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  دمةـــــمق      

 
أصبحت األسواق الدولیة ف،مر االقتصاد العالمي في العقود األخیرة بتغییرات هیكلیة كثیرة 

للسلع والخدمات ورؤوس األموال مترابطة على نحو متزاید، هذا االتجاه المتنامي نحو العولمة 
أدى إلى تغییر جذري في االقتصاد العالمي، فأصبحت أسواق التجارة ورؤوس األموال أقل 

خالل منظور تقییدا وباتت استراتیجیات الشركات بشأن اإلنتاج والتوزیع توضع حالیا من 
والخدمات وعزز قابلیة انتقال دولي، فیما عزز التقدم العلمي التقني التداول التجاري بالسلع 

كما تطور االتحاد  ألعالمأخذت تنظیمات التعاون التجاریة اإلقلیمیة تتكاثر عبر و األموال بین الدول، 
  األوربي الذي بدأ یمد ید التعاون إلى بقیة دول حوض البحر المتوسط

  
ذ و  ٕ تكتسي دراسة االستثمار األجنبي بصفة عامة أهمیة بالغة نظرا العتماده من قبل سائر ا

دراسة التشریعات المنظمة فإن ، ن وسائل تحقیق التنمیة االقتصادیةالدول كوسیلة م
عن مفهوم  فكرةإعطاء  تقتضي،لالستثمارات األجنبیة في دول المغرب العربي بصورة خاصة

، كما أنه على األطراف الدولیة واإلقلیمیة على الصعیدین الدولي والداخلي االستثمار األجنبي
من خالل إفراد أن تقوم بتحدید هذه المفاهیم في اتفاقیاتها ومعاهداتها، وهو ما جرت علیه العادة 

  .مفاهیم المتعلقة بموضوع االستثمارإحدى موادها لتحدید التعریفات الالزمة لبعض ال
انعكاسا ات أهداف مختلفة ومصالح متناقضة،االستثمار بین أطراف ذلقیام ا كذلك نظر 

كنتیجة ،والبلدان المضیفة له) المصدرة لرؤوس األموال( الیة للتناقض القائم بین البلدان الرأسم
ق علیه یلبي التناقض فإنه من الضروري وضع تعریف واضح ومحدد متفلهذا االختالف و 

 في العصر المباشرة االستثمارات األجنبیة هشهدتلما ونظرا كذلك .مصالح مختلف األطراف
فبعدما كان ، ختلف مفهومه عبر مختلف المراحلقد اف الحدیث من اهتماما ملحوظا ومتزایدا

تمتعهم بمختلف یهتم بتنظیم النشاط االقتصادي لألجانب في إقلیم الدولة المضیفة وبمدى 
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بالنشاط االقتصادي في حد ذاته استنادا لمبدأ تملك لألموال، أصبح یهتم الحقوق من إقامة و 
  .1األجنبياملة بین المستثمر الوطني و المساواة في المع

أو على یشهدت عملیة تعریف االستثمار عدة محاوالت سواء على المستوى الدولقد ف   
  .المستوى الداخلي،غیر أن هذه المحاوالت لم تتوصل إلى وضع تعریف متفق علیه من قبل الجمیع

  
  مفھوم االستثمار األجنبي على المستوى الدولي: أوال

یرة على المستوى الدولي كونه مازال یسعى إلى إقامة بموضوع االستثمار مكانة ك یحتل
معامالت االستثمارات األجنبیة وفض النزاعات  نظام موحد یعتمد علیه الجمیع كوسیلة لتسییر

الواقع أن المصادر الدولیة قد تعددت واختلفت في تعریف االستثمار التي قد تنشب بسببها، و 
سواء في األجنبي، فیعتبر موضوع االستثمارات من أكثر الموضوعات التي تناولها الباحثون 

  .الجانب االقتصادي أو القانوني، كما لقي ذات األهمیة البالغة من قبل التنظیم الدولي
  الدولي الفقھ نظورماالستثمار األجنبي من  -1

یبدو ألول وهلة أن االستثمار األجنبي مفهوما مألوفا وبسیطا یمكن اإلحاطة به بسهولة، غیر 
االقتصادیین وض المرتبطة بتصور أن اإلمعان في عناصره یثیر العدید من مظاهر الغم

لناحیة االقتصادیة والقانونیین لهذا المفهوم، فقد تفاوتت تعریفات االستثمار لدى المختصین فیه سواء من ا
فكرة االستثمار األجنبي منذ والمتفق علیه أن االقتصادیین سبقواغیرهم في طرح .2أو من الناحیة القانونیة

  .العقود األولى من القرن الماضي فعرضوا تعریفات متعددة في هذا الشأن

                                                             
، رسالة لنیل دكتوراه الدولة في )التجربة الجزائریة نموذجا( إقلولي محمد، النظام القانوني لعقود الدولة في مجال االستثمار  -1

  .28ص  ،2006، جامعة مولود معمري، تیزي وزوالقانون العام، كلیة الحقوق 
خرجوا جانبهم إیضاح مفهوم االستثمار و  حاولوا منمجالهم كغیرهم من الباحثین و في  اإلسالمیونبحث االقتصادیون  -2

إنه طلب ثمرة المال ونمائه في أي قطاع  ":فقد ذهبوا إلى عدة أقوال منها ،بتعریفات عدیدة أو لم یتفقوا على تعریف معین
لالطالع ".سواء كان ذلك في التجارة أو الزراعة أو الصناعة أو غیرها من األنشطة االقتصادیة اإلنتاجیةمن القطاعات 

دراسة  - ، التنظیم الدولي لحمایة وتسویة منازعات االستثمارات األجنبیة محمد أحمد عبد الرحمانالحمیقاتي  :رنظأ أكثر
االجتماعیة، و  القتصادیةالخامس، كلیة العلوم القانونیة و أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد ا - مقارنة 

  .وما یلیها 26، ص2011ـ  2010السویسي، الرباط، 
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  االستثمار القادم من : یمكن تعریف االستثمار األجنبي على أنه :للمقترب االقتصاديوفقا
الخارج والمالك لرؤوس األموال، والمساهم في إنشاء مشروعات استثماریة في اقتصاد ما 

  .1من قبل مؤسسة قائمة في اقتصاد آخر
درتجموع اإلیجابي أو السلبي للرسامیالم [: فاستثمار دولة ما إذن هو دولة ى ها إلل التي صّ

. 2)جیل برتان(ادیین الكبارلذي خلص إلیه أحد االقتصوهو التعریف ا، ]أخرى في وقت معین
كما یعرف جزء من االقتصادیین االستثمار األجنبي، بأنه انتقال رؤوس األموال بین بلدین 
بقصد توظیفها في عملیات اقتصادیة مختلفة كشراء أوراق مالیة أو أموال منقولة تدریجیا، أو 

مثمرة كإقراض أو في  إنمائیةالك عقارات تغطي ریعا، أو بقصد توظیفها في عملیات امت
عملیات غیر مثمرة لحفظ النقود في مصرف أو في بیت لإلیداع تفادیا لألخطار التي قد 

  .3االقتصاديفي ظروف التوتر السیاسي و تتعرض لها 
  :أنها من انتقادات، یؤخذ على هذه التعریفاتو ما یالحظ غیر أن    

 .4تحصر تنقل رؤوس األموال بین دولتین فقط، غیر أن االستثمار یمكن أن یكون بین أكثر من بلدین .1
  التعاریف تركز على جانب واحد من عملیات االستثمار وهو رأس المال فقط، دون أن هذه

إلى الجوانب األخرى واألشكال األخرى التي یمكن أن یتخذها              اإلشارة
  .5االستثمار والمتعلقة ببراءات االختراع و نقل التكنولوجیا

إیجاد أصول رأسمالیة جدیدة[:في تعریف آخر یرى فریق من االقتصادیین أن االستثمار هو
نتاج اآلالت والمعدات ا   ٕ لرأسمالیة التي تساعد على مثل إنشاء المصانع والمزارع وا

  .6]إیجاد مزیدا من السلع والخدمات االستهالكیة

                                                             
بسكرة، ، محمد خیضرآفاق، مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة جنبي المباشر في الجزائر واقع و زغیب شهرزاد، االستثمار األ-1

  .72،ص 2005، سبتمبر 8العدد 
  .1،ص1970س یترجمة علي مقلد،منشورات عویدات، بیروت، بار ، "سلسلة زدني علما"جیل بارتان، االستثمار الدولي،-2
عة القانون الدولي، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جام دولیة العامة وقواعد حمایتها فيحازم حسن جمعة، المشروعات ال-3

  .197،ص 1980عین شمس، القاهرة، 
  .التي جاءت بین أكثر من دولتینانتقال رؤوس األموال العربیة، و  اتفاقیة: نجد في هذا المجال على سبیل المثال -4
بل ) انتقال رأس المال( هي لیست بحاجة إلى هذا الشكل من االستثمار الدول لدیها فائض في رأس المال و هناك بعض  -5

  .مثل دول الخلیج ،تقل التكنولوجیا و براءات االختراعتحتاج إلى 
، الجانب النظري لدالة االستثمار في االقتصاد اإلسالمي، رسالة ماجستیر، جامعة اإلمام محمد سعود، األشعل خالد -6

  .23، ص 1991سلسلة نشر الرسائل الجامعیة، 
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باإلضافة إلى إغفاله جانب القیم المنقولة ونقل أنه و  ،أیضا التعریفیالحظ على هذاما 
الجدیدة دون التكنولوجیا وغیرها من األصول المستثمرة، فقد اقتصر على أصول رؤوس األموال 

. 1أراد المستثمر إعادة تفعیلها وتشغیلها من جدید بإعادة استثمارها في شكل جدیداألصول القدیمة إذا 
األموال ألیة مدة، فاالستثمار  ویستخدم االقتصادیون لفظ استثمار للداللة على معنى التوظیف أي توظیف

  .2بالنسبة لهم عملیة من عملیات استغالل رأس المال تهدف إلى تحقیق عائد وفائض مالي
ما إذا كان تتعدد بالنظر لطبیعة االستثمار و غیر أن التعاریف االقتصادیة لالستثمار 

وما إذا كان  كذا بالنظر إلى القائم باالستثمارو  ،هذا االستثمار نقدیا أو عینیا أو تقنیا
خاصا أو عاما، ومن حیث شكل االستثمار مباشرا كان أم غیر مباشر أو حسب طبیعة االستثمار 

ویبقى ثابت علمیا أن االقتصادیین لم یتفقوا على إعطاء تعریف شامل ومحدد .قتصادي ذاتهالنظام اال
  .3لعملیة االستثمار بل اكتفوا بتعریف الهدف من عملیة االستثمار وهو ما رأیناه في التعاریف السابقة

  
 فقهاء لم تحظى فكرة االستثمار بالعنایة الكافیة من قبل  ،على خالف االقتصادیین

على الرغم من أهمیتها إال في الخمسینیات من القرن الماضي، رغم ذلك تعددت  القانون
انتقال رؤوس [:هالقانونیین أنبعض الفقهاء  إذ.تعریفات االستثمار من الناحیة القانونیة

المضیفة بغیة تحقیق ربح للمستثمر األجنبي، وبما یكفل زیادة األموال من الخارج إلى الدولة 
  .4]والتنمیة في الدولة المضیفة اإلنتاج

مادي أو ( كما ینصرف المفهوم القانوني إلى اعتبار االستثمار األجنبي رأس مال معین 
مصدره جهة أو جهات أجنبیة ) تحقیق مشروع معین( یستهدف تحقیق غرض معین ،)معنوي

                                                             
الذي یراد ها جدیدة بالنسبة للبلد المضیف و لكن) المستثمر بلد(تكون رؤوس األموال قدیمة في مواطنها األصلیة  یمكن أن -1

  .إعادة استثمارها فیه في أشكال جدیدة
  .30، ص ابقإقلولي محمد ، مرجع س -2
أركان العملیة االستثمار بحیث یجمع كل عناصر و  المانع لعملیةامل والمحدد هو التعریف الجامع و نقصد بالتعریف الش -3

ویمنع تدخل هذا ) تحویل عوائده إلى الخارجاألجنبیة، الحق في إعادة تصدیر و مصدر رأس المال، الملكیة ( االستثماریة 
  .31، نفس المرجع السابق، ص محمدإقلولي : أنظر. التعریف مع تعریفات أخرى بعیدة عن العملیة االستثماریة

، أطروحة "النظام القانوني لعقود تقل التكنولوجیا في مجال القانون الدولي الخاص" األكیاني یوسف عبد الهادي خلیل ،-4
  .59 - 58ص ص  ، 1989دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، 
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المذكور، وقد یتخذ األحكام التي تتضمنها القوانین الوطنیة الخاصة باالستثمار یخضع للقواعد و 
  .1هذا االستثمار صیغة اتفاقیة أو عقد أو یتم تنظیمه من خالل قانون خاص

التي قد ال أن فریق آخر یرى أن الربح قد ال یتحقق في بعض االستثمارات األجنبیة غیر      
نما تساعد في إنشاء و  ٕ تشغیل مشروعات في البلد المستفید وهي التي تحقق أرباحا بذاتها وا

یسعى أیضا كذلك ذهبوا إلى أن النظام القانوني الذي یحكم االستثمارات یجب أن . ق الربحتحق
  .2هذا النوع من االستثمارات ألحكامه أسوة باالستثمارات الهادفة إلى الربح إخضاعإلى 

، ةاالقتصادی اتما قیل بالنسبة للتعریفوعلى غرار  وما یالحظ على هذه التعریفات القانونیة
  .3تلم بجمیع عناصر ومكونات العملیة االستثماریةأنها لم 

فإن القانونیین مثلهم مثل االقتصادیین لم یفلحوا  ،بالرغم من تعدد تعریفات االستثمار وتنوعهاف
في وضع تعریف جامع مانع لالستثمار، ذلك أن ظاهرة االستثمار ظاهرة متغیرة حسب تغیر 

االقتصادیة في الدولة المعطیات السیاسیة و  والمعطیات االقتصادیة الدولیة وتغیرالظروف 
  .4ذاتها وفق قوانین االستثمار المعمول بها عندها

، غیر أننا نرجح تعریف االستثمار األجنبي واختالفها رغم تضارب هذه التعریفات القانونیة
  :الذي أورده أحد الفقهاء على النحو التالي

ري الوطين يف ا [ يب هو إسهام  ٔج ر ا ٔو خبربة يف س و املضیفة مبال  عیة  ج ٔو  صادیة  ق لتمنیة 
لقانون ىل عوائد جمزیة وفقا    .5]مرشوع حمدد قصد احلصول 

                                                             
الضمانات القانونیة، مركز للدراسات الوحدة العربیة، بیروت، مارس مود، االستثمار األجنبي المعوقات و درید مح يالسامرائ-1

  .5، ص2006
  دور التحكیم في تسویة منازعات االستثمار، دارلیة لالستثمار األجنبي المباشر و محمود مصطفى منى ، الحمایة الدو  -2
  .9، ص1990النهضة العربیة، القاهرة،  
ثمار و رأس المال إلى من هذه التعریفات، من لم یتضمن اإلشارة إلى حق المستثمر في إعادة تحویل أرباحه من االست -3

أما التعریف األخیر فقد  ،ومنها من حصر مفهوم المال المستثمر في عوامل اإلنتاج المنقولة عبر الحدود الدولیةبلده األصلي 
وهذا لیس صحیح فقد  ،وسع من مفهوم االستثمار إذ اعتبر أن أي تحرك أو انتقال لرؤوس األموال بین الدول استثمارات

نما بغرض اإلعانة أو القرض أو التبرعلهدف من ایكون  ٕ   .تبادل رؤوس األموال وانتقالها بین الدول لیس استثمارا وا
  .33إقلولي محمد ، مرجع سبق ذكره، ص -4
، المركز القانوني للمستثمر األجنبي في الیمن ومصر، دار النهضة العربیة بالقاهرة، الطبعة عبد العزیزالنعمانیسعد یحي -5

  .17ص، 2002األولى، 
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إذ أنه ألم  ،1األوضح في تعریف العملیة االستثماریةیعد هذا التعریف في رأینا األقرب و 
  :یتمیز بما یلي، كما أنه بعناصرها

  
  المستثمر ومیز بین المستثمر الوطني والمستثمر األجنبي سواء الشخص حدد مسبقا جنسیة

 .2الطبیعي أو االعتباري
  أن یظهر الفرق بین األموال المستثمرة وغیرها من األموال التي تقدم من الدول أو

األموال المنظمات الدولیة في شكل إعانات أو قروض والتي ال تهدف إلى الربح بینما غرض 
 ).نقدیة أو عینیة(تحقیق الربح أو عوائد مجزیة، كما أنه شمل جمیع األموال المستثمرة هو 

  ي القانون الذي یطبق على األموال ، أ)وفقا للقانون(وأهم ما ورد في التعریف هو لفظ
یفة لالستثمار في الرقابة والتوجیه . 3تثمرة وینظم أحكامهاالمس وهذا ما یفید حق الدولة المضّ

 .جنبیةعلى االستثمارات األ
   

عموما یتمیز هذا التعریف بنوع من الوضوح والدقة، من خالل تحدیده للشخص المستثمر،  
والذي یقصد به المستثمر األجنبي سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، وكذلك عنصر 

لب غیر أن الوصول إلى تعریف قانوني دقیق لالستثمار یتط.4األموال سواء كانت عینا أو نقدا
  .ر في االتفاق الدوليالرجوع إلى تعریف االستثمامنا 
  الدولي  االتفاقنظور ممناألجنبي  االستثمار  -2

یعد الحدیث عن قانون دولي لالستثمار سابقا ألوانه، ذلك أن القانون الدولي العام ال یتضمن 
سوى القواعد الخاصة بحمایة األموال المملوكة لألجانب، وحق دولة الجنسیة في احترام 

                                                             
تعتبر عملیات االستثمار مسألة معقدة ویستدل على ذلك من خالل تعدد اتفاقیات االستثمار الثنائیة والمتعددة األطراف  -1

  .وعدم تمكنها من إعطاء مفهوم موحد حول االستثمار والمستثمر
ما  ،ء ذكر االستثمار شامل وهواالستثمار الوطني، حیث جاالمقارنة بین االستثمار األجنبي و  التشریعاتاغلب لم تفرق  -2

  .الحقایأتي توضیحه 
رتبط بها الدولة في مجال كذا المعاهدات التي تل المستثمرة، التشریعات الوطنیة و یشمل القانون الذي یطبق على األموا -3

ف التي تنظم إلیها الدولة تشجیع االستثمارات المتبادلة، سواء المعاهدات الثنائیة أو المعاهدات الدولیة المتعددة األطراحمایة و 
  .المضیفة لالستثمار

، 07بن زین محمد األمین، اإلطار القانوني لالستثمار في الجزائر، مجلة الموثق، العدد  :راجع للتفصیل أكثر، - 4
  .19، ص 2002جویلیة /جوان
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ولم تعرف محكمة العدل الدولیة اصطالح االستثمار رغم  ،قانون الدولي في شخص رعایاهاال
  .Barcelona  Traction1وروده عدة مرات في حكمها في قضیة 

منها تعریف القاضي الدولي  ،جاءت بعض المحاوالت الفردیة لتعریف االستثمار ،مع ذلك
)GROS (ونذكر من هذه المحاوالت أیضا ما "قرار تخصیص أموال لنشاط إنتاجي" : بأنه ،

تضمنت أعمالها و قام به اتحاد القانون الدولي ضمن أعمال لجنة قام بتشكیلها االتحاد 
تحركات رؤوس األموال من البلد  [:یفهم منه أنه الذي مقترحات لتعریف االستثمار األجنبي

  .2]المستثمر نحو البلد المستفید بغیر تنظیم مباشر
أحكام المحاكم الدولیة من تعریف لالستثمار وعدم اتفاق الفقه القواعد الدولیة و إزاء خلو ف

القانوني على تعریف محدد له، حاولت اتفاقیات االستثمار تكملة النقص بوصفها مصدرا من 
وتلجأ الدول . 3المصادر األصلیة للقانون الدولي ونتیجة ألهمیتها المتزایدة في العالقات الدولیة

العالقات فیما بینها من خالل عقد اتفاقیات دولیة، وبخصوص العالقات  إلى تنظیم
تحدید التدفقات االستثماریة االقتصادیة فإن الدول تلجأ إلى عقد اتفاقیات االستثمار، بغرض 

  .وتنظیمها وحمایتها، مشكلة بذلك نظاما قانونیا النتقال هذه التدفقات
 

 اتفاقیات االستثمار الدولیةالثنائیة.  

یتطلب انتقال الرسامیل بین الدولتین نظاما قانونیا خاصا یساعد على تنظیم هذا 
اتفاقیات االستثمار بصفة  االنتقال ویضمن حقوق جمیع األطراف، األمر الذي یبرر أهمیة

فتضمنت مختلف اتفاقیات االستثمار الثنائیة، تعریفات لالستثمار  .4الدور الذي تقوم بهعامة و 
  :ذجین في هذا المجالویمكن إعطاء نمو 

                                                             
  .20، ص2008العام، طرابلس،العبیدي عبد اهللا على ، التشریعات المنظمة لالستثمار األجنبي في لیبیا، مجلس الثقافة -1
  .198حازم حسن جمعة، المشروعات الدولیة العامة و قواعد حمایتها في القانون الدولي، مرجع سبق ذكره، ص-2
  دیاب حسن عز الدین ، القانون الجزائي لالستثمار، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق -3

  .17، ص2010-2009ة تونس، المنار، السنة الجامعیة العلوم السیاسیة، جامعو    
أداة لجذب االستثمار ) Host country(بالنسبة للدولة المضیفة لالستثمار ) BITS(تعتبر اتفاقیات االستثمار الثنائیة  -4

التنمیة  لمساهمة فيناسب وبناء الثقة لدى المستثمر وااألجنبي والتكنولوجیا الفنیة من خالل خلق مناخ استثماري م
االقتصادیة، كما یسهل للدول التي تمر بمرحلة تحول اقتصادي، إعطاء ضمانات لالستثمار األجنبي المباشر على التوازي 
مع قیانها باإلصالح الهیكلي للقوانین القومیة، وبمكنها من جذب االستثمارات ذات الجودة المرتفعة خاصة وأن االستثمار 

ثمرین لزیادة المخاطر السیاسیة صفة االستمراریة طویلة األجل وبغرض التنمیة یعرض المستاألجنبي المباشر الذي یتمتع ب
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ي اللكسمبورغي التحاد البلجیكاالتفاق المبرم بین الجزائر وا ما نصت علیه المادة األولى من
حیث اعتمدت مفهوما موسعا لالستثمار  تالحمایة المتبادلة لالستثمارافي مجال التشجیع و 

 :بحیث یشمل
  الحقوق في الخدمات ذات قیمة اقتصادیةالسندات والدیون و. 
 واعهاــاعیة بكل أنـحقوق الملكیة الصنالمؤلف و  حقوق. 
 1ودـالعقین و ـة القوانــة بواسطـازات الممنوحـاالمتی.  

قع بین حكومة المملكة المغربیة ما نصت علیه المادة األولى من االتفاق المو كذلك 
  :حكومة الجمهوریة األرجنتینیة بشأن تشجیع وحمایة االستثمار على وجه التبادلو 
  
رابه، للك نوع من إن "  ر فوق  س ي مت  ت الطرف املتعاقد ا ر تعين، طبقا لقوانني و تنظ عبارة اس

ٓخر وشمل  راب الطرف املتعاقد ا ٔطراف املتعاقدة فوق  د ا ٔ مثر  مثرة من طرف مس ملس ٔصول ا ٔنواع ا
ٔمر ه اخلصوص ال ا ىل و ر  س   :هذا 

ل الرهاملمتلاكت املنقو  - ٔ  ة، م يق احلقوق العی ، وكذا  ري املنقو اریة و ون العقاریة و الرهون الت
نتفاع و الو  ة وحقوق  ت العی   .احلقوق املتابعةضام

ٔسهم و  - ب ٔخرى يف املقاوالتا ٔشاكل املساهامت ا   .لك ا
صادیة إذا اكنت لها ص –ج  ق لقمية  یون وحقوق تقدمي اكفة اخلدمات ذات ا اصا ر  س  .  
رتاع والتصاممي الصناعیة  - د اریة وراءات  اصة حقوق املؤلف و العالمات الت ة الفكریة و  حقوق امللك

اریة ٔصول الت یة واخلربة وا   .والطرق التق
ٔو  - هـ  ا  ىل املوارد الطبیعیة واستخرا ب  ل التنق ٔ ة يف إطار القانون العام من  یازات املمنو   .1"استغاللهام

                                                                                                                                                                                                 
ما في ب، BITSاالقتصادیة وبالتالي یركز المستثمرین على أهمیة توافر جمیع الضمانات لحمایة استثماراتهم في إطار الـ و 

لثنائیة ة المصدرة لالستثمارتعتبر هذه المعاهدات اأما بالنسبة للدول. ذلك من مواد خاصة بالمصادرة ونظم فض المنازعات
الستثمار األجنبي بصورة عادلة، الشروط المستقرة في البلد المضیفة الخاصة بمعاملة اضمان لتوافر االجراءات و 

الدول  السیاسیة بینمح بتحسین العالقات االقتصادیة و باالستثمار في المجاالت المختلفة لالقتصاد القومي كما تس==السماحو 
اإلعداد إلطار اتفاق دولي اییر االستثمار للقانون الدولي و وتشجیع السیاسات االستثماریة الموجهة لالقتصاد الحر، وتقویة مع

التجارة واالستثمار في إطار منظمة التجارة العالمیة، بحث مقدم في  السعید فؤاد قاسم، :راجع.متعدد األطراف لالستثمار
، منشور في مجلة مركز 1997دیسمبر  15-14ة واالقتصادیة في اتفاق التجارة العالمیة، القاهرة مؤتمر الجوانب القانونی

  .423-  422ص الدراسات القانونیة واالقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، ص 
یتضمن المصادقة على االتفاق المبرم بین حكومة  ،5/10/1991المؤرخ في  345ـ  91المرسوم الرئاسي رقم : أنظر -1

المتبادلة الحمایة و  االتحاد االقتصادي البلجیكي اللكسمبورغي، یتعلق بالتشجیعالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و الجمهوریة 
  .1991أكتوبر  06، صادرة في 46، جریدة رسمیة عدد 24/04/1991لالستثمارات، الموقع بالجزائر بتاریخ 
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ى االستثمار أكثر من تعویلهما علبیان عناصر  یفهم من هذا أن االتفاقیتین تعوالن على
  .2، وهو حال أغلبیة اتفاقیات االستثمار الثنائیةإیضاح أو تحدید مفهوم االستثمار

  :بأسلوبین الثنائیة وعادة ما یتم تحدید مفهوم االستثمار في االتفاقیات 
األصول یتمثل في إیراد المعاهدة لقوائم تشمل على سبیل المثال ال الحصر  :التعداد الحصري -أ

  .االقتصادیة التي تم االتفاق علیها بین األطراف المتعاقدة مع اعتبارها من قبیل االستثمارات
یشكل ویتمثل ذلك في تضمین المعاهدة بما یمكن أن  :اإلحالة على قانون الدولة المضیفة–ب 

  .3ألحكام القانون الداخلي للدولة التي تستضیف هذه األصول على أراضیهااستثمارا وفقا 
 اتفاقیات االستثمار الدولیة المتعددة األطراف.  
یتحدد من خالل التعریف الواسع لمصطلح االستثمار،  4إن مضمون اتفاقیات االستثمار   

ویتوسع هذا المضمون بین قضایا تنمویة واقتصادیة، وعلیه یجب أن تتسم نصوص هذه 
تنمویة واالقتصادیة التي وضعت من االتفاقیات بالوضوح والمرونة لضمان تحقیق األهداف ال

  . أجـلها اتفاقیة االستثمار
  .5العالمیةها ومناإلقلیمیة نموذجین عن هذه االتفاقیات  فیما یليرضونع     

                                                                                                                                                                                                 
 13بنشر االتفاق الموقع بالرباط في ) 2000ماي  3(هـ  1421محرم  28صادر في  1.197.81ظهیر شریف رقم  -1

حكومة الجمهوریة األرجنتینیة بشأن تشجیع وحمایة االستثمار على وجه التبادل، بین حكومة المملكة المغربیة و  1996یونیو 
  .2000یونیو  26صادرة في  ،4807جریدة رسمیة العدد 

االتفاقیة المتعلقة بتشجیع وحمایة االستثمارات المبرمة بین حكومة الجمهوریة التونسیة وحكومة الجمهوریة الیمنیة  :مثال -2
جمیع أنواع األصول " :، حیث تضمنت في مادتها األولى أن مصطلح االستثمار یعني08/03/1998بصنعاء في 

الطرفین المتعاقدین على إقلیم الطرف المتعاقد اآلخر وفقا لقوانینه المكاسب المنجزة أو المستثمرة من قبل مستثمري أحد و 
  ."و أنظمته

  .17مرجع سابق،ص ،یاب حسن عز الدیند-3
یدا لجمیع قتعتبر أقل تعو  تؤدي المعاهدات المتعددة األطراف إلى خلق مناخ استثماري أفضل على المستوى العالمي -4

ائد تدفق االستثمارات المباشرة خفض عو الدولیة المنظمة لالستثمار و القوانین و  ن خالل توحید القواعداألطراف المتعاقدة م
النامیة الفرصة المناسبة للدول الصغیرة و توافر الشفافیة لجمیع األطراف المتعاقدة، كما تعطي المفاوضات متعددة األطراف و 

السعید فؤاد قاسم، مرجع :راجع. خطط التنمیة بها التخاذ قرار جماعي موحد اتجاه االتفاقیات متعددة األطراف بما یحافظ على
  .423بق،ص اس
فقد اعتبر هذا المصطلح یشمل كل عملیة منجزة بهدف  ،یعتبر صندوق النقد الدولي مرجعا في تحدید مفهوم االستثمار -5
الدولیة  اتاقیتمكن من سلطة اتخاذ القرار الفعلي في إدارتها،لكن بعض االتف كتساب مصلحة مستمرة في إطار مؤسسةا

  .المتعددة األطراف قد توسعت في تعریفها لالستثمار وهو ما نجده أبرز في إطار النموذجین المختارین
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 االتفاقیة المتضمنة إنشاء المؤسسة العربیة لضمان االستثمار.  

أول مؤسسة ضمان إقلیمیة دولیة في العام تخضع  1تعد المؤسسة العربیة لضمان االستثمار
والمستوردة لرؤوس ارات العربیة من الدول المصدرة للقانون الدولي، وتقبل بصفة أساسیة االستثم

  .2األموال، وتضم دول مختلفة النمو ذات أنظمة سیاسیة واجتماعیة مختلفة
تشجیع انتقال رؤوس األموال العربیة بین األقطار هو  ،البعید إذن من إنشاء المؤسسة فالهدف

لالستثمار، حیث نصت الفقرة األولى من المتعاقدة وعلیه تبنت هذه االتفاقیة مفهوما موسعا 
  :على أن 15المادة 

ٔقطار املتعاقدة سواء اكنت من "  رات ما بني ا س شمل اكفة  رات الصاحلة لضامن املؤسسة  س
رات  ٔو من اس ة احلصص والعقارات  ات وفروعها و واكالهتا وملك رات املبارشة مبا يف ذ املرشو س

ٔو احلافظ لها ثالث سنوات  ٔ اوز  ٔسهم و السندات، وكذ القروض اليت یت ة ا ة مبا يف ذ ملك
ٔمني لت هتا  اء صالح ست ل  ىل س لس  ٔقرص اليت یقرر ا ل ا ٔ   ".القروض ذات ا

  

و  االستثمارات المباشرة كالمشروعات وفروعها ،االستثمارمصطلح  یشملحسب نص المادة، ف
ب في العقارات، كما یشمل االستثمارات غیر المباشرة مثل االكتتاة الحصص و وكاالتها وملكی

  .3السندات وكذلك القروض التي یجاوز أجلها ثالث سنواتاألسهم و 
أن االتفاقیة ورغم توسعها في مفهوم االستثمارات الصالحة للضمان، هو  ،ب اإلشارة إلیهما تج

إال أنها قد اشترطت في هذه االستثمارات أن تكون ما بین األقطار المتعاقدة، وهو شرط 

                                                             
تم اإلعداد لمشروع االتفاقیة المنشئة للمؤسسة العربیة لضمان االستثمار من قبل الصندوق الكویتي للتنمیة العربیة في عام  -1

في  1971مایو  2، وتم توقیع اتفاقیة إنشاء المؤسسة في 1970بعد أن أقره مؤتمر خبراء التمویل العرب في یونیو  ،1968
ثم توالت  ،األردن، السودان، الكویت، سوریا ومصر: الكویت، وقد وقعت علیها في ذلك الوقت خمسة دول عربیة وهي

دولة ،صدقةمحمد عمر هاشم ، ضمانات االستثمارات األجنبیة  22التوقیعات علیها حتى أصبح عدد الدول الموقعة علیها 
  .108، ص)دون ذكر سنة النشر( دار الفكر الجامعي، اإلسكندریةفي القانون الدولي، 

القانون الدولي، ي السودان بین القانون الداخلي و عبد الحكیم مصطفى عبد الرحمان، المركز القانوني للمستثمر األجنبي ف - 2
  .215،ص )رو سنة النشربدون ناش(
  .54بق ، صامرجع س ،درید محمود يالسامرائ -3



 التشریعات المنظمة لإلستثمار األجنبي المباشر في دول المغرب العربي
 

14 
 

كما أنها تتعرض لعناصر االستثمار أكثر من  ،1یتماشى مع الهدف من إنشاء المؤسسة
  .2تعرضها لمفهوم االستثمار

  وكالة الدولیة لضمان االستثمارالاالتفاقیة المتضمنة إنشاء. 
  :إلى تعریف االستثمار وشروطه، حیث جاء فیها ما یلي 3من االتفاقیة 12أشارت المادة 

ا "   ل اليت یقد ٔ ٔو الطوی ا ة والقروض املتوسطة  لضامن حقوق امللك رات الصاحلة  س شمل  ٔ ــــ 
ة ر املبارش املشارون يف ملك س   .املرشوع املعين، وما حيدده جملس االٕدارة من صور 

ٔخرى من  ٔنواع  ٔیة  ىل  لضامن  ة  ٔن یضفي الصالح لبیة اخلاصة  ٔ لس االٕدارة  ب ــــ جيوز 
لهيا يف  ٔنه ال جيوز ضامن قروض خبالف القروض املنصوص  ل، إال  ٔ ٔو الطوی ا رات املتوسطة  س

ٔو سوف تضمنه" ٔ " الفقرة ر حمدد مضنته الواك  س ٕذا ارتبطت  اله، إال ا ٔ.  
ٔن  سجیل الواك طلب الضامن وجيوز  ذها بعد  ٔ تنف رات اليت یبد س ىل  ت  رص الضام ج ـــ تق

رات س   :شمل هذه 
راهتم -  1 ٔو تطور اس ٔو توسعة  ٔغراض جتدید  يب  ٔج لنقد ا   .ٔي حتویل 
ارج   -  2    رات قامئة، إذ اكن من املمكن حتویلها  س ح اليت تدرها  ٔر دام ا واست   .املضیفةا

رات ما یيل     ام بضامن اس ستوثق عند الق ٔن  ىل الواك    :د ـــــ 
و املضیفة - 1     منیة ا ر ومسامهته يف  صادیة لالس ق   .السالمة 
س - 2     و املضیفةمتيش    .ر مع قوانني ولواحئ ا
و املضیفة - 3     ت االٕمنائیة املعلنة  ٔولو ٔهداف و ا ر ل س بة    .موا
و املضیفة مبا يف ذ توفر املعام العاد - 4     ر يف ا س   ظروف 

  ".رالقانونیة لالسوامحلایة      
اتفاقیة سیول المنشئة للوكالة الدولیة لضمان االستثمار  ، أن12نالحظ من خالل نص المادة 

  4:صنفته إلى ثالثة أنواع هياعتمدت مفهوما موسعا لالستثمار و قد 
 .حیث ال وجود الستثمار بدونها واالستثمار هنا مباشر وغیر مباشر :المساهمات-

                                                             
اإلسكندریة، ، النظام العربي لضمان االستثمار ضد المخاطر غیر التجاریة، دار المطبوعات الجامعیة، هشام علي صادق-1

  .24لیبیا، مرجع سبق ذكره، صیضا، العبیدي عبد اهللا علي، التشریعات المنظمة لالستثمارات األجنبیة في أو . 59، ص2003
  .54السامرائیدرید محمود ، نفس المرجع السابق، ص-2
بموجب المرسوم ، 1995وصادقت علیها الجزائر عام . 1985بموجب اتفاقیة سیول المبرمة عام )I.G.M .A(أنشأت هذه الوكالة  - 3

  .1995نوفمبر  15صادرة بتاریخ ، 66جریدة رسمیة عدد  ،1995أكتوبر  30مؤرخ في  345ـ 95الرئاسي رقم 
مجلة  ،"عقد الدولة" قادري عبد العزیز، دراسة في العقود بین الدول ورعایا دول أخرى في مجال االستثمارات الدولیة ال -4

  .17،ص1997السنة  ،1، العدد7إدارة، مجلد 
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   .ویستثنى هنا المساهمات :االستثمارات الخاصة طویلة األجل-
  .من مجلس اإلدارة راالختصاص بقرایكون : ارات التي ضمن النوعین السابقینماالستث-

أن تكون االستثمارات الصالحة لضمان الوكالة،  "د"كما اشترطت هذه المادة في فقرتها 
ومساهمته في تحقیق التنمیة االقتصادیة المسطرة ، یفةتتماشى مع قوانین ولوائح الدول المضّ 

فة أن لالستثمار هذا من جهة، ومن جهة أخرى على الدول المضییفة من طرف الدولة المضّ 
  .توفیر الحمایة القانونیة لهذه االستثمارات الواردة إلیهاتلتزم بالمعاملة العادلة و 

یتضح مما سبق، أن معظم االتفاقیات الدولیة تمیل إلى التوسع في مفهوم االستثمار،بحیث ال 
مادیة، بل یتعدى ذلك لیشمل كل إسهام في مشروع عن یقتصر على االستثمارات النقدیة أو ال

كالحقوق التعاقدیة أو ( طریق تقدیر أصول فیه سواء كانت مادیة ملموسة أم لم تكن كذلك
  ).براءات االختراع

لم تتجه إلى تبني تعریف جامع مانع لالستثمار بل فضلت تحدید االستثمارات التي  أنها كما
لضمان أو التأمین، وتركت االختیار ألطرافها في استبعاد یغطیها موضوع االتفاقیة مثل ا

  .1العملیات التي ال یغطیها الضمان أو التأمین
على العموم یتم تفسیر مفهوم االستثمار األجنبي في االتفاقیات الدولیة اعتمادا على بنود 

یتضمنه النشاط الذي عقودة بین األطراف ذات العالقة وذلك من حیث مجاله، و االتفاقیة الم
كما أن المشرع الدولي غالبا ما یحاول مراعاة التشریعات .2عالوة على القوانین التي تحكمه

  .الوطنیة إلى حد ما في تعریف االستثمار
  

الداخلي على المستوىھوم االستثمار األجنبي مف: ثانیا  
قانونیة واء من الناحیة الاختالفها، سستثمار األجنبي و على الرغم من تضارب تعریفات اال

المتعددة األطراف، یمكن اقیات الدولیة بشقیها الثنائیة و االقتصادیة وحتى على مستوى االتفو 
القول أن االستثمار األجنبي هو عملیة قیام مستثمر أو مستثمرین في غیر موطنهم األصلي 
 بإنشاء مشروع أو مشاریع بتملك كامل أو تملك جزء أو أجزاء منها یتمكنون من إدارتها أو

                                                             
  .22مرجع سابق، صعبد اهللا علي،العبیدی-1
االستثمار األجنبي المباشر في النمو االقتصادي في األردن، مجلة دراسات، تصدر عن المحتسبمحمد علي بثینة ، أثر -2

  .317، ص2009، جویلیة 2، العدد36عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنیة، المجلد 
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إال أن الوصول إلى تعریف دقیق لالستثمار األجنبي  .1یكون لهم حق المشاركة في إدارتها
  .المقارنةفي بعض التشریعات ه یتطلب منا الكشف عن

في السعودیة، یعرف االستثمار األجنبي بأنه توظیف  2000نظام االستثمار األجنبي لسنة ف
بین بعد ذلك المقصود من رأس یثم  ،2رأس المال األجنبي في إحدى النشاطات المرخصة له

األموال والحقوق  المال األجنبي في هذا النظام على سبیل المثال ال الحصر، حیث یشمل
  :متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبيالتالیة، 

  .األوراق المالیة واألوراق التجاریةالنقود و  -1
  ل أو توسعة مشاریع اأرباح االستثمار األجنبي إذا تم توظیفها في زیادة رأس الم -2

  .مشاریع جدیدةقائمة أو إقامة 
معرفة الفنیة والمهارات اللتراخیص وحقوق الملكیة الفكریة و الحقوق المعنویة كا -3
  .3أسالیب اإلنتاجاإلداري و 
السنة األولى التي أصدرخاللها قانون االستثمار، بعد ذلك  1960لمغرب، فقد كانت بالنسبة ل

المنظمة لالستثمار وكانت جمیعها قطاعیة إلى غایة صدور  1983، 1973تلته قوانین 
، الذي اعتبر نقطة تحول في السیاسة االستثماریة في 19954نوفمبر  1میثاق االستثمار في 

المغرب، ذلك أن هدف المشرع المغربي من هذا المیثاق هو تقریب التشریع االستثماري 
  .المغربي مع المعاییر الدولیة

 ه الوطني واألجنبي، حیث لم تتضمننون المغربي أغفل تعریف االستثمار بقسیمغیر أن القا
أي توضیحا یبین المقصود باالستثمار  )مادة 25وعددها (18-95مواد القانون اإلطار رقم 

                                                             
  .30سابق، ص ، مرجع الحمیقاتي محمد أحمد عبد الرحمان-1
باشر لرأس المال األجنبي في في شأن تنظیم االستثمار الم 2001لسنة  8هو نفس التعریف الوارد في قانون رقم - 2

االستثمار األجنبي توظیف رأس المال األجنبي في نشاط " : حیث تنص المادة األولى منه في فقرتها الثالثة ،الكویتدولة
القوانین، اتفاقیات وقوانین االستثمار في البالد باب الوثائق و یم العالمیة، مجلة التحك."مرخص فیه طبقا ألحكام هذا القانون 

 – 1225ص ص، ، السنة الخامسة2013العربیة التي تحیل إلى التحكیم، ملحق العدد السابع عشر، كانون الثاني، ینایر 
1234.  

  .1224-1213ص مرجع سابق، ص التحكیم العالمیة، مجلة - 3
رقم بتنفیذ القانون اإلطار) 1995مبر نوف 8( 1416من جمادى اآلخرة  14صادر في  1-35-213ظهیر شریف رقم   -4

  ).1995نوفمبر  19( 1416رجب  6، 4335بمثابة میثاق لالستثمارات، الجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة، عدد  18- 95
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المستثمر في االتفاقیات أو األموال المستثمرة، واكتفى بتحدید معنى االستثمار أو باألحرى المال 
  .1غرب من مجال تشجیع وحمایة االستثمارات المتبادلةالتي توقعها الم

  
انتهجت الدولة التونسیة سیاسة اقتصادیة لیبرالیة ترتكز أساسا على  1970وانطالقا من 

االستثمارات الخاصة سواء كانت منجزة من قبل محلیین أو أجانب، وبرزت مالمح جدیدة 
واعتماد الصناعة ) الوطنیة واألجنبیة(الخاصةلالقتصاد التونسي أساسها تشجیع المبادرات 

لیخلق  1972ثم جاء قانون أفریل . المعملیة والتصدیریة كعنصر أساسي لالقتصادي التونسي
  .2اإلطار القانوني لنمط اقتصادي جدید مخالف لما كان معمول به في السنوات السابقة

في سنوات عقد السبعینات  وهذا ما یبرر بعض االستقرار التشریعي في نصوص االستثمار  
لم تصدر تنقیحات أو  1985وحتى بدایة النصف الثاني من عقد الثمانینات، فحتى سنة 

عقد الثمانینات تغییرات تذكر لإلطار التشریعي لقانون االستثمار، وتمیز النصف الثاني من 
قتصاد التونسي الذي الهیكلي لال اإلصالحبمیزة جوهریة في السیاسة االقتصادیة التونسیة وهي عملیة 

من أجل إخراج االقتصاد التونسي من األزمة الحادة التي عرفها في بدایة  1985انطلق تنفیذه سنة 
  .3الثمانینات ونتج عنها الكثیر من األزمات االجتماعیة

أما الحلول التي جاءت بها الحكومة التونسیة فهي نفسها تقریبا التي عرفتها دول مغاربیة   
إلغاء الدور االقتصادي للدولة وتصفیة القطاع العام بصورة تدریجیة، وتحریر أخرى، وهي 

لذلك تعتبر التشریعات المغاربیة الناظمة لالستثمارات . األسعار وعملیات التصدیر والتورید

                                                             
ث أنواع ضمن ما یعتبر استثمارا، إذ نصت منها االتفاقیة المبرمة مع الوالیات المتحدة األمریكیة، حیث تضمنت ثال -1

مقاولة ال حصص أسهم وأشكال أخرى عن المشاركة في رأس م -ب: ثمار أشكاال من بینهایمكن أن یتخذ االست" :  على
  .48سابق، ص الحمیقاتیمحمد أحمد عبد الرحمان ، مرجع  . "السندات وسندات الدین األخرى والقروض  –ج . ما
المؤرخ في  1974لسنة  74المتسم بتالحق النصوص القانونیة المتعلقة باالستثمار، صدر القانون عدد  اإلطارفي نفس  -2

، الذي ألغیت بمقتضاه مجلة الرصود المالیة جزئیا، وبقیت مطبقة على القطاع السیاحي والتجاري، دون 13/08/1974
قانون یتعلق بالمؤسسات المالیة  1976ل سنة كما صدر خال.1974قطاع الصناعات المعملیة الذي أصبح یخضع لقانون 

سواء فیما یتعلق بالشغل، أو بمیزان ) التونسي(المتعاملة مع غیر المقیمین، والذي سجل بعض االیجابیات لالقتصاد الوطني 
  .23دیاب حسن عز الدین ، مرجع سابق، ص .أو في مجاالت نقل التكنولوجیا تالمدفوعا

  .24نفس المرجع السابق، ص  ،حسن عز الدیندیاب  -3
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تشجیعیة ومحفزة بصورة  1األجنبیة المباشرة، بالخصوص التشریع الجزائري والمغربي والتونسي
  .ي تشاریع مشابهةقد یصعب وجودها ف

قانون االستثمار في تونس، التوسع في مفهوم االستثمار لیشمل كل  علىیالحظ لذلك،  
مساهمة في الموارد الرأسمالیة للمشروع االستثماري، التي تثبت فعالیته في بناء الطاقات 

  2اإلنتاجیة لالقتصاد القوي، ویساهم في التنمیة االقتصادیة
في تعریف االستثمار،  اختلفت قوانین االستثمار من مرحلة إلى أخرى فقد ،بالنسبة للجزائر

  تضمنت نجدها لقوانین الصادرة في مرحلة ما قبل اإلصالحات،فیما یخصا
القانون و  66/28485القانون رقم و  4 63/277منها القانون رقم  ،3تعریفات محددة لالستثمار

  .ذات االقتصاد المختلط المتعلق بالشركات 82/13القانون رقم و  78/026رقم 
تفتحها على االستثمار زائر توجهها نحو اقتصاد السوق و الج، هرتظومع مطلع التسعینات أ

لصادرة في فسعت القوانین ا، األجنبي وعیا منها بأهمیة االستثمار في تنشیط االقتصاد الوطني

                                                             
وتسهیل  وصلت قمة التشجیعات الجبائیة خالل السنوات األخیرة  في تونس، إلى إقرار نظـام اإلعفـاء التام من الضریبة  -1

  .25مرجع سابق، ص  دیاب حسن عز الدین ،. "واحة جبائیة لالستثمار" اإلجراءات اإلداریة، حتى أصبحت تونس تعرف بكونها 
 )معدلة ومتممة( ، یتعلق بإصدار مجلة تشجیع االستثمارات1993دیسمبر  27، مؤرخ في 1993لسنة  120عدد  قانون -2

تضبط هذه المجلة نظام بعث المشاریع وتشجیع االستثمارات بالبالد التونسیة من قبل باعثین تونسیین أو "  :الفصل األول
 تي تهدف خاصة إلى دفع نسق النمو العامة للتنمیة ال جیةاإلستراتیأجانب مقیمین وغیر مقیمین أو بالمشاركة وفق 

مجلة تشجیع االستثمارات ونصوصها التطبیقیة، منشورات المطبعة ...."ة التابعة للقطاعات التالیة التشغیل في األنشط
  .2003الرسمیة للجمهوریة التونسیة، مارس 

في تسییر شؤونها العمومیة، رة االستقالل في تمویل االقتصاد اهتمت الدولة الجزائریة أساسا بعد االستقالل بتكوین فك -3
المراقب في نفس ك كانت الدولة تلعب دور المسیر و فكرست مبدأ أولویة االستثمار العمومي في تمویل االقتصاد الوطني، وبذل

رقابة على االستثمارات الوقت على كل فروع االقتصاد الوطني، وتكرس هذا الدور المزدوج للدولة من خالل تكریس نظام ال
  .1982إلى غایة  1963األجنبیة من الفترة الممتدة من 

  2، صادرة  في 53دة رسمیة، عدد ، یتضمن قانون االستثمارات، جری1963جویلیة  26، مؤرخ في 63/277 قانون رقم -4
  ).ملغى( 1963أوت 

 17صادرة في  ،75یتضمن قانون االستثمارات، جریدة رسمیة عدد  ،1966سبتمبر  15مؤرخ في ، 66/284أمر رقم  -5
  .)ملغى( 1966سبتمبر 

صادرة في ، 7جریدة رسمیة عدد  ،جارة الخارجیةیتعلق باحتكار الدولة للت ،1978فیفري  1مؤرخ في  ،78/02قانون رقم  -6
  .)ملغى(1978فیفري  14
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-01األمر رقم و 1 12 -93هذه المرحلة من مفهوم االستثمار على الخصوص القانون رقم 
  :على 03-01حیث نصت المادة الثالثة من األمر رقم .2 03

ٔيت" ٔمر ما ی ر يف مفهوم هذا ا الس   :یقصد 
ادة الهیلكة - 1 ٔو إ ٔهیل  ادة الت ٔو إ ٔو توسیع قدرات االٕنتاج  دیدة،  داث شاطات  ٔصول تندرج يف إطار است ناء    .اق
ٔس مال مؤسسة يف شلك  - 2 ةاملسامهة يف ر ٔو عی   .مسامهة نقدیة 
ٔو لكیة - 3 شاطات يف إطار خوصصة جزئیة    ".استعادة ال
  

لكل مستثمر مهتم بفرص االستثمار في الجزائر،  ،03-01یسمح قانون االستثمار رقم إذ 
أن یقیم مشروعا استثماریا سواء من خالل إنشاء كیان  ،سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا

بالمائة من الرأسمال المقیم  100في حدود مه الشخصي خاضع للقانون الجزائري، قانوني باس
شخص أو مجموعة أشخاص طبیعیین كانوا أو معنویین خاضعین  أو بمشاركةأو غیر المقیم، 

قائمة في شكل مساهمات نقدیة للقانون الجزائري، أو من خالل المساهمة في رأس مال مؤسسة 
 .3اط في إطار خصخصة كلیة أو جزئیةأو عینیة أو استعادة النش

شملت إضافة نشاطات جدیدة ، 03-01على األمر رقم  أدخل المشرع الجزائري تعدیالتف 
، حیث 2009م االستثمار وذلك من خالل قانون المالیة التكمیلي لسنة و تدخل في مجال مفه
لسیاحیة منه ثالثة نشاطات هي النشاطات الریاضیة والنشاطات ا 78تضمن نص المادة 

ة فقد أضاف هو اآلخر نشاطین اثنین لمجال  2010أما قانون المالیة لسنة  .4والفندقی
                                                             

 10صادرة في ، 64جریدة رسمیة عدد ، یتعلق بترقیة االستثمار، 1993بر مؤرخ في أكتو ، 12- 23عي رقم مرسوم تشری -1
  .)01/03ملغى باألمر رقم (، 1993أكتوبر 

أوت  22صادرة في ،  47جریدة رسمیة عدد ، یتعلق بتطویر االستثمار ،2001أوت  20مؤرخ في ، 03-01أمر رقم  -2
  .) متمممعدل و ( 2001

جدلیة " األجنبیة، ضمن مؤلف بعنوان ها لتشجیع االستثمارات العربیة و تشریعات، الجزائر عدلت الكثیر من دالع مصطفى -3
  . 24-23ص ص  ، 2009، الطبعة األولى، دار الوعي، الرویبة، الجزائر، "االستثمارات العربیة في الجزائر

لتنظیمات المعمول ن وادون المساس بالقوانی:" على ما یلي 2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة 78تنص المادة  -4
 المعدل ،والمتعلق بتطویر االستثمار 2001غشت سنة  20المؤرخ في  03/  01،تؤهل لالستفادة من نظام األمر رقم بها

ة بالنشاطات السیاحیة كذا االستثمارات المرتبطات التي یتعلق نشاطها بالریاضة و المتمم، االستثمارات التي تنجزها الشرك
، ج ر، عدد 2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009مؤرخ في یولیو سنة  09/01ر رقم أم ."الفندقیة المصنفةو 

بالنسبة لتونس وبعد أن كانت السیاحة خاضعة لمجلة تشیع االستثمارات لسنة . 2009یولیو سنة  26، مؤرخة في 44
ما صدر أیضا قانون أنشطة شركات نظم مجلة االستثمارات السیاحیة، ك 1990سنة  19/03صدر قانون جدید في  1969
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وجب المادة ـاب وذلك بمـاالستثمار، هما النشاطات المتعلقة بالسینما والنشاطات المتعلقة بالكت
  .1منه 48

االهتمام الذي الجدیر بالذكر، أن إضافة المشرع الجزائري لهذه النشاطات إنما هو دلیل على 
أصبحت تولیه الدولة لمثل هذه النشاطات وتعویلها علیها كموارد مالیة جدیدة، مما جعلها 

  .تشجع االستثمار األجنبي المباشر في هذه المجاالت أو القطاعات
مجاالت االستثمار التي یمكن أن ائري قد تبنى طریقة تعداد أوجه و یكون المشرع الجز  هعلی

  .2ون أن یعطي تعریفا دقیقا لالستثمار في حد ذاتهتستفید من أحكامه د
  

من خالل عرض موقف التشریعات الوطنیة المقارنة، یمكن القول أن معظم القوانین یسودها 
اتجاه یقوم على أساس وضع بیان تفصیلي لرأس المال المراد استخدامه في مجاالت 

معظم هذه التشریعات ف. ستثماراالستثمار المحددة في التشریع، دون إعطاء تعریفا واضحا لال
خلط بین مصطلحي المال ، بل إنها ت3الوطنیة ال تعطي تأصیال قانونیا لعملیة االستثمار

                                                                                                                                                                                                 
عز الدین دیاب، القانون الجزائي لالستثمار، مرجع .  1989، وقانون یهم أنشطة الخدمات سنة 1988التجارة الدولیة سنة 
  . 24 -23سبق ذكره، ص ص 

، الساریة المفعولألنظمة او دون المساسبالقوانین  :"على 2010میلي لسنة من قانون المالیة التك 48تنص المادة  -1
المتعلق بتطویر االستثمار المعدل والمتمم و   2001غشت سنة   20خ في المؤر   03/  01األمر رقم تخضع لترتیبات

  ".،االستثمارات المحققة  من طرف الشركات التي تستهدف النشاطات الثقافیة وال سیما تلك المتعلقة بالسینما والكتاب 
 31، مؤرخة في 78، ج ر عدد 2010، یتضمن قانون المالیة لسنة 2009دیسمبر سنة  30مؤرخ في  09/09قانون رقم  

  .2009دیسمبر سنة 
عیساوي محمد، فعالیة التحكیم في حمایة االستثمار األجنبي في الجزائر على ضوء االتفاقیات الدولیة للجزائر، رسالة لنیل  -2

دون (،ري، تیزي وزوـالعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمعمال، كلیة الحقوق و ن تخصص قانون األشهادة دكتوراه في القانو 
  .48ص )ذكر سنة المناقشة

واحد من أهم و أبرز القوانین العربیة في  ،المتعلق بتشجیع االستثمارات 2001یعد القانون اللبناني لسنة  في هذا الشأن، -3
مراسیم الحوافز التي تضمنها، غیر أن تأخر صدور الللحجم الهائل من الضمانات و نظرا مجال االستثمارات األجنبیة، 

لى غایة التطبیقیة لهذا القانون و  ٕ ومن المهم أن نعرض ما تضمنه هذا القانون في مجال . جعله مجرد حبر على ورق 2003ا
ن محال لالستثمار األجنبي، هادفا من االستثمار، حیث وسع المشرع اللبناني وبشكل كبیر من المجاالت التي تصلح ألن تكو 

 ،في لبنان 2001لسنة  360وراء ذلك إلى جذب مثل هذا االستثمار، حیث جاء في نص المادة الثانیة من القانون رقم 
قطاع : التصنیع الزراعي، ثالثاقطاع الزراعة و : الصناعة، ثانیا أوال قطاع: مجاالت االستثمار قد حددت بالقطاعات التالیة

أي قطاع : قطاع اإلعالم، سابعا: قطاع االتصاالت، سادسا: قطاع المعلوماتیة والتكنولوجیا، خامسا: احة، رابعاالسی
عبد اهللا عبد الكریم عبد اهللا، :راجع. مجلس الوزراء بموجب مرسوم صادر بناء على اقتراح رئیس مجلس اإلدارة==یحدده
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االستثمار أو المشروع االستثماري، في حین ینبغي علیها تفادي هذا الخلط في المستثمر و 
قانونیة التي یتمتع بها الضمانات الأجل تحدید المزایا االقتصادیة و  قوانین االستثمار وذلك من

  .المشروع االستثماري
  

لم یعد خفیا على أحدأن بالدنا وعلى غرار سائر الدول النامیة أصبحت حاجتها الماسة ف      
من أجل االرتقاء باقتصادها إلى  ،إلى هذه االستثمارات األجنبیة المباشرة تتزاید یوما بعد یوم

أعلى مرتبات الصالبة ومسایرة نسق التنمیة المستمر في جمیع المجاالت واألصعدة وفتح 
  أبواب أخرى للصادرات خارج نطاق المحروقات، ألن تراجع سعر 

  
في نتهي برمیل النفط في األسواق العالمیة أصبح بمثابة هزات ارتدادیة متكررة، یمكن أن ت

  . القویة  المبنیة على تنوع الصادرات تاالقتصادیالن تسلم منه سوى األخیر بتسونامي اقتصادي 
  

ول النامیة عملت هي كذلك على حمایة وترقیة االستثمارات فیما بینها، مثاله قانون كما أن الد
بهدف تحریر كل ، أحكام اتفاق روما ؤوس األموال الذي تم وضعه في إطارتحریر حركة ر 

عوامل اإلنتاج، البضائع، العمل، ورؤوس األموال التي یتوقف علیها النمو االقتصادي لهذه الدول والذي 
  .1یشترط توسیع التجارة الدولیة، هذا التوسع الذي ال یتحقق إال بالقضاء على القیود الجمركیة

تساءلت فإنه یشكلها االستثمار الدولي في التنمیة االقتصادیة،  أصبح  ونظرا لألهمیة التي 
الدول عن مدى إمكانیة وضع میثاق دولي لالستثمار في إطار المنظمة العالمیة للتجارة یعمم األحكام 
الواردة في االتفاقیات الثنائیة، ویكون أداة حمایة وضمان، فالهدف لم یعد حمایة المستثمر فحسب، بل 

  .2ردودیتهاحمایة عملیة االستثمار في حد ذاتها أي ضمان م هو أكثر من ذلك
أهمیة دراسة موضوع التشریعات المغاربیة الناظمة لالستثمارات األجنبیة  وتبرز من هنا تتأتى 

ومبررات اختیاره، التي یمكن طرحها في ) الجزائر، تونس والمغرب( في دول المغرب العربي
  : التالي اإلشكال

                                                                                                                                                                                                 
المعاهدات الدولیة مع اإلشارة إلى منظمة مقارنة ألهم التشریعات العربیة و ضمانات االستثمار في الدول العربیة دراسة قانونیة 

  .52- 50ص ص  ،2010التوزیع، الطبعة األولى، اإلصدار الثاني، عمان،ة العالمیة، دار الثقافة للنشر و التجار 
1  - D. CARREAU  et P. JUILLARD, Droit international économique, 4éme  édition, L.G.D.J, 
Editions Delta,Paris 1998, p 402. 
2  - D. CARREAU  et P. JUILLARD, Op -cit , P 393. 
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 واستقطابالمستثمرین األجانب تشجیع على  ت النظام القانوني لإلستثمار في الدول الثالثمدى قدر 

ّ  و فعلیة بصورة إستثماراتهم  ؟الةفع
  

لحدیث عن المناخ االستثماري في الجزائر یقودنا دائما لمقارنته بمناخات االستثمار اوألن      
من خالل حاولنا الوقوف . بالخصوص تونس والمغرب بحكم التقارب بینها ،في الدول المجاورة

دول المغرب في  المباشرة على األسس العامة التي تقوم علیها االستثمارات األجنبیة هذه الدراسة
  .)الباب األول(الثالث والتدابیر التشجیعیة والحمائیة المقررة لها  العربي

  
، نموذجین استثماریین في كل من الجزائر والمغرب باعتبارهما حسب رأینا ةدراسال كما تناولت

من أهم المرتكزات التي تقوم علیها سیاسة الدولتین في مجال تشجیع وتحفیز االستثمار 
األجنبي المباشر، دون تجاوز تصورنا ألهم األطر المستقبلیة لتحسین مستقبل هذه 

  .      )الباب الثاني(ث االستثمارات في الدول المغاربیة الثال
  

على المنهج الوصفي التحلیلي المناسب للوقوف على مضمون مواد  دراستنالذلك اعتمدت 
وكذلك المنهج المقارن، من خالل  ،التشریعات المغاربیة الناظمة لالستثمار األجنبي وتحلیلها

مقارنة هذه األحكام بالنسبة للجزائر، تونس والمغرب من جهة، ثم مدى مطابقتها مع النظام 
دون تغییب المنهج التاریخي الضروري عند . الدولي لالستثمارات األجنبیة من جهة ثانیة

تجربة المراكز عرضت  العودة إلى تعدیل تشریعات االستثمار، كما استعنت بدراسة حالة حیث
لالستثمار وكذلك  اإلداریةكنموذج لتطویر وتحسین المعاملة  الجهویة لالستثمار في المغرب

، كمثال لمبدأ في مجال االتصاالت في الجزائر" أوراسكوم تلیكوم"التجربة االستثماریة لشركة 
  .بالدأهم وجهة استثماریة في القطاع االتصاالت كثاني  راالستثمار وتحریحریة 
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  اب األولـــــالب
  

  
  
  
  

  ستثمارالمنظمةلإلالعامة األحكام

  في دول المغرب العربي األجنبي
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 اجتذابهاا و ى استقطابهأصبح تدفق االستثمارات األجنبیة المباشرة ظاهرة عالمیة تتنافس عل

ةالنامختلف الدول المتقدمة منها و   ب واجتذاب هذه ح أي دولة في جلانج ، لكن1می
ونعني ، المنتهجة في هذا المجال تهاألولى على مدى نجاعة سیاساجة ر بالدتوقف ماالستثمارات

بالسیاسة المنتهجة تلك البیئة التشریعیة المستوحاة بالدرجة األولى من مبادئ القانون الدولي 
  .المنظم للعالقات الدولیة في شتى المجاالت

  
 ،2في مجال التنمیة االقتصادیة للدول النامیةالمباشرة ما یؤكد أهمیة االستثمارات األجنبیة ف 

الجزائر، تونس  على الخصوص تلك الجهود التي قامت بها الدول المغاربیة منها
االستثماریة وأطرها المؤسسیة المختصة باالستثمار، والرامیة إلى تطویر قوانینها ،المغربو 

قوانین التطویر و حیث تركزت هذه الجهود على إصدار قوانین استثماریة جدیدة أو تعدیل 
ن حیث تبسیط إجراءات االستثمار الساریة لیظهر تنافس حاد بین هذه الدول الثالث م

كانت مقصورة أو محتكرة من االستثمار في قطاعات تحریر و بذلك، تخفیض الرسوم المتعلقة و 
  .فتحها للمنافسة واالستثمارو  3طرف الدولة

                                                             
  :الزیادات في تدفقات االستثمارات األجنبیة المباشرة على مستوى العالم إلى العدید من العوامل منها إرجاعیمكن  -1
تناقصت فیه عدل االدخار على مستوى العالم، و في وقت تناقص فیه م الزیادة الكبیرة في حاجة الدول إلى التمویل الخارجي -

انحسار حركة اإلقراض الدولیة بسبب اندالع أزمة المدیونیة  -.النامیةأیضا مصادر التمویل األخرى بالنسبة لكثیر من الدول 
و توقف العدید من الدول النامیة على دفع أعباء دیونها باإلضافة إلى المشروطیة الزائدة للقروض التي  1982العالمیة عام 

استخدام االستثمار األجنبي ن الدول و التي تشجع االستثمار بیتزاید عدد االتفاقیات الثنائیة  -.تقدمها المنظمات الدولیة
، االستثمارات األجنبیة روال، غازي إسماعیل سمیر ،شرفمحمد رقص:راجع.  غیرهاشر، للتفصیل في كل هذه العوامل و المبا

لمیة، سلسلة العلوم االقتصادیة البحوث العیة، مجلة جامعة تشرین للدراسات و المباشرة ودورها في تنمیة االقتصادیات النام
  .171-170 ص ،  ص2006سنة ، 03، العدد 28القانونیة، المجلد و 
أن االستثمار األجنبي هو أكثر مصدر للتمویل الخارجي بالنسبة لكثیر من  2000حیث أكد تقریر االستثمار العالمي لعام -2

استقرارا من أي مصدر آخر خصوصا أثناء األزمات المالیة أنه أكثر ي تبین لها في السنوات األخیرة و الدول النامیة الت
  .89ص  ،بقامرجع س ،العبیدي عبد اهللا علي.للتمویل

ستثمار في كل حمایة االالت التي تضمنتها قوانین تشجیع و التسهیتي الحقا، التفصیل في كل هذه الضمانات والحوافز و یأ-3
  .المغربمن الجزائر، تونس و 
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من شك في أن النصوص التشریعیة في میدان االستثمار إنما هي إفصاح من الدولة  وما    
، مما 1متطلبات الوضعیة االقتصادیةعى لتحقیقها نزوال عند مقتضیات و التي تسعن األهداف 

لمدونات االستثمار لیس اعتباطیا أو ولید الصدفة أو حتى 2د العمودياظاهرة التعدیعني أن 
نما هو حتمیة تتحدد فیها محددات اقتصادیة ، و بدافع الفضول التشریعي عند المشرع المغاربي ٕ ا

  .المتطلبات التشریعیةتنزل على قدرها المقتضیات و ت
  

 قوانین االستثمار في الدول النامیةصدرت قوانین االستثمار في هذه الدول كغیرها من ف
تعالج معاملة االستثمار ل 3على غرار قوانین االستثمار في دول المغرب العربي األخرىو 

التشجیعیة وكذا المعاملة  )الفصل األول( التي یقوم علیها والمبادئ األجنبي من حیث األسس
عفاءات ضریبیةأساسا على منح مزایا وتسهیالت التي تقوم لهذه االستثمارات و  ٕ ل جمركیة لكو  وا

  .)الثانيالفصل ( بغض النظر عن جنسیة المستثمرات االستثمار 
  

                                                             
بمدینة جنیف بأن  1964 ویونی 15التنمیة المنعقد في المتحدة للتجارة و ه مؤتمر األمم جاء في المبدأ السادس الذي أعلن-1

ذلك حد وجوه التجارة الدولیة و ة هي أحد العوامل األكثر أهمیة في التنمیة االقتصادیة ویعد االستثمار األجنبي أیالتجارة الدول
یفسر المصطلح و ) جنة التجارة الدولیة التابعة لألمم المتحدة لل( النموذجي ) UNCITAL(حسب التفسیر الذي أعطاه قانون 

. األخیر تفسیرا واسعا بحیث یشمل جمیع المسائل الناشئة عن العالقات ذات الطبیعة التجاریة تعاقدیة كانت أم غیر تعاقدیة
  .28- 27 ص ، ص1997التخلف، دار النهضة العربیة، القاهرة، إبراهیم علي ، التجارة الدولیة وجدلیة التقدم و 

  :على سبیل المثال فقد عرفت الجزائر منذ االستقالل عدة نصوص قانونیة متعلقة باالستثمار یمكن ترتیبها فیما یلي -2
المتعلق باالستثمار القانون  -3. 1966)ملغى( قانون االستثمار لسنة - 2. )ملغى(1963قانون االستثمار لسنة  -1

القانون المتعلق بتوجیه االستثمارات االقتصادیة الخاصة الوطنیة لسنة  - 4.)ملغى( 1982لسنة الخاص الوطني 
المتعلق بتطویر االستثمار  ،03-01األمر رقم  -6. )ملغى( 1993قانون االستثمارات لسنة - 5.)ملغى( 1988
  . مرات بموجب قوانین المالیة عدة، هذا األخیر الذي تم تعدیله 2001لسنة 

لذي مسایرة الواقع الجدید وال 1989، تم سن مدونة جدیدة لعام عات االستثمار في موریتانیاتشری في خضم مسیرة تطور -3
د تم تفعیل هذه المدونة ألول مرة من الناحیة ت السوق في المستوى االقتصادي وقتحكم آلیاتسود فیه الخیارات اللیبرالیة و 

متعددة ة متطورة حسب المعاییر الدولیة و ترسانة قانونیبل فوق ذلك تم وضع  "مجلس وطني لالستثمار"  المؤسساتیة بإنشاء
من بین المزایا التي جسدتها هذه المباشرة و  جلب االستثمارات األجنبیةارات الوطنیة و المجاالت من أجل تشجیع االستثم

تبسیط مساطر االستثمار، كما هو الحال بالنسبة لمستثمر األجنبي عن طریق توحید و المدونة االهتمام بإشكالیة القرب من ا
نیا إكراهات التحدیث والعصرنة           المختار ولد أحمد ولد باب، السیاسة االستثماریة في موریتا ."الشباك الموحد"لمؤسسة 

كلیة العلوم القانونیة الخامس، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد  تحدیاتاالستقطاب،و 
  . 8 - 7ص، ص6007-2006االجتماعیة ، أكدال، السنة الجامعیة واالقتصادیة و 
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  الفصل األول

  ار األجنبي ـــأسس االستثم
  ربيـــرب العـــفي دول المغ

  
دول المغرب العربي إلى في السیاسات العامة المتبعة  اتجهت، من أجل تشجیع االستثمار

سات الحكومیة في مجال ومؤسساتیة تساعد على بلورة السیا محاولة وضع ترسانة قانونیة
ات إصالحیة مست مختلف القطاعات شرعت الدول المغاربیة باتخاذ إجراءف،االستثمار

في إطار سیاسة جدیدة  مهیدا لخلق مناخ استثماري محفز وجذابالنشاطات االقتصادیة تو 
  .1تواكب التحوالت االقتصادیة العالمیة الراهنة

 ىبنتبل أصبحت الدولة ت ،د المعاملة العادیة أو التشجیعیة لالستثمارحولم یتوقف األمر عند 
 .استثمار رؤوس أموالهم فیهاى الدخول إلیها و علمعاملة خاصة لألجانب من أجل تشجیعهم 

یرة ومع تزاید التنافس على جذب االستثمارات األجنبیة بین الدول المضیفة، أدركت هذه األخ
ل المستثمرین منهم بصفة خاصة على إقلیمها إنما یشكل عاموجود األجانب بصفة عامة و أن 

تبني مبدأ المساواة بین الوطني مصلحة للدولة مما یدفعها إلى من عوامل التنمیة االقتصادیة و 
فضلتهم على األجانب و زا للمستثمرین زا متمیت مركأعطواألجنبي في بعض الحاالت، بل و 

  .الت أخرىالوطنیین في حا
تقریب مضمون سیاسة االستثمار لدراسة هذا الفصل محاولة  منستكون الغایة  ،من هنا
والمهتمین  المستثمرینلىإ) المغربتونس و الجزائر، (المغاربيمثلث في دول ال المباشر األجنبي

 التزاماتهم في إطارح الرؤیة أمامهم لمعرفة حقوقهم و محاولین توضی،امةـعبمسألة االستثمار 
  .عملیة االستثمار

  
                                                             

بدأت معالم ارتباط االقتصاد المغاربي باالستثمار األجنبي منذ أواسط القرن التاسع عشر، حیث سجل خالل هذه المرحلة -1
أن عناصر هذا االهتمام ومجاالته ظلت في مستویات محدودة،  بدایة اهتمام المجموعات األجنبیة باالستثمار في المغرب إال

مع توقع اتفاقیة الجزیرة الخضراء، رسمت بدایة التحول في السیاسة االقتصادیة بالمغرب بحیث تزاید  1906وبدءا من سنة 
مقاربة ) 2006- 1990(النوحي جواد ، االستثمارات األجنبیة في المغرب  .اهتمام البلدان الكبرى باالستثمار في المغرب

واالقتصادیة واالجتماعیة، جامعة محمد  ةأطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون عام، كلیة العلوم القانونیسیاسیة، 
  .8، ص 2007/2008الخامس، الرباط 
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 )أولمبحث (نخصص  ثالث مباحث،ا تقسیم هذا الفصل إلى ننزوال عند هذه الغایة، رأی
هي الغایة ) جنبیةاأل(ر أن رؤوس األموال وعلى اعتبا،لدراسة األشخاص المستثمرین

كان علینا  ،یفة المتنافسة عل استقطاب االستثمارات األجنبیةالمستهدفة من طرف الدول المضّ 
األجنبي الستثمار مجاالت المفتوحة لالثم )ثانمبحث (المستثمرمال رأس العنصر الفي البحث 

  .)مبحث ثالث(المباشر وأشكاله القانونیة 
  

  المبحث األول
  األشخاص المستثمرون  

أسس أو أنه یمكن تصنیف االستثمارات األجنبیة إلى عدة أشكال استنادا إلى عدة  سبق القول
ها أیا كان إال أن العقد یبقى األداة أو اآللیة القانونیة التي یتم التعامل بمقتضامعاییر مختلفة، 

  .1المباشر األجنبي رشكل أو مجال االستثما
وجب علینا  ،طرفا في عقد االستثمار )سواء كان وطنیا أو أجنبیا(المستثمر  من أن اعتبار

صة في القوانین المتعلقة تحدید األشخاص المستثمرین الذین تنطبق علیهم األحكام الخا
لتحدید الشخص األجنبي بصفة نتطرق إذ باالستثمار المباشر في دول المثلث المغاربي، 

                                                             
 03-01األمر رقم من  12لقد أشار المشرع الجزائري إلى عقود الدولة في قوانین االستثمار، خاصة ما تضمنته المادة  -1
اقیة بین الوكالة إبرام اتف 10من المادة  2یترتب على االستثمارات المذكورة في الفقرة "  :حیث جاء فیها) معدل ومتمم(

من قانون  5وكذلك في المادة . 2001أوت  22مؤرخة في  47جریدة رسمیة عدد  ."بین المستثمرلحساب الدولة و 
أو استغالل المحروقات /عقود البحث و : عقد الشراكة: هوم هذا القانون بما یأتيیقصد في مف" : المحروقات التي تنص

 07-05قانون رقم  ،..." المبرمة بین سوناطراك شركة ذات أسهم و شریك أو شركاء أجانب وفق أحكام القانون رقم 
، مؤرخة في 50رسمیة رقم  جریدة( ، یتعلق بالمحروقات 2005أبریل  28الموافق ل  1426ربیع األول عام  19مؤرخ في 

جریدة (  2006یولیو  29الموافق لـ  1427رجب عام  3مؤرخ في  10-06معدل و متمم باألمر رقم ) 2005- 19-07
كما أشار إلیها المشرع التونسي في الفصل السابع من مجلة تشجیع ).2006-07-30،مؤرخة في 48رسمیة عدد 

شخاص الطبیعیون أو المعنویون المكتتبون في رأس المال األصلي للمؤسسات ینتفع األ" ... : االستثمارات حیث جاء فیها
دیسمبر  27مؤرخ في  1993لسنة  120قانون عدد  ...."التي تقوم باألنشطة المشار إلیها بالفصل األول من هذه المجلة 

، وكذا 2003یة، مارس ، منشورات المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسق بإصدار مجلة تشجیع االستثماراتیتعل 1993
الممثلة قیة الخاصة بین السلطة المانحة و توقع االتفا 3.19"  :من مجلة المحروقات التونسیة حیث جاء فیها 19الفصل 

من قبل الوزیر المكلف بالمحروقات من جهة و ممثل أو ممثلي صاحب رخصة البحث الذین لهم كافة الصالحیات 
یتعلق بإصدار مجلة المحروقات،  1999أوت  17مؤرخ في  1999لسنة  93د قانون عد " القانونیة من جهة ثانیة

  .2003منشورات المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة مارس 
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 ،)مطلب ثان(األجنبي محل الدراسةعدها نأتي لتحدید من هو المستثمر ، ب )مطلب أول(عامة 
  .)ثالثمطلب ( األجنبي  هذا المستثمر عاتق االلتزامات الواقعة على عندبعدها لنقف 

  
  

  المطلب األول    
  تحدید الشخص األجنبي بصفة عامة

جتمعات ین المال والتواصل بتصها االیالعالم شبیها بقریة صغیرة، یسهل ف 1جعلت العولمة
ذه المجتمعات باختالف ثقافاتها االندماج بین هو  االختالطوالثقافات، فأصبح واقع التعایش و 

قد أصبح سكان الدولة ال ف.عصرنا الیومواحد من أبرز السمات التي تمیز  معتقداتهاو 
) الوطنیین(یرتبطون بها برابطة الجنسیة ها و الذین یتكون منهم شعب یقتصرون على األشخاص

ال تربطهم بها هؤالء أشخاص آخرین ال ینتسبون إلیها و  بل أصبح إقلیم الدولة یضم إلى جانب
  ).األجانب( رابطة اإلقلیمسوى 

 یتطلبهاق التي إقلیم الدولة من الحقو  فيلهذه األسباب لم یعد من المتصور حرمان األجنبي 
شراكه في الحیاة القانونیة لمجتمع الدولة التي یقیم كیانه اإلنساني وتلك الالزمة لمعیشته و  ٕ ا

ال یحرم  ىفیها، ولذلك وجدت الدولة نفسها مضطرة إلى التسلیم لألجنبي بمثل هذه الحقوق حت
  .2منها رعایاها في الدول األخرى نزوال عند مقتضیات الحیاة المشتركة بین الدول

الواجبات المقررة لكل یز بین الوطنیین واألجانب من ناحیة مدى الحقوق و یوتكمن أهمیة التم
سرع بتضییق الفجوة بین األجنبي ألفعال الذي یمكن القول أنه عجل و غیر أن العامل ا.منهما

یجة انتشار الثورة الوطني هو االستثمار األجنبي الذي زادت أهمیته في العصر الحدیث نتو 

                                                             
الثانیة بواسطة مؤسسات ذلك عقب الحرب العالمیة اسات االقتصادیة النیولبیرالیة و یرتبط ظهور العولمة أساس بتبني السی -1

وتم فیه  1944النقد عام تمر األمم المتحدة لشؤون المال و المدینة األمریكیة التي عقد فیها مؤ هو اسم و ) بریتونوودز( 
هما في مرحلة الحقة منظمة التجارة العالمیة عام یاإلعالن عن إنشاء صندوق النقد الدولي و البنك الدولي التي انضمت إل

، محمد علي عوض الحرازي.ا على االقتصاد العالمي، لتشكل هذه المؤسسات مجتمعة أضالع المثلث األكثر تأثیر 1944
الطبعة  ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ، لبنان،)دراسة مقارنة( لمناطق الحرة في جذب االستثماراتالدور االقتصادي ل

  .212، ص 2007  ىاألول
الرباط،  ،8-7العدد الممتاز  مجلة محاكمة، بوسهوةنور الدین، دور االستثمار األجنبي في تطویر مركز األجانب، - 2

  .206ص  2010
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معاملة خاصة لطائفة معینة من ي في أقل الفروض خلق مركز ممیز و الذالصناعیة، و 
  .1األجانب هم المستثمرون بل إنها معاملة فاقت أحیانا معاملة الوطني

جنبي في الدولة هو من ال یتمتع بالصفة الوطنیة أي یتفق فقه القانون الدولي على أن األكما 
فتحدید الصفة األجنبیة .2من ال یحمل جنسیة شعب الدولة وفقا ألحكام الجنسیة الوطنیة

تشریعات الجنسیة عادة على بیان من هو الوطني دون  رللشخص یتم بطریقة سلبیة، إذ تقتص
نبي هو الشخص الذي ال ظهر أن األج، وبمفهوم المخالفة ی3تحدید من هو األجنبيىبأن تعن

  .لتمتع بجنسیة الدولةاشروط تتوافر فیه 
وال یهم أن یكون األجنبي غیر المتمتع بالجنسیة الوطنیة حامال لجنسیة دولة أخرى أو ال 

ي جنسیة على اإلطالق، فمعدم الجنسیة یعد من األجانب لكونه ال یتمتع بالصفة أیحمل 
لى جنسیة دولة إأي الذي یحمل الجنسیة الوطنیة باإلضافة (الوطنیة، أما متعدد الجنسیة 

أخذا بالمبدأ المستقر في شأن ترجیح الصفة الوطنیة على  ،فال شك یعد من الوطنیین) أخرى
معاملة متعدد الجنسیة في هذا الغرض معاملة  بلحالة، ویترتب على ذلك وجو في مثل هذه ااألجنبیة 
  4الوطنیین

ذا كان األصل أن عالقة كل دولة باألفراد المقیمین على إقلیمهاو  ٕ سواء كانوا من رعایاها أو  ا
ال شأن للقانون الدولي العام بها، على اعتبار أن و  تخضع لقانون الدولة الوطني،من األجانب

التزامات مظهر من مظاهر السیادة التي تنفرد العالقة وما یتصل بها من حقوق و  هذهتنظیم 
االتجاهات الدولیة واهتمام القانون الدولي غیر أن تطور العالقات و .بها كل دولة على إقلیمها

أدخل على حریة الدولة في معاملة األشخاص الخاضعین لها  ،بأمر الفرد افشیئا العام شیئ

                                                             
  .207، ص سابقبوسهوة نور الدین ، مرجع  -1
المواطن، منشأة المعارف، اإلسكندریة، جانب، المجلد األول في الجنسیة و المواطن ومركز األالجنسیة و  علي،هشام صادق-2

  .5، ص1977
  .100، ص مرجع سابقالعبیدي عبد اهللا علي ،  -3
  .5بق ، صامرجع س علي،صادق هشام  -4
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العامة في بعض قونه من تعسف أو تحكم السلطاتلیلتي ترمي لحمایتهم مما قد بعض القیود ا
نما في حدود و  ،1الدول ٕ   .2صور مختلفةوتمتد هذه الحمایة إلى الوطنیین واألجانب على السواء وا

ومع تواتر العمل الدولي في العصر الحدیث على االعتراف لألجانب بالحقوق أصبح هناك 
نزول الدولة في معاملتها لألجانب المقیمین على إقلیمها عن هذا عرف دولي یقضي بعدم 

بالتالي اختلفت اآلن النظرة بالحد األدنى لمعاملة األجانب، و وهو ما یعرف  ،القدر من الحقوق
ألجنبي ومركزه في مجتمع الدولة مما كانت علیه الحال في العصور القدیمة، اختالفا بینا، ل

القانون في الدولة، وال یستمد شخصیته هذه من مجرد تسامح فاألجنبي أصبح من أشخاص 
الجماعة، لكنه یستمدها من قانون الدولة ذاته، بل وقبل ذلك من قانون أسمى هو قانون 

  .3المجتمع العالمي فاألجنبي عضو من المجتمع العالمي
  
نقف في هذا ني لألجانب، قانو تكوین مركز الوثیق بین عنصر الجنسیة و  لهذا االرتباطنظرا ف

ثم  )فرع أول( ها ـاآلثار المترتبة عنة الجنسیة و ن أهمیالقانونیة، لنبی المقاربةد هذه المطلب عن
  ).فرع ثان(  أهمیتهالمقصود بمركز األجانب و 

  
 
 
 

                                                             
 ارینيصب: راجعللتفصیل، . 1948من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان سنة  3و2و1هذه الحمایة مكرسة في المواد  -1

الطبعة الثانیة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن،  حریاته األساسیة،، الوجیز في حقوق اإلنسان و غازي حسن 
  .272ص   ،1997

كلیة الحقوق، جامعة  ،رسالة دكتوراهین الدولي والجزائري، ، المركز القانوني للمستثمر األجنبي في القانوننور الدین بوسهوة-2
  .28ص  ،2005سعد دحلب، البلیدة، سنة 

هذا ما جعل الشركات األجنبیة  تحاول أن االنفرادیة العالقات التعاقدیة و من أجل مواجهة سیادة الدولة التي تهدد بصفتها  -3
دول المساس ألن ذلك یعتبر من الممنوعات حیث ال یمكن للإلى ممارسة اختصاصها التشریعي، و تلزم الدول بعدم اللجوء 

 . المضیفة ةالدولانتهاكا للعالقة بین المستثمر و  أن اإلجراءات االنفرادیة تعدبشروط العقد، و 
ALMAJALI Ahmed, l’arbitrage et les contrats pétroliers dans le monde arabes, thèse pour 
l’obtentions de doctorat en droit privé, université de droit économie et de sciences sociales, 
PANTHEON- ASSAS DE , PARIS II ,2004,p172. 
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  الفرع األول
  ار المترتبة عنھاـاآلثأھمیة الجنسیة و

  
بمقتضاها الفرد إلى دولة معینة نتمي ی،سیاسیةبمفهومها العام عالقة قانونیة و تعتبر الجنسیة 

الذي یحدد و في المجتمع الدولي، هي كذلك المعیار الذي یتم بمقتضاه التوزیع القانوني لألفراد و 
  .1یكونون ركن الشعب فیهان البشر الذین یعیشون على األرض و حصة كل دولة م

بناء علیه یكون للجنسیة أهمیة كبیرة بالنسبة للفرد الذي یتمتع بها، وكذلك بالنسبة للدولة التي 
األجنبي كما سبق ین الوطني و بفهي كذلك المعیار الذي یتم على أساسه التفرقة . تمنحها

على اإلشارة إلیه، من ناحیة اآلثار القانونیة المتعددة التي یرتبها القانون الداخلي للدولة 
في قوق أكثر مما یتمتع به األجنبي و اكتساب الشخص لصفتها الوطنیة، إذ یتمتع الوطني بح

  .المقابل یلتزم بالتزامات أكثر مما یلزم به األجنبي
تمتد إلى النطاق تخرج من النطاق الداخلي ل ،من جهة أخرى فإن للجنسیة أهمیة ال تخفى

المجال الدولي، إذ تخول الجنسیة للدولة حقوقا في لآلثار المترتبة عنها في الدولي، بالنظر 
 ِ بل هذه الدول، ولعل أهم الحقوق التي مواجهة الدول األخرى، كما تفرض علیها التزامات ق

یقررها القانون الدولي في هذا المجال هو حقها في التصدي لحمایة رعایاها إذا ما لحقهم 
  .2ضرر في دولة أجنبیة

بالعالقة أو الرابطة بین شروط تتعلق  3ها في الحمایة الدبلوماسیةویتطلب استعمال الدولة حق
  وال یختلف األمر لو كان طالب الحمایة شخصا ،من جهة 1الدولةالفرد و 

                                                             
ة العربیة، الخالق ، القانون الدولي الخاص اللیبي، دار النهضعمر محمد عبد : راجعللتفصیل أكثر في مفهوم الجنسیة،  -1

، اإلسكندریة، صریة، دار الجامعة الجدیدة للنشرعكاشة محمد عبد العال، أحكام الجنسیة المو  30، ص1971القاهرة، 
  .14، ص1993

  .221 -  220ص، ص 1984العام، الطبعة األولى، مكتبة المعارف، الرباط،  لقانون الدولي، اعبد القادرالقادري  -2
لعراقیل التي یصادفها في الحصول على حقوقه من جراء ما لحق قد یقع على المستثمر األجنبي، واالحتمال التعسف الذي -3

دولة لاألسالیب القضائیة فإن التنظیم الدولي یجیز ف، واستنفاذه لكافة الوسائل الودیة و به من أضرار من قبل البلد المضی
بي كطرف یحل محل المستثمر األجنبي للمطالبة بحقوقه أو تعویضاته، كونه یعتبر فردا من مجتمع تلك المستثمر األجن

عصام الدین مصطفى بسیم، النظام : راجعللتفصیل أكثر . الدولة التي خولها القانون الدولي حق الحمایة الدبلوماسیة لرعایاها
ذة في النمو، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة عین شمس، القانوني لالستثمارات األجنبیة الخاصة في الدول اآلخ

  .167، ص 1972، سنة القاهرة
-  
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اعتباریا كإحدى الشركات، إذ یتعین أیضا أن یكون الشخص االعتباري متمتعا بجنسیة الدولة 
تشریعات هذه الدولة في شأن تحدید جنسیة التي تتصدى لحمایته وفقا للمعاییر التي تعتنقها 

بل إتباعها قالشروط الواجب  ذفانستابمن جهة ثانیة شروط تتعلق و .2األشخاص االعتباریة
 .3الدبلوماسیة، المتمثلة في استنفاذ الوسائل الودیة والقضاء الوطني اللجوء إلى الحمایة

  
  الفرع الثاني

 المقصود بمركز األجانب      
  

جنبي یستوي مع الوطني فیما یتعلق بالحقوق العامة ألعلیه أن المركز القانوني لمن المتعارف 
حق منها، التعلیم، الصحة، العمل، وحق اللجوء إلى القضاء وحق ممارسة األنشطة الفكریة، و 

  .4العائلةاالنتقال وحق الحمایة للفرد و 
                                                                                                                                                                                                 

  
  
  
األنظمة الدولیة لحمایة المستثمر األجنبي، فنظام التي یكفلها القانون و لحمایة الدبلوماسیة جزء من الحمایة اإلجرائیة اوتعد =

دعواه أمام القضاء الدولي، یعد ضمانا منها لحمایة حقوق ذلك  يالمستثمرتولالحمایة الدبلوماسیة بما یقتضیه من قیام دولة 
، محاضرات في المبادئ العامة للقانون الدولي العام، القاهرة، دار عبد العزیز المستثمر، یراجع بهذا المعنى،سرحانمحمد

  .418، ص1967النهضة العربیة، 
  .710، ص1996لي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، أحمد أبو الوفاء محمد، الوسیط في القانون الدو  -1
. 107ص الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، دون سنة النشر،  ، الحمایة الدولیة للمال األجنبي،هشام عليصادق -2

وجود اتفاق عند عدم " :أنه  1939فبرایر  23في هذا المعنى تقول المحكمة الدائمة للعدل الدولي في حكمها الصادر في 
، "الدولة هي الرابطة الوحیدة التي تخول للدولة الحق في الحمایة الدبلوماسیة، فإن رابطة الجنسیة بین الفرد و دولي خاص

  .صادق هشام علي ، نفس المرجع، نفس الصفحة
الدولیة منها معاهدة االتفاقیات كثیر من المعاهدات و  )القضاء الوطنياستنفاذ الوسائل الودیة و ( تضمنت هذا الشرط  -3

أنه في حال اتفق ":منها 27ستثمار، حیث نصت المادة واشنطن التي نصت على إنشاء المركز الدولي لتسویة منازعات اال
المستثمر األجنبي مع دولة استضافت استثماره وتعد أجنبیة عنه على طرح نزاعهما على التحكیم أمام المركز الدولي 

فإنه یجب على الدولة التي ینتمي إلیها المستثمر االمتناع عن إعطائه الحمایة الدبلوماسیة  لتسویة منازعات االستثمار،
عبد الحمیقاني أحمد ،"إال في حال فشلت الدولة المضیفة لالستثمار في التنصل من االلتزامات المتضمنة في اتفاق التحكیم

  .221مرجع سابق، ص - دراسة مقارنة  -األجنبیة التنظیم الدولي لحمایة وتسویة منازعات االستثمارات  الرحمان ،
تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة اإلنسان، " :)متمممعدل و ( 1996دستور الجزائر لسنة من  34ما نصت علیها المادة  - 4

(  1996من دستور المملكة المغربیة لسنة  23الفصل و . "یحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة
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في بها األجانب و إال أن تشریعات الدول تختلف في مدى الحقوق التي یمكن أن یتمتع 

االلتزامات التي تفرض علیهم، وهذا االختالف یتفاوت مداه من دولة إلى أخرى، فالمشرع له 
كامل الحریة في تنظیم مركز األجانب المقیمین على إقلیمه، وال یرد على حریته هذه سوى 

الحد " التي یطلق علیها قید القانون الدولي على جمیع الدول و القیود التي تفرضها قواعد 
أو القیود االتفاقیة التي ترتبط بها الدولة بمقتضى معاهدات دولیة  ،1"األدنى لحقوق األجانب
  .2تعقدها مع الدول األخرى

زاء التطورات الحدیثة التي تر  ٕ ه من تطور مذهل ما أدت إلیتبت عن انتشار الثورة الصناعیة و وا
تشعبت حركتهم التجاریة و تطورت د و حدو سهلت حركة األفراد بین ال االتصالفي وسائل النقل و 

واعد قانونیة مالئمة تنظم دخول عالقاتهم القانونیة، فكان من الضروري التصدي لوضع ق
قامة األجانب في إقلیم الدولة وبین القوانین التي تحدد مدى ما یتمتعون به من حقوق ومدى و  ٕ ا

بمركز األجانب من ناحیتین تكمن أهمیة القواعد الخاصة حیث .3ما یلتزمون به من تكالیف
  :یمكن اختصارهما فیما یلي

                                                                                                                                                                                                 
إلجراءات طبقا لفي األحوال و  ألي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إالالقبض على یجوز إلقاء ال "  :)معدلومتمم

حرمة " :) ومتمم==معدل(1959لسنة الفصل التاسع من دستور الجمهوریة التونسیة  كذلكو "....علیها القانونالتي ینص 
  . "إال في الحاالت االستثنائیة التي یضبطها القانون المسكن وسریة المراسالت وحمایة المعطیات الشخصیة مضمونة

  .104، صسابقمرجع  التشریعات المنظمة االستثمارات األجنبیة  في لیبیا، العبیدي عبد اهللا علي ، -1
ب تعتبر االتفاقیات التي تبرمها الدولة في مجال حمایة و تشجیع االستثمارات المتبادلة أكثر المصادر التي تمنح لألجان -2

یتساوى فیها مع الوطنیین بل أصبحت الدولة تلجا إلى ) حقوق وامتیازات(وبالخصوص المستثمرین منهم مراكز قانونیة 
من أجل تشجیع استثماراتهم فیها، وفي سبیل استقطاب االستثمارات األجنبیة كان هناك مبدأ مساواة  معاملة تفضیلیة لألجانب

  .أخیرا هناك مبدأ الدولة األولى بالرعایةلمثل و ، ومبدأ المعاملة بااألجانب بالوطنیین
ل طرف متعاقد على كیطبق "  :فرنسا على ما یليمن االتفاق المبرم بین الجزائر و نصت المادة الرابعة : على سبیل المثال

بهذه إقلیمه ومنطقته البحریة في صالح مواطني وشركات الطرف اآلخر، فیما یخص استثماراتهم و نشاطاتهم المرتبطة 
شركات الدولة األكثر رعایة إذا كانت أو المعاملة الممنوحة لمواطني و  شركاتهات المعاملة الممنوحة لمواطنیه و االستثمار 

، یتضمن المصادقة على االتفاق 1994ینایر  2مؤرخ في  01-94مرسوم رئاسي رقم  . ."..هذه المعاملة هي األكثر امتیازا
المتبادلتین فیما جمهوریة الفرنسیة بشأن التشجیع والحمایة حكومة الالدیمقراطیة الشعبیة و الجزائریة المبرم بین الجمهوریة 

، جریدة رسمیة، عدد 1993فبرایر سنة  13یخص االستثمارات وتبادل الرسائل المتعلقة بهما الموقعین بمدینة الجزائر في 
  .1994ینایر سنة  2مؤرخة في  01

    .29ص  مرجع سابق، نور الدین، بوسهوة  -3
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الدولة، وتعد هذه القواعد، قواعد من ناحیة مدى ما یتمتعون به من حقوق في إقلیم : أوال
  .بهذه الحقوق عند تواجدهم على إقلیم الدولة موضوعیة مباشرة، إذ أنها تكفل تمتع األجانب

من ناحیة عالقة مركز األجانب بتنازع القوانین، ففي الحالة التي یدعي فیها أجنبي بحق : ثانیا
معین في بلد معین فعلى القاضي قبل أن یحدد القانون الواجب التطبیق على العالقة القانونیة 

، أن یتأكد من إمكانیة تمتع هذا في المركز القانوني للشخص المذكورذات العنصر األجنبي 
  .1بالحق الذي یدعیه الشخص

  
 المطلب الثاني

  حل الدراسةـتحدید المستثمر األجنبي م 
التسابق على استقطاب االستثمارات األجنبیة المباشرة، زادت في ظل احتدام التنافس و     

ة فلم یعد .2أهمیة المستثمر األجنبي باعتباره عنصر فعال من عناصر العملیة االستثماری
شخص یتلقى الترحیب من جانب الدولة التي یحل ضیفا علیها،وال المستثمر األجنبي مجرد 

ذلك الشخص الذي یجد من دولته مجرد تسهیل حركة انتقاله إلى الدول األخرى في إطار 
ما المالحة ومبادئ العرف الدولي و و التجارة ضمنه من خالل اتفاقیات الصداقة و حمائي عام،ت

الجذب من طرف و المستثمر محال للتنافس تقضي به التشریعات الوطنیة، بل أصبح هذا 

                                                             
القواعد الموضوعیة التي تنظم حقوق (القاعدة األولى و  )عالقة مركز األجانب بتنازع القوانین(للتفصیل في هذه القاعدة  -1

  .105العبیدي عبد اهللا علي، نفس المرجع السابق، ص :یراجع، )األجانب في إقلیم الدولة
  : مقومات أساسیة هيعناصر أو تقوم االستثمارات األجنبیة على أربعة  -2

أرباح  متمثلة في األموال التي یمكن توفیرها من مصادر مختلفة، كمدخرات المستثمر، اقتراض، :الموارد المتاحة -
 ...).مخصصات نقدیة، آالت ومعداتو 

وهو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یقبل قدرا من المخاطر لتوظیف موارده الخاصة من أجل تحقیق  :المستثمر -
 .أكبر قدر من األرباح المادیة، وغیرها من العوائد

وهي تلك االستثمارات التي یوظف فیها المستثمر أمواله، متمثلة في شتى األصول كالعقارات، المشروعات  :األصول -
لمجاالت المختلفة كالزراعة، الصناعة، التعدین، الخدمات االستثماریة، محافظ األوراق المالیة  االستثماریة في ا
 .وغیرها من االستثمارات التي تنعكس آثارها على اإلنتاج) األسهم و السندات

لعائد النتائج التي یتوقعها من استثماراته و التي تحمل قدرا من المخاطرة من أجلها قد یكون ا: غرض المستثمر - 
مادیا أو منفعة عامة وغیرها من المكاسب المادیة وغیر المادیة وهو ما یعني أن استغالل األموال یجب أن یكون 

خارج دولته البد خارج حدود دولته، وهنا یختلف عن االستثمار الوطني، وبما أنه یتحمل خطر أو مشقة نقل أمواله 
  .59بوسهوة نور الدین، نفس المرجع السابق، ص. من أن یكون عائده مجزیا أكثر مما هو في دولته
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خاصة من طرف الدول النامیة التي تعول على هذا  ،1الدول المضیفة لالستثمارات األجنبیة
  .المستثمر األجنبي و رأس ماله كرهان استراتیجي في التنمیة االقتصادیة

في  ف الحمایةاألصول التي یحملها معه أهم أهدایعتبر المستثمر األجنبي و حیث     
 ،الدولي، إذ من غیر المعقول قیام استثمارات بدون مستثمر ورأس المالالتنظیمین الوطني و 

لذلك كان التركیز على حمایة هاذین العنصرین أهم ما تسعى إلى تحقیقه التشریعات 
 من الضروري توضیح من هو المستثمر األجنبي الذي ینتفع بالحوافزبناء علیه، .الوطنیة

فرع (الضمان في التشریعات المغاربیة محل الدراسة محال للحمایة و المزایا ویكون و 
  .)فرع ثان(والمركز المتمیز الذي أصبح یحظى به هذا المستثمر)أول

  
  الفرع األول

  المقصود بالمستثمر األجنبي 
و على أعرفنا فیما سبق المفهوم العام لالستثمارات األجنبیة سواء على المستوى الدولي 

بإلقاء الضوء على هذا المفهوم في القانون الدولي وكذا التشریعات الوطنیة، المستوى الداخلي، 
مستثمر األجنبي فال.ویأتي هنا دور المستثمر األجنبي الذي یحرك وینشط المشروع االستثماري

  .سواء كان شخص طبیعي أو اعتباري هو الذي یحمل جنسیة غیر جنسیة البلد المضیف
سنة للمركز الدولي لتسویة منازعات االستثمار في اتفاقیة واشنطن  25/2وضحت المادة فقد أ

أحد رعایا النعقاد اختصاص المركز، منها على أن المقصود بالمستثمر األجنبي  1965
  :الدول المتعاقدة وذلك على النحو التالي

  
و الطرف يف الزناع لك - 1 الف ا ٔخرى  ول املتعاقدة ا دى ا سیة إ  .خشص طبیعي حيمل 
و الطرف يف الزناع - 2 الف ا ٔخرى  ول املتعاقدة ا دى ا سیة إ  "....لك خشص معنوي حيمل 

فهذا شرط النعقاد االختصاص للمركز المذكور، وهو أن یكون الطرف الثاني المتعاقد مع 
ا أجنبیا منتمیا لدولة أجنبیة أخرى طرفا في االتفاقیة ویستوي أن یكون المستثمر الدولة مستثمر 

  .شخصا طبیعیا أو اعتباریا

                                                             
  .209صمرجع سابق،  ، نور الدینبوسهوة-1
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أما االتفاقیة الموحدة لرؤوس األموال العربیة في الدول العربیة فقد اتبعت مفهوما ضیقا 
ذ تنص للمستثمر العربي، مانحة حمایتها للمستثمر العربي الذي یملك رأس مال عربي، إ

  :المادة األولى منها على
  
سیة - 4 " ملمتتع جب ٔو املعنوي ا ٔس  املواطن العريب هو الشخص الطبیعي  كون يف ر ٔن ال  ىل  مال طرف 

ري املواطنني العرب بصورة  ال مضن هذا التعریف الشخص املعنوي جزء یعود إىل  ارشة، ویعترب دا ري م ٔو  ارشة  م
ٔخرى، كام تعترب من  سیة دو دم متتعهم جب ا  ة اكم ملواطنني عرب يف  املرشوع العريب املشرتك اململوك ملك

ارشة  لاكمل بصورة م و العربیة و الشخصیات املعنویة اململوكة لها  ارشة ٔواملواطنني العرب ا   ."ري م
وهو بالنسبة لألشخاص االعتباریة، ذلك أن المال المملوك بصفة خالصة سواء مباشرة أو غیر 

الجامعة العربیة، مباشرة للمواطنین العرب المنتمین بجنسیتهم إلى إحدى الدول األعضاء في 
  .وتحصر االتفاقیة تعریف المستثمر في من یملك رأس مال عربي خالص

  
النص فقط على یستبعد تعریف المواطن العربي و  أن التعدیل المقترح لالتفاقیة ،المالحظف

  :تعریف المستثمر العربي على النحو التالي
  
متتع ...."  قلمي دو طرف ال  ٕ ره يف ا س ي مي مال عريب ویقوم  عتباري ا ٔو  هو الشخص الطبیعي 

مثر  ملس سبة مسامهة ا ٔال تقل  ىل  هتا  س ىل جب عتباري  ارشة% 51العريب يف رٔس مال الشخص    .1"بصورة م

في تحاد المغاربي بالرجوع إلى االتفاقیة المغاربیة لتشجیع وضمان االستثمار بین دول اال
  :المستثمر على النحو التالي فه، نجدها تعر نبالتحدید في الفقرة الخامسة مالفصل األول و 

  
ٔس املال و "  ي مي ر ان احتاد املغرب العريباملواطن ا د ب ٔ ره يف  س   .2"یقوم 

                                                             
في إطار مساعي تحدیث وتطویر االتفاقیة، قام مجلس الجامعة العربیة على مستوى القمة العربیة التنمویة، االقتصادیة   -1

على تعدیل االتفاقیة، ودعا الدول العربیة للتصدیق علیها بالموافقة  2013ینایر  21االجتماعیة في الدورة الثالثة المنعقدة في 
عبد الوهاب محمد صالح الدین، دراسة حول االتفاقیة الموحدة الستثمار رؤوس . 2014لوضعها موضع التنفیذ في بدایة 

  .15، ص)2013یولیو ( األموال العربیة، مجلة التحكیم العالمیة، العدد التاسع عشر، تموز 
، 1990جویلیة  23تشجیع وضمان االستثمار بین دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر، بتاریخ اتفاقیة  -2

 06، جریدة رسمیة، عدد 1990دیسمبر سنة  22المؤرخ في  420-90المصادق علیها بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 
  .1991فیفري  06الصادرة بتاریخ 
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، هذا األخیر الذي عرفته الفقرة األولى من "مواطن"نالحظ أن االتفاقیة استعملت مصطلح 
  :الفصل الخامس دائما بأنه

 " ٔ ش ٔ هتا  س متتع جب ٔي خشص معنوي  ٔو  ة،  ول الطرف يف االتفاق دى ا سیة إ ملمتتع جب الشخص الطبیعي ا
هيا وكون فهيا مصاحل مواطين  لقوانني املعمول هبا  دى ٔ وفقا  ٔطراف املتعاقدة راحجة وإ ل ا ٔو    ."بعض 

الدول األعضاء،  حدىإبناء علیه، حتى یكون الشخص مواطنا یكفي أن یكون لدیه جنسیة 
حیث أخذ المشرع المغاربي بمعیار شرط الجنسیة وهذا ما یمكن اعتباره نقطة إیجابیة من 
ناحیة، ألنه سهل إثبات الجنسیة، كما اعتبرت نفس الفقرة مواطنا كذلك الشخص االعتباري 

الطبیعي، ثور مشكلة بالنسبة للشخص وال ت، المعنوي المنتمي إلى أحد دول االتحاد المغاربي
  .ذلك أن تقدیر جنسیته یتم وفقا لقوانین الدولة المعنیة

البد من الرجوع إلى المعنى الذي ، لتسلیط الضوء أكثر على المقصود بالمستثمر األجنبي
تضمنه التشریعات المغاربیة محل الدراسة بهذا الخصوص، للكشف عن تعریف المستثمر 

  .)ثانیا(جنبي األأهمیة تحدید جنسیة المستثمر ثم ) أوال(
 

  والأ
  الداخليتعریف المستثمر األجنبي في القانون 

تعتبر القوانین الوطنیة من أهم مصادر التنظیم الدولي لحمایة االستثمارات األجنبیة، كونها 
تخلق بیئة شرعیة لعمل الشركات األجنبیة، كما أنها تعكس من جهة أخرى سیاسة الدولة 

وتؤكد مدى رغبتها في تشجیع المستثمرین األجانب واجتذاب المتبعة في مجال االستثمار 
  .رؤوس أموالهم إلیها

مستثمر بین  ،ومما تجدر اإلشارة إلیه أن بعض القوانین العربیة لم تفرق في تعریفها للمستثمر
حرصا منها على تشجیع  هآخر وطني، واكتفت بتعریف عام لمصطلح المستثمر ولعلأجنبي و 

، إضافة إلى ذلك 1وجذب رأس المال الوطني سواء المهاجر أو الموجود في أرض الوطن
حرصت بعض التشریعات في تناولها تعریف المستثمر زیادة كلمة العربي إضافة إلى الوطني 

                                                             
  =9،حیث نصت المادة األولى فقرة ستثمر الوطني والمستثمر األجنبيفرق بین المیلم عرف المشرع اللیبي المستثمر و  -1
.  "یستثمر وفقا ألحكام هذا القانون ،وطني أو أجنبياعتباريالمستثمر كل شخص طبیعي أو .9":على االستثمارمن قانون =

، السنة العاشرة،4التشریعات العدد مدونة ،مسیحي، بشأن تشجیع االستثمار)2010(و ر  11378لسنة )9( قانون رقم
2010.  
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الوحدویة وحرصا منها على إعطاء األولویة ي، انطالقا من مبادئها القومیة و ثم األجنب
تفعیال ألهداف لوطن العربي هو وطن جمیع العرب و لمستثمر العربي على اعتبار أن ال

  .1المؤسسة العربیة لضمان االستثمار
األجنبي، فبالرجوع ین ذات العالقة باالستثمار من هو لم تعرف القوان :بالنسبة للمشرع المغربي -1

لم تتضمن أي مادة من  ،18-95إلى القانون األساسي لالستثمار أال وهو القانون اإلطار رقم 
حیث تدارك  2003و أجنبیا إلى غایة أما یفید معنى كلمة المستثمر سواء كان وطنیا  25مواده الـ 

المغربیة واإلقامة المتعلق بالدخول إلى المملكة  02- 03خالل القانون رقم  منالمشرع المغربي هذا األمر 
 :مادة األولى منه في الفقرة الثانیة على، حیث نصت ال2003نوفمبر  11الصادر بتاریخ بها و 

  
هيم "  س  ن ل ٔو ا سیة املغربیة  ىل اجل ن ال یتوفرون  اص ا ٔش انب يف مدلول هذا القانون ا ٔ راد 

هتم ٔوسیة معروفة  س ي تعذر حتدید    .2"ا
  

أن المشرع المغربي تماشى في هذا األمر مع تعریف القانون الدولي الخاص  ،المالحظ هنا
، إذ اعتبر أن كل من ال یحمل الجنسیة المغربیة یعتبر )تعریف األجنبي( لهذا المصطلح 

  .أجنبیا سواء كان عربیا أو غیر عربي فهو یعرف األجنبي بشكل عام
  

ائیة التي أبرمتها الدولة المغربیة في مجال ویتضح هذا االتجاه أكثر من خالل االتفاقیات الثن
مة جمهوریة بلغاریا بشأن االستثمار، إذ تنص المادة األولى من االتفاق الموقع مع حكو 

  :حمایة االستثمار على وجه التبادل علىتشجیع و 
مثر تعين "   :إن عبارة مس

لمملكة املغربیة  -  ٔ  سبة  سیة املغربیة : ل جل متتع  مبوجب قوانني اململكة املغربیة ویقوم لك خشص ذايت 
راب مجهوریة بلغار ر فوق   .س

                                                             
ولالطالع بالتفصیل على أهداف المؤسسة العربیة لضمان االستثمار، . 49الحمیقاتي محمد أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص-1

  .51 -  48صادق هشام علي، النظام العربي لضمان االستثمار ضد المخاطر غیر التجاریة، مرجع سابق، ص ص : راجع
الفلوسي عبد المنعم، وضعیة األجنبي بالمغرب منذ االستقالل، أطروحة لنیل دكتوراه في القانون، جامعة محمد الخامس  -2

  .4، ص2007-2006الرباط، كلیة الحقوق السویسي، السنة الجامعیة، 
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سبة مجلهوریة بلغار  - ب ملواطنة البلغاریة ط : ل متتع  ٔنظمة اجلاري هبا بلك خشص ذايت  لقوانني و ا قا 

راب اململكة املغربیة ر فوق  س  .1"العمل يف مجهوریة بلغار ویقوم 
ي هو الشخص الطبیعي، وبمفهوم المخالفة لما جاء في نص المادة، فإن اتبالشخص الذیقصد 

  .2كل مستثمر ال یحمل الجنسیة المغربیة یعتبر مستثمرا أجنبیا
تجاهل تعریف المستثمر سواء كان وطنیا أم أجنبیا في هو اآلخر، نجده  :مشرع التونسيلبالنسبة ل - 2

  :جانب في الفصل الثالث من المجلةأل، علما أنه أشار ل1993مجلة تشجیع االستثمار لسنة 
  

ر يف املشاریع املنجزة يف إطار هذه ا "  س ملقميني حریة  ري ا ملقميني و انب ا ٔ   ...."ل

  :منها 67كما أشار لمصطلح المستثمر األجنبي في الفصل 
  

لنظر يف لك "  يب و ختتص احملامك التوسیة  ٔج مثر ا ملس ٔ بني ا و الف یطر ا اتفاقا   ..."التوسیة إال يف 

. نغیر المقیمییث أنها تشمل األجانب المقیمین و المالحظ أن عبارة األجانب وردت مطلقة، ح
سیة التوسیة" : وعرف المشرع التونسي األجنبي بأنه ست  اجل   .3"خشص ل

المتعلق  1976سنة  18یتوجب الرجوع إلى القانون عدد  مالمقی ولتحدید معنى المقیم وغیر
إلى  5بمراجعة وتدوین التشریع الخاص بالصرف، الذي تعرض منه خالل أحكام الفصل 

مستقرون عادة بالبالد التونسیة الطبیعیون التعریف األجانب المقیمین، بأنهم األشخاص
الكائنة بالبالد النسبة إلى مؤسساتهم یون ذوي الجنسیة التونسیة أو األجنبیة بو المعن األشخاصو 

طبیعیون المستقرون عادة بالخارج التونسیة، أما األجانب غیر المقیمین فهم األشخاص ال
                                                             

 22في  بنشر االتفاق الموقع بصوفیا) 2000ماي  3(  1421من محرم  28صادر في  1.97.29ظهیر شریف رقم  -1
بین حكومة المملكة المغربیة وجمهوریة بلغاریا بشأن تشجیع وحمایة االستثمارات على وجه التبادل، جریدة  1996ماي 

  .2000یونیو  26مؤرخة في  4807رسمیة عدد 
  :في نفس المعنى، تنص المادة األولى من اتفاقیة التعاون الثنائیة المبرمة بین دولة اإلمارات ومصر على -2
، وأي من األشخاص االعتباریین التابعین لها یقومون باالستثمار في ةیعني مصطلح مستثمر حكومة دولة متعاقد -3" 

  .األخرى ةإقلیم الدولة المتعاقد
یعني مصطلح شخص طبیعي فیما یتعلق بأي من الدولتین المتعاقدتین ذلك الشخص الطبیعي الذي یحمل جنسیة تلك  -4

یشمل مدلول المستثمر  - 3" :وكذلك المادة األولى من االتفاقیة المبرمة بین مصر و قبرص. "الدولة وفقا لقوانینها
  ."الذین یتمتعون بجنسیة هذا الطرف وفقا لقوانینه ناألشخاص الطبیعیی -أ: رافـبالنسبة ألي من األط

  .43، ص2003القاهرة، إبراهیم أحمد إبراهیم، القانون الدولي الخاص، الجنسیة، دار النهضة العربیة،  -3
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األجنبیة بالنسبة لمؤسساتهم الكائنة ببالد معنویون ذوي الجنسیة التونسیة أو األشخاص الو 
المستثمر األجنبي دومعیار اإلقامة في تحدر الجنسیة وعلیه یكون المشرع التونسي قد أخذ بمعیا.1أجنبیة

  .استقطاب أكبر قدر ممكن من رؤوس األموال األجنبیةعلى تشجیع أو حرصا منه ربما 
عتمد اه، نالحظ أن103- 90القرض جوع إلى قانون النقد و ر بال :2يرـئالجزالمشرع بالنسبةل- 3
  .4ومعیار الجنسیة اإلقامةلى معیار ع

المتعلق ،2001أوت  20المؤرخ في  03-01األمر رقم من  1غیر أن نص المادة 
مقیم، لذا یتحدد هذا المفهوم بالنظر للعملة التي الغیر یر مسألة المستثمر المقیم و ثتالستثمار با

  .5یستعملها هذا األخیر إلنجاز استثماره

                                                             
، یتعلق بمراجعة وتدوین التشریع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجیة والمنظم للعالقات بین 1976لسنة  18قانون رقم  -1

، 1993ماي  3، المؤرخ في 1993لسنة  48حیث  نقح الفصل األول منه بالقانون عدد . البالد التونسیة والبلدان األجنبیة
تمام مجلة الصرف والتجارة الخارجیة2011أكتوبر  24، مؤرخ  في 2011لسنة  98بالمرسوم عدد  نقح هذا األخیركما  ٕ   .  ، یتعلق بتنقیح وا

،المتعلق 12-93البد من الرجوع إلى المرسوم التشریعي رقم ستثمار،عند الحدیث عن التشریع الجزائري في مجال اال -2
األجنبیة  حیث لم یفرق هذا المرسوم بین االستثمارات.)03 –01رغم إلغاءه بموجب األمر رقم  (ربترقیة االستثما

عدا القوانین المتعلقة بالمحروقات المشار إلیها أعاله ، " : منه على 49االستثمارات الوطنیة الخاصة، إذ نصت المادة و 
. المعدل  المتمم 13-82القانون رقم -1:تلغى األحكام السابقة المحالفة لهذا المرسوم التشریعي ، السیما منها مایلى

ه فقد عزز علیو . "المتعلق بتوجیه االستثمارات الخاصة الوطنیةو  1988یولیو 12، المؤرخ في 25-88القانون رقم  -2
هذا . المستثمر األجنبيالمساواة بین المستثمر الوطني و  مبدأمبدأ حریة االستثمار بمبدأ آخر هو هذا المرسوم التشریعي 

على االستمارات الوطنیة الخاصة یطبق " :التي تنص، خالل نص المادة األولى من نفس المرسوم ضح منالمبدأ األخیر یت
  .1993لسنة  64جریدة رسمیة، عدد .  ."...على االستثمارات أألجنبیةو 
تمدید منه تنص على  141المتعلق بالنقد والقرض، غیر أن نص المادة  11-03هذا القانون ملغى بموجب األمر رقم  - 3

  .العمل باألنظمة الصادرة بموجب القانون األول، لذا البد من الرجوع إلى هذا القانون لتحدید المعیار الذي اعتمده المشرع الجزائري
بات ،یحدد شروط فتح حسا1991فبرایر 20،مؤرخ في 02-91تجسد هذا المنحى من خالل نظام بنك الجزائر رقم  -4

الحسابات، جریدة  تشغیل هذهغیر المقیمین و  أوالمقیمین  ةجنبیاألذوي الجنسیة  المعنویینبالعملة لألشخاص الطبیعیین و 
  . )ملغى(1991أوت سنة 28صادرة في ،40رسمیة العدد 

تثار جنسیة المستثمر عند التفرقة بین المستثمر الوطني والمستثمر األجنبي من خالل المبادئ العامة إلثبات الجنسیة في -5
من قانون الجنسیة الجزائري، نجدها تستوجب تقدیم نظیر المرسوم المسلم  33وبالرجوع إلى نص المادة التشریعات القانونیة، 

من قبل وزیر العدل في حالة الجنسیة المكتسبة إلثبات الجنسیة الجزائریة، أو بواسطة شهادة الجنسیة المستخرجة من مصالح 
( المتعلق بقانون الجنسیة  1970دیسمبر  15المؤرخ في  86- 70الهیئات القضائیة فیما یخص الجنسیة المكتسبة، أمر رقم 

  .104، جریدة رسمیة العدد )معدل ومتمم.( 104، جریدة رسمیة العدد )معدل ومتمم
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علیه فالمستثمر المقیم هو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي ینجز استثماراته بالدینار 
فهو عینیة تم اقتناؤها محلیا، أما المستثمر الغیر مقیم  إسهاماتالجزائري أو بواسطة 

وتكون  1الذي ینجز استثماراته بواسطة عملة قابلة للتحویل الحر ،ذلكالشخص الطبیعي أو المعنوي
  .2سهامات عینیة مستوردةإمیا من طرف البنك المركزي الجزائري أو بواسطة مسعرة رس

بجنسیة رأس المال ال بجنسیة ) 10-90(القرض ى هذا األساس یأخذ قانون النقد و عل
أن أحكام قانون النقد "العقونولید " في اتجاه آخر یرى األستاذ و .3األشخاص المالكین له

بتنظیم االستثمارات األجنبیة ال تطبق على استثمارات المتعلقة ، 10-90القرض رقم و 
  .4الشخص المقیم ولو كانت جنسیته أجنبیةحیث تسري علیه أحكام الشریعة العامة

تحویل و القرض ال یطبق على االستثمارات التي ال تؤدي إلى تدفق النقد و  نأیضا فإن قانو 
رات التي تنحصر مثل االستثمارؤوس األموال إلى الجزائر بهدف تمویل نشاطات اقتصادیة، 

                                                             
األشخاص الطبیعیون أو " : في المغرب على) معدل ومتمم(من میثاق االستثمار 16في نفس السیاق تنص المادة  -1

المغرب أو غیر مقیمین وكذا األشخاص الطبیعیون المستقرون بالخارج الذین ینجزون في  المعنویون سواء كانوا مقیمین
  ...."استثمارات ممولة بعمالت أجنبیة یستفیدون فیما یخص االستثمارات المذكورة و بالنظر إلى نظام الصرف، من  

شروط تحویل رؤوس األموال إلى ، یحدد 1990سبتمبر  8في  03-90في هذا الصدد أصدر بنك الجزائر نظام رقم -2
عادة تحویلها إلى الخارج ومداخلیها، حیث تنص المادة الثانیة منه على ٕ   :الجزائر لتمویل النشاطات االقتصادیة وا

  :نظرا لمتطلبات تطبیق هذا النظام نقصد" 
یكون المركز من القانون كل شخص طبیعي أو معنوي، جزائریا كان أو أجنبیا  181یعتبر غیر مقیم في المادة   - أ

الرئیسي لمصالحه االقتصادیة  خارج الجزائر منذ سنتین على األقل وفي بلد له عالقات دبلوماسیة مع الجزائر، ویجب 
 .على غیر المقیمین أن یتمتعوا بجنسیة دولة تعترف بها الجمهوریة الجزائریة وتقیم معها عالقات دبلوماسیة

قانون كل شخص طبیعي أو معنوي جزائریا كان أم أجنبیا یكون المركز من ال 182بالمقیمین المذكورین في المادة   - ب
أكتوبر  24، المؤرخة في 45جریدة رسمیة العدد  ،"الرئیسي لمصالحه االقتصادیة في الجزائر منذ سنتین على األقل

یث یسمح ، والمتعلق بشروط اعتماد الوكالء وتجار الجملة، ح1990سبتمبر  8في  04-90وكذا النظام رقم . 1990
للوكالء وتجار الجملة بالقید في السجل التجاري سواء كانوا مقیمین أو غیر مقیمین وبعدها یستعد هؤالء للشروع في 
عملیة اإلقامة وتنصیب أنفسهم لممارسة نشاطهم التجاري وهم یتمتعون بالحریة الكاملة في اختیار مقر إقامتهم فوق 

   1990أكتوبر  24، المؤرخة في 45جریدة رسمیة العدد . اإلقلیم الجزائري
، إذ لم 1997بشأن تشجیع استثمار رؤوس األموال األجنبیة الصادر في  5هذا االتجاه أكده المشرع اللیبي في القانون رقم  -3

یمیز بین المستثمرین سواء كانوا عربا أو أجانب أو حتى لیبیین، أي أن جنسیة مستثمر لیبي أو أجنبي لیس محل اعتبار فال 
  .113-112یعتد إال بالمال األجنبي الداخل به المستثمر إلى الجماهیریة،العبیدي عبد اهللا علي، مرجع سابق، ص ص 

4- AGGOUNE Walid, Questions autour du nouveau code d’investissements, Revue IDARA 
.Volume 4, N° 1,1994, p 46. 
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القتصادي فال یسري قانون تتمثل في تمویل نقدي دون تحمل أخطار النشاط افي نقل المهارة و 
ا وعقود التسییر على القروض أو على عقود نقل التكنولوجی) 10-90(القرض النقد و 

  .1الخ...الترخیصو 
بحیث إذا لمعنوي، الشخص ا ویحدد المركز الرئیسي للمصالح االقتصادیة على أساس مداخیل

  .2فهو مستثمر غیر مقیم %60أمالكه المحققة خارج الجزائر تفوق نسبة كانت مداخیله و 
  : غیر المقیم بأنه 2003المتعلق بالمالیة لسنة  11- 02من قانون رقم  125عرفت المادة و   
  

ر" ارج اجلزا صادیة  ق شاطاته  يس ل كون املركز الرئ   .3"لك خشص طبیعي 

ّ الصفة  أنوأكید  سواء تعلق األمر  ،یز الشخص المستثمر المتعاقد مع الدولةاألجنبیة تم
  .)II(أو باألشخاص المعنویة )I(باألشخاص الطبیعیة 

  
I- الشخصیة الطبیعیة للمستثمر األجنبي  

القول أن تمییز األجنبي یكون بالجنسیة، فالصفة األجنبیة تلحق الشخص الطبیعي  سبق
  .المستثمر في الدولة التي ال یحمل أو ال یتمتع بجنسیتها

لكن یثور إشكال أو جدل في حالة ما یكون هذا المستثمر في دولة ما یتمتع بجنسیة أكثر من 
وكانت إحدى هذه الجنسیات هي جنسیة الدولة المستثمر فیها أو الدولة ) مزدوج الجنسیة(دولة 

  فهل یعتبر هذا المستثمر أجنبیا بالنسبة للدولة المضیفة أم ال؟المضیفة، 
الدولة المضیفة ال یمنع ازدواج الجنسیة كما هو الحال بالنسبة للقانون  على اعتبار أن قانون

التونسي، فال یمكن اعتبار المستثمر أجنبیا فهو یعد مستثمر وطني  حتىالمغربي و و  الجزائري
 رمفالمستث وعلیها، فیهیفة المستثمر رغم أنه یحمل جنسیات أخرى غیر جنسیة الدولة المضّ 

الجنسیة المغربیة ال یعتبر أجنبیا إذا استثمر في الجزائر الذي یحمل الجنسیة الجزائریة و 
ذلك .ال یعتبر أجنبیا إذا استثمر في المغرب بالنسبة للقانون المغربيللقانون الجزائري و  بالنسبة

                                                             
1  -  ZOUAIMIA Rachid, le régime des investissements en Algérie, journal de droit 
international N° 3, Paris,1993,p571. 

  .03- 90من المادة الثانیة من نظام بنك الجزائر رقم "  د"الفقرة    -2
،الصادرة في 86،جریدة رسمیة عدد 2003،یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24، مؤرخ في 11-02قانون رقم  -3

  .2002دیسمبر  25
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هذه أن المعمول به أن تعدد الجنسیات یحل في إحدى الدول التي یحمل الفرد جنسیتها بتغلیب 
 .1الجنسیة عما سواها

النزاعات  واشنطن المنشئة للمركز الدولي لتسویة اتفاقیة 2الفقرة  25قد عرفت المادة و     
  :، الشخص الطبیعي الذي یعتبر من مواطني دولة أخرى تابعة كما یليالمتعلقة باالستثمارات

ي وافق "  و الطرف يف الزناع  يف التارخي ا ري ا عاقدة  سیة دو م عاقد حيمل  ٔي خشص طبیعي م
ه  ىل التحكميىل عرض الزن  الطرفانف ه  ٔو طر ق  لتوف ه طلب  و ،اع  ي جسل ف كذ يف التارخي ا

لفقرة  ٔو التحكمي طبقا  ق  ش 36من املادة  3التوف ٔن هذه العبارة ال  ٔي مىل  ٔي خشص اكن حيمل يف   نمل 
و الطرف يف الزناع سیة ا   ."التارخيني ،

  

اشترطت اتفاقیة واشنطن في الشخص الطبیعي النعقاد االختصاص للمركز في هذا المجال 
  :ما یلي ،الدولي لتسویة منازعات االستثمار

أن یتمتع بجنسیة دولة متعاقدة بخالف الدولة طرف النزاع في التاریخ الذي وافق فیه  -
 .في التاریخ الذي سجل فیه طلب التوفیق أو التحكیمعلى القیام بالتوفیق أو التحكیم و  الطرفان

أن ال یكون قد حصل على جنسیة الدولة طرف النزاع في أي من تاریخي یوم اتفاق  -
  .2ام بالتوفیق أو التحكیم كذلك یوم تسجیل الطلباألطراف على القی

ثمر الشخص كما أخذت معظم اتفاقیات االستثمار الثنائیة بمعیار الجنسیة لتعریف المست
  .المتعاقدةالقوانین الداخلیة للدول  إلىكذلك  اإلحالة، مع الضمانالطبیعي محل الحمایة و 

  :األردنیة –ا ما جاء في االتفاقیة الجزائریةمنه
ٔي خشص طبیعي "  مثر  هحيتعين لكمة مس ه وفق قوان ٔو إقامة دامئة ف عاقد  سیة طرف م   .1"مل 

                                                             
 .96ص  ،بقاإبراهیم أحمد إبراهیم، القانون الدولي الخاص في الموطن ومركز األجانب، مرجع س -1
تحاول التوسع في اختصاص المركز على الرغم المركز ال تراعي هاذین الشرطین و لوحظ أن هیئات التحكیم التابعة لهذا  -2

: مثال.شرط الجنسیة استناد لنصوص االتفاقیةلمن أن النصوص ضیقة، إضافة أن بعض تلك الهیئات أبدت تفسیرا موسعا 
للفنادق البریطانیة ضد الحكومة المصریة التي قضت فیها هیئة التحكیم المشكلة باختصاصها بنظر  WENAفي قضیة شركة

رئیس مجلس اإلدارة یحمل الجنسیة المصریة إلى جانب الجنسیة " نائل الفرارجي" ید سع الدعوى الرافبالرغم من أن النزاع 
فحكمت هیئة التحكیم في األخیر  ،)على اعتبار اكتسابه للجنسیة البریطانیة( البریطانیة التي رفع الدعوى على أساسها 

. مصاریف التحكیمعویض للشركة إضافة إلى الفوائد و مة المصریة بدفع تبإلزام الحكو  08/12/2000بجلستها المنعقدة في 
  .41مرجع سبق ذكره، ص ، محمد عبد الرحمان میقاتيالح :أنظر
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  :على نصت في مادتها األولى دفقالمالیزیة،  -االتفاقیة الجزائریة أما
ه"  عاقد لك خشص طبیعي مي طبقا لقوان سبة للك طرف م ل مثر    :تعين عبارة مس

  ریة ميقراطیة الشعبیةسیة امجلهوریة اجلزا  .ا

 ٔو یقمي بصفة دامئة يف مالزي  ". 2املواطنة املالزيیة 
  

ر الجنسیة للتفرقة بین إلى جانب معیا اإلقامةالمالحظ أن كال االتفاقیتین أضافت معیار 
فتحت المجال لكل المقیمین في البلدین بصفة ) مع األردن(إال أن األولى . األجنبيالمواطن و 

فرقت بین )مع مالیزیا(ة من الحمایة المنصوص علیها في االتفاقیة، بینما الثانیة دائمة لالستفاد
، فالقادم من الجزائر لالستثمار في مالیزیا یجب أن المستثمر في مالیزیالمستثمر في الجزائر و ا

یحمل الجنسیة الجزائریة، بینما القادم من مالیزیا لالستثمار في الجزائر یكفي أن یثبت 
أن  مما یعني.د لكي یستفید من أحكام االتفاقیةالدائمة في هذا البل اإلقامةالمواطنة المالیزیة أو 

الدائمة  اإلقامةیملك مالیزیا، و لة ثالثة غیر الجزائر و یحمل جنسیة دو  الذي طبیعيالشخص ال
یستطیع نصوص االتفاقیة المذكورة، و وفق  في مالیزیا، یمكنه أن ینشأ استثمارا في الجزائر

  .3االحتجاج بها في أي منازعة تحكیمیة ضد الجزائر
II–للمستثمر األجنبي 4الشخصیة االعتباریة:  

                                                                                                                                                                                                 
االتفاق المبرم بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة المملكة األردنیة الهاشمیة، حول التشجیع  :أنظر -1

، والمصادق علیها بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1996أوت  01والحمایة المتبادلة لالستثمارات، الموقعة في عمان بتاریخ 
  .1997أفریل سنة  6، صادرة بتاریخ 20میة عدد ، جریدة رس1997أفریل  5، المؤرخ في 97-103

االتفاق المبرم بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة مالیزیا، حول ترقیة وحمایة االستثمارات،  :أنظر -2
، المؤرخ في 212-01، والمصادق علیه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم2000جانفي  27الموقعة في الجزائر بتاریخ 

  .2001أوت  سنة  1، صادرة بتاریخ ، 42، جریدة رسمیة عدد 2001جویلیة 23
  . 44-43مرجع سبق ذكره، ص محمد،عیساوي  -3
من األفراد  ترمي إلى إیجاد استقالل لجماعةالصیاغة القانونیة،  وسیلة من وسائل :بأنهاالشخصیة االعتباریة تعرف  -4

لى إیجاد حیاة یبتغون غرضا معینا و  ٕ قانونیة ذاتیة لهذه الجماعة تمیزها عن حیاة األفراد المؤلفین لها، كما تتمتع الشخصیة ا
 =أنها تمكن من جمع متشاركین داخل إطار منظم، تتفاوت -1:مل في المزیتین التالیتینجالمعنویة بمجموعة من المزایا، ت
یث تتوفر على ذمة مالیة مستقلة أنها شخصیة مستقلة عن األشخاص المكونین لها، ح -2.درجة تعقده طبقا لشكل المنظمة

المقارن، الجزء ي و ، الشركات في التشریع المغربینشحي عز الدین: راجع. همتساءل هي عن تصرفاتوعلى أعضاء یمثلونها و 
 .98، ص1996بعة األولى، األول في النظریة العامة للشركات، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، الط
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في القانون الدولي الخاص التقلیدي باألشخاص " الوطني" و "األجنبي" اقترنت عبارتي
تعاظم دورها في المجال االقتصادي إال أن تزاید األشخاص االعتباریة و ،الطبیعیة دون المعنویة

الشخص نعرف أنه غالبا ما یتخذ و .جعل الفقه یبحث في مدى أحقیتها في التمتع بالجنسیة
مقتصر على الشركة رغم أنه ال یعني أن هذا المفهوم " الشركة " االعتباري األجنبي كطرف مستثمر شكل 

  .1فقط، فقد تأخذ صور عدة منها أن تكون شركة متعددة الجنسیات أو مشروعا مشتركا
والشركة  ةدولادیة بین الود روابط اقتصوج غیر أن اكتساب هذه األشخاص للجنسیة یتطلب

نسیتها وفقا لسلطتها معاییر مختلفة تعتمدها الدول في منح جوابط و هذه الروابط تخضع لضو 
التي تتطلب توافر روابط لظروفها االقتصادیة، عكس جنسیة األشخاص الطبیعیة التقدیریة و 
دولة لتحدید تبعیة الشخص االعتباري المستثمر لمعیار و یكمن اإلشكال فی. 2واقعیةحقیقیة و 

یفةمال   .ضّ
مكانیة تمتعها بذلك تبار جنسیة الشخصیة االعتباریة و اختلف الفقه في بدایة األمر حول اع ٕ ا

تعترف لتلك  4فأغلب التشریعات الوطنیةكذلك،. 3من عدمه قبل أن یستقر األمر في الفقه
ممارسة أنشطتها االستثماریة و الشخصیات االعتباریة بشخصیتها القانونیة لكي تستطیع القیام ب

القانونیة الملزمة لها في أداء مهامها غیر أن الصفة األجنبیة التي تمیز شركات  حقوقها
االستثمار األجنبي عن غیرها من الشركات الوطنیة جعل األمر یبدوا أكثر تعقیدا بالمقارنة مع 

  .ما سبق قوله حول تحدید جنسیة الشخص الطبیعي المستثمر
یفة قیاسا التي ال تتمتع بجنسیة الدولة المضّ أن الشركة األجنبیة هي فهل یصح القول إذن، 

  ؟)الطبیعيلشخص ا( بالنسبة للمستثمر األجنبيسبق قوله على ما 

                                                             
الدولیة لألجانب، دار النهضة العربیة، ملة المعاكریم، القانون الدولي الخاص، الجزء األول، الجنسیة و أحمد عبد ال سالمة-1

 .42، ص 2001القاهرة، 
  .163ص   ،بقا، مرجع سمحمدإقلولی-2
 .43، ص2003، سابقمرجع ، -الجنسیة –إبراهیم أحمد إبراهیم، القانون الدولي الخاص  -3
الشركة عقد بمقتضاه یضع "  :العقود في المغرب علىمن ظهیر االلتزامات و  982الفصل  ینص: على سبیل المثال -4

ظهیر  ،"شخصان أو أكثر أموالهم أو أعمالهم أو هما معا، لتكون مشتركة بینهم، بقصد تقسیم الربح الذي قد ینشأ عنها
مطبعة النجاح الجدیدة،  ، سلسلة النصوص التشریعیة،2008بر التعدیالت إلى غایة فاتح دجنلعقود وفق آخر االلتزامات وا

 .231، ص2009الطبعة الثانیة، فبرایر 
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نظرا لتعقد المعاییر المعتمدة عند الفقهاء المضاربة، ثل هذا القول، نوعا من الجزم بمیبدو 
  .1القانونیین في هذا الشأن

وكذا التشریعات الوطنیة بالجنسیة للشخص االعتباري،  القضاءو غم من إقرار الفقه على الر و   
حیث أثبتت  ،مازال الخالف حول تحدید المعاییر التي یتم اإلسناد إلیها في تحدید هذه الجنسیة

 احسب أهمیته العل أهمها ما سنرتب ذكره.2ممارسات الدول اعتماد عدة تصورات في ذلك
  :فیما یلي
  

 :الفعلي أو المقر االجتماعيمعیار مركز اإلدارة الرئیسي - 1

مركز اإلدارة الرئیسي هو المقر الذي توجد فیه اإلدارة الفعلیة للشركة، ومؤداه أن الشركة تتمتع 
ذا كان المركز أو المقر الرئیسي .بجنسیة الدولة التي یوجد فیها مركز إدارتها الرئیسي ٕ وا

بلدان أخرى، حیث یكتسب للشركات موجود في بلد ما فإنه كثیرا ما یكون لها فروع في 
حیاتها القانونیة، األمر ا، أین یرتكز نشاطها االقتصادي و جنسیتها وفقا للمقر االجتماعي له

مقرها االجتماعي بها الذي یؤدي إلى قیام رابطة اقتصادیة حقیقیة بینها وبین الدولة التي یوجد 
  .3ومركز إدارة نشاطها االقتصادي
هولندا ا و كثیر من دول العالم منها فرنسا، سویسرا، إیطالی ساد هذا المعیار منذ القدم في

. 19164النمسا، كما أخذ به معهد القانون الدولي ومؤتمر التجارة الدولیة المنعقد في باریس و 
كما اعتمدته الكثیر من الدول النامیة على اعتبار أنه یتالءم مع ظروفها و واقعها 

                                                             
ال بد من اإلشارة هنا إلى آراء االقتصادیین، حیث یركزون في هذا الشأن على مسالة الرقابة االقتصادیة على المقاولة  -1

ما الفقهاء القانونیین فیتمسكوا بمسألة تشكلها تحت قانون الدولة المعنیة وكذا وجود مقرها في كشرط لتحدید جنسیة الشركة، أ
نفس الدولة وأحیانا یضیفوا معیار الممارسة، وفي مقابل هاذین االتجاهین، یذهب االجتهاد القضائي الدولي إلى االعتداد 

یة الدبلوماسیة، كما ورد في الحكم الصادر من طرف بجنسیة الشركة على حساب جنسیة المساهمین، وذلك لقبول الحما
الكرواي إدریس والنویصي عبد العزیز ، االقتصاد .1970محكمة العدل الدولیة بالهاي في قضیة برشلونة تراكشن عام 

-  12، ص ص1988للنشر، الدار البیضاء، الطبعة األولى  دار بوبقال، المغربي نموذجا،  الفالحة واالستثمار األجنبي
13. 

