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مقدمة
إن تشجججيع االسججتثمار يشججك تحججديا رسيسججيا فججي التنججافس العججالمي علج االسججتثمار األجنبججي.
خاصججة مججع نم جوا الشججركات االسججتثمارية الدوليججة ،وظهججور التكججتدت االقتصججادية .وقججد ت ججو الججدو
تش جريعاتها الداخليججة لتحقي ججق ذل ج  ،لكج جن اتفاقججات االسججتثمار الدولي ججة أصججبحت العنص ججر األهججم ف ججي
تشجيع االستثمار ،ل بيعتها ،مرونتها وحصجانتها ،إذا تتسجاوف فجي صجياحة أحكامهجا إرادر ال جرفين
المستضججيف لدسججتثمارات والمصججدر لهججا ،ولجن يججتحكم ججرف فججي تعججديلها دون يخججر ،بج يججتم بج رادر
ال رفين وتلغ بها.
لق ججد وج ججدت االتفاقي ججات الدولي ججة لتععي ججع العدق ججات التجاري ججة م ججن الق ججدم ،وق ججد عرف ججت ت ججو ار
وتنظيمججا أكثججر فججي عص جرنا الحججالي ،وانتشججرت فصججارت تشججك أسججاس عدقججات الججدو فيم جا بينهججا،
وشكلت نظاما قانونيا دوليا سمي بالقانون االتفاقي .وباعدهار النشا االقتصادي واالستثماري في
العصر الحالي ،وذهاب حركات االستعمار وبروع السيادر للجدو المسجتقلة ،وججدت تلج الجدو فجي
القانون االتفجاقي الوسجيلة األنسجب السجتق اب االسجتثمارات األجنبيجة وحمايتهجا ،لفاسجدتها فجي التنميجة
والنهججوا باالقتص ججاد الججو ني .فش ججاعت اتفاق ججات أخججرف تخ ججي فقجج تشجججيع االس ججتثمار األجنب ججي
وحمايتج  ،سججميت بالقججانون االتفججاقي االسججتثماري .وهججو عبججارر عججن تججدابير ومبججادت تشجججيعية تقججدمها
الدو المتعاقدر في اتفاقات بينها ،ذا قور قانونية إلعاميجة مسجتمدر مجن إلعاميجة قواعجد القجانون الجدولي
االتفاقي ،وهي تدابير تتخذ واعية حسب رحبة الدو المتعاقدر ،وبالمصادقة عليها تصبح ملعمجة
لهم.
ولم تتخلف الحكومة الجعاسريجة عجن هجذا الت جور القجانوني الجدولي ،فحاجتهجا الملحجة لجرؤوس
األم جوا األجنبيججة فججي تنميججة االقتصججاد الج اعسججري واالسججتفادر مججن خي جرات الججبدد ،خاصججة فججي مجججا
المحروق ججات والمن ججاجم ،ح ججتم عليه ججا اللج ججو إلج ج الق ججانون االتف ججاقي االس ججتثماري لتش جججيع ذلج ج  ،م ججع
ت ويعها لقوانينهجا الداخليجة وفجق لمجا وافقجت عليج  .لجذا سجنعر فجي هجذه الورقجة البحثيجة علج أشجكا
تبنججي الج اعسججر للقججانون االتفججاقي االسججتثمار ) أوال  ،مججع تبيججين أهججم التججدابير التشجججيعية التججي وافقججت
عليها لتشجيع االستثمار األجنبي ) ثانيا  ،بدراسة وصفية التفاقياتها االستثمارية.
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أوال :تبني الجزائر للقانون االتفاقي االستثماري

تس ججع العدي ججد م ججن ال ججدو بتشج جريعاتها الج ج اس ججتق اب االس ججتثمارات األجنبي ججة إلج ج أ ارض ججيها،
وتحججري عل ج تججوفير الحمايججة القانونيججة لهججا ،ف ج ن هججذه االحكججام تبق ج قاص جرر وحيججر كافيججة إلقنججا
المستثمرين و مأنتهم ،إال إن تمت ترجمت ذل بتعهدات والتعامات في اتفاقات دوليجة لدسجتثمار،
تشار األ راف المتعاقدر في صناعتها ،حسب إرادتها المجتمعة.2
ويمكجن القجو أن اتفاقيجات االسجتثمار األجنبجي ،هجي اتفاقجات تضجم أحكامجا قانونيجة مشجابهة
لتل المنصوي عليها في قانون االستثمار الو ني ،مع توضيح ودقة أكثر ،وتتميع عن في أنها
تنشج حقوقجا والت اعمجات تعاقديجة اتفاقيجة علج عجاتق الجدو المسجتق بة والمصجدرر ،بحيج

ال يمكجن

تعديلها أو إلغاؤها باإلرادر المنفردر ألحد ال رفين ،وهذا ما يوفر للمستثمر األجنبي ضمانا وحماية
أكب جر ،خاصججة ضججد عججدم اسججتقرار التش جريعات والتنظيمججات المتعلقججة باالسججتثمار ،كمججا أنهججا تفصججح
بشك واضح ومباشر عن مدف رحبة الدولة المضيفة في استقبا مستثمري دولة معينة.
وقججد أولججت الحكومججة الجعاسريججة اهتمامججا كبيج ار بالقججانون االتفججاقي لججدوره فججي تشجججيع االسججتثمار
األجنبجي ،ويتجلج ذلج مجن خجد إبجرام الحكومجة وتصججديق رسججيس الجمهوريجة علج
اإلتفاقيجات الدوليجة لتشججيع االسجتثمار األجنبجي .الجماعيجة منهجا ) أ

العديججد مججن

والثناسيجة ) ب  .ممجا

ينب عن رحبتها في النهجوا باالقتصجاد الجو ني والتنميجة ،وت جوير قجدرات ومجؤهدت المسجتثمرين
المحليين من خد ذل .

أ -التصديق على اتفاقيات جماعية لتشجيع االستثمار
قد ترحب مجموعة دو مجتمعجة فجي تشججيع االسجتثمار بينهجا ،ان دقجا مجن تكتلهجا اإلقليمجي،
كاالتح ججاد المغرب ججي ،االتحج ججاد األوروب ججي ومجموعجججة أمريك ججا الش ججمالية ،أو تكتلهج ججا الق ججومي ،كالجججدو
العربية ،أو الديني كالجدو اإلسجدمية .فتلججأ هجذه التكجتدت الدوليجة إلج الوسجيلة القانونيجة المدسمجة
لذل  ،وهي االتفاقيات الجماعية ،فتضمنها أحكاما تشجيعية لدستثمار بينها وحمايت تكون ملعمجة
لجميعها .وقد صادقت الجعاسر عل العديد منها ،وأهمها؛

 - 2سلسلة االنكتاد بشأن سياسات االستثمار الدولية لغرض التنمية ،منشورات األمم المتحدة ،العدد  ،2002جنيف سويسرا ،ص.00 :

