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 :مقدمة
 التي النامية في الدكؿ خاصة المباشر األجنبي اىتماـ كاضح باالستثمار األخيرةظير في السنكات 

 في بمدانيا ذلؾ العتباره كسيمو تمكيؿ دكليو التنمية االقتصاديةتعاني مف شح في المكارد لبعث 
 العديد مف المؤتمرات بذلؾ ك فتحت نقاشات أقيمت  حيث لممديكنيةفعالة تعتبر كبديؿ عف االتجاه 

 ة الحدكد كممغية في اقتصاديات كنظـ ىذه الدكؿ فاتحعميقة تصحيحات ىيكميو ة حكلو محدثةكبير
مف اجؿ جمب ىذه ة  كذلؾ قدمت تحفيزات كضمانات كبير،  لمتجارة الجمركية المحررةالحكاجز 

  االقتصاد العالمي في االستثمارات بيدؼ االندماج
 كنقؿ ة المباشر ككسيمة لمتمكيؿ كالتنمياألجنبي االستثمار أىمية الجزائر مدل أدركتلقد  

األبكاب  فتح إلى مف القكانيف كالتشريعات التي كانت تيدؼ ة مجمكعإصدارالتكنكلكجيا مف خالؿ 
 في الجزائر بشكؿ األجنبي لتدفؽ االستثمار ية كتقديـ الضمانات الكاؼاألجانب المستثمريف أماـ

   المتعمؽ 90-10كبير بحيث سنت  مجمكعو مف القكانيف لتعميـ ىذا المسعى ككاف بدايتيا قانكف
عمؽ ت ت1993 - 5 - 11 الصادر في 93/12 ثـ القانكف رقـ 1990 الصادر في ض كالقردبالنؽ

 المتعمؽ بتطكير االستثمار 2001 8 21 الصادر في 03 01بالتنظيـ االستثمار ككذا القانكف 
، الممغى بمكجب  االستثماربترقية المتعمؽ 2016-08- 03– الصادر في 09/ 16كقانكف رقـ 

 . المتضمن قانون االستثمار2022 جويمية 24 الصادر في 22/18 أحكاـ القانكف الجديد رقـ
 لجذبو في ظؿ ة معينو كضمانات ميـةيتطمب بيئاألجنبي اف االستثمار ؼ المنطمؽ  ىداكمف

أرفقتيا  الجزائر ضمانات ليذا االستثمار ة ، حيث قدمت بيف الدكؿ النامية الشديدةالمنافس
 ك بعض 22/18ة تجسدت مف خالؿ نصكص القانكف الجديد  في مياديف كثيرة عديدبإصالحات

 المحدد لقكائـ النشاطات 22/300المراسيـ التنظيمية منيا عمى كجو الخصكص المرسـك التنفيدم 
ك السمع ك الخدمات غير القابمة لالستفادة مف المزايا ك كدا الحدكد الدنيا مف التمكيؿ لالستفادة مف 

 المحدد 2022 سبتمبر 8 المؤرخ في 22/299ضماف التحكيؿ ، ككدا المرسـك التنفيدم رقـ 
لكيفيات تسجيؿ االستثمارات أك التنازؿ عف االستثمارات أك تحكيميا ك كدا مبمغ ك كيفيات تحصيؿ 

 المؤرخ 22/296اإلتاكة المتعمقة بمعالجة ممفات االستثمار ، باإلضافة الى المرسـك التنفيدم رقـ 
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 الذم يحدد تشكيمة المجنة العميا الكطنية لمطعكف المتعمقة باالستثمار ك 2022 سبتمبر 4في 
 .سيرىا

 جاء بها المشرع  الضمانات التيإشكالية مداخمتنا حول أهممحور توعمى ضوء ما سبق ت
 المتعمق باالستثمار و المراسيم التنظيمية 18-22الجزائري في ظل أحكام القانون الجديد 

 عمى االستثمار في األجنبيتحفيز المستثمر المتعمقة به ، و التساؤل حول دورها فيجدب و
 الجزائر؟

 : خطة ثنائية تتشكؿ مف مف خالؿ اإلشكالية عمى ىذه اإلجابةنحاكؿ عمى ىدا األساس سك
 والثبات التشريعي المعاممة و حرية االستثمارات في مبادئ الشفافية و المساواة:المحور األول

 .األجنبينات لممستثمر اكضم
تحويل رأسمال المستثمر و حماية حقوق الممكية الفكرية و تمكين ضمان مبادئ : الثانيالمحور

في إطار القضاء الوطني كأصل و " المستثمر من حق المجوء الى الطعن و تسوية نزاعات االستثمار
 .في إطار التحكيم كاستثناء
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 :خطة المداخمة
 :مقدمة

 والثبات التشريعي المعاممة و حرية االستثمارات في مبادئ الشفافية و المساواة: المحور األول
 األجنبينات لممستثمر اكضم
 األجنبيعدم التمييز بين المستثمر )التعامل مع االستثمارات  في مبدأ الشفافية و المساواة:أوال

( والوطني
 مبدأ حرية االستثمارات : ثانيا 
 ( كضمان لالستثمار المعمول بهياالستقرار القانون)تشريعي الثبات ال:ثالثا 

تحويل رأسمال المستثمر و حماية حقوق الممكية الفكرية و تمكين ضمان مبادئ :  الثانيالمحور
في إطار القضاء الوطني كأصل و " المستثمر من حق المجوء الى الطعن و تسوية نزاعات االستثمار

 .في إطار التحكيم كاستثناء
 تحويل رأسمال المستثمر و العائدات الناجمة عنهضمان : أوال

 ضمان حماية حقوق الممكية الفكرية لممستثمرين األجانب: ثانيا 
 مبدأ ضمان الحق في الطعن:ثالثا
 في إطار القضاء الوطني كأصل" تسوية نزاعات االستثمار: رابعا

 تسوية منازعات االستثمار في إطار التحكيم كاستثناء:  خامسا
 .الخاتمة
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 والثبات المعاممة حرية االستثمارات في مبادئ الشفافية و المساواة: المحور األول
 األجنبينات لممستثمر االتشريعي كضم
أك  عدـ التمييز بيف المستثمريف سكاء كطنييف المحكر مبدأ المساكاة المعاممة أمنتناكؿ في ىذا 