 .163، مرجع سابق، ص محمدإقلولی-2
 167- 166، مرجع سابق،ص ص محمدإقلولی-3
 .91، ص)النشرأو مكان النشر  بدون ذكر سنة(، جنسیة الشركة في القانون المغربي، زوكاغي أحمد -4
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غشت  12یث تنص المادة السابعة من ظهیر أخذ به المشرع المغربي، حو .1االقتصادي
  :المتعلق بالوضعیة المدنیة لألجانب بالمغرب على أن 1913

سیة الرشكة و "  ٔقحتدد  ي  ىض قانون البالد ا یال، مبق لرشكةمي فهيا بدون اح   .» املركز القانوين 

التي أبرمتها الدولة كذلك أخذ به المشرع المغربي في االتفاقیات الثنائیة المتعلقة باالستثمار 
المغربیة مع المستثمرین األجانب، منها ما تضمنته المادة الثانیة من االتفاق الموقع بالرباط 

حكومة الجمهوریة األرجنتینیة بشأن تشجیع بین المملكة المغربیة و  1996نیو یو  13في 
  :وحمایة االستثمارات المتبادلة حیث جاء في فقرتها الثانیة

  
مثر تعينإن عبارة "  ر  - ٔ : مس س ه ویقوم  ن وفقا لقوان د الطرفني املتعاقد ٔ سیة  لك خشص ذايت حيمل 

ٓخر راب الطرف املتعاقد ا   .فوق 
راب هذا    -  ٔ  عي فوق  ج د مقره  عاقد بو ٔسس طبقا لقانون طرف م لك خشص معنوي ت

ٓخر راب الطرف املتعاقد ا ر فوق  س  .2"الطرف و یقوم 

  :من القانون المدني على أن 50بالنسبة للقانون الجزائري، نصت المادة 
  
عتباري جبمیع احلقوق "    :كون لها خصوصا... متتع الشخص 

 ه مركز إدارهتا د ف ي یو  .موطن وهو املاكن ا

 ر یعترب مركزها، يف نظر الق شاط يف اجلزا يس يف اخلارج ولها  كون مركزها الرئ انون الرشاكت اليت 
ر يل يف اجلزا ا  .3"ا

كما أخذ المشرع الجزائري بمعیار المقر االجتماعي في اتفاقیات االستثمار الثنائیة التي أبرمتها 
الجزائر مع المستثمرین األجانب، منها على سبیل المثال اتفاقیة االستثمار المبرمة مع شركة 

لتطویر االستثمار  وكذلك اتفاقیة االستثمار المبرمة بین الوكالة الوطنیة 4أوراسكوم تیلیكوم

                                                             
 .167، صسابق إقلولي، محمد مرجع -1
 .2000یونیو  26، مؤرخة في 4807عدد ، جریدة رسمیة 2000ماي  3صادر في ، 1.97.81ظهیر شریف رقم   - 2
متمم ، معدل و 26/06/2005ي مؤرخة ف 44، جریدة رسمیة عدد 2005یونیو  20مؤرخ في  10- 05القانون رقم  -3

 .2007مایو  13، مؤرخة في 31عدد ج ر، یتضمن القانون المدني، 2007مایو  13، المؤرخ في 05- 07بالقانون رقم 
الة ترقیة االستثمارات بین الدولة الجزائریة ممثلة بوك 2001أوت  5تم التوقیع على اتفاقیة االستثمار، المؤرخة في  -4

( لحساب أوراسكوم تیلیكوم الجزائر المتصرفة السم و ) م.م.ش(القابضة وشركة أوراسكوم تیلیكوم ) APSI(تطویریها ودعمها و 
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الكائن مقرها بالجزائر  ACCالشركة الجزائریة لإلسمنت لجزائریة و الدولة االقائمة لحساب 
  .1العاصمة

على اعتبار أن تطبیق معیار مقر اإلدارة الرئیسي أو المقر االجتماعي یجعل الشركة ف
مما یعني كذلك اعتبارها أشخاص ، الدولة تخضع لقوانینها الداخلیة قلیمالمتواجدة على إ

أن مسألة تحویل رأس المال أو العملة تعد ضابطا لتكییف هذه الشركات إال .معنویة مقیمة
  .2كفرع لشخص غیر مقیم وهذا یعني االزدواجیة في معاملة المستثمر

  :في الجزائر علي من قانون المحروقات 55وفي هذا السیاق، تنص المادة 
  

ري مقمي"  ٔو  كون مق  ٔن    .ميكن الشخص، كام هو حمدد يف هذا القانون، 

 خلارج كون مقر رشكته  ري مقمي لك خشص   .یعترب 

  ري عن طریق لقانون اجلزا اضعة  ٔسامل رشكة  ري مقمي يف ر سدد مسامهة خشص  ٔن  جيب 
بتة  لتحویل م ، طبقا لتنظمي الرصف املعمول بهاسترياد لعم صعبة قاب    .قانو

 لنظر لتنظمي الرصف ري مقمي  ٔنه  ري مقمي ب ر لشخص    .3"یعترب الفرع يف اجلزا

المؤسسة  كما تحدث المشرع التونسي عن المؤسسة المصدرة كلیا، وهذه العبارة یمكن أن تشمل
المجلة عرف الشركات  من نفس 14باعتبار أن الفصل غیر المقیمة، المصدرة كلیا المقیمة و 

تلك التي یكون رأس مالها على ملك غیر مقیمین تونسیین أو : المصدرة كلیا الغیر مقیمة بأنها
على األقل من  %66أجانب مكتتبا بواسطة جلب عملة أجنبیة قابلة للتحویل في حدود نسبة 

  .4رأس المال
  : معیار جنسیة األعضاء أو الشركاء –2

                                                                                                                                                                                                 
 26شارع (محافظة الجیزة  ية للقانون المصري، ویوجد مركز إدارتها الرئیسي فأما الشركة األم فهي خاضع )شركة فرعیة

  .مصر) یونیو، العجوزة
 .167مرجع سبق ذكره، ص ، )التجربة الجزائریة نموذجا( النظام القانوني لعقود الدولة في مجال االستثمار  إقلولیمحمد، -1
 .167ص ، مرجع سابق، محمد إقلولي-2
 29مؤرخ في  10-06متمم باألمر رقم ، یتعلق بالمحروقات معدل و 2005ل أبری 28مؤرخ في  07- 05قانون رقم  -3

 .)معدل ومتمم(، 30/07/2006، مؤرخة في 48، جریدة رسمیة رقم 2006یونیو 
، یتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالیة لغیر المقیمین، 2009أوت  12، مؤرخ في 2009لسنة  64قانون عدد  -4

 .2010منشورات المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة، مارس 
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الشخص المعنوي من خالل معرفة جنسیة المكونین للشركة أو المشروع بموجبه تتحدد جنسیة 
وفي حالة ما إذا كان  .1یحققان مصالحهمانهما یعبران عن إرادة أفرادهما و على اعتبار أ

األعضاء المكونین أو المؤسسین للشركة ینتمون لجنسیات متعددة، فإن الجنسیة تكون هي 
  .2مجنسیة الدولة التي ینتمي إلیها أغلبه

  :ان التأسیســار مكــمعی- 3
یكسب هذا المعیار الشركة جنسیة الدولة التي تأسست بمقتضى قوانینها، على اعتبار أن 

فإذا تأسست  .3قانون الدولة التي تأسست فیها الشركة هو الذي یمنحها الشخصیة القانونیة
اكتسبت ة و ـجزائریة، اعتبرت قرار تأسیسها من السلطات الجزائریصدر ر و الشركة في الجزائ

بالتالي فإذا كان الشخص الطبیعي یكتسب جنسیة الدولة التي ولد فیها، فإن و . جنسیتها
  .4الشخص المعنوي أو الشركة تكتسب جنسیة الدولة التي تأسست فیها

ار یتمیز عن غیره بطابع الثبات واالستقرار ویمتاز بسهولة معرفته أیضا وعدم تغییره هذا المعی
المعیار عن ورغم تمیز هذا .5لیه یوفر الطمأنینة في المعامالت المتصلة بالشركاتاالعتماد عو 

حقها في تحدید جنسیة لة المعاییر األخرى إال أنه لم یسلم من النقد، حیث یرى البعض أنه یسلب الدو 
فهو في نظرهم یعطي األحقیة لهؤالء المؤسسین مما یضع بین  ،التي یجب أن یكون في یدهاالشركة و 

  .6أیدیهم ورقة رابحة سیلعب بها هؤالء وفقا لما تراه مصالحهم االقتصادیة

الحمایة المتبادلة التونسیة حول التشجیع و  –وباستقراء المادة األولى من االتفاقیة الجزائریة 
  :نصت على لالستثمارات، نجدها قد أخذت بهذا المعیار حیث

مثر - 3"    .....: یقصد مبصطلح مس
شاؤه طبقا ل  -  ب ن لك خشص معنوي مت إ د الطرفني املتعاقد ٔ راقوانني  قلمي الطرف  وینجز اس ٕ يف ا

ٓخر   ."املتعاقد ا
                                                             

 .46الجنسیة، مرجع سبق ذكره، ص  –، القانون الدولي الخاص إبراهیمأحمد  إبراهیم -1
 .48مرجع سابق، ص م،الكریسالمة أحمد عبد -2
 .48، صبقامرجع س الكریم،سالمة أحمد عبد -3
 .164بق ، صاإقلولیمحمد، مرجع س -4
 .47بق، ص امرجع سأحمد إبراهیم إبراهیم -5
 .51، ص بقامرجع سالكریم،سالمة أحمد عبد - 6
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  :ةـــار الرقابــمعی -4
أو سیطرة أجنبیة فیما 1تصبح الشركة أجنبیة بموجب هذا المعیار متى كانت خاضعة لرقابة

ن كان إلدارة بجنسیة دولة أجنبیة حتى و أو تمتع القائمین على ا ةباألموال المستثمر یتعلق  ٕ ا
  .محل النشاط أو مكان التأسیس أو مركز إدارتها في اإلقلیم الوطني

القضاء ـه و حیث ابتدعه الفق،2وقد ظهرت فكرة معیار الرقابة إبان الحرب العالمیة األولى
  :األوروبي نظرا للمبررات التالیة

القیام بإجراءات الحراسة على أموال تلك الشركات أو المشاریع التي اتضح   - أ
 .خضوعها الفعلي لسیطرة و إشراف رعایا األعداء

أنه لوال هذا المعیار العتبرت تلك الشركات وطنیة في حالة االستناد إلى   - ب
 .1المعاییر األخرى غیر معیار الرقابة

                                                             
بالمادة األولى من القانون رقم التي غیرت ، و 144مفهوم المراقبة في المادة ) في المغرب( حددت شركات المساهمة  - 1

 -:د شركة مراقبة لشركة أخرى حینماتع"  :كما یلي 2008یونیو  08-18الصادر بتنفیذ الظهیر الشریف رقم  05-20
تملك وحدها أو باتفاق مع مساهم أو أكثر مباشرة أو بصورة غیر مباشرة جزءا من رأس المال یمنحها أغلبیة حقوق 

اتفاق مبرم مع شركاء ك الشركة، تملك وحدها أغلبیة حقوق التصویب في تلك الشركة بمقتضى التصویب في الجمعیات لتل
تحدد في الواقع وحدها أو باتفاق مع مساهم أو أكثر عن طریق حق  -آخرین ال یتنافى مع مصلحة الشركةأو مساهمین 

الشركة تمارس المراقبة المذكورة حیث تملك التصویت المخول لها القرارات في الجمعیات العامة لتلك الشركة یفترض أن 
وال یملك أي شریك أو أي مساهم آخر % 40مباشرة أو بصورة غیر مباشرة جزء من حقوق التصویت یتجاوز 

مملوكة لشركة %10كل مشاركة حتى لو كانت أقل من  -%30مباشرة جزءا من هذه الحقوق یتجاوز ==بصورة
 12بتاریخ  5639جریدة رسمیة عدد . "ي تقوم بالمراقبةة غیر مباشرة للشركة التخاضعةللمراقبة تعد كأنها مملوكة بصور 

 .2008، یونیو 1429جمادى اآلخرة 
  :من قانون المحروقات التونسي معنى الشركات التابعة على النحو التالي)  فقرة ص( وتضمن الفصل الثاني 

من حقوق %50بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أكثر م كل شركة أو هیئة یملك صاحب الرخصة الشریك في جمعیاته  - 1" 
  .التصویت

من حقوق التصویت في % 50كل شركة أو هیئة أو مؤسسة عمومیة تملك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أكثر من  –2
  .جمعیات صاحب رخصة شریك

ر مباشرة على ملك من حقوق التصویت في جمعیاتها، بصفة مباشرة أو غی% 50كل شركة أو هیئة تكون أكثر من  – 3
،مؤرخ 1999لسنة  93قانون عدد  ".صاحب رخصة شریك بالمعنى الوارد بالفقرتین األولى و الثانیة أعاله معا أو على حدة

 .،یتعلق بإصدار مجلة المحروقات منشورات المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة1999أوت  17في 
 .51مرجع سابق، ص ،سالمة أحمد عبد الكریم- 2
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الحمایة المتبادلتین الفرنسیة بشأن التشجیع و  –ائریة باستقراء المادة األولى من االتفاقیة الجز 
االجتماعي للشركات وكذا الرقابة إلى جانب معیارالمقر  لالستثمارات، نجدها أخذت بمعیار

  .معیار جنسیة أحد الطرفین المتعاقدین بالنسبة لألشخاص المعنویة
  :حیث تنص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على

  
رشیع هذا "  ن طبقا ل د الطرفني املتعاقد ٔ قلمي  ٕ ىل ا شري إىل لك خشص معنوي مشلك  عبارة الرشاكت 

كون هذا الشخص  ٔن  ٔو  عي  ري، و يف نفس االٕقلمي مقر اج ٔ ٔو ا ارشة  ا بطریقة م ري املعنوي مراق
اص معنویة ل  ٔش ٔو من طرف  ن  د الطرفني املتعاقد ٔ ارشة من طرف مواطين  ىلم عي  ج  ها مقرها 

ن و  د الطرفني املتعاقد ٔ قلمي  ٕ ريا ٔ رشیع هذا ا   .2"املشلكة طبقا ل

فاقیة واشنطن المؤرخة كما ورد في ات3علما أن المشرع الجزائري كان قد رفض معیار الرقابة
  :ب على 2الفقرة  25التي تنص في المادة  ،1965مارس 18في 

سیة "  ي لك خشص معنوي اكنت   و الطرف يف الزناع يف التارخي ا ري ا عاقدة،  دو م
ٔیضا لك خشص معنوي اكنت  يف  ىل التحكمي، و  ه  ٔو طر ق  لتوف ىل عرض الزناع  ه الطرفان  وافق ف
ٔغراض هذه  ٔن نعمل  ىل  و املتعاقدة الطرف يف الزناع، ولكن اتفق الطرفان  سیة ا ت التارخي 

ة كام  بیة مسطرة االتفاق ٔج ة  ٔخرى و ذ لوجود مصل عاقدة  سیة دو م   .4"لو اكنت  

                                                                                                                                                                                                 
الثانیة وجود بعض ما بین الحرب العالمیة األولى و  دافع الفقه الفرنسي عن معیار الرقابة، حیث الحظ في الفترة الممتدة -1

هم األلمان، ومن ثم بدأ ابحث عن مملوكة ألشخاص ینتمون لألعداء و  الشركات تحمل الجنسیة الفرنسیة غیر أنها كانت
ارات من شأنها حراسة أموال األعداء، وال یكون إال عن طریق الرقابة التي معیار یمكن القضاء الفرنسي من استصدار قر 

 .169بق، ص ا، مرجع سمحمدإقلولي  .بمقتضاها تعتبر الشركات أجنبیة متى كان القائمون علیها من غیر الفرنسیین
حكومة الجمهوریة ، یتضمن المصادقة على االتفاق المبرم بین 1994جانفي  2مؤرخ في  01- 94مرسوم رئاسي رقم  -2

تبادل الرسائل تبادلتین فیما یخص االستثمارات و الحمایة المجمهوریة الفرنسیة بشأن التشجیع و الالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و 
 .1994جانفي  2مؤرخة في  ،01، جریدة رسمیة عدد 1993أفریل  13المتعلقة بهما، الموقعین بالجزائر في 

3   - ZOUAIMIA Rachid ; op.cit ,p575. 
    :من خالل هذا النص  یتضح ما یلي  -4
  تمتع الشخص المعنوي بجنسیة الدولة المتعاقدة لیس إلزاما إال في التاریخ الذي اتفق األطراف على إخضاع النزاع إلى

ه إلى تاریخ تحكیم المركز، على خالف الشخص الطبیعي الذي یقتضي أن یتوفر فیه هذا الشرط وأن یستمر في توفر 
  .تسجیل هذا التحكیم

  إذا كان یشترط في الشخص الطبیعي الطرف في النزاع أن یكون من جنسیة دولة متعاقدة غیر جنسیة الدولة الطرف في
النزاع، فإن هذا الشرط یرد علیه استثناء لمصلحة الشخص المعنوي، ذلك أن هذا األخیر الذي یحمل جنسیة الدولة 

بین الدولة بمثابة شخص منتم إلى دولة أخرى تباره عن طریق اتفاق مبرم بینه و النزاع، یمكن اعالمتعاقدة الطرف في 
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  ثانیا
  یة تحدید جنسیة المستثمر األجنبيأھم 

ن كانت الجنسیة غیر معول علیها في أحقیة أي شخص طبیعي حتى و   ٕ و اعتباري في أا
على االستثمار، خاصة بالنسبة للشخص المعنوي، وذلك حرصا من المشرع المغاربي 

استقطاب أكبر قدر ممكن من االستثمارات الخارجیة، فهذا ال یعني إطالقا أن جنسیة 
المستثمر لیس لها أهمیة أو اعتبار، بل إن تحدید جنسیة المستثمر أجنبي أم وطني، ترتبط 

    :بها أهمیة أخرى تظهر فیما یلي
الدبلوماسیة التي تمارسها دولة یتعلق األمر هنا بفكرة الحمایة :حمایة االستثمار األجنبي-1

 .وقد سبق التفصیل في هذه النقطة  1المستثمر الذي یحمل جنسیتها في حالة االعتداء علیه
 ذلك عن طریق نظم الضمان الوطنیة ویكون :حق التأمین على االستثمار األجنبي- 2
الجهاز ، بحیث یشترط فیه أن یكون المضمون حامل جنسیة دولة 1)عقد الضمان الوطني( 

  ).عقد الضمان الدولي( الضامن، أو عن طریق نظم الضمان الدولیة 
                                                                                                                                                                                                 
بسبب الرقابة التي تمارسها مصالح أجنبیة على هذا الشخص المعنوي، ویتعلق األمر بكل شركة تتمتع بجنسیة الدولة 

  .التي یوجد فوق إقلیمها مقرها االجتماعي رغم خضوعها لسیطرة أجنبیة
  االتفاقیة لم تحدد مفهوم الرقابة األجنبیة الذي یسمح للشركة من أن تكون طرفا في تحكیم المركز على رغم أنها حاملة

لجنسیة الدولة الطرف في النزاع، وذلك راجع إلى أن مبدأ الرقابة لیس له معنى دقیق في جمیع األنظمة القانونیة 
القانون عرض علیها النزاع أن تفصل في هذه المسألة اعتماد على مبادئ الوطنیة، ویتعین على الهیئة التحكیمیة التي ی

اتفاقیة واشنطن المؤرخة في ( التحكیم في منازعات االستثمار   ،بوالعلف عبد اللطیف.الداخلي للدولة الطرف في النزاع
 .127ص،2008نوفمبر 117مجلة المحاكم المغربیة، العدد  )1965مارس  18

علیه الحال في القانون الدولي التقلیدي، لم تعد هناك حاجة إلى دعوى الحمایة الدبلوماسیة التي تلجأ  على خالف ما كان -1
إلیها الدولة لحمایة رعایاها، رغبة في الدفاع عن حقوقهم لعدم قدرة هؤالء الظهور أمام المحاكم الدولیة بصفتهم الشخصیة، 

  .128بق، ص ا، مرجع سمحمدإقلولی.مة دولیةفأصبح یحق لهؤالء الرعایا اللجوء مباشرة إلى محك
فعلى المستوى اإلقلیمي نجد أن االتفاقیة العربیة الموحدة لرؤوس األموال العربیة، أقرت حق المستثمر األجنبي في رفع دعوى 

أنشأتها تلك ة التي قضائیة بصفة مباشرة، دون أن تتدخل دولته عن طریق الحمایة الدبلوماسیة، أمام محكمة االستثمار العربی
اتفاقیة واشنطن في فقرتها األولى من  27وعلى المستوى العالمي تنص المادة . لكائن مقرها بجامعة الدول العربیةااالتفاقیة و 

ال یجوز ألیة دولة متعاقدة أن تمنح الحمایة الدبلوماسیة أو ترفع قضیة دولیة في خصوص أي نزاع " :على ما یلي 1965
یاها مع الدولة األخرى على طرحه على التحكیم أو تم طرحه بالفعل على التحكیم في نطاق هذه متى اتفق شأنه أحد رعا

 30، مؤرخ في 346-95مرسوم رئاسي رقم  ،"االتفاقیة إال  إذا رفضت الدولة المتعاقدة األخرى تنفیذ الحكم في النزاع
رعایا الدول األخرى، باالستثمارات بین الدول و  متعلقة، یتضمن المصادقة على اتفاقیة تسویة المنازعات ال1995أكتوبر 

 .1995نوفمبر  05، مؤرخة في 66جریدة رسمیة عدد 
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  :من اتفاقیة المؤسسة العربیة لضمان االستثمار على 17تنص المادة ، سبیل المثالعلى    
  
ل طرفا   - 1" ي یق مثر ا ملس ٔقطار املتعاقدة يفشرتط يف ا كون فردا من مواطين ا ٔن  ٔمني،  ٔو  عقد الت

ٔو ٔ  كون حصصه  ٔو ملواطنهيا وكون مركزه خشصیا اعتبار  ٔقطار  د هذه ا ٔ سهمه مملوكة بصفة جوهریة 
مثر من مواطين القطر املضیف ملس كون ا ٔال  ٔحوال  ٔقطار وشرتط يف لك ا د هذه ا ٔ يس يف    .الرئ

ٔقطا – 2 د ا ٔ سیة  داها  كون إ ٔن  كفي  مثر،  ملس سیات ا ٕذا تعددت  ر املتعاقدة، فإذا اكن ا
رية ٔ سیة القطر املضیف یعتد هبذه ا ٔقطار و  د هذه ا ٔ سیة    ".التعدد ما بني 

حق الضمان لألشخاص الطبیعیین مواطني الدول األعضاء بدون  أتاحت هذه المادة إذن
األعضاء أو األشخاص المعنویین المملوكین بصفة جوهریة إلحدى هذه الدول  كتمییز وكذل

ومن أنظمة الضمان الدولیة التي تشترط الجنسیة، نذكر كذلك الوكالة الدولیة لضمان االستثمار حیث ، اطنیهالمو 
    . تشترط أن یكو المستثمر حامال لجنسیة دولة عضو في االتفاقیة غیر الدولة المضیفة

  
  الفرع الثاني      

      للمستثمر األجنبيالقانوني المركز خصوصیة     
دخول لم یعد دخول المستثمر األجنبي إلى أي دولة تبحث عن االستثمارات األجنبیة، مجرد 

الدولة سلطات أصبح محل اهتمام وتشجیع بل وحمایة وضمان من طرف بل شخص أجنبي عادي،

                                                                                                                                                                                                 
كان للوالیات المتحدة األمریكیة فضل السبق في تطبیق نظام االستثمارات الخاصة في الخارج، حیث ظهرت الحاجة لمثل  -1

وقد أدى .باإعمار أوروبا وذلك عبر االستثمارات األمریكیة في أورو البدء في نتهاء الحرب العالمیة الثانیة، و هذا النظام بعید ا
الذي أنشأ ضمان االستثمارات األمریكیة الخاصة في غرب أوروبا و  1948االقتصادي سنة ن و ذلك إلى صدور قانون التعا

دارته تطور هذا النظام من حضد خطر تحویل العملة من البالد المضیفة لهذه الستثمارات ومع مرور الوقت  ٕ یث نطاقه، وا
تفاقیات وما یرتبط به من ا نماالضاأصبح هذم، إال أنه صمد أمامها بل توسع و النظا اورغم االنتقادات الموجهة لهذ. آلیاتهو 

الدول المضیفة الستثمارات أمریكیة عامال إضافیا في مساندة رأس المال الخاص في الخارج بین الحكومة األمریكیة و 
ن المخاطر السیاسیة، خاصة مع النص على حلول الوالیات المتحدة محل المستثمر الذي یصیبه الضرر وحمایته، و وقایته م

عند تحقیق الخطر، وقد أثبت هذا النظام نجاحه، خاصة فیما یتعلق بالتعویض عن المخاطر السیاسیة في الخارج، أو حق 
هذه الفكرة مع الوقت إلى أن تبلورت ذهنیة دولیة تدعو هذا وقد تطورت . متحدة محل المستثمر في التعویضحلول الوالیات ال

عبد اهللا عبد الكریم عبد اهللا، ضمانات االستثمارات األجنبیة :راجع.إل نظام دولي لضمان االستثمارات األجنبیة
، السنة نیةإنسالتجاریة، دراسة في أحكام اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان االستثمار، مجلة علوم االمخاطر غیر ==ضد

 www.uluminsania.net        19، ص 2006یولیو  29الرابعة، العدد 
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، فأصبح األموال األجنبیة على هذه الدولةمن تدفق لرؤوس  قدومه ، نظرا لما یترتب عنةیفالمضّ 
  .1یفةأي دولة مضّ  حبذهماألجنبي بال شك أهم فئة من األجانب تالمستثمر 

ة لذلك أصبح انتقال المستثمر إلى بلد ما یترتب علیه خلق كیان متشابك من العالقات القانونی
مؤسساتها أحد هیئاتها و مع كإبرام المستثمر لعقود استثمار مع الدولة المضیفة نفسها أو 

ومستلزمات اإلنتاج وعقود التصدیر وعقود تملك العقارات استیراد معدات المشروع العامة و 
المستخدمین األجانب الالزمین إلدارة المشروع مة وتمكین المستثمرین من استجالب الالز 

المستثمر األجنبي یتمتع بمركز  أصبحوعلیه .2االستثماري خاصة من مستویات اإلدارة العلیا
لیها التشریعات الوطنیة ذات العالقة و التي تمتمیز، نظرا للمعاملة الخاصة خاص و  قانوني

  .3باالستثمار
أهمیة هذه االستثمارات واشتداد التنافس علیها، أصبح المستثمر األجنبي یحظى  تزایدفمع

ل أصبحت تفوق المعاملة بمعاملة متمیزة تفوق تلك التي یحظى بها أي أجنبي عادي، ب
فهذه الحقیقة فرضتها الحاجة ، الدولة األولى بالرعایةالمعاملة بالمثل ومبدأ و 4المنصفةالعادلة و 

                                                             
السیاح، الباحثین العلمیین، الالجئون ألسباب سیاسیة أو أمنیة، : یتوافد على الدولة فئات عدیدة من األجانب منهم -1

المستثمرین هم أهم فئة تحبذها وتشجعها المهاجرین غیر الشرعیین، الباحثین عن فرص عمل خارج بلدانهم األصلیة، إال أن 
أي دولة خاصة الدول النامیة التي تبحث عن مصادر خارجیة للنهوض بتنمیتها االقتصادیة، حیث ترى في رؤوس األموال 

  .التي یحملها المستثمر األجنبي أهم مصدر من مصادر هذه التنمیة
  .30في القانونین الدولي والجزائري، مرجع سابق،  ص بوسهوة نور الدین، المركز القانوني للمستثمر األجنبي - 2
الناظمة لالستثمارات ) تونس، الجزائر والمغرب( یتأكد هذا المركز المتمیز للمستثمر األجنبي في التشریعات المغاربیة  -3

حال للدراسة في الفصل األجنبیة، من خالل المزایا والتسهیالت وكذا الضمانات المقدمة لالستثمارات األجنبیة، والتي ستكون م
  .الثاني من هذا الباب

نشأ مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة أم كما یسمى مبدأ تشبه األجانب بالوطني، في ظل المذهب الفردي الذي یدعو إلى  -4
طني، تسهیل النشاط االقتصادي والتجاري للجمیع دون أن تكون ثمة تفرقة بین الوطنیین و األجانب حیث أنه یسویهم بالو 

وهذا المبدأ هو تمكین المستثمر األجنبي من االستفادة من كل االمتیازات المنصوص علیها في قانون االستثمار للدولة 
المضیفة لالستثمار على قدم المساواة حیث یخضعان لنفس المعاملة وهذا تشجیعا وتحفیزا لالستثمار، علیوش كربوع كمال، 

  .80، ص1999ن المطبوعات الجامعیة، الجزائر، قانون االستثمارات في الجزائر، دیوا
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الجذب بین تنافس و لل المتزایدة لالستثمارات األجنبیة التي أصبحت في الوقت الحالي محال
  .1استغالل الموارد الذاتیة لتحقیق تنمیتها االقتصادیةمیة منها التي تحتاج إلى أكثر من الدول خاصة النا

من  29ائري مبدأ المساواة بین الوطني واألجنبي في المادة المشرع الجز  كرسمن جهته 
منع كل أشكال التمییز مهما و 2التي تضمن المساواة أمام القانون، )المعدل والمتمم(الدستور

المتعلق بتطویر  03-01من األمر رقم  14تم تأكید المبدأ في نص المادة و ،كان نوعه
وتونس فقد أما المغرب  .3فیما بین األجانبب و تثمار، بالمساواة بین الوطنیین واألجاناالس

  .اتجهت قوانین االستثمار فیها إلى عدم النص على كیفیة معاملة رأس المال األجنبي
كانت ثنائیة یات الدولیة سواء هذا المركز المتمیز للمستثمر األجنبي من خالل االتفاقكما تعزز 

  .المتعلقة بمعاملة االستثمارات المتبادلةمتعددة األطراف من خالل جملة من المبادئ أو 

                                                             
تشجیعا لالستثمارات األجنبیة، وبغرض طمأنة المستثمر األجنبي، تضمنت مدونة االستثمار الجدیدة في موریتانیا، مبدأ  - 1

عتباریین التعامل بین األشخاص المادیین واال المساواة في"  :المعاملة بالمثل في المادة السادسة التي تنص على ما یلي
  :األجانبالموریتانیین و 

األجانب معاملة مماثلة لألشخاص المادیین و االعتباریین الموریتانیین  نیویتلقى األشخاص المادیون واالعتبار  -1
مع مراعاة اإلجراءات المتعلقة بمجموع الرعایا األجانب وتطبیق نفس مبدأ المساواة في التعامل من قبل الدولة 

 .التي یتبع لها الشخص المادي أو االعتباري المعني
ین األجانب معاملة مماثلة  لألشخاص المادیین أو االعتباریاالعتباریون یتلقى األشخاص المادیون أو  -2

 .االلتزامات المترتبة على التشریع الوطني المتعلق باالستثماراتالموریتانیین مراعاة للحقوق و 
االتفاقیات المبرمة بین لة مماثلة مع مراعاة المعاهدات و یتلقى األشخاص المادیون أو االعتباریون األجانب معام  -3

 .دول أخرىیة اإلسالمیة الموریتانیة و جمهور ال
ئي شأنهم االعتباریون لنفس الشروط الخاصة باالحتكام غلى محاكم النظام القضایخضع األشخاص المادیون و  -4

، 2002ینایر  20، الصادر بتاریخ 03- 2002قانون رقم . "االعتباریین الموریتانیینشأن األشخاص المادیین و 
  .2002أبریل  15، بتاریخ 1020، عدد 44دة رسمیة السنة یتضمن مدونة االستثمارات، جری

ال المواطنین سواسیة أمام القانون و كل :" على )المعدل و المتمم(  1996لسنة  الجزائريور من الدست 29تنص المادة 1-  2
  ."اجتماعيیمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر ، شخصي أو 

  :، على )معدل و متمم ( الخاص بتطویر االستثمار  03-01من األمر رقم  14تنص المادة  -3
یون الجزائریون في المعنو األشخاص الطبیعیون و  ما یعامل بهلمعنویون األجانب بمثل ابیعیون و یعامل األشخاص الط" 

  .الواجبات ذات الصلة باالستثمار مجال الحقوق و 
لمعنویون األجانب نفس المعاملة مع مراعاة أحكام االتفاقیات التي أبرمتها اویعامل جمیع األشخاص الطبیعیون و      

  ." الدولة الجزائریة مع دولهم األصلیة
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االتفاقیة المغاربیة لتشجیع وضمان االستثمار المثال تضمنت المادة السادسة من  على سبیلف
  :بین دول االتحاد المغاربي، معاملة االستثمار على أساس شرط الدولة األكثر رعایة، حیث تنص

ان "  مثري ب ل مس ر املنجز من ق س ا الطرف املتعاقد متتع  ٔیة مزا یقد املغرب العريب ب
ٔخرى ٔیة دو    .1"ملواطين 

الحمایة من االتفاق المبرم بین الجزائر وفرنسا بشأن التشجیع و تنص المادة الرابعة كذلك 
  :المتبادلة لالستثمارات على

ه البحریة يف صاحل مواطين ورشاكت "  طق قلميه وم ٕ ىل ا عاقد  ٓخر، ف خيص یطبق لك طرف م الطرف ا
ة ملواطنیه رات املمنو س راهتم وشاطاهتم املرتبطة هبذه  ة ملواطين  ورشاكته اس ٔو املعام املمنو

یازاو كرث ام ٔ ایة إذا اكنت هذه املعام يه ا كرث ر ٔ و ا   .2..."رشاكت ا

الخاص المستثمر  (CIRDI)مارتفاقیة إنشاء المركز الدولي لتسویة منازعات االستثاكما منحت 
 فردا عادیا أو شركة،الحق في رفع الدعوى مباشرة ضد دولة ذات سیادة أمام محكمة

،یطلب ذلك بصفة شخصیة للفصل في دعواه ضد دولة متعاقدة أخرى أو ضد هیئاتها دولیة
عتراف االتفاقیة اوهذا دلیل على . العامة دون حاجة ألي تدخل من جانب دولة جنسیته

رر الخاص بشخصیة قانونیة لمدى محدود، على خالف األصل العام المق األجنبيللمستثمر 
  .3لم تعد هناك حاجة للحمایة الدبلوماسیةفي القانون الدولي التقلیدي و 

وهذا ما من شأنه طبعا تعزیز تطویر مركز األجانب في القانون الدولي في ظل التطورات 
  .شهدها العالم على كل األصعدةتي یالمتسارعة ال

  
  المطلب الثالث 

  االلتزامات الواقعة على المستثمر األجنبي
المواضیع التي تشجع المستثمر على اتخاذ الستثمار في مجموعة من األنظمة و تتمثل حوافز ا

ألوضاع قرار االستثمار، حیث تساعد على خلق المناخ االستثماري المالئم، أي مجمل ا
                                                             

، یتضمن المصادقة على اتفاقیة تشجیع وضمان 1990دیسمبر سنة  22مؤرخ في  420-90مرسوم رئاسي رقم  -1
  .1991فیفري 06، صادرة بتاریخ 6االستثمار بین دول اتحاد المغرب العربي، جریدة رسمیة عدد 

یة المبرم بین الجمهور  ، یتضمن المصادقة على االتفاق1994ینایر سنة  2مؤرخ في  01- 94مرسوم رئاسي رقم  - 2
وتبادل الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفرنسیة بشأن التشجیع والحمایة المتبادلتین فیما یخص االستثمارات 

  .1994ینایر  2مؤرخة في  01، جریدة رسمیة عدد 1993فبرایر  13الرسائل المتعلقة بهما، الموقعین بالجزائر في 
  .121-120ص ،ص بقامرجع س، نور الدین بوسهوة،-3
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االجتماعیة المكونة للبیئة التي یتم فیها االستثمار، حیث و السیاسیة االقتصادیة و القانونیة و 
تهدف التشریعات المنظمة لالستثمارات األجنبیة إلى إقامة نظام تشجیعي تحقیقا ألهداف 
التنمیة االقتصادیة، وذلك بإقرار جملة من التشجیعات في شكل حوافز تقترن بجملة من 

شخص یتمتع األجنبي هو فالمستثمر .األجنبيكاهل المستثمر  جبات المحمولة علىالوا
  .1تحمل االلتزاماتالحقوق و هذه بالشخصیة القانونیة وهي صالحیاته الكتساب 

یفة لغرض االستثمار فیها تقع علیه التزامات ذات المستثمر األجنبي عند قدومه للدولة المضّ ف
از التنمیة ـجوهري وهو التعهد بتحقیق انجاسي ـاتقه التزام أسـ، فینشأ على ع2طابع مشترك

ر یترجم هذا االلتزام العام األساسي إلى مجموعة من ، و 3االقتصادیة في مجال االستثما
  :االلتزامات المتفرعة عنه وهي

  
 :االلتزام باحترام القواعد الفنیة في المجال محل االستثمار: أوال

ئدة في المجال محل باحترام القواعد الفنیة السافي تنفیذه اللتزامه یلتزم المستثمر األجنبي    
  ات االستثماریة، سواء تعلق األمر یجري علیه العمل في إطار العالقاالستثمار وما 

                                                             
، )دراسة قانونیة اقتصادیة مقارنة( ، النظام القانوني لالستثمار األجنبي في ظل قانون االستثمار الجدید منصورفرج السعید-1

  .2005، الكویت مجلة الحقوق
هذا العقد جنبي، حیث یحدد تبرم الدولة المستقبلة أو المضیفة لرؤوس األموال األجنبیة عقد استثمار مع المستثمر األ -2

األطراف المتعاقدة، وذلك استنادا إلى االتفاقیة التي تكون الدولة المضیفة قد أبرمتها مع دولة المستثمر،  لتزاماتاحقوق و 
وعلیه فإن شروط االستثمار قد تختلف من عقد آلخر باختالف األحكام الواردة في اتفاقیات االستثمار، غیر أن االلتزامات 

مبادئ هامة تشترك فیها كل االتفاقیات المتعلقة باالستثمار التي تبرمها التي یأتي ذكرها هنا، هي التزامات عامة تتضمن 
النسبة للدولة المضیفة الدولة المضیفة لالستثمار على اعتبار أن هذه االلتزامات الواقعة على المستثمر األجنبي تعد أهدافا ب

، عبد السالمأبو قحف :اجع في هذا الشأنر . ، تسعى لتحقیقها عن طریق االستثمار األجنبي المباشر)النامیة( لالستثمار
  .وما بعدها 85، ص 1989األشكال المختلفة لالستثمارات األجنبیة، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، و السیاسات 

یعتبر هذا االلتزام جوهري ألنه السبب الرئیسي الذي یدفع الدولة النامیة المضیفة لالستثمار األجنبي المباشر إلى   -3
  : قد، وعلى سبیل المثال، ینص الفصل األول من مجلة تشجیع االستثمارات التونسیة علىالتعا

تضبط هذه المجلة نظام بعث المشاریع وتشجیع االستثمارات بالبالد التونسیة من قبل باعثین تونسیین أو أجانب مقیمین " 
شجیع االستثمارات ونصوصها التطبیقیة، منشورات مجلة ت ...."أو غیر مقیمین بالمشاركة وفق اإلستراتیجیة العامة للتنمیة

یهدف هذا " : وكذا المادة األولى من قانون االستثمار اللیبي التي تنص. 2003المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة، مارس 
وأهداف التنمیة لة القانون إلى تشجیع رؤوس األموال األجنبیة إلقامة مشروعات استثماریة في إطار السیاسة العامة للدو 

بشأن تشجیع ) م 2010( 1378لسنة  09قانون رقم . "االجتماعیة وعلى األخص نقل التقنیة الحدیثةاالقتصادیة و 
  ).م2010( 28/04/1378، السنة العاشرة، 4ّاالستثمار مدونة التشریعات العدد 
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 ویقصد.الخ...ألخدماتيباألعمال الهندسیة أو المجال السیاحي أو الزراعي أو الصناعي أو 
  .1االستثمارالمتبعة مجال ة وطرق االستغالل باحترام القواعد الفنیة احترام الشروط التقنی

لمضمون هذا االلتزام في  ،المتعلق بالمحروقات في الجزائر 07-05حیث أشار القانون رقم 
  :منه، حیث جاء فیها 45نص المادة 

س و ىل امل "  لمقای اصة  ستجیب  ٔن  لهيا التنظمي يف جمالتعاقد    : املعایري اليت ینص 
ٔمن الصناعي - 1  .ا
ةحامی - 2  .ة الب
یة العلمیة  - 3  .2..."التق
4 -  

مناسبة للمشروع محل االستثمار  أكثرھاة المضیفة بأفضل الموارد وااللتزام بإمداد الدول: ثانیا
  :استخدام التكنولوجیا المتطورةو

إلحداث التنمیة االقتصادیة، بل یجب أن یكون مصحوبا إن المال وحده ال یكفي 
وهذه التكنولوجیا بطبیعة الحال لن تنتقل من  .3الوصفة السحریةبالتكنولوجیا التي تعتبر سر 

                                                             
، یتعلق بالمحروقات، جریدة 2005أبریل  28الموافق لـ  1426ربیع األول عام  19مؤرخ في  07-05قانون رقم  - 1

یولیو  29الموافق لـ  1427رجب  3مؤرخ في  10- 06متمم باألمر رقم معدل و  19/07/2005مؤرخة في  50د رسمیة عد
  .معدل ومتمم 30/07/2006، مؤرخة في 48، جریدة رسمیة عدد 2006

2
ل أحد أطراف العقد باحترام القواعد الفنیة، عرف قضاء التحكیم في هذا اإلطار قضیة تمثل محل النزاع فیها، حول إخال - 

نتیجة قیامها بممارسات خطیرة غیر مطابقة لقواعد االستغالل  Aminoilحیث اتهمت حكومة دولة الكویت الشركة األمریكیة 
ملیار دوالر      6السائدة في الصناعة البترولیة، مما أفضى إلى خسائر معتبرة وهذا ما جعل الحكومة الكویتیة تطالب بمبلغ 

یتمكن الخبراء من إثبات  كتعویض، إال أن المحكمة الحظت عدم وجود أي مأخذ على الشركة أثناء فترة االمتیاز، كما لم
قضت المحكمة باحترام الشركة للممارسة السائدة لذلك، وللشروط الخاصة لمنطقة االستغالل وعلیه Aminoilعدم مطابقة شركة 

  .252إقلولي محمد، مرجع سابق ، ص : أنظر. للقواعد الفنیة وفق الممارسات الدولیة في هذا المجال
  :الخصوص ما یليیعد نقال للتكنولوجیا على وجه -3

البیع أو التراخیص لجمیع أشكال الملكیة الصناعیة باستثناء العالمات التجاریة أو الصناعیة أو عالمات الخدمة أو  -
 .األسماء التجاریة ما لم تكن جزء من صفقات نقل التكنولوجیا

اصفات وتعلیمات تركیب ورسوم بیانیة ونماذج ومو  خططتوفیر المعرفة العلمیة والخبرات في شكل دراسات جدوى و  -
 .تفصیلیةوتصمیمات هندسیة أساسیة و 

 تدریب العاملینقدیم المشورة الفنیة واإلداریة و خدمات المتخصصین في ت -
دارة المؤسسات وبرامج الحاسب اآلليالخدمات الخاصة بتشغیل و  - ٕ  .ا
 .اإلعالني تأخذ بشكل نظم كاملة للتسویق والدعایة و التكنولوجیا الحدیثة الت -
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نما تدخل صحبة رأس المال األجنبي في أي مشروع لى آخر تلقائیا أو بمفردها و بلد إ ٕ ا
وتشترط الدولة المضیفة أحیانا وعندما یتعلق األمر بمشروع استثماري ذو أهمیة استثماري 

ما یكون متماشیا مع متطلبات بخاصة بالنسبة القتصادها الوطني، أن یقوم المستثمر األجنبي 
التكنولوجیات المستعملة في المجال محل  حدثاو تقنیات متطورة، ت و التنمیة من تجهیزا

ر یة هذه المشاریع فإنها تحظى بامتیازات خاصة من طرف الدولة ونظرا ألهم.1االستثما
 10المتمم في المادة المعدل و  03- 01ون االستثمار رقم هذا االلتزام أكد علیه قانو .المضیفة

  :التي تنص على
اصة"  د من مزا    : ستف
و - 1 اصة من ا منیهتا مسامهة  رات اليت تنجز يف املناطق اليت تتطلب   .س
ستعمل  - 2 صاد الوطين الس عندما  سبة لالق ل ٔمهیة اخلاصة  رات ذات ا س وكذا 

ة، وحتمي ا ىل الب ٔن حتافظ  ٔهنا  اصة من ش ات  ولوج ملوارد الطبیعیة و تدخر الطاقة ك
منیة مستدامةو   ".تفيض إىل 

راف المتعاقدة، ولقد أثبتت الممارسة بأن كثیرا ما تكون هذه المسالة محل خالف بین األط
الخاص للمشروع، كما یجب إبرام العقد بحذر منهم توضیح بدقة التصور العام و  لذلك یطلب

  .2كبیر لتجنب أي نزاع محتمل
ففي إحدى القضایا المعروضة على المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة باالستثمار 

)CIRDI ( شركة و بین الحكومة المغربیة من جهة  1972جانفي  13بتاریخHoliday 
innsoccidental petroleumetautres  األمریكیة من جهة ثانیة، حیث تضمن التزام

 5یخ المبرم بتار (فنادق تتولى تجهیزها وتسییرها في المغرب، وینص العقد  4بإقامة الشركة 

                                                                                                                                                                                                 
المشكالت المعاصرة للتنمیة العربیة، عالم عبد الفضیل محمود، النفط و . المساعدة الفنیة في جمیع المجاالت تقدیم -

  .وما یلیها 44، ص1979المعرفة، الكویت، 
الحیز القانوني المناسب لنقل التكنولوجیا الحدیثة، نظرا لما لدیها من إمكانیات كبیرة  ات،تعد الشركات متعددة الجنسی- 1
ة إلى اقتصادیات الدول المضیفة بصورة أفضل من غیرها من حركات رأس المال األجنبي، باإلضافة إلى أن ضخمو 

الحصول على هذه التكنولوجیا أو استخدامها طائلة الكلفة، وغالبا ما تتوفر اإلمكانیات على ذلك عند الشركات المتعددة 
  .ات األجنبیة المباشرة التي تقوم باالستخدام الفعال لهاالجنسیة العابرة للقارات، وذلك یكون عن طریق االستثمار 

  .253إقلولي محمد، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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ت خصوصیاق یجب أن تكون مطابقة لمواصفات و على أن نوعیة الفناد)1966دیسمبر 
  .الموجودة في المغربجوم المعروفة و ن 5الفنادق ذات 

الموجودة في و تلك النوعیة المعروفة عالمیا و هل المقصود ه: ولقد تم طرح السؤال التالي
الموجودة في نجوم  5الوالیات المتحدة األمریكیة؟ أو المقصود بذلك هو مستوى الفنادق ذات 

  المادة األولى؟ المغرب وذلك حسب ما ورد في اإلضافة األخیرة التي تضمنها نص
توصلت محكمة التحكیم في حكمها إلى أن الشركات األمریكیة تعهدت بإقامة فنادق مصنفة و 

العادات المغربیة عند إبرام العقد فقا لما هو سائد في ظل القانون و نجوم، وو  5وفقا لفنادق من 
  .األساسي

نجوم أعلى ومن خالل هذا االلتزام یتبین بأن هناك إمكانیة أن یكون مستوى الفنادق ذات خمسة 
  .1العادیة حسب ما جاء في الجزء األخیر من المادة األولى Holiday innsمن مستوى فنادق 

  
 :التزام المستثمر األجنبي بالقیام بما یعرف بالحد األدنى من االستثمار: ثالثا 
 مالقیا بضرورةلمستثمر األجنبي االلتزام تشترط الدولة المضیفة لالستثمار على اعادة ما 

الهدف من هذا االلتزام مدة معینة یتفق علیها، و بأعمال محددة، یتم تعیین مقدارها في خالل 
من االستثمار، یفة في السنوات األولى مثال تشترط الدولة المضّ ، هو تحقیق فعالیة االستثمارات

  .المستثمر األجنبي بإنفاق مبلغ محدد في صورة أعمال استثماریة فعلیة أن یتعهد
شركة أوراسكوم المبرمة بین الدولة الجزائریة و  ومنه ما ورد في نص المادة الثانیة من االتفاقیة

  :تیلیكوم، على
ىل الرشكة بـ " ...  ٔموال اخلاصة املشرتط  ٔدىن ل ر % 30یقدر احلد ا س لغ  لام ورد هذا املبلغ من م م

ة   ".يف ملحق هذه االتفاق

  :ولقد جاء في ملحق االتفاقیة
ٔموال اخلاصة هو "  لغ االٕسهامات  ٔمريك 600ٔن م   .1"ملیون دوالر 

                                                             
هذا التفسیر أكدته المادة السادسة من العقد األساسي المبرم بین الحكومة المغربیة والشركة األمریكیة، بالضبط العبارة - 1

في ستوى متفقا مع المتطلبات المحددة شریطة أن یكون هذا الم" :األخیرة من المادة السادسة، التي تم تعدیلها كما یلي
المادة األولى، وتلك اإلضافة التي وردت في المادة السادسة من العقد تبین األهمیة التي أولتها الحكومة المغربیة في 

 ."لمغربضرورة أن تكون الفنادق محل التعاقد تتماشى مع مواصفات الفنادق ذات الخمس نجوم الموجودة في ا
  .294- 253إقلولي محمد، المرجع السابق،  ص ص :أنظر
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ال جاز ذ المشروع في مدة زمنیة محددة، و كما تشترط الدولة على المستثمر األجنبي تنفی ٕ ا
  .سحب قرار الموافقة أو إلغائهللدولة في حالة عدم احترام هذه الشروط 

، المتعلق بإسناد شركة 2008لسنة  3119ومنه ما ورد في الفصل الثاني من األمر 
"COFICABMED"  من مجلة تشجیع االستثمارات التونسیة 52االمتیاز المنصوص علیه بالفصل:  

رتام الرشوط "  ٔمر ال ٔول من هذا ا یاز الوارد يف الفصل ا م   :التالیةخيضع 
ل رشكة  - 5 یاز ملرشوعها  COFICABMEDالتوظیف اللكي من ق م ٔرض موضوع  لقطعة ا

لسیارات ئیة  ٔسالك الكهر ة ا دة لصنا داث و ملمتثل يف إ  .ا
ٔرض - 6 ىل ا رخي احلصول  ٔقصاه ثالث سنوات ابتداء من  ل  ٔ  .2"إجناز املرشوع يف 

  :من نفس األمر على 4ونص الفصل 
ٔمر لرشكة سحب "  یاز املسند يف إطار هذا ا ر يف صورة " COFICABMED"م س دم اجناز 

رتام الرشوط الواردة يف  دم ا ٔو يف صورة  ة  ري مرشو ر بصفة  ٔصلیة لالس ة ا ٔو يف صورة حتویل الو
ٔحاكم الفصل  2الفصل  ٔمر وذ طبقا  رات 65من هذا ا س شجیع    .3"من جم 

فإذا كانت االلتزامات المالیة التي تقع على عاتق المستثمر األجنبي ضمانا إضافیا بالنسبة 
الشروط وما ترتبه من التزامات على عاتق المستثمر  هفإن غیاب مثل هذ .4للدولة المضیفة

األجنبي في عقود االستثمار یؤدي إلى تحریف الهدف الذي تسعى إلیه الدولة عند إبرام هذه 
هدار حقها في تحقیق تنمیتها االقتصادیةتنفیذا لمخططاتها التنمویة و قود الع ٕ   .ا

 ارـالم واإلخبـالتزام المستثمر األجنبي باإلع:رابعا
خبار الدولة المضیفة الممثلة في بإعالم و  هكذلك التزاماألجنبي  یقع على عاتق المستثمر ٕ ا

بالمشروع االستثماري، ویتفرع عن ذلك و المعلومات الخاصة به  لاالستثمار بكهیئات تشجیع 
                                                                                                                                                                                                 

، یتضمن الموافقة على 2001دیسمبر سنة  20الموافق لـ  1422شوال عام  5مؤرخ في  416-01مرسوم تنفیذي رقم - 1
، 80ة رسمیة عدد دعمها ومتابعتها و أوراسكوم تیلیكوم الجزائر، جریدقعة بین وكالة ترقیة االستثمار و اتفاقیة االستثمار المو 

  .2001دیسمبر سنة  26مؤرخة في 
االمتیاز " COFICABMED: " ، یتعلق بإسناد شركة 2008دیسمبر  22مؤرخ في  2008سنة  3119أمر عدد -2

، 2008سبتمبر  30مكرر من مجلة تشجیع االستثمارات، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة،  52المنصوص علیه بالفصل 
  .79، عدد151السنة 

تسحب الحوافز المنصوص " :على ما یلي)منقحة(من تشجیع االستثمارات التونسیة  65ینص الفصل لهذا الغرض،  - 3
علیها بهذه المجلة من المنتفعین بها في حالة عدم احترام أحكامها أو عدم الشروع في تنفیذ برنامج االستثمار موضوع 

  ...."باالستثمارة من التصریح ناالنتفاع باالمتیاز بعدس
  .255، ص ابقمرجع س ي محمد،إقلول -4
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، تقدیم تقاریر تفصیلیةطاء الدولة المضیفة كل األوراق والمستندات والخطط والوثائق و إع
ر فهذه الوثائق تعد حقا للدولة طالبة االستثما .1تتعلق بالحالة التي علیها األعمال االستثماریة

  .2ومكاشفة كل الظروف المحیطة بها،ستثماریةعلى سیر العملیات االالرقابة الدائمةفي المتابعة و 
كالة وهذا ما قررته المادة الثانیة الفقرة السابعة من المرسوم التنفیذي المتضمن صالحیات الو 

سیرها، فیما تعلق بمتابعة المشروعات االستثماریة حیث وتنظیمها و الوطنیة لتطویر االستثمار 
  :جاء فیها
مة املتابعة -  "   :بعنوان 

دمة الرصد واالٕصغاء و 1 -   ملقميني املستقرنتطور  ري ا مثرن  ملس جتاه ا ر  س  .املتابعة ملا بعد إجناز 
ملشاریع املس ومبدى تقدم إجنازاها- 2 دمة إحصائیات تتعلق   .ضامن 
صادیة املرتتبة عهنا عمج - 3 ق  .3..."املعلومات حول مدى تقدم املشاریع وكذا التدفقات 
، المتعلق )متمممعدل و (07-05ة من القانون رقم في فقرتها الثانی 45المادة وكذلك 

 :حیث جاء فیها تبالمحروقا
  

لتمثني موارد احملروقات كام "  زود الواك الوطنیة  ٔن  لیه  ري، لك املعطی) النفط( یتعني  ٔ ات والنتاجئ نتظام وبدون ت
لهيا يف إط ذ العقد، املتحصل  لتمثني موارد اليت تطلهبل التقارر ذا كوكار تنف ن ، مض)النفط(احملروقاتا الواك الوطنیة 

ٔشك لتمثني موارد احملروقاتال و ا رشها الواك الوطنیة  ئق اليت حتددها االٕجراءات اليت ت   .4)"النفط( الو

رسوم المتعلق بشركات االستثمار من الم 11هذا االلتزام منصوص علیه كذلك في الفصل 
  :1الشركة الوطنیة لالستثمار بالمغرب، حیث جاء فیهو 

                                                             
یین الخاضعین یجب على األشخاص المعنو " :من قانون االستثمار في الجزائر 5مكرر 4منه ما نصت علیه المادة  -1

علیها دق المالكین أسهما في الشركات المستقرة في الجزائر أن یبلغوا سنویا قائمة مساهمیهم التي تصللقانون األجنبي وا
فصیغة الوجوب الواردة . )، معدل ومتمم03- 01األمر رقم ("المصالح المكلفة بتسییر السجل التجاري للدولة محل اإلقامة

في هذا النص تدل على مدى أهمیة هذا االلتزام الواقع على المستثمر األجنبي باإلعالم واإلخبار بالنسبة للدولة المضیفة 
  .عةبحیث یمكنها من الرقابة والمتاب

  .255، ص 2001السید الحداد حفیظة، العقود المبرمة بین الدولة واألشخاص األجنبیة، دار الفكر الجامعي، القاهرة،  -2
، یتضمن صالحیات الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار، 2001سبتمبر  24مؤرخ في  282-01مرسوم تنفیذي رقم -3

، 185-06، معدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2001سبتمبر  26، مؤرخة في 55تنظیمها وسیرها، جریدة رسمیة عدد 
  .2006ماي  31، مؤرخة في 36، جریدة رسمیة عدد 2006ماي  31المؤرخ في 

  .2005جویلیة  19، مؤرخة في 50جریدة رسمیة عدد  -4
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ٔصولها "  ه قمي  ٔلف م لس االٕداري مجیع ما تت لم ٔن تدرج يف تقررها السنوي  ر  س ىل رشاكت  جيب 
ناء و السعر اجلاري یوم االٕحصاء  ق تام السنة املالیة مع بیان مثن  رخي اخ لقمي املسعرة يف من  سبة  ل

ىل ذالبورصة،  الوة  لهيا    :ویتعني 

ٔشهر مدنیة قامئة  -1 الل الثالثني یوما املوالیة النقضاء للك ثالثة  رش  ٔلف مهنا حمفظهتا ( ٔن ت القمي اليت تت
دة مهنا دد لك وا دى اجلرائد ا)مع بیان  ٕ ٔسايس و ،  ٔذون لها يف تلقي ليت تصدر مباكن مركزها ا امل
ت االٕداریة و القانونیة  ال  .و القضائیةاالٕ

ٔشهر املوالیة  -2 الل الستة  رش  لمملكة حساهبا اخلتايم ٔن ت جلریدة الرمسیة  هتا املالیة  تام س وحساب الخ
ٔول من هذا الفصل ٔصولها حس هو حمدد يف املقطع ا ه قمي  ٔلف م رها وما تت ا و خسا   ".ٔر

المضیفة أو  ةواإلخبار للدولبشرط التزام المستثمر باإلعالم من بین القضایا المتعلقة 
، حیث تقدم 1992ماي  20، الصادر بشأنها حكم بتاریخ SPPC/ Egypt قضيالمتعاقدة، 

فرعي مؤداه أن المستثمر األجنبي قدم معلومات كاذبة عن قدراته الطرف المصري بطلب 
 SPPC المالیة والتقنیة في إنجاز المشروع، ومن ثم فإن الحكومة ما كانت للتعاقد مع شركة

  .2لو لم تكن محل خداع بشأن تلك المعلومات
    :المحلیةتدریب العمالة الوطنیة أو تثمر األجنبي بالتنمیة البشریة والتزام المس: خامسا

االجتماعیة و  یة االقتصادیةزء من خطة التنمـج3تدریب العمالةقضیة التنمیة البشریة و  رتعتب
للدولة المضیفة، وعلیه تصرح بهذا الشرط في تشریعاتها المنظمة ذات العالقة 

                                                                                                                                                                                                 
كة الوطنیة الشر قانون یتعلق بشركات االستثمار و  بمثابة ،1966أكتوبر  22بتاریخ  194- 66مرسوم ملكي رقم -1

نه ابتداء فإ ولإلشارة2005، 140، سلسلة نصوص ووثائق العدد مجلة المغربیة لإلدارة المحلیة والتنمیةلالستثمار، منشورات ال
أصبحت أحكام هذا المرسوم ال تطبق على الشركة الوطنیة لالستثمار، حیث أصبحت خاضعة  1994سبتمبر  28من 

 28الموافق لـ  1415ربیع الثاني  16، بتاریخ 504.94.2وهو مرسوم قانون رقم  للتشریع المطبق على شركات المساهمة،
  .1994سبتمبر  28، الموافق لـ 1415ربیع الثاني  21، جریدة رسمیة بتاریخ 1994سبتمبر 

  .259-256ص ص  إقلولي محمد ، مرجع سبق ذكره، یمیة، راجع، لالطالع على المزید من هذه القضایا التحك -2
من النقاط التي تثیر عالمات استفهام لدى المستثمرین العرب في الجزائر، نقص تأهیل الید العاملة الجزائریة في بعض -3

العمالة العربیة تلجأ إلى استقدام بعض اإلطارات و القطاعات أو عدم توفرها بالكمیة المطلوبة، جعل بعض الشركات العربیة 
ال تحبذه السلطات الجزائریة كما أنها ریا و األردن وفلسطین، إال أن هذا اإلجراء واألجنبیة من الخارج خاصة من مصر و سو 

ال تمنعه فضال على أنه یكلف هذه الشركات أعباء إضافیة كتذاكر السفر وتكالیف اإلقامة وغیرها، لذلك لجأت العدید من 
لمیادین الدقیقة، ومعروف على الجزائریین قدرتهم الشركات العربیة إلعادة تأهیل وتكونین الید العاملة الجزائریة، خاصة في ا

ضمن ( دالع مصطفى، البیروقراطیة، اللغة، العقار، الجهاز المالي أهم التحدیات أمام االستثمار .السریعة على التعلم والتكیف
  .29، ص2009، الطبعة األولى، دار الوعي، )مؤلف بعنوان جدلیة االستثمارات العربیة في الجزائر
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ویمكن أن تشترط الدولة نسبة العمالة األجنبیة المسموح بها، وهو ما تضمنه .1باالستثمار
  :من مجلة تشجیع االستثمارات التونسیة حیث جاء فیه 18الفصل 

لمؤسسات املصدرة لكیا انتداب " دود ميكن  بیة وذ ي  ٔج سیة ا ٔطري وسیري من ذوي اجل ٔعوان ت
الم ال سبة للك مؤسسة بعد إ ل ٔعوان  لتكون املهين و ٔربعة  شغیلوزارة امللكفة   .2..."ال

، لتطبیق 2001ینایر 31الصادر في  2.00.895من المرسوم رقم  01كما نصت المادة 
، بمثابة میثاق االستثمارات في المغرب، 18-95رقم  اإلطارمن القانون  19و 17المادتین 

  :في فقرتها الثالثة على
لعبارات التالیة حس"  رات 18- 95 من القانون االٕطار 17ول املادة لمد براد  س ثاق    :....مبثابة م

 صب الشغل القار ٔجور ملدة : م ٔقل 24تعیني م ىل ا تابعة    .3"شهرا م

في مجال االستثمار بنودا یتعهد بمقتضاها المستثمر األجنبي كما تتضمن عقود الدولة 
بتشغیل وتكوین الید العاملة المحلیة، أي أنه یساهم في خلق مناصب شغل من خالل 

یفة، مشروعه االستثماري، مما یؤدي إلى تخفیض آثار المشاكل االجتماعیة للدولة المضّ 
  .4یاتهاالسیما مشكل البطالة الذي یعتبر من بین إحدى أولو 

، المتعلق 2008لسنة  3119على سبیل المثال ما نص علیه الفصل الثاني من األمر عدد و 
االمتیاز المنصوص علیه في مجلة تشجیع االستثمارات "  COFICABMED" بإسناد شركة 

  :التونسیة، حیث جاء فیه ما یلي
ٔمر "  ٔول من هذا ا لفصل ا یاز الوارد  الم نتفاع  رتام الرشوط التالیةخيضع    ...:ال

داث - 7  5."مواطن الشغل املربجمة يف إطار املرشوع إ
  :كما جاء في ملحق اتفاقیة االستثمار بین الدولة الجزائریة، وشركة أوراسكوم تیلیكوم، أن

                                                             
استخدام العمالة األجنبیة  - :للمستثمر الحق فیما یلي"  :من قانون االستثمار اللیبي على 6فقرة  12مثال تنص المادة   -1

، بشأن تشجیع االستثمار مدونة )مسیحي 2010(  1378لسنة  9قانون رقم ". حیث ال یتوفر البدیل من الوطنیین 
  .، مطبعة مؤتمر الشعب العام)مسیحي 2010(  28/04/1378، السنة العاشرة، 4التشریعات العدد 

  .2003مجلة تشجیع االستثمارات التونسیة ونصوصها التطبیقیة، مرجع سابق، مارس -2
  .51قانون االستثمارات بالمغرب، مرجع سابق، ص  -3
  .229إقلولي محمد، مرجع سابق، ص  - 4
االمتیاز المنصوص " COFICABMED"بإسناد شركة ، یتعلق 2008سبتمبر  22، مؤرخ في 2008لسنة  3119أمر عدد  -5

، 151، السنة 79مكرر من مجلة تشجیع االستثمارات التونسیة، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، العدد  52علیه بالفصل 
  .2008سبتمبر  30



 التشریعات المنظمة لإلستثمار األجنبي المباشر في دول المغرب العربي
 

65 
 

ة هو "  اصب الشغل املرتق   .1"2000دد م
على عاتق المستثمر األجنبي االلتزام بتحقیق  قعالعمالة الوطنیة أو المحلیة ی فعند توافر

المستشفیات ومراكز الخدمات بإنشاء المدارس و التنمیة البشریة، وذلك عن طریق تعهد األخیر 
كانت مثل هذه الشروط التي تنص على  ،ذاهل.2االجتماعیة ألسر العاملین الذین یستخدمهم

ة تعارف على تواجدها في األنظمة استخدام العمالة المحلیة وتدریبها، تعد شروطا مألوف
  .3االستثماریة

  
لة المحلیة في العملیات الفنیة إال أن الفقه یمیز بین التزام المستثمر األجنبي بإدماج العما 
لك هو التزام یعد التزام بتحقیق نتیجة یقع على عاتق المستثمر األجنبي، وذلك أیا كان مسو 

أقلم مع هذه العملیات، وبین تدریب وتكوین المهارة هذه العمالة المحلیة، ومقدرتها على الت
الفنیة لدى هؤالء األشخاص وهذا یعد مجرد التزام ببذل عنایة یمكن للطرف األجنبي أن 

المطلوبة من أجل التكوین أثبت أنه قد قام ببذل كل العنایة إذا  ،من المسألة عند عدم تحقیقهفىعی
  .4لهذه األعمال على نحو ما یقتضیه موضوع االستثمار والمهارةالفني 

  
تحقیق اندماجها في العمالة المحلیة و نااالتجاه الذي یعتبر التزام األجنبي بتدریب ر نؤید بدو 

العملیات الفنیة المتطورة، التزاما بتحقیق نتیجة، حتى ال یتنصل هذا األخیر من مسؤولیاته 
، وحتى یحق للدولة المضیفة لالستثمار في هذه الحالة، عند عدم تحقیق هذا االلتزام من جهة

                                                             
عام ربیع الثاني  19المؤرخ في  12-93من المرسوم التشریعي رقم  4الملحق الخاص بالمعلومات المقصودة في المادة -1

  .2001دیسمبر سنة  26مؤرخة في  80، والمذكور أعاله، جریدة رسمیة، عدد 1993أكتوبر سنة  5الموافق لـ  1414
ت التي تقع على عاتق المستثمر األجنبي مألوفة ألنها تهدف إلى یذهب جانب من الفقه إلى اعتبار مثل هذه االلتزاما - 2

القاضي عبد الحمید محمد، . اندماج االستثمار وانصهاره في إطار خطة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة للدولة المضیفة
  .207، ص 1969تمویل التنمیة االقتصادیة في البلدان المتخلفة، الطبعة األولى، منشأة المعارف، اإلسكندریة، 

بتسویق المنتوج داخل من بین الشروط كذلك التي تتضمنها العقود المبرمة في مجال االستثمار، التزام المستثمر األجنبي -3
تطبیق سعر المنتوج وفق السعر الوطنیة و ق، أي إعطاء األولویة في التسویق لتلبیة حاجیات األسواالسوق الوطنیة

من االتفاقیة المبرمة بین الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار  10، ومنه ما نصت علیه المادة المتداول في السوق المحلیة
تخصص الشركة منتوجاتها على وجه األولویة لتلبیة حاجیات السوق " :على ما یلي ACCوالشركة الوطنیة لإلسمنت 

  .260ص   ،بقاإقلولیمحمد، مرجع س ".سوق المحلیةتتعهد الشركة بتطبیق سعر اإلسمنت وفقا لشروط ال" :12والمادة .  "الوطنیة
  .ما یلیها 233سید الحداد حفیظة،  مرجع سابق ، ص  -4
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تطبیقا ألحكام قانون  التسهیالت من جهة ثانیةو  واإلعفاءاتالمزایا  تقرر حرمانه من بعضأن 
  .1االستثمار

حمایة و كما أصبحت عقود االستثمار تتضمن شروط تتعلق بضرورة المحافظة على المحیط 
، نظرا لالهتمام الدولي 2یقع على عاتق المستثمر األجنبي ولعله أهم التزام أو تعهدالبیئة، 
الصناعي الذي و اجع أساسا إلى التطور التكنولوجي الر ، و 3المتزاید بقضیة حمایة البیئةالكبیر و 

جعلت أغلبیة الدول تبادر إلى إصدار تشریعات داخلیة تكرس  یستهدف العالم بوتیرة متسارعة
تسارع إلى االنضمام أو المصادقة على ، كمـا من جهة 4المحیطایة ـالمحافظة على البیئة وحم

                                                             
تطرح مسألة أو فكرة تدخل القانون الجزائي في تنظیم میدان االستثمار عدة إشكاالت في القانون التونسي، منها لو أن  -1

 45تشجیع االستثمارات سببا لسحب االمتیازات المقررة بالفصل إرادة المشرع منصرفة إلى جعل أي مخالفة ألحكام مجلة 
م (من  16و  3و  2من م ت إ، عقوبات خاصة تستهدف كل من یخالف أحكام الفصل  66منها، فلماذا أورد صلب الفصل 

بما تتضمن من إلى عدید القوانین األخرى ذات العالقة " عالوة" وفي الوقت ذاته أشار المشرع بذات الفصل في عبارة ) ت إ
وقرر له عقوبات ) م ت إ( 63شدة في الزجر، وكذلك جرم المشرع التونسي االنتقال من نظام تشجیع آلخر صلب الفصل 

دیاب : راجع دى تنظیم القانون الجزائي لقانون،م للتفصیل أكثر في مسألة. سالف الذكر 65غیر التي وردت في الفصل 
  .وما بعدها 52تثمار، مرجع سابق، ص حسن عز الدین ، القانون الجزائي لالس

المزایا المقررة لالستثمار  -، تحت عنوان)في الفصل الرابع(في هذا الخصوص، ینص قانون االستثمار في الكویت  -2
یلتزم المستثمر األجنبي بالمحافظة على سالمة البیئة وعلى النظام العام واآلداب العامة " : على -األجنبي والتزاماته

، في شأن تنظیم 2001لسنة  8قانون رقم . "مات المتعلقة باألمن والصحة العامة وعدم تعریض اآلخرین لألخطاروبالتعلی
البالد اتفاقیات وقوانین االستثمار في (االستثمار المباشر في دولة الكویت، مجلة التحكیم العالمیة، باب الوثائق والقوانین، 

  .1234- 1224، ص ص 2013عدد السابع عشر، السنة الخامسة، ینایر ، ملحق ال)العربیة التي تحیل إلى التحكیم
منذ سنوات عدیدة تلح بعض الدول خاصة الوالیات المتحدة األمریكیة، بضرورة إدماج موضوع حمایة البیئة في النظام  -3

وبالفعل أدخلت االعتبارات البیئیة . التجاري الدولي لوجود ارتباط بین ضرورات حمایة البیئة والتجارة الدولیة متعددة األطراف
الذي 1947سنة فاق العام للتعریفات الجمركیة والتجارةاالتت التجارة الدولیة، بدءا من شیئا فشیئا في أحكام عدد من اتفاقا

كما تم االهتمام بالبیئة بشكل واسع  في . 1994أكد علیها في مختلف جوالته التي انتهت بجولة مفاوضات أوروجواي لسنة 
الجمركیة والتجارة  بموجب مؤتمر مراكش سنة  التي حلت محل االتفاق العام للتعریفات المنظمة العالمیة للتجارةإطار 
قایدي سامیة ، : أنظر. بتسویة الخالفات=في جهازها الخاص لجنتها الخاصة بالتجارة والبیئة و ، وذلك في أعمال 1994

زي جامعة مولود معمري تیالتجارة الدولیة والبیئة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق، 
  .194، ص 2009وزو،

  06عدد ، ، ج ریتعلق بحمایة البیئة،1983فیفري  5، مؤرخ في 03-83القانون رقم  -: منها ما صدر في الجزائر-4
اعد تسییر النفایات یتضمن قو ، 2001دیسمبر  12، مؤرخ في 19-01وكذا القانون رقم  .1983فیفري  8الصادرة في 

زالتها ٕ  2001دیسمبر 12، مؤرخ في 20-01والقانون رقم . 2001دیسمبر  15، الصادرة في 77، ج ر، عدد ومراقبتها وا
  . =2001، الصادرة في  دیسمبر 79،  ج ر، عدد التنمیة المستدامةیتعلق بتهیئة اإلقلیم و 
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ل من قانون  17نصت المادة  ،وفي هذا.1مختلف االتفاقیة الدولیة المتعلقة بهذا المجا
  :المحروقات في الجزائر على

شاطات موضوع هذا القانونعند "  ت ممارسة ال لتعل رتام الصارم    :یيللزتامات املتعلقة مبا و، یمت 
 ٔمن العامل و حصهتم، - 1
ة، - 2 ة و العموم  النظافة و الص
ٔو البحري،  - 3 يئ الربي  لمحیط الب ٔساسیة   املواصفات ا
ریة، - 4 ٔ  املصاحل ا
ةمضمون القوانني و  - 5 ت املعول هبا يف جمال حامیة الب  .2"التنظ

  
لتطویر االستثمار  كالة الوطنیةمن االتفاقیة المبرمة بین الو  9كما كرس هذا االلتزام في المادة 

  :الشركة الجزائریة لإلسمنت في مجال االستثمار حیث جاء فیها ما یليو 
س و "  رتام املقای ة تتعهد الرشكة  یة و البی ت املواصفات التق الساریة والناجتة عن القوانني والتنظ
ميقراطیة الشعبیةو  ریة ا و اجلزا لهيا ا ولیة اليت وقعت  ات ا ه اخلصوص، تتعهد الرشكة  االتفاق ىل و و

ة رات الرضوریة يف جمال ماكحفة التلوث الصناعي وحامیة الب س جناز  ٕ"3.  
    

، المتعلق بشروط وكیفیات 58-15من المرسوم التنفیذي رقم  20وأكدته كذلك المادة  
  :ممارسة نشاط وكالء المركبات الجدیدة، بنصها على

 " ٔ رتام ا اریة یلزتم الویل  ىل ال س يف جمال املنافسة واملامرسات الت لتنظميیة املطبقة  رشیعیة وا حاكم ال
ة ٔمني والب ٔمن والنظافة والرشوط الصحیة والعمل والت   .1"وحامیة املسهت وا

                                                                                                                                                                                                 
، ج ر عدد المستدامةفي إطار التنمیة یتعلق بحمایة البیئة، 2003یولیو  19مؤرخ في   10 -03وأیضا القانون رقم = 
  .2003یولیو  20، الصادرة في 43

، وكلفت 1993سنة  )(CCEالبیئة جارة و لجنة للتحمایة البیئة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، حیث تم تشكیل : منها-1
هذه اللجنة بتقدیم توصیات مناسبة في مدى الحاجة إلى وضع قواعد تحسن التعامل االیجابي بین التجارة وقواعد حمایة 

التي تثور بین الدول، ویختص الجهاز  جهاز لتسویة الخالفات التجاریةكما أنشأ في إطار المنظمة العالمیة للتجارة . البیئة
بالخالفات التجاریة " تظهر نتیجة الستخدام قواعد حمایة البیئة كأداة مقیدة للتجارة الدولیة، والتي تدعى  بنظر الخالفات التي

 .270قایدي سامیة، مرجع سابق ، ص . "المتصلة بالبیئة
  المتعلق بالمحروقات  07-05من نفس القانون، رقم  75و  45و  18هذا االلتزام منصوص علیه كذلك في المواد -2
  .2005جویلیة  19مؤرخة في  50جریدة رسمیة، عدد ) معدل ومتمم(  
  .2004نوفمبر  13صادرة في  72جریدة رسمیة، عدد  -3
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لسنة  3121لتونسي في الفصل الرابع من األمر رقم انص علیه المشرع  كذلك
  :، حیث جاء فیه2008

ب اجلخيضع "  لرتات ىل احملیط طبقا  یازات الواردة  الم لهيا اري هبا العمل و ــــــنتفاع  املصادق 
ل ة و  من ق لتمنیة املستدميةاملصاحل املعنیة لوزارة الب   .2"ا

الدولة  التزاماتتجاهل  بهذا الصدد، ال یمكنو  ،المستثمر األجنبي اللتزاماتهذا بالنسبة 
یفة إزاحة ا من المسؤولیة في إنجاح المشروع االستثماري عن طریق هنصیبالتي تتحمل ،المضّ

یمكن بهذا الخصوص عموما و . المستثمر األجنبي نشاطالعراقیل التي تؤثر على كل العوائق و 
یفة هما   :3ذكر باختصار التزامین جوهریین یقعان على عاتق الدولة المضّ

  باالستثمارااللتزام بمساعدة المستثمر على القیام. 
 ةــخاصیة قانونایة مااللتزام بمنح المستثمر ح.   

االستثمار األجنبي إذا قام بدوره على الوجه المطلوب من خالل التزام أو وفاء المستثمر ف
سیة لتحقیق المطامح االقتصادیة سیكون بدون شك الرافعة األسا هاألجنبي بالتزامات

إذ تؤكد أدبیات .العملیة التنمیة مضمونها الحقیقياالجتماعیة للدولة المضیفة، ألنه یعطي و 
التنمیة التي تتبناها أي  إستراتیجیةمیة المعاصرة أن االستثمار األجنبي یلعب دورا هاما في نالت

لتقنیة ، تعزیز قدرات البلدو ادة معدالت االستثمار اإلجمالي دولة نامیة، وذلك عن طریق زی
توزیع عوائد النمو االقتصادي واق العالمیة و التنافسي لصادراته في األسمهاراته الفنیة وتحسین المركز و 

  .4بشكل عادل عن طریق فرص التوظیف وحمایة البیئة
  

  المبحث الثاني
                                                                                                                                                                                                 

، یحدد شروط وكیفیات ممارسة نشاط وكالء المركبات 2015فیفري  08، المؤرخ في 58- 15مرسوم تنفیذي رقم  -1
  .2015فیفري  18، صادرة في 05الجدیدة، جرید رسمیة، عدد 

" Kronoberg et Schubert" ، یتعلق بإسناد شركة 2008سبتمبر  22، مؤرخ في 2008لسنة  1321أمر عدد  -2
مكرر من مجلة تشجیع االستثمارات، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة،  58و  52نصوص علیها بالفصلین االمتیازات الم

  .2008سبتمبر  30، 151، السنة 79عدد 
یفة بمنحه -3 تعتبر التزامات الدولة المضیفة اتجاه المستثمر األجنبي من صمیم الحمایة والضمان الذي تتعهد الدولة المضّ

  .الباببالتفصیل في الفصل الثاني من هذا محل للدراسة االلتزامات هذه ي، و للمستثمر األجنب
هیل عجمي جمیل، االستثمار األجنبي المباشر الخاص في الدول النامیة، الحجم واالتجاه والمستقبل، مركز الدراسات  -4

  .55، ص 1999، سنة 82البحوث اإلستراتیجیة، أبو ظبي، العدد 
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  ال المستثمرــرأس الم 

 هاأنال بد یالحظ  ،المنظمة لهذه االستثمارات،یفة لالستثمارالمتتبع لتشریعات الدول المضّ إن
تنص في غالب األحیان على تحدید الشكل القانوني الذي یجب أن تكون علیه المشروعات 

األجنبیة  الذي تتجه إلیه رؤوس األموال القطاع وأ الخاصة بحسب أهمیة المجال االستثماریة
لیس شخص، ال یوصف في و  شيءعتباره حق على اب 1المال نالمعروف أمن و .ةالمستقطب

الطائرات التي یضفي علیها له جنسیة معینة باستثناء السفن و التعبیر القانوني الدقیق بأن 
نما تكون الجنسیة لصاحب المال سواء كان هذا إ،ون المعاصر تجاوزا رابطة الجنسیةالقان

المحول من  ،فهل یستعمل هنا تعبیر المال المستثمر بمعنى المالعتباریااالشخص طبیعیا أو 
معنى  وأم أن المقصود ه؟ الدول المضیفة إحدىالمملوك لشخص یتمتع بجنسیة و خارج الدولة 
أخرى بصرف النظر یشمل كل األصول المحولة من أي دولة ، لیس معنى قانونياقتصادي و 

  ؟2عن جنسیة صاحبها

ثالث عناصر الضوء على  تسلیطبحثنحاول من خالل هذا الم ،على ضوء هذه المعطیات
عن الرأسمال المحلي إلمكانیة اشتراكهما تمییزا له  األجنبيالمال  تحدید رأسباألول یتعلق،ةهام

رأس المال  یلیها،)مطلب ثان(ال األجنبيـاصر الرأس المعنم ـث )ولأمطلب (معا في االستثمار
  .)مطلب ثالث(المحلي

  األولالمطلب 

  ال األجنبيـمال رأس عریفت

مؤسسات ذات الكذلك االتفاقیات و و 3االستثمار عند تناولها تعریف االستثمارإن معظم قوانین 
المستثمرة 1األصول–ضمانه، تقوم بوضع بیان تفصیلي لمعنى األموال العالقة باالستثمار و 

                                                             
 معین،التي یملكها الشخص في وقت ود، و أن تقدر بالنق التي یمكن) المنقولةالعقاریة و (مجموع األموال  مال،الیعني رأس  -1

  " .أردان"هو تعریف الفقیه و ، سواء كانت منتجة لدخل نقدي أو عیني أو لخدمات أو عاطلة عن إنتاج أي دخل
مجلة ، )هـ 5/1/1821بتاریخ  1/م(وحي فاروق لقمان، تشجیع االستثمار في ظل نظام االستثمار األجنبي رقم  

  .93، ص 2003، أكتوبر 11، العدد جامعة عدن،القانون
  . 31 - 30، ص ص 1972شحاتة إبراهیم ، معاملة االستثمارات األجنبیة في مصر، دار النهضة العربیة، القاهرة  -2
  .اإلشارة بالتفصیل إلى تعریف االستثمار في بعض القوانین المقارنة واالتفاقیات الدولیة، في مقدمة هذه األطروحةسبق  - 3
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في الغالب الدول المضیفة كما تنظم قوانین االستثمار في ، التي تسري أحكام تلك القوانین علیها
، االجتماعیة للدولة المضیفةاالقتصادیة و یكون قابال ألن یساهم في التنمیة  ،بحیثاالستثمارطریقة تكوین 

  : ان طریق شرطین هامین همــیكون ذلك بالرقابة الداخلیة عو 

           تقدیم المستثمر األجنبي المساهمة أو الحصة الالزمة لتكوین مشروعات مشتركة
 .مع الرأس المال الوطني

 ات أهمیة اقتصادیة إعطاء خاصة، حیث تكون  األولویة للمشروعات التي تعد  ّذ
  .المتیازات خاصةمحال 

المشرع الجزائري وال التونسي  لم یعطي، 2الدول العربیةاالستثمار فیبعض  على خالف قوانینو 
الوطني كما أنه لم یفرق بین الرأسمال ، 3للرأسمال األجنبي محددا لمغربي مفهوماا ىال حتو 
مجاالت الستخدامه في االمال المراد الرأسمال األجنبي، بل اكتفى بوضع بیان تفصیلي لرأس و 

  .المحددة في التشریع الوطني المتعلق باالستثمار یةاالستثمار 

المجاالت المسموح عددت ) الجزائر، تونس والمغرب( أن قوانین االستثمار المغاربیة المالحظ
یجوز للمستثمر األجنبي أن یؤسس مشروعات استثماریة غیر م ال ـفیها، ومن ثالستثمار با

یفة لالستثمار ألن الغایة والهدف الذي ترجوه أي دولة مضّ . خاضعة ألحكام قانون االستثمار
                                                                                                                                                                                                 

غالبا ما نرى أن قوانین االستثمار تعبر عن األشیاء المستثمر بها باألموال المستثمرة وتابعها في ذلك معظم الباحثین في  -1
التي مفردها أصل تعبر عن المقصود أفضل من األموال إذ أنها تشمل جمیع األشیاء  "أصول" هذا المجال، غیر أن كلمة 

الحمیقاتي  محمد عبد .إلخ، وهي كلمة كلیة تشمل األموال وغیرها  والمال جزء من األصول...والقیم المنقولة واألموال و النقد
  .45مرجع سابق، ص  الرحمان ، التنظیم الدولي لحمایة وتسویة منازعات االستثمار األجنبي،

االستثمار " :على سبیل المثال، عرف المشرع الكویتي االستثمار األجنبي في نص المادة األولى في فقرتها الثالثة، على النحو التالي-2
  .مجلة التحكیم العالمیة مرجع سابق". توظیف رأس المال األجنبي في نشاط مرخص فیه طبقا ألحكام هذا القانون: األجنبي

  ا میّز المشرع الكویتي بین الرأس المال الوطني والرأس المال األجنبي، حیث عرف هذا األخیر في المادة األولىكم -3
اآلالت  -2. النقود واألوراق التجاریة األجنبیة المحولة إلى البالد -1: الرأس المال األجنبي المستثمر"  : 2فقرة / 

الحقوق  -3.لوبة من الخارج ألغراض االستثمارحوالمعدات ووسائل النقل والمواد األولیة والمستلزمات السلعیة الم
لهندسیة یص واألسماء التجاریة المسجلة والتصمیمات االمعنویة كبراءات االختراع والعالمات التجاریة والتراخ

مكاسب رأس المال األجنبي المستثمر، إذ زید بها رأس المال األجنبي أو تم توظیفها في أرباح و  -4.والتكنولوجیة
لیشمل أن المشرع الكویتي اتجه إلى التوسیع من مفهوم الرأس المال األجنبي  والمالحظ» .إقامةمشروعات استثماریة جدیدة

  . حتى أرباح وعوائد المشروع االستثماري
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 فال فائدة  بمفهوم المخالفة، و 1هو تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، من قانون االستثمار
یفة    .المقصودة لهاالتنمیة ال یحققمن أي استثمار للدولة المضّ

  المطلب الثاني

  ال األجنبيـعناصر رأس الم
في  ،المتعلق بتطویر االستثمار03- 01الثانیة من األمر رقم من فحوى المادتین األولى و 

نجدها وكذا الفصل األول من مجلة تشجیع االستثمارات التونسیة،  ،)متمممعدل و (الجزائر
قسمین  إلى –جنبيأر وطني أو اط مستثمكان القائم بالنش سواء-قسمت رأس المال المستثمر

 .)فرع ثان(معنویةاألموال الو )فرع أول(وال المادیة ـاألم:اهم

  

  الفرع األول

  ـادیةاألمــوال الم

یفة صور، فهو مال محول إلى الدولة المضّ من األصول المستثمرة عدة أوجه و  یأخذ هذا النوع
  :في صورة من صوره التالیة

األوراق التجاریة و شبه السائلة كالنقود واألوراق المالیة و ، األموال السائلة .1
 .األجنبیة المحولة إلى البلد المضیف

المواد األولیة تشمل اآلالت والمعدات و وسائل النقل و و  ،األموال العینیة .2
 .المستلزمات السلعیة المستوردة من الخارج لغرض االستثمارو 

                                                             
، 2007سبتمبر  27، المؤرخ في 2007لسنة  69في هذا السیاق، تتنزل مبادرة المشرع التونسي، بإصدار القانون عدد  -1

المتعلق بحفز المبادرة االقتصادیة وهو قانون یكتسي أهمیة كبرى وله عدة دالالت مؤثرة لما تضمنه من قواعد وأحكام ذات 
ى االستثمار، ویكفي اإلشارة في هذا اإلطار إلى ما جاء بالفصلین األول والثاني صلة بحفز المبادرة االقتصادیة والتشجیع عل

منه، من أن حفز المبادرة االقتصادیة تعد أولویة وطنیة تعمل جمیع األطراف االقتصادیة واالجتماعیة على تكریسها وأن 
 :أنظر. ا لدى جمیع األطراف والمتدخلینالمبادرة االقتصادیة یجب أن تكون ثقافة جمیع األطراف حتى یتم ترسیخها ونشره

لعیادي محمد، تطور مفهوم االستثمار من خالل فقه قضاء المحكمة اإلداریة، مجلة القضاء والتشریع، مركز الدراسات ا
  .105، ص 2011، تونس، مارس 53، السنة 3القانونیة واإلداریة، العدد 
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المستثمر دات رأس المال األجنبي تشمل أرباح و عائالمصدر، و ة األموال السائلة وطنی .3
  .مكاسبه إذا زید بها الرأس المال األجنبي أو تم توظیفها في إقامة مشروعات جدیدةو 

لناجمة عن المشروعات یفة على اعتبار األرباح اتتفق قوانین االستثمار في الدول المضّ كما 
تتضح هذه المسألة من خالل النص ال األجنبي، و ن مكونات الرأس الم، واحدة ماالستثماریة

منها على سبیل  ،االستثمار مجالتبرمها الدولة في  علیها صراحة في االتفاقیات الثنائیة التي
الوالیات المتحدة األمریكیة من ة بین المملكة المغربیة من جهة و المثالما أوردته االتفاقیة المبرم

  :جهة أخري 

ٔن املقصود من مصطلح"  مثر ب لیه مس سیطر  ٔو  ٔصل ميلكه  ر، هو لك  ر مبا ...س س  خصائص 
ٔو الرحب ٔو توقع املكسب  ٔخرى  ٔو مبوارد  ٔس مال  ر لزتام  یل    ....".يف ذ خصائص من ق

  .1فقد اعتبرت هذه المادة الربح من األصول التي لها خاصیة االستثمار

تأسیس المشروعات االستثماریة أو توسیعها أو اء و هذه األموال هو إنش المقصود إذن من
المال من النقد  تثماریة أن یكونالقوانین االستشترط التشریعات و و  ،أو تجدیدهاتطویرها 
ملزما لدخول هذه األموال عن طریق أحد یفة شرطا إجرائیا طبعا تضع الدولة المضّ و  ،األجنبي

  .البنوك المسجلة لدى البنك المركزي للدولة

  رع الثانيالفـ

  ـوال المعنویةاألم    

استخدام رأس المال الفكري حدیث بالمقارنة مع الرأس المال المادي بحیث شاع  یعتبر
استعماله في التسعینات من القرن العشرین، وأصبح عامال ضروریا في المؤسسةویتمثل رأس 

                                                             
ومنه كذلك ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة األولى من . 46الحمیقاتي محمد أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -1

في حالة تنتفع عائدات االستثمار " : االتفاق الموقع بین الجزائر وتونس حول التشجیع والحمایة المتبادلة االستثمارات
  .2006نوفمبر  19، مؤرخة في 73جریدة رسمیة، عدد ."االستثماراتاستثمارها بنفس الحمایة التي تنتفع بها 
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التجاریة وبراءات االختراع المال الفكري في ثقافة المؤسسة وفي المعرفة التكنولوجیة، العالمات 
  .1التي تمتلكها، وفي المعارف العلمیة للعمال وخبرتهم المتراكمة

األسماء التجاریة المسجلة یص و راخـالتة و ات التجاریوالعالم االختراعبراءات  تعتبركما 
من االستثماریة، و دها في المشروعات أموال مطلوب وجو  2التكنولوجیةوالتصمیمات الهندسیة و 

  .يتخضع للتقویم عند تقدیمها كحصة عینیة في رأسمال المشروع االستثمار ثم 
حداثة هذا النوع من الملكیة الذي یرد على أموال معینة هي الحقوق الذهنیة، هو الذي دفع ف 

جانبا من شراح القانون الخاص إلى القول بأن األجنبي ال یستطیع أن یطالب بها الدولة إال 
  .3الداخلیة أو االتفاقیات الدولیة التي أبرمتها تخول له ذلكإذا كانت قوانینها 

لبة بالملكیة مع ذلك یبقى االتجاه السائد في التشریعات الحدیثة قد أكد حق األجنبي في المطا
، األجانببالمثل بین الوطنیین و لة مهو ما یدخل في صمیم المعاو .4الصناعیةاألدبیة والفنیة و 

لمعاملة الخاصة ا لهذهنظرا متمیز، خاص و  یتمتع بمركز قانوني األجنبيصبح المستثمر أ إذ
  .التشریعات الوطنیة ذات العالقة باالستثمارله لیها و التي ت

                                                             
ناصر مراد، االستثمار في الرأس المال الفكري، مدخل لتحقیق التنمیة االقتصادیة في الدول العربیة، مجلة دراسات  -1

  .74، ص 2008 اقتصادیة، مركز البصیرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعلیمیة، الجزائر، العدد العاشر، مارس
لم تلقى الحقوق الذهنیة بصفة عامة مثل حق المؤلف وحق المخترع وكذلك حق صاحب الرسم أو النموذج الصناعي،   -2

اهتماما دولیا إال في عهد قریب نسبیا، حیث عقدت بشأن هذه الحقوق عدة مؤتمرات دولیة أسفرت عن إبرام اتفاقیات جماعیة 
الخاصة " برن "، واتفاقیة 1883مارس عام  20صة بحمایة الملكیة الصناعیة المبرمة في الخا" باریس"مهمة مثل اتفاقیة 

، وآخرها اتفاقیة 1886، ثم إبرام اتفاقیة الحقة عدلت من اتفاقیة 1886أكتوبر عام  9بحمایة الملكیة األدبیة المبرمة في 
نظمة لالستثمارات األجنبیة في لیبیا، مرجع سبق التشریعات الم: العبیدي عبد اهللا علي. 1967یولیو  14في " ستوكهولم"

  .140-139ذكره ص ص 
حمایة االستثمارات على وجه مهوریة األرجنتینیة بشأن تشجیع و المملكة المغربیة مع الج اتفاقیةوهذا ما قضت به  -3

اریة لعالمات التجالمؤلف واقوق خاصة ححقوق الملكیة الفكریة و  "...:  ، على"د " التبادل،نصت في المادة األولى الفقرة 
  ."األصول التجاریةاعیة والطرق التقنیة والخبرة و لتصامیم الصنوبراءات االختراع وا

من قانون  2فقرة  4بشأن تشجیع االستثمار في مصر، وكذلك المادة  230/1989من القانون رقم  5فقرة  2منها المادة  -4
األجنبي الداخل في تكوین رأس مال المشروع استثمار رأس المال الوطني و  انونینظم هذا الق": االستثمار اللیبي التي تنص

األسماء التجاریة الالزمة إلقامة والتراخیص والعالمات و  الحقوق المعنویة مثل براءات االختراع. 3: بأحد األشكال التالیة
    .مرجع سابق ،2010، السنة العاشرة، 4د ، مدونة التشریعات العد2010لسنة ) 9(قانون رقم ."المشروع االستثماري أو تشغیله
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ر وتونس من االتفاقیة المبرمة بین الجزائ األولى رةالفق/هذا النحو نصت المادة األولى  على
  :حمایة االستثمارات المتبادلة علىفي مجال تشجیع و 

ر ...راض هذا االتفاقـــٔغ"    .......یقصد مبصطلح اس

ٔلیف و حقوق  - د حقوق الت ة الفكریة  ٔخامللك خـــبو ا رى مرتبطة هبـــحقوق  ص ــراءات  راع والرتاخ
ال و و  ٔشك منا اریة العالماذج و ـــــا یة واملهارات و ات الت ٔسالیب التق   ".احلرفاءوا

التي تحققها  1العائدات في الفقرة الثانیة تبرعا،أنه المادةذه أهم ما یالحظ على نص ه
لباقي  المشروعات االستثماریة  في البلدین ماال مستثمرا یتمتع بنفس الحمایة المقررة

في  العائداتهذه بشرط أن تستخدم المكونة للمشروع االستثماري،عناصرالرأسمال األجنبي و 
  .في نفس البلد مشروعات جدیدةتستثمر في زیادة رأسمال المشروع أو 

االنتفاع بأمواله  تخویله المقدرة علىحق التملك على هذا النحو  یترتب على منح األجنبيو 
مع ذلك فإن للدولة الحق في وضع ما تراه ، و ذلك المقدرة على التصرف فیهاكالتي یملكها و 

التصرف بأموالهم و  االنتفاعمناسبا من قیود في تشریعاتها الداخلیة على حقوق األجانب في 
بمقتضى  التزاماتهافیها على األقلمالم تكن حریة الدولة في هذا الصدد مقیدة بما تفرضه علیها 

  .2المعاهدات الدولیة

كما اعتمد المشرع المغربي إصالحا عمیقا للتشریع الخاص بالملكیة الفكریة، فالقانون رقم  
القوانین األكثر حداثة وذلك ألخذه بعین االعتبار الخاص بالملكیة الصناعیة یعد من  97.173

، وبهذا القانون أصبح  OMPICمالحظات المكتب العربي لحمایة الملكیة الصناعیة والتجاریة
صبح المغرب رائدا في هذا المجال بعد أالمغرب وفیا اللتزاماته الدولیة في هذا المجال، كما 

د جدا على مسألة المتحدة األمریكیة الذي یشد توقیعه على اتفاق التبادل الحر مع الوالیات
 .الحمایة الفكریة

                                                             
  تشمل ل المبالغ المتأتیة من استثمار و ك"....:  من االتفاقیة في 2تتمثل هذه العائدات حسب نص المادة األولى فقرة  -1

  .المثال ال الحصرعلما أنها واردة على سبیل ". بالخصوص األرباح والزائد في القیمة وأرباح األسهم والفوائد واإلتاوات والمكافأة 
  .95- 94صادق هشام علي ، الجنسیة والموطن ومركز األجانب، مرجع سابق، -2
  .2000فبرایر، سنة  15، بتاریخ 1.00.9، یتعلق بالملكیة الصناعیة، صادر بمقتضى ظهیر 97.17قانون رقم  -3
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  لثالمطلب الثا

  ليـــال المحمرأس ال
من  43، المعدلة بموجب المادة 1996لسنة جزائري من الدستور ال 37إن استقراء نص المادة 

كل  ، یحیلنا إلى مبدأ عام مفاده أحقیة1الصناعةالتي تضمن حریة التجارة و ، 2016دستور 
بمفهوم المخالفة فإن ، و 3متى توفرت فیه الشروط المتعلقة باالستثمار 2مواطن في االستثمار

المستثمر األجنبي ال یقر له هذا الحق إال بموجب قانون یصدر عن الدولة المضیفة لغرض 
المحلي ال أن المستثمر یكمن في  ،لكن الفارق هنا واستقطاب رؤوس األموال األجنبیة تشجیع
یتمتع بالمزایا والتسهیالت المقررة في قانون االستثمار إال إذا نص على ذلك د وال یستفی

  .   صراحة

                                                             
ن كانت غیر صریحة حتى و ، إن هذه األحكام الدستوریة -1 ٕ یما یخص آلیات تشجیع من حیث شكلها ف وغیر واضحة ا

منذ بدایة  االقتصادیة  الجدیدة للجزائر ضماناته إال أنها تحمل في طیاتها أبعاد واضحة بالنسبة للتوجهاتاالستثمار و 
لجماعیة في شتى ایة و تشجیع كل المبادرات الفرد، و االستثمار، والمؤسسة أصال على حریة الصناعة والتجارة و التسعینیات

ة االقتصادیة الجدیدة للجزائر، إلى وضوح أكثر للسیاسا من شأنه أن یؤدي بطبیعة الحال هذو ،ف المجاالتفي مختلمیادین و ال
   .منه 43، بالخصوص مضمون المادة 2016التي كرسها التعدیل الدستوري األخیر لسنة 

 الذي تم إلغاءه فیما( 1993ن االستثمار لسنة في الواقع إن مبدأ حریة االستثمار الذي تم تكریسه ألول مرة بموجب قانو  -2
لذلك جاء هذا المبدأ الدستوري . من المبدأ األول دستوریا أسمىالتجارة الذي یعد مبدأ ، یسبق مبدأ حریة الصناعة و )بعد

  .  المبدأ األولوتفعیل  لتعزیز
حریة الصناعة "مبدأ  احترامیؤكد على وجوب  اإلداري،ما فتئ القاضي لیة االستثماریة ودفعها في تونسلتشجیع العم -3
أ أو الحد للتضییق من هذا المبد اإلدارةعلى التصدي لكل الوضعیات التي تلجأ إلیها وتصنیفه ضمن المبادئ العامة و "التجارةو 

 29بتاریخ  یةاإلدار قد جاء في الحكم االبتدائي الصادر عن الدائرة االبتدائیة  الثالثة بالمحكمة و . من مفهومه أو نطاقه
أن التقیید منها المبدأ في میدان الصناعة والتجارة هو حریة الممارسة و " :أن 15966، في القضیة عدد 1999دیسمبر 

ص ، مرجع سابق، العیادیمحمد:راجع".التأویلة ال یستدعي تطبیقه اللجوء إلى وسائل االجتهاد و یقتضي نصا صریح العبار 
106.  
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إذن، قیام المعني المستثمر المحلي مباشرة أو بواسطة تابعیه یقتضي تعبیر االستثمار   
یا باستغالل أمواله وخبراته الفنیة على وجه االستقالل أو بالمشاركة في عمل أو في مهنة أ

،أي سواء باشر األعمال التجاریة أو تجاوز ذلك لیشمل ت طبیعتها تجاریة أو مدنیةكان
،أو باشر مهنة حرة كالمهندس أو كالتعدین وصید األسماك والعقاراتاألعمال االستخراجیة 

  .1الطبیب أو المحامي أو فتح مدرسة أو معهد
يو  تحدد القوانین االستثمار و في 2یجوز لرأس المال الوطني مشاركة الرأس المال األجنب

  .3ضوابط هذه المشاركةالداخلیة أسس و 
،التي )متمممعدل و (المتعلق باالستثمار 01/03قممكررمن األمر ر  4فبمطالعة نص المادة 

  :تنص 
  
سبة "  ملقمية  بیة إال يف إطار رشاكة متثل فهيا املسامهة الوطنیة ا ٔج رات ا س ىل  %30ال ميكن إجناز 

عي ج ٔسامل  ٔقل من الر   . "ا

ذلك بموجب المادة ، و مكرر 4قد عدل من مضمون المادة  2014غیر أن قانون المالیة لسنة 
المؤكدة و 20094انون المالیة التكمیلي لسنة الواردة بموجب ق %30حیث رفع من نسبة  56

                                                             
  .122ص  ،بقامرجع س، العبیدي عبد اهللا علي -1
اطات االستیراد للمواد األولیة لقد بدأت فكرة إشراك رأس المال الوطني في المشاریع االستثماریة بصورة إجباریة في نش -2

من  %30، ملزمة الشركات التي ترید االستثمار في هذا المجال بأن تكون ملكیة والبضائع الموجهة الستهالكها والمنتجات
انون المالیة التكمیلي لیتم بعد ذلك تأكید هذه القاعدة بموجب ق ،رأسمال الشركة ألشخاص جزائریین أو لمؤسسات عمومیة

بن عنترلیلى قانون : أنظر.اريـركة في السجل التجـدیل قید الشـزم احترامها أثناء تعـألو ) %30( ،هذه النسبة 2010لسنة 
جلة دراسات قانونیة، مركز البصیرة  للبحوث واالستشارات والخدمات المالیة وتعدیل قانوناالستثمار، م

  .190،ص 2013،دیسمبر 19،العددالتعلیمیة
غیر أن مساهمة ":  )منقحة( نسیةلتو منه ما نصت علیه الفقرة الثانیة من الفصل الثالث، من مجلة تشجیع االستثمارات ا -3

یقع ضبطها بأمر  تخضع لموافقة اللجنة العلیا لالستثمار المشار إلیه األجانب في بعض الخدمات غیر المصدرة كلیا التي 
 01/03من األمر رقم  1مكرر 4كذا نص المادة و ".من رأس المال %50من هذه المجلة إذا تجاوز حدود  52بالفصل 

عمومیة االقتصادیة أن یجب على االستثمارات األجنبیة المنجزة بالشراكة مع المؤسسات ال": المتعلق باالستثمار في الجزائر
  ."مكرر أعاله 4تستوفي الشروط المنصوص علیها في المادة 

،مؤرخة 44،جریدة رسمیة عدد 2009،یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009مؤرخ في یولیو سنة ،09/01أمر رقم  -4
  .2009یولیو  26في 
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،حیث رفع من نسبة المساهمة الوطنیة المقیمة 20101بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 
بذلك تم و  %30بدل  %50 إلىبیع الواردات على حالها  إعادةفي أنشطة االستیراد بغرض 

األجانب في جمیع النشاطات المستثمرین توحید نسبة مشاركة الرأسمال الوطني المقیم مع 
  .االستثماریة

من قاعدة  2009المالیة التكمیلي لسنة ،المتضمن قانون 09/012كما وسع األمر رقم     
مع المستثمرین الوطنیین المقیمین لتشمل كل أوجه النشاط  اإلجباریةالشراكة اإللزامیة أو 

  :مكرر 4تضیف الفقرة السابعة من المادة ، و على األقل من رأس المال %51االستثماري بنسبة 
  
متویالت الرضوریة "  اصة، ا ا  دى يف  لرشاكة، توضع، ما  ٔو  بیة املبارشة  ٔج رات ا س الٕجناز 

ات تطبیق هذه  یف ة،  تنظميي عند احلا ٔس املال، وحيدد نص  ل ر شك اء  الست متویل احمليل،  لجوء إىل ا
ٔحاكم   ."ا

  

، المتعلق بكیفیات اللجوء 320-13تطبیقا لمضمون هذه الفقرة، صدر المرسوم التنفیذي رقم 
حیث تجیز المادة  ،3الضروري إلنجاز استثمارات أجنبیة مباشرة أو بالشراكةإلى التمویل 

منه وضع مساهمة بالحساب الجاري للشركاء تحت تصرف الشركة المنشأة في ) 2(الثانیة
أن ال تتجاوز آجال تحویل : إطار االستثمار األجنبي المباشر أو بالشراكة، بشروط منها

داءا من تاریخ استالم المبالغ في الحساب، وفي حالة مساهمات الشركاء ثالث سنوات، إبت
انقضاء اآلجال المحددة، یتم تحویل هذه المساهمات إلى رأس مال الشركة، مع احترام التشریع 

أن أما في حالة اللجوء إلى التمویل المحلي، فإنه یمكن للشركة أو المؤسسة . المعمول به
  .4المعمول به تستفید من الضمانات المالیة، طبقا للتشریع

                                                             
،مؤرخة 46،جریدة رسمیة عدد 2010التكمیلي لسنة ،یتضمن قانون المالیة 2010أوت  26مؤرخ في  ،10/01أمر رقم  - 1

  .2010أوت  29في 
،و التي كرست مبدأ 2مكرر  4المتعلق بتطویر االستثمار بالمادة  01/03األمر  2009تمم قانون المالیة التكمیلي لسنة  -2

من رأسمال  %34تعادل شراكة المستثمرین الجزائریین المقیمین مع المؤسسات العمومیة االقتصادیة إجباریا بمساهمة 
  .سنوات5،كما منح للمستثمر الوطني حق شراء هذه األسهم بعد مضي المؤسسة العمومیة

، یحدد كیفیات اللجوء إلى التمویل الضروري إلنجاز 2013سبتمبر  26، مؤرخ في 320-13مرسوم تنفیذي رقم  - 3
  .2013سبتمبر  29في  ، صادرة48، عددجریدة رسمیةاستثمارات أجنبیة مباشرة أو بالشراكة، 

  .، السالف ذكره320-13من المرسوم التنفیذي رقم ) 3(أنظر نص المادة الثالثة -4
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األجنبي في و  بین المستثمر الوطني اإلجباریةرغم ورود قاعدة الشراكة أنه و  الجدیر بالمالحظة
جمیع أنواع تأكیدها بجمیع التعدیالت الواردة بموجب قوانین المالیة لتشمل قانون االستثمار و 

نة أعادت نشاط معیبقطاعات ،إال أن بعض النصوص القانونیة الخاصة النشاطات االستثماریة
  .كأن قانون االستثمار ال یشملها هي أیضا ؟النص على هذه القاعدة و 

ي المادة ،الذي أكد ف1 10/04القرض بموجب األمر رقم ثال ذلك ما ورد في قانون النقد و مو 
-%51(اإلجباریةالمؤسسات المالیة تنشأ وفقا لقاعدة الشراكة منه على أن البنوك و  83
  ؟2اطات التي یشملها قانون االستثمارالنشیثیر التساؤل عن القطاعات و الذي ،األمر )49%

الرأسمال كما تضمن الفصل األول من مجلة تشجیع االستثمارات التونسیةمبدأ مشاركة  
  :الوطني مع الرأسمال األجنبي

  
عثني"  ل  رات التوسیة من ق س شجیع  ٔو  توسیني تضبط هذه ا نظم بعث نظام بعث املشاریع و 

ري مقميني و ٔو  انب مقميني  لتمنیة اليت االٕسرتاتیجیةملشاركة وفق ٔ منو العامة  سق ا اصة إىل دفع   هتدف 
ات و  لقطا شطة التابعة  ٔ شغیل يف ا   ....."ال
  

 مثابة میثاق االستثمار في المغربب 18-95رقم  اإلطارمن القانون  7كذلك نصت المادة 
  :نفس السیاق على،في )معدل ومتمم(
  
ا  - ج..." صادي فهيا نظاما رضی ق شاط  ستوجب ال ٔقالمي اليت  ٔو ا لعامالت  ٓت اليت تقام  ش د امل ستف

سبة  ض  ىل الرشاكت طوال مخس سنوات  %50تفضیلیا من ختف ٔوىلمن الرضیبة    ."ا
  

ن كان مبدأوعلیه حتى و    ٕ األجنبي أقرته قوانین المستثمر المشاركة بین المستثمر الوطني و  ا
،إال أن مدلول استفادة المستثمر المحلي أو المغربر، تونس و االستثمار في كل من الجزائ

                                                             
المتعلق بالنقد  ،2003أوت 26،المؤرخ في 03/11م األمر رقم ،یعدل و یتم2010أوت  26مؤرخ في ،10/04أمر رقم  -1
  .2010سبتمبر سنة  01،مؤرخة في 50القرض، جریدة رسمیة عدد و 
  .191بق ، ص امرجع سبن عنتر لیلى، :للتفصیل أكثر راجع  -2
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الرأسمال المحلي من المزایا الواردة في قوانین االستثمار الوطنیة نجدها أكثر وضوحا في 
  :ئريمن قانون المحروقات الجزا 5ما تضمنته المادة :منها، صیاغة نصوص بعض المواد

  
طراكٔو استغال/عقود البحث و: عقد الرشاكة" ٔو ل احملروقات املربم بني سو ٔسهم، و رشیك  ،رشكة ذات 

ٔحاكم القانون رمق  انب وفق  ٔ ام  13املؤرخ يف  14- 86رشاكء  ة  غشت  19املوافق لـ  1406ذي احل
ور 1986 ملمتم و املذ رخي رش هذا القانون، املعدل و ا ل  اله ق ٔ".  

  :من مجلة المحروقات التونسیة 19ل ا جاء في نفس السیاق نص الفقرة الرابعة من الفصكم
  
ل ال– 4.19" ة اخلاصة من ق ة توقع االتفاق حملروقات من  ر امللكف  ة املؤسسو وز ة الوطنیة بوصفها صاح

اص هلم الالرخصة و  ٔش ات القانونیة من املقاول ميثلهم  ٔخرى و صالح نتاجذ يف إطار نظام مقامسة ة   االٕ
لباب الثاين من العنوان السادس من هذه ا لیه  ٕ   ."املشار ا

  :نجدها تعرف المقاول على النحو التالي) س(بالرجوع إلى الفصل الثاني الفقرة و 

اول"  ار: املق نتاجمقامسة  املؤسسة اليت تقوم حلساب املؤسسة الوطنیة يف إط ذ و  االٕ ف جنب ٕ ٔعامل از ا سیري  و
شطة البحث و  ٔ   ." استغالل احملروقاتستكشاف و

أن المشرع المغاربي قد أكد على وجوب  ،من خالل هذه النصوص القانونیةالمالحظ ف     
، ذلك أن المستثمر األجنبي ال لیست جوازیهاع المحروقات فاعتبرها إلزامیة و الشراكة في قط

رصا وهذا الموقف یعد ح ،علیه مشاركة المستثمر المحليیحق له االستثمار منفردا بل یجب 
  .1ممتلكات الشعبمن المشرع على حمایة ثروات و 

الشركات ذات الخبرة أو شركة أو مجموعة من األفراد و  فرد قد یكون المستثمر المحليو      
 قد یكون اشتراك الطرف المحلي نتیجة الكتشاف مستثمر أجنبي لفرصةمجال االستثمار، و  في

                                                             
تعد ":على)و متمم معدل 10-06متمم باألمر رقم معدل و (الجزائري  07- 05قات رقم من قانون المحرو  3تنص المادة -1

المجال البحري مواد المحروقات المكتشفة أو غیر المكتشفة الموجودة في التراب الوطني و في إطار باطنه و في المواد، و 
من مجلة المحروقات  4 وكذا الفصل." الذي هو جزء من السیادة الوطنیة، ملكا للجماعة الوطنیة التي تجسدها الدولة

بباطن األرض في كامل التراب الوطني و بالفضاءات البحریة التونسیة وجوبا حقول المحروقات الكامنة   تعتبر":التونسیة
  ."ا للدولة التونسیةبوصفها ثروة وطنیة ملكا عمومی
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رغبته في مشاركة طرف محلي لالستفادة مما تحققه مثل هذه و  استثماریة في دولة نامیة
لرغبة مستثمر محلي في 1أو على العكس من ذلك قد تنشأ الشراكة ، المشاركة من مزایا عدیدة

و مشاركة طرف أجنبي في مشروع استثماري للحصول على تمویل إضافي یزید من حجم المشروع أ
 . العلمیة األجنبیة المعرفةالخبرات الفنیة واالداریة و االستفادة من 

  

  لثالثا المبحث

  الشكل القانوني لالستثمار األجنبي المباشر
یفة بطریقتین، علىأن االستثمارات األجنبیة قد تتوافد  من المعروف  طریقةبإما  الدولة المضّ

الذي یسعى مباشرة أو غیر مباشرة، ویمكن التمییز بین النوعین من خالل الغایة والهدف 
فإذا كان هدف المستثمر من إقامة المشروع االستثماري هو تحقیق  ،المستثمر األجنبي لتحقیقه

أما إذا كانت ، )صاالستثمار الخا( المكاسب واألرباح المادیة، یكون االستثمار هنا مباشرا 
ة من االستثمار هو الوصول لتحقیق أغراض عامة سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة، الغای

غیر أن االستثمار المباشر هو األسلوب ، 2)ماالستثمار العا(یكون االستثمار غیر مباشر 
یقةوالدولة المصدرة له   .المفضل بالنسبة للدولة المضّ

                                                             
اهتم الفكر االقتصادي الدولي بفكرة الشراكة فصاغ لها نظریات عدیدة محاولة لضبط مفهومها، و قد تعددت المفاهیم التي  -1

أعطیت للشراكة نتیجة تعدد المواضیع التي تكون محال  للتعاون بین الشركاء محلیا ودولیا، وكذلك باختالف األهداف التي 
، حیث یرى أن الشراكة هي عالقة BANEAMAR  Beravayalو من هذه المفاهیم ما جاء به . ا هذه الشراكةتسعى لتحقیقه

عمل بین شركتین على األقل تنشأ على مبدأ الثقة و تقاسم المخاطر، حتى یتم التعاون معا على تطویر نشاطات محددة 
 BANEAMARBeravayal ;Le partenariatر المؤسسةلتحقیق غایة مزدوجة بمساهمة تكنولوجیة وتسییریة  لضمان استقرا

une expérience et des perspectives ; 3éme année scientifique et technique Alger le 19 -22 avril 
1998 ,p02. 

الهیئات التي یتم الحصول علیها من طرف :القروض الدولیةمن األشكال التي یتخذها االستثمار األجنبي غیر المباشر،  -2
والمنظمات الدولیة المختصة في التمویل، تتقدم الدول المقترضة لطلب ذلك من إحدى تلك الهیئات والمنظمات التي تتمثل 
في البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر وصندوق النقد الدولي وهیئة النقد الدولیة ومؤسسة التمویل الدولیة، وكل تلك الهیئات 

دة حیث قامت األخیرة بإنشائها للقیام بتشجیع التعاون المالي بین دول العالم إلصالح النظام والمنظمات تتبع األمم المتح
الفارعبد الواحد، أحكام التعاون الدولي في ). العربیة السعودیة( المالي الدولي، وأیضا البنك اإلسالمي للتنمیة ومقره جدة 

  .374، ص )ر سنة النشردون ذك(مجال التنمیة االقتصادیة، عالم الكتاب، القاهرة 
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كنولوجیا التوال و الحصول على رؤوس األماالستثماراتالمباشرة ألجل تلجأ إلى  الدول النامیةف
ول له حق إدارة ورقابة خالفنیة، في حین یهدف المستثمر إلى تحقیق الربح، كما ی ةالمعرفو 

  .1المشروع الذي یتولى القیام به

األجنبي خصوصیة الشكل القانوني لالستثمار ،ونوضح من خالل المطلبین التالیین
    .)مطلب ثان(كیفیة ممارستهثم )مطلب أول(المباشر

  لمطلب األولا

  خصوصیة الشكل القانوني لالستثمار األجنبي المباشر

النشاط هذا ، أو مقاولة شركة هقیام المستثمر األجنبي بإنشاء مشروع استثماري تأسیس یتطلب
یفة یشكل مجاال لتقاطع العدید من  فهو وبالتالي ،2یعد عمال تجاریا بالنسبة للدولة المضّ

 أشكال ونظرا لتعدد وتنوع. التجاریة شركاتالنصوص القانونیة المنظمة للمحیط القانوني لل
أو الشركات التجاریة فإن االجراءات التي یتخذها المستثمر األجنبي بعد حصوله على الموافقة 

یفةالترخیص  أو المؤسسة وع الشركة تلف بحسب نخت،من السلطات المختصة في الدولة المضّ
  .تكوینهاالمراد 

( المتعلق بتأسیس الشركات المختلطة االقتصاد وسیرها وتنظیمها 19823وقد حصر قانون 
مختلطة ، تدخل رؤوس األموال األجنبیة في الجزائر في شكل شركات )معدل ومتمم

تحدیده لنسبة المشاركة لكن لم یحظى هذا القانون باهتمام المستثمرین األجانب، بسبب االقتصاد،
، كما أنه كان )22المادة ( للشریكالوطني %51مقابل  %49األجنبیة التي ال یمكن لها أن تتعدى حدود 

  .على المحاكم الوطنیةالتجاریة یحصر اختصاص الفصل في النزاعات 
                                                             

  .46، ص سبق ذكره، مرجع محمدإقلولي - 1
المطة (تعد ممارسة النشاطات المذكورة في المادة األولى : " تنص المادة السادسة من قانون المحروقات الجزائري على -2

  .أعاله نشاطا تجاریا) األولى
ر یسمح له بأن یكون موضوع جبایة خیمكن كل شخص مقیم في الجزائر أو لدیه فرع فیها ، منظم في أي شكل آ     

القانون التجاري، وكذا كل األحكام أحكام هذا القانون، و  ممارسة نشاط  أو أكثر من النشاطات المذكورة ، شریطة احترام
  ."األخرى التشریعیة أو التنظیمیة المعمول بها

، المتعلق بتأسیس الشركات المختلطة االقتصاد وسیرها، جریدة 1982أوت  28، المؤرخ في 13-82القانون رقم  - 3
  .35، جریدة رسمیة، عدد 1986أوت  18، المؤرخ في 13-86تم تعدیله بموجب القانون رقم . 34رسمیة، عدد



 التشریعات المنظمة لإلستثمار األجنبي المباشر في دول المغرب العربي
 

82 
 

مختلطة، التتعلق بتأسیس وتنظیم الشركة  ةخاص أحكاما استثنائیة 1982كما تضمن قانون   
ق بین المؤسسة العمومیة والشریك 1حیث یرتبط تأسیس هذه الشركة بإبرام بروتوكول اتفا

 .3، كما تخضع الشركة لقانون أساسي ینظمها2األجنبي، الذي تتم المصادقة علیه بقرار وزاري

إذ یعتبر بروتوكول االتفاق شرطا أساسیا في تكوین الشركة المختلطة االقتصاد، فهو بمثابة   
  .4اإلطار العام المنظم لتدخل الرسامیل األجنبیة في الجزائر

فقد وسع مجاالت وأشكال االستثمار األجنبي  )لغىم( 10-90أما قانون النقد والقرض  
، بل سمح للمستثمرین 5یقیدها بشكل أو صورة معینة لغیر المقیمین ولم المباشر في الجزائر

                                                             
بیر شراء أسهم الشریك أو المستثمر األجنبي كان  بروتوكول االتفاق یتضمن كذلك شروط الحل المسبق للشركة وتدا -1

منقبل الشریك الوطني أي المؤسسة العمومیة، وكان هدف المشرع من رواء تكریس نظام الشركات المختلطة االقتصاد كأداة 
 Voir    : Ali Bencheneb, Les innovations de la législation     .للتعاون الدولي، هو ضمان لنقل التكنولوجیا

    algérienne en matière de société d’économie mixte .Revue de droit des affaires               
    internationales (RDAI)N° 02,1988, pp,173-182.                

یتم اعتماد الشركة المختلطة االقتصاد من خالل المصادقة على بروتوكول االتفاق المبرم بین المستثمر األجنبي والشریك  -2
الوطني المتمثل في المؤسسة العمومیة الجزائریة، والمتضمن مشروع إنشاء الشركة المختلطة، حیث تتخذ المصادقة شكل قرار 

= ووزیر التخطیط والتهیئة العمرانیة والوزیر الوصي على المؤسسة العمومیة وزاري مشترك بین كل من وزیر المالیة
، 1987سبتمبر  27القرار الوزاري المشترك المؤرخ في : مثالمن هذه القرارات . المشتركة في الشركة المختلطة االقتصاد=

، مؤرخة 19،جریدة رسمیة، عدد "ستیل "المتضمن الموافقة على بروتوكول االتفاق المتعلق بإنشاء شركة ذات اقتصاد مختلط 
  .1987مایو سنة  11في 

بشركة " لم یترك المشرع الجزائري ألطراف عقد الشركة المختلطة حریة اختیار الشكل القانوني لشركتهم، بل حددها  -3
القانون األساسي ، وعلیه یجب على الطرفین المساهمین في هذه الشركة إعداد القانون األساسي للشركة، ویتضمن "المساهمة

للشركة المختلطة االقتصاد عدة بنود مألوفة في قانون الشركات التجاریة عامة، كما یتضمن بنود خاصة غیر مألوفة منها 
إذ یكون ) وهو المعمول به في شركات المساهم آنذاك) ( 9(بدال من تسعة) 2(عدد الشركاء الذي یمكن أن یكون اثنین :مثال

  . في كل األحوال. %51وشریك واحد وطني یمثل المؤسسة العمومیة، التي ال یمكن أن تقل مساهمتها عن هناك شریك واحد أجنبي 
4 -  Voir : Mouhand Isaad, La loi du 28 Aout 1982 sur les sociétés d’économie mixte. Revue 
Algérienne des sciences juridique, économique et politique, N°  02, 1984, pp, 263-278.   

ي معاملة االستثمارات األجنبیة  ، أحدث تغییرا جذریا ف10-90قانون النقد والقرض رقم : من المهم اإلشارة هنا إلى أن -5
س مجموعة من المبادئ التي طورت مركز  ّ فبالرغم من أنه لم یكن موجها خصیصا لتنظیم هذه االستثمارات، إال أنه كر

  :أهم هذه المبادئ. االستثمارات األجنبیة في التشریع الجزائري
  .یر الوطنيإنشاء مفهوم الشخص المقیم وغیر المقیم، كبدیل لمفهوم الوطني وغ -
  .إلغاء احتكار الدولة للقطاع المصرفي وفتحه لالستثمار األجنبي  -
لى الجزائر - ٕ   .تكریس مبدأ حریة تحویل رؤوس األموال من وا
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غیر المقیمین بتأسیس شركات تابعة یملكونها بصفة كلیة وبدون مشاركة أو مساهمة من 
هذه الشركات في إطار الحصول  ویتم تأسیس. جزائریة العمومیة منها أو الخاصةالمؤسسات ال

مع االلتزام بأحكام القانون التجاري فیما  ،ترخیص أو اعتماد من مجلس النقد والقرضعلى 
  .تأسیس وسیر هذه الشركات التجاریةأو بالنسبةل یخص

    :ىعل )معدل ومتمم(، المتعلق بالنقد والقرض11-03من األمر رقم  83كما تنص المادة 

ري يف شلك رشاكت مسامهة" لقانون اجلزا ٔن تؤسس البنوك واملؤسسات املالیة اخلاضعة    .1...." جيب 

  

  المطلب الثاني

  المباشر ة االستثمار األجنبي ممارسكیفیة 

في دول إحدى حقائق الحیاة الدولیة و التكنولوجیا عبر حدود التعد حركة رؤوس األموال و   
حیث  لتجاري الداخلي في الدول المضیفة،غالب األمر تكون منظمة أو مكونة وفقا للقانون ا

من  ذ أشكاال مختلفة خیسمح هذا القانون للمشروعات الخاصة التي تعبر الحدود الدولیة أن تأ
تتمتع الدولة وفقا للقانون الدولي بحریة العمل في جمیع المجاالت الخاصة و ، 2جوانب مختلفة

                                                                                                                                                                                                 
  . إلغاء القید المفروض على نسبة المشاركة األجنبیة -
  .إلغاء التمییز بین القطاع العام والقطاع الخاص -
، مؤرخة في 52، یتعلق بالنقد والقرض، جریدة رسمیة، عدد 2003أوت سنة  26، مؤرخ في 11-03أمر رقم  -1

، مؤرخة في 50، جریدة رسمیة عدد 2010أوت سنة  26، مؤرخ في 04-10، معدل ومتمم باألمر رقم 27/08/2003
01/09/2010  .  

المباشر االستثمار األجنبي  - : ،األشكال التالیةیأخذ االستثمار األجنبي المباشر ، یمكن أنمن حیث طبیعة النشاط:مثال-2
نتاج المحاصیل الزراعیةو وانات ،من تربیة الحیوهو االستثمار في القطاع الفالحي :الفالحي ٕ ،الذي یمتلكه المستثمر أألجنبي ا

ف مستثمرین یتمثل أساسا في إقامة وحدات إنتاجیة من طر :المباشر الصناعي االستثمار األجنبي - . أو یشارك في ملكیته
أو الخارجي، كمصانع السیارات واآلالت /الموجهة للسوق المحلي و ةأو الرأسمالی/أجانب، مهمتها إنتاج السلع االستهالكیة و

،غیر أن منتجات هو شبیه باالستثمار الصناعيو :االستثمار األجنبي المباشر الخدمي –. الخ.....والمالبس والمواد الغذائیة
نن في شكل سلع مادیة و ثمار ال تكو هذا االست ٕ الفنادق ما في شكل خدمات مثل االتصاالت والنقل والبنوك ومكاتب الدراسات و ا

لة رسا ،2005-1996آثاره على االقتصاد الجزائري خالل الفترة بعداشعبد الكریم، االستثمار األجنبي المباشر و :أنظر .الخ...
علوم التسییر،السنة والمالیة، جامعة الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة و النقود ، تخصص دكتوراه في العلوم االقتصادیة

  .53، ص 2007/2008الجامعیة 
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ة یخص تكوینها واختیار القطاعات والشروط  المفروضفیما  ة المباشرةاألجنبی اتباالستثمار 
  .1أسالیبهوالجزاءات القابلة للتنفیذ و 

سواء كان شخص طبیعي أو  یمارس من قبل مستثمر أجنبيالمباشر  األجنبيفاالستثمار 
یفة بها قـانون الـدول یسمحو یجیزهامحددةاالت أو قطاعات ـفي مج،معنوي كما )أولفرع (ة المضّ
  .)ثانفرع  (عینةقانونیة م لاالستثمار أشكاهذا  یتخذ

  
  األولالفرع 

  االت االستثمار المسموح بھاـمج

یفة عادة دولالنص قوانین االستثمار في ت المسموح للمنافسة و  المفتوحة على المجاالت المضّ
 وبالتالي یمكن للمستثمر األجنبي أن یقیم أو یؤسس فیها مشاریع استثماریة باالستثمار فیها،

ن كان وفقا للشروط القانونیة المحددة ٕ هو حریة التجارة (المبدأ العام، لكن حتى وا
 مختلفة تطبیقاتهإال أن ، للمشرع الجزائري والتونسي والمغربي مشترك بالنسبة)والصناعة

  :ویظهر ذلك من خالل حدودهااق ـنطتطبیق هذه الحریة و  صور ختلفتإذ  بالنسبة لكل مشرع ،ةومتباین
  أوال

  على المباشر لالستثمار األجنبي مجاالت متاحة 

  في التشریع التونسي الحصرسبیل 

، القطاعات المفتوحة اتضبط المشرع التونسي في الفصل األول من مجلة تشجیع االستثمار 
األشغال –الصناعة المعملیة  -الصید البحريو  3الفالحة: 2لالستثمار األجنبي المباشر، وهي

                                                             
بین القانون الداخلي والقانون (عبد الحكیم مصطفى عبد الرحمان، المركز القانوني للمستثمر األجنبي في السودان  -1

  .67، ص 1990، الخرطوم )بدون ذكر دار النشر(، )الدولي
، یتعلق بإصدار مجلة تشجیع االستثمارات، مجلة تشجیع 1993دیسمبر  27، مؤرخ في 1993لسنة  120قانون عدد  -2

  .2003االستثمارات ونصوصها التطبیقیة، منشورات المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة، مارس 
بي المباشر، إال أنه یمنع األجانب من تملك رغم اعتبار المشرع التونسي الفالحة من القطاعات المتاحة لالستثمار األجن -3

 56األراضي الفالحیة، حیث تأكد هذا المنع في جمیع القوانین المتعلقة بتنظیم ملكیة األراضي الفالحیة، منها القانون عدد 
حق " :، المتعلق بإصالح األوضاع الفالحیة، حیث أكد في الفصل األول منه على22/09/1969المؤرخ في  1969لسنة 
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والصناعات  اإلنتاج –التكوین المهني  -التربیة والتعلیم –النقل   - السیاحة الصناعات التقلیدیة  - العامة
إلى هذا البعث العقاري  -حمایة البیئة والمحیط - الصحة -طفولةالتنشیط الشباني والعنایة بال - الثقافیة
، أضاف الفصل الخامس من نفس المجلةكما  ،أنشطة وخدمات غیر مالیة أخرى جانب

عملیات االستثمار المتعلقة باإلحداث أو التوسیع أو التجدید أو إعادة التهیئة أو تغییر 
والمالحظ أن السلطات التونسیة، استهدفت بالخصوص االستثمارات الموجهة للتصدیر .النشاط
من نظام الحوافز المطبق على المناطق ) %100(حیث تستفید الشركات المصدرة كلیا  ،الكلي
، إضافة إلى التشجیعات 2خاصة ومزایا المشرع التونسي كل قطاع بتشجیعات أفرد ، كما1الحرة

 ).المنقحة( لثاني من مجلة تشجیع االستثماراتالمشتركة المذكورة في العنوان ا

 
  ثانیا

  علىالمباشر مجاالت غیر متاحة لالستثمار األجنبي 

  في التشریع المغربي سبیل الحصر 

 18-95رقم اإلطار المشرع المغربي القطاع الفالحي حصرا من مجال تطبیق القانون  استثنى
 تشریعأخضعه لو )24المادة (في الباب الرابع  )المعدل والمتمم(الخاص باالستثمار

حیث جاء في بیان األسباب الخاص بمیثاق االستثمارات الفالحیة أن التنمیة الفالحیة ،3خاص

                                                                                                                                                                                                 
 1983لسنة  87وكذلك القانون عدد . "ال األشخاص المادیون ذوي الجنسیة التونسیةإملكیة األراضي الفالحیة ال یتمتع به 

لكن یمكن لألجانب االستثمار في القطاع الفالحي عن . ، والمتعلق بحمایة األراضي الفالحیة1983/ 11/ 11المؤرخ في 
). ، من مجلة تشجیع االستثمارات3الفقرة الثالثة من الفصل / حسب نص(طریق االستغالل بالكراء لألراضي الفالحیة 

تملك ( من نفس المجلة  3من مجلة تشجیع االستثمارات، أن مخالفة أحكام الفصل  66واعتبر المشرع التونسي في الفصل 
دیاب حسن عز الدین، :  راجعللتفصیل أكثر، . هو جریمة  یعاقب علیها القانون) األراضي الفالحیة من طرف األجانب 

  .وما بعدها 83القانون الجزائي لالستثمار، مرجع سابق  ص 
  .من مجلة تشجیع االستثمارات التونسیة 12و  11أنظر الفصل  -1
تتضمن مجلة تشجیع االستثمار التونسیة نصوص تطبیقیة تتعلق بتنظیم االستثمار في قطاعات معینة، مع المزایا   -2

  . لها والتشجیعات المقررة
اإلطار على القطاع الفالحي الذي –ال تطبق أحكام هذا القانون : " من القانون اإلطار، على 24حیث تنص المادة  -3

  ".سیكون نظامه الضریبي وخاصة النظام المتعلق باالستثمارات محل تشریع خاص
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، ولهذا ظهر من االجتماعیة للدولة المغربیةتصادیة و ة للسیاسة االقهي أحد االختیاراتاألساسی
المنافع التي یمكن للفالحین الحصول  1الالزم أن تحدد في إطار میثاق لالستثمارات الفالحیة

في  علما أن جمیع قطاعات االستثمار،ات المفروضة علیهم في هذا الصددعلیها من الدولة وكذا الواجب
قبل أن یتم تجمیعها في میثاق واحد  )قطاعیة(خاصة استثماریة كانت خاضعة ألنظمة المغرب

  . لالستثمار

یستثنى المیثاق الفالحة من مجاله  ،فمع تبني منطق الحیاد في عالقته مع مختلف القطاعات 
فیما یتعلق باالستثمارات  2010جنبرد 3تخضع ألیة ضریبة إلى حدود  لمة التطبیقي، فالفالح

أكده التحقیق  االعراقیل حسبمالخارجیة المباشرة، فتنمیة القطاع الفالحي تعترضه العدید من 
ألجانب والعدید ، فالملكیة الفالحیة محظورة على الدى المستثمرین CNUCEDالذي قامت به 

الضمانات ( نكیةض البمن المشاریع تأخرت وألغیت خاصة بسبب المتطلبات المرتبطة بالقرو 
 ).الرهنیة

  
  لالستثمار األجنبي المباشر االت مفتوحةمج:ثالثا

  في التشریع الجزائري

المعدل (المتعلق بتطویر االستثمار 03-01صیاغة المادة األولى من األمر رقم  ظهرت
 أي قطاع من القطاعات االقتصادیة من تطبیق أحكام لم یستثني المشرع الجزائري أن )والمتمم

، حیث أشار في المادة األولى للنشاطات االقتصادیة المنتجة للسلع والخدمات وكذا هذا األمر
، بحیث أصبحت كل القطاعات أو الرخص /و االستثمارات المنجزة في إطار منح االمتیازات
  . االقتصادیة مفتوحة أمام المستثمرین األجانب

من  ،االستثمار وممجال مفهذلك من خل المشرع الجزائري نشاطات جدیدة، موسعا بأدكما  
ثالثة نشاطات هي  ت، حیث تضمن)78المادة (2009خالل قانون المالیة التكمیلي لسنة 

                                                             
یولیوز  25( 1389جمادي األولى  10بتاریخ  1.69.25ینظم القطاع الفالحي في المغرب، بالظهیر شریف رقم  -1

، )سلسة نصوص و وثائق(منشورات المجلة المغربیة لإلدارة المحلیة والتنمیة .  بمثابة میثاق االستثمارات الفالحیة) 1969
  .2009، 216الطبعة الثانیة، العدد 
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المادة (2010انون المالیة لسنة أما ق .1النشاطات الریاضیة والنشاطات السیاحیة والفندقیة
بالسینما والنشاطات المتعلقة  نشاطین اثنین لمجال االستثمار، هما النشاطات المتعلقةفقد أضاف ) 48

  .2بالكتاب
حریة االستثمار بشرط مراعاة التشریع  تاألمر قیدغیر أن نص المادة الرابعة من نفس 

مما یعني خضوع االستثمار في بعض  ،والتنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحمایة البیئة
أما  ،فیما یخص طریقة إنشاءها وشروط عملها ،أخرىخاصة القطاعات إلى قوانین وأنظمة 

  . 03-01االستثمار رقم حیث االمتیازات فهي خاضعة لقانون من 

ي ت 3منها مثال االستثمار في القطاع الفالح قطاع  ،4واالستثمار في قطاع المحروقا
 .إلخ...المواصالت السلكیة والالسلكیة

  
  الفرع الثاني

  األجنبي المباشر رالقانونیة لالستثمااألشكال     
یقصد باالستثمار األجنبي المباشر، قیام المستثمر غیر الوطني، سواء كان شخصا   

طبیعیا أم معنویا، بممارسة نشاط تجاري في الدولة المضیفة، سواء كان ذلك عن طریق 
                                                             

، 44، جریدة رسمیة، عدد 2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009، مؤرخ في یولیو سنة 01-09أمر رقم  -1
  .  2009یولیو سنة  26مؤرخة في 

، 78، جریدة رسمیة، عدد 2010، یتضمن قانون المالیة لسنة 2009دیسمبر سنة  30، مؤرخ في 09 -09قانون رقم  -2
  .2009دیسمبر سنة  31مؤرخة في 

، المحدد لكیفیات استغالل األراضي 2010أوت  15، المؤرخ في 03-10ینظم القطاع الفالحي في الجزائر بالقانون رقم  -3
الفالحیة  التابعة للدولة، یسمح هذا القانون باستغالل األراضي الفالحیة التابعة للدولة بواسطة عقود امتیاز یلزم فیها 

  .تنازل لهم عنها فقط، مقابل دفع إتاوة سنویة یحددها قانون المالیةالمستثمرون باستغالل األراضي الم
لق ، یتع2005أبریل  28مؤرخ في  ،07-05قطاع المحروقات، تنص المادة األولى من قانون المحروقات رقم في  -4

  :القانون إلى تحدیدیهدف هذا : " ، على)معدل ومتمم( 2006یولیو  29مؤرخ في  10-06بالمحروقات معدل ومتمم باألمر رقم 
النظام القانوني لنشاطات البحث عن المحروقات واستغاللها ونقلها بواسطة األنابیب وتكریرها، وتحویل وتسویق  -

  وتخزین وتوزیع المنتجات البترولیة، وكذا الهیاكل والمنشآت التي تسمح بممارسة هذه النشاطات،
  المذكورة أعاله، اإلطار المؤسساتي الذي یسمح بممارسة النشاطات  -
  ".حقوق والتزامات األشخاص لممارسة نشاط أو العدید من النشاطات المذكورة أعاله -
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عن طریق مساهمته في رأس المال الوطني أو )أوال(الكاملة لرأسمال المشروع التجاري ملكیته 
مع الشركات التابعة (مستثمر آخر محلي أو مع الدولة المضیفة ذاتها سواء مع   ة معینة بنسب
یفة في إطار كما یمكن أن یتوافد االستثمار األجنبي المباشر إلى الدولة المضّ ،)ثانیا( )لها

  .)ثالثا( اتشركات متعددة الجنسی
  )بالكامل للمستثمر األجنبي ةالمملوك(ةالمنفرداتاالستثمار:أوال    

ألصول استثماریة من طرف األجانب  مطلقال على التملكهذا النوع من االستثمارات ینطوي  
، ویتم تنظیم العالقة بین المقر الرئیسي والفرع حسب اختصاصات 1یففي البلد المضّ 

البلد وصالحیات الفرع والتفویض الموكل له ونوع النشاط، وذلك وفق اتفاقیة تبرم مع 
قیام مستثمر أجنبي أو عدة مستثمرین أجانب یقع هذا االستثمار نتیجة ، وبصفة عامةیفالمضّ 

  :2بإحدى العملیتین التالیتین
 في البلد  إقامة استثمار جدید كتأسیس شركة جدیدة أو فرع جدید لشركة أجنبیة

  .،دون إشراك الطرف المحلي بأیة نسبة كانتالمضیف

                                                             
، في شأن تنظیم االستثمار المباشر لرأس المال األجنبي في دولة الكویت، 2001لسنة  8أجاز قانون االستثمار رقم 1-

من  68استثناء من أحكام المادة : " المادة الرابعة  للمستثمر األجنبي تملك المشروع االستثماري بصفة منفردة، في
المشار إلیه یجوز بقرار من الوزیر بناء على توصیة من لجنة االستثمار الترخیص في  1960لسنة  15القانونرقم 

من رأس مالها، وذلك طبقا للشروط واألوضاع التي یضعها مجلس %100تأسیس شركات كویتیة تبلغ حصة األجانب فیها 
  .1234-1225مجلة التحكیم العالمیة، مرجع سابق، ص ص . "الوزراء

كما أجاز قانون االستثمار في قطر، للمستثمرین األجانب االستثمار في جمیع القطاعات االقتصادیة بشرط أن یكون لهم     
وجه صحیح وفقا  من رأس المال، وأن تكون الشركة قد تأسست على %51شریك أو شركاء قطریون ال تقل مساهمتهم عن 

 وحتى %49ومع ذلك یجوز بقرار من الوزیر السماح للمستثمرین األجانب أن تتجاوز نسبة مساهمتهم من . ألحكام القانون
من رأس مال المشروع في مجاالت الزراعة والصناعة والصحة والتعلیم والسیاحة وتنمیة واستغالل الموارد الطبیعیة  100%

ط أن تتماشى مع خطة التنمیة في الدولة، وعلى أن یراعى تفضیل المشروعات التي تحقق أو الطاقة أو التعدین، بشر 
االستغالل األمثل للمواد الخام المتاحة محلیا، والصناعة التصدیریة أو التي تقدم منتجا جدیدا أو تستخدم تقنیة حدیثة، وكذلك 

المادة .( وعات التي تهتم بالكوادر الوطنیة وتأهیلهاالمشروعات التي تعمل على توطین صناعات ذات شهرة عالمیة، والمشر 
، مجلة التحكیم ) -استثمار الرأس المال األجنبي –، الباب الثاني 2000الثانیة من قانون االستثمار القطري لسنة 

  . 1224-1217العالمیة، مرجع سابق، ص ص 
  .52بعداش عبد الكریم ، مرجع سابق، ص -2
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  ملكیتها بالكامل إلى مستثمر واحد بحیث تؤول ،محلیة قائمةشراء مشروع أو شركة
الخوصصة التي  تقع هذه الحالة في إطار عملیة غالباأجنبي أو عدة مستثمرین أجانب، 

    .االقتصادیة التي تعتمدها اإلصالحاتتلجأ إلیها بعض الدول ضمن 
  )المشروعات االستثماریة المشتركة( االستثمار بالمشاركة: ثانیا

ة العالقهو عالقة تعاقدیة تقوم على االستغالل المشترك لما یقدمه أطراف  1المشروع المشترك 
عن هذا النشاط من ما ینشأ  اقتساممعین، بغرض  في نشاط اقتصادي مشترك  جهدمن مال ومهارات و 

المشترك یعد المشروع النشاط طابع محدد من حیث مدته ومحله و  ویشترط أن یكون لهذا.وعوائد أرباح
  . 2الدولي واحد من أهم األدوات القانونیة التي تستخدم في عملیات االستثمار

كما یمكن أن ینشأ المشروع االستثماري المشترك في الدولة النامیة بوجود مشروع استثماري   
محلي مملوك بالكامل لمستثمر محلي خاص، ویقوم المستثمر بشراء حصة من رأسمال 

المشروع، وفي هذه الحالة یستفید المستثمر األجنبي من المزایا المشروع بغرض توسعة 
نون االستثمار ودون أن ررها قاالتسهیالت التي یقالموجودة لدى المشروع المحلي، إضافة إلى 

  . 3اء إنشاء مشـروع جدیدیتحمل أعب

من الدول ، حیث تضطر العدید وعمیل محلي لهي االستثماریة بین مستثمر أجنب أ المشروعاتكما تنش
من االستیراد واالتجاه إلى للتصنیع المحلي، وتكون  دإلى الحیة تحت وطأة میزان المدفوعات النام

  .4الشراكة هي التطور الطبیعي لعالقة العمل السابقة بین الطرف األجنبي والطرف المحلي
بین الشریك المحلي العام أو الشریك  االختیارهو ،ما یواجه المستثمر األجنبي عادة أولو  

الشركات األجنبیة لدیها من ، غیر أن معظم متاحا االختیارالمحلي الخاص إذا كان مثل هذا 
                                                             

 استثمارو ، كتشیید المباني وشق الطرقات وبناء الجسور في الدول النامیةالضخمة  التنمویة تحتاج الكثیر من المشروعات -1
ٕ  ،وتطویر الموارد الطبیعیة نشاء المطارات و وا ٕ ، ومهاراتكبیرة ط السكك الحدیدیة إلى إمكانیات مالیة و خطقامة المصانع وا

أو مع طرف  االتفاقإلى ها ، مما یضطر هذه الدول قل ما تتوافر جمیعها معا لدى ،متقدمةمعرفة تكنولوجیة  وخبرات إداریة و 
  . والعناصر المطلوبة لتنفیذ المشروع في شكل مشروع مشترك هذه اإلمكانیاتتتوافر لدیهم ممن ) مستثمرین أجانب( آخريأطراف 

  .191، ص مرجع سابقالتشریعات المنظمة لالستثمار األجنبي في لیبیا، العبیدي عبد اهللا علي، -2
  .125ص ، بقامرجع سعبد اهللا علي، العبیدي-3
،حیث تم بیع أول دفعة من ستثمار بالمشاركة بین الجزائر وفرنسافي إطار االفي الجزائر " رونو"إنشاء مصنع للسیارات  -4

  .2015 هذه السیارات في السوق الجزائریة في بدایة
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األسباب ما یجعلها تمیل إلى تفضیل المستثمر الخاص كشریك محلي في المشروع 
من موظفي الحكومة في توفیر  استعداداالمستثمر المحلي الخاص یكون أكثر  المشترك،إذ أن

فضال على أن التغیرات السیاسیة في رجال ، لمحلیة التي یحتاج إلیها المشروعالخبرات ا
  .1العمل في المشروع االستثماري استمرارالحكومة تؤثر على 

كبیرا  انتشاراقد عرف مبدأ مشاركة الحكومة المحلیة للمستثمر األجنبي في السنوات األخیرة و  
الثروات الطبیعیة منها على وجه الخصوص في قطاع  استغالل، خاصة في مجال 2و واسعا

  .المحروقات كما هو الحال بالنسبة للجزائر

  الشركات متعددة الجنسیات: ثالثا
تناول معظم الباحثین في هذا المجال تعریف مثل هذه الشركات وما یعنیه ذلك المصطلح بغیة 

اختلفت ت و لطبیعتها وتعدد مجاالت أعمالها فقد تعددرا التوصل إلى تعریف موحد، ونظ
  .3ام تسمح بوجود  تعریف موحد لهلو ،التعریفات التي ذكرت للشركات متعددة الجنسیات

التخاذ الشركات المكونة من مركز واحد "قد عرف معهد القانون الدولي تلك الشركات أنها و  
عنها هذه ،سواء اعترف لها بالشخصیة القانونیة أو انتفت ومن مراكز للقیام بنشاطات القرار
هذا التعریف هو الذي تبنته األمم المتحدة حینما قامت بإنشاء لجنة الشركات عبر و . الصفة

  .19744 الوطنیة سنة
إن هذه الشركات هي عبارة عن مجموعة من :أحد الباحثین أنه یمكننا القولیري و     

تعدى نشاطها ی، و بجنسیات متعددة متحدة في المصالح االقتصادیةالشركات تتمتع كل منها 
                                                             

إذا كانت المشاركة الحكومیة المحلیة للمشروعات المشتركة لها بعض العیوب من وجهة نظر المستثمر األجنبي، فال شك  -1
أن لها بعض المزایا أیضا، ألن اشتراك الحكومة في المشروع یعد تأییدا رسمیا ألهمیته  مما یضفي بعض المساعدات 

باإلضافة  إلى أن الحكومة لیست في عجلة من سحب أرباحها كما هو الحال  الخاصة له، كشراء قدر كبیر من منتجاته
  .  وما یلیها 192العبیدي عبد اهللا علي، مرجع سابق، ص : للتفصیل، راجع .  بالنسبة للمستثمر الخاص

نص قانون االستثمار التونسي على المشاركة الوطنیة في بعض األنشطة غیر المصدرة كلیا، حیث تتطلب ملكیة  -2
  .من المصالح المختصة موافقة مسبقة   %50المستثمر األجنبي لحصة تفوق 

الشامل قاصرا عن إعطاء المفهوم أي تعریفسیكون و ،تعریفه للشركات متعددة الجنسیات مازال الفقه لحد اآلن منقسما في -3
  .بشكل دقیق لهذه الشركات

  .53ص  ،بقالرحمان، مرجع سمحمد أحمد عبد االحمیقاتی-4
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شرافهاحدود دولة واحدة وتخضع في سیطرتها و  ٕ ومن .1)الشركة األم(للشركة الرئیسة  ا
  :خصائص هذه الشركات متعددة الجنسیات نذكر ما یلي

 كبر حجم هذه الشركات وتنوع أنشطتها. 

  المتقدمة خاصة إلى الدول النامیةقدرة هذه الشركات على نقل التكنولوجیا. 

 تركیز اإلدارة العلیا لتلك المشروعات في ید عدد محدود من األفراد. 

 2میالد وانطالق هذا لمشروع من الدول المتقدمة، حیث یتوافر رأس المال الكافي والخبرات الفنیة واإلداریة. 