4

 -1اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي
ان دقا من فحوف المادر الثالثجة مجن معاهجدر إنشجا اتحجاد المغجرب العربجي ،3ورحبجة مجن دو
االتحاد في توثيق العدقات االقتصادية وتكثيف التعاون المثمر بينها ،واقتناعجا منهجا بجأن تشججيع
وضمان االستثمارات ،وقعت االتفاقية المذكورر بمدينة الجعاسر  71جويلية .43443
وقد استهلت االتفاقية نصها بأن" يشجع ك بلد من بلدان اتحاد المغرب العربي ،وفي إ جار
أحكامج ج انتق ججا رؤوس األمج جوا المملوك ججة لموا نيج ج إلج ج ال ججدو األخ ججرف لدتح ججاد ،وانتق ججا رؤوس
األم جوا المملوكججة لم جوا ني الججدو األخججرف لدتحججاد إلي ج  ،ويشجججع اسججتثمارها في ج بحريججة ،فججي كافججة
المجاالت حير الممنوعة عل موا ني البلد المضيف وحير المقصورر عليهم."... ،
كما تناولت العديد من تدابير تحفيع االستثمار المتباد بين الدو األعضجا  ،كمجنح معاملجة
األفضج ججلية بينهج ججا ،وحريج ججة حركج ججة أرس المج ججا المغج ججاربي ،وتسج ججهي اإلج ج ج ار ات أمج ججام المسج ججتثمرين،
وتعويا الخساسر واألضرار الناجمة عن ذل  .وقد صادقت الحكومة الجعاسرية عل االتفاقيجة فجي
التاريخ المذكور ،وتعد اتفاقية مهمة بالنسبة للجعاسر ،نظ ار لمكانتهجا االقتصجادية بجين دو االتحجاد،
الرس الما الجعاسري إل أسواق قريبة من وليس حريبة عن .
والتي قد تسه تشجيع تصدير أ
 -2اإل تفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية
إن حكومات الدو األعضا في جامعة الدو العربية ،في تحقيقها ألهداف ميثاق الجامعجة
ومعاهدر الجدفا المشجتر والتعجاون االقتصجادي العربجي ،وان دقجا مجن هجدف تععيجع التنميجة العربيجة
بعم ججان بت ججاريخ  76ن ججوفمبر
الش ججاملة والتكامج ج االقتص ججادي العرب ججي ،ق ججد أبرم ججت االتفاقي ججة الم ججذكورر ّ
 .3490وذلج لتجوفير منججاال مدسجم لدسججتثمار العربجي المشججتر  ،بوضجع قواعججد االسجتثمار القانونيججة
في إ ار نظجام قجانوني واضجح وموحجد ،ومسجتقر يعمج علج تسجهي انتقجا رؤوس األمجوا العربيجة
وتوظيفها داخ الدو العربية .وصادقت عليها الجعاسر بتاريخ  02أكتوبر .53441
نصت المادر الثانية من االتفاقية الموحدر الستثمار رؤوس األموا العربية علج أن "تسجمح
الججدو األ جراف فججي هججذه االتفاقيججة – وفججي إ ججار أحكامهججا – بانتقججا رؤوس األم جوا العربيججة فيمججا
بينهججا بحريججة وتشجججع وتسججه اسججتثمارها ،وذلج وفقججا لخ ج وبجرام التنميججة االقتصججادية فججي الججدو
 - 3دول اتحاد المغرب العربي هي؛ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،المملكة المغربية ،الجمهورية اإلسالمية الموريتانية،
الجمهورية التونسية ،والجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى،
 - 4اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار بين دول االتحاد المغرب العربي ،المرقعة بالجزائر في  ،1000/00/23والمصادق بالمرسوم
الرئاسي الصادر بتاريخ  ،0997/70/22الجريدة الرسمية رقم  70الصادرة بتاريخ جانفي .0997
 - 5االتفاقية الموحدة الستثمار روس األموال العربية في الدول العربية ،المعدة في تونس في أوت  ،1022والمصادق عليها بالمرسوم
الرئاسي رقم  305-55بتاريخ  ،1005/10/00الجريدة الرسمية رقم  50الصادرة بتاريخ .1005/10/11
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ال راف وبما يعود بالنفع علج الدولجة المضجيفة والمسجتثمر ،وتتعهجد بجأن تحمجي المسجتثمر وتصجون
ل االستثمار وعواسده وحقوق وأن توفر ل بقدر اإلمكان استقرار االحكام القانونية.6" .
بعدها استرسلت االتفاقية في ترتيب مبادت وتدابير تشجيع االستثمار العربي وحمايت  ،وكجذا
رق تسوية النعاعات المتعلقة ب .
 -3إتفاقيات ضمان االستثمار
من تدابير تشجيع االستثمار ،والفعا في ذل  ،توفير الدو المستضيفة أو المصدرر ضمانا
لإلستثمار ،االمر الذي قد تعجع عن تقديم الدو النامية رحجم حاجتهجا لدسجتثمار ،ممجا يضج رها
إل االنضمام التفاقيات دولية لضمان االستثمار ،وأهمها تل التي صادقت عليها الجعاسر؛
 إتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادراتأبرمج ججت هج ججذه االتفاقيج ججة إلنشج ججا المؤسسج ججة العربيج ججة لضج ججمان االسج ججتثمار واستمج ججان الصج ججادرات
"ضججمان" ،كهيسججة عربيججة مشججتركة مملوكججة مججن قب ج حكومججات الججدو العربيججة ،باإلضججافة إل ج أربججع
هيسات مالية عربية ،7وتتخذ من دولجة الكويجت مقج ار لهجا ،8وتُعجد أو هيسجة متعجددر األ جراف لتجأمين
االستثمار في العالم .من أهم أحراضها؛
 تشجيع تدفق االسجتثمارات العربيجة واألجنبيجة المباشجرر إلج الجدو العربيجة مجن خجد تجوفير
التغ ية التأمينية ضد المخا ر حير التجارية للمستثمرين والممولين العرب واألجانب.
 دع ججم النم ججو االقتص ججادي ف ججي البل ججدان العربي ججة م ججن خ ججد ت ججوفير التغ ي ججة التأميني ججة ض ججد
المخا ر التجارية وحير التجارية للمؤسسجات الماليجة والمجوردين حيجر العجرب عنجد تمويج أو توريجد
الم ججدخدت األساس ججية ،البض ججاسع ال أرس ججمالية ،الس ججلع االس ججتراتيجية ومثيله ججا م ججن الس ججلع والخ ججدمات
التنموية للدو العربية.9

 - 6المادة الثانية من نفس االتفاقية.
 - 7الهيئات المالية المساهمة في تأسيس هذه المؤسسة؛ الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي؛ صندوق النقد العربي؛ المصرف العربي
للتنمية االقتصادية؛ الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء.
 - 8إتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان االستثمار والئتمان الصادرات ،الموقع عليها بالكويت في ماي  .1001أرجع الى نشريه
المؤسسة بتاريخ  .2015/04/00المصدر موقع المؤسسة/http://www.iaigc.net :
 - 9المادة الثانية من نفس االتفاقية.
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 -اإلتفاقية الدولية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان االستثمار
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الوكالججة الدوليججة لضججمان االسججتثمار ،هججي أحججد أجه جعر البن ج الججدولي ،أنشججست لتشجججيع تججدفق
االستثمار األجنبي المباشر إل بلدان األسواق الصاعدر ،لمساندر النمجو االقتصجادي وخفجا عجدد
الفق ار وتحسين أحوا الناس.
حي

جا في ديباجة إتفاقية إنشاسها ،أنج " اعتبجا ار للحاججة الج تعضجيد التعجاون الجدولي فجي

مجا التنمية االقتصادية ودعم مساهمة االستثمار األجنبجي ،وعلج وجج الخصجوي االسجتثمارات
األجنبية الخاصجة ،فيتلج التنميجة .واد اركجا لمجا يترتجب علج رفجع المخجاوف المتعلقجة بالمخجا ر حيجر
التجارية من تسيير وتشجيع تدفق االستثمار األجنبي ال الدو النامية .11" ....
ونصت المادر الثانية من هذه االتفاقية عل هدف الوكالة وأحراضها ،بأن هدفها هو تشجيع
تدفق االستثمارات لألحجراا اإلنتاجيجة ،فيمجا بجين الجدو األعضجا  ،وعلج وجج الخصجوي الجدو
الناميج ججة األعضج ججا  ،تكملج ججة ألنش ج ج ة البن ج ج الج ججدولي لإلنشج ججا والتعميج ججر ،وشج ججركة التموي ج ج الدوليج ججة
ومنظمات تموي التنمية الدولية األخرف .وتقوم الوكالة تحقيقا لهذا الهدف بما يأتي:
أ -إصدار ضمانات ،بما في ذل المشاركة في التجأمين واعجادر التجامين ،ضجد المخجا ر حيجر
التجارية لصالح االستثمارات في دولة عضو التي تفد من الدو األعضا األخرف.
ب -القيام بأوج النشا المكم المناسبة التي تسجتهدف تشججيع تجدفق االسجتثمارات إلج الجدو
النامية األعضا وفيما بينها.
ت -ممارسة أية صدحيات ثانوية أخرف كلما كان ذل ضروريا أو مرحوبا في لخدمة الهدف
وعل الوكالة أن تسترشد في جميع ق ارراتها بنصوي هذه المادر." .
تظهر هذه االحكام فاسدر الضمان الدولي في تشججيع االسجتثمار األجنبجي ،واسجتق ارره ،خاصجة
ضججد مخججا ر االضج رابات والتح جوالت التججي تججأتي عل ج المجتمعججات ،التججي عججددتها المججادر  33مججن

 - 10االتفاقية المنشئة للوكالة الدولية لضمان االستثمار ،المبرمة بسيول في  ،1022/10/11والمصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم
 345-05المؤرخ في  .1005/10/30الجريدة الرسمية رقم 55 :الصادرة بتاريخ أكتوبر .1005
 - 11ديباجة نفس االتفاقية.
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نفج ججس االتفاقيج ججة تحج ججت عن ج جوان المخج ججا ر الصج ججالحة للضج ججمان ،وهج ججي – تحوي ج ج العملج ججة – التج ججأميم
واإلج ار ات المماثلة – األخد بالعقد – الحرب واالض رابات المدنية.12
وق ججد رأت الحكوم ججة الجعاسري ججة الحاج ججة ملح ججة لمثج ج ه ججذا الض ججمان الس ججتق اب كبي ججر وسج جريع
للمستثمرين األجانب ،في ظ العجع المالي الذي كانت تعاني من الخعينة ،والمديونية الخارجيجة،
الوضع الجذي ال يمكنهجا مجن ضجمان مشجاريع االسجتثمار األجنبجي ضجد تلج المخجا ر .لجذا انضجمت
لهذه االتفاقية وصادقت عليها سنة  .3441وقد أمنت الوكالة العديد من المشاريع في الجعاسر من
ذل الحين ،خاصة مشاريع االستثمار في المحروقات.13

