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Resumen

Si bien muchos países aplican privilegios legales para atraer inversiones extranjeras y
capital internacional, todavía existe la necesidad de forzar a los inversionistas extranjeros a
buscar una solución dentro del régimen jurídico nacional a las controversias de un litigio
local, que se considera de protección legal limitada para el inversionista extranjero en
general y para el inversionista argelino en particular dentro del país anfitrión. Todo lo
cual desalienta al inversionista y reduce su confianza en el clima de inversión. En este
marco, el Estado argelino ha tratado de concluir varios acuerdos bilaterales para alentar
y proteger las inversiones extranjeras a través del arbitraje comercial internacional, ya
que la convención se considera vinculante y no se puede revertir. En el presente trabajo
se estudian las ventajas legales del arbitraje internacional en la resolución de conflictos,
y su aplicación en el ámbito argelino.
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ملخص
على الرغم من قيام العديد من البلدان بإصالحات قانونية جلذب املستثمرين إال أنها ما زالت تعاني
من إلزام املســتثمر األجنبي باتباع طرق فض النزاعات عبر وســائل التقاضي احمللية ،والتي تعتبر ذات
حماية قانونية ضعيفة للمستثمر األجنبي عموما و للمستثمر اجلزائري على وجه اخلصوص في الدولة
املضيفة ،األمر الذي ال يشــجع املســتثمر ويقلص من ثقته في مناخ االســتثمار .لهذا ســعت الدولة
اجلزائرية إلى إبرام العديد من االتفاقيات الثنائية لتشــجيع وحماية االســتثمارات األجنبية عن طريق
التحكيــم التجــاري الدولي ،باعتبــار االتفاقية تعتبر ملزمة وال ميكن العــدول عنها  ،وحيث يفضل
األطراف في عقود االستثمار اللجوء إلى التحكيم في حسم منازعاتهم ،ويرجع ذلك إلى عدة أسباب
يتعلق بعضها مبا يتمتع به التحكيم من مزايا تتناسب مع طبيعة منازعات عقود االستثمار ،وبعضها
اآلخر بكون التحكيم ضمانة إجرائية لكونه إحدى وسائل اجتذاب االستثمار األجنبي.
الكلمات املفتاحية :االستثمار األجنبي  .التحكيم التجار الدولي .احلماية قانونية  .الدولة املضيفة
لالستثمار .فض النزاعات

مقدمة:
مـا مـن شـك أن رؤوس األمـوال واحتياطـي الدولـة مـن العملة الصعبة تلعـب دورا هاما
في حتديد مؤشر قوة االقتصاد الوطني ،لذلك لم يقتصر اهتمام اجلزائر على االستثمار
األجنبـي فيهـا بـل امتـد أيضا إلى االهتمام باالسـتثمارات اجلزائرية فـي اخلارج ،ويظهر
ذلك من خالل البحث عن مجموعة من الضمانات حلماية مصالح املستثمرين اجلزائريني
باخلارج ،فقد سـعت الدولة اجلزائرية إلى إبرام العديد من االتفاقيات الثنائية لتشـجيع
وحمايـة االسـتثمارات األجنبيـة باعتبـار االتفاقيـة تعتبر ملزمة وال ميكـن العدول عنها
خاصـة فـي ظـل احلماية القانونية الضعيفة ألنظمة االسـتثمار الوطنيـة للدول املضيفة،
فبالرغـم مـن قيـام العديد من البلدان بإصالحات قانونية جلذب املسـتثمرين إال أنها ما
زالت تعاني من إلزام املستثمر األجنبي بإتباع طرق فض النزاعات عبر وسائل التقاضي
احملليـة ،األمـر الـذي ال يشـجع املسـتثمر ويقلـص من ثقتـه في مناخ االسـتثمار .لذلك
فإن من بني الضمانات التي قدمتها الدولة اجلزائرية لرعاياها في اخلارج التحكيم الذي
يعتبـر الطريـق األمثـل حلل النزاعات التي ميكن أن تنشـأ عن االسـتثمار ،والذي يحقق
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الطمأنينـة للمسـتثمر اجلزائـري فـي حالـة اصطـدام حقوقـه مـع حقـوق ومصالـح الدولة
املضيفة ،خاصة في ظل عدم توصل املجتمع الدولي إلى إنشـاء آليات لهيئة التحكيم
العاملية تتولى توحيد احللول القانونية بشأن منازعات االستثمار.
فإلــى أي مدى ميكن اعتبار التحكيم التجاري الدولي آلية لضمان األمن القانوني
لالستثمار اجلزائري في اخلارج؟
املبحث األول :مجال االستثمار اجلزائري في اخلارج
حـاول املشـرع اجلزائـري والبنك املركـزي ضبط وتنظيم االسـتثمارات األجنبية في
اجلزائر بجملة من القوانني وبتعديالت متتالية على خالف االسـتثمارات اجلزائرية في
اخلارج حيث مت معاجلتها في النظام رقم  02-01امللغى بالنظام  04-14الذي كرس ملجال
جديد لالستثمار في اخلارج.1
املطلب األول :حتديد مجال االستثمار باخلارج
وهنـا سـنتعرض لتحديـد مجـال االسـتثمار باخلـارج مـن حيـث األشـخاص ثـم من
حيث النشاط.
أوال :من حيث األشخاص:
مت حتديد هذا املجال في املادة األولى من نظام  04-14السابق ذكره ،حيث بينت هذه
املادة األشـخاص املسـموح لهم باالسـتثمار باخلارج ،وحددهم باملتعاملني االقتصاديني
اخلاضعين للقانـون اجلزائـري ،وبالتالـي لـم يتـم االعتمـاد علـى معيار اجلنسـية أو معيار
اإلقامة اللذان اعتمدهما املشـرع وبنك اجلزائر في قبول وإنشـاء االسـتثمارات األجنبية
في اجلزائر وفي حتويل وإعادة التحويل إلى اخلارج.2
 1نظــام رقــم  04-14املؤرخ في  2014/09/29الذي يحدد شــروط حتويل رؤوس األموال إلى اخلارج
بعنــوان االســتثمار في اخلارج من طرف املتعاملني االقتصاديــن اخلاضعني للقانون اجلزائري ،اجلريدة
الرسمية عدد  ،63الصادر بتاريخ . 2014/10/22

2 Rachid Zouaimia, “Réflexions sur la sécurité juridique de l’investissement étranger en Algérie”,
R.A.R.J., Faculté de droit, Université Abderrahmane MIRA, Bejaia, 2010, núm. 1.