حتى تنطبق علیه حق معنوي، و صورة  األجنبي قد یكون ماال نقدیا أو عینیا كما یمكن أن یأخذالمال ف
شخصا لمستثمر أجنبي سواء كان فردا أو وجب أن تكون مملوكة مار األجنبي ثقواعد نظام االست

  .3قد یكون من بین الشركاء في الشخص االعتباري مستثمرا محلیا أو وطنیاو ،اعتباریا

إلى شروط االستثمار األجنبي  اإلشارةدون رأس المال عنصر  الحدیث عنال یمكن إنهاء و 
  :فیما یلي صهااستخالیمكن یأتي التفصیل فیها الحقا، إذ التي و بصفة عامة 

  وطني أو شخص سواء كان مملوكا ل،أن یكون رأس المال المستثمر أجنبیا :الشرط األول
  .أجنبيشخص 

من طرف الهیئة الحكومیة  هابمصرح/ له أن یكون االستثمار مرخصا :الشرط الثاني
  .بذلكالمختصة

                                                             
  .100،ص بقامرجع س ،الواحد،الفار محمد عبد -1
كانت على ید الشركات األمریكیة الكبرى بعد نهایة الحرب العالمیة  ،بدایة ظهور هذه الشركات على المستوى العالمي -2

صدقة هاشم .إنتاجیة عالمیة موحدة إستراتیجیةالثانیة، عن طریق إنشاء فروع تابعة لها في كندا و دول غرب أوروبا في إطار 
  .15، ص بقاضمانات االستثمارات األجنبیة في القانون الدولي، مرجع س ،محمد

رغم أن ، ثمارات المحلیة ولیس بدیال عنهاا حقیقة أن االستثمار األجنبي المباشر ال یتعدى كونه مكمال لالستیؤكد هذ -3
،إال أنه ال یوجد ما یثبت بصورة قاطعة أن العوامل التي تحرك االستثمار المحلي واألجنبي تجاهاتاالبعض قد یربط بین 

رنشاوي حاتم عبد ق.المحلي أو تؤثر فیه بذات الدرجة  أو االتجاه االستثمار األجنبي هي نفسها التي تحرك االستثمار
ور د(ورشة عمل  -العربیة لجذب االستثمار اإلدارةتطویر  -االستثمارمؤتمر التمویل و ، الجلیالالستثمار في ظل العولمة
  .2،ص 2004یسمبر د 8-5شرم الشیخ، اإلداریةالمنظمة العربیة للتنمیة )االستثمارالمصارف العربیة في التمویل و 
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  انيـــالفصل الث

  المباشر األجنبي الستثمارا ایةتـــدابیر تشجیع وحم

  في دول المغرب العربي

استراتیجیات التعاون بین و  اهتماماتأصبح جلب االستثمارات األجنبیة یحتل الصدارة في 
ستثمارات في الدفاع عن الدور المؤثر لهذه اال إلىفقد تنبهت معظم الدول النامیة ، البلدان

أن الواقع یبرز استمرار خضوع ، خاصة و رابطها مع الدول الكبرىتقویة عناصر تمصالحها و 
توجهات العولمة  من رغم، وعلى التوجهات الشركات المتعددة الجنسیة الختیار دولة المنشأ
لنشاطها  دتها الوطنیة كمركز موجهفإن الشركات المتعددة الجنسیة ما تزال تعتمد على قاع

  .1االقتصادي

البشریة  اإلمكانیاتكما أن ضرورة وجود مناخ أو بیئة اقتصادیة لالستثمار بجانب توفر     
المؤهلة والوسائل التكنولوجیة الحدیثة، من خالل وضع نظم قانونیة وبنیات تحتیة تحفیزیة 
تتضمن مجموعة من التسهیالت الضریبیة والجمركیة والعقاریة والخدماتیة، مع توفیر ضمانات 

من أهم مظاهر صبحت تعتبر أللتقلیص من المخاطر المحتملة التي قد تلحق باالستثمار، 
غراء المستثمرین والمقاولین في جمیع أنحاء العالمالم ٕ  .2نافسة على جذب وا

من هذا السیاق فإنه من غیر المستغرب أن خطوات االنفتاح االقتصادي أخذت تتسارع في 
ف إلى تحسین المناخ االستثماري هي خطوات تهداألخیرة في معظم الدول العربیة و السنوات 

  . ياالستثمار األجنبة الستقطاب الضمانات المطلوبوتوفیر الحریة و 

                                                             
، مؤسسة الملك عبد العزیز آل سعود  )2006-1990(النوحي جواد، مقاربة سیاسیة لالستثمارات األجنبیة في المغرب -1

  .248، ص 2009، الدار البیضاء، دیسمبر )سلسلة أبحاث(للدراسات اإلسالمیة والعلوم اإلنسانیة، 
ستراتیجیةالعسري  -2 ٕ تنشیط االستثمار بالمغرب، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون  عمر، تحریك أسواق الرسامیل وا

العام، شعبة العلوم السیاسیة، تخصص المالیة العامة، كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة، جامعة الحسن الثاني، 
  .72، ص 2001/2002عین الشق، الدار البیضاء، 
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،مثل المملكة في هذا المجال في بلدان عربیة إستراتیجیةرارات بالذات ق 2000قد شهد العام ف
  . 1دول المغرب العربي دول خلیجیة أخرى كما في سوریا العربیة السعودیة و 

أصبح توفیر مناخ مالئم لالستثمارات األجنبیة یتوقف على تداخل مجموعة من  علیهو 
ة القانونیة المكونتمثل في مجمل األوضاع السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة و ت، المحددات

القوانین ة و من األنظم ةیرتبط المناخ االستثماري أساسا بجملللبیئة التي یتم فیها االستثمار، و 
فالهدف الذي  ،بلد معینالمستثمر األجنبي على التنقل واالستثمار في  تحفزتشجع و التي 

هو إقامة ، العمومتتوخاه التشریعات المنظمة لالستثمار األجنبي في الدول النامیة على وجه 
  .محفز تحقیقا ألهداف التنمیة االقتصادیة التي تسعى هذه الدول إلى بلوغهانظام تشجیعي و 

من و ،یفةاألجنبي المباشر على عوامل معینة لجذبه إلى الدول المضّ  یعتمد االستثماركما 
ضمانات وتسهیالت و 2ما تتضمنه من حوافزامل یأتي دور قوانین االستثمار و ضمن هذه العو 
  .  المباشرة ةاألجنبی اتقانونیة لالستثمار 

جملة من  ،المغربتونس و و  تضمنت تشریعات االستثمار في كل من الجزائر في هذا المنحى
التي تستفید من أحكام هذه  المباشرة لالستثمارات األجنبیةالمقررةالمزایا والتسهیالت 

جود أجهزة تضمن تنفیذ القوانین و  یتطلب النظام الجید لالستثمارإدراكا منها أن التشریعات، 
جرائیة للمستثمرین اإلداریةتعمل على إلغاء المعوقات و  ٕ مبحث (وتقدم تسهیالت إداریة وا

                                                             
 –آفاق و ضمانات االستثمارات العربیة " ضمن مؤلف بعنوان، ، في جذب االستثمارات اإلعالمدور  ،رؤوف أبو زكي  -1

  . 299ص ، 2001لعربي، بیروت، الطبعة األولى، یولیو ،مركز  الدراسات ا"األوروبیة 
لتوجیه االستثمارات إلى النقص الحاصل في بیئة األعمال و  تستخدم الحوافز من طرف بعض الدول بهدف تعویض-2

  اقتصادیاترقیتها المناطق النائیة بهدف تنشیطها و  تأهیلها أو لتوجیه االستثمارات نحوت معینة ترید الحكومات ترقیتها و قطاعا
فز لالستثمار هو في تزاید مستمر أن عدد الدول التي تضمن الحوا UNCTADیؤكد تقریر األمم المتحدة للتجارة و التنمیة و 
خلفت نوعا من التنافس الشدید بین مختلف الدول للسعي لجذب أكبر قدر من االستثمار یعزى ذلك إلى موجة العولمة التي و 

بي نظمها الوطنیة الخاصة باالستثمار األجنیمیة و األجنبي المباشر، لذلك قامت العدید منها بإجراء تعدیالت في بیئتها التنظ
، الحوافز الممنوحة لالستثمار األجنبي المباشر في اعدس بوراوي:أنظر.جذبا لتدفقات االستثمارالمباشر، لتكون أكثر مالئمة و 

، لماجستیر في العلوم االقتصادیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ا)المغرب، دراسة مقارنة -تونس –الجزائر( المغرب العربيدول 
  .44، ص 2007/2008، جامعة الحاج لخضر باتنة،وعلوم التسییر االقتصادیةدولي، كلیة العلوم  اقتصادفرع 
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في  تتمثل،قابلة للتقدیر بقیمة نقدیة 1اقتصادیةقیمة یعد حافز االستثمار أیضا ذو  كما،)أول
یفة لالستثمارات األجنبیة بغرض بعثها دمها الدولة المضّ تقالنقدیةالمالیةو المزایا جملة من 

أكبر عدد ممكن من مناصب خلق  بهدفاالقتصادیةتوجیهها إلى قطاع معین من األنشطة و 
الدولة  اتقدمه حمایةأهم القانونیة المالیة و تعتبر الضمانات إلى جانب هذا،)ثان بحثم(الشغل
 .)ثالث بحثم(واجتذاب رأسمالهلكسب ثقته  األجنبيللمستثمر یفة المضّ 

  
  المبحث األول      

  واإلجرائیة اإلداریةالتسھیالت  

مستوى ة و نوعی تحسینو  اإلداريالجهاز  إصالحن أالتحوالت االقتصادیة المتنامیة ظهر ت
الخدمات التي یقدمها، تشكل أحد أهم المرتكزات األساسیة في أي مشروع من عملیة التنمیة 

 كافیاسببا  یكون وحده نجاعة هذا الجهازالمخالفة فإن عدم فعالیة و  وبمفهوم ،2االقتصادیة
ن التنمیة بلوغ مستوى معین مو تخلفها االقتصادي تجاوز  وعدم تمكنها منلعجز الدولة النامیة 

  .االقتصادیة

                                                             
یة في لقد ظلت الدراسات المهیمنة في تحلیل نجاعة المناخ االستثماري لبلد ما تنطلق من مركزیة المقومات االقتصاد -1

، یتوقف على ة حضورها في االقتصادیات الوطنیةتقویألجنبیة و اترى أن استمالة االستثمارات تحفیز المستثمرین األجانب و 
عمیقة، فمع بدایة التسعینیات  غیر أن هذه التوجهات ستعرف تغییرات. التي تدخلها الدولالمالیة قتصادیة و مستوى التدابیر اال

المتغیر القانوني  ، أضحىاد الترابط بین محددات االستثمارالزدیفكیر المؤسسات المالیة الدولیة و نتیجة للتحول في تو 
سیة التي ینظر إلیها المستثمرون األجانب قبل إحدى اآللیات األسا ،مستوى االستقرار االقتصاديسیاسي و الوالمؤسساتي و 

رجة تنافسیتها ینبني على طبیعة دأصبح قیاس جاذبیة االقتصادیات و  إذ.في إحدى االقتصادیات الوطنیة استثماراتهممباشرة 
 اإلدارةي ل من جهاز كذا أداء كو  مستوى الضمانات القانونیة المقدمة للمستثمرین األجانبواستقرار التشریعات القانونیة و 

، مقومات رئیسیة في مقاربات توفیر فرص جلب أكثر تیرة التوازنات الماكرو اقتصادیةالسیاسي و و  اإلطاریبقى و . والقضاء
  . 135، ص ابقسمرجع ،النوحي جواد :نظرأ.یمكن من االستثمارات األجنبیة ما
الخارجیة إحدى األولویات األساسیة  للسیاسة أضحت تنمیة االقتصاد الوطني عبر الرفع من وتیرة  تدفق االستثمارات  -2

، إذ أصبح نجاح السیاسات االقتصادیة  یقاس بحجم  االستثمارات األجنبیة في الدولة  )للدولة النامیة(تصادیة الوطنیة االق
  .إلى  حجم الشركات أو المجموعات األجنبیة التي تستوطن في هذه االقتصادیات النامیة  إضافة
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تلعب دورا أساسیا في عملیة تحفیز االستثمار بصفة عامة  اإلداریةوال إنكار أن اإلجراءات 
ومكثفة زادت سواء كان االستثمار وطنیا أم أجنبیا، ذلك أن هذه اإلجراءات كلما كانت معقدة 

  .التجاریةمن تخوف المستثمر الذي یبحث دائما عن السرعة واالئتمان في معامالته 

االستثمارات  استقطابالتسابق على التي یمیزها تنامي التنافس و  ةیتطورات المرحلالكما تفرز 
 اإلطارتحدیث  لم یعد یتوقف فقط على مارثلمناخ االست اإلداریةأن بناء المرتكزات  األجنبیة،

 مطلب( كأحد المعیقات األساسیة لالستثمار اإلدارةتجاوز النظرة إلى المؤسساتي لالستثمار و 
 واإلجراءاتالمعتمدة في مجال التدابیر  اإلصالحات اإلداریةمستوى  بل یتعداه إلى ،)أول

یفة دخول المستثمرین األجانبللدولة المضّ تمنعو  الهادفة للتقلیص من األسباب التي تعیق
  .)ثانمطلب (لالستثمار

  األولالمطلب 

  تشجیع االستثمارعملیة لالمؤسساتی اإلطار

أكبر قدر ممكن من االستثمارات األجنبیة المباشرة  استقطابدول المغرب العربي إلى  تسعى
تسابق بین هذه الدول خلق تنافس و  راد،هذا الممالئمالمناخ االستثماري العن طریق تهیئة 

ً )المغربالجزائر، تونس و (السیما بین أكبر قدر ممكن من رؤوس األموال األجنبیة لجذب  اسعی
 .الضفة الجنوبیة للبحر األبیض المتوسطالمتدفقة إلى 

على إحداث  الدول الثالثةأقدمت السلطات العامة في كل من  ،ىبتغفي إطار هذا الم
 الاستقبام ـتتكفل بمه المؤسساتفجاءت تشریعات االستثمار بمجموعة من ،تعدیالت بنیویة

المستثمرین  استقطاباألجهزة المكلفة بتشجیع و دید من إذ یوجد في هذه الدول الع، وتوجیه المستثمرین
  .  )ثان رعف(أو على المستوى المحلي )لأورع ف( سواء على المستوى المركزي 

  الفرع األول

  ھزة المكلفة باالستثمار على المستوى المركزيألجا

جنبیة المباشرة تنشیط االستثمارات األفي إطار تشجیع وتحفیز المستثمرین من أجل إنعاش و  
الدول الثالث، لطات العامة  في قامت الس ،الوطنیة االستثماراتكذلك على وجه الخصوص و 

عامال مهما في  باعتباره، المستوى الضریبي على وجه الخصوصبوضع إطار تحفیزي على 
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ر مؤسساتي على المستوى المركزي لیتم تدعیم هذا التوجه بإطا ،االستثمارسیاسة تشجیع 
سات وجدت باألساس من أجل تبسیط وتسهیل هیئات ومؤس استحداثذلك من خالل و 

تتباین ن مهام هذه المؤسسات قد تتداخل و غیر أ،معامالت اإلداریة لالستثماروال اإلجراءات
نقف  .حتى الوطنيالمستثمرین األجنبي و أمام فیما بینها مما یشكل بالتأكید عائق آخر 

رحالنا نشد ثم  )أوال(في المغرباالستثمار بتشجیع المكلفة عند دور هذه األجهزة محطة أولىفی
  .)ثالثا(لجزائرفي ا دور هذه األجهزة لاألخیرة لتحلیالمحطة  يلنعود ف )ثانیا( تونس إلى يالفكر 

  غربـة للمـببالنس: أوال    

، حیث ركز السلطات المغربیة 1باالستثمارات اإلقالعالمغرب سیاسة اقتصادیة هدفها  اتبع
لالستثمار بتبسیط االجراءات التي یتبعها المستثمر األجنبي  اإلداریةعلى تحدیث المعاملة 

  .   مشروع استثماري إنشاءالذي قرر االستثمار في المغرب من أجل 

العاملة في مجال تشجیع المركزیة  المؤسساتن التمییز بین نوعین من یمكو       
هناك مؤسسات أخرى تم و  )I( خلة مباشرة في عملیة االستثمار،فهناك مؤسسات متداالستثمار
  .)II( األولىتعتبر مساعدة بالدرجة ما بعد و یإحداثها ف

I -تشجیع الهیئات أساسیة في تعتبر هذه  : الھیئات المتدخلة مباشرة في عملیة تشجیع االستثمار
والوكالة المغربیة ،2اللجنة الوزاریةمدیریة االستثمارات الخارجیة و : تتمثل فيوتحفیز االستثمار و 

  .2009سنة  ةاالستثمارات المستحدثلتنمیة 

العدید من بالتالي هم العدید من القطاعات و موضوع االستثمار ی بما أن :ةاللجنة الوزاریـ- 1
ملیون  20مجموعها ولة المشاریع التي تساوي أو یفوق الد باسمالوزارات،تم خلق لجنة تناقش 

أو أن تحدث  ،االستثمار قمیثا علیهي تستدعي امتیازات إضافیة طبقا لما نص تالو  درهم

                                                             
1- KHALDI  Moukite , LE Régime Juridique Des  investissements Etrangers Au MAROC . 
Publication de l’institut universitaire de la recherche  scientifique, Rabat 2006, P 189.     

2
،إال أنه لم یتم على المستوى المركزي اللجنة الوزاریة من أهم المؤسساتالخارجیة و كل من مدیریة االستثمارات  اعتباررغم -

  .في نصوص مشتتةي منظمة هفي قانون االستثمار و التنصیص علیها مباشرة 
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،هذه اللجنة هي اللجنة الوزاریة 1منصبا 250ل القارة یساوي أو یفوق عددا من مناصب الشغ
  .1998سبتمبر  10المكلفة باالستثمارات التي أحدثت في 

هذه اللجنة من بین اآللیات األساسیة المهمة التي اعتمدتها الحكومة المغربیة  تعدحیث 
تكمن مهمتها وضعت تحت رئاسة الوزیر األول، و  لتشجیع االستثمار األجنبي المباشر، حیث

لقة لتحتیة المتع،ال سیما تمویل البنیة المشاریع االستثماریة المهمة منهافي تسهیل تنفیذ ا
  المنسق ألعمال هذه اللجنة ون العامة للحكومة بدور المقرر و تقوم الوزارة المكلفة بالشؤ المشروع و بمحیط 

 ةیئتهل،تم إحداث لجنة تقنیة ل2تفادیا إلغراق اللجنة الوزاریة لالستثمار بعدد كبیر من الملفات
والمتابعة،أنیطت بها مهمة تنسیق أعمال الوزارة المكلفة بالشؤون العامة للحكومة تتكون من 

لتي تدخل المشاكل احل ارات،تقوم بمهمة تهیئ الملفات ودراستها و المدیریة المركزیة لمختلف الوز 
القرارات الصادرة عن اللجنة الوزاریة لالستثمار وكذا متابعة تنفیذ التوصیات و في اختصاصات أعضائها 

                                                             
یمكن للمنشآت التي یكتسي برنامج استثمارها " : من میثاق االستثمار المغربي على ) فقرة أولى(  17تنص المادة  -1

القارة التي سیحدثها أو المنطقة التي سینجز فیها أو التكنولوجیا أهمیة كبرى بالنظر إلى مبلغه أو عدد مناصب الشغل 
التي سیحولها أو مدى مساهمته في المحافظة على البیئة ،أن تبرم مع الدولة عقودا خاصة تخول لها إضافة إلى 

  :ذكرهاالجزئي من النفقات اآلتي  اإلعفاء.النصوص المطبقة له ذا القانـون و االمتیازات المنصوص علیها في هـ
  نفقات اقتناء األرض الالزمة إلنجاز االستثمار -
  نفقات البنیات األساسیة الخارجیة، -  

، جریدة رسمیة، عدد )معدل ومتمم(بمثابة میثاق االستثمار 18.95قانون إطار رقم ."مصاریف التكوین المهني -     
، منشورات المجلة المغربیة )لة نصوص و وثائقسلس(أو قانون االستثمار بالمغرب . 1995نوفمبر  29، صادرة  في 4335

  .2009، الطبعة الثانیة 216لإلدارة المحلیة والتنمیة، العدد 
 57، منها ملیون درهم12575تثماري اإلجمالي ملفا استثماریا بلغ حجمها االس 74تمكنت اللجنة الوزاریة من دراسة   -2

كما عرضت على اللجنة  ،منصب شغل قار 9841في إحداث  ،مما یساهمملیون درهم7844م استثماري قیمته ملف بحج
 شغل قار، كما قامت أیضا بدراسة منصب 5350ملیون درهم، تمكن من خلق  4731ملفات أخرى باستثمار یناهز  10

بالنسبة و . یات وتوجد أخرى قید الدراسةاتفاق 10ادقت أیضا على مشروع جاهز للتنفیذ وص 30ها مشروع استثماري أصبح من
ملیار  174ما یعادل مبلغ  هومشروع استثماري و  316فقد بلغت ) 2007- 2002(لحصیلة النهائیة لهذه اللجنة الممتدة بینل

، التقریر السنوي "2008مشروع قانون المالیة لسنة "،وزارة االقتصاد والمالیة. منصب شغل مباشر 109.784خلقدرهم و 
  .50ص ، لكة المغربیةالمالي، المماالقتصادي و 
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وتهیئ االتفاقیات التي تخص االستثمار قبل عرضها كما تسهر على دراسة، أو عن اللجنة التقنیة نفسها
  .1على اللجنة الوزاریة لالستثمار للمصادقة علیها

ر دجنبر حول تدبی 26المؤرخ في  20/2002وبمقتضى منشور الوزیر األول رقم      
مشاریع االستثمار، أصبحت اللجنة الوزاریة لالستثمارات تتكفل كذلك بالبث في المنازعات 

برز نوعا من التطور أورغم االنتقادات الموجهة لهذه اللجنةفإن عملها  .2التي تخص االستثمار
في قدرة اإلدارة المغربیة على االستجابة لمتطلبات المستثمرین الخواص، سواء المحلیین أو 
األجانب وتحفیز العدید من المشاریع الكبرى، وتؤكد المعطیات فعالیة هذه اللجنة وقدرتها على 

  .3تحفیز العدید من االستثمارات

 لسنة41.08أحدثت هذه الهیئة بموجب قانون رقم : الوكالة المغربیة لتنمیة االستثمارات- 2
  :المادة األولي منه علىتنص إذ ،5لتحل محل مدیریة االستثمارات الخارجیة، 20094

لتمنیة "  سمى الواك املغربیة  ستقالل املايل  لشخصیة املعنویة و متتع  ة  راتحتدث مؤسسة معوم   ".س

                                                             
 14ملفا یهم مشاریع قطاعات مختلفة بلغ حجمها االستثماري  63اجتماعا للنظر في  22حیث عقدت اللجنة التقنیة  -1

ملیون درهم، كما  500ملیار و  16اتفاقیة بلغ االستثمار فیها  17ملیون درهم، كما تمكنت من دراسة و تهیئ  400ملیار و
وموازاة مع هذا العمل تقوم اللجنة التقنیة بحصر . فرصة عمل 15200هز اتفاقیة توفر ما ینا 17تمكنت من دراسة وتهیئ 

دقیق ومفصل لطبیعة المشاكل والمساطر التي تعوق مسار المستثمر، األمر الذي یسمح للوزارة بالعمل على توجیه المجهود 
ف االجراءات المتعلقة اإلصالحي للسلطات العمومیة في میدان االستثمار والمساهمة في تطویر وعقلنة وتحسین مختل

، ما من شأنه تسهیل التعاون CNPIلجنة وطنیة للمساطر المرتبطة باالستثمار وباإلضافة لهذه اللجنة، تم خلق . بإنعاشه
مشروع " .بین مختلف اإلدارات المعنیة من أجل تعزیز شفافیة اإلجراءات الخاصة باالستثمار على الصعید الوطني والجهوي

  .51ص  مرجع سابق، المالي،، التقریر السنوي االقتصادي و "2008قانون المالیة لسنة 
في القانون البو كیلي حسن، التدبیر العمومي لالستثمار بالمغرب من المركزیة إلى الالتمركز، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه -2

  .77، ص 2006/2007جامعة محمد الخامس، الرباط، العام، كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة، 
، منشورات عكاظ، الدار البیضاء، دیسمبر )2006-1990( ، مقاربة سیاسیة لالستثمارات األجنبیة في المغربجوادالنوحی- 3

  .161، ص 2009
المغربیة ، المحدثة بموجبه الوكالة 41.08، بتنفیذ القانون رقم 2009فبرایر  18، صادر في 1.09.22ظهیر شریف رقم  -4

  .86قانون االستثمار بالمغرب، مرجع سابق، ص . 26/2/2009، بتاریخ 5712لتنمیة االستثمارات، ج ر، عدد 
، 1995بموجب التعدیالت التي استهدفت إعادة تنظیم وهیكلة وزارة المالیة سنة  االستثمارات الخارجیة ةأنشأت مدیری -5

، 2009تم استبدالها سنة  ،5فأصبحت هذه المدیریة وزارة منتدبة لدى الوزیر المكلف بالشؤون االقتصادیة والشؤون العامة
  .بالوكالة المغربیة لتنمیة االستثمارات
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وطبقا للمادة  ،1، وتخضع لوصایة الوزیر المكلف بالصناعة والتجارةالرباط مدینةالوكالة  مقر
الوطنیة في مجال  اإلستراتیجیة، تعتبر هذه الوكالة آلیة لتنفیذ 41.08الثالثة من القانون رقم 

  :االستثمار، وعلیه تناط بالوكالة المهام التالیة

 القیام بكل عمل ترویجي أو تواصلي من شأنه التعریف بفرص االستثمار في المغرب. 
  من قبل بلدان أخرى لضمان تنمیة االستثمارات العمل على رصد التدابیر المعتمدة

نعاشها، قصد تحدید الوضعیة التنافسیة للمغرب ٕ  .وا
  تنظیم ندوات ومؤتمرات وتظاهرات من شأنها إنعاش االستثمار بتعاون وتنسیق داخل

والقیام بجمیع  .المغرب وخارجه، مع السلطات الحكومیة والهیئات األخرى المختصة
 .لتحسیسیة واإلعالمیة لجلب المستثمریناألعمال التواصلیة وا

 2اء المتعلقة باالستثمارات وتحلیلها ونشر نتائجها بصفة دوریةتحدید مؤشرات األد. 
 استقبال االستثمارات الدولیة بالمغرب وجرد وتقییم معیقات االستثمار. 
  بالمغربكما تقترح الوكالة تدابیر تشریعیة وتنظیمیة من شأنها دعم وتشجیع االستثمار. 
  وتقوم كذلك باقتراح مخطط تنمیة االستثمارات في قطاعات الصناعة والتجارة

والتكنولوجیات الحدیثة على الحكومة وتتولى اجتذاب المستثمرین المحتملین في هذه 
 .3القطاعات والسعي إلیهم أو العمل على القیام بذلك

الوطنیة لالستثمار،  اإلستراتیجیةهذه االختصاصات المنوطة بالوكالة، تدخل في إطار تنفیذ  
، تدخل في إطار 2009لسنة  41.08وهناك مهام أخرى عددتها المادة الخامسة من قانون 

حیث تتولى والتكنولوجیات الحدیثةتنمیة مناطق لألنشطة مخصصة لقطاعات الصناعة والتجارة 
  :الوكالة لهذا الغرض، جملة من المهام، نذكر منها ما یلي

                                                             
، 41.08، بتطبیق القانون رقم 2009مارس  5، صادر في 2.08.564المرسوم رقم أنظر المادة األولى والثانیة من  -1

  .95نفس المرجع السابق ص . المحدثة بموجبه الوكالة المغربیة لتنمیة االستثمارات
من  المادة الثالثة. لهذا الغرض تمسك الوكالة بنكا للمعلومات المتعلقة باالستثمارات المنجزة في المغرب وتقوم بتحیینه -2

  .41.08القانون رقم 
  .، السالف الذكر41.08أنظر المادة الرابعة من القانون رقم  -3
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  المسبقة لتحدید واختیار مناطق إقامة برامج االستثمار في مجاالت الصناعة الدراسات
 .والتجارة والتكنولوجیات الحدیثة

  الدراسات المتعلقة بتصفیة الوعاء العقاري في مناطق األنشطة وبالتهییئات كیفما كان
 . أن تنشأ في المناطق المذكورة المزمعنوعها التي من 

 

 ورة عبر طلبات عروض رهن إشارة المستثمرین على المذك 1وضع مناطق األنشطة
أساس دفتر تحمالت یحدد شروط إنجازها وترویجها وتسییرها، وتتبع تنفیذ االتفاقیات 

  .المبرمة في هذا الشأن

المالحظ هو توسیع المشرع المغربي من مهام هذه الوكالة، وهذا دلیل على أهمیة هذا الجهاز 
یخلق تداخل بینها  وبین  المراكز  لكن من شأنه أنار، المركزي في مجال تشجیع االستثم

یتعلق بإبرام العقود  ماسیما فی االختصاصات الالجهویة لالستثمار، التي تقوم تقریبا بنفس 
  .2واالتفاقیات مع المستثمرین

II -بالنظر إلى األهمیة التي تولیها  :الھیئات األخرى المساعدة في عملیة تشجیع االستثمار
ضع مؤسسات مساعدة تعمل على دعم السلطات المغربیة لمسألة تشجیع االستثمار، تم و 

 :تشجیع االستثمار، نذكر منهاو 

تجسد هذه المؤسسة فكرة رائدة في مجال :االجتماعیةحسن الثاني للتنمیة االقتصادیة وصندوق ال-1
حیث جاء قرار الملك ،الخوصصةائدات استثنائیة كعائدات توظیف المال العام الناتج عن ع

                                                             
یراد بمناطق األنشطة، في مفهوم هذا القانون، فضاءات مندمجة معدة الستقبال فاعلین في قطاعات الصناعة والتجارة  -1

الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من . أنشطتهموالتكنولوجیات الحدیثة، توفر لهم خدمات ذات صلة تكون ضروریة لمزاولة 
  .، السالف الذكر41.08القانون رقم 

تفادیا لهذا التداخل في االختصاصات بین الوكالة المغربیة لتنمیة االستثمارات والمراكز الجهویة لالستثمار، نص المشرع  -2
مع مراعاة االختصاص المخول للمراكز "...... :، المحدثة بموجبه الوكالة، على 41.08في المادة السادسة من قانون 

  ."الجهویة لالستثمار، إلبرام العقود واالتفاقیات المزمع إبرامها مع المستثمرین والسهر على تتبعها
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حسن الثاني ،سمي بصندوق الاالستثمارندوق إلنعاش التنمیة و محمد السادس بإنشاء ص
 .20011یونیو  30خطاب له یوم في  االجتماعیةللتنمیة االقتصادیة و 

، الذي سیتحمل 2من قانون االستثمار 18تم إنشاء هذا الصندوق طبقا لمقتضیات الفصل 
من میثاق  17علیها في إطار الفصل المصاریف المترتبة عن االمتیازات المنصوص 

في الطریقة التي ستطبع عي الذي سیتم به التدبیر العمومییبرز التطور النو ، و االستثمار
من خالل ،أو التدخالت عن باقي تدخالت الدولة تدخالت الصندوق سواء من حیث تمیز هذه

  :من تمویل هذا الصندوق من المعاییر األساسیة لالستفادةو  .التدخالتطبیعة هذه 

  ااجتماعیو  ااقتصادیاألقوى االنعكاسات  ذاتأولویة المشاریع. 
  التشغیلأولویة المشاریع التي تمثل دور المحرك لالستثمار ومدى انعكاساتها على النمو و. 
  االستثمارات في إطار مقاربة الشراكةتكثیف الجهود مع القطاع الخاص بهدف الرفع من حجم. 

 :أنیطت بها عدة مهام منها:3المتوسطةوطنیة إلنعاش المقاوالت الصغرى والوكالة ال- 2

  القواعد والمساعدة في مجال تبسیط وتخفیف  واإلعالمالقیام بكل عمل یتعلق بالتحسیس
 .المتوسطةالمطبقة على المقاوالت الصغرى و  واإلجراءاتاإلداریةالقانونیة 

                                                             
االجتماعیة حسن الثاني للتنمیة االقتصادیة و إننا نحرص على جعل صندوق ال:  " من بین ما جاء في هذا الخطاب -1

یل هذا الصندوق إلى وكالة أداة فعالة لتنمیة الثروة  االقتصادیة الوطنیة ، لقد قررنا تحو مار المنتج ، و دعامة قویة لالستث
 عملیات فتح رأسمال المؤسسات العمومیة التي تشكل تراث األمةصیص جزء هام من مداخیل الخوصصة و تخوطنیة و 

= یشرف مباشرة على تسریع حركیة الصندوق من خاللو قد أبى الملك محمد السادس إال أن . ."...لتمویل هذا الصندوق،
من الرصید اإلجمالي المتوفر في الحساب الخاص للخزینة مكرسة فقط  % 66اتفاقیة غطت حوالي  39التوقیع على =

المعمق، الماستر في القانون العام أقلعي سهیلة، إشكالیة تحفیز االستثمار في المغرب، رسالة لنیل دبلوم .لعملیات هذا الصندوق
  .44كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة، جامعة عبد المالك السعدي، المغرب، ص 

  االستثمارات  إنعاشیحدث حساب مرصد ألمور خاصة یسمى صندوق " :من قانون االستثمار على 18لمادة تنص ا -2
الممنوحة للمستثمرین في إطار نظام عقود االستثمار یعد لضبط حسابات العملیات المتعلقة بتكفل الدولة بتكلفة المنافع و  

بمثابة میثاق  18.95قانون إطار رقم ."المشار إلیها في المادة السابقة  و كذا بالنفقات التي یستلزمها إنعاش االستثمارات
  .1995نوفمبر  29، صادرة في 4335، جریدة رسمیة عدد )معدل ومتمم(االستثمار

، المتعلق بمیثاق المقاوالت الصغرى والمتوسطة، 53-00األول من الباب الثاني من القانون رقم أحدثت بموجب الفصل  -3
كما أحدثت بموجب نفس القانون في الفصل الثاني من  الباب . 2002أوت  19، الصادرة بتاریخ 5031جریدة رسمیة عدد 

  .2005فبرایر  16لدعم إحداث المقاوالت بتاریخ  الثاني جمعیة لدعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة، وكذا اللجنة الوطنیة
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  المتوسطةالنهوض بالمقاولة الصغرى و  إلىة لبرامج الهادفتقییم األعمال واتتبع و. 
 األسواق الخارجیةالهیئات العامة المعنیة بدخول و  اإلدارةباالتصال مع  مساعدة المقاوالت. 
 مواكبة المقاولین في تدبیر مشروعهم االستثماري . 
 المساعدة على تكوین الملف البنكي. 
  دعمها بالتنسیق مع الدولة في مجال تشجیع المقاولة و المساهمة في تنفیذ سیاسة

 . القطاعات الوزاریة األخرى
  

  النسبة لتونسـب:ثانیا

 واإلحاطةمن الهیاكل المركزیة والهیاكل القطاعیة لدعم االستثمار یوجد في تونس العدید 
وكالة النهوض باالستثمار  :، نذكراالستثمارمن األجهزة المكلفة بعملیة تشجیع بالمستثمرین، و 

واللجنة  بالصناعة والتجدید، النهوض وكالةوكالة النهوض باالستثمارات الخارجیة، الخارجي،
و وكالة النهوض  )I(اللجنة العلیا لالستثمار :همافقط الدراسة بهیئتینونخص  .العلیا لالستثمار

  .)II(بالصناعات والتجدید

-I من مجلة تشجیع االستثمارات 52أحدث هذا الجهاز بموجب الفصل :لالستثماراللجنة العلیا 
  :التي تنص على ،)منقحة ومتممة(

ر، "  لجنة العلیا لالس شارة ا ٔمر من بعد اس شجیعات ب لجنة وضبط ... متنح هذه ال ویمت تنظمي هذه ا
ٔمر سیريها ب   ". طرق 

، المتعلق بضبط تركیبة اللجنة العلیا لالستثمار 1993لسنة  2542ثم صدر األمر عدد  
، الذي 36292، بموجب األمر عدد2014إلغاء هذا األمر سنة ،لیتم 1وتنظیمها وطرق تسییرها

                                                             
، المتعلق بضبط تركیبة اللجنة العلیا لالستثمار وتنظیمها 1993دیسمبر  27، المؤرخ في 1993لسنة  2542أمر عدد  -1

  .1993، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، دیسمبر )ملغى( وطرق سیرها
، یتعلق بضبط تركیبة، اللجنة العلیا لالستثمار ومشموالتها 2014بتمبر س 18، مؤرخ في 2014لسنة  3629أمر عدد  -2

  . 2014أكتوبر  14، 83وتنظیمها وطرق سیرها، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، عدد 
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تتكون اللجنة العلیا لالستثمار المنصوص علیها . یضبط تركیبة اللجنة العلیا لالستثمار
  :1ة تشجیع االستثمارات منمن مجل 52بالفصل 

  .برتبة وزیر ینویههو رئیس الحكومة أو من  :رئیس اللجنة-

الوزیر المكلف بالمالیة، الوزیر المكلف بالتنمیة والتعاون الدولي، : األعضاء الستة التالیة-
الوزیر المكلف بأمالك الدولة، الوزیر المكلف بالصناعة، الوزیر المكلف بالتجارة، محافظ 

أما صالحیات اللجنة العلیا لالستثمار، محددة في الفصل األول من . البنك المركزي التونسي
تتمثل أساسا في النظر في مطالب اقتناء أوراق مالیة تونسیة  ، أعاله،36292األمر رقم 

  :تعطى حق االقتراع أو حصص شركاء لشركات منتصبة بالبالد التونسیة، وفقا للشروط التالیة

  .إذا تم القیام بها من قبل شخص طبیعي أو معنوي ذي جنسیة أجنبیة -

على األقل أو  %50عنیة عتبة أن تبلغ المساهمة األجنبیة باعتبار عملیة االمتالك الم-
  .من رأس المال%66.66تتجاوز بعد ذلك عتبة 

أن تكون الشركة المعنیة بالعملیة أو فروعها ناشطة في قطاع غیر محرر عند التكوین، في - 
حیث تعفى عملیات امتالك األجانب لمساهمات متراوحة بین  .إطار التشریع المنظم له

  .العتبتین المذكورتین بالمطة الثانیة من هذا الفصل، من ترخیص اللجنة العلیا لالستثمار

أجل شهر من تاریخ إیداع الملفات بمصالح رئاسة الحكومة من  ياجتماعاتها فتعقد اللجنة 
القطاعي أو من قبل البنك المركزي، أو هیئة السوق المالیة حسب  اإلشرافقبل وزارات 

ویجب أن تكون الملفات المعروضة مصحوبة بالوثائق الالزمة وبمحضر اللجنة ، الحال

                                                             
ویشارك وجوبا في أشغال اللجنة الوزیر المكلف . ، السالف الذكر2014لسنة  3629من األمر عدد ) 2(الفصل الثاني  -1

  .، الفقرة الثانیة من الفصل الثاني)الوزیر المسؤول على القطاع الذي ینتمي إلیه االستثمار( لف المعروض على اللجنةبالم
مع مراعاة الصالحیات المسندة إلیها بمقتضى النصوص التشریعیة والترتیبیة الجاري بها العمل، ": ینص الفصل األول -2

  ...".تتولى اللجنة العلیا لالستثمار
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القطاعي أو البنك المركزي  اإلشرافلیتم إعالم أصحاب المطالب من قبل وزارات ، 1الفنیة
أیام من تاریخ انعقاد اللجنة، مالم 10التونسي، أو هیئة السوق المالیة في أجل ال یتعدى 

  . 2یقضي التشریع الجاري به العمل إجراءات خاصة مغایرة 

II- هي مؤسسة عمومیة مكلفة بتنفیذ سیاسة الدولة  :وكالة النھوض بالصناعة والتجدید
، المستثمرین قطاع الصناعي بصفتها هیكل مساندة للمؤسسات والباعثینالمتعلقة بالنهوض بال

إدارات جهویة متواجدة عبر كل تتوفر الوكالة على خمس مراكز على المستوى المركزي، وكذلك 
  :3یليوتتمثل مهام هذه المراكز فیما . نالوالیات األربعة والعشری

  :یضع المركز في خدمة المستثمرین  :مركز تبسیط اإلجراءات والتصرف في االمتیازات-1

  عبر كل  ، وذلكشباك موحد متحصل على نظام الجودة المطابق للمواصفات العالمیة-

  .الوالیاتالتونسیة

  .مكتب المخاطب الوحید لمساعدة الباعثین المستثمرین على التكوین القانوني للشركة-

  إدارة للتصرف في االمتیازات المنصوص علیها بمجلة تشجیع االستثمارات وصندوق -

  .التطویر والالمركزیة الصناعیة

لمؤشرات التموقع  إستراتیجیةیهتم المركز بمتابعة  :الصناعي واالستشرافمركز الدراسات -2
  :الصناعي الوطني والعالمي، وذلك من خالل

  .الفروع الصناعیة دراسة التموقع االستراتیجي حسب-

  .القطاعیة اإلستراتیجیةالدراسة -
                                                             

على مستوى الوزارات والبنك المركزي التونسي،  اللجان الفنیة، وقد أحدثت 3629من األمر عدد ) 5(الفصل الخامس -1
وهیئة السوق المالیة،  تهتم بدراسة الملفات من الجوانب الفنیة والمالیة وتقترح االمتیازات وفق التشریع الجاري به العمل، قبل 

  .، من نفس األمر)6(الفصل السادس:  أنظر. لالستثمار عرض هذه الملفات على اللجنة العلیا
  .، السالف الذكر3629الفقرة الثانیة من الفصل الخامس من األمر  -2
: الموقع اإللكتروني2016مارس  29وكالة النهوض بالصناعة والتجدید، بوابة الصناعة التونسیة،  -3

http://www.investintunisia.tn 



 التشریعات المنظمة لإلستثمار األجنبي المباشر في دول المغرب العربي
 

105 
 

  .دراسة مقارنة للعناصر التنافسیة-

  .دراسة جهویة للتنمیة الصناعیة -

نة للمستثمرین، :مركز التوثیق والمعلومة الصناعیة- 3 إذ یوفر المركز المعلومة الصناعیة المحیّ
  :وذلك عبر

  .بوابة الصناعة التونسیة-

  .الصناعیة، یعد دلیل المؤسسات الصناعیةبنك المعطیات -

  .الصالون االفتراضي للمؤسسات-

  .المستمرة للمستجدات التشریعیة واالقتصادیة والتكنولوجیة متابعةالب عمل یعنىفریق -

  :یتكون هذا المركز من ثالثة هیاكل أساسیة:مركز التجدید والتطویر التكنولوجي- 4

  .التكنولوجیةهیكل الشراكة والتنمیة -

  .هیكل لتعزیز ونشر ثقافة االبتكار-

  .فرقة عمل لمساعدة الشركات في مجال االبتكار-

یوجد هذا المركز على مستوى كل الوالیات من خالل :مركز المساندة لبعث المؤسسات- 5
  .محاضن المؤسسات، التي تقدم مساندة فردیة للمستثمرین

 منها نذكرأخرى مساعدة في عملیة تشجیع االستثمار، وأجهزة كما توجد في تونس عدة هیئات
الة الوطنیة للتشغیل المستقل، شركة ـالة النهوض بالصادرات، الوكـوك: على سبیل المثال
وان التونسیین ـي التونسي للسیاحة، دیـة للوسط الغربي، الدیوان القومـاالستثمار والتنمی

  .1بالخارج
  

                                                             
وكالة النهوض بالصناعة والتجدید، بوابة : لالطالع على تشكیل وصالحیات هذه الهیئات وهیئات أخرى مساعدة، راجع   -1

  http://www.investintunisia.tn: ، الموقع اإللكتروني2016مارس   29الصناعة التونسیة، 
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  النسبة للجزائربـ: ثالثا
 اإلداریةنظیرتیها المغرب وتونس، عملت الجزائر على إصالح المعاملة شقیقتیها و  على غرار

لالستثمار وتحسینها وتطویرها، بجعلها تتماشى ومتطلبات السوق والمنافسة العالمیة التي 
  . تعتبر أكبر التحدیات التي تواجه االقتصاد الوطني

ر تحفیز االستثمافي مجال تشجیع و  الننجد على المستوى المركزي هیئتین أساسیتین تعمو 
  .)II(الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمارو  )I(المجلس الوطني لالستثمار :هما

 -Iأحدث بموجب الستثمار، تطویر ایعد جهاز استراتیجي لدعم و :المجلس الوطني لالستثمار
 03- 01 في فصله األول من األمر رقمباالستثمار، ةلألجهزة المكلفالمحدد الباب الرابع 

الذي و 3552-06رسوم التنفیذي رقم ــالم إلىبالرجوع ،)المتممدل و المع(1المتعلق باالستثمار
نجده یتشكل من مجموعة من ،طریقة سیرهدد صالحیات هذا المجلس وتشكیله وتنظیمه و یح

ھو وو یتولى الوزیر المكلف بترقیة االستثمارات أمانة المجلس،4ةالحكوم رئیسیرأسه 3الوزراء
بالدراسات الدقیقة ذات تزوید أشغال المجلس بالمعلومات وبھذه الصفةیعمل خاصة على 

                                                             
، مجلس وطني لوزیر المكلف بترقیة االستثماراتینشأ لدى ا" :من الفصل األول من الباب الرابع على  18تنص المادة  -1

یكلف المجلس بالمسائل و . تخت سلطة رئاسة رئیس الحكومة یوضع، و "المجلس"ار یدعى في صلب النص لالستثم
صوص علیها في المادة بالموافقة على االتفاقیات المنو  ،ثمارات و بسیاسة دعم االستثماراتتالمتصلة بإستراتیجیة االس

، 08-06هذه المادة في إطار األمر رقم  عدلت."بصفة عامة بكل المسائل المتصلة بتنفیذ أحكام هذا األمرأعاله، و  12
  .حیث دعمت الدور االستراتیجي للمجلس فیما یخص القرارات اإلستراتیجیة الخاصة باالستثمار

، یتعلق بصالحیات 2006أكتوبر  9الموافق لـ  1427رمضان عام  16، مؤرخ في 355- 06مرسوم تنفیذي رقم  -2
، قبله كان 2006أكتوبر  11، صادرة في 64جریدة رسمیة عدد . وسیره المجلس الوطني لالستثمار وتشكیلته وتنظیمه

  ).الملغى( 281-01المجلس منظم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
الوزیر المكلف  -:یتشكل المجلس من األعضاء اآلتي ذكرهم:" ،على355- 06من المرسوم التنفیذي رقم  4تنص المادة  -3

الوزیر  - الوزیر المكلف بالتجارة -الوزیر المكلف بترقیة االستثمارات -المالیة الوزیر المكلف ب-بالجماعات المحلیة
وزیر المكلف بالصناعات الخفیفة ال -الوزیر المكلف بالسیاحة  -الوزیر المكلف بالصناعة  -المناجمالمكلف بالطاقة و 

  ."البیئةالوزیر المكلف بتهیئة اإلقلیم و  -المتوسطة و 
   355-06من المرسوم التنفیذي رقم  2، المادة "طة رئیس الحكومة الذي یتولى رئاستهیوضع المجلس تحت سل"  -4

  .المذكور أعاله
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السھر على إنجاز تقاریر دوریة لتقییم الوضع المتعلق بتطویر االستثمار، و الصلة
  .1باالستثمار

یجتمع المجلس بصفة عادیة مرة كل ثالثة أشهر على األقل، كما یمكن استدعاؤه عند الحاجة 
 ،الضرورة لالجتماع بصفة استثنائیة بناء على طلب من رئیسه أو بطلب من أحد أعضائهأو 

فیما یخص المسائل المتعلق بعملیة تشجیع  2ویمكنه إصدار قرارات وتوصیات أو إبداء آراء
الهدف األساسي من إنشاء المجلس الوطني  توتطویر االستثماراتعد مهمة ترقیة و .االستثمار
  :3هذا األساس یضطلع المجلس بالمهام التالیةعلى ، و لالستثمار

  أولویاتهتطویر االستثمار و  إستراتیجیةیقترح. 
 یحدد األهداف رقیة االستثمار الذي یسند إلیه ویوافق علیه و یدرس البرنامج الوطني لت

 .في مجال تطویر االستثمار
 یقترح موائمة التدابیر التحفیزیة لالستثمار مع التطورات الملحوظة. 
 كل تعدیل للمزایا الموجودةكذا لتأسیس مزایا جدیدة و  اقتراحرس كل ید. 
  أهمیة بالنسبة لالقتصاد التي تكتسي االستثماریة یدرس مقاییس تحدید المشاریع

 4یوافق علیهاالوطني و 

، خصوصا بعد التعدیل الذي طرأ 2006وقد تعزز دور المجلس الوطني لالستثمار منذ سنة 
 12، تم تعدیل المادة 011-09من القانون رقم  61فبموجب المادة  ،2009سنةعلیه 
  :، بالنص في الفقرة األولى على1مكرر

                                                             
  . ، السالف الذكر355 -06من المرسوم التنفیذي رقم  7أنظر المادة رقم -1
  . ، السالف الذكر355 -06من المرسوم التنفیذي رقم  6و  5أنظر نص المادة  -2
من المرسوم  3هذه المهام مذكورة على سبیل المثال فقط، للتفصیل في كل المهام المنوطة بالمجلس، راجع المادة  -3

  .، یتعلق بصالحیات المجلس وتشكیلته وتنظیمه وسیره 355 - 06التنفیذي رقم 
المناطق التي تستوجب تنمیتها  فیما یتعلق باالمتیازات الجبائیة وغیرها، فإن المجلس الوطني لالستثمار هو الذي یحدد -4

مساهم خاصة من الدولة والتي یمكن أن تستفید االستثمارات فیها من النظام االستثنائي، وذلك انسجاما مع سیاسة الدولة في 
مهنان إدریس،  تطور نظام االستثمارات األجنبیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون األعمال، .مجال تهیئة اإلقلیم

  .113، ص 2002ة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، كلی
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رشیع املعمول به... " ل ة طبقا  ح مزا إضاف ر م لس الوطين لالس ٔن یقرر ا   ."ميكن 

  :أما الفقرة الثانیة تنص على 
اوز مخس " لموافقة لفرتة ال تت ر قانو  لس الوطين لالس د املنافسة یؤهّل ا لقوا ) 5(دون املساس 

ىل  لقمية  االٕعفاءاتسنوات  ىل ا ٔو الرسوم مبا فهيا الرمس  ٔو الرضائب  ضات يف احلقوق  املضافة اليت ٔو التخف
ل يف ي ید ر ا س ة عن طریق  ٔسعار السلع املنت شاطات الصناعیة الناشئةتثقل    ". إطار ال

ن المشرع الجزائري أعطى للمجلس الوطني أمن خالل نص الفقرة السابقة،  یتضح      
لسلطة منح التخفیضات واإلعفاء من خالل إطار  2بیضاء بكامل الصالحیة ةلالستثمار ورق

زمني محدد بخمس سنوات، فالقرار األخیر یعود دائما للمجلس الذي یرأسه الوزیر األول 
لوطنیة لتطویر باعتباره ممثال للسلطة التنفیذیة، هذا على الرغم من وجود الوكالة ا

  .3،فمن الواضح هیمنة المجلس على صالحیات الوكالةاالستثمار

 اإلستراتیجیةبهیمنته على أهم القرارات  ،ع الصالحیات المخولة للمجلسیتوس كما أن 
والمصیریة لالستثمارات األجنبیة، على اعتبار ترأسه من طرف الوزیر األول، فإنه یخضع في 
إصدار قراراته لتوجیهات الحكومة وال یتمتع بأیة استقاللیة من هذا الجانب وهو األمر الذي 

، هذه الصالحیات الموسعة للمجلس، 4أضعف من دور المجلس في تفعیل االستثمار األجنبي

                                                                                                                                                                                                 
، صادرة 44، ج ر عدد2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009یولیو  22، مؤرخ في 01- 09أمر رقم  -1

  .2009یولیو سنة  26بتاریخ 
ال یمكن أن " :  )1 مكرر 9المادة (من تعدیالت، نذكر نص  2009من بین ما جاء به قانون المالیة لسنة  ،كذلك -2

ملیون دینار أو یساویه من مزایا النظام العام إال بقرار من المجلس الوطني  500تستفید االستثمارات التي یتجاوز مبلغها 
، قانون رقم 2014في إطار قانون المالیة لسنة  ،ملیون دینار1500لكن المشرع عاد ورفع سقف المبلغ إلى .  "لالستثمار

  . 2014ون المالیة لسنة ، یتضمن قان13-08
والي نادیة، النظام القانوني الجزائري لالستثمار ومدى فعالیته في استقطاب االستثمارات األجنبیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في  -3

  .110، ص2015-2014العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، السنة 
  .108سابق ، ص والینادیة،  مرجع -4
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الخبراء والمحللون للعملیة االستثماریة في الجزائر على أنها تضییقا على المستثمرین رأى فیها 
  .1خاصة األجانب منهم

II  -032-01من األمر رقم  6بموجب المادة  أنشأت :لوكالة الوطنیة لتطویر االستثمارا ،
تتمثل وباعتبارها مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، فقد كلفها المشرع بتسییر خدمة عمومیة 

 الوطنیة لتطویر االستثمار تعتبر الوكالة،3في ترقیة وتشجیع االستثمارات الوطنیة واألجنبیة
 هیئة مكلفة بتنفیذ سیاسة الحكومة الموجهة لالستثمار في كافة التراب الوطنیوتقدیم الدعم

للمؤسسات والمستثمرین، كما تسهر على تنفیذ نصوص قانون االستثمارالذي یوفر امتیازات 
 - 06التنفیذي رقم من المرسوم  حدد الباب الثانيو .4للمستثمرین هامة  واسعة وضمانات

، مقسما مهامها إلى )3المادة (الصالحیات المنوطة بالوكالة  في مادة واحدة و  مهامال،3565
وتنشیط عملیة تشجیع االستثمارات تفعیل مما یدل على أهمیة هذا الجهاز المركزي في  ،سبع مهام
  :یمكن تلخیصها فیما یلي إذ. الخارجیة منها بالخصوص

استقطاب ریة في عملیة تشجیع االستثمارات و إلعالم جوها مهمة تعتبر:الممھمة اإلعـ-1
 التي سیأخذهامدى أهمیة الفكرةاشرة بشخص المستثمر و مب التصالهاالمستثمرین، نظرا 

 االستثمارعن فرص األعمال و  كان مستثمر محلي أو مستثمر أجنبيسواء  هذا األخیر
أولى المهام الموكلة لهذه الوكالة، في لذلك جاءت هذه المهمة . في بلد معین المتوفرة

   .6"بعنوان مهمة اإلعالم"

                                                             
  .109والي  نادیة، مرجع سابق، ص -1
، حیث أصبحت الوكالة تخضع للوزیر المكلفة بترقیة االستثمار، بعدما 08- 06تم تعدیل هذه المادة في إطار األمر رقم   -2

  .كانت تحت وصایة الوزیر األول
  .115مهنانإدریس، مرجع سابق، ص -3
  www.ANDI.dz: عن الموقع الرسمي للوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار -4
، یتضمن صالحیات الوكالة 2006أكتوبر  9الموافق لـ  1427رمضان  16، مؤرخ في 356-06مرسوم تنفیذي رقم  -5

  .2006أكتوبر 11، صادرة في 64الوطنیة لتطویر االستثمار وتنظیمها وسیرها، جریدة رسمیة عدد 
الوكالة، في تتولى " : 21، المتعلق باالستثمار في المادة 03- 01ألهمیة مهمة اإلعالم، نص علیها األمر رقم نظرا  -6

استقبال المستثمرین  -:صوص المهام اآلتیةالهیئات المعنیة، على الخمیدان االستثمارات وباالتصال مع اإلدارات و 
عالمهم و  ٕ   ....."مساعدتهم،المقیمین وغیر المقیمین وا
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  :1حول ،هذه المهمة إطار یتمحور دور الوكالة فيو 
  لصالح المستثمرین في جمیع المجاالت الضروریة لالستثمار اإلعالمضمان خدمات. 
  بالتعرف األحسن على  األعمالجمع كل الوثائق الضروریة التي تسمح ألوساط

ك تلك التي تكتسي طابعا قطاعیا التنظیمات المتعلقة باالستثمار بما في ذلالتشریعات و 
 .تبادل المعطیات و  اإلعالموسائل  تنشرها عبر أنسبوتعالجها وتنتجها و 

  ة بكل على المعطیات االقتصادیوضع أنظمة إعالمیة تسمح للمستثمرین بالحصول
 .الضروریة لتحضیر مشاریعهمأو مصادر المعلومات األنسب /أشكالها والمراجع التوثیقیة و

 م ثروات األقالینوك معطیات تتعلق بفرص األعمال والشراكة والمشاریع و وضع ب
 .طاقاتهاالمحلیة والجهویة و 

  عائم االتصال عندمن خالل كل دوضع مصلحة لإلعالم تحت تصرف المستثمرین 
 .باللجوء إلى الخبرةاالقتضاء و 

 ضمان خدمة النشر حول المعطیات المذكورة أعاله. 
یقصد بها تسهیل اإلجراءات  ،01-03قانون االستثمار رقم  تضمنها:ھیلمھمة التسـ-2

قامةو  المطلوبة لتأسیس اإلداریةلمعامالت وا ٕ ذلك عن طریق المشاریع االستثماریة و  ا
 .2الوحید الالمركزيإنشاء الشباك 

 :ام بـتتمكن هذه الوكالة من تحقیق هذا الغرض علیها القی وحتى  
  التنظیمیة از االستثمارات واقتراح التدابیر الضغوط التي تعیق إنجتحدید العراقیل و

 .القانونیة لعالجهاو 
  نشاء المتعلقة باالستثمار و  واإلجراءاتالدراسات بهدف تبسیط التنظیمات إنجاز ٕ ا

 .3ممارسة النشاطاتالشركات و 
 

                                                             
  .، أعاله356- 06من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  3أنظر نص المادة  -1
تجسید المشاریع بالشكلیات التأسیسیة للمؤسسات و  تسهیل القیام....": 01- 03من األمر رقم  21جاء في نص المادة  -2

من الهیاكل الالمركزیة للوكالة الوطنیة لتطویر  "الشباك الوحید" یعتبر  حیث ."بواسطة خدمات الشباك الوحید الالمركزي
  .االستثمار، كما سیأتي شرحه الحقا

تساعد في االقتراحات التي تراها ) الوزیر المكلف بترقیة االستثمارات( وتقوم الوكالة سنویا بعرض على السلطة الوصیة -3
  .ستثماریة، بناء على الدراسات التي تقوم بهاتخفیف وتبسیط االجراءات والشكلیات التأسیسیة عند إنجاز المشاریع اال
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متابعتها من أجل ضمن الوكالة ترقیة االستثمارات وتطویرها و ت:ة االستثمارمھمة ترقیـ-3
تحسین سمعة الجزائر في الخارج بهدف استدراج أكبر قدر من رؤوس األموال 

 :ذلك عن طریقواء للمقیمین أو الغیر مقیمین، و س الخارجیة
 الخاصة التعاون مع الهیئات العمومیة و والترقیة و  إلعالمل افي مجا لمبادرة بكل عملا

 .الخارج بهدف ترقیة المحیط العام لالستثمارفي الجزائر و 
  منتدیات في إطار مهامها المنوطة بها من أجل تنظیم لقاءات وملتقیات وأیاما دراسیة و

قتصادیة التظاهرات اال يوالمشاركة ف، 1الترویج للمحیط العام لالستثمار في الجزائر
 .اإلطارلمنظمة في الخارج في نفس الغرض و ا
 سهیل االتصاالت مع المستثمرین غیر المقیمین مع ضمان خدمات عالقات العمل وت

 .فرص األعمالن الجزائریین وترقیة المشاریع و المتعاملی
 ل في إطار استغال، و یئات األجنبیة المماثلة وتطویرهامع اله إقامة عالقات تعاون

 .   المعلومات المتعلقة بالتجارب المماثلة في بلدان أخرىالدراسات و غرضها، كل 
 الصحافة المتخصصةخدمة االتصال مع عالم األعمال و  ضمان. 

 :ـ، حیث تتكفل الوكالة ب2اإلعالمتعتبر هذه المهمة مكملة لمهمة : مھمة المساعدة- 4

 التكفل بهمتوجیههم و نظیم مصلحة استقبال المستثمرین و ت. 
  لى الخبرة الخارجیة عند االقتضاءإاللجوء  إمكانیةدمة االستشارات مع خوضع. 

                                                             
ملتقى الجزائر الدولي "من بین التظاهرات االقتصادیة الكبرى التي شاركت الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار في تنظیمها، -1
الجزائري عبد ، بالرعایة الشخصیة للرئیس 2000یونیو سنة  12و11، الذي تم انعقاده أیام "االستثماراألعمال و فرص  –

العزیز بوتفلیقة، ویعتبر هذا الملتقى أول مناسبة یتم تنظیمها في الجزائر بهدف إجراء الحوار المباشر مع المستثمرین العرب 
شخصیة استثماریة ومالیة  200والشركات الدولیة المهتمین بفرص األعمال واالستثمار التي تقدمها الجزائر، حیث شارك فیه 

= ا شارك في التنظیم مجموعة االقتصاد واألعمال التي عرفت بخبرتها وكفاءتها في تنظیم مثل هذهكم. عربیة ودولیة
األحداث االقتصادیة واالستثماریة، تظم المجموعة نخبة واسعة من رجال األعمال العرب وهي متخصصة في اإلعالم =

  .42، ص 2000، مایو 245العدد /  مجلة االقتصاد واألعمال، السنة الثانیة والعشرون. االقتصادي
المطة الثانیة من  21حیث ال یتوقف دور الوكالة عند إعالم المستثمرین بل تتكفل كذلك بمساعدتهم ،طبقا لنص المادة  -2

  ).معدل و متمم(  03-01قانون االستثمار رقم 
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  ممرافقة المستثمرین و األخرى المتدخلة في عملیة إنجاز  اإلداراتلدى  1مساعدته
 .االستثماري هممشروع

یعتبر العقار من أهم العقبات التي تقف في وجه  :المساھمة في تسییر العقار الصناعي-5
شروط ، ذلك أن الحصول على العقار الصناعي من بین الالمستثمرین األجانب في الجزائر

دور الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار في محاولة  حوریتمو  ،المسبقة لتحقیق االستثمار
 :ذلك من خاللو  المشكلة،هذه  التخفیف من حدة 

  المستثمرین عن توفر األوعیة الصناعیةإعالم. 
  غیر المنقولة الموجهة لالستثمار طبقا لنص المادة ضمان تسییر الحافظة العقاریة و

 .،المعدل و المتمم2المتعلق بتطویر االستثمار 03-01من األمر رقم  26
  تجمیع كل معلومة مفیدة لفائدة بنك المعطیات العقاریة المؤسس على مستوى الوزارة

 .مكلفة بترقیة االستثماراتال
 3تمثیل الوكالة على مستوى األجهزة المتداولة للهیئات المحلیة المكلفة بتسییر العقار االقتصادي. 

بالنسبة للدولة  التحفیزات هي روح قانون االستثمارإن االمتیازات و :مھمة تسییر االمتیازات-6
 اإلقبال بین،كونها النقطة الفاصلة في تحدید موقف المستثمر األجنبي، یفةالمضّ 

                                                             
 08-06تعتبر مهمة المساعدة طریقة لتمكین الوكالة من متابعة المستثمرین، حیث أحدثت مادة جدیدة بموجب األمر رقم -1

مارسها الوكالة تنجز المتابعة التي ت" : ، التي تنص مكرر32، یتعلق باالستثمار، هي المادة 03-01المعدل و لألمر رقم 
جویلیة  19، مؤرخة في 47جریدة رسمیة، عدد ".مع المعلومات اإلحصائیة المختلفةخالل مرافقة ومساعدة المستثمرین وكذا جمن 

2006.  
تمثیلها تنشئ الدولة انطالقا مما تبقى من أصول المؤسسات العمومیة المنحلة، قصد ضمان " :  على 26تنص المادة  -2

  ..."الوطنیة المكلفة بتطویر االستثمارلتطویر االستثمار، حافظة عقاریة و غیر منقولة، یسند تسییرها إلى الوكالة 
یتم عرض :" ) معدل و متمم(المتعلق بتطویر االستثمار  03-01ألمر رقم امن  27منصوص علیها كذلك في المادة -3

بالعقار الموجه لالستثمار، على مستوى الشباك الوحید  ة أراضي األساس العقاري من خالل تمثیل الهیئات المكلف
تقوم الوكالة بمتابعة هذه االستثمارات باالتصال مع :"  من نفس األمر على 2فقرة / 32تنص المادة كما ، "الالمركزي

من بین و ." اإلدارات والهیئات المكلفة بالسهر على احترام االلتزامات التي تترتب على االستفادة من المزایا الممنوحة
مرسوم تنفیذي رقم ، "الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري " : ، نجدتسییر العقار الصناعي الهیئات العاملة في مجال

  .2007أبریل سنة  23، مؤرخ في 07-119
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دارة هذه االمتیازات وقد أوكل المشرع مهمة تسییر و  ،االمتناعالعزوف و االستثمار أو و  ٕ ا
ة ستفادة من االستثمارات المؤهلة لالفهي التي تحدد ،الوطنیة لتطویر االستثمار 1للوكال

 : ذلك انطالقا مناالمتیازات المقررة و 

 القواعد المعاییر و  إلىد الوطني استنادا تحدید المشاریع التي تهم مصلحة االقتصا
 ا المجلس الوطني لالستثمارادق علیهالتي صو  2المحددة في التنظیم المعمول به

الممنوحة لهذه االستثمارات ذات األهمیة ات ز تیاباسم الدولة حول االم 3التفاوضو 
 .الوطني بالنسبة لالقتصاد

 الخدمات ارات المصرح بها من المستثمرین وكذا السلع و القیام بالتحقق من أن االستثم
 .التي تشكلها مؤهلة لالستفادة من االمتیازات 

  عداد قوائم برنامج اقتناء التجهیزات للمستثمرین و  4باالمتیازاتإصدار القرار المتعلق ٕ ا
 .المؤهلین لالستفادة من نظام الحوافز 

  صدار قرارو  قرارات منح االمتیازاتإلغاء ٕ  .5السحب الكلي أو الجزئي لالمتیازات ا
   

                                                             
تتولى الوكالة في میدان :" ، على)معدل ومتمم( 03-01 األمر رقممن  4الرابعة  المطة/ 21تنص المادة   - 1

  ."ب المعمول بهمنح المزایا المرتبطة باالستثمار في إطار الترتی -....اتاالستثمار 
  .المتعلق باالستثمار 03- 01المعدل والمتمم لألمر رقم  08- 06مكرر من األمر رقم  12أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -2
: المتعلق باالستثمار على 03- 01المعدل والمتمم لألمر رقم  08-06مكرر فقرة أولى من األمر رقم  12تنص المادة  -3
الوكالة التي عن طریق التفاوض بین المستثمر و  األهمیة بالنسبة لالقتصاد الوطني من مزایا تعدتستفید االستثمارات ذات "

  ."تتصرف باسم الدولة ،تحت إشراف الوزیر المكلف بترقیة االستثمارات
 12- 93في إطار المرسوم التشریعي رقم  یوما 60بالنسبة لمهلة الرد على طلبات المستثمرین الخاصة بالمزایا، كانت  -4
 7المادة (08-06في األمر رقم  ساعة72 ، ثم قلصت المهلة إلى03-01في إطار األمر رقم  یوم 30ثم ) الملغى(

.  بالنسبة للمقرر الخاص بالمزایا المتعلقة باالستغالل أیام 10، بالنسبة للمقرر الخاص بالمزایا الخاصة باإلنجاز و)مكرر
و ینشر د من االمتیازات والمزایا الممنوحة له وكذلك الواجبات التي تقع على عاتقه ویتضمن قرار الوكالة اسم المستثمر المستفی

  ).المعدل والمتمم( 03- 01من األمر رقم  8أنظر المادة . مستخرج من القرار في النشرة الرسمیة لإلعالنات القانونیة
المعدل   03-01ألمر رقم امن  33المادة مضمون( یكون السحب كجزاء لعدم احترام المستثمر اللتزاماته التي تعهد بها، -5

من المرسوم  3من المادة  6وللتفصیل أكثر في هذه المهام وغیرها المتعلقة بتسییر االمتیازات، راجع الفقرة ). والمتمم 
، 64، یتضمن صالحیات الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار وتنظیمها وسیرها، جریدة رسمیة عدد 356 - 06التنفیذي رقم 
  .2006أكتوبر  11صادرة في  
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منح مجرد إن دور الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار ال یتوقف عند  :ابعةمھمة المتـ-7
عن طریق متابعة مدى تقدم  إنجاز االستثمار مرحلةبل یتعداه إلى  التحفیزات، والمزایا 

تكون ، و المنصوص علیها اللتزاماتهممدى احترام المستثمرین تثمارات و هذه االس
 :المتابعة عن طریق 

  تثمرین سالمتابعة لما بعد إنجاز االستثمار باتجاه المتطویر خدمة الرصد واإلصغاء و
 .غیر المقیمین المستقرین

 بمدى تقدم إنجازها، حیث أطلق صائیة تتعلق بالمشاریع المسجلة و ضمان خدمة إح
ّ  "، آلیة الخصوصهذا ب  . 1"م مشاریع االستثمارالكشف السنوي لتقد
 2ات المستثمرین فیما یتعلق باالتفاقیاتالتأكد من احترام التزام. 

أن االهتمام الرئیسي للوكالة هو توفیر خدمة دعم من خالل المهام الموكلة للوكالة،  یظهر
اإلداریة التي یواجهها غالبیة  ممیزة في جمیع المستویات قبل كل شيء بغیة تقلیص اإلجراءات

  .3المستثمرین في مختلف مراحل مشروعهم االستثماري

األجهزة المركزیة األساسیة في عملیة تشجیع االستثمارات األجنبیة، نجد أجهزة  هذهجانب  إلى
الصندوق الوطني :منهامساعدة في هذه العملیة على المستوى المركزي، أو مؤسسات أخرى 

الوكالة الوطنیة للوساطة ، 1لجنة الطعن المختصة في مجال االستثمار، 4لدعم االستثمار

                                                             
 24، صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 356-06من المرسوم التنفیذي رقم ) 7الفقرة ( 3تطبیقا ألحكام المادة  -1

أبریل  29، الصادرة في 25جریدة رسمیة، العدد ( ، یتعلق بالكشف السنوي لتقدم مشاریع االستثمار2009فبرایر سنة 
مشترك بین وزارة الصناعة وترقیة االستثمار والوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار، یتم تحریر الكشف السنوي القرار ). 2009
= ، ویعتبر تحریره التزاما یقع على عاتق كلالشبابیك األحادیةتسلم من طرف الوكالة على مستوى  )نموذج( وثیقةعلى 

على إخالل المستثمر بهذا االلتزام  بعد إعذاره، التوقیف الفوري مستثمر انطالق في إنجاز مشروعه االستثماري، ویترتب =
  .للمزایا

التأكد من احترام االلتزامات  ):"المعدل والمتمم(  03 -01من األمر رقم ) المطة السادسة(  21هذا ما أكدته المادة  -2
  ."التي تعهد بها المستثمرون خالل مدة اإلعفاء

  .113 نادیة والي، مرجع سبق ذكره، ص -3
  :، التي تنص على)معدل ومتمم(، المتعلق بتطویر االستثمار03-01، من األمر رقم 28المادة تم إنشاؤه بموجب  -4
  .....". ینشأ صندوق لدعم االستثمار في شكل حساب تخصیص خاص" 
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وطنیة لمراقبة الوكالة ال:اتعمالن في مجال المحروقات همان تلوكا، الضبط العقاريو 
كما  .2وطنیة لتثمین موارد المحروقاتالوكالة ال، شاطات وضبطها في مجال المحروقاتالن

 أجهزة،3المواصالتالبرید و المنافسة،النقد والقرض،المحدثة في مجال  سلطات الضبطتعتبر 
السلطات و  ز االستثمار من خالل الصالحیاتتحفیة تشجیع و مساعدة في عملی مركزیة

في  االستثماریةومزاولة    النشاطات لممارسة  4في مجال منح الرخص قانونا الممنوحة لها
 .الجزائر

  ثانيالفرع ال    

  ع االستثمارشجیالالمركزیة في عملیة ت األجھزةدور 

 رلخوض غماالمهتمون بموضوع التنمیة، أن الالمركزیة أصبحت الیوم البدیل و یجمع الباحثون 
توفیر على  ن التسییر الالمركزي وحده القادر االجتماعیة، ذلك أمعركة التنمیة االقتصادیة و 

  . متطلبات هذه التنمیةمستلزمات و 

                                                                                                                                                                                                 
وقد أحال تنظیم اللجنة وسیرها وتشكیلها للتنظیم، فصدر  08-06، بموجب األمر رقم 2006استحدثت بعد تعدیل  -1

، یتضمن تشكیل لجنة الطعن المختصة في مجال 2006أكتوبر 9، مؤرخ في 375-06بالخصوص، مرسوم تنفیذي رقم 
والي نادیة ، : تشكیل هذه اللجنة وصالحیاتها، راجعلالطالع على .  64جریدة رسمیة العدد . االستثمار وتنظیمها وسیرها

  .121-119مرجع سابق، ص ص
  ) :معدل و متمم(، یتعلق بالمحروقات 2005أبریل  28، مؤرخ في 07- 05من القانون رقم  12المادة  -2
وكالة وطنیة لمراقبة  -:المالي تدعیان وكالتي المحروقات االستقاللان تتمتعان بالشخصیة القانونیة و تنشأ وكالتان وطنیت"

وطنیة لتثمین موارد  وكالة –" سلطة ضبط المحروقات" تدعى في صلب النص اطات وضبطها في مجال المحروقات، و النش
من  2فقرة   13، تنص المادة سبة لصالحیات سلطة ضبط المحروقاتبالن".  النفط"المحروقات وتدعى في صلب النص 

دراسة طلبات منح امتیاز النقل بواسطة األنابیب و تقدیم توصیات إلى الوزیر  -: يكما تكلف بما یل: " نفس القانون على
تكلف " :)النفط(لتثمین موارد المحروقات  فقد تضمنت صالحیات الوكالة الوطنیة 14أما المادة ". المكلف بالمحروقات 

ستثمارات في مجال البحث واستغالل ترقیة اال:  خصوصا بما یلي )النفط(الوطنیة لتثمین موارد المحروقات =الوكالة 
  .....".تسلیم رخص التنقیب، -تسییر وتحیین بنوك المعطیات الخاصة بالبحث واستغالل المحروقات، -المحروقات، 

یأتي الحدیث بالتفصیل عن سلطة ضبط البرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة، في الفصل األول من الباب الثاني من  -3
  .هذه الدراسة

تقوم كل سلطة بضبط النشاط االقتصادي في قطاع معین، ویعتبر مجلس النقد والقرض سلطة ضابطة للنشاط  -4
والي : راجع. للتفصیل في هذه الهیئة وبعض الهیئات األخرى المانحة للرخص لممارسة النشاطات االستثماریة. المصرفي

  .131-122نادیة، مرجع سابق، ص ص 
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تشجیع االستثمار، من خالل نقل أو تحویل و اش دور اإلدارة الالمركزیة في إنع یبرزمنه 
المحلیة مما یسمح بفعالیة  اإلدارات إلىالمركزیة  اإلدارةعملیة اتخاذ القرار االقتصادي من 

المانعة وكسر الحواجز المعیقة و  ، خاصة الغیر مقیمینكثر في التواصل مع المستثمرینأ
  .یل األجنبیةالرسامتنشیط حركة ل

ة وانطالقا من كون     ن اختلفت و (البلدانمؤسسات متواجدة في كل  1الجماعات المحلی ٕ ا
 تنمیةال في عملیةبشدة معول علیه  رهانافقد أصبحت الیوم ، )اإلداریة وتقسیماتها تسمیتها

 ةوتحریك االستثمارات المحلیرها في تنشیط دو تفعیل من خالل  االقتصادیة واالجتماعیة
دور الذي أصبح یلعب كذلك نظام الشباك الموحد ،على مستوى الوالیة أو الجهة األجنبیةو 

ة، هذا النظام الذي أُ المخاطب الوحید وفي كل الدول 2حدث في أغلب الدول العربی
  .لالستثمار اإلداریةالمعاملة وتطویر  بهدف تحسینالمغاربیة

بناء على ما تقدم ذكره، نتعرض من خالل هذا العنصر إلى نقطتین هامتین، بحیث      
  .)ثانیا(یلیها نستعرض أهمیة هذا الشباك  )أوال(نعرض دور الشباك الموحد 

  

                                                             
نجدها  المغرب،ونس و تر و لهذه الجماعات المحلیة في كل من الجزائ والمنظمة تنظیمات المؤطرةالقوانین و بالرجوع إلى ال-1

فالوالي یتمتع بالصالحیات، . لجهويتشجیع االستثمارات التي تنشأ على المستوى از و ال یستهان به في عملیة تحفیتلعب دورا 
الرخص "على النظام العام واألمن بواسطة منح  لهو ومسؤو ومندوبا للحكومة على مستوى الوالیة، فباعتباره ممثال للدولة 

سواء المتعلقة بالضبط اإلداري والنظام العام أو مراقبة وتوجیه ممارسة بعض الحریات واألنشطة االجتماعیة " اإلداریة
، یتعلق بالوالیة، جریدة رسمیة عدد 2012فبرایر  21، مؤرخ في 07-12بالنسبة للجزائر، راجع قانون رقم . واالقتصادیة

ذي القعدة  23صادر في  84.97.1اجع، ظهیر شریف رقم وبالنسبة للمغرب، ر . 2012فبرایر  29، مؤرخة في 12
  . 4470المتعلق بتنظیم الجهات، جریدة رسمیة، عدد  47.96، یتعلق بتنفیذ القانون رقم 1997أبریل  2، الموافق لـ1417

تنص المادة  ، إذ"المؤسسة العامة لتشجیع االستثمارات في لبنان" أنشأ نظام الشباك الواحد في لبنان على مستوى : مثال-2
  : ، لتشجیع االستثمارات، على2001لسنة  360الخامسة من قانون رقم 

    :تتألف المؤسسة من" 
  .مدیریة الشؤون المالیة واالداریة -
  .اتمدیریة الدراسات  والتخطیط واإلحصاء -
  .مدیریة المعلومات والترویج -
  .1245-1235العالمیة، مرجع سابق، ص ص مجلة التحكیم ،».الشباك الواحد إلصدار التراخیصمدیریة  -
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  الشباك الموحد ودور المخاطب الوحیدنظام :أوال

وفي إطار تنافسها وتسابقها  ،لالستثمار اإلداریةتبسیط وتطویر المعاملة رغبة منها في 
والمغرب شبابیك الستقطاب االستثمارات األجنبیة المباشرة، أحدثت كل من الجزائر، تونس 

بین  موتخفیف عناء تنقله نالتجاریة للمستثمریتعامالت الأحادیة على المستوى الالمركزي، لتسهیل 
  .االستثماري الستكمال إجراءات المشروع اإلداراتمختلف 

من المشرع عن  افي الدول المغاربیة تصریح إحداث نظام الشباك الوحید الالمركزيیعد و 
المنظم لالستثمارات األجنبیة  واإلداريالمؤسساتي  اإلطار وتحدیث توجهه إلى تطویر
فصاح ٕ  المستثمرین كل التي تعترض طریق  اإلداریةعن نیته في تذلیل العقبات  االمباشرة، وا
  . األجانبسواء المحلیین أو 

،الصادر في 2.02.350بموجب المرسوم رقم المغرب تم اعتماد المطبوع الموحد في وقد     
 األحادیة الشبابیكلدى1، بالموافقة على المطبوع الموحد إلنشاء المقاوالت2002یولیو  17

ویعتبر .2المراكز الجهویة لالستثمار على مستوىالمكلفة بالمساعدة على إنشاء المقاوالت 
صریحا للتقیید في السجل ، وتهذا المطبوع بمثابة طلب من المستثمر للقید في الضریبة المهنیة

وتصریحا جبائیا بالتأسیس وطلبا لالنخراط في الصندوق الوطني للضمان التجاري، 
ي هویة منها ما یتعلق بمختلفة،   وثائقخمس یتضمن المطبوع الموحد ، 3االجتماع

معلومات حول المؤسسة المعنیة منها ما یتضمن لتصریح، و المعني با) المستثمر(الشخص
  .4إلخ...،بالتصریح

بالصناعة والتجدید، مركزا للخدمات لوكالة النهوض  یمثل الشباك الموحد ،بالنسبة لتونس
اإلداریة والقانونیة ویضم فضاء واحد مختلف اإلدارات المعنیة بإسداء الخدمات الخاصة ببعث 

لى مركز تبسیط إالمؤسسات والمشاریع االستثماریة، ویرجع هیكل الشباك الموحد بالنظر 

                                                             
  .346 -344قانون االستثمار بالمغرب معدل ومتمم، مرجع سابق، ص ص  -1
  .، المتعلق بالموافقة  على المطبوع الموحد إلنشاء المقاولة 2.02.350المادة الثانیة من المرسوم رقم  -2
  .، أعاله2.02.350المادة الثالثة من المرسوم رقم  -3
قانون االستثمار بالمغرب، مرجع سابق، : لالطالع على نماذج هذه الوثائق وملحقاتها المكونة للمطبوع الموحد، راجع  -4

  .364- 347ص ص، 
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نهوض بالصناعة والتجدید اإلجراءات والتصرف في االمتیازات باإلدارة المركزیة لوكالة ال
  . بتونس إلى إدارتها الجهویة ببقیة الوكاالت

  :1ویسدى الشباك الموحد جملة من الخدمات تتعلق بما یلي

 تسلیم شهادات إیداع التصاریح باالستثمار. 
 اإلحاطة واإلرشاد حول مناخ االستثمار بتونس. 
  الوحید لتكوین الشركات إتمام إجراءات التكوین القانوني للشركات بواسطة المخاطب

 .بالشباك الموحد بتونس وباإلدارات الجهویة للوكالة
 لشركات التجاریة بواسطة مكتب المخاطب الوحید لتكوین إجراء التكوین القانوني ل

 .الشركات بالشباك الموحد بتونس وباإلدارات الجهویة للوكالة
 اتب المعنیة بالشباك الموحد إتمام إجراءات التكوین القانوني للشركات مباشرة لدى المك

 .بتونس وسوسة وصفاقس
 إسداء خدمات أخرى ذات الصلة ببعث مشاریع االستثمار أو الشركات التجاریة.  

  :یضم المكاتب اآلتیةوبالنسبة للتركیبة الحالیة للشباك الموحد بتونس وسوسة وصفاقس، 

 مكتب النهوض باالستثمارات لوكالة النهوض بالصناعة والتجدید. 
  القابضة المالیة"مكتب تسجیل عقود الشركات." 
 مكتب مراقبة األداءات. 
 مكتب كتابة المحكمة االبتدائیة. 
 مكتب المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة. 
 مكتب الدیوانیة. 
 مكتب وزارة الداخلیة. 

أبرمت بین وكالة النهوض بالصناعة والتجدید  اتفاقیةوبمقتضى  2006وخالل شهر فیفري 
رة المالیة، تم إحداث مكتب جدید صلب الشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة بتونس ووزا

                                                             
: الموقع اإللكترونيعن ، 2016وكالة النهوض بالصناعة والتجدید، بوابة الصناعة التونسیة  -1

://www.investintunisia.tnhttp  
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وبإداراتها الجهویة لیشغل خطة مخاطب وحید للباعثین والمستثمرین، یتولى إتمام اإلجراءات 
 24ویتكفل هذا المكتب عوضا عن الباعثین والمستثمرین وخالل ، الخاصة بتكوین الشركات

ف تكوین الشركة، بإتمام كافة اإلجراءات المستوجبة لتكوین الذوات لبوله لمساعة التي تلي ق
شركات ذات المسؤولیة المحدودة، القانونیة، الذوات الطبیعیة والذوات المعنویة التي تكتسي شكل 

 .1شركات الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة وشركات خفیة االسم

الشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة والتجدید على باإلضافة إلى هذه المكاتب، یحتوي 
  :، على المكاتب اإلضافیة التالیة2مستوى تونس العاصمة

 مكتب المخاطب الوحید لتكوین الشركات. 
 هنيـمكتب وزارة التشغیل والتكوین الم. 
 مكتب الصندوق الوطني للضمان االجتماعي. 
 3مكتب وزارة التجارة.  

من المرسوم  8/2استحداث نظام الشباك الوحید ألول مرة بموجب المادة ، تم الجزائر أما في
لوكالة الوطنیة لتطویر ا داخل الوحید الشباك إنشاء ، لیتم بعدها4)الملغى(12-93التشریعي 
لألمر رقم  المعدل والمتمم(معدل ومتمم 08-06من األمر رقم 24، بموجب المادة االستثمار

وعممت الفكرة على كل المراكز الجهویة للوكالة،  ،)االستثمار، المتعلق بتطویر 01-03
موجود على مستوى كل والیة من والیات  2011ولغایة  الشباك الوحید الالمركزيفأصبح 

                                                             
  .وكالة النهوض بالصناعة والتجدید، نفس المرجع، نفس الموقع -1
تحصل الشباك الموحد لتونس على شهادة المطابقة  2000في غضون شهر ماي لسنة : تجدر اإلشارة إلى أنه  -2

  INNORPI، من قبل المعهد الوطني للمواصفات والملكیة الصناعیة 1994صیغة  9002للمواصفة القیاسیة الدولیة اإلیزو 
موحد بنجاح تدقیق المتابعة الثاني بعد أن قام بتوسیع مجال ، اجتاز الشباك ال2005، وفي شهر جوان VERITASومكتب فریطاس

 2011نظام إدارة الجودة لیشمل الخدمات  المسداة بكل من الشباك الموحد بسوسة وبصفاقس، واجتازت كل الشبابیك الموحدة سنة 
وتعمل الشبابیك الموحدة للوكالة . اعیةبنجاح عملیة تدقیق المتابعة الخارجي المنجز من قبل المعهد الوطني للمواصفات والملكیة الصن

بصفة متواصلة على تعزیز رضاء كافة المتعاملین معها، وذلك من خالل السعي إلى التحسین المستمر لطرق سیر الشباك الموحد 
  .جعوكالة النهوض بالصناعة والتجدید، نفس المر عن .  والسعي إلى إشراك األعوان والعمل على انخراطهم في تحسین األهداف

  .وكالة النهوض بالصناعة والتجدید، نفس المرجع السابق، نفس الموقع -3
  ".تؤسس الوكالة في شكل شباك وحید یضم اإلدارات والهیئات المعنیة باالستثمار" :  تنص المادة السالفة الذكر على  -4
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فأسندت إلیه مهمة توفیر الخدمات الضروریة  لیكون المخاطب الوحید للمستثمرین، الوطن
  . لتحقیق االستثمار موضوع التصریح

، مهام كل إدارة 356-06من المرسوم التنفیذي رقم  22المشرع بموجب المادة كما حدد 
على تسجیل التصریحات  الذي یعمل ممثل الوكالة :منها مثال، ي نظام الشباك الوحیدفممثلة 

بالنسبة لالستثمارات  اإلیداعباالستثمار وطلبات منح المزایا، ویقم بالتسلیم الفوري لشهادات 
ضافة إلى مهمة إعالم المستثمرین وتزویدهم بكل المعلومات الضروریة المصرح بها، باإل

أما ممثل إدارة الجمارك، ، تحقیقا للشفافیة والمصداقیة، التي یبحث عنهما المستثمر دوما
 اإلدارةفیعمل على مساعدة المستثمر وتوجیهه إلتمام كل الترتیبات الجمركیة التي تشترطها 

وكلف ممثل مصلحة التعمیر بمساعدة  ،أو تنفیذ المزایا/وعند إنجاز مشروع االستثمار 
  . 1خإل...للحصول على رخصة البناء، المستثمر في إتمام الترتیبات الخاصة

أحسن  فيحرص المشرع الجزائري على حسن سیر الشباك الوحید الستقبال المستثمرین قد ف
ّ الجهود المبذولة لفي أرقى صورة تعكس لهم وتقدیم الخدمات الالزمة  الظروف، ّ اطور و لت حول لت

من  24نص المادة  تضمنه، وهو ما في بالدنا لالستثمار اإلداریةاإلیجابي في المعاملة 
  : 356-06المرسوم التنفیذي رقم 

ىل مستوامه لك "   ارشة  سلموا م ٔهیال اكمال يك  د ت یؤهل ممثلو االٕدارات والهیئات املمث يف الشباك الوح
ئق امل   ".طلوبةالو

  :المرسوم وفي نفس السیاق على من نفس 25نصت المادة ذلك ك

زاء االٕدارات والهیئات املعنیة"  د، ملزمة إ سلمها ممثلو االٕدارات إىل الشباك الوح ئق اليت    ".الو

أعاله، قد أعطى الشباك الوحید  25من خالل نص المادة و المالحظ أن المشرع الجزائري 
حینما أفضى على الوثائق الصادرة على ممثلي اإلدارات وهیئات الشباك  انوني قويـمركز ق

                                                             
  .، كامال، مرجع سبق ذكره356-06من المرسوم التنفیذي رقم  22أنظر نص المادة  -1
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د ـة والملزمة إزاء الهیئات واإلدارات المعنیة باالستثمار، وال یخفى على أحـالوحید الحجة المطلق
  .1دى المستثمر خاصة األجنبيـلق مصداقیة كبیرة لـر من شأنه أن یخـأن مثل هذا األم

من بین األجهزة الالمركزیة التي سخرتها السلطات الجزائریة  ،إلى أنهكما تجدر بنا اإلشارة 
الوالیة للصناعة  تإنشاء مدیریا :من أجل تشجیع وتنمیة االستثمارات بصفة عامة، نذكر

، 862-09وجب المرسوم التنفیذي رقم ، بم2009وترقیة االستثمارات وتنظیمها وسیرها، سنة 
  :منه على 2إذ تنص المادة 

شٔ "  ة، يف لك والیة ت لوالیة، عند احلا رات  س ة  رق ة و لصنا ت  ر   ."مد

، 3حیث تكلف هذه المدیریات عند إنشائها بعدة مهام وصالحیات على مستویات مختلفة   
وفي میدان ترقیة االستثمار، فإن مدیریة الصناعة وترقیة االستثمارات على مستوى الوالیة، 

  :، تعمل على86-09لمرسوم التنفیذي رقم من ا 6وطبقا لنص المادة 

 تساهم في ترقیة وتنمیة الجاذبیة االقتصادیة للوالیة. 
  تساهم في ضبط العقار الصناعي على مستوى الوالیة وتقیم دوریا تطبیق إجراءات

 .ترقیة االستثمارات
  عادة تأهیل ٕ تساهم في تنمیة الفضاءات الجهویة للتنمیة الصناعیة ومناطق النشاط وا

 .لمناطق الصناعیةا

بموجب المرسوم التنفیذي ، 2015سنة یة للصناعة والمناجم، المحدثة ئمدیریات الوالالوكذلك  
، ، حیث تقوم هذه المدیریة في مجال تطویر النسیج الصناعي وترقیة االستثمار151-15رقم 

  :2بما یلي

                                                             
    .143والي نادیة، مرجع سابق، ص  -1

، یتضمن إنشاء مدیریات الوالیة للصناعة وترقیة 2009فبرایر سنة  17مؤرخ في  ،86- 09رقم تنفیذيمرسوم  -2
  .2009فبرایر  22، الصادرة في 12وتنظیمها وسیرها، ج ر، عدد  تاالستثمارا

  .، السالف الذكر86-09من المرسوم التنفیذي رقم  ،9، 8، 5،7، 4، 3أنظر المواد  - 3
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 تساهم في ترقیة وتطویر الجاذبیة االقتصادیة. 
  الصناعي على مستوى الوالیةتشارك ي ضبط العقار. 
 م دوریا تطبیق إجراءات ترقیة االستثمار  .تقیّ
  تساهم في تطویر الفضاءات الجهویة للتنمیة الصناعیة ومناطق النشاط وتأهیل

 .المناطق الصناعیة

یأتي التي  المغربام المراكز الجهویة لالستثمار في وتعتبر هذه المدیریات آلیة تشبه نظ  
  . من حیث المهام المنوطة بها لالستثمار ، باعتبارها أجهزة المركزیةالحقاالحدیث عنها 

  أھداف نظام الشباك الوحید:ثانیا
یعتبر نظام الشباك الوحید، آلیة المركزیة جدیدة تتماشى والتطلعات الجدیدة للحكومات 

أمام  المغاربیة الثالث في مجال تشجیع االستثمارات األجنبیة، الهدف منه تحسین صورتها
أنهكت المستثمر وأثقلت كاهل هذه  المستثمرین األجانب وتجاوز العراقیل البیروقراطیة التي

الحكومات، بتفویت العدید من الفرص االستثماریة بسبب شبح البیروقراطیة اإلداریة الذي ینفّر 
  .المستثمرین األجانب ویرعب المستثمرین الوطنیین

نظام الشباك الوحید في كل من المغرب وتونس  الستحداثالمشرع أن دافع  ا مناعتبار و       
، كما لیكون المخاطب الوحید الذي یتعامل معه المستثمر األجنبي مشتركوالجزائر هو دافع 

یدخل في هذا الخصوص التنافس والتسابق القائم بین هذه الدول على استقطاب االستثمارات 
إجمال  عموما متقاربة، ویمكنكل بلد تكون بالطبع الخارجیة، فإن األهداف المرجوة منه بالنسبة ل

  :3األهداف المسطرة من إحداث هذا النظام أو المیكانیزم، فیما یلي

                                                                                                                                                                                                 
، یتضمن إنشاء مدیریة الوالیة للصناعة والمناجم ومهامها 2015ینایر  22مؤرخ في ، 15- 15مرسوم تنفیذي رقم  -1

  .2015ینایر  29، صادرة في 04وتنظیمها، جریدة رسمیة، عدد 

  .، السالف ذكره15-15من المرسوم التنفیذي رقم ) 5(أنظر المادة الخامسة -2
    .138- 137والي نادیة، مرجع سابق، ص ص  -3



 التشریعات المنظمة لإلستثمار األجنبي المباشر في دول المغرب العربي
 

123 
 

  المساهمة إلى حد بعید في تجاوز العراقیل التي كانت وراء تعثر السیاسات االقتصادیة
 .حجم االستثمارات عل وجه الخصوص وضآلةبصفة عامة وتقلص 

  تحسین مناخ االستثمار وهذا األخیر تتداخل فیه العوامل السیاسیة واالقتصادیة
حجر الزاویة به على اعتبار أنها المشرفة  اإلدارةواالجتماعیة واالداریة، وتشكل 

لى الدولة التي عباختصار هي النافذة التي یطل منها المستثمر  ،والموجهة للمستثمرین
 .یرغب االستثمار فیها

  حیث یتلخص واإلدارةیعتبر الشباك الوحید القناة األولى لالتصال بین المستثمرین ،
عمله في توجیه ودراسة ملفات إنجاز المشاریع االستثماریة، كما أنیطت به مهمة 

المختصة، لیسلموا على إثرها للمعني  اإلداراتأنجاز كافة االجراءات الضروریة لدى 
  .روع في إنجاز استثماراتهباألمر كل الوثائق الالزمة للش

أن فكرة الشبابیك األحادیة التي راجت في الدول المغاربیة لم تقلص من أیضا،  جدیر بالذكر
عدد الوثائق اإلداریة المطلوبة إلنشاء المشروع االستثماري، بقدر ما قلصت المسافة والوقت 

قل إلى كل اإلدارات بصفة عامة واألجنبي بصفة خاصة، فجنبته عناء التن ینأمام المستثمر 
ُ  خاصة أن ،والهیئات المعنیة بإتمام إجراءات المشروع االستثماري فترض المستثمر األجنبي ی

فعملت السلطات ، ال یعرف البلد المستثمر فیه جیدافهو شخص غیر مقیم وبالتالي  فیه أنه
المقصد الذي بات د الغیر مركزي حو مالجعل كل هذه المصالح تتنقل إلى هذا الشباك على 

  .الوحید للمستثمر األجنبي
  المطلب الثاني

  ستثمارات األجنبیة المباشرةلال اإلطار اإلجرائي

تعد االجراءات أمر ضروري ومسألة جوهریة تختص القوانین الداخلیة بتحدیدها وتنظیمها، فقد 
نصت قوانین االستثمار المغاربیة على إتباع إجراءات وشروط معینة إلنشاء االستثمارات، 

 المالیة قیمةال وحتىطبیعة النشاط  بألخر حسوتختلف بالطبع هذه اإلجراءات من بلد 
أربع محطات رئیسیة، تتمثل  علیه یأتي تقسیم دراسة هذا العنصر، إلى. ياالستثمار للمشروع 

فرع (في تونسیلیها  )فرع أول(شروط إنشاء االستثمارات األجنبیة المباشرة في المغرب :في
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 المشرع المغاربي نظام الغایة من اشتراطوأخیرا نقف عند ، )فرع ثالث(ثم في الجزائر )ثان
  .)فرع رابع(التصریح في میدان االستثمار

  الفرع األول    

  إنشاء االستثمارات األجنبیة المباشرة في المغرب
یتوجب و تخضع للرقابة الصارمة،  في المغرب في السبعینات كانت االستثمارات األجنبیة

كانت معاییر االختیار فیها واضحة، بحیث كانت  حیث علیها الحصول على رخصة إداریة،
لكن ومع بدایة التنافس على استقطاب االستثمارات األجنبیة .1تهدف لحمایة المؤسسات العامة

الدائر بین الدول النامیة عامة وبین الجزائر وتونس والمغرب خاصة، وضعت الحكومة 
أصدرت میثاق االستثمارات رقم فنبیة، مهمة جلب االستثمارات األجالمغربیة في أولى أولویاتها 

ة 95-18 صدر المرسوم رقم  كما ،2الذي أنهى العمل بالقوانین القطاعیة السابق
حددت اإلجراءات التي یتوجب على ) 11إلى  4المواد من (، وبموجبه 2.00.8953

لى غایة إیداعه طلب الحصول على  ٕ المستثمر إتباعها إلنشاء المشروع االستثماري وا
حق الطعن في قرار رفض  القانون كما أجاز له )أوال(االمتیازات التي یقدمها قانون االستثمار

  .)ثانیا(الترخیص باالستثمار

  

  ارـباالستثم )الموافقة( ى الترخیصـإجراءات الحصول عل:أوال
 أمام المركز الجهوي لالستثمارتقدیم طلب  أول إجراء یستوجب على المستثمر القیام به هو

یتضمن كل " مطبوع موحد"على مستوى الشباك الوحید، الذي یضع رهن إشارة المستثمرین 

                                                             
1-HAMDITI  Eloiaabane , la gestion  déconcentrée de l’investissement  et les centre 
régionaux de  l’investissement . Ecole nationale d’administration, Rabat, 2003, p 153.  
2-RACHIDA El Aoufir, libéralisations accordes de libre-échange et investissement direct 
étrangers : Cas du MAROC , Thèse de Doctorat d’Etat en Sciences Economique, Université 
Mohammed 5, SOUISSI ,2006/2007 , p17 . 

، 18-95من القانون اإلطار رقم  19و 17، لتطبیق المادتین 2001ینایر  31، صادر في 2.00.895مرسوم رقم  -3
، منشورات المجلة المغربیة )سلسلة نصوص و وثائق(، قانون االستثمارات بالمغرب،)15/2/2001جریدة رسمیة بتاریخ (

  .2009، الطبعة الثانیة 216لإلدارة المحلیة والتنمیة، العدد 
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. و شركة عبر ملئ المطبوع الوحیدبشكل فردي أ سواء المعلومات الضروریة إلنشاء المقاولة،
المختلفة بالمركز الجهوي لالستثمار،  اإلداراتویتم دراسة الطلب من طرف هیئة من مندوبي 

هذه األخیرة " تبلیغ باألرقام التعریفیةنشرة " لتنتهي سلسلة اإلجراءات بمنح مدیر المركز للمستثمر
  .1تعتبر بمثابة شهادة میالد المشروع االستثماري أو المقاولة

بملف یتعلق السالف الذكر، أن یرفق الطلب  2.00.895من المرسوم رقم  4وتشترط المادة  
  . 2ببرنامج االستثمار المراد تحقیقه وذلك قبل الشروع في إنجاز برنامج االستثمار

محددة یجب على االستثمار األجنبي أن یستوفي شروط من المرسوم أعاله  3و وفقا للمادة 
  :منهاقانونا، 

  ملیون درهم، 200أن یساوي مجموع أو یفوق 
  منصبا، 250یساوي أو یفوق أن یحدث عدد من مناصب الشغل القارة 
 ،أن یضمن تحویال للتكنولوجیا 
 أن یساهم في المحافظة على البیئة. 

 وبعد استكمال دراسة الطلب من طرف الهیئة المكلفة من طرف المركز الجهوي لالستثمار
أما ملیون درهم،  200تي تساوي قیمتها تقوم بإعداد والمصادقة على عقود االستثمار ال

ملیون درهم والتي تخول للمستثمرین امتیازات 200ثمارات التي یفوق قیمتها بالنسبة لالست
واتفاقیات االستثمار خاصة، فإن شباك مساعدة المستثمرین یقوم بإعداد وتهیئة عقود 

  .وتوجیهها إلى السلطة الحكومیة المختصة من أجل المصادقة علیها

، ة له إلنجاز مشروعه االستثماريالمخولادة من المزایا وحتى یتمكن المستثمر من االستف
ال تسحب منه  1یستوجب علیه احترام وتنفیذ االلتزامات المحددة في اتفاقیة االستثمار ٕ وا

                                                             
  . نفس المرجع السابق -1
وصفا دقیقا للمشروع  : ، یجب أن یتضمن الملف 2.00.895الرابعة، المرسوم رقم حسب نص الفقرة الثانیة من المادة  -2

ومؤهالت المستثمر أو المستثمرین والمكان المحدد إلقامة المشروع و قوائم التجهیزات النوعیة وجمیع اإلثباتات التي تؤكد أن 
من نفس المرسوم، وكذا  3لمشار إلیها في المادة برنامج االستثمار المراد  تحقیقه یتوفر على واحد أو أكثر من المقاییس ا

  .  دراسة جدوى المشروع من الوجهة التقنیة واالقتصادیة والمالیة والحسابات التقدیریة المتداد خمس سنوات على األقل
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المزایا والمنافع المخولة له في إطار العقد االستثماري ووفقا للنصوص التشریعیة الجاري 
ال فطبقا لبنود العقد الخاص ٕ   .2بها العمل، وا

المشروع االستثماري یتم في األقالیم التي یتطلب نموها  إنشاء كانحالة ما إذا أما في 
 2.00.895من المرسوم رقم  العاشرةإعانة خاصة من الدولة، حددت المادة االقتصادي 

السالف الذكر شروط خاصة بهذه االستثمارات، حیث یتم إیداع طلبات االستثمار مقابل 
ملف یتضمن مؤهالت المستثمرین والمكان وصل لدى الوزارة المكلفة بالصناعة مشفوعة ب

المحدد إلقامة المشروع، ودراسة جدوى المشروع من الوجهة التقنیة واالقتصادیة والمالیة 
فیقوم الوزیر المكلف بالصناعة  ،على األقلسنوات  5والحسابات التقدیریة على امتداد 

 اإلعانةحاته بشأن كما یعرض اقترا(بعرض الطلب أمام اللجنة الوزاریة لالستثمارات،
ل وتبث فیها خال ،یوما من تاریخ إیداع الطلب 30خالل ) الخاصة التي تمنحها الدولة

من طرف الوزیر المكلف بالصناعة بالقرار الصادر عن یتم إخطار المستثمر ، لأیام 10
  .اللجنة الوزاریة لالستثمارات

القانون المغربي المستثمر، بإیداع ، یوجب 3وبالنسبة للمشاریع المنجزة في المناطق الحرة 
ومن بین البیانات المطلوب تضمینها في  ،طلب الترخیص لدى الوكیل عن المنطقة الحرة

، بیان كامل للتعریف بالمستثمر من االسم الكامل ومكان وتاریخ المیالد، أما إذا الطلب

                                                                                                                                                                                                 
1- KHALDI  Moukit , OP .cit, P 183 . 

  .الف الذكر، الس2.00.895أنظر المادة التاسعة، الفقرة ثانیة من المرسوم رقم  -2
منظمة بموجب ظهیر : )offshore(المناطق المالیة الحرة : أوال: توجد في المغرب ثالث أنواع من المناطق الحرة هي -3

وقرار وزیر . ، المتعلق بالمناطق الحرة58-90رقم  ن، بتنفیذ القانو 1992فبرایر  26،صادر في 1-91-131شریف رقم 
، بتحدید شروط منح المنافع الجمركیة المخولة للبنوك 2005أوت  16، صادر في 1714- 05المالیة والخوصصة رقم 

منظمة بموجب ظهیر شریف  :الحرةمناطق التصدیر : ثانیا. والشركات القابضة الحرة ولمستخدمیها األجانب غیر المقیمین
-562والمرسوم رقم . ، المتعلق بمناطق التصدیر الحرة19- 94، بتنفیذ القانون رقم 1995ینایر  26، صادر في 95-1- 1

المناطق : ثالثا. ، المتعلق بمناطق التصدیر الحرة19- 94، لتطبیق القانون رقم 1995دیسمبر  12، صادر في 95-2
البحر األبیض المتوسط، المحدثة بموجب، مرسوم  بقانون رقم  - الخاصة للتنمیة طنجة منها المنطقة :الخاصة للتنمیة

. البحر األبیض المتوسط- ، یقضي بإحداث المنطقة الخاصة للتنمیة طنجة2002سبتمبر 10، صادر في 644-02-2
  .، قانون االستثمار بالمغرب، مرجع سبق ذكرهراجع: لالطالع
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ط، قائمة كان شخص معنوي یحدد اسم الشركة وعنوان مقرها االجتماعي، نوعیة النشا
  .اآلالت واألدوات والمعدات التي تستعمل

بین االستثمارات العادیة واالستثمارات التي   علیه، یكون المشرع المغربي قد میّز ابناء
تتطلب مساعدة خاصة من الدولة نظرا ألهمیتها االقتصادیة،هذا التمییز من حیث 

استثمار، كما وضع المشرع المغربي الممنوحة لكل المزایا أو االمتیازات  وحتىاالجراءات 
تمییز بین هذه االستثمارات في نص المادة الثالثة من المرسوم رقم لضوابط خاصة ل

  .السالف الذكر 2.00.895
  رار رفض الترخیص باالستثمارـق ضدحق المستثمر في الطعن :ثانیا

یوما یعد قبوال باالستثمار  60اعتبر المشرع المغربي أن سكوت اإلدارة لمدة أقصاها  
الخاص  لإلطارمن القانون  22المادة  حیث تنص، واالستفادة من المزایا المقررة قانونا

  :على )معدل ومتمم(باالستثمار
جراءات "  سیط  ف وت رات ويف مجیع احلاالت اليت تدعو  االٕداریةیعين بتخف س جناز  ٕ املرتبطة 

لهيا يف هذا القانون  ىل رخصة إداریة لتخویل املنافع املنصوص  بقاء  ، تعترب االٕطار–فهيا الرضورة إىل االٕ
رخي  ل ستني یوما من  ىل الطلب املتعلق هبا دا ت االٕدارة عن اجلواب  ة إذا سك هذه الرخصة ممنو

یداع الط ٕ ورا   ."لب املذ

  :علىبنصها ، 171- 90من القانون رقم )فقرة أولى( المادة الفریدةوهو ما أكدته كذلك،  
ى "  ٔودع بصورة قانونیة  ر  لنصوص  االٕدارةیعترب لك مرشوع اس ه  ىل شهادة مطابق اصال 

ٕذا الزتمت  رشیعیة املعمول هبا ا ٔنه طوال مدة  االٕدارةال هيا الصمت  يف ش دئ من  60املودع  یوما ت
ت يف  االٕیداعرخي    ."املتعلق به االٕیصالاملث

ویمكن للمستثمر المتضرر أن یقدم طعن إداري أمام لجنة االستثمارات التي یرأسها الوالي، 
رخة في المؤ  20.2002أو أمام لجنة الطعن الخاصة باالستثمارات المحدثة بالتعلیمة رقم 

                                                             
المحدد بموجبه األثر المترتب  17.90، بتنفیذ القانون رقم 1992نوفمبر  9ر في ، صاد1.90.76ظهیر شریف رقم  -1

على سكوت اإلدارة فیما یتعلق بمشروعات االستثمارات المقدمة إلیها للحصول على شهادة بمطابقتها ألحكام قوانین 
  .84-82قانون االستثمار بالمغرب، مرجع سابق، ص ص . االستثمارات الخاصة بها
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وال یكون قرار هذه اللجنة محل طعن قضائي، حیث أن قرارات لجان . 2002دیسمبر  26
الطعن في االستثمارات تكون محل معارضة إداریة یقدمها المستثمرون المتضررون أمام 

  .1رئیس الحكومة

ویالحظ أن هذه االجراءات معیقة لالستثمار، وال تسمح بتدخل طرف ثالث محاید للبث في 
المستثمر  و ممثلة في سلطة الوالي أو رئیس الحكومة من جهة اإلدارةزاع بین الن

  .2المتضرر من جهة ثانیة

  الفرع الثاني

  في تونسالمباشرة األجنبیة إنشاء االستثمارات

الستقطاب المزید من االستثمارات األجنبیة تونس واحدة من الدول النامیة الساعیة  باعتبار 
جعلها تكرس مبدأ حریة  المسعى ا، هذبنسبة كبیرة في تنمیتها الوطنیة المباشرة المعول علیها

لما یضطلع به االستثمار من دور كبیر في زیادة معدالت النمو االقتصادي  ااالستثمار نظر 
یجاد فرص التوظیف، وتحسین مستوى استخدام التكنولوجیا لتحقیق التنمیة بجوانبها المختلفة  ٕ وا

  .3االقتصادیة واالجتماعیة

نظام لم تكن مطلقة، حیث أقرنهاب التونسيلكن حریة االستثمار التي كرسها المشرع    
  ).ثانیا(وفي نفس الوقت منح للمستثمر األجنبي إمكانیة الطعن  )أوال(التصریح 

  

  

  

  
                                                             

  .105بوراوي، ساعد مرجع سابق، ص -1
  .بوراوي، ساعد  نفس المرجع ، نفس الصفحة-2
  .81لقمان وحي فاروق، تشجیع االستثمار في ظل نظام االستثمار األجنبي، مرجع سابق، ص -3



 التشریعات المنظمة لإلستثمار األجنبي المباشر في دول المغرب العربي
 

129 
 

  الموافقة المسبقةأو /والتصریح یداعإإلزامیة :أوال

عند بعث  بإجراء التصریح باالستثمارزم المشرع التونسي المستثمر األجنبي والوطني أل      
، من مجلة تشجیع االستثمارات من الفصل الثاني نیةالفقرة الثابموجب ،1المشروع االستثماري

  :على بنصها

شاط عند بعث املرشوع"  ى املصاحل املعنیة بقطاع ال یداع ترصحي  ٕ   ."ویقع ا

بقطاع  المصالح المعنیة الثاني هفصللیحدد في  19942لسنة  492مر عدد األ فصدر   
في الفصل الثاني أعاله، التي یقع لدیها التصریح باالستثمار وتسلم وصل المذكورة النشاط،
، حسب طبیعة النشاطبلبعث المشروع االستثماري، والمالحظ أن هذه المصالح متعددة  اإلیداع

 بوكالة النهوض الشباك الموحد"حیث تودع التصاریح باالستثمار على مستوى 
األشغال العامة، النقل، التربیة والتعلیم، التكوین : تعلقة بـللنشاطات الم بالنسبة"بالصناعة
والصناعات الثقافیة، الصحة، حمایة البیئة والمحیط، البعث العقاري، التجارة  اإلنتاجالمهني، 

ویتلقى الشباك الموحد التصاریح الخاصة بمشاریع .3الدولیة، خدمات غیر مالیة أخرى
من الباعث مباشرة أو بصفة غیر مباشرة عن الحصول على االمتیازات  طلباتاالستثمار و 

ثمار، نوع عملیة االست :ویتضمن التصریح باالستثمار خاصة 4طریق الهیاكل الجهویة المعنیة

                                                             
نه وفي ما یعتبر هذا اإلجراء تغییر جذري في سیاسة المشرع التونسي إزاء إسناد الحوافز للمستثمرین بشكل عام، ذلك أ -1

كاتب الدولة للمالیة، ویذكر على سبیل مصادقة مضى كان یشترط لالنتفاع بالتشجیعات الجبائیة والمالیة الحصول على 
المتعلق  1972أفریل  27والمتعلق بالنظام الجبائي االستثنائي، وكذلك قانون  1958فیفري 10المثال القانون المؤرخ في 

التصریح تراجع المشرع عن فكرة المصادقة وانتقل إلى وجوب  1974أوت  3ضى قانون كما أنه وبمقت. بالصناعة المصدرة
المتعلق باالستثمار في قطاع الخدمات مبدأ التصریح، إذ نص 1989نوفمبر 17لالنتفاع بالحوافز الجبائیة، وكرس قانون 

دیاب حسن : أنظر. القتصاد الوطنيمنه على أن االستثمار في مجال الخدمات یستوجب تصریحا یقدم إلى وزارة ا 3الفصل 
  .55عز الدین ، مرجع سابق،  ص 

، یتعلق بضبط قائمات األنشطة داخل القطاعات المنصوص 1994فیفري  28، مؤرخ في 1994لسنة  492أمر عدد  -2
  . 43ص  ،سابقمجلة تشجیع االستثمارات ونصوصها التطبیقیة، مرجع . من مجلة تشجیع لالستثمارات 27و 3و 2و1علیها بالفصول 

، المؤرخ في 1996لسنة  632الذي تم تنقیحه بموجب األمر عدد ( أعاله،  492الفصل الثاني من األمر عدد : أنظر -3
  ).   1996أفریل  15

  .، السالف الذكر492الفقرة الثانیة من الفصل الثاني من األمر عدد : أنظر -4
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كلفة وهیكلة االستثمار والتمویل،  نظام االستثمار، المشروع،النشاط الرئیسي، مكان قیام 
  .1إلخ...، مواطن الشغل المزمع إحداثها،األجنبیة ةوني للمؤسسة، المساهمالنظام القان

 24،المؤرخ في 2011لسنة  98من المرسوم عدد  18وجاء ذكر التصریح كذلك في الفصل 
تمام مجلة الصرف والتجارة الخارجیة2011أكتوبر  ٕ   :بالنص، 2، یتعلق بتنقیح وا

سبة للك مؤسسة"  ل يب  ٔج ىض  ىل لك خشص معنوي  ٕذا اق ٔن یقوم ا لبالد التوسیة  ا  دا دیدة یقع إ
بتداءا من  ٕ ٔشهر ا اوز مدته ستة  ل ال یت ٔ لفصل السادس عرش وذ يف  لیه  لترصحي املنصوص  ٔمر  ا

داث املؤسسة اجلدیدة    ".رخي إ

حسب الشروط  المصالح المعنیة، قبلمن مسبقة  صادقةملاألنشطة أنه أخضع بعض كما 
من مجلة  الفقرة الثالثة من الفصل الثاني إذ تنص، راتیب الخاصة المنظمة لتلك األنشطةوالت

  :علىتشجیع االستثمارات،

اضعة ملصادقة مسبقة من طرف املصاحل املعنیة وذ حسب "  شطة  ٔ رات يف بعض ا س وتبقى 
شطة  ٔ لقوانني اخلاصة املنظمة لت ا ب الواردة  ٔخرى اليت الرشوط والرتات شطة ا ٔ سبة إىل ا ل وكذ 

ٔمر تنظميها ب   ."یقع 

، لیضبط هذه النشاطات، بنصوص تشریعیة 492الفصل الرابع من األمر رقم  صدرو   
  :االستثمارمن القانون المتعلق بشركات  24حیث جاء بالفصل ، 3وترتیبیة

ر املالیة بعد "  شاط هذه الرشاكت خيضع لرخصة مينحها وز ٔي البنك املركزي التويس وبورصة تعاطي  ذ ر ٔ
  ."القمي املنقو

نظرا ألهمیة الموافقة المسبقة في هذا المجال، حافظ المشرع على هذه الشروط عند تعدیله 
  .23/11/1992لهذا القانون بموجب القانون الصادر في 

                                                             
  .، السابق ذكره492الفصل الثالث، من األمر عدد : أنظر -1
ل ونقّح هذا المرسوم، القانون عدد  -2 ، المتعلق بمجلة الصرف والتجارة 1976جانفي  21، المؤرخ في 1976لسنة  18عدّ

، 53، السنة 9العددمجلة القضاء والتشریع، تصدر عن وزارة العدل التونسیة، مركز الدراسات القانونیة والقضائیة، . الخارجیة
  .249ص

 .492النص الكامل للفصل الرابع من األمر عدد : تم ضبط قطاعات هذه األنشطة في جدول، راجع حیث-3
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نجده یجیز في فقرته األولى  جلة تشجیع االستثمارات،من م 3أحكام الفصل  إلىوبالرجوع 
لألجانب المقیمین وغیر المقیمین االستثمار بحریة في المشاریع المنجزة في إطار المجلة، إال 

والخدمات المصدرة كلیا أن الفقرة الثانیة أخضعت مساهمة هؤالء األجانب في بعض األنشطة 
من رأس %50مساهمة حدود في حال ما إذا تجاوزت هذه ال، لموافقة اللجنة العلیا لالستثمار

 .1المال

الخدمات غیر بضبط قائمة أنشطة السابق، ص الفصل الخامس من نفس األمركما خُ 
من رأس المال، حیث  %50المصدرة كلیا والتي تتجاوز مساهمة األجانب فیها حدود 

  .، منها النقل والسیاحة والمواصالت2لالستثمارللجنة العلیا أخضعها لموافقة ا

بحالة وتقییم یمثل إجراء التصریح فرصة للسلطات التونسیة لدراسة مشاریع االستثمار حالة و 
  .3، وهو إجراء یهدف إلى عقلنة التحفیزاتاألهمیة التي یكتسیها في االقتصاد التونسي

المالحظ إذن، أن المشرع التونسي الذي یبدوا أكثر سخاء من المشرع المغربي والجزائري من 
، قید )كما سیأتي ذكره الحقا(ات والمزایا المقررة لالستثمارات المباشرة األجنبیة حیث التحفیز 

المسبقة  اإلداریةأو المصادقة  التصریح كما ذهب إلى اشتراط الموافقةحریة االستثمار بإجراء 
الدولة في الحقل االقتصادي كمراقب من هذا بالتأكید دلیل على تواصل تواجد .في بعض األنشطة

  .أمام المستثمرینالتي تضعها اإلجراءات خالل هذه 
  

  

  

                                                             
  .النص الكامل للفصل الثالث من مجلة تشجیع االستثمارات التونسیة، مرجع سابق:  أنظر -1
، یتعلق بضبط تركیبة اللجنة العلیا لالستثمار 2014دیسمبر  18، المؤرخ في 3629بموجب األمر الجدید رقم  :مالحظة-2

من  %66.66أو تتجاوز  %50وبموجب الفصل األول منه، تم تعدیل هذه النسبة بین . ومشموالتها وتنظیمها وطرق سیرها
حیث تم إعفاء عملیات امتالك األجانب لمساهمات متراوحة بین هاتین العتبتین من ترخیص اللجنة العلیا  .رأس المال
  .2014أكتوبر  14، مؤرخ في 83الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، عدد . لالستثمار

3-LAMIA  Darghouth : L’ambivalence du régime juridique des investissements privés  
étrangers   .thèse pour obtenir le grade de Doctorat en  Droit des affaires , Université de 
paris1 ,  Paris 2009 , p 149 .    
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  ق المستثمر في الطعنح:ثانیا

ضمان الممارسة  إلىسعى المشرع التونسي من خالل اإلجراءات المقررة إلنشاء االستثمار 
طرف المصالح المعنیة،  الفعلیة ألنشطة االستثمار التي تم التصریح بها والموافقة علیها من

لذلك اعتبر المشرع عدم شروع المستثمر في إنجاز المشروع المصرح به والذي هو موضوع 
المقررة في مجلة تشجیع االستثمارات بعد مضي سنة على تاریخ التصریح، اعتبره  لالمتیازات

 منالفقرة األولى  ، وذلك حسب مدلول1جریمة یعاقب علیها بسحب الحوافز والتشجیعات
  . مجلة تشجیع االستثماراتمن  652الفصل 

یرى أنه قد غبن أو ظلم  الذي لكن في المقابل أقر التشریع التونسي الحق للمستثمر األجنبي  
رفع الخالف بینه وبین الدولة التونسیة للمحاكم أو الموافقة،أن ی/فیما یخص منح الترخیص و

  .المختصة

التي عرضت علیه، أن العبرة  3العدید من القضایا في هذا اإلطار أبرز القاضي اإلداري في
أو الغایة المرجوة من اإلجراءات المصاحبة أو المرافقة للعملیة االستثماریة هي التي یجب 

بحیث یجب أن تحول هذه  ،مراعاتها والتأكد منها دون تلك اإلجراءات أو الشروط في حد ذاتها
                                                             

حیث یقع سحب الحوافز واسترجاع المنح بقرار معلل من وزیر المالیة بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها  -1
  .من مجلة تشجیع االستثمارات المنقحة 65الفقرة الثانیة من الفصل : أنظر. بعد استماعها للمنتفعین

تسحب الحوافز المنصوص علیها بهذه المجلة من المنتفعین بها في حالة عدم احترام " : الفقرة األولى/  65الفصل -2
كما . من التصریح باالستثمارأحكامها أو عدم الشروع في تنفیذ برنامج االستثمار موضوع االنتفاع باالمتیاز بعد سنة 

یلزمون بإرجاع المنح والحوافز التي تم إسنادها في حالة عدم االنجاز أو تحویل الوجهة األصلیة لالستثمار بصفة غیر 
  ."من هذه المجلة 63مشروعة یضاف إلیها خطایا التأخیر المنصوص علیها بالفصل 

دیسمبر  31في هذا الصدد، نستحضر ما جاء بالقرار الصادر عن الدائرة التعقیبیة الثالثة بالمحكمة اإلداریة بتاریخ  -3
ولئن غفلت الشركة المطالبة باألداء عن إدماج األرباح : والذي أبرزت فیه المحكمة أنه، 36910د القضیة عد، في 2007

أي قبل إیداع (من مجلة تشجیع االستثمارات  7قانوني المنصوص علیه بالفصل المعاد استثمارها في رأس المال في األجل ال
فإن اإلغفال المذكور لیس من شأنه أن یترتب عنه ) التصریح النهائي بعنوان أرباح السنة التي وقع فیها االنتفاع بالطرح

الغایة من هذا اإلجراء قد تحققت  من المجلة سالفة الذكر طالما ثبت أن 7حرمانها من حق الطرح المنصوص علیه بالفصل 
من خالل االحتفاظ باألرباح المراد إعادة استثمارها ضمن حساب االحتیاطات المؤجلة وتخصیصها  فعال لالستثمارات المقررة 

ضرر خاصة بعد اإلدالء بما یفید تدارك اإلغفال المذكور وتقدیم ما یفید تصحیح الوضعیة إزاء اإلجراء المختل وانتفاء كل 
  .108، ص2011، مارس 53، السنة  3مجلة القضاء والتشریع، مركز الدراسات القانونیة والقضائیة، تونس،  العدد.  بالخزینة
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یا العملیة االستثماریة واالستفادة من االمتیازات األخیرة دون تمكین المؤسسة من االنتفاع بمزا
من  الجبائیة المقررة بعنوانها طالما ثبت أن الغایة من سن اإلجراء أو الشرط الشكلي قد تحقق

  .تجسیده على أرض الواقع بأي شكل من األشكالخالل حصول االستثمار و 
  الفرع الثالث

  في الجزائر المباشرة اء االستثمارات األجنبیةإنش
نضیریه  على نهجه الحریة االقتصادیة الذي سار ركبیتخلف المشرع الجزائري عن  لم

المناخ و البیئةاالقتصادیة الخصبة  توفیر إلىالمغربي والتونسي، فاتجه على غرارهما 
یفةمیطلبهللذان ا االستثماري المالئم  ،ا كل مستثمر أجنبي لتوطین رأس ماله في الدولة المضّ

لالستثمار في  اإلداریةالتي  تشترطها المعاملة  اإلصالحاتواإلجراءاتلیسیر تقریبا على نفس 
إذ یتوقف إنشاء مشروع استثماري في الجزائر على إلزامیة إجراء .كل من المغرب وتونس

زیادة على ذلك، یتطلب األمر بالنسبة للنشاطات المقننة ضرورة الحصول ) أوال(التصریح 
  .  )ثانیا(ن السلطات المعنیةعلى ترخیص م

  رالتصریح باالستثماإلزامیة إجراء : أوال

  الحصول على الموافقة المسبقةو

الوكالة الوطنیة لدى  أخضع المشرع إنشاء االستثمارات األجنبیة في الجزائر لنظام التصریح
، المتعلق 03-01من األمر رقم  4المادة  الفقرة الثانیة من بموجب ،وذلكلتطویر االستثمار

  :، التي تنص على)معدل ومتمم(الستثمارابتطویر 
رات "  س ورة ختضع  ى الواك املذ ر  الس ل إجنازها اىل ترصحي  ٔمر،ق د من مزا هذا ا ستف اليت 

ه  6يف املادة    ".ٔد

 5المادة ، وقد أحالت هي الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار 6الوكالة المقصودة في المادة ف   
  .من نفس األمر تحدید شكل التصریح وكیفیاته  وطلب المزایا وقرار منح المزایا إلى التنظیم
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، یتعلق بشكل التصریح 98-08أعاله، صدر مرسوم تنفیذي رقم  5وتطبیقا لنص المادة   
منه التصریح مجرد إجراء  2حیث اعتبرت المادة  ،1باالستثمار وطلب ومقرر منح المزایا

. شكلي یعكس رغبة المستثمر في إنجاز استثمار في نشاط اقتصادي إلنتاج السلع والخدمات
االستثمار أو مار أمام الوكالة الوطنیة لتطویر واشترط المشرع الجزائري إجراء التصریح باالستث

 على هذا النحو التصریح، ویعتبر ختصة إقلیمیاالوحیدة الالمركزیة للوكالة الم لدي الشبابیك
  . إحصاءاتها الالزمةمن إعداد  على أساسه أن تقوم السلطات مكنی، مجرد إجراء شكلي

على أن تخضع االستثمارات التي استفادت  3فقرة  4كما أكد المشرع الجزائري بموجب المادة  
، إذ یفهم منه أن المشرع ألزم المستثمر من المزایا قبل إنجازها لتصریح باالستثمار لدى الوكالة

التي أقرها قانون والتسهیالت بإجراء التصریح في حال أبدى رغبته في االستفادة من المزایا 
  .982-08من المرسوم التنفیذي رقم  2فقرة  2تأكد هذا الطرح من خالل المادة یو ، االستثمار

فیما یخص المستثمر الذي ال  وتساؤالتإشكاالت فصیاغة المادتین على هذا النحو یطرح عدة 
هل یعفى بذلك من یرغب في الحصول على المزایا والتسهیالت المقررة في قانون االستثمار، 

  . ؟باستثماره لدى الوكالةإجراء التصریح 

 ّ ن كان هذا الت ٕ یجعل الدولة من خالل  به،الجزم  نأمستبعد الوقوع، إال  أو الطرح صورحتى وا
بة  الهدفالخارجیة، خاصة وأنه سبق القول أن  وضبط االستثماراتعلى رقابة  مؤسساتها مغیّ

 3تتمكن على أساسه السلطات من إعداد إحصاءاتها أنهو  ،من إجراء التصریح باالستثمار
  .  الخاصة باالستثمارات المقامة على أرض الوطن

                                                             
، یتعلق بشكل التصریح باالستثمار وطلب ومقرر منح المزایا 2008مارس  24، مؤرخ في 98-08مرسوم تنفیذي رقم  -1

  . 2008مارس  26بتاریخ ، صادرة  16وكیفیات ذلك، جریدة رسمیة، العدد 
سبق التصریح باالستثمار للحصول على المزایا أو ی" :، أعاله98- 08من المرسوم التنفیذي رقم  2/2تنص المادة  -2

التي تدعى في صلب النص  ،الخدمات المقدمة من طرف الشبابیك األحادیة الالمركزیة للوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار
  ".قبل الشروع في أي إنجاز ،"الوكالة"
وهو ما تم اإلشارة إلیه في تقاریر صادرة عن الهیئات الدولیة المتخصصة، على أن الجزائر ال تملك إحصائیات دقیقة  -3

عن حجم المشاریع المنجزة على مستوى إقلیم الجزائر، ومثل هذا األمر یعطي صورة سیئة وسلبیة عن الجزائر لدى الراغبین 
  . 71والي نادیة، مرجع سابق، ص . فیهاباالستثمار 
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بموجب المادة ، 03-01مكرر من األمر رقم  4المادة الجزائري تعدیال على أدخل المشرع وقد
  :على 4مكرر فقرة  4، إذ تنص المادة 20091من قانون المالیة التكمیلي لسنة  58

راسة "   بیة إىل ا ٔج ٔموال  لرشاكة مع رؤوس  ر  ٔو اس ارش  يب م ٔج ر  ٔن خيضع لك مرشوع اس جيب 
ر امل لس الوطين لالس ور يف املادة املسبقة من ا ه 18ذ   ". ٔد

مسبقة من طرف اللدراسة ا لشرط ثاني هو فقد أخضع المشرع ممارسة االستثمار األجنبي
، هذا اإلجراء مقتصر على االستثمارات األجنبیة دون االستثمارات المجلس الوطني لالستثمار

المشرع الجزائري الوطنیة، مما یشكل خرقا لخصوصیة المركز القانوني المتمیز الذي أواله 
وتمییزا بین المستثمر الوطني العادلة والمنصفة  األجنبي من خالل المعاملةمستثمر لل

  .والمستثمر األجنبي

الغایة من یطرح العدید من التساؤالت حول  2بصورة عامة وغامضة التعدیل كما أن صیاغة 
  لالستثمار؟ هذه الدراسة المسبقة التي یقوم بها المجلس الوطني

 المكلفة بتشجیع االستثمار المركزیة من شأنه أن یخلق تداخل وتضارب في مهام األجهزةما 
ُ وقت المستثمر  التي تخلق نوع من بین هذه االختصاصات المتداخلة، وبالتالي یضیع

  .یخشاه المستثمر األجنبي عائق ربالتي تعتبر أك اإلداریةالبیروقراطیة 

وعلى اعتباره وثیقة إحصائیة ها التصریح باالستثمار للبیانات التي یجب أن یتضمن وبالنسبة
عالمیة ٕ یجب على المستثمر تضمینه مجموعة من البیانات والمعلومات الهامة لهذا  ،وا

  :3تتمثل فيالغرض، و 

                                                             
  .2009جویلیة  26، مؤرخة في 44، جریدة رسمیة، عدد 2009جویلیة  22، مؤرخ في 01-09األمر رقم  -1
هل الدراسة المسبقة هنا تعني مجرد االطالع على نوع االستثمارات األجنبیة التي تنجز في الجزائر، أم أنها تحتاج  -2

ن ك ٕ ان األمر كذلك یعني أن المشرع الجزائري قد أعادنا إلى اإلجراءات المقررة لمصیر االستثمار، إما لموافقة المجلس، وا
القبول أو الرفض، أي نظام الموافقة المسبقة، بعدما كان قد تم إلغاء اإلجراء وانتقل نقلة نوعیة بإلزام التصریح وبالتالي 

ة، مبدأ حریة االستثمار في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة أوبایة ملیك. إجراءات یكیف دورها بالوظیفة اإلحصائیة
  .37، ص 2005الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  .، السالف الذكر98- 08، المرسوم التنفیذي رقم -التصریح باالستثمار - :األولالملحق : أنظر -3



 التشریعات المنظمة لإلستثمار األجنبي المباشر في دول المغرب العربي
 

136 
 

  ولقب المستثمر أما إذا كان  اسمالتعریف بالمستثمر، إذا كان شخص طبیعي یتم ذكر
 .والشكل القانوني لهافیتم ذكر تسمیة الشركة شخص معنوي، 

 تحدید مصادر رؤوس األموال إذا كانت مقیمة أو غیر مقیمة أو مختلطة. 
 تحدید طبیعة النشاط محل االستثمار. 
  وآثاره على البیئة نجاز المشروع ومناصب العمل الممكن إحداثهاإتحدد موقع. 
 تحدید المدة الزمنیة إلنجاز المشروع. 
 تثماريالتكلفة اإلجمالیة للمشروع االس. 

هذا ،   و یح باالستثمار في القانون التونسيضمنها التصر یتالبیانات التي  نفسوالمالحظ أنها   
  .بالنسبة للمشرعین الجزائري والتونسي، 1شرط إلزامي التصریح جراءإراجع لكون 

االقتصادیة  الترخیص في بعض النشاطات وجوب:ثانیا  
إلنجاز مشروعه  جراء التصریحالمستثمر بإبمجرد إلزام لم یكتفي المشرع الجزائري  

، المتعلق باالستثمار 03-01من األمر رقم  4االستثماري، بل نستشف من نص المادة 
المعدل والمتمم، عند إشارتها للتشریعات والتنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحمایة البیئة، 

رید إنجاز استثماره في  أن هناك شروط أو إجراءات أخرى یجب على المستثمر الذي ی
  . الجزائر أن یحترمها ویعمل بها

ال یتطلب مجرد إیداع تصریح من طرف المستثمر، بل قد یستوجب في الجزائر،  فاالستثمار
من السلطات المعنیة أو رخصة أو اعتماد أو تأشیرة، أو إذن  منه الحصول على ترخیص

                                                             
فالمشرع فرض على المستثمر إیداع التصریح وهو وجوب ال یمكن أن نستشف منه الصبغة االختیاریة  للتصریح أو  -1

الغایة اإلعالمیة لنفس التصریح، ألن القول بالصبغة االختیاریة یعني أن المشرع منح المستثمر مجرد خیار في إیداع 
یعني أن غیابه ال یرتب أي آثار، وهو ما ال یمكن التمسك به على التصریح، كما أن القول بالصبغة االختیاریة للتصریح 

والمتعلق بتقدیم ) التونسیة ( أساس أن المشرع قد رتب على مخالفة مقتضیات الفصل الثاني من مجلة تشجیع االستثمارات
ن، مرجع سابق، دیاب حسن عز الدی: أنظر. من نفس المجلة 66التصریح عند بعث المشروع جریمة طبقا ألحكام الفصل 

، المتعلق 03-01وفي نفس السیاق یترتب على مخالفة المستثمر اللتزاماته المنصوص علیها باألمر رقم . 60ص 
. في الجزائر، أو االلتزامات التي تعهد بها، سحب المزایا الجبائیة والجمركیة وشبه الجبائیة والمالیة) معدل ومتمم(باالستثمار

  ).معدل ومتمم( 03-01مر رقم من نفس األ 33المادة : أنظر
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على وجه المراد االستثمار فیه، ومنهالمزاولة نشاطه االستثماري وذلك حسب طبیعة النشاط 
القطاع المصرفي، قطاع المواصالت السلكیة النشاطات الخاضعة لنظام الضبط، مثل  خاص

  .إلخ...والالسلكیة

خصصنا الحدیث عن قطاع المواصالت السلكیة والالسلكیة كنموذج خاص عن  لذلك     
لمبدأ حریة االستثمار الذي تبناه المشرع تطبیقا التي تتبعها الجزائر، االستثمار  تحفیزسیاسة 

بینما نخصص ، في الباب الثاني من هذه الدراسة ،)الملغى( 12-93في قانون االستثمار رقم 
َ عند وجیزة  وبصورة رهذا العنصالحدیث في  االستثمارات األجنبیة من  التفتح علىار خی

 هذا النشاط االستثماري في ةلمزاولإلزامي  كشرط الترخیصثم  )أ(في الجزائر المجال المصرفي
  ).ب(القطاع 

انطالقا من التنظیمات المنظمة للقطاع : التفتح على االستثمارات األجنبیة في المجال المصرفي-1
المصرفي في الجزائر، نالحظ أن الطابع االحتكاري الذي مارسته الدولة، وكذا التفرقة بین 

-90بصدور قانون النقد والقرض  أخرى، قد تالشىالمستثمرین الوطنیین واألجانب من جهة 
 .وهو ما فتح فرص االستثمار في هذا القطاع الحیوي ، )الملغى( 10

أصبح بإمكان المستثمر الخاص األجنبي أن ینشئ بنوكا في الجزائر أو یفتح فروعا  إذ     
سة األنشطة ، كما یكنه المشاركة في إنشاء مؤسسات مالیة وممار لبنوك موجودة في الخارج

في إطار هذا التحول حرص المشرع على ضمان المعاملة بالمثل في المصرفیة المعروفة، و 
( د والقرضـالمتعلق بالنق 11- 03ر رقم ـمن األم 85القطاع المصرفي، حیث تنص المادة 

  : على1)معدل ومتمم

 " ٔ د اة م بیة، مع مرا ٔج لبنوك واملؤسسات املالیة ا ر  ح فروع يف اجلزا لس بف رخص ا ٔن  ميكن 
ملثل   ." املعام 

                                                             
، مؤرخة في 52، یتعلق بالنقد والقرض، جریدة رسمیة، عدد 2003أوت سنة  26، مؤرخ في 11-03أمر رقم  -1

، مؤرخة في 50، جریدة رسمیة، عدد 2010أوت سنة  26، مؤرخ في 04- 10، معدل ومتمم باألمر رقم 27/08/2003
01/09/2010 .  
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، 1993جانفي  3الصادر في وسمح للمستثمرین األجانب بهذه األنشطة في إطار التنظیم 
ح المشرع تفتلكن .الذي حدد شروط تأسیس المؤسسات المالیة الوطنیة واألجنبیة وفروعها

كإجراء أول ، مرهونا بشرط الترخیص المصرفي قطاعفي الالجزائري على االستثمار األجنبي 
  .االعتماد یلیه إجراء

یعد الترخیص وسیلة من :الستثمار في القطاع المصرفيلأولي إجراء والترخیص شرط إلزامي -  2
إداریة تمارس بواسطتها وسیلة قانونیة  ،اإلداریةتتخذ منه السلطة  ،اإلداريوسائل الضبط 

رقابتها السابقة وحتى الالحقة على النشاط الفردي أو تنظیم مزاولته بهدف  اإلداریةالسلطة 
كما یعرف أنه  .1توخي االضطرابات في المجتمع ومنع اإلضرار به وحمایة النظام العام به

لنشاطات ویفرض الموافقة إجراء یسمح لإلدارة بممارسة رقابة خاصة ومحكمة في بعض ا
  .2الشكلیة للسلطة علیها

المستقلة، ویعمل على  اإلداریةإذ یعتبر بهذا الشأن، مجلس النقد والقرض من السلطات  
غیر أن استقاللیة المجلس تبقى .3ضبط النشاط المالي، یتمتع بصالحیة إعداد التنظیمات

وال یتوقف األمر عند نسبیة االستقاللیة المالیة، بل تعدى األمر تالشي . نسبیة قانونیا ومالیا
الملغي، ویظهر  10 -90االستقاللیة العضویة التي كانت موجودة في ظل أحكام قانون رقم 

ألغیت  2001سنة فظ لكن بعد ذلك من خالل العهدة التي كان یتمتع بها المحافظ ونواب المحا
  . 4عندما أقر مبدأ العزل 11-03العهدة، وهو ما تم تأكیده في ضل األمر رقم 

                                                             
الرخص اإلداریة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، تخصص قانون عام، عزاوي عبد الرحمان،  -1

  .157، ص 2007كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
2-V .RYMOND Guillien  et  JEAN Vincent, Lexique des termes  juridique, 12éme édition, 
Dalloz, 1999, P 500. 