ت -إبرام إتفاقيات ثنائية لتشجيع االستثمار األجنبي
الج ج جان ججب االتفاقي ججات الجماعي ججة ،لج ججأت الحكوم ججة الجعاسري ججة الج ج إبج جرام والمص ججادقة علج ج
اتفاقيججات ثناسيججة مججع دو معينججة ،رحججب فججي اسججتق اب مسججتثمريها أو التعججاون والش جراكة معهججا فججي
مجججا االسججتثمار ،س جوا أكانججت تل ج الججدو عضججور فججي االتفاقيججات الجماعيججة لتشجججيع االسججتثمار
المججذكورر أعججده والتججي صججادقت عليهججا الج اعسججر ،أو ال ،وفاسججدر االتفاقيججات الثناسيججة تتجلج هنججا ،عنججد
الرحبة في استقبا مستثمري دو ال تشك الجعاسر معها تكت إقليمي وال قومي أو ديني.
أما عن موضو االتفاقيات الثناسية ،فهو ال يختلف عن موضو االتفاقية الجماعية ،بتناول
لتعاريف تحدد مفاهيم ومص لحات االستثمار في االتفاقية ،والتعهجد بتشججيع وحمايجة االسجتثمارات
من المتعاقدين ،مجع تحديجد شجك المعاملجة المرججور بينهمجا لدسجتثمار األجنبجي ،وتعجويا الخسجاسر
ومسألة نع الملكية ،وكيفية تسوية نعاعات االستثمار .وهي مواضيع عامة تتفق معظم االتفاقيات
الثناسية لتشجيع االستثمار.
إال أن مجا يميجع االتفاقيجات الثناسيجة عجن الجماعيجة ،أن األولج أليجة مرنجة للجتحكم فجي مسجتوف
التشجيع بين المتعاقدين ،فتلجأ لها الدولة لعيادر تفضي عدقتها االستثمارية بدولة أخرف رحم أنها
قججد تكججون عضججور معهججا فججي اتفججاق جمججاعي لدسججتثمار ،فتمكنهججا مججن صججياحة أحكججام لججذل حسججب
 - 12المادتين  2و 11من نفس االتفاقية.
 - 13مثالها في عامي  1000و ،2003قدمت الوكالة الدولية لضمان االستثمار  50مليون دوالر في شكل إعادة تأمين لهيئة
 ،Compañía Española de Seguros (de Crédito a la Exportación (CESCEوهي هيئة ائتمانات التصدير اإلسبانية،
مقابل تغطيتها للمستثمر اإلسباني  CEPSA.ويغطي التأمين استثمار شركة ، CEPSAالبالغ  240مليون دوالر في عقد مشاركة في
اإلنتاج مع شركة Sonatrachالجزائرية في حقول بترول .أنظر لتفاصيل أكثر :موقع الوكالة؛
https://www.miga.org/investment-guarantees
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دوافعها السياسية أو االقتصادية أو حيرها مع تلج الدولجة .فتعيجد فجي مججاالت االسجتثمار مجثد ،أو
ترفع من مستوف المعاملة ال الو نية ،أو تمنحها امتياعات مالية خاصة ال تني عليهجا االتفاقيجة
الجماعية.
إل جانب هذا ،االتفاقية الثناسية ،كمجا ذكجر أعجده ،هجي الوسجيلة األنسجب لتشججيع االسجتثمار
مع دولة أخرف حير عضور معها في أي اتفاق جماعي لذل .
وتشججم األنش ج ة التش جججيعية المتفججق عليه ججا فججي اتفاق ججات االس جتثمار الثناسي ججة تججدابير متنوع ججة
مثالهججا تل ج الراميججة إل ج تحسججين اإل ججار العججام للسياسججات المتعلقججة باالسججتثمار األجنبججي ،أو مججنح
الحوافع المالية والضريبية للمستثمرين .وقد تشم التدابير التشجيعية جميع الق اعات االقتصادية
أو قد تركع عل أنش ة اقتصادية محددر .وقد تقتصر عل تأكيد سريان خ

تشجيعية موججودر

أصج جد ل ججدف األ ج جراف المتعاق ججدر ،أو ق ججد تقض ججي ب نش ججا ص ججكو جدي ججدر لتش جججيع االس ججتثمار .وق ججد
تتصدف لألنش ة الترويجية في البلد المو ن أو في البلد المضيف ،كما يمكن أن تقضي بأنش ة
مشتركة.
وقججد تكججون أحكججام تشجججيع االسججتثمار مكتملججة بججذاتها أو قججد تُنش ج يليججة متابعججة لرصججد تنفيججذها
العملي .وأخيرا ،فمن الممكجن وضجع أحكجام تشججيع االسجتثمار إمجا كالت اعمجات واعيجة أو كتعهجدات
ُملعمة قانونا.14
وقججد اهتمججت الج اعسججر كثي ج ار بهججذا النججو مججن االتفاقيججات ،لججدورها الفعججا فججي تشجججيع االسججتثمار
وحمايت  ،وفي النهجوا سجريعا باالقتصجاد والتنميجة ،فأبرمجت منجذ سجنة  3440إلج حايجة اآلن أعيجد
عن  11إتفاقية ثناسية لتشجيع االستثمار ،مع جميع أنحا العالم ،مع الدو العربية ،دو إفريقية،
أوروبية ،يسيوية وأمريكية .ولهذا الحجم دالالت عن نية الحكومة الجعاسرية في االستفادر أكثر من
القانون االتفاقي االستثماري.15

 - 14سلسلة االنكوتاد بشأن سياسات االستثمار الدولية لغرض التنمية ،منشورات األمم المتحدة ،العدد  2002المذكور سابقا ،ص.10 :
 - 15أنظر في خصوص هذه االتفاقيات؛ موقع الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار http://www.andi.dz/.
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ثانيا :مبادئ وتدابير تشجيع االستثمار
م ججن اسجججتق ار االتفاقيج ججات واالتفاق ججات االسجججتثمارية التج ججي ص ججادقت عليهج ججا الج اعسج ججر ،يتبجججين أن
الحكومججة وافقججت عل ج مبججادت وح جوافع لتشجججيع االسججتثمار ) أ  ،وعل ج تججدابير لحمايت ج )ب ،
وكلهججا إج ج ار ات لتشجججيع المسججتثمر األجنبججي بالقججدوم ال ج الج اعسججر ،و مأنت ج عل ج ممتلكات ج  .وهججذه
أهمها.
أ -الموافقة على مبادئ تشجيع االستثمار األجنبي
تقدم نماذ اتفاقات االستثمار الدولي العديد من المبجادت لتشججيع  ،وهجي عبجارر عجن معيجا
وحوافع يتقدم بها المتعاقدين ،ويتعهدون بااللتعام بها .ونججد أهمهجا فجي اتفاقجات االسجتثمار
الجعاسري؛
 -1التعهد بقبول االستثمار
فججي حالبيججة االتفاقيججات الثناسيججة التججي أبرمتهججا الج اعسججر لتشجججيع االسججتثمار ،تعتججرف فيهججا بدايججة
لمستثمري البلد المو ن ب مكانية حصولهم عل مشجاريع اسجتثمارية داخج الج اعسجر ،ويحجدد االتفجاق
مجججا المشججاريع المسججموح بهججا ،وعججادر مججا تكججون متنوعججة أكثججر مججن مجججا  ،ممججا ينب ج عججن سياسججة
الدولة في النهوا بجميع مجاالت الحيار.16
فججي هججذا اإل ججار نصججت المججادر العاش جرر مججن إتفاقيججة تشجججيع االسججتثمار وحمايت ج بججين الج اعسججر
والحكومج ججة العربيج ججة السج ججورية ،تحج ججت عن ج جوان مجج ججاالت االسج ججتثمار عل ج ج أن ج ج " يسج ججمح لألشج ججخاي
ال بيعيين واالعتباريين في ك من الدولتين المتعاقدتين باالستثمار في بلد ال رف المتعاقد اآلخر
فجي مختلجف مججاالت االسجتثمار المتاحجة والتجي تسججمح بهجا القجوانين واألنظمجة النافجذر فيج  .وال سججيما

