـ  356-06مؤرخ في  16رمضاف عاـ  1427المكافؽ ؿ 9أكتكبر سنة  2006يتضمف صبلحيات
الككالة الكطنية لتطكير اإلستثمار كتنظيميا كسيرىا ج.ر اؿعدد  64صادر في .2006/10/11

 -2عدلت المادة في إطار األمر رقـ  08-06فبمكجب القانكف السابؽ كانت الككالة تحت كصاية رئيس الحككمة أما بعد
التعديؿ أصبحت تخضع لمكزير المكمؼ بترقية االستثمار.

 -3إدريس ميناف ،مرجع سابؽ ص .115

 -4عف المكقع الرسمي لمككالة www.ANDI.dz
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تكفير خدمة دعـ مميزة في جميع المستكيات قبؿ كؿ شيء بغية تقميص اإلجراءات اإلدارية
التي يكاجييا غالبية المستثمريف في مختمؼ مراحؿ مشركعيـ االستثمارم.

شيدت الككالة التي نشأت في إطار اإلصبلحات التي باشرتيا الجزائر ،خبلؿ مطمع
التسعينيات تطكرات ىاما ،لمتكيؼ مع التغيرات الكضعية االقتصادية ،كاالجتماعية لمدكلة
الجزائرية ،حيث شيدت تعديبلت عمى مستكل اإلطارات التنظيمية ،كالمؤسساتية ،فتـ إنشاء
ىياكؿ جيكية لمككالة ،التي تساىـ بالتشاكر مع الفاعميف المحميف في التنمية ،تتمثؿ ىذه

المساىمة في تكفير المكارد البشرية كالمادية مف أجؿ تسييؿ كتبسيط عممية االستثمار(.)1
إنشاء لجنة طعف ك ازرية مشتركة مكمفة باستقباؿ كالفصؿ في طمبات االنشغاالت

الخاصة بالمستثمريف ،كنشير بالتفصيؿ أكثر فيما بعد حكؿ ىذه المجنة.

كيتككف الييكؿ التنظيمي لمككالة مف مجمس مف اإلدارة كمدير عاـ تتفرع اإلدارة
العامة إلى أربع مصالح :مصمحة دراسة المشاريع كمصمحة الشباؾ الكحيد ،كمصمحة

المتابعة كالمساعدة كمصمحة األرشيؼ كاإلعبلـ اآللي.

كيتككف مجمس اإلدارة الذم يرأسو ممثؿ السمطة الكصية المتمثمة في الكزير المكمؼ
بترقية اإلستثمار مف األعضاء األتي ذكرىـ حسب المادة  6مف المرسكـ التنفيذم رقـ -06

:356

 ممثؿ السمطة الكصية رئيسا.


ممثؿ الكزير المكمؼ بالداخمية كالجماعات المحمية.

 ممثؿ الكزير المكمؼ بالشؤكف الخارجية.
 ممثؿ الكزير المكمؼ بالمالية.
 ممثؿ الكزير المكمؼ بالطاقة كالمناجـ.
 ممثؿ الكزير المكمؼ بالصناعة.
 ممثؿ الكزير المكمؼ بالتجارة.
 -1عف المكقع الرسمي لمككالة www.ANDI.dz
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 ممثؿ الكزير المكمؼ بالسياحة.
 ممثؿ الكزير المكمؼ بالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة.
 ممثؿ الكزير المكمؼ بالتييئة العمرانية كالبيئة.
 ممثؿ محافظ بنؾ الجزائر.
 ممثؿ الغرفة الجزائرية لمتجارة كالصناعة.
 ممثؿ المجمس الكطني االستشارم لترقية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة.
 أربعة ممثميف ألرباب العمؿ كيتكلى المدير العاـ لمككالة ميمة أمانة مجمس اإلدارة
كيشترط في أعضاء المجمس أف يحك از رتبة مدير في اإلدارة المركزية عمى األقؿ.

يصدر مجمس اإلدارة مداكالت بناء عمى االجتماعات التي يعقدىا في دكرات عادية
ألربع مرات في السنة

()1

أك في دكرات غير عادية كمما اقتضت الحاجة إلى ذلؾ باقتراح مف

ثمثي أعضاء مجمس اإلدارة.

كاضافة إلى القضايا اإلدارية البحتة ،يتداكؿ مجمس اإلدارة في شركط تنفيذ ق اررات
المجمس الكطني لبلستثمار كفي المقاييس كالشركات التحميمية التي تعتمد في تقكيـ مشاريع
اإلستثمار المقدمة قصد االستفادة مف االمتيازات الجبائية كغيرىا ،كما يمكف لمجمس اإلدارة
أف يتداكؿ في إنشاء اليياكؿ البلمركزية لمككالة عبر الكاليات ،أك ىياكؿ دعـ نشاط الككالة

ككذلؾ المكاتب كالتمثيميات في الخارج(.)2

يعد المدير العاـ المسؤكؿ األكؿ عف سير الككالة ،بحيث يمارس السمطة السممية
عمى جميع مستخدمي الككالة ،كمف جية يمكف لو أف يأمر بتشكيؿ أية مجمكعة عمؿ أك

تفكير قصد تحسيف نشاط الككالة كتعزيزه في مجاؿ االستثمار(.)3

نظ ار لدكر الككالة في مجاؿ ترقية اإلستثمار كالتعريؼ بفرصو ضمنت الككالة مكاف
ليا ،عمى مستكل شبكات دكلية لترقية االستثمار ،كما تتعاكف مع نظراتيا األكربية ،كالعربية
 -1أنظر المادة  09مف نفس المرسكـ.
 -2حددت المادة  13مف مرسكـ تنفيذم رقـ  ،356-06المجاالت التي يتداكؿ فييا مجمس اإلدارة عمى كجو الخصكص.
 -3إدريس ميناف ،مرجع سابؽ ،ص.116
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كاآلسياكية كمف بيف الككاالت التي انضمت إلييا نذكر منيا :الجمعية العالمية لككاالت ترقية
االستثمارات التي تشمؿ أكثر مف  150ككالة ترقية استثمار في العالـ ،ك(أنيما) كىي شبكة
أكركمتكسطية لككاالت ترقية اإلستثمار لػ اثني عشر دكلة لمضفة الجنكبية لمبحر المتكسط

بالشراكة مع ككاالت فرنسية ،ايطالية كاسبانية(.)1

ىذا فيما يخص الجانب الييكمي كالتنظيـ اإلدارم الذم يميز الككالة الكطنية لتطكير
االستثمار ،نتساءؿ عف الصبلحيات كالسمطات التي خكلت ليذا الجياز ألداء عممو المناط

بو.

ثظالظ:مالألظام الطقظام انكظايم
أسندت لمككالة الكطنية لتطكير اإلستثمار األجنبي مسؤكلية تفعيؿ االستثمارات األجنبية
كتكثيفيا ألجؿ ذلؾ زكدت بصبلحيات كسمطات كاسعة في المجاؿ انطبلقا مف تكفير ليا كؿ
اإلمكانيات المادية كالبشرية التي تساندىا في أداء مياميا عمى أكمؿ كجو حيث تكفؿ مرسكـ

تنفيذم رقـ  356-06بتحديد صبلحيات الككالة التي نمخصيا فيما يمي(:)2
 -1ميمة اإلعالـ:

يقع عمى عاتؽ الككالة ميمة إعبلـ المستثمريف حيث نضع تحت تصرفيـ كؿ
البيانات البلزمة كالمعمكمات الدقيقة اقتصادية كتقنية كمالية كتشريعية التي يتطمبيا إنجاز
مشركعيـ االستثمارم ،كما تعمميـ كتضع تحت تصرفيـ كؿ الكثائؽ الضركرية التي تسمح
ليـ بالتعرؼ عمى فرص االستثمار ،حيث تضع الككالة دليؿ يحتكم عمى المعمكمات

 - 1عف المكقع الرسمي لمككالة www.ANDI.dz

 -2أنظر المادة  03مف مرسكـ تنفيذم رقـ  356-06مرجع سابؽ  :نشير فقط أف أداء الككالة لمياميا ال يتـ بشكؿ
استقبللي بؿ يخضع في ذلؾ لرقابة كتكجيو الكزير المكمؼ بترقية االستثمار ،كىك األمر الذم يقيد عمميا نتيجة تدخؿ

الكزير في كؿ مرة لمحد مف حرية المبادرة التي تمكف أف تتمتع بيا ،األمر الذم مف شأنو أف يضيؽ كيعرقؿ مف نشاطات
الككالة.
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القانكنية التي يجب عمى المستثمر أف يعمميا قبؿ أف يباشر أم مشركع

( ،)1إلى جانب

النشرات الدكرية الصادرة مف طرؼ الككالة كالتي تعرؼ نشاطات كالفرص الكاعدة لبلستثمار
في الجزائر أم مكمؼ بميمة التركيج ،كما كضعت الككالة مكقع إلكتركني تطمع فيو
المستثمريف عمى مستنداتيا الدعائية كمختمؼ نقاط االستعبلمات ،بمناسبة التظاىرات التي

تقيميا سكاء في الجزائر أك خارجيا.

لكف رغـ اتساع كاجب اإلعبلـ الممقى عمى عاتؽ الككالة ،فيذا ال يجعؿ منيا
مستشا ار لممستثمر فيي غير ممزمة بإجابتو عمى كؿ التفاصيؿ كالتساؤالت التي قد يطرحيا،

فمثبل غير ممزمة بإعبلمو بمضمكف العقد(.)2
 -2ترقية االستثمار:

يتمخص جيكد الككالة في مجاؿ ترقية اإلستثمار في المساىمة في إبراز الكجو
الحقيقي لمجزائر ،كدكلة كاعدة تزخر بفرص كامكانيات االستثمار ،كالتركيز بشكؿ خاص
عمى الجكانب ذات الصمة بمناخ االستثمار ،ككيفية التركيج لو كتقدمو ألكساط المستثمريف

()3

تساىـ الككالة في مكاكبة المستثمريف أثناء تعاطييـ مع اإلدارات المعنية ،كما تحدد العراقيؿ
كالضغكطات التي تعيؽ اإلستثمار كتقترح عمى السمطة الكطنية (المجمس الكطني لبلستثمار)
التدابير البلزمة مف أجؿ تبديدىا كمعالجتيا.

كما تنظـ الككالة ندكات كممتقيات سكاء في الجزائر أك خارجيا لمتعريؼ بفرص
اإلستثمار في الجزائر ،كباإلطار القانكني الذم كضع ليذا اإلستثمار بما يتناسب كطمكح
المستثمر ،كال تقؿ االمتيازات الممنكحة في إطار القانكف عف تمؾ المكفكلة في أم قانكف
دكلة أخرل مماثمة ،كما أسندت لمككالة ميمة تكفير شركط اإلستثمار كالسيما تمؾ المتعمقة
بالعقار الصناعي ،حيث تكفر العقارات الضركرية إلنجاز االستثمارات ،كذلؾ مف خبلؿ
 -1أكباية مميكة  :مبدأ حرية اإلستثمار في القانكف الجزائرم ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير فرع قانكف األعماؿ ،جامعة
مكلكد معمرم كمية الحقكؽ ،بدكف سنة مناقشة ،ص .54

2- MEHDI Haroun, le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions
Franco Algériennes, op cit, p 255.
 -3مجمة اقتصاد كأعماؿ عدد خاص كانكف الثاني يناير  ،2008ص.52
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حافظة العقارات الصناعية الناتجة عف أصكؿ المؤسسات العمكمية المنحمة بإنجازىا أك
بالتنازؿ عنيا بعكض لصالح المستثمريف

()1

حيث تكفؿ بيذا الصدد المرسكـ التنفيذم رقـ

 121-07بتحديد شركط ككيفيات منح االمتيازات كالتنازؿ عف األراضي التابعة لؤلمبلؾ

الخاصة لمدكلة كالمكجية إلنجاز مشاريع استثمارية ( ،)2كما حدد المرسكـ التنفيذم رقـ -07

 120المجنة المساعدة عمى تحديد المكقع كترقية اإلستثمار كضبط العقار(.)3

كما تقكـ الككالة عبر الشباؾ الكحيد بمساعدة المستثمريف ،كىذا بالتكاجد عمى مقربة
مف المستثمريف يسمح بتكفير الجيد كالكقت عمى المستثمريف ،خبلؿ دراسة طمباتيـ كالسيما

في مرحمة اإلعبلف عف نكايا اإلستثمار كلدل تقديميـ طمبات الحصكؿ عمى المزايا كالحكافز.

 -3منح المزايا:
تنص المادة

 21مف األمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المعدؿ باألمر

رقـ  08-06عمى اختصاص الككالة بمنح المزايا المرتبطة باالستثمار في إطار الترتيب
المعمكؿ بو كخبلفا لما كاف عميو سابقا قبؿ إصدار المرسكـ التشريعي رقـ  12-93المتعمؽ
بترقية اإلستثمار أيف كاف لزاما عمى المستثمر الحصكؿ عمى االعتماد المسبؽ أك المكافقة
المسبقة ،تـ إلغاء لؾ كاستبداؿ بمجرد التصريح الشكمي أماـ الككالة كتتمحكر ميمة الككالة
في ىذا الصدد بتمقي طمبات المستثمريف لمحصكؿ عمى مزايا أخرل فضبل عما يستفيدكف بو
بمقتضى النظاميف العاـ كاالستثنائي ،كتمنح امتيازات اإلنجاز فقط كبعد االنتياء مف اإلنجاز

يقدـ المستثمر طمب منح امتيازات االستغبلؿ.

بعد تمقي الككالة لطمبات المستثمر تقكـ بتقكيـ قبمي لممشركع عمى أساس الجداكؿ
كشبكات التحميؿ التي صادؽ عمييا مجمس اإلدارة ،بالنسبة لميمة الرد عمى طمب المستثمر
 -1المادة  26مف األمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المعدؿ كالمتمـ.
 -2أنظر المادة  5مف مرسكـ تنفيذم رقـ  121-07مؤرخ في  23أبريؿ  2007الذم يحدد شركط ككيفيات منح االمتياز
كالتنازؿ عف األراضي التابعة لؤلمبلؾ الخاصة لمدكلة كالمكجية إلنجاز مشاريع استثمارية  ،ج.ر اؿعدد  27صادر بتاريخ

 25أبريؿ .2007
 -3مرسكـ تنفيذم رقـ  120-07مؤرخ في  23أبريؿ  2007يتضمف تنظيـ لجنة المساعدة عمى تحديد المكقع كترقية
االستثمارات كضبط العقار كتشكيميا كسيرىا ،ج.ر اؿعدد  27الصادر بتاريخ  25أبريؿ .2007
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كانت  60يكما في إطار قانكف  ،1993كميمة  30يكما ( ،)1في إطار األمر رقـ 03-01
لتختزؿ الميمة إلى زمف قياسي مقارنة عما كاف عميو سابقا حيث تـ تحديد ميمة

 72ساعة

لتسميـ المقرر الخاص بالمزايا الخاصة باالنجاز ك  10أياـ لتسميـ المقرر المتعمؽ بالمزايا

الخاصة باالستغبلؿ(.)2
كنصت المادة

 07مف األمر رقـ  03-01عمى أحقية كامكانية رفع التظمـ أك الطعف

مف طرؼ المستثمر أماـ السمطة الكصية كالمتمثمة في الكزير المكمؼ بترقية اإلستثمار في

حالة عدـ تمقي الرد مف طرؼ الككالة ( ،)3عدلت المادة  59مف األمر رقـ  01-09المتضمف
قانكف المالية التكميمي لسنة  ،2009المادة  7ك  7مكرر  1مف األمر رقـ  03-01النتعمؽ
بتطكير اإلستثمار المعدؿ كالمتمـ

()4

حيث نصت عمى ما يمي  »:مع مراعاة االحكاـ الخاصة

المطبقة عمى االستثمارات التي تمثؿ أىمية لإلقتصاد الكطني ،فإف الككالة تتكلى ميمة
تفعيؿ معالجة طمبات المزايا بالنسبة لالستثمارات.

كيمكف لمككالة ،مقابؿ تكاليؼ دراسة الممفات ،تحصيؿ إتاكة يدفعيا المستثمركف،
كيحدد مبمغ اإلتاكة ككيقية تحصيميا عف طريؽ التنظيـ « ،كحدد القانكف ميمة  15يكما
لمسمطة الكصية لمرد عمى المستثمر ،كبعد تعديؿ المادة السابقة في إطار األمر رقـ 08-06
تـ استحداث لجنة الطعف ،حيث أحالت المادة إلى التنظيـ الذم يحدد تشكيؿ المجنة
كتنظيميا كسيرىا كىذا دكف إخبلؿ بإمكانية رفع الطعف القضائي الذم يستفيد منو المستثمر،

حيث تـ صدكر المرسكـ التنفيذم رقـ ،)5(357-06الذم تضمف تشكيؿ المجنة مف األعضاء

اآلتي ذكرىـ:

 الكزير المكمؼ بترقية اإلستثمار أك ممثمو رئيسا.
 -1حدد القانكف المتعمؽ باالستثمار السعكدم أجؿ  30يكما لمييئة العامة البلستثمار لمبث في قرار القبكؿ أك الرفض في
الطمب المقدـ مف طرؼ المستثمر األجنبي ،أنظر :خالد محمد الجمعة ،مرجع سابؽ ،ص.229

 -2أنظر المادة  7مكرر مف أمر رقـ  08 -06مرجع سابؽ.
 -3يكسفي محمد ،مرجع سابؽ ص .35

 -4أنظر المادة  ،59مف أمر رقـ  ،01-09مرجع سابؽ.

 -5مرسكـ تنفيذم رقـ  357-06مؤرخ في  9أكتكبر  2006يتضمف تشكيؿ لجنة الطعف المختصة في مجاؿ اإلستثمار
كتنظيميا كسيرىا ،ج.ر اؿعدد .64
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 ممثؿ عف الكزير المكمؼ بالداخمية كالجماعات المحمية ،عضكا.
 ممثؿ عف الكزير المكمؼ بالعدؿ ،عضكا.
 ممثميف عف الكزير المكمؼ بالمالية ،عضكاف.

 ممثؿ عف الكزير المعني باالستثمار مكضكع الطعف.
كيمكف لمرئيس االستعانة بػ خبيراف مختصاف لمساعدة المجنة(.)1
المبلحظ أف تشكيمة المجنة تقريبا ىـ نفس األعضاء الذيف يبثكف كيفصمكف في منح
المزايا األمر الذم يزعزع الشؾ في مصداقية كمكضكعية الق اررات التي تصدرىا ،كفي األخير

المجنة ال يمكف أف تناقض نفسيا.

كعمى ىذا األساس تـ انتقاد ىذه األحكاـ بإعتبار أنو في بعض الحاالت تمنح المزايا
مف قبؿ المجمس الكطني لبلستثمار الذم يرأسو الكزير األكؿ ،فكيؼ يمكف الطعف في ق ارراتو
أماـ المجنة التي يترأسيا الكزير أك ممثمو؟.

حتى تككف لدييا المصداقية الكافية كالثقة الكاممة لدل المستثمر األجنبي ينبغي أف
تتمتع بنكع مف اإلستقبللية التي تنشأ مف خبلؿ التشكيمة ،كمف خبلؿ كجكد ميزانية مستقمة
خاصة بيا ،كفي ىذه الحالة نستطيع القكؿ بكجكد ضمانات لدل المستثمر األجنبي تكفؿ لو

متابعة خاصة لممفو االستثمارم.
كما حددت المادة

 09مف مرسكـ تنفيذم رقـ  357-06ميمة  30يكما لمبث في

الطعف يبدأ احتساب الميمة مف اليكـ المكالي لتقديـ الطعف كيتـ تبميغ القرار إلى األطراؼ

المعنية بالطعف كيككف لقرار المجنة الحجية أماـ اإلدارة أك الييئة المعنية بالطعف ( ،)2كما أف

 -1أنظر المادة  2مف مرسكـ تنفيذم رقـ  ،357-06مرجع سابؽ.

 -2أنظر المادة  7مكرر مف أمر رقـ  08-06متعمؽ بتعديؿ األمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار  ،مرجع
سابؽ.
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لمككالة كظيفة متابعة المشركع االستثمارم مف خبلؿ التحقؽ مف مدل احتراـ المستثمر

لبللتزامات الكاردة في األمر ككذا االلتزامات التي تعيد بيا بمقتضى مقرر سحب(.)1
كما تقكـ بدكر الكسيط بيف المستثمر كالجيات المخكلة لمنح الترخيص في بعض

النشاطات المقننة أم أف المستثمر يتقدـ بطمب منح الترخيص إلى الككالة كىي بدكرىا تحكلو
إلى الييئة المعنية لمرد خبلؿ شير كاذا لـ تقـ بالرد ،تحرر الككالة كثيقة معاينة تقصير

كتككف ىذه الكثيقة بمثابة ترخيص.

صفكة القكؿ كما نبلحظ أف الككالة أسندت ليا مياـ كصبلحيات كاسعة ألداء عمميا،
كمف شأف ىذا األمر أف يصعب عمييا القياـ بمياميا باإلمكانيات المكضكعة تحت تصرفيا،
كما أف البعض مف ىذه المياـ ىي عبارة عف مياـ السمطة العمكمية (منح تسييبلت الرقابة)

كال تساعد عمى ترقية االستثمار ( ،)2كفضبل عمى ذلؾ ال تتمتع الككالة باالستقبللية البلزمة
فيي تخضع لكصاية كتكجيو كرقابة الكزير المكمؼ بترقية اإلستثمار إلى جانب تداخؿ
صبلحياتيا في منح مزايا اإلستثمار مع المجمس الكطني لبلستثمار.

لكف مف شأف ىذا األمر أف يخمؽ تداخؿ كصراع في االختصاص كىك األمر الذم
كقع فعبل حيث تطمعنا الصحؼ الكطنية في كؿ مرة عمى كجكد صراعات بيف الككالة
الكطنية لبلستثمار كالمجمس الكطني لبلستثمار كالذم يؤدم في أكثر األحياف إلى تجميد
مشاريع تككف ليا أىميتيا بالنسبة لبلقتصاد الكطني ،فضبل عف تداخؿ الصبلحيات بيف

الككالة كالمديرية العامة لبلستثمار عمى مستكل الك ازرة المكمفة بترقية االستثمار ( ،)3كتسييؿ

عمى المستثمريف األجانب بتأسيس استثماراتيـ في فترات زمنية قصيرة.
نظ ار لخصكصية بعض النشاطات كحيكية بعض القطاعات ،ألزمت الجزائر بكضع
إجراءات قانكنية كتنظيمية خاصة ال يكتفي فييا المستثمر بمجرد إجراء التصريح ،كألجؿ ذلؾ
 -1أنظر المادة  16مف أمر رقـ  ،08-06مرجع سابؽ.

 -2عيكط محند كعمي  :الحماية القانكنية لبلستثمارات األجنبية في الجزائر جامعة مكلكد معمرم ،كمية الحقكؽ ،رسالة لنيؿ
درجة دكتكراه في القانكف ص .122

 -3المرجع نفسو ،ص .122
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استحدثت ىيئات إدارية خاصة بكؿ قطاع أككمت ليا ميمة منح التراخيص ،كسنتناكؿ مف

خبلؿ الفرع المكالي أىميا صعكبة حصرىا كميا.

افئرم اتظاحم
فعم اجليظام اثظابيماطئايماثثظااليم النظإلظام االستثظاريم
بدخكؿ الجزائر اقتصاد السكؽ ،كتحرير نظاـ االستثمارات فرض عمى الدكلة
االنسحاب مف الحؽ ؿ االقتصادم ،كالتخمي عف دكرىا كسمطة عامة ،فكاف مف الضركرم
نظر لحاجة السكؽ إلى تكاجد السمطة
تعكيض االنسحاب ،باستحداث آليات قانكنية جديدة ،نا
العامة.
يتجسد تدخؿ الدكلة في ظؿ تكجييا االقتصادم الجديد مف خبلؿ تبني شكؿ جديد
مف أشكاؿ ممارسة السمطة العامة ،المقتبس مف تجارب الدكؿ األخرل كالمتمثؿ في السمطات
اإلدارية المستقمة التي تستخدميا الدكلة بدال مف اإلدارة الكبلسيكية لمقياـ بالمياـ الجديدة التي

يفرضيا ضبط النشاطات االقتصادية كالمالية(.)1

تسعى ىذه السمطات لضماف منافسة فعالة ،قانكنية كدائمة ،معتمدة بذلؾ عمى متابعة
كمعرفة دقيقة بالتطكرات االقتصادية كالقانكنية المتعمقة بالقطاع ،مزكدة بالكسائؿ القانكنية

البلزمة لتفعيؿ دكرىا.

مفيكـ السمطات اإلدارية المست

ؽلة حديثة النشأة بالنسبة لمجزائر ،حيث تـ استحداث

مجمس النقد كالقرض كاؿؿجنة المصرفية في الجزائر سنة 1990

()2

.

1 - ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation
économique en Algérie, édition Houma, Alger, 2005, p05.
 - 2قانكف رقـ  10-90مؤرخ في  14أفريؿ  1990يتعمؽ بالنقد كالقرض ،ج.ر العدد  16مؤرخ في  8افريؿ ،1990
ممغى بمكجب األمر رقـ  01-01صادر في  27فيفرم  ،2001ج.ر العدد  14في  28فيفرم  2001المعدؿ بمكجب

األمر رقـ  11-03مؤرخ في  26أكت  ،2003يتعمؽ بالنقد كالقرض ،ج.ر العدد  52صادر في  27أكت  2003معدؿ
كمتمـ بمكجب أمر رقـ  01-09يتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة  ،2009ج.ر العدد  ،44كمعدؿ بمكجب أمر رقـ=
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كفي سنة 1995

()1

استحدث مجمس المنافسة ،كما تـ إنشاء سمطة ضبط البريد

()2
أيضا لجنة
كالمكاصبلت في سنة  ، 2000إلى جانب لجنة ضبط الكيرباء كالغاز ،ن
اإلشراؼ عمى التأمينات...الخ.

لـ تظير السمطات اإلدارية المستقمة في الجزائر صدفة ،بؿ كاف تقميدا لمنظاـ
الفرنسي ،كما يدعى "التقميد االيمائي" كذلؾ في إطار استقباؿ التنظيـ القانكني الميبرالي،
كبصفة خاصة الفرنسي باستحداث أحدث التكنكلكجيا القانكنية(.)3

نظ ار لمجكء الجزائر إلى استحداث ىيئات إدارية مستقمة يشمؿ مختمؼ القطاعات
االقتصادية كالمالية ،سنقتصر عمى دراسة أىـ ىاتو الييئات ،حيث سنتناكؿ (أكال) مجمس
النقد كالقرض بحكـ األىمية البالغة لمقطاع المصرفي في مجاؿ تفعيؿ كتحفيز االستثمار،
كما يشكؿ قطاع االتصاالت السمكية كالبلسيكية عصب النظاـ االقتصادم إدراكا مف الجزائر
عمى ىاتو األىمية ،كيفت نشاطاتو مع ما يقتضيو اقتصاد السكؽ ،كفتحت القطاع أماـ

المستثمريف لبلستثمار فيو ،مف جية أخرل نصت عمى إنشاء سمطة ضبط مستقمة (ثانيا).

ماً:م ولطيم اللمم الئرمالطقيمامنبم النظوم اثصئ نم
بدخكؿ الجزائر إلى اقتصاد السكؽ ،كالتخمي النيائي عف النظاـ المكجو ،كانسحاب
الدكلة تدريجيا مف المجاؿ االقتصادم كالمالي بدأ يبرز لمكجكد تطكر دكر الدكلة مف دكلة
مسيرة إلى دكلة ضابطة عف طريؽ استحداثيا ألشكاؿ جديدة لمضبط في المجاؿ االقتصادم
كالمالي كالتي اصطمح عمى تسميتيا بالسمطات اإلدارية المستقمة كالمسماة كذلؾ بالسمطات

= ،04-10ج.ر العدد  50صادر في  2010/09/01كمعدؿ بمكجب قانكف رقـ  08-13مؤرخ في  30ديسمبر 2013
يتضمف قانكف المالية لسنة .2014
 - 1قانكف رقـ  06-95ممغى بأمر رقـ  03-03مؤرخ في  19جكيمية  ،2003يتعمؽ بالمنافسة ج.ر العدد  9صادر سنة

 ،2003معدؿ كمتمـ.

 - 2قانكف رقـ  ،03-2000مؤرخ في  5أكت  ، 2000الذم يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالبريد كالمكاصبلت السمكية

كالبلسمكية ،ج.ر اؿعدد .48
3 - ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation
économique en Algérie, op.cit, p p 5,6.
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المستقمة أك سمطات الضبط ،حيث تعتبر مؤسسات جديدة مف مؤسسات جياز الدكلة في

الجزائر(.)1

تقكـ كؿ سمطة بضبط نشاط اقتصادم معيف ،كفي مجاؿ القطاع المصرفي المعني
بدراستنا ،بفتح مجاؿ االستثمار في ىذا القطاع أماـ المستثمريف األجانب كالمحمييف عمى حد
السكاء ،كباعتبار أف القطاع المصرفي يشكؿ عصب االقتصاد الكطني لدكره الفعاؿ في
تحسيف عجمة النمك االقتصادم ،كما أف قكة كفعالية تنظيـ النشاط المصرفي مف شأف األمر

خمؽ ثقة كبيرة لدل المستثمريف األجانب كيدفعيـ لمقدكـ مف أجؿ اإلستثمار في الجزائر.

نظر لخصكصية كأىمية ىذا القطاع لـ يكتؼ المشرع الجزائرم لبلستثمار في ىذا
نا
القطاع بمجرد استيفاء المستثمر الشركط المتعمقة باالستثمار ،بصفة عامة ،بؿ فرض إلزامية
الحصكؿ عمى الترخيص مستحدثا جياز أطمؽ عميو مجمس النقد كالقرض (أ) ،أما النقطة

الثانية (ب) نتناكؿ مف خبلليا الصبلحيات المخكلة لممجمس.
أ – تعريؼ مجمس النقد كالقرض:

مجمس النقد كالقرض سمطة مستقمة كالسمطة النقدية الكحيدة في الببلد

( ،)2بعدما كاف

يحتكر كظيفة إدارة البنؾ المركزم مف جية كالسمطة النقدية مف جية أخرل ،أصبح ينفرد
بالسمطة النقدية دكف اإلدارية ،كنظ ار ألىمية الييكؿ المصرفي ،اىتمت الدكلة بيذا القطاع

()3
ئيسا،
مف خبلؿ تنظيـ تشكيمة مجمس النقد كالقرض كالذم يتشكؿ المجمس مف  :المحافظ ر ن

نكاب المحافظ الثبلثة ،ثبلث مكظفيف ذكم أعمى درجة في المجاليف االقتصادم كالمالي،

شخصيتاف يختاراف بحكـ كفاءتيما في المسائؿ االقتصادية كالنقدية  ،كفي إطار األمر رقـ
 11-03أصبح مجمس النقد كالقرض يتمتع بسمطة إصدار األنظمة كالق اررات الفردية فقط،
بمعنى أنو أداة مشرعة في المجاؿ المصرفي ،أما ميمة الرقابة كالتأديب ،فقد حكليا المشرع

إلى المجنة المصرفية.

 - 1نباد َاصس » :انسهطاث اإلدازٌت انًستقهت«  ،يجهت إدازة عدد  ،1سُت  ،2001ص ص .8ٔ 7
 - 2لطرش الطاىر  :تقنيات البنكؾ (دراسة في طرؽ استخداـ النقكد مف طرؼ البنكؾ عمى إشارة إلى التجربة الجزائرية)
الطبعة الثالثة ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،2004 ،ص .200

 - 3أنظر المكاد ،59 ،98 ،18 ،60 :مف أمر رقـ  ،11-03متعمؽ بالنقد كالقرض ،معدؿ كمتمـ ،مرجع سابؽ.
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يتـ تعيف ىؤالء بمكجب مرسكـ رئاسي كمف خبلؿ طريقة التعييف يمكف لنا أف نتصكر

إمكانية التضييؽ عمييـ مف طرؼ السمطة التنفيذية.

فيما يخص اجتماعات المجمس ،يجتمع في أربع دكرات في السنة كدكرات عادية ،أم
مرة كؿ ثبلثة أشير ،كاذا استدعت الضركرة ىناؾ إمكانية لعقد دكرات استثنائية سكاء
باستدعاء مف طرؼ الرئيس أك بمبادرة مف عضكيف منو

 ،في كؿ األحكاؿ حتى تككف

االجتماعات صحيحة يستكجب حضكر عمى األقؿ ستة مف أعضاء المجمس(.)1

ب – صالحيات مجمس النقد كالقرض.
يتمتع مجمس النقد كالقرض بصفتو ىيئة إدارية مستقمة بعدة صبلحيات فمو
إصدار األنظمة في الحدكد التي كضعيا لو القانكف

داخمية لتنظيـ:

حؽ

يمكف لو سف قكانيف في شكؿ أنظمة

 كؿ ما يتعمؽ بالصرؼ :شركطو كالرقابة عميو في الجزائر.
 تحديد الشركط القانكنية لممارسة النشاطات المصرفية في الجزائر.
 كضع شركط اعتماد إشاء البنكؾ كالمؤسسات البنكية األخرل ككؿ ما يرتبط بيا
كالشبكات خاصة ،تحديد رأس الماؿ األجنبي لمبنكؾ ،كالمؤسسات البنكية كطرؽ
تحريرىا.
 فرض المعايير كالقكانيف الحسابية (المتعمقة بالمحاسبة) المطبقة عمى البنكؾ
كالمؤسسات المالية أخ نذا بالمخطط الدكلي ليذا المجاؿ(.)2

 الشركط التقنية لممارسة المينة البنكية كالكظائؼ المتعمقة باإلرشاد كالسمسرة في
المجاؿ البنكي كالمالي كذلؾ...الخ.

قبؿ أف يقكـ المجمس بإصدار أم نظاـ ،يستكجب عمى المحافظ تبميغ مشركع النظاـ
إلى الكزير المكمؼ بالمالية ،حيث تمنح لو ميمة  10أياـ لئلطبلع كالتعديؿ إف رأل في ذلؾ
 - 1أنظر ـ  02/60ـ ف أمر رقـ  11-03متعمؽ بالنقد كالقرض ،مرجع سابؽ.

2 - ZOUAIMIA Rachid op.cit ,p 101.
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ضركرة ،كفي حالة عدـ كجكد أم تعديؿ مف طرؼ الكزير يتـ إصدار النظاـ خبلؿ اليكميف

التالييف(.)1

حالة كجكد تعديؿ يجتمع المجمس مرة أخرل لدراسة التعديؿ المقترح ،كاتخاذ القرار إما
بتعديؿ ىذا المشركع أك إبقاءه كما كاف عميو ،كفي كمتا الحالتيف ،يقكـ المحافظ بنشره في
الجريدة الرسمية.
إف إلزامية التبميغ اإلجبارم مف طرؼ المحافظ عمى أم مشركع نظاـ لمكزير المكمؼ
بالمالية ،تؤكد عمى الطرح السابؽ ،كىك أف المجمس ال يتمتع باالستقبللية التامة ،فالتبميغ

اإلجبارم ما ىك في حقيقة األمر إال كسيمة أخرل مف رقابة السمطة التنفيذية عمى المجمس.
إلى جانب السمطة التنظيمية يتخذ المجمس الق اررات الفردية منيا:
 .1الترخيص بفتح البنكؾ كالمؤسسات المالية كتعديؿ قكانينيا األساسية كسحب االعتماد.
 .2الترخيص بفتح مكاتب تمثيؿ لمبنكؾ األجنبية(.)2

مقيما أك غير
المجاؿ المصرفي بشكؿ خاص يحتاج المستثمر ميما كانت صفتو ن
مقيـ ،إلى الحصكؿ عمى ترخيص مف مجمس النقد كالقرض ،كىذا سكاء تعمؽ األمر بفتح

بنؾ أك مؤسسة مالية جديدة أك فتح فرع أك مكتب تمثيؿ بنؾ أجنبي في الجزائر(.)3
أجريت تعديبلت عمى المادة  62بمكجب أمر رقـ 04-10

()4

تتمثؿ في منتجات

التكفير كالقرض الجديد ،تسير احتياطات الصرؼ ،قكاعد السير الحسف ،كأخبلقيات المينة

المطبقة عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية ،كاعداد المعايير ...الخ.

 - 1أنظر ـ  63مف أمر رقـ  ،11-03متعمؽ بالنقد كالقرض ،مرجع سابؽ.
 - 2أنظر ـ  62مف أمر رقـ .11-03

 - 3أنظر المكاد  ،85 ،84 ،83 ،82أمر  ،11-03مرجع سابؽ.

 - 4أمر رقـ  04-10المؤرخ في  2010/08/26المتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة  ،2010ج.ر اؿعدد  50صادر
في .2010/09/01
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التكسع مف صبلحيات مجمس النقد كالقرض جعؿ منو سمطة نقدية لضبط المجاؿ
المصرفي ،إذ يعد بمثابة برلماف مصغر لمبنكؾ كالمؤسسات المالية يعكض السمطة التنفيذية

كليس البرلماف ( ،)1تككف األنظمة التي يصدرىا مجمس النقد كالقرض قابمة لمطعف باإلبطاؿ
مف قبؿ الكزير المكمؼ بالمالية ،كال يككف ليذا الطعف اثر مكقؼ

( ،)2كيككف الطعف أماـ

مجمس الدكلة.
إلى جانب ذلؾ يتمتع مجمس النقد كالقرض بصبلحية إصدار التنظيمات خكلو القانكف
إصدار ق اررات إدارية فردية ،فمو حؽ إصدار التراخيص كاالعتماد لممارسة النشاط
المصرفي ،فرغـ االنسحاب التدريجي لمدكلة مف الحقؿ االقتصادم ،كفتح الباب أماـ حرية
المبادرة ،كالقضاء عمى االحتكار الذم كاف ممارسا سابقا مف طرؼ الدكلة ،إال أنيا تمارس

نكعا مف الرقابة عمى القطاعات التي تمثؿ إستراتيجية ليا.

يعتبر مجمس النقد كالقرض سمطة إدارية مستقمة ،كيعمؿ عمى ضبط النشاط المالي،

يتمتع بصبلحية إعداد التنظيمات( ،)3تككف محؿ مراقبة مف قبؿ الكزير المكمؼ بالمالية الذم
يمثؿ السمطة التنفيذية ،ناىيؾ عمى أنو ال يتمتع باالستقبللية القانكنية كالمالية ،إذ يتـ تمكيمو
مف ميزانية الدكلية كتحديدا مف طرؼ بنؾ الجزائر ،كعميو تعد االستقبللية المالية نسبية كما
ىك حاؿ مختمؼ الييئات اإلدارية المستقمة في الجزائر.

ال يتكقؼ األمر عند نسبية االستقبللية المالية ،بؿ تعدل األمر تبلشي االستقبللية
العضكية التي كانت مكجكدة في ضؿ أحكاـ قانكف رقـ

 10-90الممغى ،كيظير ذلؾ مف

خبلؿ العيدة التي كاف يتمتع بيا المحافظ كنكاب المحافظ لكف بعد سنة

 2001ألغيت

العيدة ،كىك ما تـ تأكيده في ضؿ األمر رقـ  11-03عندما اقر مبدأ العزؿ(.)4

1 - ZOUAIMIA Rachid,« réflexions sur le pouvoir réglementaire des autorités administratives
indépendantes », revue critique de droit et sciences politique : N° 2, 2001, p21 .
 - 2أنظر ـ  65األمر رقـ  ،11-03متعمؽ بالنقد كالقرض ،مرجع سابؽ.
 - 3كلد رابح صافية  »:مجمس النقد كالقرض سمطة إدارية مستقمة لضبط النشاط المصرفي«  ،المجمة النقدية لمقانكف
كالعمكـ السياسية ،عدد  ،2013 ،2ص .52

 - 4كلد رابح صافية ،اؿمرجع نفسو ،ص .53
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أعضاء مجمس النقد كالقرض يتـ تعينيـ بمكجب مرسكـ رئاسي ،مما يشكؿ مظير
مف مظاىر تقميص االستقبللية العضكية ،رغـ أنو تقتضي استقبللية السمطات الضابطة
تكزيع االختصاص في اقتراح األعضاء إلى عدة جيات بينما يحتكر رئيس الجميكرية ىذا

االختصاص فيما يتعمؽ بمجمس النقد كالقرض دكف تدخؿ أية جية أخرل (.)1

ثظالًقظ:م الأليمالطقيمونبم انئرمم اثن الام نموليمااصيم االستثظام نمالقظرم
اثن الام امطحليم الالطحلي

يندرج إنشاء سمطة ضبط البريد كالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية في إطار
اإلصبلحات االقتصادية التي باشرتيا الجزائر لمنيكض بيذا القطاع لمصؼ الدكؿ التي
تأخر
كثير مقارنة بالجزائر الذم شيدت نا
خطت خطكات عمبلقة ،حتى الدكؿ المجاكرة تقدمت نا
األمر الذم أدل لضركرة تأىيؿ المنشآت األساسية لممكاصبلت البلسمكية.
سنحاكؿ مف خبلؿ ىذه النقطة التعرؼ أكثر عمى سمطة ضبط البريد كالمكاصبلت

السمكية كالبلسمكية (أ) إلى جانب التطرؽ لمصبلحيات التي تتمتع بيا (ب).
أ – تعريؼ سمطة ضبط البريد كالمكاصالت السمكية كالالسمكية.

تدرج ضمف السمطات اإلدارية المستقمة ،كىك ما يستخمص مف نص المادتيف
ك 11مف قانكف رقـ

 ،)2(03-2000مف خبلؿ نص ـ

10

 10أعمنت إنشاء سمطة ضبط

مستقمة مقرىا الجزائر تتمتع بالشخصية المعنكية ،كاالستقبلؿ المالي ،أما المادة

 11فقد

أخضعت السمطة لممراقبة المالية لمدكلة طبقنا لمتشريع المعمكؿ بو  ،إف كجكد ىذه الخصائص
مجتمعة في سمطة ضبط سمح لنا بتكيفيا عمى أنيا إدارية مستقمة ،كالتي ظيرت في نياية

السبعينات(.)3

1 - ZOUAIMIA Rachid, les autorités de régulation financière en Algérie, édition Belkise,
Alger, 2013, p 47.
 - 2أنظر المادتيف  11 10مف قانكف رقـ  ،03-2000مرجع سابؽ.
3 - BRAIBANT Guy, le droit administrative français, 3éme édition, presses de la fondation
nationale de science politique et Dalloz, 1992, p 298.
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بالنسبة لمجزائر أستحدثت ىذا النكع مف السمطات مع بداية التسعينات عمى إثر
التحكالت التي شيدتيا ،بتكجييا نحك السكؽ الحرة ،كىك رىاف بإبداء حسف نيتيا في مكاجية
المنظمات االقتصادية العالمية السيما منظمات الثالكث االقتصادم.

ب .تشكيمة سمطة الضبط:
تتشكؿ السمطة مف مجمس

اإلدارة كمدير عاـ ( ،)1يتككف مجمس سمطة الضبط مف

سبعة أشخاص مف بينيـ اؿرئيس ،ليـ صفة العضك يتـ تعينيـ بمكجب مرسكـ رئاسي (،)2
قانكنا ،كحتى تككف مداكالت المجمس
كليـ ممارسة كافة الصبلحيات كالسمطات المخكلة ليـ ن
صحيحة يستكجب حضكر خمسة أعضاء عمى األقؿ ،كيجكز الطعف في قرار المجمس أماـ
ابتداء مف تاريخ التبميغ ،كليس ليذا
مجمس الدكلة في آجؿ شير كاحد يبدأ حساب الميعاد
ن
الطعف أثر مكقؼ.
نشير فقط بالنسبة ألعضاء مجمس سمطة الضبط القانكف سكت ،كلـ يحدد مدة
ضمنيا ،أنو يعكد االختصاص لرئيس
انتدابيـ ،كال إمكانية التجديد أك العزؿ كىك ما يفيـ
ن
الجميكرية  ،كبالتالي فيـ عرضة لمعزؿ في أم كقت األمر الذم يمس بإستقبللية السمطة
كييئة إدارية مستقمة ضابطة في مجاؿ البريد كالمكاصبلت.

إضافة إلى أف الفئة التي يتـ اقتناء منيا األعضاء لـ يحدد القانكف ،ال مستكاىا
التعميمي كال طبيعة تككينيا ،كال حتى الشركط الكاجب تكافرىا فييـ ،لذا نأمؿ تدارؾ ىذا
مفتكحا لكؿ االحتماالت.
األمر كضبط الشركط بصفة دقيقة كمضبكطة كعدـ ترؾ األمر
ن
إف احتكار السمطة التنفيذية لسمطة التعييف ،يعد مظير مف مظاىر اإلنقاص مف
االستقبللية العضكية ،حيث تتداخؿ عكامؿ ذاتية في إصدار قرار التعييف ،كبالتالي ظيكر
كاجب الكالء كاالنصياع لؤلكامر ،مما يعرض استقبللية السمطة بالتأكيد لمنقصاف أك حتى

 - 1أنظر ـ  14مف قانكف رقـ  ،03-2000مرجع سابؽ.

 - 2مرسكـ رئاسي رقـ  ،109-01مؤرخ في  3مام  ، 2001يتضمف تعيف أعضاء ضبط البريد كالمكاصبلت السمكية
كالبلسمكية ،ج.ر اؿعدد  ،26صادر في  09مام .2001
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االختفاء كذلؾ بجعؿ الييئة مجرد أداة تابعة لمسمطة التنفيذية ( ،)1خاضعة بشكؿ كأخر لسمطة

التعييف.

ككاف أجدر عمى المشرع الجزائرم األخذ بمبدأ تعدد الجيات المشاركة في التعييف،
كالذم اعتمده في أكؿ سمطة إدارية مستقمة في الجزائر المجمس األعمى لئلعبلـ كمثؿ ىذا
األمر مف شانو إبعاد أعضاء سمطة الضبط مف التبعية لمجية التي قامت بتعينيـ.

تجدر اإلشارة بالنسبة لبلستقبلؿ المالي سمطة ضبط البريد كالمكاصبلت تتمتع بو،
بحيث تنص المادة  10مف القانكف رقـ  03-2000الذم يحدد القكاعد العامة المتعمقة
بالبريد كالمكاصبلت السمكية كالبلسيكية عمى أنو

»تنشا سمطة ضبط مستقمة تتمتع

بالشخصية المعنكية كاالستقالؿ المالي « ،مف حيث تمكيؿ سمطة الضبط ،تشمؿ ميزانيتيا
عمى مكارد اليامة بحيث تغنييا تماما عف الحاجة إلى االعتماد عمى مكارد الدكلة ،كتتمثؿ

ىذه المكارد فيما يمي:

 مكافآت مقابؿ أداء الخدمات كاألتاكل -نسبة مئكية مف ناتج المقابؿ المالي المستحؽ بعنكاف الرخصة

 مساىمة المتعامميف في تمكيؿ الخدمة العامة لمبريد كالمكاصبلت(.)2سمطة ضبط البريد كالمكاصبلت السمكية كالبلسيكية مف الناحية المالية تتمتع بعدـ
التبعية لمسمطة التنفيذية ،كىذا األمر يشكؿ ركف أساسي لبلستقبلؿ الكظيفي ،كرغـ ذلؾ فإف
االستقبللية نسبية ،كيظير ذلؾ مف خبلؿ نص المادة

 11مف القانكف رقـ ،03-2000

كالتي تنص عمى ما يمي »تخضع سمطة الضبط لممراقبة المالية  ،« ...إضافية إلى تمكيؿ
السمطة التنفيذية سمطة الضبط باعتمادات مالية إضافية ،مستيدفة بذلؾ التدخؿ كجعميا تابعة

 - 1زكايمية رشيد »:مبلحظات حكؿ المركز القانكني لمييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو«  ،المجمة النقدية لمقانكف
العمكـ السياسية ،عدد  ،2008 ،1ص.12

 - 2أنظر ـ  22مف القانكف رقـ  ،03-2000مرجع سابؽ.
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ليا مف خبلؿ فرض رقابة عمى تمؾ االعتمادات ناىيؾ عف تدخؿ السمطة التنفيذية في تحديد

مبالغ األتاكل التي تدفع لسمطة الضبط حيث تصدر مراسيـ تنفيذية مف أجؿ ذلؾ(.)1

تطبيقا لما سبؽ تبقى استقبللية سمطة ضبط البريد كالمكاصبلت محددة نسبية جدا
سكاء مف الناحية العضكية أك الكظيفية تخضع لرقابة السمطة التنفيذية ،كما النص عمى
استقبلليتيا في القانكف المؤسس ليا إال طابع شكمي مكجو لبلستيبلؾ األجنبي كالييئات
()2

الدكلية ،كالبنؾ العالمي كصندكؽ النقد الدكلي ليس إال

.

يستكجب األمر تكريس استقبللية فعمية ،كعدـ افراغ النصكص القانكنية مف جكىرىا،
كتدمير معناىا ،كبالتالي تؤثر بشكؿ مباشر كسمبي عمى فعالية كدكر سمطة الضبط في سكؽ
االتصاالت ،خاصة كاف ىذا القطاع حيكم كيعد ركيزة كعمكد لبلقتصاد الكطني.

ت .صالحيات سمطة الضبط
ت

ضطؿع سمطة الضبط بعدة صبلحيات ،تدخؿ في إطار سياسة الدكلة

اؿرامية إلى

تطكير نشاطات المكاصبلت السمكية كالبلسمكية كتتمثؿ الصبلحيات التي تـ النص عمييا

بمكجب ـ  13مف قانكف رقـ  ،)3(03-2000في صبلحيات تنظيمية كأىميا:
 – 1اتخاذ التدابير الضركرية لترقية أك استعادة المنافسة في س
السمكية كالبلسمكية.

لؾ البريد كالمكاصبلت

 – 2المصادقة عمى الفيارس المرجعية لمتكصيؿ البيني بيف المتعامميف.
 – 3تخطيط تسيير كتخصيص استعماؿ التذبذبات...الخ.
 – 4منح التراخيص في مجاؿ إنشاء كاستغبلؿ شبكات المكاصبلت السمكية كالبلسمكية.
 - 1مرسكـ تنفيذم رقـ  ،158-04مؤرخ في  30مام  ،2004يحدد مبالغ أتاكل تخصيص الذبذبات البلسيكية

الكيربائية ،ج.ر عدد  35صادر في  12جكيمية .2004
2 - ZOUAIMIA Rachid, « les autorités administratives indépendantes et la régulation
économique »Revue IDARA, N° 2, 2004, p46 .
 - 3أنظر ـ  13مف قانكف رقـ  ،03-2000مرجع سابؽ.
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ىذا إلى جانب االختصاص الرقابي كالمتمثؿ في القياـ بكؿ المراقبات التي تدخؿ في

إطار صبلحيتيا طبقنا لدفتر الشركط(.)1

ىذا إلى جانب الصبلحيات االستشارية كالتنازعية ،كتمثيؿ المكقؼ الجزائرم في

المنظمات الدكلية.

ما يبلحظ عمى ىذه االختصاصات ىامة ،ككاسعة حاكؿ المشرع الجزائرم التمييز
بينيا كبيف صبلحيات ك ازرة البريد كالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية ،كالمتمثمة في إعداد
السياسة العامة لمقطاع ،كارساء القكانيف كمراقبة تنفيذىا ،كمع ذلؾ يشيد في الكثير مف
سمبا عمى تطكر القطاع
األحياف نزاعات في االختصاص بيف الك ازرة كسمطة الضبط مما أثر ن
كالخدمات المقدمة.
ما سبؽ لنا تناكؿ

ق يمثؿ أىـ الييئات اإلدارية المشرفة عمى اإلستثمار في

الجزائر،

فالمستثمر األجنبي ال يتعامؿ مع جية إدارية كاحدة ،خاصة في حاؿ استثماره في اؿنشاطات
المقننة إذ مطمكب منو إصدار تراخيص كيتطمب استصداره استغراؽ كقت زمني طكيؿ بسبب

البيركقراطية اإلدارية ،كفي كثير مف األحياف يصرؼ نظره بسبب كؿ ىاتو التعقيدات.
لذا يستكجب اإلسراع في إيجاد

ح ؿ ؿىذه العراقيؿ بضبط صبلحية كؿ جية إدارية

عمى حده ،كتميزىا عمى األخرل كالتخفيؼ مف ثقؿ كبطء اإلجراءات ،كايجاد التنسيؽ بيف

مختمؼ اإلدارات المعنية باالستثمار.

اثقطلم اتظانم
ومدمومظألثيم األججزم او اريم نمألطلم االستثظا ام نمولمانظام اننظام انألمم
يقكؿ األستاذ أ.لكيس الحائز عمى جائزة نكبؿ في االقتصاد

»أف التحكؿ الحاسـ

بالفعؿ في حياة المجتمعات ال يبدأ مع احتراميا لمثركة ،كلكف عندما تضع ىذه المجتمعات

في المقاـ األكؿ اإلستثمار المنتج ،كمف ثمة ما يترتب عمى ذلؾ مف ثركة « ( ،)2تأكيدا عمى
 - 1أنظر المكاد مف  35إلى  ،38قانكف رقـ  ،03-2000مرجع سابؽ.
 -2عف المكقع االلكتركني http//www.uneca.na.org :
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الدكر الذم يمعبو اإلستثمار في دعـ التنمية االقتصادية الكطنية ،كاحتراـ التنافس بيف
مختمؼ الدكؿ عمى اختبلؼ مستكياتيا سكاء كانت نامية أك متقدمة في جمب االستثمارات
األجنبية في حدكد قطرىا خاصة بعد تحرير االقتصاد العالمي كالتجارة ،األمر الذم أدل إلى

االزدياد المستمر في االستثمارات األجنبية(.)1

عممت الجزائر مف خبلؿ قكانينيا المتعمقة باالستثمار عمى إزالة الحكاجز كالعراقيؿ
التي تعيؽ طريقيا ،كمنحيا الحكافز كالضمانات التي تسيؿ قدكميا كدخكليا إلى السكؽ
المحمي ،كتقديـ التسييبلت التي تيدؼ إلى تييئة المناخ المناسب الجتذاب رؤكس األمكاؿ
كاستثمارىا في مختمؼ المجاالت لتحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية العامة

لمدكلة(.)2

كيعد ىذا التطكر التشريعي داللة كاضحة عمى تطمع الحككمة الجزائرية لمكاكبة
المستجدات في مجاؿ آليات جذب رؤكس األمكاؿ األجنبية كحمايتيا كتذليؿ كافة العقبات
كفؾ القيكد كفتح السكؽ لتحقيؽ التنمية االقتصادية ،كألجؿ ذلؾ أنشأت أجيزة متخصصة
لدراسة كتنظيـ كتحسيف االستثمار ،كبغية تفعيؿ دكر الييئات أدخمت عمى مدار السنكات
تعديبلت في كظائفيا كاختصاصاتيا كما سبؽ كرأينا ،إلى جانب ذلؾ تـ إنشاء نظاـ الشباؾ

الكحيد باعتباره المخاطب الكحيد لممستثمريف.

كعمى ىذا األساس كاف حريا بنا تقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف حيث يعنى (الفرع
األكؿ) نظاـ الشباؾ الكحيد كميكانيزـ لتفعيؿ اإلستثمار األجنبي أما (الفرع الثاني) فنتطرؽ
مف خبللو إلى مدل مساىمة النظاـ اإلدارم في جمب االستثمارات األجنبية لمجزائر.

 -1ككرتؿ فريد كبف عراب عبد الكريـ  »:أشكاؿ كمحددات اإلستثمار األجنبي المباشر مع اإلشارة لكاقع ق بالدكؿ العربية
النامي«  ،مجمة العمكـ اإلنسانية عف المكقع اإللكتركنيwww.ulum.net. :
ة
كبعض البمداف

 -2محمد عثماف ريحاف  :قانكف تشجيع اإلستثمار في سكرية بيف الكاقع كالطمكح  ،جامعة دمشؽ ،كمية الحقكؽ ،بحث لنيؿ
دبمكـ في القانكف العاـ ،بدكف سنة ،ص .20
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افئرم ا وم

انظام اننظا ال وح يد مكثلحظالجاماسففللم االستثظام
حاكلت الجزائر تكفير بيئة استثمارية حافزة لبلستثمارات المحمية كجاذبة لبلستثمارات
األجنبية عف طريؽ احداث بنية تحتية كمؤسساتية مف شأنيا تقديـ المزيد مف الدعـ
كالتحفيزات لممستثمريف عمى حد سكاء محميف أـ أجانب ،ىذا إلى جانب إصدار منظكمة
كاسعة مف التشريعات المكاكبة لمتطكرات االقتصادية العالمية الرامية في مجمميا إلى إزالة
العكائؽ التي تقؼ في كجو االستثمارات بما في ذلؾ تبسيط كتحديث اإلجراءات اإلدارية،

كزيادة الحكافز التي تمنح لممستثمريف( ،)1بؿ ذىبت إلى أبعد مف ذلؾ ،حيث كحدت اإلدارات
التي يتعامؿ معيا المستثمر في مكاف كاحد مف خبلؿ تبنييا لفكرة نظاـ الشباؾ الكحيد.
كعميو سنتناكؿ مف خبلؿ ىذا الفرع مضمكف فكرة نظاـ الشباؾ الكحيد في (أكال) أما

(ثانيا) فيعنى مف خبلؿ ىذه الدراسة لنظاـ سير نظاـ الشباؾ الكحيد.

ا:مومثنومانظام اننظام انألمم
إف عممية جذب االستثما ار

ت األجنبية أصبح ينظر إلييا اليكـ ليس فقط ككسيمة لزيادة

الدخؿ الكطني لمدكؿ المستضيفة لرأس الماؿ ،بؿ لما تحممو ىذه االستثمارات مف خبرات فنية
كتقنية يمكف تكطينيا في الدكلة المضيفة كما أف تدفؽ ىذه االستثمارات ،مف شأنو أف يؤكد
سياسة الدكلة المالية كاالقتصادية كحرصيا عمى تطبيؽ مبدأ االقتصاد الحر(.)2

دفعت ىذه األسباب الجزائر لبلىتماـ باالستثمارات األجنبية ،حيث ىدفت إلى تشجيع
كتفعيؿ دكر االستثمارات األجنبية عف طريؽ إصدار نصكص قانكنية متضمنة تسييبلت
لئلجراءات الخاصة باالستثمار.

 -1عبد اهلل الطاىر  :اإلستثمار في األردف فرص كآفاؽ ،مركز دراسات الشرؽ األكسط ،الطبعة األكلى ،عماف

،2002

ص .182

 -2منصكر فرج السعيد  »:النظاـ القانكني الككيتي لبلستثمار األجنبي في ظمؿ قانكف اإلستثمار الجديد « ،مجمة الحقكؽ،
الككيت  ،2005ص .257
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بدأت اإلصبلحات اإلجرائية التي تسعى إلى تسييؿ كتبسيط كافة إجراءات التعامؿ
مع المستثمريف ،تأخذ اىتماما متزايدا في جميع الدكؿ التي تقكـ بصكرة فعالة بتشجيع كجذب

االستثمار ( ،)1حيث تـ إنشاء نظاـ الشباؾ الكحيد الذم يعد خطكة ىامة كجادة في مجاؿ

التشجيع كالترحيب باالستثمارات األجنبية ،كمف شأنو المساعدة عمى خمؽ مناخ استثمارم
ثابت كمشجع لبلستثمار ،كسنسمط الضكء لتعريؼ نظاـ الشباؾ الكحيدة (أ) أما(ب) :فسيعنى
بدراسة مياـ نظاـ الشباؾ الكحيد.
أ  -تعريؼ نظاـ الشباؾ الكحيد:
إف تحديات كالرىانات التي تفرضيا العكلمة كتأثيرىا المباشر أك غير المباشر عمى
اقتصاديات الدكؿ ،أكقع عمى كاىؿ الجزائر كسائر الفعاليات االقتصادية ميمة تكفير بيئة
استثمارية بميزة تنافسية في المنطقة ،مف خبلؿ بنية تشريعية تضـ الحزـ المختمفة مف

القكانيف ( ،)2التي تشجع المستثمر األجنبي كتقنعو بمزايا كأفاؽ اإلستثمار في الدكلة بشكؿ
مقنع كمنظـ لدفعو التخاذ قرار استثمار في القطر الجزائرم.

في ىذا السياؽ قررت الجزائر اختزاال لمكقت كتبسطا لئلجراءات بضـ مختمؼ
اإلدارات المعنية باالستثمار في مكاف كاحد بإنشاء ما أطمؽ عمى تسميتو بنظاـ الشباؾ
الكحيد مستيدفا إزالة الطابع البيركقراطي الذم يمؼ كؿ عممية استثمارية ألجؿ ذلؾ سنحاكؿ
التمعف أكثر في ىذا النظاـ بتحديد المقصكد منو (  )1إلى جانب التطرؽ إلى األىداؼ التي

سطرت مف خبلؿ إنشاءه (.)2

 – 1المقصكد بالشباؾ الكحيد:
يقصد بالشباؾ الكحيد تجنيد طاقات اإلدارة في إطار تكافقي يعتمد عمى التعاكف
كالتكامؿ كليس التنافر حيث يتـ إصدار ق اررات مبلئمة في آجاؿ معقكلة كمبنية عمى دراسات
 -1مكسى سبلمة المكزم كجبريؿ أحمد المكمني  »:دكر الحكافز كاإلجراءات الضريبية في تشجيع اإلستثمار في األردف «،
مجمة دراسات لمعمكـ اإلدارية ،المجمد  ،31العدد  ،02األردف ،2004 ،ص .333

 -2ىاني حامد الضمكر  » :العكامؿ المحفزة لبلستثمار المشترؾ كالمحددة الختيار الشريؾ المحمي « ،مجمة دراسات لمعمكـ
اإلدارية ،المجمد  ،31العدد ،01األردف ،2004 ،ص .63
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كتقارير كبأساليب عممية( ،)1كذلؾ عف طريؽ تكحيد اإلدارات التي يتعامؿ معيا المستثمر مف
أجؿ إنجاز مشركعو االستثمارم في مكاف كاحد ،عف طريؽ تجميع كؿ الخدمات اإلدارية
المتعمقة باالستثمار في جياز كاحد ،فعكض أف يتنقؿ المستثمر إلى كؿ الييئة إدارية عمى

حدل ،فإف الشباؾ يمكنو االتصاؿ بكؿ ىذه الييئات في مكاف كاحد ( ،)2دكف أف يتكتؿ عناء
كمشقة التنقؿ مف إدارة إلى أخرل ،كما يتطمب ذلؾ مف كقت جييد ينعكس سمبا عمى البدء

في إنجاز المشركع االستثمارم.

كتـ استحداث نظاـ الشباؾ الكحيد في الجزائر بمكجب المادة

 2/8مف المرسكـ

التشريعي رقـ  12 – 93الممغى التي نصت عمى مايمي » تؤسس الككالة في شكؿ شباؾ
كحيد يضـ اإلدارات كالييئات المعنية باالستثمار « ،كعمى خبلؼ المرسكـ فإف األمر رقـ

 03-01المعدؿ باألمر رقـ  08-06المتعمؽ بتطكير االستثمار ،أحدث ىذا الشباؾ داخؿ
الككالة كيضـ اإلدارات كالييئات المعنية باالستثمار(.)3
كما أصبح الشباؾ يتسـ بالطابع البلمركزم باستحدا

ث شبابيؾ كحيدة المركزية مكزعة

عمى مختمؼ الكاليات ،عمى مستكل القطر الجزائرم فإلى غاية سنة

 2010تـ إنشاء 18

شباؾ كحيد ال مركزم ( ،)4لكف بعد  2011أصبح لكؿ كالية شباؾ كحيد ال مركزم كىك ما
يعكس رغبة المشرع الجزائرم في اختصار اإلجراءات اإلدارية كالتبسيط كالتسييؿ عمى
المستثمريف خاصة األجانب منيـ.

فكرة الشباؾ الكحيد ليست مكجكدة فقط في الجزائر ،بؿ مكجكدة أيضا في المغرب
كتكنس ،مثبل في المغرب أنشأ نظاـ الشباؾ الكاح

د كرد فعؿ طبيعي لمكاجية التعقيدات

كالبيركقراطية ،حيث أنشأت تبعا لتكصيات رسالة الممؾ المؤرخة في

 09جانفي ،)5(2002

 -1كادم رشيد  :المراكز الجيكية لبلستثمار ،رسالة لنيؿ دبكـ ماستر في القانكف العاـ ،جامعة محمد الخامس اكداؿ ،كمية
العمكـ القانكنية كاالقتصادية ،الرباط ،2009 ،ص.89

 -2أكباية مميكة  :مبدأ حرية اإلستثمار في القانكف الجزائرم ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير فرع قانكف األعماؿ ،جامعة
مكلكد معمرم ،كمية الحقكؽ ،2004 ،ص .48

 -3أنظر المادة  24مف األمر رقـ  ،03 – 01مرجع سابؽ.

 -4مكقع الككالة الكطنية لتطكير االستثمارwww.Andi.dz :
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كىي عمى شكؿ مراكز جيكية عددىا  16مكزعة عبر المناطؽ االقتصادية لممممكة المغربية
تحت إدارة كالة تابعكف لك ازرة الداخمية كبالنسبة لتكنس فاألمر ال يختمؼ عف الجزائر حيث تـ
استحداث نظاـ الشباؾ الكاحد عمى مستكل ككالة النيكض باالستثمار الخارجي ،كما تـ
تحكيؿ الشباؾ صبلحية حصرية لمخاطبة المستثمر ،كيعد إحداث ىذا النظاـ تكريسا لسياسة
الدكلة في تحسيف مناخ االستثمار ،كأداة لمرفع مف التنافسية بغية استقطاب االستثمارات

المحمية كاألجنبية.

 – 2أىداؼ نظاـ الشباؾ الكحيد:
إف إحداث نظاـ الشبابيؾ الكحيدة البلمركزية ،يشكؿ إصبلحا جذريا لئلطار
المؤسساتي كاإلدارم المنظـ لبلستثمارات في المنطقة المغاربية المعنية بالدراسة ،كذلؾ يجعؿ

الشبابيؾ البلمركزية المخاطب كالمحاكر الكحيد لممستثمر الغير المقيـ ( ،)1تتركز صبلحيتيا
عمى إزاحة العقبات أماـ المستثمريف ،إلى جانب جممة مف األىداؼ سطرت مف خبلؿ إنشاء

ىذا النظاـ يمكف إجماليا فيما يمي:

 حدد الغرض مف إنشاء ىذا النظاـ لبلستجابة لضركرة تجاكز صعكبات العمؿ اإلدارم
كمركزية القرار في مجاؿ االستثمار.
 تكفير أفضؿ التسييبلت لعممية اإلستثمار مف خبلؿ رفع العكائؽ البيركقراطية كتسييؿ
اإلجراءات اإلدارية(.)2

حيث حرص المشرع عمى تقديـ كؿ ما مف شأنو أف يسيؿ ميمة المستثمر كيحفزه أكثر

كليذا الغرض أنشأ الشباؾ الكحيد(.)3

 -1مسكـ تنفيذم رقـ  ،365 – 06مرجع سابؽ ،ـ .23

 -2عميركش محند شمغكـ  :دكر المناخ االستثمارم في جذب اإلستثمار األجنبي المباشر إلى الدكؿ العربية ،االقتصاد
الجزائرم نمكذجا ،رسالة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير قسـ االقتصاد ،جامعة دمشؽ ،2009 ،ص .119

 -3بكسيكة نكر ديف  :المركز القانكني لممستثمر األجنبي في القانكنيف الدكلي كالجزائرم ،رسالة دكتكراه ،كمية الحقكؽ
جامعة سعد دحمب ،2005 ،ص .159
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 المساىمة إلى حد بعيد في تجاكز العراقيؿ التي كانت كراء تعثر السياسات
االقتصادية بصفة عامة كتقمص كضئالة حجـ االستثمارات عمى كجو الخصكص.
 تحسيف مناخ االستثمار ،كىذا األخير تتداخؿ فيو العكامؿ السياسية كاالقتصادية
كاالجتماعية كاإلدارية ،كتشكؿ اإلدارة حجر الزاكية بو عمى اعتبار أنيا المشرفة
كالمكجية لممستثمريف باختصار ىي النافذة التي يطؿ منيا المستثمر عمى الدكلة التي

يرغب اإلستثمار فييا.

يعتبر الشباؾ القناة األكلى لبلتصاالت بيف المستثمريف كاإلدارة حيث يتمخص عممو
في تكجيو كدراسة ممفات إنجاز المشاريع االستثمارية ،كما أنيطت لو ميمة إنجاز كافة
اإلجراءات الضركرية لدل اإلدارات المختصة ،ليسممكا عمى إثرىا لممعني باألمر كؿ الكثائؽ

البلزمة لمشركع في إنجاز استثماراتو.

ىذا إلى جانب الفائدة المزدكجة المتكخاة مف إنشاء نظاـ الشباؾ الكاح

لمدكلة كالمستثمر في آف كاحد.

د ،بالنسبة

بالنسبة لمحككمة ىي سياسة جديدة ال مركزية لتشجيع االستثمارات لتحسيف صكرتيا
داخميا كخارجيا عمى حجـ اإلصبلحات التي تعكؼ عمى انتياجيا ،عف طريؽ تطبيؽ كسيمة

تحسينية الستقباؿ كمساندة المستثمريف.

فخمؽ إطار عاـ مناسب كمشجع لممستثمريف أصبح ضركرة ممحة تممييا الظركؼ
الدكلية ،غير خركج مؤسسة المخاطب الكحيد إلى الكجكد الستقباؿ المستثمريف ،كالتشريع مف
كتيرة حصكليـ عمى الرخص لمباشرة مشاريعيـ خصكصا في ضؿ تزايد المنافسة الدكلية،
عمى استقطاب الرساميؿ األجنبية ،ففي كندا ال تتجاكز فييا مدة معالجة ممفات اإلستثمار

 120دقيقة (فقط)(.)1

 -1رجاء النازم  »:المراكز الجيكية لبلستثمار ،أداة لبمكرة سياسة القرب « ،المجمة المغربية لبلدارة المحمية كالتنمية ،اؿعدد
 ،64أكتكبر  ،2005ص .136
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بالنسبة لممستثمريف األجانب ،يعد حدثا ال طالما جمب اىتماميـ ألنو سيؤثر عمى
دينامكية اإلستثمار بمنحو صبلحية التكاصؿ مع جية كاحدة ،ىذه األخيرة تسانده كتنصحو،
كما أنيا تستعممو بمقتضيات المشركع ،مصداقيت ق كالكسائؿ الضركرية إلنجازه كىك جياز
يساعد في تحقيؽ اإلجراءات اإلدارية التي ال تزاؿ ثقيمة(.)1
كما يساعد عمى التخمص مف متاعب البيركقراطية

( ،)2كاليدؼ مف إنشاء الشباؾ حتى

يككف الجية الحككمية الكحيدة التي يتعامؿ معيا المستثمر تيسي انر عميو كتكفي انر لمكقت كالجيد
كتعظيما لبلستفادة مف فرص اإلستثمار المتاحة(.)3

المخكلة لنظاـ الشبابيؾ الكحيدة اؿالمركزية.
ب  -المياـ
ّ
تتجو الجزائر بكؿ طاقاتيا إلى جذب االستثمارات ،كتكفير مظمة آمنة ليا ،كخمؽ
فرص تشجيعية استثمارية مبلئمة كذلؾ لمحاجة الماسة لتحقيؽ معدالت نمك اقتصادم

(،)4

كالدفع بعجمة التنمية االقتصادية ،كتحقيؽ تنمية شاممة كمتكازنة ،كالرفع مف الطاقة اإلنتاجية
لبلقتصاد الجزائر لمكاجية التدفقات المستمرة لسكؽ العمؿ.

دفعت ىذه العكامؿ المشرع الجزائرم بكضع مياـ محددة لشبابيؾ المركزية بغية
تحقيؽ األىداؼ المسطرة مف إنشاءه فحدد المشرع الجزائرم بمكجب المادة

 22مف مرسكـ

تنفيذم رقـ  ،)5(356-06مياـ كؿ إدارة ممثمة لمشباؾ الكحيد المركزم عمى حدل يمكف
تمخيصيا فيما يمي:
* بالنسبة لممثؿ الككالة ،يكمؼ بتسجيؿ التصريحات بمشاريع اإلستثمار كطمبات منح
المزايا ،كيسمـ في الحاؿ شيادات اإليداع لجميع االستثمارات المصرح بيا.

1 -ALAOUFIR Rachida, Op.cit, p 45.

 -2منصكرم زيف  »:كاقع كآفاؽ سياسة اإلستثمار في الجزائر «  ،مجمة اقتصاديات شماؿ إفريقيا ،العدد الثاني ،مام

 ،2005ص .135

 -3أحمد محمد مصطفى نصير  :دكر الدكلة إزاء االستثمار ،رسالة لنيؿ درجة دكتكراه في الحقكؽ ،جامعة
الحقكؽ ،قسـ القانكف العاـ ،سنة  ،2009ص .207

 -4ىاني حامد الضمكر ،مرجع سابؽ ،ص .64

 -5أنظر المادة  22مف مرسكـ تنفيذم رقـ  ،356 06مرجع سابؽ.
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كما أعطيت لو ميمة إعبلـ المستثمريف بكؿ المعمكمات الضركرية مف أجؿ تحقيؽ
المصداقية كالشفافية المفقكدة ،خاصة كأف الجزائر تصنؼ دائما في ذيؿ الترتيب عندما يتعمؽ

األمر بتطبيؽ الشفافية في مختمؼ التعامبلت.

كما كمؼ ممثؿ الجمارؾ بإعبلـ المستثمر كمساعدتو في إتماـ الترتيبات التي
تشترطيا اإلدارة الجمركية بمناسبة إنجاز مشركعو ك /أك تنفيذ المزايا ،أما ممثؿ التعمير فقد
كمؼ بمساعدة المستثمر في إتماـ الترتيبات المرتبطة بالحصكؿ عمى رخصة البناء كالرخص
األخرل بحؽ البناء ،في حيف كمؼ ممثؿ الضرائب زيادة عمى تقديمو المعمكمات الجبائية
الكفيمة بتمكيف المستثمريف مف تحضير مشاريعيـ ،بمساعدة المستثمر في عبلقاتو مع اإلدارة

الجبائية أثناء إنجاز مشركعو.

أما مأمكر المجمس الشعبي فقد أسندت لو ميمة المصادقة الحالية عمى الكثائؽ

المطمكبة لتككيف ممؼ االستثمار.

حاكلنا فقط ذكر بعض المياـ كالتي حددت في نص المادة

رقـ  356-06كما سبؽ كقمنا.

 22مف المرسكـ التنفيذم

نبلحظ عمى الرغـ أف المشرع الجزائرم حاكؿ التسييؿ كالتبسيط عمى المستثمر
األجنبي لمتقريب اإلدارة منو بضـ كجمع كؿ الييئات اإلدارية التي ليا عبلقة بالمستثمر في
إدارة كاحدة ،لكف في كاقع األمر يصطدـ المستثمر في كؿ مرة بعقبة البيركقراطية اإلدارية،
ففي أكثر األحياف يجد نفسو مضطر إلستخراج كثائؽ إدارية نفسيا ،تتـ مطالبتو بيا مف كؿ
نظر لعدـ كجكد التنسيؽ بيف مختمؼ المصالح المكجكدة عمى مستكل الشباؾ
مصمحة ،نا
الكحيد البلمركزم لبلستثمار.
األمر الذم يتنافى تماما مع اليدؼ األساسي إلنشاء نظاـ الشباؾ الكحيد ،المستثمر
في كؿ مرة يجد نفسو أماـ حمقة مغمقة يتصارع مع الزمف إلكماؿ اإلجراءات اإلدارية في
تماما ،مما يتسبب في تأخر المشركع االستثمارم،
الكقت المحدد ،كىذا أمر غير مضمكف ن
األمر الذم ينعكس بالسمب عمى االقتصاد الكطني.
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ثظالظم:انظاماللئم اننظام انألمم
شيد العالـ تحكالت كبرل غير مسبكقة ،حممتيا كعجمت بانتشارىا ثكرة االتصاالت
كالمكصبلت التي جعمت العالـ قرية صغيرة مفتكحة تبلشت فييا الحدكد كأزيمت الحكاجز أماـ
انتقاؿ البضائع ،كانتقاؿ الرساميؿ كالخدمات ،كنتيجة ليذه التحكالت اشتدت المنافسة كظيرت
مناطؽ جذب رؤكس األمكاؿ العالمية ،كالشركات العابرة لمقارات ،كازدادت كتيرة اإلصبلحات
التي باشرتيا مختمؼ الدكؿ عف طريؽ تخمييا عف القطاعات التنافسية ذات الطبيعة غير
اإلستراتيجية ،كالتي أصبحت أم انر حتميا ال مفر منو إذ ترتبط بو حيكية كسرعة سبؽ النمك

االقتصادم(.)1

في ظؿ السياسة التحررية التي ترتكز أساسا عمى إطبلؽ العناف لممبادرة الفردية،
كتركيز آليات السكؽ كتنشيط االستثمارات المحمية كاألجنبية ،عف طريؽ كضع ترسانة مف
النصكص القانكنية المحفزة لو ،كاستحداث اآلليات المكاكبة لمتطكرات الحاصمة في مختمؼ
الدكؿ ،كعمى ىذا األساس استحدثت الجزائر نظاـ الشباؾ الكحيد ،كسنتناكؿ تشكيمتو (أ) التي

تسير مف أجؿ التخمص مف متاعب البيركقراطية كتسييؿ اإلجراءات اإلدارية ( ،)2أما النقطة
الثانية سنقكـ بتخصيصيا لدراسة دكر الشباؾ الكحيد في جمب االستثمارات األجنبية (ب).
أ  -تشكيمة نظاـ الشباؾ الكحيد:
يعد العامؿ اإلدارم أحد أىـ مككنات محددات مناخ االستثمار ،فكجكد بيئة إدارية
تتمتع باالستقرار كالثبات ،يعد مف العناصر األساسية في تشجيع االستثمار ،ألنيا تعطي
إشارة سميمة لكؿ مف المستثمر المحمي كاألجنبي ،كتعزز الثقة لديو ،كمثؿ ىذا األمر يعد مف
المتطمبات األساسية لتدفؽ اإلستثمار األجنبي المباشر ،كىك الشيء الذم دفع بالمشرع

 -1أحمد الكرـ  »:التجربة التكنسية في ميداف التخصصية «  ،المؤتمر السادس لرجاؿ األعماؿ كالمستثمريف العرب المنعقد
في مصر مف  29إلى  31مام  ،1995ص .168

 -2ساحؿ محمد »:دراسة تقيمية لبلستثمارات األجنبية في الجزائر «  ،الممتقى الكطني األكؿ ،االقتصاد الجزائرم في األلفية
الثالثة المنعقد أياـ  22 – 21مام  ،2002جامعة سعد دحمب بالبميدة.
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)1

الجزائرم إلدخاؿ تعديبلت متكاصمة في ىذا الجانب كسنتناكؿ طبيعة الشباؾ الكحيد (

كالتشكيمة التي تضمو (.)2

 – 1طبيعة الشباؾ الكحيد:
بعد جذب االستثمارات األجنبية مف أكلى أكلكيات السياسة التنمكية لمدكؿ المغاربية،

كبما أف االستثمارات ال تتدفؽ مف غير مقابؿ ( ،)1حيث تجد الخيارات متاحة أماميا مف
أم مف ىذه الدكؿ مف تطمئف أف منظكمتيا متكاممة
الدكؿ الطامحة لجذبيا ،كليا أف تختار ّ
كجديرة باتخاذ قرار اإلستثمار في حدكد قطرىا ،كألجؿ ىذا ضاعفت الجزائر جيكدىا الحثيثة

لتشجيع االستثمارات األجنبية ،بتقديـ مزيد مف الدعـ كالتحفيز.