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وجتـدر اإلشـارة إلـى أن املـادة  126مـن قانـون النقـد والقـرض اعتمـدت فيما يخص
النشاطات االستثمارية في اخلارج على معيار اإلقامة عكس نظام  04-14السابق ذكره
ويظهر الفرق بني املعيارين في:
3
معيـار اإلقامـة فـي اجلزائـر يقصد به حسـب املادة  125من أمر  11-03كل شـخص
طبيعـي أو معنـوي يكـون املركز الرئيسـي لنشـاطاته االقتصادية في اجلزائـر وغير املقيم
عكس ذلك؛ أي ملا يكون املركز الرئيسي للنشاط االقتصادي خارج اجلزائر.
أمـا معيـار املتعامـل االقتصـادي اخلاضـع للقانـون اجلزائـري يقصـد بـه املشـاريع
االستثمارية التي مت إنشاؤها وفق القانون اجلزائري ،واحترامه للشروط احملددة في األمر
 03-01املتعلق بتطوير االستثمار ومختلف النصوص التنظيمية.
ولذلـك ،ومبـا أنـه يوجد معيـاران ،نطبق قاعدة اخلاص يقيد العـام وبالتالي اعتماد
معيار املتعامل االقتصادي اخلاضع للقانون اجلزائري.
ويترتب عن ذلك النتائج التالية:
 تكريـس ضمانـة املسـاواة حسـب املـادة  14مـن أمـر  4 03-01حيـث تخضـعاالستثمارات اجلزائرية في اخلارج لنظام قانوني واحد دون معاملة متييزية.
 إن طلـب االسـتثمار فـي اخلـارج يسـتدعي احلصـول علـى ترخيـص مـن مجلـسالنقد والقرض.
ثانياً :حتديد مجال االستثمار باخلارج من حيث النشاط:
يتحـدد النشـاط املسـموح بـه للمتعامـل االقتصـادي اخلاضـع للقانـون اجلزائـري
كاستثمار في اخلارج من خالل املادة  01و  02من نظام  04-14السابق ذكره بأن يكون
النشـاط من إنتاج السـلع واخلدمات في اجلزائر وأن يكون مكمال وفق األشـكال احملدد
في املادة  02من نفس النظام.
 3أمــر رقــم  11 -03املــؤرخ في  2003/08/26املتعلــق بالنقد والقرض ،اجلريدة الرســمية العدد ،52
الصادرة بتاريخ  2003/08/27املعدل واملتمم باألمر رقم  01-09املؤرخ في  2009/07/22املتضمن قانون
املالية التكميلي لسنة  2009اجلريدة الرسمية العدد  44الصادرة في  2009/07/26واملعدل واملتمم باألمر
رقم  04-10املؤرخ في في  2010/08/26اجلريدة الرســمية العدد  50الصادر بتاريخ  2010/09/01املتمم
مبوجب قانون رقم  08-13املؤرخ في  2013/12/30املتضمن قانون املالية لســنة  2014اجلريدة الرســمية
عدد  68الصادرة بتاريخ . 2013/12/31
 4حيث نصت املادة هذه على " :يعامل األشخاص الطبيعيون واملعنويون األجانب مبثل ما يعامل
به األشخاص الطبيعيون واملعنويون اجلزائريون في مجال احلقوق والواجبات ذات الصلة باالستثمار".
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فبالنسبة للشرط األول:
يعني أن تكون النشـاطات املنتجة للسـلع هي تلك املتعلقة بتحويل املواد األولية
إلنتاج وصناعة منتجات محلية كصناعة املعدات وتركيبها ،اآلالت اإلكترونية ،صناعة
املـواد الغذائيـة وغيرهـا ،أمـا النشـاطات املنتجة للخدمـات فهي جملة احلقـوق املتصلة
بامللكيـة؛ والتـي لهـا قيمـة اقتصاديـة ذات طبيعـة غيـر ماديـة 5وبالتالـي يسـتنتج أنـه ال
يسمح للمتعاملني االقتصاديني اخلاضعني للقانون اجلزائرية االستثمار في اخلارج حالة
اخلصخصـة إال إذا كان نشـاط الشـركة محـل اخلصخصـة يتقاطـع مـع موضـوع نشـاط
الشركة االستثمارية ،ويكون بهدف تكملة نشاط املشروع االستثماري في اجلزائر.
أما بالنسبة للشرط الثاني:
فقد قامت املادة  02من نظام  04-14السابق ذكره بتحديد األشكال التي ميكن أن
يتخذها استثمار املتعاملني االقتصاديني اخلاضعني للقانون اجلزائري في اخلارج وهي:
إنشاء شركة أو فرع :أي إنشاء شركة جديدة في اخلارج ولكن في نفس النشاط
املوجود في اجلزائر ،مع احترام كل من القانون اجلزائري وقانون الدولة األجنبية.
وبالتالي يتم إنشاء فرع في دولة أجنبية وتنشط في نفس املجال وتكون في عالقة
مباشرة بالشركة األم اجلزائرية.
أخذ مشاركات في شركات موجودة في شكل مساهمات نقدية أو عينية
وهـي طريقـة جديـدة أضافتهـا املـادة  02من نظام  04-14السـابق ذكـره وتكون عن
طريق امتالك حصص عن طريق مساهمات نقدية وذلك بامتالك حصة مالية في رأس
مـال شـركة أجنبيـة واالكتتـاب فيها أو عن طريق مسـاهمات عينيـة عن طريق حصص
كاملنقـول املـادي أو املعنـوي؛ وبالتالـي ال يكـون إال إذا كان رأس مال الشـركة األجنبية
عبارة عن أسهم.