16

-مجاالت االستثمار في السوق الجزائرية هي؛ الزراعة ،الصيد البحري ،الصناعة ،السياحة ،الصحة ،النقل،

تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت ،الطاقة المتجددة .وتشكل هذه المجاالت االساسية للحياة ألي مجتمع .أنظر
موقع الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار؛
http://www.andi.dz/index.php/ar/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=470&Itemid=651
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في المجدت الصناعية والعراعية والصحية والسياحية والنق وحيرها  .17" ...من الصجياحة يتبجين
أن المتعاقججدين فتحججا مجججا االسججتثمار علج كج مجججاالت الحيججار كقاعججدر عامججة ،وخصصججت المججادر
المجاالت المذكورر ألهميتها فق  ،وهجذه اإلرادر بقجدر مجا تظهجره مجن تفجاهم وثقجة بجين البلجدين ،ف نهجا
تنب عل إرادر الدولة في االستفادر من الرأسما األجنبي لت وير والنهوا بجميع المجاالت.
وفججي ذات اإل ججار أيضججا ،قبلججت الج اعسججر اسججتثمارات اإلي جرانيين عل ج أ ارضججيها ،باتفاقهججا مججع
الحكومج ججة اإليرانيج ججة عل ج ج أن " يقب ج ج ك ج ج مج ججن ال ج جرفين المتعاقج ججدين عل ج ج إقليم ج ج  ،ووفقج ججا لقوانين ج ج
وتنظيماتج  ،اسججتثمارات األشججخاي ال بيعيججين واالعتبججاريين لل ججرف المتعاقججد اآلخججر – .و – حالججة
قبو االستثمار ،يقجوم كج

جرف متعاقجد ،بقجا لقوانينج وتنظيماتج  ،بمجنح كافجة التجراخيي الدعمجة

إلنجاع ذل االستثمار .18" .أي أن الحكومة الجعاسرية من جهتها قبلجت باالسجتثمار اإلي ارنجي علج
أ ارض ججيها ،وتس ججهيل حس ججب قوانينه ججا وتنظيماته ججا ،أم ججا مجاالتج ج فق ججد أرجعته ججا لتحدي ججد تلج ج القج جوانين
والتنظيمات.
 -2امتيازات معاملة االستثمار األجنبي
لقججد ججور القججانون االتفججاقي أحكامججا مختلفججة فججي معاملججة البلججد المضججيف لدسججتثمار األجنبججي،
وهي أحكام لتشجيع هذا االستثمار أكثر من تنظيم  .وتتخذها الدو المتعاقدر حسب درجة رحبتها
فججي تشجججيع مسججتثمري دولججة معينججة ،بججين معاملججة عادلججة ومنصججفة وعججدم التمييججع ،معاملججة و نيججة أو
معاملة الدولة األول بالرعاية ،وال تكاد تخلو اتفاقية استثمار أجنبي من مث هذه األحكام.
حيج

تلججعم المعاملةةة العادلةةة والمنصةةفة الدولججة المضججيفة بضججمان نمج مججن المعاملججة م ججابق

لقواعد القانون الجدولي العرفجي ولمقتضجيات العدالجة واإلنصجاف ،مهمجا كانجت المعاملجة التجي تمنحهجا
الدولجة لموا نيهجا أو لمجوا ني دو أخجرف .19حيج

أن تغييجر برنجام

تشججيع االسجتثمار للبلجد

 - 17اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات ،بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة السورية ،الموقع في
دمشق بتاريخ  ،1000/00/14والمصادق عليه بالمرسوم الرئاسي رقم  430-02المؤرخ في  .1002/12/20الجريدة الرسمية رقم
 /00الصادرة بتاريخ .1002/12/20
 - 18اتفاق الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،الموقع بطهران في  ،2003/0/10والمصادق عليه بالمرسوم الرئاسي ،رقم  05-05المؤرخ في  25فبراير  .2005الجريدة
الرسمية رقم ،15 :الصادرة في .2005/02 /20
 - 19دليل اال ّتفاقيات الثنائ ّية لالستثمار ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،األمم المتحدة  .0200/20/20 ،0202نسخة
الكرتونية على موقع اللجنة؛ bit.escwa.org.lb/
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المضيف عل نحو يقل من المساعدر المقدمجة للمسجتثمرين األجانجب بشجك مفجاج  ،ربمجا ينتهج
معيار المعاملة العادلة والمنصفة.20
وفيما يتعلق بمبدأ عدم التمييز ،يتحقق من التساؤ حو ما إذا كان المستثمرون األجانب
في البلد المضيف في ظروف مشابهة للظروف التي يججوع فيهجا ت بيجق تجدابير تشججيع االسجتثمار
ففي هذه الحالة فق  ،يتحقجق مبجدأ عجدم التمييجع .ذلج أن مخ

جات التشججيع قجد تكجون مقصجورر،

مجثد ،علج اسجتثمارات ذات حججم معجين أو فجي ق جا معجين أو فجي من قجة معينجة .وبالتجالي ،ال
يجوع للمستثمرين األجانب لب ت بيق التدابير التشجيعية هذه إال إذا كانوا في نفس فسة نظراسهم
المحليين.
أمةةا شةةرط الدولةةة األكثةةر رعايةةة فهججو حكججم إتفججاقي بموجب ج توافججق دولججة مججا عل ج أن تمججنح
الشري المتعاقد اآلخر معاملة ال تكون أق مواتار من تل التي تمنحها لدولة ثالثة .وقد كجان هجذا
ِّ
مبكجر وخاي لحكم عدم التمييع ،ويرجع منشؤه إل بواكير معاهدات الصجداقة
الحكم بمثابة شجك
والتج ججارر والمدح ججة .21بي ججد أن االس ججتفادر م ججن الش ججر ال تعن ججي معامل ججة المس ججتفيد معامل ججة مس ججاوية
لمعاملججة الججو نيين ،ألن هججذا األمججر يحقق ج مبججدأ يخججر فججي التعام ج الججدولي الججذي يججتمم شججر الدولججة
األَول بالرعاية ،وهو مبدأ المعاملة الو نية.
مبةةدأ المعاملةةة الوطنيةةة؛ المعاملججة الو نيججة هججي قاعججدر قانونيججة اتفاقيججة تلتججعم بموجبهججا الدولججة
المضججيفة مججنح المس جتثمر األجنبججي معاملججة ال تق ج تفضججيد عججن المعاملججة الممنوحججة للمسججتثمرين
الججو نيين .وبالتججالي ،يتمتججع المسججتثمر األجنبججي بشججرو المنافسججة نفسججها التججي يتمتججع بهججا المسججتثمر
الو ني في سوق البلد المضيف .لذا؛ ال تعد المعاملة الو نيجة مبجدأ عامجا للقجانون بج تمثج قاعجدر
قانونية ،مثلها مث بند الدولة األول بالرعاية ،وخدفا للمعاملة العادلة والمنصفة .وذل يعنجي مجن
الناحية القانونية ،أن في حا عدم ورودها في ني مكتوب ،ف ن الدولجة حيجر ملعمجة بت بيقهجا وال
تُحاسب عل ذل دوليا.22
 - 20وتختلف الصّيغ المستعملة للتعبير عن هذا المفهوم من ا ّتفاقية إلى أخرى فتستعمل عبارة "معاملة نزيهة ومنصفة" أو "معاملة
منصفة" .ولكن تبقى العبارة األكثر تداوالا هي "المعاملة العادلة والمنصفة"  FET Fair And Equitable Treatmentالتي تستعملها
أغلبية االتفاقيات الثنائية العربية.
 - 21تقرير لجنة القانون الدولي ،الدورة الستون ،األمم المتحدة • نيويورك .2002/02/05 ،2002 ،ص .330 :نسخة الكترونية،
موقع اللجنة/http://legal.un.org/ilc :
 - 22نفس التقرير ،ص 00 :وما بعدها.
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تكججون المعاملججة الو نيججة أفضج وأرقج مججن شججر الدولججة األكثججر رعايججة فججي تشجججيع االسججتثمار
األجنبي ،إال أنها قد تضر باالستثمار الو ني والمنتوجات المحلية التي قد ال تنافس جودتهجا تلج
األجنبية ،لذا تحد الكثير من الدو منها ،بأن تضمنها فق في المجاالت التي يضعف االسجتثمار
واإلنتا المحلي فيها ،أو تمنح لبا الدو فق لدواعي سياسية واقتصادية بينهما.
وقد ترحب بعا البلدان المضيفة في قصر تدابير معينة لتشجيع االستثمار عل مستثمري
بلجد أجنبجي معينجة .وقجد يكجون الوضجع علج هجذا الحجا  ،مجثد ،إذا كانجت السياسجة اإلنماسيجة للبلجد
المضيف تهدف إل تععيع الرواب االقتصجادية والسياسجية مجع بلجدان أخجرف معينجة ،بهجذا التصجرف
هي ينته مبدأ معاملة الدولة األول بالرعاية ،إال إذا كان منح المعايا يجري بقا ألحكام محددر
فجي اتفجاق االسجتثمار الجدولي ،كحكجم اسجتثناسي بشجأن التكامج االقتصجادي اإلقليمجي ،أو أي حكجم
يععع التكام االقتصادي اإلقليمي.23
ف ججي النظ ججام الق ججانوني الج اعس ججري ،لق ججد ن ججي المش ججر علج ج جمي ججع أش ججكا معامل ججة االس ججتثمار
األجنبججي ،فججني عل ج أن " يعام ج األشججخاي ال بيعيججون والمعنيججون األجانججب بمثج مججا يعام ج ب ج
األشخاي ال بيعيون والمعنيون الجعاسريون في مجا الحقوق والواجبات ذات الصلة باالسجتثمار،
ويعام ج ج جميجججع األشج ججخاي ال بيعيجججون والمعنيجججون األجانج ججب نفج ججس المعاملجججة ،مج ججع م ارعج ججار أحكج ججام
االتفاقي ججات الت ججي أبرمته ججا الدول ججة الجعاسري ججة م ججع دوله ججم األص ججلية " .24أي أن المش ججر يض ججع مب ججدأ
المعاملجة الو نيجة كحجد أدنج لمعاملجة االسجتثمار األجنبجي ،أمجا فجوق ذلج فهجو مجن اإلمتيجاعات التججي
تمنحهجا الحكومججة الجعاسريججة لمسججتثمري دولججة معينججة ،فأحججا تحديججد معاملتج علج إتفاقيججة االسججتثمار
المبرمة مع دولتهم.
فمججثد منحججت الحكومججة الجعاسريججة للمسججتثمرين األلمججان معاملججة منصججفة وعادلججة كحججد أدن ج ،
باتفاقها معها عل أن " يقبج ويشججع كج