فالمشرع الجزائرم أدخؿ تعديبلت عمى نظاـ الشباؾ الكحيد بمكجب األمر رقـ

–01

 03المتعمؽ بتطكير االستثمار المعدؿ باألمر رقـ  08–06حيث حدد بدقة صبلحيات كؿ
ممثؿ داخؿ الشباؾ ،أما المادة  24مف مرسكـ تنفيذم رقـ  ،356 – 06فنصت عمى ما
يمي» :يؤىؿ ممثمك اإلدارات كالييئات الممثمة في الشباؾ الكحيد تأىيال كامال كي يسممكا

مباشرة عمى مستكاىـ كؿ الكثائؽ المطمكبة « ( ،)2كما نصت المادة  25مف نفس المرسكـ

عمى ما يمي» :الكثائؽ التي يسمميا ممثمكا اإلدا ار
اإلدارات كالييئات المعنية« (.)3

ت إلى الشباؾ الكحيد ،ممزمة إزاء

مف خبلؿ النصيف السابقيف نسجؿ بعض النقاط ،أف المشرع الجزائرم أعطى لمشباؾ
الكحيد كرقة بيضاء بمنحو األىمية القانكنية الكاممة ألداء ميمتو المككمة لو في أحسف
الظركؼ كدكف أية تدخبلت مف شأنيا أف تعرقؿ مساره ،مثؿ ىذه األىمية لـ تكف كاضحة

غداة سرياف قانكف ترقية االستثمار(.)4

 -1عبد اهلل عبد الكريـ عبد اهلل  »:ضمانات االستثمارات األجنبية ضد المخاطر غير التجارية « ،مجمة عمكـ إنسانية عف
المكقع اإللكتركنيwww.ulum.net :

 -2أنظر المادة  24مف مرسكـ تنفيذم رقـ  356-06مرجع سابؽ.
 -3أنظر المادة  ،25المرجع نفسو.

 -4عجة الجيبللي ،مرجع سابؽ ص .690
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كما أعطى المشرع الجزائرم مركز قانكني قكم لمشباؾ ،حينما أفضى عمى الكثائؽ
الصادرة عف ممثمي كىيئات الشباؾ الكحيد الحجة المطمقة كالممزمة إزاء الييئات كاإلدارات
المعنية باالستثمار ،كال يخؼ عمى أحد أف مثؿ ىذا األمر مف شأنو أف يخمؽ مصداقية كبيرة

لدل المستثمر خاصة األجنبي.
 – 2تشكيمة الشباؾ الكحيد:

يتشكؿ الشباؾ الكحيد مف مجمكعة مف ممثمي إدارات مختمفة فالشباؾ الكحيد الجزائرم
يتشكؿ حسب المادة  22مف مرسكـ تنفيذم رقـ  356 – 06ممثؿ الككالة الكطنية لتطكير
االستثمار ،كممثؿ عف المركز الكطني لمسجؿ التجارم ،كممثؿ الجمارؾ كممثؿ عف مصمحة
الضرائب ،كممثؿ الييئات المكمفة بالعقار المكجو لبلستثمار كممثؿ لجنة تنشيط االستثمارات
كتحديد أماكنيا كترقيتيا ،ىذا فضبل عف ممثؿ التعمير كممثؿ التشغيؿ كممثؿ قابضة
الضرائب إلى جانب ممثؿ ممحقة قابضة الجزية كمأمكر المجمس الشعبي البمدم الذم يتبعو

مكاف إقامة الشباؾ الكحيد(.)1

كبالمقارنة مع تكنس كالمغرب نجد تشكيمة الشباؾ الكحيد التكنسي يضـ إدارة الجمارؾ
كالضرائب ،كممثؿ عف المجنة العميا لبلستثمار كممثؿ عف ك ازرة االقتصاد كك ازرة المالية ،كما
تتكزع الشبابيؾ الكحيدة المركزية عبر ثبلث شبابيؾ كحيدة مكزعة عمى التراب التكنسي في

كؿ مف تكنس ،كسكسة كصفاقص(.)2

تـ تشكيميا بمختمؼ
أما المغرب فحتى تتمكف المراكز الجيكية لبلستثمار بأداء مياميا ّ
المصالح التي تشتغؿ في األقساـ االقتصادية كاالجتماعية ،حيث يتشكؿ ممثمي المكتب

الكطني لمضماف االجتماعي ،كممثؿ عف ك ازرة المالية كممثؿ عف ك ازرة العدؿ ( ،)3كممثؿ عف

 -1بكسيكة نكر الديف ،مرجع سابؽ ،ص .160

 -2المكقع اإللكتركني لككالة النيكض باالستثمار الخارجي التكنسيةwww.investintunisia.tn :
 -3جكاد النكحي ،مرجع سابؽ ،ص .62
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إدارة الجمارؾ كالضرائب ،كيخضع ىؤالء المكظفيف لنظاـ أساسي محفز ليـ حسب الرسالة

الممكية في مكضكع التدبير البلمتمركزة لبلستثمار(.)1

ىذا فيما يخصص طبيعة كتشكيمة الشباؾ الكحيد ،سنتنقؿ في النقطة المكالية لدراسة

استقصائية لمعرفة الدكر الذم يمعبو ىذا النظاـ في جمب االستثمارات.
ب  -دكر الشباؾ الكحيد في جمب االستثمارات األجنبية.

استيمؾ الحديث عف دكر الشباؾ الكحيد الكثير مف المختصيف كالميتميف بيذا
المجاؿ ،كالحيز األكبر كاف مف رجاؿ القانكف نظ ار لئلمكانيات الضخمة التي كفرت لو
كاالىتماـ الكاسع الذم أحيط بو حيث قامت الجزائر بإجراء إصبلحات قانكنية كادارية
كفكضت اختصاصات ىامة لمييئات المشكمة لمشباؾ الكحيد لئلشراؼ عمى تدابير االستثمار،
بغية تحقيؽ اإلقبلع االقتصادم في المنطقة ،كجعميا أكثر تنافسية كجاذبية لبلستثمارات مف

خبلؿ الظفر بثقة المستثمريف كنزع منيـ قرار اإلستثمار في المنطقة.

دكر أساسيا في مساعدة المستثمريف
كقد لعبت الشبابيؾ الكحيد المركزية في الجزائر نا
كتأميف احتياجاتيـ المتنكعة لتأسيس مشاريعيـ حيث ساىمت في مكاكبة المستثمريف أثناء
تعاطييـ مع اإلدارات الرسمية ،كسيمت ليـ االستفادة مف الحكافز كالتشجيعات كاإلعفاءات
المختمفة ،خاصة بعد تكزيع الشبابيؾ الكحيدة البلمركزية عبر مختمؼ المناطؽ االقتصادية

حيث ساىـ ىذا األمر في جعؿ الشباؾ عمى مقربة مف المستثمريف.

كاف كاف الشباؾ لـ يقمص مف عدد الكثائؽ فقد استطاع أف يجنب المستثمريف عناء
التنقبلت بيف االدارات المختمفة كيقمؿ مف المدة الزمنية لمرد عمى المستثمرمف ،كمف شأف ىذا
األمر أف يسمح بتكفير الجيد كالكقت عمى أصحاب المشاريع االستثمارية ،سمحت ىذه

الظركؼ بإعطاء نتائج مممكسة عمى أرض الكاقع كبتحسيف االستثمارات األجنبية فييا.

 -1محمد انكر ،مرجع سابؽ ،ص .130
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فالجزائر مثبل كصؿ حجـ االستثمارات األجنبية فييا إلى ما يقارب مميار أكرك سنة

 ،2007حسب دراسة أعدتيا شبكة "األكركمتكسطية" ( ،)1كشممت قطاعات عدة مثؿ البنكؾ
كالتأمينات كالصناعة الغذائية كالطاقة كالصحة كاإللكتركنيؾ كالخدمات كالتكزيع ،كما
استثمرت شركة تكتاؿ الفرنسية  3مميار  $بعد حصكليا عمى امتياز إنشاء

 200محطة

لتكزيع الكقكد ،كما استثمرت "شركة ليداغاز" األلمانية  50مميكف أكرك بعد شراءىا "الشركة
الجزائرية لمغازات الصناعية".
كاحتمت تكنس في ىذا الصدد المرتبة
سيكلة أداة األعماؿ سنة

التكالي.

 80مف الترتيب العالمي لممؤشر المركب حكؿ

 2006كاحتمت المغرب كالجزائر المراتب

 115ك 116عمى

كما تصدرت تكنس في نفس السنة مؤشر النمك لمتنافسية عربيا بالترتيب

 30عالميا

مف أصؿ  125دكلة أما الجزائر فقد احتمت المرتبة  ،76كسبقتيا المغرب بػ  6مراتب حيث
احتمت المرتبة .70

محاكلة منا لمعرفة مدل فعالية اإلدارة الجزائرية في استقطاب اإلستثمار مقارنة
بالمغرب فقد بينت االنجازات التي حققتيا المراكز الجيكية لبلستثمار أف نظاـ الشباؾ الكاحد
ىك نظاـ يتسـ بالفعالية في تحسيف كمبلئمة مناخ اإلستثمار عف طريؽ سياسة القرب مف
المستثمريف بكجكد ىذه الكحدة اإلدارية القريبة منيـ كالتي اختاركا أف تككف مكانا الستقباؿ

مشاريعيـ ( ،)2كال يقتصر دكره عمى مجرد استقباؿ المستثمريف بؿ لو دكر أكبر مف ذلؾ

يشمؿ إنتاج المعمكمات االقتصادية بالجية التي يشرؼ عمييا ،كاستغبلؿ مؤىبلتيا كالتركيج
ليا ،كما أظيرت عمؿ ىذه المراكز نكعا مف التحسيف في تذليؿ المعيقات اإلدارية أماـ
المستثمريف ،فمقد كاف ليذا التدبير أثر إيجابي في تحسيف األداء اإلدارم لبلستثمار ،كأىـ

عناصر ىذه التحكالت ،تقمص آجاؿ الرد عمى المستثمريف.

» -1الجزائر قاعدة ميمة الستقطاب االستثمارات الخارجية «  ،مجمة االقتصاد كاألعماؿ ،عدد خاص ،يناير  ،2008ص
.57

 -2كادم رشيد ،مرجع سابؽ ،ص .180
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ففي السابؽ كانت المدة محددة بػ  50يكما تراجعت لتصؿ إلى  11يكما ،األمر الذم
جعؿ المغرب يحسف مكقعو بيف الدكؿ التي تمكنت مف تحسيف مردكدية تدخبلت اإلدارة ،في
الكقت الذم يبمغ األجؿ في تكنس إلى  14يكما(.)1

لكف رغـ ىذا التحسف في أداء الشبابيؾ الكحيدة المركزية في أداء مياميا ،تبقى
اإلحصائيات المتعمقة بمستكل استقطاب االستثمارات األجنبية متكاضعة ،فالجزائر لـ تستفد
إال بقسط ضئيؿ جدا مف االستثمارات األجنبية المباشرة عمى الرغـ مف الفكرة في اإلستثمار

األجنبي المباشر كالسياسات االنفتاحية كالتسييبلت الكبيرة ( ،)2التي بادرت بيا الجزائر سكاء
عمى المستكل القانكني كالمؤسساتي كبالرغـ مف ترحيبيا باالستثمارات األجنبية إال أنيا لـ

أبدا
تنجح في استقطاب جزء ال بأس بو حيث بقي مستكل االستقطاب متكاضع كال يتناسب ن

مع مستكل اآلماؿ التي عمقت عميو.

لعؿ السبب في ذلؾ إلى جانب تداخؿ عدة عكامؿ ال يسعنا المجاؿ لذكرىا في ىذا
المقاـ في إثارة بعض النقاط التي تثار حكؿ عمؿ الشبابيؾ الكحيدة البلمركزية فبالنسبة لنظاـ

الشباؾ الكحيد فبمجرد استقراء النصكص القانكنية المتعمقة بو ( ،)3نستشؼ كجكد صعكبة في
متابعة االستثمارات التي طبعت بالتباس نسبي لؤلدكار كالمسؤكليات بيف مختمؼ الييئات
اإلدارية ،كالعراقيؿ الناجمة غالبا في عدـ كفاية األحكاـ سكاء في النصكص التشريعية أك
التنظيمية الخاصة بالمتابعة ككذا تعدد الجيات الفاعمة مف ممثمي الككالة ،كالضرائب
كالجمارؾ ...الخ إلى جانب كثرة المفاىيـ كالرؤية الضيقة في بعض األحياف المعطاة لمفيكـ
المتابعة ،كلمخركج مف ىذه الحمقة يستكجب تككيف شراكة تضـ جميع المعنييف كتحديد
صبلحيات كؿ جية بدقة ،حتى تككف مختمؼ الييئات عمى دراية تامة بمختمؼ الخطكات،
كما يستكجب اإلشارة إلى ضركرة تحييف اإلحصائيات المقدمة كالتي في أغمب األحياف غير

 -1جكاد النكحي ،مرجع سابؽ ،ص .163

 -2الجميمي حميد  :دراسات في العبلقات االقتصادية الدكلية  ،منشكرات أكاديمية الدراسات العميا طرابمس 2004 ،ص
.382

 -3أنظر ـ  22مف مرسكـ تنفيذم رقـ  ،356 – 06مرجع سابؽ.
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دقيقة( ،)1كال تعكس كاقع كحجـ االستثمارات في الجزائر ،فاإلدارة الجزائرية ال تستطيع تعرية
فدائما تمجأ إلى تضخيـ األرقاـ المقدمة.
الحقيقة كتقديـ األرقاـ صحيحة ن

سمبا عمى عمؿ الشباؾ الكحيد الذم يعاني مف صعكبات
كؿ ىذه األمكر تنعكس ن
تجعمو ال يرؽ إلى الطمكحات كاالىداؼ المعمنة ،إباف تأسيسو كألية لدعـ كتطكير التنمية.
يعاني الشباؾ نقصا عمى المستكل التنظيمي ،سكاء فيما يتعمؽ بمسائمة التفكيضات
الممنكحة لمشباؾ ،كالتي تتسـ بمحدكديتيا كاقتصارىا عمى مجاالت اقتصادية محددة،
كاقتصار التسييبلت اإلدارية عمى القطاعات االقتصادية الحيكية ىذا مف جية ،كمف جية
أخرل ،الشباؾ الكحيد بإعتباره جياز إدارم يفتقر إلى تأطير قانكني شامؿ.

كبناءا عمى ما سبؽ ارتأينا مف خبلؿ ىذا المنبر تقديـ بعض التكصيات التي رأينا

فييا تحسيف كتفعيؿ عمؿ الشباؾ الكحيد:

 ضركرة إنشاء كحدات لمبحكث التركيجية كمتابعة المستثمريف.
 التعاقد مع شركة دكلية لتنفيذ برنامج التسكيؽ كالدعاية لبلستثمار في مختمؼ مناطؽ
العالـ لمبحث عف مستثمريف جدد.
 تكثيؼ حضكر المؤتمرات الدكلية ككرشات العمؿ كالمناسبات التركيجية ،كاستغبلؿ
الفرص لمقاء المستثمريف في الخارج كمتابعتيـ بشكؿ فردم.
 كضع نظاـ تحفييزم لممثمي الشباؾ الكحيد لتفادم تمقييـ أية ىدايا أك مزايا تعرضيـ
لممساءلة.
ىي بعض التكصيات التي رأينا فييا إمكانية في حاؿ تطبيقيا في تحسيف أداء عمؿ

الشبابيؾ الكحيدة ،كبالتالي ستؤثر إيجابا عمى مستكل استقطاب االستثمارات األجنبية.
كسننتقؿ في المطمب المكالي لدراسة مدل مساىمة النظاـ اإلدارم في جمب

االستثمارات األجنبية.

 -1عف المكقع الرسمي لمككالة www.ANDI.dz
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افئرم اتظانم

ومدمومظألثيم النظام او ارم نمألطلم االستثظا ام
دكر ديناميكيا كمكمبل لبلستثمارات المحمية في
أخذ اإلستثمار األجنبي المباشر يمعب نا
الدكؿ النامية خبلؿ السنكات القميمة الماضية نظ ار لدكره في عممية التمكيؿ الرأسمالي ( ،)1غير
أف األثر المضاعؼ لبلستثمار يمكف أف يككف أكبر إذ تمكنت السياسة االقتصادية مف تكفير

المناخ االستثمارم الذم يييئ األرضية الخصبة لبلستثمارات.

تأكيدا عمى الدكر الياـ الذم تمعبو االستثمارات األجنبية في اقتصاديات الدكؿ ،قامت
الجزائر بإنشاء كيانات متخصصة لدراسة كتنظيـ كتحسيف اإلستثمار عمى مستكل حدكد
قطرىا ،كما رأينا سابقا حيث زكدتيا بمختمؼ الكسائؿ المادية كالبشرية البلزمة لمقياـ بدكرىا
في مجاؿ استقطاب االستثمارات األجنبية (أكالن) ،كبما أف كؿ مجاؿ مف المجاالت تعتريو
ثانيا) مف ىذا المطمب لدراسة العراقيؿ التي تكاجو
صعكبات كعراقيؿ ،ارتأينا تخصيص ( ن
ىيئات تشجيع اإلستثمار أثناء أداءىا لمياميا.

ماً:م و ام اجليظام نم السلقظام االستثظا ام األلنليم
راىنت الجزائر عمى االستثمارات األجنبية في رسـ أىدافيا التنمكية كاختياراتيا ألجؿ
ذلؾ شحنت كؿ طاقاتيا كامكاناتيا الكامنة بتكفير كؿ الظركؼ المكاتية إلرضاء المستثمر
األجنبي خاصة في ضؿ التنافسية الدكلية كاإلقميمية ،التي تجعؿ مف المستثمر محطة
اختيارات مغرية كبالتالي لف يرضى عف القطر المبلئـ لبلستثما ارت بديبل.

كفي ىذا السياؽ تعمؿ كتنشط ىيئات تشجيع اإلستثمار التي تسير عمى راحة
المستثمر مف أكؿ يكـ ينزؿ في حدكد الدكلة المضيفة لبلستثمار ،إلى غاية انتياء مف إنجاز
المشركع االستثمارم معتمدة عمى حسف استقبالو كال يتكقؼ عمى ذلؾ عمى مجرد زرع

 -1فبلح خمؼ عمي الربيعي  »:أثر السياسات االقتصادية عمى مناخ االستثمارات في الدكؿ العربية
اإلنسانية عف اؿمكقع اإللكتركنيwww.ulum.net :
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االبتسامات العريضة في كجو بؿ يستكجب االستعانة بالشفافية ككضكح الرؤية في كؿ
الخطكات التي تخطكىا ،إلى جانب تقديـ خدمات تتسـ بالسرعة كالنجاعة(.)1

كما تضطمع بميمة أساسية تتمحكر بالسعي إلى جذب االستثمارات األجنبية
كاستقطابيا بدال مف مجرد االكتفاء بمساعدة المستثمريف كالقياـ بميمة الدليؿ لو ،كليس
()2

أماميا خيار إذا أرادت جمب رؤكس األمكاؿ األجنبية

إال تفعيؿ دكرىا.

كعمى ىذا األساس نتناكؿ تدفقات االستثمارات األجنبية في الجزائر (أ) أما النقطة
المكالية (ب) سنقكـ بتخصيصيا لدراسة الجيكد التركيجية لبلستثمارات األجنبية التي تقكـ
بيا األجيزة المكمفة باإلشراؼ عمى االستثمار.

أ  -تدفقات االستثمارات األجنبية في الجزائر.
إف إنعاش اإلستثمار كالنيكض بو كسيمة فعالة لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية
كاالستثمار محفز أساسي لمنمك كلو دكر حيكم في مختمؼ المجاالت كانطبلقا مف األىمية
التي يكتسييا اتخذت الحككمة الجزائرية عدة إجراءات تيدؼ إلى تحسيف مناخو كظركفو
المكاتية ،حيث أجرت إصبلحات عمى أجيزتيا المكمفة باإلشراؼ عمى االستثمار كالتي تعد
أحد أىـ محاكر اإلصبلحات التي بادرت بيا حيث ركزت عمى التطكير المؤسساتي ،كتحديد

صبلحياتيا بدقة كاعادة ىيكمتيا بما يتناسب كالدكر المتكقع ليا ( ،)3في الرفع مف معدؿ قيمة
الرساميؿ المستثمرة داخؿ حدكدىا.

تشير اإلحصائيات الخاصة بمستكل تدفقات االستثمارات األجنبية أنيا في حالة
مطردة بيف االرتفاع كاالنخفاض كنشير فقط أف ىذه اإلحصائيات غير دقيقة كما أنيا ليست
حانية ،كىذا األمر ليس في الجزائر فحسب بؿ في أغمب الدكؿ العربية فحتى المؤسسة

 -1كادم رشيد ،مرجع سابؽ ،ص .63

2- OUBEDJI Mohamed: « les traits d’investissement bilateraux signés par le maroc et les
developpements economique » , journale of law, N° 04, 2001, p132.
3- http//www.investissment.gov.eg
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العربية لضماف اإلستثمار تقدـ في الكثير مف األحياف إحصائيات تقريبية نظ ار لغياب قكاعد

المعمكمات الدقيقة(.)1

كباالطبلع عمى تقارير الككالة الكطنية لتطكير اإلستثمار في الفترة الممتدة بيف سنة
كمحدكدا مف
 1993إلى غاية نياية  2001فإف اإلستثمار األجنبي في الجزائر يبدك ضعيفا
ن
خبلؿ حجمو كقيمتو مقارنة بحجـ كقيمة االستثمارات الكطنية المحمية المعمنة كالمصرح بيا،
حيث تـ تصريح لدل ككالة ترقية كمتابعة االستثمارات بإنجاز ما يزيد عف  48231مشركع
استثمارم بقيمة إجمالية قدرت بػ

 3663مميار دينار جزائرم ،لـ تبمغ منيا االستثمارات

األجنبي سكل  440مشركع استثمارم بقيمة كمية بػ  283.28مميار دينار جزائرم(.)2
ة
كاف كانت مسألة حجـ االستثمارات في الجزائر في تمؾ الفترة ليا ما يبررىا أمنيا

كسياسيا حيث كاف ال صكت يعمكا فكؽ صكت اإلرىاب كالقتؿ ،كنسبة المخاطرة بالجزائر
جدا ،ناىيؾ عف اقتصار االستثمارات األجنبية في قطاع المحركقات نظ ار لمسياج
كاف عاليا ن
األمني المشدد الذم كضعتو فيو الدكلة الجزائرية باعتباره شرياف االقتصاد الكطني ،كىك ما
يفسر لنا بقاء االستثمارات األجنبية في ىذا القطاع آنذاؾ رغـ الكضع األمني المتعفف
كالمتردم في الشماؿ .غير أف ىذه األرقاـ مع دخكؿ األلفية الثالثة عرفت تحسنا طفيفا
مقارنة مع ما كاف في الفترة السابقة.
كفي سنة

 2007استقطبت الجزائر أقؿ مف 2مميار أكرك ،بينما حققت دكؿ الجكار

تقدما كبير كعمى رأسيا مصر كالمغرب فاستقطبت مصر لكحدىا  11.1مميار  $عاـ 2007
محتمة المرتبة األكلى إفريقيا كالثانية عربيا نتيجة اإلصبلحات التي باشرتيا مما م ّكف لجنة

اإلستثمار المصرية مف اكتساب العضكية في منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية ( ،)3بتحميؿ

االرقاـ ال مجاؿ لممقارنة بيف الجزائر كمصر رغـ تشابو اكضاع الدكلتيف ،لكف يبدك مف
الكاضح االىمية التي أكلتيا مصر لبلستثمارات االجنبية عف طريؽ تنكيعيا لمصادر التنمية
االقتصادية خاصة في المجاؿ الزراعي كالسياحي كالتي اعطت ثمارىا ،كالترحاب الكبير
 -1محمد عبد العاطي :االستثمارات العربية في الخارج ،عف مكقع الجزيرة اإللكتركنيWWW.ALJEZERA.NET :
 -2المصدر ،الككالة الكطنية لتطكير االستثمار ،تقارير االستثمارات المعمنة ،جانفي .2002
 -3مجمة اقتصاد كأعماؿ ،مارس  ،2008ص .86
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الذم قدمتو لبلستثمارات الخميجية ،بالمقابؿ الجزائر كقعت في فخ امتبلكيا لممحركقات

فأعاقتيا عف التفكير في كضع خطط لتحقيؽ التنمية بعيدا عف قطاع المحركقات.
كخبلؿ الفترة الممتدة ما بيف

 2005ك 2008تـ تسجيؿ أالؼ الكعكد االستثمارية

األجنبية إال أف ىذه الكعكد التي يتـ تحصيميا عمى أنيا مشاريع استثمارية (غياب الشفافية
في المعمكمات) لـ تنجز أبدا ،فضبل عمى ذلؾ تعرؼ العديد مف المشاريع المعتمدة رسميا
تأخر كثي ار رغـ الدعـ الرسمي المعمف عنيا كاإلرادة السياسية لكف السؤاؿ الذم يتبادر إلى
نا
الذىف ىؿ تكفي اإلرادة السياسية كحدىا الستقطاب االستثمارات األجنبية إلي الجزائر؟!.

مف غير المعقكؿ دكلة بحجـ الجزائر ،ال تممؾ احصائيات دقيقة عف حجـ المشاريع التي
انجزت ،اك تنجز فعبل ،كىك ما يفقد تقارير الييئات المتخصصة مف مصداقيتيا ،كيجردىا

مف بقايا الثقة التي بقيت ليا.

كفقا لتقارير التي تكفرىا الييئات الدكلية التي تعتمد عمى المشاريع المحققة فعبل
ميدانيا دكف غيرىا أف قيمة االستثمارات في الجزائر لـ تتجاكز

 1.6مميار  $عاـ 2006

ك 1.785مميار  $عاـ  )1(2007كىي عكس األرقاـ المصرح بيا رسميا التي تعتمد عمى

التضخيـ في األرقاـ كاإلحصائيات الخاصة باالستثمارات األجنبية المباشرة دكف مراعاة ما تـ
تحقيقو فعميا في الميداف ،كفي سنة  2012عرفت االستثمارات الفرنسية ،في الجزائر تنكعا،
أىميا :مشركع تركيب كصناعة السيارات ركنك بقيمة

 50مميكف  ،$ككذا مشركع تكناؿ

لمصناعة البيترككيماكية شراكة مع قطر ،ككذا إنشاء مصنع لؤلدكية في منطقة سيدم عبد

اهلل.

ناىيؾ عف استثمارات شركة الفارج التي أنشأت مصنعا لبلسمنت بأـ البكاقي كالتي

قامت بتشغيؿ  20ألؼ منصب عمؿ.

 -1محفكظي فؤاد  :اإلستثمار األجنبي المباشر ،دراسة تحميمية كتقيمية ،مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير ،جامعة الجزائر ،كمية
العمكـ االقتصادية كعمكـ التسيير ،سنة  ،2007ص .85
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كبمقارنة الجزائر مع الدكؿ المجاكرة بالنسبة لتكنس فحسب تقارير الصادرة عف منظمة
تطكر ممحكظا أقامت ركائزه عمى حزمة مف
نا
التعاكف االقتصادم شيد مناخيا االستثمارم
اإلصبلحات التشريعية كالمؤسساتية كاإلجرائية أدت إلى مضاعفة حجـ االستثمارات
كتنكيعيا ،فحسب التقرير احتمت تكنس المرتبة األكلى عربيا ك

 30عالميا مف أصؿ 185
()1

دكلة في مؤشر تحسف أداء األعماؿ كاحتمت الجزائر المرتبة  116أما المغرب .115
ككاف ليذا األمر األثر االيجابي عمى مستكل تدفقات االستثمارات األجنبية في

تكنس ،حيث تشير اإلحصائيات الكاردة عف ككالة النيكض باالستثمار الخارجي ،إال أف
إجمالي االستثمارات األجنبية الكاردة إلى تكنس بيف سنتي  2005ك 2006بمغت نحك 3032
مميكف  $كتكزعت عمى نحك

 2949مميكف  $استثمارات مباشرة كنحك

استثمارات في أسيـ كأكراؽ مالية

()2

 83مميكف $

كما ارتفعت االستثمارات األجنبية في تكنس بنسبة

 %40سنة  2008مقارنة مع عاـ .)3(2007

أما بالنسبة لممغرب فإف تدفقات االستثمارات األجنبية بمغت مجمكع االستثمارات في
الفترة الممتدة ما بيف  2002ك 51 2005مميار درىـ مغربي إلنجاز عدة مشاريع حظي قسـ
منيا بتكقيع إتفاقيات في شأنيا مع الدكلة مع مصادقة المجنة الك ازرية لبلستثمارات كقد ىمت
ىذه اإلتفاقيات  154مشركع ،كمكنت مف إحداث

 40.862منصب شغؿ ( ،)4كفي سنة

تطكر مشجعا ،حيث بمغت عدد المشاريع
نا
 2003عرفت اإلستثمارات األجنبية في المغرب
()5
المقبكلة بػ  2284مشركع إستثمارم بغبلؼ مالي قدر  46.25مميار درىـ.
كما بمغت حجـ اإلستثمارات سنة

 2006التي صادقت عمييا لجنة اإلستثمار التي

يترأسيا الكزير األكؿ بػ  20.41مميار درىـ تمكنت مف خبلليا مف تكفير

 7664منصب

 -1تقرير مناخ اإلستثمار في الدكؿ العربية لسنة  ،2006عف المكقع اإللكتركني لممؤسسة العربية لضماف االستثمار.
 -2نشرة ضماف اإلستثمار الصادرة عف المؤسسة العربية لضماف اإلستثمار عف المكقع اإللكتركني لممؤسسة ،مرجع سابؽ.
 -3االستثمارات األجنبية في تكنس سنة  ،2008مكقع الجزيرة اإللكتركني ،مرجع سابؽ.

 -4عرض كزير الشؤكف االقتصادية كالمالية أماـ لجنة المالية كالتنمية االقتصادية بمجمس النكاب 11 ،نكفمبر عف المكقع
اإللكتركني لمحككمة المغربيةwww.maroc.ma :

5- ALOUAFIR Rachid ,Op.cit, p 47.
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عمؿ كبزيادة  30مميكف درىـ مقارنة مع مجمكع المشاريع االستثمارية المصادؽ عمييا سنة

.2005

بتحميؿ األرقاـ المذككرة أعبله ،يفسر لنا السبب عدـ كجكد قيمة ثابتة لبلستثمارات
األجنبية في الجزائر التي تتسـ بعدـ الثبات كالبلستقرار ،نظ ار لؤلسباب التي سبؽ لنا كاف
تناكلناىا مف خبلؿ ىذا المبحث ،ىذا عمى الرغـ مف تكفر الجزائر عمى إمكانيات مادية،
كامكانيات خاـ لكف التعقيدات اإلدارية كالمماطبلت كغياب الشفافية كانعداـ اإلرادة السياسية
الجادة كالفعالة كاف ليا دكرىا الرئيسي في تنفير المستثمريف األجانب.

حسب الخبراء يعتبركف أف اىتماـ الدكلة بجمب االستثمارات األجنبية إلى إقميميا لو
عبلقة مباشرة كذلؾ تكافر الطفرة المالية كلعؿ األمر الذم يفسر لنا فرض الحككمة الجزائرية
إجراءات معقدة عمى المستثمريف األجانب ،خاصة مع البحبكحة المالية التي عرفتيا الخزينة
العمكمية ،كىك الخطأ الفادح الذم ارتكبتو ،باعتبار أف الثركة المالية مكردىا األساسي قطاع
المحركقات الذم استنزؼ بشكؿ كبير ،كىي ثركة غير متجددة ،ثـ أف قيمتيا غير ثابتة،
تتعرض لبلنييار في كؿ المجاالت عمى غرار انخفاضو بدءا مف سبتمبر  ،2014مما يشكؿ
تحد جديد لمدكلة الجزائرية ،ناىيؾ أف رأس الماؿ كحده غير كاؼ فيحتاج لمتسيير كالخبرة
كالكفاءة كالتكنكلكجيا العالية ،األمر المفقكد في الجزائر في كؿ األحكاؿ الحسابات الخاطئة،

كبالتالي النتائج خاطئة.

ثـ إف الشركات الكطنية تفتقر لمخبرة كالتكنكلكجيا العالية ،لمتكغؿ في األسكاؽ
العالمية ،كمف المخاطرة منحيا نسبة األغمبية في المشاريع الكبرل ،يستكجب التريث حتى

تكتسب المؤسسات الجزائرية الخبرة كاالحترافية لمكاجية الشركاء األجانب.

ىذا فيما يخص تدفقات االستثمارات األجنبية لكؿ مف الجزائر كتكنس كالمغرب التي
تعكس األدكار المتباينة المستكل التي تقكـ بيا األجيزة المكمفة باإلشراؼ عمى اإلستثمار في
عممية استقطاب االستثمارات األجنبية كالتي تسعى مف أجؿ تحقيؽ ىذه الغاية باستعماؿ كؿ
الكسائؿ المتاحة لدييا كبذؿ المزيد مف الجيكد بتكفير العكامؿ الرئيسية المؤثرة عمى حجـ
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اإلستثمار األجنب م( ،)1دكف إىماؿ القياـ بحمبلت تركيجية كاعبلمية لمتعريؼ بفرص
اإلستثمار المتاحة داخؿ حدكد إقميـ الجزائر ،كألجؿ ىذا االعتبار سنخصص النقطة المكالية
مف ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى الجيكد التركيجية لبلستثمارات األجنبي

األجيزة اإلدارية المتعمقة باالستثمار.

ة المقامة مف طرؼ

ب  -الجيكد التركيجية لالستثمارات األجنبية.
قبؿ التطرؽ إلى مختمؼ الفعاليات االقتصادية التي قامت بيا األجيزة المتعمقة
باالستثمار ،ال بأس عمى التأكيد عمى الدكر الفعاؿ الذم تمعبو مثؿ ىذه الفعاليات في رسـ
كتحسيف مبلمح حدكد قطرىا كبالتالي الزيادة في حصة القطر مف تدفقات االستثمارية
بناءا عمى الدراسة التي أجراىا البنؾ الدكلي بالتعاكف مع عدة ىيئات
األجنبية إلييا ،كىذا ن
لتشجيع اإلستثمار شممت  110دكلة منيا 81دكلة نامية كالتي خرجت بالنتائج التالية:
 إف تركيز الجيكد التركيجية عمى قطاعات اقتصادية بعينيا يؤدم إلى جذب
اإلستثمار األجنبي المباشر إلييا دكف القطاعات األخر ل كذلؾ بمعدؿ  %155بعد

استيدافيا مف قبؿ ىيئات تشجيع االستثمار(.)2

 إف كجكد ىيئات تشجيع اإلستثمار يضاعؼ الحصة اإلجمالية بتدفقات اإلستثمار
األجنبي المباشر الكارد إلى الدكلة التي لدييا مثؿ ىذه الييئات بمعدؿ مرتيف كنصؼ
مقارنة بالدكلة التي يغيب عنيا دكر ىيئات تركيج االستثمار.
 تعد ىيئات تركيج اإلستثمار شبو الحككمية أكثر فعالية في اجتذاب مستكيات أعمى
مف تدفقات اإلستثمار مقارنة بنظيرتيا التي تشكؿ جزءا مف ك ازرة حككمتو(*).

 -1إلياس يعقكب مرار حناف  :تطكر ىيكؿ اإلستثمار األجنبي المباشر ،رسالة لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في اقتصاد
األعماؿ كمية الدراسات العميا ،الجامعة األردنية ،كانكف الثاني ،2006 ،ص .47

 -2نشرة ضماف اإلستثمار الصادرة عف المؤسسة العربية لضماف اإلستثمار السنة السادسة كالعشركف ،العدد الفصمي،
أبريؿ يكنيك ،سنة  ،2008ص .20

* بالنسبة لمككالة الكطنية لتطكير اإلستثمار حتى كلك لـ تكف تابعة بشكؿ مباشر لمك ازرة كلكف تخضع لمكصاية المزدكجة
األكلى إدارية كتحت سمطة الكزير األكؿ كأخرل سمطة عممية ،كتخضع لكصاية الك ازرة المكمفة بالمساىمة بترقية االستثمار،
كىذا ما يجعؿ الغمكض يكتنؼ عمؿ الككالة كيقمؿ مف فاعميتيا ،فكمما تمتعت الييئة باالستقبللية ،تتمتع بدرجة أكبر مف
الحرية في رسـ السياسات كاتخاذ الق اررات كتككف فعاليتيا أكبر.
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إف نشاط ىيئات اإلستثمار يعتبر مف أىـ اآلليات ذات الجدكل لدعـ أداء اقتصاديات
دكر ىاما في اجتذاب االستثمارات األجنبي ة المباشرة ،كمف
الدكؿ النامية ،حيث أنيا تمعب نا
ثمة تحقيؽ معدالت مرتفعة في النمك االقتصادم كألجؿ ذلؾ شيدت ىيئات تشجيع
االستثمارات نشاطات مكثفة لمتركيج عف فرص االستثمارات المتاحة ،حيث قامت بإجراء
فعاليات تركيجية ،تنكعت بيف حمقات نقاشية كأياـ إعبلمية اقتصادية كمعارض تجارية

كاجتماعات ك ازرية ،كمؤتمرات دكلية كحمبلت تعريفية.

تصدرت تكنس الدكؿ العربية بحضكرىا مختمؼ الفعاليات ممثمة بككالة النيكض
باالستثمار الخارجي حيث حضرت نحك  105فعالية ،أما الجزائر ممثمة بالككالة الكطنية
لتطكير االستثمار ،فمـ تحضر سكل

 7فعاليات كمثؿ ىذا الرقـ مقارنة مع تكنس يعكس

الشمؿ الشبو التاـ ،إف لـ نقؿ الكمي كالجمكد الذم تعمؿ في إطاره الككالة الجزائرية ،أما
المغرب ىك اآلخر فمـ يشيد كثافة في الفعاليات االقتصادية حيث لـ تتعد نسبة

3

فعاليات(.)1

كما قامت الجزائر بإجراء زيارات تركيجية لمخارج حدد سنة

 2006بػ  7زيارات مقابؿ

 3زيارات لكفكد مغربية إلى الخارج ىدفت بشكؿ أساسي لمتعريؼ بالمناخ كالقكانيف
االستثمارية الجديدة ،أما عدد الكفكد المستقبمة احتمت تكنس صدارة الدكلة العربية باستقباليا

سنة  193 2006كفد زائر لئلطبلع عف كثب لممعطيات كالفرص االستثمارية المتاحة.
في الكقت الذم تعد فيو الككالة الكطنية لتطكير االستثمار بكابة الجزائر أماـ

المستثمريف األجانب لمتعريؼ بيـ عف فرص االستثمار المتاحة بالجزائر ،كمحاكلة إقناعيـ
بذلؾ خاصة مع المنافسة الكبيرة عمى استقطاب االستثمار األجنبي ،سكاء مف قبؿ الدكلة
النامية أك الدكؿ المتقدمة ،إال أننا نصطدـ بذىنية اإلدارة الجزائرية الجامدة مف المفركض أف
الككالة ،ىي مف تبحث عف المستثمر األجنبي في كؿ االتجاىات عف طريؽ استخداـ
مختمؼ الكسائؿ خاصة االلكتركنية منيا ،فالعصر الحالي عصر السرعة ال يكفي جمع
 -1تقرير مناخ اإلستثمار في الدكؿ العربية لسنة

 ، 2006عف المكقع اإللكتركني لممؤسسة العربية لضماف االستثمار،

مرجع سابؽ.
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األيدم كانتظار المستثمر ،كمثؿ ىذا األمر يتطمب تكظيؼ مكظفيف في مستكل كفاءة عالية،

كميارة فنية متخصصة كمنحيـ قدر كاسع مف الحرية.

كما تتبعنا مف خبلؿ ىذا الباب أف الجزائر بعد األزمات الخانقة التي مرت بيا،
كجدت في اإلستثمار الخبلص مف األزمات فتبنت

نظاـ اقتصاد السكؽ ،كحاكلت إجراء

إصبلحات اقتصادية تتكيؼ مع التحكالت العالمية ،كما عممت عمى تكفير مناخ مبلئـ
الستقطاب االستثمارات األجنبية ،مع تكفير كؿ التحفيزات كالدعـ كاف كاف المشكؿ ليس في
سنيا إنما في طريقة استفادة المستثمر منيا الذم تصطدمو عدة عقبات إدارية عمى النحك
الذم رأيناه سابقنا ،ففي كؿ مرة يجد المستثمر نفسو في مكاجية اإلدارة ،ىذا رغـ اإلصبلحات
العميقة التي تجرييا الجزائر لجمب اإلستثمار باعتباره جكىر التنمية االقتصادية بتكفير كؿ
الضمانات سكاء كانت مالية أك قانكنية أك قضائية سكاء كانت عمى المستكل الكطني أك
عمى المستكل الدكلي عمى النحك الذم سنراه مف خبلؿ الباب التالي.
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الباب الثاني
امف االستثمارات األجنبية

انظام اتظانمممممم ونم االستثظا ام األلنلي

طبع اإلنساف عمى الطمكح ،كالسعي نحك تحقيؽ الرقي كالرفاىية كالتطمع نحك مستكل
معيشي عالي ،لذلؾ سعت الدكلة دائما لتحقيؽ معدالت نمك اقتصادية بتبني إستراتيجية
تنمكية رشيدة لتحقيؽ غايتيا ،كقد أثبتت التجارب العممية الدكر الديناميكي الذم تمعبو
االستثمارات األجنبية في تحقيؽ التنمية االقتصادية كالقضاء كلك جزئيا عمى البطالة بتكفير

فرص عمؿ ،كبالتالي القضاء عمى الفقر ككذا نسبة التضخـ ،كنقؿ التكنكلكجيا ...الخ.

كنظ ار ليذه االعتبارات قامت الجزائر ،ببذؿ مجيكدات معتبرة لتحسيف مناخيا
االستثمارم كجعمو يتماشى مع المستجدات كالمتطمبات الدكلية بما كرست لممستثمريف مف
امتيازات كحكافز كما رأينا سابقا ،غير أف كجكد الحكافز غير كاؼ إلقناع المستثمريف
إلصدار قرار االستثمار ،نظرا لمتخكفات التي يبدييا ،حيث يتخكفكف دائما مف تغير الظركؼ
السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية لمدكلة المضيفة لبلستثمارات.

فغالبا ما يككف عقد اإلستثمار الذم يربط أك يمزـ المستثمر األجنبي كالدكلة
المستضيفة طكيؿ المدل ،لذلؾ يمكف أف تط أر العديد مف الطكارئ ممكف أف تقمب األمكر
رأسا عمى عقب ،كاداركا مف الجزائر بيذه المسالة بحكـ التجارب التي مرت عمييا أك بحكـ
تجارب دكؿ أخرل كرست في إطار قكانينيا المنظمة لبلستثمارات حماية المستثمريف
األجانب (الفصؿ األكؿ) كىذا المتصاص شحف تخكفات كترددات المستثمر األجنبي ،كلـ
يتكقؼ األمر عند ىذا الحد بؿ كفمت ليـ ضمانات ضد المخاطر التي قد يتعرض ليا

المستثمريف ما عدا المخاطر غير التجارية (الفصؿ الثاني).
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الفصؿ األكؿ
حماية اإلستثمار األجنبي

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممافصلم ا وم:مأثظريم االستثظام األلنن
م
انظام اتظانمم

تعتبر االستثمارات األجنبية كاحدة مف العكامؿ المحفزة لمنمك كالتنمية االقتصادية (،)1
تدفقيا إلى الجزائر كتمركزىا ما زاؿ يسير بكتيرة بطيئة كثابتة عمى مدار سنكات األلفية الثالثة
حاكؿت الجزائر كضع قانكف متعمؽ باالستثمار بيدؼ خمؽ الظركؼ المبلئمة ،كتييئة
األرضية الخصبة الستقطاب الرساـ يؿ األجنبية لحدكد إقميـ الدكلة المضيفة أك المستقبؿ
لبلستثمار ،خاصة كأف ىذا األخير أصبح في ظؿ العكلمة مف األكلكيات المحركة لمدكرة

االقتصادية كالمسيمة لبلندماج االقتصادم بيف الدكؿ(.)2

سنتناكؿ مف خبلؿ ىذا الفصؿ الحماية التي كفرىا قانكف اإلستثمار المستثمريف مف
كؿ أشكاؿ المساس بالممكية (المبحث األكؿ) أما (المبحث الثاني) فسنقكـ بتخصيصو لدراسة
الحماية القانكنية لبلستثمار األجنبي.

اثنبحم ا وم

ابثظريمونمكلم حظوم اثمظام ظاثطحليم
إف تحفيز اإلستثمار يمر بالضركرة عبر تكفير حماية لممستثمريف كذلؾ عبر كجكد
إطار قانكني مبلئـ لبلستثمار كمحفز عميو ،كانضماـ الدكلة إلى االتفاقيات الدكلية المتعمقة
بيذا المجاؿ ،كاحتراـ االلتزامات المنصكص عمييا في ىذه االتفاقيات مف

أجؿ خمؽ جك

يعزز الثقة لدل المستثمريف األجانب ،الذيف يطالبكف في كؿ مرة بحماية قانكنية لممارسة
حؽ الممكية محددة إطار قانكني يمزـ الدكلة المضيفة ،بتكفير ليـ حياؿ ىذا الحؽ لمكاجية

مختمؼ المخاطر السياسية التي قد يتعرض ليا اإلستثمار األجنبي.

فالدكلة المضيفة لبلستثمار قد تمارس حقيا في نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة
مثبل ،مما يجعؿ المستثمر في خطر دائـ مما يؤدم بو إلى النفكر عف اإلستثمار في إقميـ

جغرافي لدكلة تكرس حؽ نزع الممكية.

 - 1منصكر الزيف  :آليات تشجيع كترقية اإلستثمار كأداة لتمكيؿ التنمية االقتصادية ،أطركحة دكتكراه في العمكـ
االقتصادية تخصص نقكد كمالية ،جامعة الجزائر ،كمية العمكـ االقتصادية ،بدكف سنة مناقشة ،ص.335

 - 2اقمعي سييمة  :إشكالية تحفيز اإلستثمار في المغرب ،رسالة لنيؿ دبمكـ الماستر في القانكف العاـ المعمؽ ،جامعة عبد
المالؾ السعدم ،كمية العمكـ القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية ،المغرب ،2008 ،ص.74
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كرست الجزائر ضمانات لمممكية سكاء في إطار دساتير أك في القكانيف الداخمية
المتعمقة باالستثمار ،كحتى لبلتفاقيات الدكلية التي أبرمت كصادقت عمييا حيث كفرت كافة
الضمانات القانكنية لممستثمريف األجانب حياؿ ممكيتيـ ،كقبؿ التطرؽ إلى النصكص القانكنية
التي عالجت مكضكع نزع الممكية القكانيف الجزائرية ،ال باس التطرؽ إلى نزع الممكية كفؽ
أحكاـ القانكف الدكلي (المطمب األكؿ) ثـ نتطرؽ بعد ذلؾ إلى شركط نزع الممكية كفؽ

القانكف الجزائرم (المطمب الثاني).

اثقطلم ا وم

اجرم اثطحليم قم أحظام القظانوم ام انم
يعتبر مكضكع نزع الممكية مف المكاضيع التي أسيب الباحثيف كالفقياء في دراستيا
كالتعمؽ في تحميميا خاصة فيما يتعمؽ بالتأميـ ات التي تعتبر صكرة مف صكر نزع الممكية،
كالذم عرؼ انتشا ار كاسعا بعد استقبلؿ العديد مف الدكؿ النامية بعد مكجة حركات التحرر
التي عرفيا العالـ بعد الحرب العالمية اؿ ثانية ،اثر انقساـ العالـ إلى قطب شرقي كقطب

غربي ،فظير اتجاه ثالث كالمتمثؿ في الدكؿ الحديثة االستقبلؿ (.)1

لكف بعد حصكليا عمى سيادتيا تفاجات بحصكليا عمى االستقبلؿ السياسي منقكص
مف االستقبلؿ االقتصادم ،فبسطت سيادتيا الكاممة عمى ثركاتيا الطبيعية عف طريؽ إصدار
نصكص قانكنية تتضمف تأميـ ثركاتيا ،كقد أثارت ىذه التاميمات حفيظة الدكؿ المتقدمة
كالتي تعتبر في نفس الكقت مصدر لرأس الماؿ األجنبي ،فسارعت لكضع أحكاـ قانكنية مف
أجؿ كضع حد ليذا األسمكب لحماية الممكية ،فمازلت الدكؿ المتقدمة تطالب في كؿ مرة
بضركرة تطبيؽ أحكاـ القانكف الدكلي ،ىذا األخير الذم يمنع منعا باتا كؿ أشكاؿ المساس

بأمبلؾ األجانب.

لكف ما يجب اإلشارة إليو أف الدكؿ النامية لـ يكف ليا السبؽ في ىذا األسمكب بؿ

عرفت إجراءات نزع الممكية حقبة لمست أكركبا لتصؿ لمدكؿ النامية.

1 - CARREAU Dominique, Patrick Juillard : droit international économique, 4eme édition,
L.G.J. Delta, paris, 1998, p 486.
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ظيرت نزع الممكية لتحقيؽ االستحكاذ المشترؾ عمى كسائؿ اإلنتاج في كؿ مف
السكفيات كالمكسيؾ ،ثـ بريطانيا كفرنسا ،ككذا دكؿ شرؽ أكركبا بعد الحرب العالمية الثانية
كفي األخير تـ اتخاذ ىذا اإلجراء في العديد مف دكؿ الجنكب كالجزائر ،ليبيا ،إيراف ،ككبا،

كاندكنيسيا.

سنتناكؿ مف خبلؿ المطمب األكؿ مضمكف نزع الممكية (الفرع األكؿ) ،أما (الفرع

الثاني) سنقكـ بتخصيصو لصكر نزع الممكية.

افئرم ا وم
ومثنومأقماجرم اثطحليم
يعتبر الحؽ في نزع الممكية مف الحقكؽ المعترؼ بيا كفؽ أحكاـ القانكف الدكلي ،كما

يعد مف المسائؿ المتفؽ عمييا فقيا كقضاءا(.)1

غير أف ىذا الحؽ لـ يأت صدفة ،بؿ عرؼ صراعا كنضاال كبي ار مف طرؼ الدكؿ
النامية خاصة التي رغبت ببسط سيادتيا الكاممة عمى ثركاتيا المختمفة لكف اصطدمت ىذه
الرغبة بقكة نفكذ الدكؿ المتقدمة ،التي سعت لحماية ممكية رعايا كضماف حقكقيـ كأماـ ىذا
الصراع بيف القطبيف مف جية الدكؿ المصدرة لرأس الماؿ التي تريد الحفاظ عمى حقكقيا
المكتسبة كبيف الدكؿ النامية التي سادت كانتشرت عندىا فكرة التأميـ كإجراء ضركرم
الستكماؿ االستقبلؿ االقتصادم المنقكص مف االستقبلؿ السياسي الذم حصمت عميو بعد
انتشار مكجة الحركات التحررية في العالـ ،ذلؾ في منتصؼ القرف العشريف خاصة.

كأماـ ىذا الصراع تـ إقرار ىذا الحؽ لكف كفؽ قكاعد قانكنية تراع فييا مصمحة

الدكؿ المصدرة لرأس الماؿ كمصمحة الدكؿ المستقبمة في نفس الكقت .

يعتبر التأميـ كنزع الممكية عبارة عف نقؿ جبرم لحقكؽ الممكية ،كىك يمتد إلى حؽ
يمكف أف يككف محبل لممعامبلت التجارية ،كما استقر قضاء التحكيـ الدكلي عمى أف نزع
 - 1عيبكط محند كاعمي :الحماية القانكنية لبلستثمارات األجنبية في الجزائر،مرجع سابؽ ،ص.163
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الممكية الكاقعي أك الرسمي سكاء كرد عمى حؽ عيني أك عمى حؽ عقد يجب أف يؤدم إلى

تعكيض المستثمر(.)1

معرؼ أيضا ،ىك اإلجراء الذم تتخذه الدكلة أك إحدل ىيئاتيا العامة لنزع ممكية
كما ُي
أمكاؿ عقارية مممككة ألشخاص خاصة لدكاعي الصالح العاـ بمكجب قرار إدارم يصدر مف
الجية المختصة

()2

بصفة عامة ،التأميـ كنزع الممكية عبارة عف تصرفات مف السمطة العامة

يترتب عنيا نقؿ الممكية مف القط اع الخاص إلى القطاع العاـ(.)3
نقؿ الممكية يستكجب

أف يككف بمقابؿ ،أم تقديـ تعكيض مما يشكؿ إحدل

الضمانات المكفرة لممستثمر في حاؿ نزع ممكيتو عمى كؿ حاؿ نزع الممكية ال يخمك مف
إحدل العناصر الثبلث المككنة لو ،العنصر األكؿ ىك إجراء يتخذ مف طرؼ السمطة العامة
عف طريؽ األجيزة التابعة ليا المختصة ،أما العنصر الثاني ،يتـ ثؿ في نقؿ أك تحكيؿ حؽ
الممكية ،أما العنصر الثالث ،كالذم يعد في نفس

الكقت شرط لنزع الممكية كيتعمؽ األمر

بتقديـ تعكيض مناسب ككأثر لنزع حؽ الممكية الذم تتخذه الدكلة مف أجؿ تحقيؽ مصمحة
أك منفعة كتـ إقرار ىذا الحؽ لدكلة كفؽ ألحكاـ القانكف الدكلي لكف بشرط تقديـ التعكيض.
تمارس الدكلة حؽ نزع الممكية العقارية أك الحقكؽ العينية العقارية مف

أجؿ تحقيؽ

المنفعة العامة ،بصفة استثنائية كفي إطار الشركط المحددة في القانكف ( ،)4كباحتراـ مبادئ
القانكف الدكلي ،الذم استقر عمى إقرار حؽ الدكلة المضيفة لبلستثمارات األجنبية في اخذ

ممكية الماؿ األجنبي بكصفو إجراء يدخؿ في صميـ اختصاصاتيا اإلقميمية اؿفابعة مف السيادة (.)5

 - 1حساـ الديف كامؿ االىكاني »:المعاممة القانكنية لبلستثمارات في ـ صر« ،مجمة العمكـ القانكنية كاالقتصادية ،العدد ،3
ص.31

 - 2إبراىيـ متكلي حسيف  :دكر حكافز اإلستثمار في تعجيؿ النمك االقتصادم ،دار الفكر الجامعي ،القاىرة ،2011 ،ص
.315

3 - CARREAU (D) JUILLARD (P), droit international économique, op.cit, p 522.

 - 4عيبكط محند كاعمي ،مرجع سابؽ ،ص.168

 - 5شاكر ناصر حيدر :المكجز في الحقكؽ العينية األصمية ،مطبعة اسعد ،بغداد ،1971 ،ص.102
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األساس القانكني إلقرار المبدأ ،مستمد مف المبدأ الذم تبنتو الجمعية العامة لييئة
األمـ المتحدة ألكؿ مرة في التكصية رقـ

 626المؤرخة في  21ديسمبر  1952بعنكاف

»الحؽ في استغالؿ الثركات كالمكارد الطبيعية بكؿ حرية « ،حيث اعترفت بسيادة الشعكب
كاألمـ عمى ثركاتيا الطبيعية ،مؤكدة أف اإلجراءات التي تباشرىا الدكؿ السترجاع ممتمكات
بالتأميـ أك غيره يجب أف تؤسس عمى اعتبارات المصمحة العمكمية كاألمف كالمصالح

الكطنية (.)1

رغـ المعارضة التي أكردىا إقرار المبدأ ،لكف مبدأ حؽ الدكلة في استرجاع ممتمكاتيا
مف المستثمريف األجانب لـ تمؽ صدل ،كلـ تصمد أماـ تدكيؿ المبدأ كاالعتراؼ بو مف معظـ

المعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية(.)2

بقيت مسالة حؽ الدكلة في نزع الممكية عمى ثركاتيا داخؿ إقميميا تثير الجدؿ،
كالنقاش حكؿ شرعيتيا في القانكف الدكلي ،إال أف في حقيقة األمر ىذا الحؽ يدخؿ ضمف
االختصاصات الداخمية لمدكلة ،كحقيا السيادم في اتخاذ الق اررات في شؤكنيا االقتصادية
المحضة ،كما تثيره الدكؿ المصدرة لمرأس الماؿ حكؿ مسالة الحقكؽ المكتسبة ،فإف ىذه
الدكؿ لـ يمنعيا إجراء نزع الممكية مف اتخاذ إجراءات المطالبة بالتعكيض المستحؽ مف نزع
الممكية.

افئرم اتظانم
اناماجرم اثطحليم
قبؿ اتخاذ قرار اإلستثمار مف طرؼ المستثمر األجنبي في إقميـ دكلة ما ،يأخذ في
الحسباف نسبة المخاطرة التي قد يتعرض ليا استثماره سكاء المخاطرة التجارية

الفجائية التي ال يمكف التنبؤ ليا ،بسبب تغير سياسة الدكلة.

 - 1عيبكط محند كاعمي ،مرجع سابؽ ،ص ص .178-177

أك المخاطر

 - 2حسيف نكارة  :الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر ،رسالة لنيؿ شيادة دكتكراه في العمكـ تخصص
قانكف ،جامعة مكلكد معمرم ،بدكف سنة مناقشة ،ص ص 32إلى .35

164

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممافصلم ا وم:مأثظريم االستثظام األلنن
م
انظام اتظانمم

المخاطر السياسية ىي كؿ المخاطر غير التجارية التي يمكف لممستثمر األجنبي
التعرض ليا ،كمف بينيا المخاطر الناتجة عف الحركب كاالضطرابات السياسية التي قد تمس
المشركع االستثمارم في كؿ جكانبو كخاصة االقتصادية ،فقد يتعرض لعممية النيب كالتخريب
كالحرؽ التي قد تطالو ،أك المخاطر األخرل الناتجة مباشرة مف إجراءات تمارسيا الدكلة أك
إحدل سمطاتيا اإلدارية أك السياسية(.)1

تعد المخاطر السياسية مف أكثر المخاطر التي يتعرض ليا المستثمر األجنبي ،كالتي
تيدد حقكقو المالية ،لذلؾ يحاكؿ أطراؼ عقد اإلستثمار التقميؿ مف خطكرتو ،كليس منعو
باعتباره مف المبادئ المعترؼ بيا عمى المستكل الدكلي.

تمجا الدكلة لممارسة سيادتيا باستعماؿ سمطتيا العامة باتخاذ اإلجراءات المنصكص
اؿكانيف الداخمية بأحد األساليب المعركفة أك التقميدية لنزع الممكية ،غير أف
عمييا في إطار ق
التطكرات الحاصمة عمى المستكل الدكلي أدل إلى ظيكر صكر جديدة غير مألكفة كتعد
تدابير مماثمة لنزع الممكية كلكنيا غير معركفة كمجيكلة بح مث ظيرت نتيجة الفمسفة الجديدة
لمسياسة االقتصادية كالتغيرات الحاصمة عمى المنظكمة االقتصادية العالمية.

ا:م اصنام اسلقطلمريمالجرم اثطحليم
يمعب اإلستثمار األجنبي دك ار ىاما في التنمية االقتصادية ،حيث يعمؿ عمى زيادة
معدؿ نمك الناتج كاالستثمار ،كما أنو يعمؿ عمى سد الفجكة بيف االدخار كاالستثمار

المحمييف( ،)2ثـ أف قرار اإلستثمار أصبح في الكقت الحالي مرىكنا بما تكفره كتقدمو الدكلة
المستقبمة لمرأس الماؿ األجنبي مف حماية ،بما فييا حماية الممكية العقارية لممستثمر

األجنبي ،مف كؿ اإلجراءات ا لماسة بيا

1 - CHEVALIER Ain , HIRCH Georges « le choix de l’investissement à l’étranger », revue
française de gestion, mai, juin, juillet, aôut 1981, pp 16-17.
 - 2عبد اهلل عبد الكريـ  »:ضمانات االستثمارات األجنبية ضد المخا طر غير التجارية «  ،المؤتمرات العممية لجامعة
بيركت العربية ،الجديد في مجاؿ التاميف كالضماف في العالـ العربي ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،الجزء األكؿ ،الطبعة

األكلى ،2007 ،ص.271
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ثار جداؿ فقيي حكؿ مدل حؽ الدكلة في المجكء إلى ممارسة حؽ نزع الممكية
لممنفعة العامة ،كأساس الحؽ اسند إلى مبدأ السيادة الدائمة عمى الثركات الطبيعية ،في حيف
الدكؿ الـ صدرة لبلستثمار ،تعتبر مخالفا لمقانكف الدكلي استنادا إلى فكرة (الحقكؽ المكتسبة)
التي يتمتع بيا األجانب في إقميـ الدكلة المضيفة باعتبارىا كسيمة لحماية الممكية الخاصة

األجنبية(.)1

أماـ ىذه الجدلية استقر العرؼ الدكلي عمى إقرار حؽ الدكلة في اخذ ممكي ة األمكاؿ
األجنبية بكصفيا إجراءات فابعة مف السيادة كبالتالي فيدخؿ ضمف االختصاص اإلقميمي

لمدكلة( ،)2كليس ىذا فحسب مختمؼ األحكاـ الصادرة عف الييئات التحكيمية تعترؼ بكجكد
مبادئ في القانكف الدكلي تنظـ التأميـ كنزع الممكية لذا تتساءؿ عف مختمؼ إجراءات نزع

الممكية التقميدية؟.
أ .التأميـ

يعكد أصؿ فكرة التأميـ إلى بداية القرف  20كبالتحديد في كؿ مف ركسيا كالمكسيؾ،
حيث انيارت فكرة تقديس الممكية الفردية ،لتحؿ محميا الممكية الجماعية ،أم أف الممكية
يضعيا المجتمع في يد الفرد لتحقيؽ الصالح العاـ ،كيمكف لمدكلة تقييد الممكية ،حسب ما
تقتضيو المصمحة العامة ،كما أف ليا الحؽ في تنظيـ استعماؿ المصادر الطبيعية القابمة

لؿتحكيؿ ،كذلؾ مف أجؿ حفظيا كلتاميف تكزيع أكثر عدالة لؤلمكاؿ العامة (.)3
كجدت التجربة الركسية كالمكسيكية صداىا في الدكؿ

النامية خاصة  ،حيث كجدت

في تأميـ المشركع االستثمارم كسيمة لمتخمص مف التبعية االقتصادية كبسط سيادتيا عمى

ثركاتيا الطبيعية.

 - 1عيبكط محند كاعمي ،مرجع سابؽ ،ص.177

 - 2ىشاـ عمي صادؽ :الحماية الدكلية لمماؿ األجنبي ،الدار الجامعية لمطباعة كالنشر ،بيركت ،دكف سنة ،ص.34
 - 3عادؿ سيد فييـ :نظرية التأميـ ،الدار القكمية ،القاىرة ،1966 ،ص ص .70-69

166

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممافصلم ا وم:مأثظريم االستثظام األلنن
م
انظام اتظانمم

قدمت تعاريؼ مختمفة لمتأميـ منيا قياـ الدكلة بنقؿ ممكية شيء معيف جب ار عف
طريؽ تشريع أك قرار إدارم كذلؾ بغرض قياميا بإدارتو بصفة مباشرة كاخضاعو لرقابتيا أك

بغرض نقؿ ممكيتو ألشخاص كطنية بدافع تحقيؽ مصمحة عامة ( ،)1كما يعد اإلجراء الذم
يتـ بمكجبو تحكيؿ ممكية مؤسسة خاصة استثمارية تابعة لشخص طبيعي أك معف كم لمدكلة،
مقابؿ تعكيض مناسب كعادؿ ،إما بيدؼ القضاء الشامؿ عمى كافة مظاىر الممكية الفردية
لكسائؿ اإلنتاج قصد االستغبلؿ الكامؿ لمكارد الدكلة ،كىك ما يسمى بالتأميـ العقائدم أك
اإليديكلكجي ،أك بمجرد القضاء عمى سيطرة رؤكس األمكاؿ األجنبية عمى االقتصاد الكطني،

كىك ما يسمى بالتأميـ العبلجي أك اإلصبلحي لمكضعية (.)2

التأميـ إجراء سيادم ،بتحكيؿ كمي لمممكية المشركع االستثمارم ،مف ممكية خاصة
إلى ممكية دكلة ،دكف أف يككف ىناؾ حؽ لممالؾ مناقشة ذلؾ ،فاألمر يتعمؽ بقرار انفرادم
سيادم لمدكلة ،كفي أكثر األحياف يككف لو طابع سياسي أيديكلكجي ،كقد لجأت إلى ىذا
األسمكب الكثير مف الدكؿ النامية منيا الجزائر ،مصر ،العراؽ ،ليبيا ... .الخ.

يعرؼ التأميـ أيضا عمى أنو عممية تتصؿ بالسياسة العميا تقكـ بيا الدكلة مف

أجؿ

تغيير بنائيا االقتصادم تغي ار كميا أك جزئيا ،بحيث تكؼ يد القطاع الخاص عف بعض
المشركعات الصناعية أك الزراعية ذات الكمية ،لتضميا إلى القطاع العاـ خدمة لمصالح

األمة(.)3

مف خبلؿ التع ا ريؼ السابقة المختارة نستنتج أف التأميـ ال يخمك مف أحد العناصر
التالية ،ىك أف التأميـ يؤدم إلى انتقاؿ ممكية كامؿ المشركع االستثمارم مف الخاص إلى
الدكلة ،كيتـ المجكء إلى ىذا اإلجراء اقتضاءا ؿ ؿمصمحة العامة ،أم تكجيو استخداـ المشركع

 - 1ىشاـ خالد  :عقد ضماف االستثمار ،القانكف الكاجب التطبيؽ عميو كتسكية المنازعات التي قد تثكر بشأنو ،دار الفكر
الجامعي ،القاىرة ،2000 ،ص.166

 - 2ىشاـ عمي صادؽ ،مرجع سابؽ ،ص.19

 - 3دريد محمد السامرائي  :اإلستثمار األجنبي ،المعكقات كالضمانات القانكنية ،مركز دراسات الكحدة العربية ،الطبعة
األكلى ،بيركت ،2006 ،ص.13
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ؿؿمصمحة العامة لمدكلة ،كليس المصمحة الفردية الضيقة ،كيشترط لصحتو تقديـ التعكيض
المناسب ككسيمة ؿجبر الضرر الذم يتعرض لو المستثمر األجنبي.

أيا كاف نكع التأميـ كشكمو ،فإف حؽ الدكلة في تأميـ األمكاؿ األجنبية معترؼ بو في

القانكف الدكلي باعتباره كسيمة ؿؿممارسة سيادتيا عمى ثركاتيا كمكاردىا الطبيعية(.)1
ب .المصادرة

ىي إجراء تتخذه السمطة العامة في الدكلة تستكلي بمقتضاه عمى ممكية أك بعض
األمكاؿ أك الحقكؽ المالية المممككة ألحد األشخاص كذلؾ دكف أداء أم مقابؿ ،كاجراء
المصادرة قد يدخؿ عف طريؽ السمطة القضائية كاإلدارية ،كفي كمتا الحالتيف يجب أف يككف

بمكجب نص قانكني(.)2

تممؾ الدكلة المضيفة لبلستثمار حؽ المجكء إلى مصادر األمكاؿ سكاء كانت كطنية
أك أجنبية مف دكف تعكيض ،في حاؿ قياـ المستثمر بمخالفة أحكاـ القانكف ،كبذلؾ تعد
المصادرة عبارة عف عقكبة تطبؽ عند ارتكاب بعض الجرائـ أك القياـ بأفعاؿ غير مشركعة
كىك األمر الذم يبرر انتقاء التعكيض عند إجراء الدكلة لممصادرة ،كىك ما يميز المصادرة
عف النظـ القانكنية األخرل لنزع الممكية ،فالمصادرة القانكنية لمدكلة التي قامت بيذا

اإلجراء( ،)3في حالة ارتكاب أعماؿ غير مشركعة يعاقب عمييا القانكف ،كيككف قرار
جا ألثاره القانكنية.
المصادرة في جـ مع األحكاؿ صحيحا كمنت
ج .التسخير:
ىك إجراء مؤقت تتخذه السمطة العامة المختصة كتحصؿ بمقتضاه عمى حؽ االنتفاع

ببعض األـ ػ ػ ػكاؿ الخاصة بيدؼ المصمحة العامة مقابؿ تعكيض الحؽ تقكـ بأدائو ع ػ ػادة لمف

 - 1عيبكط محند كاعمي ،مرجع سابؽ ،ص.167
 - 2ىشاـ عمي صادؽ ،مرجع سابؽ ،ص.21

 - 3دريد محمكد السامرائي ،مرجع سابؽ ،ص.155
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كانت لو ممكية الماؿ محؿ االستيبلء (.)1
كمعد التسخير كسيمة استثنائية لمحصكؿ عمى األمكاؿ كالخدمات بيدؼ معيف ،كيقابؿ
التسخير التعكيض ،كفقا ألحكاـ القانكف المدني الجزائرم نشير فقط أنو بمكجب المادة

40

مف مرسكـ تشريعي رقـ  12-93المتعمؽ بترقية اإلستثمار الممغى ،اقر المشرع إمكانية لجكء
اإلدارة إلجراء التسخير مقابؿ تعكيض عادؿ كمنصؼ (.)2
د .االستيالء
يعتبر إجراءا مؤقتا تتخذه السمطة العامة المختصة في الدكلة كتتحصؿ بمقتضاه
عمى حؽ االنتفاع ببعض األمكاؿ الخاصة بيدؼ يتعمؽ بالمصمحة العامة ،كذلؾ بمقابؿ

تعكيض الحؽ تقكـ ىذه الجية بأدائو لمالكيا (.)3

ييدؼ االستيبلء إلى االنتفاع ببعض األمكاؿ الخاصة لممصمحة العامة كحتى يككف
صحيحا كغير ـ عيب بأم عيب يجب أف

متخذ مف قبؿ السمطة المختصة ،كفقا لمقانكف

بمكجب قرار إدارم ،كال تنتقؿ الممكية بؿ تبقى في ذمة المستثمر األجنبي ،حتى تنتيي المدة
المحددة لبلستيبلء .

ق .نزع الممكية لممنفعة العامة
بالرغـ مف قدسية حؽ الممكية ،إال أنو قد تضطر الدكؿ لممساس بو أم أف ىذا الحؽ

ليس مطمقا ( ،)4كذلؾ تحت كطأة تمبية الحاجات االقتصادية أك االجتماعية المختمفة التي ليا
صمة بالمنفعة العامة كليبس لمدكلة المساس بالممكية الخاصة خارج نطاؽ تحقيؽ المنفعة

العامة ،كىكة االستثناء المكرس دستكريا ،بمكجب المادة  52مف دستكر  ،)5(1996كما قدـ
 - 1قانكف رقـ  ،10-05مرجع سابؽ.

 - 2مرسكـ تشريعي رقـ  12-93الممغى بمكجب أمر رقـ  03-01المعدؿ كالمتمـ ،مرجع سابؽ
 - 3ىشاـ خالد ،مرجع سابؽ ،ص.126

 - 4ـ عاشك عمار  »:دكر القضاء في حماية حقكؽ اإلنسا ف«  ،مجمة المحاماة ،العدد  ،1مام  ،2004تصدر عف منظمة
المحاميف منطقة تيزم كزك ،الجزائر ،ص.35

 - 5مرسكـ رئاسي رقـ  ،436-96مؤرخ في  7ديسمبر  ،1996المتعمؽ بتعديؿ دستكر  ،1989العدد  ،76سنة .1996
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المشرع ضمانات لحماية الممكية الفردية بضركرة لجكء اإلدارة القياـ بمجمكعة مف اإلجراءات
المعقدة كالجكىرية أكليا إجراء التصريح بمنفعة العمكمية ،حيث يعد القيد األساسي الذم يبرر
لجكء اإلدارة لنزع الممكية ،كحتى تصبغ تصرفاتيا بالشرعية المطمكبة ،كتعيد لقبكليا مف

طرؼ األفراد.

يقصد بالمنفعة العمكمية مجمكع مصالح األفراد المككنة لممجتمع ،كما تعرؼ أيضا

حرماف مالؾ العقار مف ممكيتو جب ار لممنفعة العامة نظير تعكيضو عما ينالو مف ضرر (.)1

تـ النص عمى نزع الممكية لممنفعة العمكمية في التشريع الجزائرم بمكجب المادة  677ؽ.ـ
حيث تنص»ال يجكز حرماف أم أحد مف ممكيتو إال في األحكاؿ كالشركط المنصكص عمييا
في القانكف « ،كىك ما ذىب إليو قانكف رقـ

بمكجب المادتيف  2ك 3منو.

 11-91المتضمف الممكية لممنفعة العامة (،)2

مف خبلؿ النصكص السابقة ،الحظنا أف نزع الممكية يعد مف السمطات العامة
لمدكلة ،كىك حؽ معترؼ ليا بو في مختمؼ التشريعات الدكلية ،كىك ينصب عمى أمكاؿ
القطاع الخاص التي تنزع عقاراتيـ النجاز أعماؿ المنفعة العامة ،كمقابؿ ذلؾ تمتزـ الدكؿ
ف

بتقديـ تعكيض مناسب ليذا اإلجراء االستثنائي ،حيث تغطي التعكيضات كؿ ما لحقو ـ
ضرر كما فاتو مف كسب بسبب نزع الممكية ،كيرجع الحؽ في التعكيض إلى مبدأ مساكاة
األفراد أماـ األعباء العامة.

كىك نقؿ جبرم لحقكؽ الممكية كىك يمتد إلى حؽ

أم يمكف أف يككف محبل

لممعامبلت التجارية ،كما استقر قضاء التحكيـ الدكلي عمى أف نزع الممكية الكاقعي أك
الرسمي سكاء كرد عمى حؽ عيني أك حؽ عقد يجب أف يؤدم إلى تعكيض المستثمر ،كما
تعرؼ أيضا :ىك اإلجراء الذم تتخذه الدكلة أك إحدل ىيئاتيا العامة لنزع ممكية أمكاؿ

 - 1سميماف محمد الضماكم  :الكجيز في القانكف اإلدارم ،دراسة مقارنة ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،د.ط.
ص.649

 - 2عيبكط محند كاعمي ،مرجع سابؽ ،ص .172
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عقارية مممككة ألشخاص خاصة لدكاعي الصالح العاـ بمكجب قرار إدارم يصدر مف الجية

المختصة(.)1

ك .الحراسة
يقصد بيا نزع الشيء مف يد مالكو أك حائزه ككضعو في حيازة

الدكلة إلدارتو

لمصمحة مف يحدده مف فرضيا ،كىذا اإلجراء يتخذ مف قبؿ السمطة القضائية أك بناء عمى

اتفاقية كذلؾ لفترة زمنية معينة(.)2

تعد اإلجراءات السابقة الذكر مف بيف اإلجراءات التي تمس الممكية الخاصة
لممستثمر األجنبي بصفة مباشرة ،كاف كانت في كقتنا الحالي ال تشكؿ تيديدا حقيقيا
لممستثمر األجنبي ،ما دامت ال تمارس إال في إطار القانكف كمقابؿ أداء تعكيض مناسب
كمنصؼ ،إال أف التطكرات الحاصمة في السياسة االقتصادية الدكلية أدت إلى ظيكر أساليب

جديدة تمس بالممكية بطريقة غير مباشرة كسنحاكؿ التعرؼ عمييا مف خبلؿ النقطة المكالية.

ثظالظ:م اصنام اثثظثطيماألئ ا اماجرم اثطحليم
تحاكؿ مختمؼ الدكؿ تقديـ ،كتكفير بيئة استثمارية مبلئمة لبلستثمار األجنبي ،عف
طريؽ فتح أسكاقيا بغية الحصكؿ عمى مكاسب اقتصادية ،مف كرائو ،لذلؾ تمجا إلى مراقبة
كتنظيـ نشاطاتيـ قصد اقتساـ مصادر الربح معو ،األمر الذم يؤدم في كثير مف الحاالت،
إلى لجكء الدكلة المضيفة لبلستثمار باتخاذ إجراءات تمس بممكيتو كحقكؽ المستثمر األجنبي

بطريقة غير مباشرة كبمختمؼ الكسائؿ المتاحة أماميا.

يطمؽ الفقو عمى ىاتو اإلجراءات تسميات مختمفة ،منيا مجيكلة ،مقنعة ،غير
مباشرة ،كحتى كاف اختمفت التسميات إال إف كاقع الحاؿ يؤكد أنيا تصب في معنى كاحد،
 - 1إبراىيـ متكلي ،مرجع سابؽ ،ص .315

 - 2قانكف رقـ  11-91المؤرخ في  27جكيمية  ، 1991يحدد القكاعد العامة المتعمقة بنزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة،
ج.ر العدد  21متمـ بمكجب قانكف رقـ

 21-04المتعمؽ بالمالية لسنة  ،2005المتمـ بمكجب قانكف رقـ

المتضمف قانكف المالية لسنة .2008
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كيتعمؽ األمر بالمساس بممكي ة المستثمر األجنبي بطريقة غير مباشرة ،فمـ تعد الصكرة
التقميدية ،تخيؼ كتيدد المستثمر ،فيي معترؼ بيا دكليا ،ثـ أنيا ال تمارس مف طرؼ الدكلة
إال عمى سبيؿ االستثناء ككفؽ ضكابط قانكنية أصبحت اإلجراءات الجديدة ىي التي تيدد
ممكية المستثمر كتشكؿ خطر عمى رأسمالو أكثر مف الصكر التقميدية التي أصبحت مألكفة،
كمعركفة مسبقا لدل المستثمر األجنبي قبؿ اتخاذه لقرار االستثمار ،لكف تخكؼ المستثمر
ينصب دائما عمى اإلجراءات المماثمة لنزع الممكية كالتي تككف غير مباشرة كتدريجية ،كالتي
ليا نفس أثار إجراء نزع الممكية أم تمس بممكية المشركع االستثمارم.