 ثبات التشريعي االستقرار القانكف المعمكؿ بو (ثانيا) مبدأ حرية االستثمارات ثـ (أكال) في أجنبييف
 (ثالثا)في 
عدم التمييز بين المستثمر )التعامل مع االستثمارات  في مبدأ الشفافية و المساواة: أوال 

 ( والوطنياألجنبي
 المتضمف قانكف 18-22 مف القانكف 03نص المشرع الجزائرم مف خالؿ أحكاـ نص المادة 

 عدـ التمييز االستثمار عمى مبدأ الشفافية كالمساكاة في التعامؿ مع االستثمارات ك الذم قصد منو
 مف حيث الحقكؽ األجانب المقيميف ك غير المقيميفبيف المستثمريف الكطنييف كالمستثمريف 

 الدكلة الف المعاممة بيف التمييز في المعامالت كاالختالؼ التفرقةاالمتيازات كفي ىذا المجاؿ يجب 
 يككف ليا أف لممستثمر ما دكف خاصة تحتفظ بحؽ منح معاممو األمكاؿ األجنبيةالمستقبؿ لرؤكس 

 كمصالح أىدافيا كذلؾ مف اجؿ تحقيؽ اآلخريف في التمييز بينو كبيف المستثمريف النية
 .االقتصادية

 عاـ نجده مكرسا في معظـ االتفاقيات مبدأ االمتناع عف التمييز في معاممو بيف المستثمريف ىك إف
  المستثمر الكطني معاممة يعامؿ نفساألجنبي أف مف حؽ المستثنى المبدأ فمف خالؿ ىذا الثنائية

 مف االستفادة في اغمب قكانيف االستثمار ىك األجنبي ضماف يعترؼ بو لممستثمر ،إذف فأكؿ
  القانكفالمعاممة أماـ في المساكاة

كاف مكرسا في ظؿ القكانيف السابقة  القانكف ا المبدأ المكرس قانكنا ك المتعمؽ بالمساكاة أماـىذ
 المؤرخ في 12/ 93 مف المرسـك التشريعي 38  خالؿ نص المادةمفالمنظمة لالستثمار سكاء 

 المؤرخ 03/01 مف االمر14 ة االستثمار في الجزائر كنص المادبترقية المتعمؽ 1993/10/05
 . 12/ 93 المعدؿ المتمـ لممرسـك 2001اكت 20في 

الممغى رقيو االستثمار المتعمؽ بت16/09رقـ  قانكفاؿ المشرع الجزائرم مف خالؿ كما كرسو 
ة  كذلؾ في الفصؿ الرابع منو الضمانات الممنكح 18-22بمكجب أحكاـ نص القانكف الجديد 



5 
 

ة األطراؼ  كالمتعددةالجيكم  كةثنائية األحكاـ االتفاقية اؿ مع مراعا "21 ةلالستثمار في نص الماد
 معاممو منصفو األجانب الطبيعيكف كالمعنكيكف األشخاص يتمقى الدكلة الجزائرية مف قبؿ المكقعة

 ". باستثماراتيـةمعادلو فيما يخص الحقكؽ كالكاجبات المرتبط
 نص عمى نفس المبدأ ك ىك مبدأ المساكاة في التعامؿ مع 22/18  كما أف القانكف الجديد 

 منو التي نصت عمى مبدأ الشفافية ك المساكاة بيف 03االستثمارات مف خالؿ نص المادة 
المستثمريف الطبيعييف أك معنكييف أجانب مقيميف أك غير مقيميف في التعامؿ مع االستثمارات ك 

 منو التي نصت عمى أنو 21 مف خالؿ نص المادة 09-16ىدا عمى خالؼ القانكف السابؽ 
يتمقى األشخاص الطبيعيكف ك المعنكيكف األجانب معاممة منصفة ك عادلة فيما يخص الحقكؽ ك 

 . الكاجبات المرتبطة باستثماراتيـ
أىدافو اك  حسب ق ااالقتصادية تحاكؿ تكجيو نشاطاتاألمكاؿ لرؤكس المستقبمة الدكؿ أفكنجد 

 كتكجيو نشاطات الرقابة مف اجؿ أحيانا بإجراءات تمييزية مف اجؿ ذلؾ تقـك التنمية ، في أكلكياتيا
 االقتصاد إلى إمكانيات ككذا بالنظر الدكلة ، كذلؾ العتبارات تتعمؽ بمصمحو األجانبالمستثمريف 

 كاإلجراءات الخاصةدخمت عمى الشركط لتي أ ىذا ما نالحظو مف خالؿ التعديالت ؿ ،الكطني
 الوكالة الجزائرية لترقية لتصريح باالستثمار لدل أصبحت خاضعةالتي األجنبية باالستثمارات 

 ك ما يمييا مف القانكف السالؼ الذكر ، حيث 18 ك 16التي أشارت الييا المادة AAPIاالستثمار
 :تختص ىده الككالة بػ

 ترقية ك تثميف االستثمار في الجزائر ك كدا في الخارج -
 اعالـ أكساط األعماؿ ك تحفيزىـ -
 ضماف تسيير المنصة الرقمية لممستثمر -
 تسجيؿ ممفات االستثمار ك معالجتيا -
 .مرافقة المستثمر في استكماؿ اإلجراءات المتصمة باستثماراتو -
تسيير المزايا بما فييا تمؾ المتعمقة بحافظة المشاريع المصرح بيا اك المسجمة قبؿ صدكر  -

 .القانكف 
 .متابعة متى تقدـ كضعية المشاريع االستثمارية -
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 المجمس الوطني لالستثمار عمى 18-22    كما أبقى المشرع الجزائرم مف خالؿ القانكف الجديد 
 منو ، حيث أبقت 17ك 16كجياز مف األجيزة المكمفة باالستثمار مف خالؿ أحكاـ نص المادة  

ك   المتعمؽ بتطكير االستثمار03-01عمى نفس األحكاـ المنصكص عمييا في ظؿ األمر رقـ 
 منو التي أقرت اقتراح إستراتيجية الدكلة في مجاؿ 18السيما عمى كجو الخصكص المادة 