ولد رابح صافیة، مجلس النقد والقرض سلطة إداریة مستقلة لضبط النشاط المصرفي، المجلة النقدیة للقانون والعلوم  -3
  .52، ص 2013، 2السیاسیة، العدد 

  .53ولد رابح صافیة، مرجع نفسه، ص  -4
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طلب یتضمن  1يملف إدار  تقدیمأو یتوقف ممارسة النشاط المصرفي في الجزائر على إیداع  
من  91أمام مجلس النقد والقرض، وبموجب المادة الترخیص أو اإلذن بممارسة النشاط، 

فرض المشرع شروطا یجب استیفائها  ،)معدل ومتمم(،المتعلق بالنقد والقرض11-03مر رقم األ
تقدیم : ، منها2في الجزائر في طالب الترخیص، الذي یرید االستثمار في القطاع المصرفي

برنامج النشاط المراد إنشاؤه، اإلمكانیات المالیة والتقنیة المزمع تقدیمها، مصدر األموال وصفة 
د نهایة المدة ـدة شهرین للبث في طلبه، وعنـوعلى صاحب الطلب أن ینتظر م ،أصحابها
یتوجب على مجلس النقد والقرض إصدار قراره الذي یكون في ) شهرین كاملین(كاملة 

ما برفض الطلب وعدم منح مقرر الترخیص ٕ   . 3صورتین، إما بقبول الطلب ومنح مقرر الترخیص وا

                                                             
قائمة للمسیرین ومشروع ، كما یستوجب تقدیم )المادة الثالثة( یتضمن ملف الطلب معلومات وبیانات مهمة، حددها  -1

. القانون األساسي للشركة الخاضعة للقانون الجزائري أو القانون األساسي للشركة األجنبیة وكذا التنظیم الداخلي حسب الحالة
، یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك 2006سبتمبر سنة  24، مؤرخ في 02-06نظام رقم 

  .2006دیسمبر سنة  02، صادرة في 77ج ر، العدد ومؤسسة مالیة أجنبیة، 
كذلك اعتبر المشرع الجزائري الترخیص شرطا لممارسة النشاط المصرفي في الخارج  بالنسبة للمتعاملین االقتصادیین   -2

لف ، یحدد شروط تكوین م2002فبرایر  20، مؤرخ في 01-02الخاضعین للقانون الجزائري، أنظر، نظام بنك الجزائر، رقم 
. أو إقامة مكتب تمثیل في الخارج للمتعاملین االقتصادیین الخاضعین للقانون الجزائري/خاص بطلب الترخیص باالستثمار و

( ، ویمنح هذا الترخیص من طرف مجلس النقد والقرض)معدل ومتمم( 2002أبریل  28، مؤرخة في 30جریدة رسمیة، عدد 
كات الخاضعة للقانون الجزائري التي قامت باستثمارات في الخارج أو أقامت كما یجب على الشر ).، من نفس النظام5المادة 

باالستثمار أو بإقامة مكاتب التمثیل  بالترخیصبذلك یرفق  تصریحامكاتب تمثیل في الخارج، أن تقدم على سبیل المطابقة 
شهر اعتبارا من تاریخ إصدار هذا أ) 3(ویجب أن یرسل هذا التصریح لمجلس النقد والقرض في أجل أقصاه ثالثة . بالخارج
  .)2فقرة  8المادة (النظام، 

هنا تطرح إشكالیة عدم احترام . ، وال یصدر مجلس النقد والقرض قراره)شهرین كاملین(قد تنتهي المدة القانونیة المحددة  -3
) عدم المنح(أو الرفض ) المنح (المجلس لآلجال القانونیة المحددة، ففي هذه الحالة اآلثار المترتبة عن القرار سواء بالموافقة 

ؤكد الطرح الخاص بثقل وتماطل المعاملة اإلداریة الخاصة باالستثمار تمتد هي األخرى ألكثر من  األجل القانوني، وهو ما ِی
ن كان لهذا األمر ما یبرره في الواقع الجزائري، خاصة بعد فضیحة  ٕ ، التي اصطلح "بنك الخلیفة" في المجال المصرفي وا

رض صرامة شدیدة ورقابة صارمة على هذا النوع من على تسمیتها بفضیحة القرن، األمر الذي جعل المشرع الجزائري یف
النشاطات، لكن معامالته في ذلك انعكست سلبا وأثرت بشكل غیر إیجابي في تسهیل تأسیس البنوك والمؤسسات المالیة في 

  .82-81والي نادیة، مرجع سابق، ص ص : أنظر. الجزائر
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عند حصول المستثمر على ترخیص من مجلس النقد والقرض، إذ  غیر أن األمر ال یتوقف 
، إذ 1"عتماداال"الحصول على  ثاني یتمثل في وجوبیشترط قانون النقد والقرض إجراء 

لمحافظ بنك تقدیم طلبه  )الحاصل على ترخیص(أو المؤسسة المصرفیة یتوجب على المستثمر
، الحصول على الترخیص تاریخ شهر من 12أجل في للحصول على االعتماد الجزائر 

د من إجراء الترخیص باشتراط الحصول على  هنا أنوالمالحظ  المشرع الجزائري قد شدّ
واالعتماد الترخیص  في هذا الشأن،أن وهناك من اعتبر .2االعتماد لممارسة النشاط المصرفي

  .3االستثمار ترد على حریةقیدا من القیود التي الن یشك على النحو الذي تضمنهما القانون الجزائري،

  الفرع الرابع

  الغایة من التصریح في میدان االستثمار

ال یمكن لالستثمار ف، الشفافیة والحریة :ین هماوم على مبدأیقیمكن القول أن االستثمار       
، یناالقتصادی التعامل والتواصل مع المتعاملین أن یٌستقطب إذا لم یترافق مع شفافیة كافیة في

 توجیهبهم إلى عن المستثمرین یدفع  أو تغییرها الصحیحة والمعطیات المعلوماتنقص إذ أن 
تهمهم سواء كانت أیة معلومة  عنهم بلدان أخرى حیث الشفافیة ال تحجب إلىرؤوس أموالهم 
 .سواء أجانب أو محلیین ، فالشفافیة تشكل مصدرا أساسیا یحتاجه المستثمرونصغیرة أو كبیرة

  . یة على هذا النحو تولد نوعا من الحریة في الممارسات االقتصادیةفالشفاف

                                                             
بعد الحصول على الترخیص طبقا " :على) معدل ومتمم( 11- 03فقرة أولى من قانون النقد والقرض  92تنص الماد  -1

ك أو مؤسسة مالیة، ـدها كبناانون الجزائري ویمكنها أن تطلب اعتمه، یمكن تأسیس الشركة الخاضعة للقأعال 91للمادة 
  ."حسب الحالة

، فهو الذي یقرر منح محافظ بنك الجزائردائما، الفقرة الرابعة، نالحظ أن، االعتماد یمنح بمقرر من  92حسب المادة  -2
فما الداعي إذن ). 18المادة ( االعتماد أو رفضه، علما أنه هو من یترأس مجلس النقد والقرض حین یتخذ قرار الترخیص 

إللزام المستثمر أو المؤسسة المالیة التي تحصلت على الترخیص من أن تعید إجراءات ثانیة لطلب االعتماد أمام نفس الجهة 
هد إضافي إلعداد ملف آخر لطلب االعتماد، مما یعتبر مضیعة للجهد والوقت بالنسبة للمستثمر األجنبي، ویكلف المستثمر ج

  .     الذي یقدم ملفان للحصول على وثیقتان مختلفتان من جهة واحدة، یمكنها الفصل في األمر بدراسة ملف واحد
ائري، مرجع سابق، وسلیماني هندون، سلطات الضبط عزاوي محمد، الرخص اإلداریة في التشریع الجز : راجعللتفصیل،  -3

  . 2013في اإلدارة الجزائریة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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كما أن الحریة مهما كان مجالها، ال ینبغي أن تكون مطلقة، حتى ال تصبح ضربا من  
  .، فتخرج عن الغایة المتوخاة منهاوالهیمنة ضروب الفوضى واالحتكار والتعسف

قد جانب المغاربي یبدوا أن المشرع ، الصعبة بین الحریة والشفافیة انطالقا من هذه المقاربة
، ذلك أن التصریح كآلیة كإجراء لممارسة حریة االستثمار 1الصواب، عندما اشترط التصریح

للتمتع بالمزایا المقررة في مسبقا ة مستوجبة قبل بعث المشروع االستثماري أو شرطا أو شكلیّ 
لالستثمار مراقبة االستثمارات  إال وسیلة ترید منها اإلدارة المانحة، ما هو 2قانون االستثمار

وتمكنها من اختیار  3االقتصادیة واالجتماعیةالمتدفقة للدولة، ومدى تطابقها مع السیاسة التنمویة 
، وهي غایة مشروعة، تدخل في االستثمارات المناسبة لهذا الغرض، المصرح به في قانون االستثمار

  .االقتصاد الوطني وسیادة الدولةإطار حمایة 

یعتبر وسیلة تمكن سلطات ، إذ 4هو إجراء في صالح المستثمر األجنبيكذلك التصریح  
یفة  حمایة االستثمارات األجنبیة القائمة على أراضیها، فالتصریح یعتبر بمثابة  منالدولة المضّ

للتمتع بالمزایا والمحفزات ، وسببا یفةاألجنبي للدولة المضّ  لمستثمراشهادة میالد وانتساب 
 ّ فالحریة إذن تحتاج بذاتها  .فة الستثمارهوحجته للمطالبة بالحمایة والضمان من الدولة المضی

                                                             
، نظرا الختالف االتجاهات في تعریف التصریح، فقد حاول بعض الفقهاء الربط بین سلطة اإلدارة ونوع التصریح الموجود -1

. التصریح للترخیصو التصریح للتسجیلوفي هذا اإلطار الذي یربط بین سلطة اإلدارة ونوع التصریح وذلك بأن یفرق بین 
ففي إطار التصریح للتسجیل، یكون دور المستثمر اإلعالم فقط، أما بالنسبة للتصریح من أجل الترخیص فإن اإلدارة تسترجع 

. لإلدارة ةالحالة یشبه إلى حد كبیر الرخصة اإلداریة التي تخضع للسلطة التقدیری كل سلطاتها باعتبار أن التصریح في هذه
  .والمالحظ أن كل من المشرع الجزائري والتونسي والمغربي یشترطون التصریح المسبق لدى الهیئات المكلفة باالستثمار

یستدعي التصریح باالستثمار المرفق " : ، السالف الذكر على98-08من المرسوم التنفیذي رقم  20إذ تنص المادة   -2
بطلب الحصول على المزایا والمتضمن النشاطات القابلة للحصول على المزایا، الذي یستجیب للقواعد الواردة في الباب 

  ."األول والثاني أعاله، إعداد شهادة إیداع التصریح أثناء الجلسة ذاتها سواء طلبها المستثمر أو ال
یتأكد هذا من خالل البیانات والمعطیات التي یجب أن یتضمنها التصریح باالستثمار، والتي سبق القول أنها متشابهة  -3

مكان إقامة المشروع االستثماري، تكلفته، مدة اإلنجاز، المساهمات األجنبیة، عدد : بالنسبة للقانون الجزائري والتونسي، منها
  .  ره على البیئةمناصب الشغل الممكن إحداثها وآثا

أن المعلومات  –في ضل العقوبات المنصوص علیها قانونا –) الملحق األول( حیث یتعهد المستثمر في ذیل الوثیقة  -4
  .  الواردة في التصریح باالستثمار هي صحیحة وصادقة
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وعلیه ال یبدو أن هناك تناقض بین ، عن حمایتها لمسؤو للحمایة والضمان، ومن یمنح الحریة 
تصریح في التشریعات الناظمة إقرار المشرع المغاربي لمبدأ حریة االستثمار، وربطها بإجراء ال

  . لالستثمار األجنبي

  

  المبحث الثاني

  تشجیعیةا واإلعفاءات الـالمزای
 اإلصالحاتبدون شك مع هي آلیة تتماشى وانین االستثمار إن الغایة من إصدار ق 

التي تتالءم مع متطلبات االقتصادیة التي تسطرها الدولة، وذلك بتوفیر األدوات القانونیة 
جتماعیة النمو والتطور الذي تشهده الدولة على كل المستویات السیاسیة واالمرحلة 

منه كذلك تهیئة المناخ المالئم لتحقیق هذا النمو والتطور كما أن الغایة ،واالقتصادیة والثقافیة
 االستثمارات المحلیة واألجنبیة، هذه األخیرة التي باتت بالنسبة لكل الدول النامیةبتنشیط 

  .مستویاتهاالمخرج الوحید لتحقیق التنمیة الوطنیة بكل 

بة في أحكام تشریعات االستثمار العربیة بصورة عامة، والمغاربیة منها   هذه الغایة لم تكن مغیّ
بالخصوص،التي فتحت أبوابها لالستثمارات األجنبیة المباشرة فكانت من أكثر النظم 

وقد تنافس المشرع الجزائري والمغربي  ،ت األجنبیةاالستثماریة المشجعة والمحفزة لالستثمارا
والتونسي في هذا المجال لمنح أكثر اإلعفاءات المشجعة للمستثمرین األجانب بهدف 

ما  ، منها1التحفیزاتالمزایا و تضمنت هذه التشریعات مجموعة من ف.واستدراجهم استقطابهم
كل االستثمارات األجنبیة المنجزة على  تستفید منهكمبدأ عام )مطلب أول(یتعلق بالنظام العام 

یشمل فقط بعض االستثمارات  خاصإقلیم الدولة،ومنها ما یخص النظام االستثنائي، كإجراء 
 .)مطلب ثان(األجنبیة المنجزة وفقا لشروط خاصة  

                                                             
، المتعلق 03- 01مر رقم اعتمدنا في تصنیف هذه الحوافز، على التصنیف الذي أورده المشرع الجزائري، في األ: مالحظة-1

، بینما یعتمد المشرع التونسي في النظام االستثنائيمزایاو  النظام العاممزایا: ، حیث یصنفها إلى )معدل ومتمم( باالستثمار
، أما المشرع المغربي، فإن بعض "حوافز خصوصیة"و "حوافز مشتركة": مجلة تشجیع االستثمارات على، التصنیف التالي 

من  17نظرا ألهمیتها االقتصادیة، كما ورد في المادة  تدابیر إضافیةو بتشجیع خاصالبرامج االستثماریة الخاصة تحظى 
  .میثاق االستثمارات، في النظام التعاقدي
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  المطلب األول

  تحفیز االستثمار وفقا للنظام العام

الجبائیة والجمركیة التي تمنح لالستثمارات یقصد بالنظام العام تلك االمتیازات والحوافز 
األجنبیة مهما كانت طبیعتها، وبغض النظر عن موقع االستثمار، حیث تمنح هذه االمتیازات 

هذا المفهوم .1بقوة القانون للمستثمرین األجانب وفقا لترتیبات قانون المالیة السنوي والتكمیلي
  .2له مدلول آخرفي القانون  "النظام العام " یتعلق طبعا بمجال االستثمار، ألن مفهوم فكرة 

ترتبط رغبة المشرع الجزائري باستقطاب االستثمارات األجنبیة من أجل مسایرة عجلة التطور و 
والتقدم ارتباطا وثیقا بالحوافز التي توفر لالستثمار األجنبي، وال سیما الحوافز المالیة الضامنة 

ي عین لدى لملموسة اوهي نفس الرغبة  ،3لتحقیق أكبر المكاسب للمستثمر األجنب ّ المشر
المشجعة والمحفزة  المغربي والتونسي، وعموما في كل التشریعات االستثماریة المقارنة

وتختلف بالطبع هذه التحفیزات من بلد ألخر حسب ضبطها وتنظیمها في . لالستثمار األجنبي
فرع (ي القانون الجزائريقانون االستثمار، وسنقف فیما یلي على مضمون هذه الحوافز ف

  .)فرع ثالث(وأخیرا في القانون التونسي )فرع ثان(القانون المغربي و)أول
  الفرع األول

  في القانون الجزائريالنظام العام  مزایا

رات األجنبیة تتمثل في تلك االمتیازات والحوافز الجبائیة والجمركیة التي تمنح لكل االستثما  
بغض النظر عن طبیعتها وموقعها وجنسیتها، فهي تمنح بقوة القانون،  المقامة في الجزائر

، معدل ومتمم، في 03-01نظمها األمر رقم .ووفقا لترتیبات قوانین المالیة السنویة والتكمیلیة

                                                             
  .46والي نادیة، مرجع سابق، ص  -1
إلخ، تعتبر بطبیعتها، ...ة ومصالحها السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیةإن قوام فكرة النظام العام هو حمایة كیان الدول-2

، )دول المغرب العربي( فكرة ذات طابع وطني تختلف من دولة ألخرى، بل إنها تختلف من دولة ألخرى في اإلقلیم الواحد
على إعالء هذه الفكرة أو  تعتبر فكرة مرنة، إذ تتسع وتضیق حسب األنظمة السائدة في الدول، وقد حرصت كل التشریعات

ُخل و یخالف النظام العام   . المبدأ، حتى على المصلحة الفردیة، فهي تقرر بطالن كل ما ی
، مجلة )2006لسنة  13رقم (الفتالوي أحمد حسن، الحوافز المالیة لالستثمار األجنبي في قانون االستثمار العراقي  -3

  .129، ص 2010، عمان، 5العزي للعلوم االقتصادیة واالداریة، العدد 
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نصت علیها و -النظام العام–في الفصل األول بعنوان  -المزایا -الباب الثاني، الخاص بـ
  :منه على) 9(التاسعةالمادة 

د "   ستف لهيا يف القانون العام،  ىل التحفزيات اجلبائیة وشبه اجلبائیة وامجلریة املنصوص  دة  ز
رات احملددة يف املادتني  ٓتیة 2و  1س اله من املزا ا ٔ:  

ارشة يف اجناز - ٔ  ل م اة واملستوردة واليت تد ري املست راالٕعفاء من احلقوق امجلریة ف خيص السلع    .س

ناة حملیا - ب ٔو املق اة املستوردة  ري املست لقمية املضافة ف خيص السلع واخلدمات  ىل ا االٕعفاء من الرمس 
ر س ارشة يف اجناز  ل م   .واليت تد

ر املعين االٕعفاء- ج س نیات العقاریة اليت متت يف إطار  ة بعوض عن لك املق   .من دفع نقل امللك

سجیل ومصاریف  االٕعفاء- د ىل  االٕشهارمن حقوق ال یاز  م ٔمالك الوطنیة املتضمنة حق  الغ ا العقاري وم
ریة س ة الٕجناز املشاریع  ة املو ة املمنو ري املب ة و ٔمالك العقاریة املب   ".ا

قد تم تعدیل المادة  .1، تشمل مرحلة إنجاز االستثمار9بالنسبة لهذه الفقرة األولى من المادة  
للمستثمرین ، الذي قدم 2، المتعلق بتطویر االستثمار08-06بموجب األمر رقم عدة مرات، ف

  :المعدلة، تستفید االستثمارات من المزایا التالیة 9تحفیزات جبائیة وجمركیة، فوفقا للمادة 

مباشرة من رسم القیمة المضافة، بالنسبة للسلع والخدمات غیر المستثناة والتي تدخل  اإلعفاء-
  .إنجاز االستثمار في

التي تمت في إطار االستثمار  من حق تحویل الملكیة بمقابل لكل المقتنیات العقاریة اإلعفاء-
  .المعلن عنه

النشاط، تستفید االستثمارات  أما بالنسبة لمرحلة االستغالل، ولمدة ثالث سنوات بعد انطالق  
  :من المزایا التالیة

                                                             
یجب أن تنجز االستثمارات " : ، معدل ومتمم، على03- 01من األمر رقم  13بالنسبة لمدة االنجاز، تنص المادة  -1

ویبدأ سریان هذا األجل ابتداء . أعاله في أجل یتفق علیه مسبقا عند اتخاذ قرار منح المزایا 10و2و1المذكورة في المواد 
  ."أعاله، تحدید أجل إضافي 6القرار إال إذا قررت الوكالة المذكورة في الماد من تاریخ تبلیغ هذا 

، یعدل ویتمم األمر رقم 19/07/2006، مؤرخة في 47،جریدة رسمیة، عدد15/07/2006، مؤرخ في 08-06رقم  أمر -2
  .، یتعلق بتطویر االستثمار01-03
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  .اإلعفاء من ضریبة األرباح على الشركات-

  .اإلعفاء من الرسم على النشاط المهني-

السالف  9منه المادة  6، عدلت المادة 2009قانون المالیة التكمیلي لسنة  صدور وعلى إثر
  :مكرر 9ذكرها، حیث جاء في المادة 

ح مزا "  ات واخلدمات ذات مصدر خيضع م لمنتو ٔفضلیة  عطاء ا ٕ د  النظام العام لتعهد كتايب من املستف
ري   .جزا

ستفادة من    لقمية املضافة فقط يف  االٕعفاءتنحرص  ىل ا اتمن الرمس  نا ري ق ري . ذات مصدر جزا
توج حميل مماث دم وجود م كد من  ٔ یاز عندما یمت الت م ح هذا    .1"لٔنه، ميكن م

ذات من الرسم على القیمة المضافة على االقتناءات  اإلعفاءحیث تقتصر االستفادة من 
لالقتناءات المستوردة، في حالة التأكد عدم وجود منتوج محلي  المصدر الجزائري، كقاعدة عامة، واستثناء

یتضمن قانون المالیة  ،01- 10من األمر رقم  49عدلت المادة بموجب المادة  2010وفي سنة ، مماثل
  :حیث نصت على. 2010التكمیلي لسنة 

مثر ملدة "  ملس ي تعده املصاحل اجلبائیة بطلب من ا شاط ا ستغالل، بعد معاینة الرشوع يف ال بعنوان 
ح الرشاكت- :ثالث سنوات ٔر ىل  عفاء من الرضیبة    .إ

شاط املهين-  ىل ال عفاء من الرمس    ."إ

صدر المرسوم  2013وفي سنة  ،20122المادة بموجب قانون المالیة لسنة كما عدلت  
یحدد شروط وكیفیات ، الذی2فقرة  )9(التاسعةتطبیقا لنص المادة  ،2071-13التنفیذي رقم 

                                                             
، 44، جریدة رسمیة، عدد 2009الیة التكمیلي لسنة ، یتضمن قانون الم22/07/2009، مؤرخ في 01-09أمر رقم  -1

  .26/07/2009مؤرخة في 
إعفاء العقود المتضمنة التنازل األراضي الممنوحة في إطار هذا األمر " ...:  ، التي تنص66تم التعدیل بموجب المادة  -2

  .من حقوق التسجیل
إلنجاز المشاریع االستثماریة من إعفاء من حقوق التسجیل، كما تستفید عملیات التنازل على األصول العقاریة الممنوحة 

، یتضمن 28/12/2011، مؤرخ في 16- 11قانون رقم  ."ومصاریف اإلشهار العقاري وكذا تسدید حقوق األمالك الوطنیة
  .24/12/2011، مؤرخة في 72عدد  جریدة رسمیة،، 2012قانون المالیة لسنة 
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وبمقتضى المادة حساب ومنح مزایا االستغالل لالستثمارات بعنوان النظام العام لالستثمار 
جبائیة وشبه جبائیة وحوافز جمركیة، بعد معاینة الشروع ، حیث نصت على تقدیم حوافز 02

سنوات بالنسبة )3(دة ثالث ـالذي تعده المصالح الجبائیة بطلب من المستثمر، ولم 2في النشاط
عمل، حیث تستفید من اإلعفاء من الضریبة على أرباح منصب  100لالستثمارات المحدثة لـ

ویمكن تمدید المدة إلى خمس سنوات  ،النشاط المهنيالشركات، وكذا اإلعفاء من الرسم على 
 . 4منصب شغل عند انطالق النشاط1003بالنسبة لالستثمارات التي ستحدث أكثر من ) 5(

، أن تكون مناصب الشغل التي تأخذ بعین االعتبار في حساب )04(كما توجب المادة الرابعة
  :ط اآلتیةالمزایا المنصوص علیها، مباشرة ودائمة ومستوفیة للشرو 

 یجب أن یكون العمال منخرطین في الضمان االجتماعي. 
 أن تتكون من الید العاملة الوطنیة. 
  أن یتم توظیف المستخدمین عن طریق الوكالة الوطنیة للتشغیل أو البلدیات أو هیئات

 .الشغل، المتعلق بتنصیب العمال ومراقبة 19- 04طبقا ألحكام القانون رقم التنصیب الخاصة المعتمدة 

                                                                                                                                                                                                 
، یحدد شروط وكیفیات حساب ومنح مزایا االستغالل 2013یونیو  05خ في ، المؤر 207- 13مرسوم تنفیذي رقم   -1

  .2013یونیو  9، صادرة في 30لالستثمارات بعنوان النظام العام لالستثمار، ج ر العدد 
 

  
سنوات، االحتفاظ بعدد مناصب الشغل المطلوب توافرها ) 5(یتعین على المستثمر، لالستفادة من اإلعفاءات لمدة خمس -3

على األقل طوال مدة اإلعفاء الممنوحة، ویودع لدى الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار التصریح السنوي لألجور المؤشر علیه 
المادة : أنظر. أبریل من كل سنة وذلك بعنوان مدة اإلعفاء المذكورة 30 من مصالح الضمان االجتماعي في أجل أقصاه

  . ، مرجع سبق ذكره207- 13، من المرسوم التنفیذي رقم )10(العاشرة
یقصد بانطالق النشاط، دخول االستثمار في مرحلة االستغالل الذي یتجسد بإنتاج سلع معدة للتسویق أو تقدیم خدمات -4

من ) 3(أنظر، المادة الثالثة. لجزئي أو الكلي للسلع أو الخدمات الضروریة لممارسة النشاط المصرح بهمفوترة بعد االقتناء ا
ال یطبق الشرط المتعلق بإنشاء مناصب الشغل من المادة الثانیة،  طبقا لنص الفقرة الرابعةو .207-13المرسوم التنفیذي رقم 

  .ن إعانة الصندوق الخاص بالجنوب والهضاب العلیاعلى االستثمارات المتواجدة في المناطق المستفیدة م
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ُ و       لزم المستثمر بإیداع تصریح سنوي لألجور لدى الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار ی
، المتعلق بتطویر االستثمار 03-01ویؤدي عدم إیداع هذا التصریح، وفقا ألحكام األمر رقم 

  : 1إلى 2فقرة /9والسیما المادة 

 ابتداء من تبلیغ اإلعذار ) 2(إلغاء الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار في أجل شهرین
لمزایا االستغالل الممنوحة بعنوان المدة المذكورة في الفقرة األولى من هذه المادة دون 

 .اإلخالل بالعقوبات األخرى المنصوص علیها في التشریع المعمول به
  إعداد الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار لمقرر تصحیحي منح مزایا االستغالل لمدة

  . سنوات) 3(ثالث

، حیث نصت على تقدیم حوافز جبائیة 58وبمقتضى المادة  ،20142وقانون المالیة لسنة  
وشبه جبائیة وحوافز جمركیة، بعد معاینة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائیة 

 100سنوات بالنسبة لالستثمارات المحدثة حتى ) 3(لمدة ثالث  و بطلب من المستثمر
من الضریبة على أرباح الشركاتوكذا اإلعفاء من  اإلعفاءمنصب عمل، حیث تستفید من 

، بالنسبة لالستثمارات )5(ویمكن تمدید المدة إلى خمس سنوات . الرسم على النشاط المهني
محدثة في القطاعات ، منصب شغل،وبالنسبة لالستثمارات ال100التي ستحدث أكثر من 

، والتي یحددها المجلس الوطني لالستثمار، تستفید من هذه اإلعفاءات دون شرط اإلستراتیجیة
بعد إیداعه بناء على طلب من المستثمر وتمنح هذه المزایا  ،استحداث مناصب الشغل

  .أمام الوكالة الوطنیة لالستثمار باالستثمار التصریح

، كما تفیما یخص الحوافز واإلعفاءا هامة ، تعدیالت20153كما تضمن قانون المالیة لسنة 
، 97ما تضمنته المادة  أدرجت فیه تدابیر دعم جدیدة ومشجعة للنشاط االقتصادي، وأهما

إدراج اإلعفاء من حقوق التسجیل ومصاریف اإلشهار العقاري ومبالغ األمالك المتعلق ب
الوطنیة المتضمنة حق االمتیاز على األمالك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة، الممنوحة بعنوان 

                                                             
  .، مرجع سابق207-13من المرسوم التنفیذي رقم  12و  11: أنظر كذلك المادتین -1
  .2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/2013، مؤرخ في 08-13قانون رقم  -2
، صادرة 78، جریدة رسمیة العدد 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر  30، مؤرخ في 01-14قانون رقم  -3

  . 2014دیسمبر  31في 
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كذلك وفیما یخص دراسة ملفات . الخاضع للنظام العام -إنجاز المشاریع االستثماریة-
والتي كانت تخضع مسبقا ومبدئیا لقرار ملیار دینار  2لتي یقل مبلغها عن المشاریع االستثماریة ا

المجلس الوطني لالستثمار، أصبحت تتم على المستوى الالمركزي للوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار، 
  .2015لسنة من قانون المالیة 97طبقا للمادة 

ارات المنجزة في بعض النشاطات ، تستفید االستثمدائما2015بموجب قانون المالیة لسنة      
سنوات من الضریبة على أرباح  5، من إعفاء مؤقت لمدة 75الصناعیة وحسب نص المادة 

 %3قدره  تخفیضالشركات والضریبة على الدخل اإلجمالي والرسم على النشاط المهني ومنح 
تمدید إلى غایة ، تم ال78من نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكیة، وبناءا على المادة 

، تطبیق النسبة المخفضة للحقوق الجمركیة على عملیات اقتناء التجهیزات 2019دیسمبر  31
محلیا حسب المواصفات الفندقیة التي تدخل في إطار عملیات  غیر المنتجة والتأثیثات

، قائمة التجهیزات والتأثیثات التي "جودة السیاحة الجزائریة"العصرنة والتأهیل تطبیقا لمخطط 
  . 2014مارس  2حددها القرار الوزاري المشترك لـ 

المالیة لسنة  من قانون 12بالنسبة للتدابیر المتصلة بضرائب الشركات، وحدت المادة أما 
معدل الضریبة على أرباح الشركات لكل النشاطات، وذلك بإرجاعه إلى نسبة واحدة  2015

إجراءات تحفیزیة لتشجیع االستثمارات  2016كذلك تضمن قانون المالیة لسنة   .%23هي 
بتسهیل الحصول على العقار االقتصادي  أساسا خاصة المنتجة، تتعلق هذه اإلجراءات

بسیط اإلجراءات الجبائیة، وفي مجال االستثمار دائما جاء قانون المالیة بإجراء والتمویل وت
المؤسسات االقتصادیة العمومیة للخواص التي تسمح بفتح رؤوس أموال  62جدید في المادة 

  :الوطنیین المقیمین، على النحو التالي
صادیة اليت تنجز معلیات رشاكة عن"  ق ة  ىل املؤسسات العموم عي  جيب  ج ٔسامل  ح الر طریق ف

سبة فاظ ب ح رشیع الساري املفعول،  ل ملقمية طبقا  ٔسهم  % 34لفائدة املسامهة الوطنیة ا من مجموع ا
عیة ج   .واحلصص 

هتاء مدة مخس رتام مجیع ) 5(ميكن املسامه الوطين املقمي، بعد ا ىل ا سنوات وبعد إجراء املعاینة قانو 
ةالتعهدات  ٔسهم املتبق ار رشاء ا ، خ و ٔمام جملس مساهامت ا تبة، رفع    .املك
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ثاق الش   لیه مسبقا يف م لسعر املتفق  لس، یمت التنازل  ال موافقة ا لسعــيف  ٔو  لســراكء  ي حيدده ا   1."ر ا

فمضمون المادة یثیر التساؤل عن مصیر العدید من المشاریع االستثماریة التي تقیمها       
الدولة بالشراكة مع متعاملین ومستثمرین وطنیین مقیمین في الجزائر، فهل تتجه الدولة الیوم 
إلى تطبیق شكل االستثمارات المنفردة أو المملوكة بالكامل للمستثمرین الخواص، بدل 

  .ر بالمشاركة، في حالة المستثمر الوطني المقیماالستثما
  الفرع الثاني 

  قانون التونسيالالمشتركة في  االستثمارمزایا 
وتشمل هذه  -التشجیعات المشتركة - ثاني من مجلة تشجیع االستثمارات،تضمنها العنوان ال  

الفصل األول ألنشطة المذكورة في المزایا العامة المشتركة كل االستثمارات المنجزة في ا
  :الخامس من المجلة، وفیما یلي اإلعفاءات المقررة حسب أحكام مجلة تشجیع االستثماراتو 

سنوات األولى من  10حیث تعفى من هذه الضریبة ولمدة :الضریبة على األرباح والمداخیل- 1
كذلك .مشاریع التنمیة الجهویة–،المشاریع الفالحیة- ،المداخیل المتأتیة من التصدیر-: النشاط

  :من ضریبة األرباح %50تستفید من تخفیض قدره 

المداخیل المتأتیة من التصدیر ابتداء من السنة الحادیة عشر ولمدة غیر محدودة، وكذا -
  .سنوات إضافیة 10مشاریع التنمیة الفالحیة لفترة 

ة من ضریبة األرباح على المداخیل المعاد استثمارها أو األرباح الصافی %35تخفیض قدره -
  .2الخاضعة للضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین أو للضریبة على الشركات

تستفید المؤسسات المصدرة كلیا، من إعفاء كلي للرسوم الجمركیة لوارداتها من السلع  -
  .3والمواد الالزمة إلنتاجها

                                                             
، 72، جریدة رسمیة، عدد 2016، یتضمن قانون المالیة لسنة 2015دیسمبر  30ن مؤرخ في 18 - 15قانون رقم   -1

  .2016دیسمبر  31صادرة في 
  .، مرجع سابق)منقحة ومتممة(بع من مجلة تشجیع االستثمارات التونسیة الفصل السا -2
  .من نفس المجلة 12الفصل  -3
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  :توجد في تونس ثالث معدالت للقیمة المضافة : الرسم على القیمة المضافة-2

  ./%6یمثل ، )كالسكر، الدقیق، الشاي( المعدل المطبق على الحاجات األساسیة-

  .%17المعدل المطبق على الصناعات التحویلیة الخدمات، یمثل  -

  .%29المعدل المطبق على السلع الكمالیة، یمثل  -

بنسبة  تنتج للسوق المحلي للتصدیر من ضریبة القیمة المضافة تعفى الشركات التي كما
  . تكون لها مثیل مصنوع محلیاال على التجهیزات والمعدات بشرط أن  ،10%1

اإلعفاء من دفع الضریبة على القیمة المضافة ورسوم االستهالك على المعدات المصنعة -
تعفى من هذه الضریبة كذلك االستثمارات التي تقوم بها الشركات المحاربة للتلوث و .2محلیا

االستثمارات التي تهدف للمحافظة على الطاقة والبحث والتطویر الناتج عن نشاطها، وكذا 
  .3عندما تستخدم معدات أدوات مستوردة محلیا

  :4ویخول لشركات التصدیر الكلي والجزئي، االنتفاع بالحوافز التالیة 

  .توقیف العمل باألداء على القیمة المضافة ومعلوم االستهالك -

صدیر من أساس الضریبة على دخل األشخاص طرح كل المداخیل المتأنیة من الت -
من هذه %50الطبیعیین خالل العشر سنوات األولى، ابتداء من أول عملیة تصدیر، وطرح 

  .المداخیل بعد هذه الفترة

                                                             
، من قانون 19و 18الفصل التاسع الفقرة األولى من مجلة تشجیع االستثمارات، وقد عدلت بموجب نص الفصالن  -1

  .1996دیسمبر  20، المؤرخ في 1996، لسنة 113المالیة عدد
، المؤرخ 1997لسنة  88م قانون المالیة عدد  28الفقرة الثانیة من الفصل التاسع، وعدلت كذلك بموجب نص الفصل  -2

التجهیزات المصنوعة محلیا عند اقتنائها  %10، على أنه تخضع لألداء على القیمة المضافة بنسبة 1997دیسمبر  29في 
  .ابتداء من تاریخ دخولها حیز النشاط الفعلي

  ).منقحة(من مجلة تشجیع االستثمارات  41و  37الفصلین : ظرأن -3
  ).منقحة(من مجـلة تشجیـع االستثمـارات  22الفصـل : أنظر -4
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طرح كل األرباح المتأنیة من التصدیر من أساس الضریبة على الشركات، خالل العشر -
  .من هذه األرباح بعد هذه الفترة%50وطرح سنوات األولى، ابتداء من أول عملیة تصدیر، 

  الفرع الثالث

  انون المغربيـــفي الق

معدل (بمثابة میثاق لالستثمارات  18-95اإلطار رقم المغربي حدد الباب الثاني من القانون  
ذات الطابع الجبائي والجمركي، التي من شأنها تخفیف العبء  االستثمار تدابیر) ومتمم

هذه التحفیزات الجبائیة في ، لیتم جمع الضریبي على المستثمرین، وتحفیز االستثمارات األجنبیة
  .، إذ یعد بمثابة النص التطبیقي لمیثاق االستثمار2006قانون المالیة لسنة 

  :االستثمار جمركیة المقررة في قانونونعرض فیما یلي أهم التدابیر الجبائیة وال 

  :حددتها المادة السابعة من میثاق االستثمار  :الضریبة على الشركات- 1

  .  %35تخفیض نسبة الضریبة على الشركات إلى -

  :سنوات التالیة لتاریخ استغاللها 5لمدة  %50 نسبتهتستفید من تخفیض -

 لمجموع رقم معامالتها المتعلقة بالتصدیرمنشآت تصدیر المنتجات أو الخدمات بالنسبة *
  .المنجزة بعمالت أجنبیة

المنشآت التي تقام باألقالیم أو العماالت التي تستوجب مستوى النشاط االقتصادي فیها *
نظاما ضریبیا تفضیلیا، باستثناء المؤسسات القارة التابعة للشركات غیر الموجود مقرها 

الفالحي وكان القطاع   ،كات التأمین والوكاالت العقاریةبالمغرب وكذا مؤسسات االئتمان وشر 
  .بموجب قانون المالیة لهذه السنة 2010دیسمبر  31یعفي من ضریبة الشركات إلى غایة 

  .منشآت الصناعة التقلیدیة التي یكون إنتاجها حصیلة عمل یدوي، أینما وجد مكان إقامتها*

من میثاق االستثمارات، بحیث ال تزید نسبة  8نظمتها المادة  :الضریبة العامة على الدخل- 2
سنوات و من إعفاء جزئي  5، وتستفید من إعفاء كلي لفترة  %41.5الضریبة القصوى على 
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سنوات المتبقیة، المنشآت واالستثمارات المتعلقة  5من هذه الضریبة لمدة % 50قدره 
  :بالنشاطات التالیة

التي یستوجب النشاط االقتصادي فیها نظاما تفضیلیا  منشآت تصدیر المنتجات أو الخدمات -
للشركات  باستثناء المؤسسات القارة التابعة ،سنوات األولى التالیة لتاریخ استغاللها 5طوال 

  .مؤسسات االئتمان وشركات التأمین والوكاالت العقاریةغیر الموجود مقرها بالمغرب، و 

  .1صناعة التقلیدیة التي یكون إنتاجها حصیلة عمل یدوي، أینما وجد مكان إقامتهامنشآت ال- 

، أتاح للشركات حریة 2006من قانون المالیة لسنة  2فقرة  2والمالحظ، أنه وطبقا للمادة  
اختیار نظام الضریبة على الشركات أو نظام الضریبة العامة على الدخول، مع اإلبقاء على 

األمر یتعارض مع معدل الضریبة القصوى المنصوص علیه في قانون وهذا %44نسبة 
  . %41.5االستثمار والتي ال تزید عن 

  :من المیثاق، إذ تعفي من شروط التسجیل 5منصوص علیه في المادة   :رسم التسجیل- 3

  .عقود شراء األراضي المعدة إلنجاز مشروع من مشاریع االستثمار -

  .للقیام بعملیات البناءعقود شراء األراضي المعدة -

عملیات الشراء األول للبناءات من قبل أشخاص طبیعیین أو معنویین غیر مؤسسات -
  .االئتمان أو شركات التأمین

، بشرط أن یتم إنجاز المشروع في أجل ال %2.5حیث یفرض علیها رسم تسجیل نسبته  
على حصص  %0.50ة ویخفض هذا الرسم إلى نسب ،شهراابتداء من تاریخ العقد 24یتعدى 

  .2المساهمة في الشركات عند تأسیسها أو الزیادة في رأس مالها

                                                             
من المادة  هالفقرة . تتوقف االستفادة من المنافع المذكورة، على إمساك محاسبة منتظمة وفقا للتشریع الجاري به العمل -1

  ).معدل ومتمم( الثامنة من میثاق االستثمارات
  .نص الفقرة الثانیة من المادة الخامسة من میثاق االستثمارات: أنظر -2
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 –من میثاق االستثمارات،  بتسمیة ) 4(وردت في المادة الرابعة :الرسم على القیمة المضافة-4
تدل أنها رسم ولیس ضریبة،  TVAعلما أن التسمیة بالفرنسیة  -الضریبة على القیمة المضافة

  :معدالت وهي 4معدل إلى  11من معدالت الرسم على القیمة المضافة، من  وتم التخفیض

  .%14المعدل فوق المتوسط - ،%10المعدل المتوسط - ، %7المعدل المنخفض- ، %20المعدل العادي - 

إذ تعفى من هذا الرسم في الداخل وحین االستیراد، السلع التجهیزیة والمعدات واآلالت   
المقرر إدراجها في حساب األصول الثابتة وتخول الحق في الخصم طبقا للتشریع المتعلق 

الضریبة كما تستفید المنشآت الملزمة التي تكون قد أدت  ،بالضریبة على القیمة المضافة
  . د السلع أو شرائها محلیا  من الحق في استرجاع مبلغ الضریبة المدفوعبمناسبة استیرا

منصوص علیهما في  :الضریبة المھنیة والضریبة على األرباح العقاریة والضریبة الحضریة- 5
أما الرسوم الجمركیة، ، 1، على التوالي من میثاق االستثمارات13المادة  12والمادة  11المادة 

من قیمة السلع المستوردة وتعفي من %10وال یزید عن  %2.5یقل عن فتفرض في مجال ال 
هذه الرسوم السلع التجهیزیة والمعدات واآلالت واألجزاء التابعة لها مع مراعاة االقتصاد 

  .الوطني

ضریبي آخر هو تدبیر یتضمن  ، المعدل والمتمم،18-95رقم  كان میثاق االستثماراتو 
، بموجب 1/1/2001، وقد تم إلغاؤها إبتداءا من 6المادة في " واجب التضامن الوطني"

، والصادر بتنفیذ الظهیر شریف 2001للسنة المالیة  55-00من قانون المالیة رقم  9المادة 
  .12/2000/ 26، بتاریخ 1.00.351رقم 

 

 

 

  
                                                             

  .، بالتفصیل13و 12و  11راجع نص المواد  -1
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  الثانيالمطلب 

  تحفیز االستثمار وفقا للنظام االستثنائي
) الباب الثالث(،"النظام الخاص" مصطلح  12-93كان یطلق علیه في المرسوم التشریعي 

" النظام االستثنائي" من هذا المفهوم إلى مصطلح  03-01في األمر رقم  لیغیر المشرع 
في إطار مناطق المقصود منه هو األنظمة التي تخص االستثمارات المنجزة ، و )الباب الثاني(

ع  ّ   ".الحوافز الخصوصیة"ویقابله في التشریع التونسي  .االقتصاديالترقیة والتوس

العام،  المطلب األول المتعلق بالنظام ا للتقسیم المتبع فيـنتطرق لعرضها تباعا وفقحیث  
وأخیرا في القانون )فرع ثان(ثم القانون التونسي )فرع أول(فنستهلها بالقانون الجزائري

  .)فرع ثالث(المغربي
  الفرع األول

  في القانون الجزائريالمزایا االستثنائیة 

من 10باإلضافة إلى االمتیازات المقررة في إطار النظام العام والسالف ذكرها، تناولت المادة 
 -، المتعلق بتطویر االستثمار، المعدل والمتممفي الفصل الثاني بعنوان03- 01األمر رقم 

التي تمنحها الدولة لالستثمارات المنجزة أو  واإلعفاءاتجملة من المزایا  -النظام االستثنائي
المناطق ذات  يالتي یتم إنشاؤها في المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة أ

نظرا العتبارات وكذلك االستثمارات التي تشكل أهمیة خاصة لالقتصاد الوطني  )أوال(األولویة
  .)ثانیا(عدة

  تحفیز المناطق ذات األولویة:أوال

المناطق ذات األولویة هي المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة، نظرا   
النائیة فك العتبارات عدة كالموقع الجغرافي، فمن شأن االستثمار في المناطق المعزولة أو 
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العزلة عنها وتخفیف الضغط عن المدن الكبرى، إضافة إلى اعتبار مدى مساهمة المشروع االستثماري 
  .1زیادة الصادرات، وتشغیل الید العاملة ودفع عجلة التنمیة االقتصادیة في

أعاله، تكون على اعتبار مكان تواجد االستثمار  10فالتحفیزات المقدمة هنا حسب المادة 
المشرع قسم من نفس األمر 11وبناء على نص المادة  ،ولیس العتبار االستثمار في حد ذاته

ومزایا تمنح ) 1(مزایا تمنح خالل مرحلة إنجاز االستثمار على دفعتین،إلطار المزایا التي تمنح في هذا ا
نشاطات غیر مستثناة من المزایا تتعلق باالستثمارات  بشرط أن تكون هذه ،)2(بعد انطالق االستغالل

  .082-07والتي یحددها المرسوم التنفیذي رقم 

  :تتعلق هذه المزایا بـ :خالل مرحلة اإلنجاز-1

اإلعفاء من دفع حقوق نقل الملكیة بعوض فیما یخص كل المقتنیات العقاریة التي تتم في  -
  .إطار االستثمار

في األلف فیما یخص العقود التأسیسیة  2تطبیق حق التسجیل بنسبة مخفضة قدرها  -
  .للشركات والزیادات في رأس المال

الوكالة، فیما یخص األشغال تكفل الدولة جزئیا أو كلیا بالمصاریف، بعد تقییمها من  -
  .المتعلقة بالمنشآت األساسیة الضروریة إلنجاز االستثمار

اإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات غیر المستثناة من  -
  .المزایا والتي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار، سواء كانت مستوردة أو محلیة

مركیة فیما یخص السلع المستوردة وغیر المستثناة من المزایا والتي اإلعفاء من الحقوق الج -
  .تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار

                                                             
ان، دار الثقافة، ، عم- دراسة مقارنة -النظامي مصطفى خالد مصطفى، الحمایة اإلجرائیة لالستثمارات األجنبیة الخاصة  -1

  .39، ص 2002
، یحدد قائمة النشاطات والخدمات المستثناة من المزایا المحددة 2007جانفي  11، مؤرخ في 08-07مرسوم تنفیذي رقم  -2

تحدد المادتین حیث . 2007ینایر  14، صادرة في 4، المتعلق بتطویر االستثمار، جریدة رسمیة، عدد 03-01في األمر رقم 
  .والرابعة قائمة النشاطات المستثناة، وتحدد المادتین الخامسة والسادسة قائمة السلع والخدمات المستثناةالثالثة 
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اإلعفاء من حقوق التسجیل ومصاریف اإلشهار العقاري ومبالغ األمالك الوطنیة المتضمنة  -
لمشاریع حق االمتیاز على األمالك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة الممنوحة الموجهة إلنجاز ا

  .االستثماریة

تقوم  بعد انطالق المشروع االستثماري، وبناء على طلب المستثمر:خالل مرحلة االستغالل -2
االستغالل، ویترتب عنها استفادة المستثمر من اإلعفاءات المصالح الجبائیة بمعاینة مباشرة 

  :الجبائیة التالیة

الضریبة على أرباح الشركات ومن الرسم سنوات من النشاط الفعلي، من  10اإلعفاء لمدة  -
  .على النشاط المهني

سنوات من تاریخ االقتناء، من الرسم العقاري على الممتلكات العقاریة  10اإلعفاء لمدة  -
  .الداخلة في إطار االستثمار

من  11المعدلة للمادة  67المادة في ، 2012المالیة لسنة كما أدرج المشرع بموجب قانون  
امتیاز اإلعفاء من حقوق التسجیل ومصاریف اإلشهار العقاري وكذا مبالغ  03-01 األمر رقم

المتضمنة األصول العقاریة الممنوحة بهدف إنجاز  األمالك الوطنیة بالنسبة لعملیات التنازل
ة شخاص ألیمارسها اكما تستفید المداخیل العائدة من النشاطات التي . 1مشاریع استثماری
أو الضریبة  اإلجماليمن مبلغ الضریبة على الدخل  %50ات، من تخفیض قدره الطبیعیون أو الشرك

  .20152ینایر سنة  1ابتداء من سنوات  5على أرباح الشركات لمدة 
  تحفیز االستثمارات ذات األھمیة االقتصادیة الخاصة:ثانیا

یستوجب إحداث االستثمارات ذات األهمیة  ،03-01من األمر رقم  12طبقا لمضمون المادة 
-01فقرة ثانیة من األمر رقم  10الخاصة لالقتصاد الوطني والمنصوص علیها في المادة 

، إبرام اتفاقیة بین المستثمر األجنبي والدولة )معدل ومتمم(، یتعلق بتطویر االستثمار03
ویتم . قة المجلس الوطني لالستثمارالجزائریة، ممثلة بالوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار وبمواف

                                                             
، 72عدد  ریة رسمیة،، ج2012لسنة  التكمیلي ، یتضمن قانون المالیة28/12/2011، مؤرخ في 16- 11قانون رقم -1

  .24/12/2011مؤرخة في 
  .2015لسنة من قانون المالیة  17نظر المادة أ -2
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هذه االستثمارات تكون لها أهمیة خاصة  .1نشرها في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
وبعد أخذ رأي  لالقتصاد الوطني بناء على معاییر محددة یتم ضبطها عن طریق التنظیم

  .2مطابق من المجلس الوطني لالستثمار

، جملة من المزایا، تشمل مرحلة اإلنجاز ومرحلة االستغالل، 1مكرر 12وقد تضمنت المادة 
الواردة في الفقرة األولى (سنوات  5ولمدة أقصاها  مرحلة اإلنجازومن المزایا المقررة خالل 

  :، نذكر)1مكرر 12من المادة 

 اإلشهارة لإلنتاج وكذا إعفاء من حقوق التسجیل المتعلقة بنقل الملكیات العقاریة المخصص -
  .القانوني، الذي یجب أن یطبق علیها

  .إعفاء من حقوق التسجیل فیما یخص العقود التأسیسیة للشركات والزیادات في رأس المال - 

، التي 68تحفیزات جدیدة، من خالل المادة  ،2012كما تضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  
سنوات، إبتداءا من تاریخ  10ولمدة أقصاها  ، االستغاللمرحلة نصت على إعفاءات تخص 

  : تتمثل فیما یليمعاینة المشروع، 

  .اإلعفاء من الضریبة على أرباح الشركات-

  .اإلعفاء من الرسم على النشاط المهني -

بالنسبة اإلعفاء من حقوق التسجیل ومصاریف اإلشهار العقاري ومبالغ األمالك الوطنیة  -
  .زل المتضمنة األصول العقاریة الممنوحة بهدف إنجاز مشاریع استثماریةلعملیات التنا

تستفید من هذه األحكام مشاریع االستثمارات التي حصلت مسبقا على االمتیاز بقرار من و  
 61بموجب مادته  ،01-09، باألمر رقم 1مكرر 12كما أن تعدیل المادة . مجلس الوزراء

                                                             
تم نشر اتفاقیة االستثمار المبرمة بین الدولة الجزائریة، ممثلة في الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار من جهة وشركة : مثال -1

  .2007ینایر  28، الصادرة في 07، من جهة ثانیة، في الجریدة الرسمیة، العدد"سیدار"الدار الدولیة 
  .، یتعلق بتطویر االستثمار، معدل ومتمم03-01رقم  مكرر من األمر 12أنظر نص المادة  -2
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مزایا إضافیة یقررها  الل مرحلتي اإلنجاز واالستغاللأعطى زیادة على المزایا المقررة خ
  .1المجلسالوطني لالستثمار طبقا للتشریع المعمول به

إلى أن اتفاقیة االستثمار الموقعة بین الوكالة الوطنیة لتطویر في هذا النطاق، تجدر اإلشارة  
محل الدراسة في الفصل األول من  االستثمار وشركة االتصاالت المصریة أوراسكوم تلیكوم،

المتعلقة باالستثمارات ذات األهمیة أحسن نموذج على هذا النوع من التحفیزات  الباب الثاني،
الخاصة لالقتصاد الوطني، بحیث یعتّد بمجال أو قطاع االستثمار بغض النظر عن المكان 

مركز الطرف الجزائري  حیث یتبین من خاللها ضعف. أو المنطقة التي ینجز فیها االستثمار
عند التفاوض مقارنة بالمستثمر األجنبي، الذي یفاوض من مركز قوة ویتمكن من افتكاك مزایا 

للتنازل بحجة أهمیة المشروع  وطنيیضطر الطرف الاستثنائیة خاصة تفوق هذه المزایا، بینما 
نازالت تفوق قیمتها  قیمة ما ، مما یكلف الدولة الجزائریة دفع تاالستثماري بالنسبة لالقتصاد الوطني

  . ستربحه من المشروع االستثماري

  الفرع الثاني 

  مزایا الخصوصیة في القانون التونسيال

تقتصر هذه المزایا الخصوصیة على بعض االستثمارات ذات الطابع الخاص نظرا ألهمیتها  
االقتصادیة ویستفید من هذه المزایا الخاصة، االستثمارات المنجزة بمناطق تشجیع التنمیة 

استثمارات التنمیة الفالحیة، االستثمارات المنجزة لغرض مقاومة التلوث وحمایة الجهویة، 
ستثمارات الهادفة للنهوض بالتكنولوجیا والبحوث من أجل التنمیة االستثمارات البیئة، اال

 .المنجزة من طرف باعثین جدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، االستثمارات المساندة
وتنطبق أحكام مجلة تشجیع االستثمارات على االستثمارات المتعلقة بـ إحداث مشروع، توسعة 

  .ئة مشروع، تغییر النشاطأو تجدید مشروع، إعادة تهی

                                                             
، 44، جریدة رسمیة، عدد 2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 22/07/2009، مؤرخ في 01- 09أمر رقم -1

  .26/07/2009مؤرخة في 
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ونظرا لكثرة هذه االستثمارات المستفیدة من المزایا والتحفیزات الخصوصیة أو االستثنائیة  
: فقط هما نوعینعلى عرضنا بالنسبة للقانون التونسي  حسب تعبیر المشرع الجزائري، یقتصر

  .)ثانیا(التلوث والمحافظة على البیئةومقاومة  )أوال(التنمیة الجهویة 
  

  تشجیع التنمیة الجھویة:أوال

، یتم ضبط 23المادة حسب نص ابع من مجلة تشجیع االستثمارات، تضمنها العنوان الر   
والسیاحة االستثمارات التي تمثل تنمیة جهویة بأمر حسب األنشطة في قطاعات الصناعة 

  :التالیةوالصناعات التقلیدیة، وبعض أنشطة الخدمات، حیث تستفید من التشجیعات 

طرح المداخیل أو األرباح التي یقع استثمارها من األرباح والمداخیل الصافیة الخاضعة -
  .للضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین أو الضریبة على الشركات

طرح األرباح التي تخصص لالستثمار في صلب المؤسسة من األرباح الصافیة الخاضعة -
هذه  %35من مجلة تشجیع االستثمارات نسبة  7وتحدد المادة، للضریبة على الشركات

  .المداخیل واألرباح الصافیة

الضریبة على دخل  أساسمن طرح كل المداخیل أو األرباح المتأتیة من هذه االستثمارات -
سنوات األولى ابتداء من تاریخ  10األشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات خالل 

من هذه المداخیل أو األرباح بالنسبة  %50ذا طرح الدخول في طور اإلنتاج الفعلي، وك
  .للعشر سنوات الموالیة

سنوات األولى  5اإلعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمساكن لفائدة األجراء خالل -
  .من النشاط

 من مجلة تشجیع االستثمارات، االنتفاع 24 فصلالكما یخول لهذه االستثمارات، حسب نص  
  :التالیة باالمتیازات المالیة
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منحة استثمار تمثل نسبة من تكالیف المشروع بما في ذلك الدراسات، تحدد هذه النسبة -
  .1حسب األنشطة والمناطق

منحة مساهمة الدولة في تحمل المصاریف الناتجة عن أشغال البیئة األساسیة الالزمة -
  .الصناعیة مشاریعالإلنجاز 

للضمان ، تكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني أولى فقرة/ 25 فصلالضیف یو 
سنوات األولى، ابتداء من تاریخ الدخول الفعلي بالنسبة لالستثمار المنجزة في  5االجتماعي، لمدة 

  .  من هذه المجلة 23مجاالت الصناعة والسیاحة والخدمات المنصوص علیها بالفصل 

یع السیاحة الصحراویة والمنجزة في مناطق التنمیة الجهویة، كما تنتفع االستثمارات في مشار  
وتستفید مؤسسات األشغال  25 فصلمن الالفقرة الثانیة ،سنوات إضافیة 5بهذا االمتیاز لمدة 

األرباح المتأتیة من  %50العامة والبعث العقاري التي تنجز في مناطق التنمیة الجهویة بطرح 
  .لةمن المج 26الفصل هذه المشاریع، 

  مقاومة التلوث والمحافظة على البیئة:ثانیا

   ّ لالستثمارات التي تقوم بها  37الفصل  لتضمنها العنوان السابع من المجلة، ویخو
تلك التي تختص في جمع أو تحویل  أوالمؤسسات بهدف مقاومة التلوث الناتج عن نشاطها، 

  :، االنتفاع بالتشجیعات التالیةالنفایات والفضالت

اإلعفاء من المعالیم الدیوانیة لألداءات ذات األثر المماثل وتوقیف العمل باألداء على القیمة -
المضافة والمعلوم على االستهالك بالنسبة للتجهیزات المستوردة التي لیس لها مثیل مصنوع 

                                                             
من الكلفة االجمالیة لالستثمار دون اعتبار األموال المتداولة ودون أن یتجاوز مبلغ المنحة   % 8حددت هذه المنحة بـ  -1

من الكلفة االجمالیة  %15 و. ألف دینار وذلك بالنسبة للمشاریع المنشئة بالمجموعة األولى من مناطق التنمیة الجهویة500
ألف دینار وذلك بالنسبة للمشاریع المنشئة  1000لغ المنحة  لالستثمار دون اعتبار األموال المتداولة ودون أن یتجاوز مب

  . مرجع سابق. 2016أفریل  1عن وكالة النهوض بالصناعة والتجدید، . بالمجموعة الثانیة من مناطق التنمیة الجهویة



 التشریعات المنظمة لإلستثمار األجنبي المباشر في دول المغرب العربي
 

161 
 

سبة محلیا والالزمة إلنجاز هذه االستثمارات، وتوقیف العمل باألداء على القیمة المضافة بالن
  .1للتجهیزات المصنوعة محلیا

، في نطاق تنظیم وتسییر صندوق مقاومة التلوث، المحدث بالقانون عدد منحة خصوصیة -
  .1992لسنة  122

المصنعة ، وضع بعض المنتجات 72في الفصل  2016وقد تضمن قانون المالیة لسنة      
  .2المعلوم للمحافظة على البیئةمحلیا ومثیالتها المستوردة على قدم المساواة في مادة 

ات لالستثمارات التي تنجز من طرف امتیاز  38الفصل هذا وقد خصصت المجلة في   
المؤسسات التي تختص في جمع أو تحویل أو معالجة الفضالت والنفایات المنزلیة وكذا 

  : النفایات الناتجة عن األنشطة االقتصادیة، منها

من  %50لالستثمار في صلب المؤسسة وذلك في حدود طرح األرباح التي تخصص  -
  .3األرباح الصافیة الخاضعة للضریبة على الشركات

  

  

  

                                                             
امج االستثمار وعلى یستوجب االنتفاع  بهذا االمتیاز المصادقة المسبقة من قبل الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط على برن -1

، من مجلة تشجیع االستثمارات 37نص الفقرة الثالثة من الفصل : أنظر. قائمة التجهیزات، طبقا لشروط معینة  منظمة بأمر
  ).  منقحة(التونسیة

تم ، أول مشروع قانون مالیة أصلي یتم إنجازه من طرف الحكومة التونسیة الحالیة، وقد 2016یمثل قانون المالیة لسنة  -2
نسق النمو ودفع  عإعداده في مرحلة تتمیز بتنامي الضغوطات الداخلیة والخارجیة، لذلك تضمن جملة من اإلصالحات لتسری

عادة الثقة في االقتصاد مع المحافظة على السالمة المالیة العمومیة، من خالل= ٕ مواصلة اإلصالحات : االستثمار وا
صالح المنظومة القطاعیة والهیكلیة المتعلقة بالخصوص بإعاد ٕ ة هیكلة البنوك العمومیة وبمراجعة مجلة االستثمارات وا

ومراجعة القانون األساسي للمیزانیة وقانون المنافسة واألسعار، وقانون اإلجراءات الجماعیة  ةالجبائیة وعصرنة الدیوانی
وكالة النهوض بالصناعة والتجدید،  عن. 2020والقانون األساسي للبنك المركزي التونسي، و وضع إستراتیجیة تونس الرقمیة 

  .مرجع سابق. 2016
  .من المجلة 38أنظر النص الكامل للفصل  -3



 التشریعات المنظمة لإلستثمار األجنبي المباشر في دول المغرب العربي
 

162 
 

  الفرع الثالث

  القانون المغربيفي  االستثنائیة تحفیزاتال    

تكفل  -معدل ومتمم، تحت عنوان 18-95من قانون االستثمار رقم  17تضمنتها المادة   
ویكون تكفل الدولة بالنسبة للمنشآت التي یكتسي برنامج استثمارها  -الدولة ببعض النفقات

أهمیة كبرى بالنظر إلى مبلغه أو عدد مناصب الشغل القارة التي سیحدثها أو المنطقة التي 
قد حدد و  على البیئةالتكنولوجیا التي سیحولها، أو مدى مساهمته في المحافظة  سینجز فیها أو

  .1المراد من معنى هذه المنشآت  2001لسنة  2.00.895مرسوم رقم 

وتتوقف استفادة المستثمرین من هذه االمتیازات االستثنائیة، على إبرام عقود استثمار خاصة  
مع الدولة المغربیة، بحیث تخول لهم هذه العقود وباإلضافة إلى االمتیازات العامة المنصوص 

من  أو النسبي علیها في قانون االستثمار والقوانین المطبقة له، االستفادة من اإلعفاء الجزئي
  :النفقات اآلتي ذكرها

  2األرضهذه من تكلفة  %20في حدود نفقات اقتناء األرض الالزمة إلنجاز االستثمار  -

 %5وذلك في حدود  .الالزمة إلنجاز برنامج االستثمار نفقات البنیات األساسیة الخارجیة-
  .3لبرنامج االستثمار اإلجماليمن المبلغ 

من  %20ضمن حدود  ،المنصوص علیها في برنامج االستثمار المهني مصاریف التكوین-
  .4تكلفة التكوین المذكور

                                                             
القانون من  19و17، لتطبیق المادتین 2001ینایر  31، صادر في 2.00.895أنظر المادة، األولى من، مرسوم رقم  -1

  .مرجع سابق. المغربیة لإلدارة المحلیة والتنمیةمنشورات المجلة . ، بمثابة میثاق لالستثمارات18.95اإلطار رقم 
من القانون اإلطار  19و17، لتطبیق المادتین 2001ینایر  31، صادر في 2.00.895المادة الثالثة من مرسوم رقم  -2

  . ، بمثابة میثاق لالستثمارات، مرجع سابق18.95رقم 
  .المادة الثالثة، من نفس المرسوم أعاله -3
  .نفس المرجعنفس المادة،  -4
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، هذه المزایا، بالنسبة 2.00.895وقد خصصت الفقرة الثانیة من المادة األولى من أمر رقم   
 17للمنشآت التي یتوفر برنامج استثمارها على واحد أو أكثر من المقاییس المذكورة في الماد 

  :  من میثاق االستثمار، بشرط

  ملیون درهم، 200أن یساوي مبلغ االستثمار أو یفوق  - 

  .منصبا 250أن یساوي عدد مناصب الشغل القارة المحدثة  -

  .2.98.520نجز االستثمار بأحد األقالیم أو العمالت الوارد بیانها في المرسوم رقم أن ی - 

  .1أن یضمن تحویال للتكنولوجیا، ویضمن المساهمة في المحافظة على البیئة - 

من قانون  19تستفید كذلك من هذه التحفیزات االستثنائیة، االستثمارات المذكورة في المادة   
إعانة خاصة من الدولة  شكل ، في-المناطق الصناعیة –تحت عنوان ،معدل ومتمم االستثمار

، السالف الذكر 2.00.895بجزء من تكلفتها، وقد حددت المادة الثانیة من مرسوم رقم 
عداد المناطق الصناعیة ٕ ویشترط لالستفادة من األحكام . المقصود من المناطق الصناعیة وا

طلباتهم  من قانون االستثمار، أن یودع المستثمرون بالمناطق الصناعیة19الواردة في المادة 
مقابل وصل لدى الوزارة المكلفة بالصناعة، مشفوعة بملف یتضمن مؤهالت المستثمرین 

التقني واالقتصادي والمالي وكذا الحسابات التقدیریة من الجانب  والمكان المحدد إلقامة المشروع
  .2على امتداد خمس سنوات على األقل

التي حققت استثمارات تساوي أو المنشآت ، فإن 2005-2004وحسب قانون المالیة لسنة  
-2001، والتي ارتفعت حسب قانون المالیة 1999-1998ملیون درهم خالل  200تتعدى 
ملیون درهم، منها االستثمارات التي تكفل بها المستثمرین اإلماراتیین بمبلغ  600إلى  2002

المخصصة  ملیار دوالر، باإلضافة إلى مشروع میناء طنجة المتوسط وكذا االستثمارات 9
                                                             

، الجمع بین المنافع أو المزایا المنصوص 2.00.895ویجوز حسب نص المادة الثالثة، فقرة ثالثة، من مرسوم رقم  -1
غیر أن هذه المساهمة . من المبلغ اإلجمالي لالستثمار %10علیها، من غیر أن یتجاوز مجموع مساهمة الدولة فیها نسبة 

، إذا كان مشروع االستثمار یتعلق %10رة الرابعة من نفس المادة، یمكن أن تبلغ نسبة المقدمة من طرف الدولة، وحسب الفق
  .  بمنطقة خارجة عن المدار الحضري أو بمنطقة قرویة

  .، مرجع سابقمن میثاق االستثمار 19و  17لتطبیق المادتین ، 2.00.895المادة العاشرة من، مرسوم رقم -2
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، 1995لتنمیة المناطق الجنوبیة، عرفت أول امتیازاتها من خالل میثاق االستثمار لسنة 
من خالل  إضافیة وقد استفادت من إعفاءات جدید أصبحت تستثمر بشكل واسع بالمغرب

  :، یمكن إجمالها في2006قوانین المالیة  حتى سنة 

  .اإلعفاء من الحقوق الجمركیة -

  .م االستیراداإلعفاء من رسو  -

  .اإلعفاء من االقتطاعات الجبائیة على االستیراد -

آخر، في شكل ضمان  تحفیز 17إلى جانب هذه اإلعفاءات الضریبة، تضمنت المادة   
  . 1قضائي للمستثمر األجنبي المتعاقد، یتمثل في إمكانیة اللجوء إلى التحكیم الدولي

المالحظ أن المشرع المغربي في النظام االستثنائي، لم یفرق بین االستثمارات ذات األولویة،  
التي تكون في مناطق خاصة، واالستثمارات ذات األهمیة بالنسبة لالقتصاد الوطنیبالنظر 

بل اعتبر كل هذه االستثمارات ذات  ،والتونسي لمجال االستثمار مثلما فعل المشرع الجزائري
أعاله، وتمنح االمتیازات فیها بناء على  17خاصة بناء على اعتبارات حسب المادة أهمیة

  .ولة المغربیة والمستثمر األجنبياتفاق أو عقد بین الد

ینبغي أن نضع في االعتبار، أن أثر المعاملة الضریبیة على حجم تدفق االستثمارات إلى كما 
هو أثر نسبي،   -عت مجاالتها من بلد آلخرمهما اختلفت نسبها وتنو  - المانحة إقلیم الدولة

عتمد على عوامل أخري في عملیة تشجیع وتحفیز االستثمارات، ذلك أن تأثیر المعاملة  ُ بحیث ی
طرف المستثمر األجنبي، والتي تلعب دورا كبیرا الضریبیة في تحقیق معدالت الربح المستهدفة من 

إال من خالل عالقتها بعوامل أخرى عدیدة ، تتعلق في اتخاذ قرار االستثمار، هذا األثر ال یظهر 
فة ّ   .بالمناخ االستثماري السائد في الدولة المضی

لقرار استثماره في  األجنبي وما یؤكد األهمیة النسبیة للمعاملة الضریبیة لدى اتخاذ المستثمر  
ریبا، هو تق دولة معینة دون غیرها من الدول التي تمنح نفس المعاملة الضریبیة لالستثمار

                                                             
، منشورات )معدل ومتمم(بمثابة میثاق لالستثمارات ،18-95من قانون االستثمار رقم  17المادة أنظر، الفقرة الثانیة من  -1

  .2009المجلة المغربیة لإلدارة المحلیة والتنمیة، الطبعة الثانیة، 
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اختیار المستثمر األجنبي للبلد الذي یوفر أكبر قدر من الفرص االستثماریة المربحة واآلمنة 
  .من خالل الضمانات الحمائیة الممنوحة لهذه االستثمارات تفصیله وهو ما یتأتى. في نفس الوقت

  

  المبحث الثالث

  ائیةـالحماالستثمار  انات ـضم
تعد الضمانات التي تقدمها الدولة المضیفة، إحدى العوامل الرئیسیة التي تشجع المستثمر    

األجنبي وتزید من ثقته في النظام االستثماري للدولة، نظرا لما توفره هذه الضمانات من حمایة 
  .وأمنٍ لرؤوس األموال األجنبیة الوافدة إلیها

 ُ موضوعیة والحمایة اإلجرائیة، على أساس أن بین الحمایة ال في التنظیم الدوليفرق وی
الموضوعیة هي مجموعة النصوص والمواد القانونیة التي تمنع تأمیم المشروعات األجنبیة أو 

تلتزم الدولة  هذا الصدد فيو ،1أو فرض الحراسة علیهامصادرتها أو الحجز على أموالها 
 ٍ   .)مطلب أول(للمستثمر األجنبي من الضمانات المالیة المضیفة بتوفیر حد

 -الثنائیة منها والمتعددة األطراف- كما تحرص قوانین االستثمار المقارنة واالتفاقیات الدولیة
من حیث النطاق  والتزاماتهعلى تحدید حقوق المستثمر  ،الخاصة بتشجیع االستثمار األجنبي

على أرض الواقع العملي من تطبیق هذه الحقوق وتنفیذ تلك االلتزامات  والمضمون، بید أن
لدولة المضیفة والمستثمر منازعات بین اثیر خالفات  كثیرة قد تتحول إلى شأنه أن ی

توفیر قدر من الضمانات القانونیة  ،لالستثمار على الدولة المضیفة لهذا یستوجب.األجنبي
 . )مطلب ثان( نبااألج ینالمستثمر حقوق والقضائیة لحمایة 

 

 

 
                                                             

  193الحمیقاتي محمد أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  -1
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  المطلب األول

  الیة المالضمانات عن طریق األجنبي حمایة االستثمار 

 ُ تلك الضمانات التي  ویقصد بها ،لالستثمار 1بالحمایة الموضوعیةفي التنظیم الدولي عرف ت
یكون موضوعها تعهدات من قبل الدولة المضیفة للمستثمر األجنبي لحمایة حقوقه وممتلكاته 

، سواء كان ذلك في إعادة حریة تصرفاته بهاإلى ذلك ضمان واآلثار المترتبة علیها، أضف 
استثمارها في مشاریع جدیدة ضمن إقلیم الدولة المضیفة أو ضمان تحویلها إلى الخارج 
وصیانة ممتلكاته وحقوقه من العبث والتأمیم إال لمصلحة عامة، بحسب الشروط المتعارف 

  . 2علیها، ومقابل تعویض عادل وسریع

ل، أهم ضمان مالي یهدف إلى تحفیز رؤوس األموال األجنبیة یعد ضمان تحویل الرسامیإذ 
وجلبها إلى الدولة المضیفة لالستثمار، كما تعد حریة تحویل الرسامیل خاصة في مجال إعادة 

من أهم الضمانات الممنوحة للمستثمر األجنبي ألنها توفر له حمایة من خطر عدم  ،تحویلها
في القانون  الرسامیل المطلب تكریس حریة تحویل ناول من خالل هذاونت.القابلیة للتحویل

االتفاقیة المغاربیة لتشجیع وضمان  ، من خاللأالتفاقيالقانون  ثم في )فرع أول(الداخلي 
  .)فرع ثان( االستثمار بین دول االتحاد المغاربي

                                                             
المیة محاور عدة، تلزم بموجبها االتفاقیة الدول األعضاء حیث عالجت  الضمانات الموضوعیة في منظمة التجارة الع -1

جراءات معیقة  ٕ بإلغاء كافة االجراءات أو التدابیر القائمة التي تنص علیها قوانین وأنظمة االستثمار، والتي تفرض قیودا وا
= التدابیر المعمول بها لدىكما أوجبت االتفاقیة على األطراف األعضاء فیها إخطار المجلس بكافة االجراءات و . لالستثمارات

یوما من تاریخ نفاذ اتفاقیة  90كل طرف، والتي ال تتطابق مع أحكام االتفاق، لذلك أعطت االتفاقیة الدول األعضاء مهلة =
منظمة التجارة العالمیة، كما حددت لهم مدة أخرى لیتم خاللها إلغاء تلك التدابیر واإلجراءات المتعارضة مع أحكام االتفاقیة، 

. وتتراوح هذه المدة بین عامین بالنسبة للدول المتقدمة وخمسة أعوام بالنسبة للدول النامیة وسبعة أعوام للدول األقل نموا
كما أوجبت االتفاقیة ضرورة خضوع الدول النامیة واألقل نموا في . )من االتفاقیةاألولى  الفقرة/ المادة الخامسة ( : أنظر

حالة استمرارها في فرض التدابیر نظرا لظروف الدولة التي تمنحها المنظمة للرقابة، على أن تواجه الدولة العضو تلك 
رة  االنتقالیة  من التدابیر التي الصعوبات التي تمنع قیام االتفاق، كما منعت االتفاقیة الدول األعضاء من التعدیل خالل الفت

/ المادة الخامسة(: أنظـر. یوما من بدء سـریان اتفاقیـة المنظمة، ومنعا للتحایل واالستغالل 90قامت باإلبالغ عنها خالل 
  .)الرابعةالفقرة 

  
  .193الحمیقاتي محمد أحمد عبد الرحمان ، مرجع سابق، ص -2
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  الفرع األول

  تشریعات إطار ضمان حریة التحویل في 

  المغاربیة  االستثمار 

أمواله بالدولة  استثماریعد الضمان المالي من أهم العوامل تأثیرا على قرار المستثمر في 
فة، فال یمكن تصور مناخ  مالئم لالستثمار األجنبي دون أن یكون هناك  استثماريالمضیّ

األجنبي  وضمانات لرأسماله، خاصة وأن المستثمرمستثمر األجنبي حریة للقواعد قانونیة تتیح 
الظروف  باالستثمار في إقلیم دولة أجنبیة غیر دولته التي ینتمي إلیها إال إذا كانتال یقوم 

فة مالئمة وتسمح بذلكوالتشریعات في الدولة الض المستثمر ذلك أن الهدف الذي یسعى إلیه .1یّ
  .األجنبي هو الحصول على عائدات وفوائد مجزیة من مشروعه االستثماري وتحویلها للخارج

األجانب یولون أهمیة بالغة للضمانات والتسهیالت التي تمنحها الدولة التي فالمستثمرون 
فة لالستثمار بإجراء  تسعى لجذب الرسامیل األجنبیة إلیها، ذلك أن عدم سماح الدولة المضیّ

كما أن نجاح أسواق الرسامیل وتنشیطها ال  .2اإلداریةإعادة التحویل یعد نوعا من المصادرة 
، بل یجب على یكون من ورائه فقط عامل االستقرار السیاسي واالجتماعي واالقتصادي

األنظمة التي تتبنى آلیات وسیاسات اقتصاد السوق أن تعمل باستمرار على تحریك اآللیات 
عات المحفزة على المشجعة لالستثمارات من خالل وضع مجموعة من االمتیازات والتشجی

  .3ولوج عالم األعمال واالستثمارات الستقطاب وجذب الرسامیل والمدخرات الوطنیة واألجنبیة

إدراكا منها ألهمیة هذا الضمان بالنسبة للمستثمر األجنبي، كرست تشریعات االستثمار في   
لى ، حریة تحویل الرسامیل األ)ثالثا(والمغرب  )ثانیا(تونس  )أوال(كل من الجزائر ٕ جنبیة من وا

فة  فإذا كانت  .في إطار التنافس والتسابق الكتساب ثقة المستثمرین األجانبهذه الدول المضیّ

                                                             
1-ZOUAIMIA Rachid , le régime des investissements étrangers en Algérie, journal de droit 
international, N° 3, 1993 ,p 574. 

یوسفي أمال، االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر في ضل التشریعات الحالیة، رسالة ماجستیر، فرع القانون الدولي  -2
  .98، ص 1999والعالقات الدولیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق بن عكنون، 

  .70ص بق،ا، مرجع سالعسریعمر -3
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حریة التحویل، فإن الواقع العملي یثبت اختالف  مبدأ هذه الدول تؤمن بحتمیة تكریس
    . المیدانیة وكذا االجراءات المتبعة من دولة ألخرى اممارسته

  القانون الجزائريفي  "الترخیص"إطار نظام حریة التحویل في ضمان :أوال
إن الرأسمال هو أساس قیام االستثمار، بالتالي فإن ضمان حریة تحویله یعتبر حمایة لصاحبه 
ویعتبر ضمان حریة تحویل رأس المال من أهم اإلجراءات التحفیزیة التي یقوم بها البلد 

المستثمرین األجانب، ذلك أن عدم السماح بعملیة  المضیّف لرؤوس األموال األجنبیة لصالح
فة  ،أو الجزئیة لالستثمار التحویل یعد نوع من المصادرة المحدودة وعلیه فإن كل الدول المضیّ

  . تعمل على ضمان هذه المعاملة

وتكریس هذه المعامالت الدولیة، أقرت مبدأ حریة تحویل  أالتفاقيفالجزائر تعزیزا منها للقانون 
 ،الرسامیل في إطار قوانینها المنظمة لالستثمار والقوانین األخرى ذات العالقة باالستثمار

ثم في إطار قانون النقد والقرض رقم  ،19661فكرست المبدأ في إطار قانون االستثمار لسنة 
ة تحویل رؤوس المستثمر األجنبي في إعاد ، التي أقرت حق184بموجب المادة  90-10

بعدها وفي . األموال المستثمر وعائداتها وغیرها من المداخیل المرتبطة بالمشروع االستثماري
االقتصادیة التي شرعت الجزائر في تطبیقها، صدر قانون  اإلصالحاتإطار مسلسل 
  :إذ نصت على، 12ة ، لیثمن تكریس مبدأ حریة التحویل في الماد21993االستثمار لسنة 

لتحویل احلر، ومسعرة رمسیا من "  ٔس املال، بعم قاب  رات اليت تنجز بتقدمي حصص من ر س د  ستف
مثر والعوائد الناجتة  ملس ٔس املال ا كد قانو من استريادها، من ضامن حتویل ر ٔ ي یت ري ا البنك املركزي اجلزا

ٔو ال  لتنازل  ٔیضا الضامن الناجت الصايف  ٔس املال عنه، وخيص هذا  ة حىت ولو اكن هذا املبلغ یفوق ر تصف
مثر ملس ٔصيل ا   ." ا

                                                             
إلى الحق في تحویل رأس المال والزیادة  ،)ملغى(، المتضمن قانون االستثمارات284-66من األمر رقم  8المادة  أقرت -1

  .مستوردةالخارج، لكن بشروط منها أن یكون المستثمر حامال للجنسیة األجنبیة، وأن تكون االستثمارات أنجزت بموارد مالیة 
، مؤرخة في 64، یتعلق بترقیة االستثمار، جریدة رسمیة، عدد 1993أكتوبر  5، مؤرخ في 12- 93مرسوم تشریعي رقم  -2

  .، یتعلق بتطویر االستثمار03-01، بموجب األمر رقم 2001، الذي تم إلغاؤه  سنة 1993أوت  22
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، واستبداله بقانون جدید سنة 1993لقانون االستثمار لسنة الجزائري رغم إلغاء المشرع ف     
، إال أن تأكیده على حریة تحویل الرسامیل تعزز في القانون الجدید من خالل المادة 2001

  :، التي تنص بدورها على)عدل والمتممالم(03-01من األمر رقم  31

د "  رات ستف سعرها بنك س ٔس املال بواسطة مع صعبة حرة التحویل  انطالقا من مسامهة يف ر
مثر والعائدات الناجتة عنه ملس ٔسامل ا ، من ضامن حتویل الر نتظام ویتحقق من استريادها قانو ر  كام . اجلزا

ل ا كرب من شمل هذا الضامن املداخ ٔ ن اكن هذا املبلغ  ٕ ة، حىت وا ٔو التصف ة الناجتة عن التنازل  ة الصاف ق حلق
ٔسام مثر يف البدایة لالر ملس   ." ا

المعدل ( 11- 03من قانون النقد والقرض رقم  126تم تعزیز هذا المنحى في المادة 
إلى الخارج بناء على  أموالهم، التي تسمح للمقیمین في الجزائر بتحویل رؤوس )والمتمم

  .1ترخیص من مجلس النقد والقرض

  :،على2، المتعلق باالستثمارات األجنبیة03- 05بنك الجزائررقم  تنص المادة الثانیة من نظامو 

رات احملددة يف املادة "  س د  ٔمر رمق  02ستف ورة ....يفاملؤرخ  03- 01من ا ٔجنزت واملذ اله واليت  ٔ
ة النامجة عن عن طریق مساهامت  ق مثر وصايف النواجت احلق ملس ٔس املال ا رادات ر ة من ضامن حتویل إ ارج

ٔحاكم املادة  ة وفقا  ٔو التصف ٔمر  31التنازل    ...."03- 01من ا

، البنوك والمؤسسات المعتمدة تنفیذ بدون تأخیر تحویل 03-05وألزم نظام بنك الجزائر رقم  
لتنازل عن االستثمار األجنبي، إلى جانب عالوات الحضور األرباح والفوائد الناتجة عن ا

ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة األجانب، ونظم كذلك كیفیة نقل أرباح األسهم، والفوائد والناتج 
  . 3الفعلي الصافي الناتج عن تنازل أو تصفیة االستثمارات األجنبیة

                                                             
كل شخص طبیعي أو معنوي ، 2003أوت  26ي ، المؤرخ ف11-03من األمر رقم  125یعتبر مقیم حسب المادة  -1

  .2003أوت  27، مؤرخة في 52ریدة رسمیة، عدد ج،یكون المركز الرئیسي لنشاطاته االقتصادیة في الجزائر
، 53، عددریدة رسمیة، یتعلق باالستثمارات األجنبیة، ج2005جویلیة  6، مؤرخ في 03-05رقم  بنك الجزائر نظام-2

  .2005جویلیة  21الصادرة بتاریخ 
  .، مرجع سابق03-05أنظر نظام بنك الجزائر رقم  -3
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، المتعلق بالقواعد 01-07، یعدل ویتمم النظام رقم 01-16كما صدر بالخصوص نظام رقم 
، حیث عدل هذا 1المطبقة على المعامالت التجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة

، التي تسمح بإجراء 01-07من نظام  21مضمون المادة بموجب المادة الثانیة النظام 
لدى  عملیات الصرف بین الدینار الجزائري والعمالت األجنبیة القابلة للتحویل بصفة حرة

أو لدى بنك الجزائر، كما یمكن لبنك الجزائر في هذا اإلطار أن /الوسطاء المعتمدین و
ة الثالثة تممت الماد، و 2یرخص لمكاتب الصرف المعتمدة القیام بمجموعة من العملیات المالیة

، فیما یخص المقصود 2مكرر 21مكرر و 21تین، هماجدید ، بمادتین01-07منه، نظام 
  .شروط إنشاءهابمكاتب الصرف و 

أكید أن عملیة التحویل تكون خاضعة الحترام التشریع وتنظیم الصرف المعمول به في ف
الجزائر، لیس تقییدا لحریة التحویل بل حمایة للمصلحة الوطنیة من الممارسات غیر 

أن مخالفة المستثمر األجنبي لهذا االلتزام، أي  أیضاكد مؤ و  . المشروعة في هذا المجال
ٕ نظیم الصرف وحركة رؤوس األموال من و احترام ت  33، تعرضه لمقتضیات المادة ارجالخلى ا

  :على المعدل والمتمم، التي تنص 03-01م ـمن قانون االستثمار رق

سحب "   مثرون،  ملس لزتامات اليت تعهد هبا ا ٔو  ٔمر  لهيا يف ا لزتامات املنصوص  رتام  دم ا ا  يف 
ٔخرى رشیعیة ا ٔحاكم ال   .املزا اجلبائیة وامجلریة وشبه اجلبائیة واملالیة، ودون املساس 

  .3ل الصرفمجاوكذلك مقتضیات التنظیم المعمول به في ."وتصدر الواك مقرر السحب

  في القانون التونسي" رخصة"بدون حریة التحویل ضمان :ثانیا

رقم  االستثمار من قانون 18حیث تضمنت المادة ،التونسي حریة التحویلالمشرع  كرسبدوره 
ُسمح بالتحویل ، حریة تحویل رأس المال والزیادة، أي 1969لسنة  35 حتى لوكان المبلغ ی

لكن مجلة تشجیع االستثمارات التونسیة  .المستثمر في األصلالمحول أكبر من رأس المال 
                                                             

  .2016مارس  16، مؤرخة في 17، جریدة رسمیة عدد 2016مارس  6مؤرخ في  النظاما هذ - 1
  .، مرجع سابق01- 16من نظام بنك الجزائر رقم ) 2(أنظر نص الفقرة الثانیة من المادة الثانیة -2
، المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم 22- 96، المعدل والمتمم لألمر رقم 2/2003/ 19، مؤرخ في 01-03أمر رقم  -3

لى الخارج،  ٕ   .23/2/2003، الصادرة في 12ریدة رسمیة ، العدد جالخاصین بالصرف وحركة رؤوس األموال من وا
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لم تنص على مبدأ حریة التحویل، وقد تدارك المشرع  ،التي هي بمثابة قانون االستثمار الحالي
، الذي أكد على حریة تحویل األرباح وعوائد رأس 2007هذا النقص في قانون المالیة لسنة 
  .المال المستثمر بعملة قابلة للتحویل

المؤسسات ) معدلة ومنقحة(من مجلة تشجیع االستثمارات التونسیة 11فأخضع الفصل  
أقر صراحة أن  من المجلة 14نظام المناطق الحرة، بل أن الفصل المصدرة كلیا إلى 

المصدرة كلیا تعد غیر مقیمة عندما یكون رأس مالها على ملك غیر مقیمین  تالمؤسسا
على األقل من  %66تونسیین أو أجانب مكتتب بواسطة عملة أجنبیة قابلة للتحویل في حدود 

تموز  12ل هذه الشركات بإصداره قانون واستكمل المشرع التونسي إطار عم ،رأس المال
، المتعلق بتشجیع المؤسسات المالیة البنكیة التي 1985لسنة 158، المنقح بالقانون 1976

مع غیر المقیمین، المتعلق بالبنوك غیر المقیمة وهي البنوك الدولیة التي أصبح  اتتعامل أساس
الشركات المصدرة غیر المقیمة بالعملة بإمكانها االنتصاب بالبالد التونسیة لغایة التعامل مع 

  .1الصعبة، دون تدخل البنك المركزي التونسي للمراقبة

بطابع الرقابة والتقشف،  1993سنة  قبل تنقیحه 1976كما تمیز قانون الصرف الصادر سنة 
اعتبارا للظروف الدولیة السائدة آنذاك ومنذ أواخر الثمانینات بدأت الدولة التونسیة تشهد تحررا 

حیث أكد المشرع صلب مداوالته الخاصة بتنقیح مجلة الصرف  اقتصادیا في عدة مجاالت،
أن تكون مجلة الصرف  ، على أن التوجه الجدید والسیاسة االقتصادیة تفرض1993سنة 

صاحبه في مجال  . تتوجه أكثر نحو التحرر، وال تكون القاعدة فیها الحجز والمنع والترخیص
الصرف صدور عدة مناشیر عن البنك المركزي التونسي، خاصة منها الصادرة في أواخر سنة 

 ، كما صدرت كذلك عدة قرارات)1993/ 10/ 4، بتاریخ 300649منشور عدد ( 1993
  .  2جریئة لتدعیم هذا المسعى یةرئاس

                                                             
االستثمارات األجنبیة، مجلة دراسات قانونیة، مركز الحقوق جامعة المزغني على، التجربة التونسیة في مجال تشجیع -1

  .40، ص 2004، سنة 46بیرزیت، العدد 
، المتعلق بتحریر الدینار التونسي، الذي دخل حیز التنفیذ یوم 27/12/1993أهمها القرار الرئاسي الصادر في  -2

، ألنه كان باإلمكان تخصیص إعالن صرفه بدون ولئن كان قرار تحریر الدینار ذو صبغة تقنیة بحته. 06/01/1994
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، یعدل القانون الخاص بالصرف 1993في أوت  16رقم قانون أصدر المشرع التونسي  بعدها
حریة تحویل األموال للمستثمرین األجانب  28ارجیة، حیث منح بموجب المادة والتجارة الخ

  :الصرف والتجارة الخارجیة مجلةوتنص المادة األولى من . فقط

ة "  ٔو تصف قة من الناجت الصايف جراء التنازل  ٓتیة من اخلارج املن ٔموال ا ىض القانون احلايل یمت حتویل ا مبق
ٔس املال  سبة من ر ىل  ٔ ن اكن هذا الناجت  ٕ الل استرياد العم الصعبة حىت وا مثرة من  ملس ٔموال ا رؤوس ا

مثر يف املشاریع املنجزة يف إطار  ملس   ."رية لهاالقوانني املسا

من طرف  تحویل األموالعلى عملیة  أي عرقلة ویظهر أن المشرع التونسي ال یفرض
عادة تحویلها إلى الخارج ٕ الحصول على  یلزمه ، والالمستثمر األجنبي إلى البالد التونسیة وا
أیة نسبة معینة في األموال  ترخیص أو رخصة من البنك المركزي التونسي، كما أنه ال یحدد

  .للتحویلالقابلة 

ماي  3، المؤرخ في 1993لسنة  48یظهر التنقیح الذي أدخله القانون عدد  ،في هذا اإلطار
، على الفصل األول من مجلة الصرف والتجارة الخارجیة، الذي حرر بمقتضى الفقرة 1993

ات الجاریة المتعهد بها طبقا للتشریع العملی –األولى المتعلقة بالدفوعات تجاه الخارج بعنوان 
، فبعد أن كانت هذه العملیات - المحصول الصافي لإلحالة –وكذلك بعنوان  - المنظم لها

تخضع للترخیص الذي یهم النظام العام وینجر عن خرقه تجریم الفعل أصبحت حرة بمقتضى 
على فكرة تشجیع  وقد یجد ذلك مبررا له في السیاسة التشریعیة التي تقوم. هذا القانون

  .1االستثمارات الخارجیة، وتراجع المراقبة اإلداریة في بعض عملیات الصرف

                                                                                                                                                                                                 
اللجوء إلى السلطة التشریعیة، إال أنه مثل خیارا سیاسیا یعبر عن رغبة أعلى سلطة في البالد في المراهنة على االقتصاد 

قرار التحویل ولذلك أبت السلطة التنفیذیة أن یكون . التونسي، والتدرج به نحو التحرر التام من القیود والتراخیص المسبقة 
الجاري للدینار وحذف الرخصة المسبقة من البنك المركزي قرارا  تشریعیا ال تنفیذیا فقط حتى ال تفوض إمكانیة حذف 

دیاب حسن عز الدین، مرجع :أنظر. الرخصة المسبقة إلى الجهاز التنفیذي، بل إن المشرع نفسه هو الذي تبنى  هذا القرار
  .264- 263سابق، ص ص 

  .263سن عز الدین، مرجع سبق ذكره، ص دیاب ح -1
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  : 1ویمكن للتونسیین غیر المقیمین في تونس أن ینتفعوا بعدة أنواع من الحسابات، منها 

حسابات أجنبیة بالعملة األجنبیة أو بالدینار قابلة للتحویل یمكن فتحها بحریة من طرف .1
  . أو الذوات المعنویة غیر المقیمین، مهما كانت جنسیاتهماألشخاص الطبیعیین 

حسابات داخلیة لغیر المقیمین یكون فتحها حرا، وهي معدة لألشخاص الطبیعیین من .2
  .تونس ولیدهم فیها عائدات بالدینارة في األجانب المنتصبین بصفة مؤقت

حسابات بالدینار ویمكن فتحها بحریة من طرف المؤسسات األجنبیة غیر المقیمة والحاصلة .3
على أسواق في تونس بغرض إیداع حصة هذه الصفقات المدفوعة بالدینار والمخصصة 

  .لتغطیة نفقاتها المحلیة

ا بحریة باسم الشخص غیر المقیم من جمیع ویمكن فتحه) بالدینار( حسابات إنتظاریة.4
بغرض إیداع جمیع المداخیل الراجعة لهم بالبالد التونسیة في انتظار أن یقضي الجنسیات 

  .البنك المركزي التونسي إما برصد هذه اإلیرادات في حساب رأس المال أو بتحویلها إلى الخارج

حسابات رأس المال، وهي حسابات مخصصة إلیداع الموجودات بالدینار لغیر المقیمین .5
، ویكون فتح هذه الحسابات حرا بالنسبة إلى األشخاص تتمتع بأي ضمان تحویلال التي 

لترخیص وتكون هذه الحسابات خاضعة . الطبیعیین األجانب، أو الذوات المعنویة غیر المقیمة
  .همجواز بالنسبة لغیر المقیمین التونسیین أو أل ي التونسيمسبق من البنك المركز 

التي "اللجنة المصرفیة"علیها اسم  أطلقحدثت لجنة أُ  ،القطاع البنكي عصرنةوفي إطار   
 27، أما عن تركیبتها فقد حددتها الفقرة الثالثة من الفصل تعقد جلساتها بمقر البنك المركزي

 ،، المنظم للمهنة البنكیة07/02/1994المؤرخ في  ،1994لسنة  25جدید من القانون عدد 
ولمحافظ البنك المركزي وحده حق تتبع المخالفات المتعلقة بالتشریع البنكي واللجنة مكلفة 

                                                             
      http :www .investintunisia.tn/document/676.pdfدلیل المستثمر في تونس،  -1
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أیضا بتطبیق اللوائح والقوانین، كما تختص أیضا بتوجیه القرارات اإلداریة والفردیة ضد 
  .1المؤسسة المخالفة أو مواجهتها بإصدار األوامر

أن الرقابة على النقد تعد إحدى وسائل الدولة للتدخل في الشؤون  ،وجدیر بالتنویه هنا
الرقابة بین أشكال بسیطة وأخرى معقدة، غیر أن تلف هذه خیمكن أن ت و االقتصادیة للبالد

نحو تحریر النقد لیس باألمر السهل ألنها تستوجب بلوغ العملة الوطنیة قوة  دولةتوجه ال
  .موثوق بها دولیا وقادرة على منافسة العمالت الدولیة الكبیرةتحریریة 

 انون المغربيـفي القبدون إذن مسبق ضمان حریة التحویل :ثالثا

تهدف سیاسة تشجیع االستثمار في المغرب، إلى ممارسة التأثیر على المستثمرین بصفة  
عامة واألجانب بصفة خاصة، بواسطة إعطاء ظروف مالئمة لعملیة تحویل رؤوس األموال 

لى المغرب، كما أن  ٕ المستثمرین األجانب في المغرب تتطور مع الوقت تبعا  إستراتیجیةمن وا
فة وتطور االمتیازات لتطور المناخ االقتص والضمانات ادي العالمي وطموحات الدولة المضیّ

  .2للمستثمرین الممنوحة

المغرب على مزید من التحرر واللیبرالیة تنفیذا اللتزاماتها في إطار االتفاقیات الدولیة  فاعتمدت
 8ة ، باالنضمام لمقتضیات الماد1993منذ  اإلطارالملزمة، فقام السلطات المغربیة في هذا 

لها تخفف من إجراءات عمن النظام األساسي لصندوق النقد الدولي حول تحویل الدرهم، مما ج
  .للبالد المغربیة لتسهیل انتقال رأس المال والسلع األجنبیة صرف العملة واإلجراءات الجمركیة

                                                             
عدد خاص فافتتاح السنة القضائیة ( 8مجلة القضاء والتشریع، العدد  ، المحیط القانوني لالستثمار،كمال الجماعي-1

،مركز الدراسات القانونیة والقضائیة،وزارة العدل وحقوق اإلنسان، الجمهوریة 2009، أكتوبر 51السنة )2009-2010
  .148ص التونسیة، 

2 -Brahim FOUGUIG, Investissements directs étrangers et commerce extérieur : Cas de 
L’Industrie Manufacturière Au Maroc, Thèse présentée pour L’obtention du DOCTORAT 
D’ETAT EN SCIENCES ECONOMIQUES , Université Mohamed 5 , Faculté Des Sciences 
Juridiques Economiques et Sociales, SOUISSI-RABAT , 2001 , P 112.      
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، حول عملیات 1993یونیو  4، بتاریخ 1605كما أصدر مكتب الصرف منشورا داخلیا رقم  
سبتمبر   15، بتاریخ 1589السلف من الخارج لألبناك الوسیطة، وكذلك المنشور رقم  تحریر
، الذي یأذن بحریة تحویل الصرف دون إذن مسبق من مكتب الصرف بالنسبة 1992

، فرصا جدیدة للمؤسسات المصرفیة بالمغرب 2007كما أتاح منشور  ،للمستثمرین األجانب
خراجها وفق معا ٕ   .ییر جدیدة مضبوطةللتعامل بالعمالت وا

  :، بنصها16حریة التحویل في المادة  بدوره كما أن میثاق االستثمارات یؤمن 

ري مقميني"  ٔم  اكنوا مقميني  ٔ انب سواء  ٔ ٔو املعنویون ا اص الطبیعیون  ٔش اص الطبیعیون . ا ٔش وكذا ا
دون،  ستف بیة  ٔج رات ممو بعمالت  ن ینجزون يف املغرب اس خلارج ا ف خيص املغاربة املستقرون 

لنظر إىل نظام الرصف، من نظام  لقابل  ورة و رات املذ ام مبا یيلس لق   :یة التحویل یضمن هلم اكمل احلریة 

 ،ٔو املدة ح اخلالصة من الرضائب دون حتدید املبلغ  ٔر  حتویل ا

 لقمية ٔو بعضا مبا يف ذ زائد ا ته   ٔو تصف ر  س   ." حتویل حصی بیع 

نشاء  ٕ الشركات فقد اتجه المغرب نحو فتح المجال أمام حریة االستثمار الخارجي في تملك وا
لفائدة المستثمرین األجانب وكذلك السماح  %100رسامیل أجنبیة بنسبة  من خالل أصول و

لهم بحریة تحویل األرباح وناتج البیع والتصفیة بما في ذلك زائد القیمة دون تحدید المدة أو 
وبناء على دوریات مكتب الصرف فكل أشكال التحویل مرخصة بدون تحدید موضوع .1المبلغ

، وعلى مستوى التطبیق ال یثیر تحویل األموال بالمغرب أي مبلغ أو وقت هذه التحویالتأو 
لبنك الدولي الكن رغم كل هذه اإلجراءات الزالت تقاریر . 2مشاكل حسب المستثمرین األجانب

  .3متكلسانظاما تلح على ضرورة القیام بمزید من االنفتاح وتعتبر نظام الصرف بالمغرب 
                                                             

  .71-70العسري عمر، مرجع سابق، ص ص  -1
من میثاق االستثمار  16رغم عدم إثارة تحویل األموال أیة مشاكل على مستوى  التطبیق فالمادة : تجدر اإلشارة إلى أنه  -2

ن كانت بعض  ٕ یمكن إخضاعها للتأویل الضیّق، وبالتالي ال تستفید فروع الشركات ذات الجنسیة المغربیة من حریة التحویل، وا
من المیثاق وتعتبر قابلة للتحویل الدخول الناتجة  16ء منها فقط من جمود المادة مواد دوریات مكتب الصرف تخفف في جز 

عن حصص الربح الموزعة من قبل الشركات المغربیة، وكذلك أرباح الشركات األجنبیة بالمغرب كما تستثني األرباح غیر 
  .الموزعة والتي تعود للفرع

3- la loi bancaire marocain de 1993 , P 89 . 
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یجب أوال إعطاء البنك  ،القطاع المصرفي في دول المغرب العربي الثالثلتفعیل دور و 
دارة السیاسة النقدیة خاصة على  ٕ المركزي بصفة عامة استقاللیة كافیة لتمكینه من صیاغة وا
شراكه في صیاغة سیاسات  ٕ مستوى سلطات تحدید أسعار الفائدة دون تدخل الحكومة، وا

وخبراء لهم خبرة ودرایة لعامة للدولة نظرا لتوفره على أطر االقتصاد الكلي والسیاسات المالیة ا
 . 1بالشؤون المالیة أكثر من السیاسیین الموجودین في الحكومات والبرلمانات

  الفرع الثاني    

  االتفاقیة إطار حریة التحویل في مبدأ ضمان 

  المغاربیة لضمان االستثمار 

االستثمار بین دول االتحاد المغاربي جملة من تضمنت االتفاقیة المغاربیة لتشجیع وضمان 
مبدأ  "االتحاد، أهمها  دول المبادئ المتعلقة بمعاملة االستثمارات المتبادلة أو المتنقلة بین

ینطوي هذا المبدأ المكرس في االتفاقیة على  و.كأساس لمعاملة االستثمارات األجنبیة "الحریة
حریة التسویق واالستیراد في : ت المتبادلة منهامجموعة من الحریات المتعلقة باالستثمارا

كما أعطت أهمیة خاصة للضمانات المالیة وقدمتها عن الضمانات  ،2القیود الجمركیة? حدود
األخرى، إدراكا منها لمدى أهمیة هذا الضمان بالنسبة للمستثمر الذي یرید أن یضمن عدم 

  .3للخسارة أو الحجز موالهأتعرض 

  :، التي تنص11حریة تحویل الرسامیل، في المادة كرست االتفاقیة ف  

ٔخرى  سمح للك"  ات  ٔي مدفو ٔو  ٔس املال وعوائده  ال ر ٓ عاقد حبریة حتویل وبدون  علقة طرف م م
لتحویل حسب سعر الرصف الرمسي اجل ر، وینجز التحویل بعم قاب  رخي التحویله العماري بالس   ."ل يف 

                                                             
  .75-74العسري عمر، مرجع سبق ذكره، ص ص  -1
ال یخضع االستثمار إلى أیة قیود غیر جمركیة على استیراد " : أقرتها المادة السابعة من االتفاقیة، ونصت على ما یلي -2

  ."، وال یفرض علیه االستیراد أو حظره من مصادرة معینةوع االستثماري ومستلزمات إنتاجیةمعدات المشر 
سمیشة، الشراكة كوسیلة قانونیة لتفعیل االستثمار األجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، ثلجون  -3

  .45، ص 2006فرع قانون األعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أمحمد بوقرة،  بومرداس، السنة 
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، منحت لكل طرف متعاقد حریة تحویل الرسامیل وعوائده أو أي اقیةاالتفالمالحظ أن 
التحویل  و یتمتحویل العمالت، لعملیة بدون أن تحدد آجالمدفوعات أخرى متعلقة باالستثمار،

بعملة قابلة للتحویل حسب سعر الصرف الرسمي الجاري به العمل في الدولة المضیفة في 
  .1تاریخ التحویل

التي تهدف  2"الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربیة في الدول العربیة" كما أن االتفاقیة   
، تسعى إلى توفیر حد العربي تعزیز التنمیة االقتصادیة وتوفیر مناخ مالئم لالستثمار إلى

من بین ما تضمنته االتفاقیة بالنسبة لمعاملة و ، أدنى لمعاملة كل استثمار خاضع لها
، التي نصت )7(المادة السابعة فيحریة تحویل رؤوس األموال،  أارات العربیة، مبداالستثم

  :على اآلتي

ٔیة دو طرف وحبریة  - 1"  قلمي  ٕ ر يف ا س ٔس املال العريب بقصد  مثر العريب حبریة حتویل ر ملس متتع ا
ٔیة دو طرف بعد الوفاء  ادة حتوی إىل  ٕ ، مث ا ً ٔن خيضع يف ذ إىل  لزتاماتهحتوی دور املستحقة بدون 

ىل معلیة التحویل، وال  ٔیة رضائب ورسوم  ٔن ترتتب  ٔو قانونیة وبدون  ٔو إداریة  ة  ود متیزيیة مرصف ٔیة ق
ة ىل مقابل اخلدمات املرصف   . رسي ذ 

ٔو  - 2 ً لطبیعته  ر وفقا س هتاء  ٔس املال بعد فرتة حتدد  ٔصول ر ادة حتویل  ٕ خبمس سنوات من كون ا
ٔقل ٔهيام    .رخي حتوی 

ٔموال مواطنهيا إىل اخلارج- 3 رسب  دم  و من إجراءات لضامن  لیه ا ٔ إ ٔحاكم هذه املادة، ما تل   ."ال متس 

وباستقراء أحكام هذه المادة، یتبین ألول وهلة أنها تمنح حریة انتقال رؤوس األموال بین الدول 
ا نجد هذه الحریة تم تقییدها من جهة عن طریق تعلیق انتقال األعضاء بسهولة ویسر، إال أنن

رأس المال على قیام المستثمر بالوفاء بالتزاماته المستحقة دون تحدید ماهیة تلك االلتزامات أو 
                                                             

  .47ثلجون سمیشة، مرجع سابق، ص  -1
وتطویر االتفاقیة، قام مجلس الجامعة على مستوى القمة العربیة  التنمویة االقتصادیة  في إطار مساعي تحدیث -2

، بالموافقة على تعدیل لالتفاقیة ودعا الدول العربیة للتصدیق 2013ینایر  22- 21واالجتماعیة في الدورة الثالثة المنعقدة في
لم یدخل التعدیل المقترح حیز ) المرجع(تلك الدراسة ، لكن حتى تاریخ نشر 2014علیها لوضعها موضع التنفیذ في بدایة 

لغاء النص الساري حالیا بصورة -إذا تم التصدیق علیه–النفاذ، علما أن التعدیل المقترح  ٕ یستهدف إصدار االتفاقیة من جدید وا
  .عامة أو بالكامل
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المستثمر في مواجهة المستثمر قبل الدولة، أم هي التزامات  التزاماتالدائن بااللتزام، هل هي 
  .1اء الدول أطراف االتفاقیة في إقلیم الدولة المصیفة لالستثمار؟غیره من المستثمرین أعض

كما اشترطت هذه المادة أال یخضع هذا التحویل لقیود تمییزیة، وهو األمر المنطقي، إال أنه   
في ذات الوقت لم یعالج هذا النص المشكلة التي قد تنشأ عن أوضاع تمییزیة بالفعل ال 

، كوضع حد أقصى للمبالغ االستثمار بصفة عامة تستهدف المستثمر بصفة خاصة بل
، إال أنه یعرقل حریة . المسموح بتحویلها خارج الدولة فبالرغم من أن هذا النص لیس تمییزیًا

انتقال األموال بالفعل، أحذا في االعتبار أن هذه االتفاقیة ال تهدف بصفة أساسیة لتحسین 
  .2ةأوضاع المستثمرین، بل بتوفیر حد أدنى للمعامل

من ناحیة ثالثة جعلت االتفاقیة حریة تحویل أصول رؤوس األموال رهینة بانتهاء االستثمار 
وفقا لطبیعته أو بخمس سنوات أیهما أقرب، األمر الذي یثیر التساؤل عن مدة الحظر وجدوى 

البینیة الثنائیة  تم تكریس ضمان حریة التحویل في االتفاقیاتكما .3تحدیدها بخمس سنوات
وبین الدول  )ثانیا(4مع دول أخرىو  )أوال(أبرمتها دول المغرب العربي محل الدراسةالتي 

  :نذكر منها على سبیل المثالو ،5العربیة بصفة عامة

                                                             
موال العربیة ، مجلة التحكیم العالمیة ، محمد صالح الدین عبد الوهاب، دراسة حول االتفاقیة الموحدة الستثمار رؤوس األ -1

یولیو ) عدد خاص عن التحكیم في االتفاقیة الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربیة في الدول العربیة( العدد التاسع عشر، 
  .31، ص 2013

  .32محمد صالح الدین عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  -2
  .نفس الصفحةمحمد صالح الدین عبد الوهاب، مرجع سابق،  -3
أن یسمح كل  -التحویالت -مثال، تضمن االتفاق المبرم بین الجزائر والدنمارك في المادة السادسة منه، تحت عنوان -4

طرف متعاقد بالنسبة لالستثمارات التي تنجز على إقلیمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد اآلخر بحریة تحویل الرسامیل 
  .31ثلجون شمیسة، مرجع سابق، ص :أنظر. بعملة حرة قابلة للتحویلوكذا تحویل األرباح والفوائد 

یسمح كل من الطرفین المتعاقدین  -1": المادة الخامسة من اتفاقیة االستثمار الثنائیة المبرمة بین مصر وقطر: مثال - 5
= األرباح الصافیة، وأرباح  -أ: خیر ال مبرر له، بتحویل ما یليحسب القوانین واألنظمة المعمول بها لدیه ودون تأ

األسهم، والعائدات، والمساعدات الفنیة، واألتعاب الفنیة، والفائدة وغیر ذلك من الدخل الجاري الناتج من استثمارات =
عائدات البیع أو التصفیة الجزئیة أو الكلیة ألي استثمار تابع لمستثمري الطرف المتعاقد  -ب. مستثمري الطرف اآلخر

ألموال المخصصة لسداد الدیون والقروض المقدمة من مستثمرین من طرف متعاقد إلى مستثمرین من الطرف ا-ج. اآلخر
دخول ومكتسبات مواطني والعاملین لدى أي من الطرفین المتعاقدین  -د. المتعاقد اآلخر مما اعتبره الطرفان استثماراً 
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  1التونسیة –االتفاقیة الجزائریة :أوال

، السادسةفي المادة  حریة تحویل األموالالتي تضمن و  مارات المتبادلة،االستث لتشجیع وحمایة
  :إذ تنص على

راهتم ويه  -  1« س ٔموال املتعلقة  ٓخر، حریة حتویل ا مثري الطرف املتعاقد ا عاقد مس مينح لك طرف م
اصة ودون حرص   :شمل 

منیته،- ٔ  ر و س ىل  لحفاظ  ٔس مال إضايف  ٔصيل ولك ر ٔس املال ا  ر

 العائدات،   - ٔ 

لقوانني،  - ب ا طبقا  را سدید قروض مت إ ات املنجزة ل فو  ا

ر،  - ت ٔو اجلزيئ لالس ٔو البیع اللكي  ة   حمصول التصف

لامدتني   - ث  من هذا االتفاق، 5و  4التعویضات املستحقة طبقا 

ر مت   - ج ٓخر يف إطار اس قلمي الطرف املتعاقد ا ٕ لعمل يف ا اسبة من رواتب العامل املسموح هلم  حصة م
لقوانني  ....إجنازه طبقا 

 

ىل   - 3 لتحویل  ري وبعم قاب  ٔ ٔوىل من هذه املادة دون ت یمت إجناز التحویالت الواردة يف الفقرة ا
ر، وفقا  س ه  ٔجنز ف ي  قلمي الطرف املتعاقد ا ٕ رخي التحویل يف ا ٔساس سعر الرصف السائد يف 

كو ٔن ال  ىل  لهيا قوانني الرصف الساریة املفعول،  ن هذه االٕجراءات خمالفة لالٕجراءات اليت تنص 
 " .حلریة التحویل

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                                 

محمد صالح الدین : أنظر.[...]". م الطرف المتعاقد اآلخریالمستخدمین والمسموح لهم بالعمل فیما یتصل باستثمار في إقل
  . 33عبد الوهاب، مرجع سابق، ص 

، یتضمن التصدیق على االتفاق بین حكومة الجمهوریة 2006نوفمبر  14، مؤرخ في 404-06مرسوم رئاسي رقم  -1
ة المتبادلة لالستثمارات، الموقع بتونس في الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة التونسیة حول التشجیع والحمای

  .2006نوفمبر سنة  19، مؤرخة في 73، جریدة رسمیة، عدد 2006فبرایر سنة  16
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 1األرجنتینیة –االتفاقیة المغربیة :ثانیا

في تنص على ضمان التحویالت،  ،على وجه التبادل بشأن تشجیع وحمایة االستثمارات
 :على النحو التالي، الخامسةالمادة 

مثري الطرف املتعاقد  - 1"  ن ملس ٓخر، حریة حتویل لك مينح لك طرف من الطرفني املتعاقد ا
ه اخلصوص ال احلرص ىل و رات وتتضمن هذه التحویالت  الس   :املبالغ املتعلقة 

ر،  -  ٔ  س منیة  ٔو  لغ إضايف رضوري هيدف إىل صیانة  ٔو م ٔس املال   ر

ٔخرى، - ب  اریة  ل  ة ومداخ ح املوز ٔر ح والفوائد و ا ٔر  ا

سدید  - ج  ر، كام مت تعریفها يف املادة املبالغ الالزمة ل الس   ) 1(الفقرة ) 1(القروض املتعلقة 

  العوائد، - د

ر،- ه ٔو جزئیة لالس ة لكیة  ٔو تصف ل بیع    مداخ

  ،4التعویضات املستحقة عن تطبیق املادة - و

لعمل - ز ن رخص هلم  ن ا د الطرفني املتعاقد ٔ النصاب املالمئ من تعویضات مواطين 
راب  ر مافوق  رمس اس ٔخر    .الطرف املتعاقد ا

هيا يف الفقرة  -  2 سعر الرصف 1تمت التحویالت املشار إ لتحویل حبریة،  ري، بعم قاب  ٔ دون ت
رخي ٔنظمة الرصف اجلاري هبا العمل بعد  املعمول به يف  اجلبائیة،  لزتامات ٔداءالتحویل، وفقا 

ٔن ال ختل هذه ووفقا لالٕجراءات املطبقة من الطرف  ىل  رابه،  ر فوق  س ي مت  املتعاقد ا
لهيا يف هذه املادة حلقوق املنصوص    ."االٕجراءات 

المغرب  اتحادضمان االستثمار بین دول تشجیع و  اتفاقیةوعلى غرار  تین، أن االتفاقیالمالحظ
جملة من األموال ، لم تحدد األموال القابلة للتحویل على سبیل الحصر، بل ذكرت العربي

القابلة للتحویل بكل حریة مع ترك المجال مفتوح أمام أي أموال أخرى متعلقة باالستثمار قد 
بدون " عبارةواكتفتا ب آجاال لعملیة التحویل اا لم تحددمكما أنه. )األولیتین تینالفقر (تطرأ الحقا

                                                             
بین  1996یونیو  13، بنشر االتفاق الموقع بالرباط  في 2000ماي  3، صادر في 1.97.81ظهیر شریف رقم  -1

جریدة رسمیة، . یة، بشأن تشجیع وحمایة االستثمارات على وجه التبادلحكومة المملكة المغربیة وحكومة الجمهوریة األرجنتین
  .2000یونیو  26، صادرة في 4807عدد 
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( في تاریخ التحویل وأن تتم عملیة التحویل في إطار سعر الصرف الرسمي المطبق، 1"تأخیر
  .)الفقرتین الثانیتین

كما أن مبدأ حریة التحویل المكرس في القوانین الداخلیة واالتفاقیات الدولیة على النحو 
السابق، ال یطبق بشكل مطلق، بل هو مشروط بضرورة احترام المستثمر األجنبي لإلجراءات 

لى الدولة  ٕ یفة، أي احترام تنظیم المضّ المعمول بها في مجال حركة رؤوس األموال من وا
  .   الدولةتلك الصرف في 

وعلى  في التشریعات الداخلیة واالتفاقیات الدولیة، ةالمالیة، المكرس هذه الضمانات أن غیر
طمأنته و  ة أموالهلحمای وال تكفي تظل نظریة بالنسبة للمستثمر األجنبي رغم أهمیتها البالغة،

ت بینه ، ألن تطبیقها في الواقع قد یثیر خالفاالتخاذ قراره االستثماري وبعث الثقة الكاملة فیه
ِ وبین الدولة المضّ  ان، سواء قد یطرأ من ظروف جدیدة لم تكن منتظرة وال في الحسبما یفة، ل

 ياالستثمار  هامن الدولة المضیفة، كإقدام الدولة على تعدیل نظامكانت بقصد أو بغیر قصد 
  .ویهدد ممتلكاته األجنبي مستثمربمصالح العلى نحو یمس 

تعدیالت على قانون االستثمار ومنحت امتیازات للمستثمرین  2006أجرت الجزائر في   فقد 
ُ  ولینؤ المسالجزائریین والعرب واألجانب، لكن  دموا بعد أن اكتشفوا أن التحویالت الجزائریین ص

الخارج بلغت في السنوات القلیلة المالیة للشركات العربیة واألجنبیة بالعملة الصعبة إلى 
، وهو رقم ضخم أثار انزعاج السلطات الجزائریة التي لم یعجبها ملیار دوالر22.3 األخیرة

الفارج "ببیع مصنع اإلسمنت بوالیة المسیلة إلى مجموعة " أوراسكوم المصریة"قیام شركة 
ولیس بیع، مما أدي ، رغم أن أوراسكوم حاولت تبریر ذلك بأنه عملیة اندماج "الفرنسیة 

بالسلطات الجزائریة إلى إصدار قوانین تؤكد على حق الشفعة وضرورة إعادة استثمار جزء من 

                                                             
االتفاقیة المبرمة : هناك بعض االتفاقیات الثنائیة التي تحدد آجاال  لعملیة التحویل ، بین شهرین و ستة أشهر، منها مثال  -1

 6، الصادرة في 46الفقرة الرابعة، جریدة رسمیة، عدد / ي، في المادة الخامسة بین الجزائر واالتحاد البلجیكي اللكسمبورغ
  . 1991أكتوبر 
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في الباب  ،التشریعياالستقرار  بدألم اإلطارسنتعرض في هذا بدورنا و (.1األرباح في الجزائر
  .)"أوراسكوم تلیكوم"شركة االتصاالت  قضیة ل،بالتحدید الثاني من هذه الدراسة

تكرسها ضمانات قانونیة  حمایة إجرائیة فعلیةوجود إلى  الملحة، من هنا تبرز الحاجة
 ّ وتحقق آمن  تكفل للمستثمر األجنبي حقوقه وتحمي ممتلكاته، ، قادرة على أنالةوقضائیة فع

، اآلتي فحرصت معظم الدول على توفیر القدر األكبر من هذه الضمانات القضائیة،استثماراته
  .المطلب المواليذكرها في 

  المطلب الثاني

  ائیةالضمانات القضعن طریق  األجنبي حمایة االستثمار

منذ نشأة الدولة الحدیثة ظهرت الحاجة الماسة لسلطة قضائیة تحتكرها هذه الدولة وتختص  
بالفصل في النزاعات والخصومات التي تثور بین األشخاص أنفسهم أو بینهم وبین الدولة 

وفي . نفسها، وأصبحت الحمایة القانونیة إحدى أهم الوظائف األساسیة والمتصلة بسیادة الدولة
اضر تزاید االهتمام بالسلطة القضائیة، من لدن جمیع شرائح المجتمع من عصرنا الح

المنظمات السیاسیة والحقوقیة ورجال المال واألعمال ومن العمال واألجراء، كما ظهر هذا 
االهتمام جلیا في مضامین المواثیق والمعاهدات الدولیة، وذلك ألن السلطة القضائیة لیست 

، ولكنها شرط أساسي لتوفیر المناخ والظروف ة الحق والقانونفقط ركنا أساسیا لبناء دول
  .2المالئمة لحمایة وتشجیع االستثمارات الضروریة لضمان تنمیة اقتصادیة واجتماعیة مستدامة

علیه یستوجب على الدولة التي ترید جلب واستقطاب الرسامیل األجنبیة، أن توفر قدرا من 
عن طریق إناطة مهمة  ،یل أي للمستثمر األجنبيالضمانات القضائیة لحامل هذه الرسام

تسویة المنازعات التي یمكن أن تنشب بینهما بهیئة قضائیة مستقلة تحرص على تطبیق 
  .القوانین بین الطرفین المتنازعین

                                                             
أهم التحدیات أمام االستثمار، ضمن مؤلف بعنوان، جدلیة ...دالعمصطفى، البیروقراطیة، اللغة، العقار، الجهاز المالي،-1

  .30، ص 2009 االستثمارات في الجزائر، دار الوعي، الطبعة األولى، الجزائر،
كآلیات بدیلة لتسویة نزاعات االستثمار، مجلة القصر، مجلة فصلیة للدراسات والوثائق  سالم محمد، الوساطة والتوفیق-2

  .59، ص 2005، ینایر 10القانونیة،  جامعة محمد الخامس، كلیة الحقوق السویسي، الرباط، العدد 
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یعتبر الهیئة القضائیة األولى وصاحب االختصاص األصیل  دولة المضیفةوبما أن قضاء ال
أي خضوع النزاع  في حل هذه المنازعات، وجب علینا التطرق إلى اختصاص القضاء الوطني

فة فة لقانون الدولة المضیّ ثم اللجوء إلى )فرع أول(الواقع بین المستثمر األجنبي والدولة المضیّ
نتعرض لجهاز تسویة المنازعات وأخیرا )فرع ثان( كوسیلة لحل هذا النزاع التحكیم الدولي

  .)ثالثفرع  (التجاریة في منظمة التجارة العالمیة
  الفرع األول

  الدولة المضیّفة لالستثماراختصاص قضاء 

، 1إن حق األجنبي في االلتجاء إلى محاكم الدولة هو حق مقرر بمقتضى القانون الدولي العام
تشكل الحد األدنى لما یتعین على الدولة أن تخوله  وهو یعد ضمن مجموعة الحقوق التي

لألجانب المقیمین في إقلیمها من الحقوق، ولذا فإن تجاهل الدولة له یعقد مسؤولیتها الدولیة 
  .2على أساس إنكار العدالة

فة الستمداد حمایة القضاء أمر یالزم  محاكم الدولةحق التجاء األجانب إلى  ویعد المضیّ
ال فما قیمة تمتع األجنبي بحق إذا لم تكفل له الدولة حمایته لهم بالتمتع  االعتراف ٕ بالحقوق، وا

  .بین الوطنیین واألجانب اةبااللتجاء إلى محاكمها، عمال بمبدأ المساو 
                                                             

بینت محكمة العدل الدولیة في قضیتي القروض الصربیة والبرازیلیة، أن كل عقد ال یكون بین الدولة باعتبارها من  -1
أشخاص القانون الدولي العام، یجد أساسه في القانون الوطني لدولة ما ویختص القانون الدولي الخاص بتحدید ذلك القانون، 

الدولة طرفا في العقد، وبهذا االتجاه سار تحكیم أرامكو الذي أشار إلى أن  وبررت المحكمة حكمها السابق، بقرینة وجود
وهناك من . القانون الساري في السعودیة هو الواجب التطبیق على الشروط الموضوعیة لعقد االمتیاز، كون الدولة ذات سیادة

= جنبیة لقانونها الداخلي، یجب أن یكونیرى من الفقه المصري أنه لكي تخضع العقود التي تبرمها الدولة مع األشخاص األ
الشدیفات فیصل علیان الیاس، دور العقود اإلداریة في جذب  :راجع. قصد إبرام العقد تحقیق إحدى وظائف الدولة=

  . 352، ص 2010االستثمارات األجنبیة، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في القانون العام، جامعة دمشق، كلیة الحقوق، 
دولة عن األحكام التي تصدر عن محاكمها إذا كانت هذه األحكام متعارضة مع قواعد القانون الدولي، ویعد تُسأل ال -2

التعارض موجودا إذا بني الحكم على تفسیر خاطئ لنص داخلي منسجم مع االلتزامات التي ارتبطت بها الدولة في المجال 
في طبیعته متعارض مع االلتزامات الدولیة، أو إذا بني الحكم الدولي، أو إذا بني الحكم على تفسیر صحیح لنص داخلي هو 

كما تُسأل الدولة أیضا على تصرفات سلطتها القضائیة إذا وقع منها مع . على تفسیر أو تطبیق خاطئ لقاعدة  دولیة
و إذا حیل بین ویعد إنكارا للعدالة ما یقع من المحكمة من تسویف ال مبرر له، أ ،"إنكار للعدالة" اصطلح على تسمیته 

 - 381العبیدي عبد اهللا علي، مرجع سابق، ص ص  :راجعللتفصیل أكثر  .األجنبي المتضرر وبین االلتجاء إلى القضاء
382 .  
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فة لالستثمار  اختصاصكما أن   اإلتباعیعد الطریق الواجب القضاء الوطني للدولة المضیّ
تنشأ بین الطرفین، ذلك أن هذا القضاء یعد هو صاحب  كوسیلة لحل المنازعات التي قد

االختصاص األصیل بنظر المنازعات االستثماریة ومن ثم ینبغي أن تستقر ثقة المستثمر في 
  .هذا القضاء ویطمئن له لحل مثل هذه المنازعات المحتملة الوقوع

إمكانیة اللجوء ة إلى في معظم الدول تتضمن إشارة صریحقوانین االستثمار  هكذا نجد أن غالبیة
فة 1الوطني لحل منازعات االستثمار هاضاءقإلى  ّ كاختصاص أصیل ال یمكن تجاهله أو  داخل إقلیم الدولة المضی

  . ى خالف ذلكعل تفاقااللة إال في حا تجاوزه إلى طرق أخرى

  :من مجلة تشجیع االستثمارات، إذ تنص على 67ما أكده المشرع التونسي في الفصل  هذا  
و التوسیة إال "  يب وا ٔج مثر ا ملس ٔ بني ا الف یطر لنظر يف لك  ا ختتص احملامك التوسیة   اتفاقيف 

ٔو ىل رشط التحكمي    ...".ینص 

 همبدأ اختصاص المحاكم التونسیة واستثنایبدوا واضحا في إقرار  67فمضمون الفصل 
  . باللجوء إلى التحكیم

                                                             
، في شأن تنظیم االستثمار المباشر لرأس المال األجنبي في دولة 2001لسنة  8قانون االستثمار الكویتي رقم : مثال-1

تكون المحاكم الكویتیة وحدها هي المختصة بنظر أي نزاع ینشأ بین مشروعات " : على 16الكویت، حیث تنص المادة 
كذلك أشار المشرع السوري . "االلتجاء في هذا النزاع إلى التحكیمویجوز االتفاق على . االستثمار األجنبي والغیر أیًا كان

من  7الختصاص القضاء الوطني في قانون االستثمار، لكنه لم یعتبره  كاختصاص أصیل بالدرجة األولى، إذ تنص المادة 
الجهات والمؤسسات تتم تسویة نزاعات االستثمار بین المستثمر و " : ، على ما یلي2007لعام  8المرسوم التشریعي رقم 

ذاالعامة السوریة عن طریق الحل الودي،  ٕ لم یتوصل الطرفان إلى حل ودي خالل ثالثة أشهر من تاریخ تقدیم إشعار  وا
  : خطي للتسویة الودیة من قبل أحد طرفي الخالف یحق ألي منهما اللجوء إلى إحدى الطرق اآلتیة

  التحكیم -1 
  .القضاء السوري المختص - 2         

محكمة االستثمار العربیة المشكلة بموجب االتفاقیة الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربیة في الدول -3
  .1980العربیة لعام 

اتفاقیة ضمان وحمایة االستثمار الموقعة بین الجمهوریة العربیة السوریة وبلد المستثمر أو منظمة عربیة أو -4
اتفاقیات وقوانین االستثمار في البالد العربیة التي تحیل إلى  - مجلة التحكیم العالمیة، باب الوثائق والقوانین. "دولیة

  .              1179 -1173ص ص . 2013، سنة 17التحكیم، ملحق العدد 
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ُ االستثمار قانون  الغریب أن  ،في هذا المجال القضاء المغربي صاختصا إلىشر المغربي لم ی
لكن وفي إطار التسییر الالمركزي لالستثمار وبهدف تسریع إجراءات فض النزاعات التي 
تنشب بین المستثمرین واإلدارة، عهد إلى المراكز الجهویة لالستثمار، اقتراح الحلول الودیة، 

جنة االستثمارات أو أمام لجنة خاصة محدثة بموجب التي یمكن الطعن فیها إداریا أمام ل
  . 20021دیسمبر  26، المؤرخة في 2002-20التعلیمة رقم 

معدل (، المتعلق بتطویر االستثمار 03-01رقم  األمرأقر  دفق بالنسبة للمشرع الجزائري،
اختصاص القضاء الجزائري في منازعات االستثمار التي تنشب بین الدولة الجزائریة ) ومتمم

نب سواء كان سبب النزاع راجع للمستثمر األجنبي ذاته، أو بسبب أي إجراء ااألج ینوالمستثمر 
  :17ث تنص المادة حی ،تتخذه الدولة الجزائریة ضد المستثمر األجنبي

ذه "    ب إجراء تت س ٔو  مثر  ملس ب ا س كون  ریة،  و اجلزا يب وا ٔج مثر ا ملس الف بني ا خيضع لك 
ا وجود تصة إال يف  لجهات القضائیة ا ریة ضده  و اجلزا   .."..ا

قتصادیة إلى معظم االتفاقیات التعاقدیة المتعلقة باالستثمار، أو بعقود التنمیة االكما تتجه 
فة نجد القانون المصري قد جعل أحكامه تسري  فمثال. تطبیق القانون الوطني للدولة المضیّ

على كل عقد لنقل التكنولوجیا إلى مصر سواء كان داخلیا أم دولیا وبغض النظر عن جنسیة 
كما أن المحاكم المصریة هي المختصة بفصل منازعات . أطراف االتفاق أو محل إقامتهم

نقل التكنولوجیا، ویجوز تسویة النزاع ودیًا أو عن طریق تحكیم یجري في مصر، و وفقا  عقود
  .2ألحكام القانون المصري

اعتبار إناطة تسویة المنازعات االستثماریة بالقضاء الوطني للدولة  إلى،بعض الفقه ویذهب
فة ال یقدم الدعم الكافي للمستثمر األجنبي، ویرجع ذلك أساسا إلى اختالف المركز  المضیّ

طبیعي أو ( القانوني ألطراف النزاع، فإحداهما دولة ذات سیادة بینما الطرف اآلخر شخص
إلى صعوبة تحقیق المساواة الكاملة بینهما أمام القضاء  قانوني خاص، مما قد یؤدي )معنوي

فة باإلضافة إلى احتمال تأثر القاضي الوطني بالتیارات الفكریة  ،الوطني في الدولة المضیّ
                                                             

مام االستثمار األجنبي حیث یوصف النظام القضائي المغربي بالالكفاءة، ویتمیز بالبطء، ویعتبر من أهم العوائق أ -1
  .125بوراوي ساعد، مرجع سابق، ص . المباشر حسب التحقیق الذي أجراه األونكتاد

  .301الشدیفات فیصل علیان الیاس، مرجع سابق، ص  -2
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والسیاسیة واالجتماعیة السائدة في وطنه والتي قد تكون سببا مباشرا أو غیر مباشر في إثارة 
ه بعید عن الموضوعیة التي تعد جوهر تحقیق العدالة ، مما یجعل حتما حكمأو نشوب النزاع
في القضاء الوطني الكفاءة الالزمة للنظر في كذلك  قد ال تتوافربل ،والتحیّز ومشوب بالذاتیة

  .الموضوعات الفنیة والقانونیة الدقیقة والمعقدة التي تتضمنها المنازعات االستثماریة

كفیلة بأن تجعل المستثمر األجنبي یفقد ثقته في قضاء الدولة  ذا ما توافرت،إ فهذه األسباب  
فة ویفضل اللجوء إلى طرق أخرى لفض النزاع القائم بینه وبین  وبطبیعة ، هذه الدولةالمضیّ

أمام قضاء الحال سیؤدي عدم اطمئنان المستثمر األجنبي على كسب قضیته وضمان حقوقه 
فة  ّ   . االستثمارات األجنبیة إلى تلك الدولة آثار سلبیة على جذب إلىالدولة المضی

التي یمكنها أن تحوز ثقة المستثمر األجنبي  الطرقوغالبا ما تكون الوسیلة الدولیة هي أنسب 
 .التحكیمو 1الصلح للفصل في المنازعات االستثماریة، فیسلك طریق
  

  الفرع الثاني

  اعلة ـــكوسیلة إجرائیة ف التحكیمنظام 

  المباشرة األجنبیةلحمایة االستثمارات 
ُ لما  اعتبارا تخوفات المستثمر األجنبي غالبا فة من انتقادات، تغذیها ه لقانون الدولة المضیّ جو ی

فة كان لزاما  ستثماراتاال لهذه من عدم االستقرار التشریعي الذي یمیز الدول النامیة المضیّ
فة أن تقر طرق أخرى للفصل في منازعات االستثمار التي تنشب بینها  على الدولة المضیّ

                                                             
یحسم به الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان به نزاعًا محتمًال وذلك بأن ینزل كل منهما على وجه التقابل  هو عقد : الصلح  -1

عن جزء من ادعائه، فالصلح تصرف قانوني بموجبه ینهي المتنازعان بإرادتهما نزاعهما بنزول متبادل من كل منهما عن قدر 
فة لرأس المال األمر الذي قد تصبح معه فغالبا ما قد تحدث تغیرات طارئة على ا. من ادعاءاته لظروف الداخلیة للدولة المضیّ

فالصلح . هذه االلتزامات في حاجة إلعادة نظر، وعادة ما یتطلب األمر التفاوض بشأنها بدال من اإلصرار على تنفیذها حرفیا
نما یزید على ذلك ال یقتصر على توفیر الفرصة للتسویة االختیاریة للمنازعات المتعلقة بتفسیر الحقوق  ٕ وااللتزامات القائمة وا

إتاحة الفرصة إلعادة التفاوض بشأنها في ضوء التغیرات التي طرأت على الظروف السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة في 
فة ة وأسلوب الصلح وفق ما یراه جانب من الفقه یعد أكثر توافقًا ومالئمة لتسویة منازعات االستثمار بصف. الدولة المصیّ

العبیدي  :راجع. عامة، وفي مجال تسویة المنازعات المتعلقة بإعادة التفاوض بصفة خاصة، كما تأخذ به معظم االتفاقیات
  .398 – 397عبد اهللا علي، مرجع سابق، ص ص 
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 َ َ وبین المستثمرین األجانب، بحیث ت خالف قانونها الداخلي محاكمة عادلة ن هذه الطرق وعلى ضم
إجرائیة فاعلة فتضمنت تشریعاتها الناظمة لالستثمار نظام التحكیم كوسیلة . ومنصفة للمستثمر األجنبي

  .لحمایة رؤوس األموال األجنبیة الوافدة إلیها

دراكا منها ألهمیة نظام التحكیم في بعث الثقة واالطمئنان عربیة لى غرار أغلب الدول الفع  ٕ وا
) الجزائر، تونس والمغرب(تضمنت تشریعات االستثمار المغاربیةلدى المستثمرین األجانب، 

بین المستثمرین و ل منازعات االستثمار التي تثور بینها كطریقة لح التجاري نظام التحكیم
 تكریسبحیث نخصص األولى ل ،ةهامثالث عناصر على  هنا ةدراسالقسم تمنه و  .األجانب

 الدولي نظام التحكیم في القانونیلیها  )أوال(في القوانین الداخلیة الدولي التحكیم نظام
، كما نشیر بهذا الصدد وعلى وجه الخصوص إلى جهاز تسویة منازعات )ثانیا(أالتفاقي

  .)ثالثا(االستثمار في منظمة التجارة العالمیة 
  القانون إطار تكریس نظام التحكیم في   :أوال  

  لالستثمار فةالداخلي للدولة المضیّ 

الفجائیة التي قد تطرأ یعتبر التحكیم بمثابة تأمین للمستثمرین األجانب ضد التغیرات التشریعیة 
على قوانین الطرف المتعاقد معه، كما یعتبر إجراء یقلل من ضعف الثقة التي یستشعرها 
فة، حیث أن الفصل في المنازعات  المستثمر األجنبي حیال القضاء العادي للدولة المضیّ

لى در  ٕ ایة كافیة المتعلقة باالستثمار تحتاج في طبیعة الحال إلى مؤهالت علمیة وفنیة خاصة وا
بالعرف التجاري الدولي، مما قد ال یتوافر في القضاء العادي، ثم إن تعیین محكم محاید یعتبر  

  .1عنصرا إضافیا من عناصر طمأنینة المتعاملین األجانب

، یمكن بین األطراف باالتفاقال یقوم إال  ،اختیاريواألصل أن التحكیم التجاري الدولي تحكیم 
نشأت عنه المنازعة، أو تنفیذا لمشارط  الذي تنفیذا ألحد شروط العقدأن یكون هذا االتفاق 

  .  2تحكیمیة مستقلة عن العقد یبرمها أطراف الخصومة بعد نشوء النزاع

                                                             
  .107ثلجون شمیسة، مرجع سابق، ص  -1
، مرجع )على ضوء االتفاقیات الدولیة للجزائر( عیساوي محمد، فعالیة التحكیم في حمایة االستثمار األجنبي في الجزائر  -2

  .18سابق، ص 
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لضمان آمن االستثمارات  التحكیمتطبیق نظام موقف المشرع المغاربي من فكیف كان 
  ؟المستقطبة األجنبیة

لم یتبنى المشرع المغربي نظام :تحكیم التجاري الدوليلتطبیق انطاق  المشرع المغربي منتضییق  - 1
التحكیم الدولي كوسیلة لفض كل النزاعات المتعلقة باالستثمار التي تنشأ بین الدولة المغربیة 

بل أقره في بعض النشاطات االستثماریة التي تكتسي أهمیة كبرى . والمستثمرین األجانب
المغربیة، بحیث تكون هذه االستثمارات محال  امتیازات خاصة بالنسبة القتصاد للدولة 

التحكیم التجاري الدولي لتسویة  إلى، ومن بین هذه االمتیازات إمكانیة اللجوء تقدمها الدولة
المنازعات التي تثور بین المستثمر األجنبي والدولة المغربیة بخصوص هذه االستثمارات 

  .ذات األهمیة الخاصة

  : في فقرتها الثانیة على م یلي 17 إذ تنص المادة
و املغربیة "   ٔ بني ا ش زاع قد ی اله بنودا تقيض بفض لك  ٔ هيا  ٔن تتضمن العقود املشار إ مثر ميكن  ملس وا

ويل دان التحكمي ا لهيا املغرب يف م ولیة اليت صادق  ات ا ر، وفقا لالتفاق س يب خبصوص  ٔج   ".ا

مع المستثمرین األجانب، ، هي العقود التي تبرمها الدولة إلیها أعاله المشارود المقصود بالعق
لغه أهمیة كبرى بالنظر إلى مبالتي یكتسي برنامج استثمارها  الخاصة بالمنشآت أو المشاریع

أو عدد مناصب الشغل القارة التي سیحدثها أو المنطقة التي سینجز فیها أو التكنولوجیا التي 
  . 1ى مساهمته في المحافظة على البیئةسیحولها، أو مد

وقد اعتمد مشروع القانون المغربي للتحكیم التعریف الذي أورده المشرع الفرنسي في المادة 
  : ، من قانون المسطرة المدنیة الجدید1492

ولیة"  ارة ا ي ميس مصاحل الت   ."یعترب دولیا التحكمي ا

طبیعة النشاط المعني، وطابعه فوق الوطني الذي فهذا المعیار له طبیعة اقتصادیة، تتمثل في 
( ، إذ یكفي أن تكون المبادالت االقتصادیة ذات طابع دولي یحدد الوصف الدولي للتحكیم

لكي یكون التحكیم الناتج عن هذه ...) كنقل ثروة إلى دولة أخرى، أو رسامیل أو تقنیة المعرفة
                                                             

  .مرجع سابق. من قانون االستثمار 17نص الفقرة األولى من المادة  -1
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الذي یجمع بین طرفین من جنسیة فرنسیة المبادالت دولیا، وهكذا في فرنسا، فإن التحكیم 
  .1یمكن اعتباره دولیا، إذا تعلق مثال بعقد بناء ینفذ في الخارج

 ،على خالف المشرع المغربي.تحكیم التجاري الدوليتطبیق النطاق المشرع التونسي من توسیع  - 2
كل خالف یطرأ بین الدولة التونسیة  أجاز المشرع التونسي اللجوء إلى التحكیم الدولي في

من  67الفصل حیث یتضمن .بناء على اتفاق الطرفین المتعاقدین، 2والمستثمر األجنبي
  :ما یلي مجلة تشجیع االستثمارات

لجوء إىل التحكمي عن طریق إال ...."  د الطرفني ا ٔ ل  ّ ٔو خيو ىل رشط التحكمي  ا اتفاق ینص  يف 
ٔو اصة،  ات التالیة إجراءات حتكمي  دى االتفاق ٕ لهيا  لتحكميیة املنصوص  ٔو ا   :تطبیقا لالٕجراءات الصلحیة 

 مثر ملس هيا ا متي إ ی و اليت  و التوسیة وا رات املربمة بني ا س ات الثنائیة محلایة   .االتفاق

  لرصود املالیة سویة اخلالفات املتعلقة  ولیة اخلاصة ب ة ا بعي دول ٔو االتفاق ول و الناشبة بني ا
دد  لقانون  لهيا   .1966ماي  3،املؤرخ يف 1966لسنة  33ٔخرى املصادق 

  دد ملرسوم  لهيا  رات واملصادق  س شاء املؤسسة العربیة لضامن  ٕ ة املتعلقة  لسنة  4ٔو االتفاق
كتور  17، املؤرخ يف 1972 دد 1972ٔ لقانون  لهيا  ، املؤرخ يف 1972لسنة  71، واملصادق 

 .1972نومفرب  11

  ا حكومة امجلهوریة التو ٔخرى ترب ة دولیة  ٔي اتفاق لهيا بصفة قانونیةٔو    .سیة ویصادق 

وتعتبر مجلة تشجیع االستثمارات، من أهم التشریعات المتعلقة بالتحكیم في تونس بصورة  
السابق الذكر، وهو أن التحكیم في مجال  67فرعیة، حیث أقرت مبدأ أساسیا بالفصل 

                                                             
من في ندوة التحكیم التجاري الداخلي والدولي،  ،-قراءة في االجتهاد القضائي الفرنسي -مداخلة بعنوان بییر أونسیل، -1

  .136، ص 2004مارس  4-3العام لمقاوالت المغرب، المملكة المغربیة، المجلس األعلى، تنظیم وزارة العدل واالتحاد 
لقد َألِف المشرع التونسي منذ أول عهده بقوانین االستثمار السماح إلى الدولة بااللتجاء إلى التحكیم، فبعد أن كانت  -2

الدولیة التي صادقت علیها مبكرا الدولة  إما في نصوص خصوصیة أو مجال المعاهدات: القاعدة استثنائیة تم حصرها 
، أصبح مجال اإلباحة عاما على المستویین المادي 1965التونسیة، منها على الخصوص ما ورد في معاهدة واشنطن لسنة 

فعلى المستوى المادي، یمكن اللجوء إلى التحكیم في كل مجاالت النشاط الدولي االقتصادي والمالي والتجاري . والذاتي
ناعي وغیرها، وعلى المستوى الذاتي، أصبحت الدولة وكل المؤسسات العامة التابعة لها قادرة قانونیا على اللــجوء إلى والص

المزغني، علي التجربة  :راجعللتفصیل أكثر، ) 1993نیسان  26مجلة التحكیم المؤرخة في ( التحكیم التجاري الدولي
، 67ة،  مجلة دراسات قانونیة،  مركز الحقوق، جامعة بیرزیت ، العدد التونسیة في مجال تشجیع االستثمارات األجنبی

  .47، ص 2004
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، إال إذا اتفق األطراف على عرض النزاع الوطني االستثمار یكون من اختصاص القضاء
  .على التحكیم

، الذي 1969یعد نقلة نوعیة بالنسبة للتشریع القدیم وخاصة قانون االستثمار لسنة هذا المبدأ 
  .1كرس مبدأ القبول المسبق بالتحكیم من قبل الدولة التونسیة تجاه المستثمرین

، من أبرز التقنیات الحدیثة في مادة 1993تعد مجلة التحكیم التونسیة الصادرة سنة كما    
، وفي مادة مادة التحكیم الداخلي بالقانون الفرنسي والسویسري ولعل تأثرها في. التحكیم

التحكیم الدولي بالقانون النموذجي لهیئة األمم المتحدة لقانون التجارة الدولیة، جعل منها مجلة 
  .2متكاملة ومكرسة لالتجاهات الحدیثة في میدان التحكیم

بعد دخول :التحول نحو اقتصاد السوقبعد التحكیم نظام  ثبیتنحو تالمشرع الجزائري توجھ - 3
االقتصادیة المعمقة وفي سیاق تسابق الدول في جذب  اإلصالحاتالجزائر مرحلة 

، 3االستثمارات األجنبیة، عدلت الجزائر من موقفها المتذبذب من مسألة التحكیم الدولي
                                                             

، مصادر التحكیم في تونس، مجلة القضاء والتشریع، مركز الدراسات القانونیة والقضائیة، وزارة العدل قارة نور الدین -1
  .99، ص 2001، أفریل 43، السنة 04التونسیة، العدد 

لم تخفي بعض العیوب التي اعترت مجلة التحكیم التونسیة، منا ما تعلق بشكل الصیاغة وبمضمون بعض  هذه الخاصیة -2
، الذي یشترط على القاضي أو العون العمومي لیكون محكما الترخیص المسبق من السلطة 10الفصل : الفصول، نذكر مثال

االستغراب إن طبق على التحكیم الدولي وبخاصة إذا المختصة قبل القیام بأیة مهمة في التحكیم، فهذا النص یبعث على 
كانت هیئة التحكیم متكونة من محكمین أجانب، فأي ترخیص یجب اإلدالء به إذا كان القانون الوطني للمحكم المذكور ال 

  .97-93نور الدین، مرجع سابق، ص ص  قارة:راجعللتفصیل أكثر، . یشترط أي ترخیص؟
المنكر للتحكیم التجاري الدولي برز في النصوص التي نظمت العمل االقتصادي، وكذا إن موقف المشرع الجزائري  -3

بین الجزائر وفرنسا  1962فقد بدأ منذ اتفاقیة إیفیان لسنة . ةالتصرفات القانونیة التي قامت بها مع مختلف الدول الرأسمالی
، نجد أن هذه 1965و 1963وكذا االتفاقیات األخرى التي حددت مجال العالقات الجزائریة الفرنسیة الحقا خاصة اتفاق 

الوطنیة باإلضافة النصوص كرست التحكیم التجاري كوسیلة لفظ النزاعات الناجمة عن االستثمار، وهذا على حساب السیادة 
ونظرا لشعور الجزائر بتأثیر . الذي قل تأثیره في السیادة الوطنیة 1968األمریكیة سنة " جیتي"إلى االتفاق المبرم مع شركة 

والتعبیر صراحة عن رفض التحكیم التجاري  1971التحكیم في سیادتها، لجأت إلى عملیة تأمیم ثرواتها الطبیعیة وهذا سنة 
وما یمكن . قل في النزاعات الناجمة عن الضریبة البترولیة، فأدى إلى التعبیر عن رفض التحكیم بصراحة تامةالدولي على األ

أن الموقف الجزائري كان غیر ثابت من الناحیة العملیة، فتارة یفضل القانون الوطني وتارة أخرى : استخالصه مما سبق هو
كوال محمد، تطور التحكیم التجاري الدولي في  :أنظر. هروب إلى األمامنجده ینص صراحة على التحكیم فكان خاضعا لسیاسة ال

  .11، ص 2008القانون الجزائري،  منشورات بغدادي، الجزائر، 
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ها فسارعت إلى سن قوانین تكرس من خاللها مشارطة التحكیم الدولي، معربة من خالل
على حرصها واهتمامها البالغین لتوفیر كل الضمانات القانونیة للمستثمرین والشركاء 

وقانون االستثمار  09-93وتوجت هذه الجهود من خالل المرسوم التشریعي  .األجانب
  .لتلك الفترة

التشریعي رقم  المرسوم ء إصدارجا:09-93تكریس التحكیم في إطار المرسوم التشریعي رقم   - أ
، تكریسا لنظام التحكیم 19661المعدل والمتمم  لقانون اإلجراءات المدنیة لسنة ، 93-09

بهدف تكییف اقتصادها مع التغیرات االقتصادیة والتجاریة الدولیة والسماح و  التجاري الدولي
  .2لألشخاص المعنویة التابعة للقانون العام، أن تطلب التحكیم في العالقات التجاریة الدولیة

لألشخاص االعتباریین التابعین للقانون  ، التي تسمح442لمادة تعدیال على اأدخل حیث 
، حیث وضع لهم نظاما مستمدا من التحكیم في عالقاتهم التجاریة الدولیة إلىالعام باللجوء 

، فمزج ببعض األحكام األنظمة التحكیمیة المقارنة، خاصة النظام الفرنسي والسویسري
كیم المتخصصة كالمركز الدولي لتسویة النزاعات بین الدول المعمول بها في أنظمة التح

والغرفة التجاریة )CNUDCI(وكذا القانون النموذجي لنظامCIRDI) (ورعایا الدول األخرى
ما عدا  ،)1993(، رغم عدم اعتراف الجزائر بهذه األجهزة في تلك الفترة(CCI)الدولیة

االنضمام لالتفاقیة المتضمنة االعتراف وتنفیذ األحكام التحكیمیة والصادرة بنیویورك بتاریخ 
  . 19583جوان  10

على مبدأ حریة األطراف في اختیار القانون الجزائري  09-93رقم واعتمد المرسوم التشریعی
جراءاته من عدمه، وكذا تحدید المكان الذي یجري فیه التحكیم سواء ٕ داخل الجزائر أو  وا

                                                             
غداة االستقالل اتخذت الجزائر موقفا معادیا لنظام التحكیم التجاري الدولي، باعتبارها دولة مستقلة حدیثا وترید ممارسة  -1

، الذي ینص في مادته 1966أشكالها وأطیافها، فصدر بهذا الخصوص قانون اإلجراءات المدنیة لسنة  سیادتها الوطنیة بكل
، 145- 66أمر رقم (   ."ال یجوز للدولة ولألشخاص االعتباریین العمومیین أن یطلبوا التحكیم" : الفقرة ثالثة على  244

  ).47مدنیة، جریدة رسمیة، عدد ، معدل ومتمم، یتضمن قانون اإلجراءات ال1966جوان  8مؤرخ في 
  .25، ص 2001علیوش كربوع كمال، التحكیم الدولي في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -2
  .74كوال محمد، مرجع سابق، ص  -3
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ذا لم تنص االتفاقیة على ذلك ولم یحصل اتفاق بین الطرفین تتولى محكمة  ٕ خارجها، وا
  .1التحكیم كلما تطلبت الحاجة ذلك

، كان بمثابة قانون إجرائي خاص )الملغى(09-93یمكن القول أن المرسوم التشریعي ف 
 التحكیم إلى غایة صدور الحكم التحكیميبالتحكیم ینظم كل مراحل التحكیم بدأ من إبرام اتفاق 

رقم الجدید في الجزائر من خالل القانون الدولي ام التحكیم لیعزز نظ. وتنفیذه أو الطعن فیه
  .،المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واالداریة08-09

ماال استك:09-08م ـرق واإلداریـةقانون اإلجراءات المدنیة تعزیز التحكیم الدولي في إطار - - ب
المنتهجة وتعزیزا لنظام التحكیم التجاري الدولي، قامت الجزائر بإلغاء  اإلصالحیةلسیاستها 

، حیث أعطى هذا 20082، واستبداله بقانون جدید سنة 1966قانون اإلجراءات المدنیة لسنة 
القانون مفهوم جدید لنظام التحكیم الدولي، یعتمد على المعیار االقتصادي، إذ تنص المادة 

  :منه على 1039

ولتني "  صادیة  ق ملصاحل  ات املتعلقة  ي خيص الزنا یعد التحكمي دولیا، مبفهوم هذا القانون التحكمي ا
ٔقل   ".ىل ا

  .3الخاصة بالتقاضي بشأن المنازعات االستثماریة كما قام هذا القانون بتحدید اإلجراءات

ً :الستثمارالمنظمة لقوانین التكریس التحكیم في إطار -ت ا لمضمون وأهداف المرسوم التشریعي دعم
الذي یمثل اإلطار العام للتحكیم التجاري الدولي في الجزائر، كرس ) الملغى(09-93رقم 

حیث تضمن المرسوم التشریعي  ،المشرع مبدأ التحكیم من خالل القوانین المتعلقة باالستثمار
تتعلق بحل النزاعات المتعلقة باالستثمار، ، المتعلق بترقیة االستثمار مادة هامة 12-93رقم 

                                                             
  .30 - 27علیوش كربوع كمال، مرجع سابق، ص ص، :أنظرللتفصیل أكثر،  -1
، یتضمن قانون االجراءات المدنیة واإلداریة، جریدة رسمیة، عدد 2008فبرایر سنة  25، مؤرخ في 09- 08قانون رقم  -2

  .2008أفریل  23، الصادرة في 21
  .195- 194والي نادیة، مرجع سابق، ص ص  -3
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، المتعلق بتطویر 03-01األمر رقم  بالخصوص صدر وتأكیدا لهذا التوجه .411هي المادة 
في حل المنازعات المتعلقة كطریق بدیل الذي أقر اختصاص التحكیم ) معدل ومتمم( االستثمار

 :، التي تنص17والمستثمر األجنبي، بموجب المادة باالستثمار التي تنشب أو تثار بین الدولة الجزائریة 

ذه "  ب إجراء تت س ٔو  مثر  ملس ب ا س كون  ریة،  و اجلزا يب وا ٔج مثر ا ملس الف بني ا خيضع لك 
رمهتا  ٔ ٔطراف  عددة ا ٔو م ة ثنائیة  ا وجود اتفاق تصة إال يف  لجهات القضائیة ا ریة ضده  و اجلزا ا

و اجلزا سمح ا ٔو بند  سویة  ىل بند  اص ینص  ا وجود اتفاق  ٔو يف  ملصاحلة والتحكمي،  ریة، تتعلق 
اص ىل حتكمي  لتوصل إىل اتفاق بناء    ."لطرفني 

حیث یظهر واضحا تفضیل  أعاله، 41المادة  ه فيال یختلف عن 17المالحظ أن نص المادة 
طني، ألنه أحال ضمنیا إلى تطبیق شرط المشرع الجزائري لنظام التحكیم على القضاء الو 

هو نفس  ور الجزائ، الذي تبنته كل االتفاقیات الثنائیة والمتعددة األطراف التي أبرمتها التحكیم
  .أالتفاقيالحال كذلك بالنسبة للمشرع المغربي والتونسي في مجال القانون 

  القانون إطار نظام التحكیم في تدعیم :ثانیا

ّفة لالستثمارة للدول أالتفاقي   المضی

للمستثمر في االتفاقیات الدولیة المبرمة  محل الدراسة أجازت جمیع دول المغرب العربي
التي تنشب بینه وبین الدولي كطریقة لتسویة المنازعات  التحكیم إلىاألجنبي حق اللجوء 

دراكا منا  الدولة المضیفة لرؤوس أمواله، تدعیما منها لهذا التوجه في قوانینها الداخلیة ٕ وا
و یعتبر تحول موقف  .في تعزیز وتقویة العالقات التجاریة بین الدول أالتفاقيألهمیة القانون 

مدى مساهمتها في  علىالجزائر نحو التحكیم التجاري الدولي، من خالل هذه االتفاقیات 
نوني تكریس هذه الوسیلة في الجزائر، مما یبین أنها أصبحت جزء ال یتجزأ من النظام القا

                                                             
ن المستثمر األجنبي یعرض أي نزاع یطرأ بی" : على) الملغى( 12- 93من المرسوم التشریعي رقم  41نصت المادة  -1

ما نتیجة إلجراء اتخذته الدولة الجزائریة ضده، على المحاكم المختصة إال إذا  ٕ والدولة الجزائریة، إما بفعل المستثمر وا
تتعلق بالصلح والتحكیم أو اتفاق خاص ینص  ،كانت هناك اتفاقیات ثنائیة أو متعددة األطراف أبرمتها الدولة الجزائریة

 ".تحكیم خاص إلىعلى شرط التحكیم أو یسمح لألطراف باالتفاق على إجراء الصلح باللجوء 
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للتحكیم یحتوي على كل اإلجراءات الجزائري الجدید، فكان لهذه االتفاقیات دور كبیر في وضع نظام 
  .1من إبرام االتفاق على التحكیم إلى غایة صدور الحكم التحكیمي

یشمل كذلك االتفاقیات یتعداها ل بل )1(فحسب  وال یقتصر هذا التوجه على االتفاقیات الثنائیة
  .)2(األطرافالمتعددة 

 :االتفاقیات الدولیة الثنائیة إطار في المتعلقة باالستثمار تسویة النزاعات -1

تتضمن كل االتفاقیات الدولیة الثنائیة في مجال تشجیع وحمایة االستثمارات المتبادلة تحدید 
فة ورعایا الدطرق لحل النزاعات المتعلقة باالستثمار والتي یمكن أن تثور بین الدولة  ّ ولة المضی

األخرى المتعاقدة، فأدرجت في بنودها شرط التحكیم، رغم أنها تسمح باللجوء في البدایة إلى الطرق 
  :ونشیر إلى بعض النماذج منها فیما یلي .الودیة والدبلوماسیة

اعتبرت بموجب المادة الثامنة، حل النزاعات المحتملة  :الفرنسیة–فاالتفاقیة الجزائریة  * 
بالطرق یتم الوقوع والخاصة بتأویل أو تطبیق االتفاقیات، وكل خالف یتعلق باالستثمار 

لى  3، وفي حال عدم التوصل إلى حل للخالف في أجل ما بین الدبلوماسیة ٕ  6أشهر وا
المختصة ما إلى الهیئة القضائیة أشهر، یحق للطرف األكثر تضررا من النزاع تقدیم طلبه إ

  .للطرف المتعاقد المعني أو إلى المركز الدولي لتسویة النزاعات المتعلقة باالستثمار

، للمستثمر األجنبي حق الخیار 11بموجب المادة  االسبانیة - االتفاقیة الجزائریة وأجازت * 
  : باللجوء إلى عدة هیئات مختصة في حل النزاع، منها

  .التحكیمیة طبقا لتنظیم مؤسسة التحكیم للغرفة التجاریة بستوكهولمالمحكمة  -

  .الغرفة التجاریة الدولیة بباریس-

  .التحكیم أمام المركز الدولي لتسویة النزاعات-

                                                             
1-TERKI  Noureddine ,L’arbitrage commercial international en Algérie ,O .P.U, Alger, 1999, 
p 11 et 15.  
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نظم التحكیم الغربیة  في مادتها السادسة استبعدتفقد  :1السوریة –االتفاقیة الجزائریة أما * 
وأحالت إلى نظام التوفیق أو التحكیم أمام محكمة االستثمار العربیة، مع اإلحالة إلى 
اإلجراءات المتبعة في الفصل السادس من االتفاقیة الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربیة 

  :یةفي الدول العربیة وملحقها، أو اللجوء إلى القضاء المحلي في الحاالت التال

  .عدم اتفاق الطرفین على اللجوء إلى التوفیق-

  .عدم تمكن الموفّق من إصدار تقریره في المدة المحددة-

  .قفّ و مالعدم اتفاق الطرفین على قبول الحلول المقترحة في تقریر -

  .عدم اتفاق الطرفین على اللجوء إلى التحكیم-

  .من األسباب عدم صدور قرار هیئة التحكیم في المدة المقررة ألي سبب-

والمالحظ خروج هذه االتفاقیة عن االتجاه العام لالتفاقیات الثنائیة التي أبرمتها الجزائر في  
  : مجال تشجیع وحمایة االستثمارات المتبادلة، وتمیزها بـ

  .استبعاد نظم التحكیم الغربیة-. إدراج نظام التوفیق لحل النزاع- . استبعاد الطرق الودیة-

حول التشجیع والحمایة المتبادلة لالستثمارات لسنة  :الجزائریة –تونسیة االتفاقیة ال* 
تسویة النزاعات بین طرف متعاقد  –منها تحت عنوان ) 9(تضمنت المادة التاسعة ،2006

، طرق تسویة كل نزاع متعلق باالستثمار ینشأ بین طرف -قد اآلخراومستثمر الطرف المتع
اآلخر، حیث أشارت المادة إلى إمكانیة حل النزاع متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد 

أشهر من تاریخ إثارة  6بالتراضي، وفي حال تعذرالتراضي بین الطرفین المتنازعین خالل 
  :النزاع، یتم عرضه باختیار المستثمر على الهیئات التالیة

  .السلطة القضائیة الوطنیة للطرف المتعاقد، طرف في النزاع-

                                                             
االتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوري العربیة السوریة، حول التشجیع والحمایة  -1

- 98، المصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم 1997سبتمبر  14المتبادلة لالستثمارات، الموقع علیه في دمشق بتاریخ 
  .1419رمضان  9، الصادرة في 97ة، عدد ، جریدة رسمی1998دیسمبر  27، مؤرخ في 430
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  .للقانون التجاري الدولي م تكوینها طبقا لقواعد التحكیم للجنة األمم المتحدةهیئة تحكیم خاصة یت-

  .المركز الدولي لتسویة النزاعات المتعلقة باالستثمارات-

أنها استبعدت الهیئات أو األجهزة العربیة المكلفة بتسویة منازعات  ،المالحظ على االتفاقیةف
هو  9االستثمار، واعتبرت أن اختیار المستثمر ألحد اإلجراءات الثالثة الواردة في المادة 

وبالنسبة للنزاعات بین الطرفین المتعاقدین بشأن تفسیر أو تطبیق ، فیه ةخیار نهائي ال رجع
ذا لم تتم التسویة بالطرق الدبلوماسیة خالل االتفاق تتم تسویتها دبل ٕ أشهر من  6وماسیا، وا

  .1یتم عرضه على هیئة تحكیم بطلب من أحد الطرفین المتعاقدینتاریخ بدایة المفاوضات، 

بشأنتشجیع وحمایة االستثمارات على وجه :األرجنتینیة -االتفاقیة المغربیة *
، بقدر ن المستثمر والطرف المتعاقد اآلخر، تسویة الخالفات بی09تضمنت المادة ،2التبادل
بالتراضي عن طریق المشاورات والمفاوضات، وفي حل تعذر التسویة الودیة للخالف  اإلمكان

  :المكتوب، یتم عرض الخالف باختیار المستثمر على  أشهرمن تاریخ تبلیغه 06في ظرف 

  .المحاكم الوطنیة للطرف المتعاقد المتورط في النزاع -

  . المركز الدولي لتسویة النزاعات المتعلقة باالستثمارات تحكیم -

اختیار إحدى الطریقتین أعاله لحل النزاع أو الخالف القائم بین الطرفین، خیار نهائي  ویعتبر
  .ال رجعة فیه

                                                             
، جریدة رسمیة، عدد 2006نوفمبر  14، مؤرخ في 404-06من االتفاق، مرسوم رئاسي رقم  08أنظر نص المادة  -1

  . 2006نوفمبر سنة  19، صادرة في 73
، بین 1996یونیو  13، بنشر االتفاق الموقع بالرباط في 2000ماي  3، صادر في 1.97.81ظهیر شریف رقم  -2

، 4807المملكة المغربیة وحكومة الجمهوریة األرجنتینیة، بشأن تشجیع وحمایة االستثمارات المتبادلة، جریدة رسمیة، عدد 
  .2000یونیو  26صادرة في 
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تبنت  ،1بشأنتشجیع وحمایة االستثمارات على وجه التبادل:البلغاریة –االتفاقیة المغربیة *
نفس الطرق المنصوص علیها في االتفاقیة المغربیة البلجیكیة، إال أن االتفاق حدد اختصاص 
المركز الدولي لتسویة النزاعات المتعلقة باالستثمار، في هذا االتفاق على الخالفات المتعلقة 

المادة : وبالرجوع إلى مضمون هذه المواد نجدها تتعلق بــ ،، من االتفاق8-7-6-5- 4بالمواد 
التعویض عن الضرر في حالة القوة  -، المادة الخامسة-نزع الملكیة والتعویض-الرابعة
، المادة -الحلول محل المستثمر-المادة السابعة، -التحویالت-، المادة السادسة-رةالقاه

إال المادة الثانیة المتعلقة بتشجیع وحمایة  فاالتفاق لم ستثني. -التزامات أخرى -الثامنة
  .االستثمار والمادة الثالثة المتضمنة معاملة االستثمارات

التي أبرمتها الدول المغاربیة الثالث، من تكریس نظام الثنائیة إذن لم تخلو االتفاقیات الدولیة  
ورعایا الدول  ةن الدولالتحكیم كآلیة لتسویة النزاعات المتعلقة باالستثمار والتي قد تنشب بی

كما أن أغلبها كرس نظام التحكیم في إطار المركز الدولي  ،األخرى الطرف في االتفاق
، فاق عدد االتفاقیات المبرمة من 2000فإلى غایة  .لتسویة النزاعات المتعلقة االستثمار

ینص على ولقد تضمنت جل هذه االتفاقیات بندا  اتفاقیة،) 40(ربعینأطرف الدولة التونسیة 
وجوب اللجوء إلى التحكیم لفصل النزاعات المتعلقة باالستثمار، وخاصة إلى تحكیم المركز 

  .  2الدولي في خصوص ذلك

 :المتعددة األطرافةاالتفاقیات الدولیإطار في المتعلقة باالستثمارتسویة النزاعات  - 2
ببعض االتفاقیات لم تكتفي الجزائر باالتفاقیات الثنائیة بل دعمت نظامها القانوني 

ف حیث كانت البدایة باالنضمام إلى اتفاقیة نیویورك المؤرخة في  ،3المتعددة األطرا
ثم صادقت على االتفاقیة العربیة ،4التحكیمیة وتنفیذهااألحكامباالعترافبالخاصة ،10/6/1958

                                                             
، بین 1996ماي  22، بنشر االتفاق الموقع بصوفیا في 2000ماي  3، صادر في 1.97.129ظهیر شریف رقم  -1

، صـادرة 4807وحكومة جمهوریة بلغاریة، بشأن تشجیع وحمایة االستثمارات المتبادلة، جریدة رسمیة، عدد المملكة المغربیة 
  .2000یونیو  26في 

  .89-88قارةنور الدین، مرجع سابق، ص ص -2
3-TERKI  Noureddine ,O P-cit, p 16.  