جرف متعاقجد ،علج إقليمج وفقجا لتشجريعات االسجتثمارات

 - 23سلسلة االنكتاد بشأن مسائل اتفاقات االستثمار الدولية ،منشورات األمم المتحدة ،العدد  ،2004جنيف سويسرا ،ص.12 :
 - 24المادة  14من االمر رقم  03-01المؤرخ في  2001/02/20المتعلق بتطوير االستثمار ،الجريدة الرسمية
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م ججن ججرف مج جوا ني وش ججركات ال ججرف اآلخ ججر المتعاق ججد ويمنحه ججا ف ججي كج ج حال ججة معامل ججة منص ججفة
وعادلة".25
وعادت االتفاقيججة فججي تحسججين هججذه المعاملججة بنصججها عل ج أن ال " يعرق ج  ،بواس ج ة إج ج ار ات
تعسفية أو تمييعية ،موا ني أو شركات ال رف المتعاقد اآلخجر ،فجي إدارر واسجتعما أو االسجتمتا
باستثماراتهم عل إقليم ".
لترفججع أخي ج ار مججن مسججتوف هججذه المعاملججة باتفاقهججا عل ج مججنح " ك ج

ججرف متعاقججد عل ج إقليم ج

جاع مجن تلج التجي
الستثمارات موا ني وشركات ال رف المتعاقد اآلخر ،معاملجة لجن تكجون أقج امتي ا
تمججنح لموا ني ج وشججركات أو لم جوا ني وشججركات بلججد ثال ج

" .26لتمنحهججا امتيججاع المعاملججة الو نيججة

ومعاملة الدولة األول بالرعاية معا.
وفي مثا يخر عل لجو الحكومة الجعاسرية ال تفضجيدت المعاملجة السجتق اب االسجتثمار
األجنبججي ،توصججلت فججي اتفاقهججا مججع الحكومججة التونسججية علج مججنح المعاملججة الو نيججة ومعاملججة الدولججة
األكثججر رعايججة مباش جرر ،بججني االتفججاق عل ج أن يمججنح ك ج

ججرف متعاقججد فججي إقليم ج  ،السججتثمارات

مس ججتثمري ال ججرف المتعاق ججد اآلخ ججر ،معامل ججة ال تقج ج رعاي ججة ع ججن تلج ج الت ججي يمنحه ججا الس ججتثمارات
مستثمري أو الستثمارات مستثمري دولة أخرف ،أيهما تكون األكثر أفضلية بالنسبة للمستثمر.27
واشتر ت الفقرر الثالثة من نفس المادر ،عل أال تفسر أحكام الفقرتين األولج والثانيجة منهجا
– أحكام المعاملة الو نية ومعاملة الدولة األكثر بالرعاية – عل أنهجا تلجعم رفجا متعاقجد بتوسجيع،
لفاسدر مستثمري ال رف المتعاقد اآلخر ،معايا أية معاملة أو تفضي أو امتياع ينت عن:
 من قججة تبججاد حججر أو اتحججاد جمركججي أو سججوق مشججتركة أو أي اتفججاق دولججي مماث ج خججايب نشججا مثج هججذه االتحججادات والتججي يكججون أو قججد يصججبح أي مججن ال جرفين المتعاقججدين رفججا
فيها وكذل ك األشكا األخرف للمنظمات االقتصادية اإلقليمية،

 - 25المادة الثانية من االتفاق المتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات ،بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وجمهورية ألمانيا االتحادية ،الموقع في الجزائر بتاريخ  11مارس  ،1005والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم -2000
 220المؤرخ في  00أكتوبر سنة  .2000الجريدة الرسمية رقم ،52 :الصادرة بتاريخ .2000 / 10 / 02
 - 26المادة  2/3من نفس االتفاق.
 - 27المادة الثالثة من اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات ،الموقع بتونس في  .2005/02/10والمصادق عليه بالمرسوم
الرئاسي رقم  404-05المؤرخ في  ،2005/11/14الجريدة الرسمية رقم 03 :الصادرة في .2005/11/10
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 اتفاقات تهدف إل تجنب االعدوا الضريبي أو ك اتفاقية دولية أخرف في ميدان الجباية".
معنججاه أن الحكججومتين المتعاقججدتين ال تريججد تمديججد امتيججاع المعاملججة المججذكورر لمسججتثمريهما ،إلج
إمتياعات أخرف تمنحها الدولة لمستثمري دولة ثالثة ،إلنشا من قة حرر أو اتحاد جمركي أو سوق
مشججتركة ،وجميججع االمتيججاعات المججذكورر فججي الفق جرر المججذكورر .هججذا ألن أسججاس معاملججة الدولججة األول ج
بالرعاية أن يستفيد مستثمري ال رف المتعاقد اآلخر من ك امتياع يمنحج ال جرف المتعاقجد لفاسجدر
مستثمري رف ثال  ،وبهذا الشر تستثني الحكومة هذه االستفادر من االمتياعات المذكورر.
ونصت اتفاقيجة الموحجدر لجرؤوس األمجوا العربيجة علج مبجدا عجام لمعاملجة االسجتثمار العربجي،
بنصها عل أن " تشك أحكام هذه االتفاقية حدا أدن لمعاملة ك استثمار يخا لها ."... ،إل
جانججب هججذا ،سججمحت " للدولججة ال ججرف تقريججر م اعيججا إضججافية لإلسججتثمار العربججي تجججاوع الحججد األدن ج
المنصج ججوي علي ج ج فج ججي هج ججذه االتفاقيج ججة  ،28"...وحج ججددت االتفاقيج ججة اعتبج ججارات عج ججدر لهج ججذه المعاملج ججة
التفضيلية.
وفضد عجن ذلج  ،يمكجن " للمسجتثمر العربجي حجق االختيجار فجي أن يعامج أيجة معاملجة أخجرف
تقررهججا أحكججام عامججة فججي الدولججة التججي يقججع فيهججا االسججتثمار بموجججب قججانون أو اتفاقيججة دوليججة ويتلقاهججا
اسججتثمار حيججر عربججي فججي مجججا مماث ج وال يشججم ذل ج مججا قججد تمنح ج الدولججة مججن معاملججة متمي جعر
لمشرو محدد نظ ار ألهميت الخاصة لتل الدولة ".29
 -3الحوافز والمزايا الضريبية
إن الججدو الراحبججة فججي اسججتق اب رأس المججا األجنبججي ،تقج ّجدم أشججكا مختلفججة مججن الحجوافع فججي
شك معايا وامتيجاعات لصجالح المسجتثمرين الجانجب ،وهجي عبجارر عجن تنجاعالت مجن قبلهجا فجي قوانينهجا
ونظمهججا عججن بعججا االحكججام العامججة الم بقججة عل ج مشججاريع و نيججة مشججابهة .وتعججد الحجوافع الماليججة
والضج جريبية األكث ججر اس ججتخداما م ججن ب ججين الت ججدابير العريض ججة الت ججي يمك ججن للبل ججد المض ججيف أن يتخ ججذها
لتش جججيع االس ججتثمار األجنب ججي ال ججداخلي .حيج ج