حيث يقـك المجمس الكطني لالستثمار . االستثمار ، ك السير عمى تناسقيا الشامؿ ك تقييـ تنفيدىا
 .تقريرا تقييميا سنكيا يرفعو الى السيد رئيس الجميكرية

 أف المشرع الجزائرم أبقى عمى تأكيد 18-22      المالحظ مف خالؿ نصكص القانكف الجديد 
ىده المبادئ التي كانت مكرسة سابقا ضمف القكانيف القديمة التي نظمت االستثمار مف أجؿ إرساء 
مبدأ المعاممة العادلة كالمنصفة ضمف التشريع الداخمي المنظـ لقانكف االستثمار ، بداية مف إصداره 

 المتعمؽ 16/09 المتعمؽ بالقرض ك النقد كصكال إلى القانكف السارم المفعكؿ 90/10لمقانكف رقـ 
 بترقية االستثمار

 المتعمؽ بالقرض ك النقد ك الذم عمى أساسو كرس المشرع 90/10    فبالعكدة إلى القانكف 
الجزائرم في ظؿ أحكامو عدة مبادئ أساسية في مجاؿ االستثمار مف بينيا ك لك بصفة ضمنية 

 منو نجده قد كضع ضمانات في 184مبدأ المعاممة المنصفة ك العادلة ، فبالعكدة إلى نص المادة 
 ما يخص تحكيؿ رؤكس األمكاؿ ك المداخيؿ ك الفكائد لممستثمريف األجانب  

 المتعمؽ بترقية االستثمار 93/12   كما كرس المشرع الجزائرم في ظؿ أحكاـ المرسـك التشريعي 
مجمكعة مف الضمانات ك مف أىميا مبدأ المعاممة المنصفة بيف المستثمر الكطني ك األجنبي ، ك 

يحظى األشخاص الطبيعيكف ك المعنكيكف األجانب بنفس "  منو 38ىك ما تضمنتو أحكاـ المادة 
 ك المعنكيكف الجزائريكف مف حيث الحقكؽ ك فالمعاممة التي يحظى بيا األشخاص الطبيعيك

 " .االلتزامات فيما يتصؿ باالستثمار
 المتعمؽ بتطكير االستثمار الذم كرس مبدأ المعاممة المنصفة ك 01/03  ك كذلؾ بالنسبة لألمر 

 . منو14العادلة ضمف أحكاـ مكاده ك السيما المكاد األكلى ك 
 المتعمؽ بترقية االستثمار حيث نصت عميو 16/09كما كرس نفس المبدأ في قانكف االستثمار رقـ 

مع مراعاة أحكاـ االتفاقيات الثنائية ك الجيكية ك المتعددة األطرؼ مف قبؿ الدكلة "  منو 21المادة 
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الجزائرية ، يتمقى األشخاص الطبيعيكف ك المعنكيكف األجانب عاممة منصفة ك عادلة فيما يخص 
 .الحقكؽ ك الكاجبات المرتبطة باستثماراتيـ

 الثنائية المتعمقة ت     كما كرس المشرع الجزائرم مبدأ المعاممة المنصفة ك العادلة ضمف االتفاقيا
باالستثمار ، كاالتفاقية الجزائرية االيطالية الخاصة بحماية ك تشجيع االستثمار حيث نصت المادة 

 المصادؽ عميو بمكجب المرسـك 1991 مام  18 الجزائرم االيطالي المبـر في ؽ مف االتفا03
  .1991 أكتكبر 05 المؤرخ في 91/346الرئاسي رقـ 

 مف 03 بحماية ك تشجيع االستثمار في مدتو ة الجزائرية البمجيكية المتعمؽة      كذلؾ االتفاقي
 ، 1991 أفريؿ 24االتفاؽ المبـر بيف الجزائر ك االتحاد االقتصادم البمجيكي المكسمبكرغي المبـر 

 مف االتفاؽ الجزائرم الفرنسي المتعمؽ بتشجيع 03ككدا التفاقية الجزائرية الفرنسية في نص المادة 
  .1993 أفريؿ 13ك حماية االستثمار المؤرخ في 

    ك بتحميؿ مضمكف المكاد المذككر اعاله يتبيف لنا أف الجزائر تبنت سياسة التشجيع االستثمار 
األجنبي ك أبرمت في سبيؿ دلؾ العديد مف االتفاقيات الثنائية التي أكدت فييا عمى ضماف الحماية 

 .الكاممة لالستثمارات األجنبية عف طريؽ ضماف معادلة منصفة ك عادلة
 المتعمؽ باالستثمار كرس ىدا 18-22    ك المالحظ أف المشرع الجزائرم في القانكف الجديد 

المبدأ ك ىك مبدأ الشفافية ك المساكاة في التعاكف بيف االستثمارات ك أدرجو ضمف األحكاـ العامة 
 منو بخالؼ التشريعات السابقة ك السيما منيا 03مف ىدا القانكف ، ك دلؾ مف خالؿ نص المادة 

 المتعمؽ بترقية االستثمار ك الذم استعمؿ مصطمح معاممة 09-16عمى كجو الخصكص القانكف 
 .منصفة ك عادلة ك اعتبره مف الضمانات الممنكحة لالستثمارات 

 مبدأ حرية االستثمارات-2
 المتعمؽ باالستثمار مبدأ آخر ك ىك حرية االستثمار ك الذم 18-22    أضاؼ القانكف الجديد 

 عمى أنو كؿ شخص طبيعي أك معنكم كطنيا 03عرفو المشرع الجزائرم مف خالؿ نص المادة 
كاف أك أجنبيا مقيـ أك غير مقيـ يرغب في االستثمار ، ىك حر في اختيار استثماره ك ىدا في ظؿ 

 احتراـ التشريع ك التنظيـ المعمكؿ بيما 
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    المالحظ مف خالؿ نص ىده المادة السالفة الذكر أف المشرع الجزائرم عمؿ عمى تكريس ىدا 
المبدأ ضمف األحكاـ العامة مف ىدا القانكف نظرا األىمية ىدا المبدأ كما قاـ بكضع تعريؼ لو 

بخالؼ القكانيف السابقة التي كانت تنظـ االستثمار األجنبي في الجزائر ، كما اعتبر األجنبي كؿ 
شخص طبيعي أك معنكم مقيـ أك غير مقيـ بخالؼ التشريعات السابقة التي عبرت عنو بمصطمح 