مف خبلؿ ما سبؽ يمكف القكؿ أف ىذه اإلجراءات أك التدابير التي تصدر مف طرؼ
الدكلة المضيفة لبلستثمار متنكعة مف الصعب حصرىا الميـ تحقيؽ اثر مماثمة ؿصكر نزع

الممكية التقميدية كمف بينيا:

 .1التدخؿ الحككمي كالرقابة التعسفية عمى إجراءات اإلستثمار في كؿ مراحمو

 .2رفع مبالغ فيو كالتـ ميزم لمضرائب كالرسكـ كالجبايات كسعر الصرؼ كمغاالت في

ذلؾ بشكؿ يخؿ بحقكؽ المستثمر األجنبي بطريقة تحكمية ( ،)1يمكف اعتبارىا شكبل
مف أشكاؿ نزع الممكية غير المباشرة نظ ار ألثارىا عمى رقـ أعماؿ بعض الشركات

كرأسماليا االجتماعي
 .3لجكء الدكلة إلى قرار حؽ الشفعة ،كالتي تمثؿ إجراء

()2

إلجبار المستثمر عمى

التنازؿ أك بيع مشركعو االستثمارم دكف أف يككف لو حؽ اختيار المتنازؿ لو.

الشفعة مف اإلجراءات المماثمة لنزع الممكية ،حيث تندرج ضمف التدابير المماثمة لنزع
الممكية ،فيي ذات تأثير مشابو مع المصادرة أك التأميـ ت درج ضمف ما يسمى بالتاميمات

احؼ ،كىي إجراءات تخضع لشركط صارمة ،ذات خاصية غير تعسفية (.)3
الز ة

 - 1حسيف نكارة ،مرجع سابؽ ،ص.64
 - 2عيبكط محند كاعمي ،مرجع سابؽ ،ص.174
3 - ZOUAIMIA Rachid, op.cit, p20.
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إف إجراءات الشفعة تؤدم إلى تأخير عممية نقؿ الممكية بالمقارنة مع التنازؿ التجارم
إجراءا تميزيا بحؽ المستثمر

العادم ،كمثؿ ىذه اإلجراءات المعقدة فضبل عمى أنيا تمثؿ

األجنبي في التنازؿ عف مشركعو االستثمارم ،تؤدم في أكثر األحياف إلى تفكيت مصالح
كمكاسب لممستثمر األجنبي  ،كىك األمر الذم دفع الفقو إلى تسميتيا بالتاميمات الزاحفة ألنيا
تؤثر بشكؿ تدريجي في ممكية المستثمر األجنبي ،إال أف
مشركعو االستثمارم ،كيككف ىذا اإلجراء حيث

تدفعو إلى التنازؿ ك نقؿ ممكية

تتعارض مصمحة الدكلة مع

مصمحة

المستثمر األجنبي لذلؾ تمجا الدكلة إلى مختمؼ األدكات كالنظـ القانكنية ،حتى يمكنيا

المساس بممكية المستثمر األجنبي.

 .4فرض الشراكة بيف المستثمر الكطني مع المستثمر األجنبي ،يعد حؽ الممكية إطار

لتكفير األماف القانكني لممستثمر األجنبي في عبلقتو مع الدكلة المضيفة ،كفي حالة

لجكء ىذه األخيرة إلى فرض شراكة بيف المستثمر األجنبي كالمحمي سكاء كاف عاـ أك
خاص يعد تيديدا حقيقيا لممستثمر األجنبي ،الذم يجد نفسو أماـ رقابة صارمة مف
طرؼ الدكلة المضيفة لو ،كيعتبر األمر مساس بممكيتو الف األمر يتعمؽ باسيـ مالؾ
لو يشاركو فييا طرؼ أخر مفركض عميو كليس لو أم خيار فيو.
 .5اإلجراءات التي تيدؼ إلى حرماف المستثمر مف مستحقاتو مف أصؿ اإلستثمار أك
عكائده سكاء بقرار إدارم أك قضائي(.)1

تمثؿ اإلجراءات السابقة الذكر عبارة عف نماذج عف التدابير التي تتخذ مف طرؼ
الدكلة المضيفة لبلستثمار بإرادة المطمقة،كالتي تؤدم إلى المساس بممكية المستثمر األجنبي

كتيدد األماف القانكني الذم تمتزـ الدكلة المضيفة لو بتكفيره لو.

اإلتفاقيات الدكلية ،نصت عمى أف اإلجراءات المماثمة لنزع الممكية ليا نفس األثر،
فيما يخص لجكء الدكلة المضيفة لئلستثمار لنزع الممكية بصكرة مباشرة أك بصكرة تقميدية،
كبالتالي في ىذه الحالة سيتحؽ المستثمر الذم يتخذ ضده اإلجراء المماثؿ إستحؽ التعكيض
تبعا لذلؾ ،فميما كاف اإلجراء الذم تتخذه الدكلة أك إحدل مؤسساتيا بيدؼ حرماف المالؾ
 - 1حسيف نكارة ،مرجع سابؽ ،ص،64
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مف جزء أك كؿ أمبلكو يككف قاببل لمحماية كلك كاف مؤقتا كقاببل لمتعكيض ألف أحكاـ نزع

الممكية منطبقة عميو(.)1

تـ تأكيد ىذا في قرار محكمة التحكيـ لممركز الدكلي لتسكية النزاعات المتعمقة
باإلستثمار الصادر بتاريخ أكت  2000في قضية METALCHAD CORPORATION
ضد  GUADALCAZARالمكسيكية الذم تضمف إشارة صريحة لئلجراءات المماثمة(.)2

بمقابؿ يمكف أف تمجأ الدكلة المضيفة لمقياـ بإجراءات مماثمة لنزع الممكية كالتي تمس
أصكؿ المستثمر األجنبي دكف أف تككف ممزمة بدفع التعكيض ،كىك ما تـ التأكيد عميو في
قضية شركة  occidental exploration and prosuction campanyضد جميكرية
اإلككادكر ،حيث احتج المستثمر عمى رفض السمطات اإلككادكرية تعكيضو الرسـ عمى القيمة
المضافة ،كالذم يضمنو لو القانكف اإلككادكرم ،كاعتبره عممية نزع ممكية غير مباشرة ،غير
أف المحكمة اعتبرت أف ىذا اإلجراء الذم اتخذتو السمطات اإلككادكرية ال يمكف اعتباره
عممية نزع ممكية غير مباشرة ،ألنو لـ يؤدم إلى منع المستثمر األجنبي مف استعماؿ
كاستغبلؿ استثماره ،كأكضحت أف ما يمكف اعتباره مف قبيؿ العمميات المماثمة لنزع الممكية،
كىك ما يترتب عنو حرماف حقيقي لممستثمر مف ممكية استثماره أك استغبللو أك إدارتو أك

تسييره(.)3

معد نزع الممكية مف أكثر المعكقات التي تكاجو المستثمر األجنبي ،كتؤثر بشكؿ
سمبي عمى استمالة كاستقطاب االستثمارات األجنبية ،ميما تكافرت فرص الربح في دكلة تمجا
إلى ىذه األساليب ألجؿ ذلؾ

كسنتناكليا فيما يمي :

تقكـ اغمب الدكؿ بفرض قيكد قانكنية عمى نزع الممكية

م
م
 - 1نكارة حسيف ،مرجع سابؽ ،ص .69
 - 2مرجع نفسو ،ص .69
3 - OCDE , « le droit international de l’investissement» , op.cit, p66.
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اثقطلم اتظانم

ئ وماجرم اثطحليم وناليم اثنئرم الج ائرم
تعد االستثمارات األجنبية في كقتنا الحالي مف أىـ مصادر التمكيؿ الخارجية ،ألجؿ
ذلؾ أصبحت تجد الترحاب بيف مختمؼ

الدكؿ عمى اختبلؼ تكجياتيا بما تكفره ليا مف

حماية كضمانات ،كمف ذلؾ مف الدكؿ تمجا إلى حظر نزع ممكية المستثمر األجنبي بصفة
مطمقة في نفس الكقت تكجد تشريعات تمارس حؽ نزع الممكية لكف تفرض قيكد عند ممارس ة
ىذا الحؽ (الفرع االكؿ)  ،المكرس في كؿ األعراؼ الدكلية تجسيد لمبدأ حؽ الممكية الخاصة
ضمانا لمتكازف بيف المبدأيف ( ،)1الجزائر باعتبارىا تسعى لجذب االستثمارات األجنبية قامت

بتكريس القكاعد الدكلية لحماية الممكية (الفرع الثاني).

افئرم ا وم

ئ وماجرم اثطحليم
إذا كاف مف حؽ الدكلة المعترؼ ليا بو دكليا ،كشرع ليا اتخاذ إجراءات مف شانيا
المساس بممكية المستثمر األجنبي ،كحرماف المالؾ مف استعماؿ كاالستغبلؿ كالتصرؼ في
ممكيتو الخاصة تجد أساسيا القانكني في القيكد الكاردة عمى حؽ الدكلة كالتزاـ يجب احترامو

كالتقيد بو عند ممارستيا لحقيا المستمد مف سيادتيا الكطنية االقتصادية (.)2

الدكلة كسمطاتيا العامة ال يمكنيا إذف اتخاذ اإلجراءات أك التدابير التي مف شانيا
المساس بالممكية إال كفؽ شركط محددة تعتبر في نفس الكقت عبارة عف قيكد مف

أجؿ

حماية قداسة الممكية الخاصة ىذه القداسة ال يجب آف تفيـ بالمعنى المطمؽ ليا ،كتتمخص
ىذه الشركط أك القيكد فيما يمي  :قيد احتراـ اإلجراءات الشكمية القانكنية المتبعة

(أكال) ،

تحقيؽ منفعة عمكمية لنزع الممكية (ثانيا)  ،كقيد التعكيض (ثالثا)  ،قيد عدـ التميز (رابعا) ،
قيد عدـ مخالفة التزاـ تعاقدم (خامسا)  ،يرل الفقو الدكلي أف القيكد المذككرة سابقا الكاردة
 - 1ىشاـ خالد ،الحماية الدكلية لبلستثمارات العربية ،مرجع سابؽ ،ص.57
 - 2عبد البارئ أحمد عبد البارئ :التأميـ كأثاره في القانكف الدكلي ،مطابع محرـ الصناعية ،القاىرة ،1972 ،ص.83
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عمى حؽ الدكلة في نزع ممكية األجانب مف مجمكعة كاممة مف الشركط غير القابمة

لمتجزئة(.)1

ا:م اللمم أسئ ام األئ ا ام ا حظوم القظاناليمالجرم اثطحليم
يشكؿ شرط أك قيد ضركرة احتراـ اإلجراءات كاألشكاؿ القانكنية لنزع الممكية ضمانا

ميما لممستثمر األجنبي ( ،)2ذلؾ أف يعني ضركرة إصدار قرار نزع الممكية طبقا لئلجراءات
كالضمانات القانكنية الكاردة في القانكف الداخمي لمدكلة المضيفة لبلستثمار ،إضافة إلى ما
يتطمبو معيار الحد األدنى لمعاممة األجانب في القانكف الدكلي ،كىذا األمر يعد حماية ضد

اإلجراءات التعسفية التي قد تتخذىا الدكلة ضد أمكاؿ المستثمريف األجانب.

يتعيف عمى الدكلة عند اتخاذىا إلجراءات الخاصة بنزع الممكية ،أف ت حيط إجراءاتيا

بالضمانات الكافية ،كاف تفسر نصكصيا في أضيؽ الحدكد ( ،)3حيث يستكجب عمى الدكلة

كسمطاتيا اتخاذ إجراءات جكىرية كمعقدة ال يمكف االستغناء أك التغاضي عنيا كما تتخذ مف
طرؼ السمطة المختصة بذلؾ في الكاقع تكفير الحماية القانكنية لبلستثمار األجنبي ضد

اإلجراءات التعسفية التي قد تتخذ مف قبؿ سمطة غير مختصة (.)4

يشكؿ ىذا الشرط في اعتقادنا ضمانا حقيقيا لممستثمر األجنبي مف كؿ اإلجراءات
التعسفية أك التحكمية التي تمجا إلييا الدكلة أك إحدل سمطاتيا العامة ،ما داـ أنيا ال يمكف
لمدكلة ممارسة حؽ نزع الممكية إال كفؽ االحتراـ الصارـ لئلجراءات كاألشكاؿ القانكنية
المنصكص عمييا في إطار

اؿقانكف الداخمي ،كما تكفؿ في نفس الكقت تعكيضا عادال

لممستثمر األجنبي التي قد تتخذه ضد اإلجراءات النازعة لمممكية.

 - 1حسيف نكارة ،مرجع سابؽ ،ص.78
 - 2دريد محمد السامرائي ،مرجع سابؽ ،ص.153

 - 3كىبة الزجلي »:دراسة مقارنة في نزع الممكية لمعقارات لممنفعة العاـ ة «  ،مجمة إدارة قضايا الحككمة ،السنة الرابعة،
العدد ،1960 ،2ص.65

 - 4عصاـ الديف ،مصطفى بسـ :النظاـ القانكني لبلستثمارات األجنبية الخاصة في الدكؿ النامية ،أطركحة دكتكراه ،كمية
الحقكؽ ،جامعة عيف شمس ،1975 ،ص ص .265-264
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ثظالظم:م اللمماجرم اثطحليماطثلففيم افثنوليم
استقرت قكاعد القانكف الدكلي في مجاؿ حماية الماؿ األجنبي ككذا القكانيف الداخمية
لمدكؿ ،عمى ضركرة عند لجكء الدكلة لنزع الممكية العامة أف يككف لغرض المنفعة العامة
فحسب ،كيتحقؽ غرض المنفعة العامة إذا كاف ىدفو األساسي تحقيؽ مصمحة الدكلة ككياف
سياسي ،أك إحدل اؿىيئات الحككمية ،أما إذا كاف اليدؼ مف المجكء إلى ىذا اإلجراء،
شخصية معينة أم لفائدة شخص محدد بذاتو سكاء كاف شخص معنكم أك طبيعي فبل يتحقؽ

غرض المنفعة العامة في ىذه الحالة مما يرتب عدـ مشركعية اإلجراء.

عبرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عف اعترافيا بيذا القيد مف خبلؿ القرار 1503
الخاص بالسيادة الدائمة عمى المكارد الطبيعية

( ،)1حيث أكدت النقطة الرابعة مف الفقرة

األكلى مف ىذا القرار عمى أف »التأميـ ،االستمال ء ،كالمصادرة يجب أف تبقى عمى أسس

كأسباب تتعمؽ بالمنفعة العامة ،أك األمف العمكمي ،أك المصالح الكطنية ،كالتي تعتبر ذات

أىمية بالنسبة لؿمصالح الخاصة ،أك الشخصية ،سكاء أكانت محمية أك أجنبية «.
يتفؽ ىذا القيد كذلؾ مع كجية نظر كزير خارجية الكاليات المتحدة األمريكية ،حيث
اعترؼ الكزير األميركي آنذاؾ بحؽ المكسيؾ في ذلؾ إذا استمزمت دكاعي المصمحة العامة،
حيث جاء في رد المكسيؾ بمناسبة تأميميا لصناعة البتركؿ أ

ف »المصمحة العامة كفقا

لمقانكف الدكلي ىي المصمحة التي تقدرىا الدكلة حسبما تراه « (.)2

ال تستطيع الدكلة المجكء إلى ىذه اإلجراءات في غير اإلطار القانكني المرسكـ ليا،
خصكصا في مطابقتيا لئلجراءات القانكنية ،كحسف النية في تقدير المنفعة العمكمية ،األمر

 - 1كاشير عبد القادر :نحك تنظيـ اقتصادم دكلي جديد ،مف منظكر الدكؿ النامية ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر،

 ،1995ص .102

 - 2ىشاـ عمي صادؽ ،الحماية الدكلية لمماؿ األجنبي ،مرجع سابؽ ،ص.37
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الذم يجعؿ المصمحة العمكمية كمسائؿ تقديرىا قيدا في مكاجية الدكلة ،كحقا لحماية الممكية

في مكاجية المستثمر األجنبي ،كشرط ضركرم لصحة باقي اإلجراءات (.)1

معد نزع الممكية لممنفعة عمؿ أك إجراء استثنائي ال تمجا إليو الدكلة في حالة تحقيؽ
المنفعة العامة ،كبإتباع اإلجراءات المنصكص عمييا قانكنا ،كما عرؼ الفقو الفرنسي أندرم
دكالبارد نزع الممكية لممنفعة العمكمية »ىي عممية إدارية بمكجبيا تجبر اإلدارة شخصا عمى

التنازؿ ليا عف ممكية عقارية لغرض المنفعة العامة كبتعكيض عادؿ كمسبؽ « (.)2

اعتبر المشرع الجزائرم نزع الممكية كفقا لممادة 2مف قانكف رقـ  11-91تنص عمى
أنو »يعد نزع الممكية لممنفعة العامة ،طريقة استثنائية الكتساب أمالؾ أك حقكؽ عقارية،
كال يتـ إال إذا أدل انتياج كؿ الكسائؿ األخرل إلى نتيجة سمبية.
زيادة عمى ذلؾ ال يككف نزع الممكية ممكنا إال إذا جاء تنفيذ العـ ليات اؿناتجة عف
تطبيؽ إجراءات نظامية مثؿ التعمير كالتييئة العمرانية كالتخطيط يتعمؽ بإنشاء تجييزات

جماعية كمنشات كأعماؿ كبرل ذات منفعة عامة « (.)3

مف خبلؿ نص المادة السابقة الذكر اعتبر المشرع الجزائرم أف نزع الممكية ىي
كسيمة استثنائية تمجا إلييا اإلدارة المختصة بصفتيا سمطة عامة بطريقة جبرية ،بنزع ممكية
عقارية أك حقكؽ عينية لمفرد بغرض استخداميا لممنفعة العامة ما داـ أف الدكؿ معترؼ

ؿىا

بتقدير المصمحة العامة كحدكدىا لكف في نفس الكقت حتى ال تيدر مصمحة الفرد يتـ تبعا
لذلؾ تقديـ مقابؿ ذلؾ تعكيض مسبؽ عادؿ كمنصؼ.

 - 1حسيف نكارة  »:الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر «  ،المجمة النقدية لمقانكف كالعمكـ السياسية ،عدد
 ،2009 ،01ص ص . 99-76

2 -ANDRE Delaubadere, droit administratif, 4eme édition, imprimerie aucon, paris 1967,
p209.
 - 3قانكف رقـ  11-91مؤرخ في  ،1991/07/27يحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة ،ج.ر
اؿعدد  ،21متمـ بمكجب قانكف رقـ  21-04المتعمؽ بالمالية لسنة  ،2005مرجع سابؽ.
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في إطار القانكف المدني الصادر سنة  ،1975المشرع الجزائرم بمكجب المادة 677
منو تـ إقرار مقابؿ نزع الممكية تقديـ التعكيض دكف اشتراط أف يككف مسبقا كىك ما تـ النص
عميو فيما يمي »ال يجكز حرماف أم إحدل مف ممكيتو إال في األحكاؿ كالشركط المنصكص
عمييا في القانكف ،غير أف اإلدارة الحؽ في نزع جميع الممكية العقارية أك بعضيا ،أك نزع

الحقكؽ العينية العقارية لممنفعة العامة مقابؿ تعكيض منصؼ كعادؿ « (.)1

تأكد حؽ لجكء الدكلة لنزع الممكية بمكجب دستكر  1996كبالتحديد في إطار نص
المادة  20كالتي تنص عمى أنو »ال يتـ نزع الممكية إال في إطار القانكف ،كيترتب تعكيض
قمبي عادؿ كمنصؼ«(.)2

مف خبلؿ النصكص السابقة نبلحظ التكريس الصريح لممشرع الجزائرم في منح حؽ
لمدكلة لمجكء إلى نزع الممكية لكف كما الحظنا ىذا التكريس لـ يكف مطمقا بؿ تـ في إطار
حماية لمممكية كتقديـ كافة الضمانات لمف نزعت ممكيتو ،ثـ أف ىذا الحؽ معترؼ بو كأقرتو
مختمؼ االتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية ،كأصبح أم ار مألكفا في نظر الفقو الدكلي شرط ممارستو
كفقا لئلجراءات القانكنية ،التي تكفؿ حماية الماؿ األجنبي ،كعدـ اتخاذ ضده إجراءات
تعسفية أك تحكمية مما يضر بمشركعو االستثمارم ،كيختمؼ تخكؼ كتردد لدل المستثمريف
اآلخريف مف اإلستثمار في دكؿ تمجا إلى مثؿ ىذه اإلجراءات التعسفية كالتي تندرج في إطار

التعسؼ في استعماؿ الحؽ.

عمى العمكـ المنفعة العمكمية ،شكؿ قيد ىاـ يستكجب عمى اإلدارة احترامو كاثباتو
عند اتخاذىا إلجراء نزع الممكية ،ىك يشكؿ ضمانة ضد تجاكزات اإلدارة ،حتى كلك أف الدكلة
كحدىا مف لو ا صبلحية تقدير المصمحة العامة ،كمع ذلؾ فحؽ المنزكع ممكيتو مضمكنة
كمكفكلة ،كتبقى المنفعة العمكمية األساس الجكىرم الذم يبرر لجكء اإلدارة لنزع الممكية،
كشرطا ضركريا لصحة باقي اإلجراءات.

 - 1أمر رقـ  58-75مؤرخ في  ،1975/09/26يتضمف القانكف المدني ،المعدؿ كالمتمـ.

 - 2مرسكـ رئاسي رقـ  436/96المؤرخ في  1996/12/07المتعمؽ بتعديؿ الدستكر ،ج.ر اؿعدد  ،76صادر لسنة

 ،1996مرجع سابؽ.
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ثظاتظ:ماللممو ضم اسفنرعمم
يعتبر التزاـ الدكلة المضيفة لبلستثمار بأداء التعكيض في الكاقع ضمانا قانكنيا ميما

مف ضمانات اإلستثمار األجنبي ( ،)1فإف كاف معترفا لمدكلة المجكء إلى ممارسة إجراءات نزع
الممكية بمختمؼ صكرىا إال أف الذم يبرر ليا ىذا السمكؾ أك اإلجراءات ،كيضفي عميو
الشرعية كيؤدم إلى تقبمو مف طرؼ المستثمر المنزكع ممكيتو أك دكلتو الحامؿ لجنسيتيا ،ىك
قياـ الدكلة مقابؿ نزع الممكية بجبر الضرر الذم يمحؽ بالمستثمر عف طريؽ تعكيضو ،كال
يعتبر التعكيض التزاما جديدا مف االلتزامات الدكلة التابعة ؿ ؿمشركع اإلستثمار الذم ينشا
عمى إقميميا ،بؿ ىك تنفيذ اللتزاـ أصمي ( ،)2المتمثؿ في عدـ المجكء إلى المساس بممكية

المستثمر األجنبي.

ميما كانت االسانيد التي يستند عمييا التعكيض المتفؽ عميو ،أنو التزاما عمى الدكلة
المضيفة كحقا معترؼ بو لممستثمر االجنبي كسند قانكني لمتعكيض ،يجد مببراتو في مبدا

الحقكؽ المكتسبة.

يقضي باف الدكلة المضيفة ليا كامؿ الحرية في تغيير أكضاعيا شرط عدـ المساس
بحقكؽ األجانب ،ككذلؾ مبدأ اإلثراء ببل سبب حيث يتضمف أف الدكلة المضيفة قد أثريت
عمى حساب المستثمر األجنبي مف جراء قياميا بإجراءات نزع الممكية بمختمؼ صكرىا.

كقد أخذت بو ،لجنة التحكيـ في قضية  LINA GOLDT, LDZفي حكميا المؤرخ
في  ،1930/09/02كالذم أكدت فيو إلزامية األخذ بمبدأ اإلثراء ببل سبب عند االستيبلء
عمى أمكاؿ المستثمريف كما يمي:

" ...كقد انتيت المحكمة إلى الحكـ لمشركة بمبمغ  125.965.000جنيو إسترليني
كمقابؿ نقدم لما حققتو الحككمة السكفياتية مف إثراء عمى حساب الشركة ال سبب لو ،تمثؿ

 - 1دريد محمكد السامرائي ،مرجع سابؽ ،ص ص.99- 76
 - 2محمد عبد الظاىر حسف:رؤية لمتعكيض القانكني في التقنيف المدني ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1994 ،ص.15
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في استيبلئيا عمى استثمارات الشركة في اإلقميـ السكفياتي كحرمانو ليا مف االستفادة مف

ىذه االستثمارات المتصمة بعقد االمتياز".

إضافة إلى استناد التعكيض عمى أساس العقد ،حيث تتضمف اتفاقيات أك عقكد
االستثمار بند يحظر لجكء أحد الطرفيف إلى إنياء العقد دكف مكافقة الطرؼ األخر ،كبالتالي
لجكء الدكلة لممصادرة مثبل ،إخبلال بمضمكف العقد المتفقة عميو سمفا.

حيث يعتبر التعكيض التزاما يقع عمى عاتؽ الدكلة لحماية حؽ الممكية الذم تعرض

إلجراءات النزع المختمفة ،كقيد يكاجو الدكلة لحد مباشرتيا إال تحت طائمة التعكيض ( ،)1حيث
يعد كسيمة لجبر الضرر عف فعؿ غير مشركع تقكـ بو الدكلة المضيفة لممستثمر األجنبي،
كىك األمر الذم أكدت عميو محكمة التحكيـ في قضية

 ،LIAMCOحيث اعتبرت كجكد

تبلزـ بيف ممارسة الدكلة لحؽ التأميـ ،يمزميا بالتعكيض كذلؾ كفقا لما يمي  " :كفقا لمقكاعد
المشتركة المقبكلة في القانكف الداخمي كالدكلي فإف التعكيض امتياز قد تامـ ،ىك نتيجة

ضركرية لحؽ التأميـ"(.)2

كيعد التعكيض مف أكثر المسائؿ التي عرفت تناقضات كجداال حادا بيف منكر كمؤيد
لو (أ) ،خمص الجداؿ بإق ارره في كؿ مف القانكف كالقضاء الدكلييف كمبدأ عاـ لو ،خصائصو

(ب) ،كفي األخير يتعيف عمينا التطرؽ إلى مكقؼ المشرع الجزائرم مف التعكيض (ج).
أ .التعكيض بيف اإلنكار كالتأييد لو
تعارض مصالح دكؿ العالـ أدل إلى االنقساـ

االيديمكجي ،حيث أنكرت الدكؿ

االشتراكية حؽ التعكيض كدافعت عمى فكرة مفادىا عدـ التزاميا بأداء أم تعكيض ،مبنية
كمدعمة رأييا في ككف األمبلؾ ممؾ لؤلمة ،كمف حؽ الدكلة االستحكاذ عمييا سكاء كاف
المبلؾ أجانب أـ كطنييف كما أف لمدكلة كامؿ الحرية كالسيادة في بناء اقتصادىا بالشكؿ
الذم تراه مناسبا ،ككفؽ تصكرات مصالحيا ،دكف تدخؿ مف أية دكلة أجنبية ميما كانت
 - 1حسيف نكراة ،مرجع سابؽ ،ص.94
 - 2خالد محمد الجمعة ،مرجع سابؽ ،ص .105
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صفتيا حتى تمؾ الدكؿ التي يككف رعاياىا مستثمريف تعرضكا لنزع الممكية مف طرؼ الدكلة

المضيفة.

يرل أنصار ىذا االتجاه أف ىذه اإلجراءات تعد ترجمة لحؽ الشعكب في تقرير
مصيرىا االقتصادم ،إلى جانب مصيرىا السياسي ،كعميو حسبيـ الدكلة غير ممزمة بتقديـ
التعكيض ،كالقيد الذم يرد عمييا ىك التزاميا بعدـ التمييز بيف الكطنييف كاألجانب كعميو ال
يجكز لؤلجانب بالمطالبة بالتعكيض إذا كاف ىذا الحؽ غير مقرر لمكطنييف ،كتطبيقا لذلؾ
رفضت ركسيا تقديـ أم تعكيض لرعايا أجانب الذيف شممتيـ إجراءات التأميـ ،التي اتخذتيا

اؿحككمة سنة .)1(1917

سارت الدكؿ الغربية عكس مكقؼ الدكؿ االشتراكية ىك أمر طبيعي كمنطقي يبرره
صراع المصالح بيف الدكؿ االشتراكية كمع الدكؿ النامية صاحب الثركات الطبيعية كالتي
تطالب بحقيا في ممارسة سيادتيا الكاممة عمييا ،كبيف مصالح الدكؿ الرأسمالية التي ترل أف
حؽ التعكيض أمر منطقي يقتضيو مبدأ العدالة كاإلنصاؼ ،فالدكلة ممزمة بأداء التعكيض
في حاؿ لجأت إلى إجراءات نزع الممكية عبر ىذا الرأم كزير الخارجية األمريكي بقكلو
»عندما ترغب دكلة في إقامة عالقات كدية مع دكلة أخرل ،تضع القكانيف التي تستثمر
بمقتضاىا األمكاؿ ،كتعقد العقكد ،كتكسب الحقكؽ المالية بكاسطة مكاطنيف الدكؿ األخرل
بطريقة قانكنية ،كمف شركط األساسية إلقامة عالقات كدية أف تتقابؿ االلتزامات الدكلية

كاف ال يككف ىناؾ لجكء إلى المصادرة« (.)2

أما دكؿ العالـ الثالث لطالما اعتبرت أف إجراءات نزع الممكية يدخؿ في صميـ حقيا
في ممارسة سيادتيا الكاممة عمى ثركاتيا الطبيعة كانو إجراء مف حيث ككنو يمس بالممكية
الخاصة ال يشكؿ أم التزاـ معيف في أكصاؼ التعكيض ما عدا في التزاميا بالتعكيض مف

حيث المبدأ عمى أساس جبر الضرر ( ،)3الذم يمحؽ بالمستثمر األجنبي عمى إقميميا كتطبيقا
لمبدأ المساكاة بيف المستثمر األجنبي كالكطنييف ،كما أ ف الدكؿ النامية تطالب دائما آف يككف
 - 1ىشاـ عمي صادؽ ،الحماية الدكلية لمماؿ األجنبي ،مرجع سابؽ ،ص.62
 - 2عصاـ الديف مصطفى بسـ ،مرجع سابؽ ،ص ص.271-270
 - 3حسيف نكارة ،مرجع سابؽ ،ص.47
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التعكيض متناسبا لقدراتيا المالية كاالقتصادية بمبدأ عف التعكيض باألكصاؼ التي تطالب بو

الدكؿ الرأسمالية الغربية ،كالذم ستحاكؿ التطرؽ إليو في النقطة المكالية.
ب .أكصاؼ التعكيض

ثار خبلؼ بيف الفقو كالقضاء حكؿ مفيكـ التعكيض العادؿ الذيف يمكف لو أف يكازف
بيف حقكؽ الدكلة المضيفة لبلستثمار كالتي قامت بإجراءات نزع الممكية ،كبيف حقكؽ
المستثمر المنزكع ممكيتو ،كخمصيا في األخير أف التعكيض العادؿ يجدب أف يككف فكريا،

كمبلئما كفعاال.

 .1التعكيض الفكرم
تقضي قكاعد العرؼ الدكلي باف التعكيض يجب أداؤه بالسرعة المعقكلة كال يعني ىذا
الدفع الفعمي لمبمغ التعكيض في ذات تاريخ نزع الممكية ،إذ يتطمب تقدير التعكيض في

الغالب اتخاذ إجراءات إدارية أك قضائية قد تستغرؽ بعض الكقت ( ،)1ثـ إف السيكلة المالية

في بعض األحياف نجد الدكلة صعكبة في تكفيرىا ،كال يضع ذلؾ

حسباف مبمغ التعكيض

بشكؿ معقكؿ ،كمف المتفؽ عميو أف ميمة التسديد يمكف تمديدىا في مثؿ ىذه الحالة كلكف ال

يمكف أف تتجاكز  5سنكات ( ،)2كذلؾ بشرط دفع تعكيض مقابؿ ىذا التأخير ابتداء مف تاريخ
نزع الممكية كتعد ىذه القكاعد ضمانا أكيد لممستثمر األجنبي طالما أنو يمكنو الحصكؿ عمى

تعكيض فكرم ألمبلكو التي كضعت الدكلة يدىا عمييا.
 .2التعكيض المالئـ:

يذىب الفقو في تفسيره ليذ ا الكصؼ ،أف التعكيض الكافي كالمبلئـ يككف في حالة ما
إذا تطابؽ بشكؿ كامؿ مع قيمة المصالح االقتصادية التي تأثرت مف جراء اتخاذ الدكلة
إلجراءات نزع الممكية ،بمعنى إذا ما تـ تقدير ما كسبتو الدكلة ،يمكف لنا في ىذه الحالة
تقدير ما خسره المستثمر األجنبي ،كفي ىذه الحالة يتـ تحديد مبمغ التعكيض ،كما يرل
 - 1دريد محمد السامرائي ،مرجع سابؽ ،ص.161
 - 2عيبكط محند كاعمي ،مرجع سابؽ ،ص.211
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البعض أف التعكيض المبلئـ ىك التعكيض الشامؿ الذم يغطي الخسارة الفعمية ،بحيث يجب
األخذ بعيف االعتبار قيمة األمكاؿ التي انتزعت ممكيتيا حسب السعر السائد في السكؽ لما
في ذلؾ األضرار الغير مباشرة البلحقة بالطرؼ المتضرر كالفكائد المتحصؿ عمييا،

باإلضافة إلى ما فات المستثمر مف كسب كاألرباح المحتممة ( ،)1طبقا لقكاعد القانكف الدكلي
يجب أف يغطي التعكيض المبلئـ القيمة التجارية أك الحقيقية لبلستثمار كيتـ تحديدىا بطرؽ
مكضكعية تأخذ بعيف االعتبار األضرار كالخسائر الممحقة بالمستثمر كليس األرباح

المحتممة(.)2

بيذه الصكرة تتـ المحافظة عمى حقكؽ المستثمر األجنبي كالدكلة حتى ال تضرر كال
تؤدم إفبلسيا ،كفي نفس الكقت تكازف بيف حقيا القانكف م في إجراء نزع الممكية كطمكحيا
في إنشاء مناخ مبلئـ لجذب اإلستثمار بتكفير الحماية القانكنية لبلستثمارات األجنبية.
 .3التعكيض الفعاؿ
ال يكفي أف يككف التعكيض فكريا كمبلئما حتى يككف عادال بؿ يتطمب األمر كذلؾ
أف يككف فعاال كيتجسد ذلؾ باف يككف التعكيض نقدا كقاببل لمتحكيؿ ،مع منح المستثمريف
األجانب كافة التسييبلت اإلدارية التي تسمح ليـ بصرؼ األمكاؿ التعكيض كتحكيميا إلى

الخارج بعممة قابمة لمتحكيؿ.

تعتبر الخصائص المذككرة سابقا عناصر مترابطة فيما بينيا ،كالتي تفسر لنا

التعكيض العادؿ كال يمكف فصميا عف بعضيا البعض.
ج .مكقؼ المشرع الجزائرم مف التعكيض

مقابؿ حؽ الدكلة في نزع الممكية المكرس في القكانيف الجزائرية ،فإف المشرع
الجزائرم حتى يضفي الشرعية عمى اإلجراءات التي تمجا إلييا الدكلة عند المساس بالممكية،
م تقديـ تعكيض قبمي كمسبؽ كعادؿ كمنصؼ،
قيد ذلؾ بالتزاـ عمى عاتؽ الدكلة يتضمف ؼ
 - 1ىشاـ عمي صادؽ ،الحماية الدكلية لمماؿ األجنبي ،مرجع سابؽ ،ص.60
 - 2عيبكط محند كاعمي ،مرجع سابؽ ،ص.213
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كىك ما يستشؼ مف نص المادة  20مف دستكر  1996كالتي تنص عمى ما يمي »ال يتـ
نزع الممكية إال في إطار القانكف كيترتب عنو تعكيض قبمي عادؿ كمنصؼ « (.)1

مف خبلؿ نص المادة السابقة أشارت إلى أف التعكيض يككف سابقا عمى نزع الممكية
لكف في الحقيقة مثؿ ىذا األمر يثير صعكبة عممية الف األمر يتطمب حساب مقدار
التعكيض مف طرؼ الجيات المختصة كاألمر بطبيعة الحاؿ يتطمب كقت ،لكف قد يككف
القصد مف ذلؾ مف الناحية العممية االلتزاـ بدفع التعكيض عادؿ كمنصؼ  ،بحيث يكفي التزاـ
السمطات العمكمية رسميا بالتعكيض إلضفاء الشرعية عمى إجراءات التأميـ

التعكيض بعد دخكؿ إجراءات التأميـ حيز التنفيذ (.)2

كلك يتـ تسديد

يككف التعكيض عادال عف طريؽ تغطية كافة األضرار البلحقة بالمستثمر بناء عمى
معايير مكضكعية ،أما تحديد التعكيض المنصؼ فيقتضي األمر األخذ بعيف االعتبار حقكؽ
المستثمر كما لديو مف ديكف لدل الدكلة المضيفة ،أم حقكؽ الطرفيف المتعاقديف ،فعند تقدير
التعكيض مف حؽ الدكلة األخذ بعيف اإلعتبار الديكف الضريبية التي يتجاكز مقدارىا أحيانا

مقدار التعكيض(.)3

آيا كاف األمر فإف التزاـ الدكلة بتقديـ التعكيض يعتبر قيدا عمى إجراء نزع الممكية
مف طرؼ الدكلة المضيفة لبلستثمار بحيث تمتزـ الدكلة تطبيقا لمبدأ المساكاة بتقديـ التعكيض
بغض النظر عف جنسية الشخص المنزكع الممكية ،كتبعا لذلؾ فإف الدكلة ممزمة بإجراء كافة
حساباتيا حتى تقدـ عمى إجراء نزع الممكية ،كاال ليس عمييا فعؿ ذلؾ إف كانت عاجزة عف
تسديد مستحقات المستثمر األجنبي كفقا لخصائص التعكيض التي تناكلناىا أعبله.

ثـ أف عجز الدكلة عف دفع التعكيض الكافي كالفعاؿ كالفكرم لممستثمر األجنبي،

يدفع مستقببل لنفكر المستثمريف األجانب كىذا في كاقع األمر يشكؿ عائقا لبلستثمار.

 - 1انظر الـ ادة  20مف مرسكـ رئاسي رقـ  ،436-96مرجع سابؽ.
 - 3عيبكط محند كاعمي ،مرجع سابؽ ،ص.218
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2 - MAHDI Haroun, op.cit, p541.
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ا فظ:ماللمم اثمظ زم مام اسثللجم
يعتبر مبدأ المساكاة كعدـ التمييز بيف المستثمريف األجانب الحامميف لجنسيات
مختمفة ،كالمستثمريف المحمييف أحد أىـ المبادئ األساسية الجاذبة لبلستثمارات األجنبية ،بما
تكفره الدكلة المضيفة مف حماية قانكنية لممستثمر األجنبي ،كتعزيز االطمئناف لديو بعدـ

تعرضو ألم إجراءات تمييزية أك تعسفية داخؿ إقميـ الدكلة (.)1

يقضي مضمكف المبدأ امتناع الدكلة عف اتخاذ أم إجراء يمس الممكية سكاء كاف
عف طريؽ المصادرة أك التأميـ أك آية تدابير مماثمة عمى نحك يجعؿ الصفة األجنبية كحدىا

المبرر الكحيد التخاذىا ىذه اإلجراءات.

يذىب معظـ الفقو كالقضاء إلى أف قكاعد القانكف الدكلي تكجب عمى الدكلة عند
التعرض لممكية المستثمر األجنبي احتراـ مبدأ المساكاة كعدـ التمييز كاال قامت مسؤكليتيا

الدكلية(.)2

تممؾ الدكلة حقا مطمقا في اختيار نظاميا االقتصادم ،كفي تكزيع ممكية األمكاؿ
حكؿ أقاليميا ،كما اعترؼ ليا كفقا ألحكاـ القانكف الدكلي بإمكانية لجكءىا إلى المساس
بالممكية إذا اقتضت مصمحتيا ذلؾ ،لكف عمييا بالمقابؿ أف تككف حذرة لتفادم أم تمييز ضد
ىذا المستثمر ،حيث يمثبل ىذا الشرط أحد المبادئ األساسية لمقانكف الدكلي في مجاؿ التأميـ

المترتب عف تضييؽ الحد األدنى ،في مجاؿ معاممة االستثمارات األجنبية (.)3

كما يتطمب تكفير مستكل مبلئـ لمحماية كاألمف ،ىذا مف ناحية القانكنية ،كما يتطمب
منيا ضماف لبلستثمار األجنبي ،فاإلجراءات التي تمس ىذا األخير ال يجب أف تككف
تميمزية كتطرح مشكمة التميمز نفسيا في حالة ما إذا كانت الحماية المتكفرة لرعية دكلة معينة
أحسف ما تكفره لرعية دكلة أجنبية أخرل ،فيككف التمييز بيف الكطنييف كاألجانب ىؤالء الذيف
 - 1حسيف نكارة ،مرجع سابؽ ،ص .115

 - 2دريد محمد السامرائي ،مرجع سابؽ ،ص.153
 - 3عيبكط محند كاعمي ،مرجع سابؽ ،ص.151
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يحضكف بحماية اقؿ مف المحمييف ،بالنسبة لؤلجانب فقد يحممكف جنسيات مختمفة كقد يقع

التمييز بيف حامؿ جنسية أجنبية كحامؿ جنسية أجنبية أخرل.

إف المساس بممكية أحد المستثمريف يجب أف تمس جميع األشخاص الذيف يحممكف
نفس الشركط أجانب كانكا أك محمييف كقد اعتبرت المحكمة الدائمة في قضية osc archini
ما يمي »التمييز الممنكع ىك ذلؾ المؤسس عمى الجنسية التي تؤدم إلى معاممة مختمفة
بيف األفراد المنتمكف إلى جماعات محمية مختمفة كىذا بسبب جنسيتيـ « (.)1

إف شرط عدـ التمييز يعكس مبدأ المساكاة في المعاممة بيف جميع المستثمريف بغ ض
النظر عف جنسياتيـ ،كسكاء كانكا أجانب أك محمييف ،ففي حالة ما إذا لجأت الدكلة
المضيفة لبلستثمار ،التخاذ إجراءات نزع الممكية ،أك أية تدابير أخرل مماثمة يجب أف تقكـ
بيذا اإلجراء عمى جميع االستثمارات ذات الطبيعة الكاحدة دكف استثناء لمشركع استثمارم

معيف بسبب جنسيتو.

اظومظ:م اللمم مامولظافيم اسج ام فظالمرمالظ قم
مضمكف ىذا القيد أف التزاـ الدكلة بعدـ المجكء إلى أم إجراءات تمس ممكية
المستثمر ،ال يككف ناشئا عف معاىدة ،ك إنما ناشئا عف عقد بيف الدكلة المضيفة كالمستثمر
األجنبي كمف أجؿ إعطاء ىذا الشرط الفعالية المطمكبة ،الكثير مف الدكؿ تمجا إلى أدراجو
ضمف االتفاقيات الثنائية الخاصة بحماية كتشجيع االستثمارات األجنبية ،كفي ىذه الحالة أم

إخبلؿ بو يترتب مسؤكلية دكلية ؿؿدكلة التي أخمت بالتزاميا .

كيمكف أف نستشيد في ىذا باالتفاقية المبرمة بيف الجزائر كايطاليا بمكجب نص
المادة  1/10عمى أنو »االستثمارات التي كانت محؿ التزاـ خاص مف إحدل الدكلتيف حياؿ

1 - CARREAU (D) et Patrick (J), droit international économique, op.cit, p458.
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المكاطنيف كاألشخاص المعنكييف لمدكلة أخرل ،تخضع لمضمكف ىذا االلتزاـ في خاصة ما

إذا كاف ىذا األخير يحتكم عمى أحكاـ أكثر امتياز مف تمؾ المشار إلييا في القانكف « (.)1
معد مبدأ عدـ مخالفة التزاـ تعاقدم سابؽ ،مف أىـ مبادئ القانكف الدكلي الذم
يضمف حسف سير كاستمرار التعامبلت الدكلية ،كمفاده أف ت تؽيد الدكلة بما تعيدت بو مف
التزاـ حياؿ الدكؿ( ،)2عف طريؽ اتفاقيات دكلية متعمقة بحماية االستثمارات األجنبية.

عرؼ ىذا المبدأ جدال بيف الفقياء القانكنييف ،فيرل اتجاه أنو في حالة إخبلؿ دكلة
بالعقكد التي أبرمتيا ال يعد إخبلال بالتزاـ دكلي ،كقد حكمت في ىذا الصدد محكمة العدؿ
الدكلية في سنة  » 1929العقكد التي تبرميا الدكلة بغير صفتيا كشخص دكلي تستمد
أساسيا مف القانكف الداخمي« (.)3

أما في حالة ما إذا كانت الدكلة قد أخمت بالتزامات مف االلتزامات الناشئة عف
معاىدة دكلية ،ففي ىذه الحالة يعتبر األمر ىنا التزاـ دكلي كيترتب عميو قياـ مسؤكلية دكلية،

تجعؿ قرار التأميـ مشكبا بعيب المخالفة ألحكاـ القانكف الدكلي العاـ.

أما الرأم الثاني ،يعتبر أف مخالفة الدكلة لعقد مف العقكد يدرج في نفس مخالفتو
لمعاىدة دكلية ،كبالتالي فأم إخبلؿ ببند مف بنكد العقد يترتب المسؤكلية الدكلية لمدكلة

المضيفة.

تعد العقكد السابقة الكاردة عمى نزع الممكية ،كالمستمدة مف أحكاـ القانكف الدكلي،
أحد المبررات األساسية إلضفاء الشرعية الدكلية لمجكء الدكلة لنزع الممكية أك اتخاذ أم
إجراءات أخرل مماثمة لنزع الممكية ،كما أف احتراميا مف قبؿ الدكلة المضيفة لبلستثمار مف
شأف األمر تكفير األماف كالحماية لممستثمر األجنبي ،خاصة كاف جمب االستثمارات األجنبية
 - 1االتفاؽ المبرـ بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة الجميكرية االيطالية بتاريخ

 18مام

 ،1991المتعمؽ بالتشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمارات ،المصادؽ عميو بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ  346-91مؤرخ
في  05أكتكبر  ،1991ج.ر العدد  ،46صادر  6أكتكبر .1991
 - 2حسيف نكارة ،مرجع سابؽ ،ص .128
 - 3ىشاـ عمي صادؽ ،الحماية الدكلية لمماؿ األجنبي ،مرجع سابؽ ،ص.87
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في كقتنا الحالي أصبح مطمب أساسي لكؿ الدكؿ بغض النظر عف تكجياتيا السياسية
كاالقتصادية ،فالجزائر عمى غرار مختمؼ الدكؿ قاـ المشرع الجزائرم بتكريس القكاعد الدكلية

لحماية الممكية.

افئرم اتظانم

اجرم اثطحليم نم القظانوم الج ائر
بعد استقبلؿ الجزائر ،تبنت سياسة اقتصادية قائمة عمى سيطرة القطاع العاـ عمى
مختمؼ النشاطات االقتصادية لمدكلة ،كما سعت لمممارسة سيادتيا الكاممة عمى الثركات
الطبيعية ،متماشية مع التكجيات كاإليديكلكجية التي كانت سائدة آنذاؾ كىك األمر الذم دفع

بالجزائر إلى تأميـ المحركقات سنة .1971

اإليديكلكجيات التي كانت سائدة في الستينات كالسبعينات القرف الماضي ،بدأت
تضمحؿ شيئا فشيئا خاصة في نياية الثمانينات ،ككاف ليا التأثير المباشر عمى المستكل
الداخمي لمجزائر ،خاصة مع انفجار الشارع الجزائر ،نتيجة تفاقـ األزمات االقتصادية
كاالجتماعية ،األمر الذم أدل إلى تبني خيار النظاـ الرأسمالي المقدس لمحرية الفردية ،فجاء
دستكر  1989متبنيا حماية لمممكية الفردية ،ككضع شركط كاجراءات نزع الممكية مطابقة

لمشركط القانكنية المعمكؿ بيا في بعض الدكؿ المتقدمة ( ،)1كالتي ال تختمؼ عف األحكاـ

الكاردة في القانكف الدكلي.
سياسة اإلصبلحات االقتصادية التي شرعت الجزائر في انتياجيا ،جعؿ مف المشرع
الجزائرم ال ييتـ بالتأميـ كانما اىتـ بالتأكيد عمى كضع شركط كاجراءات لنزع الممكية ،كذلؾ
مف أجؿ خمؽ بيئة مناخية مبلئمة لبلستثمار ،خاصة مع ظاىرة التنافس عمى استقطاب
االستثمارات األجنبية كما يضطمع بو اإلستثمار مف دكر كبير في زيادة معدالت النمك

1 - ZOUAIMIA Rachid, « le régime des investissements international en Algérie »,
R.S.J.E.P, N° 3, 1991, p 592.
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االقتصادم ،كايجاد فرص التكظيؼ ،كتحسيف مستكل استخداـ التكنكلكجيا لتحقيؽ التنمية
بجكانبيا المختمفة

()1

.

كاكبت الجزائر التطكرات الحاصمة في القانكف الدكلي ،ؼأاؽمت القكاعد المنظمة لنزع
الممكية سكاء في إطار القكانيف الداخمية (أكال) أك بمكجب االتفاقيات الدكلية التي صادقت

عمييا (ثانيا).

ا:م حئريماجرم اثطحليم نم القظانوم ام اطنم
كرست الجزائر بمكجب دستكر  1989حماية لؿممكية الفردية ،بحيث نصت المادة
 20عمى مشركعية نزع الممكية لممنفعة العمكمية مقابؿ تعكيض قبمي منصؼ كعادؿ،
كالمبلحظ أف ىذا اإلجراء الكحيد النازع لمممكية الذم نص عميو المشرع الجزائرم
اإلشارة إلى التأميـ رغـ أف ىذا األخير معترؼ بو دكليا بح

 ،كدكف

مث يعد مظير مف مظاىر

ممارسة الدكلة لسيادتيا االقتصادية عمى الثركات المكجكدة عمى إقميميا ،كما لقي تأييد كاسع
النطاؽ عمى المستكل الدكلي ،ثـ أف التأميـ أصبح قاعدة عرفية مممكسة دكليا متعارؼ عمييا

كىي بمثابة القانكف ال يمكف ألم دكلة أف تنفي بكجكده (.)2

سككت الـ ؤسس الدستكرم عف اإلشارة لمتأميـ يؤكد الطابع الميبرالي ،الذم أرادت
الجزائر مف خبللو التأكيد عمى تبنييا سياسة اقتصادية قائمة عمى االنفتاح ،قصد جذب
االستثمارات األجنبية كتكفير أكثر قدر ممكف مف الحماية ليا ،ألجؿ ذلؾ تفادل المشرع
الدستكرم في تكريس التأميـ ،السيما كانو في مرحمة اإلصبلحات االقتصادية ،إذ أف تكريس
مبدأ التأميـ حتى كلك كاف بصفة شكمية لف يككف لو سكل اثر خمؽ جك غير مبلئـ
لبلستثمار الدكلي(.)3

 - 1كحي فاركؽ لقماف  »:تشجيع اإلستثمار في ظؿ نظاـ اإلستثمار األجنبي «  ،مجمة القانكف ،جامعة عدف ،العدد ،11
أكتكبر  ،2003ص.81

2- ZOUAIMIA Rachid, op.cit, p 426.
 - 3مرسكـ رئاسي رقـ  ،438-96مرجع سابؽ.
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بصدكر دستكر  ،1996لـ يختمؼ األمر كلـ يأت المشرع بجديد بحيث أبقى عمى
حؽ الدكلة في نزع الممكية كفؽ قكاعد كشركط محددة كفؽ نص المادة

 ،)1(20كما أف

المشرع لـ يشر مطمقا إلى التأميـ بؿ اكتفى بتحديد مضمكف الممكية العمكمية المممككة
لمشعب الجزائرم ،كذلؾ بمكجب المادة  2/17مف دستكر  1996كالتي تنص عمى ما يمي
»يشمؿ باطف األرض كالمناجـ كالمقالع كالمكارد الطبيعية لمطاقة كالثركات المعدنية

الطبيعية الحية في مختمؼ مناطؽ األمالؾ الكطنية البحرية كالمياه كالغابات ،كما تشتمؿ
النقؿ بالسكؾ الحديدية كالنقؿ البحرم كالجكم كالبريد كالمكاصالت السمكية كأمالؾ أخرل

محددة في القانكف«.

مف خبلؿ المادة السابقة الذكر أشا رت في تعريفيا لمممكية العمكمية إلى بعض
األمكاؿ التي ال يمكف أف تككف محبل لمممكية خاصة ،كأكثر مف ذلؾ فقد منحت الحؽ ،أك
باألحرل ألزمت المشرع بالتدخؿ لبلستيبلء عمى أم

الكاقعي(.)2

مف بمغ نشاطو درجة االحتكار

إف عدـ التكريس الصريح كحؽ الدكلة في لجكء إلى التأميـ ،بالرغـ مف الشرعية
الدكلية التي اكتسبتيا نجد تبريره كتفسيره في الظركؼ التي صيغت فييا النصكص
الدستكرية ،التي جاءت في ظرؼ شركع الجزائر في إجراء إصبلحات اقتصادية ،كتبنييا
لمنظاـ الميبرالي القائـ عمى مبادئ حرية المبادرة كتقديس لمممكية الفردية كحمايتيا ،كال يمكف
التغاضي أيضا عف ضغط بعض المؤسسات الدكلية خاصة منيا صندكؽ النقد الدكلي

(،)3

الذم جاء بإيعاز منو فرض عمى الجزائر إجراء المفاكضات مع المنظمة العالمية لمتجارة

ؿالنضماـ إلييا.

نشير كذلؾ أف الظركؼ الداخمية التي عرفتيا الجزائر آنذاؾ كالتي تمتاز بالتدىكر
األمني ،إف لـ نقؿ االنفبلت األمني أحيانا ،لـ يكف في صالح الجزائر ،اإلشارة الصريحة

لمتأميـ ،كىك مكؽؼ تبنتو الجزائر مف أجؿ تكفير الظركؼ المكاتية لبلستثمار األجنبي.
 - 1عميكش قربكع كماؿ :قانكف االستثمارات في الجزائر ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،1999 ،ص.64

2 - MEHDI Haroun, op.cit, p 565.

 - 3عيبكط محند كاعمي ،مرجع سابؽ ،ص .189
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نبلحظ مما سبؽ أف ممارسة الدكلة لحؽ نزع الممكية ،يككف في إطار اإل تؿزاـ بمبدأ
الشرعية كفؽ شركط كقكاعد منصكص عمييا في القكانيف المعمكؿ بيا ،كالتي ال تختمؼ عما
ىك منصكص عميو كفقا ألحكاـ القانكف الدكلي.

الدستكر التكنسي ،ىك األخير لـ يتطرؽ في أم مادة مف مكاده إلى مسالة التأميـ
عمى اعتبار اختياره االتجاه نحك التحرر ،كاختيار سياسة حرة فمف غير المعقكؿ ،كالبلئؽ
التطرؽ إلى التأميـ ،فمـ يعد ىذا المكضكع محؿ برمجة أم إطار قانكني مسف لجمب
االستثمارات األجنبية كفي نفس الكقت ال يكجد أم نص قانكني يمنع المجكء إلى ىذا
اإلجراء ،فيذا احتماؿ كارد فقانكف الممكية يحضى بحماية قانكنية كىذا ما تـ النص عميو
بمكجب المادة  14مف دستكر تكنس كالتي تنص عمى ما يمي

»حؽ الممكية مضمكف «

كتضيؼ المادة »يمارس ىذا الحؽ في الحدكد المبينة مف طرؼ القانكف « ،كىذا يظير قدرة
القانكف مف تحديد ممارسة ىذا الحؽ عف طريؽ التأميـ مثبل ،لكف الممارسات التكنسية تعممنا

أف التاميمات عف طريؽ نص قانكني ،كبيذا الشكؿ تـ تأميـ الكيرباء كالغاز (.)1

إف كاف الدستكر الجزائرم اكتفى بالنص عمى نزع الممكية في إطار احتراـ مبدأ
الشرعية ،فإف التقنيف المدني ميز بكضكح بيف نزع الممكية كالتأميـ

( ،)2فاألكؿ يتـ بمكجب

قرار إدارم صادر مف طرؼ السمطة اإلدارية المختصة ،كىك ما تـ التأكيد عميو بمكجب
المادة 677كالتي نصت عمى أنو

»ال يجكز حرماف أم أحد مف ممكيتو إال في األحكاؿ

كالشركط المنصكص عمييا في القانكف ،غير أف لإلدارة الحؽ في نزع ممكيتو العقارية أك
بعضيا ،أك نزع الحقكؽ العينية العقارية لممنفعة العامة مقابؿ تعكيض منصؼ كعادؿ...

« ،أما الثاني فيتـ بمكجب نص قانكني كىك ما أكدت عميو المادة

 ،)3(678كأما الشركط

كاجراءات التأميـ كطريقة التعكيض فمقد ترؾ تنظيميا لمقانكف.

ساير المشرع الجزائرم بمكجب قانكف رقـ  11-91المتعمؽ بنزع الممكية لممنفعة
العمكمية ،حيث اعتبر أف المنفعة العامة ىي المبرر الكحيد كالشرط األساسي الذم يستند
1 - DARGOUTH Lamia, op.cit, p141.
 - 2انظر المادة  677مف قانكف مدني ،مرجع سابؽ
 - 3قانكف رقـ  11-91المتعمؽ بنزع الممكية لممنفعة العمكمية ،معدؿ كمتمـ ،مرجع سابؽ.
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إليو المشرع إلباحة نزع الممكية ،كليس ىذا فحسب ،بؿ يستكجب أف يتـ النزع كفؽ إجراءات
معقدة كشركط محددة حيث نصت المادة األكلى منو ،عمى أف نزع الممكية يتـ كفؽ تعكيض
قبمي عادؿ كمنصؼ ،كتككف

بذلؾ قد تجاكز ت المادة  677مف ؽ.ـ ا لتي لـ تشترط

التعكيض القبمي كاف كاف في حقيقة األمر عمميا يصعب ذلؾ ،كىذا ما حددتق المادة  25مف
نفس القانكف األعماؿ التي تعتبر ذات منفعة عمكمية كىي األعماؿ المتعمقة بأدكات التعمير،
األعماؿ المتعمقة بالتييئة العمرانية ،أعماؿ كمشاريع مرتبطة بالتخطيط المتعمقة بإنشاء

تجييزات جماعية كمنشات كأعماؿ كبرل ذات منفعة عامة (.)1

كما اشترط قانكف رقـ  11-91المذككر سابقا أف يتضمف قرار التصريح بالمنفعة
العامة كتحت طائمة البطبلف أىداؼ نزع الممكية المزمع تنفيذه ،كيقصد باألىداؼ ىنا ذكر
األسباب المتمثمة في مخطط التعمير أك كجكد مصمحة عامة ،كما منح القانكف بمكجب
المادة  13منو عمى حؽ الطعف لكؿ ذم مصمحة عمى قرار نزع الممكية في آجؿ شير أماـ
القضاء الذم يبسط سمطتو الرقابية عمى الق اررات اإلدارية.

مف أجؿ أف يبدم المشرع الجزائرم عف حسف نيتو في جذب االستثمارات األجنبية
كتكفير حماية الماؿ األجنبي ،تعمد عدـ إدراج ،أك التطر

ؽ إلى إجراءات نزع الممكية أك

التدابير المماثمة ،كذلؾ حتى ال ينفر المستثمريف األجانب خاصة كاف دكؿ العالـ ،كالنامية
منيا عمى كجو الخصكص تتنافس عمى جذب المزيد مف االستثمارات األجنبية

( ،)2لذلؾ

اكتفى المشرع الجزائرم بالنص عمى المصادرة اإلدارة بمكجب المادة  16مف أمر رقـ -01
 03المتعمؽ بتطكير اإلستثمار ،معدؿ كمتمـ

()3

كالتي تنص عمى ما يمي »ال يمكف أف تككف

االستثمارات المنجزة مكضكع مصادرة إدارية ،إال في

اؿحاالت المنصكص عمييا في

التشريع المعمكؿ بو ،كيترتب عف المصادرة تعكيض عادؿ كمنصؼ «.

المبلحظ مف خبلؿ نص المادة السابقة الذكر أف رغبة المشرع الجزائرم في تكفير
الحماية لبلستثمار األجنبي جعمو يقع في خط أ ضبط المصطمحات ،فبمكجب المادة
 - 1المادة  2/ 25مف قانكف رقـ  ،11-91معدؿ كمتمـ ،مرجع سابؽ.
 - 2كحي فاركؽ لقماف ،تشجيع االستثمار ،مرجع سابؽ ،ص.98

 - 3المادة  16مف أمر رقـ  ،03-01معدؿ كمتمـ ،مرجع سابؽ.
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استعمؿ المشرع ،المصادرة كاإلدارية لكف مف حيث الشركط الكاجب االلتزاـ بيا كالنتائج

المترتبة عنيا ىي نفسيا في نزع الممكية (.)1

كالمصادرة تككف قضائية أك إدارية ،األكلى تعد عقكبة تكميمية يحكـ بيا القاضي،
كتتمثؿ في أيمكلة لمدكلة أك مجمكعة أمكاؿ معنية أما الثانية ،فتتـ عادة في أعقاب التغيرات

السياسية أك الحركب بيدؼ تصفية بعض الطبقات أك تكقيع الجزاء عمى معاكني األعداء (،)2

كبالتالي الطابع الجزائي لمصادرة ،منفي التعكيض.
لكف المشرع الجزائرم بمكجب المادة  ،16مخالؼ كؿ التشريعات التي تبرر لمدكلة
كلجكئيا لممصادرة دكف تقديـ تعكيض مقابؿ لذلؾ ،كىذا األمر

ليس لو مبرره لدل الفقو

باعتباره إجراء سيادم لمدكلة ،لكف نجد المشرع الجزائرم ربط المصادرة بتقديـ تعكيض لذلؾ
يككف عادؿ كمنصؼ كلـ يشر إلى أنو قبمي ،كما فعؿ في الدستكر كفي قانكف رقـ 11-91
المذككر سابقا ،كىك ما يؤكد أف المشرع الجزائرم يقصد نزع الممكية.

المبلحظ أف المشرع الجزائرم أراد أف يتفادل استخداـ مصطمح نزع الممكية كنظ ار
إلرادتو ؿلتميز أدل بو إلى الكقكع في مشاكؿ ضبط النصكص القانكنية ،كمف شأف ىذا األمر
تنفير المستثمر األجنبي ،الذم م بحث دائما عف مناخ قانكني تتسـ في المصطمحات
بالكضكح كاإل تساؽ بعيدا عف كؿ لبس كغمكض قد يؤدم إلى تفسير خاطئ كالتالي يكلد
الشؾ كالتخكؼ في نفسية المستثمر مما يدفعو بالتراجع عف اتخاذ قرار اإلستثمار ،كمف
األجدر عمى المشرع الجزائرم أف يستعمؿ مصطمح نزع الممكية ،فيك حؽ سيادم معترؼ بو
في كؿ الدكؿ حتى األكثر ليبرالية ،الميـ

أف يتـ اإلجراء كفؽ قكاعد كشركط محددة تبرر

شرعية المجكء إليو كما تـ النص عميو كفؽ أحكاـ القانكف الدكلي.

 - 1عيبكط محند كاعمي ،مرجع سابؽ ،ص.188

 - 2ىشاـ عمي صادؽ ،الحماية الدكلية لمماؿ األجنبي ،مرجع سابؽ ،ص.22
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ثظالظ:م حئريماجرم اثطحليم قم القظانوم ا فقظالنمم
تسعى الجزائر إلقامة مناخ استثمارم مبلئـ بتكفير كؿ الشركط المكاتية

ؿذلؾ ،كأكؿ

شرط تكفير الضمانات القانكنية اؿ ال زمة حالة اتخاذ أم إجراء مف إجراءات نزع الممكية،
فصحيح أف الدكلة سيدة فكؽ إقميميا لكف عندما يتعمؽ األمر بكجكد أجانب فكؽ ترابيا حينيا
تككف ممزمة بالقيكد التي يفرضيا العرؼ الدكلي في حالة نزع ممكية األجانب ،كىي القيكد
التي يسميو ا الفقو الدكلي بالحد األدنى لحقكؽ األجانب ،كمف بيف ىذه القيكد ضركرة دفع
التعكيض ؿلمستثمر األجنبي الذم تـ االستغناء عف خدماتو لفائدة المصمحة العامة ،فمما حرـ

مف حؽ يحميو القانكف ،يستكجب ترتيب تعكيض لو (.)1

ألزمت الجزائر نفسيا بتكفير الحماية الكافية التي يتطمع ليا المستثمر األجنبي عف
طريؽ إبراـ اتفاقيات ثنائية متعمقة باالستثمارات ،كتككف بذلؾ قد رفعت مف الحد األدنى
لمحماية المكضكعية لمماؿ األجنبي ،عف طرم ؽ التعيد باالحتراـ لكؿ التزاميا بدءا بااللتزاـ
بمبدأ المساكاة كعدـ التمييز ،إلى جانب االلتزاـ بأداء التعكيض العادؿ كالمنصؼ (.)2

إذا كانت إجراءات نزع الممكية ال تعبر عف ضمانات المتبادلة لبلستثمارات ( ،)3إال
أنو تـ النص عمييا بمكجب االتفاقيات الثنائية التي أبرمتيا الجزائر ،مف باب ضماف عدـ
المجكء إلى المساس بالممكية سكاء بصكرة مباشرة أك غير مباشر أم عف طريؽ التدابير
المماثمة لنزع الممكية التي يمكف أف تتخذىا الدكلة ضد استثمارات الطرؼ األخر عمى
أراضي الدكلة األخرل ،كسكاء تـ النص عمى استبعاد التأميـ ،أك لـ يتـ تناكؿ ذلؾ ،فبل تتخذ

 - 1ىشاـ عمي صادؽ ،الحماية الدكلية لمماؿ األجنبي ،مرجع سابؽ ،ص.53

 - 2قكرارم عبد العزيز »:دراسة الحكافز القانكنية لجمب االستثمارات األجنبية بالجزائر«  ،مجمة العمكـ االقتصادية ،جامعة
الجيبللي الياس ،مكتبة الرشاد لمطباعة كالنشر ،العدد األكؿ ،افريؿ  ،2006ص.114

 - 3ـ دكس فبلح الرشيدم  »:ضركرة تطكير كتفعيؿ االتفاقية الثنائية لعاـ

 1989بيف دكلة الككيت كالكاليات المتحدة

األمريكية بشاف الضمانات المتبادلة لبلستثمار«  ،مجمة الحقكؽ ،العدد األكؿ ،مارس ،الككيت ،2005 ،ص.45
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تدابير نزع الممكية إال استثناءا إذا أكجدت تبرير كفؽ مقتضيات ذات منفعة عامة ،أك بيدؼ

كطني(.)1

كتتخذ اإلجراءات كفقا لقكاعد القانكف الدكلي تطبقا لذلؾ تضمنت االتفاقية الجزائرية
االيطالية مبدأ التعكيض في حاؿ المجكء إلى نزع الممكية كذلؾ بمكجب المادة  4منيا حيث
تنص عمى ما يمي »ال يمكف ألم مف الدكلتيف المتعاقدتيف القياـ بتدابير نزع الممكية
التأميـ ،الحجز أك أم إجراء يركب عميو نزع أك منع الممكية بطريقة مباشرة أك غير

مباشرة المكاطنيف أك األشخاص المعنكييف لمدكلة المتعاقدة األخرل « (.)2

كما نصت الفقرة  3مف نفس المادة المذككرة أعبله ،إذ اقتضت المنفعة العامة
الخركج عف الفقرة الثانية ،سيتكجب أف تككف مصحكبة بأحكاـ فكرية تتضمف دفع تعكيض
مناسب كفعمي ،كحسب االتفاقية متى يككف التعكيض مناسب ،يجب أف يككف معادال لمقيمة
الفعمية لبلستثمارات المعنية في السكؽ عشية اليكـ الذم اتخذت فيو التدابير أك أعمى فئة
عنيا ،كقد تمسكت بطريقة تقدير التعكيض عف طريؽ قيمة السكؽ ،الدكؿ المصدرة لرأس
الماؿ ألنيا تأخذ بعيف االعتبار الفكائد المحتممة ،كذلؾ استنادا إلى معطيات السكؽ ،كبالتالي
تسمح بالحصكؿ عمى تعكيض مبلئـ يغطي كافة األضرار الممحقة بالمستثمر (.)3

أما المادة الرابعة مف االتفاؽ المكقع بيف الجزائر كاالتحاد االقتصادم البمجيكي
()4

المكسكمبكرغي

فبل تختمؼ في مضمكنيا كشكميا عف المادة

االيطالية كالتي سبؽ كاشرنا إلييا أعبله.

 4مف االتفاقية الجزائرية

1 - TERKI Nour Eddine, « la protection conventionnelle de l’investissement étranger en
Algérie » RSJEP N° 2, Alger, 2001, p15.
 -2االتفاؽ المبرـ بيف حككمتي الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كالجميكرية االيطالية ،مرجع سابؽ.
3 - HAROUN Mehdi , op.cit, p528.

 - 4االتفاؽ بيف الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كاالتحاد االقتصادم البمجيكي المكسكبرغي المكقع عميو بتاريخ

 24اقريؿ ،1991المتعمؽ حكؿ الشراكة كالحماية المتبادلة لبلستثمارات ،المصادؽ عميو بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ -91
 345مؤرخو في  15أكتكبر  ،1991ج.ر العدد .46
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نصت االتفاقية الجزائرية الفرنسية ،عمى تقييـ التعكيض عمى أساس القيمة الحقيقية
لبلستثمارات المعنية بنزع الممكية كيقيـ بالمقاربة كالشركط االقتصادية المعتمدة ليمة اتخاذ

التقارير كالتدابير العامة( ،)1كىك ما تـ النص عميو بمكجب المادة  5كالتي تنص عمى ما يمي
»يجب أف ترفؽ تدابير نزع الممكية إذا اتخذت بدفع تعكيض مناسب كفعمي بحسب مبمغو
عمى أساس القيمة الحقيقية لالستثمارات المعنية كالتي تـ تقييميا كفؽ لمظركؼ

االقتصادية«.
ادخؿ االتفاؽ الجزائرم الفرنسي بندا أخر إضافيا ييدؼ إلى منع استعماؿ ىذا
اإلجراء حتى في المجاؿ البحرم لمبمد المستضيؼ حيث تنص المادة 2/5عمى أنو »ال يتخذ
الطرفاف المتعاقداف تدابير نزع الممكية أك التأميـ أك أية تدابير أخرل يترتب عمييا بطريقة
مباشرة أك غير مباشرة مف مكاطنيف الطرؼ األخر استثماراتيـ التي يمتمككنيا عمى إقميـ

كعمى منطقتيـ البحرية« (.)2

أما فيما يتعمؽ باالتفاقيات المتعددة األطراؼ التي صادقت عمييا الجزائر ،يمكف أف
نستشيد باتفاقية تشجيع كضماف اإلستثمار بيف دكؿ اتحاد المغرب العربي كالتي نصت
بمكجب المادة  15مف الفصؿ الرابع تحت عنكاف الضمانات القانكنية كالتي تنص »ال يمكف
تأميـ أك انتزاع استثمارات رعايا أم مف أحد األطراؼ المتعاقدة كال يمكف إخضاع ىذه
االستثمارات إلى أم إجراء لو نتيجة متشابية عمى تراب األطراؼ المتعاقدة « (.)3

كما أكدت اتفاقية استثمار رؤكس األمكاؿ العربية في الدكؿ العربية عمى االلتزاـ
بالتعكيض بمكجب نص المادة العاشرة منيا كالتي تنص »يستحؽ المستثمر العربي تعكيضا

1 - TERKI Nour Eddine, op.cit, p15.

 - 2االتفاؽ المبرـ بيف الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة الجميكرية الفرنسية المكقع عميو بتاريخ  13فيفرم

 ،1993المتعمؽ بشاف تشجي كالحماية المتبادلة لبلستثمارات،

المصادؽ عميو بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ

01-94

مؤرخو في  02جانفي  ،1994ج.ر العدد  ،01الصادر في  02جانفي .1994
 - 3اتفاقية تشجيع كضماف اإلستثمار بيف دكؿ اتحاد المغرب العربي المكقعة االتفاقية المكقعة في الجزائر ،بتاريخ

يكليك  ،1990المصادؽ عمييا بمكجب مرسكـ رئاسي رقـ  420-90مؤرخو في  22ديسمبر  ،1990ج.ر العدد .05
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عما يصيبو مف ضرر نتيجة قياـ دكلة طرؼ أك إحدل سمطاتيا العامة أك المحمية أك
مؤسساتيا . «...
كما التزمت الجزائر بتكفير الضمانات لممستثمر األجنبي بمكجب المادة  5مف اتفاقية
اإلستثمار المكقعة بيف الدكلة الجزائرية كشركة اكراسككـ تيميككـ التي جاءت تحت عنكاف
م اإلستثمار حيث نصت عمى ما يمي
ضمانات حما ة

»تستفيد الشركة مف ضمانات

الممنكحة لممستثمريف كالمقررة في الباب الخامس مف المرسكـ التشريعي

رقـ 12-93

مؤرخ في  19ربيع الثاني  1414المكافؽ لػ 5اكتكبر  1993كالمذككر أعاله ،كعند
االقتضاء مف الضمانات كالحقكؽ كاالمتيازات المعترؼ بيا بمكجب اتفاقية تشجيع
االستثمارات كحمايتيا المبرمة بيف الدكلة التي تنتمي إلييا كبيف الجميكرية الجزائرية

الديمقراطية الشعبية«(.)1

المبلحظ مف خبلؿ نص المادة أف الجزار التزمت بمكجب عقد استثمار الذم جمعيا
مع شركة اكراسككـ عمى تكفير كافة الضمانات ،كالتي يدخؿ مف ضمنيا عدـ المجكء إلى
تدابير نزع الممكية أك التأميـ ،كاف كاف في حقيقة األمر نص المادة لـ يأت بشكؿ صريح

ككاضح.

بناءا عمى ما سبؽ نبلحظ أف االتفاقيات التي اشرنا إلييا كنماذج لبلتفاقيات الثنائية
أك المتعددة األطراؼ أقرت لمدكلة بحقيا السيادم بالمجكء إلى نزع الممكية المؤسس عمى
المنفعة العامة كشرط أساسي يبرر ليا المجكء إلى ىذا اإلجراء أك حتى بالنسبة لئلجراءات
المماثمة لنزع الممكية ،كتأكد لنا مف خبلؿ التطرؽ إلى مختمؼ مكاد االتفاقيات مسايرتيا
لممبادئ األساسية المتفؽ عمييا في الفقو كالقانكف الدكلي في مجاؿ تكفير الحماية القانكنية
لبلستثمار األجنبي ،فبل يمكف المجكء إلى نزع الممكية أك التدابير المماثمة إال لمقتضيات
المنفعة أك المصمحة العامة ،ك أف تتـ اإلجراءات كفقا لمتشريع المعمكؿ بو ،مقابؿ تعكيض

 - 1مرسكـ تنفيذم رقـ  416-01مؤرخو في  ، 2001يتضمف المصادقة عمى االتفاقية اإلستثمار المكقعة بيف الدكلة
الجزائرية الممثمة مف طرؼ ككالة ترقية اإلستثمار كدعميا كمتابعتيا كبيف شركة اكراسككـ ،ج.ر

2001/12/26

198

اؿعدد  ،80صادر في

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممافصلم ا وم:مأثظريم االستثظام األلنن
م
انظام اتظانمم

عادؿ كمناسب ،كبعممية قابمة لمتحكيؿ كفقا لبلحتراـ الشركط كاإلجراءات المحددة في إطار

قكاعد القانكف الدكلي.

كؿ ىذا بغية استمالة االستثمارات األجنبية إلى إقميميا ،كليس ىذا كحسب ،عممت
الجزائر عمى تكفير الحماية القانكنية لممستثمر األجنبي عمى النحك الذم سنراه مف خبلؿ

المبحث المكالي.

اثنبحم اتظانم
ابثظريم القظاناليمالالستثظام
تزايد اىتماـ الدكؿ النامية بشكؿ متكاتر بجمب االستثمارات األجنبية كبديؿ النخفاض
المساعدات الخارجية نتيجة سياسة االنكماش االقتصادم التي انتيجتيا الدكؿ المتقدمة
خاصة في بداية الثمانينات ،مما خمؽ أزمات لمدكؿ النامية فسارعت تتنافس بينيا لجذب
الرساميؿ األجنبية بإزالة كؿ قيكد التي قد تعيقيا أك تعرقؿ انجاز المشركع االستثمارم في

أحسف الظركؼ ،بحيث كفرت الدعـ المؤسساتي كالقانكني إلنجاح المشركع االستثمارم.

كفي ىذا الصدد فتحت الجزائر أبكابيا عمى مصراعييا لممستثمريف األجانب ،بما
كفرت ليـ مف حماية ليـ كالستثماراتيـ تضاىي تمؾ المتكفرة في اغمب القكانيف المنظمة
لبلستثمارات في الدكؿ المتقدمة.

كيعرؼ األستاذ دمكنيؾ كارك الحماية بما يمي  :يقصد بقكانيف الحماية جممة القكاعد
الخاصة بالقانكف الداخمي أك الدكلي التي تحدد أك تعاقب كؿ مساس باألمبلؾ العمكمية

الممتدة لغاية اإلستثمار الدكلي(.)1

1 - CARREAU Dominique, PATEICK Juillard, droit international économique, op,cit, p451.

199

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممافصلم ا وم:مأثظريم االستثظام األلنن
م
انظام اتظانمم

كما تعرؼ أيضا أنيا :جممة القكاعد التي تيدؼ إلى إبعاد أم ضرر يمس
االستثمار ،مما يعني استدراؾ كردع كؿ األفعاؿ الغير قانكنية التي قد تعرضو لمخطر كتتمؼ

المشركع االستثمارم(.)1

كما عرفت عمى أنيا القكاعد اليادفة إلى حماية فعالة كناجعة مف األضرار كاألخطار

التي تحيط باالستثمار ككذلؾ التحذير مف ىذه األخطار.

إف الحماية القانكنية شرط ضركرم لجذب االستثمارات األجنبية ،لذلؾ كرست قكانيف
اإلستثمار الحماية البلزمة كالكافية لممستثمريف األجانب بما تضعو مف معالجة لبلستثمارات
األجنبية بنفس معالجة االستثمارات الكطنية كالتمتع بنفس الحقكؽ كتحمؿ نفس االلتزامات
(المطمب األكؿ) عمى اعتبار أف عدـ االستقرار التشريعي مف العكامؿ الطاردة لبلستثمار،
كنتيجة الخكؼ كالشؾ الذم يتكلد في نفسية المستثمر األجنبي مف االحتماالت التي قد تقع
لو أثناء انجاز مشركعو االستثمارم مف ارتفاع قيمة الضرائب مثبل بشكؿ فجائي أك إلغاء
امتيازات أك تسييبلت معينة يككف قد نص عمييا القانكف الذم انشأ المستثمر األجنبي في
ظمو مشركعو االستثمارم ،كلتبديد ىذه المخاكؼ كرست الجزائر في قكانينيا المتعمقة

باالستثمار مبدأ تجميد النص التشريعي (المطمب الثاني).