تفضج ج البل ججدان المض ججيفة ،ف ججي كثي ججر م ججن األحي ججان،

 - 28المادة الثالثة من االتفاقية الموحدة النتقال رؤوس األموال العربية السابقة الذكر.
 - 29المادة  5/2من نفس االتفاقية.
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األدوات الض جريبية مث ج اإلجججاعات الض جريبية ومعججدالت الض جراسب االمتياعيججة والحسججومات المعجلججة
مقابج االسججتهد واإلعفججا ات الجمركيججة واسججترداد الرسججوم الجمركيججة عنججد إعججادر التصججدير .ويرجججع
ذلج فججي المقجام األو إلج ضجعف القججدرر الماليجة للعديججد مجن البلججدان الناميجة المضججيفة التجي ال تقججدر
عل استخدام أشكا الدعم المباشر لدستثمار الداخلي؛ فهي ال تست يع ،علج أفضج تقجدير ،إال
أن تخفف من العب الضريبي

30

بعد دخو االستثمار األجنبي .ولدستفادر منها ،يجب أن تشير

اتفاقات االستثمار الدولية إل َمنح تل الحوافع والمعايا لمستثمري الدولة المتعاقد معها.
وقد اتفقت الحكومة الجعاسرية ،في هذا اإل ار ،عل منح هذه المعايا والحوافع الضريبية فجي
العديججد مججن اتفاقاتهججا الدوليججة لدسججتثمار ،فنصججت اتفاقيتهججا مججع جمهوريججة الصججين الشججعبية عل ج أن
"يش جججع كج ج

ججرف متعاق ججد مس ججتثمري ال ججرف المتعاق ججد اآلخ ججر لدس ججتثمار ف ججي إقليمج ج ويقبج ج ه ججذه

االستثمارات وفقا لقوانين ونظم " .31وفي اتفاقية الجعاسر لتشجيع االسجتثمار وحمايتج مجع حكومجة
النمس ججا ت ججم االتفجججاق علج ج أن يقب ج ج ويش جججع ك ج ج م ججن ال ج جرفين المتعاق ججدين فج ججي إ ججار تش ج جريعات ،
االستثمارات المنجعر من قب مستثمري ال رف المتعاقد اآلخر ".32
وفي اتفاق االتحاد المغربي عل تشجيع االستثمار ،اتفقت الدو األعضا عل أن "يشججع
كج ج بل ججد م ججن بل ججدان اتح ججاد المغ ججرب العرب ججي وف ججي إ ججار أحاكمج ج انتق ججا روس األمج جوا المملوك ججة
لموا ني ج ال ج الججدو األخججرف لدتحججاد ،وانتقججا روس األم جوا المملوكججة لم جوا ني الججدو األخججرف
لدتحاد إلي  ،ويشجع استثمارها في بحرية .33"...
إن الججني عل ج تشجججيع الججدو األ جراف لدسججتثمار داخلهججا ،حسججب قوانينهججا وأنظمتهججا ،هججو
عينج ج إقام ججة نظ ججام للم اعي ججا والحج جوافع ،والت ججي أهمه ججا ،كم ججا ذك ججر س ججابقا ،الم اعي ججا الضج جريبية .ف ججي ه ججذا
الخصوي ،عرا المشر الجعاسري ،في قانون االستثمار ،علج الجراحبين االسجتثمار فجي الج اعسجر
مجموعججة مججن الم اعيججا ،بالبججاب الثججاني مججن هججذا القججانون .فنصججت المججادر  04من ج عل ج النظججام العججام

 - 30سلسلة االنكتاد بشأن مسائل اتفاقيات االستثمار الدولية السابقة الذكر ،ص.35 :
 - 31المادة  03من اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات ،بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،وحكومة
الصين ،الموقع ببكين في  ،1005/20المصادق عليه بالمرسوم الرئاسي رقم  302-02المؤرخ في  .2002/11/25الجريدة الرسمية
رقم  10المؤرخة في .2002/11/22
 - 32المادة األولى من اتفاق الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات ،المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وحكومة النمسا ،الموقع بفيينا في  .2003 / 05 / 10والمصادق عليه بالمرسوم الرئاسي رقم  320-04المؤرخ في .2004/10/10
الجريدة الرسمية رقم 55 :الصادرة بتاريخ .2004 /10/13
 - 33المادة األولى من اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار بين دول االتحاد المغرب العربي.
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للمعايا الضجريبية الموجج للمسجتثمر ،بنصج علج أنج " عيجادر علج الحجوافع الجباسيجة وشجب الجباسيجة
والجمركيجة المنصججوي عليهجا فججي القججانون العجام ،تسججتفيد االسججتثمارات المحجددر فججي المججادتين  3و7
أعده مما يأتي:
 -3بعنونا إنجاعها كما هي مذكورر في المادر  31أدناه ،من المعايا اآلتية:
أ

اإلعفجا مجن الحقجوق الجمركيججة فيمجا يخجي السجلع حيججر المسجتثنار والمسجتوردر والتجي تججدخ

مباشرر في إنجاع االستثمار.
ب اإلعفججا مججن الرسججم عل ج القيمججة المضججافة فيهججا يخججي السججلع والخججدمات حيججر المسججتثنار
المستورر أو المقتنية محليا والتي تدخ مباشرر في إنجاع االستثمار.
اإلعفججا مججن دفججع حججق نق ج الملكيججة بعججوا عججن ك ج المقتنيججات العقاريججة التججي تمججت فججي
إ ار االستثمار المعني.
-7بعنج جوان االس ججتغد ولم ججدر ث ججد

س ججنوات بع ججد معاين ججة الش ججرو ف ججي النش ججا ال ججذي تع ججده

المصالح الجباسية ب لب من المستثمر:34
أ اإلعفا من الضريبة عل أرباح الشركات.
اإلعفا من الرسم عل النشا المهني.
 -4استحداث مؤسسات لمتابعة تشجيع االستثمار
إن من أوج قصور اتفاقجات االسجتثمار الدوليجة التجي تتصجدف لتشججيع االسجتثمار قلجة دقتهجا.
فه ججي حالب ججا ال ت ججوفر تفاص ججي بش ججأن الش ججرو المس ججبقة ألنشج ج ة تش جججيع االس ججتثمار المتف ججق عليه ججا
وشكلها ،وال تتضمن أي يليات متابعة تسمح برصد مدف تنفيذ التدابير التشجيعية وفاعليتها.
واألقليججة مججن اتفاقججات االسججتثمار الدوليججة التججي تتصججدف لهججذه القضججية تركججع علج إنشججا إ ججار
مؤسسججي بججين األ جراف المتعاقججدر لإلشجراف علج تنفيججذ االتفججاق .فعلج سججبي المثججا  ،تججني بعججا
االتفاقججات عل ج إنشججا مجلججس أو لجنججة يكججون مججن مهامهمججا إعججداد مقترحججات بشججأن أفض ج

 - 34للمزيد من امتيازات والمزايا الضريبية انظر المادة  11و 12من قانون االستثمار.
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ريقججة

لتشجيع االستثمار األجنبي بين األ راف .وقد يكون من واجبات هيسة كهذه أيضا رصد العدقجات
االستثمارية وتحديد فري جديدر لدستثمار.35
ومثججا علج مؤسسججات متابعججة تنفيججذ اتفججاق االسججتثمار ،اتفقججت الججدو العربيججة علج اسججتحدا
مجلس يتول " اإلش ارف عل تنفيذ أحكام هذه االتفاقية ،ول في سبي ذل :
 تفسير نصوي االتفاقية. إصدار وتعدي والغا القواعد واإلج ار ات الدعمة لتنفيذ أحكام االتفاقية. ) ...جم ججع وتنس ججيق التق ججارير والمعلوم ججات والبيان ججات والتشج جريعات والقواع ججد واإلحص ججا اتالمتعلقج ججة باالسج ججتثمار ومجاالت ج ج والق اعج ججات المفتوحج ججة لدسج ججتثمار وشج ججرو ها فج ججي الج ججدو
األ جراف بعججد الحصججو عليهججا مججن الجهججات المختصججة ووضججعها تحججت أصججحاب رؤوس
األموا العرب بغية تشجيعهم ومساعدتهم عل االستثمار في المشاريع العربية.
 المس ججاعدر علج ج إنش ججا ال ججنظم والمؤسس ججات الت ججي تس ججه أو تش جججع علج ج تحقي ججق أحج جراااالتفاقية أو تكملها بما في ذل األجهعر االستشارية والتنفيذية وأجهعر ونظم تجميع المجوارد
المالي ج ججة والبشج ج جرية وتوجيهه ج ججا نح ج ججو االس ج ججتثمار االستم ج ججاني داخج ج ج ال ج ججدو العربي ج ججة توجيه ج ججا
متواعيا".36
وفي وج مشاب لهجذا االتفجاق ،لكجن بشجك ال يرقج إلج أن يكجون مؤسسجة أو جهجاع ،اتفقجت
الجعاسر مع جمهورية الصين عل أن " يعقد ممثلو ال رفين المتعاقدين لقا ات من وقت إل يخجر
لغرا:
أ

متابعة تنفيذ هذا االتفاق.