 .أجنبي ك اكتفت
 

 ( كضمان لالستثمار المعمول بهياالستقرار القانون)تشريعي الثبات ال: ثالثا 
 المتعمؽ 18-22 مف القانكف 13   نص المشرع الجزائرم عمى ىد المبدأ مف خالؿ نص المادة 

 تعديالت عمى إدخاؿ تمتـز بعدـ أنا لدكلة الثبات التشريعي بمبدألمقصكد  اباالستثمار ، حيث أف
 الخاصة القكانيف أك إلغاء عند تعديؿ ة تشريعي كتنظيمي الذم يحكـ االستثمارات المنجزإطار

 الناشطىدؼ مف ذلؾ ىك تحقيؽ االستقرار التشريعي الذم يسمح لممستثمر حيث أنا ؿباالستثمارات 
حيث انو اذا كاف ،  الحقكؽ كاالمتيازات المتفؽ عمييا كالنظاـ التفضيمي الذم استفاد منو إطارفي 

 باعتباره ألىدافيا االقتصادية عمى نظاميا القانكني خدمو ة تعديالت ضركرمالدكلة إدخاؿمف حؽ 
 التجميد التشريعي يمزميا بعدـ تطبيؽ القكانيف بمبدأ فاف التقييد السيادية لمدكلة ،مف الحقكؽ 

بالنسبة لممستثمر  مثؿ ىذا الشرط الياـ ، إف عمى االستثمارات التي شرع في انجازىا الجديدة
 األجنبي الذم يطمح لمعمؿ في إطار استقرار تشريعي يسمح بحدب رؤكس أمكاؿ األجنبية ألنو

 . استفاد منياك االمتيازات التيحقكؽ ؿ ؿحماية إضافيةيمثؿ 
الدكلة المستقبمة منح لو مف طرؼ الذم  بالغو لمنظاـ القانكني أىميو يكلي األجنبي المستثمر إف

  ، القانكني الذم سكؼ يخضع لوراجع لمنظاـذلؾ دكلة ما ؼ يستثمر في أف قبؿ لالستثمارات ،فإذا
 يتغير النظاـ كىذا ال يساعد المستثمر في أف لكف يحدث  ، كمصالحوك  يتماشى قمؤكد افاؿكمف 
 يبقى نظاـ أف مف شانو ف كليذا السبب فاف المستثمر يكد لك يحصؿ عمى ضما ، مياموأداء

إزالة مف اجؿ ك  دكف تغيير قا كقت انطالؽ عمميو االستثمار عمى حاؿئدالقانكني الذم كاف سا
تشريعات اؿاقي ب فاف المشرع الجزائرم كعمى غرار الناحية مف ىذه مخاكؼ المستثمر األجنبي
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مستقبؿ عمى تطرأ في اؿ التي أك اإللغاءاتال تطبؽ المراجعات "  فانو اقرالدكلية األخرل
 "صراحةذلؾ ر  طمب المستثـاألمر إال إذا ىذا إطار في المنجزةاالستثمارات 

المبدأ الذم كاف مكرسا في التشريعات السابقة ك  عمى ىذا  أبقى  المشرع الجزائرمك المالحظ أف
 باالستثمار حيث نصت عمى ما المتعمقة 01-03 األمر مف 15 كاف أكليا مف خالؿ نص المادة

 في المنجزة في مستقبؿ عمى االستثمارات تطرأ التي قد أك اإللغاءاتال تطبؽ المراجعات " يمي
"  ة ذلؾ صراح المستثمر طمباألمر إال إذا ىذا إطار

مستثمر لؿ المشرع لـ يكتفي بضماف االستقرار التشريعي المادة أف ىذه إحكاـمف خالؿ     يتضح 
 لمقانكف عمى االستثمارات التي تـ الشركع في أك إلغاء تعديؿ أممف خالؿ االمتناع عف تطبيؽ 

التشريع إمكانية االستفادة مف مستثمر منح اؿ تتمثؿ في ة أخرل ضمافأضاؼكلكف ، انجازىا 
 .أك حماية أكسع كاف يتضمف ضمانات اكبر إذاالجديد 

 ةرقيت المتعمؽ ب09/16 مف القانكف رقـ22 المادة في  سابقا أيضاكما  كرسو المشرع الجزائرم
 عف اآلثار الناجمةال تسرم "حيث نصت  18-22الممغى بمكجب القانكف الجديد االستثمار 

إال  ىذا القانكف إطار مستقبؿ عمى االستثمار المنجز في تطرأ ىذا القانكف التي قد أك إلغاءمراجعو 
 "صراحة ذلؾ  المستثمر طمبإذا
 االقتصاديةيره لتطكرات ا قانكف مسأك إلغاء أم في تعديؿ بالسمطة السيادية تحتفظ الدكلة كانت إذا

 المفعكؿ عند لمتشريع السارمىا فاف المستثمر يتمتع بحؽ مكتسب في الخضكع دك حاجيات اقتصا
 كانت تتضمف األحكاـ التشريعية كالتنظيمية الجديدة إذا مف االستفادةانجاز مشركعو كما يستطيع 

 إضافيةامتيازات 
رم ا القانكف السأحكاـ مف االستفادة االستقرار التشريعي يستمر المستثمر في بعد تكريس مبدأ

،  النظاـ القانكني لالستثمارات  في النظرإعادةالمفعكؿ عند الشركع في انجاز مشركعو بالرغـ مف 
 في حالو إال كال يطالب بذلؾ صراحة ، كافؽ عمى ذلؾ إال إذابحيث ال تطبؽ عميو ىذه التعديالت 

 أك النقدم أك في مجاؿ الضريبي ك حكافز إضافية كانت ىذه التعديالت تتضمف امتيازات إذاما 
 . غيرىاأكالجمركي 
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تحويل رأسمال المستثمر وحماية حقوق الممكية الفكرية وتمكين ضمان مبادئ :  الثانيالمحور
المستثمر من حق المجوء إلى الطعن و تسوية نزاعات االستثمار أمام القضاء الوطني كأصل وفي إطار 

. التحكيم كاستثناء 
  

 :الضمانات التالية و المتمثمة فيما يمي 
تحويل رأسمال المستثمر و ضمان مبدأ  ضمانيف ميميف كىما المحكر إلىنتناكؿ في ىذا 