اثقطلم ا وم

ونم م اثمظ زم نم اثفظوطيم
حتاـ التنافس بيف مختمؼ الدكؿ مف أجؿ جذب الرساميؿ
ب د
تتسـ البيئة الراىف ة إ
األجنبية نتيجة تعاظـ دكر االستثمارات األجنبية في تكفير التمكيؿ المطمكب كنقؿ التكنكلكجيا
كالمساىمة في رفع مستكيات المعيشة  ،كنتيجة ليذه المعطيات تتنافس الدكؿ فيما بينيا
بكضع إطار قانكني محفز يستفيد منو جميع المستثمريف بغض النظر عف الجنسية الح امؿ
ليا ،كبغض النظر إذا كاف أجنبي أك كطني أم يحمؿ جنسية الدكلة المستقبمة لبلستثمار،
1 - ABAD Abdelhamid, « les guaranties de l’investissement etranger en Tunisia », ou va le
droit de l’investissment? Désordre normatif et recherché d’équilibre, actes du colloque
organisé à tunis, les 3 et 4 mars 2006, p129.
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حيث كمفت القكانيف المتعمقة باالستثمار مبدأ المساكاة في المعاممة في كؿ المسائؿ المتعمقة
باالستثمار ،كمف أمثمة ذلؾ مجاؿ خفض الضرائب كاإلنقاص مف الرسكـ المباشرة كالغير
المباشرة ككذلؾ االلتزامات االجتماعية كاألنظمة المتعمقة بالتكظيؼ كتسريح العماؿ أك
الشركط الخاصة بتحكيؿ كدفع الماؿ نحك الخر

باالستثمار .

كج  ....كغيرىا مف األمكر المتعمقة

كىذا كمو مف أجؿ أف ال يشعر المستثمر األجنبي أنو يعامؿ معاممة تميزية بالنسبة
لممستثمر الكطني ،أك أف ىذا األخير تـ منحو معاممة تفضيمية بالنسبة لؤلكؿ ،كسنتناكؿ مف
خبلؿ ىذا المطمب في (الفرع الثاني) مضمكف المبدأ ،أما في (الفرع الثاني) فسنقكمؾ
بتخصيصو بتطبيقات المبدأ ،أما (الفرع الثالث) فسنقكـ بتخصيصو إلى خرؽ المبدأ.

افئرم ا وم
ومثنوم اثنم م
يقصد بمبدأ المساكاة ىك عدـ التمييز في المعاممة ما بيف المستثمريف الكطنييف

كاألجانب( ،)1مف حيث التمتع بالحقكؽ كاالمتيازات ،كلكف فقط أف ىناؾ فرؽ بيف التمييز في
المعاممة كىك السمكؾ المرفكض كالمنفر لبلستثمارات األجنبية كبيف االختبلؼ في اؿ ـ عاممة،
ذلؾ أف الدكلة المضيفة لبلستثمار األجنبي تحتفظ لنفسيا بحؽ منح معاممة خاصة
لمستثمرييا دكف أف يككف ليا النية في التمييز بينو ك بيف المستثمريف اآلخريف كذلؾ مف أجؿ
تحقيؽ أىدافيا كمصالحيا االقتصادية

(.)2

كما ىك الحاؿ بالنسبة لمجزائر في مطمع األلفية الثالثة نتيجة إستراتيجيتيا السياسية
منحت تسييبلت لبلستثمارات العربية خاصة المصرية منيا دكف أف تككف خرقت مبدأ
المساكاة في المعاممة كالذم يستمدة مصدره كأساسو مف مبادئ القانكف الدكلي ،مف ثـ تـ
تكريسو في معظـ التشريعات الكطنية لمدكؿ النامية ،حتى تناؿ إشارة الرضا مف طرؼ
1 - OUBEDJI Mihamed, op cit, p28.
 - 2عيبكط محند كاعمي ،مرجع سابؽ ،ص.69
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المستثمريف األجانب بالرغـ مف أف ىذا المبدأ قد عرؼ خبلفات في الفقو كالقضاء سكاء مف
حيث محتكاه أك أبعاده ،كما أف فكرة المساكاة في المعاممة عرفت معارضة كبيرة في فترة
السبعينات خاصة في دكؿ أمريكا البلتينية حيث فرضت حماية كسياج عمى اقتصادىا
الكطني ،حيث لجأت إلى االعتماد عمى اإلستثمار الكطني ضاربة عرض الحائط مبادئ

القانكف الدكلي(.)1

إف مبدأ المساكاة في المعاممة يجد أساسو في مبدأ التعامؿ السكم كالعادؿ ،كىك مبدأ

قانكني في حد ذاتو يعكد إلى المبادئ العامة لمقانكف الدكلي.

اشترطت الدكؿ النامية عمى الدكؿ المتقدمة ،ىذا الشرط أم أف تعامؿ االستثمارات
األجنبية بنفس معاممة االستثمارات الكطنية ،بغض النظر عف الكزف الذم يتمتع بو المستثمر
األجنبي ،بالمقارنة مع المستثمر الكطني ،فعمى سبيؿ المثاؿ لك أخذنا شركة متعددة
الجنسيات أرادت اإلستثمار في إقميـ دكؿ نامية فإنيا تعامؿ بنفس المعاممة التي تتمتع بيا
الشركة المحمية ،كلنا أف نتصكر قدرة ىذه الشركة المحمية عمى مجابية شركة عابرة لمقارات
ال مف حيث رأس الماؿ ،كال مف حيث التكنكلكجيا العالية كال الكفاءة البشرية ،كالقدرة لفنية
المالكة ليا فبدكف شؾ ستجد الشركة المحمية نفسيا عاجزة عف منافسة مثؿ ىذا النكع مف

الشركات.

لذا نجد في ىذا الصدد مف يحاكؿ خمؽ عراقيؿ كصعكبات لممستثمريف األجانب
كيرفضكف كجكدىـ عمى اعتبار أنيـ ينافسكنيـ في عقر دارىـ ،مف بيف جممة لكائح الجمعية
العامة لؤلمـ المتحدة المكرسة جزئيا أك كميا لمسيادة الدائمة حكؿ المكارد الطبيعية،
كبالخصكص النظاـ القانكني لبلستثمار الدكلي ىناؾ البلئحة رقـ

 3281المؤرخة في 12

ديسمبر  ،1974كالحاممة لعنكاف (ميثاؽ الحقكؽ كالكاجبات االقتصادية لمدكؿ) ،كىي الئحة
تنص في مادتيا ( 2-2أ) عمى مفيكـ كماىية حقكؽ الدكلة ،الرقعة الجغرافية في مجاؿ
التعامؿ مع اإلستثمار الدكلي.

1 - CARREAU Dominique, PATEICK Juillard, droit international économique, op.cit, p456.
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تحدد ىذه النقطة أف كؿ دكلة ليا الحؽ في »تقنيف االستثمارات األجنبية في حدكد
التشريعات المحمية كممارسة سمطة شرعية متطابقة مع القكانيف كمكادىا طبقا ألكلكياتيا

كأىدافيا الكطنية بحيث ال تجد أم دكلة نفسيا مجبرة عمى منح معاممة تخدـ االستثمارات

األجنبية« (.)1

إف نص ىذه المادة جاء كاضح كصريح بمنح الدكؿ بغض النظر عف تصنيفيا
متقدمة أك نامية حؽ سيادم ال ينازعو فيو أم جية بحرية اختيار القانكف الذم يتناسب مع
أىدافيا كمصالحيا االقتصادية ،كال يجد ما يمزميا بتكريس معاممة مماثمة لبلستثمارات
األجنبية ،فميا تقرير المعاممة التي تراىا مناسبة لممستثمر األجنبي فيي سيدة في ذلؾ،

ليا أف تكجو نشاطاتيا االقتصادية حسب أىدافيا كأكلكياتيا في التنمية.

كما

مع الحرية المترككة لمدكلة ،يجب عمييا استعماؿ سمطتيا لتفادم عمى األقؿ التمييز
بيف رعايا مختمؼ الدكؿ األجنبية ليطرح إشكاؿ في مجاؿ المعاممة العادلة ،يتمثؿ في تحديد
المعيار الذم يعتبر مف خبللو أف معاممة المستثمر األجنبي تعد عادلة كمنصفة.

ا:م المونم م اثفظوطيم افظوايم اثلصفيم
سعي الدكؿ المصدرة لرأس الماؿ األجنبي لتكفير الحماية القانكنية لرعاياىا دفعيا
لبذؿ جيكد معتبرة عمى المستكل الدكلي بفرض نظاـ قانكني بمكجب االتفاقيات الدكلية،
حيث تـ التكقيع في ىافانا سنة 1948عمى أكؿ اتفاقية دكلية جماعية لبلستثمار األجنبي،
تضمنت نظاما قانكنيا متكامبل ليذا اإلستثمار مف حيث معاممتو كحمايتو كطرؽ النزاعات

المتعمقة بو ( ،)2غير أف ىذه االتفاقية لـ تدخؿ حيز التنفيذ بسبب عدـ مصادقة الدكؿ عميو،
كمعارضة الكاليات المتحدة األمريكية لمميثاؽ ،كمع ذلؾ إدراجو لممعاممة العادلة كالمنصفة

عتب سابقة ميمة أستعيف بيا لصياغة اتفاقيات اإلستثمار البلحقة.
ت ر

1 - CARREAU Dominique, PATEICK Juillard, droit international économique, op.cit, p461.
 - 2دريد محمكد السامرائي ،مرجع سابؽ ،ص.209
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في سنة  1967كافؽ مجمس منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية عمى مشركع بالغ
األىمية ،كالمتمثؿ في مشركع حماية األمكاؿ األجنبية كالذم نص عمى قاعدة المعاممة
العادلة كالمنصفة ،كبالرغـ مف عدـ المصادقة عمى ىذا المشركع ،إال أنو نجح في ترسيخ
ىذا المبدأ ضمف المؤشرات األساسية التي أثرت بدكف شؾ عمى نمط المعاممة الدكلية

لبلستثمارات األجنبية.

تكاؿ االىتماـ بالمعاممة التي يحضى بيا المستثمر عمى المستكل الدكلي ،كاإلقميمي
كمف بينيا االتفاقية المكحدة الستثمار رؤكس األمكاؿ العربية في الدكؿ العربية

( ،)1حيث

نصت في البند الخامس منيا عمى ما يمي »تمتزـ الدكؿ كاألعضاء بمعاممة االستثمارات بما
ال يقفؿ عف معاممة أية استثمارات أجنبية قد تمنحيا الدكؿ مزايا خاصة ،كتتمتع
االستثمارات العربية تمقائيا بنفس تمؾ المزايا فكر منحيا «.
بالرغـ مف أىمية مبدأ المعاممة لككنو يشكؿ إحدل الضمانات الممنكحة لممستثمر
األجنبي ،كما يعتبر في نفس الكقت معيار يقاس بو مدل تكفر الحماية المطمكبة كالكافية
إلنشاء اإلستثمار في إقميـ معيف ،إال أنو عرؼ اختبلؼ بيف الفقياء مف

أجؿ ضبط مدلكلو

كتحديد أبعاده المختمفة ،حيث يرل جانب مف الفقو أف مبدأ يعد رجكعا لمبدأ الحد األدنى
لمعاممة األجنبي ،في حيف يرل جانب مف الفقو أ ف مبدأ المعاممة العادلة كالمنصفة عبارة عف
التزاـ اتفاقي يجب تحديد محتكاه عمى أساس القكاعد المتفؽ عمييا بيف األطراؼ

( ،)2أما

الجانب األخر مف الفقو ؼيعتبر أف المبدأ مكجكد بصفة مستقمة كمكضكعية كىك أمر ثابت

كمستقؿ عف االتفاقيات.

رغـ االختبلؼ بيف الفقياء حكؿ تحديد معنى المبدأ الذم م

عكد ؿالختبلؼ في

االيدلكلكجيات إال أف الحقيقة الكاقعة كالثابتة أف المبدأ مرسخ في مختمؼ االتفاقيات الدكلية،
بحيث يعتبر أساس االلتزامات بيف األطراؼ المتعاقدة كما يشكؿ حماية لبلستثمارات
األجنبية ،خاصة كأف ىذه األخيرة تعاظـ دكرىا مؤخ ار حيث تعد إحدل أىـ مصادر التمكيؿ
 - 1دريد محمكد السامرائي ،مرجع سابؽ ،ص.209
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الدكلية ،أما فيما يتعمؽ بمعايير ت حديد المعاممة العادلة كالمنصفة ىي األخرل غير محددة

بشكؿ دقيؽ.

ثظالظ:م وفظرلئم اثفظوطيم افظوايم اثلصفيم
تكجد عدة معايير قانكنية يتـ مف خبلليا كضع اإلطار العاـ كمعاممة ىذا النمط مف
االستثمار ،غير أف مبدأ المعاممة العادلة كالمنصفة تكتنفو الكثير مف االختبلفات ،كلذلؾ فيك
بحاجة إلى معايير أخرل تضبطو كتحدد بشكؿ دقيؽ ،كاىـ ىذه المعايير التي تمجا إلييا
الدكؿ ،مبدأ المعاممة الكطنية ،كمبدأ الدكلة األكلى بالرعاية ،كمبدأ المعاممة بالمثؿ كسنتناكؿ

ىاتو المعايير الكاحدة تمك األخرل.

أ .مبدأ المعاممة الكطنية
يقصد بيذا المبدأ أف يعامؿ المستثمر األجنبي نفس معاممة المستثمر الكطني ،كفي
حالة تخمؼ الدكلة عف معاممة األجنبي نفس معاممة الكطني ،ككفقا لمقانكف الداخمي فإنو
يترتب عميو مخالفة الدكلة اللتزاماتيا الدكلية ،كيعتد بيذا في حالة تكافر نفس الشركط ،كنفس

الظركؼ.

بمعنى أخر أف المعاممة الكطنية أف يحضى المستثمريف األجانب بنفس الحماية التي
يحضى بيا المكاطنيف ،كذلؾ بقصد تشجيع األجانب لممجيء لبلستثمار في الدكلة المضيفة

ليا( ،)1كما يقضي باف تتخذ الدكلة كؿ اإلجراءات الضركرية لضماف أمف االستثمار األجنبي
كىذا ما فرضتو المحاكـ التحكيمية الدكلية في األحكاـ التي أصدرتيا في قضية المستثمر
األمريكي  AMERICAN MANIFACTURING AND TRADINGضد
جميكرية الككنغك الديمقراطية ،أكد المركز الدكلي لتسكية المنازعات المتعمقة باالستثمارات
بيف الدكؿ كرعايا الدكؿ األخرل ،أف حككمة الككنغك لـ تحترـ الحد األدنى مف المعاممة
المطمكبة في القانكف الدكلي.

 - 1ىشاـ خالد :الحماية القانكنية لبلستثمارات األجنبية ،مؤسسة شباب الجامعة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،اؿقاىرة،1988 ،
ص.73
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ينص المركز حكمو عمى ما يمي أف التزاـ البمد المضيؼ بتكفير معاممة عادلة
كمنصفة لممستثمر األجنبي ،يعتبر التزاما بضماف كحماية كتأميف االستثمارات التي ينجزىا
رعايا كشركات البمد المتعاقد األخر ،كااللتزاـ الذم يقع عمى عاتؽ دكلة الككنغك ىك التزاـ
بأخذ الحذر ،كالذم يقضي أف يتخذ ىذا األخير جميع اإلجراءات الضركرية لضماف حماية
كأمف شامميف لبلستثمارات األمريكية عمى إقميمو ،كال يمكنو أف يتخمص مف ىذا االلتزاـ
استنادا إلى قانكنو الكطني ،كعميو يجب عمى دكلة الككنغك أف تثبت بأنيا اتخذت جميع

اإلجراءات البلزمة لحماية استثمارات شركة  AMTعمى إقميميا(.)1

يعتبر شرط معاممة الكطنية مف بيف المبادئ التي تـ تكريسيا في إطار االتفاقيات

الدكلية سكاء الثنائية أك المتعددة األطراؼ.

الجزائر بحكـ سياسة االنفتاح التي تبنتيا ،بعد عقكد مف الزمف قضتيـ في االنغبلؽ
االقتصادم كاحتكار الدكلة كمؤسساتيا لمنشاطات االقتصادية ،كرست في إطار القانكف
االتفاقي مبدأ المعاممة الكطنية أم معاممة المستثمر األجنبي،

بمثؿ ما يعامؿ بو المستثمر

الكطني في كؿ المسائؿ التي تتعمؽ باالستثمار سكاء،تعمؽ األمر بإنشاء االستثمار ،أك
كيفيات تحكيؿ األمكاؿ ،أك عدـ التمييز في نزع الممكية ،أك غير مف المسائؿ التي تكلت

االتفاقية حمايتيا.

ب .مبدأ الدكلة األكلى بالرعاية
يقصد بيذا المبدأ أف تتعيد الدكلة المستقبمة لبلستثمار بمقتضى اتفاقية تبرـ بينيا،
كبيف دكلة مصدرة لبلستثمار بمعاممة االستثمارات التابعة ليذه الدكلة ،أفضؿ معاممة تتمقاىا
االستثمارات األجنبية فييا ،أم تمكيف المستثمريف الذيف يحممكف جنسية الدكلة المستفيدة مف
ىذا الشرط مف الحصكؿ عمى جميع الضمانات كالمزايا التي قررتيا أك تقررىا الدكلة

المستقطبة لبلستثمار(.)2

1 - OCDE« la morne du traitement juste et équitable dans le droit international des
investissements document de travail sur l’investissement international», 2004, p30
 - 2دريدم محمكد السامرائي ،مرجع سابؽ ،ص.213
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تـ النص عمى ىذا المبدأ في االتفاقيات الدكلية باعتباره مف مبادئ القانكف الدكلي،
كبمكجب المبدأ المذككر أنفا تتعيد الدكلة باف تمنح رعايا الدكلة المستفيدة،اكبر قدر مف
المزايا التي تمنحيا لدكلة أخرل ،بمعنى في حالة ما إذا منحت الدكلة طر

ؼ في االتفاقية

معاممة تفضيمية لممستثمر األجنبي ،في ىذه الحالة دكلة المستثمر الكطني ممزمة باف تمنح
معاممة تفضيمية لممستثمر الحامؿ لجنسية الدكلة التي منحت المعاممة التفضيمية لممستثمر
الكطني ،حتى كاف كانت المعاممة الكطنية اقؿ مف ىذا ،كاذا أخمت الدكلة بيذا المبدأ

عمييا المسؤكلية الدكلية.

تمرتب

ت .مبدأ المعاممة المماثمة
يتضمف ىذا المبدأ فكرة أساسية ،كىي أف تعامؿ الدكلة المستثمر األجنبي بالمعاممة
ذاتيا التي يتمقاىا رعاياىا في إقميـ الدكلة التي ينتمي إلييا المستثمر األجنبي الكافد إلييا ،أم
أف تقكـ الدكلة بمنح المستثمر األجنبي الضمانات كالمزايا ذاتيا التي تمنحيا دكلة ذلؾ
المستثمر لرعايا الدكلة األكلى ،مثبل ما يتعمؽ بإجراءات نزع الممكية لممنفعة العامة فقياـ

الدكلة األكلى ( ،)1بتقديـ تعكيض عادؿ كمنصؼ لممستثمر األجنبي ،يتبعو نفس اإلجراء في
حالة قياـ الدكلة الثانية بنزع ممكية مستثمر حامؿ لجنسية الدكلة األخرل.
ميما اختمفت صياغة كشكؿ كمضمكف مبدأ المساكاة في المعاممة بيف المستثمر
األجنبي كالمستثمر الكطني ،فإف ىذا األخير يشمؿ أحد العناصر الرئيسية لجمب اإلستثمار
األجنبي بما يكفره مف حماية المستثمر األجنبي ،األمر الذم أدل بالدكؿ النامية منيا الجزائر
تكنس ،الجزائر ،المغرب ،مصر ...الخ ،إلى تكريسو في إطار قكانينيا حيث تـ التأكيد عمى
عدـ كجكد تبايف أك عنصرية ،حياؿ جنسية المستثمر ،فالمساكاة في المعاممة يضمف
لممستثمريف األجانب ،معاممة تساكم تمؾ الممنكحة لبلستثمارات الكطنية ،كتفرض عمييا نفس

 - 1ىشاـ عمي صادؽ :الجنسية كالمكاطف كمركز األجانب ،منشاة المعارؼ ،القاىرة ،1988 ،ص.173
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إجراءات تنفيذ االستثمار ،فيستفيد اإلستثمار األجنبي مف نفس المعاممة في قطاعيف عمى

األقؿ ،قطاع االمتيازات الضريبية كالمالية(.)1

افئرم اتظانم
قنللقظام اثنم م
تسعى الجزائر إلى تكفير الحماية القانكنية الكافية لبلستثمارات األجنبية بما يضمف
تكفير بيئة مبلئمة كمحفزة لبلستثمار ،حيث التزمت في ىذا الصدد بمعاممة عادلة كمنصفة
لبلستثمارات،كمنع كؿ أشكاؿ التمييز ،كفي نفس الكقت االمتناع عف القياـ بأم تصرؼ مف

شانو المساس باالستثمار ككؿ ما ىك مرتبط بو مف حقكؽ الممكية ( ،)2سكاء في إطار قكانينيا

الداخمية (أكال) أك في إطار القانكف االتفاقي (ثانيا).

ا:م حئريم اثنم م نم الن النم ام اطليم
تبنى المشرع الجزائرم ،مبدأ المساكاة في المعاممة بمكجب المادة  14مف األمر رقـ
 03-01المتعمؽ بتطكير االستثمار ،حيث تضمنت نفس األحكاـ الكاردة في إطار المرسكـ
التشريع رقـ  12-93المتعمؽ بترقية اإلستثمار حيث نصت المادة

 14ما يمي »يعامؿ

األشخاص الطبيعيكف كالمعنكم كف االجانب بمثؿ ما يعامؿ بو االشخاص الطبعيكف

كالمعنكيكف الجزائرييف في مجاؿ الحقكؽ كالكاجبات ذات الصمة باالستثمار « (.)3

أكدت المادة المذككرة أعبله ،عمى مبدأ المساكاة بيف المستثمر الكطني كالمستثمر
األجنبي ،سكاء تعمؽ األمر بالمساكاة في الحقكؽ كااللتزامات كىك يعد بمثابة القاعدة العامة،
كما أضافت المادة  2/14ما يمي »كيعامؿ جميع االشخاص الطبعييف كالمعنكييف االجانب
نفس المعاممة  ، « ..مضمكف الفقرة الثانية جاء كاضحا ،حيث أكد عمى التزاـ الدكلة
1 - SERSAR Iman et ANIS BATAYB Mohamed, «l’investissement international au
Maghreb », op.cit, p158.
 - 2عيبكط محند كاعمي »،مبدأ المعاممة العادلة كالمنصفة لبلستثمارات األجنبية«  ،مرجع سابؽ ،ص.113
 - 3المادة  14مف أمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المعدؿ باألمر رقـ
سابؽ.
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الجزائرية مع منع إجراء أم شكؿ مف أشكاؿ التمييز بيف المستثمريف األجانب عمى أساس
الجنسية ،كاف كاف ىذا األخير قد تطكر بحيث أنو لـ يصبح المفيكـ القانكني لمبدأ المساكاة
يمكف لمدكلة أف تقدـ امتيازات كحقكؽ لمكاطني الدكؿ التي
كعدـ التمييز بصفة مطمقة ،ؼ
أبرمت معيا اتفاقيات ثنائية ،كذلؾ احتراما اللتزاماتيا الدكلية ،كتشمؿ ىذه اإلجراءات

التـ يمزية مختمؼ مجاالت النشاط االقتصادم ( ،)1كىك ما تـ النص عميو بمكجب نفس الفقرة
مف المادة  14مف األمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار حيث تنص عمى » ...مع
مراعاة االتفاقيات التي أبرمتيا الدكلة الجزائرية مع دكليـ األصمية «.
بالمقارنة مع دكؿ أخرل مجاكرة مثؿ تكنس كالمغرب فقت نصت المادة األكلى مف
مجمة تشجيع اإلستثمار التكنسي لسنة  1993عمى ما يمي » :تضبط ىذه المجمة نظاـ بعث
المشاريع كتشجيع االستثمارات بالبالد التكنسية مف قبؿ باعثيف تكنسييف أك أجانب

مقيميف أك غير مقيميف أك بالمشاركة كفؽ اإلستراتيجية العامة لمتنمية التي تيدؼ خاصة
إلى دفع سبؽ النمك كالتشغيؿ في األنشطة لمقطاعات التالية :الفالحة كالصيد البحرم،

الصناعات العممية ،األشغاؿ العامة ،السياحة ،الصناعات التقميدية ،النقؿ ،التربية كالتعميـ،

التككيف الميني ،اإلنتاج كالصناعات الثقافية ،التنشيط الشبابي كالعناية بالطفكلة كخدمات
غير مالية أخرل ،كتضبط األنشطة داخؿ ىذه القطاعات بأمر «.
مف خبلؿ المادة السابقة الذكر نبلحظ أف المشرع التكنسي ضبط االستثمارات
األجنبية مف نفس مستكل االستثمارات المحمية ،فيي تتمتع بنفس المعاممة كتخضع لنفس
إجراءات التنفيذ ،كالتي تتمثؿ في اإليداع القانكني لمتصريح باالستثمار ،لكف المفارقة الكحيدة
التي يمكف تسجيميا في ىذه المسالة ىي المرتبطة بالمجاؿ الفبلحي ،كالتي ال تعترؼ بمنح
أراضي فبلحية لؤلجانب ككذا مجاؿ الخدمات التي تحدد مشاركة األجانب في نشاطات
الخدمات بنسبة  %50كترجع ىذه المفارقة األخيرة إلى رغبة الجيات السياسية في تبني
ليبرالية تدريجية كىذا بيدؼ تحضير بعض القطاعات لممنافسة الدكلية (.)2

 - 1عيبكط محند كاعمي ،الحماية القانكنية لبلستثمارات األجنبية ،مرجع سابؽ ،ص.46
2 -LAMIA Dargouth, op.cit, p115.
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كما تـ التأكيد عمى ىذا المبدأ في معظـ االتفاقيات الثنائية الخاصة بترقية كحماية
االستثمارات التي أبرمتيا تكنس مع عدة دكؿ منيا االتفاقية الجزائرية التكنسية التي كقعت في
فبراير  ،2005االتفاقية المغربية التي كقعت في يناير سنة  ،1994كمع ليبيا في فبراير
،2004

 ،2005كمع الككيت تـ التكقيع عمى االتفاقية الثنائية بيف الدكلتيف بتاريخ مارس

كمع سمطنة عماف في أكتكبر  ،1991كما كقعت تكنس اتفاقية تشجيع كحماية االستثمارات
مع اإلمارات العربية المتحدة في ابريؿ .)1(1996

كما كرست المغرب مبدأ المساكاة في المعاممة سكاء مف خبلؿ اؿتشريعات الداخمية أك
مف خبلؿ االتفاقيات الدكلية سكاء منيا الثنائية أك المتعددة األطراؼ ،فبالرجكع إلى المادة
16

()2

مف قانكف اإلستثمار المغربي كالتي تنص عمى أنو

»األشخاص الطبيعيكف أك

المعنكيكف األجانب سكاء أكانكا مقيميف أـ غير مقيميف ،ككذا األشخاص الطبيعيكف
المغاربة المستقركف بالخارج الذيف ينجزكف في المغرب استثمارات ممكلة بعمالت أجنبية
يستفيدكف ،فيما يخص االستثمارات المذككرة كبالنظر إلى نظاـ األرباح الحاصمة مف

الضرائب يضمف كامؿ الحرية لمقياـ بما يمي :
تحكيؿ األرباح الحاصمة مف الضرائب دكف تحديد المبمغ أك المدة.تحكيؿ حصيمة بيع االستثمارات أك تصفيتو كال أك بعضا بما في ذلؾ زائدالقيمة«.
سكت بيف األشخاص الطبيعييف أك المعنكييف،
نبلحظ أف المادة المذككرة أعبله
ّ
محمييف أك أجانب ،في الحصكؿ عمى نفس االمتيازات المالية كالضريبية دكف التمييز مف
حيث معيار الجنسية ،كما أكدت المممكة المغربية ىذا المبدأ في مختمؼ االتفاقيات الدكلية
التي كقعت أك صادقت عمييا ،كمنيا االتفاقية المغربية الفرنسية المبرمة في
 ،1975ينص الفصؿ الثاني منيا :

 15يكليك

»يضمف كؿ طرؼ في ترابو معاممة عادلة كسديدة

لالستثمارات التي ينجزىا رعايا الطرؼ المتعاقد األخر.
 - 1تقرير مناخ اإلستثمار سنة  ، 2006الصادر عف المؤسسة العربية لضماف االستثمار.
 - 2انظر المادة  16مف القانكف اإلطار رقـ  ،18-95بمثابة ميثاؽ االستثمار.
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تحقيقا ليذا الغرض يخكؿ كؿ طرؼ إلى االستثمارات المذككرة االستفادة عمى األقؿ
مف نفس الحماية كالرعاية المخكلة لالستثمارات التي ينجزىا رعاياه أك رعايا لكؿ دكؿ

أخرل« (.)1

نشير ىنا إلى أف معظـ االتفاقيات التي أبرمتيا المغرب مع الدكؿ األكركبية كلـ يتـ
إبراـ اتفاقية لتشجيع كحماية اإلستثمار بيف الجزائر كالمغرب بحكـ الخبلؼ التاريخي بيف
الدكلتيف بسبب الصحراء الغربية بالرغـ مف كجكد إرادة في التعاكف بيف الدكلتيف ،لكف في كؿ
مرة تقؼ الصحراء الغربية حجرة عثرة ما بيف الدكلتيف كىك ما يعرقؿ أيضا مسالة اتحاد
المغرب العربي بشكؿ كبير كما لـ تكقع مع أم دكلة افريقية بعد اعتراؼ االتحاد اإلفريقي

بالصحراء الغربية سنة  1981حيث انسحبت مف المنظمة.

مف بيف االتفاقيات الثنائية كالتي أسمفنا ذكرىا نجد اتفاقية تشجيع كحماية اإلستثمار
بيف المممكة المغربية كالجميكرية المبنانية المكقعة بالرباط بتاريخ  03يكليك  ،1997كاتفاقية
التشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمارات بيف المممكة المغربية كدكلة الككيت كالمكقعة
بالككيت يكـ  19فبراير  ،1996إلى جانب اتفاقية بش أف إنعاش كحماية االستثمارات بيف
المممكة المغربية كجميكرية اليند بالرباط بتاريخ  13فبراير .1999

التزاـ الجزائر بتقديـ معاممة عادلة كمنصفة بعيدة عف كؿ أشكاؿ التمييز كعدـ
المساكاة ،ىك في حد ذاتو تماشيا مع األحكاـ المستقرة عمييا دكليا القائمة عمى أساس نبذ كؿ
أشكاؿ التمييز بيف المستثمر الكطني كاألجنبي بكجو عاـ ،كىك المبدأ المكرس في أغمبية
االتفاقيات الثنائية المتعمقة بالتشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمارات التي كقعت كصادقت

عمييا الجزائر.

ثظالظ:م حئريم اثنم م نم القظانانم ا فقظالنم
تمجا الدكؿ المصادرة لمرؤكس األمكاؿ األجنبية إلى حماية أمكاؿ رعاياىا في الخارج،

حيث توػ ػ ػدؼ
المستقبؿػة لبلستثمار األج ػ ػ ػ ػنبي ،ػ ػ
ػ
اتفاؽيات ثنائية مع الدكؿ
ػػ
إبراـ
عف ط ػ ػريؽ ػ ػ ػ
 - 1نص المادة نقبل عف النكيضي عبد العزيز ،مرجع سابؽ.102 ،
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االتفاقيات إلى تكفير الحماية كالتشجيع البلزـ لبلستثمار ،كخمؽ الظركؼ اآلمنة كالمكاتية لو.
كما تتضمف اتفاقات اإلستثمار أحكاما تكفؿ لبلستثمار الحماية القانكنية مماثمة لذلؾ
األحكاـ التي ينص عمييا قانكف اإلستثمار الكطني ،بيد أنيا تتميز عنو في أنيا تنشئ حقكقا
كالتزامات تعاقدية أك اتفاقية بيف الدكؿ المستقبمة لبلستثمار كالدكلة المصدرة لو ،بحيث ال

يمكف تعديميا أك إلغاؤىا باإلرادة المنفردة ألحد الطرفيف (.)1

الدكر الذم تضطمع بو االتفاقيات الدكلية أدل إلى تعاظـ عددىا كارتفاع نسبة الدكؿ
التي لجأت إلى ىاتو الكسائؿ القانكنية لتشجيع اإلستثمار األجنبي ،عمى غرار الجزائر مباشرة
بعد تبنييا القتصاد السكؽ الحر لجأت إلى تشجيع اإلستثمار عف طريؽ إبراـ كالمصادقة
عمى اتفاقيات اإلستثمار التي تتضمف حماية لو ،مف كؿ أشكاؿ التمييز ،بحيث أصبح ينظر
إلى المعاممة كفؽ معايير دكلية ،كما يبلحظ أف معظـ االتفاقيات الدكلية ،تضمنت مبدأ
المساكاة في المعاممة،ػ أك اختمفت التسميات مف المعاممة العادلة كالمنصفة ،أك المعاممة

مزية أك المعاممة الكطنية ،أك معاممة الدكلة األكلى بالرعاية (.)2
الغير تـ ي

كتميف كحماية ثابتة ،كما أنو يمغي كؿ
تحضى االستثمارات بمعا ـ لة عادلة كمتساكية أ
إجراء غير مبرر كغير عادؿ ،بيف االستثمارات الكطنية كاألجنبية أك بيف االستثمارات
األجنبية فيما بينيا ،حيث نصت في ىذا اإلطار المادة  1/ 3مف االتفاؽ المبرـ بيف الجزائر
كاالتحاد االقتصادم البمجيكي المكسمبكرغي عمى ما يمي » :تتمتع كؿ االستثمارات المباشرة
األجنبية أك غير المباشرة التي تمت مف طرؼ مستثمرم أحد األطراؼ المتعاقدة عمى إقميـ

الطرؼ المتعاقد األخر بمعاممة منصفة كعادلة«.
كفي نفس السياؽ نصت المادة الثالثة مف االتفاقية الجزائرية الفرنسية المتعمقة
بالتشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمارات عمى ما يمي

»يمتزـ كؿ طرؼ مف الطرفيف

المتعاقديف طبقا لقكاعد القانكف الدكلي بضماف عمى إقميمو كمنطقتو البحرية معاممة
 - 1دريد محمكد السامرائي ،مرجع سابؽ ،ص.208
2 - ISSAD Mohand, « conventions bilatérale pour la protection des investissements »,
R.A.S.J.E.P N° 04 alger 1991, p722.
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عادلة الستثمارات مكاطني كشركات الطرؼ األخر بحيث أف ممارسة ىذا الحؽ المعترؼ بو
ال يمكف أف يعرقؿ قانكنيا أك فعميا عف طريؽ إجراءات غير مبررة أك تـ ميزية قد تؤثر عمى

التسيير كالصيانة كاالستعماؿ كالتمتع بيذه االستثمارات أك تصفيتيا « (.)1

طبقا ألحكاـ المكاد المذككرة أعبله ،فإف الدكلة المتعاقدة يقع عمى عاتقيا احتراـ مبدأ
المساكاة في التعامؿ بيف مكاطنييا ،كرعايا الدكلة األخرل المتعاقدة ،كما يمنع عمييا إتخاد أية
إجراءات تـ يمزية عمى نحك يجعؿ الصفة األجنبية ىي المبرر الكحيد التخاذ ىذه

اإلجراءات(.)2

كما التزمت الجزائر في االتفاؽ المبرـ بينيا كبيف اليكناف عمى مبدأ المعاممة المماثمة
أك المعاممة الكطنية حسب ما جاء في نص المادة  03مف االتفاقية الجزائرية اليكنانية التي
نصت عمى ما يمي »يمنح كؿ طرؼ متعاقد لالستثمارات معاممة ال تقؿ امتيا از عف تمؾ
التي يمنحيا لمستثمر يو أك مستثمر أم دكلة أخرل ،كيؤخذ بالمعاممة األكثر امتيا از

.)3(«...

أما االتفاقيات التي أبرمتيا الجزائر مع دكؿ إفريقيا فمثبل االتفاؽ المبرـ مع مالي،
أكد فيو الطرفاف المتعاقداف عمى مبدأ المساكاة في المعاممة إلى جانب التزاميا بعدـ اتخاذ أية
إجراءات تمييزية حيث نصت المادة  3مف االتفاقية عمى ما يمي » :يضمف كؿ مف الطرفيف

عمى إؽؿيمو ،معاممة عادلة كمنصفة ،تستبعد تطبيؽ تدابير تمييز ية مف شأنيا أف تعرقؿ
تسيير االستثمارات كالتصرؼ فييا« (.)4

 - 1المرسكـ الرئاسي رقـ  01-94المؤرخ في  19رجب  1414المكافؽ لػ  02يناير  ،1994مرجع سابؽ.
 - 2ىشاـ عمي صادؽ ،الحماية الدكلية لمماؿ األجنبي ،مرجع سابؽ ،ص.52

 - 3االتفاؽ المبرـ بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككـ
 ،2000/12/20المتعمؽ بالتشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمارات،

 205المؤرخ في ،2001/07/23ج.ر العدد  ،41صادر . 2001

ة الجميكرية اليكنانية بتاريخ تاريخ

المصادؽ عميو بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ -01

 - 4االتفاؽ المبرـ بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككـ

ة الجميكرية مالية المكقع عميو بتاريخ

،1996/07/11المتعمؽ حكؿ ترقية كالحماية المتبادلة لبلستثمارات ،المصادؽ عميو بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ -98
 ،431ج.ر العدد  ،97صادر سنة .1995
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كإف كاف االتفاقية الجزائرية المالية أكردت استثناءا بمكجب فقرة  6مف المادة  3كالتي
تنص عمى أنو »ال تمزـ أحكاـ المادة  3التي تتعمؽ بالمعاممة الكطنية كالعمؿ بمبدأ الدكلة
األكلى بالرعاية ،أم طرؼ متعاقد الذم طبقا لتشريعو الجبائي يمنح تخفيضات جبائية،

إعفاءات كتخفيضات ضريبية ،فقط لممكاطنيف كالشركات المقيمة عمى إقميميا ،أف يمدد
ىذه االمتيازات إلى المكطنيف كالشركات المقيمة عمى إقميـ الطرؼ المتعاقد األخر « (.)1
مف خبلؿ النص المذككر أعبله ،منحت الدكلة المتعاقدة لنفسيا حؽ منح بعض
االمتيازات كالتخفيضات الضريبية لمكاطنييا كلمشركات المقيمة عمى إقميميا ،مستيدفة بذلؾ
النيكض باالقتصاد الكطني كمساعدة المؤسسات االقتصادية الكطنية.

ننكه فقط حكؿ ىذه المسالة أنو يمكف لمدكلة في الظركؼ االستثنائية في حالة اتخاذ
إجراءات اقؿ امتيازا ،ال يرتب عمييا المسؤكلية الدكلية عكس ما ىك الحاؿ في حالة اتخاذىا
ليذه اإلجراءات في الظركؼ العادية ،كىك ما تـ النص عميو بمكجب االتفاؽ مع مكزنبيؽ
حيث تـ النص عمما يمي » :كؿ إجراء يتخذ بسبب األمف كالنظاـ العاـ الصحة العمكمية أك
اآلداب العامة ال يمثؿ معاممة اقؿ امتيا از« (.)2

اتفاؽ الجزائر مع األرجنتيف لـ يؾ تؼ الطرفاف المتعاقداف بالتزامو ـ ا بمنح معاممة
عادلة كمنصفة ،بؿ التزاما بمنع أية معاممة تمي مزية ،إلى جانب منح معاممة الدكؿ األكثر
رعاية كىذا ما نصت عميو المادة  3مف االتفاقية عمى أنو »يضمف كؿ طرؼ متعاقد ،في كؿ
كقت معاممة عادلة كمنصفة الستثمارات مستثمرم الطرؼ المتعاقد األخر ،كال يعرقؿ مف

خالؿ إجراءات غير مبررة كتميزية  ...يضمف كؿ طرؼ  ...معاممة ال تقؿ امتيا از .)3( « ...

 - 1المادة 6/3مف االتفاؽ الجزائرم المالي ،مرجع سابؽ.

 - 2االتفاؽ المبرـ بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككـ ة الجميكرية المزنبيقية  ،المتعمؽ بالتشجيع
كالحماية المتبادلة لبلستثمارات ،المصادؽ عميو بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ

.2001

 ،2001-01ج.ر اؿعدد  40صادر سنة

 - 3انظر المادة  3مف مرسكـ رئاسي رقـ  336-01المؤرخ في  13نكفمبر  ،2001يتضمف التصديؽ عمى االتفاؽ بيف
حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة الجميكرية األرجنتينية حكؿ الترقية كالحماية المتبادلتيف

لبلستثمارات المكقع بالجزائر  4أكتكبر  ،2000ج.ر اؿعدد  ،69صادر  18نكفمبر .2001

214

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممافصلم ا وم:مأثظريم االستثظام األلنن
م
انظام اتظانمم

أما االتفاقيات المتعددة األطراؼ فقد نصت المادة

 12البند الخامس مف اتفاقية

استثمار رؤكس األمكاؿ العربية في الدكؿ العربية عمى مبدأ المعاممة العادلة كالمنصفة ،كقد
سبؽ لنا التطرؽ إلى ىذه المادة ،كما كرست اتفاقية تشجيع كضماف اإلستثمار بيف دكؿ
اتحاد المغرب العربي ىذا المبدأ كذلؾ بمكجب الفصؿ الثاني مف االتفاقية المعنكف بػ ػ ػ "معاممة

االستثمار"( ،)1حيث نصت المادة األكلى منو عمى ما يمي »يشجع كؿ بمد مف بمداف اتحاد
المغرب العربي كفي إطار أحكامو انتقاؿ رؤكس األمكاؿ المممككة لمكاطنيو إلى الدخكؿ
لمدكؿ األخرل لالتحاد ،كانتقاؿ رؤكس األمكاؿ المممككة لمكاطني الدكؿ األخرل لالتحاد
إليو ،كيشجع استثمارىا فيو بحرية في كافة المجاالت الغير الممنكعة عمى مكاطني البمد
المضيؼ كغير المقصكرة عمييـ ،كفي حدكد نسب المشاركة الدنيا كالقصكل المقررة في

أنظمة البمد المضيؼ ،كما تعيد بتمكيف المستثمر عمى الحصكؿ عمى التسييالت

كالضمانات المقررة بمكجب ىذه االتفاقية ،كتقدـ لالستثمار معاممة عادلة كمنصفة «.
إذف بتصفح نصكص االتفاقيات التي صادقت عمييا الجزائر سكاء كانت ثنائية أك
متعددة األطراؼ تصب في مجرل كاحد كىك تكريس مبدأ المساكاة في المعاممة ،كضماف
الحد األدنى لممعاممة العادلة كالمنصفة لممستثمريف األجانب الذيف أبرمت الجزائر مع دكليـ
األصمية اتفاقيات تشجيع كحماية اإلستثمار سيحضكف بمعاممة أكثر تفضيمية كىك ما
يستشؼ مف نص المادة  2/14مف األمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المعدؿ
بمكجب األمر رقـ  08-06كالتي نصت » :يعامؿ جميع األشخاص الطبيعييف كالمعنكييف
األجانب نفس المعاممة مع مراعاة أحكاـ االتفاقيات التي أبرمتيا الدكلة الجزائرية مع

دكليـ األصمية«.
كىذا يعني إذا كانت أم اتفاقية بيف الجزائر كدكلة أخرل تتضمف تسييبلت كمزايا
تحفيزية فيستفيد منيا المستثمر األجنبي الحامؿ لجنسية الدكلة المبرمة لبلتفاقية معو الجزائر
دكف المستثمر الكطني ،كىك ما يمنح معاممة أكثر أفضمية بمكجب المعاممة الكطنية أك
معاممة الدكلة األكثر رعاية فيما يخص المستثمريف الذيف أبرمت دكليـ األصمية اتفاقيات
 - 1المرسكـ الرئاسي رقـ  420-90المؤرخ في  ، 1990/12/22يتضمف المصادقة عمى االتفاقية كضماف اإلستثمار بيف
دكؿ المغرب العربي المكقعة في الجزائر ،مرجع سابؽ.
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تشجيع لبلستثمارات مع الجزائر ( ،)1إذف في ىذه الحالة يجد المستثمر األجنبي لو قد منحت
لو حماية اكبر كضماف أكسع مما ىك ممنكح لممستثمر الكطني بحيث يثقؿ كزنو عمى ىذا

األخير ،كيضاعؼ مف الكزف المعنكم لو.

يبدك كاضحا مف خبلؿ نص االتفاقيات إرادة الطرفيف المتعاقديف عمى تكريس مبادئ
القانكف الدكلي لبلستثمارات ،فاالتفاقيات أكلت الكثير مف األىمية بشاف المسائؿ المتعمقة
بالمعاممة ،التي يستكجب تقديميا لممستثمر المستقبؿ في الدكؿ المضيفة كالتي ال تقؿ شانا
مف تمؾ الممنكحة لممستثمر الكطني ،حيث خصت االتفاقية بشيء مف التفصيؿ كالتدقيؽ،
بغية حماية مصالح رعايا الدكؿ المتعاقدة كالمبلحظ عدـ كجكد اختبلؼ كبير في االتفاقيات
ال مف حيث الصياغة كال المضمكف ،ككميف ييدفف إلى تقديـ كمنح المساكاة لممستثمريف
سكاء أكانكا محمييف أـ أجانب ،كسكاء تعمؽ األمر بالحقكؽ أك االلتزامات ،حيث تيدؼ

االتفاقيات إلى حماية مصالح رعاياىا في الدكؿ األخرل ،كالحفاظ عمى ممتمكاتيـ المالية.
تناكلنا فيما سبؽ تبني الجزائر األحكاـ الدكلية المتعمقة بتكريس مبدأ المساكاة في

المعاممة بيف المستثمريف الكطنييف كاألجانب ،إال أف التعديبلت المتبلحقة كالمتكالية لقانكف

االستثمار ،أدت إلى خرؽ المبدأ ،األمر الذم سنؤكده مف خبلؿ الفرع المكالي.

افئرم اتظاحم

اثفظوطي
م
ائقم اثنئرم الج ائرماثنم م اثمظ زم نم
14مف أمر رقـ  03-01المعدؿ كالمتمـ

كرس المشرع الجزائرم بمكجب المادة
ّ
ارادتو الصريحة كالكاضحة في تقديـ المستثمر األجنبي معاممة ال تقؿ عف تمؾ الممنكحة

لممستثمر الكطني ،كلـ يكتؼ بذلؾ ،بؿ أكد في التزاماتو مع مختمؼ الدكؿ ذلؾ في إطار
االتفاقيات الثنائية ىذا االلتزاـ غير أف التعديبلت المتبلحقة لقانكف االستثمار ،أدل إلى خرؽ
المشرع الجزائرم ىذا المبدأ كأفقد محتكاه.

 - 1قكرارم عبد العزيز ،مرجع سابؽ ،ص .106
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فبمكجب المادة  58مف أمر رقـ  01-09لسنة  ،)1( 2009كالتي ىي تتمة لممادة 4
مف أمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المعدؿ كالمتمـ ،فرضت المادة أحكاـ تعد
تمي از كاضحا بيف المستثمر الكطني كاألجنبي ،حيث عادت بنا إلى زمف االنغبلؽ
االقتصادم ،كسنتناكؿ مظاىر التميز بيف المستثمر الكطني كاألجنبي فيما يمي :

ا:م حئريمالقظ مزم49-%51م%م
عدلت المادة  58مف المادة  4مف األمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار
المعدؿ كالمتمـ بمكجب أمر رقـ  08-06كبمكجب قانكف المالية التكميمي لسنة

،2009

 ،2012 ،2011 ،2010المادة  4مف األمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير االستثمار.
كمف خبلؿ نص المادة

 4مكرر كانت كاضحة فيما يتعمؽ بالقاعدة االستثمارية

الجديدة كاليات الشراكة ،حيث أشارت ألنو يتعيف عمى المستثمريف األجانب الذيف يعممكف في
النشاطات االقتصادية إلنتاج السمع كالخدمات ،أف يقدمكا تصريحا مسبقا لدل الككالة الكطنية
لتطكير االستثمار ،كانو ال يمكف إقامة استثمار أجنبي ،إال في إطار شراكة يككف فييا نظاـ
المساىمة مبني عمى أغمبية الشريؾ الكطني المقيـ بنسبة

 %51عمى األقؿ مف الرأسماؿ

االجتماعي ،كباإلمكاف أف تتضمف الشراكة الكطنية عدة شركاء.

أما الفقرة الرابعة مف المادة  4مكرر ،فقد عقدت مف ميمة المستثمر األجنبي أكثر
مما ىي معقدة حيف أخضعت االستثمارات التي في إطار الشراكة إلى الدراسة المسبقة مف

طرؼ المجمس الكطني لبلستثمار.

كما أخضعت المادة  60مف أمر رقـ  01-09كالتي عدلت المادة  9مكرر

()2

مف

أمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار قيدت المادة حصكؿ االستثمارات التي يتجاكز
مبمغيا  500مميكف دينار أك يساكيو مف مزايا النظاـ العاـ إال بمكجب قرار مف المجمس
 - 1أمر رقـ  01-09مؤرخ في  22يكليك  2009يتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة  ،2009ج.ر اؿعدد  ،44صادر
بتاريخ  26يكليك سنة .2009

 - 2انظر المادة  9مكرر مف قانكف رقـ  01-09يتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة  ،2009مرجع سابؽ.
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الكطني لبلستثمار ،كىك كما يمثؿ شكؿ مف أشكاؿ تحكـ الدكلة في طبيعة المساىميف في
المشاريع الكبرل ،كفي ىذه النقطة بالذات تثير مسالة ىامة كيتعمؽ األمر بتداخؿ
الصبلحيات مف جية الككالة الكطنية لتطكير االستثمار ،ىي تممؾ الصبلحية في تقديـ
االمتيازات كالتحفيزات التي اقرىا القانكف لممستثمريف عمى حد السكاء أجانب أـ محمييف،
ليفاجئنا المشرع الجزائرم بتحديد سقؼ

 500مميكف دينار جزائرم مف قيمة ،المشركع

االستثمارم ،كفي حالة تجاكزه ال يمكف لممستثمر االستفادة مف االمتيازات إال بقرار مف
المجمس الكطني لبلستثمار كىك ما يثير تساؤالت حكؿ مدل االستقبللية التي تتمتع بيا
الككالة ،كىك األمر الذم مف شانو عرقمة االستثمارات نتيجة التعقيدات البلمتناىية .كتـ رفع

السقؼ بمكجب قانكف المالية لسنة  2014إلى  1500مميكف دينار جزائرم.

كيمكف التأكيد أف قاعدة  %49/51التي فرضت كافت االنعكاس المباشر في تراجع
حجـ االستثمارات األجنبية في الجزائر ،ككفقا لتقارير متخصصة أكد فييا المستثمر األجنبي
رفضو لدخكؿ شراكة مع المستثمر المحمي ،سكاء كاف في إطار الخكصصة ،رغـ أف في
المغرب ارتفع حجـ اإلستثمار األجنبي في إطار تطبيؽ برنامج الخكصصة ،في حيف عممية
الخكصصة عرفت حالة ال استقرار منذ إصدار قانكف الخكصصة سنة

سنة  2001بمكجب أمر رقـ  04-01ليعدؿ بعد ذلؾ سنة .)1( 2008

 1995الذم الغي

كىذا يعطي صكرة كاضحة عف حالة التخبط العسير الذم عرفتو كالدة ىاتو العممية،
كالتي انعكست سمبا في تقيقر مستكل االستقطاب  ،كىذا التراجع ينتج خاصة عف :اؿتكاثر
العشكائي لمنصكص التي تبلزـ عدـ االستقرار المتزايد القكاعد ،االلتكاءات المتكررة التي تعيؽ
تكاثؼ المعايير فدكؿة القانكف تعاني مف سيادة القانكف المداس إما مف طرؼ النصكص
التطبيقية أك إجراء مف اإلجراءات الداخمية.

لكف يبؽ لنا التأكيد حكؿ ىذه المسالة التي أثارت حفيظة المستثمريف ،إف فرض
المشرع الجزائرم شرط لقبكؿ االستثمارات في إطار شراكة مع الطرؼ الجزائرم ،لـ يكف

 - 1قانكف رقـ  01-09يتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة  ،2009مرجع سابؽ.
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ابتكار منو فحسب بؿ أف معظـ التشريعات المقارنة فرضت ىذه النسبة ،ثـ أف قاعدة

 %49تعيؽ االستثمار ،لكف ال تمنع مف كجكده.

-51

ثظالظ:م إامظرم االستثظا ام األلنليمإالم اثن ليم اثمنليم كسفقظام االستثظا ام انإللليم
ظاسصئريماقطلم اثج رظم
إف قاعدة حرية اإلستثمار التي كرستيا المادة  4مف قانكف االستثمار ،أضيفت ليا
تعديبلت أفقدت المادة مف محتكاىا كجكىرىا ،حيث ألزـ قانكف المالية التكميمي لسنة ،2009
»كؿ مشركع استثمارم أجنبي مباشر أك استثمار مع الشراكة المرتبطة برؤكس أمكاؿ
أجنبية ،يخضع لفحص مسبؽ مف طرؼ المجمس الكطني لالستثمار «.
تشكؿ ىذه الفقرة معاناة حقيقية ،كتعقيدا لدل المستثمر األجنبي الذم يجد نفسو
يسابؽ الزمف الستيفاء كامؿ اإلجراءات اإلدارية في الكقت المحدد إلنشاء مشركعو
االستثمارم ،إال أنو يصطدـ بتعميمات تعيده لنقطة الصفر ،ففي تعميمة مؤرخة في

23

سبتمبر  ،2009كمكجية لمسؤكليف المصالح المحمية لممركز حددت الترقيمات الجديدة
لمشركات عمى أساس :

 إظيار رأسماؿ إجتماعي مع شريؾ جزائرم بنسبة تفكؽ %51 منع رخصة مف طرؼ المجمس الكطني لبلستثمار كتصريح ممنكح مف طرؼ الككالةالكطنية لبلستثمار.

كيظير ىذا بكضكح أف المركز الكطني لمسجؿ التجارم يمنح ترقيما لمسجؿ التجارم،
بعد الحصكؿ عمى رخصة ممنكحة مف طرؼ المجمس الكطني لبلستثمار

تحميؿ المستثمر األجنبي ماال طاقة لو .

( ،)1كيعني ىذا

أما فيما يتعمؽ باالستثمار الكطني المشرع يمزـ المستثمر األجنبي بالتصريح في حاؿ
طمبو الحصكؿ عمى االمتيازات التي يقررىا قانكف االستثمار ،كىذا يعكس التمييز الكاضح
1 - ZOUAIMIA Rachid, op.cit, p 12.
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بيف المستثمر األجنبي كالمحمي ،في حيف أف المستثمر األجنبي ممزـ بالتصريح كانتظار
الدراسة المسبقة مف طرؼ المجمس الكطني.

عمى الرغـ مف تكريس المشرع الجزائرم لمبدأ المساكاة في المعاممة ،سكاء في
الحقكؽ أك االلتزامات ،إال أف النصكص المتكالية ،قد خرقت ىذا المبدأ كىك األمر الذم مف
شنو أف يجعؿ الدكلة في مكاجية المساءلة الدكلية ،خاصة كاف ىذا المبدأ تـ تكريسو في
أ
إطار اتفاقيات اإلستثمار التي تـ التكقيع عمييا بيف الككالة الكطنية لتطكير اإلستثمار

كالمستثمريف األجانب.

إف التمييز بيف المستثمر األجنبي كالمحمي ال نجده في التشريع المغربي ،أما بالنسبة
لممشرع التكنسي بمكجب المادة

 03مف مجمة تشجيع اإلستثمار كالتي تنص:

»األجانب

المقيميف كغير المقيميف حرية اإلستثمار في المشاريع المنجزة في إطار ىذه المجمة
 ،«...كفي نفس المادة حددت المشرع التكنسي بعض األنشطة التي يستك جب عمى المستثمر
األجنبي مكافقة المجنة العميا لبلستثمار ،إذا تجاكزت مساىمتو

أنشطة الخدمات غير المصدرة كميا.

 %50مف رأس الماؿ في

نبلحظ مف خبلؿ ما سبؽ أف المشرع التكنسي ،أعطى حر

م كاممة لممستثمر
ة

األجنبي ،كبالرغـ مف فرض قيد المجنة العميا لبلستثمار ،لكف ليس في كؿ النشاطات
االستثمارية ،كما فعؿ المشرع الجزائرم ،كانما فقط في أنشطة الخدمات الغير مكجية
لمتصدير ،مف جية القانكف التكنسي ييدؼ بذلؾ حماية االقتصاد التكنسي كارساء قكاعد
اقتصاديات متينة ،كتشجيع النشاطات المكجية لمتصدير ،لكف كجية نظر المستثمر األجنبي

يرل مثؿ ىذه النصكص تقيدا لمساحة حريتو.

ثظاتظ:م لللمم اثمستثئم األلننم نم اسلظاوم نمونئ تم االستثظارم
في أعقاب اتفاقية الدمج كالحيازة التي تمت بيف اكراسككـ المصرية كالفارج الفرنسة،
كالتي تمت في البكرصة الدكلية كجعمت ىامش الجانب الجزائرم ضيقا ،لـ يسمح لمجزائر
االستفادة مف الجانب الجبائي ،ككرد فعؿ عمى ذلؾ تـ النص في قانكف المالية التكميمي لسنة
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 2009عمى حؽ الدكلة الجزائرية في الشفعة كبمكجب المادة  4مكرر ( ،)1كالتي نصت عمى
ما يمي » :تتمتع الدكلة ككذا المؤسسات العمكمية االقتصادية بحؽ الشفعة عمى كؿ

التنازالت عف حصص المساىميف األجانب أك لفائدة المساىميف األجانب « ،كالشفعة ىي

حؽ الشريؾ في شراء نصيب شريكو فيما ىك مقابؿ لمقسمة حتى ال يمحؽ الشريؾ الضرر.

كحسب الفقياء كالمتتبعيف فإف قرار حؽ الشفعة يعد مف األخطار الجديدة ،كالتدابير
المستجدة التي تيدد االستثمارات األجنبية ،بحيث أصبح ينظر إلى األخطار المتعمقة بالتأميـ
كالمصادرة ،كنزع الممكية عمى أنيا كبلسيكية ،كاف خطر الشفعة يشكؿ شكؿ مف األشكاؿ
المخاطر الجديدة التي تعيؽ االستثمار ،كىك نكع مف التاميمات الزاحفة كمع ذلؾ فإف قانكف

المالية التكميمي لسنة  ،)2(2010أكد عمى حؽ الدكلة الجزائرية في الشفعة بمكجب المادة

 46مف أمر رقـ  01-10يتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة  ،2010الذم عدؿ المادة 4
مكرر أمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المعدؿ كالمتمـ ،كالتي نصت عمى
»تتكفر الدكلة ككذا المؤسسات العمكمية االقتصادية بحؽ الشفعة عمى كؿ التنازالت عف
حصص المساىميف األجانب أك لفائدة المساىميف األجانب.
يخضع كؿ تنازؿ تحت طائمة التيديد ،إلى تقديـ شيادة التخمي عف ممارسة حؽ
الشفعة المسممة مف طرؼ المصالح المختصة التابعة لمكزير المكمؼ باالستثمار ،بعد
استشارة مجمس مساىمة الدكلة. « ...
يمكف القكؿ أف الشفعة إجراء تمييزم ضد المستثمر األجنبي في أحقيتو في التنازؿ
عف مشركعو االستثمارم ،كىك خرؽ ألحكاـ المادة

كالمتمـ التي تكفؿ ذلؾ.

 31مف األمر رقـ  03-01المعدؿ

1 - ZOUAIMIA Rachid, « réflexions sur la sécurité juridique de l’investissement étranger en
Algérie », revue critique de droit et sciences politique, N° 02, 2009, p20.
 - 2أمر رقـ  01-10مؤرخ في  26أكت  2010يتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة  ،2010ج.ر اؿعدد  49صادر في
 29أكت .2010
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كلـ يتكقؼ األمر عند ىذا الحد فتطبيقا لممادة

 6/58مف األمر رقـ 01-09

المتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة  2009صدر نظاـ رقـ  ،)1( 06-09حيث تـ فرض

قيد عمى المستثمر األجنبي بإلزامية " ضخ" عممة صعبة لصالح الجزائر خبلؿ كامؿ فترة حياة
المشركع كبمكجب المادة  02مف اؿنظاـ السابؽ الذكر تـ تحديد كيفيتو إعداد ميزاف العممة

الصعبة لكؿ مشركع.

إف إقداـ المشرع الجزائرم عمى إصدار مثؿ ىذه النصكص يككف بذلؾ لـ يناقض
نفسو فقط ،كانما خرؽ مبادئ أحكاـ القانكف الدكلي كتممص مف التزاماتو مما يعرضو
لممسؤكلية الدكلية ،األمر الذم ينعكس سمبا عمى مستكل حجـ االستثمارات حيث عرفت سنة
 2010تراجعا رىيبا ،متأثرة بشكؿ أساسي بالقيكد التي نص عمييا قانكف المالية التكميمي
لسنة .2009

اثقطلم اتظانم

حئريمونم م االسلئ ام اسنئرفنم
تعتبر السيادة ركف مف أركاف الدكلة ،كيعرفيا األستاذ ليفير  LEFURبأنيا صفة في
الدكلة تمكنيا مف االلتزاـ كالتقييد إال بمحض إرادتيا في حدكد المبدأ األعمى لمقانكف كطبقا

لميدؼ الجماعي الذم تأسست ألجمو(.)2

السيادة تعني عدـ التبعية كليا شكميف ،السيادة القانكنية كالسيادة السياسية ،الذم
ييمنا في ىذه الدراسة السيادة القانكنية ،كيقصد بيا سمطة الدكلة في إصدار القكانيف
كتنفيذىا ،كتمتعيا بالسمطة يتيح ليا معاقبة كؿ مخالؼ لتمؾ القكانيف ،كقد جاء ضمف
الدستكر الجزائرم في مادتو  12أنو» :تمارس سيادة الدكلة في مجاليا البرم كمجاليا

 - 1نظاـ رقـ  06-09مؤرخ في  26أكتكبر  ،2009يتضمف ميزاف العممة الصعبة المتعمؽ باالستثمارات األجنبية
المباشرة أك عف ريؽ الشراكة ،ج.ر عدد  ،76صادر بتاريخ  29ديسمبر .2009

 - 2بكشعير سعيد  :القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية المقارنة ،الجزء األكؿ ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الطبعة العاشرة،
بدكف تاريخ النشر ،ص.83
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الجكم ،كعمى مياىيا كما تمارس الدكلة حقيا السيد الذم يقره القانكف الدكلي عمى كؿ

منطقة مف مختمؼ مناطؽ المجاؿ البحرم الذم ترجع إلييا« (.)1

إف الحؽ في إصدار القكانيف ىك حؽ سيادم لمدكلة ،ال تنازعيا فيو أية جية فميا
الحؽ في إصدار التشريعات التي تراىا مناسبة كفي أم قطاع تشاء ،كما ليا الحؽ أما في
التعديؿ أك اإللغاء ،كتبعا ليذا الحؽ المعترؼ فيو ،كفؽ أحكاـ القانكف الدكلي فإف المستثمريف
األجانب ،يطالبكف في كؿ مرة بتحقيؽ االستقرار التشريعي ،كما ينفركف مف التعديبلت
المتكررة لمنصكص كخاصة التي تتـ بصفة عشكائية كبشكؿ غير مدركس ،كالتي تضر
باستثماراتيـ ،كأماـ ىذه المطالبة لـ تجد الدكؿ إال االستجابة ليـ بالتنازؿ عف جزء مف
سيادتيا عف طريؽ تكفير الحماية القانكنية ليـ مف أم تغيرات قد تط أر مستقببل ،كذلؾ
بتكريس مبدأ االستقرار التشريعي سكاء في إطار التشريعات الداخمية ،أك في إطار االتفاقيات
التي أبرمتيا أك صادقت عمييا ،ك ؿلتفصيؿ أكثر في ىذه المسالة سنتناكؿ مف خبلؿ (الفرع
األكؿ) مضمكف المبدأ ،في حيف سنخصص (الفرع الثاني) لمتطبيقات ،أما (فرع الثالث)
فسنخصصو لدراسة مدل التزاـ المشرع بمبدأ الثبات كاالستقرار.

افئرم ا وم

ومثنومونم م االسلئ ام اسنئرفنم
يعرؼ مبدأ االستقرار التشريعي عمى أنو كسيمة تجعؿ التعديبلت بالنسبة لممستثمر
األجنبي غير متناقضة ،كمطبقة بالتكافؽ مع البمد المستضيؼ ككؿ الشركط الخاصة ،كالتي
خكلتيا لو الدكؿ عند حدكث االستثمار ،كما يعرؼ » :إف الدكلة تمتزـ بعدـ إدخاؿ تعديالت
عمى اإلطار التنظيمي كالتشريعي الذم يحكـ االستثمارات المنجزة عف تعديؿ أك إلغاء
القكانيف الخاصة باالستثمارات فيك بمثابة "تعطيؿ" مؤقت متعمد لحؽ الدكؿ ككياف ذم

الشعبي  ،ج.ر عدد  76المؤرخة في  08ديسمبر  ،1996المعدؿ بالقانكف رقـ
ة
 - 1دستكر الجميكرية الجزائرية الديمقراطية

 03-02المؤرخ في  10ابريؿ  ،2002ج.ر العدد  25المؤرخة في  14ابريؿ  ،2002المعدؿ بالقانكف رقـ 19-08
المؤرخ في  15نكفمبر  ،2008ج.ر العدد  63اؿصادر في  16نكفمبر .2008
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سيادة في ممارسة اختصاصو التشريعي كالتنظيمي كحتى الدستكرم في بعض

األحياف«(.)1

إف الغاية مف تكريس ىذا المبدأ ككفالتو في إطار النصكص القانكنية المتعمقة
باالستثمار ،ىك تحقيؽ االستقرار التشريعي الذم يمنح لممستثمر النشاط كانجاز مشركعو
االستثمارم ،بمكجب الحقكؽ كالتسييبلت كالنظاـ الجبائي الذم استفاد منو كقت تكقيع العقد
االستثمارم مع الدكلة المستقبمة لو ،كيمكف ليذه األخيرة أف تقدـ عمى تجميد القانكف المطبؽ،
كىذا األمر قد يعكد بالفائدة عمى المستثمر األجنبي ،كما يعتبر تعديبل أك تقنيا جديدا
لبلستثمار كمحتكاه ىك حماية لمحقكؽ كذلؾ ،كاذا عدنا لمتشريعات التكنسية كالمغربية المتعمقة

باالستثمارات ال نجد إجراءا ضامنا لو يتعمؽ بالسياؽ التعاقدم (.)2

نفس الحاؿ بالنسبة لمجزائر لككف النص التشريعي الذم يمنح ىذه الحماية بحيث
بف ىذه المراجعات أك التشريعات ستدخؿ مستقببل تنطبؽ عمى االستثمارات المنجزة
يتحدد أ
في حدكد أطر األمر القانكني الحالي إال في حالة طمب المستثمر ذلؾ.

فالمستثمر األجنبي يتمتع بمزايا قانكنية يمنحيا لو القانكف السارم المفعكؿ كقت
تكقيعو العقد االستثمارم ،كفي حاؿ إذا ما ادخؿ المشرع تعديبلت جديدة كطالب المستثمريف
بتطبيقيا عمييـ ،فيتـ تطبيقيا عمييـ بصفة تمقائية كارادية ،كىذا يعتبر حماية مضاعفة ليـ،
فميما كانت اإلر ادة السياسية جادة مف طرؼ الدكلة كالنكايا الحسنة مف طرؼ المستثمر
األجنبي لكف ىذا ال يمنع مف كجكد الخبلفات يتطمب األمر حميا بنص قانكني مستقر ،ذلؾ
أف انعداـ االستقرار في التشريعات المنظمة لبلستثمار ،يكلد عدـ الثقة كحالة عدـ االطمئناف
لدل المستثمر عمى استثماراتو فيجد نفسو مشتت بيف أكثر مف تشريع بسبب كثرة التعديبلت

كاالجتيادات كعدـ ثباتيا.

 - 1محمد يكسفي ،مضمكف أحكاـ األمر رقـ
ص.30

 03-01المتعمؽ بتطكير االستثمارات الكطنية كاألجنبية ،مرجع سابؽ،

2 -SESAR Iman et ANIS BATAYEB Mohamed ,l’investissement international au Maghreb,
op.cit, p160.
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يشكؿ شرط ثبات كاالستقرار حصانة لممستثمر األجنبي في مكاجية ما تتمتع بو
الدكلة المستقبمة لو ،مف سمطات بكصفيا سمطة تشريعية كفي نفس الكقت يشكؿ لمدكلة
المضيفة تقييدا لحريتيا ،في ممارسة صبلحيتيا ،كبمقتضى ىذا الشرط الدكلة في ىذه الحالة

تضع عمى عاتقيا التزاـ كتعيد ،بعد ـ إجراء أم تعديؿ يمس العقد بإرادتيا كسمطاتيا المنفردة.
شرط االستقرار ،ذلؾ الشرط الذم يمنع الدكلة مف تغيير لمصمحتيا النظاـ القانكني

الذم ينظـ العممية االستثمارية ( ،)1كيعرؼ كذلؾ بأنو ذلؾ الشرط الذم يتـ التكقيع عميو
الطرفيف ،الدكلة مف جية ،كالطرؼ األجنبي المتعاقد معيا عندما بمكجبو يمتزـ األكؿ في
مكاجية الثاني ،بعدـ تعديؿ التشريع عندما يككف ىذا األخير يطبؽ عمى العقد ،أك أف ال

يفرض عمى الطرؼ المتعاقد األخر التعديبلت التشريعية أك التنظيمية التي تؤدم إلى خمؽ
عدـ المساكاة في االلتزامات المالية.

كما قاـ األستاذ  Pierre Laliveبتعريؼ شرط االستقرار مف خبلؿ القكؿ  :ذلؾ
الشرط الذم ييدؼ إلى منع الطرؼ المضي ؼ مف التعديؿ كلصالح المحيط القانكني ،أم

بمعنى أخر القانكف الكاجب التطبيؽ عمى العقد الذم يتكلى معادلة المفاىيـ التعاقدية.

ينصب مبدأ تثبيت النظاـ القانكني ،تعيد الدكلة المضيفة لبلستثمار ،بعد ـ إجراء أم
تعديؿ أك تغيير اإلطار التشريعي الذم يحكـ االستثمارات ،كالذم قد يتـ في ضمو إبراـ
عقكد ،أك اتفاقيات متعمقة بتشجيع كحماية االستثمار ،بمعنى تجميد أك تعطيؿ مؤقت كحؽ
الدكلة في ممارسة سيادتيا القانكنية ،المعترؼ ليا عمى مستكل أحكاـ القانكف الدكلي،
كاليدؼ مف ىذا التنازؿ لتفاد م المساس بسبلمة العقكد المبرمة مف جو ة  ،كمف جية أخرل
ضماف سرياف اإلطار القانكني الذم اتخذت كفقا لو االلتزامات التعاقدية(.)2

تجميد النص السارم المفعكؿ قد يمس بصكرة خاصة األحكاـ الجنائية الكاردة في
القكانيف المطبقة عمى المؤسسات االقتصادية ،ككذلؾ تمؾ المنصكص عمييا في بعض
 - 1محمد عبد المجيد اسماعؿ :عقكد االشغاؿ الدكلية ،القاىرة ،بدكف دار نشر ،2000 ،ص.80

 - 2معاشك عمار  :الضمانات ؼم العقكد االقتصادية الدكلية في التجربة الجزائرية ،رسالة لنيؿ درجة الدكتكراه دكلة ،في
القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية ،كمية الحقكؽ ،جامعة الجزائر ،سنة  ،1998ص.288
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العقكد ،كاتفاقيات االستثمار ،بحيث ال تككف ليا أثار سمبية عمى االستثمارات التي تـ الشركع
في انجازىا ،يشكؿ التجميد التشريعي ضماف أيضا في مضاعؼ يمنع المستثمر األجنبي،
حتى ينجز مشركعو االستثمارم كفؽ أ طر قانكنية مستقرة بعيدا عف التغيرات الفجائية في
التشريع الخاص باالستثمارات ،الذم غالبا ما يضمع عمى المستثمريف األجانب فرص الربح،
فيك التزاـ بعدـ تغير التشريع السارم المفعكؿ إال إذا اعتبر المستثمركف أف األحكاـ الجديدة

التي تبنتيا الدكلة أكثر تبلؤما مع سياستيـ االستثمارية التي تخدـ مصالحيـ.

مثؿ ىذا الشرط العاـ بالنسبة لممستثمر األجنبي الذم يطمح في العمؿ في إطار
استقرار تشريعي ،يسمح بجذب رؤكس األمكاؿ األجنبية ،ألنو يمثؿ حماية إضافية لمحقكؽ

كاالمتيازات التي استفاد منيا( ،)1كما أف لجكء الدكلة إلى فرض التزامات عمى عاتقيا ىي في
غنى عنيا خاصة كأنيا ال تدرم ما قد يحدث في المستقبؿ مف تغيرات فجائية دليبل عمى

رغبتيا في كسب رضي المستثمر األجنبي عف طريؽ التنازؿ عف جزء مف سيادتيا.

يحقؽ شرط الثبات القانكني عمى العمكـ ،فائدة عممية المستثمر األجنبي ذلؾ أنو
يجعمو بعيد عف التعديبلت أك التغيرات التي قد تط أر عمى النظاـ القانكني

ؿإلستثمار في

الدكلة المستقبمة لو ،بيد أف ىذا الشرط يرتب أثا ار سمبية عديدة عمى عاتؽ الدكلة المستقطبة
لبلستثمار إذ أنو يتعارض في الكاقع مع سيادة الدكلة ،كقد يؤدم مف جانب أخر إلى بعض

المساكئ السياسية فييا( ،)2كما أنو قد يمحؽ الضرر بالمصالح االقتصادية لتمؾ الدكلة.

آيا كاف األمر فإف شرط الثبات ،يعتبر في الكاقع استثناءا عف القاعدة العامة التي
تقتضي ،بخضكع المستثمر األجنبي ،لقانكف الدكلة المنجز مشركعو االستثمارم عمى
إقميميا ،إلى جانب خضكعو إلى كؿ التعديبلت القانكنية التي تط أر عمى ذلؾ القانكف خبلؿ
مدة نفاذ العقد ،كىك بمثابة تعيد مف طرؼ الدكلة المستقبمة لبلستثمار بمكجب سمطتيا العامة
بعدـ تطبيؽ التعديبلت أك المراجعات التي قد تط أر عمى القكانيف المنظمة لبلستثمار عمى

 - 1عيبكط محند كاعمي  :االستثمارات األجنبية في ظؿ سياسة االنفتاح االقتصادم في الجزائر ،المجمة النقدية لمقانكف
كالعمكـ السياسية ،جامعة مكلكد معمرم ،العدد  01جانفي  ،2006ص.70

 - 2دريد محكد السامرائي ،مرجع سابؽ ،ص.236
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المستثمر األجنبي المتعاقد معيا كذلؾ بغية كسب ثقتو كتحقيؽ لو االستقرار النفسي

كتشجيعو عمى اتخاذ قرار اإلستثمار عمى إقميميا.

افئرم اتظانم

قنللقظام اثنم م
استقر الفقو كالقانكف عمى تساك األطراؼ في العبلقات التعاقدية ،كخضكعيا لمبدأ
سمطات اإلرادة في إطار العقكد التي تبرـ بيف أشخاص القانكف الخاص ،لكف في إطار
العقكد الدكلية ،التي تبرـ بيف الدكؿ كاألشخاص سكاء اؿ طبيعية أك المعنكية ،ففي ىذه الحالة
فإف األمر يختمؼ تماما ،باعتبار أف الدكلة طرؼ ممتاز كليا مف الصبلحيات التي ال يمكف

أف نجدىا لدل الطرؼ الخاص.

تتمثؿ الصبلحيات في إصدار النصكص التشريعية التي تمس العقد أك القياـ
بالتعديؿ االنفرادم لو ،كىك ما يترتب عنو مخاكؼ مشركعو لدل الطرؼ األجنبي مف أف
تقكـ الدكلة بتعديؿ العقد أك ا فىائو بصفة انفرادية عف طريؽ نصكص تشريعية تؤثر في
التكازف المالي لمعقد(.)1

يشكؿ ىذا األمر مخاكؼ كبيرة لدل المستثمر األجنبي ،لذلؾ تمجا الدكلة باالتفاؽ مع
المستثمريف عمى أدراج شركط استثنائية ،كشرط تجميد النص التشريعي ،كاستثناء عف
القاعدة العامة ،أف القانكف غير جامد يجابو ما يط أر في المجتمع مف ظكاىر جديدة كليرسـ

لؤلفراد السمكؾ الذم ينبغي عمييـ االلتزاـ بو ( ،)2غير أف بغية تبديد كؿ المخاكؼ التي قد
تتكلد ؿدل المستثمريف األجانب كتحقيؽ نكع مف األماف ليـ ،تمجا الدكلة إلى تثبيت القانكف
بحيث ال يسرم عمى العقد إال القانكف

السارم كقت إبراـ العقد مع استبعاد كؿ التعديبلت

التي يمكف أف تط أر مستقببل عمى االستثمار ،كما مىدؼ في ىذا الشرط إلى الحد مف دكر
الدكلة كسمطة تشريعية كطرؼ في العقد في نفس الكقت مف القياـ بإصدار تشريعات جديدة
 - 1شكشك عامر ،مرجع سابؽ ،ص.77
 - 2دريد محمكد السامرائي ،مرجع سابؽ ،ص.240
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تطبؽ عمى العقد ،تؤدم إلى اإلخبلؿ بالتكازف االقتصادم لمعقد كاإلضرار بالطرؼ األجنبي

المتعاقد معيا(.)1

ينبغي اإلشارة إلى أف الفقو يميز بشاف شركط االستقرار بيف تمؾ التي ترد في
القكانيف الداخمية لمدكلة (أكال) كتمؾ التي ترد في االتفاؽ أك العقد كالتي تمس بشركط
البلستقرار االتفاقية كالتعاقدية .