فتـح مكتـب متثيلـي :طبقـا للمـادة  02مـن نظـام  04-14ويهـدف هـذا املكتـب
التمثيلـي لالسـتثمارات اجلزائريـة باخلـارج إلى الترويج للسـلع واخلدمـات اجلزائرية في
 5معيفــي لعزيــز " :دور املعاملــة الضريبيــة في تشــجيع االســتثمار األجنبي وتوجهــه في قانون
االستثمار" ،املجلة األكادميية للبحث القانوني ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمن
ميرة ،بجاية ،العدد  ،2011/02ص . 59

Taher Abbassa, Mohammed Yousfi y Rabia Ben Azzouz 160

اخلـارج ،خاصـة وأن االقتصـاد اجلزائـري فـي أمـس احلاجـة إلـى تقليـص الـواردات ورفع
الصادرات للحفاظ على توزان ميزان املدفوعات.
املطلب الثاني :شروط قبول االستثمار خارج اجلزائر
نتعرض للشروط اخلاصة باملشروع االستثماري في اخلارج من شروط إجرائية وأخرى
موضوعية ،ثم إلى الشروط اخلاصة بالدولة املستضيفة لالستثمار باخلارج.
أوالً :الشروط اخلاصة باملشروع االستثماري في اخلارج
أقر نظام  04-14بشـرط إلزام املتعاملني االقتصاديني الراغبني باالسـتثمار في اخلارج
بضرورة التماس طلب عن طريق املسؤول املخول له قانونا ،ذلك للحصول على ترخيص
من طرف مجلس النقد والقرض كرقابة إجرائية ،باإلضافة إلى شروط موضوعية:
 -1إلزامية احلصول على الترخيص:
حيـث يجـب علـى املتعامـل االقتصـادي تقدمي طلـب للحصول علـى ترخيص من
مجلس النقد والقرض مرفقا بالوثائق الداخلية:
 القانون األساسـي لالسـتثمار الذي مت إنشـاؤه وفق القانون اجلزائري واملراد إنشـاءنشاط مكمل له في اخلارج.
 بطاقة معلومات مت إحلاقها بالنظام رقم 04-14؛ والتي تشمل على معلومات عامةعن املتعامل االقتصادي إلى جانب معلومات دقيقة كرقم األعمال السـنوية للسـنوات
الثلاث األخيـرة ورقـم األعمال السـنوية املتعلقـة بالتصميم والتي تـؤدي دور كبير في
قرار مجلس النقد والقرض.
 تفصيـل العمليـات املتعلقـة بتصديـر السـلع و /أو اخلدمـات ومقـدار اإليراداتاملتأتية منها فعليا خالل السنوات الثالث األخيرة السابقة لتاريخ تقدمي الطلب؛ والذي
علـى أساسـه يتـم تقريـر قبـول مبدئـي لدراسـة الطلـب مـن عدمـه ،ممـا يوضـح جليـا أن
االسـتثمار اجلزائـري الـذي يحقـق أرباحـا وعوائـد ضخمـة فـي اجلزائـر فقـط دون القيـام
بعمليـات التصديـر ال ميكنـه قبـول حتـى طلـب الترخيـص لعرضـه علـى مجلـس النقد
والقـرض لكـن هـذا الشـرط يفتـح الباب أمـام املصدريـن واملسـتوردين الوهميني الذين
يقدمـون فواتيـر مـزورة بهـدف حتويـل أمـوال للتصديـر إلـى اخلـارج ممـا يعنـي إماكانيـة
تقدميهم طلب لالستثمار في اخلارج.
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 بطاقة وصفية لالستثمار املقرر إجنازه في اخلارج وذلك بتحديد شكل االستثمار،قطاع النشاط  ،مبلغ رأسمال الشركة ،مبلغ االستثمار.
 تقدمي تعهد باسترداد عوائد االستثمار في اخلارج ،مع احترام اآلجال املنصوصعليها في األنظمة اخلاصة بالصرف ،وكذلك محصالت بيع أو تصفية االسـتثمار في
اخلارج ،إلى جانب رفع تقارير دورية إلى بنك اجلزائر مما يعني أن مجلس النقد والقرض
ميارس رقابة سابقة وبنك اجلزائر رقابة الحقة .
 محضـر مـداوالت اجلمعيـة العامـة غير العادية أو أي هيئـة أخرى مخولة التخاذقـرار االسـتثمار فـي اخلـارج مبختلـف أشـكاله ،وكذلـك وثائـق أخـرى كدراسـة تقنيـة
اقتصاديـة تبـرر مطابقة االسـتثمار في اخلارج لألحكام التشـريعية وآثارها على ميزانية
العملة الصعبة.
 شهادة من املصالح اجلبائية تبرر وضعية املتعامل االقتصادي جتاه اإلدارة اجلبائية،وهنا يكفي أن يكون في وضعية قانونية حتى ولو كانت عليه إلتزامات جبائية ،وهنا
وضع نظام  04-14شرطا آخر وهو أن يكون النظام اجلبائي للدولة املستضيفة لالستثمار
شفافا وال مينع تشريعه تبادل املعلومات في املجالني القضائي واجلبائي.
 شرط التوطني املصرفي وهو ما جاء في املادة  03من نظام  01-07املتعلق بالقواعداملطبقة على املعامالت اجلارية مع اخلارج واحلسابات بالعملة الصعبة املعدل واملتمم،6
فاملتعامـل االقتصـادي اخلاضـع للقانـون اجلزائـري والـذي يريـد حتويـل رؤوس األمـوال
لالستثمار في اخلارج ملزم بصرف الدينار اجلزائري إلى العملة األجنبية ،وهذا لن يتم
بـدون الوسـطاء املعتمديـن أو بنـك اجلزائـر ،وهنا كـرس نظام  7 01-09حـق مفاده بفتح
حسـابات بالعملـة الصعبـة بشـرط أن يكـون بعملـة أجنبيـة قابلة للتحويـل بكل حرية
لدى بنك أو وسيط معتمد.