 كضماف حماية حقكؽ الممكية الفكرية لممستثمريف (أكال)في العائدات الناجمة عنو 
ك تسكية نزاعات االستثمار في إطار ( ثالثا) ك مبدأ ضماف الحؽ في الطعف  (ثانيا)األجانب

 )تسكية منازعات االستثمار في إطار التحكيـ كاستثناء  (رابعا  )القضاء الكطني كأصؿ 
 (خامسا 

 
 :تحويل رأسمال المستثمر و العائدات الناجمة عنهضمان : أوال

 18-22 مف القانكف الجديد 08     نص المشرع الجزائرم عمى ىد المبدأ مف خالؿ نص المادة 
الدكلة  الضمانات التي تمنحيا أىـ في التحكيؿ مف بيف المتعمؽ باالستثمار حيث اعتبر ىدا الحؽ

 ىذا األمكاؿ األجنبيةجذب رؤكس أساسي اؿ يعتبرىا البعض شرطا األجنبي ك لممستثمر المضيفة
 األجانب كاليدؼ مف ىك تشجيع المستثمريف النامية ، المكرس في معظـ تشريعات البمداف المبدأ

 نظرا لنظاـ عدـ التحكيؿ الذم يميز اقتصاديات ىذه المالية عناية خاصةالذيف يكلكف لمصالحيـ 
 الماؿ رأس عامو ة بصؼالمبدأ يشمؿ ىذا األجنبي ، االستثمار أماـالبمداف كالذم يشكؿ عائقا 

 .أك التصفية عف التنازؿ الحقيقية الصافية نتيجةؿ م عنو كالمداخالناتجةالمستثمر كالعائدات 
 أية الجزائر لتمكيؿ األمكاؿ إلىكلقد سبؽ المشرع الجزائرم الترخيص لغير المقيميف بتحكيؿ رؤكس 

 شخص أك ألم عنيا المتفرعة المؤسسات صراحة لمدكلة أكنشاطات اقتصاديو غير مخصصو 
 أبرمتيا التي الثنائية في معظـ االتفاقيات المبدأ كلقد كرد  ، بمكجب نص قانكنيإليومعنكم مشار 

الجزائر مع الدكؿ التي تتعامؿ اقتصاديا كبخالؼ القانكف الداخمي تتضمف بعض ىذه االتفاقيات 
 . لمتحكيؿالقابمةد رتفاصيؿ حكؿ المكا



11 
 

 ال يطبؽ بشكؿ مطمؽ الثنائية في القانكف الداخمي كبعض اتفاقيات س التحكيؿ المكرإف مبد أحرية
بحيث يجب عمى المستثمر احتراـ التشريع كالتنظيـ المعمكؿ بو في ىذا المجاؿ كالذم يكضع مف 

 . مف كالى الخارجاألمكاؿ لتنظيـ سكؽ الصرؼ كحركو رؤكس الدكلةقبؿ 
المبدأ الذم كاف منصكصا عميو في التشريعات السابقة المتعمقة  الجزائرم عمى ىذا أكد المشرعلقد 

متعمؽ بترقيو االستثمار بحيث جاء اؿ 09/16 مف القانكف رقـ25  نص المادة مف خالؿباالستثمار
 عنو الناجمة ماؿ المستثمر كالعائدات رأس تستفيد مف ضماف تحكيؿ "في نصيا ما يمي

 مستكرده عف طريؽ نقدية الماؿ في شكؿ حصص رأسطالقا مف حصص ف اة المنجزاتاالستثمار
 ق كيتـ التنازؿ عنيا لصالح ، التحكيؿ يسعرىا بنؾ الجزائر بانتظاـة بعممو حرةالمصرفي كمدكف

  الكيفية لممشركع كفؽالتكمفة الكمية حسب المحددة الدنيا األسقؼ تفكؽ أككالتي تساكم قيمتيا 
 الماؿ لفكائد رأس االستثمار في خارجية إعادة كما تقبؿ كحصص  ،تنظيـاؿ عف طريؽ ةالمحدد

 يطبؽ ضماف  ، كالتنظيـ المعمكؿ بيماطبقا لمتشريعتحكيؿ لؿ المصرح بقابميتيا كأرباح األسيـ
 حسب الحصص العينية المنجزةعمى الفقرة األكلى أعاله  في المذككرة الدنيا ك كذا األسقؼتحكيؿ 
كاف تككف ،  يككف مصدرىا خارجيا شريطة أف المنصكص عمييا في التشريع المعمكؿ بو األشكاؿ

تحكيؿ اؿيتضمف ضماف ، ك  الشركات إنشاء التي تحكـ كاإلجراءات لمقكاعد طبقامحؿ تقييـ 
 عف التنازؿ كتصفيو الحقيقية الصافية الناتجة كذلؾ المداخيؿ الفقرة األكلى أعالهالمذككر في 
كنظرا البداية،  ماؿ المستثمر في رأسفكؽ ىا م حتى كاف كاف مبمغذات مصدر أجنبياالستثمارات 

 ة القانكنية اىتمت بيا العديد مف االتفاقيات لكنيا اختمفت في تحديد المدالمسالة ىذه ألىمية
 .لمتحكيؿ

 :ضمان حماية حقوق الممكية الفكرية لممستثمرين األجانب: ثانيا 
 المتعمؽ باالستثمار الية 18-22 مف القانكف 09كرس المشرع الجزائرم مف خالؿ نص المادة 

جديدة كضماف لحماية حقكؽ المستثمريف ك تشجيعيـ عمى الدخكؿ لمسكؽ الجزائرية مف خالؿ 
ضماف حماية جميع الحقكؽ المتعمقة بالممكية الفكرية مكضكع استثماراتيـ ، ك ىك الضماف الدم لـ 

 .يكف منصكص عميو في التشريعات السابقة التي كانت تنظـ االستثمار في الجزائر
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 :مبدأ ضمان الحق في الطعن: ثالثا 
 المتعمؽ 18-22    لقد استحدث المشرع الجزائرم مف خالؿ نصكص أحكاـ ىدا القانكف 