  .1988، جریدة رسمیة لسنة 12/08/1988، المؤرخ في 18-88صادقت علیها الجزائر بموجب قانون رقم  -4
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وتمت المصادقة على االتفاقیة  ،1العربیة في الدول العربیة األموالالموحدة لالستثمار رؤوس 
واتفاقیة تشجیع وضمان االستثمار بین ، 2الوكالة الدولیة لضمان االستثمار إنشاءالمتضمنة 

على االتفاقیة الدولیة الخاصة بتسویة المنازعات أیضا والمصادقة  ،3دول اتحاد المغرب العربي
 -96المرسوم الرئاسي رقمبموجب  بین الدول ورعایا الدول األخرى، المتعلقة باالستثمارات

  .30/10/1995، المؤرخ في 346

لتنضم للعدید من  أالتفاقيوعلى غرار الجزائر، وسعت تونس والمغرب من نطاق قانونها  
ذا كان المغرب سباقا لالنضمام إلى االتفاقیة الدولیة و االتفاقیات الدولیة المتعددة األطراف،  ٕ ا

وكذا  1967جوان  10قة باالستثمار والمصادقة علیها في الخاصة بتسویة المنازعات المتعل
الوكالة الدولیة لضمان االستثمار بتاریخ  إنشاءسباقا للمصادقة على االتفاقیة المتضمنة 

فانضمت لالتفاقیة الدولیة ، من المغربكله ن تونس كانت األسبق في ذلك إف ،1992سبتمبر 
، المؤرخ في ماي 33-66ار بموجب القانون عدد الخاصة بتسویة المنازعات المتعلقة باالستثم

  .1988فیفري  8وصادقت علیها في  1986أكتوبر  10انضمت إلى الوكالة الدولیة في  ، كما1966

تونس والمغرب في االنخراط في التنظیمات الدولیة نظیرتیها عن ر الجزائتأخر هنا، المالحظ 
التي تحیل إلى التحكیم الدولي لحل منازعات االستثمار، والسبب في ذلك راجع إلى موقفها 

تجاه تبني   استقرارهتثبیت موقفها و المتذبذب والغیر مستقر تجاه التحكیم التجاري الدولي وعدم 
  .اقتصاد السوق إلى غایة انفتاحها على نظامنظام التحكیم 

ومن أهم المراكز الدولیة المختصة في التحكیم، المركز الدولي لتسویة منازعات     
، حیث صمم خصیصا كي یتعامل 1965االستثمار، الذي أنشأ بموجب اتفاقیة واشنطن لسنة 

                                                             
، التضمن المصادقة على االتفاقیة الموحدة الستثمار رؤوس 07/10/1995، المؤرخ في 306-95مرسوم رئاسي رقم  -1

  .11/10/1995، بتاریخ 59األموال العربیة في الدول العربیة، جریدة رسمیة، عدد 
، المتضمن المصادقة على اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة 1995/ 10/10، المؤرخ في 345-95مرسوم رئاسي رقم  -2

  .1995، الصادرة سنة 66لضمان االستثمار، جریدة رسمیة، عدد 
تثمار بین ، المتضمن المصادقة على اتفاقیة تشجیع وضمان االس22/12/190، مؤرخ في 420-90مرسوم رئاسي رقم  -3

  . 05دول اتحاد المغرب العربي، جریدة رسمیة، عدد 
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فة خمع منازعات استثماریة ذات خصوصیة بین مستثمرین من قطاع  اص والدولة المضیّ
رض وضع تسهیالت في مسألة تسویة منازعات االستثمار القائمة بین الدول لالستثمار، بغ

المتعاقدة ورعایا دول أخرى متعاقدة، كل ذلك قصد تحقیق هدف أساسي یتمثل في تشجیع 
  .  1تدفق االستثمارات األجنبیة إلى الدول التي تحتاجها خدمة لخطط التنمیة

  :إنشاء المركز الدولي لتسویة منازعات االستثمار، على اتفاقیة 25إذ تنص المادة 

عاقدة "  ا دو م د ر ٔ عاقدة و ٔ بني دو م ش ات ذات الطابع القانوين اليت ت صاص املركز إىل املناز ميتد اخ
ىل  ا  ىل طر ٔطراف الزناع كتابة  ٔن یوافق  رات، رشط  س د  ٔ ارشا ب ٔخرى، واليت تتصل اتصاال م

سحهبا مبفردهامل ٔن  ٔي مهنام  نه ال جيوز  ٔبدى طرفا الزناع موافقهتام املشرتكة فإ   ."ركز ومىت 

 یتم الفصل في اختصاص المركز من عدمه تبعا للشروط الواردة في نص المادة أعاله،
أن تكون الدولة المضیفة لالستثمار ودولة المستثمر األجنبي طرفین في معاهدة : وأهمها
كما یتوقف  ،أن یكون المستثمر أجنبیا سواء كان شخصا طبیعیا أو اعتباریا، كذلك 2المركز

األعضاء یتم تشكیل الهیئة التحكیمیة على إدارة األطراف، حیث تتشكل من عدد فردي من 
  .3تعیینهم باتفاق األطراف وبهذا تجسد االتفاقیة بشكل واضح مبدأ سلطان اإلرادة

                                                             
، التحكیم في عقود االستثمار بین الدول ورعایا الدول األخرى على ضوء اتفاقیة واشنطن، رسالة لنیل دكتوراه طیبقبایلی -1

  .  13، ص 2012في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
صاص المركز بنظر النزاع على أساس أن أحد المغرب بعدم اخت تفي دعوى هولیداي ضد المغرب، احتج :مثال -2

وفي تاریخ إبرام االتفاقیة بین الطرفین لم تكن المغرب أو سویسرا طرفا في معاهدة إنشاء ) من سویسرا(المدعین هو هولیداي 
فذا، عن بأن المعاهدة تسمح لألطراف بأن تجعل صیرورة شرط التحكیم نا: المركز، وقد رفضت لجنة التحكیم هذا الدفع قائلة

طریق إكمال بعض الشروط الحقا كتعهد الدولة الطرف بالمعاهدة بأن تدخله ضمن اتفاقیة االستثمار، وأن تاریخ استیفاء 
ط ر أن ش: وعلیه وضعت لجنة التحكیم قاعدة مفادها. الشروط فیما یتعلق بأحد األطراف یعد تاریخا لقبول هذا الطرف

راجع، عبد . حققه عند إحالة النزاع إلى المركز ولیس عند إبرام عقد االستثمارعضویة أطراف النزاع في المعاهدة یجب ت
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة - دراسة قانونیة مقارنة - اهللا عبد الكریم عبد اهللا،  ضمانات االستثمار في الدول العربیة

  .  116، ص 2008األولى، اإلصدار األول، عمان،
  .300،ص سابقمرجع قبایلي طیب،  -3
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قیل الكثیر في مزایا التحكیم ومنها سرعة وقلة التكلفة المالیة، وهنا البد  وتجدر اإلشارة إلى أنه
من رفع االلتباس حتى یكون الخیار قائما عن وعي وطواعیة، فلیس التحكیم أسرع فصال 
للنزاع من القضاء العدلي الدولي خاصة إذا وقعت مقارنته مع إجراءات بعض البلدان المتقدمة 

بكثیر خاصة من القضاء الدولي، بل العكس هو األصح، فتكالیفه أبهظ ولیس التحكیم أقل كلفة 
هي في ،و ومع ذلك فال سبیل للعدول عنه فهو یشكل طریقة مثلى. 1في مجال التحكیم التجاري الدولي

  :2، همانمو متزاید من سنة ألخرى، وسبب هذا التطور یعود إلى عاملین أساسیین

  للنظر في النزاعات التجاریة هم من أهل الذكر أن المحكمین الذین یقع تعیینهم
 .واالختصاص، فیفترض فیهم عادة الكفاءة والمقدرة العلمیة

  التحكیم قانوني بحت، فهو حل یرضي الطرفین إذ ال یوجد أي موجب الختیار محاكم
الدولة المستقطبة لالستثمار دون دولة  محاكم دولة أخرى، فال مبرر منطقي إللزام

  .التحكیم حل وسط ال مناص منهالمستثمر، ف

إلى هذه المعاهدة یدل بشكل واضح على شغف الدول  3ولعل اإلقبال الكبیر على االنضمام
فة لالستثمار بدخول هذه المعاهدة لطمأنة المستثمرین األجانب وجذبهم لالستثمار فیها،  المضیّ

االنضمام إلى المعاهدة  وهذا بالطبع ال یقلل من أهمیة تهافت الدول المصدرة لالستثمار على
كما أصبح التحكیم الدولي . 4تحقیقا لحمایة مواطنیها الراغبین باالستثمار في دول أخرى

الطریقة العادیة لحل النزاعات المتعلقة بالمبادالت االقتصادیة الدولیة، ولضمان السالمة 

                                                             
  .46ص  مرجع سابق،، على المزغني - 1
  .47-46علي، نفس المرجع، ص ص المزغني -2
قة على اتفاقیة تسویة منازعات االستثمار، وتستطیع أي دولة عضو في  -3 تقتصر العضویة في المركز على الدول المصدّ

األعضاء فلیس لها الحق في االنضمام إال إذا كانت البنك الدولي االنضمام إلى هذه االتفاقیة، أما فیما یتعلق بالدول غیر 
عبد اهللا عبد .طرفا في النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة ووافق المجلس اإلداري للمركز على ذلك بأغلبیة ثلثي أعضائه

  .113الكریم عبد اهللا، مرجع سابق، ص 
  .114-113عبد اهللا عبد الكریم عبد اهللا، مرجع سابق، ص ص  -4
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في العقود  لمدمجالقانونیة لهذه المبادالت یجب تأسیس نظام قانوني خاص بالشرط التحكیمي ا
  .1الدولیة والذي یستهدف إخضاع النزاعات المحتمل وقوعها للتحكیم

ویبقى النص على اإلحالة للتحكیم أمام هذا المركز، یشكل ضمانة قانونیة وقضائیة كبیرة  
واالتفاقیات  وهو ما یبرر تكریسه في تشریعات االستثمار المقارنةللمستثمرین األجانب، 

بوصفها إحدى  دور المنظمة العالمیة للتجارةوألن االهتمام الكبیر الیوم ینصب على . ةالدولی
الضمانات الدولیة االقتصادیة، التي قدمها ما یعرف بالنظام العالمي الجدید لطمأنة 
االستثمارات أصحابها، فقد أتت بالعدید من القواعد القانونیة التي نظمت إجراءات االستثمار 

أتى في  .2كثر دول العالم إلى التوقیع على وثیقة إنشاء منظمة التجارة العالمیةوهو ما حدا بأ
في هذه المنظمة أو الجهاز  رالتعرض بشيء من التفصیل لنظام تسویة منازعات االستثماهذا المقام 

  . العالمي
  للتجارة منظمة العالمیةالجھاز تسویة منازعات االستثمار في :ثالثا

تتمثل إحدى العقبات الرئیسیة التي تعترض سبیل تدفق االستثمارات العربیة واألجنبیةفي   
انعدام ثقة المستثمرین العرب واألجانب بالوسائل المحلیة لتسویة المنازعات االستثماریة، غیر 
أن الرغبة في تشجیع هذه االستثمارات من طرف الدولة المصدرة والمستوردة لها أدى إلى 

زاء ذلك فقد طرحت .اتجاه یبحث في إمكانیة تسویة هذه المنازعات بوسائل دولیةظهور  ٕ وا
الة تتیح للمستثمر  ّ اللجوء محاوالت دولیة كثیرة ومتعددة تهدف إلى إیجاد وسیلة قضائیة دولیة محایدة وفع

فة، وتتحقق معها المساواة بین أطراف النزاع ّ   .إلیها مباشرة في منازعاته مع الدولة المضی

في وقبل التطرق لجهاز تسویة منازعات االستثمار في منظمة التجارة العالمیة، نود أن نشیر 
قامت الدول العربیة بإبرام ثالثة اتفاقیات  ،الصعید اإلقلیمي العربيعلى إلى أنههذا المقام 

االتفاقیة الموحدة : جماعیة تتعلق بحمایة وتشجیع االستثمارات بین الدول العربیة وهي
، واتفاقیة تشجیع وحمایة 1980مار رؤوس األموال العربیة في الدول العربیة سنة الستث

                                                             
  .140- 137، مرجع سابق، ص ص بییر أونسیل: لتفصیل أكثر، راجعل -1
  .174عبد اهللا عبد الكریم عبد اهللا، مرجع سابق، ص  -2
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االستثمارات وانتقال رؤوس األموال بین الدول العربیة، والتي وافق مجلس الوحدة االقتصادیة 
االستثمار في ، واتفاقیة تسویة منازعات 7/6/2000د بتاریخ /1125العربیة علیها بقراره رقم 

بتاریخ  1183یة والتي وافق علیها مجلس الوحدة االقتصادیة العربیة بقراره رقم الدول العرب
إلى وسائل الحق للمستثمر في اللجوء مباشرة ، وتشترك هذه االتفاقیات في تخویلها 6/12/2000

فة التي قد تنشب قضائیة دولیة محایدة وفعالة للفصل في منازعاته ّ   .1لالستثمار مع الدولة العربیة المضی

أن المشاكل التي ستواجه التجارة الدولیة ال  إلىالمنظمة العالمیة للتجارة  واضعواكما اهتدى  
تنحصر في وضع قواعد تحكم المعامالت التجاریة فیما بین الدول، بل تتعدى ذلك إلى 

، حتى ال تعصف الخالفات التجاریة بین ضرورة وضع آلیات الحترام هذه القواعد والعمل بها
األعضاء، جراء تضارب المصالح بینها من جهة وبسبب الخالفات حول تطبیق وتفسیر الدول 

  .2نصوص االتفاقیة من جهة أخرى

لهذا السبب قام أطراف مفاوضات األورغواي بإبرام تفاهم بشأن القواعد واإلجراءات التي تحكم  
في المادة  وتشیر مذكرة التفاهم). الملحق الثاني التفاقیة مراكش( تسویة المنازعات

كالمساعي الحمیدة والمصالحة والوساطة، كما ، إلى الطرق الودیة لفض النزاعات )5(الخامسة
تسمح باللجوء إلى التحكیم كوسیلة لحل النزاع كلما رغب األطراف في ذلك،  25أن المادة 

                                                             
نستحضر هنا، حكم تحكیمي وفقا لالتفاقیة الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربیة في الدول العربیة، في الدعوة  -1

التحكیمیة المقامة من شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأوالده الكویتیة، ضد الحكومة ووزارة االقتصاد والهیئة العمة للتملیك 
إن الهیئة التحكیمیة ترى أن [ ...: 2013مارس  22هیئة التحكیمیة حكمها في واالستثمار في لیبیا، حیث أصدرت ال

، كون األطراف أحالوا صراحة في  االتفاقیة الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربیة في الدول العربیة هي المطبقة، أوًال
كورة دون أي تمییز، أي أنهم أحالوا إلى من العقد إلى تطبیق أحكام االتفاقیة المذ 29الشرط التحكیمي الوارد في المادة 

من العقد نصت على القواعد القانونیة الواجبة التطبیق على موضوع النزاع  30كامل أحكام االتفاقیة، وال سیما في المادة 
ق علیها من قبل الدولة اللیبیة، أي أن نص المادة  29 ومنها التشریعات النافذة في لیبیا بما في ذلك المعاهدات المصدّ

ني ببیان إجراءات حسم النزاع بین الطرفین في حالة نشوئه، بینما تولت المادة  من العقد تحدید  30من العقد قد عُ
. 2013أبریل  13، أعطیت صیغة تنفیذیة لهذا الحكم بفرنسا بتاریخ  ]القواعد الواجبة التطبیق على موضوع هذا النزاع 

تحكیم في االتفاقیة الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربیة في الدول العربیة، عن مجلة التحكیم العالمیة، عدد خاص عن ال
  .79-78، باب االجتهاد، ص ص 2013العدد التاسع عشر، یولیو 

توغزاوي لحسن، منظمة التجارة العالمیة وآلیات الفصل في النزاعات التجاریة، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص، -2
  .183، ص 2013- 1012القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة ، جامعة محمد الخامس، الرباط، كلیة العلوم 
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أ فقرة أولى، من میثاق األمم المتحدة التي تقوم على مبد 33كما هو منصوص علیة في الماد 
  .حریة اختیار طرق حل النزاعات

  فما هي االجراءات المتبعة في جهاز تسویة المنازعات في المنظمة العالمیة للتجارة؟

یبدأ األمر بشكوى تقدمها الجهة المتضررة إلى حكومة بالدها، بأن أحد بنود صادراتها تواجهه 
ممثلها التجاري في  صعوبات في أحد األسواق، حیث تقوم الحكومة بمراجعة األمر عن طریق

ن العالمیة في نفس الوقت الدولة المشكو في حقها، عن طریق ممثلها لدى منظمة التجارة  ّ فإذا تبی
صحة الشكوى وتقاعست الدولة المشكو في حقها عن إزالة أسبابها تبدأ الحكومة في اتخاذ إجراءات فض 

فشلت یتم تشكیل فریق للتحكیم، فإن لم یقبل حلها طلب إجراءالمشاورات الثنائیة، فإذا االمنازعات وأول مر 
أحد طرفي النزع أو كلیهما توصیات فریق التحكیم، یقوم الطرف المعنى باللجوء إلى جهاز االستئناف 

  .1إلصدار حكم نهائي في الموضوع

التحكیم في إطار منظمة التجارة العالمیة نظام  یعتبرمن مذكرة التفاهم،  25طبقا للمادة و 
وبدیل لآللیات القدیمة لحسم النزاعات، ویساهم بشكل كبیر في تدعیم  م بذاتهإجرائي قائ

وعدم دقة  غیر أن المشكل الظاهر هو عمومیة. إجراءات حسم النزاع أمام المنظمة
المصطلحات المستعملة في هذا النص، ذلك أن التحدید المسبق ألنواع النزاعات التي یمكن 

  . جراءات العادیة هي مهمة صعبةى التحكیم بدل اإلإلفیها اللجوء 

كان عزوف األطراف عن التحكیم بسبب عدم التحدید الدقیق لمذكرة التفاهم لهذه  ،نتیجة لهذا
والمالحظ أن الدول النامیة یمكنها االستفادة من التحكیم لحمایة مصالحها التجاریة،  ،2اآللیة

ذلك أن التحكیم یسمح بصدور حكم ملزم ألطراف النزاع، فضال عن اتخاذ إجراءات ردعیة 

                                                             
  .241- 240الحمیقاتي محمد أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص ص  -1
للتذكیر أنه عند بدأ العمل بمذكرة التفاهم، تم االتفاق على إدخال مسلسل من اإلصالحات علیها بعد مرور أربع سنوات،  -2

  2001وجاءت دورة الدوحة سنة . ذلك لم یتحقق شيء من ذلك سوى بعض االقتراحات وبعض اآلراء في هذا المجال ومع
ومن بین االقتراحات الواردة في مؤتمر الدوحة، . من إعالن الدوحة 29لتعطي أمال لهذه اإلصالحات بمقتضى المادة 

. بإضـافة مرحلة تحكیم إضافیة التي تمكن تحدید الضرر وأسبابه االقتراح األوروبي الذي أكد على أهمیة التحكیم، مطـالبا
  .230توغـزاوي لحسن، مرجع سابق، ص :أنظر
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من مذكرة التفاهم جاءت لتكرس هذا  25، ولعل مقتضیات المادة بخالف مساعي الصلح
المصالحة تخضع العتبارات سیاسیة أو اقتصادیة قد تضر  الشيء، وال یخفى أن مساعي

  .1أطراف النزاع، وهذا ما ال نجده في إجراءات التحكیم

  

  

 

 
                                                             

  .231توغزاویلحسن،  مرجع سابق، ص  -1
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ــ   ـاب الثاينــال

  
ن ٓ لیةـةــــاملركزات ا ٔطـــر املستق  وا

بیة   ٔج رات ا   لالس

  يف دول املغرب العريب             
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تفرض خصوصیة النظام العالمي الجدید أو ما یصطلح علیه بنظام العولمة، تناول موضوع   
االستثمار األجنبي المباشر من جوانب متعددة تتجاوز البعد الكالسیكي لتعانق إشكالیة 
استقطاب االستثمارات األجنبیة من جهة وحمایة االقتصاد الوطني من جهة أخرى كما تكتسي 

جنبیة أهمیة خاصة،نظرا لكون التخلف االقتصادي الذي تعیش تحت عتبته االستثمارات األ
بلدان العالم الثالث من ضمنها البلدان المغاربیة، یختزله المهتمون والدارسون للمسألة التنمویة 
في ضعف وهشاشة االستثمارات سواء األجنبیة أو المحلیة أحد المحاور الرئیسیة المسطرة في 

 .قتصادیة واالجتماعیة في هذه الدولمخططات التنمیة اال

ن كان یعكس    ٕ كما أن التحول المسجل في الحركیة العالمیة لالستثمارات األجنبیة، حتى وا
نوعا من التغییر في التركیبة الجغرافیة لالستثمارات األجنبیة ویقوي المقدرة االستقطابیة للبلدان 

ذا كان مستوى استقطاب االقتصادیات الو  ٕ طنیة قد ارتفع في معظم بلدان المعمورة، النامیة، وا
  .دود من الدول المتقدمةـاس في عدد محـفإنه یظل یتمركز باألس

یتجلى الجانب اآلخر لهذا للتطور، في كون مستوى التحول في بنیة استقطاب و       
االستثمارات األجنبیة قد اقتصر على عدد محدود من البلدان النامیة مثل الصین والبرازیل 

ر العولمة، بینما تبقى غالبیة وا لمكسیك وبعض بلدان آسیا الشرقیة التي استفادت من متغیّ
البلدان النامیة التي تنحصر أساسا في إفریقیا وأمریكا الوسطى والجنوبیة في منأى عن 

  .1التطورات المسجلة في مجال االستثمارات األجنبیة

د شكل مبدأ تشجیعها محورا أساسیا في ونظرا ألهمیة االستثمارات األجنبیة المباشرة، فق 
سیاسات الدول المتقدمة والنـامیة، غیر أن الحوافز والتسهیالت واالمتیازات ال یترتب علیها 

حجم االستثمار األجنبي المباشر في الدول  الزال،إذ حجم االستثمارات بالضرورة الزیادة في
ال یتوقف على الحوافز فقط بل  األجنبیةذلك أن جذب االستثمارات ، ومعنى 2المغاربیة محدودا

                                                             
  .272-271النوحي جواد، االستثمارات األجنبیة في المغرب، مقاربة سیاسیة، مرجع سابق، ص ص -1
جانب كبیر منه مختلف  نعبر عتهو ما مجال تنظیم سیاسة االستثمار و الغنیة للدولة الموریتانیة في  ةالتجرب إلىبالنظر -2

=  سعى من وراءها المشرع لتجاوز المثالب 2002-03مدونات االستثمار العدیدة، إال أن المدونة الجدیدة لالستثمار رقم 
التي  شابت التجارب التنظیمیة السابقة في هذا الصدد،بحیث تكون أكثر تعبویة وأكثر تشجیعیة من المدونات السابقة،بل =
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 اإلداریةهناك عوامل كثیرة تؤثر في قرار االستثمار، منها على وجه الخصوص االجراءات 
ما تصطدم االمتیازات إذ غالبا ، المتعلقة بمحیط األعمال الذي یشتغل فیه المستثمرون

فة لالستثمار بواقع ا لعوامل الطاردة لالستثمار والتشجیعات الممنوحة من طرف الدولة المضیّ
 . والمعرقلة له، ویتعلق األمر بالبیروقراطیة والمركزیة المفرطة لإلدارة 

لدول دسترة الحریة االقتصادیة كخیار استراتیجي  علیه تنصب دراستنا في هذا الباب على،    
 المباشرة فيآلیات تحسین مستقبل االستثمارات األجنبیة یلیها  )الفصل األول(العربي بالمغر 

  ).الفصل الثاني(المغرب العربيل دو 

  

  

  

  
  
  
  

 

                                                                                                                                                                                                 
مجموعة من الدول تقاسم موریتانیا فضاءها الذي یضم اإلقلیمي ذبیة وتحفیزا من نظیراتها في المحیط وأن تكون أكثر جا

مما یعني  أن هذه المدونة تتوفر على المعاییر . اإلقلیمي وخصائصه الجغرافیة والتماثل االقتصادي واالحتیاجات التنمویة
تي تتقاذفها السوق الدولیة، أن تكون أكثر تنافسیة وذلك من حیث والضوابط الجاذبة لالستثمارات وبخاصة األجنبیة منها ال

وأن تستلهم تجربة المدونة . تمیز المحفزات والمزایا التي تقدمها من أجل إغراء المستثمرین سواء منهم األجنبي أو الوطني
واإلصالحات الكبرى في مؤسسة الغربي محمد، االستثمارات األجنبیة  :راجع. الجدیدة معطیات الظرفیة الدولیة واإلقلیمیة

عدد خاص  القضاء ( 51المجلة المغربیة للقانون واالقتصاد والتسییر، العدد  -أیة آفاق –القضاء المغربي زمن العولمة 
  .54، ص  2005، سنة )ةوالوظیف
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  الفصل األول

  دسترة الحریة االقتصادیة خیار استراتیجي

  ربيدول المغرب العــل 

إلى أن زیادة حجم االستثمارات األجنبیة لم یكن یوحي بتغییر ضخم  ،ار منتقدو العولمةشأ 
هؤالء في بنیة االقتصاد العالمي، وال في تنویع المستفیدین من أجواء التحرر، ویشیر 

یختلف كثیرا االقتصادیات الوطنیة لالستثمارات األجنبیة ال  باستقطا مستوىإلى أن  نالمنتقدو 
  .1االقتصاد العالمي على امتداد سنوات القرن العشرینعن مستوى التبادل الذي مر به 

ل في  ،كما أن معطیات االستثمارات األجنبیة في المرحلة الحالیة  ّ تظهر محدودیة التحو
مستویات الجذب، وانحصار عدد البلدان النامیة التي تحولت إلى قوى مستقطبة لالستثمارات 

یظهر أن الجانب األكثر تأثیرا في قدرات هذه الدول الستقطاب االستثمارات األجنبیة  ،األجنبیة
  .یتوقف كذلك على المجال اإلقلیمي لها

 إدراكا منها لهذا الوضع، اتجهت دول المغرب العربي محل الدراسة التخاذ جملة من التدابیر
التي من شأنها منح المستثمر األجنبي المزید من الثقة والضمان في سیاسات  واإلجراءات

 ،توجهومن التدابیر المتخذة ،الدول االستثماریة، وبالتالي تدعیم استدراج الرسامیل األجنبیة
الدول الثالثة نحو دسترة الحریة االقتصادیة بصفة عامة وضمان وحمایة حریة االستثمار 

  .بصفة خاصة
ه، یتوقف حدیثنا أوال عند تكریس مبدأ حریة االستثمار كخیار استراتیجي ومرتكز بناء علی

هذا الخیار أو التوجه الذي استدعى ضرورة تحدیث القوانین ، )لأو مبحث(أساسي لتلك الدول
المؤثرة في مناخ االستثمار مع ما یتماشى ومتطلبات المنافسة الدولیة على االستثمارات 

) تحدیث القوانین( إذ نقف من خالل هذا الفصل عند نموذجین في هذا المجال. الخارجیة

                                                             
مكانات  التحكم، ترجمة  -1 ٕ عبد الجبار،  عالم فالح : بول هیرست وجراهام طومسبون، ما العولمة، االقتصاد العالمي وا

  .18، ص 2001، الكویت، سبتمبر 273المعرفة، رقم 
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ألثر الفعال لهاذین النموذجین في مجال تدفق أولهما في المغرب والثاني في الجزائر، نظرا ل
  .االستثمارات األجنبیة المباشرة

فأمام عجز اإلدارة المركزیة في تجاوز المشاكل االقتصادیة وتدبیر االستثمارات بصفة   
عامة، تمت المراهنة على تكریس سیاسة القرب من المستثمر عبر خلق وحدات إداریة قریبة 

صوص تجربة المراكز الجهویة لالستثمار في المغرب كنموذج منهم، ونعرض في هذا الخ
كما تجسد تدخل الدولة في ظل توجهها ، )مبحث ثان(لالستثمار اإلداریةلتحدیث المعاملة 

االقتصادي الجدید من خالل تبني شكل جدید من أشكال ممارسة السلطة العامة المقتبس من 
المستقلة، التي تستخدمها الدولة بدال من  اریةاإلدتجارب الدول األخرى والمتمثل في السلطات 

 ،1الكالسیكیة للقیام بالمهام الجدیدة التي یفرضها ضبط النشاطات االقتصادیة والمالیة اإلدارة
االتصاالت في الجزائر وفتحه للمنافسة واالستثمار  علتحریر قطاإذ نتطرق في هذا المجال 

  .)مبحث ثالث(األجنبي المباشر 

    
 األولالمبحث   

  كأساسي ومشترمرتكزحریة االستثمار 
  لدول المغرب العربي الثالث

مسار السیاسات االقتصادیة في كل من الجزائر، تونس والمغرب، منذ السنوات األولى تمیز 
لالستقالل وحتى لسنوات عدة بالتناقض وعدم االستقرار في االختیارات االقتصادیة للسیاسات 

الرسامیل األجنبیة، التي تحفظت منها خوفا من سیطرتها على  العامة للحكومات خاصة اتجاه
وقد تأكد هذا التناقض وعدم االستقرار من خالل مستوى استقطابها . االقتصاد الوطني

  .لالستثمارات األجنبیة لفترة معینة
لكن ومع مطلع التسعینیات، سجلت تلك الدول نقلة حاسمة في هذه التوجهات، إدراكا منها    

الرسامیل األجنبیة في تحقیق التنمیة الوطنیة والنهوض باالقتصاد الوطني، فبدأ  ألهمیة

                                                             
1- ZOUAIMIA  Rachid, Les autorités  administratives  indépendantes et la régulation 
économique en Algérie ,Editions Homa ,Alger 2005 ,P 5    
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على االستثمارات الخارجیة المباشرة منها على الخصوص، لتحسم موقفها نهائیا بتكریس حریة انفتاحها 
خیار االستثمار كمبدأ عام للتعامل مع الرسامیل الخارجیة، بعد إدراكها أن االستثمار األجنبي  أصبح 

  .أساسي
( فتضمنت تشریعاتها الناظمة لالستثمار وعلى غرار دساتیرها المتوالیة مبدأ حریة االستثمار 

( ، كما تضمنت مبادئ أخرى أساسیة مساعدة في تطبیق مبدأ حریة االستثمار)مطلب أول
لكن ورغم إطالق هذه الدول الثالث لمبدأ حریة المبادرة التجاریة والصناعیة  )ثان لبمط

لخاصة وتدعیمها بمبادئ أخرى، إال أن عدم اكتمال جاهزیتها لتبني هذا المبدأ بصورة فعلیة ا
هذه االستثمارات الخارجیة عرضة لبعض العوائق  مسألة استقطاب وعلى نحو فعال، جعل

  .)لثمطلب ثا( والعراقیل
 

  المطلب األول
  ات األجنبیةاالستثماركأساس لمعاملة حریة المبدأ   

  
إن إعطاء مفهوم واضح لحریة االستثمار لیس باألمر الهین، وذلك یرجع لعدم االتفاق على 

 رالصعوبة لما نحاول تمییز حریة االستثماوتزداد . مفهوم محدد لالستثمار من دولة ألخرى
یشمل مبدأ حریة ، إذ 1المنافسة، وبیان خصائصهاعن حریة الصناعة وحریة التجارة وحریة 

الضیق فإنه یشمل حریة النشاط اعة، الحریة االقتصادیة بصفة عامة، أما المفهوم التجارة والصن
  .2التجاري أو الصناعي وال یشمل المهن الحرة وال النشاط الفالحي

شرعت دول المغرب وعلى إثر تبنیها لنظام اقتصاد السوق وتفتحها على األسواق العالمیة، 
لتعایش مع بذلكاالعربي في تكریس جملة من المبادئ  األساسیة في مجال االستثمار، محاولة 

كما متطلبات النظام العالمي الجدید القائم أساس على اللیبرالیة وحریة المبادرة الخاصة، 
على أرض  وضع اآللیات القانونیة الكفیلة بتنشیط وتفعیل االستثمارات الخارجیة عملت على

                                                             
والمعترفة بحریة االستثمار  2016الدولة الجزائریة لسنة  من دستور 43عباس فرید، قراءة قانونیة في نص المادة  -1

، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة 2016قراءة في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة : بعنوان يوالتجارة، یوم دراس
  .1، ص 16/03/2016بومرداس، یوم 

ملتقى وطني حول التشریع وواقع االستثمارات في  عیبوط محند وعلي، حدود حریة االستثمار في القانون الجزائري، -2
  . 2012دیسمبر  4و3الجزائر،  جامعة بومرداس، یومي 
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لمعاملة االستثمارات  يكمرتكز أساسفكان مبدأ الحریة القاسم المشترك بین هذه الدول. الواقع
، تكریس حریة االستثمار في كل من التشریع نداألجنبیة، وعلیه نقف من خالل هذا المطلب ع

فرع (ريرا في التشریع الجزائوأخی )فرع ثان( ا في التشریع المغربي یلیه )فرع أول( التونسي 
  .)ثالث

    
  الفرع األول

  التشریع التونسي ياالستثمار فتكریس حریة 
توفیر األرضیة الالزمة للحریة  ستوجبا، سفي توناعتماد نظام اقتصاد السوق إن 

االقتصادیة، بما في ذلك التشجیع على حریة المبادرة في اختیار المشاریع التي یرغب 
وقرارات  المالئمة اإلنتاجأصحابها القیام بها ومنحهم هامشا من الحریة في اتخاذ قرارات 

  : 1ین مختلفتینوقد مر التشریع التونسي في مادة االستثمار بمرحلت ،التسویق المناسبة
  

مثلتها فترة التعاضد التي اتسمت بتدخل مبالغ فیه من قبل أجهزة الدولة في میدان  :المرحلة األولى
  .االستثمار، مما نتج عنه تقلص دور القطاع الخاص في الحجم اإلجمالي لالستثمارات

سیاسة اقتصادیة منذ السنوات األولى لعقد السبعینات لالدولة  تمیزت بتبني:المرحلة الثانیة
، فصار لكل قطاع اقتصادي مجلة لیبرالیة ترتكز على دفع نسق االستثمارات التصدیریة

، والسیاحة لها مجلتها 1988المنقحة في  1982خاصة به، فالفالحة لها مجلة 
واألنشطة في خدمات التجارة الدولیة وشركات االستثمار والمؤسسات المالیة غیر )1990(

  .المقیمة
، والتوقیع على اتفاق 1994صادقتها على اتفاقیة إنشاء منظمة التجارة العالمیة عام وبعد م 

، قام المشرع التونسي بإصدار عدید النصوص 1995الشراكة مع االتحاد األوروبي عام 
ومن .القانونیة التي تشجع رؤوس األموال الوطنیة واألجنبیة على إنجاز المشاریع االستثماریة

وتتسم بطابع  واإلدراكجمع هذه النصوص القانونیة بمجلة واحدة سهلة الفهم ثم جاءت الفكرة ل
الشمولیة لجمیع قطاعات النشاطات، بما من شأنه أن یضمن استقرار األحكام التشریعیة ذات 

تحقیق مالئمة  إلىفضال عن السعي  ،الصلة باالستثمار، ومحاولة تبسیطها وتوضیحها
                                                             

  .25دیاب حسن عز الدین ، مرجع سابق، ص  -1
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الجدیدة على أساس اعتماد امتیازات مشتركة لكل القطاعات  االمتیازات والحوافز مع المرحلة
وامتیازات خصوصیة تسند حسب مستوى المساهمة في إنجاز األهداف األفقیة الوطنیة الكبرى 
مهما كان القطاع ونوعیة النشاط ، حتى تكون في متناول الباعثین والراغبین في االستثمار، 

، 1993دیسمبر  27المؤرخ في  1993ة لسن 120فتمت المصادقة على القانون عدد 
  .1المتعلق بإصدار مجلة تشجیع االستثمارات

  :دأ حریة االستثمار، من خالل فصلها الثاني، بنصه علىفعززت هذه المجلة ا تكریس مب 
  
لرشوط "  ابة  ست ٔول من هذه ا حبریة رشیطة  لفصل ا هيا  شطة املشار إ ٔ رات يف ا س تنجز 
ب اجلاري هبا العملاخلا لمشاریع والرتات شطة وفقا  ٔ   .صة بتعاطي هذه ا

  
، ما یدل على عدم التمییز بین 1993فقد تضمنت المجلة التونسیة لالستثمارات لسنة 

التونسي واألجنبي، وبین المقیم، فقد ورد في الفصول األولى منها، العمل بمبدأ الحریة التامة 
كقطاع الخدمات غیر المصدرة كلیا فال یمكن أن تكون فیها مع استثناء بعض األنشطة 
أو القطاع الفالحي الذي ال یمكن أن تؤدي فیه المساهمة ، %50المساهمة األجنبیة أكثر من 

  .2األجنبیة إلى امتالك األراضي ذات الصبغة الفالحیة
  

من نص ، لم یتض20023علما أن الدستور التونسي والى غایة التعدیل الدستوري سنة  
الحریات األساسیة وحقوق  5صریح یضمن حریة التجارة واالستثمار، وكرس في الفصل 

نص على تمتع المواطنین بالحقوق الكاملة بالطرق والشروط المبینة  7، وفي الفصل اإلنسان
ریات ویمكن تكییف حریة ممارسة النشاط االقتصادي ضمن هذه الحقوق والح. في القانون

  .ر القانونالتي تمارس في إطا
 

                                                             
  .26دیاب حسن عز الدین، مرجع سابق، ص -1
  .46-45المزغني علي، مرجع سابق، ص ص  -2
، یتعلق بتنقیح بعض أحكام الدستور الرائد الرسمي عدد 2002جوان  1، مؤرخ في 2002لسنة  52قانون دستوري عدد   -3

  .2002جوان  3بتاریخ  45
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  الفرع الثاني
  في التشریع المغربيتكریس حریة االستثمار 
 

التعدیل الذي هم (  1996المراجعة الدستوریة لسنة  ما جاءت بهتعد حریة المبادرة من أهم   
إذ بعدما كان یضمن هذا الفصل على امتداد الدساتیر التي عرفتها ) من الدستور 15الفصل 

أكمل هذا الحق لیشمل حریة ، حق الملكیة، 1962المغرب منذ وضع أول دستور للمملكة سنة 
  . 1ادیة للدولةالمبادرة كمرتكز یتعین أن یحكم االختیارات االقتص

  : 15هذه الحریة في الفصل ، 2011الجدید لسنة المغربیفتضمن الدستور       
ن"  ة وحریة املبادرة اخلاصة مضمو   .حق امللك

لبالد     عي  ج صادي و ق منو  ذا دعت ذ رضورة ا ٕ ٔن حيد من مداها وممارسهتا ا   ."لقانون 

اعتبار المرجعیة اللبرالیة في  إلىومن ثم یبرز أن المشرع الدستوري أراد إعطاء إشارات قویة 
المادة االقتصادیة الموجهة لالقتصاد المغربي وأن أي مبادرة تصدر عن المؤسسات الدستوریة 
یتعین أن ال تمس بالقواعد التي تدعم جلب الرسامیل واالستثمارات الخاصة المحلیة 

  . 2واألجنبیة
ظهر هذا الواقع الجدید الحاجة العملیة لتجدید مقتضیات العدید من المدونات والتشریعات أف

تتماشى مع مصالح ال  أصبحتذات العالقة باالستثمار في المغرب، منها مدونة الشغل التي 
  . 3المقاولین وتحد من رفع وتیرة االستثمارات الخاصة سواء المحلیة أو األجنبیة

المعدل ( 1996كما أدى هذا التوجه الجدید إلى تجاوب أحزاب المعارضة مع دستور   
وما حمله من إشارات سیاسیة واقتصادیة، بحیث برز هذا التوجه كآلیة من شأنها )  والمتمم

                                                             
مقاربة سیاسیة، أطروحة لنیل الدكتوراه، وحدة القانون ) 2006-1990( النوحي جواد ، االستثمارات األجنبیة في المغرب -1

ص  ،2008- 2007الدستوري وعلم السیاسة، كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة، جامعة محمد الخامس، الرباط، 
189.  

2 - Myriam Cartusse , Economie des élections au Maroc ,Monde Arabe  Maghreb -  
Machrek , N° 168 , Avril – juin, Rabat, 2000, p 55 .   

 Myriam   خلق انفراج نسبي وتأسیس مرحلة جدیدة في تدبیر العالقات اإلنتاجیة  في المغرب إلىأدى هذا الوضع حیث-3
Catusse , De la lutte des classes au dialogue social –la recomposition des relations   
professionnelles au Maroc ,  Monde Arabe,  Maghreb-  Machrek , N° 162 , oct -  déc , Rabat,  
           1998 , p 18                                .                                                                                                             
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إعادة الثقة بین الفاعلین السیاسیین، وتقویة آلیات السلم االجتماعي المطلوبة لتنمیة 
ةاالستثمارات األجنب وتعزز مبدأ الحریة االقتصادیة في المغرب من خالل التعدیل . 1ی
أعاله بالفصل  15من مضمون الفصل  بدوره الذي عدل هذا التعدیل ،20112لسنة الدستوري األخیر 

  :نص علىیالذي  35
  

، والتنافس احلر" ..... و حریة املبادرة واملقاو منیة رشیة . تضمن ا ق  ىل حتق   .....مستدامة كام تعمل 
يق  لهمينة، و اكر وا ح یاز، ووضعیات  م ىل الشطط يف استغالل مواقع النفوذ و یعاقب القانون 

صادیة ق ة يف العالقات  الفة ملبادئ املنافسة احلرة واملرشو   .املامرسات ا
لزناهة والوقایة من الرشوة وحمارهتا   ."حتدث هیئة وطنیة 

نشاء المقاولة أو المؤسسة االقتصادي النشاط فالدستور المغربي الجدید، یضمن حریة  ٕ وا
والمشروعة في النشاط الحرة  المنافسة منها الخاصة، كما عزز هذه الحریة بضمانات أخرى

إال أن الحریة االقتصادیة یمكن تقییدها بموجب القانون بناءا على اعتبارات . االقتصادي
یقید المدى والممارسة إذا كانت إكراهات التنمیة  كان المغربي ستورالدواسعة جدا، ف

هذا التقیید تراجع عنه المشرع في التعدیل  ،االقتصادیة واالجتماعیة للدولة تدعوها الضرورة
معمول به على المستوى  الدستوري، مبدأ حریة االستثمارویظهر أن، ،الدستوري األخیر

المعدل ( 95.18رقم  یتضمنه میثاق االستثمارأي اعتراف تشریعي، فلم  التطبیقي دون
ن كان قانون االستثمار هو المكان الطبیعي لالعتراف بهذا المبدأ بصورة صریحة )والمتمم ٕ ، وا

میثاق غیر أن اإلجراءات األساسیة للضریبة المشجعة لالستثمار والمتضمنة في .وتكریسه
  .3ر ال یستثني أحد من األجانب، تؤكد حریة االستثماراالستثمار، الذي هو قانون إطا

  

                                                             
  .190النوحي جواد ، مرجع سابق، ص  -1
، )2011یولیوز  29، بتاریخ 1.11.91تم إصداره بموجب الظهیر الشریف رقم ( 2011الدستور الجدید للمملكة  -2

، 246العدد  منشورات المجلة المغربیة لإلدارة المحلیة والتنمیة، سلسلة نصوص ووثائق، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط ،
  . 2011الطبعة األولى 

3 -RACHIDA Elaoufir, LIBERALISATION ACCORD DE LIBER-ECHANGE 
ETINVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS : CAS DU MAROC , Thèse présentée pour 
L’obtention du DOCTORAT D’ETAT EN SCIENCES ECONOMIQUES , Université Mohamed 
5 , Faculté Des Sciences Juridiques Economiques et Sociales, SOUISSI-RABAT , 2006-2007  , 
P 20. 
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  الفرع الثالث
  الجزائري قانونالتكریس حریة االستثمار في 

یریه المغربي والتونسیوتماشیا مع التوجه االقتصادي الجدید الذي اختارته ظعلى غرار ن 
العالمیةاستجابتا لهذه وق والتفتح على األسواق ـم على االنخراط في اقتصاد السـالجزائر والقائ

مبدأ حریة التجارة ألول مرة المعدل والمتمم،  1996دستور  كرس.المعطیات الجدیدة
الجزائریة للمتعاملین كمبدأ دستوري وجعله من المبادئ التي تضمنها الدولة والصناعة 

ت االحتكار قاطعا منجهة أولى )المعدل 1996من دستور  37المادة (1االقتصادیین أو المؤسسا
، ومعززا من جهة ثانیة، ما 2االقتصادي الذي مارسته الدولة لعقود طویلة على مضي الدساتیر السابقة

  . 3تضمنته النصوص التشریعیة من حریة في هذا المجال
كما صدرت قوانین كانت لبنة أساسیة لتحریر االقتصاد الوطني وشكلت قطیعة مع النصوص  

المرحلة سواء كانت داخلیة أو  تلكلتي عرفتها الجزائر في السابقة، خاصة مع الضغوطات ا
فصدر في هذا الشأن . من طرف  المنظمات العالمیة وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي

المتعلق بترقیة االستثمار، حیث كرس حریة االستثمار  12 -93المرسوم التشریعي رقم 
ص القانونیة المتعلقة باالستثمار، وبذلك بموجب المادة الثالثةوالذي تم بموجبه إلغاء كل النصو 

القانوني الذي یطبق على االستثمار، القائم على التحرر واالنفتاح على اقتصاد  اإلطارأصبح 
  .4السوق

                                                             
  .2عباس فرید، مرجع سابق، ص  - 1
، النشاطات االقتصادیة بمثابة أمالك وطنیة وهي حكرا على الدولة بصفة ال 1976من دستور 14اعتبرت المادة :  مثال-2

كما فرضت الدولة رقابة صارمة على النشاطات االستثماریة الخاصة، بإخضاعها إلجراءات إداریة معقدة، . رجعة  فیها
، وللحصول على هذا األخیر یستوجب علیك أن تكون في الجزائر بفرض إلزامیة الحصول على الترخیص أو االعتماد المسبق

محاربا نظرا للتعقیدات اإلداریة، األمر الذي جعل من القطاع الخاص في وضعیة تبعیة شدیدة إزاء الدولة، بإلزامهم بالرجوع 
ة والصناعة في القانون ولد رابح صافیة، نسبیة مبدأ حریة التجار : أنظر. للقطاع العمومي في كل معامالتهم مع الخارج

سبتمبر 1نوفمـبر و  30الجزائري، ملتقى وطني حول آثر التحوالت االقتصـادیة على المنظومة القـانونیة الوطنیـة، یومي 
  .، كلیة الحقوق، جامعة جیجل2011

تحول من النظام طبیعة النظام الجزائري، وال في، منعرجا هاما 10-90في هذا الصدد، یعد قانون النقد والقرض رقم  - 3
الموجه إلى نظام اقتصاد السوق أو النظام الحر، حیث كرس ألول مرة  مضمون الحریة االقتصادیة رغم أنه لم ینص صراحة 

لى الجزائر 183على حریة االستثمار، إذ تنص المادة  ٕ   .منه على حریة تحویل رؤوس األموال من وا
  .30، ص مرجع سابقوالي نادیة،  - 4
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سع من نطاق هذه الحریة، 03-01وجاء بعدها األمر رقم  ّ ، المتعلق بتطویر االستثمار، لیو
  : على الحریة التامة 4ومفهومها، إذ تنص المادة 

  
نة وحامیة "  شاطات املق ل ت املتعلقة  رشیع والتنظ اة ال مة مع مرا رات يف حریة  س ة تنجز  الب

لهيا يف ال ت املنصوص  رات بقوة القانون من امحلایة والضام س د هذه  ت املعمول هباوستف   ."قوانني والتنظ

تأكید المشرع الدستوري لهذا المبدأ ، 2016لیظهر من خالل التعدیل الدستوري األخیر لسنة  
كما استبدل "االستثمار" بمصطلح" الصناعة" ، حیث استبدل مصطلح اد جدیدةلكن بألفاظ وأبع

 ،من جهةتعززها ، فدعم هذه الحریة بضمانات "معترف بها"بحریة "  حریة مضمونة"مصطلح 
  :والتي تنص على ما یلي 43المادة وذلكمن خالل من جهة أخرى تنظمها ضوابطكما حددها ب

ارة معرتف هبا ومتارس يف إطار القانون"  ر والت س   .حریة 
لتمنیة  دمة  ىل ازدهار املؤسسات دون متیزي  ٔعامل وشجع  اخ ا ىل حتسني م و    تعمل ا

صادیة الوطنیة   .ق
و ضبط السوق    .وحيمي القانون حقوق املسهتلكنيكفل ا

زهية اكر واملنافسة الغري  ح   ."مينع القانون 

إلى مجرد االعتراف  96الضمان في دستور مبدأ فمضمون المادة یثیر فحواها الدستوري، من 
اإلجابة تتطلب البحث عن خصائص حریة االستثمار والتجارة و .؟2016في التعدیل الدستوري

  .2016وفقا للتعدیل الدستوري األخیر سنة  كمبدأ دستوري
، یحیلنا إلى مجموعة من الخصائص، 2016من دستور  43نص المادة لقانونیة القراءة الإن  

  :التي تمیز حریة االستثمار والتجارة في القانون الجزائري، منها
والتجارة  إدراج المشرع حریة االستثمار  إن:مبدأ عام وحریة عامةحریة االستثمار تشكل  .1

ضمن الباب األول، المتضمن المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري تحت الفصل 
الرابع المتعلق بالحقوق والحریات العامة المعترف بها في الدستور الجزائري، یؤكد خاصیتین 

في الدولة  مبدأ عام وحریة عامةاالستثمار والتجارة، أنها تشكل  أساسیتین لحریة
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وبالتالي فهي ال ترقى إلى مستوى الحریات . في إطار القانون یتمتع بها الجمیعالجزائریة
 :األخیر من الدستور 38، هذه األخیرة تناولتها المادة 1الدستوریة األساسیة

 
ٔساسیة وحقوق "  ت ا ساناحلر ریني  مضمونة،واملواطن  االٕ را مشرتاك بني اجلزا ن  ّ كو و

ه هتاك حرم دم ا ه و ىل سالم ل يك حيافظوا  ل إىل ج ٔن ینقلوه من ج ت، واجهبم  ر   .2"واجلزا

الحریة االقتصادیة هي  :حریة اقتصادیة معترف بھا ولیست مضمونةحریة االستثمار ھي  .2
تسمح بالدخول وممارسة كل  مجموعة االمتیازات والمصالح الممنوحة بموجب القانون، التي

نشاط اقتصادي یتضمن تقدیم منتوج أو خدمة معینة، حیث تسمح للمتعاملین االقتصادیین 
وتتجسد هذه الحریة االقتصادیة ، 3بالممارسة الحرة للنشاطات التجاریة والصناعیة والخدماتیة

یة مضمونة في فبعدما كانت هذه الحر ، التجارةحریة من حریة الصناعة وحریة االستثمار و 
معترف بها، مما یفهم أنها ال تتمتع بأي أصبحت  ،1996من دستور  37إطار المادة 
بل أنها تخضع لمتطلبات الضبط االقتصادي، فتمنح للدولة سلطة تقدیریة  ،حمایة خاصة

واسعة لتقریرها وذلك عكس الحریة المضمونة، التي تتمتع بضمان التنفیذ المباشر من طرف 
 ). سلطات الدولة وأجهزتها(الدولة 

                                                             
، هي حریات دستوریة تتمتع بأعلى درجات الحمایة، وتعد أساسیة في بناء الدیمقراطیة ودولة القانون، الحریات األساسیة -1

أنها محمیة في مواجهة السلطات الثالث للدولة،  -:فهي ترتكز في أعلى مراتب تدرج القوانین، وتتمیز بثالث خصائص، هي
أنها حریات مضمونة بكل من القانون -في مواجهة السلطة التنفیذیة فقط،  عكس الحریات العامة التي تقتصر حمایتها 

عباس فرید،  :أنظر. هي حریات تتطلب حمایة خاصة من القضاء الوطني وحتى الدولي- والدستور وحتى القواعد الدولیة، 
  .5مرجع سابق، ص 

وال  قبل التعدیلساسیة من المبادئ التي ال ت، هذه الحریات األ2016، من دستور الجزائر لسنة 212كذلك تعتبر المادة  -2
  .یجب المساس بها في إطار أي تعدیل دستوري

فإذا كانت األولى تشمل جمیع  ،في القانون الجزائري تعد حریة االستثمار أوسع مدلوال من حریة التجارة والصناعة -3
المفهوم النشاطات االقتصادیة المنتجة للسلع والخدمات، فإن المعنى المقدم للتجارة أضیق مما ذهب إلیه فقهاء القانون، متخذا 

، المتضمن مدونة النشاطات االقتصادیة 15/249من المرسوم التنفیذي رقم  3االقتصادي كمرجع، حیث جاء نص المادة 
بالجملة أو (للقید في السجل التجاري بعدد من النشاطات التجاریة ذات الطابع التجاري وهي، نشاط التوزیع الخاضعة 

على حاله، أما الصناعة تحویل المادة من شكل ال یشبع حاجة  عونشاط االستیراد إلعادة البی نشاط التصدیر ،)بالتجزئة
ات االقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري، یتشكل قطاع اإلنسان إلى شكل یشبع هذه الحاجة، وحسب مدونة النشاط

فحریة االستثمار في القانون الجزائري، . اإلنتاج الصناعي من عدة فروع وتخرج منه التجارة بالمفهوم الضیق والخدمات
  .3- 2عباس فرید، مرجع سابق، ص :أنظر. تتضمن حریة الصناعة والخدمات، لكن تخرج عنها حریة التجارة



 التشریعات المنظمة لإلستثمار األجنبي المباشر في دول المغرب العربي
 

218 
 

أي االعتراف ) حریة االستثمار والتجارة( كذلك اكتف المشرع الدستوري بتقریر هذه الحریة .3
بوجودها في الدولة الجزائریة، وترك للسلطة التشریعیة مهمة تنظیم ممارستها في إطار 

لتحدید نطاق وكیفیة صراحة إلى المشرع العادي  43القانون، حیث تحیل المادة 
  .1لمبدأ وكذا القواعد الدستوریة المعززة لهممارستها، دون خرق حدود ا

  
زز المبدأ بمجموعة من التدابیر التي تتخذها الدولة لحمایة حریة االستثمار والتجارة،  كما عُ
منها العمل على تحسن مناخ األعمالوضبط السوق عن طریق منع االحتكار والمنافسة الغیر 

، تهدد كذلك حقوق ومصالح المستهلكینالتي تضر بمصالح المتعاملین االقتصادیین و نزیهة 
االستثمار في كل من الجزائر وتونس والمغرب مجموعة من المبادئ التي  أنظمةوقد تضمنت 

السیاسة كخیار استراتیجي في  وتفعیله دعمت وعززت من تكریس مبدأ حریة االستثمار
  . االقتصادیة لهذه الدول، وتتمثل هذه المبادئ المدعمة فیما یأتي ذكره في المطلب الموالي

  
  المطلب الثاني

  أخرى أساسیة مساعدة فيقانونیة مبادئ 
  حریة االستثمار فعیلت 

لم تكتفي تشریعات االستثمار المغاربیة بتكریس مبدأ حریة االستثمار لتشجیع وتحفیز   
مساعدة  في الساسیة األالمستثمرین األجانب، بل كرست من ناحیة أخرى بعض المبادئ 

من وحمایة ألضمان تعزیز مبدأ حریة االستثمار، وتشكل هذه المبادئ أهم التدابیر القانونیة 
  .جنبیة المباشرة، نظرا للقیمة الدولیة لهذه المبادئ في التنظیم الدولياالستثمارات األ

ونتعرف على هذه المبادئ من خالل هذا المطلب، إذ نتعرض للحمایة من أشكال المساس 
مبدأ  وأخیرا)فرع ثان( یلیها مبدأ المساواة في المعاملة )فرع أول( بملكیة المستثمر األجنبي

  .)فرع ثالث( تجمید النص التشریعي المعمول به في مجال االستثمار
  

                                                             
  :للمشرع السلطة التقدیریة في تنظیم ممارسة حریة االستثمار والتجارة، لكن في حدود احترام المبادئ التالیة -1
احترام الفحوى والمضمون األساسي لمبدأ حریة االستثمار واالمتناع عن سن أحكام من شأنها المساس بأصل هذه الحریة  -

احترام مبدأ التناسب عند وضع القیود على الحریة، فال یجوز وضعها  -.ومزاولتهاأو تؤدي إلى إهدارها أو وقف استخدامها 
إال إذا كانت ضروریة وتستجیب فعلیا ألهداف المصلحة العامة أو حمایة النظام العام أو متطلبات حمایة حقوق وحریات 

  .7، ص مرجع سابقعباس فرید، . الغیر
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  الفرع األول
 تھمن ملكی األجنبي ان المستثمردم جواز حرمع

  إال بشروط ومقابل تعویض عادل
األصل أن المستثمر األجنبي یحق له التصرف في المشروع االستثماري، بنقل ملكیته أو  

المستثمر األجنبیهو تلك التدابیر واإلجراءات التي قد تتخذها لكن ما یخشاه . 1التعدیل فیه
فة لالستیالء على المشروع االستثماري، فتقو   م بنزع ملكیته دون تعویض مناسب،الدولة المضیّ

ویعتبر موضوع نزع الملكیة من المواضیع التي أسهب الباحثین والفقهاء في دراستها والتعمق 
التأمیمات التي تعتبر صورة من صور نزع الملكیة والذي في تحلیلها، خاصة فیما یتعلق ب

عرف انتشارا واسعا بعد استقالل العدید من الدول النامیة بعد موجة حركات التحرر التي 
قطب شرقي وقطب غربي،  إلىعرفها العالم بعد الحرب العالمیة الثانیة، إثر انقسام العالم 

    .2االستقالل فظهر اتجاه ثالث والمتمثل في الدول الحدیثة
 ُ جمع كل القوانین على تحریم االعتداء على الملكیة الخاصة سواء صدر االعتداء من جهة وت

األفراد أو من جهة الدولة، فقد تصدت أغلب التشریعات الداخلیة سواء الدساتیر أو التشریعات 
، ولم تسمح المساس بها 3العادیة لتقریر مبدأ احترام الملكیة الخاصة لألجنبي أیا كانت جنسیته

                                                             
یمكن أن تكون "  :، یتعلق بتطویر االستثمار في الجزائر على)ومتمم معدل( 03- 01من األمر رقم  30تنص المادة  -1

یلزم المالك الجدید . االستثمارات التي تستفید من المزایا والمنصوص علیها في هذا األمر موضوع نقل للملكیة أو تنازل
ال ألغیت تلك المزایا لدى الوكالة بالوفاء بكل االلتزامات التي تعهد بها المستثمر األول والتي سمحت بمنح تلك ٕ   ."المزایا وا

2-CARREAU Dominique , PatrickJuillard ,droit international économique ,4éme édition, 
L .G .J, Delta, paris, 1998, P 486.  

المعدل  1996من دستور  15حیث جمع المؤسس الدستوري المغربي بین حمایة حق الملكیة وحریة التجارة في الفصل  -3
  .حق الملكیة وحریة المبادرة الخاصة مضمونان" : 2011والمتمم سنة 

  ".للقانون أن یحد من مداها وممارستها إذا دعت ذلك ضرورة النمو االقتصادي واالجتماعي للبالد    
  .حق الملكیة مضمون ": ، حمایة حق الملكیة14، في المادة )المعدل والمتمم(التونسي تضمن الدستور  كذلك

  ."یمارس هذا الحق في الحدود المبینة من طرف القانون
  ...". الملكیة الخاصة مضمونة: " هذا الضمان) معدل ومتمم(1996، من دستور الجزائر لسنة 52وتضمن المادة 
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فة وفي مقابل تعویض عادل إذ تنص . 1إال بقانون وبغرض تحقیق المنفعة العامة للدولة المضیّ
  :، المعدل والمتمم1996من دستور الجزائر لسنة  81المادة 

لقانون"   ٔمالكه طبقا  كون وجوده فوق الرتاب الوطين قانونیا حبامیة خشصه و يب  ٔج   ."متتع لك 
  

  :20162بموجب التعدیل الدستوري األخیر لسنة  22ف المادة  وتضی 
صف" ادل وم لیه تعویض  ة إال يف إطار القانون ویرتتب  زع امللك   ."ال یمت 
  

بصفة عامة، فإن التأمیم ونزع الملكیة عبارة عن تصرفات من السلطة العامة یترتب عنها نقل 
  . 3الملكیة من القطاع الخاص إلى القطاع العام

فة لالستثمار إنهاء اتفاقیة االستثمار من طرف جوهر المسألة هو،  إال أن   هل یحق للدولة المضیّ
  ؟مشروعا أم ال اإلنهاءوهل یعد نزع الملكیة المترتب عن هذا  ؟واحد

جواز نزع مسألتین هما،  إجابة على هذا التساؤل، تتمحور دراستنا في هذا العنصر حول
فة لالستثمار الداخليالملكیة في القانون  والشروط المتعلقة بنزع  )أوال(واالتفاقي للدولة المضیّ

  .)ثانیا(الملكیة 
    

  الداخلي قانون إطار النزع الملكیة في : أوال
ّفة لالستثمار  واالتفاقي للدولة المضی

ات األجنبیة المغرب العربي قیودا على حق الدولة في مصادرة وتأمیم االستثمار  نتضع بلدا
ذا تمت عملیات المصادرة والتأمیم فإنها تكون وفقا للقوانین وتنفیذا المتواجدة على أراضیها ٕ ، وا

  .ألحكام قضائیة حیث یترتب على ذلك تعویض منصف وعادل

ذ كان كل من المشرعین المغربي والتونسي، لم ینصا على هذا األمر في قانون االستثمار،  ٕ وا
من األمر  16فصله لهذا األمر، من خالل نص المادة فإن المشرع الجزائري كان صریحا في 

  :بنصها على) معدل ومتمم(،03-01رقم 
                                                             

، )دراسة قانونیة اقتصادیة مقارنة(منصور فرج السعید، النظام القانوني لالستثمار األجنبي في ظل قانون االستثمار الجدید -1
  .307، 2003مجلة الحقوق، الكویت، 

  .2016مارس 7، مؤرخة في 14، جریدة رسمیة، عدد 2016مارس  6، المؤرخ في 01-16قانون رقم  -2
3  - CARREAU Dominique , Patrick Juillard ,OP .cit, P 522. 
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رات "  س كون  ٔن  لهيا يف القانون  املنجزة موضوعال ميكن  مصادرة إداریة، إال يف احلاالت املنصوص 
رشیع املعمول به   .وال

صف  ادل وم ىل املصادرة تعویض    ."ویرتتب 

لكن یالحظ من خالل نص المادة أعاله أن صراحة المشرع الجزائري لم تبلغ به جرأة  
" المصادرة اإلداریة" ، بل اكتفى ظاهریا باستعمال مصطلح "نزع الملكیة " استعمال مصطلح 

وفي نیته الباطنیة یقصد إجراء نزع الملكیة، حیث ربط المصادرة بتعویض عادل ومنصف 
من وسطهابحیث  العصاحاولة التمویه هذه، ربما أراد منها المشرع إمساك فم). الفقرة الثانیة(

یعطي ضمانا للمستثمر بحمایة ملكیته في إطار القانون الجزائري، ویعطي في نفس الوقت 
ضمانا لنفسه لممارسة حقه في نزع الملكیة من المستثمر األجنبي إذا حاول التنازل عنها 

  .  أجنبي لطرف آخر

، المتعلق بنزع الملكیة ألجل المنفعة العامة، یؤكد 7.81ى القانون المغربي رقم وبالرجوع إل 
في الفصل األول منه أن نزع  ملكیة العقارات كال أو بعضا أو ملكیة الحقوق العینیة العقاریة 

، المتعلق 11-91كما اشترط قانون رقم . 1امةـال یجوز الحكم به إال إذا أعلنت المنفعة الع
یة في الجزائر، أن یتضمن قرار التصریح  بالمنفعة العامة وتحت طائلة البطالن بنزع الملك

حق الطعن لكل ذي مصلحة 13بموجب مادته أهداف نزع الملكیة المزمع تنفیذه، كما منح القانون 
  .2على قرار نزع الملكیة في آجل شهر أمام القضاء

فة لالستثمار، وذلك من  أالتفاقيهذا المبدأ في القانون  كرس كذلك خالل للدولة المضیّ
  :االتفاقیات الثنائیة التي تبرمها الدولة في مجال حمایة وتشجیع االستثمارات المتبادلة، منها

                                                             
، المتعلق بنزع الملكیة ألجل المنفعة 7.81، بتنفیذ القانون رقم 1982مایو  6، صادر في 1.81.254ظهیر شریف رقم  -1

نة، إعداد محمد لفروجي، .  العامة وباالحتالل المؤقت قانون نزع الملكیة في ضوء العمل الفضائي ، نصوص قانونیة محیّ
  . 12، ص 2013األولى الطبعة 

العامة المتعلقة بنزع الملكیة من أجـل المنفعة العـامة،  د، یحدد القواع27/07/1991، مؤرخ في 11-91قانون رقم  -2
  .2005، المتضمن بقانون المالیة لسنة 21-04، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 21جریدة رسمیة، عدد 
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 ضمان عدم التعرض لملكیة المستثمر ، الذي نص على التونسي - االتفاق الجزائري
المنفعة العامة وطبقا  بالتأمیم أو نزع الملكیة أو أي إجراء آخر مماثل، إال لغرض

وكذلك نص المادة . لإلجراءات القانونیة وشریطة أن ال تكون هذه اإلجراءات تمییزیة
  :من االتفاقیة الجزائریة الفرنسیة 5

لقمية "  ٔساس ا ىل  لغه  اسب  وفعيل حبسب م ٕذا اختذت بدفع تعویض م ة ا زع امللك رفق تدابري  ٔن  جيب 

رات املعنیة ة لالس ق صادیة احلق ق ميها وفق الظروف  تق   ".واليت مت 

ا مصطلح  ً ، على أالتفاقيفي القانون " نزع الملكیة" یالحظ أن المشرع الجزائري استعمل جهر
كما اتجه المشرع التونسي إلى إقرار هذا الضمان بعد أن ، عكس ما فعل في القانون الداخلي

  . سكت عنه في مجلة تشجیع االستثمارات

النسبة للمشرع المغربي في االتفاق المبرم مع بلغاریا، بشأن تشجیع وحمایة ذات الشأن ب
االستثمارات المتبادلة، إذ أقرت المادة الرابعة من االتفاق، أن إجراءات التأمیم أو نزع الملكیة 
أو أي إجراء آخر له نفس األثر أو نفس الصبغة، والذي یمكن أن یتخذ من طرف سلطات 

ینبغي أن تكون   اآلخر التجاه استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد  الطرفین المتعاقدین
هذا على مستوى .ومنصفلعامة، ومقابل تعویض عادل تمییزیة أو مبررة بدواعي غیر المنفعة ا

تشجیع وضمان االستثمار بین  به اتفاقیةنستدل خیر ما االتفاقیات الثنائیة وبالنسبة لالتفاقیات الجماعیة، 
  :التي تنص 15دول اتحاد المغرب العربي، في الفصل الرابع، المادة 

رات "  س ٔطراف املتعاقدة وال ميكن إخضاع هذه  د ا ٔ ٔي من  ا  رات ر ٔو انزتاع اس ٔممي  ال ميكن ت
ٔطراف املتعاقدة راب ا ىل  شاهبة  ة م ٔي إجراء  ن   ."إىل 

دت االتفاقیة من مجال ضمان الملكیة لیشمل العائدات المتأتیة من االستثمار وهذا قد مدف 
  .ضمان إضافي ال نجده في القوانین الداخلیة

فة لالستثمار وعلى غرار قانونها الداخلي، سواء  أالتفاقيالقانوني إذن أقر  للدولة المضیّ
المستثمر المتعلق باالستثمار أو القوانین األخرى ذات العالقة باالستثمار، جواز نزع ملكیة 
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فة، لكن تتوقف هذه اإلجازة على توافر شروط جنبي و األ مصادرتها من طرف الدولة المضیّ
  .النقطة الموالیةفي  ، تتمثل في ما یأتي شرحهمعینة

  
  زع ملكیة المستثمر األجنبيشروط ن   :ثانیا

من خالل ما سبق، یمكن ذكر الشروط المطلوب توافرها في إجراء نزع الملكیة الذي تمارسه   
هذه الدولة عند إنهاءها اتفاقیة أو عقد االستثمار الذي یربطها بالمستثمر األجنبي، وتتمثل 

  :فیما یليالشروط 
ورد في قرار األمم المتحدة بخصوص السیادة الدائمة على الثروات :العامة شرط المصلحة -1

الطبیعیة، ذكر أسباب متعلقة بالمصلحة العامة، هو أن تأمیم المشروع االستثماري أومصادرته 
یجب أن یكون لمصلحة الدولة ولیس لمصلحة فردیة لرئیس الدولة أو رئیس الحكومة أو ألحد 

 .1الوطنیین

، المتعلق بنزع 11-91من قانون  2واعتبر المشرع الجزائري نزع الملكیة حسب المادة  
المختصة بصفتها  اإلدارةالسالف الذكر، أنه إجراء استثنائي تمارسه ) معدل ومتمم(الملكیة 

  :إذ تنص على. سلطة عامة وفي إطار المنفعة العامة
  
ا"  لمنفعة العامة، طریقة است ة  زع امللك ٔدى یعد  ٕذا  ٔو حقوق عقاریة، وال یمت إال ا ٔمالك  ساب  ئیة الك

ة سلبیة ٔخرى إىل ن هتاج لك الوسائل ا   .ا
ة   ذ العملیات الناجتة عن تطبیق إجراءات نظام اء تنف ٕذا  ا إال ا ة ممك زع امللك كون  ىل ذ ال  دة  ل ز م

شاء جتهزيات ٕ هتیئة العمرانیة والتخطیط یتعلق  امة التعمري وا فعة  ٔعامل كربى ذات م شئات و   ."  جامعیة وم

، السالف الذكر، لشرط 7.81من قانون نزع الملكیة المغربي رقم  5وكذلك أشار الفصل  
  :المنفعة العامة

زعها وحتدید " ة إىل  الن املنفعة العامة واحلمك بنقل امللك یبارش طبق الرشوط املقررة يف هذا القانون إ
زع  ةالتعویض عن    ."امللك

                                                             
-المشروعیة - الطرق(فة لالستثمار اتفاقیة االستثمار مع المستثمر األجنبي الجمعة خالد محمد، إنهاء الدولة المضیّ -1

  .92، ص 1999، مجلة الحقوق، السنة الثالثة والعشرون، العدد الثالث، جامعة الكویت، سبتمبر )الشروط
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یقتضي هذا الشرط على الدولة المضیفة لالستثمار إذا ما  :أم التمییز شرط عدم التفرقة - 2
أرادت التأمیم أو المصادرة، أن تقوم بذلك في مواجهة جمیع المشروعات االستثماریة ذات 
الطبیعة الواحدة وال تستثني أحد المشروعات أو مجموعة من المشروعات بسبب جنسیة 

وقد أشارت لهذا الشرط بعض االتفاقیات الدولیة الثنائیة حیث اشترطت أن ال تكون . 1مالكها
أن قواعد القانون الدولي توجب  إلىكما یذهب معظم الفقه والقضاء .2هذه اإلجراءات تمییزیة

ال  ٕ على الدولة عند التعرض لملكیة المستثمر األجنبي احترام مبدأ المساواة وعدم التمییز وا
  . 3قامت مسؤولیتها الدولیة

وقد أقر المشرع الجزائري مبدأ المساواة في المعاملة بین المستثمر الوطني والمستثمر    
، أما للمشرع )معدل ومتمم( 03-01من األمر رقم  14األجنبي في المادة األولى المادة 

التونسي والمغربي، اتجهت قوانین االستثمار إلى عدم النص صراحة على كیفیة معاملة 
  .االستثمارات األجنبیة

فة لالستثمار بإنهاء اتفاقیة االستثمار ونزع ملكیة  إذا:شرط دفع التعویض- 3 قامت الدولة المضیّ
المستثمر  إلىالمستثمر األجنبي، تلتزم مقابل ذلك ومع توافر الشرطین السابقین، بأن تدفع 

ال كان التعرض بنزع الملكیة غیر شرعي ٕ   .المتضرر تعویضا مادیا وا
راءات التي تلجأ إلیها الدولة عند التعرض وحتى یضفي المشرع الجزائري الشرعیة على االج  

للملكیة، قید هذا اإلجراء بالتزام على عاتق الدولة یتضمن تقدیم تعویض قبلي مسبق عادل 
  ):معدل ومتمم( 1996دستور  20ومنصف، وهو ما یستشف من نص المادة 

  
ص"  ادل وم يل  ة إال يف إطار القانون ویرتتب عنه تعویض ق زع امللك   ".فال یمت 

  :معدل ومتمم 03-01من األمر رقم  16كذلك نصت الفقرة الثانیة ومن المادة 
                                                             

  .100الجمعة خالد محمد، مرجع سابق، ص  -1
لكل دولة الحق في معاملة مواطنیها بطریقة تختلف عن معاملة األجانب في أراضیها، غیر أن هذا االختالف یجب أن ال  -2

وفي هذا السیاق فإن إنهاء اتفاقیة االستثمار مع المستثمر األجنبي وترك  "ألدنى من المعاملةاالحد " یؤدي إلى خرق لمبدأ 
ببه عوامل تتعلق بالمصلحة العامة، ومنها األمن الوطني واالقتصادي، والمحافظة المستثمر الوطني یعمل یجب أن یكون س

إذ یجب أن ال نغفل أن الدول تشعر بارتیاح إذا كان المستثمر لبعض المشروعات الحیویة وطنیا . على أسرار الدولة اقتصادیا
  .102ق، ص الجمعة خالد محمد، المرجع الساب. وال تشعر بذلك إذا كان المستثمر أجنبیا

  .153السامرائي درید محمود،  االستثمار األجنبي المعوقات و الضمانات القانونیة، مرجع سابق، ص -3



 التشریعات المنظمة لإلستثمار األجنبي المباشر في دول المغرب العربي
 

225 
 

صف"  ادل وم ىل املصادرة تعویض  أن الفقرة لم تشر إلى التعویض المسبق أو واضح ، "یرتتب 
التعویض إجراء  یسبقعملیا أن فعلیا أو فهل یمكن . القبلي، بل التعویض العادل والمنصف

  ؟زع الملكیةــن
الحقیقة مثل هذا األمر یثیر صعوبة عملیة، ألن األمر یتطلب حساب مقدار التعویض من في 

تعطل خالله اإلنجازات  ،طرف الجهات المختصة واألمر بطبیعة الحال یتطلب وقت
لكن قد  .والمشاریع االستثماریة المسطرة من طرف الدولة في إطار عملیة التنمیة الوطنیة

یكون القصد من ذلك من الناحیة العملیة االلتزام بدفع تعویض عادل ومنصف، بحیث یكفي 
التزام السلطات العمومیة رسمیا بالتعویض إلضفاء الشرعیة على إجراءات التأمیم ولو یتم 

ز التنفیذ   .1تسدید التعویض بعد دخول إجراءات التأمیم حیّ
، في 1996من دستور  20اللتباس الوارد في نص المادة الدستوري هذا ا شرعفقد تدارك الم  

السالفة الذكر، أین  20التي عدلت المادة  22التعدیل الدستوري األخیر من خالل نص المادة 
تراجع عن فكرة التعویض القبلي واكتفى بالتعویض العادل والمنصف، متماشیا في ذلك مع 

  . ممالمعدل والمت 03-01من األمر رقم  16نص المادة 
  

واألصل أنه یجب على الدولة المضیفة أن تدفع تعویضا للمستثمر األجنبي إذا قامت بإنهاء 
فقد قررت المحكمة الدائمة . اتفاقیة االستثمار سواء أكان هذا اإلنهاء مشروعا أم غیر ذلك

ل أنه مبدأ في القانون الدولي وحتى إنه مفهوم عام في القانون أن أي إخال:[ للعدل الدولیة 
، بل إن التعویض كان یعد نتیجة طبیعیة للمصادرة ]بالتعاقد یتضمن التزاما بدفع التعویض

القانون الداخلي المشتركة المقبولة من  مبادئلوفقا ل[:، قرر المحكم أنهLiamcoوالتأمیم في دعوى 
  .2]والدولي، فإن االلتزام بتعویض امتیاز قد تأمم  هو نتیجة ضروریة لحق التأمیم

  

                                                             
1-MAHDI Haroun, OP. cit. 541 . 
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فة لالستثمار ودولة  ویبدوا األمر یسیرا إذا كانت هناك معاهدة أو اتفاق بین الدولة المضیّ
المستثمر األجنبي تنص على دفع التعویض في حالة مصادرة المشروع االستثماري وفي هذه 

  .         الحالة یترتب على الدولة احترام هذا االتفاق وعدم مخالفة التزاماتها التعاقدیة
  
، للتشجیع والحمایة المتبادلة الكویتیة- الجزائریةهد في هذا المقام، باالتفاقیة نستش 

التزام الطرفین المتعاقدین باستبعاد نزع ) 6(لالستثمارات، التي أقرت بموجب مادتها السادسة
الملكیة في إقلیم الطرف المتعاقد اآلخر، أو تأمیم هذه االستثمارات أو إخضاعها بطریقة 

ر مباشرة إلجراءات ذات أثر مماثل إال لغرض یتعلق بمصلحة وطنیة لذلك مباشرة أو غی
الطرف المتعاقد، بشرط أن یكون ذلك مقابل تعویض فوري وكاف وفعال، وأن یكون إجراء نزع 
الملكیة أو التأمیم أو اإلجراءات األخرى ذات األثر المماثل، قد اتخذت على أساس عدم 

  . 1معمول بها بصفة عامةالتمییز وفقا إلجراءات قانونیة 
السالف ذكرها، إذ تنص في الفقرة الثانیة من المادة  التونسیة –الجزائریة  كذلك االتفاقیة 

، على أن یترتب على اتخاذ أیة إجراءات نزع الملكیة دفع تعویض فوري ومالئم، )5(الخامسة
الیوم الذي اتخذت فیه وأن یكون مبلغ التعویض مساویا للقیمة الفعلیة لالستثمارات المعنیة عشیة 

  . فیه تلك االجراءات معروفة لدى العامةهذه االجراءات أو الیوم الذي أصبحت 
المتعلقة بنزع ) 4(السالف ذكرها، في المادة الرابعة البلغاریة –المغربیة االتفاقیةكذلك فعلت  

نزع الملكیة أو إجراءات أخرى  إجراءاتخذ  الذيالملكیة والتعویض، أن یدفع الطرف المتعاقد 
مشابهة لذوي الحقوق بدون تأخیر غیر مبرر تعویض عادل ومنصف، ویعادل مبلغ التعویض 
القیمة السوقیة لالستثمار المعني في الیوم السابق للذي اتخذت  فیه هذه التدابیر أو تم 

  .اإلعالن عنها بصفة رسمیة

                                                             
یشم ل نزع الملكیة أیضا، الحاالت التي ینزع فیها طرف متعاقد ملكیة األصول لشركة أو مشروع تم إنشاؤه أو تأسیسه  -1

بموجب القوانین النافذة في إقلیمه، والذي یكون لمستثمر تابع للطرف المتعاقد اآلخر استثمارا فیه وذلك من خالل ملكیة أسهم 
من االتفاقیة  6كما تشمل عبارة نزع الملكیة أیضا حسب نص المادة . الح أخرىأو حصص أو سندات دین أو حقوق أو مص

جراءات الكویتیة، تدخالت - الجزائریة  ٕ تجمید أو تقیید االستثمار أو فرض ضریبة : نظامیة من قبل طرف متعاقد، مثلوا
بالغ  فیها على االستثمار، أو البیع اإلجباري لجمیع أو  ُ الفقرة الثانیة والرابعة من ( من االستثمارجزء مغایرة للعرف الضریبي أو م

  .39ثلجون سمیشة، مرجع سابق، ص : أنظر).المادة السادسة من االتفاقیة محل الدراسة
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نائیة اختلفت في وصف وتقدیر التعویض، إذ أن هذه االتفاقیات الثبصفة عامة، والمالحظ  
الكویتیة صفة التعویض الفوري والكافي والفعال بینما استعملت  -استعمل االتفاقیة الجزائریة

االتفاقیة الجزائریة التونسیة صفة التعویض الفوري والمالئم، في حین ذهبت االتفاقیة المغربیة 
وهذا دلیل على أن مسألة التعویض، شرط  .البلغاریة إلى وصف التعویض العادل والمنصف–

اتفاقي یخضع للسلطة التقدیریة للطرفین المتعاقدین، لتحدید التعویض اللذین یریانه مناسبا أو 
  .  مساویا للقیمة الفعلیة لالستثمار المنزوع الملكیة

  
یلزم لتحقیق المصلحة أن تكون االجراءات قانونیة  :قانونیة وسلیمة اإلجراءاتشرطأن تكون -4

وبموجبه یجب على . وسلیمة، كشرط رابع من الشروط المقیدة لحق الدولة في نزع الملكیة
فة المراعاة الواجبة للقانون الداخلي، فتكون االجراءات المتبعة لنزع الملكیة طبقا  الدولة المضیّ

الداخلي، مع وجوب إتاحة الفرصة للمستثمر األجنبي لإلجراءات المقررة والمتبعة في القانون 
، أو في قیمة التعویض المستحق له بما اإلجراءللدفاع عن نفسه والطعن قضائیا ضد ذلك 

جراءات تعسفیة ٕ . یحقق المطلوب منه وهو الحمایة القانونیة للمستثمر األجنبي من تصرفات وا
والتنظیمات الدولیة والمحلیة ویعلق  واإلقلیمیةة وقد تناولت هذا المبدأ عدد من االتفاقیات الثنائی

  .1القانوني السلیم اإلجراءعلیه 
  

  الفرع الثاني
  مبدأ المساواة في المعاملة وضوابط تطبیقھ

فة هي صاحبة السیادة على    استقر العمل العرفي في التنظیم الدولي أن الدولة المضیّ
، فیحق لها أن تتخذ في إطاره اإلجراءات والتدابیر التي تراها مناسبة لتنظیم شؤونها إقلیمها

الداخلیة على نحو تضمن به اآلمن واالستقرار لمواطنیها، كما لها  كامل الحریة في تسییر 
ً على هذا . واستغالل ثرواتها الطبیعیة على النحو الذي تراه مناسبا لتحقیق تنمیتها الوطنیة بناء

                                                             
  .151الحمیقاتي محمد أحمد عبد الرحمان ، مرجع سابق، ص -1
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منطلق، تقوم الدولة بسن القوانین ووضع القواعد واألحكام التي تتماشى مع ظروفها ال
  .وتقالیدها أعرافهاواحتیاجاتها وحتى 

  
إال أن القواعد العرفیة في التنظیم الدولي تفرض قیودا تحد من استعمال الدولة لتلك 

ه اإلنسان، من الصالحیات، فهي توجب على الدولة حقا إنسانیا یجب لكل إنسان على أخی
غیر تحدید العنصر أو الدین أو الجنس وهو أن یعطي أقل ما یكون من الحقوق، وهذا هو 

ألخیه حدا أدنى من الحمایة في  اإلنسانالحق الذي نادت وتنادي به جمیع الشرائع، أن على 
 فهذا األمر متواتر منذ أقدم العصور جاءت. أي ظرف كان حربا أو سلما عدوا كان أو صدیقا

السابقة والحاضرة، وقد جاء التنظیم الدولي مجسدا لهذا  اإلنسانیةبه األدیان وأقرته األعراف 
المبدأ ومعترفا لإلنسان بأنه إذا كان أجنبیا في غیر موطنه فإن له حد أدنى من الحقوق ال 

ال انعقدت مسؤولیتها الدولیة ف ٕ ي هذا یجوز ألیة دولة عضوة في المجتمع الدولي أن تتنازل عنه وا
  .1الشأن

یلیها ضوابط ومعاییر تطبیقه في  )أوال( للمقصود بمبدأ المساواة نتعرض ،انطالقا مما سبق
  .)ثانیا(التنظیم الدولي

  
  اواة وتطبیقاتھالمقصود بمبدأ المس: أوال

أصبح الشخص األجنبي بصفة عامة والمستثمر األجنبي بصفة خاصة یتمتّع بمركز قانوني  
ومرد هذا التطور في المركز القانوني . خاص ومتمیّز في غیر موطنه الذي یحمل جنسیته

لألجنبي هو تنافس وتسابق الدول على استقطاب رؤوس األموال األجنبیة، هذا األمر فرض 
مایة والضمان للمستثمر األجنبي الحامل لرؤوس األموال األجنبیة، علیها حتمیة توفیر الح

فأصبح هذا األخیر یحظى بمعاملة متساویة مع المستثمر الوطني من حیث التمتع بالحقوق 
مبدأ التعامل السوي والعادل، وهو مبدأ قانوني ویجد مبدأ المساواة في المعاملة أساسه في .واالمتیازات

  .2المبادئ العامة للقانون الدوليفي حد ذاته یعود إلى 

                                                             
  .154الحمیقاتي محمد أحمد عبد الرحمان، مرجع سبق ذكره، ص -1
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كما یعتبر مبدأ المساواة آلیة من آلیات الحمایة الدولیة لالستثمارات األجنبیة، كحد أدنى لهذه 
الحمایة، فمثل ما یحق للدولة أن تمارس سیادتها على إقلیمها، فإنه ال یجوز لها وغیر مقبول 

بأي إجراء یخالف مبدأ المساواة ویكون  منها  في مجال التأمیم ونزع الملكیة مثال، أن تقوم
  :1مثل هذا التصرف غیر مشروع دولیا إذا كان بالصور التالیة

  
  بمثل إذا قامت هذه اإلجراءات على ممتلكات األجانب دون الوطنیین، حیث یوحي القیام

  .هذا اإلجراء أنها جعلت صفة المستثمر األجنبي بمفردها مبررا للقیام بنزع الملكیة
  تقوم هذه اإلجراءات على ممتلكات عدد من األجانب الذین ینتمون إلى جنسیة واحدة أن

  .أو جنسیات محددة، دون أن تطبقه على أجانب من جنسیات أخرى
  أن تتخذ هذه اإلجراءات ضد مستثمرین محددین، لجنسیتهم أو دینهم أو انتماءاتهم العرقیة

  .أو عنصرهم
وافق مجلس منظمة ، ة لتكریس مبدأ المساواة في المعاملةوبالنسبة للجهود الدولیة المبذول 

على مشروع بالغ األهمیة والمتمثل في مشروع حمایة  1967التعاون والتنمیة االقتصادیة سنة 
األموال األجنبیة والذي نص على قاعدة المعاملة العادلة والمنصفة، وبالرغم من عدم 

ترسیخ  هذا المبدأ ضمن المؤشرات األساسیة المصادقة على هذا المشروع، إال أنه نجح في 
  .2التي أثرت على نمط المعاملة الدولیة لالستثمارات

على المستوى اإلقلیمي، كُرس المبدأ في االتفاقیة الموحدة الستثمار رؤوس األموال ف    
  :العربیة في الدول العربیة في بندها الخامس، الذي ینص على

  
ٔعضاء مبعام"  ول ا ول مزا تلزتم ا بیة قد متنحها ا ٔج رات  ٔیة اس رات مبا ال یقل عن معام  س  

حها رات العربیة تلقائیا بنفس ت املزا فور م س متتع    ."اصة، و

اتحاد المغرب العربي،  ولكما تضمنته االتفاقیة المغاربیة لضمان وتشجیع االستثمار بین د 
  :ل الثاني، إذ جاء فیهافي المادة األولى من الفص

صفة"... اد وم ر معام    ."وتقدم لالس

                                                             
  .156الحمیقاتي محمد أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  -1
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بالنسبة لتطبیقات هذا المبدأ في القوانین الداخلیة لدول المغرب العربي محل الدراسة، نجد أن 

، نص صراحة )معدل ومتمم(03-01من األمر رقم  14ومن خالل المادة  المشرع الجزائري
  :على مبدأ المساواة في المعاملة بین الوطنیین واألجانب

  
اص الطبیعیون واملعنویون "   ٔش انب مبثل ما یعامل به ا ٔ اص الطبیعیون واملعنویون ا ٔش یعامل ا

ال ات ذات الص  ریون يف جمال احلقوق والواج راجلزا   ."س

المشرع الجزائري هذا المبدأ تحت الباب الثالث، المتعلق بالضمانات الممنوحة  أدرجحیث  
فتكریس هذا المبدأ جاء ضمن سعي الجزائر لتوفیر الحمایة القانونیة الكافیة  ،للمستثمرین

ذا لالستثمارات األجنبیة بما یضمن توفیر بیئة مالئمة ومحفزة لالستثمار، حیث التزمت في ه
الصدد بمعاملة عادلة ومنصفة لالستثمارات ومنع كل أشكال التمییز، وفي نفس الوقت 
االمتناع عن القیام بأي تصرف من شأنه المساس باالستثمار وكل ما هو مرتبط به من حقوق 

  :في فقرتها الثانیة 14وأضافت المادة .1الملكیة
  
اص الطبیعیون واملعنویون "  ٔش ات اليت ویعامل مجیع ا ٔحاكم االتفاق اة  انب، نفس املعام مع مرا ٔ ا

ٔصلیة ریة مع دوهلم ا و اجلزا رمهتا ا ٔ".  

األجانب حیث أكد المشرع هنا، التزام الدولة الجزائریة بمبدأ عدم  التمییز فیما بین المستثمرین 
ول التي أبرمت معها إال إذا كانت تقدم امتیازات وحقوق لمواطني الدأنفسهم ألي اعتبار كان، 

اتفاقیات ثنائیة تمنح معاملة أكثر أفضلیة بموجب معاملة الدولة األكثر رعایة وذلك احتراما 
التمییز اللتزاماتها الدولیة، دون أن یعتبر هذا االستثناء خروجا أو خرقا لمبدأ المساواة وعدم 

  . المعاملة يف
، المتعلقة بالتشجیع والحمایة المتبادلة الفرنسیة- الجزائریةوهو ما أكدته مثال، االتفاقیة 

  ):3(لالستثمارات، من خالل نص المادة الثالثة
  

                                                             
عیبوط محند وعلي، مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة لالستثمارات األجنبیة، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة عدد -1
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ه البحریة، معام " طق قلميه وم ٕ ىل ا ويل بضامن  د القانون ا ن طبقا لقوا یلزتم لك طرف من الطرفني املتعاقد
ٔن هذه  ممارسة هذا  ٔخر حبیث  رات مواطين ورشاكت الطرف ا ٔن اد الس احلق املعرتف به ال ميكن 

ستعامل  سیري والصیانة و ىل ال ٔو متیزيیة قد تؤر  ري مربرة  ٔو فعلیا عن  طریق إجراءات  ُعرقل قانونیا  ی
هتا ٔو تصف رات  س متتع هبذه    .1"وا

  

وكما سبق القول أنه لم ینص صراحة على كیفیة معاملة للمشرع التونسي بالنسبة 
، إال أن مضمون الفصل 1993األجنبیة في مجلة تشجیع االستثمارات لسنة االستثمارات 

األول من هذه المجلة، یوحي بمبدأ المساواة وعدم التمییز بین االستثمارات الوطنیة واألجنبیة، 
  :إذ نستشف ذلك من

عث"  ل  رات يف البالد التوسیة من ق س ٔو تضبط هذه ا نظام بعث املشاریع وشجیع  ني توسیني 
ري مقميني ٔو  انب مقميني  ٔ"....2 .  

فقد أخضع المشرع التونسي االستثمارات األجنبیة لنفس النظام القانوني الذي یضبط وینظم   
القانوني للتصریح باالستثمار، وكذلك  واإلیداعاالستثمارات الوطنیة، من حیث إجراءات التنفیذ 

باستثناء . من حیث التمتّع بالمزایا والضمانات المقررة في مجلة تشجیع االستثمارات
االستثمارات الفالحیة، التي یمنع على األجانب تملك أراضیها، وكذلك االستثمارات المقامة في 

األجانب فیها حدود  بعض أنشطة الخدمات غیر المصدرة كلیا، والتي تتجاوز مساهمة
  .3من رأس المال50%
  

د بدوره      َحِ عن نهج نظیره التونسي، عندما سكت عن معاملة  المشرع المغربيلم ی
بمثابة میثاق  18.95رقم  اإلطارمن القانون  16االستثمارات األجنبیة، غیر أن نص المادة 

ة على أرض المغربسواء كانت لالستثمارات، توحي بمعاملة متساویة وعادلة لالستثمارات المقام
  :استثمارات وطنیة أو أجنبیة، ومن بین ما جاء في هذه المادة

                                                             
، الصادرة 01، جریدة رسمیة، عدد 1994ینایر  02، الموافق لـ 1414رجب  19، مؤرخ في 01- 94قم مرسوم رئاسي ر  -1

  .1994جانفي 2في  
  . 2003مجلة تشجیع االستثمارات ونصوصها التطبیقیة، منشورات المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة، مارس  -2
  .نص الفقرة الثانیة والثالثة من الفصل الثالث من مجلة تشجیع االستثمارات التونسیة، مرجع سابق:  أنظر -3
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اص الطبیعیون "  ٔش ري مقميني وكذا ا ٔو  اكنوا مقميني  ٔ انب سواء  ٔ ٔو املعنویون ا اص الطبیعیون  ٔش ا
خلارج ورة.....املغاربة املستقرون  رات املذ س دون ف خيص    ...".ستف

ت المادة في منح الضمانات المالیة المتعلقة بحریة التحویل، بین المستثمرین سواء   ّ فقد سو
وتأكد هذا التوجه أكثر من خالل . كانوا أشخاصا طبیعیین أو معنویین، محلیین أو أجانب

االتفاقیات الثنائیة التي أبرمتها المملكة المغربیة في مجال تشجیع وحمایة االستثمار منها على 
  :ما یلي ، والتي تنص في فصلها الثاني على1975، لسنة الفرنسیة- المغربیةبیل المثال، االتفاقیة س
  
عاقد یضمن لك طرف"  ٓخر م ا الطرف املتعاقد ا رات اليت ینجزها ر اد وسدیدة لالس رابه معام    "...يف 

  
  املةضوابط تحقیق المساواة في معـ: ثانیا

  في التنظیم الدولي االستثمارات األجنبیة
نظرا لكثرة االختالفات حول معیار تحقیق المساواة في معاملة االستثمارات األجنبیة من     

یفة، وفي سبیل تحقیق هذه المعاملة فعلیا، تستخدم االتفاقیات الدولیة  طرف الدول المضّ
 ،مجموعة من الضوابط كمعیار لتحقیق مساواة فعلیة في معاملة االستثمارات األجنبیة والمحلیة

  :ثل هذه المعاییر والضوابط فیما یليوتتم
یقضي هذا المبدأ وجوب معاملة األجنبي بالوطني سواء بسواء :معیار المعاملة الوطنیة-1

). شرط مساواة األجانب بالوطنیین(أو) شرط تشیبه األجانب بالوطنیین( ویطلق علیه البعض
فة أن تعامل المستثمر َ على الدولة المضیّ األجنبي بنفس العاملة التي  ویقصد بهذا المعیار أن

یتمتّع بها المستثمر الوطني في الظروف المشابهة، أو المماثلة من حقوق ومزایا 
، إذا ما قارناه بمعیار الدولة 1وضماناتویعتبره البعض أهم المعاییر التي یتبناها التنظیم الدولي

أسیس في أي من األولى بالرعایة، حیث أن المستثمر األجنبي یتمتع في ظله بحقوق الت
  .2الصناعات الوطنیة التي عمل المستثمرون الوطنیون بها

                                                             
هذا ما فرضته المحاكم التحكیمیة الدولیة في األحكام التي أصدرتها في قضیة المستثمر األمریكي     -1

AMERICANMANIFACTURING  AND TRADINGة، حیث أكد المركز الدولي لتسویة ضد جمهوریة الكونغو الدیمقراطی
المنازعات المتعلقة باالستثمارات بین الدول ورعایا الدول األخرى، أن حكومة الكونغو لم تحترم الحد األدنى من المعاملة 

 .205ص ، بقاوالي نادیة، مرجع س. المطلوبة في القانون الدولي
  .157الحمیقاتیمحمد أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -2
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تحرص على تضمین هذه المبدأ في اتفاقیات  اإلقلیمیةنجد االتفاقیات الدولیة سواء الثنائیة أو  
بهدف توفیر الحمایة القانونیة الكافیة لرأس المال األجنبي وتشجیعه، ویرجح الفقه . 1االستثمار

والمزایا المقررة لالستثمار الوطني بمقتضى  تالضمانا علىأ ال یقتصر أثره أن هذا المبد
القوانین الداخلیة للدولة حین إبرام االتفاقیة، بل إنه یشمل كذلك كل ضمانات أو مزایا تقررها 

  .2نصوص أو تعدیالت الحقة على إبرام االتفاقیة
 
ویعد مبدأ المعاملة الوطنیة من المبادئ التي یقوم علیها نظام االستثمار في المنظمة   

العالمیة للتجارة، الذي كرسه اتفاق إجراءات االستثمار المتعلقة بالتجارة والمعروفة باسم 
TRIMSخلق مناخ مالئم لحریة التجارة  إلى، تسعى من خاللها المنظمة جانب مبادئ أخرى إلى

وتدفق السلع بدون حواجز أو ممارسات من شأنها التأثیر على هذه الحریةومضمونه أن ال 
تُفرض تدابیر تتضمن شروطا تُفرض على المستثمرین األجانب بالنسبة للمنتجات المحلیة 

تجات المنشأ، أو والمنتجات األجنبیة، ومن ذلك عدم تقیید المستثمرین األجانب عند شراء من
من أي مصدر محلي، سواء تعلق األمر بنوع أو حجم أو قیمة هذه المنتجات، أو تقیید 

  .3المنتجات المستوردة بتحدید كمیة معینة كنسبة من حجم أو قیمة المنتجات المحلیة التي یتم تصدیرها

                                                             
األرجنتین والوالیات المتحدة ما نصت علیه المادة الثانیة من اتفاقیة االستثمار المبرمة بین : منها على سبیل المثال -1

یقوم كل طرف بقبول ومعاملة االستثمار واألنشطة المتصلة به، على أساس ال یقل  -1 ": ، على النحو التالياألمریكیة
الستثمار أو أنشطة مرتبطة به، تابع لمواطني الدولة أو شركاتها أو مواطنیأو  مالئمة عن ذلك الممنوح في أحوال مماثلة

شركات تابعة لدولة من الغیر، أیهما أفضل، دون اإلخالل بحق كل طرف في منح أو الحفاظ على أیة استثناءات  تقع في 
  .المجاالت أو القطاعات المنصوص علیها في البروتوكول الخاص بهذه االتفاقیة 

نصاف، ویجب أن تتمتع بكافة الحمایة واألمان، وال یجوز في أي حال  )أ(-2 ٕ تتم معاملة االستثمار في كل األوقات بعدل وا
ال یجوز ألي طرف بأي حال من ) ب.(من األحوال معاملته معاملة تقل عن تلك المعاملة المتطلبة وفقا للقانون الدولي

إدارة، تشغیل، القیام على، استخدام، استغالل، اكتساب، التوسع أو : یةاألحوال التعرض بموجب إجراءات تحكیمیة أو تمییز 
، دراسة حول االتفاقیة الموحدة الستثمار رؤوس األموال محمد صالح الدینعبد الوهاب : أنظر ."...التصرف في االستثمارات

  .30 -29، ص ص 2013العدد التاسع عشر، یولیو  ة،یالعربیة، مجلة التحكیم العالم
  .210- 209السامرائي درید محمود،  مرجع سابق، ص ص  -2
توغـزاوي لحسن، منظمة التجارة العالمیة وآلیات الفصل في النزاعات التجاریة، أطروحة لنـیل الدكتوراه في القانون  -3

-  2012امعیة الخاص، كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة، الرباط، جامعة محمد الخامس السویسي، السنة الج
  .169 - 167، ص ص 2013
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لمساواة وعدم التمییز، یأتي هذا المبدأ كمبدأ داعم ومساعد لمبدأ ا :معیار الدولة األكثر رعایة-2
وتعتبر معاملة الدولة األكثر رعایة عنصرا أساسیا في التنظیم الدولي لحمایة االستثمارات 

فة للمستثمرین من بلد أجنبي ما معاملة ال تقل رعایة . األجنبیة ویقصد به معاملة الدولة المضیّ
  .عن معاملة المستثمرین من أي بلد أجنبي أخر في كل الظروف

والتنظیمات االتفاقیة  اإلقامةرط الدولة األكثر رعایة من الشروط الدارجة في معاهدات فش    
لمركز األجانب بصفة عامة، وترمي الدولة التي تشترط لرعایاها عند معاملتهم كأجانب في 
الدولة األخرى أن یتمتعوا بكل الحقوق التي یتمتع بها أي أجنبي من أیة جنسیة أخرى، ال في 

تجعل حالة  وتتعهد بموجبه الدولة المتعاقدة بأن. الحاضر فحسب بل وفي المستقبل أیضا
األجانب التابعین للدولة المتعاقدة األخرى مثل أحسن حالة قررتها لألجانب التابعین ألیة 

تضمنته المادة السادسة من االتفاقیة المغاربیة لتشجیع وضمان االستثمار بین دول و  .1دولة
  :االتحاد المغاربي

  
ان احتاد املغرب"  مثري ب ل مس ر املنجز من ق س ا الطرف املتعاقد ملواطين  متتع  ٔیة مزا یقد العريب ب

ٔخرى   ."ٔیة دو 

وكذا المادة الثالثة من اتفاق تشجیع وحمایة االستثمارات المتبادلة بین الجزائر وتونس،  
  :التي تنص على -المعاملة الوطنیة ومعاملة الدولة األكثر رعایة -بعنوان

  
قلميه، الس  - 1"  ٕ عاقد يف ا ایة عن مينح لك طرف م ٓخر، معام ال تقل ر مثري الطرف املتعاقد ا رات مس

سبة  ل ٔفضلیة  كرث  ٔ كون ا ٔهيام  ٔخرى،  مثري دو  رات مس ٔو الس مثریه  رات مس ت اليت مينحها الس
مثر   .لمس

ایة  - 2 قلميه معام ال تقل ر ٕ ٓخر يف ا مثري الطرف املتعاقد ا عاقد ملس عن ت اليت مينحها مينح لك طرف م
نتفاع هبا،  لهيا واستعاملها و راهتم واحلفاظ  دارة اس ٕ ٔخرى وذ ف یتعلق  مثري دو  ٔو مس مثریه  ملس

مثر لمس سبة  ل ٔفضلیة  كرث  ٔ كون ا   .ٔهيام 

ألجنبي یقصد به أن تعامل الدولة المستثمر ا :)أو التبادل والمقابلة بالمثل(بالمثلمعیار المعاملة -3
ویعتبر . بنفس المعاملة التي یلقاها رعایاها في إقلیم الدولة التي ینتمي إلیها المستثمر األجنبي

                                                             
  . 322-321العبیدي عـبد اهللا علي، مرجع سابق، ص  ص  -1
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هذا المبدأ من أبرز المبادئ الدولیة التي یتم التعامل بها على الساحة الدولیة وكثیرا ما 
فة یستعمل كوسیلة لتحدید الحمایة والمزایا التي یحظى بها المستثمر األجنبي في  الدولة المصیّ

  .1ویتخذ المبدأ صیغا عدیدة من حیث المضمون
حول  الیونان- الجزائرمن االتفاق المبرم بین ) 3(من أمثلته، ما نصت علیه المادة الثالثةو 

  :تشجیع االستثمار، على النحو التالي
  
یازا عن ت اليت مينحها " رات معام ال تقل ام عاقد لالس ٔي دو مينح لك طرف م مثر  ٔو مس مثریه  ملس

یازا كرث ام ٔ ملعام ا ذ  ِ   .2..."ٔخرى، وخي
  الفرع الثالث

 التغییرات التشریعیة ومدى تأثیرھا 
  االستثمار ریةعلى ح

تقضي العادة المستقرة في المعامالت التجاریة الدولیة، أن یتم إبرام عقود االستثمار بین  
فة أو طرف أو هیئة تابعة لها، سواء كان شخصا خاصًا أو  المستثمر األجنبي والدولة المضیّ
فة ویسمح بها  ، بناءا على أسس معینة و وفقا  لترتیبات قانونیة تتبناها الدولة المضیّ عامًا

نونها المعمول به  والمختص بهذا المجال، فیطمئن المستثمر على تمام إجراءات االستثمار قا
ویباشر العمل في المشروع االستثماري، وقد یقطع شوطا من العمل دون حدوث أي شيء من 

إذ غالبا ما تتضمن عقود االستثمار . شأنه أن یثیر خالفا بینه وبین الطرف المتعاقد اآلخر
" یام أحد الطرفین بإنهاء العقد دون موافقة الطرف اآلخر، وهو ما یعرف بشرط بندا یُحظر ق

  ".االستقرار في اتفاقیة االستثمار
   

كما یحرص المتعاقدون عادة، خاصة المستثمرین األجانب، سواء كانوا شخصیات اعتباریة  
فة شروط الثبات ا لتشریعي وشرط أو حقیقیة تضمین العقود التي یبرمونها مع األطراف المضیّ

                                                             
  .218-217السامرائي درید محمود، مرجع سابق، ص ص :راجعللتفصیل في صیغ  هذا المضمون،  -1
، 20/12/2000نانیة، بتاریخ االتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الیو  -2

، المؤرخ في 205- 01المتعلق بالتشجیع والحمایة المتبـادلة لالستثمارات، المصادق علیه بموجب المرسوم الرئـاسي رقـم 
  .2001، صادرة بتاریخ 41، جریدة رسمیة، عدد 23/07/2003
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عدم المساس بالعقد، وهذا الحرص ناتج عن المخاوف التي تنتاب األطراف المستثمرة، نظرا 
لما تتمتع به الدولة من مزایا سیاسیة في القانون الدولي، األمر الذي یجعل لها الحق في أي 

ذلك قدرتها على إنهاء العقد  إلىوقت وكیفما تشاء القیام بأي إجراء تعدیلي لقوانینها، أضف 
في أي وقت تشاء وبإرادتها االنفرادیة ومن هنا تبرز الحاجة لشروط الثبات التشریعیة وشروط 

  .1عدم المساس لدى المستثمر
  
فة على تعدیل أو تغییر  یفاجألكن رغم ذلك، قد    المستثمر األجنبي بإقدام الدولة المضیّ

، ، فینتابه القلق والحیرة عن مصیر مشروعه االستثمارينظامها القانوني في مجال االستثمار
 ؟لالستثمار بإرادتها المنفردةمدى أحقیة الدولة في تعدیل قانونها المنظم هذا القلق یجعله یتساءل عن،

  .؟وما هي المزایا والضمانات التي یقررها له التنظیم الدولي في هذه الحالة
  

المقصود بمبدأ الثبات أو  إلىنتطرق من خالل هذا الفرع  إجابة على هذا التساؤل،      
حریة االستثمار على مبدأ هذا األمر مخالفة تأثیر مدى ثم  )أوال(وأشكاله االستقرار التشریعي
فة    . )ثانیا(في الدولة المضیّ

  
    

  المقصود بشرط الثبات التشریعي وأشكالھ:أوال
فة لالستثمار بعدم إجراء أي   ینصب مبدأ تثبیت النظام القانوني، على تعهد الدولة المضیّ

تعدیل أو تغییر اإلطار التشریعي الذي یحكم االستثمارات، والذي قد یتم في ظله إبرام عقود 
أو اتفاقیات متعلقة بتشجیع وحمایة االستثمار، بمعنى تجمید أو تعطیل مؤقت كحق الدولة في 

سة سیادتها القانونیة المعترف لها على مستوى أحكام القانون الدولي والهدف من هذا ممار 
التنازل لتفادي المساس بسالمة العقود المبرمة من جهة، ومن جهة أخرى ضمان سریان 

  .2اإلطار القانوني الذي اتخذت وفقا له االلتزامات التعاقدیة

                                                             
  .163الحمیقاتیمحمد أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص - 1
الضمانات في العقود االقتصادیة الدولیة في التجربة الجزائریة، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون معاشو عمار، -2

  .288، ص 1998الدولي والعالقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 
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ل بالقانون الجدید الواجب التطبیق على یتم بموجب هذا الشرط تجمید أو تعطیل العم ،إذن
فة والمستثمر األجنبي، وبقاءه على الحالة التي كان علیها وقت  العقد المبرم بین الدولة المضیّ

ویعد هذا الشرط أكثر ذیوعا في العقود التي تبرمها الدولة مع األشخاص األجنبیة  ،إبرامه
  .السیما في عقود االستثمارو  الخاصة

  
فإن شرط الثبات یعتبر في الواقع استثناءا عن القاعدة العامة التي تقتضي،  ،األمروأیا كان 

خضوع المستثمر األجنبي لقانون الدولة المنجز مشروعه االستثماري على إقلیمها إلى جانب 
خضوعه إلى كل التعدیالت القانونیة التي تطرأ على ذلك القانون خالل مدة نفاذ العقد وهو 

طرف الدولة المستقبلة لالستثمار بموجب سلطتها العامة بعدم تطبیق  بمثابة تعهد من
التعدیالت أو المراجعات التي قد تطرأ على القوانین المنظمة لالستثمار على المستثمر 
األجنبي المتعاقد معها، وذلك بغیة كسب ثقته وتحقیق له االستقرار النفسي وتشجیعه على 

و مثل هذا الشرط العام بالنسبة للمستثمر األجنبي الذي . 1اتخاذ قرار االستثمار على إقلیمها
یطمح في العمل في إطار استقرار تشریعي یسمح بجذب رؤوس األموال األجنبیة، ألنه یمثل 

    .2حمایة إضافیة للحقوق واالمتیازات التي استفاد منها
لداخلي للدولة إما شروط تشریعیة في القانون ا: وغالبا ما تأخذ مثل هذه الشروط شكلین   

فة م )1(المضیّ ٕ   .)2(أالتفاقيا شروط تعاقدیة في القانون وا
المتعاقدة یقصد بها تلك الشروط التي ترد في صلب قانون الدولة :الشروط التشریعیة-1

فة لالستثمار، تتعهد بموجبها الدولة بمنح كافة المزایا االستثنائیة المقررة في قانون االستثمار،  ّ المضی
  .باستمرار العمل بهذه المزایا حتى بعد تعدیل قانون االستثماروالتعهد 

فقد أصبحت هذه الشروط أمرا معمول به ومتداول في أنظمة االستثمار، خاصة األنظمة    
استقطاب رؤوس األموال األجنبیة والتي تندرج تحتها  إلىالتشجیعیة والمحفزة التي تهدف 

فقد سمحت العدید من تشریعات الدول  ،الدراسةأنظمة االستثمار المغاربیة الثالث محل 

                                                             
األجنبیة، مرجع سابق، ص ص والي نادیة، النظام القانوني الجزائري لالستثمار ومدى فعالیته في استقطاب االستثمارات -1

226-227.  
  .70عیبوط محند وعلي، مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة لالستثمارات األجنبیة، مرجع سابق، ص -2
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النامیة بإدراج شرط الثبات التشریعي في عقودها مع المستثمرین األجانب بهدف جذب 
  .االستثمارات، كونها مصدر أمان للمستثمرین

  
، كرس المشرع الجزائري مبدأ تجمید ة المباشرةیاألجنب نزوال عند هدف جذب االستثمارات

وأكد على ) الملغي( 12-93من المرسوم التشریعي رقم  39خالل المادة  النص التشریعي من
من ) المعدل والمتمم(المتعلق بتطویر االستثمار  03- 01هذا الموقف في األمر الجدید رقم  

منه ضمن الباب الثالث المتعلق بالضمانات الممنوحة للمستثمرین،  15خالل نص المادة 
  :على ما یلي

ٔمر  "  رات املنجزة يف إطار هذا ا س ىل  ل  ٔ يف املستق ٔو االٕلغاءات اليت قد تطر ال تطبق املراجعات 
ة مثر ذ رصا ملس   ."إال إذا طلب ا

واضحا، ال یحتاج لكثیر من الشرح  15یبدوا موقف المشرع الجزائري من خالل نص المادة 
تمثل في حمایة مصالحه وممتلكاته من أي والتحلیل، فالمستثمر األجنبي یتمتع بضمان هام ی

كما یحق للمستثمر . تعدیل مستقبلي یمكن أن یطرأ على النظام القانوني الجزائري لالستثمار
األجنبي أن یطلب االستفادة من النظام القانوني الجدید لالستثمار إذا رأى فیه أنه یتضمن 

ألنه صاحب المصلحة وصاحب مزایا وضمانات إضافیة غیر موجود في النظام المعمول به
  .السلطة التقدیریة لتقریر االستفادة من التعدیالت الجدیدة أو ال

األمر مبدأ من نفس  29وما یعزز هذا المركز الخاص للمستثمر األجنبي، أن المشرع أقر في المادة 
م  خاصة ما تعلق احترام وحمایة الحقوق المكتسبة للمستثمرین، في ظل القانون الذي أنشأت فیه استثماراته

  :على أعاله بالمزایاالتي تعتبر حقوق مكتسبة ال رجعة عنها، إذ تنص المادة
حل"  تفظ  ُ مثرون فـــقحي ملس سهبا ا ك رشیعات اليت ـــــام خيص املزایوق اليت  دون مهنا مبوجب ال ستف ا اليت 

رات، وتبق س شجیع  ــ ایة ان إىل غا ساریة ى هذه املزایـــتؤسس تدابري  لرش هاء املـ وط اليت دة و
حت هب   ." ام
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، أن المستثمر یتمتع بحق مكتسب في الخضوع "مهدي هارون"ولب القول، ما قاله األستاذ 
للتشریع الساري المفعول عند إنجاز مشروعه، كما یستطیع االستفادة من األحكام التشریعیة 

  .1امتیازات إضافیةوالتنظیمیة الجدیدة إذا كانت تتضمن 
، من قانون 23كذلك نص المشرع المغربي على مبدأ احترام الحقوق المكتسبة في المادة     

  :االستثمار المغربي، التي تنص على ما یلي
رشیعیة "   لنصوص ال دون مهنا معال  ستف مثرون ف خيص املنافع اليت  ملس سهبا ا ك حلقوق اليت  حيتفظ 

حت  ایة انرصام املدة اليت م ورة إىل  ملنافع املذ ار  ر، ویظل العمل  س ىل  شجیع  املتعلقة بتدابري ال
 ٔ   ."الرشوط املقررة  قو وف اهل من 

ة، یؤكد احتفاظ المستثمر سواء كان أجنبي أو محلي بالحوافز والمزایا المقررة فمضمون الماد
غایة انتهاء المدة التعاقدیة، أو الشروط  إلىفي القانون، وتبقى تلك الحوافز ساریة المفعول 

  .التي منحت من أجلها تلك المزایا والحوافز
االستثمارات، یتضمن شجیع أما بالنسبة للمشرع التونسي، لم نجد أي نص من نصوص مجلة ت

صراحة مبدأ احترام الحقوق المكتسبة عند تطبیق القوانین الجدیدة على االستثمارات التي شرع في 
، فإنه یفید بإمكانیة تطبیق هذا المبدأ في إطار الشروط 67وباستقراء دقیق لمضمون الفصل  ،إنجازها

من  67وینطوي مضمون الفصل . في مجال االستثمار االتفاقیة والتعاقدیة التي تلتزم بها الدولة التونسیة
  :االستثمارات، على مجلة تشجیع

الف یطص احملــخت"   لنظر يف لك  ولــامك التوسیة  يب وا ٔج مثر ا ملس ٔ بني ا ا ر ة التوسیة إال يف 
لـاتفاق ینص ص ة  ٔو خيرط التحـه شرا لجــكمي،  د الطرفني ا ٔ وء إىل التحكمي عن طریق إجراءات ــول 

اصة   ...".  حتكمي 

    
یقصد بها تلك الشروط التي ترد ضمن عقد االستثمار المبرم بین  :االتفاقیة/الشروط التعاقدیة-2

فة والمستثمر األجنبي، عادة ما تنص هذه الشروط على أن القانون الواجب  الدولة المضیّ
التطبیق على العقد في حال وقوع نزاع بین الطرفین بخصوص العقد، هو القانون الساري وقت 

وتعرف أیضا .   في إطاره وتحت أحكامه العقد محل النزاعإبرام العقد، أو القانون الذي انعقد 

                                                             
1-TERKI Nour Eddine , La protection conventionnelle de l’investissement étranger en Algérie, 
op , cit ,p p 19-20 .    
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بأنها تلك الشروط التي ترد ضمن بنود أو شروط العقد ذاته والتي تنص صراحة على أن 
القانون الذي یسري على العقد عند المنازعة هو القانون بأحكامه وقواعده النافذة وقت اإلبرام 

  .1مع استبعاد أي تعدیل الحق قد یطرأ
  :2، نذكرلعقود االستثماربالنسبة  أالتفاقيتطبیقات شرط الثبات التشریعي في القانون ومن 
 العقد المبرم بینEquateur وشركةTexaco petroleum سنة /فبرایر/21الموقع في

 :، حیث نصت المادة الرابعة منه1964
ن الســـیل" ٔطراف بقوانني البرتول والتعد ىل زم ا ع  ٔدجمت العقاریة وقت التوق د، ويه ت القوانني اليت 

ٔي جمـــد وتها يف العقــ نصوص  ٔطراف يف  ىل وىل حمك العملیات اليت تمت بني ا ة  ٔطراف رصا ال مل یتفق ا
  ".تنظميه
 كطرف أول وشركة يوكذلك العقد المبرم بین كال من جمهوریة مالGénéral des 

matiers nucléaires du على16/1، فقد نصت المادة 1977كطرف ثاني سنة ،:  
  
صادیة "  ق ات الظروف العامة القانونیة و متتع الرشكة ب ٔن  ٔن تضمن طوال مدة العقد  تتعهد احلكومة ب

ع العقد  لواحئ املطبقة عند توق رشیعات وا واملالیة اليت ستعمل الرشكة يف ظلها، وینرصف هذا الضامن إىل ال
ام واستغالل الیورانی ه  ستغالل التعدیين يف مايل بو اصىل  ه    ." وم بو

أقرت الجزائر شرط الثبات أو االستقرار التشریعي في بعض العقود التي أبرمتها مع  وقد
مستثمرین أجانب في مجال االستثمار، منها االتفاقیة المبرمة مع شركة أوراسكوم تلیكوم في 

  :، فقرة أولى على )6(مجال االتصاالت، حیث نصت المادة السادسة
ٕذا تضمنت القوان"  ٔفضل من النظام املقرر يف هذه ا ر  ریة نظام اس و اجلزا لیة  ت املستق ني والتنظ

ٔو  رشیعات  فاء الرشوط املقررة يف هذه ال د من هذا النظام رشیطة اس ستف ٔن  لرشكة  ة ميكن  االتفاق
ة هتا التطبیق   .3"تنظ

                                                             
  .290بق، ص امرجع سمعاشو عمار، - 1
  .166- 165الحمیقاتي محمد أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص ص : راجعلالطالع على المزید من هذه العقود،  -2
اتفاقیة االستثمار المبرمة بین الدولة الجزائریة الممثلة من طرف وكالة ترقیة االستثمارات ودعمها ومتابعتها من جهة،  -3

، 2001دیسمبر  20، المؤرخ في 416- 01وبین شركة أوراسكوم تلیكوم الجزائر، موافق علیها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
 12-93علما أن هذا االتفاق وقع في إطار المرسوم التشریعي رقـم  .  2001دیسمبر  26، الصادر بتاریخ 80العدد 

، عدم تطبیق المراجعات واإللغاءات التي قد تطرأ على 39، الذي یضمن في مادته الـ )الملغى( المتعلق بترقیة االستثمار
  . االستثمار، إال إذا طلب المستثمر ذلك صراحة
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طویر االستثمار والشركة الجزائریة كذلك اتفاقیة االستثمار الموقعة بین الوكالة الوطنیة لت 
  :، التي نصت على)6(لإلسمنت، بموجب المادة السادسة

  
لامدة " ٔمر رمق  15طبقا  ٔ 2001ٔوت  20املؤرخ يف  03- 01من ا ٔو االٕجراءات اليت قد تطر ، فإن املراجعات 

ة التالیة یازات احملددة يف االتفاق م ىل  ٔثري  كون لها ت ل لن    ". يف املستق

  
فهذه النصوص تشكل جزءا من الضمانات القانونیة التي تلتزم بها الدولة الجزائریة تجاه   

على المستثمرین األجانب، إذ تقضي بعدم تطبیقها للقوانین الجدیدة المتعلقة باالستثمار، 
  .االستثمارات التي أنشأت في إطار القانون الساري وقت إبرام العقد والتي شُرع في إنجازها

یر أنالتزام الدولة بمثل هذه الشروط قد یضر بها في حالة خرقها له نتیجة تغیر الظروف االقتصادیة غ  
واالجتماعیة، مما یجعلها مسؤولة مسؤولیة دولیة خاصة في إطار الممارسات الرامیة لجعل عقود الدولة 

  .1في مجال االستثمارات في مصف االتفاقیات الدولیة
سواء الثنائیة 2شرط الثبات التشریعي في إطار اتفاقیات االستثمار الدولیةأما بالنسبة لتطبیقات 

أو المتعددة األطراف،فهي على غرار عقود االستثمار، تكفل هذه الحمایة القانونیة للمستثمر األجنبي من 
  :نذكر منها خالل االلتزامات التعاقدیة التي تتضمنها بنود االتفاقیة،

تشجیع وضمان االستثمار بین دول اتحاد المغرب العربي، وكذا  من اتفاقیة 21نص المادة   
  : ، التي تنصفقرة أولى من اتفاقیة االستثمار بین الجزائر وتونس 10نص المادة 

  
ٔو اليت قد توضع يف "  الیا  ولیة القامئة  ات ا ٔو االتفاق ن  لطرفني املتعاقد ٕذا تضمنت القوانني الوطنیة  ا

مثري  ل مس رات املنجزة من ق ٔحاكما متنح لالس ن إضافة لهذا االتفاق،  ل بني الطرفني املتعاقد املستق

                                                             
عي المدرجة في عقود الدولة في مجال االستثمار، المجلة النقدیة للقانون والعلوم اقلولي محمد، شروط االستقرار التشری-1

  .114، ص 2006، جانفي 01السیاسیة، العدد
-، بین إیران وشركة النفط األنجلو1933نُص على شرط الثبات التشریعي ألول مرة في اتفاقیة االمتیاز المعقودة عام  -2

الشدیفات فیصل علیان :أنظر. الحكومیة، ال یمكنها أن تغیّر من االمتیاز أو شروطهإیرانیة، حیث أوضحت بأن التشریعات 
، أطروحة أعدت لنیل درجة الدكتوراه في القانون )دراسة مقارنة(إلیاس، دور العقود اإلداریة في جذب االستثمارات األجنبیة،

  .332، ص 2010العام، كلیة الحقوق، جامعة دمشق، 
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ایة من ت اليت مين  كرث ر ٔ ٓخر معام  ات تصبح الطرف املتعاقد ا حها هذا االتفاق، فإن هذه القوانني واالتفاق
مثر لمس سبة  ل ایة من هذا االتفاق  كرث ر ٔ ٔهنا    ."سائدة طاملا 

  

في نفس االتجاه، ذهب مجمع القانون الدولي في دورته المنعقدة في مدینة أثینا في عام 
ة بین الدول والمخصصة لمناقشة القانون الواجب التطبیق على العقود المبرم 1979

  :من التوصیة بأنه 3واألشخاص الخاصة األجنبیة، حیث نصت المادة 
هيا يف العقد، يه ت املقصودة "  رجعون إ يل، اليت  ا ٔحاكما يف القانون ا ٔن  ىل  ٔطراف االتفاق  جيوز ل

رام العقد   .1"يف مضموهنا حلظة إ

  
حیث ، وأحكام التحكیم الدولیة في هذا الصدد 2وال یمكن تجاهل أو تجاوز التطبیقات القضائیة 

 Aminتحكیم : أخذت أحكام التحكیم بذلك في عقود االستثمار ونستحضر على سبیل المثال
oïl   الذي وقع بین هذه الشركة األمریكیة ودولة الكویت، الذي أبرمه أمیر الكویت آنذاك في

ه ستین سنة، حیث تضمن هذا العقد أن مدت: عقد امتیاز مع الشركة المذكورة، نص العقد على
شروط عدم المساس بالعقد ونظرا لبعض التغیرات والظروف التي طرأت على العقد، 

أن شروط الثبات المعتادة ال تعد : حیث أوضحت المحكمة. اضطرت الشركة إلى التحكیمف
دة، على شروطا باطلة في حد ذاتها على اعتبار أنها تشكل اعتداء على سیادة الدولة المتعاق

                                                             
  .338إلیاس، نفس مرجع سابق، ص  الشدیفات فیصل علیان-1
قرار محكمة : إن التطبیقات القضائیة بخصوص صحة شروط الثبات التشریعي كثیرة، ونذكر منها على سیبل المثال -2

وذلك بمناسبة عقد قرض أبرمته شركة الخدمات التعاقدیة للبرید . النقض الفرنسیة الذي یؤید تثبیت النظام القانوني للعقد
سیة، مع بعض المستثمرین الكندیین، واشترطت فیه الوفاء على أساس قیمة الذهب في ظل القانون الكندي، الذي البحري الفرن

ولما قام المقرضون بمطالبة الشركة بالوفاء أمام القضاء الفرنسي، احتجت . كان یقرر جواز مثل هذا الشرط وقت انعقاد العقد
دین، استنادا إلى بطالن شرط الوفاء بالذهب، عمال بالتعدیل التشریعي الذي طرأ الشركة بأنها غیر ملزمة بالوفاء إال بقیمة ال

وحیث أنه نتج من [ : على القانون الكندي بعد إبرام العقد، إال أن محكمة النقض رفضت ادعاء الشركة، وأوضحت بأنه
وفقا للقانون الكندي الصادر وقت  تحقیقات محكمة الموضوع، أن المتعاقدین قد رجعوا  إلى قیمة الذهب للدوالر الكندي،

إبرام العقد، قد قصدوا مقدما إخراج اتفاقهم من كل االجراءات التشریعیة، التي من شأنها إنقاص قیمة الدین بتعدیل وزن 
  .340-339الشدیفات فیصل علیان إلیاس، مرجع سابق، ص ص : راجع. ]وصفة الدوالر إلى ذهب
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الرغم من أنها تقید بطریقة ملحوظة من حریة الدولة في اتخاذ القرارات إال أنها ال تشكل 
  . 1اعتداء على التنظیم الدولي

  
  الثبات  المضیفة بمبدأعدم التزام الدولة : ثانیا    

  على حریة االستثماردى تأثیره و م التشریعي
إن شروط الثبات التشریعي في عقود االستثمار مقررة إما باالتفاق المبرم بین الدولة    

والمستثمر، أو من خالل التشریعات المقارنة، أو من خالل أحكام المحاكم، أو قضاء 
ال لجذب االستثمارات األجنبیة ألي  ّ التحكیمویعد إقرار مثل هذه الشروط عامل أساسي وفع

بها، كونه كفیل بجعل المستثمر األجنبي یشعر باألمن والطمأنینة على دولة تسعى الستقطا
  .أمواله وممتلكاته إن وجدت في إقلیم دولة تقر وتكرس هذه الشروط

  
فإذا كان مثل هذا الشرط یوفر أمنا وسالما للمستثمر األجنبي، فإنه یشكل في ذات الوقت  

فة، خاصة عندما یكون االستثمار طویل األجل وینصب على  خطرا وتهدیدا للدولة المضیّ
قطاعات حساسة كالموارد المعدنیة مثال، فترتفع أسعار المعادن وال تستطیع الدولة تعدیل 

التنازل عن جزء وقد یرید المستثمر األجنبي . مطالبة المستثمر األجنبي بالفرقالعقد، وال حتى 
فة منعه أو الحلول  ّ من حصته أو كلها في المشروع االستثماري لجهة أجنبیة، فال تستطیع الدولة المضی

لة مما یضطر الدو  ،محل المستثمر األجنبي الجدید، ألن نظامها القانوني لالستثمار ال یسمح لها بذلك
یفة البحث عن طرق قانونیة للتنصل من هذا االلتزام على نحو ال  على مبدأ حریة االستثمار  یؤثرالمضّ

  .الذي تحمله كشعار لجذب االستثمارات األجنبیة
فة أحیانا  الخروج جهرا عن هذا المبدأ، فتقوم بتعدیل بند أو أكثر  إلىوقد تضطر الدولة المضیّ

بحجة حمایة مصلحة  ،من خالل قانون المالیة لسنة معینةالستثمار ها المنظم لمن قانون
فتكون بذلك قد خرقت مبدأ حریة االستثمار، وكذا المبادئ األخرى األساسیة لتفعیل  ،وطنیة

مع السلطات الجزائریة، "  جیزي"وخیر دلیل على ذلك قضیة المستثمر األجنبي . هذا المبدأ
ه القضیة ستكون محل دراسة في المبحث الثالث بعد إقرار المشرع الجزائري لحق الشفعة، هذ

  .من هذا الفصل

                                                             
  .167، مرجع سابق، ص محمد أحمد عبد الرحمان الحمیقاتي-1
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ظمة لالستثمار بصفة خاصة وعدم االستقرار اأن عدم استقرار التشریعات الن ، نرىمن جانبنا

التشریعي بصفة عامة في هذه الدول النامیة هو حتمیة ال خیار للدولة فیها، باعتبار أن هذه 
أو مرحلة تحول اقتصادي لم تستكمل بعد كل مراحله الدول في مرحلة تنمیة اقتصادیة 

تطور افمراجعة و ـأكثر استقرارا وثبات حیث یكون ،التطوریة للوصول إلى درجة النمو االقتصادي
هذه القوانین أمر وارد، لكن على الدولة مراعاة مصالح المستثمرین في هذا المجال على نحو 

  .االستقرار االقتصاديیجعل من االستثمار األجنبي عامل من عوامل 
ن كانت مبدأ أساسي ومشترك بالنسبة  اإلشارةومن المهم   ٕ هنا، أن حریة االستثمار حتى وا

للدول المغاربیة الثالث، وسائر الدول المغاربیة والعربیة األخرى، بل وسائر الدول النامیة التي 
عه وتحفّزه، نظرا لكونه مصدرا أساسیا من مصا فإن  ،در التنمیة الوطنیةتهتم باالستثمار وتشجّ

وتتجلى هذه النسبیة في جملة ،االشتراك واقع أیضا في كون هذه الحریة نسبیة ولیست مطلقة
 ،،نظرا لكونها أي هذه الشروطالنشاط االستثماري من المظاهر التي تعتبر شروطا لممارسة

فة أكثر  عرقلة االستثمار األجنبي الذي  إلىمما ترمي تهدف إلى حمایة مصالح الدولة المضیّ
  :ویمكن ذكرها باختصار فیما یلي .تحتاجه هذه الدولة

أصبحت كل التشریعات الداخلیة المنظمة لالستمارات األجنبیةتتضمن :ةـایة البیئـشرط حم-1
اإلشارة إلى مسألة حمایة البیئة، نظرا ألن النشاط االستثماري قد یترك آثارا سلبیة على البیئة 

فة، خاصة إذا تعلق األمر بالنشاطات في  ، قطاعات ملوثة للبیئةوالمحیط الداخلي للدولة المضیّ
  :03-01لجزائري في المادة الرابعة من األمر رقم المشرع ا فأشار لها

ة...."   نة وحامیة الب شاطات املق ل ت املتعلقة  رشیع والتنظ اة ال   . ...."مع مرا

كذلك نص المشرع المغربي على حمایة البیئة كهدف من األهداف المقصودة من تدابیر  
  :2فقرة /میثاق االستثمارات، وذلك في نص المادة الثانیة 

ريم هذه التدابري إىل"    :كام 

ر، -    شجیع التصد

نعاش الشغل   -  ٕ     ا
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ر، -    س ض لكفة   ختف

نتاج -   ض لكفة االٕ   ختف

  الطاقة واملاء رشید اسهتالك - 

ة -  ىل الب   ."احملافظة 

ویقصد بالمحافظة على البیئة، حسب مفهوم قانون االستثمار المغربي، كل عملیة یراد بها 
تحسین شروط المحافظة على البیئة بصرف النظر عن أعمال القضاء على مظاهر األذى 

  .1المرتبطة بطبیعة النشاط أو الحد منها

الثالث من مجلة تشجیع االستثمارات، الثاني و  التونسي في الفصلأجاز المشرع كذلك، بدوره 
في األنشطة المذكورة في الفصل األول من المجلة، بشرط االستجابة للشروط  حریة االستثمار

  .الخاصة بتعاطي هذه األنشطة ووفقا للتشاریع والتنظیمات المعمول بها

البیئة والمحیط من بین القطاعات وبالرجوع إلى الفصل األول من المجلة، نجد أن حمایة 
ونظرا ألهمیة حمایة البیئة والمحیط، أولى المشرع التونسي  ،المسموح باالستثمار فیها

سساتهم،  لالستثمارات التي یقوم بها  المستثمرین بهدف مقاومة التلوث الناتج عن نشاط مؤِ
ة تشجیع من مجل 37تشجیعات خاصة إضافة للتشجیعات المشتركة، وذلك في الفصل 

لسنة  3121لتونسي في الفصل الرابع من األمر رقم اكما نص علیه المشرع ،2االستثمارات
  :، حیث جاء فیه2008

                                                             
من  19و 17، لتطبیق المادتین 2001ینایر  31، الصادر في 2.00.895المادة األولى، الفقرة الرابعة من المرسوم رقم  -1