 -2شرط النشاط التكاملي:
أي يجـب أن يكـون النشـاط املـراد إنشـاؤه في اخلارج مكمال للنشـاط املوجود في
 6جــاء فيهــا  ":بدون اإلخــال باألحــكام القانونيــة والتنظيمية املعمــول بها تعد التســديدات
والتحويالت اخلاصة باملعامالت الدولية اجلارية وتتم عبر الوسطاء املعتمدين".
 7نظام  01 -09املؤرخ في  2009/02/17املتعلق بحسابات العملة الصعبة اخلاصة باألشخاص الطبيعية
من جنسية أجنبية املقيمني وغير املقيمني واألشخاص املعنويني غير املقيمني ،اجلريدة الرسمية العدد
 25الصادرة بتاريخ . 2009/04/29
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اجلزائر مهما كان شكله عن طريق تصريح املستثمر في البطاقة الوصفية لالستثمار املقرر
إجنازه في اخلارج عند تقدمي امللف للحصول على ترخيص من مجلس النقد والقرض.
واملالحـظ أن نظـام  04-14يسـتعمل مـرة في املادة  01عبارة مكمل للنشـاط ،ومرة
أخـرى فـي املـادة  04عبـارة ذو صلـة والفـرق واضح بين املصطلحني؛ حيث في النشـاط
املكمـل يجـب أن يكـون فـي نفـس املوضوع ،أما النشـاط ذو صلة فيكـون في موضوع
مختلف ،ولكنه يرتبط بالنشاط األصلي.
 -3جتاوز نسبة املساهمة في اخلارج  10باملئة من األسهم مع حق التصويت:
ويكون في حالة الشراكة بني املتعامل االقتصادي اخلاضع للقانون اجلزائري وطرف
أجنبي؛ حيث يجب أن ال تقل نسبة مساهمة األول عن  10باملئة من األسهم إلى جانب
حق التصويت ،مما يعني مشاركة الطرف اجلزائري في اتخاذ القرارات أثناء التصويت
في اجلمعية العامة للشركة.
 -4نزاهة املتعامل االقتصادي:8
وهذا بتوفره على شهادة سلبية بعدم تسجيله في كل من:
 السجل الوطني ملركتبي الغش مبختلف أنواعه كالتهرب الضريبي أو التصريحاتاجلبائية واجلمركية والتجارية املزوة وغيرها ،أو املساس باالقتصاد الوطني.
 السـجل الوطنـي ملخالفـي التشـريع والتنظيم اخلاضعني بالصـرف وحركة رؤوساألموال من وإلى اخلارج.
 -5حتقيق إيرادات منتظمة من الصادرات واستمرارية ميزان املدفوعات :
أي أن املتعامل االقتصادي يجب أن يقوم بعمليات تصدير للمنتجات التي يريد
إنشـاء مشـروع مكمـل لهـا في اخلـارج وحتقيق إيـرادات منتظمـة من العمليـة ،وبالتالي
فاملتعامل الذي يحقق عوائد معتبرة من نشاطه في اجلزائر ممنوع من توسيع نشاطه إلى
اخلـارج لغيـاب شـرط التصديـر ،كمـا يجـب أن يكون ميـزان املدفوعات لهـذا املتعامل
 8أي عدم ارتكاب املتعامل االقتصادي للجرائم الواردة في أمر رقم  96-22املؤرخ في 1996/07/09

املتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى اخلارج،
اجلريدة الرسمية العدد  ،43الصادرة بتاريخ . 1996/07/10
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متـوزان ومسـتمر أي أنـه دائـن وليـس مدين ألنـه ال ميكن أن نتصور متعاملا اقتصاديا
يعاني من اختالل في ميزان مدفوعاته ويرخص له باالستثمار خارج اجلزائر.
ثانياً :الشروط اخلاصة بالدول املستضيفة لالستثمار اجلزائري
 -1شفافية النظام اجلبائي للدول املستضيفة:
ألن انعـدام هـذا الشـرط يـؤدي إلـى االزدواج الضريبـي ،وهـو مـا يرهـق املتعامـل
االقتصـادي ويسـمح بالتهـرب الضريبـي ،إضافـة إلـى أن املتعامـل االقتصـادي ال بـد أن
يكون على علم بالنظام اجلبائي للدولة التي ينوي االستثمار فيها ،وهذا ال يتحقق إال
بشفافية نظامها اجلبائي.
 -2التعاون الدولي في املجالني القضائي واجلبائي وإمكانية تبادل املعلومات
وهـو شـرط يسـمح بالتنسـيق الدولـي فـي مختلـف اجلرائـم االقتصاديـة كالتحويل
غيـر املشـروع لـرؤوس األمـوال وتبييضها ،وبذلك يسـمح هذا الشـرط للدولـة اجلزائرية
بإمكانية مطالبة الدولة املسـتضيفة تقدمي معلومات حول املتعامل االقتصادي اخلاضع
للقانـون اجلزائـري ،وعن مشـروعه االسـتثماري إلجراء مقارنة بين املعلومات املتحصل
عليها وتلك املصرح بها من املتعامل االقتصادي.
وحتى في حالة ثبوت ممارسات منافية للقانون من املتعامل االقتصادي ميكن للدولة
اجلزائرية املطالبة بتسليم املشتبه به ،خاصة في حالة وجود اتفاقية بني الدولة اجلزائرية
والدولة املستضيفة للمشروع االستثماري .
 -3السماح بعمليات الترحيل لرؤوس األموال:
أي يسـمح النظـام القانونـي للدولـة املضيفـة لالسـتثمار حتويـل فوائـد االسـتثمار
ومحصالت البيع أو تصفية االستثمار.