 منو لجنة لدل رئاسة الجميكرية تدعى بالمجنة الكطنية العميا 11باالستثمار ك السيما المادة 
لمطعكف المتصمة باالستثمار ميمتيا تتمثؿ في الفصؿ في الطعكف المقدمة مف طرؼ المستثمريف 

 .ك اعتبر ىدا المبدأ ضماف مف الضمانات المكرسة لحماية حقكؽ المستثمريف 
   ك قد قيد المشرع الجزائرم ىدا الطعف بأجؿ ال يتجاكز شيريف مف تاريخ تبميغ القرار مكضكع 

االعتراض عمى أف تبث المجنة في الطعف في أجؿ ال يتجاكز شيرا كاحدا ابتداء مف تاريخ 
 .أخطارىا

ك يعتبر ىدا المبدأ مف بيف اإلجراءات الجديدة التي جاء بيا المشرع الجزائرم مف خالؿ القانكف 
 كالدم لـ يكف منصكص عميو في التشريعات السابقة التي كانت تنظـ االستثمار 18-22الجديد 

 .في الجزائر
 :في إطار القضاء الوطني كأصل " تسوية نزاعات االستثمار:رابعا 

   يعتبر القضاء الكطني الجية األصمية المختصة بالفصؿ في المنازعات التي تنشب بيف 
المستثمر األجنبي ك الدكلة المضيفة لالستثمار باعتبار أف تمؾ النزاعات سكؼ تنشأ داخؿ الدكلة 
المضيفة لالستثمار ، ك ىك ما يعطي لقضائيا اختصاصا أصيال لمفصؿ في تمؾ المنازعات ، ك 

بالتالي معظـ التشريعات المتعمقة باالستثمار تتضمف النص عمى اختصاص المحاكـ الكطنية 
لمنظر في المنازعات الناشئة عف تنفيذ ك تفسير عقكد االستثمارات األجنبية داخؿ إقميـ الدكلة 

 .المضيفة 
    ك في ىدا الصدد سنتعرض إلى األساس القانكني الختصاص القضاء الكطني الجزائرم في 

تسكية منازعات االستثمار في النقطة األكلى ، ك إلى دكافع المجكء إلى القضاء الكطني ك 
 .الصعكبات التي يثيرىا في النقطة الثانية
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 :األساس القانوني الختصاص القضاء الوطني الجزائري في تسوية منازعات االستثمار- 1
بالعكدة إلى القانكف الجزائرم نجد أف أساس اختصاص القضاء المحمي في حؿ نزاعات االستثمار 
يكمف في كؿ مف قانكف االستثمار مف جية ، ك كذا االتفاقيات الدكلية المبرمة في إطار تشجيع ك 

 .حماية االستثمار مف جية ثانية
 :في إطار القانون المنظم لالستثمار- أ

لقد أقر قانكف االستثمار الجزائرم عمى غرار غيره مف التشريعات المقارنة كسائؿ مختمفة لتسكية 
منازعات االستثمار ك مف بينيا المجكء إلى القضاء الكطني ، أم اختصاص المحاكـ الكطنية 

 .لمنظر في منازعات االستثمار األجنبي
   لقد كرس المشرع الجزائرم مبدأ حؽ لجكء المستثمر األجنبي إلى القضاء الكطني مف خالؿ 

يخضع كؿ خالؼ ناجـ :"  ك التي نصت عمى أنو 18-22 مف القانكف الجديد 12نص المادة 
عف تطبيؽ أحكاـ ىدا القانكف بيف المستثمر األجنبي ك الدكلة الجزائرية يتسبب فيو المستثمر أك 
يككف بسبب إجراء اتخذتو الدكلة الجزائرية في حقو ، لمجيات القضائية الجزائرية المختصة مالـ 

تكجد اتفاقيات ثنائية أك متعددة األطراؼ صادقت عمييا الدكلة الجزائرية تتعمؽ أحكاميا بالمصالحة 
 أدناه التي تتصرؼ باسـ 18ك الكساطة ك التحكيـ ، أك إبراـ اتفاؽ بيف الككالة المذككرة في المادة 

 "الدكلة ك المستثمر، تسمح لألطراؼ بالمجكء إلى التحكيـ 
    المالحظ مف خالؿ نص ىده المادة المذككرة أعاله أف المشرع الجزائرم أضاؼ إجراء الكساطة 

كطريؽ إضافي يسمكو المستثمر األجنبي إلى جانب إجراء المصالحة ك التحكيـ ، باإلضافة إلى 
إمكانية إبراـ اتفاؽ بيف الككالة الكطنية لتطكير االستثمار ك المستثمر األجنبي ك ىدا ما لـ يكف 

 المتعمؽ بترقية 16/09 مف القانكف رقـ 24عميو المشرع الجزائرم مف خالؿ أحكاـ نص المادة 
يخضع كؿ خالؼ بيف المستثمر األجنبي ك الدكلة " االستثمار الممغاة التي كانت تنص عمى أنو 

الجزائرية يتسبب فيو المستثمر أك يككف بسبب إجراء اتخذتو الدكلة الجزائرية في حقو ، لمجيات 
القضائية المختصة إقميميا إال في حالة كجكد اتفاقيات ثنائية أك متعددة األطراؼ أبرمتيا الدكلة 
الجزائرية تتعمؽ بالمصالحة ك التحكيـ ، أك في حالة كجكد اتفاؽ مع المستثمر ينص عمى بند 

 ".تسكية يسمح لمطرفيف عمى تحكيـ خاص 
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   أقر المشرع الجزائرم مف خالؿ مضمكف المادة المذككرة أعاله اختصاصا أصيال لمقضاء 
الجزائرم بالفصؿ في النزاعات المتعمقة باالستثمار األجنبي ، دلؾ بشرط اف ال يككف ىناؾ 

اتفاقيات دكلية أك اتفاؽ خاص تتبنى طرؽ أخرل لحميا ، ك يتكقؼ انعقاد االختصاص لمقضاء 
 :الجزائرم حسب ىده المادة عمى ضابطيف اثنيف يتمثالف في 

 اختصاص القضاء الكطني الجزائرم المبني عمى خطأ المستثمر األجنبي- 
 اختصاص القضاء الجزائرم المبني عمى إجراءاتخذتو الدكلة في حؽ المستثمر األجنبي- 