  .51قانون االستثمار بالمغرب، مرجع سابق، ص . ، بمثابة میثاق لالستثمارات95-18القانون اإلطار رقم
): -مقاومة التلوث والمحافظة على البیئة - العنوان السادس(  37الواردة في الفصل من هذه التشجیعات أو االمتیازات  -2

اإلعفاء من المعالیم الدیوانیة واألداءات ذات األثر المماثل وتوقیف العمل باألداء على القیمة المضافة  والمعلوم على 
والالزمة إلنجاز هذه االستثمارات وتوقیف العمل االستهالك بالنسبة للتجهیزات المستوردة التي لیس لها مثیل مصنوع محلیا 

المصادقة المسبقة غیر أن االنتفاع بهذا االمتیاز یستوجب . باألداء على القیمة المضافة بالنسبة للتجهیزات المصنوعة محلیا
أنظر . ضبطها بأمرعلى برنامج االستثمار وعلى قائمة التجهیزات طبقا لشروط یقع من قبل الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط 

  .من مجلة تشجیع االستثمارات ونصوصها التطبیقیة، مرجع سابق  38و 37الفصل 
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ل "  لهيا من ق ب اجلــــــاري هبا العمل واملصادق  لرتات ىل احملیط طبقا  یازات الواردة  الم نتفاع  خيضع 
لتمنیة  ة وا 1."املستدميةاملصاحل املعنیة لوزارة الب

  

وتعتبر مسألة حمایة البیئة من االلتزامات التي تقع على عاتق المستثمر األجنبي عند التعاقد 
إذ یتعهد باحترام الشروط والقواعد المعمول بها في مجال حمایة  ،مع الدولة المضیفة

  .  والمحافظة على سالمة المحیط

لتطویر االستثمار كالة الوطنیة المبرمة بین الو من االتفاقیة  9هذا االلتزام في المادة حیث ورد  
  :والشركة الجزائریة لإلسمنت في مجال االستثمار حیث جاء فیها ما یلي

ت "  ة الساریة والناجتة عن القوانني والتنظ یة و البی س واملواصفات التق رتام املقای تتعهد الرشكة 
و  لهيا ا ولیة اليت وقعت  ات ا ه اخلصوص، تتعهد الرشكة واالتفاق ىل و ميقراطیة الشعبیة و ریة ا اجلزا

ة رات الرضوریة يف جمال ماكحفة التلوث الصناعي وحامیة الب س جناز  ٕ."2  

كما انضمت  هذه الدول للعدید من االتفاقیات المرتبطة بالبیئة، والتي أصبحت معطى جدید 
  .للتنمیة على الصعید العالمي ةجیإستراتییتم أخذه بعین االعتبار في أیة 

یتطلب  يالت المقننةنقصد بها القطاعات :خصوصیة إجراءات االستثمار في بعض األنشطة- 2
 صتضاف إلجراءات  إنشاء االستثمار المنصو  ومعقدة نوعا ما، إنشاؤها إجراءات خاصة

في الفصل الثاني  لبالتفصیعلیها في القوانین المنظمة لالستثمار، والتي سبق الحدیث عنها 
  .من الباب األول من هذه الدراسة

اعتبر المشرع الجزائري  قاعدة الشراكة إجباریة  ):%49- %51قاعدة (  اإلجباریةشرط الشراكة - 3
-01من األمر رقم  4بالنسبة للمستثمرین األجانب، ویتّضح  ذلك جلیا من خالل نص المادة 

-2010-2009تكمیلي لسنة وقانون المالیة ال 08-06، المعدلة بموجب األمر رقم 03

                                                             
" Kronoberg et Schubert" ، یتعلق بإسناد شركة 2008سبتمبر  22، مؤرخ في 2008لسنة  1321أمر عدد -1

رائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، مكرر من مجلة تشجیع االستثمارات، ال 58و  52االمتیازات المنصوص علیها بالفصلین 
  .2008سبتمبر  30، 151، السنة 79عدد 

  .2004نوفمبر  13صادرة في  72جریدة رسمیة، عدد  -2
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، إذ تنص 2016لسنة  من قانون المالیة 66، كما تم تأكیدها بنص المادة 2011-2012
  :على

س رشكة حتوز املسامهة الوطنیة "  ٔس سترياد بت نتاج السلع واخلدمات و ٕ شطة ا ٔ انب  ٔ رتبط مسامهة ا
سبة  ىل  ملقمية  ٔس مالها %52ا ٔقل من ر   .1"ىل ا

  

من األمر  58المعدلة بالمادة (مكرر )4(الرابعة المادة ما تضمنته من خاللیبدوا جلیا        
كانت واضحة فیما یتعلق بالقاعدة االستثماریة الجدیدة وآلیات الشراكةحیث  أنها ،)01-09رقم 

أشارت ألنه یتعین على المستثمرین األجانب الذین یعملون في النشاطات االقتصادیة إلنتاج 
وأنه ال ،وطنیة لتطویر االستثمارالسلع والخدمات، أن یقدموا تصریحا مسبقا لدى الوكالة ال

یمكن إقامة استثمار أجنبي إال في إطار شراكة یكون فیها نظام المساهمة مبني على أغلبیة 
األقل من الرأسمال االجتماعي، وباإلمكان أن تتضمن على %51الشریك الوطني المقیم بنسبة 
  .2الشراكة الوطنیة عدة شركاء

بفقرته من مجلة تشجیع االستثمارات التونسیة، نجده یجیز  3وبالرجوع إلى أحكام الفصل 
األولى لألجانب المقیمین وغیر المقیمین االستثمار بحریة تامة، إال أن الفقرة الثانیة أخضعت مساهمة 

ستثمار، في هؤالء األجانب في بعض أنشطة الخدمات غیر المصدرة كلیا لشرط موافقة اللجنة العلیا لال
  . رأس المال من% 50حال ما تجاوزت نسبة مساهمة األجانب 

  
التي فُرضت كانت االنعكاس المباشر في تراجع حجم  %49 -%51التأكید أن قاعدة  ویمكن

االستثمارات األجنبیة في الجزائر، ووفقا لتقاریر متخصصة أكد فیها المستثمر األجنبي رفضه 
لدخول شراكة مع المستثمر المحلي، سواء كان في إطار الخوصصة، رغم أن في المغرب 

الخوصصة، في حین أن عملیة ارتفع حجم االستثمار األجنبي في إطار تطبیق برنامج 

                                                             
، صادرة 72، جریدة رسمیة، عدد 2016، یتضمن قانون المالیة لسنة 2015دیسمبر  30مؤرخ في  18-15قانون رقم   -1

  .2015دیسمبر  31في 
  .217والي نادیة، مرجع سابق، ص . كما أخضعت االستثمارات بالشراكة إلى الدراسة المسبقة من طرف المجلس الوطني لالستثمار  -2
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الخوصصة في الجزائر عرفت حالة من عدم االستقرار منذ إصدار قانون الخوصصة سنة 
  .1 2008لیعدل بعد ذلك سنة  04-01بموجب أمر رقم  2001، الذي ألغي سنة 1995
بالنسبة لبعض الشروط المستخلصة من أحكام االستثمارات األجنبیة التي تضمنتها هذا 

من كل الجهود المبذولة من طرف دول المغرب  رغملكن وبال ،المغاربیة الثالث التشریعات
قي باستثماراتها الخارجیة إلى مستوى المنافسة العالمیة، خاصة من دول الثالث العربي  ّ للر

حت الخلیج التي باتت تستحوذ على أعلى النسب في استقطاب االستثمارات الخارجیة بل أصب
إال أن مناخ االستثمار في هذه الدول المغاربیة، منها  .تثماراتمن الدول المصدرة لالس

بالخصوص الجزائر، تونس والمغرب، مازال یعاني من بعض التقلبات والتذبذبات التي تعیق 
من تدفق االستثمارات األجنبیة المباشرة إلیها، كما أناالستثمارات الواردة مازالت محتشمة 

وحي بوجود عوائق أو عوامل أخري متنوعة تقف وراء مما ی ،ومقتصرة على قطاعات معینة
في المطلب الموالي عند تشخیص العوائق  بدورنا ونقف ،هذا االستقطاب المحدود والمحتشم

  .والعوامل التي تحد من جاذبیة االستثمارات األجنبیة المباشرة في الدول الثالث
  

  لثالمطلب الثا
  األجنبي المباشراالستثمار جذب التي تحد من  ئقالعوا

  في دول المغرب العربي 
االستثمار األجنبي، حیث نجد في  انسیاب وتدفق هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في

المقام األول الوضع العام لالقتصاد العالمي، مستوى الید العاملة، المرونة في اإلجراءات 
یفة، اإلداریة الحوافز الضریبیة أو المالیة، كل ذلك یشكل  الوضع السیاسي في الدولة المضّ

وهي جمیعها عناصر متداخلة ومترابطة  2"بمناخ االستثمار" مكونات ما اصطلح على تسمیته 
البعض مما یخلق أوضاعا جدیدة ببعضهاتتأثر طبیعة متغیرة، ومن ثم فهي تؤثر و وجلها ذات 

                                                             
  .218والي نادیة، مرجع سابق، ص  -1
بدأ االهتمام بموضوع معوقات االستثمار في الدول العربیة یكتسب أهمیة متزایدة منذ منتصف السبعینات، فكان قرار  -2

، بتشكیل بعثة من 1976بالرباط خالل شهر أبریل  "القتصاد العرب اوزراء المال و "اللجنة الوزاریة السادسة المنبثقة عن ندوة 
ة لزیارة عدد من األقطار العربیة المصدرة لرأس المال للتعرف على وجهة نظر المستثمرین األمانة العامة لجامعة الدول العربی

سلسلة دراسات معوقات االستثمار في الدول العربیة، . فیها حول األسباب المعوقة النسیاب األموال بین الدول العربیة
  .10، ص2008لسنة  6 عدد، الالمؤسسة العربیة لضمان االستثماراستثماریة تصدر عن اقتصادیة و 
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ذب أو نوازع طرد لرأس المال بمعطیات مختلفة، تترجم في آخر المطاف إلى عوامل ج
فعلى الرغم من المجهودات التي قامت وتقوم بها الهیئات واألجهزة المكلفة بدعم ، األجنبي

تشجیع االستثمار في كل من الجزائر، تونس والمغرب، من أجل تحسین مناخ االستثمار إال 
فق االستثمارات یكشف عن وجود العدید من العراقیل التي تحول دون تد 1أن الواقع العملي

  .األجنبیة المباشرة إلى هذه الدول الثالث والدول النامیة بصفة عامة
یمكن تصنیف العوائق أو العوامل التي تحد من اجتذاب وتدفق االستثمارات األجنبیة ، عامةبصفة 
بالدولة عوامل متصلة أولها : إلى فئتینودول المغرب العربي بصفة خاصة ،ة عامةفي الدول النامی المباشرة
  ).نثافرع (متصلة بالمستثمر األجنبي  وثانیها أسباب)فرع أول(ة لالستثمارالمضیف

  
  الفرع األول 

یفة لالستثمار العوائق   المتصلة بالدولة المضّ
إن قیام الدولة بممارسة بعض مهامها التي تعتبر مظهر من مظاهر سیادتهایمثل في حد  

ذاته أحد معوقات االستثمار األجنبي المباشر، فقد تقوم الدولة المستقطبة لرأس المال بإصدار 
قانون یتضمن تأمیم بعض المشروعات التجاریة األجنبیة العاملة فیها، أو نزع ملكیتها 

  .  2مة أو مصادرتها عند مخالفتها ألحكام القانون العامللمصلحة العا
ي و تزید ة من العوائق التي تعترض مسار المستثمر األجنبمجموع في مثل هذه العواملتفت 

من تخوفه وتؤثر في قراره اإلقدام على االستثمار في بلد معین، عموما یمكن اختصار هذه 
یفة  فیما العوائق المتص  :یلي لة بالدولة المضّ

                                                             
في المؤشرات الدولیة واإلقلیمیة لقیاس جاذبیة ) الجزائر، تونس والمغرب(نقصد بالواقع العملي، تصنیف هذه الدول الثالث  -1

مؤشر ) یصدره األونكتاد( اإلمكانات لالستثمار األجنبي المباشر الوارد رو مؤش مؤشر األداء: مناخ االستثمار، منها 
مؤشر ) صادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( مؤشر التنمیة البشریة،  )یصدره البنك الدولي( األعمالسهولة أداء 

  ).صادر عن المؤسسة الفرنسیة لضمان التجارة الخارجیة( الكوفاس للمخاطر القطریة
مجموعة : * یليبلدا، كما  141صنفت دول المغرب العربي في مصفوفة تقاطع األداء واإلمكانات ضمن :  فمثال 

حیث . المغرب: األداء المرتفعمجموعة اإلمكانیات المنخفضة و * الجزائر وتونس، :  المنخفضاإلمكانیات العالیة واألداء 
بالنسبة لتونس  65بالنسبة للجزائر و  61في مؤشر األداء، والمرتبة  81وتونس في المرتبة   113رتبت الجزائر في المرتبة 

المؤسسة العربیة . في مؤشر األداء 44في مؤشر اإلمكانات والمرتبة  92ما المغرب فجاء في المرتبة أ. في مؤشر اإلمكانات
  . 90 - 86، ص ص 2006لضمان االستثمار، تقریر مناخ االستثمار في الدول العربیة 

  .103السامرائي درید محمد، مرجع سابق، ص،  -2
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  وائق السیاسیة واألمنیةالع:أوال

ولن یتمكن أي بلد ، یمثل استقرار األوضاع السیاسیة واألمنیة عامال مهما لتشجیع االستثمار
تالشت اتسم نظامه السیاسي باالستقرار و من تعزیز الثقة لدى المستثمرین األجانب إال إذا 

األمني من االستقرار السیاسي و  على أساس أنذلك  ،1المخاطر المختلفة إلى حدها األدنى
ن فكلما اتسم المكان  ،2العناصر الهامة في تقییم مناخ االستثمار في أي بلد من البلدا

المكان أكثر جذبا لالستثمار األمني كلما كان هذا اسي و المرغوب االستثمار فیه باالستقرار السی
  .3سواء الوطني أو األجنبي وذلك بافتراض ثبات العناصر األخرى

  
) منها الجزائر، تونسالمغرب(الدول العربیةبعض وتتعرض االستثمارات األجنبیة المباشرة في 

ن تفاوتت في درجة للعدید من المؤثرات السیاسیة واألمنیة التي تحد من تدفقها واجتذابها وهي  ٕ وا
  :4حضورها من بلد إلى آخر إال أنه یمكن تعمیمها على أكثر الدول العربیة وأهمها

                                                             
تنحصر الدراسات والبحوث النظریة التي تناولت دور العوامل السیاسیة في جلب االستثمارات األجنبیة في مقاربتین   -1

ترتبط األولى بتوافر عنصر االستقرار السیاسي أما الثانیة بعامل الدیمقراطیة، بحیث كلما كان نظام الدولة دیمقراطیا كلما 
ب مما یؤثر إیجابا على قرارهم االستثماري، وتزید كذلك من ثقة المستثمرین المحلیین زادت ثقة و ارتیاح المستثمرین األجان

  .  في نظام دولتهم الدیمقراطي فال یفكرون في تهریب رؤوس أموالهم للخارج
د بعف"العشریة السوداء" أدى عدم االستقرار السیاسي في الجزائر إلى دخول البالد في عدم استقرار أمني أو ما یعرف  -2

و التحول من نظام األحادیة إلى نظام التعددیة الحزبیة، شهدت الجزائر نشاطا سیاسیا  1989إقرار الدستور الجدید عام 
میزها العنف و اإلرهاب، كان بدایة المنعرج الخطیر الذي أدخل البالد في مرحلة انتقالیة طویلة،  1991-  1990حافال في 
االقتصادیة الدولیة ألكثر من عقد من الزمن، أدى ذلك إلى عزوف المستثمرین األجانب عن د على الساحة البالدوتغییب 

كما تراجع مستوى االستثمارات األجنبیة في تونس و  .االستثمار في الجزائر، وتوجیه استثماراتهم إلى كل من تونس و المغرب
  .بفعل عدم االستقرار األمنيسوریا ومصر منذ أحداث الربیع العربي، خاصة االستثمارات السیاحیة 

، التكامل اإلقلیمي العربي وتطویر مناخ االستثمار في الدول العربیة، دار النهضة العربیة عبد الستار عبد الحمیدسلمي  - 3
  .65، ص2005بالقاهرة، 

ي الوقت الذي تتدفق ف: ، مستشار أول في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في هذا الشأن "نصر عبد الكریم" یقول الدكتور -4
نجد االستثمارات العربیة المشتركة شحیحة ) ملیار دوالر 2400- 800( فیه رؤوس األموال العربیة لالستثمار في الخارج 

=  افتقاد السیاسات النقدیة المستقرة -،  افتقاد البنیة التحتیة المالئمة -، افتقاد االستقرار التشریعي -:للغایة لعدة أسباب منها
نصر عبد الكریم، الواقع االستثماري في مناطق  :أنظر.المساءلة في الممارسات و السیاسات الحكومیةاد الشفافیة و افتق=

السلطة الفلسطینیة وسبل جذب االستثمارات العربیة إلعادة بناء االقتصاد الفلسطیني ودمجه في المحیط العربي، المجلة 
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 .االستقرار السیاسي في عدد من الدول العربیةعدم  -1
انعكاس تلك األوضاع على ألمني في عدد من الدول العربیة و عدم االستقرار ا -2

 .مختلف الجوانب االقتصادیة لدول المنطقة
 .صعوبة التعامل مع األوضاع االجتماعیة في بعض الدول العربیة -3
  .العربیة للترحیب بالمستثمر األجنبي الوافد عدم تهیئة الرأي العام المحلي في العدید من الدول - 4

الحاصل ذو األصول البنغالیة و " أمارتیا صن"  االقتصادي األمریكي أثارفي هذا السیاق، 
، قدرات األفرادیة والحریات الفردیة على حیاة و ،أهمیة الدیمقراطادة نوبل في االقتصادعلى شه

بین  المتداخلةأهمیة الترابطات المتبادلة و إلى ،توصل "حریة –تنمیة " في كتابه الشهیر ف
یفاء االحتیاجات االقتصادیة ٕ أن الحریات السیاسیة  إلى، وخلص الحریات السیاسیة وفهم وا

یمكن أن یكون لها دور مهم في توفیر الحوافز والمعلومات من أجل حل الضروریات 
بمعنى الكلمة في أي بلد وعزز دالئله بما عبر عنهبأنه لم تقع مجاعات . االقتصادیة الملحة

تعبر صراحة عن انتقاداتها ویسمح مستقل یجري االنتخابات بشكل منتظم ولدیه أحزاب معارضة 
  .1بصحافة تكتب بحریة عن السیاسات الرسمیة من دون أي رقابة

  
  الیةالعوائق االقتصادیة والم: ثانیا

عها الدولة في مجال التي تتب سیاسات االقتصادیةتشمل البیئة االقتصادیة البنیة التحتیة وال
ویلخص تقریر المؤسسة العربیة لضمان االستثمار حول معوقات االستثمار في الدول  ،التنمیة

، هذه الع   :المالیة فیما یليوائق االقتصادیة و الغربیّة
  عدم االستقرار االقتصادي و وضوح التوجهات الحكومیة تجاه قضایا االستثمار في

بالمستثمر بعض الدول العربیة، وتضارب السیاسات االقتصادیة واالستثماریة، مما یؤدي 
 .2إلى اتخاذ موقف الحـذر والتحفظ والترقب انتظارا لما تستقر علیه األوضاع

                                                                                                                                                                                                 
، العدد األول، العربیة لإلدارة، تصدرها المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، جامعة الدول العربیة ، المجلد الرابع و العشرون

  .111، ص2004القاهرة، یونیو 
  .182 -181النوحي جواد، مرجع سابق، ص ص  -1
القادمة من الخارج ضمن مجاالت  یرتبط هذا العنصر أو العائق بعدم وجود مخطط واضح لتوجیه التدفقات االستثماریة  -2

االستثمار في معظم الدول العربیة وقصور النشاط یتصل ذلك بعدم توافر البیانات الكافیة عن فرص وقنوات محددة، و 
المستثمرین بها، بل ویصل األمر في بعض الحاالت إلى أكثر من ال و الترویجي لهذه الفرص لتبصیر وتعریف رجال األعم
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 ض الدول العربیة، واحتكار القطاع العام لكثیر من الفلسفات االقتصادیة المتبعة في بع
األنشطة االقتصادیة مما یضیق الفرصة أمام المستثمر في اختیار المشاریع واحدة من 

لعل ما یخفف من حدة هذه المستثمرین في مناسبات مختلفة و  العقبات التي عبر عنها
عربیة بتحویل ملكیة العقبة بعض الشيء ذلك االتجاه الذي یبرز في عدد من الدول ال

فلم یعد هناك نشاطات اقتصادیة  .1صالقطاع الخابعض المنشآت القطاع العام إلى 
مخصصة للدولة أو أحد فروعها بل أصبحت كل القطاعات االقتصادیة قابلة لتدخل 

 .2المستثمرین األجانب
  تدهور قیمة العملة المحلیة وتعدد أسعار الصرف ویمثل تدهور قیمة العملة المحلیة

تخفیض شكوى عامـة للمستثمرین في معظم الدول العربیة المضیفة لالستثمارات، إذ یؤدي 
لالستثمار مقوما سعر صرف العملة المحلیة بالنسبة للعمالت األخرى إلى انخفاض القیمة الحقیقیة 

  .1، كما یؤدي إلى تآكل أرباح المستثمرین عند تحویلها إلى الخارج3جنبیةبالعموالت األ

                                                                                                                                                                                                 
بعض  الظروف االستثماریة فين األوضاع االقتصادیة و عالبیانات األساسیة وافر كثیر من المعلومات العامة و ذلك حیث ال تت

  .15ص ،بقامعوقات االستثمار في الدول العربیة، المؤسسة العربیة لضمان االستثمار، مرجع س .الدول العربیة
    .15معوقات االستثمار في الدول العربیة، نفس المرجع السابق، ص - 1
لمستثمرین األجانب نجد فتحت كل القطاعات االقتصادیة أمام االتي وسعت من مفهوم االستثمار و  من بین الدول العربیة -2

المعدل (باالستثمار  المتعلق 03-01من خالل إجراء مقارنة بسیطة بین مضمون المادة األولى من األمر رقم و  .الجزائر
، نجد أن المشرع الوطني تبنى )ملغى( المتعلق بترقیة االستثمار 12-93المادة األولى من المرسوم التشریعي رقم و ) المتممو 

الجزائر، أال و هو فتح كل المجاالت أو  تبنتها وشرعت فیهان مع سیاسة اإلصالحات االقتصادیة التي مبدأ جدید تزام
لغاء ما یسمى بالقطاعات  ٕ . التي كانت حكرا على الدولة فقط اإلستراتیجیةالقطاعات االقتصادیة أمام المستثمر األجنبي، وا

. 47جریدة رسمیة عدد  20/08/2001المؤرخ في  ،04-01األمر رقم ، وتزامن هذا التحول مع إصدار قانون الخوصصة
إذا أن رصد تطور  1989كما كانت الخوصصة المورد الرئیسي لالستثمارات األجنبیة في المغرب، منذ إقرارها عام 

رتفع حجم تدفق تبرز أنه كلما ارتفع عدد عمیالت الخوصصة كلما ا 2006- 1990االستثمارات األجنبیة على امتداد فترة 
أنه كلما تقلصت عملیات الخوصصة كلما قل حجم هذه التدفقات، ذلك أن أهم االستثمارات التي أنجزت ذه االستثمارات و ه

. اإلستراتیجیةبالمغرب خالل هذه الفترة كانت نتیجة لمباشرة عملیات تفویت المؤسسات العمومیة بالخصوص المؤسسات 
  .125ص مرجع سابق،مقاربة سیاسیة، )2002-1990(المغرب األجنبیة في االستثمارات  ،جوادالنوحي :راجع

أن بعض الدول العربیة تعتمد على تعدد أسعار الصرف، فهناك  ،جاء في نفس تقریر المؤسسة العربیة لضمان االستثمار -3
سعر صرف رسمي وآخر سیاحي وثالث تشجیعي ورابع حسب أسعار السوق الحر، أو ما یعرف بالسوق السوداء وهناك 

روق كبیرة بین هذه األسعار، في الوقت الذي یتم فیه تحویل النقد األجنبي عند إدخاله إلى البلد المضیف بموجب أعلى ف
م في بعض قیّ ، إال أن تدبیر العملة عند تحویل رأس المال وعوائده إلى الخارج ، سعر صرف معلن من قبل السلطات النقدیة 
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  اإلداریة/ اإلجرائیة/العوائق التنظیمیة  :ثالثا
تتمثل و أساسا باإلطار المؤسساتي لتشجیع االستثمارات األجنبیة المباشرةهذه العوامل  تتعلق 

  :أهم هذه المعوقات فیما یلي
  االستثمار في بعض الدول وتضارب االختصاصات فیما بینها تعدد األجهزة المشرفة على

في بعض األحیان، بعبارة أخرى تعدد مراكز اتخاذ القرار التي یتعامل معها المستثمر 
وعدم وجود تنسیق كاف بینها بل ودخول هذه األجهزة في صراعات یهدر معها الكثیر من 

 .2الوقت بسبب تنازع الصالحیات
   س تجاریة سلیمة مما اإلداریة الالزمة لتسییر المشروع على أسو نقص الخبرات الفنیة

ارتفاع الكلفة ومن خفض اإلنتاجیة و تشغیل المشاریع االستثماریة ویؤدي إلى یعیق تنفیذ و 
م ما یحتاج إلیه من ثم انخفاض العائد على االستثمار، مما یدفع بالمستثمر إلى استقدا

داریة من الخارج و كوادر فنیة و  ٕ ة بل وقد یترافق عدم ـفي سبیل ذلك تكالیف عالییتحمل ا

                                                                                                                                                                                                 
یجعله یتراجع عن قرار ئر كبیرة بالمستثمر و ر، مما یترتب علیه إلحاق خساالدول بموجب السعر السائد في السوق الح

  .االستثمار
التي یواجهها المالیة تثمار حول المعوقات االقتصادیة و إضافة إلى ما جاء في تقریر المؤسسة العربیة لضمان االس -2

  :العوائق التالیةالمشاكل و ل العربیة، یمكن إضافة األجانب على حد سواء في الدو المستثمرون العرب و 
یمكن القول أنه بتحریر التعامل مع النقد لمال لخارج الدولة المضیفة و القیود المفروضة على تحویل األرباح ورأس ا  -  أ

  .األجنبي استطاع عدد من الدول العربیة تخفیض حدة هذا المعوق
  .لالحتیاجات التمویلیة للمشروعات االستثماریة عجز إمكانات التمویل المتاحة في بعض الدول العربیة عند مقابلتها - ب  

تراجع اإلنفاق العام في عدد من الدول العربیة خالل النصف األول من التسعینات بشكل خاص، وما نتج عنه من  -ج  
 .بطء حركة النشاط االقتصادي وتأثیراته السلبیة على حركة االستثمار في تلك الدول

 المنتجاتالعربیة وذلك لبعض السلع و  اإلعانات المقررة التي تنتهجها معظم الدولالجبري و سیاسات الدعم والتسعیر  -د
، التعاون العربي في مجال انسیاب االستثمارات بینیا، مجلة العلوم ،سالم أحمدالفرجانی:راجع. المحلیة والمستوردة على السواء

  .66- 65ص ، ص 2004د الثاني عشر، العداإلنسانیة، السنة الثالثة عشر، المجلد الثالث و االجتماعیة 
ي مختص باإلشراف على بعالجها عن طریق إنشاء جهاز واحد مركز  ته عدد من األقطار العربیة لهذه المشكلة وقامتنبّ  -2

ن "نظام الشباك الوحید "بإنشائها  والمغرب وتونس  ، مثل الجزائر)كما سبق اإلشارة إلیه( التعامل مع المستثمریناالستثمار و 
إال أن المشكلة مازالت قائمة ولم تنتهي باستحداث هذه المراكز إذ أن اإلجراءات التي یتبعها كما سبق التعرض إلیه سابقا، 

  .هذا المركز تعد عائق في حد ذاتها
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الكوادر المحلیة مع صعوبة استقدام العمالة األجنبیة وتأثیرات ذلك على انطالق وأداء توفر 
 .1المشروع

  عمیقة سواء على مستوى المشاریع أو یع وهي عقبة ذات تأثیرات وخیمة و سوء إدارة المشار
عدد ن سوء اإلدارة سببا في تعثر وفشل وقد كاعلى مستوى حركة االستثمارات مجتمعة، 

ویمكن أن تدخل مسؤولیة المستثمر في هذا الجانب، ( من المشاریع االستثماریة العامة،
 ).الموالي الثانيالمطلب وهو ما سنشیر إلیه من خالل 

 
فقد تتدخل الحكومة في نطاق اختیار الكوادر العلیا أو في نطاق ممارسة هذه الكوادر 

وتتضح حدة هذا الوضع بشكل خاص عندما یتعلق األمر بالمشروعات . الختصاصاتها
  .التي تنشأ باتفاقیات بین الدول العربیة المشتركة

  
  ـوائق التشریعیة عال  :رابعا

لم یعد خفیا على أحد، األثر السلبي والسیئ الذي ینتج عن الصیاغة غیر المدروسة 
ألحكام تشریع االستثمار، والتي تفاجئ المستثمر األجنبي والوطني على حد سواء، بما تحمله 
من تناقضات عند مطالبته بمستحقاته وفقا للتشریع الذي قبل االستثمار على أساسه في الدولة 

یفة التي یعاني منها المستثمرون في بعض الدول  اإلشكاالتذكر هنا بصفة خاصة ون. المضّ

                                                             
حیث جاء في دراسة  ،أشار تقریر المؤسسة العربیة لضمان االستثمار إلى تجربة الشركة العربیة لتنمیة الثروة الحیوانیة -1

كوادر وقلة عددها مشكلة أساسیة المستثمرین العرب، اعتبار ضعف الاألعمال و  المؤتمر الثاني لرجال فيقدمتها الشركة 
المشروعات االستثماریة تزداد حدة في ) اإلداریةقلة الكوادر الفنیة و ( المشكلة  أن هذهالثروة الحیوانیة، یضیف التقریر  تنمیة واجهت

  .18-17ص  ،المؤسسة العربیة لضمان االستثمار، مرجع سابق.یة ذات العملیات الفنیة المعقدةالصناع
ومن النقاط التي تثیر عالمات استفهام لدى المستثمرین العرب في الجزائر نقص تأهیل الید العاملة الجزائریة في بعض  -

والعمالة ستثماریة تلجا إلى استقدام بعض اإلطارات القطاعات أو عدم توفرها بالكمیة المطلوبة جعل الشركات العربیة اال
األردن وفلسطین، إال أن هذا اإلجراء ال تحبذه السلطة الجزائریة كما ألجنبیة من الخارج خاصة من مصر وسوریا و االعربیة و 

لجأت العدید من لذلك ) ، تكالیف إقامة تذاكر سفر( لشركات أعباء إضافیة نه یكلف هذه اأ أنها ال تمنعه، فضال على
یین الجزائر في المیادین الدقیقة و الفنیة ومعروف على  تكوین الید العاملة الجزائریة، خاصةدة تأهیل و الشركات العربیة إعا

ت أهم التحدیا.... ، الجهاز المالي، البیروقراطیة، اللغة ، العقارىدالع مصطف: أنظر.. التكیفقدرتهم السریعة على التعلم و 
  .29، ص2009وعي، الرویبة، ل، الطبعة األولى، دار ا"جدلیة االستثمارات العربیة في الجزائر: "مار، ضمن مؤلف بعنوانأمام االستث
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، نتیجة الناقضات الخفیة بین تشریع االستثمار وقانون 1النامیة فیما یتعلق بمعامالتهم الضریبة
  .الضرائب، مما یخلق صراع آخر بین األجهزة المكلفة بتطبیقها

ة أخرى تقف عائقا أمام تدفق االستثمارات هذا إلى جانب مشاكل وعوائق قانونیة وتشریعی 
 :ما یلينذكر منها .ومنها طبعا الدول المغاربیة ،امیةاألجنبیة إلى الدول الن

 توزع تشریعات في بعض الدول و  عدم وجود قانون موحد وشامل ینظم االستثمارات
تعالج االستثمار عن أكثر من قانون وعدم شمولها في بعض الدول لكافة المسائل التي 

تت المستثمرین بین أكثر وتنظم العملیة االستثماریة، األمر الذي یترتب علیه من جانب تش
، ومن جانب آخر فتح الباب أمام االجتهادات بشأن الجوانب التي أغفلتها من تشریع

التشریعات الناظمة لالستثمار واختالف هذه االجتهادات من مسؤول آلخر ومن وقت 
بعدالة التشریع من حیث وجوب مساواة تطبیقه على المتساوین في  آلخر، األمر الذي یخل

  .المراكز القانونیة
  عدم استقرار التشریعات الناظمة لالستثمار في بعض الدول بما یؤثر سلبا على مصالح

المستثمر واستقرار أوضاعه، ویولد لدیه الشعور بعدم الثقة واالطمئنان على استثماراته 
التشریعیة وعدم ثباتها، األمر الذي یجعل المستثمر في قلق دائم من بسبب كثرة التعدیالت 

عدم استمراریة الفرضیات التي بني علیها قراره االستثماري، فاستقرار األحكام التشریعیة 
فضال عما یوفره من أساس ثابت لتوقعات المستثمر وحساباته فإنه یعكس الثقة في استقرار 

  .2باالستثماروثبات األوضاع العامة المحیطة 

                                                             
النزاع الذي نشب بین هیأة االستثمار ومصلحة الضرائب في مصر، حول أیهما المختص بتحدید تاریخ بدء : مثال ذلك -1

سریان اإلعفاءات الضریبیة المقررة للمشروعات االستثماریة، فعرض النزاع على الجمعیة العمومیة والتشریع بمجلس الدولة، 
عصام الدین مصطفى : ید من المعلومات في هذا الخصوص، راجع للمز . التي انتهت إلى اختصاص مصلحة الضرائب

  .123بسیم، النظام القانوني لالستثمارات األجنبیة الخاصة في الدول اآلخذة في النمو، مرجع سابق، ص
، تساعد على تحقیق توقعات المستثمر المشروع االستثماريتظهر التجارب أن استقرار الظروف التي قام في ظلها  -2

تبدوا أكثر جاذبیة للمستثمرین من حیث مجموعة  االستثمارالي نجاح المشروع حسبما خطط له لذلك فإن استقرار معاملة وبالت
  .تكون عرضة للتغییر تبعا لتغیر الظروف العامة في الدولة المزایا و التسهیالت، من الحوافز و 
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 -  القیود التي تفرضها القوانین على المستثمر الوافد فیما یتعلق بتملك األراضي والعقارات
و توقیف ، 1على االستثمار في تلك الدول اإلقبالفي بعض الدول وتأثیر ذلك على مدى 

بعض أحكام القوانین في بعض الدول بتعلیمات أو ببالغات رسمیة مما یؤدي إلى فقدان 
المستثمر في مناخ االستثمار بكامله نظرا لما في ذلك من داللة واضحة على عدم ثقة 

  .مصداقیة السلطات العامة في احترامها للقوانین النافذة
  ّك أكثر من ف باالتفاقیات المعقودة مع المستثمرین وهناعدم التزام حكومة القطر المضی

لعامة في عدة أقطار عربیة بمنع عدد من مثال على هذه الحالة ویدور معظمها حول قرار السلطة ا
 .الشركات االستثماریة العربیة من تصدیر منتجاتها خالفا لالتفاقیات المعقودة مع الدولة

 أهم معوقات تنفیذ المشاریع االستثماریة في الدول المغاربیة  العقار الصناعي كما یعد
فالعدید من المستثمرین في القطاع السیاحي في المغرب، یعتبرون الحصول على الموقع  

المشاكل المرتبطة من بین المسائل األكثر تعقیدا على مستوى إجراءات التوطین بحیث تمثل 
  .2یعاني منها المستثمرین األجانبمن الصعوبات التي %80بالعقار حوالي  

  
  الثانيالفرع     

 المتصلة بذات المستثمر األجنبي  ئقالعوا
إن العملیة االستثماریة مهما كان محیطها التنظیمي والمؤسساتي، ترتبط في جزء كبیر منها  

بالقیام بها، وبالتالي ینبغي البحث في ) المستثمر( بالسلوك الذاتي، المتمثل في رغبة الفاعل
سلوكیاتهم المترتبة عن  وأیضاالمحددات الخاصة لهؤالء الفاعلین االقتصادیین ومكوناتهم 

أن نرمي بثقل المسؤولیة في ضعف االستثمارات  وال من الحكمة  لیس من المعقولف. ذلك
دور المستثمر  ، متجاهلینحدهادول النامیة على الدولة المضیفة و في الالمباشرة األجنبیة 

                                                             
 ،على خالف المشرع الجزائري،فتواجه المستثمرین األجانب منها الجزائر، حیث مازال تملك العقار من أكبر المشاكل التي  -1

المتعلق باالستثمار السماح للمستثمر األجنبي  2000لعام  7من خالل المرسوم التشریعي رقم  مثال، یسمح المشرع السوري
والالزمة لتلبیة  بتملك األراضي و العقارات الالزمة إلقامة المشاریع االستثماریة وتوسیعها في حدود المساحة الضروریة

" العقارات بتملك األراضي و  "الحاجة الفعلیة للمشروع استثناء من سقف الملكیة المحدد في القوانین النافذة ولقد جاءت عبارة 
  .الالزمة عامة بحیث تشتمل األراضي الفالحیة أیضا

2-Hassan Bernoussi :Royaume du Maroc, Revue Elmalia  N °20, Décembre 1999, P24-25  
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یتحمل نصیبه الخاص  فهو وبالتالي ي یساهم  في ضعف هذه االستثماراتاألجنبي نفسه الذ
  1.من هذه المسؤولیة

كفیل بحد ذاته بضمان نجاح العملیة االستثماریة، لیس  توفیر مناخ استثماري موات كما أن
رغم األهمیة القصوى لدور مناخ االستثمار وتأثیراته إال أن هناك جوانب أخرى مما یدخل في ف

صمیم مسؤولیات المستثمر و واجباته قد یؤدي إلى فشل استثماراته رغم توفر المناخ 
  . 2مناسباالستثماري ال

تثماریة لدى بعض المستثمرین أهم عائق یتصل بالمستثمر هو ضعف المقدرة االسف
هي وعلى الخصوص المستثمرین العرب  ،االتجاه السائد لدى غالبیة المستثمرینبشكل عام، و 

  :3ویتفرع عن هذا العائق عدة مشاكل منها. النظرة القصیرة المدى في مجال االستثمار
  السابقة أن كثیرا من دراسات الجدوى لم تكن عند المستوى المطلوب من أثبتت التجارب

  .4الدقة والواقعیة

                                                             
بأن تبلغ الهیئة  ،المملكة العربیة السعودیة) الالئحة التنفیذیة(العشرون من نظام االستثمار األجنبي قضت المادة الحادیة و  -1

تمنحه فترة زمنیة مناسبة النظام و الئحته وشروط الترخیص و كتابة عند مخالفته أحكام  األجنبيالعامة الستثمار المستثمر 
حجب كل أو  - : هيو إلزالة المخالفة فإن لم یتم ذلك یعاقب بأي من العقوبات الواردة في المادة الثانیة عشر من النظام 

إلغاء ترخیص المستثمر  -سعوديلایر فرض غرامة مالیة ال تتجاوز ألف  - المزایا المقررة للمستثمر األجنبيبعض الحوافز و 
هـ ،  5/8/1421بتاریخ ) 1/م(وحـي فاروق لقمان، تشجیع االستثمارات في ظل نظام االستثمار األجنبي رقم :جعرا. األجنبي

  .100، ص2003، أكتوبر 11مجلة القانون، كلیة الحقوق، جامعة عدن، العدد 
نفس القطاع و في  یثبت تقریر المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وجود مشاریع استثماریة ناجحة و أخرى متعثرة في -2

وهذا دلیل على أن نجاح المشروع االستثماري ال یتوقف فقط على سیاسیة  .نفس البلد وتحت نفس الظروف الخارجیة للمشروع
فنجاح . الدولة المضیفة المنتهجة في مجال تشجیع االستثمارات األجنبیة، بل یتوقف على دور المستثمر األجنبي نفسه

  . یة مشتركة بین الدولة المضیفة و المستثمر األجنبيالمشروع االستثماري مسؤول
  .21-19ص،ص بقاع سجالعربیة لضمان االستثمار،مر  المؤسسة تقریر -3
إذ ، مثال على تأثیر سوء دراسة الجدوى هو المصیر الذي آلت إلیه إحدى الشركات العربیة في مجال المباني الجاهزة  -4

هذه الشركة إلى سوء وقصور دراسة الجدوى التي لم تهتم بكثیر من الجوانب الفنیة  أغلب المشاكل التي واجهتها إرجاعیمكن 
و التسویقیة مما أدى إلى زیادات كبیرة في الكلفة ومصاعب في التسویق، مشاكل في نقل المنتجات إلى مواقع العمل فضال 

هظة للشركة أدت إلى تصفیتها، المؤسسة نوعیة المنتج الحتیاجات السوق المحلي، مما تسبب في خسائر با مالئمةعن عدم 
  .20العربیة لضمان االستثمار، نفس المرجع السابق، ص
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  أثبتت التجارب العلمیة أن سوء إدارة العدید من المشروعات االستثماریة كان عامال رئیسیا
النزیهة والقادرة على ستثمرین اختیار اإلدارة الكفؤة و في فشلها، إذ لم یحسن العدد من الم

 .التعامل بكفاءة مع بیئة االستثمار ومتغیراتها
  كما تشیر بعض التجارب االستثماریة إلى ضعف مستوى الخدمات التسویقیة وقصور

ق الداخلي ة للتسویالجهود المبذولة سواء على مستوى رسم سیاسات وبرامج مناسبة ومنافس
ى الخبرات والخارجي أوعلى مستوى تنفیذ هذه السیاسات بسبب نقص أو ضعف مستو 

الالزمة لرسم ولتنفیذ سیاسة تسویقیة ناجحة تتالءم ومعطیات الظروف القائمة في كل منفذ 
  .من منافذ التسویق

  سوء اختیار أنماط وأدوات التمویل أدى إلى خلق مشاكل ومعوقات كان لها أعمق األثر
 في تدهور وتعثر كثیر من هذه المشروعات، نتیجة التوسع في الحصول على قروض

أغلبها قصیرة األجل بمعدالت فائدة عالیة لتمویل احتیاجات متوسطة وطویلة األجل، مما 
  .1أدى إلى إرهاق المشاریع االستثماریة بعبء خدمة الدیون

 1987الحكم الصادر في إحدى الدول العربیة خالل شهر نوفمبر  ،مثال على ذلك
الشركات الدائنة  إحدىاالستثمار العربیة وفاءا بدین مستحق لصالح شركات  إحدىبإفالس 

  .2بلغت حوالي ثمانیة أضعاف رأسمال الشركةدیون تراكمت على الشركة و  إجماليفي 
  

نامیة دول الالأكبر عائق معرقل لالستثمار في كما یشكل الفساد والرشوة أهم عامل و       
یتبین من خالل الدراسات و ،3كثرة اإلجراءات اإلداریةالب إلى یعود سببه في الغبصفة عامة، و 

                                                             
المتوفرة للتمویل المیسر في الدول المضیفة و الذي سبق اإلشارة إلیه  اإلمكانیاتیرتبط هذا المشكل أساسا بمشكل عجز  - 1

  ).المطلب األول( بالدولة المضیفة  صلةفي العوائق المت
  .21، ص مرجع سابقالمؤسسة العربیة لضمان االستثمار،  -2
األجنبي سواء في دول الجنوب  االستثمارحسب المنظمات الدولیة ،عرف الفساد أوجه في التسعینات عند كثرة حركة  -3

التي تعرفها أمام الثغرات و النقائص السوق أیضا،  و  دانتهجت اقتصاأو في دول أوروبا الشرقیة التي  اقتصادهاالتي فتحت 
جعل المؤسسات .حتى من الناحیة القانونیة مثل قانون الملكیة و ،لمؤسسات ،سواء اإلدارة أو القضاءهذه الدول من ناحیة ا

 عقودو  امتیازاتمنح رشاوى للحصول على ،أو تسایر طرق العمل و منها عزف عن االستثمار في الكثیر منهااألجنبیة إما ت
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 ،ةالنامی أن أكثر الدول التي تعاني فیها االستثمارات من البیروقراطیة هي الدول،1التي تمت
االقتراحات رات األجنبیة، ومن بین الحلول و رغم أنها أحوج الدول في العالم إلى االستثما

الرشوة هو وضع قواعد محاربة ظاهرة الفساد و  مواجهة أوالمقدمة من طرف االقـتصادیین ل
  . 2قانونیة واضحة و شفافة

لیس لدیها سیاسة واضحة للترویج  لالستثمار ) منها الجزائر(كما أن بعض الدول النامیة 
وطنیة منظمة ومحددة األهداف الستقطاب االستمارات  إستراتیجیةاألجنبي من خالل رسم 

البد أن تكون في مستوى یؤهلها لخوض غمار التسابق  اإلستراتیجیةاألجنبیة المباشرة،هذه 
 اإلصالحاتفتأخر  ،والتنافس الدولي ثم اإلقلیمي وأخیرا المغاربي على هذه االستثمارات

وعدم  اإلستراتیجیة، دلیل على هشاشة هذه 3االقتصادیة وتعطل عملیة الخوصصة في الجزائر
  .اكتمال نضوجها

 
 

                                                                                                                                                                                                 
NAHIA Bilel ; L’impact de la corruption sur L’IDE, Application sur quelques 
paysBENMENA ,Master en sciences économique ; Faculté des sciences et gestion ,fax 2008, 

 .www.memoireonline.comp 20 ,  
دولة  بناء  على معلومات  200،حیث وضع مؤشرات شاملة تخص نذكر ما قام به البنك العالمي ،اتمن بین هذه الدراس -1

واالستقرار السیاسي  ،التزام التصریح ،ذه  المؤشرات حول،حق التعبیر، تنصب هل علیها من  عدة هیئات في العالمتحص
أما ،165المرتبة  يف والمغرب، 125المرتبة  یث احتلت الجزائرح.وغیاب العنف وفعالیة السلطات العامة ونوعیة الخدمات

   BEN NAHIA Bilal ,  op cit ,  p21.88تونس فقد جاءت في المرتبة 
من المفارقات السلبیة، أن انتشار الفساد وضعف أداء األجهزة الحكومیة  والرقابیة  یخلق للمستثمر المحلي میزة تنافسیة  -2

دراسة لـوجود  أدلة على توفر میزة نسبیة للمستثمر المحلي تتمثل في قدرته على على حساب المستثمر األجنبي، إذ تشیر 
تجاوز المعوقات المرتبطة بالبیروقراطیة والفساد والضعف المؤسسي، مقارنة بمنافسیه من المستثمرین األجانب، التي تعود 

الحكومیة واإلجراءات = =ي المحلي والسلطاتألسباب عدة منها خبرة  المستثمر المحلي الواسعة بالتعامل مع النظام القضائ
المؤسسة العربیة لضمان االستثمار، مجلة ضمان االستثمار السنة . الخ...اإلداریة، ومعرفته باألطراف التي تتقاضى الرشاوى

  .12-11، ص ص 2007، العدد الفصلي األول، مارس 25
، حوالي  مؤسسة دخلت طور 2000تى نهایة جوان بلغ عدد المؤسسات ذات المساهمة األجنبیة  في تونس ح: مثال-3

موجهة للسوق  16موجهة للتصدیر،   69منها ( فرصة عمل،  4500اإلنتاج خالل هذه المدة وأقامت أكثر من 
مؤسسة مشاركة بین التونسیین واألجانب، كما أن المغرب لم  33منها شركات ذات رأس مال أجنبي كلیا و  52،)الداخلیة

نما حتى الخدمات منها جمع القمامة فأحسن تسییرها، بینما ال تزال الجزائر تعاني في یكتفي بخوصصة ا ٕ لقطاعات الهامة، وا
  ).ورد في التهمیش (163بوسهوة نور الدین،  مرجع سابق، ص .الكثیر من القطاعات
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  المبحث الثاني 

  اوزتدبیر الالمتمركز آلیة جدیدة لتجال

  ار في المغربمعیقات االستثمـ

تحتاج عملیة تطویر وتحدیث القوانین المتعلقة باالستثمار إلى إیجاد بنیة مؤسساتیة تسهر على تطبیق 
ویعتبر إنشاء المراكز الجهویة لالستثمار لبنة  ،هاته القوانین وتوجیهها في اإلطار الذي وضعت من أجله

الهیكلیة التي بادرت إلیها  اإلصالحاتفي إطار سلسلة وعصرنته دیدة في تحدیث االقتصاد المغاربيج
  .اإلدارة المغربیة في مجال تأهیل اقتصاد المملكة لیكون أكثر تنافسیة

وكانت الغایة من خالل تأسیس هذه المراكز الجهویة إشراك الجماعات المحلیة في عملیة  
من األدوات ) المحلیة(التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة لكي یتم تمكین هذه المكونات الترابیة 

ة جاز مهمتها بطریقة أكثر فعالیالقانونیة والمالیة الضروریة التي من شأنها أن تمكنها من إن
  .1في أحسن اآلجالو 

إذ یعتبر التدبیر أو التسییر الالمتمركز لالستثمارات عامة من أهم األسس الهادفة لتشجیع 
وتحفیز االستثمارات األجنبیة المباشرة في المغرب والذي تبنى علیه عملیة تحویل القرار 

  .2أفضل وفعالیة أمثلبصیرورة االقتصادي من المركز إلى المحیط ، مما یسمح 

مطلب (فیما یلي تفعیل تجربة المراكز الجهویة لالستثمار من خالل هذا المبحث و ونعرض 
ذه یلیها بنیة و وظیفة ه )مطلب ثان(ة لالستثماراإلطار القانوني للمراكز الجهویم ث )لأو

 لمراكز الجهویة لالستثمارالالمساندة لعم اإلصالحاتلنقف بعدها عند  )مطلب ثالث( المراكز
  .)مطلب رابع( من خالل

                                                             
، أطروحة لنیل -قطاع السیاحة نموذجا –الیوسي عبد اهللا، إشكالیة المساطر اإلداریة في مجال االستثمار في المغرب -  1

الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة، أكدال، الرباط 
  . 124، ص 2011/2012

الدولة عبر منح السلطة إن التدبیر الالمتمركز  لالستثمار یحیل على أسلوب الالتركیز اإلداري الذي یرتبط بوجود وكینونة -  2
، من أجل حل مشاكل المواطنین بعین المكان ویعتبر أسلوب عدم )الوالیة و البلدیة(التقریریة لممثلیها على الصعید المحلي

  .التركیز اإلداري إجراء لتحدیث وعصرنة الدولة
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  المطلب األول 

  ة لالستثمارتفعیل فكرة المراكز الجھوی

فقط على ،أن بناء المرتكزات اإلداریة لمناخ االستثمار لم یعد یتوقف تفرز تطورت المرحلة
أمام  ،من المعیقات اإلجراءات الهادفة للتقلیصریة المعتمدة في مجال التدابیر و مستوى اإلصالحات اإلدا

،بل أصبح یفرض تطور المنظومة اإلداریة المحلیة وتنمیة طلبات إحداث وتوسیع المشاریع االستثماریة
جدیدا، من عناصره الرئیسیة بزوغ االهتمام فرضت تحوال  تدخالتها االستثماریة خاصة وأن العولمة

  . 1باألبعاد الجهویة والمحلیة في تدبیر القضایا االقتصادیة
التحول لم یكن مغیبا على تفكیر المسؤولین في المغرب، حیث عمدت الدولة إلى فالوعي بهذا 

تطویر مساهمتها في جلب االستثمارات األجنبیة منها آلیات لتحدیث اإلدارة المحلیة و  وضع
  .على وجه الخصوص من خالل المراكز الجهویة لالستثمار

  
اإلداري  باعتبارها ة الالتركیز یاسفي إطار تدعیم س ،دبیر الالمتمركز لالستثمارویدخل الت 

ن والبیروقراطیة ح اإلداري، خاصة فیما یتعلق بتجاوز مشاكل الروتیلة المثلى لإلصالالوسی
فهذا الدعم لسیاسة الالتركیز سیؤدي إلى  ،والبطء اإلداري التي تعیق االستثمار والمستثمرین

ال متمركزة وذلك بإعطاء شحنة نجاح عمل المراكز الجهویة لالستثمار وتهیئ أسباب تنمیة 
  .2قویة لعمل المراكز الجهویة لالستثمار

وقد شكل خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشریعیة الخامسة اللبنة األولى  
إلحداث المراكز الجهویة لالستثمار بغیة تجاوز معوقات االستثمار في المغرب، ووفقا 
للتعلیمات التي جاءت بالرسالة الملكیة الموجهة للوزیر األول، سارعت الحكومة بإعداد الوثائق 

حیث تم عقد مجلس الحكومة بعد یومین من إعالن الرسالة . ریة واللجان المكلفةالضرو 
، أعلن خاللها الوزیر األول رسمیا عن اللجنة التي أناط بها الملك 2002ینایر  10الملكیة في 

                                                             
  .161بق،ص اس، مرجع مقاربة سیاسیة )2006-1990(،االستثمارات األجنبیة في المغرب النوحي جواد -1
، 66، العدد جلة المغربیة لإلدارة  المحلیة والتنمیة، المألنسب لالتركیز وتشجیع االستثمار، الجهة المجال اشریفالغیوبی -2

  .22، ص 2002 الرباط
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اطر الجراءات التي یتطلبها تنفیذ إصالح المسه تحضیر مختلف االسادس في رسالتمحمد
  .1االستثمارواإلجراءات المتعلقة ب

مركزا  16القرارات المتعلقة من جهة بفتح در بالخصوص مجموعة من المراسیم و كما ص 
والة الجماعات وعمال العماالت جهة أخرى تفویض االختصاص لجهویا لالستثمار، ومن 

واألقالیم، واألهم في هذا هو تخویل الوالة اختصاصات تعود لإلدارة المركزیة المعنیة بملفات 
مار، وذلك بهدف الحد من الطابع الممركز الصارم الذي یغلب على تعامل اإلدارة مع االستث

 .2ملفات المستثمرین

ویعتبر إسناد رئاسة المراكز الجهویة لالستثمار للوالة  تأكیدا على أولویة الدور االقتصادي 
ذلك الذي ینبغي أن یمارسوه، وعلى ضرورة تغییر أسلوب التعامل مع موضوع االستثمار،و 

حاضرا  اإلداريباالحتكام بشكل أساسي للمقاربة االقتصادیة التي یجب أن تؤطر األداء 
  . 3والمحلیة اإلقلیمیةومستقبال في مستویاته المركزیة الجهویة، 

نرى بدورنا، أن توسیع صالحیات الوالة في مجال االستثمار من شأنه تقریب مصدر      
لضرورة إلى تحسین مناخ االستثمار ویجعل الدولة القرار من المستثمر وهو ما سیؤدي با

المضیفة لالستثمارات أكثر جاذبیة واستقطابا، كما یجعلها أكثر تنافسیة فیما بین المراكز 
الجهویة لالستثمار من جهة والرفع من تنافسیة االستثمارات عامة في ظل تحدیات العولمة 

الت الجغرافیة والطبیعیة واالقتصادیة خاصة أمام البلدان التي لها نفس المقومات والمؤه
  .بالخصوص الجزائر، تونس والمغرب

 

 

  
                                                             

المراكز الجهویة لالستثمار أداة لبلورة سیاسة القرب، المجلة المغربیة لإلدارة والتنمیة ، سلسلة مواضیع  الساعة، ،رجاءالتازی-1
  . 64، ص 2006، الرباط 52عدد 

2-Nazih Amal  ,Les  walis animateurs  économiques , Les temps du 
Maroc ;N°317  ,novembre2001 ,P 4 . 

  .216رجع سابق، ص م ،عبد اهللالیوسي -3
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  انيالمطلب الث

  للمراكز الجھویة لالستثمارالمنظم اإلطار القانوني      
لتحدید النظام القانوني لسیر وعمل  المراكز الجهویة لالستثمار، ال بد من الرجوع إلى  

اق میث: لت على إحداثها، منـها عمالمؤسسات الجهویة و لتي تؤطر هذه النصوص القانونیة ا
ذا المرسوم المتعلق بتنظیم وك )فرع ثان(الة الملكیة ونص الرس )ل أوفرع (االستثمارات 

  ). ثفرعثال(المراكز الجهویة لالستثمار

  
  الفرع األول

.بمثابـة میثاق لالستثمارات18-95القـانون اإلطار رقم   
 351تحدد األهداف المقصودة من میثاق االستثمارات وفقا ألحكام الفقرة الثانیة من الفصل   

نعاش صد تنمیة و ة ق، األهداف األساسیة لعمل الدولمن الدستور المغربي ٕ االستثمارات وذلك ا
  .  ظروف االستثماربتحسین مناخ و 

ِ  فقد ء جهاز إداري یعهد إلیه على الـتأكید على إنشا 21ل القانون اإلطار في مادته عم
استقبال  -:، وتحت عنوانوتقدیم المعلومات والمساعدات لهمباستقبال المستثمرین وتوجیههم 

  :بالنص على  -قدیم المساعدة لهم المستثمرین وت

از " لیه  إداريحيدث  دة هلم كام یعهد إ مثرن وتوجهيهم وتقدمي املعلومات و املسا ملس ال ا ستق لیه  ٕ یعهد ا
ر س نعاش  ٕ."  

إلى ضرورة تخفیض اإلجراءات اإلداریة المرتبطة  22كما دعا هذا القانون في مادته  
  : باالستثمار، من خالل النص على

                                                             
التنافس الحر و  ،تضمن الدولة حریة المبادرة والمقاولة" من الدستور المغربي على  35تنص الفقرة الثانیة من الفصل  -1

الحفاظ على الثروات الطبیعیة و  ،الة االجتماعیة،من شأنها تعزیز العدیة مستدامة،كما تعمل على تحقیق تنمیة بشر 
المغربیة لإلدارة المحلیة مجلة منشورات ال ،2011لسنة الجدید للمملكة المغربیة الدستور. »وعلى حقوق األجیال القادمةالوطنیة 

  .529، ص 2011، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط 246، العدد )سلسلة نصوص و وثائق( والتنمیة
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جراءات "  سیط  ف و ت رات و يف مجیع احلاالت اليت تدعو فهيا امل االٕداریةیعىن بتخف س جناز  ٕ رتبطة 
لهيا يف هذا القانون  ىل رخصة إداریة لتخویل املنافع املنصوص  ىل االٕبقاء  .1"...االٕطارالرضورة   

  الفرع الثاني

  ة الملكیة بخصوصمضمون الرسال

  التدبیر الالمتمركز لالستثمار

تحظى قضیة االستثمار بعنایة خاصة من طرف الملك محمد السادس منذ اعتالءه العرش،  
وتجلى هذا االهتمام في العدید من المناسبات، كما تبلور في العدید من القرارات التي تحمل 

. 2في طیاتها مؤشرات قویة تستهدف إصالح مؤسسات البالد وهیاكلها وضمان أدائها الفعال
رسالة إلى الوزیر األول في موضوع التدبیر  2002ینایر  9وجه الملك في  وفي هذا السیاق

  : هامن بین ما جاء فی. متمركز لالستثماراللا
عقد .....  [ د لتعدد و ت ع  ىل وض ٓلیاتو معال  اریع  ا ض كثريا من مش ٔ ا  القانونیة و االٕداریة ، مم

د  ي سی مثر ا ملس ٔمام ا سیط االٕجراءات االٕداریة  سهتدف ت بیة ، فإن رسالتنا  ٔج ة و ا ر الوطن س
من  ٔو  شاء مقاولته  دة الٕ د، والوثیقة املو ٔقرب املو د واملاكن ا اطب الوح یة رهن إشارته املسؤول و ا

راته   . 3]....اس

                                                             
لحمایة وضمان مصلحة المستثمر، اعتبر المشرع المغربي سكوت اإلدارة عن الرد على الطلب المتعلق بتخویله االنتفاع  -1

، یحدد بموجبه األثر 90-17طبقا  للقانون رقم . بالمزایا الممنوحة لالستثمار، خالل ستین یوما من تاریخ إیداع الطلب
وعات االستثمارات المقدمة  إلیها للحصول على شهادة بمطابقتها ألحكام قوانین المترتب على سكوت اإلدارة فیما یتعلق بمشر 

یعتبر كل مشروع استثمار أودع بصورة قانونیة لدى اإلدارة ": االستثمارات الخاصة، في مادته الفریدة، التي تنص على 
مودع لدیها الصمت في شأنه طوال حاصال على شهادة بمطابقته للنصوص التشریعیة المعمول بها إذا التزمت اإلدارة ال

( مجلة المغربیة لإلدارة المحلیة والتنمیةال==منشورات".یوما تبتدئ من تاریخ اإلیداع المثبت في اإلیصال المتعلق به 60مدة 
  .83، ص 2011، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط 246العدد  ،)سلسلة نصوص و وثائق

لى معرفة واكتشاف مواقع  ، تعمل عء إلنعاش االستثمارات تحت رئاستهلجنة للخبرابادر الملك محمد السادس إلى إنشاء  -2
زالة كل الحواجز و االخلل من جهة واقتراح الوسائل و  ٕ لمعیقات التي تقف بین المستثمر الطرق الكفیلة بتبسیط اإلجراءات وا

  .اإلدارة من جهة أخرىو 
ص ، 17/1/2002، بتاریخ 4970لالطالع على النص الكامل لهذه الرسالة، یمكن الرجوع إلى، الجریدة الرسمیة عدد -3

  .280-273، أو االطالع على منشورات المجلة المغربیة لإلدارة  المحلیة والتنمیة، المرجع المذكور أعاله، ص 75
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تم اإلقرار على إحداث مراكز جهویة لالستثمار، تحت مسؤولیة الوالة  ،تبعا لمضامین الرسالة
على الجهات، تتولى نوعین من المهام الرئیسیة، أحدهما المساعدة على إنشاء المقاوالت 

  .والثانیة مساعدة المستثمرین، كما سیأتي شرحه الحقا

  
  الثالفرع الث

  المتعلق 2.03.727المرسوم رقم 

  بتنظیم المراكز الجھویة لالستثمار
والمتعلق  2003دیسمبر  26، بتاریخ 2.03.7271تنص المادة األولى من المرسوم رقم    

  :بتنظیم المراكز الجهویة لالستثمار، على 

ة حتت سلطة والة اجلهات تعترب هبذه الصف"  ر املوضو ة لوزارة إن املراكز اجلهویة لالس ارج ة مصاحل 
لیة ا  ." ا

، حیث تم إنشاء أو 2تم إخضاع المراكز الجهویة لالستثمار إلشراف والة الجهات ،بناء علیه
  .3مركز جهوي لالستثمار بناء على التقسیم اإلداري للمملكة 16إحداث 

                                                             
  .324ص  ،بقا، مرجع س)معدل ومتمم( االستثمار بالمغرب قانون -1
، بتفویض السلطة إلى والة الجهات، 2002مارس  5، صادر في 2.02.187حیث صدر بهذا الخصوص، مرسوم رقم  -2

، بتفویض السلطة إلى 2002مارس  5، الصادر في 365.02و قرار وزیر الداخلیة رقم . 281نفس المرجع السابق، ص 
  .283والة الجهات، نفس المرجع السابق، ص 

،ابتداء من انت على مسار ما یقرب ثالثة أشهرإفتاح المراكز الجهویة لالستثمار لم تكن دفعة واحدة، إنما كإن عملیة  - 3
وزیر الداخلیة و وزیر االقتصاد والمالیة ،حیث صدرت قرارات مشتركة ل2002شهر أوت إلى شهر أكتوبر 

منها على سبیل  ،ةوالي الجهراكز باقتراح من تقضي بافتتاح الم. المعادنوزیر الصناعة والطاقة و السیاحة و والخوصصةو 
  :المثال

  والطاقة السیاحة و وزیر الصناعة و  الخوصصةالیة و ــالمالداخلیة و وزیر االقتصاد و القرار المشترك لوزیر
، یتعلق بافتتاح المركز الجهوي لجهة الدار 2002أوت  23، الصادر في 02-1462، رقم و المعادن

 .البیضاء الكبرى
  الطاقة و ر الصناعة السیاحة و وزیو الخوصصةالیة و المالداخلیة و وزیر االقتصاد و القرار المشترك لوزیر

 –ط، یتعلق بافتتاح المركز الجهوي لجهة الربا2002سبتمبر 24، الصادر في 02-1505، رقم المعادنو 
  .زعیر –زمور  –سال 
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ا  مقراتهظیمها الداخلي وتحدید وبصفة عامة، فإن تحدید مهام المصالح الخارجیة وتن  
وعددها متروك للوزراء المختصین بكیفیة منفردة، یخضعون في قراراتهم لتأشیرة السلطة 
الحكومیة المعهود لها بالشؤون اإلداریة والمالیة، وكل هذا یدخل ضمن سیاسة الالتمركز 

وتقوم هذه المصالح الخارجیة في هذا . 1اإلداري الذي یعد صورة من صور المركزیة اإلداریة
الصادرة عن ار بتنفیذ سیاسة الحكومة والعمل على تطبیق جمیع القرارات والتوجیهات اإلط

إدارتها المركزیة في نطاق أحكام النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل، بغرض تطبیق 
  .الخصوص سیاسة القرب من المواطن عامة والمستثمر على وجه

  

  المطلب الثالث

بنیة و وظیفة المراكز الجھویة لالستثمار   

 ،تتوفر المراكز الجهویة لالستثمار على كل المیكانزمات الكفیلة  للقیام بالعمل المنوط بها
فهي  نونیا وبشریا من أجل إنجاح عملهاحیث تم مراعاة جمیع الشروط الضروریة إداریا وقا

ال ینحصر دورها ) ثانفرع (أساسیة كما تضطلع بأدوار  )لأوفرع (تتوفر على أجهزة مختصة 
  .2في مجرد القیام بمهام الشباك الوحید

  لفرع األولا

  بنیــة المراكز الجھویة لالستثمار

تتكون المراكز الجهویة لالستثمار من حیث بنیتها اإلداریة من شباكین، األول یساعد 
أما الثاني فیتولى تزوید المستثمرین بكل المعطیات  )أوال(المستثمرین على إنشاء المقاوالت 

    .)ثانیا(الضروریة المتعلقة باالستثمار على صعید الجهة أو اإلقلیم 
                                                                                                                                                                                                 

  الطاقة و ر الصناعة السیاحة و وزیو الخوصصةو الیة المالداخلیة و وزیر االقتصاد و القرار المشترك لوزیر
  =تانسیفت الحوز –، یتعلق بافتتاح المركز الجهوي لجهة مراكش 02-1523، رقم المعادنو 

  .30شریف الغیوبي، الجهة المجال األنسب لالتركیز وتشجیع االستثمار، مرجع سابق، ص  -1
ها إلى مخطط ، بل تعود جذور ثمار في المغرب لیست حدیثة العهدلالستتجدر اإلشارة إلى أن فكرة إنشاء المراكز الجهویة  -2

ن هذه الفكرة أثارت عدة نقاشات ، إال أالخطوات التي یقوم بها المستثمر الذي ورد فیه مشروع توحیدو  1977-1973التنمیة 
  .63ص  ،بقامرجع س، رجاء التازي:راجع.مما حال دون إنشاء المشروع ، وتساؤالت حول طبیعة هذا الشباك وسلطته
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  اك المساعدة على إنشاء المقاوالتشبـ: أوال

الراغبین في إحداث مقاوالتهم، إذ یضع رهن  نالوحید للمستثمریبالشباك المخاطیمثل هذا 
إشارتهم مطبوعا واحد یتضمن كل المعلومات الضروریة إلنشاء المقاولة، كما یضطلع هذا 
الشباك أیضا بإنجاز كافة اإلجراءات الضروریة للحصول على الوثائق والشهادات التي 

،عبر سواء كانت فردیة أو في شكل شركة ،التشریعات والتنظیمات إلحداث المقاولة تقتضیها
. تصریحات التي یلزمها القانونملئ مطبوع وحید یخول لهم تضمین في وثیقة وحیدة كل ال

  .1لتقدیم ملف المشروع ةالالزمهو ما یجنب المستثمرین االنتقال بین اإلدارات إلنجاز الوثائق و 
ستثمرین مطبوع موحد یحتوي وضع المركز الجهوي لالستثمار رهن إشارة الم 2002منذ و  

كما یتضمن  ،2على جمیع المعلومات الضروریة التي تنص علیها القوانین الجاري بها العمل
  .3الشباك ممثلینعن مختلف اإلدارات المتدخلة في إحداث المقاولة

كما یعمل هذا الشباك على تزوید المستثمرین بجمیع المعلومات االستثماریة داخل جهة معینة 
نوعیته مما یسمح المتاحة لالستثمار و  اإلمكانیاتذلك لمعرفةالمشاریع االستثماریة، و  ونوعیة

                                                             
  .162مقاربة سیاسیة، مرجع سابق، ص )  2006 -1990(النوحي جواد، االستثمارات األجنبیة في المغرب   -1
رخصة االستثمار من وزارة ،ینطلق من طلب لمستثمر الراغب في إنشاء مقاولتهقبل إحداث هذه المراكز كان مسار ا-2

لمشروع  داخل المنطقة ، ثم إیداع الملف إلقامة االمهنیة لدى المصالح الضریبیةالتجارة، ثم التصریح بالضریبة التجاریة أو 
خضاعها لنظام قانوني متشعبهو ما یزید من تعقد الوضع بسبب الصناعیة و  ٕ بعد إیجاد و  ،البنیة العقاریة ألغلب األراضي وا

بعدها العودة  جماعة أو العمالة المعنیة، و ال العقار یجب تقدیم ملف االستثمار كامال من أجل الحصول على رخصة البناء من
غیرها مع البنوك  في حالة االقتراض و ،هذا تزامنا مع تكثیف اتصاالته ضرائب من أجل تقدیم التصریح بذلكإلى مصالح ال

 فالمستثمر كان یتعین علیه تقدیم ما ال یقل عن عشرین. من اإلجراءات األخرى التي قد تدفع المستثمر إلى ترك مشروعه
زمور، ر و یعز  -سال –، المركز الجهوي لالستثمار لجهة الرباط یدوادي رش:أنظر.أشهرمدة زمنیة ال تقل عن ستة  ثیقة فيو 

والمالي،  كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة ، لقانون العام،التدبیر اإلداري نموذجا، رسالة لنیل دبلوم الماستر في ا
  .87- 86ص ص  ،2009/ 2008ال،آكد، جامعة محمد الخامس

، المتعلق بالموافقة على المطبوع 2002جویلیة 17، الصادر بتاریخ 2.02.350تنص المادة الرابعة من المرسوم عدد  - 3
یتولى القائمون على الشبابیك المكلفة بالمساعدة على إنشاء المقاولة  إنجاز كافة " :الموحد إلنشاء المقاوالت على

ـات الشهادات التي تقتضیها التشریعـق و الهیئات المختصة على الوثائالضروریة للحصول لدى اإلدارات و  اإلجراءات
الشهادات التي سلكتها  ،لطالبین في أجل یحدده والي الجهةیسلمون لجاري بها العمل إلنشاء أي مقاولة و التنظیمات الو 

، التصریح الجبائي التجاري= =ریبة المهنیة، التقیید في السجلبت التقید بجدول الضالتي تثاإلدارات والهیئات المذكورة و 
  .345مرجع سابق، ص  ،قانون االستثمار بالمغرب"  بالتأسیس، االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
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،فهو بمثابة أداة لتوجیه االستثمار في قطاع معین للمستثمر بتكوین فكرة على مدى إمكانیة
  .المستثمر نحو النشاط االستثماري األكثر ضمانة

ار أن یكون التمثیل شامال لكل من خالل هذا الشباك  حرصت المراكز الجهویة لالستثم
اإلدارات المعنیة بعملیة االستثمار، فالمستثمر أصبح غیر مضطر للوقوف في الصفوف أمام 
مجموعة من اإلدارات، هذا األسلوب جدید یمتاز بالمرونة والبساطة والوحدة في العمل فهو قد 

مار، سواء تعلق األمر من جاء لیحقق األهداف المتوخاة من أسلوب التدبیر الالمتمركز لالستث
یضات من جهة أخرى، فهذا أو الشفافیة والتبسیط عن طریق التفو  ،جهة بالسرعة في اإلنجاز

المركزیة المفرطة والبیروقراطیة والروتین الذي میز اجمة عن األمر شكل تذلیال كبیرا للعراقیل الن
  .1لفترة طویلة سلوك اإلدارة المغربیة

  

  المستثمریناعدة شباك مس : ثانیا

دراسة قترح و تولى هذا الشباك تزوید المقاولین بالمعلومات الضروریة إلنجاز المشروع المی 
كافة طلبات الترخیص اإلداري أو تحضیر الوثائق اإلداریة إلنجاز مشاریع االستثمار في 

لمشاریع لبالنسبة  لصناعة التقلیدیةاوالسیاحة و المعادن اعة والتصنیع الفالحي و قطاعات الصن
  2التي تقل قیمتها عن مائتي ملیون درهم

من أجل منح كما یقوم هذا الشباك بدراسة مشاریع العقود واالتفاقیات التي ستبرم مع الدولة  
لفا والقیام بالنسبة لالستثمارات المتعلقة بالقطاعات المذكورة ساصة المستثمرین امتیازات خ

التوقیع علیها من لدن ن أجل المصادقة و م ،كومیة المختصةبتوجیهها إلى السلطة الح
ائق تنفیذ التراخیص والوثداد و الوالي في حدود اختصاصاته بإع ویقوم، األطراف المتعاقدة

یمكن لهذا كذا و ،والعقود الضروریة إلنجاز االستثمار موضوع االتفاقیة التي یتكفل بتنفیذها
  .3منازعات بین المستثمرین واإلداراتالشباك اقتراح الحلول التوافقیة لما قد ینشأ من 

                                                             
    .الیوسي عبد اهللا، نفس المرجع السابق، نفس الصفحة-1
  .162، ص بقامرجع س،النوحي جواد-2
  .وثیقة إشهاریة صادرة عن المركز الجهوي لالستثمار،  لجهة الرباط، مرجع سبق اإلشارة إلیه  -3
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  :یمكن تلخیص المهام المخولة لهذا الشباك فیما یليو 

نظرا إلى العالقة الیومیة التي  ،تعد هذه المهمة ذات أهمیة بالغة:الم والتواصلمھمة اإلعـ-1
جهویة لالستثمار مع المستثمرین وما یتطلب ذلك من توفیر النصیحة تنسجها المراكز ال

تجلى هذه الوظیفة في تزوید المستثمرین بكافة المعلومات الضروریة الخاصة إذ ت،التوجیهو 
كما یتوفر الشباك على منظومة معلوماتیة یتم تحیینها باستمرار، مما یسمح ،1بمشاریعهم

  .بالتعرف على المؤهالت التي تمتاز بها الجهة للمستثمرین 

المراكز الجهویة لالستثمار معالجة  ملفات أصبح بإمكان :داد والترخیصمھمة اإلع-2
أو تحویلها إلى  ،ملیون درهم200االستثمار، إما مباشرة عندما یقل حجم االستثمار عن 

یتولى المركز الجهوي ،و 2السلطة الحكومیة المختصة عندما یفوق حجم االستثمار ذلك المبلغ
ع الوثائق اإلداریة الضروریة لالستثمار دراسة كافة طلبات الترخیص اإلداري أو تحضیر جمی

ذلك من أجل عرضها على الوالي باعتباره المسؤول األول عن و إلنجاز مشاریع االستثمار، 
تتم و ، القرارات اإلداریة المتعلقة بها الجهة قصد تسلیم التراخیص المتعلقة بها أو التوقیع على

 :  هذه العملیة في مرحلتین

تنطلق بمجرد تسلم المسؤول بالشباك الثاني ملف االستثمار، تشمل عرض :الدراسةمرحلة اإلعداد و: األولى
المشروع والنفع المشروع على المصالح اإلداریة المختصة مصحوبا بكافة التوضیحات المتعلقة بأهمیة 

  . الذي یمكن أن یعود به على الجهة من حیث تشغیل الید العاملة المحلیة وخلق الثروات

                                                             
القانون أطروحة لنیل الدكتوراه في  - من المركزیة إلى الالتمركز –البوكیلي حسن، التدبیر العمومي لالستثمار بالمغرب -1

  .164، ص 2006/2007، الرباط ، معة محمد الخامسكلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة ، جاالعام، 
شباك مساعدة (،یقوم الشباك الثاني همر ملیون د 200إذا كان حجم المشروع االستثماري یعادل أو یفوق  - 2

مستوى المراكز الجهویة، بدراسة هذه المشاریع من أجل االستفادة من االمتیازات التي تمنحها الدولة  على)المستثمرین
من أجل المصادقة والتوقیع علیها، ویقوم الوالي في  )اللجنة الوزاریة المشتركة(ویوجهها إلى السلطة الحكومیة المختصة 

د  الضروریة إلنجاز مشاریع االستثمار موضوع االتفاقیة التي یتكفل حدود اختصاصه بإعداد وتنفیذ التراخیص والوثائق والعقو 
بصفة دقیقة االمتیازات الضریبیة والجمركیة التي تستفید منها المشاریع التي  2001وقد حدد قانون المالیة لسنة . بتنفیذها

  .ملیون درهم 200یساوي أو یتجاوز حجمها 
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من طرف اللجنة الجهویة لالستثمارات بحضور : المشروع االستثماري مرحلة البث في:الثانیة
    .مع مدیر المركز الجهوي لالستثماركافة المتدخلین وبالتنسیق 

  

  انيالفرع الثـ

  وظیفة المراكز الجھویة لالستثمار

یقوم المركز الجهوي لالستثمار بالتشاور مع مختلف المؤسسات والفاعلین في المجتمع 
واالجتماعیة الهدف منها تطویر مؤشرات التنمیة االقتصادیة  إستراتیجیةالمدني، ببلورة رؤیة 

  .1للجهة وتعتبر هذه المراكز من جهة أخرى مرافق للدولة تسیر بطریقة مستقلة
  في تدبیر االستثمارات الجھویةوظیفة الشفافیة   :أوال  

بحیث یؤدي ، 2الرشوة من العوامل الطاردة لالستماراتو  اإلداري الفسـاد نتشاراإن       
ٕ االستثمار ة معینة إلى رفع تكالیف انتشارها في دول تدخل في خانة المدفوعات غیر  ذوا

في دراسة  تحمله أعباء إضافیة لم تكن متوقعةالمستثمر و  المشروعة التي تثقل كاهل
ولتجاوز هذه الوضعیة المتردیة تسعى المراكز  ،الجدوى االقتصادیة لمشروعه االستثماري

األجنبیة على حد لتي تعترض االستثمارات الوطنیة و الجهویة إلزالة هذه المعوقات اإلداریة ا
                                                             

لنص المادة  ذلك طبقاتقلة للمركز الجهوي لالستثمار، و دولة مسیر بصورة مسصفة مرفق لل 2004منح قانون المالیة لسنة -1
  :التالیة، مرافق للدولة مسیرة بصورة مستقلة 2004من فاتح ینایر  ابتداءتحدث : "منه، إذ تنص على 25
ویترتب ."زعیر -زمور -سال –مستقلة المسمى مركز االستثمار الجهوي لجهة الرباط مرفق الدولة المسیر بصورة  -، ...

التوفیر على استقاللیة و مرونة  -:على إعطاء المركز الجهوي لالستثمار صفة مرفق مسیر بطریقة مستقلة، تمكینه مما یلي
إحداث دینامیكیة من خالل االستعمال المشترك للوسائل قصد المزید من  -تحسین موارده الذاتیة  –في تدبیر المیزانیة 

البو كیلي حسن، . العمل الفعال من أجل المساعدة على إحداث المقـاولة وتسهیل مأموریة المستثمرین -جاعة االنسجام والش
  .171-170مرجع سابق، ص  ص، 

تبقى الرشوة في المغرب أحد مظاهر فشل سیاسة الدولة وأحد االنتقادات الموجهة لها، وتعكس عدم فعالیة نظام الحكامة -2
ن أهمیة الخطاب الداعي إلى محاربة هذه الظاهرة تبین المعطیات أن حجم الرشوة في المغرب یظل في المغرب، إذ بالرغم م

فقد سجلت منظمة الشفافیة الدولیة تراجع تصنیف المغرب في مؤشر الرشوة خالل السنوات الخمس . في مستویات مرتفعة 
  =عالمیا سنة 37وة من الرتبة األخیرة، إذ انتقل الترتیب العالمي للمغرب في التصنیف العالمي للرش

 158،  یهم هذا التصنیف 2005سنة  78، یلیها الرتبة 2004سنة  77، ثم في الترتیب 2003سنة  70، فالرتبة 2000= 
  .166النوحي جواد، مرجع سابق، ص :راجع. دولة
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احة إذ تضمن الشفافیة للمستثمر إت. والمستثمریناإلدارةیق تحقیق الشفافیة بین عن طر  ،سواء
البیانات والمعلومات عن طریق كل مكونات االقتصاد الوطني وتضمن استمراریة توفیرها في أي 
زمان ومكان، وتتجلى الشفافیة كذلك من خالل وضع المطبوع الموحد الذي یقضي بضرورة تبسیط 

  . 1تحیینهااإلداریة و  المساطر
      

  وظیفة التــواصل والترویج:ثانیا

ن األجهزة اإلداریة یتقف أغلب الباحثین في علم اإلدارة على وجود هویة واسعة بی 
غیرأن  ،المادیةن العوامل القانونیة والبشریة و یرجع ذلك إلى مجموعة موالمواطن، و 
باعتبار أن الموظف هو العنصر  ،الفعال في هذه العالقةري الدور األساسي و للعنصر البش

التصاله المباشر بطالبي الخدمة القریب من المواطن أكثر من العناصر األخرى، نظرا 
 .هو ما یجعله في موقف انتقاد من طرفهمو 

لى دماتها و لى إدارة عمومیة لالستفادة منخإتبتدئ وظیفة االستقبال من وقت دخول المرتفق و  ٕ ا
طار تقدم المراكز الجهویة لالستثمار الوسیلة المثلى لتحقیق غایة خروجه منها، وفي هذا اإل

 المراكزففلسفة إحداث   ،محیطها االقتصاديالتواصل اإلیجابي بین اإلدارة و  نوع من
جعلها إعادة الثقة لإلدارة المغربیة ومصالحتها مع المستثمرودمقرطتها و  تهدف إلى رلالستثما

  .  2أكثر استجابة لمطالب القوى اإلنتاجیة

  

  المطلب الرابع

  اإلصالحات المساندة لعمل المراكز الجھویة لالستثمار

كان جوهر الدولة المغربیة في جلب االستثمارات األجنبیة یرتكز على تطویر اآللیات   
مما تعرضه من ضمانات مالیة ومزایا و  یة،االقتصادیة عبر ما تقدمه من إعفاءات ضریب

                                                             
  .221 ،صداریة في مجال االستثمار بالمغرب، مرجع سابقالیوسي عبد اهللا ، إشكالیة المساطر اإل-1
  .، نفس الصفحة، نفس المرجععبد اهللا الیوسي-2



 التشریعات المنظمة لإلستثمار األجنبي المباشر في دول المغرب العربي
 

272 
 

الئم لالستثمار إال بتوفر الدولة على إطار قانوني فعال من لن یتأتى تحقیق مناخ مجمركیة، و 
توسیع ، ومن عناصر ذلك أیضا )ولأفرع (شأنه تفعیل المبادرة الخاصة للمستثمر األجنبي 

  .)انفرع ثـ(المتعدد األطرافالثنائي و  أالتفاقيالجانب 
  

  الفرع األول

  الاإلطار القانوني لمجال األعم تحدیث
 1995،فقد شهدت فترة ما بعد حفزا أساسیا الستمالة المستثمرینباعتبار اإلطار القانوني م 

توجه الدولة المغربیة نحو تحدیث البنیة التشریعیة المرتبطة باالستثمار على نحو یخلق 
بأنهم یباشرون نشاطهم في محیط قانوني مئنان لدى المستثمرین المغاربة واألجانب و االط

توجه السلطات العمومیة في المغرب إلى تحدیث  1995فقد  سجل منذ  .یضمن حقوقهم
اإلطار القانوني للمقاولة الخاصة وتحسین المناخ التشریعي العام القتصاد، كما حكم هذا 
التوجه رغبة الدولة في وضع إطار قانوني یضبط عالم األعمال واعتماد مقاربات تجعل البنیة 

  . 1یع المبادرة الحرة وعنصرا محفزا لالستثمارات الخاصةالقانونیة المغربیة آلیة لتشج
تطویر المنظومة التشریعیة للعالقات التجاریة، وكذا تقویة  اإلصالحاتوقد شملت هذه  

صدار مدونة الشغل  ٕ الترسانة القانونیة لحمایة الملكیة، وحمایة التشریع المتعلق بالمنافسة وا
صالح المنظومة القضائیة ٕ   .2الجدیدةوا

                                                             
، مؤسسة الملك عبد العزیز آل سعود )2006-1990(النوحیجواد ، مقاربة سیاسة االستثمارات األجنبیة في المغرب -1

  .186، ص2009، الدار البیضاء، دیسمبر )سلسة أبحاث( للدراسات اإلسالمیة والعلوم اإلنسانیة 
أوت   1، بتاریخ 1.96.83ظهیر شریف رقم  -: في هذا الخصوص، النصوص القانونیة التالیةمن بین ما صدر  -2

 –= =1996أكتوبر3بتاریخ   4418،المتعلق بمدونة التجارة ،جریدة رسمیة، العدد15.95، یتعلق بتنفیذ القانون رقم 1996
، المتعلق بمدونة الشغل، 65.99رقم ، یتعلق بتنفیذ القانون 2003سبتمبر 11، صادر في 1.03.194ظهیر شریف رقم 

، یتعلق 2000یولیو  5، بتاریخ 1.00.25ظهیر شریف رقم  -.2003دیسمبر  8بتاریخ    5167جریدة رسمیة، العدد 
 -. 2000یونیو  10، بتاریخ 4810، المتعلق بحریة األسعار والمنافسة، جریدة رسمیة العدد 06.99بتنفیذ القانون رقم 
القاضي بتغییر وتتمیم القانون  31.05، المتعلق بتنفیذ القانون رقم 2006فبرایر  14، بتاریخ 1.05.190ظهیر شریف رقم 

كما تم إحداث . 2006فبرایر  20، بتاریخ 21.5397المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة، جریدة رسمیة العدد  17.97رقم 
جهة  من كل علن فیه عن إحداث محاكم إداریة في ، الذي أ1990ماي  8المحاكم اإلداریة بموجب الخطاب الملكي لـ 

الجهات االقتصادیة السبع، في انتظار إحداث محكمة إداریة بكل عمالة أو إقلیم مع تحویل المحاكم السبع إلى محاكم 
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  الفرع الثاني

  االستثمار إطارفي  أالتفاقيتوسیع المجال 

ال تقتصر الجوانب المرتبطة بالمناخ التشریعي للبلدان المضیفة لالستثمارات على التشریعات 
المغرب لیس بمعزل عن هذا و  أالتفاقيالداخلیة فقط، بل یرتبط ذلك أیضا بالمجال 

لتشجیع ،توجه المغرب نحو توسیع آلیات التعاون الدولي ونعرض في هذه النقطة.الواقع
 أالتفاقياالستثمارات وتقویة الضمانات المقدمة للمستثمرین األجانب،من خالل الوقوف على واقع الجانب 

  .)ثانیا(الدولیة  في االتفاقیات ه وكذا تطویر انخراط)أوال(الثنائي للمغرب 
  اقیات الثنائیةتوسیع إطار االتف: أوال

في تحفیز االستثمارات األجنبیة، 1قد أبان الواقع الحالي عن األهمیة العملیة لالتفاقیات الثنائیةل
و توسیع قاعدة تشجیع االستثمار ، نزوح المغرب نح1990وعلیه شهدت فترة ما بعد سنة 
یؤثر هذا االتجاه على تنامي الضمانات التي یقدمه المغرب والحد من االزدواج الضریبي، و 

 .2ثمرین األجانبللمست

                                                                                                                                                                                                 
. استئناف إداریة، حیث توزعت مقار هذه المحاكم بین الرباط، الدار البیضاء، فاس، مراكش، مكناس، أكادیر و وجدة

سبتمبر  10، الصادر في 1.1.225أنظر، ظهیر شریف رقم . في اختصاصات هذه المحاكم وتوزیعها الجغرافي تفصیللل
نوفمبر 3، بتاریخ 4227، المحدثة بموجبه محاكم إداریة، جریدة رسمیة العدد41.90، یتعلق بتنفیذ القانون رقم 1993
إحداث محاكم تجاریة ومحاكم استئناف تجاریة، ظهیر  وتم. 1993نوفمبر 17، بتاریخ 2.92.59والمرسوم رقم . 1993

،القاضي بإحداث محاكم تجاریة ، جریدة 53.95، بتنفیذ القانون رقم 1997فبرایر 12، صادر في 1.97.65شریف رقم 
 :جعراللتفصیل في الجوانب القانونیة المتعلقة بالمحاكم التجاریة بالمغرب، . 1997ماي  15، بتاریخ 8.4482رسمیة العدد 

اإلدریسیالمجذوبي محمد، المحاكم التجاریة في المغرب، دراسة تحلیلیة نقدیة مقارنة، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزیع، 
  .1998الطبعة األولى،  الرباط 

  تمتاز االتفاقیات الثنائیة بسرعة تقریب وجهات النظر بین الطرفین وسرعة البث فیها، كما تتسم بالوضوح في أهدافها -1
مكانیة السیطرة = ٕ عادة النظر إذا استدعى األمر ذلك، وسرعة معالجة  المواقف نظرا لقلة األطراف المشاركة وا ٕ و وظائفها وا

على مواقفهم وتسهیل الطریق أمام الطرفین، فیبادر كل طرف بوضع حلول وسطیة مرضیة ومحققة للهدف، حیث یعالج كل 
الحمیقاتي محمد أحمد عبد . فیذها بطریقته الخاصة دون تدخل من اآلخرطرف العوائق والصعوبات التي قد تمنع من تن

  .143الرحمان التنظیم الدولي لحمایة وتسویة منازعات االستثمارات األجنبیة ، مرجع سابق،  ص 
  .142النوحي جواد ، مرجع سابق ، ص  -2
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یؤدي هذا النوع من االتفاقیات إلى نمو  :اتفاقیات تشجیع وحمایة االستثمارات األجنبیة-1
االستثمارات الخارجیة بین البلدان الموقعة بما یوفره من ضمانات تقدمها كل دولة لمستثمري 

 .الطرف الثاني، وتقنین جوانب حل النزاعات الناشئة عن العملیة االستثماریة

تطور الممارسة المغربیة على توسیع اتفاقیات تشجیع وحمایة االستثمارات األجنبیة، یؤشر 
حیث وقع المغرب خمسة وأربعین اتفاقیة لتشجیع االستثمار، وقع  ثمانیة وثالثون منها خالل 

وتعبر هذه االتفاقیات عن تطور البنیة االتفاقیة للمغرب في مجال . 1990فترة ما بعد 
مها مع بلدان إفریقیة جنوب الصحراء، االستثمار،  َ تتوزع هذه االتفاقیات على اتفاقیتین تم توقیع

أربع اتفاقیات مع بلدان في القارة األمریكیة، خمسة مع بلدان آسیویة، خمسة عشرة مع بلدان 
  .1عربیة، وأخیرا ثمانیة عشرة اتفاقیة مع بلدان أوروبیة

الضرائب ن جوهر هذه المعاهدات یتعلق بحذف إ:اتفاقیات عــدم االزدواج الضریبي - 2
تتأسس على عدم  ،المزدوجة، للحد من التهرب الضریبي و وضع قواعد لمعاملة ضریبیة عادلة

 .التمییز من طرف البلدان الموقعة

المالحظ أن المغرب سار في هذا االتجاه، إذ وسعت الدولة من شبكة االتفاقیات التي تحد و 
بلدا، تتوزع هذه  53وقع المغرب اتفاقیات مع  2006فإلى غایة من االزدواج الضریبي، 

 9دان إفریقیة مع بل 4مع بلدان عربیة،   12تم توقیعها مع دول أوروبیة، 27االتفاقیات بین 
  . 2اتفاقیتین في القارة األمریكیةمع بلدان آسیویة و 

    

  توسیع إطار التعاون متعدد األطراف في مجال االستثمار:ثانیا

لالستثماربحیث 3ید من االتفاقیات متعددة األطرافیتوان المغرب  في االنخراط في العدلم 
صادقت السلطات العمومیة على العدید من االتفاقیات الجماعیة التي تؤطر العالقة 

                                                             
  .، نفس الصفحةمرجع سابقالنوحي جواد ، -1
  .146، ص مرجع سابقواد، النوحي ج -2
ال یقتصر مجال حمایة االستثمارات األجنبیة على الجانب الثنائي فقط، بل یتعداه إلى الجانب المتعدد األطراف، أین  -3

تظهر أهمیة انخراط بلدان عدة في إطار اتفاقیات جماعیة، إال أن التطور الحالي یظهر أنه رغم تنامي الوعي بأهمیة هذه 
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من أهم االتفاقیات المتعددة األطراف التي و  ،ن دول االستقبال والمستثمریناالستثماریة بی
كذا المعاهدة التي ، و 10/6/1967نطن، صادق علیها في معاهدة واش :نذكروقعها المغرب 

، كذلك 1976/ 17/12والتي صادق علیها في  أنشأت المؤسسة العربیة لضمان االستثمار
التي أرید منها و  1980ول العربیة لسنة االتفاقیة الموحدة لرؤوس األموال العربیة في الد

ى االتفاقیة إل  1996/ 16/9ضم المغرب أیضا  في ان، جیع االستثمارات البینیة العربیةتش
بموجبها الوكالة الدولیة المتعددة األطراف لضمان االستثمار بموجب الدولیة التي أنشأت 

 1بتاریخ   االنضمام إلى منظمة التجارة العالمیة في ، و 19851أكتوبر  11معاهدة سیول في 
االتجاه عملت السلطات العمومیة المغربیة على تنظیم عالقاتها وفیهذا.19952جانفي 

الخارجیة في إطار مسلسل تحریر العالقات التجاریة والمالیة طبقا لتوصیات المنظمة العالمیة 
  . 3اتفاقیات التبادل الحر المبرمة مع االتحاد األوروبي وبعض الدول العربیة للتجارة وكذا

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
وتعود األهمیة العملیة لوضع . تثمار،  إال أنه لم یترجم بشكل جدي في واقع ملموساالتفاقیات في توسیع ضمانات االس

أول اتفاقیة دولیة جماعیة لالستثمار  1948لسنة  "هافانا"اتفاقیات جماعیة لالستثمار  إلى عقود عدة، وتشكل اتفاقیة 
السامرائي محمود درید، مرجع سابق، ص .یهاإال أنها لم تدخل حیز الوجود بسبب عدم تصدیق الدول عل. األجنبي تم توقیعها

209 .  
  .  156 -155النوحي جواد، مرجع سابق، ص ص  -1
دولة في مدینة مراكش المغربیة الوثیقة النهائیة لجولة  117، وقع ممثلو 1994في منتصف شهر أبریل سنة  -2

شهد ذلك الیوم میالد منظمة التجارة  العالمیة على أساس أن هذا التاریخ هو  1995األوروغواي، وفي الفاتح من ینایر سنة 
اقیة الجات إلى منظمة التجارة العالمیة ، وأصبح عدد الدول المشاركة بدایة تطبیق أسس وقواعد المنظمة، حیث تم تحویل اتف

الحمیقاتي محمد أحمد . 2007دولة إلى سنة  158دولة علیها كما أصبح عدد الدول المنظمة حوالي  117بمصادقة  132
  . 128عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 

  .70،ص بقاالعسریعمر، مرجع س - 3
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  المبحث الثالث                               

  الةحریر قطاع االتصاالت خطوة فعت

  رحریـة االستثمار في الجزائلتفعیل 

تحریر و الصناعة المكرس دستوریامن أهم مظاهر انسحاب الدولة یعتبر مبدأ حریة التجارة و 
ا الجزائر خالل سنوات الذي فرضته تداعیات األزمة االقتصادیة التیعرفته 1النشاط االقتصادي

،لینتقل دور الدولة من دولة متدخلة إلى دولة 2،على إثر انخفاض عائداتها البترولیةالثمانینات
تسن القواعد التي تهدف إلى حمایة النظام العام االقتصادي دون   (Etat régulateur)ضابطة

  .3التدخل المباشر في ضبط النشاط االقتصادي

فقد عملت الكثیر من البلدان على تحریر سوق االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات بشكل  
واسع، بغرض تلبیة احتیاجات السوق ومتطلبات االقتصاد الوطني القائم على التنمیة 
االقتصادیة واالجتماعیة، وبالرغم من هذه الجهود هناك عدة تحدیات یجب تجاوزها لتطویر 

 .بةمن أجل الرفع من كفاءة القطاع وزیادة قدرته التنافسیة البنیة التحتیة المطلو 

                                                             
إن انسحاب الدولة من الحقل االقتصادي ال ینفي مطلقا دورها فیه، نظرا لحاجة السوق لتواجد السلطة العامة فیه ما دام  -1

أن المنافسة الحرة التي تمیز اقتصاد السوق تجعله عرضة لتقلبات اقتصادیة بسبب عدم وجود تنسیق بین االستراتیجیات التي 
االقتصادي في ظل صایحي ربیعة، حدود تدخل الدولة في المجال .  ل في السوقیعتمد علیها كل عون اقتصادي  للتدخ

  . 110، ص  2010،  02اقتصاد السوق، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة واالقتصادیة والسیاسیة، العدد 
مع آلیات اقتصاد بعد هذه األزمة االقتصادیة عرفت الجزائر حركة إصالح  استهدفت جعل االقتصاد الوطني متأقلما  -2

 ,Zouaimia Rachid, Note introductive de L’Etat interventionniste  L’Etat régulateurs:أنظر.السوق
colloque National sur les autorités de régulation indépendantes  eu matière économique et 

financière , université du BEJAIA, le 23-24 Mai 2007, P5   
زعاتري كریمة، المركز القانوني لسلطة ضبط البرید والمواصالت  السلكیة والالسلكیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر -3

  . 6، ص 2011/2012في الحقوق ، تخصص إدارة و مالیة، جامعة أمحمد بوقرة  بومرداس، 
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د شكل محورا قطاع االتصاالت، فقالبالغة والحساسة لهمیة ألل انطلقا من هذه الحقائق ونظرا
سساتیة ،حیث قامت تدریجیا بوضع األطر المؤ 1هاما لسیاسة الجزائر لالنفتاح االقتصادي

شجیع االستثمار ،كما اتخذت التدابیر لتهذا القطاعالحواجز المفروضة على التنظیمیة لرفع و 
نشاء سوق تنافسیة لالتصاالتفي هذا المیدان و  ٕ   .2ا

ذلك من  في الجزائر، حریة االستثماروتفعیل ما حذا بنا الختیاره كنموذج لمظاهر تكریس 
القانوني المنظم لعملیة االستثمار في قطاع  إلطارل على النحو التالي، خالل التعرض

بدأ بتحریره من احتكار  التي مست هذا القطاع اإلصالحاتیلیها، )ولمطلب أ(اصالت لمو ا
 وأخیرا نعرض التجربة االستثماریة لشركة) ثانمطلب (فیهالدولة والسماح للخواص باالستثمار 

، كنموذج عن مدى نجاعة التحفیزات المقدمة للمستثمرین في الجزائر المصریة أوراسكوم
حول مسألة االستقرار التشریعي في  هذه القضیة وما أثارته االتصاالتاألجانب في قطاع 

    ).مطلب ثالث( الجزائر

  المطلب األول                             
 والقانونیة لتحریر قطاع االتصاالت اإلستراتیجیةالمرتكزات 

على الصعیدین  یعرف قطاع االتصاالت الیوم على المستوى العالمي ثورة منقطعة النظیر 
،فعلى الصعید التكنولوجي یشهد العالم ثورة تكنولوجیة أدت إلى التكنولوجي واالقتصادي

، أما على الصعید االقتصادي فقد  3تطویر نوعیة الخدمات إلى مستوى مذهلو تحسین 
                                                             

، ثم تحـریر النشاطات  المرتبطة بالبورصة سنة 1990في إطار هذا التوجه تم تحریر قطاعي اإلعـالم والمصرفي سنة  -1
1993. 

االقتصادي واالستغالل  جتحسین مستوى االندما -: من أهم أهداف سیاسة االنفتاح االقتصادي في مجال االتصاالت -2
توسیع السوق  -. إقامة واستغالل طاقة هائلة من المنشآت القاعدیة و خدمات االتصال  –. األحسن لطاقة اإلنتاج المتوفرة

بشاغة سعاد، االستثمار في مجال االتصاالت، .  القضاء على البطالة –. الداخلیة سواء سوق الخدمات أو سوق المعدات
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  في العلوم القانونیة ، فرع القانون الدولي والعالقات الدولیة ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

  .96، ص 2007
  
شهد العالم نقلة نوعیة في مجال االتصاالت، ساهمت في تحسین وتطویر الخدمات التقلیدیة، فمن شبكات الهاتف المبدل  -3

  . إلى خدمات الهاتف العددي، ثم الهاتف الخلوي، لینتقل الیوم إلى خدمات الجیل الرابع من الهاتف النقال
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ازدادت حركتها نتیجة لعولمة المبادالت التجاریة الدولیة في اتجاه تصاالت و اتسعت سوق اال
نظرا لألهمیة الخاصة لهذا القطاع فقد و .ر موحد للمجتمع الدولي للمعلوماتق منظو تحقی

أو  )الفرع األول(حضي باهتمام كبیر على المستوى التنظیمي سواء من طرف الدول 
  .)ثانيالفرعال(المنظمات العالمیة 

  الفرع األول

  031- 2000تنظیم قطاع االتصاالت من خالل القانون رقم      

ي تنمیة التوجه فالذي بات یلعبه دوره جزائریة ألهمیة قطاع االتصاالت و إدراكا من الدولة ال 
، علیه 2تكییف هذا القطاع مع متطلبات اقتصاد السوق ما أوجب علیها ،االقتصادي الجدید

بهذا ،حیث صدر القانوني الذي ینظمه اإلطاریخص تعدیل فیما حضي بإعادة نظر و 
المتعلقة بالبرید والمواصالت ،الذي یحدد القواعد العامة 03-2000 الخصوص القانون رقم

خدمات إلىیهدف هذا القانون إلى تطویر الخدمات  في مجال االتصاالت و  ،الالسلكیةالسلكیة و 
اع على بفتح القط تم تكریس المنافسة ألول مرة،كما ذات نوعیة في ظروف موضوعیة

                                                             
السیاسي واالقتصادي المتبع، فعندما كانت الجزائر سائرة على النهج تتأثر عملیة االستثمار في الدولة المضیفة بالنظام  -1

االشتراكي كانت النشاطات االقتصادیة محتكرة من طرف الدولة، منها قطاع االتصاالت، حیث كان قطاع البرید والمواصالت  
دیسمبر  29، مؤرخة  في 29جریدة رسمیة، عدد (  30/12/1975الصادر في  89 -75یخضع ألحكام األمر رقم 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000أوت  05، المؤرخ في 03- 2000، الملغى بموجب القانون رقم )1975
  .   2000أوت  06، صادرة بتاریخ 48والمواصالت السلكیة والالسلكیة، جریدة رسمیة، عدد 

تعتبر خوصصت  نشاطات البرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة إحدى التوصیات التي رفعها صندوق النقد الدولي إلى  -2
وقد رسم . الجزائر بغرض تحدیث خدمات هذا القطاع، الذي یعد من اآللیات المهمة في تسهیل دخول المستثمرین األجانب

مخططا لتنمیة وتطویر قطاع االتصاالت في الدول اإلفریقیة، كما  1993 البنك الدولي والبنك اإلفریقي للتنمیة منذ سنة
ولعبت قروض المؤسسات المالیة، خاصة البنك الدولي والبنك . حرص على تحدید محطاته األساسیة ورهاناته المستقبلیة

اتیجیة  في الدول النامیة، من اإلفریقي للتنمیة دورا حاسما في توجیه مسار إصالح قطاع االتصاالت وتحدید اختیاراته اإلستر 
وكان المغرب من الدول األولى المستفیدة من هذه البرامج . خالل منح قروض مرحلیة مقترنة ببرامج محددة وشروط تنفیذیة

وكذا برنامج   PASPTIالتوجیهیة، فمن أهمها برنامج تقویم قطاع البرید واالتصاالت وتكنولوجیا اإلعالم، المعروف ببرنامج 
البقالیسي محمد، ضبط وحمایة االتصاالت االلكترونیة  :أنظر.  DSIIنمیة البنیة التحتیة لإلعالم والمعروف ببرنامج  دعم ت

كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة  -عین الشق -جامعة الحسن الثاني= =بالمغرب، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام
 . 64، ص2011- 2010الجامعیة واالجتماعیة، الدار البیضاء، السنة 
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نهااألجنبي االستثمار الخاص الوطني و  ٕ إذ تنص . ء احتكار الدولة لهذا القطاع لعقود طویلةوا
  :   المادة األولى في فقرتها الثانیة على

ة ذات نوعیة يف .. .إىلهيدف هذا القانون "  ة و الالسلك دمات الربید واملواصالت السلك تطور وتقدمي 
ة  اخ تنافيس مع ضامن املصل   ...."العامةظروف موضوعیة و شفافة و بدون متیزي يف م

تصاالت ادة الرابعة في فقرتها الرابعة اتجاه الدولة نـحو تحریر قطاع االكما تؤكد الم     
  :، حیث تنصوفتحه أمام االستثمار والمنافسة

و يف "  ا العامة  إطارسهر ا ات املرتبطة مبها ة بني  .....الصالح د املنافسة املرشو رتام قوا ىل ا
  ".املرتفقنياملتعاملني و 

لة قد تخلت عن بتبني هذا القانون الجدید المنظم لنشاطات سوق االتصاالت، تكون الدو ف 
  . ته على االستثمار والمنافسة وطنیا ودولیافتحتفردها واحتكارها لهذا القطاع، و 

مازالت متواجدة كشریك نسحاب لم یكن مطلقا أو نهائیا، حیث أن الدولة المالحظ أن هذا اال
، مادة الخامسة في فقرتها الثالثةل سلطة المراقبة المخولة لها قانونا بموجب نص المن خال

  :حیث تنص

ار ممارس"  ة يف إط ول اهتا املتعلقتضطلع ا ة الربیة صالح اكر .....د واملواصالت بـة مبراق ح ، ممارسة 
لی المات الت ٔخرىيف جمال إصدار الطوابع الربیدیة و لك    ."ص الربیدي ا

حمایة ي یمكن اعتبارها بمثابة ضمانات و الت،تضمن ذات القانون جملة من الشروطكما  
، ذلك أن الغایة من هذا القانون هي تشجیع من جهة أولىموجهة لالستثمار في هذا القطاع 

 من جهة ثانیة یمكن وصفها بأنهااالت، و في مجال االتصالمباشرة االستثمارات األجنبیة 
ید والمواصالت خصوصیة قطاع البر حساسیة و  إلىة الوطنیة، بالنظر حمایة للمصلحة العام

من خالل المادة الثانیة من  خضوعه لرقابة الدولةلذلك نص المشرع على بالنسبة ألي دولة، 
  :، بنصها على03-2000القانون رقم 

ة لرقابة ا"   ة و الالسلك شاطات الربید واملواصالت السلك   ."وختضع 
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تنظیم القواعد مهمتها األساسیة تحدید و  ،ة للضبطتكون هذه الرقابة من خالل إنشاء سلطو 
ستراتیجیةو مع ما یتوافق  ،تحكم ممارسة نشاطات البرید والمواصالت التي ٕ الدولة في توفیر  ا

و وفقا لتوجهات المنظمات  ،مناخ مناسب لتوجیه االستثمارات الخارجیة المباشرة لهذا القطاع
  .العالمیة المساهمة في تنظیم قطاع االتصاالت على المستوى الدولي

  الفرع الثاني  

  دور المنظمة العالمیة للتجارة في تنظیم قطاع االتصاالت 

  في الدول النامیة 

على ء ، جملة من االتفاقیات سوایحكم العالقات االقتصادیة والتجاریة بین الدولما إن        
المستوى العالمي أو الجهوي،فعلى غرار االتحاد األوروبي المنظم موجب قوانین واتفاقیات نجد تكتالت 

والذي یعد الهیئة األم لالتصاالت،إذ )(UITأخرى تهتم بمجال االتصاالت،كاالتحاد الدولي لالتصاالت 
  .1یعمل على تطویرها والتنسیق بین مختلف النشاطات والبرامج

المنظمة الدولیة : نها كما توجد منظمات عالمیة أخرى تساهم في تنظیم قطاع االتصاالت م 
 في تنمیة فعاالا و ، هذه األخیرة باتت الیوم تلعب دورا مهم2المنظمة العالمیة للتجارةللتقییس و 

من خالل أحكامها األساسیة المدرجة في الملحق الخاص سواء قطاع االتصاالت دولیا،

                                                             
تعمل على تحقیق التعاون ) وكالة متخصصة تابعة لمنظمة األمم المتحدة( ، هو منظمة دولیة االتحاد الدولي لالتصاالت-1

بین الدول بهدف ترقیة و تطویر قطاع االتصاالت بحیث یساهم في مرافقة الدول األقل تقدما تنظیمیا وتقنیا، كما یسهر على 
، 1865مؤسسات الدولیة، یعود تاریخ إنشائه إلى سنة یعتبر من أعرق ال. التوزیع العادل لألطیاف و الذبذبات بین الدول

. لعملیة إصالح مهمة 1993وقد خضعت هیاكله سنة . عضو من القطاع الخاص 7000دولة و أكثر من  191یضم ح
والهدف الرئیسي لهذه المؤسسة األممیة هو إیجاد توافقات بین حكومات الدول األعضاء في مجال االتصاالت، عبر مناقشة 

البقالي .وااللتزامات المتبادلة وذلك من منظور تعاوني یسعى إلى توحید المعاییر الدولیة لتشغیل شبكات االتصاالت الحقوق
  . 55سي محمد، مرجع سابق، ص 

أصبحت العدید من البلدان المتقدمة ترى أن اإلطار التقلیدي للمفاوضات، أي االتحاد الدولي لالتصاالت لم یعد مالئما  -2
فالفاعلون المؤسساتیون من دول وشركات كانوا یجتمعون في إطار االتحاد للتداول من منظور . ریر االتصاالتلمناقشة تح

تعاوني، ولطالما اعتبر المالحظون أن حضور الفاعلین الخواص وكذا النقاشات حول المنافسة ال تتوافق وتقالید هذه 
توجهات التحریر المیة للتجارة بحثا عن فضاء أرحب یستوعب فجاء طرح  ملف االتصاالت بمنتدیات المنظمة الع. المؤسسة

  .59البقالي سي محمد، مرجع سابق، . ویتیح آلیات تفاوض أكثر شموال  وتجاوبا مع آفاق تطور القطاع
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مختلف المنظمات الدولیة من أجل تنمیة امیة و وتعاونها مع الدول الن) أوال( تباالتصاال
  ).ثانیا(االتصاالت

  1GATSاالتصاالت في اتفاقق ألحكام األساسیة المدرجة في ملحا: أوال 

یعتبر الملحق الخاص باالتفاق العام لتجارة الخدمات مرجعا أساسیا بالنسبة للمسائل المتعلقة  
نتیجة لهذا، . بمجال االتصاالت، رغم اقتصاره على تحریر الخدمات ذات القیمة المضافة فقط

بدأت مفاوضات جدیدة لالتصاالت من أجل استكمال قوائم التزامات البلدان األعضاء 
فبرایر  15هذا ما تأتى في و  ،ام للقطاعلعالمیة للتجارة في أفق تحریر تبالمنظمة ا

من  %90یغطي  1998اتفاق دخل حیز التطبیق في ینایر  إلى،حیث تم التوصل 1997
  .2دولة 69تؤلف بین ملیار دوالر سنویا و  500قیمتها  مداخیل االتصاالت في سوق تتجاوز

شروط كذا كام المختلفة المتعلقة بالقطاع و حیث تضمن الملحق الخاص باالتصاالت األح 
  :3ویمكن ذكر بعضها فیما یلي. الشبكات من أجل توفیر خدمات االتصاالت إلىالدخول 

  ترخص لموفر خدمات تابع ألي دولة عضو آخر أن یقیم أو  أنال یمكن  ألي دولة عضو
ینشئ أو یؤجر أو یستغل شبكات أو یوفر خدمات االتصاالت غیر تلك التي تم التعاقد 
علیها في االتفاق العام لتجارة الخدمات، أو أن یوفر خدمات اتصاالت لیست موجهة 

 .للجمهور على العموم

                                                             
 Référence)"لورقة المرجعیة لالتصاالت ا:" انبثق عن  هذا الملحق الخاص باالتصاالت وثیقة مرجعیة تعرف بـ -1

papier) ،رخیصات، الت، الربط البیني، الخدمة الشاملة، المنافسة و تقلیص االحتكارتتمحور مبادئها األساسیة حول ،
 .61- 60البقالي سي محمد، مرجع سابق، ص ص  .استقاللیة أجهزة الضبط، تدبیر الموارد الحیویة

لقد مكن هذا االتفاق من تحقیق إطار قانوني ثابت تضمن قواعد لفض المنازعات ضمانا لتحریر فعلي لألسواق، غیر أنه  -2
 1997فبرایر  15وعلى خالف مفاوضات الجات التي تجمع عدة قطاعات تكون فیها التنازالت شمولیة ومتبادلة، فإن اتفاق 

البقالي سي . ت خاصة بالبلدان األعضاء بمنظمة التجارة العالمیة الموقعة علیهبقي حكرا على قطاع االتصاالت بقوائم التزاما
  .  61محمد، مرجع سابق، ص 

لالطالع على كل  األحكام والشروط  المتعلقة باالتفاق الخاص بالخدمات المدرجة في الملحق الخاص باالتصاالت،  -3
  . 88-86بشاغة سعاد، مرجع سابق، ص  ص : أنظر
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 زمة المتعلقة بالشروط الخاصة للدخول على كل دولة عضو وضع المعلومات الال
إلىالشبكات وتوفیر الخدمات العمومیة لالتصاالت، تحت علم أي دولة عضو آخر، وأیضا 

 ....كل ما یتعلق بالتعریفات، المقاییس، التوصیل بین المعدات النهائیة، التسجیل، منح الرخص،
  ،تأجیر أو حق الدولة العضو التي ترید االستثمار في مجال االتصاالت داخل دولة عضو أخرى شراء

  .ذلك لتسهیل أداء الخدمات ،توصیل األجهزة النهائیة، أو كل جهاز یمكن من االلتحام بالشبكة
    

  امیة ومختلف المنظمات الدولیة التعاون مـع الدول الن: ثانیا  

  االتصاالتمن أجل تنمیة 
من أهداف المنظمة أن تحظى جمیع الدول بنفس المرافق والتكنولوجیات المستعملة في مجال 

، بل 1االتصال، وعلیه تعمل على تشجیع كل الدول سواء المتقدمة أو السائرة على طریق النمو
ر وكل المتعاملین في مجال االتصاالت منها المنظمات الدولیة والجهویة على التعاون لتطوی

ُ . قطاع االتصاالت عالمیا مون األعضاء الدول النامیة بمعلومات تخص قطاع حیث ی
مختلفة، من أجل النهوض واالتصال ال اإلعالماالتصاالت، خاصة بتقنیات وتكنولوجیات 

یتم تشجیع المتعاملین في مجال و ،ةره على المستوى الوطني لكل دولتطویبالقطاع و 
الدول من أجل نقل التكنولوجیات الخاصة، وتكوین الید  االتصاالت على االستثمار في هذه

  .العاملة المختصة وكذلك من أجل ترقیة المرافق وتحسین خدمات االتصال في الدول النامیة
حیث تعود  تجربة  ،بالنسبة لمساهمة الدول النامیة في هذه المنظمة، نذكر التجربة المغربیة

ة لالتصاالت و دوره في صیاغة بعض مضامینها المغرب في المساهمة في المفاوضات الدولی
االتفاق العام للتعریفة والتجارة، حیث أصبح البلد المتعاقد  إلى، تاریخ انضمامه 1987لسنة 
  .1977على الرغم من أنه كان یحظى بموقع  مالحظ منذ  94رقم 

  المطلب الثاني
                                                             

ه المساهمة في العرض الذي قدمه المغرب إلى جانب خمسة بلدان  إفریقیة لتمكین متعهدي الدول األعضاء في وتتمثل هذ-1
االتفاقیة العامة للتعریفة الجمركیة والتجارة من تقدیم خدمات االتصاالت باستثناء الخدمات األساسیة للهاتف والتلكس شریطة 

 AHMED Toumi, les négociation du GATT et les. استعمال وسائل البث للفاعل المحلي
télécommunications, Revue gestion et société, Novembre, 1994,N°23 ,P17-23                    

                                                    
  



 التشریعات المنظمة لإلستثمار األجنبي المباشر في دول المغرب العربي
 

283 
 

  المطلب الثاني

  واالستثمارإصالح قطاع االتصاالت وفتحھ للمنافسة 

مستقلة، جاءت كرد  إداریةعبر العالم بظهور أجهزة  1ارتبط تحریر قطاع االتصاالت     
فعل لصعوبة توفیق الدولة بین دورها كطرف وحكم في هذا القطاع، ومع میالد هذه األجهزة 

قصور قواعد ظهرت وظیفة جدیدة للتدخل، ترتكز على الضبط كوسیلة لتأطیر األسواق أمام 
  . 2ذه العملیةفسة وحدها عن تأمین هالمنا

إنشاء : ذا القطاع االستراتیجي في ثالثة مظاهر هيتجسد جهود الدولة في إصالح هوت
نشـاء هیئة ضبط اقتصادیة  )ولرع أف (مؤسسة  ومتعامل للبرید والمواصالت ٕ  )ثانفرع (وا

 ).ثالثفرع (الدعوة لالستثمار في هذا القطاع و

  لفرع األولا

  إنشاء مؤسسة ومتعامل للبرید و المواصالت 

  :على ما یلي 03-2000من القانون رقم 12المادة تنص 

                                                             
قامت  1999یعتبر المغرب أولى الدول المغاربیة التي بادرـت  بإصالحات  ضخمة في قطاع االتصاالت، ففي سنة   -1

" لقطاع الهواتف، و " اتصاالت المغرب" السلطات المغربیة بهیكلة مؤسسة البرید واالتصاالت، لتتكون هیئتین جدیدتین هما
المكلفة " الوكالة الوطنیة لضبط االتصاالت " ة جدیدة مستقلة للضبط هيلقطاع البرید، كما تم إنشاء هیئ" برید المغرب 

كما قامت تونس بدورها بإدخال العدید من اإلصالحات بقصد إصالح  وتطویر اإلطار التنظیمي . خصیصا بمنح التراخیص
دراج خدمات جدیدة وتخفیض ال ٕ حداث مؤسسات تعمل في المناولة وا ٕ تعریفات المعمول بها والتشریعي لقطاع االتصاالت، وا

ملیون مشترك وفي شبكة الهاتف الجوال  2بلغ عدد المشتركین في شبكة الهاتف الثابت حوالي  2006ففي سنة . في القطاع
  . مالیین مشترك 3بلغ عدد المشتركین 

 الشمالي یظهر وجود فالنموذج األمریكي.األجنبیة لتحریر قطاع االتصاالت، تظهر لنا عدة نماذج متباینة التجارببمعاینة -2
، كما هو الشأن بالنسبة للهیئة الفدرالیة أجهزة ذات سلط واسعة تجمع عادة ما بین القطاع السمعي البصري واالتصاالت

كل دولة واكراهاتها الدستوریة ، حدث تنوع كبیر للتجارب بحسب تقالید أما في أوروبا. لمتحدة األمریكیةلالتصال بالوالیات ا
فقد تباینت التوجهات بین إقرار تقاسم  للمسؤولیات بین الحكومة وهذه األجهزة  كما هو الحال في . اریةاإلدممارستها و 

وبین بعض الدول األخرى التي قلصت وحدّت من استقاللیة هذه السلطات عبر إقرار ارتباط .....بریطانیا، السوید والدنمارك
كما هو الشأن في البرتغال وبلجیكا، ورغم هذا التنوع في النماذج شكلي بالوزارة الوصیة التي حافظت على سلطات واسعة، 

والتجارب  إال أن القاسم المشترك یبقى هو  وحدة األسباب التي كانت وراء إحداث هذه األجهزة ، أسباب جاءت بدورها 
  .113جع سابق، ص البقالي سي محمد، مر . كتداعیات للمسار الذي اتخذه  قطاع االتصاالت مع ریاح االنفتاح والتحرر
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ة اليت متارسها وزارة الربید و املواصالت "  ة و الالسلك ىل التوايل شاطات استغالل الربید و املواصالت السلك حتول 
لربید و  ة ذات طابع صناعي و جتاري  عا إىلإىل مؤسسة معوم ةم ة و الالسلك لمواصالت السلك   ".مل 

، بموجب "برید الجزائر"تطبیقا لمضمون هذه المادة، تم إنشاء مؤسسة لتسییر البرید، تسمى  
  :، إذ تنص المادة األولى منه على 431-02المرسوم التنفیذي رقم 

سمیة "   ٔ حتت  ش ر "ت ة وطنیة ذات طابع صناعي و جتاري " رید اجلزا تدعى يف صلب مؤسسة معوم
  .2..."النص املؤسسة

. 3"اتصاالت الجزائر "، یسمىیر االتصاالت السلكیة والالسلكیةمتعامل لتسی إنشاءكما تم  
حیث جاءت في الشكل القانوني لشركة ذات األسهم تملك الدولة كل رأسمالها االجتماعي 

، وفقا 03-2000بصفة مباشرة وعلیه فهي تخضع ألحكام القانون التجاري والقانون رقم 
ومن بین السلطات المخولة لهذه المؤسسة العمومیة من  ،للقانون األساسي والعقد المؤسس لها

ین من سلطات اجل تسییر االتصاالت، سلطة عقد االتفاقیات مع المتعاملین األجانب المعتمد
  .كیفیات دفع اجر الوصالت والتجهیزات المستعملة بصفة مشتركةبلدانهم حول مبادئ و 

اتصاالت الجزائر ال تنفرد وحدها في تسییر االتصاالت، ألن الدولة ورغم  أنوالواقع    
  .تحریرها للقطاع مازالت تمارس علیه بعض سلطاتها في التسییر، من خالل سلطة الضبط

  نيالفرع الثا

  للبرید و المواصالت 4إنشاء سلطة للضبط االقتصادي 

                                                             
، مؤرخة 4، یتضمن إنشاء برید الجزائر، جیدة رسمیة، عدد 2002جانفي  14، مؤرخ في 43 -02مرسوم تنفیذي رقم  -1

  .2002جانفي  15في 
من خالل نص المادة، نالحظ أن المشرع كیف برید الجزائر بالمؤسسة الصناعیة والتجاریة واستند في ذلك لتوافر ثالث  -2

: لالطالع  أكثر  راجع .  معیار دفتر البنود  -3معیار التسعیر المسبق،  - 2معیار اإلنتاج التجاري   - 1:معاییر هي
  .16 -15زعاتري كریمة، مرجع سابق، ص ص 

  ، حیث أصدر مجلس مساهمة الدولة الئحة تنص على إنشاء 2002بقي متعامل االتصاالت مجهول االسم إلى غایة  -3
  .كمتعامل یسیر االتصاالت" اتصاالت الجزائر" 

4 على الرغم من عدم توصل  النظریات الفقهیة لتعریف موحد لمفهوم الضبط، إال أنه یمكن على األقل االتفاق بشأن الغایة  -
المتوخاة من اعتماده في قطاع االتصاالت والتي تنطلق من تباین األنشطة والعالقات التي بات ینسجها القطاع مع باقي 
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االقتصادي في مختلف المهام والتدابیر التي تحرص من خاللها هیئات تتمثل وظیفة الضبط 
لى معرفة مدققة بالسوق وتوجهاتها إالضبط على ضمان منافسة حقیقیة وفعالة ودائمة استنادا 

ودراسة منهجیة لكلفة الخدمات والتعریفات واعتمادا على آلیات قانونیة تمكنها من مراقبة 
  .1منازعاتهم واختالفاتهموتتبع أنشطتهم وفض  الفاعلین

فالضبط االقتصادي ال یعني سلبیة دور الدولة في التسییر الجید لألجهزة االقتصادیة      
مع التغییر السیاسي، الحریة ارسه الدولة وفقا لفلسفة تتالءم لكن وجه جدید للتسییر الذي تم

ون والتنمیة االقتصادیة أن إذ ترى المنظمة الدولیة للتعا. 2القانونیة لألعوان والقتصاد السوق
  :3تحقیق ثالث أهداف أساسیة هي إلىالضبط في قطاع االتصاالت یسعى

  ادرةالسوق والستعمال موارد نحذف الحواجز لدخول. 
 منح الموارد للمقاوالت القادرة على االستعمال الناجح لها. 
 ات الخدمة الشاملةمعالجة التزامـ. 

منافسة وحسب هیئة ضبط االتصاالت الفرنسیة، یسعى الضبط في قطاع االتصاالت نحو إقرار   
 .4مستدیمة بین مختلف الفاعلین واألسواق وتسخیرها لفائدة المستهلك وعلى شكل متكافئ ومتوازن

                                                                                                                                                                                                 
تعدد مصالح األطراف والمتدخلین بسوق كسوق االتصاالت، لتبحث عن تحقیق التوازن بین هذه المتطلبات  القطاعات ومن

  THIERRY Penardذات الطابع االقتصادي وبین المرتكزات غیر االقتصادیة التي اتخذت أصال كذریعة لتبریر اللجوء 
et  NICOLAS Thirion , la régulation dans les    داري واالحتكارلخیارالتدبیر اإل                   
télécommunication :une approche croisée de l’économie  et du droit , article figurant dans        
l’ouvrage collectif « Libéralisation , privatisation , régulation ,aspects juridiques et                   
économiques des régulations sectorielles »,Larcier, Belgique  2007 , P 88. 

  .120البقالي سي محمد، ضبط وحمایة االتصاالت االلكترونیة بالمغرب، مرجع سابق، ص -1
2 - ZOUAIMIA  Rachid ,Droit  de la régulation  économique ,Editions  BERTI , Alger ,2006 ,  P 16   
3-THIERRY Penard  et  NICOLAS Thirion , la régulation dans les  télécommunication :une 
approche croisée de l’économie  et du droit ,op ,cit, P 89 
4-JERGE  URIBE MAZA, la régulation économique des nouvelles technologies des télécommunications 
,Doctorat de sciences économiques, Institut  d’Etude Politique de paris  2007 , P 427. 
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االتصاالت بعد فتحه للمنافسة واالستثمار الخارجي، حمایة  سوقتنظیم ونظرا لضرورة 
فكرة الضبط االقتصادي في الجزائر مجسدة في سلطة أصبحت ه، لمصالح المتعاملین فی

، إذ تنص 03-2000بموجب القانون رقم . ضبط البرید واالتصاالت السلكیة والالسلكیة
  : المادة العاشرة منه على

مت "  ٔ سلطة ضبط مستق  ش ستقالل املايلت لشخصیة املعنویة و   ."تع 
، لیتم تنصیبها 1یتضح من نص المادة، أن سلطة الضبط هي هیئة مستقلة ذات طابع إداري  

فعال بعد سنة من النص على إنشاءها، بصدور مرسومین رئاسیین، یضمن األول تعیین 
، 3تعیین مدیرها العام ، أما الثاني فیتعلق بـ2أعضاء مجلس سلطة ضبط البرید والمواصالت

كما أن فكرة االستقالل المالي لسلطة الضبط المنصوص علیه في المادة أعاله، هو استقالل 
 . نسبي نتیجة التدخالت  الممارسة علیها

بل یمكن القول أن هذه االستقاللیة هي استقاللیة افتراضیة نتیجة القیود التي تفرضها السلطة  
أثیر المتواصل على أعمالها، وما النص على استقاللیتها في القانون التنفیذیة علیها ونتیجة الت

المؤسس لها إال مجرد طابع شكلي موجه لالستهالك األجنبي والهیئات الدولیة كالبنك العالمي 
  .4وصندوق النقد الدولي لیس إال

 
ومن تباین  ،وتنبع الحاجة ألجهزة الضبط القطاعي من تناقضات السوق وتقلباتها الدائمة 

والتي فتحت المجال لممارسة ال تنافسیة والختیارات  تقنیة قد ال  ،الشبكات والتقنیات المعتمدة
                                                             

یثور اإلشكال هنا حول تصنیف  سلطة الضبط ضمن الهیئات اإلداریة الموجودة ، وهي الهیئات العمومیة الوطنیة،   -1
سلطة الضبط ال یمكن  ، أن"زوایمیة" ویمكن العودة إلى رأي األستاذ . المنظمات المهنیة الوطنیة والسلطات اإلداریة المركزیة

  : أن تصنف إال كهیئة إداریة تدّرج ضمن الهیئات العمومیة الوطنیة، أنظر
ZOUAIMIA Rachid, Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit  
Algérien, Revue IDARA, N° 29, 2005, P 12. 

، یتضمن تعیین أعضاء مجلس سلطة ضبط البرید والمواصالت 2001ماي  3، مؤرخ في 109-01مرسوم رئاسي رقم  - 2
  . 2001ماي  09، مؤرخة في 26، عدد جریدة رسمیة السلكیة والالسلكیة،

ة والمواصالت السلكیعیین مدیر سلطة ضبط البرید ، یتضمن ت2001ماي  3، مؤرخ في 109-02مرسوم رئاسي رقم  -3
  . 2001ماي  09، مؤرخة في 26عدد   جریدة رسمیة،والالسلكیة، 

4-ZOUAIMIA  , Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 
Algérien, op, cit, P 46 
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وهو الشيء الذي یجعل الضبط بمثابة الزیت التي . تخدم إال مصالح البعض من الفاعلین
للخارج  تدور مع دوالیب المحرك، لتضمن إنسیابیتها وانتظام حركتها ولتنقل حرارة احتكاكاتها

  .1لتضمن استمراریة اشتغاله
  لثالفرع الثا

  والسماح للخواص رةالح فتح السوق للمنافسة

  االتصاالت باالستثمار في قطاع    

حریة االستثمار مختلف  أمبد نیتضماتجاه الدولة نحو ،من مظاهر دسترة الحریة االقتصادیة 
فكان قطاع االتصاالت من ، 2القطاعات االقتصادیة بما فیها المحتكرة من طرف الدولة
علیه أصبح المتعامل الخاص و . 3القطاعات المشمولة بهذا المبدأ والمقصودة بالمبدأ الدستوري

الالسلكیة، حیث شهد هذا القطاع طاع االتصاالت بنوعیها السلكیة و حر في االستثمار في ق
  .من المستثمرین الخواص األجانب توافد عدد كبیر

                                                             
  .117البقالي سي محمد، مرجع سابق، ص -1
انطالقا من القوانین والتنظیمات المنظمة للقطاع المصرفي في الجزائر، نالحظ أن الطابع االحتكاري الذي مارسته الدولة  -2

في هذا المجال وكذا التفرقة بین المستثمرین الوطنیین واألجانب من جهة أخرى، قد تالشى وهو ما فتح فرص االستثمار في 
ن المستثمر الخاص األجنبي أن ینشئ بنوكا في الجزائر أو یفتح فروعا لبنوك موجودة فقد أ صبح بإمكا. هذا القطاع الحیوي

في الخارج، كما یمكنه المشاركة في إنشاء مؤسسات مالیة وممارسة األنشطة المصرفیة المعروفة ،كما حرص المشرع على 
، المتعلق بالنقد 11- 03ر رقم من األم 85ضمان المعاملة بالمثل في مجال االستثمار المصرفي، حیث تنص المادة 

،مع نوك والمؤسسات المالیة األجنبیةیمكن أن یرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر للب" : على) معدل و متمم(والقرض 
والذي  1993جانفي 3وسمح للمستثمرین األجانب بهذه األنشطة في إطار التنظیم الصادر في . "مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل

حیث أنشأت العدید من البنوك والفروع مثل، بنك البركة . سیس  البنوك والمؤسسات المالیة األجنبیة  وفروعهاحدد شروط تأ
وهو ما أكده رئیس الجمهوریة في كلمة له أمام رجال األعمال الفرنسیین في جوان .......السعودي، البنك العربي البحریني 

وأن كافة القطاعات لى فتح االقتصاد الوطني أمام االستثمار األجنبي ع) 2000جوان  17جریدة الخبر الصادرة في ( 2000
  . االقتصادیة مفتوحة أمام الراغبین في الشراكة واالستثمار وال یوجد هناك قطاع استراتیجي محظور على األجانب

االقتصادي، تجدر اإلشارة هنا، أنه لم یكن سهال على السلطة االعتراف بالقطاع الخاص كشریك أساسي لها في المجال  -3
  .حیث أنه و بعد عشریة من التردد وجد المشرع الجزائري نفسه مجبرا على منح االستقاللیة للمتعاملین الخواص

دار الخلدونیة، الجزائر  -األنشطة العادیة وقطاع المحروقات –ار عجة الجیاللي، الكامل في القانون الجزائري لالستثم  
  .338، ص 2006
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، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید 03-2000ون رقم وعلى اعتبار أن القان  
والموصالت السلكیة والالسلكیة، جاء أساسا  لغرض فتح سوق االتصاالت للمنافسة بالسماح 

م تجسیده للخواص باالستثمار في مجال المواصالت السلكیة والالسلكیة، فإن هذا المبتغى قد ت
المتعلق  1231 -01یة، منها المرسوم التنفیذي رقـم دة مراسیم تنفیذوفقا لضوابط نظمتها ع

الالسلكیة الكهربائیة وعلى بنظام االستغالل المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فیها 
  :ادته الثانیة علىفي م بنصة والالسلكیة، مختلف المواصالت السلكی

شاء و " ذي إ ىل رخصة متنح مبوجب مرسوم تنف لحصول  ة و ٔو ا/ خيضع  لمواصالت السلك ة  ستغالل شبكة معوم
ة و  ىل االٕنرتنت/الالسلك دمات حتویل الصوت  ة، مبا فهيا  دمات هاتف   ".ٔو توفري 

انطالقا مما قیل سابقا، أن حریة االستثمار لم تكن مجانیة بالنسبة للمشرع المغاربییتأكد   
القول هنا، بالنسبة للمشرع الجزائري الذي أخضع تأسیس أو استغالل شبكة عمومیة للهاتف 

مشابهة اشترطها المشرع لالستثمار رى خأقانونیة  وأنظمة )أوال(2"الرخصة" في الجزائر لنظام 
  .)ثانیا(قطاع االتصاالتفي 

  شرط لممارسة حریة االستثماركنظام الرخصة : أوال

  االتصاالتفي قطاع 

یعتبر نشاط البرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة من النشاطات المقننة التي أخضعها 
المشرع لمجموعة من النصوص القانونیة التنظیمیة، حیث یرتبط أو یتوقف االستثمار في هذه 

                                                             
، 27، المتعلق بنظام االستغالل المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات، ج ر، العدد 2001ماي  9الصادر بتاریخ  -1

، الذي أخضع 31/04/2004، مؤرخ في 157-04، وقد عدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2001ماي  13الصادرة في 
، 98-05خدمات تحویل الصوت عبر اإلنترنت إلى نظام الترخیص بدل الرخصة ، معدل ومتمم بموجب مرسوم تنفیذي رقم 

بموجب مرسوم تنفیذي رقم ، معدل ومتمم 2005ماي  02، مؤرخة في 20، جریدة رسمیة، العدد 2005مارس  20مؤرخ في 
  .2007جوان  7، مؤرخة في 37رسمیة، العدد ، جریدة2007ماي  30، مؤرخ في 162- 07

تمنح الرخصة لكل شخص طبیعي أو معنوي یرسى " : ، تنص03- 2000من القانون رقم  32بالرجوع إلى نص المادة  -2
  ".علیه المزاد إثر إعالن المنافسة و یلتزم باحترام الشروط المحددة في دفتر الشروط 
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 "رخصة "النشاطات على إجازة أو إذن من السلطات المعنیة ویكون هذا اإلذن في شكل 
  .، السالف الذكر03-2000من القانون رقم  32حسب المادة 

وتمنح هذه الرخصة لكل شخص طبیعي أو معنوي یرسى علیه المزاد إثر إعالن المنافسة 
، 124-01المرسوم التنفیذي رقم حدد و  1ویلتزم باحترام الشروط المحددة في دفتر الشروط

  :على مرحلتین 2إجراء المزایدة بإعالن المنافسة

 تتمثل في اختیار المتعاملین الذین یستجیبون لشروط التأهیل ):تمھیدیة( المرحلة األولى
األولي، ویجب على سلطة الضبط البث في ملفات المتعاملین المرشحین في آجل شهر 

 .الرفض بالتسبیببالقبول أو الرفض، یتخذ قرار 
 تنفیذ إجراء المزایدة بناء على قرار یصدره الوزیر المكلف یتم خاللها:المرحلة الثانیة

ویبلغه لسلطة الضبط، هذه األخیرة تشرع في التحضیر  بالمواصالت السلكیة والالسلكیة
 .3لتنفیذ المزایدة وذلك عبر مرحلتین، مرحلة التأهیل األولي، ومرحلة العروض

من نفس المرسوم أعاله، نالحظ أن المشرع أعطى للوزیر المكلف  16وحسب المادة  
مما  ،)مطلقة( ر مشروطةـة وغیـریة واسعـالت السلكیة والالسلكیة صالحیات تقدیـبالمواص

، ففي الوقت الذي د للسیاسة االستثماریة في الجزائریشكل تناقض تام مع التوجه الجدی
، نجدها تكرس مثل الت لالستثمارات الخاصة الخارجیةالتصاتتجه فیه نحو فتح قطاع ا

هذه الصالحیات الخطیرة والغیر مبررة، التي تتناقض مع الضمانات القانونیة الممنوحة 
  . للمستثمرین األجانب

                                                             
  .، السابق ذكره03- 200القانون رقم ، من 32أنظر النص الكامل للمادة  -1
  . ، الوثائق المطلوب لتكوین ملف المنافسة124-01من المرسوم التنفیذي رقم  10في هذا الشأن، حددت المادة  -2
حیث یتم فتح العروض في جلسة علنیة، كما تدول أشغال تقییم العروض وسیر عملیة المزاد ونتائجها في محضر یوقعه  -3

ن المنافسة، لیتم إرساله إلى رئیس مجلس ضبط المواصالت السلكیة والالسلكیة الذي یقوم باإلعالن على أعضاء لجنة إعال
بعدها یرسل المحضر للوزیر المكلف . رسو المزاد على المترشح الذي اعتبر عرضه األفضل، وذلك في جلسة علنیة

. ص في أي وقت كان بعد استشارة سلطة الضبطبالمواصالت، هذا األخیر یمكنه أن یقرر دون تسبیب وقف عملیة الترخی
  .  ، السالف الذكر124-01من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة 
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 2حق التجدید: ، منها1الحقوق اإلداریةیرد على نظام الرخصة بصفة عامة بعض كما 
باإلضافة إلى حق صاحب الرخصة في التخلي عنها، الذي یعني حق صاحب  3وحق التعدیل

یخضع هذا الحق لنفس . النشاط المرخص به في ترك النشاط بنیة عدم العودة لممارسته
 05-14من قانون رقم  84إجراءات الترخیص من إیداع الطلب والتحقق فیه، وتنص المادة 

  : ، على هذا الحق4المتضمن قانون المناجم

رتام "  ٔو جزئیا عن حقوقه املنجمیة، رشیطة ا يل لكیا  ٔي وقت الت ص املنجمي يف  ميكن صاحب الرتخ
ة ٔحاكم هذا القانون ونصوصه التطبیق لیه مبوجب    ." لزتامات املفروضة 

غ صاحب الترخیص المنجمي السلطة     المختصة، كتابیا  تسعین  اإلداریةویجب أن یبّل
  .بالتخلي عن الترخیص المنجمي هیوما قبل قرار ) 90(

حق : ، منها5الحقوق المالیةوهناك كذلك نوع آخر من الحقوق یرد على نظام الرخصة هي   
  . ، حق الرهن وحق االمتیاز، حق التحویل1، اإلیجار من الباطن6التنازل

                                                             
هذه الحقوق اإلداریة تكون للمرخص له في مواجهة السلطة المانحة، تتعلق بالترخیص في حد ذاته وال یكون للغیر عالقة  -1

  .تترتب إال بموجب نصوص قانونیةبها، ال تتواجد في جمیع التراخیص وال یمكن أن 
، بناء على طلب یتقدم به سنوات5یمكن تجدید الرخصة لفترة واحدة أو عدة فترات على أن ال تتعدي مدة الفترة الواحدة  -2

ً على اقتراح من  صاحب الرخصة، ویكون الرفض بقرار مسبب یتخذه الوزیر المكلف بالمواصالت السلكیة والالسلكیة بناء
  .طسلطة الضب

یجوز تعدیل شروط تسلیم الرخصة استثناءا  بنفس شروط  منحها، على أن یتم ذلك بقرار مسبب صادر عن سلطة  -3
الضبط إذا اقتضى الصالح العام، إال أن هذا التعدیل مقید بضرورة انقضاء على األقل أجل یساوي نصف مدة صالحیة 

أشهر  6لضبط قرار التعدیل لصاحب الرخصة على األقل خالل مدة الرخصة إلمكانیة إجرائه وبالمقابل یجب أن تقدم سلطة ا
  .قبل سریان مفعوله

  .2014مارس  30مؤرخة في  18، یتضمن قانون المناجم، جریدة رسمیة عدد 2014فبرایر  24، مؤرخ في 05-14قانون رقم - 4
غیر الشخص المرخص له (ثالث ، مما یستدعي تدخل طرف الحقوق المالیة هي التي تجعل الترخیص محل للتعامل - 5

  .في دائرة التعامل واستعمال الحقوق، عادة ما تعود هذه الحقوق بفوائد مالیة) واإلدارة المانحة المرخصة
ال یجوز التنازل على الحقوق المترتبة عن الرخصة إال بعد " :، على03- 2000من القانون رقم  33حیث تنص المادة  -6

  ."د رخصة تمنح لصالح المتنازل لهموافقة الهیئة المانحة بإعدا
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أو استغالل شبكات /بالنسبة للنشاطات التي تخضع لنظام الرخصة، تتمثل في إنشاء و    
  . 2عمومیة للمواصالت السلكیة والالسلكیة، وتوفیر الخدمات الهاتفیة

 ،تمثل هذه الرخصة نوع من الرقابة التي تمارسها سلطة الضبط على المتعاملین في القطاعو 
من خالل ،التنفیذیة لسلطة الضبط في تنفیذ هذه الرقابةكما یتضح مما سبق مشاركة السلطة 

عالن المنافسة لمنح  ٕ تخویل الوزیر المكلف بالقطاع سلطة إصدار قرار بمباشرة المزایدة وا
بموجب  ،الرخصة، وكذا موافقة هذا ألخیر على الرخصة الممنوحة من طرف سلطة الضبط

  .یز النفاذدة الرسمیة، حتى تدخل حمرسوم تنفیذي ینشر في الجری
  الستغالل شبكات االتصالاألخرى القانونیة  األنظمة : ثانیا

لم یكتفي ،القطاع المصرفي الذي سبق اإلشارة إلیه في الباب األول من هذه الدراسةعلى غرار 
المشرع الجزائري بمجرد الحصول على رخصة للممارسة أي نشاط استثماري في قطاع 

  . المواصالت السلكیة والالسلكیة

 39، وقد ألزمت المادة 03-2000من القانون رقم  13في  المادة  ،ذكر الترخیص حیث ورد
منه سلطة الضبط بإجراء منح التراخیص بكل شفافیة وعدم إقصاء أي متعامل وعدم التمییز 
بین المتعاملین اللذین تتوفر فیهم الشروط القانونیة لممارسة النشاط االستثماري في قطاع 

الذي یعتبر مظهر من مظاهر الحریة االقتصادیة  ،بیقا لمبدأ المعاملة بالمثلالمواصالت، تط
. 3كما أشار ذات القانون لنظام التصریح البسیط واالعتماد. عامًة والحریة االستثماریة خاصةً 

                                                                                                                                                                                                 
یتطلب إیجار السند المنجمي من الباطن الموافقة المسبقة والشكلیة من " :، من قانون المناجم على76تنص المادة  -1

المطلوبة الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة وال یمكن أن یتم اإلیجار من الباطن إال لصالح شخص تتوفر فیه الشروط 
  .مرجع سبق ذكره."السند المنجمي ویشمل كل حدود المساحة الممنوحة ولمدة ال تتجاوز مدة صالحیة هذا السندلمنح 

كان نشاط تحویل الصوت على اإلنترنت یدخل أیضا ضمن مجال النشاطات الخاضعة لنظام الرخصة، لكن منذ سنة  -2
، یتعلق بنظام االستغالل المطبق 123-01نفیذي رقم من المرسوم الت 2أنظر المادة . ، تم إخراجه من هذا المجال2004

  ).معدل ومتمم( على كل نوع من أنواع الشبكات الالسلكیة الكهربائیة وعلى مختلف خدمات المواصالت السلكیة والالسلكیة 
  .، مرجع سابق03- 2000، من القانون رقم 28، واالعتماد في المادة 40ورد ذكر التصریح البسیط في المادة  -3
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وتلتزم سلطة الضبط باآلجال القانونیة المحددة بشهرین تحتسب من تاریخ تقدیم الطلب من 
  ).  أعاله 39المادة (إجراء المنح المتعامل، لتبلیغ 

أو القضائیة لشخص ما  اإلداریةفالترخیص بمعناه الواسع هو اإلذن الذي تمنحه السلطة  
للقیام بعمل قانوني معین، أما الترخیص في مفهومه الضیق هو عمل تسمح بموجبه سلطة 

  . 1إداریة للمستفید بممارسة نشاط أو التمتع بحقوق  ممارسة

من المرسوم  3للشبكات والخدمات الخاضعة لنظام الترخیص، حددتها المادة وبالنسبة 
  :، السالف الذكر، وتتمثل في123-01التنفیذي رقم 

 الشبكات الخاصة التي تستعمل األمالك العمومیة. 
 الشبكات التي ال تستعمل إال طاقات مستأجرة من طرف متعاملین حاصلین على رخص. 
  اإلنترنتخدمات النفاذ إلى. 
  2004عام  اإلنترنتأضیفت خدمة تحویل الصوت عبر. 
  ،1622-07بموجب المرسوم التنفیذي رقم أضیفت كذلك نشاط التصدیق اإللكتروني .  