املبحث الثاني :تكريس التحكيم الدولي من خالل االتفاقات الدولية واملشــاكل
الناجمة عنه
ونتعـرض لتنظيمـه فـي االتفاقيـات الدوليـة الثنائيـة واملشـاكل والصعوبـات التـي
تعترضه على النحو التالي:
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املطلب األول :تكريس التحكيم الدولي من خالل االتفاقات الدولية الثنائية
ميكن تعريف التحكيم بأنه وسيلة خاصة للتقاضي تقوم على اتفاق يعهد األطراف
مبقتضاه إلى شـخص أو عدة أشـخاص مبهمة حسـم املنازعات املتعلقة بهم ،عن طريق
إصـدار حكـم ملـزم يتمتـع بحجية األمر املقضـي بعد أن تأكد عدم وجـود تعارض بني
التحكيم في عقود الدولة و سيادتها.9
و بالتالـي يقـوم التحكيـم بإخـراج املنازعة مـن اختصاص محاكم الدولـة بناء على
اتفاق األطراف ،أي أنه يلزم وجود اتفاق حتكيم ذلك أن القاعدة العامة في هذا الشأن
هي أنه «ال حتكيم بدون اتفاق حتكيم» ،وقد يأخذ هذا االتفاق صورة بند مدرج في
العقـد املبـرم بين األطـراف ،يوقعون عليه عنـد توقيعهم هذا العقد وهـو ما يطلق عليه
شرط التحكيم ،أو يأخذ صورة اتفاق مستقل عن العقد و هو ما يطلق عليه مشارطة
التحكيم.
ورغـم اعتـراف القانـون الداخلـي ملعظـم الـدول بالتحكيـم التجـاري الدولـي إال
أن اجلزائـر باعتبارهـا دولـة مصـدرة لالسـتثمار باخلـارج تـرى بأنـه ال يعتبر تأمينـا كافيا
للمستثمرين اجلزائريني يكفل لهم قيام الدولة املستضيفة بتسوية املنازعات عن طريق
التحكيم ،ألن أي دولة في العالم تقوم بتعديل تشريعاتها الداخلية بإرادتها املنفردة.10
أوال :االتفاقيات الدولية الثنائية في مجال االستثمار
معظـم االتفاقيـات الثنائيـة التي أبرمتهـا اجلزائر في مجال االسـتثمار تضمنت بند
شرط التحكيم لتسوية النزاعات املتعلقة بتفسير أو تطبيق االتفاقيات الثنائية في مجال
االستثمار 11،وقد نصت على تسويتها كما يلي:
 بالطرق الدبلوماسية بني الطرفني املتعاقدين أي بني حكومات الدولتني. فـي حالـة عـدم التوصـل إلـى حل اخللاف القائم بالطـرق الدبلوماسـية في غالباألحيان تكون مدة الفصل في النزاع ب  06أشهر تبدأ من تاريخ طرح النزاع ،والطرف
9 OLIVIER Cachard, «Droit du commerce international», L.G.D.J , p. 406.

 لزهــر بن ســعيد وكرم محمد زيــدان النجار :التحكيم التجاري( دراســة مقارنة) ،دار الفكراجلامعي  ،مصر ،ص . 13
 10حجــام عابد :حماية املصالح املشــروعة لرعايا الدولة في اخلــارج ،أطروحة دكتوراه تخصص
القانون العام ،جامعة وهران  ،2016 ،2ص . 304
 11املوجي حسني :دور االتفاقيات الثنائية في تطوير النظام القانوني الدولي لالستثمارات األجنبية
اخلاصة ،املركز العلمي للتصوير والطباعة ،القاهرة ،1991 ،ص . 100
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األكثر تضررا ميكنه عرض النزاع على محكمة حتكيمية خاصة تولت االتفاقية حتديد
تشكيلتها بنفسها ،واملالحظ أن معظم هذه االتفاقيات أوردت تشكيلة بسيطة لهذه
احملكمة املؤقتة.
وقـد نصـت كل االتفاقيـات الثنائيـة التـي أبرمتها اجلزائر مـع دول أخرى في مجال
ترقيـة وحمايـة االسـتثمارات املتابدلـة علـى التحكيـم التجـاري الدولـي كأداة مفضلـة
لتسوية نزاعات االستثمار بعد فشل تسويتها بالطرق الودية.
ومن بني االتفاقيات املبرمة في هذا السياق جند االتفاقية املبرمة بني اجلزائر واالحتاد
البلجيكـي اللكسـمبورجي 12التـي نصـت فـي املـادة  09منهـا علـى إحالـة النـزاع علـى
التحكيم بعد فشل التراضي في إطار املركز الدولي لتسوية النزاعات املتعلقة باالستثمار،
رغم أن اجلزائر في هذه الفترة لم تكن منظمة إلى االتفاقية املتضمنة إنشاء املركز الدولي
لتسـوية اخلالفـات ،وبالتالـي لألطـراف حق اللجوء إلى التحكيـم وفقا ألحكام اآلليات
اإلضافية للمركز الدولي لتسوية نزاعات االستثمار.
13
وهنـاك أيضـا االتفاقيـة اجلزائريـة الفرنسـية فـي سـنة  1994التي تتضمن اإلشـارة
إلـى مثـل هـذا التعـدد لألطـراف في اخليـار طبقا للمـادة  08منها حيث جـاء فيها« :إذا
لـم تكـن تسـوية اخللاف بتراضي الطرفني ممكنة في مدة  06أشـهر مـن تاريخ رفعه من
أحد الطرفني في النزاع فإنه ميكن أن يرفع بطلب من املواطن أو الشـركة إما إلى الهيئة
القضائيـة املختصـة للطـرف املتعاقـد املعنـي بالنـزاع أو إلـى املركز الدولي حلـل النزاعات
املتعلقة باالستثمار».