ام:م ئوم االسلئ ام نم الن النم ام اطليم
أكد المشرع الجزائرم عمى مبدأ تجميد النص التشريعي المتعمؽ باالستثمار بمكجب
المادة  39مف المرسكـ التشريعي رقـ  12-93المتعمؽ بترقية اإلستثمار الممغى ،كبعد
إصدار األمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المعدؿ كالمتمـ ،تـ التأكيد عمى ذلؾ
بمكجب المادة  15مننو كالتي نصت عمى ما يمي »ال تطبؽ المراجعات أك اإللغاءات التي
قد طرأ في المستقبؿ عمى االستثمارات المنجزة في إطار ىذا األمر إال إذ طمب المستثمر

ذلؾ« ،يفيـ مف نص المادة المذككرة أف الدكلة قد تعيدت لممستثمر المتعاقد معيا بعدـ
تطبيؽ القكانيف الجديدة التي شرع في انجازىا عمى الرغـ مف حؽ الدكلة في إدخاؿ
التعديبلت الضركرية عمى نظامو القانكني خدمة ألىدافيا االقتصادية باعتباره مف الحقكؽ

السيادية لمدكلة(.)2

يككف بذلؾ أف الدكلة الجزائرية قيدت مف مجاؿ تدخميا التشريعي كىك ما ينجز عنو
تقميص في السيادة التشريعية لمدكلة ،لكف عمى ما يبدك المشرع الجزائرم كرس ىذا المبدأ
لكسب ثقة المستثمر األجنبي ،فشرط االستقرار ضركرم خاصة بالنسبة لمدكلة التي تعمؿ
عمى جذب االستثمارات األجنبية ،لكف ال يفيـ مف ىذا الدعكل إلى تجميد التشريعات بؿ إلى

تطكيرىا كمراجعتيا بحيث ال تمس السيادة الكطنية كتحفظ لممستثمر حقكقو (.)3

 - 1حفيظة السيد الحداد :العقكد المبرمة بيف الدكؿ كاألشخاص األجنبية ،دار الفكر الجامعي ،القاىرة ،2001 ،ص.322
 - 2انظر المادة  15مف أمر رقـ  ،03-01مرجع سابؽ.

 - 3يكسفي أماؿ  :اإلستثمار األجنبي المباشر في ظؿ التشريعات الحالة ،رسالة لنيؿ شيادة الماجستير ،كمية الحقكؽ ،بف
عكنكف ،جامعة الجزائر  ،1999ص ص .69-66
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إف المادة  15مف أمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المعدؿ كالمتمـ،
تحمي المستثمريف مف آية تعديبلت قد تط أر في المستقبؿ عمى التشريع الجزائرم المتعمؽ
باالستثمار كىذا التجميد في حد ذاتو يعتبر حماية إضافية تتيح لممستثمر العمؿ كفؽ مناخ
قانكني مستقر معركفا مسبقا بعيدا عف المفاجآت التي قد تحدثيا التغيرات الفجائية في

التشريع الخاص باالستثمارات ،كىك ما قد يفكت فرصا لتحقيؽ الربح مف جانب المستثمر.
ككفقا ليذه االعتبارات التزمت الدكلة الجزائرية بمكجب المادة السابقة الذكر بعدـ
تطبيؽ التشريع الجديد عمى االستثمارات التي شرع في انجازىا قبؿ إصدار التشريع الجديد،
إال إذا اعتبر المستثمركف أف األحكاـ الجديدة كالتي تبنتيا الدكلة أكثر تبلءما كخدمة
لمصالحيـ ،في ىذه الحالة تمنح الدكلة لممستثمر إمكانية االستفادة مف التشريع الجديد إذا
كاف يتضمف ضمانات اكبر كحماية أكسع ،فإذا كانت الدكلة تحتفظ بالسمطة في تعديؿ أك
إلغاء أم قانكف مسايرة لمتطكرات االقتصادية كحاجيات اقتصادىا.

إؼف المستثمر يتمتع بحؽ مكتسب في الخضكع لتشريع السارم المفعكؿ عند انجاز
مشركعو ،كما يستطيع االستفادة مف األحكاـ التشريعية كالتنظيمية الجديدة إذا كانت تتضمف

امتيازات إضافية( ،)1كىذه التدابير الجدية في نظر األستاذ محمد يكسفي كفيمة بجذب كاغراء
المستثمريف خاصة األجانب منيـ الذيف يتطمعكف إلى االستقرار القانكني بكؿ جكانبو كالذم

يعد شرطا ضركريا إلقداـ المستثمريف عمى تكظيؼ أمكاليـ (.)2

ذىب المشرع الجزائرم إلى غاية حماية الحقكؽ المكتسبة التي استفاد منيا المستثمر
األجنبي ،فيما يخص المزايا المحصؿ عمييا بمكجب التشريعات السابقة حسب نص المادة
 29مف أمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار معدؿ كمتمـ حيث نص عمى ما يمي :
» تحتفظ بالحقكؽ التي يكسبيا المستثمركف فيما يخص المزايا التي يستفدكف منيا

1 - TERKI Nour Eddine, la protection conventionnelle de l’investissement étranger en
Algérie, op.cit, pp 19-20.
 - 2يكسفي محمد ،مضمكف أحكاـ األمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير االستثمارات الكطنية كالدكلية ،مرجع سابؽ،
ص.31
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بمكجب التشريعات التي تؤسس تدابير تشجيع االستثمارات ،كتبقى ىذه المزايا سارية إلى
غاية انتياء المدة كبالشركط التي منحت عمى أساسيا «.
أكردت المادة  15مف أمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار معدؿ كمتمـ
استثناء بنصيا »إال إذا طمب المستثمر ذلؾ صراحة « ،كىك ما م عتبر تحفيز مضاعؼ
لممستثمر في حالة ما إذا كنت التعديبلت أك االلغاءت أك المراجعات في غير صالحو ،في
ىذه الحالة يطبؽ عمى المستثمر األجنبي ،النص القانكني الذم ينشا في ذلؾ المشركع
االستثمارم ،لكف في حالة ما إذا كانت ىذه التعديبلت في صالح

ق ،فمو الحؽ في طمب

تطبيؽ القانكف الجديد ،كىك ما يشكؿ في الكاقع حماية مضاعفة لو ،كقد تضر بمصالح
الدكلة المستقبمة لبلستثمار.

نبلحظ مف خبلؿ نص المادة السابقة أف الجزائر حممت عمى عاتقيا التزامات مقيدة
لحقكقيا ،ككاف عمييا أف تحدد مجاالت تثبيت النص التشريعي مثبل في االستثمارات ذات
األىمية االقتصادية الكطنية أك التطبيؽ

البلستقرار التشريعي ،كالذم يككف عندما تتعيد

الدكلة بعدـ مراجعة المسائؿ التي مف شانيا أف تزيد األعباء المالية لممستثمر دكف باقي بنكد

العقد( ،)1فكاف مف المفركض عدـ ترؾ تجميد النص التشريعي عمى إطبلقو

ذلؾ أنو مف

شأف ىذا األمر تحميؿ الدكلة أعباء ىي في غنى عنيا.

ثظالظ:م ئوم االسلئ ام ا فقظالنم م اسفظالمرم
ىي تمؾ الشركط التي ترد ضمف شركط أك بنكد عقد اإلستثـ ػ ػ ػار كالتي يريد األطراؼ
مف خبلليا تطبيؽ القانكف الذم ىك سار كقت إبراـ العقد ،عمى كؿ حادث يط أر في
المستقبؿ ،دكف التعديبلت التي يمكف أف تمحؽ ىذا القانكف كالتي ليا عبلقة بالعقد.

 - 1قادرم عبد العزيز  »:دراسة في عقكد بيف الدكؿ كرعايا دكؿ أخرل مجاؿ االستثمارات الدكلية (عقد الدكلة) «  ،مجمة
اإلدارة ،مجمد  ،7العدد  ،2006 ،01ص.58
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تعرؼ أيضا بأنيا تمؾ الشركط التي ترد ضمف بنكد أك شركط العقد ذاتو كالتي تنص
صراحة عمى أف القانكف الذم يسرم عمى العقد عند المنازعة ىك القانكف بأحكامو كقكاعده

النافذة كقت اإلبراـ مع استبعاد أم تعديؿ الحؽ يط أر عمييا (.)1

الفرؽ بيف شركط االستقرار الكاردة في القانكف ،كتمؾ التي ترد في العقد باف األكلى،
ىي كعد ممزـ مف جانب الدكلة كليا إف تتنصؿ منو في أم كقت بإلغاء القانكف فبل يطبؽ

عمى المستقبؿ دكف أية مسؤكلية.

أما بالنسبة لشرط االستقرار التعاقدم أك االتفاقي ،فإف الشرط كارد في العقد ،كبالتالي
فإف الدكلة ال يمكف أف تتنصؿ مف ىذه المسؤكلية إال بعد نياية مدة العقد ،كاذا خالفت
الشرط تترتب عمى ذلؾ مسؤكليتيا ،كىذا الشرط ممزـ لمطرفيف.

لـ يكتؼ المشرع الجزائرم بتكريس تثبيت النظاـ القانكني لبلستثمار في القانكف
الداخمي المتعمؽ باالستثمار ،بؿ تـ إدراج ىذا المبدأ بمكجب اتفاقيات اإلستثمار التي أبرمتيا
كصادقت عمييا الدكلة الجزائرية ،كما تـ إدراج ىذا المبدأ في مختمؼ العقكد التي أبرمتيا
الجزائر مع المستثمريف األجانب ،كاليدؼ مف إدخاؿ ىا البند ىك تفادم المساس بسبلمة
العقكد المبرمة ،كضماف استمرار سرياف اإلطار القانكني التي اتخذت كفقا لو االلتزامات

التعاقدية.

أ .شرط االستقرار في إطار العقكد االستثمارية
يقصد بعقكد الدكلة تمؾ العقكد المبرمة مف قبؿ الدكلة عف طريؽ مف يمثميا ،لكف
إبسميا كلحسابيا ،كما أنيا تنص عمى مكضكع ذك طابع استثنائي يخرج عف الشركط العادية
كالمألكفة في العقكد الدكلية المعتادة األخرل(.)2

 - 1معاشك عمار ،مرجع سابؽ ،ص.290

 - 2اقمكلي محمد  »:العقكد بيف الدكؿ كرعايا الدكؿ األخرل كتطكر القانكف الدكلي لبلستثمارات «  ،المجمة النقدية لمقانكف
كالعمكـ السياسية ،جامعة مكلكد معمرم ،عدد  01سنة  ،2010ص.94
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فرغـ أف األصؿ في العقكد التي تبرـ بيف الدكلة كالمستثمر األجنبي تخضع لمختمؼ
التغيرات التي قد تحدث نتيجة لتغير الظركؼ االقتصادية أك السياسية أك تغير مستجدات
جديدة ،لكف مثؿ ىذه األمكر مرفكضة كغير مستحبة مف طرؼ المستثمريف ،لذلؾ يسعكف
بف تقكـ بتغيير أك تعديؿ قانكنيا الكطني الكاجب
لمحد مف ممارسة الدكؿ ؿلدكر التشريعي أ
التطبيؽ عمى العقد أك تمس ىذا األخير بإرادتيا المنفردة ،كىذا ما يعرؼ بشركط االستقرار

التشريعي كعدـ المساس بالعقد(.)1

كىذا يعني أف الدكلة تمزـ نفسيا في مكاجية المستثمر األجنبي دكف األخذ بعيف
االعتبار ما يخبئو المستقبؿ ليا مف تغيرات في مختمؼ األصعدة كالمستكيات كىذا ما قد
يضعيا أماـ مسؤكلية دكلية ىي في غنى عنيا ،فبتكقيعيا عمى ىذا البند تغؿ يدىا إصدار
أم قانكف أك الئحة أك اتخاذ أم إجراء أك تدبير مف شانو المساس بمصمحة المستثمر

األجنبي.

أقرت الجزائر ىذا الشرط في بعض العقكد التي أبرمتيا مع مستثمريف أجانب مثؿ
اتفاقية اإلستثمار المبرمة بيف الجزائر كشركة اكراسككـ تيميككـ حيث نصت المادة  1/6عمى
أنو » :إذا تضمنت القكانيف كالتنظيمات المستقبمية لمدكلة الجزائرية نظاـ استثمار أفضؿ
مف النظاـ المقرر في ىذه االتفاقية يمكف لمشركة أف تستفيد مف ىذا النظاـ شريطة
استيفاء الشركط المقررة في ىذه التشريعات أك تنظيماتيا التطبيقية « (.)2

كذلؾ تـ إقرار ىذا الشرط بمكجب المادة  6مف اتفاقية اإلستثمار المكقعة بيف الككالة
الكطنية لتطكير اإلستثمار كالشركة الجزائرية لبلسمنت حيث نصت

»طبقا لممادة  15مف

 - 1اقمكلي محمد  »:شركط االستقرار التشريعي المدرجة في عقكد الدكلة في مجاؿ االستثمار «  ،المجمة النقدية لمقانكف
كالعمكـ السياسية ،العدد  ،01جانفي  ،2006ص.67

 - 2اتفاقية اإلستثمار المبرمة بيف الدكلة الجزائرية الممثمة مف طرؼ ككالة الترقية االستثمارات كدعميا كمتابعتيا مف جية
كبيف شركة اكراسككـ تيميككـ الجزائر ،مكافؽ عمييا بمكجب المرسكـ التنفيذم رقـ

 ،2001اؿعدد  ،80الصادر بتاريخ .2001/12/26
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األمر رقـ  03-01المؤرخة في  20أكت  2001فإف المراجعات أك اإلجراءات التي قد

تط أر في المستقبؿ لف يككف ليا أم تأثير عمى االمتيازات المحددة في االتفاقية التالية «(.)1
مف خبلؿ ىاتيف المادتيف تـ الحد مف اؿصبلحيات التشريعية بتجميد العمؿ بالقانكف

مف حيث الزماف ،كاالكتفاء بااللتزاـ بأحكاـ القانكف السارم كقت تكقيع العقد.

فيذه النصكص تعد التزاما مف طرؼ الدكلة الجزائرية كاتجاه الطرؼ المتعاقد معيا
يقضي بعدـ تطبيقيا لقكانيف جديدة عمى االستثمارات التي تـ الشركع في انجازىا أك المساس
بأحكاـ العقد ،كىذا مف شانو الحد مف الصبلحيات السيادية في إصدارىا لمقكانيف التي تراىا
مناسبة في تطكير سياستيا التنمكية كىذا يعكس القكة االقتصادية كالكزف الثقيؿ الذم يتمتع
بو المستثمر األجنبي ،خاصة لما يممكو مف رؤكس أمكاؿ ضخمة ،كتكنكلكجيات عالية ،كىذا

ما يبرر رضكخ الدكلة ؿؿشركط االستثنائية نظ ار لحاجتيا إليو.

إف التزاـ الدكلة يمثؿ ىذه الشركط قد يضرر بيا في حالة خرقيا لو نتيجة تغير
الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية ،مما يجعميا مسؤكلة مسؤكلية دكلية خاصة في إطار
الممارسات الرامية إلى جعؿ عقكد الدكلة في مجاؿ االستثمارات في مصؼ االتفاقيات

الدكلية(.)2

كتعد ابرز القضايا التحكمية التي تناكلت شرط االستقرار كالثبات حكـ التحكيـ في
دعكل  ،Lexacoحيث أبرمت الحككمات الميبية المتعاقدة في الفترة مف ديسمبر  1955إلى
غاية ابريؿ  ،1971مجمكعة مف عقكد االمتياز لصالح شركتيف أمريكيتيف ،مع نص العقد
النمكذجي الممحؽ بقانكف البتركؿ الميبي الصادر سنة

 1955في المادة  16عمى أنو »ال

يمكف تعديؿ النصكص الناجمة صراحة عف ىذا االتفاؽ إال بالمكافقة المتبادلة بيف

األطراؼ ،كيتـ تفسير ىذا االتفاؽ كفقا لمقانكف الحاكـ لمبتركؿ كالمكائح السارية كقت

 - 1اتفاقية المكقعة بيف الككالة الكطنية لتطكير اإلستثمار القائـ لحساب الدكلة الجزائرية ،كالشركة الجزائرية لبلسمنت
مؤرخة في  ،2003/10/30ج.ر اؿعدد  ،72الصادرة بتاريخ .2003/11/13

 - 2اقمكلي محمد  »:شركط االستقرار التشريعي ،المدرجة في عقكد الدكلة في مجاؿ اإلستثما
.114
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تكقيع العقد  ...كأم تعديؿ أك إلغاء ليذه القكانيف كالمكائح ال يؤثر عمى الحقكؽ الناجمة
عف العقد ،كالتي تقررت لمشركة بمقتضاه طالما تمت دكف رضاىا «.
لكف بعد أف قامت ليبيا بالتأميـ مف خبلؿ قانكف  1974كبعد عدـ حصكؿ اتفاؽ بيف
األطراؼ تـ عرض النزاع عمى التحكيـ ،ىذا األخير قرر أف شركط الثبات تتميز بطبيعة
استثنائية ،ك بكجكد ىذا الشرط يحكؿ العقد اإلدارم عف طبيعتو ،كيرفع عف الدكلة تمؾ
السمطات التي يمنحيا ليا القانكف اإلدارم كبالتالي فإف الدكلة تمتزـ شركط االستقرار ،ك أم
تعديؿ لمعقد يرتب عمييا المسؤكلية كال يمكف ليا التذرع بسيادتيا ،كاالستناد إلى إجراءات
القانكف الدكلي مف أجؿ تبرير تنصميا عف العقد(.)1

ب .شرط االستقرار في إطار االتفاقيات الدكلية المتعمقة باالستثمار
يعتبر اإلستثمار األجنبي رأسماال خارجيا كافد إلى الدكلة المضيفة لبلستثمار،
كبالتالي فيك يخضع لمنظاـ القانكني السارم فييا مف النشأة إلى غاية التصفية ،كمف
الطبيعي أف تقكـ الدكلة المضيفة لبلستثمار باتخاذ اإلجراءات النقدية كالضريبية بيدؼ فرض
قدر مف القيكد القانكنية عمى الشركات األجنبية التي تقكـ باالستثمار عمى أرضييا بغية
إخضاعيا لرقابة قانكنية فعالة تضمف عمى االستفادة مف تمؾ الشركات كتجنبيا احتماالت

السيطرة األجنبية عمى اقتصادىا الكطني(.)2

ال شؾ أف مثؿ ىذه اإلجراءات التي تقكـ بيا الدكلة المضيفة يشمؿ مظي ار مف
مظاىر سيادتيا القانكنية ك حقا مشرعا ليا كال يمكف ألم طرؼ إنكاره ،لكف في نفس الكقت
يعتبر تيديدا حقيؽام لتكاجد اإلستثمار األجنبي الذم يبحث عف األماف كاالستقرار إف كجده
استقر فيو ،كلتجنب الشؾ كالتخكؼ لدل المستثمر األجنبي تمجا الدكؿ إلى إبراـ اتفاقيات

لتشجيع كحماية االستثمارات المتبادلة فيما بينيا.

 - 1حفيظة السيد حداد ،العقكد المبرمة بيف الدكؿ كاألشخاص األجنبية ،مرجع سابؽ ،ص.378
 - 2دريد محمكد السامرائي ،مرجع سابؽ ،ص.103
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تسعى الدكؿ المصدرة لمرأسماؿ األجنبي إلى تكفير الحماية القانكنية الكافية ألمكاؿ
مكاطنييا في الخارج ،كلما كانت الضمانات التشريعية التي يقررىا قانكف اإلستثمار في الدكلة
ال تحقؽ تمؾ الحماية الكافية بسبب قابميتيا لمتعديؿ كاإللغاء لذلؾ فإنيا تمجا إلى كسائؿ
قانكنية أخرل أىميا إبراـ اتفاقيات ثنائية لبلستثمار بينيا كبيف الدكؿ المستقطبة لو

(،)1

كاليدؼ مف إبراـ ىذه االتفاقيات الثنائية غالبا ،تشجيع انسياب رأس الماؿ األجنبي مف دكلة
غنية إلى دكلة نامية كما يصحب ذلؾ مف نؽ ؿ لمتكنكلكجيا ،كما قد يككف ليذه الدكلة النامية

منو اإلستثمار لعكائد ما ينتج فييا مف مكاد أكلية في تمؾ الدكلة المتقدمة (.)2

أصبحت االتفاقيات الثنائية كسيمة دكلية مف شانيا تكفير الحماية القانكنية نظ ار
لممسؤكلية الدكلية المترتبة عنيا ،خاصة كاف األحكاـ الكاردة فييا ،تـ االتفاؽ عمييا بيف
الدكلتيف بكؿ حرية ،مما يسمح ليا القياـ بدكر حمائي التفاقيات أك عقكد اإلستثمار في
النظاـ الدكلي ،كذلؾ بعؿ فشؿ محاكال ت كضع عقكد اإلستثمار في القانكف الدكلي كمعاممتيا

مثؿ االتفاقيات الدكلية(.)3

ليذا فإف اتفاقات اإلستثمار الثنائية تتضمف في حقيقتيا

أحكاما تكفؿ لبلستثمار

الحماية القانكنية ،بما تتضمنو مف التزامات تعاقدية بيف الطرفيف كشرط التجميد لمنص
التشريعي بحيث يسمح لممستثمر األجنبي االستفادة مف المزايا الممنكحة لو أثناء إنشاء
االستثمار،ػ رغـ التعديبلت كالمراجعات التي تط أر عمى قانكف االستثمار ،ثـ أف االتفاقيات
الثنائية تنشئ حقكقا كالتزامات بيف الدكلتيف ،بحيث ال يمكف تعديميا أك إلغاؤىا باإلرادة
المنفردة لمطرفيف كلعؿ ىذا األمر الذم يفسر لنا تعاظـ دكر االتفاقيات

المتعمقة بالتشجيع

كالحماية المتبادلة لبلستثمار،كالتي تتضمف في أحكامو شرط تجميد النص التشريعي ،كيمكف

 - 1دريد محمكد السامرائي ،مرجع سابؽ ،ص.207
 - 2مدكس فبلح الرشيدم  »:ضركرة تطكير كتفعيؿ االتفاقية الثنائية لعاـ
األمريكية بشاف الضمانات المتبادلة لبلستثمار« ،مرجع سابؽ ،ص.17

 1989بيف دكلة الككيت كالكاليات المتحدة

 - 3عيبكط محند كاعمي ،الحماية القانكنية لبلستثمارات األجنبية في الجزائر ،ـ رجع سابؽ ،ص.292
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أف نستشيد في ىذا باالتفاقيات التي صادقت عمييا الجزائر كالتي أدرجت مبدأ االستقرار
التشريعي في بنكدىا منيا االتفاؽ الجزائرم الفرنسي بمكجب المادة السابعة منو (.)1

كما تقرير ىذا المبدأ بمكجب المادة  21مف اتفاقيات تشجيع كضماف اإلستثمار بيف

دكؿ االتحاد المغرب العربي ( ،)2استجابة لمطالب المستثمريف ،كىك ما يمثؿ حماية إضافية،
كمضاعفة لمحقكؽ كاالمتيازات التي استفاد منيا المستثمر ،األمر الذم يكفؿ خمؽ نكع مف
الثقة المتجددة بالنظاـ القانكني المتعمؽ باالستثمار في الدكلة المكرسة لمبدأ االستقرار
التشريعي سكاء في إطار التشريع الداخمي ،أك في إطار االتفاقيات الدكلية فالدكلة بالتزاميا

في إطار االتفاقيات بيذا المبدأ يرتب عمييا مسؤكلية دكلية.

مف شأف ىذا األمر كفالة جمب الرساميؿ األجنبية إلى إقميـ يكفر الحماية القانكنية
ليا ،كما يضمف ليا انجاز االستثمار ،في جك مف االستقرار القانكني بعيدا عف التغيرات
كالتعديبلت المفاجئة ،كسنتناكؿ مف خبلؿ الفرع المكالي مدل التزاـ الجزائر بيذا المبدأ ،حيث

فأخذ قضية جيزم نمكذجا.

افئرم اتظاحم
ومدمإ اسج ام الج ائم ثنم م االسلئ ام اسنئرفنم–المليمأللجرماثن ألظم
يعتبر االستقرار التشريعي لبلستثمارات األجنبية كاحد مف أىـ العكامؿ ،المؤثرة بشكؿ
كبير في قرار المستثمر باالستثمار في دكلة معينة ،كالذم ك

إف كاف فعبل يعتمد عمى

اعتبارات مادية ،إال أف ىذا ال ينفي الدكر الذم تمعبو االعتبارات النفسية ،فراس الماؿ يميؿ

حيث يكجد مناخ اقتصادم كسياسي كقانكني مبلئـ لبلستثمارات (.)3

 - 1االتفاؽ المبرـ بيف الحككمة الجزائرية كالحككمة الفرنسية بشاف تشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمارات ،ـ 7منو ،مرجع
سابؽ.

 - 2اتفاقية تشجيع كضماف اإلستثمار بيف دكؿ اتحاد المغرب العربي ،ـ  21منو ،مرجع سابؽ.
 - 3أحمد شرؼ الديف  :طرؽ إزالة المعكقات القانكنية لبلستثمار ،مطبعة أبناء كىبة حساف ،القاىرة  ،1993ص.17
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كفي ضؿ ىاتو المعطيات ،كنظ ار لكثرة االختبارات المتاحة لدل المستثمر األجنبي،
فإف لحظة اتخاذه قرار اإلستثمار في دكلة معينة ،يراعي مدل مساىمة النظاـ القانكني السائد
بيا في تحقيؽ أىداؼ اإلستثمار في الربح كاألماف معا ،كمما ال شؾ فيو أف ىذا األماف لف
يتكلد بمحضى الصدفة بؿ يتعز ز كمما كاف التشريع نافذا كمطبقا ،أما إذا كانت الدكلة في
كؿ مرة تطؿ عمينا بقانكف جديد فيذا يعني أف الدكلة في حد ذاتيا ال تحترـ قكانينيا كما بالؾ
أف تطمب الثقة مف المتعامؿ األجنبي.

كفي الكقت الذم كاف ينتظر فيو ـ
كارتفاع حجميا في الجزائر

ف سف القكانيف المتعمقة باالستثمار انسيابيا

إال أف النتائج كانت مخيبة لآلماؿ ،فثمة أمكر ترتبط في

مجمكعيا باألكضاع القانكنية في الدكلة ،كتؤدم بحكـ ىذا االرتباط ،إلى جعؿ نظاميا
القانكني معكؽ لبلستثمار عمى إقميميا ،كتتعمؽ ىذه األمكر أكال بصفات ىذا النظاـ القانكني،
كثانيا بالطريقة التي يعمؿ بيا ،كقد اثبت الكاقع العممي عجز ىذه القكانيف عف جذب
االستثمارات األجنبية في مستكل حجـ كقدرات المنطقة.

إف كثرة كتنكع النصكص القانكنية المتعمقة بالنشاط االستثمارم كالتي تغطي الجانب
الياـ لمقطاعات النشاط االقتصادم ،مرك ار بالتطبيؽ المكازم لمنصكص السارية المفعكؿ،

كالتي بدكف شؾ تعد مصدر تعقيد لممستثمر األجنبي عمى كجو الخصكص.

فعدـ فيـ النصكص نظ ار لعدـ دقتيا ،يؤدم إلى تأكيؿ خاطئ بالتالي نتيجة لطبيعتيا
تككف سيئة ،كفي الحقيقة ىذا التنكع في النصكص التي تتكالى الكاحد تمكل األخرل يعكس
نكعا ما عدـ االستقرار في سياسة اإلستثمار التي تنجـ عمى شؾ في السمطة السياسية حياؿ

اإلستراتيجية الكاجب إتباعيا في ىذا المجاؿ(.)1
في المغرب مثبل يعتبر خبراء

 Unctedفي دراسة حكؿ سياسة اإلستثمار في

المغرب أف العدالة ثقيمة جدا تتميز ببطء كؿ اإلجراءات كنقص الشفافية ،كما أثريت
مبلحظات حكؿ ميثاؽ اإلستثمار المغربي حكؿ السرعة التي تـ بيا انجازه خصكصا ك

 - 1أحمد شرؼ الديف ،مرجع سابؽ ،ص.09
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األمر يتعمؽ بقانكف عاـ يحدد مستقبؿ الدكلة في مجاؿ االستثما

مشاركة المستثمريف في ذلؾ(.)1

ر ،كتمت صياغتو بدكف

ففيما يتعمؽ بالجزائر نجد أف النصكص المتعمقة باالستثمار متشتت فضبل عف أمر
رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المعدؿ كالمتمـ بمكجب األمر رقـ  ،08-06تكجد
نصكص منظمة المجاؿ اإلستثمار بمكجب قكانيف المالية التكميمية مثؿ قانكف المالية
التكميمي لسنة  ،2009ك  2011أيضا مثبل التعديبلت المتتالية ؿ قانكف المحركقات ،نفس
الشيء بالنسبة لمقانكف الذم ينظـ مجاؿ العقار كذلؾ قانكف الخكصصة ...الخ (.)2

كاألمر ال يختمؼ كثي ار فيما يخص تكنس كالمغرب ،حيث تكجد قكانيف مستقمة متعمقة

بممارسة النشاط الزراعي كالصناعي كالتعديف(.)3

كمثؿ ىذا التعدد كالتشعب في النصكص القانكنية يؤدم أحيانا إلى التضارب في
مضامينيا ،مما يؤدم إلى تعقيد العبلقة االستثمارية ،كتأثيرىا السمبي سكاء تعمؽ بالمستثمر
أك حتى العبلقة االستثمارية ،كتأثيرىا بالسمب سكاء تعمؽ بالمستثمر أك حتى الدكلة المضيفة

لبلستثمار.

كفضبل عف تشتت المستثمريف األجانب عمى أكثر مف قانكف نجد أف بعض
النصكص القانكفية التي كرست أحكاـ معينة بمكجب قانكف اإلستثمار التي تصدر فييا بعد
نصكص تناقضيا كنخص ىنا الجزائر كيمكف لنا في ىذا الصدد تقديـ مثاؿ يؤكد ىذا الطرح
الـ ادة  4مكرر  3مف قانكف المالية التكميمي لسنة  2010كالتي تنص »تتمتع الدكلة ككذا
المؤسسات العمكمية االقتصادية بحؽ الشفعة عمى كؿ التنازالت عف حصص المساىميف
األجانب أك لفائدة المساىميف األجانب «.

 - 1أؽؿعم سييمة ،مرجع سابؽ ،ص.28

 - 2كؿ ىاتو القكانيف قاـ المشرع الجزائرم بإدخاؿ تعديبلت عمييا فمثبل قانكف

رقـ  07-05المتعمؽ بالمحركقات عدؿ

بمكجب أمر رقـ  10-06ثـ عدؿ سنة  ،2013أما األمر رقـ  11-06المتعمؽ بالعقار عدؿ بمكجب األمر رقـ ،04-08
ج.ر اؿعدد  49صادر  ،2008/09/03ثـ عدؿ بمكجب قانكف المالية التكميمي لسنة ... 2011الخ.

 - 3أحمد شرؼ الديف ،مرجع سابؽ ،ص.11
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نص المادة المذككرة أعبله مف حؽ الدكلة الجزائرية المجكء إلى استعماؿ حؽ الشفعة
كالمقصكد بالشفعة  :ىك أف الشفع خبلؼ الكتر ،كىك اؿ زكح ،كشفعة الكتر مف العدد شفعا

صيره زكجاف كأف كممة الشفعة مشتقة مف الزيادة أك الضـ ( ،)1أم ىي عبارة عف ضـ شيء

كاحد إلى أخر فيككناف اثنيف.
أما المعنى اإلصطالحي الشفعة ىي استحقاؽ الشريؾ انتزاع حصة شريكو المنتقمة

عنو مف انتقمت إليو.

تجكز الشفعة فقط في العقارات كفقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية كأحكاـ القانكف المدني
الجزائرم ،ككفقا لنص المادة

 794مف القانكف المدني الجزائرم ( ،)2التي تنص »الشفع

رخص تجيز الح ؿكؿ محؿ المشترم في بيع العقار ضمف األحكاؿ كالشركط المنصكص

عمييا في المكاد التالية«.

الشفعة ىي قدرة تمكف مف يممؾ سبب مف أسبابيا في الحمكؿ محؿ المشترم ،متى

أعمف رغبتو في ذلؾ.

إف المشرع الجزائرم نص عمى إمكانية لجكء الدكلة لممارسة حقيا في الشفعة ،عمى
نطاؽ كاسع في قكانيف المالية التكميمي لسنة

 2009ك ،2010بمكجب المادة  62أمر رقـ

 01-09ثـ تـ تعديميا بمكجب المادة  46مف أمر رقـ  ،)3(01-10التي تعدؿ أحكاـ المادة
 4مكرر  3مف األمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار كالتي تنص عمى ما يمي :
»تتمتع الدكلة ككذا المؤسسات العمكمية االقتصادية بحؽ الشفعة عمى كؿ التنازالت عف
حصص المساىميف األجانب أك لفائدة المساىميف األجانب. « ...

 - 1خالدم أحمد :الشفعة بيف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف المدني ،عمى ضكء اجتياد المحكمة العميا ،كمجمس الدكلة ،دار
ىكمة ،الطبعة الثانية ،الجزائر ،2008 ،ص.13

 - 2قانكف رقـ  58-75يتضمف القانكف المدني المعدؿ كالمتمـ .
 - 3أمر رقـ  01-10يتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة  ،2010ج.ر اؿعدد  49صادر بتاريخ  29أكت سنة .2010
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كعند مزاكلة حؽ الشفعة ،يشترط تقديـ شيادة التنازؿ حيث تمنح مف طرؼ المصالح

المعنية التابعة لمكزير المكمؼ بترقية االستثمار ( ،)1كفي حالة ممارسة حؽ الشفعة ،يتـ تحديد
السعر عمى أساس شيادة الخبرة ،كيتـ منح شيادة التنازؿ مف طرؼ مكثؽ مكمؼ بكتابة عقد
التنازؿ في أجاؿ ال تتجاكز شير ،بدءا مف تاريخ إيداعو الطمب ،كفي حالة منح الشيادة
تحتفظ الدكلة لمدة سنة ،بحؽ ممارسة حؽ الشفعة ،كما ىك محدد مف طرؼ قانكف
التسجيؿ(.)2

مف الناحية التطبيقية ،فحؽ الشفعة قد يشبو إجراء نزع الممكية ،كىذا لعدة أسباب،
فاالتفاقيات الثنائية لحماية اإلستثمار التي صادقت عمييا الجزائر ،ال تكتفي بالتعامؿ مع

التأميـ أك المصادرة فيي تكرس حماية االستثمارات ضد اإلجراءات المشابية.

كبالرجكع إلى المادة  46مف أمر رقـ  01-10السابقة الذكر ،يقصد بالشفع الدكلة
كالمؤسسات العمكمية االقتصادية ،حيث تمارس ىذا الحؽ إذا كاف المتنازؿ لو شخص
أجنبي ،أما إذا كاف التنازؿ لفائدة شخص كطني فبل يمكف ممارسة حؽ الشفعة في ىذه

الحالة(.)3

كبالرجكع إلى نص المادة  47مف أمر رقـ  ،)4(01-10أكرد المشرع حؽ الشفعة
عمى المنقكالت كالعقارات ،كىك يخالؼ أحكاـ المادة  794ؽ.ـ التي حددت نطاؽ الشفعة في
إطار العقارات فقط ،فاألصؿ نظاـ الشفعة ،نظاـ استثنائي يستكجب تصنيؼ نطاؽ كتشديد
إجراءاتو لكف المشرع الجزائرم كسع مف نطاؽ خارقا بذلؾ مبدأ المعاممة بالمثؿ بيف المستثمر
الكطني كاألجنبي ،كما تطرقنا سابقا فإذا كاف المتنازؿ لو كطني ال تككف في ىذه الحالة
ممارسة لحؽ الشفعة ،لكف بمجرد تكافر العنصر األجنبي يككف مطية إلقرار ىذا الحؽ ،كىك
 - 1انظر المادة  2/46مف أمر رقـ  ،01-10مرجع سابؽ.
2 - ZOUAIMIA Rachid, « le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la
résurgence de l’etet dirigiste en Algérie » R.A.S.J.P, N° 2, 2011, p 07.
 - 3عينكش عائشة  :في ممارسة الدكلة لحقيا في الشفعة تقييد تمييزم لحرية المستثمر في التنازؿ عف مشركعو
االستثمارم ،مداخمة الممتقى الكطني حكؿ التشريع ككاقع اإلستثمار األجنبي في الجزائر ،جامعة بكمرداس مف

.2012/12/4
 - 4انظر :المدة  47مف أمر رقـ  ،01-10مرجع سابؽ.
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يناقض أيضا مبدأ التنازؿ المكرس في المادة

االستثمار المعدؿ كالمتمـ.

 30مف أمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير

كعمى غرار أف أثار حؽ الشفعة ،يشبو أثار التأميـ ألنيا سبب مف أسباب الممكية
تؤدم بالدكلة إلى بسط سيادتيا كفرض سيطرتيا عمى المشاريع االستثمارية،المنجزة عمى
مستكل إقميميا ،فيي ذات تأثير مشابو مع المصادرة أك التأميـ تيدؼ إلى ما يمسى

بالتاميمات الزاحفة ،كىي إجراءات تخضع لشركط صارمة.

األستاذ زكايمية رشيد أعطى مثاؿ تكضيحي حكؿ المسالة فيما يخص قضية
المتعامؿ جيزم فمك تـ التنازؿ عمى جيزم لفائدة متعامؿ جنكب إفريقيا قد يأخذ أسابيع قميمة،
لكف ما داـ أف الدكلة لدييا نية ممارسة حؽ الشفعة ،فإف األمر يتطمب إجراءات طكيمة ،كيتـ
االختيار عف طريؽ عركض صفقات لبنكؾ األعماؿ ،لتحديد قيمة األصكؿ كفي حالتو كجكد

خبلفات بيف األطراؼ قد يمجا المالؾ إلى التحكيـ الدكلي(.)1

مما يتطمب أجاؿ طكيمة تنعكس سمبا عمى الشركة ،كىذا يعني فرض نظاـ تـ

ميزم

كتعسفي عمى االستثمارات األجنبية كتضييؽ الخناؽ عمييا كمثؿ ىذه اإلجراءات التقميدية

ترقى إلى مستكل األخطار السياسية التي يستكجب تكفير الضماف ليا.

كمثؿ ىذه المعطيات تعبر عف حالة البلستقرار القانكني ك إف كاف المشرع الجزائرم،
كرس مبدأ تجميد النص التشريعي ،إال أنو في قضية جيزم قاـ بخرؽ المبدأ لمطالبتو
باستعماؿ الحؽ في الشفعة التي تـ إقرارىا في قانكف المالية التكميمي لسنة  ،2009رغـ أف
شركة جيزم أنشأت استثمارىا في إطار المرسكـ التشريعي
االستثمار ،كالذم تضمف في أحكامو بمكجب المادة

رقـ  12-93المتعمؽ بترقية

 39منو ،بعدـ تطبيؽ المراجعات

كاإللغاءات التي قد تط أر عمى االستثمار ،إال إذا طمب المستثمر صراحة ذلؾ.

كما نصت المادة  6مف اتفاقية اإلستثمار المتكقعة بيف ككالة ترقية االستثمار،
كدعميا كمتابعتيا ،كشركة اكاسككـ تيميككـ عمى ما يمي:

»تضع الدكلة الجزائرية عمى
1 - ZOUAIMIA Rachid, op.cit, p21.
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نفسيا ،بعد التكقيع عمى ىذه االتفاقية أف تتخذ إزاء الشركة أم ترتيب خاص قد يعيد
النظر بصفة مباشرة في الحقكؽ كاالمتيازات المخكلة بمكجب ىذه االتفاقية إال إذا طمب

المستثمر صراحة ذلؾ« (.)1

كما نصت المادة  5مف نفس االتفاقية عمى استفادة الشركة مف امتيازات كالضمانات
الممنكحة في إطار المرسكـ التشريعي رقـ  12-93كعند االقتضاء مف الضمانات كالحقكؽ
كاالمتيازات المعترؼ بيا بمكجب اتفاقية تشجيع اإلستثمار كحمايتيا المبرمة بيف الدكلة التي
ينتمي إلييا كبيف الجميكرية الجزائرية ،حيث أبرمت الجزائر في ىذا الصدد اتفاقية ثنائية مع

مصر( ،)2كالتي تضمنت التزاـ مف الدكلي عمى منح الحماية كالضمانات الكافية لمستثمرم
الدكلتيف.

انطبلقا مف النصكص السابقة نبلحظ أف الجزائر لـ تمتزـ بيا كلـ تحترـ التزاميا
بتجميد النص التشريعي الذم أنشا في ضمو االستثمار ،فبمكجبق يمكف لممستثمر األجنبي أف
متنازؿ عف مشركعو االستثمارم دكف تقييده بضركرة أف يككف المتنازؿ لو طرؼ جزائرم
سكاء تعمؽ األمر بالتنازؿ لمدكلة أك لممستثمر الكطني الخاص ،تكريس حؽ الشفعة يعرض
الجزائر لممسؤكلية الدكلية نظ ار لتكريسو لمبدأ االستقرار التشريعي في التشريع الداخمي ،ك إف
كاف ىذا األخير عرض ة لمتعديبلت مف طرؼ الدكلة ،لكف اتفاقية اإلستثمار المكقعة بيف
الجزائر كشركة اكراسككـ ،ككذلؾ االتفاقية

الثنائية بيف الجزائر كمصر ،تضمنتا تكفير

الحماية القانكنية كمف ثمة تجميد النص التشريعي الذم نشأ في ظمو اإلستثمار ،لكف المشرع

الجزائرم قاـ بخرؽ ىذا المبدأ كما رأينا.

مف شأف ىذا األمر أف يؤدم إلى إثارة الخبلفات المتعمقة باالستثمار ،ؾ

اؿذم كقع

سنة  2012بيف شركة سكناطراؾ كاناداركك كميسؾ عمى خمفية فرض الرسكـ عمى األرباح
االستثنائية بأثر رجعي ،كبغية إيجاد حؿ لمنزاع دكف المجكء إلى التحكيـ الدكلي قامت الجزائر
 - 1مرسكـ تنفيذم رقـ  ،416-01مرجع سابؽ.

 - 2االتفاؽ المكقع بيف الدكلة الجزائرية كالجميكرية المصرية  ،الـ تعمؽ بالحماية المتبادلة لبلستثمار ،كامتناع االزدكاج

الضريبي كالتيرب الضريبي ،المصادؽ عميو بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ  320-98مؤرخ في  11أكتكبر  ،1998ج.ر

العدد .76
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تحت ضغط الشركة البتركلية ،بالتنازؿ عف جزء مف نفطيا اؿمقدر بأربعة مميار دكالر ،كىك
ما يفتح عمييا باب يصعب غمقو فيما بعد ،إذا لـ تتدارؾ بإيجاد الحمكؿ كالبدائؿ لتسكيتيا
بحكـ أف الجزائر أبرمت اتفاقيات مع شركات بتركلية أخرل كمف ثمة مف الممكف أف تبرز
نزاعات أخرل مماثمة كالمجكء إلى مثؿ ىذه الحمكؿ يدخؿ ضمف إىدار الماؿ العاـ الجزائرم،
الذم يضيع نتيجة مثؿ ىذه النصكص الغير مدركسة.

إف المستثمر األجنبي تزعزعت ثقتو في مدل التزاـ الدكلة الجزائرية بالسير عمى
التطبيؽ الصارـ لمقانكف ،كليس مف السيؿ كسب ثقتو مف جديد ،فمف يرضى إال بالمممكس ال
النصكص التي يتـ خرقيا في كؿ مرة  ،كعمى الجزائر أف تتدارؾ األمر قبؿ أف تتعرض إلى
قضايا أخرل مماثمة ،ثـ أف لجكء المستثمريف األجانب إلى التحكيـ الدكلي لف يككف أبدا في

صالح الجزائر.
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يحتؿ اإلستثمار األجنبي مكانة ىامة لدل الدكؿ الراغبة في ت

حقيؽ التنمية

االقتصادية ،ذلؾ أنو أصبح يمثؿ أىـ مصادر التمكيؿ الخارجي لمختمؼ الدكؿ ،األمر الذم
يفسر لنا مدل ا إلىتماـ الذم يحظى بو مف مختمؼ الدكؿ التي تتنافس عمى جذبو ،عف
طريؽ تحسيف القكانيف الداخمية ،كتكفير الفرص االقتصادية كاالنفتاح السياسي لمدكلة.
كما كاف تدفؽ االستثمارات األجنبية لمدكلة المضيفة يكفر ليا عدة مزايا كفكائد كما
يساىـ في تحقيؽ التنمية االقتصادية ،كنظ ار لتفكقو المالي كالتكنكلكجي كالخبرة العالية التي

يمتمكيا فإنو يتفكؽ عمى اإلستثمار المحمي.

نظ ار لبلعتبارات السابقة ،حاكلت الجزائر تكفير الضمانات البلزمة لممستثمريف
األجانب قصد إقناعيـ بإنشاء استثماراتيـ عمى

اإلقميـ الجزائرم سكاء بتكفير الضمانات

المالية (المبحث األكؿ) ككذلؾ الضمانات القضائية ،عف طريؽ تكريس التحكيـ ككسيمة
لتسكية الخبلفات المتعمقة بالنزاعات التي تثكر بيف المستثمر األجنبي كالدكلة المضيفة

(المبحث الثاني)

اثنبحم ا وم

امثظاظام اثظاليم
إف استمالة االستثمارات األجنبية كتقكية حضكرىا في االقتصاديات يتكقؼ عمى
مستكل التدابير االقتصادية كالمالية التي تكفرىا الدكلة كمستكل الضمانات المقدمة
لممستثمريف ،بحكـ أف اإلستثمار تتطمب أكضاعا مبلئمة يسكدىا األماف كاالستقرار ،كيعتبر
ضماف حرية تحكيؿ األرباح ،مف أىـ العكامؿ التي تؤدم إلى تكفير المناخ االستثمارم
المبلئـ حيث يشكؿ أىمية كبيرة بالنسبة لممستثمر األجنبي ،كفي نفس الكقت يعتبر مف

األمكر السيادية لدل الدكلة.

نتيجة سياسة االنفتاح االقتصادم الذم انتيجتو الجزائر في تعامبلتيا مع االستثمارات
األجنبية ،قامت بتكريس المبدأ في قكانينيا الداخمية إطار االتفاقيات الدكلية ،كعميو سنحاكؿ
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مف خبلؿ المبحث التطرؽ إلى مضمكف مبدأ حرية التحكيؿ (المطمب األكؿ) ،أما المطمب
الثاني فسنقكـ بتخصيصو لدراسة قكاعد ممارسة المبدأ (المطمب الثاني).

اثقطلم ا وم
ومثنومونم مأئريم اسبنرلم
شيدت الجزائر حركة إصبلح اقتصادية ىادفة لمتغيير المناخ االقتصادم كالسعي
لتقديـ فرص لمرؤكس األمكاؿ األجنبية لبلستثمار في

الجزائر ،مع تكفير كافة الضمانات

البلزمة كالتي يطالب بيا المستثمريف األجانب الباحثيف في كؿ مرة عف مناخ امف لتكطيف
رؤكس أمكاليـ الضخمة لذلؾ تقرر قكانيف اإلستثمار المقارنة قد ار مف التسييبلت النقدية

كالمالية كاإلدارية لرأس الماؿ الكافد ككسيمة الستقطابو ( ،)1كيتعمؽ األمر بحرية المستثمر

األجنبي ،كحؽ في تحكيؿ األرباح إلى الخارج .

يشكؿ الحؽ في الضمانات مف أىـ الضمانات التي تخكليا الدكلة المضيفة لممستثمر
األجنبي ،كما يعتبر في نفس الكقت إحدل العكامؿ الرئيسية في تكافد الرأسماؿ األجنبي

لمدكلة المستقبمة لو.

كعميو نتطرؽ مف خبلؿ ىذا المطمب إلى المقصكد بمبدأ التحكيؿ (فرع األكؿ) ،أما

(الفرع الثاني) فسنتناكؿ مف خبللو تكريس المبدأ في القانكف الجزائرم .

ئرم ا وم

اثلصنوم ثنم مأئريم اسبنرلم
يعد حؽ في التحكيؿ مف أىـ الضمانات التي تمنحيا الدكلة المضيفة لبلستثمار
األجنبي ،لممستثمر الكافد إلييا ،كما يعد شرط أساسي لجذب رؤكس األمكاؿ األجنبية كفي
ىذا الصدد يرل األستاذ نكر الديف تركي أنو (ال يمكف لمشركات األجنبية أف تقبؿ اإلستثمار

 - 1دريد محمكد السامرائي ،مرجع سابؽ ،ص.191
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في أم بمد كاف ،إذا كانت غير قادرة عمى تحكيؿ كلك جزء مف أرباحيا ككذلؾ المبالغ

المتأتية مف التصفية)(.)1

المستثمر األجنبي قبؿ قيامو بإجراء عممية استثمارية في دكلة ما بتأكد أكال عمى مدل
ما تكفره لو الدكلة المستقبمية لو مف ضمانات مالية ،فيك م كدم أىمية كبيرة عمى ما يكفره
قانكف اإلستثمار في الدكلة مف حرية في تحكيؿ أصؿ اإلستثمار كعكائد
السماح بتحكيؿ جزء مف األرباح كاألجكر كالمرتبات لمخارج (.)3

( ،)2فضبل عف

تعد مسالة تحكيؿ األمكاؿ الناتجة أك المتأصمة باالستثمار األجنبي مف الدكلة المقيـ
فييا ،أف أكبر انشغاالت المستثمريف األجانب ،إعاقة مثؿ ىذا التحكيؿ أك تعقيد إجراءاتو يعد
عقبة ميمة في سبيؿ جذب

لؿرأس الماؿ األجنبي ( ،)4كفي نفس الكقت الدكلة التي تتيح

لممستثمر األجنبي حتى تحكيؿ األمكاؿ التي استثمرىا بعد تصفية مشركعو ،ككذلؾ تحكيؿ
األرباح التي حصؿ عمييا مف خبلؿ ممارستو نشاطو االستثمارم ،كقد أسس بعض الفقياء

إمكانيتو التحكيؿ عمى قاعدة اإلنصاؼ ( ،)5يشكؿ ىذا األمر دافع قكم لممستثمر األجنبي

بيئ أمنة كضامنة لو.
لتكطيف رأسمالو في ة

كيعد الضماف المالي مف أىـ العكامؿ تأثي ار عمى قرار المستثمر في استثمار أمكالو
بالدكلة المضيفة ،فبل يمكف تصكر مناخ استثمارم مبلئـ لبلستثمار األجنبي دكف أف يككف
ىناؾ قكاعد قانكنية تتيح لممستثمر األجنبي حرية كضمانات لرأسمالو ،خاصة ك أف المستثمر

1 - TERKI Nour Eddine , « le code des investissements au Maghreb », revue CREMA, Alger,
1976, p 89.
 - 2دريد محمكد السامرائي ،مرجع سابؽ ،ص191
 - 3ىيكؿ عجمي جنيؿ  :اإلستثمار األجنبي المباشر الخاص في الدكؿ النامية ،دراسات إستراتيجية ،العدد
عف اإلمارات لمدراسات كالبحكث اإلستراتيجية ،مارس  ،1994ص40

 ،32تصدر

 - 4دريد %محمكد السامرائي ،مرجع سابؽ ،ص191

 - 5محمد محمكد كلد عبد اهلل المختار  :الحماية القانكنية لبلستثمارات األجنبية في قكانيف دكؿ المغرب العربي ،دراسة
تحميمية مقارنة ،أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه ،جامعة باجي مختار ،عنابة ،كمية الحقكؽ ،2006 ،ص.136
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األجنبي ال يقكـ باالستثمار في إقميـ دكلة أجنبية غير دكلتو التي ينتمي إلييا إال إذا كانت
الظركؼ كالتشريعات في الدكلة المضيفة مبلئمة كتسمح لو بذلؾ

()1

.

نظ ار لككف المستثمريف األجانب يكلكف أىمية بالغة لمضمانات كالتسييبلت التي
تمنحيا الدكلة التي تسعى بجذب الرساميؿ األجنبية إلييا ،ذلؾ إف عدـ سـ اح الدكلة المضيفة
لبلستثمار بإجراء إعادة التحكيؿ يعد نكعا مف المصادرة اإلدارية ( ،)2الف مف شأف ىذا األمر

جعؿ المستثمر األجنبي ال يستفاد مف مشركعو االستثمارم.
أكثر مف ذلؾ جذب االستثمارات األجنبية إلى أم دكلة ما يتكقؼ عمى مدل ما تمنحو
مف ضمانات مالية ،كما تتكفر عميو مف نظاـ مالي متيف كبمكجب الضماف المالي ،يمكف
لممستثمر األجنبي االطمئناف عمى مصير أمكالو ،كعمى قدرتو عمى إعادة تحكيميا إلى بمده
األصمي ،إذ بمكجب ذلؾ تمتزـ الدكلة المضيفة مع الطرؼ المتعاقد معيا بمكجب اتفاقية أك
عقد استثمارم بعدـ إيجاد أم إجراء مف شانو تقميص أك تقييد حرية المستثمر األجنبي في

إعادة تحكيؿ رأسمالو كالعائدات الناتجة عنو.

ذلؾ أف عدـ قابمية العممة لمتحكيؿ تعد مف المخاطر التي تعيؽ العممية االستثمارية،
كيقصد بالتحكيؿ حركة دخكؿ كخركج األمكاؿ بكؿ حرية كبعممة قابمة لمتحكيؿ ،ككثي ار ما تمجا
الدكلة ،خاصة النامية إلى تكفير ىذا الضماف عمى الرغـ مما يشكب األمر مف مخاطر

بالنسبة لمدكلة النامية ،التي تعاني مف نظاـ مالي غير متيف رغـ محاكالت اإلصبلح.

ىادفة بذلؾ استمالو االستثمارات األجنبية ،كتقكية حضكرىا معتمدة بذلؾ عمى مستكل
التدابير االقتصادية كالمالية التي تكفرىا كمستكل الضمانات التي تجيزىا ،كلمطالما اعتبر

الحؽ في التحكيؿ مف بيف أىـ الضمانات التي تمنحيا الدكلة المضيفة لممستثمر األجنبي (.)3

1 - ZOUAIMIA Rachid, « le régime des investissements étrangers en Algérie », journal de
droit international, N° 3, 1993, p574.
 - 2يكسفي أماؿ  :اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر في ضؿ التشريعات الحالية ،رسالة ماجستير ،فرع القانكف
الدكلي كالعبلقات الدكلية ،جامعة الجزائر ،كمية الحقكؽ ،1999 ،ص.98

 - 3اقمكلي محمد »:العقكد بيف الدكؿ كرعايا دكؿ أخرل كتطكر القانكف الدكلي لبلستثمارات«  ،مرجع سابؽ ،ص.121
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تكريس الدكلة المضيفة لبلستثمار مبدأ حرية التحكيؿ الحر دكف كضع قيكد تعسفية،
عمى الرغـ مف المخاطر التي قد تتعرض ليا ،فقد تعاني أحيانا بعض الصعكبات االقتصادية

في ميزاف مدفكعاتيا ( ،)1مما يؤثر سمبا عمى ظركفيا االقتصادية ،كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف
مختمؼ القكانيف الداخمية المنظمة لبلستثمار في مختمؼ الدكؿ تجيز حرية تحكيؿ الحر
لمرأسماؿ كالعائدات الناتجة عنو ،كالمداخؿ الحقيقية الصافية الناتجة عف التنازؿ أك

التصفية(.)2

ينبغي عدـ فيـ حرية التحكيؿ الحر عمى إطبلقو قد تمجا الدكلة المضيفة المجيزة ليذا
التحكيؿ حماية القتصادىا الكطني لكضع بعض الشركط لكف تككف ميسرة كسيمة في غالب
األحياف ،كما تكجد بعض الدكؿ تقر لممستثمر األجنبي الحؽ في تحكيؿ عكائد اإلستثمار إلى
الخارج دكف قيد أك شرط كمثاؿ ذلؾ قانكف تشجيع اإلستثمار في األردف سنة

 1995إذ

ينص ىذا القانكف عمى السماح لممستثمر غير األردني بتحكيؿ عكائد اإلستثمار إلى الخارج

دكف تأخير كبعممة قابمة لمتحكيؿ (.)3

في اعتقادنا أف لجكء قكانيف اإلستثمار بعض الدكؿ تمثؿ ىذه النصكص فيو الكثير
مف المخاطرة عمى اقتصاد الدكلة ،كما أف الدكلة تضع في عاتقيا التزامات قد ال تستطيع
االلتزاـ بيا خصكصا كأنيا قد تمر بظركؼ اقتصادية صعبة ،كضائقة مالية الذم ينعكس

سمبا عمى اقتصادىا الكطني.

كإف كاف اليدؼ مف تكفير ىذا الضماف الممكف القكؿ عنو أنو مضاعؼ ؿجذب اكبر
حجـ ممكف مف اإلستثمار األجنبي داخؿ حدكد الدكلة ،خاصة ك أف المستثمر األجنبي يجيز
لو حرية التحكيؿ دكف قيد أك شرط ،كىك ما ييـ المستثمر الذم يبحث عف حرية تحكيؿ

 - 1مدكس فبلح الرشيدم ،مرجع سابؽ ،ص.13

 - 2عيبكط محند كاعمي ،االستثمارات األجنبية في ضكء سياسة االنفتاح االقتصادم في الجزائر ،مرجع سابؽ ،ص.71
 - 3دريد محمكد السامرائي ،مرجع سابؽ ،ص. 191
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أمكالو كأرباحو مف المشركع ،ككضع أم عائؽ في ىذا االتجاه يعرقؿ اإلستثمار األجنبي ،بؿ

قد ينعدـ مثؿ ىذا االستثمار (.)1

رغـ اليدؼ الذم تسعى الدكلة المضيفة تحقيؽق مف تبنييا حرية التحكيؿ الحر ،بصفة
مطمقة دكف كضع قيد كال شرط فمف األفضؿ كضع شركط لكف ميسرة كسيمة ،كمف شأف ىذا
األمر تحقيؽ المكازفة بيف الطرفيف ،مف جية حماية حقكؽ المستثمر شريطة الكفاء بالتزاماتو
المستحقة عميو قانكنا مع الدكلة المضيفة لو في ىذه الحالة يمكف تحكيؿ األرباح كعائدات
المشركع االستثمارم ؾكؿ ،دكف تحديد المبمغ اإلجمالي كلكف بعد دفع الضرائب كالتعريفات
التي تخضع ليا كىذا بتقديـ كثائؽ مبررة لذلؾ (.)2

يفيـ مف ىذا أف الدكلة المضيفة لبلستثمار تمتزـ اتجاه المستثمر األجنبي ،بعدـ اتخاذ
أم إجراء مقيد لياتو الحرية ،استثناءا كحؽ أصيؿ ليا ،كمعترؼ ليا بو عمى المستكل الدكلي
فيما يخص الحؽ في فرض الضرائب عمى االستثمارات المنجزة فكؽ إقميميا ،كالتعريفات
المتفؽ عمييا ما عدا ذلؾ ،ال يمكف لمدكلة أف تتدخؿ بكضع أم قيد مف أم شكؿ كاف في
حالة قياـ المستثمر األجنبي بتحكيؿ رأسمالو كاألرباح الناتجة عف المشركع االستثمارم إلى

الخارج.

رغـ الجدؿ القائـ حكؿ حرية التحكيؿ ،كالتطبيقات العممية التي تصحبو بيف مؤيد
لمعممية عمى إطبلقيا عمى اعتبارىا مف أكثر العكامؿ جذبا لبلستثمارات األجنبية ،كبيف
متحفظ لذلؾ كيؤكد عمى ضركرة تعميؽ الحرية بكضع شركط لكف في نفس الكقت ال
يستكجب أف تككف معقدة حتى ال تؤدم إلى تنفير اإلستثمار األجنبي إلى الدكلة خاصة ك أف
ىذا األخير كؿ ترحيبو يشكؿ مظير مف مظاىر انفتاح الدكلة عمى االقتصاد العالمي.

فالدكلة التي تتيح أنظمتيا االستثمارية عمى الضمانات المالية ،تجعؿ المستثمريف
األجانب ينجذبكف نحك أسكاقيا لتكظيؼ كاستثمار مدخراتيـ في مختمؼ األنشطة
 - 1كحي فاركؽ لقماف ،تشجيع اإلستثمار في ظؿ نظاـ اإلستثمار األجنبي ،مرجع سابؽ ،ص.106

2 - SERSAR Imam et ANIS BATAYAB Mohamed, « l’investissement international au
Maghreb unite au pluralité » , op.cit, p159.
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كالمجاالت( ،)1ثـ أف االستثمارات األجنبية أصبحت ظاىرة عالمية ،كمف مظاىر العكلمة
االقتصادية كمختمؼ الدكؿ تسعى إلى جذبيا كاالستفادة مف فكائدىا ،كيقتضي األمر إزالة

كافة القيكد لتسييؿ عممية تنقؿ السمع كحركة رؤكس األمكاؿ.

خاصة كأف اإلمكانيات المحدكدة لمدكؿ النامية ال تسمح ليا تحقيؽ نمك اقتصادم
مناسب دكف االنفتاح عمى االقتصاد العالمي لبلستفادة مف اإلمكانيات المالية كالتكنكلكجيا

المكجكدة لدل الشركات المتعددة الجنسيات ( ،)2حيث تممؾ ىذه األخيرة مف اإلمكانيات

المادية كالبشرية ،كما تتحكـ مف التكنكلكجيا العالمية الجكدة كما تتفكؽ إمكانياتيا المالية عمى

ميزانية دكؿ مجتمعة مف الدكؿ النامية.

نظ ار لكؿ ىاتو االعتبارات التي تناكلناىا لـ تشذ الجزائر عف

اؿقاعدة حيث قامت

بتكريس مبدأ حرية التحكيؿ الحر لمرأسماؿ كالعائدات الناتجة عف المشركع االستثمارم في
إطار القكانيف المنظمة لبلستثمار األجنبي كسنسمط الضكء أكثر عمى ىاتو المسالة مف خبلؿ

الفرع المكالي.

افئرم اتظانم

حئريمونم مأئريم اسبنرلم
تتداخؿ عدة عكامؿ تؤ ثر في مستكل تدفؽ االستثمارات األجنبية إلى دكلة معينة،
يشكؿ االستقرار السياسي كاألمني ،كاالجتماعي ،كالسياسة االقتصادية لمدكلة ،إضافة إلى
كجكد التسييبلت القانكنية المعقكلة التي تمكف المستثمر األجنبي مف إعادة تحكيؿ رأسمالو
إلى دكلتو األصمية ،مف األمكر الحيكية كالجكىرية الختيار الدكلة التي يكظؼ المستثمر

األجنبي فييا أمكالو.

 - 1عمر العسرم  :تحريؾ أسكاؽ الرساميؿ كاستراتيجية تنشيط اإلستثمار بالمغرب ،أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في
القانكف العاـ ،جامعة الحسف الثاني ،كمية العمكـ القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية ،الرباط ،2002 ،ص.70

 - 2عيبكط محند كاعمي ،الحماية القانكنية لبلستثمارات األجنبية في الجزائر ،مرجع سابؽ ،ص.61
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دلت التجارب العممية عمى أف تزايد االستقرار االقتصادم كالسياسي الذم كفرتو
االصطبلحات االقتصادية كتخفيؼ القيكد المفركضة عمى حركة رؤكس األمكاؿ في العديد
مف الدكؿ النامية كاألرجنتيف ،كالصيف كماليزيا ،كالمكسيؾ ،ىي التي فسرت زيادة تدفقات

اإلستثمار األجنبي إلييا(.)1

بتبني الجزائر اإلصبلحات االقتصادية ،كفتح الباب لبلستثمارات األجنبية ،بكضع
نظاـ قانكني يكفؿ ضماف المخاطر غير التجارية التي يمكف أف يتعرض ليا المستثمر
األجنبي ،كبيدؼ إزالة شعكر الخكؼ كزرع الطمأنينة في نفكس المستثمريف األجانب

(،)2

كرس القانكف الجزائرم حرية تحكيؿ الرساميؿ سكاء في القكانيف الداخمية (أكال) أك في إطار

االتفاقيات الدكلية (ثانيا).

أكال :تكريس حرية التحكيؿ في القكانيف الداخمية
أصبح تدفؽ االستثمارات األجنبية ظاىرة عالمي ة  ،كمحؿ اىتماـ مختمؼ دكؿ العالـ
التي تتنافس لمحصكؿ عمى نصيبيا مف ىذا التدفؽ ،خاصة النامية منيا التي شرعت في
إجراء إصبلح اقتصادم إلنعاش اقتصادياتيا ،كاستقطاب المستثمريف األجانب بتكفير اإلطار
القانكني المحفز كالفعاؿ ،بما يكفمو مف تقديـ الضمانات التي يطالب المستثمريف األجانب ليا

كالتي يتكقؼ اتخاذ قرار اإلستثمار في دكلة معنية عمى كجكدىا.

انطبلقا مف ىذا كرست الجزائر في إطار قكانينيا الضمانات التي تثير اىتماـ
المستثمريف األجانب نظ ار لمبلئمتيا كتكيفيا مع مبادئ كأحكاـ القانكف الدكلي ،عمى غرار
مختمؼ الدكؿ النامية التي أقرت ىذا الضماف في قكانينيا المالية باعتباره عنص ار حيكيا

كدافعا أساسيا لجذب االستثمارات األجنبية.

 - 1ىيكؿ عجمي جميؿ ،مرجع سابؽ ،ص.37

 - 2لطيفة بخكص  »:إشكالية اإلستثمار العقارم بيف متطمبات القانكف كرىانات التنمية
لئلدارة المحمية كالتنمية ،الرباط ،بدكف سنة نشر ،ص.221
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التزمت مختمؼ الدكؿ بضماف حرية التحكيؿ ،لكنيا اختمفت في تكظيؼ استعماؿ
العبارات في القكانيف الداخمية المنظمة لبلستثمار مثؿ (قابؿ لمتحكيؿ بحرية) أك (قابؿ
لمتحكيؿ في ميعاد معقكؿ) الحر ىذه القكانيف اختمفت مف حيث محتكل ىذا الحؽ كأبعاده،

فالبعض تؤكد عمى أنو خذا الحؽ (مضمكف) كالبعض األخر تنص عمى أنو (مقبكؿ) (.)1
أقرت الجزائر حرية التحكيؿ في الكقت التي كانت فيو تتبنى النظاـ االشتراكي
المكجو ،فبمكجب المادة  8مف األمر رقـ  284-66المتضمف قانكف االستثمار  ،أكدت عمى
الحؽ في التحكيؿ إلى الخارج ،لكف كفؽ شركط محددة قانكنا حيث اشترط المشرع أف يككف
المستثمر حامبل لجنسية أجنبية ،ك أف مككف االستثمارات قد أنجزت بكاسطة مكارد مالية

مستكردة(.)2

بدخكؿ الجزائر مرحمة اإلصبلحات االقتصادية الشاممة التي شرعت في تطبيقيا بداية
التسعينات ،بعد تخمييا عمى النظاـ المكجو ،أصدرت القانكف رقـ

 10-90المتعمؽ بالنقد

كالقرض كالذم يعد نقمة نكعية عرفتيا الجزائر ،فبمكجب المادة

 184منو أقرت حؽ

المستثمر األجنبي في إعادة تحكيؿ رؤكس األمكاؿ المستثمر كالنتائج كالمداخيؿ كالفكائد

كسكاىا المرتبطة باالستثمار.

ثبلث سنكات مف صدكر القانكف رقـ  10-90المتعمؽ بالنقد كالقرض ،صدر المرسكـ

التشريعي رقـ  12-93المتعمؽ بترقية االستثمار ،فبمكجب المادة  12منو ( ،)3كالتي نصت
عمى ما يمي »تستفيد االستثمارات التي تنجز بتقديـ حصص مف رأس الماؿ ،بعممة قابمة
لمتحكيؿ الحر ،كمسعرة رسميا مف البنؾ المركزم الجزائرم الذم يتأكد قانكنا مف استيرادىا،

مف ضماف تحكيؿ رأس الماؿ المستثمر كالعكائد الناتجة عنو ،كيخص ىذا أيضا الضماف
الناتج الصافي لمتنازؿ أك التصفية حتى كلك كاف ىذا المبمغ يفكؽ رأس الماؿ األصمي
المستثمر«.
 - 1عيبكط محند كاعمي ،الحماية القانكنية لبلستثمارات األجنبية في الجزائر ،مرجع سابؽ ،ص.226
 - 2انظر المادة  8مف األمر رقـ  284-66المتضمف قانكف االستثمارات
 - 3المرسكـ التشريعي رقـ

 12-93المتعمؽ بترقية اإلستثمار الممغى بمكجب األمر رقـ

اإلستثمار المعدؿ كالمتمـ ،مرجع سابؽ،
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أكد المشرع الجزائرم عمى مبدأ حرية التحكيؿ لمرأسماؿ المستثمر كالعائدات الناتجة

بمكجب المادة  31مف األمر رقـ  03-01المعدؿ كالمتمـ ( ،)1كالتي ال تختمؼ في الصياغة
عف المادة  12مف المرسكـ التشريعي رقـ  12-93الممغى ،حيث نصت عمى ما يمي
»االستثمارات المنجزة عمى أساس رأس الماؿ بكاسطة العممة الصعبة ،حرة التحكيؿ بسعر
بنؾ الجزائر بانتظاـ كيتحقؽ مف استقرارىا قانكف تستفيد مف ضمانات تحكيؿ ا ؿرأس الماؿ
المستثمر كالعائدات الناتجة عنو كما يشمؿ ىذا الضماف المداخيؿ الصافية الناتجة عف
التنازؿ أك التصفية ،كإف كاف ىذا المبمغ أكبر مف الراسماؿ المستثمر تنفذ طمبات التحكيؿ
المطابقة التي يقدميا المستثمر في آجؿ ال يتجاكز  60يكـ«.
كما ألزـ نظاـ رقـ  ،)2(03-05البنكؾ كالمؤسسات المعتمدة تنفيذ بدكف تأجير تحكيؿ
األرباح كالفكائد الناتجة عف التنازؿ عف اإلستثمار األجنبي ،إلى جانب عبلكات الحضكر،
كمكافآت أعضاء مجمس اإلدارة األجانب ،كمف شأف ىذا الضماف ،تعزيز الثقة لدل الشركات
األجنبية ،فمف المؤكد أف ىذه األخيرة ال تقبؿ اإلستثمار في أم دكلة ،إذا كانت غير قادرة
عمى تحكيؿ كلك جزء مف أرباحيا ككذلؾ المبالغ المتأتية مف التصفية.

مف جية أخرل ال يمفع استراد السمع كالمنتكجات التي تكلدت عنيا ،كما يحدد نظاـ
 03-05المذككر سابقا ،كيفية نقؿ أرباح األسيـ ،كالفكائد كالناتج الفعمي الصافي الناتج عف

تنازؿ أك تصفية االستثمارات األجنبية المنجزة في إطار األمر رقـ  03-01المعدؿ كالمتمـ.
سبؽ كتناكلنا إلزاـ نظاـ رقـ  03-05البنكؾ كالمؤسسات المعتمدة تنفيذ التحكيبلت
دكف أجاؿ ،حيث ال يقكـ بنؾ الجزائر إال بمراقبة كاحدة بعد التحكيبلت التي تمت مف طرؼ
البنكؾ ،كما يمكف كذلؾ تحكيؿ أرباح األسيـ الناتجة عف استثمار مختمط جزائرم كأجنبي

بمبمغ يكافؽ المساىمة األجنبية المبلحظة قانكنا في رأس الماؿ ( ،)3كمف أجؿ خمؽ تنسيؽ مع
قانكف تماشيا مع أحكاـ قانكف اإلستثمار النقد كالقرض ،رخص المشرع الجزائرم بمكجب
 - 1انظر المادة  31مف أمر رقـ  03-01المعدؿ كالمتمـ ،مرجع سابؽ.

 - 2نظاـ رقـ  03-05مؤرخ في  6جكيمية  2005يتعمؽ باالستمارات األجنبية ،ج ر العدد  ،53الصادر بتاريخ 21
جكيمية .2005

 - 3نشرية مؤتمر رجاؿ األعماؿ العرب  ،10الجزائر  19-18نكفمبر  ،2006ص.31
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المادة  126مف األمر رقـ  11-03المتعمؽ بالنقد كالقرض ( ،)1لغير المقيميف »بتحكيؿ
رؤكس األمكاؿ إلى الجزائر لتمكيؿ أية نشاطات اقتصادية غير مخصصة صراحة لمدكلة أك
المؤسسات المتفرعة عنيا أك ألم شخص معنكم مشار إليو بمكجب نص قانكني «.
مبدأ حرية التحكيؿ ال يتـ بصفة مطمؽ ة بؿ يستكجب عمى المستثمر احتراـ التشريع
كالتنظيـ المعمكؿ بو ،فحتى تحمي الدكلة نفسيا مف أم طارئ قد يحدث ليا ،فرضت
إجراءات يجب القياـ بيا ،كذلؾ باحتراـ تنظيـ الصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ مف كالى

الخارج(.)2

مبدأ حرية التحكيؿ مكرس في مختمؼ األنظمة القانكنية المقارنة ،فقانكف اإلستثمار
الككيتي بمكجب المادة الثانية عشر نصت عمى ضمانة ميمة لممستثمر األجنبي ،كىي أف
حؽق أف يحكؿ أرباحو كرأسمالو إلى الخارج ك ؾذلؾ التعكيضات ،كلـ تضع أية قيكد عمى ىذه

التحكيبلت( ،)3كما أجاز قانكف األردني حؽ التحكيؿ أصؿ اإلستثمار إلى الخارج دكف قيد أك

شرط.

أصدرت تكنس مرسكـ رقـ  16في أكت  1993المعدؿ لمقانكف الخاص بالصرؼ
كالتجارة الخارجية فبمكجب المادة  28منو ،قاـ بإقصاء كؿ ترخيص سكاء بالنسبة لمقاطنيف
أك غير القاطنيف مؤكدا مبدأ المساكاة ،بؿ أكثر مف ذلؾ منح القانكف المذككر حرية تحكيؿ
األمكاؿ إلى العممة الصعبة القابمة لمتحكيؿ ،كال يستفيد مف ىذه الحرية إال المستثمريف

األجانب( ،)4حيث تنص المادة األكلى مف قانكف الصرؼ كالتجارة الخارجية

»بمقتضى

 - 1األمر رقـ  11-03المؤرخ في  26أكت  2003المتعمؽ بالنقد كالقرض ،ج.ر اؿعدد  ،52الصادر بتاريخ  27أكت

 ،2003المعدؿ كالمتمـ.

 - 2أمر رقـ  01-03مؤرخ في  2003/02/19المعدؿ كالمتمـ لؤلمر رقـ

 22-96المتعمؽ بقمع مخالفة التشريع

كالتنظيـ الخاصيف بصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ مف كالى الخارج ،ج.ر اؿعدد  ،12الصادر بتاريخ .2003/02/23

 - 3انكر بدر منيؼ العنزم  :النظاـ القانكني لبلستثمار األجنبي المباشر ،دراسة في قانكف الككيتي رقـ  8لسنة ،2001
رسالة ماجستير تخصص القانكف الخاص ،كمية الحقكؽ ،جامعة الشرؽ األكسط ،الككيت ،2012 ،ص.81

4 -ABAD Abdelhamid, « les garanties de l’investissement étranger en Tunisie », ou va le
droit de l’investissement ? désordre normatif et recherche d’équilibre un Actes du colloque
organise à Tunis les 3 et 4 mars 2006, p 130.
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القانكف الحالي يتـ تحكيؿ األمكاؿ اآلتية مف الخارج المنبثقة مف اإلنتاج الصافي جراء
التنازؿ أك تصفيؽ رؤكس األمكاؿ المستثمرة مف خالؿ استرداد العممة الصعبة حتى كاف
كاف ىذا اإلنتاج ،أعمى نسبة مف رأس الماؿ المستثمر في المشاريع المنجزة في إطار

القكانيف المسيرة ليـ«.

ال يفرض المشرع التكنسي أم عرقمة لتحكيؿ األمكاؿ مف طرؼ المستثمر األجنبي،
كال يحدد أم نسبة معينة ،أك حدكد لؤلمكاؿ القابمة لمتحكيؿ ،فيمكف لممستثمر مف تحكيؿ
المنتكج الخاضع لمتصفية ،أك تكقيؼ اإلستثمار حتى ك إف كاف ىذا المبمغ أعمى مف رأسماؿ
المستثمر مف األساس ،كىذا يستكجب أف يككف تقدير المنتكج المصفى خاضعا لممعايير
الحسابية المعمكؿ بيا تبعا لتاريخ ىذه األخيرة ،كليس لتاريخ الحصكؿ عمى رؤكس األمكاؿ
م االقتصاد في
مما يسمح باعتبار ظيكر تضخـ محتمؿ في االقتصاد التكنسي ،كىك خاص ة
اغمب الدكؿ النامية(.)1

لـ تكتؼ الجزائر بتكريس مبدأ حرية التحكيؿ في القكانيف الداخمية ليا المنظمة لمقكاعد
المتعمقة باالستثمار ،فمف أجؿ تعزيز ثقة المستثمريف األجانب بيذا الضماف ،قامت بتكريس
ىذا المبدأ في إطار االتفاقيات الدكلية المتعمقة بتشجيع كحماية اإلستثمار األجنبي مع الدكؿ
الحامؿ المستثمر األجنبي كجنسيتيا  ،كما أف ىاتو األخيرة كثي ار ما تبحث عف حماية مصالح
أمكاؿ رعاياىا في الخارج مف آية مخاطر قد يكاجييا المستثمر األجنبي ،حيث تتضمف ىذه

االتفاقيات كؿ التفاصيؿ الخاصة بحرية التحكيؿ ( ،)2كىذا ما ستتناكلو مف خبلؿ

النقطة

المكالية.

ثظالظ:م حئريمأئريم اسبنرلم نمإإلظام ا فقظاللظام ام اليم
أصبحت االستثمارات األجنبية ظاىرة عالمية تتنافس عمى استقطابيا مختمؼ الدكؿ،
حيث أكلتيا التشريعات الكطنية كالدكلية أىمية خاصة ،كعناية استثنائية بما تكفمو ليا مف
مزايا كتحفيزات كحماية قانكنية أحيانا تفكؽ تمؾ التي يتمتع بيا المستثمر الكطني ،نظ ار لما
1 - DARGHOUT Lamia, op.cit, P125.

 -2عيبكط محند كاعمي ،الحماية القانكنية لبلستثمارات األجنبية في الجزائر ،مرجع سابؽ ،ص.227
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تعكؿ عميو الدكؿ المضيفة مف دفع عجمة التنمية كالتقدـ االقتصادم كاالجتماعي فمنحتا تمؾ

االستثمارات كثي ار مف المزايا كالتسييبلت بيدؼ جذب رؤكس األمكاؿ إلييا (.)1

االستثمارات األجنبية تمعب دك ار حيكيا في اإلنعاش االقتصادم كاالجتماعي مف خبلؿ
تطكير البنية األساسية ،كتطكير اإلنتاج كتحكيمو مف إنتاج استيبلكي إلى إنتاج تصديرم،

نظ ار لما تحممو ىذه االستثمارات مف تدفقات تكنكلكجية.