ب تباد المعلومات القانونية وفري االستثمار.
تسوية النعاعات الناتجة عن االستثمارات.
د تقديم اقتراحات لترقية االستثمار.
 - 35وتنشئ اتفاقات التجارة واالستثمار المعقودة بين الواليات المتحدة وأطراف أخرى مثل هذه اآللية .ومن أمثلة ذلك اتفاق التجارة
واالستثمار اإلطارية المعقود بين الواليات المتحدة وليبيريا ( )2000الذي ينص على أن الطرفين اتفقا على إنشاء مجلس للتجارة
واالستثمار وأن هذا الﻤﺠلس سيحدد فرص االستثمار ويعمل على إزالة معوّ قات االستثمار ( .)4وعلى نفس المنوال ،أنشأ اتفاق
الشراكة االقتصادية بين اليابان والمكسيك (  ) 2004لجنة فرعية معنية بتشجيع التجارة واالستثمار من أجل استعراض تنفيذ تدابير
التشجيع .أنظر؛ سلسلة االنكوتاد بشأن سياسات االستثمار الدولية لغرض التنمية السابقة الذكر ،ص؛ .22
 - 36المادة  12من االتفاقية الموحدة الستثمار روس األموال العربية في الدول العربية المذكورة سابقا.
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ه دراسة مساس أخرف متعلقة باالستثمارات.37
 -5اللجوء إلى التعاون العام واألنشطة المشتركة لتشجيع االستثمار
ب ريقجة عامجة ججدا ،قجد تجني بعجا اتفاقجات االسجتثمار الدوليجة علج

أنج ينبغجي لأل جراف

المتعاقدر أن تض لع بأنش ة مشتركة لتععيع التجارر واالستثمار بينهجا .وال يجرد معيجد مجن التحديجد
لل ريقجة التجي ينبغجي بها القيجام بهذا التعجاون وال لألنشج ة التجي ينبغجي أن يتضجمنها .وهجو تجدبير
ن ججوعي لت ججوير م ججؤهدت االس ججتثمار ال ججداخلي ،إذ يس ججمح باشج ج ار المؤسس ججات والش ججركات الو ني ججة
باالحتكا بنظيراتها األجنبية ،وتمكنها من االسجتفادر مجن خبراتهجا وتكنولوجيتهجا ،كمجا تسجمح بج دارر
الرأسما األجنبي الذي سيمو مشاريع االستثمار الو نية.
وقد لجأت الجعاسر إل مثج هجذا التجدبير فجي شجراكتها مجع المملكجة العربيجة السجعودية ،إلنشجا
الشجركة الجعاسريجة السجعودية لإلسجتثمار .وججا ت هجذه الشجراكة باتفجاق ججد عجام ،لجم يحجدد شجك هججذه
المؤسسة وال ماهيتها ،وال المشاريع التي تدخ ضمن مجا نشا ها.38
حي

تأسست الشركة الجعاسريجة السجعودية السجتثمار" أسجيكوم "بموججب االتفاقيجة الموقعجة بجين

و اعرتججي الماليججة لك ج مججن الجمهوريججة الجعاسريججة والمملكججة السججعودية فججي شججهر أبري ج  ،7009وتمججت
المصادقة عليها في شهر سجبتمبر  7009مجن قبج رسجيس الجمهوريجة ،وفجي مجايو  7001مجن قبج
الجانج ججب السج ججعودي ،مقرهج ججا الج اعسج ججر العاصج ججمة .ودخلج ججت الشج ججركة فج ججي النشج ججا فج ججي شج ججهر ج ج جوان
.397009
أما عجن أح ارضجها ،فتتمثج فجي االسجتثمار فجي كج المججاالت وجميجع الق اعجات ،وعلج وجج
خاي في الصناعة والعقار والسجياحة والع ارعجة ،ب قامجة مشجاريع جديجدر ،أو المسجاهمة فجي مشجاريع
قاسمة أو اقتنا حصي في شركات محتاجة للتمويج  ،وهجذا مجن خجد مجنح القجروا االسجتثمارية
للمشاريع التي تساهم فيها الشركة .أو بالمساهمة فجي رؤوس أمجوا الشجركات ،الجديجدر أو القاسمجة

 - 37المادة  12من اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات بين الجزائر والصين المذكور سابقا.
 - 38اتفاقية إنشاء شركة جزائرية-سعودية لإلستثمار ،المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العرية
السعودية ،الموقعة بالكويت في  ،2004/04/14والمصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم  301-04المؤرخ في ،2004/00/13
الجريدة الرسمية رقم  50الصادرة بتاريخ .2004/00/10
 - 39أنظر موقع الشركة على الويب؛  http://asicom.dz.تاريخ الزيارة .2015/02/22
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أو ب عج ججداد تركيبج ججة التمج ججويدت للمشج ججاريع التج ججي تعج ججرا عليهج ججا والبح ج ج

عج ججن شج ججركا أخ ج جرين فج ججي

المشاريع .اإليجار المالي الذي تمارس الشركة من خد إحدف الشركات المساهمة فيها.40
ب -تدابير حماية االستثمار األجنبي
إن معايا وحوافع االستثمار ال تكفجي لوحجدها فجي إقنجا المسجتثمرين األجانجب لتحويج أمجوالهم
وممتلكاتهم بسهولة إلقامة مشاريع لفاسجدر دولجة مجا ،بج مجا ي مسجنهم عجن تلج األمجوا والممتلكجات
هو ضمان حماية ضجد كج أشجكا المخجا ر ،واال لجن يججاعفوا بالقجدوم ،فتجدابير حمايجة االسجتثمار
هججي عنصججر أساسججي فججي تشجججيع االسججتثمار ذاتج  .وقججد وافقججت الج اعسججر علج بعججا تلج التججدابير،
أهمها؛
 -1تعويض المستثمر عن األضرار والخسائر
حسب مفهوم المسؤولية الدولية وأسسها ،يحق للمستثمر األجنبي فجي أن يعجوا عجن جميجع
ضرر التي تلحق بممتلكات واستثمارات داخ الدولة المضيفة ،مهما كان مصجدرها ،شجري ة أال
األ ا
يك ججون ه ججو المتس ججبب ف ججي ذلج ج  .وتتع ججدد المخ ججا ر المه ججددر لدس ججتثمار األجنب ججي ف ججي المجتمع ججات
المعاصر ،خاصة تل التي ال تعرف االستقرار ،الذي قد تنجم عن اض رابات داخلية وصراعات
إثنيججة ،أو أعمججا شججغب وثججورات و نيججة ،صجراعات مسججلحة أو حججروب ال دخج للمسججتثمر األجنبججي
فيهججا ،فمججن واجججب الدولججة المضججيفة حمايت ج أوال ،ومججن ثججم تعويض ج عججن خسججاسره إن حججدثت ،ويعججد
االلتعام بهذا التعويا أحد تدابير تشجيع االستثمار األجنبي.
في هذا اإل ار نصت جميع اتفاقيات االسجتثمار األجنبجي التجي أبرمتهجا الج اعسجر علج التعهجد
بتعججويا خسججاسر المسججتثمر األجنبججي ،فعل ج سججبي المثججا نصججت اتفاقيججة تشجججيع االسججتثمار بججين
الحكوم ججة الجعاسري ججة وحكوم ججة جمهوري ججة جن ججوب إفريقي ججا علج ج أن " يم ججنح مس ججتثمرو ججرف متعاق ججد،
أصيبت استثماراتهم عل إقليم ال رف المتعاقد اآلخر بأضرار جج ار حجرب أو نج اع مسجلح أو ثجورر
أو حالججة جوارت أو عصججيان أو تمججرد أو أعمججا شججغب حججدثت عل ج إقلججيم هججذا ال ججرف المتعاقججد،
معاملة ،فيما يخي االسترداد والتعويا أو أي تسوية أخرف ،ال تق رعاية عن تل التي يمنحها