14
جنـد أيضـا االتفـاق املبرم بني اجلزائر وإسـبانيا الـذي ينص في مادته  11الفقرة 02
على أنه« :إذا لم يكن ممكنا حل النزاع في مدة ستة أشهر من تاريخ اإلشعار الكتابي
املذكور في الفقرة األولى فإن املستثمر يستطيع بناء على اختياره وتقدميه»:
 حملكمة حتكيمية طبقا لتنظيم مؤسسة التحكيم للغرفة التجارية بستوكهولم. لتحكيم الغرفة التجارية الدولية بباريس. 12املوقعة في  24/04/1991املصادق عليها مبرســوم رســائي رقم  345-91املــؤرخ في ،05/10/1991
اجلريدة الرسمية املؤرخة في  06/10/1991عدد رقم . 46
 13املتمضنة تشجيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات املوقع عليها باجلزائر في  03/02/1994املصادق
عليها مبرســوم رئاســي رقم  94-01املؤرخ في  02/01/1994اجلريدة الرســمية املؤرخــة في 19/10/1994
اجلريدة الرسمية عدد رقم . 64
 14املتعلقة بالترقية واحلماية املتبادلة لالستثمارات املصادق عليها مبرسوم رئاسي رقم  95-88املؤرخ
في  25/03/1995اجلريدة الرسمية عدد رقم  23لسنة . 1995

Taher Abbassa, Mohammed Yousfi y Rabia Ben Azzouz 166

 للمحكمـة التحكيميـة املنشـأة لهذا الغرض واملبينـة من خالل تنظيم التحكيمللجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي.
وقـد منحـت بعـض االتفاقيـات الثنائيـة املبرمة مع الـدول العربية األطـراف إمكانية
اللجـوء إلـى محكمـة االسـتثمار العربيـة مثـل املـادة  06من االتفاقيـة اجلزائرية السـورية
لسنة .15 1997
 للمركز الدولي حلل النزاعات املتعلقة باالستثمارات وذلك في حالة ما إذا كانتكال الدولتني الطرف في هذا االتفاق انضمت إليه».
ثانياً :مبررات اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي
يلعـب التحكيـم دورا هامـا فـي حسـم املنازعـات التـي ميكـن أن تثيرهـا عقـود
االسـتثمار ،إلـى درجـة أن البعـض يعتبـره أمـرا حتميـا بشـأن هـذه الطائفة مـن العقود،
وأنه أصبح القضاء الطبيعي في هذا املجال ،حيث يفضل األطراف في عقود االستثمار
اللجوء إلى التحكيم في حسم منازعاتهم ،ويرجع ذلك إلى عدة أسباب يتعلق بعضها
مبا يتمتع به التحكيم من مزايا تتناسب مع طبيعة منازعات عقود االستثمار ،ويتعلق
بعضها مبخاوف املستثمرين األجانب من اللجوء إلى قضاء الدولة املضيفة لالستثمار،
بينمـا يتعلـق بعضهـا اآلخـر بكـون التحكيـم ضمانـة إجرائيـة ،لكونـه إحـدى وسـائل
اجتذاب االستثمار االجنبي و من ضماناته غير التجارية .16
 -1مزايا التحكيم تتناسب مع طبيعة منازعات عقود االستثمار
تتسـم عقود االسـتثمار كما سـبق القول بطبيعة خاصة ناجمة عن طبيعة أطراف
هذه العقود ،الدولة من ناحية ،واملستثمر األجنبي من ناحية  ،والعملية محل العقد،
حيـث يتعلـق العقـد مبشـروع ضخـم يسـتغرق عـدة سـنوات لتنفيذه ،ويتكلـف مئات
املاليني من الدوالرات ،و تتشابك العالقات الناشئة عنه ويتطلب خبرات فنية عالية،
 15وهي اتفاقية متعلقة بتشــجيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات املوقع عليها بدمشق في تاريخ
 14/09/1997املصادق عليها مبرسوم رئاسي رقم  98-430املؤرخ في  27/12/1998اجلريدة الرسمية عدد
رقم  97سنة . 1998
 16د .مراد محمود املواجدة  :التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي ،دار الثقافة للنشــر
والتوزيع ،عمان ،األردن ،2010 ،ص . 45
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و مـع تلـك اخلصوصيـة فـإن التحكيم مبا يتمتع به من مزايا ميثل القضاء الطبيعي لفض
منازعات العقود ،وتتمثل هذه املزايا فيما يلي:
 -2السرعة في االجراءات
الفصل في النزاع في أوقات قياسية مقارنة مع تلك االجراءات املتبعة إذ أن مرونة
إجراءات التحكيم تؤدي إلى توفير الكثير من الوقت ،سـيما متى علما حجم االموال
املجمدة و توقف املشاريع املرتبطة بها انتظارا لصدور حكم قضائي  ،فالعدالة السريعة
التـي يقدمهـا التحكيـم ترجـع إلـى سـببني  ،يتمثـل األول فـي إلـزام احملكـم بالفصل في
املنازعـة املعروضـة عليـه في زمن معني يحدده األطراف كأصل عام  ،فقوانني التحكيم
و لوائحه و مواثيقه عادة ما حتدد مدة يحب أال يتجاوزها احملكم عند إصدار قراره ،بل
و تسمح لألطراف بالتعديل في هذه املدة عند اتفاقهم على التحكيم.17
حكـم التحكيـم غيـر قابـل ألي طريـق مـن طـرق الطعـن ،مـع إمكانيـة رفـع دعـوى
البطالن بشـأنه ،ولألسـباب الواردة حصرا في القانون مع مراعاة أن الطعن بالبطالن ال
يوقف تنفيذ حكم التحكيم كأصل عام.
وأصبح التحكيم كذلك مطلبا من املطالب األساسـية للتجارة العاملية واإلسـتثمار
األجنبـي حيـث ترفـض الكثير من الشـركات األجنبية الدخول فـي صراعات ومتاهات
األنظمة الداخلية للدولة املضيفة لإلستثمار ،وترغب هذه الشركات في احملافظة على
مراكزها و لذلك جتدها تطلب التحكيم.