لذلؾ شكمت االستثمارات األجنبية اىتماـ مختمؼ الدكؿ ،كباعتبار أف الكسائؿ الكاردة
في القانكف الداخمي غير كافية لتكفير الحماية الضركرية لجذب رؤكس األمكاؿ األجنبية،
كذلؾ بسبب عد ـ ثقة المستثمريف األجانب في التشريعات الداخمية لمبمداف النامية بصفة

عامة( ،)2نظ ار لبلعتبارات المذككرة كتمديدا لمحماية كالضمانات التي يكفرىا قانكف اإلستثمار
في الجزائر ،لجأت إلى إبراـ كالمكافقة كالمصادقة عمى اتفاقيات دكلية ثنائية ،كمتعددة
األطراؼ المتعمقة بالتشجيع كحماية االستثمار ،حيث تضمنت قكاعد كاضحة كضمانات
لممستثمر األجنبي ،حتى تخمؽ لديو جك مف الثقة كاالطمئناف باعتبار أف الدكلة المتعاقد
معيا ،كضعت عمى عاتقيا التزامات دكلية تكفؿ لو ضماف ضد المخاطر الغير تجارية التي

قد يتعرض ليا في الدكلة المضيفة لو.

كفي نفس السياؽ كباعتبار اف مبدأ حرية التحكيؿ الحر فاالتفاقيات الدكلية التي
أبرمتيا أك كافقت كصادقت عمييا الجزائر كفمت لممستثمر ىذا الحؽ ،باعتبار أف اليدؼ مف

إبراـ االتفاقيات غالبا ،تشجيع انسياب راس الماؿ األجنبي(.)3

كبخبلؼ القانكف الداخمي فإف البعض مف ىذه االتفاقيات يتضمف تفاصيؿ حكؿ

المكارد القابمة لمتحكيؿ ( ،)4كاغمب االتفاقيات المبرمة مف طرؼ الجزائر تؤكد عمى الحرية
 - 1أحمد صفكت أحمد :دكر اإلستثمار األجنبي في تطكر أحكاـ القانكف الدكلي الخاص ،رسالة دكتكراه ،جامعة عيف
شمس ،القاىرة ،2006 ،ص.06

 - 2عيبكط منحد كاعمي » :الحماية االتفاقية لبلستثمارات األجنبية « ،الممتقى الكطني حكؿ أثر التحكالت االقتصادية عمى
المنظكمة القانكنية الكطنية ،جامعة جيجؿ ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،يكمي  30نكفمبر  11ديسمبر  ،2011ص.03

 - 3مدكس فبلح الرشيدم ،مرجع سابؽ ،ص.17

 - 4عيبكط محند كاعمي ،الحماية القانكنية لبلستثمارات األجنبية في الجزائر ،مرجع سابؽ ،ص73
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التامة لتحكيؿ األمكاؿ ،كسنتناكؿ مف خبلؿ ىذه النقطة بعض نماذج لبلتفاقيات الثنائية
المتعمقة بتشجيع اإلستثمار التي أبرمتيا الجزائر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر .

كرست المادة  8مف االتفاقية الجزائرية اإليرانية المتعمقة بالتشجيع كالحماية المتبادلة
لبلستثمارات حرية التحكيؿ بنصيا »يسمح كؿ طرؼ متعاقد طبقا لقكانيف كتنظماتو بحرية
التحكيؿ خارج إقميمو كدكف أم تأخير لممبالغ التالية كالمتعمقة باالستثمارات المشار إلييا
بيذا االتفاؽ:
أ .العائدات كاالتاكاة المتعمقة باتفاؽ تحكيؿ التكنكلكجيا .
ب .الناتج الحاصؿ مف البيع أك التصفية الكمية أك الجزئية لالستثمارات .
ت .المبالغ المدفكعة طبقا لممادتيف  6ك 7مف ىذا االتفاؽ(.)1
ث .أقساط القركض المتعمقة باالستثمار.
ج .المرتبات كاألجكر السنكية.

ح .المدفكعات الناجمة عف قرار السمطة المشار إلييا في المادة .)2( «12
طبقا لممادة المذككرة أعبله تضمنت التزاـ مف الطرفيف عمى منح مستثمرم الحاممي
لجنسية إحدل الدكلتيف حرية التحكيؿ كفقا الحتراـ القانكف السارم الداخمي لمدكلة ،كما
تضمنت الـ ا دة األمكاؿ القابمة لمتحكيؿ كالمذككرة أعبله ،غير أف نص المادة لـ تضع قيد
زمني لممادة التي تتـ فييا عممية التحكيؿ حيث نصت عمى عبارة (دكف أم تأخير) ،كىك
نفس األمر الذم نجده في االتفاقية الجزائرية الفرنسية بمكجب المادة السادسة التي تف ص في
فقرتيا األخيرة عمى ما يمي »  ...تتـ التحكيالت المشار إلييا في الفقرات السابقة بدكف
تأخير بمعدؿ الصرؼ الرسمي المتعمؽ بتاريخ التحكيؿ .)3( «.

 -1المادتيف  6ك  7تنصاف عمى التعكيض المتعمؽ بنزع الممكية ككذا التعكيض عف الخسائر الناجمة عف االضطرابات
السياسية كحالة الطكارئ.

 - 2االتفاؽ حكؿ ترقية كالحماية المتبادلة لبلستثمار بيف الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كالجميكرية االسبلمية
االيرانية ،المصادؽ عمييا بمكجب مرسكـ رئاسي رقـ  ،75-05ج.ر اؿعدد  15الصادر بتاريخ ل 27فبراير .2005

 - 3انظر المادة  6مف االتفاقية الجزائرية الفرنسية ،مرجع سابؽ.
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عمى خبلؼ ذلؾ االتفاقية الجزائرية االيطالية ،حددت أجاؿ التحكيؿ شيريف ،كىي
نفس المدة التي حددتيا االتفاقية الجزائرية األرجنتينية بنصيا في المادة الخامسة عمى ما يمي

» ...تتـ التحكيالت في مدة شيريف ابتداءا مف تاريخ إيداع ممؼ مطابؽ « (.)1

أجازت اتفاقية تشجيع كحماية االستثمارات المتبادلة بيف الجزائر كسمطنة عماف

بمكجب المادة  ،)2(7منيا عمى حرية التحكيؿ لممستثمر الطرؼ المتعاقد األخر ،لكف يعد
تنفيذ التزامات الجبائية كمثؿ ىذا األمر مستحسف ،ألنو يفكت عمى المستثمر فرضو تيريب
عكائده إلى الخارج دكف خضكعيا لمقكانيف الضريبية كالنقدية ،كىك ما يكفؿ حماية لبلقتصاد
الكطني لمدكلة المضيفة لبلستثمار ،كفي نفس الكقت يحافظ عمى الحقكؽ المشركعة
لممستثمر األجنبي ،كىذا االلتزاـ المفركض عمى المستثمر األجنبي ال

الجزائرية الفرنسية.

يك جد في االتفاقية

االتفاقية الجزائرية مع سمطاف عماف ىي األخرل اكتفت باف تتـ عممية التحكيؿ بدكف
تأخير ،دكف كضع إطار زمني لذلؾ ،كمثؿ ىذا األمر غير مستحب ،فمف الميـ كضع مدة
زمنية معقكلة ،تتـ فييا عممية التحكيؿ ،حتى يككف المستثمر عمى بينة مف أمره ،خاصة كانو
يحتاج إلى السرعة في تنفيذ عممية التحكيؿ كالتسييؿ بدكف مماطمة كال تأخير،

كؾؿما كانت

المكاعيد محددة كمحترمة ،كمما تعززت ثقة المستثمر األجنبي بالدكلة المضيفة لو ،كما يؤمنو

في الكاقع مف اإلجراءات اإلدارية المعقدة التي قد تصاحب عممية التحكيؿ (.)3

ينبغي اإلشارة إلى مسالة ميمة في نظرنا كيتعمؽ األمر بالعممة التي تتـ بيا عممية
التحكيؿ ،االتفاقيات التي أبرمتيا الجزائر ،ك إف اختمفت في الصياغة المستعممة لكنيا تصب
في معنى كاحد  ،فاالتفاقية الجزائرية الفرنسية منيا في فقرتيا األخيرة نصت أف يككف التحكيؿ
 - 1اإلتفاؽ بيف حككمة الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة الجميكرية األرجنتينية بتاريخ  4أكتكبر  ،2000المتعمؽ
حكؿ ترقية كالحماية المتبادلة لبلستثمارات ،المصادؽ عميو بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ  366 -01مؤرخ في  13نكفمبر

سنة  ،2001ج.ر العدد  ،69الصادر في  18نكفمبر .2001
 - 2االتفاؽ بيف حككمة الجميكرية الديمقراطية الشعبية

كسمطنة عماف ،حكؿ الترقية كالحماية المتبادلة لبلستثمارات،

المصادؽ عميو بمكجب مرسكـ رئاسي رقـ  233-02مؤرخ في  22يكنيك  ،2002مرجع سابؽ.

 - 3دريد محمكد السامرائي ،مرجع سابؽ ،ص.235

259

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممافصلم اتظان:موثظاظام االستثظام األلنن
مم
انظام اتظانممم

» ...بمعدؿ الصرؼ الرسمي المطبؽ بتاريخ التحكيؿ « أما االتفاقية الجزائرية األرجنتينية فقد
نصت »تتـ التحكيالت بدكف تأخير ،كبسعر الصرؼ المطبؽ بتاريخ التحكيؿ كالعممة
القابمة لمتحكيؿ بحريتو التي استثمر فييا رأس الماؿ بداية أك بأم عممة أخرل قابمة

لمتحكيؿ بحرية.)1( «...

ما نبلحظو مف النماذج المذككرة أعبله أف التحكيؿ يككف بعممة قابمة لمتحكيؿ بكؿ
حرية ،لكف في نفس الكقت قد ال تراع كضعية الدكلة المضيفة خاصة النامية منيا ،التي قد

تعاني في بعض األحياف مف الصعكبات االقتصادية في ميزاف مدفكعاتيا ( ،)2بمعنى أف ترؾ

حرية التحكيؿ عمى إطبلقيا ،دكف كضع اطر قانكنية لحماية مصالحيا العميا ،يؤدم إلى
تقريب رؤكس أمكاؿ ضخمة إلى الخارج تحت مضمة حرية التحكيؿ الحر لمرأس الماؿ

كالعائدات الناتجة عنو.

الكثير مف الدكؿ تراعي الظركؼ االستثنائية التي مف المحتمؿ أف تمر بيا مستقببل،
إلى اإلنقاص مف مستكل التزاماتيا ،مثبل االتفاقية التي تربط بيف المممكة المتحدة كسنغافكرة،
حيث تؤكد عمى مبدأ حرية التحكيؿ إال أنيا تنقص مستكاه في حاالت مالية أك اقتصادية
استثنائية تمجا األطراؼ المتعاقدة ،في إطار قانكني إلى دراستو كبطريقة عادلة حرية

التحكيؿ(.)3

كعميو ينبغي عمى الدكلة الجزائرية أف تراعي ىذه المسالة في إطار االتفاقيات الثنائية
التي تبرميا ،فيستكجب خمؽ نكع مف التكازف بيف مصالحيا االقتصادية ،كبيف مصمحة
المستثمر األجنبي ،حتى ال تككف بكابة لمتيريب األمكاؿ إلى الخارج ،كىذا األمر تعاني منو
اغمب الدكؿ النامية ،خاصة كككنيا تعاني مف مشكمة المديكنية ،فحرية تحكيؿ حؽ ال يمكف
مناقشتو كلكف في نفس الكقت تستكجب احتراـ التشريع المعمكؿ بو ،كسنتناكؿ مف خبلؿ
المطمب المكالي القكاعد المنظمة لعممية التحكيؿ

 - 1مرسكـ رئاسي رقـ  ،366-01مرجع سابؽ.

 - 2مدكس فبلح الرشيدم ،مرجع سابؽ ،ص.40

3 - TERKI Nour Eddine, op.cit, p16.
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اثقطلم اتظانم
الن مم اثلنثيمافثطليم اسبنرلم
تقرر قكانيف اإلستثمار المقارنة قد ار مف التسييبلت النقدية كالمالية كاإلدارية لرأس

الماؿ الكافد إلييا ( ،)1ككسيمة تمجا إلييا الدكلة المضيفة قصد إقناع المستثمر األجنبي إقامة
استثمارات عمى إقميمو ،كمف أىـ ىاتو التسييبلت حرية تحكيؿ أصؿ االستثمار كعكائده إلى
الخارج ،حيث يشكؿ ضماف حرية تحكيؿ األمكاؿ المتعمقة باالستثمار امتداد لحرية تصفية
االستثمار ،فإذا التزمت الدكلة المضيفة بتمكيف المستثمر األجنبي مف حؽق في إنياء استثماره
أك تصفيتو ،فمف الطبيعي في ىذه الحالة أف تجيز لو حؽ تحكيؿ أمكالو كعائداتيا إلى

الخارج.

إذا كاف معظـ الدكؿ النامية تعترؼ بالحؽ في التحكيؿ ككسيمة لجذب رؤكس األمكاؿ
األجنبية ،فإنيا تفرض في نفس الكقت رقابة عمى الصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ مف

تحقيؽ تكازف في ميزاف المدفكعات لمدكلة(.)2

أجؿ

إذا كاف ضماف حرية التحكيؿ الشغؿ الشاغؿ لممستثمر األجنبي الذم يتطمع
لبلستثمار في دكلة تضمف لو فيما بعد ،حرية تحكيؿ الرأسماؿ كالعادات الناتجة عنو ،لكف
في نفس الكقت الدكؿ تضع شركط ال يجكز حرية تحكيؿ األمكاؿ بدكف كجكدىا (الفرع
األكؿ) كنظ ار ألىمية مبدأ حرية التحكيؿ أخضعتو الجزائر إلى مجمكعة مف القكاعد اإلجرائية

(الفرع الثاني).

افئرم ا وم

اون وموبلم اسبنرلم ئ إلجظم
بغية تكفير الجك المناسب لقدكـ االستثمارات األجنبية لمجزائر ،كايجاد الظركؼ
المبلئمة لممساىمة في عممية التنمية االقتصادية ،اىتمت بتقديـ كافة التسييبلت البلزمة
 - 1دريد محمكد السامرائي ،مرجع سابؽ ،ص.191

 - 2عيبكط محند كاعمي ،الحماية القانكنية لبلستثمارات األجنبية في الجزائر ،مرجع سابؽ.227 ،
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كالضمانات اؿؾافية التي تثير اىتماـ المستثمر األجنبي كالتي تككف في أكثر األحياف الدافع
الرئيسي لقدكمو لبلستثمار في الدكلة التي تكفؿ

ذلؾ  ،كتجيز لو حرية التحكيؿ أمكالو إلى

الخارج كالعائدات الناتجة عنيا (أكال) ،كفي نفس الكقت الدكؿ النامية خاصة تضطر إلى
تنظيـ عممية الرقابة عمى الصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ مف خبلؿ كضع شركط (ثانيا).

ا:م اون وموبلم اسبنرلم
يعمؽ المستثمر األجنبي أىمية بالغة عمى ما تتيحو قكانيف استثمار الدكلة المضيفة لو
مف حرية تحكيؿ أمكالو المكظفة داخؿ الدكلة ككذا العائدات الناتجة عنيا ،أكثر مما يكليو مف
أىمية لؤلرباح التي قد يتحصؿ عمييا داخؿ الدكلة األجنبية ،فبل فائدة ينتظرىا مف استثماره،
إذا كاف ال يمكنو حؽ التحكيؿ إلى الخارج ،بؿ أف إعاقة مثؿ ىذا التحكيؿ يعد عقبة في

سبيؿ جذب رأس الماؿ األجنبي (.)1

في ىذا السياؽ اقر المشرع الجزائرم لممستثمر األجنبي ىذا الحؽ عمى غرار القكانيف
المقارنة كأكد عمى ىذا الحؽ ،في إطار االتفاقيات الدكلية التي أبرمتيا كصادقت عمييا
الجزائر ،حيث شممت األمكاؿ محؿ التحكيؿ حسب المادة  31مف أمر رقـ  03-01المعدؿ

كالمتمـ( ،)2الرأسماؿ المستثمر (أ) ،العائدات الناتجة عنو (ب) ،الناتج الحاصؿ مف التصفية
أك التنازؿ (ج) ،كمرتبات العماؿ (د) ،التعكيضات الناتجة عف نزع الممكية (ك).
أ .الرأسماؿ المستثمر

قصد استمالة المستثمر األجنبي أجاز قانكف اإلستثمار الجزائرم ،حؽ تحكيؿ رأسمالو
إلى الخارج ،بنفس العممة التي كرد بيا أك بعممة أخرل حرة التحكيؿ كمسعرة مف بنؾ
الجزائر ،كرد ىذا الحؽ ؼم إطار المادة  31مف قانكف اإلستثمار ،كتـ التأكيد عميو بشكؿ مف
التفصيؿ في إطار االتفاقيات الدكلية ،حيث أف معظـ الدكؿ لمصدرة لمرأسماؿ تسعى لحماية

 - 1دريد محمكد الساـ رائي ،مرجع سابؽ ،ص.191
 - 2أمر رقـ 03-01المعدؿ كالمتمـ ،مرجع سابؽ.
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المصالح المالية لرعاياىا لذلؾ ت ؿجأ إلى االتفاقيات الدكلية المتعمقة بالتشجيع المتبادؿ

لبلستثمارات لمتأكيد عمى ىذا التحؽ.

اليدؼ مف ىذه االتفاقيات ىك تكفير الحماية الدكلية لبلستثمارات األجنبية ،فيي مبنية
عمى أساس إرادة األطراؼ في ت حديد اإلطار القانكني لبلستمارات األجنبية ،كمف خبلليا
تكافؽ الدكلة المضيفة عمى تحميؿ بعض االلتزامات الدكلية مقابؿ حصكليا عمى بعض

الفكائد االقتصادية(.)1

إذا كاف الحؽ في التحكيؿ رأس الماؿ كرد بدكف تفصيؿ في القكانيف الداخمية ،األمر
مختمؼ تماما في إطار االتفاقيات الدكلية ،كفي ىذا اإلطار تنص المادة

 5مف االتفاقيات

الجزائرية السكرية(»)2يسمح كؿ مف الطرفيف المتعاقديف بإعادة تحكيؿ رأس الماؿ  ...بنفس
العممة التي كرد بيا أصال أك بأم عممة أخرل قابمة لمتحكيؿ . « ...

يعد ىذا الضماف دافع رئيسي لجذب اإلستثمار األجنبي لمدكلة المضيفة طالما أف
المستثمر األجنبي يمكف لو حؽ إعادة تحكيؿ رأسمالو لمخارج دكف حكافز كعراقيؿ تعسفية
تعيؽ عممية التحكيؿ ،مما يشجع كيحفز عمى اتخاذ قرار اإلستثمار في الدكلة التي تكفؿ لو

ذلؾ.

ب .العائدات الناتجة عف االستثمار
يتمتع المستثمر األجنبي بحرية كاممة لتحكيؿ العائدات الناتجة عف استثماره في
الجزائر مف مداخيؿ كفكائد كأرباح ،كغيرىا مف اإليرادات المتصمة باالستثمار ،كتـ التأكيد
عمى ىذا الحؽ بمكجب المادة  126مف األمر رقـ  11-03المتعمؽ بالنقد كالقرض المعدؿ

 - 1عيبكط محند كاعمي »،الحماية االتفاقية لبلستثمارات األجنبية« ،مرجع سابؽ ،ص.11
 - 2االتفاؽ بيف حككمة الجميكرية الديمقراطية الشعبية كحككمة الجميكرية العربية السكرية ،المتعمؽ حكؿ تشجيع كالحماية
المتبادلتيف لبلستثمارات ،المصادؽ عميو بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ

العدد  ،97الصادر في  9رمضاف 1419ىػ
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كالمتمـ( ،)1حيث نصت » ...ككؿ النتائج كالمداخيؿ كالفكائد كاإليرادات كسكاىا مف األمكاؿ
المتصمة بالتمكيؿ يسمح بإعادة تحكيميا . « ...
أكردت االتفاقية الجزائرية االسبانية ،نكع مف التفصيؿ بمكجب المادة

 6منيا (،)2

حيث نصت »مكارد االستثمارات يقصد بو األمكاؿ المتحصؿ عمييا جراء اإلستثمار ...
عمى كجو الخصكص الفكائد األرباح كالحصص المتفؽ عمييا «.
أما االتفاقيات الثنائية األخرل ،يقصد بمداخيؿ االستثمارات خاصة الفكائد ،نسب

األرباح المتأخرة ،الحصص كاألمكاؿ األخرل ( ،)3كتعتبر االتفاقية الجزائرية الفرنسية الكحيدة
التي اعتنت باألرباح األجنبية عف الضرائب حيث نصت المادة
()4

الفرنسية

 6مف االتفاقية الجزائرية

عمى ما يمي »  ...الفكائد كاألرباح غير المكزعة كاألرباح الصافية مف الضرائب

كالمداخيؿ الجارية األخر. «...
ت .الناتج الحاصؿ عف التنازؿ أك التصفية
يجيز قانكف اإلستثمار الجزائرم بمكجب المادة  30منو( ،)5لممستثمر حؽ التنازؿ عف
مشركعو حيث ينص »يمكف أف تككف االستمارات التي تستفيد مف المزايا المنصكص
عمييا في ىذا األمر مكضكع نقؿ الممكية أك تنازؿ  « ...مف خبلؿ المادة المذككره سابقا
لفائدة مستثمر أخر ،حسب الشركط المحددة في المادة السابقة ،كما تـ إدخاؿ تعديبلت عمى

ىاتو المادة بمكجب أمر رقـ  ،)6(01-09حيث قيدت المادة  46منو المستثمر األجنبي مف
حقو في التنازؿ عف مشركعو االستثمارم ،لمف يختاره ،كالزمتو باف يككف المتنازؿ لو طرؼ

جزائرم كاال تمارس الدكلة حؽ الشفعة.

 - 1انظر المادة  126مف االمر رقـ  11-03المتعمؽ بالنقد كالقرض المعدؿ كالمتمـ ،مرجع سابؽ.

 - 2االتفاؽ بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كالمممكة االسبانية المصادؽ عميو بمكجب مرسكـ رئاسي
رقـ  ،88-95ج.ر العدد  23الصادر بتارمخ  28افريؿ .1995

3 - TERKI Nour Eddine, op.cit, p17.
 - 4االتفاقية الجزائرية الفرنسية ،مرجع سابؽ.

سبؽ.
 - 5أمر المادة  3مف أمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار معدؿ كمتمـ ،مرجع ا

 - 6انظر المادة  46مف أمر رقـ  01-09المتعمؽ بقانكف المالية التكميمي  ،2009مرجع سابؽ.
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عمى ٍ
كؿ ،فإف ناتج عممية التنازؿ أك التصفية يتمتع بضماف حرية التحكيؿ ،حتى كلك
كاف أكثر مف رأس الماؿ المستثمر كفي كاقع الحاؿ مف شأف ىذا األمر تقديـ تشجيع كبير
كدعـ قكم لبلستثمارات األجنبية كما تـ التأكيد عمى ىذا الضماف في إطار اتفاقيات

اإلستثمار منيا:االتفاقية الجزائرية الفرنسية بنصيا في المادة  )1( 6عمى »...حصيمة التنازؿ
أك التصفية الكمية أك الجزئية لالستثمار ،بما في ذلؾ فكائض القيمة لمرأسماؿ المستثمر «.

خ .تحكيؿ مرتبات العماؿ
تسمح قكانيف اإلستثمار المقارنة لمخبراء كالعامميف األجانب في اؿ ـ شركع االستثمارم
بتحكيؿ قدر مف األجكر كالمرتبات كالمكافآت التي يحصمكف عمييا في الدكؿ المستقبمة

لبلستثمار لمخارج ( ،)2قانكف اإلستثمار الجزائرم عمى غرار القكانيف المقار فة أجاز بمكجب
المادة  31منو عمى الحؽ في تحكيؿ ركاتب العماؿ األجانب ،كتـ تأكيد ىذا الحؽ في إطار
االتفاقيات الدكلية ،كمبلحظ عمى ىذه األخيرة إنما تؤكد عمى أف األمكاؿ القابمة لمتحكيؿ
مذككرة عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،نتيجة لذلؾ فإف المجاؿ يبقى مفتكحا إلضافة أمكاؿ
أخرل كمثؿ ىذا المكقؼ يشمؿ ضمانة إضافية لممستثمريف األجانب (.)3

أكدت االتفاقية الجزائرية األرجنتينية عمى ىذا الحؽ بمكجب المادة  5منيا ( ،)4كالتي
تنص »...أجكر رعايا طرؼ متعاقد الذيف سمح ليـ بالعمؿ في إطار استثمار عمى إقميـ
الطرؼ التعاقد األخر«.

كفي نفس الصدد نصت المادة  6مف االتفاقية الجزائرية عمى حؽ تحكيؿ المرتبات
لمبمد األصمي ،كالبمد المستضيؼ ىك الذم يحدد الحصة القابمة لمتحكيؿ مف الراتب ،كىذا

أخذا بكؿ األبعاد المدركسة ( ،)5ففي الكاقع أف تسقيؼ حد معيف لؤلجكر التي يسمح فييا
لممستثمريف األجانب بتحكيميا إلى الخارج ،ال يشجع اإلستثمار األجنبي خاصة كأف حجـ ىذه
 - 1انظر المادة  6مف االتفاقية الجزائرية الفرنسية ،مرجع سابؽ.
 - 2دريد محمكد السامرائي ،مرجع سابؽ ،ص.194

 - 3عيبكط محند كاعمي ،الحماية القانكنية لبلستثمارات األجنبية في الجزائر ،مرجع سابؽ ،ص.230
 - 4االتفاقية الجزائرية االرجنتينية ،مرجع سابؽ.

5 - TERKI Nour Eddine, op.cit, p18.
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التحكيبلت ال تؤثر بشكؿ كبير عمى االقتصاد الكطني مقارنة مع التحكيبلت األخرل ،التي
تشكؿ أحيانا تيديدا لبلقتصاد الكطني خاصة بالنسبة لمدكؿ النامية ،التي تعاني مف
المديكنية ،فإذا لـ تحاكؿ خمؽ نكع مف التكازف ،سيؤثر األمر سمبا عمى احتياطاتيا مف العممة
الصعبة.
د .حؽ تحكيؿ التعكيضات
لـ يشر قانكف اإلستثمار الجزائرم عمى حؽ تحكيؿ التعكيضات بمكجب المادة

31

منو ،كالتي سبؽ لنا ك أف قاـ اف باستعراضيا ،فالتعكيضات التي يتحصؿ عمييا المستثمر
األجنبي مف جراء المساس بممكيتو أك فقدىا سكاء عف طر مؽ الطرؽ التقميدية المتعمقة بنزع
الممكية أك اإلجراءات المماثمة التي تمجا إلييا الدكلة ،كبما أف الدكلة الجزائرية أقرت حؽ
التعكيض المناسب كالفعاؿ كالقبمي لممستثمر في حاؿ اضطرت لمممارسة حؽ نزع الممكية ،لـ

يرد في قانكف اإلستثمار عمى ما يؤكد حؽ تحكيؿ التعكيضات (.)1
غير أف بالرجكع إلى االتفاقيات الدكلية ككذا المادة

 126مف أمر رقـ

11-03

المتعمؽ بالنقد كالقرض ،أكدت عمى ضماف تحكيؿ التعكيضات الناجمة عف نزع الممكية،
حيث نصت في ىذا الصدد المادة

 6مف االتفاقية الجزائرية الفرنسية عمى ما يمي

()2

»التعكيضات المترتبة عف نزع أك فقداف الممكية المشار إلييا في المادة الخامسة الفقرتيف
الثانية كالثالثة أعاله « ،كما أكدت عمى ىذا الحؽ اتفاقية تشجيع كضماف اإلستثمار بيف

دكؿ اتحاد المغرب العربي عمى ىذا الحؽ بمكجب المادة  11منيا عمى حؽ تحكيؿ األمكاؿ
الناتجة عف إجراءات نزع الممكية التأميـ(.)3

بف الضماف الناتج عف خسارة اإلستثمار جراء عمؿ إرىابي أك مصادرة
ممكف التأكيد أ

فيك سيستفيد مف نفس الضماف ( ،)4بناء عمى ما سبؽ نبلحظ أف الجزائر حاكلت تكفير الجك
 - 1انظر المادة  126مف أمر رقـ  11-03المتعمؽ بالنقد كالقرض معدؿ كمتمـ ،مرجع سابؽ.
 - 2انظر المادة  6مف االتفاقية الجزائرية الفرنسية ،مرجع سابؽ.

 - 3اتفاقية تشجيع كضماف اإلستثمار بيف دكؿ المغرب العربي ،مرجع سابؽ.

4 - TERKI Nour Eddine, op.cit, p17.
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المناسب لبلستثمارات األجنبية ،إلى إقميميا بتكفير كافة الضمانات المالية التي يطالب
المستثمر األجنبي دائما بيا ،حيث أجازت ىذا الضماف في إطار القكانيف الداخمية ،كما
لجأت إلى االتفاقيات الدكلية لمتأكيد عمى ىذا الضماف كتعزيز أكثر ؿثقة المستثمر األجنبي،
لكف كاقعيا يصعب تكفير حؽ التحكيؿ بصفة مطمقة ،لذلؾ تمجا الدكؿ إلى كضع نظاـ رقابي
عف طريؽ كضع شركط عمى أساسيا يتـ التحكيؿ كسنتناكؿ فيما يمي ىاتو الشركط التي
كضعيا المشرع الجزائرم لحماية االقتصاد الكطني مف استنزاؼ األمكاؿ إلى الخارج.

ثظالظم:م ئ وم بنرلم اون ومإالم الظارم
يعتبر حؽ تحكيؿ رأس الماؿ المستثمر كالعائدات الناتجة عنو مف الضمانات
األساسية لممستثمر األجنبي الممنكح لو مف طرؼ الدكلة المضيفة لو ،كىك حؽ معترؼ لو بو
ـ ف طرؼ التشريعات الداخمية لمدكلة ككذا في إطار القانكف الدكلي ،كالدكلة تقبؿ بيذا
التحكيؿ في إطار سعييا المتكاصؿ إلنشاء قاعدة استثمارية مبلئمة كتحفيزية.

تفرض الدكؿ عمكما رقابة عمى الصرؼ األجنبي كالتحكيبلت النقدية في إقميميا كذلؾ

لتحقيؽ أىداؼ اقتصادية معينة ( ،)1فيي تيدؼ مف فرض الرقابة حماية ميزاف مدفكعاتيا

كتحقيؽ االستخداـ األمثؿ لكؿ الصرؼ األجنبي المتاح ،كما يمكف أف تستخدـ الرقابة عمى
تحكيؿ الصرؼ لتحقيؽ أىداؼ مالية مثؿ التحكـ في مستكيات التضخـ أك لتحقيؽ أىداؼ
اقتصادية مثؿ حماية كتدعيـ الصناعة المحمية ،،فالدكلة تتمتع بالسيادة الكاممة في ذلؾ عف
طريؽ إصدارىا لمجمكعة مف القكاعد القانكنية المنظمة ليا ،سكاء كانت تشريعية أك

تنظيمية(.)2

تضطر البمداف النامية عامة إلى تنظيـ الرقابة عمى الصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ
مف خبلؿ الشركط الشكمية كالمكضكعية الكاردة في قكانينيا الداخمية لحماية عممتيا الكطنية

 -1دريد محمكد السامرائي ،مرجع سابؽ ،ص233.

2 - JOSEF Hamel, André Bertrand et Reme Roblot, le contrôle des changer, centre Français
de droit comparé , Paris, sans année d’édition , PP 11-19.
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ف ضمف
كالحفاظ عمى العممة الصعبة النادرة ( ،)1كالقانكف الجزائرم كغيره مف القكانيف المقار ة
ؿلمستثمر األجنبي حرية التحكيؿ في إطار التشريع الجزائرم.
فيما يتعمؽ بشركط تحكيؿ الرأسماؿ المستثمر كالعائدات الناتجة عنو التي يتمتع بو

المستثمر األجنبي ،فقد حدد نظاـ رقـ  03-05ىاتو الشركط ( ،)2فبمكجب المادة  2منو التي
تنص »تستفيد االستثمارات  ...مف ضماف تحكيؿ إيرادات رأس الماؿ المستثمر كصاغ في
النكاتج الحقيقية الناجمة عف التنازؿ أك التصفية كفقا ألحكاـ المادة

 31مف األمر رقـ

. «... 03-01
في إطار نفس النظاـ نصت المادة الثالثة منو عمى اف البنكؾ كالمؤسسات المالية
الكسيطية المعتمدة ىي المؤىمة لدراسة طمبات التحكيؿ ،تنفذ ذلؾ دكف اجؿ ،كنبلحظ أف
المادة اكتفت بالنص عمى تنفيذ التحكيؿ دكف تحديد آجؿ لذلؾ كمثؿ ىذا األمر مف شأف زرع
الشؾ كالتردد لدل المستثمر ،الذم يرفض المغامرة الغير محسكبة النتائج ،ناىيؾ عف شكو
المتكاصؿ اتجاه القكانيف المنظمة لبلستثمار ،فعدـ تحديد أجاؿ التنفيذ يقمؿ مف مصداقية

الضماف.

كما اشترط ت المادة الخامسة

()3

مف نفس النظاـ السابؽ الذكر  ،عمى أف تقديـ طمب

التحكيؿ يككف أماـ أم بنؾ أك مؤسسة مالية معتمدة التي تتكلى عممية التحكيؿ (.)4

عممية التحكيؿ التي تقكـ بيا البنكؾ كالمؤسسات المالية تبؽل خاضعة لمرقابة البعدية،
كيمتزـ الكسيط المعتمد بتقديـ تصريح لدل بنؾ الجزائر ،بالتحكيبلت التي
النمكذج الصادر مف طرؼ بنؾ الجزائر(.)5

يقكـ بيا بحسب

 - 1عيبكط محند كاعمي ،مبدا المعاممة العادلة كالمنصفة ،مرجع سابؽ ،ص.125

 - 2نظاـ رقـ  03-05مؤرخ في  6يكنيك  ،2005يتعمؽ باالستثمارات االجنبية ،ج.ر العدد  53الصادر بتاريخ  31يكليك .2005
 - 3انظر المادة  5مف نظاـ رقـ  ،03-05مرجع سابؽ.

 - 4ممؼ التحكيؿ حدد بمكجب التعميمية رقـ  ،01-09الصادرة بتاريخ  15فيفرم  ،2009المتعمقة باالستثمار االجنبي.

 - 5المادة  4مف نظاـ رقـ  ،03-05مرجع سابؽ.
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إلى جانب الشركط المكضكعية في إطار نظاـ رقـ

 03-05ألزـ المشرع الجزائرم

المستثمر األجنبي ،تقديـ ميزاف فائض بالعممة الصعبة لصالح الجزائر بمكجب المادة

،64

مف األمر رقـ  01-09التي تنص عمى ما يمي »يتعيف عمى االستثمارات األجنبية المباشرة
أك بالشراكة تقديـ ميزاف فائض بالعممة الصعبة لفائدة الجزائر خالؿ كؿ مدة قياـ المشركع

 ،)1( «...تطبيقا لذلؾ صدر نظاـ رقـ 06-09

()2

كالذم حدد الـ قصكد بميزاف العممة

الصعبة حيث يقصد بو الفرؽ بيف مجمكع عناصر الجانب الدائف كمجمكع عناصر الجانب
المديف كيتـ عرضو بالمقابؿ بالدينار(.)3

حددت المادة  2مف نظاـ رقـ  06-09العناصر البلزمة إلعداد ىذا الميزاف مف

جانب الدائف ،ككذلؾ مف جانب المديف.

نبلحظ مف خبلؿ الشركط التي كضعيا المشرع الجزائرم حاكؿ مف خبلليا ،الجمع
بيف مصمحة المستثمر األجنبي ،الذم يبحث دائما عف حرية التحكيؿ كاألمر طبيعي فما
الفائدة مف الحصكؿ عمى االرباح إذا كاف ال يمكنو تحكيميا ،كفي نفس الكقت حاكؿ المشرع
الجزائرم حماية االقتصاد الكطني ،حيث كضع ؽمكد لحرية التحكيؿ باف تتـ في إطار التشريع
كالشركط المحددة قانكنا ،حتى ال متـ التحكيؿ بصفة غير قانكنية كبعيدا عف رقابة الدكلة ،فبل
مجاؿ مف التيرب مف سياسة الرقابة كتنظيـ االستثمارات خاصة األجنبية بالجزائر (.)4

تناكلنا شركط التحكيؿ ،كفيما يمي سنتناكؿ إجراءات التي يستكجب القياـ بيا عند

القياـ بعممية التحكيؿ.

 - 1المادة  58مف امر رقـ  ،01-09مرجع سابؽ.

 - 2نظاـ رقـ  06-09مؤرخ في  26اكتكبر  ،2009يتضمف ميزاف الع ـ لة الصعبة المتعمؽ باالستثمارات االجنبية
المباشرة اك عف طريؽ الشراكة ،ج.ر العدد  76الصادر في  29ديسمبر .2009

 - 3بمحارث ليندة  :نظاـ الرقابة عمى الصرؼ في ظؿ االصبلحات االقتصادية في الجزائر  ،أطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه
في العمكـ تخصص قانكف ،جامعة مكلكد معمرم ،كمية الحقكؽ ،2013 ،ص.49

 - 4بمحارث ليندة ،المرجع نفسو ،ص.50
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افئرم اتظانم
إألئ ا ام ثطليم اسبنرلم
أدل اإلستثمار األجنبي المباشر دك ار ىاما ،في دعـ نمك اقتصاديات الدكؿ النامية،
كما ساىـ في اتجاىيا نحك اقتصاد السكؽ ،كتحرير نظـ التجارة كاالستثمار ،كنظ ار لتعاظـ
دكره أكلتو قكانيف الدكؿ عناية خاصة  ،كحاكلت كضع أحكاـ قانكنية تتماشى مع األحكاـ
الكاردة في أحكاـ اؿقانكف الدكلي.

تبعا لذلؾ سعت الجزائر لكضع إطار قانكني محفز لبلستثمار األجنبي بما تضمنتو
مف حماية كضمانات قانكنية ،منيا الضماف المالي ،حتى ترض م المستثمر األجنبي حيث
يعد شغمو الشاغؿ كيفية تحكيؿ أمكالو إلى الخارج ،لذلؾ لـ يكتؼ القانكف الجزائرم

حرية التحكيؿ كلكنو نظـ كيفية ممارسة ىذا الحؽ نظ ار لآلثار المترتبة عنو.

بضماف

إذا كانت القكانيف الداخمية ال تتضمف سكل األحكاـ العامة المرتبطة بممارسة ىذا
الحؽ ،فإف االتفاقيات الدكلية في ىذا المجاؿ تتضمف التفاصيؿ التي تسمح بتفادم الغمكض
في بعض المسائؿ المتصمة بعممية التحكيؿ

( .)1حتى يتمكف مف إعادة تحكيؿ رأسمالو

كالعائدات الناتجة عنو يستكجب عميو تقديـ طمب بذلؾ (أكال) كتتـ عممية التحكيؿ بعممة

معينة (ثانيا) كفقا لآلجاؿ القانكنية (ثالثا).

ام:م الألظام انلنام اثمالمظام اثظاليم نموا اليمإلطلم اسبنرلم
كرس المشرع الجزائرم ضماف حرية التحكيؿ لممستثمر ،لكف اشترط عميو إعادة

تحكيؿ رأسمالو األصمي المستثمر في الجزائر أك أرباحو بعناصره ( ،)2سكاء كميا أك جزء منيا
الحصكؿ عؿ تأشيرة مف بنؾ الجزائر في بداية مرحمة اإلصبلحات االقتصادية ،لكف سرعاف
ما تخطى عف ىذه اإلجراءات ،التي تؤدم إلى تقييد المستثمر األجنبي في تحكيؿ أمكالو إلى

 - 1عيبكط محند كاعمي ،الحماية القانكنية لبلستثمارات األجنبية في الجزائر ،مرجع سابؽ ،ص.231
 - 2حسيف نكاره ،األمف القانكني لبلستثمارات األجنبية في الجزائر ،مرجع سابؽ ،ص.11
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الخارج( ،)1نظ ار لما تمثمو تمؾ اإلجراءات مف عكامؿ طاردة لبلستثمارات األجنبية ،كمف ثمة
أجاز المشرع الجزائرم لممستثمر األجنبي تحكيؿ أصؿ رأس الماؿ كعائداتو ،بحرية تامة بعد
سداد التزاماتو اتجاه الجزائر خصة الضريبية منيا ،كما حدث مع شركة جيزم حيث حظر

عمييا تحكيؿ رأسماؿ أك عائداتو إال بعد سداد التزاماتىا الضريبية.

في ىذه الحالة يمكف لممستثمر الراغب في عممية التحكيؿ تقديـ طمب لذلؾ ،أما
البنكؾ كالمؤسسات المالية الكسيطة المعتمدة التي لدييا أىمية دراسة طمبات التحكيؿ

(،)2

كيجب عميو أف يككف طمبو كمرفقا بمجمكعة مف الكثائؽ القانكنية البلزمة ( ،)3كما يستكجب
عمى المستثمر األجنبي تقديـ الكثائؽ التي تثبت كجكد مساىمات خارجية في انجاز
االستثمار ،تقدـ بيا المستثمر سكاء كانت مساىمات عينية أك نقدية.

تختمؼ طبيعية الكثائؽ المقدمة أماـ البنكؾ ك/أك المؤسسات المالية الكسيطة المعتمدة
بحسب الماؿ المراد تحكيمو ،ففي حالة ما إذا الماؿ المراد تحكيمو يتمثؿ في أرباح االستثمار،
ففي ىذه الحالة يجب أف يككف الطمب مرفقا بكؿ الكثائؽ الحسابية كالميزانية ككذا محضر

الجمعية العمكمية ( ،)4أما في حاؿ كاف األمكاؿ المراد تحكيميا ىي عبارة عف نتاج لمتصفية
اإلستثمار في ىذه الحالة يجب إرفاؽ طمب المستثمر بعقد التنازؿ أك التصفية محرريف في

عقد رسمي(.)5

بعد استيفاء جميع الكثائؽ اإلدارية البلزمة كالمطمكبة إلجراء عممية التحكيؿ ،تقكـ
الجية المؤىمة قانكنا لمقياـ بياتو الميمة بدراسة الممفات ،كاتخاذ اإلجراءات القانكنية

المناسبة.

 - 1حسيف الفتبلكم  »:الحكافز المالية لبلستثمار األجنبي في قانكف اإلستثمار العراقي « ،رقـ  13لسنة  ،2006مجمة
العمكـ االقتصادية ،كمية القانكف ،جامعة الككفة ،2012 ،ص.132

 - 2المادة  3مف نظاـ رقـ  30-05يتعمؽ باالستثمارات األجنبية ،مرجع سابؽ.

3 - Instruction N° 10/05 protont dossier de Transfer de produit d’investissement misctes on
etrangers www.bank.of-algeria.dz
4 - Article 2 de l’instruction N° 10/05 , op.cit.
5 - Article 3 de l’instruction N° 10/05 , op.cit.
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ننكه فقط أف المشرع الجزائرم ربط عممية التحكيؿ بضركرة قياـ المستثمر األجنبي
بالتزاماتو اتجاه الحككمة الجزائرية ،أحسف المشرع لما فعؿ ذلؾ لككنو قاـ بحماية االقتصاد
الكطني مف أم حركة غير مقننة لرؤكس األمكاؿ األجنبية ،كحتى ال يقكـ المستثمر بتيريب
أمكاؿ ضخمة إلى الخارج دكف رقابة ،تفرض عميو ،فالدكلة حاكلت المكازنة بي ف مصمحتيا
االقتصادية كمنطؽ السيادة ،كبيف رغبة المستثمر األجنبي لذلؾ يمكف لو التحكيؿ بشرط

القياـ بالتزاماتو اتجاه الدكلة المضيفة لو.

ثظالظ:م ثطليم اسبنرلم
تجيز الدكلة المضيفة ؿإلستثمار لممستثمر األجنبي حرية تحكيؿ رأسمالو كاألرباح
الناتجة عنو ،كالتحكيؿ في ىذه الحالة يرتبط أساسا بالحصكؿ عمى العممة األجنبية ،كما
يرتبط بمشكمة جكىرية تتمثؿ في تحديد سعر الصرؼ ،كالذم يقصد بو في مجاؿ العممة
الكطنية عند إدخاؿ الرأسماؿ األجنبي لمدكلة المضيفة ،بغية إنشاء مشركعو استثمارم في

إطار تشريعاتيا الداخمية.

تثار مشكمة سعر الصرؼ في حاؿ تعدد أسعار الصرؼ نظ ار ألنو يميز فييا بيف
سعر الصرؼ الرسمي كسعر الصرؼ التشجيعي كسعر السكؽ الحرة

( ،)1ك فشير أ ف سعر

الصرؼ المعني يقصد بو ،بالنسبة ألم يكـ السعر الرسمي المعتمد مف المصرؼ المركزم
في القطر المضيؼ ،كالذم ينطبؽ عمى تحكيبلت المستثمريف األجانب فيما يتعمؽ بالعائد
عمى استثماراتيـ ،كاذا تعدد سعر الصرؼ في اليكـ المعني تطبؽ القكاعد السالفة الذكر في
اقرب يكـ سابؽ يتاح فيو تطبيقيا.

يشترط غالبا أف يككف التحكيؿ بعممة أجنبية ،مثؿ ىذا الشرط يكقع الدكؿ المضيفة
خاصة النامية منيا في حرج ،خاصة في الحاالت التي تشيد فييا انخفاض مف احتياطي
العممة األجنبية ،األمر الذم يخمؽ ليا صعكبات في الكفاء بالتزاماتيا الدكلية ،خاصة مع
حاجاتيا القتناء حاجياتيا مف الخارج بالعممة األجنبية ،كلتجنب الخبلؼ نصت بعض
 - 1حساـ الديف كامؿ االىكاني  »:المعاممة القانكنية لبلستثمارات في القانكف المصرم «  ،مجمة اتحاد الجامعات العربية،
القاىرة ،العدد  ،1994 ،04ص .91
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االتفاقيات عمى أنو إذا كانت الدكلة في كضعية مالية حرجة أك استثنائية فإف كؿ طرؼ

يمكف لو أف يصدر قكانيف تضيؽ مف عممية التحكيؿ كلكف بصفة عادلة (.)1

عمكما يمكف اعتبار سعر الصرؼ المرآة التي تعكس مركز الدكلة التجارم مع العالـ

الخارجي ،إذ تعد أسعار الصرؼ أداة ليرتبط االقتصاد المحمي باالقتصاد العالمي ( ،)2كتحديد
سعر الصرؼ لو أىمية بالغة في عممية التحكيؿ ،كالمعمكؿ بو إف التحكيؿ يجب أف يتـ طبقا
لسعر الصرؼ الرسمي المعمكؿ بو بيكـ التحكيؿ (.)3

أكدت مختمؼ االتفاقيات المتعمقة بالتشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمارات عمى أف
يتـ إجراء التحكيبلت كفقا لسعر الصرؼ الجارم بو العمؿ بتاريخ التحكيؿ ،حيث نصت في
ىذا الصدد الفقرة األخيرة مف المادة السادسة مف االتفاقية الجزائرية الفرنسية عمى ما يمي :
»تتـ التحكيالت المشار إلييا في الفقرات السابقة بدكف تأخير بمعدؿ الصرؼ الرسمي
المطبؽ بتاريخ التحكيؿ« (.)4

أما االتفاقيات الجزائرية األرجنتينية فقد تبفت عدة حمكؿ ،حتى تتـ عممية التحكيؿ،
حيث أكدت عمى أف يتـ بالعممة التي تـ بيا دخكؿ اإلستثمار األصمي

( ،)5أك بأم عممية

أخرل قابمة لمتحكيؿ بحرية يتـ االتفاؽ عمييا بيف الدكؿ المضيفة كالطرؼ المتعاقد (ح) كىك

األمر الذم أكدتو كذلؾ االتفاقية الجزائرية االسبانية ( ،)6أما اتفاقية اإلستثمار بيف الجزائر

كشركة سيدار فقد نصت في المادة  4منيا »أف عمميات التي تقكـ بيا الشركة تتـ طبقا
لتنظيـ الصرؼ السارم المفعكؿ« (.)7

1 - TERKI Nour Eddine, la société d’économie mixte en droit algerien, J.D.I, N° 3, 1988, P
734.
 - 2بمحارث ليندة ،مرجع سابؽ ،ص.266
 - 3عيبكط محند كاعمي ،الحماية القانكنية لبلستثمارات األجنبية ،مرجع سابؽ ،ص.232
 - 4المادة  6مف االتفاقية الجزائرية الفرنسية ،مرجع سابؽ.

 - 5المادة  5مف االتفاقية الجزائرية االرجنتينية ،مرجع سابؽ.

 - 6المادة  2/7مف االتفاقية الجزائرية االسبانية ،مرجع سابؽ.

 -7اتفاقية استثمار بيف الككالة الكطنية لتطكير اإلستثمار كشركة سيدار ،ج.ر العدد  ،7الصادر بتاريخ  28يناير .2007
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ثظاتظ:مآألظوم اسبنرلم
تماشيا مع تكجيات الجزائر اليادفة إلى طمأنة المستثمريف األجانب بإمكانية تحكيؿ
رأس ماؿ المستثمر األصمي كالعائدات الناتجة عنو إلى الخارج ،عمدت إلى الت

حقيؽ مف

اإلجراءات كالقيكد المفركضة عمى عممية التحكيؿ كتسييؿ اؿقياـ بياتو الميمة دكف مماطمة
شرط قياـ المستثمر األجنبي بالتزاماتو اتجاه الجزائر ،خاصة الضريبية منيا ،كىك قيد تضعو

مختمؼ الدكؿ ـ بررة ذلؾ بحماية االقتصاد الكطني.

تمجا الدكؿ لمثؿ ىذه الحماية خاصة في حالة الخركج المفاجئ لرؤكس األمكاؿ
الضخمة ،فتحمي اقتصادىا كتتجنب بذلؾ حدكث أزمة مالية أك نقدية محتممة ،كقد تبنت
مثبل المكسيؾ ىذا التكجو كما اشترط المغرب أيضا قبؿ أف تتـ عممية التحكيؿ ضركرة
الحصكؿ عمى تصريح تحكيؿ كقبؿ ذلؾ استخبلص الضرائب ،كحماية حقكؽ الدائنيف إف

كجدكا(.)1

بعد استيفاء المستثمر األجنبي اللتزاماتو اتجاه الدكلة المضيفة لو ،كالتي تقتضييا
قكانينيا ،كالتي تتمثؿ أساسا في االلتزامات المالية ،كااللتزامات الضريبية ،كاحتراـ اإلجراءات
الشكمية لمتحكيؿ ،في ىذه الحالة تمتزـ الدكلة المضيفة لو عمى إقميميا بالتحكيؿ الحر ألمكاؿ

ىذا المستثمر الطالب لمتحكيؿ.
صدر نظاـ رقـ

 03-05المتعمؽ باالستثمارات األجنبية ،بمكجب المادة الرابعة

منو( ،)2خكؿ البنكؾ كالمؤسسات المالية المعتمدة القياـ بعممية التحكيؿ ،دكف تحديد
لمتحكيبلت ،حيث يقكـ البنؾ كالمؤسسات المالية المعتمدة

آجؿ

بالتحقؽ مف طمب التحكيؿ،

كتختص الييئة المكجكدة عمى مستكل بنؾ الجزائر بمراقبة ممؼ التحكيؿ كالنظر فيو.

 - 1كادم رشيد  :المراكز الجيكية لبلستثمار ،رسالة لنيؿ دبمكـ ماستر في القانكف العاـ ،جامعة محمد الخامس ،اكداؿ،
كمية العمكـ القانكنية كاالقتصادية ،الرباط ،2009 ،ص .80

 - 2انظر المادة  4مف نظاـ رقـ  ،03-05المتعمؽ باالستثمارات االجنبية ،مرجع سابؽ.
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بخصكص آجاؿ التنفيذ في إطار االتفاقيات الدكلية ،أكدت عمى احتراـ أجاؿ تنفيذ

ىذه العمميات ( ،)1كفي ىذا الصدد اكتفت االتفاقية الجزائرية الفرنسية بالتأكيد عمى أف يتـ

التحكيؿ دكف تأخير ،كىناؾ اختبلؼ بيف االتفاقيات التي أبرمتيا كصادقت عمييا ،فمنيا مف
استعمؿ عبارات غير محددة لمفترة الزمنية التي تتـ فييا التحكيؿ كما اشرنا سابقا بالنسبة

لبلتفاؽ الجزائرم الفرنسي ،كذلؾ االتفاؽ الجزائرم السكرم ( ،)2كاالتفاؽ الجزائرم مع سمطنة

عماف(.)3

في الحقيقة أف عدـ االتفاؽ عمى

آجؿ محدد لعممية التحكيؿ يثير التخكؼ لدل

المستثمر األجنبي الراغب في تحكيؿ أمكاؿ لمخارج في اقؿ مدة ممكنة ،ذلؾ أف عدـ التزاـ
المؤسسات المختصة بأجؿ قانكني معيف يفتح الباب أماـ مماطمة ىاتو األخيرة ،كىك أمر

منفر لبلستثمار كطارد لو.

في حيف ىناؾ اتفاقيات تحدد الميمة القانكنية التي تتـ بيا عممية التحكيؿ كالتي تتراكح
بيف مدة شيريف

( )4

إلى ثبلث أشير

()5

()6

إلى ستة أشير

.

نشير أف االتفاقيات لـ تشر إلى ميعاد بدا سرياف الميمة القانكنية ،كالقاعدة المعمكؿ

بيا في ىذا المجاؿ ،أف يبدأ ميعاد التحكيؿ مف تاريخ إيداع طمب التحكيؿ(.)7

ال يخ تلؼ األمر في تكنس عف الجزائر ،فبالنسبة لمكيفية التي تتـ بيا عممية تحكيؿ
األمكاؿ إلى الخارج ،تخضع إلى شؾ ليات كاجراءات معينة يجب إتباعيا حتى تتـ عممية
التحكيؿ ،كفي ىذا الصدد قاـ بنؾ اإلصدار التكنسي بإصدار نشرية دكرية رقـ

،17-93

1 - TERKI Nour Eddine, la protection conventionnel de l’investissement etranger, op.cit, p18.

 - 2المادة  1/5مف االتفاقية الجزائرية السكرية ،مرجع سابؽ.

 - 3المادة  7مف االتفاقية الجزائرية مع سمطنة عماف ،مرجع سابؽ.

 -4االتفاؽ المبرـ بيف الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة ركمانيا ،المتعمؽ بالتشجيع كالحماية المتبادؿ

لبلستثمارات ،المصادؽ عميو بمكجب مرسكـ رئاسي رقـ  328-94المؤرخ في  22اكتكبر  ،1994ج.ر العدد  69الصادر

بتاريخ  26اكتكبر .1994
 - 5المادة  7مف االتفاقية الجزائرية االسبانية.

 - 6المادة  5مف االتفاقية الجزائرية االيطالية.

 - 7عيبكط محند كاعمي ،الحماية القانكنية لبلستثمارات األجنبية ،مرجع سابؽ ،ص.232
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يحدد أف التحك مالت عمى أساس األرباح ،حصص األ سىـ ،الحساب الختامي كالحسابات
اإلضافية لمسنة المالية التي أمضاىا كصادؽ عمييا خبير محاسب ،كال يتـ تحكيؿ األمكاؿ
إال بعد خصـ الضرائب ،يقكـ البنؾ المركزم التكنسي بمراقبة التحكيؿ ،فيما يتعمؽ

باإلجراءات التطبيقية لعممية التحكيؿ مثؿ أجاؿ التحكيؿ ،نسب الصرؼ العمكالت ( ،)1كىك ما
يعبر عف اىتماما تكنس بتكفير كافة الضمانات لممستثمر األجنبي الذم يتسـ بحماية

مكثفة(.)2

في األخير يمكف القكؿ أف الجزائر حاكلت أف تتماشى مع أحكاـ القانكف الدكلي
الرامي إلى ضماف تحكيؿ رأس الماؿ ،كاالستجابة لتطمعات المستثمريف األجانب الذيف يكلكف

مصالحيـ المالية عناية خاصة ( ،)3كإف كاف حرية تحكيؿ األمكاؿ إلى الخارج ،يخمؽ جك مف
مف الثقة لدل المستثمر األجنبي كيرفع مف كتيرة اجتذاب االستثمارات األجنبية ،لكف األمر ال
يخمك مف السمبيات التي قد تؤثر عمى الدكلة المضيفة ،فتحكؿ المستثمر األجنبي إلى استيراد
متطمبات اإلستثمار مف الخارج عمى حساب المتكفرة في السكؽ بحجة قمة جكدتو أك عدـ

تكفرىا مف األساس.

األمر الذم يرفع مف كتيرة الكاردات خاصة إذا كانت أعمى نسبة مف الصادرات ،كىك
ما يؤثر عمى الميزاف التجارم ،فعدـ فرض رقابة عمى عممية التحكيؿ يساىـ في ىركب
رؤكس األمكاؿ إلى الخارج تحت غطاء حرية التحكيؿ ،فيستكجب عمى الدكلة كضع تدابير

حماية لكف في نفس الكقت يجب أف تككف مرنة حتى ال تنفر المستثمر األجنبي.

اثنبحم اتظانم

امثظاظام المظاليم
األصؿ العاـ أف قضاء الدكلة مختص بالنظر في جميع النزاعات المعركضة أمامو،
كعمى جميع األشخاص المكجكديف عمى إقميـ الدكلة سكاء كانكا كطنييف أـ أجانب طبقا لمبدأ
1 - DARGHUIT Lamia, op.cit, P 26.
2 - SERRAR Iman et Mohamed Anis Batayed, op.cit, P 159.
 - 3عيبكط محند كاعمي ،الحماية القانكنية لبلستثمارات األجنبية ،مرجع سابؽ ،ص.71
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سيادة الدكلة عمى إقميميا ،كعمى ىذا األساس عقد اختصاص قضاء الدكلة المضيفة
لبلستثمار في النظر في النزاعات التي قد تط أر بيف الدكلة كالمستثمر األجنبي ،لكف ىذا

األصؿ يرد عميو استثناءات.

تيدؼ الدكلة مف كراء تقديـ ىذ ا االمتياز جمب االستثمارات األجنبية عمى إقميميا
تمبية لرغبة المستثمريف األجانب الذيف يتخكفكف ،كيترددكف مف الكقكؼ أماـ القضاء الكطني
مبرريف ذلؾ بصعكبة حياد القضاء الكطني ،أك لجيميـ إجراءات التقاضي أمامو ك أف ؽضاء

الدكلة غير كؼء لمفصؿ في قضايا ثقيمة كالمتعمقة باالستثمارات األجنبية الضخمة.
أصبح التحكيـ كسيمة تحاكمية تمجا إلييا الدكؿ

لحؿ النزاعات االستثمارية كعميو

ارتأينا مف خبلؿ ىذا المبحث تفاكؿ التحكيـ الدكلي في التشريع الجزائرم (مطمب األكؿ) أما

(المطمب الثاني) فسنقكـ بتخصيصو لدراسة آليات التحكيـ الدكلية.

اثقطلم ا وم

اسبحليم ام انم نم اسنئرضم الج ائرم
إف الكيفية التي تتـ بيا تسكية الخبلفات االستثمارية لطالما كانت نقطة خبلؼ بيف
الطرفيف ،فالمستثمر األجنبي ال يثؽ في النظاـ القضائي لمدكلة المضيفة ،كيطالب بضمانات
ؼ لبلستثمار ،اعتبرت أف
أكثر فعالية ،حتى يطمئف عمى استثماراتو ،في حيف الدكلة اؿ ـ ضية
أم حؿ لمنزاع خارج حدكدىا اإلقميمية كبالتالي خارج اختصاص نظاميا القضائي ،يشكؿ

مساس بمبدأ سيادتيا نتيجة لتبنييا لتكجيات إيديكلكجية معينة.
إف رفض المستثمر األجنبي لمقضاء الداخمي،

التسامو بعدـ الحياد لعدـ استقبلليتو

عف الدكلة التي يتنازع معيا ،كفي المقابؿ يعتبر المجكء إلى تسكية النزاع عف طريؽ التحكيـ
الكسيمة األكثر فاعمية نتيجة المميزات التي تتسـ بيا ،في حيف الدكلة المضيفة لبلستثمار
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تعتبر التحكيـ كسيمة في يد الشركات المتعددة الجنسيات تستعمميا لمدفاع عف مصالحيا

كتحقيؽ أىدافيا (.)1

أماـ ىذا الخبلؼ المحتدـ بيف الطرفيف قد تتعارض مصالحو ـ ا ،يتعيف عمينا الكقكؼ
لمتعرؼ أكثر عف نظاـ التحكيـ ،عف طريؽ التطرؽ مف خبلؿ (الفرع األكؿ) لمفيكـ التحكيـ،
لنتطرؽ بعد ذلؾ لتكريس التحكيـ في التشريع الجزائرم (الفرع الثاني).

افئرم ا و

وفجنام اسبحليم
يعتبر التحكيـ طريؽ االستثنائي لمفصؿ في النزاعات ،قكامو الخركج عمى طرؽ
التقاضي العادية ،ىك نظاـ معركؼ منذ القدـ ،فقد عرفتو المجتمعات البدائية حيث كاف
يسير جنبا إلى جنب مع التنظيـ القضائي لدل ىذه المجتمعات،باعتباره طريقة تتـ بيا حؿ

النزاعات التي قد تقع بيف األفراد بشكؿ كدم(.)2

يعتبر الفقو أف التحكيـ كسيمة بدائية لحؿ المنازعات بدأت في عرض الخبلفات عمى

أشخاص خكاص ميزتيـ الكحيدة ككنيـ اختيركا مف قبؿ طرفي النزاع (.)3

حسب المختصكف يحتمؿ أف يككف التحكيـ ،قد كجد فجر التجارة فكؿ مبادلة تنطكم
عمى احتماؿ كجكد نزاع ،ىذا خاصة ك أف االستمرار الـ تبادؿ لمتجارة الدكلية يتطمب كسيمة

لحؿ النزاعات غير القكة(.)4

1 - TRARI TANI Mostapha , les règles d’arbitrage internationale en Algérie, commentaire
du décret l’législatif N° 93-09 du 25 avril 1993 modifiant et complétant le cade de procédure
civile, RASJEP, N° 1, 1997, P285.
 - 2عمي عكض حسف  :التحكيـ االختيارم كاإلجبارم في المنازعات المدنية كالتجارية ،دار الفكر الجامعي ،القاىرة،

 ،2001ص.12

3 - ALIAN Referm, MARTIN Huter, MURRAY Smith, Droit et pratique de l’arbitrage
commercil international , LJDEJ, Paris, 1994, p2.
 - 4قادرم عبد العزيز  :االستثمارات الدكلية ،التحكيـ التجارم ضماف االستثمار ،دار ىكمة ،الطبعة الثاف مة،2006 ،
الجزائر ،ص.222
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تميز التحكيـ في البداية بالبساطة كالبعد عف التعقيدات كالشكميات المعركفة في
اؿؽضاء ،فيك يجسد الطبيعة الرضائية ذلؾ أنو ينيض في معناه كمبناه عمى مبدأ سمطاف

اإلرادة(.)1

التطكرات الخاصة في قانكف التجارة الدكلية ،كالعبلقات االقتصادية الدكلية ،أثرت
بشكؿ كبير في تطكر التحكيـ التجارم الدكلي ،فمف الطبيعي أف يكاكب التطكرات الحاصمة،

بحيث أصبح يعمؿ بتشكيمة معقدة مف القكانيف ( ،)2كما أصبح ظاىرة في مجاؿ الفصؿ في
المنازعات( ،)3يتبلئـ مقتضيات العبلقات االقتصادية الدكلية المتشابكة.

أماـ ىذا االىتماـ الذم يمقاه مكضكع التحكيـ مف طرؼ الباحثيف يستكجب عمينا

التعرؼ أكثر عمى ىذا النظاـ (أكال) إلى جانب التطرؽ إلى أنكاعو (ثانيا).

ا:م فئام اسبحليمم
تعددت التعاريؼ المقدمة لمتحكيـ (أ) حيث شاع استعمالو في مختمؼ قكانيف الدكؿ

نظ ار لممزايا التي يتمتع بيا (ب).
أ .المقصكد بالتحكيـ

يحتاج التعرؼ عمى التحكيـ بياف معفاه في المغة كاالصطبلح
فمغة مصدر ح ّكـ بتشديد الكاؼ مع الفتح ،يقاؿ مثبل حكمتو في ماؿ فاحتكـ أم جاز فيو

حكمو ،كحكمت بيف القكـ فصمت بينيـ ،كالمحكـ بتشديد الكاؼ مع الفتح ىك الذم يفكض

 - 1مناني فراح :التحكيـ طريؽ بديؿ لحؿ النزاعات ،دار اليدل ،الجزائر ،طبعة  ،2010ص.14
 - 2قادرم عبد العزيز ،االستثمارات الدكلية ،مرجع سابؽ ،ص.222

 - 3لزىر بف سعيد  :التحكيـ التجارم الدكلي ،كفقا لقانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية كالقكانيف المقارنة ،دار ىكمة،
الجزائر ،2012 ،ص.9
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إليو الحكـ في الشيء ،كقيؿ ىك الرجؿ المجرب ( ،)1كيقاؿ حكمنا فبلنا فيما بيننا أم أخ ذنا
حكمو بيننا.
مما سبؽ يفيـ أف التحكيـ في معناه المغكم يفيد تفكيض األمر

لؿغير لمفصؿ فيو،

نظ ار لخبرتو كتجربتو كرضا األطراؼ في حكمو ،كسمي الشخص الذم يقصد في النزاع
المحتكـ فيو محكما ،كىك المجرب المنسكب إليو الحكمة ،كتعني أيضا التدخؿ في خبلؼ أك

نزاع كالفصؿ فيو(.)2

أما التعريؼ االصطبلحي تعددت التعاريؼ المقدمة لمتحكيـ ،فيعرؼ عمى أنو االتفاؽ
عمى طرح النزاع عمى أشخاص معينيف يسمكف محكميف ليفصمكا فيو دكف المحاكمة
المختصة أصبل بتحقيؽ كالفصؿ في المكضكعات

()3

التحكيـ ىك النظر في نزاع بمعرفة

شخص أك ىيئة يمجا إليو كالييا المتنازعكف مع التزاميـ بتنفيذ القرار الذم يصدر في النزاع،
كما يعد نظاـ لتسكية المنازعات عف طريؽ أفراد عادييف يختارىـ الخصكـ إما مباشرة أك عف

طريؽ كسيمة أخرل يرتضكنيا(.)4

يعرؼ أيضا عمى أنو الطريقة التي تختارىا األطراؼ لفض المنازعات التي تنشا عف
العقد عف طريؽ طرح النزاع ،كالبث فيو أماـ شخص أك أكثر يطمؽ عمييـ اسـ المحكـ أك

المحكميف ،دكف المجكء إلى القضاء ( ،)5فيك عبارة عف طريقة تيدؼ إلى إيجاد حؿ لقضية
تخص العبلقات بيف شخصيف أك أكثر عف طريؽ محكـ أك محكميف يستمدكف سمطتيـ مف
اتفاؽ خاص بيف األطراؼ ،كيتخذكف ق ارراتيـ عمى أساس االتفاؽ المذككر دكف أف يككنكا

مخكليف مف ؽبؿ الدكلة بوذق الميمة.

 - 1خالد كماؿ عكاشة  :دكر التحكيـ في فض منازعات عقكد االستثمار ،دار الثقافة ،عماف ،الطبعة االكلى،
ص.41

 - 2مناني فراح ،مرجع سابؽ ،ص.15
منشة المعارؼ ،القاىرة ،2003 ،ص.5
 - 3محمكد السيد عمر التخيكم :اؿصيغة القانكنية لنظاـ التحكيـ ،أ
 - 4خالد كماؿ عكاشة ،مرجع سابؽ ،ص.41

 - 5فكزم محمكد سامي :التحكيـ التجارم الدكلي ،دار الثقافة ،عماف ،2008 ،ص.13
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يميؿ االتجاه الغالب إلى إعطاء تفسير كاسع لمتحكيـ التجارم الدكلي ،كىذا ما اعتمده
القانكف النمكذجي لمتحكيـ الدكلي الذم كضعتو لجنة األمـ المتحدة لمقانكف التجارم الدكلي
حيث جاء في المادة األكلى منو ،أف التحكيـ التجارم الدكلي يخص النزاعات التي تنشا
جميع العبلقات ذات الطبيعة التجارية التي تخص أية معاممة تجارية كتكريد الخدمات كالبيع

كاالستثمار(.)1

التحكيـ عبارة عف تكريس قاعدة العقد شريعة المتعاقديف  ،فحسب رأم األستاذ الطيب
زمركتم أف األساس القانكني لمتحكيـ ىك مبدأ سمطاف اإلرادة ،بمفيكمو المطمؽ ،فالعقد

الدكلي عقد طميؽ مف كؿ قانكف ،بحيث يستطيع المتعاقديف تجاكز كؿ الحكاجز القانكنية،
بما فييا القانكف الكضعي كمما تعمؽ األمر بالمعامبلت الخاصة بالتجارة الدكلية (.)2

عرؼ الدكتكر عمي صادؽ أبك ىيؼ التحكيـ عمى أنو النظر في نزاع بمعرفة شخص

أك ىيئة يمجأ إليو ،كإلييا المتنازعكف مع التزاماتيـ بتنفيذ القرار الذم يصدر في النزاع (.)3

أما المشرع الجزائرم بمكجب المادة  1039مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية فقد
عرؼ التحكيـ بنصو

»يعد التحكيـ دكليا ،بمفيكـ ىذا القانكف التحكيـ الذم يخص

النزاعات المتعمقة بالمصالح االقتصادية لدكلتيف عمى األقؿ « (  ،)4المبلحظ مف خالؿ ىذه
المادة أف المشرع الجزائرم قد اعتمد المعيار االقتصادم لتحديد دكلية التحكيـ ،بخبلؼ ما

كاف عميو الحاؿ في إطار المرسكـ التشريعي

رقـ  ،09-93الذم اعتمد عمى المعيار

االقتصادم كالمعيار القانكني بمكجب المادة  458مكرر كالتي تنص »يعتبر دكليا بمفيكـ

 - 1األحدب عبد الحميد :مكسكعة التحكيـ في الببلد العربية ،الجزء الثاني ،دار المعارؼ ،القاىرة ،1998 ،ص.09

 - 2زمركتي الطيب :النظاـ القانكني لمعؽكد الدكلية ،رسالة دكتكراه ،كمية الحقكؽ كالعمكـ االدارية ،جامعة الجزائر،1991 ،
ص.111

 - 3مناني فراح ،مرجع سابؽ ،ص.17

 - 4قانكف رقـ  09-08ـ ؤرخ في  25فبراير  ،2008يتضمف قانكف االجراءات المدنية كاالدارية ،ج.ر اؿعدد  21الصادر
في  23افريؿ .2008
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ىذا الفصؿ ،التحكيـ الذم يخص النزاعات المتعمقة بالمصالح التجارية الدكلية كالذم
يككف فيو مق ار كمكطف أحد الطرفيف عمى األقؿ في الخارج« (.)1

المبلحظ إف اختمفت التعريفات في الصياغة لكنيا تصب في معنى كاحد أف التحكيـ
كسيمة قانكنية لمفصؿ في النزاعات المتعمقة باالستثمار ،شاع استعماليا في القكانيف المتعمقة
باالستثمار ،كفي االتفاقيات الدكلية المشجعة لبلستثمار ،كفي إطار االتفاقيات االقتصادية
الدكلية ،كتمجا لمختمؼ الدك ؿ ليذه الكسيمة ،في إطار سعييا لبلستقطاب اإلستثمار األجنبي
حيث يجد المستثمر األجنبي التحكيـ الضماف الكافي كالفعاؿ لتسكية خبلفتو مع الدكؿ
المضيفة بعيدا عف القضاء الداخمي نظ ار لممزايا التي يتمتع بيا.
ب .مزايا التحكيـ
أثبتت التجارب المختمفة أف المستثمر األجنبي

ال ييتـ باالمتيازات المالية كالجبائية

فحسب ،فقد يحجـ عف اإلستثمار في دكلة تعتبر القضاء الداخمي ىك الطريؽ الكحيد لحؿ
النزاعات ،التي قد تط أر بينو كبيف الدكلة المضيفة عمى رقعتيا الجغرافيا ،ذلؾ أنو يبحث في
كؿ مرة عف الضمانات خاصة فيما يخص النزاعات عمى اعتبار إف االستثمارات األجنبية ال
تتدفؽ مف غير مقابؿ خاصة كأنيا يعرض أماميا كؿ الخيارات فميا أف تختار أم منيا،
كأؾيد المستثمر األجنبي سيقع اختياره عمى الدكؿ التي تتضمف منظكمتيا القانكنية عمى
ضمانات تحقؽ لممستثمر الطمأنينة عمى استثماراتو التي تنجز في جك قانكني مبلئـ.

فالتحكيـ أصبح يحتؿ مكانة ىامة عمى مستكل التجارة الدكلية فبل تكاد تخمكا جؿ
العقكد التجارية الدكلية المبرمة بيف الدكؿ في بنكدىا عمى شرط التحكيـ كىذا نظ ار

لمخصكصيات كالميزات التي يمتاز بيا ىذا األخير كالمتمثمة في:

 - 1مكسكـ تشريعي رقـ  09-93مؤرخ ففي  25افريؿ  ،1993يتضمف تعديؿ قانكف االجراءات المدنية ،ج.ر العدد 27
الصادر سنة  1993ممغى.
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 سرعة البث في النزاعات ،ذلؾ إف المحكـ يؤدم ميمتو خبلؿ فترة محددة تمتد بيف
ثبلثة أشير كحد أدنى كستة أشير كحد أقصى بينما القاضي ال يتقيد بأم ميمة مف

ىذا النكع(.)1

 الرغبة في حؿ عادؿ لمنزاع يضمف استمرار العبلقة بيف اإلطراؼ رغـ نشكب الخبلؼ
ذلؾ أف التحكيـ يككف في مناخ تنبذ فيو ح اررة كحدة الخصكـ.
 إدارج شرط التحكيـ ،كسيمة لتشجيع اإلستثمار األجنبي في الدكؿ السائرة نحك
النمك(.)2

ىذا باإلضافة إلى ما يخكلو إلطراؼ النزاع مف حرية كافية في اختيار قضا تىـ الذيف
يتكخكف فييـ الخبرة كالثقة كالمعرفة البلزمة بمكضكع النزاع ،كما إف ليـ الحرية في تحديد
اإلجراءات الكاجبة اإلتباع أماـ ىيئة التحكيـ ،كما يمنح التحكيـ األطراؼ حرية اختيار
القانكف الذم يحكـ النزاع(.)3

مجمؿ القكؿ إف التحكيـ ناؿ

ثقة المستثمر األجنبي كتأكيدا عمى حياد المحكميف،

كمركنة إجراءاتو كاختصار كقتو كتكاليؼ ثـ إف مختمؼ الدكؿ أدركت أىمية كجكد نظاـ
التحكيـ في إطار قكانينيا باعتباره كسيمة لتسكية الخبلفات المتعمقة باالستثمار
التحكيـ أصبح ضركرة لكجكد اإلستثمار ،نظ ار لمساىمتو في ت

كتكسيع حجـ المبادالت التجارية .

 ،فكجكد

دفؽ االستثمارات األجنبية

ثظالظ:م ان رم اسبحليمم
تشكؿ إرادة األطراؼ جكىر التحكيـ فيي التي تتحكـ في مساره منذ االتفاؽ عمى
المجكء إليو ،إلى غاية صدكر الحكـ التحكيمي الممزـ لؤلطراؼ ،مرك ار باختيار المحكميف
اؿكافؽ عمى القانكف الكاجب التطبيؽ ،كاإلجراءات التي يستكجب إتباعيا،
كتحديد عددىـ ،ت
 - 1أحمد خميؿ :قكاعد التحكيـ ،بيركت ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،بدكف سنة نشر ،ص.10

 - 2حفيظة سيد الحداد  :العقكد المبرمة بيـ الدكؿ كاالشخاص األجنبية ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،بيركت ،بدكف سنة
النشر ،ص.259

 - 3دريد محمكد السامرائي ،مرجع سابؽ ،ص .338
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األمر الذم أدل إلى زيادة إقباؿ األفراد عمى ىاتو الكسيمة المينة لحؿ النزاعات التي تط أر
فيما بينو ـ ا ،مما أدل إلى تعاظـ أىمية نظاـ التحكيـ ،كقناعة األطراؼ بو األمر الذم يفسر
لنا المجكء إليو لمكاكبة التطكرات االجتماعية كاالقتصادية .

يعد التحكيـ في الكقت الحاضر مف أساسيات التعامؿ التجارم الدكلي كدكر التحكيـ
ما فتئ ينمك كيتضح معالمو أكثر خاصة مع ازدىار التجارة الدكلية ،فكاف نجمة يتألؽ كمما

تألؽ كيافؿ كمما أفؿ نجميا ( ،)1تتعد أنكاع التحكيـ منو اختيارم كاجبارم (أ) ،كتحكيـ حر
كمؤسساتي (ب) ،إلى تحكيـ كطني كد كلي (ت).
أ .التحكيـ االختيارم كالتحكيـ اإلجبارم
يتـ التحكيـ االختيارم بناء عمى إرادة اإلطراؼ كفقا لمبدأ سمطات اإلرادة ،عمى
االتفاؽ فيما بينيـ لمجكء لحؿ الخبلفات التي تط أر بينيما إلى التحكيـ كاختيار المحكميف
كاإلجراءات كالقكاعد التي تطبؽ عمى التحكيـ ،بالرغـ مف اتجاه إرادة األطراؼ إلى ىذه
الكسيمة عف تراضي بينيما إال أف الكاقع العممي شيد أحيانا تحؾ

مما اختياريا يضطر أحد

الطرفيف إلى قبكلو بسبب القكة االقتصادية لمطرؼ األخر ،أك حاجتو إلى إبراـ العقد األصمي

معو لما يقدمو مف تمكيؿ ،كمع ذلؾ معد تحكيما اختياريا(.)2

أما التحكيـ اإلجبارم ،فيككف كذلؾ عندما يفرضو المشرع عمى الخصكـ تسكية بعض
المنازعات بحسب طبيعتيا الخاصة ،كىنا ال يستطيع الخصكـ المجكء لمقضاء لمفصؿ في

تمؾ المنازعات ( ،)3يعتبر ىذا النكع مف التحكيـ منافيا لؤلصؿ الذم يرتكز أس اسا عمى حرية
االختيار كفقا لمبدأ سمطات اإلرادة ،كال يتـ النص عميو إال في حاالت خاصة كقضايا معينة

 - 1األحدب عبد الحميد :التحكيـ الدكلي ،مؤسسة بيركت ،الجزء الثالث ،بيركت ،1990 ،ص.1
 - 2خالد كماؿ عكاشة ،مرجع سابؽ ،ص.53

 - 3عبد العزيز عبد المنعـ خميفة  :التحكيـ في منازعات العقكد اإلدارية الداخمية كالدكلية ،دار الفكر الجامعي ،الطبعة
األكلى ،القاىرة ،2006 ،ص.28
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مف ذلؾ القانكف السكرم يمزـ المجكء إلى التحكيـ في منازعات معنية منيا :قضايا العمؿ
حيث تحؿ الخبلفات بيف العماؿ كأرباب العمؿ بالتحكيـ اإلجبارم (.)1
ب .التحكيـ الحر كالمؤسساتي
يقصد بالتحكيـ الحر كالذم يتكلى األطراؼ إقامتو بمناسبة نزاع معيف كليـ الحرية في
اختيار ،كصياغة القكاعد اإلجرائية كاختيار القانكف الكاجب التطبيؽ الذم يحكـ اإلجراءات

المتبعة لفض النزاع ( ،)2فيـ يتكلكف إبراـ اتفاؽ التحكيـ قبؿ نشكء النزاع أك بعده كيختاركف
أعضاء ىيئة التحكيـ ،كما يحددكف مكاف كزماف التحكيـ كلغتو ،فالعبرة بيذا النكع مف
التحكيـ الحر أك الخاص بما يختاره أطراؼ النزاع مف القكاعد المنظمة لعممية التحكيـ

كاألكثر القكاعد شيكعا ىي قكاعد اؿمكنستراؿ لمتحكيـ التجارم الدكلي.