 - 40نفس المصدر.
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هذا ال رف المتعاقد األخير لمستثمري أو لمستثمري أي دولة ثالثة .41" .واألمثلة كثيرر علج مثج
هذه االحكام ،ال تخلو منها اتفاقية استثمار.
 -2ضبط إجراء نزع الملكية والتأميم
مججن أهججم ح جوافع تشجججيع االسججتثمار األجنبججي ،حمايججة ممتلكججات المسججتثمرين ضججد أي نججع أو
حجججع أو تقييججد تعسججفي ،س جوا للممتلكججات المنقولججة مججن معججدات وأدوات األشججغا وحيرهججا ،أو نق ج
ل جرأس المججا واألربججاح والفواسججد ،وذل ج ألنهججا هججي أسججاس االسججتثمار ،وان كججان البججد مججن نججع هججذه
الممتلكات ،وجب توفير تعويا عاد ومناسب مقابلهجا للمسجتثمر ،مثج مجا هجو مقجرر لنجع ملكيجة
الموا نين في النظام القانوني الداخلي.
وألهمي ججة ت ججدبير حماي ججة الملكي ججة ف ججي تش جججيع االس ججتثمار ،ف نج ج ال يخل ججو م ججن اتفاقي ججة اس ججتثمار
أجنبج ججي ،ثناسيج ججة أو جماعيج ججة .وقج ججد ضج ججمنت الحكومج ججة الجعاسريج ججة فج ججي جميج ججع اتفاقاتهج ججا السج ججتق اب
االستثمار األجنبي ،فاتفقت مع الحكومة الفيدرالية الماليعية عل أن " ال يمكن ألي رف متعاقجد
اتخاذ أي إج ار لنع الملكية أو التأميم أو أي إج ار يخر ذات يثار مماثلجة للتجأميم أو نجع الملكيجة
حيا استثمارات مستثمر ال رف المتعاقد اآلخر إال وفق الشرو اآلتية:
أ أن تتخذ التدابير من اج المنفعة العامة بنا عل إج ار قانوني،
ب أال تكون التدابير تمييعية،
ان تكون التدابير مرفقة بأحكام تني عل دفع تعويا عاج ومناسب وفعلي .ويكجون
هججذا التع ججويا مس ججاويا للقيم ججة الس ججوقية لدس ججتثمارات المعنيججة مباشججرر قبج ج أن يص ججبح إججج ار ن ججع
الملكيججة علنججا .ويكججون التعججويا قججابد للتحوي ج مججن إقلججيم ال ججرف المتعاقججد بك ج حريججة بعملججة ذات
اسججتعما حججر ،أي أج ج حيججر معقججو لججدفع التعججويا ينجججع فاسججدر بالسججعر الرسججمي لحججق السججحب
الخاي كما هو محدد لدف صندوق النقد الدولي في حدود ثدثة أشهر بعد استدم كام الوثاسق
من السل ة المؤهلة ".42
 - 41المادة الخامسة من اتفاق الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات ،بين حكومة الجزائر وحكومة جنوب افريقيا ،الموقع بالجزائر
في  ،2000/11/24المصادق عليه بالمرسوم الرئاسي رقم  205-01المؤرخ في  ،2001/00/23الجريدة الرسمية  41الصادرة
بتاريخ .2001/00/20
 - 42المادة الخامسة من اتفاق ترقية وحماية االستثمارات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ماليزيا،
الموقع في الجزائر في  ،2000/01/20والمصادق عليه بالمرسوم الرئاسي رقم 212-01 :المؤرخ في  ،2001/00/23الجريدة
الرسمية رقم 42 :الصادرة بتاريخ  01أوت .2001
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ونصججت اتفاقيججة االتحججاد المغربججي لتشجججيع االسججتثمار ،عل ج أن ج " ال يمكججن تججأميم أو انت ج اع
اسججتثمارات رعايججا أي مججن أحججد األ جراف المتعاقججدر ،وال يمكججن إخضججا هججذه االسججتثمارات إل ج أي
إج ار ل نتيجة مشابهة عل تراب األ راف المتعاقدر األخرف إال توفرت الشرو التالية:
أ

تتخذ تل اإلج ار ات لفاسدر المصجلحة العامجة و بقجا للصجيت التجي يجني عليهجا القجانون فجي
البلد المضيف لدستثمار؛

ب تتخذ اإلج ار ات المذكورر بدون تمييع؛
ت تتم مرافقة تل اإلج ار ات بدفع تعويا عاج وعاد وفعلي خد مدر ال تعيد عل سنة
من تاريخ اكتساب قرار نع الملكية صفت الق عية وقاب ألن يحو بك حرية.

خاتمة
لقد دخلت الجعاسر في منافسة جلب االستثمار األجنبي منذ بداية التسعينيات ،فاهتمت علج
المستوف الداخلي بتحسين حوافع االستثمار وحمايت  ،ف نشات بعا الهيسات كوكالجة دعجم وترقيجة
االستثمارات سنة  ،3441وبورصة الجعاسر ،وأدخلت تعديدت عل قانون ت جوير االسجتثمار .ثجم
التفتت منذ ذل الحين إل القانون االتفاقي االستثماري ،فصادقت وأبرمجت ،وال اعلجت تبجرم ،العديجد
مجن االتفاقيججات الدوليججة االسجتثمارية ،ومججع أكبججر الجدو االسججتثمارية ،ممججا ينبج عججن نيتهججا وتعويلهججا
علج هججذه القواعججد فججي تشججيع االسججتثمار األجنبججي .ومججن اسجتق ار محتججوف تلج االتفاقيججات ،يتضججح
حجججم التججدابير التشجججيعية التججي وافقججت عليهججا فججي سججبي ذل ج  ،وهججي خ جوات جريسججة نحججو تحججرر
االستثمار.
حير أن مقارنة هذه التجربة بنماذ عالمية التفاقيجات مماثلجة ،يظهجر أن هجذه التجدابير ال علجت
دون المستوف الم لوب للدخو في منافسة استق اب االستثمار.
فلججم نلحججظ فججي تل ج االتفاقيججات ،مججثد ،الججني عل ج إنشججا منججا ق ح جرر للتبججاد الحججر للسججلع
والخججدمات ،والتججي أصججبحت ميجعر تشجججيع االسججتثمار الججدولي حاليججا .كمججا لججم تججني علج تخصججيي
أجهعر ومؤسسجات لمتابعجة تنفيجذ االسجتثمار وتشججيع  ،خاصجة فجي االتفاقيجات الثناسيجة ،كمؤسسجات
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ضججمان االسججتثمار ،التججي لججم تنشججأ الج اعسججر مثيدتهججا و نيججة ،رحججم مججا لهججذا التججدبير مججن أهميججة فججي
استق اب المستثمرين األجانب.
إلج ج جان ججب ذلجج  ،وأم ججام نت ججاس االس ججتثمار األجنب ججي ف ججي اإلضج جرار بق ججدرات التنمي ججة المحلي ججة،
والمنتوجججات الو نيججة ،فقججد تبنت ج الدولججة بقججور حت ج بعججد تعافيهججا ماليججا ،فججي حججين كججان األجججدر بهججا
اللجو ال االستثمار بالشراكة أحيانا ،قصد االستفادر مجن ال أرسجما والخبجرر والتقنيجة األجنبيجة فجي
تأهي أدوات االستثمار المحلي.
وم ججن ه ججذه الد ارس ججة لتبن ججي الج اعس ججر للق ججانون االتف ججاقي االس ججتثماري ،ن ججرح بع ججا االقت ارح ججات
لتحسين االستفادر من  ،أهمها؛
 التوسجعة فججي إبجرام االتفاقيججات الثناسيجة لتشجججيع االسجتثمار ،مججع التنويجع فيهججا بجين االسججتثمارالمباشججر ،واالسججتثمار بالش جراكة؛ وانشججا شججركات اسججتثمارية بالش جراكة عل ج ح جرار الشججركة
الجعاسرية-السعودية لدستثمار؛
 -استحدا

أجهعر أكثر لمتابعة تشجيع االستثمار؛

 تفعي ج القواعججد االتفاقيججة فججي التش جريعات الداخليججة ،واال بقيججت حب ج ار عل ج ورق ،ألن الكلمججةاألخيرر هي للواسح التنظيمية والتعليمات التي قد تعرق وتب
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إج ار ات االستثمار.