 -3سرية التحكيم التجاري الدولي
اختيار األطراف للتحكيم كوسـيلة لفض املنازعات مبعثه ما يتميز به من سـرية،
ذلك أن جلسات التحكيم غير العلنية ،و عدم نشر األحكام تعتبر من املميزات الكبرى
للتحكيم ،حيث تظل األسرار املرتبطة بالعقد و املخترعات سرية ،فاألطراف في عقود
االستثمار ترغب في عدم معرفة املنازعات الناشئة بينهم و أسبابها و دوافعها ،نظرا ملا
قد تؤدي إليه هذه املعرفة من املساس مبراكزهم املالية أو االقتصادية ،ومتتد السرية في
التحكيم إلى مداوالت هيئات التحكيم ،وتشمل املعلومات واملستندات التي يقدمها
األطراف أثناء التحكيم.
 17د.عاطف محمد الفقي  :التحكيم التجاري املتعدد األطراف (دراســة مقارنة) ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،مصر  ،2007ص . 22
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وتعتبر السـرية أمرا بالغ األهمية فهو يتعلق بأسـرار مهنية أو اقتصادية يترتب عن
عالنيتها اإلضرار مبركز أطراف العالقة .18و تزداد السرية أهمية في منازعات االستثمار،
مثـل عقـود اسـتغالل مناجـم الذهـب والبتـرول والغاز الطبيعـي  ،وذلك ملـا يترتب عن
هـذه العقـود مـن آثار سياسـية و اقتصاديـة كبيرة تؤثر في مصالح الدول و املسـتثمرين
األجانب نظرا حلساسية املعلومات و املستندات املرتبطة بإبرام هذه العقود ولهذا حترص
الدولة املضيفة لالسـتثمار واملسـتثمر األجنبي بإحاطة التحكيم بأكبر قدر من السـرية
للمحافظة على مصاحلهم االقتصادية املشتركة.19
 -4عدم الثقة بالقضاء الوطني للدول املضيفة لالستثمار
حيث يفضل أي مستثمر أجنبي مبا في ذلك املستثمر اجلزائري باخلارج اللجوء إلى
التحكيم على القضاء الوطني لتسوية النزاعات املتعلقة باالستثمار ،وربط استثماره في
دولة معينة بضرورة تسوية املنازعات التي تنشأ بعيدا عن األجهزة القضائية الداخلية
فيأتـي التحكيـم ويضمـن احليـاد في تسـوية النزاع جتنبـا النحياز القضـاء احمللي للدولة
املضيفة لالستثمار إلى دولته باعتبارها طرفا في النزاع ،هذا باإلضافة إلى عدم تقدميه
للضمان الكافي للمستثمر اجلزائري ،ويرجع ذلك أساسا إلى اختالف املركز القانوني
ألطراف النزاع ،فأحدهما دولة ذات سيادة بينما الطرف اآلخر شخص طبيعي أو قانوني
من أشـخاص القانون اخلاص؛ مما يؤدي إلى صعوبة حتقيق املسـاواة الكاملة بينهما أمام
القضاء الوطني في الدولة فانتماء القاضي الوطني إلى الدولة املضيفة لالستثمار يجعل
من تلك الدولة خصما وحكما في نفس الوقت يضاف إلى احتمال عدم دراية املستثمر
األجنبي بإجراءات التقاضي في الدولة.
املطلب الثاني:مشــاكل التحكيم التجاري الدولي كآليــة لتفعيل األمن القانوني
لالستثمار اجلزائري باخلارج
وتظهر من خالل:
 18د .أحمد عبد اهلل املراغي  :قواعد احملاكمة والتعاون الدولي في جرائم االستثمار ،دار الفكر
اجلامعي ،االسكندرية ،مصر  ،2015ص . 70
 19د .هاني محمد كامل املنايلي :اتفاق التحكيم وعقود االستثمار وعقود االستثمار البترولية-
دراسة على الدول العربية -دار الفكر اجلامعي ،2011 ،اإلسكندرية ،مصر ص . 70
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أوالً :تهرب الدولة املضيفة لالستثمار من اللجوء إلى التحكيم
مفاد هذه الفكرة يكمن في التشكيك في أن بعض املوضوعات تصلح ألن تعرض
على التحكيم ،وذلك بأن تتمسك الدولة الطرف بعقود االستثمار في سبيل التخلص
مـن التزامهـا الـذي اتفقـت عليـه مـع املسـتثمر اجلزائـري باللجـوء إلـى التحكيـم  ،بـأن
أحـكام قانونهـا الوطنـي الـذي مت إبـرام االتفـاق علـى التحكيم أثناء سـريانه يحظر على
الدولـة أو هيئاتهـا العامـة اللجـوء إلـى التحكيم  ،مما يجعل هـذا االتفاق باطال  ،حيث
تتضمن العديد من األنظمة القانونية نصوصا تقيد أو تسـتبعد املنازعات التي تكون
الدولـة ذاتهـا أو مؤسسـة عامـة أو هيئـة عامة طرفا فيها من اخلضـوع للتحكيم ،و جتعل
االختصاص بنظر املنازعات التي تكون هذه األشخاص طرفا فيها للقضاء الوطني ،بل
و يحدد بعضها اختصاص جهة القضاء اإلداري لهذه املنازعات على نحو قاصر عليه.20
إال أنه ال بد من اإلشارة في هذا املقام إلى أن الدولة الطرف في عقود االستثمار ال
تستطيع بعد موافقتها اللجوء إلى التحكيم أن تتمسك ببطالن التحكيم للتهرب من
اللجوء إليه بحجة أن قانونها الوطني ال يعترف بالتحكيم في هذا النوع من العقود ،21
فمجـرد وجـود اتفـاق التحكيـم يكفـي لقابلية النزاع للتحكيم  ،حتـى لو كان القانون
الوطنـي الـذي مت االتفـاق علـى التحكيم في ظله ال يجيز جلوء الدولة إلى التحكيم في
هـذا النـوع مـن العقـود ،أو أن أحـكام القانون الذي مت تعديلـه ال يجيز ذلك ،حيث ال
يجوز للدولة االحتجاج بقانونها للتخلص من موافقتها .22
ثانياً :محاولة استثناء قرارات السيادة من التحكيم:
قـد تعمـل الدولـة املسـتضيفة لالسـتثمار علـى وضـع العقبـات أمـام التحكيم بعد
قابليـة موضـوع النـزاع الناشـئ عـن عقود االسـتثمار للفصل فيه بواسـطة احملكمني ،من
خالل متسكها بأن الغالبية العظمى من املنازعات الناشئة عن هذه العقود تتعلق بأعمال
 20محمد حســن حاسم املعماري  :التحكيم التجاري وتدخالت القضاء الوطني ،طبعة أولى،
املكتب اجلامعي احلديث ،االسكندرية ،مصر ،2013 ،ص . 41
 21عصام الدين القصبي ،ص . 1
 22د.بشار محمد األسعد :عقود االستثمار في العالقات الدولية اخلاصة ،بشار محمد األسعد:
عقود االســتثمار في العالقات الدولية اخلاصة ،الطبعة األولى ،منشــورات احللبي احلقوقية ،بيروت،
لبنان ،2006 ،ص . 382

Taher Abbassa, Mohammed Yousfi y Rabia Ben Azzouz 170

صادرة عن الدولة بصفتها سلطة عامة سيادية ،و التي ال تقبل اخلضوع إلى التحكيم،
بيد أن آثارها املالية ميكن املنازعة فيها .