 
 :في إطار تسوية منازعات االستثمار في إطار االتفاقيات الدولية - ب
  الثنائية تفي إطار االتفاقيا-

 منو 02 في الفقرة 08  في المادة 1991 مام 18االتفاقية الجزائرية االيطالية المكقعة في 
في ..ادا لـ يسكل الخالؼ بتراضي الطرفيف يرفع النزاع إلى جية التقاضي المختصة " 

 "الدكلة المتعاقدة التي تـ االستثمار عمى إقميميا 
 في إطار اتفاقيات المتعددة األطراف   -

أما في االتفاقيات المتعددة األطراؼ فقد نصت االتفاقية الخاصة باستثمار رؤكس األمكاؿ 
 02 ك 01 الفقرة 09العربية في الدكؿ العربية عمى اختصاص القضاء الكطني في المادة 

 .مف الفصؿ الثاني مف معاممة المستثمر العربي
 :دوافع المجوء إلى القضاء الوطني و الصعوبات التي يثيرها- 2
 :دوافع المجوء إلى القضاء الوطني لتسوية منازعات االستثمار- أ

لعؿ أىـ األسباب ك الدكافع لمجكء إلى القضاء الكطني لتسكية منازعات االستثمار تثمتؿ    
 :فيمايمي

 تجسيد سمطة الدكلة ك سيادتيا    -
استنفاد إجراءات التقاضي الداخمية -
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 :الصعوبات التي تثيرها التسوية القضائية لمنازعات االستثمار- ب
لعؿ أىـ الصعكبات التي تكاجو المستثمر األجنبي عند لجكئو : بالنسبة لممستثمر األجنبي - 

إلى القضاء الكطني في الدكلة المضيفة لالستثمار ىك االختالؼ في المركز القانكني ألطراؼ 
النزاع ، اذ أف أحدىما ىك الدكلة ذات السيادة ك الطرؼ اآلخر ىك شخص خاص ك شركة 

 .أجنبية بمعنى شخص طبيعي أك معنكم أجنبي
   ك مف بيف ىده الصعكبات أيضا التي يكاجييا المستثمر األجنبي لدل الدكلة المضيفة 
ىك جيمو إلجراءات التقاضي أماميا  ككدا صعكبة حصانة التنفيذ ضد الدكلة المضيؼ 

 .لالستثمار نظرا لما تقرره التشريعات الكطنية مف حظر التنفيذ الجبرم عمى األمكاؿ العامة
 :تسوية منازعات االستثمار في إطار التحكيم كاستثناء: خامسا
 مف الزمف تتغير خالليا ظركؼ االستثمار طكيمة فتره ة عادالدكليةنفيذ عقكد االستثمار  تيستمر

ستثمار ال اإبقاء عقدىـ مع  لتعديؿ شركطغاثر باؿ يككف لو االقتصادية كالسياسية ممامف النكاحي 
 لحؿ إلى أسمكب آخر المجكء إال فال يبقى أحيانا ،ك منتـ ىذه المفاكضات قد تفشؿ أفعمى ، قائما 

 . التحكيـأسمكبكىك  الخالؼ
 األجانب أم في المعامالت مع ك خاصة لصالح التحكيـ ا تتغير تدرجيبدأت االتجاىات حيث أف

 األمـ المتحدة كبيرا كعصبو القت تشجيعاذلؾ بفضؿ ىيئات التحكيـ التي الدكلية، ك المعامالت 
 لمتحكيـ الدكلي 1958 اتفاقيو نيكيكرؾ عاـ أسفرت عمى إقرار التي األمـ المتحدةكامتدت في ظؿ 
 . الجزائرإليياكالتي انضمت 

 تنظيميو تخص التحكيـ الدكلي سكاء ة إجراءاتكمف خالؿ ىذا المنطمؽ فاف الجزائر قامت بعد
 : ما يمية أىميا عمى مستكل االتفاقيات الدكليالكطنية أكعمى المستكل التشريعات 

 : التشريع الوطنيإطار عن االستثمار في الناجمةحل النزاعات -1
 كذلؾ اإلجراءات المدنية كاإلدارية قامت بو الجزائر في ىذا المجاؿ ىك تعديؿ قانكف إف أىـ إجراء

 إلى 1039 فصؿ خصص لمتحكيـ الدكلي الفصؿ السادس مف الكتاب الخامس المكاد مف بإدخاؿ
يعد التحكيـ دكليا بمفيـك ىذا القانكف التحكيـ الذم يخص "  منو1039 المادة كتبقى 1061

"  األقؿ بمصالح دكلتيف عمى المتعمقةالنزاعات 
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 التي التجارية كؿ المبادالت بالتجارة الدكليةالمقصكد التجارة الدكلية ك  كانت ىناؾ مصالحتيـ إذا
 ما تخضع حكليا نزاع يحدث الدكلة كأخرل مبادرات تجاريو تقاـ بيف ،إذ أف أم عبر الحدكد تدار

 .لتحكيـ الدكلي
 االقتصادية عف النشاطات الناجمة لحؿ النزاعات كإجراءالمشرع الجزائرم اعترؼ بالتحكيـ الدكلي ؼ

يخضع كؿ خالؼ ناجـ " االستثمار بتعمؽ الـ18-22 مف القانكف 12المادةحيث جاء في النص 
عف تطبيؽ أحكاـ ىدا القانكف بيف المستثمر األجنبي ك الدكلة الجزائرية يتسبب فيو المستثمر أك 
يككف بسبب إجراء اتخذتو الدكلة الجزائرية في حقو ، لمجيات القضائية الجزائرية المختصة ما لـ 

تكجد اتفاقيات ثنائية أك متعددة األطراؼ صادقت عمييا الدكلة الجزائرية تتعمؽ أحكاميا بالمصالحة 
 أدناه التي تتصرؼ باسـ 18ك الكساطة ك التحكيـ ، أك إبراـ اتفاؽ بيف الككالة المذككرة في المادة 

 "الدكلة ك المستثمر، تسمح لألطراؼ بالمجكء إلى التحكيـ  
 تحديد إشارة أك دكف األجنبي كالمستثمر الدكلة الجزائريةنزاع ينشا بيف المادة فاف اؿمف خالؿ ىذه 