أما التحكيـ المؤسسي ،يتفؽ األطراؼ عمى عرض النزاع القائـ بينيما ،عف طريؽ
مؤسسة تحكيمية معينة ،ككفقا لقكاعد التحكيـ فييا ،حيث تتكلى ىذه المؤسسة عممية
اإلشراؼ كالرقابة اإلدارية عمى الدعكل التحكيمية ،كتقكـ الييئة التحكيمية المختارة بتعييف

المحكميف أك احدىـ حسب اتفاؽ الطرفيف(.)3

في استبياف أجرتو المدرسة الدكلية لمتحكيـ التابعة لجامعة لندف سنة

 2006تحت

عنكاف (التحكيـ الدكلي تكجيات كممارسات الشركات) سئمت فيو مجمكعة كبرل مف الشركات
في العالـ أسئمة معينة عمى التحكيـ ،كردا عمى السؤاؿ فيما إذا كانت ىذه الشركات تفضؿ
التحكيـ المؤسسي أك الحر ،أجابت  %76مف الشركات المشاركة في االستبياف بأنيا تفضؿ

التحكيـ المؤسسي عف التحكيـ الحر(.)4

 - 1مناني فراح ،مرجع سابؽ ،ص.62

الثفم
 - 2أحمد السمداف »:القانكف الكاجب التطبيؽ في التحكيـ التجارم الدكلي«  ،مجمة الحقكؽ السنة  ،17العدد االكؿ ك ا
يكنيك ،الككيت ،1993 ،ص.189

 - 3خالد كماؿ عكاشة ،مرجع سابؽ ،ص.55

4 - www. Pwc.com/arbitrationstudy
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فنتيجة االستبياف تؤكد المزايا العديدة التي يتمتع بيا التحكيـ المؤسسي عف التحكيـ
الحر ،فيك يبعث الثقة كاالحتراـ كالييبة في نفكس المحتكميف ،لما يجدكنو في الييئات
التحكمية ،مف لكائح كنظـ داخمية مستقرة تنظـ مختمؼ جكانب كمراحؿ عممية التحكيـ ،كقياـ
أجيزة إدارية تتكلى تحضير كؿ مراحؿ إجراءات عممية التحكيـ في ىذه المراكز (.)1
ت .التحكيـ الكطني كالتحكيـ الدكلي
يككف التحكيـ كطنيا إذا كانت كؿ مقكماتو كعناصره مف مكضكع النزاع كأماكف انعقاد
التحكيـ ،منحصرة في دكلة معينة ،كعندما يككف التحكيـ أك عناصره ال تنتمي جميعيا إلى

دكلة معينة فالتحكيـ ىنا غير كطني أك بتعبير أخر ىك تحكيـ أجنبي أك دكلي (.)2

حدد القانكف النمكذجي الذم أصدرتو لجنة األمـ المتحدة لقانكف التجارة الدكلي

ة

ككافقت عميو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة سنة  1985المعايير لتحديد دكلية التحكيـ عمى

النحك التالي:

 .1إذا كاف مقر عمؿ طرفي اتفاؽ التحكيـ كقت عقد ذلؾ االتفاؽ كاقعييف في دكلتيف
مختمفتيف.
 .2إذا كاف أحد األماكف التالية كاقعا خارج الدكلة التي يقع فييا مقر عمؿ الطرفيف  :أ.
مكاف التحكيـ ،ب .أم مكاف ينفذ فيو جزء ىاـ مف االلتزامات الناشئة عف العبلقة
التجارية أك المكاف الذم يككف لمكضكع النزاع أكثؽ الصمة بو.

 .3إذا اتفؽ الطرفاف صراحة عمى مكضكع اتفاؽ التحكيـ متعمؽ بأكثر مف دكلة كاحدة (.)3
بالنسبة ؿلجزائر المعيار الذم اعتمده لتحديد دكلية التحكيـ ىك المعيار االقتصادم
بمكجب المادة  1039مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية ،الرتباط مكضكع النزاع بالتجارة
الدكلية ،كىك األمر الذم لـ يتـ النص عميو في القانكف النمكذجي ،ثـ إف المشرع الجزائرم لـ
 - 1لزىر بف سعيد ،مرجع سابؽ ،ص.32

 - 2خالد كماؿ عكاشة ،مرجع سابؽ ،ص .56
 - 3خالد كماؿ عكاشة ،المرجع نفسو ،ص.57
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ينص كذلؾ عمى دكلية التحكيـ في حالة اتفاؽ األطراؼ عمى المجكء إلى ىيئات تحكمية،
حيث اقتصر فقط عمى المعيار االقتصادم عمى خبلؼ ما كاف عميو الحاؿ ،في إطار
المرسكـ التشريعي رقـ  09-93المتعمؽ بتعديؿ قانكف اإلجراءات المدنية لسنة  1966الذم
اعتمد فيو لتحديد دكلية التحكيـ عمى المعاريف القانكني كاالقتصادم معا.
ميما تعدد أنكاع التحكيـ فيبقى الكسيمة األكثر تكافقا ك ثقة لدل المستثمريف األجانب،
فبمكجبو تسكل النزاعات عف طريؽ ىيئة مستقمة تحرص عمى تطبيؽ المساكاة القانكنية بيف
الطرفيف المتنازعيف ،أدركت الدكؿ المضيفة لبلستثمار أىمية كجكد نظاـ التحكيـ في إطار
قكانينيا ككسيمة لتسكية الخبلفات بينيا كبيف المستثمر األجنبي مستيدفة بذلؾ جمب كاستمالة
االستثمارات األجنبية إلى إقميميا الجغرافي عف طريؽ تييئة األرضية المكاتية كالمناسبة ليا،

حيث تشكؿ الضمانات القضائية أىـ كسيمة لتحقيؽ المناخ االستثمارم المبلئـ.

ألجؿ ذلؾ قررت الجزائر في قكانينيا تكريس التحكيـ ككسيمة لتسكية الخبلفات التي
قد تط أر بينيا ،كبيف المستثمر األجنبي ،حيث أجازت المجكء إلى التحكيـ ،لكف ىاتو اإلجازة
جاءت بعد تردد مف طرؼ المشرع الجزائرم ،الذم حاكؿ أف يتماشى مع التطكرات الحاصمة
في العبلقات االقتصادية الدكلية كسنسمط الضكء أكثر حكؿ ىذه المسالة مف خبلؿ الفرع

المكالي

افئرم اتظانم

اسبحليم نم اسنئرضم ام اطنم الج ائر
اتخذت الجزائر غداة االستقبلؿ مكقفا معاديا لنظاـ التحكيـ التجارم كاعتبرتو تجسيدا
لبلمبريالية خاصة كأنيا كانت متعطشة لممارسة سيادتيا الكاممة ،حيث تـ إصدار قانكف
اإلجراءات المدنية لسنة  1966تبنى فيو المشرع الجزائرم قاعدة أساسية كىي أف المصالح
الحككمية أم أشخاص القانكف العاـ ليست مؤىمة لبلحتكاـ كىذا ما جاءت بو المادة 3/442

التي نصت »ال يجكز لمدكلة كلألشخاص االعتبارييف العمكمييف أف يطمبكا التحكيـ « (.)1
 - 1أمر رقـ  154-66مؤرخ في  08جكاف  ،1966معدؿ كمتمـ يتضمف قانكف اإلجراءات المدنية ،ج.ر اؿعدد .47
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إف نص ىذه المادة جاء صريحا كال يقبؿ أم تأكيؿ كال تفسير في مضمكنو أك محتكاه
بالرفض التاـ كالقطيعة مع نظاـ التحكيـ ،لكف باالطبلع عمى بعض اتفاقات التعاكف التي
أبرمتيا الجزائر أدرجت شرط التحكيـ في طياتيا (.)1

كىك ما يثير فكرة التناقض في مكقؼ الجزائر اتجاه التحكيـ فمف جية الرفض الصارـ
كالصريح لو ،خاصة في إطار الخطب السياسية كمف جية أخرل تكريسو في بعض اتفاقيات

التعاكف ككذا في بعض العقكد التجارية الدكلية(.)2

بعد أخذ كرد كبعد ثبلث عشريات مف القطيعة كالمعاداة كنتيجة تسارع األحداث
الدكلية خاصة مع نياية الثمانينات كمطمع التسعينات بد أ مكقؼ الجزائر يميف اتجاه نظاـ
التحكيـ التجارم الدكلي ،حيث سايرت التحكالت االقتصادية الدكلية ،بيدؼ تكييؼ االقتصاد
الجزائرم مع المتغيرات االقتصادية كالتجارية كالدكلية كىك ما تجسد في تكريس نظاـ التحكيـ
في إطار قانكف اإلستثمار الجزائرم (أكال) ،إلى جانب إقرار المجكء إليو بمكجب قانكف

اإلجراءات المدنية كاإلدارية .

ا:م انظام اسبحليم نمإإلظامالقظانوم االستثظام الج ائرم
تشكؿ االستثمارات األجنبية اليكـ الكسيمة التمكيمية الخارجية األكثر طمبا مف طرؼ
مختمؼ الدكؿ التي تسعى لجذبيا كاستمالتيا عمى مستكل أقاليميا لدكرىا األساسي في تحقيؽ
التنمية االقتصادية ،األمر الذم دفع بيا إلى كضع أنظمة قانكنية تتماشى مع تطمعات
المستثمر األجنبي الذم يتجنب اقتضاء حقكقو مف النظاـ القضائي الداخمي لمدكلة المضيفة

لو.

 - 1أمر رقـ  346-67مؤرخ في  16نكفمبر  ، 1967يتضمف المصادقة عمى االتفاؽ المبرـ بيف الجزائر كالحككمة
المبنانية كالمتعمؽ بالنقؿ الجكم ،كالمكقع عميو بتاريخ  21افريؿ  ،1967بيركت ،راجع المادة  ،01/124ص .158

 - 2قاـ األستاذ محند اسعد بدراسة إحصائية لمعقكد التي أبرمتيا الجزائر مع المتعامميف األجانب كأكد أنو مف أصؿ 17
عقد فإف  10عقكد تضمف شرطا تحكيميا ،لمجكء إلى غرفة التجارة الدكلية ،إضافة إلى االتفاؽ المبرـ بيف سنكناطراؾ

كشركة جيتم الذم تـ اختيار الجزائر لمكاف التحكيـ ،نقبل عف األحدب عبد الحميد ،مكسكعة التحكيـ في الببلد العربية،
الجزء األكؿ ،دار المعارؼ ،1998 ،ص.266
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بف تسكل المنازعات التي قد تثكر بينو كبيف الدكلة المضيفة لبلستثمار،
مبر ار ذلؾ أ
بأقؿ قدر ممكف مف العبلنية كالنشر كاتجاىو لؿىركب مف مشكمة تنازع القكانيف ألف القاضي
يقكـ بتطبيؽ قانكنو الكطني ،حتى إف كانت تمؾ المنازعة تتعمؽ بالتجارة الدكلية
عف ذلؾ فإف إناطة االختصاص

( ،)1فضبل

لمؽضاء الكطني ؿلدكلة لمفصؿ في منازعات بينيا كبيف

المستثمر ،تجعؿ مف تمؾ الدكلة حكما كخصما في آف كاحد(.)2

نظ ار لبلعتبارات المذككرة أعبله تأكدت أىمية التحكيـ التجارم الدكلي ككسيمة لتسكية
المنازعات االستثمارية ،حيث حضي بثقة المستثمر كتأييده ،كتبعا لذلؾ أقرت تشريعات
اإلستثمار جكاز المجكء إلى التحكيـ بمكجب ما يتـ االتفاؽ عميو مع المستثمر كفي إطاره ،أك

في إطار االتفاقيات الدكلية ذات العبلقة(.)3

حرصت الجزائر عمى إقامة مناخ استثمارم مبلئـ ،كجاذب لبلستثمارات األجنبية
إلييا ،عف طريؽ تضميف قانكف اإلستثمار بالضمانات الكفيمة لتشجيع كجذب االستثمارات
األجنبية ،حيث قامت بنزع االختصاص في المنازعات االستثمارية مف اؿ

ؽضاء الكطني

كاعطاء الكالية لمتحكيـ الدكلي رغـ ما يشكمو مف األمر مف مساس سيادتيا الكطنية التي
ظمت متمسكة بيا ما يقارب الثبلثيف سنة ابتداءا مف تاريخ استقبلليا لكف بدخكليا اقتصاد
السكؽ استجابت لممتغيرات الدكلية تحت ضركرات التنمية أقرت التحكيـ في إطار قانكف
اإلستثمار (أ) ،إلى جانب القضاء الكطني كأصؿ عاـ لكف في حاؿ كجكد اتفاقيات دكلية أك
اتفاؽ تحكيمي في ىذه الحالة يحاؿ النزاع لتسكيتو عف طريؽ التحكيـ (ب).
أ .تكريس التحكيـ في إطار قانكف االستثمار
تعد مرحمة التسعينات مرحمة جديدة عمى النظاـ القانكني الجزائرم الذم بدأ يتجو نحك
ت لبلنفتاح عمى االستثمارات األجنبية  ،كتقديـ ليا كافة الدعـ البلزـ كالكفيؿ
خطكات ثابة
باستقداميا عف طريؽ تكفير ليا الضمانات القضائية لتسكية المنازعات المتعمقة باالستثمار،
 - 1خالد كماؿ عكاشة ،مرجع سابؽ ،ص.163

 - 2دريد محمكد السامرائي ،مرجع سابؽ ،ص.338
 - 3أحمد شرؼ الديف ،مرجع سابؽ ،ص.108
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خاصة مع االعتقاد السائد باف األجيزة القضائية لمدكلة المضيفة لبلستثمار ،خاصة النامية
م مكاجية السمطة السياسية ،فضبل عف غياب المحاكـ الكطنية
منيا ال تتمتع باالستقبللية ؼ
المتخصصة كذات الكفاءة العالية لمنظر في مثؿ ىذه المنازعات ،فبات التحكيـ الكسيمة
الكحيدة اؿمقنعة لدل المستثمر األجنبي.
استجابة لذلؾ كتحت ضغط متطمبات التنمية كتشجيع اإلستثمار اصدر المشرع
الجزائرم المرسكـ التشريعي رقـ  12-93المتعمؽ بترقية اإلستثمار كبمكجب المادة  41منو،
اقر إمكانية المجكء إلى التحكيـ الدكلي لتسكية الخبلفات المتعمقة باالستثمار ،كبذلؾ أعمنت
الجزائر انفتاحيا عمى األسكاؽ الدكلية ككضع حد لمتردد في نصكصيا القانكنية الغير مستقرة

كالمتناقضة.

تأكيدا عمى ىذا التكجو بإصدار أمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المعدؿ
كالمتمـ ،تضمنت اإلحالة إلى التحكيـ بمكجب المادة  17منو ،كالتي تنص عمى ما يمي
»يخضع كؿ خالؼ بيف المستثمر األجنبي كالدكلة

الجزائرية ،يككف بسبب المستثمر أك

بسبب إجراء اتخذتو الدكلة الجزائرية ضده لمجيات القضائية المختصة إال في حالة كجكد

اتفاقيات ثنائية أك متعددة األطراؼ أبرمتيا الدكلة الجزائرية ،تتعمؽ بالمصالحة كالتحكيـ،

أك في حالة كجكد اتفاؽ خاص ينص عمى بند تسكية أك بند يسمح لمطرفيف بالتكصؿ إلى

اتفاؽ بناء عمى تحكيـ خاص « (.)1

أقرت ىذه المادة اختصاص القضاء الجزائرم في منازعات اإلستثمار التي يمكف أف
تط أر بيف الجزائر كالمستثمر األجنبي سكاء كاف السبب مف طرؼ المستثمر ذاتو ،أك أم
إجراء تتخذه الدكلة الجزائرية ضده ،فالقضاء صاحب الكالية العامة المختصة بالفصؿ في
المنازعات التي تقع في اإلقميـ الجزائرم ،إال إف ىذا ال يمنع الدكلة بحسبانيا مست

السؿطات كمستكدعيا كيمثؿ التحكيـ الصكرة األساسية ليذا الخركج (.)2

 - 1انظر المادة  17مف االمر رقـ  ،03-01مرجع سابؽ.

 - 2عبد الفتاح مراد :شرح تشريعات التحكيـ ،دار الكتب كالكثائؽ المصرية ،القاىرة ،1996 ،ص.06
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فنظ ار لتخكؼ المستثمر األجنبي مف الكسائؿ الداخمية لحؿ النزاعات ،خاصة كأف أحد
أطراؼ النزاع الدكلة ذات السيادة طرؼ في العقد في نظر المستثمر األجنبي يجعمو في

حاجة إلى ضمانات قضائية لحماية استثماراتو لذلؾ يرل في التحكيـ ؽضاءا طبيعيا.
ب .كسائؿ تسكية الخالفات في ظؿ قانكف االستثمار

باستقراء نص المادة  17مف األمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المعدؿ
كالمتمـ فإف الجيات القضائية الجزائرية ىي المتخصصة بالنزاعات التي تقع في حدكد
إقميميا ،تطبيقا لمبدأ سيادة الدكلة عمى األشخاص كاألمكاؿ المكجكدة عمى إقميميا كأصؿ
عاـ ،لكف بحكـ أف المستثمر األجنبي قد يحجـ عف اإلستثمار في دكلة يعمـ أف المجكء إلى

ؽضائيا الكطني ىك الكسيمة الكحيدة القتضاء حقكقو في حاؿ كجكد أم نزاع.

تبعا لذلؾ نزع المشرع الجزائرم االختصاص مف القضاء الكطني عمى سبيؿ االستثناء
في حاؿ كجكد اتفاؽ ثنائي أك متعدد األطراؼ ،يسمح بالمجكء إلى الكسائؿ الكدية لمتسكية أك
المجكء إلى التحكيـ كطريؽ بديؿ لحؿ النزاعات ،أك أم بند تسكية أخر يتفؽ عميو الطرفيف،
فميـ كامؿ حرية االختيار سكاء بالمجكء إلى تحكيـ حر أك خاص أك المجكء إلى ىيئات
تحكيمية دكلية ،أك في حاؿ غياب اتفاقيات ثنائية أك متعددة األطراؼ ،يشترط كجكد اتفاؽ

خاص بيف الدكلة الجزائرية ،كالمستثمر األجنبي ينص عمى شرط التحكيـ.

التسكية الداخمية ىي األصؿ ،لكف تخكفات المستثمر األجنبي جعمت منو يبحث عف
كسائؿ كضمانات أخرل أكثر حيادا في نظره خاصة ك

أف الدكلة تبحث دائما عف

إقناعو

باالستثمار في إقميميا فما مف خيار أماميا سكل االستجابة لتطمعاتو ،خاصة ك أف التحكيـ

التجارم ؽضاء مف نكع خاص يعد أىـ كابرز الضمانات الممنكحة لبلستثمارات األجنبية (.)1

م

 - 1يكسفي محمد» :مضمكف أحكاـ األمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير االستثمار«  ،المرجع السابؽ ،ص.48
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ثظالظم:م اسبحليم نمإإلظامالقظانوم األئ ا ام اثماليم او اريم
تبنت الجزائر نظاـ االقتصاد الحر ،فبعد صدكر دستكر  1989الذم محتكل تصريح
الدكلة الجزائرية ،بتبنييا لقكاعد القانكف الدكلي التي تسمك عمى قكاعد القانكف الداخمي ،كفؽ
مقاربة جديدة لمعبلقات االقتصادية الدكلية ،السيما فيما يتعمؽ ب آليات اإلستثمار الدكلي،

كخاصة الطرؽ التي تتـ بيا تسكية منازعات االستثمار.

بجراء تعديبلت عمى منظكمتيا ا لقانكفية،
نتيجة مساعي الجزائر لكسر عزلتيا ،قامت إ
حتى تكيفيا مع تكجياتيا الجديدة ،فتـ إصدار المرسكـ التشريعي

رقـ  09-93المتعمؽ

بتعديؿ قانكف اإلجراءات المدنية ؼبعد ثبلثيف سنة مف التردد كتذبذب المكاقؼ ،تـ إدراج باب
خاص بالتحكيـ التجارم الدكلي ،بيدؼ تكييؼ اقتصادىا مع التغيرات االقتصادية كالتجارية
كالسماح لؤلشخاص المعنكية التابعة لمقانكف العاـ ،أف تطمب التحكيـ في العبلقات التجارية

الدكلية(.)1

بمكجب المادة  442مف المرسكـ التشريعي رقـ  09-93نصت عمى »يجكز لكؿ

شخص أف يطمب التحكيـ في حقكؽ لو مطمؽ التصرؼ فييا « ،مف خبلؿ ىذه المادة تككف
الجزائر ،تنازلت بشكؿ صريح عف جزء مف سيادتيا القضائية ،حيث يتـ حؿ النزاعات
المتعمقة باالستثمارات عف طريؽ المجكء إلى نظاـ التحكيـ التجارم الدكلي كاستبعاد
اختصاص القضاء الداخمي مف النظر في النزاع ،إال في حالة اتفاؽ األطراؼ عمى ذلؾ،
تأكيدا عمى جكاز إحالة النزاع عمى التحكيـ كرس المشرع الجزائرم ذلؾ في إطار قانكف

اإلجراءات المدنية كاإلدارية لسنة  2008كما قاـ بتحديد اإلجراءات التحكمية.

 - 1عيمكش قربكع كماؿ :التحكيـ الدكلي في الجزائر ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،2001 ،ص.25
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أ .تكريس التحكيـ في إطار قانكف رقـ

 09-08يتضمف قانكف اإلجراءات المدنية

كاإلدارية:
تطبيقا لسياسة اإلصبلحات التي شرعت الجزائر في أعدادىا قامت بإلغاء قانكف

اإلجراءات المدنية لسنة  1966المعدؿ كالمتمـ كاستبدالو بقانكف رقـ  ،)1(09-08حيث أدرج
الفصؿ السادس مف القانكف أحكاـ خاصة بالتحكيـ التجارم الدكلي ،حيث تـ النص بمكجب
المادة  1039عمى ما يمي »يعد التحكيـ دكليا ،بمفيكـ ىذا القانكف التحكيـ الذم يخص
النزاعات المتعمقة بالمصالح االقتصادية لدكلتيف عمى األقؿ «.
المبلحظ مف خبلؿ المادة المذككرة أعبله أف المشرع الجزائرم اعتمد عمى المعيار
االقتصادم فقط لتحديد دكلية التحكيـ ،عمى خبلؼ مكاف عميو الحاؿ سابقا في إطار
المرسكـ التشريعي رقـ  09-93الممغى الذم كاف يعتمد عمى المعيار االقتصادم كالقانكني

معا.

فرض التحكيـ نفسو ،كمرجع أساسي لحسـ خبلفات التجارة الدكلية ( ،)2فبل تكاد تخمك
جؿ العقكد التجارية الدكلية مف شرط التحكيـ ،حيث أصبح الكسيمة المقبكلة التي تمجا إلييا
أطراؼ عقكد االستثمار ،لما لو في ذلؾ مف مبررات كخصائص كضمانة لحقكؽ األطراؼ

في العقد(.)3

ألجؿ ذلؾ كرست الجزائر المجكء إلى التحكيـ ككسيمة لتسكية المنازعات التي قد تثكر
بينيا كبيف المستثمر األجنبي ،كلـ يكتؼ بذلؾ فحسب بؿ قاـ بالنص عمى اإلجراءات

الخاصة بالتقاضي بشاف منازعات اإلستثمار بمكجب قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية.

 - 1قانكف رقـ  09-08مؤرخ في  25فبراير سنة  ،2008يتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية ،مرجع سابؽ.

 - 2األحدب عبد الحميد  :مكسكعة التحكيـ ،الكتاب الثاني ،التحكيـ الدكلي ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،الطبعة الثالثة،
بيركت ،2008 ،ص.05

 - 3خالد كماؿ عكاشة ،مرجع سابؽ ،ص.163
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ب .اإلجراءات المتعمقة بالتحكيـ
بغية طمأنة المستثمر األجنبي ،كتحفيزه كجمب ق إلنشاء استثماره في الجزائر ،كرست
الجزائر التحكيـ نظ ار لما يكفره ىذا الضماف مف حماية كبيرة لممستثمر األجنبي ،فالتحكيـ
كسيمة ىامة لتسكية المنازعات االستثمارية ،كنظ ار لغياب نظاـ قضائي متخصص لفض
منازعات اإلستثمار بيف الدكلة المضيفة كالمستثمر األجنبي

لو.

أدل إلى تعظيـ الدكر المتزايد

تضمف قانكف رقـ  09-08المتعمؽ بقانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية اإلجراءات
الخاصة بالعممية التحؾ ممية منذ بدايتيا إلى نيايتيا بمكجب المادة

 1041مف قانكف رقـ

 09-08يمكف لؤلطراؼ تعييف محكـ أك أكثر ،كليـ مطمؽ الحرية في تحديد شركط التغيير
كشركط العزؿ أك االستبداؿ تطبيقا لمبدأ سمطاف اإلرادة ،كفي حاؿ غياب التعييف أك صعكبة

ذلؾ ،يرفع األمر لمف ييمو التعجيؿ إلى :

 رئيس المحكمة الذم يقع في دائرة اختصاصيا التحكيـ الذم يجرم في الجزائر
 رفع األمر إلى رئيس محكمة الجزائر ،إذا كاف التحكيـ في الخارج كا
تطبيؽ قانكف اإلجراءات المعمكؿ بو في الجزائر (.)1

ختار األطراؼ

كأكؿ مسالة جكىرية يمزـ عمى الييئة التحؾ ممية البث فييا كالتأكد مف اختصاصيا
بالفصؿ في النزاع المبرـ بخصكص اتفاؽ التحكيـ كىك ما تـ التي نص عميو بمكجب المادة
 1044مف قانكف رقـ

 ،09-08كقد رفضت الجيات القضائية الجزائرية الفصؿ في

منازعات معركضة عمييا كانت مشمكلة باتفاقية تحكيـ مكرسة بذلؾ ضمنيا مبدأ اختصاص
()2

االختصاص

.

بعد التأكد مف االختصاص تتكلى محكمة التحكيـ البث في االختصاص طبقا لممادة
 ،1047كال يتدخؿ القاضي الكطني في إجراءات التحكيـ إال في حالة تقديـ يد المساعدة
 - 1انظر المادة  1041مف قانكف رقـ  ،09-08مرجع سابؽ.

2 - TRARI TANI Mostapha, droit algérien de l’arbitrage commercial international, édition,
Berti, Alger, 2007, p 109.
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القضائية لممحكمة التحكمية عف طريؽ تقديـ األدلة أك تمديد ميمة المحكميف أك تثبيت
اإلجراءات كلما كاف الحكـ التحكمي الجكىرة األساسية لمتحكيـ ،فمف يككف لو أية قيمة قانكنية
أك عممية إذا لـ ينفذ ،فتنفيذ حكـ التحكيـ يمثؿ أساس كمحكر نظاـ التحكيـ نفسو كتتحدد بو

مدل فاعميتو لفض كتسكية منازعات االستثمار ( ،)1لكي يدمج الحكـ التحكمي في النظاـ
القانكني الجزائرم يجب أف يتـ االعتراؼ بو لكي يصبح قاببل لمتنفيذ يجب أف تضفى عميو

الصيغة التنفيذية(.)2

حددت المكاد مف  1051إلى 1053

()3

شركط االعتراؼ بالحكـ التحؾ ممي الدكلي

كالكثائؽ التي يستكجب إيداعيا لدل أمانة ضبط الجية القضائية المختصة مف الطرؼ
المعني بالتعديؿ بعد التأكد مف كجكد الحكـ التحؾ ممي كعدـ مخالفتو لمنظاـ العاـ الدكلي،
يصبح قاببل لمتنفيذ طبقا لممكاد مف  1035إلى  ،1038مف قانكف رقـ  09-08المتضمف
قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية.

لـ تكتؼ الجزائر بتكريس التحكيـ في إطار قكانينيا الداخمية عمى النحك الذم رأيناه
سابقا ،بؿ لجاء ت إلى تكفير ضمانات مضاعفة لممستثمر األجنبي حتى تؤكد نيتيا الصادقة
لتكفير الحماية البلزمة لممستثمر األجنبي ،حيث حرصت عمى تكفير الضمانات القضائية في
إطار االتفاقيات الدكلية المتعمقة بتشجيع اإلستثمار الدكلي إدراكا منيا عمى أىمية ذلؾ في

تشجيع رأس الماؿ األجنبي كتكطينو في الجزائر.

اثقطلم اتظانم

االظام ام اليماسمنريمولظا ظام االستثظام
األصؿ أف قضاء الدكلة صاحب االختصاص األصيؿ لفض منازعات عقكد
االستثمار ،كأم خركج عف ذلؾ يعد استثناء يشكؿ امتيا از اليدؼ مف كرائو جمب االستثمارات
األجنبية ،نظ ار لتفضيؿ المستثمر األجنبي االحتكاـ إلى التحكيـ التجارم الدكلي ،كييئة
 - 1أحمد ىندم :تنفيذ أحكاـ المحكميف ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،القاىرة ،2001 ،ص.12
 - 2عميكش قربكع كماؿ ،التحكيـ التجارم الدكلي ،مرجع سابؽ ،ص.62

 - 3انظر المكاد  1051ك 1053 ،1052مف قانكف رقـ  ،09-08مرجع سابؽ.
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مستقمة كمحايدة لمفصؿ في المنازعات االستثمارية ،حيث أصبح ظاىرة ىذا العصر ،كتفاديا
لمشكمة عدـ استقبللية القضاء عف الدكلة ،كارتفاع تكمفتو ،كنقص الخبرة التجارية لدل

القضاة الغير مختصيف خاصة في المجاالت التقنية الحديثة.

كؿ ىاتو االعتبارات كغيرىا فرضت نفسيا عمى الدكؿ حيث قامت بتكريس التحكيـ
في إطار قكانينيا كبديؿ لقضاء الدكؿ في حؿ منازعات اإلستثمار بؿ لـ تكتؼ بالضمانات

الداخمية لبلستثمار ،التي لطالما ظمت قاصرة عف لعب الدكر الكافي لطمأنة المستثمريف (،)1

لكف تخكفاتيـ كانت سببا في البحث عف ضمانات دكلية تحميىـ.
كؿ ىاتو االعتبارات ،أدت لمبحث عف كسائؿ دكلية تكفؿ لبلستثمار الحماية القانكنية

مف بعض المعكقات التي قد تعترض سبيمو ( ،)2فكاف المستثمر األجنبي في االتفاقيات الدكلية
بمختمؼ أنكاعيا الكسيمة األساسية في تكريس التحكيـ الدكلي في مجاؿ االستثمارات (الفرع
األكؿ) كما تـ إنشاء ىيئات تحؾ ممية دكلية متخصصة في فض المنازعات االستثمارية التي
قد تط أر بيف الدكلة المضيفة لبلستثمار كاحدل الييئات التابعة ليا ،كالمستثمر األجنبي (الفرع

الثاني).

افئرم ا وم

اسبحليمكمثظوم فقظالنم نم لم ا فقظاللظام ام اليم
حرصت الجزائر عمى جمب االستثمارات األجنبية ،قصد مساىمتيا في تحقيؽ التنمية
االقتصادية ،ألجؿ ذلؾ قامت بكضع نظاـ قانكني يراعي فيو مصالح الطرفيف ،لكف األمر ال
يحكؿ دكف نشكب نزاعات بيف الطرفيف ،حيث يكلي المستثمر األجنبي أىمية كبيرة بالكيفية
التي تتـ بيا تسكية المنازعات االستثمارية ،كفي نظره الضمانات الداخمية غير كافية حيث

يفضؿ الضمانات االتفاقية عنيا.

 - 1عبد اهلل عبد الكريـ عبد اهلل  :ضمانات اإلستثمار في الدكؿ العربية ،دار الثقافة ،عماف ،الطبعة
الثاني ،2010 ،ص.109

 - 2دريد محمكد السامرائي ،مرجع سابؽ ،ص.208
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ألجؿ ذلؾ تسعى الدكلة المصدرة لرأس الماؿ إلى تكفير الحماية القانكنية الكافية

ألمكاؿ مكاطنييا في الخارج ( ،)1حيث تمجا إلى إبراـ اتفاقيات ثنائية لتشجيع كحماية

االستثمارات األجنبية كاألحكاـ التي تتضمنيا ال يمكف تعديميا أك إلغاؤىا باإلرادة المنفردة

ألحد الطرفيف.

إدراكا مف الجزائر عمى أىمية الدكر الذم تضطمع بيا االتفاقيات الثنائية في جمب
االستثمارات األجنبية ،لذلؾ قامت بإبراميا كالمصادقة عمييا كتضميف بنكد متعمقة بضمانات
قضائية (أكال) كال يقتصر األمر عمى االتفاقيات الثنائية فحسب ،بؿ بادرت الجزائر إلى
االنضماـ كالمصادقة عمى االتفاقية المتعددة األطراؼ (ثانيا).

ا:م حئريم اسبحليم نمإإلظام ا فقظاللظام اتلظاليم
نصت المادة  17مف األمر رقـ  03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار المعدؿ كالمتمـ
عمى ما يمي » ...إال في حالة كجكد اتفاقية ثنائية أك متعددة األطراؼ أبرمتيا الدكلة

الجزائرية ،تتعمؽ بالمصالحة كالتحكيـ  ،)2 ( « ...حسب المادة في حاؿ كجكد اتفاقيات
أبرمتيا الجزائر تتعمؽ بالمصالحة كالتحكيـ ،في ىذه الحالة تتـ تسكية المنازعات االستثمارية

بناء عمييا ،كىي الكسيمة األكثر تفضيبل بالنسبة لممستثمر األجنبي ،كفي نفس الكقت األكثر
طمأنة كتحفيز لو بيدؼ إنشاء استثماره في الجزائر نظ ار لمحماية الفعالة التي تكفرىا لو
االتفاقيات بالمقارنة مع الحماية التي يتضمنيا التشريع الداخمي

 ،المادة كانت كاضحة

كصريحة أعطت االختصاص لمقضاء الداخمي لمدكلة الجزائرية لمنظر في النزاعات ،لكف
إستجابة لممتغيرات كالمستجدات الدكلية ،كتماشيا مع تطمعات المستثمريف ،المشرع الجزائرم
قبؿ بإمكانية المجكء إلى حؿ النزاعات التي قد تنشأ بيف الجزائر كالمستثمر األجنبي إلى نظاـ

التحكيـ لمفصؿ فيو.

ال تكاد تخمك االتفاقيات الثنائية التي أبرمتيا كصادقت عمييا الجزائر عمى بند التحكيـ
ككسيمة ،يتـ المجكء إلييا في النزاع ات التي تثكر بيف المستثمر األجنبي كالجزائر ،فقد تثكر
 - 1دريد محمكد السامرائي ،مرجع سابؽ ،ص .207

 - 2انظر المادة  17مف أمر رقـ  03-01المعدؿ كالمتمـ ،مرجع سابؽ.
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المنازعة االستثمارية إذا أخؿ المستثمر األجنبي بمبدأ المنافسة الحرة في السكؽ ،كإبراـ

لبلتفاقيات المحظكرة الصريحة أك الضمنية ( ،)1كما يثكر النزاع بسبب اإلجراءات التي تقكـ

بيا الدكلة الجزائرية في مكاجية المستثمر األجنبي ،أك بإخبلليا بالتزاماتيا ،كمساسيا بالممكية

دكف أف يقابؿ ذلؾ تعكيض مناسب كفعمي ( ،)2كما يستطيع المستثمر األجنبي المجكء إلى

التحكيـ بمجرد تراجع الدكلة عف المزايا كالمنافع التي منحيا إياه كما حدث مع قضية الشركة
البتركلية األمريكية انداركك  ،كالتي تحممت فييا الجزائر خسارة كبيرة حيث اضطرت إلى دفع
 4مميار دكالر لمشركة مقابؿ تنازليا عف الدعكل أماـ المركز الدكلي لتسكية منازعات
االستثمار.

حيث تحصمت عمييا عمى شكؿ كميات مف البتركؿ الجزائرم ،األمر الذم اعتبره

الخبراء منحى خطير ألف الشركات االستثمارية األخرل سكؼ تنحك منحى شركة اندركك (،)3
كليس قضية شركة انداركك التي تناكلت كسائؿ اإلعبلـ الجزائرية بإسياب فقط التي تكبدت
فييا الجزائر خسائر مالية فادحة ،قضية اكراسككـ تيمككـ التي لجأت إلى التحكيـ الدكلي

بسبب ممارسة الجزائر لحؽ الشفعة.

كذلؾ قضية  ENAD/HENKELبيف الشركة الكطنية الجزائرية

 ENADكالفرع

الفرنسي لشركة  HENKELاأللمانية ،كمضمكف القضية إبراـ عقد بيف الطرفيف المذككريف
)،ENAD/HENKEL Algérie (HED

أعبله ،يتضمف إنشاء شركة مختمطة مسماة

كبمكجب العقد تقكـ الشركة الجزائرية بكؿ إجراءات اإلنشاء ،كبعد ذلؾ يتـ تقسيـ األسيـ بيف
الشركتيف عمى النحك التالي  %60لمشركة األلمانية ،كالباقي أم  %40لمشركة الجزائرية،
كليس ىذا فحسب بؿ تضمف العقد حصكؿ الشركة األجنبية عمى كؿ أسيـ الشركة المختمطة
بعد ثبلث سنكات ،كىك األمر الذم طالبت بو فعبل الشركة األلمانية أماـ الغرفة التجارية
الدكلية بباريس ،كتحصمت عمى الكحدات الحالية:

 - 1المادة  6مف أمر رقـ  03-03المتعمؽ بالمنافسة ،مرجع سابؽ.

 - 2انظر المادة  16مف أمر رقـ  03-01المعدؿ كالمتمـ ،مرجع سابؽ.

 - 3انظر المقاؿ المنشكر في جريدة المساء اليكمية بتاريخ  11مارس  ،2012بعنكاف سكناطراؾ كانادارككا يتفقاف حكؿ
الرسـ عمى األرباح االستثنائية ،التخمي عف الحكيـ الدكلي.
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 مركب المنظفات شمغكـ العيد (شرؽ الجزائر). مركب المنظفات بعيف تيمكشنت (غرب الجزائر) -كحدة المنظفات برغاية (كسط الجزائر)

()1

تعد القضايا المذككرة أعبله عينة ،تعرضت فييا الجزائر الستنزاؼ لثركاتيا كدفعيا

ألمكاؿ ضخمة ،نتيجة نقص الخبرة كالحنكة لدل المتعاقد الجزائرم.

يمكف القكؿ أف المستثمر األجنبي ،يممؾ سمطة المجكء إلى التحكيـ لمفصؿ في النزاع
الذم يثكر بينو كبيف الدكلة الجزائرية ،يتضمف إخبلؿ الدكلة بنظاميا اتجاىو ،كسنتناكؿ

نماذج عف بعض االتفاقيات التي تضمنت المجكء إلى التحكيـ
نصت االتفاقية الجزائرية االيطالية بمكجب نص المادة

09

()2

منيا عمى حؿ

الخبلفات التي تنشب بيف المستثمر األجنبي كالدكلة المضيفة بالطرؽ الدبمكماسية المحددة بػ
 9أشير ،فإذا لـ يحؿ النزاع يتـ عرض الخبلؼ عمى إجراء المتابعة ،كيتـ عف طريؽ طمب
يتقدـ بو أحد األطراؼ ،كمف خبل ؿق يقكـ كؿ طرؼ بتعييف محكـ أك أكثر في آجؿ شيريف،
أما فيما مخص الخبلفات الناجمة عف التأكيؿ كالتطبيؽ المرتبط باالتفاقيات مف صبلحيات
القانكف الدكلي العاـ ،كحمكليا تابعة التفاقية فيينا لقانكف االتفاقيات لػ

كالذم تبنتو الجزائر سنة  ،1987كايطاليا في  25جكيمية .)3( 1974

 23مام ،1969

أما االتفاقية الجزائرية الفرنسية ،فبمكجب المادة الثامنة منيا اعتبرت إف حؿ النزاعات
المحتممة الكقكع الخاصة بتأكيؿ أك تطبيؽ االتفاقيات ،ككؿ خبلؼ يتعمؽ باالستثمار أف يحؿ

بالطرؽ دبمكماسية ( ،)4كفي حاؿ عدـ الكصكؿ إلى حؿ الخبلؼ في
إلى غاية  6أشير الطرؼ األكثر تضررا ،يقدـ طمبو

آجؿ ما بيف  3أشير

إما إلى الييئة القضائية المختصة

 - 1عيساكم محمد :تحكيـ االستثمار كمتطمبات التنمية ،المجمة النقدية لمقانكف كالعمكـ السياسية ،عدد  ،2013 ،2ص
 ،151عدد الصفحات .156-127

 - 2انظر المادة  9مف االتفاقية الجزائرية االيطالية.

3 - ISSAD (M) , deux conventions, op.cit,p
4 - TERKI Nourddine , op.cit, p 26.
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لمطرؼ المتعاقد المعني ،أك إ لى المركز الدكلي لتسكية النزاعات المتعمقة باالستثمار ،كلو

اختيار أحد ىذيف اإلجراءيف بصفة نيائية.

أحيانا نجد بعض االتفاقيات تمنح الخيار ؿلمستثمر األجنبي لمجكء إلى عدة ىيئات
مختصة في تسكية النزاع عمى أساس حؽ الخيار ،كلو خيار رفع الدعكل أماـ المحاكـ
المحمية المختصة لمطرؼ المتعاقد األخر ،كىك األمر الذم تـ النص عميو بمكجب االتفاقية
ف عماف فبمكجب المادة  2/10مف االتفاقية ،تضمنت حؿ النزاع بالطرؽ
الجزائرية مع سمط ة
الكدية الرضائية في آجؿ  6أشير ،فإف لـ يحؿ النزاع الطرؼ األكثر ضر ار يمج أ إلى التحكيـ
سكاء إلى محكمة اإلستثمار العربية أك المركز الدكلي لتسكية منازعات االستثمار ،كما أف
المحاكـ المحمية مختصة أيضا بحؿ النزاع ،إذا اختاره أحد المستثمريف المتعاقديف (.)1

في الغالب المستثمر األجنبي يختار المجكء إلى تسكية النزاع عمى التحكيـ الدكلي،
لرغبتو في التحرر بقدر اإلمكاف مف القيكد التي تكجد في النظـ القانكنية الداخمية لمدكلة
المضيفة ألمكاليـ سكاء مف حيث تعدد درجات التقاضي أك عدـ تجاكب اإلجراءات مع
المركنة المطمكبة في النشاط االقتصادم الدكلي أك إلمداد مدة التقاضي
أعطى االتفاؽ الجزائرم االسباني بمكجب المادة  11منو

()3

()2

.

لممستثمر األجنبي خيار

المجكء إلى عدة جيات مختصة في حؿ النزاع ،حيث خيرتو بالمجكء إلى إحدل الجيات
التالية:

 .1المحكمة التحكمية طبقا لتنظيـ مؤسسة التحكيـ لمغرفة التجارية بستككيكلـ
 .2الغرفة التجارية الدكلية بباريس

 .3التحكيـ أماـ المركز الدكلي لتسكية النزاعات

 - 1المادة  10مف االتفاقية الجزائرية مع سمطنة عماف ،مرجع سابؽ.

 - 2سامية راشد :التحكيـ في العبلقات الدكلية الخاصة ،إتفاؽ التحكيـ ،منشاة المعارؼ ،القاىرة ،1984 ،ص.03

 - 3انظر المادة  11مف االتفاقية الجزائرية االسبانية المصادؽ عمييا بمكجب مرسكـ رئاسي رقـ  ،88-95مرجع سابؽ.
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كما نصت االتفاقية الجزائرية السكرية بمكجب المادة

 6منيا عمى حؿ الخبلفات

المتعمقة بمختمؼ أكجو االستثمارات كاألنشطة المتعمقة بيا ،كالعائدة ألحد الطرفيف المتعاقديف

أك رعاياىما عف طريؽ التكفيؽ أك التحكيـ أك المجكء إلى محكمة اإلستثمار العربية ( ،)1كلـ

تنص االتفاقيات عمى تسكية النزاعات المحتممة النشكب عف طريؽ التسكية الكدية ،ىي بذلؾ
قد خالفت االتفاقيات الثنائية التي أبرمتيا الجزائر كصادقت عمييا.

كما تضمنتا االتفاقية الجزائرية األرجنتينية بمكجب المادة الثامنة منيا ( ،)2عمى تسكية
الخبلفات المتعمقة باالستثمارات بالطرؽ الكدية في آجؿ  6أشير كحد أقصى إذا لـ يتـ إيجاد
حؿ خبلؿ ىاتو الميمة ،يقكـ الطرؼ األؾ

ثر ضر ار بتقديـ الطمب إلى الييئة القضائية

الكطنية ،كفي حاؿ اختيار المحاكـ الكطنية ،يعتبر اإلجراء نيائي ،كفي خصكص ىاتو
المسالة نبلحظ أف االتفاقيات المبرمة سكاء مع الدكؿ العربية كدكؿ أمريكا البلتينية تعطي
االختصاص أكال لمنظر في حؿ النزاع لممحاكـ الكطنية في حاؿ اختيارىا مف طرؼ
اإلستثمار األجنبي ما عدا االتفاقية الجزائرية مع العراؽ التي لـ تشر إلى ذلؾ.

األمر لديو أكثر مف داللة فالدكلة المضيفة رغـ تكريسيا لمتحكيـ ،إال أنيا ال تعتبر
ضمانة حقيقية ليا ،فما ىك إال كسيمة لحماية المستثمر األجنبي التي ىي بحاجة ماس

ة

الستثماراتو لدييا لتحقيؽ خططيا التنمكية ،كال يشكؿ األمر قناعة ثابتة لدييا مف مبلئمة
التحكيـ التجارم الدكلي ككسيمة لفض الخبلفات المتعمقة بالمنازعات االستثمارية.

حسب االتفاقية الجزائرية األرجنتينية خيرت المستثمر األجنبي كما رأينا سابقا

إما

المجكء إلى الجيات الكطنية المختصة أك المجكء إلى التحكيـ الدكلي كفقا لئلجراءات الخاصة

بو.

 - 1االتفاؽ بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة الجميكرية العربية السكرية ،حكؿ التشجيع

كالحماية المتبادلة لبلستثمارات المكقع عميو في دمشؽ بتاريخ  14سبتمبر  ،1997المصادقة عؿيو بمكجب مرسكـ رئاسي

رقـ  430-98مؤرخ في  27ديسمبر  ،1998ج.ر العدد  ،97الصادر  9رمضاف .1419
 - 2المادة  8مف االتفاقية الجزائرية االرجنتينية ،مرجع سابؽ.
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كما أشارت اتفاقية اإلستثمار بيف الككالة الكطنية لتطكير اإلستثمار كشركة الكطنية

لبلتصاالت المتنقمة الككيتية بمكجب المادة  13منيا ( ،)1عمى حؿ الخبلفات بالطرؽ الكدية،
كفي حاؿ عدـ التكصؿ إلى حؿ كدم بيف الطرفيف ،يحاؿ إلى التحكيـ أماـ المركز الدكلي
لتسكية منازعات االستثمار.

عمكما االتفاقيات التي أبرمتيا أك صادقت عمييا الجزائر تضمنت شرط المجكء إلى
التحكيـ ما عدا تلؾ المبرمة مع الكاليات المتحدة األمريكية ،حيث كفرت لممستثمر األجنبي
ضمانات لو أكثر آماف كطمأنينة لو ،التصافيا بالحياد كاالستقبللية ،بحيث يمكف لو المجكء
إلى ىيئات تحكيمية لحؿ النزاع الذم يفشب بينو كبيف الدكلة الجزائرية ،كقبكؿ الجزائر بذلؾ
لـ يكف خيا ار عف قناعة راسخة بقدر ما ىك مفركض عمي ىا ،خاصة مع سعييا لخمؽ بيئة
استثمارية مبلئمة ،كتعزيز انفتاحيا عمى العالـ الخارجي ،كما تضافرت جيكدىا في إقناع
المستثمر األجنبي باالنضماـ كالمصادقة عمى االتفاقيات المتعددة األطراؼ عمى النحك الذم

سنراه.

ثظالظ:م حئريم اسبحليم ثنأللم ا فقظاللظام اثسفموزم اإلئ ام
نكعت الجزائر في تنظيميا االتفاقي لمتحكيـ التجارم الدكلي ،ما بيف االتفاقيات
الثنائية كاالتفاقيات المتعددة األطراؼ ،بغية تأكيدىا عمى القضاء عمى كؿ التخكفات التي
تنتاب المستثمر األجنبي ،كتجعمو يتردد عف إعبلف إنشاء مشركعو االستثمارم ،فإلى جانب
االتفاقيات الثنائية المتعمقة بالتشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمارات انضمت كصادقت عمى
أىـ االتفاقيات المتعددة األطراؼ ،حيث صادقت عمى االتفاقية المتضمنة إنشاء الككالة

الدكلية لضماف االستثمار ( ،)2كما عززت الجزائر كسائؿ تشجيع اإلستثمار األجنبي

 - 1اتفاقية استثمار بيف الككالة كشركة الكطنية لبلتصاالت المتنقمة ،ج.ر العدد  ،07الصادر بتاريخ  28يناير .2007
 - 2اتفاقية إنشاء الككالة الدكلية لضماف اإلستثمار ،المصادؽ عمييا بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ
 30أكتكبر  ،1995ج.ر العدد  ،66الصادر سنة .1995
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بانضماميا إلى أىـ نظاـ تحكيمي دكلي ،المتمثؿ في اتفاقية كاشنطف المؤرخة في  18مارس

.)1(1965

تكجو الجزائر لممصادقة عمى أىـ االتفاقيات الدكلية المتعددة األطراؼ المتضمنة
التحكيـ ككسيمة لتسكية الخبلفات المتعمقة باالستثمار نظ ار لما يبعث ذلؾ مف ثقة كاطمئناف
لدل المستثمر األجنبي ،ثـ أف ىذا األخير يفضؿ دائما المجكء إلى التحكيـ في إطار القانكف
االتفاقي مف حيث اإلجراءات المتعمقة بتشكيؿ المحكمة التحكيمية ،كتحديد القانكف الكاجب
التطبيؽ ،كاضفاء اإللزامية كنيائية لمحكـ التحكمي كسنتناكؿ نماذج لبعض االتفاقيات
المتعددة األطراؼ التي صادقت عمييا الجزائر ،كالتي تتضمف التحكيـ ككسيمة لحؿ النزاعات
االستثمارية ،بد ءا باختيار الييئة التحكمية(أ) ،كالقانكف الكاجب التطبيؽ عمى النزاع (ب) إلى
غاية صدكر القرار التحكمي كتنفيذق(ج).
أ .تشكيؿ الييئة التحكمية
يتأسس نظاـ التحكيـ عمى مبدأ الرضائية الذم يخكؿ ألطراؼ النزاع المساىمة

االيجابية في تشكيؿ ىيئة التحكيـ ( ،)2ك تأخذ االتفاقيات الدكلية عمكما ،إف الييئة التحكمية
تتشكؿ مف محكـ ميف لكؿ طرؼ مف طرفي النزاع لو حرية اختيار احدىـ ،كيقكـ المحكماف
باختيار محكـ ثالث ليما ،كتبدأ ميمة اختيار المحكـ مف تاريخ إخطار أحد أطراؼ النزاع
الطرؼ الثاني بإحالة الخبلؼ إلى التحكيـ ،كتحدد االتفاقيات الدكلية ميمة التعييف .

بمكجب المادة  ،)3(3/20مف اتفاقية تشجيع كضماف اإلستثمار بيف دكؿ اتحاد
المغرب العربي ،حيث نصت عمى كيفية التي يتـ بيا تشكيؿ الييئة التحكيمية ،حيث يقكـ
كؿ طرؼ مف أطراؼ الخبلؼ خبلؿ ميمة شيريف ،كيبدأ حساب الميمة مف تاريخ تسميـ
طمب التحكيـ ،كيعد تعييف المحكماف ،يتـ اختيار محكـ ثالث يككف رئيسا لييئة التحكيـ ،كيتـ
 - 1مرسكـ رئاسي رقـ  346-95مؤرخ في  21جانفي  1995يتضمف المكافقة عمى االتفاقية المتضمنة تسكية المنازعات
المتعمقة باالستثمارات بيف الدكؿ كرعايا الدكؿ االخرل ،ج.ر hgعدد  66الصادر سنة .1995

 - 2دريد محمكد السامرائي ،مرجع سابؽ ،ص .347

 - 3انظر المادة  3/20مف مرسكـ رئاسي رقـ  ،420-90مرجع سابؽ.
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االختيار في ميمة شيريف ،كيبدأ حساب الميمة مف تاريخ تعييف أخر محكـ مف طرؼ أحد

األطراؼ المتعاقدة.

أما المادة  2/2مف ممحؽ اتفاقية المكحدة استثمار رؤكس األمكاؿ العربية في الدكؿ

العربية( ،)1نصت عمى مبدأ إجراءات التحكيـ بإخطار يتقدـ بو الراغب في التحكيـ سكاء

أكاف المستثمر أك الدكلة المضيفة لبلستثمار إلى الطرؼ األخر في المنازعة كيكضح في

ىذا األخطار ،طبيعة المنازعة كالقرار المطمكب صدركه منيا.

 30يكما مف تاريخ

كإسـ المحكـ المعيف مف قبمو كيجب عمى الطرؼ األخر خبلؿ

م ذلؾ األخطار أف يخطر طالب التحكيـ باسـ المحكـ الذم عينو ،كيختار المحكماف
تقد ـ

خبلؿ  30يكما محكـ ثالثا ليما.

ب .القانكف الكاجب التطبيؽ عمى النزاع
يشكؿ التحكيـ الكسيمة األكثر دقة لدل المستثمر األجنبي ،ذلؾ أف يطمئنو عمى النزاع
يتـ الفصؿ فيو عف طريؽ محكميف يتـ اختيارىـ أطراؼ النزاع ،ثـ

أف التحكيـ يحافظ عمى

الثقة التي تقكـ عمييا العبلقات التجارية بما يضمنو مف سرية تامة (.)2
ال تقتصر حرية األطراؼ في اختيار المحكميف فقط ،بؿ تمتد إلى القانكف الكاجب
التطبيؽ عمى النزاع ،حيث نصت في ىذا الصدد ،المادة  1/5مف اتفاقية نيكيكرؾ الخاصة

باالعتراؼ بأحكاـ التحكيـ األجنبية ( ،)3حيث نصت عمى ما يمي »ال يجكز رفض االعتراؼ
بحكـ التحكيـ كتنفيذه إال إذا قدـ الخصـ المتمسؾ ضده بالحكـ الدليؿ عمى أف اتفاؽ

 - 1مرسكـ رئاسي رقـ  306-95مؤرخ في  7أكتكبر  ،1995يتضمف المصادقة عمى االتفاقية المكحدة الستثمار رؤكس
األمكاؿ العربية في الدكؿ العربية ،ج.ر اؿعدد  59الصادر بتاريخ  11أكتكبر .1995

 - 2منير عبد المجيد :فضاء التحكيـ في منازعات التجارة الدكلية ،دار المطبكعات الجامعية ،القاىرة ،1995 ،ص.06
 - 3اتفاقية نيكيكرؾ ،المصادؽ عمييا بمكجب المرسكـ رقـ

 ،233-88مؤرخ في  5نكفمبر 1988يتضمف االنضماـ

بتحفظ الى االتفاقية التي صادؽ عمييا مؤتمر االمـ المتحدة في نيكيكرؾ بتاريخ

الق اررات التحكيمية االجنبية كتنفيذىا ،ج.ر العدد  48لسنة .1988
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مم
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التحكيـ غير صحيح كفقا لمقانكف الذم اخضع أطراؼ االتفاؽ لو ،أك عف عدـ النص عمى
ذلؾ ككفقا لقانكف البمد الذم صدر فيو الحكـ«.
يتضح مف ىذا النص أف اتفاقية نيكيكرؾ ،قد حددت القانكف الكاجب التطبيؽ عمى
اتفاؽ التحكيـ بقاعدة إسناد أصمية كىي تطبيؽ قانكف اإلرادة ،أما المادة
كاشنطف لسنة  ،1965المصادؽ عمييا مف طرؼ الجزائر سنة

 42مف اتفاقية

 ،1995فقد فصمت في

مسالة القانكف الكاجب التطبيؽ ،فحسب مضمكف المادة ،تنصب المحكمة في النزاع طبقا
لمقكاعد القانكنية المتفؽ عمييا بيف األطراؼ ،كاذا لـ يكجد مثؿ ىذا االتفاؽ تطبؽ المحكمة

قانكف الدكلة المتعاقدة الطرؼ في النزاع .

أما اتفاقية عماف العربية لمتحكيـ التجارم الدكلي لسنة
الجزائر عف طريؽ كزير العدؿ فقد نصت المادة

 1987كالتي كقعت عمييا

 1/21عمى ما يمي »تفصؿ الييئة في

النزاع كفقا لمعقد المبرـ بيف الطرفيف كأحكاـ القانكف الذم اتفؽ عميو الطرفاف صراحة أك
ضمنا أف كجد « مف خبلؿ النص منحت االتفاقية أطراؼ العقد الحرية في اختيار القانكف

الكاجب التطبيؽ إلى عقدىـ ،كلـ تدع مجاال لمشؾ في طبيعة اإلرادة في اختيار القانكف فقد
أشارت بيانيا إرادة األطراؼ الصريحة أك الضمنية(.)1

كما أقر المشرع الجزائرم ،بحرية األطراؼ في اختيار القانكف الكاجب ،كذلؾ بمكجب
المادة 1043

()2

التي تنص »يمكف أف تضبط في اتفاقية التحكيـ ،اإلجراءات الكاجب

إتباعيا في الخصكمة مباشرة أك استنادا عمى نظاـ تحكيـ ،كما يمكف إخضاع ىذه
اإلجراءات إلى قانكف اإلجراءات الذم يحدده األطراؼ في اتفاقية التحكيـ

« ،مف خبلؿ

النص المذككر أكد المشرع الجزائرم عمى ضركرة احتراـ إرادة األطراؼ فيما يخص حرية

تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ عمى إجراءات التحكيـ في مجاؿ التحكيـ التجارم الدكلي.

 - 1أحمد السمداف  »:القانكف الكاجب التطبيؽ في التحكيـ التجارم الدكلي «  ،مجمة الحقكؽ ،السنة  ،17العدد األكؿ
كالثاني ،الككمت ،1993 ،ص.173

 - 2قانكف رقـ  ،09-08يتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية ،مرجع سابؽ.
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مف خبلؿ االتفاقيات الدكلية التي استعرضناىا كالتي صادقت عمييا الجزائر نجدىا
اتفقت عمى أف القانكف الكاجب التطبيؽ عمى اتفاؽ التحكيـ ،ىك الخضكع لمبدأ سمطاف
اإلرادة كفي حاؿ عدـ االتفاؽ عمى قانكف اإلرادة ،يتـ تحكيؿ إلى قانكف الدكلة التي يتـ
التحكيـ عمى إقميميا(.)1

ت .القرار التحيكيمي كتنفيذه
تنتيي إجراء التحكيـ بإصدار القرار التحكيمي ،بعد قياـ الييئة التحكيمية بدراسة
القضية كالتدقيؽ فييا ،كيصدر القرار التحكيمي في الميمة المتفؽ عمييا ،كتحديد المدة يعتبر
أمر ايجابي فمف شأف ذلؾ أف يؤدم إلى عدـ تراخي المحكميف في إصدار القرار التحكيمي،
كىك اليدؼ األساسي لمجكء إلى التحكيـ نظ ار لميزاتو في اإلسراع في الفصؿ في النزاع
المطركح ،كفي ىذا الصدد حددت االتفاقية المكحدة لبلستثمار رؤكس األمكاؿ العربية في
الدكؿ العربية ،ميمة  6أشير ،مف تاريخ أكؿ انعقاد لمييئة ،كيستطيع األميف العاـ لجامعة

الدكؿ العربية بناء عمى طمب مسبب مف ىيئة التحكيـ أف تمدد تمؾ المدة مرة كاحدة (.)2
لما كاف اليدؼ الجكىرم مف صدكر القرار التحكيمي تنفيذه غير أف التنفيذ قد

يصطدـ بعراقيؿ ،عندما يتعمؽ األمر بتنفيذ قرار تحكيمي صادر في دكلة غير تمؾ الدكلة
المراد التنفيذ عمى إقميميا ،كآلجؿ ذلؾ دخمت االتفاقيات الدكلية لتجاكز تمؾ العراقيؿ كتشكؿ

اتفاقية نيكيكرؾ الخاصة باالعتراؼ كتنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبية أىميا.

كما نصت اتفاقية استثمار رؤكس األمكاؿ العربية في الدكلة العربية في مؿحقيا ،عمى
تنفيذ الحكـ التحكيمي بمجرد صدركه ما لـ تحدد المحكمة ميمة لتنفيذه أك لتنفيذ جزء منو ،كال
يجكز الطعف في الحكـ التحكيمي أك طمب إعادة النظر فيو (.)3

 - 1خالد كماؿ عكاشة ،مرجع سابؽ ،ص.228

 - 2المادة  9/2مف ممحؽ االتفاقية ،مرجع سابؽ.

 - 3المادة  4فقرة مف ممحؽ االتفاقية ،مرجع سابؽ.
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كما نظـ قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجزائرم كيفية االعتراؼ بالحكـ
التحكيمي كتنفيذه كطر ؽ الطعف فيو فبمكجب المادة

 1051اعتبرت أف الحكـ التحكيمي

الدكلي معترؼ بو ككاف غير مخالؼ لمنظاـ العاـ ،كيبدكا كاضحا أف القانكف الجزائرم قد
ساير ما تضمنتو اتفاقية نيكيكرؾ لسنة .1958
مف خبلؿ المادة

 1051مف قانكف رقـ  09-08حددت المحكمة

()1

المختصة

بإصدار األمر بالتنفيذ ،كىك مرتبط بمقر التحكيـ عمى النحك التالي ،إذا كاف مقر التحكيـ في
الجزائر ،المحكمة المختصة التي صدر في دائرتيا القرار التحكيمي.

التحكيـ خارج الجزائر ،فإف رئيس المحكمة محؿ التنفيذ ىك المختص.

أما إذا كاف بمقر

مف خبلؿ ما تقدـ نبلحظ أف الجزائر ،حاكلت تقديـ كافة الضمانات لممستثمر
األجنبي كالتي يطالب بيا في كؿ مرة ،نبلحظ تضميف االتفاقيات الدكلية شرط المجكء إلى
التحكيـ الدكلي لتسكية الخبلفات المتعمقة باالستثمار ،كليس ىذا فحسب قامت باالنضماـ
إلى أىـ الييئات الدكلية التحكيمية كالتي تحض ل بثقة كبيرة لدل المستثمر األجنبي عمى
النحك الذم سنراه مف خبلؿ الفرع المكالي.

افئرم اتظانم
اطلنامإالم اجليظام اسبحلثليم ام اليم
يؤدم تدفؽ االستثمارات

األجنبية إلى الدكؿ النامية خاصة

إلى تقكية مركزىا

االقتصادم كتحقيؽ متطمبات التنمية ،مما يتطمب تكفير الضمانات البلزمة لممستثمريف
األجانب ،لتنشيط اإلستثمار

األجنبي يستكجب تدكيؿ عبلقات اإلستثمار

كمنازعاتو عف

طريؽ تحريرىا مف الخضكع ألحكاـ القكانيف الكطنية ،كالختصاص محاكـ الدكلة المضيفة
لبلستثمار ،التي ال تحضى بثقة المستثمر األجنبي.

 - 1انظر المادة  1051مف قانكف رقـ  ،09-08مرجع سابؽ.
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كاكب التدخؿ المتعاظـ لمدكؿ في مجاؿ العبلقات االقتصادية الدكلية ،انتشار

األخذ

بأسمكب التحكيـ ككسيمة خاصة لفض بعض المنازعات المتعمقة باالستثمار األجنبي ،لتتبلءـ

مع طبيعتو كتتفؽ مع مقتضياتق ،كتمبي احتياجاتو.

إدراكا مف الجزائر عمى أىمية إقناع المستثمر األجنبي ،بإنشاء استثماره عمى االقميـ
الجزائرم ،لـ تكتؼ بالنص عمى أجازة المجكء إلى التحكيـ التجارم الدكلي ،بؿ كرس المجكء
إلى التحكيـ في إطار الييئات التحكيمية الدكلية بمكجب المادة  17مف األمر رقـ 03-01
المعدؿ كالمتمـ ،حيث نصت عمى أنو في حاؿ كجكد اتفاقيات دكلية ثنائية
األطراؼ أبرمتيا الدكلة الجزائرية تتعمؽ بالمصالحة
اإلستثمار بناء عمييا(.)1

أك متعددة

كالتحكيـ ،فإنو يتـ تسكية منازعات

كقد أحالت االتفاقيات الدكلية التي سبؽ ك أف تناكلناىا ،حؿ منازعات اإلستثمار إلى
األجنبي ،حيث تشكؿ في نظر قالحيادية

ىيئات تحكيمية دكلية تحظى بثقة المستثمر

كاالستقبللية ،كسنتناكؿ ىيئتيف دكليتيف نظ ار ألىميتيا ،كتعاظـ دكرىا ،حيث سنخصص ( أكال)
المرؾز الدكلي لتسكية منازعات اإلستثمار ،أما (ثانيا) فسنقكـ بتخصيصو إلى التحكيـ في
إطار غرفة التجارة الدكلية باريس.

ا:م اسبحليم نمإإلظام اثئكجم ام انماسمنريمولظا ظام االستثظام
أنشأت اتفاقية كاشنطف لسنة

 ،1965مرك از دكليا

متخصصا لفض منازعات

االستثمار ،حيث صمـ خصيصا كي يتعامؿ مع منازعات استثمارية ذات خصكصية بيف
مستثمريف مف قطاع خاص ،كالدكلة المضيفة لبلستثمار ،بغرض كضع تسييبلت في مسالة
تسكية منازعات اإلستثمار القائمة بيف الدكؿ المتعاقدة كرعايا دكؿ

 - 1انظر المادة  17مف أمر رقـ  ،03-01معدؿ كمتمـ ،مرجع سابؽ.
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مم
انظام اتظانممم

قصد تحقيؽ ىدؼ أساسي يتمثؿ في تشجيع تدفؽ االستثمارات

تحتاجيا خدمة لخطط التنمكية (.)1

األجنبية إلى الدكؿ التي

ما يميز المركز عف غيره أنو أسس بيدؼ حؿ المنازعات التي تنشا في مجاؿ محدد

ىك اإلستثمار الدكلي كليس أم نكع مف االستثمارات ( ،)2يقتصر فقط عمى المنازعات التي
يككف طرفييا دكلة مضيفة كالطرؼ

األخر مستثمر أجنبي ،سكاء كاف شخص طبيعي

كمعنكم ،كعميو فإف المركز قد احدث كضعا جديدا في مجاؿ التحكيـ الدكلي إذ أنو ألكؿ مرة
يعطي أشخاص القانكف الخاص ،طبيع م أك اعتبارم الحؽ في المجكء مباشرة
دكلي لمتقاضي دكف حاجة لمجكء إلى الحماية الدبمكماسية لدكليـ(.)3
تبعا لما سبؽ يستكجب عمينا التطرؽ

إلى جياز

إلى قكاعد اختصاص المركز الدكلي لتسكية

منازعات اإلستثمار (أ) إلى جانب تناكؿ إجراءات التحكيـ أماـ المركز (ب).
أ .قكاعد اختصاص المركز
يعتبر رضا

األطراؼ شرط

أساسي النعقاد اختصاص المركز الدكلي

لتسكية

المنازعات المتعمقة باالستثمار ،إضافة إلى شرط أف كؿ مف الدكلتيف طرؼ في اتفاقية

االستثمار ،كمصادقة عمييا ( ،)4فكفقا لممادة  25مف اتفاقية اإلستثمار كالتي تنص عمى ما
يمي »يمتد اختصاص المركز إلى المنازعات ذات الطابع القانكني التي تنشا بيف دكلة
متعاقدة كأحد رعايا دكلة متعاقدة أخرل ،كالتي تتصؿ اتصاال مباش ار

بأحد االستثمارات،

شرط أف يكافؽ أطراؼ النزاع كتابة عمى طرحيا عمى المركز كمتى

أبدل طرفا النزاع

مكافقتيما المشتركة فإنو ال يجكز ألم منيما أف يسحبيا بمفرده«.
 - 1طيب قبايمي ،التحكيـ في عقكد اإلستثمار بيف الدكؿ كرعايا الدكؿ األخرل عمى ضكء اتفاقية كاشنطف ،رسالة دكتكراه
في العمكـ  :تخصص القانكف ،جامعة مكلكد معمرم كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،سنة  ،2012ص.13

 - 2خالد كماؿ عكاشة  :دكر التحكيـ في فض منازعات عقكد االستثمار ،دار الثقافة ،الطبعة
ص.365

 - 3فكزم محمد سصامي ،التحكيـ التجارم الدكلي ،مرجع سابؽ ،ص.57

األكلى ،عماف،2014 ،

 - 4صادقت الجزائر عمى االتفاقية بمكجب مرسكـ رئاسي رقـ  346-96مؤرخ في  30أكتكبر  ،1995يتضمف المصادقة
عمى اتفاقية تسكية المنازعات المتعمقة باالستثمارات بيف الدكؿ كرعايا الدكؿ األخرل.
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مف خبلؿ النص السابؽ نستنتج حتى ينعقد اختصاص المركز يستكجب

أف يككف

النزاع ذك طابع قانكني كبالتالي يستبعد مف اختصاص المركز النزاع ذك الطابع السياسي،
كأف يككف النزاع لو عبلقة باالستثمار الدكلي ،فقط ،كما نبلحظ االتفاقية لـ تحدد عمميات

اإلستثمار التي تختص بالمنازعات النا شئة عنيا ( ،)1األمر الذم فتح المجاؿ لبلجتياد مف

أجؿ الكصكؿ إلى المعنى الدقيؽ ،كرفع الخبلؼ الذم يمكف أف محصؿ بيف الدكلة كالمستثمر
األجنبي ،حيث تـ تكسيع اختصاص المركز ليشمؿ المنازعات التي تدخؿ في نطاؽ عقد
ؾممة أك الزمة لتنفيذه كبمكجب المادة  2/25مف
االستثمار ،كما يرتبط بو مف عمميات ـ تا
اتفاقية كاشنطف ،تـ استبعاد نكعيف مف المنازعات ،التي ليس ليا طبيعة قانكنية ،كتمؾ التي

ليس ليا عبلقة مباشرة باالستثمار.

اختصاص المركز اختيارم ،يتكقؼ عمى رضا

األطراؼ عمى المجكء إليو ،حيث

يعتبر مف أىـ شركط اختصاص المركز ،حيث ال يمكف لؤلطراؼ في عقد اإلستثمار الرجكع
عف رضائيـ السابؽ ،فمما يصدر الرضا ال يمكف ألم طرؼ العدكؿ عف األخذ بالتحكيـ أماـ

المركز حتى كلك كاف أحد أطراؼ النزاع قد انسحب مف االتفاقية نفسيا(.)2

كما نصت المادة  6 /2مف اتفاقية المركز ،إف الرضا بيذه االتفاقية يعتبر تخمي عف
أم طريؽ طعف أخر ،كشرط لقبكؿ التحكيـ

كالمكافقة كتابية.

أماـ المركز كما يستكجب

أف يككف الرضا

أما عف طبيعة أطراؼ المنازعة مف خبلؿ المادة  25المذككرة أعبله ،كضعت شرطيف
ىما األكؿ أف يككف أحد الطرفيف دكلة متعاقدة كالثاني

كمكاطنيف مف دكلة أخرل متعاقدة (.)3

 - 1دريد محمكد السامرائي ،مرجع سابؽ ،ص.329

 - 2اقمكلي محمد ،النظاـ القانكني لعقكد الدكلة ،مرجع سابؽ ،ص.213
 - 3انظر المادة  25مف اتفاقية كاشنطف لسنة .1965
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أف يككف الطرؼ األخر مكاطنا أك
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مم
انظام اتظانممم

تككف الدكلة المتعاقدة إذا كانت طرؼ في اتفاقية المركز ( ،)1أك قامت بالتصديؽ عمى
االتفاقية ،أما الطرؼ الثاني الذم يشترط

أخرل،

أف يككف مف مكاطني دكلة متعاقدة

المستثمر األجنبي سكاءا كاف شخصا طبيعيا أك معنكيا.

عمكما حتى ينعقد اختصاص المركز شريطة أف يككف المنازعة قانكنية ،حاصمة عف
نزاع عبلقة باالستثمار كيشترط التراضي المكتكب بيف أطراؼ النزاع ،يتضمف مكافقتو أطراؼ
النزاع عمى تسكيتو بطريؽ التحكيـ لدل المركز.
ب .إجراءات التحكيـ أما المركز
إف تحريؾ الدعكل التحكيمية أماـ المركز ،يستكجب إتباع إجراءات محددة ،حيث تبدأ
بتقديـ طمب كتابي ،مف قبؿ الطرؼ الراغب في تسكية النزاع سكاء كاف مستثمر أك دكلة إلى
السكرتير العاـ لممركز ،الذم يتكؼؿ بإرساؿ الطمب إلى الطرؼ األخر المتنازع معو ،كيجب
أف يتضمف الطمب معمكمات كافية عمى مكضكع النزاع ،كالتعريؼ بشخصية

كبرضاىـ لمجكء إلى التحكيـ أماـ المركز(.)2

األطراؼ

كبناءا عمى معمكمات المقدمة ،يتـ الفصؿ في اختصاص المركز مف عدمو تبعا
لمشركط المحددة في المادة  25مف اتفاقية إنشاء المركز الدكلي لتسكية منازعات االستثمار،
كبعد التحقيؽ مف تكافر الشركط يتـ تسجيؿ الطمب كتبميغ

األطراؼ بذلؾ ،لتشكؿ المحكمة

التحكيمية في اقرب كقت ممكف طبقا لممادة  37مف االتفاقية.

يتكقؼ تشكيؿ الييئة التحكيمية ،في الغالب عمى إرادة األطراؼ حيث تتشكؿ مف عدد
فردم مف األعضاء يتـ تعيينيـ باتفاؽ األطراؼ ،بيذا تجسد االتفاقية ،بشكؿ كاضح

سمطاف اإلرادة( ،)3لكف في حالة عدـ االتفاؽ في ىذه الحالة يعيف كؿ طرؼ محكـ كاحد

مبدأ

عمى أف يتـ تعييف عضك ثالث الذم تنعقد لو رئاسة الجمسة باتفاؽ األطراؼ ،إذا لـ تتشكؿ
 - 1مصمح أحمد الطراكتة :فاطمة الزىراء محمكدم ،التحكيـ في منازعات اإلستثمار الدكلي بيف الدكلة المضيفة لبلستثمار
كالمستثمر األجنبي ،دار كائؿ ،الطبعة األكلى ،عماف ،2013 ،ص.22

 - 2المادة  36مف اتفاقية كاشنطف لسنة .1965
 - 3قبايمي طيب ،مرجع سابؽ ،ص.300
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الييئة خبلؿ  90يكما مف إرساؿ السكرتير العاـ اإلعبلف بتسجيؿ الطمب إلى األطراؼ(،)1
فإنو ينبغي عمى رئيس المجمس

األعضاء الذيف لـ يتـ تعيينيـ.

اإلدارم بناء عمى طمب أحد

األطراؼ أف يقكـ بتعييف

فيما يتعمؽ بالقانكف الكاجب التطبيؽ أعطت االتفاقية لؤلطراؼ سمطة تحديد القكاعد

القانكنية التي تطبؽ عمى الفصؿ في النزاع ( ،)2كتميز االتفاقية بيف القانكف الكاجب التطبيؽ

عمى إجراءات النزاع ،كالقانكف الكاجب التطبيؽ عمى مكضكع النزاع(.)3
تقكـ المحكمة بكظيفة محايدة ،تتمثؿ في سماع

األطراؼ كاتخاذ إجراءات التحقيؽ

البلزمة ،ثـ إجراء المداكلة كاصدار الحكـ الفاصؿ في المكضكع(.)4

عمكما ما يميز اإلجراءات التحكيمية أما المركز إنيا تتميز بالسيكلة كالسرعة،كالتي
تمكف مف استبعاد المشكؿ المتعمؽ باالعتراؼ بالدعكل التحكيمية حيث

أف المادة  54مف

االتفاقية استبعدت إمكانية أف تقكـ الدكلة بممارسة التنفيذ باالستناد إلى حصانة التنفيذ(.)5

يشكؿ النص في قكانيف االستثمار ،أك االتفاقيات الدكلية عمى اإلحالة لمتحكيـ أماـ
المركز الدكلي لتسكية منازعات اإلستثمار ضمانة كبيرة لممستثمريف األجانب الذيف يكلكف ثقة
متعاظمة لممركز ،ىذا األخير الذم يكفر حماية قانكنية لممستثمر األجنبي ،حتى ك إف كاف
األمر يتعارض مع مصمحة الدكلة المضيفة لبلستثما ر ،كمع ذلؾ كرست الجزائر المجكء إلى
التحكيـ أماـ المركز ،نظرات لمدكر الذم يمعبو في المساىمة في تعزيز كتشجيع انسياب
االستثمارات األجنبية ،خاصة مع حدة المنافسة الدكلية الستقطاب الرساميؿ األجنبية.

م
 - 1انظر المادة  29مف اتفاقية كاشنطف.