و بالتالـي يجـوز التحكيـم بشـأن طلـب التعويـض عـن اتخـاذ الدولـة إلجـراء مـن
إجـراءات نـزع امللكيـة للمشـروع االسـتثماري أو تأميمـه  ،إذا مت ذلـك وفقـا للقانون أو
الدسـتور ،فـإذا كانـت اعتبـارات السـيادة حتـول دون التعـرض لإلجراء حملو أثـره فإنها ال
حتول دون االتفاق على التحكيم بشأن التعويض العادل الذي يستحق في هذه احلالة.
ثالثاً :مشكل تنفيذ حكم التحكيم
حيث يصطدم حكم التحكيم بعد صدوره بعقبة هامة وهي تنفيذه ،وهذا يشكل
خطرا كبيرا على املسـتثمر اجلزائري باخلارج ،حيث أن كل ما يعنيه هو احلصول على
تنفيـذ مـا حكمـت بـه محكمـة التحكيـم لصاحلـه .وبالتالـي هذا يسـتدعي جلـوء هذا
املسـتثمر إلـى القضـاء الوطنـي لتنفيذ حكم التحكيـم جبرا؛ وبالتالـي يصطدم بوجود
إجـراءات قضائيـة تالفاهـا منـذ البدايـة ولكنهـا فرضـت عليه فـي النهايـة ،وحتى ينفذ
حكم التحكيم يجب أن يحوز القوة التنفيذية من القضاء احمللي عن طريق صدور ما
يسمى بأمر التنفيذ لتحقيق نوع من الرقابة على حكم التحكيم ،وإذا ثبت بأن الشروط
املطلوبة غير متوفرة في حكم التحكيم يستتبع األمر رجوع األطراف إلى نقطة الصفر
وكأن التحكيم لم يكن.23
خامتة
من خالل هذا البحث البسـيط توصلنا إلى مجموعة من النتائج واملقترحات التي
نوجزها على النحو التالي:
 لم يحظ النظام القانوني لالستثمار اجلزائري باخلارج باهتمام كبير منذ أن مت فتحاملجـال أمـام املتعاملين االقتصاديني ،هذا يؤكـد بأن تنظيم الدولة اجلزائرية لالسـتثمار
اجلزائري باخلارج مبوجب أنظمة صادرة من بنك اجلزائر وليس مبوجب نصوص تشريعية
كما هو احلال بالنسبة لالستثمارات األجنبية في اجلزائر .
 23عامر فتحي البطانية :دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي ،دراســة مقارنة ،دار الثقافة
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2008 ،ص . 215
السيد محمود التحيوي :تنفيذ حكم التحكيم ،الطبعة األولى ،دار الفكر اجلامعي ،االسكندرية،
 ،2002ص . 11
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 أن الدولة اجلزائرية بذلت مجهودات جبارة من أجل توفير احلماية ملسـتثمريهافـي اخلـارج وتوفيـر األمـن القانونـي لهـم عـن طريق اعتمـاد التحكيـم التجـاري الدولي
كآلية لتسوية النزاعات املتعلقة باالستثمار ،ولكن رغم ذلك لم يتحقق الهدف كليا
خاصـة وأنـه يتبين مـن خلال املمارسـات العمليـة أن هنـاك حالـة عدم نضـوج من قبل
الـدول املضيفة لالسـتثمار للتعامل مع التوجهـات احلديثة للتحكيم ،فهناك إملام قليل
مـن قبـل القائمين علـى رسـم السياسـة االقتصاديـة فـي الـدول املضيفـة لالسـتثمار فـي
مجال التحكيم التجاري ،وكذلك املعنيني واملفاوضني في االتفاقات الدولية والثنائية
بأهميـة هـذا املوضـوع وتأثيره على مواكبة التشـريعات الوطنية للتطـورات احلديثة في
مجال التحكيم.
وتبقـى املشـكلة األكبـر فـي كيفيـة حتقيـق التـوازن بني مصلحـة الدولة املسـتضيفة
لالستثمار في أن ترى محاكمها هي املختصة ،وبني رغبة املستثمر اجلزائري في اعتماد
التحكيم في جميع احلاالت خلوفه من عدم حياد احملاكم الوطنية.