 .االقتصاديةلمركز نشاطو كمصالحو 
 :إطار االتفاقيات الدولية عن االستثمارات في الناجمةحل النزاعات -2

 ما يعني مجمكعات مف الدكؿ تكقع عمى اتفاقية الدكلية إما متعددة اإلطراؼتككف االتفاقيات 
 .يف الدكلتيفات بيف دكلتيف كال يمتـز بيا غير قة أم كما قد تككف ثنائي ،كتككف ممزمو ليـ جميعا

 المتعمقة النزاعات  حؿ بمركزالدكلية المتعددة األطراؼ االتفاقية الخاصة االتفاقيات أىـكمف 
الدكلية  االتفاقيات األحكاـ األجنبية باإلضافة إلى بتنفيذ ة الخاصةاالتفاقي ك cirdiباالستثمار

المتعمقة بالتمكيؿ ك الضماف لالستثمارات ك التحكيـ الدكلي المصادؽ عمييا مف قبؿ الجزائر ، مثؿ 
 ، الككالة  bmiceكالتجارة الخارجيةالمصرؼ المغاربي لالستثمار  ، onuة المتحداألمـىيئة 
  . amgi لضماف االستثمارالدكلية

 فإنيا في مجاؿ االستثمار الدكلي عالميةنو في ظؿ غياب اتفاقيو ا ؼة لمدكؿ الناميأما بالنسبة
كضمانيا مف المخاطر ة  لتشجيع االستثمارات األجنبيأساسية كسيمو ةجعمت مف االتفاقيات الثنائي

 مسؤكلية كمحدده كما يترتب عنيا مف كاضحة نظرا لما تتضمنيا مف مبادئ كقكاعد التجاريةالغير 
 .دكليو في حالو مخالفاتيا
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 اتفاقيو دكليو  لـ تبـر أم2019 إلى 2009 بيف الفترة الممتدة الجزائر في أفك الجدير في الذكر 
 . مع دكلة صربيا2013 في سنو ل االتفاقية الكحيدةك، س باالستثمار خاصة
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 :ةالخاتم
 تعتبر عامال األجانبستثمريف ة لمـ التي منحتيا الدكؿالدراسة إلى أف الضماناتنخمص مف ىذه 

ميما في تشجيع االستثمارات كجمب المستثمريف لمنيكض كاالرتقاء باالقتصاد الكطني كتحسيف 
 المتعمؽ 18-22 ، ك ىدا ما كرستو الدكلة مف خالؿ أحكاـ القانكف الجديد المستكل المعيشي

 التي السياسة التحفيزية ىذه باالستثمار ك المراسيـ المنظمة لو  ، حيث نالحظ أف الدكلة لجأت إلى
 التحفيزات كتسييالت تقـك بتنظيميا في شكؿ  كتقدميا عمى شكؿ جممو مف الضمانات كاالمتيازات

 إصدار لجمب االستثمار الدكلة حيث كاف مف ابرز مظاىر سعي  ،قكانيف ماليو كقكانيف االستثمار
 ك نصكص تنظيمية متتالية ، كما قامت باستحداث إجراءات جديدة خاصة فيما يتعمؽ قكانيف

برقمنة إيداع ك متابعة ممفات االستثمار عبر منصة المستثمر ، حيث تساىـ ىده الرقمنة عمى 
 اقتصاديو متينة قاعدة الذم ال مناص منو لبناء األمر كىك القضاء عمى البيركقراطية االدارية

م تسعى مف خالليا الكصكؿ ت اؿ، ك ىي التي تمر بيا الجزائر المرحمة الحساسة في ىذه خاصة 
 خالؿ ىذا البحث كنقدـ إلييا التي تكصمنا النتيجةبناء عمى  ، إلى التنمية االقتصادية الشاممة

 :التاليةاالقتراحات 
 القطاعات خارج المحركقات مثؿ القطاع الفالحي كالقطاع أكثرمنح التحفيزات كالضمانات  -

 مالسياحي كالخدمات
  في مجاؿ االستثمارالدكليةااللتزاـ بضمانات  -
 .تسييؿ إجراءات منح العقار الصناعي التابع لألمالؾ الخاصة لمدكلة -
 االستثمارية بانطالؽ المشاريع اإلجراءات الخاصةتسييؿ  -
 الطرؽ االتصاالت كالمكاصالت المرافؽ االستقباؿ البنية التحتية )تحسيف ىياكؿ االستقباؿ -

 (إلى آخره كالسفر اإلقامةقكانيف 
  سكؽ العمؿمركنةالعمؿ عمى تحسيف  -
 ةركقراطيممظاىر الفساد كالباإلجراءات كمكافحة تسير كتبسيط مف  -
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 :قائمة المصادر و المراجع

 المصادر:     أوال

  .50ر، عدد . المتعلق باالستثمار ، ج2022 يوليو 24 المؤرخ في 18-22القانون  -

  .2016 أوت 03 المتعلق بترقية االستثمار المؤرخ في 16/09القانون رقم  -

 المتعلق بقانون اإلجراءات المدنية و 2008فيفري 25 المؤرخ في 08/09القانون رقم  -

 .اإلدارية

 أوت 20 المتعلق بتطوير االستثمار المعدل و المتمم ، المؤرخ في 01/03القانون رقم  -

2001  

 المراجع: ثانيا 

عيبوط محند وعلي ، االستثمارات األجنبية في القانون الجزائري ، الطبعة الثانية ، دار .د -

 .2014هومة ، الجزائر، 

 المتعلق بترقية 16/09سارة عزوز ، ضمانات االستثمار األجنبي في ظل القانون . د -

االستثمار، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ن جامعة 

 .2021 ، سنة 01باتنة ، العدد 

بلحاج سعد  ، جياللي محمد ، أهم الضمانات الممنوحة للمستثمر األجنبي في التشريع  -

الجزائري ، مجلة الفكر القانوني و السياسي ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة 

 .2021عمار ثليجي األغواط ، العدد األول ، سنة 

هباش ثيزيرين ، معزوزي حنان ، الضمانات الممنوحة لالستثمار األجنبي في ظل القانون  -

، مذكرة ماستر ، تخصص القانون العام " أي فاعلية للقاعدة القانونية  " 16/09

االقتصادي ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية ، 

2019/2020. 

 