یمكّن الترخیص سلطة الضبط من ممارسة رقابة صارمة على نشاطات محددة تندرج في     
إطار سوق االتصاالت، وهي نشاطات حساسة تخضعها سلطة الضبط لشروط دقیقة ودراسة 

                                                             
1-permissions-autorisation- permis    تعد هذه المصطلحات هي األكثر استعماال  للداللة على المعنى ،

المصطلحي لكلمة ترخیص أو رخصة في اللغة العربیة في كل من الفقه والتشریع والقضاء اإلداري في كثیر من الدول  
خصة بینما في النص الفرنسي نجد مصطلح كمصر والجزائر، ففي النص العربي نجد المشرع یستعمل مصطلح ر 

autorisation، رخصة  ولیسالترخیص   التي تقابلها في اللغة العربیةlicence  ،اــام مصطلحین همـفنجد أنفسنا أم  )
، إذ نجد مصطلح وما یمكن مالحظته وجود خلط في استعمال المصطلح الصحیح في النصوص القانونیة، )رخصة وترخیص

، ویستعمل في معناه الواسع والشامل فهو یأخذ عدة هو األكثر استعماال ألنه یختار كمصطلح عامautorisationالترخیص 
في الجزائر،  ةكوري إسماعیل، النظام القانوني للفندق ،راجع: للتفصیل أكثر.  أشكال وتعد الرخصة من بین هذه األشكال

  .وما یلیها 69، ص 2012ة الحقوق، جامعة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون أعمال، كلی
إن عملیة إعداد واستغالل خدمات التصدیق اإللكتروني مرهونة بمنح ترخیص تسلمه سلطة " :على 3تنص المادة  -2
، جریدة 123-01، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2007ماي  30، مؤرخ في 162- 07مرسوم تنفیذي رقم ".بطلضا

  .  2007جوان  7، مؤرخة في 37رسمیة، عدد 
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مفصلة وشاملة، وبناءا علیها تقبل ممارستها من طالب الترخیص أو ترفض ذلك وقد یرجع 
الضبط إلى التوجیهات الجدیدة التي أعلنت عنها الدولة مبرر بروز الترخیص لدى سلطة 

  .1الجزائریة ورغبتها في تبني خیار اقتصاد السوق لبلوغ تطلعاتها الجدیدة

النظام األقل إكراها مقارنة بنظام الرخصة ونظام ،التصریح البسیطویعتبر نظام   
رغبته، ألن األمر یرتبط بمجرد شكلیة یلزم المتعامل القیام بها، وال عائق یعارض ،الترخیص

 ،واشتراطه قبل إنجاز االستثمار ال یمنحه طابع الترخیص ،فالتصریح هنا یلعب دور اإلعالم والتسجیل
دة خاصة إذا استوفى المصرح الشروط الشكلیة المطلوبة ّ   .2وسلطة اإلدارة تكون مقی

من المرسوم  1فقرة / 4بالنسبة للخدمات الخاضعة لنظام التصریح البسیط، حددتها المادة   
الخدمات : "المسبقالتصریح "التي استعملت مصطلح ) معدل ومتمم(،123-01التنفیذي رقم 

ذات القمة المضافة المعروفة ككل، وخدمات المواصالت السلكیة والالسلكیة المقدمة للجمهور، وخدمات 
  .   3كما حددت نفس المادة، إجراءات هذا التصریح یلكس،الت

كما یمكن التمییز في قطاع االتصاالت في المغرب بین عدة أنظمة إلحداث واستغالل  
الشبكات والتجهیزات أو لتقدیم الخدمات وذلك بحسب طبیعة الشبكة أو الخدمة المؤمنة، 

موضوعیة التي تسهر الوكالة ویتعین أن تستجیب هذه األنظمة لمجموعة من الشروط ال
الوطنیة لتقنیین االتصاالت على احترامها، طبقا لمبادئ الشفافیة والمساواة بین الفاعلین 

الشبكات النظام المحوري الذي یتم بمقتضاه استغالل  الترخیص نظامویعتبر . والمستفیدین
  .4جزئیة العامة لالتصاالت وكذا تأمین خدمات بعض األنظمة األخرى بصفة كلیة أو

                                                             
مشید سلیمة، النظام القانوني لالستثمار في قطاع المواصالت السلكیة والالسلكیة في الجزائر، مذكرة لنیل درجة  -1

  .79،ص 2004ن األعمال، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، الماجستیر، فرع قانو 
  .98مشید سلیمة، مرجع سابق، ص  -2
  . ، السالف الذكر03-200، من القانون رقم 40أنظر الفقرة األولى والثانیة والثالثة من المادة  -3
  .77البقالي سي محمد، مرجع سابق، ص  -4
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ذا كان القانون رقم      ٕ المتعلق باالتصاالت بالمغرب، قد عمل عبر مختلف مواده  96-24وا
، فإن تفصیلها جاء بمرسوم 1على تحدید الشروط العامة الستغالل الشبكات العامة لالتصاالت

، خاصة بعد التعدیل الذي أدخل علیه بمقتضى المرسوم 1998فبرایر  25صادر بتاریخ 
  .2005یولیوز  13في الصادر 

الترخیص " یعتمد نظام  2003یولیوز  25وبالعودة للنموذج الفرنسي نجده حتى حدود  
الستغالل الشبكات العامة وتقدیم الخدمات، وفي انتظار ترجمة التوجهات األوروبیة  "الفردي

نتقالي عمدت وكالة ضبط االتصاالت الفرنسیة والوزیر المنتدب في الصناعة إلى إقرار نظام ا
أقر مبدأ حریة إقامة واستغالل الشبكات العامة وتقدیم الخدمات، شریطة التصریح المسبق لدى 

  . 2الوكالة

هناك مالحظة تتعلق بنظام التصاریح، حیث تملك الوكالة أجل شهرین لالعتراض على  
ع، المشروع المصرح بشأنه، بطبیعة الحال، یمكن اعتبار صمت الوكالة بمثابة قبول للمشرو 

ذا كان القانون یضع كذریعة لعدم القبول المس . غیر أنه في حالة االعتراض یتعین التبریر ٕ وا
المبررات تبقى عامة یتعین باألمن والنظام العام أو األخالق والعادات الحمیدة، فإن مثل هذه 

  .3تعزیزها بعناصر واقعیة، موضوعیة ومشروعة لتبریرالرفض

سبق القول عند الحدیث عن الغایة من التصریح في مجال االستثمار، أن المشرع الجزائري   
المغربي والتونسي، یكون قد جانب الصواب عند إخضاعه مبدأ حریة نظیریه وعلى غرار 

                                                             
طبق شروط المنافسة ...یتم إحداث واستغالل الشبكات" :  على ما یلي 96-24نصت المادة السابعة من القانون رقم  -1

المشروعة في إطار احترام متعهدي الشبكات العامة لمبدأ المساواة بین المستفیدین، ویتم ولوج هذه الشبكات العامة من 
  ."یة وبدون تفضیللدن المستفیدین طبقا لشروط الموضوعیة والشفاف

لكل شخص معنوي ترسو علیه ...یسلم ترخیص إحداث الشبكات العامة للمواصالت: " كما تنص المادة العاشرة على
المنافسة ویلتزم باحترام الشروط العامة المرتبطة باالستغالل وببنود دفتر التحمالت المنظم للشروط العامة إلحداث 

تي ستتحدد في دفتر التحمالت واستغالل شبكات وخدمات المواصالت، ویخضع الترخیص ألداء مقابل مالي وفق الشروط ال
  .84البقالي سي محمد، مرجع سابق، ص ". المذكور

2  - MICHEL Rousset , La nouvelle réglementation Marocaine de la poste et des Télécommunications Du 
Monopole à l’activité partagée , Revue Juridique et Politique, N° 1, 1998, P 77 . 
3 - MICHEL Rousset ,Op.cit. P 78. 
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إال أن إلحاق التصریح بحد ذاته وتقییده بأنظمة إجرائیة أخرى  ،االستثمار لنظام التصریح
ر یعیق  تدفق االستثمار تكرس رقابة الدو  ُ لة وتدخلها المستمر في النشاطات االقتصادیة، أم

األجنبي إلى بالدنا، ذلك بالرغم مما قیل عن قطاع المواصالت وما حققه من نتائج  إال أنه 
یبقى في غیر المستوى المنتظر والمرغوب باعتباره قطاع استراتیجي لجلب االستثمارات 

بالمستوى التكنولوجي لالتصاالت على الصعید العالمي الیوم،  الخارجیة، لكن إذا ما قورن
نجده یبقى دون المستوى المطلوب، فالمغرب مثال سجلت مستوى من التقدم في االتصاالت 

وبعده  2005یفوق مستوى الجزائر، ففي الوقت الذي بلغت فیه المغرب الجیل الثالث سنة 
مما یستوجب على المشرع .     2016إال في  الجیل الرابع، لم تبلغ الجزائر الجیل الرابع

إعادة النظر مرة أخرى في هذه اإلجراءات المصاحبة للتصریح والتخفیف منها قید المستطاع، 
خاصة في قطاع مثل االتصاالت، إذ یتطلب بطبیعته  الخفة والسرعة لمواكبة التطورات 

  .   1المتسارعة في عالم تكنولوجیا االتصاالت

هدت سوق االتصاالت الالسلكیة  في الجزائر تنافس حاد بین متعاملین اثنین رغم ذلك، ش   
، والوطنیة DJEZZY"2 "المتعامل األجنبي أوراسكوم تلیكوم، حامل العالمة التجاریة : هما

، هذا إضافة إلى المتعامل NEDJMA "3" الكویتیة تلیكوم الجزائر حامل العالمة التجاریة 
وهو فرع النقال لشركة اتصاالت  MOBILIS  "4"المة التجاریة العام الوطني الحامل الع

                                                             
حسب وكالة الضبط الفرنسیة، یكتسب مسلسل الضبط في قطاع االتصاالت صبغة اجتماعیة تسعى إلى إرساء مقومات  -1

  .المنافسة المستدامة، التي تخدم مصالح المستهلك والمستعمل، وتكفل نمو السوق وتوزیع الحصص بین الفاعلین
-JERGE  URIBE MAZA, ,op ,cit, P472. 

، یتضمن الموافقة على رخصة إلقامة  شبكة عمومیة 2001جویلیة  21، مؤرخ في 219-01مرسوم تنفیذي رقم  -2
واستغاللها وتوفیر خدمات المواصالت الالسلكیة للجمهور، جریدة رسمیة،   GSMللمواصالت الالسلكیة الخلویة من نوع  

  .2001أوت   5مؤرخة في  43عدد 
، یتضمن الموافقة على رخصة إلقامة شبكة عمومیة 2004جانفي  11، مؤرخ في 219- 04مرسوم تنفیذي رقم  -3

واستغاللها وتوفیر خدمات المواصالت الالسلكیة للجمهور، جریدة رسمیة،   GSMللمواصالت الالسلكیة الخلویة من نوع  
  .2004جانفي  14مؤرخة في  43عدد 

، یتضمن الموافقة على سبیل التسویة على رخصة إلقامة 2002ماي   26، مؤرخ في 186- 02مرسوم تنفیذي رقم  -4
واستغاللها وتوفیر خدمات المواصالت الالسلكیة للجمهور،  GSMشبكة عمومیة للمواصالت الالسلكیة الخلویة من نوع  

  .2002ماي  29مؤرخة  في   38جریدة رسمیة، عدد 
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فكان قطاع االتصاالت ثاني أهم وجهة استثماریة مغریة للمتعاملین األجانب بعد . الجزائر
وما مدى تأثیرها على سمعة الجزائر في  ؟فكیف كانت هذه التجربة. قطاع المحروقات في الجزائر

  ؟األجنبيمجال االستثمار 

  الثالثالمطلب 

  بین تكریس حریة –أوراسكوم تلیكوم-استثمار 
حتكار الدولةالستثمار واستمرار اا  

،عرف القطاع نشاطا لم یشهده من قبل، لمنافسة الخارجیةبناء على فتح سوق االتصاالت ل   
 1"أوراسكوم"شركة  لتكون، 2001طلب لالستثمار بدایة من سنة  37حیث سجل أكثر من 

  علصولها حخاص یدخل سوق االتصاالت في الجزائر بمتعامل أجنبي أول 

بین  2تم التوقیع على اتفاقیة االستثمار،فاستغالل شبكة عمومیة للهاتف النقالرخصة إقامة و 
ترقیة االستثمارات ودعمها ومتابعتها  وشركة أوراسكوم تیلیكوم  الدولة الجزائریة ممثلة بوكالة

  .3"وم تلیكوم الجزائرأوراسك" القابضة المتصرفة باسم ولحساب 

باعتبارها طبعا أول تجربة في قطاع  -وقوفا على نتائج هذه التجربة االستثماریة وتقییمها  
بعد تحریره وفتحه للمنافسة واالستثمار الخاص الخارجي البد من  -االتصاالت في الجزائر

                                                             
من  %9، حیث تمثل  %56بنسبة " سوریس"من طرف عائلة  1980هي شركة مصریة، تم تأسیسها سنة   : أوراسكوم -1

المدیر العام للشركة، تتواجد الشركة في بورصة القیم المنقولة في كل من القاهرة، اإلسكندریة " لنجیب سوریس" األسهم 
العمومیة، الفندقة، السیاحة، صناعة االسمنت، اإلذاعة والتلفزیون ولندن، أهم نشاطاتها واستثماراتها، البناء، األشغال 

بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر،  -دراسة حالة أوراسكوم  –االستثمار، األجنبي في الجزائرمحمد سارة، . واالتصاالت 
، ص 2009/2010ة تخصص قانون األعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة منتوري، قسنطینة، السنة الجامعی

65.  
وكالة ، یتضمن الموافقة على اتفاقیة االستثمار الموقعة بین 2001دیسمبر  20مؤرخ في  416-01مرسوم تنفیذي رقم  -2

  .2001سنة  ،دیسمبر 26، صادرة في 80الجزائر، جریدة رسمیة، عدد  مترقیة االستثمارات ودعمها ومتابعتها  و أوراسكوم تیلیكو 
،  مقرها االجتماعي بالدار البیضاء الجزائر 2001مساهمة خاضعة للقانون الجزائري، تم تأسیسها في جویلیة هي شركة   -3

ملیون دوالر أمریكي احتفظت  737العاصمة، فازت بالرخصة الثانیة في مجال الهاتف النقال،  بعد رسو المزاد علیها بـ 
في الجزائر، حیث تم  مالتابعة لشركة أوراسكوم تیلیكو  GSMالـ التجاریة من أجل تمثیل الشبكة"  جازي"الشركة بتسمیة 

في تحصلت على المرتبة األولى "  مكافأة " وصفة الجزاء و التي تعني " الجزائر"استلهام العالمة التجاریة جازي من اسم البلد 
  .66- 65سارة، مرجع سابق، ص ، محمد راجعللتفصیل أكثر، . 2008ملیون مشترك سنة  14مجال الهاتف النقال بأكثر من 
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لة لتشجیع  التطرق لالمتیازات والضمانات الممنوحة لهذا المستثمر في إطار سیاسة الدو 
ثم انعكاسات هذه التجربة على سمعة وحجم  )فرع أول(وتحفیز االستثمار األجنبي المباشر 

فیما یخص التزام  شكوكخاصة بعدما ما أثارته من  )فرع ثان(االستثمار الخارجي في الجزائر
، خصوصا  التزامها بمبدأ االستقرار الجزائر بالضمانات الممنوحة للمستثمرین األجانب

  .)فرع ثالث( تشریعيال
  الفرع األول

  "أوراسكوم تلیكوم "راالمتیازات والضمانات الممنوحة للمستثم

، بین الحكومة الجزائریة وشركة 2001أوت  5تم التوقیع على اتفاقیة االستثمار في   
المتعلق بترقیة  12 -93أوراسكوم تلیكوم الجزائر في ظل المرسوم التشریعي رقم 

من هذا المرسوم تتمتع الشركة المستثمرة  15، بناء علیه ووفقا لنص المادة )الملغى(االستثمار
  .1من نفس المرسوم 18و  17باالمتیازات القصوى المقررة في المادتین 

، مستدلین في ذلك )ثانیا(والضمانات  )أوال(ونحاول فیما یلي عرض هذه االمتیازات  
، الذي وقعت في ظله )الملغى(المتعلق بترقیة االستثمار 12-93بالمرسوم التشریعي رقم 

  . اتفاقیة االستثمار وكذلك بالرجوع إلى بنود االتفاق محل الدراسة
  االمتیازات القصوى الممنوحة للشركة: أوال

همیة االمتیازات ، أ12-93من المرسوم التشریعي رقم  19-18-17حددت المواد رقم 
وأخرى تمنح أثناء فترة االستغالل، ونعرض  ،الجبائیة ومیزتها إلى فئة تمنح أثناء فترة اإلنجاز

 :هذه االمتیازات وفقا لورودها في االتفاقیة، وذلك على النحو التالي
المتعلق ،12-93من المرسوم التشریعي رقم  17تضمنت المادة :اء فترة إنجاز االستثمارأثن - 1

وهي ذاتها االمتیازات . 2بترقیة االستثمار االستفادة من االمتیازات لفترة ال تتعدى ثالث سنوات
                                                             

تلیكوم الملحق الخاص  باتفاقیة االستثمار بین الدولة الجزائریة وشركة أوراسكوم  ةهذا ما تضمنته الفقرة التاسعة من دیباج -1
  .2001دیسمبر سنة  26، مؤرخة في 80القابضة، المتصرفة باسم ولحساب أوراسكوم تلیكوم الجزائر، جریدة رسمیة، عدد 

تطبیق رسم  -2.اإلعفاء من ضریبة نقل الملكیة على كل امتالك منجز في إطار االستثمار -1:  االمتیازات هيهذه  -2
اإلعفاء من الرسم على القیمة  -3.تخص العقود التأسیسیة و الزیادات في رأس المال %5ثابت في مجال التسجیل بنسبة 
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المقررة في الفقرة األولى من المادة الثالثة من اتفاقیة االستثمار الموقعة بین الحكومة الجزائریة 
تثمار أو االنجاز وشركة أوراسكوم تلیكوم الجزائر، تستفید منها الشركة طیلة مدة أو مرحلة االس

تشمل و . 1سنوات، طبقا لنص الفقرة الثانیة من المادة الثالثة من االتفاقیة ) 4(المحددة بـ أربع 
  :، ما یلي هذه اإلعفاءات

حیث یتم إعفاء الشركة من ضریبة نقل الملكیة بمقابل بالنسبة لكل :  ضریبة نقل الملكیة-أ
 .2االستثمارالمشتریات العقاریة المنجزة في إطار 

قدرت  طبیق رسم ثابت في مجال التسجیل، إذنصت االتفاقیة على ت: ال التسجیلفي مج-ب
الزیادات ما یخص العقود التأسیسیة للشركة و فی) %0.5(نسبة التخفیض بـ خمسة على األلف 

 .3في رأس المال

 إطاري یتعلق األمر بالملكیات العقاریة التي تدخل ف: فیما یخص الملكیة العقاریة-ت
 .4االستثمار، یتم إعفاؤها من الرسم العقاري ابتداء من تاریخ الحصول علیها

الخدمات التي توظف مباشرة في إنجاز یتم إعفاء كل السلع و  :الرسم على القیمة المضافة-ث
 .5االستثمار من الرسم على القیمة المضافة، سواء كانت مستوردة أو محلیة

                                                                                                                                                                                                 
المضافة على السلع والخدمات التي تدخل في نطاق االستثمار سواء كانت مستوردة أو محلیة إذا كانت هذه السلع والخدمات 

  . موجهة إلنجاز عملیات خاضعة للرسم على القیمة المضافة
سنوات التي ) 4(ضمن هذه المادة ،فترة أربع " ستثمارمرحلة اال"یقصد من " : الفقرة الثانیة على/ تنص المادة الثالثة  -1

،علما أن حساب ،ویمكن تمدید هذه الفترةیجب أن یتم خاللها بسط الشبكة ، وفقا ألحكام مرسوم الموافقة على الرخصة
، 2001غشت سنة  25ملحق اتفاقیة االستثمار، مؤرخة في . "السنوات األربع یبدأ من تاریخ توقیع مقرر منح االمتیازات

م المتصرفة باسم و لحساب أوراسكوم تلیكوم الجزائر، جریدة .م.بین الدولة الجزائریة وشركة أوراسكوم تلیكوم القابضة ش
  . 2001دیسمبر سنة  26، مؤرخة في  80رسمیة، عدد 

  .، المادة الثالثة من اتفاقیة االستثمار محل الدراسة)ة أ مط(أنظر الفقرة األولى  -2
  .، المادة الثالثة من اتفاقیة االستثمار محل الدراسة)مطة ب (األولى  أنظر الفقرة-3
  .، المادة الثالثة من اتفاقیة االستثمار محل الدراسة)مطة ج (أنظر الفقرة األولى  -4
  .، المادة الثالثة من اتفاقیة االستثمار محل الدراسة)مطة د (أنظر الفقرة األولى  -5
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" أوراسكوم تلیكوم الجزائر"فالمالحظ على هذه اإلعفاءات الممنوحة للشركة المستثمرة   
المتعلق بترقیة  ،12-93من المرسوم التشریعي رقم  14وبالرجوع إلى نص المادة 

سنوات منذ منح ثالث االستثمارات، نجدها قد حددت المدة القانونیة إلنجاز المشروع بـ 
اوز هذه المدة إال بقرار من الوكالة الوطنیة لترقیة االستثمارات وال یجوز تج 1االمتیازات

اسكوم، حیث حددت مدة وهو ما رخصت به هذه األخیرة لصالح شركة أور  ،ودعمها ومتابعتها
، سنوات من تاریخ توقیع مقرر منح االمتیازات، مع إمكانیة تمدید هذه الفترة  أربعـ االستثمار ب

ّ بها هذا المستثمر من قبل  وهذا دلیل على االهتمام والمعاملة الممیزة والتفضیلیة التي خص
السلطات الجزائریة، حیث فاقت الحدود المقررة في قانون االستثمار الذي وقعت في إطاره 
اتفاقیة االستثمار، وكذا نیتها في دعم وتشجیع االستثمار األجنبي المباشر في قطاع 

  .اعتباره ثاني وجهة استثماریة للرأسمال األجنبي المباشر في الجزائر خالل تلك الفترة االتصاالت، ب

طبقا لنص المادة و  من اتفاقیة االستثمار  3مضمون المادة فيجاء: رة االستغاللاء فتـأثن-2
،على النحو ید الشركة من االمتیازات التالیة، تستف12-93من المرسوم التشریعي رقم  18

 :التالي

كحد أقصى لمدة خمس سنوات  اإلعفاءاتتكون هذه :تاریخ البدایة في االستغالل من  - أ
تختار الشركة بین تاریخ البدایة في االستغالل أو نهایة مرحلة حیث ، وسنتین كحد أدنى

ما بین تاریخ بدایة  ،أو بدایة من أي تاریخ آخر تختاره الشركة في الفترة)االنجاز(االستثمار 
  :وتعفى الشركة خالل هذه المدة من الضریبة على .مرحلة االستثمارنهایة االستغالل و 
 ه الذي وقعت في إطار و  1993حیث نص قانون االستثمار لسنة :2أرباح الشركات

االستثمار لسنة سنوات أما قانون  5 إلى 2،على مدة اإلعفاء من اتفاقیة االستثمار محل الدراسة
 .یكوننشاط الشركة أو المستثمر فعلیاسنوات،شریطة أن  10فقد مدد المدة لـ 2001

                                                             
  .، السالف ذكره)ملغى(  12-93الستثمار رقم قانون امن أنظر نص المادة -1
2-Impôts  Bénéfices Sociétés:إلى 135ددة قانونا في المواد هي ضریبة یقع وعاؤها على أرباح الشركات، مح

المتمم اشرة و الرسوم المماثلة المعدل و من قانون الضرائب المب 150حسب المادة  من أرباح الشركة %25، تقدر بـ 176
یحدد معدل : " كما یلي 2009المالیة التكمیلي لسنة قانون بموجب  150قد عدل نص المادة  و ، 2008بقانون المالیة لسنة 

  .مرجع سابق. ....".لألنشطة المنتجة %19الضریبة على أرباح الشركات كما یلي 
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  یكون اإلعفاء من هذه الضریبة لمدة  :2والرسم على النشاط المهني،1الدفع الجزافي
 .03-01سنوات حسب قانون االستثمار رقم  10

 تضمنته الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من اتفاقیة االستثمار : 3ادة استثمار األرباحإع
، على تطبیق نسبة مخفضة من الضرائب على أرباح الشركة التي )مطة ب( محل الدراسة 

 .سنوات 5األولى المقدرة بـ  اإلعفاءیعاد استثمارها بعد انقضاء فترة 
في حالة رسم على النشاط المهني من الو والـدفع الجزافي :اح الشركاتمن الضریبة على أرب اإلعفاء  -  ب

 .سنوات 5المقدرة بـ   اإلعفاءالتصدیر، حسب رقم أعمال الصادرات بعد فترة 
برسوم األجور المدفوعة لجمیع  % 7مقدرة بـ :اب العملاالستفادة من نسبة مشاركة أرب  -  ت

الضمان االجتماعي، طیلة العمال تعویضا للنسبة المئویة التي حددها التشریع والتنظیم في مجال 
 .سنوات مع تحمل الدولة لفارق االشتراكات المذكورة 5، أي اإلعفاءفترة 

الممنوحة للمستثمر أوراسكوم تلیكوم الجزائر، تستفید الشركة  واإلعفاءاتهذه االمتیازات  إلىباإلضافة 
من اتفاقیة االستثمار الموقعة مع الوكالة الوطنیة لتطویر )فقرة خامسة(كذلك وحسب نص المادة الثالثة 
  :اءات أخرى تتعلق بـإعف مناالستثمارات ودعمها ومتابعتها، 

  من قانون  147المادة ( سنوات  5تأجیل العجز المسجل في السنوات السابقة و لمدة
 ).الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

  سنة بالنسبة للمقابل المالي للرخصة المعتبر  15كل فترة تقدر بـ امتالك یمتد على
 .كاستثمار غیر مادي

                                                             
1- Versement Forfaitaire  : تم الرسوم المماثلةالضرائب المباشرة و ن قانون م 216إلى  206محدد قانونا بالمواد ،

  .2006إلغاؤه بموجب قانون المالیة لسنة 
2-Taxe sur L’activité Professionnelle    : من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  240الى 217محدد في المواد

  .2001حسب قانون المالیة التكمیلي لسنة  %2المماثلة، یقدر في النظام العادي بـ 
عندما تحقق الشركة المستثمرة أرباح وعوائد مالیة عالیة، ثم تقرر إعادة استثمارها في نفس البلد المضیف، تستفید من تخفیض في  -3

  .من قانـون الضرائب المبـاشرة والرسوم المماثلة % 12معدل الضریبة المفروضة على هذه األرباح، وهي محددة بـ 
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  كما أقر المشرع في المادة الثالثة من االتفاقیة ، ضرورة خضوع الشركة لكل الضرائب
واعتبر في ذات . المقررة والرسوم والحقوق وفقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها حینها

الرسم أو الحق عند تاریخ التوقیع على اتفاقیة  أن أي تعدیل في الضریبة أو السیاق
الممنوحة  اإلعفاءاتاالستثمار، ال یطبق على الشركة إال إذا ثبت أنه ال یقلص من حجم 

 .1لصالح الشركة في االتفاقیة
  واالمتیازات التي یمكن أن تقرها قوانین  اإلعفاءاتكما منحت الشركة حق االستفادة من

  .2المستقبلیة اإلعفاءاتمستقبلیة، بشرط أن تستوفي الشركة الشروط المطلوبة لالستفادة من هذه 

على أن تتمتع شركة  ،المالحظ كذلك، حرص المشرع الوطني من خالل اتفاقیة االستثمار
رائب وأقصى نسب  الخفض من الض ،الحقوقدر من وراسكوم تلیكوم الجزائر بأكبر قأ

، المتضمن الموافقة على 219-01م ر هنا، أن المرسوم التنفیذي رقوجـدیر بالذك. المفروضة
، قد أقر بدوره معاملة تفضیلیة ممیزة للشركة في المادة الثانیة منه، إذ 3منح رخصة االستغالل

أو استغالل شبكة عمومیة /و، تتعلق بإقامة رخصة جدیدة ألي متعامل آخر أقر بعدم منح أیة
األمر  ،، أي لمدة ثالث سنوات2003دیسمبر  31للهاتف الخلوي األرضي وذلك إلى غایة 

د بسوق االتصاالت في الجزائر وعدم وجود أي  ّ الذي سمح لشركة أوراسكوم باالستحواذ والتفر
  . تثالث سنوامنافس لها لمدة 

  

  

                                                             
    .المادة الثالثة من االتفاقیة محل الدراسةراجع نص الفقرة السادسة من  -1
  .أنظر نص الفقرة السابعة من المادة الثالثة من االتفاقیة محل الدراسة -2
، یتضمن الموافقة رخصة إلقامة واستغالل شبكة عمومیة 2001یولیو  31، مؤرخ في 219- 01مرسوم تنفیذي رقم  -3

، 43فیر خدمات المواصالت الّالسلكیة للجمهور، جریدة رسمیة، عدد و لتو  GSMللمواصالت الّالسلكیة الخلویة من نوع 
  .2001أوت  5مؤرخة في 



 التشریعات المنظمة لإلستثمار األجنبي المباشر في دول المغرب العربي
 

302 
 

  شركةالممنوحة لل 1الضمانات : ثانیا

في  فإنها مقیدةذا كانت سلطات الدولة المضیفة غیر محددة في مجال شروط االستثمار، إ 
أو ،بحیث تضطر الدولة أحیانا إلى الموافقة على وضع حدود یةالحمامجال المعاملة و 

الملكیة بسبب  من أجل تشجیع االستثمار األجنبي خاصة في مجال حمایة حق ،لسلطاتهاقیود
 .2الملكیةنزع إجراءات التأمیم و 

لى ضمانات تتعلق بمعاملة إیمكن تقسیم هذه الضمانات وفقا لورودها في االتفاقیة، و 
  ).II(أخرى تتعلق بالحمایة ضد المخاطر غیر السیاسیة و  )I(المستثمر

I. مبدأ عدم : الضمانات في مبدأین أساسیین هما هتتمثل هذ: الضمانات المتعلقة بالمعاملة
 .)2(ومبدأ استقرار القانون المعمول به ) 1(التمییز بین المستثمر الوطني واألجنبي

من االتفاقیة،  الخامسةمنصوص علیه فیالمادة :عدم التمییز بین المستثمر الوطني واألجنبي- 1
  :التاليعلى النحو االستثمارات،ضمانات حمایة  -: تحت عنوان

یازات املعرتف هبا هلم مب".... م ت واحلقوق و رات و من الضام س شجیع  ة  هتا ،املربمة وجب اتفاق حام

ميقراطیة الشعبیة ریة ا هيا و بني امجلهوریة اجلزا متي إ ی و اليت    ."بني ا
التشریعات ویعتبر مبدأ المساواة بین المستثمر الوطني واألجنبي أهم ضمان  تقدمه جل 

للمستثمر األجنبي الستقطابه واستدراجه إلیها  لكنه یشكل  كحافزالمقارنة لتشجیع االستثمار 
أمام المستثمر المحلي أو الوطني، الذي ال یمكن مساواته مع نظیره  حاجزفي نفس الوقت 

وبالتالي تكون المساواة في . المالیة والقدرات التكنولوجیة والفنیة اإلمكانیاتاألجنبي من حیث 
المعاملة بینهما غالبا إن لم نقل دائما ما ترجح كفة المستثمر األجنبي على حساب كفة 

                                                             
نوحة للمستثمر األجنبي بصفه عامة، الباب األول من هذه الدراسة للضمانات الممالفصل الثاني من سبق اإلشارة في -1
، مع اإلشارة ألحكام المرسوم "تلیكوم الجزائرأوراسكوم " یأتي في هذه النقطة التركیز على الضمانات الممنوحة لشركة و 

  .الدولة الجزائریةاالستثمار الموقعة بین الشركة و  باعتباره القانون اإلطار التفاقیة 12- 93التشریعي 
2-SALEM (M), Le développement de la protection conventionnelle des investissements 
étrangers, J .D.I, N 03 /1986, P .612. 
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المستثمر الوطني وخیر دلیل على ذلك، هو استحواذ المتعاملین األجانب على سوق 
  . االتصاالت في الجزائر

وهو ما یعرف بمبدأ االستقرار :قانون المعمول بھ في مجال االستثمارضمان استقرار ال -2
فة  التشریعي، إذ یعتبر أكثر الضمانات التي یبحث عنها المستثمر األجنبي في أي دولة مضیّ

عن القاعدة العامة التي تقتضي أن یخضع المستثمر أو المتعامل  استثناءالالستثمار، ویعد 
) فقرة أولى(  السادسةنصت علیه المادة .یستثمر فیها رؤوس أمواله األجنبي، لقانون الدولة التي

 :إذ جاء فیها–تغییر التنظیم  -:من االتفاقیة محل الدراسة، بعنوان
اص "     ب  رت ٔي  زاء الرشكة  ذ إ ٔن تت ة ، ىل هذه االتفاق ع  ىل نفسها ،بعد التوق ریة  و اجلزا متنع ا

ة و مبوجب هذه االتفاق یازات ا م قوق و  ارشة يف احل   ."قد یعید النظر بصفة م

 ما ألحكاوفق،مسیرة 12-93االستثمارات المنجزة في إطار المرسوم التشریعي رقم  ىتبق علیهو 
نسبة للمستثمر األجنبي یبقى الوضع القانوني فبال، لو تم إلغاؤه بصفة كلیةهذا المرسوم و 

 النظاممن المزایا الواردة في في حالة تعدیل أو تغییر القانون  مع إمكانیة استفادته مستقرا، 
ادسة المذكورة ن المادة السم الفقرة الثانیةتضمنته  وهو االستثناء الذي ، الجدید يالقانون

  :حیث جاء فیها أعاله، 
ٔفضل من النظام املقرر يف هذه "    ر  ریة نظام اس و اجلزا لیة  ت املستق ٔو التنظ ذا تضمنت القوانني  ٕ ا

د من هذا  ستف ٔن  ة، ميكن الرشكة  ٔو  النظام،االتفاق رشیعات  فاء الرشوط املقررة يف هذه ال رشیطة اس

ة ت التطبیق   ."التنظ

(  03-01م ر رقـام األمـمن أحك"أوراسكوم تلیكوم الجزائر" وهو ما یسفر استفادة شركة    
، الذي وقعت في إطاره اتفاقیة 121-93والذي ألغى كلیا المرسوم التشریعي ) المعدل والمتمم

                                                             
تلغى كل األحكام السابقة المخالفة لهذا " :   یتعلق بتطویر االستثمار على 03- 01من األمر رقم  35تنص المادة  -1

المتعلق بترقیة االستثمار، ما و  1993أكتوبر  5المؤرخ في  12-93األمر السیما تلك المتعلقة بالمرسوم التشریعي رقم 
  .2001-08-22، مؤرخة في 47عدد  جریدة رسمیة،".المذكورة أعالهالقوانین المتعلقة بالمحروقات و  عدا
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كما وقّعت .1رط استیفائها الشروط المنصوص علیها في القانون الجدیدلكن بش. االستثمار
الجزائر مع مصر في هذا الصدد، اتفاقیة تضمنت التزام الدولتین على منح الحمایة 

  . 2والضمانات الكافیة لمستثمري الدولتین

I. تتمثل هذه الضمانات في التزام : الضمانات المتعلقة بالحمایة ضد المخاطر غیر السیاسیة
الذي قد یلحق بمشروعه  )1(الدولة بحمایة المستثمر األجنبي من نزع الملكیة أو التأمیم 

خارج البلد المستثمر فیه وحمایة   )2(االستثماري، كما تضمن له حریة تحویل أرباحه المحققة 
  .یتعلق بموضوع االستثمارفي حالة نشوب أي نزاع بینهما   )3(حقه في اللجوء إلى التحكیم 

المصادرة " أو " التأمیم" لم یذكر المشرع الجزائري مصطلح :استبعاد إمكانیة التأمیم أو نزع الملكیة -1
" ، بل فضل استعمال مصطلح 12- 93للتعبیر عن نزع الملكیة في المرسوم التشریعي رقم " 

  . الذي یبدوا أقل شدة من المصطلحین السابقین ،"التسخیر

ري عن طریق " :  منه على 40صت حیث تن س رات املنجزة موضوع  س كون  ٔن   االٕدارةال ميكن 

رشیع لهيا ال دا احلاالت اليت نص    . "ما

من االتفاقیة الموقعة بین الشركة المستثمرة والدولة الجزائریة، ) 5(المادة الخامسةتضمنته  
  :إذ تنص على -ضمانات حمایة االستثمار –تحت عنوان 

رشیعي رمق "  مثرن واملقررة يف الباب اخلامس من املرسوم ال لمس ة  ت املمنو د الرشكة من الضام - 93ستف
كتور  5املوافق لـ  1414ربیع الثاين  19مؤرخ يف  12 ت 1993ٔ ضاء من الضام ق اله، وعند  ٔ ورة  واملذ

س شجیع  ة  یازات املعرتف هبا مبوجب اتفاق م هيا واحلقوق و متي إ ت و اليت  هتا املربمة بني ا رات وحام
ميقراطیة الشعبیة ریة ا   ."وبني امجلهوریة اجلزا

                                                             
یعد هذا الشرط، أي استیفاء المستثمر األجنبي للشروط  المنصوص علیها في التشریعات المستقبلیة لالستفادة  من المزایا  -1

ضیفة وحقها في المحافظة واالمتیازات التي یمكن أن تتضمنها هذه النصوص مستقبال، بمثابة ضمان أو حمایة للدولة الم
  .على نسب  تواجدها  في القطاع المستثمر فیه

أنظر االتفاق الموقع بین الدولة الجزائریة والجمهوریة المصریة، المتعلق بالحمایة المتبادلة لالستثمار، وامتناع االزدواج  -2
 11، مؤرخ في 230- 98رئاسي رقم الضریبي والتهرب الضریبي، والمصادق علیها من طرف الجزائر، بموجب المرسوم ال

  . 76، جرید رسمیة، عدد 1998أكتوبر 
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والمالحظ أن المادة تتحدث عن كل الضمانات التي یقررها المرسوم التشریعي الملغى رقم 
تدابیر نزع الملكیة أو التأمیم، رغم أن النص ورد بشكل  إلى، بما فیها عدم اللجوء 93-12

  .عام ولم یكن واضحا بما فیه الكفایة

یهدف إلى تحفیز رؤوس  ،إن ضمان تحویل الرسامیل:الضمان حریة تحویل رأس الم -2
فة لالستثمار، كما تعد حریة تحویل الرسامیل خاصة في  إلىاألموال وجلبها  الدولة المضیّ

من أهم الضمانات الممنوحة للمستثمر األجنبي، ألنها ) تحویل األرباح(مجال إعادة تحویلها 
هذا .توفر له حمایة من خطر عدم القابلیة للتحویل، الذي یعد نوعا من المصادرة المحدودة

  :12-93لمرسوم التشریعي رقم من ا 12الحق تضمنته المادة 
لتحویل احملددة من طرف بنك "  لعم الصعبة القاب  ٔس املال  ر الل املسامهة  رات املنجزة من  س

مثر  ملس ٔس املال ا دون من ضامن حتویل ر ستف ر،  راداجلزا كذ الناجت الناجت عنه، هذا الضامن خيص  واالٕ

س ٔو  ة الرشكة  مثرالصايف لتصف لمس ٔصيل    ."ر نفسه حىت ولو اكن املبلغ املصفى یفوق رٔس املال ا

شركة أوراسكوم تلیكوم الجزائر في اتفاقیة االستثمار قید  حالمكرس لصالالحق هو نفسو  
  :بنصها ،-رفنظام الصّ  –: بعنوان  الرابعة، الذي تضمنته المادة الدراسة

د الرشكة يف هذا الصدد من لك . تنظمي الرصف املعمول به تنفذ العملیات املالیة مع اخلارج يف إطار"  ستف و 
یازات التحویل اجلاریة و املقررة يف املادة  ويل 8ام ٔسايس لصندوق النقد ا   .1من القانون ا

د من حق حتویل  ستف ر حممتل، كام  ائد وقف اس ح و  ٔر د الرشكة كذ من حق حتویل  ستف
ةتعویضات القروض  تبة بصفة نظام   ".املك

، وأكدت على حق الشركة 1یوما) 60(حددت االتفاقیة اآلجال المرتبطة بالتحویل بـ ستین كما 
في الحصول على العمالت الصعبة من البنوك الوسیطة المعتمدة بالجزائر وتحویل العملة 

  .2عملة أجنبیة إلىالوطنیة الناتجة عن نشاطها االستثماري 

                                                             
تعزیزا منها للقانون أالتفاقي وتكریسا لهذه المعامالت الدولیة، أقرت الجزائر حریة تحویل الرسامیل في المرسوم التشریعي  -1

، التي تسمح 11-03لقرض رقم من قانون النقد وا 126، لیتم تعزیز هذا المسعى في المادة )12المادة ( 12-93رقم 
  .للمقیمین في الجزائر بتحویل رؤوس األموال إلى الخارج  بناء على ترخیص من مجلس النقد والقرض
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أصبح التحكیم من الضمانات القانونیة التي یبحث  :التحكیم بعد نفاذ التسویة الودیةجوء إلى الل- 3
عنها المستثمر األجنبي ویولیها أهمیة كبیرة ألن نشوء أي نزاع في مجال االستثمار وارد 

، 12-93من المرسوم التشریعي  41ومحتمل، فقد ضمنه المشرع الجزائري في نص المادة 
  :التي تنص

ٔي "  ة الٕجراء اختذته یعرض  ما ن ٕ مثر وا ملس ما بفعل ا ٕ ریة،ا و اجلزا يب وا ٔج مثر ا ملس ٔ بني ا زاع یطر
تصة ریة ضده إىل احملامك ا و اجلزا و 3ا رمهتا ا ٔ ٔطراف  عددة ا ٔو م ة ثنائیة  ،إال إذا اكنت هناك اتفاق

ىل إجر  التفاق  سمح  ٔو  لصلح والتحكمي  ریة تتعلق  اصاجلزا لجوء إىل حتكمي    ."اء الصلح 

طرق تسویة الخالفات التي یطرأ بین  ،تضمنت المادة التاسعة من االتفاقیة محل الدراسة قدو  
التسویة الودیةوفي حالة عدم جدوى الطرق الودیة یتم  إلىالطرفین المتعاقدین،إذ یتم اللجوء 

باعتبار القانون الجزائري هو القانون المطبق على ) الجزائریة(اللجوء إلى المحاكم الوطنیة 
ا في حالة استمرار الخالف یتم الفصل فیه بصفة نهائیة عن طریق التحكیم ـأم ،4االتفاقیة

م المركز الدولي لتسویة الخالفات المتعلقة الدولي، فیلجأ الطرفان المتعاقدان لتحكی
 .5باالستثمار

 

  

 

 

  
                                                                                                                                                                                                 

  . أنظر، نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من االتفاقیة محل الدراسة -1
  .أنظر، نص الفقرة الرابعة من المادة الرابعة السالفة الذكر -2
  .، هي المحاكم الجزائریة أو القضاء الجزائري"المحاكم المختصة " المقصود بعبارة  -3
  : =، حیث تنص-القانون المطبق –من االتفاقیة محل الدراسة تحت عنوان  الثامنةوهو ما تأكد في المادة  -4
  ."الشعبیة و تنظیماتهایعترف الطرفان أن هذه االتفاقیة خاضعة لقوانین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة " =
جراءات التبلیغ ، أنظر نص المادة -5 ٕ   .كاملین من هذه االتفاقیة محل الدراسة 10و  9لالطالع على كیفیة انعقاد المحكمة التحكیمیة وا
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  الفرع الثاني

  -أوراسكوم تلیكوم -  انعكاسات استثمار

  على الطرفین المتعاقدین
یهدف أي استثمار في أي مجال أو قطاع إلى النهوض بالتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة  

وشركة الستثمار بین الدولة الجزائریةاتفاقیة ا ةدیباجحیث جاء في ،1للدولة المضیفة من جهة
  :  ، ما یليأوراسكوم تلیكوم

رات "  س ٔمهیة  ري، الس اعتبارا   صاد الوطين اجلزا سبة لالق ل اصة  ٔمهیة  ٔن لهذا املرشوع 

ة سبه قطاع املواصالت السلك ك ي  سرتاتیجي ا ر و  املقصودة ولطابع  ة يف اجلزا و نظرا الالسلك

ا املقرر استعاملها  ولوج لتك   ".لمستوى العايل 

كما یهدف إلى تحقیق أكبر قدر من األرباح المالیة بالنسبة للطرف المستثمر من جهة   
ثم مغانم شركة أوراسكوم  )أوال(علیه نحاول الوقوف على مكاسب الدولة الجزائریة . ثانیة

 .من هذا االستثمار )ثانیا(

یف بالنسبة : أوال   )الجزائر(للطرف المضّ
االستثمار الذي ن طرف الشركة في الجزائر، ومیدان بالنظر إلى طبیعة النشاط الممارس م

وألن هذا النشاط  یتعلق بقطاع المواصالت واألصح القول االتصاالت السلكیة والالسلكیة،
  یعتمد بالدرجة األولى على تقنیات عالیة من التكنولوجیا، 

ائر من دخول شركة أوراسكوم تلیكوم لالستثمار في السوق الوطنیة من فقد استفادت الجز 
 :المغانم التالیة

إن انفتاح الجزائر على عالم تكنولوجیا االتصاالت السلكیة والالسلكیة، :قل التكنولوجیان - 1
أهم مكسب حققته من وراء استثمار شركة أوراسكوم ویتضح هذا من خالل تطور شبكات 
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بحت ،أص2002محطة قاعدیة سنة  300تضم مركز تحویل واحد و  التغطیة، بعدما كانت
محطة قاعدیة  1350،حیث أصبحت الشبكة تحوي أكثر من الشبكة تغطي كل والیات الوطن

  .مراكز تحویل عبر التراب الوطني 6و 

مرسیلیا نها، الربط البحري بین الجزائر و قامت الشركة ببعض المشاریع الناقلة للتكنولوجیا م
الفرنسیة من أهم " Alcatel" شركة ن الجزائر و یعتبر العقد المبرم بیو ر األلیاف البصریة بع

" الصفقات الفرنسیة في مجال االتصاالت في الجزائر، كما قامت الشركة كذلك بإمضاء عقد إطار مع 
Alcatel " 1من عتاد منشآت الشركة في الجزائر %50القتناء أكثر من.  

على اعتبار أن قطاع االتصاالت من القطاعات الحیویة التي :العاملة المحلیةتوظیف الید  -  2
توظیف الید الوطني، منها خلق مناصب الشغلو  تؤدي إلى تحقیق العدید من الفوائد لالقتصاد

،ساهمت 2مباشرةب عمل نوعیة و وفرت شركة أوراسكوم تلیكوم الجزائر مناص. العاملة المحلیة
  .  ة معینةفي امتصاص البطالة بنسب

عامل سنة  3900وصل عدد عمالها إلى  2002عامل سنة  500فبعدما انطلقت الشركة بـ  
غیر أنه وبمقارنة هذا العدد مع ما یقابله من عدد . موظف أجنبي فقط 19منهم . 2009

عامل، فهل یمكن  6000العمال في مصنع االسمنت بالمسیلة، الذي كان یوظف أكثر من 
  ؟3متصاصا حقیقیا وفعلیا للبطالةعامل ا 3900حقا اعتبار توظیف 

سیطرت شركة أوراسكوم تلیكوم على سوق  :ةاالتصاالت الوطنیخلق منافسة في سوق -3
من السوق  %88، حیث كانت تغطي نسبة االت في الجزائر لمدة ثالث سنواتاالتص

بدأت  2004منذ عام لكن و . راجع لتطویر وتحسین خدمات الشركةهو و  2003الجزائریة سنة 

                                                             
  .103-102محمد سارة، مرجع سابق، ص  -1
العمالة الغیر تتمثل في مناصب الشغل المتوفرة على مستوى منشآت الشركة ومراكزها  و  :العمالة المباشرةهناك نوعان من العمالة،  -2

  .وتتمثل في المناصب التي تم إیجادها على مستوى المحالت الخاصة  لتقدیم خدمات الهاتف النقال:  مباشرة
  .105محمد سارة، مرجع سابق، ص  -3
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هذه النسبة تنخفض بسبب المنافسة القویة للمتعاملین اآلخرین في سوق االتصاالتخاصة بدخول 
  .20071سنة  %48متعاملین آخرین للسوق لتبلغ نسبة تغطیة الشركة لسوق الهاتف النقال 

زیادة االنتشار وخفض  الحر في قطاع االتصاالت إلى 2من المتوقع أن یؤدي التنافسو 
دون خفض األسعار  إلىغیر المنتظمة قد تؤدي لمنافسة الشدیدة و األسعار، غیر أن ا

مما یستوجب على الدولة التدخل  ،التكلفة،مما یؤثر سلبا على حجم األرباح ونوعیة الخدمات المقدمة
للتنظیم والرقابة، لضمان البیئة التنافسیة المشروعة والمناسبة لحمایة االستثمارات، و وضع معاییر لتقییم 

  . المتعاملین المرشحین لتوفیر الخدمات في هذا القطاع االستراتیجي

،تونس لجزائرلوجیا المعلومات في كل من اتكنو عموما فقد حقق قطاع االتصاالت و    
، تطورا متسارعا في السنوات األخیرة، بحیث أصبح له دورا كبیرا في عملیة التنمیة 3والمغرب

                                                             
كذلك إلى، تدخل سلطة ضبط البرید والمواصالت )  جیزي(یعود هذا التراجع الذي سجلته شركة أوراسكوم تلیكوم الجزائر  -1

إللزام الشركة على خفض عروضها  على أساس أن الشركة في وضعیة هیمنة على السوق، ) ARPT(السلكیة والالسلكیة 
. ا في تحدید عروضها وهو حق ثابت ومضمون وفق دفتر شروطهافي حین اعتبرت الشركة هذا الحظر عائقا أمام حریته

وهو ما أدى إلى تدخل وزیر االتصاالت، طالبا لقاء مسؤولي الشركة وسلطة الضبط، على إثر هذا اللقاء صرح الوزیر على 
ن تطلب األمر اللجوء إلى خب ٕ رة  دولیة  فعلى إثر هذا إلزامیة القیام بالمعاینة الدقیقة في المجال قبل القیام بأي حظر حتى وا

السلكیة والالسلكیة  في اتخاذ القرارات وأكد أن كل قرار في التصریح قام الوزیر باختراق سیادة  سلطة  الضبط للبرید واالتصاالت 
م لقواعد المنافسة ومن جانبه كذلك أكد المدیر العام للشركة على احترام  أوراسكو . هذا االتجاه یجب إجباریا أن یكون محترما لدفتر الشروط

  .106محمد سارة، مرجع سابق، ص : أنظر .النزیهة
وبناء  1999انطلقت المنافسة فعلیا في مجال االتصاالت في المغرب بدخول الفاعل الثاني في القطاع، ابتداء من سنة  -2

االت، عمل المغرب على تطویر على التوجهات الدولیة المكرسة في اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة، المتعلقة بخدمات االتص
، 07/08/1997،  بتاریخ 96 -24وعلى إثر صدور القانون رقم . قطاع االتصاالت بفتح المجال أمام القطاع الخاص

وهو األمر الذي دخل حیز . المتعلق بإعادة هیكلة قطاع البرید واالتصاالت بالمغرب، تم فتح قطاع االتصاالت للمنافسة
، حیث تم منح رخصة ثانیة للهاتف المحمول، و كذا فتح رأسمال شركة اتصاالت المغرب 1999 التنفیذ فعلیا منذ صیف

 pertinence du régimeELIDRSSI  Driss, «la:      راجع بهذا الخصوص.  2001لمساهمة الخواص بدایة 
juridique des télécommunication issu de la loi 24-96 » ,Revue franco-maghrébine de droit 

N°  13, 2005 ,p 119.                                                                                            

) 2011- 2000( شهد اإلقبال على استهالك االتصاالت الهاتفیة نموا ملحوظا خالل إحدى عشرة سنة األخیرة: مثال -3
واالتصال في مختلف األوجه االقتصادیة واالجتماعیة لعملیات اإلنتاج واالستهالك في بسبب االستعمال المتزاید للمعلومات 

 



 التشریعات المنظمة لإلستثمار األجنبي المباشر في دول المغرب العربي
 

310 
 

االقتصادیة واالجتماعیة، إذ بات عامال فعاال في قطاع التجارة واألعمال والتعلیم والتكوین 
د من المبادرات اتخاذ العدی إلى، فبادرت هذه الدول )االلكترونیة اإلدارة(الحكومیة  واإلدارة

بشكل خاص وخدمات  اإلنترنتات ة الرقمیة وتحفیز الطلب على خدمبهدف تعمیم الثقاف
  .االتصال بشكل عام

  )تلیكوم الجزائر شركة أوراسكوم(بالنسبة للطرف المستثمر : ثانیا

" شركة أوراسكوم تلیكوم"تظهر انعكاسات هذه التجربة االستثماریة بالنسبة للطرف المستثمر  
  : من جانبین هما 

 .الـــم األعمارتفاع رقــ  -1

 .زیادة عدد الزبائن المشتركین  -2

ة بفضل خدماتها الممیز و  "جیزي"استطاعت مؤسسة أوراسكوم تلیكوم الجزائر أي شركة  حیث 
) 2002سنة (تثماربلغ عدد الزبائن عند بدایة االسإذ ، من الزبائن أن تستقطب أكبر عدد

جعله یستحوذ على أكبر نسبة من " جیزي"مع تطور خدمات المتعامل و ، زبون 315040
ة التي المشترك اإلحصائیاتحیث بینت . المستثمرین في سوق الهاتف النقال في الجزائر
،أن عدد الزبائن قد بلغ ألم أوراسكوم تلیكومأعدتها سلطة ضبط البرید والمواصالت والشركة ا

هو ما ، و 2008ملیون مشترك سنة  14إلى  ، لیصل2005مالیین زبون سنة  8حوالي 
  .1الالسلكیةنیة في مجال المواصالت السلكیة و من السوق الوط %56یعادل 

  
 

 
                                                                                                                                                                                                 

التقریر السنوي لمجلس المنافسة،  .فكان هذا االرتفاع عامل مهما في تقییم حدة المنافسة داخل سوق الهاتف النقال. المغرب
  .61، ص 2011المغرب، السنة 

  
  .115 -114محمد سارة، مرجع سابق، ص ص -1
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  الفرع الثالث

 بالضمانات االتفاقیة المقدمة  مدى التزام الجزائر 
  "أوراسكوم تلیكوم"األجنبيللمستثمر 

فیما سبق مدى أهمیة المزایا والضمانات المقدمة للمستثمر أوراسكوم تلیكوم الجزائر، رأینا 
باعتباره أول متعامل أجنبي یدخل سوق االتصاالت الجزائریة، فحرصت السلطات على أن 

ادیة التي ضمنها تكون هذه التجربة مثاال للتفتح على السوق العالمیة الحرة والحریة االقتص
دستور الدولة الجزائریة، كما أرادتها الوزارة المعنیة أن تكون عنوانا لإلشهاریعكس مدى سخاء 
 قانون االستثمار الوطني مع المتعاملین األجانب حتى یتشجعوا على االستثمار في هذا القطاع

  .االستراتیجي والواعد

غیر أن ما یعطیه المشرع الجزائري بالید الیمنى یعود لیأخذه بالید الیسرى، فالتعدیالت المتتالیة 
لقانون االستثمار جعلته یتناقض مع بعض الضمانات التي كان قد أقرها من قبل تكریسا 

مدى التزام الجزائر بالضمانات :ولیثیر التساؤالت حلحریة االستثمار وتشجیعها، هذا الوضع، 
  لممنوحة للمستثمرین األجانب تكریسا لمبدأ حریة االستثمار؟ا

التي ) 62المادة ( 2009وهو الحال بالنسبة للتعدیل الذي جاء به قانون المالیة التكمیلي لسنة 
 4منه، المادة  46، حیث عدلت المادة 2010عدلت بعدها بموجب قانون المالیة لسنة 

  :ستثمار، بنصها علىالمتعلق باال 03 -01من األمر رقم  3مكرر

ىل لك التنازالت عن حصص املسامهني "  صادیة حبق الشفعة  ق ة  و وكذ املؤسسات العموم متتع ا
انب ٔ ٔو لفائدة املسامهني ا انب  ٔ   .."...ا

یكرس للدولة الجزائریة الحق في ممارسة حق الشفعة على حصص  نالمادة إذنص 
المساهمین األجانب التي تعد من المنقوالت، في حین نجد أن المشرع الوطني قد أجاز 

، ترك أمر 2009غیر أن قانون المالیة التكمیلي لسنة .1ممارسة هذا الحق على العقارات فقط

                                                             
الشفع رخص تجیز الحلول محل المشتري في بیع العقار ضمن األحوال " : ، من القانون المدني على794تنص المادة  -1

  .....=:والشروط المنصوص علیها في المواد التالیة
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، بموجب مادته 2010ل قانون المالیة لسنة تفصیل إجراءات حق الشفعة للتنظیم، كذلك فع
، حیث أحالت بدورها هذه اإلجراءات المتعلقة بممارسة حق 3مكرر  4المعدلة للمادة  42

  . الشفعة للتنظیم

، من القانون المدني السالف ذكرها، 794باإلضافة إلى أن المشرع قد خالف أحكام المادة     
، فإن اقتصار استعماله على في )من جهة(عندما أورد حق الشفعة على العقارات والمنقوالت 

حالة معینة، وهي عندما یكون المتنازل شخص أجنبي أو یكون التنازل لصالح شخص أجنبي 
فاقتصار استعمال هذا الحق متى توفر العنصر األجنبي، یكون خرقا لمبدأ . ولیس وطني

  ). من جهة ثانیة( المعاملة بالمثل بین الوطنیین واألجانب

" أوراسكوم تلیكوم"قد خالف التزامه مع المستثمر األجنبي  ،بهذا یكون المشرع الجزائري  
المنصوص علیها في المادة الخامسة من اتفاقیة االستثمار وكذا  ،بالمثل ةبضمان المعامل

المنصوص علیه في المادة  ،ضمان استقرار القانون المعمول به في مجال االستثمار
  .والذي سبق اإلشارة إلیهما. السادسة من نفس االتفاقیة

من مصداقیة وتنقص  ،فمثل هذه األمور من شأنها حتما أن تزعزع ثقة المستثمرین األجانب  
فاتهم  ّ السلطات الجزائریة في عزمها على تشجیع االستثمارات األجنبیة وحمایتها، وتزید من تخو

  . بالخصوص من ممارسة الدولة الجزائریة لحق الشفعة على ممتلكاتهم

    :للبحث عنهذا التخوف یثیر فینا الفضول  
 الدولةحق الشفعة الممارس من طرف المضمون والطبیعة القانونیة ل.  

موضوع التكییف القانوني لحق شفعة الدولة باهتمام كبیر من الفقهاء والباحثین حیث  استأثر
وهذا یعطینا فكرة عامة  ،اختلفت اآلراء وتباینت حول تحدید الطبیعة القانونیة لهذا الحق

وشاملة على ما اتسمت به طبیعة هذا الحق من تداخل وتعقید جعل موقف الفقه والقضاء 
د موقفه وال القضاء استطاع أن یتبني اجتهادا قاراصعبا   -خاصة الفرنسي -، فال الفقه وحّ
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نزع ملكیة  ،منهافكالهما اختلفا في تحدید طبیعة حق شفعة الدولة ووصفاها بصفات مختلفة، 
  .1ألجل المنفعة العمومیة، في حین اعتبرها البعض األخر حق استرداد مدني

إجراء یشبه إجراء نزع الملكیة، وهذا لعدة أسباب فاالتفاقیات الثنائیة ) حق الشفعة(كما أنه  
لحمایة االستثمار التي صادقت علیها الجزائر، ال تكتفي بالتعامل مع التأمیم أو المصادرة فهي 

نهاء كما أن كالهما قرار تتخذه الدولة إل. 2تكرس حمایة االستثمارات ضد اإلجراءات المشابهة
ملكیة خاصة وجعلها تنتقل للدولة، فكالهما إذن یترتب عنه نقل إجباري للملكیة الخاصة 

  . للدولة) سواء كان صاحبها وطني أو أجنبي(

جعلته یمارس على العقارات والمنقوالت في حین  ،القوانین التي أعطت للدولة هذا الحقكذلك 
الجزائر، فحق المعتمد في " مالك"ب اإلمام ، خاصة في مذهاإلسالميعلیه في الفقه  قالمتفأن 

  .الشفعة یثبت في العقار وفیما یتعلق بالعقار مما ال یمكن فصله عنه، كالثمار والزرع

ففي حالة ممارسة حق الشفعة، یتم تحدید السعر على أساس شهادة الخبرة، ویتم منح شهادة   
  شهر بدءا من تاریخ من طرف موثق مكلف بكتابة عقد التنازل في آجال ال تتجاوز

الطلب، وفي حالة منح الشهادة تحتفظ الدولة لمدة سنة بحق ممارسة حق الشفعة، كما  هإیداع
  .  3هو محدد من طرف قانون التسجیل

كما وضع المشرع المغربي شروطا موضوعیة لممارسة الدولة لحقها في الشفعة وقید ممارسته  
بإتباع إجراءات معینة، ونظرا الختالف شروط ممارسة الدولة لحقها، عمدت إلى التمییز بین 

                                                             
،  ص 2005بادن محمد، الشفعة الممارسة من طرف الدولة، دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع، الرباط ، الطبعة األولى  -1

  . 15- 14ص 
  .240والي نادیة، مرجع سابق، ص  -2
ه حق الشفعة بحق  االسترداد في مجموعة من الخصائص، وهذا ما جعل بعض القضاء الفرنسي مؤید  - وهناك من شبّ

بة عن بجانب من الفقه یعتبر حق شفعة الدولة مطابقة لحق االسترداد في التشریع المدني وذلك بالنظر إلى النتائج المترت
بادن محمد، مرجع . ففي كالهما یحل المسترد محل المشتري في الصفة التي عقدها هذا األخیر مع الشریك البائع: الحقین

  .25سابق، ص 
3-ZOUAIMIA Rachid , le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la résurgence 
de l’étête dirigiste en Algérie, R .A.S.J.P, N° 2, 2011, p 07.  
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م الحالة التي تمارس فیها الدولة حقها قبل إبرام العقد الناقل للملكیة، وفي الفترة الالحقة إلبرا
  . 1العقد

هو ممارسة لحق الشفعة " جیزي"فما قامت به السلطات الجزائریة مع المستثمر األجنبي  
المنظم الستثمار  اإلطار، علما أن القانون 2009المستحدث بموجب قانون المالیة لسنة 

، هذا األخیر الذي ضمن )الملغى(12-93الشركة في الجزائر، هو المرسوم التشریعي رقم 
من اتفاقیة االستثمار  6في المادة  وتأكیدهلیتم تعزیزه  39تقرار التشریعي في مادتهمبدأ االس

  .الموقعة بین الدولة الجزائریة وشركة أوراسكوم تلیكوم الجزائر

بدأت مفاوضات سابقة مع شركة " أوراسكوم تلیكوم المصریة" فقد كانت الشركة المالكة  
لكنها انتهت إلى طریق مسدود بعد رفع الحكومة  ، "أم تي إن" االتصاالت الجنوب إفریقیة 

  .2الجزائریة لورقة حق الشفعة على رأسمال فرع الشركة المصریة بالجزائر

لصالح " جیزي"أنه لو تم التنازل على : موضحا" زوایمیة" في هذا اإلطار، یقول األستاذ  
ق ـحة ممارسة ـا نیـلدیه ا دام أن الدولةـقد یأخذ أسابیع قلیلة، لكن م إفریقیامتعامل جنوب 

الشفعة، فإن األمر یتطلب إجراءات طویلة ویتم االختیار عن طریق عروض صفقات لبنوك األعمال، 
  .لتحدید قیمة األصول وفي حالة وجود خالفات بین األطراف قد یلجأ المالك إلى التحكیم

  
 

 

 

 

 

 

                                                             
  .وما بعدها 48راجع، بادن محمد، مرجع سابق، ص : للتفصیل أكثر -1
  .ألیة جهة أخرى " جیزي"یعتبر رفع الحكومة الجزائریة لحق الشفعة، إشارة ضمنیة  عن منعها للشركة  المصریة بیع  -2
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  الفصل الثاني

  ل االستثمار األجنبيات تحسین مستقبــآلی

  المغرب العربيفي دول 

  

تعد الجزائر، تونس والمغرب، من الدول التي عملت على إنشاء بیئة استثماریة جاذبة     
المؤسساتي، من أجل  اإلطارلالستثمار األجنبي، عبر توفیر الحوافز واإلعفاءات وتطویر 

 االستثماري الذي تتداخل في تكوینه مجموعة من العوامل القانونیة المناختدعیم وتعزیز 
خاصة وأن االستثمار یعد مقیاس لدرجة رقي وتطور أي بلد باالستناد . واالقتصادیة والسیاسیة

األجنبیة المستقبلة إلى حجم ما یخصص من ناتجه الوطني لالستثمارات، وكمیة االستثمارات 
  .1له اإلنتاجیةوتأثیرها على االقتصاد الوطني لذلك البلد في خلق وتدعیم الطاقة 

  

في دول  اهاوتحسین مستو  ،دور االستثمارات لبعض اآللیات الكفیلة بتفعیل وقبل التطرق
یفة  المغرب العربي الثالثة، نقف عند أهم األسباب التي تستدعي أو توجب على الدولة المضّ

وكذا  توفیر الحمایة والضمان لها من أجل  ،تحفیز وتشجیع االستثمارات األجنبیة المباشرة
یلیها  ،) مبحث أول(أحسن مستوى لهذه االستثمارات في المستقبل الوصول إلى استقطاب في 

تقییم القدرة التنافسیة للحوافز االستثماریة بالنسبة لتلك الدول في ظل التنافس الدولي المتزاید 
لنصل في األخیر لعرض أهم التصورات  ،)مبحث ثان(على االستثمارات الخارجیة

في دول حسین وتطویر االستثمارات األجنبیة المباشرة التي من شأنها مستقبال ت ،واالقتراحات
ا  المغرب العربي محل الدراسة، ا و كیفً ً   .)مبحث ثالث(كم

  

 
                                                             

في قانون االستثمار العراقي، مجلة العزي للعلوم االقتصادیة الفتالوي أحمد حسن، الحوافز المالیة لالستثمار األجنبي -1
  .130، ص 2010، عمان 5واالداریة، العدد 
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  المبحث األول
 ي حمایة االستثمارات األجنبیة المباشرة دواع      

  في الدول النامیة
    

االقتصادیة للدول كد أهمیة االستثمارات األجنبیة المباشرة في مجال التنمیة ؤ ما یإن       
الرامیة ) الجزائر، تونس والمغرب (النامیة، تلك الجهود التي قامت بها الدول المغاربیة منها 

إلى تطویر قوانینها وتشریعاتها ذات العالقة باالستثمار وكذا أطرها المؤسسیة المختصة 
عدیل القوانین حیث تركزت هذه الجهود على إصدار قوانین استثماریة جدیدة أو ت. باالستثمار

إجراءات وتسهیل لدول الثالث من حیث تبسیط ، لیظهر تنافس حاد بین هذه ا1الساریة
وتخفیض الرسوم المتعلقة بذلك وتحریر االستثمار في مجاالت أو قطاعات كانت  ،اراالستثم

  . إلیه اإلشارةمحتكرة من طرف الدولة كما سبق 
  

ابقها وتنافسها رات األجنبیة المباشرة وتسـاالستثمافاالهتمام المتزاید من طرف الدول النامیة ب
ا هذه االستـثمارات بالنسبة ومزایأهمیة ،الحادین على استقطابها،یثیر فضولنا العلمي للبحث عن

یفة    .)النامیة(للدولـة المضّ
ال یخفى أن هناك نقاش طویل بین االقتصادیین حول أهمیة االستثمار األجنبي كما       

یف، حیث یؤید فریق استقدام رأس المال األجنبي نظرا لحاجة االقتصاد المضّ المباشر في 
یحذر ففریق آخر أما الذي طالما شكل عقبة رئیسیة أمام تطورها ونموها، و  الدول النامیة إلیه

                                                             
  :يعرفت الجزائر منذ االستقالل عدة نصوص قانونیة تنظم االستثمار یمكن ترتیبها فیما یل:   على سبیل المثال -1
القانون المتعلق باالستثمار الخاص الوطني لسنة   -، 1966قانون االستثمار لسنة  - ، 1963قانون االستثمار لسنة  -

، 1993قانون االستثمار لسنة  - ، 1988القانون المتعلق بتوجیه االستثمارات االقتصادیة الخاصة الوطنیة لسنة  - ، 1982
مالیة لسنة ، هذا األخیر تم تعدیله عدة مرات بموجب قوانین ال2001المتعلق بتطویر االستثمار لسنة  03-01األمر رقم  -

، ثم  2012، ثم قانون المالیة  التكمیلي لسنة 2010، ثم قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010، ثم قانون المالیة لسنة 2009
مجلة تشجیع االستثمارات التونسیة الصادرة تنقیح كما تم تعدیل و . 2016، إلى قانون المالیة لسنة 2013قانون المالیة لسنة 

: نذكر منها) مرة  16، 2006إلى غایة  1993من (  27/12/1993، المؤرخ في 1993لسنة  120بمقتضى القانون عدد 
، ثم 1998لسنة  10، القانون عدد 1997، ثم قانون المالیة لسنة 1997لسنة  10، والقانون عدد 1996قانون المالیة لسنة 

دیاب حسن عز . 2005دیسمبر  25، مؤرخ في 2006لسنة  85إلى غایة قانون المالیة عدد .....1998لمالیة لسنة قانون ا
  . 42الدین، القانون الجزائي لالستثمار، مرجع سابق، ص 
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یهدف إلى  )استعمار اقتصادي( نوع من أنواع االستعمار الجدید مجرد من تشجیعه ویرى أنه
  .ةبطریقة قانونیة ومشروع استغالل ونهب الفائض االقتصادي للعالم النامي

  
بعض مغانم ومغارم االستثمار األجنبي  ارقة، أحاول الكشف عنبناء على هذه المف     

المباشرة ة االستثمارات األجنبیة ـلحمای ة،م العوامل اإلیجابیأه ن خالل التطرق إلىالمباشر، م
هذه تالتدبیر الجیدوحوكمضرورة  وتستوجب التي تستدعيوالعوامل السلبیة،  )لمطلب أو(

یفة االستثمارات    ).انمطلب ث(من طرف الدولة المضّ
  

  المطلب األول
  العوامل اإلیجابیة التي تستوجب حمایة االستثمارات    

یفة   األجنبیة المباشرة من طرف الدولة المضّ
  

أن تطور عناصر جلب االستثمارات األجنبیةوتحسین مناخ  ،یشیر منطلق الواقع الحالي
ل . االستثمار أضحى جزءا من المشهد العام للسیاسات االقتصادیة واتساقا مع هذا الواقع سجّ

في السنوات األخیرة نزوع معظم الدول النامیة نحو تغییر توجهاتها االقتصادیة وبناء أسس 
ت والضمانات المقدمة لالستثمارات األجنبیة، والحد سیاسة اقتصادیة ترتكز على تقویة المخفزا

  .1من المخاطر التي تهدد نمو هذه االستثمارات
  

هدد وصفها على أنها شر أو نقمة ت رفض االستثمارات األجنبیة، وإذن من الحكمة فلیس
حیث أن لهذه االستثمارات مزایا محتملة إذا ما  لها،االستقالل االقتصادي للدول المضیفة 

شیر هنا إلى أهم تلك اآلثار اإلیجابیة المتوقعة من االستثمارات أو  .أحسن توجیهها ومراقبتها
  .المضیفة ةلدولاتاقتصادیاعلى األجنبیة 

  الفرع األول
  المساھمة في تمویل التنمیة

النامیة رافدا مهما لمصادر التمویل بل یرى یعتبر االستثمار األجنبي المباشر بالنسبة للدول 
وسیلة التمویل الوحیدة لتحقیق التنمیة االقتصادیة التي تعمل على إمداد الدول  هالبعض أن

                                                             
  .76، مرجع سبق ذكره، ص درید محمودالسامرائی- 1
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یساهم االستثمار األجنبي المباشر في خلق طائفة  من و . 1المضیفة بالتكنولوجیا المتقدمة
  .2المنافع االجتماعیة القتصاد الدولة المضیفة

یحفز على ى الوصول إلى األسواق العالمیة و عل المباشر ساعد االستثمار األجنبيكما ی
وعا تنیعطي كما المنافسة في األسواق الداخلیة من خالل إیجاد تقنیة جدیدة تساعد على ذلك، 

والخدمات ورأس المال یعمل على تسهیل انتقال السلع و  التسویقواسعا في التنظیم واإلنتاج و 
  .3الدولالتقنیات بین و 

  الفرع الثاني
  التأثیر اإلیجابي على میزان المدفوعات

ت عن طریق توفیر رؤوس یساهم االستثمار األجنبي المباشر في تحسین میزان المدفوعا
لتكنولوجیا إلى البلد المضیف، وهما العنصران الضروریان للتنمیة االقتصادیة في األموال وا

  .4الدول النامیة
من خالل التدفق لمصادر تمویله  5على میزان المدفوعات المباشرة األجنبیةوتؤثر االستثمارات 

الزیادة في رأس المال المادي في الدول المضیفة، حیث یكون له ت من العملة الصعبة و وحدا

                                                             
  .257ص، مرجع سابق، انون االستثمار الجدیدمنصور فرج السعید، النظام القانوني لالستثمار األجنبي في ظل ق-1
أن االستثمار األجنبي المباشر یؤدي إلى زیادة رأس المال االجتماعي من خالل ما یقوم به  ،من هذه المنافع االجتماعیة-2

ا یترتب كم. الخ...المستثمر األجنبي من إصالح الطرق المؤدیة إلى المشروع االستثماري، وتوصیل شبكات المیاه و الكهرباء
انخفاض تكالیف اإلنتاج المحلي نتیجة قیامه بإنتاج بعض ما تحتاجه المشروعات المحلیة المباشر على االستثمار األجنبي 

من مستلزمات اإلنتاج، كما یؤدي االستثمار األجنبي المباشر إلى خلق فرص كثیرة، مما یسهم جذریا في حل مشكلة البطالة 
الشركات التابعة لها في المملكة العربیة السعودیة من و " سابك" عدد العاملین في شركة  على سبیل المثال فقد ارتفعو . 

. ٪67تمثل القوى العاملة المحلیة نسبة  1996ألف عامل عام  13إلى نحو  1987عامل في عام  7700
وة االستثمار األجنبي االستثمار األجنبي المباشر من منظور إسالمي، بحث مقدم لند ،المرزوقي،المرزوقیعمر بن فیحان

  .وما یلیها 18، ص 2000بالمملكة العربیة السعودیة، وزارة الخارجیة، الریاض، 
هیكل عجمي جمیل، االستثمار األجنبي المباشر الخاص في الدول النامیة، الحجم االتجاه والمستقبل، إصدارات مركز  -3

  .وما یلیها 57، ص 1999اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتیجیة، الطبعة األولى، 
  .103، ص)دون سنة النشر(الفار عبد الواحد، أحكام التعاون الدولي في مجال التنمیة االقتصادیة، عالم الكتب القاهرة -4
 :ةآثار إیجابی -: یمكن تصنیف آثار االستثمار األجنبي المباشر على میزان مدفوعات البلد المضیف له، إلى نوعین -5

عندما یحدث  :آثار سلبیة–. عندما یحدث االستثمار األجنبي المباشر فائضا في میزان المدفوعات أو یخفض من عجزه
بعداش عبد الكریم، االستثمار األجنبي . االستثمار األجنبي المباشر عجزا  في میزان المدفوعات أو یخفض من فائضه

  .110ق، ص المباشر وآثاره على االقتصاد الجزائري،  مرجع ساب
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رأس المال من خالل احتیاج الشركات األجنبیة إلى شراء عملة  مستوىانعكاس إیجابي على 
  .1حلیةوطنیة لتمویل مدفوعاتها الم

  الفرع الثالث
  التأثیر االیجابي على اإلنتاج و التوظیف

  

الخدمات، ود من السلع و إنتاج كمیات أكبر ونوعیة أج المباشر یترتب على االستثمار األجنبي 
كما یؤثر بصورة إیجابیة في اإلنتاج وزیادة فرص التوظیف،  المباشر فاالستثمار األجنبي

ویعمل على . بسبب تصدیر السلعدة في العمالة یاز جدیدة و ي إلى خلق فرص عمل ودخول یؤد
هما في تغییر دورا م المباشر تحسین مستوى المعیشة للناس، كما یلعب االستثمار األجنبي

الدخل واإلنتاج وادخار لي على تولید  ه وزیادة قدرة االقتصاد المحتحدیثالهیكل االقتصادي و 
المحلیة النهوض بالصناعات واد األولیة و دیدة للماستغالل مصادر جطرق جدیدة في اإلنتاج و 

  .2تطویرهاو 
تتضمن عقود الدولة في مجال االستثمار بنودا یتعهد بمقتضاها المستثمر األجنبي  حیث    
أي أنه یساهم في خلق مناصب شغل من خالل غیل وتكوین الید العاملة المحلیة، بتش

لمشاكل االجتماعیة للدولة المضیفة السیما مشروعه االستثماري مما یؤدي إلى تخفیض آثار ا
  .3مشكل البطالة من بین إحدى أولویاتها

                                                             
  .57هیكل عجمي جمیل، مرجع سابق، ص -1
  دون (دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات االستثمارات األجنبیة في القانون الدولي،  -2

 .22ص ،)سنة النشر     
یاحة و قطاع التعدین قطاع الستتركز أهم مجاالت االستثمار في المملكة المغربیة في أربع قطاعات رئیسیة هي حیث  -     

قطاع الصید البحري، فیعتبر قطاع السیاحة على الخصوص من المجاالت الرئیسیة لالستثمار و  القطاع الصناعيو ) المعادن(
في المملكة المغربیة، فقرب المغرب من القارة األوروبیة حیث ال یفصلها عنها سوى مضیق جبل طارق یؤهل المغرب 

لبیئة الشرقیة، خاصة وأن الدول األوروبیة واربي التراث العاألوروبیین الباحثین عن الشمس والدفء و  احالستقبال آالف السی
الجزء ، اسات القطریة، مركز قطر للدراساتسلسلة الدر  . إلى جانب الوالیات المتحدة هي األسواق الرئیسیة المصدرة للسیاح

  . 65، ص2000الثالث، 
  .259ص  مرجع سابق،) التجربة الجزائریة نموذجا( القانوني لعقود الدولة في مجال االستثمار،إقلولیمحمد،النظام - 3
من المرسوم  4شركة أوراسكوم تیلیكوم، المقصود في المادة الستثمار بین الدولة الجزائریة و حیث جاء في ملحق اتفاقیة ا-  

 2000ستثمار على أن عدد مناصب الشغل المرتقبة هو بتعلق بترقیة اال 1993الصادر في أكتوبر  12-93التشریعي رقم 
  .2001دیسمبر  26مؤرخ في  80جریدة رسمیة، عدد  .منصب
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  الفرع الرابع
  نقل التكنولوجیا الحدیثة والمساعدة على اإلبداع

  
سیجلب معه التكنولوجیا ،أن هذا األخیر لجذب االستثمار األجنبي المباشر ر الداعینیذكُ 

سة بینه وبین هذا االستثمار یفرض مناف مجيءألن ، حیث استقر یساهم في توطینهاالحدیثة و 
انب من حیث الجودة ، مما یدفع هؤالء إلى تقلید منتجات المستثمرین األجالمنتجین المحلیین

أو البحث عن تكنولوجیا /التكنولوجي المستخدم و هذا یستدعي تحسین المستوىوالنوعیة، و 
باشر المستثمرین المحلیین على الزیادة في یحفز االستثمار األجنبي المبالتالي و  ،أكثر تطورا

نتاج  ٕ أنشطة البحوث والتطویر بالشكل الذي یسمح بتطویع وتوطین التكنولوجیا المستوردة وا
  .1تكنولوجیا محلیة، وهذا بفعل أكثر المحاكاة

نولوجیا الحدیثة عامال مهما في الحصول على التكإذن، تمثل االستثمارات األجنبیة المباشرة 
توطین التكنولوجیا فبواسطة درة البلدان المضیفة في اجتذاب و تؤثر على قإذ المتقدمة، و 

باإلضافة إلى ذلك فإن تلك االستثمارات قد تحمل ،االستثمارات یتم نقلها إلى الدول المضیفة
سواء معها مستوى متقدما من التكنولوجیا یمكن للدول النامیة من االستفادة أكثر ویتم نقلها 

ة مباشرة بموجب ترخیص الشركة األجنبیة للشركات الوطنیة باستخدام التكنولوجیا بطریق
المشتركة بین الشركات الوطنیة  من خالل التعامالتوذلك وبطریقة غیر مباشرة أالخاصة بها، 

  .2األجنبیةو 
  
  

  
                                                             

  .117بعداش عبد الكریم، مرجع سابق، ص  -1
على هامش تدشینه للمعرض الدولي للمیاه بقصر المعارض بمدینة وهران  "حسین نسیب" األسبق أكد وزیر الموارد المائیة- 2

التطهیر بالجزائر، بعد للشركات األجنبیة لقطاع المیاه و ، خبر تخلي الوزارة على عقود التسییر المفوض 2014مارس  24في 
، وذكر الوزیر أن وزارته رأت التي تسیر قطاع المیاه في وهران "سیور" االسبانیة مع شركة  "إغبار" انتهاء عقد شركة 

 5الذي كان من أهداف صفقة التسییر المفوض لمدة ، الجزائریة بعد تحویل التكنولوجیاضرورة وضع الثقة في اإلطارات 
أشهر للمراقبة التقنیة ومن المنتظر أن یتم التخلي تدریجیا عن الشركات األجنبیة  6سنوات وتم التعاقد مع هذه الشركات لمدة 

مقال منشور في جریدة النهار،  .في قطاع المیاه  بعد ضمان نقل التكنولوجیا و تكوین أحسن لإلطارات الجزائریة  العامة
  .9، ص2014مارس  25، 1972العدد 
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  الفرع الخامس
  تحویل الدین إلى استثمارات

عبارة عن میكانیزم مالي واقتصادي یسعف دین، هي تحویل الدین إلى استثمار أو رسملة ال
التي یكون ة و ص من مشكل الدیون المترتبة على األطراف المدیناألطراف الدائنة للتخلّ الدول و 

تتم عملیة التحویل هاته بتشجیع المستثمرین بشكل طبیعي و  الشك یحوم حول إمكانیة أدائها
ویحصل هؤالء بالتالي على مقابل  على سبیل التطوع في نفس البلد الدائن بشرائها بتخفیض،

نة وهو األموال المدفوعة لشراء األقساط المعروضة في السوق بالقیمة المحلیة للدولة المدی
  .1أنظمةإجراء یتم ضبطه بقوانین و 

وتعتبر هذه السیاسة من التقنیات الحدیثة لتقلیص المدیونیة الخارجیة في الدول النامیة   
لعالم الثالث ویطغى علیها الطابع السیاسي، حیث أنها رهینة انتشرت في العدید من دول ا

معطیات جیوستراتیجیة، فكانت الوالیات المتحدة األمریكیة من أولى الدول التي سمحت 
  .بتحویل جزءا من دیونها تجاه الدول النامیة إلى استثمارات اقتصادیة مباشرة

 2004سنة %9أن معدل المدیونیة الخارجیة في المغرب انخفض بنسبة  هنا، الذكربر یجدف  
 2004ملیار درهم سنة 115لیصل إلى  2003ملیار درهم سنة  126وذلك من مبلغ إجمالي مقداره 

ویعود هذا االنخفاض إلى السیولة الصافیة للدیون الخارجیة . ملیار دوالر أمریكي 14وذلك بما یساوي 
  .2مؤشرات المدیونیة لى وجود تحسن نسبي فيالمغربیة مما یشیر إ

بشأن الجزائر، تعد تجربتها بخصوص تحویل الدیون العمومیة إلى استثمارات حدیثة النشأة،   
، غیر أنها لم تلقى أي موقف إیجابي إلى غایة سنة 1998حیث قدمت أولى عروضها نهایة 

ملیون فرنك  400ة في حدود أین تمكنت من افتكاك اتفاق أولي مع الحكومة الفرنسی 2001
                                                             

بهدف تدبیر فعال للدین العمومي، قرر المغرب باالتفاق مع بعض الدول الدائنة بموافقة نادي باریس تحویل جزء من  -1
اإلكراهات الدولیة التي أصبحت معطى أساسیا د تفرضه طبیعة المرحلة الراهنة و ارات كأسلوب جدیالدین إلى استثم

ملیون فرنك  600في مراكز اتخاذ القرار، وكانت االنطالقة مع فرنسا التي قررت في مرحلة أولى تحویل مبلغ حاضرا=
لغاء دین بقیمة فرنسي إلى استثمارات ٕ شملت الدیون المحولة ثالثة و اطق الشمال، تنمیة من ملیون فرنك فرنسي لفائدة 400، وا

، تهم قطاعات مختلفة كالتطهیر 1997و فبرایر  1996غشت  23عشر مشروع أنجزت على مدى ستة أشهر تقریبا ما یبن 
 Royaume du Maroc ; Direction de  la politique Economique Générale.قطاع السیاحةوتوزیع الماء، والكهرباء و 

De L’investissement au Maroc .Not de Synthés ; juillet 2000 ; p10  
منشورات وزارة المالیة ،واجهات إكراهات النفقات العمومیةالخوصصة، تدبیر عجز المیزانیة في موزارة المالیة و   -2

  .9، ص 2004،الطبعة األولى والخوصصة، المملكة المغربیة
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. فرنسي، وجاء هذا  االتفاق بعد زیارة الدولة التي قام بها رئیس الجمهوریة إلى فرنسا
والمالحظ أن هذا المبلغ یعتبر مبلغ رمزي بالمقارنة مع مخزون الدین الخارجي آنذاك، ومع 

زید من هذه ذلك فإن هذا االتفاق فتح الباب أمام السلطات الجزائریة للحصول على الم
یطالیا ٕ   . 1االتفاقات مع إسبانیا وا

  
  المطلب الثاني

  االستثماراتت العوامل السلبیة التي تستدعي حوكم
یفة   األجنبیة المباشرة من طرف الدولة المضّ

  
یفة، إال المضّ  على الدولةعوائدها المجزیة المباشرة و رغم اآلثار اإلیجابیة لالستثمارات األجنبیة 

، خاصة في الجانب المخاطرست خالیة من السلبیات والعیوب و االستثمارات لیأن هذه 
تقوم بتوجیهها نحو یفة التعامل معها و باألخص إذا لم تحسن الدولة المضّ االقتصادي و 

  :إلى بعض هذه اآلثار السلبیة فیما یلي ونشیر .األهداف المطلوبة
  

  
  لفرع األولا

  المستثمر األجنبي  إستراتیجیةصعوبة توافق     
یفة إستراتیجیةمع        التنمیة في الدولة المضّ
التي تدر ربحا یة هامشفي الدول النامیة نحو القطاعات ال المباشرة قد تتجه االستثمارات األجنبیة

را وسریعا للمستثمر األجنبي، وال تخدم عملیة التنمیة على الوجه المطلوب بالنسبة للدولة المضیفة، فیو 
إلیها، وقد تتجه نحو إنتاج نوع معین من مثل النشاطات السیاحیة، والمصرفیة والتجاریة وما 
ى أن یصبح انساب منه رأس المال، مما یؤدي إلالمنتجات األولیة، یوجه للتصدیر إلى البلد الذي 

  .2االقتصاد الوطني مجرد مراكز أمامیة القتصاد أجنبي
                                                             

مؤلف بعنوان، المظاهر القانونیة لإلصالحات االقتصادیة، جامعة الشلف، عجة الجیاللي، مجموعة بحوث، ضمن  -1
  . 300، ص 2003/2004

  .15، صمرجع سابق، المرزوقي عمر بن فیحان-2
إجراءات حمایة " حاولت الدول الصناعیة المصدرة لالستثمارات األجنبیة في جولة األوروجواي، حین تقدمت بمقترح سمته-   

هدفها إزالة معوقات " الجات" سعیا منها إلى توقیع اتفاقیة عالمیة في إطار ) TRIMS"(المرتبطة بالتجارة االستثمارات 
انسیاب االستثمار األجنبي ودخول الشركات األجنبیة إلى السوق المحلیة، وكان الهدف الحقیقي للدول الغنیة من هذه 
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كما یمكن أن توجه هذه األموال لتحقیق مصالح متعارضة مع المصالح الوطنیة إضرار بها، 

ها مما تكإغراق السوق بمنتجات صناعیة رخیصة ال تقوي الصناعات المحلیة على منافس
حالة عدم التوافق بین عوامل  هجافغالبا ما تو  .1یؤدي إلى القضاء على الصناعات الوطنیة

اإلنتاج في الدولة المضیفة، مصالح كل من الطرفین، إذ أن المستثمرین األجانب لن یقوموا 
المضیفة، تتالءم مع وفرة أو ندرة عوامل اإلنتاج في الدولة بحیث ،بتغییر طرقهم الفنیة لإلنتاج

ها دولیا حتى لو كانت ال تتناسب مع ظروف البلد إنما سیقومون باستخدام طرقا فنیة متفق علی
 .2المضیف

 
  انيالفرع الثـ

  السیطرة على االقتصاد الوطني
  

النامیة عن بعدت الدول المباشرة إلى ثنائیة في االقتصاد و  أدت االستثمارات األجنبیة
ترتب على ذلك أن انقسمت اقتصادیات البلدان النامیة إلى وازن واالستقرار، و ماالت التاحت

حدیث، والقطاع الثاني هو متطور و ) الخاضع لالستغالل األجنبي(قطاعین، أحدهما قطاع 
القطاع المحلي ال توجد فیه هذه المزایا، فأسالیب اإلنتاج فیه متخلفة وهو في معظم األحوال 

ى االكتفاء الذاتي وهو یتألف من القطاع الزراعي لیس اقتصادیا نقدیا، یقوم بدرجة كبیرة عل
  .3الیدویةالتقلیدي ومن الصناعات الحرفیة و 

                                                                                                                                                                                                 
لضمان الوصول إلى مواد و أسواق تلك الدول، دون عوائق من  المحاولة، ضمان حریة الحركة لشركاتها في الدول النامیة

جانب حكومات تلك الدول، مما یمكنها من السیطرة على اقتصادیات الدول النامیة من خالل اتفاقیة یوافق علیها جمیع 
منازعات الحمیقاتي محمد أحمد عبد الرحمان ، التنظیم الدولي لحمایة و تسویة : یراجع للتفصیل أكثر، . األطراف

  .97ص ،بقااالستثمارات األجنبیة، مرجع س
  .وما یلیها 64بق، ص اعمر هاشم محمد صدقة، ضمانات االستثمارات األجنبیة في القانون الدولي، مرجع س - 1
ه أثرها في توجیه االستثمارات في الدول النامیة، رسالة لنیل درجة الدكتوراإدلبي منى، سیاسة الحوافز الضریبیة و محمود -2

  .312، ص2006في القانون ، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
  .76بق، ص ا، مرجع سلیبیاالعبیدي عبد اهللا على، التشریعات المنظمة لالستثمارات األجنبیة في  - 3
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ضعف القوة الشرائیة فیها وذلك بسبب إعراض رتب على ذلك صغر السوق المحلیة و ویت
عن المساهمة في إنشاء صناعات تنتج للسوق المحلیة في البلدان  المباشر االستثمار األجنبي

  .1ه على التصدیرتمادالنامیة واع
ویمكن أن تتضمن عقود الدولة في مجال االستثمار، التزام المستثمر األجنبي بإعطاء األولویة 

. 2وفقا لتلك السوق المنتجاتفي تسویق منتجاته لتلبیة حاجیات السوق الوطنیة وتطبیق سعر 
الوطنیة لتطویر لوكالة من اتفاقیة االستثمار المبرمة بین ا 10وهو ما نصت علیه المادة 

  :حیث جاء فیها،ACCار والشركة الجزائریة لإلسمنتاالستثم
  

ات السوق الوطنیة"    اج ٔولویة لتلبیة  ه ا ىل و اهتا  تو   .3"ختصص الرشكة م
 

  الثالفرع الثـ
  افسة وتلویث البیئةعـامل المن

التحدي القائم الیوم هو كیف فال یمكن الفصل بینهما،  تالزمتانعملیتان م ةوالبیئاالستثمار 
 ،یعیةرفاهیة اجتماعیة بأقل قدر من استهالك الموارد الطبتحقیق تنمیة اقتصادیة و یمكن 

  .اإلضرار بالبیئةوبالحد األدنى من التلوث و 
ألجنبیة الخاصة للقواعد وتشترك أغلبیة العقود الدولیة في االلتزام الواقع على احترام الشركة ا 

الممارسات التجاریة في المجال المعني بالتعاقد، فمهما كان موضوع هذه العقود یكون الفنیة و 
  .4على الطرف األجنبي احترام تلك القواعد العالمیة على المستوى الدولي

                                                             
تحویل مبالغ كبیرة كعائد في شكل فائدة و ربح، ذلك أن تحویل فوائد و أرباح االستثمار  ،من مساوئ االستثمار األجنبي -1

لو فیما عكس الحال باألجنبي الكبیرة إلى الخارج یعني بالضرورة أن جزء من الزیادة في الدخل القومي سیحول إلى الخارج، 
من أعباء باهظة على موارد األجانب، فضال عما یلقیه  خل، وهو یشكل استنزافا لصالح المستثمریناكانت االستثمارات من الد

  .77البالد من النقد األجنبي وعلى میزان المدفوعات، العبیدي عبد اهللا علي، مرجع سابق، ص
  .260بق، صا، مرجع سمحمد إقلولي-2
  .2004نوفمبر  13،صادرة بتاریخ 72جریدة رسمیة عدد  -3
  .251، ص مرجع سابق، محمد إقلولي-4
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فیمكن أن تؤدي االستثمارات األجنبیة المباشرة إلى منافسة الصناعات المحلیة وهي في مركز 
انهیار الصناعات الوطنیة الناشئة، وعدم قدرة ساد و نافسي ضعیف، مما ینتج عنه كت

  .المتوسطة على منافسة الشركات المتعددة الجنسیاتو   المؤسسات الصغیرة
كما یمكن أن تساهم هذه االستثمارات في تفاقم تلوث البیئة، من خالل تمركزها في بعض 

  .1األنشطة الصناعیة الملوثة للبیئة
را لها جعل أغلبیة الدول تولي اهتماما كبی ،بمسألة البیئةونظرا لالهتمام الدولي الكبیر 

لذلك بادرت الكثیر منها إلصدار تشریعات داخلیة ترمي إلى سواء على المستوى الداخلي، 
ظر في هذا المجال، وبالن المحافظة على البیئة، كما صادقت على مختلف االتفاقیات الدولیة

في العالم أصبحت عقود الدولة في مجال الصناعي الحاصل ي و لى التطور التكنولوجإ
  .2االستثمار تتضمن أحكام تنص على ضرورة حمایة البیئة

الشركة كالة الوطنیة لتطویر االستثمار و من اتفاقیة االستثمار بین الو  9نذكر منها نص المادة 
  :الجزائریة لإلسمنت

ة "  یة و البی س و املواصفات التق رتام املقای ت و الساریة و الناجتة عن القوانني و تتعهد الرشكة  التنظ
ىل اخلصوص تتعهد الرشكة  ميقراطیة الشعبیة، و ریة ا لهيا امجلهوریة اجلزا ولیة اليت وقعت  ات ا االتفاق

ة رات الرضوریة يف جمال ماكحفة التلوث الصناعي و حامیة الب س جناز  ٕ"3.  

  
  ع الفرع الراب

  االستثمار األجنبي المباشر یعزز التبعیة و االستغالل      
  

في حال كان االقتصاد في الدولة المضیفة یعتمد بشكل أساسي على تلك االستثمارات 
فإن الربط بینهما غیر قابل للتجزئة ونجد ذلك جلیا في ربط السیاسة ، األجنبیة المباشرة

                                                             
ة والتعدینیة والغاز طن االستثمارات األجنبیة المباشرة في الدول النامیة غالبا في الصناعات االستخراجیة النفطیتتو  -1

دولها، األسمدة بدال من توطنها في لنسبة للجزائر، وصناعة االسمنت و ، كما هو الحال باةالصناعات البتر وكیماویالطبیعي و 
  .لمعاییر بیئیة مشددة، في حین یوجد إهمال كبیر لهذا الجانب في الدول النامیةحیث تخضع هذه االستثمارات في دولها 

  .261محمد، المرجع السابق، صإقلولی-2
  .13/11/2004صادرة بتاریخ ،  72جریدة رسمیة عدد  - 3
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إلى سحب استثماراتها في الدول النامیة المضیفة فكثیرا ما تلجأ الدول الكبیرة . باالقتصاد
  .1كوسیلة ضغط وعقوبة اقتصادیة مفروضة ألهداف سیاسیة

  
مما یعرض  ،تدفق رؤوس أموالهاتوقف المفاجئ لهذه االستثمارات و وتكمن المشكلة في ال

الدول النامیة لهزات اقتصادیة خطیرة، ویكون ذلك أكثر صعوبة بالنسبة لالستثمارات األجنبیة 
إال أن التبعیة أمر  ،اإلنتاجیة التي یصعب انتزاعها بسهولة من الدول النامیة بعد استقرارها

صاد وارد بخصوصها في حال كانت آلیات العمل مرهونة بید أصحابها حصرا ویرتبط االقت
الوطني ارتباطا غیر قابل للتجزئة معها، فكثیرا من هذه الشركات ال تنقل كامل عملیات 

اإلنتاج فقط دون بقیة الحلقات التي تحتفظ اإلنتاج إلى الدول النامیة فعلیا، بل تنقل إحدى حلقات 
  .2بتوزیعها أفقیا بعدة دول فتتحول كل دولة منها لتابع لها

  
ة المذكورة، فإنه یمكن لالستثمارات األجنبیة أن تترك آثار سلبیة أخرى إضافة إلى اآلثار السلبی

  .3الدول النامیة المضیفة لهاعلى اقتصادیات 
وما یؤكد أهمیة عوائق وموانع االستثمار بصفة عامة واالستثمار األجنبي المباشر على وجه   

 هذه الدولة على، هو مدى قدرة الحوافز االستثماریة في في الدولة المضیفة التحدید
  .االستثمارات األجنبیة المباشرة جذبواستقطاب

                                                             
 یة للدول الكبرى من خطرالتذرع بحجة اإلرهاب للتدخل في شؤون الدول لحمایة المصالح االقتصاد: مثال  - 1

لذلك ،"إن االتفاق مع أصحاب رأس المال الغربي هو رقص مع الذئاب"  :یقول أحد القادة الصینیین في هذا الشأن،و اإلرهاب
في مواجهة االنفتاح االقتصادي بهدف  Economie Security"األمن االقتصادي" تعبیر  1997ظهر في الصین عام 

لالستثمارات األجنبیة التركیز على المخاطر التي یمكن أن تنجم عن اإلصالحات أیا كانت إذ لم یحسن تدبیرها حیث ینظر 
  .314بق، صامحمود إدلبیمنى، مرجع س. باعتبارها نوع من االستعمار الجدید أو الرق الصناعي

  .315جع السابق، صمحمود إدلبیمنى، نفس المر  - 2
تشیر بعض الدراسات، أن االستثمار األجنبي المباشر في مصر لم یسمح بانتشار المعرفة التكنولوجیة ، نظرا ألن -3

الشركات القائمة بهذا االستثمار قد اتصفت من ناحیة بانخفاض روابطها التشابكیة األمامیة والخلفیة، ومن ناحیة أخرى قامت 
كذلك لوحظ أن معظم التكنولوجیات التي استقدمتها شركات االستثمار . احتكار لتكنولوجیتها في مصرتلك الشركات بعملیة 

مهران حسني، االستثمار األجنبي في . األجنبي المباشر في مصر لم تكن مالئمة بدرجة كبیرة لظروف االقتصاد المصري
مكانات تطویره في ضوء التطورات المحلیة واإلقلیمیة والدول ٕ یة، المجلة المصریة للتنمیة والتخطیط، القومي، العدد مصر وا

  .22-21، ص ص 2000األول 
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  المبحث الثاني

  القدرة التنافسیة للحوافز االستثماریة المغاربیة في ظل  

  تزاید التنافس الدولي على االستثمارات األجنبیة

المنتهجة، یعتبر التشریع آلیة قانونیة لترجمة التوجه االقتصادي للدولة وسیاستها االستثماریة 
فجل التشریعات الناظمة لالستثمار، سواء بصفة مباشرة وهي القوانین التي تتعلق بترقیة 

د والقرض والمتعلقة ـوتطویر االستثمار، أو بصفة غیر مباشرة وهي القوانین المتعلقة بالنق
 الخ، كلها تضمنت حوافز...اريصدیر واالستیراد، القانون التجافسة، بالضرائب والتـبالمن

  .وتسهیالت وكذا مزایا وضمانات لتشجیع الرأس المال األجنبي والمحلى على السواء

على ضوء ما سبق ذكره في الباب األول من هذه الدراسة فیما یتعلق بالتحفیزات التي 
تضمنتها التشریعات االستثماریة في كل من الجزائر، تونس والمغرب، یتبادر التساؤل هنا 

ومدى فعالیتها في جلب االستثمارات المطلوبة وبالنوعیة المناسبة لتحقیق قیمة هذه التحفیزات حول
  التنمیة االقتصادیة المرجوة منها ؟

  

رس خصائص ، حیث ندأقالمنا وأفكارنا عند ثالث محطات رئیسیة، تجعلنا نحط بهنافاإلجابة 
یفةتشریعات االستثمار في ال دولیة لنصوص یلیها القیمة القانونیة ال )مطلب أول( دول المضّ

تضمنتها التي  وحتى نتحقق من القدرة التنافسیة للتحفیزات )مطلب ثان( هذه التشریعات
إلى ما حققته  اإلشارةالتشریعات االستثماریة في كل من الجزائر، تونس والمغرب، ال بد من 

  .)مطلب ثالث( هذه الدول من تدفقات لالستثمارات األجنبیة المباشرة 

  
  المطلب األول

  م االستثمار المغاربیةـخصائص نظ
    

حمایة االستثمارات في ة العامة المنظمة لعملیة تشجیع و یتم تجمیع األحكام القانونی ماعادة   
تشریع واحد، بالرغم من انتمائها ألكثر من فرع من فروع القانون الداخلي، وذلك  تحت مسمى 
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أو قانون تطویر االستثمار مثل الجزائر، أو مجلة تشجیع االستثمارات  1"قانون االستثمار" 
  كما هو الحال في تونس أو میثاق االستثمار بالنسبة للمغرب 

زاء اختالف وتباین نظرة الدول   ٕ یفة أو المصدرة لالستثمار( وا إلى االستثمار ) سواء المضّ
النظم، تتخذ حكومات دول العالم األجنبي، ساد تقسیم یقوم على وجود ثالث أنواع من هذه 

موقفا منها بما یتماشى والسیاسة االقتصادیة العامة التي تبنتها الحكومة في الخطة االقتصادیة 
یفة لالستثمار، المتمثلة في الدول . 2الوطنیة وألن ما یهمنا بالتحدید هو نظرة الدول المضّ

فة النامیة  نتناول في هذا المطلب، النظم القانونیة الخاص یلیها  )ولأفرع (ة بالدول المضیّ
  .)فرع ثان(ممیزات النظم المغاربیة لالستثمار 

 الفرع األول

یفة   النظم القانونیة الخاصة بالدول المضّ
  

صحیح أن ثمة أسباب تاریخیة، قد تجعل النظام القانوني للدولة غیر مشجع على  
، مما یضطرها إلى إصدار تشریع تتنازل فیه عن بعض حقوقها مقابل جذبها 3االستثمار

عدم التمییز لالستثمارات األجنبیة على إقلیمها، بإصالح وتطویر أنظمتها القانونیة في اتجاه 
التي تتحرك األموال  4وعلى خالف الدول النامیة، فإن الدول المتقدمة. بین األجنبي والوطني

                                                             
تختلف مسمیات القوانین التي تحكم عملیات االستثمار من بلد إلى آخر، كما تتعدد داخل البلد الواحد، ألن العملیة  -1

  وتحصیل العمالت األجنبیة والضریبیة  دفع: الملكیة والمالیة مثل: االستثماریة تشمل عدة نواحي، منها القانونیة مثل
  .65بعداش عبد الكریم، مرجع سابق  ص . وغیرها من القوانین المؤثرة على قرارات االستثمار...مثل  قانون الضرائب والجمارك 
  . 105بوسهوة نور الدین، المركز القانوني للمستثمر األجنبي في القانونیین الدولي والجزائري، مرجع سابق، ص  -2
نظرا للطابع االستیطاني لالستثمار الفرنسي في الجزائر، ورثت هذه األخیرة غداة االستقالل اقتصادا قائما على مؤسسات  -3

الشيء الذي قد یفقد یفرغ االستقالل السیاسي الذي انتزعته الجزائر من .مملوكة للمعمرین األوروبیین خاصة الفرنسیین منهم 
لمنطقي والضروري أیضا أن تعمل السلطات العمومیة حینذاك  على استرجاع سیادة الدولة  محتواه االقتصادي، ونرى أنه من ا

الجزائریة على  مواردها االقتصادیة من جهة و إقامة اقتصاد وطني  قادر على تلبیة احتیاجات مواطنیه و محققا لوعود الثورة 
  .155عبد الكریم، مرجع سابق، ص بعداش :أنظر. التحریریة في توفیر حیاة أفضل وتحسین ظروف المعیشة

بالنسبة للدول المصدرة لرؤوس األموال، تتبنى نظمها الوطنیة وسائل من أجل تشجیع رعایاها على االستثمار في الدول  -4
النامیة ، ویتم ذلك من خالل أنظمة الضمان أو برامج التأمین الوطنیة، حیث تقوم الدولة المصدرة لرأس المال بإنشاء هیئة 
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ال تصدر قانونا خاصا لالستثمار إنما یبقى  ،تلقائیا على أقالیمهاالمخصصة لالستثمار 
خاضعا لقوانین ممارسة األنشطة االقتصادیة العادیة، بینما دول نامیة مثل الجزائر، تونس 
والمغرب قامت ومازالت تقوم بإصالح أوضاعها االقتصادیة وتطویر أنظمتها القانونیة لجذب 

  .االستثمارات الخارجیة 

نظم مـانعة ومتحفظة  إلىكن تقسیم النظم القانونیة المتعلقة باالستثمار بشكل عام، منه یم
  . )ثالثا( ة ومشجعة ونظم جاذبـ )ثانیا(ابة ونظم رقـ) أوال(

  نظم االستثمار المانعة أو المتحفظة   :أوال  

 ىعل خطراتشكل  األجنبیة فكرة أن االستثمارات ىعل ،المتحفظة والنظم المانعة أتقوم
هذه النظم االستقالل االقتصادي للدولة وبالتالي فهي تهدد كذلك االستقالل السیاسي لها، تسود 

درجة الخطر  إلىفي بعض الدول التي بلغ فیها االستثمار حدا أو مستوى یخشى منه أن یصل 
  :و من بین األسس التي تقوم علیها هذه النظم. االقتصادي أو االستعمار االقتصادي

  الترخیص باالستثمار إال بشروط معینة وغیر مطمئنة للمستثمر األجنبي من حیث عدم
 .1الحقوق و الواجبات

  تملك السفنأنشط معینة مثل الطاقة النوویة و حظر االستثمار في. 

  

 

                                                                                                                                                                                                 
یة مهمتها األساسیة التأمین على استثمارات رعایاها في الخارج ضد كل أو بعض المخاطر غیر التجاریة التي قد وطن

یفة ومن هذه النظم الوضعیة التي عنیت بضمان االستثمارات الخارجیة، النظام . تتعرض لها هذه االستثمارات في الدول المضّ
لالطالع أكثر على نموذج النظام األمریكي و ). ة االستثمار الخاص الخارجيمؤسس(المطبق في الوالیات المتحدة األمریكیة، 

  .117-115بوسهوة نور الدین، مرجع سابق، ص ص : راجع نماذج أخرى، 
ال تسمح هذه األنظمة لدولة األصل بالحلول محل رعایاها في المطالبة بحقوقهم في مواجهة الدولة المضیفة، عدم جواز  -1

جنبي معاملة أفضل من تلك الممنوحة للمستثمر الوطني، كذلك ال تسمح بتجاوز نسبة معینة من األرباح منح المستثمر األ
هذا ما تفعله دول .  المحولة للخارج، إعطاء االختصاص للقضاء الوطني في الفصل في المنازعات الناشئة عن االستثمار

بوسهوة نور .العقود التي تبرم مع المستثمرین األجانب أمریكا الالتینیة خاصة، في نصوص قوانینها الداخلیة  أو نصوص
  .106الدین، مرجع سابق، ص
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  نظم االستثمار الرقابیة:ثانیا

، تسود هذه مطلقة فكرة أن االستثمارات األجنبیة لیست هدفا استراتیجیا وال حتمیة ىتقوم عل
تتبع سیاسة و النظم في الدول المتقدمة التي تعتمد على ذاتها في استكمال نموها االقتصادي، 

خاصة . المعاملة العادلةات من حیث تمتعها بحریة الحركة و محایدة في مواجهة هذه االستثمار 
( كان مصدرها عدم التمییز بین االستثمارات أیاكما تستند على فكرة الحیاد و ، 1الدول األوروبیة
تأخذ متمیزة تستند على فكرة العدالة و تمنح معاملة و  )االستثمار الوطنيجنبي و االستثمار األ

  .  المسبق اإلذنالمنفردة بمنح أو رفض  اإلرادةالقائم على  اإلداريبالعمل 
  نظم االستثمار الجاذبة و المشجعة: ثالثا

االقتصادیة، ة تقوم على فكرة أن االستثمار األجنبي المباشر هو اآللیة الفاعلة لتحقیق التنمی 
جذب واستقطاب االستثمارات  أولویاتهاتسود في الدول النامیة، منها دول المغرب العربي، تضع في 

  :وتقوم أساسا على،األجنبیة المباشرة وتشجیعها كما تعمل على توجیهها وحمایتها
 س معاملة أفضل ومركز متمیز للمستثمر األجنبي، بما یبعث فیه األمان تكری

 .والطمأنینة، ویحفّزه على إدخال رؤوس أمواله للدولة الجاذبة
  العمل بأسلوب التعاقدات لمنح المزایا والتسهیالت لالستثمارات األجنبیة المقامة داخل

 . التراب الوطني

ار األجنبي تبت للنظم الجاذبة لالستثمالسیادة قد كٌ أن أن االتجاه السائد و  ،المالحظ عمالف
ذلك بسبب ة بالنسبة للدول جمیعها، غنیها وفقیرها و نظم الرقابعلى حساب نظم المنع و 

ما یفسر تزاید التنافس الدولي على جذب . 2االنخفاض في االدخار على المستوى العالمي
صدارة كمحرك للنمو االقتصادي و االستثمارات الخارجیة، فأصبح االستثمار یحتل مكان ال

                                                             
فرنسا تشجع االستثمارات المباشرة ذات الصفة التجاریة دون االستثمارات الصناعیة للحد من االستیراد وحمایة : نجد مثال  -1

فغرض هذه النظم هو تحدید حجم االستثمارات األجنبیة بدقة ومصدرها والغایة منها، فهي آلیة إحصائیة . الصناعة الوطنیة
بوسهوة نور الدین، نفس المرجع السابق، نفس .جنبیة وال تمثل أي خاصیة جاذبةمحایدة في مواجهة رؤوس األموال األ

  .الصفحة
  .108نور الدین، مرجع سابق، ص بوسهوة-2



 التشریعات المنظمة لإلستثمار األجنبي المباشر في دول المغرب العربي
 

331 
 

د التحوالت خاصة بعالدول الصغرى على حد سواء، للدول الكبرى و زیادة الدخل القومي بالنسبة  
  .ولوجیا الذي یشهده العالم الیومالتقدم في مجال التكناالقتصادیة الهائلة و 

وباقي المغرب في كل من الجزائر، تونس و  بما أن نظم معاملة االستثمار األجنبي المباشرو  
هي من أكثر النظم الجاذبة والمشجعة والمحفزة لالستثمارات األجنبیة الدول المغاربیة عامة، 

  .هذا النظام تسلیط الضوء على  فیما یلي،، نحاول 1المباشرة 
  الفرع الثاني

  خصائص النظم المغاربیة الجاذبة لالستثمار

إن إلقاء نظرة على قوانین االستثمار لبعض دول العالم الثالث، یكشف لنا عن مدى حدة  
المنافسة القائمة بین مختلف الحكومات في مجال منح االمتیازات والتحفیزات لالستثمارات 

 فخال علىاألجنبیة المباشرة، وما یمیز قوانین االستثمار في هذه الدول منها الدول المغاربیة، 
تعد  ،هو عدم وحدتها وتجانسها، حیث تشمل على مواضیع قانونیة ،التشریعات العادیةبقیة 

في العادة من اختصاص فروع قانونیة أخرى، كالقانون التجاري وقانون الضرائب قانون النقد، 
  .الخ...وقانون العمل

  
زایا ال تكفلها صه بم، تخثمار رؤوس األموال الوافدة إلیهافالدولة عندما تصدر قانونا ینظم است 

لتعقید العالقة با سب، بحیث ینفرد فیه المستثمر األجنبي بوضع خاص، قد یكون قوانین أخرى
یفة ذاتها   .2االستثماریة وانقالب وضعها ضد صالح المستثمر بل والدولة المضّ

تفضیلیة للمستثمر على منح معاملة  ا،مارات تقوم أساسالمحفزة لالستثاذبة و فالنظم الج
  :2، فیما یليخصوص بین نوعین من النظم الجاذبةنمیز بهذا ال، و 1األجنبي

                                                             
، في جلسة عامة لمجلس 2009خالل عرضه لنص قانون المالیة لسنة )كریم جودي(حیث أكد وزیر المالیة األسبق  -1

= األمة أن النظام الجبائي الجزائري یعتبر أحد األنظمة األكثر جاذبیة لدول حوض البحر األبیض المتوسط، إذ أنه یشجع
، 2009ت، وعن التدابیر التشریعیة التي تضمنها قانون المالیة لسنة على االستثمار وینمي قدرات التمویل الذاتي للمؤسسا=

فقد أوضح الوزیر أنها إجراءات یغلب علیها الطابع التحفیزي والوقائي، وتهدف أساسا إلى تبسیط النظام الجبائي وتشجیع 
مجلس . للمكلف بالضریبةاالستثمار وتوسیع  تطبیق الضریبة وتعزیز جهاز مكافحة الغش، باإلضافة إلى تأسیس ضمانات 

  .30، ص 2008أكتوبر  -العدد السابع و الثالثون، سبتمبر -الجزائر –األمة، دوریة تصدر كل شهرین عن مجلس األمة 
  .15، ص 2005أحمد شرف الدین، طرق إزالة المعوقات القانونیة لالستثمار،  دون ذكر بلد النشر،  -2
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ذلك ، و تحدد المعاملة التفضیلیة للمستثمر األجنبي بالرجوع لقواعد القانون العام:النوع األول
  :باستعمال نوعین من الفن القانوني

 .تخفیف االلتزامات على عاتق المستثمر األجنبي أكثر من المستثمر الوطني -1
 :منوحة للمستثمر األجنبي مقارنة بالمستثمر الوطني، في مجاالت ثالث هي المتعمیق المزایا  -2

خالف المستثمر على المجال المالي، بحیث ال یمس الحظر الجامد المستثمر األجنبي   - أ
 .الوطني، خاصة في مجال التحویل للخارج

علیه بواسطة التشریع ي المنصوص اإلعفاء الجزئیطبق التشریع الجمركي والضریبي و  - ب
 .، على خالف المستثمر األجنبيالمستثمر الوطني علىاللوائح الداخلیة و 

، كقانون العمل بالنسبة الخضوع لتنظیم العالقات الصناعیةیعفى المستثمر األجنبي من - ت
 .للعمال للمستخدمین بواسطته

هذا النوع من األنظمة الجاذبة، في منحها االمتیازات للمستثمر  مثل وقد تتمادى الدولة في
بمنحه استقرارا لمركزه القانوني، وذلك بتعهد الدولة بعدم المساس بمزایا المستثمر  ،األجنبي

وعدم تعدیل تشریعها ولوائحها الداخلیة إذا طبقت على االستثمار األجنبي  ،األجنبي وامتیازاته
  .3المكون بطریقة منتظمة

ذلك في إطار نظام المناطق تفضیلیة لقواعد القانون العام، و یترك تحدید المعاملة ال:النوع الثاني
،الذي یتكون من قیام الدولة بإجراء تتخذه بإرادتها )LES ZONES FRANCHES(الحرة 

السیاسیة بتحدید منطقة إقلیمیة في داخل إقلیمها، بحیث توقف كلیة تطبیق تشریعها ولوائحها 
  .اخلیة في هذه المنطقة لتشجیع تكوین االستثمارات األجنبیةالد

                                                                                                                                                                                                 
  .سبق اإلشارة إلى هذه المعاملة في الفصل األول من الباب األول من األطروحة  -1
  .109 - 108بوسهوة نو الدین، مرجع سابق، ص ص -2
  .وهو ما تضمنته االتفاقیة الموقعة بین الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار و شركة أوراسكوم تلیكوم المشار إلیها سابقا-3
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والواقع أن هناك تداخل بین النوعین السابقین، إذ هناك أنظمة تمنح استقرارا للمركز القانوني  
  .وفي نفس الوقت تأخذ بنظام المناطق الحرة 1للمستثمر األجنبي

الجزائر، تونس (كما أن النظام القانوني لالستثمار األجنبي في كل من الدول الثالث 
مائيیمتاز بخاصیة ثانیة هي ) والمغرب ، إذ أنها صادقت على العدید من االتفاقیات الطابع الحِ
  .وضمان االستثمار األجنبي المباشروالدولیة لحمایة   واإلقلیمیةالثنائیة 

  المطلب الثاني

  القانونیة الدولیة لنظم االستثمار المغاربیةالقیمة 

باالستثمار في الدول النامیة، فضال عن مزایاه العائدة یشكل تشجیع رؤوس األموال الخاصة 
بالنسبة للدولة المصدرة لرأس المالخطوة كبیرة  حتى،على أصحاب رؤوس األموال وفوائده

ومن بین ما تضمنته  ،وهامة في تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة المنتظرة للدولة النامیة
وحمایة  ،بضمان حقوق المستثمر األجنبي، تعهد الدولة المضیفة 2التشریعات الداخلیة من حوافز

كذلك حقه في عدم تأمیمها أو نزع ملكیتها ،الدولة المستثمر فیها رأسماله وأرباحه وحقه في تحویلها خارج
  .تعویض عادل إال لمصلحة عامة ومقابل

فإذا كان ذلك یتعلق بالقواعد الصادرة عن الدولة المضیفة بإرادتها المنفردة، فإن القانون      
یته، ویوفر له الدولي العام یتضمن بدوره قواعد تقلیدیة تضمن حق المستثمر األجنبي في ملك

والمتمثلة في المثول أمام القضاء الداخلي أو التحكیم الدولي، إضافة إلى  اإلجرائیةالحمایة 
  . حق المستثمر األجنبي في الحمایة الدبلوماسیة من دولة جنسیته

وقد تبنت أغلب الدول النامیة تشریعات توضح معاییر معاملة االستثمارات األجنبیة، كما 
  .ثر تقدما في اتفاقیات بشأن تعزیز هذه المعاملةدخلت مع دول أك

                                                             
ال تطبق المراجعات أو اإللغاءات التي قد " :على) معدل ومتمم(قانون االستثمار الجزائري   من 15مثال تنص المادة  -1

  .  "تطرأ في المستقبل على االستثمارات المنجزة في إطار هذا األمر إال إذا طلب المستثمر ذلك صراحة
  .سبق اإلشارة لكل هذه الحوافز والتسهیالت في الباب األول من هذه الدراسة -2
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التونسي نوعین من الحمایة لالستثمارات لجزائري على غرار نضیره المغربي و المشرع ا كما أقر
  :الحمایة التشریعیةو األجنبیة هي الحمایة الدستوریة، 

كما الصناعة بنصوص دستوریة و حیث ضمن المشرع ممارسة حریة التجارة : الحمایة الدستوریة
  .1أقر احترام الملكیة الخاصة واالنتفاع بها

تتمثل في قوانین االستثمار ونصوصها التطبیقیة بما تحمله من مزایا : الحمایة التشریعیة
  . وتسهیالت وتقره من ضمانات مالیة وقضائیة، التي كانت محل للدراسة في الباب األول

  ؟فاعلیة هذه الضمانات الدستوریة والتشریعیةمدى ، لعل البعض یتساءل عنو 

إن إقرار الحمایة الدستوریة لالستثمار األجنبي وضمانها لمبدأ احترام الملكیة الخاصة وحق 
ویعزز ثقة  ،استثمارها واالنتفاع بها، یبعث الطمأنینة في نفوس المستثمرین األجانب

سهم على العمل أكثر، لكن یأ ّ أنها  ،خذ على المبادئ الدستوریةالمستثمرین المحلیین ویحم
المعالم، إذ أنها تحیل إلى نصوص التشریعات  ةمضبوطتقرر أحكاما عامة غیر محددة وغیر 

كما أن ). كمبدأ دستوري( العادیة لضبط هذه األحكام، مما قد یسلبها جوهرها وقیمتها الحقیقیة 
للدولة التي أصدرتها أن تلغیها  هذه األحكام الدستوریة غیر ثابتة ومتغیرة باستمرار، إذ یجوز

أو تعدل منها بإرادتها المنفردة ،خاصة إذا كان دستور الدولة مرنا، كما هو الحال بالنسبة لكل 
  .الدول المغاربیة

فة  أیضا قوانین االستثمار عرضة للتعدیل أو اإللغاء في أي لحظة ترى فیها الدولة المضیّ
بعدم االستقرار التشریعي الذي یواجه المستثمرین ضرورة أو حاجة لذلك، وهو ما یشار إلیه 

یفة لالستثمار من وجهة  اتثار قیمتهفي هذا الصدد ،األجانب في أغلب الدول النامیة المضّ

                                                             
حریة التجارة والصناعة وقد  -على غرار الدستور المغربي والتونسي-) المعدل( 1996یضمن الدستور الجزائري لسنة  -1

، الذي نص صراحة على ضمان حریة االستثمار 2016عزز المشرع هذا المبدأ في التعدیل الدستوري األخیر لسنة 
  إطار القانونحریة االستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في " :وحمایتها

  .تعمل الدولة على تحسین مناخ األعمال وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمییز خدمة للتنمیة االقتصادیة الوطنیة     
  =.تكفل الدولة ضبط السوق یحمي القانون حقوق المستهلكین

  .، مرجع سبق ذكره2016األخیر لسنة من التعدیل الدستوري  43المادة . "یمنع القانون االحتكار والمنافسة الغیر نزیهة=
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یفة أم أنها ال تعد من جانب الدولة المضّ )فرع أول(اهل تشكل تعهدا دولی:نظر القانون الدولي
  ؟) فرع ثان(كذلك

  رع األولالفـ

  نصوص قانون االستثمار ال تشكل التزاما دولیا 
یرى جانب من الفقه أن هذه القواعد ال تخرج عن كونها تعبیر عن حسن النیة، وهذا ما  

یشكل ضمان معنوي لالستثمارات الخاصة وبالتالي یحق للدولة إلغاؤها كلیا أو جزئیا ألنها ال 
أصدرت التشریع، وال یعد بالتالي خروجا  تشكل في ذاتها التزاما دولیا عل عاتق الدولة التي

عن أحكام القانون الدولي العام باحترام التعهدات الدولیة ألن هذا التعهد لم یصدر في مواجهة 
  .   1أشخاص القانون الدولي العام

،أن التشریعات الداخلیة التي تهدف إلى ه یرى األستاذ عاطف إبراهیم محمدمن جانب     
ن ٕ كانت ال تشكل تعهدا دولیا، حیث ال یوجد اتفاق بین دولتین یترتب علیه  ضمان االستثمار وا

اإلخالل بالثقة المشروعة للمستثمر األجنبي، فإن ید الدولة المضیفة تبقى مطلق في اتخاذ 
المعاملة بین االجراءات التي تتالءم وتحقیق المنفعة العامة شریطة أن ال یكون هناك تمییز في 

ال التزمت المستثمرین أو تم ا ٕ تخاذها بالمخالفة لتعهدات مسبقة  من جانب الدولة المضیفة لالستثمار، وا
  . 2االستثمارات الدولة بالتعویض عن األضرار التي تتعرض لها

یفة على حكم تشریعها الخاص كما  یذهب هذا االتجاه دائما إلى اعتبار أن خروج الدولة المضّ
یرتب عبئا مالیا ،و فرض هذه االجراءات بتشریع الحق ستثمار والذي یقرر إجراءات معینةباال

ومادام التشریع الذي یقرر مزایا . بعد التعهد" نظریة الحیلولة" على األجانب لكنه ال یثیر تطبیق
بل الدول في استمرار  یكون ثمة مجال في التمتع بهذه المزایا، ال للمستثمرین األجانب ال یعطیهم حقا قِ

  .3بها اإلخاللوعدم جواز " ظریة الحقوق المكتسبةن" هذا الخصوص إلثارة

  
                                                             

  .112بوسهوة نور الدین، مرجع سابق، ص  -1
  .127، ص 1998عاطف إبراهیم محمد، ضمانات االستثمار في البالد العربیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -2
  .284 - 282انظر تفصیل ذلك في، عبد اهللا علي العبیدي، مرجع سابق، ص ص  -3
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  رع الثانيالف

  ا دولیا ملزمانصوص قانون االستثمار تشكل عرف

یرى الجانب اآلخر من الفقه، أن هناك مبادئ دولیة ملزمة للدول في معاملتها       
لالستثمارات تلتزم ،وبالتالي الدولة المضیفة وهي تشكل عرفا دولیا ملزما ،جنبیةلالستثمارات األ

 ،تي تولدت في ظل القانون القدیمال ،بتعویض المستثمر األجنبي إزاء اإلخالل بالثقة المشروعة
التي لوالها لما استمر رأس ماله في إقلیمها، كما أن القیمة القانونیة الدولیة ألي تشریع و 

لحكومات الدستوریة دائما انبع أساسا من احترام السلطات الداخلیة لهذا التشریع، وتعمل یداخلي 
  .1على أن تظهر بالمظهر الذي یحترم وعوده أمام المجتمع الدولي

  
فإن قیمة نصوص قانون االستثمار، تنحصر عملیا في تطبیقها مادامت قائمة وراء  ،على ذلك

فیما تمثله من تعبیر رسمي عن موقف ):" فاتورس( ذلك، فتقتصر أهمیتها على تعبیر األستاذ 
". وما تكونه من خلفیة مناسبة إلجراءات أكثر تحدیدا ،محاب لالستثمارات األجنبیة الخاصة

ذا كان تعدیل ال ٕ قانون بإلغاء كل أو بعض ما یتضمنه من مزایا أمرا مشروعا من وجهة نظر وا
القانون الدولي، فال شك أن مخالفة المشرع لما یعطیه من تأكیدات بشأن إعفاءات معینة في 

یجب تجنبه في أیة دولة ترغب في إشراك المستقبل كفیل بزعزعة الثقة بین المستثمرین، وهو ما 
عملیة التنمیة فیها، فالتضارب في السیاسة التشریعیة وما یولد عنه من إخالل  االستثمارات الخاصة في
  .2لالستثمارات بالتوقعات هو مسلك معاد

  
فة، ف    ي حجم االستثمارات كما تتجلى قیمة النظام القانوني لالستثمار في أي دولة مضیّ

ال األجنبیة مدى ثقة وافدة إلیها، إذ تعكس نسبة استقطاب الدولة لرؤوس األمو األجنبیة ال
من خالل المطلب الموالیبالوقوف  نكتشفهوهو ما . المستثمرین األجانب في نظامها االستثماري

  .على واقع االستثمار األجنبي المباشر في الدول المغاربیة
  

                                                             
  .113بوسهوة نور الدین، مرجع سابق، ص  -1
  . 290- 289العبیدي عبد اهللا علي، مرجع سابق، ص ص  -2
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  المطلب الثالث

  االستثمارات األجنبیة المباشرة في الدول المغاربیة عواق  

تشیر معطیات االقتصاد العالمي، أنه بدءا من سنوات الثمانینات انتقل الحراك في بنیة  
في هذا السیاق .االقتصاد العالمي لفائدة االستثمارات األجنبیة بشقیها المباشرة وغیر المباشرة

بروز نوعین من التغییر في  ،یفید مستوى تدفق االستثمارات األجنبیة على المستوى العالمي
یتجلى األول في ارتفاع حجم تدفقات االستثمارات  ،ركیة الدولیة لالستثمارات األجنبیةالح

ویتمثل الثاني في حدوث تغیّر نسبي في حجم التوزیع الجهوي لدخول هذه  ،الدولیة
كما أن مدى فاعلیة أي تشریع منظم لالستثمار في أي دولة یظهر أو ینعكس . 1االستثمارات

  .االستثمارات الواردة إلى هذه الدولةمن خالل حجم 
  
المتوفرة، تباین في مستوى تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في  اإلحصائیاتتظهر كما   

اختالف الظروف  إلى، وذلك  راجع 2006-1997دول المغرب العربي الثالث خالل فترة 
حجم االستثمارات ، نموا في 2001وقد شهدت سنة . االقتصادیة وعوامل الجذب لكل دولة

  .  20052-2004للسنتین  %85الوافدة، حیث بلغت نسبة النمو 
وحسب تقریر االستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة   

فقد  تعتبر البلدان األوروبیة المستثمر األول في بلدان المغرب العربي،  «UNCTADوالتنمیة
أساسا باالستثمارات القادمة من بلدان االتحاد األوروبي ترتبط ظلت االستثمارات األجنبیة 

مع ) الجزائر، تونس، المغرب( بحكم اتفاقات الشراكة التي وقعتها هذه الدول
ومع منتصف التسعینات سجل . 3االتحادوبالخصوص من فرنسا، بحكم العامل التاریخي أیضا

                                                             
  .268، مرجع سابق، ص جوادالنوحی -1
بلغت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى تركیا : مع ذلك، تبقى هذه النسبة متدنیة إذا ما قورنت بدول أخرى، فمثال -2

، وفاقت التدفقات الواردة إلى إسرائیل دول المغرب 2005ضعف ما تحصلت علیه دول المغرب العربي مجتمعة في سنة 
إلى درجة التطور االقتصادي لكل من إسرائیل وتركیا مقارنة و یمكن إرجاع ذلك .2006سنة  %78العربي بنسبة 

باقتصادیات  دول المغرب العربي، فضال عن تمتّع هذین البلدین بمیزات تنافسیة عالیة في استقطاب االستثمار األجنبي 
  . 74بوراوي ساعد، مرجع سابق، ص .وتنامي عدد الفرص االستثماریة بها

تحلیل االستثمارات األجنبیة في المغرب، أن االقتصاد المغربي یبقى أكثر ارتباطا باالستثمارات القادمة من بلدان  یكشف - 3
رئیسیة في المنطقة األوروبیة وبعض البلدان في العالم العربي، وأیضا استثمارات الوالیات المتحدة األمریكیة، وتعد فرنسا 
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ن األجانب، وهو دلیل على تنوع في مصادر هذه االستثمارات وتعدد في جنسیات المستثمری
  .انفتاح هذه الدول على االستثمارات القادمة من الدول الجدیدة

استعراض حجم االستثمارات األجنبیة  إلى،تحلیلنا في هذا العنصربحثنا و من هنا، یسعى   
وأخیرا  )فرع ثان (ثم تونس )فرع أول( المباشرة في الدول المغاربیة الثالث، بدأ من الجزائر

  .    )لثفرع ثا( المغرب
  

  الفرع األول
  في الجزائر االستثمارات األجنبیة المباشرة حجم

  
بعد (لم تشهد االستثمارات األجنبیة في الجزائر رواجا واستقرارا إال بعد استرجاع األمن والسلم الوطنیین 

الوافدة إلى األجنبیة االستثمارات  ، لینعكس هذا االستقرار على حجم)إقرار قانون المصالحة الوطنیة
حسب تقریر الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار، . 2001الجزائر والتي تخطت عتبة الملیار دوالر سنة 

وأظهر نفس التقریر أن الجزائر قد استفادت من االستثمارات األجنبیة في إطار برنامج میدا األورو 
  .20041خالل عام  ملیارات أورو 6مة متوسطي بقی

                                                                                                                                                                                                 
یث یتبین أن المستثمرین الفرنسیین یظلون الفاعلین األساسیین في الفضاء االقتصادي الدولة األكثر استثمارا في المغرب، ح

فإذا كان حجم االستثمارات القادمة من هذا البلد قد سجلت خالل السنوات األولى لالستقالل نزوعا نحو التقلص . الوطني
مؤثر في دوالیب االقتصاد المغربي واستطاعت  التدریجي، فإن السنوات الموالیة أظهرت احتفاظ المستثمرین الفرنسیین بدور

ل في . 1965سنة " المهدي بنبركة"تجاوز بعض مراحل التشنّج السیاسي، حال المرحلة التي تلت أزمة اختطاف  لیسجّ
ذه السنوات األخیرة تنامیا في حجم االستثمارات الفرنسیة في المغرب وتغیّرا في القطاعات التي یتوجه إلیها فإذا ظلت أهم ه

الصناعة واألبناك، فإن  الجدید في المرحلة الحالیة = =االستثمارات تتمركز باألساس في قطاعات معینة، أساس في قطاعي
نموذجا في هذا "أكوور" مثل قطاع السیاحة ، وتمثل مجموعة تمثل في اهتمام المستثمرین الفرنسیین باالستثمار في قطاعات جدیدة 

  .254- 253جوادالنوحي، مرجع سابق، ص ص  :أنظر. الباب
اإلحصائیات المعلن عنها من طرف الوكالة : ،  للمالحظةwww.ANDI.DZموقع الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار  -1

صائیات حتى مجرد إعالن غیر دقیقة بشهادة التقاریر الصادرة عن المنظمات الدولیة، ذلك أن الوكالة تدرج ضمن اإلح
 . الرغبة في االستثمار من طرف المستثمر
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وأظهر الدیوان الوطني لإلحصائیات أن الجزائر احتلت المرتبة األولى بین الدول األورو 
بمجمع متوسطیة التي استفادت من هذه المشاریع، بینما احتلت المغرب المرتبة الثانیة 

  . 1ملیار أورو 2ملیارات دوالر، یلیها تركیا في المرتبة الثالثة بـ  4باستثمارات بلغت 

المستثمرین األجانب ببعض القطاعات االقتصادیة خارج قطاع المحروقات، إذ  وتوسع اهتمام 
، أین حققت 2001نسجل استثمار شركة أوراسكوم تلیكوم المصریة في قطاع االتصاالت سنة 

استثمارات في مجال االسمنت سنة  إلىالشركة أرباح خیالیة، فحولت جزءا من أرباحها 
بینما استثمرت الوالیات " دانون"تغذیة من خالل شركة واستثمرت فرنسا في مجال ال. 2004

أما الهند فقد  ،PEISERالمتحدة األمریكیة في مجال الصناعة الصیدالنیة من خالل شركة 
  ".میتال" قطاع الحدید والصلب من خالل شركةإلىوجهت استثماراتها 

وفیما یخص المشاریع االستثماریة المعلن عنها من طرف الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار  
ملیون دینار  1.693.748، فقد قدرت قیمتها بـ 2010 إلى 2002في الفترة ما بین 

 102مقابل  2009مشاریع سنة  4وحسب المدیر العام للوكالة فقد تم إحصاء . 2جزائري
هنا تراجع كبیر في حجم االستثمارات األجنبیة المباشرة الواردة ویسجل  .20083مشروع سنة 

، بالتحدید نص المادة 2009إلى الجزائر، متأثرة خاصة بصدور قانون المالیة التكمیلي لسنة 
، )، المعدل والمتمم 03-01من األمر رقم  4المعدلة والمتممة للمادة ( السالف ذكرها 58

  .% 49- % 51قاعدة  في حدود اإلجباریةومبدأ الشراكة 

تنوعا في االستثمارات األجنبیة المباشرة، مستفیدة من احتیاطي  2012رغم ذلك، عرفت سنة  
نشاء  200الصرف الذي قارب  ٕ ملیار دوالر، حیث تم تأسیس استثمار بالشراكة مع فرنسا وا

ومشروع ملیون أورو،  50للسیارات بمدینة وهران، والذي قدر حجم استثماره بـ " رونو"مصنع 
توتال للصناعة البتروكیمیاویة بشراكة قطریة،  كما تم التوقیع مع الشریك القطري في جانفي 

منها إنشاء . دوالرملیار  5اتفاقیات وعقود لمشاریع استثماریة بأكثر من 7، على 2013

                                                             
  .329، ص 2008بشار ولید الیزید، التخطیط والتطویر االقتصادي، الطبعة األولى، دار الرایة للنشر والتوزیع، األردن -1
  www.ANDI.DZموقع الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار  -2

3-ZOUIMIA RACHID , Réflexions sur la sécurité juridique de l’investissement étranger en 
Algérie, Revue critique de droit et sciences politiques N 02,2009 ,p 38.  
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نشاء مدینة  ٕ نشاء شراكة مع سوناطراك، وا ٕ مركب للحدید والصلب بمنطقة بالرة بجیجل، وا
كما كان للظروف اإلقلیمیة التي . یة بوالیة بومرداس، تقدم خدمات التخزین والتبریدلوجستیك

والتي انطلقت شرارتها من تونس، أثرها في إنعاش  2010عرفتها المنطقة مع نهایة
  . االستثمارات األجنبیة في الجزائر خالل هذه الفترة
  

  الفرع الثاني 

  سحجم االستثمارات األجنبیة المباشرة في تون

تعد تونس من البلدان األكثر انفتاحا على جلب االستثمارات األجنبیة في المنطقة المغاربیة  
والعربیة، حیث ینظر إلى هذه االستثمارات كدعامة أساسیة لتنمیة البلد وعنصرا محفزا للنشاط 

العشریة الماضیة تطورا  فقد سجل االستثمار األجنبي المباشر في تونس خاللاالقتصادي، 
  :،أهمها العواملیرجع السبب في ذلك إلى مجموعة من حوظا و مل

  االجتماعياالستقرار السیاسي و.  
 1التحسن في األداء االقتصادي وتحسین محیط األعمال.  
  العمیقة الهادفة إلى تحقیق التوازنات الكلیة في أهم  اإلصالحاتإجراء العدید من

 .مؤشرات االقتصاد التونسي

مؤسسة ذات رأسمال أجنبي، سواء في شكل  3000، أكثر من 2005فقد سجلت سنة   
مؤسسات صغیرة أو متوسطة أو شركات ضخمة، حیث وفرت هذه المؤسسات استثمارات 

، تعد سنة االستثمارات الخلیجیة في تونس 2007ضخمة فاقت الملیار دینار تونسي، أما سنة 
السنة طفرة نوعیة وكمیة من االستثمارات الخلیجیة،  بامتیاز، حیث استقبلت تونس خالل هذه

التخطیط إلقامة مشاریع جدیدة خالل الخمس سنوات الموالیة  إلىمما دفع بالحكومة التونسیة 
  .2ملیار دوالر 60و 50تتراوح كلفتها ما بین 

                                                             
ألف  270مؤسسة أجنبیة توفر أكثر من  2726أكثر من  2005حیث بلغ عدد المؤسسات العاملة في تونس في نهایة  -1

  . منصب عمل
2- WWW .Xinhuanet. Com. 
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من %35إلى تونس بعد فوز شركة دبي القابضة بصفقة شراء  اإلماراتیةوتدفقت االستثمارات 
وسجلت تونس . ملیار دوالر 2.82رأسمال مؤسسة اتصاالت تونس التي بلغت قیمتها 

مؤشرات اقتصادیة مهمة بحسب صندوق النقد العربي الذي أشار في وقت سابق إلى أن 
عام % 5.5مقابل % 62إلى ) 2010(معدل النمو االقتصادي ارتفع خالل العام الجاري

فریقیا والمرتبة الثالثین عالمیا، فیما مما جعل تونس تحتل المرتبة األول.2006 ٕ ى عربیا وا
كما صنفت تونس في ذات . یخص القدرة التنافسیة حسب تصنیف المنتدى العالمي بدافوس

دولة في مجال انطالق 122عالمیا من أصل  35المنتدى في المرتبة األولى إفریقیا والمرتبة 
  . 1المشاریع االقتصادیة في آجال تنافسیة

مؤسسة، وقدر حجم االستثمارات  113في مقدمة الدول المستثمرة في تونس بـ تأتي فرنسا
ملیار  940ملیار دینار تونسي، تلیها إیطالیا في المرتبة الثانیة بـحوالي 1.129الفرنسیة بـ 

ملیار  5.506كما تجاوز حجم االستثمارات الواردة من االتحاد األوروبي  . دینار تونسي
من  %70محتلة المرتبة األولى من حث نسبة التدفقات والمقدرة بـ  ،2008دینار تونسي سنة 
ملیار دینار  1.827تونس فقد بلغت  إلىأما االستثمارات العربیة الواردة . مجموع االستثمارات

 35مؤسسة، تلیها الجزائر 36مؤسسة ثم السعودیة  38خالل نفس الفترة، أهمها من لیبیا 
  .2مؤسسة 20مؤسسة والكویت بـ 

تونس، الذي أهم مشروع استثماري إمارتي في  "تونس باب المتوسط"یمثل المشروع اإلماراتي 
كما . ملیار دوالر 14، والذي وصف بمشرع القرن باستثمارات قدرت بـ"سما دبي"تكفلت به مؤسسة 

كلم  320وقعت قطر مع تونس مذكرة تفاهم إلنشاء مصفاة لتكریر النفط بمنطقة الصغیرة على بعد 
  . 3ملیاري دوالر وب العاصمة تونس باستثمارات قدرت بـ بنحوجن

ثورة الربیع العربي التي متأثرة بأحداث المباشرة لیتراجع حجم هذه االستثمارات األجنبیة  
  .أكبر، خاصة االستثمارات السیاحیة التي تضررت بنسبة 2011تونس عام  هاتشهد

                                                             
1- WWW .Xinhuanet. Com. 

      www.aljazzera.net:تونس تحتضن منتدى قرطاج لالستثمار العربي واألجنبي، الموقع اإللكتروني -2
  .تونس تحتضن منتدى قرطاج لالستثمار العربي واألجنبي، نفس المرجع السابق - 3
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وجذب المزید من التدفقات االستثماریة في رغم ذلك تسعى تونس لتعزیز األنشطة األجنبیة 
 %13.9سمیا قطاع تكنولوجیا المعلومات لتسریع النمو والخفض من معدل البطالة البالغ ر

بفضل  ،أن تونس تملك طاقة كبیرة كامنة تؤهلها لتكون مركزا لخدمات الشركات الخارجیة ،ویقول خبراء
  .والعمالة الماهرةمات تحدیث بنیتها التحتیة الخاصة بتكنولوجیا المعلو 

  الفرع الثاني

  المغربحجم االستثمارات األجنبیة المباشرة في 

التحفیزیة التي تبناها المغرب في تشجیع االستثمار األجنبي على  اإلستراتیجیةانعكست    
مستوى حجم التدفقات الواردة إلیها، حیث عمل المغرب على تطهیر المحیط القانوني 
لألعمال، بإصداره نصوص قانونیة تحمي الملكیة الفكریة والصناعیة، كما أسس الدیوان 

ریت إصالحات مؤسساتیة للقضاء على كل المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة، كما أج
لتشجیع المشاكل المتعلقة بتشعب اإلجراءات والمماطالت اإلداریة باستحداث الوكالة المغربیة 

  . االستثمار والمراكز الجهویة لالستثمار من أجل ترسیخ أسس التسییر الالمركزي لالستثمار
  
تدفقات مهمة من  2005-1993 استقطبت القطاعات االقتصادیة في المغرب خالل الفترة 

من  %59.5تركزت أكبر نسبة منها في قطاع االتصاالت  ،االستثمارات األجنبیة المباشرة
، یلیها قطاع الصناعة بنسبة 2002-1998مجموع االستثمارات الواردة خالل الفترة 

  خوصصت، وهذا راجع أساسا لإلصالحات االقتصادیة التي باشرتها الدولة وعملیات 15.2%
،فكان للشركات الفرنسیة النصیب األكبر من هذه العملیة 1العدید من المؤسسات العمومیة

من مجموع رأس مال الشركات %60.9،حیث بلغت نسبة مساهمتها )2005-2004عامي (

                                                             
شهد القطاع المالي في المغرب عملیات خوصصت  أكبر المؤسسات البنكیة والتأمین، كان للبنوك الفرنسیة حصة األسد  -1

على  2005خالل عام  Crédit Mutuelواستحواذ  BMCE فیها، حیث استحوذت على البنك المغربي للتجارة الخارجیة  
لیة والخوصصة  المغربیة، مدیریة المؤسسات العمومیة، تقریر سنة وزارة الما .من رأس مال مؤسسة التأمین المغربیة%  10

  .6، ص 2006
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ترتكز هذه االستثمارات في القطاعات التقلیدیة كالطاقة واالتصاالت و  .1المغربیة المخوصصة
سبانیا بنسبة وتستحوذ علیها فرنسا  ٕ   .2%65وا

ثالث أضعافه بالنسبة لدول شمال  2005كما تضاعف حجم أداء المغرب خالل سنة    
تفوق المغرب  2005إفریقیا، حیث حقق أداء أفضل من مصر وتونس والجزائر، ففي سنة 

، ومرد ذلك اإلجراءات الجدیدة التي 2004على تونس بعدما كان في نفس المستوى سنة 
وعلى الصعید الدولي احتل المغرب مكانة أحسن من كثیر من . لطات المغربیةاتخذتها الس

ندونیسیا وتركیا، حیث احتل المرتبة  ٕ فیما  2005على الصعید الدولي سنة  43الدول، كالهند وا
یخص المداخیل الفعلیة لالستثمارات ویحتل المغرب موقعا أحسن من الدول الناشئة مثل 

  .663ومصر في المرتبة  57 بولونیا التي تحتل المرتبة

یرجع سبب هذا النمو في حجم االستثمارات األجنبیة في المغرب خالل هذه الفترة إلى بدایة و  
نظمها في الذي ألغى القوانین القطاعیة و  العمل بقانون االستثمار الجدید أو میثاق االستثمار

 .قانون إطار واحد لالستثمار

كما شهدت هذه الفترة توسعا كبیرا في حجم االستثمارات الخلیجیة في المغرب التي تنافست  
ملیار درهم متجاوزة بذلك أوروبا المستثمر  17.3 إلىلتصل  2006بینها، وبلغت أوجها سنة 

هضبة "التقلیدي األول في المنطقة المغاربیة، ومن المشاریع الخلیجیة الضخمة مشروع تهیئة 
أكثر من إلىالذي یعد أكبر ورشة عمل في العاصمة المغربیة، الذي امتدت مساحته " قأبورقرا
ملیار  2وبلغت قیمة إنجازه " أمواج"هكتار ومنح إنجازه لمجمع دبي الدولي تحت اسم 5000
ر كان وراء جلب المغربي محمد الخامس وتجدر اإلشارة إلى أن تدخل الملك   ،4دوال

  .المستثمرین الخلیجیین

                                                             
  .4وزارة المالیة والخوصصة  المغربیة، مدیریة المؤسسات العمومیة، مرجع سابق، ص  -1
  .وزارة المالیة والخوصصة  المغربیة، مدیریة المؤسسات العمومیة، نفس المرجع، نفس الصفحة- 2

3  - Conférence des Nations Unies sur- le commerce et le développement – 29 janvier 
2007,Examen de la politique de l’investissement, Maroc ,p 10 . 
4-ABDERZAK TAHA , les investissements des pays du Golffe au Maroc ,mémoire des études 
supérieurs approfondies on sciences économique, Université Mohamed 5,suisi,2008,p 24 .  
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متأثرا  2008حین تراجع حجم االستثمارات األجنبیة المباشرة في المغرب خالل سنة  في  
باألزمة المالیة العالمیة التي عصفت باقتصادیات الدول المتقدمة وأثرت تداعیاتها على 

احتلت . 2007ملیار درهم سنة  37.9ملیار درهم، بعدما بلغ  27مختلف الدول، مسجال 
 4.29، بمبلغ 2009لنسبة لالستثمارات األوروبیة في المغرب سنة فرنسا المرتبة األولى با

 واإلعالمملیار درهم مستهدفة القطاع البنكي والعقارات، تلتها الكویت في قطاع االتصاالت 
وقد أكد التقریر السنوي الصادر عن االتحاد األوروبي والخاص . ملیار درهم 2.458بمبلغ 

  .1كانت غنیة من حیث اإلنجازات بالنسبة للمغرب 2009أن سنة ، 2010بسیاسة الجوار، بتاریخ ماي 

حیث  2013الى 2009حیث تم وضع مخططات إلنجاز مشاریع استثماریة للفترة الممتدة من
ملیارات أورو، شملت  الطرق السریعة،  6استثمرت وكالة التنمیة الفرنسیة خالل نفس الفترة 

  . 2إلخ...الفالحة والنقل

بین المغرب وتونس ومصر " أكادیر" رات العربیة في المغرب، ساهمت اتفاقیةبالنسبة لالستثما
ز التنفیذ في مارس  ، في تقویة حجم االستثمارات العربیة 2007واألردن، والتي دخلت حیّ

ملیون  648ما یقارب  2009المغرب من طرف الشركاء الثالث، حیث بلغت سنة  إلىالواردة 
واألردن، ومع هذا تبقى االستثمارات ستثمارات القادمة مصر درهم، ویرجع ذلك إلى زیادة اال

في الوقت الذي ارتفع فیه حجم االستثمارات األمریكیة في المغرب . العربیة البینیة ضعیفة وغیر كافیة
حیث بلغت قیمة االستثمارات األمریكیة  2006بعد التوقیع على اتفاقیة التبادل الحر بین الطرفین سنة 

من مجموع  %12ملیار درهم أي ما یعادل نسبة  3.1 2009هةللمغرب سنة والقروض الموج
 االستثمارات التي تحصل علیها المغرب، مما یجعل الوالیات المتحدة األمریكیة ثالث أكبر مستثمر

  .3أجنبي في المغرب

المالحظ أن هناك تنوع في االستثمارات األجنبیة المباشرة المستقطبة من طرف المغرب، فقد  
شملت عدة قطاعات، كما أن هناك تنوع في جنسیة هذه االستثمارات التي تجاوزت جنسیة 

                                                             
  .34، ص 2011التقریر االقتصادي والمالي، وزارة االقتصاد والمالیة، المملكة المغربیة، الرباط،  -1
  .38التقریر االقتصادي والمالي، مرجع سابق، ص  -2
  .42نفس المرجع السابق، ص - 3
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الشریك األوروبي بمختلف الدول المكونة له، لیتم استقطاب االستثمارات الخلیجیة الضخمة 
سبتمبر  11الممیزة التي تربط الملك المغربي بأمراء الخلیج، كما لعبت أحداث  بحكم العالقات

دورا كبیرا في تحویل األموال العربیة لالستثمار داخل المنطقة العربیة خوفا من  2001
تجمیدها داخل أوروبا وأمریكا، لتستفید منها المغرب بذكاء وحكمة وتكون أول المستفیدین 

  . الخلیجیةالعرب من االستثمارات 

لالستثمارات األجنبیة تبقى المغاربیة إجماال إن مؤشرات قیاس مستوى استقطاب هذه البلدان  
حجم استقطاب االستثمارات األجنبیة والمجاالت أو القطاعات المستهدفة  ،متعددة منها

ة في لالستثمار  كما رأینا سابقا، ویُظهر تتبع مستوى استقطاب االستثمارات األجنبیة المباشر 
ضعف ترتیبها في خارطة الجغرافیة الدولیة ) الجزائر، تونس والمغرب( الدول الثالث 

، لیتأكد أن ما شهدته هذه الدول من إصالحات اقتصادیة وقانونیة لم 1لالستثمارات األجنبیة
دة ورائدة بشكل كامل في استقطاب االستثمارات إلى المستوى الذي یجعلها بلدان واعیصل بعد 

اق أخرى مستقبلیة لتحسین یها الیوم البحث بكل جدیة عن آفاألمر الذي یحتّم عل ،یةاألجنب
  .یأتي تفصیله في المبحث المواليقدراتها التنافسیة ودرجة استقطابها لالستثمارات األجنبیة وهو ما 

  
 

  لمبحث الثالثا

  االستثمار األجنبي المباشراق المستقبلیة لتطویر اآلف

  العربيفي دول المغرب 

) الجزائر، المغرب وتونس خاصة(انتهجت معظم الدول النامیة، منها الدول المغاربیة عامة 
نهجا جادا في تطویر مقوماتها االقتصادیة، وخصوصا في تشجیع القطاع الخاص إدراكا منها 

االقتصادي التي أضحت الیوم متوقفة على تشجیع  اإلصالحلمدى دوره في عملیة 
تلك السیاسة كان لها األثر . االستثمارات األجنبیة المباشرة والنهوض باالستثمارات الوطنیة

                                                             
یرتكز هذا التصنیف على قیاس نسبة االستثمارات األجنبیة في الدول على المستوى العالمي، وبین البلدان النامیة وفي  -1

  .  جنوب المتوسط وفي القارة اإلفریقیة 
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اإلیجابي إلى حد ما، مما قد یساعد هذه الدول على التعامل والتعایش السلمي مع األوضاع 
لكن . واالنقالب في أي لحظةاالقتصادیة العالمیة الراهنة والقابلة للتغیر 

والغیر مستقرة في حجم االستثمارات األجنبیة المباشرة كشف لنا الجانب السلبي المتذبذبةاإلحصائیات
  .لهذه السیاسات

آلیات تفعیل هذه االستثمارات األجنبیة المباشرة وسبل تحسین مستواها النوعي والكمي نع فنتساءل
  مستقبال؟

، لمحاولة رسم بعض اآلفاق المستقبلیة من هذه الدراسة ألخیرالمبحث النصل في هذا 
 في أحسن صورة للنهوض باالستمارات األجنبیة المباشرة وحتى الوطنیة لتتمكن من القیام

قي  ،بالدور المنوط بها ّ إلى مستوى  بشعوبهاالمتمثل في تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة والر
وألن التنمیة هي عملیة وطنیة تبدأ . بل أفضللمتطلعة دوما إلى مستقالشعوب المتحضرة ا

ثم ) أولمطلب(بالمحددات الداخلیة للدولة، وجب أوال إعطاء بعض األولویات الداخلیة 
  ).ثثالمطلب (وأخیرا األولویات على المستوى العالمي ) مطلب ثان(األولویات اإلقلیمیة 

  

  المطلب األول

  على المستوى الوطني االستثمار األجنبي المباشر اق تفعیلآفـ

الجهود الوطنیة بالدرجة  تضافریتطلب  ،ظاهرة العولمة وتحریر التجارة الخارجیة إن مواجهة 
لمواكبة هذه التغیرات العالمیة بل یمكن  ،لتهیئة المناخ السیاسي والقانوني واالقتصادي ،األولى

القول إن نجاح أي تعاون دولي أو إقلیمي یتوقف على قدرة كل دولة على تنمیة مواردها 
  . 1وتطویر الهیكل االقتصادي ورفع الكفاءة التصدیریة والتنافسیة

ات بالنسبة للعوائق والصعوبات التي تقف أمام تدفق االستثمار  ،بناء على ما قیل سابقا
األجنبیة في الدول النامیة، وبالتالي في دول المغرب العربي، نوجز فیما یلي بعض اآللیات 

                                                             
لعدد خالد سعد زغلول حلمي، العولمة والتحدیات االقتصادیة وموقف الدول النامیة منها، مجلة الحقوق، جامعة المنوفیة ،ا -1

  .60، ص 2002األول، السنة السادسة و العشرون، مارس 
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دید تلك المخاوف وبعث الثقة التي نراها ذات أهمیة بالغة في تذلیل تلك الصعوبات وتب
هله في عملیة باعتباره شریكا ال یمكن تجا ،ان في نفس المستثمر األجنبي وحتى الوطنيواألم
  :هذه اآللیات الداخلیة، فیما یلي م، وتتمثل أهة االقتصادیةالتنمی

    

  الفرع األول  

  جعل القضـــاء محفزا لالستثمار 
بناء على األهمیة الكبیرة التي یولیها المستثمر األجنبي للضمانات القضائیة التي تقدمها  

الدولة المضیفة، كما سبق اإلشارة إلیه في الباب األول من هذه الدراسة، ال یخالفني الرأي 
باحث، في أن  وجود نظام اقتصادي متقدم یحتاج إلى سلطة قضائیة قویة، مستقلة ومتطورة، 

ى ومتطلبات العولمة، فهناك توافق عالمي حول الدور األساسي الذي تلعبه المؤسسة تتماش
كما یوافقني القول كل مستثمر أن وجود نظام قضائي غیر . القضائیة الیوم في التنمیة الوطنیة

مستقل وغیر فعال هو عقبة أمام احترام الدولة اللتزاماتها التعاقدیة مع المتعاملین أو 
جانب، وبالمقابل فإن وجود نظام قضائي مستقل وفعال هو دعامة قویة للنشاط المستثمرین األ

ة علیه من . 1االقتصادي عامة وعامل جذب وضمانة قانونیة للرؤوس األموال األجنبی
الضروري إصالح جهاز القضاء وفصله عن باقي السلطات األخرى، لضمان قیامه 

 . بمسؤولیاته بكل شفافیة ودیمقراطیة

أن ننوه في هذا الصدد، باإلجراءات التي اتخذتها السلطات المغربیة في میدان دعم یجدر بنا 
قضائیة متخصصة بهدف إیجاد هیئات 19982االستثمار وتشجیعه، بإنشاء المحاكم التجاریة سنة 

تثمرین رفیعة المستوى للبث في المنازعات المرتبطة بالتجارة واألعمال، مما شكل دعامة قویة وحافزا إضافیا للمس

                                                             
إن اختصاص القضاء الوطني في الدولة المضیفة لالستثمارات، یعد الطریق الواجب اإلتباع كوسیلة لحل المنازعات التي  -1

تنشأ بینها وبین المستثمرین األجانب، فهو یعد صاحب االختصاص األصیل بنظر المنازعات االستثماریة و من ثمة ینبغي 
  .لقضائي للدولة المضیفةأن تستقر ثقة المستثمر األجنبي في الجهاز ا

المصادق علیه بظهیر  53.95تم إحداث المحاكم التجاریة ومحاكم االستئناف التجاریة في المغرب، بموجب القانون رقم  -2
  . 1997فبرایر  12، بتاریخ 1.97.65
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في حین مازالت الجزائر لم تتمكن إلى الیوم من إحداث هذه اآللیة القانونیة، على خالف المحاكم المختصة ، األجانب
  .1والتي جاء إحداثها متأخرا اإلداریة

، متوقف أساسا على إصالح )تجاریة و إداریة( 2صةصختكما أن تفعیل دور المحاكم الم 
بر تكوین یهدف إلى ین وتطویر مؤهالتهم المهنیة، عالمختصالجهاز القضائي بتكوین القضاة 

ة كما تلعب المعلوماتی ،جامهاات القضایا وأحافة  القرار السریع عبر التحكم في تدفقتطویر ثق
الیوم أهمیة كبرى، تتجلى في تبسیط االجراءات المسطرة وتحسین سیر العمل  3القضائیة 

موظفي المحاكم وتحسین القضائي، ومن تم المساهمة في تخفیف األعباء التي تقع على عاتق 
  .الخدمات المقدمة للمستثمرین وتمكینهم من حقوقهم في أقرب اآلجال

ال كما أن وجود مثل هذا الجهاز القضائي المستقل   ّ من شأنه أن یعزز ثقة المستثمر  ،والفع
هذه الدولة، األجنبي في القضاء الداخلي للدولة، فیلجأ إلیه في حالة نشوب أي نزاع بینه وبین 

المضیفة خسائر مالیة كبیرة بسبب ما من شأنه أن یجنب الدولة . بدل لجوئه إلى التحكیم كطریقة لحل النزاع
  .األجنبي عند تسویة النزاع عن طریق التحكیمدفعها لتعویضات باهظة للمستثمر 

                                                             
یتعلق  ،1998ماي  30، مؤرخ في 02-98نص المشرع الجزائري على إحداث المحاكم اإلداریة في القانون رقم  -1

قام ، حیث 2010لكن بدایة تنصیبها تأخر إلى غایة سنة . 1998جوان  1، مؤرخة في 37ر، عدد . بالمحاكم اإلداریة، ج
  .، لیتم بعدها تنصیب باق المحاكم اإلداریة األخرى2010مارس  25وزیر العدل بتنصیب أول محكمة إداریة بالجزائر العاصمة في 

اضي اإلداري في تونس للتصدي لجمیع الحاالت التي ال تتوفر فیها الشروط القانونیة المخولة في هذا الصدد، لم یتردد الق -2
لالنتفاع  باالمتیازات الجبائیة  المنصوص علیها بالتشریع الجبائي الجاري به العمل على غرار عدم احترام الشرط المتعلق 

 25االستثمار، فقد أكد في القرار الصادر بتاریخ  من مجلة تشجیع 2بإیداع التصریح بالنشاط المنصوص علیه بالفصل 
، أن التصریح بالنشاط لدى المصلحة المعنیة بالتشجیع على االستثمار یعد شرطا 35767في القضیة عدد  2006دیسمبر 

وثیقة  كما أبرز القاضي اإلداري أهمیة الحصول على.....ضروریا  لالنتفاع  بالتشجیعات الواردة بمجلة تشجیع االستثمارات
من مجلة  64إیداع التصریح بالنشاط كشرط جوهري  لالنتفاع  باالمتیازات الجبائیة باعتباره  یهدف وفقا ألحكام الفصل 

تشجیع االستثمارات إلى تمكین المصالح اإلداریة المعنیة بالتشجیع على االستثمار من حصر ومتابعة ومراقبة األنشطة  
شجیع االستثمارات  وكذلك إلى ضبط وتصنیف االمتیازات الجبائیة حسب طبیعة النشاط والمشاریع المنتفعة بأحكام مجلة ت

-110العیادي محمد، تطویر مفهوم االستثمار من خالل فقه فضاء المحكمة اإلداریة، مرجع سابق ص ص : أنظر . ونظام التشجیع
111.  