 - 2خالد كماؿ عكاشة ،دكر التحكيـ في فض منازعات عقكد االستثمار ،مرجع سابؽ ،ص.401
 - 3انظر المادة  42مف اتفاقية كاشنطف.

 - 4قبايمي طيب ،مرجع سابؽ ،ص.299
 - 5المادة  54مف اتفاقية كاشنطف.
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ثظالظ:م اسبحليم وظام ئ يم اسلظازم ام اليم نظاريم
أصبحت حقيقة ثا بتة ،إف جذب االستثمارات األجنبية البلزمة لتحقيؽ التنمية لمكارد

الدكلة المضيفة ،يتطمب تكفير الحماية الكافية لتاميف استثمارات الطرؼ األجنبي الخاص(،)1
فراس الماؿ جباف يبحث عف األماف ،إف كجده تكطف فيو فتشجيع االستثمارات ،تستكجب
تكفير الضمانات التي تريح المستثمر كتقتضي عمى قمقو كتردده ،كعادة ما يرتاح المستثمر
إلى التحكيـ النظامي الذم يتـ عف طريؽ المجكء إلى ىيئات تحكيمية دكلية عمى غرار غرفة
التجارة الدكلية بباريس التي تعد مف

كالتكافؽ لدل المستثمر األجنبي.

أىـ الييئات التحكيمية الدكلية التي

تحضى بالقبكؿ

حرصا مف الجزائر عمى جذب االستثمارات األجنبية إلييا ،حيث جعمت منو إحدل
أكلكياتيا أجازت عرض المنازعات االستثمارية عمى ىيئات تحكيمية يثؽ المستثمر في
حيادىا ،سكاء بمكجب قانكف اإلستثمار

أك في إطار االتفاقيات الدكلية المتعمقة بالتشجيع

كالحماية المتبادلة لبلستثمارات ،حيث نصت المادة  11مف االتفاقية الجزائرية االسبانية عمى
ما يمي »إذا لـ يكف ممكنا حؿ النزاع  ...فإف المستثمر يستطيع بناء عمى اخت ماره تقديمو
لمحكمية تحكيمية ،طبقا لتنظيـ مؤسسة التحكيـ لغرفة التجارة باستمكيكلـ ،لتحكيـ غرفة

التجارة الدكلية بباريس .)2( «...

مف خبلؿ المادة السابقة ،أجازت المجكء إلى تحكيـ غرفة التجارة الدكلية بباريس،
إضافة لمجيات األخرل ،كلممستثمر الخيار ،بيف إحدل ىاتو الجيات التحكيمية المتاحة لو،

تكجو ىيئة تحكيمية تابعة لمغرفة معينة (أ) مع تتبع قكاعد محددة (ب).

 - 1عبد الحميد األحدب :آليات فض النزاعات مف خبلؿ االتفاقيات االستثمارية العربية األكركبية ،بحث مقدـ إلى مؤتمر

أفاؽ كضمانات االستثمارات العربية األكركبية ،الذم نظمو مركز الدراسات العربي -األكركبي في بيركت مف  13إلى 15

فيفرم  ،2001منشكر ضمف مؤلؼ بعنكاف ،أفاؽ كضمانات االستثمارات العربية األكركبية ،إعداد مركز الدراسات العربي،
األكركبي ،طبعة أكلى ،2001 ،ص.73
 - 2المادة  11مف االتفاقية الجزائرية االسبانية ،مرجع سابؽ.
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أ .الييئة التحكيمية الدكلية
تعد غرفة التجارة الدكلية بباريس مف

أقدـ مراكز التحكيـ الدكلية

أشيرىا كأىميا،

كيرجع السبب في ذلؾ إلى ما تتمتع بو محكمة غرفة التجارة الدكلية ،مف حياد كاستقبللية،
فبل يخاؼ المتنازع أماميا مف التحيز أك المحاباة أك إلى التفرقة بيف المتنازعيف بسبب
المصالح السياسية أك مصمحية ،كما أف تختار نخبة مف المحكميف ،مف جميع البمداف في
العالـ كمف شخصيات تتسـ بالحياد كالمصداقية(.)1

تأسست الغرفة سنة  1919بيدؼ خدمة قطاع األعماؿ الدكلي عف طريؽ تعزيز
التجارة كاالستثمار ،كفتح األسكاؽ لمسمع كالخدمات ،كالتدفؽ الحر لمراسماؿ ،أما ىيئة التحكيـ
الدكلية التابعة ،أنشأت سنة  1923كىي أقدـ مؤسسات تابعة لمغرفة ،مما اكسبيا خبرة في

مجاؿ التحكيـ ،بالنظر في حجـ كعدد القضايا التي تفصؿ فييا سنكيا.

في دراستو أجريت مف طرؼ األستاذ محمد بجاكم ،حيث قاـ بتحميؿ

إحصائيات،

حكؿ نسبة لجكء الدكؿ العربية إلى تحكيـ غرفة التجارة الدكلية ببارس ،كجد أف نسبة كصؿت
إلى  ،%12.70في حيف تراجعت عاـ  1990إلى  ،)2( %6.20مع العمـ أف الدارس

أكضح أنو ال يممؾ بيانات أك معمكمات حكؿ الطرؼ األخر المتنازع مع دكلة عربية فيما إذا

حامؿ لجنسيتيا.

ب .قكاعد التحكيـ أماـ الييئة التحكيمية لمغرفة الدكلية
يتطمب انعقاد اختصاص محكمة تحكيـ غرفة التجارة الدكلية ببارس ،تكافر شرط
الرضا بيف األطراؼ ،يشترط في الرضا أف يككف صريحا ،فالدكلة المضيفة لبلستثمار يمكف
أف تعبر عف رضاىا بقبكؿ حالة المنازعات االستثمارية آللية التحكيـ أماـ الييئة التحكيمية
لغرفة التجارة الدكلية ،كتشكيؿ ىذا األمر ضمانة إضافية لجذب كاستقطاب االستثمارات.

 - 1يعؽكب صرخكه :األسس العامة في التحكيـ التجارم الدكلي ،مكتبة الفبلح ،الطبعة األكلى ،1996 ،الككيت ص.75

 - 2محمد بجاكم  »:العالـ العربي في تحكيـ غرفة التجارة الدكلية ،مجمة المحامكف «  ،األعداد  ،4،5،6دمشؽ،1992 ،
ص.378
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فالمستثمر ييدؼ إلى تككيف صكرة كاضحة لجميع العكامؿ المحيطة بالفرص

االستثمارية ،فتكضح المخاطر كتساعد عمى إزالة المخاكؼ بشأنيا( ،)1فقبكؿ اإلحالة لمتحكيـ
أماـ المحكمة التحكيمية لغرفة باريس مف طرؼ الدكلة المضيفة التي تعد في الكقت الحالي
مف أىـ المؤسسات التحكيمية الدكلية ،مف شأف ذلؾ أف يؤدم إلى مزيد مف استقطاب كجذب
لبلستثمارات.

يتطمب التحكيـ أماـ الييئة التحكيمية لغرفة التجارة الدكلية بباريس

إتباع إجراءات

معينة ،حيث يتكلى األطراؼ اختيار المحكـ أم يتكلى عممية التحكيـ ،سكاء كاف فرديا أك
متعددا.

كما يتـ إختيار مكاف التحكيـ ،كاذا لـ يتـ االتفاؽ بيف

األطراؼ عمى ذلؾ ،تتكلى

المحكمة التحكيمية ميمة اختيار المحكميف ،الذيف يقكمكف بالفصؿ في القضية المعرك

أماميـ.

فيما يتعمؽ بالمغة المستعممة لمتحكيـ ،تتكلى محكمة التحكيـ بتعييف لغة

ضة

أك لغات

التحكيـ ،مع األخذ بعيف االعتبار جميع الظركؼ ذات الصمة ،بما فييا لغة العقد المبرـ بيف
الطرفيف ،كيترتب عمى إختيار األطراؼ تحكيـ غرفة التج ا رة الدكلية ،اإللتزاـ بالحكـ الصادر
في التحكيـ ،كتنفيذه مباشرة دكف تأخير ،ككذا تنازليـ عف جميع طرؽ الطعف التي يجكز
قانكنا ممارستيا(.)2

نشير فقط أف تعييف المحكميف في المحكمة ،يتـ تبعا لممكضكع اؿ
لمتحكيـ بمكجب قكاعد غرفة التجارة الدكلية ،كيككف دكر

ت إحالتو
ذم م ـ

أعضاء المحكمة ،مراقبة العممية

التحكيمية كاإلشراؼ عمييا حيث تضطمع بدكر ىاـ ،المتمثؿ في المراجعة كالتصديؽ عمى
أحكاـ التحكيـ المقدمة مف المحكميف في شكؿ مسكدات

أحكاـ ،كتعتبر آلية مراقبة الجكدة

العنصر الرئيسي في نظاـ تحكيـ غرفة التجارة الدكلية ،كخبلؿ عاـ  ،2000فصمت محكمة
 - 1لما أحمد ككجاف ،التحكيـ في عقكد االستثمار ،مرجع سابؽ ،ص.11

 - 2إبراىيـ الدسكقي أبك الميؿ» :قكاعد كاجراءات التحكيـ كفقا لنظاـ غرفة التجارة الدكلية «  ،مجمة الحقكؽ ،السنة السابعة
عشر ،عدد  1ك ،2الككيت ،1993 ،ص.100
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التحكيـ حكالي  550قضية ،تتضمف أطراؼ مف مئة دكلة ،كلقد تـ تعديؿ نظاـ التحكيـ لدل

الغرفة أكثر مف مرة كاحدث تعديؿ ليذا النظاـ ىك السارم منذ الفاتح جانفي .)1(1998
صفكة القكؿ ،حرصا مف الجزائر عمى

استقطاب كجمب االستثمارات األجنبية إلى

إقميميا نظ ار لحاجتيا الممحة ليا ،لتحقيؽ التنمية االقتصادية ،حيث يعتمد االقتصاد الجزائرم
نسبة  %96مف مداخيؿ النفط الذم يعد ثركة غير متجددة

آيمة ؿلزكاؿ ،فرض عمييا أف

العالمي كتشجيع االنتقاؿ الحر لمرساميؿ.
ة
االقتصادم
ة
تتماشى مع التحكالت

تنقؿ رؤكس األمكاؿ إلى دكلة معينة ،قد يؤدم في أكثر األحياف إلى نشكب نزاعات
محتممة بيف المستثمر كالدكلة المضيفة لو ،ىاتو

األخيرة حرصا منيا عمى ضماف راحتو،

كفرت لو في قكانيف االستثمار ،كبمكجب االتفاقيات الدكلية،

آلية لحؿ النزاعات بعيدا عف

القضاء الداخمي الذم ال يحضى بالقبكؿ لدل المستثمر األجنبي العتبارات مختمفة.

إدراكا مف الجزائر ،عمى أىمية تكفير الضماف القضائي لممستثمر األجنبي ،لـ تكتؼ
باجازه المجكء إلى التحكيـ في إطار قكانينيا الداخمية ،بؿ أقرت إمكانية المجكء إلى التحكيـ
أماـ أىـ الييئات التحكيمية الدكلية التي تحضى بالقبكؿ كالتكافؽ لدل كافة المستثمريف

األجانب.

التحكيـ كاقع كضركرة البد منيا ،لـ يكف أبدا خيا ار كانما إضطرت لو الدكؿ النامية،
منيا الجزائر نظ ار لتمسؾ المستثمر األجنبي لو ،حيث يعد إحدل الدعائـ الرئيسية
كالضمانات األساسية لممستثمر حتى يقبؿ إنشاء استثماره داخؿ إقميـ الدكلة المحتاجة إليو
لتحقيؽ التنمية االقتصادية رغـ كؿ االنتقادات التي كجيت ليذا النظاـ ،خاصة بالنسبة لمدكؿ
النامية التي تتكبد خسائر كبيرة في قضايا التحكيـ بسبب الخبرة كالكفاءة العممية كالقانكنية
لدل المستثمريف األجانب ،حيث يمجأكف إلى كضع بنكد مجحفة في العقد تضمف ليـ في
حاؿ أم خبلؼ مع الدكلة المضيفة الحصكؿ عمى تعكيضات دكف عناء ،كفي المقابؿ الدكؿ
النامية تعاني مف البلكفاءة كسيطرة الفساد ،األمر الذم يفسر لنا خسارتيا في القضايا

التحكيمية.

1 - www.jus.uio.no/jm/icc.arbitration.rules.1998/doc.html
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اتسـ األداء االقتصادم العالمي ،بتزايد االىتماـ باالستثمار األجنبي ،الذم أخذ يمعب
ديناميكيا كمكمبلن لبلستثمار المحمي ،كىي حقيقة ثابتة كمؤكدة عمى مساىمتو في تراكـ
دكر
نا
ن
رأس الماؿ الثابت كالناتج المحمي اإلجمالي العالمي ،كتغمبو عمى مصادر التمكيؿ الدكلية
األخرل ،كمساىمتو الفعالة كالمباشرة في االندماج في االقتصاد العالمي.

ذلؾ أف رأس الماؿ ليس حبيس منطقة سبؽ لو اإلقامة فييا ،فيك ينتقؿ مف دكلة إلى
اقتصاديا كتحريرىا لمتجارة
طا بدرجة أكلى بمدل انفتاح الدكلة المضيفة لو
أخرل ،كمرتب ن
ن
الخارجية كتنؼمذىا لبرامج اإلصبلحات االقتصادية ،كتخفيض القيكد عمى حركة اإلستثمار
األجنبي ،استجابة لمطالب المنظمات االقتصادية العالمية المسيطرة عمى اقتصاديات الدكؿ
كالمنظمة العالمية لمتجارة كصندكؽ النقد الدكلي كاؿ

بنؾ العالمي ،فمنظمات الثالكث

االقتصادم ،يعتبراف الدكلة التي ال تستجيب لئلصبلحات المذككرة أعبله ،منكمشة كمنغمقة

اقتصاديا.
ن

إف دكؿ العالـ عمى اختبلفيا ،أصبحت تتنافس لجذب كانسياب االستثمارات األجنبية
إلييا ،كأصبحت ىاتو المسألة تحتؿ أكلكية  ،خاصة الجزائر حيث تزايد اىتماميا باالستثمارات
األجنبية عف طريؽ إصدار ترسانة مف النصكص القانكنية المحفزة لبلستثمار ،فأصبح
السؤاؿ يطرح في كؿ مرة عف الكيفية أك السبيؿ إلقناع المستثمريف األجانب لبلستثمار في
المنطقة ،فشرعت في إجراء إصبلحات اقتصادية ،كانفتاحيا عمى االقتصاد العالمي .

بذلت في سبيؿ ذلؾ جيكد كبيرة لتحسيف قدرتيا عمى المنافسة االقتصادية كجاذبيتيا
يدا
جدا مف حجـ االستثمارات العالمية الذم عرؼ تز ن
لبلستثمارات ،كمع ذلؾ حصتيا ضئيمة ن
كاقباالن عميو ،إال أف اؿجزائر لـ تستفد مف الطفرة اليائمة لبلستثمار األجنبي ،مقارنة مع دكؿ
نامية أخرل كدكؿ شرؽ أسيا كأمريكا البلتينية.

إليجاد تفسير ليذا المستكل المتدني في تكافد اإلستثمار األجنبي لممنطقة ،كصمنا مف

خبلؿ دراستنا إلى بعض النتائج سنعرضيا فيما بعد  ،كيمكف إجماليا فيما يمي:
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 كجكد الحماية القانكنية لبلستثمار األجنبي ليس كافيا عمى قدكـ اإلستثمار إلى الدكلة،
كال رىينا بالتشجيعات الممنكحة لو ،بقدر ما تكفره الدكلة مف سياسة اقتصادية كاضحة
كمستقرة كمتكاممة األبعاد تشمؿ كؿ عكامؿ كمحددات االستثمار.
 ال تتكفر اؿجزائر عمى بيئة مناسبة لبلستثمار ،فبل يكفي بذؿ الجيد في تحسيف عامؿ
محدد لبلستثمار دكف اآلخر أك عمى حسابو ،بؿ يجب مراعاتيا بصفة كمية كىك ما
احتاـ المنافسة.
يبحث عنو المستثمر األجنبي ،خاصة في ضؿ د
 ال ييـ المستثمر األجنبي خدمة األغراض التنمكية لمدكلة المستقبمة لو ،بقدر ما ييمو
تحقيؽ الربح الفائض ،فيجب عمى الدكلة تحسيف بيئتيا االستثمارية ،لتككف في
مكضع قكة في التفاكض مع المستثمر األجنبي كاقناعو لبلستثمار في القطاعات
اإلنتاجية كذات أكلكية في مخططات التنمية.
 تفتقد الجزائر إلى القدرة التفاكضية إلشراؾ اليد العاممة المحمية ،كاستيراد التكنكلكجيا
العالية التقنية ،كاعادة استثمار األرباح ،كيعاز ذلؾ إلى تدني مستكل البيئة المناخية
االستثمارية ،مقارنة مع بيئات مناخية منافسة ليا.
 عجز الجزائر عف تعرية الحقيقة بتقديـ أرقاـ صحيحة كحقيقية،في مختمؼ المجاالت
تعكس الكاقع الحقيقي لمكضع فاألرقاـ المقدمة عف حجـ االستثمارات كحجـ اإلنتاج،
كنسبة اليد العاممة في أغمب األحياف مضخمة.
 سيطرة السكؽ السكداء أك السكؽ المكازم عمى اقتصاد الدكؿ ،حيث تكجد لكيبات
تتحكـ في السكؽ كاالقتصاد الجزائرم كأبسط مثاؿ عمى ذلؾ عدـ كجكد سكؽ لمصرؼ
في الجزائر ،كفتح باب لممضاربة بالعممة األجنبية كىك ما يؤثر بشكؿ جد سمبي عمى
االقتصاد الجزائرم.
 تأثر الييئات المكمفة باإلشراؼ عمى االستثمار ،بالنمط البيركقراطي الجامد الذم تقكـ
عمييا إلدارة بصفة عامة في المنطقة ،مما يشكؿ عقبة أماـ أم مبادرة أك
إبداع،كجعؿ منيا مجرد جياز إدارم يستقبؿ إيداع التصاريح ،كطمبات الحصكؿ عمى
االمتيازات ،بدال مف خمؽ ركح المبادرة لجذب المستثمريف كتكجيييـ لمقطاعات التي
اقتصاديا.
الدكلة بحاجة إلي تنميتيا
ن
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 ضعؼ مؤشرات الحكـ الراشد ،القائـ عمى النزاىة كالشفافية ،كالحياد التاـ كالحكـ
باإلرادة الشعبية ،فالدكؿ الثبلث تتخبط في مستنقع الفساد كقمع الحريات ،كىضـ
الحقكؽ ،كىك ما ييدد المنطقة كيجعميا غير مستقرة سياسيا كىك عامؿ منفر
لبلستثمار األجنبي الذم يتكطف حيث األمف كاألماف في دكلة القانكف.
 تفشي ظاىرة الفساد ،أثر سمبا عمى مصداقيتيا ،كقدرة سمطتيا القضائية في مكاجية
الظاىرة كالفصؿ في القضايا ذات الكزف الثقيؿ كىنا يجرنا الحديث حكؿ مدل
االستقبللية التي تتمتع بيا ىاتو السمطة ،كفضائح سكناطراؾ كمجمع الخميفة في
الجزائر لخير دليؿ عمى ذلؾ.
 طبيعة الدكلة أك االختيار السياسي اإليديكلكجي لمنخبة الحاكمة ،يحدد إلى درجة كبيرة
كيفية تعامميا مع اإلستثمار األجنبي ،ناىيؾ عف رأم األحزاب السياسية التي تؤثر

إيجابا كسمبا عمى االستثمارات.

ما سبؽ اإلشارة لو سابقا يعتبر بعض النتائج التي تكصمنا إلييا مف خبلؿ دراستنا
لمكضكع األطركحة كعمى ضكء النتائج السابقة سنعرض بعض االقتراحات كالتكصيات

لتحسيف جاذبية الجزائر لبلستثمار األجنبي بغية تحقيؽ تنميتيا االقتصادية.

 منح األجيزة المكمفة باإلشراؼ عمى اإلستثمار صبلحيات كسمطات كافية مف أجؿ أف
تككف فاعميتيا ذات ثقؿ ككزف أكبر ،كتعامبلتيا شفافة ككاضحة.
 تكفير مناخ قانكني سميـ يكفر الثقة كاآلماف في العبلقات االستثمارية ،يحمي
المستثمريف األجانب مف التغيرات المفاجئة في النظـ التي تككف قائمة عند إنشاء
االستثمار ،كيجنبيـ السمككيات غير المبلئمة في مرحمة تنفيذ المشركع االستثمارم،
عف طريؽ مراعاة الكضكح كالمركنة في صياغة النصكص كتطبيقيا عمى يد مؤىمة
ككاعية.
 عمى اؿجزائر أف تستثمر في المكارد البشرية ،كيتطمب األمر تغيير جكىرم في سياسة
التعميـ لخمؽ إنساف منتج ،مؤىؿ عمميا كتقنيا لئلنتاج كاإلبداع بدال مف االعتماد فقط
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عمى الثركات الطبيعية غير المتجددة مثمما ىك حاؿ الجزائر ،التي تنجز حاليا
مشاريع استيبلكية معتمدة عمى الطاقة ،راىنة بذلؾ حقكؽ األجياؿ المتعاقبة.

فبل بد مف بناء اإلنساف ألف الثركات الطبيعية غير متجددة ،ستزكؿ كستنتيي الثركة
لكف اإلنساف ىك الطاقة المتجددة الخبلقة إف أحسنت اؿ جزائر استثماره لتككيف طاقة بشرية
فنية كمؤىمة عمميا كمتحكمة في التكنكلكجيا بدال مف االعتماد الكمي عمى اإلطارات األجنبية
كازالة عقدة النقص مف ىاتو األخيرة ،ببركز جيؿ مف المكارد البشرية الذيف يمتمككف قدرة
الريادة ،كالزعامة كاألخبلؽ كالذكاء كالقدرة عمى الحكـ كالتمييز.

 يستكجب إعطاء استقبللية حقيقية كفعمية لمسمطة القضائية ككضع حد لتدخؿ السمطة
التنفيذية حتى تتمكف مف محاربة الفساد بكؿ أشكالو كمعاقبة مرتكبيو دكف ىكادة ،كعمييا
ممتدا النتشار الفكضى كالتطرؼ بكؿ
جيدا
داخميا ،كأال تترؾ البساط ن
تحصيف نفسيا ن
ن
أطيافو كبالتالي زعزعت االستقرار السياسي كاألمني.
 إعادة تكجيو االستثمارات في القطاعات في البنى التحتية المبالغ فييا ،إلى استثمارات
محددة في القطاعات المنتجة لمسمع كالخدمات.
 إنشاء بيئة استثمارية مناسبة لبلستثمار األجنبي تستجيب لمطالب المستثمر األجنبي
كتتماشى مع مسار التنمية االقتصادية لمدكؿ الثبلث كلف يتأت ذلؾ إال بتعزيز درجة
االستقرار السياسي ،بتثبيت النظاـ الديمقراطي ،القائـ عمى اإلدارة الشعبية كىك ما يعزز
قكتيا أماـ الضغكطات الدكلية ،كيمنحيا الشرعية أماـ اليزات الخارجية.
 كيستكجب كذلؾ تحسيف األداء االقتصادم كعدـ االعتماد عمى الثركات الطبيعية فقط،
كاصدار أنظمة قانكنية مرنة تتسـ بالكضكح ،كمكحدة غير متشبثة مف قانكف ألخر،

إصدار القكانيف ،بؿ يستكجب تطبيقيا كاالحتراـ الصارـ ليا حتى يتـ إرساء دكلة القانكف.

كؿ ىاتو العكامؿ

بتكفرىا بشكؿ مركز قكة لدل الدكلة المستقبمة لبلستثمار األجنبي

كيمنحيا القدرة في التفاكض كتكجيو االستثمارات األجنبية في مسار تنميتيا االقتصادية ،فمف
الكىـ القكؿ أف اإلستثمار األجنبي كحده مف يساىـ في التحقيؽ التنمية االقتصادية لمدكؿ.
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 يستكجب تطكير البحث العممي كالتكنكلكجي ،كاالستفادة مف البحكث العممية،
فاالستثمارات األجنبية المكجية لمدكؿ النامية في مجمميا تككف في القطاعات التجارية
المكجية لبلستيبلؾ.
 عمى اؿجزائر تعزيز التعاكف كاالندماج فيما بيف الدكؿ المغاربية كدرء الخبلفات السياسية
جانبا ،كتغميب منطؽ المصمحة االقتصادية ،كمف شأف إنشاء منطقة مغاربية لمتبادؿ
ن
الحر المساعدة في رسـ إطار اقتصادم مكحد ،كمف شأنو أف يثير اىتماـ العديد مف
الفاعميف االقتصادييف خاصة المستثمريف األجانب.

في األخير نقكؿ أف اإلستثمار األجنبي ظاىرة اقتصادية ال يجكز تنظيميا قانكنا بدكف
مراعاة مقكماتيا ،كأف انتقالو لمدكؿ المضيفة كالمستقبمة لو ،ال ينتقؿ فقط بمجرد الزيادة في
المزايا كالتحفيزات بؿ يتأثر بكؿ الظركؼ المصاحبة لمعممية االستثمارية كما تقدمو الدكلة

المضيفة مف عرض محمي كبطبيعة المنافسة كالقكاعد التي تحكميا.

ىذا مجمؿ ما تكصمت إليو فما كاف مف صكاب فمف اهلل كما كاف مف خطأ فمف

نفسي كمف الشيطاف ،كالكماؿ كالعظمة هلل كحده.

تـ بحمد اهلل كعكنو.
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بيركت مارس 2006

 .52محمكد السيد عمر التخيكم :اؿصبغة القانكنية لنظاـ التحكيـ ،منشأة المعارؼ ،القاىرة،
.2003
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 .53مصطفى خالد مصطفى النظامي :الحماية اإلجرائية لئلستثمارات األجنبية الخاصة،
دراسة مقارنة ،عماف ،دار الثقافة.2002 ،
 .54مصمح أحمد الطراكتة :فاطمة الزىراء محمكدم ،التحكيـ في منازعات اإلستثمار
الدكلي بيف الدكلة المضيفة لبلستثمار كالمستثمر األجنبي ،دار كائؿ ،الطبعة
األكلى ،عماف.2013 ،
 .55مناني فراح :التحكيـ طريؽ بديؿ لحؿ النزاعات ،دار اليدل ،الجزائر ،طبعة .2010
 .56منير عبد المجيد :فضاء التحكيـ في منازعات التجارة الدكلية ،دار المطبكعات
الجامعية ،القاىرة.1995 ،

 .57ناصر دادم عدكف كمتناكم محمد :الجزائر كالمنظمة العالمية لمتجارة ،دار المحمدية
العامة ،الجزائر.2003 ،
 .58نصيرة بكجمعة :عقكد نقؿ التكنكلكجيا في مجاؿ التبادؿ الدكلي ،ديكاف المطبكعات
الجامعية ،الجزائر. 1992،
 .59ىشاـ خالد :الحماية القانكنية لبلستثمارات األجنبية ،مؤسسة شباب الجامعة لمطباعة
كالنشر كالتكزيع ،القاىرة.1988 ،

 .60ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :عقد ضماف االستثمار ،القانكف الكاجب الت

طبيؽ عميو كتسكية

المنازعات التي قد تثكر بشأنو ،دار الفكر الجامعي ،القاىرة.2000 ،
 .61ىشاـ عمي صادؽ :الجنسية كالمكاطف كمركز األجانب ،منشاة المعارؼ ،القاىرة،
.1988
 .62ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :الحماية الدكلية لمماؿ األجنبي ،الدار الجامعية لمطباعة
كالنشر ،بيركت ،دكف سنة النشر.

 .63يعقكب صرخكه :األسس العامة في التحكيـ التجارم الدكلي ،مكتبة الفبلح ،الطبعة
األكلى ،الككيت.1996 ،
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 .IIالرسائؿ كالمذكرات الجامعية
أ .الرسائؿ
 .1أحمد صفكت أحمد :دكر اإلستثمار األجنبي في تطكر أحكاـ القانكف الدكلي الخاص،
رسالة دكتكراه ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.2006 ،
 .2أحمد محمد مصطفى نصير :دكر الدكلة إزاء االستثمار ،رسالة لنيؿ درجة دكتكراه
في الحقكؽ ،جامعة القاىرة ،كمية الحقكؽ ،قسـ القانكف العاـ ،سنة .2009
 .3بمحارث ليندة :نظاـ الرقابة عمى الصرؼ في ظؿ االصبلحات االقتصادية في

الجزائر ،أطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه في العمكـ تخصص قانكف ،جامعة

مكلكد معمرم ،كمية الحقكؽ.2013 ،
 .4بكسيكة نكر الديف :المركز القانكني لممستثمر األجنبي في القانكنيف الدكلي
كالجزائرم رسالة دكتكراه ،كمية الحقكؽ ،جامعة سعد دحمب بالبميدة ،سنة
. 2005
 .5جكاد النكحي  :االستثمارات االجنبية في المغرب ما بيف

 ،2006-1990مقاربة

سياسية،أطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه ،تخصص قانكف عاـ ،كمية الحقكؽ
كالعمكـ السياسية ،أكداؿ ،الرباط.2008 ،
 .6حازـ حسف جمعة  :الحماية الدبمكماسية لممشركعات المشتركة ،رسالة دكتكراه ،كمية
الحقكؽ ،جامعة عيف شمس.1981 ،

 .7حسيف نكارة :الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر ،رسالة لنيؿ
شيادة دكتكراه في العمكـ تخصص قانكف ،جامعة مكلكد معمرم ،بدكف سنة
مناقشة.
 .8خميؿ الفاىي  :دراسة في تأثير المديكنية عمى التكجو االستثمارم لمدكلة منذ
التسعينات ،أطركحة لنيؿ الدكتكراه في الحقكؽ تخصص المالية العامة،
جامعة الحسف الثاني ،كمية العمكـ القانكنية كاإلدارية ،عيف الشؼ ،الدار
البيضاء ،رباط.2005 ،
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 .9زيركتي الطيب :النظاـ القانكني لمعقكد الدكلية ،رسالة دكتكراه ،كمية الحقكؽ كالعمكـ
االدارية ،جامعة الجزائر.1991 ،
 .10طيب قبايمي  :التحكيـ في عقكد اإلستثمار بيف الدكؿ كرعايا الدكؿ األخرل عمى
ضكء اتفاقية كاشنطف ،رسالة دكتكراه في العمكـ  :تخصص القانكف ،جامعة
مكلكد معمرم كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،سنة .2012
 .11عصاـ الديف  :مصطفى بسـ :النظاـ القانكني لبلستثمارات األجنبية الخاصة في
الدكؿ النامية ،أطركحة دكتكراه ،كمية الحقكؽ ،جامعة عيف شمس.1975 ،
 .12عمر العسرم :تحريؾ أسكاؽ الرساميؿ كاستراتيجية تنشيط اإلستثمار بالمغرب،

أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف العاـ ،جامعة الحسف الثاني ،كمية

العمكـ القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية ،الرباط.2002 ،
 .13عيبكط محند كاعمي :الحماية القانكنية لئلستثمارات األجنبية في الجزائر ،رسالة لنيؿ
دكتكرق في القانكف ،جامعة مكلكد معمرم ،كمية الحقكؽ.2006 ،
ا
درجة
 .14قايدم سامية :التجارة الدكلية كالبيئة ،رسالة لنيؿ شيادة دكتكراه في العمكـ تخصص
القانكف ،جامعة مكلكد معمرم ،كمية الحقكؽ .2009
 .15كتك محمد شريؼ :الممارسات المنافية لممنافسة في القانكف الجزائرم( دراسة مقارنة
بالقانكف الفرنسي) ،أطركحة لنيؿ درجة دكتكراه دكلة في القانكف فرع القانكف
العاـ ،جامعة مكلكد معمرم ،كمية الحقكؽ .2006
 .16محمد محمكد كلد عبد اهلل المختار:

الحماية القانكنية لبلستثمارات األجنبية في

قكانيف دكؿ المغرب العربي ،دراسة تحميمية مقارنة ،أطركحة مقدمة لنيؿ
شيادة الدكتكراه ،جامعة مختار ،عنابة ،كمية الحقكؽ.2006 ،
 .17معاشك عمار :الضمانات في العقكد االقتصادية الدكلية في التجربة الجزائرية ،رسالة
لنيؿ درجة الدكتكراه دكلة ،في القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية ،كمية
الحقكؽ ،جامعة الجزائر ،سنة .1998
 .18منصكر الزيف :آليات تشجيع كترقية اإلستثمار كأداة لتمكيؿ التنمية االقتصادية،
أطركحة دكتكراه في العمكـ االقتصادية تخصص نقكد كمالية ،جامعة
الجزائر ،كمية العمكـ االقتصادية ،بدكف سنة مناقشة.
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 .19يكسؼ عبد عبد اليادم االكياني  :النظاـ القانكني لعقكد نقؿ التكنكلكجيا في مجاؿ
القانكف الدكلي الخاص ،رسالة دكتكراه ،جامعة عيف شمس.1989 ،
ب .المذكرات
 .1إدريس ميناف :تطكر نظاـ االستثمارات األجنبية في الجزائر ،مذكرة ماجستير،
تخصص قانكف األعماؿ ،كمية الحقكؽ بف عكنكف ،جامعة الجزائر .2002
 .2إقمعي سييمة :إشكالية تحفيز اإلستثمار في المغرب ،رسالة لنيؿ دبمكـ الماستر في
القانكف العاـ المعمؽ ،جامعة عبد المالؾ السعدم ،كمية العمكـ القانكنية
كاالقتصادية كاالجتماعية ،المغرب.2008 ،

.3

إلياس يعقكب مرار حناف  :تطكر ىيكؿ اإلستثمار األجنبي المباشر ،رسالة لمحصكؿ
عمى درجة الماجستير في اقتصاد األعماؿ كمية الدراسات العميا ،الجامعة

األردنية ،كانكف الثاني،2006 ،
 .4أنكر بدر منيؼ العنزم :النظاـ القانكني لبلستثمار األجنبي المباشر ،دراسة في
قانكف الككيتي رقـ

 8لسنة  ،2001رسالة ماجستير تخصص القانكف

الخاص ،كمية الحقكؽ ،جامعة الشرؽ األكسط ،الككيت.2012 ،
 .5أكباية مميكة :مبدأ حرية اإلستثمار في القانكف الجزائرم ،مذكرة لنيؿ شيادة
الماجستير ،جامعة كمكلكد معمرم ،كمية الحقكؽ .2005
 .6أكديع ناديػػػػػة  :حماية اإلستثمار األجنبي في ضؿ القانكف االتفاقي،

مذكرة لنيؿ

شيادة ماجيستير ،جامعة مكلكد معمرم ،كمية الحقكؽ ،فرع قانكف األعماؿ،
سنة .2003
 .7بكقميع نكاؿ  :أثر اإلستثمار األجنبي المباشر عمى الميزاف التجارم في الجزائر،
( )2006-1991رسالة لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في االقتصاد،
كمية الدراسات العميا ،الجامعة األردنية ،أيار  2008ص .47
 .8تكمي عبد الرحماف  :كاقع كأفاؽ اإلستثمار األجنبي المباشر خبلؿ اإلصبلحات
االقتصادية في الجزائر ،رسالة ماجستير جامعة الجزائر ،كمية العمكـ

االقتصادية كعمكـ التسيير.2000 ،
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 .9دحماني سامية :تقييـ مناخ اإلستثمار كدكره في جذب اإلستثمار األجنبي المباشر،
حالة الجزائر في ظؿ اإلصبلحات االقتصادية العشرية

،1998 1988

مذكرة تدخؿ ضمف متطمبات نيؿ شيادة الماجستير تخصص نقكد كمالية،
جامعة الجزائر سنة .2004
 .10زياف عيد :شركط اإلستثمار األجنبي في القطاع المصرفي -دراسة تطبيقية
بالجزائر – مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير فرع قانكف أعماؿ ،كمية الحقكؽ،
جامعة الجزائر ،سنة .2001
 .11ضكفي محمد :عبلقة البنؾ المركزم بالبنكؾ التجارية ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستر
في القانكف :فرع قانكف األعماؿ ،كمية الحقكؽ ،جامعة الجزائر.1999 ،
 .12عميركش محند شمغكـ :دكر المناخ االستثمارم في جذب اإلستثمار األجنبي

المباشر إلى الدكؿ العربية ،االقتصاد الجزائرم نمكذجا ،رسالة مقدمة لنيؿ

درجة الماجستير مف قسـ االقتصاد ،جامعة دمشؽ.2009 ،
 .13فؤاد محفكظي :اإلستثمار األجنبي المباشر ،دراسة تحميمية كتقيمية ،مذكرة لنيؿ
شيادة ماجستير ،جامعة الجزائر ،كمية العمكـ االقتصادية كعمكـ التسيير،
سنة .2007
 .14قكفي ياسيف :ضمانات اإلستثمار في التشريع الجزائرم ،مذكرة لنيؿ شيادة
الماجستير في القانكف ،تخصص قانكف األعماؿ ،جامعة محمد خيضر،
كمية الحقكؽ .2008
 .15محمد عثماف ريحاف» :قانكف تشجيع اإلستثمار في سكرية بيف الكاقع كالطمكح «
جامعة دمشؽ ،كمية الحقكؽ ،بحث لنيؿ دبمكـ في القانكف العاـ ،بدكف
مناقشة.
 .16مقداد ربيعة :المعاممة اإلدارية لبلستثمارات األجنبية ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستر
تخصص قانكف األعماؿ ،جامعة مكلكد معمرم.2006 ،

 .17كادم رشيد :المراكز الجيكية لبلستثمار ،رسالة لنيؿ دبمكـ ماستر في القانكف العاـ،
جامعة محمد الخامس ،اكداؿ ،كمية العمكـ القانكنية كاالقتصادية ،الرباط،
.2009
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 .18كلد رابح صافية :مبدأ حرية التجارة كالصناعة في الجزائر ،مذكرة لنيؿ شيادة
الماجستير فرع قانكف األعماؿ جامعة مكلكد معمرم ،كمية الحقكؽ ،سنة
.2001
 .19يكسفي أماؿ :اإلستثمار األجنبي المباشر في ظؿ التشريعات الحالة ،رسالة لنيؿ
شيادة الماجستير ،كمية الحقكؽ ،بف عكنكف ،جامعة الجزائر .1999
 .IIIالمقاالت
 .1إبراىيـ الدسكقي أبك الميؿ:

»قكاعد كاجراءات التحكيـ كفقا لنظاـ غرفة التجارة

الدكلية«  ،مجمة الحقكؽ ،السنة السابعة عشر ،عدد

 1ك  ،2الككيت،

 ،1993ص ص 105-86
 .2أحمد السمداف » :القانكف الكاجب التطبيؽ في التحكيـ التجارم الدكلي
الحقكؽ ،السنة  ،17العدد األكؿ كالثاني ،الكك

«  ،مجمة

مت ،1993 ،ص ص

.195-173
 .3أحمد حسيف الفتالكم » :الحكافز المالية لبلستثمار األجنبي في قانكف اإلستثمار
العراقي رقـ (  )13لسنة  ،«2006مجمة الغرم لمعمكـ االقتصادية كاإلدارية،
العدد  ،5عماف ،2010 ،ص ص .142-129
 .4إقمكلي محمد » :شركط االستقرار التشريعي المدرجة في عقكد الدكلة في مجاؿ
االستثمار«  ،المجمة النقدية لمقانكف كالعمكـ السياسية ،العدد

 ،01جانفي

 ،2006ص ص 123-94
 .5ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ »:العقكد بيف الدكؿ كرعايا الدكؿ األخرل كتطكر القانكف الدكلي

لبلستثمارات«  ،المجمة النقدية لمقانكف كالعمكـ السياسية ،جامعة مكلكد

معمرم ،عدد  ،2010 ،01ص ص .99-81
 .6أكباية مميكة » :مكانة مبدأ حرية اإلستثمار في القانكف الجزائرم «  ،المجمة النقدية
لمقانكف كالعمكـ السياسية ،عدد  ، 2010 .02ص ص .261-238
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 .7أكسكيف عبد الحفيظ :الحؽ في اإلعبلـ اإلدارم ،نشأتو كتطكره ،ممخص رسالة
دكتكراه دكلة ،المجمة الجزائرية لمعمكـ القانكنية كاالقتصادية كالسياسية ،ديكاف
المطبكعات الجامعية ،الجزء  ،33العدد  ،1995 ،3ص .605
 .8بمحارث ليندة » :تحكؿ طبيعة الرقابة عمى الصرؼ في الجزائر مف الرقابة السبقية
الى الرقابة البعدية «  ،المجمة النقدية لمقانكف كالعمكـ السياسية ،عدد

،2

 ،2011ص ص .329-308
 .9بف زيف محمد األميف  » :اإلطار القانكني لبلستثمار في الجزائر «  ،مجمة المكثؽ،
العدد ،07جكاف/جكيمية ،2002 ،ص ص .19-7
 .10حساـ الديف كامؿ االىكاني:

» المعاممة القانكنية لبلستثمارات في القانكف
،1994 ،04

المصرم«  ،مجمة اتحاد الجامعات العربية ،القاىرة ،العدد

ص ص .41-29
 .11ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ »:المعاممة القانكنية لبلستثمارات في ـ صر« ،مجمة
العمكـ القانكنية كاالقتصادية«  ،العدد  ،3ص ص .60-45
 .12حسيف نكارة » :الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر

«  ،المجمة

النقدية لمقانكف كالعمكـ السياسية ،عدد  ،2009 ،01ص ص .105-55
 .13خالد محمد الجمعة » :المركز الدكلي لتسكية منازعات اإلستثمار المباشر « ،مجمة
الحقكؽ الككيتية ،السنة الثانية كالعشركف ،العدد الثالث،

الككيت،1998 ،

ص ص .230-218
 .14ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :التعميؽ عمى نظاـ اإلستثمار األجنبي الجديد في المممكة
العربية السعكدية ،مجمة التعاكف ،الككيت ،العدد

 55يكليك  ،2002ص

ص .231-216
 .15ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :انياء الدكلة المضيفة لبلستثمار ،اتفاقية االستثمار في مجمة
الحقكؽ ،العدد  ،02الككيت ،1999 ،ص ص .135-67
 .16رجاء النازم » :المراكز الجيكية لبلستثمار ،أداة لبمكرة سياسة القرب
المغربية لمغدارة المحمية كالتنمية ،عدد
.143-121
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« ،المجمة

 ،64أكتكبر  ،2005ص ص

 .17زكايمية رشيد » :مبلحظات حكؿ المركز القانكني لمييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد
كمكافحتو«  ،المجمة النقدية لمقانكف العمكـ السياسية ،عدد  ،2008 ،1ص
ص .18-7
 .18طيبة عبد العزيز » :أثر االنفتاح المالي في النمك االقتصادم ،دراسة حالة الجزائر
5

خبلؿ الفترة  ،«2002-1990مجمة بحكث اقتصادية عربية ،العدداف
ك ،6عماف ،2011 ،ص ص .122-114
 .19ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :أثر اإلنفتاح المالي في النمك االقتصادم ،دراسة حالة الجزائر

5

خبلؿ الفترة  ،2002-1990مجمة بحكث-اقتصادية عربية ،العدداف
ك ،6عماف ،2011 ،ص ص .222-114
 .20عايشي كماؿ  »:إشكالية اإلستثمار الخاص الصناعي في الجزائر في ظؿ

التخطيط«  ،مجمة العمكـ االجتماعية كاإلنسانية ،جامعة باتنة العدد

14جكاف ،2006ص ص .201-180
 .21عبد اهلل عبد الكريـ عبد اهلل  »:ضمانات االستثمارات األجنبية ضد المخاطر غير
التجارية« ،مجمة عمكـ إنسانية عف المكقع اإللكتركني www.ulum.net :
 .22عمر البيمي ،خديجة االعمر  »:دكر اإلستثمار األجنبي الخاص المباشر في دعـ
التكنكلكجيا في الببلد العربية «  ،المجمة شؤكف عربية،عدد  ،79بدكف بمد
النشر ،1994 ،ص ص .140-119
 .23عيبكط محند كاعمي» :االستثمارات األجنبية في ظؿ سياسة االنفتاح االقتصادم في
الجزائر« ،مجمة النقدية لمقانكف كالعمكـ السياسية ،جامعة مكلكد معمرم،
العدد  01جانفي  ،2006ص ص .93-63
 .24ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :االستثمارات االجنبية في ضكء سياسة االنفتاح االقتصادم

في الجزائر « ،المجمة النقدية لمقانكف كالعمكـ السياسية ،العدد ،2006 ،01

ص ص .93-63
 .25ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ »:مبدأ المعاممة العادلة كالمنصفة لبلستثمارات األجنبية

«،

المجمة النقدية لمقانكف كالعمكـ السياسية ،عدد  ،2010 ،01ص ص -100
.127
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 .26عيساكم محمد :تحكيـ االستثمار كمتطمبات التنمية ،مجمة النقدية لمقانكف كالعمكـ
السياسية ،عدد  ،2013 ،02ص ص .156-127
 .27فريد ككرتؿ كعبد الكريـ بف عراب » :أشكاؿ كمحددات اإلستثمار األجنبي المباشر
مع اإلشارة لكاقعة بالدكؿ العربية كبعض البمداف النامية

«  ،مجمة العمكـ

اإلنسانية عف المكقع اإللكتركنيwww.ulum.net. :
 .28فالح خمؼ عمي الربيعي » :أثر السياسات االقتصادية عمى مناخ االستثمارات في
الدكؿ العربية «  ،مجمة العمكـ اإلنسانية عف مكقع اإللكتركني:
www.ulum.net
 .29قادرم عبد العزيز:

» دراسة في عقكد بيف الدكؿ كرعايا دكؿ أخرل مجاؿ

االستثمارات الدكلية (عقد الدكلة) « ،مجمة اإلدارة ،مجمد  ،7العدد ،01

 ،2006ص ص .85-31
 .30قكرارم عبد العزيز » :دراسة الحكافز القانكنية لجمب االستثمارات األجنبية
بالجزائر«  ،مجمة العمكـ االقتصادية ،جامعة الجيبللي الياس ،مكتبة الرشاد
لمطباعة كالنشر ،العدد األكؿ ،افريؿ  ،2006ص ص .121-99
 .31ؿباد ناصر » :السمطات اإلدارية المستقمة«  ،مجمة إدارة عدد  ،1سنة  ،2001ص
ص.57-51
 .32لطيفة بخكص » :إشكالية اإلستثمار العقارم بيف متطمبات القانكف كرىانات

التنمية«  ،منشكرات المجمة المغربية لئلدارة المحمية كالتنمية ،الرباط ،بدكف
سنة نشر ،ص ص .232-209

 .33مجمة اقتصاد كأعماؿ عدد خاص كانكف الثاني يناير 2008ػ.
 .34مجمة اقتصاد كأعماؿ ،مارس .2008

 .35محمد بجاكم » :العالـ العربي في تحكيـ غرفة التجارة الدكلية «  ،مجمة المحامكف،
األعداد  ،4،5،6دمشؽ ،1992 ،ص ص .382-378

 .36محمد عبد العاطي :االستثمارات العربية في الخارج ،عف مكقع الجزيرة اإللكتركني:
WWW.ALJEZERA.NET
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 .37مدكس فالح الرشيدم :ضركرة تطكير كتفعيؿ االتفاقية الثنائية لعاـ

 1989بيف

دكلة الككيت كالكاليات المتحدة األمريكية بشاف الضمانات المتبادلة
لبلستثمار ،مجمة الحقكؽ ،السنة  ،29العدد  ،2005 ،01ص ص -13
.65
 .38معاشك عمار »:دكر القضاء في حماية حقكؽ اإلنسا ف«  ،مجمة المحاماة ،العدد ،1
مام  ،2004تصدر عف منظمة المحاميف منطقة تيزم

كزك ،الجزائر ،

 ،2004ص ص .40-31
 .39منصكر فرج السعيد » :النظاـ القانكني الككيتي لبلستثمار األجنبي في ظمؿ قانكف
اإلستثمار الجديد« ،مجمة الحقكؽ ،الككيت  ،2005ص ص .273-257
 .40منصكرم زيف » :كاقع كآفاؽ سياسة اإلستثمار في الجزائر

« ،مجمة اقتصاديات

شماؿ إفريقيا ،العدد الثاني ،مام  ،2005ص ص .147-130

 .41منى بف لطرش » :السمطات االدارية المستقمة في المجاؿ المصرفي كجو جديد
لدكر الدكلة« ،مجمة ادارة ،العدد  ،2003 ،24ص ص .82-57
 .42مكسى سالمة المكزم كجبريؿ أحمد المكمني  »:دكر الحكافز كاإلجراءات الضريبية
في تشجيع اإلستثمار في األردف « ،مجمة دراسات لمعمكـ اإلدارية ،المجمد
 ،31العدد  ،02األردف ،2004 ،ص ص .363-333
 .43ىاني حامد الضمكر:

»العكامؿ المحفزة لبلستثمار المشترؾ كالمحددة الختيار

الشريؾ المحمي « ،مجمة دراسات لمعمكـ اإلدارية ،المجمد

 ،31العدد ،01

األردف ،2004 ،ص ص .73-60
 .44كحي فاركؽ لقماف » :تشجيع اإلستثمار في ظؿ نظاـ اإلستثمار األجنبي «  ،مجمة
القانكف ،جامعة عدف ،العدد  ،11أكتكبر 2003ػ ،ص ص.167-81

 .45كلد رابح صافية  »:مجمس النقد كالقرض سمطة إدارية مستقمة لضبط النشاط
المصرفي«  ،المجمة النقدية لمقانكف كالعمكـ السياسية ،عدد  ،2013 ،2ص
ص .54-40
 .46كىبة الزجمي »:دراسة مقارنة في نزع الممكية لمعقارات لممنفعة العامة «  ،مجمة إدارة
قضايا الحككمة ،السنة الرابعة ،العدد ،1960 ،2ص ص .75-60
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 .47يكسفي محمد » :مضمكف أحكاـ األمر رقـ

 03-01المتعمؽ بتطكير اإلستثمار

المؤرخ في  20أكت  ،2001كمدل قدرتو عمى تشجيع االستثمارات الكطنية
كاألجنبية«  ،مجمة إدارة العدد  ،23سنة  ،2002ص ص .52-21
 .IVممتقيات كمؤتمرات
 .1أحمد الكرـ » :التجربة التكنسية في ميداف التخصصية « ،المؤتمر السادس لرجاؿ
األعماؿ كالمستثمريف العرب المنعقد في مصر مف

 29إلى  31مام

.1995
 .2ساحؿ محمد » :دراسة تقيمية لبلستثمارات األجنبية في الجزائر « ،الممتقى الكطني

األكؿ ،االقتصاد الجزائرم في األلفية الثالثة المنعقد أياـ  22 – 21مام

 ،2002جامعة سعد دحمب بالبميدة.
 .3عبد الحميد األحدب :آليات فض النزاعات مف خبلؿ االتفاقيات االستثمارية العربية
األكركبية ،بحث مقدـ إلى مؤتمر أفاؽ كضمانات االستثمارات العربية
األكركبية ،الذم نظمو مركز الدراسات العربي-األكركبي في بيركت مف
 13إلى  15فيفرم  ،2001منشكر ضمف مؤلؼ بعنكاف ،أفاؽ كضمانات
االستثمارات العربية األكركبية ،إعداد مركز الدراسات العربي ،األكركبي،
طبعة أكلى.2001 ،
 .4عبد اهلل عبد الكريـ »:ضمانات االستثمارات األجنبية ضد المخاطر غير التجارية « ،
المؤتمرات العممية لجامعة بيركت العربية ،الجديد في مجاؿ التاميف
كالضماف في العالـ العربي ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،الجزء األكؿ،
الطبعة األكلى.2007 ،
 .5عينكش عائشة  :في ممارسة الدكلة لحقيا في الشفعة تقييد تمييزم لحرية المستثمر
في التنازؿ عف مشركعو االستثمارم ،مداخمة الممتقى الكطني حكؿ التشريع
ككاقع اإلستثمار األجنبي في الجزائر ،جامعة بكمرداس مف
.2012/12/4
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 .6عرض كزير الشؤكف االقتصادية كالمالية أماـ لجنة المالية كالتنمية االقتصادية

بمجمس النكاب 11 ،نكفمبر عف المكقع اإللكتركني لمحككمة المغربية:
www.maroc.ma
 .7عمي محمد سعكد :المقكمات اإلقتصادية كمتطمبات اإلستثمار في دكؿ

إفريقيا» الدكافع كالمخاطر ككيفية اإلدارة « رؤية مستقبمية طرابمس ،بدكف

دار النشر ،سنة  ،2008ص .03
 .8عيبكط محند كاعمي » :الحماية االتفاقية لبلستثمارات األجنبية « ،مداخمة في الممتقى
الكطني حكؿ ،اثر التحكالت االقتصادية عمى المنظكمة القانكنية الكطنية،

جامعة جيجؿ ،كمية الحقكؽ ،يكمي  30نكفمبر ك 1ديمسبر .2011
 .9ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ »:حدكد حرية اإلستثمار في القانكف الجزائرم «  ،ممتقى كطني
حكؿ التشريع ككاقع اإلستثمارات في الجزائرم المنعقد بجامعة بكمرداس
يكمي  3ك 4ديسمبر .2012
« ،عف مكقع االلكتركني:

 .10كريـ نعمة  »:التقسيـ العالمي لبلستثمارات األجنبية
www.uluminsamia.net
 .11المصدر ،الككالة الكطنية لتطكير االستثمار ،تقارير االستثمارات المعمنة ،جانفي
.2002

 .12كلد رابح صافية » :نسبية مبدأ حرية التجارة كالصناعة في القانكف الجزائرم

«،

ممتقى كطني حكؿ أثر التحكالت اإلقتصادية عمى المنظكمة القانكنية
الكطنية ،يكمي  30نكفمبر  1ديسمبر  ،2011كمية الحقكؽ جامعة
جيجؿ.
 .Vالنصكص القانكنية
 )1الدستكر:
 .1دستكر الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ،ج.ر
ديسمبر  ،1996المعدؿ بالقانكف رقـ

اؿعدد  76المؤرخة في 08

 03-02المؤرخ في  10ابريؿ

 ،2002ج.ر العدد  25المؤرخ في  14ابريؿ  ،2002المعدؿ بالقانكف
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رقـ  19-08المؤرخ في  15نكفمبر  ،2008ج.ر العدد  63المؤرخ في
 16نكفمبر .2008
 )2االتفاقيات الدكلية
 .1اتفاقية نيكيكرؾ ،المصادؽ عمييا بمكجب المرسكـ رقـ

 ،233-88مؤرخ في 5

نكفمبر 1988يتضمف االنضماـ بتحفظ الى االتفاقية التي صادؽ عمييا
مؤتمر االمـ المتحدة في نيكيكرؾ بتاريخ

 10جكاف  ،1958كالخاصة

باعتماد الق اررات التحكيمية االجنبية كتنفيذىا ،ج.ر العدد

 48لسنة

.1988
 .2اتفاقية تشجيع كضماف اإلستثمار بيف دكؿ اتحاد المغرب العربي المكقعة في الجزائر،
بتاريخ  23يكليك  ،1990المصادؽ عمييا بمكجب مرسكـ رئاسي رقـ

 420-90مؤرخ في  22ديسمبر  ،1990ج.ر العدد .05
 .3االتفاؽ المبرـ بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة

الجميكرية االيطالية بتاريخ  18مام  ،1991المتعمؽ بالتشجيع كالحماية
المتبادلة لبلستثمارات ،المصادؽ عميو بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ -91

 346مؤرخ في  05أكتكبر  ،1991ج.ر العدد  ،46صادر  6أكتكبر
.1991
 .4االتفاؽ بيف الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كاالتحاد االقتصادم البمجيكي

المكسكبرغي المكقع عميو بتاريخ  24اقريؿ  ،1991المتعمؽ حكؿ الشراكة

كالحماية المتبادلة لبلستثمارات ،المصادؽ عميو بمكجب المرسكـ الرئاسي
رقـ  345-91مؤرخ في  15أكتكبر  ،1991ج.ر العدد .46
 .5االتفاؽ المبرـ بيف الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة الجميكرية
الفرنسية المكقع عميو بتاريخ

 13فيفرم  ،1993المتعمؽ بشاف تشجيع

كالحماية المتبادلة لبلستثمارات ،المصادؽ عميو بمكجب المرسكـ الرئاسي
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رقـ  01-94مؤرخ في  02جانفي  ،1994ج.ر العدد  ،01الصادر في
 02جانفي .1994
 .6االتفاؽ المبرـ بيف الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كالحككمة

اؿركمانية،

المتعمؽ بالتشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمارات ،المصادؽ عميو بمكجب
المرسكـ الرئاسي رقـ  328-94المؤرخ في  22أكتكبر  ،1994ج.ر
العدد  ،69الصادر بتاريخ  26اكتكبر .1994
 .7االتفاقية المكحدة الستثمار رؤكس األمكاؿ العربية في الدكؿ العربية ،المصادؽ عمييا

بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ  306-95مؤرخ في  7أكتكبر  ،1995ج.ر
العدد  ،59الصادر بتاريخ  11أكتكبر .1995

 .8اتفاقية إنشاء الككالة الدكلية لضماف اإلستثمار ،المصادؽ عمييا بمكجب المرسكـ

الرئاسي رقـ  345-95مؤرخ في  30أكتكبر  ،1995ج.ر العدد ،66

الصادر سنة .1995
 .9االتفاؽ المكقع بيف الدكلة الجزائرية كالجميكرية المصرية  ،الـ تعمؽ بالحماية المتبادلة
لبلستثمار ،كامتناع االزدكاج الضريبي كالتيرب الضريبي ،المصادؽ عميو

بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ  320-98مؤرخ في  11أكتكبر ،1998
ج.ر العدد .76
 .10االتفاؽ بيف حككمة الجميكرية الديمقراطية الشعبية كحككمة الجميكرية العربية

السكرية ،المتعمؽ حكؿ تشجيع كالحماية المتبادلتيف لبلستثمارات ،المصادؽ
عميو بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ

 430-98مؤرخ في  27ديسمبر

 ،1998ج.ر العدد  ،97الصادر في  9رمضاف 1419ىػ
 .11االتفاؽ المبرـ بيف الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كالمممكة االسبانية

،

المتعمؽ بالترقية كالحماية المتبادلة لبلستثمارات ،المصادؽ عميو بمكجب

المرسكـ الرئاسي رقـ  88-95مؤرخ في  25ماس  ،1995ج.ر العدد
 ،23صادر بتاريخ  26افريؿ .1995
 .12االتفاؽ المبرـ بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككـ

ة

الجميكرية مالية المكقع عميو بتاريخ ،1996/07/11المتعمؽ حكؿ ترقية
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كالحماية المتبادلة لبلستثمارات ،المصادؽ عميو بمكجب المرسكـ الرئاسي
رقـ  ،431-98ج.ر العدد  ،97صادر سنة .1995
ة

 .13االتفاؽ المبرـ بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككـ
الجميكرية المزنبيقية  ،المتعمؽ بالتشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمارات،

المصادؽ عميو بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ  ،2001-01ج.ر اؿعدد 40
صادر سنة .2001
 .14االتفاؽ المبرـ بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككـ
الجميكرية اليكنانية بتاريخ تاريخ

ة

 ،2000/12/20المتعمؽ بالتشجيع

كالحماية المتبادلة لبلستثمارات ،المصادؽ عميو بمكجب المرسكـ الرئاسي
رقـ  205-01المؤرخ في  ،2001/07/23ج.ر العدد

 ،41صادر

. 2001
 .15االتفاؽ بيف حككمة الجزائرية
بتاريخ  4أكتكبر

الديمقراطية الشعبية كحككمة الجميكرية األرجنتينية
 ،2000المتعمؽ حكؿ ترقية كالحماية المتبادلة

لبلستثمارات ،المصادؽ عميو بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ

366 -01

مؤرخ في  13نكفمبر سنة  ،2001ج.ر العدد  ،69الصادر في 18
نكفمبر .2001
 .16اتفاقية اإلستثمار المبرمة بيف الدكلة الجزائرية الممثمة مف طرؼ ككالة الترقية

االستثمارات كدعميا كمتابعتيا مف جية كبيف شركة اكراسككـ تيميككـ
الجزائر ،مكافؽ عمييا بمكجب المرسكـ التنفيذم رقـ  ،416-01المؤرخ في

 20ديسمبر  ،2001ج.ر اؿعدد  ،80الصادر بتاريخ .2001/12/26
 .17االتفاؽ بيف الحككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة سمطنة عماف
بتاريخ  9أبريؿ

 ،2000المتعمؽ حكؿ تشجيع كالحماية المتبادلة

لبلستثمارات ،المصادؽ عميو بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ

223-02

مؤرخ في  22يكنيك سنة  ،2002ج.ر العدد  ،44الصادر في  26يكنيك
.2002
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 .18االتفاؽ بيف الحككمة الجزائرية كحككمة الجميكرية اإلسبلمية اإليرانية المكقع بطيراف
سنة  ،2005المتعمؽ حكؿ تشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمارات،
المصادؽ عميو بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ

 75-05مؤرخ في 26

فبراير سنة  ،2005ج .ر العدد  5الصادر في  27فبراير .2005
 .19االتفاؽ بيف الحككمة الجزائرية كالحككمة التكنسية ،المكقع بتكنس في

 16فبراير

 ،2006المتعمؽ حكؿ تشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمارات ،المصادؽ
عميو بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ

 404-06مؤرخ في  14ديسمبر

 ،2006ج.ر العدد  ،73الصادر بتاريخ  19نكفمبر .2006
 .20اتفاقية استثمار بيف الككالة كشركة الكطنية لبلتصاالت المتنقمة ،ج.ر العدد

،07

الصادر بتاريخ  28يناير .2007

 .21اتفاقية استثمار بيف الككالة الكطنية لتطكير اإلستثمار كشركة سيدار ،ج.ر العدد ،7
الصادر بتاريخ  28يناير .2007

 )3النصكص التشريعية
 .1قانكف رقـ  284-66مؤرخ في  15سبتمبر  ،1966يتضمف قانكف االستثمار ،ج.ر
العدد  ،80الصادر بتاريخ  17سبتمبر .1966

 .2قانكف رقـ  25-88مؤرخ في

 12جكيمية  ،1988يتعمؽ بتكجيو االستثمارات

االقتصادية الخاصة الكطنية ،ج.ر العدد  ،28الصادر بتاريخ  13جكلية

.1988
 .3قانكف رقـ  10-90مؤرخ في  14أفريؿ  1990يتعمؽ بالنقد كالقرض ،ج.ر عدد 16
مؤرخ في  8افريؿ  ،1990ممغى بمكجب األمر رقـ  01-01صادر في

 27فيفرم  ،2001ج.ر عدد  14في  28فيفرم  2001المعدؿ بمكجب
األمر رقـ  11-03مؤرخ في  26أكت  ،2003يتعمؽ بالنقد كالقرض،
ج.ر عدد  52صادر في  27أكت  2003معدؿ كمتمـ بمكجب أمر رقـ
 01-09يتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة

 ،2009ج.ر عدد 44

المادة  ،107كمعدؿ بمكجب أمر رقـ  ،04-10ج.ر عدد  50صادر في
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 2010/09/01كمعدؿ بمكجب قانكف رقـ  08-13مؤرخ في  30ديسمبر
 2013يتضمف قانكف المالية لسنة .2014
 .4قانكف رقـ  22-90مؤرخ في  18أكت  ،1990يتعمؽ بالسجؿ التجارم ،ج.ر العدد
 36الصادر بتاريخ .1990
 .5قانكف رقـ  11-91المؤرخ في  27جكيمية  ،1991يحدد القكاعد العامة المتعمقة بنزع
الممكية مف أجؿ المنفعة العامة ،ج.رعدد

 21متمـ بمكجب قانكف رقـ

 21-04المتعمؽ بالمالية لسنة  ،2005المتمـ بمكجب قانكف رقـ 02-07
المتضمف قانكف المالية لسنة .2008
 .6قانكف عدد  120لسنة  ،1993مؤرخ في  27ديسمبر  ،1993يتضمف مجمة تشجيع
االستثمار ،ككالة النيكض بالصناعة ،تكنس1993 ،

 .7قانكف رقـ  ،03 – 2000مؤرخ في  05أكت  ،2000يحدد القكاعد العامة المتعمقة
بالبريد كالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية ،ج ،ر ،عدد

 ،48صادر بتاريخ

 06أكت .2000.36
 .8قانكف رقـ  11-02مؤرخ في  24ديسمبر  ،2002يتضمف قانكف المالية لسنة
 ،2003ج.ر العدد  86الصادر في  25ديسمبر .2002

 .9قانكف رقـ  06-95ممغى بأمر رقـ  03-03مؤرخ في  19جكيمية  ،2003يتعمؽ
بالمنافسة ج.ر عدد  9صادر سنة  ،2003معدؿ كمتمـ.

 .10قانكف رقـ  01-03مؤرخ في  19يكليك  ،2003يتعمؽ بحماية البيئة في إطار
التنمية المستدامة ،ج.ر العدد  13الصادر في  20يكليك .2003
 .11قانكف رقـ  10-05مؤرخ في  20جكاف  2005معدؿ كمتمـ باألمر رقـ 58-75
مؤرخ في  1975/09/26كالمتضمف القانكف المدني المعدؿ كالمتمـ ،ج.ر

اؿعدد  44صادر في  26جكاف  2005معدؿ بمكجب قانكف 05-07
مؤرخ في  13مام  ،2007ج.ر عدد  31صادر في  13مام .2007
 .12قانكف رقـ  09-08ـ ؤرخ في  25فبراير  ،2008يتضمف قانكف االجراءات المدنية
كاالدارية ،ج.ر اؿعدد  21الصادر في  23افريؿ .2008

344

 .13قانكف رقـ  16-11مؤرخ في  28ديسمبر سنة  2011يتضمف قانكف المالية لسنة
 ،2012ج  .ر اؿعدد  72صادر ب  29ديسمبر .2012

 .14أمر رقـ  154-66مؤرخ في  08جكاف  ،1966معدؿ كمتمـ يتضمف قانكف
اإلجراءات المدنية ،ج.ر اؿعدد .1966 ،47
 .15أمر رقـ  284-66مؤرخ في  15سمتمبر  ،1966يتضمف قانكف االستثمارات ،ج،
ر ،اؿعدد  ،80مؤرخ في .1966/09/17

 .16أمر رقـ  346-67مؤرخ في  16نكفمبر  ،1967يتضمف المصادقة عمى االتفاؽ
المبرـ بيف الجزائر كالحككمة المبنانية كالمتعمؽ بالنقؿ الجكم ،كالمكقع عميو

بتاريخ  21افريؿ ،1967
 .17أمر رقـ  58-75مؤرخ في  ،1975/09/26يتضمف القانكف المدني ،المعدؿ
كالمتمـ.

 .18أمر رقـ  59-75مؤرخ في  1975/09/26يتضمف القانكف التجارم ،ج.ر اؿعدد
 101صادر في  1975/12/19معدؿ كمتمـ.

 .19أمر رقـ  06-97مؤرخ في  21يناير  ،1997المتعمؽ بالعتاد الحربي كاألسمحة
كالذخيرة ،ج.ر العدد .06

 .20أمر رقـ  03-01مؤرخ في  20أكت  ،2001يتعمؽ بتطكير االستثمار ،الجريدة
الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد

 ،47الصادر

بتاريخ  22أكت  ،2001معدؿ كمتمـ.
 .21أمر رقـ  04-01المتعمؽ بالخكصصة مؤرخ في  20أكت  ،2001معدؿ بمكجب
األمر رقـ  01-08مؤرخ في  28فيفرم .2008

 .22أمر رقـ  01-03مؤرخ في  2003/02/19المعدؿ كالمتمـ لؤلمر رقـ 22-96
المتعمؽ بقمع مخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف بصرؼ كحركة رؤكس

األمكاؿ مف كالى الخارج ،ج.ر

اؿعدد  ،12الصادر بتاريخ

.2003/02/23
 .23أمر رقـ  11-03المتعمؽ بالنقد كالقرض  ،ج.ر العدد  52الصادر بتاريخ  27أكت
 ،2003معدؿ كمتمـ بمكجب أمر رقـ
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 01-09يتضمف قانكف المالية

التكميمي لسنة  ،2009كمعدؿ بمكجب أمر رقـ  04-16يتضمف تعديؿ
األمر رقـ  ،11-03كالمعدؿ بمكجب قانكف رقـ  08-13مؤرخ في 30
ديسمبر يتضمف قانكف المالية لسنة .2014
 .24أمر رقـ  01-09مؤرخ في  22يكليك  2009يتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة
 ،2009ج.ر اؿعدد  ،44صادر بتاريخ  26يكليك سنة .2009

 .25أمر رقـ  01-10مؤرخ في  26أكت  2010يتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة
 ،2010ج.ر اؿعدد  49صادر في  29أكت .2010

 )4النصكص التنظيمية
أ .المراسيـ الرئاسية:
 .1مرسكـ رئاسي رقـ  ،109-01مؤرخ في  3مام  ،2001يتضمف تعيف أعضاء

ضبط البريد كالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية ،ج ،ر ،عدد  ،26صادر في

 09مام .2001
ب .المراسيـ التنفيذية:

 .1مرسكـ تنفيذم رقـ  114-93مؤرخ في

 12مام  1993معدؿ كمتمـ لممرسكـ

التنفيذم رقـ  286-92مؤرخ في

 6فبراير  ،1992المتعمؽ برخص

استغبلؿ مؤسسة إنتاج المنتكجات الصيدالنية كتكزيعيا ،ج.ر العدد

32

الصادر في سنة .1993
 .2مرسكـ تنفيذم رقـ  160-93مؤرخ في  10جكيمية  ،1993ينظـ النفايات الصناعية
السائمة ،ج.ر العدد  46الصادر في سنة .1993

 .3مرسكـ تنفيذم رقـ  40-97مؤرخ في  18جانفي  ،1997يتعمؽ بمعايير تحديد
النشاطات كالميف المقننة الخاضعة لمقيد في السجؿ التجارم كتأطيرىا،

ج.ر العدد  5الصادر في  1997/01/19معدؿ كمتمـ.
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 .4مرسكـ تنفيذم رقـ  ،45-01مؤرخ في  20ديسمبر  ،2001يتضمف المكافقة عمى
اتفاقية اإلستثمار بالمكافقة بيف ككالة ترقية االستثمارات كدعميا كمتابعتيا

كأكراسككـ تيميككـ ،الجزائر ،ج ،ر ،اؿعدد  ،80اؿصادر في  26ديسمبر
.2001
 .5مرسكـ تنفيذم رقـ  ،123-01مؤرخ في  09مام  ،2001يتعمؽ بنظاـ االستغبلؿ
المطبؽ عمى كؿ نكع مف أنكاع الشبكات بما فييا البلسمكية الكيربائية

كعمى مختمؼ المكاصبلت السمكية كالبلسمكية ،عدد  ،27صادر في 13
مام ،2001مؤرخ في  31مام  ،2004ج.ر اؿعدد  35صادر في 2
جكاف  ،2004معدؿ كمتمـ بمكجب مرسكـ تنفيذم رقـ  98-05مؤرخ في
 20مارس  ،2005ج.ر عدد  20مؤرخ في  02مام  ،2005معدؿ
كمتمـ بمكجب مرسكـ تنفيذم رقـ  162-07مؤرخ في  30مام ،2007
ج.ر اؿعدد  37مؤرخ في  7جكاف .2007
 .6مرسكـ تنفيذم رقـ  416-01مؤرخ في  ،2001يتضمف المصادقة عمى االتفاقية
اإلستثمار المكقعة بيف الدكلة الجزائرية الممثمة مف طرؼ ككالة ترقية

اإلستثمار كدعميا كمتابعتيا كبيف شركة اكراسككـ ،ج.ر

اؿعدد ،80

اؿصادر في 2001/12/26
 .7مرسكـ تنفيذم رقـ  37-03مؤرخ في  13جانفي  ،2003يحدد منح األتاكل المطبقة
عمى المتعامميف أصحاب تراخيص إنشاء ك/أك استغبلؿ المكاصبلت

السمكية كالبلسمكية ك/أك تقديـ خدمات المكاصبلت السمكية كالبلسمكية ،ج،
ر ،اؿعدد  ،04اؿصادر في  23جانفي .2003
 .8مرسكـ تنفيذم رقـ

 ،158-04مؤرخ في

 30مام  ،2004يحدد مبالغ أتاكل

تخصيص الذبذبات البلسيكية الكيربائية ،ج.ر اؿعدد  35اؿصادر في 12

جكيمية .2004
 .9مرسكـ تنفيذم رقـ  ،98-05مؤرخ في  20مارس  ،2005يتمـ مرسكـ تنفيذم رقـ
 ،123-01مؤرخ في

 09مام  ،2001كالمتعمؽ بنظاـ االستغبلؿ
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المطبؽ عمى كؿ نكع مف أنكاع الشبكات ،ج ،ر ،اؿعدد  ،20اؿصادر في
 20مارس .2005
 .10مرسكـ تنفيذم رقـ  357-06مؤرخ في  9أكتكبر سنة  ،2006يتضمف تشكيؿ
لجنة الطعف المختصة في مجاؿ اإلستثمار كتنظيميا كسيرىا ،ج ،ر،
اؿعدد  ،64مؤرخ في  11أكتكبر سنة .2006
 .11مرسكـ تنفيذم رقـ  355-06مؤرخ في  16رمضاف عاـ  1427المكافؽ ؿ 9
أكتكبر يتعمؽ بصبلحيات المجمس الكطني لبلستثمار كتشكيمتو كتنظيمو
كسيره ج .ر اؿعدد 64اؿصادر بتاريخ .2006/10/11
 .12مرسكـ تنفيذم رقـ  357-06مؤرخ في  9أكتكبر  2006يتضمف تشكيؿ لجنة
الطعف المختصة في مجاؿ اإلستثمار كتنظيميا كسيرىا ج.ر اؿعدد .64

 .13مرسكـ تنفيذم رقـ

 356-06مؤرخ في

9أكتكبر سنة

 16رمضاف عاـ

 1427المكافؽ ؿ

 2006يتضمف صبلحيات الككالة الكطنية لتطكير

اإلستثمار كتنظيميا كسيرىا ج.ر اؿعدد  64اؿصادر في .2006/10/11
 .14مرسكـ تنفيذم رقـ  08-07مؤرخ في  11جانفي  ،2007يحدد قائمة النشاطات
كالخدمات المستثناة مف المزايا المحددة في األمر رقـ

 03-01المتعمؽ

بتطكير االستثمار ،ج.ر العدد  4اؿصادر في  14يناير سنة .2007
 .15مرسكـ تنفيذم رقـ  121-07مؤرخ في  23أبريؿ  2007الذم يحدد شركط
ككيفيات منح االمتياز كالتنازؿ عف األراضي التابعة لؤلمبلؾ الخاصة

لمدكلة كالمكجية إلنجاز مشاريع استثمارية ج.ر اؿعدد  27اؿصادر بتاريخ
 25أبريؿ .2007
 .16مرسكـ تنفيذم رقـ  120-07مؤرخ في  23أبريؿ  2007يتضمف تنظيـ لجنة
المساعدة عمى تحديد المكقع كترقية االستثمارات كضبط العقار كتشكيميا

كسيرىا ج.ر اؿعدد  27الصادر بتاريخ  25أبريؿ .2007
 .17مرسكـ تنفيذم رقـ  98-08مؤرخ في  24مارس  2008يتعمؽ بشكؿ التصريح

باالستثمار كطمب كمقرر منح المزايا ككيفيات ذلؾ ج.ر اؿعدد  16اؿصادر

بتاريخ 26 :مارس .2008
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 .18مرسكـ تنفيذم رقـ  98-08مؤرخ في  16ربيع األكؿ عاـ  1429المكافؽ لػ 24
مارس سنة  ،2008يتعمؽ بشكؿ التصريح باالستثمار كطمب كمقرر منح

المزايا ككيفيات ذلؾ ،ج ،ر ،اؿعدد  16اؿصادر بتاريخ  26مارس .2008

ج .الق اررات:
 .1مقرر رقـ  ،01 – 06مؤرخ في  19مارس سنة  2006يتضمف سحب اعتماد ،ج،
ر ،اؿعدد  20اؿصادر في  02أبريؿ .2006
 .2قرار مؤرخ في  17فبراير سنة  ،2009يحدد إجراءات معالجة ممفات تعديؿ مقررات
منح المزايا كمككناتيا ،ج ،ر،

اؿعدد  25اؿصادر بتاريخ  29أبريؿ

.2009
د .أنظمة بنؾ الجزائر
 .1نظاـ رقـ  03-05مؤرخ في  6جكيمية  2005يتعمؽ باالستمارات األجنبية ،ج .ر
العدد  ،53الصادر بتاريخ  21جكيمية .2005
 .2نظاـ رقـ  06-09مؤرخ في  26أكتكبر  ،2009يتضمف ميزاف العممة الصعبة
المتعمؽ باالستثمارات األجنبية المباشرة أك عف طريؽ الشراكة ،ج.ر اؿعدد

 ،76صادر بتاريخ  29ديسمبر .2009
ىػ .التعميمات:
 .1التعميمية رقـ  ،01-09الصادر بتاريخ
األجنبي.
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الملخص
تعاظم دور االستثمارات األجنبية يف وقتنا احلايل نظرا دلسامهتها يف حتقيق التنمية
وقناة أساسية لتدفق الرساميل،  إذ يعد احد أهم مصادر التمويل الدولية،االقتصادية
واخلربة العلمية والفنية ألجل ذلك حاولت خمتلف الدول متقدمة ونامية الستقطابه إىل
. عرب وضع نظام قانوين حمفز لالستثمار وتقرير احلماية والضمانات له،إقليمها منها اجلزائر
 بل اضطلعت اتفاقيات،مل يقتصر األمر على توفري احلماية يف النصوص القانونية
 مستهدفة خلق، االستثمار الثنائية وادلتعددة األطراف لتوفري كل أشكال الضمان واحلماية
 يف جو حمموم بالتسابق يف،الظروف ادلالئمة واألرضية اخلصبة لتوطني االستثمار األجنيب
. عامل التكتالت االقتصادية

Résumé
Le rôle croissant de l'investissement étranger dans le temps
présent en raison de sa contribution au développement
économique, car elle est l'une des sources les plus importantes de
financement internationales, et le canal est essentiel à la
circulation des capitaux et de l'expertise scientifique et technique,
afin de malaxer divers pays développés et en développement
essayé pour attirer sur son territoire, y compris l'Algérie, à travers
le développement d'un système juridique de catalyseur pour
l'investissement et l'auto-protection et lui garantir une protection,
Aussi les accords bilatéraux et multilatéraux ont fournir
toutes les formes de sécurité et de protection, en ciblant la création
de conditions appropriées et un terrain fertile pour le règlement de
l'investissement étranger, dans une l'atmosphère animée de
concurence et de formation des blocs économiques.