أمام المغرب فقط بل كل الدول النامیة، وذلك ألن إن مشكل التبویب عن طریق العمل المعلوماتي، یطرح نفسه بحدة لیس  -3
رزوق عبد الحكیم، المعلومیات  .حركة التشریع حركة دائمة في كل بالد العالم تتالحق نصوصها وقوانینها بدون توقف

-9لمزدوج، أیة عالقة، مجلة الحقوق المغربیة ، دار اآلفاق المغربیة للنشر و التوزیع، الدار البیضاء، العدد ا: واالستثمار
  .200، ص 2010، السنة الخامسة ، ماي 01



 التشریعات المنظمة لإلستثمار األجنبي المباشر في دول المغرب العربي
 

349 
 

  الفرع الثاني

  تفعیل االستثمار السیاحي وتشجیعھ في القطاع الفالحي

أكید أن القطاع السیاحي ال یحتاج لإلمكانیات اللوجستیكیة والمؤهالت الطبیعیة فقط، حتى    
نونیة مهمة تضم یصبح صناعة قویة داخل االقتصاد الوطني، بل یحتاج كذلك إلى ترسانة قا

المؤسساتي للسیاحة  اإلطارمجموعة من القواعد القانونیة والتنظیمیة والمهنیة التي تضع 
تعزز الضمانات میة في المیدان السیاحي من جهة و وتحدد تدخل الدولة والمؤسسات العمو 

  .الممنوحة للسائح والمستثمر السیاحي من جهة أخرى

إذ یؤخذ على التنظیم القانوني للسیاحة في المغرب تبعیته للنظام الفرنسي نظرا للظروف      
التي نشأ فیها هذا النظام، فبالرغم من المراجعات والتعدیالت التي عرفتها النصوص المنظمة 

ة لمهنة وكیل األسفار ومقاول النقل السیاحي، إال أنها لم تستطع التخلص من التبعیة القانونی
،فالمشرع المغربي لم یكتسب بعد الجرأة الكافیة التي تمكنه من ربط النصوص القانونیة بواقعها 

  .1االجتماعي

لم تلقى االهتمام الذي تستحقه ولم تكن عنصرا في التنمیة  ،كما أن السیاحة في الجزائر
ر كقطاع االقتصادیة إال مع المخطط الثالثي، أین بدأت السیاحة تظهر ضمن بنود االستثما

كما شهد قطاع السیاحة في الجزائر نموا ملحوظا خالل السبعینات والثمانینات من . 2اقتصادي
القرن الماضي، وهذا راجع لإلمكانیات الطبیعیة والسیاحیة التي تتوفر علیها بالرغم من 

                                                             
    .84الیوسیعبد اهللا ، إشكالیة المساطر اإلداریة في مجال االستثمار بالمغرب، مرجع سابق، ص -1
سریر مخصص للسیاحة الشاطئیة والصحراویة، بهدف  13081) 1969-1967(تم برمجت خالل هذا المخطط   -2

أي   %  35بال السیاحي، وفي نهایة المخطط منحت األولویة إلنجاز المشاریع الشاطئیة بـ تطویر المنشآت القاعدیة لالستق
وفي نهایة هذه الفترة سجل عجز یقدر . سریر مبرمج بسبب جودة الشواطئ الجزائریة 6766سریر تم تهیئتها من بین  2406

. والمشاكل اإلداریة= =إلى ضعف قدرات االنجاز زویعود الفارق بین المقدر والمنج %  75سریر أي بنسبة  10135بـ 
واالجتماعیة، جامعة الجزائر باللطة مبارك، االستثمارات السیاحیة في الجزائر، دراسات في العلوم اإلنسانیة  :أنظر للتفصیل

 .08، ص 2003/2004، السنة )عدد خاص بدور اآلثار في ترقیة السیاحة الثقافیة( 5العدد 
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د الجزائر البل اإلمكانیات،إذ یمكن أن تجعل هذه المتواضع بالقطاع السیاحي آنذاك االهتمام
  .1السیاحي األول في منطقة شمال إفریقیا

لتهیئة من خالل المخطط التوجیهي ل ،حالیا تسعى الجزائر للنهوض بقطاعها السیاحي     
االستراتیجي  للسیاسة  اإلطار، حیث یشكل هذا المخطط 20252السیاحیة مطلع العام 

ناعي من أشد العقبات التي ویبقى مشكل التأشیرة السیاحیة والعقار الص. السیاحیة في الجزائر
  .3مازالت تواجه تفعیل دور القطاع السیاحي في الجزائر والمغرب

                                                             
، مجلة 2025تحدیات ورهانات في ظل المخطط الوطني للتهیئة السیاحیة  -ر، السیاحة في الجزائرعوینانعبد القاد-1

  . 139،  ص 2012، جوان 12معارف، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة ، العدد 
  :جعل السیاحة إحدى محركات النمو االقتصادي، وذلك من خالل/1: یحمل هذا المخطط خمسة أهداف هي -2
إعطاء الجزائر انتشارا  - تنظیم العرض السیاحي باتجاه السوق الوطني  -اقتصاد بدیل یحل محل المحروقات ترقیة  -

  المساهمة في تحسین التوازنات الكبرى -. سیاحیا دولیا و جعلها وجهة امتیاز ومنارة  في حوض المتوسط
  : الدفع بواسطة األثر العكسي على القطاعات األخرى ،من خالل/2
 -) النقل، التعمیر، البیئة، التنظیم المحلي، التكوین( إلى السیاحة في إطار مقاربة عرضیة تشمل مختلف العوامل النظر -

االنسجام مع إستراتیجیة القطاعات األخرى و إحداث حركیة شاملة على مستوى اإلقلیم الوطني في إطار المخطط التوجیهي 
  .2025للتهیئة السیاحیة آفاق 

وذلك بإدماج مفهوم الدیمومة في مجمل حلقة التنمیة السیاحیة أي اقتران الجانب : ترقیة السیاحة والبیئة التوافق بین / 3
  .االقتصادي بالجانب االجتماعي و البیئي

حیث أن استراتیجیات  السیاحة الدائمة هي تلك التي تحترم التنوع الثقافي :تثمین التراث التاریخي، الثقافي والشعائري / 4
  .التراث وتساهم في التنمیة المحلیةوتحمي 

من خالل إحداث تغییرات في التصور الذي یحمله المتعاملون الدولیون على السوق : التحسین الدائم لصورة الجزائر/ 5
  .148-147عوینان عبد القادر، مرجع سابق، ص ص ، :أنظر. الجزائریة، وجعلها سوق هامة ولیست ثانویة

سیاحیة وتأشیرة الدخول المتكرر، تعتبران األكثر طلبا من طرف المستثمرین األجانب، فالتأشیرة المالحظ أن التأشیرة ال -3
السیاحیة تمنح بغرض اإلقامة لفترة محدودة ال تتجاوز ثالثة أشهر، أما تأشیرة الدخول المتعدد فهي تتیح  لألجانب بما فیهم 

د مجددا أكثر من مرة واحدة، غیر أن الحصول على هذا النوع من المستثمرین الخواص، إمكانیة المغادرة و الرجوع إلى البل
التأشیرة في المغرب، یتوقف على ضرورة  وجود اتفاق بهذا الشأن بین  الدولة المغربیة والدولة التي ینتمي إلیها المستثمر 

  .112الیوسیعبد اهللا،  مرجع سابق، ص :راجع. طالب التأشیرة
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أما فیما یخص دور االستثمار الفالحي، فمن بین التوصیات التي خرجت بها لجنة       
الشؤون االقتصادیة والمالیة لمجلس األمة، ضرورة تشجیع االستثمارات المنتجة في الجزائر 

  .1خارج المحروقات وتفعیل السیاسة الصناعیة وسیاسة التنمیة الفالحیة

الطموحة التي حظي بها القطاع الفالحي في المغرب ضرورة  اإلستراتیجیةكما فرضت   
مراجعة عمیقة لنظام التحفیز الفالحي بغیة تحسین دوره الرئیسي في تطویر االستثمارات 

النظام الجدید للدعم حیث مكن . الفالحیة والمساهمة بفعالیة في تحقیق أهداف التنمیة الوطنیة
ز التطبیق في ما ّ من وضع مساعدات جدیدة تماشیا مع االلتزامات  2010رس الفالحي، الذي دخل حی

  .2المحددة في إطار االتفاقیات اإلطار الموقعة من طرف الدولة

بل هي حجر زاویة االقتصاد  ،كذلك أصبحت الفالحة في تونس تمثل محور اهتمام الدولة    
اضیها من ثروات، الوطني وخیار صائب وذلك للطبیعة المناخیة لهذه البالد وما تمتاز به أر 

لذلك فقد بذلت الدولة وال تزال مجهودات جبارة للنهوض بالفالحة وقد أعطت العدید من 
تأخذ شكل منح التشجیعات الجبائیة في القطاع الفالحي والصید البحري، منها تشجیعات مالیة 
ض من المعالیم مثل منحة االستثمار ومنحة تركیز طرق الري ومنحة اقتناء اآلالت الفالحیة، والتخفی

كما تلعب وكالة النهوض باالستثمارات الفالحیة دورا رائدا في تشجیع االستثمار . 3%10الدیوانیة بنسبة 
  :4تقوم به الوكالة الفالحي في تونس، ومن بین ما

  ربط الصلة بین المستثمرین التونسیین ونظرائهم األجانب إلنجاز مشاریع مشتركة في
 .والتصدیر اإلنتاجمجاالت 

  ولقاءات الشراكة اإلعالمیةتنظیم التظاهرات االقتصادیة والندوات واألیام. 

                                                             
  .31مجلس األمة، مرجع سابق، ص -1
بهدف مواكبة هذا النظام الجدید، تم إصدار دوریة مشتركة بین وزیر الفالحة والصید البحري ووزیر االقتصاد والمالیة في  -2

، تحدد كیفیة معالجة ملفات طلب مساعدة الدولة، حیث تتم  معالجتها عبر الشباك الوحید المحدث في مارس 2011ینایر 
یمیة للفالحة والمكاتب الجهویة لالستثمار الفالحي وسیمكن العمل بالشباك الوحید ، على مستوى  المدیریات اإلقل2008

  .عن الوكالة المغربیة لتنمیة االستثمارات. ضمان خدمة مقربة لفائدة الفالحین وتحسین الفعالیة وتسریع معالجة الملفات
  .136-135الجماعي كمال، المحیط القانوني لالستثمار، مرجع سابق ، ص ص -3

4-http:/www ania. Com.tn/ar/aniamenu-16 
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 ل والخــارجالمشاركة في المعارض والصالونات المختصة في الداخـ  
  الثالفرع الث

  اع الصناعيتأھیل القطحتمیة 

في إطار العولمة االقتصادیة تتمحور إشكالیة المؤسسات الصناعیة الخاصة في كیفیة       
االنتقال من النظام المسیر مركزیا إلى نظام اقتصاد السوق، الذي یستلزم عامل المنافسة 

  . 1الدولیة كأول تأشیرة لالندماج في االقتصاد العالمي

العالمي وسعي الجزائر لذلك، شأنهما في ذلك شأن في النظام تونس إن اندماج المغرب و      
في وجه  ماكل الدول النامیة وتطبیقهما لسیاسة التحرر االقتصادي والتجاري، وكذلك انفتاحه

طریق إدماج مجموعة من االجراءات عن  اتخاذمایتطلب منه ،األنشطة االقتصادیة العالمیة
ّف مع  2لخاصالتكنولوجیا ذات التقنیة العالیة لتقویة القطاع ا والنهوض به بشكل یجعله قادرا على التكی

  .3متطلبات التدبیر في عصر العولمة وفي مستوى المنافسة الدولیة المحتدمة

إذ تشتكي المقاوالت الصغرى والمتوسطة في المغرب من مشكل التمویل البنكي، الذي     
شكل محور نقاشات مكثفة، وتتحدث البنوك عن عدم جودة ملفات االستثمار وطلبات 
القروض وكذا الحسابات، كلها عوامل تحد من المشاریع القابلة للحصول على قرض، فهناك 

                                                             
المجلة  -حالة الجزائر - قصابة سعدیة ،صدیقي ملیكة، بعث االستثمارات األجنبیة في إطار الشراكة األورو متوسطیة -1

  .67، ص 2003، 01، عدد 41الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، الجزء 
أي تحمل جنسیة ( الناشطة في المجال االقتصادي، سواء كانت وطنیة یتشكل القطاع الخاص من مجموع المؤسسات  -2

حسان نادیة، أثار ).صناعي وفالحي و خدماتي( أو أجنبیة، وهي مؤسسات تقوم باالستثمار في الدولة بكل أنواعه ) الدولة
، سنة 2ة مولود معمري، العدد الفساد على االستثمار الخاص، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامع

  .403، ص 2011
  .201رزوق عبد الحكیم، مرجع سابق، ص  -3
من بین الحلول المقترحة من طرف الهیئات الدولیة لمكافحة الفساد في القطاع الخاص هو الحكم الراشد، فبالنسبة  لهیئة  -

فإنها تضع تحت تصرف الدول العضو مساعدات ، 2003أكتوبر  31األمم المتحدة ، فبموجب االتفاقیة التي وضعتها  في 
  = تحت عنوان 14من المادة  1لمكافحة الفساد وتشجیع  الشفافیة في تسییر األموال العامة، فجاء في الفـقرة 

القطاع الخاص في الفساد ولتعزیز معاییر المحاسبة  تدابیر لمنع ضلوع...تتخذ كل دولة طرف - 1" :  -القطاع الخاص= 
متناسبة و إداریة أو جنائیة تكون فعالة و سابات في القطاع الخاص، وتفرض عند االقتضاء عقوبات مدنیة أمراجعة الحو 
  .420حسان نادیة، مرجع سابق، ص ...."رادعة على عدم االمتثال لهذه التدابیر و



 التشریعات المنظمة لإلستثمار األجنبي المباشر في دول المغرب العربي
 

353 
 

یطرة على سوق المقاوالت الصغرى والمتوسطة، وذلك للحصول منافسة قویة بین البنوك للس
ترى أن تكلفة التمویل  %80غیر أن أغلبیة المقاوالت . على فائض السیولة المتوفرة لدیها

  . مرتفعة جدا وتشكل عائق أمام تطویر وتنمیة هذه المقاوالت

سواء في  ،وبتشخیص المشاكل التي یعاني منها القطاع الصناعي بشقیه الخاص والعام     
الجزائر أو في المغرب وحتى تونس، نجده غیر مؤهل حالیا وبصفة كلیا لمواجهة شراسة 
منافسة المنتجات الخارجیة وغزوها للسوق المحلیة، ناهیك عن عدم جاهزیته اآلنیة لغزو 

  .جودة العالمیة المطلوبة الدولیة بال األسواق

  

  المطلب الثاني

  التكامـل االقتصادي  المباشر وآفاقاألجنبیاالستثمار     

  عربيوالـ ألمغاربي

یقة لالستثمار عتمد علیها الدولة المضّ تتعد المحددات الوطنیة المذكورة أعاله، اآللیات التي 
. بالدرجة األولى من أجل تحسین وتطویر مستوى أو حجم رؤوس األموال األجنبیة الوافدة إلیها

وحتى دولیة، ألن النشاط لكن تحقیق هذه األهداف الوطنیة مرتبط بمحددات أخرى إقلیمیة 
  .التجاري ألي دولة قائم على مجموعة من العالقات االقتصادیة الدولیة

 ،القات التجاریة بین الدول وتسهیل المبادالت التجاریة بینهاومن أجل تفعیل هذه الع     
أنشئت تجمعات إقلیمیة واتحادات جمركیة ومناطق حرة للتجارة، ولیس هناك من شك في أن 
كل هذه التحوالت الجاریة في الساحة االقتصادیة العالمیة، تطرح تحدیات ورهانات جدیدة على 

والدول العربیة بصفة خاصة والدول المغاربیة بصفة اقتصادیات الدول النامیة بصفة عامة 
 )أولفرع (" ربياتحاد المغرب الع"ضرورة إحیاء  توجب على هذه األخیرةأخص، مما یس

  .)ثانفرع ( لتفعیل وجودها في منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى

  

  



 التشریعات المنظمة لإلستثمار األجنبي المباشر في دول المغرب العربي
 

354 
 

  الفرع األول  
  الةاد المغرب العربي خطـوة فعّ تفعیل اتحـ

  ألمغاربيلتحقیق التكامل االقتصادي 

في مقومات  1تنحصر الدعائم األساسیة التي ساعدت على إنشاء اتحاد المغرب العربي    
 اإلقلیمیةوالتكتالت  ال تكاد توجد لكثیر من التجمعات الوحدة التي تمتلكها دول االتحاد والتي

بیة تقر باإلسالم دینا للدولة، كذلك وتتمثل أساسا في وحدة الدین واللغة، فكل الدساتیر المغار 
ولعبت وحدة التاریخ والثقافة وحتى . 2تأكد ذات الدساتیر بأن العربیة هي اللغة الرسمیة الوطنیة

ناهیك عن وحدة الرقعة الجغرافیة، دورا هاما في تسهیل إنشاء  3النظم التشریعیة واالجتماعیة
والدعائم، إال أنه ال یشكل أي وزن اقتصادي  االتحاد، فال یوجد تكتل یتمتع بكل هذه المقومات

                                                             
إن فكرة اتحاد المغرب العربي فكرة قدیمة، تبلورت قبل حصول  الدول المغاربیة على االستقالل، وتوطدت هذه الفكرة في  -1

صیرورة الكفاح من أجل االستقالل، وظهرت ألول مرة في أول مؤتمر لألحزاب المغاربیة المنعقدة بمدینة طنجة في ربیع 
وقد تال . المغربي والحزب الدستوري التونسي وجبهة التحریر الوطني الجزائریةوالذي ضم ممثلین عن حزب االستقالل  1958

لتنشیط العالقات والروابط  1964ذلك جملة من اللقاءات المغاربیة بدءا بإنشاء اللجنة االستشاریة للمغرب العربي سنة 
إلعالن على اتحاد المغرب العربي سنة ومعاهدة مستغانم ومعاهدة اإلخاء والوفاق وا 1974االقتصادیة  ثم بیان جربة سنة 

في  37بلغ عدد االتفاقیات المبرمة  1997وبعد اإلعالن عن میالد المغرب العربي والى حدود سنة . بمدینة مراكش 1989
ولد القابلة إدریس، المسار ألمغاربي ینتظر التفعیل، الحوار  :أنظر. مختلف المجاالت االقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة

  . 2-3، ص ص 2003/ 10/10 -617متمدن، العدد ال
org/debat/show art  asp ? aid=10654ahewar.http : //www 

  
اللغة العربیة هي اللغة " :03والمادة . "اإلسالم دین الدولة" ): معدل ومتمم(من الدستور الجزائري  02تنص المادة  -2

   5والفصل   ،..... "اإلسالم دین الدولة" ):معدل ومتمم(لمغربيمن الدستور ا 3كما ینص الفصل " .  الوطنیة الرسمیة
تونس دولة حرة " ) : معدل ومتمم(كما جاء  في الفصل األول من الدستور التونسي  ".تظل العربیة اللغة الرسمیة للدولة:" 

  ."،والجمهوریة نظامهاوالعربیة لغتها ،اإلسالم دینها ،ذات سیادة ،،مستقلة
  إن وحدة النظم التشریعیة متوفرة في المغرب العربي، فالتشریع  نجده واحد بالنسبة لغالبیة الدول المغاربیة، ألن أصوله -3

ن كانت الدول تختلف في ترتیبها ضمن مصادر القانون، فضال على أن  ٕ وفروعه مستمدة من قواعد الشریعة اإلسالمیة وا
التشریعیة = =معظم دول المغرب العربي كانت تحت طائلة إدارة استعماریة واحدة  وهي فرنسا، والتي عملت على توحید النظم

وما یقال على وحدة النظم . المدني نجده مأخوذ تقریبا حرفیا من القانون الفرنسيبین هذه البلدان وعلى سبیل المثال القانون 
االجتماعیة المشتركة نتیجة القانونیة یقال على أیضا بالنسبة لوحدة النظم االجتماعیة، فلقد تحققت لشعوب المغرب العربي النظم 

مانع جمال عبد الناصر، اتحاد المغرب العربي .  لمواسم الدینیة والزواجلوحدة اللغة والتاریخ، فهم یشتركون في معظم العادات كاالحتفال با
  .39ص ، 2005دراسة قانونیة سیاسیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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في مجال التعامالت التجاریة الدولیة بدلیل أن كل دولة كونت شراكة فردیة مع االتحاد 
علما أن . أوروبیة –، في حین كانت النتائج لتكون أفضل لو تكونت شراكة مغاربیة 1األوروبي

والتنسیق والتنفیذ معاهدة اتحاد المغرب العربي أقامت أجهزة مختصة باقتراح المشاریع المشتركة 
  .2والمتابعة، مثل لجنة المتابعة واللجان الوزاریة المختصة والمجالس الوزاریة القطاعیة

الستثمار بین دول اتفاقیة تشجیع وضمان ا" ففي مجال االستثمار، وقعت دول االتحاد       
المصرف المغاربي "، تمخض عنها إنشاء 23/07/1990في " اتحاد المغرب العربي

رأس "على قرارات القمة المغاربیة الثالثة المنعقدة في  بناء،3"التجارة الخارجیةلالستثمار و 
نجاز  اإلسهام،الهدف من إقامته 1991مارس سنة 10و 9بلیبیا یومي" النوف ٕ في إعداد وا

وتمویل مشروعات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ذات المصلحة المشتركة وذات الجدوى 
  .االقتصادیة في أقالیم الدول األعضاء والهادفة إلى التكامل االقتصادي المغاربي

لضمان تحقیق اقتصاد انتهاج سیاسة مشتركة لالستثمار ومن بین أهداف المصرف كذلك،      
المشتركة المعروف  األوروبیةوهذا على غرار بنك السوق . ازن في الدول الخمس األعضاءمتو 

المغاربي لالستثمار والدور المصرف ومن هنا تبدو أهمیة  ،"بنك االستثمار األوروبي" بتسمیة 
  .4الكبیر الذي یمكن أن یلعبه في مجال االستثمار والتجارة الخارجیة

علیه فإن إنشاء هذا المصرف قد یؤدي مستقبال إلى إصدار عملة موحدة تكون بحد ذاتها 
فرغم التجمید الذي ساد المؤسسات المغاربیة نتیجة . عامال لتطویر المبادالت البینیة المغاربیة

،على 2002لقرار التجمید فإنه تم االتفاق بین وزراء االقتصاد والمالیة في االتحاد في مارس 

                                                             
  .  1995كانت تونس من البلدان المغاربیة األولى التي وقعت اتفاقیة شراكة مع االتحاد األوروبي  في یولیو  -1
  .وما یلیها 217مانع جمال عبد الناصر، مرجع سابق، ص :في دور هذه األجهزة، راجعللتفصیل أكثر  -2
ویعتبر . 13/06/1992، مؤرخ في 247/ 92انضمت الجزائر إلى هذه المؤسسة، بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -3

أن یحدث وكاالت أو فروع  المصرف مؤسسة مالیة دولیة مستقلة التحاد المغرب العربي، یقع مقره في مدینة تونس ویجوز له
  .أو مكاتب داخل أو خارج دول االتحاد، یكون لها جمیع االمتیازات الممنوحة للمقر الرئیسي للمصرف 

  .1992یونیو  14، السنة التاسعة والعشرون، الصادرة بتاریخ 45لنص االتفاقیة أنظر، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 
  .241سابق، صمانع جمال عبد الناصر، مرجع -4
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ملیون دوالر وفي  500اء مشروع المصرف المغاربي للتجارة واالستثمار، برأس مال قدره إحی
  .1هذا تمهیدا لقیام منطقة تجارة حرة مغاربیة

، اإلقلیمیةوفي ظل التطورات التجاریة العالمیة المتسارعة، باتجاه إقامة المزید من التكتالت   
لمیة للتجارة، فإن دول المغرب العربي مدعوة وتحریر التجارة العالمیة من خالل المنظمة العا
وتفعیله من جدید لتحقیق األهداف المشتركة 2الیوم وعلى وجه السرعة إلى إحیاء هذا التكتل

التي أنشأ من أجلها خاصة وأنه یتمتع بكل المقومات التي سبق ذكرها ولن یتأتى ذلك وفي 
ة إعادة فتح الحدود الجزائریة المغربیة هذه الظرفیة بالذات إال بتسویة الملفات العالقة، خاص

. وعودة األمن في لیبیا واستقرار األوضاع في تونس) المغلقة بسبب قضیة الصحراء الغربیة(
فمستقبل االتحاد والتكامل االقتصادي المغاربي مرهون بوجود إرادة سیاسیة حقیقیة لقادة 

  .3وزعماء الدول المغاربیة الخمسة

ناك جهات وقوى أجنبیة تدعو وتدفع إلى قیام تعاون مغاربي، فأوروبا الغریب في األمر، أن ه
،أصبحت تدرك أن مشاكل المغرب عامل الثنائي مع الدول المغاربیةالتي كانت تفضل الت

العربي ال یمكن حلها بتلك العالقات الثنائیة، وبالتالي أضحت تتجه نحو اإلقرار بالحل 
كما أن الوالیات المتحدة اقترحت . كالیة الهجرة والتنمیةاإلقلیمي لها، السیما فیما یتعلق بإش

من ) مبادرة ایزنشتات(على تونس والجزائر والمغرب شراكة أمریكیة مغاربیة 1997منذ عام 
أجل ضمان استقرار المنطقة، وتتمحور هذه المبادرة حول تحریر التجارة وتطویر القطاع 

وفي هذا الصدد  ،الهیكلیة لالقتصادیات المغاربیة وتطویر االستثمارات واإلصالحاتالخاص 
                                                             

  .242مانعمانع جمال عبد الناصر، مرجع سابق، ص -1
یمكن اعتبار اتحاد المغرب العربي منظمة إقلیمیة بالنظر إلى بعض الخصائص المترتبة على نظام العضویة فیه و -2

فریقیة ترغب في االنضمام إلیه شریطة قیود معینة، وهي موافقة الدول األعض ٕ اء باإلجماع على المفتوحة لكل دولة عربیة وا
  .314مانع جمال عبد الناصر، مرجع سابق، ص. دخول أي عضو فیه

عبد العزیز " لتأسیس  اتحاد المغرب العربي، بعث رئیس الجمهوریة الجزائریة  27في هذا الصدد، وبمناسبة الذكرى الـ   -3
. وحدة  المغرب العربي باتت أكثر من ضرورة، یؤكد فیها أن تحقیق "محمد الخامس" برقیة للعاهل المغربي الملك " بوتفلیقة

، برقیة یؤكد له فیها أن مجابهة التحدیات المغاربیة في المنطقة تتطلب "قاید السبسي" كما بعث لنضیره التونسي الرئیس 
یة على إستراتیجیة مشتركة ومنسقة، وفي برقیة مماثلة أكد لنظیره الموریتاني، ضرورة  التعجیل في إصالحات وتعدیالت جوهر 

 ،)A3(نقال عن، نشرة أخبار الثامنة على القناة الثالثة .( هیاكل ومؤسسات اتحاد المغرب العربي بهدف تحدیثها وتطویرها
  ).2016فیفري  17یوم األربعاء 
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تعتبر الوالیات المتحدة أن إقامة منطقة تبادل حر بین الدول المغاربیة شرط ضروري والزم 
  .  1للتبادل الجر بین أمریكا والمغرب العربي

ة التكامل حول أهمیClaude BERTHOMIEU "وتشیر الدراسة التي أجراها البروفیسور 
وتنشیط االستثمارات األجنبیة في  ،االقتصادي المغاربي في تنمیة اقتصادیات الدول المغاربیة

الجذب المنطقة، حیث تساءل عن األسباب التي جعلت اقتصادیات الدول المغاربیة قلیلة 
إلى أن عدم  هذه الدراسة إذتشیر .2بالرغم من تحریر التجارة الخارجیة ،األجنبیة تلالستثمارا

وجود تنسیق بین السیاسات االقتصادیة في المنطقة المغاربیة، یوحي بأنها موجهة من الخارج 
الختیار نفس نمط التسییر في الدول الغربیة، وخلص في دراسته إلى أن تقدم ورخاء دول 

  . 3المغرب العربي یمر حتما عبر التكامل االقتصادي المغاربي

ص االقتصادیات المغاربیة والعربیة بصفة عامة من التخلف وهناك طریق آخر لتخلی    
والتبعیة، هو توجیه االقتصاد العربي إلى التمركز نحو الذات، من خالل إدماج االقتصادیات 

  .   العربیة في اقتصاد متكامل من خالل منطقة للتجارة الحرة العربیة الكبرى
    

  الفرع الثاني

  منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى 

  العربياق التكامل االقتصادي وآف 
،منها الدول العربیة بعد جولة األوروغواي، تعریفات جمركیة أعلى بلدان النامیةتواجه ال

،حیث تحولت البلدان الصناعیة أكثر ي أسواق السلع األساسیة المتقلبةباإلضافة إلى حصرها ف
  . فأكثر نحو الحواجز غیر الجمركیة

                                                             
  .4ولد القابلة إدریس، مرجع سابق، ص -1

2- Claude BERTHOMIEU ,LA Prospérité des pays du Maghreb passe-t-elle par l’intégration 
économique régionale, Revue Algérienne Des Sciences Juridiques Economiques et Politiques, 
FACULTE DE DROIT,UNIVERSITE D’ALGER, VOLUME 44 N° 04, 2000, p 182 .   
3-Claude BERTHOMIEU ,op , cit, p 185.   
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ویعتبر التكامل االقتصادي العربي من الضروریات التي تملیها تحدیات النظام العالمي      
وفي السنوات األخیرة برزت . اإلقلیمیةالجدید المبني على تحریر المبادالت التجاریة والتكتالت 

، إال أن نجاح هذه المنطقة 1هذا الصدد تمثلت في إنشاء منطقة التبادل الحربوادر إیجابیة في 
یتوقف على عوامل كثیرة، كما أن هذا التعاون غیر قادر على الدفاع على مصالح وحقوق 
أعضائه في المحافل الدولیة، لذا أصبح من الالزم تطویر هذا التعاون لیتجسد في منطقة 

  . 2اتحاد جمركي على سبیل المثال

الدول األعضاء إلى ضرورة  )الثانیة والرابعة ةمادال(میثاق جامعة الدول العربیة  دعاحیث  
تحقیق التعاون االقتصادي بینهم بصفة عامة، ونظرا لما یسود الساحة الدولیة والعالمیة من 
متغیرات وتكتالت اقتصادیة، أصدر مجلس الوحدة االقتصادیة العربیة عددا من االتفاقیات 

  .،تتعلق بتشجیع االستثمار بموافقة جمیع أعضاء المجلس3الجدیدة 

  :  د دعت االتفاقیة الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربیة في الدول العربیة إلىفق    

 كما دعت ، 4حمایة االستثمارات وتشجیع انتقال رؤوس األموال العربیة بین الدول األعضاء
إلى ضرورة مواكبة المتغیرات العالمیة االقتصادیة وتوطید التعاون والتبادل االقتصادي بین 

                                                             
هذه المناطق ال تشكل وجودا قانونیا على مستوى العالقات الدولیة، إذ تتضمن الشق الداخلي فقط، بحیث ال توجد تعریفة  -1

خارجیة مشتركة وال تنظیم  تجاري  اتجاه الدول غیر األعضاء في المنطقة ومع ذلك مناطق التبادل الحر لها تأثیر على 
.  من اتفاق منظمة التجارة العالمیة تنص على االتحاد الجمركي لمناطق التجارة الحرة 8فقرة  24ة باقي الدول، مما جعل الماد

  . 173-172توغزاوي لحسن، مرجع سابق، ص ص 
  .179توغزاوي لحسن، مرجع سبق، ص -2
  اتفاقیة المؤسسة العربیة لضمان االستثمار –. اتفاقیة استثمار رؤوس األموال العربیة وانتقالها بین الدول العربیة - : منها-3
بین اتفاقیة تسویة منازعات االستثمار  –)12/11/2007مرت صیغة هذه االتفاقیة بعدد من التعدیالت، كان آخرها في (  

  .الدول العربيالدول العربیة المضیفة وبین مواطني الدول العربیة األخرى، االتفاقیة الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربیة في 
بانتقال رؤوس  -و في إطار أحكامها–تسمح الدول األطراف في هذه االتفاقیة " : تنص المادة الثانیة من االتفاقیة على -4

األموال العربیة فیما بینها بحریة وتشجیع استثمارها، وذلك وفقا لخطط وبرامج  التنمیة االقتصادیة في الدول األطراف وبما 
الدولة المضیفة والمستثمر وتصون له االستثمار و عوائده وحقوقه وأن توفر له بقدر اإلمكان استقرار یعود بالنفع على 
  ".األحكام القانونیة
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، حیث وضعت القواعد القانونیة المتعلقة بمعاملة االستثمار على نطاق 1العربیةالدول 
لحمایة االستثمارات وحددت معالما . أوسع وأشمل مما كانت علیه االتفاقیات السابقة

  .2ومعاملتها القائم أساسا على عدم التمییز، ومبدأ الدولة األكثر رعایة
 أعطت حوافز ومزایا للمشروعات العربیة  تشجیع االستثمارات العربیة البینیة، حیث

  . 3)فقرة ثالثة/المادة السادسة(لتشجیعها وجذبها لالستثمار في الدول العربیة األخرى

كذلك أوجدت االتفاقیة وسائل دولیة یمكن للمستثمر العربي الخاص اللجوء إلیها لتسویة   
یفة   .المنازعات التي تنشأ بینه وبین الدولة المضّ

حیث وافق مجلس الجامعة على نظام تسویة منازعات االستثمار في الدول العربیة، وفتح      
المجال أمام وضع اتفاقیات متعددة األطراف في نطاق الجامعة، تمخض عنه میالد مؤسسة 

وسعت من نطاق التي ، لتأمین استثمار األموال العربیة كأول مؤسسة في هذا المجال
  .4للضمان لتشمل االستثمارات المباشرة وغیر المباشرةاالستثمارات الصالحة 

                                                             
نجد، الشركة العربیة  )أوابك(من بین المشاریع العربیة المشتركة  المنبثقة عن منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول -1

أقطار  10ملیون دوالر تسهم فیه  550برأسمال  1974سبتمبر  11بتاریخ  تالتي تأسس(APCORP)لالستثمارات البترولیة 
) %17(الكویت ) %17(،المملكة العربیة السعودیة ) %17(دولة اإلمارات العربیة المتحدة  عربیة على النحو التالي،
لكل ) %03(و) %5(یة الجزائریة الجمهور ) %10(دولة قطر) %10(جمهوریة العراق ) %15(الجماهیریة العربیة اللیبیة 

االستثماریة على APCORPتعتمد إستراتیجیة . من مملكة البحرین، الجمهوریة العربیة السوریة وجمهوریة مصر العربیة
المشاركة في رؤوس أموال المشروعات البترولیة والمشروعات الصناعیة ذات الصلة، كما تسعى إلى اإلسهام المباشر في 

هرمز نور الدین وفادي خلیل ودرید  :أنظر.المجدیة اقتصادیا في قطاع البترول ومشتقاتهتثماریة المناسبة و رة الفرص االسبلو 
العیسى، التعاون االقتصادي العربي في مجال النفط، مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث، سلسلة العلوم االقتصادیة 

  .38، ص 2007، 2، العدد 29والقانونیة، المجلد 
  تشكل أحكام هذه االتفاقیة حدا أدنى لمعاملة كل استثمار یخضع لها–" :المادة الثالثة تنصحیث  -2
  في حدود هذا الحد األدنى تكون األولویة في التطبیق ألحكام االتفاقیة عند تعارضها مع قوانین و  -

  ."وأنظمة الدول األطراف
الستثمار في إقلیم أي دولة الرأس المال العربي بقصد ایتمتع المستثمر العربي بحریة تحویل  -3" :التي تنص على -3

بحریة تحویل عوائده دوریا، ثم  إعادة تحویله إلى أیة دولة طرف بعد الوفاء بالتزاماته المستحقة بدون أن یخضع طرف و 
لتحویل، وال في ذلك أیة قیود تمییزیة مصرفیة أو إداریة أو قانونیة و بدون أن تترتب أیة ضرائب ورسوم  على عملیة ا

  ."یسري ذاك مقابل الخدمات المصرفیة
  .139الحمیقاتي محمد أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص-4
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بتاریخ / 1317كما تبنى المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربیة قرار رقم     
تنفیذا لقرار القمة العربیة المنعقدة  منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، بتأسیس 19/2/1997

ضمن قرار التأسیس البرنامج التنفیذي لتفعیل اتفاقیة وت. 1996في القاهرة في حزیران عام 
لتأسیس منطقة التجارة العربیة تسییر التبادل التجاري وتنمیته بین الدول العربیة والجدول الزمني 

  :ا یليفیمـ 2وتتمثل العناصر الرئیسیة للبرنامج التنفیذي. 1المتكاملة

  معاملة السلع الوطنیةمعاملة السلع التي تنطبق علیها قواعد المنشأ. 
  ومعالجة  واإلغراقمراعاة األحكام والقواعد الدولیة في ما یتعلق بإجراءات الوقایة والدعم

 .خلل میزان المدفوعات الناجم عن تطبیق البرنامج
 وقد قرر . یجوز ألي بلدین طرفین االتفاق على تبادل إعفاءات تسبق الجدول الزمني

في هذا الصدد تخفیض المرحلة االنتقالیة إلقامة منطقة المجلس االقتصادي واالجتماعي 
وعلیه فإن التخفیض . 31/12/2007بدال من  31/12/2005التجارة الحرة لتنتهي في 

وذلك یضمن  1/1/2005و  1/1/2004في كل من  %20السنوي للتعریفة قد أصبح 
 .1/1/2005بحلول  %100إلغاء كامل التعرفة أي بنسبة 

 یة للدول العربیة األقل نموا وقد استفادت من هذه المعاملة التفضیلیة منح معاملة تفضیل
وانضمت إلى المنطقة كل من السودان والیمن حیث سمح لهما بتأجیل تطبیق 

، مع تمتعهما خالل هذه 1/1/2005تخفیضات التعرفة والرسوم المماثلة حتى تاریخ 
األعضاء ركیة في الدول الفترة بما وصل إلیه التخفیض التدریجي من الرسوم الجم

                                                             
وآثارها في التجارة العربیة البینیة والزراعیة بشكل   GAFTAثابت الدروبي رانیة ، منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى-1

مجلة جامعة  دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، ) دول المنطقة في التبادل التجاري السوري مع GAFTA أثار( خاص
  .204، ص2007، العدد األول، 23المجلد 

راعى البرنامج التنفیذي العقبات التي اعترضت تنفیذ اتفاقیة التبادل التجاري وتنمیته بین الدول العربیة، والهدف من إنشاء  -2
ات مختلف الدول العربیة ومع أحكام منظمة التجارة العالمیة، خاصة وأن عدد منطقة تجارة حرة تتماشى مع أوضاع  واحتیاج

وفي هذا الصدد البد . من الدول العربیة إما أعضاء في هذه المنظمة ـأو بصدد االنضمام إلیها وذلك خالل فترة زمنیة محددة
ادي السابقة بامتالكها برنامجا تنفیذیا من الذكر أن منطقة التجارة الحرة العربیة اختلفت عن كل برامج التعاون االقتص

ثابت الدروبي  :أنظر. وبرنامجا زمنیا واقعیا یحدد الواجبات وااللتزامات لكل دولة عضو فضال عن لجان التنفیذ والمتابعة
  .205رانیة، مرجع سابق، ص 
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 %16سنویا للسودان و  %20على أن تبدأ في تطبیق نسبة التخفیض التدریجي تعادل . األخرى
 .1/1/2010سنویا للیمن لتصل إلى إزالة الرسوم الجمركیة جمیعها في 

  یتم تحریر كل السلع المتبادلة بین الدول األطراف من الرسوم وفقا لمبدأ التحریر
 1/1/1998یطبق بنسب مئویة متساویة خالل عشر سنوات، ویبدأ من التدریجي الذي 

  .20071/ 31/12وینتهي في 

تهدف اتفاقیة منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى إلى تحریر التجارة بین الدول األعضاء ومع توقیع 
  :20052ام قیق األهداف اآلتیة مع بدایة عاالتفاقیة أصبحت الدول األعضاء ملتزمة بتح

 زیادة حجم التبادل التجاري مع الدول األعضاء 
  بین األعضاء حسب المیزات النسبیة اإلنتاجتوزیع. 
 تعدیل بنیة االستثمار لتوسیع التصدیر إلى األسواق العربیة ولتطویر البنیة التحتیة لالستثمار. 
  التسویقیةاالهتمام بمقاییس الجودة والنوعیة لتحقیق المنافسة السعریة وزیادة الحصص. 
  تطویر السیاسات النقدیة والمصرفیة لتمویل الفعالیات التجاریة. 
 جمركي، اتحاد  إتحاد(وضع األسس لقیام مستویات أكثر تطورا لتكتل اقتصادي عربي

 ).ياقتصادي ونقد

 

  المطلب الثالث

  في دولآلیات تحسین مستقبل االستثمار األجنبي المباشر 

  الدوليعلى المستوى المغرب العربي 

ورغم المحاوالت العدیدة والمتوالیة، لم ینجح المجتمع الدولي في وضع تشریع  1929منذ عام  
نظرا لتباین المصالح بین الدول المتقدمة المصدرة لرؤوس . 1دولي موحد لالستثمارات األجنبیة

                                                             
  .206-205ثابت الدروبي رانیة، مرجع سابق، ص ص -1
  .207ثابت الدروبیرانیة، مرجع سابق، ص -2
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ایة تتواصل جهود التنظیم الدولي لحمل. األموال والدول النامیة الباحثة عن هذه األموال
حمایتها، قدر من تحریر أنظمة االستثمار و  االستثمارات األجنبیة سعیا منه لتحقیق أكبر

ي إطار االتفاقیات فویتضح ذلك من خالل تكثیف اآللیات المتبعة خاصة في اآلونة األخیرة 
هذا هو النهج المستجد على الساحة الدولیة في هذا و .وكذلك الثنائیةالدولیة و اإلقلیمیة 

  .رالمضما

نبیة ارات األجیة الكافیة لالستثماانون الدولي العرفي عن تحقیق الحمإزاء قصور القف       
یجاد توازن  ،لقانون االتفاقي تكملة هذا النقصغیاب تنظیم دولي موحد لالستثمار، حاول او  ٕ وا

التي  2یة هر عدید المحاوالت الدوللتظ ،بین مصالح كل األطراف في العملیة االستثماریة
  .سویة النزاعات الخاصة باالستثمارتتهدف إلى تنظیم الحمایة والمعاملة و 

                                                                                                                                                                                                 
بعقد مؤتمر دولي لدراسة معاملة األجانب ،لكنه فشل في ) 1929سنة (حیث كانت البدایة مع عصبة األمم المتحدة  -1

هافانا لتنظیم التجارة "عقد مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و العمل وانتهى بإقرار میثاق  1948التوصل إلى اتفاق عام، وعام 
لحقه من انتقادات، منها أنه یرجح مصالح الدول المستوردة لرأس المال ورفض من طرف ، لكنه لم ینفذ بسبب ما "الدولیة

في " بوجاتا االقتصادیة " جاءت بعدها اتفاقیة .الرئیس األمریكي الذي رفض عرضه على الكونغرس األمریكي للتصدیق علیه 
، ثم مشروع حمایة االستثمارات في 1949عام  ثم تقنین غرفة التجارة الدولیة حول معاملة االستثمار األجنبي. نفس العام

، یلیها قرار معهد القانون 1967، ثم مشروع منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة لحمایة الملكیة األجنبیة 1959الخارج لسنة 
وقراره في  1967الدولي حول المركز القانوني الستثمارات  رؤوس األموال  في الدول النامیة واالتفاقیات المرتبطة بها سنة 

حول االتفاقیات بین دولة وشخص خاص أجنبي، حیث أقر حق التأمیم ونزع الملكیة للمنفعة العامة مقابل تعویض  1979
ثم كان میثاق حقوق الدول و واجباتها االقتصادیة في شكل قرار . عادل ومسؤولیة الدولة التعاقدیة أمام المستثمر األجنبي

بوسهوة نور الدین، مرجع : راجع للتفصیل في كل هذه المحاوالت، . 1974م المتحدة عام صادر عن الجمعیة العامة لألم
  .121- 119سابق، ص ص ، 

، أول اتفاقیة متعددة األطراف لحمایة االستثمارات والتبادل التجاري معا، كما یعد أول 1994یعد میثاق الطاقة لسنة  -2
آخر = =اتفاق ملزم متعدد األطراف، تطبق أحكامه الخاصة باستثمار وحمایته على كل استثمار ألحد مستثمري طرف متعاقد

دافه، السعي إلیجاد إطار موحد لمعاملة االستثمار وحل النزاعات التي قد من أه. منظم في نشاط اقتصادي بقطاع الطاقة
تنشأ بین المستثمر األجنبي والدول المضیفة على أن هذه االتفاقیة ال تشمل التزامات ما قبل التأسیس، كما تضع بعض 

ذه االتفاقیة مازال یعتریها قصور یتضح والحقیقة  أن ه. الشروط القانونیة المطلقة التي توجد في اتفاقیات االستثمار الثنائیة
الحمیقاتي محمد .من خالل غموض بنود االتفاقیة المتعلقة بالنزاعات الناشئة بین األطراف وشح المعلومات حول التغیرات

  .127أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص
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، أین تم التوقیع بمدینة مراكش المغربیة على اتفاق المنظمة 25/04/1994إلى غایة      
، التي تهدف إلى تسهیل التعاون في مجال العالقات االقتصادیة )OMC(العالمیة للتجارة 

  .1947لعام  1التي كانت موجودة في الجات والتجاریة وسد الثغرات

 )فرع أول(ة األوروغواي؟ ـلفماهي إذن الجوانب التجاریة المتعلقة باالستثمار التي أسفرت عنها جو  
في تنفیذ االتفاقیة الخاصة باإلجراءات التجاریة ) منها الجزائر(والمشاكل التي تواجه بعض الدول النامیة 

  .)ثانفرع (إلجراءات االستثمار؟ 

  
  رع األولالفـ  

  القواعد األساسیة لعالقة التجارة باالستثمار في اتفاقیات       

  ارةالمنظمة العالمیة للتجـ      

مساومات في مواقف الدول، حول رغبة المجتمع " أوروجواي" شهدت مفاوضات جولة      
، )المنظمة العالمیة للتجارة حالیا(آنذاك" الجات"الدولي بإدماج إجراءات االستثمار تحت مظلة 

حیث أبدت الوالیات المتحدة األمریكیة اهتماما واسعا إلدخال االجراءات المتعلقة باالستثمار 
تفاقیات المنظمة العالمیة للتجارة، رغبة منها في تسهیل عملیات استثمار األجنبیة ضمن ا

والتي كانت تواجه حمایة عالیة، خاصة في قطاع  ،الضخمة للشركات المتعددة الجنسیات
  . الخدمات في العدید من الدول النامیة وبعض الدول المتقدمة

د منها اتجه نحو تنفیذ سیاسات اقتصادیة  أما الدول النامیة وعلى الرغم من أن العدی     
، إال أن البعض منها )المغربعلى غرار الجزائر، تونس و (عالمي منفتحة على االقتصاد ال

على بعض االجراءات التقییدیة لالستثمار منها، أداء الصادرات وشرط  اإلبقاءیرى ضرورة 
  .التنمیة الوطنیةالمحتوى الوطني، على اعتبار أنها تساعدها على تحقیق أهداف 

                                                             
ي التبادل التجاري الدولي آنذاك، فلم عندما وضعت اتفاقیة الجات، لم تكن عالقة االستثمار بالتجارة ظاهرة ملحوظة ف -1

  .بنصوص تحرر الجوانب المتعلقة باالستثمار) الجات(تأتي هذه االتفاقیة 
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على اتفاقیة ركزت على الجوانب التجاریة المتعلقة باالستثمار، " أوروجواي" فأسفرت جولة  
استهدفت هذه االتفاقیة التحریر التدریجي للتجارة الدولیة )TRIMS" (تریمس" عرفت باسم 

لدول وتسهیل االستثمار عبر الحدود الدولیة، لرفع مستوى النمو االقتصادي وخاصة في ا
  .1النامیة وضمان تحقیق المنافسة الحرة

المبادئ التي كرستها المنظمة العالمیة للتجارة في مجال : ونعرض باختصار فیما یلي  
 واالستثناءات المقررة)ثانیا( ثم نظام الحمـایة المتعلق باالستثمارات الخارجیة )أوال( االستثمار

      . )ثالثا( لكل الدول واألخرى المقررة لصالح الدول النامیة 
    

  المبادئ المتعلقة باالستثمار: أوال

 :ركزت االتفاقیة على مبادئ تقوم علیها معاملة االستثمارات األجنبیة، وتتمثل في

معاملة تفضیلیة مؤداه ،أن أیة ، یعرف كذلك بمبدأ الدولة األكثر رعایة:2مبدأ الدولة األولى بالرعایة )1
سواء كانت عضو في أخرى،  یمنحها طرف متعاقد عضو في المنظمة، لمستثمر أو متعامل من دولة

 .المنظمة أو ال، تمنح فورا ودن أي شرط لكل الدول المتعاقدة األخرى في المنظمة

التفضیالت التي تمنحها و  3فقد دعت االتفاقیة بموجب هذا الشرط إلى تعمیم كافة المزایا    
أي دولة عضو في المنظمة على جمیع الدول األعضاء بالتساوي ودون تمییز، سواء كانت 

                                                             
  .167توغزاوي لحسن، منظمة التجارة العالمیة وآلیات الفصل في النزاعات التجاریة، مرجع سابق، ص -1
نظمة العالمیة للتجارة، ألنه من مبادئ وأعراف القانون ال یعتبر مبدأ جدیدا جاءت به الم ،شرط الدولة األولى بالرعایة-2

الدولي، تتضمنه جل االتفاقیات الثنائیة، غیر أن االتفاقیة ركزت علیه ودعت إلى تفعیله بتوسیع العمل به على أكبر نطاق 
في المغرب حیث   وهو ذات الشرط الذي دفعت به الوالیات المتحدة األمریكیة في القضیة المتعلقة بحقوق رعایاها. ممكن

من الوالیات المتحدة األمریكیة إن الدفوع األخرى المقدمة " : 1952أغسطس  27جاء في حكم محكمة العدل الدولیة في 
المتصلة بالوالیة القنصلیة مرفوضة، وال یحق لها ممارسة  الوالیة القنصلیة في القضایا األخرى في القطاع الفرنسي في و 

بإنهاء  بریطانیا العظمى =المغرب، فحقوقها في هذا الشأن، التي اكتسبتها بفعل شرط البلد األكثر رعایة فقط ، انتهت 
العبیدي . "1937بع االمتیازات األجنبیة وفقا لالتفاقیات الفرنسیة البریطانیة لعام لجمیع حقوقها و امتیازاتها التي لها طا

  ).1ورد في التهمیش رقم ( 321عبد اهللا علي، مرجع سابق،  ص 
تشمل هذه المزایا، التعریفات الجمركیة والنفقات المتعلقة باالستیراد والتصدیر والقواعد واإلجراءات الشكلیة وطرق فرضها،  -3

زالة القیود المفروضة على البضائع المستوردة في األسواق المحلیةكذل ٕ   .ك ما یتعلق بالضرائب والمصروفات وا
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المنظمة معاملة ال واردات أو صادرات، كما تلتزم كل دولة عضو بمنح األعضاء اآلخرین في 
  .1تقل عن تلك الممنوحة ألي دولة أخرى سواء كانت عضو أو غیر عضو

شرط مساواة (أو )شرط تشبیه األجانب بالوطنیین(یطلق علیه البعضو :الوطنیة رط المعامـلةشـ )2
، بمقتضاه تلتزم الدولة العضو في المنظمة بأن ال تضع قیودا أخرى غیر )األجانب بالوطنیین

التعریفة بهدف حمایة منتجاتها أو تمییزها، وبموجبه تلتزم الدولة بمعاملة السلع المستوردة 
  .2المحلیة بنفس معاملة السلع

تلتزم بموجبه الدول :  )من االتفاقیة 28المادة (مبدأ الخفض العام و المتوالي للرسوم الجمركیة )3
لغاء التدابیر األخرى التي تفرضها  ٕ األعضاء في المنظمة، تخفیض التعریفات الجمركیة وا

یتم بمجرد االتفاق على مستوى معین للتعریفات الجمركیة للسلع محل التفاوض، و ، 3الدول
من (بشكل انفرادي تثبیتها بحیث یلتزم كل الدول األعضاء بعدم رفع معدل التعریفات الجمركیة 

  .بشأن هذا التخفیض 4مع ضرورة مراعاة جزئیة للدول النامیة) جانبها فقط

یمنع بموجبه وضع قیود كمیة تحد من ):من االتفاقیة11المادة (تحریم القیود الكمیة  )4
یمنع إتمام لقیود الكمیة من أخطر ما یعرقل و على أساس أن هذه االصادرات أو الواردات، 

  .5حریة التجارة الدولیة

                                                             
عبد المطلب عبد المجید، الجات ومنظمة التجارة العالمیة من األوروجواي لسیاتل حتى الدوحة، الدار الجامعیة للكتاب  -1

  .31، ص 2005اإلسكندریة 
من االتفاقیة التونسیة اللیبیة لتشجیع و ضمان االستثمار األجنبي  4فقرة /12في المادة  ورد النص على هذا المبدأ -2

بها رؤوس األموال بنفس المعاملة التي تتمتع  رؤوس األموال المتأنیة من الدولة األخرى تتمتع " : و نصها  1969لسنة
  ).1رقم ورد في التهمیش ( 320العبیدي عبد اهللا علي، مرجع سابق، ص . "الوطنیة

وذلك من خالل الدخول في اتفاقیات للمعاملة تنطوي على منح مزایا متبادلة یتحقق من خاللها بین الدول األعضاء التدرج -3
  .في خفض الضرائب الجمركیة

هذه المراعاة أو الخصوصیة الممنوحة للدول النامیة نسبیة و لیست مطلقة ،بمعنى إذ تطورت الدولة النامیة اقتصادیا  -4
إنها تتدرج إلى مكانة أعلى و بالتالي تكون قادرة على تقدیر تخفیضات أعلى في التعریفات الجمركیة، كما تصبح قادرة على ف

كما أوردت االتفاقیة عدة . تقبل  أنظمة  وقواعد في مجاالت أخرى وعلى نفس األسس التي تقبلها بها الدول المتقدمة
  .ة بالحمایة واإلغراق والتكتالت اإلقلیمیةاستثناءات على هذا المبدأ ،منها المتعلق

  .21والمادة  12و الفقرة الرابعة من المادة 11أوردت االتفاقیة استثناءات على هذا المبدأ، في الفقرة الثانیة من المادة  - 5
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یقصد به المصداقیة المطلوبة في كل عضو في المنظمة العالمیة :االلتزام بمبدأ الشفافیة )5
المرتبطة  واإلجراءاتللتجارة، إذ یجب على كل دولة عضو التعهد بالكشف عن كل القوانین 

تاحة للدول األعضاء األخرى االطالع علیها، والكشف كذلك عن كل  ٕ بتجارة السلع والخدمات وا
  .1المستجدات والتعدیالت التي تطرأ على أنظمتها القانونیة واالداریة

  

 ة الخاص باالستثمارنظام الحمایـ: ثانیا

اتفاقیة المنظمة العالمیة للتجارة مجموعة من النصوص القانونیة، توجب فیها حمایة  تضمنت
جرائیة لالستثمارات األجنبیة، ومن بین ما تعلق بالضمانات الموضوعیة  ٕ المادة (موضوعیة وا

التي تنص علیها  ،، إلزام الدول األعضاء بإلغاء كافة االجراءات والتدابیر)فقرة أولى/الخامسة
وأنظمة االستثمار الداخلیة، التي تفرض قیودا وتدابیر معیقة لحركة رؤوس األموال، قوانین 

في حالة استمرارها في فرض التدابیر  ،كما أوجبت ضرورة خضوع الدول النامیة واألقل نموا
كما یمنع  ،التي تمنع من قیام االتفاق الصعوباتللرقابة، على أن تواجه الدولة العضو تلك 

من التعدیل خالل الفترة االنتقالیة في التدابیر التي أبلغ عنها خالل تسعین  الدول األعضاء
وذلك منعا للتحایل ) الفقرة الرابعة من المادة الخامسة( یوما من بدئ سریان االتفاق ) 90(

  .واالستغالل

لیة كما توجب االتفاقیة على الدول األعضاء، القیام بمجموعة من االجراءات التي تحقق حمایة شك  
  .2مبدأ الشفافیة ،وأهمهااءات االستثمار المتصلة بالتجارةالحترام أحكام وقواعد اتفاق إجر 

تبقى مشروعة مادامت ال تتعارض مع اتفاقیات  ،فكل التدابیر الوطنیة في مجال االستثمار 
منظمة التجارة العالمیة، أي مادامت ال تأثر أو تعیق تجارة السلع وانسیابها، بینما تعرضت 

                                                             
یتحقق هذا المبدأ من خالل قیام الدول األعضاء باإلخطار عن كل تدابیر االستثمار المتصلة بالتجارة، كما ورد في  -1

، واتفاق التفاهم المتعلق  بتسویة النزاعات والقرار الوزاري المعتمد بشأن 1994من كانت  10و المادة  1فقرة  5المادة 
  . 1994أفریل  15إجراءات اإلخطار في 

حیث أوجبت االتفاقیة إنشاء لجنة لمراقبة سیر وتنفیذ أعمال االتفاق والمساعدة والتقریب بین األعضاء واإلشراف على  -2
مشاوراتهم  والقیام بالمسؤولیات والمهام المعهودة إلیها والتي یحددها المجلس التجاري للسلع، كما ألزمت االتفاقیة هذه اللجنة 

  . مع إبداء مالحظاتها حول األمور المتعلقة بتنفیذ االتفاقیة بإعداد تقاریر سنویة حول ذلك،



 التشریعات المنظمة لإلستثمار األجنبي المباشر في دول المغرب العربي
 

367 
 

دیباجة االتفاق بشأن االستثمار إلى تحریم تلك االجراءات الوطنیة التي لها آثار سلبیة على 
  .1التجارة الدولیة

كذلك تجیز اتفاقیة مكافحة اإلغراق للدولة العضو في المنظمة اتخاذ إجراءات تنفیذیة     
حصول  للتصدي إلغراق المصدرین من دولة عضو أخرى للسوق المحلیة، وذلك بعد إثبات

للتجارة تزاید إقبال ومنذ بدایة عمل المنظمة العالمیة . ضرر مادي لإلنتاج الوطني أو التهدید به
  .2اإلغراقالدول األعضاء على العمل بهذه اإلجازة نظرا لتزاید حاالت 

 
  االستثناءات العامة والخاصة: ثالثا

وأخرى ، )I(أقرت االتفاقیة بعض االستثناءات لصالح كل الدول األعضاء في المنظمة     
  :3تتمثل فیما یلي.  )II(خاصة بالدول النامیة فقط 

I -نصت المادة الرابعة من اتفاق االستثمار على ما یلي:االستثناءات المقررة لكل الدول :  

ة اجلات "  اءات من اتفاق ست ٔحاكم االتفاق احلايل 1994تنطبق لك  ىل  ضاء  ق   ...." حسب 

                                                             
تمنع السلطات الوطنیة من إصدار تشریعات وأنظمة تتضمن قیودا على سلع ومنتجات دون اقتصار الحظر على ما جاء  -1

الخروج على  صراحة في االتفاق بخصوص المعاملة الوطنیة لألجانب، و یهدف هذا المنع إلى الحیلولة دون التحایل أو
  .مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة

طالبت بعض الدول النامیة مراجعة هذه االتفاقیة للحد من استخدام تلك اإلجازات في الحمایة ألنها في أغلب األحیان  -2
نجاز ومن أهم ما تقترحه الدول النامیة في هذا الصدد امتناع الدول عن إ. لیس لهل عالقة بالسلوك المضر بالمنافسة 

. یوما قبل إعادة التحقیق في إغراق ذلك المنتوج 365تحقیقات متتالیة إلثبات اإلغراق على المنتوج الواحد، وضرورة  تریثها 
إلى إمكانیة اللجوء إلى جهاز تسویة النزاعات في حالة اإلغراق، انطالقا  1فقرة  17وأشار اتفاق اإلغراق صراحة في المادة 

لى حل بین الدولة المصدرة والدولة المستوردة، وال یمنع األعضاء من التماس حل النزاع عن طریق من المشاورات  للوصول إ
السبل الودیة لفض النزاعات كالمساعي الحمیدة ، والوساطة والتوفیق والتحكیم ، بحیث تبقى هذه الطرق أحسن وأسهل 

إلى طلب االستئناف وتطبیق الجزاءات المتمثلة في  بالمقارنة مع اللجوء إلى طلب تكوین مجموعة خاصة، وقد یمتد النزاع
  .165- 164توغزاویلحسن، مرجع سابق، ص ص :راجع.  التعویض وتعلیق التنازالت وما إلى ذلك

  .170 -169توغزاوي لحسن،  مرجع سابق، ص ص  -3
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من اتفاقیة إنشاء منظمة التجارة ) أ -1الملحق (أي االتفاقیة المتعلقة بتجارة السلع الواردة في 
ومن هذه االستثناءات  ،1994التفسیرات التي جاء بها جات العالمیة، مع مراعاة التعدیالت و 

من اتفاق منظمة التجارة العالمیة وما  20المقررة ما ورد في اتفاق الوقایة وتطبیقات المادة 
  .تضمنه من االستثناءات العامة المقررة العتبارات أمنیة

II -على حاالت استثنائیة  1947من جات  18نصت المادة :االستثناءات المقررة للدول النامیة
تخص الدول النامیة لتجنب األزمات التي قد تواجه هذه الدول فیما یتعلق بتوازن میزان 
ست هذه الحالة في اتفاق تدابیر االستثمار، بحیث یحق للدول النامیة  ّ المدفوعات، حیث كر

میة، بشرط أن یكون هذا التحلل مؤقت التحلل من مبدأي المعاملة الوطنیة ومنع فرض قیود ك
عالن طوكیو لسنة  18ومراعاة ما جاء في المادة  ٕ ،المتعلق باإلجراءات 1979المذكورة وا

  . التجاریة المتخذة ألغراض میزان المدفوعات

اتفاقیات  لقواعد األساسیة لعالقة التجارة باالستثمار فيوبإجراء مقاربة بسیطة بین ا     
وما تضمنته تشریعات االستثمار األجنبي في كل من الجزائر تونس  ارةالمنظمة العالمیة للتج

  .والمغرب من تحفیزات ومزایا وضمان، نجدها متقاربة إلى حد كبیر

  یرتیها تونس والمغرب؟ظالعالمیة للتجارة على خالف ن ةالجزائر للمنظمفما هو السبب الذي یعرقل انضمام 

  

  انيالثـ الفرع

  األسباب التي تعرقل انضمام الجزائر وبعض

  .الدول النامیة إلى المنظمة العالمیة للتجارة

الدول النامیة مشاكل في تنفیذ اتفاقیة الجوانب التجاریة لالستثمار في الدرجة األولى، واجهت 
المخالفة لقواعد الجات بعد  ،التي تدعو إلى إحجام الدول عن استخدام إجراءات االستثمار

كما تواجه الدول ).2000التي انتهت في ینایر( استنفاذ فترة انتقالیة مدتها خمس سنوات
النامیة في العدید من الحاالت صعوبات ضخمة إللغاء استخدام شرط المحتوى المحلي الذي 

رر هذه الدول یشكل عنصرا أساسیا في سیاسة التصنیع في العدید من الدول النامیة، حیث تب
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استمراریة استخدام هذا الشرط لكونه یدعم مسیرة التنمیة ویسرع عملیة التصنیع ویضمن بعض 
  . 1االستقرار في میزان المدفوعات للدول النامیة

حیز التنفیذ تزاید تهمیش ) المعروفة بالجات(كما ترتب على دخول اتفاقیات التجارة العالمیة 
اتفاقیات تحول دون نقل التكنولوجیا، وانخفاض مستمر في الدول النامیة بما تحتویه من 
،وتؤكد هذه الحقائق ما برز في سیاتل أخیرا دفق االستثماراتالمساعدات الحكومیة بدعوى ت

لیست معنیة بالمنافسة الدولیة وحریة  من أن بعض ممارسات الدول المتقدمة تدل على أنها
نما هي معنیة أالتجارة كمبادئ مطلقة ٕ فتح األسواق أمام بتنمیة قدراتها التنافسیة و  ساسا،وا

  .2صناعاتها

مضطرة ) تونس والمغرب(في منظمة التجارة العالمیة  األعضاءفقد وجدت الدول المغاربیة 
إلعادة هیكلة اقتصادها من جهة وملزمة باتفاقیات التبادل الحر، مما ألزمها إعادة تكییف 

  .  3رف والتجارة الخارجیةسیاساتها االقتصادیة السیما في مجال الص

الذي هو خیار (وتبقى مسألة انضمام البلدان النامیة ومنها العربیة إلى عضویة المنظمة    
  :یتأرجح بین تیارین متناقضین ) البد منه

العاملین في المؤسسات غالبا ما ینسب أنصاره إلى مجموعة الخبراء :للتیار األوا
،یعتقدون أن التحریر المتعدد األطراف للتجارة العالمیة وتحویل العالم إلى كیان االقتصادیة

اقتصادي موحد من شأنه أن یؤمن التخصیص األمثل ویرفع من مستوى رفاهیة كل الشعوب 

                                                             
  .373العبیدیعبد اهللا علي، مرجع سابق، ص -1
االتفاقیة بهدف تمدید فترة إلغاء إجراءات االستثمار المخالفة لقواعد الجات لذلك طالبت بعض الدول النامیة مراجعة هذه  -

 31/7/2001، وذلك لدعم احتیاجات التنمیة في هذه الدول ووافق المجلس العام لمنظمة التجارة العالمیة في 1994لعام 
فترة  زمنیة انتقالیة أطول من ) ن، رومانیااألرجنتین، تایلند، كولومبیا، مالیزیا، المكسیك، الفلبی(على منح ثمان دول نامیة 

، كما اشترط المجلس على هذه الدول تقدیم برنامج 1994المسموح بها إللغاء إجراءات االستثمار المخالفة لقواعد الجات 
  .374العبیدي عبد اهللا علي، مرجع سابق، ص . یشمل مراحل إلغاء هذه االجراءات

لتحدیات االقتصادیة وموقف الدول النامیة منها، مجلة الحقوق، جامعة المنوفیة، العدد خالد سعد زغلول حلمي، العولمة وا -2
  .65، ص 2002األول، السنة السادسة والعشرون، مارس 

3-Claude BERTHOMIEU ,op , cit, p 184. 
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أسواق حیث یؤدي انضمام بلدان العالم الثالث حسب رأي بعض االقتصادیین إلى توسیع 
  .ها على تكنولوجیا متقدمة واستثمارات أجنبیة مباشرةمنتجاتها إضافة إلى تسهل حصول

یقف بشدة ضد التطبیق الفظ لمبدأ تحریر التجارة الخارجیة، ویبني المعارضون : التیار الثاني
وجهة نظرهم على دراسة التاریخ االقتصادي للدول الصناعیة المتقدمة، التي بنت مزایاها على 
قاعدة الحمایة الشدیدة، فإذا كانت بریطانیا الدولة الوحیدة التي حررت تجارتها الخارجیة في 

في كل الفروع  اإلنتاجع عشر بعد أن حققت تفوقا مطلقا في انخفاض تكالیف القرن التاس
واألنشطة، بینما كانت الدول األوروبیة األخرى تعتمد نظام حمایة تجاریة شدید لتمكین 
صناعتها الناشئة من الوقوف على رجلیها، والوالیات المتحدة األمریكیة والیابان دخلتا متأخرا 

  .خارجیةنادي حریة التجارة ال

أن لیس للبلدان النامیة مصلحة في  ،ویؤكد الكثیر من االقتصادیین ورجال السیاسة     
بعد إال  ،وبالتالي االنضمام إلى عضویة المنظمة العالمیة للتجارة ،تحریر تجارتها الخارجیة

  .1التخلص من ضعف النمو وبناء صناعة وطنیة قادرة على المنافسة على الصعید الدولي

، لكن ألسباب 1987لجزائر التي حررت مذكرة طلب االنضمام إلى هذه المنظمة سنة فا   
أي بعد سنة من إنشائها  1996تتعلق بالسیاسة الداخلیة لم یتم بعثها إلى المنظمة إال سنة 

هذا التأخر حرمها من االستفادة من الفترة االنتقالیة ). 1995في دورة مراكش في جانفي (
سنوات للدول النامیة من أجل تعدیل تشریعاتها الداخلیة لتتالءم مع  الممنوحة لمدة خمس

                                                             
من بین التوصیات التي صدرت عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدول النامیة خالل اجتماعهم بمدینة  سیرالیون   -1

، والتي ترسم الطریق لتحقیق المشاركة العادلة في التجارة الدولیة، وتضمن إیقاف نزیف 2000ینایر  21بإندونیسیا  في 
  :=التهمیش ألوضاعها في االقتصاد الدولي

 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة ( ضرورة تضامن الدول النامیة و توحید سیاساتها تجاه الدول المتقدمة من خالل  األونكتاد  - =
 

بما یكفل تنظیم استفادة الدول النامیة من فرص االستثمار والتجارة والتنمیة، وكذلك مساعدتها على مواجهة التحدیات ) والتنمیة
  . ة، ودمجها في االقتصاد العالميالناتجة عن ظاهرة العولم

تأكید حث الدول النامیة في المطالبة بتأجیل تنفیذ عدد من اتفاقیات الجات على ضوء الفجوة التكنولوجیة والعجز في  -
یما األخص فاإلمكانات المادیة التي تعاني منها هذه الدول مقارنة بالدول المتقدمة وتؤدي إلى عجزها عن تنفیذ التزاماتها، على 

  .67 -66خالد سعد زغلول حلمي، مرجع سابق، ص ص . یرتبط باتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة وفي مقدمة ذلك ما یخص األدویة
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مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة، مما رفع من فاتورة االنضمام حالیا، والتي تستدعي تحریر 
إلغاء قاعدة  (والسیادیة مثل قطاع المحروقات  اإلستراتیجیةبعض القطاعات 

من شأنه أن یرهن ولو كان أمرا ال بد منه، یجعل قرار االنضمام الیوم مما ). %49مقابل51%
  .ممتلكات الشعب وثرواته
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  ةاتمــــخ
مرجعیة أساسیة ومحركا قویا  األجنبي المباشر، شكلت النصوص القانونیة المحفزة لالستثمار 

 ،محل الدراسة العمیقة والشاملة التي باشرتها الدول المغاربیة الثالث اإلصالحیةللمبادرات 
وتحفیز االستثمار بشقیه المحلي واألجنبي، كما  اإلداریةالرامیة إلى محاربة البیروقراطیة 

هدفت السیاسة االقتصادیة في هذه الدول إلى خلق ظروف مواتیة لتنمیة وطنیة شاملة 
تثمار األجنبي كمحرك البدیل عنه، وهو ما تأكد من سخاء وسریعة، ترتكز أساسا على االس

  . اإلعفاءات والمحفزات الممنوحة لهذه االستثمارات

إذ یمكن للتطورات  ،المشرع الوطني ال یمكنه اإلحاطة بكل صور األموال المستثمرة غیر
معنویة جدیدة من األصول المادیة أو ال أشكالأن تفرز المتسارعة االقتصادیة والتكنولوجیة 

لم فالمالحظ أنتشریعات االستثمارالمغاربیة محل الدراسة، .التي تدخل في إطار االستثمار
نما اكتفت تعرف  ٕ بتحدید مجاالت االستثمار وقطاعاته وضبط قائمة من االستثمار بحد ذاته وا

لتي العملیات التي یمكنها االنتفاع باالمتیازات الواردة في تلك القوانین، وفقا لالختیارات ا
وكذلك تحدید التشجیعات التي  ،دولةلكل  تحددها مخططات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

أو  اإلستراتیجیةتمنحها أو تقرها قوانین تلك الدولة، سواء بصفة خاصة لبعض القطاعات 
  . بصفة عامة لكل القطاعات

  

فقد أولى المشرع المغاربي أهمیة بالغة لإلصالحات االقتصادیة من خالل النصوص القانونیة 
أعطى نفس األهمیة للقانون ، فإنه بالمقابل اإلصالحاتالتشریعیة والتنظیمیة التي سایرت هذه 

شجیع في مجال حمایة وت یات الدولیة التي أبرمتها الجزائر، تونس والمغربمن خالل االتفاق أالتفاقي
  .االستثمارات المتبادلة سواء بصورة ثنائیة أو متعددة األطراف

إسراف ومبالغة تشریعات االستثمار المغاربیة في تقنینها للمزایا  ،والمالحظ بصفة عامة
والحوافز إن لم نقل حتى الضمانات التي تلتزم بها تجاه المستثمرین األجانب والتي ال تكون 
في الغالب نابعة من فكر اقتصادي مستنیر ومدرك كل اإلدراك لمدى أهمیة االستثمار 

الوطنیة بكل أبعادها االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة األجنبي المباشر في تحقیق التنمیة 
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بقدر ما تستند إلى قرارات سیاسیة فردیة تتسم بطابع الظرفیة، إذ تكون رهینة . والثقافیة
  .التقلبات السیاسیة التي تمر بها هذه الدول

  

 فسیاسة االنفتاح االقتصادي، تعتبر ضروریة  لتحقیق النمو االقتصادي في دول المغرب
العربي محل الدراسة، وخاصة فتح المجال أمام حركة رؤوس األموال في مجال االستثمار 

التي قد یحدثها هذا التحرر  ذلك یحتاج األخذ بعین االعتبار اآلثار السلبیة أنالخارجي، إال 
في مجال المعامالت المالیة، مما یبرر إلى حد ما تدخل الدولة من خالل الرقابة التي 

المشبوهة، مثل األجهزة الحكومیة، محاولة لتفادي بعض الممارسات المالیة  تمارسها بعض
  .تبییض األموال وحمایة االقتصاد الوطني من مثل هذه اآلثار السلبیة وغیرها

 ،كل األوقاتفي أن استثمار رؤوس األموال األجنبیة ال یمثل حال للمشكالت االقتصادیة غیر 
حجم  هذا المعیار لیسالمباشر و  ثمار األجنبيبل هناك معیار تقاس به جدوى االست

 إنما المعیار الصحیح هو نوعیة المشروعات، لى البلد النامياالستثمارات األجنبیة الوافدة إ
المضیف من تحقیق مكن البلد تبمساعدتها ی االستثماریة وأهمیتها في االقتصاد الوطني، إذ

بعد رحیل االستثماریة هذه المشروعات  خططه التنمویة وتأهیل مؤسساته الوطنیة لتسییر
  .طوعا أوكرها المستثمر األجنبي

  
وهو ما یجب أن تعمل علیه الدول المغاربیة، فال یجب أن تسرف في منح مزایا وتحفیزات بل 
ومساهمات من طرفها، مقابل استقطاب استثمارات تزول برحیل المستثمر األجنبي، الذي 
یكون قد حول أمواال طائلة بالعملة الصعبة إلى الخارج، هذه األموال واألرباح هي بالطبع 

  . االستثماريعوائد المشروع 
  

ینطلق  في دول المغرب العربي والجانب األخر في النقاش حول موضوع االستثمارات األجنبیة
لحسن توظیفها إیجابا یتعین على السلطات و من ضرورة تحدید دور الرسامیل المستقطبة، 

العمومیة في الدولة المستقطبة التحكم في مجاالت تحرك هذه االستثماراتوتوجیهها إلى 
طاعات المعتبرة ذات أولویة، والتي من شأن هذه االستثمارات أن تساهم في تنمیتها، كما الق
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یاسة جلب االستثمارات واستقطابها نظرة مستقبلیة تروم یتعین أن یحكم أسلوب تدبیر س
  .استهداف أكثر ما یمكن من المناطق بالتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

  
تفرض علینا اإلشارة إلى أهمیة الدور الذي یجب أن ینهض به  ،النظرة المنصفةكما أن 

، دون تعمیم هذه العوائق على كافة المشروع االستثماريالمستثمر نفسه لنجاح 
عند ا، وطنیا أو أجنبیا، أو معنوی اطبیعی شخصاذلك أن المستثمر سواء كان ،المستثمرین

رمها قوانین االستثمار أو قوانین أخرى قد یعمد إلى ممارسات تج ،إنجازه للمشروع االستثماري
لمضیفة فنجاح العملیة االستثماریة مسؤولیة مشتركة بین الدولة ا ،ذات العالقة باالستثمار

ي بوفائه مانات، وبین المستثمر األجنبذا الحمایة والضبتوفیرها ألحسن المزایا والتسهیالت وك
  .لكل التزاماته

  

سعى المشرع التونسي إلى تجریم ، التجاوزات واالنحرافاتدیة من كل لسیاسة االقتصالحمایة و 
 ،علیها االستثمار المنصوص تنظیماتاألفعال التي قد یرتكبها المستثمر انحرافا عن قوانین 

نما أیضا باقي ا ،لیس فقط في مجلة تشجیع االستثمارات ٕ ، رلقوانین التي تشكل مناخ االستثماوا
بل هو أیضا توجیه وضمان وحمایة،  ،الرقابة أو العقابفالقانون الجزائي ال یتمثل فقط في 
ومن هنا  ،للحفاظ علیه ودعمهولكنها تبدو غیر كافیة  ،فالحریة ضروریة لوجود االستثمار

  .یتأكد تدخل القانون الجزائي في االستثمار لحمایة حریة االستثمار وتشجیعه ولیس للحد منه

 
أن السیاسة التشریعیة في مجال االستثمار هي سیاسة متقلبة ومختلفة أیضا، والمعروف  

بحسب الظرفیة السیاسیة التي تمر بها الدولة، من هنا یكون رأس المال األجنبي هو اآلخر 
حبیس هذه الظرفیة العابرة، فیجد المستثمر األجنبي أن مركزه القانوني یفتقر للثبات 

، الدول النامیةلبات التشریعیة المتالحقة التي تعد من سمات واالستقرار، نتیجة التغیرات والتق
هذا التقلب أدى إلى تخوف أصحاب رؤوس األموال  وصعب علیهم مهمة اتخاذ قرار 

  .االستثمار في هذه الدول
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منه یبرز دور العامل السیاسي المهم في هذه المعادلة االقتصادیة القانونیة، إذ بات من أكثر المحددات 
تتحكم في مستوى استقطاب اقتصاد الدول لالستثمارات األجنبیة المباشرة من جهة، وفي مدى تنمیة التي 

من  ،السیاسي ومدى استقرا األوضاع السیاسیةفطبیعة المناخ  االستثمارات المحلیة من جهة أخرى،
لة، إلى جانب أهم العناصر التي یركز علیها المستثمرون األجانب قبل اتخاذ قرار االستثمار في أي دو 

  . طبعا المزایا والمحفزات التي تقدمها تشریعات االستثمار
    

جراء ضروري لحمایة نظامها  أنر إنكا الو  ٕ مراقبة المشاریع االستثماریة، حق للدولة المضیفة وا
االقتصادي، فقد تضمنت تشریعات االستثمار محل الدراسة عقوبات تترتب على عدم احترام 

المالحظ هو تشدید المشرع التونسي  لكن المستثمر اللتزاماته التي تعهد بها للدولة المضیفة،
الة للمشاریع االستثماریة، وهي سیاسة تعتمد على على وضع سیاسة رد ّ عیة لضمان حمایة فع

  .التنوع في العقوبات المقررة لجرائم االستثمار
  

للمستثمر األجنبي قبل أن یلجأ إلى الوسائل الدولیة لفض منازعات  أیضا، من الضروري 
فة، أن یلجأ  القضاء الوطني لهذه الدولة،  إلىاالستثمار التي قد تنشا بینه وبین الدولة المضیّ

باعتباره الطریق الواجب اإلتباع كوسیلة لحل المنازعات التي قد تنشأ بین الطرفین، ذلك أن 
هذا  القضاء یعد صاحب االختصاص األصیل بنظر منازعات االستثمار ومن ثم یجب أن 

العالقات تستقر به ثقة المستثمرین األجانب وفي شخص الدولة ككل، كما یجب أن تتأسس 
التعاقدیة بین المستثمرین األجانب والدولة المستقطبة على أساس الثقة المتبادلة وحسن النیة، 

فة هو األكثر  ىحت تفهما وموضوعیة في نظر یقتنع المستثمر األجنبي أن قضاء الدولة المضیّ
  ).عقد االستثمار( النزاعات التي قد تنشب بین أطراف العالقة القانونیة

ى ذلك البد من أن تهتم كل دولة تعمل على تشجیع لالستثمار ونقصد بالتحدید یتسن وحتى
الدول النامیة بصورة عامة ودول المغرب العربي بصورة خاصة، بإصالح جهازها القضائي 

  .على نحو كفیل بترجمة هذا التصور
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را في تسهیل المعلوماتیة القضائیة التي تلعب دورا كبیاإلطار بالذات،مسألة تتجلى في هذا كما 
وبالتالي عصرنة العمل القضائي، وتحسین مستوى الخدمات المقدمة  ،وتبسیط االجراءات

للمستثمرین وتمكینهم من حقوقهم في أقرب اآلجال، األمر الذي یجعل من القضاء والعدالة 
  .آلیة لخدمة التنمیة الوطنیة

وا فكرة العدالة بكندا، أطلق لوال عجب إذا كان طلبة جامعیون من جامعة مونتریا
لتي تختص للنظر بكل  اCyber tribunalوأنشئوا المحكمة االفتراضیة Cyber justiceاالفتراضیة

وأن الفقه الیوم یبحث في مسائل التحكیم اإللكتروني وفي القضاء . نزاع متعلق باإلنترنت
  . اإللكتروني، أو ما یسمى بالتقاضي عن بعد

، الذي قضى 1996أصدرت محكمة افتراضیة حكما نهائیا ال یقبل االستئناف في ماي  حیث
بوقف الدعایة بالبرید اإللكتروني بحجة أنها مخالفة للنظام العام للشركة  AoIبإلزام شركة 

  .1نفسها ولعادات اإلنترنت
  

ه االستثمارات كما یعد غیاب األسواق المالیة العربیة المتطورة، من أهم العوائق التي تواج
ة وتحول دون تطویر استثمار رؤوس األموال العربیة في الدول العربیة، مما یدفع  العربیة البینیّ

أسواق مالیة خارجیة أكثر آمنا وحمایة، مما یستدعي ویستوجب على الدول  إلىبتلك األموال 
بیة بین الدول العربیة الیوم تطویر سوق مالیة عربیة كفیلة بضمان تنقل رؤوس األموال العر 

العربیة، ولن یتأتى ذلك طبعا إال من خالل عصرنة أسواق المال المحلیة وتطویر التشریعات 
  .المصرفي واألنظمة القائمة على القطاع

كما یؤدي التدهور في أسعار صرف العمالت المحلیة تجاه العمالت الرئیسیة القابلة للتحویل، 
خلل في هیكل  إلىوعادة ما یرجع سبب ذلك  ،وائدهتخفیض القیمة األصلیة لالستثمار وع إلى

فة فیجد  ،االقتصاد المحلي، وتزید حدة المشكلة عندما تتعدد أسعار الصرف في الدولة المضیّ
المستثمر نفسه یتعامل بسعر معین عندما یقوم بعملیة التحویل، وسعر صرف آخر عندما 

  . یقوم باالستیراد، وسعر صرف ثالث، عند التصدیر
                                                             

  .201رزوق عبد الحكیم، مرجع سابق ، ص -1
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من هنا تتجلى بوضوح أهمیة تثبیت سعر صرف العمالت المحلیة مقابل العملة الرئیسیة كأحد 
أهم الضمانات المالیة المقدمة للمستثمرین األجانب، والمكونة للبیئة االستثماریة المناسبة التي 

  . یحبذها أي مستثمر

االستثمار في الرأسمال البشري، مسألة أصبحت تطرح بإلحاح بالنسبة للعدید من  یعد ،أیضا
والتخلف، في نسبة األمیة  ارتفاعالدول، بالخصوص الدول النامیة التي مازالت تعاني من 

 اإلنتاجیةال شك یسهمان بشكل كبیر ومباشر في توسیع الطاقات  ،فتكوین وتأهیل الطاقات البشریة
م النمو االقتصادي، وحتى یتأتى هذا المبتغى، البد من تعمیم التعلیم ومحو األمیة، والزیادة في حج

ومسایرة التطورات التكنولوجیة الحدیثة، وذلك یاالقتصاد المحیط وتوجیه التكوین مع ما یتماشى ومتطلبات
  .من خالل ربط التعلیم والتكوین بالمحیط القطاعي والمؤسساتي

زاء الطبیعة المتغیرة لم ٕ دام على ولكونها في جوهرها بواعث لإلق ،كونات مناخ االستثماروا
یكون من الصعب في مجال الموازنة بین تلك العناصر أو  االستثمار أو العزوف عنه،

إلقبال اوهي إما  ،فعل أثرا في إحداث النتیجة النهائیةأتغلیب أیها أثقل وزنا أو  ،المكونات
األجنبي المباشر القاسم المشترك األكبر ویبقى االستثمار ، على االستثمار أو االبتعاد عنه

، إذا ما تمت حوكمته بالطریقة المناسبة 1لمعظم التجارب التنمویة الناجحة في الوطن العربي
 .لتحقیق أهدافه المنتظرة

 
 
 
  

                                                             
األجنبي المباشر من حیث  كانت المملكة العربیة السعودیة من أكبر دول المنطقة العربیة استقطابا لتدفقات االستثمار -1

خاصة ==الخلیجیة بصفةعامة، و  معدالت النمو حتى بدایة التسعینات إال أن اإلدراك المتنامي لدول المنطقة العربیةالحجم و 
ألهمیة دور هذه االستثمارات في إنجاز أهدافها التنمویة حدا بكثیر منها إلى تطویر قدراتها التنافسیة على استقطاب هذه 

محمد بن عبد الرحمان العتي، متطلبات تطویر المناخ االستثماري بالمملكة العربیة السعودیة من وجهة نظر . راتاالستثما
تطویر اإلدارة العربیة لجذب " االستثمار تحت شعار تنمیة اإلداریة، مؤتمر التمویل و المستثمر األجنبي، المنظمة العربیة لل

  .190ص ،2004دیسمبر  8-5، شرم الشیخ، "االستثمار
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    الدراسة مقترحات   
  

وتحلیل موضوع التشریعات المنظمة لالستثمار األجنبي في دول المغرب العربي،  ةبعد دراس
وبالنظر إلى النتائج المتوصل إلیها والمذكورة أعاله، یمكن القول أن المشرع المغاربي قد  
خطا خطوة كبیرة نحو تشجیع االستثمارات األجنبیة المباشرة بإصدار القوانین الناظمة 

  .ما لحقها من تعدیالت وتتمیمات متتالیةلالستثمار األجنبي، و 
  

تحقیق الغایة الكاملة من هذه القوانین، یقضي اتخاذ عدة خطوات تكمیلیة في  كما أن     
إطار التوجه العام لهذه الدول والذي صدرت على أساسه هذه التشریعات، والمتمثل في منح 

العام  حدون التضحیة بالصالالمزایا والتسهیالت الالزمة الجتذاب رأس المال األجنبي، 
ألن وجود الرأس المال  ،الذي هو أساس كل تشجیع یمنح في هذا اإلطار ،لالقتصاد الوطني

نما لما یحققه من تنمیة اقتصادیة  ،األجنبي ومهما كانت جنسیته لیس مرغوبا به لذاته ٕ وا
بالقدر الالزم لتحقیق هذه وبالتالي فإن اجتذاب واستقطاب هذه الرسامیل یجب أن یكون واجتماعیة، 

  .المصالح
  
اتخاذ  )الجزائر، تونس والمغرب( من هنا، وجب على دول المغرب العربي محل الدراسة 

  :تتعلق بمایلي, بعض الخطوات الضروریة على المستویین الداخلي والخارجي
  

 إذ تعد عملیة الترویج لالستثمار إستراتیجیة أساسیة، أصبحت : الترویج لالستثمار
تكتسب أهمیة خاصة في ظل اشتداد المنافسة على اجتذاب االستثمارات األجنبیة المباشرةفي 
هذا اإلطار یبرز الدور اإلعالمي الذي یجب أن تقوم به هیئات تشجیع االستثمار في الدولة 
المضیفة، بتعریف المستثمرین األجانب بفرص االستثمار المتاحة، من خالل مختلف وسائل 

والمزایا والتسهیالت التي یقدمها قانون االستثمار، والعمل  ت، وبیان الضماناشراإلعالن والن
على ربط االتصال بین المستثمرین األجانب والمحلیین في مختلف األنشطة والمنتدیات 

ویتعین هنا على الدولة، العمل على الرفع من كفاءة العناصر . االستثماریة لتبادل الخبرات
 .ویج لالستثمارالموكل لها مهمة التر 
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  فكرة إنشاء أو تكوین  هوأدعم في هذا السیاق، ما توصل إلیه أحد الباحثین من قبل، و
هیئة مشتركة بین كل من البنك المركزي الجزائري والجمارك الجزائریة، الوكالة الوطنیة لتطویر 
االستثمار والدیوان الوطني لإلحصاء، تكلف بجمع المعطیات اإلحصائیة ذات الصلة 

لهیئة لتصیر باالستثمارات األجنبیة المباشرة في الجزائر ونشرها دوریا، وتوسیع مهمة هذه ا
 . 1بنك للمعلومات التي یحتاجها كل مستثمر سواء كان وطنیا أو أجنبیا

 
  یجب على الدول الثالث، أن تركیز جهودها على إزالة العوائق والعراقیل التي تحد من

اجتذاب االستثمارات األجنبیة المباشرة إلیها، بدال من التسابق والتنافس على منح المزید من 
ایا والتسهیالت، خاصة الجبائیة منها، التي تؤثر سلبا على بعض النشاطات الحوافز والمز 

 .االقتصادیة المحلیة القائمة
 

  على الدول الثالث العمل على توسیع نطاق االتفاقیات الثنائیة في مجال تشجیع
وحمایة االستثمار، خاصة مع الدول التي تعد مصادر مؤكدة لتصدیر رؤوس األموال إلى هذه 

محددة في مجاالت االستثمار  وقطاعات والتركیز في هذا اإلطار على جوانبالدول 
 . كالتصنیع بالدرجة األولى

 
 توجیه اهتمامها لالستفادة من رؤوس األموال العربیة واإلسالمیة، سواء علیها كذلك ،

الفردیة التي یملكها األشخاص المغتربون العائدون من الخارج ویریدون االستثمار خارج 
سالمیة مصدرة لرؤوس  تنهم، أو التابعة لشركابلدا ٕ ومؤسسات حكومیة تابعة لدول عربیة وا

األموال، وهذا من شأنه تفعیل وتنشیط االستثمارات العربیة البینیة التي مازالت ضعیفةونؤكد 
في هذا المجال على نقطة أخرى هامة، وهي ضرورة فتح مجال المعامالت اإلسالمیة لدى 

ل عامل جذب وتنشیط لرؤوس األموال العربیة واإلسالمیة، فالكثیر من البنوك، ألنها تشك
المهاجرین والمواطنین یمتنعون عن إیداع أموالهم واستثمارها لدى البنوك الوطنیة بسبب 

 .التعامل الربوي فیها

                                                             
  .257ص  ،بقابعداشعبد الكریم، مرجع س -1
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 علیها محاولة إیجاد نوع من االستقرار التشریعي في مجال  :في المجال التشریعي

االستثمار، وفي هذا اإلطار، ال بد من أخذ بعین االعتبار آراء المختصین وتجارب بعض 
الدول المماثلة لوضع هذه الدول االقتصادي، حتى تتمكن من الوصول لنوع من الثبات 

إلسراف في التسهیالت والمزایا، أو المبالغة في ، هذا دون االتشریعي وكسب ثقة المستثمرین األجانب
  .الشروط والقیود التي تؤثر بشكل كبیر على تقدیر المستثمرین للمناخ االستثمار في أي دولة

    
ن حاول إعط ٕ في دراسة موضوع  اجدید ااء بعدـفي الختام یمكن القول، إن البحث، وا

ا والمسائل القانونیة التي تثیرها مسألة ، وطرح جوانب من القضایاالستثمارات األجنبیة المباشر
الجزائر، ( تشجیع واستقطاب االستثمارات األجنبیة المباشر في دول المغرب العربي الثالث

، فإنه لم یتمكن من استیعاب بالقدر الكافي كل المسائل القانونیة ومدى )تونس والمغرب
كل دولة على حدا، نتیجة لكثرة  فعالیتها في تحدید حجم االستثمارات األجنبیة المستقطبة في

التعدیالت التي عرفتها تشریعات االستثمار، سواء من خالل قوانین المالیة المتعاقبة، أو من 
خالل التعدیالت المباشرة لقوانین االستثمار، حیث یتم التحضیر حالیا ونحن ننهى هذا البحث،  

كذلك تعدیل جدید لقانون االستثمار ، لتعدیل وتنقیح قریب لمجلة تشجیع االستثمارات في تونس
 ،الذي یقیل عنه أنه یحمل المزید من المزایا والتحفیزات ،في الجزائر، هذا التعدیل المنتظر
  ویعد المستثمرین األجانب بالكثیر
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 .2002قانون األعمال، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر
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 .1991العلوم االقتصادیة، جامعة اإلمام محمد سعود، في 
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 .2004الجزائر، 
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 ).225-199( 2007األول، 

االجتماعیة ، مجلة العلوم "العربي في مجال انسیاب االستثمارات بینیاالتعاون ":الفرجاني سالم أحمد .9
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 ).116- 105ص ص ( 2011
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عدد خاص بدور اآلثار في ترقیة السیاحة (5واالجتماعیة، جامعة الجزائر العدد 
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مكانااالستثمار األجنبي في :مهران حسني .33 ٕ تطویره في ضوء التطورات  تمصر وا
 .2000والدولیة، المجلة المصریة للتنمیة والتخطیط، القومي، العدد األول  واإلقلیمیةالمحلیة 

االستثمار في رأس المال الفكري، مدخل لتحقیق التنمیة في الدول " :اصر مــرادنـ .34
، مجلة دراسات قانونیة، مركز البصیرة للبحوث واالستشارات القانونیة والخدمات " العربیة

 .2013، دیسمبر 19التعلیمیة، العدد 

الواقع االستثماري في مناطق السلطة الفلسطینیة وسبل جذب " :نصر عبد الكریم .35
، المجلة "االستثمارات العربیة إلعادة بناء االقتصاد الفلسطیني ودمجه في المحیط العربي
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المجلد الرابع  العربیة لإلدارة، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، جامعة الدول العربیة 
 .2004العدد األول، القاهرة، یونیو العشرون، و 

التعاون االقتصادي العربي في مجال " :نور الدین هرمز وفادي خلیل و درید العیسى .36
القانونیة، المجلد  لبحوث، سلسلة العلوم االقتصادیة ا، مجلة جامعة تشرین للدراسات و "فطالن

 ).44-29ص ص ( 2007، 2، العدد 29
، "االستثمار األجنبي الخاص في الدول النامیة، الحجم واالتجاه والمستقبل " :عجمي جمیل هیل .37

 ).57- 26 ص ص(1999، سنة 82، أبو ظبي، العدداإلستراتیجیةمركز الدراسات والبحوث 
 ،"المصرفيمجلس النقد والقرض سلطة إداریة مستقلة لضبط النشاط " :ولد رابح صافیة .38

 ).54-40ص ص ( 2013، 2المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد 
، مجلة " تشجیع االستثمار في ظل نظام االستثمار األجنبي" :اروق لقمانـوحي ف .39

 ).167-81ص ص ( 2003، أكتوبر 11القانون، جامعة عدن، العدد
البالد ، باب الوثائق والقوانین، اتفاقیات وقوانین االستثمار في مجلة التحكیم العالمیة .40

 .2013العربیة التي تحیل إلى التحكیم، ملحق العدد السابع عشر، السنة الخامسة، ینایر 
 .2000، مایو 245العدد /  ، السنة الثانیة و العشرونمجلة االقتصاد واألعمال .41
دراسات اقتصادیة واستثماریة تصدر عن ، سلسلة معوقات االستثمار في الدول العربیة .42

 .2008لسنة  6المؤسسة العربیة لضمان االستثمار، عدد 
، العدد 25، مجلة ضمان االستثمار، السنة المؤسسة العربیة لضمان االستثمار .43

 .2007الفصلي األول، مارس 
العمومیة اجهات إكراهات النفقات ، تدبیر عجز المیزانیة في مو وزارة المالیة والخوصصة .44

 .2004منشورات وزارة المالیة والخوصصة، المملكة المغربیة، 
العدد السابع )الجزائر(، دوریة تصدر كل شهرین عن مجلس األمة مجلس األمة .45

 .2008أكتوبر  -الثالثون، سبتمبرو 
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IV- داخالتــالم 

التجارة واالستثمار في إطار منظمة التجارة العالمیة، بحث مقدم في  :السعید فؤاد قاسم .1
المنعقد في القاهرة مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة في اتفاقات التجارة العالمیة، 

 .1997دیسمبر 14-15
متطلبات تطویر المناخ االستثماري بالمملكة العربیة  :العتي محمد بن عبد الرحمان .2

السعودیة من وجهة نظر المستثمر األجنبي، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، مؤتمر التمویل 
 .2004دیسمبر  8- 5، شرم الشیخ، "تطویر اإلدارة العربیة لجذب االستثمار" واالستثمار تحت شعار 

مقدم االستثمار األجنبي المباشر من منظور إسالمي، بحث  :المرزوقي عمر بن فیحان .3
 .2000االستثمار األجنبي بالمملكة العربیة السعودیة، وزارة الخارجیة، الریاض،  لندوة

قراءة في االجتهاد القضائي الفرنسي في مادة التحكیم الدولي، ندوة التحكیم : بییرأونسیل .4
 -3الداخلي والدولي، وزارة العدل واتحاد مقاوالت المغرب، المجلس األعلىالمملكة المغربیة 

  .2004مارس  4
حدود حریة االستثمار في القانون الجزائري، ملتقى وطني حول التشریع وواقع : عیبوط محند وعلي .5

 .2012دیسمبر  4و3بومرداس، یومي أمحمد بوقرة، االستثمارات في الجزائر، جامعة 
، 2016من دستور الدولة الجزائریة لسنة  43قراءة قانونیة في نص المادة  :عباس فرید .6

جامعة ، كلیة الحقوق2016یوم دراسي بعنوان قراءة في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 
  .2016مارس  16بومرداس، یوم  ،أمحمد بوقرة

نسبیة مبدأ حریة التجارة والصناعة في القانون الجزائري، ملتقى  :ولد رابح صافیة .7
نوفمبر و  30وطني حول آثر التحوالت االقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة، یومي 

 .، كلیة الحقوق، جامعة جیجل2011سبتمبر 1
 
 

III- الوثائق: 
 .2006تقریر سنة المغربیة، مدیریة المؤسسات العمومیة،  الخوصصةوزارة المالیة و  - 1

 .2011الرباط صاد والمالیة،المملكة المغربیة،وزارة االقتالتقریر االقتصادي والمالي،-2
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، 2016مارس  29تقاریر وكالة النهوض بالصناعة والتجدید، بوابة الصناعة التونسیة، - 3
  http://www.investintunisia.tn: الموقع اإللكتروني

 
 النصوص القانونیة 

 :القانونیة الجزائریةالنصوص   -  أ
 :الدساتیر )1

، 1969نوفمبر  28الموافق علیه في استفتاء ، 1969الجمهوریة الجزائریةلسنة دستور
، 1969دیسمبر سنة  07، المؤرخ في 438-96المنشور بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 

، 03- 02، المعدل بالقانون رقم 1996دیسمبر  08المؤرخة في  76العدد  جریدة رسمیة،
، المعدل 2002ابریل  14، المؤرخة في 25، ج ر العدد 2002أبریل  10المؤرخ في 
نوفمبر  16المؤرخ في  63، ج ر العدد2008نوفمبر  15، المؤرخ في 19-08بالقانون رقم 

، مؤرخة 14، ج ر رقم 2016مارس  6 ، المؤرخ في01-16المعدل بالقانون رقم . 2008
 .2016مارس  7في 

 :االتفاقیات الدولیة )2

نوفمبر  5، المؤرخ في 233-88نیویورك، المصادق علیها بموجب المرسوم رقم اتفاقیة  .1
االتفاقیة التي صادق علیها مؤتمر األمم المتحدة  إلى، یتضمن االنضمام بتحفظ 1988

، ، والخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة وتنفیذها1958جوان  10في نیویورك بتاریخ 
 .1988لسنة  48، العدد سمیةر  ریدةج

اتفاقیة ضمان وتشجیع االستثمار بین دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة في الجزائر،  .2
 .05العدد جریدة رسمیة، ، 1990یولیو  23بتاریخ 

االتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوري  .3
، المتعلق بالتشجیع والحمایة المتبادلة 1991ماي  18االیطالیة بتاریخ 

أكتوبر  05، المؤرخ في 346-91لالستثماراتالمصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 .1991أكتوبر  6، صادر في 46العدد  جریدة رسمیة،، 1991
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االتفاق المبرم بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة واالتحاد االقتصادي البلجیكي  .4
، حول الشراكة والحمایة المتبادلة 1991أفریل  24اللكسمبورغي، الموقع علیه بتاریخ 

 15، المؤرخ في 345-91سي رقم لالستثمارات، المصادق علیه بموجب المرسوم الرئا
 .46العدد  جریدة رسمیة،، 1991أكتوبر 

االتفاق المبرم بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفرنسیة،  .5
، بشأن تشجیع وحمایة االستثمارات المتبادلة 1993فیفري  13الموقع علیه بتاریخ 

جانفي  02المؤرخ في ، 01-94المرسوم الرئاسي رقم لالستثمارات، المصادق علیه بموجب 
 .1994جانفي  2، الصادر في 01العدد  جریدة رسمیة،، 1994

االتفاقیة الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربیة في الدول العربیة، المصادق علیها  .6
، 59، ج ر العدد 1995أكتوبر  7، المؤرخ في 306-95بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .1995أكتوبر  11در بتاریخ الصا
-95اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان االستثمار، المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  .7

 .1995الصادرة سنة  66العدد  جریدة رسمیة،، 1995أكتوبر  30، المؤرخ في 345
بالحمایة المتبادلة االتفاق الموقع بین الدولة الجزائریة والجمهوریة المصریة، المتعلقة  .8

-98لالستثمار، وامتناع االزدواج الضریبي، المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 .1998أكتوبر  11، مؤرخ في 320

المصادق  اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة باالستثمارات بین الدول ورعایا الدول األخرى  .9
، جریدة 1995أكتوبر  30في  ، مؤرخ346-95رئاسي رقم المرسوم علیها بموجب ال

 .1995نوفمبر  05في صادر ، 66رسمیة عدد 
حول االتفاق بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والجمهوریة العربیة السوریة،  .10

 430- 98التشجیع والحمایة المتبادلتین لالستثمارات، المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 .141رمضان  9، الصادر في 97لعدد ا جریدة رسمیة،، 1998دیسمبر  27مؤرخ في 
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االتفاق بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والمملكة االسبانیة، بالترقیة  .11
، 88-95والحمایة المتبادلتین لالستثمارات، المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .1995أفریل  26، الصادر في 23العدد  جریدة رسمیة،، 1995مارس  25مؤرخ في 
االتفاق بین حكومة المملكة المغربیة وحكومة الجمهوریة األرجنتینیة، بشأن تشجیع  .12

، المصادق 1996یونیو  13وحمایة االستثمارات على وجه التبادل، الموقع بالرباط في 
جریدة رسمیة ، 2000ماي  3، صادر في 1.97.18علیه بموجب، ظهیر شریف رقم 

 .2002یونیو  26،صادر في 4808عدد ال
االتفاق بین حكومة المملكة المغربیة وحكومة جمهوریة بلغاریة، بشأن تشجیع وحمایة  .13

، المصادق علیه 1996ماي  22االستثمارات على وجه التبادل، الموقع بصوفیا في 
عدد جریدة رسمیة،ال، 2000ماي  3، صادر في 1.97.129بموجب، ظهیر شریف رقم 

 2002یونیو  26،صادر في 4808
االتفاق بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة العربیة  .14

، 20/12/2002الیونانیة، حول التشجیع والحمایة المتبادلتین لالستثمارات، بتاریخ 
، 2001/ 07/ 23، المؤرخ في 205-01المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .2001، الصادرفي 41العدد  یة،جریدة رسم
االتفاق بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة األرجنتینیة،  .15

، المصادق علیه 2000أكتوبر  4حول التشجیع والحمایة المتبادلتین لالستثمارات، بتاریخ 
العدد ة، جریدة رسمی، 13/11/2001، مؤرخ في 366- 01بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .2001نوفمبر  18، الصادر في 69
، حول ترقیة االتفاق المبرم بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة مالیزیا .16

، والمصادق علیه 2000جانفي  27، الموقعة في الجزائر بتاریخ وحمایة االستثمارات
، جریدة رسمیة 2001 جویلیة23، المؤرخ في 212-01بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم

 .2001أوت  سنة  1 في، صادر 42عدد 
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االتفاق بین الحكومة الجزائریة الحكومة التونسیة حول التشجیع والحمایة المتبادلتین  .17
، المصادق علیه بموجب المرسوم 2006فبرایر  16لالستثمارات، الموقع بتونس في 

، الصادر 73العدد ة، جریدة رسمی، 2006دیسمبر  14مؤرخ في  404-06الرئاسي رقم 
 .2006نوفمبر  19في 
 :اتفاقیات االستثمار )3

قیة االستثمار المبرمة بین الدولة الجزائریة الممثلة من طرف وكالة ترقیة اتفا .1
االستثمارات ودعمها ومتابعتها من جهة وبین شركة أوراسكوم تلیكوم الجزائر، موافق علیها 

 جریدة رسمیة،، 2001دیسمبر  20، المؤرخ في 416-01بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
 .26/12/2001، الصادر بتاریخ 80العدد 

اتفاقیة استثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار وشركة الوطنیة لالتصاالت  .2
 .2007ینایر  28، الصادربتاریخ 07العدد  جریدة رسمیة،المتنقلة، 

 جریدة رسمیة اتفاقیة استثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار وشركة سیدار،  .3
 .2007ینایر  28، الصادر بتاریخ 7العدد 
  :النصوص التشریعیة )4

ریدة ، یتضمن قانون االستثمارات، ج1966سبتمبر  15، مؤرخ في 284-66 مأمر رق .1
  .)ملغى(17/09/1966، مؤرخ في 80العدد  رسمیة،

  .، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم26/09/1975، مؤرخ في 58 -75أمر رقم  .2
العدد  ریدة رسمیة،االقتصادیة الخاصة، ج، یتعلق بتوجیه االستثمارات 25-88قانون رقم  .3

 .)ملغى( 1988جویلیة  13، الصادر بتاریخ 28
عدد  جریدة رسمیة، یتعلق بالنقد والقرض، 1990أفریل  14، مؤرخ في 10-90قانون رقم  .4

 2001فیفري  27، صادر في 01-01، معدل باألمر رقم 1990أفریل  8مؤرخة في  16
، 11-03، ملغى بموجب األمر رقم 2001فیفري  28 ، مؤرخة في14عدد  جریدة رسمیة،

أوت 22، صادرة في 52عدد جریدة رسمیة، ، یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26مؤرخ في 
، 2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 01-09معدل ومتمم بموجب األمر رقم  2003

 50، ج ر عدد 04-10، معدل ومتمم بموجب األمر رقم 107المادة  44عدد  جریدة رسمیة،
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، 2013دیسمبر  30، مؤرخ في 08-13، معدل بموجب قانون رقم 01/09/2010صادر في 
 .2014یتضمن قانون المالیة لسنة 

جریدة ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، 11-91قانون رقم  .5
، المتمم 2005، المتعلق بالمالیة لسنة 21-04، متمم بموجب قانون رقم 21عدد رسمیة،ال

 .2008، المتضمن قانون المالیة لسنة 02-07بموجب قانون رقم 
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000أوت  05، مؤرخ في 03-2000قانون رقم  .6

 .2000أوت  06، صادرة بتاریخ 48العدد جریدة رسمیة، والمواصالت السلكیة والالسلكیة، 
العدد  جریدة رسمیة، یتعلق بتطویر االستثمار، 2001أوت  20، مؤرخ في 03-01أمر رقم  .7

 .)ملغى(، 2001أوت  22، بتاریخ 47
، متعلق بالخوصصة، معدل ومتمم 2001أوت  20، مؤرخ في 04-01أمر رقم  .8

 .2008فیفري  28، مؤرخ في 01-08بموجب األمر رقم 
، 2003، یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر  24، مؤرخ في 11-02قانون رقم  .9

 .2002دیسمبر  25في  ، الصادر86العدد  جریدة رسمیة،
، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003یولیو  19، مؤرخ في 01-03قانون رقم  .10

 .2003یولیو  20الصادر في  13العدد  جریدة رسمیة،المستدامة، 
، 22-96، المعدل والمتمم لألمر رقم 19/02/2003مؤرخ في  10-03قانون رقم  .11

لى  ٕ المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس األموال من وا
 .23/02/2003، الصادر في 12العدد  جریدة رسمیة،الخارج، 

أوت  27بتاریخ  الصادرة 52، متعلق بالنقد والقرض، ج ر العدد 11-03أمر رقم  .12
، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 01-09، معدل ومتمم، بموجب أمر رقم 2003
، والمعدل 11-03، یتضمن تعدیل األمر رقم 04- 16، معدل ومتمم بموجب األمر رقم 2009

 .2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر  30، مؤرخ في 08-13بموجب قانون رقم 
أبریل  28الموافق ل  1426ربیع األول عام  19مؤرخ في  07-05قانون رقم  .13

معدل  2005-07-19، مؤرخة في 50رقم  جریدة رسمیة، یتعلق بالمحروقات، 2005
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، 2006یولیو  29الموافق لـ  1427رجب عام  3، مؤرخ في 10-06ومتمم باألمر رقم 
 .2006-07-30في  الصادر،48عدد الجریدة رسمیة،

، 58-75، معدل ومتمم باألمر رقم 2005جوان  20، مؤرخ في 01-05قانون رقم  .14
العدد  جریدة رسمیة،، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، 26/09/1975مؤرخ في 

ماي  13، مؤرخ في 05-07، معدل بموجب قانون رقم 2005جوان  26، صادرة في 44
 .2007ماي  13، صادرة في 31عدد جریدة رسمیة،ال، 2007

، یتضمن قانون اإلجراءات المدنیة 2008فبرایر  25، مؤرخ في 09-08قانون رقم  .15
 .2008أفریل  23، الصادر في 21العدد  جریدة رسمیة،، اإلداریة

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009یولیو  22، مؤرخ في 01-09أمر رقم  .16
 .2009یولیو سنة  26، صادر بتاریخ 44العدد  جریدة رسمیة،، 2009

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010أوت  26، مؤرخ في 01-10أمر رقم  .17
 .2010أوت  29صادر في ال 49العدد  جریدة رسمیة،، 2010

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر سنة  28، مؤرخ في 16-11قانون رقم  .18
 .2012دیسمبر  29 صادر فيال، 72د العد جریدة رسمیة،، 2012

، یتضمن قانون المناجم، جریدة 2014فبرایر  24، مؤرخ في 05-14قانون رقم  .19
 .2014مارس  30في  الصادر 18عدد ،الرسمیة

، 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر  30، مؤرخ في 01-14قانون رقم  .20
 .2014دیسمبر  31صادر في ال، 78العدد  جریدة رسمیة،

، 2016،  یتضمن قانون المالیة لسنة 2016مارس  6، المؤرخ في 01-16قانون رقم  .21
 .2016مارس 7في  الصادر، 14 العددجریدة رسمیة،
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 :النصوص التنظیمیة )5

 :المراسیم التنفیذیة  - أ

، یتعلق بمعاییر تحدید 1997جانفي  18، مؤرخ في 40-97مرسوم تنفیذي رقم  .1
 جریدة رسمیةالنشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقید في السجل التجاري و تأطیرها، 

 .19/01/1997صادر في  5العدد
، یتضمن الموافقة على اتفاقیة 2001دیسمبر  20، مؤرخ في 45-01مرسوم تنفیذي رقم  .2

وأوراسكوم تلیكوم الجزائر، بین الوكالة الوطنیة لترقیة االستثمارات ودعمها ومتابعتها  االستثمار
 .2001دیسمبر  26، الصادر في 80العدد  جریدة رسمیة،

، یتضمن الموافقة على رخصة 2001جویلیة  21، مؤرخ في 219-01مرسوم تنفیذي رقم  .3
وتوفیر واستغاللها  GSMإلقامة شبكة عمومیة للمواصالت الالسلكیة الخلویة من نوع  

 .2001أوت   5في  الصادر 43عدد جریدة رسمیة، الات المواصالت الالسلكیة للجمهور، خدم
، المتعلق بنظام االستغالل المطبق 2001ماي 9بتاریخ ،123-01مرسوم تنفیذي رقم  .4

على كل نوع من أنواع الشبكات الالسلكیة الكهربائیة وعلى مختلف خدمات المواصالت 
، وقد عدل 2001ماي  13 يالصادر ف، 27، العدد جریدة رسمیةالسلكیة والالسلكیة، 

دل ومتمم بموجب ، مع31/04/2004، مؤرخ في 157-04بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
 صادر، 20عدد ، الجریدة رسمیة،2005مارس  20، مؤرخ في 98-05مرسوم تنفیذي رقم 

، 2007ماي  30، مؤرخ في 162- 07، معدل ومتمم بموجب مرسوم تنفیذي رقم 2005ماي  02في 
 .2007جوان  7في  الصادر، 37العدد جریدة رسمیة،

، یتضمن الموافقة على سبیل 2002ماي   26، مؤرخ في 186-02مرسوم تنفیذي رقم  .5
 GSMالتسویة على رخصة إلقامة شبكة عمومیة للمواصالت الالسلكیة الخلویة من نوع 

  38عدد جریدة رسمیة،الور، هات المواصالت الالسلكیة للجمواستغاللها وتوفیر خدم
 .2002ماي  29في   الصادر

على ، یحدد منح األتاوى المطبقة 2003جانفي  13، مؤرخ في 37-03ي رقم مرسوم تنفیذ .6
أو تقدیم خدمات /أو استغالل المواصالت السلكیة والالسلكیة و/المتعاملین أصحاب تراخیص إنشاء و

 .2003جانفي  23، صادر في 04عدد جریدة رسمیة،الالمواصالت السلكیة والالسلكیة، 
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، یتضمن الموافقة على رخصة 2004جانفي  11، مؤرخ في 219-04مرسوم تنفیذي رقم .7
وتوفیر خدمات واستغاللها GSMإلقامة شبكة عمومیة للمواصالت الالسلكیة الخلویة من نوع  

 .2004جانفي  14مؤرخة في  43ور، ج ر عدد المواصالت الالسلكیة للجمه
تخصیص الذبذبات ، یحدد مبلغ أتاوى 2004ي ما 30، مؤرخ في 158-04مرسوم تنفیذي رقم  .8

 .2004جویلیة  12، صادرفي 20العدد جریدة رسمیة، الالسلكیة الكهربائیة، 
-01، یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2005مارس  20، مؤرخ في 98- 05مرسوم تنفیذي رقم  .9

كل نوع من أنواع ، المتعلق بنظام االستغالل المطبق على 2001ماي  09، مؤرخ في 123
 .2005مارس  20، الصادرفي 20العدد جریدة رسمیة، الشبكات، 

، یتضمن تشكیل لجنة 2006أكتوبر سنة  9، مؤرخ في 357-06مرسوم تنفیذي رقم  .10
 الصادر، 64عدد جریدة رسمیة،الالطعن المختصة في مجال االستثمار وتنظیمها وسیرها، 

 .2006أكتوبر  11في 
الوطني ، یتعلق بصالحیات المجلس 2006أكتوبر  9، مؤرخ 355-06مرسوم تنفیذي رقم  .11

 .11/10/2006، صادربتاریخ 64عدد جریدة رسمیة، اللالستثمار وتشكیله وتنظیمه وسیره، 
، یتضمن صالحیات الوكالة 2006أكتوبر 9، مؤرخ في 356-06مرسوم تنفیذي رقم  .12

/ 11/10، صادرفي 64عددرسمیة،الجریدة الوطنیة لتطویر االستثمار وتنظیمها وسیرها، 
2006. 

، یحدد قائمة النشاطات 2007جانفي  11، مؤرخ في 08-07مرسوم تنفیذي رقم  .13
، المتعلق بتطویر االستثمار، 03-01والخدمات المستثناة من المزایا المحددة باألمر رقم 

 .2007ینایر سنة  14صادر في  4عدد جریدة رسمیة،ال
، یحدد  شروط وكیفیات 2007أبریل  23مؤرخ في ، 121-07مرسوم تنفیذي رقم  .14

منح االمتیاز والتنازل عن األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاریع 
 .2007أبریل  25، صادربتاریخ 27عدد جریدة رسمیة،الاستثماریة، 

وطلب ستثمار، ، یتعلق بشكل التصریح باال2008مارس  24، مؤرخ في 98- 08مرسوم تنفیذي رقم  .15
 .2008مارس  26، صادرفي 16عدد جریدة رسمیة،الومقرر منح المزایا وكیفیات ذلك، 
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، یحدد كیفیات اللجوء إلى 2013سبتمبر  26، مؤرخ في 320-13مرسوم تنفیذي رقم  .16
، 48العدد  جریدة رسمیة،التمویل الضروري إلنجاز استثمارات أجنبیة مباشر أو بالشراكة، 

 .2013سبتمبر  29صادرفي 
، یحدد شروط وكیفیات 2013یونیو  5، مؤرخ في 207-13مرسوم تنفیذي رقم  .17

، 03العدد جریدة رسمیة حساب ومنح مزایا االستغالل لالستثمارات بعنوان النظام العام، 
 .2013یونیو  9صادر في 

ممارسة ، یحدد شروط وكیفیات 2015فیفري  8، مؤرخ في 58-15مرسوم تنفیذي رقم  .18
 .2015فیفري  08، صادر في 05العدد جریدة رسمیة، نشاط وكالء المركبات الجدیدة، 

الوالیة ، یتضمن إنشاء مدیریة 2015ینایر  22، مؤرخ في 15-15مرسوم تنفیذي رقم  .19
 .2015ینایر  29، صادر في 04العدد جریدة رسمیة، للصناعة والمناجم ومهامها وتنظیمها، 

 :القرارات -ب 

مقررات منح ، یحدد إجراءات معالجة ملفات تعدیل 2009فبرایر سنة  17قرار مؤرخ في  -1
 .2009أبریل  29، صادرفي 25عدد جریدة رسمیة، الالمزایا ومكوناتها، 

، یحدد تاریخ الشروع في المزایدة بإعالن المنافسة لمنح 2016ینایر  5قرار مؤرخ في  -2
رخص إقامة واستغالل شبكات عمومیة للمواصالت السلكیة والالسلكیة النقالة من الجیل 

، صادر في 02العدد جریدة رسمیة الرابع وتوفیر خدمات المواصالت الالسلكیة للجمهور، 
 .2016ینایر  13

 :مجلس النقد والقرضظمة أن -ت 

،یحدد شروط فتح حسابات 1991فبرایر 20،مؤرخ في 02-91نظام بنك الجزائر رقم  .1
غیر المقیمین  أوالمقیمین  ةاألجنبیبالعملة لألشخاص الطبیعیین والمعنویین ذوي الجنسیة

 .1991أوت سنة  28،صادر في 40العدد  ،جریدة رسمیةوتشغیل هذه الحسابات، 
جریدة ، یتعلق باالستثمارات األجنبیة، 2005جویلیة  6مؤرخ في  ،03-05نظام رقم  .2

 .2005جویلیة  21، الصادربتاریخ 53عدد رسمیة،ال
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، یتضمن میزان العملة الصعبة، المتعلق 2009أكتوبر  26، مؤرخ في 06-09نظام رقم  .3
، الصادر 76عدد جریدة رسمیة،الباالستثمارات األجنبیة المباشرة أو عن طریق الشراكة، 

 .2009دیسمبر  29بتاریخ 

المؤرخ في ، 01-07، یعدل ویتمم النظام رقم 2016مارس  6، مؤرخ في 01-16نظام رقم  .4
، المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على المعامالت التجاریة من الخارج والحسابات 2007فبرایر  03

 .2016مارس  16، صادر في 17العدد جریدة رسمیة، بالعملة الصعبة، 

 . ، المتعلقة باالستثمار األجنبي2009فیفري  15، صادرة بتاریخ 01-09تعلیمة رقم  .5

  
 :النصوص القانونیة المغربیة:ب

، یتعلق بتنفیذ القانون رقم 1993سبتمبر  10، الصادر في 1.1.225ظهیر شریف رقم  .1
نوفمبر  3، بتاریخ 4227العدد ،، المحدثة بموجبه محاكم إداریة، جریدة رسمیة41.90
 .1993نوفمبر 17، بتاریخ 2.92.59والمرسوم رقم . 1993

، 1994سبتمبر  28الموافق لـ  1415ربیع الثاني  16، بتاریخ 504.94.2مرسوم قانون رقم  .2
 .1994سبتمبر  28، الموافق لـ 1415ربیع الثاني  21جریدة رسمیة، بتاریخ 

،القاضي 53.95القانون رقم  ، بتنفیذ1997فبرایر12، صادر في 1.97.65ظهیر شریف رقم .3
 .1997ماي  15، بتاریخ 8.4482العدد  ،بإحداث محاكم تجاریة، جریدة رسمیة

من  19و 17، لتطبیق المادتین 2001ینایر  31، صادر في 2.00.895مرسوم رقم .4
 .15/2/2001،جریدة رسمیة بتاریخ 18-95القانون اإلطار رقم 

 احة ـالسیة والخوصصةو ـوالمالی داـالقتصا وزیر الداخلیة و القرار المشترك لوزیر  .5
، یتعلق 2002سبتمبر 24، الصادر في 02-1505، رقم الطاقة والمعادنو وزیر الصناعة و 

 .زعیر –زمور  –سال  –بافتتاح المركز الجهوي لجهةالرباط 
 ةاحـالسیو  مالیة والخوصصةـالاد و ـالداخلیة و وزیر االقتصالقرار المشترك لوزیر  .6
، یتعلق 2002أوت  23، الصادر في 02-1462، رقم المعادنالصناعة والطاقة و ر وزیو  

 . لجهوي لجهة الدار البیضاء الكبرىبافتتاح المركز ا
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بمثابة قانون ) 1966أكتوبر  22( 1386رجب  7بتاریخ  194-66مرسوم ملكي رقم  .7
غربیة لإلدارة مجلة الممنشورات الالشركة الوطنیة لالستثمار، یتعلق بشركات االستثمار و 

  .2005، 140، سلسلة نصوص ووثائق العدد المحلیة والتنمیة
لكیة العامة المتعلقة بنزع الم دالقواع، یحدد 27/07/1991، مؤرخ في 11-91قانون رقم  .8

-04القانون رقم ، معدل ومتمم بموجب 21عدد  ،جریدة رسمیةمن أجل المنفعة العامة، 
  .2005، المتضمن قانون المالیة لسنة 21

ر الصناعة  یوز و ةالسیاحالخوصصةو و الداخلیة و وزیر االقتصاد والمالیة القرار المشترك لوزیر  .9
  .تانسیفت الحوز –، یتعلق بافتتاح المركز الجهوي لجهة مراكش 02- 1523، رقم الطاقة والمعادنو 
، یتعلق بتنفیذ القانون رقم 1996 أوت 1، بتاریخ 1.96.83رقم  ظهیر شریف .10

 .1996أكتوبر3بتاریخ  4418،جریدة رسمیة، العددالمتعلق بمدونة التجارة،15.95
رقم ، یتعلق بتنفیذ القانون 2003سبتمبر 11، صادر في 1.03.194ظهیر شریف رقم  .11

 .2003دیسمبر  8بتاریخ  5167، المتعلق بمدونة الشغل، جریدة رسمیة، العدد 65.99
یتعلق بتنفیذ القانون رقم ، 2000یولیو 5، بتاریخ 1.00.25ظهیر شریف رقم  .12

 .2000یونیو  10، بتاریخ 4810، المتعلق بحریة األسعار والمنافسة، جریدة رسمیة العدد 06.99
، المتعلق بتنفیذ القانون رقم 2006فبرایر  14، بتاریخ 1.05.190ظهیر شریف رقم  .13

صناعیةجریدة المتعلق بحمایة الملكیة ال 17.97القاضي بتغییر وتتمیم القانون رقم  ،31.05
 .2006فبرایر  20، بتاریخ 21.5397رسمیة العدد 

) 1969یولیوز  25( 1389جمادي األولى  10بتاریخ  1.69.25الظهیر شریف رقم  .14
منشورات المجلة المغربیة لإلدارة المحلیة والتنمیة .  بمثابة میثاق االستثمارات الفالحیة

 .2009، 216، الطبعة الثانیة، العدد )سلسة نصوص و وثائق(

، یتعلق بتنفیذ القانون 2003سبتمبر 11، صادر في 1.03.194ظهیر شریف رقم  .15
 .2003دیسمبر  8بتاریخ  5167، المتعلق بمدونة الشغل، جریدة رسمیة، العدد 65.99رقم 

    
 :النصوص القانونیة التونسیة:ت

یتعلق بمراجعة وتدوین التشریع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجیة  1976لسنة  18قانون رقم  .1
،المؤرخ 1993لسنة  48والمنظم للعالقات بین البالد التونسیة والبلدان األجنبیة،منقح بالقانون عدد 
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أكتوبر  24، مؤرخ  في 2011لسنة 98، كما نقح هذا األخیر بالمرسوم عدد 1993ماي  3في 
تمام مجلة الصرف والتجارة الخارجیة2011 ٕ  .، یتعلق بتنقیح وا

یتعلق بإصدار مجلة تشجیع  ،1993دیسمبر  27مؤرخ في  1993لسنة  120قانون عدد  .2
، منشورات المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة، )منقحة(ونصوصها التطبیقیة االستثمارات

 .2003مارس 
یتعلق بإصدار مجلة  ،1999أوت  17مؤرخ في  1999لسنة  93قانون عدد  .3

 .2003المحروقات، منشورات المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة مارس 
، یتعلق بإسناد شركة 2008سبتمبر  22، مؤرخ في 2008لسنة  3119أمر عدد  .4

"COFICABMED " مكرر من مجلة تشجیع االستثمارات  52االمتیاز المنصوص علیه بالفصل
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 ملخص
لت دول املغرب العريب يف تنافس وسابق         بیة، د ٔج رات ا س ىل  نظرا  لتنايم الطلب العاملي 

ر، توس واملغرب،  اصة بني اجلزا بیة، وحيتدم التنافس  ٔج ٔموال ا ذاب رؤوس ا ىل  اج ن  اد
دة ٔوىل املرشع . العتبارات  انب القانوين يف ف ل لغة  ٔمهیة  رب وضع نظام قانوين حمفز املغاريب  صادیة،  ق اته  إصال

ریة املقارنة س نظمة  ٔ ة ما تعرضه ا ىل موا ر قادر  ود به من حامیة  ومشجع لالس َ من مزا وسهیالت وجت
ت   .وضام

ول       ات ا الل االتفاق ٔالتفايق من  لقانون  ٔمهیة  ٔعطى املرشع املغاريب نفس ا ٔیضا،  یة يف جمال ملقابل 
ٔمان  اللها إىل بعث الثقة وا ٔطراف، هادفا من  عددة ا ٔو م رات سواء بصورة ثنائیة  س حامیة وشجیع 

يب ٔج مثر ا ملس ٔن . يف نفس ا ول مازال یعاين من بعض النقائص اليت حتد من ري  ر يف هذه ا س اخ  م
هيا ٕ بیة املبارشة ا ٔج رات ا س ات كام . تدفق  ىل قطا رصة  شمة ومق رات الواردة مازالت حم س ٔن 

لهيا البحث عن سبل  شم، مما حيمت  ستقطاب احملدود واحمل معینة مما یو بوجود عوائق تقف وراء هذا 
رات وتنویعها س ل هذه   .ٔخرى لتحسني مستق

 

Résumé 
         En raison de la demande mondiale croissante pour les investissements 
étrangers, les pays du Maghreb sont entrés dans la compétition pour attirer des 
capitaux étrangers. En outre l’intensification de la concurrence entre l'Algérie le 
Maroc et la Tunisie est due à plusieurs raisons. Le législateur au Maghreb a donner 
une grande importance à l'aspect juridique des réformes économiques par le 
développement d'un catalyseur pour l'investissement et par la mise en place d’un 
système juridique encourageant et des avantages comparatifs pour l’installation 
d'investissement  mais aussi par de larges protection et de garanties. 
 
         D'autre part, les législateurs Maghrébins ont également donnés la même 
importance aux règles Conventionnelles par l’entremise des conventions 
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internationales sur la protection et la promotion des investissements, bilatéraux ou 
multilatéraux, afin d’établir la confiance envers l’investisseur étranger. Cependant, 
le climat d'investissement dans ces pays souffre encore de fluctuations et la 
volatilité qui entravent le flux des investissements directs étrangers vers ces 
destinations, ce qui les oblige à chercher d'autres moyens pour garantir un 
meilleur avenir à ces investissements ainsi que leurs diversifications.      
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